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تاراغلا یسراف  همجرت 

باتک تاصخشم 

ق 283 دمحم - ، نب  میهاربا  یفقث ،  : هسانشرس

 ([ یسراف  ) تاراغلا :] يدادرارق ناونع 

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

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

هنومن  . :264 ص يرهاظ تاصخشم 

لایر 6000: اهب لایر ؛  6000: اهب : کباش

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

 . تاراغلا فطع :  ناونع  : تشاددای

16 ص .  همانباتک :  : تشاددای

 . تاراغلا : فطع ناونع 

 ( یسراف  ) تاراغلا : رگید ناونع 

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

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

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

مجرتم  - ، 1305 دمحملادبع ، یتیآ ،  : هدوزفا هسانش 

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

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

297/951: ییوید يدنب  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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تاراغلا یسراف  همجرت 

لاله نب  دیعس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

 : هب فورعم 

یفقث لاله  نبا 

یتیآ دمحملا  دبع  همجرت :

3  : ص
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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  ياهراک  نارازگراک و 

مالسلا 51 هیلع  یلع  نانخس  زا 

مالسلا 56 هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  يا  هبطخ 

هیواعم 67 هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يا  همان 

رصم 73 ربخ 

رصم 74 رد  هیلع  هّللا  همحر  يراصنا  ةدابع  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 
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رکب 92 یبا  نب  دّمحم  ناتساد 

رصم 94 تراما  هّللا و  همحر  رتشا  کلام  لتق  ربخ 

رصم 100 هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  نداتسرف 

هیلع 103 هّللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 
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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  هعیبر  نب  هبتع  نب  هفیذح  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

هیجان 119 ینب  ربخ 

هرصب 139 رد  یمرضح  رماع  نب  هّللا  دبع  ربخ  مّود  شخب 

هفوک 155 ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس 

157 ...و وا  اب  ّيدع  نب  رجح  ییورایور  سیق و  نب  كاّحض  نتخات 

شیوخ 167 تداهش  باب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نخس 

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

هبشع 175 نبا  ناتساد  لدنجلا و  همود  ۀیضق 

177 ...و رابنا  رب  يدماغ  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  -

هبعش 195 نب  هریغم  : دوب ناشیا  زا  -و 

هبقع 196 نب  دیلو  رگید  -و 

دندش 197 ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک 

يدبع 197 دوراج  نب  رذنم  -

هّیجح 198 نب  دیزی  ناتساد 

دوب 200 نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  عّنجه  : رگید -
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روش 200 نب  عاقعق  : رگید -

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 يرعشا  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  هصیبق  رگید  -

دوب 210 ریبز  نب  هورع  رگید  -

دوب 210 يرمز  رگید  -

دوب 211 ّبیسم  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  هاطرا و  یبأ  نب  رسب  تکرح 

هّللا 225 همحر  همادق  نب  هیراج  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 
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مجرتم ۀمدقم 

ناهفـصا رد  لاـس 283  هب  دوـشگ و  ناـهج  هب  مـشچ  هفوـک  رد  يرجه  لاـس 200  دودـح  رد  یفقث  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وـبا 
.دییارگ هیماما  بهذم  هب  سپس  تشاد و  يدیز  بهذم  زاغآ  رد  قاحسا  وبا.تشذگرد 

دنتفگ دنتسناد و  هیقت  فالخ  رب  ار  نآ  لقن  یـضعب  درک  فیلأت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رد  ار  هفرعملا  باتک  هفوک  رد  نوچ 
قاحـسا وبا  دـنیوگ.دوش  بوشآ  شاشتغا و  ببـس  ای  دـشاب  شناج  میب  هک  اسب  دـهدن  ناـشن  سک  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تحلـصم 

دوخ باتک  هک  تفرگ  میمصت  قاحسا  وبا.ناهفصا  : دنتفگ ؟ دنارتمک رگید  ياج  ره  زا  اجنآ  رد  نایعیش  هک  تسا  رهـش  مادک  دیـسرپ 
.اجنآ رد  زج  دیامنن  تیاور  اج  چیه  رد  ،و  دهد رشن  ناهفصا  رد  ار 

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

ار ناهج  ات  دـنام  ناهفـصا  رد  نانچمه  وا  یلو  دـنرب  مق  هب  ار  وا  رگم  اـت  دـنتفر  ناهفـصا  هب  یناـسک  دیـسر  مق  نایعیـش  هب  ربخ  نوچ 
.تفگ دوردب 

باـتک زا  ریغ  : تسا هـلمج  نآ  زا  هـک  دـنا  هدـیناسر  هاـجنپ  هـب  ار  وا  تاـفیلأت  رامـش  یـضعب  هدوـب  رایـسب  راـثآ  ار  یفقث  قاحـسا  وـبا 
.نینمؤملا ریما  لتقم  باتک  مارحلا و  لالحلا و  باتک  هفرعملا و  باتک  ، تاراغلا

رد ترـضح  نآ  اب  هراومه  هیواـعم  دیـسر  يرهاـظ  تفـالخ  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  زا  سپ  ، تاراـغلا باـتک  اـما 
تخادرپ و یم  شاشتغا  بوشآ و  داجیا  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ورملق  نورد  هب  دوخ  نایهاپس  زا  یتاعامج  نداتـسرف  اب  دوب و  هضراعم 
و نـیرت - مـحر  یب  زا  دــندش  یم  باـختنا  روـما  نـیا  يارجا  يارب  هـک  یناـسک.درک  یم  يراـکبارخ  هتــسویپ  زورما  حالطــصا  هـب 

جیدح نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  نوچ  ، دندوب وا  ناگدرپسرس  نیرتزیرنوخ 
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ای دندز  شتآ  دنداهن و  رخ  مکش  رد  دنتشک و  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رازگراک  دندرک و  اپرب  ار  رـصم  بوشآ  هک 
یبا نب  رسب  نوچ  یـصخش  ای  يواه  ةرجـش  نب  دیزی  يدماغ و  فوع  نب  نایفـس  سیق و  نب  كاحـض  یمرـضح و  رماع  نب  هّللا  دبع 
نیا ناینابرق  زا.تشک  ار  یلع  نارادفرط  ای  نایعیـش  زا  نت  رازه  اههد  قشمد  هب  تشگزاب  نمی و  ات  قشمد  زا  رفـس  کی  رد  هک  هاطرا 
رکب وبا  دنزرف  رکب  یبا  نب  دمحم  رگید  دـندرک و  شماعط  رد  رهز  رـصم  هار  رد  هک  دوب  یلع  رادافو  رای  رتشا  کلام  یکی  اه  هئطوت 

دندرک یمن  غیرد  مه  لاـسدرخ  ناـکدوک  نتـشک  زا  یتـح  نانیا.شدنتـشک  یعـضو  نیرت  عـیجف  هب  هک  دوـب  یلع  ةدـناوخ  دـنزرف  و 
ءاعنص رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  سابع  نب  هّللا  دیبع.دیرب  رـس  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  لاسدرخ  رـسپ  ود  هکنانچ 

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

شخب مظعا  تمسق  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تسا  هدوب  ناگدنسیون  ابدا و  نیخروم و  نیثدحم و  هجوت  دروم  هتسویپ  تاراغلا  باتک 
رد.هدومن لقن  ییاهتبسانم  هب  راونالا  راحب  رد  ار  نآ  زا  يرایسب  یـسلجم  همّالع  تسا و  هدروآ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  ار  نآ  یخیرات 
نآ.تفرگ رارق  يومرا  ثدحم  ناورداش  دنمجرا  ققحم  رایتخا  رد  هک  يا  هخسن  رگم  دوب  بایان  یلکب  تاراغلا  ياه  هخسن  ام  نامز 

ود رد  دنمدوس  لصفم و  تاقیلعت  یشاوح و  اب  ار  نآ  دش  قفوم  تشاد  خیراوت  ثیداحا و  بتک  رب  هک  يا  هطاحا  رحبت و  اب  راوگرزب 
.فرگش سب  تسا  يراک  قحلا  هک  ، دناسرب پاچ  هب  دلجم 

یـشاوح اـب.داد  هئارا  باـتک  نیا  زا  يرگید  پاـچ  تفاـی و  قـشمد  ۀـیرهاظ  ۀـناخباتک  رد  يرگید  ۀخـسن  ءارهزلا  دـبع  بیطخ  اریخا 
زین تسا و  ناشیا  یشاوح  ۀمجرت  ، یـشاوح رتشیب  هتفریذپ و  ماجنا  ناشیا  پاچ  ۀخـسن  يور  زا  همجرت  نیا  يرت و  هداس  رترـصتخم و 

و.دیآ هتفریذپ  رظن  لها  هاگـشیپ  رد  تمدـخ  نیا  هک  تسا  دـیما.تسا  هدرک  هدافتـسا  رایـسب  زین  ثدـحم  بانج  تاقیقحت  زا  مجرتم 
.مالسلا

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

مجرتم ملق  هب 

لاس ناضمر  هام  مکی  تسیب و  اـت  يرجه  لاس 35  ۀـجحلا  يذ  هام  مجنپ  تسیب و  زا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
همه دودعم  ياهلاس  نیا  رـسارس  دوب و  يرهاظ  تفالخ  رما  راد  هدـهع  تسویپ ، العا  قیفر  هب  جراوخ  زا  یکی  تبرـض  رثا  رد  هک   40

تغارف زور  کی  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  يرپس  تسا  هدـناوخ  طساق  قرام و  ثکان و  ار  ناـنآ  هک  یهورگ  اـب  زیوآ  لادـج و  رد 
ارجا هب  شیوخ  ورملق  دالب  رسارس  رد  دوب  یمالسا  لدع  طسق و  تموکح  رارقتـسا  نامه  هک  ار  شیوخ  یحالـصا  ۀمانرب  هک  ؛ تفاین

.دروآ رد 

هکم راپـسهر  هنیدـم  زا  دـندوب  هداد  وا  هب  تعیب  تسد  هکنآ  اـب  ماّوـعلا  نب  ریبز  هّللا و  دـیبع  نـب  هـحلط  وا  تفـالخ  لوا  ياـهزور  رد 
هـس اب  دندرک و  مایق  یلع  دض  رب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  دندش و  تسدمه  دوب  یلع  هاوخدـب  رود  ياهلاس  زا  هک  هشیاع  اب  [1]و  دندش

.دنتشگ هرصب  مزاع  شیوخ  نارای  زا  نت  رازه 

هدمآ راک  هچ  هب  هک  دنسرپب  ات  داتسرف  ار  نت  ود.تشاد  تراما  هرصب  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يوس  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  هشیاع.دنا و 

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

فینح نب  نامثع  اهوگتفگ  عومجم  زا.دنیوج  يرای  ام  زا  نامثع  نالتاق  صاصق  يارب  ات  دنا  هدمآ  نانیا  هک  دنتفگ  مه  یـضعب  دـسر 
[. 3] تفای یتسکش  دوخ  يارب  ار  رما  نیا  دنراد و  ینارادفرط  زین  هرصب  رد  نامجاهم  هک  تفایرد 

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 

هرـصب هب  دوخ  نانآ  زا  شیپ  هک  دیدن  نآ  زج  يا  هراچ  تفای  ربخ  هرـصب  يوس  هب  دوخ  نافلاخم  تکرح  زا  نوچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
نآ دندیسر و  هرـصب  هب  رتدوز  نافلاخم  یلو  [5] دنار هرـصب  هب  هنیدم  زا  نت  دـصهن  اب  لاس 36 ه  رخآلا  عیبر  هاـم  رد  ور  نیا  زا  ، دـسر

جدوه زور  نیا  رد  اریز  دراد  ترهـش  لمج  گنج  هک  دش  یگنج  ۀمدقم  نیا  و.میتفگ  هک  دندومن  اهیمـسر  یب  نآ  دندرک و  اهراک 
.دوب يرتش  تشپ  رب  هشیاع 

یم نانکـشدهع  ینعی  نیثکان  ار  نانآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  - لمج باحـصا  دندرک 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  هب  - دیمان

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

نیا یط  هیواعم.داد  وا  هب  ار  ماش  رسارس  تراما  نامثع  درپس و  وا  هب  ار  قشمد  ییاورنامرف  سپس  داد و  ندرا  تموکح  رمع  ار  هیواعم 
فارشا زا  هک  ببـس  نادب  دیاش  تشاد و  یتّدع  تلآ و  هاپـس.دوب و  هدروآ  رب  ییارـس  خاک و  ، هداد بیترت  يرابرد  دوخ  يارب  اهلاس 

تفاترب و رس  تشاد  لد  هب  وا  ۀنیک  اهلاس  هک  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  تعیب  زا  نیاربانب.تسناد  یم  یهاشداپ  راوازـس  ار  دوخ  دوب  شیرق 
داهن و قشمد  دجسم  ربنم  رب  ار  وا  نز  هلئان  ةدیرب  ناتشگنا  وا و  نینوخ  ۀماج  داهن و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ياپ  هب  هرـسکی  ار  نامثع  لتق 

[. 7] دنهد رس  نویش  دنیرگب و  وا  رب  ات  تخیگنارب  ار  یعمج 

هیلع ) یلع یلو  ، دـنک اـهر  دوـخ  لاـح  هـب  ار  هیواـعم  هـک  دـندرک  یم  هیـصوت  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع هـب  ناشیدـنا  تحلـصم  زا  یــضعب 
.تساوخ یمن  وا  لزع  زج  يزیچ  ( مالسلا

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

رفص مهد  بش  [. 8] داد خر  لاس 37  رفص  هام  رد  گنج  نیا.دنداهن  زاغآ  راکیپ  دنداد و  هیبعت  شیوخ  فوفص  نیّفص  رد  رکـشل  ود 
دیـسر و دوخ  جوا  هب  گنج  زورمین  ات  دادـماب  زا  دادـماب و  ات  دـنا  هتفگ  « ریرهلا هلیل  » مزر نادرم  شورخ  گـناب و  ببـس  هب  ار  نآ  هک 

بلق زا  دیسرتب و  هیواعم  هک  يا  هنوگ  هب  ، دندش ( مالسلا هیلع  ) یلع يوج  راکیپ  روشحلس و  نارای  ةزین  غیت و  ۀمعط  نایماش  زا  يرایسب 
.داد یم  رازآ  نانچمه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، رمع نایاپ  ات  هک  دیشیدنا  هعدخ  نآ  صاعلا  نب  ورمع  لاح  نیا  رد.تسشن  سپاو  هاپس 

ةدرپارس يذاحم  نادیم  رد  نایماش  فوفص  ربارب  رد  هنوگ  مچرپ  ییاهزیچ  (» مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  ، دش نشور  اوه  هک  ناهاگرحس 
هزین هس  - هاپـس ياهنآرق  نیرتگرزب  دنا و  هتخیوآ  هزین  رـس  رب  هک  ییاهنآرق  هک  دندرک  هدهاشم  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  دـندید و  هیواعم 

مه هب  مه  ار 
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رد دندمآ و  یلع  زابـشیپ  هب  نآرق  دصکی  اب...دندوب  هتـشاد  هاگن  ار  نآ  نت  هد  دـندوب و  هتخیوآ  نآ  رب  ار  مظعا  دجـسم  نآرق  هدروآ 
[«. 9] دندوب هدروآ  رب  نآرق  دصناپ  مه  يور  دنداهن و  نآرق  تسیود  مه  رکشل  نارک  ره 

هب دیتسه  قح  رب  امـش  ادخ  ناگدنب  يا  :» تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مییوگ خساپ  ادـخ  باتک  هب  دـیاب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع رکـشل 
نید و باحـصا  نانیا.مسانـش  یم  رتهب  نم  ار  كاحـض  حرـس و  یبا  نبا  بیبح و  طیعم و  نبا  هیواعم.دـیهد و  همادا  نمـشد  اـب  دربن 

نیرتریرـش يدنملاس  رد  دنا و  هدوب  ناکدوک  نیرتریرـش  یکدوک  رد  مسانـش  یم  ناشیدنملاس  ات  ار  نانیا  ، یکدوک زا.دنتـسین  نآرق 
دنناوخ و ادخ  باتک  هب  ار  ام  هک  میناوت  یمن  : دنتفگ.دنا هدرکن  هزین  رـس  رب  امـش  يارب  زج  ار  اهنآرق  نیا  ، امـش رب  ياو.دـنا  نادـنملاس 

.میریذپن مییوگن و  خساپ 

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
ّالا هن و  ندرگ  ادخ  باتک  تیمکح  هب  یلع  ای  : دنتفگ - دندمآ رد  جراوخ  رامـش  رد  ادعب  هک  - نیـصح نب  دیز  كدف و  نب  رعـسم.دنا 
هک ار  رتشا  کلام  راـچان  هب  یلع  [.« 10] میدرک نافع  نب  نامثع  اب  هک  درک  میهاوخ  نآ  وت  اب  ای  میزاس  یم  نانآ  میلـست  ار  امـش  ۀـمه 

.داد نایاپ  گنج  هب  دناوخ و  ارف  ، دوب هدش  رادومن  وا  رب  يزوریپ  ياه  هیالط 

یتح ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  دوش  هدیزگرب  یمکح  هیواعم  يوس  زا  یمکح و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يوس  زا  هک  دش  نآ  رب  رارق  نوچ 
.ددنسپ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دشاب  یسک  مکح  نیا  هک  دندشن  رضاح 

یسوم وبا  هب  هک  تفگ  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع.یسوم وبا  ، هن : دنتفگ یم  نانآ  رتشا و  کلام  ای  سابع  نبا  هک  تفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع
یمن اضر  یـسوم  وبا  هب  زج  نانآ  یلو.هتخیرگ  وا  زا  تسا و  هدنکارپ  شدرگ  زا  ار  مدرم  هدش و  ادـج  وا  زا  دوخ  هک  درادـن  نانیمطا 

.دوب وا  لدکی  رای  هک  دش  نیعم  صاعلا  نبا  ورمع  هیواعم  يوس  زا.دنداد 

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

يدرم هیواعم  « هّلل ّالا  مکح  ال   » هک دنتـشاد  رب  تفلاـخم  هب  رـس  وا  ناراـی  زا  يرامـش  تیمکح  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تیاـضر  زا  سپ 
ناوت یمن  يرما  نینچ  رد  تسا و  بجاو  ناناملـسم  رب  نآرق  حیرـص  صن  بجوم  هب  یـسک  نینچ  اب  گـنج  تسا و  یغاـب  یغاـط و 
رازه هدزاود  دیدرگزاب ،  هفوک  هب  نیفص  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ.تسا  هدش  تیـصعم  بکترم  دنک  نینچ  هک  ره  دیزگرب و  مکح 

هب دوخ  داتـسرف  ناشنایم  هب  ار  سابع  نبا  تسخن  هکنآ  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتفر ءارورح  هب  دـنتفاترب و  رـس  وا  یهارمه  زا  نت 
؟ تسا ینعم  هچ  ار  جورخ  نیا  هک  دیسرپ  وا  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.ءاّوکلا نبا  : دنتفگ ؟ تسیک امـش  میعز  هک  دیـسرپ  تفر و  اهنآ  دزن 

يأر تیمکح  نیا  هک  دیناد  یم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نیفـص زور  رد  تیمکح  ببـس  هب  تفگ 
رگا تسین و  یثـحب  هک  دـننک  نینچ  رگا.دـننک  يرواد  نآرق  مکح  هب  نیمکح  هک  ما  هدرک  طرـش  نم.دوب  امـش  يأر  هکلب  ، دوـبن نم 

ندرگ ناشمکح  هب  دننکن 
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هیلع ) یلع ؟ تسا هنـالداع  هدـش  هتخیر  كاـخ  رب  هک  ناناملـسم  ياـهنوخ  باـب  رد  نت  دـنچ  ّتیمکح  اـیآ  هک  دـنتفگ.داهن  میهاوـخن 
هداهن تّدم  ارچ  : دنتفگ.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  نادرم  دنز  یمن  فرح  نآرق  نوچ  میا و  هداد  رارق  مکح  ار  نآرق  ام  : تفگ ( مالـسلا

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ؟ يا

شـش  . دیدرگزاب دوخ  رهـش  هب  : تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع ؟ مینک هچ  نونکا  : دندیـسرپ.دنیآ دوخ  هب  تعامج  نیا  تدم  نیا  رد  دیاش 
رهـش هب  رفن  نیرخآ  ات  جراوخ.مینک  یم  رازراک  جیـسب  هاگنآ  دـیآ  شوت  نت و  هب  هاپـس  میرآ و  مهارف  یلام  ات  مینک  یم  گنرد  هاـم 

[.« 11  ] دنتشگزاب

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

هملک : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع « هّلل ّالا  مکح  ال   » هک تساخرب  ادص  نیا  فرط  ره  زا  هاگانب و  تفگ  یم  نخس  دجـسم  رد  یلع  يزور 
رد جراوخ  [. 12] دندرک رارکت  دوخ  نخـس  رگید  راب  نانآ  درک و  زاغآ  نخـس  رگید  راب  دوش و  یم  ادا  لطاب  دصق  هب  هک  تسا  یقح 

رارقتـسا ناورهن  رد  ییاهـشکاشک  زا  سپ  دندرک و  جورخ  دـندش و  راکیپ  هدامآ  دـندرک و  عامتجا  یبسار  بهو  نب  هّللا  دـبع  ۀـناخ 
زا ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، ورمع ءاهد  یـسوم و  وبا  تین  ءوس  اب  یلد  هداس  ۀجیتن  رد  دـندوب و  هداد  دوخ  يأر  مکح  ود  نآ  نونکا.دـنتفای 

درک و دای  يدـب  هب  مکح  ود  نآ  زا  تشون و  همان  جراوخ  هب  یلع.دوب  هتفرگ  نینمؤملا  ریما  ناونع  هیواـعم  دوب و  هدـش  علخ  تفـالخ 
دوخ رطاـخ  هب  نونکا  هک  دـنتفگ  خـساپ  رد  ناـنآ  اما.دـندنویپب  وا  رکـشل  هب  هیواـعم  اـب  دربـن  يارب  تساوخ  دومن و  هظعوـم  ار  ناـنآ 

تسام فالتخا  دروم  هچنآ  رد  هاگنآ  ینک  هبوت  یهد و  تداهش  دوخ  رفک  هب  رگا  تراگدرورپ  ياضر  يارب  هن  يا  هدش  نیگمـشخ 
[. 13] درک میهاوخ  رظن 

یم هنوگچ  بصعتم  نارگـشروش  نیا  دوجو  اـب  یلو  تشاد  ماـش  گـنهآ  دوـب و  هدرک  اـپرب  هاگرکـشل  هلیخن  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ییارآ فص  وا  ربارب  رد  جراوخ.دش  ناورهن  مزاع  تسخن  سپ.دوش  رود  شیوخ  ورملق  ياهرهش  رگید  هرـصب و  هفوک و  زا  تسناوت 

دشاب و هتشکن  ار  یسک  رگا  ، دیآ نآ  يوس  هب  سک  ره  هک  داد  بویا  وبا  تسد  هب  ناما  مچرپ  داد و  هیبعت  دوخ  هاپس  زین  یلع.دندرک 
دـصناپ تسخن.تسا  ناما  رد  زین  دور  نئادم  ای  هفوک  يوس  هب  هک  ره  هک  داد  رد  ادن  [14]و  تسا ناما  رد  دشاب  هدشن  یسک  ضرعتم 

دندوب نت  رازه  راهچ  هک  زین  یعمج  دـنتفر و  هفوک  هب  یتعامج  دندیـشک و  يرانک  هب  ار  دوخ  لفون  نب  هورف  يرادرـس  هب  نانآ  زا  نت 
هدـنکارپ تسار  پچ و  هب  ات  دـنتخات  نانآ  رب  شهاپـس  یلع.دـندنام و  یقاـب  نت  دصتـشه  رازه و  عمج  نآ  ۀـمه  زا  دنتـسویپ  یلع  هب 

رد هکنانچ  دـنداهن  نانآ  رد  غیت  دـندروآ و  تخات  نانآ  رـس  رب  حانج  ود  زا  ناراوس  دـنتفرگ و  نانآ  رب  هار  نازادـناریت  سپـس.دندش 
[. 15] دندش هتشک  همه  تعاس  کی 
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یم حرـش  ترـضح  نآ  تداهـش  نامز  ات  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یگدـنز  ياهارجام  یقاب  دوش و  یم  زاغآ  اجنیا  زا  تاراغلا  باـتک  و 
.دهد
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[ .رصم فراعملا  راد  پاچ.میهاربا  لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  .444/4، يربط (- 1 ])

.[ 477/4، يربط (- 2 ])

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

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

.[ 478/4، يربط (- 5 ])

.[ 542/4، يربط (- 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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قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  لوا  هحفص 
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قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  مود  هحفص 
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قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  رخآ  هحفص 
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ِمیِحَّرلا نمحرلا  هللا  ِمِْسب 

نیعتسن هب  و 

باتک تاعوضوم  ةراب  رد  يرصتخم 

هراشا

ار و قارع  مدرم  بلاط  یبا  نب  یلع  ندرک  جیـسب  جراوخ و  دربن  زا  دـعب  ماش  لها  نایفـس و  یبا  نب  هیواـعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ربخ 
.شتداهش نامز  ات   (1) ناورهن گنج  زا  دعب  وا  نانخس  ماما و  نآ  ياهراک  ریس و 

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

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

امش نایم  رد  نم  رگا  دنکن و  رب  ار  هنتف  ناگدید  نم  زج  سک  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  هدمآ  (3) یلیل یبا  نبا  ثیدح  رد  و 
لمع دینز و  نت  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دور و  ناورهن  نارگشروش  لمج و  باحصا  راکیپ  هب  هک  دوبن  سک  مدوب  یمن 

ات  ، متفگ یمزاب  هدـش  يراج  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ناتربمایپ ناـبز  رب  هک  ار  يزیچ  ناـتیارب  ، دـینک هدنـسب  نآ  باوث  هب  دـینک و  اـهر 
هاگآ ، میتسه نآ  قیرط  رب  ام  هک  یتیاده  نانآ و  یهارمگ  زا  هک  یلاح  رد  ، دنک دربن  نانآ  اب  هک  یـسک  يارب  یلاعت  يادخ  هک  دینادب 

.تسا هداد  رارق  يدنمارک  دزم  هچ  دشاب 

.موش یم  هتشک  ، هن.موش یم  هتـشک  ای  مریم  یم  ای  نم.دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  : تفگ سپس 
هب نم  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  ( دیشک دوخ  نساحم  هب  تسد  (و  دریگ نوخ  رد  الاب  زا  ار  نیا  هک  تسا  رظتنم  نانآ  نیرت  تخبروش 
یم هارمگ  ار  مدرم  زا  يریثک  رامـش  هک  ناسک  نآ  ةرابرد  دـتفا و  یم  قافتا  تمایق  زور  اـت  ناـمز  نیا  زا  هچ  ره  زا  هک  تسوا  تسد 

هکنآ تسیک و  دهد  یم  یهارمگ  يادن  هکنآ  تفگ  مهاوخ  تفگ و  مهاوخ  امـش  هب  دیـسرپب  نم  زا  هچ  ره  دـنیامن  یم  هار  ای  دـننک 
.تسا یسک  هچ  دشک  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم 

.يوگب نخس  الب  زا  ام  يارب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخرب و  يدرم 

هنادنمدرخ دشیدنیب و  دیاب  دسرپب  يزیچ  یسک  نوچ  هک  دیتسه  يراگزور  رد  نونکا  : تفگ
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يدالب نآ  رد  دادـغب و  هب  تسا  لصتم  نآ  يالاب  ّدـح  هلجد  یقرـش  بناج  رد  طساو  دادـغب و  نایم  عیـسو  تسا  یناـکم  : ناورهن - 1
.داتفا قافتا  ناـکم  نیا  رد  جراوخ  اـب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  گـنج.ّینق  رید  هیفاـصو و  اـی  ارجرج  فاکـسا و  نوچ  تسا 

( نادلبلا مجعم  )
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كرد ار  تیلهاـج  نامز.دـنناد  تاـقث  زا  ار  وا  ناـگمه  هفوک و  مدرم  زا.تسا  هشاـبح  نب  ّرز  اـی  شیبح  نب  ّرز  دارم  : شیبـح نبا  - 2
لاس 83 ه هب  یگلاس  تسیب  دص و  رد.دوب  لضاف  نآرق و  هب  ملاع  يدرم.هدشن  لئان  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ رادـید  هب  یلو  هدرک 

.درک تافو 
(. 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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ار اهالب.هتسویپ  مه  هب  گرزب و  تسا  یثداوح  امش  يورایور.دنک  گنرد  دهدن و  خساپ  هدوهیب  دیاب  دنسرپ  یم  وا  زا  هکنآ  دسرپ و 
زا ارم  رگا  هک  هدـیرفایب  ار  نارادـناج  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  دـنگوس.هدنکفا  رد  ياـپ  زا  تسا و  سوـبع  اـه  هرهچ 
زا يرایسب  دنامب و  ماک  رد  نابز  تشحو  زا  ار  ناگدنسرپ  هک  دسر  رد  ییاهالب  دیآ و  دورف  امش  رس  رب  هک  دنسپان  اسب  دیهدب  تسد 
نم نادناخ  امش و  رس  رب  ناهج  نیا  دریگ و  رد  تخس  ياهراکیپ  امش  نایم  ماگنه  نیا  رد.دنزرو  یتسـس  خساپ  رد  ناگدنهد  خساپ 
زور شفرد  هک  ار  ینادرم  هک  تسامـش  رب  ، دیاشگب یهار  دنا  هدنام  ياج  رب  هک  یناکین  راک  رد  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دراب  الب  ناراب 

.دنکفا رب  ار  امش  الب  ات  دینک  اهر  ار  اهنآ  هک  دابم  ، دیبای شاداپ  دینک و  يرای  دنراد  شیپ  رد  ار  نینح  ردب و 

: تفگ.يوگب نخس  اه  هنتف  زا  ام  يارب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  رگید  يدرم 

نوچ ، يرآ.دوش راکشآ  ناشتقیقح  هاگنآ   ، دندرگزاب نوچ  تسیچ و  لطاب  تسیچ و  قح  هک  دنوشن  هتخانش  دنیآ  زارف  نوچ  اه  هنتف 
.هتخانش ، دننک یم  تشپ  نوچ  دنا و  هتخانشان  دنیآ  یم 

رد تسین  ناشهار  رس  رب  هک  رگید  رهش  دننک و  یم  شناریو  دنزو و  یم  يرهش  رب  دوخ  هار  رـس  رب  هک  دنیاهداب  هدنفوت  نوچ  اه  هنتف 
هب هرهچ  کیرات و  روک و  تسا  يا  هنتف  هک  تسا  هیما  ینب  ۀنتف  نم - رظن  هب  - امـش رب  اه  هنتف  نیرتازتشحو  هک  دیـشاب  هاگآ.دنام  ناما 
زا هک  ره  دوش و  شیالب  راتفرگ  شدسانـشب  درگنب و  يو  رد  هک  ره.صاخ  شا  هیلب  تسا و  یناگمه  شیرگبوشآ  ، هدیـشوپ ورف  لگ 

هب.دوش تعدـب  متـس و  ینمـشد و  زا  رپ  نیمز  دـنوش و  هریچ  قح  لها  رب  لطاب  لها  رادوریگ  نآ  رد.دـنام  ناما  رد  دزودرب  هدـید  وا 
دنکـش و یم  مهرد  ار  شرادـتقا  ياـنب  ياهنوتـس  دـشک و  یم  ورف  شتوربـج  تخت  زا  ار  نآ  هک  یـسک  نیتـسخن  هک  دیـشاب  شوـه 

.نایناهج راگدیرفآ  نآ  ، تسادخ دنک  یم  رب  ار  شا  همیخ  ياهخیم 

دوخ ةدنشود  هک  دنا  هدروخلاس  يرتش  هدام  دننامه  نانآ.تفای  دیهاوخ  دوخ  راکبان  نارورس  ار  هّیما  ینب  نم  زا  سپ.دنگوس  ادخ  هب 
رد ات  درک  دنهاوخ  نینچ  هراومه.ددرگن  دنم  هرهب  سک  شریـش  زا  ات  دنارپ  یم  دگل  دبوک و  یم  نیمز  رب  تسد  دریگ و  یم  زاگ  ار 
هک هاگنآ  ات  دوب  دـنهاوخ  نینچ  هراومه  و.دـنامن  یقاب  دـننادن  دوخ  لاح  هب  دـنمنایز  ار  اهنآ  هک  یمدرم  ای  ناشناوریپ  زج  امـش  دـالب 
زا نوچ  دروآ و  یم  دورف  میظعت  رس  شدنیب  یم  نوچ  هک  شرورس  زا  دشاب  هدرب  نتـساوخ  يرای  نوچ  نانآ  زا  امـش  نتـساوخ  يرای 

.دیاشگ یم  شمانشد  هب  نابز  دوش  یم  رود  شرظن 

رد ات  دروآ  یم  درگ  ار  امش  دنوادخ  دنزاس ، ناهنپ  یگنـس  ریز  رد  ار  امـش  زا  کی  ره  دننکارپب و  ار  امـش  عمج  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
.دیناکچب ناشماک  هب  ماقتنا  گنرش  ناشیاهزور  نیرتدب 

جح و دنرازگ و  یم  زامن  هلبق  کی  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ، دنزیمآ مه  رد  دنیآ و  دیدپ  دنچ  ییاههورگ  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  هاگآ 
.تسا رگید  یهار  ییأر و  ار  سک  ره  تسین و  یکی  مه  اب  ناشیاهلد  یلو  ، دنروآ یم  ياج  هب  ناسکی  شیوخ  ةرمع 

.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  ياج  زا  يدرم 

هار نادب  هک  هتـشارفا  یمچرپ  هن  دنراد و  دوخ  هار  ارف  یتیادـه  غارچ  هن  ، نادان یمدرم.ار  نیا  نآ  دـشک 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  نادناخ  ام.دنیوج 

رگا ، دیرگنب دوخ  ربمایپ  نادناخ  هب  : تفگ درک ؟ نامدیاب  هچ  يراگزور  نینچ  رد  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  ياج  زا  يدرم 
ات دیریگم  یشیپ  نانآ  رب  یلو.دیبای  شاداپ  ات  ، دینک ناشیرای  دنا  هدناوخ  يرای  هب  ار  امش  رگا  دینیشنب و  هناخ  رد  دنا  هتـسشن  هناخ  رد 

.دیوشن الب  راتفرگ 

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

مرچ رد  هجنکـش  هب  هک  یـسک  نت  رب  ار  تسوپ  هک  ناسنآ  ، دفاکـش یم  ار  هنتف  ، ربمایپ نادـناخ  ، ام زا  يدرم  ۀلیـسو  هب  دـنوادخ  : تفگ
هب گرم  نارکوش  زیربل  ماج  دـنکفا و  ناشیراوخ  هب  هک  داب  نازینک  نیرتهب  دـنزرف  نآ  يادـف  مردپ.دنفاکـش  یم  دـنا  هتفرگ  شواـگ 
رد شیرق.دـنک  راتـشک  دراد و  هناش  يور  رب  هتخآ  غیت  هام  تشه  يرآ.دـهدن  ناشیاطع  ناّرب  ریـشمش  مخز  زج  دزیر و  یم  ناشماک 
ای يدنپـسوگ  ندیـشود  ردق  هب  ، ینامز هاتوک  دـهدب و  تسه  نآ  رد  هچ  ره  ار و  ایند  تسناوت  یم  شاک  يا  هک  دـنک  وزرآ  زور  نآ 
نم دـنک و  كرادـت  نونکا  ، درک یم  كاسما  نآ  نداد  رد  مدوب و  هتـساوخ  نامز  نآ  زا  هچنآ  زا  يا  هراپ  ات  ، دـنیبب ارم  ، يرتش نتـشک 
اریز ، دوشخب دـهاوخ  اـم  رب  ، دـشاب همطاـف  نادـنزرف  زا  زارفرـس  درم  نیا  رگا  : دـیوگ ، دـنیب وا  راکـشناج  ریـشمش  نوـچ  شیرق.مریذـپب 

نیا.دنوش هتشک  یتخس  هب  دندرگ و  ریگتسد  دیاب  دنوش  هتفای  اج  ، ره دنناگدش  تنعل  نانیا  » هک هتخاس  طلـسم  هّیما  ینب  رب  شدنوادخ 
.« (1) تفای یهاوخن  يرییغت  يادخ  تنس  رد  دوب و  زین  ناینیشیپ  نایم  رد  هک  يدنوادخ  تنس  تسا 

مدنک و رب  ار  هنتف  نامـشچ  نم  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  مدینـش  : هک هدـش  تیاور  يدـسا  شیبح  نب  ّرز  زا  زین 
باوث هب  ،و  دینک اهر  لمع  دینز و  نت  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  درک و  یمن  راکیپ  لمج  باحـصا  ناورهن و  لها  اب  یـسک  ، مدوبن نم  رگا 

هب هک  یلاح  رد  ، دـنک یم  دربن  اـهنآ  اـب  هک  یـسک  باـب  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ناـتربمایپ ناـبز  رب  هک  ار  يزیچ  ، دـینک هدنـسب  نآ 
.متفگ یمزاب  ، تسا هدش  يراج  ، دناد یم  تیاده  هار  ار  ام  هار  تسا و  هاگآ  ناشیهارمگ 

هلهاب یّنغ و  باب  رد 

(3) هلهاب (2) و  یّنغ باب  رد  *

هدیمان هذوه  نب  یناه  هک  ار  عخن  ۀـلیبق  زا  يدرم  ، درک ناورهن  گنج  گنهآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  یماگنه  : دـیوگ (4) يرعشا دیعس 
هک دـنا  هتـشادرب  اـعد  هب  تسد  دـنزیگنا و  یم  رب  هنتف  هلهاـب  یّنغ و  هک  تشون  یلع  هب  يا  هماـن  يزور.داـهن  دوـخ  ياـج  هب  دـش  یم 

هفوک رد  مه  ار  ناـنآ  زا  نت  کـی  یتـح  نارب و  هفوک  زا  ار  ناـنآ  هک  تشون  خـساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوش زوریپ  وت  رب  تنمـشد 
.راذگم
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و 62. / 61 بازحا - 1
نافطغ هلیبق  ياه  هرریت  زا  یکی  ینغ :  - 2

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

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

هک يرگید  ۀـلیبق  (و  ار هلهاب  یّنغ و  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنک  یم  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  (3) هریصح نب  ثراح 
ار نارادـناج  دـینایور و  ار  هناد  هـک  يدـنوادخ  نآ  هـب  دنگوس.دنناتـسب  نـم  زا  شیوـخ  ياـطع  دـنیایب و  اـت  دـیناوخب  ( درب ار  شماـن 
رد ناشیا  هک  داد  مهاوخ  یهاوگ  دومحم  ماقم  رد  ضوح و  رانک  رد  مهاـگیاج  رد  نم  و.تسین  يا  هرهب  مالـسا  زا  ار  ناـنآ  ، دـیرفایب

راوتـسا ياپ  ياج  هاگره  .دوش  شوهدـم  میب  زا  هلهاب  هک  مشک  تساوخزاب  هب  نانچ  نآ  ار  ّینغ.دـنا  هدوب  نم  نمـشد  ترخآ  ایند و 
.مزاس لطاب  دنرادن  یبیصن  مالسا  رد  هک  ار  هلیبق  تصش  ۀمانبسن  منادرگزاب و  ییاه  هلیبق  نایم  هب  ار  ییاه  هلیبق  منک 

هب.دنناتسب شیوخ  ياهاطع  ات  دیناوخب  نم  دزن  ار  هلهاب  یّنغ و  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  (4) ریمع نب  ورمع 
هب ار  يا  هلیبق  ، منک راوتـسا  ياپ  ياج  رگا  تسین و  يا  هرهب  مالـسا  رد  ار  نانآ  ، دیرفآ ار  نارادناج  دینایور و  ار  هناد  هک  ییادـخ  نآ 

.درک مهاوخ  لطاب  دنا  هتشادن  یبیصن  مالسا  رد  هک  ار  هلیبق  تصش  ۀمانبسن  منادرگ و  یمزاب  رگید  ۀلیبق 

ص:26

.تاور تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا  یملید  زوریف  نب  هّللا  دبع  : یمور هّللا  دبع  - 1
هاورلا عماـج  هب  دـیرگنب  ) .تسا ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحـصا  زا  ، یفنح دیعـس  نب  مکح  يوـق  لاـمتحا  هب  : ییحی وـبا  - 2

(424/2
یم تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  )و  مالسلا هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  زا.نیعبات  زا.یفوک  ّيدزا  نامعن  وبا  : هریصح نب  ثراح  - 3

(. هاورلا 172/1 عماج  هب  دیرگنب  ) دنک
نیارباـنب هدرمـش  رب  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  دوخ  لاـجر  رد  خیـش  ، یفوـک یفنح  نجحم  نب  ریمع  نب  ورمع  - 4

.دشاب هداتفا  دنس  زا  يزیچ  دیاش.دیامن  یم  دیعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  شردپ  تیاور 
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جراوخ اب  دربن  زا  سپ  هفوک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندمآ 

هراشا

تساخ و رب  مدرم  نایم  هب  ، ناورهن رد  ، تفاـی تغارف  جراوخ  اـب  دربن  زا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نوچ  : دـیوگ (1) كاّدو وبا 
: تفگ سپس.دروآ  ياج  هب - تسوا  راوازس  هکنانچ  نآ  يادخ  يانث  دمح و  تسخن.تفگ  نخس 

سپ.دیهن - ماش مدرم  - دوخ نمـشد  هب  يور  گنرد  یب  نونکا.داد  ناتیزوریپ  گنج  رد  درک و  یکین  امـش  قح  رد  دـنوادخ  ، دـعب اما 
نیرتشیب هدش و  هدنک  ناماه  هزین  رـس  هدـش و  دـنک  ناماهریـشمش  هدیـسر و  نایاپ  هب  ناماهریت  نینمؤملا  ریما  ای  : دـنتفگ دنتـساخرب و 

ام زا  هک  رامش  نآ  ياج  هب  نینمؤملا  ریما  مه  دیاش.مینک  دربن  جیسب  رتهب  گرب  زاس و  اب  ات  نادرگزاب  نامرهش  هب  ار  ام.تسا  هتسکش 
.دش میهاوخ  رتدنمورین  مصخ  اب  راکیپ  رد  ام  دنک  نینچ  رگا  دیازفیب و  ام  رب  يرگید  رامش  ، دنا هدش  هتشک 

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

هک یـسدقم  نیمزرـس  هب  ، نارجاهم يا  :» تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  میدینـش.میدوب  (4) نکـسم رد  ام  : دیوگ (3) نکـس نب  سیق 
امرس : دنتفگ دنتـسیرگ و  نانآ  دیدرگ (5)» یمزاب  هدـید  نایز  هک  دـیدرگم  سپزاب  دـیوش و  لخاد  هتـشاد  ررقم  امـش  يارب  دـنوادخ 

.دننک یم  ساسحا  ار  اوه  يامرس  امش  دننامه  زین  رگید  مدرم  : تفگ یلع  - دوب اوه  يامرس  لصف  رد  گنج  نیا  -و  تسا تخس 

تسا دنسپان  يا  هویش  نیا  ، ما هتسخلد  امش  زا  : تفگ دید  نانچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ.دنتفات  یم  رب  رس  گنج  زا  نانچمه  نانآ  یلو 
.دیا هتفرگ  شیپ  رد  هک 

رب اه  هناهب  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  ةویش  نیا  ، امش زا  ما  هتسخلد  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع دنتخاس و 

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

ص:27

هدـمآ باتک  نیا  ياهدانـسا  رد  ررکم  وا  مان  بیذـهتلا 125/1) بیرقت  ) .هفوک مدرم  زا  ، یلاـکب ینادـمه  فون  نب  ربج  : كاّدو وبا  - 1
.تسا

رد.وا ناهاوخ  دب  زا  دوب و  ناقفانم  رـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  مایا  رد.دوب  برک  يدعم  شمان  ، يدنک سیق  نب  ثعـشا  - 2
رد جراوخ  رامـش  رد  نیفـص  ۀـعقاو  زا  دـعب  دوـب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  تسخن  دـنچ  ره.تشاد  تکرـش  ترـضح  نآ  لـتق 

.درمب ( مالسلا هیلع  ) یلع تداهش  زا  دعب  لاس 40 ه  رد.دمآ 
لاس 70 ه زا  شیپ  دوب و  تاـقث  زا  سیق  هک  تسا  هدـمآ  بیذهتلا 129/2  بیرقت  رد  ، دوب هفوک  مدرم  زا  ، يدـسا نکـس  نب  سیق  - 3

.تشذگرد
.قیلثاج رید  کیدزن  ، لیجد رهن  لحاس  رب  اناوا  کیدزن  تسا  یعضوم  ( دجسم نزو  رب  ) نکسم - 4
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/. 21 هدئام - 5
لاـجر ) .تـفگ دوردـب  ار  ناـهج  لاـس 82 ه  رد  دوـب و  نینمؤـملا  ریما  باحــصا  زا.تـشاد  هـینک  هـیح  وـبا  : باهــش نـب  قراـط  - 6

بیذهتلا 3/5) بیذهت  بیذهتلا 376/1 و  بیرقت  ، یسوط
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اج نامه  زا  هک  درک  توعد  دناوخ و  ارف  داهج  هب  ار  نانآ  دروآ و  ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  سپ  دندمآ  درگ  مدرم  دـنیآ و  درگ 
- .دـنحورجم هتـسخ و  مه  تسا و  درـس  اوـه  مه  هک  دـندوشگ  تیاکـش  هب  ناـبز  دـنتفاترب و  ناـمرف  زا  رـس  مدرم  ، دـنوش ماـش  یهار 

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

هدـنکارپ شدرگ  زا  شناراـی  زا  يریثـک  عمج.درک  گـنرد  دـنچ  يزور  تشگزاـب و  هفوـک  هب  دـید  ناـنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوـچ 
.دندوب دیدرت  رد  جراوخ  رما  رد  یخرب  دندوب و  هتفای  جراوخ  هدیقع  نامه  یهورگ  نانیا  زا.دندش 

هفوک هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندش  لخاد 

نامرف ار  نانآ  دیسر و  «(1) هلیخن » هب ات  دمایب  نانآ  هارمه  یلع  ، دندومن يدونشخان  ماش  يازغ  هب  نتفر  زا  مدرم  نوچ  : دیوگ كاّدو  وبا 
نز و رادید  هب  رتمک  دننک و  نآ  ياّیهم  نتـشیوخ  دـندنب و  داهج  رب  لد  دـنورن و  ییاج  هب  دـننامب و  دوخ  ياههاگرکـشل  رد  هک  داد 

.دنیآ تکرح  رد  ناشنمشد  بناج  هب  هک  ینامز  ات  دنور  دوخ  دنزرف 

چیه یب  ار  ناناملـسم  ایآ  : دنتفگ دندمآ و  شیپ  يا  هدع.تشذگ  نادمه  ۀلیبق  ناگدـنمزر  زا  یتعامج  هب  یلع  : دـیوگ (2) یسبع ریمن 
یم رارق  مکح  ادـخ  نید  رد  ار  مدرم  ؟و  يا هتـساخرب  یهاشداپ  بلط  هب  يراگنا و  یم  لهـس  ار  ادـخ  راـک  ؟ ینک یم  دوباـن  یهاـنگ 

! تسین ادخ  يارب  زج  مکح  ؟ یهد

ای مریم  یم  ای  نم.دزاس  نیگنر  مرس  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 یم  هتشک 

یم نوریب  هتسهآ  هتسهآ  هاگرکشل  زا  ود  ود  کی و  کی  سپس.دندرک  گنرد  هلیخن  رد  یلع  اب  دنچ  يزور  مدرم  : دیوگ كاّدو  وبا 
هفوک هب  هک  نانآ  دوب و  هدش  یلاخ  هاگرکـشل.دندوب  موق  نارـس  زا  هک  دندنام  وا  اب  یکدنا  هورگ  طقف.دنتفر  یم  رهـش  هب  دندیزخ و 
هفوک هب  زین  دوخ  دید  نانچ  نوچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندرک یم  ییابیکشان  دندوب  هدنام  وا  اب  هک  نانآ  دنتشگنزاب و  رگید  دندوب  هتفر 

.دمآ رد 

ار مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرک  جیسب 

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

باذع ار  نانآ  مه  ادخ  و 

ص:28

.هفوک کیدزن  تسا  یعضوم  : هلیخن - 1
تاراغلا ص 24) ، ثدحم ) .تسا تاور  زا  هک  دشاب  ینادمه  ۀلعو  نب  ریمن  تسا  لمتحم  - 2
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یم تـیاور  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع رمع و  زا.تـسا  نیعباـت  زا.درک  كرد  ار  تیلهاـج  رــصع  يدزا  یقراـبلا  : نیــصح نـب  لظتــسم  - 3
(. هباغلا 353/4 دسا  دعس 88/6. نبا  تاقبط  ) دنک
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.درک دهاوخ 

ماـش مدرم  اـب  داـهج  هب  یپرد  یپ  ار  ناـنآ  دـمآ و  رد  هفوک  هب  یلع  ، دـندنکارپب یلع  درگ  زا  مدرم  هلیخن  رد  نوچ  : دـیوگ كاّدو  وبا 
.دیدرگ لطاب  لاس  نآ  گنج  دمآ و  رس  هب  لاس  ات  ، دناوخارف

مدرم يا  - دوب جراوخ  راک  ناورهن و  گنج  زا  دعب  وا  نخس  نیتسخن  نیا  -و  تفگ مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  : دیوگ (1) بهو نب  دیز 
روج رفک و  زا  ، دننیب یمن  ار  قح  دنناگدز و  تریح  یمدرم.تسادخ  هب  بّرقت  بجوم  نآ  اب  داهج  هک  دیوش  ینمشد  اب  راکیپ  ةدامآ 

بادرگ رد  دننادرگ و  رس  نایغط  رد  هتفات و  رب  خر  نید  زا  دنا و  هدیزگ  يرود  ادخ  باتک  زا.دنیوگ  یمن  شکرت  دنا و  هتفرگ  ماهلا 
امش ادخ  یتسود  » دینک لکوت  يادخ  رب  (2)»و  دینک هدامآ  يراوس  نابـسا  ورین و  دیناوت  یم  ات  اهنآ  ربارب  رد  «و  .دـنرو هطوغ  تلالض 

.« (3) تسا هدنسب  ار  امش  وا  يرای  درک و  دهاوخ  تیافک  ار 

نآ.دیدرگ دیمون  ناشمادقا  زا  ات  درک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـنچ  يزور  دـنداهنن  داهج  هار  رد  مدـق  دـندیبنجن و  ياج  زا  مهزاب 
یخرب.دنبنج یمن  دنا و  هدیبسچ  نیمز  رب  ببس  هچ  هب  درک و  دنهاوخ  هچ  تبقاع  هک  دیسرپ  تساوخب و  ار  ناشناگرزب  نارـس و  هاگ 

رب رگید  راب  یلع.دـندوب  راکیپ  ةدامآ  نانآ  زا  یکدـنا  ، اهنت.دـنداد ناشن  يدونـشخان  گـنج  زا  یخرب  دـندز و  يراـمیب  هب  نتـشیوخ 
: هک درک  زاغآ  نتفگ  نخس  تساخ و 

یگدنز ياج  هب  ایآ.دیبسچ  یم  نیمز  هب  ییوگ  » مهد یم  هاگدروآ  هب  تکرح  نامرف  نوچ  هک  دوش  یم  هچ  ار  امش  ، ادخ ناگدنب  يا 
هدرک تّزع  نیـشناج  ار  يراوخ  ّتلذ و  دـیا و  هتـشگ  نادرگ  يور  ترخآ  باوث  زا  و  »؟ (4) دیا هدش  یـضار  ایند  یگدنز  هب  يورخا 
تایح نیـسپزاب  ۀـظحل  رد  ییوگ  هک  ناـس  نآ  دـتفا  یم  نارود  هب  ناتنامـشچ  » مناوخ یم  ارف  داـهج  هب  ار  امـش  هک  راـب  ره  ارچ  ؟ دـیا
لقعت چیه  دوش و  یم  ناگناوید  ياهلد  نوچ  ناتیاهلد  دـینام و  یمزاب  نتفگ  نخـس  زا  دور و  یم  دـنب  تشهد  زا  ناتنابز  .« (5) دیتسه
نانوچ دشاب  یگدوسآ  حلص و  نامز  نوچ  ؟ دینامدرم هچ  ، ادخ هب  ار  امش.دینامزاب  ندید  زا  دنام و  ناروک  مشچ  هب  ناتنامشچ.دیناوتن 

نآ هن  امـش.دیزیرگ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  يوج  تلیح  ناـهابور  نوچ  دـنناوخب  ناـتراکیپ  هب  نوچ  دـینز و  یم  فـال  هزرـش  ناریش 
رونت نتخورفا  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب.درک  ناوت  داـمتعا  ناـشیرای  هب  هک  ناراـی  نآ  زا  هن  داد و  ناوت  هیکت  نآ  رب  هک  دیراوتـسا  نوتس 
یمن وربا  هب  مـخ  دـنیابر و  یم  امـش  زا  دـیراد  هـچ  ره  ، تـسین ناـتبیرف  ياراـی  دـیروخ و  یم  بیرف.دـیمزیه  نـیرت  باـبان  ار  گـنج 

دزس يرایـشه  يرادیب و  ار  نایوجگنج  هکنآ  لاح  دیتسه و  يربخ  یب  تلفغ و  رد  امـش  تسامـش و  نیمک  رد  رادیب  نمـشد.دیروآ 
دنوش و بولغم  دـنراذگ  ورف  رگیدـکی  هک  نانآ.دـتفا  يراوخ  هب  دـنز  نت  داهج  زا  هکنآ  دوش و  كاله  دـنیزگ  يربخ  یب  هکنآ  هک 

.هدش تراغ  تسا و  روهقم  بولغم 

نم اـب  هک  یتـعیب  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 اـما 
مهد یم  ناتنامرف  نوچ  دییوگ و  مخساپ  مناوخ  یم  ارف  ار  امش  نوچ  دیشاب و  نم  هاوخکین  ، تبیغ روضح و  رد  دینک و  افو  دیا  هدرک 

رب امش  هک  یقح  اما  و.دیرب  نامرف 

ص:29

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_29_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_29_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_29_5
http://www.ghaemiyeh.com


لادـتعالا نازیم  ) تسا هدرک  تاـفو  نآ  زا  شیپ  اـی  لاـس 90  رد.تاور  تاـقث  زا  تسا و  نیعباـت  هّلجا  زا  ینهج  بـهو  نـب  دـیز  - 1
(. 160/2

/. 60 لافنالا - 2
/. 45 ءاسنلا - 3
/. 37 هبوتلا - 4

.بازحا 19  / ۀیآ زا  هتفرگ  رب  - 5
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مهد ناتمیلعت  منک و  ادا  کین  لاملا  تیب  زا  ار  امش  ۀفیظو  مشاب و  امش  هاوخکین  میامـش  هارمه  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  دیراد  نم 
دیآ شوخان  ارم  هچنآ  زا  هک  دراد  ینازرا  امـش  هب  شیوخ  ریخ  ینامز  دـنوادخ.دیزودنا  تبرجت  ات  منک  ناتبیدأت  دـینامن و  ناداـن  اـت 

يوزرآ هچنآ  هب  دروآ و  دیهاوخ  تسد  هب  دیراد  یم  تسود  هچنآ  هاگنآ  ، دـشاب نم  لیم  دارم و  قفو  رب  ناتلامعا  دـیرادزاب و  تسد 
.دیسر دیهاوخ  دیرورپ  یم  لد  رد  نآ 

هـس ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دـمایب و  سبع  ینب  زا  ینز  هک  تفگ  یم  نخـس  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  : دـیوگ (1) هّللا دیبع  نب  دـمحم 
.دراد هتفشآ  ساوسو  هب  اهلد  هک  تسا  زیچ 

؟ دنمادک اهنآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

.يدش بات  یب  دمآ  زارف  هّیلب  نوچ  موس  يدییارگ و  تراقح  هب  هکنآ  رگید  ود  ، يداد اضر  تیمکح  هب  هکنآ  یکی  : تفگ نز 

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

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

یم ضیرحت  ماـش  مدرم  هیواـعم و  اـب  گـنج  هـب  ار  ناـنآ  تـفگ و  یم  نخـس  مدرم  يارب  مالـسلا  هـیلع  یلع  : دـیوگ یـسیع  نـب  رکب 
.تسا مرگ  اوه  دنتفگ  یم  راب  کی  تسا و  درس  اوه  هک  دندروآ  یم  هناهب  راب  کی.دندش  هدنکارپ  وا  درگ  زا  مک  مک  مدرم.درک 

نایاوشیپ يوس  هب  دربن  يارب  نارجاهم  نادنزرف  يا  ، ناناملسم يا  : تفگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  : دیوگ (2) مزاح یبا  نب  سیق 
نادیم هب  مدق  يدرم  یهاوخنوخ  هب  هک  یـسک  دربن  هب  دیوش  جیـسب.دییآ  تکرح  رد  ناطیـش  نارای  (3)و  بازحا ناگدنامزاب  رفک و 

ياهاطخ راب  تمایق  زور  ات  هک  هدـیرفآ  نارادـناج  هدـینایور و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  : تشاد شود  رب  اطخ  راب  هک  هداـهن  رازراـک 
.دشک یم  شود  رب  تساکو  مک  یب  ار  ناشیا 

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

هب ار  امـش  دنگوس  ادخ  هب  ؟ دـییاشگ یمن  هدـید  ایآ  هفوک  مدرم  يا  : تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدینـش  : دـیوگ (4) دقرف نب  عیفر 
هب ار  ناراکهانگ  هک  يا  هنایزات  هب  ار  امش  : دیتشادن رب  تسد  ناتلامعا  زا  امـش  مدز و  دننک  یم  بیدأت  نآ  هب  ار  ناهیفـس  هک  ییاصع 
هار هب  یسک  هچ  - ادخ نذا  هب  - ار امش  هک  مناد  یم  نم  تسا و  هدنامن  یقاب  مریـشمش  زج  نونکا.دیدماین  هار  هب  مدز  منز  یم  دح  نآ 

.منک نانچ  امش  قح  رد  دوخ  هک  مرادن  تسود  یلو  دروآ  یم 

ار ادخ  امـش  ریما  دننک و  یم  تعاطا  وا  زا  نانآ  دنک و  یم  تیـصعم  ار  ادـخ  ناشریما  ماش  مدرم.ماش  مدرم  زا  امـش و  زا  متفگـش  رد 
هک دینیب  یمن  ایآ.دراذگ  یمن  امرـس  : دـییوگ ، دـیور ناتنمـشد  گنج  هب  هک  میوگ  رگا.دـیرب  یمن  شنامرف  امـش  دـنک و  یم  تعاطا 

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

ص:30
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بیذهتلا 187/2) بیرقت  ) .تسا نایوار  تاقث  زا.تسا  نوع  وبا  وا  ۀینک.یفوک  یفقث  دیعس  یبا  نب  هّللا  دیبع  نب  دمحم  - 1
كر رتشیب  یهاگآ  يارب  بیذهتلا 127/2 و  بیرقت  ) .هقث تاور  زا  دوب و  هّللا  دـبع  وبا  شا  هینک  ، یفوک ّیلجب  مزاح  یبا  نب  سیق  - 2

ۀحفص 41) لیذ  ثدحم  ، تاراغلا
نامه بازحا  گنج  دندمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  گنج  هب  هدش  قفتم  هک  تسا  هکم  رافک  ياههورگ  دارم  بازحا  - 3

.م - .تسا قدنخ  گنج 
هحفص 42) لیذ  ، ثدحم ) .دشن هتخانش  دیاب  هکنانچ  ، دقرف نب  عیفر  - 4
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شتآ :» وگب تفگ  شربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  «(1) دیورم گنج  هب  مرگ  ياوه  رد  ، هن :» دـنتفگ ناشنارـس  « دـیور داهج  هب  ادـخ  هار  رد  »
نمـشد ارم  اـت  منز  ینیب  رب  ریـشمش  نیا  اـب  ار  نمؤـم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هـب  «(2) دیمهف یم  رگا  ، تـسا رت  تخــس  شا  یمرگ  مـنهج 

هک تسا  نامه  نیا  و.داد  دهاوخن  هار  لد  هب  نم  یتسود  ، مزیر رفاک  نماد  هب  ار  ایند  تمعن  ۀمه  رگا  تشاد و  دـهاوخن  نمـشد  ، دراد
نازادرپ غورد  ناگـشیپ و  متـس  يرآ  « دزرون یتسود  وت  اب  رفاک  دنکن و  ینمـشد  وت  اب  نمؤم  :» تفگ هک  تشذـگ  یّما  ربمایپ  نابز  رب 

.دنوش دیمون 

قح هب  رت  یلوا  نانآ  زا  امـش  هک  دـنوش  طلـسم  امـش  رب  یموق  دیرـشفن  ياـپ  ناتنمـشد  لاـتق  رب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ، هفوک مدرم  يا 
هتـشک زا  ایآ.دنک  باذع  دهاوخ  هک  رگید  ۀلیـسو  ره  هب  ای  امـش  تسد  هب  ار  نانآ  زین  ادخ  ، درک دنهاوخ  ناتباذع  راتفرگ  سپ.دیتسه 
مدینش مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ؟ دیریمب تحار  رتسب  رد  ات  دیزیرگ  یم  ریـشمش  هب  ندش 

هک دوب  يربخ  دیدینش  هچنآ  يرآ  .داد » ربخ  نیا  لیئربج  ارم  ریشمش و  رازه  تبرض  زا  تسا  رت  تخس  رتسب  رب  ندرم  :» تفگ یم  هک 
.تسا هداد  هّللا  لوسر  هب  لیئربج 

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

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

.داد

ص:31

.هبوت 29  / ياه 28 و هیآ  زا  هتفرگ  رب  - 1
.هبوت 29  / ياه 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  هریغم  - 3
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لاملا تیب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شور 

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

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

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

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

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

تیب يا  : تفگ یم  دروآ و  یم  ياج  هب  هلفان  زامن  اجنآ  رد  سپس  ، دیشاپ یم  بآ  ار  لاملا  تیب  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یمیت  عمجم 
.متشادن هاگن  وت  رد  چیه  ناناملسم  لام  زا  نم  هک  هدب  تداهش  تمایق  زور  رد  لاملا 

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

نایم نآ  رد.درک  میـسقت  ار  نآ.دیـسر  ناهفـصا  زا  یلام  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يارب  : دنک یم  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  (4) بیلک نب  مصاع 
نایم دناوخب و  ار  هناگتفه  ناریما  سپس.داهن  نآ  زا  يا  هکت  تمسق  ره  رب  درک و  تمسق  تفه  تسکشب و  زین  ار  نآ  ، دوب ینان  ةدرگ 

.دوب هّلحم  تفه  هفوک  رد  اهزور  نآ.دهدب  تسخن  ار  کی  مادک  مهس  هک  دز  هعرق  اهنآ 

رب ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیسر  (5) لبج ۀیحان  زا  یلام  مدوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  نم  : تفگ هک  درک  تیاور  شردـپ  زا  یمرجلا  بیلک 
یلع.دندرک یم  ماحدزا  وا  رب  هک  ناسنآ  دندوب  هدـمآ  درگ  مدرم.میدیـسر  نانابراس  ناگدـنبرخ و  دزن  هب  ات  میتساخرب  زین  ام  تساخ 

دز هرگ  مه  هب  ار  اهنآ  تفرگب و  نامسیر  دنچ 

ص:33

مایق زا  شیپ  بش  کی  وا  تافو.تسا  هدروآ  (ج 60/3) هوفصلا هفص  رد  يزوج  نبا  ار  وا  لاوحا.یمیت  راسی  نب  عّمجم  هزمح  وبا  - 1
.ه لاس 122  هب  ینعی  دوب  یلع  نب  دیز 

زا.تسیز یم  اراـخب  ورم و  خـلب و  رد  یلو  دوب  هفوک  زا  شلـصا.رسفم  دوب و  نیعباـت  زا  ، یلـاله محازم  نب  كاحـض  مساـقلا  وبا  - 2
هدرک تاـفو  خــلب  رد  لاـس 102  رد.ریغـصلا  ریـسفتلا  ریبـکلا و  ریـسفتلا  تسار  وا.دوـب  زین  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نـب  یلع  باحـصا 
ببـس هب  وا  دـندناوخ و  یم  سرد  كدوک  رازه  هس  شا  هناـخبتکم  رد  دوـب و  لاـفطا  ملعم  دـنیوگ  نیرسفملا 216/1) تاقبط  ) تسا

.تشگ یم  ناشیا  نایم  ، رخ رب  راوس  نادرگاش  ترثک  دوخ و  یناوتان 
هک یتامک  نیرتهب  وا  ناراکمه.دنک  یم  ( چراق ) هامک نیمز  زا  ، شربالا همیذج  هداز  رهاوخ  ورمع  هک  دـنیوگ.تسا  لثم  تیب  نیا  - 3
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هک تسا  يزیچ  نیا  : دناوخ تیب  نیا  و.دروآ  دوخ  ییاد  يارب  ات  داهن  یم  نیتسآ  رد  ار  اهنآ  ورمع  یلو  دندروخ  یم  دوخ  دـنتفای  یم 
.دوب ناشنهد  هب  ناشتسد  هشیمه  نانیچهامک  رگید  هک  یلاح  رد  ، تساهنآ نایم  رد  مه  شیاهبوخ  ما  هدیچ  نم 

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

1ص 309 و 312)  / عالطالا ج دصارم  ) .هدش یم 
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هب یلع.میتسـشن  نامـسیر  تشپ  ام.دهن  نورد  هب  ياپ  نامـسیر  نیا  زا  هک  درادن  قح  سک  چیه  : تفگ دیـشک و  لاوما  نآ  درگ  هب  و 
ات کی  نیا  هب  کی  نآ  زا  دنتخیر و  یم  لاوج  نآ  رد  لاوج  نیا  زا  سپ  دندمایب  نانآ.دـنیاجک  هناگتفه  نارـس  : تفگ تفر و  نورد 

.دندرک تمسق  تفه  هب  لام  نآ 

: تفگ سپس  داهن  نآ  زا  يا  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  يانج و  اذه 

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

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

.دنامن یقاب  نآ  زا  چیه  ات  درک  میسقت 

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

.يا هدید  ار  مدرم  نیرتهب  ، رسپ يا  : تفگ تسیرگ و  مردپ   . متفگزاب

هتفهن يا  هـنیجنگ  امــش  يارب  هـک  زیخرب  نینمؤـملا  ریما  اــی  : تـفگ ربـنق.میتفر  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع دزن  هـب  (4) ربنق اب  : دـیوگ (3) ناذاز
زا رپ  لاوج  ود.تفر  هناـخ  هب  وا  اـب  تساـخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.دـییایب نم  اـب  : تفگ ؟ يا هنیجنگ  هچ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ما
نم دـینک و  یم  میـسقت  مدرم  نایم  هب  تسه  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  تداع  ار  امـش  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ.دوب میـس  رز و  ياـهماج 

سپ.متـشاد یم  نیا  زا  رتشوخ  يدنکفا  یم  نم  ۀناخ  هب  ناوارف  یـشتآ  رگا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ما هتخودـنا  امـش  يارب  ار  اهنیا 
سپ.دوب هدش  هدیرب  یثلث  ای  یمین  کی  ره  زا  هک  یلاح  رد  دش  هدنکارپ  فارطا  هب  اهماج.دز  اهلاوج  نآ  رب  دیشک و  رب  دوخ  ریـشمش 

: تفرگ ندناوخ  ار  رعش  نیا  یلع  دندرک و  میسقت  دننک و  میسقت  ار  اهنآ  هک  داد  نامرف 

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

.بیرفب ارم  زج  يرگید  درز  يالط  يا  بیرفب و  ارم  زج  يرگید  ، دیپس میس  يا 

وا مسر  -و  تسین اهنآ  هب  يزاین  ار  ام  دنتفگ  مدرم.دینک  میـسقت  مه  ار  اهنیا  : تفگ.دوب کچوک  گرزب و  نزوس  دنچ  لاملا  تیب  رد 
تسوا تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع تفریذپ - یم  دنداتسرف  یم  هچ  ره  شنارازگراک  هک  دوب  نانچ 

.دیناتسب مه  اب  شبوخ  دب و  دیاب 

درک یم  میسقت  ام  نایم  ار  هریز  لدرخ و  تابوبح و  یتح  یلع  : هک دنک  یم  تیاور  شا  هدج  زا  (6) یمجرب نالجع  نب  نمحرلا  دبع 
.لیبق نیا  زا  و 
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ار نآ  نم.داتسرف  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یتفبرز  ملعم  يابید  ۀماج  یناقهد  هک  درک  تیاور  شردپ  زا  (7) ثیرح نب  ورمع  نب  رفعج 
.مزادرپب اطع  ماگنه  هب  نآ  ياهب  هک  مدیرخ  مهرد  رازه  راهچ  هب 

ص:34

ةرامش 35. هب  كر  - 1
نادـمه هلیبـق  زا  تسا  يا  هریت  هک  بعـش  هب  بوسنم  لیحارـش ،  نب  هللادـبع  نب  رماـع  اـب  نب  لبحارـش  نب  رماـع  ورمعوـبا  یبهـش  - 2

هاورلا 427/1) عماج  بیذهتلا 65/5 و  بیذهت  دنک ( .  یم  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هیقف  یفوک  يریمح 
(. دعس 124/6 نبا  تاقبط  كر  ) تفای تافو  هفوک  رد  جاجح  مایا  رد.تسا  هقث  نایوار  زا.يدنک  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  كر  - 5

لیذ ، تاراغلا ثدـحم.كر ، ) .تسا هقث  ناـیوار  زا  نـالجع  نب  نمحرلا  دـبع  ، میمت ینب  لـیابق  زا  مجرب  تسا  هب  بوسنم  یمجرب  - 6
(. هحفص 59

زا دوـخ  وا  دوـب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هباحـص  ةرمز  رد  ثیرح  نب  ورمع  شردـپ  ، یموزخم ثیرح  نب  ورمع  نـب  رفعج  - 7
( یسوط خیش  لاجر  زین  بیذهتلا 101/2 و  بیذهت  بیذهتلا 131/1 و  بیرقت  ) تشذگرد لاس 85  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا 
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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  يرازا  ياهب  رگا  دنگوس  ادخ  هب.درخ  یم  نم  زا  ار  ریشمش  نیا  یسک  هچ 

متشاد يرازا  ياهب  رگا.درخ  یم  نم  زا  ریشمش  نیا  یسک  هچ  : تفگ دروآ و  رازاب  هب  دوخ  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  : دیوگ ءاجر  وبا 
.متخورف یمن  ار  نآ 

سپ.مریگ یم  وت  زا  اـطع  تخادرپ  ماـگنه  هب  ار  نآ  ياـهب  مرخ و  یم  يرازا  وت  يارب  نم  نینمؤـملا  ریما  اـی  متفگ  : دـیوگ ءاـجر  وـبا 
.درک ادا  نم  نید  ، دتسب شیوخ  ياطع  نوچ.دهدب  ار  شیاهب  نامز  نآ  ات  مدیرخ  يرازا  شیارب 

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

هب ار  لیقع  ، نسح.ربب هناخ  هب  ار  تّمع  زیخرب  : تفگ درک و  ( مالـسلا هیلع  ) نسح دوخ  دنزرف  هب  يور  سپ.دیزی  وبا  يا  مالـسلا  کیلع 
زور رگید.ون  یشفک  ون و  يرازا  ون و  ییادر  رخب و  ون  يا  هماج  شیارب  : تفگ ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تشگزاب ردپ  دزن  درب و  هناخ 

: تفگ هتسارآ و  ون  هب  اپارس  دمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن 

اه هزیرگنـس  نیا  زج  هک  منیب  یمن  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ لیقع.دـیزی  وبا  يا  مالـسلا  کیلع  : تفگ یلع.نینمؤملا  ریما  ای  وت  رب  مالس 
دزن زا  لـیقع.مهد  وت  هب  ار  نآ  متفرگ  شیوخ  ياـطع  نوـچ  دـیزی  وـبا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـشاب هدـش  تبیـصن  اـیند  زا  يزیچ 
اهنآ رب  شیوخ  نارای  دـنداهن و  اهیـسرک  داد  نامرف  ، تفای ربخ  شندـمآ  زا  هیواـعم  هک  یتقو.تفر  هیواـعم  دزن  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

: تفگ هیواعم.دتسب  اهمهرد  لیقع.دنهد  وا  هب  مهرد  رازه  دص  هک  داد  نامرف  هیواعم.دمآ  رد  سلجم  هب  لیقع.دیناشن 

یبا نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هاگرکـشل  هب  : تفگ لیقع.يدـید  یقرف  هچ  یلع  هاگرکـشل  نم و  هاگرکـشل  نایم  هک  ییوگب  مهاوخ  یم 
هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ ياهزور  نوچ  يزور  )و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياهبـش  نوچ  تشاد  یبش.متـشذگ  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط
هک ناسک  نآ  زا  ار  نیقفانم  زا  یعمج  مدمآ  رد  وت  هاگرکشل  هب  اما.دوبن  نایم  نآ  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  قرف  نیا  اب  ( هلآ

.مدید ، دندرک ردغ  هّللا  لوسر  رب  (1) هبقع بش  رد 

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

.تسا صاعلا  نب  ورمع  : تفگ هیواعم 

نارگید رب  ، دوب باصق  هکنآ  نایم  نآ  زا  تبقاع  دنتـسه و  وا  ردـپ  هک  دـندرک  یم  اعدا  درم  شـش  هک  تسا  یـسک  نیا  : تفگ لیقع 
؟ تسیک يرگید  نآ  هک  يوگب  نونکا.تفای  هبلغ 

.تسا يرهفلا  سیق  نب  كاحض  : تفگ هیواعم 
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یم ناـگدام  رب  ار  رن  ناوـیح  تـفرگ و  یم  يدزم  هـک  دوـب  نـیا  شردـپ  راـک  تیلهاـج  ناـمز  رد  دــنگوس  ادــخ  هـب  : تـفگ لـیقع 
؟ تسیک يرگید  نآ  هک  يوگب  نونکا.دیناهج 

.تسا يرعشا  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  يوگب  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 

هک دیهد  روتـسد  ، نینمؤملا ریما  ای  هک  تفگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  هک  دیوگ  (1) تباث یبا  نب  بیبح 
ار دوــخ  ناروتــس  زا  یخرب  دــیاب  هـک  ما  هدــش  تسدــگنت  ردــق  نآ  دــنگوس  ادــخ  هب.دــنیازفیب  دــنهد  یم  ارم  هــچنآ  رب  يزیچ 
هک یهاوخب  (2) دوـخ يوـمع  زا  هکنیا  رگم  مهدـب  ار  وـت  هک  مرادـن  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مشورفب

.دهد وت  هب  ددزدب و  يزیچ 

زا مدرم  هک  دینـش  نوچ.دوب  هنیدم  مدرم  زا.دـنتفگ  یم  شمیرم  وبا  هک  دوب  یتسود  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (3) ریمع نب  هرامع 
هیلع ) یلع.يرآ : تفگ ؟ میرم وـبا  : دیـسرپ دـید  ار  وا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـمآ وا  دزن  ، دـنوش یم  هدـنکارپ  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع درگ 

دنراذگاو وت  هب  تّما  نیا  راک  نوچ  هک  تمنیب  یم  یلو  ما  هدماین  یتجاح  يارب  : تفگ میرم  وبا  ؟ يا هدمآ  راک  هچ  هب  دیسرپ  ( مالـسلا
.ینکارپ یم  مه  زا  ار  اهنآ 

ار اهنآ.ما  هدش  نیمز  يور  مدرم  نیرت  ثیبخ  راتفرگ  یلو  ، یـسانش یم  هک  ماوت  تسود  نامه  نم  ، میرم وبا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دننکارپ یم  نم  درگ  زا  ، منک راتفر  اهنآ  لیم  هب  نوچ  ،و  دنرب یمن  نم  نامرف  ، مناوخ یم 

ما و هناـخ  ۀـثاثا  زج  مور  یم  امـش  دزن  زا  هک  زور  نآ  رد  رگا  هفوـک  مدرم  يا  : تفگ یم  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع : دـیوگ یـسیع  نـب  رکب 
زا وا  يارب  هک  يا  هّلغ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یگدـنز  ۀـنیزه.منئاخ  هک  دـینادب  متـشاد  دوخ  اب  يرگید  زیچ  ممـالغ  مربراـب و  ناروتس 
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رد نان  دوخ  دـیناروخ و  یم  تشوگ  ناـن و  ار  مدرم  یلع.دـش  یم  نیمأـت  دوب  (4) عبنی رد  وا  ۀـعرزم  لصاح  نآ  دیـسر و  یم  هنیدـم 
، درک یم  میسقت  دوب  لاملا  تیب  رد  هچ  ره  هک  دنیوگ.وا  ماعط  دوب  نیا.دروخ  یم  (5) هوجع يامرخ  اب  درک و  یم  دیرت  نوتیز  نغور 

.دروآ یم  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دیشاپ و  یم  بآ  ار  اجنآ  هبنشجنپ  ره  رصع.دوبن  چیه  اجنآ  رد  هعمج  زور  رد  رگید  هک  ناسنآ 

ص:36

نازیم ) دنک یم  تیاور  (... مالـسلا هیلع  ) داجـس ماما  نیـسح و  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  دوب  هفوک  هیقف  ، یفوک ناسح  نب  بیبح  - 1
(. لادتعالا 454/1

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

(. دعس 201/6 نبا  تاقبط  و 
هیلع ) یلع هـب  یگنج  میاـنغ  میــسقت  رد  هـک  هدوـب  يا  هیرق.هنیدــم  تاذاـحم  هـب  خرــس  ياـیرد  ةراـنک  رد  تـسا  يردــنب  زورما  - 4
ینعم هب  عوبنی  زا  ) .دـنتفگ عبنی  ار  اجنآ  سپ  نآ  زا  دروآ  نوریب  بآ  درک و  رفح  ار  نیمز  اجنآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دیـسر  ( مالـسلا

(. نیرحبلا عمجم  () همشچ
.دنیوگ هنیل  ار  نآ  لخن  هنیدم و  يامرخ  زا  تسا  یبوخ  عون  - 5
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دنچ ره  هک  دیرفایب  نارادـناج  دـینایور و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  : تفگ یم  تشاذـگ و  یم  دوخ  مکـش  يور  تسد  هک  دـنیوگ  و 
.میآ نوریب  تنایخ  ۀطرو  زا  هنسرگ  میالاین و  تنایخ  هب  مکش  مباین  چیه 

: دیوگ (1) ینادمه قاحسا  وبا 

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

.مبای یمن  قاحسا  نادنزرف  هب  تبسن  ییرترب  لیعامسا  نادنزرف  يارب  هدیسر  هک  تمینغ  نیا  رد 

هوکـش رتشا  کلام  دزن  دـنیارگ  یم  هیواـعم  هب  دـنزیرگ و  یم  وا  دزن  زا  مدرم  هکنیا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ رتشا  کـلام  مـالغ 
همه مدرم  نامز  نآ  رد.میدرک  راکیپ  هفوک  مدرم  هرـصب و  مدرم  يورین  هب  هرـصب  مدرم  اب  ام  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ رتشا  کلام.درک 

شهاک هب  يور  ناشرامش  دییارگ و  یتسس  هب  ناشنامیا  دندرک و  زاغآ  ینمشد  داتفا و  فالتخا  ناشنایم  سپس  دنتـشاد و  يأر  کی 
نآ یناتـس و  یم  هیامرـس  بحاص  زا  هیامورف  قح  ییامن و  یم  لمع  قح  هب  ینک و  یم  تساوخزاب  تلادـع  هب  ار  نانآ  وت  اریز.داـهن 
وت اـب  هک  ناـنآ  زا  يا  هفیاـط  يا  هدرک  راـتفر  تلادـع  قح و  هب  همه  اـب  نوـچ.یهد  یمن  يرترب  هیاـمورف  نآ  رب  ار  هیامرـس  بحاـص 
هب همه  هیواـعم  ياهـششخب  اما.دـندش  نیگمغ  تفرگ  یم  ار  ناـشنابیرگ  وـت  تلادـع  ۀـجنپ  هـکنیا  زا  دـنتفاتنرب و  هویـش  نـیا  ، دـندوب

.تسا فارشا  نارادلام و 

رد لطاب  دـنراد و  شوخان  ار  قح  مدرم  نیرتشیب.تسین  كدـنا  ایند  نارادتـسود  مدرم  نایم  رد  تسا و  قاتـشم  اـیند  هب  مدرم  سوفن 
.دنهد يرترب  زیچ  ره  رب  ار  ایند  دیآ و  نیریش  ناشماک 

هناصلاخ دـنوش و  وت  هاوخ  ریخ  افـص  قدـص و  يور  زا  دـنرآ و  دورف  رـس  وت  ربارب  رد  مدرم  ، ییاـشگ لاـم  لذـب  هب  تسد  زین  وت  رگا 
ناشدنویپ تسس و  ناشدیک  دانکارپب و  ناشعمج  دانک و  نوگنرـس  ار  تنمـشد  داهد و  ریخ  تیادخ  نینمؤملا  ریما  ای.دنزرو  یتسود 

.تسا هاگآ  دننک  یم  هچنآ  هب  وا  هک  دانادرگ  هتسسگ 

یم یلاعت  يادـخ  ، یتفگ اـم  يرگداد  تریـس  رد  هچنآ  اـما  : تفگ راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  وا  خـساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
رد وت  راگدرورپ  دسر و  وا  دوخ  هب  شنایز  دنک  دب  يراک  هک  ره  دـسر و  یم  وا  دوخ  هب  شدوس  دـنک  کین  يراک  سک  ره  » دـیوگ

.مشاب هدیزرو  روصق  تلادع  رما  رد  مهزاب  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتشیب  نم  سرت  (2)»و  دنک یمن  متس  ناگدنب  قح 

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

ناشدصق ایآ  هک  دیسرپ  دنهاوخ  ناشیا  زا  زیخاتـسر  زور  رد.دندوب  هتفاین  تسد  ایند  لام  هب  هکنآ  لاح  دننک و  یم  يرود  ایند  زا  هک 
.دنا هدرک  یم  لمع  ادخ  يارب  ای  هدوب  ایند 
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تافو لاـس 129  رد.دوـب  هفوـک  نیثدـحم  نارـس  نیعباـت و  ناـیعا  زا.یفوـک  ینادـمه  یعیبـس  هـّللا  دـبع  نـب  ورمع  قاحـسا  وـبا  - 1
(. بیذهتلا 73/2 بیرقت  ) هدرک

/. 11 دوه - 2
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يزیچ لاـملا  تیب  زا  تسوا  قح  هچنآ  زا  شیب  سک  چـیه  هب  میناوت  یمن  اـم  ، لاـم هب  نادرم  زا  ییوجلد  لاوما و  لذـب  دروـم  رد  اـما 
.« (1) تسا نارباص  اب  ادخ  دنک و  هبلغ  - ادخ نامرف  هب  - رایسب یهورگ  رب  كدنا  یهورگ  اسب  هچ  :» دیامرف یلاعت  يادخ.میهد 

زا دعب  ار  شنارای  دوزفا و  رد  وا  نارای  رامش  رب  سپ  نآ  زا.دوب  نت  کی  اهنت  وا  تشاد و  ثوعبم  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ، ادخ
ياهیراومهان دنادرگ و  هریچ  بعص  ياهراک  رب  ار  ام  میشاب  هتشاد  هدهع  رب  ّمهم  نیا  ام  هک  دهاوخب  دنوادخ  رگا.دیشخب  تزع  تلذ 

یتسه و نم  ناراـی  نیرتناـمیااب  زا  یکی  وت.مریذـپ  یم  دـشاب  هتـشاد  رب  رد  ار  ادـخ  يدونـشخ  هچنآ  وت  يأر  زا  نم.دزاـس  راومه  هار 
.تسا رتکیدزن  باوص  هب  همه  زا  تیأر  هشیدنا و  ینم و  نارای  نیرت  هاوخکین  نم  دزن  رد  وت  تسا  همه  زا  شیب  وت  رب  نم  دامتعا 

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

.درک یم  اطع  يزیچ  تفر  یم  وا  دزن  هک  ره  هب  هیواعم  هک  دنتفگ  یم  يور  نآ  زا  نخس  نیا  نانیا.نک  لذب  یلام  دنزیرگب  وت  دزن 

نیا ات  ، دـنگوس ادـخ  هب  ؟ مرآ گنچ  ارف  متـس  يدرمیاـپ  هب  ار  يزوریپ  هک  دـییوگ  یم  نم  هب  اـیآ  : تفگ ار  ناـشیا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دییوگ یم  هک  منکن  نینچ  دشخرد  یم  نامسآ  رب  يرتخا  دمد و  یم  دیشروخ 

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  لام  هک  یلاح 

لام لذب  اریز  ، دشاب رذح  رب  داسف  زا  هک  دیاب  تسا  تسد  رد  یلام  ار  هک  ره  : تفگ دروآ و  رب  رس  هاگنآ  ، دنام شوماخ  يدنچ  سپس 
يادـخ دزن  رد  ، دـنک یم  هزاوآرپ  مدرم  نایم  رد  ار  هدنـشخب  هچ  رگا  راک  نیا  هک.تسا  فارـسا  ریذـبت و  تسین  وا  قح  هک  یـسک  هب 
مورحم نانآ  ساپـس  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـهن  لهاان  دزن  ای  دـنک  فرـص  دوخ  ياج  هب  هن  دوخ  لام  سک  ره.دـنادرگ  یم  تسپ  یلاـعت 
شساپس دنک و  یتسود  راهظا  وا  هب  مهزاب  هک  دنام  یقاب  یسک  اهنآ  نایم  رد  رگا  دنک و  ناسک  رگید  بیصن  ناش  یتسود  دنادرگ و 
شتـسود رگا  اریز  ، دـیوج هرهب  شییاراد  زا  مهزاب  ات  دـنک  یم  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نزغورد  سولپاـچ و  نیقی  هب  دـیوگ 

دوخ لباقم  رد  ار  دوخ  تسود  نیرتدب  لاح  نیا  رد  ، دنک ناربج  وا  ياهششخب  هک  دهاوخ  دتفا و  شزاین  وا  يرای  هب  دوش و  نیکـسم 
.دید دهاوخ 

زا ار  يریـسا  ای  دهد  وکین  یتفایـض  ای  دسر  نادنواشیوخ  درد  هب  دیاب  ، دنک قافنا  دـهاوخب  هدرک  اطع  شیادـخ  هک  ار  یلام  سک  ره 
ثداوح رهد و  بئاون  ربارب  رد  دوخ  و.دناسر  ددم  ار  يرجاهم  ریقف و  هدنام و  هار  رد  ای  دـنک  يرای  ار  يرادـماو  ای  دـناهرب  شتراسا 

.تسا ترخآ  لیاضف  كرد  ایند و  مراکم  هب  یبایتسد  لاصخ  نیا  هب  یبایتسد  دزرو و  يرادیاپ  راگزور 

نادب رگم  دندشن  كاله  دندوب ، امش  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  هک  ببس 
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/. 249 هرقب - 1
ۀحفص 74) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دشاب  يدسالا  ذجان  نب  هعیبر  تسا  لمتحم  - 2

هرامش 48. هب  : كر - 3
بیذهتلا 355/1) بیرقت  ) تسا هتشذگ  رد  لاس 112  هب  تسا  قداص  تاور  زا  یماش  يرعشا  ، بشوح نب  رهش  - 4
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زا لبق  سپ.تفرگ  رب  رد  ار  همه  یهلا  تبوقع  دـندرکن  ناشعنم  ناـیاوشیپ  دـنداد و  همادا  شیوخ  يراـکهانگ  هب  نوچ.دـندرک  یمن 
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  امـش  رـس  رب  هکنآ 

.دروآ یم  دیدپ  ناصقن  وا  يزور  رد  هن  دنک و  یم  کیدزن  ار  یسک  گرم  هن 

هک هنوگ  نادب  سک  ره  بیـصن  دنیآ و  دورف  ناراب  ياه  هرطق  هک  ناس  نآ  دـیآ  یم  دورف  سک  ره  رب  نامـسآ  زا  ریدـقت  هک  هنیآره 
رد دوب و  یناصقن  ار  امـش  زا  یکی  هاگره  .دسر  وا  هب  لام  ای  نادـناخ  ای  ناج  رد  ، كدـنا هچ  رایـسب و  هچ  هدرک  ررقم  یلاعت  يادـخ 

ببـس دوش  راکـشآ  نوچ  هک  يراک  هدولاـین و  یتسپ  هب  هک  ماداـم  ناملـسم  هک.دوش  هتفیرف  هک  دـیابن  دـنیب  ینوزفا  شردارب  بیـصن 
راـمق ياـهریت  زا  هک  تسا  یتسدـبرچ  ةدـننک  راـمق  نوـچ  ، تسا هدزن  رـس  وا  زا  ، دزاـس هریچ  وا  رب  ار  ناـگیامورف  ددرگ و  شتراـقح 

.دهرب زین  تمارغ  زا  دربب و  لام  نآ  ۀمه  ات  دراد  مشچ  ار  يزوریپ  نیتسخن  شیوخ 

نآ رد  هک  دـناوخ  دوخ  دزن  هب  شیادـخ  ای  تسا  کـین  شاداـپ  ود  زا  یکی  هار  هب  مشچ  : تسا نینچ  زین  تناـیخ  هب  هدولاـین  ناملـسم 
لام دـنزرف و  نز و  بحاص  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  شیاشگ  وا  يزور  رد  اـی  تسا  رتهب  وا  يارب  تسادـخ  دزن  رد  هچ  ره  تروص 
اطع یمدرم  هب  اجکی  ار  ود  نآ  ادخ  هاگ  تسا و  ترخآ  ۀـشوت  هک  درب  هرهب  حـلاص  لمع  زا  ای  تسا  یناهج  نیا  ياهتمعن  هک  ددرگ 

.دنک
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دوخ اب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر 

نآ هراومه  ، تفرگ یم  رارق  دوب  ادخ  ياضر  ود  ره  رد  هک  راک  ود  نایم  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ  : دیوگ ( مالسلا هیلع  ) دمحم نب  رفعج 
هنیدـم زا  وا  يارب  ار  نآ  دروخ و  یم  دوخ  جـنرتسد  زا  هشیمه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب يرگید  زا  رت  تخـس  هک  دـیزگ  یم  رب  ار  راک 

زج يزیچ  یـسک  ادابم  داهن  یم  رهم  نآ  رـس  رب  درک و  یم  ینابنا  رد  ار  نآ  درک  یم  رایتخا  (1) قیوس ار  ندروخ  رگا  دـندروآ و  یم 
.دوب دناوت  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  رتدهاز  یسک  هچ  ایند  رد  ایآ.دیازفیب  نآ  رب  نآ 

تسیب و اهنآ.دنزپب  یماعط  مدرم  يارب  ناضمر  هام  رد  هک  تفگ  ار  شلاّمع  زا  نت  دنچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) ثراح نب  دیوس 
العف : تفگ تفرگ و  رب  ار  ات  ود  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب نآ  رد  هدند  دنچ  هک  دندروآ  وا  يارب  زین  يا  هساک  دـنتخپ و  اذـغ  راغت  جـنپ 

.مریگ یم  مهزاب  دش  مامت  یتقو.تسا  سب  ارم 

رد ادن  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیسر ناهفصا  جارخ  سپس.داد  اطع  راب  هس  لاس  کی  رد  ار  مدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (3) یلجب ملسم 
لاملا تیب  داد  نامرف  هاگنآ.موشب  امـش  راد  هنازخ  مناوت  یمن  نم  دنگوس  ادخ  هب.دیناتـسب  دوخ  ياطع  دییایب و  ادرف  مدرم  يا  هک  داد 

.دمآ نوریب  لاملا  تیب  زا  و.بیرفب  ارم  زج  يرگید  ، ایند يا  : تفگ درازگ و  زامن  تعکر  ود  سپ.دنشاپب  بآ  دننک و  بوراج  ار 

مه ار  نآ  : تفگ.دنا هدروآ  ( ناریا ینعی   ) يرـسک دالب  زا  : دنتفگ ؟ تسیچ اهنامـسیر  نیا  : دیـسرپ.دوب دجـسم  رد  رب  نامـسیر  يرادقم 
یم راک  هب  هک  دوب  ناتک  ، درک زاب  ار  اـهنآ  زا  یکی  - دـندوب هداـهنن  یجرا  نآ  هب  نارازگراـک  ییوگ  - دـینک تمـسق  ناناملـسم  ناـیم 

.دیسر مهرد  دنچ  هب  نامسیر  ره  ياهب  زور  نایاپ  رد.دنتخادرپ  تباقر  هب  شندیرخ  يارب  مدرم.دمآ 

داد رازآ  ارم  شا  یشرت  هک  شرت  نانچ.دوب  شرت  ریش  یفرظ  شلباقم  رد  مدش  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  : دیوگ (4) همقلع نب  هبقع 
زا رت  کشخ  ینان  هّللا  لوسر  هک  مدید  ، بونجلا وبا  يا  : تفگ ؟ تسا نینچ  امـش  ياذغ  ، نینمؤملا ریما  ای  : متفگ.کشخ نان  يا  هکت  و 

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

ص:41

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

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

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

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

رگید یماـعط  دوخ  دـیناروخ و  یم  تشوـگ  ناـن و  مدرم  هب  هفوـک  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  دـمحم  ماـما 
شندروـخ ماـعط  ماـگنه  هب  يزور.تسیچ  هک  مینیبـب  ار  نینمؤـملا  ریما  ماـعط  میتـسناوت  یم  شاـک  : تـفگ ار  يرگید  یـسک.تشاد 

هنیدم زا  وا  يارب  ار  امرخ  نیا  .(1) هوجع يامرخ  نآ  يور  رب  دوب و  هدرک  دیرت  نآ  رد  نان  هک  دوب  نوتیز  نغور  شماعط  دـندمایب و 
.دندروآ یم 

ریـش يا  هساک  شلباقم  رد  دوب و  تراما  رـصق  رد  هفوک  رد  وا  مدش و  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  رب  : دیوگ (2) هلفغ نب  دیوس 
ادـیپ نآ  يور  رب  وـج  ياهتـسوپ  كدرخ  زوـنه  هک  تشاد  تسد  رد  ینیوـج  ناـن  صرق.دروـخ  مماـشم  هب  نآ  یگدیـشرت  يوـب  هک 
يالاب هّضف  شا  همداخ.تفرگ  یم  ددم  دوخ  يوناز  رس  زا  نتسکش  يارب  یهاگهاگ  تسکش و  یم  نان  نآ  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دوب

یم ار  درآ  القا  دـش  یم  هچ.دـیروآ  یم  یماعط  نینچ  درم  ریپ  نیا  يارب  هک  دیـسرت  یمن  ادـخ  زا  ایآ  : متفگ ار  وا.دوب  هداتـسیا  شرس 
لاـبرغ ار  شدرآ  ، میتـسه وا  اـب  اـت  هک  هتفرگ  لوق  اـم  زا.میوـش  راـکهانگ  مینک و  شتفلاـخم  هک  میـسرت  یم  اـم  : تفگ هّضف.دـیتخیب 

دییامرفب شاک  : هک متفگ  وا  هب  مدوب  هتفگ  هّضف  هب  هچنآ.سرپب  وا  زا  دوخ  : تفگ هّضف  ؟ دیوگ یم  هچ  : دیسرپ ( مالسلا هیلع  ) یلع.مینکن
یپ زور  هس  زگره  هک  داب  [ هّللا لوسر  ینعی  ] یـسک يادف  مردام  ردـپ و  : تفگ تسیرگ و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.دـننک لابرغ  ار  ناتدرآ 

.دومرفن لابرغ  زگره  ار  دوخ  درآ  تسب و  رب  ناهج  نیا  زا  تخر  ات  درکن  ریس  مدنگ  نان  زا  ار  دوخ  یپرد 

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

ار اـمرخ  نیا  : تفگ درک و  مالـس  ما  هدج.دیـشک  یم  شود  هب  اـمرخ  یلع.تفر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  ما  هدـج  هک  دـیوگ  (4) حلاص
ما هدـج  ؟ يروخ یمن  : تفگ و.تسا  رتراوازـس  نآ  لمح  هب  تسا  دـنزرف  نز و  بحاص  هکنآ  : تفگ یلع.مروایب  ناـتیارب  نم  دـیهدب 

هدیبسچ نآ  هب  امرخ  تسوپ  زونه  هک  هفحلم  نآ  دـیدرگزاب و  درب و  دوخ  لزنم  هب  امرخ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مرادـن لیم  ، هن : تفگ
.دندرک ادتقا  وا  هب  مدرم  داتسیا و  هعمج  زامن  هب  نانچمه  تشاد و  شود  رب  دوب 

نآ زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.نغور زیوم و  اـمرخ و  زا  دـندروآ  یماـعط  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يارب  : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) دـمحم نب  رفعج 
ياهزیچ زا  يویند  یگدنز  رد  :» درک توالت  سپس.دوش  نآ  قاتـشم  سفن  هک  مراد  نآ  میب  یلو  هن  : تفگ ؟ تسا مارح  : دنتفگ.دروخن

.« (5) دیوش دنم  هرهب  شوخ  هزیکاپ و 

یمن كاسما  يردق  ایآ  یهد ؛ یم  هقدص  رایسب  : دنتفگ ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : هک هدش  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  یضعب  زا 
ادـخ هب  یلو  ، مدرک یم  سب  ، تسا هتفریذـپ  مرازگ  یم  هک  ار  لاـمعا  نیا  زا  یکی  ادـخ  هک  متـسناد  یم  رگا  ، ادـخ هب  ، هن : تفگ ؟ ینک

.هن ای  ، تسا هتفریذپ  نم  زا  يزیچ  مناد  یمن  هک  دنگوس 

.تخادرپ یناشیپ  قرع  تسد و  ۀنیپ  زا  ار  اهنآ  ياهب  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 
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ص:42

ةرامش 50. هب  : كر - 1
هللا یلص  ) ربمایپ نفد  زور  رد  دیورگ  مالسا  هب  دش و  دلوتم  لیفلا  ماع  رد  نیعبات  ناگرزب  زا  دوب و  هیما  وبا  وا  ۀینک  ، هلفغ نب  دیوس  - 2

درک و زارد  رمع.تشاد  تکرش  نیفص  كومری و  گنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  رامـش  رد.دمآ  هنیدم  هب  ( هلآ هیلع و 
خیش لاجر  بیذهتلا 341/1 و  بیرقت  زین  هباصالا و  هب  دینک  هاگن  ) .تشذـگرد یگلاس  ای 130  یگلاس  رد 128  ای 82  لاس 81  رد 

(. یسوط
بیذـهتلا بیرقت  لادتعالا 61/3 و  نازیم  ) تشذـگرد لاس 116  رد.تاقث  زا  دوب و  هعیـش  ملاع  یفوک  ، يراـصنا تباـث  نب  ّيدـع  - 3

(. 16/2
لادتعالا 304/2) نازیم  () مالسلا هیلع  ) یلع زا  شا  هدج  دنک و  یم  تیاور  دوخ  ةدج  زا  ، شورف سابل  ای  ، زازب حلاص  - 4

.دوه ةروس  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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یلع ، دنتـسب يا  هلجح  شیارب  ، تفرگ ینز  هب  ار  یلیل  نوچ.سابرک  زا  شا  هماج  تسا و  ریـش  امرخ و  شیاولح  هک  دیدید  یم  دیدوب 
.تسا یفاک  دنراد  هک  نامه  ار  یلع  نادناخ  : تفگ دز و  يرانک  هب  ار  نآ 

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

.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  يارب  دوعسم  تخد  یلیل  هک  دنیوگ 

تالضع هدیچیپ و  ربتس و  شتسد  تالضع.دوب  وزاب  ربتـس  هناش و  ربتـس  مکـش و  ربتـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) باتع نب  همادق 
رد.تشاد نت  رب  يرازا  نیمشپ و  يا  هماج.دنار  یم  نخس  ام  يارب  هک  مدید  یناتـسمز  زور  کی  رد  ار  وا.دوب  هدیچیپ  ربتـس و  شیاپ 
یلع.دـننز یم  ار  ناشیا  لئاو  نب  رکب  ۀـلیبق  (3) هـسانک رد  هک  باـیرد  ار  میمت  ینب  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تفگ دـمآ و  يدرم  لاـح  نیا 

دمآ و یموس  هاگنآ.داد  همادا  نخـس  هب  يرآ و  : تفگ یلع.داد  ربخ  نامه  دـمآ و  يرگید  سپـس.داد  همادا  نخـس  هب  يرآ و  : تفگ
هیلع ) یلع.دـننز یم  ار  اهنآ  میمت  ینب  هساـنک  رد  هک  باـیرد  ار  لـئاو  نب  رکب  : تفگ دـمآ و  یمراـهچ  لاـح  نیا  رد.داد  ربخ  ناـمه 

.نک ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  بایرد و  ار  لئاو  نب  رکب  میمت و  ینب  ، دادش يا.ییوگ  یم  تسار  وت  : تفگ ( مالسلا

خارف زارد و  يا  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  هب  دیرخ 

یم ار  شیاهنیتسآ  نوچ  هک  تشاد  نت  رب  يا  هماج  هک  مدـید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : دـیوگ لیذـه  یبا  نب  (4) هّللا دبع 
.دیهج یم  شچم  يالاب  هب  درک  یم  اهر  نوچ  دیسر و  یم  شناتشگنا  رس  ات  دیشک 

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

هب ار  دوخ  درک و  یم  هبطخ  يادا  مدرم  يارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع مدوب و  مردپ  شود  رب  يا  هعمج  زور  رد  : دیوگ (6) یعیبس قاحسا  وبا 
.تسا هدش  شمرگ  نینمؤملا  ریما  ، ردپ : متفگ.دز یم  داب  شنیتسآ 

ات دهد  یم  شداب  ، درادـن مه  رگید  ۀـماج  تسا و  رت  زونه  تسا و  هتـسش  ار  شا  هماج.شمرگ  هن  تسا و  هدـش  شدرـس  هن  ، هن : تفگ
.دوش کشخ 

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

ص:43

بیرقت ندیل 235/6 و  ط.دعس  نبا  تاقبط  ) .تشذگرد لاس 136  رد.دوب  نایوار  تاـقث  زا  اـنیبان و  يدرم  یّبض  مسقم  نب  هریغم  - 1
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(. بیذهتلا 270/2
.دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یفوک  باّتع  نب  همادق  - 2

(. توقای نادلبلا  مجعم  هب  دیرگنب  ) تسا هفوک  ياه  هلحم  زا  هسانک  - 3
.تشذـگرد قارع ، رب  يرـسقلا  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  نبا  تاقبط  )
ةرامش 70 هب  كر.تشذگ  نآ  رکذ  هک  تسا  لیذه  یبا  نب  هّللا  دبع  رسپ  يزنع  ثعشالا  وبا  - 5

زین بیذهتلا و  بیرقت  ) .تشذگرد لاس 129  رد  دباع  يدرم  دوب و  هقث  نایوار  زا  یعیبس  ینادمه  هّللا  دبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا  - 6
.م (.- ۀحفص 702 ، ثدحم ، تاراغلا هب  دیرگنب 
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ار ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ تیمـص  نب  میکح.دنار  یم  نخـس  يرجآ  يربنم  يور  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) هّللا دـبع  نب  دابع 
.دوب درز  ششیر  يوم  مدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) هلظنح نب  هداوس.دوب  دیفس  ششیر  رس و  يوم  مدید 

نان لاقب  زا  متفر و  یم  هبحر  هب  تجاح  ياضق  يارب  مدیباوخ و  یم  هفوک  دجسم  رد  نم  : دیوگ رطم  وبا  مان  هب  هرـصب  مدرم  زا  يدرم 
مه دـنام و  رت  هزیکاپ  تا  هماج  مه  اـت  نیچارف  نماد  ، درم يا  هک  دز  ادـص  ارم  یـسک  مدـمآ  نوریب  رازاـب  دـصق  هب  يزور.متفرگ  یم 

زا.تسا مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  : دنتفگ ؟ تسیک درم  نیا  : مدیسرپ.یشاب هدرک  يراکزیهرپ  تراگدرورپ  يارب 
غورد دـنگوس  زا  ناگدنــشورف  تعاـمج  يا  : تـفگ داتــسیا و  ، دیــسر رازاـب  هـب  نوـچ.تفر  یم  ناـشورفرتش  رازاـب  هـب.متفر  وا  یپ 

.درب یم  نایم  زا  ار  تکرب  ، دناسرب شورف  هب  ار  الاک  رگا  ندروخ  دنگوس  هک  ، دیزیهرپب

مهاوخ یم  هماج  ود  : تفگ ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، يور شوخ  دوب  هتـسشن  يدرم  یناکد  رب.تفر  ناشورف  سابرک  رازاـب  هب  هاـگنآ 
: تفگ تسج و  رب  ياج  زا  هاگان  هب  درم.دزریب  مهرد  جنپ  هب  هک 

يا : تفگ.دیـسر يرـسپ  هب.تفر  رگید  ياج  هب  دیرخن و  يزیچ  وا  زا  ، دوب هتخانـش  ار  وا  هدنـشورف  نوچ.نینمؤملا  ریما  ای  مرادربنامرف 
ار رگید  نآ  مهد و  یم  مهرد  هس  هب  ، تسا يرگید  زا  رتهب  هکنآ  مراد  هماج  ود  : تفگ رـسپ.مهرد  جنپ  هب  مهاوخ  یم  هماج  ود  رـسپ 

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.مهرد ود 

يارب دـیور و  یم  ربنم  هب  هک  تسا  رت  بسانم  امـش  يارب  : تفگ.وت نآ  زا  دزرا  یم  مهرد  هس  هب  هکنآ  : تفگ ار  ربنق  رواـیب و  ار  اـهنآ 
رب ار  دوخ  هک  مراد  مرش  مراگدرورپ  زا  نم.تسا  یناوج  روش  وت  رد  یناوج و  وت  ، هن : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دییوگ یم  نخس  مدرم 

ناـمه دیـشوپ و  یم  دوخ  هک  دـیناشوپ  ناـمه  ار  ناتـسدریز  :» هک ما  هدینـش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر - زا  هک  ، مهد يرترب  وت 
: تفگ.دوب نوزفا  شناتشگنا  زا  ، درک نیتسآ  رد  تسد  درک و  نت  رب  ار  هماج  هاگنآ  « .دیروخ یم  دوخ  هک  دیناروخ 

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

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

دعج ار  وا.دوب  جراوخ  ياسؤر  زا  يدرم  نایم  نآ  رد.دندمآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هرـصب  مدرم  زا  یتعامج  : دیوگ (3) بهو نب  دیز 
رترود يدنسپدوخ  زا  ارم  سابل  هنوگ  نیا  : تفگ.دشوپ یمن  رتهب  يا  هماج  ارچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  شـسابل  ةرابرد.دنتفگ  یم  هجعن  نب 

.درم یهاوخ  وت  ، سرتب ادخ  زا  : تفگ یجراخ  نآ  سپس.تسا  رت  هتسیاش  نم  هب  ناناملسم  ندرک  یّسأت  يارب  دراد و  یم 

یم باـضخ  منوخ  هب  مشیر  نیا  دـیآ 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  يدهع  دیسر و  دهاوخ  هک  تسا  ییاضق  نیا  و.دوش 

هک ندروخ  دنگوس  زا  دینک  رذح  دیسرتب و  ادخ  زا  نایرازاب  يا  : تفگ یم  دمآ و  یم  رازاب  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (4) دیعس وبا 
رجات هنیآره  .دربب  ار  تکرب  یلو  دناسر  شورف  هب  ار  الاک  دنگوس  رگا 
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(. لادتعالا نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک يدسا  هّللا  دبع  نب  دابع  - 1
(. بیذهتلا 339/1 بیرقت  ) تسا قداص  هقث و  نایوار  زا  يرصب  يریشق  ۀلظنح  نب  هداوس  - 2

هغالبلا جـهن  رداصم  هب  دـیرگنب  ) .دـنا هدرک  عمج  ار  وا  تاـملک  یلع و  ياـه  هبطخ  هک  تسا  یناـسک  نیتسخن  زا  بهو  نب  دـیز  - 3
(. 51/1

ۀحفص 715) تاراغلا  ؛ ثدحم ، كر ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا.یمیت  رانید  دیعس  وبا  - 4
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یمزاب نخـس  نامه  دـمآ و  یم  رازاـب  هب  زاـب  زور  دـنچ  زا  سپ.سب  نیمه.دـشورفب و  قح  هب  درخب و  قح  هب  هکنآ  رگم  تسا  رجاـف 
هب یتقو  : تفگ يزور.دوب  وا  مکـش  هب  تراشا  نیا  دـمآ و  (1) هبنکـش درم  : دنتفگ یم  نایرازاب  دـمآ  یم  رازاب  هب  هک  تقو  ره   . تفگ

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

.ملع شیالاب  تسا و  ماعط  شنییاپ 

هب هک  يدرم.تسین  ام  زا  (3) دمدب تشوگ  رد  هک  ره  ناباصق  تعامج  يا  : تفگ دمآ و  رازاب  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) ثراح
تـشوگ يا  : تفگ دز و  وا  تشپ  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا هدرپ  تفه  سپ  هک  یـسک  هـب  مـسق  ، زگره : تـفگ دوـب  هدرک  تـشپ  وا 

اطخ : تـفگ ( مالــسلا هـیلع  ) یلع.ناــهج راگدــیرفآ  ، نینمؤــملا ریما  اــی  : تـفگ درم  ؟ تـسا هدرپ  تـفه  سپ  رد  هـک  تـسیک  شورف 
درم.تساهنآ اب  ادـخ  دنـشاب  هک  اج  ره  اریز.تسین  يا  هدرپ  چـیه  شناگدـیرفآ  ادـخ و  نایم.دـنک  يراز  تیازع  رد  ترداـم  ، يدرک

درم.تسوت اب  ادـخ  یـشاب  هک  اج  ره  رد  هک  ینادـب  هکنیا  : تفگ ؟ تسیچ متفگ  نم  هک  ینخـس  ةراّفک  نونکا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ
.يا هدروخ  مسق  هّللا  مان  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  درادن  هرافک  هن  تفگ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ؟ مهدب ماعط  ار  نانیکسم  ایآ  : تفگ

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

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

.وت رب  مالس  : داّدش نب  هجسوع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا 

هب وت  زا  متفگـش  رد.ددرگ  اهوزرآ  بولغم  دوش و  لیام  هعدـخ  رکم و  هب  دریگ و  مارآ  يدـنمزآ  هب  ناشلد  نادان  ناگدـنب  ، دـعب اـما 
نوچ.دراد يوش  يا  هدیرخ  ار  وا  هک  یماگنه  هک  يدرکن  هاگآ  ارم  مداد و  وت  هب  شکلام  زا  ار  شندیرخ  روتسد  هک  زینک  نآ  ببس 

زینک نآ  يوش  زین  يا و  هدیرخ  وا  زا  ار  زینک  هک  ار  سک  نآ.مداتسرف  وت  دزن  بعثم  دوخ  مداخ  اب  ار  وا  مدیـسرپ  وا  زا  دمآ و  نم  دزن 
درم نآ  رگا  نـک و  اــهر  وا  تـیجوز  دــیق  زا  نز  هد و  سپزاــب  وا  هـب  تـسا  هداد  هـک  نیباــک  نآ  ، دوــش یــضار  رگا  و.هاوــخب  ار 

.مالسلا و.هد  زاب  شا  هدنشورف  هب  ار  زینک  ناتسب و  يا  هداد  هک  ییاهب  ، تفریذپن

.تسا هتشون  (5) عفار یبا  نب  هّللا  دیبع  هب  مه  يا  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 

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

رب هار  رد  ، میدروایب میدرک و  ریگتـسد  ار  دیبل  ام  هک  دنتفگ  دندمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  سپ.درک  دازآ  ار  دـیبل  تساخرب و  میعن 
رضاح ار  میعن  داد  نامرف  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب «(8) سیمخلا هطرـش  » دارفا زا  میعن  -و  .دیناهرب ار  يدنب  وا  میتشذـگ  هجاجد  نب  میعن 

- دندینادرگ یمزاب  ار  وا  نوچ.دندزب  تخس  دندروآ و 
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ص:45

ببـس هب  رما  نیا  هتـشاد و  جاور  یـسراف  ناـبز  هفوک  رد  ناـمز  نآ  رد  دوش  یم  مولعم.يرد  یـسراف  تسا  یبیکرت  « هبنکـش درم  - » 1
.م - .تسا هدوب  رهش  نآ  هب  نایناریا  ترجاهم 

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

.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 يراصنا  رتبح  ای  هتبح  نب  دعس  نب  نامعن  - 4

هیلع ) یلع بتاـک  ود  ره  عـفار  یبا  نب  یلع  شردارب  وا و  (. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) لوـسر ترـضح  مـالغ  عـفار  یبا  نب  هـّللا  دـیبع  - 5
نینمؤملا و ریما  ایاضق  باتک  : تسا هّللا  دیبع  راثآ  زا.دنتسه  هیلوا  ناّفلؤم  زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  عفار و  یبا  نب  یلع.دندوب  ( مالـسلا

تسرهف ) هالصلا ءوضولا و  باتک  : تسا عفار  یبا  نب  یلع  تافیلأت  زا  هباحصلا و  نم  هثالثلا  هبورح  نینمؤملا  ریما  عم  دهـش  نم  باتک 
(. هدیناسا 196/3 هغالبلا و  جهن  رداصم  یسوط ص 107.و  خیش 

نبا تاقبط  ) .تسا هقث  نایوار  زا.درک  تافو  هفوک  رد  ، ناورم تراما  دهع  رد.دـنک  یم  تیاور  یلع  زا  ، یلولـس ةرمـض  نب  مصاع  - 6
(. دعس 155/6

نب هریغملا  نع  شایع  نب  رکب  یبا  نع  :» هدوب نینچ  لصا  رد  هداد و  خر  یفیرحت  تیاور  رد  هک  هداد  لاـمتحا  ثدـحم  ناورداـش  - 7
«. یبضلا مسقم  هیبأ  نع  یبضلا  مسقم 

تهج نآ  زا  تسا  رکشل  ینعم  هب  سیمخ  داد و  شیوخ  ۀعیـش  ۀقبط  راهچ  زا  یکی  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  یمان  - 8
(. همان تغل  ) .هقاس هرسیم و  ، هنمیم بلق  ، همدقم : دراد نکر  جنپ  هک 
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هیلع ) یلع.تـسا رفک  وـت  زا  ندــش  ادــج  تـسا و  ندــش  راوـخ  ببــس  نتــسیز  وـت  اــب  نینمؤـملا  ریما  اــی  : تـفگ ، دــندینادرگ یم 
.دینک شدازآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ، يرآ : تفگ ؟ تسا نینچ  اعقاو  : تفگ ( مالسلا

ص:46
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مالسلا هیلع  یلع  ياهراک  نارازگراک و 

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

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

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

نم مصخ  یلو  متسشن  یم  وا  رانک  رد  امتح  دوب  ناملسم  نم  مصخ  رگا  ، حیرش يا  : تفگ تسـشن و  شرانک  رد  نیـشنب و  تیاج  رس 
دـینکفا و اـنگنت  رد  ار  اـهنآ  ، دـیدوب یهار  رد  ناـشیا  امـش و  رگا  هک  تسا  هتفگ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  تـسا و  ینارـصن 

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

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

غورد نینمؤملا  ریما  هک  میوگ  یمن  و.تسا  نم  هرز  ، هرز ، هن : تفگ ینارـصن  ؟ دـیوگ یم  هچ  نینمؤـملا  ریما  : تفگ ار  ینارـصن  حـیرش 
هب حیرش.هن  : تفگ ؟ يراد یلیلد  دهاش و  دوخ  ياعدا  رب  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ درک و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ور  حیرـش.دیوگ  یم 

.داد يأر  ینارصن  نآ  دوس 

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

ادـخ هب  نینمؤملا  ریما  ای.تسوا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  تسین و  ییادـخ  اتکی  يادـخ  زج  هک  مهد  یم  تداهش 
ورف وـت  يرتسکاـخ  رتـشا  تـشپ  زا  هرز  نـیا  یتـفر  یم  نیفـص  هـب  وـت  درک و  تـکرح  ترکــشل.تسوت  هرز  ، هرز نـیا  هـک  دـنگوس 

.داد وا  هب  زین  یبسا  داب و  وت  نآ  زا  هرز  نیا  يدروآ  مالسا  هک  نونکا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.داتفا

ص:47

( بیذـهتلا بیرقت  () مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحـصا  زا  تسا و  نایوار  تاقث  زا  یندـم  يراـصنا  ، یلیل یبا  نب  نمحرلا  دـبع  - 1
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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  يروآ  عمج  يارب  ار  یسک  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دمحم  نب  رفعج 

قح نک و  ینابهگن  کین  ما  هدینادرگ  نآ  نیما  ار  وت  هچنآ  زا.هنم  حیجرت  تترخآ  رب  ار  تیایند  سرتب و  ادخ  زا  ، ادخ ةدنب  يا  ، راهنز
راقو شمارآ و  اب  سپـس  ، وشم لخاد  ناشیاه  هناخ  هب  يآ و  دورف  ناشیا  ۀناتـسآ  رب  یـسر  « نالف ینب  » لحم هب  ات  يامن  تیاعر  ار  ادخ 

يا هک  يوگب  هاـگنآ.يوگ  لاـمک  هب  يدورد  ییوگ  دورد  نوچ  نک و  مالـس  ناـنآ  رب  يدیـسر  ناـشنایم  هب  نوـچ  ، ور ناـنآ  دزن  هب 
هب ار  نآ  هک  تسه  ادخ  قح  زا  يزیچ  امش  لاوما  رد  ایآ.مناتسب  امش  زا  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف  امـش  دزن  ارم  ادخ  ّیلو  ، ادخ ناگدنب 

ار وا  شیناسرتب و  هکنآ  نودب  ورب  وا  هارمه  ، يرآ : تفگ یسک  رگا  نکم و  هبلاطم  وا  زا  ، هن : تفگ نانآ  زا  یکی  رگا  ؟ دینک ادا  وا  یلو 
يا : وگب و.تسوا  نآ  زا  لام  نآ  رتشیب  اریز  ینک  تلاخد  نآ  رد  وا  نذا  یب  هک  دیابن  و.دـسر  شلاوما  رـس  رب  ات  هد  وکین  ياه  هدـعو 
هریچ لام  نآ  رب  هک  یـسک  ناسب  هن  اما  ، نک تلاخد.یلب  : تفگ رگا  ؟ منک تلاخد  لاوما  نیا  رد  هک  یهد  یم  تزاجا  ارم  ، ادـخ ةدـنب 
هچنآ رد  ادابم.دنک  رایتخا  دهاوخ  یم  هک  ار  شخب  ره  هک  هاوخب  وا  زا  نک و  شخب  ود  هب  لام  نآ  سپ.تدش  فنع و  هب  هن  هدـش و 

نآ وت  دنامب و  یقاب  تسوا  لام  زا  ادخ  قح  هچنآ  ات  ینک  نینچ  هتسویپ  نک و  شخب  ود  زین  ار  یقاب.ینک  ضارتعا  وا  رب  هدرک  رایتخا 
رس زا  يدوب  هدیناسر  نایاپ  هب  هچنآ  نک و  طولخم  ار  همه  نک و  لوبق  ، ینک میـسقت  رگید  راب  هک  تساوخ  تفریذپن و  رگا.ریگرب  ار 
زا يا  هرذ  هب  هک  راپسب  نیما  قفـشم و  ناملـسم و  هاوخکین و  يدرم  تسد  هب  لام  نآ  سپـس.ینک  ادج  وا  لام  زا  ار  ادخ  قح  ات.ریگ 

.مینک شفرص  هداد  نامرف  ادخ  هک  ییاج  رد  ات  تسرفب  ام  يارب  يا  هدروآ  درگ  ياج  ره  زا  هچ  ره  هاگنآ.دزرون  زواجت  نآ 

مه زا  ار  اهنآ  دوشن و  لیاح  شا  هّرک  رتش و  هداـم  ناـیم  هک  نک  شرافـس  ، دروآ یم  اـم  يارب  ار  لاـم  نآ  وت  فرط  زا  هک  یلوسر  هب 
شا هتـسخ  هک  دوشن  راوس  نارتش  زا  یکی  رب  ردـق  نآ  و.دـسرب  نایز  هّرک  هب  هک  ناس  نآ  دـشودن  ار  رداـم  ریـش  ۀـمه  دـنکن و  ادـج 

هب اهرازفلع  زا  ار  اهنآ  دنمارایب  دیاب  هک  یتاعاس  رد  دـهد و  ناشبآ  درذـگ  یم  هک  بآ  ره  هب  دزرو و  تلادـع  اهنآ  نایم  دـیاب  ، دـنک
باتک شور  هب  ار  اهنآ  ام  ات.هتفوک  هتـسخ و  هن  ، هبرف - ادخ نذا  هب  - دنیآ ام  دزن  ات  دنک  راتفر  ارادم  هب  اهنآ  اب  دـناشکن و  اه  هداج  نایم 

.دراد رتکیدزن  ار  وت  يراگتسر  دنادرگ و  رتگرزب  ار  وت  رجا  راک  نیا.مینک  میسقت  شربمایپ  تنس  ادخ و 

ندروآ رب  يارب  وت  هداتـسرف و  ار  وت  هک  یـسک  قح  رد  ار  وت  یهاوخکین  شـشوک و  دنک و  یم  رظن  وت  رد  نارتش و  نآ  رد  دـنوادخ 
يرادربناـمرف و هب  ار  نتـشیوخ  هک  ار  يرادتـسود  چـیه  دـنوادخ  :» تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.درگن  یم  يا  هتفر  وا  زاـین 

« .دنادرگ یم  شنیشنمه  ام  اب  نیرب  ناهج  رد  هکنآ  رگم  ، دنیبن دزادنا  یم  جنر  هب  شماما  رماوا  هار  رد  یهاوخکین 
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زا یکی  نم  ردـپ  دومرف و  یم  ررقم  ( مهرد ای  رانید  ) رازه ود  نآرق  نایراق  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  : دـیوگ (1) دعجلا یبا  نب  ملاس 
.دوب نایراق 

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

زا ار  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتخیرگ یم  دنتفاکـش و  یم  ار  نآ  ناینادنز  دوب و  نیین  يا  هناخ  هفوک  نادنز  ، زاغآ رد  هک  : دیوگ زین  و 
: تفگ یم  انب  ماگنه  هب  هک  مدینش  و.درک  انب  رجآ  چگ و 

.(3) اسیّخم عفان  دعب  تینب  اسیکم  اسّیک  ینارت  اما 

ص:49

بیذهتلا 279/1) بیرقت  ) .تشذگرد لاس 100  هب  دوب  هقث  نایوار  زا  یعجشا  ینافطغ  عفار  دعجلا  یبا  نب  ملاس  - 1
لادتعالا نازیم  ) ینانخـس تایدهز  رد  دراد و  راهتـشا  دـهز  هب  دـنک و  یم  تیاور  هفینح  وبا  زا.یقر  يربربلا  هّللا  دـبع  نب  حـلاص  - 2

(. 109/2
ار سّیخم  نادـنز  ، عفاـن زا  سپ  هک  ینیب  یمن  شوهاـب  كریز و  ارم  اـیآ.دوب  ین  زا  هک  هفوـک  نادـنز  ماـن  « عفاـن » .نادـنز « سّیخم - » 3

.متخاس
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مالسلا هیلع  یلع  نانخس  زا 

هراشا

هیلع ) یلع ؟ تـسیچ ناـمیا  : هـک دیــسرپ  وا  زا  دـمآ و  ( مالــسلا هـیلع  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  دزن  يدرم  : دـیوگ نـمحرلا  دـبع  نـب  ءـالع 
قوش و : دراد هخاش  راهچ  زین  ربص.داهج  رب  لدـع و  رب  نیقی و  رب  ربص و  رب  : تسا راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  ناـمیا  : داد خـساپ  ( مالـسلا

تامّرحم درگ  دـسرت  منهج  شتآ  زا  هکنآ  دزاـس و  رود  لد  زا  تاوهـش  ، دراد تشهب  قوش  هک  یـسک  سپ.راـظتنا  دـهز و  فوخ و 
.دباتشب کین  ياهراک  ماجنا  هب  دوب  گرم  راظتنا  رد  هکنآ  دراگنین و  يزیچ  هب  ار  اهتبیصم  ، دزرو دهز  ایند  رد  هکنآ  ددرگن و 

شور نتـشادهگن  راگزور و  تشذگ  زا  نتفرگ  دنپ  تمکح و  قیاقد  هب  ندیـسر  ، یکریز هب  یـشرگن  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  نیقی 
راگزور تریـس  دـبای  تسد  تمکح  قیاقد  هب  هکنآ  دـبای و  تسد  تمکح  قیاقد  هب  ، دوب شا  هناکریز  شرگن  هک  سک  نآ.فالـسا 

.تسا هتسیز  فالسا  اب  هک  تسا  نانچ  دسانشب  راگزور  تریس  هکنآ  دسانشب و 

اریز.نتفرگ وخ  يرابدرب  هب  ندرک و  يرواد  وکین  ، ندـش ورف  ییاناد  قمع  هب  ، ندیـسر مهف  يافرژ  هب  : تسا هخاش  راـهچ  زین  ار  لدـع 
راک رد  دزرو  يرابدرب  هکنآ  دسانـشب و  ار  تمکح  ياهنییآ  دوش  اـناد  هکنآ  دـنک و  ریـسفت  ار  ملع  تـالمجم  دـنک  مهف  وکین  هکنآ 

.دنک یگدنز  هدوتس  مدرم  نایم  رد  شیوخ  يرابدرب  يدرمیاپ  هب  دنکن و  طیرفت  دوخ 

هک ره  هک.ناقـساف  اب  ینمـشد  دیاب و  يرادیاپ  هک  اجنآ  رد  يرادیاپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : تسا هبعـش  راهچ  زین  ار  داهج 
ناقـساف اب  هکنآ  هدـیلام و  كاخ  هب  ناـقفانم  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هکنآ  هدرک و  یناـبیتشپ  کـین  ناـنمؤم  زا  دـنک  فورعم  هب  رما 

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

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  يارب  نآ  روخشبآ 
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هک دینادرگ  یناسک  تزع  ار  مالـسا.دینادرگ  دنمورین  دنراد  رـس  رد  نآ  اب  گنج  گنهآ  هک  یناسک  ربارب  رد  ار  شناکرا  و.تخاس 
رارق دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  هک  یسک  يارب  ییامنهار  دوش و  یم  لخاد  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  تمالـس  نما  دننک و  یم  یتسود  نآ  اب 
یسک يارب  يراوتسا  ددنب و  یم  دوخ  هب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تلادع  دیارآ و  یم  ار  دوخ  نادب  هک  یـسک  يارب  تنیز  دهد و  یم 

دیوگ و یم  نخـس  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  ناهرب  دـیوج و  یم  کسمت  نادـب  هک  یـسک  يارب  نامـسیر  دـنز و  یم  گنچ  نادـب  هک 
تجح هک  یسک  يارب  يزوریپ  دنک و  یم  اوعد  ۀماقا  نآ  هب  هک  یسک  يارب  هاوگ  دریگ و  یم  غورف  نآ  زا  هک  یسک  يارب  ییانـشور 

هب هک  یسک  يارب  مکح  دنک و  یم  تیاور  هک  یسک  يارب  ثیدح  دشاب و  شیهاگآ  هک  یسک  يارب  ملع  دریگ و  یم  نآ  زا  شیوخ 
مهف دزادرپ و  یم  روما  ریبدت  هب  هک  یـسک  يارب  درخ  هتفر و  تراغ  هب  شلاوما  همه  هک  یـسک  يارب  يرابدرب  دنیـشن و  یم  تواضق 
يراک گنهآ  هک  یسک  يارب  تریصب  هتفای و  تسد  ملع  ۀمـشچرس  هب  هک  یـسک  يارب  نیقی  تسا و  مهف  ددص  رد  هک  یـسک  يارب 

یم یتشآ  هک  یـسک  يارب  تّدوم  دیوگ و  یم  تسار  هک  یـسک  يارب  ییاهر  دریذـپ و  یم  دـنپ  هک  یـسک  يارب  تربع  دـنک و  یم 
هب دوخ  راک  هک  یـسک  يارب  تحار  دنک و  یم  لکوت  هک  یـسک  يارب  دامتعا  دـیوج و  یم  برقت  هک  یـسک  يارب  یکیدزن  دزرو و 

سابل دزرو و  ییابیکش  هک  یسک  يارب  رپس  دنک و  باتش  هک  یسک  يارب  ریخ  دنک و  یکین  هک  یـسک  يارب  ترطف  دراذگاو و  ادخ 
يارب شمارآ  دوش و  قـح  میلـست  هک  یـسک  يارب  ینمیا  درآ و  ناـمیا  هک  یـسک  يارب  یماـح  دـنک و  يراـکزیهرپ  هک  یـسک  يارب 

.نایوگتسار

تسا و هتخورفا  شغارچ.تسا  هار  نیرتنشور  نآ  تسا و  تعفر  شلمع  تسا و  یکین  شتفص  تسا و  تیاده  شهار  ، قح نآ  سپ 
هک تسا  کتزیت  ناراوس  ةدـنروآدرگ  تسا ، ناسآ  شا  هقباسم  نادـیم  هب  ندیـسر  تسا و  يرترب  شتیاهن  تساهغارچ و  ةدـنزورفا 

شناراـکراوس تسا ، هلاـس  رید  شگرب  زاـس و  ، تسا كاـندرد  شمـشخ.دنزادرپ  تباـقر  هب  رگیدـکی  اـب  هزیاـج  نتفاـی  تسد  يارب 
نادـیم ایند.تسوا  تیاغ  گرم  ، تسوا ياهغارچ  ینمادـکاپ  ، تسوا ياه  هناشن  کـین  لاـمعا  ، تسوا نشور  هار  نامیا.دـنناراوگرزب 

زاس و يراکزیهرپ  تسوا و  باذع  جنر و  منهج  تسوا و  ةزیاج  تشهب  تسوا و  ناراوس  ندمآ  درگ  ياج  تمایق  و.تسوا  ۀـقباسم 
.دنیوا ناراکراوس  ناراکوکین  تسوا و  گرب 

هب دوب و  گرم  زا  سرت  ببـس  ملع  مهف و  دوش و  روراب  ملع  مهف و  کین  ياـهرادرک  هب  تخانـش  ناوت  کـین  ياـهرادرک  مالـسا  هب 
شتآ تسا و  نارادایند  ترـسح  تشهب  دـیآ و  کیدزن  تشهب  تمایق  هب  دوش و  هدوشگ  تمایق  هار  ایند  هب  دریگ و  نایاپ  ایند  گرم 

.تسا نامیا  لصا  اوقت  ناراکزیهرپ و  ۀظعوم 

دـهز و فوخ و  قوش و  : دراد هخاش  راهچ  زین  ربص.داـهج  رب  لدـع و  رب  نیقی و  رب  ربص و  رب  : تسا راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  ناـمیا  و 
رد هکنآ  ددرگن و  تامرحم  درگ  دـسرت  منهج  شتآ  زا  هکنآ  دزاس و  رود  لد  زا  تاوهـش  ، دراد تشهب  قوش  هک  یـسک  سپ.راظتنا 

.دباتشب کین  ياهراک  ماجنا  هب  دوب  گرم  راظتنا  رد  هکنآ  دراگنین و  يزیچ  هب  ار  اهتبیصم  دزرو  دهز  ایند 
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شور نتـشادهگن  راگزور و  تشذـگ  زا  نتفرگ  دـنپ  ، تمکح قیاقد  هب  ندیـسر  ، یکریز هب  یـشرگن  : تسا هبعـش  راـهچ  زین  ار  نیقی 
راگزور تریس  ، دبای تسد  تمکح  قیاقد  هب  هکنآ  دبای و  تسد  تمکح  قیاقد  هب  دوب  شا  هناکریز  یـشرگن  هک  سک  نآ.فالـسا 

.تسا هتسیز  فالسا  اب  هک  تسا  نانچ  دسانشب  راگزور  تریس  هکنآ  دسانشب و 

اریز.نتفرگ وخ  يرابدرب  هب  ندرک و  يرواد  وکین  ، ندـش ورف  ییاناد  قمع  هب  ندیـسر  مهف  يافرژ  هب  : تسا هخاش  راـهچ  زین  ار  لدـع 
راک رد  دزرو  يرابدرب  هکنآ  دسانـشب و  ار  تمکح  ياهنییآ  دوش  اـناد  هکنآ  دـنک و  ریـسفت  ار  ملع  تـالمجم  ، دـنک مهف  وکین  هکنآ 

.دنک یگدنز  هدوتس  مدرم  نایم  رد  شیوخ  يرابدرب  يدرمیاپ  هب  دنکن و  طیرفت  دوخ 

هک ره  هک.ناقـساف  اب  ینمـشد  دبای و  يرادیاپ  هک  اجنآ  رد  يرادیاپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : تسا هبعـش  راهچ  زین  ار  داهج 
ناقـساف اب  هکنآ  دـلام و  كاخ  رب  ناـقفانم  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  دـیامن و  یناـبیتشپ  کـین  ناـنمؤم  زا  دـنک  فورعم  هب  رما 

نامیا و دوب  نیا.دیآ  مشخ  هب  وا  رطاخ  هب  ادخ  ، دوش نیگمـشخ  ادخ  رطاخ  هب  هکنآ  هدش و  نیگمـشخ  ادـخ  رطاخ  هب  دزرو  ینمـشد 
.شیاه هخاش  اهنوتس و 

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

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 
تلفغ هکنآ  و.دزیوآ  رد  وا  رب  ناطیـش  دـنک و  تفلاخم  وا  اب  دزیخرب و  تزرابم  هب  دوخ  يادـخ  اب  دور و  لطاب  یپ  رد  دربب و  داـی  زا 

زا هدرپ  دمآ و  نایاپ  هب  راک  نوچ  شدـبیرفب و  اهوزرآ  درادـنپ و  تیادـه  هار  شیوخ  ياهیهارمگ  دوش و  راوس  وا  رب  ناطیـش  دزرو 
زا هکنآ  دوش و  ترـسح  راتفرگ  ، تشادن ار  شراظتنا  هک  دش  راکـشآ  شیارب  ییاهزیچ  ادخ  زا  دـش و  وس  کی  هب  شنامـشچ  لباقم 

شدرخ دوخ  تمظع  لـالج و  هب  دـنادرگ و  شراوخ  شیوخ  تردـق  ورین و  هب  دـبای و  هبلغ  وا  رب  دـنوادخ  دـشکب  رـس  ادـخ  ناـمرف 
.دش رورغم  دوخ  میرک  راگدرورپ  هب  درک و  یهاتوک  شراگدرورپ  رماوا  رد  وا  هک  هنوگ  نامه  ، دزاس

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

زج دـنارذگن  رـس  زا  ار  يا  هنتف  دوش و  قرغ  اهبادرگ  رد  رتشیب  دـنک  هچ  ره  ددرگنزاب و  ادـخ  هب  دـهن  مهو  نابایب  رد  رـس  هکنآ  سپ 
یتسـس هب  شراک  دیوپ  تموصخ  عزانت و  هار  هکنآ  و.دتفا  هدیروش  يراک  رد  دنک و  هراپ  دوخ  نید  دریگورف و  شرگید  ۀـنتف  هکنآ 
توسک رد  يدب  دیآ و  يدب  شرظن  رد  یکین  دوش  فرحنم  قح  زا  هکنآ  و.دوش  هنهک  شرثا  جاجل  رد  تموادـم  ببـس  هب  دـیارگ و 

ددرگ و راومهان  شیاپ  شیپ  رد  اههار  دـنز  ماـگ  ینمـشد  قاقـش و  هار  هب  هکنآ  و.دوش  تسم  یهارمگ  ةداـب  زا  دوش و  رهاـظ  یکین 
رد اریز  دـتفا  ورف  شیوخ  تبترم  زا  هک  تسا  راوازـس  یـسک  نینچ.ددرگ  راوشد  اـهانگنت  زا  شندـش  نوریب  دوش و  لکـشم  شراـک 

.دیوپ یمن  ، دننز یم  ماگ  نانمؤم  ۀمه  هک  یهار 
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ياهتمعن زا  کی  مادـک  هب  ناگدـننک  کـش  سپ.نتفریذـپ  میلـست  یلدود و  سرت و  لادـج و  ءارم و  : تسا هخاـش  راـهچ  ار  کـش  و 
رد هک  ره  ددرگ و  سپاو  هب  راـچان  هب  شدـناسرتب  تسوا  يور  شیپ  رد  هـک  يزیچ  هـک  سک  نآ  ، دـننک یم  کـش  ناـشراگدرورپ 
ره دوش و  هدیلام  نیطایـش  مس  ریز  رد  دنـسر و  وا  هب  ناگدنام  سپاو  دنریگ و  تقبـس  وا  رب  ناهارمه  دوش  نادرگرـس  دیدرت  ۀصرع 

دوخ نیقی  ببـس  هب  دـبای  ییاهر  کلاهم  نآ  زا  هکنآ  دـسر و  تکاله  هب  ود  ره  رد  دوش  میلـست  ترخآ  ایند و  کلاهم  ربارب  رد  هک 
.هتفای ییاهر 

اریز.لطاب هب  قح  نتخیمآ  رد  یـشیدنا و  جـک  سفن ، زا  ندروخ  بیرف  ، تنیز رویز و  هب  يدنـسپدوخ  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  ههبش 
زا فارحنا  هب  یـشیدنا  جک  دـنکفا و  یم  توهـش  بادرگ  هب  ار  وا  سفن  بیرف  دراد و  یم  فرـصنم  نشور  لیلد  زا  ار  یمدآ  تنیز 

.شیاه هخاش  اه و  هیاپ  رفک و  دوب  نیا.رگیدکی  زارف  تسا  ییاهیکیرات  لطاب  هب  قح  نتخیمآ  دماجنا و  یم  قح 

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

شدرگ زا  مدرم  دوب و  رایـسب  شداسف  رـش و  دـنک  متـس  هکنآ.نایغط  توهـش و  ، زواجت ، متـس : تسا هخاش  راهچ  ار  سوه  اوه و  سپ 
تاوهش زا  شـسفن  دریذپن و  تمالـس  شلد  دوب و  ناوتن  ناما  رد  وا  تموصخ  زا  دزرو  زواجت  هکنآ.دنزیخرب  شفالخ  هب  دننکارپب و 

.تسا هدش  هارمگ  یتجح  يرذع و  چیه  یب  دنک  یشکرس  نایغط و  هکنآ  دور و  ورف  اهترسح  يایرد  رد  دشابن و  نادرگ  يور 

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

ترخآ و نتـشاذگ  ورف  یناهج و  نیا  رذگدوز  یگدـنز  هب  ندـش  رورغم  دـنادرگزاب و  قح  زا  ار  یمدآ  يدنمهوکـش  هب  قوش  سپ 
دـسرب شیوخ  باسح  هب  تسناوت  یم  یمدآ  دوب  یمن  اهوزرآ  رگا  دسر و  ارف  گرم  ات  دنک  روک  تریـصب  هدید  تلطامم  رد  طارفا 

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

هانگ هب  دـشورف  رخف  هکنآ  دـتفا و  سپاو  دزرو  ربک  هکنآ.تیبصع  تیمح و  رخف و  ربک و  : تسا هخاش  راهچ  ار  اوران  زا  تشادزاـب  و 
ندـمآ راتفرگ  تسا  يدرد  دـب  دور و  رد  هب  هار  زا  دوش  تیبصع  راچد  هک  ره  دوش و  راـب  نارگ  دـهد  جرخ  هب  ّتیمح  هکنآ  دـتفا و 

.هار زا  نداتفا  رود  يراب و  نارگ  روجف و  رابدا و  نایم 

يدنـسپدوخ يراوخـشون  تسا و  هورکم  ادـخ  دزن  رد  ینامداش.ربک  جاجل و  ، يراوخـشون ، ینامداش : تسا هخاـش  راـهچ  ار  يدـنمزآ 
يزیچ ندیزگرب  تسا و  یمرگرس  تسا و  بعل  وهل و  ، ربک دزاس و  راچان  هانگ  باکترا  هب  ار  وا  یسک و  يارب  تسالب  جاجل  تسا و 

.تسا رتوکین  هک  يزیچ  ياج  هب  تسا  رت  تسپ  هک 

.نآ ياه  هخاش  اه و  هیاپ  قافن و  دوب  نیا  سپ 
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زا وا  یتسه.وا  يورین  تسا  تخس  وا و  توق  تسا  یلوتسم  وا و  تمظع  تسا  یلاعتم.تسا  دوخ  ناگدنب  همه  زارف  رب  یلاعت  يادخ 
شتردـق تسد  ، هدـیرفایب هجو  نیرتوکین  هب  ار  زیچ  ره.تسا  تلـالج  نیع  رد  شلاـمج  تسا  هدـیرفآ  دوخ  ار  هچ  ره  تسوا و  دوخ 

نابات شتمکح  رون  تسا و  ناگمه  ةرهب  شتمعن  ناشخرد و  شرون  راکـشآ و  شنامرف  هدیـسر و  اج  همه  شتمحر  تسا و  هداشگ 
ناگمه يوس  هب  شیاـهکین  تسا و  قح  شنخـس  تسا و  هدولاـپ  یگدولآ  ره  زا  شنید  شتجح و  تسا و  دـنمزوریپ  شباـتک.تسا 

.دنرضاح شنانابهگن  دنا و  هدیسر  مدرم  ییامنهر  هب  شنالوسر  تسا و  هنالداع  شیاهوزارت  و.دزات  یم  شیپ 

ار هبوت  هبوت و  ار  شزوپ  هداد و  رارق  شزوپ  ار  یکین  یتـشز و  ار  هنتف  هنتف و  ار  هاـنگ  داد و  رارق  هاـنگ  ار  يدـب  یلاـعت  يادـخ  سپس 
فارتعا شیوخ  هانگ  هب  هدرکن و  هبوت  يدـنوادخ  هاگرد  هب  ات  داتفا  هنتف  هب  هک  ره  تفای و  تیادـه  درک  هبوت  هک  ره  سپ.یگزیکاـپ 

.تسا یهارمگ  رد  هدشن  وتسخ  یکین  هب  هدرکن و 

تردق تزع و  وا و  منهج  وا و  مشخ  تسا  كانتـشحو  هچ  وا و  ياهتراشب  تمحر و  هبوت و  تسا  هدرتسگ  هچ  ! ار ادخ  ار  ادـخ  سپ 
لابو داتفا  يراوخ  هب  شتیـصعم  رد  هک  ره  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  شتمارک  تفای  رفظ  وا  يرادربناـمرف  هب  هک  ره.وا  میظع  ۀطلـس  و 

.دیشچ وا  مشخ 

يادخ زا.تسین  يرایتخا  چیه  ار  نآ  لها  تسا و  يدیمون  اجنآ  رد.دنـسرت  یم  یـسب  ترخآ  زا  ترخآ  لها.تساجنآ  ترخآ  ۀناخ 
هک کین  شاداپ  دراد و  تیانع  کین  شاداپ  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  تیاهن  یب  ملح  میرک و  لامج  میظع و  ۀطلـس  ةدـنراد  نآ  یلاـعت 

.تسا ناراگزیهرپ  شاداپ 

دیـشک و رب  دـنلب  یهآ  میدیـسر  ارحـص  هب  نوچ.میورب  ناتـسروگ  هب  هک  تفرگب  ارم  تسد  ، نینمؤملا ریما  : دـیوگ داـیز  نب  (1) لیمک
: تفگ

کنیا.دـنراد یم  هگن  دوخ  رد  رتهب  ار  هنامیکح  نانخـس  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ناشنیرتهب  ؛ تسا ییاهفرظ  دـننامه  اـهلد  نیا  لـیمک  يا 
.راپسب لد  هب  میوگ  یم  ار  وت  هچنآ 

زاوآ ره  یپ  زا  هک  یمدرم  هیامورف  دراد و  شیوخ  ییاهر  هار  رد  مدـق  هک  یهوژپ  شناد  ییادـخ و  يدنمـشناد  : دـنا هنوگ  هس  مدرم 
یمن هانپ  راوتـسا  ینوتـس  چیه  هب  دنیوج و  یمن  ینـشور  شناد  غورف  زا  دنیارگ و  یم  تسار  پچ و  هب  داب  ره  شزو  هب  دـنور و  یم 

.دنریگ

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 يا 
.دهاکب ندرک  هنیزه  ار  لام  یلو  ددرگ  نوزفا  ( يزومایب شنارگید  هب 

دوش و ببـس  ار  راگدرورپ  زا  يرادربنامرف  یگدنز  رد  هک  درک  فارتعا  نادب  دیاب  هک  تسا  ینییآ  شناد  نتـشاد  تسود  لیمک  يا 
.رادربنامرف لام  تساورنامرف و  ملع.دورب  تسد  زا  زین  نآ  دوس  دور  تسد  زا  لام  نوچ  ددرگ و  کین  مان  ببس  گرم  زا  سپ 
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هللا یلص  ) ربمایپ یگدنز  زا  لاس  هدجه  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  كرد  ار  ( هلآ هیلع و 
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نت يرآ.دنا  هدنز  تسا  یقاب  ناهج  ات  نادنمـشناد  یلو  دنـشاب  ناگدنز  رامـش  رد  دـنچ  ره  ، دـنناگدرم ، لام ناراد  هنیجنگ  لیمک  يا 
.تسا دوجوم  اهلد  رد  ناشراثآ  یلو  تسا  هتفر  نایم  زا  ناشیاه 

یم نآ  لـمح  ناوت  هک  متفاـی  یم  یناـسک  رگا  ، رایـسب تسا  یـشناد  اـجنیا  رد  هک  دـنتفگ  دـندومرف و  تراـشا  دوخ  ۀنیـس  هب  هاـگنآ 
رب یهلا  ياهناهرب  هلدا و  يرای  هب  دوب و  هتخاس  اـیند  ۀلیـسو  ار  نید  دوبن و  نیما  یلو  دوب  بایدـنت  هک  متفاـی  ار  یـسک  يرآ.دنتـشاد 

قیاقد هب  یلو  دوب  قح  نالماح  رادربنامرف  هک  متفای  ار  یـسک  زین  دـیزرو و  یم  ینمـشد  ادـخ  باتک  اـب  تخاـت و  یم  ادـخ  ناتـسود 
ینامسج تاذل  هب  دوب  یسک  ای.نیا  هن  نآ و  هن  ، یلب.تفای یم  هار  شلد  رد  دیدرت  ، تهبـش نیتسخن  اب  تشادن و  یتریـصب  نآ  قیاقح 

ره زا  شیب  دوبن و  يراک  نید  يرادساپ  اب  ار  نانیا.لام  نتخودنا  يروآدرگ و  قاتشم  هداد و  تسد  زا  توهش  نانع  دنمزآ و  تخس 
.دریم یم  مه  ملع  ، ملع نالماح  گرم  اب  هک  تسا  نینچ.دنتشاد  تهابش  هدنرچ  ناروتس  هب  زیچ 

هناشن اهتجح و  ات  ، دـنام یمن  یلاخ  ناهنپ  ناسرت و  ای  راکـشآ  رهاظ و  ای  تسا  دـنوادخ  مئاـق  تجح  هک  یـسک  زا  زگره  نیمز  يرآ 
دنمجرا یماـقم  دـنوادخ  دزن  رد  دـنچ  ره  دـنگوس  ادـخ  هـب  ؟ دـنیز یم  اـجک  رد  تـسا و  دـنچ  ناشرامـش.دورن  ناـیم  زا  ادـخ  ياـه 

دوخ دننامه  یناسک  هب  زین  نانآ  ات  دراد  یم  هگن  نانیا  دوجو  هب  ار  دوخ  ياه  هناشن  اهتجح و  دنوادخ.تسا  كدنا  ناشرامـش.دنراد 
زاسمد نیقی  حور  اب  هداد و  تریـصب  رما  تقیقح  هب  ار  نانآ  شناد.دنناشفیب ، شیوخ  نادننامه  ياهلد  رد  نآ  رذـب  دـنهد و  تعیدو 

سنا و دنتخیرگ  یم  اهنآ  زا  نانادان  هچنآ  اب  دنا و  هتشاد  راومه  دوخ  رب  یناسآ  هب  دنتـشادنپ  یم  راوشد  ناگدرورپزان  هچنآ  هدرک و 
نید ناـیعاد  نیمز و  يور  رد  ادـخ  ناـگفیلخ  ناـنیا.نیرب  ناـهج  نآ  رد  ناـج  هب  دـنا و  نید  ورف  ناـهج  نیا  رد  نت  هب.دـنتفای  تفلا 

یهاوخ هک  نامز  ره  لیمک  يا.مبلط  یم  شزرمآ  وت  يارب  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا.تساهنآ  رادید  قوش  ناسچ  ارم  هک  هآ  ، هآ.دنیوا
.درگزاب

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  يا  هبطخ 

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

ياهیدـب زا  نامیاهـسفن و  داـسف  رـش و  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب.میوج  یم  يراـی  وا  زا  شمیاتـس و  یم.ار  يادـخ  شیاتـس  ساـپس و 
و.دوب دهاوخن  ییامنهار  ار  وا  دهاوخ  هارمگ  وا  هک  ار  سک  ره  تسین و  يا  هدـننک  هارمگ  ار  وا  دـیامن  هار  ادـخ  ار  هک  ره.ناملامعا 
تیالو تبهوم  هب  ار  وا.تسوا  ربماـیپ  هدـنب و  دـمحم  تسا و  کیرـش  یب  تساـتکی.تسین و  هّللا  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  تداـهش 
یمارگ وا و  دزن  رد  تسوا  ناگدـیرفآ  نیرت  بوبحم  دمحم.داتـسرف  يربماـیپ  هب  دـینادرگ و  مرکم  دوخ  صاـخ  مارکا  هب  دـیزگرب و 

.تساهنآ نیرت 

ص:56

كر ) دـشاب یـصمح  یطاـخ  حـلاص و  نـب  ییحی  تـسا  نـکمم  دـشن  هتخانــش  تـسرد  حـلاص  نـب  ییحی  ، يریرح ياـیرکز  وـبا  - 1
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امـش.دیناسر ماجنا  هب  تشاد  هدـهع  رب  هک  هفیظو  نآ  درک و  یهاوخکین  ار  دوخ  تما  درازگب و  کین  ار  شراگدرورپ  ياـهتلاسر  وا 
رتکیدزن وا  يدونـشخ  هب  هک  تساهـشرافس  نیرتهب  ار  ناگدنب  ادـخ  زا  سرت  هب  شرافـس  اریز  منک  یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  هب  ار 

يادخ زا  سپ.دیا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  دـیا و  هدـش  رومأم  ادـخ  زا  سرت  هب  امـش.ار  اهراک  ماجنارـس  تسا  يزیچ  نیرتهب  تسا و 
دنوادخ اریز.دیا  هدرک  هک  ییاطخ  زا  دشاب  نتـساوخ  شزوپ  يارب  امـش  سرت  ای  دـتفا  اهنابز  رب  امـش  کین  مان  هکنآ  يارب  هن  دیـسرتب 

کین ياهراک  هدرک و  نیعم  ار  ناترمع  تدم  دنک و  یم  هبساحم  ار  امش  لامعا.تسا  هدرکن  اهر  نانچمه  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امش 
شماجنارس تسا و  نادان  لوگ و  دروخ  نآ  بیرف  هک  ره  تسا و  هدنبیرف  ایند  هک  ناتدبیرفب  ایند  ادابم  سپ  تسا  هتـشون  ار  ناتدب  و 

تلزنم ماقم و  ار و  نادیعـس  تیـشخ  دهد  يزور  ار  امـش  ام و  هک  مهاوخ  یم  ، امـش دوخ و  راگدرورپ  نآ  ادخ  زا.تسا  یتسین  انف و 
 . میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  میا و  هدنز  وا  هب  ام  هک  تسین  نیا  زج.ار  ناربمایپ  یتسود  یلدمه و  ار و  نادیهش 

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

تمظع يازــس  هـک  ناـس  نآ  مـینک  یم  شداـی  تـمظع  هـب  مـیراد و  یم  شهزنم  شمییاتــس و  یم.ار  يادــخ  شیاتــس  ساـپس و 
رد میراد  یم  شـساپس  صولخ و  ییاتکی و  هب  شمییاتـس  یم.وا  تاذ  تلالج  ببـس  هب  مینک  یم  دای  یگرزب  هب  ار  شتمظع.تسوا 
یم ار  وا  شیاشخب  دـیاشخبب و  ام  ياهاطخ  اـت  میهاوخ  یم  شزرمآ  وا  زا.شناـیوگانث  ناگدنیاتـس و  اـم  قح  رد  شیاـه  یکین  ربارب 

زا ار  ام  هک  دومنهر  نآ  ، میهاوخ یم  ییامنهار  وا  زا  نیقی و  يور  زا  میروآ  یم  نامیا  ادخ  هب.نامناهانگ  راب  ینیگنس  ببس  هب  میبلط 
هار هب  هکنآ  زا  سپ  قیرط  ياهانگنت  رد  ندـمآ  راتفرگ  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ.دـناهرب  اـطخ  ره  زا  دراد و  هاـگن  ناـما  رد  هاـنگ  ره 

ۀماج میـشاب و  هداهن  تسد  زا  ار  تیادـه  هار  نشور  ياه  هناشن  هک  تسا  ببـس  نادـب  ندـمآ  راتفرگ  نیا  و.میا  هداـهن  مدـق  هداـشگ 
هب ، تساتکی یلاعت  يادـخ  هک  هناصلاخ  نیقی  ربارب  رد  يدـیدرت  کش و  چـیه  یب  میهد  یم  تداهـش  میـشاب و  هدرک  نت  رب  تلـالض 
هب شزاین  هک  دتفین  يراوخ  هب  تسین و  يزابنا  راک  رد  ار  وا  ، تسا تسار  شراتفگ  ، تسا راوتسا  شنامیپ  ، دنک یم  افو  شیوخ  ةدعو 

تداهـش و.تساناد  دنمزوریپ و  تسین  وا  زج  ییادـخ.تسوا  نتـشاد  گرزب  روخ  رد  هک  ناس  نآ  میراد  یم  شگرزب.دـشاب  يروای 
ییانـشور وا  روـن  هب  تسوا و  ربماـیپ  تسوا و  یحو  لـماح  هدـش و  ثوـعبم  وا  يوـس  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم هک  میهد  یم 

.كانبات یغورف  اب  اهباهـش و  نوچ  ياهغارچ  اب.راکزیهرپ  هدننک و  بدا  هدنهد ، زردنا  ، هدـننک تباجا  داتـسرف ، تلاسر  هب  ار  وا.هتفای 
ةدرپ سپ.دوب  هدـیچیپ  دوـخ  رد  ار  نآ  رفک  یکیراـت  هک  هعماـج  نآ  رد  ، ناـیوگ هدوـهیب  نآ  لـطاب  ياـهنییآ  هدـنیادز  هدـننکوحم و 

تامکحم و تایآ  هب  ار  ناگدنریگدنپ  دیردرب و  دوخ  نشور  حضاو و  تایآ  يورین  هب  یکیرات 

ص:57
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تایآ تاهباشتم  یپ  زا  دوب  يرامیب  يا  هنوگ  ناشلد  رد  هک  یتعامج  یلو.درک  تیادـه  ، دوخ رگنـشور  راـتفگ  هب  تاـهباشتم  تاـیآ 
نشور و تسا  یهار  قح  هار  هکنآ  لاح  دنا و  هنتف  زکرم  رد  دوخ  دننک  یم  نینچ  هک  نانآ.دـنزیگنارب  اه  هنتف  اهنآ  لیوأت  اب  ات  دـنتفر 

شیادخ هک  تسا  تمارک  نیا  نایاش  درب  نامرف  ار  ادـخ  هکنآ  تسا و  هدرب  نامرف  ار  ادـخ  هک  تسا  نانچ  ، درب نامرف  ربمایپ  زا  هکنآ 
درگ یهلا  لدع  ۀمکحم  رد  نامدرم  هک  زور  نآ  رد  دنک  ینامرفان  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  ره  و.دـهد  شکین  شاداپ  دـیوگ و  ساپس 

.دنشک باسح  وا  زا  یتخس  هب  دنیآ 

تسادخ ۀشیدنا  رد  شلد  هراومه  شوماخ  دنمدرخ  دنک و  دوس  شیشوماخ  دهد  ارف  شوگ  زردنا  هب  دشاب و  شوماخ  هکنآ  ، دعب اما 
باذـع و هب  ندـش  راتفرگ  رب  ار  شباوث  هار  جرا  فرـش و  دسانـشزاب و  تیـصعم  رب  تعاطا  ناـحجر  ددرگ و  اـنیب  شنطاـب  ةدـید  اـت 

باقع بجوتسم  هک  یتعامج  رب  دنا  هدش  وا  يدونـشخ  بجوتـسم  هک  نانآ  دنزارفارب  رـس  ناسچ  هک  درگنب  دبای و  رد - وا  تذخاؤم 
يادخ زا  سرت  هب  ار  امش  منک  یم  تیصو.رایسب  رگیدکی  زا  اهنآ  ۀلصاف  تساهتوافت و  سب  هورگ  ود  نیا  نایم  هک  اقح.دنا  هتشگ  وا 

اهدادماب (1). ةدنرآرب  اهناج و  ةدننیرفآ 

دورد تاولـص و  ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رب  هنوـگچ  هـک  تخوـمآ  یم  اـم  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع : دـیوگ (2) يدـنک مالـس  وبا 
: دییوگب : تفگ یم.میتسرف 

ناشتـشرس ترطف و  رب  ار  اهلد  هکنآ  يا  يا و  هتـشارفا  رب  دـنلب  خرچ  نیا  هکنآ  يا  يا و  هدرتسگ  ار  اهیندرتسگ  هکنآ  يا  ، ایادـخ راب 
رب ار  ترهم  تفأر و  ار و  تتاکرب  نیرتروراب  ار و  تیاهدورد  نیرتفیرش.تواقش  لها  یخرب  دنتداعـس و  لها  یخرب  هک  يا  هدیرفآ 

ةدـنیاشگ تسا و  نیـشیپ  ناربماـیپ  متاـخ  هکنآ  راد  ینازرا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم دوخ  ةداتـسرف  دوخ و  ربماـیپ  دوـخ و  ةدـنب 
تردق ةدننک  بوکرس  نآ.لطاب  لها  شورخ  شوج و  ةدنرب  نایم  زا  نآ  لیالد و  يورین  هب  قح  ةدننک  نالعا  نآ.هتـسب  ورف  ياهرد 
گنرد راک  رد  هکنآ  یب  ، دـیزرو باتـش  وت  يدونـشخ  هار  رد  دیـشک و  شود  رب  وت  نامرف  راب  رتمامت  هچ  ره  یناوت  اـب  هک  ناـهارمگ 

ار نآ  غارچ  ات.داتسیا  رد  ناج  هب  ار  وت  رما  ذافن  تشاد و  هگن  کین  وت  دهع  تشاد و  وت  یحو  هب  شوگ.دریگ  یتسس  شمزع  ای  دنک 
سپ زا  اهلد.تخاس  نشور  دوب  نادرگرـس  تریح  يداو  رد  هک  ار  یـسک  کـیرات  كانتـشرد و  هار  دوب و  هدـمآ  شتآ  بلط  هب  هک 

تـشارفارب راکـشآ  ياهتمالع.دنداتفا  رانک  هب  اهبادرگ  نآ  زا  وا  تیاده  هب  دندروخ  یم  هطوغ  ناهانگ  اه و  هنتف  ياهبادرگ  رد  هکنآ 
تـسوت هاوگ  تماـیق  زور  رد  تسوت و  ملع  نیازخ  روـجنگ  تسوـت و  راکتـسرد  نیما  دـمحم  ایادـخ  راـب.داهن  رب  یناروـن  ماـکحا  و 

.مدرم رب  تسوت  لوسر  يربمایپ و  هب  تسوت  ثوعبم 

ص:58

شوشم هبطخ  نیا  ظافلا  تاراـبع و  بلاـغ  هک  تسین  هدیـشوپ  : هک دـنا  هدوزفا  هبطخ  نیا  لـیذ  رد  يومرا  ثدـحم  ناورداـش  - *( 1
يراددوخ نآ  ناـیب  رد  ضوخ  زا  میدرک و  لـقن  دوـب  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  ار  نآ  زین  اـم  تسین  نشور  اـهنآ  یناـبم  یناـعم و  تسا و 

.میدیزرو
بیرقت ) .تسا هقث  نایوار  زا.تشذگرد  لاس 84  هب  درک و  كرد  ار  مالسا  تیلهاج.یفوک و  یبراحملا  لاله  نب  دوسا  مّالس  وبا  - 2

.تسا هدوب  یفوکلا  فیرحت  وا  تبسن  رد  يدنکلا  دیاش  بیذهتلا 77/1)
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ره رب  ات  زارفارب  تسا  هدنکفا  یپ  وا  هک  ار  یتعیرش  هد و  کین  شاداپ  ناوارف  دوخ  لضف  هب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ایادخ  راب 
.ناسر لامک  هب  وا  نییآ  غورف  راد و  مّرکم  شیوخ  دزن  رد  وا  هاگیاج.دیوج  يرترب  رگید  تعیرش 

شنخس دیآ و  هتفریذپ  شیهاوگ  هک  هد  نآ  ار  ششاداپ  يا  هداتسرف  تلاسر  هب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم هک  نونکا  ایادخ  راب 
يا داب  نینچ  يامرف  شا  هرهب  فرگش  یناهرب  تجح و  راکـشآ و  نشور و  نخـس  زا  دشاب و  لدع  همه  شراتفگ  دیاز و  يدونـشخ 

.نایناهج راگدیرفآ 

ار ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نوچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نادـنزرف  زا  یکی  زا  دـمحم  نب  میهاربا 
: تفگ یم  درک  یم  فیصوت 

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

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

.هنیس

هب لیام  یناتـشگنا  اب  دـندومن  یم  تخمز  شیاهاپ  اهتـسد.تشاد و  کـنت  ییوم  شا  هنیـس  يور  اـهنت  دوب و  كدـنا  يوم  ار  شندـب 
نوچ.دمآ یم  یتسپ  هب  يدنلب  زا  ییوگ  هک  دـنک  یم  رب  نیمز  زا  ياپ  نانچ  تفر و  یم  راوتـسا  مکحم و  تفر  یم  هار  نوچ.يربتس 

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

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

ساپس و : تفگ ( مالسلا هیلع  - ) یلع.دندیـسرپ راگدرورپ  تفـص  زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  (1) يرکشی لیعامـسا  نب  میهاربا 
هدـیرفآ يزیچ  زا  ار  ملاـع  هن  هدـمآ و  دـیدپ  يزیچ  زا  دوخ  هن  تسا  هناـگی  تسا و  زاـین  یب  اـتکی و  هک  ییادـخ  ار  يادـخ  شیاـتس 

تسا زجاع  وا  فیصوت  زا  ناحیصف  نابز.تخانش  دناوتن  شّدح  درک و  دناوتن  شفصو  سک.رگید  ناگدیرفآ  تسا و  رگید  وا.تسا 
روانهپ ۀصرع  رد  نارگریسفت  دنناریح و  وا  توکلم  رد  اناوت  ياه  هشیدنا  نابحاص  و.دنا  هتـشگرس  يداو  نیا  رد  وا  نارگفیـصوت  هک 

راوگرزب گرزب.دـنربن و  ییاج  هب  هار  ناتـسآ  نآ  رد  ـالاو  ياـهدرخ  هک  تساـهباجح  وا  بیغ  يارـس  هدرپ  رد  رب.نادرگرـس  وا  ملع 
يایرد رد  هچ  ره  نادنمـشوه  يرایـشوه  دـسرن  شتاذ  هنک  هب  دورارف و  هچ  ره  نادنمـشیدنا  ۀـشیدنا  شدـباین  هک  يدـنوادخ  تسا 
ینامز هن  تفای و  ناوت  روخ  رد  یمالک  هن  ار  شفیـصوت  تسین و  یتیاهن  دح و  ار  شفاصوا  هک  يدزیا  تسا  یلاعتم.دور  ورف  ترکف 
شرخآ هک  ، هن ییاهتنا  ار  شنایاپ  تسین و  ییادتبا  ار  شزاغآ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم.دشک  ازارد  هب  دـنچ  ره  یتدـم  هن  دودـحم و 

.دنزجاع وا  فیصوت  زا  نافصاو  هک  تسا  هدرک  فصو  ار  شیوخ  دوخ  هک  ناس  نآ  دنوادخ  تسا  هزنم.تسا  هتسویپ  دبا  هب 
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.دوب يرگریت  شا  هشیپ.لئاو  نب  رکب  نب  رکشی  هب  تسا  بوسنم  ، يرکشی لیعامسا  نب  میهاربا  - 1
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تـسا هدرکن  لولح  اهنآ  رد  اهنآ  دننامه  وا  هن  دنـشاب و  دننامه  وا  هب  اهنآ  هن  هک  ناس  نآ  داهن  يدح  ار  اهنآ  دـیرفایب  ار  اهزیچ  نوچ 
یلو ؟ تساجک : تفگ ناوت  هک  تسا  ناهنپ  هن.تسا  رود  اهنآ  زا  دنیوگب  هک  تسادج  اهنآ  زا  هن  تسا و  دوجوم  اهنآ  رد  دـنیوگب  هک 

چیه.دراد شیوخ  تردـق  دـیرد  ار  نآ  يرادـهگن  نآ و  راک  مامز  هدروآ و  رب  وکین  ار  شـشنیرفآ.دراد  هطاـحا  زیچ  همه  رب  شملع 
رهپس رد  هاوخ  دناد  یم  یکیرات  يافرژ  رد  یتح  ار  زیچ  ره  نونکم  رارسا  تسین و  هدیـشوپ  وا  زا  دوب  هتفهن  رایـسب  دنچ  ره  ، يا هتفهن 

.نیدورف نیمز  رد  ای  دشاب  نیزارف 

یب هناگی  يادـخ  نآ.دراد  هطاحا  تسا  طیحم  هکنآ  رب  دـنوادخ  تسا و  طیحم  زیچ  رگید  رب  زیچ  ره.تسا  نابهگن  ظـفاح و  ار  همه 
هزاـت یـشنیرفآ  دورب  ناـیم  زا  نوـچ  هدرک  عادـبا  هک  ار  زیچ  ره.هدروآ  دـیدپ  چـیه  زا  تسا و  هدـیرفایب  چـیه  زا  زیچ  هـمه  هـک  زاـین 

.تسا هدوب  هراومه.دریگ 

شنیرفآ دصق  نوچ.دیاین  نارگ  وا  رب  اهزیچ  شنیرفآ  درواین و  دیدپ  ینوگرگد  وا  رد  ناراگزور  تشذـگ.تسا  راوگرزب  گرزب و 
لاـثم و شنیرفآ  رد  ار  وا.ینارواـی  هن  هتـشاد و  یناـبیتشپ  هن  ءایـشا  شنیرفآ  رد.دوش  یم  دوجوم  وش و  دوجوم  شدـیوگ.دنک  يزیچ 
هچ ره  ادـخ  دزاس و  یم  يزیچ  زا  ار  نآ  ، دزاس یم  يزیچ  هک  يا  هدـنزاس  ره.یگدـنامرد  هن  یگتـسخ و  هن  تسا و  هدوبن  يا  هنومن 

ۀمه رب  ملع  هب.دشاب  هتخومآ  ملع  هک  هدوبن  نادان  ادـخ  هتخومآ و  ملع  سپـس  هدوب  نادان  تسخن  ییاناد  ره.هتخاسن  يزیچ  زا  هتخاس 
زا دـعب  اـهنآ  هب  تسوا  ملع  دـننامه  اـهنآ  نیوکت  زا  شیپ  تادوـجوم  هب  وا  ملع.دـیازفین  شیهاـگآ  رب  هبرجت  دراد و  هطاـحا  اـهزیچ 

نادب هن  دوخ و  ناصقن  لاوز و  میب  زا  هن  تسا و  شیوخ  ۀطلس  هب  ندیـشخب  يراوتـسا  يارب  هن  دنیرفآ  یم  هک  ار  هچ  ره.اهنآ  نیوکت 
قیالخ لب.دیوج  يرای  دنیرفآ  یم  هچنآ  زا  يوج  ینوزفا  یکیرـش  ای  زواجتم  يدض  ای  رگ  هزیتس  ییاتمه  ربارب  رد  دهاوخب  هک  ببس 

تسا و هدـیرفآ  هچنآ  شنیرفآ  هتخاـسن  لوـلم  هدـنام و  ار  وا  هک  يدـنوادخ  نآ  تـسا  هزنم.دـنناگیامراوخ  ناگدـنب  دـنناگدیرفآ و 
تـشذگ شملع  رد  هچنآ.هتفرگ  تسـس  دوخ  راک  رد  هن  هدش و  ناوتان  هن  هدروآ  دیدپ  هچنآ  ربارب  رد  و.نآ  راک  ریبدت  يرادـهگن و 

شا هدارا  ةرهچ  رب  هدوبن و  هدـمآ  دـیدپ  وـن  يایـشا  شنیرفآ  رد  وا  ملع  هشیدـنا.دوب و  شملع  رد  دوـب  شا  هدارا  رد  هچنآ  دـیرفایب و 
وا تسوا و  صاخ  تیبوبر.تساتکی  نآ  رد  دوخ  هک  نیتم  تسا  یملع  راوتسا و  تسا  يا  هدارا  تسه  هچ  ره.هتسشنن  دیدرت  گنژآ 

.یگدنشخرد يدنلب و  ،و  تسوا ةژیو  ساپس  شیاتس.ایربک و  تسا و  تزع  بحاص.تیبوبر  مه  تسا و  تیهولا  مه  ار 

هک تـسا  نآ  زا  رتارف  دـشاب و  يدـننام  لـثم و  ار  وا  هـک  تـسا  نآ  زا  رتگرزب.اـتمه  یب  یگرزب  تزع و  رد  تساـتکی و  ییاـتکی  رد 
ار وا  هک  تسا  نآ  زا  رت  لیلج  رتزیزع و  دواسپ و  نانز  هب  تسد  هک  تسا  نیا  زا  رتسدـقم  رتکاـپ و  ناحبـس  دـنوادخ.دریگ  يدـنزرف 

تـسا نیا  ، يرآ.درادـن يزابنا  چـیه  کلم  رد.هن  یناتمه  شییاورنامرف  رد  تسین و  يدـض  ار  وا  شناگدـیرفآ  نایم  رد.دوب  یکیرش 
.شماجنا هن  تسه و  شزاغآ  هن  هک  یلزا  يدبا و  ، زاین یب  ۀناگی  ياتکی  يادخ 

ره زا  هاگآ  تسا و  يزار  ره  ياناد.تسا  نارتارف  نیرتارف  هک  يدنوادخ  نآ  تسا  یلاعتم 
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هطاحا ءایـشا  ۀـمه  رب  ملع  هب.تسا  رتارف  نیدورف  ياـهنیمز  نیرب و  ياهنامـسآ  زا.تسا  یهاـگآ  ار  نارگید  هک  ناـس  نآ  هن  ییاوجن 
.یلاعت كرابت و  ، ینسح ءامسا  یلعا و  لثم  تسار  وا.تسالاب  هچ  ره  رب  مه  تسا و  دورف  هچ  ره  رب  مه  دراد 

ریما ای  : دنتفگ ار  وا  سپ  ، دندید داش  شوخرس و  ار  ترضح  نآ  مدرم  ، میدوب ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  يزور  : دیوگ (1) يدنک ورمع  وبا 
هیلع و هللا  یلـص  ) دـمحم باحـصا  زا  : دـنتفگ ؟ مباحـصا زا  کـی  مادـک  زا  : تفگ.يوگب يزیچ  دوخ  باحـصا  زا  اـم  يارب  نینمؤـملا 
زا مینیب  یم  هک  اهنآ  زا  : دنتفگ ؟ دیسرپ یم  کی  مادک  زا  ، دنتسه نم  باحصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم باحـصا  ۀمه  : تفگ (. هلآ
نب هـّللا  دــبع  زا  اـم  يارب  : دــنتفگ ؟ کـی مادــک  ناـیم  نآ  زا  : تفگ.یتـسرف یم  دورد  ناـنآ  رب  ینک و  یم  داـی  یناـبرهم  هـب  ناــشیا 

.يوگب (2) دوعسم

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

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

وبا.داد یمن  خـساپ  هاگ  داد و  یم  خـساپ  وا  هب  هّللا  لوسر  هاگ  ، درک یم  لاؤس  ناوارف  رذ  وبا  : تفگ : يوگب يزیچ  (3) رذ وبا  زا  : میتفگ
نآ لمحت  زا  هک  هنوگ  نآ  دش  رپ  شملع  ۀنامیپ  ات  هک  تخومآ  ملع  ردـق  نآ.صیرح  ملع  نتفرگ  ارف  هب  دوب و  دـنمزآ  شنید  هب  رذ 

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

یم تـلفغ  نآ  زا  نارگید  هـک  یلکــشم  لـئاسم  زا  تـسناد و  یم  ار  ناـقفانم  ياـهمان  : تفگ.يوـگب (4) ناـمی نب  هفیذـح  زا  : میتفگ
.تسا هاگآ  هک  دنتفای  یم  رد  ، دندیسرپ یم  وا  زا  لئاسم  نآ  زا  هاگره  درک و  یم  لاؤس  دندیزرو 

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

هدناوخ ار  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  ینامـسآ و  باتک  نیتسخن  ، تسناد یم  دـندوب  هدـمآ  اهنآ  زا  دـعب  هک  ار  نانآ  ناینیـشیپ و  شناد 
.نایاپ یب  دوب  ییایرد.دوب 

هک ياج  ره  هب.دوب  هتخیمآ  وا  تسوپ  يوم و  نوخ و  تشوگ و  اب  ناـمیا  هک  دوب  يدرم  راـمع  : تفگ.يوگب (6) رسای رامع  زا  : میتفگ
دوـخ زا  : میتفگ.دـناسر یبیـسآ  وا  هب  هـک  دـسرن  ار  مـنهج  شتآ  تـشاد و  هارمه  هـب  ار  شناـمیا  تـفر  یم  هـک  ياـج  ره  هـب  دوـب و 

.هدرک عنم  ییاتسدوخ  زا  ار  ام  دنوادخ  : تفگ.يوگب

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

و.تفگ یم  نم  يارب  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 يرایسب  ملع  نم  ۀنیس  رد  هک  انامه.درک  یم  زاغآ  نم  میلعت  هب  دوخ  وا  مدرک  یمن  یلاؤس  نوچ 

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

هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تاوزغ  ۀـمه  رد.هنیدـم  هب  راـب  کـی  درک و  ترجه  هشبح  هب  راـب  کـی.درک  توـالت  عمج  رـس  رب  هکم 
یلص ) هّللا لوسر  هک  نت  هد  نآ  ینعی  - دوب زین  هرشبم  ةرشع  زا  دوعسم  نبا.تشک  دوخ  تسد  هب  وا  ار  لهج  وبا  تشاد و  تکرـش  ( هلآ
ۀمان تغل  زا  هتفرگ  رب  ) .م - .درک تافو  یگلاس  تصـش  زا  شیب  رد  ، هنیدـم رد  لاس 32  رد  - داد تشهب  ةدـعو  ار  اـهنآ  ( هلآ هیلع و  هللا 

( دوعسم نبا  ادخهد ،
ار وا  هیواعم  ياوغا  هب  نامثع.دروآ  مالسا  هک  دوب  یـسک  نیمراهچ  ، ربمایپ راوگرزب  باحـصا  زا  هدانج  نب  بدنج  يرافغ  رذ  وبا  - 3

( ذخأم نامه  ) .درک دیعبت  هنیدم  یلزنم  هس  رد  هذبر  هب 
نارجاهم ةرمز  رد  هک  درک  ریخم  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.دش  هنیدم  هب  دوخ  ردـپ  اب  هّللا  دـبع  وبا  ، نامی نب  هفیذـح  - 4

وا هب  ار  نیقفانم  ياهمان  ترـضح  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  رادزار  وا.تفریذپ  ار  ندوب  يراصنا  وا  راصنا و  ای  دـیآ  رد 
نامه  ) .تفای رکـشل  یهدـنامرف  نّرقم  نب  نامعن  ندـش  هتـشک  زا  سپ  تشاد و  تکرـش  دـنواهن  گنج  رد  رمع  ناـمز  رد.دوب  هتفگ 

.م (.- ذخأم
زا دنیوگ  یج و  ۀیحان  دوب  ناهفصا  زا  وا  لصا  دنیوگ  ، مالسا گرزب  ياهتیصخش  زا  ربمایپ و  گرزب  ۀباحـص  زا  ، یـسراف ناملـس  - 5

مالـسا دـمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  هنیدـم  رد.دـییارگ  يوسیع  شیک  هب  یکدوک  رد.تسا  هبزور  ای  وهام  وا  یلـصا  ماـن.دوب  زمرهمار 
يرجه ای 36  لاس 35  رد.دش  بوصنم  نیادم  تموکح  هب  رمع  نامز  رد  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  باحـصا  زا  ناملـس.دروآ 

.م (.- ذخأم نامه  ) .تشذگرد
اب رامع.دـندیورگ  مالـسا  هب  هـک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  زا  شردـپ  وا.تـشاد و  هـینک  ناـظقیلا  وبا.رماـع  نـب  رـسای  نـب  راّـمع  - 6
نآ رانک  رد  نیفـص  لمج و  گنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  نارای  زا.درک  ترجاهم  هنیدم  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

.دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 93  يرجه  لاس 37  رد  نیفص  گنج  رد.دوب  ترضح 
/. 11 یحّضلا - 7

دوب دانع  يور  زا  رتشیب  اهلاؤس  نیا  درک و  یم  رایسب  لاؤس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا.دوب  رکـشی  ینب  زا  ، ورمع نب  هّللا  دبع  ، ءاّوکلا نبا  - 8
.دش هتشک  جراوخ  ةرمز  رد  ناورهن  گنج  رد  و.دش  جراوخ  ءزج  سپس.دنامرد  باوج  رد  ترضح  نآ  رگم 
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رب ياو  : تفگ ًاْرقِو »؟ ِتهراـشاالِماهراشاْحلاَف  : » تسا ینعم  هچ  هب  : دیـسرپ.اهداب ، وـت رب  ياو  : تـفگ ًاوْرَذ »؟ ِتاهراشایِراهراشاّذـلا  «َو 
.اهیتشک.وت رب  ياو  : تفگ ؟ تسیچ ًارُْسی » ِتاهراشایِراهراشاْجلاَف  : » دیسرپ.اهربا ، وت

اهلاؤس نیا  ینعی  : تفگ یم  « وت رب  ياو  » راب ره  یلع.تسا  هکئـالم  دارم  وت  رب  ياو  : تفگ ؟ هچ ینعی  ًاْرمَأ » ِتاـهراشامِّسَقُْملاَف  : » دیـسرپ
.تسا دانع  يور  زا  ینک  یم  هک 

یهایس نآ  : دیـسرپ.وکین شنیرفآ  ياراد  ینعی  : تفگ یلع  ؟ تسا ینعم  هچ  هب  ُِکبُْحلا » ِتاهراشاذ  ِءاهراشامَّسلا  : » دیـسرپ ءاّوکلا  نبا 
يور زا  هن  سرپب  ندـیمهف  يارب  یـسرپ  رگا.دـسرپ  یم  یندـیدان  يزیچ  زا  يروک  ، وت رب  ياو  : تفگ ؟ تسیچ تسا  هاـم  نورد  رد  هک 

زا هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ ءاّوکلا  نبا.دیآ  یمن  تراک  هب  هک  ار  هچ  ره  راذـگاو  دـیآ و  راک  هب  ار  وت  هک  سرپب  يزیچ  زا  دانع و 
بـش تیآ.میداد  رارق  ادخ  تایآ  زا  تیآ  ود  ار  زور  بش و  ام  :» دیوگ لج  ّزع و  يادـخ  : تفگ یلع.دـیآ  یم  مراک  هب  مسرپ  یم  وت 

: دیسرپ.تسا نیا  هام  نورد  یهایس  «(1) میدینادرگ کیرات  ار 

هب هک  سرپب  يزیچ  زا  دانع و  يور  زا  هن  سرپب  ندیمهف  يارب  یـسرپ  یم  رگا.وت  رب  ياو  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیچ ناشکهک 
یم مراـک  هب  مسرپ  یم  وـت  زا  هچنآ  ، دـنگوس ادـخ  هب  : تفگ ءاّوـکلا  نبا.دـیآ  یمن  تراـک  هب  هک  ار  هچ  ره  راذـگاو  دـیآ و  تراـک 
ورف بآ  حوـن  موـق  رب  دـش و  هداـشگ  اـجنیا  زا  نامـسآ  حوـن  ناـمز  رد.تسا  نامـسآ  فاکـش  نـیا  : تـفگ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع.دـیآ

: دیسرپ.تخیر

مدرم يارب  تسا  ناـما  هک  تسا  یناـمک  نآ.تسا  ناطیـش  حزق  هک  ، حزق سوق  يوـگم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیچ حزق  سوـق 
.دنوشن قرغ  بآ  رد  زگره  حون  موق  زا  دعب  هک  نیمز 

هک هزادنا  نامه  هب  هاگن و  کی  ششک  ردق  هب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسا دنچ  نیمز  نامـسآ و  نایم  ۀلـصاف  : دیـسرپ 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  رد  یسک  يادص 

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

شیب یناسک  هچ  رادرک  هک  مینک  هاگآ  ار  امش  ایآ  وگب  :» هدش دای  نانآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  : دیسرپ ءاّوکلا  نبا 
هیلع ) یلع .« (2) دننک یم  وـکین  يراـک  دنتـشادنپ  یلو  دـش  هاـبت  اـیند  یگدـنز  رد  ناشـششوک  هک  ییاـهنآ  ؟ دوـب ناـشنایز  هب  همه  زا 

ناشراگدرورپ هب  دـندروآ و  تعدـب  دوخ  نید  رد  سپ.دـندوب  تسار  هار  رب  اهنآ  ناینیـشیپ  هک  دـنباتک  لـها  نارفاـک  : تفگ ( مالـسلا
لاح دـننک و  یم  لصاح  يدوس  ناشتدابع  زا  دـننک و  یم  يراـک  هک  دـنرادنپ  یلو  دنـشوک  یم  تداـبع  رد  نانیا.دـندیزرو  كرش 

« .دننک یم  وکین  يراک  دنتشادنپ  یم  دش و  هابت  ایند  یگدنز  رد  ناشششوک  ،» يرآ.دنرتراکنایز همه  زا  ، هکنآ

.دنتسین رود  نادنچ  نانیا  زا  ناورهن  لها  ادرف  :و  تشاد رب  گناب  یلع  سپس 

ص:62
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/. 12 ءارسا - 1
و 104. / 103 فهک - 2
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تـسد هب  راـک  رگا  : تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع.میـسرپ یمن  سک  رگید  زا  وت  زا  زج  مینک و  یمن  يوریپ  وـت  زا  زج  : تفگ ءاّوـکلا  نبا 
.نک نینچ  تسوت 

یسک درم  نآ  ناداز و  زج  دیوگ  حیرج  نبا  مه  و.دنک  یم  تیاور  يرگید  درم  ناداز و  زا  (1) حیرج نبا  هک  تسا  ینخس  نایاپ  نیا 
: هک تفگ  ارم  يرگید 

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

.درک ثوعبم  شموق  رب  ار  وا  ادخ  هک  دوب  يدرم  : 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 

رگید فرط  رب  یتبرـض  دندرمـش و  غورد  شتوعد  مهزاب  ، داتـسرف تلاـسر  هب  شموق  يوس  هب  ،و  درک شا  هدـنز  رگید  راـب  دـنوادخ 
شرـس بناج  ود  رب  اریز  تفرگ  ماـن  نینرقلا  وذ  ربماـیپ  نیا.درک  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  سپـس.درمب  تبرـض  نآ  زا  وا  دـندز و  شرس 

.دوب هدمآ  تبرض 

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

هیلع ) یلع ؟ تسیچ دنوادخ  ناگدیرفآ  نیرت  تخـس  نینمؤملا  ریما  ای  : دیـسرپ ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ءاّوکلا  نبا  : دـیوگ (3) یبعش رماع 
ار شتآ  هک  بآ  دروخ و  یم  ار  نهآ  هک  شتآ  دنک و  ار  هوک  نادب  هک  نهآ  راوتسا و  دنلب و  ياههوک  : تسا زیچ  هد  : تفگ ( مالـسلا
دروآ و یم  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  داب  دنتـسه و  بآ  لماح  دنیادخ و  نامرف  هب  نیمز  اهنامـسآ و  نایم  هک  ییاهربا  دـنک و  شوماخ 

ناسنا رب  هک  یتسم  دور و  یم  دوخ  راک  یپ  زا  دـنک و  یم  ظفح  نآ  زا  دوخ  ياهتـسد  اـب  ار  دوخ  دـبای و  یم  هبلغ  داـب  رب  هک  ناـسنا 
وت راگدرورپ  ناگدیرفآ  نیرت  تخـس  سپ  دبای  یم  هبلغ  باوخ  رب  هک  هودنا  دوش و  یم  هریچ  یتسم  رب  هک  باوخ  دوش و  یم  هریچ 

.تسا هودنا 

هیلع ) یلع.درک لاؤس  تسـشن و  دوخ  يوناز  ود  رب  حیرـش.دیسرپب  نم  زا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : دـیوگ یبعـش  رماع 
.يرترب برع  ۀمه  زا  تواضق  رد  وت  : تفگ ( مالسلا

زا لیئربج  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع تسین ؟ لیئربج  ایآ  ؟ تسیچ « حور » هک : دیسرپ ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  يدرم  : دیوگ (4) هتابن نب  غبصا 
حور هک  درادنپن  مدرم  زا  کی  چیه  ، یتفگ تفگش  ینخس  : تفگ دوب و  دیدرت  رد  درم  نآ.تسا  لیئربج  زا  ریغ  حور  تسا و  هکئالم 

یم شربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  ینک  یم  نخس  لقن  ناهارمگ  زا  یهارمگ و  يدرم  وت  : شتفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع.دشاب لیئربج  زا  ریغ 
: دیوگ

.رترب دیزاس  یم  وا  کیرش  هچ  ره  زا  تسا و  هزنم  وا.دیهاوخم  شباتش  هب  دیسر  رد  ادخ  نامرف  »
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هکئــالم زا  ریغ  حور  سپ  « (5) دتـسرف یم  ورف  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کـی  ره  رب  - تسوا ناـمرف  هک  - حور هارمه  ار  ناگتـشرف 
و .« (6) دنیآ یم  دورف  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  هب  حور  هکئـالم و  بش  نآ  رد.تسا  هاـم  رازه  زا  رتـهب  ردـق  بـش  :» دـیوگ زین  و.تـسا 

نوـچ ، منیرفآ یم  لـگ  زا  يرـشب  نم  :» تفگ مدآ  ةراـبرد  زین  و  .« (7) دنتـسیا یم  فـص  کـی  رد  هکئـالم  حور و  هک  يزور  :» تـفگ
شمامت

ص:63

هتـشذگرد یگلاس  داـتفه  زا  شیب  رد  لاـس 150  رد  فورعم  هیقف  هیما و  ینب  یلاوـم  زا  زیزعلا  دـبع  نب  کـلملا  دـبع  ، حـیرج نبا  - 1
بیذهتلا 520/1) بیرقت  ) .تسا

28 میهاربا - 2
ةرامش 39. هب  كر  - 3

زا .سیمخلا  هطرش  زا  )و  مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  صاخ  باحصا  زا  تسا و  نیعبات  ناگرزب  زا  یفوک  یعشاجم  هتابن  نب  غبـصا  - 4
هغـالبلا و جـهن  رداـصم  ) .تسا هتـشذگرد  مود  نرق  لـیاوا  رد  دـنیوگ  تسیزب  یتدـم  یلع  زا  دـعب  تخومآ و  رایـسب  نینمؤـملا  ریما 

لادتعالا 271/1) نازیم  هدیناسا 49/1 و 
و 2. / 1 لحن - 5

و 4 / 3 ردق - 6
31 ءابن - 7
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لیئربج سپ.دوب  هکئالم  زا  زین  لیئربج  دوب و  هکئالم  هب  باطخ  نیا  .« (1) دینک شا  هدجس  همه  مدیمد  دوخ  حور  زا  نآ  رد  مدرک و 
رادومن وا  رب  ماـمت  یناـسنا  نوچ  میداتـسرف و  شدزن  ار  دوخ  حور  اـم  :» تفگ میرم  ةراـبرد  دـندرک و  هدجـس  حور  يارب  هکئـالم  اـب 

میب زا  اـت  - تفگ سپـس  - .وـت لد  رب  تسا  هدرک  لزاـن  نیمـالا  حور  ار  نآ  :» تفگ هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم قـح  رد  و  .« (2) دش
باــتک ینعی  « رکذ » ینعم هـب  « ربز .«» (3) تـــسه زین  ناینیـــشیپ  ياــه  هتـــشون  رد  نآ  و.نــشور  یبرع  ناــبز  هب.یـــشاب  ناگدــنهد 

.نوگانوگ اهتروص  تسا و  یکی  حور  سپ.تسا  ناشیا  زا  مه  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  « نیلوا » .تسا

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

.تسا لیئربج  زا  ریغ  حور 

نآ رد  حور  هکئالم و  ندـمآ  دورف  يدرک و  دای  ردـقلا  هلیل  زا  هک  منیب  یم  : تفگ دیـسرپ و  ردـقلا  هلیل  زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع سپ 
؟ بش

مهاوـخ وـت  يارب  ار  بلطم  رهاـظ  يا  هتفاـین  رد  مه  زوـنه  رگا  ، مدرک یتراـشا  اـهنت  هکئـالم  لوزن  هب  يرآ  : تفگ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع
.یشاب ردقلا  هلیل  ینعم  هب  دوخ  دالب  مدرم  نیرتاناد  وت  ات  ، تفگ

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

ۀمه رب  تفه  ةدعاق  نیا  و.تسا  هدـیزگرب  ار  قاط  تساتکی و  ادـخ.دراد  تسود  ار  قاط  تساتکی و  ادـخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هقبط هقبط  نامـسآ  تفه  :» تفگ (5)»و  نیمز اهنآ  دـننامه  دـیرفایب و  نامـسآ  تفه  :» دومرف ّلج  ّزع و  يادـخ  : تخاس يراـج  ءایـشا 

هک هبرف  واگ  تفه  :» تفگ (8)»و  کشخ ۀلبنس  تفه  زبس و  ۀلبنس  تفه  :» تفگ و  .« (7) تسا رد  تفه  ار  منهج  :» تفگ (6)»و  دیرفایب
سپ «(11) گرزب نآرق  یناثملا و  عبس  :» تفگ (10)»و  دینایور هشوخ  تفه  هک  يا  هناد  » تفگ و  .« (9) دروخ ار  اهنآ  رغال  واـگ  تفه 

يرترب دیارگ و  ام  تبحم  هب  شلد  دونـشب و  ام  نخـس  هک  دهد  رارق  یبیجن  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  دـیاش  ناسرب  تنارای  هب  نم  نخس 
.دنبای یمن  رد  دنا  هتخومآ  ملع  ام  تکرب  هب  هک  یناسک  زج  ار  اهنآ  ینعم  هک  مینز  یم  اهلثم  ام  دنادب و  ام  ملع 

تفه نیرخآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب.يرخآ  ياهتفه  رد  : تفگ ؟ مریگ غارس  بش  مادک  رد  ار  ردق  بش  نم  هک  نک  نایب  : تفگ هدنسرپ 
هک مدیمهفن  : تفگ درم  نآ.يا  هتفایرد  ار  ردقلا  هلیل  یـشاب  هتخانـش  ار  اهنآ  نیلوا  رگا  يا و  هتخانـش  مه  ار  تفه  نیلوا  یـسانشب  ار 

: تفگ.ییوگ یم  هچ 

یمن تیادـه  زگره  یناوـخارف  تیادـه  هـب  ار  اـهنآ  رگا  » هـک تـسا  هـتفگ  ناـنآ  قـح  رد  تـسا و  هداـهن  رهم  یموـق  ياـهلد  رب  ادـخ 
بـش رد  ار  ردقلا  هلیل  وت  تفر  ناضمر  هام  زا  بش  هس  تسیب و  نوچ  : رگنب سپ  ؛ تسا راوشد  وت  رب  نخـس  مهف  رگا  اما  (12)»و  دنوش

تسا و هدرک  لماک  ار  نید  ۀـمه  ، دـبای تسد  تفه  هب  هک  ره  هک  تفه  تخانـش  تسا و  بش  نیمتفه  نآ  و.بلطب  مراهچ  تسیب و 
یئزج ناشیا  زا  رد  ره  يارب  :» دـیوگ یلاعت  يادـخ  هک  دنتـسه  ییاهر  رد  اهنآ  و.باذـع  اـهنآ  رب  دـنا و  تمحر  ناگدـنب  يارب  اـهنآ 

.تساهرد ۀمه  تیالو  دزن  رد  دنوش و  یم  كاله  یئزج  رد  ره  رد  «(13) تسا هدش  تمسق 
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ص:64

و 72 ص71 / - 1
78 میرم - 2

و 196 / 193 ءارعش - 3
ةرامش 124) هب  كر  ) .تسا بیسملا  نبا  وا  زا  دارم  دشاب و  دیعس  ، دعس ياج  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  ياورنامرف  : دیوگ هتابن  غبصا 

درم نآ.دوب  هبحر  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع.داتسرف ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  يراوس  سپ.دنام  یم  لگ  رد  رخ  هک  ناس  نآ  ، دنامرد هیواعم 
مدرم زا  يدرم  نم  ، یلب : تفگ درم  نآ.یتسین  نم  نیمزرـس  مدرم  زا  وت  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.وت رب  مالـس  نینمؤملا  ریما  اـی  : تفگ
خساپ وت  رگا  : تسا هتفگ  هک.دنادب  تسا  هدرک  وا  زا  مور  ياورنامرف  هک  ار  لاؤس  هد  خساپ  ات  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  هیواعم.متـسه  ماش 

تـسناد یمن  اهلاؤس  نآ  خساپ  هیواعم.يراد  هناور  نم  يارب  ار  تجارخ  دیاب  وت  يدادن  خساپ  رگا  مهد و  یم  جارخ  وت  هب  نم  يداد 
.مسرپب وت  زا  ات  تسا  هداتسرف  وت  دزن  هب  ارم  و 

؟ دنتسیچ اهنآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

ناـیم ۀلـصاف  ؟ دوب هچ  درک  يراز  نیمز  يور  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  ؟ دوب هچ  دـیبنج  نیمز  يور  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  : تفگ درم  نآ 
اجک رد  ناناملـسم  حاورا  ؟ تسا دنچ  نامـسآ  نیمز و  نایم  ۀلـصاف  ؟ تسیچ برغم  قرـشم و  نایم  هلـصاف  ؟ تسا ردـقچ  لطاب  قح و 
؟ درب یم  ثرا  هنوگچ  یثنخ  ؟ تسیچ ناشکهک  نیا  ؟ تسیچ نامک  نیگنر  نیا  ؟ دنریگ ياج  اجک  رد  نیکرشم  حاورا  ؟ دنریگ ياج 

عطق ار  شرـس  رگا  هک  تسا  مدآ  دـنزرف  دـننامه  نآ  دوب و  لـخن  دـیبنج  نیمز  يور  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
دوب يا  هرد  ، درک يراز  نیمز  يور  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  و.دنام  ياج  رب  نآ  زا  یناجیب  ۀنت  دنربب  ار  لخن  رس  نوچ  و.دریم  یم  ، دننک

ییوگ یم  هک  تسا  ناـمه  نآ  تسا و  تشگنا  راـهچ  لـطاب  قح و  نایم.دیـشوج  نآ  زا  بآ  هک  تسا  يا  هرد  نیلوا  نآ  نمی و  رد 
هب نیمز  زا  مولظم  ياعد  دبای و  یم  شرتسگ  هاگن  هک  تسا  ردق  نامه  نیمز  نامـسآ و  نایم  ۀلـصاف  و.دینـش  مشوگ  دـید و  ممـشچ 

یملس مان  هب  تشهب  رد  يا  همشچ  رد  ناناملسم  حاورا.تسا  دیشروخ  هار  هزور  کی  برغم  قرشم و  نایم  ۀلصاف  دور و  یم  نامسآ 
زا تسا  نـیمز  يور  مدرم  نتفاـی  ناـما  ناـشن  ناـمک  نـیا  و.توـهرب  ماـن  هـب  مـنهج  رد  یهاـچ  رد  نیکرـشم  حاورا  دـنریگ و  ياـج 

ار اهنآ  سپـس  ، دوشگ حون  موق  يارب  ادـخ  هک  تسا  نامـسآ  ياهرد  ناشکهک  نیا  اما.دـنرگنب  نامـسآ  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  ، قرغ
يراج وا  ةرابرد  نادرم  ماکحا  تسا و  درم  دـمآ  نوریب  شیدرم  تلآ  زا  وا  لوب  رگا  دـنک  لوب  دـیاب  یثنخ  اما.دوشگن  رگید  تسب و 

.دوش یم  يراج  وا  ةرابرد  نانز  ماکحا  تسا و  نز  دمآ  نوریب  شیگنانز  تلآ  زا  رگا  دوش و  یم 

ناربمایپ ياهباتک  زا  اهخـساپ  نیا  : تفگ داتـسرف و  هیواعم  يارب  دوخ  جارخ  مه  وا  تشون  مور  ياورنامرف  يارب  اهخـساپ  نیا  هیواـعم 
.تسا نینچ  تسا  هدرک  لزان  ( مالسلا هیلع  - ) میرم نب  یسیع  رب  ادخ  هک  مه  لیجنا  رد  هدمآ و  نوریب 

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

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

ص:65

داتـشه زا  شیب  رد  يرجه  زا 90  دـعب  ياهلاس  رد  هنیدـم  ياهقف  زا  دوب و  نیعبات  زا  ، یموزخم یـشرق  نزح  نآ  بیـسم  نب  دیعـس  - 1
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.دش ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  اهدعب  دیعس  هتبلا.تشذگرد  یگلاس 
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هیلع ) یلع.دیسرپ وا  زا  نآ  مکح  تشون و  همان  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  یکی  هب  هیواعم.دندرب  هیواعم  هب  يوعد.تشک  ار  درم  نآ 
راهچ رگا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا هدیـسرپ  هتـشون و  همان  هیواعم  : دـنتفگ ؟ هداتفا یقافتا  نینچ  ام  ورملق  رد  اـیآ  : تفگ ( مالـسلا

.دوش صاصق  دیاب  دنهد  تداهش  لمع  نآ  هب  هک  درواین  دهاش 

قارع مدرم  زا  : تـفگ ییآ ؟ یم  اـجک  زا  : دیـسرپ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع.دـمآ ( مالــسلا هـیلع  ) یلع دزن  يدرم  يزور  : دـیوگ (1) هریح وـبا 
بآ رد  ای  دوش  یم  ناریو  هک  تسا  يرهـش  نیلوا  رهـش  نیا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.هرـصب زا  : تفگ ؟ قارع ياجک  زا  : تفگ.متـسه
درم نآ  زا  ، سپ.دنشاب رادومن  یتشک  ۀنیـس  نوچ  دننام و  ياج  رب  شدجـسم  لاملا و  تیب  اهنت.دزوس  یم  شتآ  رد  ای  ، دوش یم  قرغ 

.رهش فارطا  هب  ، رهش فارطا  هب  داب  وت  رب  : تفگ یلع.اج  نالف  رد  : تفگ ؟ تسا رهش  ياجک  رد  وت  ۀناخ  هک  دیسرپ 

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

هیلع ) یلع.مـیگنج یم  ناـنآ  اــب  - دــنگوس ادــخ  باــتک  هـب  - ماــگنه نآ  رد  : تـفگ دوـب  نارــضاح  زا  هـک  یلاــمث  رجح  نـب  سوا 
.ییوگ یم  غورد  وت  هک  دنگوس  ادخ  باتک  هب  : تفگ ( مالسلا

مالـس دـندمآ و  وا  دزن  نت  دـنچ.میدوب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  رد  ، هـبحر رد  ، اـم هـک  تـفگ  مردـپ  : دـیوگ (3) یلجب رکب  نـب  نـسح 
مدرم زا  ، هن : دنتفگ (4)؟ هریزج اـی  ، دـیتسه قارع  مدرم  زا  دیـسرپ  ناشتخانـشن و  ، تسیرگن ناـشیا  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ.دـندرک 

نانز مرش  مه  هک  تسا  یـسک  نارب  ثاریم  نایم  رد.هداهن  ياج  رب  ، درم نز و  زا  ، رایـسب ینادنزرف  رایـسب و  یلام  هدرم و  نامردپ.ماش 
هچ هیواعم  سپ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.میریذـپ یمن  اـم  درب و  ثرا  نادرم  نوچ  دـیاب  هک  تسا  یعدـم  نادرم و  تلآ  مه  دراد و 

تنعل دنوادخ  : تفگ تسیرگن و  تسار  پچ و  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دنام رد  تواضق  رد  ، میا هدرب  يرواد  وا  دزن  : دنتفگ ؟ تسا هراک 
یم لوب  اـجک  زا  هک  دـیرگنب  دـیور و  وا  دزن  هب.دـننز  یم  هنعط  اـم  رب  ، نید رد  دـنهد و  یم  اـضر  اـم  تواـضق  هب  هک  ار  یموـق  دـنک 

دنناـمه درک و  لوب  درم  نآ.ناـنز  نوچ  ، رگید ياـج  زا  رگا  درب و  یم  ثرا  نادرم  نوـچ  ، دـنک یم  لوـب  شیدرم  تلآ  زا  رگا.دـنک 
.دنداد ثرا  وا  هب  نادرم 

هعیبر شیرق و  دــنوش ، كـاله  هـک  نـیمز  يور  مدرم  زا  یتعاـمج  نـیلوا  هـک  تـفگ  یم  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع : دــیوگ ساــبع  نـبا 
.بصعت ار  هعیبر  دنک و  كاله  یهاشداپ  ار  شیرق  : تفگ ؟ هنوگچ : دنتفگ.دنشاب

یـسرک رب  هیما  ینب  زا  يزب  هکنآ  میب  زا  رگم  منک  یمن  لاـتق  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ دانـسا  فذـح  اـب 
.دریگ يزاب  هب  ار  ادخ  نید  دهجب و  تفالخ 

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
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ۀحفص 193) لیذ  ، تاراغلا ، ثدحم ) .دشن هتخانش  ، رکب نب  نسح  - 3
نیع و سأر  هّقر و  اهر و  ناّرح و  نوچ  ییاهرهش  دراد و  رارق  تارف  هلجد و  نایم  يا  هریزج  نوچ  هک  نیرهنلا  نیب  یلامش  ۀیحان  - 4

.تساجنآ رد...لصوم  نیبیصن و 
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هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يا  همان 

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

دیرفایب و ار  قلخ  ، تسا مارکالا  لالجلا و  وذ  هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ.هیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ  ةدـنب  زا 
.درک رایتخا  ار  شیوخ  ناگدنب  نیرت  هدیزگ  نیرتهب و 

شیارب هچ  ره  زا  ادخ و  تسا  هزنم  تسین  رایتخا  ناوت  ار  ناشیا  یلو  دنیزگ  یمرب  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  هک  ار  هچ  ره  وت  راگدرورپ  »
هدـننک تسوا.درک  نیعم  سک  ره  تمـسق  نآ  يانبم  رب  داهن و  داینب  ار  نید  دومن و  رداص  نامرف  .« (1) تسا رترب  دیزاس  یم  کیرش 
دهاوخ هچ  ره  هک  تسوا  هدننک و  میـسقت  تسوا  نید و  راذگناینب  تسوا.هدننیزگرب  تسوا  راگدیرفآ و  تسوا.شا  هدننیرفآ  شا و 

دوخ ربمایپ.هطلـس  کلم و  تردـق و  هدارا و  ّتیـشم و  تساوخ و  رایتخا و  تسار  وا.وا  نامرف  ناـمرف  تسوا و  نآ  زا  شنیرفآ.دـنک 
نایب و هک  یباتک.درک  لزان  وا  رب  دوخ  باـتک  داتـسرفب و  قح  نید  ۀـعاشا  تیادـه و  يارب  - تسوا ةدـیزگرب  هدرک و  راـیتخا  هک  - ار

تسا بجاو  ناشماجنا  هک  ار  ماکحا  نآ  رد  درک و  نایب  دنناد  یم  هک  یموق  يارب  ار  نآ  تسوا و  رد  شنید  نیناوق  زا  زیچ  ره  حرش 
و.يامن نایب  ار  اهنآ  تسا  یهاگآ  تجح  زا  ار  وت  رگا  ، هیواعم يا.تخاس  راکـشآ  سک  ره  يارب  مارح  لالح و  بتارم  درک و  نیعم 

نیمز يور  مدرم  رب  تجح  زیچ  راهچ  هب  : مسرپ یم  وت  زا  - ینادـب رگا  - ار اـهنآ  زا  يا  هراـپ  نم  دـنباینرد و  ناـملاع  زج  هک  دز  اـهلثم 
؟ دنتسیک يارب  دنتسیچ و  اهنآ  هک  - هیواعم يا  - يوگب ، دوش یم  مامت 

اور متـس  ام  رب  دوش و  ادـج  ام  زا  دـنک و  هعزانم  ام  اب  دزرو و  تفلاخم  ام  اب  هک  یـسک  رب  دنتـسه  تیب  لها  اـم  تجح  اـهنآ  نادـب  و 
هچنآ ، دوب شراگدرورپ  تلاسر  غیلبت  وا  غیلبت  ۀمه.دننک  لکوت  وا  رب  ناگدننک  لکوت  و.مدرک  لکوت  وا  رب.تسادـخ  سردایرف.دراد 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ.هتخاس  بجاو  مدرم  رب  ار  شماجنا  هچنآ  رد  هتشاد و  ررقم  هک  یماکحا  رد  تسا و  هداد  نامرف  نآ  هب  ار 

زا سپـس.امش  قح  رد  هن  تسا  تیب  لها  اـم  قح  رد  هیآ  نیا  «(2) دیرب نامرف  شیوخ  رمالا  ولوا  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا  »
وتـسخ نادب  دیدرک و  رارقا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دـیتسه  یموق  نامه  امـش.داد  نامرف  داحتا  میلـست و  هب  و.درک  یهن  هقرفت  عازن و 

ناربمایپ متاخ  ادخ و  لوسر  وا  هدوبن  ناتنادرم  زا  کی  چیه  ردـپ  (» هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم هک  داد  ربخ  ار  امـش  دـنوادخ.دیدش 
دترم دـیتشگزاب و  بقع  هب  تنارای  هیواـعم و  يا  وت  دیدرگزاب (4)»و  بقع  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  :» دیوگ زین  (3)»و  تسا

.دناسرن ینایز  ادخ  هب  اهنیا  دیتسسگ و  تعیب  دیتسکش و  دیدوب  هتسب  ادخ  اب  هک  ار  يدهع  دیدش و 

ناگدننک طابنتـسا  دـیاب  رمالا  ولوا  هک  داد  ربخ  ار  امـش  دنوادخ.دنتـسین  امـش  زا  دنتـسه و  ام  زا  ناماما  هک  یناد  یمن  ایآ  ، هیواعم يا 
ملع نالماح  هک  رمالا  ولوا  وا و  لوسر  ادخ و  هب  دوش  یم  عقاو  امش  فالتخا  دروم  هک  يروما  ۀمه  رد  هک  داد  ربخ  زین  دنـشاب و  ملع 
یم یلاعت  يادخ.تفای  دـهاوخ  دوخ  دـهع  هب  هدـننکافو  ار  ادـخ  دـنک  افو  ادـخ  اب  دوخ  دـهع  هب  سک  ره  سپ.دـینک  عوجر  دنتـسه 

: دیامرف
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شیوخ لضف  زا  ادخ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  مدرم  رب  ای  :» دیامرف زین  (1)»و  دیسرتب نم  زا  منک و  افو  امش  دهع  هب  ات  دینک  افو  نم  دهع  هب  »
ینازرا گرزب  ییاورناـمرف  میداد  تمکح  باـتک و  میهاربا  نادـناخ  هب  اـم  هـک  یلاـح  رد  ؟ دـنرب یم  دـسح  هتـشاد  ینازرا  ناـنآ  هـب 

نآ خزود  دندرک  ضارعا  نآ  زا  یـضعب  دندروآ و  نامیا  نادـب  یـضعب  :» تفگ دـندوب  ناشیا  زا  دـعب  هک  یمدرم  يارب  (2)»و  میتشاد
.دیرب یم  دسح  ام  رب  هک  دییامش  دنرب و  یم  دسح  ام  رب  هک  میتسه  میهاربا  نادناخ  ام  .« (3) سب ار  ناشیا  هتخورفا  شتآ 

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

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

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 
ادخ هکنآ  لاح  دنتفگ و  یم  دسح  يور  زا  نخس  نیا  « .دیا هدرک  نایز  دینک  تعاطا  دوخ  دننامه  یناسنا  زا  رگا  دماشآ  یم  دیماشآ 

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

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

دنوادخ نوچ  «(5) میگنجب ادـخ  هار  رد  اـت  هد  رارق  یهاـشداپ  اـم  يارب  :» دـنتفگ دوخ  ربماـیپ  هب  هک  دـندوب  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هفیاـط 
زا رتراوازس  دوخ  هک  دنتشادنپ  (6)»و  تـسا یهاشداپ  ام  رب  ار  وا  اجک  زا  :» دنتفگ دندرب و  دسح  وا  رب  ، داتـسرف یهاشداپ  هب  ار  تولاط 

ریسفت و مینک و  یم  تیاکح  وت  يارب  ار  اهنآ  کنیا  هداتفا و  قافتا  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  ۀمه.دنتـسه  یهاشداپ  هب  وا 
هک ار  یموق  اهرادـشه  تایآ و  نیا  «و  میبای یم  امـش  رد  ار  نآ  ياه  هنومن.دوش  دـیمون  ددـنب  غورد  هکنآ  تسام و  دزن  اـهنآ  لـیوأت 

«. (7) دنک یمن  دوس  دنروآ  یمن  نامیا 

يادـخ هک  تسا  يزیچ  توبن  هکنآ  لاح  دـندرب و  دـسح  وا  رب  دـندش و  رفاک  وا  رب  دـمایب  نوچ  مه  - هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  - ام ربمایپ 
یموق تسا  هداهن  تلیـضف  رگیدکی  رب  ار  ام  دـنوادخ  هکنیا  زا  يرآ.دراد  یم  شینازرا  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  هب  یلاعت 

.دنرب یم  دسح 

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

لآ زین  اــم.دوواد  لآ  نوراــه و  لآ  یــسوم و  لآ  بوـقعی و  لآ  نارمع و  لآ  طوــل و  لآ  مـیهاربا و  لآ  دوــمرف  یلاــعت  يادــخ 
دیوگ یم  ادخ  هک  يا  هتسنادن  هیواعم  يا.میتسه  دوخ  ربمایپ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم
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ولوا میتسه  اـم  (1)»و  تـسا نانمؤم  رواـی  ادـخ  دنتـسه و  ناـنمؤم  ربماـیپ و  نیا  وا و  ناوریپ  اـنامه  میهاربا  هب  ناـسک  نیرت  کـیدزن  »
ادـخ باتک  رد  دنتـسه و  نانمؤم  ردام  شنانز  تسا و  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ  :» تسا هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  ماحرالا 

.« (2) دنرتراوازس رگیدکی  هب  نارجاهم  نانمؤم و  زا  یبسن  نادنواشیوخ 

-و تسام نآ  زا  ملع  تمکح و  باتک و  هداد و  رارق  ام  رد  ار  توبن  هدـیزگرب و  هدرک و  رایتخا  ار  اـم  دـنوادخ  ، میتسه تیب  لـها  اـم 
میهاربا هـب  اـم  ، هیواـعم يا  وـت  رب  ياو.دزـس  ار  اـم  ییاورناـمرف  سپ  - تساـم نآ  زا  مـیهاربا  ماـقم  لیعامـسا و  نکــسم  ادـخ و  ۀـناخ 

ام بوـقعی و  لآ  میتـسه و  طوـل  هب  رتراوازـس  اـم  طوـل و  لآ  دنرتراوازـس و  نارمع  هـب  نارمع  لآ  میتـسه و  وا  لآ  اـم  مـیرتراوازس 
تیب لها  ام  دنادمحم  هب  رتراوازـس  دمحم  لآ  و.دنرتراوازـس  ناشیا  هب  دوواد  لآ  نوراه و  لآ  یـسوم و  لآ  میبوقعی و  هب  رتراوازس 

.(3) تسا هتخاس  هزیکاپ  ار  نانآ  هدودزب و  اهنآ  زا  یکاپان  » یلاعت يادخ  هک  میتسه 

یناد یمن  ایآ.تسا  یتیـصو  شنادناخ  قح  رد  ار  يربمایپ  ره  شنادناخ و  نادـنزرف و  وا و  دوخ  ةژیو  تسا  یتوعد  ار  يربمایپ  ره  و 
هیلع و هللا  یلـص  ) دمحم درک و  تیـصو  ار  شنارـسپ  دیـسر  ارف  شگرم  نوچ  بوقعی  درک و  تیـصو  بوقعی  شرـسپ  هب  میهاربا  هک 

ناربمایپ نآ  هب  ادخ  نامرف  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم دوب و  ناربمایپ  رگید  میهاربا و  تنـس  نیا.درک  تیـصو  شنادـناخ  هب  ( هلآ
ار ام  ، ام راگدرورپ  يا  :» دـنتفگ دـندروآ  یم  الاب  ار  هناـخ  ياـه  هیاـپ  نوچ  لیعامـسا  میهاربا و  هک  دـیوگ  یلاـعت  يادـخ.درک  ادـتقا 
ام راگدرورپ  يا  :» دنتفگ و.میتسه  هملسم  تما  نامه  ام  (4)»و  نادرگ شیوخ  رادربنامرف  ار  ام  نادنزرف  زین  زاس و  شیوخ  رادربنامرف 

نیا لها  مییام  «(5) دزومایب تمکح  باتک و  اهنآ  هب  دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  وت  تایآ  ات  نادرگ  ثوعبم  ناـنآ  رب  يربماـیپ  ناـشنایم  زا 
ضعب هب  یلوا  ثاریم  تیـالو و  رد  اـم  زا  یـضعب  رگید و  یخرب  زا  اـم  زا  یخرب.میتـسه  وا  زا  اـم  تساـم و  زا  هّللا  لوـسر  توـعد و 

هدش ثوعبم  ام  نایم  رد  هّللا  لوسر  هدش و  لزان  ام  رب  ادخ  باتک  «(6) تساناد اونش و  ادخ  رگید و  ضعب  زا  یضعب  ینادنزرف  » .رگید
ِّيَِأبَف  » .نآ ناگدـنراد  ياپ  رب  نآ و  يوس  هب  نایعاد  نآ و  رب  ناهاوگ  مییام  باتک و  ناگتـسباو  مییام.هدـش  هدـناوخ  اـم  رب  تاـیآ  و 

« .َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح 

نکـسم ادخ و  ۀناخ  ، هبعک زج  ای  ؟ ییوج یم  يرگید  باتک  ، هّللا باتک  زج  ای  ؟ یبلط یم  ار  يرگید  يادـخ  هّللا  زج  وت  ایآ  ، هیواعم يا 
ای کلم  ادخ  زا  ریغ  ای  ؟ یتسه رگید  ینییآ  یپ  رد  میهاربا  نییآ  زج  ای  ؟ یهاوخ یم  يرگید  ۀلبق  میهاربا  نامردپ  هاگیاج  لیعامـسا و 

راکـشآ ام  هب  تبـسن  ار  تا  ینمـشد  وت.هداد  رارق  ام  نایم  رد  ار  ییاورنامرف  کلم و  نیا  دنوادخ  ؟ ینک یم  بلط  يرگید  ياورنامرف 
نیا و.ینک  یم  فیرحت  ار  وا  تایآ  ینکـش و  یم  يادـخ  نامیپ  هک  يداد  ناشن  يدومن و  ارف  کین  تا  هنیک  دـسح و  يدـینادرگ و 
یم يور  میهاربا  نییآ  زا  ایآ  .« (7) تـسا هدیزگرب  ار  نید  نیا  امـش  يارب  ادخ  :» تفگ میهاربا  هب  هک  يدرک  نوگرگد  ار  ادخ  نخس 

ادخ مکح  زج  ایآ  ؟ تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  هدیزگرب و  ایند  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح  ینادرگ و 
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وریپ هک  تسا  یناـنمؤم  وا و  ۀـیّرذ  میهاربا و  نآ  زا  تماـما  ؟ یبـلط یم  اـم  نادـناخ  زا  نوریب  یماـما  اـی  ؟ ییوج یم  ار  يرگید  مکح 
.« (1) تسا نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  و  :» تفگ و.دننادرگ  یمن  يور  وا  نییآ  زا  دنیاهنآ و 

وا هب  ادخ  ربارب  رد  هک  سک  نآ.مناوخ  یم  ارف  میهاربا  نادناخ  زا  وا  میکح  رما  ّیلو  شباتک و  شربمایپ و  ادخ و  هب  ار  وت  ، هیواعم يا 
سپ هک  نانآ  دننامه  سپ.میدرک  تعاطا  میدینـش و  یتفگ  دوخ  ) هک ، ینک افو  يدنب  یم  يادخ  اب  هک  يدـهع  هب  هک  يا  هدرک  رارقا 

درک هبنپ  ون  زا  اه  هتـشر  نآ  تشر  دوخ  ۀـبنپ  نوچ  هک  نز  نآ  دـننام  اـی  دیـشابم و  دـندش  هدـنکارپ  دـندرک و  فـالتخا  یهاـگآ  زا 
نامه مییام  .( (2) تـسا رگید  هورگ  زا  رتشیب  یهورگ  هک  هناهب  نیدب  دیزاس  رگیدـکی  بیرف  ۀلیـسو  ار  دوخ  ياهدـنگوس  ات.دیـشابم 

میدومن ادتقا  میدرک و  تعباتم  ام  .« (3) دیشابم دنونش  یمن  هکنآ  لاح  میدینـش و  دنتفگ  هک  یناسک  دننام  » سپ.تسا رتشیب  هک  هورگ 
درم توـعد  تـسا  نینچ.دــنراد  اـم  ياوـه  ناناملــسم  ناـنمؤم و  ياـهلد.تسام  نآ  زا  یگژیو  نـیا  ناـهج  مدرم  ۀــمه  ناـیم  رد  و 

تعباتم نآ  زا  میا و  هدرک  ادـتقا  میهاربا  نییآ  هب  میا و  هدروآ  ناـمیا  هدـش  لزاـن  اـم  رب  هک  یباـتک  ادـخ و  هب  هکنیا  زج  ایآ.ناملـسم 
نادناخ )و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم رب  میهاربا و  رب  داب  ادخ  دورد.يا  هتفرگ  لد  هب  ام  ۀـنیک  هک  میا  هدرک  رگید  يراک  میا  هدومن 

.وا

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

رایـسب ناربمایپ  حون و  مدآ و  لیعامـسا و  میهاربا و  زا  نآ  رد  دیـسر  نم  هب  تا  همان  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا 
هب.دوـخ قـح  وا و  دزن  رد  ناـتتلزنم  وا و  اـب  ناتیدـنواشیوخ  يدوـب و  هدرک  داـی  ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  ) دـمحم زا.يدوـب  هدرک  داـی 

هیلع هللا  یلص  ) دمحم هک  نادب.يدوب  هداد  تبسن  ناربمایپ  ۀمه  هب  ار  دوخ  هدشن  یضار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم اب  تیدنواشیوخ 
نادب.دوبن يزیچ  کلام  نیا  زج  دـیناسر و  ار  شراگدرورپ  ياهمایپ.دوب  هدـش  ثوعبم  مدرم  ۀـمه  رب  هک  دوب  نالوسر  زا  یکی  ( هلآ و 

نادب یـشاب و  هدش  اهنآ  دننامه  زین  وت  هک  مسرت  یم  نآ  زا  ، دندوب هداد  رارق  یتبـسن  تشهب  اب  دوخ  نایم  هدرک  دای  یموق  زا  ادـخ  هک 
جاـتحم يراـی  هـب  هـک  دـتفین  تلذـم  هـب  تـسین و  یکیرــش  کـلم  رد  ار  وا  هـتفرگن و  يدـنزرف  :» دـیوگ دوـخ  باـتک  رد  ادــخ  هـک 

ادخ باتک  ياجک  رد  ار  دوخ  مان  ؟و  تسا مادک  وت  قح  تلیضف  ؟و  تسیچ وت  يدنواشیوخ  تلیضف  هک  يوگب  ام  هب  نونکا  «(4) دوش
وت مینک و  یم  ادتقا  دندوب  ام  زا  شیپ  هک  ییافلخ  ناماما و  هب  ام  يرآ.تسا  نآرق  ياجک  رد  وت  يرترب  تماما و  کلم و  ؟و  يا هتفای 

.میتسین امش  زا  ام  داد و  اضر  درک و  رایتخا  هک  يدوب  یسک  دوخ  وت  يدرک و  یم  ادتقا  نانآ  هب  زین  دوخ 

رارق یتردـق  وا  ّیلو  يارب  اـم  دوـش  هتـشک  موـلظم  سک  ره  : دـیوگ ادـخ  دـش و  هتــشک  ناـفع  نـب  ناـمثع  نینمؤـملا  ریما  اـم  ۀـفیلخ 
هب دـیتخاس و  هفیلخ  دـیتفرگ و  رب  ار  وا  شیوخ  تیاـضر  يور  زا  امـش.میتسه  رتراوازـس  وا  نادـنزرف  ناـمثع و  هب  اـم  سپ  «(5) میداد

.دیدرب نامرف  دیداهن و  شوگ  شنخس 

ص:70

36 میهاربا - 1
.تسا هدش  هتفرگ  / 92 لحن و  / 105 نارمع لآ  و  / 7 هدئام ياه  هروس  زا  زتنارپ  ود  نایم  تارابع  - 2

21 لافنا - 3
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: تشون وا  باوج  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع

، ما هدرک  دای  ناربماـیپ  رگید  لیعامـسا و  میهاربا و  مناردـپ  زا  رایـسب  هک  یتفرگ  بیع  نم  ۀـمانرب  هک  - هیواـعم يا  - دروم نآ  رد  اـما 
لوسر ادـخ و  نتـشاد  تسود  اهنآ  زا  ندرک  داـی  سپ.دـنک  داـی  ناـنآ  زا  ناوارف  ، دـشاب هتـشاد  تسود  ار  شناردـپ  سک  ره  هنیآره 

و.تسوا لوسر  ادخ و  نتشاد  نمـشد  ، اهنآ نتـشاد  نمـشد  اریز  ، اهنآ هب  تبـسن  ار  وت  يزوت  هنیک  مریگ  یم  بیع  وت  رب  نم  تسوا و 
رفک نتـشاد  تسود  اهنآ  نتـشاد  تسود  اریز  مریگ  یم  بیع  وت  رب  نانآ  زا  ار  وت  ندرک  دای  رایـسب  ار و  تناردپ  نتـشاد  تسود  نم 

.تسا

راکنا ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم اب  ارم  يدـنواشیوخ  ای  مناسر  یم  لیعامـسا  میهاربا و  هب  بسن  نم  هک  یتسه  نآ  رکنم  هکنیا  اما 
ناـمیا تـلد  زگره  يا و  هدوـب  نآ  رکنم  هـشیمه  وـت  ، يرآ ، یتـسه رکنم  ارم  تماـما  ییاورناــمرف و  ارم و  قـح  لــضف و  ینک و  یم 

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

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

هّللا یلـص  دوب  ماما  لوسر و  وا  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  یلو  ینک  راکنا  ار  ناربمایپ  ۀـمه  تماما  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  راکنا 
يا هنیک  ادخ  هک  دنرادنپ  یم  تسا  یضرم  ناشلد  رد  هک  نانآ  ایآ  » .دیوگ یلاعت  يادخ  دراد و  تلد  زا  تیاکح  وت  نابز.هلآ  هیلع و 

ةویـش زا  اـی  ناشیامیـس  هب  ار  اـهنآ  وـت  میناـیامن  یم  وـت  هب  ار  اـهنآ  ، میهاوـخب رگا  ؟ درک دـهاوخن  راکـشآ  ، دـنراد هتفهن  لد  رد  هک  ار 
هدوب هاگآ  وت  دسح  ینمـشد و  هب  میا و  هتخانـش  نیا  زا  شیپ  ار  وت  ام  .« (1) تسا هاگآ  ناتلامعا  زا  ادخ  تخانـش و  یهاوخ  ناشنخس 

.تسا هتخاس  نایامن  ار  نآ  دنوادخ  هک  يراد  يرامیب  هچ  لد  رد  هک  میناد  یم  میا و 

میسقت رد  تسادخ و  باتک  رد  ام  قح  ام و  مهـس  هنیآره  يدرک ، راکنا  ارم  قح  ادخ و  لوسر  اب  نم  يدنواشیوخ  هکنیا  باب  رد  اما 
نادـنواشیوخ ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  نآ  سمخ  ، دـیتفرگ تمینغ  هب  يزیچ  هاـگره  و  :» دـیامرف هـک  اـجنآ  هدروآ  ربماـیپ  هارمه  ار  اـم 

مهس تسا و  هدمآ  وا  ربمایپ  ادخ و  مهس  اب  ام  مهس  هک  ینیب  یمن  ایآ  .« (3) هدب ار  شقح  دنواشیوخ  هب  سپ  :» رگید ياج  و  .« (2) تسا
تیرود ببس  هب  ار  وت  مهس  هتشاد و  ررقم  ار  ام  مهـس  ادخ  ؟ تشاد یهاوخن  یمهـس  چیه  يوش  ادج  مالـسا  زا  رگا  ناگناگیب و  اب  وت 

.تسا هدرک  فذح 

نانآ هک  دیوگ  میهاربا  نادناخ  ةراب  رد  هک  يا  هدید  نآرق  رد  ار  یلاعت  يادخ  نخس  ایآ.ینک  یم  راکنا  ارم  ییاورنامرف  تماما و  وت 
ناهج مدرم  زا  یکی  دوخ  وت  هک  يرادنپ  یم  ایآ  ، داد تلیضف  نایناهج  رب  ار  ام  هک  تسا  دنوادخ  .(4) تسا هداد  يرترب  نایناهج  رب  ار 

وا هک  يا  هدرک  راکنا  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ینک  راکنا  ار  نیا  رگا  ؟ میتسین میهاربا  نادناخ  زا  ام  هک  يرادنپ  یم  ای  ؟ یتسین
ییادـج ادـخ  باتک  رد  ، دـمحم لآ  دـمحم و  لیعامـسا و  )و  مالـسلا هیلع  ) میهاربا ام و  ناـیم  هک  یناوت  رگا.مییوا  زا  اـم  تساـم و  زا 

.نک نانچ  سپ  ینکفا 

ص:71
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41 لافنا - 2
38 مور - 3

.نارمع لآ  ةروس  زا  ۀیآ 33  هب  تسا  هراشا  - 4
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رصم ربخ 

هراشا

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

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

راوس.هد ربخ  دننک  یم  مدرم  هچنآ  زا  ار  ام  ؟ يا هدروآ  ربخ  هچ  ادخ  ةدنب  يا  : دیسرپ حرس  یبا  نبا.دیسرب  هار  زا  يراوس  لاح  نیا  رد 
يا  . َنوُعِجاهراشار ِْهَیلِإ  اهراشّانِإ  ِههراشاِّلل َو  اهراشّانِإ  تفگ : حرـس  یبا  نبا.دنتـشک  ار  نامثع  ناناملـسم  هک  نیـشنب  تیاج  رب  : تفگ

تعیب ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  ّمع  رـسپ  اـب  : تـفگ راوـس  ؟ دـندرک هـچ  سپـس  ، ادـخ ةدـنب 
هیلع ) یلع تموـکح  ییوـگ  : تـفگ درم  نآ   . َنوُعِجاـهراشار ِهـَْیلِإ  اـهراشّانِإ  ِههراـشاِّلل َو  اـهراشّانِإ  تـفگ : حرــس  یبا  نبا.دــندومن 

نب هّللا  دبع  هک  مرادنپ  : تفگ تسیرگنب و  کین  وا  رد  درم  نآ.يرآ  : تفگ ؟ نامثع لتق  هک  تسا  هعجاف  ردـق  نامه  وت  يارب  ( مالـسلا
هک ، یناهرب ناج  ات  زیرگب  گنرد  یب  یهاوخ  یم  شیوخ  ناـج  رگا  : تفگ درم  نآ.مناـمه  ، يرآ : تفگ ؟ یـشاب رـصم  ریما  حرـس  یبا 

ناناملسم دالب  زا  ای  تشک  دهاوخ  ار  امش  ای  دبای  تسد  امش  رب  رگا.دوب  دهاوخ  راوگان  سب  ، تنارای وت و  هرابرد  نینمؤملا  ریما  يأر 
ماـن هـچ  ار  وا  : دیــسرپ حرــس  یبا  نبا.دیــسر  دـهاوخ  هار  زا  هدـش  نـیعم  رــصم  يارب  هـک  يریما  نـم  زا  دـعب  درک و  دـهاوخ  دـیعبت 

: تفگ ؟ تسا

رـسپ قح  رد  هک  دنک  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  هفیذح  یبا  نب  دمحم  دنوادخ  : تفگ حرـس  یبا  نبا.يراصنا  ةدابع  نب  دعـس  نب  سیق 
يدـب 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  متـس  شّمع 

.دش هتشک  ات  داتسرف  وا  رس  رب  نادرم  دیروشب و  شلماع  رب.درک 

ص:73

(. بیذهتلا 397/1 بیرقت  ) دوب ریبز  نبا  ناکیدزن  زا  هتشذگرد  لاس 120 ه  دودح  رد  يدعسلا  لهس  نب  سابع  - 1
(. مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  نارای و  زا  دوب و  هیواعم  ییاد  رسپ  ، هفیذح یبا  نب  دمحم  مساقلا  وبا  - 2
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.تفر هیواعم  دزن  قشمد  هب  دمآ و  نوریب  رصم  زا  حرس  یبا  نبا 

رصم رد  هیلع  هّللا  همحر  يراصنا  ةدابع  نب  دعس  نب  سیق  تموکح 

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

یهار : تفگ دناوخارف و  ار  دعـس  نب  سیق  ، دیـسر تفالخ  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دش و  هتـشک  نامثع  نوچ  هک  دـیوگ  دعـس  نب  لهس 
هارمه وت  اب  یهاوخ  هک  ار  رگید  سک  ره  دوخ و  نمتؤم  نارای  ورب و  رهش  جراخ  هب  نونکا.ما  هداد  رـصم  تراما  ار  وت  هک  وش  رـصم 
هوـلج رتدـنمزوریپ  ار  تییاورناـمرف  دـناسرتب و  رتـشیب  ار  تنمـشد  راـک  نـیا  هـک  ورب  رـصم  هـب  يرکــشل  هارمه  سپ.روآ  درگ  دوـش 

دوخ و صاوخ  اب.ریگب  تخـس  دراد  يدیدرت  لد  رد  هکنآ  رب  نک و  یکین  ناراکوکین  اب  - هّللا ءاش  نا  - يدیـسر رـصم  هب  نوچ.دـهد 
.تسا هتسجخ  ندرک  ارادم  هک  نک  راتفر  ارادم  هب  مدرم  ماوع 

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

يارب ار  رکشل  نآ  هکلب  ، مورن رصم  هب  ما  هدروآ  هنیدم  زا  هک  يرکشل  اب  دنگوس  ادخ  هب  مور  رصم  هب  يرکـشل  اب  ییوگ  یم  هکنیا  اما 
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  ات  مراذـگ  یم  وت 
ّمهم نیا  رد  نم  روای  رای و  یلاعت  يادـخ  ، يدرک تیـصو  ناسحا  ارادـم و  هب  ارم  هکنیا  باب  رد  اـما.مور  یم  رـصم  هب  ما  هداوناـخ  اـب 

.تسا

ات داد  نامرف  تفر و  ارف  ربنم  رب  دش و  لخاد  رـصم  هب  ات  تفرب  دمآ و  نوریب  رهـش  زا  شنارای  زا  نت  دـنچ  اب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق 
: تسا نینچ  نآ  و.دنناوخب  مدرم  رب  وا  تراما  روشنم 

یم.امـش رب  مالـس.دسر  وا  هب  نم  نامرف  نیا  هک  ناناملـسم  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادـخ  ةدـنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
نید ار  مالسا  شریبدت  ریدقت و  نسح  یهاوخکین و  يور  زا  یلاعت  يادخ  ، دعب اما.تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  يدنوادخ  میاتس 

ار دوخ  ةدیزگرب  ناگدنب  داتـسرف و  شیوخ  ناگدـنب  نایم  هب  ار  ناربمایپ  نآ  غیلبت  يارب  و.داد  رارق  شنالوسر  شناگتـشرف و  دوخ و 
هک دوب  نیا  تشاد  ینازرا  شیوخ  تلیـضف  تخاوـنب و  ار  مدرم  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  يدراوـم  زا  یکی.دـینادرگ  تلاـسر  رما  ةژیو 

تنـس و تمکح و  باتک و  ار  ناـنآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم.تشاد ثوعبم  ناـشیا  يوس  هب  ار  - هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  - دـمحم
مسج و دـندرگ  كاپ  اهـشیالآ  زا  ات  تخاس و  دـحتم  ، دـنوشن هدـنکارپ  ات  درک و  بیدأـت  دـنوش  تیادـه  رگم  اـت  و.تخومآ  ضیارف 

ادـخ يدونـشخ  شیاشخب و  مالـس و  دورد.درب و  دوخ  دزن  هب  تفرگب و  شناج  ، درب نایاپ  هب  فیاظو  نیا  نوچ.دومن  هیکزت  ناشناج 
دجم و بحاص  هدوتس و  وا  هک  داب  وا  بیصن 
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.تسا تمظع 

ود نآ.دنتشاد  وکین  تریس  دندرک و  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  حلاص  درم  ود.دنداد  شا  ینیشناج  ، ار درم  ود  وا  زا  سپ  ناناملـسم 
هب مدرم  دروآ و  اهتعدـب  هـک  دـمآ  یمکاـح  ود  نآ  سپ  زا.داـنک  تـمحر  ار  ود  نآ  دـنوادخ.دندرکن  زواـجت  وا  نـییآ  تنــس و  زا 

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

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

قح ياضتقم  رب  هک  ییاهراک  رد  دیناسر  شددـم  دـینک و  شیرای  سپ.مداتـسرف  امـش  يوس  هب  تراما  هب  ار  يراصنا  دعـس  نب  سیق 
هب صاوخ  ماوع و  اب  دریگب و  تخـس  دـندیدرت  رد  رما  نیا  رد  هک  نانآ  رب  دـنک و  یکین  امـش  راکوکین  هب  ما  هداد  ناـمرف  ار  وا.تسا 
زج دشاب و  حلاص  ار  مهم  نیا  هک  تسا  نآ  رب  مدیما  مدونشخ و  وا  نامیا  زا  نم  هک  تسا  یناسک  زا  دعـس  نب  سیق.دنک  راتفر  ارادم 

و.مراتـساوخ خارف  یـشیاشخب  ناوارف و  یباوث  كاـپ و  هدیدنـسپ و  یلمع  امـش  يارب  دوخ و  يارب  دـنوادخ  زا.دـهاوخن  ریخ  یکین و 
.هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا 

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

: تفگ دروآ و  ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  نتفگ و  نخس  يارب  تساخ  رب  ياج  زا  سیق  دمآ  نایاپ  هب  روشنم  نآ  ندناوخ  نوچ 

.دنکفا يراوخ  هب  ار  ناراکمتس  تشاد و  هدنز  ار  قح  دیناریم و  ار  لطاب  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس  ساپس و 

ادخ و باتک  رب  دیزیخرب و  سپ.میسانش  یمن  وا  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  نامربمایپ  سپ  هک  میدرک  تعیب  یـسک  اب  ام.مدرم  يا 
.تشاد میهاوخن  امش  ةدهع  رب  یتعیب  میدرکن  لمع  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  قبط  رب  امش  اب  ام  رگا.دینک  تعیب  شربمایپ  تنس 

رگم.دـندش هناور  یحاون  ۀـمه  هب  وا  نارازگراک  تفرگ و  رارق  وا  رب  رـصم  لامعا  رـصم و  کلم  دـندرک و  تعیب  دنتـساخرب و  مدرم 
.دنتفگ یم  ثراح  نب  دیزی  ار  وا  هک  هنانک  ینب  زا  دوب  يدرم  اجنآ  رد.دنتفات  یمن  رب  ار  نامثع  لتق  شمدرم  هک  نآ  ءارق  زا  یکی 

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  دوخ  لاح  هب  ار 
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شنوخ ماقتنا  نتفرگ  هب  ار  مدرم  درک و  يراز  ناـمثع  يارب  تسج و  رب  ياـج  زا  يراـصنا  تماـص  نب  دـّلخم  نب  هملـسم  هک  دـیوگ 
زا رگا  هک  مرادن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  ؟ يزیخ یمرب  نم  فالخ  هب  ایآ  وت  رب  ياو  : هک داتسرف  سک  وا  دزن  دعـس  نب  سیق.دناوخارف 
دض رب  یتسه  رصم  یلاو  وت  ات  هک  داد  مایپ  هملسم.زیرم  دوخ  تسد  هب  دوخ  نوخ.مشکب  ار  وت  دشاب و  نم  نامرف  ریز  رد  رصم  ات  ماش 

.تفگ مهاوخن  ینخس  وت 

تعیب هب  ار  امش  نم  هک  داتسرف  سک  دندوب  هدرک  ضارعا  تعیب  زا  هک  یناسک  دزن  هب.دوب  يأر  مزح و  بحاص  يدرم  دعس  نب  سیق 
سیق.درک شزاس  مه  دـّلخم  نب  هملـسم.دنتفرگ  شیپ  رد  شزاـس  هار  ناـنآ  سپ.مرادـن  مه  ناـتراک  هب  يراـک  یلو  منک  یمن  هارکا 

.تساخنرب هعزانم  هب  وا  اب  یسک  دروآ و  درگ  رصم  جارخ 

هب هرصب  زا  ( مالسلا هیلع  - ) یلع نوچ و  دوب  رـصم  رد  دعـس  نب  سیق  دش و  لمج  دربن  یهار  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  : هک دیوگ  و 
هیواعم دوب و  کیدزن  ماش  هب  سیق  اریز.دوب  ینارگ  راب  هیواعم  رب  سیق  تموکح.دوب  شیوخ  رقم  رد  نانچمه  سیق  ، تشگزاـب هفوک 
رکـشل ود  نایم  رد  وا  وس و  رگید  زا  رـصم  رکـشل  اب  سیق  دیآ و  وس  کی  زا  قارع  رکـشل  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  تشاد  میب  نآ  زا 

.دیآ راتفرگ 

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

یم دمح  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  يدنوادخ.داب  وت  رب  مالس  دعـس  نب  سیق  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ار سک  نالف  ای  دنز  یم  هنایزات  ار  مدرم  ای  هتفرگ  هشیپ  یگماکدوخ  هکنیا  ۀناهب  هب  ، دیدیزرو ینمـشد  نامثع  اب  امـش  ، دـعب اما.میوگ 

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

نامثع لتق  هب  ار  مدرم  هک  يا  هدوب  یناـسک  زا  زین  وت  رگا  ، سیق يا.دـیا  هدرک  عیجف  يراـک  دـیا و  هدـش  میظع  یهاـنگ  بکترم  سپ 
ینعی ) وت تسود  اما  - هن اـی  درک  دـهاوخ  دوس  شا  هبوت  دـشکب  ار  ینمؤم  هک  یـسک  اـیآ  هک.مناد  یمن  نک و  هبوت  يا  هدرک  ضیرحت 

شدنتـشک و ات  هتـشاد  یماو  وا  نتـشک  هب  ار  نانآ  هدرک و  یم  بیغرت  ناـمثع  دـض  رب  ار  مدرم  وا  هک  میراد  نیقی  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
اب نک و  نینچ  يزیخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هک  یناوت  یم  رگا  ، سیق يا.دنا  هتشاد  تسد  وا  نتشک  رد  مه  وت  موق  رتشیب  هکنآ  لاح 
زا سک  ره  هب  داد و  مهاوخ  وت  هب  ار  قارع  ود  ییاورنامرف  ما  هدنز  ات  متفای  يزوریپ  رگا  - ضوع رد  نم  يامن و  تعیب  راک  نیا  رد  ام 
نم زا  هچ  ره  اریز.هاوـخب  نم  زا  يراد  یم  تـسود  هـچ  ره  اـهنیا  رب  نوزفا  مـهد و  یم  ار  زاـجح  تموـکح  یهاوـخب  هـک  تنادـناخ 

.سیونب نم  يارب  شیوخ  يأر  رظن و  سپ.تشاد  مهاوخ  ینازرا  وت  هب  یهاوخب 

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

تسود هک  یتفگ.ما  هتشادن  کیدزن  تکرـش  هثداح  نیا  رد  نم.متفایرد  یتفگ  هچ  ره  نامثع  لتق  باب  رد  دیـسر و  تا  همان  ، دعب اما 
هدوبن رانک  رب  هعقاو  نیا  زا  نم  ةریـشع  هک  یتفگ  و.مربخ  یب  رما  نیا  زا  نم  ، دنتـشک ار  وا  اـت  تخیگنارب  ناـمثع  دـض  رب  ار  مدرم  نم 
نامثع یهاوخنوخ  رد  هک  يدوب  هتساوخ  نم  زا  اما  و.دندوب  مدرم  نیرتراوازـس  وا  راک  رد  نم  ةریـشع  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  ، دنا

شماـجنا رد  هک  تسین  يراـک  مشیدـنیب و  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ، يا هداد  نم  هب  مه  ییاـه  هدـعو  منک و  تعباـتم  وـت  زا 
مالسلا و.مینیبب  ینیبب و  ات.دز  دهاوخن  رس  یشاب  دونـشخان  نآ  زا  وت  هک  یلمع  نم  زا  درک و  مهاوخن  یـضرعت  وت  هب.درک  ناوت  باتش 

.هتاکرب هّللا و  همحر  کیلع و 

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

تمنیب یم  هن  میدرگ و  یتشآ  ةدامآ  ات  يوش  یم  کیدزن  ام  هب  تمنیب  یم  هن.مدـناوخ  ار  تا  همان  ، دـعب اـما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
نانخـس نیا  اب  ناوتب  هک  متـسین  یـسک  نم.یتسه  یـشکرس  رتشا  نانوچ  ناـیم  نیا  رد  وت.منک  دربن  زاـس  اـت  يا  هدـش  رود  نم  زا  هک 

.دراد راوس  هدایپ و  زا  یهاپس  هک  یلاح  رد  ، دروخب ار  اه  هعدخ  نیا  بیرف  ای  تفرگ  شیزاب  هب  زیمآ  هعدخ 

ناراوـس ناـگدایپ و  زا  ار  رـصم   ، هنرگو تسوـت  نآ  زا  ما  هدرک  داهنـشیپ  ضوـع  رد  هچنآ  ، يا هتفریذـپ  ما  هتـساوخ  وـت  زا  هچنآ  رگا 
.مالسلا و.منک  یم  رپ  وجمزر 

ناـیع تشاد  لد  رد  هچنآ  دریذـپ  یمن  ندـناود  رـس  تقولا و  عـفد  وا  زا  هک  تسناد  دـناوخ و  ار  هیواـعم  ۀـمان  دعـس  نب  سیق  نوـچ 
: تشون وا  يارب  تخاس و 

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

هک يدرم  تعاطا  زا  هک  يراداو  ارم  هک  يرس  نآ  رب  یهد و  مبیرف  یهاوخ  یم  يرامش و  یم  زیچان  ارم  يأر  هک  متفگش  رد  ، دعب اما 
- هّللا لوسر  هب  دور و  یم  تیادـه  هار  هب  تسوا و  نابز  رب  قح  نخـس  همه  زا  شیب  تسا و  رت  هتـسیاش  تفالخ  هب  رگید  سک  ره  زا 

ۀمه زا  هک  میآرد  یـسک  تعاـطا  هب  ینعی  مهن  ندرگ  وـت  تعاـطا  هب  میآ و  نوریب  ، تسا رت  کـیدزن  همه  زا  ( هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  )
هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  زا  تسا و  رتـهارمگ  همه  زا  دـیوگ و  یم  غورد  همه  زا  شیب  تسا و  رتراوازـسان  تفـالخ  رما  هب  مدرم 
هک يدوب  هتـشون  هکنیا  اما.سیلبا  رگنایغط  ناراـی  همه  نارگید و  ةدـننک  هارمگ  هارمگ و  دوخ  دنتـسه  یموق  وت  راـنک  رد.رترود  ( هلآ

 ، مرادنزاب مادقا  نیا  زا  ار  وت  ، ینک یم  هدایپ  هراوس و  زا  رپ  ار  رصم 
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.يامزایب شیوخ  تخب  نونکا 

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

رد سپ  ، دنک یم  تعباتم  نانآ  زا  دعس  نب  سیق  هک  دومن  نینچ  مدرم  هب  ور  نیا  زا.تخانـش  یم  وا  يروآ  مزر  يریلد و  هیواعم  اریز 
زا يا  همان  سپـس  دـناوخ و  رب  مدرم  يارب  دوب  هداد  ناشن  شمرن  نآ  رد  یکدـنا  هک  ار  سیق  تسخن  ۀـمان  ، هاگ نآ.دـینک  اعد  وا  قح 

: تسا نیا  لوعجم  نآ  و.دناوخب  نایماش  يارب  درک و  لعج  دعس  نب  سیق  نابز 

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

منک ینابیتشپ  یناسک  زا  مناوت  یمن  مدید  ، متسیرگن دوخ  نید  دوخ و  راک  رد  نم.دوب  میظع  يا  هثداح  مالـسا  رد  نامثع  لتق  ، دعب اما 
بکترم هک  یناهانگ  ببـس  هب.دنـشک  یم  تسا  مارح  شنوخ  نتخیر  هک  ار  راگزیهرپ  راـکوکین و  ناملـسم و  يدرم  ، دوخ ماـما  هک 

یم حلـص  وت  اب  نم  هک  نادـب.دراد  نوصم  بیـسآ  ره  زا  ار  ام  نید  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  میبلط و  یم  شزرمآ  دـنوادخ  زا  میا  هدـش 
ار یگنج  نادرم  لاوما.شاب و  یکتم  نم  هب.میامن  یم  تباجا  ار  تتوعد  ، مولظم يامنهار  ماما  نآ  نامثع ، نـالتاق  اـب  دربن  رد  منک و 

.کیلع مالسلا  و.یلاعت  هّللا  ءاش  نا.متسرف  یم  وت  يارب  رتدوز  هچ  ره 

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

دوخ نارسپ  دش و  تفگش  رد  ربخ  نیا  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندناسر یلع  هب  نخـس  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناسوساج 
ناـشیا يأر  هک  دیـسرپ  تخاـس و  هاـگآ  هعقاو  زا  ار  ناـنآ  دـناوخب و  ار  رفعج  نب  هـّللا  دـبع  زین  هـیفنح و  دـمحم  نیـسح و  نـسح و 

هب : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نک لزع  رـصم  زا  ار  دعـس  نب  سیق  ، نک اهر  يراد  کش  نآ  رد  هچنآ  : تفگ رفعج  نب  هّللا  دبع.تسیچ 
هب ، نک شلزع  نینمؤملا ، ریما  اـی  : تفگ رفعج  نب  هّللا  دـبع.دشاب  هدز  رـس  سیق  زا  یلمع  نینچ  هک  منک  یمن  رواـب  نم  دـنگوس  ادـخ 

.دباین تصرف  وت  لزع  يارب  رگید  ، ینک شلزع  نوچ  دشاب  تسرد  دنیوگ  یم  هچنآ  رگا  ، دنگوس ادخ 

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

تعیب زا  هک  دنتـسه  یمدرم  اجنیا  رد  هک  مهد  یم  ربخ  - دراد یمارگ  شیادخ  هک  - نینمؤملا ریما  هب  ، دعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
مرادب نانآ  زا  تسد  هک  دنا  هتساوخ  دنا و  هدیشک  يرانک  هب 
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رد مرادب و  ناشیا  زا  تسد  هک  مدید  نآ  رد  حالـص  مه  نم.دشک  یم  اجک  هب  مدرم  راک  هک  دـننیبب  ات  منک  ناشیاهر  دوخ  لاح  هب  و 
زا ار  نانآ  دـنک و  لیام  ام  هب  ناشیاهلد  ادـخ  هک  دـشاب  منک  یناـبرهم  ناـنآ  اـب  ناـیم  نیا  رد  منکن و  باتـش  ناـشیا  زا  نتفرگ  تعیب 

.مالسلا هّللا و  ءاش  نا.دناهرب  ناشیهارمگ 

وا لمع  نیا  رگا.دشاب  وا  ماهتا  ياه  هناشن  زا  راک  نیا  هک  مسرت  یم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، رفعج نب  هّللا  دـبع 
رد اریز  ، دش دهاوخ  هداز  اه  هنتف  نآ  زا  تفرگ و  دهاوخ  الاب  راک  دنیوج ، لازتعا  تعیب  زا  ات  يراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  يریذپب و 

ماجنارـس دننادب  دنهاوخ  یم  هک  هناهب  نیا  هب  دـنرادب  تعیب  زا  تسد  دـننک  تعیب  وت  اب  دـیاب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  مه  اهیاج  رگید 
.هد ناشلاتق  هب  نامرف  سپ.دش  دهاوخ  هچ  اهراک 

: تشون دعس  نب  سیق  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

تکرـش ناناملـسم  ۀـمه  اـب  تعیب  رما  رد  رگا  ربـب  رکـشل  يدرک  داـی  ناـنآ  زا  هک  موق  نآ  رـس  رب  ، دـعب اـما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.مالسلا و.نک  دربن  نانآ  اب  هنرگو  چیه  هک  ، دندرک

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

ددص رد  دنا و  هتشادزاب  وت  زا  ضرعت  تسد  هک  یهد  یم  نامرف  یموق  اب  گنج  هب  ارم  هک  وت  زا  متفگش  رد  نینمؤملا  ریما  ای  ، دعب اما 
دوخ لاـح  هب  ار  ناـشیا  هک  تسا  نیا  باوص  يأر.رادـب  ناـنآ  زا  تسد  ونـشب و  ارم  فرح  ، نینمؤملا ریما  ای.دنتـسین  مه  يزیگنا  هنتف 

.نینمؤملا ریما  ای  يراذگاو 

.مالسلا و 

تیافک ار  وت  ات  تسرفب  رـصم  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ رفعج  نب  هّللا  دـبع  ، دیـسر دعـس  نب  سیق  ۀـمان  نوچ 
دّلخم نب  هملـسم  نتـشک  هب  زج  هک  ییاورناـمرف  نآ  :» هک تسا  هتفگ  سیق  هک  ما  هدینـش  دـنگوس  ادـخ  هـب.نک  لزع  ار  سیق  دـنک و 

دـنهد و نم  هب  ار  رـصم  ماش و  ياهنیمزرـس  ییاورنامرف  مرادـن  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب.تسا  يا  هدوتـسان  ییاورنامرف  دـیاین  تسار 
«. مشکب ار  دّلخم  نبا  مشاب  روبجم 

.دیآ رد  نایاورنامرف  رامش  رد  زین  وا  هک  تشاد  یم  تسود  .(1) دوب رکب  یبا  نب  دمحم  يردام  ردارب  رفعج  نب  هّللا  دبع 
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ۀناـخ هب  رداـم  اـب  ءامـسا  دـنزرف  رکب  یبا  نب  دـمحم.درک  يوش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رکب  وبا  زا  سپ.دروآ  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  و 
رـسپ ) بیبر رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دنیوگ  ور  نیا  زا.داد  شرورپ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

.رفعج نب  هّللا  دبع  يردام  ردارب  مه  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ( ةدناوخ
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رصم زا  دعس  نب  سیق  لزع  رکب  وبا  نب  دمحم  تراما  و 

يارب یلع.درک  لزع  ار  دعـس  نب  سیق  داتـسرف و  رـصم  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  : هک دـیوگ  نینچ 
دیـسرپ وا  زا  سیق.دش  دراو  سیق  رب  ، دـمآ رد  رـصم  هب  دـمحم  نوچ.داد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ار  نآ  تشون و  يا  همان  رـصم  مدرم 

یـسک وا  نم و  نایم  دیاب  ؟ هدرک نوگرگید  نم  هب  ار  وا  رظن  زیچ  هچ  ؟ تسا هدـیجنر  نم  زا  نینمؤملا  ریما  رطاخ  هک  ار  ببـس  هچ  : هک
رهاوخ هفاحق و  وبا  تخد  هبیرق  ینعی  ، دوب يدنواشیوخ  ناشنایم  - تسوت تردق  ، تردـق اجنیا  رد.هن  : تفگ دـمحم.دشاب  هتخیگنا  هنتف 

مه تعاس  کی  یتح  وت  اب  ، دنگوس ادخ  هب  هن  : تفگ سیق  - دوب رکب  یبا  نب  دمحم  ۀمع  يوش  سیق.دوب  سیق  ۀجوز  قیدـص  رکب  وبا 
هفوک هب  دش و  هنیدم  راپسهر  رصم  زا  دمآ و  مشخ  هب  تخـس  دوب  هدرک  شلزع  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هکنیا  زا  دنام و  مهاوخن  اجنیا  رد 

.تفرن یلع  دزن 

لقن نم  يارب  شردپ  زا  وا  هورع و  نبا  ماشه  زا  فیـس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع.دوب  هدنـشخب  يدرم  تعاجـش  نیع  رد  دعـس  نب  سیق 
هناخبحاص.دـمآ دورف  نانآ  ناـیم  رد  تشذـگ و  يا  هداوناـخ  رب  نیقلب  رد  دوخ  هار  رـس  رب  دـمآ  نوریب  رـصم  زا  نوچ  سیق  هک  درک 

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

تفگ و.داد  وا  نز  هب  مهرد  رازه  راهچ  يرـصم و  ياه  هماج  زا  هماج  تسیب.درک  رفـس  گـنهآ  سیق  دـندش  هدـنکارپ  اـهربا  سپس 
.دمآ نوریب  دوخ  و.هد  وا  هب  مهرد  اه و  هماج  نیا  دمآ  وت  يوش  نوچ 

يا : تفگ.شیپ رد  اه  مهرد  اه و  هماـج  تسد و  رد  هتخآ  ةزین  اـب  دـیناسر  وا  هب  ار  دوخ  بسا  رب  راوس  هناـخبحاص  درم  دـعب  یتعاـس 
.میریگ یمن  سپ  میا  هدیشخب  هک  ار  يزیچ  ام  هک.درگزاب  درم  يا  : تفگ سیق.دیریگب  ار  دوخ  ياهمهرد  اه و  هماج  نادرم 

یبوـخ هب  يدرک و  مارکا  ار  اـم  هکنآ  هن  رگم  : تفگ دـش و  تفگـش  رد  سیق.دیناتـسب  ار  اـهنآ  ، دـنگوس ادـخ  هب  ار  امـش  : تـفگ درم 
رفاسم نامهم و  زا  اـم  : تفگ درم.تسین  مارکا  نآ  روخ  رد  يزیچ  میا  هداد  اـم  هچنآ  و.تسوت  تمدـخ  شاداـپ  نیا  ، يدومن یناـبزیم 

.درک مهاوخن  نینچ  زگره  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میریگ و  یمن  شیوخ  ینابزیم  ياهب 

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

نآ دمآ و  دورف  وا  رب  سیق.دنتفگ  یم  دوسا  ار  وا  هک  دیـسر  ّیلب  ۀلیبق  زا  يدرم  هب  هار  رد  سیق  هک  تفگ  رذـنم  وبا  هک  دـیوگ  زین  و 
اه و هماج  نآ  نز   ، دـیدرگزاب درم  هک  یتقو.داـهن  شنز  دزن  مهرد  دـنچ  هماـج و  دـنچ.درک  رفـس  گـنهآ  نوچ.درک  شمارکا  درم 

سپزاب دـیا  هداد  هچنآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب.متـسین  شورف  ینامهم  نم  : تفگ دـیناسر و  سیق  هب  ار  دوخ  درم  نآ.داد  وا  هب  اهمهرد 
.دیریگب وا  زا  ار  اهنآ  امش  رب  ياو  : تفگ سیق.مشک  یم  ما  هزین  نیا  اب  ار  امش.دیریگن 
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.درک تتامش  ار  وا  دمآ و  شیپ  تباث  نب  ناسح.دش  لخاد  هنیدم  هب  ات  دمایب  دعس  نب  سیق 

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

عقاو یگنج  وت  هورگ  نم و  هورگ  ناـیم  يزور  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب.تریـصب  یب  لد  روـک  درم  يا  » شتفگ دز و  گـناب  وا  رب  سیق 
«. وش نوریب  نم  دزن  زا.منز  یم  ار  تندرگ  دوخ  ، دوش

زا ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع سیق.دنتفر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  هفوک  رد  دـندمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  فینح  نب  لهـس  دعـس و  نب  سیق 
راـنک رد  نیفـص  گـنج  رد  فـینح  نب  لهـس  سیق.درک و  شقیدـصت  ( مالـسلا هیلع  ) یلع داد و  ربـخ  دوـب  هتـشذگ  رـصم  رد  هـچنآ 

.دندوب ( مالسلا هیلع  ) یلع

هتخیر مـه  شرـس  وـلج  يوـم  تشادـن  يوـم  شتروـص  فرط  ود  تـشاد و  هناـچ  رب  یــشیر.دوب  ـالاب  دـنلب  يدرم  دعــس  نـب  سیق 
.دوب وا  نادنزرف  یلع و  ناهاوخکین  زا  دوب  هدنز  ات  دوب و  هدید  تبرجت  ریلد و  يدرمریپ.دوب 

تواخس تسد  هار  رد.تفر  يرفـس  هب  رمع  رکب و  وبا  اب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  نامز  رد  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  : دیوگ و 
یم هاـبت  شیوخ  ردـپ  لاـم  سیق  يا  : تفگ وا  هب  رکب  وـبا.درک  هنیزه  رایـسب  دوـخ  لاـم  زا  نارفـسمه  رگید  ود و  نآ  يارب  دوـشگ و 

هک میتسه  یموق  ام  ، دزرو تّسخ  مرسپ  یتساوخ  یم  : تفگ رکب  وبا  هب  هدابع  نب  دعس  دنتشگزاب ،  رفـس  زا  نوچ.رادهگن  تسد  ، ینک
.میناوتن تّسخ 

لامعا و ربارب  رد  رگم  دوبن  ساپـس  اریز.نک  تیانع  رکـش  یگرزب و  يرازگـساپس و  ارم  ایادخ  راب  : تفگ یم  اعد  رد  دعـس  نب  سیق 
.ار وا  نم  هن  تفات و  دهاوخ  رب  ارم  وا  هن  هک  تسا  يزیچ  يزور  یگنت  اریز  ، نک خارف  نم  يزور  ایادخ  راب.لام  هب  زج  دوبن  یگرزب 

هب نخس  نیا.تسام  اب  وا  هک  دیهدم  مانـشد  ار  سیق  : تفگ یم  هیواعم  ، دوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع رازگراک  رـصم  رد  هک  دعـس  نب  سیق 
یم دـندرک و  بـیغرت  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دـض  رب  ار  وا  مدرم.دـمآ  هنیدـم  هـب  سیق.درک  لزع  ار  سیق  دیـسر و  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع

وا اب  تسویپ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  سیق  یلو.درک  لزع  ار  وت  ( مالسلا هیلع  ) یلع يدرک و  یهاوخکین  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع وت  : دنتفگ
دیـسر و تداهـش  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع هـک  هاـگنآ  اـت.يزابناج  هداـمآ  هـمه  دـندوب  وا  هارمه  یگنج  درم  رازه  هدزاود.درک  تـعیب 

.درک حلص  هیواعم  اب  ( مالسلا هیلع  ) نسح

یقاب دوخ  تعیب  رد  دـیهاوخ  رگا  دـنا و  هدرک  مدرم  ۀـمه  هک  دـینک  نانچ  دـیهاوخ  رگا  هک  داد  مایپ  دعـس  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  یناسک  ۀمه.دینامب 

رازه جنپ.وا  رکشل  ۀمدقم  رد.دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هدابع  دعـس  نب  سیق  : تفگ هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  (1) هورع نب  ماشه 
.دندوب هدیشارت  دوخ  رس  همه  هک  دندوب  وا  اب  درم 
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لاس 147 رد  هدش و  دـلوتم  يرجه  لاس 61  رد.تسا  هدمآ  وا  لاح  حرـش  بیذهتلا 48/11  بیذـهت  رد  ، ریبز نب  هورع  نبا  ماشه  - 1
.تسا هتشذگرد  یگلاس  رد 87 
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رصم رب  وا  تموکح  رصم و  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  نتفر  ربخ 

هراشا

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

یم رـصم  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  هب  ، رکب یبا  نب  دـمحم  هب  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  ةدـنب  ناـمرف  نیا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مـسب 
هب ناناملـسم  اب  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  و.دـهد  یم  نامرف  روضح  تبیغ و  رد  ادـخ  زا  سرت  اراکـشآ و  ناهن و  رد  اوقت  هب  ار  وا  ، دتـسرف

مدرم ياهاطخ  زا.دریگ  تخـس  ناملاظ  رب  دناتـسب و  نامولظم  داد.تلادـع  هب  همذ  لها  اب  یتشرد و  هب  نارجاف  اب  دـنک و  راـتفر  یمرن 
ار مدرم  هک  دنک  یم  رما  ار  وا.داد  دهاوخ  کین  شاداپ  ار  ناراکوکین  ادـخ  دـنک و  یکین  دـناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نانآ  اب  درذـگرد و 

.تسا گرزب  باوث  کین و  تبقاع  ببس  ود  نیا  هک  دناوخارف  داحتا  يرادربنامرف و  هب  دوخ 

هک رادقم  نامه  هب  ار  اهنیمز  جارخ  هک  ار  وا  دنک  یم  رما  و.دیسر  دنناوتن  نآ  هنک  تقیقح و  هب  دنباینرد و  نآ  یگرزب  دح  هک  یباوث 
یم میـسقت  ناشنایم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هویـش  نامه  هب  دـیازفیب و  نآ  رب  هن  دـنک و  مک  نآ  زا  هن  دناتـسب  دـنا  هتفرگ  یم  نیا  زا  شیپ 

ناشنایم ، ههجاوم رد  دـهد و  هار  دوخ  سلجم  رد  ناسکی  ار  نانآ  دـنک و  ینتورف  مدرم  اـب  هک  دـنک  یم  رما  زین  و.دـنک  میـسقت  هدـش 
دنک و يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  هک  ار  وا  دنک  یم  رما  و.دنک  لمع  ناسکی  قح  ربارب  رد  هناگیب  دنواشیوخ و  اب  و.دزرو  تاواسم 

هار لد  هب  میب  يرگتمالم  چـیه  تمالم  زا  ییادـخ  نوناق  يارجا  ربارب  رد  دـنکن و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  دراد و  ياـپ  رب  داد  لدـع و 
.مالسلا و.دهد  یم  يرترب  يرگید  يرادربنامرف  رب  ار  وا  يرادربنامرف  دسرت و  یم  وا  زا  طقف  هک  تسا  یسک  اب  ادخ  اریز.دهدن 

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

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

هب ار  ام  ناگدید  و.دوب  فالتخا  ام  نایم  قح  عوضوم  رد  هکنآ  زا  سپ.درک  تیاده  ار  امش  ار و  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  ، دعب اما 
هدرپس و نم  تسد  هب  امش  روما  مامز  نینمؤملا  ریما  هک  دینادب.تخاس  انیب  دندوب  انیبان  نآ  ندید  زا  نالهاج  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب 

اهراک رد  نم  نتفای  قیفوت.مزرو  یمن  روصق  امش  قح  رد  ندرک  یکین  رد  ، مناوتب هک  اجنآ  ات  نم  هداد و  نم  هب  دیدینش  هک  ار  ینامرف 
راثآ لامعا و  رد  رگا  سپ   . مدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  منک و  یم  لکوت  وا  رب  ، تسادخ تسد  هب 

ص:82

رب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  باحـصا  زا  ار  وا  دوـخ  لاـجر  رد  یـسوط  خیـش.دوب  هفوـک  مدرم  زا  يدزا  بعک  نب  ثراـح  - 1
.تسا هدرمش 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم ساپـس  هتـشاد  ینازرا  ارم  هک  تمعن  نـیا  ببـس  هـب  ار  ادـخ  نـم  ، دـیدرک هدـهاشم  ار  وا  زا  سرت  ادـخ و  ناـمرف  زا  تعاـطا  نـم 
ارم دیریذپن و  ار  نآ  دیدرک  هدهاشم  قح  فالخ  رب  يزیچ  نم  لامعا  رد  رگا  تسا و  هدوب  اهراک  نیا  هب  نم  يامنهار  وا  اریز.میوگ 
هب ار  امـش  ار و  ام  دنوادخ.رتراوازـس  شنزرـس  باـتع و  نآ  هب  امـش  مرتکیدزن و  تداعـس  هب  تروص  نیا  رد  نم  هک  دـینک  شنزرس 

.دراد قفوم  کین  ياهراک  ماجنا  رب  دوخ  تمحر 

.دمآ دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا 

ار وا  تشون و  ( مالسلا هیلع  - ) یلع هب  يا  همان.دوب  رصم  رد  ( مالسلا 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  لئاسم  زا 

: رکب یبا  نب  دمحم  زا  نینمؤملا  ریما  ادخ  ةدنب  هب 

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

یم حالـص  - دزاس یلجتم  وا  دوجو  رد  ار  ناناملـسم  ۀـمه  ام و  ياهوزرآ  اهرورـس و  نیرتالاو  ادـخ  هک  - نینمؤملا ریما  رگا  ، دـعب اما 
مینک یم  ادیپ  راک  رـس و  اهنآ  اب  مدرم  نایم  تواضق  رد  نم  لاثما  هک  ار  يدراوم  زین  ام و  فیاظو  هک  دـسیون  يا  همان  ام  يارب  ، دـناد

.دنادرگ وکین  ار  شیناهج  نآ  ۀتخودنا  دهد و  گرزب  شاداپ  نینمؤملا  ریما  هب  دنوادخ.دروایب  نآ  رد 

: 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  يادخ.داب  امش  رب  مالس 

هراچ ، اهنآ نتسناد  زا  هک  يا  هتخادرپ  يروما  هب  هکنیا  زا  يا و  هتساوخ  هچ  نم  زا  هک  متفایرد  مدناوخ و  ار  نآ.دیسر  وت  ۀمان  ، دعب اما 
وت ریخ  تین  هدرک  راداو  رما  نیا  رب  ار  وت  هچنآ  مراد  نیقی  مدـش و  دنـسرخ  ، تسین هدیدنـسپ  ناناملـسم  يارب  اـهنآ  زج  يرادـن و  يا 
درگ نآ  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک  مداتسرف  ار  ماکحا  زا  یباوبا  وت  يارب.تساربم  یتئاند  ره  زا  هک  وت  شیالآ  یب  يأر  تسا و  هدوب 

.زاسراک نیرتهب  تسوا  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  تسین و  دنوادخ  تردق  زج  یتردق  چیه.تسا  هدمآ 

فصو تمایق و  باسح  گرم و  زا  داد و  خساپ  دوب  هدیسرپ  ءاضق  باب  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هچ  ره  همان  نآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع
بدا و زا  زین  دومرف و  نایب  افوتـسم  یبلاطم  دوجـس  عوکر و  زامن و  تاقوا  وضو و  تماما و  باب  رد  تفگ و  نخـس  خزود  تشهب و 

ینز اـب  هک  ینارـصن  نآ  هب  عجار  هقداـنز و  هب  عـجار  نینچمه.تخاـس  شهاـگآ  فاـکتعا  هزور و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
اهدای هب  يزیچ  دروم  دنچ  نیا  زج  هک  تشون  رگید  رایسب  ياهزیچ  و.دومرف  رداص  یماکحا  دوب  هدرک  روجف  ناملسم 
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.تسا هدنامن 

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

الب و يارـس  ایند  هک  نادـب.یتسه  هک  لاح  ره  رد  و.اراکـشآ  هب  هچ  ناـهن و  هب  هچ  منک  یم  تیـصو  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  وت  ، دـعب اـما 
نانچ ، یهد يرترب  ینیزگرب و  تسا  یناف  هچنآ  رب  ، تسا ریذـپانانف  یقاب و  ار  هچنآ  هک  یناوت  رگا.ازج  اقب و  يارـس  ترخآ  تسانف و 
ماجنا رد  ات  ندرک  كرد  يارب  یمهف  ندـید و  يارب  تسا  هداد  یمـشچ  ار  وت  ار و  اـم  دـنوادخ.یناف  اـیند  تسا و  یقاـب  ترخآ.نک 

ناهج نیا  زا  دوخ  بیـصن  دیاب  هک  دنچ  ره.مییامنن  زواجت  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام  هچنآ  زرم  زا  مینکن و  یهاتوک  هدومرف  ام  هب  هچنآ 
هب طوبرم  یکی  دوب و  ترخآ  هب  طوبرم  یکی  هک  دمآ  شیپ  راک  ود  وت  يارب  رگا.يرتدـنمزاین  تیناهج  نآ  بیـصن  هب  یلو  يریگرب 

اریز.نادرگ صلاخ  شیوخ  تین  نآ  ماجنا  رد  روآ و  يور  ریخ  هب  رتشیب  هچ  ره.تسا  ترخآ  هب  طوبرم  هک  زاـغایب  راـک  نادـب  ، اـیند
ادخ رگا  - دباین لمع  تصرف  دوب و  ریخ  لها  ریخ و  رادتـسود  یـسک  رگا.درک  دهاوخ  اطع  شتین  ردق  هب  دوخ  ةدنب  هب  یلاعت  يادـخ 

تـشگرب كوـبت  زا  هک  یناـمز  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) هّللا لوـسر  اریز  ، هدروآ ياـج  هب  ریخ  نآ  هک  تسا  یـسک  دـننامه  - دـهاوخ
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 

.دوب داهج  تین  ار  نانیا  يرآ.دوب  يرامیب  تشادزاب  یگنج  رفس  نیا  زا  ار  نانیا  هچنآ.امش 

دوخ ناج  رب  راک  نیا  رد  هک  تسا  هتسیاش  مداد و  ییاورنامرف  رـصم  ینعی  دوخ  ورملق  نیرتگرزب  رب  ار  وت  نم  ، دمحم يا  ، نادب سپس 
ار ادـخ  ، مدرم زا  نت  کی  يدونـشخ  يارب  هک  یناوت  یم  رگا  ، زور زا  تعاس  کی  یتح.يرادـهگن  کـین  شیوخ  نید  مه  یـسرتب و 

رب.دریگن ار  ادـخ  يدونـشخ  ياـج  زیچ  چـیه  یلو  تفرگ  دـناوت  ار  زیچ  ره  ياـج  ادـخ  يدونـشخ  اریز.نک  ناـنچ  ینکن  نیگمـشخ 
.مالسلا و.هد  رارق  دوخ  ناردارب  نارادزار و  نارواشم و  زاس و  دوخ  هاگرد  برقم  ار  نانآ  یمرن و  ریخ  لها  اب  نک و  یتشرد  رگمتس 

همان وا  هب  دمحم  ، داد تراما  رصم  رب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  دنک  تیاور  دوخ  ردپ  زا  (2) بعک نب  ثراح 
یموق اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسرپ  هقدانز  باب  رد  زین  درک و  لاؤس  دوب  هدرک  انز  یحیـسم  ینز  اـب  هک  ناملـسم  يدرم  ةراـبرد  تشون و 

زا هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد  دنتـسرپ و  یم  ار  رگید  ياـهزیچ  هک  دنتـسه  یموق  دنتـسرپ و  یم  ار  باـتفآ  هاـم و  هک  دنتـسه 
.دنا هدش  دترم  مالسا 

؟ تسیچ شمکح  هدنام  ياج  رب  نادنزرف  ییاراد و  وا  زا  هدرم و  هک  یبتاکم  ةدنب  هک  دیسرپ  زین  و 

نایحیـسم هب  ار  نز  نآ  نک و  يراـج  دـح  هدرک  اـنز  یحیـسم  نز  اـب  هک  ناملـسم  درم  نآ  رب  : تشوـن خـساپ  رد  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع
شکب و دنا  هدش  دترم  دنا و  هدرک  یم  مالسا  ياعدا  هک  ار  نانآ  هقدانز  اما.دننک  مکح  وا  قح  رد  دنهاوخ  هچ  ره  دوخ  ات  نادرگزاب 

.دنتسرپب دنهاوخ  هچ  ره  ات  نک  اهر  ار  نارگید 

یم رب  وا  لاوما  زا  دوخ  قح  ، تسا دوخ  نارورـس  رادماو  ، هتخادرپن هدرک  داد  رارق  هک  لوپ  نآ  تسا و  هدرم  رگا  ، بتاکم ةدنب  نآ  اما 
.دنراذگ یم  شنادنزرف  يارب  ار  یقاب  دنریگ و 
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.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  هدمآ  یسوط  خیش  تسرهف  رد  هکنانچ  يراصنا  عفار  نب  هعافر  نب  هیابع  - 1
ةرامش 161. هب  كر  - 2
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: تشون رصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  هدش  تیاور  هیابع  زا  زین 

يوس هب  دیتسه و  نآ  نیهر  امش.منک  یم  تیصو  دیوش  یم  تساوخزاب  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  لمع  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  امـش  ، دعب اما 
َیلِإ ُهَـسْفَن َو  ُههراـشاّللا  ُمُکُرِّذَُـحی  َو   » دـیوگ زین  و  ٌهَـنیِهَر » ْتَبَـسَک  اـهراشاِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  : » دـیوگ لـج  ّزع و  يادخ.دیراپــسهر  نآ 

« .َنُولَمْعَی اُوناهراشاک  اهراشاّمَع  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف  : » دیوگ و  ُریِصَْملا » ِههراشاّللا 

رتراکمتـس ام  دنک  باذع  ار  ام  رگا.درک  دهاوخ  تساوخزاب  - نالک درخ و  زا  - ناتلامعا زا  ار  امـش  ادـخ.يادخ  ناگدـنب  يا  دـینادب 
رتکیدزن ادخ  شزرمآ  شیاشخب و  هب  یماگنه  ادخ  ةدنب  هک  دینادب  و.تسا  ناگدنیاشخب  نیرت  هدنیاشخب  وا  دیاشخبب  رگا  میا و  هدوب 

.دنک هبوت  شیوخ  ياهاطخ  زا  دراد و  رب  ماگ  وا  يرادربنامرف  هار  رد  هک  تسا 

نآ يدرمیاپ  هب  تسین و  رگید  زیچ  چیه  رد  هک  تسا  يریخ  نانچ  نآ  یـسرت  يادخ  رد  اریز  لج  ّزع و  يادـخ  زا  سرت  داب  امـش  رب 
زا :» دیوگ یم  یلاعت  يادخ.تسا  ترخآ  ریخ  ایند و  ریخ  ، ریخ نآ  دباین و  تسد  هب  رگید  زیچ  چیه  زا  هک  دیآ  تسد  هب  يریخ  نانچ 

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

دهاوـخ اـیند  رد  ار  نآ  شاداـپ  هک  تساـیند  ریخ  يارب  اـی  : دـنک یم  لـمع  فدـه  هـس  يارب  نمؤـم  هـک  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـینادب  و 
هک تسا  یلاعت  يادـخ  يارب  ای  .« (2) تـسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و  وا  هب  ایند  رد  ار  شـشاداپ  :» دیوگ ناحبـس  يادـخ.دید 
زا دیا  هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  :» تسا هتفگ  دـنک و  تیافک  وا  تامهم  يارـس  ود  رد.دـهد  یم  ترخآ  ایند و  رد  وا  شاداپ 

دزم.تسا رواـنهپ  ادـخ  نیمز  تسا و  کـین  شاداـپ  ، دـنا هدرک  یکین  یناـهج  نیا  تاـیح  رد  هک  ناـنآ  يارب.دیـسرتب  ناـتراگدرورپ 
.دشک یمن  ار  شباسح  نانآ  زا  ترخآ  رد  دهد  یم  اهنآ  هب  ایند  رد  ادخ  هچنآ  سپ  «(3) دوش یم  ادا  لماک  باسح و  یب  نارباص 

تـسا تشهب  ناـمه  هیآ  نـیا  رد  ینـسح  (4) نآ رب  نوزفا  يزیچ  تـسا و  یکین  دـننک  یم  یکین  هـک  ناـنآ  شاداـپ  : دــیوگ هکناـنچ 
.هتشاد ینازرا  نانآ  هب  ایند  رد  هک  تسا  یتمعن  « هدایز و«

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

رد دنک و  باسح  ار  ناشتانسح  دوش  تمایق  زور  نوچ  .« (5) ناریذپزردنا يارب  تسا  يزردنا  نیا  ، دنرب یم  نایم  زا  ار  اهیدب  اهیکین  »
هب نانیا  شاداپ  » ای «(6) تراگدرورپ بناج  زا  یفاک  تسا  یـشاداپ  نیا  «و  .دـهد شاداپ  ربارب  دـصتفه  اـت  ربارب  هد  يا  هنـسح  ره  ربارب 

.دیباتشب نادب  دینک و  لمع  نادب  دینک و  تبغر  نادب  سپ  «(7) دنتسه تشهب  ياه  هفرغ  رد  نمیا  تسا و  ربارب  ود  ناشلامعا  ببس 

کیرـش ناشیایند  رد  نارادایند  اب.دنتخاس  شیوخ  ةرهب  ار  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ریخ  راگزیهرپ  نانمؤم.ادخ  ناگدـنب  يا  دـینادب  و 
کیرش نانآ  اب  ترخآ  ياهباوث  رد  نارادایند  یلو  دندش 
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نیا وگب  ؟ تسا هدرک  مارح  ار  معط  شوخ  ياهیندروخ  هدروآ و  دیدپ  شناگدنب  يارب  ادخ  هک  ار  ییاهـسابل  یـسک  هچ  وگب  » .دندشن
نیا نایاناد  يارب  ار  ادخ  تایآ.دشاب  اهنآ  صاخ  زین  تمایق  زور  رد  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ناهج  نیا  رد  اهزیچ 

رد نارادایند  اب.ار  اـهیندروخ  نیرتهب  دـندروخ  ار و  اهنکـسم  نیرتهب  دـندیزگ  نکـسم  اـیند  رد  «(1) مینک یم  ناـیب  ینـشور  هب  نینچ 
هچنآ زا  رتهب  دندیشوپ  دندیـشون و  یم  نانآ  هچنآ  زا  رتهب  دندیـشون  دندروخ و  یم  نانآ  هچنآ  زا  رتهب  دندروخ  ، دندش زابنا  ناشایند 

یم ناشیا  هک  نانز  نآ  زا  رتهب  دنتفرگ  یم  نز  دندیزگ و  یم  نکـسم  نانآ  هک  ياج  نیرتهب  رد  دندیزگ  نکـسم.دندیشوپ  یم  نانآ 
ادرف هک  یلاح  رد  ، دندش دـنم  هرهب  ایند  تذـل  زا  ایند  مدرم  اب  يرآ.ناشیا  ياهبکرم  زا  رتهب  ییاهبکرم  رب  دـندش  یم  راوس  دـنتفرگ و 

تـسد دنهاوخب  ار  هچ  ره.دنک  اطع  نانآ  هب  دننک  وزرآ  هچ  ره  و.دننک  اهانمت  ادخ  زا.دوب  دـنهاوخ  ناشراگدرورپ  تمحر  راوج  رد 
ّالا هّوق  لوح و ال  و.دوب ال  یماقم  نینچ  قاتشم  دراد  يدرخ  هکنآ  يرآ  ددرگن  هتساک  تاذل  زا  ناشبیصن  زا  دنرادن و  ناشیورارف  در 

.هّللاب

هدیتسرپ ار  ادخ  نیقی  هب  دیراد  هگن  وا  تیب  لها  زا  يوریپ  رد  ار  ناتربمایپ  قح  دیـسرتب و  يادـخ  زا  رگا  ، ادـخ ناگدـنب  يا  دـینادب  و 
دیا هدیزرو  ییابیکش  اهـساپس و  نیرتوکین  دیا  هتفگ  شـساپس  اهندرکدای و  نیرتوکین  دیا  هدرک  دای  ار  وا  ،و  اهـشتسرپ نیرتوکین  دیا 

زا رتشیب  يا  هزور  امش و  زامن  زا  رتزارد  دشاب  يزامن  ار  نارگید  دنچ  ره.اهداهج  نیرتوکین  دیا  هدرک  داهج  اهییابیکـش و  نیرتوکین 
.رت عشاخ  ناشیا  نامرف  ربارب  رد  دیرت و  هاوخکین  ار  دمحم  لآ  زا  نایاورنامرف  دیتسه و  اهنآ  زا  رت  سرت  يادخ  امش  اریز.امش  ةزور 

يریخ.دروآ یم  شیپ  ار  گرزب  يراک  گرم.دـینک  ایهم  رفـس  زاس.امـش  رب  شندـمآ  دورف  گرم و  زا  دیـسرتب  ، يادـخ ناگدـنب  يا 
یم لمع  تشهب  يارب  هک  یسک  زا  ، تسا رتکیدزن  تشهب  هب  یسک  هچ.يراع  يریخ  ره  زا  تسا  يرش  ای  هتـساریپ  يرـش  ره  زا  تسا 

شندـب زا  شحور  هک  تسین  مدرم  زا  یـسک  ؟ دـنک یم  لـمع  خزود  يارب  هک  یـسک  زا  تسا  رتکیدزن  خزود  هب  یـسک  هچ  ؟و  دـنک
زا رگا.وا  تسود  ای  تسادخ  نمـشد  وا  ایآ.منهج  هب  ای  تشهب  هب.تفر  دهاوخ  هاگلزنم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  دـنادن  دور و  نوریب 
زا دنیبب و  نایع  هب  ، هدرک هدعو  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  ددرگ و  راومه  شیاههار  دوشزاب و  شیور  هب  تشهب  ياهرد  دشاب  ادخ  ناتسود 

دوشزاـب و شیور  هب  منهج  ياـهرد  ، دـشاب يادـخ  نمـشد  رگا  و.دوش  هتـشاد  رب  وا  شود  زا  نارگ  راـب  ره  ددرگ و  هدوسآ  جـنر  ره 
ار ینامداش  ره  ددرگ و  يورایور  یهودنا  ره  اب  هاگنآ.دـنیبب  نایع  هب  تسا  هدرک  ایهم  وا  يارب  ادـخ  هچنآ  ددرگ و  راومه  شیاههار 

.دیوگ كرت 

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

هک ییاهراک  زا  دنوادخ  يرآ  ، میدرک یمن  يدب  راک  چیه  ام  : دنیوگ دنرآ و  دورف  میلست  رس  دنناتسب  ناشناج 
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هاــگیاج تـسا  یهاــگیاج  دــب.دینامب  اــجنآ  رد  دــبا  اــت  دــیوش و  لــخاد  مـنهج  ياــهرد  زا  «» (1) تــسا هاــگآ  دــنا  هدرک  یم 
گرم گرب  زاـس و  دـسر  ارف  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرتب  نآ  زا  « تـسین يزیرگ  گرم  زا  هـک  ، ادـخ ناگدـنب  يا  » دـینادب .« (2) ناشکندرگ

دیزیرگب رگا  ناتدریگورف و  دـیتسیاب  رگا  ( .دـینک شـشوک  ترخآ  باوث  يارب  (و  دـنار یم  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امـش  هک  دـینک  هداـمآ 
.ددرون یم  مهرد  امش  سپ  زا  ایند  تسامش و  یناشیپ  هب  هدیبسچ  ، تسا رت  هارمه  امش  اب  امش  هیاس  زا  گرم.ناتدریگب 

هدنـسب ار  اـم  گرم  زردـنا  هـک  ، دـینک داـی  گرم  زا  ناوارف  ، دـنک یم  بـیغرت  تاوهـش  هـب  ار  امـش  ، امـش ياهـسفن  هـک  یماـگنه  هـب 
دای رایسب  گرم  زا  : تفگ یم  دننک و  گرم  دای  هک  درک  یم  شرافس  ناوارف  ار  دوخ  باحصا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر.تسا 

.تسا لیاح  لایما  اهسوه و  امش و  نایم  تساهتذل و  ةدننک  ناریو  هک  دینک 

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

وا هب  نیمز  ، دور كاخ  هب  نوچ  ناملسم.شتآ  ياه  هرفح  زا  يا  هرفح  ای  تشهب  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  ربق  و.متارشح  اهمرک و  ياج 
هک - وت اـب  هک  تسناد  یهاوخ  يدوز  هب  يورب و  هار  نم  تشپ  رب  متـشاد  تسود  هک  يدوب  یناـسک  زا  وت  ، يدـمآ شوـخ  : دـیوگ یم 
یم وا  هب  نیمز  دور  كاـخ  هب  رفاـک  نوچ  و.دوش  هداـشگ  شیارب  رـصب  ّدـم  کـی  ردـق  هب  سپ.درک  مهاوـخ  هچ  - ما هتـشاد  تتـسود 

مهاوخ هچ  وت  اب  هک  رگنب  نونکا  ، يورب هار  نم  تشپ  رب  متـساوخ  یمن  هاگ  چیه  هک  يدوب  یناسک  زا  وت.يدماین  شوخ  زگره  : دیوگ
َُهل َّنِإَف   » هیآ نیا  رد  گنت  یگدنز  هک  دینادب  و.دسر  یم  مه  هب  شیاهولهپ  ياهناوختـسا  هک  ناس  نآ  دـیآ  یم  مه  هب  روگ  سپ.درک 
زور اـت  دـننک  یم  ار  شنت  تشوگ  هک  دـنوش  یم  طلـسم  گرزب  راـم  هن  دون و  شربـق  رد  رفاـک  رب.تسا  ربـق  باذـع  ًاْکنَـض » ًهَشیِعَم 

.دییور دهاوخن  نآ  يور  رب  یهایگ  زگره  دمدب  نیمز  رب  اهرام  نآ  زا  یکی  رگا.دسر  ارف  زیخاتسر 

سب اهباذـع  نیا  ربارب  رد  درازآ  یم  يا  هجنکـش  كدـنا  هب  هک  امـش  ةدرورپزان  كزان و  ياه  نت  اهناج و  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـینادب 
دیناوتن ییابیکـش  نآ  رب  دیرادن و  نآ  تقاط  هک  یباذع  نینچ  هب  ات  دیروآ  تمحر  دوخ  ياه  نت  اهناج و  هب  دیناوت  رگا.تسا  ناوتان 

دینک و ال نینچ  ار  ادخ  ، دیراذگاو تسوا  دنـسپان  هچنآ  دـیروآ و  ياج  هب  تسا  دنـسپ  ار  ناحبـس  يادـخ  هچنآ  سپ.دـییاین  راتفرگ 
.هّللاب ّالا  هوق  لوح و ال 

نالک دوش و  ریپ  زور  نآ  رد  كدوک  هک  دـسر  یم  ارف  يزور.ربق  زا  رتراوشد  تسا  یلحارم  ربق  زا  سپ  ، ادـخ ناگدـنب  يا  دـینادب  و 
تخـس سوـبع و  زور  زا  دیــسرتب  .« (3) دربـب داـی  زا  ار  دوـخ  كدوـک  هدریـش  نز  ره  دـنوش و« طـقاس  اـه  نینج.نتــشیوخ  یب  لاـس 

تفه نامسآ و  هانگ  یب  ناگتشرف  هک  تسا  ریگارف  نانچ  نآ  ّرـش  نیا  و.تسا  هتفرگ  ار  اج  همه  نآ  ّرـش  هک  يزور  زا  (4)و  كانلوه
مه زا  نامسآ  دنیآ و  ناغف  دایرف و  هب  همه  اهنیمز  دننیمز و  ياهخیم  هک  اههوک  مکحم و  تخس  نامسآ 
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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 
یم شوـهیب  - دـهاوخب ادـخ  هک  اـهنآ  زج  - تسا نیمز  رد  هکره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  سپ  ، دوـش هدـیمد  روـص  رد  و  .» (2) دوش لدب 
رگا ، دوب دهاوخ  هچ  دنک  یم  تیصعم  مکـش  جرف و  اپ و  تسد و  نابز و  مشچ و  شوگ و  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  لاح  سپ  .(3) دنوش

.شدیاشخبن دزرماین و  یلاعت  يادخ 

زور نآ  رد  دـنوادخ  هـک  یناـسک  رب  رتراوگاـن  تـسا و  رت  تخــس  دـیآ  زیخاتــسر  زور  زا  سپ  هـچنآ  ، ادـخ ناگدـنب  يا  دــینادب  و 
زا شباذـع  تسا و  دـیدش  شترارح  تسا و  رایـسب  نآ  يافرژ  هک  دـنرب  یـشتآ  هب  ار  نانآ.درذـگن  رد  ناشناهانگ  زا  ناشدزرماین و 
هار نآ  رد  ار  ناحبـس  دـنوادخ  تمحر  هک  تسا  ییارـس.یگرم  ار  شنکاـس  هن  تسا و  یفیفخت  ار  شباذـع  هن.تسا  هزاـت  يا  هنوگ 

.دهدن شوگ  سک  يراز  اعد و  هب  یسک  تسین و 

یتـشهب دوشن و  رود  ناگدـنب  زا  هک   (4) هتفرگارف ار  اج  همه  هک  تسادخ  تمحر  ، اهباذـع نیا  دوجو  اب  ، ادـخ ناگدـنب  يا  دـینادب  و 
نآ اب  زگره  رـش  تسا و  ریخ  همه  اجنآ  .(5) دـش ایهم  ناراگزیهرپ  يارب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يانهپ  ردق  هب  نآ  يانهپ  هک  تسا 

دنتـسه یموق.دوشن  هتـسسگ  هک  تسا  یلفحم  دریذپن و  انف  زگره  هک  تسا  یتذل  دریگن و  نایاپ  هک  تسا  یـشهاوخ  لیم و  دشابن و 
.لگ هویم و  زا  رپ  نیرز  ياهقبط  اب  دنا  هداتسیا  نامالغ  ناشربارب  رد  ، نامحر يادخ  راوج  رد 

تـسد رد  مناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس   - يرآ : تفگ ؟ تسه بسا  تشهب  رد  اـیآ  ، مراد تسود  بسا  نم  هّللا  لوسر  اـی  : تفگ يدرم 
.دنمچب ناتخرد  نایم  اهنآ  دنوش و  راوس  نآ  رب  نایتشهب  الط ، ياهنیز  اب  خرس  توقای  زا  تسا  ییاهبسا  - تسوا

هک یـسک  هب  دنگوس  - يرآ : تفگ ؟ تسه شوخ  زاوآ  تشهب  رد  ایآ  ، مراد تسود  شوخ  زاوآ  نم  هّللا  لوسر  ای  : تفگ رگید  يدرم 
همغن اب  وا  دناوخب و  يزاوآ  هک  دهد  نامرف  ناتخرد  زا  یکی  هب  دنک  وزرآ  شوخ  زاوآ  هک  یـسک  يارب  ادخ  - تسوا تسد  رد  مناج 

.دنک قح  تاذ  حیبست  دشک و  رب  زاوآ  ، هدینشن نآ  زا  رتابیز  یسک  هاگ  چیه  هک  يا 

تـشهب رد  - تسوا تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  - يرآ : تفگ ؟ تسه رتـش  تشهب  رد  ، مراد تسود  رتـش  نـم  : تـفگ يدرم 
نایتشهب دنمچ و  یم  ناتخرد  نایم  رد  نارتشا  نیا.ابید  زا  ییاههاگ  هیکت  اب  رز  زا  ییاهزاهج  اب  خرـس  توقای  زا  دـشاب  یتخب  نارتشا 

زا ار  یتشهب  نوچ.دـنوش  یم  راوس  تشهب  لها  ياهبکرم  رب  هک  دـشاب  نادرم  نانز و  زا  ییاـهتروص  تشهب  رد.دـنرب  یم  جرفت  هب  ار 
زا ار  وا  رگا  و.دـنک  لامج  نآ  دـننامه  ار  شلامج  ادـخ  ، نک لامج  نیا  دـننامه  نم  لاـمج  ایادـخ  : دـیوگ یم  ، دـیآ شوخ  یلاـمج 
هک هدش  نانچ  شنز  تروص  هک  دنیب  ددرگزاب  نوچ  ، نک وا  دننامه  ارم  نز  تروص  ایادخ  راب  : دـیوگ یم  ، دـیآ شوخ  ینز  تروص 

.هتساوخ یم  وا 

هک نانآ  دننیـشن و  رون  ياهناکلپ  رب  دنتـسه  وا  هب  رتکیدزن  هک  اهنآ  نایم  نآ  زا.دننک  ترایز  ار  رابج  دـنوادخ  هعمج  ره  رد  نایتشهب 
رب دنیاهنآ  زا  دعب  هک  نانآ  توقای و  ياهناکلپ  رب  دنیاهنآ  زا  دعب 
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یم هلالج  لج  يادخ  رون  هب  نانآ  هک  ماگنه  نآ  رد.دـنریگ  رارق  کشم  ياهناکلپ  رب  دـنیاهنآ  زا  دـعب  هک  نانآ  دـجربز و  ياهناکلپ 
رورـس و تذـل و  تمعن و  زا  دـناشوپ و  یم  دوـخ  رد  ار  ناـنآ  دـسر و  یم  ارف  يربا  ، درگن یم  ناـنآ  ياـه  هرهچ  هـب  ادـخ  دـنرگن و 

.دنادن نآ  رادقم  يادخ  زج  سک  هک  دراب  اهنآ  رب  ردق  نآ  ینامداش 

.تسا گرزب  يادخ  يدونشخ  نآ  همه و  زا  رترب  تسا  يزیچ  اهنیا  ۀمه  اب  يرآ  : تفگ سپس 

نآ رب  میرادن و  ار  نآ  تقاط  هچنآ  زا  نامسرت  هک  تسا  هتسیاش  ، هداد میب  نآ  زا  ار  ام  هچنآ  زا  یخرب  هب  رگم  میوشن  كانمیب  ام  رگا 
يا - دـیناوت رگا.ددرگ  رتشیب  میرادـن  نآ  زا  يا  هراـچ  میـشابن و  زاـین  یب  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ناـمقوش  دوش و  رتدـیدش  میناوتن  ربـص 

سرت هزادـنا  هب  هدـنب  تعاطا  اریز.دـینک  نینچ  ، دـیرب شوخ  ناـمگ  وا  هب  دیـسرتب و  دوخ  يادـخ  زا  رتشیب  هچ  ره  هک  - ادـخ ناگدـنب 
.دنسرتب وا  زا  رتشیب  هک  دننک  تعاطا  رتهب  ار  ادخ  نانآ  تسوا و 

وضو زامن و  رد 

و.ینک ادا  لماک  ار  زامن  هک  تسا  راوازـس  یتسه و  [ تعامج ] ماما وت  هک  يروآ  یم  ياج  هب  هنوگچ  ار  تزاـمن  هک  رگنب  دـمحم  يا 
زاـمن رد  درازگ و  زاـمن  یموق  هب  یماـما  نوچ  اریز.يرازگ  تقو  هب  يرادـن و  اور  فیفخت  نآ  رد  ینک و  ظـفح  ار  نآ  ناـکرا  ۀـمه 

.دیاین باسح  هب  چیه  نامومأم  زامن  رد  صقن  نیا  تسا و  ماما  نآ  ندرگ  هب  صقن  نآ  هانگ  دیآ  دیدپ  یصقن  ناشیا 

يور راب  هس  نک و  ینیب  رد  بآ  راب  هس  نادرگب و  ناهد  رد  بآ  راب  هس  يوشب و  ار  تیاهتـسد  راب  هس.تسا  زاـمن  ممتم  وضو  سپس 
حسم ار  تتسار  ياپ  سپس.نک  حسم  ار  ترس  سپ  ، جنرآ ات  ار  پچ  تسد  راب  هس  جنرآ و  ات  ار  تسار  تسد  راب  هس  يوشب و  دوخ 

هللا یلص  ) ربمایپ .(1) تخاس یم  وضو  نینچ  نیا  هک  مدید  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  نم  هک.نک  حـسم  ار  تپچ  ياپ  نک و 
: تفگ ( هلآ هیلع و 

.تسا نامیا  زا  یمین  وضو 

نتـشاد ببـس  هب  زادـنیم و  ولج  هب  يرادـن  يراک  هک  ببـس  نادـب  ار  نآ.رآ  ياج  هب  دوخ  تقو  رد  ار  نآ  نک و  هجوت  رهظ  زاـمن  هب 
هیلع و هللا  یلص  ) هّللا لوسر.دیسرپ  زامن  تقو  زا  ار  وا  دمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دزن  يدرم  هک.نکفیم  ریخأت  هب  يراک 

.تخومآ نم  هب  ار  زامن  تاقوا  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  : تفگ ( هلآ

دیـشروخ زونه  هک  رازگب  ینامز  ار  رـصع  زامن  رازگب و  برغم  هب  نامـسآ  طسو  زا  دیـشروخ  ندـش  لیامتم  نامز  ار  رهظ  زامن  سپ 
دوش هدیچرب  قفش  هک  ینامز  ار  ءاشع  زامن  دشاب و  هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  رازگب  ینامز  ار  برغم  زامن  و.تسا  ناشخرد  دیفس و 
شیپ ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ.هوبنا دننایامن و  نامسآ  رد  اه  هراتس  تسا و  نشور  کیرات و  اوه  زونه  هک  هاگنآ  ار  حبـص  زامن  و 

هک هن  مدـق  نشور  هار  نیا  رد  راد و  هاگن  هدیدنـسپ  تنـس  نیا  - هّللاب الا  هّوق  ـال  -و  یناوت یم  رگا.درازگ  یم  زاـمن  هنوگ  نیدـب  وت  زا 
.يور نانآ  دزن  ادرف  دیاش  نک  نینچ  دنا و  هتفر  اهنآ 

درک و یم  ادا  همه  زا  رتلماک  ار  دوخ  زامن  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ.تدوجس هب  رگنب و  تعوکر  هب  سپس 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:89

ۀمان نیمه  زا  هدروآ  وضو  باب  رد  دوخ  یلاما  رد  دـیفم  خیـش  هچنآ  لـقن  يومرا و  ثدـحم  ناورداـش  یـشاوح  هب  دـینک  عوجر  - 1
رد هک  یتروص  دوش  یم  مولعم  سپ.تسا  هدمآ  « اهاپ حسم  » اهاپ نتـسش  ياج  هب  اجنآ  رد  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

(. ،ص 245 ثدحم ، تاراغلا ) .تسا هماع  فیحصت  هدمآ  تاراغلا 
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تـسار رمک  نوچ  هدـمحب و  میظعلا و  ّیبر  ناحبـس  : تفگ یم  راب  هس  درک  یم  عوکر  نوچ.دیـشوک  یم  نآ  ظـفح  رد  همه  زا  شیب 
هدجس هب  نوچ  و.ءیش  نم  تئش  ام  لم  کضرا و  لم  کتاوامس و  لم  دمحلا  کل  مهّللا  ، هدمح نمل  هّللا  عمـس  : تفگ یم  درک  یم 

: تفگ یم  راب  هس  تفر  یم 

.هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس 

ار شرگید  لامعا  دراذـگ  عیاـض  ار  زاـمن  هک  ره  هک  نادـب  تسوت و  زاـمن  عباـت  يروآ  ياـج  هب  هک  یلمع  ره  هک  دـمحم  يا  نادـب 
.هتشاذگ رتعیاض 

رارق یناسک  زا  ار  وت  ار و  ام  هک  مهاوخ  یم  درگن  یم  اـم  هب  عیفر  هاـگیاج  نآ  زا  وا  دوش و  یمن  هدـید  دـنیب و  یم  هک  يدـنوادخ  زا 
میشاب هدروآ  ياج  هب  وا  ساپس  هک  یلاح  رد  دنازیگنارب  نامیاهروگ  زا  ار  ام  ات  ، تسا دونشخ  اهنآ  زا  دراد و  یم  ناشتـسود  هک  دهد 

زا هدرک  رایتخا  ام  يارب  وا  هچنآ  هب  و.میـشاب  هدرازگ  وکین  وا  قح  میـشاب و  هدرک  شـشتسرپ  وکین  میـشاب و  هدوب  وا  داـی  هب  هراومه  و 
اهنآ رب  هک  دروآ  رد  ناراگزیهرپ  نآ  ةرمز  رد  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ.میشاب  هدوب  یضار  ام  ماجنارس  ام و  زاغآ  ام و  نید  ام و  يایند 

.دنوش یمن  نوزحم  تسین و  یمیب 

نایرصم هب  شرافس  رد 

رب هک  دشاب  نامه  دیراد  لد  رد  هچنآ  دینک و  یکی  ناتراکـشآ  اب  ار  ناتناهن  ناترادرک و  اب  ناتراتفگ  هک  دیناوت  رگا  ، رـصم مدرم  يا 
هار لادتعا  هار  هب  ار  امـش  ار و  ام  دراد و  هگن  اطخ  زا  شیوخ  تیاده  يورین  هب  ار  امـش  ار و  ام  دنوادخ.دینک  نانچ  ، دـیرآ یم  نابز 

درب و یم  تیادـه  هار  هب  ار  امـش  هک  ییاوـشیپ  هـک  دـینادب  دیـشیدنیب و  (1)و  دنه رـسپ  ، باّذک نیا  توعد  زا  دیزیهرپب  راهنز.دـیامن 
.دنشابن ناسکی  ربمایپ  نمشد  ربمایپ و  نیشناج  دنتسین و  ربارب  دشک  یم  ناتیهارمگ  هب  هک  ییاوشیپ 

.تسا دونشخ  نانآ  زا  دراد و  ناشتسود  هک  دروآ  رد  یناسک  رامش  رد  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ 

ندـیناسر بیـسآ  زا  شناـمیا  ار  نمؤم  اریز  ؛ كرـشم زا  هن  مراد و  میب  نمؤم  زا  هن  متما  يارب  : تفگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
تساناد هک  تسا  قفانم  مکانمیب  نآ  زا  امش  رب  هچنآ  ، دنادرگ یم  اوسر  راوخ و  شکرش  ببس  هب  دنوادخ  ار  كرـشم  دراد و  یمزاب 

هـیلع و هللا  یلـص  ) ربماـیپ و.دـیراد  یم  دنـسپان  هـک  دـنک  یم  اـهراک  دـتفا و  یم  امـش  دنـسپ  هـک  دـیوگ  یم  اـهزیچ  ، ناـبز نیریـش  و 
و.تسا یقیقح  نمؤم  یـسک  نینچ  ، دنک نیگمغ  ار  وا  شتـشز  ياهراک  دزاس و  لدـشوخ  ار  وا  شکین  لامعا  هک  یـسک  : تفگ ( هلآ

.ربمایپ تنس  زا  یهاگآ  وکین و  شور  تریس و  دنیاین  درگ  قفانم  رد  هک  دنا  تلصخ  ود  : تفگ یم 

مییوگ ساپـس  ار  وا  ات  داهد  يرای  ار  امـش  ار و  ام  دنوادخ.وا  تعاط  هب  لمع  ادخ و  نید  رد  تسا  ییاسراپ  هقف  هک  ، دمحم يا  نادب 
.میشاب وا  نامرف  رادربنامرف  مییامن و  ادا  ار  شقح  مینک و  دای  و 

رد ار  وت  ار و  ام  دنوادخ.منک  یم  تیصو  یتسه  هک  لاح  ره  رد  راکشآ و  ناهن و  زا  تیاهراک  ۀمه  رد  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  سپس 
.دروآ رد  ناراگزیهرپ  ةرمز 
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يادخ زا.دنا  یمالسا  لاصخ  همه  تفه  نآ  هک  منک  یم  تیصو  زیچ  تفه  هب  ار  وت  هاگ  نآ 

ص:90

.هیواعم ردام  نایفس و  وبا  نز  دنه  - 1
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یکی رادرک  اـب  هـک  تـسا  نآ  راـتفگ  نیرتهب.هدـم  هار  لد  هـب  یمیب  یهد  یم  ماـجنا  ادـخ  يارب  هـک  ییاـهراک  رد  مدرم  زا  سرتـب و 
یهاوخ یم  تنادناخ  دوخ و  يارب  هچنآ.يوش  فرحنم  قح  زا  یتفا و  ضقانت  رد  هک  نکم  يرواد  هنوگ  ود  عوضوم  کی  رد.دـشاب 

ادخ هچنآ  هب  هراومه.راگنا  دنسپان  مه  نانآ  رب  يراد  یم  دنسپان  تنادناخ  دوخ و  يارب  هچنآ  هاوخب و  ار  نامه  زین  تیعر  ۀمه  يارب 
رد نک و  ضوـخ  هشیدـنا  قـمع  رد  قـح  هب  ندیـسر  يارب  شوـکب و  شیوـخ  تیعر  لاـح  حالـصا  رد  نک و  لالدتـسا  تسا  هـتفگ 

شاب هاوخکین  دنک  یم  تروشم  وت  اب  هک  ار  سک  نآ  هدـم و  هار  لد  هب  میب  نارگتمالم  تمالم  زا  ینک  یم  ادـخ  يارب  هک  ییاهراک 
.یشاب قشمرس  اوشیپ و  نیرتهب  دنرود  وت  زا  هک  نانآ  هچ  دنکیدزن و  وت  هب  هک  نانآ  هچ  ناناملسم  يارب  هک  شاب  نانچ  و 

فاکتعا هزور و  رد 

لاس رد  درک و  فاکتعا  ناضمر  هام  تسخن  زور  هد  رد  لاس  کـی  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هک  نتفرگ  هزور  هب  داـب  وت  رب  و 
باوخ رد  تفر و  باوخ  هب  سپ  دروآ  ياج  هب  فاکتعا  تشگزاب و  ردـب  گنج  زا  موس  لاس  رد.ناضمر  هاـم  مود  زور  هد  رد  دـعب 

دیدرگزاـب بش  ناـمه  دـش  رادـیب  نوچ.دـنک  یم  هدجـس  لـگ  بآ و  ناـیم  رد  ییوـگ  تسا و  رخآ  زور  هد  رد  ردـق  بش  هک  دـید 
ياج هب  زامن  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفرگ و  رد  ناراب  موس  تسیب و  بش  رد  سپ.دندوب  وا  اب  شباحـصا  زا  یعمج  شنانز و  ،

فاکتعا ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  رد  تافو  نامز  ات  سپ  نآ  زا  هّللا  لوسر.دـش  هدـید  لگ  ربمایپ  یناـشیپ  رب  دـش  حبـص  نوچ  دروآ 
.درک یم 

لاس کی  هک  تسا  نانچ  ار  لاوش  هام  زا  زور  شـش  سپـس  دراد  هزور  ار  ناضمر  هام  هک  ره  : تفگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ار امش  ام و  دراد و  ینازرا  ار  ام  نالدکاپ  یتسود  دانادرگ و  ناراگزیهرپ  تریس  ار  امش  ام و  تریس  دنوادخ.تسا  هتشاد  هزور  مامت 

.میشاب هتسشن  رگیدکی  يور  هب  ور  هدز  هیکت  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد  ، داهد ياج  شیوخ  تشهب  رد 

رد ات  دیـشاب  مدـق  تباث  دـیزرو و  يرادـیاپ  شیوخ  تعاطا  رد  دـینک و  يرای  کین  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم رـصم  مدرم  يا 
.دیوش دراو  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ناتربمایپ رب  ، ضوح رانک  رب  رگید  يارس 

باوـج نـیا  رکب  یبا  نـب  دـمحم  يارب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع نوـچ  هـک  دـنک  تـیاور  دوـخ  ناراـی  زا  فیـس  یبا  نـب  دـمحم  نـب  یلع 
باتک ره  دش  هتـشک  دمحم  نوچ.درک  یم  تواضق  نآ  قفو  رب  تخومآ و  یم  ار  نآ  درک و  یم  رظن  نآ  رد  هراومه  دمحم  ، داتـسرف

یم همان  نیا  رد  هیواعم.داتـسرف  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دزن  ار  اهنآ  ورمع.داتفا  صاعلا  نب  ورمع  تسد  هب  دوب  وا  دزن  رد  هک  هتـشون  و 
ات يامرفب  : تفگ دیدب  وا  باجعا  نوچ  ، دوب وا  دزن  رد  هبقع  نب  دیلو.درب  یم  تذـل  شدـناوخ  زا  دـش و  یم  تفگـش  رد  تسیرگن و 

.دننازوسب ار  نانخس  نیا 

تسا هنادنمدرخ  نیا  ایآ.تسا  تسردان  وت  يأر  : تفگ دیلو.تسین  هدیدنسپ  ییأر  نیا  هک  طیعم  وبا  رـسپ  يا  نک  سب  : تفگ هیواعم 
اهنآ زا  وت  تسوت و  دزن  بارت  وبا  نانخس  دننادب  مدرم  هک 

ص:91
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: تفگ هیواعم  ؟ يدیگنج وا  اب  ارچ  سپ  ؟ ینک یم  تواضق  نآ  ياضتقم  هب  يزومآ و  یم  اهزیچ 

نیا زا  رتنشور  نیا و  زا  رت  هنامیکح  نیا و  زا  رتعماج  یـشناد  مسق  ادخ  هب.منازوسب  ار  نینچ  نیا  یـشناد  ییوگ  یم  نم  هب  وت  رب  ياو 
؟ يدیگنج وا  اب  ارچ  ، یتسه تفگش  رد  یلع  تواضق  ملع و  زا  رگا  : تفگ دیلو.ما  هدینشن  سک  چیه  زا  ياج و  چیه  رد 

.میدرک یم  لمع  شیاوتف  هب  ام  داد  یم  اوتف  دوب و  هتشکن  ار  نامثع  بارت  وبا  رگا  : تفگ هیواعم 

هکلب ، تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ياه  هتشون  زا  نیا  هک  مییوگ  یمن  : تفگ تسیرگن و  دوخ  نایسلجم  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  ياه  هتشون  زا  مییوگ  یم 

.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  هرثع ال  ترثع  دقل 

(1) رشتنملا تیتّشلا  رمألا  عمجا  و 

یم.مداتـسرف رـصم  تراما  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  : تفگ ؟ میونـش یم  ینخـس  نینچ  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  میدیـسرپ 
.داتفا نارگید  تسد  هب  همان  نآ  دش و  هتشک  دمحم.تنس  بدا و  يواح  متشون  شیارب  يا  همان  ، درادن یهاگآ  تنس  هب  هک  تشادنپ 

رکب یبا  نب  دّمحم  ناتساد 

هک هورگ  نآ  دزن  هک  دوب  هتشذگن  هام  کی  زونه  ، رصم رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تماقا  زا  هک  دنک  تیاور  دوخ  باحـصا  زا  (2) ینیادم
ام تعاط  رد  ای  : تفگ داتسرف و  سک  ، دوب هدمآ  رانک  اهنآ  اب  زین  دعس  نب  سیق  دندوب و  هدیـشک  وس  کی  هب  ار  دوخ  یلع  اب  تعیب  زا 

.دیور نوریب  ام  دالب  زا  ای  دیوش  لخاد 

ام اب  دربن  يارب  دیشک و  دهاوخ  اجک  هب  راک  هک  میرگنب  ات  هد  تلهم  ار  ام  یلو  مینکن  ییوگ  یم  وت  هک  نینچ  هک  دنداد  باوج  نانآ 
رد نانآ  دش و  عقاو  نیفص  گنج  سپس.دندش  راکیپ  هدامآ  دندرک و  ورین  جیـسب  زین  نانآ.تفریذپن  رکب  یبا  نب  دمحم.نکم  باتش 

هیلع ) یلع دـش و  ناـنآ  بیـصن  تموکح  هک  دندینـش  ار  ماـش  مدرم  هیواـعم و  يزوریپ  ربـخ  نوچ.دـندوب  دـمحم  تشونرـس  ۀـشیدنا 
دمحم.دندرک زاغآ  ییوگدب  دندش و  ریلد  رکب  یبا  نب  دمحم  رب  زین  نانآ  دنتشگزاب  نایماش  هیواعم و  لباقم  زا  قارع  لها  و  مالسلا )

ناـشیا ناـیم  رد  مه  هناـنک  ینب  زا  ثراـح  نب  دـیزی  داتـسرف و  ناـنآ  يوس  هب  یهورگ  اـب  ار  (3) يولب ناهمج  نب  ثراح  دـید  ناـنچ 
.دش هتشک  وا  تفرگ و  رد  یگنج.دوب 
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.دنتشک زین  ار  وا  داتسرف  ار  بلک  ۀلیبق  زا  يدرم  سپس 

ص:92

درگ هدـنکارپ  ياهراک  درک و  مهاوخ  یکریز  سپ  نآ  زا  تسین و  یـشزوپ  نآ  زا  ارم  هک  یـشزغل  ، مدرک یـشزغل  : ینعم لـصاح  - 1
.مروآ

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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رصم دندش و  زاوآ  مه  وا  اب  مه  رگید  یعمج  درک  توعد  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  یکسکس  جیدح  نب  هیواعم 
.دیسر ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ  نیا.تفشآرب  رکب  یبا  نب  دمحم  رب 

نب سیق  ینعی   - مدرک شلزع  زورید  هک  اـم  تسود  ناـمه  یکی  : دـندوب روـخ  رد  درم  ود  اـهنت  رـصم  يارب  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
شتراـما لـحم  هـب  ار  کـلام  دـیدرگزاب  نیفــص  زا  هـک  یماـگنه  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع.رتشـالا ثراـحلا  نـب  کـلام  يرگید  - دــعس

هدوسآ تموکح  نیا  يراـتفرگ  زا  اـت  شاـب  نم  ۀطرـش  هدـنامرف  ناـمب و  نم  اـب  وـت  هک  تفگ  ار  دعـس  نب  سیق  داتـسرف و  (1) هریزج
هک - رتشا کلام  هب  دیسر  نایاپ  هب  تموکح  راک  نوچ.دوب  وا  ۀطرش  سیئر  دعس  نب  سیق  متسرف و  ناجیابرذآ  هب  رکشل  سپس.میوش 

: تشون همان  - دوب نیبیصن  رد  اهزور  نآ  رد 

وا هب  دنراد  رـس  رد  رورغ  داب  هک  ار  یناراکهانگ  میوج و  یم  ار  شینابیتشپ  نید  نتـشاد  ياپ  رب  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ، دـعب اما 
ار رکب  یبا  نب  دـمحم  نم.مدـنب  یم  ورف  وا  هب  تسا  نمـشد  زواـجت  میب  اـهنآ  زا  هک  ار  کـلم  ياـهزرم  ياـه  هنخر  مبوک و  یم  ورف 

اهراک رگید  رد  هن  دراد و  يا  هبرجت  اهگنج  رد  هن.تسا  هتـساخ  ون  یناوج  وا  هک  دـنا  هدرک  جورخ  وا  رب  یهورگ.مداد  رـصم  تراما 
دوخ ياج  هب  تسوت  هاوخ  ریخ  داـمتعا و  دروم  هک  ار  یناـسک  زا  یکی  درک و  نامدـیاب  هچ  هک  میرگنب  اـت  اـیب  نم  دزن.تسا  هدومزآ 

.مالسلا و.رامگب 

نوچ - دوب راّیـس  نب  رـصن  نارای  زا  ناسارخ  رد  هک  تسا  ینامرک  دج  بیبش  نیا  - داهن دوخ  ياج  هب  ار  يدزا  رماع  نب  بیبش  ، کلام
ار مهم  نیا  هک  شتفگ  ، تخاس شهاگآ  رـصم  مدرم  رـصم و  ثداوح  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دش و  دراو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  کلام 

درخ يأر و  هب  هک  تسا  ببس  نیدب  منک  یمن  شرافس  وت  هب  ار  يزیچ  نم  رگا  -و  دانک تمحر  تیادخ  - دنکن تیافک  وت  زج  یسک 
دوب رتزاسراک  ارادـم  هک  اج  ره  زیمایب و  یمرن  هب  یتشرد  هاوخب و  يرای  يادـخ  زا  يراد  شیپ  رد  هک  مهم  نیا  رد.مراد  ناـنیمطا  وت 

.هد جرخ  هب  لمع  تدش  هاگنآ  یتشادن  شیپ  رد  لمع  تدش  زج  یهار  نوچ  نک و  ارادم 

تراما زا  ار  وا  دـنتفر و  وا  دزن  هیواعم  ناسوساج.دوش  رـصم  هب  نتفر  هدامآ  اـت  تفر  دوخ  ماـقم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  کـلام 
نامرف رـصم  رب  کلام  رگا  هک  تسناد  یم  دوب و  هدرک  عمط  رـصم  رد  اریز  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  ربخ  نیا.دنداد  ربخ  رـصم  رب  کلام 
دروـم هک  جارخ  نارازگراـک  زا  یکی  دزن  هیواعم.دـشاب  اـجنآ  رد  رکب  یبا  نـب  دـمحم  هـک  تـسا  یناـمز  زا  رتراوـشد  وا  راـک  دـنار 

هدنز ما و  هدنز  ات  - وت زا  ، ینادرگ غراف  وا  ۀشیدنا  زا  ار  ام  رگا  هتفای  رـصم  تراما  رتشا  هک  تفگ  ار  وا  داتـسرف و  سک  دوب  شدامتعا 
.شیدنیب يا  هلیح  یناوت  هک  قیرط  ره  هب  نونکا  مهاوخن  جارخ  - يا

یتشک هب  دنیآ  زاجح  هب  رصم  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  اجنآ  رد.دیـسر  (2) مزلق هب  ات  دمآ  نوریب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  کلام 
.درک گنرد  مزلق  رد  يدنچ  کلام.دنتسشن  یم 

ص:93

ةرامش 128. هب  كر  نیرهنلا  نیب  لامش  رد  تسا  يدالب  هریزج  - 1
هتفگ یم  مزلق  ياـیرد  رهـش  نیا  تبـسانم  هب  ار  اـیرد  نیا  ، رمحا رحب  لامـش  رد  مزلق  جـیلخ  سأر  رب  رـصم  رد  هدوـب  يرهـش  مزلق  - 2
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.تسا یقاب  زئوس  رهش  یکیدزن  رد  نآ  ياه  هناریو  زورما.دنا 
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رصم تراما  هّللا و  همحر  رتشا  کلام  لتق  ربخ 

رـصم هـب  ار  رتـشا  کـلام  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع.دتـسرف ناـشیا  دـالب  تراـما  هـب  ار  یکی  هـک  دنتـشون  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع هـب  نایرـصم 
اجنیا : تفگ دـمآ و  شدزن  هب  دوب  هدرک  هئطوت  وا  اب  هیواعم  هک  جارخ  رازگراک  نآ  دیـسر  مزلق  هب  رتشا  نوچ  : دـیوگ ینیادم.داتـسرف 

درم نآ  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  رتشا.متـسه  جارخ  نارازگراک  زا  يدرم  مه  نم  فلع و  مه  تسه و  ماعط  نآ  رد  مه  هک  تسا  یلزنم 
نیگآرهز ار  نآ  هک  دروآ  لسع  زا  هتخاس  یتبرش  دندروخ  ماعط  هک  یتقو.ماعط  شناهارمه  وا و  يارب  درب و  فلع  شناروتـس  يارب 

.داد ناج  دروخب و  تبرش  نآ  زا  رتشا.دوب  هدرک 

: تشون اهنآ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) ناحوص نب  هعصعص 

دمح تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  يادخ.امـش  رب  داب  مالـس.رصم  ناناملـسم  هب  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  يادخ  ةدـنب  زا 
هرـصاحم ۀقلح  رد  نوچ  دباوخن و  ازتشحو  ياه  هطرو  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ، دـعب اما.میوگ  یم 

.دباتن رب  رس  نمشد  زا  دتفا 

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 
نیا و.تسا  رترود  گنن  يدـیلپ و  زا  رگید  سک  ره  زا  و.تسا  شتآ  بیهل  زا  رت  هدـنزوس  ار  نارجاـف.تساهنآ  نیرت  یمارگ  بسح 

رابدرب ّدـج  رد.تسا  فاکـش  اراخ  شغیت  هک  دنیـشنن  سپ  شریـشمش  دروآ  دورف  ریـشمش  نوچ.تسا  رتشا  ثراحلا  نب  کـلام  درم 
تعاـطا ار  شناـمرف  دـیهد و  ارف  شوگ  شنخـس  هب  سپ.لـیمج  يربـص  لیـصا و  تسا  يا  هشیدـنا  ار  وا.راوتـسا  گـنج  رد  تسا و 

گنرد دوـخ  ياـج  رد  هـک  ناـتدومرف  رگا  دــییآ و  تـکرح  رد  ، دــییآ تـکرح  رد  دربـن  يارب  هـک  داد  ناـمرف  ار  امــش  رگا.دــینک 
حالـص ریخ و  رب  ار  امـش  حالـص  ریخ و  نم.نم  نامرف  هب  زج  دنکن  مادقا  يراک  رد  ای  دهنن  شیپ  یماگ  وا  اریز.دـینک  گنرد  ، دـینک

دوخ تیاده  رون  هب  ادخ.دزرو  يرادیاپ  ناتنانمـشد  ربارب  رد  دیامنب و  ناتهار  ات  مداتـسرف  امـش  دزن  هب  ار  وا  هک  یتقو  مدیزگرب  دوخ 
قیفوت تسا  دونـشخ  نآ  زا  دراد و  یم  تسود  هچنآ  هب  ار  امـش  ار و  اـم  دـنادرگ و  مدـق  تباـث  اوـقت  هب  درادزاـب و  شزغل  زا  ار  اـمش 

.هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و.دهد 

.تشذگ رد  دیسر  (2) قیفا هندرگ  هب  هک  ینامز  رتشا  : دیوگ یبعش 

هیواعم هب  ربخ  نیا  داتسرف و  رصم  تراما  هب  ار  رتشا  کلام  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  دنک  تیاور  دوخ  ردپ  زا  (3) بیلک نب  مصاع 
یکی دوب  بآ  کشم  ود  درم  نیا  اب.شدشکب  دروآ  گنچ  ارف  یتصرف  نوچ  دنک و  بیقعت  رصم  ات  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  ، دیـسر
یماج دوبن  دولآرهز  هکنآ  زا  تسخن.دش  هنشت  کلام  يزور.دش  وا  هارمه  دیناسر و  رتشا  کلام  هب  ار  دوخ  درم  نیا.هتـشغآ  رهز  هب 

ار درم  نآ.دش  هتخاس  شراک  دروخب و  رتشا.داد  شتسد  هب  یماج  دوب  دولآرهز  هکنآ  زا  راب  نیا  دش  هنشت  کلام  رگید  راب.داد  وا  هب 
.دوب هتخیرگ  اجنآ  زا  دندرک  بلط 

درم نیا.داتـسرف  وا  دزن  هب  ار  رمع  لآ  یلاوم  زا  یکی  هک  درک  هئطوت  نینچ  رتـشا  کـلام  نتـشک  يارب  هیواـعم  : دـیوگ (4) یّبض ةریغم 
ات ، تفگ یم  نخس  مشاه  ینب  )و  مالسلا هیلع  ) یلع لیاضف  زا  هتسویپ 
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.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع ردقلا  لیلج  باحصا  زا  يدبع  ناحوص  نب  هعصعص  - 1
مجعم ) .دنـسر ندرا  هب  دـنیآ  نییاپ  هندرگ  نآ  زا  نوچ  مان  نیمه  هب  يا  هندرگ  لوا  رد  ، روغ هار  رد  ناروح  زا  تسا  يا  هیرق  ، قیفا - 2

.م (. توقای نادلبلا 
ةرامش 36. هب  كر  ، بیلک نب  مصاع  - 3

ةرامش 67. هب  كر  ، یبض ةریغم  - 4
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نآ رب  دوخ  ای  داتـسرف  شیپ  زا  دوخ  ۀـنبوراب  کلام  يزور.دـش  مدـمه  تسود و  وا  اب  کلام  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  کلام  داـمتعا 
یماج هاگنآ  ؟ یهاوخ یم  قیوس  تبرش  يردق  : تفگ دوب  رمع  لآ  یلاوم  زا  هک  درم  نآ  ، تساوخ بآ  لاح  نیا  رد.دوب  هتفرگ  یشیپ 

.درک تافو  دروخب و  رتشا  ، دوب دولآرهز  تبرش.داد  وا  هب  تبرش  نآ  زا 

: تفگ ماش  مدرم  هب  ، داتسرف کلام  نتشک  يارب  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 

رـصم هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  حیحـص  دش و  هتـشک  یتخـس  گنج  زا  سپ  رـصم  رد  رتشا  : هک هدش  تیاور  زین  رگید  قیرط  زا 
.دنداد رهز  ار  وا  دسرب 

هناور رـصم  هب  ار  رتشا  کلام  ، یلع مدرم ، يا  هک  تفگ  یم  ماـش  مدرم  هب  هیواـعم  هک  دـنک  تیاور  شباحـصا  زا  یـضعب  زا  ینیادـم 
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  ادخ  زا  ، هتـشاد
بلاط یبا  نب  یلع  : تفگ تساخ و  رب  نتفگ  نخـس  هب  مدرم  يارب  هیواعم.داد  وا  كاله  ربخ  دمایب و  دوب  هتفر  شنداد  رهز  يارب  هک 

.رتشا کلام  ینعی  - زورما يرگید  -و  رسای رامع  ینعی.دش  هدیرب  نیفص  گنج  رد  یکی  دوب  اناوت  تسد  ود  ار 

ِْهَیلِإ اـهراشّانِإ  ِههراـشاِّلل َو  اـهراشّانِإ  تفگ : دیـسر  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع هـب  کـلام  تاـفو  ربـخ  نوـچ  : دـیوگ ناـحوص  نـب  هعـصعص 
بئاصم زا  یکی  وا  گرم.تسوت  دزن  رد  نونکا  کلام  هک  مناد  یم  ایادـخ  راب   . َنیَِملاهراشاْعلا ِّبَر  ِههراشاِّلل  ُدْـمَْحلَا  َنوُعِجاهراشار 

رب هتبلا.درک  رادـید  ار  شراگدرورپ  تفرب و  ناهج  نیا  زا  درک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  هک  دانک  تمحر  ار  کلام  ادـخ.دوب  راگزور 
ربص رگید  یتبیـصم  ره  رب  دـمآ  دراو  اـم  رب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  گرم  زا  هک  یتبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدرک  ررقم  دوخ 

.دوب اهتبیصم  نیرتگرزب  وا  گرم  اریز  ، مینک

(1) فنحا زا  شیب  هفوک  رد  رتشا  تلزنم  تعفر  يرورس و  درک و  تافو  رتشا  ات  دوب  مکحم  یلع  تشپ  هتسویپ  هک  دیوگ  یبض  ةریغم 
.دوب

وا رب  یـسب.میدوب  وا  دزن  رد  ، دیـسر ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رتـشا  کـلام  گرم  ربـخ  نوچ.دـنا  هتفگ  هک  هدـش  تیاور  عخن  خـیاشم  زا 
رگا ، دوب میظع  یهوک  ، دوب یم  هوک  رگا  ! یکلام هچ  ، کلام دوب ! هداد  کـلام  هب  هک  اـهیکین  هچ  دـنوادخ  : تفگ یم  دروخ و  سوسفا 

.دوب تخس  یگنس  ، دوب یم  گنس 

.درک لدشوخ  ار  يرایسب  دینازرل و  ار  يرایسب  وت  گرم  ، کلام يا  دنگوس  ادخ  هب  ، يرآ

؟ تفای ناوت  زگره  کلام  نوچ  يدرم  ایآ.دنیرگب  یسک  نانوچ  رب  دیاب  ناگدنیرگ 

نیا هک  میتشادـنپ  هک  اـجنآ  اـت  تفگ  یم  غیرد  دروـخ و  یم  سوـسفا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هتـسویپ  : دـیوگ (2) یعخن سیق  نـب  هـمقلع 
.دوب راکشآ  شا  هرهچ  رب  مغ  نیا  ناشن  زور  دنچ  ات.ام  هب  هن  هدیسر  وا  هب  تبیصم 
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لاس 67 هب  دوب  فورعم  يراـبدرب  ملح و  هب  تشاد و  هینک  رحب  وبا  دوب  هرـصب  ناـگرزب  زا  هک  تسا  سیق  نب  فنحا  دارم  ، فنحا - 1
.درک تافو  هفوک  رد 

یگلاس داتفه  اـی  یگلاـس  رد 60  دـباع  هـیقف و  دوـب  يدرم  دوـب و  هـقث  ناـیوار  زا  یفوـک  یعخن  هـّللا  دـبع  نـب  سیق  نـب  هـمقلع  - 2
بیذهتلا 21/2) بیرقت  ) .تشذگرد
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نایم رد  ، دوب هتـشون  رـصم  مدرم  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  ار  يا  همان  تشذـگ  رد  رتشا  کلام  نوچ  هک  دـیوگ  رتشا  کلام  مـالغ 
: تسا نیا  همان  نآ  میتفای و  وا  ياهراب 

تعامج هک  هاگنآ  ، دندمآ مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  ناناملـسم  زا  یتعامج  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ناوت نآ  ۀیاس  رد  هک  دنامن  ياج  رب  یقح  سپ.دز  همیخ  ، راکدب راکوکین و  رس  رب  متـس  هکنیا  ات  ، دندرک یم  نایـصع  نیمز  رد  رگید 
يادخ چیه  هک  ار  اتکی  يادـخ  منک  یم  دمح.امـش  رب  داب  مالـس   . درادزاب اهیراکتـشز  زا  ار  مدرم  هک  نآ  يارای  ار  سک  هن  دوسآ و 

.تسین وا  اب  يرگید 

مصخ موجه  رد  ددرگن و  تلفغ  شوختـسد  تشحو  ياه  هصرع  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ، دعب اما 
دـیهد و ارف  شوگ  وا  هب.جـحذم  ۀـلیبق  زا  تسا  رتشالا  ثراحلا  نب  کـلام  وا.تسا  رت  هدـنزوس  شتآ  زا  نارفاـک  رب  دـباتن و  رب  يور 

ياج رب  هک  داد  ناتنامرف  رگا.ددرگن  دنک  زگره  دتفا و  رگراک  شتبرض  هک  تسادخ  ياهریشمش  زا  يریـشمش  وا  هک  دینک  شتعاطا 
سپزاب ، دینیـشن سپزاـب  هک  داد  ناـتنامرف  رگا  دـینک و  دربن  جیـسب  دـینک  دربن  جیـسب  هک  داد  ناـتنامرف  رگا  دـینام و  ياـج  رب  ، دـینامب
حیجرت دوخ  رب  ار  امـش  ، امـش يوس  هب  وا  نداتـسرف  رد.دنیـشنن  سپاو  نم  نامرف  هب  زج  دزاتن و  شیپ  نم  ناـمرف  هب  زج  وا  هک.دینیـشن 

و.دنادرگ مدـق  تباث  نیقی  هب  دـنک و  ظفح  قح  هب  ار  امـش  دنوادخ.شنمـشد  ربارب  رد  وا  یتخـسرس  وا و  یهاوخکین  رطاخ  هب  ، مداهن
.هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا 

هب ار  رتشا  کلام  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دینـش  نوچ  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  تفگ  ارم  شباحـصا  زا  تیاور  هب  ینیادم  فیـس  یبا  نبا 
: تشون رکب  یبا  نب  دمحم  هب  رتشا  کلام  گرم  زا  سپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دمآ و  نارگ  وا  رب  دتسرف  یم  رصم 

میوگب هک  دوبن  ببـس  نادب  نم  راک  نیا.مدوب  هداتـسرف  وت  ورملق  هب  ار  رتشا  کلام  هکنیا  زا  يا  هدش  لولم  هک  متفای  ربخ  ، وت رب  مالس 
ییاورنامرف ۀضبق  رد  هچنآ  رگا  ، ییامن رتشیب  یششوک  اهراک  رد  وت  هک  ما  هتـساوخ  یم  هکنآ  ای  ینک  یم  يدنک  داهج  رما  رد  وت  هک 

نیا زج.تشاد  یهاوخ  رتـشوخ  ار  نآ  وت  تسا و  رتناـسآ  ار  وت  نآ  رب  تموـکح  هک  مداتـسرف  ییاـج  هب  ار  وـت  متفرگ  وـت  زا  یتـشاد 
هب شراگزور  اما.ام  نمشد  ربارب  رد  شوکتخـس  ام  ناهاوخکین  زا  دوب  يدرم  ، مدوب هداتـسرف  رـصم  تراما  هب  هک  ار  يدرم  هک  تسین 

سپ.دانادرگزاب وکین  ییاج  هب  دانک و  فعاضم  شباوث  داب و  دونشخ  وا  زا  ادخ  ، میدونـشخ وا  زا  ام.دیدب  دوخ  گرم  دیـسر و  نایاپ 
ناوارف ار  ادخ.يامنهار  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  هب  ار  مدرم  شاب و  راکیپ  هدامآ  وش و  نوریب  نمـشد  يوس  هب  وت 

ما هداهن  وت  ةدهع  هب  هک  يراک  رد  ار  وت  دنک و  تیافک  ار  وت  تاّمهم  ات  وا  زا  سرتب  هاوخب و  يرای  ناوارف  وا  زا  راد و  دای 
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.میسرب ، دیسر ناوتن  وا  تمحر  هب  زج  هچنآ  هب  ات  دنک  يرای  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ.دناسر  يرای 

.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  ةدنب  هب 

.میوگ یم  دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  يادخ 

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 
زج ما  هداد  ناما  ار  مدرم.ما  هدرک  دربن  جیـسب  نم.نم  زا  رتزوسلد  رتناـبرهم و  شناتـسود  اـب  دـشاب و  نم  زا  رت  نمـشد  نینمؤملا  ریما 
وا هب  وا و  نابهگن  متـسه و  نینمؤملا  ریما  نامرف  وریپ  نم.دنا  هدرک  راکـشآ  ار  ام  اب  تفلاخم  دنراد و  گنج  رـس  ام  اب  هک  ار  یناسک 

.مالسلا و.دیبلط  يرای  دیاب  لاح  ره  رد  ادخ  زا.ما  هداتسیا  ياپ  رب  وا  يورین  هب  مرب و  یم  هانپ 

يرعشا و یسوم  وبا  ینعی  ) .دندوب مکح  ود  نآ  يأر  رظتنم  دنتـشگزاب  نیّفـص  زا  نوچ  ماش  مدرم  : دیوگ (1) يدزا ۀلاوح  نب  هّللا  دبع 
رب دندرک و  تعیب  تفالخ  هب  هیواعم  اب  نایماش  ، دـندش ادـج  رگیدـکی  زا  دـندادب و  دوخ  مکح  دـندمآزاب و  نوچ  (. صاعلا نب  ورمع 
هب هیواعم.دوب  رـصم  هیواعم  ّمه  ۀـمه  ، داتفا فالتخا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دروم  رد  قارع  مدرم  نایم  و.دـش  هدوزفا  هیواعم  ناوت  توق و 

هیواعم.دندوب فلاخم  تخـس  نامثع  نارادـفرط  اب  نایرـصم  رگید  يوس  زا  ، دوب كانمیب  رـصم  مدرم  زا  ، ماش هب  رـصم  یکیدزن  ببس 
نآ هیواعم  دیما  ۀمه.دنراد  فالخ  رـس  یلع  اب  و.دننک  یم  شهوکن  ار  نامثع  نتـشک  هک  دنتـسه  يا  هقرف  اجنآ  رد  هک  دوب  هدـیمهف 

ببس هب  رصم  هب  هیواعم  یگتسبلد.دنزیخرب  شیرای  هب  نانیا  دوش  ریگرد  ( مالسلا هیلع  ) یلع وا و  نایم  رصم  رـس  رب  گنج  رگا  هک  دوب 
.دوب اجنآ  جارخ  یناوارف 

هاطرا نب  رـسب  يرهف و  ۀملـسم  نب  بیبح  یمهـس و  صاعلا  نب  ورمع  نوچ  ، دـندوب وا  اب  هک  ار  شیرق  زا  یعمج  هیواـعم  هک  دـیوگ  و 
وبا طمّـسلا و  نب  لیبحرـش  : نوچ ار  یتعامج  شیرق  ریغ  زا  دیلو و  نب  دـلاخ  نبا  نمحّرلا  دـبع  يرهف و  سیق  نب  كاّحـض  يرماع و 

.هن : دنتفگ ؟ ما هدناوخارف  ار  امش  هچ  يارب  دیناد  یم  دیسرپ  دناوخارف و  ار  ینادمه  کلام  نب  هزمح  یملس و  روعالا 

هک تفگ  - اهنآ زا  یکی  ای  - موق نآ.دنک  يرای  ارم  ادخ  هک  مراد  نآ  دـیما  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هک  يراک  يارب  : تفگ
هک مرادـنپ  : تفگ صاع  نب  ورمع.یهاوخ  یم  هچ  وت  هک  میناد  یمن  زین  اـم  تسا و  هتخاـسن  هاـگآ  دوخ  بیغ  زا  ار  سک  چـیه  ادـخ 

ةرابرد ار  ام  يأر  هک  يا  هدناوخارف  ار  ام  نونکا  هتشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  شمدرم  رامـش  جارخ و  ترثک  ببـس  هب  رـصم  دالب 
تّزع رصم  حتف  رد  هک  نادب  ، يا هدروآ  درگ  يرما  نینچ  ةرابرد  تروشم  يارب  ار  ام  رگا.ینادب  نآ 
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.تنافلاخم ّتلذ  تنانمشد و  يراوخ  زین  تسوت و  نارای  تّزع  تسوت و 

اب ورمع  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  و.ارم  هک  تسا  نامه  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  هچنآ  ورمع  يا  ، تسا تسرد  : داد خساپ  هیواعم 
وا نآ  زا  رـصم  تموـکح  تسا  هدـنز  اـت  هک  دور  ( مالـسلا هیلع   ) یلع گـنج  هب  وا  هارمه  یتروـص  رد  هک  دوـب  هدرک  طرـش  هیواـعم 

: تفگ درک و  دوخ  باحصا  هب  يور  هیواعم.دشاب 

.دیشوپ دهاوخ  عقاو  ۀماج  شلایخ  دراد و  ینامگ  نینچ  صاع  نب  ورمع  تسا  ینعم  نادب  نیا 

نیرتـهب هـک  مدـقتعم  ما  هـّللا  دـبع  وـبا  هـک  نـم  : تـفگ ورمع.دـیوگب  تـسار  - ورمع ینعی  - هـّللا دـبع  وـبا  دـیاش  مـیناد  یمن  : دــنتفگ
.دشاب دننامه  نیقی  هب  هک  تسا  ینامگ  ، اهنامگ

: تفگ دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دوشگ و  نخس  هب  نابز  هیواعم  هاگ  نآ 

دندوب هدمآ  اهنآ.دینادرگ  زوریپ  ناتنمشد  رب  ار  امش  ناسچ  درک و  اهییوکین  هچ  امش  قح  رد  دربن  نیا  رد  دنوادخ  هک  دیدید  ، دعب اما 
دنروآ و رد  دوخ  فرصت  ۀطیح  رد  ار  ناترهش  دنتساوخ  یم.دنتـشادن  دیدرت  چیه  شیوخ  يزوریپ  رد  دننک و  رب  خیب  زا  ار  امـش  هک 

.دننک ریسا  شیوخ  لاگنچ  رد  ار  امش 

جنر و درک و  تیافک  ار  نانمؤم  دربن  ماگنه  هب  ادخ  و.دندرواین  تسد  هب  چـیه  هک  ناس  نآ  ، تشاد رود  امـش  زا  اهنآ  ۀـنیک  دـنوادخ 
دیناسر نایاپ  هب  امش  دوس  هب  ار  يرواد  دنوادخ  دننک و  يرواد  ام  نایم  یناسک  هک  دیدرک  بلط  امش.دربب  امـش  رـس  زا  نانآ  تمحز 

مه زا  ناشعمج  دنکفا و  ینمـشد  فالتخا و  اهنآ  نایم  یلو.داد  یتشآ  مه  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دروآ و  دیدپ  هملک  داحتا  ام  نایم  و 
گنهآ هک  مدید  نانچ.دراد  زوریپ  راک  نیا  رد  ار  ام  هک  تسا  نیا  مدیما.دنتخیر  مه  نوخ  دندز و  رفک  ماهتا  رگیدکی  رب  دـنکارپب و 

؟ تسا ییأر  هچ  راک  نیا  رد  ار  امش  ، منک رصم  دربن 

یم هچ  امـش  : دیـسرپ نارگید  زا  هیواعم.يدینـش  هک  دوـب  ناـمه  نم  يأر  رظن و  مداد و  ربـخ  يدیـسرپ  هـچنآ  زا  ار  وـت  : تـفگ ورمع 
مهم نیا  ات  هک  تفگن  دراد و  يراک  نینچ  گنهآ  مزع و  هک  تفگ  ورمع  : تفگ هیواعم.دیوگ  یم  ورمع  هک  نامه  : دـنتفگ ؟ دـییوگ
اهراک عطاق  یهدنامرف  اب  نارگ  يرکـشل  دیاب.درک  دیاب  هچ  هک  درک  مهاوخ  تراشا  نونکا  : تفگ ورمع.درک  دـیاب  هچ  ار  ام  دـیآ  رب 

دنیاجنآ رد  هک  یناسک  انیقی.ددرگ  لخاد  رصم  هب  دور و  رصم  هب  رکشل  نیا.يراد  ناور  ناشرس  رب  دشاب  وت  دامتعا  دروم  نیما و  هک 
يزوریپ راکیپ  نیا  رد  تیادخ  هک  تسا  نآ  مدیما.دنیآ  درگ  وا  رب  دنهن و  هار  رد  مدق  ام  نانمـشد  دض  رب  وا و  يرای  هب  ، ام يأرمه  و 

.دهد

یمن نیا  زج  يزیچ  : تفگ ورمع  مینک ؟ نانچ  رکـشل  نداتـسرف  زا  شیپ  هک  تسه  يرظن  ییأر و  ار  وت  مه  نیا  زج  ایآ  : تفگ هیواعم 
نیدـب و.مییاشگب  هبتاـکم  باـب  دوخ  نانمـشد  اـب  مه  دوخ و  ناوریپ  اـب  هک  منآ  رب  نم.تسا  رگید  نم  يأر  یلو  : تفگ هیواـعم.مناد 

: هک مینک  لمع  هنوگ 

مینک و توعد  حلـص  هب  تسخن  ار  نامنانمـشد  دـمآ و  میهاوخ  يدوز  هب  هک  میهد  ناشدـیما  میناوخارف و  يرادـیاپ  هب  ار  نامناوریپ 
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ام اب  راکیپ  نودـب  رگا.میزاس  ناـشکانمیب  گـنج  زا  لاـح  نیع  رد  تشاد و  میهاوخ  ناشتمدـخ  ساـپ  مییاـیب  نوچ  هک  میهد  هدـعو 
یگنج رگید  ، دندرک هحلاصم 
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يا و.میناوت  میهاوخب  هک  ناـمز  ره  هک  مینک  یم  زاـغآ  ار  گـنج  هنرگو  میهاوخ  یم  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دوب و  دـهاوخن 
.مناد یم  هتسجخ  ار  اهراک  رد  گنرد  هک  متسه  يدرم  نم  یناد و  یم  هتسجخ  ار  اهراک  رد  باتش  هک  یتسه  يدرم  وت  ، ورمع

گنج هب  راک  زگره  نانآ  وت و  نایم  هک  مرادـنپن  دـنگوس  ادـخ  هب.نک  لمع  تسا  هدومن  ار  وت  ادـخ  هک  يأر  ناـمه  هب  : تفگ ورمع 
.دشکب

: دندوب یلع  نافلاخم  زا  ود  نیا  تشون و  يدنک  جیدح  نب  هیواعم  يراصنا و  دّلخم  نب  هملسم  هب  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  هیواعم 

داد و دهاوخ  گرزب  یشاداپ  ار  امش  نادب  هتخیگنارب و  میظع  يراک  يارب  ار  امش  ّلج  ّزع و  يادخ  ، دعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.تشاد دهاوخ  هتسارآ  ناناملسم  نایم  رد  درک و  دهاوخ  دنلب  امش  ةزاوآ  مان و 

متـس و لها  اب  دیدش و  نیگمـشخ  ادخ  ياضر  يارب  دـشن ، لمع  ادـخ  باتک  مکح  هب  نوچ  دـیدوب و  نامثع  نوخ  ماقتنا  بلاط  امش 
تلود اب  ناهج  نیا  رد  امش.داب  تراشب  ، یکیدزن نیمه  رد  وا  ناتسود  يزوریپ  ادخ و  يدونشخ  هب  ار  امش.دیتساخرب  راکیپ  هب  زواجت 

اب دیشکن و  راک  زا  تسد  سپ.دیآ  هدرازگ  امش  قح  دوش و  یهتنم  تسامش  رطاخ  دنسپ  هک  اجنآ  هب  راک  نیا  ات  ، دیراوخمغ رای و  ام 
رس رب  نونکا  رکـشل  هک  منیب  یم  نانچ.دیناوخارف  شیوخ  تسار  هار  هب  دنا  هدرک  تشپ  امـش  هب  هک  ار  نانآ  دینک و  راکیپ  ناتنمـشد 

و.تسا ماود  رب  تسامـش  ياوه  لیم و  قفاوم  هچنآ  و.تسا  هتفر  نایم  زا  تسین  قفاوم  امـش  تساوخ  اب  هچ  ره  هدـنکفا و  هیاـس  اـمش 
.امکیلع مالسلا 

دمحم ، دوب رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  دمآ و  رـصم  هب  هداتـسرف.داتسرف  (1) عیبس هب  موسوم  دوخ  یلاوم  زا  یکی  اـب  ار  هماـن  هیواـعم 
.دندرک یمن  زاغآ  گنج  دندوب و  كانمیب  وا  زا  یلو  دندوب  هدرک  راکیپ  جیسب  وا  اب  یهورگ.دوب  رصم  یلاو 

دوخ بناج  زا  ات  رایب  نم  دزن  سپس  ، هد جیدح  نب  هیواعم  هب  همان  : تفگ ار  لوسر  ، دناوخ رب  نوچ.داد  دّلخم  نب  هملسم  هب  همان  لوسر 
: تفگ و.درب  وا  دزن  هیواعم  ۀمان  لوسر.مهد  خساپ  وا  و 

.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  هیواعم  دوخ و  بناج  زا  وا  دروآ و  هملسم  دزن  ار  همان  لوسر.نک  نانچ  يوگب  ار  وا  : تفگ

يراک هتخیگنارب  نادـب  نامنمـشد  عفد  يارب  ار  ام  دـنوادخ  میا و  هتفرگ  شیپ  رد  ام  هک  راک  نیا  ، دـعب اـما  ، نایفـس یبا  نب  هیواـعم  هب 
يزوریپ دیما  میراد و  باوث  دیما  دوخ  راگدرورپ  زا  نآ  رد  هک  تسا 
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يارب نونکا  دریگب و  ماقتنا  دـنا  هتفای  شیارگ  ام  ماما  هب  هک  یناسک  زا  يدوز  هب  دـهاوخ  یم  تسا و  هتـساخرب  ام  فالخ  هب  هکنآ  رب 
هدرک يرای  دندوب  داد  لدع و  لها  هک  ار  نانآ  میا و  هدنار  ار  رگنایصع  ۀشیپ  متـس  ره  نیمزرـس  نیا  زا  ام  .تسوپاکت  رد  ام  اب  راکیپ 

هب رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ، داد یهاوخ  ماقم  هاج و  دوخ  ورملق  رد  ، دوخ تموکح  رد  ار  ام  میزیخرب  تیرای  هب  رگا  هک  يدوب  هتفگ.میا 
شبلط هب  میراد و  نآ  گنهآ  هچنآ  رگا  اریز  ، میا هدرکن  نآ  گـنهآ  زگره  هک  تسا  یناـهج  نیا  ۀتـساوخ  يارب  هن  میا  هدـمآ  مشخ 

اهنآ ۀمه  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  ، ادخ نآ  زا  ترخآ  ایند و  سپ.دنادرگ  رسیم  ام  يارب  ادخ  میتسه  شیوزرآ  رد  میا و  هتـساخرب 
وا هداد و  ناـنآ  هب  ار  ترخآ  باوث  نسح  اـیند و  باوث  ادـخ  : تسا هتفگ  اـهنآ  ةراـب  رد  هک  دـهد  یم  دوخ  ناگدـنب  زا  یناـسک  هب  ار 

رامـش ار  ام  تسا و  راکیپ  هدامآ  ام  اب  ام  نمـشد  هک  تسرفب  شیوخ  ناـگدایپ  ناراوس و  رتدوز  هچ  ره  « دراد تسود  ار  ناراـکوکین 
دهاوخ تیور  هب  يزوریپ  ياـهرد  دـنوادخ  دـسر  يددـم  وت  يوس  زا  ار  اـم  رگا.نمـشد  ناـنآ  اـب  اـم  دـنناسرت و  اـم  زا  نانآ.كدـنا 

.لیکولا معن  هّللا و  انبسح  ، هب ّالا  هّوق  و.دوشگ ال 

ناشیا رب  همان  دناوخارف و  شیرق  ریغ  شیرق و  زا  - میدرب مان  هک  - ار هورگ  نآ.دیسر  وا  تسد  هب  همان  نیا  هک  دوب  نیطـسلف  رد  هیواعم 
.درک یهاوخ  حتف  ار  رصم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  تسرفب  رکشل  نونکا  : دنتفگ ؟ دیراد رظن  هچ  نونکا  : ناشتفگ دناوخ و  رب 

یهاپـس رازه  شـش  اب  ار  صاع  نب  ورمع  و.ور  رـصم  هب  نک و  هاپـس  جیـسب  نونکا  ، هّللا دـبع  وبا  يا  : تفگ صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم 
منک و یم  شرافس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  ورمع  يا  : تفگ ار  وا  عادو  ماگنه  هب.دنک  عادو  ات  دمآ  نوریب  رهش  زا  وا  اب  هیواعم.داتسرفب 
هک ار  سک  ره  هک  شرافس  و.تسا  ناطیش  راک  يراک  باتش  هک  گنرد  ییابیکـش و  هب  و.تسا  هتـسجخ  يراک  ارادم ، هک  ارادم  هب 

ار وا  دـیدرگزاب  درک و  هبوت  رگا  هد ، شتلهم  نک و  وفع  دـنک  تشپ  وـت  هب  هک  ار  سک  ره  نک و  لابقتـسا  کـین  دـیآ  وـت  يوـس  هب 
تسا و رتاسر  ار  تجح  ، ینز مادقا  هب  تسد  تخانش  زا  سپ  رگا  هک  اریز  ( دشاب ازس  هک  نک  نآ  تقو  نآ  ) تفاترب رس  رگا  دریذپب و 
دنشاب و وت  دزن  رد  مدرم  نیرت  هدیزگرب  تنارای  هک  دیاب  یتفای  رفظ  رگا  سپ.ناوخب  داحتا  حلـص و  هب  ار  مدرم.تسا  رتهب  نآ  تبقاع 

.نک یکین  مدرم  ۀمه  اب 

رصم هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  نداتسرف 

زا يرکـشل  اب  ار  صاع  نب  ورمع  دنا  هتـشاذگ  ورف  ار  وا  دنا و  هدش  هدـنکارپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع درگ  زا  مدرم  هک  دینـش  هیواعم  نوچ 
رد ورمع  نوچ.دوب  رصم  یلاو  ( مالسلا هیلع  ) یلع يوس  زا  رکب  یبا  نب  دمحم.رصم  کیدزن  ات  تفرب  ورمع.داتسرف  رصم  هب  ماش  مدرم 

: تشون رکب  یبا  نب  دمحم  هب  همان  درک و  گنرد  ، دوب هک  اج  نامه  رد  ورمع.دندمآ  درگ  وا  رب  ناینامثع  دمآ  دورف  اجنآ 

هب همه  دالب  نیا  مدرم.مناـسرب  بیـسآ  وت  هب  ینخاـن  رـس  یتح  مرادـن  تسود  هک.مزیرب  ار  تنوخ  راذـگن  رکب  وبا  رـسپ  يا  ، دـعب اـما 
وت تعباتم  زا  دنا و  هتشاذگاو  ار  وت  نامرف  دنا و  هدش  قفتم  وت  فالخ 
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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  يا  همان  ، همان نیا  هارمه  ورمع  هک  : دیوگ

رد - تسا مارح  شنتخیر  هک  ینوخ  دزیر - یم  ار  يرگید  نوخ  هک  سک  نآ  و.تسا  یگرزب  لابو  متس  نایـصع و  ماجنارـس  ، دعب اما 
زا شیب  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  ام  - تفای دهاوخن  ییاهر  نآ  کلهم  باذع  زا  ترخآ  رد  دنام و  دـهاوخن  ناما  رد  ماقتنا  زا  ایند 

نایم رد  وت.دـشاب  هتـساخرب  وا  فالخ  هب  وت  زا  شیب  دـشاب و  هدرک  دای  يدـب  هب  وا  زا  وت  زا  شیب  دـشاب و  هدرک  نایـصع  نامثع  رب  وت 
يرادنپ یم  سپـس.یتخیر  ار  شنوخ  رگید  ناراوخنوخ  اب  يدرک و  یتسدمه  نارگید  اب  وا  دض  رب  یتخات و  وا  رـس  رب  رگید  یعمج 

زا راید  نآ  مدرم  رتشیب  هک  یناد  یمن  ینیزگ و  یم  رب  ینما  ياج  دوخ  يارب  اجنآ  رد  يور و  یم  يرهـش  هب  هاـگنآ  ، ملفاـغ وت  زا  هک 
مه نم.دنیوج  یم  يرای  وت  دض  رب  نم  زا  دنـسانش و  یم  نخـس  ره  زا  رترب  ارم  نخـس  دننک و  یم  لمع  نم  يأر  هب  دـنا و  نم  نارای 
ادخ اب  نانیا.دنیوج  برقت  ادـخ  هب  وت  اب  دربن  رد  دـنزیرب و  تنوخ  ات  مداتـسرف  وت  رـس  رب  دـنراد  لد  رد  وت  ۀـنیک  تخـس  هک  ار  یموق 

تیمرش و یب  يرگمتس و  ببس  هب  مراد  تسود.مهد  یم  ترادشه  ار و  وت  مراد  یم  رذح  رب  سپ.دنـشکب  ار  وت  هک  دنا  هتـسب  نامیپ 
وا مکـش  رد  هاگ  ار  دوخ  نیبوز  وت  زور  نآ  رد.دنـشکب  ار  وت  دـیتشاد  سوبحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  هک  يزور  رد  نامثع  رب  تزواـجت 
رد صاصق  زا  ار  وت  زگره  دنوادخ  یلو  يوش  هتـشک  هک  مرادـن  شوخ  نم  يدـیرب و  یم  ار  شندرگ  ياهگر  هاگ  يدرک و  یم  ورف 

.مالسلا و.تشاد  دهاوخن  ناما 

: تشون وا  هب  داتسرف و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  دیچیپ و  رد  ار  همان  ود  ره  ، رکب یبا  نب  دمحم 

مه يأرمه و  وا  اب  هک  نانآ  رهـش  مدرم  زا.تسا  هدـمآ  دورف  رـصم  یلاوح  رد  رارج  يرکـشل  اب  صاع  رـسپ  یـصاع  درم  نآ  ، دـعب اما 
لاـم درم و  نم  يارب  تسا  زاـین  رـصم  هب  ار  وـت  رگا.تساهیتسـس  یخرب  نم  بناـج  رد  هک  مـنیب  یم.دـنا  هدـمآ  درگ  وا  رب  دـنتدیقع 

.مالسلا و.تسرفب 

: تشون وا  ۀمان  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع 

مه زا  یهورگ  هدمآ و  دورف  رارج  يرکشل  اب  رصم  ياهیکیدزن  رد  صاع  رسپ  هک  يا  هتفگ.دروآ  تا  همان  دیسر و  وت  لوسر  ، دعب اما 
رد هک  يا  هتفگ  و.دـننامب  وت  دزن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وا  دزن  هب  وا  ناکلـسم  مه  نتفر  هک  تسا  مّلـسم.دنا  هتفر  وا  دزن  هب  شناکلـسم 
هب ار  تنارای  نک و  راوتـسا  ار  ترهـش  ياهوراب.نکم  یتسـس  وت  دننک  یتسـس  نانآ  رگا  ، هن ، ینک یم  یتسـس  ساسحا  شیوخ  ۀهبج 

یگدومزآ و یهاوخکین و  هب  هک  ار  رـشب  نب  هنانک  هاگ  نآ.راـمگب  شیوخ  رکـشل  رد  ناـسوساج  ناـنابهگن و  روآ و  زارف  دوخ  درگ 
يرادیاپ تنمشد  ربارب  رد.متسرف  یم  رکـشل  تیرای  هب  دوش  رـسیم  هک  قیرط  ره  هب  زین  نم.تسرف  موق  نآ  دزن  هب  تسا  هرهـش  يریلد 

كدـنا وا  نایهاپـس  ربارب  رد  وت  نایهاپـس  رامـش  رگا  نک و  راکیپ  نانآ  اب  یتسه  هک  تدـیقع  نآ  رب  رادزاـب و  شوگ  مشچ و  زرو و 
رادتسود ود  نآ  رجاف و  ود  نآ  ياه  همان.دنادرگ  راوخ  ار  رایسب  دهد و  تزع  ار  كدنا  هورگ  دنوادخ  اسب  هچ  تسا 
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هب ، دنـسانش یمن  يزیچ  شیوخ  بیـصن  زا  عتمت  زج  هک  تموکح  رظتنم  ناـکاچ  هنیـس  ود  نآ  ، یهارمگ رد  لدـمه  ود  نآ  ، تیـصعم
ناشخـساپ نونکا  يا  هدادـن  ناشخـساپ  دنتـسه  نآ  قحتـسم  هک  ناس  نآ  نونک  ات  رگا  ، دـنازرلن ار  وت  اهنآ  قرب  دعر.دیـسر و  متـسد 

.مالسلا و.داد  یناوت  ، یهد ناشخساپ  یهاوخب  هک  هنوگ  ره  هک.هد 

.تشون نینچ  هیواعم  ۀمان  خساپ  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیوگ  و 

زا نتـشیوخ  هک  ییوگ  ارم.مهاوخ  یمن  شزوپ  وت  زا  هراب  نآ  رد  نم  هک  يدوب  هتفگ  يزیچ  نامثع  راک  رد.دیـسر  تا  همان  ، دـعب اـما 
نابرهم نم  رب  تلد  ینعی  یناسرت  یم  ندش  هلثم  زا  ارم  و.ینک  یم  یهاوخکین  یهد و  یم  مزردنا  دوخ  لایخ  هب  ، مراد رود  وت  بیسآ 

هطرو رد  دـنوادخ  داـهن و  دـیهاوخ  تمیزه  هب  يور  هک  دییامـش  راـکیپ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نـم  دـیما  ۀـمه  هـک  یلاـح  رد  ؛ تـسا
هب تموکح  نامز  نیا  رد  رگا.تشگدـیهاوخزاب  هتـسکش  دـنکفا و  دـهاوخ  تلذـم  يراوخ و  هب  درک و  دـهاوخ  كاله  ناـترازراک 

دیشکب هک  ار  نانمؤم  اسب  هچ  ای  دیهد  يرای  ناشیراکمتس  رد  هک  ار  ناراکمتس  اسب  هچ  هک  - دنگوس مدوخ  ناج  هب  - دتفا امـش  تسد 
ام یلع  ناعتـسملا  هّللا  تسا و  ناگدنـشخب  نیرت  هدنـشخب  وا  ددرگ و  یمزاب  وا  هب  اهراک  تسادـخ و  هب  همه  تشگزاب.دـینک  هلثم  ای 

.نوفصت

: تشون صاعلا  نب  ورمع  ۀمان  خساپ  رد  مه  يا  همان  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیوگ  و 

هب.دسر بیسآ  - ینخان ردق  هب  - ارم وت  زا  هک  يرادن  تسود  هک  يرادنپ  یم.ییوگ  یم  هچ  هک  متسناد  مدناوخ و  ار  تا  همان  ، دعب اما 
و.یتسین شیب  یمهتم  نم  رظن  رد  ، هکنآ لاح  ینم و  هاوخ  ریخ  هک  يا  هدومناو  نانچ  و.ییوگ  یم  غورد  هک  مهد  یم  تداهـش  ادـخ 

راد و دنتـسه و  وت  ۀتـسد  راد و  دنا  نینچ  هک  ییاهنآ  ، دنا هدش  نامیـشپ  نم  تعباتم  زا  دـنا و  هتفگ  كرت  ارم  رهـش  لها  هک  يا  هتفگ 
.تسا نابهگن  نیرتهب  وا  تسا و  سب  ار  ام  نایناهج  راگدرورپ  نآ  ، ادخ.میجر ناطیش  ۀتسد 

.تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  نآ  ما  هدرک  لکوت  هدنیاشخب  دنمزوریپ  دنوادخ  رب 

درک و شیاتس  ار  ادخ  ، دنار نخس  مدرم  يارب  رکب  یبا  نب  دمحم.دمآ  شیپ  رهـش  هب  دورو  گنهآ  هب  صاع  نب  ورمع  : دیوگ ینیادم 
: تفگ داتسرف و  دورد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ رب 

هدرک دربن  زاس  کنیا  ، دنزورفا یم  هنتف  شتآ  دنا و  هقرغ  تلالـض  رد  اپارـس  دـنرد و  یم  تمرح  ةدرپ  هک  یموق  ، نانمؤم يا  ، دـعب اما 
دهن هار  رد  مدق  نامجاهم  اب  رازراک  يارب  تسا  راگدرورپ  شزرمآ  تشهب و  ناهاوخ  سک  ره.دنروآ  یم  امش  يوس  هب  رکشل  دنا و 

.دزیوآ رد  نانآ  اب  ادخ  يارب  و 

.دییآ تکرح  رد  ، دنراکیپ ةدامآ  هک  هدنک  ۀلیبق  زا  هورگ  نآ  رشب و  نب  هنانک  اب  هارمه  ، دانک تمحر  ار  امش  دنوادخ 

هب ورمع.دنام  رهـش  رد  نت  رازه  ود  دودح  اب  زین  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـندش و  دربن  راپـسهر  رـشب  نب  هنانک  اب  نت  رازه  ود  هب  کیدزن 
یم شیپ  هب  رکـشل  رگیدکی  سپ  زا  هورگ  هورگ  دش و  کیدزن  هنانک  هب  ورمع.دوب  دمحم  رکـشل  همدقم  رب  هنانک  دمآ و  هنانک  يوس 

شیپ نایماش  زا  یهورگ  نوچ.داتسرف 
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 . دنتشگ یمزاب  ورمع  دزن  هب  ات  تسکش  یم  مه  رد  ار  نآ  درک و  یم  تمواقم  کین  هنانک  ، دنتخات یم 

نوچ.دیـسر رد  نارگ  یهاپـس  اب  جیدح  نب  هیواعم.دناوخ  شیرای  هب  داتـسرف و  يدنک  جیدح  نب  هیواعم  دزن  دـید  نانچ  ورمع  نوچ 
: دناوخ یم  دز و  یم  ریـشمش  هب  ار  هیواعم  نارای  هنانک.دـندش  هدایپ  زین  وا  نارای  ، تسج ورف  بسا  زا  داتفا  هاپـس  نآ  رب  مشچ  ار  هنانک 

ِِهتْؤـُن اهراشاْینُّدـلا  َباـهراشاَوث  ْدُِری  ْنَم  ًـالَّجَُؤم َو  ًاـباهراشاتِک  ِههراـشاّللا  ِنْذِإـِب  هراـشاّالِإ  َتوُـمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناـهراشاک  اـهراشام  «َو 
تداهـش هب  ات  دز  یم  ریـشمش  نانچمه  و  « (1) َنیِرِکاهراشاّشلا يِزْجَنَـس  اهراشاْهنِم َو  ِِهتُْؤن  ِهَرِخْآلا  َباهراشاَوث  ْدُِری  ْنَم  اـهراشاْهنِم َو 

.دانک تمحر  شیادخ.دیسر 

هیلع هّللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

نوچ.دـندوب هدـش  هدـنکارپ  شدرگ  زا  دـمحم  نارای.داهن  يور  رکب  یبا  نب  دـمحم  يوس  هب  تشک  ار  هناـنک  صاـع  نب  ورمع  نوچ 
هب صاع  نب  ورمع.تفرگ  اوأم  اجنآ  رد  ، دیـسر يا  هبارخ  هب  دوخ  هار  رـس  رب  ات  داـتفا  هار  هب  دـمآ و  نوریب  دـید  اـهنت  ار  دوخ  دـمحم 

زا.دیـسر نامجع  زا  نت  دنچ  هب  ، دیـشک یم  رـس  اج  ره  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نتفای  يارب  هک  جـیدح  نب  هیواعم  دـمآ  رد  (2) طاطسف
رد يدرم  متفر  هبارخ  نالف  هب  نم  : تفگ اهنآ  زا  یکی  سپ.هن  : دـنتفگ.دنا هدروخن  رب  شدنـسانشن  هک  یـسک  هب  ایآ  هک  دیـسرپ  ناـنآ 

دـنداهن و يور  هبارخ  يوس  هب  ناباتـش  تسا و  دـمحم  دوخ  وا  هک  دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  : تفگ جـیدح  نبا.دوب  هتـسشن  اـجنآ 
.دندرب طاطسف  هب  ار  وا.دوب  ندرم  هب  کیدزن  یگنشت  زا  ، دندروآ شنوریب 

مراذگ یمن  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  ار  ورمع  تسج و  رب  ، دـمآ مشخ  هب.دوب  هیواعم  رکـشل  رد  (3) رکب یبا  نب  نمحرلا  دـبع  شردارب 
نب هیواعم  دزن  ورمع   . رادزاـب دـمحم  نتـشک  زا  ار  وا  تسرفب و  سک  جـیدح  نب  هیواـعم  دزن.دیـشکب  هتـسب  تسد  ریـسا و  ار  مردارب 

رب تسد  دمحم  زا  نم  دیشک و  یم  ار  رشب  نب  هنانک  نم  ّمع  رسپ  امش  : تفگ هیواعم.روایب  نم  دزن  ار  دمحم  هک  داتـسرف  سک  جیدح 
نم هب  بآ  هرطق  کی  : تفگ دـمحم  «(4) دیتسه ناما  رد  هک  هدـمآ  اهباتک  رد  ای  دـنرتدنمورین  ناشیا  زا  امـش  رافک  اـیآ  » .زگره مراد ؟

هنـشت هاـنگ  یب  ار  ناـمثع  امـش.مهد  وت  هب  بآ  يا  هرطق  رگا  دراد ، هنـشت  بل  ارم  هراوـمه  دـنوادخ  : تفگ جـیدح  نب  هیواعم.دـیهد 
نیلـسغ میمح و  ار  وت  ادخ  مشک و  یم  هنـشت  رکب  وبا  رـسپ  يا  ار  وت  درک و  باریـس  تشهب  ياراوگ  بارـش  زا  ار  وا  ادـخ  دـیتشک و 

.دناشونب

هب ، دـنناشونب هچ  سک  ره  هب  ناـهج  نآ  رد  هک  تسین  وـت  تسد  هب  راـک  نیا  ، هـالوج يدوـهی  نز  رـسپ  يا  : تفگ رکب  یبا  نب  دـمحم 
هکنآ دنراد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  ار و  وت  نادننامه  ار و  وت  ینعی  ، ار شنانمشد  دنک و  باریـس  ار  شناتـسود  هک  تسادخ  تسد 

.دهد نیلسغ  (5)و  میمح ، يراد شتسود  وت 

.دیدرک یمن  يزارد  نابز  دح  نیا  هب  ات  زگره  ، دوب نم  تسد  رد  مریشمش  رگا  ، دنگوس ادخ  هب 

رگا : تفگ دمحم  منز  یم  ششتآ  منک و  یم  هدرم  رخ  نیا  مکـش  رد  ار  وت  ؟ درک مهاوخ  هچ  وت  اب  یناد  یم  : تفگ جیدح  نب  هیواعم 
زا ارم  هک  ار  یـشتآ  نآ  ادخ  هک  مراد  نآ  دیما  ، دنگوس ادخ  هب.دیا  هدرک  نینچ  ادخ  يایلوا  اب  اسب  ، درادـن یگزات  ، دـینک نینچ  نم  اب 

درس و نم  رب  یناسرت  یم  نآ 
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ره میهد و  یم  وا  هب  دـشاب  یناـهج  نیا  باوث  ناـهاوخ  سک  ره.تسا  بوتکم  تدـم  ، دریم یمن  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  سک  چـیه  - 1
/. 145 نارمع لآ.داد  میهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  میهد و  یم  وا  هب  دشاب  یناهج  نآ  باوث  ناهاوخ  سک 

هدومن انب  ، درک حتف  ار  رصم  هک  يرجه  لاس 20  رد  صاعلا  نب  ورمع  ار  رهش  نیا.لین  یقرش  لحاس  رد  رصم  رد  يرهش  ، طاطـسف - 2
( توقای نادلبلا  مجعم  ) .دوب

اهدـعب هک  دوب  رافک  ةرمز  رد  ردـب  گنج  رد.دوب  هشیاع  ردارب  ردام  ردـپ 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  رد.دروآ  مالسا 

44 رمق - 4
.دیآ یم  نوریب  منهج  لها  مکش  زا  هک  تسا  يدیلپ  كرچ و  نیلسغ  ناشوج و  بآ  میمح  - 5
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نایدورمن دورمن و  اب  هک  دنک  نانچ  تنارای  وت و  رب  دینادرگ و  تمالس  درس و  میهاربا  دوخ  تسود  رب  هک  ناس  نآ  ، دنادرگ تمالس 
دوخ منهج  بیهل  رد  - درک صاع  نب  ورمع  هب  هراـشا  - ار نیا  نایفـس و  یبا  نب  هیواـعم  تماـما  ار و  وت  ادـخ  هک  مراد  نآ  دـیما.درک 

.دزورفا رب  شیپ  زا  شیب  ار  نآ  دوش  مک  شا  هلعش  هک  نامز  ره  دنازوسب و 

نخـس نامثع  زا  : تفگ دمحم.مشک  یم  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هکلب  ، مشک یمن  يراکمتـس  رـس  زا  ار  وت  نم  : تفگ جیدح  نب  هیواعم 
هدرک لزان  ادـخ  هچنآ  هب  هک  ناـنآ  :» دـیامرف لـج  زع و  يادـخ  دومن و  نوگرگید  نآرق  مکح  درکن و  لـمع  قح  هب  ناـمثع  ، يوگم

وا اب  ام  ینمـشد  ببـس  هک  دـش  یلامعا  بکترم  نامثع  (1) دنناقـساف ای  دنناراکمتـس  رگید  تایآ  رد  »و  .دننارفاک دـننک  یمن  يرواد 
شندرگ دیـشک و  شیپ  ار  وا  جیدح  نب  هیواعم.دنتـشک  ار  وا  زین  مدرم.تفریذپن  ، دیوج هرانک  ییاورنامرف  دنـسم  زا  هک  میتساوخ.دش 

.دز شتآ  داد و  اج  رخ  مکش  نورد  رد  وا  رکیپ  سپس  ، دزب ار 

نایفس یبا  نب  هیواعم  زامن  ره  یپ  رد  ، سپ نآ  زا.درک  یبات  یب  يراز و  تخـس.دیسر  هشیاع  نینمؤملا  ما  وا  رهاوخ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
.درک یم  نیرفن  ار  جیدح  نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  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 كاپان  نوعلم و  يدرم  جیدح  نب  هیواعم 

هیلع ) نسح.تفر هنیدـم  دجـسم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  دزن  جـیدح  نب  هیواعم  : دـیوگ (2) فوـع یبا  نب  دواد 
هب ؟ ینک یم  ّبس  ار  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  یتسه  یـسک  وت  ، هیواـعم يا  وت  رب  ياو  : تفگ ار  وا  ( مالـسلا

نماد هک  - دتفا وا  رب  هدید  هک  دشاب  نآ  تقایل  ار  وت  هک  مرادن  نامگ  دنچ  ره  دید - یهاوخ  ار  وا  دوشب  تمایق  زور  رگا  دنگوس  ادخ 
.دننک رود  بآ  زا  ار  بیرغ  نارتشا  هک  ناس  نآ  دنز  یم  نیقفانم  يور  رب  هدز و  رمک  رب 

بابک هب  بل  دوب  هدـنز  ات  دروخن و  هدـش  باـبک  تشوگ  زگره  سپ  نآ  زا  هک  دروخ  دـنگوس  هشیاـع  : دـیوگ (3) داّدش نب  هّللا  دـبع 
.جیدح نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  دروخ  نیمز  رب  رس  هب  : تفگ یم  دیزغل  یم  شیاپ  هک  راب  ره  و.دزن 

هودنا ، دیـسر سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  هب  دوب  هدمآ  وا  رـس  رب  هچنآ  رکب و  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  هک  یتقو  : دـیوگ (4) قاحسا وبا 
.دش يراج  نوخ  شیاهناتسپ  زا  هاگان  هب  و.تفر  دوخ  يّالصم  هب  دروخ و  ورف  دوخ 

ییوگ هک  دـید  باوـخ  رد  دوـب  وا  ۀـجوز  هک  سیمع  تنب  ءامـسا.دوب  هتفر  يا  هوزغ  هب  رکب  وـبا  : دـیوگ (5) ءاّونلا ریثک  لیعامـسا  وبا 
دوب هدـید  هک  یباوخ  زا  دـمآ و  هشیاع  دزن  ءامـسا.دراد  نت  رب  دیفـس  يا  هماج  تسا و  هدرک  باضخ  اـنح  هب  ار  شیر  رـس و  شیوش 

نآ تسا و  نوخ  باـضخ  نآ  هدـش و  هتـشک  رکب  وبا  هک  تسا  نیا  شریبعت  دـشاب  تسار  تباوخ  رگا  : تفگ هشیاـع  درک  شهاـگآ 
دیفس ۀماج 
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.هدئام ةروس  تایآ 44،45 و 47  زا  هتفرگ  رب  - 1
بیرقت ) تسا ( مالـسلا هیلع  ) قداـص رفعج  ماـما  باحـصا  زا  هعیـش و  ناـیوار  زا  ، فاّـحجلا وبا  یمیمت  دـیوس  فوـع  یبا  نب  دواد  - 2

( یسوط خیش  لاجر  بیذهتلا و 
( مالسلا هیلع  ) یلع رانک  رد  ناورهن  گنج  رد  ناشیا  تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا.تشاد  هینک  دیلولا  وبا.داهلا  نب  دادش  نب  هّللا  دبع  - 3

.دیسر لتق  هب  لاس 81  هب  لیجد  دربن  رد  درک و  جورخ  فسوی  نب  جاجح  رب.دوب 
ینب یلاوم  زا  یسود  قاحـسا  وبا  ای  ةرامش 37) هب  كر  ) .دشاب یعیبس  قاحـسا  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  ، قاحـسا وبا  - 4

.مشاه
.اه هویم  رگید  امرخ و  هتسه  ینعی  اون  ةدنشورف  ءاّون  - 5
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وا هیرگ  ببـس  زیچ  هچ  : دیـسرپ.دید ناـیرگ  ار  وا  دـش و  لـخاد  ( هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ.تفرگ نتـسیرگ  سپـس.تسوا  نـفک 
نآ هدرک و  لقن  شیارب  دوب  هدـید  هک  ار  یباوخ  ءامـسا  یلو  هدرزاین  ار  وا  یـسک  (، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  ای  : دـنتفگ ؟ هدـش

رادید ءامـسا  اب  ددرگ و  یمزاب  تسردنت  رکب  وبا  هدرک  نایب  هشیاع  هک  تسین  نانچ  ریبعت  : تفگ.دـندرک تیاکح  ربمایپ  يارب  باوخ 
یم ناقفانم  نارفاک و  مصخ  ار  رـسپ  نآ  دـنوادخ.دمان  یم  دـمحم  ار  وا  هک  دروآ  یم  يرـسپ.دریگ  یم  راب  وا  زا  ءامـسا  دـنک و  یم 

لوسر هک  دش  نانچ  يرآ.دازرمایب  شیادخ  ، دش هتشک  زور  نآ  رد  هک  دوب  رکب  یبا  نب  دمحم  نامه  وا  دش و  هداز  رـسپ  نآ.دنادرگ 
.دوب هداد  ربخ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا

: تشون هیواعم  هب  ار  رشب  نب  هنانک  رکب و  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  صاع  نب  ورمع  : دیوگ و 

دنتفاترب رس  قح  زا  یلو  میدرک  توعد  تنس  باتک و  هب  ار  نانآ.میدید  رصم  رکشل  اب  ار  رشب  نب  هنانک  رکب و  یبا  نب  دمحم  ، دعب اما 
دز نانآ  تشپ  رـس و  رب  دینادرگ و  زوریپ  ار  ام  ادخ.میدرک  داهج  ناشیا  اب  سپ.دنتفرگ  شیپ  رد  شیوخ  تلالـض  هار  هناروکروک  و 

.مالسلا و.ار  نایناهج  دنوادخ  ساپس.دندش  هتشک  رشب  نب  هنانک  رکب و  یبا  نب  دمحم.دینادرگ  ام  ریسا  و 

مالسلا هیلع  یلع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  ندیسر 

نب دمحم  بناج  زا  بعک  دج  نیعق  نب  هّللا  دبع  هک  مدوب  هتسشن  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  ، دنگوس ادخ  هب  : دیوگ (1) هّللا دبع  نب  بدنج 
.دنسرب شدایرف  هب  هک  تساوخ  دمایب و  رکب  یبا 

دجسم رد  ناگمه  هک  داد  ادن  ار  مدرم  تساخ و  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دوب رصم  یلاو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يوس  زا  رکب  یبا  نب  دمحم 
دورد ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  ) دـمحم رب  دروآ و  ياـج  هـب  يادـخ  ياـنث  دـمح و  ، دــش ربـنم  رب  وا  دــندمآ و  درگ  مدرم.دــنیآ  درگ 

یم دـسر و  یم  امـش  شوگ  هب  هک  تسا  رـصم  مدرم  امـش  ناردارب  رکب و  یبا  نب  دـمحم  داـیرف  نیا  ، مدرم يا  : تفگ سپـس  ، داتـسرف
.تسا هدرب  اهنآ  رس  رب  رکشل  امش  نمشد  ادخ و  نمشد  نآ  ،(2) هغبان رسپ  ، دیسر ناشدایرف  هب  هک  دنهاوخ 

هک دنشاب  امش  زا  رتدحتم  دوخ  تلالض  لطاب و  رد  ، دنرپسهر توغاط  هار  رد  دنور و  یم  لطاب  يوس  هب  هک  ناهارمگ  هک  دابم  نانچ 
.تسا قح  هار  ناتهار 

رتهب شمدرم  تسا و  ماش  زا  رتشیب  یسب  رصم  تاریخ  اهتمعن و  ادخ  ناگدنب  يا.دیباتشب  ناشیا  يوس  هب  يرای  يدردمه و  يارب  سپ 
- دیورب هعرج  هب.تسامش  نمشد  يراوخ  امش و  تزع  امش  تسد  رد  رصم  ندنام  هک.دیوش  بولغم  رـصم  رد  هک  دابم.ماش  مدرم  زا 

.مییآ درگ  اجنآ  رد  ادرف  ناگمه  - دهاوخ ادخ  رگا  - ات - هریح هفوک و  نایم  تسا  یناکم  هعرج 

مه نـت  دــص  یتــح  درک  گــنرد  زورمین  اــت.داتفا  هار  هـب  هـعرج  يوــس  هـب  دوــخ  هاــگپ  دادــماب  زور  رگید  ( مالــسلا هــیلع  ) یلع
رد نانآ  دناوخارف  ار  ناشفارشا  هاگنابش   . دیدرگزاب ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندماین
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.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  يدزا  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 

مهد یم  نامرف  نوچ  هک  یمدرم  امـش  هتخاـس  امـش  راـتفرگ  ارم  ،و  هدومرف ردـقم  هتخاـس و  ررقم  هچنآ  رب  ار  ادـخ  میوگ  یم  ساـپس 
گنرد همه  نیا  نم  يرای  رد  ارچ  - دیناردپ یب  امـش  هک  میوگ  یمن  - .دـییوگ یمن  خـساپ  مناوخ  یم  ارف  نوچ  دـینک و  یمن  تعاطا 

- دسر ارف  نم  گرم  شاک  دنگوس  ادخ  هب.ایند  نیا  رد  ، ّتلذم ای  داب  امش  رب  گرم.دیگنج  یمن  ناتقح  نتفرگ  يارب  ارچ  دینک و  یم 
نآ رب  امش  هک  تسین  ینییآ  چیه  ایآ.مراد  یمن  شوخ  ار  امش  تبحـص  نم  هک  ، دتفا ییادج  امـش  نم و  نایم  -و  دیـسر دهاوخ  ارف  و 

کی ار  امش  دالب  نمشد  هک  دیدینش  دوخ  شوگ  هب  دوخ  ؟ دروآ ناتمشخ  هب  هک  تسین  تیمح  نادنچ  امـش  دوجو  رد  ایآ  دییآ  درگ 
دناوخ یم  ارف  ار  هلفس  اپورس و  یب  مدرم  یتشم  هیواعم  هک  تسین  یتفگـش  نیا  ایآ.دنک  یم  موجه  هلمح و  امـش  رب  دریگ و  یم  کی 

ای ود  ای  کی  لاس  ره  رد  ار  نانیا.دشاب  هدناسر  يددم  هنیزه  رد  ای  دشاب  هدیـشخب  یلام  نانآ  هب  هکنآ  یب  ، دـننک یم  شتباجا  نانآ  و 
یم ارف  دیتسه  رادنید  مدرم  يایاقب  دیدنمدرخ و  فیرـش و  یمدرم  هک  ار  امـش  نم  دراد و  یم  لیـسگ  دـهاوخب  هک  اج  ره  هب  راب  هس 

یمرب نم  فالخ  هب  دیوش و  یم  هدنکارپ  نم  درگ  زا  دینیشن و  یم  دوخ  ياه  هناخ  رد  اما  مشخب  یم  لام  مناسر و  یم  ددم  مناوخ و 
.دیزیخ

هب يزاـین  هچ  يوـش  گرم  زا  سپ   » هـک تـسرفب  نـم  اـب  ار  مدرم  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تـفگ تساـخرب و  (1) یبحرا بعک  نب  کـلام 
تسیرگن و مدرم  ةرهچ  هب  هاگنآ.تسین  هراکم  لـمحت  اـب  زج  کـین  شاداـپ  مدوب و  هتخودـنا  يزور  نینچ  يارب  شیوخ  ناـج  « رطع

ریما ای.دینک  رازراک  ناتنمشد  اب  دییامن و  شیرای  دناوخ  یم  ارف  ار  امش  هک  نونکا  دینک و  تباجا  ار  ناتماما  دیـسرتب و  ادخ  زا  : تفگ
.مور یم  نمشد  گنج  هب  ، نم کنیا  ، نینمؤملا

کلام دزن  یسک  دیشک  هام  کی.دنوش  رصم  راپسهر  بعک  نب  کلام  اب  هک  دهد  رد  ادن  شا  يدانم  دعس  ات  دومرف  ( مالسلا هیلع  ) یلع
هاگرکشل رهـش  جراخ  رد  دش و  نوریب  هفوک  زا  نانآ  اب  کلام  دمآ  درگ  وا  رب  يرامـش  نوچ.دنتـشاد  یمن  شوخ  ار  وا  ییوگ  ، تفرن

هدش عمج  هک  یناسک  ۀمه  درک  رظن.دمآ  نوریب  رهـش  زا  وا  اب  مه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دمآ تکرح  رد  رـصم  يوس  هب  هاگنآ.درک  اپرب 
رگم دیـسرب  نانآ  هب  هک  مرادنپن  دنگوس  ادخ  هب.دییآ  تکرح  رد  ادخ  مان  هب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب نت  رازه  ود  دودح  دندوب 

.دشاب هدش  هتخاس  ناشراک  هک  یتقو 

دبع مه  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  رـصم  زا  يراصنالا  هّیزغ  نب  جاجح  هک  دوب  هدرپس  هار  بش  جنپ  رکـشل  نیا  اب  بعک  نب  کلام 
رد رکب  یبا  نب  دـمحم  اب  يراصنا  یلو  ماش  رد  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع سوساج  يرازف.دیـسر  رد  ماش  زا  يرازف  ّبیـسم  نب  نمحرلا 

هدوب ماش  رد  هک  تفگ  يرازف  تفگزاب و  دوب  هدید  دوخ  مشچ  هب  هچنآ  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  باب  رد  يراصنا.دوب  رـصم 
دوب و هدیسر  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  تراشب  صاع  ورمع  يوس  زا  هک 
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رکب یبا  نب  دمحم  لتق  زا  هدش و  ربنم  رب  هیواعم  هدیـسر  یم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  رـصم و  حتف  زا  یپرد  یپ  ییاهربخ 
يزور ، دـننک ینامداش  زور  نآ  لثم  هک  مدوب  هدـیدن  ار  ماش  مدرم  زگره  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ يراصنا.تسا  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم 

ام دـننامداش  وا  لـتق  زا  ناـنآ  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ، يرآ : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دیـسر اـهنآ  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  لـتق  ربـخ  هـک 
.شیب ربارب  دنچ  یتح  ، مینوزحم

 . دینادرگزاب هار  زا  ار  وا  داتسرف و  بعک  نب  کلام  یپ  زا  ار  یماش  حیرش  نب  نمحرلا  دبع  ( مالسلا هیلع  ) یلع سپ 

رب سپ.دوب  راکـشآ  وا  ةرهچ  رب  هودنا  نیا  ناشن  هک  ناس  نآ  ، دش نیگهودنا  تخـس  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  يارب  تساخ و 

هب ار  مالسا  دنزاس و  یم  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  متـس و  روج و  نارادتـسود  نارجاف و  یتعامج  ار  رـصم  هک  دینادب 
يدنوادخ ناتسآ  رب  نونکا  وا  - دانک تمحر  شیادخ  - دیسر تداهـش  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  دندرک و  فرـصت  دنهاوخ  یم  ههارژک 

شاداـپ هار  هـب  مـشچ  دوـب و  یهلا  ياـضق  راـظتنا  رد  هراوـمه  مدوـب  هتخانــش  ار  وا  هـک  ناـمز  نآ  زا  دــنگوس  ادــخ  هـب.دراد  ياـج 
راک رد  هک  منک  یمن  تمالم  ار  دوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  و.تسود  ار  نانمؤم  راقو  یمرن و  دوب و  نمـشد  ار  نارجاف  ياهیباتجک.وا 

مسانش یم  ار  رطخ  دراوم  مهن و  یم  هار  رد  مدق  ، مهاگآ کین  یشکرکشل  يرواگنج و  هب  نم.ما  هدومن  یناوتان  ای  ما  هدرک  یهاتوک 
رد ادن  اراکـشآ  ناهاوخ  دایرف  نوچ  دنلب و  دایرف  اب  مدناوخ  يرای  هب  ار  امـش  اما.تسا  تسرد  راوتـسا و  ما  هشیدـنا  یهدـنامرف  رد  و 

زا.دیدرگ رادومن  راک  راوگان  بقاوع  ات  دیدرکن  تعاطا  نم  نامرف  دیدینـشن و  نم  نخـس  امـش  دیـسر و  دایرف  هب  مدرم  يا  هک  مداد 
تسا زور  هاجنپ  زا  شیب.دیسر  ناوت  يدوصقم  هب  امـش  يدرمیاپ  هب  هن  تفرگ و  ناوت  یماقتنا  امـش  يرای  هب  هن  هک  دیناسک  هنوگ  نآ 
نیمز هب  و.دیدیلان  ، دلانب یگتسخ  زا  دشاب و  هتفاکش  شیاهجفل  هک  يرتشا  نانوچ  مدوب  هدرک  توعد  ناتناردارب  يرای  هب  ار  امـش  هک 

زا هک  هاگنآ  ات.دزودنا  یباوث  هار  نیا  زا  دهاوخ  یمن  درادن و  لد  رد  نمـشد  اب  داهج  گنهآ  هاگ  چیه  هک  یـسک  دننامه  دـیدیبسچ 
نم دزن  « دـنرگن یم  ناـنآ  دنـشک و  یم  گرم  يوـس  هب  ار  ناـنآ  ییوـگ  هکناـنچ  » ناوتاـن لاـحناشیرپ و  یهاپـس  كدرخ  امـش  ناـیم 

.تفر دوخ  ماقم  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپس.داب  امش  رب  گرم.دمآ 

: تشون نینچ  يا  همان  دوب  هرصب  یلاو  هک  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ
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.ادخ تمحر  داب و  وا  رب  مالس.سابع  نب  هّللا  دبع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

همان مدرم  هب  اهراب.میناد  یم  ّلج  زع و  يادخ  دزن  رد  نونکا  ار  وا.دیسر  تداهـش  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  دش و  هدوشگ  رـصم  ، دعب اما 
ارف راکـشآ  ناهن و  رد  مدناوخ و  يرای  هب  دوش  ریگرد  گنج  هکنآ  زا  شیپ  ار  نانآ  مداتـسیا و  ناشلباقم  رد  راک  زاغآ  رد  متـشون و 
ارم مه  یعمج  دندرک و  يرامیب  راهظا  غورد  هب  یـضعب  دندمآ و  هارکا  اب  ناشیا  زا  يرامـش.مدرک  توعد  مهزاب  مهزاب و  مدناوخ و 
رگا ، دنگوس ادخ  هب.دنادرگ  ما  هدوسآ  يدوز  هب  دناهرب و  ناشیا  زا  ارم  هک  مهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  زا.دنتـسشن  هناخ  رد  هتـشاذگاو 
یتح تساوخ  یمن  ملد  ، نانآ اب  راکیپ  ۀصرع  رد  گرم  هب  یگتسبلد  مراد و  نمشد  اب  ییورایور  رد  تداهـش  يوزرآ  هک  دوب  نیا  هن 

يراـک ره  رب  وا  هک  دـیآ  نومنهر  دوخ  تیادـه  دوخ و  ياوـقت  هب  ار  وـت  ار و  اـم  ادخ.متـسیز  یم  مدرم  نیا  ناـیم  رد  مه  زور  کـی 
.مالسلا و.تساناوت 

: تشون وا  خساپ  رد  سابع  نب  هّللا  دبع 

ادـخ و تمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  ، داب وت  رب  مالـس.سابع  نب  هّللا  دـبع  ادـخ  ةدـنب  زا  (، مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  هب 
.وا تاکرب 

زا ار  وت  هک  يدوب  هتـساوخ  تراگدرورپ  زا  ،و  يدوب هتفگ  نخـس  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رـصم و  حـتف  زا.دیـسر  تا  همان  ، دـعب اما 
هب يدوز  هب  ار  وت  دزارفا و  رب  تنامرف  دراد و  یلاعتم  وت  نخـس  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  نم  دـناهرب و  يا  هدـش  نانآ  راتفرگ  هک  یمدرم 

تسوت و ياعد  ةدـننک  تباجا  تسوت و  ةدـنهد  تزع  تسوت و  زاسراک  دـنوادخ  هک  نادـب.دناسر  يراـی  نامـسآ  ناگتـشرف  يورین 
اهراـک رد  زاـغآ  رد  مدرم  هک  دوش  اـسب  هک  مهد  یم  ربـخ  ، نینمؤملا ریما  اـی  ، ار وت.تسوت  نمـشد  هدـنراد  راوخ  هدـننک و  بوـکرس 

ارادم نانآ  اب  ،و  نینمؤملا ریما  ای  ریگم  تخـس  ناشیا  رب  سپ.دنوش  لاّعف  کین  دنیآ و  طاشن  هب  ماجنارـس  یلو  يدنک  دننک و  گنرد 
.مالسلا و.تسا  هدنسب  ار  يراتفرگ  ره  دنوادخ.بلط  يرای  ادخ  زا  ناشیارب  راد و  ینازرا  ناشیا  رب  شیوخ  ناسحا  يامن و 

هّللا همحر  رکب  یبا  نب  دـمحم  گرم  رد  ار  وا  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هرـصب  زا  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  : دـیوگ فیـس  یبا  نـبا  و 
.تفگ تیلست 

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  هبتع  نب  مشاه  هک 
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رگم دش  یمن  هتـشک  درک و  یمن  یلاخ  وا  نارای  صاع و  نب  ورمع  يارب  ار  نادیم.مدوب  هداد  تراما  ار  وا  رگا  ، دنگوس ادـخ  هب.مهد 
داتسیانزاب ششوک  زا  تشاد  ناوت  ات  منک  یمن  شهوکن  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هتبلا.درشف  یم  فک  رد  نانچمه  ار  شریـشمش  هکنآ 

.دمآ هک  دمآ  نآ  وا  رس  رب  و 

هیلع ) یلع.ینک یم  یباــت  یب  رایــسب  رکب  یبا  نــب  دــمحم  گرم  رد  نینمؤــملا  ریما  اــی  : دــنتفگ ار  ( مالــسلا هــیلع  ) یلع : دــیوگ و 
.مدرمش یم  دوخ  دنزرف  ار  وا  مدوب و  وا  ردپ  نم.دوب  ردارب  ار  منادنزرف  ، دوب نم  ةدرورپ  وا  ، منکن ارچ  : تفگ ( مالسلا

ندش هتشک  زا  دعب  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀمان 

هّللا همحر  رکب  یبا  نب  دمحم 

دبع روعا و  ثراح  ینرعلا و  هّبح  ّيدع و  نب  رجح  قمحلا و  نب  ورمع  هک  دنک  تیاور  بدنج  دوخ  ردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دبع 
ار ام  شدنتفگ.دنتفای  نیزح  نیگمغ و  ار  یلع.دوب  رـصم  حتف  زا  دـعب  نیا  دـندش و  لخاد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  أبـس  نب  هّللا 
زا رـصم  ؟ دـیا هتفای  تغارف  یلئاسم  نینچ  حرط  يارب  اـیآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ییوگ یم  هچ  رمع  رکب و  وبا  ةراـب  رد  هک  يوگب 

خساپ دیا  هدیسرپ  هچنآ  زا  ار  امش  تشون و  مهاوخ  باب  نیا  رد  يا  هلاسر  ناتیارب.دندش  راتـشک  اجنآ  رد  نم  نایعیـش  تفر و  تسد 
هراومه دیناوخب و  نم  نایعیش  يارب  ار  هتشون  نآ  دینک و  ناربج  دیا  هدرک  هابت  نم  قح  زا  هچ  ره  هک  مراتساوخ  امش  زا  و.داد  مهاوخ 

: هلاسر نآ  ۀخسن  تسا  نیا.دیشاب  تقیقح  نارای 

هک ار  ییاتکی  يادخ.داب  امش  رب  مالس.دناوخب  ارم  ۀلاسر  نیا  هک  ناناملـسم  نانمؤم و  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا 
.منک یم  شیاتس  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه 

رب هاوگ  دوب و  وا  یحو  نیما  هکنآ  داتسرف ، يربمایپ  هب  ناهج  مدرم  هب  نداد  رادشه  يارب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ادخ  ، دعب اما 
ياه هرخـص  نشخ و  ياهگنـس  رب  دـیتسیز  یم  اه  هناخ  نیرتدـب  رد  دـیتشاد و  اهنید  نیرتدـب  زور  نآ  رد  اهبرع  يا  امـش  و.تما  نیا 

دیدیـشون و یم  راوگان  وبدـب و  ياهبآ.دـیدیباوخ  یم  دیتسـشن و  یم  دوب  هدـنکارپ  دالب  رد  هک  هدـنزگ  ياـهراخ  يور  رب  اـی  تخس 
يدنواشیوخ دـنویپ  ۀتـشر  دـیتشک و  یم  ار  ناتنادـنزرف  دـیتخیر و  یم  ار  رگیدـکی  نوخ.دـیدروخ  یم  راومهان  تشرد و  ياهماعط 

اپرب امـش  نایم  رد  ناتناتب  ، دوب سارهرپ  ناتیاههار  دیدروخ و  یم  لطاب  هب  دیدرک و  یم  فلت  رگیدکی  اب  ار  ناتلاوما  دـیدوب و  هدـیرب 
داهن تنم  امش  رب  دنوادخ  سپ  « (1) دندوبن یناکرشم  زج  دنتـشادن و  نامیا  ادخ  هب  ناشرتشیب  «و  .دیدوب ناهانگ  رد  هقرغ  دوخ  دوب و 

.داتسرف امش  رب  تلاسر  هب  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم دوجو  هب 

باتک یب  یمدرم  نایم  زا  هک  ییادخ  تسوا  :» دیوگ دوخ  لزنم  باتک  رد  ناتدوخ و  زا  یلوسر 
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نآ زا  شیب  هچ  رگا  دزومایب  ناشتمکح  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دـناوخب و  اهنآ  رب  ار  شتایآ  ات  تشاد  ثوعبم  ناشدوخ  زا  يربمایپ 
یم نارگ  وا  رب  دهد  یم  جنر  ار  امش  هچنآ  ره  ، دش ثوعبم  امش  رب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  هنیآره  ای « « (1) دندوب راکشآ  یهارمگ  رد 

ناشدوخ زا  هک  هاگنآ  دومرف  ماعنا  نانمؤم  رب  ادخ  :» تفگ (2)»و  تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم  اب  تسا و  هتسباو  امش  هب  تخـس.دیآ 
بحاص ادـخ  شدـهد و  یم  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  :» تفگ (3)»و  درک ثوعبم  يربمایپ  ناشدوخ  ناـیم  هب 

هک دیدوب  ناسک  نیتسخن  امش  تفگ و  یم  نخـس  امـش  نابز  هب  دوب و  امـش  دوخ  زا  دمآ  هک  يربمایپ  ، يرآ « (4) تسا گرزب  یلضف 
اب دـنویپ  هب  ار  امـش  ،و  تنـس ضیارف و  تخومآ و  تمکح  باتک و  ار  امـش  وا.ار  وا  ةریـشع  ار و  وا  نادـناخ  دیتخانـش و  ار  وا  ةرهچ 
هب دـینادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  داد  نامرف  و.داد  نامرف  افـص  حلـص و  هب  نتخیر و  نوخ  زا  يراددوخ  نادـنواشیوخ و 
مه قح  رد  دیشاب و  نابرهم  رگیدکی  اب  هک  تفگ  دینکـشم و  اهنآ  نتخاس  دّکؤم  زا  سپ  ار  دوخ  ياهدنگوس  دینک و  افو  دوخ  دهع 
رب دـسح  رگیدـکی و  هب  ملظ  رگیدـکی و  لاوـما  تراـغ  زا  ار  امـش  و.دـیروآ  تمحر  رگیدـکی  رب  دـییامن و  شـشخب  دـینک و  یکین 

لیک و رد  یـشورف  مک  يراوخ و  بارـش  زا  و.دومرف  عنم  رگیدـکی  قح  هب  زواـجت  يدـعت و  رگیدـکی و  هب  نداد  مانـشد  رگیدـکی و 
متـس هب  ار  نامیتی  لاوما  دـیروخن و  ابر  دـینکن و  انز  هک  تساوخ  امـش  زا  دوب  هدـش  لزان  هک  تایآ  نآ  بسح  رب  و.دومن  یهن  وزارت 

ار ناگدننک  زواجت  ادخ  هک  دینکن  زواجت  دیزیهرپب و  ندرک  داسف  زا  نیمز  رد  و  دینادرگزاب - ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  دـینکن و  هابت 
امش هک  يدب  ره  زا  داد و  نامرف  دراد  یم  رود  خزود  شتآ  زا  دنک و  یم  ناتکیدزن  تشهب  هب  هک  يریخ  هب  ار  امـش  درادن و  تسود 

.دومرف یهن  ، دیامن یم  کیدزن  شتآ  هب  دنک و  یم  رود  تشهب  زا  ار 

تسد زا  تبیـصم  هک  ياو.تفاتـش  رگید  ناهج  هب  هدوتـس  دیعـس و  دتـسب و  وا  ناج  دنوادخ  دیدرگ  يرپس  شرمع  تدم  هک  ینامز 
نانچ دـشاب  ات  هدیـسرن و  سک  هب  یتبیـصم  نانچ  هدوب  ات.ناناملـسم  ۀـمه  يارب  مه  وا و  يابرقا  يارب  هژیو  هب.دوب  گرزب  هچ  شنداد 

.دسرن سک  هب  یتبیصم 

.دنتساخرب عازن  هب  شا  ینیشناج  رس  رب  ناناملسم  تفر  یقاب  ناهج  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  نوچ 

رما رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) دـمحم زا  دـعب  برع  هک  تشذـگ  یمن  مرطاخ  هب  دـیجنگ و  یمن  ملاـیخ  رد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 
موجه زجب  تخادـنین  تشحو  هب  ارم  و.دـنراذگاو  نم  زج  يرگید  هب  وا  زا  سپ  ار  تفـالخ  اـی  دـنباترب  خر  وا  تیب  لـها  زا  تفـالخ 

سک ره  زا  دوخ  هک  مدـید  یم  هک  متـشادزاب  تسد  ندرک  تعیب  زا  یتخل  نم.دـننک  تعیب  وا  اب  اـت  رکب  وبا  يوس  هب  وس  ره  زا  مدرم 
لاـح نآ  رد  - تساوخ یم  ادـخ  هک  - ینامز.مرتراوازـس دوش  یم  هدـیزگرب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  ینیـشناج  هب  هک  رگید 

)و هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم نییآ  ادـخ و  نید  يدوبان  هب  دـندرگ و  یمزاب  نید  زا  مدرم  یخرب  مدـید  هک  یتقو  ات  مدرک  گـنرد 
مزیخنرب ناناملسم  مالسا و  يرای  هب  رگا  هک  مدیسرت  ، دننک یم  توعد  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا
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ندش مورحم  زا  دوب  دهاوخ  رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیصم  دوش  نینچ  رگا  ددرگ و  ناریو  یناملسم  يانب  دیآ و  دیدپ  يا  هنخر  نید  رد 
هک دوش  یم  هدنکارپ  نانچ  نابایب و  بارـس  هک  دوش  یم  لیاز  نانچ  ریذپ و  لاوز  هزور و  دنچ  تسا  یعاتم  هک  امـش  رب  تموکح  زا 

لطاب ات  مدز  رمک  رب  مزع  نماد  ثداوح  نیا  شکمـشک  رد  مدرک و  تعیب  وا  اـب  متفر و  رکب  وبا  دزن  ماـگنه  نیا  رد.نامـسآ  ياـهربا 
.دنتشاد یم  شوخان  شنارفاک  دنچ  ره  تفرگ  رارق  نخس  ره  زارف  رب  ادخ  نخس  دیدرگ و  دوبان 

رد مدوب و  وا  هاوخکین  بحاصم  نم.دنار  یم  اهراک  تدش  یتخـس و  هب  هاگ  یمرن و  هب  هاگ  - تفرگ تسد  هب  روما  نآ  مامز  رکب  وبا 
يا هثداح  ار  وا  نوچ  هک  متـشاد  دیما  نادب  و.تدهاجم  نآ  هار  رد  مدرک و  تعاطا  وا  زا  ، دوب دـنوادخ  تعاطا  نآ  رد  هک  يراک  ره 
يا هرذ  دوب و  نیقی  اب  هارمه  دیما  نیا  دوش و  هداد  نم  هب  تسا  نآ  رـس  رب  شکمـشک  هک  يرما  ، مشاب هدنز  نم  -و  گرم ۀثداح  - دتفا
ارف شگرم  نوچ.تسب  دهاوخن  تفالخ  يوس  هب  ارم  هار  هک  متشاد  نیقی  دوبن  یتیـصوصخ  رمع  وا و  نایم  رگا  و.دوبن  نآ  اب  يدیمون 

یهاوـخکین و زا  مـیدرک و  تعاـطا  میداـهن و  شوـگ  يأر  نآ  رب  اـم  مهزاـب  تشاذـگاو  وا  هـب  تفـالخ  دـناوخارف و  ار  رمع  دیـسر 
.ناور هتسجخ  دوب و  تریس  هدیدنسپ  يدرم.دش  تفالخ  رما  راد  هدهع  رمع  میدومنن و  غیرد  ییامنهار 

نآ نانآ.داد  رارق  سک  نیمـشش  ارم  اما.تشاد  دـهاوخن  زاب  نم  زا  ار  تفالخ  راـب  نیا  : متفگ دوخ  اـب  دیـسر  ارف  گرم  ار  رمع  نوچ 
تافو ماگنه  هب  ارم  نانخـس  يرآ.دنتـشادن  تهارک  ناـشدوخ  زا  کـی  چـیه  تموکح  زا  دنتـشاد  تهارک  نم  تموکح  زا  هک  ردـق 

نایم رد  هک  ینامز  ات  تیب  لها  ام  شیرق  تعامج  يا  : متفگ یم  مدرک و  یم  هّجاحم  رکب  وبا  اـب  هک  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر 
دای هب  ، میرتراوازـس امـش  ۀمه  زا  رما  نیا  هب  دراد  نامیا  قح  نید  هب  دسانـش و  یم  ار  تنـس  دناوخ و  یم  ار  نآرق  هک  دشاب  یـسک  ام 

هب ار  تفالخ  سپ.دوب  دـهاوخن  یبیـصن  نآ  رد  دنتـسه  ات  ار  ناشیا  رگید  مبای  تموکح  ناـنآ  رب  نم  رگا  هک  دندیـسرت  موق.دنتـشاد 
یتسار هب  دننادرگ و  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ار  نآ  دنزادنا و  گنچ  نآ  رب  هک  دیما  نادب  دندنار  رد  هب  نآ  زا  ارم  دـنداد و  نامثع 

هب نم.مینک  یم  داهج  وت  اب  هنرگو  نک  تعیب  نامثع  اب  ایب و  : دـنتفگ سپـس.دندوب  دـیمون  دـسر  نانآ  هب  يزیچ  نم  بناج  زا  هکنیا  زا 
.مدومن ییابیکش  مدرک و  تعیب  هارکا 

نم.یتـسه رترود  هکنآ  لاـح  يرتدـنمزآ و  نم  زا  وت  : متفگ ، يدـنمزآ رما  نیا  هب  ردـقچ  ، بلاـط یبا  رـسپ  يا  : تفگ ناـشیا  زا  یکی 
زا ارم  هک  امش  ای  متـسه  نآ  راوازـس  نم  ایآ.دنا  هداد  رارق  نم  يارب  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یقح  منک و  یم  بلط  ار  مثاریم  هک  مدنمزآ 

.نیملاظلا موقلا  يدهی  هّللا ال  دندش و  هدز  تهب  نخس  نیا  ندینش  زا  ؟ دیوش یم  لیاح  نآ  نم و  نایم  دینار و  یم  نآ 

ارم میظع  تلزنم  دنداد و  رده  هب  نم  مهـس  دندیرب و  نم  يدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ.مهاوخ  یم  يرای  شیرق  ربارب  رد  وت  زا  ایادـخ  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  دندرمش و  درخ 

ییابیکش نونکا  سپ.درک  عنم  نآ  زا  ار  وت  دنناوت  يرآ و  گنچارف  یناوت  یم  ار  قح  هتبلا 
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لها زج  يراکددـم  هن  یعفادـم و  هن  دوب  يروای  هن  ارم.ریمب  هصغ  فسأت و  رد  اـی  ، يراوگاـن هودـنا و  اـب  هارمه  ییابیکـش  ، زاـس هشیپ 
كدـنا ار  هودـنا  گنرـش  متـسب و  ورف  مشچ  دوب  هدـیلخ  ممـشچ  رد  راخ  هکنآ  اب.متـسرف  ناشگرم  ماـک  هب  هک  دـمآ  مغیرد  هک  ، متیب

غیت زا  رت  هدـنروآدرد  ار  لد  دوب و  لظنح  زا  رت  خـلت  هک  يزیچ  ، مدروخ ورف  دوخ  مشخ  مدـیزرو و  ییابیکـش  يرآ.مدیـشون  كدـنا 
.هدنرب

مدز و یمزابرـس  نم  دـینک و  تعیب  نم  اب  هک  دـیداهن  نم  هب  يور.دـیتشک  ار  وا  دـیدمآ و  ، دـیتساخرب نامثع  فالخ  هب  هک  هاگنآ  ات 
نم دیدیشک و  یم  ار  متسد  امش  مدش و  یم  عنام  نم  دییاشگب و  متسد  ات  دیتخادرپ  شکاشک  هب  نم  اب.مدوب  هتـشاد  سپاو  ار  متـسد 
مینک یم  تعیب  هک  دیتفگ  و.ارم  ای  ، تشک دیهاوخ  ار  رگیدـکی  ای  متـشادنپ  هک  دـیدرک  ماحدزا  نانچ  نم  رـس  رب  سپ.متـشاذگ  یمن 

یفالخ ام  نایم  هن  میوش و  یم  هدنکارپ  هن  میدرک  تعیب  هک  ینامز  و.میهدـن  اضر  يرگید  هب  وت  زج  هب  میباین و  ار  یـسک  وت  زج  اریز 
متفریذپ و وا  زا  ، درک تعیب  دوخ  لیم  هب  سک  ره.مدناوخارف  دوخ  تعیب  هب  مدرم  مدرک و  تعیب  امـش  اب  راچان  هب.دمآ  دـهاوخ  دـیدپ 

مه ریبز  هحلط و  دـندرک  تـعیب  نـم  اـب  هـک  یناـسک  ناـیم  رد.متـشاذگاو  شدوـخ  لاـح  هـب  مدرکن و  شهارکا  تساوـخن  سک  ره 
ود نآ  مدینش  هک  تشذگن  يرید.ار  نارگید  هن  ار و  اهنآ  هن  ، مدرک یمن  ناشراداو  روز  هب  نم  ، دننک تعیب  دنتـساوخ  یمن  رگا.دندوب 

نیا.دندوب هدومن  يرادربنامرف  راهظا  دندوب و  هدرک  تعیب  نم  اب  اهنآ  کی  کی  هک  یهاپس  اب  ، دنراد هرصب  گنهآ  دنا و  هتفر  هکم  هب 
مدرم نایم.دندروآ  تخات  دـندوب  نم  تعیب  رد  همه  هک  يرهـش  مدرم  رب  دـندرک و  ضرعت  نم  لاملا  تیب  نانزاخ  نم و  لماع  رب  ود 

ار یضعب  سبح و  رد  ار  یضعب  ردغ و  هب  ار  یـضعب  دندروآ و  موجه  نم  نایعیـش  رب  هاگنآ.دروخ  مه  هب  ناشداحتا  داتفا و  فالتخا 
اهنآ زا  نت  کی  یتح  رگا  مسق  ادخ  هب.دندرک  رادید  ار  ادخ  تدیقع  قدص  نیع  رد  نانآ  دنتشک و  ار  نانآ  يرآ.دنتشک  ریـشمش  هب 

دنتشک ناناملسم  زا  ار  يرامش  نانآ  هکنآ  زا  میرذگب  لاح.تسا  لالح  نم  يارب  مجاهم  رکشل  نآ  ۀمه  لتق  ، دنشاب هتشک  دمع  هب  ار 
ًادُْعبَف .تشاذگن  ناشتـسد  هب  ار  ییاورنامرف  تلود و  دنوادخ  یلو.دـندوب  هدـش  لخاد  رهـش  هب  هک  دوب  ینامجاهم  رامـش  زا  شیب  هک 

 . َنیِِملاهراشاّظلا ِمْوَْقِلل 

هدـمآ یتیحاـن  زا  کـی  ره  هـک  اپورـس  یب  هلفـس و  مـشچ  هنـسرگ  يودـب  ياـهبرع  زا  ییاـه  هتــسد  مدرک  رظن  ماـش  مدرم  رد  سپس 
هن دندوب و  نارجاهم  زا  هن.دریگ  تسد  رد  ناشراک  مامز  یـسک  دنوش و  هدومزآراک  ات  تخومآ  ناشبدا  هک  دـیاب  هک  یمدرم  ، دـندوب

يور.دندوزفین قافن  ییادج و  زج  یلو  مدـناوخ  ارف  داحتا  تعاطا و  هب  ار  نانآ  مدرب و  وس  نادـب  رکـشل  نم.نیعبات  زا  هن  راصنا و  زا 
رب ناناملـسم  اب  نم  هک  دوب  یعقوم  نینچ  رد.دـندز  ناـشنت  رب  هزین  دـنداد و  رارق  ریت  فدـه  ار  ناـنآ  دنداتـسیا و  ناناملـسم  يور  رد 

ساـسحا اـهمخز  درد  دندیــشچ و  اـم  راکــشناج  ياهریــشمش  اـهریت و  مـعط  نوچ.متــسویپ  رد  گـنج  مدروآ و  نتخاـت  ناــشرس 
یم نید  هن  نانیا  هک  متفگ  امـش  هب  نم.مینک  یم  توعد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  هب  ار  امـش  ینعی  ، دنتـشارفارب اهنآرق  ، دندرک

دیهد همادا  شیوخ  دربن  هب.امش  ربارب  رد  یناوتان  ببس  هب  دنا و  هدرک  هعدخ  رکم و  يور  زا  راک  نیا  نآرق و  هن  دنسانش و 
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رد هک  دندرک  لوبق  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  رگا  ، ریذپب ناشداهنشیپ  هک  دیتفگ  ارم  دیتفاترب و  رـس  امـش  یلو  تسامـش ، اب  قح  هک 
تسام لیلد  نیرتگرزب  نیا  دنتفاترب  رـس  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  زا  رگا  دنناتـسادمه و  قح  نخـس  نتفریذپ  رد  ام  اب  تروص  نیا 

دش نآ  رب  رارق.دیدوب  هدش  تسس  راکیپ  رد  مه  دیدوب و  هدیشک  ینامرفان  هب  رـس  مه  اریز  مدرک  لوبق  امـش  يأر.اهنآ  اب  راکیپ  يارب 
هدیناریم ار  هچنآ  دننک و  هدنز  هدرک  هدنز  نآرق  ار  هچ  ره  نانآ  دـشاب و  درم  ود  ةدـهع  رب  ناشیا  نایم  امـش و  نایم  هحلاصم  راک  هک 

وـس کی  هب  دوب  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ.دنتـسراین  لمع  طرـش  نآ  ياـضتقم  هب  دـش و  نوگرگید  يأر  ار  ود  نآ  یلو.دـنناریمب  تسا 
يداو هب  تشاد و  رود  هب  تسرد  ۀـشیدنا  زا  ار  نانآ  زین  دـنوادخ  ، دـندرک تفلاـخم  دوب  هدـمآ  ادـخ  باـتک  رد  هچنآ  اـب  دـندنکفا و 

(1)و دنتـسسگ ام  نامیپ  یهورگ.درک  دنتـسناوت  يراک  نانچ  ناسک  نانچ  یتسار  هب  دندنکفا و  رود  هب  ادخ  مکح.دومن  هار  تلالض 
وگتفگ هـب  ناـنآ  اـب  نوچ.دــندومن  داـسف  دنتــشک و  ، دــندرک اــهیراکهبت  نـیمز  رد  هـک  هاــگنآ  اــت  میتشاذــگاو  ار  ناــنآ  زین  اــم 

ام ۀـمه  : دـنتفگ.دنک مکح  امـش  ام و  نایم  ادـخ  باتک  سپـس  دیراپـسب  اـم  تسد  هب  ار  اـم  ناردارب  نـالتاق  تسخن  ، میتفگ ، میتخادرپ
هک اجنآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندرک و  ام  راکیپ  جیـسب  هاگنآ.میناد  یم  لـالح  ار  امـش  اـهنآ و  نوخ  نتخیر  میتسه و  اـهنآ  نـالتاق 

دیتفگ ، دـیهن يور  ناتنمـشد  هب  روف  رب  هک  ناـتمتفگ  دـمآ  هتخاـس  ناـنآ  راـک  نوچ.درک  نوگنرـس  دـیامن  یم  نوگنرـس  ار  ناـملاظ 
زج میناوـخ  یم  شا  هزین  هـچنآ  تـسین و  هزینرـس  ار  ناـمیاه  هزین  تـسا و  یلاـخ  ریت  زا  نامیاهـشکرت  هدـش و  دـنک  نامیاهریــشمش 

رامش نآ  ياج  هب  يدرگزاب  رهش  هب  رگا  و.حالـس  بسا و  نیرتهب  اب  مینک  دربن  زاس  ات  نادرگزاب  نامرهـش  هب  ار  ام  تسین  یتسدبوچ 
ربارب رد  ار  ام  راک  نیا  هک  دروآ  یهاوخ  رکـشل  هب  ار  يرگید  هورگ  ، دـنا هدـش  ادـج  ام  زا  ای  دـنا  هدـش  هتـشک  ام  ناـیوجگنج  زا  هک 

دـییآ و دورف  هلیخن  رد  مداد  ناـمرف  میدیـسر  هفوک  یکیدزن  هب  نوچ  مدـنادرگزاب  رهـش  هب  ار  امـش.درک  دـهاوخ  تیوـقت  نامنمـشد 
نانز و اب  رادید  زا  دیدنب و  داهج  هب  لد  دیرآ و  مهارف  دیراد  مک  هچنآ  دینامب و  دوخ  هاگرکـشل  رد  هراومه  دـینک و  اپرب  هاگرکـشل 

یمن لولم  دنـسانش و  یمن  یگدنام  دـنراد و  رمک  رب  مزع  نماد  هراومه  دنیابیکـش و  ینادرم  یگنج  نادرم  هک  دـیهاکب  ناتنادـنزرف 
نم دزن  امش  زا  یتعامج.ندب  یگتفوک  زا  هن  مکش و  ندوب  یهت  زا  هن  زور و  رد  یگنشت  زا  هن  بش و  رد  ندیشک  يرادیب  زا  هن  دنوش 

هن دوب و  یتابث  ربص و  دندوب  هدنام  هک  اهنآ  رد  هن.دـنتفر  رهـش  هب  دـندرک و  ینامرفان  یهورگ  دـندروآ و  یهاو  ياهرذـع  دـندنام و 
نوچ.دیسر یمن  مه  نت  هاجنپ  هب  نم  نازابرس  رامش  ، متسیرگن دوخ  هاگرکشل  هب  هک  زور  کی  ات.دنتـشگزاب  دنتفر  رهـش  هب  هک  نانآ 

.دیهن نوریب  ياپ  رهش  زا  نم  اب  دیا  هتسناوتن  زورما  هب  ات  امش  یلو  مدمآ  رد  هفوک  هب  مه  نم  ناتمدید  نانچ 

تسد هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناتیاهرهش  دهن و  یم  ناصقن  هب  يور  امش  ياهنیمز  فرط  ره  زا  هک  دینیب  یمن  ؟ دیشک یم  راظتنا  هچ 
امـش دالب  هب  هک  تسا  نمـشد  نیا  تسین و  ینابزرم  ار  ناتیاهزرم  دنوش و  یم  هتـشک  اهرهـش  نآ  رد  نم  نایعیـش  دتفا و  یم  نمـشد 

رد ؟ دشک یم  رکشل 
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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  رامش  هک  یلاح 
ینعی - موـق نآ  هک  دـینادب.درک  دـناوتن  امـش  دـصق  سک  دـیهد  مه  هب  داـحتا  تسد  دـینک و  مزج  دربـن  مزع  رگا  ؟ تسا هدرک  وداـج 

دیدش و هدنکارپ  دیدرک و  فالتخا  دیدیزرو و  یتسـس  امـش  دنرگیدکی و  هاوخکین  همه  دندش و  دحتم  دـندمآ و  درگ  - ناتنانمـشد
رادیب دـنا  هدـش  رد  تلفغ  باوخ  هب  هک  نانآ  سپ.دوب  دـیهاوخن  نادیعـس  ةرمز  رد  زگره  دـیهد  همادا  عضو  نیدـب  رگا  هک  مناد  یم 

دوب هتفهن  يور  هچنآ  نونکا.دندرگ  درجم  هقالع  ره  زا  نمشد  اب  دربن  يارب  دنوش و  دحتم  دنیوگ  یم  هک  قح  نخـس  نآ  رب  دنوش و 
ناگلفس ناگدشدازآ و  نادنزرف  (1)و  ناگدشدازآ اب  امش.هدیدرگ  نشور  حبـص  دنراد  انیب  نامـشچ  هک  نانآ  يارب  هدش و  راکـشآ 

رد ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  اب  هراومه  مالـسا  زاغآ  رد  و.دندروآ  مالـسا  هارکا  يور  زا  هک  دیزیتس  یم  یموق  اب  ، دـیگنج یم 
بقاوـع زا  دـیاب  هراوـمه  هـک  یناـسک  ، نـید رد  ناروآدـیدپ  وـن  ناراذـگتعدب و  نآرق و  تنــس و  ادـخ و  نانمــشد  ، دــندوب گـنج 

ناراوـخ و هوـشر  تعاـمج  ، دــنا هدوـب  كانــسرت  ییاـه  هرهچ  ناناملــسم  مالــسا و  يارب  هـک  یناـسک.دوب  كاـنمیب  ناــشیراکهبت 
تعیب یتروص  رد  ، درک طرـش  و.تفرگن  يزیچ  ات  درکن  تعیب  هیواعم  اب  ( صاع ورمع   ) هغبان نبا  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب.ناتـسرپایند 

هب ار  شنید  هک  يا  هدنـشورف  نینچ  تسد  داـب  یهت.يرآ.دـهد  وا  هب  تسوا  ورملق  رد  نوـنکا  هچنآ  زا  شیب  يزیچ  هک  درک  دـهاوخ 
یم یهاـبت  هب  ار  ناناملـسم  لاوـما  تسا و  ناقـساف  نداد  ترـصن  شراـک  هک  يرادـیرخ  نینچ  دـتفا  يراوـخ  هب  دـشورف و  یم  اـیند 

دنـسپان رادرک  نید و  رد  داسف  هب  هدش و  يراج  اهنآ  رب  مالـسا  دـح  دـنا و  هدروخ  بارـش  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد.دـشک 
.دش هداد  نانآ  هب  یلام  كدنا  ات  دندرواین  مالسا  هک  یناسک  دنتسه  ناشیا  نایم  رد  دنا و  هرهش 

نیا.رتدـب نانیا  زا  هکلب  دنتـسه  نانیا  دـننامه  مدرکن  دای  ناـشیاهبیع  زا  هک  رگید  هورگ  نآ  موق و  نیا  ناـیاوشیپ  دنتـسه  ناـنیا  ، يرآ
رد ار  نیمز  رد  ندرک  داسف  ییوگروز و  یگماکدوخ و  روجف و  ربکت و  یهابت و  دـنبای  ییاورنامرف  امـش  رب  رگا  مدرک  دای  هک  هورگ 
ارم هکنیا  ۀمه  اب  امـش  هنیآره  داد و  دنهاوخ  مکح  قحان  هب  تفر و  دنهاوخ  دوخ  سوه  اوه و  یپ  زا  داد و  دنهاوخ  جاور  امـش  نایم 

امکح و ابجن و  ناهیقف و  دنناملاع و  امش  نایم  رد.تقیقح  هب  رت  هتفای  هار  دیرتهب و  اهنآ  زا  مهزاب  دیا  هتشاذگورف  دیا و  هدرکن  يرای 
نآ رـس  رب  دـییآ و  یمن  مشخ  هب  ایآ.نآرق  توـالت  هب  اهدجـسم  ناگدنـشخب  قنور  تداـبع و  هب  ناراد  هدـنز  بش  نآرق و  نـالماح 

؟ دننک تموکح  امش  رب  لذارا  رارشا و  ناهیفس و  یتشم  دیراذگن  هک  دیتسین 

ادخ هب.دینک  تعاطا  مهد  یم  نامرف  يزیچ  هب  ار  امش  نوچ  و.میوگ  یم  ینخس  هک  یتقو  - دنک تیاده  ناتیادخ  - دیونـشب ارم  نخس 
دربن ياهحالس  دینک و  دربن  زاس.دید  دیهاوخن  ییاهر  يور  دینک  نایـصع  ارم  رگا  دیروخ و  یمن  بیرف  دیرب  نامرف  نم  زا  رگا  مسق 

هک دـنا  هدـش  ایهم  راکهبت  ناقـساف  و.راکـشآ  ار  نآ  بیهل  منیب و  یم  رو  هلعـش  ار  نآ  شتآ  هک  دیباتـش  رازراک  هب  دـیزاس و  هداـمآ 
.دننادرگ شوماخ  ار  ادخ  رون  دننک و  هجنکش  ار  ادخ  ناگدنب 

ص:114

لوـسر هـکم  حـتف  زا  سپ  دـنا  هرمز  نآ  رد  زین  وا  نادـناخ  هیواـعم و  ردـپ  نایفـس  وـبا  هـک  تـسا  « ءاـقلط » ینعم رد  ، ناگدـشدازآ - 1
.درک ناشدازآ  دنک  ناشریسا  هکنآ  ياج  هب  داهن و  تنم  نانآ  رب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا
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لطاب یگتشگمگ و  یهارمگ و  رد  دنتسه  نادنسپدوخ  نایوجافج و  ناراکعمط و  یعمج  هک  ناطیـش  نارادتـسود  هک  دیـشاب  هاگآ 
دوخ راگدرورپ  زا  دنیوگ و  یم  قح  هب  نخس  ،و  دنناعشاخ نادهاز و  ناکین و  یتعامج  هک  ادخ  ناتـسود  زا  دیابن  ، دننادرگ رـس  دوخ 
یلاح رد  موش  يورایور  اهنآ  اب  اهنت  هکی و  رگا  - دنگوس ادخ  هب  - نم و.دنشاب  رترادیاپ  دوخ  ياوشیپ  زا  تعاطا  رد  ، دننک یم  تعاطا 
هارمه تیاده  اب  ام  دنرو و  هطوغ  تلالض  رد  نانآ  هک  مناد  یم  اریز.مهدن  هار  لد  هب  یمیب  ، دشاب هدرک  رپ  ار  نیمز  نانآ  یهوبنا  هک 

رد مراـگدرورپ  کـین  باوث  متـسه و  مراـگدرورپ  رادـید  قاتـشم  نم.تشاد  دـهاوخ  ینازرا  ربص  نیقی و  داـمتعا و  نم  هب  نیمه  و 
ار ادـخ  لام.دـنبای  ییاورنامرف  ناشروجف  قسف و  لها  ناشناهیفـس و  تما  نیا  رب  هک  تسا  نآ  زا  نم  هودـنا  فسأت و  یلو.نم  راظتنا 

عمج دوخ  درگ  هب  ار  ناقـساف  ای  دـنگنجب و  ناحلاص  اب  دـنزاس و  دوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـننک و  تسد  هب  تسد  دنناتـسب و 
نامز نامه  هکلب  مدومن  یمن  ناتقیوشت  بیغرت و  همه  نیا  مدرک و  یمن  ناتتمالم  همه  نیا  ؛ دوبن منیا  مغ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب.دـننک 

اهنآ اب  يورایور  نامز  ره  ، مدش یم  يورایور  نانآ  اب  شیوخ  نت  هب  دوخ  ،و  مدرک یم  ناتکرت  دیدوب  هدرک  یتسس  هتفاترب و  رـس  هک 
هاوخ دشاب و  ناسآ  امـش  رب  هاوخ  دیورب  گنج  هب  » سپ.تداهـش رادتـسود  تخـس  مقح و  رب  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب.دـشاب  رودـقم 

يدنک رگا  هک  دیزیخرب  ياج  زا  کنیا  « تسا نیا  رد  امـش  ریخ  دـینادب  رگا.دـینک  داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  راوشد و 
لد رادیب  وجگنج  درم.درب  دیهاوخن  نارـسخ  زج  يا  هرهب  دش و  دـیهاوخ  راتفرگ  يراوخ  تلذ و  هب  داتفا و  دـیهاوخ  یتسپ  رد  دـینک 

تکاله هب  دنک  ناوتان  نتـشیوخ  هک  ره  هتفرن و  باوخ  هب  وا  نانمـشد  ةدید  هک  دنادب  ، دور باوخ  هب  دوخ  هکنآ.مشچ  رادیب  تسا و 
.ددرگ هدش  تناها  نوبغم و  دیوگ  كرت  ار  ادخ  هار  رد  داهج  هک  ره  دسر و 

.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 

ص:115

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:116

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


انیرم جرم  ناتساد 

دش و رایسب  شلاوما  تفرگ و  ورین  شراک  دیدرگ  زوریپ  رصم  رب  هیواعم  دش و  هتشک  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ  : دیوگ یسیع  نب  رکب 
.رازیب گنج  زا  دندش و  هدنکارپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع درگ  زا  رتشیب  هچ  ره  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای 

وا ياـج  هب  ار  ( حر  ) رتـشا درک و  شلزع  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دوـب رـصم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لـماع  ( ضر ) هداـبع نب  دعـس  نـب  سیق 
ورملق رب  ار  سیق  نب  كاحـض  هیواعم  هک  رارق  نیا  زا  تشاد ، ییاـهگنج  (1) هریزج دالب  رد  دور  رصم  هب  رتشا  هکنآ  زا  شیپ.داتـسرف 
دندوب هفوک  هرـصب و  رد  هک  ناینامثع  زا  مه  یناسک.دوب  وا  تسد  رد  ایـسیقرق  هّقر و  ناّرح.داد و  تراما  هریزج  نیمزرـس  رد  شیوخ 

هب ربخ  نیا  وچ.دش  ناّرح  راپـسهر  سیق  نب  كاحـض  دصق  هب  دیـسر  رتشا  هب  ربخ.دـندوب  هتخیرگ  هیواعم  ورملق  ینعی  هریزج  دالب  هب 
هیلع ) یلع زا  هـک  دــندوب  ناـینامثع  اـجنآ  ناـنکاس  رتشیب.دــندرک  شیراـی  زین  ناـنآ.تساوخ  يراـی  هـّقر  مدرم  زا  دیــسر  كاــحض 

دندمایب و سپ  ، دندوب هتخاس  ریما  دوخ  رب  ار  وا  هّقر  مدرم.دوب  يدسا  ۀمرخم  نب  كامس  ناشسیئر.دندوب  هتفر  هّقر  هب  هتخیرگ  ( مالسلا
ینب زور  نیا  رد  تفرگ  رد  تخس  یگنج  دیسرب و  دوخ  هاپـس  اب  رتشا.دندرک  اپرب  هاگرکـشل  ناّرح  هّقر و  نایم  یناکم  انیرم  جرم  رد 

یم يزوریپ  يارب  دیـشوک و  یم  ناـنچمه  رتـشا  هاـگماش  ات.دـندش  حورجم  يرایـسب  دـندیگنج و  یم  تریـصب  تین و  يور  زا  دـسا 
تفرب و ناشیا  یپ  زا  رتشا  رگید  زور  حبص.دیشک  ناّرح  هب  ار  دوخ  سیق  نب  كاحـض  یکیرات  ةدرپ  رد  دیـسر  رد  بش  نوچ.دیباتش 

نوچ.داتسرف شیرای  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  مه  وا  ، تساوخ يرای  هیواعم  زا  كاحض.دومن  هرصاحم  ناّرح  رد  ار  نانآ 
هک دینادب  : داد رد  ادن  هاگنآ  ، داد هیبعت  هراوس  هدایپ و  زا  شیوخ  هاپس  تسارایب و  رکشل  جاوفا  دش  هاگآ  نمحرلا  دبع  تکرح  زا  رتشا 

یمن میلـست  ایآ  نازیرگ  ناهبور  يا.تسا  ظوفحم  تسا  يرورـض  نآ  زا  عافد  ظفح و  هچ  ره  هک  دینادب  ، ناما رد  تسا و  زیزع  هلیبق 
رد هّقر  مدرم  ، دش هّقر  راپسهر  رتشا  سپس  ؟ دیا هدیزخ  اهخاروس  رد  هک  تسیچ  زا  نارامسوس  يا  ؟ دیوش

ص:117
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نب نمحرلا  دبع  هب  ربخ   . دیدرگزاب رتشا.دـندش  راصح  رد  وا  میب  زا  زین  نانآ  دیـسر  ایـسیقرق  هب  ات  تفرب  نانچمه  رتشا.دـندش  راصح 
دربن رد  هچنآ  داتسرف و  هیواعم  يارب  دورس  يرعـش  يدسا  کتاف  نبا  میرخ  نب  نمیا  هعقاو  نیا  زا  دعب   . دیدرگزاب زین  وا  دیـسر  دلاخ 

: تسا تایبا  نآ  زا  دیناسر و  وا  شوگ  هب  دوب  هدمآ  شموق  رس  رب  انیرم  جرم 

ناـشیا زا  هک  دـیوگب  دـناسرب و  ( هیواـعم ینعی  ) برح رـسپ  هب  دـنزوس  یم  گـنج  روـنت  رد  هک  ینارگـشاخرپ  زا  يا  هماـن  هک  تسیک 
هدرب دای  زا  ایآ.يا  هدرکن  افو  هدعو  هب  زونه  هچ  رگا  يا  هدیسر  دوخ  فده  هب  سپ  دنهد  يرترب  ترخآ  باوث  رب  ار  وت  هک  یتساوخ 

.ناخلم هوبنا  نوچ  يرکشل  اب  دش  یم  يا  هلمح  يا  هیحان  هب  زور  ره  رد  هک  يا 

ناراوس ، تسا نتـسشن  ورف  لاح  رد  شتآ  ار  سیق  نب  كاحـض  سینا  وبا  هکنآ  لاح  هدش و  هتخورفا  نم  موق  شتآ  دید  هک  یماگنه 
هزین اب  میدروآ  هلمح  ناشیا  رب  ماگنه  نیا  رد  زین  ام.تسب  رب  ام  ییاهر  هار  هک  درک  باتـش  ناـنچ  دـنار و  اـم  رـس  رب  ار  شناـگدایپ  و 

تفالخ انیرم  جرم  رد  هک  يا  هدینـشن  ام  ربخ  ایآ.دـندوب  نوخ  ۀنـشت  دندیـشخرد و  یم  اـهربا  نورد  رد  شخرذآ  نوچ  هک  ناـمیاه 
انیرم جرم  رد  نانآ  ياهتبرض  دوبن و  اجنآ  رد  نم  ةریشع  ندرک  ماقم  رگا  میدرک  راکیپ  اجنآ  رد  میدیبلط و  یم  ار  ( هیواعم ینعی  ) ماما

.دنمورین رکشل  نآ  اب  دمآ  یم  وت  رس  رب  دوخ  یجحذم  رتشا  ، .ناشیا ياهیریلد  و 

نب دمحم  هک  یثیدح  متفگ و  تیزعت  ار  وا  مدمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  دـش  هتـشک  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  یتقو  : دـیوگ (1) میلس
وا هب  تسا و  هدنز  نونکا  وا  - دازرمایب شیادخ.هتفگ  تسار  دمحم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع  . متفگزاب دوب  هدرک  لقن  میارب  رکب  یبا 

.دوش یم  هداد  يزور 

ص:118

میلس ای  يرازف  جلب  نب  میلس  ای  دشاب  دوسا  نب  میلـس  تسا  نکمم.تسیک  هک  دشن  مولعم  میلـس  نبا  هک  هتـشون  ثدحم  ناورداش  - 1
.یلاله سیق  نب 
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نب هفیذح  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

هراشا

سمش دبع  نب  هعیبر  نب  هبتع 

دبع نب  هعیبر  نب  هبتع  نب  هفیذح  یبا  نب  دمحم  ، دوشگ ار  رـصم  صاع  نب  ورمع  هک  یماگنه  : دـیوگ فیـس  یبا  نب  دـمحم  نب  یلع 
نب دمحم.داتسرف  نادنز  هب  ار  وا  هیواعم.دوب  نیطسلف  رد  مایا  نآ  رد  هیواعم  داتـسرف و  هیواعم  دزن  ار  وا  ورمع  داتفا  تراسا  هب  سمش 

زا وا  رارف  زا  هک  دومن  نانچ  مدرم  هب  هیواعم.دوب  هیواـعم  ییاد  رـسپ  وا.تخیرگ  سپـس  ، دـنام نادـنز  رد  یناـمز  كدـنا  هفیذـح  یبا 
زا یکی.دبای  تاجن  دمحم  هک  تشاد  تسود  لاح  نیع  رد  و.دور  یم  وا  یپ  زا  یـسک  هچ  : تفگ ار  نایماش  و.تسین  دونـشخ  نادنز 
هب يور  راوس  دنچ  اب  مور و  یم  وا  یپ  زا  نم  : تفگ ، دوب ینامثع  مه  ریلد و  يدرم  هک  مالظ  نب  ورمع  نب  هّللا  دیبع  مان  هب  معثخ  ۀلیبق 

اجنآ دوـخ  نارخ  اـب  درم  دـنچ.دوب  هدــش  ناـهنپ  يراـغ  رد  دــمحم  هـک  دوـب  نآ  ببــس.تفایب  (1) نیراّوــح رد  ار  وا  اــت  داــهن  هار 
دندوب راغ  یکیدزن  رد  هک  نادرم  دـندیمرب ، دـندید  راغ  رد  ار  دـمحم  نوچ.دـنتفر  راغ  نورد  هب  نارخ  دوب و  هتفرگ  ناراـب  ، دندیـسر

رد هک  مالظ  نب  ورمع  نب  هّللا  دیبع.دندمآ  نوریب  دندید و  ار  وا  دـنتفر و  نورد  هب  سپ.تسا  یببـس  هب  راغ  زا  نارخ  ندـیمر  : دـنتفگ
یم امـش  هکنآ  يرآ  : دنتفگ ؟ دیا هدیدن  اهیناشن  نینچ  هب  ار  یـسک  ایآ  هک  دیـسرپ  دید و  ار  اهنآ  دوب  هدمآ  هفیذح  یبا  نب  دـمحم  یپ 
دوخ سپ  ، دـنک شدازآ  دتـسرف ، شا  هیواعم  دزن  رگا  دیـسرت.دروآ  نوریب  راـغ  زا  ار  وا  دـمایب و  هّللا  دـیبع.تسا  راـغ  نآ  رد  دـییوگ 

.دانک تمحر  ار  هفیذح  یبا  نب  دمحم  ادخ.دز  ار  وا  ندرگ 

هیجان ینب  ربخ 

نز و دوخ و  ناتسب و  هیزج  نایحیسم  زا  نک و  ناشدازآ  ریگب و  تعیب  ناناملسم  زا.نک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  نانآ  :(2) تفگ سپ  ...
ناشتوعد مالـسا  هب  راب  هس  يامن و  ادـج  نارگید  زا  ار  ناشلاوما  ناشدـنزرف و  نز و  ار و  ناشیا  نادـترم  اما  ، نک دازآ  ار  ناشدـنزرف 

تباجا نادترم  اما.ریگ  تراسا  هب  ار  ناشدنزرف  نز و  شکب و  ار  ناشنایوجگنج  هنرگو  چیه  هک  دنتفریذپ  رگا  ، نک

ص:119

( عالطالا دصارم  ) .صمح ۀیحان  رد  بلح  ءارق  زا  ، نیراوح - 1
.تسا هدوبن  لصا  ياه  هخسن  رد  هداتفا و  تیاور  لوا  زا  دنچ  يا  هلمج  هک  دیآ  یم  رب  ترابع  زا  - 2
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دیرخ ( رانید ای  ) مهرد رازه  دصناپ  هب  ار  ناریسا  ۀمه  هلقصم.درک  ریـسا  ار  ناشدنزرف  نز و  تشک و  ار  ناشنایوجگنج  زین  وا  ، دندرکن
هب ، دش نارادماو  زا  يرادماو  دزن  وا  تفگ  ؛ میانغ زا  ام  ةرهب  ، نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ شباحصا.تسویپ  هیواعم  هب  دوخ  درک و  دازآ  و 

.دیروایب شگنچ 

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 
دیهاوخ یم  ارچ  : دیسرپ دمایب و  درم  نآ  ، داتسرف ناشرس  رب  ناراوس  اب  ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دنتفر هاگرکشل  هب 

؟ دنا هدمآ  تعاطا  هب  دنا و  هدرک  تعیب  همه  امش  زج  هک  یلاح  رد  ، دیگنجب

تکرش هنتف  نیا  رد  رگید  مدرم  اب  میدروآ و  مالسا  میدوب و  یحیـسم  ام  هک  دنتفگ  یهورگ.دندش  هورگ  هس  هیجان  ینب  لاح  نیا  رد 
مالـسا میتسه و  یحیـسم  اـم  هک  دـنتفگ  يرگید  هورگ.دـنرادب  تسد  ناـنآ  زا  : تفگ.مینک یم  تعیب  نارگید  دـننام  نونکا  ، میتـسج
تـسکش نوچ.میتساوخ  یمن  دوخ  ام  دندرک و  روبجم  ار  ام  اریز  ، میدـش نانآ  هارمه  زین  ام  دـندمآ  گنج  هب  موق  نیا  میدوب  هدرواین 

نامرف.میداد یم  هیزج  نانآ  هب  شیپ  نیز  هک  نانچمه  میهد  یم  هیزج  امـش  هب  لاح.دـندرک  اهنآ  هک  میدرک  نامه  مه  اـم  ، دـندروخ
هب رگید  راب  دماین  نامشوخ  مالسا  زا  یلو  میدروآ  مالسا  ، میدوب یحیـسم  ام  هک  دنتفگ  موس  هورگ.دنرادب  تسد  زین  نانآ  زا  هک  داد 

دیدرگزاب مالسا  هب  دینک و  هبوت  دیاب  ، هن : تفگ هدنامرف  نآ.میهد  یم  هیزج  امش  هب  نایحیسم  رگید  نوچ  نونکا   ، میتشگزاب تیحیسم 
.دروآ مالسلا ) هیلع  ) یلع دزن  درک و  ریسا  ناشدنزرف  نز و  تشک و  ار  ناشنادرم  سپ.دنتفریذپن  نانآ  یلو  .

هیلع ) یلع دزن  يزور.دوب  هدرک  تکرش  نیّفص  گنج  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  دشار  نب  تیّرخ  : دیوگ یم  يدزالا  نیعق  نب  هّللا  دبع 
دنگوس ادخ  هب  : تفگ داتسیا و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ربارب  رد  تیّرخ.دندوب  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  هک  شنارای  زا  نت  یـس  اب  دمآ  ( مالـسلا

نآ يأر  نیّفـص و  ۀـعقاو  زا  دـعب  رما  نیا  - تفر مهاوخ  وت  دزن  زا  ادرف  مناوخ و  یمن  زامن  ترـس  تشپ  منک و  یمن  تعاطا  ار  وت  رما 
ار تراـگدرورپ  يا و  هتـسسگ  دوـخ  ناـمیپ  ینک  نینچ  رگا  ، دـنک يراز  تیارب  ترداـم  : تفگ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دوـب - مـکح  ود 
رد وت  هکنیا  ّتیمکح و  نآ  ببس  هب  : تفگ تیّرخ  ؟ ینک یم  نینچ  ارچ  وگب  لاح.يا  هدناسرن  نایز  دوخ  هب  زج  يا و  هدرک  تیصعم 

منمشد و زین  اهنآ  اب  ما و  هتشگ  رب  وت  زا  سپ.يا  هدومن  لیم  دنا  هدرک  متس  دوخ  رب  هک  یموق  هب  يا و  هداد  ناشن  یناوتان  قح  ترصن 
.میوج یم  هرانک  فرط  ود  ره  زا 

هک میاشگب  تیور  هب  ار  قح  ياه  هچیرد  ، منک هرظانم  ننـس  رد  منک و  ثحب  وت  اب  ات  اـیب  نم  دزن  ، وت رب  ياو  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
یمن چـیه  اهنآ  ةرابرد  دـنیب و  یمن  تتریـصب  ناگدـید  هچنآ  یـسانشب و  یتسه  نآ  رکنم  نونکا  هچنآ  دـیاش  ، ماوت زا  رتاناد  اـهنآ  هب 
تلقع ناطیـش  هک  دابم  یلو  ایب  ادرف  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع  . مدرگ یمزاب  وت  دزن  هب  ادرف  : تفگ ّتیرخ.ینادب  يرگنب و  کین  ، یناد

يأر کبـس  ار  وـت  دـنناد  یمن  ار  تقیقح  هـک  یناـنادان  دـبای و  هار  وـت  رد  دـب  ۀـشیدنا  هـک  داـبم  دزاـس و  ناریح  ار  وـت  ددزدـب و  ار 
نم زا  مهد و  تزردنا  هک  یهاوخ  یهاوخ و  ییامنهار  نم  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب.دننادرگ 
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.تشگرب هناخ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  تیّرخ.دومن  مهاوخ  وت  هب  تسار  هار  ، میوگ یم  هچنآ  يریذپب 

رادید ار  شمع  رسپ  هک  مدرک  نآ  گنهآ  دوب ، یتسود  وا  ياهومع  رسپ  نایم  رد  ارم.متفر  وا  یپ  زا  ناباتـش  : دیوگ نیعق  نب  هّللا  دبع 
دوخ ّمع  رـسپ  زا  وا  اـت  منک  هاـگآ  دوب  هداد  وا  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یباوج  دوب و  هتفگ  نینمؤملا  ریما  هب  تیّرخ  هچنآ  زا  ار  وا  منک و 
ناهج نیا  رد  ، دنک نینچ  رگا  هک  دیوگب  وا  هب  دشاب و  وا  هاوخکین  دنک و  تعاطا  نینمؤملا  ریما  زا  دراد و  هگن  ار  شنابز  هک  دهاوخب 

.تسوا ریخ  ، ناهج نآ  و 

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
یلع هک  یباوج  زا  دوبن و  نامیشپ  دوب  هتفگ  یلع  هب  هچنآ  زا  ، دنگوس ادخ  هب.دندوب  هتـشادن  روضح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  شیوگتفگ 

هک شدزن  زا.موش  ادج  درم  نیا  زا  هک  مدوب  هتفرگ  میمـصت  ناتـسود  يا  : تفگ اهنآ  هب  سپ.دوب  هتـشگن  رب  شا  هدیقع  دوب  هداد  وا  هب 
شنارای رتشیب.درک  مهاوخن  رادید  وا  اب  زگره  منک ، نینچ  هک  مرادنپن  یلو  مور  وا  دزن  مهزاب  ادرف  هک  مدوب  دصق  نیا  هب  مدمآ  نوریب 

دنک عناق  ار  وت  تسناوتن  رگا  دـنادرگ و  عناق  ار  وت  هک  دـیوگ  ینخـس  دـیاش  نک  رادـید  وا  اـب  راـب  رگید  هکلب  ، نکم نینچ  ، هن : دـنتفگ
.وش ادج  وا  زا  هاگنآ 

.دییوگ یم  امش  هک  منک  یم  نینچ  ، یلب : تفگ تیّرخ 

برع ناگرزب  زا  وا  متفر و  - یجان ناّیرلا  نب  كردـم  - وا ّمع  رـسپ  دزن.دـنداد  متزاجا  ، میآرد هناخ  هب  هک  متـساوخ  هزاجا  نم  : دـیوگ
هب هک  تفگ  تّمع  رسپ.ناملسم  رب  ناملـسم  قح  تسام و  نایم  هک  یتسود  نید و  رد  يردارب  : تسا یقح  نم  رب  ار  وت  : شمتفگ.دوب
راک هچ  هب  تسد  هک  شیوگب  نادرگزاـب و  شمیمـصت  زا  نک و  رادـید  تولخ  رد  وا  اب.هدینـش  خـساپ  هچ  هتفگ و  هچ  نینمؤملا  ریما 

نتــشک هـب  ار  شا  هریــشع  ار و  شدوــخ  ار و  وــت  دوــش  ادــج  نینمؤــملا  ریما  زا  رگا  هـک  مراد  نآ  مـیب  نـم  تــسا و  هدز  یگرزب 
تفلاخم وا  اب  نم  دوش  ادج  نینمؤملا  ریما  زا  دهاوخب  تیّرخ  رگا.يدومن  ادا  يردارب  قح  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  : تفگ.دهد

درک مهاوخ  توعد  نینمؤملا  ریما  تعاطا  هب  دناوخ و  مهاوخ  تولخ  هب  ار  وا  نونکا.دیرب  مهاوخ  شیوخ  دنویپ  وا  زا  درک و  مهاوخ 
نوچ یلو.منک  شهاگآ  مدوب  هدرک  هچنآ  زا  مدرگزاب و  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  ات  متـساخرب  نم.وا  تمدخ  رد  دشاب و  وا  هاوخکین  هک 
ریما دزن  دـمآ  ـالاب  باـتفآ  هک  نادادـماب.مدروآ  زور  هب  ار  بش  متفر و  دوـخ  ۀـناخ  هب  مدوـب  هدرک  ناـنیمطا  دوـخ  تسود  نخـس  هب 

یم هدوزفا  مدرم  رامـش  رب  هظحل  ره  یلو  منک  شرازگ  وا  هب  شیوخ  راـک  تولخ  رد  دـیآ و  شیپ  یتصرف  هک  دـشاب  ، مدـش نینمؤملا 
شّمع رـسپ  تیّرخ و  هچ  ره  نم  و.دـهد  شوگ  نم  نخـس  هب  ات  تشاد  سپاو  رـس.متسشن  شرـس  تشپ  متفر و  شیپ  راـچان  هب  دـش 

تفریذپ و میهاوخ  ار  وا  تشاد و  میهاوخ  وا  جرا  دیدرگزاب  تفریذپ و  ار  قح  رگا  ، شراذگب : تفگ.مدیناسر ضرع  هب  دـندوب  هتفگ 
: متفگ.داتسرف میهاوخ  وا  بلط  هب  هن  رگا 

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  اـی 
مدرم مناوت  یمن  نم.مینک  رپ  مدرم  زا  ار  اهنادنز  ۀمه  دیاب  مینک  نادنز 
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.دنشاب هدرک  راکشآ  تفلاخم  هکنآ  زا  شیپ  منک  تبوقع  متسرفب و  نادنز  هب  مریگب و  ار 

یم دوخ  کیدزن  هب  ارم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  مدـید  مدرک  گنرد  يدنچ.متـسشن  دوخ  نارای  نایم  هب  مدـش و  شوماخ  نم  : دـیوگ
رترید هک  دوب  يزور  رتمک  اریز  ، دنک یم  هچ  هک  رگنب  ورب و  درم  نآ  ۀناخ  هب  : تفگ نم  هب  هنوگ  زار  هتسهآ.متفر و  شکیدزن.دناوخ 

هناخ نآ  رد  شنارای  زا  یعمج  مدیشک  رس  رگید  ياه  هناخ  هب.دوبن  اجنآ  رد  سک  چیه  متفر  وا  ۀناخ  هب  نم.دیآ  ام  سلجم  هب  نیا  زا 
دننک یم  ینمیا  ساسحا  ایآ  : دیسرپ دید  ارم  نوچ   . متشگزاب ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن.مدیدن  هئطوت  زا  یناشن  اهاجنآ  رد  یلو  دندوب  اه 

: تفگ.دنا هتفر  دنا و  هدیسرت  هکلب  : متفگ.دنا هتفر  دنا و  هدیسرت  ای  دنا  هدنام  و 

.دینادرگ رود  دوخ  تمحر  زا  ار  دومث  موق  هک  نانچمه  ، دنادرگ ناشرود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ 

تسا و هدیدزد  ار  ناشلقع  ناطیش  زورما.دنوش  یم  نامیشپ  هاگ  نآ  ، دفاکشب ار  ناشیاهرس  اهریشمش  اه و  هنیـس  اه  هزین  هک  یماگنه 
.دنک یم  ناشیاهر  اهنت  دیوج و  یم  يرازیب  اهنآ  زا  ادرف  هدرک و  ناشهارمگ 

ندوب.دوش ام  فّسأت  ببـس  هک  ناسنآ  دـیآ  رظن  رد  هک  تسین  ینایز  ام  زا  نانیا  ندـش  ادـج  : تفگ تساـخ و  رب  (1) هفصخ نب  دایز 
رد نانآ  اب  هک  ار  وت  نارادربنامرف  زا  يرایـسب  هک  میـسرت  یم  نآ  زا  یلو  دـهاکن  ام  زا  يزیچ  ناـشنتفر  دـیازفین و  اـم  رب  يزیچ  اـهنآ 

.منادرگ سپزاب  ار  نانآ  - دهاوخب ادخ  رگا  - دیاش ، مور ناشیا  یپ  زا  هک  يامرف  تزاجا  سپ.دنناروشب  ام  رب  دنا  هطبار 

.دنادرگ زوریپ  ار  وت  دنوادخ  ورب  ناشیا  یپ  زا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

یم نآ  نیا و  زا  یلو  ، هن : تفگ دنا ؟ هتفر  يوس  مادک  هب  یناد  یم  : دیسرپ وا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دور نوریب  هک  تساوخ  دایز  نوچ 
نامب اجنآ  رد.ییآ  دورف  یـسوم  وبا  رید  هب  ات  - درآ تمحر  وت  رب  دنوادخ  - ورب : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مریگ یم  ار  ناشیپ  مسرپ و 

رد هدـنکارپ و  رگا  تشون و  دـنهاوخ  نم  هب  نم  لاّمع  ، دنـشاب هدرک  جورخ  یتعامج  اب  اراکـشآ  رگا  اریز.دـسر  وت  هب  نم  روتـسد  ات 
.مسیون یم  ناشیا  هب  دوخ  اهنآ  ةرابرد  ، دنا هدش  یفخم  نم  لامع  مشچ  زا  دنا و  هدز  هئطوت  هب  تسد  ناهن 

: تسا نیا  همان  نآ  :و  تشون دوخ  لامع  همه  هب  دننامه  يا  همان  سپ 

.دناوخب ار  همان  نیا  هک  نم  لامع  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

دوخ دالب  لها  زا.دـنا  هدـش  هرـصب  راپـسهر  هک  میرادـنپ  ، دـنا هتخیرگ  ام  دزن  زا  ، دـنا هدرک  تعیب  ام  اب  هک  مدرم  زا  یهورگ  ، دـعب اـما 
.يامن شرازگ  نم  هب  يدینش  هچ  ره.رامگب  نارگشرازگ  ناسوساج و  تورملق  زا  هیحان  ره  رد  نک و  لاؤس  اهنآ  ةرابرد 

.مالسلا و 

.دروآ ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  دروآ و  درگ  شیوخ  نارای  تفر و  دوخ  ۀناخ  هب  هفصخ  نب  دایز 

ّمهم ياهراک  زا  یکی  يارب  ارم  نینمؤملا  ریما.لئاو  نب  رکب  تعامج  يا  ، دعب اما  : تفگ سپس 
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.دنوش زابنا  نم  اب  مه  نم  ةریشع  منک و  باتش  نآ  ماجنا  رد  هک  هداد  روتسد  تسا و  هدرک  رایتخا  دوخ 

نم اب  تعاس  نیا  رد  سپ.برع  ياهنادـناخ  نیرتنئمطم  وا  دزن  رد  دـیتسه و  وا  ناراـی  نایعیـش و  ، امـش.میشاب وا  ناـمرف  رظتنم  دـیاب  و 
.دیباتشب راک  رد  دیزیخرب و 

یفاک : تفگ هفصخ  نب  دایز.دندش  هدامآ  درم  یس  دص و  ای  تسیب  دص و  هک  دوب  هتـشذگن  تعاس  کی  زونه  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ
.تسین يزاین  نیا  زا  شیب  ، تسا

.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 

يراصنا (2) ورمع نب  بعک  نب  هظرق  يا  هماـن  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  زا  هظرق  - دروآ

تـسین وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  يادخ.وت  رب  مالـس.بعک  نب  هظرق  زا  نینمؤملا  ریما  یلع  هّللا  دبع  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
راپـسهر دنتـشذگ و  ام  رب  دندمآ  یم  هفوک  يوس  زا  هک  ناراوس  یعمج  هک  مهد  یم  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  ، دـعب اما.میوگ  یم  دـمح 

.دندش رّفن 

دمآ یم  دوخ  ناردارب  دزن  زا  خّرف  ناداز  ماـن  هب  دـناوخ  یم  زاـمن  دوب و  هدـش  ناملـسم  هک  تارف  يالفـس  یحاون  ناـناقهد  زا  يدرم 
.دندوب رّفن  ۀیحان  رد  نانیا 

: دنتفگ.مناملسم : تفگ ؟ رفاک ای  یتسه  ناملسم  : دندیسرپ وا  زا  ناراوس  نیا 

هللا یلص  ) هّللا لوسر  یصو  نینمؤملا و  ریما  وا.میوگ  یم  یکین  همه  : تفگ ؟ يراد داقتعا  هچ  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  قح  رد 
هکت ریشمش  اب  دندرک و  هلمح  وا  رب  نانآ  زا  نت  دنچ  سپس.يرفاک  وت  ، ادخ نمشد  يا  : دنتفگ.نایمدآ ۀمه  رورـس  تسا و  ( هلآ هیلع و 

يدوـهی : تـفگ ؟ تـسیچ وـت  نـید  : دندیــسرپ دــنتفرگ و  ، دوـب وا  اــب  هـک  ار  هـمذ  لــها  زا  يدوــهی  يدرم  سپــس.دندومن  شا  هـکت 
نیا و زا   : تفگزاـب ارجاـم  دـیناسر و  اـم  هـب  ار  دوـخ  يدوـهی  نآ.تـسین  یقح  وا  رب  ار  امـش  دـینک ؛ اـهر  ار  درم  نـیا  : دنتفگ.متـسه

ياضتقم هب  ات  دسیونب  نم  هب  اهنآ  ةرابرد  دوخ  يأر  نینمؤملا  ریما.دـنا  هتفر  اجک  هب  هک  تسنادـن  سک  مدرک  لاؤس  ، نانآ ةرابرد  ، نآ
.مالسلا و.منک  لمع  نآ 

: تشون وا  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

فلاخم دـنا و  هتـشک  ار  یناملـسم  دـنا و  هتـشذگ  وت  ورملق  زا  هورگ  نآ  يدوب  هتفگ  هک  مدـش  هاگآ  تا  هماـن  نومـضم  زا  ، دـعب اـما 
دنتـشادنپ » هک یناسک  دننام  ، دـنا هدـش  رفاک  تسا و  هدـیدزد  ار  ناشلقع  ناطیـش  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا.دـنا  هداد  ناما  ار  یکرـشم 

مادک رگید  (3) «. دندش رک  روک و  اهنآ  زا  يرایـسب  زاب  تفریذپب  ار  ناش  هبوت  ادـخ  هاگ  نآ  دـندش  رک  روک و  تسین و  يا  هنتف  رگید 
رادربنامرف و یتفگ  دوخ  هک  نانچمه  وت  هک  تسرفب  ار  هدش  يروآدرگ  جارخ  شاب و  دوخ  راک  رـس  رب  سپ  ! ییانیب مادـک  ییاونش و 

.مالسلا و.یتسه  هاوخکین 
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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
(. لاس 64 رد  ) دش هتشک  هار  نیا  رد  دش و  نیباوت 

نیفـص و لمج و  گنج  هس  ره  رد  دوب و  یلع  نارای  زا  اهدعب.يرجه  لاس 23  رد  ير  حـتاف  ، یجرزخ بعک  نب  هظرق  ورمع  وبا  - 2
.دوب ترضح  نآ  رانک  رد  ناورهن 

.هدئام ةروس  71  / هیآ زا  هتفرگ  رب  - 3
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: تشون هفصخ  نب  دایز  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

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 
سک ره  زا  ار  ناشغارـس  ورب و  اـهنآ  یپ  زا  ، دـنا هتفر  رّفن  هب  موسوم  (1) داوس ءارق  زا  يا  هیرق  يوس  هب  دـنیوگ.دنا  هتفر  يوـس  مادـک 

رـس رگا  نادرگزاـب و  نم  دزن  هب  یتفاـی  ار  ناـنآ  رگا.دـنا  هتـشک  هدـناوخ  یم  زاـمن  هک  ار  داوـس  مدرم  زا  ناملـسم  يدرم  ناـنآ.ریگب 
هتخیر مارح  ینوخ  دنا و  هدش  ادج  قح  زا  موق  نیا  هک  هاوخب  يرای  دـنوادخ  زا  ناشیا  رب  يزوریپ  يارب  نک و  گنج  نآ  اب  دـنتفاترب 

.مالسلا و.دنا  هتخیگنا  ساره  اه  هداج  رد  دنا و 

مـتفر و یکدـنا.مدوب  هتــساخ  وـن  یناوـج  اـهزور  نآ  رد  نـم  مدـمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  مـتفرگ و  ار  هماـن  : دـیوگ لأو  نـب  هـّللا  دـبع 
تنمـشد گنج  هب  وا  اب  هک  یهد  یم  تزاجا  مداد  هفـصخ  نب  دایز  هب  ار  همان  هک  یناـمز  اـیآ  نینمؤملا  ریما  اـی  : متفگ مدـیدرگزاب و 

نم ناروای  زا  قح و  يزوریپ  يارب  یـشاب  نم  نارای  زا  وت  هک  مراد  نآ  دیما  دـنگوس  ادـخ  هب.نک  نانچ  مردارب  رـسپ  يا  : تفگ ؟ مورب
وت هک  هنوگ  نآ  ناـنآ ، هرمز  رد  دوـب و  مهاوـخ  نینچ  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینمؤـملا  ریما  يا  : متفگ.ناراکمتـس بوکرـس  يارب 

ناهج کی  اب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  نتفگ  نخـس  تذل  متـشادن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  : دـیوگ یم  لأو  نبا.یـشاب  هتـشاد  تسود 
.منک هضواعم  تورث 

رد ياپارـس  مدوـب و  هتـسشن  دوـخ  ياـپ  داـب  نسوـت  تشپ  رب  ناـنچمه  مداد و  وا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ۀـمان  متفر و  داـیز  دزن  هب  سپ 
نم هارمه  راکیپ  نیا  رد  مهاوخ  یم  متسین و  زاین  یب  وت  زا  دنگوس  ادخ  هب  مردارب  رـسپ  : تفگ دید  لاح  نآ  رد  ارم  نوچ  دایز.حالس 

هب ات  میدـنار  هاگ  نآ.دـش  لاـح  شوخ  یـسب  داـیز.تسا  هداد  تزاـجا  ارم  ما و  هتـساوخ  نآ  تزاـجا  نینمؤملا  ریما  زا  : متفگ.یـشاب
کی بش و  کی.میدنار  نیادم  هب.دنا  هدش  نیادم  راپـسهر  : دنتفگ ، میتفرگ ار  ناشغارـس.میدیسر  دـندوب  اجنآ  رد  البق  هک  یعـضوم 

ار ام  نوچ.میدوب  هتـسخ  تخـس  ام  یلو  دندوب  هداد  فلع  شیوخ  ناروتـس  دندوب و  هدیمرآ.دندوب  هدمآ  دورف  اجنآ  رد  هک  دوب  زور 
نب تیّرخ.میداتـسیا  ناشیور  هب  ور  میدیـسر و  ناشکیدزن  هب  ات  میدـمآ  شیپ  ام.دنتـسشن  اهنآ  رب  تسار  دنتـسج و  اهبـسا  رب  دـندید 
دایز ؟ ناملاظ موق  اب  ای  دیتسه  ادخ  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ادخ و  اب  ایآ  ، ناگدیدروک نالدروک و  يا  : دز دایرف  نایم  نآ  زا  دـشار 
باتک ادخ و  لوسر  ادخ و  هک  یسک  ینعی  وا  لوسر  ّمع  رـسپ  اب  ادخ و  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ادخ و  اب  ام  ، هن : تفگ هفـصخ  نب 

.تسا هتفرگ  تلفغ  ۀبنپ  ار  ناترس  شوگ  لد و  شوگ  هک  یناسک  يا  ناگدیدروک  يا.دهد  یم  حیجرت  ایند  ۀمه  رب  ار  ادخ 

یم : تفگ ، دوب ارادـم  قفر و  لها  لاح  نیع  رد  هدومزآ و  گـنج  يدرم  هک  دایز.دـیهاوخ  یم  هچ  هک  دـییوگب  نونکا  : تفگ تیّرخ 
یم دورف  زین  اـم  ، يآ دورف  وـت.مینک  ناـیب  وـت  ناراـی  ۀـمه  ربارب  رد  هک  میناوـتن  میا  هدـمآ  نآ  يارب  هچنآ.میا  هتـسخ  تخـس  هک  ینیب 

هچنآ رد  نم  رگا  ریذپب و  ام  زا  یتفای  یتدـیاف  مییوگ  یم  ام  هچنآ  رد  رگا  ، میزادرپ یم  وگتفگ  هب  مینک و  یم  تولخ  ام  سپـس  ، مییآ
.دمآ دورف  دایز  ، يآ دورف  : تفگ تیّرخ.مرامش  یمن  دودرم  ار  نآ  متفای  یتیفاع  دیما  مونش  یم  وت  زا 

ص:124

نینچ شزبس  ياهرازتشک  اهناتسلخن و  ببس  هب  هداتفا و  ناناملسم  تسد  هب  باطخ  نب  رمع  دهع  رد  هک  قارع  زا  يا  هیحان  ، داوس - 1
(. نادلبلا مجعم  زا  ) تسا هتفرگ  مان 
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میدـش هدایپ  نوچ.میدـش  هدایپ  اجنآ  رد  میدیـسر و  بآ  هب  ات  میتفرب  ، دـییآ دورف  بآ  نآ  راـنک  رد  : تفگ داـهن و  اـم  هب  يور  سپس 
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  هتـسد  هتـسد 

.دندیماشآ بآ  دنتفر و  بآ  رس  رب  سپس  ، دنتخادرپ ندروخ 

ام و نایم  ، دوب لأو  نب  هّللا  دبع  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  جنپ  اب  دایز.میدز  نابسا  رس  رب  اه  هربوت  ام  دیهد  فلع  ار  ناتنابـسا  : تفگ دایز 
هدنکارپ دید  هک  یتقو  ، دـمآ ام  يوس  هب  دوخ  دایز.دـندمآ  دورف  دـندش و  رود  ام  زا  یکدـنا  دـنتفر و  ییوس  هب  نانآ.داتـسیا  موق  نآ 

نیا رد  موق  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، دـیا هدـمآ  دربن  يارب  امـش  ، هّللا ناحبـس  : تفگ میا  هدز  هقلح  ییاج  رد  نت  دـنچ  ره  میا و  هدـش 
ام.دیورب ناتنابسا  دزن  هب  دیباتشب.دندیسر و  یم  دوخ  ياهوزرآ  ۀمه  هب  دندمآ  یم  امش  رس  رب  دیا  هتسشن  نمـشد  زا  لفاغ  هک  تعاس 

نوچ.میداد یم  بآ  ار  نامنابسا  یضعب  میدروخ و  یم  بآ  یـضعب  میتخاس و  یم  وضو  یـضعب.میتفر  نامنابـسا  دزن  هب  میتساخرب و 
نادند راب  هس  ای  ود.دز  یم  نادند  ، دوب هدیبسچ  تشوگ  یکدنا  نآ  هب  هک  ار  یناوختسا  ، دمآ ام  دزن  دایز  میتفای  تغارف  اهراک  نیا  زا 

.دز

دننامه موق  نیا  رامـش  میتسه  يورایور  نمـشد  اب  اـم  نادرم  يا  : تفگ سپـس.دنکفا  ار  ناوختـسا  دیـشون و  بآ  یقیربا  زا  هاـگ  نآ 
دیـشک و دهاوخ  گنج  هب  راک  هک  دنگوس  ادخ  هب.دشاب  نوزفا  يرگید  زا  هورگ  کی  نت  جنپ  زا  شیب  هک  مرادنپن  تسامـش و  رامش 

اهنآ کیدزن  میورب و  ات  دریگب  دوخ  بسا  نانع  امـش  زا  کـی  ره  : تفگ سپـس  دیـشاب  اـهنآ  زا  رتزجاـع  امـش  دـیابن  دـش  ناـنچ  رگا 
راوس اهبـسا  رب  مدـناوخارف  ار  امـش  نوچ  ، تفریذـپن میوگ  یم  هچنآ  رگا.میوگ  نخـس  وا  اـب  ،و  مناوخارف ار  ناـنآ  هدـنامرف  نم.میوش 
نانیا : تفگ یم  موق  نآ  زا  یکی  مدـید.مدوب  وا  اب  مه  نم  تفرب و  داـتفا و  شیپ  دایز.دـییآ  نم  دزن  هب  ناـنع  رد  ناـنع  همه  دـیوش و 

دوخ دندیماشآ و  دندروخ و  دندش و  هدایپ  ات  دیدرک  ناشیاهر.دیدوب  هدیمرآ  هدرک و  تحار  امش  دندیـسر و  هار  زا  هتفوک  هتـسخ و 
هب تفگ  ار  وا  دناوخ و  شیپ  ار  تیّرخ  ، هفـصخ نب  دایز.دوب  اهریبدت  نیرتدـب  مسق  ادـخ  هب  نیا.دـندرک  رد  هب  یگتـسخ  ناشنابـسا  و 

ماگنه هب  ات  ناوخارف  ار  ام  باحـصا  زا  رگید  رفن  هس  : متفگ دایز  هب.دمایب  راوس  راهچ  اب  تیّرخ.میزادرپ  وگتفگ  هب  ات  میوش  وس  کی 
.دشاب ناسکی  نانآ  ام و  رامش  وگتفگ 

.میدوب راوس  جنپ  فرط  ود  ره  مدز و  ادص  ار  رگید  رفن  هس.نزب  ادص  یهاوخ  ار  هک  ره  : تفگ دایز 

هن نم  : تفگ تیّرخ  ؟ يدش ادج  ام  زا  يدیزرو و  تموصخ  ام  اب  يدش و  نمشد  نینمؤملا  ریما  اب  هک  دش  هچ  : دیـسرپ تیّرخ  زا  دایز 
اروش هب  هک  مشاـب  یناـسک  راـنک  رد  موش و  ادـج  امـش  زا  هک  تسا  نیا  رتـهب  مدید.امـش  شور  هار و  زا  هن  مدونـشخ و  امـش  ماـما  زا 

رب ياو  : تفگ داـیز.دوب  مهاوخ  مدرم  اـب  زین  نم  دوب  ناـگمه  تقفاوم  دروـم  هک  دـنداد  يأر  یـسک  هب  مدرم  رگا.دـننک  یم  توـعد 
هیلع ) یلع ياـتمه  وا  لوـسر  تنـس  وا و  باـتک  ادـخ و  تخانـش  رد  هـک  دـنهد  يأر  دوـخ  ناـیم  زا  يدرم  هـب  دـنناوت  مدرم  اـیآ  ، وـت

وا نوچ  يا  هقباس  مالسا  رد  دشاب و  دنواشیوخ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  اب  اهنیا  رب  نوزفا  ، دشاب ( مالسلا
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نارای زا  یعمج  ، متشکن ار  وا  نم  : تفگ دیتشک ؟ ار  ناملسم  درم  نآ  ارچ  هک  دیسرپ  دایز.متفگ  هک  نامه  : تفگ تیّرخ.دشاب  هتـشاد 
.نک میلست  نم  هب  ار  نانآ  : تفگ دایز.دنتشک  ار  وا  نم 

.يدینش هک  نامه  : تفگ.یکیرش وا  لتق  رد  دوخ  وت  سپ  : تفگ دایز.دیاشن  يراک  نینچ  : تفگ تیّرخ 

هدوشگ ناهج  هب  هدید  هک  نامز  نآ  زا  ادخ  هب.میدرک  زاغآ  گنج  دـناوخ و  شیپ  هب  زین  وا  ، میدـناوخ شیپ  هب  ار  نامنارای  ام  : دـیوگ
تسد راچان  هب  ، دنامن ام  ياهتـسد  رد  يا  هزین  رگید  هک  دندرک  نانچ  دندرک و  هلمح  هزین  اب  تسخن.مدوب  هدیدن  نینچ  نیا  یگنج  ما 

يرایـسب نانآ  زا  ام و  زا  دوب و  هدـش  حورجم  نانآ  نابـسا  اـم و  نابـسا.دش  جـک  نامیاهریـشمش  اـت  میدز  مه  رب  ،و  میدرب ریـشمش  هب 
رکب نب  دقاو  مان  هب  (1) ءانبا زا  يدرم  دوب و  وا  رانک  رد  هراومه  هک  دایز  مالغ  دیوس  یکی.دندش  هتـشک  ام  زا  درم  ود.دـندش  حورجم 
جوا هب  يزوت  هنیک  ینمشد.نانآ و  زا  ام  مه  دنتشاد و  تهارک  ام  زا  تخـس  نانآ  مه.دیـسر  رد  بش  ات.میتشک  نانآ  زا  ام  رفن  جنپ  و 

زا یتعاس  شنارای  تیّرخ.یبناج و  رد  نانآ  میدـیباوخ و  یبناج  رد  دایز  نم.میدوب و  هدـش  حورجم  زین  نم  دایز.دوب و  هدیـسر  دوخ 
ام.میتشاد یمن  شوخان  ار  ناشنتفر  دنگوس  ادخ  هب.دنا  هتفر  هک  میدید  نادادماب  و.دـنتفر  اجنآ  زا  هاگان  هب  یلو  دـندرک  گنرد  بش 

مه - نت تسیود  هب  بیرق  - ناشنارای زا  یعمج.دنا  هدمآ  دورف  رهش  رانک  رد  دنا و  هتفر  زاوها  هب  میدینش.میتفر  هرـصب  هب  ناشیا  یپ  زا 
هدـیناسر زاوها  هب  ار  دوخ  ادـعب  دنتـشادن و  یگداـمآ  تیّرخ  ماـیق  ماـگنه  هب  نانیا.دـندوب  هتـسویپ  اـهنآ  هب  دـندوب  یم  هفوـک  رد  هک 

: تشون ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  شیوخ  راک  شرازگ  دایز.دندوب 

نادب ام  ود  ره  هچنآ  قح و  تیاده و  هب  ار  نانآ  میدرک  دروخ  رب  نیادم  رد  شباحـصا  دـشار و  نب  تیّرخ  ، ادـخ نمـشد  اب  ، دـعب اما 
ناشمـشچ رد  ار  ناـشیاهرادرک  ناطیـش  دـنتفاترب و  رـس  قـح  زا  دـیناشک و  هاـنگ  هب  ناـشرورغ  ار  ناـنآ  یلو  میدـناوخارف  میدـقتعم 

یگنج ام  نایم  میدرک و  يرادـیاپ  کین  ناـشربارب  رد  اـم  دـندرک و  اـم  دربن  گـنهآ  سپ  دـندش  فرحنم  تسار  هار  زا  تساراـیب و 
.دش هتشک  نانآ  زا  نت  جنپ  دیسر و  تداهش  هب  ام  زا  حلاص  درم  ود.بورغ  تقو  ات  زورمین  زا.دوب  هتفرگ  رد  تخس 

یکیرات ةدرپ  ریز  رد  دمآ  تسد  رـس  رب  بش  نوچ  اما.دندش  حورجم  یعمج  فرط  ود  ره  زا.دندرک  اهر  ام  دوس  هب  ار  دربن  نادیم  و 
اوادم ار  دوخ  تاحارج  میتسه و  هرصب  رد  ام.دنا  هدرک  ماقم  رهـش  زا  یلحم  رد  هک  مدش  رادربخ.دندش  زاوها  هب  دنتخیرگ و  ربخ  یب 

.مالسلا و.دراد  ینازرا  وت  رب  دوخ  تمحر  دنوادخ.میتسه  نینمؤملا  ریما  نامرف  رظتنم  مینک و  یم 

ریما اـی  : تـفگ تساــخ و  رب  یحاــیر  (2) سیق نـب  لقعم.دــناوخ  مدرم  يارب  ار  نآ  دیــسر و  ( مالــسلا هــیلع  ) یلع هــب  هماــن  نوــچ 
نوچ ات  يداتسرف  یم  ناناملـسم  زا  رفن  هد  يا  هداتـسرف  هک  رفن  ره  ياج  هب  تسیاب  یم  ، دروآ حالـص  هب  ار  وت  راک  دنوادخ  ، نینمؤملا
دنوش يورایور  دوخ  دـنچمه  یهورگ  اب  نانآ  رگا  اما  دـندیرب و  یم  ناشتایح  ۀتـشر  دـنداد و  یمن  ناـشتلهم  دندیـسر  یم  ناـنآ  هب 

لد و زا  دننک و  يرادیاپ  تخس  دنباتنرب و  يور  دوخ  دنچمه  يرکشل  زا  دنا و  برع  نانیا  هک  درک  دنهاوخ  تمواقم 
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.م - .دندنام اجنآ  رد  دنتفر و  نمی  هب  نایشبح  ندنار  يارب  ناوریشونا  ورسخ  نامز  رد  هک  دنتسه  ینایناریا  دارم  ( نارسپ ) ءانبا - 1
.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  ار  نآ  یسوط  خیش.نآ  لاطبا  هفوک و  لاجر  زا  ، یحایر یمیمت  سیق  نب  لقعم  - 2
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.دنگنجب ناج 

نآ رد  مه  (1) لّفغم نب  دیزی  ربب و  هارمه  هفوک  هاپس  زا  نت  رازه  ود  نک و  ناشدربن  جیسب  دوخ  وت  ، لقعم يا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع
: تشون همان  ، دوب هرصب  رد  هک  مه  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  هاگ  نآ.دشاب  نایم 

زا هک  وگب  هرصب و  نایهاپس  زا  نت  رازه  ود  اب  تسرفب  دوخ  يوس  زا  ، دادس حالـص و  هب  فورعم  شوکتخـس و  ریلد و  يدرم  ، دعب اما 
هورگ ود  ره  هدنامرف  لقعم  ، دندیسر لقعم  هب  نوچ  دشاب و  رکشل  نیا  رادرس  وا  دندش  نوریب  هرصب  زا  نوچ.دورب  سیق  نب  لقعم  یپ 

ام دزن  هب  يوگب  ار  هفـصخ  نب  داـیز  دـنکن و  تفلاـخم  وا  اـب  دـنک و  تعاـطا  وا  زا  دراد و  وا  نخـس  هب  شوـگ  دـیاب  دوـب و  دـهاوخ 
.مالسلا و.کین  یهورگ  وا  هورگ  تسا و  کین  يدرم  دایز.دیایب 

: تشون هفصخ  نب  دایز  هب  يا  همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع و 

رهم ناشیاهلد  رب  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا.مدش  هاگآ  يدوب  هتفگ  وا  نارای  دـشار و  نب  تیّرخ  هب  هچنآ  زا  دیـسر و  تا  همان  ، دـعب اما 
.هتسارایب ناشنامشچ  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  هدش و  هداهن 

اجک هب  ناـنآ  وت و  راـک  هک  یتفگ  تسوکین و  يراـک  دـننک  یم  هک  يراـک  دـنرادنپ  یم  هک  نطاـب  روک  هدز و  تریح  مدرم  یتـشم 
رد ، دهد یم  نمؤم  هب  ادخ  هک  یباوث  نیرتمک  تسوا و  اب  زین  ناتشاداپ  هدوب و  يادخ  يارب  ناتششوک  همه  تباحصا  وت و  اما.دیـشک 

تـسادخ دزن  هچنآ  دریذـپ و  نایاپ  تسامـش  دزن  هچنآ  » .تسا رتهب  یـسب  دـننک  یم  شـالت  نآ  يارب  نـالهاج  هک  ییاـیند  زا  وا  رظن 
ندش جراخ  ، يا هدش  ور  هبور  اهنآ  اب  هک  نمشد  نآ  اما  «(2) میهد شاداپ  دنا  هدرک  هک  يربص  شاداپ  هب  ناراگزیهرپ  ام  تسا  هدنیاپ 

ار نانآ.تسا  یفاک  ناشیارب  یهارمگ  نابایب  رد  يراتفرگ  قح و  ندرمش  دودرم  تلالض و  يداو  رد  ینادرگرـس  تیاده و  قیرط  زا 
دنهاوخ هورگ  ود  اـهنآ  يدوز  هب.دـننامب  نادرگرـس  شیوخ  ناـیغط  رد  راذـگب  نک و  اـهر  دوـخ  لاـح  هب  دـندنب  یم  هک  یغورد  اـب 

دیدرک تعاطا  دوخ  ماما  زا  امش.تسا  ياج  رب  امـش  کین  شاداپ.دییایب  نم  دزن  تنارای  وت و  و.لوتقم  یهورگ  ریـسا و  یهورگ  : دوب
.مالسلا و.دیدمآ  نوریب  زوریپ  شیامزآ  زا  دیداد و  شوگ  وا  نخس  هب  و 

زین دوش و  هتـساک  ناشجارخ  زا  دنتـساوخ  یم  يرایـسب  هک  زاوها  مدرم  زا  نامجع  زا  یعمج  دـمآ و  دورف  زاوها  زا  یفرط  رد  تیّرخ 
.دندوب هتفرگ  ارف  ار  شدرگ  دندوب  هدیقع  مه  وا  اب  هک  ییاهبرع  زا  یعمج  نادزد و  زا  یتعامج 

دزن درب  نوریب  هاپـس  تساوخ  نوچ.میدوب  سیق  نب  لقعم  رکـشل  رد  بعک  مردارب  نم و  دـیوگ  هک  دـنا  هدروآ  نیعق  نب  هّللا  دـبع  زا 
نانمؤم هب  ادخ  شرافـس  هک  سرتب  يادخ  زا  یناوت  ات  ، لقعم يا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنک عادو  وا  اب  هک  دمآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

لقعم.درادـن تسود  ار  ناربـکتم  ادـخ  هک  زیهرپـب  ربـکت  زا  نکم و  متـس  همذ  لـها  رب  ياـمنم و  نایـصع  هلبق  لـها  رب  و.تسا  نیمه 
تساخ و رب  لقعم  سپـس.تساوخ  ناوت  يراـی  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مهاوخ يراـی  ادـخ  زا  : تفگ

لها هار  هب  مشچ  اجنآ  رد.دمآ  دورف  زاوها  هب  ات  میدمآ  نوریب  وا  اب  زین  ام  دش  نوریب 
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.دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش.دشاب  لفغم  نب  دیزی  نب  هّللا  دبع  دیاب  « لفغم نب  دیزی  » هک هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  - 1
.لحن ةروس  ۀیآ 96  زا  - 2
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یلو میدنام  هرـصب  لها  هار  هب  مشچ  ام  مدرم  يا  تفگ  تفگ و  نخـس  مدرم  يارب  لقعم  دندرک  گنرد  دندمآ و  رید.میدنام  هرـصب 
هیام راوخ  رامـش و  كدنا  نمـشد  نیا  رـس  رب  ار  ام  میـساره  یم  نمـشد  زا  هن  تسا و  كدـنا  ام  رامـش  هن  هّللا  دـمحب.دنا  هدرک  رید 

تساخ و رب  نیعق  نب  بعک  ردارب  لاح  نیا  رد.دناسر  ناشتکاله  هب  دهد و  يزوریپ  نانآ  رب  ار  امش  دنوادخ  هک  مراد  یم  دیما  ، دیربب
: تفگ

و.دنادرگ زوریپ  نانآ  رب  ار  ام  دنوادخ  هک  مدیما  نادب  زین  نم  میراد و  ار  وت  يأر  نامه  زین  ام.دـش  یهاوخ  قفوم  دـهاوخب  ادـخ  رگا 
هتـسجخ دنوادخ  دیتفا  هار  هب  : تفگ سپ.تسا  یلـست  ایند  زا  ییادج  رد  ار  ام  ، ادخ هار  رد  گرم  میراد  یم  دـیما  هک  دـش  نانچ  رگا 

دومن و یم  تبحم  نم  هب  تشاد و  یم  یمارگ  ارم  سیق  نب  لقعم  هراومه  هک  دنگوس  ادخ  هب.میداتفا  هار  هب  ام.ار  امـش  تکرح  دراد 
.درمش یمن  ربارب  نم  اب  ار  هاپس  دارفا  زا  کی  چیه 

یلـست اـیند  زا  ییادـج  رد  ار  اـم  ادـخ  هار  رد  گرم  : هک يدروآ  ناـبز  رب  نخـس  نـیا  هـک  دـش  روـطچ  : مـتفگ یم  مردارب  هـب  : دـیوگ
هار زور  کی  زونه  : هک دـیوگ.دهد  قیفوت  تیاـهراک  رد  ار  وت  هشیمه  دـنوادخ  يدـش  قفوم  يدروآ و  کـین  یتفگ و  تسار  ؟ تسا

: دوب سیق  نب  لقعم  هب  همان.دیسر  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  يوس  زا  درشف  یم  تسد  رد  يا  همان  هک  یکیپ  هک  میدوب  هتفرن 

وت هب  نم  ةداتسرف  هک  اج  نامه  یتسه  هار  رد  رگا  نامب و  اج  نامه  يا  هدرک  تماقا  رگا  ، دیسر وت  هب  اج  ره  رد  نم  ةداتـسرف  ، دعب اما 
وا میا  هداتـسرف  ییاط  نادعم  نب  دلاخ  يرادرـس  هب  ار  رکـشل  نیا.دـسرب  میا  هتـشاد  هناور  وت  يرای  هب  هک  يرکـشل  ات  تسیاب  هدیـسر 

.تسا ریلد  حلاص و  يدرم 

.مالسلا و.دهاوخ  ادخ  رگا.سانشب  وا  قح  ونشب و  دیوگ  یم  هچ  ره 

دوب هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  زا  اریز  دـندرک  شیاتـس  ار  ادـخ  دـندش و  نامداش  ، دـناوخ شباحـصا  يارب  ار  همان  نوچ  سیق  نب  لقعم 
.دندوب هدرک  تشحو 

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
هعلق هب  هک  دنتـشاد  نآ  دصق  دـندوب و  هتفر  زمرهمار  ياههوک  فرط  هب  اهنآ.میدرک  تکرح  شنارای  تیّرخ و  يوس  هب  هاگ  نآ.دـش 

هوک هب.میدیـسر  اهنآ  هب  ات  میتفر  میتفر و  ناـشیپ  زا.دـنداد  اـم  هب  رهـش  مدرم  ار  ربخ  نیا.دـننک  نصحت  دوب  اـجنآ  رد  هک  راوتـسا  يا 
دیزی هب  ار  رکشل  تسار  بناج  سیق  نب  لقعم.میدمآ  تکرح  رد  ناشیوس  هب  میدرک و  تسار  ار  نامیاهفص  ام  دندوب  هدش  کیدزن 

هاپس زین  یجان  دشار  نب  تیّرخ.هرـصب  مدرم  زا  - دیـسلا ینب  زا  -(1) یّبض دـشار  نب  باجنم  ار  پچ  بناـج  درپس و  يدزا  لّـفغم  نب 
فیفخت راتـساوخ  هک  ار  نانآ  نامجع و  رهـش و  لها  داتـسیا و  تسار  حانج  رد  دـندوب  وا  هارمه  هک  ییاهبرع  اب  دوخ.داد  هیبعت  دوخ 

.دوب هداد  ياج  پچ  حانج  رد  ار  نادرک  زا  یتعامج  دندوب و  جارخ 

یتسدشیپ گنج  رد  امـش  ، ادـخ ناگدـنب  يا  : تفگ یم  دومن و  یم  نامـضیرحت  گنج  هب  دـیدرگ و  یم  ام  فوفـص  نایم  رد  لقعم 
یشاداپ هب  ار  امش  ناشیا  اب  دربن  رد.دیشیدنین  ینز  ریشمش  يراذگ و  هزین  زج  يزیچ  هب  دییوگ و  نخس  مک  دیدنب و  ورف  مشچ  ، دینکن

امش ، داب تراشب  گرزب 
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.دنا هدرمش  هباحص  زا  ار  وا.درک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  تفرگ و  تنوکس  هفوک  رد  هبض  ینب  زا  يدرم  مرصا  نب  دشار  نب  باجنم  - 1
( هباغلا دسا  ، ریثا نبا  )
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نم هب.دینک  یم  راکیپ  نادرک  نادزد و  زا  یعمج  دنا 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  نوچ  ، دیرگنب

وا هب  ام.تفرگ  ياج  بلق  رد  فوفص  نایم  هب  دیدرگزاب و  هاگ  نآ.دومن  شرافس  نینچ  ار  همه  درک و  رذگ  فوفـص  ۀمه  رب  لقعم 
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  اـت  میتسیرگن  یم 

هب هـک  رگید  يا  هراـپ  هیجاـن و  ینب  زا  برع  داتفه.دـنداهن  زیرگ  هـب  ور  دنتـسناوتن  تمواـقم  شیب  یتعاـس  دـنگوس  ادـخ  هـب.میدرک 
.میتشک ار  نادرک  نامجع و  زا  نت  دصیس  هب  بیرق  دندوب و  هدمآ  ناشیرای 

هب ات  تفرب  تخیرگ  یم  هک  نانچمه  تیّرخ.مدید  ار  ناّیر  نب  كردم  دوخ  تسود  برع  ناگتـشک  نایم  رد  : دـیوگ نیعق  نب  بعک 
اب تفلاخم  هب  ار  ناشیا  تخادرپ و  شدرگ  هب  نانآ  نایم  رد  تیّرخ.دنتسیز  یم  شموق  زا  ریثک  یتعامج  اجنآ  رد.دیـسر  ایرد  لحاس 

)و مالسلا هیلع  ) یلع زا  ییادج  رد  تیاده  هک  دینادب  تفگ  یم  و.درک  یم  ناشبیغرت  وا  زا  ییادج  هب  دناوخ و  یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع
.دندرک شتعباتم  مدرم  زا  يریثک  عمج  تبقاع.تسوا  اب  تفلاخم  وا و  اب  گنج 

لقعم ۀمان  رد.مدـناسر  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  همانحتف  نیا  نم.تشون  همانحتف  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  دـنام و  زاوها  رد  سیق  نب  لقعم 
: دوب هدمآ 

چیه هک  ار  اتکی  يادـخ.وت  رب  داـب  مالـس.سیق  نب  لـقعم  زا  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  یلع  ادـخ  ةدـنب  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
زا دـنبای  هبلغ  ام  رب  اـت  نانیا.میدـش  يوراـیور  ناگتـشگرب  نید  زا  هورگ  نآ  اـب  اـم  ، دـعب اـما.منک  یم  شیاتـس  تسین  وا  زج  ییادـخ 

یسک ینعی.میدرکن  زواجت  وت  شور  تریس و  زا  راک  نیا  رد  میتشک و  ار  اهنآ  زا  يرایسب.دندوب  هتساوخ  يرای  ناکرشم  زا  یتعامج 
زوریپ ار  ناناملـسم  وت و  دنوادخ.میتشکن  دوب  هدش  حورجم  هک  ار  نآ  میتشکن و  ار  يریـسا  چیه  میتشکن و  دوب  زیرگ  لاح  رد  هک  ار 

.مالسلا و.ار  نایناهج  يادخ  ساپس  ، دینادرگ

.تساوخ رظن  يأر و  ناشیا  زا  دناوخ و  شباحصا  يارب  ار  نآ.مداد  نینمؤملا  ریما  هب  ار  همان 

هب ای  ، دـشکب ار  همه  هک  دـنک  ناشبیقعت  ردـق  نآ  دورب و  نانآ  یپ  زا  هک  دـسیون  همان  لقعم  يارب  : هکنیا نآ  دنتـشاد و  يأر  کی  همه 
لقعم دزن  هب  همان  نیا  اب  ارم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنناروشب وت  رب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  میب  اریز  ، دنک ناشرود  مالـسا  نیمزرـس  زا  یلک 

 : دینادرگزاب

وکین يازج  ار  ناناملـسم  ار و  وت  دـنوادخ.لیلذ  راوخ و  ار  شنانمـشد  دـینادرگ و  دـیؤم  ار  شنارای  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ، دـعب اـما 
يدلب رد  هک  يدینش  رگا  ، ریگب غارس  هیجان  ینب  ۀلیبق  دارفا  زا.دیدروآ  ياج  هب  وکین  شیوخ  ۀفیظو  دیدمآ و  رب  وکین  ناحتما  زا.دهد 

ياج ناناملسم  دالب  زا 

ص:129

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعی ) نیطـساق روای  رای و  دوب و  دنهاوخ  ناناملـسم  نمـشد  هراومه  نانیا  اریز.يامن  ناشدیعبت  ای  شکب  ایور  نانآ  رـس  رب  دنا  هتفرگ 
.مالسلا و  (. هیواعم نارای 

دوخ موق  اجنآ  رد  تسایرد و  لحاوس  رد  تیّرخ  هک  دنداد  ربخ.دش  ایوج  ، دنا هدمآ  دورف  اجنآ  رد  هک  یناکم  نانآ و  ریسم  زا  لقعم 
تاکز وا  موق.تسا  هدرک  دـساف  زین  ار  اهنآ  ناگتـسباو  ياهبرع  سیقلا و  دـبع  فیاوط  هدرک و  رد  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نامرف  زا  ار 

.دنهد یمن  مه  ار  دعب  لاس  تاکز  دنا و  هدادن  هداتفا  قافتا  نآ  رد  نیفص  گنج  هک  ار  یلاس 

زا دـشار  نب  تیّرخ  نوچ.دـش  سراف  يایرد  لحاوس  راپـسهر  - نایرـصب نایفوک و  زا  - تشاد رایتخا  رد  هک  یهاپـس  نامه  اـب  لـقعم 
یم ناـهن  رد  ، دـندوب جراوـخ  يأر  رب  هـک  ار  یناـسک.تخادرپ  غـیلبت  هـب  دوـخ  باحـصا  موـق و  ناـیم  رد  ، دـیدرگ هاـگآ  وا  تـکرح 
دش یضار  تیمکح  هب  یلع  : تفگ یم  ناهن  رد  رگید  یعمج  هب  و.دهد  رارق  مکح  ار  نادرم  ، ادخ نامرف  رد  ، تسیاب یمن  یلع  : تفگ

دوـخ يارب  دوـخ  وا  هک  ما  هدـش  یـضار  ناـمه  هب  زین  نم.درک  شعلخ  تفـالخ  زا  دوـب  هدـیزگرب  تیمکح  هب  دوـخ  وا  هک  یـسک  و 
دنگوس ادخ  هب  : تفگ یم  ناهن  رد  نامثع  نارادفرط  هب  و.دندوب  هدـمآ  نوریب  وا  اب  هفوک  زا  هک  دوب  یناسک  يأر  نیا  ،و  دوب هتـساوخ 
دندوب هدرک  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک  هورگ  نآ  هب  دیسر و  لتق  هب  هرـصاحم  رد  دنب و  رد  مولظم و  نامثع.ما  هدیقع  مه  امـش  اب 

هب ار  یهورگ  ره  تیّرخ  هصـالخ  دـیهد ، دوخ  يارقف  نادـنواشیوخ و  هب  دوخ  تسد  هب  دـیراد و  هگن  دوخ  ار  ناتتاقدـص  : تفگ یم 
.تفگ یم  نخس  ناشرظن  يأر و  قفو  رب  يا  هنوگ  هب  تخاس و  یم  دونشخ  دوخ  زا  يا  هنوگ 

ار نآ  هک  ینید  ، دنتفگ نانیا  ، تفرگ الاب  مدرم  نایم  فالتخا  نوچ  ، دندوب هدروآ  مالسا  هک  دندوب  نایحیـسم  زا  يرایـسب  نایم  نآ  رد 
همه سپ.دـنک  یمن  عنم  ینزهار  يزیرنوخ و  زا  ناشنید  ار  نانیا.دـنراد  نانیا  هک  تسا  ینید  زا  رتزیمآ  تیادـه  رتهب و  میدرک  كرت 

 . دندیدرگزاب دوخ  نیشیپ  نید  هب 

ایآ.اهنآ اب  لاتق  موق و  نیا  ربارب  رد  يرادیاپ  رگم  دهد  یمن  تاجن  نتشک  زا  ار  امـش.امش  رب  ياو  : تفگ تفر و  ناشیا  دزن  هب  تیّرخ 
سک فرح  هب  هن  دنگوس  ادخ  هب  ؟ تسیچ ددرگزاب  دوخ  نید  هب  سپس  هدش و  ناملسم  هک  ییحیـسم  ةرابرد  یلع  يأر  هک  دیناد  یم 

شالت ردق  نآ  تیّرخ.دنز  یم  ار  شندرگ  دروایب  شگنچ  هب  هک  تعاس  نامه  رد  طقف  ، دریذپ یم  سک  ۀـبوت  هن  دـهد و  یم  شوگ 
يرایـسب رگید  مدرم  ای  دـندوب  هیحان  نآ  رد  هک  هیجان  ینب  زا.دروآ  رد  شیوخ  نارای  ةرمز  رد  ار  نانآ  داد و  ناشبیرف  تبقاع  ات  درک 

.دندمآ درگ  وا  رب 

يدرم هک  درک  یم  عمج  دوخ  درگ  هعدـخ  رکم و  هب  ار  نانآ  درک و  یم  نینچ  مدرم  ۀـمه  اب  تیّرخ  : تفگ یم  (1) یجان قیّدّصلا  وبا 
.دوب رایشوه  كریز و 

: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دناوخ  دوخ  باحصا  يارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  يا  همان  تشگزاب  لقعم  نوچ 
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نیا هک  نادترم  نایحیسم و  نیقرام و  نانمؤم و  ناناملـسم و  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
گرم زا  سپ  زیخاتـسر  شباتک و  شربمایپ و  ادخ و  هب  دنک و  يوریپ  تیادـه  هار  زا  هک  یـسک  رب  مالـس.دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  همان 

.دشابن نینئاخ  زا  دنک و  افو  ادخ  دهع  هب  دشاب و  دقتعم 

نامرف نادب  شباتک  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  قح و  هب  امش  نایم  رد.مناوخ  یم  ارف  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  ، دعب اما 
هک یبراحم  ةدنوش  كاله  قرام  نیا  زا  درادب و  گنج  زا  تسد  ددرگزاب و  دوخ  ۀـناخ  هب  هک  امـش  زا  سک  ره.منک  یم  لمع  هداد 
هک سک  ره  تسا و  ناما  رد  شنوخ  لام و  ، دریگ هرانک  ، دنک یم  داسف  نیمز  رد  هتساخرب و  گنج  هب  ناناملسم  شربمایپ و  ادخ و  اب 

دهاوخ مکح  وا  ام و  نایم  ادـخ  میهاوخ و  یم  يرای  ادـخ  زا  وا  عفد  يارب  ، دـنک تعباتم  وا  زا  ام  تعاط  زا  جورخ  ام و  اب  گـنج  رد 
.تسا یفاک  ار  امش  ، دشاب امش  تسود  ادخ  رگا.درک 

.مالسلا و 

دب ییوگدب و  نانچمه  هک  شموق  تیّرخ و  زج  ، دنتساوخ ناما  دندمآ و  وا  دزن  هب  یگمه  مدرم.تشارفیب  ناما  مچرپ  سیق  نب  لقعم 
رکـشل سیق  نـب  لقعم.دـندش  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  ، شموـق زج  ، دـندوب هدـمآ  درگ  تـیّرخ  رب  هـک  یمدرم  ۀـمه.دندرک  یم  یهاوـخ 

تیّرخ و يوـس  هب  پچ و  حاـنج  رد  ار  یّبـض  دـشار  نب  باـجنم  داد و  رارق  تسار  حاـنج  رد  ار  يدزا  لّـفغم  نب  دـیزی  تساراـیب و 
درگ وا  رب  دــندوب  هتفاـترب  رــس  تاـکز  نـتخادرپ  زا  هـک  ناـنآ  یحیــسم و  ناملــسم و  زا  وا  موـق  همه.دــمآ  تـکرح  رد  شناراــی 
حانج رد  دندرک  یم  عنم  ار  مدرم  تاکز  نداد  زا  هک  ار  نانآ  نایحیـسم و  داد و  ياج  تسار  حانج  رد  ار  ناناملـسم  تیّرخ.دـندمآ 

.پچ

نانیا رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، دـینک عافد  ناتنادـنزرف  نانز و  زا  شیوخ و  میرح  زا  دـیاب  زورما  : تفگ یم  شموق  هب  زور  نیا  رد  تیّرخ 
.درک دنهاوخ  ریسا  ار  ناتنادنزرف  نانز و  تشک و  دنهاوخ  ار  امش  دنوش  زوریپ 

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  يدرم 
.دریگ یم  تقبس  یتمالم  ره  رب 

درک و یم  ضیرحت  گنج  هب  ار  ام  دیدرگ و  یم  رکـشل  پچ  حانج  تسار و  حانج  نایم  رد  سیق  نب  لقعم  : دیوگ نیعق  نب  هّللا  دبع 
زا هک  یموق  رس  رب  ار  امش  دنوادخ.تسامش  راظتنا  رد  یگرزب  شاداپ  هچ  دیتسه  هک  یعـضو  نیا  رد  دیناد  یمن  ، مدرم يا  : تفگ یم 
هک مهد  یم  تداهش.تسا  هداتسرف  دنا  هتسسگ  تعیب  ینمـشد  متـس و  يور  زا  دنا و  هتـشگ  رب  مالـسا  زا  دننز و  یمزاب  تاکز  نداد 

شناگدید دنامب  هدنز  سک  ره  تفر و  دهاوخ  تشهب  هب  دوش  هتشک  راکیپ  نیا  رد  امش  زا  سک  ره 
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رکشل بلق  رد  سپـس.دیناسر  همه  شوگ  هب  ات  درک  یم  رارکت  نانخـس  نیا  سیق  نب  لقعم  .دش  دهاوخ  نشور  تمینغ  يزوریپ و  هب 
هلمح نمـشد  رب  هک  داد  مایپ  دوب  هداتـسیا  تسار  حانج  رد  هک  لّفغم  نب  دـیزی  دزن  و.داتـسیاب  دوب  هتـشارفا  شیوخ  شفرد  هک  اـجنآ 

دزن لقعم   . دـیدرگزاب دوخ  عضوم  هب  لّفغم  نب  دـیزی.دیگنج  هناریلد  درک و  يرادـیاپ  کـین  شربارب  رد  نمـشد  ، درک هلمح  وا.دـنک 
کین شربارب  رد  نمشد.درک  هلمح  باجنم.دنک  هلمح  نمشد  رب  هک  داد  مایپ  دوب  هداتسیا  پچ  حانج  رد  هک  یبض  دشار  نب  باجنم 

.دیشک ازارد  هب  زیوآ  لادج و  دیگنج و  هناریلد  درک و  يرادیاپ 

هلمح زین  امـش  مدرک  هلمح  نم  نوـچ  هک  داد  ماـیپ  دوـخ  پچ  تـسار و  حاـنج  هـب  لـقعم   . دـیدرگزاب دوـخ  عـضوم  هـب  زین  باـجنم 
ازارد هب  یتعاس  دربن  نیا.دـندرک  هلمح  زین  شنارای  تخات  نمـشد  رب  دز و  يا  هناـیزات  دروآ و  رد  شبنج  هب  ار  شبـسا  سپـس.دینک 

.دیشک

هب بسا  زا  دوخ  تخادـنا و  ریز  هب  شبـسا  زا  دزب و  تخات و  وا  رب.داتفا  تیّرخ  رب  مشچ  ار  یبسار  (1) نابهص نب  نامعن  لاح  نیا  رد 
نارای زا  نت  داتفه  دـص و  راکیپ  نیا  رد.تشکب  ار  تیّرخ  نامعن  دـش و  لدـب  در و  تبرـض  دـنچ  ناشنایم  ، شدـشکب هک  تسج  ریز 
ریـسا تفاـی  ناـنآ  زا  هک  ره  دـنار و  بسا  ناـشیاه  همیخ  هب  لقعم.دـنداهن  رارف  هب  اـپ  تسار  پچ و  هب  یقاـب  دـندش و  هتـشک  تیّرخ 

زین ار  شدـنزرف  نز  ، درک شیاهر  تفرگ و  تعیب  وا  زا  دوب  ناملـسم  سک  ره  درک  رظن  اهنآ  رد  سپـس.كدوک  نز و  درم و  زا  ، درک
وا دـندروآ و  مالـسا  سپ.دوش  هتـشک  هنرگو  ددرگزاب  مالـسا  هب  هک  تساوخ  وا  زا  ، دوب هتـشگرب  مالـسا  زا  سک  ره  تخاـس و  دازآ 

ماـن هب  دوـب  هدـش  دـترم  سپـس  ، هدروآ مالـسا  هک  دوـب  یحیـسم  يدرم  ریپ  ناـیم  نآ  رد.درک  دازآ  ار  ناشنادـنزرف  نز و  ار و  ناـشیا 
نید هک  هاگ  نآ  رگم  ما  هدـشن  اطخ  راچد  ما  هدیـسر  لـقع  نس  هب  هک  تقو  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ هک  روصنم  نب  سحاـمر 
یمن رد  امـش  نید  هب  منک و  یمن  اـهر  دوـخ  نید  ما  هدـنز  اـت  ، ادـخ هب  هن.مدـمآ  رد  امـش  دـب  نید  هب  مدرک و  اـهر  شیوـخ  نیتـسار 

رب اـهلاس  نیا  رد  هک  تاقدـص  زا  هچ  ره  تفگ  دروآ و  درگ  ار  مدرم  سپـس.دز  ار  شندرگ  دروآ و  شیپ  ار  وا  سیق  نب  لـقعم.میآ 
رب ار  نانآ  درک و  ناشیا  دنزرف  نز و  نایحیسم و  گنهآ  سپس.تفرگ  ار  هلاسود  تاکز  ناناملسم  زا  سپ.دیزادرپب  تسامـش  ةدهع 

دندرگزاب هک  دنتساوخ  نوچ.دننارب  ناشسپزاب  ات  : تفگ لقعم.دندمآ  یم  ناشیپ  زا  ، ناشناملسم نادنواشیوخ.دربب  دوخ  اب  هک  تفرگ 
شیپ نیز  هن  هک  يا  هنوگ  هب  مدروآ  ّتقر  اهنآ  رب  : تفگ لقعم.دـنداد  یم  ادـن  ار  رگیدـکی  درم  نز و  دـندرک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص 

.داتفا قافتا  سپ  ناز  هن  تشاد و  هقباس 

: تشون همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  لقعم 

اجنآ رد.میتخات  نمشد  رس  رب  ایرد  لحاوس  رد  ام.مهد  یم  ربخ  شنمشد  تشونرـس  شرکـشل و  يزوریپ  زا  ار  نینمؤملا  ریما  ، دعب اما 
مکح داحتا و  تعاطا و  هب  ار  نانآ  ام.دـندوب  هدـش  هدامآ  ام  راکیپ  يارب.تبالـص  يدـنت و  رایـسب و  گرب  زاس و  ياراد  دوب  یلیاـبق 

ام يوس  هب  يا  هفیاط  میتشارفارب  ناما  مچرپ  ناشیارب  میدـیناسر و  ناشـشوگ  هب  نینمؤملا  ریما  ۀـمان  میدـناوخ و  ارف - تنـس  باـتک و 
اریذپ دندوب  هدمآ  ام  يوس  هب  هک  ار  نانآ.دندیزرو  تابث  دوخ  داقتعا  رد  يا  هفیاط  دندمآ و 
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نانآ اما.دینادرگ  زوریپ  ناشیا  رب  ار  ام  دز و  نانآ  يور  رب  دنوادخ  میدیزرو و  تمواقم  دنتفاترب  خر  ام  زا  هک  نانآ  ربارب  رد  میدش و 
میدتـسب و دوب  اهنآ  ةدهع  رب  هک  یتاکز  میتفرگ و  تعیب  نینمؤملا  ریما  يارب  ناشیا  زا  میداهن و  تنم  ناشیا  رب  ، دندوب ناملـسم  هک  ار 

مالـسا هب  نت  کی  زج  همه.دنوش  هتـشک  دندرگنزاب  رگا  هک  ، میدناوخ ارف  ناشمالـسا  هب  تشگزاب  هب  دندوب  هدـش  دـترم  هک  نانآ  اما 
زا رگید  هک  دوش  يدـنپ  همذ  لها  يارب  ات  میروآ  یم  میا و  هدرک  ریـسا  ار  اهنآ  ، نایحیـسم اما.میتشک  مه  ار  نت  کـی  نآ  ، دنتـشگزاب

ریما ای  دروآ  تمحر  وت  رب  دنوادخ.دنا  يراوخ  ریقحت و  ۀتـسیاش  نانیا  دنباین و  هلبق  لها  اب  گنج  تئرج  دـنباتنرب و  رـس  هیزج  نداد 
.مالسلا و.دراد  ینازرا  وت  هب  دوخ  تمعنرپ  ياهتشهب  نینمؤملا و 

لماـع ( مالـسلا هیلع  ) یلع يوس  زا  هک  ینابیـش  ةریبـه  نب  هلقـصم  هب  هار  رد.دـمآ  تکرح  رد  هفوک  يوس  هب  ناریـسا  اـب  هارمه  لـقعم 
هک دنتشاد  رب  گناب  نادرم  دندرک و  هیرگ  وا  دزن  رد  ناکدوک  نانز و  دندوب  نت  دصناپ  ناریـسا  ار  امـش.درک  رذگ  دوب  هّرخریـشدرا 

تنم ام  رب  ناریـسا  ةدـننک  دازآ  يا  ناناوتان و  ياوأم  يا  ، تسا هتخاس  وت  زا  نیگنـس  تخـس و  ياهراک  هک  یـسک  يا  لضفلا  وبا  يا 
.نک دازآ  رخب و  ار  ام  ، هن

هب نخـس  نیا.دهد  یم  شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدـص  دـنوادخ  هک  میامن  دازآ  ار  ناشیا  منک و  هقدـص  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ هلقـصم 
یم ار  شندرگ  دـشاب  هتفگ  امـش  ریقحت  اهنآ و  اـب  يدردـمه  يور  زا  نخـس  نیا  هلقـصم  هک  منادـب  رگا  : تفگ.دیـسر لـقعم  شوگ 

.دماجنا لئاو  نب  رکب  میمت و  ینب  يدوبان  هب  لمع  نیا  هچ  رگا  ، منز

یم : تفگ لـقعم.شورفب  نم  هب  ار  هیجاـن  ینب  نایحیـسم  : تفگ داتـسرف و  لـقعم  دزن  ار  (1) یلهذ ثراح  نب  لـهذ  ، هریبه نب  هلقـصم 
وا هب  ار  ناریـسا  لقعم  ، دیرخ مهرد  رازه  دصناپ  هب  ار  اهنآ  ات  دوب  دـش  دـمآ و  رد  هتـسویپ  تفریذـپن و  وا.مهرد  رازه  رازه  هب  مشورف 

ار رگید  تمسق  متسرف و  یم  ار  نآ  زا  یتمسق  نونکا  : تفگ هلقصم.نک  باتش  نینمؤملا  ریما  يارب  لام  نآ  نداتسرف  رد  : تفگ داد و 
-. هّللا ءاش  نا  - دنامن یقاب  نم  ةدهع  رب  يزیچ  رگید  ات  نینچمه  رگید  تقو  مه 

.يا هدش  قفوم  نآ  رد  تسرد و  يدرک و  وکین  يراک  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع  . تفگزاب ارجام  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  لقعم 

هک دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ات.درک  یم  گنرد  وا  دتـسرف و  وا  دزن  لاـم  هک  دـنام  هلقـصم  رظتنم  يدـنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هلقصم يرآ  : تفگ سپ.دننک  ادا  يزیچ  شیوخ  ییاهر  يارب  تسا  هتـساوخن  اهنآ  زا  و.تسا  هدیناهر  دنب  زا  ار  ناریـسا  ۀمه  هلقـصم 

: تشون وا  هب  سپس.دنکن  افو  هدعو  هب  هک  دید  دیهاوخ  امش  هتفرگ و  ندرگ  هب  یگرزب  تمارغ 

دـصناپ.تسا مدرم  ياوشیپ  قح  رد  بلقت  اهبلقت ، نیرتگرزب  زا  تسا و  تلم  هب  تنایخ  اهتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  نادـب  ، دـعب اما 
دزن هب  يدـناوخ  ارم  ۀـمان  اـت  هنرگو  راد  هناور  ار  نآ  دـیآ  وت  دزن  هب  نم  لوسر  نوچ.تسوت  دزن  رد  ناناملـسم  قوقح  زا  مهرد  رازه 

نم دزن  لام  نآ  هکنیا  رگم  دهدن  تتلهم  وت  دزن  هب  شندیسر  زا  سپ  مه  تعاس  کی  یتح  هک  ما  هتفگ  دوخ  لوسر  هب  نم.ایب  نم 
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.مالسلا و.یتسرف 

رب همان  نوچ  ، ایب نینمؤملا  ریما  دزن  هب  نم  اب  ای  تسرفب  ار  لاـم  نیا  اـی  : تفگ ار  هلقـصم.دوب  یفنح  ةّرح  وبا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لوسر 
دزن هب  لاوما  نآ  سابع  نبا  دنداتسرف و  یم  هرصب  هب  ار  هرـصب  ناتـسا  لاوما  تموکح  لامع  - دیـسر هرـصب  هب  ات  درک  تکرح  دناوخ 
هیلع ) یلع دزن  هـب  هفوـک  هـب  هرــصب  زا  سپــس  ، هد تـلهم  ارم  دــنچ  يزور  يرآ  تـفگ  - داتــسرف یم  ( مالــسلا هـیلع  ) نینمؤــملا ریما 

مهرد رازه  تسیود  هلقصم.دش  لام  راتساوخ  وا  زا  سپس.تفگن  ینخس  وا  اب  باب  نآ  رد  زور  دنچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تفر ( مالـسلا
.دومن یناوتان  راهظا  یقاب  يادا  زا  درک و  تخادرپ 

هتساوخ نم  زا  لام  نیا  نینمؤملا  ریما  هک  تفگ  داد و  ماش  دناوخ و  دوخ  ۀناخ  هب  ارم  هلقصم  هک  دیوگ  ثراح  نب  لهذ  هک  دیوگ  و 
.متسین نآ  تخادرپ  هب  رداق  دنگوس  ادخ  هب  نم  تسا و 

مه یسک  زا  منک و  لیمحت  دوخ  موق  رب  ار  نآ  مهاوخ  یمن  ، هن : تفگ.درک یناوت  ایهم  ار  نآ  هتـشذگن  هتفه  کی  یهاوخب  رگا  متفگ 
هب ار  نآ  دنتشاد  نم  زا  یبلط  نینچ  ( نامثع ) نافع رـسپ  ای  ( هیواعم ) دنه رـسپ  رگا  مسق  ادخ  هب  : تفگ سپـس.درک  مهاوخن  بلط  يزیچ 
یم هلاـس  ره  ار  ناـجیابرذآ  جارخ  زا  مـهرد  رازه  دـص  سیق  نـب  ثعــشا  هـب  ناـمثع  هـک  يرادــن  داـی  هـب  رگم.دندیــشخب  یم  نـم 

.دتس دهاوخ  وت  زا  ار  لام  نیا  درک و  دهاوخن  اهراک  نینچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع یلو  : متفگ.دیناروخ

هیلع ) یلع هب  ربخ  نیا.تسویپ  هیواعم  هب  تفرب و  وگتفگ  نیا  زا  دعب  بش  کی  هلقـصم.مدش  شوماخ  مه  نم  دنام و  شوماخ  یتعاس 
: تفگ.دیسر ( مالسلا

یم نارجاف  تنایخ  هب  شتنایخ  ناگدرب و  رارف  نوچ  شرارف  دوب و  نادرم  دازآ  راک  شراـک.دانک  نیگمغ  شیادـخ  ؟ درک نینچ  ارچ 
یم وا  زا  ، میتفای یم  وا  دزن  رد  يزیچ  رگا.میتفرگ  یمن  تخـس  وا  رب  دوب  هدرک  یناوتان  راهظا  لام  تخادرپ  زا  دوب و  هدنام  رگا.دـنام 

.درک شبارخ  تفر و  وا  ۀناخ  هب  سپس.میدرک  یم  شیاهر  تشادن  چیه  رگا  میدتس و 

نایحیسم زا  يدرم  اب  تشون و  وا  هب  يا  همان  ماش  زا  هلقصم.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رادتـسود  هعیـش و  ینابیـش  ةریبه  نب  میعن  شردارب 
: دوب هدمآ  همان  نآ  رد.دندناوخ  یم  ناولح  ار  درم  نیا.داتسرف  شیارب  بلغت  ینب 

هک تعاس  نیمه  رد.تسا  هتفرگ  رظن  رد  تیارب  ار  ییاج  تراما  هداد و  تمارکا  ةدـعو  ، ما هتفگ  نخـس  هیواعم  اب  وت  ةرابرد  ، دـعب اما 
.مالسلا و  هّللا - ءاش  نا  - ایب ام  دزن  ماش  هب  ینک  یم  رادید  ارم  ةداتسرف 

.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  كاده  - 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  يدرم  ناولح  ، درآ گنچ  ارف  یلام  عمط  يور  زا  هک  دوب  نآ  دنمزآ  وا  هک  وشم  نیگهودنا  وا  يارب 

باوـخ هب  زگره  هک  ار  يدرم  یتـساوخ  یم  اـیآ  یتـشاد  يدـصق  هچ  راـک  نیا  زا  يداتـسرف و  نم  دزن  ار  وا  يدرخ  یب  يور  زا  ارچ 
؟ یشک طوقس  ۀطرو  هب  تسا  هتفرن  تلفغ 

.(1) ناّفخ ناریش  زا  زاتو  کت  رد  تسا  يریش  یلع  يداتسرف و  یلع  دزن  هب  ار  وا 

.يدوب نابیش  ینب  نادرم  نیرتهب  يدرک و  یم  تیامح  ار  قارع  يدوب و  تحار  نما و  رد  نینمؤملا  ریما  راوج  رد  وت 

شوخان.دندش یم  اهراک  نآ  بکترم  هک  ار  یناسک  راکشآ  ناهن و  رد  دوخ  هک  يراک  ، يدز تسد  رطخرپ  يراک  هب  هک  هاگ  نآ  ات 
.یتشاد یم 

.يدینادرگ یم  هزیکاپ  مانشوخ و  ار  ام  ياه  هدرم  اه و  هدنز  یتخادرپ  یم  ار  ادخ  لام  يدرک و  یم  ربص  ادخ  يارب  رگا 

.تخاس نیگمغ  تخس  ارم  وت  راک  نیا  يدش و  راتساوخ  ار  ( هیواعم ) دنه رسپ  ماعنا  لضف و  یتسویپ و  نایماش  هب  وت  یلو 

همه هک  يا  هدـمآ  رد  يا  هنوگ  هب  ییوگ ؟ یم  هچ  ، تسا هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  یتقو  ، زگب نادـند  هب  بل  ینامیـشپ  يور  زا  نونکا 
« .داد دهاوخن  تعفر  دشاب  هنیک  وا  اب  ار  مدرم  هک  ار  سک  چیه  دنوادخ  دنراد و  یم  تنمشد  اهنادناخ 

گرم زا  بلغت  ینب  ینامز  كدنا  زا  سپ  تسا  هدیسر  تکاله  هب  یحیـسم  دصاق  نآ  هک  تسناد  ، دیـسر هلقـصم  هب  ردارب  ۀمان  نوچ 
ار شیاـهبنوخ  اـی  ینک و  شا  هدـنز  دـیاب  اـی  يداد  نتـشک  هـب  ار  اـم  راـی  وـت  ، دـنتفگ دنتفاتــش و  هلقــصم  دزن  دـنتفای و  ربـخ  ناوـلح 

.دادب وا  ياهبنوخ  و.مهد  یم  ار  شیاهبنوخ  یلو  منک  شا  هدنز  مناوت  یمن  : تفگ هلقصم.یهدب 

ياهب هک  ناریسا  نآ  : دنتفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  یناسک  تخیرگ  هلقـصم  نوچ  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دبع 
هک يدرم  ،و  دنا هدـش  دازآ  اهنآ.تسین  هنالداع  یتواضق  نیا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نک ریگتـسد  رگید  راب  هدـشن  هداد  ناشیدازآ 

.تسا هدیرخ  ار  اهنآ  هک  یسک  رب  تسا  ینید  تسا  نم  نآ  زا  هک  لام  نآ  هدرک و  ناشدازآ  دوب  هدیرخ  ار  اهنآ 

: تفگ نینچ  يرعش  هیجان  ینب  ةرابرد  هانم  دیز  نب  دعس  ینب  زا  یکی  هرامع  نب  نایبظ  هک  مدینش 

.دیدنامن ، داد یم  داب  رب  اهرس  هک  يا  هتخآ  ياهریشمش  ربارب  رد  ، دیدرکن تمواقم  نمشد  تابرض  ربارب  رد  ارچ  هیجان  ینب  يا  »

« .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
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.ناریش ياج  هفوک و  کیدزن  تسا  یناکم  ناّفخ  - 1
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یناـمرفان رد  هچ  دوب و  يدرخ  مک  درم  هچ  وا  رب  ياو  : تفگ ، دیـسر ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  یجاـن  دـشار  نب  تیّرخ  لـتق  هیجاـن و  ینب 
دـننک و تیاـهر  هک  مراد  نآ  میب  هک  دنتـسه  ینادرم  تباحـصا  ناـیم  رد  : تفگ دـمآ و  نم  دزن  زور  کـی  .دوـب  ریلد  شراـگدرورپ 
اب طقف  ،و  مشکن تبوقع  هب  نامگ  فرـص  هب  منکن و  تذخاؤم  ماهتا  فرـص  هب  ار  یـسک  نم  : متفگ ار  وا  ؟ ینک یم  هچ  اهنآ  اب.دنورب 
نآ ات  منکن  راکیپ  وا  اب  مهزاب  هتبلا.دـنک  راکـشآ  توادـع  دتـسیاب و  نم  ربارب  رد  دزیخرب و  نم  فـالخ  هب  هک  منک  یم  لاـتق  یـسک 

ام اب  نانچمه  تفاترب و  رـس  رگا  یلو  میریذپ  یم  وا  زا  تشگزاب  ام  دزن  هب  درک و  هبوت  رگا  ، مونـشب وا  رذـع  مناوخب و  ار  وا  هک  نامز 
دمآ و نم  دزن  زاب  رگید  زور.درادهگن  بیـسآ  ره  زا  ارم  ادـخ  و.مینک  یم  راکیپ  وا  اب  مییوج و  یم  يرای  ادـخ  زا  ، دوب گنج  رـس  رب 
ما هدینـش  ییاهزیچ  وت  قح  رد  اهنآ  زا  ، دنبوشآ رب  وت  رب  یئاط  (2) نیصح نب  دیز  (1)و  بهو نب  هّللا  دـبع  هک  مراد  نآ  میب  : تفگ ارم 

ار وا  یتخاـس  یمن  دازآ  نادـنز  زا  زگره  يدرک و  یم  دـنب  رد  اـی  یتـشک  یم  ار  اـهنآ  اـی  گـنرد  یب  يدینـش  یم  دوخ  وـت  رگا  هک 
ندرگ یهاوخب و  ار  ود  ره  هک  تسا  نیا  نم  روتـسد  : تفگ ؟ منک هچ  اهنآ  اب  وگب.منک  یم  تروشم  وت  اب  کنیا  ود  نآ  ةرابرد  : متفگ
یلقع يراگزیهرپ و  ار  وت  مرادـنپن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : متفگ.لقع هن  تسا و  يراـگزیهرپ  ار  وا  هن  هک  متـسناد  نخـس  نیا  زا.ینزب 

راکشآ نم  اب  ینمشد  هدیزاین و  تسد  نم  اب  گنج  هب  هک  یـسک  اب  نم  هک  ینادب  دوب  هتـسیاش  دنگوس  ادخ  هب.دیآ  راک  هب  هک  دشاب 
متفگ و وت  هب  یتخادرپ  تنارای  زا  ییوگدـب  هب  يدـمآ و  نم  دزن  هک  لوا  راـب  و.منک  یمن  راـکیپ  هداتـسیان  نم  يور  رد  ور  هدرکن و 
زا هک  یتفگ  یم  ارم  یتشاذگ و  یم  شیپ  مدق  وت  متـشاد  یم  نانآ  لتق  دـصق  نم  رگا  هک  دوب  نآ  هتـسیاش.میوگ  یم  نانچ  زین  لاح 

جراخ وت  تعاطا  زا  هن  دنا و  هدرک  ییوگدب  وت  زا  هن  دـنا و  هتـشک  ار  یـسک  هن  نانیا  ؟ يرامـش یم  اور  ناشنتـشک  ارچ  سرتب و  ادـخ 
.دنا هدش 

.دمآ نایاپ  هب  هیجان  ینب  ربخ  : دیوگ

ص:136

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
.دـش هتـشک  ناورهن  رد.دوب  هتـسب  هنیپ  شیاهتـسد  اهوناز و  یناشیپ و  هک  ناسنآ  دـناوخ  یم  زاـمن  رایـسب  هّللا  دـبع.دنتخاس  دوخ  ریما 

( نیع فرح  ، هباصالا )
.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

رماع نب  هّللا  دبع  يزور.تفای  هبلغ  راید  نآ  رب  هیواعم  دش و  هتـشک  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  نوچ  : دـیوگ (1) نصحم نب  ورمع 
.يور هرصب  هب  هک  مهاوخ  : تفگ ار  وا  دناوخارف و  ار  یمرضح 

وا نوخ  بلط  رد  دـنراد و  یم  گرزب  سب  ار  وا  لتق  میتسه و  ام  هک  دـنا  تدـیقع  نامه  رب  نامثع  ةرابرد  راـید  نآ  مدرم  رتشیب  اریز 
نآ یب  یپ  رد  دنا و  هتفرگ  هنیک  لد  هب  تخس  هدمآ  ناشرس  رب  هچنآ  زا  دنا و  هتفرگن  شیوخ  ناگتشک  ماقتنا  دنا و  هداد  هتشک  یـسب 

يور هرـصب  هب  نوچ  دنک و  جیـسب  نامثع  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دروآ و  درگ  دناوخارف و  ار  نانآ  هک  دنبایب  ار  یـسک  هک  دنتـسه 
اب یگمه  یکدنا - زج  - نایدزا هک.يزرو  یتسود  دزا  لیابق  اب  ییآ و  دورف  رـضم  لیابق  نایم  رد  ینک و  رذح  هعیبر  لیابق  زا  هک  دیاب 

.شاب كانمیب  يور  یم  وا  دزن  هک  ره  زا  لاح  ره  رد.درک  دنهاوخن  تفلاخم  وت  اب  - دهاوخ ادخ  رگا  دناوت و-

هک يدربن  رد  مگنج و  یم  دـشاب  گنج  رـس  شاوت  اب  هک  ره  اب  يا  هدومزآ  ارم  اهراب  ماوت و  شکرت  ریت  نم  : تفگ رماع  نب  هّللا  دـبع 
.تسرفب ارم  یهاوخ  هک  نامز  ره.متسه  وت  نابیتشپ  يا  هدرک  زاس  نامثع  نالتاق  دض  رب 

.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 

دعــس لزنم  رد  دــنتفگ  ؟ تـسا لزنم  مادــک  رد  هاـم  نوـنکا  : تـفگ هیواعم.دنتــسشن  وـگتفگ  هـب  شناراـی  هیواــعم و  ماــگنه  بـش 
وت دزن  هب  نم  لوسر  ات  تسیازاب  تکرح  زا  هک  داتـسرف  سک  رماع  نب  هّللا  دـبع  دزن  تشاد و  شوخان  ار  ناـمز  نیا  هیواـعم  .(2) حباذ

.درک گنرد  هّللا  دبع  و.دیآ 

يأر رظن و  وا  زا  -و  دوب رـصم  رد  وا  لماع  راگزور  نآ  رد  ورمع  -و  دـسیون همان  صاع  نب  ورمع  هب  هک  دـید  نآ  رد  حالـص  هیواـعم 
: تشون نینچ  ورمع  هب  هیواعم.دهاوخ 

ص:139

هتشاد و هینک  هحیحا  وبا  هک  نصحم  نب  ورمع  دیوگ  یم  ثدحم  ناورداش.هدشن  هتخانش  نصحم  نب  ورمع  نیا  : نصحم نب  ورمع  - 1
هک تسا  لمتحم  نیاربانب.تسا  هتشادن  روضح  یمرضح  نبا  هعقاو  رد  هدش و  هتـشک  نیفـص  رد  هدوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا 

( .م .- ثدحم ص 374 پاچ  تاراغلا  كر  ) .دشاب هدوب  هیواعم  باحصا  زا  نصحم  نب  ورمع  نیا 
اهنآ زا  یکی  کیدزن  رد  تسا  هلـصاف  عارذ  کی  ردـق  هب  اهنآ  ناـیم  هک  تسا  هراتـس  ود  نآ  یکلف و  ياـهتروص  زا  : حـباذ دعـس  - 2

یکلف ریـسم  رد  ار  هام  هکنآ  حیـضوت.تسا  رمق  لزانم  زا  حـباذ  دعـس.دنک  حـبذ  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ییوگ  هک  تسا  یکچوک  ةراتس 
ره رمق  هدش و  رظن  فرص  رسک  زا  تسا و  يرـسک  زور و  تشه  تسیب و  يرمق  هام  هکنیا  رابتعا  هب  ) تسا لزنم  تشه  تسیب و  دوخ 
نآ ربارب  زا  رمق  هک  تسا  هدش  هدیمان  يا  هراتـس  ای  یکلف  تروص  مان  هب  اهلزنم  نیا  زا  کی  ره  )و  تسا لزانم  زا  یکی  رد  ابیرقت  زور 
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ههبح فرط 10- هرثن 9- عارذ 8- هعنه 7- هعقه 6- ناربد 5- ایرث 4- نیطب 3- -2( خاش ود  ) ناطرش زا 1- دنترابع  لزانم  نیا.درذگ  یم 
هدلب مئاعن 21- هلوش 20- بلق 19- لیلکا 18- ینابز 17- رفغ 16- -15( حمار لزعا و  ) كامـس ءاوع 14- هفرص 13- هربز 12- -11

.م (.- توحلا نطب  ) ءاشر ( مود  ) رخؤم غرف  ( نیتسخن ) مدقم غرف  هیبخالا 26- دعس  دوعّسلا 25- دعس  علب 24- دعس  حباذ 23- دعس  -22
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ریما مکح  ود  نآ  يأر  نیفـص و  گـنج  زا  سپ  ) صاـع نب  ورمع  هب  نینمؤـملا  ریما  هیواـعم  ادـخ  ةدـنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
.داب وت  رب  مالس  ( دش یم  هدناوخ  نینمؤملا 

يأر زا  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دراد  یمزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  یلو  مناسر  شماجنا  هب  هک  منآ  رب  مراد و  رـس  رد  يا  هشیدنا  ، دـعب اما 
رگا مشوپ و  یم  لمع  ۀـماج  ار  هشیدـنا  نآ  میوگ و  ساپـس  ار  ادـخ  ، ینک تقفاوم  نم  اب  مراد  رـس  رد  هچنآ  رد  رگا.مدرگ  هاگآ  وت 

ناتسود نارای و  نیرتشیب  هک  مدید  ، متسیرگن هرصب  مدرم  راک  رد  نم.میوج  یم  دومنهر  وا  زا  مرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  يزرو  تفلاخم 
يا هنوگ  هب  هتفرگ  ياج  ناشیاهلد  رد  هنیک  نآ  نونکا  تخیرب و  نانآ  نوخ  یلع  هک  یناد  یم  دوخ  وت  و.یلع  نانمـشد  دنتـسه و  ام 

باحصا ۀتخورفا  شتآ  ، نایرصم یبوکرس  ام و  تسد  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  هک  یناد  یم  رگید  يوس  زا.دوشن  نوریب  زگره  هک 
.تسا هدیشخب  يزارفرس  دنشاب  هک  ياج  ره  رد  ار  ام  ناوریپ  هدرک و  شوماخ  قافآ  رساترس  رد  ار  یلع 

ياج چـیه  رد  یلو  میا  هدیـسر  ام  هک  دـنا  هدیـسر  رظن  يأر و  نامه  هب  مدرم  رگید  نوچ  باب  نیا  رد  دنتـسه  هرـصب  رد  هک  یناسک 
مدید نانچ  سپ.دنشاب  رترادیاپ  رت و  تخسرس  رتشیب و  رامش  هب  هرـصب  مدرم  زا  یلع  اب  تفلاخم  رد  هک  تفای  ناوتن  ار  یناسک  رگید 

دزرو و یتسود  دزا  لیابق  اب  دیآ و  دورف  رضم  لیابق  رب  هک  ما  هتفگ  ار  رماع  نبا.متسرف  نانآ  دزن  هب  ار  یمرضح  رماع  نب  هّللا  دبع  هک 
هک دروآ  ناـشدایارف  هدروآ  راـید  نآ  مدرم  رـس  رب  یلع  هچنآ  دـهد و  رد  زاوآ  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  هاـگ  نآ.دـنک  رذـح  هعیبر  زا 
راک نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  دـیما.تخیر  نیمز  رب  ، دـندوب ناشیا  نادـنزرف  ای  ناردـپ  ای  ناردارب  هک  ناحلاص  زا  یعمج  نوخ  هنوگچ 

ییاج هب  هار  دنـشوک  هک  دـنچ  ره  دـنیآ و  هک  وس  ره  زا  یلع  نارای  سپ  نآ  زا  دـنزیخرب و  یلع  فالخ  هب  نیمز  زا  هیحاـن  نیا  مدرم 
؟ دشاب هچ  وت  يأر  ات  تسا  نم  يأر  نیا.دنربن 

مالـسلا و.دـیامنب  هار  ار  وت  ار و  ام  دـنوادخ  رادـم  هاگن  دوخ  دزن  یـسیون  یم  ارم  ۀـمان  باوج  هک  تعاس  کی  زا  شیب  ارم  ةداتـسرف 
.هتاکرب هّللا و  همحر  کیلع و 

: تشون نینچ  هیواعم  ۀمان  خساپ  رد  ورمع  و 

نیا هچنآ  نیقی  هب.مدش  تفگش  رد  نآ  یفرگـش  زا  متفایرد و  يدوب  هدیـشیدنا  هک  ار  ییأر  مدناوخ و  ار  نآ.دیـسر  تا  همان  ، دعب اما 
مدرم میا و  هدرک  زاغآ  دربن  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا.تسین  وا  ماقتنا  نتفرگ  نامثع و  یهاوخنوخ  زج  يزیچ  هدـنکفا  وت  لد  رد  هشیدـنا 

ناتـسود يارب  رتازفا  يداش  وت و  نانمـشد  يارب  يأر  نیا  زا  رتدنمنایز  ییأر  مدرم  زا  هن  ام و  زا  هن  وت و  زا  هن  میا  هدناوخارف  نادـب  ار 
شوکتخس و يدرم  و.تسا  راوتسا  ییأر  هک  ناسر  ماجنا  هب  شیوخ  يأر.تسا  هدشن  ماهلا  وت  هب  وت 

ص:140

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


.يا هدرک  دزمان  يراک  نینچ  يارب  تشاد  ناوت  یمن  يدیدرت  شیهاوخکین  رد  هک  رایشوه 

.مالسلا و 

تـشادنپ یم  ، داد یمن  شتکرح  نامرف  هیواعم  هک  زور  دنچ  نیا  رد.دناوخارف  ار  یمرـضح  رماع  نبا  هیواعم  ، دیـسرب ورمع  ۀمان  نوچ 
.تسا هدش  فرصنم  وا  نتشاد  لیسگ  زا  رگید  هک 

نایرـضم نایم  هب.دراد  هارمه  تکرب  اب  ار  ترفـس  ادـخ  يآ  تکرح  رد  هرـصب  مدرم  يوس  هب  یمرـضح  نبا  يا  :» تفگ ار  وا  هیواـعم 
زا ینوخ  هچ  یلع  هک  روآ  مدرم  دای  هب  نک و  دنلب  نامثع  يازع  گناب  هاگ  نآ.نک  یتسود  دزا  اب  يامن و  رذح  هعیبر  زا  يآ و  دورف 

یـشخب یم  یلام  هک  راب  ره  راد و  ینازرا  وا  هب  ، يوایند زا  دهاوخ  هچ  ره  درب  تنامرف  دونـشب و  وت  نخـس  سک  ره.تسا  هتخیر  اهنآ 
عادو وا  اب  هاگ  نآ  « .ار وا  ام  ای  دهدب  تسد  زا  ار  ام  وا  ای  هک  يزور  ات  تسا  ماود  رب  ماعنا  ناسحا و  نیا  و.راد  مّدـقم  نارگید  رب  ار  وا 

.دناوخب مدرم  رب  ار  نآ  دسر  هرصب  هب  نوچ  هک  تفگ  داد و  رماع  نبا  هب  يا  همان  هیواعم.درک 

ام هار  رد  ییوهآ  ، میدومیپ هار  يردـق  نوچ.مدوب  وا  اب  نم  دـمآ  نوریب  هیواعم  دزن  زا  رماع  نبا  هک  یماگنه  : دـیوگ نصحم  نب  ورمع 
ینب رب  ، میدمآ رد  هرـصب  هب  ات  میدمایب  و.دوب  راکـشآ  يدونـشخان  ناشن  متـسیرگن  وا  ةرهچ  رد.دوب  هتـسکش  شخاش  هک  دـش  نایامن 
دزن هب  ناشنارس  دندمایب و  دنتشاد  ام  تدیقع  نوچ  یتدیقع  نامثع  باب  رد  هک  یناسک  همه  دنتفای  ربخ  ام  ندمآ  زا  رهـش  مدرم.میمت 

.دندمآ درگ  ام 

: تفگ نینچ  ناشیا  هب  باطخ  سپس  ، دروآ ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  رماع  نبا 

اب دیدرک و  مایق  وا  نوخ  بلط  هب.تشکب  متس  هب  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  تیاده و  هار  هب  دوب  امش  ياوشیپ  نامثع  ، مدرم يا  ، دعب اما 
كاله كاخ  رب  امـش  ةدـیزگرب  نارتهم  زا  ریثک  یعمج.داهد  ریخ  يازج  ار  رهـش  نیا  مدرم  امـش  دـنوادخ.دیدومن  راکیپ  وا  نـالتاق 

اب نانآ  دـندمایب  رامـشیب  یهاپـس  اب  دوبن  ناـشربارب  رد  یگداتـسیا  ياراـی  ار  سک  هک  ینادرم  ریلد  ، امـش ناردارب  هاـگ  نآ  (1) دنداتفا
کین هک  یلاح  رد  ، دنتـشاد يور  شیپ  هک  یفدـه  یمامت  هب  دـندیزاغایب و  گنج  رگید  راـب  دـندوب  هدـیگنج  امـش  اـب  هک  ینانمـشد 

ار شماقتنا  گنهآ  هک  ار  ینوخ  دـیزیخرب و  ناـشیرای  هب  سپ  .(2) دنتـشگزاب هتفای  ماک  دنمزوریپ و  دندیـسر و  دندرک  یم  يرادیاپ 
.دیزاس کنخ  ار  ناتیاهلد  شیوخ  نانمشد  راتشک  اب  ات  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هراومه  دیراد 

: تفگ تساخ و  رب  (3) یلاله هّللا  دبع  نب  كاحض 

نامه مه  وت  دنگوس  ادخ  هب.تسا  هدوتـسان  تشز و  هچ  دنوادخ  دزن  رد  یناوخ  یمارف  نادـب  ار  ام  هچنآ  يا و  هدروآ  ام  يارب  هچنآ 
.دنتفگ یم  ریبز  هحلط و  وت  تسود  ود  هک  ییوگ  یم  ار  نخس 

ود نآ.راپسهر  تسار  یهار  هب  میدوب و  هدش  دحتم  میتفگ و  یم  نخـس  کی  همه  میدوب و  هدرک  تعیب  یلع  اب  ام  ، دندمآ اهنآ  یتقو 
ام يارب  هتسارآ  رهاظ  هب  نانخس  نیا  زا  دندناوخارف و  هقرفت  هب  ار  ام 
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.م - .تسا لمج  گنج  هب  هراشا  - 1
.م - .تسا نیفص  گنج  رد  هیواعم  يزوریپ  هب  هراشا  - 2

.سابع نبا  يردام  نادنواشیوخ  زا  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  زا  تسا  يدرم  - 3
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زا دنگوس  ادـخ  هب  .میتخیوآ  رد  مه  اب  دیـشک و  زواجت  متـس و  هب  نامراک  میداهن و  زاغآ  تموصخ  رگیدـکی  اب  هک  اجنآ  ات  دـنتفگ 
تسدـمه و (، مالـسلا هـیلع  ) یلع دـنوادخ  حـلاص  ةدـنب  نـیا  تـعیب  رب  ناـگمه  نوـنکا.میا  هتـسرن  مـه  زوـنه  هـنتف  نـیا  مـیظع  لاـبو 
هچ دـنا و  هدوب  رـضاح  هک  نانآ  هچ  - ام زا  هدرک و  وفع  ار  نامیاهیدـب  تسا و  هدیـشخب  ار  ام  ياهـشزغل  اـهاطخ و  یلع.میناتـسادمه 

هیواعم ات  مینز  رگیدکی  رس  رب  میشک و  رب  اهماین  زا  اهریشمش  رگید  راب  هک  دییوگ  یم  ؟ دییوگ یم  هچ  امش  الاح  هتفرگ  تعیب  - بیاغ
دنگوس ادخ  هب  ؟ مینکشب میا  هتسب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  هک  ار  ینامیپ  و.ینز  هیکت  وا  ترازو  دنـسم  رب  وت  دنیـشن و  تراما  گنروا  رب 

رتهب تسایند  ایند  ات  هیواعم  نادناخ  هیواعم و  ياهراک  زا  هدش  يرپس  هّللا  لوسر  اب  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رمع  ياهزور  زا  زور  کی 
.تسا

راک رد  هک  یتسین  نآ  هتـسیاش  وت  شاب  شوماخ  : تفگ كاحـض  هب  باـطخ  تساـخ و  رب  (1) یملـس مزاخ  نب  هّللا  دـبع  لاح  نیا  رد 
: تفگ درک و  یمرضح  هب  يور  هاگ  نآ.ییوگ  نخس  ناگمه 

.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  كاحض 

يراوخ هب  يراذـگورف  ار  وا  وت  هکنآ  دـش و  دـهاوخن  زوریپ  ینک  شیراـی  وت  هک  یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب  ، هایـس كزینک  دـنزرف  يا  »
.دندوشگ ازسان  هب  نابز  سپ  « .داتفا دهاوخن 

: دیوگ یم  هک  تسا  نامه  هّللا  دبع  نب  كاحض 

هاگیاج یسرپ  یم  نم  بسن  زا  هکنآ  يا  یبسن  نع  یلئاسلا  ذهّیا  ای 

متسه فیقث  لاله و  لیابق  نایم  نم  یبصنم  فیقث  لاله و  نیب 

.كاحض مردپ  مان  تسا و  ءامسا  مردام  مان  یبا  كاّحض  ءامسا و  یّما 

: دیوگ بلطملا  دبع  نب  سابع  نادنزرف  باب  رد  ومه  و 

مسانش یم  نم  هک  یتشد  هوک و  چیه  رد  لحفل  هقان  نم  تدلو  ام 

نآ دننامه  يردپ  چیه  يارب  يردام  چیه  زا  لهس  هملعن و  لبجب 

هدشن هدییاز  ، دییاز لضفلا  ما  هک  دنزرف  شش  لضفلا  ما  نطب  نم  هتسک 

هک يدرم  نآ  نز و  نآ  دنراوگرزب  هچ  لهک  هلهک و  نم  اهب  مرکا 
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بحاص ربمایپ  نآ  ، تسا یفطصم  دمحم  يومع  لضفلا  يذ  یفطصملا  یبّنلا  ّمع 

ناربمایپ همه  متاخ  لیاضف و  لسرلا  دعب  ءانبالا  متاخ  و 

: تفگ تساخ و  ياپ  رب  (2) یمیت ّیشرق  نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلا  دبع 

مه مانـشد  هب  نابز  اـی  دـینک  راـکیپ  رگیدـکی  اـب  هک  میهاوخ  یمن  میناوخ و  یمن  هقرفت  فـالتخا و  هب  ار  امـش  اـم  ادـخ  ناگدـنب  يا 
زا ات  دـینک  يراـی  دنتـسه  امـش  تدـیقع  مه  يأرمه و  هک  ار  ناـتناردارب.میناوخ  یم  یناتـسادمه  داـحتا و  هب  ار  امـش  هکلب.دـییاشگ 

رگیدکی اب  دییآزاب و  عامتجا  هب  یگدنکارپ 

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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زا رهم  ، سپ.دیهد ارف  شوگ  دناوخ  یم  امـش  يارب  هک  يا  همان  نیا  هب  - دیاشخبب امـش  رب  دنوادخ  - دـیهد تلهم.دـیهد  یتسود  تسد 
: دوب هدمآ  نآ  رد  دنتفرگ  رب  هیواعم  ۀمان  رس 

هدـناوخ وا  رب  هماـن  نیا  هک  هرـصب  ناناملـسم  ناـنمؤم و  زا  سک  ره  هب  ، نینمؤملا ریما  ، هیواـعم ادـخ  ةدـنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ببـس هدرک  مارح  ار  وا  نتـشک  ادـخ  هک  یـسک  نتـشک  دـشابن و  زیاج  شنتخیر  هک  ینوخ  نتخیر  ، دـعب اما.امـش  رب  داـب  مالـس.دوش 

یم لوبق  هیدـف  وا  زا  هن  دریذـپ و  یم  ار  شا  هبوـت  هن  ادـخ  دزیرب  ار  ینوـخ  نینچ  سک  ره.راکـشآ  یناـیز  تخـس و  تسا  یتکـاله 
يرادهگن يرگداد و  تیفاع و  هب  وا  یگتـسبلد  زا  دیدید و  دوخ  ار  ناّفع  رـسپ  تریـس  لامعا.دانک و  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ.دنک 

.دیتسه هاگآ  اهزرم 

هب یعمج  هاـگان  هب.تشاد  یم  تـسود  ار  ناـناوتان  داد و  یم  ناـمولظم  داد  درک و  یمن  عیاـض  سک  چـیه  قـح  وا  هـک  دـیناد  یم  و 
شنوخ نتخیر  دوب و  ناملـسم  هک  یلاح  رد.دنتـشک  ار  وا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  وا  دض  رب  ناراکمتـس  دنتـساخرب و  وا  فالخ 

.دوب راد  هزور  دوب و  ماک  هنشت  دوب و  مارح 

رب هنایزات  ای  ریشمش  تبرض  کی  يوعد  یتح  دوب  هتشک  ار  یـسک  هن  دوب و  هتخیر  ینوخ  هرطق  هن  دندوب  هتخات  وا  رـس  رب  هک  نانآ  زا 
تیاده نشور  هار  میقتسم  هار  کی  رد  امش  ام.مناوخ و  یمارف  وا  نالتاق  اب  لاتق  وا و  نوخ  بلط  هب  ار  امش  ناناملسم  يا.دنتـشادن  وا 

نآ تفای و  دهاوخ  تماقتسا  تما  نیا  راک  تسشن و  دهاوخورف  هنتف  نیا  شتآ  دیهدب  ام  تسد  هب  تسد  امش  رگا.میراد  یم  رب  ماگ 
دنهاوخ ندرگ  هب  شیوخ  هانگ  راب  درک و  دنهاوخ  رارقا  دوخ  دنا  هتـشک  ار  ناشماما  يریـصقت  چیه  نودـب  هک  يرگبوشآ  نارگمتس 

لمع ادخ  باتک  هب  امش  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دیراد  نم  ندرگ  هب  امـش  هک  یقح.دیـسر  دنهاوخ  شیوخ  لمع  يازـس  هب  تفرگ و 
ار امـش  هچنآ  هب  دانک  تمحر  ناتیادخ.مناتـسن  يزیچ  هاگ  چـیه  امـش  لصاح  يدایز  زا  مهد و  اطع  راـب  ود  ار  امـش  لاـس  ره  منک و 
زا ناّفع و  نب  نامثع  امـش  مولظم  ۀفیلخ  نانیما  زا  وا.مداتـسرف  امـش  دزن  هب  ار  ناهاوخکین  زا  يدرم.دـیبای  شیارگ  دـنناوخ  یم  نادـب 

دنهد و یم  خساپ  قح  يادـن  هب  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ار و  ام  دـنوادخ.قح  هار  تیادـه و  قیرط  رب  تسوا  نارای  لاّمع و 
.هّللا همحر  مکیلع و  مالسلا  و.دننک  یم  راکنا  دنرامش و  یم  دنسپان  ار  لطاب  دنسانش و  یم  ار  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  يا  : تفگ (1) موجرم نب  ورمع 

ص:143

هیلع ) یلع يرای  هب  یهاپـس  رازه  راهچ  اب  لمج  گنج  رد.سیق  دبع  ۀلیبق  زا  دوب  ادخ  لوسر  ۀباحـص  زا  يدبعلا  موحرم  نب  ورمع  - 1
.دمآ ( مالسلا
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ناهاوخکین امش  مداد و  زردنا  ار  امش  هک  دیشاب  هاگآ.دنامن  یقاب  امش  زا  سک  نآ  زا  سپ  هک  دیآ  يا  هثداح  امـش  رـس  رب  مسرت  یم 
.دیرادن تسود  ار 

وا يارب  يدبع  (2) سابع نب  راحـص  هک  دوب  يا  همان  تخیگنارب  یمرـضح  نبا  نداتـسرف  هب  ار  هیواعم  هچنآ  دـیوگ  (1) دابع نب  هبلعث 
دندومن یم  يراـی  ار  وا  دـندوب و  یلع  رادتـسود  هک  دوخ  موق  اـب  دوـب و  هدـش  ناـمثع  نارادـفرط  زا  نوـنکا  راحـص  نیا.دوـب  هتـشون 

.درک یم  تفلاخم 

ار دوخ  ۀفیلخ  متس  يور  زا  دندوب و  هدیزرو  نایصع  دوخ  ماما  رب  هک  ار  رـصم  مدرم  هک  میتفای  ربخ  ، دعب اما  :» تشون هیواعم  هب  راحص 
دندوب و هتسویپ  امش  هب  هدیرب و  وا  نانمشد  زا  دنتسناد و  یم  دنسپان  ار  نامثع  نتشک  هک  یمدرم.يا  هداد  لامشوگ  تخس  ، دنا هتشک 

کنخ ناشیاهلد  تفای و  شمارآ  ناشیاهناج  تفرگ و  ینـشور  ناشناگدید  دندینـش  ربخ  نیا  نوچ  ، دندوب دونـشخ  امـش  ياهراک  زا 
گنرد ، دـنک مایق  نامثع  نوخ  بلط  هب  ات  یتسرفب  ام  يارب  رادـنید  نمادـکاپ و  يوخ و  هزیکاپ  يریما  ینادـب و  حالـص  رگا.دـیدرگ 

« .مالسلا و.تسا  هتفر  مدرم  نایم  زا  العف  مه  سابع  نبا  تفرگ و  دنهاوخ  وا  درگ  مدرم  هک  مراد  نیقی  نم.نکم 

: تشون وا  ۀمان  خساپ  رد  مدنبن و  راک  هب  يرگید  يأر  هتشون  نم  يارب  درم  نیا  هک  يأر  نیا  زج  : تفگ دناوخ  وا  ۀمان  هیواعم  نوچ 

.متفریذپ ار  تتراشا  متخانش و  ار  تیهاوخکین  زردنا و  مدناوخ و  ار  تا  همان  ، دعب اما  »

هک يدرم  مرادنپ.دیامنب  هار  تیادخ  نامب  تباث  شیوخ  تسرد  يأر  هار و  رب  نانچمه.درادب  تسار  هار  هب  دانک و  تمحر  تیادـخ 
متفگ تتیحت  مدش و  نامداش.تسا  رهش  رب  فرشم  کنیا  وا  رکشل  هک  مرادنپ  ،و  دیآ یم  وت  دزن  هب  کنیا  يا  هتساوخ  ّمهم  نیا  يارب 

.مدمآ اریذپ  ار  تا  هشیدنا  و 

« .مالسلا و 

تباجا نم  توعد  قح  هار  نیا  رد  : تفگ ار  ناشیا  ، دندمایب نوچ.دناوخب  ار  نارس  دیسر  میمت  ینب  نایم  هب  یمرضح  نبا  هک  یماگنه 
هداهن دوخ  ياج  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  ار  وا  - .تسا دیبع  نب  دایز  هرصب  ياورنامرف  اهزور  نیا  رد.دیشاب  نم  روای  راک  نیا  رد  دینک و 

تساـخ و رب  راحـص  - دـیوگ تیزعت  وا  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  گرم  اـت  دوـب  هتفر  هفوـک  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  دوـخ  دوـب و 
یم يراـی  دوخ  تسد  هب  دوخ و  هتخآ  ياـهغیت  اـب  ار  وت  هک  مسرت  یم  وا  زا  مشوک و  یم  وا  يارب  هک  یـسک  هب  دـنگوس  ، يرآ : تفگ

.مینک

ياهتبرـض ریز  ار  وت  يدرگنزاـب  يا  هدـمآ  هک  اـج  ناـمه  هب  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب  هن  : تفگ تساـخ و  رب  (3) يدبع ۀـبّرخم  نب  ینثم 
ار ناناملسم  ۀمه  رورس  نامربمایپ و  ّمع  رـسپ  ایآ.تفرگ  میهاوخ  نامیاه  هزین  رـس  نامیاهریت و  ناراب  نامیاهتـشم و  ناماهریـشمش و 
مه یپ  زا  هاپس  جاوفا  هک  هاگ  نآ  رگم  دش  دهاوخن  نینچ  زگره  ، دنگوس ادخ  هب  ؟ مییآرد نایغاط  ۀتسد  راد و  تعاط  رد  مینک و  اهر 

.میفاکشب ریشمش  هب  اهرس  میزاس و  ناور 
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بیذهتلا 24/2. بیذهت  كر.تسا  رامش  هب  نیعبات  زا.دوب  هرصب  مدرم  زا  يدبع  دابع  نب  هبلعث  - 1
دعس 16/7. نبا  تاقبط  كر.ثیدح  نایوار  زا  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ باحصا  زا  يدبعلا  سابع  نب  راحص  - 2

زا سپس  دندرک و  هبوت  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یناسک  زا  ینعی  دش  نیباوت  زا  اهدعب  يدبع  ۀبّرخم  نب  یّنثم  - 3
لاس 66. ثداوح  ، يربط خیرات  كر.درک  جورخ  هدیبع  یبا  نب  راتخم  اب  هک  دوب  یناسک 
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زا یکی  برع و  ناـگرزب  زا  یتـسه و  دوخ  موق  رورـس  وت  ، هربـص يا  : تفگ درک و  (1) يدزا نامیـش  نب  هربص  هب  يور  ، یمرـضح نبا 
وت رس  رب  موق  نآ  زا  هک  يا  هدید  نایع  هب  يا و  هدیـشچ  دوخ  وت.وت  يأر  ام  يأر  تسام و  يأر  وت  يأر.نامثع  نوخ  ناگدننک  بلط 

.شاب نم  هارمه  هد و  يرای  ارم  سپ.دمآ  هچ  وت  ةریشع  و 

.متساخ یمرب  وت  زا  عافد  هب  مدرک و  یم  تیرای  يدوب  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 

دزن دـش و  كاـنمیب  دوب  تراـما  يارـس  رد  نوـنکا  هک  دـیبع  نب  داـیز  دـش و  نوزفا  شناوریپ  دـنداهن و  يور  یمرـضح  نبا  هب  مدرم 
: تفگ دروآ و  ياج  هب  یلاعت  يراب  يانث  دمح و  سپ.دناوخ  دوخ  دزن  هب  داتسرف و  سک  (3) عمسم نب  کلام  (2)و  رذنم نب  نیضح 

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  يأر  نامرف و  ات  دیهد  يرای  ارم.تسا 

منک یم  ترواشم  نارگید  اب  مشیدنا و  یم  نآ  رد  مدرگ و  یمزاب.تسا  رظن  نآ  رد  ارم  هک  تسا  يراک  نیا  : تفگ عمسم  نب  کلام 
.درک مهاوخ  رادید  وت  اب  هاگ  نآ 

يزیچ دایز  یلو.داد  میهاوخن  تنمشد  تسد  هب  تشاذگ و  میهاوخن  ورف  ار  وت  درک و  میهاوخ  تیرای  ام  : تفگ رذنم  نب  نیـضح  اما 
: تفگ داتسرف و  سک  يدزا  نامیش  نب  هربص  دزن  هک  دوب  نیا.درکن  ساسحا  دریگ  مارآ  نادب  شلد  هک 

دوخ موق  نیرتـگرزب  ار  وا  ناوـتب  هک  دـشاب  یـسک  رگا.یتـسه  رهـش  نیا  ناـگرزب  زا  یکی  دوـخ و  موـق  رورـس  وـت  نامیـش  رـسپ  يا 
.متسه لاملا  تیب  نیما  نم  ؟ ینک یمن  عافد  ناناملسم  لاملا  تیب  نم و  زا  یهد و  یمن  هانپ  ارم  ایآ.ییوت  وا  نامه  ، تسناد

نینچ : تفگ داـیز.درک  مهاوخ  عاـفد  وت  زا  یناـسرب  نم  يارـس  هب  ار  دوخ  هک  درک  یناوت  يرادـیاپ  ردـق  نآ  رگا  ، يرآ : تفگ هربـص 
نآ رد  هیواعم  هتبلا  ) تشون همان  سابع  نب  هّللا  دـبع  هب  تفر و  نامیـش  نب  هربص  يارـس  هب  ماگنه  بش  تفرگ و  رب  لاملا  تیب  و.منک 

( .تفرگ تروص  ( مالسلا هیلع  ) یلع تافو  زا  سپ  راک  نیا.دوب  هدناوخن  دوخ  ردارب  ار  دایز  زونه  نامز 

: 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 

هدنکفا رد  نامثع  یهاوخنوخ  ةزاوآ  هدمآ و  دورف  میمت  ینب  رب  تسا و  هدمآ  هیواعم  يوس  زا  یمرـضح  نب  رماع  نب  هّللا  دبع  ، دعب اما 
دناوخ و یمارف  گنج  هب  ار  مدرم  و 
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.نیش فرح  هباصالا  كر  دوب  دزا  ۀلیبق  نادرم  رورس  لمج  گنج  رد  ، يدزالا نامیش  نب  هربص  - 1
هدزون یناوج  ماگنه  نآ  رد.دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رکـشل  رادمچرپ  نیفـص  گنج  رد.تشاد  هینک  ناساس  وبا  رذـنم  نب  نیـضح  - 2

.بیذهتلا بیرقت  كر  تشذگرد  لاس 100  زاغآ  رد  دوب  هلاس 
لاس 38. ثداوح  يربط  خیرات  كر.دوب  لیامتم  هیما  ینب  هب  عمسم  نب  کلام  - 3
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تیب ارم و  ات  ، وا موق  نامیـش و  نب  هربص  هب  مدـش ، هدـنهانپ  دزا  ةریـشع  هب  مدـید  نانچ  نوچ.دـنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هرـصب  مدرم  رتشیب 
دـنا و نم  اب  نایدزا  نونکا.ما  هتفر  اهنآ  نایم  هب  ما و  هدـمآ  نوریب  تراما  رـصق  زا  و.دنـشاب  هتـشاد  دوخ  هاـنپ  رد  ار  ناناملـسم  لاـملا 
میتسه و تراما  رصق  رد  ام  هن.یمرضح  نبا  اب  مه  نامثع  ناوریپ  دننک و  یم  دش  دمآ و  نم  دزن  لیابق  رگید  زا  نینمؤملا  ریما  نایعیش 

.دناهاگایب نآ  زا  ارم  اروف  دناد  یم  حالص  هچ  ره  دنک و  میمصت  نآ  رد  ات  ناسرب  نینمؤملا  ریما  هب  ارجام  نیا.اهنآ  هن 

.مالسلا و 

.داتفا اهنابز  رس  رب  هفوک  رد  هرصب  يارجام  داد و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  همان  سابع  نبا 

اجنآ هب  هتـشاذگ  یلاخ  ار  تراما  رـصق  دایز  هک  نونکا  هک  دـنتفگ  ار  یمرـضح  نبا  ، دـندوب ناـمثع  نارادـفرط  هک  سیق  میمت و  ینب 
ماـیپ سیق  میمت و  ینب  دزن  وا و  دزن  دـندش و  راوس  ناـیدزا  ، دـناوخارف ار  دوخ  ناراـی  دـش و  تکرح  ةداـمآ  یمرـضح  نبا  نوچ.دور 

شوخان ار  وا  میهاوخ و  یمن  ام  هک  دیناشنب  اجنآ  رد  ار  یسک  دییآرد و  رصق  هب  هک  میراذگ  یمن  - دنگوس ادخ  هب  - ام : هک دنداتـسرف 
.میشاب هداد  اضر  ودب  ود  ره  هک  دیآ  راک  رس  رب  امش  زا  ای  ام  زا  يدرم  رگم.میراد  یم 

دش راوس  سیق  نب  فنحا.دنتشاذگ  یمن  نایدزا  دنوش و  لخاد  تراما  رصق  هب  هک  دندرشف  یم  ياپ  نانچمه  یمرضح  نبا  باحـصا 
یمن نانیا  هک  ار  یسک  دوخ  لیم  هب  هک  دسرن  ار  امش  دیتسین و  رتراوازـس  رـصق  نیا  هب  نانیا  زا  امـش  : تفگ یمرـضح  نبا  نارای  هب  و 

هک دـیدرگزاب  ، دانک تمحر  ناتیادـخ  : تفگ دـمآ و  نایدزا  دزن  سپـس   . دـیدرگزاب هک  تسا  رتهب.دـیهد  تراما  ناـشیا  رب  دـنهاوخ 
 . دنتشگزاب اهنآ  تسب و  دهاوخن  تروص  دیدنسپن  امش  هک  يراک 

هب ار  رضم  زا  یتاعامج  میمت و  ینب - دش و  لخاد  لبنس  يارـس  رد  میمت  ینب  رب  دمآ و  رد  هرـصب  هب  یمرـضح  نبا  نوچ  : دیوگ یبلک 
ۀلیبق هب  ارم  ،و  دنراپس یم  شوگ  هیواعم  نخـس  هب  هنوگچ  هرـصب  مدرم  هک  ینیب  یمن  : تفگ ار  یلئد  دوسالا  وبا  دایز  ، دناوخ دوخ  دزن 
غیرد وت  عافد  زا  ینامب  ناشیا  نایم  رد  رگا  دـننکن و  تیرای  يورب  ناشیا  نایم  زا  دوخ  وت  رگا  شتفگ  دوسـالا  وبا.تسین  يدـیما  دزا 

رـس هب  اجنآ  رد  ار  بش  دایز.داد  شهانپ  هربص.دمآ  دورف  نامیـش  نب  هربص  ۀناخ  رد  تفر و  نایدزا  نایم  هب  بش  نامه  دایز.دنزرون 
رد یتخت  يربنم و  وا  يارب  سپ.مینک  یفخم  ار  وت  زور  کـی  زا  شیب  هک  دـیاشن  ار  اـم  ، داـیز يا  :» تفگ ار  وا  هربـص  نادادـماب.دروآ 

.دروآ ياج  هب  هعمج  زامن  مدرم  اب  ناّدح  دجسم  رد  دایز  تشامگ و  رب  وا  زا  تظافح  هب  یناگطرش  داد و  بیترت  (1) ناّدح دجسم 

يانث دمح و  ، دش ربنم  رب  وا  دندمآ و  درگ  دایز  رب  نایدزا.دتسب  لاوما  دروآ و  فرصت  رد  هرصب  زا  دوب  شرسیم  هچ  ره  یمرضح  نبا 
: تفگ سپس  دروآ و  ياج  هب  دنوادخ 

مدوب و میمت  ینب  نایم  رد  نم  رگا.رتکیدزن  نم  هب  مدرم  ۀمه  زا  دیناتسود و  نونکا  دیدوب و  نم  نانمشد  شیپ  نیز  امـش  ، نایدزا يا  »
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  یمرـضح  نبا 

دناوتن یمرضح  نبا 
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.ناّدح ینب  مان  هب  لیابق  زا  یکی  هب  بوسنم  تسا  هرصب  تالحم  زا  یکی  مان  ناّدح  - 1
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یقاب نایم  رد  ،(1) راوـخرگج نز  نآ  دـنزرف  هک  تسا  لاحم.دـیتسه  نم  ناعفادـم  امـش  هک  یلاـح  رد  ، دزپ رـس  رد  ارم  رب  هبلغ  عـمط 
امـش نایم  رد  نم.درک  دناوت  هبلغ  دنا  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  راصنا  نارجاهم و  هک  نینمؤملا  ریما  رب  ، ناطیـش ناتـسود  بازحا و  يایاقب 
دربن رد  هک  میدید.درک  دیهاوخ  ادا  یگتسیاش  هب  ار  نآ  هک  متسه  یتناما  نم  ارم و  تشادهاگن  ، دیا هدرک  تنامض  امش  مراد و  ياج 

راوتـسا قح  زا  عافد  رد  نونکا  دیدرک  یم  يرادیاپ  لطاب  يرای  رد  هک  ناس  نآ.دیدرک  اهیروالد  دیدیزرو و  يرادیاپ  هنوگچ  لمج 
« .دیاین هتفریذپ  امش  رذع  ساره  سرت و  يارب  دیوش و  هدوتس  ناتیاهیروالد  هب  اریز.دیشاب 

یماجنارـس زج  لمج  دربن  رد  تکرـش  نایدزا  تعامج  يا  :» تفگ -و  دوب هدـیدن  ار  لمج  گنج  وا  - تساـخ رب  ، هربص ردـپ  ، ناـمیش
هب.دیراذگ نادیم  رد  مدق  وا  دوس  هب  زورما  ، دیدوب هتساخرب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع فالخ  هب  زورید  تشاذگن  یقاب  امـش  يارب  هدوتـسان 

گرزب یگنن  دینکن  يرای  ار  وا  رگا  ،و  تسامش تلذ  ناشن  دینک  میلست  شنمشد  هب  هتسج  هانپ  امش  هب  هک  ار  یسک  رگا  دنگوس  ادخ 
رادرـس هارمه  نانآ  رگا.تسا  دهع  هب  يافو  امـش  ماجنارـس  تسا و  ییابیکـش  امـش  هاگنادیم  ، نایدزا تعامج  يا.دیا  هدیرخ  ناج  هب 

زا مه  امـش  ، دنتـساوخ ددم  هیواعم  زا  نانآ  رگا  دـییآ و  تکرح  رد  دوخ  رادرـس  هارمه  زین  امـش  ، دـندمآ تکرح  رد  دربن  يارب  دوخ 
« .دینک ارف  تسد  زین  امش  دندرک  ارف  تسد  ارادم  شزاس و  هب  رگا.دیهاوخ  ددم  ( مالسلا هیلع  ) یلع

- نامردام زا  مینک و  یم  عافد  نامرهش  زا  ، میتفگ ام  لمج  دربن  رد  ، نایدزا تعامج  يا  : تفگ تساخ و  رب  نامیـش  نب  هربص  هاگ  نآ 
يرادیاپ ام  دنتخیرگ  مدرم  نوچ  میدمآ و  رد  گنج  هب  سپ.مییامن  یم  يرای  ار  شیوخ  ةدیدمتـس  ۀفیلخ  میرب و  یم  نامرف  - هشیاع

هدـش و هدـنهانپ  امـش  هب  زورما  هک  تسا  دایز  نیا.مینیب  یمن  يریخ  ایند  رد  اـهنآ  زا  سپ  هک  میداد  نتـشک  هب  ار  یناـسک  اـت  میدرک 
دوخ ياهناج  سپ.میسرت  یمن  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  میسرت  یم  هیواعم  زا  هک  ناس  نآ  ام.تسا  تنامـض  رد  ، دوش هدنهانپ  هک  یـسک 

.دیناسر شنما  ییاج  هب  ار  وا  ای  دینک  عافد  هدروآ  هانپ  امش  هب  هک  درم  نیا  زا  دیراد و  ینازرا  ام  هب 

.دیهد هانپ  ار  وا  ، میتسه امش  ناوریپ  کنیا  ام  : دنتفگ نایدزا 

اب دنروایب  ام  رـس  رب  ار  فنحا  رگا  : تفگ هربص  ؟ دیناوتن يرادیاپ  میمت  ربارب  رد  هک  دیراد  نآ  میب  ایآ  ، هربص يا  : تفگ دـیدنخ و  دایز 
دنلاب یم  ناشناناوج  هب  رگا  ، تفر مهاوخ  ناـشیا  يوس  هب  دوخ  نم  دـنروایب  ار  (2) تاتح رگا  ،و  تفاتش میهاوخ  ناشرـس  رب  هربص  وبا 

.مدوب هدرک  حازم  : تفگ دایز.میراد  يرایسب  ناناوج  زین  ام 

یم نوریب  زین  ام  دینک و  نوریب  ار  ناتریما  امـش  هک  دنداتـسرف  سک  نانآ  دزن.تساخرب  دایز  يرای  هب  دزا  هک  دـندید  میمت  ینب  نوچ 
رگید مییآ و  یم  وا  نامرف  رد  دندش  زوریپ  ود  نیا  زا  کی  ره  ، هیواعم ای  دوش  زوریپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع ای  ات  مینک  یم  گنرد  ،و  مینک
نامه دایز  ندـنار  نوریب  - دـنگوس مدوخ  ناج  هب  - .میدوب هدادـن  هاـنپ  ار  وا  رگا  يرآ  : تفگ هربص  وبا.میهد  یمن  نتـشک  هب  ار  مدرم 

تسا و
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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  يدرمناوج  يور  زا  ار  دایز  ام  هک  دیناد  یم  امش  و.نامه  وا  ندش  هتشک 

ار نانآ  تسرف و  سک  میمت  ینب  زا  هریشع  نیا  هب  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع (2) یعبر نب  ثبش  : دیوگ (1) دونکلا وبا 
هنیآره و.دننازوت  هنیک  هناگیب و  هک  يامنم  طلسم  نانآ  رب  ار  نامع  دزا  دنراد و  هگن  وت  تعیب  ات  هاوخب  نک و  توعد  دوخ  تعاطا  هب 

ییوگ هک  زوت  هنیک  ناـگناگیب  نآ  : تفگ ار  وا  (3) يدزا میلـس  نب  فنخم.تسا  رتـهب  ناـشیا  ریغ  نت  هد  زا  ار  وت  وت  موق  زا  نت  کـی 
نابوبحم هنیآره  و.دنتـسه  وت  موق  ینعی  دـنریگ  شیپ  رد  فـالخ  هار  نینمؤملا  ریما  اـب  دـننک و  نایـصع  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک 

موق زا  نت  هد  زا  رتهب  ناشیا  زا  نت  کی  هک  دنا  نم  موق  ، دنیامن یم  يرای  ار  نینمؤملا  ریما  دنرب و  یم  نامرف  ار  ادخ  هک  نانآ  ، کیدزن
رب متـس  زا  ار  امـش  مالـسا  تیثیح  مالـسا و  هک  دـیاب.دینک  سب  مدرم  يا  ، دیـشاب شوماخ.دـندومرف  نینمؤملا  ریما  هاگ  نآ.دنتـسه  وت 
رب و.دیاین  هتفریذپ  سک  چیه  زا  نآ  زج  هک  دیـشاب  ادخ  نید  هارمه.دزاس  ناتـسادمه  ار  امـش  درادزاب و  ییوگ  ازـسان  زا  رگیدـکی و 

.دینام رادیاپ  ، نارفاک رب  تسادخ  تجح  تسا و  نید  ماوق  هک  صالخا  ۀملک 

ۀلیسو هب  یلاعت  يادخ  دیدوب ، نمشد  مه  اب  دیدوب و  هدنکارپ  دیدوب و  كرـشم  دوب و  كدنا  ناترامـش  هک  ار  نامز  نآ  دیرآ  دای  هب 
هاگره .دیدیزرو  یتسود  رگیدکی  اب  دیتفای و  ییاهر  یگدنکارپ  زا  دیدرگ و  نوزفا  ناترامش  سپ  دنکفا  تفلا  ناتیاهلد  نایم  مالسا 

همعط ار  ناشیاهتروص  اهرس و  ، دندناوخ يرای  هب  ار  اه  هلیبق  اه و  هریـشع  دندیـشک و  یهاوخنوخ  غیت  دندیرب و  رگیدکی  زا  مدرم  هک 
زا نیقی  هب  دشاب  ادـخ  يارب  هن  رگا  يریلد  تیمح و  نآ  اما.دـنروآ  يور  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ادـخ و  هب  ات  دـیزاس  ریـشمش 

.زوریپ دیوش و  راگتسر  ات  دیزیهرپب  نآ  زا  راهنز.تسا  ناطیش  ياه  هسوسو 

یمرـضح نبا  اـب  تموق  هک  يرادـن  ربخ  ، نیعا يا  : تفگ دـناوخ و  شیپ  ار  (4) یعـشاجم هعیبض  نب  نیعا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاگ  نآ 
ّدـض رب  ار  قساف  ناهارمگ  دنناوخ و  یم  ارف  نم  زا  ییادج  هب  ار  مدرم  نونکا  ؟ دنا هدیروش  نم  لماع  رب  هرـصب  رد  هدـش و  تسدـمه 

.دنهد یم  يرای  نم 

منک یم  دـهعت  نم  هک  تسرفب  نانآ  يوس  هب  ارم.يراد  یم  شوخان  ار  نآ  هچنآ  دابم  دابم و  تدـنزگ  ، نینمؤملا ریما  ای  :» تفگ نیعا 
نیمه » شتفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع « .منارب هرـصب  زا  اـی  مشکب  اـی  ار  یمرـضح  نبا  منکارپـب و  ناـشعمج  مرآ و  وت  ناـمرف  هب  ار  همه  هک 

«. يآ تکرح  رد  تعاس 

دماشوخ ار  وا.دوب  نایدزا  نایم  رد  دایز.دـیدرگ  لخاد  داـیز  رب  سپـس  دـش  هرـصب  راپـسهر  دـمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  نیعا 
هیلع ) یلع هک  تفگ  و.ار  ناـفلاخم  نانخـس  زین  تفگب و  وا  اـب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانخـس  نیعا.داد  شیاـج  دوـخ  راـنک  رد  تفگ و 

.تسا هتشون  وا  يارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  يا  همان  نیا  هدرک و  وگتفگ  باب  نیا  رد  وا  اب  هک  ، دراد میمصت  هچ  ( مالسلا
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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
تفلاخم نامثع  اب  هک  دوب  یناسک  زا.دروآ  مالسا  سپس  ، دوب هدرک  يربمغیپ  ياعدا  هک  دوب  حاجس  نذؤم  تسخن  ، یعبر نب  ثبش  - 2

هیلع ) نیـسح ماما  نتـشک  رد  یلو  درک  هبوت  هاگ  نآ  ، دش جراوخ  زا  سپـس.دمآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  ةرمز  رد  درک و  یم 
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رد هفوک  رد.تشاد  روضح  راتخم  لتق  رد  ماجنارـس  تساخ و  رب  نیـسح  ماما  نوخ  بلط  هب  راـتخم  اـب  هاـگ  نآ  ، دوب رـضاح  ( مالـسلا
.تشذگرد لاس 80  دودح 

رد.تشاد شود  رب  ار  دزا  ۀلیبق  مچرپ  نیفص  گنج  رد  دمآ و  هفوک  هب  ، دوب ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ باحصا  زا  ، میلس فنخم  - 3
هباغلا 339/3. دسا  كر.دش  هتشک  هدرولا  نیع  رد  لاس 64 

لاس 38. ثداوح  يربط  خیرات  كر  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  ةدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.دنکارپب یمرضح  نبا  درگ  زا  ار  دوخ  موق  هک  ما  هداتسرف  ار  هعیبض  نب  نیعا  ، دعب اما 

و.وکین روخ و  رد  تسا  يراک  دنک  هدنکارپ  ار  شابوا  نآ  تسناوت  دیـسر و  درادـنپ  یم  هچنآ  هب  درک و  رگا.دـنک  یم  هچ  هک  رگنب 
رگا.زاتب دنا  هتـساخرب  وت  فالخ  هب  هک  هورگ  نآ  رب  دنتـسه  وت  رادربنامرف  هک  هورگ  نامه  اب  دیـشک  نایـصع  ینمـشد و  هب  راک  رگا 

هب شوگ  مشچ و  یلو  نک  گنرد  راک  رد  نک و  ارادـم  نانآ  اب  ، هن رگا  مراد و  نآ  مشچ  هک  تسا  ناـمه  ، ددرگ وت  بیـصن  يزوریپ 
ار قح  رب  نانمؤم  درک و  دهاوخ  دوبان  ار  راکمتـس  نادسفم  ادخ  دیـسر و  دـنهاوخ  رد  ناناملـسم  هاپـس  جاوفا  يدوز  هب  هک  راد  نانآ 

.مالسلا و.دنک  يرای 

هدنـسب - دهاوخ ادخ  رگا  - ار مهم  نیا  دوخ  وت  هک  مراودیما  : تفگ نیعا.دناوخ  مه  هعیبض  نب  نیعا  يارب  دـناوخ و  دوخ  ار  همان  دایز 
.تفر دوخ  هاگیاج  هب  دمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  سپس.یشاب 

: تفگ سپس  ، دروآ ياج  هب  ادخ  يانث  دمح و  نیعا.دیوگ  یم  هچ  ات  ، دنتفرگ ار  وا  درگ  شموق  نادرم 

هب ؟ رارشا ناهیفس و  یتشم  اب  لطاب و  يرما  يارب  مه  نآ.دیزیر  یم  نیمز  رب  دوخ  نوخ  دیهد و  یم  نتشک  هب  نتـشیوخ  ارچ  موق  يا  »
یم امـش  زا  دیدرگزاب  رگا  نونکا.دنزات  امـش  رـس  رب  ات  دنا  هدرک  هیبعت  اهرکـشل  هک  مدید  مدمآ  یم  امـش  دزن  هب  یتقو  دنگوس  ادخ 

« .تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ناتیدوبان  گرم و  هّللا  دیباترب و  رس  رگا  تشاددنهاوخزاب و  امش  زا  تسد  دنریذپ و 

نبا نارای.دروآ  یمرضح  نبا  تعامج  دزن  هب  ار  نانآ  نیعا.دیزیخرب  ادخ  تکرب  هانپ  رد  : تفگ ، میرب یم  نامرف  میونـش و  یم  : دنتفگ
نبا اـب  زور  ماـمت  رد  داتـسیا و  وـلج  وا  دندیـشک و  فـص  یمرـضح  نـبا  ربارب  رد  نـیعا  نارای.دـندمآ  نوریب  وا  هارمه  زین  یمرـضح 

هب دـینکم و  تفلاخم  دوخ  ماما  اـب  دینکـشم و  دوخ  تعیب  موق  يا  :» تفگ یم.داد  ناشدـنگوس  تفگ و  نخـس  شناراـی  یمرـضح و 
سپ ؟ درک هچ  امـش  اب  ادخ  دیتفرگ  شیپ  رد  تفلاخم  هار  دیتسکـش و  تعیب  نوچ  هک  دیدومزآ  دـیدید.دینکن و  يراک  شیوخ  نایز 

ناشدزن زا  نیعا.دنتفگ  یم  شیازـسان  دندوشگ و  شمانـشد  هب  نابز  یلو  تفرگن  رد  یگنج  ناشنایم  »و  .دیراد رب  تسد  راک  نیا  زا 
.دوب هتسب  دیما  نانآ  فاصنا  هب  هک  یلاح  رد   ، دیدرگزاب

روصت نیعا.دندز  ریـشمش  شرتسب  رد  ار  وا  دـندمآ و  شا  یپ  زا  ، دـندوب جراوخ  زا  ایوگ  هک  نت  هد  دـیدرگزاب  دوخ  هاگیاج  هب  نوچ 
.شدنتشک دندیسر و  وا  هب  هار  رد  نانآ.تخیرگب  تسج و  نوریب  هناخ  زا  نت  هنهرب  سپ.دتفا  یقافتا  نانچ  هک  درک  یمن 

( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  رگید  یعمج  نایدزا و  تعامج  اب  تساوخ  یم  دایز  دش  هتشک  نیعا  نوچ 
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دیدوب هداد  شهاـنپ  امـش  هک  یـسک  ضرعتم  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  » هک دـنداد  ماـیپ  دنداتـسرف و  سک  اـهنآ  دزن  میمت  ینب.دـنک  ماـیق 
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  شلام  هب  هن  ، میدشن

هیلع ) یلع هب  دایز  و.دندیدنسپن  ار  نانآ  اب  رازراک  ، دندینشب نخـس  نیا  نوچ  نایدزا  دییایب ؟ میا  هداد  هانپ  ار  وا  هک  یـسک  ام و  گنج 
: تشون نینچ  ( مالسلا

ام دزن  هب  نیقی  قدـص و  یهاوخکین و  تیدـج و  اب  امـش  يوس  زا  هعیبض  نب  نیعا  ، نینمؤملا ریما  ای  ، دـعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ییادج و زا  درک و  ضیرحت  داحتا  تعاطا و  هب  ار  نانآ  دروآ و  درگ  دندرب  یم  نامرف  وا  زا  هک  ار  یناسک  دوخ  ةریشع  نایم  زا.دمآ 

.تشاد رذح  رب  تفلاخم 

رد زور  ماـمت.دومن  تـضهن  ، دـندوب هدـش  نادرگ  يور  وا  زا  هـک  هورگ  نآ  يوـس  هـب  ، دــندروآ يور  وا  هـب  هـک  هورگ  نآ  اـب  سپس 
.دوبب لاح  نامه  رب  داتسیا و  ناشلباقم 

لاح.دنتفگ كرت  ار  وا  ، دنتشاد ، شیرای گنهآ  هک  یمرـضح  نبا  نارای  زا  يرایـسب  دندش و  كانمیب  شندمآ  زا  ناهارمگ  تعامج 
دـندز و نوخیبش  وا  رب  ، هدـش نوریب  نید  زا  جراوخ  زا  نت  دـنچ.تشگزاب  دوخ  يارـس  هب  نیعا  دیـسر و  رد  بش  ات  دوب  لاونم  نیا  رب 

.دازرمایب شیادخ  - شدنتشک

ریما يارب  تسا  هدروآ  نم  ۀـمان  نیا  هک  یـسک  هک  داد  خر  يا  هثداح  یلو  موش  يوراـیور  یمرـضح  نبا  اـب  هک  دوب  نآ  گـنهآ  ارم 
يدرم هک.دتسرفب  ار  (1) همادـق نب  هیراـج  دـنادب  حالـص  نینمؤملا  ریما  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  : تفگدـهاوخزاب حرـشب  نینمؤملا 
ناشیا عمج  دنوادخ  نذا  هب  دیایب  هیراج  رگا.نمشد  تخـس  نینمؤملا  ریما  نمـشد  رب  عاطم و  شیوخ  ةریـشع  نایم  رد  تسا و  ریـصب 

.تخاس دهاوخ  هدنکارپ 

.هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

تیب نم و  لماع  نایدزا  همادق  رـسپ  يا  شتفگ  دناوخارف و  ار  همادـق  نب  هیراج  ، دـناوخ رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دیـسر و  همان  هک  یتقو 
راب نیتسخن  ام  ۀلیـسو  هب  دنوادخ  هکنآ  لاح  دننک و  یم  ینمـشد  نم  اب  هتـساخرب و  نم  فالخ  هب  رـضم  یلو  دنا  هداد  هانپ  ارم  لاملا 
یم ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  دـنا  هتـسویپ  یتعاـمج  هب  هکنیا.دومنارف  ناـشیا  هب  تیادـه  هار  تشاد و  ینازرا  تمارک  ار  ناـنآ 

.دیسر دنهاوخ  تکاله  هب  نارفاک  تفای و  دهاوخ  التعا  قح  نخس  یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  دنزرو و 

ار وت  يرآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.میوج یم  يرای  نانآ  عفد  رب  ادـخ  زا  ، تسرفب نانآ  يوس  هب  ارم  ، نینمؤملا ریما  اـی  : تفگ هیراـج 
.میوج یم  يرای  ادخ  زا  نانآ  عفد  رب  متسرف و  یم 

میمت ینب  زا  درم  هاجنپ.مدمآ  نوریب  هفوک  زا  هیراج  اب  زین  نم  : دیوگ نیعق  نب  بعک 
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لمج و گنج  هس  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  مه  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  مه  همادق  نب  هیراج  - 1
هباـغلا دـسا  كر.درک  تاـفو  هیواـعم  نب  دـیزی  ماـیا  رد  دوب و  سیق  نب  فـنحا  ّمع  رـسپ  هیراـج.دوب  یلع  راـنک  رد  ناورهن  نیفص و 
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.دوب راوتسا  یتدیقع  عیشت  رد  ارم  دوبن و  وا  هارمه  نم  زج  یسک  نمی  مدرم  زا  دوب و  وا  هارمه 

میآ یم  دورف  نم  هک  اجنآ  رد  ایب و  نم  اـب  : تفگ.مور یم  دوخ  موق  دزن  هب  یهاوخن  رگا  میاـیب و  وت  اـب  یهاوخ  رگا  : متفگ هیراـج  هب 
.نایمدآ هب  دسر  هچ  ات  دننک  يرای  نانآ  دض  رب  ارم  مه  ارحص  تاناویح  اوه و  ناگدنرپ  مراد  تسود  هک  دنگوس  ادخ  هب.يآ  دورف 

رد هرـصب  هب  اـت  میتفر.دـناوخب  شباحـصا  يارب  ار  نآ  تـفگ  داد و  هیراـج  هـب  يا  هماـن  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع : دـیوگ نـیعق  نـب  بـعک 
یم ییاهزیچ  درک و  یم  اوجن  وا  اب.داد  ياج  شیوخ  رانک  رد  تفگ و  دـماشوخ  ار  وا  دایز.تفر  داـیز  شیپ  تسخن  هیراج.میدـمآ 
نآ مه  وت  هب  دابم  سرتب ، شیوخ  ناج  رب  : تفگ هک  دوب  نیا  درک  وا  هب  دایز  هک  یشرافس  نیرتهب.دش  نوریب  وا  دزن  زا  هیراج.دیـسرپ 

ناتیادـخ : تفگ درک و  زاغآ  نخـس.تفر  نایدزا  ناـیم  هب  داـیز  دزن  زا  هیراج.دیـسر  ، دوب هدـمآ  وت  زا  شیپ  هک  درم  نآ  هب  هک  دـسر 
شنارکنم هک  ار  قح  نآ.دیرب  یم  نامرف  کین  هچ  ار  ناتریما  وکین و  هچ  امش  يالتبا  تسا و  گرزب  هچ  امـش  جنر  ، داهد ریخ  يازج 

ۀمان هاگ  نآ.دیدرک  توعد  تیاده  هار  هب  امـش  ، دنتفگ كرت  ار  تیاده  هار  هب  توعد  نارگید  نوچ  دیتخانـش و  امـش  دندرک  عیاض 
: دوب هدمآ  همان  نآ  رد.دناوخب  نارگید  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  نانآ و  رب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع

رب مالـس.ناناملسم  نانمؤم و  زا  ، دوش یم  هدـناوخ  وا  رب  همان  نیا  هک  هرـصب  ناـنکاس  زا  سک  ره  هب  ، نینمؤملا ریما  یلع  ، ادـخ ةدـنب  زا 
.داب امش 

نیتسخن رد  دنکن و  باتـش  تبوقع  رد  سک  تنیب  تجح و  زا  شیپ.هدننک  گنرد  تبوقع  رد  تسا و  رابدرب  ادـخ  هنیآره  دـعب ، اما 
تـشگزاب هبوت و  اـب  دـنک و  یم  گـنرد  تبوقع  رد  ناـنچمه  تسا و  ریذـپ  هبوت  دـنوادخ.دنک  یمن  تساوخزاـب  ار  راـکهانگ  هلهو 

.ددرگ یم  دونشخ 

دیا هتفرگ  شیپ  رد  هک  ینمـشد  ییوج و  هزیتـس  نیا  اـب  ، مدرم يا.دـنهاوخ  شزوپ  رتـهب  ناگدـنهاوخ  شزوپ  دوش و  ماـمت  تجح  اـت 
رب ریـشمش  دـنا  هدـنادرگ  رب  يور  نم  زا  هک  ناسک  نآ  زا  مدرک و  وفع  ار  ناتراکهانگ  نم  یلو  دـنا  هدـش  تبوقع  قحتـسم  ناگمه 
هب دیریذپب و  نم  زردنا  دینک و  افو  نم  تعیب  هب  رگا.ما  هتفرگ  تعیب  امش  زا.ما  هدمآ  اریذپ  دروآ  یم  يور  نم  هب  هک  ار  نآ  متشاد و 

امـش نایم  رد  ار  تیاده  قیرط  درک و  مهاوخ  راتفر  امـش  اب  قح  قیرط  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  مکح  هب  دـینک  لمع  نم  نامرف 
یمن ار  ییاورنامرف  هدیـشک  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم هک  نامز  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب.دومن  مهاوخ  هماقا 
هکنآ یب  تسا  تسار  ینخـس  میوگ  یم  هکنیا.دراد  رب  ماگ  نم  زا  رتهب  هار  نیا  رد  دسانـش و  نم  زا  رتهب  شور  هار و  نیا  هک  مسانش 

ياه هشیدنا  اوران و  ياهاوه  رگا  یلو.مراد  فوصوم  صقن  هب  ار  نانآ  لامعا ، رد  مهاوخب  ای  مشاب  هتشاد  ناگتشذگ  شهوکن  دصق 
ما و هتخاس  راکیپ  ياّیهم  ماتـس  نیز و  اب  ار  میاهبـسا  هک  دینادب  ، دراداو نم  اب  تفلاخم  ینمـشد و  هب  ار  امـش  قح  زا  رود  هنادرخبان و 

هب هک  دیزاس  راچان  ارم  رگا  ، دنگوس ادخ  هب.مروآ  تمیزع  باکر  رد  ياپ 
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ادخ رگا  - امـش هک  مرادنپ  نانچ  نم  دـیآ و  يا  هناکدوک  يزاب  نآ  ربارب  رد  لمج  ۀـعقاو  هک  مروآ  ناترـس  رب  يراک  میآ  امـش  يوس 
نآ زا  دعب  دنک و  یم  مامت  امـش  رب  ار  تجح  دسر  یم  امـش  تسد  هب  هک  همان  نیا.دیهن  راک  نیا  رـس  رب  ناج  هک  دـیهاوخن  - دـهاوخ

نتخات امـش  رـس  رب  - دهاوخ ادخ  رگا  - گنرد یب  دیرازایب  ارم  لوسر  دیدنبن و  راک  هب  نم  زردـنا  رگا  تشون  مهاوخن  يا  همان  رگید 
.مالسلا و.منک 

ریما سک  ره  اب  ام.درک  میهاوخ  تعاطا  میدینـش و  : تفگ تساخ و  رب  نامیـش  نب  هربص  ، دـش هدـناوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ۀـمان  نوچ 
هدمآ هک  دوخ  موق  زا  هورگ  نیمه  اب  رگا  ، هیراج يا.مینک  یم  حلـص  دشاب  حلـص  سک  ره  اب  میگنج و  یم  دـشاب  گنج  ار  نینمؤملا 

ناگرزب رگید.مییآ  یم  تیرای  هب  یـشاب  هتـشاد  تسود  هچنانچ  هنرگو  نک  نینچ  دـمآ  رب  یناوت  دوخ  موق  زا  رگید  هورگ  نآ  اـب  يا 
تکرح رد  میمت  ینب  يوس  هب  هیراج.دنوش  هارمه  وا  اب  هک  دادـن  تزاجا  نانآ  زا  کی  چـیه  هب  هیراج  دـنتفگ  نانخـس  نینچ  زین  موق 

.دمآ

رب زورما  دـندوب و  یتشآ  قیرط  رد  زورید  نانیا  ، نایدزا تعامج  يا  : هک درک  زاغآ  نخـس  تساخ و  رب  دوب  نایدزا  نایم  رد  هک  داـیز 
زا زج  ما  هدرک  رایتخا  ار  امـش  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب.یتشآ  قیرط  رد  زورما  دـیدوب و  گنج  رـس  رب  زورید  امـش  دـنا و  گنج  رس 

ربنم تخت و  میارب  هک  دیداد  اضر  نم  نداد  هانپ  هب  اهنت  هن.لمأت  يور  زا  زج  ما  هدـنام  امـش  نایم  رد  رگا  ،و  تسا هدوبن  تبرجت  ، يور
ما هتفرگ  مارآ  امش  نایم  هب  هک  نامز  نآ  زا.دیدرب  ما  هعمج  زامن  هب  دیداد و  رد  ادن  دیدیزگرب و  نابهگن  هطرـش و  دیدرک و  ایهم  مه 
درگ ادرف  ما  هدرواـین  درگ  یجارخ  زورما  رگا  ، تسین یمغ  مروآ و  درگ  ما  هتـسناوتن  هـک  جارخ  ناـمه  زج  ما  هدادـن  تـسد  زا  چـیه 

اب ناتزورید  راکیپ  زا  تسا  رتناسآ  یـسب  ییایند  ینید و  ظاحل  زا  امـش  يارب  هیواـعم  اـب  ندـیگنج  زورما  هک  دـینادب  و.دروآ  مهاوخ 
هچ دنیوگ و  یم  هچ  شموق  هک  درگنب  ات  هداتسرف  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا هدمآ  امـش  دزن  همادق  نبا  هیراج  (. مالـسلا هیلع  ) یلع

هدمآ هثاغتسا  هب  هک  تسین  یبولغم  درم  زین  دشاب و  اورنامرف  يریما  امش  يارب  هک  تسا  هدماین  هیراج  هک  دنگوس  ادخ  هب.دنهاوخ  یم 
نم نامرف  عبات  اـی  ددرگ  یمزاـب  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دـنک  لـصاح  دـهاوخ  یم  شموق  زا  هچنآ  دـسرب و  دوخ  دوصقم  هب  رگا.دـشاب 

شزاین امش  يرای  هب  رگا  دیرب و  شموق  دزن  هب  ار  وا  ، هتخورفا ياهرگخا  نانوچ  گرزب و  ناگدرکرس  نارس و  دییامش  و.دوب  دهاوخ 
.دیدنسپ یم  يأر  نیا  رگا  دینک  شیرای  داتفا 

یمن ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  هک  اسب  مدوب  دوخ  موق  هارمه  لمج  راکیپ  زور  رد  نم  رگا  ، داـیز يا  : تفگ تساـخ و  رب  نامیـش  نب  هربص 
ار یکین  شاداپ  ادخ  يراک و  ربارب  رد  يراک  يزور و  ربارب  رد  دوب  يزور.تسا  هتشذگ  شثداوح  ۀمه  اب  زور  نآ  نونکا.دندیگنج 

لاطبا هب  میدناوخ  یمارف  ار  موق  دوب  یم  يا  هنتف  نیا  رگا  ینامیـشپ  هارمه  وفع  تسا و  قح  هارمه  هبوت.دهد  یم  يدب  رفیک  زا  رتدوز 
ام.تسا یپ  رد  صاصق  ار  ناشندرک  حورجم  تسا و  مارح  ناشنوخ  نتخیر  هک  دنتـسه  یتعامج  یلو  اهراک  نتفرگ  رـس  زا  اهنوخ و 

تسود وت  ار  هچ  ره  هک  ناسر  ماجنا  هب  تسوت  ياوه  هچنآ  ، میتسه وت  اب 
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.میراد یم  تسود  زین  ام  يرادب 

تساـخ و رب  شرـسپ  هربص  سپـس  .دـشاب » يدـننامه  ار  وا  مدرم  ناـیم  رد  هک  مرادـنپن  » تفگ دـش و  تفگـش  رد  وا  نخـس  زا  داـیز 
راچد نادب  لمج  راکیپ  زور  رد  هک  یتبیـصم  زا  رت  بعـص  یتبیـصم  هب  دوخ  يایند  رد  دوخ و  نید  رد  زگره  ، دنگوس ادـخ  هب  : تفگ

نینمؤملا ریما  زا  يرادربنامرف  ادـخ و  زا  يرادربناـمرف  اـب  ار  زورید  ياـطخ  هک  تسا  نیا  نامدـیما  زورما.میا  هدـشن  راـچد  ، میا هدـش 
نآ رگم  تفای  میهاوخن  میا  هتـسب  وت  رد  هک  وزرآ  نآ  زین  ام  دیـسر و  یهاوخن  تیوزرآ  هب  ام  نایم  رد  وت  دایز  يا  اما  و.مینک  ناربج 
نآ ، میدرک نینچ  رگا  تسب و  دهاوخ  تروص  راک  نیا  ادرف  ، دهاوخ یلاعت  يادخ  رگا  مینادرگزاب و  تتراما  يارس  هب  ار  وت  هک  زور 

هدوبن راوازـس  ییوت  نوچ  زا  هک  يا  هدرک  يراک  تقو  نآ  ینک  هدعو  فالخ  وت  رگا  دـشاب و  رتکیدزن  وت  هب  ام  زا  یـسک  دـیابن  هاگ 
میب اـیند  رد  هیواـعم  اـب  گـنج  زا  میـسرت  یم  ترخآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اـب  گـنج  زا  هک  ردـق  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  اـم  و.تـسا 

.مییوت تعاطا  رد  وت و  اب  ام  هک  راد  مدقم  ام  تساوخ  رب  دوخ  تساوخ  نونکا.میرادن 

هک يوش  یم  دونـشخ  ام  زا  يزیچ  هب  وت  رگا  ، ریما يا  : تفگ و.دوب  موق  يایوگ  نابز  وا  -و  تساـخ ياـپ  رب  (1) ینامعلا رفیج  هاگ  نآ 
تنایخ وت  هب  میـشاب  دونـشخ  هزادنا  نامه  هب  وت  قح  رد  رگا  و.میتسین  دونـشخ  نادب  دوخ  ام  دوش  یم  نارگید  زا  وت  يدونـشخ  ببس 

.ربب موق  نیا  رس  رب  ار  ام  ، یهاوخ رگا.میا  هدوب  شیاتس  دروم  هراومه  تسا و  نیرید  يا  هقباس  نامیپ  رد  ار  ام  اریز.میا  هدرک 

- زورید رگم.میا  هتشاد  مدقم  زیتس  گنج و  رب  شیوخ  شیاشخب  وفع و  میا  هدش  يورایور  نمـشد  اب  هک  هاگره  ام  هک  ادخ  هب  مسق 
.دشن نینچ  هک  - لمج زور  ینعی 

يارس هب  ار  دایز  زین  دایز  نارای.دور  نمـشد  رـس  رب  شیوخ  نارای  اب  هک  دندرک  تراشا  ار  هیراج  نایدزا  ، دیـسر رد  رگید  زور  نوچ 
.دندرب تراما 

هب شابوا  زا  یهورگ  هکلب.دـندومنن  شتباجا  موق  یلو  ، دـنوش هدـنکارپ  یمرـضح  نبا  درگ  زا  هک  داد  رد  ادـن  ار  دوخ  ةریـشع  ، هیراج
تکرح رد  وا  يوس  هب  هک  داد  ناـمرف  داـیز  تساوخ  يراـی  داتـسرف و  سک  داـیز  دزن  هیراج.دـنداد  شمانـشد  دـندش و  وا  کـیدزن 

نبا کیرش.دوب  دربن  فرط  ود  نایم  یتعاس.دوب  شناراوس  هدنامرف  یملس  مزاخ  نب  هّللا  دبع.دش  راکیپ  ةدامآ  زین  یمرـضح  نبا.دنیآ 
دربن تنمـشد  اب  وت  هارمه  یهاوخ  یمن  : تفگ دـمآ و  شیپ  دوب  هیراج  ناتـسود  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  هک  یثراح  (2) روعا

.مهاوخ یم  يرآ  : تفگ هیراج.منک 

نبا بش  ات  زور  نآ  ، هیراج.دـندرب هانپ  يدعـس  لبنـس  ۀـناخ  هب  راچان  هب  دـنتخیرگ و  دـندروخ و  تسکـش  میمت  ینب  یکدـنا  زا  سپ 
.دوب وا  اب  زین  مزاخ  نبا.درک  هرصاحم  هناخ  نآ  رد  ار  یمرضح 

هک درگنب  ات  دـمآ  ماب  رـس  رب  رـسپ.داد  ادـن  شیوخ  دـنزرف  دـمایب و  یلجع  مان  هب  - دوب نایـشبح  زا  هایـس و  ینز  هک  - مزاـخ نبا  رداـم 
تساوخ رسپ  زا  تفرگ و  رب  دنب  يور  تخاس و  هنهرب  رـس  نز  تفاترب  رـس  رـسپ.ایب  اجنآ  زا  ، مرـسپ : تفگ نز.دیوگ  یم  هچ  شردام 

نبا نوچ  دنک  نوریب  نت  زا  هماج  هک  درب  تسد  دـش و  دـهاوخ  نایرع  مدرم  ربارب  رد  دـیاین  رگا  هک  تفگ  دـیآ و  نوریب  اجنآ  زا  هک 
زا دید  نانچ  مزاخ 
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ص:153

یلـص ) ربمایپ هک  هاگ  نآ  صاع  نب  ورمع  تسد  هب  هّللا  دبع  شردارب  اب.دوب  نامع  ناگدازهاش  زا.يدزا  ینامع  يدـنلج  نب  رفیج  - 1
دسا باعیتسا 261/1 و  كر.دـندش  ناملـسم  اهنآ  اب  زین  يریثک  عمج  دـندروآ و  مالـسا  ، دوب هداتـسرف  نامثع  هب  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا 

هباغلا 313/1.
رب ثدـحم  ناورداش  یـشاوح  كر.دوب  هارمه  وا  اب  نیفـص  لمج و  گنج  رد  دوب و  یلع  ناراـی  نایعیـش و  زا  ، روعا نب  کیرـش  - 2

.م .- 2ص 793  / تاراغلا ج
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.درب هناخ  هب  ار  ردام  دمآ و  دورف  ماب 

هناـخ رد  شتآ  هک  میتـسین  نآ  قفاوم  هک  دـنتفگ  نایدزا.دـیروایب  شتآ  : دز داـیرف  هیراج.دـنتفرگ  ناـیم  رد  ار  هناـخ  ، داـیز هیراـج و 
كاله تخوسب و  دوخ  نادرم  زا  نت  داتفه  اب  یمرضح  نبا  دیشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  هیراج  اما.یناد  رتهب  وت  دناوت و  موق  نانیا.مینز 

.تفرگ مان  ( هدننازوس «) قّرحم » زور نآ  زا  هیراج.دوب  یمیت  یشرق  نامثع  نب  ریمع  نبا  نمحرلا  دبع  نانآ  زا  یکی.دش 

رد مه  زونه  ایآ  : دنتفگ ار  وا  دنداد  ياج  تراما  يارـس  رد  ار  لاملا  تیب  ار و  دایز  نایدزا  تخوسب و  شتآ  رد  یمرـضح  نبا  نوچ 
داـیز ؟ مـیا هتفاـی  تـئارب  رگید  ، وـت نداد  هاـنپ  زا  اـیآ  : دـنتفگ ناـیدزا  هـن  : تـفگ داـیز  ؟ تـسه یقح  اـم  ندرگ  رب  تیگدــنهانپ  باـب 

.تشگزاب تراما  رصق  هب  زین  لاملا  تیب  تفرگ و  رارق  دایز  رب  هرصب  راک  دندیدرگزاب و  شیوخ  راید  هب  سپ.يرآ  : تفگ

: دیوگ یم  یمرضح  نبا  نتخوس  دایز و  باب  رد  يذوع  سدنرعلا  وبا 

هراد یلا  ادایز  انددر 

بجّشلا يدانی  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  ةدنهانپ  هک  ار  یموق  دانک  تنعل  دنوادخ 

اهناّمح قابحلا و  يدانی  بابک  يارب  مهرد  ود  اب  دندرک و  بابک 

.بهتلاف هسأر  اوقّرح  دق  ياه 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 

نینچ همان  نآ  مناسرب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هک  داد  نم  هب  دوب  هتـشون  هک  يا  همان  دناوخارف و  ارم  دایز  : دـیوگ (1) هرامع نب  نایبظ 
: دوب

نتخات یمرـضح  نبا  رـس  رب  دندمآ  درگ  شیرای  هب  هک  نایدزا  زا  یعمج  اب  دـمآ و  وت  دزن  زا  همادـق  نب  هیراج  ، حـلاص ةدـنب  ، دـعب اما 
اجنآ زا  یمرضح  نبا.دور  هرصب  ياه  هناخ  زا  یکی  هب  شنارای  زا  يریثک  عمج  اب  هک  درک  شروبجم  تسکش و  مه  رد  ار  وا  دروآ و 

یـضعب رـس  رب  دنتخوس و  شتآ  رد  یـضعب.دندش  هتـشک  شنارای  یمرـضح و  نبا  درک و  يرواد  ود  نآ  نایم  يادخ  ات  دـماین  نوریب 
دندرک هبوت  ، دندوب هدنام  یقاب  هک  يرفن  دنچ.دندش  ریشمش  ۀمعط  زین  یضعب  ، دیدرگ بارخ  هناخ  یضعب  رـس  رب  دش و  هدنکفا  راوید 

نینمؤملا و ریما  یلع  مالـسلا  و.دوش  یم  هارمگ  دـنک و  یم  نایـصع  هک  یـسک  داب  رود  ادـخ  تمحر  زا.میدرک  وفع  ناـشهانگ  زا  و 
.هتاکرب هّللا و  همحر 
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رب دندش و  نامداش  زین  شنارای  دـش  نامداش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـناوخب مدرم  يارب  ار  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دیـسر دایز  ۀـمان  نوچ 
: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندرک شهوکن  ار  نایرصب  دنتفگ و  انث  دزا  همادق و  نب  هیراج 

ۀنیـس نوچ  دـنامب  یقاب  شدجـسم  طقف  اـت  شتآ  رد  نتخوس  هب  اـی  بآ  رد  قرغ  هب  اـی  دوش  ناریو  هک  تسا  يدـلب  نیلوا  هرـصب  نیا 
هرصب ياجک  رد  : تفگ ار  نایبظ  سپس.رادومن  یتشک 

ص:154

.تسا هدومن  اهتداشر  نیفـص  گنج  رد.دـنک  یم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  تسا و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  ، هراـمع نب  ناـیبظ  - 1
لادتعالا 348/2. نازیم 
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.ورب رهش  ۀموح  هب  ، ورب رهش  هموح  هب  راهنز  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.اج نالف  رد  : تفگ ؟ يراد هناخ 

.دمآ نایاپ  هب  یمرضح  نبا  ربخ 

هفوک ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس 

دنچ هک  متفگ  ؟ تسا دنچ  هفوک  دجسم  وت و  ۀناخ  نایم  ۀلـصاف  : تفگ ارم  ( مالـسلا هیلع  ) دمحم نب  رفعج.دیوگ  (1) هجراخ نب  نوراه 
هیلع هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.تسا  هدناوخ  زامن  اجنآ  رد  هک  رگم  ، تسین یحلاص  ةدنب  لسرم و  ربمایپ  بّرقم و  کلم  چیه  : تفگ.تسا
زامن تعکر  ره.دروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دـش و  لـخاد  تساوخ و  تزاـجا  تشذـگ و  هفوک  دجـسم  رب  جارعم  بش  رد  ( هلآ و 

توالت نودـب  - دجـسم نآ  رد  نتـسشن.تعکر  دـصناپ  ربارب  هلفاـن  زاـمن  تعکر  ره  تسا و  تعکر  رازه  ربارب  دجـسم  نآ  رد  بجاو 
.یشک نیمز  رب  ار  دوخ  هچ  رگا  ور  هفوک  دجسم  هب  سپ  تسا  تدابع  - نآرق

هار ۀشوت  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  يدرم  : دـنتفگ هک  هدـش  تیاور  (3) راّمت مثیم  (2)و  ینرع ۀّبح  زا 
هیلع ) یلع.مور سدــقملا  تـیب  تراـیز  هـب  اـت  ، ما هدروآ  ناـماس  هـب  دوـخ  ياـهراک  ۀــمه  ما و  هدــیرخ  ییاــپراچ  ما و  هدرک  هـیهت 
راهچ زا  یکی  نآ  هک  - هفوک دجـسم  ینعی  - دجـسم نیا  هب  داـب  وت  رب  شورفب و  ار  تیاـپراچ  روخب و  ار  تا  هشوت  هار  : تفگ ( مالـسلا

ات ییآ  دجسم  نیا  هب  هک  وس  ره  زا.اهدجـسم  رگید  رد  تسا  تعکر  هد  ربارب  اجنآ  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نیمز  يور  دجـسم 
نوتـس رانک  رد  تسا و  هدرک  ناروف   (4) رونت ، نآ ۀـیواز  رد  هدـش و  هداهناو  عارذ  رازه  نآ  يانب  یپ  زا  دـشاب و  تکرب  لـیم  هدزاود 

یـسوم و ياصع.دـنا  هدرازگ  زامن  اـجنآ  رد  ربمغیپ  یـصو  رازه  ربمغیپ و  رازه  هدـناوخ  زاـمن  ( مالـسلا هیلع  ) لـیلخ میهاربا  نآ  مجنپ 
زا زاوها  هوک.لطاب  زا  تسا  قح  ةدـنهد  زیمت  دجـسم  نآ  دـنا و  هدـش  كاله  اجنآ  رد  (6) ثوغی قوعی.تساجنآ و  (5) ودک تخرد 
هن هک  دـنوش  روشحم  اـجنآ  زا  نت  رازه  داـتفه  تماـیق  زور  رد  هدـناوخ و  زاـمن  دجـسم  نآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) حون.داـتفا هار  هب  اـجنآ 

هتـسد نآ  هک  لالز  ناشخرد و  تسا  همـشچ  هس  اجنآ  رد  و.تشهب  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نآ  طسو  رد.باذـع  هن  دـنراد و  باـسح 
زا يا  همـشچ  نغور و  زا  يا  همـشچ  ریـش و  زا  يا  همـشچ  دینادرگ  هزیکاپ  ار  نانمؤم  دربب و  ار  يدیلپ  هک  دـینایور  ار  (7) هکرت ياه 

رگا دنیآ  نآ  يوس  هب  تسا  نآ  رد  یتلیضف  باوث و  هچ  دننادب  مدرم  رگا.رکم  شپچ  بناج  رد  تسا و  رکذ  شتسار  بناج  رد.بآ 
.دنورب هار  تسد  وناز و  رب  هچ 

ص:155

هاورلا 305/2. عماج  كر.تسا  هدوب  قداص  ماما  باحصا  زا  نسح  وا  دنزرف  یفریص  ۀجراخ  نب  نوراه  نسحلا  وبا  - 1
ترـضح نآ  ياـهگنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  هّبح  هلیجب  زا  تسا  ینطب  هک  هنرع  هب  تسا  بوسنم  ینرع  ۀـّبح  - 2

هاورلا عماج  دعـس 123/6 و  نبا  تاقبط  كر.تسا  هتـشذگرد  ناورم  نب  کلملا  دـبع  تفالخ  زاغآ  رد  لاس 76  هب.تشاد  تکرش 
.177/1

هیلع ) یلع صاخ  باحصا  زا  مثیم.درک  دازآ  دیرخ و  ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دسا ینب  زا  دوب  ینز  مالغ  تسخن  ، يدسا راّمت  مثیم  - 3
دیدحلا 210/1. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  میم  فرح  ، هباصالا كر.دوب  ( مالسلا

ۀیآ ةروس 11  : كر.تسا هتفر  تراشا  نآ  هب  زین  میرک  نآرق  رد.حون  نافوط  ماگنه  هب  یلازریپ  رونت  زا  بآ  ناروف  هب  تسا  هراشا  - 4
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هیآ 17. ةروس 23  42 و 
ةروس كر.دنکفا  هیاس  وا  رـس  رب  ییودـک  تخرد  داتفا  ایرد  لحاس  رد  دوب  هدـیعلب  ار  وا  هک  ییهام  مکـش  زا  ربمایپ  سنوی  نوچ  - 5

ۀیآ 146.  37
.برع ناتب  زا  تب  ود  مان  - 6

ار نز  ناطیش  اریز.دشاب  هتـسکشن  دنگوس  ات  دز  اهنآ  اب  ار  دوخ  نز  بویا  هک  تسا  یکیراب  ياهبوچ  ، هکرت ياه  هتـسد  زا  روظنم  - 7
دوخ مسق  ات  دش  راکـشآ  وا  رب  تقیقح  نوچ.دنزب  تخـس  ار  وا  هک  دوب  هدروخ  دنگوس  بویا  دوب و  هدرک  دای  يدب  هب  بویا  دزن  رد 

ات 43. تایآ 40  38  / ةروس كر.دز  نز  رب  راب  کی  تفرگ و  رب  کیراب  ياه  هکرت  زا  يا  هتسد  دشاب  هدرکن  فالخ 
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سیق نب  كاّحض  نتخات 

كاّحض تمیزه  وا و  اب  ّيدع  نب  رجح  ییورایور  و 

.دوب سیق  نب  كاحض  ۀلمح  ، قارع هب  هلمح  نیتسخن  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  يدزا  بدنج 

هب هک  رارق  نیا  زا.نایناورهن  نتـشک  زا  شیپ  دوب و  مکح  ود  نآ  نداد  يأر  زا  دـعب  هعقاو  نیا  و.دـمآ  قارع  مدرم  گنج  هب  كاحض 
دیسرتب و هیواعم.دوش  یم  ماش  راپسهر  هدرک و  دربن  جیـسب  مکح  ود  نآ  نداد  يأر  زا  دعب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دیـسر  ربخ  هیواعم 

هاگ نآ  تسا  ماش  راپسهر  یلع  کنیا  هک  دروآ  رب  دایرف  داتسرف و  نایدانم  ماش  فارطا  هب  درک و  ياپ  رب  هاگرکـشل  قشمد  نوریب  رد 
: تسا نینچ  همان  : شدنناوخب مدرم  يارب  هک  داد  نامرف  تشون و  - اج همه  يارب  ناسکی   - يا همان 

دننک و مکح  ادخ  باتک  قبط  رب  ام  ةرابرد  هک  میدیزگرب  ار  درم  ود  میدوب و  هتشاذگ  یطورش  هتشون و  يرضحم  یلع  ام و  ، دعب اما  »
نآ ای  تسا  هدرک  ضقن  ار  ادخ  نامیپ  دـهع و  هک  تسا  نانچ  دـنک  ضقن  نامیپ  نآ  سک  ره  هک  میتشاد  ررقم  دـنرذگنرد و  نآ  زا 

نونکا.درک علخ  ار  یلع  ، دوب هدـیزگرب  یلع  هک  رواد  نآ  درک و  تابثا  ارم  مدوب  هدـیزگرب  نم  هک  رواد  نآ.تسا  هدومنن  ارجا  مکح 
اب ، تسا لاونم  نیا  رب  راک  نوچ  و.تسا  هتسسگ  دوخ  نایز  هب  دلسگ  نامیپ  هک  سک  ره  سپ  دیآ  یم  امش  يوس  هب  هناراکمتس  یلع 
هچ ، رابکبـس ای  راب  نارگ.تسا  شیپ  رد  یگنج  هک  دیزاس  هدامآ  شیوخ  ياهرازفا  گنج  دیوش  ایهم  دربن  يارب  گرب  زاس و  نیرتهب 

« .دراد رسیم  ار  کین  ياهراک  ماجنا  امش  ام و  يارب  دنوادخ  ، دیباتش رازراک  هب  هنامداش  هچ  یلیم و  یب  يور  زا 

هک تفگ  و.دز  يأر  نانآ  اب  هیواعم  و.دنوش  نیفص  راپـسهر  دنتـساوخ  دمآ و  درگ  یقلخ  ، دنداهن يور  ودب  دالب  يوس  همه  زا  مدرم 
.هدمآ نوریب  هلیخن  زا  وا  هک  تسا  هتفگ  دراد  ربخ  ارجام  زا  هک  یسک  دیآ و  یم  هفوک  زا  یلع 

هک ، مییآ دورف  ( نیفص 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  كرابم  یلزنم  اجنآ 

ص:157

یم مورلا  بیبـح  ار  وا  دوـب  هدـیگنج  مور  رد  رایـسب  نوـچ  تسیز و  یم  ماـش  رد  دوـب و  هکم  مدرم  زا  يرهف  ۀملـسم  نـب  بیبـح  - 1
.دوب دالب  نآ  ریما  ماگنه  نآ  رد  تشذگرد  لاس 42  هب  هینیمرا  رد  هیواعم  نامز  رد.دندناوخ 
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رتدنمورین 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  ار  وت  نمشد  و 

تـسا ینیمزرـس  هریزج  : تفگ صاـع  نب  ورمع.تسین  نآ  ناوـت  باـت و  ار  مدرم  یلو  ، ییوـگ یم  هـچ  هـک  مـناد  یم  : تـفگ هیواـعم 
.دنمجرا

.دنسرب - نیفص ینعی  - دنا هدوب  اجنآ  رد  شیپ  نیز  هک  یهاگیاج  هب  تسا  نیا  ناشیعس  مدرم  یلو  : تفگ هیواعم 

دنا هتساخرب  وا  فالخ  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  هک  دندروآ  ربخ  دندیـسرب و  ناسوساج  ات  دندوب  وگتفگ  رد  نانچمه  زور  هس  ود 
هداـهن اـهنآ  هب  يور  نوـنکا  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع و.دنرامـش  یم  رکنم  يرما  ار  تـیمکح  عوـضوم  دـنا و  هدـش  ادـج  وا  زا  یهورگ  و 

.دندش نامداش  یسب  ماش  مدرم  ، دوب هداتفا  وا  نارای  نایم  هب  هک  فالتخا  نآ  )و  مالسلا هیلع  ) یلع فارصنا  زا.تسا 

ناراد هیالط  ایآ  هک  دوب  شناراـی  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع مادـقا  هار  هب  مشچ  تشاد و  یم  ياـپ  رب  شیوخ  هاگرکـشل  ناـنچمه  هیواـعم 
؟ هن ای  ، دنوش یم  ادیوه  رود  زا  شهاپس 

مدرم دهاوخ  یم  اهنآ  لتق  زا  سپ  تسا و  هتشک  ار  جراوخ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دندروآ  ربخ  هیواعم  يارب  هک  تشذگن  ینامز 
مه ربـخ  نیا  زا  هیواعم.دـنزرو  یم  تفلاـخم  وا  اـب  دـنهاوخ و  یم  تلهم  وا  زا  ناـنچمه  مدرم  یلو  دروآ  تکرح  رد  وا  يوـس  هب  ار 

.دندش داش  دندوب  هتفرگ  ار  شدرگ  هک  یمدرم  دش و  نامداش 

میدوب و هاگرکـشل  رد  هیواعم  هب  ام  دمآ و  هفوک  زا  (2) طیعم یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  ۀمان  : دیوگ (1) يرازفلا هدعسم  نب  نمحرلا  دبع 
هک میتفگ  یم  دوخ  اب.دیآ  ام  يوس  هب  دوش و  غراف  ، دندوب هدرک  جورخ  وا  رب  هک  تعامج  نآ  زا  یلع  دـنکن  هک  نازرل  ناسرت و  همه 
رد ( نیفـص ینعی  ) میدرک راکیپ  وا  اب  شیپ  لاس  رد  هک  تسا  ییاج  نامه  میوش  یم  يورایور  وا  اب  هک  ییاـج  نیرتهب  ، دـمآ یلع  رگا 

: دوب هدمآ  نینچ  هرامع  ۀمان 

هتـشک ار  اـهنآ  هدرب و  ناشرــس  رب  رکــشل  زین  یلع  ، دـنا هدرک  جورخ  وا  رب  یلع  ناراـی  داّـهز  نآرق و  ناـیراق  زا  يرامــش  ، دـعب اـما  »
ار وت  هک  متشاد  تسود.دنا  هدش  هدنکارپ  تخس  هداتفا و  ینمشد  ناشنایم  دنا و  هدیروش  وا  رب  شرهش  لها  شرکـشل و  نونکا.تسا 

« .مالسلا و.يروآ  ياج  هب  يادخ  ساپس  ات  مهد  ربخ 

تسیرگن و هبقع  نب  دـیلو  ، هرامع ردارب  هبتع و  دوخ  ردارب  هب  سپـس.دناوخ  یملـس  روعا  وبا  دوخ و  ردارب  نم و  يارب  ار  همان  هیواـعم 
.دنک یسوساج  ام  يارب  هک  هدش  یضار  تردارب  : تفگ ار  دیلو 

.تسا يدوس  مه  راک  نیا  رد  : تفگ دیدنخ و  دیلو 

: دنک یم  ضیرحت  ار  وا  ،و  تسا هدورس  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  شردارب  ةرابرد  هبقع  نب  دیلو  هک  مدینش 

اقداص یّما  نباب  یّنظ  کی  ناف 
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دشاب قداص  هرامع  مردارب  ةرابرد  نم  نامگ  رگا 

ص:158

اهدعب دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ناقفاوم  زا  ادتبا.نمحرلا  دبع  هن  تسا  هّللا  دبع  صخـش  نیا  مان  هک  تسا  دقتعم  ثدحم  ناورداش  - 1
تسا هتفر  ریبز  نب  هّللا  دبع  گنج  هب  وا  بناج  زا  دیزی  نامز  رد.دیدرگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع تخسرس  نانمشد  زا  تسویپ و  هیواعم  هب 

.م .- ثدحم ص 418 پاچ  تاراغلا  كر.هدوب  هدنز  ناورم  نب  کلملا  دبع  نامز  ات  زین  و 
.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نافلاخم  زا  هک  تسا  هبقع  نب  دیلو  ردارب  وا.دروآ  مالسا  هکم  حتف  رد  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  - 2
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رتو لحذب و ال  بلطی  هرامع 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  همیخم  باوخ  هب  رصق  قنروخ و  نایم  هک  ماگنه  بش 

.هدز همیخ  وا  رس  رب  نافع  رسپ  نوخ  دور  یم 

يودقلا ارزشتسم  لابلا  ّیخر  یّشمت 

ورمع یبا  لتقب  رعشت  مل  ّکناک  هک  ییوگ  ینز  یم  مدق  لایخ  یب  رطاخ و  هدوسآ 

.يربخ یب  نافع  نب  نامثع  رمع و  وبا  لتق  زا 

ره زا  ، یناوت هچ  ره  یـسرب و  هفوک  ۀـیحان  هب  ات  يآ  تکرح  رد  : شتفگ دـناوخب و  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  ماگنه  نیا  رد  هیواعم 
یلع رکشل  حلـسم  ناراوس  هب  هار  رد  رگا  نک و  ناشرامورات  ، دندوب یلع  تعاطا  رد  هک  يدرک  دروخ  رب  یبارعا  هب  رگا.ياب  رب  ياج 

دنتفگ ار  وت  هاگره  .نک  نانچمه  ور و  رگید  ياج  هب  نکم و  گنرد  ، يدرک نینچ  ییاـج  رد  نوچ  و.روآ  نتخاـت  اـهنآ  رب  يدیـسر 
نارادرـس رازه  راهچ  ای  رازه  هس  اب  ار  وا  سپ.تسیاب  نآ  اـب  ییوراـیور  يارب  دـنا  هدرک  هناور  وت  گـنج  هب  ناراوس  زا  يا  هتـسد  هک 

.درک هناور  زات  هّکی 

هّیبلعث هب  ات  تشکب  ار  وا  دیـسر  يودب  بارعا  زا  سک  ره  هب  دتـسب و  دوب  يا  هتـساوخ  لام و  ار  هک  ره  دـمآ  هفوک  يوس  هب  كاحض 
هدازردارب - دوعسم نب  سیمع  نب  ورمع  ، دمآ یم  هک  هار  رد.دندوبرب  ناشعاتم  دندرک و  هلمح  نایجاح  ۀلفاق  رب  شهاپس  جاوفا.دیـسر 

هک هباحـص  زا  یعمج  اب  ار  وا  هیناـطقطق  رد  ، جاـجح هار  رد.دـید  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  یباحـص  - دوعـسم نب  هّللا  دـبع 
.تشکب دندوب  شهارمه 

هک داد  ادن  تفگ و  نخـس  دش و  ربنم  رب  دمآ و  مدرم  نایم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  درک  تیاکح  نم  يارب  مردپ  : دیوگ (1) قور وبا 
دنا هدیسر  تکاله  هب  یضعب  هک  ناتیاهرکشل  يرای  هب  هدش و  هتـشک  سیمع  نب  ورمع  ادخ  حلاص  ةدنب  هک  ییاج  هب  هفوک  مدرم  يا 

.دینک يراک  هک  دیهاوخ  رگا  ، دینک ظفح  شیوخ  میرح  دیگنجب و  ناتنمشد  اب  دیوش و  نوریب.دیوش  نوریب 

لاح نیا  رد.درک  هدـهاشم  نانآ  دوجو  رد  ار  یتسـس  یناوتان و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـنداد وا  هب  یلاح  یب  یتسـس و  يور  زا  یخـساپ 
: دومرف

دییآ و نوریب  گنج  هب  نم  اب  امـش  رب  ياو.دوب  نم  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  امـش  زا  درم  دص  ره  ياج  هب  مراد  تسود  ، دـنگوس ادـخ  هب  »
.دیزیرگب نم  درگ  زا  ، دیدش نامیشپ  رگا  سپس 
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تسا و نم  گرزب  ینامداش  نآ  رد  هک.مرادن  شوخان  تسارم  هک  تریـصب  تین و  نیمه  اب  ار  مراگدرورپ  اب  رادید  ، دنگوس ادـخ  هب 
ناشناهوک رد  هک  ناوج  نارتشا  نآ  دننامه.مشک  یم  امش  زا  هک  یجنر  منک و  یم  امش  اب  هک  ییارادم  همه  نیا  زا  تسا  نم  ییاهر 

زا دـنزودب  ار  نآ  ياج  کی  نوچ  هک  هنهک  ۀـماج  نآ  دـننامه  ای  تسا  كاـندرد  نورد  زا  یلو  دوش  یمن  هدـهاشم  یجنر  رهاـظ  هب 
.دوش هراپ  شرگید  ياج 

.دمآ دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا 

دوخ ناراوس  نایم  زا  ار  يدنک  ّيدع  نب  رجح  اجنآ  رد  ، دیسر (2) نییرغ هب  ات  تفرب  هاگ  نآ 

ص:159

هاورلا 538/1. عماج  كر  (. مالسلا هیلع  ) تیب لها  تیالو  هب  نادقتعم  زا  تسا و  نیعبات  زا  ، ینادمه ثراح  نب  هیطع  ، قور وبا  - 1
رب.رذـنم لآ  ناهاشداپ  زا  یکی  ار  اهنآ  دـنتفگ  یم  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دهـشم  یکیدزن  رد  يا  هعموص  نوچ  انب  ود  مان  ، نییرغ - 2

.هتخاس دوب  هتشک  یتسم  ماگنه  هب  هک  دوخ  میدن  ود  روگ  رس 
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سیقلا ؤرما.دوب  بالک  ینب  نیمزرس  اجنیا.دیسر  هوامـس  هب  ات  تفرب  رجح  .دومن  هناور  رازه  راهچ  اب  تسب و  یملع  شیارب.دناوخارف 
وا اب  رجح  دوب  اجنآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نز  ردـپ  ، یبلک میلع  نب  بعک  نب  رباـج  نب  سوا  نب  ّيدـع  نب 
وا هـب  رمدـت  ۀـیحان  رد  اـت  تـفر  یم  كاّحـض  یپ  رد  ناباتـش  رجح.دـندومن  یم  هار  بآ  نتفاـیرد  هار و  رد  ار  وا  ناـنیا  درک  رادـید 
هّللا دـبع  نمحرلا و  دـبع  : نت ود  رجح  نارای  زا  رفن و  هدزون  كاحـض  ناراـی  زا  ، دـندرک دربن  یتعاـس  تخاـس و  فقوتم  ار  وا.دیـسر 

كاحض.دندیدن شنارای  وا و  زا  یناشن  دیمدرب  زور  نوچ.تخیرگب  دربن  ۀنحص  زا  كاحض  دنکفا و  هدرپ  بش.دندش  هتشک  يدماغ 
: تفگ یم  اهدعب 

سینا وبا  انا  كاحضلا و  انا 

سیمع نبا  وه  ورمع و  لتاق  سیق و و  نب  كاحض  نم 

.متسه سیمع  نب  ورمع  ةدنشک 

زا نت  رازه  ، دوخ باحـصا  ربارب  رد  اـی  هفوک  مدرم  ربارب  رد  مراد  تسود  هک  تفگ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (1) مادک نب  رعسم 
.متشاد یم  سارف  ینب 

ار ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤـملا  ریما  هفوـک  مدرم  هک  تفاـی  ربـخ  هک  یماـگنه  (، ضر ) بلاـط یبا  نـب  لـیقع  : دـیوگ بـهو  نـب  دـیز 
: تشون وا  هب  دنا  هدرک  نایصع  وا  دض  رب  هتشاذگاو و 

.بلاط یبا  نب  لیقع  زا  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  هب   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.تسین وا  زج  ییادخ  چیه  هک  مروآ  یم  ياج  هب  ار  ییادخ  ساپس.داب  وت  رب  مالس 

.ناما رد  هورکم  زا  لاح  ره  رد  درادهگن و  يدب  زا  ار  وت  یلاعت  يادخ  ، دعب اما 

ناشن مدید و  (2) ءاقلط نادنزرف  زا  ناوج  لهچ  دودـح  اب  ار  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع.مدوب  هتفر  هکم  هب  هرمع  ندرازگ  يارب 
.مدرک هدهاشم  ناشیا  ياه  هرهچ  رد  راکنا 

تسا و هنیرید  امـش  ینمـشد  دـنگوس  ادـخ  هب.دـیراد  هیواعم  هب  نتـسویپ  گـنهآ  اـیآ  ؟ دـیور یم  اـجک  هب  ناـگدازراکبان  يا  : متفگ
زین نم  دـندرک و  داـی  یتـشز  هـب  ارم  ناـنآ  ؟ دـیزاس نوـگرگد  وا  راـک  دـینک و  شوماـخ  ار  ادـخ  روـن  دـیهاوخ  یم  ایآ.ریذـپانراکنا 

.متفگ ناشیازسان 

هدرک و جاراـت  ار  مدرم  لاوما  زا  هتـساوخ  هچ  ره  هدرک و  هلمح  هریح  هب  سیق  نب  كاحـض  هک  مدینـش  شمدرم  زا  مدوب  هک  هکم  رد 
یب نوبز  ؟ تسیک كاحـض  نیا  و.دنادرگ  هریچ  وت  رب  ار  كاحـض  نوچ  یـسک  هک  يراگزور  ادـب.تسا  هتـشگزاب  یبیـسآ  چـیه  یب 

يا.دنا هتشاذگاو  ار  وت  وت  نارای  نایعیش و  رگم  متفگ  دوخ  اب  مدینـش  ربخ  نیا  هک  یتقو.ینابایب  رد  شزرا  یب  یچراق  نوچ  يا  هشیر 
يا هدـنز  ات  هک  مرآ  وت  دزن  هب  ار  تناردارب  ناگدازردارب و  یهد  گرم  هب  نت  یهاوخ  یم  رگا  ، سیونب نم  هب  شیوخ  میمـصت  ردارب 
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ایند رد  وت  زا  دعب  یتعاس  دسر  رد  گرم  ار  وت  نوچ  میشاب و  هدنز  زین  ام 

ص:160

.تسا هتشذگرد  ای 53  لاس 55  هب.هقث  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  تشاد و  هینک  هملس  وبا  ، مادک نب  رعسم  - 1
نادناخ.درک دازآ  ار  نانآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  دندش و  ریسا  هکم  حتف  رد  هک  تسا  یناسک  دارم  ، ناگدشدازآ ءاقلط  - 2

.دندوب هورگ  نیا  زا  نایفس  وبا 
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هّللا همحر  کیلع و  مالسلا  و.دیاین  ریذپلد  دشابن و  اراوگ  ام  ماک  هب  زگره  وت  زا  دعب  یگدنز  هک  دنگوس  ّلج  زع و  يادخ  هب.میشابن 
« .هتاکرب و 

: تشون وا  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع و 

.بلاط یبا  نب  لیقع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  يادخ  ةدنب  زا  »

.میاتس یم  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  يدنوادخ.داب  وت  رب  مالس 

تا همان.گرزب  تسا و  هدوتـس  ییادخ  ، تسا كانمیب  لد  هب  وا  زا  هک  یـسک  نانوچ  دراد  هگن  دب  زا  ار  وت  ار و  ام  دـنوادخ  ، دـعب اما 
ناوج درم  لهچ  دودح  اب  هک  يا  هدید  ار  حرس  یبا  نب  دعـس  نبا  هّللا  دبع  هک  يدوب  هتفگ.دیـسر  يدزا  دیبع  نب  نمحرلا  دبع  هارمه 

زا ار  مدرم  هدیزرو و  ینمشد  شباتک  شربمایپ و  ادخ و  اب  اهتدم  حرس  یبا  نبا.هدوب  ( ماش ) برغم راپـسهر  دیدق  زا  ءاقلط  نادنزرف  زا 
ناور شیوخ  یهارمگ  رد  نانچمه  ات  لهب  زین  ار  شیرق  راذـگاو و  ار  حرـس  یبا  نبا  سپ.تسا  هدرک  فرحنم  هتـشادزاب و  ادـخ  هار 

مه هتشذگ  رد  هک  نانچمه  ، دنا هداد  مه  هب  داحتا  تسد  تردارب  اب  گنج  يارب  برع  هنیآره  .ناود  فالخ  ینمـشد و  رد  دنـشاب و 
دـندرک و راـکنا  ار  شلـضف  دنتخانـشن و  ار  وا  قح  دـندوب و  هداد  مه  هب  داـحتا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ اـب  گـنج  يارب 

تکرح رد  وا  يوس  هب  ار  بازحا  ياهرکشل  دندیشوک و  تخس  دندیشوک و  دنتسویپ و  رد  وا  اب  گنج  دنداهن و  زاغآ  وا  اب  ینمـشد 
.دندروآ

یقح زا  ارم  دندش و  تسدمه  نم  دض  رب  دندیرب و  ارم  اب  يدنواشیوخ  هتـشر  هک  هد  دوخ  ياهرفیک  زا  يرفیک  ار  شیرق  ایادـخ  راب 
هب ار  نآ  دـندوبر و  نم  زا  دوـب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  مردارب - ثاریم  هک  ار  ییاورناـمرف  نآ  دـنتخاس و  رود  متـشاد  هـک 

يدرم یعّدم  رگم.مالسا  رد  شا  هقباس  هن  دوب و  نم  دننامه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  اب  يدنواشیوخ  رد  هن  هک  دنداد  یـسک 
.ار يادخ  ساپس  لاح  ره  رد.دشاب  فرتعم  نادب  مه  ادخ  هک  مرادنپن  دشابن و  یهاگآ  نآ  زا  ارم  هک  دنک  يزیچ  ياعدا 

یتح ای  دنک  ياج  هریح  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتریقح  رتمک و  یسب  كاحض  ، یتفگ هریح  مدرم  رب  سیق  نب  كاحض  ۀلمح  زا  هچنآ  اما 
نم تشذـگ  نآ  یلاوح  هناطقطق و  فارـش و  هصقاو و  رب  تشاد و  هوامـس  گنهآ  ، دـمآ راوس  دـنچ  اب  وا  هکلب  ، دوش کـیدزن  نآ  هب 

دیـشروخ دندیـسر و  وا  هب  دوب  هدش  رود  هکنآ  اب  تخیرگب و  دیـسر  وا  هب  ربخ  نوچ.مداتـسرف  شرـس  رب  ناناملـسم  زا  نارگ  یهاپس 
زیرگ هب  اپ  دندرواین و  ام  ياهریشمش  بات  شنارای  كاحض و  یلو  تفرگ  رد  يراکیپ  كدنا  هورگ  ود  نایم.دوب  بورغ  هب  کیدزن 

.دندوب هدش  هتشک  شنارای  زا  نت  هدزون  هک  یلاح  رد  دنداهن 

تاجن رایسب  شالت  جنر و  زا  سپ  ، دنتشادن شیب  یقمر  زج  دوب و  هدیسر  ناج  هب  ناشراک  هکنآ  زا  سپ  هتسخ  نت  هتـسخ و  لد  یقاب 
.دنتفای

نانکـش نامیپ  اب  داهج  نم  يأر  مسیونب ، تیارب  متـسه  نآ  رد  هک  یعـضو  باب  رد  ار  شیوخ  يأر  هک  يا  هتـساوخ  نم  زا  هکنیا  اما 
منارای رامش  رگا  هار  نیا  رد.منک  رادید  ادخ  اب  هک  ینامز  ات  تسا 
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قح رب  هک  تسا  یسک  هارمه  ادخ  مقح و  رب  نم  هک  اریز  موشن  ناساره  دننکارپب  نم  درگ  زا  رگا  دیازفین و  نم  تزع  رب  دشاب  نوزفا 
قح رب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  دـشاب  هک  ریخ  ره  گرم  زا  سپ  هک  مرادـن  شوخاـن  ار  گرم  قح  هار  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.دـشاب 

.مقح رب  نم  تسا و 

هر نامب  یتسه  هک  ياج  نامه  رد  تسین و  يزاین  نادب  ارم  ییایب  نم  يرای  هب  تناردارب  نادنزرف و  اب  هک  يدوب  هدرک  داهنـشیپ  اما  و 
ره تردارب  هک  رادنپم  و.دیسرب  تکاله  هب  زین  امش  موش  یم  كاله  نم  رگا  هک  مرادن  تسود  هک  دنگوس  ادخ  هب.هدیدنـسپ  هتفای و 
ای دراپس  يرگید  تسد  هب  دوخ  راک  مامز  ای  دیآ  رد  متس  راب  ریز  هب  ای  دنک  عرـضت  عوشخ و  راهظا  دنورب  شدنراذگاو و  مدرم  دنچ 

: دیوگ میلس  ینب  رعاش  نآ  هک  مسک  نآ  دننامه  نم.دنک  مخ  تشپ  نارگید  يراوس  يارب 

یّنناف تنا  فیک  ینیلأست  ناف 

بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص  نم  ، يا هنوگچ  هک  یسرپب  نم  زا  رگا 

هبآک یب  يرت  نا  ّیلع  ّزعی  میابیکش و  راگزور  یتخس  ربارب  رد 

بیبح ءاسی  وا  داع  تمشیف  كانهودنا  هک  تسا  راوشد  نم  رب  رادیاپ 

.ددرگ كانهودنا  تسود  دنک و  تتامش  منمشد  ات  موش  هدید 

رـسپ نم  : تفگ یم  و.تفگ  یم  نخـس  نامیا  رب  هفوک  ربنم  رب  هعقاو  نیا  زا  سپ  يدنچ  سیق  نب  كاحـض  : دیوگ فنخم  نب  دـمحم 
.مسیمع نب  ورمع  ةدنشک  نم  مسینا و  وبا  نم  مسیق و 

ار نامثع  اراکشآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هفوک  رد  هک  شدندوب  هتفگ  هک  دوب  نیا  ، دوب هتـشاداو  نخـس  نیدب  ار  وا  هچنآ  : دیوگ يوار 
ار تیاده  نایاوشیپ  امش  ناهارمگ  زا  یمدرم  هک  ما  هدینش  » تفگ یم  سیق  نب  كاحض.دنیوج  یم  يرازیب  وا  زا  دنیوگ و  یم  ازـسان 

هچنآ زا  رگا  هک  تسین  يزابنا  ییاـتمه و  ار  وا  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس.دنریگ  یم  بیع  ار  اـم  حـلاص  ناینیـشیپ  دـنهد و  یم  مانـشد 
ریشمش هن  تفای و  دیهاوخ  تسس  ارم  توطس  هن  امش  مرآ و  دورف  امش  رـس  رب  ار  دایز  ریـشمش  نوچ  يریـشمش  ، دینکن سب  ما  هدینش 

.دنک ارم 

يازغ هب  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  مالـسا  ۀطلـس  نامز  رد  و.مدروآ  هلمح  ناتدالب  رب  هک  میامـش  دربن  مه  نامه  نم  دنگوس  ادخ  هب 
هک ره  مشک و  یم  هجنکش  هب  مهاوخب  ار  هک  ره.مدرپس  یپ  ریز  ار  تارف  لحاوس  هیبلعث و  نایم  ياهنیمزرس  ما و  هدمآ  امـش  نیمزرس 

.میاشخب یم  وا  رب  مهاوخب  ار 

هدیسرت هدینش  ارم  مان  نوچ  هدرک  يراز  شدنزرف  يارب  ینز  رگا  دنا و  هدیزرل  نم  میب  زا  شیوخ  ياهارس  هدرپ  رد  نیـشن  هدرپ  نانز 
« .مسیق نب  كاحض  نم  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  ، قارع مدرم  يا.تسا  هتشگ  شوماخ  و 

یتفگ هچنآ  هب  زین  ام  دنگوس  ادخ  هب.دیوگ  یم  وکین  دیوگ و  یم  تسار  ریما  » هک درک  رس  نخـس  تساخرب و  دیبع  نب  نمحرلا  دبع 
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تسشن سپـس  «. میتفای يا  هدومزآ  گنج  رادیاپ و  ریلد و  يدرم  ار  وت  قحلا.میدش  یم  يورایور  وت  اب  رمدت  برغم  رد  ! میهاگآ کین 
نیلوا رد  هک  يراک  هب  ایآ  : تفگ و 
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نوچ كاحض.مدروآ  شدای  هب  ار  شلامعا  نیرت  هنازوت  هنیک  ، دنگوس ادخ  هب  ...؟ دنک یم  تاهابم  هدش  بکترم  ام  رهش  رد  شدورو 
هب نخس  نیا  دش و  نانچ  ماجنارس  زور  نآ  ، یلب : تفگ سپـس  دش و  شوماخ  ناراسمرـش  ناگدشاوسر و  نوچ  ینامز  كدنا  دینـشب 

.دمآ دورف  ربنم  زا  دروآ و  نابز  رب  يراوشد 

نآ رد  هک  يدرک  فارتعا  يدروآ و  شدای  هب  ار  زور  نآ  هک  یتقو  يدرک  يریلد  هچ  ( دش هتفگ  وا  هب  ای  ،) متفگ نمحرلا  دـبع  هب  نم 
ام هب  ُههراـشاّللا (1)» َبَتَک  اـهراشام  هراـشاّالِإ  اهراشانَبیُِـصی  َْنل  : » تفگ ! يا هدوـب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رکـشل  ناـیم  رد  مه  دوـخ  زور 

.هتشاد رّرقم  ام  يارب  ادخ  هچنآ  رگم  دیسر  دهاوخن 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  شمع  زا  وا  شردپ و  زا  فنخم  یبا  نب  دمحم 

امـش نایم  رد  يدرم  ، میدرک یم  راکیپ  رمدت  برغم  رد  هک  زور  نآ  : تفگ ار  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع.دمآ  هفوک  هب  كاحـض  نوچ 
هک تفر  نوچ  تفوک و  مه  رد  مدوب  نآ  رد  نم  هک  ار  یجوف  هک  ناـس  نآ  درک  هلمح  اـم  هب.ما  هدـیدن  يدرم  ونچ  زگره  هک  مدـید 

هدــیدن یبیــسآ  ییوـگ  هکناـنچ  ، تساــخ ياــپ  رب  سپــس  ، داــتفا نـیمز  رب.مدز  وا  رب  يا  هزین  مدرک و  هـلمح  وا  رب  نـم   ، ددرگزاــب
كاله كاخ  هب  ار  یکی  دروآ و  نتخاـت  مدوب  نآ  رد  نم  هک  جوف  ناـمه  هب  مهزاـب  دـیدرگزاب و  یناـمز  كدـنا  زا  سپ.تفرب  ، دوب

.مدز شرس  رب  یتبرض  ریشمش  اب  مدرک و  هلمح  وا  رب  نم  ، دومن تشگزاب  گنهآ  نوچ  دنکفا 

هک متفگ  دوخ  اب.تفرب  نادـیم  زا  دـماین و  رگراک  هک  دز  یتبرـض  ارم  زین  وا.تفرگ  ياـج  شرـس  ناوختـسا  رد  نم  غیت  هک  يرادـنپ 
تیارب تردام  : متفگ.دیآ یم  هتسب و  رس  رب  يدنبرس  هک  مدید  هک  یتقو  دوب  كانمهس  هچ  دنگوس  ادخ  هب  یلو  ددرگ  یمنزاب  رگید 
نتخات ام  رب  سپ.مناد  یم  ادخ  هار  رد  داهج  ار  گنج  نیا  هک  ، هن : تفگ  . تشادنزاب ام  راکیپ  زا  ار  وت  تبرـض  ود  نآ  ایآ  ، دنک يراز 

نوگریق ةدرپ  ام  نایم  بش  هک  میدـش  ادـج  مه  زا  اـم  دـندرک و  هلمح  اـم  رب  زین  شناراـی  مدز  یتبرـض  ار  وا  دز و  یتبرـض  ارم  دروآ 
.دوب هدنکفا 

راوس وا.دوب  رـضاح  هصرع  نآ  رد  - دـجان نب  هعیبر  ینعی  - درم نیا  هک  تسا  يزور  ناـمه  نیا  : تفگ ار  وا  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع 
.دسانشن ار  درم  نآ  هک  مرادنپن  تسا و  نادناخ  ریلد 

.نم : تفگ ؟ تسیک : دیسرپ ، يرآ : تفگ ؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ  : دیسرپ هعیبر  زا  كاحض 

یم هچ  ام  ةرابرد  زورما  : تفگ ار  وا.هدرک  ياج  ناوختسا  رد  دوب  یتبرض.داد  ناشن  وا  هب  هعیبر.يامنب  نم  هب  ار  اه  هبرض  ياج  : تفگ
رب زورما  : تفگ سیق  نب  كاحـض.تسا  ناگمه  يأر  زورما  يأر  : تفگ یتفگ ؟ یم  زور  نآ  هک  ییوگ  یم  نامه  زونه  اـیآ  ؟ ییوگ

هتفای ییاهر  دایز  زا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  رد  تفگش  یلو.دیتسه  ناما  رد  هدزن  رس  امـش  زا  یفالخ  هک  ینامز  ات  تسین و  یکاب  امش 
وا تسد  هب  ندش  هتـشک  زا  ارم  ادخ  یلو  دنار  يرآ ، : تفگ ؟ دنارن نارگید  نوچ  ار  وت  ؟و  تشکن ، تشک هک  ناسک  نآ  اب  ار  وت  يا و 

.داد تاجن 

باوخ هب  زین  دوخ.دش  مگ  میدوب  هداهن  بآ  نآ  رب  هک  يرتشا  اریز  ، مدش هنشت  تخس  هار  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ كاحض 
زا نت  دنچ  اهنت  مدش  رادیب  نوچ.مداتفا  رود  هب  هار  زا  متفر و 
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شیپ رد  ار  نآ  مدیـسر و  یهار  هب.دـبایب  بآ  ییاج  زا  هک  مداتـسرف  ار  یکی.تشادـن  هارمه  هب  بآ  سک  دـندوب و  نم  اب  نم  ناراـی 
: دناوخ یم  یسک  هک  مدینش.متفرگ 

اّمبر اقوش و  تددزاف  يوهلا  یناعد 

بیجاف هعاس  نم  يوهلا  یناعد  دوزفا  رد  نم  قوش  رب  دناوخارف و  ارم  قشع 

.میوگ خساپ  تعاس  نامه  رد  ار  قشع  توعد  اسب  هچ 

یم دنچ  هب  : مدیـسرپ.یهد نم  هب  نآ  ياهب  هکنآ  رگم  ، ادـخ هب  هن  : تفگ.هد یبآ  ارم  ، ادـخ ةدـنب  يا  : متفگ.دـمآ نم  يوس  هب  درم  نآ 
: متفگ.تیاهبنوخ ياهب  هب  : تفگ ؟ یهد

لـخب و هاـگ  میزرو و  یم  تواخـس  هاـگ  : تـفگ ؟ ینک مارکا  یهد و  بآ  ناـن و  ار  ناـمهم  هـک  تـسا  بـجاو  وـت  رب  ، يرادـنپ یمن 
.هد بآ  یکدنا  ارم.دشاب  هدز  رس  یکین  راک  وت  زا  زگره  هک  مرادنپن  : متفگ

دـص زا  رتـمک  يا  هعرج  هب  بآ  ادـخ  هب  هن  : تفگ.داد مهاوخ  هماـج  ار  وت  درک و  مهاوخ  یکین  وت  ياـج  هب  : متفگ.مناوـت یمن  : تفگ
سپـس هد و  بآ  ارم  وت  مرادن  چیه  نونکا  هک  ادخ  هب  : متفگ.هدب نآ  ياهب  وت  رب  ياو  : تفگ.هد بآ  ارم  وت  رب  ياو  : متفگ.مهدن رانید 

یم نآ  ياـهب  دـعب  مراذـگ و  یم  ورگ  هب  وـت  دزن  ار  مبـسا  ، هدـب نم  هب  بآ  : متفگ.ادـخ هب  هـن  : تفگ.مهدـب نآ  ياـهب  اـت  اـیب  نـم  اـب 
تسیاب اجنیا  : تفگ.دندوب هدمآ  درگ  یبآ  رس  رب  مدرم  میدیسر و  ییاه  همیخ  هب  ات  داتفا  هار  هب  نم  شیپاشیپ  و.داب  نینچ  : تفگ.مهد

يا هناخ  هب  اـت  تفر  دـش و  لولم  مدوب  هدـید  ار  بآ  ار و  مدرم  هکنیا  زا.میآ  یم  مدرم  نآ  دزن  وت  اـب  ، هن : متفگ.مرواـیب بآ  تیارب  اـت 
يدرمریپ.دیهد بآ  ارم  متفگ  متفر و  مدرم  نآ  کیدزن  هب  دوخ  مهاوخ و  یمن  : متفگ.شونب : تفگ دمآ و  یبآ  ۀساک  اب  دش و  لخاد 

وا زا  هک  درم  نآ.دروآ  میارب  ریـش  بآ و  يا  هساک.مدوب  هدـیدن  وا  زا  رتابیز  ینز.تساخ  ياپ  رب  رتخد.هدـب  شبآ  : تفگ شرتخد  هب 
یمن تیاهر  مسق  ادخ  هب  ؟ یهد یمن  ارم  دزم  نونکا  ، مداد تاجن  یگنشت  زا  ار  وت  : تفگ دمآ و  شیپ  دوب  هدادن  مدوب و  هتساوخ  بآ 

مدتـسب و هزیـشود  نآ  تسد  زا  ریـش  بآ و  مدمآ و  دورف  زین  نم.تسـشن.مهدب  وت  دزم  ات  نیـشنب  : متفگ.یهدـب مامت  نم  دزم  ات  منک 
هدرک ناـنچ  نینچ و  نم  اـب  تسا و  ناـمدرم  نیرت  هیاـمورف  درم  نیا  : متفگ.دـندمآ درگ  اـم  رب  دـندوب  اـجنآ  رد  هک  یمدرم.مدروـخب 

درم.دهد بآ  ارم  هک  داد  نامرف  شیوخ  رتخد  هب  یتشاد  مشچ  چـیه  یب  متـساوخ و  بآ  وا  زا  هک  تسوا  زا  رتهب  درمریپ  نیا  و.تسا 
ارم دندیسرب و  نم  نارای  زا  یعمج  لاح  رد.دندرک  شهوکن  دنداد و  مانشد  ار  لیخب  درم  نآ  مدرم.دراد  نم  هدهع  رب  رانید  دص  نیا 
هب دیاب  هک  رانید  دص  نآ  ات  ورم  اجنیا  زا  : متفگ.دورب هک  دزیخرب  تساوخ  درک و  يراز  دیسرتب و  درم  نآ.دنتفگ  مالس  ریما  ناونع  هب 

.دوب هتفرگ  ارم  بسا.منک  ادا  مهدب  وت 

کیدزن ارم  راــب  اــت  مـتفگ  ، دــندمآ درگ  نـم  ناراــی  زا  يرایــسب  نوــچ.درک  مهاوــخ  هــچ  وا  اــب  هــک  تــسناد  یمن  تســشن و 
هماج تسد  دنچ  رز و  رانید  دص  مدناوخ و  شیپ  ار  شرتخد  درم و  ریپ.مدز  هنایزات  دص  مدـناوخارف و  ار  درم  نآ.دـندروایب  ، دـنروآ

يا : دنتفگ دندوب  بآ  رـس  رب  هک  مدرم.مدادن  چـیه  وا  هب  مدیـشخب و  يا  هماج  دـندوب  بآ  رـس  رب  هک  ار  مدرم  نآ  زا  کی  ره  مداد و 
.يدرک هک  یتسه  يریخ  نینچ  ۀتسیاش  زین  وت  دوب و  رفیک  نیا  راوازس  وا  ریما 
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.يا هدید  بیجع  يزیچ  رفس  نیا  رد  : تفگ دش و  تفگش  رد  متفگب  دوخ  ناتساد  متشگزاب و  هیواعم  دزن  هب  نوچ 
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شیوخ تداهش  باب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نخس 

زا نم  نساـحم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  : تفگ هک  دـنک  تیاور  شردـپ  زا  (1) هزمح وبا 
.دوش یم  نیگنر  مرس  نوخ 

دهاوخ نیگنر  مرـس  نوخ  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یم  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  دوخ  نساـحم  هک  مدـید  ار  یلع  : دـیوگ (2) نزام
.هتشادزاب شراک  زا  یسک  هچ  درک  دهاوخ  نینچ  هک  ار  مدرم  نیرت  یقش  نآ.دش 

زا هچنآ  ایآ  : متفگ مدمآ و  مردـپ  دزن.تفگ  یم  نخـس  مدرم  يارب  هک  مدـید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (3) یناّمح دـیزی  نب  هبلعث 
یم هک  مدینـش  : متفگ ؟ تفگ یم  هچ  رگم  : تفگ مردـپ  دـش ؟ دـهاوخ  هتـشک  يدوز  هب  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  ما  هدینـش  وا  نـخس 
مه نم  : تفگ مردپ.دش  دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  منساحم  نیا  هک  دیرفایب  ار  نارادناج  دینایور و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  : تفگ

.ما هدینش  ار  نخس  نیا 
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زا تسا  هقث  نایوار  زا  وا.تسا  یعبـض  نارمع  نب  رـصن  وا  مان  هک  دـشاب  هرمج  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدـحم  ناورداـش  ، هزمح وبا  - 1
زا.باـصقلا هب  فورعم  ، دـشاب یطـساو  ءاـطع  یبا  نب  نارمع  هزمح  وـبا  تسا  نکمم  اـی.تسیز  یم  ناـسارخ  رد  دوـب و  هرـصب  مدرم 

تاراغلا ص 443. كر.ثیدح  نایوار 
.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  ار  يو  دوخ  لاجر  رد  خیش.هلظنح  نب  نز  ام  - 2

لادتعالا 371/1. نازیم  كر.وا  ۀتسبلد  تخس  نایعیش  زا  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀطرش  بحاص  ، یناّمح دیزی  نب  هبلعث  - 3
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یبحرا بعک  نب  کلام  رمت و  نیع  رب  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  هلمح 

ندمآ زا  دعب  نیا  دندمآ و  مالسلا ) هیلع  ) یلع دزن  هب  هیواعم  دزن  زا  هریره  وبا  ریشب و  نب  نامعن  : دیوگ (1) تباث نب  فسوی  نب  دمحم 
شتآ هک  دـشاب  ، دـشکب نامثع  نوخ  صاصق  هب  ات  دتـسرف  هیواعم  دزن  ار  نامثع  نالتاق  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و.دوب  ینـالوخ  ملـسم  وبا 

هیلع ) یلع دزن  زا  هریره  وبا  نامعن و  نوچ  یناسک  هک  دوب  نآ  دصق  ار  هیواعم.دوش  رارق  رب  حلص  مدرم  نایم  دریگ و  یشوماخ  گنج 
ماش مدرم  هک  دوش  ببـس  رما  نیا  دـشاب و  هداد  اهنآ  تسد  هب  ار  نامثع  نالتاق  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هکنآ  نودـب  دـندرگزاب ،  ( مالـسلا

تداهـش ماش  مدرم  دزن  رد  زین  ود  نیا  دننک و  تمالم  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دنراد و  روذعم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  گنج  زا  ار  هیواعم 
.دنک یم  تیامح  ار  نامثع  نالتاق  ( مالسلا هیلع  ) یلع هتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هیواعم  هک  دنهد 

یلع اریز  - دراپـس ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  دیهاوخب  وا  زا  دـیهد و  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا  دـیور و  یلع  دزن  : تفگ ار  ود  نآ  هیواعم 
رـس رگا  و.دوب  دـهاوخن  يزیتس  گنج و  ام  نایم  رگید  دـنک  نینچ  رگا  هک  - دـنک یم  تیامح  نانآ  زا  هداد و  ياج  دوخ  دزن  ار  اهنآ 

ود نآ.دیناهاگایب  ار  اهنآ  ، دیا هدینـش  دیا و  هدـید  هچ  ره  زا  دـییآ و  مدرم  دزن  دـیهد و  تداهـش  ادـخ  يارب  وا  دـض  رب  امـش  تفاترب 
ّمع رسپ  وت.هداد  فرش  تلیـضف و  مالـسا  رد  ار  وت  ادخ  نسحلا  وبا  يا  : تفگ هریره  وبا.دندش  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  دندمایب و 
ینک نانچ  رگا  هک  هتساوخ  يزیچ  وت  زا  هداتسرف و  وت  دزن  ارم  هیواعم  وت  ّمع  رسپ.یتسه  ناناملسم  رورس  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم

ار اـهنآ  اـت  يراپـس  شّمع  رـسپ  تسد  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  هک  تسا  نیا  نآ  دـتفا و  حلـص  مدرم  ناـیم  دریذـپ و  ناـیاپ  گـنج  نیا 
گنج و زا  مه  تما  نیا  دنک و  یتسود  هب  لدب  ینمـشد  دروآ و  دیدپ  يداحتا  امـش  نایم  دـنوادخ  دوخ ، لمع  نیا  اب  سپـس.دشکب 

.دیاسایب هقرفت  هنتف و 

.تفگزاب تسد  نیا  زا  ینانخس  مه  نامعن  هاگ  نآ 

وت ایآ  هک  يوگب  ارم  نامعن  يا.دینک  اهر  باب  نیا  رد  نخس  : دومرف ، ود نآ  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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بیذهتلا 388/2. بیرقت  كر.تسا  هقث  نایوار  زا  تباث  نب  فسوی  نب  دمحم  - 1
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راـهچ اـی  هس  زج  دنتـسه  نم  ناوریپ  وت  موق  ۀـمه  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.هن : تفگ یتسه ؟ - راـصنا ینعی  - دوخ موق  نیرت  هتفاـی  هار 
زا هیواعم.مشاب  وت  هارمه  مشاب و  وت  اب  هک  ما  هدمآ  نم  ، درادب تتمالـس  ادـخ  : تفگ نامعن.یتسه  كدـنا  رامـش  نآ  زا  زین  وت  ایآ.نت 
ود امش  نایم  ادخ  هک  مراد  وزرآ  منیبب و  ار  وت  هک  دیآ  شیپ  یعضو  هک  متشاد  یم  دیما  منک و  ادا  نخس  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  نم 

.دنام مهاوخ  وت  اب  دوب و  مهاوخ  وت  هارمه  نم  دشاب  نیا  زج  وت  يأر  رگا  دنکفا و  حلص  نت 

ار مدرم  تسا  هتفر  هچنآ  زا  دورب و  هک  داد  نامرف  هیواعم.تفگزاب  وا  هب  ربخ  تفر و  هیواـعم  دزن  دـیدرگزاب و  ماـش  هب  هریره  وبا  اـما 
نب کلام  رمتلا  نیع  رد.تخیرگ  وا  دزن  زا  سپـس  ، دنام مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  یهام  دنچ  نامعن.درک  نینچ  هریره  وبا  دـنک و  هاگآ 

اجنیا راک  هچ  هب  دیـسرپ  دتـسرف و  شنادـنز  هب  تساوخ  - دوب اـجنآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لـماع  کـلام  - تفرگ ار  وا  یبحرا  بعک 
: تفگ.تسا هدمآ 

.مدرگ یمزاب  هداتسرف  ارم  هک  یسک  دزن  هب  کنیا  ما و  هدرازگ  شیوخ  تلاسر  هک  متسه  یلوسر  نم 

ار وا  نامعن.مسیون  همان  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  وت  باب  رد  نم  ات  شاب  اجنیا  رد  : تفگ سپـس.درک  نادنز  هب  ار  نامعن  ، بعک نب  کلام 
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  داد  دنگوس 

.منامب وت  دزن  ات  ما 

تشون و همان  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع جارخ  رازگراـک  رمتلا  نیع  یلاوح  ناـمه  رد  هک  يراـصنا  بعک  نب  هظرق  دزن  ریـشب  نب  ناـمعن 
دازآ ار  درم  نیا.دانک  تمحر  تیادـخ  : تفگ ار  وا  دـمآ و  بعک  نب  کـلام  دزن  هب  ناباتـش  بعک  نب  هظرق.تفگب  شیوخ  يارجاـم 
ریما زا  زگره  دوـب  یم  راـصنا  ناراـگزیهرپ  نادـباع و  زا  رگا  هک  يوـگم  چـیه  وا  ةراـبرد  سرتـب و  يادـخ  زا  هک  تفگ  کـلام.نک 

يا : تفگ ار  وا  درک و  شدازآ  نامعن  ات  داد  یم  شدنگوس  نانچمه  هظرق.تفر  یمن  نیقفانملا  ریما  دزن  هب  تخیرگ و  یمن  نینمؤملا 
یب ، دـمآ نوریب  ریـشب  نب  نامعن.منز  یم  ار  تندرگ  منیبب  ار  وت  تلهم  نیا  زا  دـعب  رگا  ، تسا ناما  ار  وت  ادرف  بشما و  زورما و  ، نـالف

دومیپ و هار  زور  هس.دور  یم  اـجک  هب  هک  تسناد  یمن  دوخ  هک  یلاـح  رد  تفرب  دـش و  راوـس  دوـخ  رتـشا  رب  دزادرپ  يزیچ  هب  هکنآ 
.تساجک رد  تسناد  یمن 

: درک یم  درآ  مدنگ  دناوخ و  یم  هک  مدینش  ار  یسک  زاوآ  ات  متسه  اجک  رد  متسناد  یمن  : دیوگ نامعن 

هّیور اسأک  ءازوجلا  عم  تبرش 

ّتلقتسا ام  اذا  يرعّشلا  عم  يرخا  مدیشون و  رپ  یماج  درک  عولط  ازوج  نوچ 

اهنوصت شیرق  تناک  هقتعم  دش  رادیدپ  ینامی  يارعش  هک  هاگ  نآ  رگید  ماج  و 

ّتلح نامثع  لتق  اّولحتسا  اّملف  درک  یم  زیهرپ  نآ  زا  شیرق  هک  نهک  یبارش 

.دش لالح  زین  نآ  دنتسناد  لالح  ار  نامثع  نوخ  نتخیر  نوچ  یلو 
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.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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( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  دنامب و  وا  دزن  رد  نانچمه  تفگزاب و  حرـش  هب  وا  يارب  دوب  هدید  هچنآ  تفر و  هیواعم  دزن  هب  ریـشب  نب  نامعن 
هیواـعم دزن  هب  و.دـمآ  قارع  گـنج  هب  سیق  نب  كاحـض  هـک  هاـگ  نآ  اـت  ، دوـب ناـمثع  نـالتاق  بـیقعت  رد  درک و  یم  يزوـت  هـنیک 

يور تارف  لحاوس  هب  اـت  متـسرفب  دـنچ  يراوس  اـب  هک  مهاوخ  يدرم  ، دوب هتفگ  هعقاو  نیا  زا  شیپ  هاـم  هس  اـی  ود  هیواعم.دـیدرگزاب 
ینامثع نامعن  -و  مناشیا اب  مزر  يوزرآ  رد  نم  هک  تسرفب  ارم  : تفگ ریشب  نب  نامعن.دناسرتب  ار  قارع  مدرم  وا  ۀلیسو  هب  ادخ  ات  ، دهن
تاعامج زا  دنک و  بانتجا  اهرهش  زا  هک  درک  شرافس  هیواعم.دیزگرب  درم  رازه  ود  نامعن.نک  جیسب  ادخ  مان  هب  : تفگ هیواعم  - دوب

بعک نب  کلام.دیـسر  رمتلا  نیع  هب  ات  دمآ  تکرح  رد  ریـشب  نب  نامعن.ددرگزاب  مه  دوز  دـنک و  هلمح  اهناگداپ  رب  طقف  دزیهرپب و 
هداد هزاجا  ار  نانآ  یکیدزن  نامه  رد  کلام  یلو.درم  رازه  اب  دوب  اجنآ  رد  میدرک  لقن  نامعن  اب  ار  شیاـهارجام  هک  ناـمه  یبحرا ،

.دندوب وا  هارمه  نت  دص  دودح  رد  اهنت  کنیا  دندرگزاب و  هفوک  هب  هک  دوب 

: تشون همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  بعک  نب  کلام 

ار وت  یلاعت  يادخ.منک  نانچ  ات  يامرفب  تسوت  يأر  هچ  ره  سپ.تسا  هتخات  نم  رـس  رب  گرتس  یهاپـس  اب  ریـشب  نب  نامعن  ، دعب اما  »
« .مالسلا و.تابث  دشخب و  يراوتسا 

نب رکب  ات  دوب  تارف  نیمزرـس  وا  ورملق.دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تاقدـص  رازگراک  میلـس  نب  فنخم  : دـیوگ فنخم  نب  نمحرلا  دـبع 
نیع رب  دـمایب و  درم  رازه  اب  دوخ  ریـشب  نب  نامعن.دوب  هداتـسرف  رمتلا  نیع  هب  ار  یبحرا  بعک  نب  کـلام  ، فنخم.نآ یلاوح  لـئاو و 

.دندوب وا  هارمه  هدنکارپ  یلو  ریثک  یعمج.دیبلط  يرای  میلس  نب  فنخم  زا  بعک  نب  کلام.دروآ  نتخات  رمتلا 

نیا اب  مردپ.دندوب  هدرکن  تقفاوم  وا  اب  نیا  زا  شیب  زور  نآ  رد.درک  نم  هارمه  درم  هاجنپ  فنخم  مردپ  ، دـیوگ فنخم  نب  هّللا  دـبع 
اب ام.دبای  یم  هبلغ  ریشب  نامعن  راکیپ  نیا  رد  هک  دوب  ملسم.تشاد  هارمه  نت  دص  زین  وا  داتـسرف  بعک  نب  کلام  دزن  هب  ارم  نت  هاجنپ 

شیوخ ياهیاج  سپ.میراد  یپ  رد  يرکشل  هک  دنتشادنپ  دندید  ار  ام  نوچ  میدیسر  اهنآ  یکیدزن  هب  میتشاد  هارمه  هک  هشوت  بآ و 
ام نایم  دیـسر و  رد  بش  ات  میتسویپ  رد  گنج.تفرگ  رد  دربن  ییورایور و  نمـشد  اـم و  نایم.دنتـسشن  سپاو  یمک  دـندرک و  اـهر 
نب نمحرلا  دبع  ، بعک نب  کلام  نارای  زا.دنتـشگزاب  ور  نیا  زا  دسر  یم  یپ  زا  رکـشل  هک  دندوب  نامگ  نآ  رد  زونه  دـنکفا و  هدرپ 

.دیدرگزاب هتسکش  ریشب  نب  نامعن.دوب  هتسکش  ار  شرس  دوب و  هدز  وا  رس  رب  ، يدزا ورمع  نبا  ملسم.دش  هتشک  يدماغ  مرح 

: تفگ سپس  دروآ و  ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  دمآ و  رب  ربنم  رب  دیسر  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ 

ناس نآ  ، دیزخ یم  ناتیاه  هناخ  رد  دوخ  دیدنب و  یم  ناتیاه  هناخ  ياهرد  دوش  رادومن  ماش  رکشل  ياه  هیالط  نوچ  ، هفوک مدرم  يا  »
شیرای هب  امش  هکنآ  تسا  لیلذ  راوخ و  دنگوس  ادخ  هب.دوش  یم  ناهنپ  شمانک  رد  راتفک  ،و  دزخ یم  دوخ  خاروس  هب  رامـسوس  هک 

امـش زا  ما  هجنر.دگنج  یم  رافوس  یب  ریت  اب  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دنکفا  نمـشد  رب  ریت  نوچ  ار  امـش  هک  دهاوخ  هکنآ  دیزیخرب و 
ناتیادن يزور  مدناوخارف و  هتسهآ  ار  امش  يزور  ، امش رب  ياو.مراد  لد  رد  رایسب  هودنا  امش  زا  هک 
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امش تسد  هب  - مسق ادخ  هب  - نم.دیا هدوبن  قداص ، یتسود  رد  یناردارب  زگره  امش  يرآ.دادن  خساپ  نم  يادن  هب  سک  چیه  مداد  رد 
ار يادـخ  ساپـس  .دـیناوتن  ندـید  هک  یناروک  دـییوگ و  یمن  نخـس  هک  ینـالال  دیونـش و  یمن  هک  دـیتسه  ینارک.ما  هدـش  راـتفرگ 

نادنچ هک  - ماش مدرم  زا  یعمج  اب  ریـشب  نب  نامعن  هک  دیزیخرب  بعک  نب  کلام  ناتردارب  يرای  هب  ، امـش رب  ياو.نایناهج  راگدرورپ 
ار ناراکمتـس  تسد  امـش  يورین  هب  ادخ  دـیاش  ، دـینک دربن  جیـسب  دـیزیخرب.تسا و  هدـمآ  وا  گنج  هب  - تسین نوزفا  ناشرامـش  مه 

« .دربب

داتسرف و سک  ناشناگرزب  نارـس و  دزن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دیبنجن ياج  زا  یـسک.دمآ  دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دندرکن يراک  زین  نانآ.دننک  ضیرحت  گنج  هب  ار  مدرم  دنزیخرب و  ياج  زا  هک  داد  نامرف 

: درک زاغآ  نخس  تساخ و  رب  متاح  نب  ّيدع 

: تفگ تساخ و  ياپ  رب  متاح  نب  ّيدع  دمآ  رد  دوخ  رقم  هب  یلع  نوچ  : دیوگ (1) هفیلخ نب  ّلحم 

تعیب بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـب  اـم  تسا  هدـیهوکن  ینالذـخ  مسق  ادـخ  هب  نیا  تسا  تشز  ینالذـخ  مسق  ادـخ  هـب  نـیا 
یمن یچیپرـس  نم  ناـمرف  زا  هک  دنتـسه  یط  ۀـلیبق  زا  درم  رازه  نـم  اـب  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تـفگ سپ.میراذـگاو  ار  وا  هـک  مـیدرکن 

.دش مهاوخ  موش ، دربن  راپسهر  نانآ  اب  هک  ییامرف  رگا.دننک 

رب هاگرکـشل  اجنآ  رد  ور و  هلیخن  هب  وت  یلو.متـسرفب  گنج  هب  ار  برع  لیابق  زا  هلیبق  کی  مهاوخ  یمن  ، هن : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ۀلیبق زج  اعمج  درک و  ررقم  مهرد  دـصتفه  درم  ره  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.درک اپرب  هاگرکـشل  تفرب و  متاـح  نب  ّيدـع.نک  ياـپ 

ماش تسد  نییاپ  یـضارا  هب  درب  تارف  لحاوس  هب  ار  ناـنآ  متاـح  نب  يدـع.دمآ  درگ  وا  رب  راوس  رازه  - متاـح نب  يدـع  ناراـی  - یط
.تشگزاب درک و  ییاه  هلمح 

شیب ام  دروآ و  نتخات  ام  رس  رب  رازه  ود  اب  ریشب  نب  نامعن  هک  یماگنه  ، مدوب بعک  نب  کلام  اب  نم  : دیوگ يدزا  ةزوج  نب  هّللا  دبع 
هک دـینادب.دینکفیم  تکاله  هب  نتـشیوخ  و.اهراوید  تشپ  رد  دـینک و  راکیپ  هیرق  نیمه  رد  ، تفگ اـم  هب  کـلام.میدوبن  نت  دـص  زا 

سپـس.تسادخ ياـهراک  زا  نیا  و.دـهد  هبلغ  رایـسب  رب  ار  كدـنا  نت و  رازه  رب  ار  نت  دـص  نـت و  دـص  رب  ار  نـت  هد  یلاـعت  يادـخ 
هب.تسا میلس  نب  فنخم  بعک و  نب  هظرق  ام  هب  رتکیدزن  ، وا نارازگراک  نارای و  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  هیحان  نیا  رد  : تفگ

وا و متفرب و  ناباتـش  نم.دـنیآ  ام  يرای  هب  دـنراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  اـت  هک  يوگب  يوگب و  ناـشیا  اـب  اـم  لاـح  باتـشب و  ناـشیا  دزن 
يراـی وا  زا  مـتفر و  بـعک  نـب  هـظرق  دزن.دـنتخادنا  یم  ریت  مـه  يوـس  هـب  ناـنچمه  ناـنآ  ، مدرک كرت  نمـشد  ربارب  رد  ار  شناراـی 

ار وا  مدـش و  میلـس  نـب  فـنخم  دزن  سپ.مـنک  هارمه  وـت  اـب  هـک  مرادـن  ار  یـسک  مـجارخ و  رازگراـک  نـم  : تـفگ هظرق.متــساوخ 
نانآ اب  رـصع  ات  دوخ  شناراـی  بعک و  نب  کلام.داتـسرفب  نم  اـب  یگنج  درم  هاـجنپ  اـب  ار  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع  وا.مدـیناهاگایب 

ياهفالغ شنارای  بعک.میدیسر و  ام  هک  دندوب  هدیگنج 
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ار ام  نایماش  نوچ.دندوب  هدـش  كاله  همه  میدیـسر  یم  رید  یکدـنا  رگا  ، دـندوب هداهن  كاله  رب  لد  هتـسکش و  دوخ  ياهریـشمش 
ریلد نانآ  رب  دندید و  ار  ام  شنارای  کلام.دنتـسشن و  بقع  یکدـنا  دنتـشاد و  رب  تسد  نانآ  زا  میزات  یم  اهنآ  يوس  هب  هک  دـندید 

.دندرک رود  هیرق  زا  ار  ناشیا  هک  ناسنآ  دندش 

نینچ هاگره  .دسر  یم  ددم  ام  يارب  هک  دنتـشادنپ  دندیـسرتب و  نارگید.میدـنکفا  كاله  كاخ  رب  ار  درم  هس  میدرک و  هلمح  زین  ام 
.دنتشگزاب شیوخ  نیمزرس  هب  نانآ  دیسر و  رد  بش  دندرک  یم  كاله  ار  ام  ۀمه  دندوب  هدز  ام  رب  دنتشادنپ و  یمن 

: تشون ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  يزوریپ  ۀمان  بعک  نب  کلام 

رد نم  نارای  رتشیب.دـنوش  یم  زوریپ  ام  رب  هک  دومن  یم  نانچ  ،و  دـنتخات ام  رـس  رب  ماش  مدرم  زا  یعمج  اـب  ریـشب  نب  ناـمعن  ، دـعب اـما 
ياهریشمش اب  هدایپ و  میدمآ  نوریب  ناشدربن  هب  ماجنارس.میتسناد  یم  ناما  رد  نمشد  بیـسآ  زا  ار  دوخ  اریز  دندوب  هدنکارپ  فارطا 

ریما نایعیـش  زا  وجگنج  ینادرم  زین  وا.میتساوخ  يرای  میلـس  نب  فنخم  زا  هاـگ  نآ.دوب  زیوآ  لادـج و  اـم  ناـیم  هاـگماش  اـت  هتخآ و 
رب میدرک و  هلمح  نمـشد  رب  ! ینارای هچ  !و  یناوج هچ  میدرک  راکیپ  هاگماش  ات  ام.داتـسرف  ام  يراـی  هب  شرـسپ  اـب  هارمه  ار  نینمؤملا 

يادخ ساپس.دش  زوریپ  وا  رکشل  دیدرگ و  مزهنم  نینمؤملا  ریما  نمشد  درک و  ام  بیصن  دوخ  يزوریپ  ، دنوادخ.میتفرگ تخس  نانآ 
.هتاکرب هّللا و  همحر  نینمؤملا و  ریما  ای  کیلع  مالسلا  و.ار  نایناهج 

هک یناسک  هب  سپس.دروآ  ياج  هب  ادخ  يانث  دمح و  دناوخب و  هفوک  مدرم  رب  ار  نآ  ، دیسر ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  هب  همان  نوچ 
.دندش نامیشپ  ناشیا  زا  يرایسب.هّلل  دمحلا  : تفگ تسیرگن و  دندوب  هتسشن  اجنآ  رد 

زج يزیچ  ندز  يارب  هـکنآ  لاـح  مدـمآ و  رد  امــش  رهــش  هـب  نـم  ، هفوـک مدرم  يا  : تـفگ ( مالــسلا هـیلع  ) یلع : دـیوگ (1) لیفط وـبا 
هدنکارپ هتسد و  هتسد  ار  امش  ادخ.دیدرک  راداو  نهآ  ای  گنس  اب  ندز  هب  ارم  سپس.دیدرک  انشآ  هنایزات  اب  ارم  امش  متشادن و  (2) هّرد

رافوس یب  ریت  اب  هک  تسا  یسک  نوچ  دوش  زوریپ  امش  يرای  هب  دهاوخب  هکنآ  دیناشچ  رگید  هتسد  متـس  معط  ار  يا  هتـسد  تخاس و 
.دزادنا ریت 

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

زا سپ  هک  دینادب.دیدرک  هدنام  هتسخ و  ارم  مدز  هّرد  هب  ار  امـش  ، دیدش نادرگ  يور  نم  زا  ، مدناوخ ارف  قح  هب  ار  امـش  نم  مدرم  يا 
نیا هب  ار  امش  نم  ریشمش و  ای  دنریگرب  هنایزات  امش  نداد  هجنکـش  يارب  هک  دنوشن  یـضار  رادقم  نیدب  هک  دمآ  دنهاوخ  ینایلاو  نم 

هک تسا  نیا  رما  نآ  ناشن.درک  دـهاوخ  شا  هجنکـش  ترخآ  رد  ادـخ  ، دـنک هجنکـش  ایند  رد  ار  مدرم  هک  ره  هک.منکن  هجنکـش  ود 
دریگب و ار  نارازگراـک  دـیایب و  دـنیوگ  ورمع  نـب  فـسوی  ار  وا  هـک  یمدرم.دـنک  ياـج  امــش  ناـیم  رد  اـت  دـیایب  نـمی  ياورناـمرف 

.دنک یم  توعد  قح  هب  ار  امش  وا  هک  دینک  يرای  ار  وا  ، دنک یم  مایق  ام  نادناخ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد.زین  ار  اهنآ  نارازگراک 

.تسا دیز  نامه  درم  نیا  هک  دنتفگ  یم  رگیدکی  اب  مدرم  : دیوگ

ص:173
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رد دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  هرمز  رد  دـمآ و  هفوک  هب  هدـش  دـلوتم  يرجه  لوا  لاس  رد  ینانک  هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  - 1
دوردب ار  ناهج  لاس 100  رد  ات  دوب  اجنآ  رد  دـیدرگزاب و  هکم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تداهـش  زا  سپ.تشاد  تکرـش  وا  ياهگنج 

.تفگ
.کبس ۀنایزات  یعون  هّرد  - 2
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مدید دوخ  هک  ناسنآ  دوب  هداهن  رس  رب  ار  نآرق.دنار  یم  نخس  مدرم  يارب  هک  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یفنح حلاص  وبا 
دندرک عنم  تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  زا  ارم  ایادخ  راب  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک یم  شخ  شخ  شرس  يور  نآرق  قرو  هک 

.نک اطع  تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  ارم  وت 

.نم زا  نانیا  ما و  هدش  لولم  نانیا  زا  نم  ، ارم نانیا  مراد و  یم  شوخان  ار  نانیا  نم  ، ایادخ راب 

رتهب ینارای  ارم  ایادخ  راب.ما  هتخانـش  یمن  نونک  ات  هک  یقالخا.تسا  نم  تعیبط  قلخ و  فالخ  هک  دنراد  یماو  یلامعا  هب  ارم  نانیا 
.نم زا  رتدب  ییاورنامرف  ار  نانآ  راد و  ینازرا  نانیا  زا 

.دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  ناسنآ  نک  بآ  ار  ناشلد  ایادخ  راب 

نینوخ ار  شیاهاپ  هک  دـندوب  هدرک  ماحدزا  وا  رب  ناـنچ  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  راب  : تفگ.دندرک

ص:174

بیذهتلا 256/6. بیذهت  كر  (. مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  دوب و  نیعبات  زا  تسا  هقث  نایوار  زا  یفنح  نمحرلا  دبع  حلاص  وبا  - 1
.م .- تاراغلا ص 459 كر  تسا  هتخانشن  ار  وا  هک  دیوگ  ثدحم  ناورداش  - 2
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لدنجلا همود  ۀیضق 

هبشع نبا  ناتساد  و 

رد هن  ، دندوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع نامرف  رد  هن  - بالک ینب  زا  - لدنجلا همود  مدرم  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دـبع 
داتفا و نانآ  دای  هب  هیواعم  يزور.دـنوش  يأرمه  یماما  باب  رد  مدرم  ات  مینام  یم  یقاب  لاح  نیمه  هب  اـم  دـنتفگ  یم.هیواـعم  ناـمرف 

شوگ هب  مه  دیسر و  ( مالسلا هیلع  ) یلع شوگ  هب  نخس  نیا.دیبلط  تاکز  نانآ  زا  ملسم  داتسرف و  ناشرس  رب  ار  يّرم  ۀبقع  نب  ملـسم 
.دوب ( مالسلا هیلع  ) نیسح نسح و  نز  ردپ  هک  ّيدع  نب  سیقلا  ءرما 

وا دزن  هب  دوـخ  دراذـگ و  رمتلا  نیع  رد  دوـخ  ياـج  هب  ار  یکی  هک  تفگ  داتـسرف و  سک  بعک  نـب  کـلام  دزن  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع
هیلع ) یلع.دـمآ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  داهن و  دوخ  ياج  هب  ار  یبحرا  بعک  نب  هّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  ، بعک نب  کـلام.دور 

یکدنا.دید دوخ  لباقم  رد  ار  بعک  نب  کلام  ، دمآ دوخ  هب  هبقع  نب  ملـسم  ات.دومن  لدنجلا  همود  ۀـناور  راوس  رازه  اب  ار  وا  ( مالـسلا
زور رگید.دومنن  خر  يزوریپ  فرط  چـیه  زا  یلو  دـندرک  راکیپ  بش  ات  ار  زور  نآ  دـندومن و  زاغآ  گـنج  سپـس  ، دـندرک گـنرد 

يدوس درک و  توعد  حلص  هب  ار  مدرم  زور  هد  دنامب و  لدنجلا  همود  رد  بعک  نب  کلام.دیدرگزاب  دناوخ و  زامن  شنارای  اب  ملـسم 
 . دیدرگزاب ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  زین  وا  تبقاع.دیشخبن 

زین -و  دندوب بالک  ینب  زا  ود  ره  هک  - هبشع نب  کلام  نب  ورمع  ریمع و  نب  سالج  دزن  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یبلک يانثم  نبا 
دندناوخ یم  - رماع ینب  زا  - بلک نب  لوحکم  نب  ریهز  ار  وا  هک  يدرم  گنج  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  سک  یعجـشا  هّللا  دبع  نب  رفعج 

هیلع ) یلع نارای  ریهز  تفرگ و  رد  تخـس  يدربن  ناشنایم.دناتـس  یم  تاکز  مدرم  زا  دوب و  هدـمآ  هوامـس  هب  ریهز  نبا.تشاد  ناور 
.دنتشاد شا  هناور  دندناروخ و  شریش  شدنتخانش و  نانآ  ، دیناسر بلک  ینب  نانارچرتش  هب  ار  دوخ  سالج.تخاس  مزهنم  ار  ( مالسلا

نوچ هک  درک  یم  شرافس  نارای  هب  هبشع  نبا  هرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دندمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یعجـشا  هبـشع و  نب  ورمع 
وا رب  مشچ  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ.دشاب  هبشع  نبا  امش  رادرس  دیدمآ  درگ  دربن  يارب 

ص:175

دوخ دنزرف  یـسابع  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  كر.دزومآ  شبدا  ات  درپس  وا  هب  ار  يدهم 
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دزن هب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  زا  نوچ.دـش  تکاس  ورمع.دز  وا  رـس  رب  هّرد  اـب  ؟و  يدروخ تسکـش  اـیآ  : دیـسرپ داـتفا 
.دننک شبارخ  ات  داتسرف  شا  هناخ  هب  ار  یعمج  یلع.تفر  هیواعم 

: تفگ یم  هبشع  نب  ورمع 

يدعلا اناقال  موی  انیف  تنک  ول 

ءاشحالا سفّنلا و  کیلا  تناج  وت  میدش  ور  هبور  نمشد  اب  هک  يزور  رد  رگا 

.دمآ یم  شوج  هب  يراد  مکش  رد  هچنآ  تناج و  يدوب  یم 

ص:176
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رابنا رب  يدماغ  فوع  نب  نایفس  ۀلمح 

وا اب  سیق  نب  دیعس  يرکب و  ناّسح  نب  سرشا  ییورایور  و 

يرکـشل اب  ار  وت  مهاوخ  یم  : تفگ دناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  هیواعم  هک  تفگ  ارم  يدماغ  فوع  نب  نایفـس  هک  دیوگ  (1) دونکلا وبا 
.منک رازراک  ۀناور  ناوارف  گرب  زاس و  اب  نارگ 

رابنا هب  ات  ورب  نانچمه  یتفاـین  رگا  نک و  هلمح  نآ  رب  یتفاـی  يرکـشل  اـجنآ  رد  رگا.یـسرب  تیه  هب  اـت  ریگ  شیپ  رد  ار  تارف  راـنک 
نک و هلمح  اجنآ  یسرب و  نیادم  هب  ات  ورب  دوبن  ، دیاب هکنانچ  یعفادم  مه  رابنا  رد  رگا  سپس  ، يامن جارات  رب و  هلمح  رابنا  رب  یسر و 

جارات لتق و  يزاتب و  نیادـم  رابنا و  مدرم  رب  رگا  هک  نادـب.يوش  کیدزن  هفوک  هب  ادابم  يآ و  نم  دزن  هب  درگزاب و  هاـگ  نآ  ، جاراـت
ةرمز رد  هک  ار  یناـسک  دـناسرت و  یم  ار  قارع  مدرم  اـهجارات  لـتق و  نیا  نایفـس  يا.يا  هدرک  هلمح  هفوـک  هب  هک  تسا  ناـنچ  ینک 

یم ارف  ام  دزن  هب  دنکانمیب  اهـشکاشک  نیا  زا  هک  ار  نانآ  و.دنادرگ  یم  ریلد  دوخ  راک  رد  دنراد  ییادـج  هب  میمـصت  ای  ، دـنا نافلاخم 
راک نیا  هک  نک  جارات  یتفای  هچ  ره  شکب و  یتفای  فلاخم  دوخ  ةدیقع  اب  ار  هک  ره  نک و  شناریو  يدیسر  هک  اتسور  ره  هب.دناوخ 

.دروآ یم  درد  هب  ار  اهلد  تسا و  لتق  دننامه  زین 

يراب يانث  دـمح و  زا  سپ  دـنار و  نخـس  مدرم  يارب  هیواعم  مدرک و  جیـسب  رکـشل  مدـمآ و  نوریب  هیواعم  دزن  زا  هک  دـیوگ  نایفس 
: تفگ یلاعت 

يدوز هب  دراد و  یپ  رد  گرزب  یباوث  تسا و  دنمجرا  سب  یتکرح  هک  دیوش  گنج  بلطواد  فوع  نب  نایفس  اب  مدرم  يا  ، دعب اما  »
.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  و  -.« هّللا ءاش  نا  - دیدرگ یمزاب  دوخ  ياه  هناخ  هب 

متخات یم  نانچمه  متفرگ و  شیپ  رد  تارف ، لحاس  مدمآ  نوریب  یهاپس  رازه  شـش  اب  هک  دوب  هتـشذگن  زور  هس  زونه  : دیوگ نایفس 
هتفر بآ  يوـس  نآ  هب  هتـشذگ و  تارف  بآ  زا  ، ور نیا  زا  میآ  یم  ناشرهـش  هب  نـم  هـک  دیـسر  ربـخ  مدرم  هـب  مدیـسر  تـیه  هـب  اـت 

.هتسیز یمن  اجنآ  رد  یسک  زگره  ییوگ  هکنانچ  ، دوبن اجنآ  رد  سک  چیه  مدمآ  رد  رهش  هب  هک  یتقو.دندوب 

ص:177

هب نایوار  تاقث  نیعبات و  زا  وا.ار  مالـسا  مه  درک و  كرد  ار  تیلهاج  مه.دوب  رماع  نب  هّللا  دـبع  شماـن  یفوک  يدزا  دونکلا  وبا  - 1
.ینکلا باب  فاک  فرح  هباصالا.تسا  رامش 
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نم زا  ار  رابنا  مدرم.رابنا  حتف  دصق  هب  مدنار  شیپ  مهزاب.مدیدن  ار  سک  چیه  دـندوب و  هتخیرگ  زین  اجنآ  مدرم  ، متـشذگ ادودنـص  رب 
متفرگ و ار  اتسور  لها  ناناوج  زا  نت  دنچ  ات  مداهنن  شیپ  مدق  نم.داتسیاب  نم  ربارب  رد  دمایب و  اجنآ  ناگداپ  هدنامرف.دندوب  هدناسرت 

هدنکارپ مه  اهنآ  دنتـسه  رفن  دصناپ  یلع  ناگداپ  دارفا  همه  دنتفگ.دنتـسه  یلع  نارای  زا  نت  دنچ  رابنا  رد  هک  دـییوگب  : ناشمدیـسرپ
.دنشابن نت  تسیود  زا  شیب  همه  ایوگ  ، دنا هدنام  یقاب  نت  دنچ  نونکا  میناد  یمن  دنا و  هتشگزاب  هفوک  هب  هدش و 

رد گنج  دنتفر و  یم  نانیا  ، مداتسرف یم  رگید  جوف  زا  سپ  یجوف  مدرک و  میسقت  یجاوفا  هب  دوخ  نارای  مدمآ و  دورف  اجنآ  رد  نم 
دودـح تسخن  مدـید  نینچ  نوچ  ، دـنداد یم  رارف  اه  هچوک  نورد  رد  ار  نانآ  دنتـشاد و  یم  ياپ  ار  گـنج  نم  نارای.دنتـسویپ  یم 

هاپـس هک  دـییاپن  يرید  دـندرک  هلمح  ناراوس  ناگدایپ.متـشاد و  هناور  ار  ناراوس  ناشیا  زا  سپ  مداتـسرف و  شیپ  هداـیپ  رفن  تسیود 
هچ ره.دندوب  درم  دنچ  یس و  ، میتفر ناشرـس  رب.دندش  هتـشک  نادرم  زا  يرامـش  اب  نانآ  هدنامرف.دنداهن  زیرگ  هب  ياپ  ناگمه  مصخ 

گنج نیا  دننام  هک  ما  هدرکن  یگنج  نونک  ات  دنگوس  ادـخ  هب   . میدـیدرگزاب میدرک و  راب  ار  همه  مدرم  لاوما  زا  دوب  رابنا  رهـش  رد 
.دنا هدیسرت  تخس  مدرم  هک  ما  هتفای  ربخ  و.نامداش  لدشوخ و  مشاب و  هدمآ  نوریب  تسردنت 

زا يرهـش  هب  مدرب  یم  ناـمگ  وـت  هب  هک  یتـسه  يزیچ  ناـمه  تسرد  : تفگ ، مـتفگ تهفاـشم  هـب  ارجاـم  مدـمآ و  هیواـعم  دزن  نوـچ 
ره رد  وت  مهد  تراما  یهاوخ  هک  اج  ره  هب  ار  وت.درک  یهاوخ  لمع  گرتس  ییاورنامرف  دـننامه  هکنآ  زج  يوشن  دراو  نم  ياهرهش 

.داد دهاوخن  نامرف  وت  هب  نم  زج  مدرم  زا  سک  چیه  یتسه و  نم  نیما  یشاب  هک  اج 

هاگرکشل زا  نانیا.دنیآ  یم  ام  يوس  هب  نارتش  رب  راوس  قارع  مدرم  زا  ینادرم  میدید  هک  میدرکن  گنرد  یکدنا  زج  ، دنگوس ادخ  هب 
.دندوب هتخیرگ  یلع 

زا یجاوفا  اب  فوع  نب  نایفس  هاگان  هب  هک  ، يرکب ناّسح  نب  سرـشا  اب  مدوب  رابنا  هاپـس  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ فیفع  نب  دنج 
اهنآ ربارب  رد  نامیرادـیاپ  ناوـت  هـک  میتسناد.دـندیناسرت  تخـس  ار  اـم  دـمآ و  زارف  دیــشخرد  یم  ناـشنت  رب  هرز  هـک  یگنج  نادرم 

گنج دنگوس  ادخ  هب.دنک  راکیپ  نانآ  اب  دش  رـضاح  ام  زا  یمین  اهنت  ، میدش هدنکارپ  ام  دـمآ و  نوریب  وا  گنج  هب  ام  رادرـس.تسین 
هک یلاح  رد  دـمآ و  دورف  بسا  زا  ام  رادرـس  لاح  نیا  رد.میور  تمیزه  هب  دوب  کیدزن  هک  اـجنآ  ات.میدـیگنج  وکین  میتسویپ و  رد 

نوگرگد دوخ  نامیپ  چـیه  دـنهار و  هب  مشچ  یـضعب  دـنتخاب و  ناج  شیوخ  نامیپ  رـس  رب  ناشیا  زا  یـضعب  :» دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا 
هیرق نیا  زا  میدربن  رد  اهنآ  اب  ام  ات  ، تسین گرم  راتساوخ  دنک و  رادید  ادخ  اب  دهاوخ  یمن  هک  ره  : تفگ ار  ام  سپس  «(1) دنا هدرکن 

تسادخ دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  راتـساوخ  هک  ره  و.دراد  یمزاب  نایرارف  بیقعت  زا  ار  ام  گنج  هب  ام  ندش  مرگرـس  اریز  ، دور رد  هب 
هدایپ هک  مدرک  نآ  دصق  تسخن  زین  نم.دش  هدایپ  درم  یـس  اب  سپـس.تسا  رتهب  ناراکوکین  يارب  تسادـخ  دزن  رد  هچنآ  هک  دـنادب 

ادعب یلو  مگنجب  وا  هارمه  موش و 
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دندش هتشک  اهنآ  نوچ  - دانک تمحر  ار  ناشیا  دنوادخ  - دندش هتـشک  همه  ات  دندیگنج  دنتخات و  شیپ  شنارای  وا.مدش و  فرـصنم 
.میتخیرگب زین  ام 

هعقاو زا  ار  وا  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  رابنا  نامجع  زا  یکی  ، درک هلمح  رابنا  رب  نوچ  فوع  نب  نایفـس  : دیوگ فنخم  نب  دمحم 
: تفگ دش و  ربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک هاگآ 

ییادخ هک  ار  هچنآ.تشادن  میب  يدماشیپ  چیه  زا  هک  دوب  تزع  بحاص  يدرم  وا  هدش و  هتشک  رابنا  رد  امش  يرکب  ردارب  مدرم  يا  »
دیوش زوریپ  نانآ  رب  رگا.دیوش  يورایور  نانآ  اب  ات  دیباتشب  نمشد  يوس  هب  دیوش و  ایهم  ماقتنا  يارب.دیزگرب  یناف  يایند  نیا  رب  دوب 
دیوگ ینخس  یسک  ای  دنرآ  نابز  رب  یفرح  ای  ، دنیوگ شخساپ  هک  دیما  نیدب  ، دش شوماخ  سپـس  «. دیا هدنار  قارع  زا  ار  نانآ  دبا  ات 

زا ، درذگ یم  هچ  ناشلد  رد  هک  تسناد  درک و  هدهاشم  نانآ  توکـس  نوچ.تفگن  چیه  ، سک چیه  یلو  دیآ  يریخ  يوب  نآ  زا  هک 
درگ ناشناگرزب  زا  یعمج  لاح  نیا  رد.دنتفر  یم  وا  یپ  زا  مدرم  دـمآ و  تکرح  رد  هلیخن  يوس  هب  هدایپ  نانچمه  دـمآ و  دورف  ربنم 

.میا هدنسب  ار  وت  مینک و  یم  تیرای  ام  درگزاب و  نینمؤملا  ریما  ای  : دنتفگ دندز و  هقلح  وا 

هیلع ) یلع  . دـندینادرگزاب شیارـس  هب  ار  وا  ات  دـندرک  یم  رارـصا  نانآ  و.ار  دوخ  هن  دـییآ و  راـک  هب  ارم  هن  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
داتـسرف هلیخن  هب  درم  رازه  تشه  اب  ار  وا  دناوخب و  ار  ینادـمه  سیق  نب  دیعـس  سپ   . دـیدرگزاب رطاخ  هدرزآ  نیگهودـنا و  ( مالـسلا

زا ات  نک  بیقعت  ار  رکشل  نآ  مداتسرف  نت  رازه  تشه  اب  ار  وت  : تفگ ار  وا  سپ.دنا  هدمآ  ریثک  یعمج  اب  موق  نآ  هک  دوب  هدینش  اریز 
درک ناور  شیپ  زا  ار  ینادمه  باطخ  نب  یناه  اجنآ  زا  دیسر و  تاناع  هب  ات  داتفا  هار  هب  تارف  لحاس  رب  سیق  نب  دیعس.ینارب  قارع 

 . دیدرگزاب مه  وا  دندوب و  هتفر  نانآ.دیسر  نیرسّنق  دودح  هب  ات  تفرب  نانآ  یپ  زا  وا  و 

رامیب اهزور  نیا  رد  وا  تشون و  يا  همان  ( مالـسلا هیلع  ) یلع  . دمآزاب سیق  نب  دیعـس  ات  دنامب  نیگهودـنا  نانچمه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
دنتفگ یم  شا  هّدسلا  باب  هک  هفوک  دجسم  رد  نآ  رب  ور  نیا  زا  دیوگب  مدرم  يارب  دهاوخ  یم  هچ  ره  دتسیاب و  تسناوت  یمن  دوب و 

دازآ مالغ  هک  ار  دعس.دندوب  وا  رانک  رد  مه  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  )و  مالـسلا هیلع  ) نیـسح نسح.تسـشن و 
یم هچ  هک  دونشب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  يا  هنوگ  هب  تساخ و  رب  دعس.دناوخب  مدرم  يارب  هک  داد  وا  هب  همان  دناوخارف و  ، دوب وا  ةدرک 

.تخادرپ ندناوخ  هب  ، دنهد یم  شباوج  هچ  مدرم  دناوخ و 

: دوب نینچ  همان  نآ  و 

.داب امش  رب  مالس.دوش  هدناوخ  وا  رب  همان  نیا  هک  ناناملسم  زا  سک  ره  هب  ادخ  ةدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هللا یلص  ) دمحم رب  دورد  تسین و  یکیرش  ار  مّویق  دنوادخ.ناربمایپ  رب  مالـس  ار و  نایناهج  يادخ  شیاتـس  ساپـس و  سپـس  ، دعب اما 
.داب وا  رب  ناهج  مدرم  مالس  )و  هلآ هیلع و 
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هب هتخیمآ  ینخس  اب  امش  دیا  هدش  فرحنم  تیاده  ةداج  زا  هک  مدرک  شنزرس  ار  امش  هک  راب  ره  ، مدرم يا  دورد  مالس و  زا  سپ  اما 
نآ رد  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  زیمآ  هرخـسم  نانخـس.مدش  گنتلد  لولم و  امـش  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـیداد  مخـساپ  هرخـسم  حازم و 

باطخ و دروم  ار  امـش  مدنبورف و  بل  هک  متفای  یم  يا  هراچ  رگا.دهدن  يزوریپ  تزع و  ار  یـسک  هناقمحا  لامعا  تسین و  یتدـیاف 
نآ هب  دیهد و  شخساپ  کین  ، دوش یم  هدناوخ  امش  رب  هک  تسا  نم  ۀمان  نیا  کنیا.متفگ  یمن  ینخس  زگره  ، مهدن رارق  دوخ  باتع 

.میوج یم  يرای  ادخ  زا  سپ.دینک  لمع  نآ  هب  هک  مرادنپن  دنچ  ره.دینک  لمع 

يراگزیهرپ هماج  نآ  تسا و  هدوشگ  دوخ  صاـخ  ناتـسود  يور  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تشهب  ياـهرد  زا  تسا  يرد  داـهج  ، مدرم يا 
رب اهالب  دشوپ و  وا  رب  تلذ  ۀماج  دنوادخ  ، دراذگاو ار  ادخ  هار  رد  داهج  سک  ره.تسا  دـنوادخ  نیتسار  رپس  مکحم و  هرز  تسا و 

داهج رما  نوچ.دنامب  تلذ  تراقح و  رد  دـنکایب و  ههبـش  کش و  زا  ار  شلد  دـننک و  شا  هطاحا  وس  ره  زا  هک  ناسنآ  دـشک  وا  رس 
.ددرگ بوجحم  وا  زا  فاصنا  تلادع و  ةرهچ  دوش و  هریچ  وا  رب  يراوخ  دباترب و  يور  وا  زا  قح  دراذگ  عیاض 

هب نانآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  راکشآ و  هچ  ناهن و  هچ  زور  رد  هچ  بش و  رد  هچ  مدناوخارف  ناتنمشد  راکیپ  هب  ار  امش  نم  هک  دینادب 
رگم دندرکن  هزیتس  نمشد  اب  ناشیاه  هناخ  ۀناتسآ  رد  یموق  چیه  زگره  دنگوس  ادخ  هب.دیور  اهنآ  گنج  هب  امـش  ، دنیآ امـش  گنج 

دیدرک ینامرفان  دمآ و  نارگ  امش  رب  نم  نخس  دیدرک و  راکشآ  ینوبز  یناوتان و  امـش  سپ.دندمآ  راتفرگ  تسکـش  تلذ  هب  هکنآ 
تسا يدماغ  نیا  کنیا.دیدرگ  مصخ  رخسم  ناتیاههاگ  نطو  دش  عقاو  نمـشد  ۀلمح  دروم  ناتدالب  ات  دیدنکفا  تشپ  سپ  ار  نآ  و 
كاله كاخ  هب  ار  حلاص  ینادرم  هدرک و  تراغ  ار  شیاهحالس  ناگداپ و  هتشک و  ار  ناّسح  نب  سرشا  هدروآ و  نتخات  رابنا  رب  هک 

ياپ زا  ار  شیاهلاخلخ  هدمآرد و  همذ  لها  زا  ینز  ناملسم و  ینز  هناخ  هب  امـش  نانمـشد  زا  يدرم  هک  ما  هدینـش  یتح.تسا  هدنکفا 
یتحارج نت  کی  یتح  هکنآ  یب  دـنا  هتـشگزاب  هاـگ  نآ.هدـشن  وا  عناـم  سک  چـیه  شیاهـشوگ و  زا  هراوشوگ  تسا و  هدرک  نوریب 

هک تسا  راوازس  اریز  ، درک دیابن  ششنزرس  نم  رظن  هب  دریمب  هودنا  تدش  زا  يراوخ  نیا  ببس  هب  یناملـسم  درم  رگا.دشاب  هتـشادرب 
.دریمب

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.اتفگش  ، اتفگش يا 
ثداوح ياهناکیپ  فده  نتـشیوخ  هک  ، ناتریگیاپ هودنا  تنحم و  داب و  امـش  رب  تحابق.هدنکارپ  دوخ  قح  رد  امـش  دـنا و  گنهامه 

اب ، دیبنج یمن  ياج  زا  امش  دنروآ و  یم  هلمح  امش  رب.دیا  هتخاس 
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.دیدونشخ دننک و  یم  تیصعم  ار  ادخ  ، دینک یمنارف  تسد  امش  دنگنج و  یم  امش 

.دیشک یمن  مهرد  يور  امش  دنراد و  یم  اور  زواجت  امش  رب 

رد.دورب امرس  زا  امرگ  نیا  ات  لهب  ار  ام  ؟ زوس تقاط  يامرگ  نیا  رد  : دیتفگ ، مدناوخارف ناتنمشد  داهج  هب  ار  امش  دوب  هک  ناتـسبات  رد 
زا امرس  ات  لهب  ار  ام  تسا  ییامرس  زوس  نینچ  لمحت  بات  ار  یسک  هچ  دیتفگ  ، مدناوخارف ناتنمشد  داهج  هب  ار  امش  دوب  هک  ناتسمز 
یم رتـشیب  ریـشمش  تبرـض  شزوس  زا  هک  دـیزیرگ  یمن  امرـس  اـمرگ و  زا  ، هن ، اـمرگ زا  مه  دـیزیرگ و  یم  امرـس  زا  مه.دورب  اـم  رس 

؟ یک ات  رخآ.دینک  یم  رذح  هک  تسا  ریشمش  زا  تسوا  تسد  هب  بلاط  یبا  رسپ  ناج  هک  یسک  هب  ، هن.دیزیرگ

ار نیـشن  هلجح  ناـسورع  تیارد  لـقع و  رد  هک  ناـکدوک  نوـچ  نادرخ  یب  هتـسد  راد و  يا.دـینادرم  هن  هک  نادرم  تروـص  هـب  يا 
دوخ تمحر  ناتسآ  هب  دریگ و  رب  امـش  نایم  زا  ارم  ادخ  هک  مراد  تسود  ما  هدش  لولم  امـش  نایم  رد  نتـسیز  زا  هک  دناد  ادخ.دینام 

مـشخ زا  ارم  ۀنیـس  هک  دناد  ادخ.دیماجنا  فسأت  هب  ییانـشآ  نیا  هک  متخانـش  یمن  مدوب و  هدـیدن  ار  امـش  زگره  هک  شاک  يا  و.درب 
زج شیرق و  هک  اجنآ  ات.اهنتـشاذگورف  اهینامرفان و  نیا  اب  دـیتخاس  هاـبت  ما  هشیدـنا  دـیتخیر و  مماـک  هب  مغ  گنرـش  دـیدرک و  زیربل 

يدرم ناـنآ  نیب  رد  اـیآ  ! دزرماـیب ار  ناشردـپ  ادـخ.ربخ  یب  دربن  نونف  زا  یلو  تسا  ریلد  يدرم  بلاـط  وبا  دـنزرف  هک  دـنتفگ  شیرق 
مدش و هاگدروآ  راپـسهر  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب.دـشاب  هتخودـنا  تبرجت  هدرب و  جـنر  رازراک  ياهنادـیم  رد  نم  زا  شیب  هک  تسه 
هچ هب  هشیدنا  يأر و  دنربن  نامرف  وا  زا  هک  یسک  یلو.ما  هتشذگ  رد  تصش  زا  نونکا  هکنآ  لاح  و.دوب  هدیسرن  تسیب  هب  ملاس  زونه 

« .دیآ شراک 

دزن ار  وا  تفرگ و  ار  فیفع  نب  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  دوخ  ردارب  رسپ  تسد  ، تشاد مان  فیفع  نب  بدنج  هک  دزا  ۀلیبق  زا  يدرم 
مردارب دوخ و  کـلام  زج  هک  منم  نیا  ، نینمؤملا ریما  اـی  : تفگ تسـشن و  وناز  ود  رب  سپـس  ، دروآ هّدـسلا  باـب  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

هار نیا  رد.نالیغم  راخ  همه  دـشاب  ینابایب  ام  دـصقم  ام و  نایم  هچ  رگا  میرآ  ياج  هب  ار  نآ  ییوگ  هچ  ره  ات  هد  نامرف  ار  ام  ، متـسین
؟ دیروآرب ام  زاین  دیناوت  یم  هنوگچ  نت  ود  امش  تفگ  درک و  اعد  نانآ  قح  رد  یلع.مینک  یم  ارجا  ار  وت  نامرف  ای  میریم  یم 

ار ایند  دشورف و  یم  شراگدرورپ  هب  دوخ  ناج  هکنآ  تساجک  : هک دهد  ادن  مدرم  نایم  رد  هک  تفگ  ار  ینادمه  روعا  ثراح  سپس 
زج.میور یم  نمـشد  اب  داهج  يارب  هک  ادرف  دهاوخ و  ادخ  رگا  ، دییآ درگ  هبحر  رد  ادرف  ، مدرم يا  ؟ دناتـس یم  ار  ترخآ  دهد و  یم 

داد و ضرع  هورگ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دندمآ درگ  هبحر  رد  نت  دصیـس  هب  کیدزن  زور  رگید.دنوشن  رـضاح  تین  قداص  نادرم 
دنتساوخ و شزوپ  دندمآ و  یعمج.متشاد  یم  يرظن  اهنآ  ةرابرد  ، دندوب نت  رازه  رگا  : تفگ سپس 
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هیلع ) یلع.دـندنام هناـخ  رد  ناگدـننک  بیذـکت  دـندمآ و  ناگدـنهاوخ  رذـع  : تـفگ ( مالــسلا هـیلع  ) یلع دـندنام ، هناـخ  رد  یعمج 
.دوب ادیوه  شا  هرهچ  رب  هاکناج  یمغ  ناشن  ، درک گنرد  نانچمه  دنچ  يزور  ( مالسلا

هب يدنوادخ  يانث  دمح و  سپ.دیوگ  نخس  هک  تساخ  ياپ  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنیآ درگ  مدرم  ات  دنهد  ادن  هک  داد  نامرف  سپس 
: تفگ دروآ و  ياج 

نآ رد  نانآ  و.تسا  رتشیب  دندرک  يرای  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  هنیدم  مدرم  رامش  زا  امش  رهش  مدرم  رامـش  ، مدرم يا 
شراگدرورپ تلاسر  لوسر  ات  ، دنزیخرب نارجاهم  تیامح  وا و  يرای  هب  هک  دندرک  دهع  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  اب  هک  زور 

ربمایپ و نوچ.رتشیب  رامش  هب  هن  دندوب و  رت  نهک  برع  لیابق  رگید  زا  هن  هلیبق  ود  نیا.دندوبن  شیب  کچوک  ۀلیبق  ود  نانآ.درازگب  ار 
دوـخ ریت  ۀـمعط  دنتـساخرب و  اـهنآ  فـالخ  هب  برع  ۀـمه  ، دـندرک يراـی  ار  وا  نـید  ادـخ و  دـنداد و  ياـج  دوـخ  دزن  ار  شباحـصا 

دندز و رمک  رب  مزع  نماد  نانآ  یلو  دندمآ  ناشگنج  هب  رگید  ۀلیبق  سپ  زا  هلیبق  ره  دندش و  تسدمه  اهنآ  دض  رب  نایدوهی.دنتخاس 
مه رب  دنتـشاد  دوهی  اب  هک  نامیپ  ره  دنتخیـسگ و  ار  برع  دوخ و  نایم  دنویپ  ياه  هتـشر  و.دنداتـسیا  رد  دـج  هب  ار  ادـخ  نید  يرای 

دنتـشارفا رب  اه  هزین  نید  زا  عافد  يارب  و.دنداهن  زاغآ  گنج  راسهوک  تشد و  مدرم  ،و  همامی هکم و  هماهت و  دجن و  مدرم  اب  دـندز و 
شیپ ، اهنآ زا  دش  لدشوخ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  دمآ و  رد  ادخ  ربمایپ  نید  هب  برع  ات  دندرک  يرادیاپ  تخـس  مزر  رد  و 

.نامز نآ  مدرم  نایم  رد  تساهنآ  زا  رتشیب  ناترامش  نامز  نیا  مدرم  نایم  رد  امش  و.دناتسب  شناج  دنوادخ  هکنآ  زا 

زا رتنوزف  هب  ار  ام  دـنوادخ.يدرک  دای  هک  مدرم  نآ  ام  هن  یتسه و  دـمحم  وت  هن  :» تفگ تساخ و  رب  هدرچ  هایـس  تماق و  دـنلب  يدرم 
تیارب هدرم  دنزرف  نانز  ، یهد خساپ  یتسرد  هب  یناوتب  ات  هدـب  شوگ  تسرد  لوا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع « .هتخاسن فّلکم  نامتقاط 

هک دوب  یلثم  نیا  ؟ دیتسه راصنا  امـش  متـسه و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم نم  هک  متفگ  ایآ.يدوزفین  نم  هودنا  هب  زج.دـننک  يراز 
.دینک یسأت  نآ  هب  هک  دوب  نآ  مدیما  مدز و 

- دندش هتـشک  ناورهن  رد  هک  یمدرم   - ناورهن لها  هب  رایـسب  هچ  زورما  شناهارمه  نینمؤملا و  ریما  : تفگ تساخ و  رب  يرگید  درم 
.داتفا مهرد  اهادص  تفگ و  ینخس  ییوس  زا  سک  ره  هاگ  نآ.تسا  دنمزاین 

رتشا رگا  هک  مهد  یم  یهاوگ.هدـش  راکـشآ  رتشا  نادـقف  نایز  قارع  مدرم  يارب  زورما  : دز دایرف  دـنلب  يادـص  اب  تساخ و  رب  يدرم 
ناتیازع رد  ناتناردام  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دیوگب هچ  هک  تسناد  یم  سک  ره  دندرک و  یمن  لاجنج  هنوگ  نیا  مدرم  دوب  هدـنز 

سپ تشاد ؟ امـش  رب  يرگید  قح  یـشیک  مه  یناملـسم و  قح  زج  رتـشا  اـیآ.تسا  رتـشا  قح  زا  رت  بجاو  امـش  رب  نم  قح  ، دـنیرگب
.دمآ دورف  دش و  نیگمشخ 

و.میرب یم  نامرف  هک  هد  نامرف  یهاوخ  هچ  ره  ، داسرم تدب  ، نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ ینادمه  سیق  نب  دیعس  يدنک و  ّيدع  نب  رجح 
ای دوش  هابت  ناملاوما  وت  يرادربنامرف  رد  رگا  هّللا 
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.میور نمشد  يوس  هب  هک  دینک  دربن  جیسب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.میرادن كاب  دور  داب  رب  نامیاهنادناخ 

هب ار  هاوخکین  رادیاپ و  ریلد و  يدرم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـندمآ رد  هناخ  هب  وا  اب  زین  باحـصا  ناگرزب  ، دـمآ رد  هناخ  هب  نوچ 
رادیاپ ریلد و  بیدا و  هاوخکین و  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ سیق  نب  دیعس.دروآ  درگ  داوس  زا  ار  مدرم  دورب و  ات  دینک  داهنشیپ  نم 

ریما اـت  دـیدرگنزاب  یلو  تفرب  وا.درک  اـعد  وا  قح  رد  و.يرآ  : تفگ یلع.منک  یم  تراـشا  یمیمت  سیق  نب  لـقعم  هب  ار  وت  یهاوخ 
.دیسر تداهش  هب  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا

.دیدش یم  كاله  امش  ، دندوبن ناناملسم  ۀیقب  رگا  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  مدینش  : دیوگ ملسم  وبا 

: دومرف یلاعت  يراب  يانث  دمح و  زا  سپ  ،و  دنار نخس  ناشیارب  راتفگ  نیا  زا  دعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ يدیبز  ءاجر  نب  لیعامسا 

دوشن و زوریپ  دـناوخارف  يرای  هب  ار  امـش  هکنآ.دـیا  هدـنکارپ  تدـیقع  يأر و  هب  دـیا و  هدـمآ  درگ  اجکی  رد  نت  هب  هک  یمدرم  يا  »
هب ار  ناتنانمشد  امش  لامعا  دنادرگ و  تسس  ار  تخس  ياه  هرخص  امش  نخس.دنیبن  یگدوسآ  يور  دیوش  شریگنابیرگ  امش  هکنآ 
رب ام  رـس  زا  تسد  امرگ  ات  راذگب  : دیتفگ ، دییآ تکرح  رد  ناشیا  يوس  هب  امرگ  رد  هک  متفگ  رگا.دزادـنا  امـش  رب  نتفای  تسد  عمط 

یپرد یپ  هک  يرادماو  نوچ  ، دیآ رـس  ناتـسمز  ات  راذگب  : دیتفگ ، دـییآ تکرح  رد  ناشیا  يوس  هب  ناتـسمز  رد  هک  متفگ  رگا  دراد و 
یمن رواب  امش  نخـس  رگید.دیوج  یم  يزوریپ  رافوس  یب  ریت  زا  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دیوج  يزوریپ  امـش  زا  هکنآ.دهاوخ  تلهم 

یم عافد  هناخ  مادک  زا  دیرادن  يا  هناخ  رگید  هک  نونکا.دـنکفا  ییادـج  امـش  ام و  نایم  ادـخ.مدنب  یمن  دـیما  امـش  يرای  هب  مراد و 
هویش و ار  نآ  ناهارمگ  هک  دییآ  راتفرگ  يدادبتسا  هب  نم  زا  سپ  هک  دینادب.دیور  یم  داهج  هب  ماما  مادک  هارمه  نم  زا  دعب  ؟و  دینک

نآ ياّنمت  ماگنه  نآ  رد.دریگ  ياج  ناتیاهندرگ  رب  هدـنرب  ریـشمش  دـیآ و  رد  ناتیاه  هناخ  هب  رقف  و.تخاس  دـنهاوخ  شیوخ  تریس 
« .دش دهاوخ  نانچ  متفگ  ار  امش  هچنآ  يرآ.دیدش  یم  هتشک  دیدرک و  یم  گنج  نم  هارمه  دیدید و  یم  ارم  شاک  هک  دیراد 

زا.هدـش تنعل  تسا  ییاهدجـسم  كراـبم و  تسا  ییاهدجـسم  هفوـک  رد  :» تفگ یم  ناـشیا  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع : دـیوگ (1) هّیطع
ياج.تسا هدرک  انب  دجـسم  نآ  نمؤم  يدرم  ، تسین يژک  شا  هلبق  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب.تسا  ّینغ  ۀـلیبق  دجـسم  ، كرابم دـجاسم 

.تسا نیمز  فان  رد  نآ 

.دوش یم  هدوشگ  اجنآ  رد  يا  همشچ  هکنآ  زج  درذگ  یمن  يزور  یبش و  ، تسا فیطل  شنیمزرس 

.هرهب یب  دجسم  نآ  زا  دنا و  نوعلم  شمدرم.تسا  غاب  ود  شبناج  ود  رد 

نبا دجــسم  رگید  دـنناوخ  زاـمن  ،و  دـنیآ درگ  اـجنآ  رد  بـیغ  زا  یمدرم  هـک  اـسب  ، كراـبم تـسا  يدجــسم  ، یفعج دجــسم  رگید 
نآ رد  شریوصت  هدرک  ثوعبم  ادخ  هک  يربمایپ  ره  هک  تسا  يزبس  ةرخص  نآ  ریز  رد  دنگوس  ادخ  هب  كرابم  تسا  يدجسم  ، رفظ

.تسا هلهس  دجسم  نآ  و.تسا  شقن  هرخص 
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یلاوح رازکمن و  رب  هک  هدروآ  دیدپ  نآ  رد  يا  همشچ  دنوادخ  ، تسا ( مالـسلا هیلع  ) یتم نب  سنوی  دجـسم  هک  ءارمح  دجـسم  رگید 
.تسا يراج  نآ 

يور رب  هک  كامس  دجسم  فیقث و  دجسم  یلجب و  هّللا  دبع  نب  ریرج  دجسم  تسا و  سیق  نب  ثعشا  دجسم  ، هدش تنعل  دجـسم  اما 
« .هدش انب  نانوعرف  زا  یکی  ربق 

.دوب هفوک  ياهیکیدزن  رد  هراومه  هیواعم  ياهجارات  اه و  هلمح 

مدرم يا  هک  درک  زاغآ  نخس  تساخ و  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دندز هلمح  جارات و  هب  تسد  داوس  رد  نانآ  هک  دیوگ  یـسیع  نب  رکب 
یم عافد  نآ  زا  دـندوب  يا  هیرق  رد  ناـنمؤم  زا  نت  تفه  رگا  هک  دوب  یناـمز  ، دـنگوس ادـخ  هب.منیب  یم  هک  تسا  يراـگزور  مه  نیا 

.دندرک

: دیوگ یناّمح  دیزی  نب  هبلعث 

هب.دـندیود یم  مه  نامدرم  رگید  ، مدـیود دجـسم  هب  نم.دـییآ  درگ  دجـسم  رد  داد  رد  ادـن  يدانم  هاـگان  هب  هک  میدوب  رازاـب  رد  اـم 
رب یموق  هک  دوب  هدینش  اریز  نیگمشخ  ، دوب هتسشن  دوب  هدش  هتخاس  چگ  لگ و  زا  هک  يربنم  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع میدمآ  رد  دجـسم 

: تفگ یم  هک  مدینش.دنا  هتخات  داوس 

تسا هتفگ  نم  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  هب  مهزاب  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  ، ناه »
« .درک دهاوخ  ردغ  وت  اب  يدوز  هب  نم  تما  هک 

دنریگ تسد  هب  امش  راک  مامز  موق  نیا  هک  مراد  میب  نآ  زا  :» تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  مدینش  : دیوگ (1) يرازف هبجن  نب  ّبیسم 
تناما قح  نانآ  هکنآ  رگید  و.دینک  یم  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  امش  دنتسه و  دوخ  ياوشیپ  رادربنامرف  نانآ  هکنآ  یکی  ، ببس دنچ  هب 

دوخ نیمز  رد  امـش  دننک و  یم  حالـصا  دوخ  نیمز  رد  نانآ  هکنآ  رگید  هس  ، دینک یم  تنایخ  تناما  رد  امـش  دنروآ و  یم  ياج  هب 
دـنریگ و تسد  هب  امـش  راک  مامز  يرآ.هدـنکارپ  ادـج و  ناتقح  زا  امـش  دـندحتم و  عمتجم و  ناشلطاب  رب  نانآ  هکنآ  مراهچ  داسف و 

هکنیا رگم  دشابن  رهـش  رد  يا  هناخ  هیداب و  رد  يا  همیخ  دنراد و  شحابم  هکنآ  زج  دشابن  یمارح  هک  اجنآ  ات  دریگ  تدـم  ناشتلود 
و.شیایند يارب  یکی  دـیرگ و  یم  شنید  يارب  یکی  ، دـنیرگ یم  هک  ینیب  ار  نت  ود  هک  اجنآ  ات.دوش  لـخاد  نآ  رد  ناشمتـس  ملظ و 

.نایز یب  یهورگ  تموکح و  لاح  هب  دنمدوس  یهورگ  دنوش  میسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک 

نوچ هنوگ  نیدب  ، دنک یم  تمدخ  دوخ  رورس  هب  يا  هدرب  هک  ناسنآ  دننک  تمدخ  ار  ناگماکدوخ  هک  دنروبجم  مدرم  نامز  نآ  رد 
هب رگا  شدیریذپب و  درک  اطع  تیفاع  ناتیادخ  رگا  اهزور  نآ  رد.دهد  شمانـشد  دوش  رود  شرظن  زا  نوچ  دنک و  شتعاطا  شدنیبب 

.تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  وکین  تبقاع  هک.دینک  ربص  ، تخاس ناتیالتبم  الب 

رارق جاراـت  هلمح و  دروم  داوس  یحاوـن  هک  یماـگنه  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنک  یم  تیاور  دوـخ  باحـصا  زا  حـلاص  نب  ییحی 
نانآ يرادرس  ار  يراصنا  ةدابع  نب  دعس  نب  سیق  سپ.دش  راکیپ  بلطواد  سیمخلا  هطرـش  دناوخارف و  گنج  يارب  ار  مدرم  تفرگ 
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.دندیسر ماش  دودح  هب  ات  دنتفرب  نانآ  تخاس و  هناور  رکشل  هاگ  نآ.داد 
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یلو تسا  نامثع  نوخ  ماقتنا  هتـشاداو ، دربن  نیا  باکترا  هب  ار  وت  هچنآ  هک  يا  هتـشادنپ  وت  » هک تشون  هیواـعم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
زا جارخ  نتفرگ  هناـهب  هچ  هب.دوب  هچ  ناـمثع  لـتق  رد  همذ  لـها  هاـنگ  ، وت رب  ياو  ! تسا يرایـسب  ۀلـصاف  تلاـمعا  وـت و  راـتفگ  ناـیم 

.يرامش یم  زیاج  دوخ  يارب  ار  ناناملسم 

« .سرتب روج  متس و  تبقاع  زا  نکم و  نینچ  رگید  نک و  سب 

: تشون وا  خساپ  رد  هیواعم  و 

هب راک  نآ  رد  نم  يدوب و  هدـش  رود  قح  زا  هک  یلاـح  رد  ، دومن لوزعم  نآ  زا  ار  وت  هک  دروآ  رد  يراـک  هب  ارم  دـنوادخ  ، دـعب اـما  »
« .ناگمه دییأت  دروم  متسه  يا  هفیلخ  نم  مدیسر و  دوخ  ياهوزرآ  نیرتهب 

یتلذ يراوخ.دمآ و  دیهاوخ  راتفرگ  الب  هس  هب  نم  زا  دعب  هک  دینادب  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یلئاو  هّللا  دـبع  نب  بدـنج 
.ناراکمتس یگماکدوخ  دادبتسا و  هدنشک و  يریشمش  ، ریگ همه 

رب نم  زا  عافد  يارب  دوخ  ياهنوخ  دیدرک و  یم  میرای  دیدید و  یم  ارم  شاک  هک  دینک  وزرآ  درک و  دیهاوخ  دای  ارم  تالاح  نآ  رد 
.درادن رود  دوخ  تمحر  زا  ار  راکمتس  زج  ادخ  و.دیتخیر  یم  كاخ 

.درادن رود  دوخ  تمحر  زا  ار  راکمتس  زج  ادخ  : تفگ یم  داتفا  یم  دنسپان  ار  وا  هک  دید  یم  يزیچ  هاگره  بدنج  و 

نانآ یلو  دنیآ  تکرح  رد  گنج  هب  نتفر  يارب  هک  دناوخارف  ار  نانآ  زور  دنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ يدزا  هّللا  دبع  نب  بدـنج 
: دنار نخس  نینچ  مدرم  يارب  تساخ و  رب  سپ.دندیبنجن  ياج  زا 

ناتزردـنا.دیدیبنجن دوخ  ياـج  زا  امـش  دـییآ و  تکرح  رد  دـیوش و  جیـسب  دربن  يارب  هک  متـساوخ  امـش  زا  نم  ، مدرم يا  ، دـعب اـما  »
مدناوخ و زیمآ  تمکح  نانخس  ناتیارب.دیونش  یمن  نخس  یلو  دیراد  ییاهشوگ.بیاغ  لد  هب  دیرضاح و  نت  هب  امش.دیتفریذپن  ، مداد

نانچ منیب  یم  هک  ما  هدرواین  نایاپ  هب  نخس  زونه  ، مدناوخ ارف  نات  هشیپ  متـس  نانمـشد  داهج  هب  مداد و  ناتزردنا  وکین  ياهزردنا  هب 
دیدرگ و یمزاب  شیوخ  ياهیاج  هب  زاب  مراد  یمزاب  تسد  امش  زا  نوچ  و.دندش  هدنکارپ  ابـس  موق  هک  دیوش  یم  هدنکارپ  فارطا  هب 
دیریگ و یم  ربخ  اجنآ  اجنیا و  زا  دیناوخ و  یم  اهرعـش  دیروآ و  یم  اهلثم  رگیدکی  يارب  دـیهد و  یم  لیکـشت  هناتـسود  ياه  هقلح 

.تسد رب  ناتکاخ.دیراپس  یم  لیطابا  هب  لد  دیرب و  یم  دای  زا  ار  گنج  يارب  ندش  ایهم  هک  ناس  نآ.دیهد  یم  ربخ 

زج دندرکن  گنج  ناشیاه  هناخ  ناتـسآ  رب  یموق  چیه  دنگوس  ادـخ  هب.دـیور  ناشیازغ  هب  دـنیآ و  ناتیازغ  هب  موق  نیا  هکنیا  زا  شیپ 
هب هک  مراد  تسود.دنکب  دهاوخ  هک  راک  ره  نمشد  ات  دینز  یمن  يراک  هب  تسد  هک  دیتسه  امش  نیا  هّللا  و.دنداتفا  يراوخ  هب  هکنیا 

دینارتشا همر  نآ  دننامه  امش.مدرگ  هدوسآ  دیهد  یم  نم  هب  هک  یجنر  زا  موش و  يورایور  نانآ  اب  شیوخ  تریصب  تین و  ياضتقم 
یم ار  امش  ییوگ  ادخ  هب  دنگوس.دنوش  هدنکارپ  وس  رگید  زا  دندنویپ  مه  هب  وس  کی  زا  هاگره  دنا و  هدرک  مگ  شیوخ  نابراس  هک 

« .دیوش یم  هدنکارپ  بلاط  یبا  رسپ  درگ  زا  دیآ  هتخادگ  راکیپ  رونت  دوش و  هتخورفا  گنج  شتآ  نوچ  هک  منیب 

نب نامثع  هک  يدرکن  نانچ  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  هک  درک  زاغآ  نخس  تساخ و  رب  سیق  نب  ثعشا 
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رد نآ  دوب و  ییاوسر  درک ، نافع  نب  نامثع  هچنآ  ، وت رب  ياو  ناـیخزود  رورـس  يا  » هک داد  شخـساپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.درک ناـفع 
يوس زا  یتـنیب  ياـضتقم  هب  هکنآ  لاـح  ،و  درک مناوت  ناـنچ  هنوگچ  نم.تسد  رد  یتـجح  هن  دوب و  نید  ار  وا  هن  هک  دوب  یـسک  قح 

نمشد نامه  ، دوش هریچ  وا  رب  ات  دراذگاو  ار  نمشد  هک  یـسک  دنگوس  ادخ  هب.تسا  نم  تسد  رد  قح  منک و  یم  لمع  مراگدرورپ 
تسس و تسا  یلد  ار  یسک  نینچ.دزیرب  ار  شنوخ  درد و  رب  ار  شتسوپ  دیامن و  درخ  ار  شناوختـسا  دنک و  هکت  هکت  ار  شتـشوگ 

فارطا هب  رـس  ياه  هساـک  نآ  تبرـض  زا  هک  ناّرب  تسا  يریـشمش  ارم.مناـنچ  هن  نم  اـما  ، شاـب ناـنچ  يراد  تسود  رگا  وت.فیعض 
« .دنک نانچ  دهاوخ  هچ  ره  ادخ  دنزیرب و  اهدعاس  اهتسد و  دنوش و  هدنارپ 

: تفگ دوب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هناخبحاص  هک  يراصنا  دیز  نب  دلاخ  بویا  وبا 

امش دنوادخ.دیناسر  ، نخس رادهگن  ياهلد  دشاب و  ناشیاونش  ياهشوگ  هک  یناسک  شوگ  هب  شیوخ  نخس  نینمؤملا  ریما  ، مدرم يا  »
زا سپ  ار  ناناملسم  رورس  ناتربمایپ و  ّمع  رـسپ  وا.دیتفریذپن  ار  نآ  تسا  نآ  راوازـس  هک  نانچ  نآ  امـش  تشاد و  ینازرا  یتمارک  ار 

امـش یلو  دراد  لیـسگ  دـنا  هدرک  لالح  يادـخ  مارح  هک  یموق  داهج  هب  دزومآ و  نید  ار  امـش  ات  داد  رارق  امـش  نایم  رد  ناـتربمایپ 
زا زین  ار  ایح  مرش و  ایآ  ؛ دیناوتن ندیشیدنا  مدرم ، يا.هداهن  رب  رهم  هتسب و  ورف  تسا و  باجح  رد  ناتیاهلد  دیونش و  یمن  نارک  نوچ 

؟ دیا هداد  تسد 

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 يا 
چیه دزیر و  ناور  گیر  اهنآ  رب  هدنز  ياهداب و  دتفا و  نابایب  رد  ناشرکیپ  دنبوک و  ناشمکش  رب  ياپ  دننز و  ناشتروص  رب  دندرگ و 

نآ ات  ، هدوسرف هنهک و  نییوم  ياه  همیخ  سردنم و  ياه  هماج  زج  دـهدن  هانپ  دیـشروخ  نازوس  وترپ  امرـس و  امرگ و  زا  ار  اهنآ  زیچ 
هب دنکارپب و  لدع  موسر  داد و  هلـصیف  قح  يور  زا  ار  اهراک  وا  درک و  اطع  امـش  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  دـنوادخ  هک  هاگ 
خر دـیروآ و  ياـج  هب  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  ادـخ  هک  یتـمعن  ساپـس  موق  يا  دومن  لـمع  تسا  هدـمآ  ادـخ  باـتک  رد  هچنآ 
دوخ نمـشد  داهج  يایهم  دیراد و  هتخآ  اهریـشمش  « دنونـش یمن  هک  یلاح  رد  میدینـش  : دنتفگ هک  دیـشابم  یناسک  نوچ  و  ،» دیباتمرب
یم نابز  رب  يزیچ  هک  یتقو.دیرب  نامرف  دیونـشب و  دنهد  یم  ناتنامرف  نوچ  دییوگ و  خـساپ  دـنهد  یم  رد  ادـن  ار  امـش  نوچ.دـیوش 

« .دیشاب نایوگتسار  رامش  رد  ات  دشاب  نامه  زین  ناتلد  رد  هک  دیاب  دیروآ 

دنار و یم  نخس  رجآ  زا  هتخاس  يربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع مدوب و  هتسشن  دجـسم  رد  يا  هنیدآ  زور  : دیوگ يدسا  هّللا  دبع  نب  دابع 
نینمؤملا ریما  ای  : تفگ سپ.تفر  یم  شیپ  داهن و  یم  مدرم  رس  رب  ياپ  دمآ  دجسم  هب  ثعشا.دوب  اجنآ  رد  مه  ناحوص  نب  هعصعص 

ناـحوص نبا  دـش و  نیگمـشخ  نخـس  نیا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ینیب یم  دوـخ  وـت  دـنا و  هتفاـی  هبلغ  اـم  رب  يور  خرـس  یلاوـم  نـیا 
نیا هب  نداد  رفیک  زا  ارم  یـسک  هچ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا تلزنم  هیاـپ و  هچ  ار  برع  هک  دـش  دـهاوخ  موـلعم  زورما  : تفگ

یموق هک  یلاح  رد  دراد  یم  روذعم  دنتلغ  یم  دوخ  رتسب  رب  زورمین  ات  هک  مادناربتس  مدرم 
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هب دـنگوس.مدرگ  ناراکمتـس  زا  منک و  درط  ار  ناـنآ  هک  ییوگ  یم  ارم  ؟ دـننک یم  یهت  وـلهپ  دوـخ  رتـسب  زا  يراد  هدـنز  بش  يارب 
ناـنآ مسق  ادـخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم زا  هـک  دـیرفایب  ار  نارادـناج  دـینایور و  ار  هـناد  هـک  یـسک 

.دنیآرد نید  هب  ات  دیدز  یم  زاغآ  رد  ار  ناشیا  امش  هک  نانچمه  دیدرگزاب  نید  هب  ات  دز  دنهاوخ  ار  [ اهبرع ] امش

یم يرود  دوب و  رازیب  ناـنآ  زا  رمع  یلو  دوب  ناـبرهم  ناـنآ  هب  دـیزرو و  یم  هقـالع  یلاوم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یّبض  ةریغم 
.درک

سپ.دیشک رس  ثعـشا  ؟ تساجک يدومث  : تفگ یم  دنار و  یم  نخـس  ربنم  رب  هک  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ دعـس  نب  نامعن 
یم ( مالـسلا هیلع  ) یلع دنتخیرگ و  وا  اب  زین  مدرم  تخیرگب و  وا  دـش و  نینوخ  هکنانچ  دز  وا  تروص  رب  تشادرب و  هزیرگنـس  یتشم 

.هرهچ نیا  بحاص  داب  كاله  ، هرهچ نیا  بحاص  داب  كاله  : تفگ

: تفگ یم  دنار و  یم  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع : تفگ هک  دنک  تیاور  دوخ  ردپ  زا  دیعس  نب  ییحی 

مه ار  یناسک  درک و  كاله  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  زین  ار  یناسک  تلصخ  ود  نآ  دیناسر و  تکاله  هب  تلصخ  ود  ار  مدرم  هنیآره 
ریز هب  ربنم  زا  سپس.دزاس  هارمگ  ار  ناسنا  هک  یـسوه  اوه و  دربب و  دای  زا  ار  ترخآ  هک  ییوزرآ  : دنک كاله  دنیآ  امـش  زا  دعب  هک 

.دمآ

: تفگ ربمایپ  رب  مالس  دورد و  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  زاغآ  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ هتابن  نب  غبصا 

وا تیـصعم  زا  شنانمـشد  دنرب و  یم  دوس  وا  تعاطا  زا  شناتـسود  هک  ییادخ.منک  یم  شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  امـش  ، دـعب اما  »
تـسا تلالـض  هکنیا  ۀناهب  هب  ار  قح  درادنپ و  تیاده  ار  تلالـض  دمع  يور  زا  هک  یـسک  رذع  هک  دـینادب  و.دـندرگ  یم  دـنمنایز 

هب ار  نانآ  هک  تسا  نیا  دریگ  هدـهع  رب  شتیعر  باب  رد  دـیاب  ربهر  هک  يزیچ  نیرت  هتـسیاش  ، هنیآره و.دـیاین  هتفریذـپ  دـیوگ  كرت 
هچنآ زا  تسا و  هدرک  رما  ادـخ  هک  هنوگ  نامه  مینک  رما  ضیارف  ماجنا  هب  ار  امـش  هک  تسام  رب  دزاـس و  انـشآ  ناـش  ینید  فیاـظو 
هرابرد یمکح  هک  یـسک  زا  میراد و  ياپ  رب  کیدزن  رود و  مدرم  نایم  رد  ادخ  نامرف  و.مییامن  یهن  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  يادـخ 

یم دنتسه و  نتشیوخ  ياهاوه  اهوزرآ و  یپ  رد  دوخ  نید  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  هک  میناد  یم  ام  میرادن و  كاب  هدیدرگ  رداص  وا 
نمشد مییامن و  یم  ترجه  جنر  لمحت  مینک و  یم  داهج  ، ناگدننک داهج  اب  هارمه  میرازگ و  یم  زامن  نارازگزامن  اب  ام  هک  دنیوگ 

.دنناسر یم  ماجنا  هب  مه  رگید  مدرم  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا  همه.میشک  یم  ار 

تـسرد زامن  تقو  نآ  رد  زج  هدرک و  ررقم  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتقو  ار  زامن.تسین  ندرورپ  لد  رد  وزرآ  يزاسرهاظ و  هب  نامیا 
رد رهظ  زامن  تقو  و.دوش  مارح  راد  هزور  رب  ندـیماشآ  ندروخ و  ددرگ و  يرپس  بش  هک  تسا  یتقو  حبـص  زامن  تقو  سپ.دـشابن 

هک تسا  ینامز  نیا  کلف و  زا  تسا  دیشروخ  لاوز  تقو  زا  ناتسمز  رد  دوش و  وت  ردق  هب  وت  ۀیاس  هک  تسا  یتقو  ناتسبات  يامرگ 
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زونه دیشروخ  هک  تسا  یتقو  رصع  تقو  .دوجس  عوکر و  رد  هدرک  ررقم  ادخ  هک  یطورـش  اب.ینیب  دوخ  تسار  يوربا  رب  ار  باتفآ 
خـسرف ود  نیگنـس  يرتشا  رب  يدرم  هک  تسا  ینامز  تدـم  ردـق  هب  نآ  تدـم  تسا و  هدـییارگن  يدرز  هب  تسا و  كانبات  دـیفس و 
يرخآ ءاشع  تقو  دنک و  یم  راطفا  راد  هزور  هک  تسا  دیشروخ  بورغ  زا  برغم  تقو.دنک  بورغ  دیشروخ  هاگ  نآ  تفر و  دناوت 

ادـخ دـباوخب  ماگنه  نیا  رد  هدـناوخان  ءاـشع  زاـمن  سک  ره.بش  زا  یثلث  اـت  دورب  قفا  یخرـس  دـسر و  ارف  بش  هک  تسا  یناـمز  زا 
.دربب شنامشچ  زا  باوخ 

.« (1) تسا هتشگ  بجاو  نیعم  ياهتقو  رد  نانمؤم  رب  زامن  » زامن تاقوا  دوب  اهنیا 

دننک 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  یم  يرود 

هاگ.تسا نمـشد  اب  تدـهاجم  تساـهمارح و  زا  باـنتجا  داـهج.تسا  هدرکن  داـهج  هک  یلاـح  رد  ، ما هدرک  داـهج  : دـیوگ یم  یکی 
تلـصخ ببـس  هب  دگنج  یم  يدرم.دنهاوخ  یمن  يورخا  رجا  ادخ و  رکذ  زج  دنگنج و  یم  مه  وکین  دـنور و  یم  گنج  هب  یمدرم 

هب تسوا  رد  هک  سرت  تلصخ  ببس  هب  يدرم.دسانشن  هچ  دسانـشب و  ار  وا  هچ  دنک  یم  تیامح  سک  ره  زا  تسوا و  رد  هک  يریلد 
،و دـشاب گرم  شا  هرمث  اسب  ندرک  راکیپ.دـنک  یم  میلـست  نمـشد  هب  مه  ار  شردام  شردـپ و  لاح  نیا  رد  ددرگ  یمن  راکیپ  درگ 

.دگنج یم  شیاه  هچب  هنال و  زا  عافد  هب  مه  گس  هنرگو  دنک  یم  راکیپ  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يزیچ  رد  يرگراکیپ  ره  شزرا 

ررقم ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  ار  یتاکز.درک  بانتجا  دیاب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هک  نانچمه  ، تساهمارح زا  بانتجا  هزور 
تسا یسک  هدز  تراغ  ؛ دیبایرد کین  مهد  یم  امش  هب  هک  ار  يزردنا.دیآرس  نآ  رب  لاس  دیراذگم  دیزادرپب و  رطاخ  بیط  هب  هتشاد 

یهاوخکین مدرک و  هظعوـم  ار  امـش  هک  دـینادب.دریگ  دـنپ  نارگید  زا  هک  تسا  یـسک  تخبکین  دنـشاب و  هدوـبر  وا  زا  ار  شنید  هک 
.مبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  امش  دوخ و  يارب  منز و  یم  ار  دوخ  فرح.تشاد  دیهاوخن  ادخ  ربارب  رد  يا  هناهب  رگید  مدومن 
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هکم مدرم  رب  يواهر  ةرجش  نب  دیزی  ۀلمح 

وا اب  هیلع  هّللا  همحر  یحایر  سیق  نب  لقعم  ییورایور  و 

زا ار  یسک  ادابم  مهن  یم  نایم  رد  وت  اب  ار  يزار  : تفگ دناوخارف و  ار  يواهر  ةرجـش  نب  دیزی  هیواعم  : دیوگ نیعق  نب  ورمع  نب  رباج 
هک دوخ  ةریشع  نادناخ و  ادخ و  مرح  هّللا و  تیب  نانکاس  رس  رب  ار  وت  يور  نوریب  ماش  نیمزرس  ۀمه  زا  هک  ینامز  ات  ینک  هاگآ  نآ 

نامثع و نالتاق  زا  تسا  يدرم  اجنآ  یلاو.متـسرف  یم  - دیآ یم  نوریب  غرم  مخت  زا  هجوج  هک  ناس  نآ  - ما هدمآ  نوریب  نانآ  نایم  زا 
- يآ تکرح  رد  سپ.دوـش  ادـخ  هب  یکیدزن  وـت و  لد  اـم و  لد  يافـش  ببـس  وا  زا  ماـقتنا.هتخیر  نیمز  رب  وا  نوـخ  هـک  یناـسک  زا 
ام يوریپ  تعاطا و  هب  ار  اهنآ.دید  یهاوخ  دنا  هدـمآ  جـح  يارب  هک  ار  یمدرم  اجنآ  رد  ییآ  دورف  هکم  رد  ات  - داهد تکرب  تیادـخ 

گنج هب  یلو  نک  هّجاحم  نانآ  اب  نابز  هب  دـنتفاترب  خر  رگا  و.ریذـپب  نانآ  زا  رادـب و  نانآ  زا  تسد  ، دـندرک تباجا  رگا.نک  توعد 
مناـشیا و ياـقب  ناـهاوخ  نم  دنتـسه و  نم  ةریـشع  لـصا و  ناـنآ  اریز.یـشاب  هتفگ  ییوـگب  ناـنآ  هب  هک  ما  هـتفگ  هـچنآ  اـت  زادرپـم 

.ریگ هدهع  رب  ار  جح  روما  ناوخب و  زامن  مدرم  رب  سپس.مرادن  شوخ  ار  ناشندنکرب 

ارم زاین  يونشب و  نم  نخـس  هک  هاگنآ  ات  تفر  مهاوخن  یتسرف  یم  ارم  هک  ییاج  هب  نم  هک  : تفگ ار  هیواعم  يواهر  ةرجـش  نب  دیزی 
.يروآرب

.يوگب ییوگب  دیاب  هچ  ره  نونکا  ، داب نینچ  : تفگ هیواعم 

هّللا زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  تسا و  شیاتـس  ساپـس و  راوازـس  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  ساپـس و  : تفگ هرجـش  نب  دـیزی 
ناحلاص عمجم  ادخ و  موق  يوس  هب  ارم  وت  ، دعب اما.تسوا  ربمایپ  وا و  ةدنب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم و.تسین  نایناهج  راگدرورپ 

دیما نآ  رد  هک  منک  يراک  مدنسپ و  یم  دوخ  هک  منک  راتفر  هنوگ  نادب  اهنآ  اب  مور و  اهنآ  يوس  هب  هک  يدنسپ  یم  رگا  ، یتسرف یم 
یب لد  رد  فوـخ  داـجیا  اـهنآ و  نتـشک  مدرم و  رب  متـس  نم  راـک  یهاوـخ  یم  رگا  ،و  تفر مهاوـخ  هک  دـشاب  وـت  هب  اـهنآ  نتـسویپ 

.يامن نآ  دزمان  ار  يرگید  دیاین و  نم  زا  راک  نیا  ، مریذپن سک  چیه  زا  يرذع  چیه  دشاب و  ناهانگ -
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.مدونشخ وت  شور  هار و  زا  هک  دیامنب  هار  تیادخ  هک  ور  دوخ  هار  هب  : تفگ هیواعم 

دمآ نوریب  قـشمد  زا.دوـب  هیواـعم  اـب  نیفــص  گـنج  رد  دوـب و  یناـمثع  یلو.دوـب  سرت  يادـخ  دــباع و  يدرم  هرجــش  نـب  دــیزی 
؟و يور یم  اجک  هب  دندیسرپ  یم  وا  زا  ،و  دندومن یم  ریخ  ياعد  هباحـص  قح  رد  دندرک و  یم  شتعیاشم  هک  قشمد  ناگرزب.ناباتش 

باتـش زا  یمدآ  » هّللا ناحبـس  : تفگ ، دندشن یـضار  خساپ  نیدب  نوچ  و.تسناد  دیهاوخ  دـهاوخ - ادـخ  رگا  - يدوز هب  : تفگ یم  وا 
: تفگ تفرگ و  شیپ  رد  شیوخ  هار  سپس.دیتسناد  هک  دیرادنپ  لاح  « هدش هدیرفآ 

اهنآ يوس  هب  ار  رکـشل  نیا  هک  تمرح  لها  نایم  دور و  یم  هکم  بوص  هب  هک  رکـشل  نیا  نایم  هک  يا  هدرک  ررقم  رگا  ، ایادـخ راـب  »
،و دندش کیرـش  مولظم  ۀفیلخ  نامثع  لتق  رد  هک  یناسک  اب  گنج  زا  نم  هک.رادرانکرب  نآ  زا  ارم  ، دوش ریگرد  یلادج  ، دنا هداتـسرف 

گنج زا  یلو  مرادن  ما و  هتـشادن  كاب  دنتـشادن  هگن  شتمرح  دندماین و  رد  وا  تعاطا  رد  ای  دنتـشاذگاو  ار  وا  هک  یناسک  اب  گنج 
« .مسرت یم  يا  هتشاد  ررقم  ام  رب  ار  نآ  تمرح  هک  وت  مرح  رد 

راپسهر اجنآ  زا  دندیسر و  يرقلا  يداو  هب  ات  دنتفرب  نانیا  ، داتـسرفب همدقم  رب  ار  یخونت  ریمن  نب  ثراح  دنارب و  هرجـش  نب  دیزی  سپ 
.دندمآ رد  هکم  هب  هّجحلا  يذ  مهد  رد  ات  دنتفر  دندش و  هفحج 

هفحج زا  زونه  دنوش و  یم  کیدزن  هکم  هب  نانآ  هک  دینـش  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  مثق  : دیوگ يراصنا  دعـس  نب  لهـس  نب  سابع 
يارب دروآ و  درگ  ار  هکم  مدرم  مثق.دوـب  يرجه  لاس 39  ، لاس نیا  دوب و  هکم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  مثق.دندوب  هدـماین  نوریب 

: تفگ سپس  ، دروآ ياج  هب  یلاعت  يراب  يانث  دمح.دنار و  نخس  ناشیا 

میور و هلباقم  هب  ات  دینک  جیسب  دیزیخرب و  دیراد  افو  دوخ  تعیب  تعاط و  رب  رگا.دیآ  یم  امش  رس  رب  ماش  زا  میظع  يرکشل  ، دعب اما  »
ینامز مدرم  «. دنز یم  نیمز  رب  ار  يأر  بحاص  دناریم و  یم  ار  هشیدنا  بیرف  اریز  دیبیرفن  ارم  دییوگب و  دیراد  لد  رد  هچ  ره  ، هن رگا 
ناـمثع نبا  هبیـش.دیآ  ریز  هب  هک  تساوـخ  دـیدرک و  ناـیب  دـیتشاد  لد  رد  هچنآ  ، يرآ : تـفگ مثق.دـنتفگن  چـیه  دـندنام و  شوماـخ 

ّمع رسپ  ام و  ریما  وت  میدنبیاپ و  شیوخ  تعیب  تعاط و  رب  ام.نکم  دب  نامگ  ربم و  ام  هب  دب  ۀشیدنا  ریما  يا  - دزرمایب تیادخ  :- تفگ
ناروتـس مثق  سپ.نامناوت  تقاط و  ردق  هب  یلو  میرب  تنامرف  یهد  نامرف  رگا  مییوگ و  تخـساپ  یناوخب  ار  ام  رگا.یتسه  ام  ۀـفیلخ 

.دریگ يرانک  هکم  زا  هک  تساوخ  داهن و  نآ  رب  دوخ  راب  دروایب و  شیوخ 

هدروآ دوخ  ناروتس  : دنتفگ.دوب یتسود  ناشنایم  ؟و  تساجک مثق  هک  دیسرپ  دمآ و  يردخ  دیعس  وبا  : دیوگ دعس  نب  لهس  نب  سابع 
شیپ هثداح  نامه  : تفگ ؟ يراد گنهآ  هچ  : تفگ درک و  مالس  وا  رب  تفر و  وا  دزن  دیعـس  وبا.دور  نوریب  هکم  زا  ات  هد  اهنآ  رب  راب  و 

.مورب هکم  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  مدید.تسین  ، منک عافد  رهش  زا  دوخ و  زا  مناوتب  نآ  اب  هک  يرکشل  ارم  يا و  هدینش  هک  هدمآ 

: تفگ دیعس  وبا.مهد  یم  تاجن  شیوخ  ناج  هنرگو  مگنج  یم  دمآ  درگ  یهاپس  نم  يارب  رگا 

يرادرس هب  هفوک  زا  يرکشل  هک  دنتفگ  دندمآ و  یقارع  ناناگرزاب  نایجاح و  هک  مدوب  هنیدم  رد  زونه 
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نادنزرف زا  یسک  دسر  ام  يرای  هب  رکـشل  نآ  ات  هک  ، دیعـس وبا  يا  تسا  دیعب  : تفگ مثق  .دیآ  یم  وت  يرای  هب  یحایر  سیق  نب  لقعم 
یلاح رد  یهاوخ  شزوپ  هچ  برع  دزن  يروآرذع و  هچ  تّمع  رـسپ  دزن  ، دانک تمحر  تیادخ  : تفگ دیعـس  وبا.دشاب  هدنام  هدنز  ام 

ار تنمـشد  یناوت  یمن  زگره  ، دیعـس وبا  يا  : تفگ مثق.یـشاب  هداهن  زیرگ  هب  ياـپ  وت  دـشاب  هتفرگ  رد  يزیوآ  لادـج و  هکنآ  یب  هک 
دتـسب و همان  دیعـس  وبا.ناوخب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوخ  تسود  ۀـمان.دیما  هدـعو و  اـب  ینک  عاـفد  دوخ  میرح  زا  یهد و  تسکش 

: دوب هدمآ  نآ  رد  دناوخب 

.داب وت  رب  مالس.سابع  نب  مثق  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ةدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نانیا.دـنا هداتـسرف  هکم  هب  جـح  مسوم  رد  ار  مدرم  زا  یتعامج  هک  هداد  ربخ  هتـشون و  نم  هب  یبرغ  یحاون  رد  نم  سوساج  ، دـعب اما 
ات دننک  یم  تیـصعم  ار  هدـننیرفآ  دـنزیمآ و  یم  لطاب  هب  قح.انیب  مشچ  هن  تسه و  ناشیاونـش  شوگ  هن  هک  لدروک  دنتـسه  یمدرم 

لاح دروآ و  رد  ناکین  راوج  رد  ناشیادخ  هک  دنراد  وزرآ  تقو  نآ  دننک  بلط  ار  ایند  ات  دنهد  یم  ار  نید  دنرب و  نامرف  ار  قولخم 
ناملـسم نادرم  ریلد  زا  یعمج  نم.دنهدن  رفیک  يدب  هب  زج  ار  راکدب  دشاب و  هدرک  ریخ  راک  هک  دبای  یم  تسد  ریخ  هب  یـسک  هکنآ 

نامرف ار  لقعم  و.مداتـسرف  امـش  يوس  هب  یحایر  سیق  نب  لقعم  اـب  ینعی  هدیدنـسپ  ییاوقت  عرو  ـالاو و  يرهوگ  اـب  يدرم  هارمه  ار 
تسوت کیدزن  رد  هک  ره  اب  وت.دنک  رب  زاجح  نیمزرـس  رـسارس  زا  ار  نانآ  ات  دزادنارب  ناشراثآ  دنک و  بیقعت  ار  نامجاهم  هک  مداد 

راک رد  هک  دـسر  ربخ  نم  هب  ادابم.يامن  عافد  تسا  تما  هاوخکین  هک  دوخ  ياورنامرف  زا  نک و  يرادـیاپ  نمـشد  لباقم  رد  زیخرب و 
دـشاب وت  ةویـش  اهیتخـس  ۀمه  رد  يرادیاپ  ربص.يا و  هدیـشارت  يا  هناهب  رذـع و  ای  يا  هدومن  یناوتان  راهظا  ای  يا  هدرک  یتسـس  دوخ 

« .مالسلا و.زاس  رود  دوخ  زا  زرل  سرت و  ثداوح  ربارب  رد  شابم و  نتشیوخ  یب  نکم و  یتسس 

هیلع ) یلع رکـشل  رب  ماـش  رکـشل  هک  ما  هدینـش.لصاح  هچ  هماـن  نیا  زا  : تفگ ساـبع  نب  مـثق  ، دروآ ناـیاپ  هـب  هماـن  دیعـس  وـبا  نوـچ 
؟ دسر هکم  هب  جح  مسارم  نتفای  نایاپ  زا  شیپ  وا  رکشل  ، تسا نکمم  ایآ.دنا  هتفرگ  یشیپ  ( مالسلا

زا دنسانش و  یم  ار  وت  قح  دننیب و  یم  ار  وت  راک  نیا  مدرم  يا  هدنکفا  جنر  هب  نتـشیوخ  تماما  یهاوخکین  يارب  وت  : تفگ دیعـس  وبا 
يادخ ار  مرح  انامه  یشاب  مرح  رد  وت  دنسرب و  نایماش  رگا.يا  هدرازگ  يا  هتـشاد  هدهع  رب  هک  هفیظو  نآ  يا و  هتـسر  نانآ  تمالم 

.هداد رارق  نما  ناکم  یلاعت 

.مینک نانچ  زین  هک  تسا  راوازس  زورما  میتشاد و  یم  مرتحم  ار  مرح  مالسا  زا  شیپ  ام 

ات تفگ  ار  يدانم  هاگ  نآ.دش  لخاد  هکم  هب  ات  دمایب  يواهر  ةرجش  نب  دیزی.دنام  هکم  رد  مثق 
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هیورت زور  زا  شیپ  زور  کی  وا  ندـمآ.دوش  ام  ۀطلـس  اـم و  راـک  ضرعتم  هک  یـسک  رگم  دـنناما  رد  یگمه  مدرم  هک  دـهد  رد  ادـن 
هک دنتـساوخ  دـنتخادرپ و  دـش  دـمآ و  هب  فرط  ود  ناـیم  ناـحلاص  هباحـص و  زا  هورگ  نآ  راـصنا و  شیرق و  دـش  نینچ  نوـچ.دوب 

.دندش لدشوخ  حلص  نیا  زا  فرط  ود  ره  دننک و  هحلاصم 

مرح رد  تساوخ  یمن  دوب و  اسراپ  يدرم  هرجـش  نب  دـیزی  اما  ، تشادـن داـمتعا  ناـنآ  یهاوخکین  هکم و  مدرم  هب  ساـبع  نب  مثق  اـما 
.دیاز يرش  وا  زا  هبعک 

: تفگ سپس  ، دروآ ياج  هب  قح  يانث  دمح و  تساخ و  رب  هرجش  نب  دیزی  : دیوگ نصحم  نب  ورمع 

مرازگب و هعمج  زامن  منک و  تماما  زامن  رد  امش  رب  هک  دنا  هداتسرف  ارم  ، دیا هدمآ  جح  هب  هک  یناسک  يا  مرح و  نانکاس  يا  ، دعب اما  »
زا زین  ام  دناوخب و  زامن  ام  اب  دهاوخ  یمن  تسا و  جنر  رد  ام  ندـمآ  زا  رهـش  نیا  یلاو  هک  مدـید.منک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

.میراد تهارک  وا  اب  ندرازگ  زامن 

رگا.دنیامن ادتقا  وا  هب  زامن  رد  دننک و  رایتخا  ار  یکی  ات  میراذگاو  ار  هکم  مدرم  ام و  هن  دنک و  تماما  زامن  رد  وا  هن  دهاوخ  یم  رگا 
مرازگ و یم  زامن  مدرم  رب  مهاوخب  رگا  ، تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب   . دز میهاوخزاب  رس  زین  ام   ، دنززابرـس داهنـشیپ  نیا  زا  وا 

مرح نیا  تمرح  هک  مهاوخ  یمن  دنگوس  ادخ  هب.مرب  یم  ماش  هب  منک و  یم  ریگتسد  دننک  یم  عافد  وا  زا  هک  ار  شنارای  همه  ار و  وا 
« .منکشب ار 

نم مه  هک  يوگب  ار  وا  نک و  تاقالم  ار  درم  نیا  ، دانک تمحر  تیادخ  : تفگ دمآ و  يردخ  دیعـس  وبا  دزن  ، هرجـش نب  دـیزی  سپس 
ادـخ هب.دـننیزگ  رب  شیوخ  زامن  تماما  هب  دـنهاوخ  یم  ار  هک  ره  ات  راذـگاو  ار  هکم  مدرم.يوجب  وت  مه  میوج و  یم  راـنک  زاـمن  زا 

يادـخ و يدونـشخ  زج  يدینـش  هک  تشاداو  ینخـس  هب  ارم  هچنآ  یلو  مراد  لیـسگ  ماش  هب  ار  ناـشیا  ار و  وت  مهاوخب  رگا  دـنگوس 
.دراد رتهب  ینایاپ  تسا و  رتکیدزن  يراگزیهرپ  هب  راک  نیا  اریز  دوبن  وا  مرح  تمرح  تشادهگن 

.وت ۀشیدنا  زا  رتهب  شا  هشیدنا  دشاب و  رتکیدزن  باوص  هب  وت  زا  شراتفگ  هک  ما  هدیدن  ماش  مدرم  زا  يدرم  : تفگ ار  وا  دیعس  وبا 

زا ود  ره  سپ.تفگب  دوب  هتفر  هچنآ  ؟و  دومن وـت  قـح  رد  یگرزب  یکین  هچ  ادـخ  هک  ینیب  یمن  : تفگ تفر و  مثق  دزن  هب  دیعـس  وـبا 
نب دیزی  دندرازگب  شیوخ  جح  مدرم  نوچ.دروآ  ياج  هب  زامن  وا  دندیزگ و  رب  ار  نامثع  نب  هبیش  مدرم  دنتسج و  هرانک  زامن  تماما 
نب لقعم  هاپس  رادرس.تسا  هتشگزاب  ماش  هب  هک  دنتسناد  و.دیـسر  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاپـس  لاح  نیا  رد   . دیدرگزاب ماش  هب  هرجش 

دوـب ناـنآ  اـب  هچ  ره  دـندرک و  ریـسا  ار  يرفن  دـنچ.دوب  هتفر  مه  يرقلا  يداو  زا  هک  دیـسر  وا  هب  یناـمز  و.دـنار  وا  یپ  زا  دوـب  سیق 
دوب هیواعم  دزن  رد  وا  نارای  زا  هک  یناریـسا  ۀیدف  ار  ناریـسا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع  . دنتـشگزاب ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  دزن  دنتفرگ و 

.دومن دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق 

هریچ امش  رب  - نایماش ینعی  - موق نیا  هک  منیب  یم  : تفگ ار  هفوک  مدرم  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما 
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هب يور  امـش  شتآ  هتفرگ و  الاب  ناشراک  هک  منیب  یم  اریز  : تفگ ؟ ییوگ یم  تجح  هچ  هب  نیا  نینمؤملا  ریما  اـی  : دـنتفگ .دـنا  هدـش 
امـش دـندحتم و  هک  منیب  یم  ار  نانآ  ، ناوتان تسـس و  امـش  دنـشوک و  تخـس  دوخ  راـک  رد  هک  منیب  یم  ار  ناـنآ  ، هداـهن یـشوماخ 

زا سپ  هک  دینیب  یم  دنوش  زوریپ  امـش  رب  رگا  دنگوس  ادـخ  هب.نامرفان  امـش  و.دـندوخ  ماما  رادربنامرف  هک  منیب  یم  ار  نانآ  ، هدـنکارپ
یم ار  امش.دننک  یم  جارات  ار  امش  دالب  عفانم  ،و  دنا هدش  کیرش  امش  دالب  رد  هک  منیب  یم  دوب  دنهاوخ  راکبان  ینارورس  ار  امش  نم 

هب.دییامن ظفح  ار  ادخ  مرح  تمرح  دیناوت  یمن  دینک و  عافد  دوخ  قح  زا  دیناوت  یمن  دیلول و  یم  مه  رد  اهرامـسوس  نوچ  هک  منیب 
یتلزنم ماقم و  ره  و.دنهد  یمن  ارف  شوگ  ناتیهاوخداد  هب  دنراد و  یم  مورحم  ناتقح  زا  دنشک و  یم  ار  امـش  ءاّرق  هک  منیب  یم  نایع 
دیرگنب ار  ریـشمش  دادبتـسا و  تیمورحم و  هک  ماگنه  نآ  رد.دنراد  یم  برقم  ار  ماش  لها  دـنراد و  یم  شغیرد  امـش  زا  تسه  هک 

هک دروآ  دیهاوخ  دای  هب  هاگ  نآ.دیدرک  یتسـس  داهج  رد  ارچ  هک  دش  دیهاوخ  نوزحم  تفرگ و  دیهاوخ  نادند  هب  تمادـن  تشگنا 
.دنکن ناتدوس  سپ  ناز  ینامیشپ  هک  یلاح  رد.دوب  عفانم  هچ  داهج  رد 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نانمشد  نایوجبیع و  ةرابرد 

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

تفر ربنم  هب  ( مالسلا هیلع  - ) یلع.تسا هتفرگ  بیع  وا  زا  هدش و  ربنم  رب  ماش  رد  صاع  نب  ورمع  هک  دیسر  ربخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب 
: تفگ دروآ و  ياج  هب  دنوادخ  يانث  دمح و  و 

دنک یم  ثبع  ياهراک  هک  هچیزاب  بعل و  لها  تسا و  عبط  خوش  يدرم  یلع  هک  تسا  هتفگ  ماـش  مدرم  هب  .(1) هغبان رسپ  زا  اتفگش  »
ادخ و زا  سرت  گرم و  ندرک  دای  ایآ.هدوشگ  نابز  دولآ  هانگ  ینخس  هب  هتفگ و  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب.دنک  یم  نینچ  هراومه  و 

یم غورد  دیوگ و  یم  وا  تسا و  غورد  نخـس  ، نانخـس نیرتدب  هک  دینادب   . دراد یمنزاب  دنـسپان  ياهرادرک  نیا  زا  ار  وا  رامـش  زور 
دزرو و یم  لخب  دنهاوخ  يزیچ  وا  زا  نوچ  دهاوخ و  یم  هزیتس  اب  دهاوخ و  یم.دـنک  یم  هدـعو  فالخ  دـهد و  یم  هدـعو  ، دـیوگ
رما و هتسشنن  اهقرف  رب  اهریـشمش  زونه  هک  هاگ  نآ  ات  ، دسر ارف  گنج  نامز  نوچ.دلـسگ  یم  يدنواشیوخ  دنویپ  دنکـش و  یم  نامیپ 

شیوخ تروع  دیاشگب و  راولـش  زا  دنب  دتفا و  افق  رب  دنک و  راکـشآ  شیوخ  تدیکم  دسر  ارف  راتـشک  نوچ  دنک و  یم  ناوارف  یهن 
.دنادرگ تشز  ار  شتروص  ادخ  داب و  وا  رب  تحابق.دیامنب 

هبعش نب  هریغم  : دوب ناشیا  زا  و 

هراوـمه هریغم  منک و  یم  راسگنـس  ار  هریغم  مروآ  تسد  هب  یتردـق  رگا  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  : دـیوگ (2) نامعن نب  یلع 
.درک یم  بیع  ار  یلع 

.دمآ نایم  هب  هیواعم  اب  وا  دجو  هبعش  نب  هریغم  زا  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  : دیوگ هّللا  دبع  بدنج 

لوـسر دزن  هب  دوـبر و  یلاـم  دـش و  بکترم  یلتق  دوـخ  موـق  ناـیم  رد  هک  دوـب  ببـس  نیا  هب  وا  ندروآ  مالـسا  ؟ تسیچ هریغم  : تفگ
وا رد  سک  چیه  هدروآ  مالـسا  هک  نامز  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب.دـش  هدـنهانپ  وا  هب  دروآ و  مالـسا  دـمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا

: دوب فیقث  ۀلیبق  زا  وا.تسا  هدیدن  یعوشخ  عوضخ و 

نارگیرای دنگنج و  نازورفا  شتآ  دنیوج و  يرود  قح  زا  هک  تمایق  زور  ندیسر  زا  شیپ  نانوعرف 
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.تسا صاع  نب  ورمع  ردام  مان  هغبان  - 1
هیلع ) اـضر ماـما  باحـصا  زا  تسا  فورعم  تلـالج  قوثو و  هب  هعیـش  دزن  رد.تسا  یعخن  ملعا  ناـمعن  نب  یلع  نسحلا  وـبا  دارم  - 2

.دور یم  رامش  هب  ( مالسلا
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برع دوخ  ییوگ  هکنانچ  ، دـنراد نمـشد  ار  برع  دنـسانش و  یمن  ناـمیپ  دـهع و  هک  دـنرادغ  یمدرم  فیقث  هک  دـینادب.ناراکمتس 
سق رد  هـک  (2) دوعـسم نب  دـیبع  وبا  (1)و  دوعـسم نب  هورع  هلمج  زا  ، دـنا هدوبن  مک  مه  حـلاص  ناـمدرم  ناـنآ  ناـیم  رد  هتبلا.دنتـسین 

.دیامن یم  بیجع  فیقث  ۀلیبق  نایم  رد  حلاص  درم  دنچ  ره  دش  هتشک  تارف  لحاس  رب  فطانلا 

.هبقع نب  دیلو  رگید  و 

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 
زا رگا  :» دوـمرف هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع قـح  رد  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نخـس  نیا  هـک  تـسا  يرعـش  ار  وا.داد  هدـعو  شتآ 

دنک و یم  در  « .درک دهاوخ  يربهر  تسار  هار  هب  ار  امـش  تفای و  دیهاوخ  شا  هدش  تیاده  هدننک و  تیاده  دـینک ، يوریپ  ( یلع ) وا
: تسا نیا  تیب  نآ 

هلمحب ریعبلا  لض  دق  کی  ناف 

ایداه ناک  ایدهم و ال  کی  ملف  دشاب  هدش  مگ  هدرک  یم  لمح  ار  وا  هک  يرتش  رگا 

.(4) هدننک تیاده  هن  دوب و  هدش  تیاده  هن  وا  سپ 

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  رد  هلآ )

هدش رامیب  تخـس  دیلو.دنتـشذگ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  رب  دنتفر  یم  هبقع  نب  دـیلو  تدایع  هب  هک  یعمج  : دـیوگ یّبض  ةریغم 
ادخ دزن  ما  هدرک  رگید  مدرم  اب  هچ  ره  زا  : تفگ ( مالسلا 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  مدرک  هبوت 

هللا یلص  ) ربمایپ هک  دیرفایب  ار  مدرم  دینایور و  ار  هایگ  هکنآ  هب  دنگوس  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  مدینـش  : دیوگ شیبح  نب  ّرز 
.دنکن ینمشد  وت  اب  قفانم  زج  درادن و  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  : تفگ یم  نم  ةرابرد  ( هلآ هیلع و 

قفانم ره  زا  درادب و  تسود  ارم  هک  هتفرگ  نامیپ  نمؤم  ره  زا  یلاعت  يادـخ  : تفگ هک  دـنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ینرع  هّبح 
.درادن تسود  ارم  دنهد  قفانم  هب  ار  ایند  رگا  دنکن و  ینمشد  نم  اب  دننز  يور  رب  ریشمش  اب  ار  نمؤم  رگا.دراد  نمشد  ارم  هک 
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رس رب  ناج  درب و  دوخ  موق  نایم  هب  مالسا  تراشب  دوب و  رضاح  هیبیدح  حلص  رد  تشاد  هینک  دوعسم  وبا  ، یفقث دوعـسم  نب  هورع  - 1
.ع فرح  هباصالا  باعیتسالا 112/3  كر  داهن  راک  نیمه 

باب هباصالا  كر.داهن  ياپ  وا  رـس  رب  لیپ  دنیوگ.دش  هتـشک  نایناریا  اب  دربن  رد  هک  تسا  راتخم  ردپ  یفقث  دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  - 2
.نیعلا فرح  ینکلا 
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هدجس ةروس  هدش  لزان  وا  ةرابرد  َنوُوَتْسَی  هراشاال  ًاقِساهراشاف  َناهراشاک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناهراشاک  ْنَمَف  ۀیآ َأ  هک  دنیوگ  نارسفم  - 3
یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  : كر.تارجح هروس  زا  ۀیآ 6  تسوا  باب  رد  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساهراشاف  ْمُکَءاهراشاج  ْنِإ  ۀـیآ  زین  ۀیآ 18 و 

دیدحلا 364/1.
هک زین  رتشا  دنچ  یلو  دندرک  نفد  فجن  رد  ار  وا  كرابم  رکیپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هعقاو  نیا  هب  هراشا  - 4
زا یکی.دنا  هدرب  رگید  ياج  هب  ای  هنیدم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رکیپ  هک  دنرادنپ  مدرم  ات  دنداتـسرف  ییوس  هب  تشپ  رب  یتوبات  کی  ره 

تاراغلا ص 519. رب  ثدحم  ناورداش  هیشاح  هب  : كر.داتفا نارگید  تسد  هب  دش و  جراخ  هار  زا  نارتش  نیا 
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دندش ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک 

هراشا

زا دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره  هدش و  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  سک  ره  : دومرف یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  : دیوگ ّرذ  وبا 
.هدش ادج  نم 

: دندوب هورگ  نیا  زا.دنتسویپ  هیواعم  هب  دندش و  ادج  وا  زا  یناسک  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  نایم  زا 

نت دـنچ  رعاش و  یـشاجن  هّللا و  دـبع  نب  قراط  روش و  نب  عاقعق  هریبه و  نب  هلقـصم  یمرـضحلا و  رجح  نب  لـئاو  هّیجح و  نب  دـیزی 
.رگید

هب ار  جارخ  لاوما  تنایخ و  دندیزرو و  یم  ردغ  دندرک و  یم  لیم  ایند  هب  درک و  یم  نایشآ  ناشلد  رد  هنتف  الب و  نوچ  وا  باحـصا 
.دنتخیرگ یم  هیواعم  دزن  هب  دندرک  یم  فرصت  قحان 

یم هیواعم  دزن  هب  دـندوبر و  یم  ار  لاوما  اـهنآ  یلو  داد  یم  تراـما  لاـمعا  تاـیالو و  هب  ار  اـهنآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ شمعا 
.دنتخیرگ

يدبع دوراج  نب  رذنم 

راهچ دـنیوگ  درک  عانتما  نآ  تخادرپ  زا  دروآ و  درگ  جارخ  زا  فازگ  یلام  وا.دوب  هداد  سراف  تراـما  ار  رذـنم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
راک رد  درک و  تعافش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  ناحوص  نب  هعـصعص.درک  نادنز  هب  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب مهرد  رازه  دص 

.درک شدازآ  ات  داتسیاب  دج  هب  وا 

: دنک یم  دای  درک  لمحت  وا  راک  رد  هعصعص  هک  یجنر  زا  یّنش  روعا 

یتف ّيا  دوراجلا  ینب  هارس  لئاس 

اناحوص نبا  بابلا  هعافشلا و  دنع  يدرمناوج  هچ  هک  سرپب  دوراج  ینب  نارس  زا 

.داتسیا رد  رب  تعافش  يارب  هک  ناحوص  نیا.دوب 

ادلو تعضرا  ّماک  ّالا  ناک  ام 

اناسحا ناسحالاب  زجت  ملف  تّقع  یلو.دهد  ریش  ار  يدنزرف  هک  دوب  يردام  دننامه  وا 

.دهدن یکین  ار  یکین  يازج  دنک و  شینامرفان  دنزرف 
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.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 

ص:197

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


یتمعن ار  نآ  هکلب  ، نینمؤملا ریما  ای  ادخ ، هب  هن  : تفگ.يروآ باسح  هب  دوخ  موق  تمظع  لیلد  دوخ  زا  ارم  تدایع  ادابم  هعصعص  يا 
يا و هدوب  هنیزه  كدـنا  يدرم  وت  مناد  یم  هک  اجنآ  ات  هعـصعص  يا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مروآ یم  باسح  هب  ساپـس  روخ  رد 

یم گرزب  لد  رد  ار  ادـخ  ییاناد و  ادـخ  باتک  هب  مناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  نینمؤملا  ریما  يا  وت  :و  تفگ هعـصعص  و.نارگید  رگیراـی 
.يروآ یم  تمحر  ینابرهم و  نانمؤم  رب  يراد و 

هّیجح نب  دیزی  ناتساد 

.دوب هیجح  نب  دیزی  مه  یکی  دنتسویپ  هیواعم  هب  دندیرب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک  هلمج  زا 

وا یتسرف  هّیجح  نب  دیزی  یپ  زا  ارم  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، یمیت هفـصخ  نب  دایز  : دیوگ یمیت  تلـصلا  وبا 
.مروآ یم  وت  دزن  ار 

هیلع ) یلع.درک فرـصت  دوـخ  ار  هـمه  دروآ و  درگ  جارخ  دـیزی.داد  یبتـشد  ير و  تراـما  ار  هـّیجح  نـب  دـیزی  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع
باوخ هب  دعـس  نوچ  دروآ و  کیدزن  دوخ  نارتشا  دـیزی.تشامگ  وا  ینابهگن  هب  ار  ماـن  دعـس  یمـالغ.درک  نادـنز  هب  ار  وا  ( مالـسلا

: دنک یم  دای  نینچ  رارف  نیا  زا  و.تسویپ  هیواعم  هب  تخیرگب و  تفر 

یبئاکر یب  تمترا  ادعس و  تعداخ  و 

لضفا وه  يّذلا  ترتخا  ماشلا و  یلا  ارم  منارتشا  مداد و  بیرف  ار  دعس 

هبایغ 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 

دهد تزاجا  هیواعم  ات  دـنتفر  یم  هقر  هب  تسخن  ، دـنزیرگ هیواعم  دزن  هب  دنتـساوخ  یم  هک  یمدرم  ناـمز  نآ  رد.تفر  هقر  هب  تسخن 
تاناع و تیه و  و.دوب  سیق  نب  كاحـض  یحاون  نآ  ریما  دـندوب و  هیواعم  ورملق  رد  ناّرح  ایـسیقرق و  اـهر و  هقر.دـنور و  وا  دزن  هک 

نایم.شندـش كـاله  زا  شیپ  دوب  رتشا  کـلام  یحاون  نآ  ریما  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ورملق  رد  راجنـس  دـمآ و  اراد و  نیبیـصن و 
.دوب گنج  هام  ره  رد  رتشا  كاحض و 

دنادرگ یمزاب  ار  وا  دهد  تزاجا  رگا  هک  تسا  هتفگ  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع هفصخ  نب  دایز  تفای  ربخ  هک  دوب  هّقر  رد  هّیجح  نب  دیزی 
یم ار  ماش  مدرم  هنوگ  نیدب  يرگید  رعش  رد  و.تفرگ  رخسمت  داب  هب  ار  هفـصخ  نب  دایز  يوعد  دورـس و  يرعـش  باب  نیا  رد  سپ  .

: دیاتس

یمّلسف كوملسا  کموق  دنه  ای 
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ناطوالا نم  انطو  یلدبتسا  وت و  دندرک و  میلست  ار  وت  وت  موق  ، دنه يا 

مهیف اموق  هسدقم و  اضرا  يارب  ار  يرگید  ياج  وش و  میلست  مه 

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 

هدــمآ رد  شنانمــشد  ةرمز  رد  نوـنکا  هـک  داد  ربــخ  ار  وا  درک و  شهوـکن  ار  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع نآ  رد  دورــس و  يرعــش  زین  و 
رب نامـسآ  هب  اهتـسد  : تفگ ار  دوـخ  باحـصا  درک و  نیرفن  ار  وا  دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربـخ  نیا.داـنک  تنعل  شیادـخ.تسا 

.دنتفگ نیمآ  نانآ  درک و  نیرفن  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دندرک ارف  اهتسد  نانآ.دیراد 

: تفگ دوخ  ياعد  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یمیت  تلصلا  وبا 

ار وا  نک و  ظفح  وا  ۀـلیح  رکم و  زا  ار  ام.تسویپ  نیقـساف  موق  هب  تخیرگب و  دوبرب و  ار  ناناملـسم  لام  هّیجح  نب  دـیری  ایادـخ  راب 
.ناراکمتس رفیک  نوچ  هد  يرفیک 

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  ّيدع  نب  رجح  دض  رب 

نیرفن ار  ام  فارشا  ایآ.داب  كاخرپ  ناشیاهتسد  : تفگ.ار هّیجح  نب  دیزی  دنتفگ  ؟ دننک یم  نیرفن  ار  یسک  هچ  موق  نیا  دیسرپ  قافع 
هیلع ) یلع هاوخکین  نارای  زا  هک  هفـصخ  نب  دایز.دوش  كاله  دوب  کیدزن  هک  ناسنآ  دندز  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  ؟ دننک یم 

رب تسد  وا  زا  مدرم  دینک و  اهر  ار  درم  نیا  ّمع  رسپ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دینک اهر  ارم  ّمع  رـسپ  : تفگ تسج و  رب.دوب  ( مالـسلا
.دودز یم  شا  هرهچ  زا  كاخ  تفر  یم  وا  اب  هک  نانچمه  درب و  نوریب  دجسم  زا  تفرگ و  ار  شتسد  دایز.دنتشاد 

مهاوخن تسود  ار  امـش  تشاد و  مهاوخن  تسود  ار  امـش  مناوت  نتفر  هار  ندـیود و  ما و  هدـنز  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یم  قافع 
رتدب وت  يارب  نیا  تسوت و  نایز  هب  رتشیب  نیا  : تفگ یم  هتسویپ  دایز  و.نارتشا  نداد  ریش  ندرک و  راوخشن  نایم  تسا  قرف  ات  تشاد 

.تسا

: دورس ار  رعش  نیا  سپ  نآ  زا  دایز 

يدهشم قافع و  نع  یعافد  ول ال  و 

برغم ءاقنع  ضوع  قافعب  توه  نم  روضح  قافع و  زا  نم  عافد  دوبن  رگا 

انعابتا یف  يدهلا  ّنا  هئبنا  ياقنع  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 
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هـس نآ  دوجو  اب  مهد و  یم  ربخ  دـیا  هدرک  هک  هابتـشا  هس  زا  ار  وت  یلو  مداد  یم  ار  تخـساپ  مدوب  یم  رعاش  رگا  : تفگ ار  وا  قافع 
.دیسرب ییاج  هب  هک  مرادنپن  هابتشا 

.دیدیگنج نانآ  اب  دیدش و  لخاد  ناشدالب  هب  ات  دیدرب  ماش  مدرم  رس  رب  رکشل  هکنآ  نیتسخن  اما 

ادـخ هب  دـندینادرگزاب  دـنتفیرف و  ار  امـش  راک  نیا  اب  دنتـشارفا و  رب  اهنآرق  دـیبای  یم  هبلغ  نانآ  رب  امـش  هک  دـنتفایرد  ناـیماش  نوچ 
.دش دیناوت  لخاد  رگید  راب  دیدش  لخاد  ماش  هب  هک  رامش  تیدج و  تّدح و  نآ  اب  هک  دوشن  ناترسیم  زگره  دنگوس 
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ناـشتابثا اـهنآ  مـکح  درک و  عـلخ  ار  امـش  امـش  مـکح  ، دـندرک نـیعم  یمکح  مـه  اـهنآ  دـیدرک و  نـیعم  یمکح  امـش  : هـکنآ مود 
ار الاب  تسد  موق  نآ  هراومه  دنگوس  ادخ  هب   . دیتشگزاب مشخ  تنعل و  اب  امـش  دـیدرگزاب و  نینمؤملا  ریما  بقل  اب  اهنآ  رورـس.دومن 

.دوب دیهاوخ  ناشیا  تسد  ریز  امش  دنراد و 

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  دنگوس  ادخ  هب 

.دنداد شمانشد  شنارای  تفرب و  اجنآ  زا  دوب و  اهنآ  زا  یکی  تسارف  ببس  هب  نایماش  ياهیزوریپ  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  يا  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 

یتاراـبع تسناوت  یم  هک  دوب  يوگ  (1) عجـس يدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  نایم  رد.تشاد  یمن  رب  دوخ  راک  زا  تسد  قاـفع 
ییاهر درم  نیا  نابز  زا  ار  اـم  دوخ  عجـسم  تاراـبع  اـب  یناوت  رگا  : دـنتفگ دـندروایب و  ار  وا.دـیوگب  ناـنهاک  تاراـبع  نوچ  عّجـسم 

: تفگ دادن و  شتلهم  درم  نآ  تفاب  مهرد  نانخس  نانچ  تشذگ و  نانآ  رب  قافع  نوچ.منک  یم  نینچ  ، يرآ : تفگ.هد

! 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  ياو  : تفگ دینشب  نوچ  قافع 

هنـال وت  نت  رد  هک  ناطیـش  نآ  منک و  رب  تناـهد  زا  ار  تیاهنادـند  مربب و  ار  تناـبز  هک  هدرک  طلـسم  وت  رب  ارم  ادـخ  : تفگ درم  نآ 
.مناراتب تسا  هدرک 

.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  ( مالسلا هیلع  - ) یلع و.تشگزاب  هیواعم  دزن  رگید  راب  تسویپ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  سپس  دوب  هیواعم  نارای  زا  زاغآ  رد 
.رنه یب  زارد  : ینعی.دیمان

.دوب روش  نب  عاقعق  رگید 

رکسک تراما  هب  ار  روش  نبا  عاقعق  هک  یلاح  رد  ؟ دیبلط یم  لام  نم  زا  امش  ایآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ ینابیـش  قاحـسا  وبا 
.داد یمن  نیباک  غلبم  نیا  هب  ار  نز  نآ  ، دوب روخ  رد  يرسمه  رگا  مسق  ادخ  هب.درک  نیباک  مهرد  رازه  دص  هب  ار  ینز  وا  مداتسرف و 
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ص:200

لاس هب.انیبان  دوب و  حیـصف  يدرم  باسنا  رعـش و  هب  ملاع  راـبخا و  يوار  دوب و  هفوک  ياـملع  زا  یبلک  مکح  نب  هناوع  مکحلا  وبا  - 1
میدن ص 134. نبا.تسرهف  : كر تشذگرد   147

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب رعاش  یشاجن  رگید  و 

هیواعم هب  دش و  مشخ  رد  یشاجن  دز و  دح  ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع دروخ و  بارش.دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رعاش  نیفـص  رد  یـشاجن 
.دومن وجه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع تسویپ و 

هتـسشن دوخ  ۀـناخ  رد  رب  هک  دـید  ار  (1) يدـسا لاّمـس  وبا  هار  رد.دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  یـشاجن  ، دوب ناـضمر  لوا  زور  : دـیوگ هناوع 
.دور یم  اجک  هب  دیسرپ  لاّمس  وبا.تسا 

نونکا ما و  هتشاذگ  رونت  رد  بش  لوا  زا  هک  يدنفـسوگ  ۀبند  هلک و  زا  یهاوخ  یم  : تفگ لاّمـس  وبا.هسانک  هّلحم  هب  : تفگ یـشاجن 
؟ ناضمر لوا  زور  رد  ایآ  ، وت رب  ياو  : تفگ یشاجن  ؟ يروخب هدش  هتخپ 

.شاب شوماخ  : تفگ یشاجن.روایم  ام  دای  هب  میرادن  ربخ  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  : تفگ لاّمس  وبا 

ماعط دـیازفیب و  توق  دودـب و  اهگر  رد  دـنک و  شوخ  ار  رطاـخ  هک  مهد  یم  اراوگ  فاـص و  یبارـش  وت  هب  سپـس  : تفگ لاّمـس  وبا 
هک دوب  زور  رخاوا  رد.دندیشون  دروآ و  دیبن  لاّمـس  وبا  دندروخ و  تشاچ  دمآ و  دورف  یـشاجن.دنک  ایوگ  نخـس  هب  نابز  دراوگب و 

تفر و ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن.تسیز  یم  وا  نایعیـش  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  یکی  اهنآ  یگیاـسمه  رد.دـندرک  دـنلب  ادـص 
 . تفگزاب ارجام 

هب ار  دوخ  دید  نانچ  ار  عضو  نوچ  لاّمـس  وبا  دندرک  هرـصاحم  ار  هناخ  دندمایب.داتـسرف و  نانآ  رـس  رب  ار  یعمج  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ياپ رب  يراولـش  اهنت  هک  ار  وا  رگید  زور.دندرب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  دنتفرگ و  ار  یـشاجن  یلو.دش  ناهنپ  دنکفا و  دسا  ینب  هلحم 
دوب دـح  هنایزات  داتـشه  نآ  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ یـشاجن.دوزفا  نآ  رب  رگید  ۀـنایزات  تسیب  دز و  هنایزات  داتـشه  تشادـب و  تشاد 

.ناضمر هام  رد  تنتشادن  هزور  تراگدرورپ و  ربارب  رد  تیخاتسگ  يارب  : تفگ ؟ دوب هچ  يدوزفا  هک  تسیب  نیا  یلو 

فارطا رد  اه  هچب.تشاد  هاگن  مدرم  دید  ربارب  رد  ياپ  هب  يراولش  اهنت  اب  نانچمه  ار  یـشاجن  دح  يارجا  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
يدنبرـس تسا و  ینمی  کشم  نآ  ، ادخ هب  هن  : تفگ یم  یـشاجن  »و  هدرک هدولآ  ار  دوخ  یـشاجن  » هک دندرک  یم  شورخ  گناب و  وا 

.دراد مکحم 

نوزفا ناشرامـش  ات  دـنکفا  وا  يور  رب  دوخ  يادر  سک  ره  سپـس.دنکفا  وا  رب  دوخ  يادر  تشذـگ و  وا  رب  یلولـس  مصاـع  نب  دـنه 
: دورس نینچ  وا  و.دش 

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 
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.تسا هتفر  دنک  یم  توعد  مراکم  يرترب و  هب  هک  یسک  يوس  هب  ناباتش  ، ما هدناوخ 

: تفگ درک و  وجه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع تسویپ و  هیواعم  هب  یشاجن 

ص:201

.نیس فرح  : هباصالا كر.تسیز  لاس  دنیوگ 167  درک  لزنم  هفوک  رد.تشاد  مان  هریبه  نب  ناعمس  دوب و  فارشا  زا  لامس  وبا  - 1
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ایلع یّنع  غلبم  نم  الا 

فاخا الف  تنما  دق  ّیناب  درب  یم  مایپ  یلع  هب  نم  زا  یسک  هچ  ناه 

اّمل قحلا  رقتسمل  تدمع  گنهآ.مسرت  یمن  رگید  متفای و  ینمیا  هک 

.فالتخا اهیف  هیضق  تیار  مدید  ار  يا  هّیضق  نوچ  مدرک  قح  هاگیاج 

.دینک یم  فالتخا  نآ  رد  امش  هک 

و.ناوخب ار  یشاجن  : تفگ ار  دوخ  بجاح  سپ.دوب  هداد  ماع  راب  هیواعم  هک  دوب  يزور.دمآ  رد  هیواعم  رب  یـشاجن  : دیوگ (1) دانز وبا 
دزن متـسه و  یـشاجن  نم  ، نینمؤـملا ریما  اـی  : تفگ یـشاجن.تسا  هدـیدن  ار  وا  هک  دوـمن  ناـنچ  هیواـعم  یلو  دوـب  وا  دزن  رد  یـشاجن 

.نابز لد و  : تساهنآ وضع  كدرخ  ود  هب  لب  تسین  اهنآ  مسج  هب  نادرم  یگرزب.ماوت 

: تسوت زا  رعش  نیا  ایآ  : تفگ هیواعم 

هلالع 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  ياهاپ  اهتسد و  تفرگ  نایم  رد  ار  وا  اه  هزین  رس  میتفگ  دوخ  اب  هک  نیمه 

ریما اـی  : تفگ یـشاجن.دربن  رد  هب  گـنج  نادـیم  زا  بسا  ار  ینم  نوـچ  ، وـت رب  ياو  تفگ  دز و  وا  ۀنیـس  رب  تـسد  اـب  هیواـعم  سپس 
.ما هتفگ  نایفس  یبا  نب  هبتع  يارب  ما  هتفگن  وت  يارب  اهرعش  نیا  نم  ، نینمؤملا

نب بعک  نب  هّللا  دـبع  نبا  قراط  هژیوب  ، دـندمآ مشخ  هب  دـندوب  ( یلع ) وا اـب  هک  یناـینمی  دز  دـح  ار  یـشاجن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ 
هقرفت نارادربنامرف و  نارگنایـصع و  هک  میدوب  هدیدن  ام  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ دمآ و  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  قراط.يدهن  ۀـماسا 

نانچ ثراح  مردارب  اب  وت  هک  هاگ  نآ  ات  ، دـننیبب رفیک  ناسکی  لضف  نداعم  لداع و  ماـکح  زا  دـنداحتا  راتـساوخ  هک  ناـنآ  ناـنکفا و 
.تسا خزود  شماجنارس  هک  یتخادنا  یهار  هب  ار  ام  یتخاس و  ناشیرپ  مه و  رد  ام  ياهراک  یتشابنا و  مشخ  زا  ام  ياهلد  يدرک و 

هک تسا  یناناملـسم  زا  یکی  وا  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  يدهن  درم  يا  «. (2) ناعشاخ رب  رگم  دیآ  یم  نارگ  :» تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
يادـخ يدـهن  درم  يا.میدرک  يراج  وا  رب  تسوا  هانگ  ةرافک  هک  ار  يدـح  زین  ام  ؟ هدـش مارح  بکترم  هدرک و  نید  تمرح  کـته 
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.« (3) تسا رتکیدزن  اوقت  هب  هک  دیزرو  تلادع  ، دیزرون تلادع  هک  دنکن  ناتراداو  رگید  هورگ  اب  ینمشد  :» دیامرف یلاعت 

رتـشا.تشاد یم  روذـعم  راـک  نیا  زا  ار  وا  تسا و  هتفریذـپ  هتفگ  یلع  هچ  ره  هک  دومن  یم  ناـنچ  دـش و  جراـخ  یلع  دزن  زا  قراـط 
مه و رد  ام  ياهراک  یتشاـبنا و  مشخ  زا  اـم  ياـهلد  هک  يا  هتفگ  نینمؤملا  ریما  هب  وت  اـیآ  قراـط  يا  : هک دیـسرپ  دـید و  ار  وا  یعخن 

؟ یتخاس ناشیرپ 

ص:202

كر .تشذگرد  لاس 130  ناضمر  هاـم  رد.دوب  ناـشیا  هاگتـسد  بتاـک  هیما و  ینب  نارادـفرط  زا.ناوکذ  نب  هّللا  دـبع  داـنّزلا  وبا  - 1
لادتعالا 418/4. نازیم  هبیتق ص 204 و  نبا  فراعم 

45 هرقب - 2
8 هدئام - 3
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.يا هتفگ  هک  تسین  نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ رتشا.ما  هتفگ  نم  ، يرآ : تفگ قراط 

یهاوخ رتشا  يا  : تفگ دـش و  بضغ  رد  قراط.تسوا  تعاـطا  ریـسم  رد  همه  اـم  ياـهراک  هداـهن و  وا  ناـمرف  هب  شوگ  اـم  ياـهلد 
.ییوگ یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  هک  تسناد 

زا یعمج.درک  شهاگآ  ود  نآ  ندـمآ  زا  هیواعم  بجاح.دـنتفر  هیواعم  دزن  هب  گنرد  یب  یـشاجن  قراط و  دـش  کیرات  بش  نوچ 
مشچ ار  هیواعم  نوچ.دندش  لخاد  یـشاجن  قراط.یفیـص و  نب  ورمع  ینهج و  هّرم  نب  ورمع  هلمج  زا  ، دندوب وا  دزن  رد  ماش  ناگرزب 

: تفگ داتفا  قراط  رب 

وا رب  سک  هک  يرورـس  نآ  ، هدـش ورف  نیمز  رد  ییاـه  هشیر  گربرپ و  ياـه  هخاـش  اـب  تسا  یتـخرد  نوچ  هک  يدرم  دـمآ  شوـخ 
.تفر دناوتن  ارف  وا  عیفر  هاگیاپ  هب  سک  هک  دنمجرا  يا  هداژن  هتفاین و  يرورس 

ياپ هکنآ.تسا  ههبش  یهارمگ و  رـس  هک  داد  يدرم  زیگنا  هنتف  يوریپ  هب  نت  دز و  رـس  ییاطخ  دمآ و  دیدپ  یـشزغل  وا  زا  هک  يدرم 
ناگلفس زا  یعمج  تخادرپ و  زاتو  تخات  هب  کیرات  يداو  نآ  رد  هتسب  مشچ  تسـشن و  نآ  تشپ  رب  داهن و  هنتف  بکرم  باکر  رد 

لفق ناشیاهلد  رب  ای  دنـشیدنا  یمن  نآرق  رد  ایآ  :» دنا هرهب  یب  یباوص  هشیدنا  ره  زا  دنگوس  ادخ  هب.دنداتفا  شا  یپ  رد  زین  اپورـس  یب 
.« (1) هدش هداهن 

ریـشمش هب  هاـگ  نآ.دروآ  مشخ  هب  ار  وت  نم  نخـس  هک  داـبم  یلو  میوگ  یم  نخـس  نم  هیواـعم  يا  : تفگ تساـخ و  ياـپ  رب  قراـط 
شناگدنب ۀمه  زارف  تسا  يراگدرورپ  تسا  شیاتس  دمح و  روخ  رد  لاح  ره  رد  هکنآ  :» درک رـس  نخـس  نینچ  داد و  هیکت  شیوخ 

یم ندـناوخ  هن  شیپ  ناز  ربمایپ  نآ  تشاد و  ثوعبم  ناشدوخ  رب  ناشدوخ  زا  يربمایپ.دونـش  یم  ناشنخـس  دـنیب و  یم  ار  ناـنآ  هک 
رب درک و  یم  یکین  نانمؤم  قح  رد  هک  يربمایپ  رب  داب  مالس.دنداتفا  یم  کش  هب  لطاب  لها  دوب  نینچ  هن  رگا  نتشون و  هن  تسناوت و 

« .دروآ یم  تمحر  نانآ 

هیلع هللا  یلص  ) هّللا لوسر  باحصا  زا  یعمج  اب  هارمه  رگداد  تسا و  راگزیهرپ  هک  ار  یماما  میدوب  هداتسیا  رد  تمدخ  هب  ام  ، دعب اما 
هب نارـسپ  مه  ناردـپ و  مه  ، نید ربهر  دـنا و  هدوب  تیادـه  غارچ  هراومه  هک  ینادرم.ناگتفای  هار  دـنا و  ناراگزیهرپ  همه  هک  ( هلآ و 

مدرم نایم  زا  دـننک  ناشیا  يوریپ.تفای  ناوت  اـهنآ  رد  تفاـی  ناوت  هک  ریخ  ره.ترخآ  لـها  اـیند و  هن  ، نید لها.ناگدیـسر  تیادـه 
دندش نادرگ  يور  ناشیا  زا  هک  یناسک.ناراکمتس  هن  دننالسگ و  نامیپ  هن.يدنمجرا  فرـش و  ناداز  هناخ  نارورـس و  ناهاشداپ و 

هبلغ ایند  هب  لیم  نانیا  رب.تسا  راوشد  دـنور  یم  هک  یهار  دنتـسناوتن و  نآ  لمحت  نانآ  تسا و  خـلت  قح  هک  دوب  ببـس  نیدـب  اـهنت 
زا (3) مهیا نب  هلبج  اـم  زا  شیپ  «(2) ناصقن هدایز و  چـیه  یب  تسا  ینامرف  ادـخ  نامرف  دومنن و« اهر  ناشنابیرگ  سوه  اوه و  تفاـی و 

دوخ رب  ادابم  میا  هدمآ  وت  دزن  هب  هتسب و  راب  هکنیا  زا  هیواعم  يا.دهد  رد  نت  صاصق  تلذم  هب  دوب  هتـساوخن  اریز  تفاترب  خر  مالـسا 
.ینز ینادان  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  یسانش  یم  ار  ام  دوخ  وت  هک  یلابب 

درک و یــشاجن  هـب  يور  سپــس  .ناناملــسم » ۀـمه  يارب  دوـخ و  يارب  مـبلط  یم  شزرمآ  گرزب  يادـخ  زا  مـتفگ و  دوـخ  نـخس 
نانخس نیا.شکب  نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  تسین  وت  ياج  اجنیا  : تفگ
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24 دمحم - 1
38 بازحا - 2

هک دـش  ررقم  ، درب رمع  هب  تیاکـش  درم  نآ  دز و  ار  تیعر  زا  یکی  هنیدـم  رد.دروآ  مالـسا  هک  دوب  ماـش  يارما  زا  مهیا  نب  هلبج  - 3
.تسویپ لقره  هب  تفر و  مور  هب  دیدرگزاب و  مالسا  زا  هلبج.دروخب  یلیس  دوش و  صاصق 
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ۀمشچ رس  هب  ار  وت  میتساوخن  ام  ، ادخ ةدنب  يا  : تفگ سپس  .تخاسن  راکشآ  شیوخ  مشخ  یلو  دش  نیگمشخ.دمآ  نارگ  هیواعم  رب 
نانچ لمع  رد  هک  دیوگ  ییاهزیچ  هدنیوگ  دورب و  تسد  زا  نخس  نانع  هاگ  یلو.مینارب  راشرـس  يروخـشبآ  زا  ای  میروآرد  کشخ 

اب درک و  وا  يوس  هب  ور  سپس  ، دیشوپ وا  رب  دندروآ و  اهدرب  اه و  هماج  داد  نامرف  دناشن و  تخت  رب  دوخ  رانک  رد  ار  وا  سپـس.دنکن 
.دمآ نایاپ  هب  سلجم  ات.تفگ  نخس  وا 

شتمالم هب  ناـبز  دـندمآ و  نوریب  وا  اـب  - دـندوب ینهج  ود  ره  هک  - یفیـص نب  ورمع  هّرم و  نب  ورمع  دـش  جراـخ  رد  زا  قراـط  نوچ 
؟ یتفگ هیواعم  يور  رد  هک  دوب  هچ  نخس  نآ  هک  دندوشگ 

یسب نیمز  ریز  رد  نتفخ  هک  دیسر  مرظن  هب  هک  ینامز  رگم  مدشن  ضیرحت  دیدینـش  هک  نانخـس  نآ  هب  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ قراط 
بیع هب  نابز  درک و  ییوگ  دب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم باحصا  زا  همه  نآ  هک  هاگ  نآ.تسا  نیمز  يور  رب  نتـسیز  زا  رتاراوگ 

دوخ یهاشداپ  رب  دوخ و  رب  تسین و  ییوا  زا  رتهب  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  هک  درک  دای  ازـسان  هب  ار  یـسک  دوشگ و  ناـنآ  صقن  و 
رب ار  نآ  ماجنا  یلاعت  يادخ  هک  مدز  يراک  هب  تسد  وا  ربارب  رد  نم.درک  بیع  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  باحصا  دیلابب و 

دهاوـخ هچ  شماجنارـس  ادرف  هک  درگنن  هک  یـسک  رد  تسا  يریخ  هچ.تفگ  دـیاشن  قـح  زج  ماـقم  نآ  رد  دوـب و  هدرک  بجاو  نم 
؟ دوب

هدش هتشک  زور  نآ  رد  قراط  رگا  تفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تفگ هچ  هیواعم  اب  قراط  هک  دیسر  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ارجام  نیا  ربخ 
.دوب نادیهش  ةرمز  رد  ، دوب

.دوب وا  اب  مه  یشاجن  دیدرگزاب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هّللا  دبع  نب  قراط  هک  دنیوگ  یضعب 

لد هیواعم  اب  دـش و  هدودز  شلد  زا  ترودـک  نآ  مک  مک  اـت  دومن  یم  شمیرکت  درک و  یم  تلامتـسا  ار  قراـط  ناـنچمه  هیواـعم 
.درک شوخ 

هب درک و  یم  ناهنپ  نابـسا  نانع  رد  تشون و  یم  ار  هیواعم  رابخا  وا  نز.يولع  شنز  دوب و  ینامثع  دوخ  ، دوسا نب  مثیه  ناـیرعلا  وبا 
یم ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ار  رابخا  دنتفرگ و  یم  ار  اهبسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای.داد  یم  رس  نیفص  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هاگرکـشل 

.دندیناسر

مثیه ؟ نم هاوخکین  ماـش  مدرم  اـی  دنتـسه  یلع  هاوخکین  رتـشیب  قارع  مدرم  اـیآ.تفگ  ار  مثیه  هیواـعم  يزور  تیمکح  هّیـضق  زا  سپ 
اجک زا  نیا  : تفگ هیواعم.دندوب  ناشریما  هاوخکین  ماش  مدرم  زا  رتشیب  دنوش  الب  راتفرگ  هنوگ  نیدب  هکنآ  زا  شیپ  قارع  مدرم  : تفگ

: تفگ ؟ ییوگ یم 

.دنارصب تریصب و  لها  همه  هک  دنراد  تسود  ناشیراد  نید  ببس  هب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع قارع  مدرم  اریز 

هب - سپـس.دنوش دیمون  دنباین  يزیچ  نوچ  دنا و  عمط  لها  ناتـسرپایند  هک  دـنراد  تسود  ایند  زا  عتمت  ببـس  هب  ار  وت  ماش  مدرم  یلو 
وت هب  هک  دـنتفرگ  هرهب  نآ  زا  یناـسک  اـهنت  دـنتخود و  وـت  تسد  هب  مشچ  دـندنکفا و  تشپ  سپ  ار  نید  قارع  مدرم  - دـنگوس ادـخ 
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.دنتسویپ

ةدرک رـس  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ثعـشا  : تفگ ؟ درب يا  هرهب  میراد  هچنآ  زا  ات  دیآ  یمن  ام  دزن  سیق  نب  ثعـشا  ارچ  : تفگ هیواعم 
تسرد ایآ  : دیسرپ هیواعم.نادنمزآ  ور  هلابند  ای  دشاب  گنن  راع و 
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هیواعم.دمآ مشخ  هب  لاؤس  نیا  زا  یلو.يرآ  : تفگ مثیه  ؟ تخورف یم  یلع  هب  تشون و  یم  اهبـسا  راسفا  رب  ار  رابخا  وت  نز  هک  تسا 
.داد هلص  ةدعو  تخاس و  راودیما  داد و  يرادلد  ار  وا 

هک.دوبن يرگید  نایماش  زج  دـندوب و  مه  ماـش  مدرم  زا  یعمج  مدوب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  دزن  : دـیوگ يداـیا  ةدـعاس  نب  براـحم 
امتح.منک یم  راتفر  هنوگچ  امـش  اب  هک  دـیناد  یم  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  دـح  هچ  ات  هک  دـیناد  یم  ماش  مدرم  يا  : تفگ هیواعم 

زا یکی.درامش  یم  ربارب  ردق  مک  مانمگ و  مدرم  اب  ار  فیرش  مدرم  دنک و  یم  هچ  قارع  مدرم  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دیا  هتفای  ربخ 
: تفگ نایماش 

.مینیبن ار  وت  نادقف  داب و  ترانک  رد  هراومه  تدنزرف  دنکشن و  تتردق  ياهلاب  داب  هدنیاپ  تتلود 

نب ورمع.دوب  شوماخ  هیواعم  تفگب و  دـمآ  شنابز  رب  هچ  ره  نارـضاح  زا  یکی  ؟ دـییوگ یم  هچ  بارت  وبا  باب  رد  : دیـسرپ هیواـعم 
.دنتفگ ینانخس  قحان  هب  دندوشگ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع شهوکن  هب  نابز  زین  مکح  نب  ناورم  صاع و 

هیواعم يا  :» تفگ تسج و  رب  سلجم  رخآ  زا  دوب  هدمآ  رد  سلجم  هب  هداد و  ياج  نایماش  نایم  رد  ار  دوخ  هک  هفوک  مدرم  زا  یکی 
هب ، دنا هداد  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  دننادرگ و  رس  شیوخ  یهارمگ  رد  هک  یسرپ  یم  نخـس  یناسک  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باب  رد 

ار وا  لـیاضف  )و  مالــسلا هـیلع  ) یلع دـنناوت  هنوـگچ  ، دــننامرد باوـج  رد  یــسرپب  ناـشنید  لـئاسم  زا  رگا  ار  ناـنیا  دــنگوس  ادــخ 
رب هکنآ  هن  درک و  یناوت  راکنا  وا  لیاضف  وت  هن  هک  ناسنآ  تسیک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع میوگب  اـت  هد  ارف  شوگ  نم  هب  نونکا.دنـسانشب 

داـینب وا  دوجو  هب  ادخ.زارفرـس  لـصالا و  میرک  تسا  يدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع - صاـع نب  ورمع  ینعی  - تسا هتـسشن  تتـسار  تسد 
درتسگب و لدع  طاسب  دومن و  نوگنرس  متس  خاک  دیلام و  ورف  ار  وا  ناتـسود  ناطیـش و  دیدرونرد و  كرـش  ساسا  دنکفا و  رب  داسف 

ورف ار  قافن  يانب  درک و  يرای  ار  ناگدیدمتـس  دومن و  نشور  ار  اهیکیرات  تخاس و  ریذـپلد  نآ  راس  همـشچ  داشگ و  رب  نید  ناـبز 
تسا ناهانپ  یب  هانپ  تسا و  قح  ۀتشارفارب  مچرپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دینادرگ زوریپ  ار  ناناملـسم  تفرگ و  ماقتنا  ناملاظ  زا  تخیر و 

.تسا ناگتخیرگ  روای  تسود و  تسا و  ناگدنهاوخ  أجلم  تسا و  حور  راهب  و 

ياج رد  هاگ  نآ  ، دنوش هچراپکی  دندنویپب و  رگیدکی  هب  ات  دروآ  درگ  ياج  کی  رد  ار  هدـنکارپ  ياهربا  هک  تسا  تمحر  داب  نوچ 
اهرهش دنایورب و  اهغاب  دنک و  باریس  ناگنـشت  دزیر و  ورف  شناراب  درغب و  شدعر  دشخردب و  شیاهـشخرذآ  دریگ و  رارق  شیوخ 

هیلع ) یلع.تـسا ربا  نـیا  دـننامه  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع يرآ.دزاـس  لـگرپ  دـنادرگ و  زبسرــس  اـهرازتشک  اهناتــسب و  دــهد و  بآ  ار 
.اهنآ ۀمه  نیرتدنمدرخ  اهنآ و  ۀمه  نیرتابیز  اهنآ و  ۀمه  نیرتاناد  اهنآ و  ۀمه  نیرترب  تسا و  تما  ماما  تسا و  برع  رورس  ( مالسلا

.دندوب تکاله  ۀطرو  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  تفگزاب  حرشب  تیاده  شور  هار و  مدرم  يارب 

ناگمه دنیـشن و  نوخ  هب  هناخ  مشچ  رد  اهمـشچ  دنتفا و  تشحو  هب  روسج  نادرم  دوش و  زیگنا  ههبـش  اهراک  نوچ  ، دنگوس ادـخ  هب 
یب یتوطس  تبیه و  راوتـسا و  یلد  اب  ینیب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یتلاح  نینچ  رد  دشخردب  اهریـشمش  دنوش و  بارطـضا  شوختـسد 

هک هماگنه  نآ  رد  ماگنه و  نادب  دریگ و  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  ار  نانآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دنیوج و  هانپ  ودب  ناگدنـسرت  هک  دننامه 
رد مصخ  ناراوس 
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بحاص ره  تروشم  زا  دوخ  ۀنادنمدرخ  يرابدرب  راوتـسا و  ۀشیدنا  يدرمیاپ  هب  یلع  ، دـیاشگب لاب  ثداوح  باقع  دـنیآ و  زاتو  کت 
َو : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  درم  نآ  و.دنرب  نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  نامرف  هیواعم  دندنام و  شوماخ  نارضاح  « دیآ زاین  یب  يدرخ 

.دش نوریب  سلجم  زا  ًاقوُهَز » َناهراشاک  َلِطاهراشاْبلا  َّنِإ  ُلِطاهراشاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاهراشاج  ُْلق 

.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 

هیلع ) یلع ، دـش شـشخب  راتـساوخ  وا  زا  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هفوـک  هب  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  : دـیوگ (1) ءـالع نب  ورمع  وـبا 
هعمج زور  ات  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.یهد يزیچ  لاـملا  تیب  زا  ارم  مهاوخ  یم  : تفگ لـیقع.داد  وا  هب  دوب  وا  مهـس  هچنآ  ( مالـسلا
یـسک قح  رد  ییوگ  یم  هچ  : تفگ ار  لیقع  ، دروآ ياج  هب  هعمج  زامن  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه.دییاپب  هعمج  زور  ات  لیقع  و.ياپب 

نیا هب  نم  هک  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.يدرم نینچ  تسا  يدرم  دب  : تفگ لیقع  ؟ دـنک تنایخ  مدرم  همه  نیا  هب  هک 
؟ مهد اطع  ار  وت  لاملا  تیب  زا  منک و  تنایخ  مدرم  همه 

میدـقت وا  هب  مهرد  رازه  دـص  هیواعم  دـش  دراو  هک  زور  نامه  رد.تفر  هیواعم  دزن  هب  دـمآ و  نوریب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  لیقع 
نم ۀشیدنا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دوخ  ۀیتآ  رکف  رد  هک  مدید  ار  یلع  : تفگ ؟ یلع ای  مرتهب  نم  وت  يارب  لیقع  يا  : تفگ تشاد و 

.شیوخ ۀیتآ  ۀشیدنا  رد  هک  یتسه  نآ  زا  رتشیب  نم  رکف  رد  وت  دشاب و 

تلصخ مادک  نآ  : تفگ لیقع.مدنسپ  یمن  ار  نآ  هک  تسا  یتلصخ  - مشاه ینب  يا  - امـش رد  : تفگ ار  لیقع  هیواعم  : دیوگ ورمع  وبا 
زا يراع  تسا  یـشمرن  ام  رد  یلب  : تفگ لیقع.متفگ  ار  وت  هک  نامه  : تفگ هیواعم  شمرن ؟ مادـک  : تفگ لـیقع.شمرن  : تفگ ؟ تسا
وبا يا  : تفگ هیواعم.تسا  رفک  امـش  شزاس  تسا و  ردغ  امـش  شمرن  ، رخـص دنزرف  يا  اما.تنوشخ  زا  يراع  تسا  یتزع  یناوتان و 

: تفگ لیقع.ّدح  نیا  هب  ات  هن  دیزی 

اصعلا عرقت  ام  مویلا  لبق  ملحلا  يذل 

املعیل ّالا  ناسنالا  مّلع  ام  اصع و  دوش  هاگآ  شیاطخ  زا  میلح  درم  نآ  ات 

مکقئالخ نم  شیط  ههافسلا  ّنا  يزیچ  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  يدرخ  یب 

: تفگ لیقع  ؟ تسیچ هط » : » ۀملک نیا  ینعم  : تفگ ، دنک عطق  ار  شمالک  تساوخ  هیواعم 

.درم يا  : ینعی يربع  نابز  هب  هط »  » .تنادناخ هرابرد  هن  تردپ و  ةرابرد  هن  هدش  لزان  ام  ةرابرد  نیا  میتسه و  ام 
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ار وت  تخادنا و  گنچ  دوب  تورث  هچ  ره  رب  تردارب  دیزی  وبا  يا  : تفگ ار  لیقع  هبقع  نب  دیلو 

ص:206

لادتعالا 556/4. نازیم.تسا  هتشذگرد  لاس 154  رد  هرصب  لها  ملاع  دوب و  نآرق  يراق  ، ینزام ءالع  نب  ورمع  وبا  - 1
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نامثع نوخ  هب  یلع  ناهد  : تفگ دـیلو.وت  رب  مه  تفرگ و  یـشیپ  نم  رب  مه  تشهب  هب  ندیـسر  هار  رد  يرآ و  : تفگ .تشاد  مورحم 
زا دـیلو.دشاب  هدز  خاش  ار  وا  يا  هلاغزب  هک  یتسه  یـسک  دـننامه  ام  نایم  رد  وت  ؟ راک هچ  شیرق  اب  ار  وت  : تفگ لـیقع.تسا  هتـشغآ 

: تفگ دمآ و  مشخ  هب  وا  نخس 

ۀمه باذع  زا  باذع  دندش و  یم  باذع  قحتـسم  همه  دنتـشاد  یم  تکرـش  نامثع  لتق  رد  مه  نیمز  لها  ۀمه  رگا  ، دنگوس ادخ  هب 
تردپ اب  تبحاصم  زا  تسا  رتشیب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ناگدنب  زا  يا  هدنب  هب  ام  تبغر  شوماخ ، : تفگ لیقع.تسا  رت  تخس  تما  نیا 

.طیعم یبا  نب  هبقع 

لیقع نوچ.میدـنخب  لیقع  هب  ایب  : تفگ هیواعم.دـمآ  لیقع  هک  دوب  هیواعم  دزن  رد  صاـع  نب  ورمع  يزور  : دـیوگ ءـالع  نب  ورمع  وبا 
ََهلاـهراشاّمَح  » شا همع  هک  يدرم  اـشوخ  : تفگ لـیقع.تسا  بهل  وـبا  شیوـمع  هک  يدرم  دـمآ  شوـخ  : تـفگ هیواـعم  ، درک مـالس 

هیواعم.دـش یم  هیواعم  همع  هک  دوب  بهل  وبا  نز  برح و  رتخد  لیمج  ما  وا  دارم  تسا   (1)« ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهراشاهِدیِج  ِیف  ِبَطَْحلا 
هک تفاـی  یهاوخ  ار  بهل  وبا  ورب  پچ  تسد  هب  يور  خزود  هب  هک  یتقو  : تفگ لـیقع  ؟ يراد ربـخ  هچ  بهل  وبا  زا  لـیقع  يا  : تفگ
هب : تفگ هیواعم  ؟ ریز رد  هکنآ  ای  تسا  رتهب  تسا  هدیباوخ  ور  هب  شتآ  رد  هکنآ  ایآ.تسا  هدـنکفا  ریز  هب  ار  بطحلا  هلامح  تا  همع 

.دندب ود  ره  هک  ادخ 

.دوب بتاک  ۀلظنح  رگید 

هک يرهـش  رد  دنتفگ  یم.دنتفر  ایـسیقرق  هب  هفوک  زا  بتاک  ۀـلظنح  یلجب و  هّللا  دـبع  نب  ریرج  متاح و  نب  ّيدـع  : دـیوگ یبض  ةریغم 
.دنام میهاوخن  دننک  بیع  ار  نامثع 

.دنتسویپ هیواعم  هب  هک  یلع  نارای  زا  رگید 

هاطرا یبا  نب  رسب  ۀصق  رد  وا  ربخ  یمرضح و  رجح  نب  لئاو  دوب و  هبشع  نبا  دنتسویپ  هیواعم  هب  هک  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  رگید 
.تسا هدمآ  هّللا  هنعل 

هب ، ار ( مالسلا هیلع  ) یلع نانآ  نتـشاذگورف  ندرک و  كرت  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  ندش  هدنکارپ  ربخ  نوچ  : دیوگ یـسیع  نب  رکب 
اب ار  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ، دنا هتفات  رب  رـس  دتـسرف و  داوس  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  هتـساوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دینـش  دیـسر و  هیواعم 

دنچ رسب.دندرک  تباجا  ، دناوخ ارف  هیواعم  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  دیسر و  هنیدم  هب  ات  دمایب  رـسب.داتسرف  هنیدم  هب  ماش  مدرم  زا  يرکـشل 
رد.دنار نمی  يوس  هب  اجنآ  زا  دش و  هکم  راپسهر  دز و  شتآ  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  ناشیا  ریغ  راصنا و  ياه  هناخ  زا  هناخ 

هیلع ) یلع هـب  ربـخ.درک  یم  جاراـت  ار  ناــشلاوما  تـشک و  یم  دنتــشاد  شوـخ  يرظن  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع اــب  هـک  ار  یموـق  ره  هار 
دورد ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) دـمحم رب  دروآ و  ياج  هب  راگدرورپ  يانث  دـمح و  تسخن  دـنار و  نخـس  مدرم  يارب.دیـسر  ( مالـسلا

هتـشاذگ ورف  ار  وا  شنارای  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  همه  نیا  هک  تفگ  هتفر و  نمی  هب  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هنوگچ  هک  تفگ  داتـسرف و 
: داد نخس  ۀمادا  نینچ  ،و  دنا هتفگ  كرت  ار  قح  دنا و 

امـش رب  ، دـنرب یم  نامرف  ، تسا لـطاب  رب  هک  دوخ  ياورناـمرف  زا  ناتنانمـشد  هک  دـیدوب  هدرب  ناـمرف  هنوگ  نآ  مقحرب  هک  نم  زا  رگا  »
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« .دنتفای یمن  یگریچ 

هب رتشیب  و.دوب  هدرک  هنخر  يزیگنا  هنتف  کش و  ناشدوجو  رد  دنتشاد و  یمن  شوخ  ار  یلع  مدرم 

ص:207

.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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دندرورپ و یم  لد  رد  وا  ۀنیک  دندوب و  وا  فالخ  هب  مه  هرـصب  مدرم.دوب  هدش  كدنا  وا  ناهاوخکین  نارای و  دـندوب و  هدـییارگ  ایند 
.دندوب هدرک  دب  لد  وا  اب  شیرق  ۀمه  ماش و  لها  زاجح و  لها  ناشءاّرق و  هفوک و  لها  رتشیب  زین 

زا نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دمایب و  رفس  ۀماج  رد  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  : دیوگ یناه  ما  مالغ  (1) هتخاف وبا 
زا : تـفگ ؟ يا هدـمآ  اـجک  زا  : دیــسرپ ( مالــسلا هـیلع  - ) یلع اـجنآ.تسین  یتـسود  چــیه  رد  ار  وـت  هـک  ما  هدــمآ  وـت  دزن  هـب  يرهش 

تمایق زور  ات  مییادخ  نامیپ  دهع و  رد  نم  نایعیش  نم.دنتشاد و  یم  تسود  دنرادب ، تسود  ارم  دنتسناوت  یم  اهنآ  رگا  : تفگ.هرصب
.ددرگ مک  نت  کی  هن  دوش و  هدوزفا  ام  رامش  رب  نت  کی  هن 

هک دوب  ریّخـش  نب  هّللا  دبع  نب  فّرطم  مه  یکی  ( دنتـسویپ هیواعم  هب  دندیرب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یتعامج  ینعی  ) ناشیا داّبع  زا 
.تسویپ هیواعم  هب  درک و  اهر  ار  وا  داد و  ياج  لد  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀنیک 

درک دای  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  يا  هنوگ  هب  ریّخش  نبا.دوب  وا  دزن  ریّخش  نبا.دش  لخاد  دوعسم  وبا  رب  رـسای  نب  راّمع  : دیوگ نیریـس  نبا 
نامهم درم  نیا  ، ادـخ هب  ار  وت  ناطقی  وبا  يا  : تفگ دوعـسم  وبا  ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  وت  ، قساف يا  : تفگ رـسای  نب  رامع.دوبن  زیاج  هک 

.تسا نم 

دبع نب  فّرطم  : دندوب هدیقعمه  تسدـمه و  بلاط  یبا  نب  یلع  ینمـشد  رد  هرـصب  مدرم  زا  نت  هس  : تفگ یم  (2) يریرج دوعسم  وبا 
.قیقش نب  هّللا  دبع  دایز و  نب  ءالع  ریّخش و  نب  هّللا 

هیلع ) یلع هب  تبـسن  يزوت  هنیک  ناشراک  هک  درک  انب  هرـصب  رد  يدـجاسم  - هّللا هنعل  - داـیز نب  هّللا  دـیبع  : دـیوگ (3) يرـصب ناّسغ  وبا 
يدجسم لحاس و  رب  دوب  نافّالع  رازاب  رد  هک  يدجسم  عشاجم و  ینب  دجـسم  ّيدع و  ینب  دجـسم  نوچ  ، دوب وا  شهوکن  )و  مالـسلا

.دزا هّلحم  رد 

هفوک رد  عیـشت  دنچ  ره  - دندش جراخ  وا  تعاطا  زا  دندرک و  كرت  ار  وا  دندیزرو و  ینمـشد  یلع  اب  هک  دندوب  ییاهقف  زین  هفوک  رد 
ثراح نب  حیرـش  هملـس و  نب  قیقـش  لئاو  وبا  دیزی و  نب  دوسا  عدجا و  نب  قورـسم  ینادمه و  ةّرم  : دندوب هلمج  نآ  زا  - تشاد هبلغ 

وا زا  مدرم.تخیرگ  هکم  هب  سیق  نب  هّللا  دبع  دوب و  سیق  نب  هّللا  دـبع  نب  رماع  وا  مان  يرعـشا و  یـسوم  وبا  رـسپ  ةدرب  وبا  یـضاق و 
زا سپ  یبعـش  يرهز و  فیرط و  نب  مهـس  مزاـح و  نب  سیق  میکع و  نب  هّللا  دـبع  یملـس و  نمحرلا  دـبع  وبا  و.دنتـسج  یم  يرود 

.نانیا

زا رتهب  وا  يارب  ، دندیـشک یم  بآ  نآ  اب  شنادناخ  هک  دوب  یم  يرتش  یلع  رگا  : تفگ یم  (5) هّرم هک  مدینش  : دیوگ (4) هفیلخ نب  رطف 
.هتفرگ شیپ  رد  هک  دوب  يراک  نیا 

)؟( 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 

شهوکن ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  دنتفر و  یم  هشیاع  دزن  قورسم  دوسا و  : تفگ هک  دنک  تیاور  شردپ  زا   (6) لیهک نب  هملس  نب  ییحی 
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ات درمن  قورسم  یلو  درمب  يزوت  هنیک  نیا  اب  دوسا  اما.دندرک  یم 

ص:208

.دوب دیعس  وا  مان  تسا  رامش  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  - 1
.تشذگرد لاس 144  رد  تسا  نایوار  زا  يرصب  سایا  نب  دیعس  ، يریرج دوعسم  وبا  - 2

ثدحم ناورداش  ۀیشاح  تاراغلا  كر  تسا  رابخا  نایوار  زا  ، هتشذگرد لاس 206  رد  يربنع  مهرد  نب  ریثک  نب  ییحی  ناّسغ  وبا  - 3
ۀحفص 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  ةّرم  - 5

.عیشت ناگتسبلد  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، تشاد هینک  رفعج  وبا  ، لیهک نب  هملس  نب  ییحی  - 6
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.داتسرف یم  دورد  ( مالسلا هیلع  ) یلع رب  تفرگ و  هشوگ  دوخ  ۀناخ  رد  هک  هاگ  نآ 

يارب نز.قورسم  گرم  زا  سپ  ، میدش دراو  قورسم  نز  ریمق  رب  یمایا  دیبز  نم و  : تفگ هک  دنک  یم  تیاور  مهزاب  شردپ  زا  ییحی 
نآ ات  درمن  قورسم  یلو.دندوب  هدینارذگ  دح  زا  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  نداد  مانـشد  دیزی  نب  دوسا  قورـسم و  هک  درک  تیاکح  ام 

هـشیاع زا  يزیچ  : تفگ ؟ دوب هچ  ببـس  مدیـسرپ.داتسرف  یم  دورد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  دـناوخ  یم  هناخ  رد  هک  زامن  ره  رد  هک  هاگ 
هیلع ) یلع ةرابرد  هک  رواب  نامه  اـب  دوسا  یلو.دوب  هدرک  تیاور  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  جراوخ  شهوکن  رد  هک  دوب  هدـینش 

.تفرب ایند  زا  تشاد  ( مالسلا

.دوب يرعشا  یسوم  وبا  رسپ  ، هدرب وبا  رگید 

نب یلع  رفک  نانوچ  دوب  رفاک  ادخ  هب  ّيدع  نب  رجح  هک  مهد  یم  تداهـش  : تفگ ار  دایز  هدرب  وبا  : دـیوگ بدـنج  نب  نمحرلا  دـبع 
.بلاط یبا 

هتــشک ار  راـّـمع  وــت  : تــفگ رــسای  نــب  راـّـمع  لــتاق  ینهج  هیداــعلا  وــبا  هــب  يرعــشا  یـــسوم  وــبا  رـــسپ  هدرب  وــبا  : دــیوگ و 
.دنازوسن خزود  شتآ  زگره  ار  تسد  نیا  : تفگ داد و  هسوب  نآ  رب  دوشگ  نوچ  ياشگب  ار  تتسد  : تفگ.يرآ : تفگ ؟ يا

.دوب یملس  نمحرلا  دبع  وبا  رگید 

ییوگزاب نم  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  : تفگ نمحرلا  دبع  وبا  هب  يدرم  : دـیوگ (1) بئاس نب  ءاطع 
زیچ چـیه  تتیب  لها  وت و  هب  درک و  یم  میـسقت  یلام  هفوک  مدرم  هب  وا  هک  دوبن  يزور  نآ  زا  یلع  اـب  وت  ینمـشد  اـیآ  : تفگ سپـس  .

.تسا نینچ  ، يرآ ، يا هداد  دنگوس  ادخ  هب  ارم  هک  لاح  : تفگ ؟ دیسرن

هب يور  نمحرلا  دبع  وبا.تفر  ینانخـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باب  رد  یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا  ناّیح و  نایم  : دـیوگ (2) هدیبع نب  دعس 
ات وـگب  : تفگ - ار بلاـط  یبا  نـب  یلع  ینعی  -؟ درک ریلد  نـتخیر  نوـخ  هـب  زیچ  هـچ  ار  ترورـس  هـک  یناد  یم  : تـفگ درک و  ناـّیح 
هچ ره  : تفگ ردـب  باحـصا  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  میا  هدینـش  : تفگ ؟ درک ریلد  نـتخیر  نوـخ  هـب  ار  وا  زیچ  هچ.منادـب 

.نومضم نیمه  هب  ینخس  ای.تسا  هدیزرمآ  ار  امش  ادخ  ، دینکب دیهاوخ 

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 

.ّبیسم نب  دیعس  ریبز و  نب  هورع  بیؤذ و  نب  هصیبق 

.دندوب وا  فلاخم  هرسکی  هیما  ینب  شیرق و 

.میوج یم  يرای  وت  زا  شیرق  ربارب  رد  ایادخ  راب  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یناه  نب  حیرش 

هب هدش  تسدـمه  ناگمه  دندرمـش و  کچوک  نم  تلزنم  تمظع  دنتـشاد و  مورحم  ارم  دـندیرب و  ارم  اب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  نانیا 
.دنتساخرب نم  فالخ 
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نانچمه دینک و  ورف  بآ  رد  ار  شرس  دیتفای  ار  هیما  ینب  زا  سک  ره  هک  تفگ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ يرازف  ۀبجن  نب  ّبیـسم 
.دوش بآ  زا  رپ  شنوردنا  ات  دیراد  شهاگن  بآ  رد 

ص:209

لادتعالا 70/3. نازیم  كر  هدرک  تافو  لاس 137  رد  دوب  ءارق  زا  نیعبات و  ياملع  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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رد دـینک  لاتق  ناشیا  اب  هک  میدـناوخ  یمن  ایآ  : تفگ دـید و  ار  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ، باطخ نب  رمع  : دـیوگ (1) همرخم نب  روسم 
: تفگ ؟ راک زاغآ  رد  دیدرک  یم  لاتق  هک  نانچمه  راک  نایاپ 

.موزخم ینب  زا  ناریزو  دنشاب و  هیما  ینب  زا  ناریما  هک  تسا  یماگنه  هب  نیا  ،و  یلب

هچ رد  مدرم  شیرق و  يدمآ  هک  یتقو  : تفگ ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دمآ ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هکم  زا  يدرم  : دیوگ (2) يرتخبلا وبا 
مبای نامز  رمع  زا  ردق  نآ  مراد  تسود  ، دنگوس ادخ  هب  تفگ.دندوب  هچیزاب  مرگرس  هورم  افص و  نایم  رد  شیرق  : متفگ ؟ دندوب لاح 

.دزاس اوسر  نوبز و  راوخ و  ار  شیرق  دنوادخ  هک 

.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  هصیبق  رگید 

دبع دزن  هب  دروآ و  دوخ  اـب  ار  ناـیقارع  زا  يدرم  هک  مدـید  ار  بیؤذ  نب  هصیبـق  اـجنآ  رد  ، متفر ماـش  هب  : دـیوگ ریثـک  یبا  نب  نارمع 
مـسق ار  هفیلخ  : تفگ هک  ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  هریغم  زا  شردـپ  زا  درک  ناـیب  یثیدـح  وا  يارب  درب و  ناورم  نـب  کـلملا 

وا هب  ارجام  مدـید و  هّللا  لوسر  دجـسم  رد  ار  بیـسم  نب  دیعـس  مدـمآ  هنیدـم  هب  نوچ  داد  رانید  هماـج و  ار  وا  کـلملا  دـبع.دنهدن 
هناخ نز  چیه  مسق  ادخ  هب  ؟ دشورف یم  یناف  يایند  هب  دوخ  نید  هنوگچ  ، دشکب ار  هصیبق  ادخ  : تفگ دز و  مه  رب  اهتسد  دیعس.متفگب 

: دیوگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ةرابرد  هک  دراد  دای  هب  ار  یعازخ  ملاس  نب  ورمع  ۀتفگ  نیا  رگم  تسین  هعازخ  زا  ینیشن 

ار هصیبق  ادخ  ؟ ناوتن ار  هفیلخ  داد و  ناوت  دنگوس  ار  ربمایپ  ایآ  مهد  یم  مسق  ار  دمحم  نم  ایادخ  راب  : ینعی ادـمحم  دـشان  ّینا  ّمه  ال 
.دشورف یم  یناف  يایند  هب  شیوخ  نید  هنوگچ  دشکب 

.دوب ریبز  نب  هورع  رگید 

ادخ هب  ، مرـسپ : تفگ یم  و.دوشگ  یم  شـشهوکن  هب  نابز  دندرک  یم  دای  مردپ  دزن  ار  یلع  نوچ  : دیوگ  (3) ریبز نب  هورع  نب  ییحی 
هک یناد  یم  وت  و.تسرفب  نم  يارب  ارم  ياطع  هک  داتـسرف  وا  دزن  دـیز  نب  هماسا.ایند  لام  يارب  رگم  دنتـشگن  رب  وا  زا  مدرم  دـنگوس 
هک تسا  یناسک  يارب  تساجنیا  رد  هک  لاـم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تشون  وا  هب  یلع.مدوب  وت  اـب  مه  نم  یتفر  یم  ریـش  ماـک  هب  رگا 

.ریگرب یهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  تسا  هنیدم  رد  نم  لاوما  یلو  دنا  هدرک  داهج  نآ  يارب 

.دوب يرهز  رگید 

هب ربخ  نیا.دندرک  یم  شهوکن  ار  یلع  دندوب و  هتسشن  ریبز  نب  هورع  يرهز و  هک  مدوب  هنیدم  دجـسم  رد  : دیوگ (4) هبیش نب  دمحم 
دزن هب  يرواد  تردپ  )و  هّللا لوسر  ینعی  ) مردپ هورع  يا  : تفگ دیـسر و  ناشیا  دزن  هب  ات  دمایب.دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 

ار تردپ  يرگنهآ  ةروک  میدوب  هکم  رد  وت  نم و  رگا  ، يرهز يا  وت  اما.درک  مکح  تردپ  نایز  مردپ و  دوس  هب  ادخ  دـندرب و  ادـخ 
.مداد یم  ناشن  وت  هب 
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ص:210

هب ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تاـفو  زور  رد  ار  وا  شردـپ  یتقو  ، دـش هداز  هکم  رد  يرجه  مود  لاـس  رد  ، همرخم نب  روسم  - 1
كر.دش هتشک  ریمن  نیـصح  تسد  هب  لاـس 64  رد.دوب  هکم  رد  هبعک  نارابگنـس  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  ثداوح  رد  یلو.دروآ  هنیدـم 

.میم فرح  هباصإلا  باعیتسا 416/3 و 
.تسب رب  ناهج  زا  هدید  لاس 83  رد  ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  زوریف  نب  دیعس  يرتخبلا  - 2

لاس رد  .تسا  هدرک  لقن  هشیاع  دوخ  ۀلاخ  زا  يرایـسب  ثیداحا.تسا  ماّوع  نب  ریبز  رـسپ  ریبز و  نب  هّللا  دبع  ردارب  ، ریبز نب  هورع  - 3
.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 100  دودح  رد  ای   95

لادتعالا 581/3. نازیم  كر.رابخا  نایوار  زا  تسا و  هفوک  مدرم  زا  هماعن  نب  هبیش  نب  دمحم  - 4
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.دوب بّیسم  نب  دیعس  رگید 

رـسپ يا  : تفگ دیعـس.دمایب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  رمع  هک  مدوـب  بیـسم  نب  دیعـس  دزن  : دـیوگ (1) ینادـمه دواد  وبا 
رمع.دـنیآ یم  وت  ناّمع  رـسپ  ناردارب و  هک  نانچ  نآ  ، ییاـیب ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دجـسم  هب  ناوارف  هک  منیب  یمن  مردارب 

تردـپ زا  هک  يوش  نیگمـشخ  هک  مرادـن  تسود  : تفگ دیعـس  ؟ مریگ یهاوگ  هب  ار  وت  میآ  یم  هک  تقو  ره  یهاوخ  یم  اـیآ  : تفگ
نیمز يور  رب  هچ  ره  زا  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  يارب  هک  تسا  یماقم  ادـخ  دزن  ارم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینـش  یلع 

رب ار  نآ  تسا  هدرمن  ات  دشاب  قفانم  لد  رد  هک  تمکح  نخـس  ره  : تفگ یم  هک  يا  هدینـش  مه  مردپ  زا  : تفگ رمع.تسا  رتهب  تسا 
متفگ و وـت  هب  هک  دوـب  يزیچ  : تـفگ رمع.يروآ  یم  ناـقفانم  ةرمز  رد  ارم  اـیآ  ، مردارب رـسپ  يا  : تـفگ دیعـس  ؟ دروآ دـهاوخ  ناـبز 

.تشگزاب

نارای.هارمگ يوج 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  ناراکمتس و 

.دینک راکیپ  ماش  مدرم  اب  دیآ  نم  زا  دعب  هک  یماما  ره  اب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ هرسیم 

.دوب تباث  نب  رمع  رگید 

رد دـش و  یم  راوس  ماـش  رد  هدرک  تیاور  « ار لاوش  زا  زور  شـش  » ثیدـح يراـصنا  بویا  وـبا  زا  هک  تباـث  نب  رمع  : دـیوگ يدـقاو 
قفانم يدرم  بلاط  یبا  نب  یلع  ، مدرم يا  : تفگ یم  درک و  یم  عمج  ار  مدرم  ، دـمآ یم  رد  ییاتـسور  هب  نوچ.دـیدرگ  یم  اهاتـسور 

یم تنعل  اتـسور  نیا  مدرم.دـینک  شتنعل  سپ  دـناسرب  بیـسآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هب  تساوخ  یم  هبقع  بش  رد  ، تسا
.دوب هیواعم  مایا  رد  وا.تفر  یم  رگید  ياتسور  هب  وا  دندرک و 

.دوب لوحکم  رگید 

نخـس وا  اـب  هراومه  نم  )و  مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ضغب  زا  هدـنکآ  لد  دوب  يدرم  ، مدـید ار  لوحکم  : دـیوگ رح  نب  نسح 
.داتفیب ششوج  زا  شا  هنیک  گید  دش و  مرن  ات  متفگ 

سپس.دیدن راگزور  مدرم  زا  کی  چیه  مدید  نم  هچنآ  : تفگ یم  هک  مدینش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  : دیوگ هرکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع 
.دش هیرگ  رد 

نامشچ ینیب و  نانوچ  ار  تیاده  نم  مدرم  يا  : تفگ یم  دنار و  یم  نخس  مدرم  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) فنحا نب  تارف 
اریز ، دـیوشم كانمیب  دنتـسه  كدـنا  تیادـه  هار  نایهار  رگا  مدرم  يا  - دومرف تراـشا  دوخ  تروص  هب  شیوخ  تسد  هب  -و  متـسه

يا.میوج یم  يرای  ادخ  زا  و.زارد  شا  یگنـسرگ  نامز  تسا و  هاتوک  شا  يریـس  تدم  هک  دـنا  هدـمآ  درگ  یماعط  ناوخ  رب  مدرم 
دوب نت  کی  دومث  موق  رتش  هدام  ةدنـشک  هک  دینادب  دزاس و  یم  کیرـش  نآ  بقاوع  رد  يزیچ  زا  مشخ  يدونـشخ و  ار  مدرم  مدرم ،

وا دنداد و  ادن  ار  ناشرای  :» دیامرف یلاعت  يادخ  دندوب و  نآ  نتـشک  راتـساوخ  لد  رد  اریز  ، تفرگ رب  رد  باذع  ار  موق  نآ  ۀمه  یلو 
شروخــشبآ هـب  ار  ادــخ  رتـش  هداـم  :» تـفگ ناـنآ  هـب  ادــخ  يوـس  زا  ادــخ  ربماــیپ  «(3) درک یپ  ار  نآ  تـــــفرگ و  رب  ریـــــشمش 
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ار رتش  دندرک و  شبیذکت.دیراذگاو 

ص:211

.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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هب هک  ره  مدرم  يا.تسا  کیرـش  نم  لتق  رد  زین  وا  تسا  نمؤم  نم  ةدنـشک  هک  درادـنپ  هک  ره  هک  دـینادب  ، مدرم يا  « (1) دندرک یپ 
تلالض هاگرد  نابجاح  زا  ار  امش  مدرم  يا.دیآ  راتفرگ  نابایب  بارـس  هب  دریگ  شیپ  جک  هار  هک  ره  دسر و  بآ  هب  دور  تسرد  هار 

.دوش راکشآ  ناشاهییاوسر  نامزلا  رخآ  رد  يرآ  ؟ مهدن ربخ 

نایدوهی دندرک و  فالتخا  رگیدکی  اب  هلأسم  نیا  رد  هلأسم و  نیا  رد  نایحیسم  : تفگ هک  دنک  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  لیقع  وبا 
هقرف کی  درک و  دیهاوخ  فالتخا  رگیدـکی  اب  ییاهزیچ  رد  زین  امـش  هک  منیب  یم  مالـسا  تما  يا.هلأسم  نیا  رد  هلأسم و  نیا  رد  زین 

.دننک یم  تعباتم  نم  زا  هک  یناسک  نم و  رگم  دنهارمگ  اه  هقرف  ۀمه  هک  دینادب  دوزفا  دیهاوخ  رد 

بـش هب  هنوگچ  ار  زور  ، نینمؤملا ریما  اـی  : متفگ متفر و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هفوـک  دجـسم  نحـص  رد  : دـیوگ (2) رمتعم نب  شیبـح 
هب ام  یتسود  ببـس  هب  هک  مدـید  ار  دوخ  تسود.نامنمـشد  نمـشد  مدوب و  نامرادتـسود  رادتـسود  هک  یتلاـح  رد  ؛ تفگ ؟ دـیدروآ

هداهن و هتـسش  ار  نآ  ریز  بآ  هک  یهاگلیـس  رانک  رب  دوخ  ناینب  هک  مدید  ار  دوخ  نمـشد  دوب و  نآ  رظتنم  دیلاب و  یم  ادـخ  تمحر 
هداـشگ ناـیتشهب  يور  رب  هک  منیب  یم  ار  تـشهب  ياـهرد  هـک  تـسا  ناـنچ  هدـش و  نوگنرـس  مـنهج  شتآ  رد  هـک  مـنیب  یم  ناـنچ 

مـصخ ای  تسام  رادتـسود  هک  دـنادب  هک  دـهاوخ  هکنآ.شتآ  لها  يارب  داب  یتخبدـب  ناشتمحر و  ار  تمحر  لـها  داـب  اراوگ.تسا 
هدیزگرب ام  یتسود  يارب  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  درادن  تسود  ار  ام  ادخ  ناگدـنب  زا  سک  چـیه.دیامزایب  ام  تبحم  هب  شیوخ  لد  ، ام

زا ییاوشیپ  مییابجن و  ام.دشاب  هدیزگرب  ام  ینمشد  يارب  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  درادن  نمـشد  ار  ام  ادخ  ناگدنب  زا  سک  چیه  دشاب و 
نارگمتس تعامج  اما  وا و  لوسر  هورگ  زا  میادخ و  هورگ  زا  نم  ، میایصوا ۀمه  رورـس  نم  تسا و  ناربمایپ  همه  ياوشیپ  ام  نادناخ 

.تسا ناشیا  زا  ناطیش  دنناطیش و  هورگ 

یم هک  مدینش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  زا  : تفگ یم  هک  مدینـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دیوگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح 
ییادج ناشنایم  -و  دنابسچ مه  هب  هبابـس  ناتـشگنا  -و  دنوش دراو  نم  رب  نینچنیا  نم  تما  زا  اهنآ  نارادتـسود  نم و  تیب  لها  : تفگ

.تسین

رب ( مالـسلا هیلع  ) یلع و  دـندش ، لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  هبحر  رد  هک  دـنک  تیاکح  ، هدرب ماـن  وا  زا  هک  يدرم  زا  (3) فاّحجلا وبا 
: دنتفگ ؟ دیا هدمآ  هزیگنا  هچ  هب.دیسرپ  ناشیا  زا.دوب  هتسشن  یهاتوک  تخت  يور 

.ادخ هب  : دنتفگ ؟ ادخ هب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.نینمؤملا ریما  ای  ، وت نخس  ندینش  وت و  بح  هزیگنا  هب 

تسود هک  اجنآ  دنیبب  ارم  دراد  نمشد  ارم  هکنآ  دنیبب و  ارم  دراد  تسود  هک  اجنآ  ، دنیبب ارم  دراد  تسود  ارم  هکنآ  هک  دینادب  : تفگ
هیلع و هللا  یلص  ) ربمایپ نم و  رس  رب  بلاط  وبا.دیتسرپن  ار  ادخ  ، ادخ ربمایپ  هارمه  ، نم زا  شیب  ، سک چیه  : تفگ سپـس.دنیبب  ارم  درادن 

.میدوب هدجس  رد  وا  نم و  دمآ و  ( هلآ

یم ضیرحت  وا  يراکددم  يرای و  هب  ارم  نانچمه  نک و  شیرای  ، نک شیرای  : تفگ ارم  سپس  ؟ دینک یم  هدجس  ایآ  : تفگ بلاط  وبا 
.درک

زامن بش  همه  يرادب 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  كر.دشن  هتخانش  دیاب  هک  نانچنآ  - 2

هاورلا 249 و 262. عماج  كر.تسا  هقث  نایوار  زا  یمجرب  نوع  یبا  نب  دواد  فاحجلا  وبا  - 3
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هدـنز ، دـشاب هچ  ره  يراد  هک  اوه  لیم و  نامه  اب  تمایق  زور  رد  ار  وت  دـنوادخ  ، یـسر تداهـش  هب  ماقم  نکر و  نایم  رد  يرازگب و 
.يور یم  خزود  هب  دشاب  یخزود  وت  ياوه  لیم و  رگا  يور و  یم  تشهب  هب  دشاب  یتشهب  وت  ياوه  لیم و  رگا  ، دنک

هب نم  ببـس  هب  هورگ  ود  : تفگ و.دـشاب  ییاهالب  يایهم  دـیاب  ، درادـب تسود  ار  تیب  لها  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 تکاله 

هکنآ یکی  ، دنوش كاله  هک  هورگ  هس  نآ.دنبای  تاجن  هورگ  هس  دـنوش و  كاله  نم  ببـس  هب  هورگ  هس  : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هب تنعل  مدرم  هک  تسا  يراوخداش  هاشداپ  نآ  هانگ و  لماع  موس  دروآ و  یم  رارقا  دونـش و  یم  هکنآ  رگید  ود.دـنک  یم  تنعل  ارم 

لاـح دـننک و  یم  نعط  وا  دزن  نم  بح  رد  دـنیوج و  یم  تئارب  نم  تدـیقع  نییآ و  زا  وا  دزن  رد  دـنریگ و  وا  هـب  برقت  ۀلیـسو  ارم 
یم تاـجن  نم  ببـس  هب  هک  هورگ  هس  نآ  اـما.تسوا  نید  نم  نید  تسا و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  بح  نـم  بـح  هـکنآ 

دراد و تسود  ارم  يا  هدـنب  نوـچ.نم  تسود  تسود  رگید  هس  نم و  نمـشد  نمـشد  مود  نم و  هـب  ۀتـسباو  رادتـسود  یکی  دـنبای ،
دیامزایب ار  دوخ  بلق  دیاب  سک  ره  سپ.دنک  یم  يوریپ  نم  زا  یسک  نینچ  ، دراد نمـشد  ارم  نمـشد  دراد و  تسود  زین  ارم  تسود 

اب ام  تبحم  شلد  رد  هک  ره.نمـشد  یکی  اب  درادـب و  تسود  یکی  اب  هک  تسا  هدادـن  ياج  بلق  ود  سک  چـیه  نورد  رد  دـنوادخ 
نمـشد ادخ  دنتـسه و  وا  نمـشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادـخ و  هک  دـنادب  ، دزیگنا رب  ام  دـض  رب  ار  مدرم  دوش و  هتخیمآ  يرگید  تبحم 

.تسا نارفاک 

دنناـمه زین  وت  یلع  اـی  : تفگ دـناوخارف و  ارم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ دـجان  نب  هعیبر 
ار وا  هک  اجنآ  ات  دندیزرو  یتسود  وا  اب  نایحیسم  دندز و  تمهت  شردام  هب  هک  اجنآ  ات  دندرک  ینمـشد  وا  اب  نایدوهی  : یتسه یـسیع 

.دوب وا  نآ  زا  هن  هک  دنداهن  یتلزنم 

اب شتموصخ  هک  هدننزارتفا  ینمشد  دزرو و  طارفا  نم  یتسود  رد  هک  يرادتسود  دوش  كاله  نم  ببس  هب  : دیوگ ( مالسلا هیلع  ) یلع
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  ببـس  نم 

دیآ و شوخ  ار  امـش  هچ  دینک  تعاطا  نم  زا  هک  تسامـش  رب  ، یلاعت يادخ  تعاطا  رد  مهد  یم  نامرف  ار  امـش  هچنآ.منک  یم  لمع 
راب هس  هاگ  نآ.دـیاشن  تعاطا  تیـصعم  رد  ، دـهد نامرف  ادـخ  تیـصعم  هب  ار  امـش  نم  زج  يرگید  ای  نم  رگا  اما.دـیآ  شوخاـن  هچ 

.تسا کین  راک  رد  تعاطا  : هک تفگ 

.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  هاطرا و  یبا  نب  رسب  تکرح 

هراشا

ماش هب  شتشگزاب  ار و  لاوما  وا  نتفرگ  هّمذ و 

زا ءاعنص  رد  دندوب  یموق  هک  دوب  نیا  دراد ، هناور  نمی  زاجح و  هب  ار  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  هک  دش  ببـس  هچنآ  : دیوگ قور  وبا 
اب لد  رد  هک  يا  هقالع  دوجو  اب  نانیا.دـندوبن  یـسیئر  ماـظن و  ياراد  یلو  دنتـشادنپ  یم  رکنم  يرما  ار  وا  نتـشک  هک  ناـمثع  ناوریپ 

دوب و سابع  نب  هّللا  دیبع  ، ءاعنص رد  راگزور  نیا  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع لماع.دندوب  هدرک  تعیب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  دنتـشاد  نامثع 
.نارمن نب  دیعس  دنج  رد  وا  لماع 

جارات هلمح و  قارع  رب  ماش  مدرم  دـش و  هتـشک  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـندرک و  فالتخا  یلع  باب  رد  قارع  رد  مدرم  نوچ 
راکـشآ فالخ  دـندادن و  تاکز  دنتـساخرب و  نامثع  نوخ  بلط  هب  دـندمآ و  ناـبز  هب  دـندوب  نمی  رد  هک  زین  ناـنیا  ، دـندرک زاـغآ 

هب امش  زا  هک  تسا  ییاهربخ  هچ  نیا  : تفگ داتسرف و  سک  ناشنارـس  زا  یتعامج  دزن  دیـسر  سابع  نب  هّللا  دیبع  هب  ربخ  نیا.دندومن 
تدهاجم دنا  هدرک  یعـس  وا  نوخ  رد  هک  یناسک  دض  رب  هک  مینآ  رب  میراد و  یم  رکنم  ار  نامثع  لتق  نانچمه  : دـنتفگ هدیـسر ؟ نم 

نب دیعس  رب  زین  دنج  مدرم  دنتشون  دنج  رد  دوخ  نارای  هب  دندوب  ءاعنـص  رد  هک  نانیا.درک  نادنز  هب  ار  نانآ  سابع  نب  هّللا  دیبع.مینک 
هب دـندوب  هدـیقعمه  نانآ  اب  هک  یناسک  ءاعنـص  مدرم  زا.دـندرک  راکـشآ  شروش  دـندنار و  نوریب  دـنج  زا  ار  وا  دـندیروشب و  نارمن 

.دنتسویپ ناشیا 

.دندش هارمه  نانآ  اب  تاکز  ندادن  يادوس  هب  دنتشادن  رس  رد  نامثع  نوخ  ماقتنا  يادوس  هک  مه  یتعامج 

رب هنوگچ  هک  ینیب  یم  : تفگ ار  دیعـس  سابع  نبا  دندش  يورایور  نانآ  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناوریپ  نارمن و  نب  دیعـس  هّللا و  دـیبع 
هب ایب.دش  دهاوخ  هچ  تشونرـس  مینک  راکیپ  نانآ  اب  رگا  هک  مناد  یمن  نم  دنتـسه و  ام  یکیدزن  رد  کنیا  دنا و  هدش  دحتم  ام  دـض 

: دنتشون نینچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  سپ.مینک  شهاگآ  ناشهاگیاج  نانآ و  رامش  زا  میسیونب و  ارجام  نینمؤملا  ریما 

دنراد یم  راهظا  دنا و  هدیروش  ام  رب  نامثع  ناوریپ  هک  میهد  یم  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  ، دعب اّما  »
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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 
ییارآ فص  ام  لـباقم  رد  سپ.درک  ضیرحت  تمواـقم  رب  دروآ و  مشخ  هب  رتشیب  ار  ناـنآ  راـک  نیا.میتفر  ناـنآ  يوس  هب  دنتـسه  وا 

 - ادخ ضورفم  قح  ندادـن  ةزیگنا  هب  دـندوبن  يأرمه  نانآ  اب  هک  مه  یناسک  دـندناوخارف و  دوب  هک  اج  ره  زا  ار  سک  ره  دـندرک و 
زین ام  دـنتفات و  یمن  رب  رـس  دوب  هدـش  ررقم  ناشیا  رب  هچنآ  يادا  زا  نونک  ات  نانیا.دنتـشاد  رب  تفلاخم  ملع  ام  دـض  رب  - تاـکز ینعی 

یمزاب راکیپ  زا  ار  ام  هچنآ.تساهنآ  زا  رتهب  ام  عضو  نونکا.هتفاـی  هبلغ  ناـنآ  رب  ناطیـش  ، يرآ.میتفرگ یمن  يزیچ  ررقم  قح  زا  شیب 
شیپ تسا  نینمؤملا  ریما  ریخ  هچنآ  اهراک  ۀمه  رد  دـنوادخ  - هدـّیأ هّزع و  هّللا  مادا  - تسا نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  نامرف  راظتنا  دراد 

« .مالسلا و.دروآ 

: 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  يادخ 

نیع رد  دیدوب و  هداد  هولج  ناشگرزب  يدرخ  نیع  رد  دیدوب و  هدرک  دای  نارگشروش  نیا  شروش  زا  ، دیـسر نم  هب  امـش  ۀمان  ، دعب اما 
هک ار  یتعامج  هک  تسامش  ریبدت  ءوس  امـش و  يأر  یگدنکارپ  امـش و  تراقح  امـش و  یلدزب  هک  متـسناد   . رامـشرپ ، یگیام كدنا 

ناتربارب رد  دنتـشادن  ار  امـش  اب  ییورایور  تئرج  هک  ار  یتعامج  تسا و  هدیناروش  امـش  رب  نینچنیا  دـنا  هدوب  امـش  دـصرتم  هراومه 
سرت تساهنآ و  ریخ  هک  يزیچ  هب  ار  نانآ  دیناوخب و  اهنآ  رب  نم  ۀمان  دیور و  موق  نآ  رـس  رب  دـیایب  نم  لوسر  نوچ.تسا  هداد  رارق 

زا ، دنتشاد راکیپ  رـس  رگا  میریذپ و  یم  اهنآ  زا  مییوگ و  یم  ساپـس  ار  ادخ  دندرک  تباجا  رگا  سپ.دینک  توعد  ناشراگدرورپ  زا 
« .امکیلع مالسلا  و.درادن  تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ  هک  ، مینک یم  راکیپ  هنالداع  مییوج و  یم  يرای  ادخ 

ریما اـی  نم  : تفگ دـیزی  دـنا ؟ هدرک  هچ  اـم  اـب  وت  موق  هک  ینیب  یمن  : تفگ ار  یبحرا  سیق  نب  دـیزی  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یبلک 
رگا مزاـسب و  ناـشراک  مورب و  دوخ  نم  ییاـمرف  تزاـجا  رگا.دنتـسه  وت  تعاـط  رد  هک  مراد  شوخ  ناـمگ  دوخ  موق  هب  - نینمؤـملا

: تشون ناشیا  هب  همان  نیا  ( مالسلا هیلع  ) یلع سپ.دنهد  خساپ  هچ  هک  رگنب  سیونب و  يا  همان  ناشیا  هب  یهاوخ 

.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 

ددرگنزاب و شیاضق  دتفین و  ریخأت  هب  شمکح  هک  يدنوادخ.تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  يادـخ  منک  یم  دـمح  ، دـعب اّما 
ضارعا شیوخ  نید  زا  دیا و  هدومیپ  قاقـش  هار  دیا و  هتخاس  نارگید  زا  ادـج  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ.دـنهرن  شمـشخ  زا  نامرجم 

شروش هب  تسد  دیا و  هتسب  يرادربنامرف  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  دیا و  هدرک 
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لد رد  هچنآ  امـش و  شروش  زاغآ  باب  رد  رادرک  تسار  راتفگ و  تسار  ناـیاسراپ  هبئاـش و  یب  نارادـنید  ،و  درخ لـها  زا  .دـیا  هدز 
دنک و یمن  هیجوت  ار  امش  ۀنارگشروش  لامعا  دنتفگ  هک  ییاهزیچ  ، مدیسرپ نخس  هتشگ  امش  نایصع  بجوم  هچنآ  دیا و  هدرک  ناهن 

هدنکارپ لاح  رد  دمآ  امـش  دزن  هب  نم  لوسر  نوچ.دراذگ  یمن  یقاب  نشور  یلیلد  روخ و  رد  یمالک  راکـشآ و  يرذع  يارب  ییاج 
زا نارود  میاشخبب و  ناتنالهاج  رب  ات  دییآزاب  تعاطا  هب  دیـسرتب و  ادـخ  زا.منک  یم  وفع  ار  امـش  ، دـیور دوخ  ياه  هناخ  هب  دـیوش و 

ناتدیاب هچنآ  دیدرکن  دیتفاترب و  رس  رگا  و.منک  لمع  ادخ  باتک  هب  مرتسگب و  لدع  طاسب  امـش  نایم  رد  مراد و  هگن  وکین  ار  ارجام 
ار نایـصع  نایغط و  لها  دـمآ و  دـنهاوخ  امـش  رـس  رب  نشک  يرکـشل  رد  نم  يوجگنج  ناراوس  هک  دیـشاب  راـکیپ  ةداـمآ  سپ  درک 

يدب هک  ره  تسوا و  دوس  هب  دنک  یکین  هک  ره.درک  دـنهاوخ  ناشدرخ  گنج  بایـسآ  ياهگنـس  ریز  رد  داد و  دـنهاوخ  لامـشوگ 
چیه دیاتـسن و  ار  شراگدرورپ  زج  هدنیاتـس  چیه  هک  دـینادب.درادن  اور  متـس  دوخ  ناگدـنب  رب  وت  راگدرورپ  و.تسوا  نایز  رب  دـنک 

« .مکیلع مالسلا  دنکن و  تمالم  ار  دوخ  زج  رگتمالم 

هک یتقو  : تفگ.شدندادن خساپ  يدنچ  یلو  دروایب  همان  دمایب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لوسر.داتـسرف  نادـمه  ۀـلیبق  زا  يدرم  اب  ار  همان 
تسا نیا  هدش  وا  گنرد  ببس  هچنآ.داتسرف  یم  امش  يوس  هب  هوبنا  یهاپس  اب  ار  سیق  نب  دیزی  هک  مدید  ار  نینمؤملا  ریما  مدمآ  یم 

دیبع هک  یطرـش  هب  یلو  میتسه  وا  نامرف  هب  شوگ  ام  : دنتفگ.دش عیاش  نامثع  ناوریپ  نایم  رد  نخـس  نیا.تسامـش  خـساپ  رظتنم  هک 
 . تفگزاب موق  ربخ  دیدرگزاب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  لوسر.دنک  لزع  ام  دالب  زا  ار  نارمن  نب  دیعس  سابع و  نبا  هّللا 

هک دندینش  نایـشروش  نوچ  : دیوگ  (1) مـصاع نب  هّللا  دبع.داتـسرف  نمی  هب  ار  هّللا  هنعل  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواـعم  : ناتـساد یقاـب  اـما 
یم زاغآ  رعش  نیا  اب  هک  دنتشون  وا  هب  يا  همان  رد  ارجام  دنداتسرف و  سک  هیواعم  دزن  ، دتسرف یم  ار  سیق  نب  دیزی  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

: دش

ییاین ام  يوس  هب  ناباتش  رگا  هیواعم  يا  انوحن  ریسلا  عرست  الا  يواعم 

اینامیلا دیزی  وا  ایلع  عیابن 

.ینمی دیزی  اب  ای  مینک  یم  تعیب  یلع  اب  ای 

دومن و نمی  یهار  دـناوخارف و  ، - دوب محر  یب  زیرنوخ و  لد و  تخـس  يدرم  هک  ار  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ، دیـسر هیواعم  هب  هماـن  نوچ 
یلع تعاطا  رد  شمدرم  هک  يدیـسر  یناکم  هب  نوچ  هک  تفگ  دـسر و  نمی  هب  ات  دور  هنیدـم  هکم و  زاجح و  هار  زا  هک  داد  نامرف 

زا یکدنا  سپس  - دش یهاوخ  هریچ  اهنآ  رب  وت  دنباین و  ییاهر  وت  زا  دننک  نیقی  هک  نک  دیدهت  نانچ  ياشگرب و  نابز  تسخن  ، دندوب
هک اج  ره  ار  یلع  نایعیش  شکب و  تفاترب  رس  هک  سک  ره  ،و  نک توعد  نم  اب  تعیب  هب  رادب و  تسد  نانآ 
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.شکب یتفای 

نب نمحرلا  دـبع  زا  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  تفـالخ  رـصع  رد  : تفگ هک  هدـش  تیاور  (1) يدزا رباـج  نب  دـیزی  زا  رگید  بناـج  زا 
جیـسب گنج  هب  ار  قارع  مدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنتفگ  یم  ماش  مدرم  دیـسر  ارف  يرجه  ملهچ  لاـس  نوچ  هک  مدینـش  هدعـسم 
یعمج اب  نم.هداتفا  هقرفت  ناشنایم  هدش و  نوگرگید  تدیقع  ار  مدرم  هک  دنتفگ  یم  تسا و  هتفرن  وا  هاگرکشل  هب  یـسک  یلو  هدرک 
رورـس دزن  نونکا  هداتفا ، هقرفت  یلع  نارای  نایم  قارع  رد  هک  دـنرادن  کش  مدرم  هک  میتفگ  میتفر و  هبقع  نب  دـیلو  دزن  ماش  مدرم  زا 
دربـب قارع  هب  ار  اـم  ، دـهد ناـماس  شیوخ  ةدیـشیرپ  روما  دـناوتب  یلع  اـی  ، دـنوش دـحتم  رگید  راـب  هکنآ  زا  شیپ  اـت  ور  هیواـعم  دوخ 

هب تشادـنپ و  شوخان  ارم  رادـید  دـش و  لولم  هک  ناسنآ  دیـشک  تمالم  شنزرـس و  هب  راک  یتح  ، ما هدرک  وگتفگ  وا  اب  يرآ  : تفگ
.مناسرب وا  هب  دیا  هدمآ  نم  دزن  هب  نآ  يارب  هچنآ  ات  منکن  اهر  دنگوس  ادخ 

میدـش لخاد  نوچ.میوش  لخاد  هک  داد  تصخر  ار  ام  هیواعم.داد  ربخ  ام  نخـس  اـم و  ندـمآ  زا  ار  وا  دـش و  لـخاد  هیواـعم  رب  سپ 
گنهآ نز و  رمک  رب  دربن  يارب  مزع  نماد.دنیوگ  یم  دنناد و  یم  مدرم  ۀمه  میتفگ.دروآ  امش  زا  دیلو  هک  دوب  يربخ  هچ  نیا  : تفگ

.هن ای  دهد  تسد  یتصرف  نینچ  رگید  راب  یناد  یمن  هک  ربب  دوس  نمشد  تلفغ  زا  رامشب و  تمینغ  تصرف  يامن و  مصخ 

متسین و زاین  یب  امـش  اب  ینز  يار - يأر و  زا  نم  : تفگ هیواعم.دزاتب  وت  رـس  رب  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يزاتب  نمـشد  رـس  رب  وت  رگا 
دـنیامیپ و یم  هقرفت  قیرط  شیوخ  ياورنامرف  اـب  دـییوگ  یم  هک  ناـسک  نیا  یلو.ناـتمناوخ  یمارف  دـتفا  تجاـح  نادـب  هک  هاـگره 
هب دوخ  رکـشل  مناوتن  نم  ،و  دـنوش هدـنک  ياج  زا  يا  هلمح  اـب  هک  هدیـسرن  تجرد  نآ  هب  ناـشفالتخا  زونه  هداـتفا  فـالخ  ناـشنایم 
هک ، دیهد تبـسن  اهراک  رد  گنرد  هب  ارم  دابم  نیاربانب.ناشیا  اسب  هچ  موش و  زوریپ  نم  اسب  هچ  مور  نانآ  گنج  هب  منکفا و  هرطاخم 

همه زا  نونکا.دشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار  نانآ  كاله  مه  دیآ و  رتشوخ  ار  امـش  مه  هک  تفرگ  مهاوخ  ورف  ار  نانآ  یقیرط  زا  دوخ  نم 
حتف ار  رصم  رادوریگ  نیمه  رد  زاجح و  رد  يزور  دنا و  هریزج  رد  يزور  نم  نایهاپس  ما  هداد  رارق  هلمح  جارات و  دروم  ار  نانآ  وس 

رب تسام  اب  ادخ  هک  دننیب  یم  یتقو  مه  قارع  ناگرزب.دـنداتفا  تلذـم  هب  ام  نانمـشد  دـنتفای و  تزع  ام  ناتـسود  نآ  حـتف  اب  میدرک 
دهد و یم  ورین  ار  امش  ، تساهنآ نتساک  امش و  ینوزفا  ببس  نیا  دنباتش و  یم  ام  يوس  هب  یعمج  زور  ره  ، هتسشن دوخ  نارتشا  تشپ 

بسانم تصرف  تقو  ره  نم  هک  دینکم  باتش  دینک و  ربص  سپ.لیلذ  ار  نانآ  دنادرگ و  یم  زیزع  ار  امش.دشخب  یم  یناوتان  ار  نانآ 
.مهنن ورف  شگنچ  زا  متفای ،

رـسب یپ  زا  هیواعم  ام  ندمآ  نوریب  زا  سپ.میتسـشن  یکیدزن  نامه  رد  ییاج  رد  میتخانـش و  وا  رظن  يرترب  میدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا 
ار وا  درک و  دربـن  راپــسهر  یهاپــس  رازه  هـس  اـب  ار  وا  دـمایب  نوـچ  داتــسرف  ، دوـب ّيؤـل  نـب  رماـع  ینب  زا  يدرم  هـک  هاـطرا  یبا  نـب 

رد.یسر هنیدم  هب  ات  ورب  نانچمه  : تفگ
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ام تعاطا  رد  رگا  یـسر  هک  سک  ره  هب  نک و  اپرب  تشحو  یـسر  هک  اـج  ره  هب  نارب و  ناـشیاه  هناـخ  زا  ار  مدرم  يور  یم  هک  هار 
مدرم زا  کی  چیه  هک  نک  مالعا  يراد و  ناشراتـشک  گنهآ  هک  يامنب  نانچ  يدمآرد  هنیدم  هب  هک  یتقو  .نک  جارات  شلاوما  دوبن 

زا رادرب و  ناشیا  زا  تسد  سپ.تشک  یهاوخ  ار  اهنآ  هک  دـننک  نیقی  ات  يریذـپ  یمن  سک  رذـع  دنتـسین و  هانگ  یب  وت  دزن  رد  رهش 
و.زاـس هراوآ  وـس  ره  هب  ناـسرتب و  تخـس  ار  هنیدـم  هکم و  ناـیم  مدرم  یلو  وـشم  سک  ضرعتم  هکم  رد.وـش  هکم  راپـسهر  هنیدـم 

.تسا هدمآ  نم  دزن  هب  اهنآ  ياه  همان  تسا و  یناوریپ  اجنآ  رد  ار  ام.یسر  دنج  ءاعنص و  هب  ات  ور  یم  نانچمه 

ود اب.دندوب  هدنامزاب  نتفر  زا  نانآ  زا  نت  دص  راهچ  ، داد ضرع  دوخ  هاپـس.دیسر  ناّرم  رید  هب  ات  دـمآ  تکرح  رد  هاطرا  یبا  نب  رـسب 
.داد همادا  شیوخ  هار  هب  نت  دصشش  رازه و 

ام لثم  ، دتسرف یم  رکشل  هنیدم  هب  وا  درب  رکشل  هفوک  هب  هک  میدوب  هدرک  هیصوت  هیواعم  هب  ام  تفگ  دینشب  ارجام  نوچ  هبقع  نب  دیلو 
یم : تفگ دـمآ و  مشخ  هب  دینـش  هیواعم  نوچ  « دـنایامن یم  نم  هب  ار  هام  وا  میوگ و  یم  اهـس  زا  نم  » دـنا هتفگ  هک  تسا  ناـمه  وا  و 

.تشذگرد شیاطخ  زا  یلو.مهد  لامشوگ  دنادن  روما  تسایس  تسا و  هرهب  یب  ریبدت  نسح  زا  هک  ار  قمحا  نیا  هک  مهاوخ 

یم دندوب  هدروآ  نداد  بآ  يارب  هک  ار  ینارتشا  دیسر  یم  هک  یبآ  ره  رس  رب.تفر  یم  نانچمه  شهاپس  یقاب  اب  هاطرا  یبا  نب  رـسب 
یم نانیا  نارتشا  دندینادرگ و  یمزاب  نارتشا  نآ  هاگ  نآ  ، دندیسر یم  يرگید  بآ  هب  ات.درک  یم  راوس  اهنآ  رب  دوخ  نارای  تفرگ و 

.دیسر هنیدم  هب  ات  درک  یم  نینچ  هراومه  دندناتس و 

.دندش لخاد  هنیدم  هب  اهنآ  دنتشک و  ناشیارب  ییاهدنفسوگ  دندرک و  لابقتسا  هعاضق  ۀلیبق 

يارب دمآ و  رد  رهش  هب  رسب.تخیرگب  رهش  زا  دینـش  ربخ  ات  دوب  يراصنا  بّویا  وبا  اهزور  نیا  رد  هنیدم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع 
هدز یلثم  دنوادخ  ، داب تشز  ناتیور  : تفگ و.داد  روآ  تشحو  ياه  هدعو  درک و  ناشدـیدهت  داد و  ناشمانـشد  دـنار و  نخـس  مدرم 
جنر راتفرگ  کنیا  هک  دیتسه  هد  نیا  مدرم  دننامه  امش  ...« (1) دیسر یم  یناوارف  هب  ناشیزور  هک  نئمطم  نمیا و  دوب  یهد  » هک تسا 

زا دعب  يافلخ  لزانم  وا و  ربق  ناکم  دوب و  وا  ۀناخ  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ترجاهم  ياج  امـش  رهـش.دیا  هدـش  باذـع  و 
رد یخرب  امـش.دیسر  لتق  هب  ادخ  ۀفیلخ  امـش  ربارب  رد.دیدرکن  تیاعر  دوخ  ناماما  قح  دیتفگن و  ساپـس  ار  ناتراگدرورپ  تمعن.وا 

دصرتم یضعب  دیدش و  لدشوخ  دیدرک و  تتامش  یضعب.دیتساخنرب  شیرای  هب  دیتشاذگ و  ورف  ار  وا  یخرب  دیتشاد و  تسد  وا  لتق 
رد ار  امـش  ایآ  دییوگب  دوب  نارفاک  دوس  هب  رگا  ؟و  میدوبن امـش  اب  مه  ام  ایآ  دییوگب  دوش  مامت  نانمؤم  دوس  هب  رگا  ات  دـیدوب  وا  لتق 

هدرب يا  نادوهج ، يا  تفگ  داد و  مانـشد  ار  راصنا  رـسب  هاگ  نآ  ؟ میدرکن عفد  امـش  رـس  زا  ناـنمؤم  ّرـش  و  میدادـن ؟ يراـی  ناـتراک 
نازوس هنشت و  ياهلد  هک  نانچنآ  ناتمبوک  یم  ورف - دنگوس  ادخ  هب.لهـشالا  دبع  ینب  ملاس و  ینب  راّجن و  ینب  قیرز و  ینب  ناگداز 

دنگوس ادخ  هب.ددرگ  کنخ  نامثع  لآ  نانمؤم و 
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مدرم هک  دیناسر  ییاج  هب  دیدهت  دیعو و  هاطرا  یبا  نب  رسب  .دنیوگ  نخـس  امـش  زا  نیـشیپ  ياهتما  نوچ  هک  منک  یم  ناتدوبان  نانچ 
يا : تفگ تفرگ و  رارق  ربنم  رب  بطیوح.دوب  شردام  يوش  وا  دنیوگ  دـندرک و  هثاغتـسا  يزعلا  دـبع  نب  بطیوح  دزن  هک  دندیـسرتب 
مارآ رـسب  اـت  تفگ  یم  ناـنچمه  بطیوـح  دنتـسین و  ناـمثع  نـالتاق  ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ) هـّللا لوـسر  راـصنا  وـت و  ةریـشع  رـسب 
هلمج زا.دیـشک  شتآ  هب  ار  ییاه  هناخ  دـمآ و  دورف  رـسب.دندرک  تعیب  مدرم  دـناوخارف و  هیواعم  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  سپـس.تفرگ 

هّللا دـبع  نب  رباج  نوچ.يراصنا  بویا  وبا  ۀـناخ  یقرز و  عفار  نب  هعاـفر  ۀـناخ  فوع و  نب  ورمع  ینب  زا  یکی  لورج  نب  هارز  ۀـناخ 
.دیروایب ار  هّللا  دبع  نب  رباج  ات  مهد  یمن  ناما  ار  امش  ؟ منیب یمن  ار  رباج  ارچ  هملس  ینب  : تفگ ، دیدن تعیب  زور  رد  ار  يراصنا 

ما.مهد شناما  ات  دنک  تعیب  رگم  : تفگ رسب  دنک و  تعافش  ات  داتسرف  سک  رـسب  دزن  هملـس  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  يا  : تفگ ار  رباج  هملس 

ینب.دریگب تعیب  ناگمه  شمدرم  زا  ات  داتـسرف  هنیدـم  هب  ار  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواـعم  : تفگ رباـج  هک  دـیوگ  (1) ناسیک نب  بهو 
تعیب سک  زا  نم  هک  دیدرگزاب  سپ  : تفگ.هن : دنتفگ ؟ تسه نایم  نآ  رد  مه  رباج  ایآ  : تفگ هاطرا  یبا  نب  رسب.دندمآ  وا  دزن  هملس 

نوخ يراذگن  ینک و  تعیب  ییایب و  ام  اب  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  : دنتفگ دـندمآ و  نم  دزن  نم  موق.دوش  رـضاح  مه  رباج  ات  مریگن 
زا : دـیوگ رباـج.تراسا  هب  ار  نامنادـنزرف  نز و  یهد و  نتـشک  هب  ار  ناـمنادرم  ینکن  نینچ  رگا  هک.دزیر  نیمز  رب  تموق  نوخ  وت و 

مرسپ : تفگ هملس  ما   . متفگزاب ارجام  متفر و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ۀجوز  هملس  ما  دزن  ،و  متـساوخ تلهم  ار  بش  نآ  نانآ 
مناد یم  دنچ  ره  ، دـنک تعیب  دورب و  هک  مهد  نامرف  ار  مردارب  رـسپ  زین  نم.دوش  هتخیر  تموق  وت و  نوخ  راذـگم  نک و  تعیب  ورب و 

.تسا تلالض  تعیب  نیا  هک 

.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 

هب ار  هریره  وبا  نونکا.دـنام  دـیهاوخ  مورحم  یلاعت  قح  تمحر  زا  هک  تسا  نیا  مدـیما  ، منک وفع  ار  امـش  ایند  نیا  رد  نم  هک  اـضرف 
.دش هکم  راپسهر  سپس.دینک  وا  فالخ  هکنآ  دابم  منیزگ  یم  رب  دوخ  ینیشناج 

تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع وریپ  هک  ار  سک  ره  ات  داتـسرف  ار  ّيؤل  نب  رماع  ینب  زا  یکی  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  : دیوگ ماشه  نب  دیلو 
: تفگ تفر و  ارف  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ربنم  رب  دمآ و  هنیدم  هب  درم  نآ.دشکب 

سک ره  دجسم  نیا  رد  ، دنگوس ادخ  هب  ، دیتخاس نیگنر  شنوخ  هب  ار  نامثع  شیر  دیدرک و  باضخ  دوخ  ياهـشیر  هنیدم  مدرم  يا 
همه تساوخ  یم  دندنبرب و  ار  دجـسم  ياهرد  هک  تفگ  ار  دوخ  نارای  سپـس.تشک  مهاوخ  تسا  هدرک  باضخ  ار  شـشیر  هک  ار 

.دشکب یشسرپ  چیه  نودب  ار 

.دنکن نینچ  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنتساخرب و  ّيؤل  نب  رماع  ینب  زا  يدرم  سیق  وبا  ریبز و  نب  هّللا  دبع 

ص:220

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 327 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_220_1
http://www.ghaemiyeh.com


.هتشذگرد لاس 127  هب  تسا و  ثیدح  نایوار  زا  ناسیک  نب  بهو  میعن  وبا  - 1
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ساـبعلا نب  مـثق  دیـسر  هـکم  یکیدزن  هـب  هـک  یتقو.دـش  هـکم  یهار  دـمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  تشادـب و  تـسد  ناشنتـشک  زا  زین  وا 
هکم زا  درک و  ناشدیدهت  دوشگ و  ناشمانـشد  هب  نابز  دـمآ و  رد  هکم  هب  رـسب.دوب  هکم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  وا  و.تخیرگب 

.داد تراما  نانآ  رب  ار  یبجح  نامثع  نب  هبیش  دمآ و  نوریب 

هب ربخ.درک  جارات  ار  يرایـسب  لاوما  تشک و  ار  نادرم  زا  يرامـش  هار  رد  دـش  یم  هکم  راپـسهر  هنیدـم  زا  رـسب  نوچ  : دـیوگ یبلک 
تراما هب  ار  نامثع  نب  هبیش  مدرم  تفر و  نوریب  رهش  زا  زین  سابع  نب  مثق.دنتخیرگ  دنتشاذگاو و  ار  رهش  ناگمه  ، دیـسر هکم  مدرم 

رگا دنگوس  ادخ  هب  : تفگ ،و  تفگ ازسان  داد و  مانـشد  ار  نانآ  رـسب.دنتفر  رـسب  رادید  هب  شیرق  زا  یتعامج  سپ.دندیزگرب  شیوخ 
دنگوس ادخ  هب  ار  وت  : دـنتفگ.دورب هار  نیمز  يور  رب  هک  مراذـگن  یقاب  نت  کی  مدـنب  راک  هب  امـش  ةرابرد  شیوخ  ةدـیقع  دـنراذگب 

.تفگن چیه  رسب.نک  محر  دوخ  ةریشع  نادناخ و  هب  میهد 

: درک زاغآ  نخس  نینچ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درک و  فاوط  هناخ  درگ  دش و  لخاد  هکم  هب  سپس 

تشک و ار  یعمج  هک  هنوگ  نیدب  دینادرگ  نوبز  ام  نمشد  دنکفا و  تفلا  ام  نایم  دینادرگ و  زوریپ  ام  توعد  هک  ار  يادخ  ساپس  »
ار وا  هدومن و  التبم  شیاطخ  هب  ار  وا  دنوادخ.تسا  هداتفا  انگنت  هب  قارع  ۀـیحان  رد  هک  تسا  بلاط  وبا  رـسپ  نیا.درک  درط  ار  یعمج 

نوخ ماقتنا  دهاوخ  یم  هک  هیواعم  نونکا.دنا  هدرورپ  لد  رد  وا  ۀنیک  دـنا و  هدـش  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  شنارای.هدرک  شهانگ  میلـست 
« .دینک تعیب  وا  اب  دیهدم و  داب  رب  شیوخ  ناج  دینک و  تعیب  وا  اب.دراد  تسد  رد  تموکح  مامز  دریگب  ار  نامثع 

تفلاخم زا.مدرک  وفع  ار  امش  هکم  مدرم  يا  :» تفگ نینچ  سپس  درک و  گنرد  زور  دنچ.دیدن  ار  صاع  نب  دیعس  تسیرگن و  رـسب 
ناتیاه هناخ  دور و  جارات  هب  ناتلاوما  دوش و  هدنک  رب  امـش  ۀشیر  هک  منک  یم  يراک  دـینکن  نینچ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک  رذـح 

« .ددرگ ناریو 

.دومن وگتفگ  درک و  رادید  وا  اب  هبعش  نب  هریغم.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 

زا يا و  هتفرگ  تخـس  هدوب  دـیدرت  گنز  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  رب  يا و  هتفر  هکم  هب  يا و  هدـمآ  زاجح  هب  هک  متفای  ربخ  ، دـعب اـما  »
هک تسوکین  یهار  هک  هدـب  همادا  هار  نیمه  هب  میاتـس  یم  ار  وت  شور  يأر.يا و  هتخاون  ار  نادـنمدرخ  يا و  هدرک  وفع  ناراکهانگ 

.دهد ریخ  شاداپ  ار  ریخ  لها  دنوادخ 

ادخ زا  ناگدننک  دای  رایسب  قح و  هار  ناگدنور  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن  فورعم و  هب  ناگدننک  رما  ةرمز  رد  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ 
« .دهد رارق 

.منک كاله  ار  وت  موق  هک  مراد  نآ  دصق  هریغم  يا  : تفگ درک و  رادید  ار  هریغم  رسب  رفس  نیا  رد 

اب ار  وـت  يریگتخـس  ربـخ  يا  هدـمآ  رد  تکرح  هب  هک  تقو  نآ  زا  هک  يرب  هاـنپ  ادـخ  هب  راـک  نیا  رد  هک  مهاوـخ  یم  : تـفگ هریغم 
ترظن رد  وت  تسود  وت و  نمـشد  رگا  اـما.يا  هتـشاد  هدیدنـسپ  یلمع  هشیدـنا و  نونکاـت.ما  هدینـش  ناـمثع  نینمؤـملا  ریما  نانمـشد 
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هانگ بکترم  ادخ  هاگرد  هب  هاگ  نآ  دنیآ  ناسکی 
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.يا هدرک  بیغرت  دوخ  دض  رب  ار  نمشد  يا و  هدش 

دشکب و ار  همه  هک  داد  نامرف  رـسب  دـندوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  يرامـش  اجنآ  رد  ، داتـسرف هلابت  هب  ار  شیرق  زا  يدرم  رـسب 
ۀمان رـسب  زا  رگم  ات  رادب  ناشیا  زا  تسد  ، دناوت موق  نانیا  هک  دنتفگ  دـنتفگ و  نخـس  وا  اب  دروم  نیا  رد  یـضعب.دنک  جارات  ناشلاوما 

وا اب  باب  نیا  رد  ات  تشاداو  مه  ار  فئاط  مدرم  زا  یتعامج.درک  تعافـش  رـسب  دزن  دـش و  فئاـط  یهار  یلهاـب  عینم.میرواـیب  ناـما 
هتـشک اهنآ  هک  لایخ  نیا  هب  درک  یم  هلطامم  هماـن  نتـشون  رد  یلو.تفریذـپ  رـسب.دندرک  بلط  ناـشیا  يدازآ  ۀـمان  دـنتفگ و  نخس 
یکی ۀناخ  رد  وا.دمآ  هناخ  هب  عینم.داد  یلهاب  عینم  هب  تشون و  ناما  ۀمان  تبقاع.دنـشاب  هتخاب  رـس  اهنآ  هک  دسرب  یتقو  همان  دـنوش و 
دنکفا شرتشا  تشپ  رب  شیوخ  يادر  مه  عینم  ، دوبن هناخ  رد  نز  ار  اضق.دوب  وا  دزن  رد  شا  هنبوراب  دوب و  هدمآ  دورف  فئاط  مدرم  زا 
هدیسر رید  رسب  ۀمان.دیسر  هلابت  هب  زورمین  ات  دوساین  چیه  دمایب و  تخات  هب  نانچمه  ار  هبنـش  بش  هعمج و  زور  دش و  راوس  نآ  رب  و 

شریـــشمش یلو  دز  وا  ریـــشمش  ناـــیماش  زا  يدرم  دـــندروآ و  شیپ  ار  یکی.دـــندوب  هدروآ  نتـــشک  يارب  ار  مدرم  نآ  دوـــب و 
شبنج هب  باتفآ  ربارب  رد  دوخ  ياهریـشمش  سپ.دوش  مرن  ات  دـینک  مرگ  باـتفآ  اـب  دوخ  ياهریـشمش  هک  دـنتفگ  نایماش.تسکـشب 

ربص.دروآ یم  يربخ  راوس  نیا  هک  دینک  گنرد  : دنتفگ موق.داد  ناکت  اوه  رد  دوخ  ۀماج  دیدب و  ار  اهریـشمش  قرب  عینم  دـندروآ و 
هدز و ریـشمش  وا  رب  دـندوب و  هدروآ  شیپ  نتـشک  يارب  هک  يدرم.داد  اهنآ  هب  همان  تسج و  ورف  رتشا  زا.دوب  عینم.دیـسرب  اـت  دـندرک 

.دنوش دازآ  همه  هک  دش  نامرف.دوب  وا  ردارب  دوب  هتسکش  ریشمش 

نب هّللا  دـیبع  نارـسپ  دـنتخیرگ  رهـش  زا  دندیـسرتب و  دیـسر  ربخ  رـسب  ياهراک  زا  ار  هکم  مدرم  نوچ  : دـیوگ (1) نانـس یبا  نب  نانس 
ینب نافیلخ  زا.دوب  ینانک  ظراق  نب  دـلاخ  تخد  هیریوج  میکح  ما  ود  نیا  ردام.دـندمآ  نوریب  رهـش  زا  زین  - دواد نامیلـس و  - ساـبع
ءالع ردارب  هاچ  نیا  بحاص  یمرـضح  نومیم.دندرک  مگ  ار  ود  نآ  نومیم  هاچ  یکیدزن  رد  دـنتفر و  یم  هکم  مدرم  اب  ود  نیا  ، هرهز

: تفگ یم  نینچ  ود  نآ  ۀیثرم  رد  ناشردام  دیرب و  رس  ار  ود  ره  رسب  دندمآ و  راتفرگ  رسب  تسد  هب  ار  اضق.دوب  یمرضح  نب 

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  ةدوبر  فک  زا 

.نم ناوختسا  ةدیشاپ  مه  زا  زغم  دندوب  نم  ناوختسا  زغم  هک  نم  رسپ  ود  زا 

رـسب.يدومن یهاوخکین  یتفگ و  نخـس  یتسار  هب  نم  اب  : تفگ وا  خساپ  رد  ، تفگ نخـس  وا  اب  هریغم  دمآ و  رد  فئاط  هب  رـسب  نوچ 
یتعاس هریغم.دمآ  نوریب  دادماب  دروآ و  رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش 
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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 

تشاد و مان  هیریوج  ناشردام.دندوب  اهنآ  دزن  رد  مثق  نمحرلا و  دـبع  ، سابع نب  هّللا  دـیبع  نارـسپ  ، دیـسر هنانک  ینب  هب  ات  تفرب  رـسب 
نوچ.دوب هتـشاذگ  هنانک  ینب  زا  يدرم  دزن  ار  شنارـسپ  هّللا  دیبع.دوب  هرهز  ینب  نافیلخ  زا  ظراق  دوب و  ینانک  ظراق  نب  دلاخ  تخد 
.دمآ نوریب  هتخآ  ریشمش  اب  تفر و  هناخ  هب  دید  نانچ  ینانک  درم  نوچ.دومن  ار  ود  نآ  لتق  گنهآ  درب ، رکشل  ناشرس  رب  رسب 

یناسک زا  عافد  يارب  : تفگ ؟ یهد نتشک  هب  نتشیوخ  يور  هچ  زا  میا  هتشادن  وت  لتق  دصق  ام  ، دیرگب تیازع  رد  تردام  شتفگ  رسب 
نارای رـسب و  رب  دشاب  هتـشاد  يدوخ  هالک  رپس و  هکنآ  یب  وا.مشاب  روذعم  مدرم  ادخ و  دزن  رد  ات  ما  هدمآ  ، دـنا هدروآ  هانپ  نم  هب  هک 

: دناوخ یم  دومن و  هلمح  وا 

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  يدرم  زج 

نوریب اـه  هناـخ  زا  هناـنک  ینب  ناـنز  زا  یعمج.تـشکب  دروآ و  شیپ  رــسپ  ود  نآ  رــسب.دش  هتــشک  اــت  دز  یم  ریــشمش  هراوـمه  و 
ناکدوک زگره  تیلهاج  رد  هن  دنگوس  ادخ  هب  ؟ یشک یم  ار  ناکدوک  ارچ  ، یشک یم  هک  ار  نادرم  نیا  : تفگ ناشیا  زا  یکی  ، دندمآ

عطق یمحریب و  هدروخلاـس و  ناریپ  ناوتاـن و  ناـکدوک  نتــشک  رب  شیاـه  هیاــپ  هـک  یتموکح.مالــسا  رد  هـن  دــنا و  هتــشک  یم  ار 
مراذگب و نانز  امش  رد  ریـشمش  هک  مراد  نآ  دصق  ادخ  هب  : تفگ رـسب.تسا  يدب  راکبان و  تموکح  هچ  دشاب  راوتـسا  يدنواشیوخ 

.دورسب دوخ  تایبا  هیریوج  و.ینک  نینچ  هک  مراد  تسود  ردقچ  : تفگ نز  مراذگن  هدنز  امش  زا  نت  کی 

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 

تشک و ار  کلام  هکلب  تشکن  ار  هّللا  دـبع  هک  دـنیوگ  یـضعب.دروآ  لـتق  هب  زین  ار  کـلام  شرـسپ  دـنتفگ و  یم  رجحلا  دـبع  ار  وا 
.ار نادملا  دبع  نادنزرف  زا  رگید  يدرم 

: دیوگ هیثرم  نینچ  ار  اهنآ  شیرق  زا  يرعاش 

شیرق ینفّنعت  نآ  ول ال  و 
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نادملا دبع  ینب  یلع  تیکب  دوب  شیرق  شنزرس  زا  میب  هن  رگا 

ّدعم تملع  دق  ناوبا  مهل  متسیرگ  یم  نادملا  دبع  نارسپ  رب 

نالضفتم مهئابنا  یلع  هک  دوب  یناردام  ناردپ و  ار  نانآ 

.دندوب دوخ  نادنزرف  زا  رترب  یسب 

رترب یتح  نمی  رد  هک  ار  کلام  شرسپ  سپس  و.تشک  تفرگ و  ار  وا  رسب.دوب  سابع  نب  هّللا  دیبع  نز  ردپ  نادملا  دبع  نب  هّللا  دبع 
.دزب ار  شندرگ  دناوخب و  دوب  ردپ  زا 

: تفگ تخادرپ و  زیگنا  تشحو  زیمآدیدهت و  ینانخس  هب  دروآ و  درگ  ار  نارجن  مدرم  ۀمه  رسب 
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هک منک  یم  نانچ  مدرگ و  یمزاب  دسر  نم  هب  دنیاشوخان  يربخ  امش  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دینادب  ، ناگداز هنیزوب  يا  ، نایحیسم يا 
.دیهدم تسد  زا  طایتحا  بناج  دیناوت  یم  ات  ، دوش ناریو  ناتیاهرهش  ددرگ و  دوبان  ناتعرازم  دوش و  عطقنم  ناتلسن 

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 
دیبع.دندوب هتفر  رهش  زا  نارمن  نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع.دمآ  ءاعنـص  هب  تشکب و  زادگلد  يا  هنوگ  هب  دروآ و  شیپ  ار  وا.دوب 

وا اب  دش و  عنام  رهـش  هب  لوخد  زا  ار  رـسب  وا.دوب  هداهن  دوخ  ياج  هب  ار  یفقث  بیبح  نب  ثراح  نب  هّللا  دـبع  نب  هکارا  نب  ورمع  ، هّللا
.تشکب ار  یعمج  دمآ و  رد  ءاعنص  هب  دروآ و  لتق  هب  ار  وا  رسب  گنج  نیا  رد.تسویپ  رد  گنج 

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 ات  ریپ  زا  دنتشک 

ءاعنص مدرم  يوس  هب  دومن و  سابع  نب  هّللا  دیبع  اب  گنج  گنهآ  رـسب  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  ردپ  زا  لفون  نب  کلملا  دبع 
ناشیارس رب  زین  رسب  دندمآ و  درگ  وا  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  یعمج.دش  عافد  يایهم  ءاعنـص  رد  هّللا  دیبع  ، دمآ تکرح  رد 

.دندش ءاعنص  راپسهر  رسب  اب  دندمآ و  درگ  مه  نامثع  نایعیش  زا  یتعامج.دنار 

.دمآ وا  دزن  هب  دش و  هفوک  دراو  نارمن  نب  دیعس  هک  مدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  : دیوگ كاّدولا  وبا 

.دنا هدشن  يورایور  هاطرا  یبا  نب  رسب  اب  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  وا و  ( مالسلا هیلع  ) یلع

رد نم  دش  یم  کیدزن  ام  هب  رـسب  یتقو.دگنجب  تساوخن  تشاذگ و  اهنت  ارم  سابع  نبا  یلو  مدرک  زاغآ  ندیگنج  نم  : تفگ دیعس 
هب : تفگ.میرواین رذع  میتسیا و  رد  ّدجب  ار  گنج  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  دونـشخ  نم  زا  وت و  زا  تّمع  رـسپ  هک  متفگ  وا  هب  تولخ 

مدرم يا  : متفگ مدرک و  رـس  نخـس  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  متفر و  مدرم  نایم  هب  نم.تسین  يرادیاپ  تقاط  ارم  دنگوس  ادخ 
گنج هب  نانآ  اب  نم  دندمآ و  یهورگ.دیآ  نم  يوس  هب  تسا  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  اب  تعیب  رد  ام و  تعاطا  رد  سک  ره  نمی 

زا ار  وا  متفر و  سابع  نب  هّللا  دیبع  دزن  متـشگزاب و  زین  نم  دندش و  هدـنکارپ  نم  درگ  زا  نم  نارای  همه.میدرک  يدربن  كدـنا.متفر 
یم ددـم  میتـسرف و  یم  سک  ( مالــسلا هـیلع  ) نینمؤـملا ریما  دزن  مـیریگ و  یم  راـصح  رهــش  رد  سپ  مـتفگ  مدــیناسرت و  وـت  مـشخ 

بات و چـیه  ارم  هدروآ  رکـشل  ام  رـس  رب  هکنیا  ربارب  رد  ، هن : تفگ وا  یلو.دـیآ  رت  هتفریذـپ  اـم  رذـع  زاـب  مینک  نینچ  رگا  هک.میهاوخ 
.مسر تکاله  هب  هک  مسرت  یم  تسین  یناوت 

يرادیاپ یکدنا  وا  دندرک و  يا  هلمح  دیعس  نارای  رب  دمآ  نوریب  عافد  هب  یعمج  اب  نارمن  نب  دیعس  ، دش کیدزن  ءاعنص  هب  رسب  يراب 
مدرم هب  ات  تفرب  دـش و  جراخ  رهـش  زا  رـسب.دندنام  رهـش  رد  دـندیدرگزاب و  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  دزن  هب  شناراـی  وا و  هاـگنآ  ، درک
كاخ رب  ار  يرایـسب  تخاس و  هدنکارپ  وس  ره  هب  دروآ و  تخات  نانآ  رب.دـندوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  ناشیا.دیـسر  ناشیج 

 . دیدرگزاب ءاعنص  هب  زاب  رسب  دنتفرگ و  هانپ  دوخ  ژد  هب  نانآ  زا  یضعب  دنکفا  تکاله 
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.داهن تراما  هب  اجنآ  رد  ار  نامثع  نب  هبیش  ، 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 مالس  درم  نآ  ، داتسرف یم  دندوب  هدمآ  درگ  بآ  رس  رب  هک  یمدرم  دزن  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  دیسر  یم  هک  یلزنم  ره  هب  رـسب 
دـش هتـشک  مولظم  : دـنتفگ یم  رگا  ؟ دـیراد رظن  هچ  ، ناـمثع ینعی  ، دـش هتـشک  شیپ  يدـنچ  هک  يدرم  نآ  ةراـبرد  : دیـسرپ یم  درک و 

: دنتفگ یم  رگا  ، دش یمن  اهنآ  ضرعتم 

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 نتشک  راوازس 
دیبع نارسپ  دز و  ندرگ  تفرگب و  ار  وا  رـسب  ، داهن دوخ  ياج  هب  ار  هکارا  نب  ورمع  ، سابع نب  هّللا  دیبع  تخیرگب  ءاعنـص  رب  ( مالـسلا

ود نآ  اریز.دیرب  رـس  دندوب  ناگداز  یناریا  زا  همه  هک  ار  خیاشم  زا  نت  دص  اهنآ  یپ  زا  دـیرب و  رـس  ءاعنـص  هار  رد  ار  سابع  نب  هّللا 
.دندوب هدش  ناهنپ  دوب  نایناریا  زا  یکی  نز  هک  ( گرزب ) جرزب تخد  نامعن  ما  ۀناخ  رد  رسپ 

هّللا همحر  همادق  نب  هیراج  تکرح 

جورخ زا  ار  وا  دمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  - نادمه ۀلیبق  ياهنادناخ  زا  - يذاش ةرارز  نب  سیق  نبا  : دـیوگ (1) يدزا ییحی  نب  طول 
یم ایآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـندرک تلـالم  راـهظا  مدرم  یلو  درک  توعد  گـنج  هب  ار  مدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.داد ربخ  رـسب 

نابحاص دـنمدرخ و  نادرم  مسق  ادـخ  هب.میامیپب  ار  اـهنابایب  اـههوک و  ناـنآ  یپ  زا  میآ و  نوریب  یکدـنا  هورگ  اـب  دوخ  نم  دـیهاوخ 
تعاطا مداد  یم  نامرف  ار  نانآ  نوچ  دنداد و  یم  خساپ  دندش  یم  هدناوخ  راکیپ  هب  نوچ  هک  ینادرم  ، دنا هتفر  امش  نایم  زا  تلیضف 

.منکن زارد  امش  شیپ  يرای  تسد  ما  هدنز  ات  مورب و  امش  نایم  زا  هک  تسا  نیا  مدصق.دندرک  یم 

وت ، دـنگوس ادـخ  هب  : تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع.مهد یم  خـساپ  وت  يادـن  هب  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  همادـق  نب  هیراج 
هیلع ) یلع.دش راکیپ  ةدامآ  وا  اب  یهاپـس  نت  رازه  ای  نت  رازه  ود  هاگ  نآ.حـلاص  ینادـناخ  زا  یتین و  كاپ  تریـس و  هتـسجخ  يدرم 

زا وا  تعیاشم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـمآ و  تکرح  رد  هیراج.ددرگ  هدوزفا  وا  رب  رامـش  نیمه  ات  دور  هرـصب  هب  تفگ  ار  وا  ( مالـسلا
.دش نوریب  رهش 

لام هک  دابم  يرامشب و  راوخ  ار  يدهاعم  ای  ناملسم  هک  دابم.سرتب  تسوا  دزن  هب  تماجنارـس  هک  ییادخ  زا  : شتفگ عادو  ماگنه  هب 
.نک ادا  تقو  هب  ار  اهزامن  یشاب و  هدایپ  ای  ياپ  هنهرب  دنچ  ره  یناتسب  روز  هب  ار  یسک  روتس  ای  ار  یسک  دنزرف  ای  ار  یسک 

.تفرگ شیپ  رد  زاجح  هار  اجنآ  زا  دوزفیب و  وا  هاپس  رب  شهاپس  دنچمه  تفر و  هرصب  هب  هیراج 

تشک و ار  نانآ  هک  دندوب  هدش  دترم  نمی  رد  هک  ار  یتعامج  رگم  تشک  ار  یسک  هن  درک و  بصغ  ار  یـسک  لام  هن  هار  رد  هیراج 
هک تسا  هتفر  یموق  نایم  هب  تفگ.میمت  ینب  دالب  هب  دنتفگ  تسا ، هتفر  وس  مادک  هب  رسب  هک  دیسرپ  مدرم  زا  هیراج  : تخوس شتآ  هب 

.درک ماقم  شرج  رد  تشگزاب و  هیراج.درک  دنناوت  عافد  دوخ  زا 
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.تسا هتشذگرد  لاس 175  رد  تسا و  رابخا  نایوار  ریهاشم  زا  هک  تسا  فنخم  وبا  دارم  يدزا  ییحی  نب  طول  - 1
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.داد ربخ  رسب  رکشل  رامش  زا  ار  وا  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  يذاش  سیق  نب  هرارز  : دیوگ كاّدو  وبا 

: تفگ سپس  ، دروآ ياج  هب  يدنوادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

نانآ.دنتفر امش  نایم  زا  يأر  لها  نادنمدرخ و  هک  دوب  ینامز  زا  امش  ناصقن  يادتبا  امش و  یگدنکارپ  زاغآ  رـس  ، مدرم يا  ، دعب اما  »
اهراب و ار  امـش  نم.دندرک  یم  تباجا  مدناوخ  یم  يرای  هب  ار  نانآ  نوچ  هنالداع و  دـنتفگ و  یم  تسار  دـنتفگ  یم  يزیچ  رگا  هک 

رتشیب هچ  ره  هک  دـیدادن  خـساپ  نم  توعد  هب  اهنت  هن  مدـناوخارف  هاگماش  دادـماب و  رد  ، زور رد  بش و  رد  ، راکـشآ ناهن و  رد  ، اهراب
هچ هک  مناد  یم  کین  نم  دنک ؟ یمن  دوس  ار  امـش  تمکح  تیاده و  هب  توعد  زردنا و  ایآ.دیداهن  زیرگ  رد  ور  دـیدش و  هدـنکارپ 

شیوخ ندیشک  داسف  هب  اب  مهاوخ  یمن  - دنگوس ادخ  هب   - نم یلو.دشخب  یم  یتسار  ار  ناتیژک  دروآ و  یم  حالـص  هب  ار  امـش  زیچ 
هجنکـش دراد و  یم  ناتمورحم  هک  دیآ  یم  امـش  رـس  رب  هک  منیب  یم  ار  يدرم  ییوگ  ، دیراذگاو ارم  یکدنا.مروآ  حالـص  هب  ار  امش 

تسا و ناناملسم  يراوخ  تلذ و  نیا  هنیآره  .دنک  یم  باذع  ار  امش  وا  هک  نانچنآ  دنک  یم  باذع  ار  وا  مه  دنوادخ  ، دهد یم  نات 
رایخا لضافا و  یمدرم  هک  ار  امـش  نم  دنهد و  شخـساپ  نانآ  دناوخارف و  ار  رارـشا  لذارا و  نایفـس  وبا  رـسپ  هک  تسا  نید  كاله 

نیا ، هدش زاجح  راپسهر  هاطرا  یبا  نب  رسب.تسین  ناراگزیهرپ  لمع  ، لمع نیا.دیزرو  فاکنتـسا  دینز و  نت  امـش  مناوخارف و  دیتسه 
هاپس ۀمه   . دنرادزاب شجارات  راتشک و  زا  ار  وا  ات  دنوش  راکیپ  ةدامآ  امـش  زا  یعمج  هک  دیاب.دانک  تنعل  شیادخ  ؟ تسیک رگم  رـسب 

« .رتشیب یکدنا  ای  تسا  نت  دصشش  وا 

نخس هک  دیا  هدش  لال  ایآ  ؟ دوش یم  هچ  ار  امش  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتفگن چیه  دندنام و  شوماخ  نانچمه  زارد  یتدم  مدرم 
.دیناوتن نتفگ 

یم وت  اب  يوش  راکیپ  راپـسهر  دوخ  وت  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  (1) يدزا فوع  نب  هدرب  وبا  : دـیوگ فیفع  نب  رفاسم 
يراـک يارب  اـیآ  ؟ دـنروآ یمن  ناـبز  رب  تسرد  نخـس  يور  هچ  زا.دـنیوگ  یم  هچ  ناـنیا  ! ایادـخ راـب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مییآ

هک تسین  هتـسیاش.تسا  یفاک  دیهد  اضر  نادـب  هک  ار  ناتریلد  ناراوس  زا  یکی  راک  نیا  يارب.میآ  نوریب  رهـش  زا  نم  دـیاب  نینچنیا 
اب منک و  اهر  ار  مدرم  قوقح  رد  رظن  ناناملـسم و  نایم  رد  يرواد  جارخ و  يروآ  عمج  لاملا و  تیب  کلم و  روما  رکـشل و  راک  نم 

نیا ادـخ  هب.میآ  زاتو  تخات  رد  نابایب  نیا  هب  هوک  نآ  زا  هوک و  نآ  هب  نابایب  نیا  زا  رگید  هتـسد  کی  یپ  رد  ناراوس  زا  هتـسد  کی 
هب ور  ( هیواعم هاپس  ) ناشیا اب  رگید  راب  يراگزور  هک  ما  هتسب  نآ  رد  دیما  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب.تسا  دنسپان  يا  هشیدنا 

مدرک یمن  امـش  زا  دای  - دزو یم  بونج  لامـش و  داب  ات  - زگره متفر و  یم  امـش  نایم  زا  مدرک  یم  باـکر  رد  ياـپ  هنیآره  موش  ور 
.نت شیاسآ  تسا و  ناج  تحار  ارم  امش  زا  يرود  اریز 

نم.دنکن التبم  تقارف  هب  ار  ام  ادخ  ، دناتسن ام  زا  ار  وت  ادخ  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  - هّللا همحر  - يدعـس ۀمادق  نب  هیراج 
يا هدوب  تریـس  هتـسجخ  يدرم  وت  مناد  یم  ات  هک  نک  جیـسب  : شتفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع.راد هناور  ارم  ، متـسه موق  نآ  راکیپ  ةدامآ 

ياپ رب  مه  دوعسم  نب  بهو 
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.دمآ رد  دیزی  هیواعم و  صاوخ  ةرمز  رد  تبقاع  دوب و  ناقفانم  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  نایم  رد  هدرب  وبا  - 1
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نک و دربن  جیـسب  زین  وت  دنک  اطع  تکرب  ار  وت  ادخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مراکیپ ةدامآ  زین  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و 
.دمآ ریز  هب  ربنم  زا 

رازه ود  زین  یمعثخ  دیآ  نوریب  نت  رازه  ود  اب  دوش و  هرصب  راپـسهر  هک  دومرف  دناوخ و  شیپ  ار  همادق  نب  هیراج  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
دیدیـسر وا  هب  هک  اـج  ره  رد.دـیور  نوریب  هاـطرا  یبا  نب  رـسب  بلط  رد  : تفگ ار  ود  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.درک جیـسب  هفوـک  زا  نت 

دوعسم نب  بهو.دندمآ  نوریب  رـسب  بلط  رد  ود  نیا.دشاب  هدنامرف  همادق  نبا  هیراج  دیدرک  راکیپ  مزع  نوچ  دینک و  زاغآ  ار  راکیپ 
تکرح رد  رسب  بلط  هب  دندیسر و  مه  هب  زاجح  نیمزرس  رد.دش  دربن  راپسهر  هرصب  زا  تفر و  هرصب  هب  هیراج  دش و  نوریب  هفوک  زا 

.دندمآ

نب هّللا  دیبع  نارـسپ  هدش و  لخاد  زاجح  نیمزرـس  هب  رـسب  هک  دیـسر  ربخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  نوچ  : دیوگ دـیبع  نب  نمحرلا  دـبع 
ربخ زونه  داتـسرف و  همادق  نب  هیراج  یپ  رد  يا  همان  اب  ارم  ، تسا هتـشک  ار  هّللا  دبع  نب  کلام  نادملا و  دبع  نب  هّللا  دـبع  ار و  سابع 
همان هیراج.متسویپ  هیراج  هب  متفرگ و  رب  ار  همان  نم.دوب  هدینـشن  ار  نارمن  نبا  هّللا و  دیبع  ندمآ  نوریب  ءاعنـص و  رب  رـسب  ندش  هریچ 

: دناوخ نینچ  دوشگ و  ار 

هک نامراگدرورپ  زا  سرت  منک و  یم  تیصو  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت.ما  هداتسرف  يا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نامه  هب  ار  وت  ، دعب اما  »
هک دشاب  مهد  یم  حرـش  ار  اهنآ  نونکا  متفگن و  وت  يارب  انیع  ار  زیچ  همه  نیا  زا  شیپ.يراک  ره  رـس  تسا و  تاریخ  ۀمه  هعومجم 

یسک رخ  رتش و  ای  ینک  ریقحت  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یسک  دابم.یسرب  نمـشد  هب  ات  ورب  شیپ  هب  دنوادخ  يرای  تکرب و  هب.شا  یبایرد 
دونـشخ ات  هنم و  حیجرت  بآ  نآ  نابحاص  رب  ار  دوخ  یـسر  یبآ  رـس  رب  نوچ  یـشاب و  ياپ  هنهرب  هدایپ و  هچ  رگا  یناتـسب  روز  هب  ار 

رازگب و تقو  هب  دوخ  زامن  رادم و  اور  متس  دهاعم  ریغ  ای  دهاعم  رب  هدم و  مانـشد  ار  یناملـسم  نز  درم و  شونم و  ناشبآ  زا  دنـشابن 
باتش نتفر  رد  و.دیهد  یمهـس  دنرادن  هک  نارگید  هب  دیراد  هچ  ره  زا  نک و  راوس  ار  دوخ  ناگدایپ.نک  دای  زور  بش و  رد  ار  ادخ 
همحر کیلع و  مالـسلا  و  هّللا - ءاش  نا   - نادرگزاب نوبز  راوخ و  نارب و  نمی  دالب  زا  ار  ناـنآ.يوش  يور  هب  ور  تنمـشد  اـب  اـت  نک 

« .هتاکرب هّللا و 

یمرضح رجح  نب  لئاو  ناتساد 

هک یسک  اجنآ  رد.باتشب.دنتسه  یلع  نایعیش  تومرضح  مدرم  زا  یمین  هک  تشون  هاطرا  یبا  نب  رسب  هب  رجح  نب  لئاو  : دیوگ یبلک 
.دش تومرضح  راپسهر  رسب.یباین  ، دریگ وت  رب  هار 

یم : تفگ ؟ ینک هچ  تومرـضح  مدرم  اب  یهاوخ  یم  دیـسرپ  وا  زا  دیـسرب و  رایـسب  گرب  زاس و  اب  رجح  نب  لئاو  دـش  کیدزن  نوچ 
ییاهنت هب  وا  هک  شکب  ار  هباوث  نب  هّللا  دـبع  تسخن  تسا  يدـصق  نینچ  ار  وت  رگا  : تفگ لـئاو.مشکب  ار  یکی  راـهچ  ره  زا  مهاوخ 

هکنآ اب  دیشک و  ورف  تشاد  هک  یهاگیاج  زا  دیدب و  ار  هباوث  نب  هّللا  دبع  دمآ و  رد  تومرضح  هب  رسب.تسا  مدرم  همه  عبر 
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زاجح يوس  هب  هک  تسناد  دنداد و  ربخ  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هیراج  هک  یهار  زا  ار  رـسب.دروآ  لتق  هب.دوش  هتـشک  هک  تشادـنپ  یمن 
.دمآ تکرح  رد  همامی  يوس  هب  دمآ و  نوریب  نمی  زا  رسب.دور  یم 

.دوب نامثع  ناوریپ  زا  وا  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هفوک  رد  رجح  نب  لئاو  : دیوگ جیدخ  نب  لیضف 

نا - یگنرد كدنا  زا  سپ  مرآ و  حالـص  هب  شیوخ  ياهراک  مور و  شیوخ  راید  هب  یهد  تصخر  رگا  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
 . مدرگزاب - هّللا ءاش 

موق نایم  رد  وا  تفر و  دوخ  موق  ناـیم  هب  لئاو.دـیوگ  یم  هک  دـنک  یم  ناـمه  تشادـنپ  یم  داد و  تصخر  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هیلع ) یلع ناراـی  زا  يا  هتـسد  دـندوب و  ناـمثع  نارادـفرط  يا  هتـسد  دـندوب  هتــسد  ود  اـجنآ  رد  مدرم.دوـب  یهاـشداپ  ناـنوچ  دوـخ 

: تشون وا  هب  يا  همان  سپ.دش  لخاد  ءاعنص  هب  رسب  ات  دنامب  اجنآ  رد  لئاو  (. مالسلا

دوخ هار  رـس  رب  یعنام  تومرـضح  رد.نادرگ  وس  نیدـب  مزع  ناـنع  ، دنتـسه مدرم  زا  یمین  اـم  دـالب  رد  ناـمثع  نارادـفرط  ، دـعب اـما  »
« .دنکفا دهاوخن  جنر  هب  ار  وت  یسک  تفای و  یهاوخن 

رانید رازه  ود  درک و  لابقتسا  ار  هاطرا  یبا  نب  رـسب  رجح  نب  لئاو  هک  دنیوگ.دش  لخاد  دنار و  تومرـضح  هب  شیوخ  نارای  اب  رـسب 
مهاوخ ار  شمدرم  عبر  : تفگ رسب  ؟ درک دهاوخ  هچ  تومرـضح  رد  هک  دیـسرپ  تفگ و  نخـس  وا  اب  تومرـضح  باب  رد  داد و  وا  هب 

زا تسا و  گرزب  يدرم  اجنآ  رد  هک  شکب  ار  هباوث  نب  هّللا  دـبع  ، یـشکب ار  مدرم  عبر  یهاوخ  یم  رگا  تفگ  رجح  نب  لـئاو.تشک 
.تفرگ هرصاحم  رد  وا  ژد  ات  دمایب  رسب.دیزرو  یم  تفلاخم  تخس  وا  اب  لئاو  ،و  نمی ناگرزب 

نامز نآ  رد  سک  هک  تشاد  تفگش  ییانب.دندوب  هتخاس  ، دندوب هدمآ  دالب  نآ  هب  هک  یماگنه  هب  هک  دوب  نایشبح  ياهانب  زا  ژد  نیا 
رـسب ، دـمایب نوچ.دـمآ  دورف  تسناد  یم  ناـما  رد  نتـشک  زا  ار  دوـخ  هک  زین  وا  دـناوخارف  ار  هـّللا  دـبع  ، رـسب.دوب هدـیدن  نآ  دـننامه 

.دننزب ار  شندرگ  : تفگ

زامن تعکر  ود  مزاسب و  ییوضو  هک  هد  تصخر  ارم  تسا  نینچ  هک  لاح  : تفگ.يرآ : تفگ یشکب  ارم  یهاوخ  یم  : تفگ هّللا  دبع 
زامن تعکر  ود  دیشوپ و  دیفس  يا  هماج  تخاسب و  ییوضو  دروآ و  رب  یلسغ  هّللا  دبع.نک  نانچ  یهاوخ  هچ  ره  : تفگ رسب.مناوخب 

.دزب شندرگ  داهن و  شیپ  ياپ  رسب.یهاگآ  نم  راک  هب  وت  ایادخ  راب  : تفگ شدشکب و  ات  دمآ  شیپ  سپس  ، دروآ ياج  هب 

.دوب رهاوخ  نآ  زا  نآ  ثلث  ینعی  ، دوب کیرش  نآ  رد  زین  شرهاوخ  هک  تشاد  رز  هعطق  هاجنپ  دص و 

ياهبنوخ یـسک  هچ  لاح  : نومـضم نیدب  تفگ  یترابع  ناشدوخ  نابز  هب  شرهاوخ  دـنتفرگ  ار  شلام  دـش و  هتـشک  هّللا  دـبع  نوچ 
 . دینادرگزاب نز  نآ  هب  ار  لام  ثلث  دیسر و  هیواعم  هب  نخس  نیا  ؟ دهد یم  ار  لوتقم 

هیلع ) یلع.هتشاد هبتاکم  رسب  اب  تسا و  هدرک  يرای  وا  ۀعیش  دض  رب  ار  نامثع  ۀعیش  رجح  نب  لئاو  هک  دیسر  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ 
.درک سبح  ار  وا  دنزرف  ود  زین  ( مالسلا
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یم اجنآ  زا  هک  ژد  چیه  رهـش و  چیه  هب  هار  رد  دمآ  تکرح  هب  رـسب  بلط  رد  ناباتـش  همادق  نب  هیراج  : دیوگ دیبع  نب  نمحرلا  دـبع 
نایاپ هب  هشوت  ار  شناهارمه  هک  نامز  ره.تخادرپن  تشذگ 
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دییاـس یم  مس  ار  شبکرم  اـی  دـنام  یم  هار  رد  رتسا  ار  یـسک  هاـگره  دـنهد و  ودـب  دوخ  ۀـشوت  زا  تفگ  یم  ار  نارگید  دیـسر  یم 
هدیسر اهناتـسهوک  هب  هتخیرگ  نامثع  ناوریپ.دیـسر  نمی  دالب  هب  ات  تفرب  سپ  - دنناشن دوخ  بکرم  رب  ار  وا  ات  تفگ  یم  ار  نارگید 

.تشکب ار  یعمج  تخات و  نانآ  رب  وس  ره  زا  تفرب و  ناشیا  یپ  زا  هیراج.دندوب 

دینش نوچ  تفرب و  تومرضح  زا  رسب.تخات  یم  رـسب  یپ  رد  نانچمه  دماین و  رد  يرهـش  چیه  هب  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  هیراج 
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  هاپـس  هک 

نینچ یلامشوگ  ار  هاطرا  یبا  نب  رسب  نوچ  هیراج.تخیوآرد  وا  اب  اجنآ  رد  دنار و  زاجح  نیمزرس  هب  نمی  رسارس  زا  ار  وا  ات  تخاتب 
.دندوسایب شنارای  دوخ و  درک و  گنرد  شرج  رد  داد 

نارمن نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  ندمآ 

هفوک رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن 

: تفگ یم  رایسب  دوخ  ياه  هبطخ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  موق  ناریپ  زا  (1) میعن نب  نمحرلا  دبع 

دهد یم  ادـن  دـنلب  ییاج  زا  دراد و  ندـمآ  رد  يور  ترخآ  هداد و  رد  عادو  زاوآ  ار  ایند  مدرم  دراد و  نتفر  رد  يور  ایند  ، مدرم يا  »
هک ره  تسا و  تشهب  هقباسم  نیا  ةزیاج.هقباسم  زور  ادرف  تسا و  نابـسا  نتـشاد  ایهم  زور  زورما  هک  دـینادب.دسر  یم  ارف  کنیا  هک 
رد هک  سک  ره  دـسر  یمارف  ناـتگرم  اـهزور  نیا  زا  سپ  دـیتسه و  تـلهم  ياـهزور  رد  نوـنکا  هـک  دـینادب.دور  مـنهج  هـب  دـناماو 
هب ار  لد  وزرآ.دـناسرن  ناـیز  شزارد  يوزرآ  دـنک و  دوس  ار  وا  شراـک  دـنک  يراـک  لـجا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  تلهم و  ياـهزور 

دییوج و يرود  ایند  زا.دوش  یم  ترسح  بجوم  دزاس و  یم  نوزفا  ار  تلفغ  درامـش و  یم  غورد  ار  ادخ  ةدعو  دزادنا و  یم  تلفغ 
تقو هب  ار  زامن.هدیـشوپ  ورف  ناگدـید  بیرف  ةدرپ  ار  نارادایند  تسا و  بیرف  رـسارس  اـیند  اریز.دـییوج  يرود  رتشیب  دـیناوت  هچ  ره 
ياج هب  محر  هلص  دینک و  عوشخ  دییامن و  يراز  ادخ  ربارب  رد  دیهد و  عقوم  هب  ار  تاکز  ددرگ و  امـش  نید  ماوق  ببـس  ات  دیرازگب 

رد دینک و  لمع  نآ  هب  دیریگارف و  ار  نآرق  دیراد و  یمارگ  ار  نامهم  دیهد و  يزیچ  نالئاس  هب  دیسرتب و  زیخاتسر  زور  زا  دیروآ و 
رد دینادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  دنا  هدرپس  امش  تسد  هب  هک  ار  تاناما  دییامن و  افو  نآ  هب  دیتسب  نامیپ  نوچ  دییوگ و  تسار  نخس 

دور و تلفغ  باوخ  هب  نآ  بلط  زا  تشهب  راتـساوخ  هک  متفگـش  رد  نم  دیـسرتب و  ادـخ  باقع  زا  دـینک و  تبغر  ییادـخ  ياهباوث 
يا هشوت  ایند  نیا  زا  ، ایند نیا  رد.دهدن  ماجنا  يریخ  لمع  نیسپزاب  زور  يارب  دور و  شوخ  باوخ  هب  دزیرگ  یم  خزود  زا  هک  یسک 

ناراکوکین هک  يزور  رد  ، دـیبای کین  شاداپ  ات  دـینک  کین  راک.دـنک  ظفح  ادـخ  باذـع  شتآ  زا  ار  امـش  تمایق  رد  هک  دـیراد  رب 
« .دنبایب دوخ  يراکوکین  شاداپ 
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دیعس دوب و  ءاعنص  رد  وا  لماع  هّللا  دیبع.دندمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  نارمن  نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  : دیوگ (1) دیلو نب  مساق 
هدیسرن غولب  دح  هب  زونه  هک  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  رسپ  ود  رسب  و.دندوب  هتخیرگ  هاطرا  یبا  نب  رسب  زا  ود  نیا.دنج  رد  دوب  وا  لماع 

.تشکب تفایب و  ، دندوب

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 
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  نوچ.دز 

.تسا هدنامن  نم  يارب  يزیچ  تسا  نم  اب  نآ  داشگ 

یننا ورمع  ای  ریخلا  کیبا  رمعل 

لیلق ءانالا  اذ  نم  رض  یلع و  هک  دنگوس  تردپ  ناج  هب  ، ورمع يا 

.تسین یبیصن  ارم  رگید  دوارت  یم  هک  يا  هدیدنگ  بآ  كدنا  زج  هزوک  نیا  زا 

يور تـشز  تیادـخ  ، دـشابن درغ  یم  وـت  رد  ثداوـح  ناـفوط  هـک  وـت  زج  رگا  هفوـک  يا  : تـفگ ترـضح  نآ  هـک  دـنیوگ  یــضعب 
هریچ نمی  رب  رـسب  هک  دینادب  ، مدرم يا  :» تفگ تخادرپ و  هاطرا  یبا  نب  رـسب  يارجام  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  سپـس.دانادرگ 

دنهاوخ هبلغ  امـش  رب  موق  نیا  نیقی  هب.دـنا  هدـمآ  نم  دزن  هتخیرگ و  هک  دـنا  نارمن  نب  دیعـس  ساـبع و  نب  هّللا  دـیبع  ود  نیا  هدـش و 
زا اهنآ  ، دـیا هدـش  هدـنکارپ  تیناقح  نیع  رد  امـش  دـنا و  هداد  مه  هب  داحتا  تسد  شیوخ  لطاب  ةدـیقع  يراـی  رد  ناـنآ  اریز  تفاـی ،

ياورنامرف هب  دـنا  هدرک  دـهعت  نآ  ظفح  هب  هک  ار  یتناما  اهنآ  ، دـیرب یمن  نامرف  دوخ  ياوشیپ  زا  امـش  دـننک و  تعاطا  دوخ  ياوشیپ 
ردغ دنک و  یم  تنایخ  یلو  مهد  یم  تراما  رهش  نالف  رد  ار  نالف.دینک  یم  تنایخ  نم  هب  نآ  يادا  رد  امـش  دننک و  ادا  کین  دوخ 

.دنک یم  تنایخ  هنوگ  نیمه  رگید  ياج  رد  يرگید.درب  یم  هیواعم  دزن  هب  دیابر و  یم  ار  ناناملسم  جارخ  دزرو و  یم 

یم ناـتراکیپ  هب  ناتـسبات  رد  رگا.مراپـسب  امـش  تسد  هب  مه  ار  يا  هناـیزات  شزرا  یب  دـنب  هک  مـنک  یمن  داـمتعا  رگید  هـک  ناـسنآ 
نایاپ هب  امرس  ات  هد  تلهم  ار  ام  دییوگ  مناوخ  یم  گنج  هب  ار  امش  ناتـسمز  رد  رگا  دورب و  ام  رـس  زا  امرگ  ات  راذگب  ، دییوگ ، مناوخ

هد ینارای  نانیا  ياج  هب  ارم.نم  زا  ناشیا  ما و  هتـشگ  هتـسخ  ناشیا  زا  نم  ، نم زا  ناشیا  ما و  هدش  لولم  ناشیا  زا  نم  ایادـخ  راب.دـیآ 
زا سپـس  « .دیاسرف بآ  رد  کمن  هک  ناسنآ  ياسرفب  ناشیاهلد  ایادخ.نم  زا  رتدب  هد  ییاورنامرف  نم  ياج  هب  ار  نانیا  نانیا و  زا  رتهب 

.دمآ ریز  هب  ربنم 

اریز دنبای  هبلغ  امـش  رب  موق  نیا  نیقی  هب  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : تفگ هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  نامیلـس  نب  ثراح  هّللا  دـبع 
وا تسامـش  دننامه  - میرذگب هک  تماما  هصیـصخ  زا  - یلاو دندحتم  دنا  لطاب  رب  هکنآ  اب  نانآ  دیا و  هدـنکارپ  ، دـیقحرب هکنآ  اب  امش 

يواست هب  ار  لاوما  دزرو و  تلادـع  تیعر  هب  تبـسن  هک  دـشاب  ییلاو  امـش  نایم  رد  رگا.تسا  بیـصم  هاگ  دـنک و  یم  اطخ  هاگ  زین 
دب هچ  دشاب و  کین  هچ  یلاو  نآ  زج  درواین  حالص  هب  ار  نامدرم  اریز  دیرب  شنامرف  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نخس  هب  سپ  ، دنک میسقت 

دب رگا  شتیعر و  دوس  هب  مه  تسوا و  دوخ  دوس  هب  مه  دشاب  ییلاو  وکین  رگا 
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هاورلا 22/2. عماج  كر.دنک  یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یناسک  زا  یشرق  دیلو  نب  مساق  - 1
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ارم ات  دنراداو  نم  زا  دعب  ار  امـش.دشاب  دوخ  گرم  هار  راپـسهر  راکدب  نآ  دنک و  تدابع  شراگدرورپ  وا  ۀیاس  رد  نمؤم  ةدنب  دشاب 
نییآ رب  نم  هک  دـییوج  يّربت  نم  زا  هک  داـبم  یلو  منک  یم  لـحب  ار  وا  دـهد  مانـشد  ارم  هکنآ.دـییوج  تئارب  نم  زا  دـیهد و  مانـشد 

.ممالسا

رگیدـکی دزن  هب  نایعیـش  دـندوشگ و  رگیدـکی  تمالم  هب  نابز  دـندرک و  رادـید  رگیدـکی  اب  مدرم  : دـیوگ یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا 
: دنتفگ دندش و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  دندمآ و  درگ  مدرم  فارشا.دنتفر 

ره هب  نآ  زج  و.دنک  هرسکی  وا  راک  رگم  ات  راد  هناور  یهاپس  درم  نیا  يوس  هب  وا  هارمه  نیزگرب و  يدرم  ام  نایم  زا  نینمؤملا  ریما  ای 
یم وا  راکیپ  هب  ار  يدرم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.درک میهاوخن  وت  لیم  فالخ  هب  يراک  میاوت  اب  ات  هک  هد  نامرف  ار  اـم  یهاوخ  هچ 

ماش و گنج  هب  ار  امـش  هک  نامز  نآ  رد  یلو  دـنارب  رهـش  زا  ای  دـشکب  ار  رگید  ود  نآ  زا  یکی  ات  ددرگ  یمنزاـب  زگره  هک  متـسرف 
.دیزرو يرادیاپ  هک  دیشوکب  مناوخ  یم  ارف  نآ  هب  مهد و  یم  نامرف  ماش  مدرم 

دزم چیه  یب  ياپ  هنهرب  هدایپ و  هک  یهد  نامرف  ارم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  ینادمه  سیق  نب  دـیعس 
یم تسار  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نم موق  زا  کی  چـیه  هن  منک و  فالخ  وت  ناـمرف  دوخ  هن  مور  مور  اـی  هینطنطـسق  هب  يا  هشوت  و 

.داهد ریخ  شاداپ  تیادخ  ییوگ 

مینک و تینامرفان  هن  هک  ینایعیش  ، نینمؤملا ریما  ای  میتسه  وت  نایعیش  ام  : دنتفگ دنتساخرب و  عودخم  نب  هلعو  هفصخ و  نب  دایز  سپس 
تعاـطا میدینـش و  : دـنتفگ مدرم.دـیوش  اـیهم  ماـش  يازغ  يارب  سپ.دـیتسه  نینچ  امـش  ، يرآ : تـفگ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع.فـالخ هـن 

.دروآ درگ  دنتسه  هک  اج  ره  زا  اهاتسور و  داوس و  زا  ار  مدرم  هک  دییامنب  نم  هب  ار  يدرم  : تفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع.میدرک

هاوخکین تخـس  وت  نانمـشد  ربارب  رد  تسا و  برع  ریلد  راوس  هک  منک  یم  يدرم  هب  تراشا  دنگوس  ادـخ  هب  : تفگ سیق  نب  دـیعس 
.یحایر سیق  نب  لقعم  : تفگ ؟ تسیک : تفگ یلع.تسوت 

ریما هک  دـیدرگزاب  یناـمز  سیق  نب  لـقعم  یلو.داتـسرف  فارطا  زا  رکـشل  يروآدرگ  يارب  دـناوخارف و  ار  وا  سپ  يرآ  : تـفگ یلع 
.دوب هدیسر  تداهش  هب  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  نینمؤملا 

زین شنارای  دوسایب و  درک و  ماقم  شرج  رد  هام  کی  ، دـمآ هیراـج  نوچ   . میدرگ یمزاـب  رـسب  همادـق و  نب  هیراـج  ناتـساد  هب  نونکا 
راتفر ببس  هب  تفر  یم  هار  رد  هک  رسب.دش  هکم  راپسهر  هیراج.تسا  هکم  رد  : دنتفگ.دیسرپ هاطرا  یبا  نب  رسب  ریـسم  زا  دندوسایب و 

یم وا  زا  دندرک و  یم  زیهرپ  وا  اب  ییورایور  زا  دندمآ  یم  درگ  اهبآ  رـس  رب  هک  یمدرم.تفرگ  رارق  مدرم  ضرعت  دروم  شتـسیاشان 
یم همامی  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  رسب  دیـسر ، هکم  هب  ات  دمایب  هیراج.درک  یم  متـس  نانآ  رب  درزآ و  یم  ار  مدرم  رـسب  اریز.دنتخیرگ 

تسار و امـش  هک  يأر  نامه  : دـنتفگ ؟ یـسک هچ  اب  دـیتسه و  ییأر  هچ  رب  هکم  مدرم  يا  :» تفگ دـش و  ربنم  هب  هکم  رد  هیراج  تفر 
.میا هدرک  امش  اب  هک  تعیب  نامه 

ام ندرگ  رب  اهنآ  ندمآ  زا  یشیپ  هک  میتسه  تعیب  نامه  رب  دوبن  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  يارای  ار  ام  دندروآ  موجه  ام  رـس  رب  موق  نآ 
رادـید دـنا  هدروآ  ناـمیا  هـک  ار  ، یناـسک نوـچ   » هـک تساـهنآ  لـثم  امــش  لـثم  : تـفگ هیراـج  « .دــندرک رهق  اـم  رب  ناـنآ  یلو  دوـب 
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نارای اب  نوچ  میا و  هدروآ  نامیا  : دنتفگ ، دندرک
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تعیب دــیزیخرب و  نوـنکا  « (1) میریگ یم  هرخـسم  هب  ار  ناـنآ  اـم  میتـسه و  امـش  اـب  اـم  دـنتفگ  ، دـندنام اـهنت  دوـخ  تفـص  ناـطیش 
هک میناد  یمن  زونه  ام  -و  دانک تمحر  شیادخ  - هدش دیهـش  نینمؤملا  ریما  هک  ، مینک یمن  تعیب  دانک  تمحر  تیادخ  : دـنتفگ.دینک

: تفگ هیراج.دنا  هدرک  هچ  مدرم 

.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 

ربخ نوچ.دنک  تماما  زامن  رد  مدرم  رب  هریره  وبا  هک  دندوب  هدرک  هحلاصم  هنیدـم  مدرم.دـش  هنیدـم  هب  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  هیراج 
ياج هب  راگدرورپ  يانث  دمح و  تفر و  ارف  ربنم  رب  دمآ و  رد  رهـش  هب  هیراج  دش و  يراوتم  هریره  وبا  دیـسر  هنیدم  هب  هیراج  ندـمآ 

: تفگ سپس  داتسرف ، دورد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) لوسر رب  دروآ و 

هدنز نیـسپزاب  زور  يارب  هک  زور  نآ  رد  دیناریم و  شیادخ  هک  زور  نآ  رد  دـش و  هداز  هک  زور  نآ  رد  - هّللا همحر  - یلع ، مدرم يا  »
رب.دیشک رگید  ناهج  هب  تخر  دمآ  رس  شنامز  نوچ  تسیزب و  دوب  وا  رّدقم  هک  ردق  نآ.ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  دشاب  يا  هدنب  ، دوش

هکنآ هب  دنگوس  (. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّمع  رـسپ  نارجاهم و  نیرترب  ناناملـسم و  رورـس  گرم  دابم  اراوگ  ناگدـننک  تتامش 
ار شنوخ  مشاب ، هتفای  برقت  لج  ّزع و  يادخ  هب  ات  تسه  امـش  نایم  رد  يا  هدـننک  تتامـش  نینچ  منادـب  رگا  تسین  وا  زج  ییادـخ 
دنتـساخرب و مدرم  « .دـینک تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  اـب  دـیزیخرب.میامن و  یم  شخزود  راپـسهر  رتدوز  هچ  ره  مزیر و  یم 

رسب.دنک تماما  مدرم  رب  زامن  رد  ات  دش  راکشآ  هریره  وبا   . دیدرگزاب هفوک  هب  ادرف  دنام و  هنیدم  رد  ار  زور  نآ  هیراج.دندرک  تعیب 
نیا اب  هک  ار  ادـخ  ساپـس  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ دیـسر  هیواعم  دزن  نوچ.تفر  ماـش  هب  تفرگ و  شیپ  رد  هوامـس  هار  تشگرب و  زین 

هیواعم.دیدن بیسآ  نت  کی  یتح  هاپس  نیا  زا.متشک  نتشگزاب  رد  مه  نتفر و  رد  مه  ار  تنانمشد  و.متفر  يدوب  هداد  ارم  هک  رکشل 
زین ار  یموق.دوب  نت  رازه  یس  دوب  هتشک  تشگزاب  تفر و  رفس  نیا  رد  رسب  هک  یناسک  رامش.وت  هن  دوب  ادخ  تساوخ  نیا  هک  تفگ 

: دیوگ رعاش  غرفم  نبا  تخوس و  شتآ  هب 

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 

رد هکم  هب  سپ.دینش  ار  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لتق  ربخ  هک  دوب  شرج  رد  همادق  نب  هیراج  هک  دیوگ  يوار 
دنوادخ هک  دیشاب  هورگ  نآ  زا  مسرت  یم  : تفگ هیراج.دنتـشاداو  هارکا  هب  ار  ام  : دنتفگ ؟ دیا هدرک  تعیب  هیواعم  اب  ایآ  : دیـسرپ دمآ و 

تفر و هنیدـم  هب  هکم  زا  سپـس.میدروآ  نامیا  دـنتفگ  دـندرک  رادـید  دـنروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نوچ  : تسا هدومرف  اهنآ  قح  رد 
نب نسح  اب  سپ  ، مدرک یم  زاغآ  وا  اـب  تعیب  هب  دوخ  متخانـش  یم  رگا  ، مسانـش یمن  نینمؤملا  ریما  امـش  ناـیم  رد  نم  : تفگ ار  مدرم 

.دینک تعیب  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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.دوب هدرک  نیرفن  ار  هّللا  هنعل  هاطرا  یبا  نب  رسب  دوخ  تافو  زا  شیپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  میا  هدینش 

ص:232

/. 14 هرقب - 1

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


قولخم کی  تعاطا  درمـش  زیچان  وت  ياهتمرح  تخورف و  شیایند  هب  ار  شنید  رـسب  ایادـخ  راب  :» تفگ وا  ةرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هیلع ) یلع تداهـش  زا  دـعب  یکدـنا  رـسب  « .یناتـسب وا  زا  ار  شلقع  ات  ناریمن  ار  وا  ایادـخ.داهن  يرترب  تسوت  دزن  رد  هچنآ  رب  ار  رجاف 

.دش هناوید  دیدرگ و  ساوسو  راچد  ( مالسلا

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 
يریشمش شیارب  تساوخ  یم  ار  دوخ  ریشمش  راب  ره  تفگ و  یم  نایذه.دش  راتفرگ  نونج  هب  نیا  زا  سپ  رـسب  ؟ دنـسرت یمن  تمایق 

تکرح هب  ار  نآ  نانز  ریـشمش  نوچ  رـسب.دنداد  یم  وا  هب  نیبوچ  ریـشمش  نامه.تساوخ  یم  ریـشمش  نوچ  دـندوب و  هتخاس  نیبوچ 
یم شتسد  هب  ار  نامه  درک و  یم  بلط  ریـشمش  زاب  دمآ  یم  شوه  هب  نوچ.داتفا  یم  شوهیب  ات  درک  یم  نانچ  ردق  نآ  دروآ و  یم 

.دازرماین شیادخ.دش  شگرم  ببس  نیا  دش و  یم  شوهیب  ات  درک  یم  نانچ  مهزاب  دنداد و 

رب دوخ  بضغ  نک و  تنعل  ار  ورمع  ار و  رـسب  ایادخ  راب  تفگ.تفر  رـسب  زا  نخـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  هک  دـنا  هدروآ  زین  و 
.روآ دورف  نانآ  رب  يراد  یمنزاب  ناراکمتس  زا  هک  باذع  مشخ و  نآ  نادرگ  ناشبیصن  شیوخ  مشخ  تسرفب و  ناشیا 

تفگ و یم  نایذه  رسب.دوب  هیواعم  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  حلـص  زا  دعب  نیا  دش و  ساوسو  يرامیب  راتفرگ  رـسب  دعب  یکدنا 
نیبوچ ریشمش  رسب.دنتشاذگ  وا  یتشپ  کیدزن  دنتخاس و  بوچ  زا  يریـشمش  شیارب.مشکب  نآ  اب  ات  دیروایب  ارم  ریـشمش  تفگ  یم 

.دازرماین شیادخ  درمب  ات  دوب  لاح  نیمه  رب  داتفا و  یم  شوهیب  ات  دز  یم  دز و  یم  یتشپ  نآ  رب  نآ  اب  تفرگ و  یم  رب 

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 
هیلع ) نسح.دیآ وت  يوس  هب  نمشد  هکنآ  زا  شیپ  ربب  تنمـشد  يوس  هب  ار  ام  و.يآ  تکرح  هب  دانک  تمحر  تیادخ  ، يا هتـسشن  هچ 

هب اهنآ  رشع  یتح  ای  اهنآ  زا  یـشخب  هکنآ  لاح  مدرک و  یم  جیـسب  گنج  هب  ار  نانآ  دندوب  وت  دننامه  مدرم  ۀمه  رگا  : تفگ ( مالـسلا
.دنا هدرکن  راک  نم  يأر 

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  رسب 
تشذـگ و ناـنآ  رب  رـسب  نوچ.دـندوب  هتخاـس  ریما  دوخ  رب  ار  وا  دـندوب و  هتفرگ  ار  هربو  نب  مساـق  دوـخ  ریما  درگ  هتـسج و  لازتـعا 

ةراب رد  ات  مور  یم  هیواعم  دزن  نم.وشم  ناشیا  ضرعتم  نک و  اهر  ارم  موق  : تفگ دمآ و  هرارم  نب  هعاّجم  دهد  ناشلامشوگ  تساوخ 
.داد طخ  شموق  يوس  زا  وا  درک و  هحلاصم  وا  اب  هیواعم.درب  هیواعم  دزن  دوخ  اب  ار  وا  رسب.منک  هحلاصم  وا  اب  مموق 

رد هیواعم  تعاطا  هب  دوب و  نکـسم  رد  سابع  نب  هّللا  دـیبع  ، درک حلـص  وا  اـب  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  دزن  هیواـعم  نوچ 
وا هب  دوب  هتفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  یلاـم  درک و  اـفو  وا  اـب  حلـص  ةدـعو  هب  درک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وا  درک و  شمارکا  هیواعم.دـمآ 

وا اب  ( مالسلا هیلع  ) نسح دمآ  هلیخن  هب  هیواعم  نوچ.تخادرپب 
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نارازگراک هیواعم  درک  تعیب  ( مالـسلا هیلع  ) نسح نوچ  .دوب  وا  رکـشل  ۀمدقم  هدـنامرف  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ماگنه  نیا  رد  درک  تعیب 
نب هبتع  دوب و  هدـمآ  هفوک  هب  فیاط  زا  نیا  زا  شیپ  بش  هدزاود  هریغم.داد  هفوک  تراما  ار  هبعـش  نب  هریغم  سپ.دومن  نیعم  ار  دوخ 

هرصب لماع  نم  دش و  كاله  نامثع  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ ار  هیواعم  تساخ و  رب  رماع  نب  هّللا  دبع.داتسرف  هرـصب  هب  ار  نایفـس  یبا 
زا مراد  مدرم  تسد  رد  هک  یلام  یهدن  هرصب  تراما  ارم  رگا  ما  هداهن  مدرم  دزن  شیوخ  عیادو  لام و  نم  درک  لزع  ارم  یلع  مدوب و 
وا هارمه  يرکشل  اب  ار  هاطرا  یبا  نب  رسب  هیواعم.تفر  هرصب  هب  وا  و.داد  هرـصب  تراما  ار  وا  هیواعم  تفگب  نیا  نوچ.دور  یم  متـسد 

يأرمه ناـگمه  دروآ و  حالـص  هب  تما  راـک  هک  ار  يادـخ  ساپـس  :» تفگ دـش و  ربـنم  رب  دـمآ  رد  هرـصب  هب  رماـع  نبا  نوـچ.درک 
مدرم نونکا.درک  تیافک  دیسر  یم  ام  هب  نمشد  زا  هک  یجنر  ربارب  رد  ار  ام  دتـسب و  دوب  هتخیر  ام  زا  هک  ار  ینوخ  ماقتنا  دینادرگ و 

« .مینکن تذخاؤم  يرگید  ياج  هب  ار  یسک  تسین و  يا  هنیک  سک  زا  ام  لد  رد.دنا  هدونغ  ناما  نما و  رد 

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  رـسب  سپس 
.دندرک تعیب  دندمایب و  وس  ره  زا  مدرم.درپس  شلها  هب  ار  راک  تشکب و  ار  وا  نالتاق  سپ.درک  بلط  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  ادخ 

دوخ دزن  هب  ار  وا  تشون و  همان  وا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نامز  رد  هیواعم  هک  میا  هدینـش.دوب  یلع  رازگراک  سراف  رد  دـیبع  نب  داـیز 
: دوب نینچ  هیواعم  ۀمان  .دوشگب  وا  اب  تبتاکم  باب  دنا  هتشون  نایرصب  زا  یخرب  هکنانچ  زین  دایز  درک و  شدیدهت  دناوخ و 

« .داد مهاوخ  وت  يازس  منامب  هدنز  رگا  ادخ  هب  دنگوس.دیسر  تا  همان  ، دعب اما  »

: دوب نینچ  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  دیبع  نب  دایز  ۀمان  و 

ّمع رـسپ  هک  یلاح  رد  ایآ.دیـسر  نم  هب  راوخرگج  دنه  دـنزرف  يا  قافن و  ساسا  رـسپ  يا  بازحا و  ةدـنامیقاب  يا  وت  ۀـمان  ، دـعب اما  »
ادخ هب  دنگوس  ؟ ینک یم  دیدهت  ارم  هتفرگ  رارق  وت  نم و  نایم  ، نز ریشمش  یگنج  درم  رازه  داتفه  اب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر 

« .تفای یهاوخ  ناکچنوخ  ارم  ریشمش  ینک  نم  گنهآ  رگا 

.ارجام هب  میدرگ  یمزاب 

يور دنیوگ  دایز  ۀعلق  ار  نآ  زورما  هک  سراف  ياهژد  زا  یکی  هب  تفای  ربخ  هرـصب  تراما  هب  رماع  نب  هّللا  دـبع  ندـمآ  زا  دایز  نوچ 
تفر هیواعم  دزن  هب  هدـمآ  نوریب  هرـصب  زا  هرکب  وبا  ناشّمع.تشادزاب  ار  دـمحم  ملاس و  هّللا و  دـیبع  ینعی  ار  دایز  نارـسپ  رـسب.داهن 

.هدمآ ام  دزن  هب  شردارب  راک  حالصا  يارب  هرکب  وبا  : تفگ داتفا  وا  رب  مشچ  ار  هیواعم  نوچ 

زا هیواعم  يا.ادـخ  تاـکرب  تمحر و  نینمؤملا و  ریما  اـی  وت  رب  مالـس  : تفگ دـش  لـخاد  هیواـعم  رب  هرکب  وبا  نوچ  هک  دـنیوگ  زین  و 
ترخآ هب  يدرگ و  رود  ایند  زا  رتشیب  هچ  ره  وت  دوش و  هتـساک  وت  زا  درذـگ  یم  وت  رب  هک  بش  زور و  ره  هک  نادـب  سرتب و  يادـخ 

هک تسا  يراکبلط  وت  لابند  هب.يوش  رتکیدزن 
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نآ دوز  هچ  یـسرب و  عنام  نآ  هب  دوز  هچ  تشذگ  یناوتن  نآ  زا  وت  هک  هداد  رارق  يدح  وت  يارب  درادن و  رود  رظن  زا  يا  هظحل  ار  وت 
هچ.تسا یقاب  میور  یم  نآ  يوس  هب  هک  ناهج  نآ  دریذپ و  لاوز  تسوت  نم و  هاگیاج  هک  ناهج  نیا  هک  نادب.دسر  وت  رد  راکبلط 

.میرب هانپ  ودب  رش  زا  میبلط و  یم  ریخ  ادخ  زا  ام.رش  هچ  دسر و  ریخ  ار  ام  نآ  زا 

ام هـب  يزاـین  اـی  هدــناشک  تیاـجنیا  هـب  اـم  رادــید  هرکب  وـبا  يا  : تـفگ هیواعم.تســشن  شوماـخ  یتعاـس  تـفگب و  نـیا  هرکب  وـبا 
میراد تسود  هک  يوگب  دوخ  زاین  : تفگ.دیآ یم  رب  وت  تسد  هب  هک  هدمآ  شیپ  يزاین  ، میوگن لطاب  نخـس  ، ادـخ هب  هن  : تفگ ؟ يراد

: تفگ.میزاس لدشوخ  ار  وت 

جارخ نآ  تسوا و  دزن  رد  سراـف  لاوـما  یلو.تسا  نمیا  ناـج  هب  يدـنزگ  ره  زا  وا  : تـفگ.یهد ناـما  ار  داـیز  مردارب  مهاوـخ  یم 
هرکب وبا.درک  اـهر  کـیدزن  هچ  رود و  هچ  یـسک  دزن  ار  ناناملـسم  قوـقح  دـیاشن  اریز.دـنراذگن  وا  يارب  ار  نآ  تسا و  ناناملـسم 

دزادرپب دیاب  تسوا  تسد  رد  ناناملسم  قوقح  زا  هچ  ره  هک  تسا  دقتعم  ینک و  حلـص  وا  هب  لاوما  نآ  هک  دهاوخ  یمن  دایز  : تفگ
جنپ : تفگ هرکب  وـبا.تسا  غـلبم  هـچ  لاـم  نآ  هـک  دیـسرپ  هیواـعم.تسین  لـالح  وا  رب  ناناملـسم  لاـم  ندروـخ  هـک  تـسا  دـقتعم  و 
سبح هک  ار  مردارب  نارـسپ  ات  سیونب  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هب  : تفگ هرکب  وبا.مدش  یـضار  نامه  هب  مداد و  شناما  : تفگ هیواعم.رازه 

: تشون رسب  هب  هیواعم.دنک  دازآ  تسا  هدرک 

وا اـب  تسوا  تسد  رد  هک  لاوـما  زا  رادـقم  ره  هب  دـش  ررقم  هتـساوخ و  ناـما  دوـخ  ردارب  يارب  هدـمآ و  نم  دزن  هرکب  وـبا  ، دـعب اـما  »
.نک دازآ  ار  شردارب  نارسپ  دیآ  یم  وت  دزن  هب  هک  نونکا.دوش  هحلاصم 

« .مالسلا و 

هانپ ژد  رد  دایز.تشاد  دایز  دصق  دمآ و  رد  سراف  هب  تشذگ و  ایرد  زا  ات  داهن  يور  برع  دالب  قرشم  هب  رسب  : دیوگ ماشه  نب  دیلو 
.دوب هدش  دیهش  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماگنه  نیا  رد.تفرگ 

دوـب و رفاـک  یلع  هک  دـیناد  یم  ایآ.دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : تفگ درک و  داـی  یلع  زا  دـش و  ربـنم  رب  دـیدرگزاب و  هرـصب  هـب  رـسب 
؟ دیناد یمن  ، ادخ هب  ار  امش  : تفگ درک و  رارکت  دوخ  نخس  رسب.دندنام  شوماخ  مدرم  ؟ قفانم

مه رد  ار  وا  داد  نامرف  رـسب.هدوب  قفانم  ای  رفاک  وا  هک  میناد  یمن  یهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  ام  هک  لاح  : تفگ تساـخ و  رب  هرکب  وبا 
.دندیناهرب ار  وا  دنتسج و  رب  هبض - ینب  زا  - دیس ینب.دوش  هتشک  دوب  کیدزن  هک  ناسنآ  دنبوک 

تـسد نم  رب  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.میآ  یمن  ، هن.داد خـساپ  دایز.مشک  یم  ار  تنادـنزرف  ای  يآ  نم  دزن  ای  هک  تشون  دایز  هب  رـسب 
.هانگ یب  دنا و  لاسدرخ  نانآ  هکنآ  لاح  یشکب و  مه  ارم  نادنزرف  دنچ  ره  تفای  یهاوخن 

تعیب نینچ  وت  اب  هیواعم  يا  : تفگ تفر و  هیواعم  دزن  هب  دوب و  هفوک  رد  هیواعم  ، دـمآ هفوک  هب  دـش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  هرکب  وبا 
؟ ناکدوک مادک  : تفگ هیواعم  ؟ یشکب ار  ناکدوک  هک  میدرک 
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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 

رسب 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  ياپ  رب  اهراد  هک  دوب  هداد  نامرف  رسب.داد 

یم گنرد  تعیب  رد  ای  دنا  هدوب  وا  باحـصا  زا  ای  دنا  هتـشاد  يا  هطبار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  هک  دوب  یناسک  يریگتـسد  یپ  رد  رـسب 
.دومن یم  جارات  ناشلاوما  دز و  یم  شتآ  ار  ناسک  نینچ  ياه  هناخ  رسب.دندرک 

فئاط و زا  هبعـش  نب  هریغم  زاجح و  زا  هریره  وبا  دـمآ و  هرـصب  زا  هرکب  وبا.دـندمآ  درگ  وا  دزن  هلیخن  رد  هیواعم  ناوریپ  ناراداوه و 
.هکم زا  يرعشا  سیق  نب  هّللا  دبع 

تسد رد  هایس  ییاصع  رس و  رب  هایس  یسنرب  رب و  رد  هایـس  يا  هبج  تفاتـش  شرادید  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  ، دمآ هلیخن  هب  هک  هیواعم 
.تشاد

ریما اـی  وـت  رب  مالـس  : تـفگ دـش و  لـخاد  وا  رب  یـسوم  وـبا  هـک  مدوـب  هیواـعم  دزن  رد  نـم  : دـیوگ براـق  نـب  هـّللا  دـبع  نـب  دـمحم 
.تفگ دیدرگزاب  یسوم  وبا  نوچ.وت  رب  مالس  : تفگ هیواعم.نینمؤملا 

.دریمب ات  تفای  دهاوخن  تموکح  مه  نت  ود  رب  یتح 

یم ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  هـک  دـید  ار  (1) نـسحلا یبا  نب  نسح  هرکب  وـبا  ، دوـب هدـمآ  هرـصب  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع هـک  یماـگنه 
زا دعب  : تفگ یم  هک  ما  هدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  زا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  : تفگ ؟ يور یم  اجک  هب  دیـسرپ.دور 

نـسح.تسا هداتـسیا  هکنآ  زا  تسا  رتهب  هتـسشن  هکنآ  هتـسشن و  هک  تسا  یـسک  زا  رتهب  هدـیباوخ  هکنآ  هک  دـیآ  دـیدپ  يا  هنتف  نم 
.مدنام دوخ  ۀناخ  رد  نآ  زا  سپ  تفگ 

تیاکح ناشیارب  دوب  هتفگ  هرکب  وبا  هچنآ  ؟ يا هدوب  اجک  زورید  دندیسرپ.مدید  ار  دیعـس  وبا  هّللا و  دبع  نب  هیراج  رادید  نیا  زا  سپ 
هک تسا  هتفگ  ار  یسوم  وبا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هنیآره  .هداد  خساپ  دب  هدینش و  دب.دنک  تنعل  ار  هرکب  وبا  ادخ  : دنتفگ.مدرک
نآ زا  رتهب  یشاب  هتسشن  رگا  یشاب و  هتسشن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یشاب  هدیباوخ  رگا  هنتف  نآ  رد  وت  هک  دیآ  دیدپ  يا  هنتف  نم  زا  دعب 

.يورب هار  هک  تسا 

نینچ ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  ، تفگ یم  ثیدح  هریره  وبا.دش  لخاد  دجسم  هب  هریره  وبا  ، دمآ رد  هفوک  هب  هیواعم  نوچ 
.تفگ نینچ  ( ربمایپ ینعی  ) نم تسود  تفگ و  نینچ  مساقلا  وبا  تفگ و 

ربمایپ زا  دوخ  وت  ار  نآ  رگا  ، مسرپ یم  وت  زا  یثیدح  : تفگ ار  وا  دیـسر و  وا  یکیدزن  هب  ات  دـمآ  شیپ  مدرم  نایم  زا  راصنا  زا  یناوج 
يـالوم یلع  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  :» دـشاب هتفگ  یلع  ةراـبرد  هک  يا  هدینـش  ربماـیپ  زا  اـیآ  ، مسق ادـخ  هب  ار  وت.يوگب  يا  هدـینش 
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»؟ دنک ینمشد  وا  اب  هک  ار  سک  ره  شاب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ  راب.تسوا 

هیلع ) یلع ةراـبرد  هک  ما  هدینـش  ربماـیپ  زا  نخـس  نیا  هک  تسین  ییادـخ  چـیه  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  ، يرآ : تفگ هریره  وـبا 
ایادخ راب.تسوا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  : تفگ یم  ( مالسلا

ص:236
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اب وت  هک  یلاح  رد  : تفگ ناوج.دـنک  ینمـشد  وا  اـب  هک  ار  سک  ره  شاـب  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود 
زا هریره  وبا  دندرک و  نارابگنس  ار  ناوج  نآ  نارضاح  زا  یضعب.ینمشد  وا  تسود  اب  ینک و  یم  یتسود  ( مالسلا هیلع  ) یلع نمـشد 

.تفرب هفوک  زا  ات  دیدرگنزاب  دجسم  هب  رگید  دمآ و  نوریب  دجسم 

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  هریغم  زا  دعب  ار  وا  دیدرگزاب و  ، دومن قحلم  نایفس 

.دمآ هیواعم  دزن  هب  و.دتسب  مدرم  زا  یمامت  هب  ار  رماع  نب  هّللا  دبع  لاوما  ات  دنام  هرصب  رد  رسب 

محر یب  درم  نیا  وت  : تفگ ار  هیواعم  سابع  نبا.دندوب  هتـسشن  هیواعم  دزن  - نسح ماما  حلـص  زا  دعب  - سابع نب  هّللا  دیبع  وا و  يزور 
رـسب.ما هتـساوخ  يزیچ  نینچ  هن  ما و  هداد  یناـمرف  نینچ  هن  : تفگ هیواـعم  ؟ دـشکب ارم  رـسپ  ود  هـک  يداد  ناـمرف  ار  تقفـش  زا  رود 

ات بوکورف  نآ  اب  ار  مدرم  یتفگ  یتخیوآ و  ندرگ  هب  ریـشمش  نیا  وت  : تفگ تخادنا و  نیمز  رب  شیوخ  ریـشمش  دـش و  نیگمـشخ 
.ما هداد  نامرف  نآ  هب  هن  ما و  هتساوخ  یم  يزیچ  نینچ  هن  ییوگ  یم  نونکا.يا  هدیسر  ماقم  نیا  هب  نونکا 

هچب زورید  هک  فانم  دـبع  ینب  زا  يدرم  ربارب  رد  ار  تریـشمش  هک  یماگنه  ، مسق مدوخ  ناـج  هب.ریگرب  ار  تریـشمش  : تفگ هیواـعم 
.دیاینرب تتسد  زا  راک  چیه  رگید  ینکفا  یم  يا  هتشک  ار  شیاه 

سلجم رد  هک  سابع  نب  هّللا  دیبع  نادنزرف  زا  یکی  ؟ تشک مهاوخ  منارـسپ  نوخ  ماقتنا  هب  ار  وا  يرادـنپ  : تفگ سابع  نب  هّللا  دـیبع 
دبع دیزی و  : تفگ دیدنخ و  هیواعم.تشک  میهاوخن  ار  هیواعم  نارسپ  هّللا  دبع  دیزی و  زج  ود  نآ  نوخ  ماقتنا  هب  ام  : تفگ دوب  رـضاح 

تادایز و فذح  اب  تاراغلا  باتک.دوب  رتمک  لاس  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  شردارب  زا  سابع  نب  هّللا  دـیبع  دـنا ؟ هدرک  یهانگ  هچ  هّللا 
.نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هّللا  یلص  هدحو و  هّلل  دمحلا  و.دمآ  نایاپ  هب  تارارکت 

ص:237

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:238

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا شخب  یشاوح 

تـسا يدالب  نآ  رد  دادغب و  هب  تسا  لصتم  نآ  يالاب  ّدح  هلجد  یقرـش  بناج  رد  طساو  دادـغب و  نایم  عیـسو  تسا  یناکم  : ناورهن
مجعم ) .داتفا قافتا  ناکم  نیا  رد  جراوخ  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  گـنج.ّینق  رید  هیفاـصو و  اـی  ارجرج  فاکـسا و  نوچ 

( نادلبلا

هدرک كرد  ار  تیلهاج  نامز.دـنناد  تاقث  زا  ار  وا  ناـگمه  هفوک و  مدرم  زا.تسا  هشاـبح  نب  ّرز  اـی  شیبح  نب  ّرز  دارم  : شیبح نبا 
تافو لاس 83 ه  هب  یگلاس  تسیب  دص و  رد.دوب  لضاف  نآرق و  هب  ملاع  يدرم.هدشن  لئان  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ رادید  هب  یلو 

.درک

(. 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  ياه  هریت  زا  یکی  : ّینغ

.نالیع سیق  زا  يا  هلیبق  : هلهاب

.هقث نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، يرعشالا یسوم  یبا  نب  هدرب  یبا  نب  دیعس  : يرعشالا دیعس 

.تاور تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا  یملید  زوریف  نب  هّللا  دبع  : یمور هّللا  دبع 

هاورلا 424/2) عماج  هب  دیرگنب  ) .تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ، یفنح دیعس  نب  مکح  يوق  لامتحا  هب  : ییحی وبا 

یم تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) رقاب دـمحم  ماما  زا.نیعبات  زا.یفوک  ّيدزا  نامعن  وبا  : هریـصح نب  ثراـح 
(. هاورلا 172/1 عماج  هب  دیرگنب  ) دنک

تیاور نیاربانب  هدرمش  رب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  خیـش  ، یفوک یفنح  نجحم  نب  ریمع  نب  ورمع 
.دشاب هداتفا  دنس  زا  يزیچ  دیاش.دیامن  یم  دیعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  شردپ 

.تسا هدمآ  باتک  نیا  ياهدانسا  رد  ررکم  وا  مان  بیذهتلا 125/1) بیرقت  ) .هفوک مدرم  زا  ، یلاکب ینادمه  فون  نب  ربج  : كاّدو وبا 

لتق رد.وا  ناهاوخ  دب  زا  دوب و  ناقفانم  رس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  مایا  رد.دوب  برک  يدعم  شمان  ، يدنک سیق  نب  ثعـشا 
رد.دمآ رد  جراوخ  رامش  رد  نیفـص  ۀعقاو  زا  دعب  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  تسخن  دنچ  ره.تشاد  تکرـش  ترـضح  نآ 

.درمب ( مالسلا هیلع  ) یلع تداهش  زا  دعب  لاس 40 ه 

ه لاـس 70  زا  شیپ  دوـب و  تاـقث  زا  سیق  هک  تـسا  هدـمآ  بیذـهتلا 129/2  بیرقت  رد  ، دوب هفوـک  مدرم  زا  ، يدـسا نکـس  نب  سیق 
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.تشذگرد

.قیلثاج رید  کیدزن  ، لیجد رهن  لحاس  رب  اناوا  کیدزن  تسا  یعضوم  ( دجسم نزو  رب  ) نکسم

/. 21 هدئام

بیرقت ، یسوط 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  بیذهتلا 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  كرد  ار  تیلهاج  رصع  يدزا  یقرابلا  : نیصح نب  لظتسم 
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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 هبوتلا

.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 

كر رتشیب  یهاـگآ  يارب  بیذـهتلا 127/2 و  بیرقت  ) .هقث تاور  زا  دوب و  هّللا  دـبع  وـبا  شا  هینک  ، یفوـک ّیلجب  مزاـح  یبا  نب  سیق 
ۀحفص 41) لیذ  ثدحم  ، تاراغلا

نامه بازحا  گنج  دـندمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  گـنج  هب  هدـش  قفتم  هک  تسا  هکم  راـفک  ياـههورگ  دارم  بازحا 
.م - .تسا قدنخ  گنج 

هحفص 42) لیذ  ، ثدحم ) .دشن هتخانش  دیاب  هکنانچ  ، دقرف نب  عیفر 

.هبوت 29  / ياه 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  هریغم 

مایق زا  شیپ  بش  کـی  وا  تاـفو.تسا  هدروآ  (ج 60/3) هوفـصلا هفـص  رد  يزوج  نبا  ار  وا  لاوحا.یمیت  راـسی  نب  عّمجم  هزمح  وـبا 
.ه لاس 122  هب  ینعی  دوب  یلع  نب  دیز 

باحصا زا.تسیز  یم  اراخب  ورم و  خلب و  رد  یلو  دوب  هفوک  زا  شلصا.رسفم  دوب و  نیعبات  زا  ، یلاله محازم  نب  كاحض  مساقلا  وبا 
تاقبط ) تسا هدرک  تافو  خـلب  رد  لاس 102  رد.ریغصلا  ریـسفتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  تسار  وا.دوب  زین  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 

دوخ و یناوتان  ببـس  هب  وا  دـندناوخ و  یم  سرد  كدوک  رازه  هس  شا  هناخبتکم  رد  دوب و  لاـفطا  ملعم  دـنیوگ  نیرسفملا 216/1)
.تشگ یم  ناشیا  نایم  ، رخ رب  راوس  نادرگاش  ترثک 

یم هک  یتامک  نیرتهب  وا  ناراکمه.دنک  یم  ( چراق ) هامک نیمز  زا  ، شربالا همیذج  هداز  رهاوخ  ورمع  هک  دـنیوگ.تسا  لثم  تیب  نیا 
نم هک  تسا  يزیچ  نیا  : دناوخ تیب  نیا  و.دروآ  دوخ  ییاد  يارب  ات  داهن  یم  نیتسآ  رد  ار  اهنآ  ورمع  یلو  دندروخ  یم  دوخ  دـنتفای 

.دوب ناشنهد  هب  ناشتسد  هشیمه  نانیچهامک  رگید  هک  یلاح  رد  ، تساهنآ نایم  رد  مه  شیاهبوخ  ما  هدیچ 
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(. بیذهتلا 57/5 و 455/8 بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  روصنم  تفالخ  زاغآ  رد  لاس 137  هب  ، یفوک یمرج  بیلک  نب  مصاع 

یم قالطا  اهنآ  نایم  دالب  ير و  رونید و  نادـمه و  نیوزق و  ناجنز و  ات  ناهفـصا  نایم  ياهنیمزرـس  هب  هک  تسا  یمان  ، لابج ای  لبج 
1ص 309 و 312)  / عالطالا ج دصارم  ) .هدش

ةرامش 35. هب  كر 

ۀلیبـق زا  تسا  يا  هریت  هـک  بعـش  هـب  بوـسنم  ، لیحارـش نـب  هـّللا  دـبع  نـب  رماـع  اـی  دـبع  نـب  لیحارـش  نـب  رماـع  ورمع  وـبا  ، یبـعش
هاورلا عماـج  بیذهتلا 65/5 و  بیذـهت  ) .دـنک یم  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هیقف.یفوک  ، يریمح ، نادـمه

(. 427/1

(. دعس 124/6 نبا  تاقبط  كر  ) تفای تافو  هفوک  رد  جاجح  مایا  رد.تسا  هقث  نایوار  زا.يدنک  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
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هرامش 35. هب  كر 

هحفص لیذ  ، تاراغلا ثدحم.كر ، ) .تسا هقث  نایوار  زا  نالجع  نب  نمحرلا  دبع  ، میمت ینب  لیابق  زا  مجرب  تسا  هب  بوسنم  یمجرب 
(. 59

باحصا زا  دوخ  وا  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هباحص  ةرمز  رد  ثیرح  نب  ورمع  شردپ  ، یموزخم ثیرح  نب  ورمع  نب  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 

نازیم ) دـنک یم  تیاور  (... مالـسلا هیلع  ) داجـس ماـما  نیـسح و  ماـما  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  دوب  هفوک  هیقف  ، یفوک ناـسح  نب  بیبـح 
(. لادتعالا 454/1

.دوب رفعج  نب  هّللا  دبع  ّمع  ( مالسلا هیلع  ) یلع

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  هرامع 
(. دعس 201/6 نبا  تاقبط 

دیسر ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  یگنج  میانغ  میـسقت  رد  هک  هدوب  يا  هیرق.هنیدم  تاذاحم  هب  خرـس  يایرد  ةرانک  رد  تسا  يردنب  زورما 
عمجم () همـشچ ینعم  هب  عوبنی  زا  ) .دنتفگ عبنی  ار  اجنآ  سپ  نآ  زا  دروآ  نوریب  بآ  درک و  رفح  ار  نیمز  اجنآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

(. نیرحبلا

.دنیوگ هنیل  ار  نآ  لخن  هنیدم و  يامرخ  زا  تسا  یبوخ  عون 

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

/. 11 دوه

/. 249 هرقب

ۀحفص 74) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دشاب  يدسالا  ذجان  نب  هعیبر  تسا  لمتحم 

هرامش 48. هب  : كر

بیذهتلا 355/1) بیرقت  ) تسا هتشذگ  رد  لاس 112  هب  تسا  قداص  تاور  زا  یماش  يرعشا  ، بشوح نب  رهش 

.تسپ ، هداد وب  مدنگ  درآ  ای  وج  درآ  قیوس 
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هقث نایوار  زا  هک  تسا  یندـم  يراصنالا  یّلعم  نب  دیعـس  یبا  نب  ثراح  نب  دیعـس  ، وا و.دـشاب  دیعـس  ، دـیوس ياج  هب  تسا  لـمتحم 
ۀحفص 82) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا يومرا  ثدحم  ناورداش  زا  لامتحا  نیا  ( بیذهتلا بیرقت  ) .تسا

ملسم نب  نوراه  هدمآ  بیذهتلا  بیرقت  رد  هکنانچ  وا  تسا و  یلجع  فیحـصت  ، یلجب هک  دنا  هداد  لامتحا  يومرا  ثدحم  ناورداش 
(. ۀحفص 83 لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا یلجع  زمره  نب 

.دـنک یم  تیاور  زین  وا  زا  دوـب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاپـس  رد  لـمج  گـنج  رد.تشاد  هینک  بوـنجلا  وـبا  ، يرکـشی ۀـمقلع  نب  هبقع 
(. لادتعالا 67/3 نازیم  بیذهتلا 247/7 و  بیذهت  )

ةرامش 50. هب  : كر

هللا یلـص  ) ربمایپ نفد  زور  رد  دیورگ  مالـسا  هب  دش و  دـلوتم  لیفلا  ماع  رد  نیعبات  ناگرزب  زا  دوب و  هیما  وبا  وا  ۀـینک  ، هلفغ نب  دـیوس 
درک و زارد  رمع.تشاد  تکرش  نیفص  كومری و  گنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  رامـش  رد.دمآ  هنیدم  هب  ( هلآ هیلع و 

خیش لاجر  بیذهتلا 341/1 و  بیرقت  زین  هباصالا و  هب  دینک  هاگن  ) .تشذـگرد یگلاس  ای 130  یگلاس  رد 128  ای 82  لاس 81  رد 
(. یسوط

(. بیذهتلا 16/2 بیرقت  لادتعالا 61/3 و  نازیم  ) تشذگرد لاس 116  رد.تاقث  زا  دوب و  هعیش  ملاع  یفوک  ، يراصنا تباث  نب  ّيدع 

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

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  دارم  ، نسح نب  هّللا  دبع 

بیرقت ندیل 235/6 و  ط.دعـس  نبا  تاقبط  ) .تشذـگرد لاـس 136  رد.دوب  ناـیوار  تاـقث  زا  اـنیبان و  يدرم  یّبـض  مسقم  نب  هریغم 
(. بیذهتلا 270/2

.دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یفوک  باّتع  نب  همادق 

(. توقای نادلبلا  مجعم  هب  دیرگنب  ) تسا هفوک  ياه  هلحم  زا  هسانک 

تاقبط ) .تشذگرد قارع ، رب  يرسقلا  هّللا  دبع  نب  دلاخ  تراما  نامز  رد.دوب  هقث  تاور  زا  ، یفوک لیذه  یبا  نب  هّللا  دبع  هریغملا  وبا 
بیذهتلا 62/6) بیذهت  بیذهتلا 458/1 و  بیرقت  دعس 78/6 و  نبا 

ةرامش 70 هب  كر.تشذگ  نآ  رکذ  هک  تسا  لیذه  یبا  نب  هّللا  دبع  رسپ  يزنع  ثعشالا  وبا 

زین بیذهتلا و  بیرقت  ) .تشذـگرد لاس 129  رد  دـباع  يدرم  دوب و  هقث  ناـیوار  زا  یعیبس  ینادـمه  هّللا  دـبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا 
.م (.- ۀحفص 702 ، ثدحم ، تاراغلا هب  دیرگنب 

(. لادتعالا نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک يدسا  هّللا  دبع  نب  دابع 

(. بیذهتلا 339/1 بیرقت  ) تسا قداص  هقث و  نایوار  زا  يرصب  يریشق  ۀلظنح  نب  هداوس 

(. هغالبلا 51/1 جهن  رداصم  هب  دیرگنب  ) .دنا هدرک  عمج  ار  وا  تاملک  یلع و  ياه  هبطخ  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  بهو  نب  دیز 

ۀحفص 715) تاراغلا  ؛ ثدحم ، كر ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا.یمیت  رانید  دیعس  وبا 

ببـس هب  رما  نیا  هتـشاد و  جاور  یـسراف  ناـبز  هفوـک  رد  ناـمز  نآ  رد  دوـش  یم  موـلعم.يرد  یـسراف  تـسا  یبـیکرت  « هبنکـش درم  »
.م - .تسا هدوب  رهش  نآ  هب  نایناریا  ترجاهم 

.تسا هدومن  لقن  زین  ار  هبطخ  دنچ  هدرک و  تیاور  رایسب  یلع  زا.دوب  یلع  باحصا  زا  نیعبات و  زا.ینادمه  روعا  هّللا  دبع  نب  ثراح 
(. 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 

لادتعالا 265/4) نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک يراصنا  رتبح  ای  هتبح  نب  دعس  نب  نامعن 

هیلع ) یلع بتاـک  ود  ره  عـفار  یبا  نـب  یلع  شردارب  وا و  (. هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ) لوـسر ترــضح  مـالغ  عـفار  یبا  نـب  هـّللا  دـیبع 
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نینمؤملا و ریما  ایاضق  باتک  : تسا هّللا  دیبع  راثآ  زا.دنتسه  هیلوا  ناّفلؤم  زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  عفار و  یبا  نب  یلع.دندوب  ( مالـسلا
تسرهف ) هالصلا ءوضولا و  باتک  : تسا عفار  یبا  نب  یلع  تافیلأت  زا  هباحصلا و  نم  هثالثلا  هبورح  نینمؤملا  ریما  عم  دهـش  نم  باتک 

(. هدیناسا 196/3 هغالبلا و  جهن  رداصم  یسوط ص 107.و  خیش 

دعس نبا  تاقبط  ) .تسا هقث  نایوار  زا.درک  تافو  هفوک  رد  ، ناورم تراما  دهع  رد.دنک  یم  تیاور  یلع  زا  ، یلولس ةرمـض  نب  مصاع 
(. 155/6

نب هریغملا  نع  شاـیع  نب  رکب  یبا  نع  :» هدوـب نینچ  لـصا  رد  هداد و  خر  یفیرحت  تـیاور  رد  هـک  هداد  لاـمتحا  ثدـحم  ناورداـش 
«. یبضلا مسقم  هیبأ  نع  یبضلا  مسقم 

هک تهج  نآ  زا  تسا  رکشل  ینعم  هب  سیمخ  داد و  شیوخ  ۀعیـش  ۀقبط  راهچ  زا  یکی  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  یمان 
(. همان تغل  ) .هقاس هرسیم و  ، هنمیم بلق  ، همدقم : دراد نکر  جنپ 

( بیذهتلا بیرقت  () مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحصا  زا  تسا و  نایوار  تاقث  زا  یندم  يراصنا  ، یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع 

ةرامش 39. هب  كر 

بیذهتلا 279/1) بیرقت  ) .تشذگرد لاس 100  هب  دوب  هقث  نایوار  زا  یعجشا  ینافطغ  عفار  دعجلا  یبا  نب  ملاس 

لادـتعالا نازیم  ) ینانخـس تایدـهز  رد  دراد و  راهتـشا  دـهز  هب  دـنک و  یم  تیاور  هفینح  وـبا  زا.یقر  يربربـلا  هّللا  دـبع  نـب  حـلاص 
(. 109/2
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.متخاس ار  سّیخم  نادنز  ، عفان زا  سپ  هک  ینیب  یمن  شوهاب  كریز و  ارم  ایآ.دوب  ین  زا  هک  هفوک  نادنز  مان  « عفان » .نادنز « سّیخم »

هیلع 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  كرد  ار  ( هلآ و 

كر ) دــشاب یــصمح  یطاـخ  حــلاص و  نـب  ییحی  تـسا  نـکمم  دــشن  هتخانــش  تـسرد  حــلاص  نـب  ییحی  ، يریرح ياـیرکز  وـبا 
(. لیذ ص 114 ، ثدحم ، تاراغلا

بیرقت ) .تسا هقث  نایوار  زا.تشذـگرد  لاس 84  هب  درک و  كرد  ار  مالـسا  تیلهاج.یفوک و  یبراـحملا  لـاله  نب  دوسا  مّالـس  وبا 
.تسا هدوب  یفوکلا  فیرحت  وا  تبسن  رد  يدنکلا  دیاش  بیذهتلا 77/1)

.دوب يرگریت  شا  هشیپ.لئاو  نب  رکب  نب  رکشی  هب  تسا  بوسنم  ، يرکشی لیعامسا  نب  میهاربا 

ةرامش 40. هب  كر 

هکم رد  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دروآ و  مالسا  هک  دوب  یسک  نیمـشش.ردقلا  لیلج  یباحـص  ، یلذه دوعـسم  نب  هّللا  دبع 
هـیلع و هللا  یلـص  ) هـّللا لوـسر  تاوزغ  ۀـمه  رد.هنیدـم  هـب  راـب  کـی  درک و  ترجه  هـشبح  هـب  راـب  کـی.درک  توـالت  عـمج  رـس  رب 

یلص ) هّللا لوسر  هک  نت  هد  نآ  ینعی  - دوب زین  هرشبم  ةرشع  زا  دوعسم  نبا.تشک  دوخ  تسد  هب  وا  ار  لهج  وبا  تشاد و  تکرـش  ( هلآ
ۀمان تغل  زا  هتفرگ  رب  ) .م - .درک تافو  یگلاس  تصـش  زا  شیب  رد  ، هنیدـم رد  لاس 32  رد  - داد تشهب  ةدـعو  ار  اـهنآ  ( هلآ هیلع و  هللا 

( دوعسم نبا  ادخهد ،

هب ار  وا  هیواعم  ياوغا  هب  نامثع.دروآ  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیمراهچ  ، ربمایپ راوگرزب  باحـصا  زا  هدانج  نب  بدـنج  يرافغ  رذ  وبا 
( ذخأم نامه  ) .درک دیعبت  هنیدم  یلزنم  هس  رد  هذبر 

رد نارجاهم  ةرمز  رد  هک  درک  ریخم  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.دش  هنیدم  هب  دوخ  ردـپ  اب  هّللا  دـبع  وبا  ، نامی نب  هفیذـح 
هتفگ وا  هب  ار  نیقفانم  ياهمان  ترضح  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  رادزار  وا.تفریذپ  ار  ندوب  يراصنا  وا  راصنا و  ای  دیآ 

.تفای رکشل  یهدنامرف  نّرقم  نب  نامعن  ندش  هتشک  زا  سپ  تشاد و  تکرش  دنواهن  گنج  رد  رمع  نامز  رد.دوب 

.م (.- ذخأم نامه  )

زا دـنیوگ  یج و  ۀـیحان  دوب  ناهفـصا  زا  وا  لصا  دـنیوگ  ، مالـسا گرزب  ياهتیـصخش  زا  ربمایپ و  گرزب  ۀباحـص  زا  ، یـسراف ناملس 
مالـسا دـمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  هنیدـم  رد.دـییارگ  يوسیع  شیک  هب  یکدوک  رد.تسا  هبزور  ای  وهام  وا  یلـصا  ماـن.دوب  زمرهمار 
يرجه ای 36  لاس 35  رد.دش  بوصنم  نیادم  تموکح  هب  رمع  نامز  رد  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  باحـصا  زا  ناملـس.دروآ 

.م (.- ذخأم نامه  ) .تشذگرد

یلـص ) ربمایپ اب  رامع.دندیورگ  مالـسا  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا  شردپ  وا.تشاد و  هینک  ناظقیلا  وبا.رماع  نب  رـسای  نب  راّمع 
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ترـضح نآ  رانک  رد  نیفـص  لمج و  گـنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاـخ  ناراـی  زا.درک  ترجاـهم  هنیدـم  هب  ( هلآ هیلع و  هللا 
.دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 93  يرجه  لاس 37  رد  نیفص  گنج  رد.دوب 

/. 11 یحّضلا

رگم دوب  دانع  يور  زا  رتشیب  اهلاؤس  نیا  درک و  یم  رایسب  لاؤس  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا.دوب  رکشی  ینب  زا  ، ورمع نب  هّللا  دبع  ، ءاّوکلا نبا 
.دش هتشک  جراوخ  ةرمز  رد  ناورهن  گنج  رد  و.دش  جراوخ  ءزج  سپس.دنامرد  باوج  رد  ترضح  نآ 

/. 12 ءارسا

و 104. / 103 فهک

.تسا هتـشذگرد  یگلاس  داتفه  زا  شیب  رد  لاس 150  رد  فورعم  هیقف  هیما و  ینب  یلاوم  زا  زیزعلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  ، حـیرج نبا 
بیذهتلا 520/1) بیرقت  )

/. 28 میهاربا

ص:243
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ةرامش 39. هب  كر 

.سیمخلا هطرش  زا  )و  مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  صاخ  باحصا  زا  تسا و  نیعبات  ناگرزب  زا  یفوک  یعشاجم  هتابن  نب  غبصا 

هغالبلا و جـهن  رداصم  ) .تسا هتـشذگرد  مود  نرق  لیاوا  رد  دـنیوگ  تسیزب  یتدـم  یلع  زا  دـعب  تخومآ و  رایـسب  نینمؤملا  ریما  زا 
لادتعالا 271/1) نازیم  هدیناسا 49/1 و 

و 2. / 1 لحن

و 4. / 3 ردق

/. 31 ءابن

و 72. ص71 /

/. 78 میرم

و 196. / 193 ءارعش

ةرامش 124) هب  كر  ) .تسا بیسملا  نبا  وا  زا  دارم  دشاب و  دیعس  ، دعس ياج  هب  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش 

/. 12 قالط

/. 3 کلم

/. 44 رجح

/. 43 فسوی (- و(119

/. 261 هرقب

/. 87 رجح

/. 57 فهک

/. 44 رجح

یگلاس داتشه  زا  شیب  رد  يرجه  زا 90  دعب  ياهلاس  رد  هنیدم  ياهقف  زا  دوب و  نیعبات  زا  ، یموزخم یشرق  نزح  نآ  بیسم  نب  دیعس 
.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 

نیع و سأر  هّقر و  اـهر و  ناّرح و  نوچ  ییاهرهـش  دراد و  رارق  تارف  هلجد و  ناـیم  يا  هریزج  نوچ  هک  نیرهنلا  نیب  یلامـش  ۀـیحان 
.تساجنآ رد...لصوم  نیبیصن و 

/. 68 صصق

/. 59 ءاسن

/. 40 بازحا

/. 144 نارمع لآ 

/. 40 هرقب

/. 54 ءاسن

/. 55 ءاسن

/. 24 نونمؤم

/. 246 هرقب

ص:244
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/. 247 هرقب

/. 101 سنوی

/. 68 نارمع لآ 

/. 60 بازحا

.بازحا ةروس  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 ياه  هروس  زا  زتنارپ  ود  نایم  تارابع 

/. 21 لافنا

/. 111 ءارسا

/. 33 ءارسا

و 30. / 29 دمحم

/. 41 لافنا

/. 38 مور

.نارمع لآ  ةروس  زا  ۀیآ 33  هب  تسا  هراشا 

(. بیذهتلا 397/1 بیرقت  ) دوب ریبز  نبا  ناکیدزن  زا  هتشذگرد  لاس 120 ه  دودح  رد  يدعسلا  لهس  نب  سابع 

(. مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  نارای و  زا  دوب و  هیواعم  ییاد  رسپ  ، هفیذح یبا  نب  دمحم  مساقلا  وبا 
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ةرامش 81. هب  كر 

تفرگ و ینز  هب  ار  وا  رکب  وبا  وا  زا  سپ  دروآ  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  دوب و  بلاـط  یبا  نب  رفعج  ۀـجوز  تسخن  سیمع  تنب  ءامـسا 
ۀناـخ هب  رداـم  اـب  ءامـسا  دـنزرف  رکب  یبا  نب  دـمحم.درک  يوـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رکب  وـبا  زا  سپ.دروآ  ار  رکب  یبا  نـب  دـمحم 
رـسپ ) بیبر رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دنیوگ  ور  نیا  زا.داد  شرورپ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

.رفعج نب  هّللا  دبع  يردام  ردارب  مه  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ( ةدناوخ

رد لاس 147  رد  هدش و  دـلوتم  يرجه  لاس 61  رد.تسا  هدمآ  وا  لاح  حرـش  بیذهتلا 48/11  بیذـهت  رد  ، ریبز نب  هورع  نبا  ماشه 
.تسا هتشذگرد  یگلاس   87

هدرمش رب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  باحـصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یـسوط  خیـش.دوب  هفوک  مدرم  زا  يدزا  بعک  نب  ثراح 
.تسا

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  هدمآ  یسوط  خیش  تسرهف  رد  هکنانچ  يراصنا  عفار  نب  هعافر  نب  هیابع 

ةرامش 161. هب  كر 

/. 30 لحن

/. 27 توبکنع

/. 10 رمز

/. 26 سنوی

/. 114 دوه

ص:245

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


/. 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 

ۀماـن نیمه  زا  هدروآ  وضو  باـب  رد  دوخ  یلاـما  رد  دـیفم  خیـش  هچنآ  لـقن  يوـمرا و  ثدـحم  ناورداـش  یـشاوح  هب  دـینک  عوـجر 
رد هک  یتروص  دوش  یم  مولعم  سپ.تسا  هدمآ  « اهاپ حسم  » اهاپ نتـسش  ياج  هب  اجنآ  رد  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

(. ،ص 245 ثدحم ، تاراغلا ) .تسا هماع  فیحصت  هدمآ  تاراغلا 

.هیواعم ردام  نایفس و  وبا  نز  دنه 

.مروآ درگ  هدنکارپ  ياهراک  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 

ةرامش 128. هب  كر  نیرهنلا  نیب  لامش  رد  تسا  يدالب  هریزج 

زورما.دنا هتفگ  یم  مزلق  يایرد  رهش  نیا  تبسانم  هب  ار  ایرد  نیا  ، رمحا رحب  لامش  رد  مزلق  جیلخ  سأر  رب  رصم  رد  هدوب  يرهش  مزلق 
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.تسا یقاب  زئوس  رهش  یکیدزن  رد  نآ  ياه  هناریو 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع ردقلا  لیلج  باحصا  زا  يدبع  ناحوص  نب  هعصعص 

مجعم ) .دنـسر ندرا  هب  دـنیآ  نییاـپ  هندرگ  نآ  زا  نوچ  ماـن  نیمه  هب  يا  هندرگ  لوا  رد  ، روـغ هار  رد  ناروـح  زا  تسا  يا  هیرق  ، قـیفا
.م (. توقای نادلبلا 

ةرامش 36. هب  كر  ، بیلک نب  مصاع 

ةرامش 67. هب  كر  ، یبض ةریغم 

رد لاـس 67  هب  دوب  فورعم  يراـبدرب  ملح و  هب  تشاد و  هینک  رحب  وبا  دوب  هرـصب  ناـگرزب  زا  هک  تسا  سیق  نب  فنحا  دارم  ، فنحا
.درک تافو  هفوک 

.تشذگرد یگلاس  داتفه  ای  یگلاس  رد 60  دـباع  هیقف و  دوب  يدرم  دوب و  هقث  ناـیوار  زا  یفوک  یعخن  هّللا  دـبع  نب  سیق  نب  همقلع 
بیذهتلا 21/2) بیرقت  )

.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 

.دوب هدومن  انب  ، درک حتف  ار  رصم  هک  يرجه  لاس 20  رد  صاعلا  نب  ورمع  ار  رهش  نیا.لین  یقرش  لحاس  رد  رصم  رد  يرهش  ، طاطسف
( توقای نادلبلا  مجعم  )

مالسا اهدعب  هک  دوب  رافک  ةرمز  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  گنج  رد.دروآ 

/. 44 رمق

.دیآ یم  نوریب  منهج  لها  مکش  زا  هک  تسا  يدیلپ  كرچ و  نیلسغ  ناشوج و  بآ  میمح 

.هدئام ةروس  تایآ 44،45 و 47  زا  هتفرگ  رب 

بیذهتلا بیرقت  ) تسا ( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  باحـصا  زا  هعیـش و  نایوار  زا  ، فاّحجلا وبا  یمیمت  دیوس  فوع  یبا  نب  دواد 
( یسوط خیش  لاجر  و 

( مالـسلا هیلع  ) یلع رانک  رد  ناورهن  گنج  رد  ناشیا  تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا.تشاد  هینک  دـیلولا  وبا.داـهلا  نب  دادـش  نب  هّللا  دـبع 
.دیسر لتق  هب  لاس 81  هب  لیجد  دربن  رد  درک و  جورخ  فسوی  نب  جاجح  رب.دوب 

ینب یلاوم  زا  یـسود  قاحـسا  وبا  ای  ةرامـش 37) هب  كر  ) .دـشاب یعیبس  قاحـسا  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدـحم  ناورداش  ، قاحـسا وبا 
.مشاه

.اه هویم  رگید  امرخ و  هتسه  ینعی  اون  ةدنشورف  ءاّون 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  يدزا  هّللا  دبع  نب  بدنج 

.تسا صاع  نب  ورمع  ردام  مان  هغبان 

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نارازگراک  نارای و  زا 

هحفـص لیذ  / ثدـحم تاراغلا  كر  ) .دـننک یم  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  تسا  یناسک  زا  ( نیوج ای  روج  ای  ) نوج نب  کـلام 
(300

/. 106 فسوی

/. 2 هعمج

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


/. 128 هبوت

/. 164 نارمع لآ 

/. 4 هعمج

.تسا جراوخ  دارم 

یلـص ) هّللا لوسر  هکم  حتف  زا  سپ  دنا  هرمز  نآ  رد  زین  وا  نادناخ  هیواعم و  ردـپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  « ءاقلط » ینعم رد  ، ناگدـشدازآ
.درک ناشدازآ  دنک  ناشریسا  هکنآ  ياج  هب  داهن و  تنم  نانآ  رب  ( هلآ هیلع و  هللا 

ةرامش 128. هب  كر  هریزج  دالب 

نب میلس  ای  يرازف  جلب  نب  میلـس  ای  دشاب  دوسا  نب  میلـس  تسا  نکمم.تسیک  هک  دشن  مولعم  میلـس  نبا  هک  هتـشون  ثدحم  ناورداش 
.یلاله سیق 

( عالطالا دصارم  ) .صمح ۀیحان  رد  بلح  ءارق  زا  ، نیراوح

.تسا هدوبن  لصا  ياه  هخسن  رد  هداتفا و  تیاور  لوا  زا  دنچ  يا  هلمج  هک  دیآ  یم  رب  ترابع  زا 

ثدـحم كر  (.) مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  باحـصا  زا  وا  زا  سپ  )و  مالـسلا هیلع  ) نینمؤـملا ریما  باحـصا  زا.یمیت  ۀفـصخ  نـب  داـیز 
،ص 336) تاراغلا

زا اهدـعب  یلو  دـمآ  نیـسح  ماما  گنج  هب  هفوک  مدرم  اـب  هک  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  هعیـش و  هوجو  زا  لأو  نب  هّللا  دـبع 
(. لاس 64 رد  ) دش هتشک  هار  نیا  رد  دش و  نیباوت 

ص:247
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نیفـص و لـمج و  گـنج  هس  ره  رد  دوب و  یلع  ناراـی  زا  اهدـعب.يرجه  لاـس 23  رد  ير  حـتاف  ، یجرزخ بعک  نب  هظرق  ورمع  وـبا 
.دوب ترضح  نآ  رانک  رد  ناورهن 

.هدئام ةروس  71  / هیآ زا  هتفرگ  رب 

مان نینچ  شزبس  ياهرازتشک  اهناتسلخن و  ببس  هب  هداتفا و  ناناملـسم  تسد  هب  باطخ  نب  رمع  دهع  رد  هک  قارع  زا  يا  هیحان  ، داوس
(. نادلبلا مجعم  زا  ) تسا هتفرگ 

.م - .دندنام اجنآ  رد  دنتفر و  نمی  هب  نایشبح  ندنار  يارب  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 ةروس  ۀیآ 96  زا 

.دنا هدرمـش  هباحـص  زا  ار  وا.درک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  تفرگ و  تنوکـس  هفوک  رد  هبـض  ینب  زا  يدرم  مرـصا  نب  دشار  نب  باجنم 
( هباغلا دسا  ، ریثا نبا  )

لادتعالا نازیم  بیذهتلا و  بیرقت  ) تسا هتـشذگرد  لاس 180 ه  رد.هقث  نایوار  زا  دوب و  هرـصب  مدرم  زا  ، ورمع نب  رکب  ، قیدّـصلا وبا 
(. 539/4

.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ار  وا  لاجر  یسوط  خیش  ، یبسار نابهص  نب  نامعن 

(. لاس 76 ثداوح  يربط 241/6. خیرات  ) دش هتشک  جراوخ  تسد  هب  هفوک  رد  یلهذ  ثراح  نب  لهذ 

.ناریش ياج  هفوک و  کیدزن  تسا  یناکم  ناّفخ 

ریما ار  وا  ناورهن  جراوخ.درک  جورخ  وا  رب  تیمکح  ۀعقاو  زا  دعب  ، دوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  تسخن  یبسار  بهو  نب  هّللا  دـبع 
.دـش هتـشک  ناورهن  رد.دوـب  هتـسب  هنیپ  شیاهتـسد  اـهوناز و  یناـشیپ و  هک  ناـسنآ  دـناوخ  یم  زاـمن  رایـسب  هـّللا  دـبع.دنتخاس  دوـخ 

( نیع فرح  ، هباصالا )

.دوب یلع  نارای  زا  نیرجاهم و  زا  یملسا  نیصح  نب  دیز 

مّود شخب  یشاوح 

هک دـش  ررقم  ، درب رمع  هب  تیاکـش  درم  نآ  دز و  ار  تیعر  زا  یکی  هنیدـم  رد.دروآ  مالـسا  هـک  دوـب  ماـش  يارما  زا  مـهیا  نـب  هـلبج 
.تسویپ لقره  هب  تفر و  مور  هب  دیدرگزاب و  مالسا  زا  هلبج.دروخب  یلیس  دوش و  صاصق 
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لادتعالا 556/4. نازیم.تسا  هتشذگرد  لاس 154  رد  هرصب  لها  ملاع  دوب و  نآرق  يراق  ، 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 

.دوب دیعس  وا  مان  تسا  رامش  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا 

.تشذگرد لاس 144  رد  تسا  نایوار  زا  يرصب  سایا  نب  دیعس  ، يریرج دوعسم  وبا 

ثدحم ناورداش  ۀیـشاح  تاراغلا  كر  تسا  رابخا  نایوار  زا  ، هتـشذگرد لاـس 206  رد  يربنع  مهرد  نب  ریثک  نب  ییحی  ناّـسغ  وبا 
ۀحفص 557.

ص:251
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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  ةّرم 

.عیشت ناگتسبلد  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، تشاد هینک  رفعج  وبا  ، لیهک نب  هملس  نب  ییحی 

لادتعالا 70/3. نازیم  كر  هدرک  تافو  لاس 137  رد  دوب  ءارق  زا  نیعبات و  ياملع  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 

هنیدم هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تافو  زور  رد  ار  وا  شردپ  یتقو  ، دش هداز  هکم  رد  يرجه  مود  لاس  رد  ، همرخم نب  روسم 
باعیتسا كر.دش  هتشک  ریمن  نیصح  تسد  هب  لاس 64  رد.دوب  هکم  رد  هبعک  نارابگنـس  ریبز و  نب  هّللا  دبع  ثداوح  رد  یلو.دروآ 

.میم فرح  هباصإلا  416/3 و 

.تسب رب  ناهج  زا  هدید  لاس 83  رد  ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  زوریف  نب  دیعس  يرتخبلا 

.تسا هدرک  لقن  هشیاع  دوخ  ۀلاخ  زا  يرایسب  ثیداحا.تسا  ماّوع  نب  ریبز  رسپ  ریبز و  نب  هّللا  دبع  ردارب  ، ریبز نب  هورع 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 100  دودح  رد  ای  لاس 95  رد 

لادتعالا 581/3. نازیم  كر.رابخا  نایوار  زا  تسا و  هفوک  مدرم  زا  هماعن  نب  هبیش  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  كر.دشن  هتخانش  دیاب  هک  نانچنآ 

هاورلا 249 و 262. عماج  كر.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  كر.دشن  هتخانش  يدزا  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  يدزا  ییحی  نب  طول 

.دمآ رد  دیزی  هیواعم و  صاوخ  ةرمز  رد  تبقاع  دوب و  ناقفانم  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  نایم  رد  هدرب  وبا 

.یشاجن لاجر  كر.تسا  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  باحصا  زا  ، میعن نب  نمحرلا  دبع 

هاورلا 22/2. عماج  كر.دنک  یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یناسک  زا  یشرق  دیلو  نب  مساق 

/. 14 هرقب

.تسا ینئادم  دارم 

.تسا يرصب  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: يرکشی لیعامسا  نب  میهاربا 

59: بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  میهاربا 
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10: دیدحلا یبا  نبا 

13،74: حرس یبا  نبا 

69،108: ینیادم فیس  یبا  نبا 

23،47: یلیل یبا  نبا 

13: طیعم یبا  نبا 

65: يربیخلا 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: يذاشلا هارز  نب  سیق  نبا 

175: یبلک يانثم  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: يزنع ثعشالا  وبا 
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97،158: یملس روعالا  وبا 

210: يرتخبلا وبا 

212: فاحجلا وبا 

130: یجان قیدصلا  وبا 

198،199: یمیت تلصلا  وبا 

209: ینهج هیداعلا  وبا 

154: يذوع 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  كاحض  - زین :118،161،162؛ سینا وبا 

14،186،211،219،220: يراصنا بویا  وبا 

208،209: يرعشا یسوم  یبا  نب  هدرب  وبا 

226: فوع نب  هدرب  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 ةرح  وبا 

167: هزمح وبا 

211: ینادمه دواد  وبا 

61،197: يرافغ رذ  وبا 

35: ءاجر وبا 

159،215: قور وبا 

51،56،57: يریرح ایرکز  وبا 

202: دانز وبا 

192،236-190: يردخ دیعس  وبا 

44: رانید دیعس  وبا 

36: برح نب  نایفس  وبا 

58: يدنک مالس  وبا 

201: يدسا لامس  وبا 

174: یفنح حلاص  وبا 

147: هربص وبا 

212: بلطملا دبع  نب  بلاط  وبا 
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173: هلئاو نب  رماع  لیفط  وبا 

208،209،231: یملس نمحرلا  دبع  وبا 

196: دوعسم نب  دیبع  وبا 

212: لیقع وبا 

206،207: ءالع نب  ورمع  وبا 

61: يدنک ورمع  وبا 

208: يرصب ناسغ  وبا 

208: هتخاف وبا 

80: هفاحق وبا 

220: سیق وبا 

224: برک وبا 

207: بهل وبا 

36: میرم وبا 

208: يریرج دوعسم  وبا 

169،183: ینالوخ ملسم  وبا 

44: يرصب رطم  وبا 

91: طیعم وبا 

80: رذنم وبا 

13،14،35،97،236: يرعشا یسوم  وبا 

124-122: رید ، یسوم وبا 
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208: هملس نب  قیقش  لئاو  وبا 

29،224،226-28: كادو وبا 

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  كاحض  ، فنحا

224: هلیبق ، بحرا

133: هرخ ریشدرا 

12: ندرا

154،181،208-141،146-139: هلیبق ، دزا

210: دیز نب  هماسا 

37: میهاربا نب  قاحسا 

104،105: سیمع تنب  ءامسا 

71-37،69: میهاربا نب  لیعامسا 

183: يدیبز ءاجر  نب  لیعامسا 

80: یلب دوسا 

197: سیق نب  دوسا 

208،209: دیزی نب  دوسا 
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175: یعجشا

177،178: يرکب ناسح  نب  سرشا 

187،204-27،134،185: سیق نب  ثعشا 

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  يدع  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: يرماع هاطرا  یبا  نب  رسب 

234، ، 143،146،151،154،208،225،227 ، 141-128،134،139-120،122،126 ، 11،12،14،37،107،108،112،117: هرصب
237

30،36،117،184،207: یسیع نب  رکب 

43،122،133،171: لئاو نب  رکب 
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80: نیقلب

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: هانم هدیز  نب  دعس  ینب 

220: هملس ینب 

162: میلس ینب 

128،235: دیس ینب 

135: نابیش ینب 

235: هبض ینب 

73،175،218،220: يؤل نب  رماع  ینب 

219: لهشالا دبع  ینب 
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237: فانم دبع  ینب 

30: سبع ینب 

208: دجسم ، يدع 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: كوبت

160،162،163: رمدت

182: هماهت

ث

144: يدبع دابع  نب  هبلعث 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


167،184: ینامح دیزی  نب  هبلعث 

159،162: هیبلعث

142،195،196: هلیبق ، فیقث

184: دجسم ، فیقث

122،211: دومث

ص:255
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ج

220: يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج 

189: نیعق نب  ورمع  نب  رباج 

236: هّللا دبع  نب  هیراج 

233 - 229،231-154،225-150: همادق نب  هیراج 

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
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215،230: دنج

135: نمحرلا دبع  نب  بدنج 

105،157،195: يدزا هّللا  دبع  نب  بدنج 

185: یلئاو هّللا  دبع  نب  بدنج 

178،181: فیفع نب  بدنج 

229: فوج

میکح ما  :- هیریوج

224: ناشیج

153: ینامع يدنلجلا  نب  رفیج 

ح

92: يولب 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 هبح 

36: تباث یبا  نب  بیبح 

13،97،157: يرهف هملسم  نب  بیبح 

212: رمتعم نب  شیبح 
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147: تاتح

106: يراصنا ۀیزغ  نب  جاجح 

238 ، 76،93،209،215،225،227،236: زاجح

182،199،209 ، 109،157،159،160: يدنک يدع  نب  رجح 

146: دجسم ، نادح

61: نامی نب  هفیذح 

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 هلامح 

36: همامح

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


184: دجسم ، ءارمح

97: ینادمه کلام  نب  هزمح 

207: بتاک ۀلظنح 

24: نینح

119: نیراوح

رثوک :- رثوک ضوح 

ص:256
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220: يرماعلا يزعلا  دبع  نب  بطیوح 

209: نایح

105،160،161: هریح

خ

يراصنا 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 يایرد 

198: یبتشد

10،12،74،157،190: قشمد
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14،175: لدنجلا همود 

ذ

63: نینرقلا وذ 

133،134: ثراح نب  لهذ 

ر

128: زمرهمار

141-38،66،139: هلیبق ، هعیبر

163،213 (: ذجان ) دجان نب  هعیبر 

34،65،66،181،212: هبحر

220: عفار نب  هعافر 

30،31: دقرف نب  عیفر 

117،198: هقر

132: روصنم نب  سحامر 

64 (: هکلم ) حور

65،231: مور

198: ير

ز

123: خرف ناداز 

34،63: يدنکلا رمع  وبا  ، ناذاز

209: یمایا ثراح  نب  دیبز 
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11،112،141: ماوعلا نب  ریبز 

220: لورج نب  هرارز 

226: يداش سیق  نب  هرارز 

23،25،96: شیبح نب  رز 

208،210: يرهز

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: يربرب قباس 

49: دعجلا یبا  نب  ملاس 

234: دایز نب  ملاس 

185: أبس

99: ینادمه دیزی  نب  عیبس 

106،175 (: مالسلا هیلع  ) یلع يدانم  دعس 

174: میهاربا نب  دعس 
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209: هدیبع نب  دعس 

25: يرعشالا یسوم  یبا  نب  هدرب  یبا  نبا  يرعشا  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: يدماغ فوع  نب  نایفس 

یملس 65

61: یسراف ناملس 

222: سابع نب  هّللا  دبع  نب  نامیلس 

184: دجسم ، كامس

117: همرخم نب  كامس 

160،161،175،232: هوامس

222: نانس یبا  نب  نانس 

153: يدعس لبنس 

198: راجنس

44: هلظنح نب  هداوس 

126 (: دیز مالغ  ) دیوس

41: ثراح نب  دیوس 

42: هلفغ نب  دیوس 

81: فینح نب  لهس 

74: دعس نب  لهس 
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183: دجسم ، هلهس

208: فیرط نب  مهس 

ش

207، ، 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
208،215،218،231

148: یعبر ثبش 

93: يدزا 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  هبیش 

147 (: هربص ردپ  ) نامیش

ص

42: زازب حلاص 

147،152،153-145: يدزا نامیش  نب  هربص 

144: يدبع نب  سابع  نب  راحص 
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206: رخص

94،95،186،197،198: ناحوص نب  هعصعص 

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  كاحض 

163،171،198-118،143،157،159 ، 10،13،35،97،117: يرهف سیق  نب  كاحض 

33: محازم نب  كاحض 

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  هحلط 

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: يدسا هّللا  دبع  نب  دابع 

73،190: لهس نب  سابع 

142: بلطملا دبع  نب  سابع 

84،85: هعافر نب  هیابع 

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 
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230: نامیلس نب  ثراح  نب  هّللا  دبع 

42: نسح نب  هّللا  دبع 

هزوح نب  هّللا  دبع  - زین :97؛ يدزا هلاوح  نب  هّللا  دبع 

172: يدزالا هزوح  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 
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120،121،127،131-105: نیعق نب  هّللا  دبع 

يرعشا یسوم  وبا  زین - :228،236؛ يرعشا سیق  نب  هّللا  دبع 

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: يدماغ هّللا  دبع 

نادملا دبع  نب  هّللا  دبع  :- رجحلا دبع 

103،211: رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع 

109،135: بدنج نب  نمحرلا  دبع 

171: يدماغ 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: يدزا 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 
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160: يدماغ نمحرلا  دبع 

171 163: فنخم نب  نمحرلا  دبع 

158،218: يرازفلا هدعسم  نب  نمحرلا  دبع 

229: میعن نب  نمحرلا  دبع 

106: يرازف 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  هبتع 

11،12: فینح نب  نامثع 

185، ، 171-169 141،143،146،159-139 ، 93،99،97،101،102،104،130،134 12،13،70،73،76،77،92: ناـفع نب  ناـمثع 
229،233،234 ، 186،189،190،199،220،224

153: یلجع

42: تباث نب  يدع 

172،207: متاح نب  يدع 

171،177،182،179،204،215،218،221 ، 12،23،66،92،97،135،157،162: قارع

76: نیقارع

209،210: ریبز نب  هورع 

196: دوعسم نب  هورع 

209: بئاس نب  ءاطع 

183: یفوع دعس  نب  هیطع 

199: لیجرش نب  قافع 
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134،143: نافع

35،211: هبقع

207: طیعم یبا  نب  هبقع 

41: همقلع نب  هبقع 

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  همقلع 

85،92،-65،67،70،73،74،76،80 ، 49،51،56،59-44،47-30،33،34،41 ، 28-15،23،25-9 (: مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع 
158، ، 144،147،149،151،152،154،155 ، 136،140،142-124،127،128،133 ، 122-108،117،120-100،104-97 - 95
231،-226،228 ، 209،211،213،216،217،222،225 ، 201،207-182،185،191،192،195 - 161،163،167،171،175،178

236-234

210: نیسحلا نب  یلع 

80،95،119: فیس یبا  نب  دمحم  نب  یلع 

195: نامعن نب  یلع 

158: طیعم یبا  نب  هبقع  نب  هرامع 

36،38: ریمع نب  هرامع 

61،95،208،209: رسای نب  رامع 

69: نارمع
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210: ریثک نب  نارمع 

211: تباث نب  رمع 

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 ةرم  نب  ورمع 

201: مکح نب  هناوع 

45: دادش نب  هجسوع 

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  هورف 

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 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 424زکرم  هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


230: دیلو نب  مساق 

209،210: بیؤذ نب  هصبق 

192،221،225-190: سابع نب  مثق 

223: سابع نب  هّللا  دیبع  نب  مثق 

43: باتع نب  همادق 

45: یبض مدق 

161: دیدق

170،172-123: بعک نب  هظرق 

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
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146: هلیبق ، سیق

30،208: مزاح یبا  نب  سیق 

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  هنانک 

102: هلیبق ، هدنک

26: ضوح ، رثوک

150،155، ، 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،173-157

44،155،179،212: دجسم ، هفوک

ل

45: یمیمت ءاطع  نب  دیبل 
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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: يدبع ۀبرخم  نب  ینثم 

233: هرارم نب  هعاجم 

10: یسلجم

33: یمیت عمجم 

205: هدعاس نب  براحم 

10،58: يومرا 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 
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73،119: هفیذح یبا  نب  دمحم 

78،213: هیفنح نب  دمحم 

234: دایز نب  دمحم 

210: هبیش نب  دمحم 

179،182،187،189،204، ، 71،74،109،110،142،151،169-69 ، 58،62-38،42،56 (: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا دـبع  نب  دـمحم 
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  كردم 

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
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117،118: انیرم جرم 

205: مکح نب  ناورم 

210: هورم

208: ینادمه هرم 

226: فیفع نب  رفاسم 

28: نیصح نب  لظتسم 

13،230: مظعا دجسم 

208،209: عدجا نب  قورسم 

13: كدف نب  رعسم 

160: مادک نب  رعسم 

43: یلشهن دوعسم 

27،233: نکسم

41: یلجب ملسم 

175: يرم هبقع  نب  ملسم 

76،79،99: دلخم نب  هملسم 

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  هلقصم 
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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  هیواعم 

ص:262
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184،185، ، 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 - 189،197،201،208،215

9،93،99،103،104: جیدح نب  هیواعم 

192،231 ، 133،183،189،191-126: سیق نب  لقعم 

237 ، 195،221،222،234،236: هبعش نب  هریغم 

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
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25،95: هلیبق ، عخن

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: يرقلا يداو 

126: رکب نب  دقاو 

211: يدقاو

161: هصقاو
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231: عودخم نب  هلعو 

218،219 ، 91،92،158،196،206،207: هبقع نب  دیلو 

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  هبتع  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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ي

218: يدزا رباج  نب  ییحی 

208،209: لیهک نب  هملس  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

155: ثوغی

182،228،231،233: همامی

230-225،228 ، 10،65،173،207،215،217،224: نمی

36: عبنی

173: یفقث رمع  نب  فسوی 
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184: دجسم ، یتم نب  سنوی 

ص:264
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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.مییامن
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