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« مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تماماب  حیرصت   » مود 10شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  زیگنا  تفگش  رادرک  تازجعم و  موس  14شخب 

لالدتسا ثحب و  رد  دش  رهاظ  ناشیا  زا  هیحان  ود  نآ  رد  هک  یئاههزجعم  هفوک و  هرصبب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ندش  دراو  مراهچ  32شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  ياعد  تباجتسا  مجنپ  36شخب 

نایاپراچ ناگدنرپ و  نابز  اهنابز و  مامت  زا  ماما  عالطا  مشش  37شخب 

ناشیا تیصخشب  مدرم  رارقا  بانج و  نآ  ماقم  هدیدنسپ و  قالخا  تدابع و  متفه  38شخب 

هدناوخ زردنا  دنپ و  ناونعب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يراعشا  متشه  45شخب 

دش ماجنا  وا  نایاورنامرف  دیشرلا و  نوراه  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  نیب  هچنآ  مهن  46شخب 

داتفا قافتا  روباشین  ات  هنیدم  زا  هک  یعیاقو  ورمب ، ار  اضر  ترضح  نومأم  ندرک  توعد  مهد  47شخب 

دش رداص  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  اجنآ  رد  هک  یتازجعم  روباشین و  هب  دورو  مهدزای  49شخب 

ورم فرطب  اجنآ  زا  سوط و  بناجب  تکرح  مهدزاود  51شخب 

دوبن یضار  هکنیا  اب  بانج  نآ  ندرک  لوبق  تلع  دهع و  تیالو  مهدزیس  52شخب 

داتفا قافتا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نومأم و  نیب  هک  يرگید  ياهنایرج  مهدراهچ  64شخب 

نیفلاخم اب  هرظانم  لیبق  زا  درکیم  اضر  ترضح  هب  برقت  يارب  نومأم  هک  یئاهراک  مهدزناپ  78شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  نادنواشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  نانز و  یگدنز  حرش  مهدزناش  90شخب 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ياهشیاتس  حدم و  راعشا  مهدفه  96شخب 

اهنآ تارظانم  بانج و  نآ  نیرصاعم  باحصا و  لاح  حرش  مهدجیه  100شخب 
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بانج نآ  تداهشب  شمارگ  ءابآ  ماما و  نداد  ربخ  مهدزون  109شخب 

دش بانج  نآ  تداهش  بجوم  هک  یللع  بابسا و  متسیب  111شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  نفد  لسغ و  تداهش و  مکی  تسیب و  112شخب 

دناهدورس مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هراب  رد  هک  هیثرم  یئاهرعش  مود  تسیب و  121شخب 

هدش هدهاشم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هرونم  هضور  زا  هک  یتازجعم  تاکرب و  موس  تسیب و  121شخب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  126هرابرد 
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2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

رـصاعم فلؤم : تافو  خیرات  ییاور  يداقتعا  عوضوم : يورـسخ  یـسوم  هدنـسیون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  باتک : مان 
هیمالسا تاراشتنا  رشان :  1 دلج : دادعت  یسراف  نابز :

مجرتم همدقم 

ار راونألا  راحب  ياهدلج  زا  نیموصعم  یناگدنز  حرـش  همجرت  دومرف  تیانع  قیفوت  زیچان  نیاب  هک  ار  اتمهیب  ياتکی  دحیب  ساپـس  ادخ  مانب 
هک تسا  هدـنزرا  بلاطم  زا  نارکیب  یئاـیرد  دوخ  ياـهناونع  دروم  رد  اـعقاو  تسادـیپ  نآ  ماـن  زا  هچناـنچ  راـحب  تادـلجم  مناـسر  ماـمتاب 
هک نیرهاـط  همئا  یگدـنز  شراـگن  ماـگنه  رد  دـنبایب . ناوـنع  نآ  تحت  ار  بلطم  همه  نـیا  دـنناوتیم  ياهعوـمجم  رتـمک  رد  ناگدـنیوج 

هدراهچ لاوحا  همادا  میمصت  مدومن  میدقت  ار  مالّسلا  مهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ءادهـشلا و  دیـس  ترـضح  ياهدلج 
لاح و حرش  رد  هک  یبلاطم  مدقتعم  ادج  منکیم  هدرک و  همجرت  راحب  هعومجم  زا  ار  نیرهاط  همئا  لاوحا  هک  نونکا  اما  متـشاد  ار  موصعم 

نیمهب تسین  بلطم  ردق  نیا  يواح  یلاح  حرش  چیه  هدش  عمج  راونالا  راحب  رد  هک  یخیرات  یقالخا و  هدنزومآ و  تاکن  همئا و  یگدنز 
هک دـیاش  میئامنیم . اههعومجم  نیا  هعلاطمب  هیـصوت  ار  ناگدـنیوج  هدومن ، رظن  فرـص  دوخ  موصعم  هدراهچ  هیقب  شراگن  همادا  زا  تهج 

یـسوم تسا . زیچان  نیا  راختفا  وزرآ و  اهنت  هک  دیآ  رامـشب  توبن  نادناخ  رازگتمدخ  ياهملق  دادـع  رد  زین  راکاطخ  هدـنب  ییاسران  هماخ 
يورسخ

فلؤم همدقم 

یلع تیالو  نابات  هام  یفطصم و  دّمحم  توبن  نازورف  دیشروخ  اب  ار  نید  نامسآ  هک  تسار  يدنوادخ  شیاتـس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
دننز کمشچ  ناگراتس  نامسآ  قفا  رد  ات  نادناخ  نیا  رب  نایاپیب  دورد  هدیـشخب  تنیز  ود  نیا  داژن  زا  ناشخرد  هراتـس  هدزای  یـضترم و 

راک نایز - هشیپ  اطخ  هدنب  تسدب  هک  تسا  راونألا  راحب  دلج  نیمهدزاود  نیا  دزرو . رفک  دنادرگرب و  ور  اهنآ  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل 
تمایق زور  رد  مالّـسلا  مهیلع  لآ  دّمحم و  اهنآ  نارورـس  اب  ار  ود  ره  دنوادخ  هدش  هتـشون  یقت  دّـمحم  رهام  داتـسا  دـنزرف  رجاتب  فورعم 
نسحلا وبا  ترضح  متـشه  ماما  یناگدنز  خیرات   ) 4 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یـسلجم  رقاب  دمحم  دیامرف . روشحم 

( مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

« بانج نآ  يرتشگنا  شقن  هینک و  اهبقل و  تدالو و   » لوا شخب 

ج 1 یفاک : تسا . ِهَّللِاب ) اَّلِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  : ) نم رتشگنا  شقن  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دـنکیم  سنوی  زا  لـقن  یفاـک : - 1
رد یگلاس  جـنپ  هاجنپ و  نس  رد  دـیدرگ  دیهـش  لاس 203  رفـص  هام  رد  دش و  دـلوتم  لاس 148  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ص 486 

فشک دوب . نینبلا  ما  مانب  يدنزرف  بحاص  زینک  شردام  تسا . رتکیدزن  تحصب  دش  رکذ  هچنآ  هک  تسا  فالتخا  بانج  نآ  توف  خیرات 
هیلع قداص  ترـضح  شدج  تشذگرد  زا  سپ  لاس  جـنپ  يرجه  لاس 153  هجحیذ  مهدزای  رد  شتدـالو  دـسیونیم  ص 70  ج 3  همغلا :

ترضح هینک  دوب . ءارقش  شبقل  يورا و  شمسا  هک  هیبون  ءارقش  دناهتفگ  یضعب  دوب . هیسرم  نارزیخ  مانب  يزینک  شردام  دش  عقاو  مالّسلا 
هیلع ماما  رمع  تدم  اما  تسا . اضر  نامه  رتروهشم  همه  زا  هک  یفو  یـضر ، رباص ، اضر ، شیاهبقل : تسا و  نسحلا  وبا  مالّـسلا  هیلع  اضر 
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فورعم هک  یلحم  ناسارخ  سوط  رد  شهاگمارآ  دوشیم  لاس  نومأم 49  تفالخ  رد  دناهتفگ  یضعب 202  لاس 203 و  رد  نوچ  مالّسلا 
دبع ظفاح  درک . یگدنز  لاس  جنپ  تسیب و  ردپ  زا  سپ  دوب و  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  اب  هام  دـنچ  لاس و  راهچ  تسیب و  تسا . دهـشمب 

شردام تفر  ایند  زا  لاس 306  رد  تسا  نوفدم  اج  نامه  هک  سوط  رد  نومأم  تفالخ  رد  دـش و  دـلوتم  لاس 153  رد  تسا  هتفگ  زیزعلا 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نآ  رد  تفر  ایند  زا  لاس 203  سوط  رد  دلوتم و  لاس 148  هنیدم  رد  دناهتفگ  یـضعب  دوب  هیبون  هنیکس 

هنیدـم رد  يرجه  لاسب 148  دـسیونیم : يرولا  مالعا  دوب . نینبلا  ما  ماـنب  يزینک  شرداـم  تشاد  لاـس  جـنپ  هاـجنپ و  عقوم   5 ص : مالسلا ،
زور هدش  هتفگ  دـش  دـلوتم  قداص  ترـضح  توف  زا  سپ  لاس  جـنپ  لاس 153  هعمج  زور  هدعق  يذ  مهدزای  دناهتفگ  یـضعب  دـش  دـلوتم 
هدش هتفگ  زین  متکت  دناهتفگ . زین  هیبون  نکـس  یـضعب  دنتفگیم . همجن  ار  وا  هک  دوب  نینبلا  ما  مانب  يراددـنزرف  زینک  شردام  هدوب  هبنـشجنپ 

هک هتفر  ایند  زا  لاس 202  رد  ناضمر  هام  رخآب  زور  تفه  دناهتفگ  یضعب  تفر . ایند  زا  رفص  رخآ  زور  دابانـس  هیرق  رد  ناسارخ  سوط  رد 
دیـشرلا و نوراه  تنطلـس  هیقب  شتماما  تدـم  رد  هدوب . لاس  تسیب  شتفالخ  تماـما و  تدـم  هتـشاد و  لاـس  جـنپ  هاـجنپ و  تقو  نآ  رد 
وا ياجب  زور  هلکش 14  نباب  فورعم  يدهم  نب  میهاربا  شیومع  دندرک و  علخ  ار  وا  دعب  زور  لاس و 25  هس  تدمب  نیما  دّمحم  تفالخ 

هتشک نیسح  نب  رهاط  هلیسوب  هک  دوب  هفیلخ  هام  تفه  لاس و  کی  هبترم  نیا  دندرک  تعیب  وا  اب  دندروآ و  ار  دّمحم  هبترم  ود  زاب  تسـشن 
نامز رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک  تفالخ  لاس  تسیب  دـنتفگیم . نوراـه  نب  هَّللا  دـبع  ار  وا  هک  دیـسر  تفـالخب  نومأـم  دـعب  دـش 

هک دندقتعم  امش  نیفلاخم  زا  یهورگ  مدرکضرع  داوج  ترضحب  دیوگیم : یطنزب  ج 1 ص 13  اضرلا : رابخا  نویع  دش . دیهش  وا  تفالخ 
دنوادخ دناهدرک  یئاجبان  راک  دناهتفگ و  غورد  ادخب  دومرف  دشاب  وا  دهع  یلو  هک  دـش  یـضار  نوچ  داد  امـش  ردـپب  نومأم  ار  اضر  بقل 

مدرکضرع نیمز . رد  دوب  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمایپ  دنـسپ  دروم  اهنامـسآ و  رد  دوب  ادخ  تیاضر  دروم  وا  اریز  هدیمان  اضر  ار  وا  گرزب 
ارچ سپ  مدرکـضرع  ارچ  دومرف  دـندوبن . همئا  ربمایپ و  ادـخ و  دنـسپ  دروم  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  امـش  دادـجا  ءابآ و  ماـمت  رگم 
نیا یلو  دندوب  هدیدنسپ  زین  نیقفاوم  ناتسود و  هک  دندیدنـسپ  نانچ  ار  وا  زین  نیفلاخم  نوچ  دومرف  دناهداد  بقل  اضر  اهنآ  نیب  ار  تردپ 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دـش . بقلم  اضرب  همئا  ناـیم  رد  تهج  نیمهب  دادـن  تسد  شمارگ  ءاـبآ  زا  مادـک  چـیه  يارب  تیقفوم 

دومرفیم دوب  هداد  بقل  اضر  ار  یلع  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ  صفح  نب  نامیلـس  اضرلا : رابخا  نویع   6 ص : مالسلا ،
. نسحلا ابا  ای  دومرفیم  دادـیم  رارق  بطاخم  ار  وا  یتقو  تفگ  نینچ  نمب  اضر  متفگ  نینچ  اضرب  دومرفیم  دـینزب  ادـص  اـضر  ار  نم  دـنزرف 
همئا و لاوحاـب  زگره  یـسک  تفگیم  مدینـش  مثیم  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  تفگ  هک  درک  لـقن  يدـنک  دّـمحم  نب  نوـع  زا  یلوـص  نوـیع :

يزینک دوب  مجع  ناگدازگرزب  زا  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  ردام  هک  ةافـصم  ةدیمح  تفگ  دوبن  وا  زا  رتدراو  اهنآ  جاودزا  یگدنز و 
ةافـصم ةدـیمح  دوخ  رورـسب  تبـسن  مارتحا  لقع و  ینید و  رظن  زا  دـشیم  بوسحم  اهنز  نیرتهتـسیاش  زا  دـیرخ  متکت  ماـنب  هدرک  ناـمیاز 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شدـنزرفب  يزور  مارتحا . رظن  زا  تسـشنن  شلباـقم  رد  دوب  وا  کـلم  رد  هک  یتدـم  ماـمت  رد  هک  يروطب 
وتب ار  وا  تشاد  دـهاوخ  یکاپ  لـسن  دوش  دـنزرف  بحاـص  رگا  مراد  نیقی  ماهدـیدن  رتهب  وا  زا  نونکاـت  هک  تسا  ینز  متکت  دومرف  مالّـسلا 

يدنزرف دروخیم و  ریـش  یلیخ  اضر  ترـضح  تفگ  داد . واب  هرهاط  بقل  دش  دـلوتم  وا  زا  اضر  ترـضح  یتقو  نادـب  ار  شردـق  مدیـشخب 
اهاعد و یلو  هدـشن  مک  میوگیمن  غورد  تفگ  هدـش  مک  تریـش  دـنتفگ  دـینک  ادـیپ  میارب  هدریـش  نز  کی  تفگ  متکت  دوب . هبرف  ملاس و 

هیلع اضر  ترـضح  ردام  مان  هکنیا  لیلد  تفگیم  یلوص  تفگ . یلع  وبا  مکاـح  هدـش  مک  وا  تدـالو  ماـگنه  زا  هک  مدـناوخیم  یئاـهزامن 
هب انتتا  مظعملا  یلع  ادادـجا  اطهر و  ادـلاو و  اسفن و  سانلا  ریخ  نا  الا  دـنکیم : حدـم  ار  باـنج  نآ  هک  تسا  رعـش  نیا  هدوب  متکت  مالّـسلا 

نمب یتیاور  نینچ  یلو  سابع  نب  میهاربا  وبا  وا  يومعب  دناهداد  تبسن  ار  رعـش  نیا  یـضعب  متکت  هَّللا  ۀجح  يدؤی  اماما  انماث  ملحلا  ملعلل و 
وبا وا  يومعب  قلعتم  مرادن  کش  هک  يرعش  یلو  منکیمن  مه  در  ار  نآ  هکنیا  زج  دوشیمن  تباث  میارب  مشاب  هدینـشن  هدیدن و  هچنآ  هدیـسرن 

7 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ادهاش  الداع  هلها  یلع  ملاع  ئرما  لاعفب  یفک  تسا : رعـش  نیا  تسا  سابع  نب  میهاربا 
مکئادعال نوکی  رـصبتسم  هَّللا  دمحی  الف  ادحاو  ۀـئام  نم  نوطعت  مکلاوماب و  مکیلع  نمی  ادـلاتلا  فراطلا  هبـشی  اقنوم و ال  افراط  مهل  يرا 
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هیلع اضر  ترـضح  هراـب  رد  مردـپ  يومع  ساـبع  نب  میهاربا  تفگ  یلوص  « 1  » ادلاولا دلاولا  لضف  امک  دعق  یف  کمیـسق  تلـضف  ادـماح 
درکیم عمج  ار  اهنآ  رانک  هشوگ و  ره  زا  دـنک و  ناهنپ  هک  دـش  روبجم  دـعب  دـناوخیم  ار  اـهنآ  اراکـشآ  هک  تشاد  يداـیز  راعـشا  مالّـسلا 

. دوب نینبلا  ما  شاهینک  هک  دناهتفگ  مه  نامـس  دشیم  هدیمان  زین  همجن  هیبون و  نکـس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ردام  مان  دناهتفگ  یـضعب 
ار همجن  اضر  ترـضح  ردام  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ردام  هدیمح  یتقو  هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  مثیم  نب  یلع  اضرلا : رابخا  نویع 
هک يدـنزرف  وا  زا  شیارب  اریز  تسا  یـسوم  وت  دـنزرفب  قلعتم  همجن  نیا  هدـیمح ! دوـمرف  مدـید  ار  مرکا  ربـمغیپ  باوـخ  رد  تفگ  دـیرخ 

ار وا  اضر  ترضح  دلوت  زا  سپ  دیشخب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسومب  ار  همجن  هدیمح  دش . دهاوخ  دلوتم  تسا  نیمز  يور  درف  نیرتهب 
هک مدینش  مردپ  زا  تفگ  مثیم  نب  یلع  دوب . متکت  نیمه  شمسا  نیرخآ  متکت  نامس ، نکس ، يورا ، همجن ، تشاد  مسا  دنچ  دیمان  هرهاط 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تفگ  یلوص  اضرلا : رابخا  نویع  دوب . رکب  رتخد و  دـیرخ  ار  همجن  هدـیمح  یتقو  هتفگ  مرداـم  تفگیم 
ماما ترضح  یناگدنز  بلاط . یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  تسا : نینچ  شبـسن  مالّـسلا  هیلع 

نب یـسوم  ترـضح  هک  یتقو  زا  دـنام  وا  يور  مان  نیا  تشاد  مان  متکت  دوب  دـنزرف  بحاص  يزینک  هک  شردام   8 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
ترضح تفگ  دمحا  نب  ماشه  اضرلا : رابخا  نویع  دوب . هَّللا ) یلو   ) مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  يرتشگنا  شقن  نویع : دش . وا  کلام  رفعج 

مه اب  نک  تکرح  هدمآ  رفن  کی  ارچ  دومرف  هن ، متفگ  دشاب  هدمآ  برغم  زا  یـشورف  هدرب  يدیمهفن  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ناشن ار  دوخ  ياهزینک  دومرف  تسا . هدـمآ  برغم  فرط  زا  هدرب  دـنچ  اـب  يدرم  مدـید  میتفر  هدـش  بکرم  رب  راوس  ود  ره  وا  شیپ  میورب 
تفگ روایب  دومرف  مه  زاب  مهاوخیمن  ار  نیا  دومرفیم  درکیم  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  ار  مادک  ره  داد  ناشن  زینک  هن  هدب .
عانتما هدـب  ناشن  مه  ار  نامه  دوشیم  هچ  دومرف  مراد . یـضیرم  زینک  طـقف  ادـخب  هن  تفگ  تسه . زونه  ارچ  دومرف  هدـنامن . يزینک  رگید 

وا یـشورفب  یهاوخیم  دـنچب  ار  زینک  نآ  وگب  واب  دومرف  داتـسرف . وا  شیپ  ارم  حبـص  ادرف  تشگرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نداد  ناـشن  زا  تشاد 
لوبق مه  وا  مدیرخ  وت  زا  غلبم  نامهب  نم  تفگ  مهدیمن  رتمک  غلبم  نالف  زا  تفگ  مدناسر  ار  ماغیپ  مدیرخ . وگب  غلبم  نالفب  تفگ  دهاوخ 

نیا زا  رتـشیب  متفگ  مشاـه . ینب  مادـک  دیـسرپ  تسا  مشاـه  ینب  زا  يدرم  متفگ  تسیک ؟ دوب  وت  اـب  زورید  هک  يدرم  نآ  تفگیم  درک و 
هچ نیا  تفگ  دـید  ارم  باـتک  لـها  زا  ینز  مدـیرخ  برغم  ياـهتنا  زا  ار  وا  منکیم  لـقن  تیارب  ار  زینک  نیا  ناتـساد  نم  تفگ  منادـیمن .
درف نیرتهب  دزن  دـیاب  وا  دـشاب  وت  نوچ  دزن  تسین  هتـسیاش  يزینک  نینچ  تفگ  ماهدـیرخ . مدوخ  يارب  ار  وا  متفگ  وت ؟ هارمه  تسا  يزینک 
رفعج نب  یسوم  ترضح  يارب  ار  زینک  تفگ  دنوشیم . وا  عبات  برغ  قرش و  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  وا  زا  يدنزرف  يدوزب  دشاب  نیمز  يور 

دـیفم ص 287 و داشرا  رد  ص 235 و  جیارخ : رد  دش . دلوتم  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تشذـگن  يزیچ  مدروآ  مالّـسلا  هیلع 
اضر ماما  ترضح  یناگدنز  دنچ  لاس و  هن  لهچ و  رد  اضر  ترضح  تفگ  نانس  نب  دّمحم  همغلا : فشک  هدش . لقن  تیاور  نیا  زین   288

شردپ اب  دمآ  ایندب  قداص  ترـضح  توف  زا  سپ  لاس  جنپ  لاس 153  رد  تفر . ایند  زا  يرجه  هنس 206  رد  یگهام   9 ص : مالسلا ، هیلع 
ياهرهـش زا  یکی  هک  سوط  رد  تشاد  توف  ناـمز  رد  هاـم  دـنچ  لاـس و  هن  لـهچ و  هک  درک  یگدـنز  مک  هاـم  ود  لاـس و  جـنپ  تسیب و 

هینک دـناهتفگ  زین  نینبلا  ما  يورا و  ار  وا  دـناهتفگ  هیبون  ءارقـش  یـضعب  دوـب  يزینک  هیـسرم  نارزیخ  شرداـم  تفر  اـیند  زا  تسا  ناـسارخ 
ار مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  اضرلا : رابخا  نویع  دوب . یفو  یـضر و  رباص و  اضر و  شبقل  نسحلا و  وبا  اضر  ترـضح 

تافو دروم  رد  نیعا  نب  ۀمثره  ربخ  رخآ  رد  حیـضوت : دندوب . هداد  بقل  نیدـحلم  ظیغ  نینمؤملا و  نیعا  ةرق  لضاف ، رباص ، قداص ، اضر ،
نآ يرتشگنا  شقن  هک  دـش  رکذ  البق  دـسیونیم  دـشاب  قودـص  راتفگ  زا  دراد  لامتحا  هک  هدـش  لقن  یتالمج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

: اضرلا رابخا  نویع  دوب . هَّللا ) یبسح   ) شردـپ رتشگنا  شقن  درکیم و  تسدـب  ار  وا  رتشگنا  هک  دوب  شردـپ  يرتشگنا  شقن  ناـمه  باـنج 
هلماـح یتـقو  تفگیم  مدینـش  اـضر  ترـضح  رداـم  همجن  زا  هک  تفگیم  مدینـش  مرداـم  زا  تفگ  هک  درک  لـقن  شردـپ  زا  مـثیم  نـب  یلع 

هک مدینـشیم  دوخ  مکـش  زا  دیجمت  لیلهت و  حیبست و  يادص  باوخ  رد  مدرکیمن و  ساسحا  ار  لمح  ینیگنـس  مدوب  هدـش  اضر  ترـضحب 
تشاذگ و نیمز  رب  تسد  داتفا  نیمز  يور  دش  دلوتم  هک  نیمه  مدینـشیمن  يزیچ  مدشیم  رادـیب  هک  نیمه  دـشیم  نم  ساره  لوه و  ثعاب 
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همجن ارت  داب  اراوگ  تفگ  دش  دراو  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  دیوگیم . يزیچ  هکنیا  لثم  دادیم  تکرح  ار  شیاهبل  هدرک  دنلب  نامـسآب  رس 
، هماقا شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  مداد  بانج  نآب  هدیچیپ  دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  وا  دومرف ، وتب  ادـخ  هک  یفطل  نیا 

رابخا نویع  نیمز . يور  رد  تسا  هَّللا  ۀـیقب  نیا  ریگب  دومرف  دـینادرگرب  نمب  دـعب  تشادرب  تارف  بآ  اـب  ار  شماـک  تساوخ و  تارف  بآ 
لاس 153 لوألا  عیبر  مهدزای  هبنشجنپ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دنتفگیم  هنیدم  لها  زا  یهورگ  تفگ  دیسا  نب  باتع  اضرلا :

مهدزای هبنشجنپ  یمعفک : حابصم  دمآ . ایندب  قداص  ترـضح  تافو   10 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  زا  سپ  لاس  جنپ 
. دسیونیم لاس 148  هدـعق  يذ  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  ای  هعمج  زور  نیظعاولا : ۀـضور  دـسیونیم . ار  باـنج  نآ  دـلوت  لاس 148  هدـعق  يذ 
ار هدـعق  يذ  هعمج 11  زور  يرافغ  خیرات  دـش  دـلوتم  هدـعق  يذ  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  لاس 148  هنیدم  رد  دـسیونیم : سورد  رد  دـیهش 

ياهبقل دـنتفگیم  یلع  وبا  ار  بانج  نآ  صاوخ  نسحلا و  وبا  اضر  ترـضح  هینک  بقاـنم : دـسیونیم . لاس 148  زین  داـشرا  رد  دومن  نییعت 
، لضاف شیدنا ، تحلصم  ریرـسلا ، بر  قلخلا ، یفاک  کلملا ، وفک - نیدحلملا ، ةدیکم  نینمؤملا ، نیع  ةرق  يدهلا  رون  هَّللا ، جارـس  ناشیا 
لاس و هس  نیما  دّمحم  شرسپ  وا  زا  دعب  هک  دوب  دیشرلا  نوراه  تنطلس  هیقب  بانج  نآ  تماما  تدم  رد  دوب . یـضر  قیدص ، یفو ، رباص ،

اضر ترضح  يدهعتیالو  يارب  تعیب  نومأم  یئاورنامرف  نامز  رد  درک  تموکح  زور  هدزیس  لاس و  تسیب  نومأم  دوب و  هفیلخ  زور  هدجه 
لاـس 202 لوا  رد  دروآ  رد - وا  جاودزاـب  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  لاس 201 و  ناضمر  رد  بانج  نآ  تیاضر  نودـب  تفرگ  مالّـسلا  هیلع 

دیسر تماماب  هک  یعقوم  هتفگ  هام  راهچ  ای  هام  شـش  لاس و  امه 49  نبا  تشاد  لاس  جنپ  هاجنپ و  عقوم  نآ  رد  هک  دـناهتفگ  یضعب 203 
نامه تشاد  دنزرف  کی  طقف  دیـشک  لوط  شتماما  لاس  تسیب  ردپ  زا  دـعب  دوب  هام  دـنچ  لاس و  شردـپ 29  اب  تشاد . هام  ود  لاس و   29

هبق نآ  هک  هلبق  فرطب  هدش  نفد  اجنآ  نوراه  هک  تسیاهبق  رد  ناسارخ  سوط  رد  شهاگمارآ  نیماب . بقلم  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما 
. تفریم رامشب  ناقون  فارطا  زا  دابانس  هیرق  رد  دوب  یئاط  هبطحق  نبا  دیمح  هناخ 

« مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تماماب  حیرصت   » مود شخب 

يروط نامه  تسیک  امش  زا  دعب  ماما  مدرکضرع  مدید . ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ  يدیز  طیلـس  نب  دیزی  اضرلا : رابخا  نویع 
نخـس نیمه  اب  یـسک  ره  مدرکـضرع  تسین . تقو  نآ  لثم  الاح  هک  درکیم  یگدنز  ینامز  رد  مردپ  دومرف  درک  نیعم  میارب  ناتردـپ  هک 
ماـمتب تیـصو  رهاـظ  رد  مدـش  جراـخ  هک  لزنم  زا  نم  میوگیم  وتب  دومرف  هاـگنآ  تفرگ  شاهدـنخ  داـب . وا  رب  ادـخ  تنعل  دوش  عناـق  اـمش 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مداد . رارق  یـصو  نطاب  رد  ار  مدنزرف  یلع  یلو  مداد  رارق  کیرـش  یلع  اب  ار  اهنآ  مدرک و  منادـنزرف 
تـشاد ياهمامع  باتک و  اصع و  ریـشمش و  رتشگنا و  تسد  رد  دوب  ناشیا  اـب  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مّلس 

مامت عماج  رتشگنا  اما  تسادخ  يورین  اصع  ادخ و  رون  باتک  ادخ  تزع  ریشمش  تسادخ  رادتقا  همامع  دومرف  تسیچ ؟ اهنیا  مدرکـضرع 
تناماب مداد  حیـضوت  تیارب  هچنآ  دیزی ! دومرف : سپـس  تسا . یلع  تدنزرفب  قلعتم  وت  زا  سپ  تماما  دومرف  مرکا  ربمغیپ  دعب  تسا . اهنیا 

یهد عالطا  رادرک  تسرد  وگتـسار و  درم  ای  هدومن  شیامزآ  ناـمیاب  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ياهدـنب  لـقاع و  نمؤمب  زج  اداـبم  مدرپس  وتب 
ِهَّللا َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَـش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم : دـنوادخ  نکم  عانتما  دنتـساوخ  تداهـشب  ارت  رگا  ینک  نارفک  ار  ادـخ  تمعن  ادابم 

دومرف هدومن  فیـصوت  میارب  مرکا  ربـمغیپ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  سپـس  درک . مهاوـخن  ار  يراـک  نینچ  زگره  مدرکـضرع 
درادن ینادان  تسا و  اناد  دنکیمن  هابتـشا  زگره  دیوگیم  نخـس  ادخ  تمکحب  دونـشیم و  وا  ندنامهف  اب  دنیبیم و  ادـخ  رونب  یلع  ترـسپ 

یناگدـنز یتشگرب  رفـس  نیا  زا  یتـقو  تسا  مک  یلیخ  مه  اـب  امـش  فقوت  دـش  یهاوخ  ادـج  وا  زا  يدوزب  تسا  ملح  ملع و  زا  ياهنیجنگ 
تفر یهاوخ  رگید  ياج  يوشیم و  ادـج  وا  زا  هک  هد  ماجنا  یلیام  هچ  ره  نکب  ار  دوخ  ياهراک   12 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 

دنهاوخ لاـسما  نیمه  ارم  دومرف  دـعب  تسا . یفاـک  یهاوگ  رد  دـنوادخ  هک  ریگب  هاوگ  اـهنآ  رب  ار  ادـخ  نک و  عـمج  ار  تنادـنزرف  ماـمت 
وا دـناهداد  ار  شقالخا  یئانیب و  ملع و  بلاط و  یبا  نب  یلع  مهف  واب  نیـسحلا  نب  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع  اـب  ماـنمه  یلع  مرـسپ  تفرگ 
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سرپب وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  لاس  راهچ  نیا  نتـشذگ  زا  دعب  دیـشرلا . نوراه  زا  سپ  لاس  راهچ  رگم  دنک  تبحـص  اراکـشآ  درادن  هزاجا 
یمـشاه لضف  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  تفگ  دوب  یفقاو  هک  یمثیم  نسح  نب  دـمحا  اضرلا : راـبخا  نویع  دـهدیم . ار  تباوج  هَّللا  ءاـش  نا 

امـش يارب  يدمآ  شیپ  هدرکن  يادخ  رگا  مدرکـضرع  يرامیب ) زا   ) دوب تحاران  یلیخ  مدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ 
رابخا نویع  متشذگرد . زا  دعب  تسا  نم  نیشناج  یـصو و  وا  نم  هتـشون  وا  هتـشون  مرـسپ  یلع  دومرف  تسا  امـش  نیـشناج  یـسک  هچ  دش 
رورـس مرـسپ  نیا  یلع ! دومرف  نمب  تشاد  روضح  زین  یلع  شرـسپ  مدوب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ  نیطقی  نب  یلع  اضرلا :

ار شیوخ  گرم  ربخ  ادخب  تفگ  هدز  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  اب  ملاس  نب  ماشه  عقوم  نیا  رد  مدیـشخب  واب  ار  دوخ  هینک  تسا  نم  نادنزرف 
تفگ نیطقی  نب  یلع  میدوب  دادغب  رد  نیطقی  نبا  یلع  مکح و  نب  ماشه  نم و  تفگ  فاحص  میعن  نب  نیسح  اضرلا : رابخا  نویع  دهدیم .

نم نادنزرف  رورس  مرسپ  نیا  یلع ! نمب  دومرف  دش  دراو  اضر  ترضح  شرسپ  هک  مدوب  هتسشن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  نم 
نیا نم  ادخب  هک  مداد  حیضوت  تفگ ؟ هچ  منیبب  وگب  هدز  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  اب  ماشه  عقوم  نیا  رد  مدیـشخب  واب  ار  دوخ  هینک  هک  تسا 

زا یبرز  دواد  نویع : تسه . شدنزرف  نیاب  قلعتم  وا  زا  سپ  تماما  هک  هدرک  دزـشوگ  وتب  مسق  ادخب  تفگ  ماشه  مدینـش  ماما  زا  ار  فرح 
تـسا نم  نادـنزرف  نیرتهیقف  نیا  دومرف  منکب  یلاؤـس  هک  نیا  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ  هک  درک  لـقن  نیطقی  نب  یلع 
روصنم اضرلا : رابخا  نویع   13 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ماهدیشخب . واب  ار  دوخ  هینک  هک  درک  اضر  ترـضحب  هراشا 

دومرف هن ، مدرکـضرع  ماهدرک  هچ  زورما  ینادیم  روصنم  دومرف  مدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  يزور  تفگ  جرزب  سنوی  نب 
. ماهدومن رومأم  راـک  نیاـب  ارت  نم  هک  واـب  نک  مـالعا  وگب و  تینهت  ورب و  وا  شیپ  ماهدومن  دوخ  زا  دـعب  نیـشناج  یـصو و  ار  یلع  مرـسپ 

نیا لقن  زا  دعب  روصنم  راک . نیاب  هدرک  رومأم  ارم  شردپ  هک  مدومن  مالعا  مدرکضرع و  تینهت  هدیسر  بانج  نآ  تمدخ  تفگ : روصنم 
. دـش بحاص  درب و  نیب  زا  تشاد  رایتخا  رد  هک  یلاوما  درک و  راکنا  ار  اضر  ترـضح  تماـما  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  توف  ربخ و 

هراشا تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  نک  مالعا  هدش  دایز  نم  نس  موش  تیادف  مدرکضرع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تفگ  یقر  دواد  نویع :
: اضرلا رابخا  نویع  هدـش . لقن  زاب  يرییغت  رـصتخم  اب  تیاور  نیمه  تسنیا  نم  زا  دـعب  امـش  ماما  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  درک 
: دومرف لاؤس  زا  لبق  تسیک  ناشیا  زا  دعب  ماما  مسرپب  متـشاد  لایخ  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  تفگ  يزورم  نامیلس 

بلطم نیا  يدوب  هدنز  نم  زا  دعب  رگا  تسا  نم  دنزرف  نیرتهب  وا  نم  زا  سپ  تسا  مدرم  رب  ادخ  تجح  نم و  نیشناج  مرسپ  یلع  نامیلس !
دودح رد  ام  تفگ  یمشاه  هَّللا  دبع  نب  یلع  نویع : دنتسه . نم  زا  دعب  ماما  يایوج  هک  یناسک  مناتسود و  نایعیـش و  شیپ  هدب  یهاوگ  ار 

شدنزرف تسد  دمآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  رانک  نامنامالغ  اب  میدوب  عمج  رفن  تصش 
. دـینک نیعم  ارم  بسن  دـیربب و  مان  دومرف  دـیتسه  ام  گرزب  اـقآ و  امـش  يرآ  میدرکـضرع  دیـسانشیم  ارم  دومرف  تشاد  تسد  رد  ار  یلع 

نم لیکو  وا  دیشاب  دهاش  دومرف  تسا . یسوم  نب  یلع  امش  رسپ  وا  میدرکضرع  تسیک ؟ نیا  دومرف  دیتسه  رفعج  نب  یـسوم  امـش  میتفگ 
هار نیب  رد  متشاد  ار  هنیدم  میمـصت  مدمآ و  نوریب  هرـصب  زا  تفگ  موحرم  نب  هَّللا  دبع  نویع : تسا . توف  زا  سپ  نم  یـصو  تایح و  رد 
زا 14 و  ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دندربیم . هرـصب  فرطب  ار  ناشیا  هک  مدرک  تاقالم  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

یلع مرـسپ  هب  دومرف  ار  اههمان  مهدب  سک  هچب  موش  تیادف  مدرکـضرع  مناسرب  هنیدمب  ار  اهنآ  دومرف  هداد  نمب  همان  دنچ  داتـسرف  نم  یپ 
وبا نب  رفعج  داژن  زا  شردام  هک  ثراح  نب  هَّللا  دـبع  اضرلا : راـبخا  نویع  تسا . نم  نادـنزرف  نیرتهب  نم و  ياـهراک  دـهعتم  یـصو و  هک 

، هن میتفگ  ماهدرک  عمج  ار  امـش  هچ  يارب  دـینادیم  دومرف  درک  عمج  ار  ام  داتـسرف و  ام  یپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ  دوب  بلاط 
مرسپ نیا  زا  دراد  یبلط  نم  زا  سک  ره  تسا  نم  ياهراک  رادهدهع  متوف و  زا  سپ  نم  یـصو  نیـشناج و  یلع  مرـسپ  دیـشاب  هاوگ  دومرف 

: نویع دنک . هدافتـسا  مدـنزرف  همان  زا  دـناوتیم  درادـن  نم  رادـیدب  يدـیما  سک  ره  دزادرپب  واب  دـیاب  تسا  ضورقم  نمب  سک  ره  دریگب و 
نب یـسوم  ترـضح  تفگ  لیلد  هچب  متفگ  تخانـش  دهاوخ  ماما  ناونعب  ار  یـسوم  نب  یلع  هعیـش  نونکا  تفگ  یمـشاه  دـیز  نب  دّـمحم 
نبا دیز  نب  دّمحم  میدوب  ابق  مانب  یلحم  رد  هنیدم  ردام  تفگ  بویا  نب  ردیح  نویع : درک . واب  تیصو  تساوخ و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  رفعج 
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ار ام  رفعج  نب  یسوم  تفگ  هدش  ریخأت  ثعاب  زیچ  هچ  میوش  تیادف  میدرکـضرع  دمآ  نیعم  عقوم  زا  رترید  یمک  یلو  دوب  اجنآ  زین  یلع 
تایح و رد  لیکو  هک  تفرگ  یلع  شدـنزرف  ینیـشناجب  هاوگ  ار  ام  تساوخ و  میدوب  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  دالوا  زا  رفن  هدـفه  هک 

مـسق ادـخب  تفگ  دـیز  نب  دّـمحم  سپـس  تشگ . واب  هلاوح  دـشاب  رفعج  نب  یـسوم  نایز  ای  دوسب  هچ  ره  دـشاب  شگرم  زا  سپ  نیـشناج 
دهاوخ هدنز  هَّللا  ءاش  نا  متفگ  نم  تسناد  دنهاوخ  ماما  ار  وا  رفعج  نب  یـسوم  توف  زا  سپ  هعیـش  زورما  درپس  واب  ار  تماما  ماقم  ردـیح !

رد تفر  ایند  زا  ردـیح  تفگ  مکح  نب  یلع  هدرپس . واب  ار  تماما  ینعی  درک  تیـصو  واـب  یتقو  ردـیح ! تفگ : تسا . یفرح  هچ  نیا  دـنام 
هب درک  تیصو  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  نویع : تشاد . کش  اضر  ترضح  تماماب  هک  یلاح 

15 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دندرک . یهاوگ  ار  نآ  هنیدم  ناگرزب  زا  رفن  تصـش  هک  تشون  ياهمان  یلع و  شرـسپ 
ربمغیپ هک  يروط  نامه  درک  نییعت  ام  يارب  تماماب  ار  یـسوم  نب  یلع  شرـسپ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ  ریـشب  نب  نیـسح  نویع :

: نویع تسا . نم  زا  دعب  یـصو  مرـسپ  نیا  دجـسم  لها  دومرف  ای  هنیدم ، لها  دومرف  دومن  نییعت  مخ  ریدـغ  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مرکا 
؟ تسیچ اـهنیا  میتفگ  تشاد  یثاـثا  لاـم و  دوخ  اـب  هک  دوب  اـم  اـب  زین  هزمح  یبا  نب  یلع  میتـفر  هکم  فرطب  تفگ : زازخ  یلع  نب  نسح 

تفگ قودص  هداد . رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  هک  یلع  شدنزرفب  مهدب  هداد  روتـسد  نمب  تسا  حـلاص  دـبع  رفعج  نب  یـسومب  قلعتم  تفگ 
راـبخا نویع  تشادـهگن . دوخ  عفنب  ار  لاوما  رفعج و  نب  یـسوم  تاـفو  زا  سپ  دـش  اـضر  ترـضح  تماـما  رکنم  هزمح  یبا  نب  یلع  نیا 

وت يارب  درمریپ  نیا  يراد  دیما  ردقچ  تفگ  نمب  « 1  » اهیلجع زا  يدرم  متفگ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  تفگ  زرحم  نب  ۀملس  اضرلا :
قداص ترـضح  دینک . هعجارم  واب  هک  تشاد  دیهاوخن  یـسک  رگید  امـش  دعب  دریمیم  هرخالاب  تسا  یقاب  لاس  ود  ای  لاس  کی  دنامب  یقاب 

نا يدوزب  دوش  رتسبمه  وا  اب  هک  میاهدیرخ  يزینک  وا  يارب  هدیسر و  غولب  دحب  رفعج  نب  یسوم  کنیا  یتفگن  واب  ارچ  دومرف  مالّـسلا  هیلع 
نب لیعامسا  اضرلا : رابخا  نویع  تسه . شردپ  نیشناج  هتـسیاش و  یهیقف  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  شیارب  يدنزرف  هک  دید  یهاوخ  هَّللا  ءاش 

یئاـهزیچ وا  لـئاضف  بقاـنم و  زا  دربیم و  ـالاب  ار  وا  درکیم و  فـیرعت  یلع  شرـسپ  زا  یلیخ  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح  تـفگ  باـطخ 
فلخ نب  رفعج  نویع : دنک . یئامنهار  ماما  ناونعب  ار  وا  هک  دوب  نیا  شروظنم  ایوگ  تفگیمن  نینچ  شنادـنزرف  رگید  هراب  رد  هک  تفگیم 
يدرم دش  دنمتداعس   16 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دومرفیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  تفگ 

نویع مالّسلا . هیلع  اضر  ترضحب  درک  هراشا  داد  ناشن  نمب  نیشناج  ناونعب  ار  مدنزرف  نیا  دنوادخ  دنیبب  ار  دوخ  نیشناج  هدرمن  زونه  هک 
اهنآ رد  دوب  نادنز  رد  هک  یتقو  نآ  دیـسر  امب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  فرط  زا  یئاههتـشون  تفگ  راتخم  نب  نیـسح  اضرلا : رابخا 
رفعج نب  یسوم  ترضح  یتقو  تفگ : راتخم  نب  نیسح  نویع : مدراذگاو . مرتگرزب  دنزرفب  ار  دوخ  ینیشناج  تماما و  نامیپ  دوب : هتـشون 

. تسه مرتگرزب  دنزرف  نم  نیشناج  یـصو و  دوب  هتـشون  اهنآ  رد  هک  دیـسر  ناشیا  زا  هتـشون  حول و  دنچ  دش  دراو  هرـصب  رد  مالّـسلا  هیلع 
! دایز دومرف : نمب  تشاد  روضح  یلع  شرسپ  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ  يدنق  ناورم  نب  دایز  نویع :

هیلع هَّللا  ۀمحر  قودص  ماهتفگ . نم  هک  تسنیا  لثم  دیوگب  هچ  ره  نم  ماغیپ  شماغیپ  نم  نخس  شنخس  نم و  هتشون  شاهتشون  مرـسپ  نیا 
ءزج دش و  اضر  ترـضح  ماقم  رکنم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  یلو  درک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ناورم  نب  دایز  دـیوگیم 
نب یسوم  ترـضحب  تفگ  سوباق  نب  رـصن  نویع : دش . بحاص  رفعج  نب  یـسوم  زا  تشاد  رایتخا  رد  لاوما  زا  هچ  ره  دیدرگ و  اهیفقاو 

ترضح تشذگرد  زا  سپ  درک . یفرعم  نمب  ار  امش  تسامش . نیشناج  یسک  هچ  مدیـسرپ  تردپ  زا  نم  مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
نیـشناج یـسک  هچ  دـیئامرفب  نونکا  میدـش  امـش  تماماب  دـقتعم  مناتـسود  نم و  دـنتفر  پچ  تسار و  فرطب  مدرم  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

نیرتاونـش دـنزرف و  نیرتگرزب  یلع  مرـسپ  دومرف  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ  سوباق  نب  میعن  نویع : یلع . مدـنزرف  دومرف  تسامش .
نآ رد  یـسک  هک  تسا  کیرـش  هعماج  رفجب و  ندرکهاگن  رد  نم  اب  تسا  نم  روتـسد  عیطم  رتشیب  همه  زا  مراـتفگب و  تبـسن  تسا  اـهنآ 
یلع مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ  رمع  نب  لضفم  نویع : دشاب . ربمغیپ  یـصو  ای  ربمایپ  رگم  دنکیمن  هاگن 
هیلع اـضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  رد  تشاذـگیم و  دوخ  هناـش  يور  دـیکمیم  ار  شناـبز  دیـسوبیم و  ار  وا  دوب  شنماد  يور  شرـسپ 
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نیا تبحم  موش  تیادف  مدرکضرع  یتیصخش !؟ اب  داهنكاپ و  وبشوخ و  ردقچ  تیادف  مردپ  تفگیم  تفرگیم  شوغآ   17 ص : مالسلا ،
تبسن نم  نوچ  نمب  تبـسن  وا  لضفم  دومرف  درادن . نم  لد  رد  یتبحم  نینچ  امـش  زج  سک  چیه  هک  تفرگ  رارق  نانچ  نم  بلق  رد  رـسپ 
راگتسر دنک  تعاطا  ار  وا  هک  ره  يرآ  دومرف  امـش . زا  دعب  تسا  ماما  امـش  رـسپ  نیا  اقآ  مدرکـضرع  میتسه . داژن  کی  زا  ام  تسه  مردپب 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  هکنآ  زا  شیپ  لاس  کی  تفگ  نانـس  نب  دّـمحم  اضرلا : راـبخا  نویع  دوشیم . رفاـک  دـنک  تفلاـخم  یـسک  تسا و 
نم يارب  لاسما  دومرف  اقآ  یلب  مدرکـضرع  دّمحم  دومرف  دوب  هتـسشن  شلباقم  یلع  شرـسپ  مدیـسر  ناشیا  تمدخ  دنربب  قارعب  ار  مالّـسلا 
ادـخ دومرف  هدرک  دـنلب  نم  يوسب  رـس  دیـشکیم  طخ  نیمز  يور  تسد  اب  تخادـنا و  ریزب  رـس  دـعب  شابن  تحاراـن  دـیآیم  شیپ  يرفس 

دنکن و تاعارم  ار  مدنزرف  نیا  قح  سک  ره  دومرف  داتفا  دهاوخ  یقافتا  هچ  متفگ  دنکیم  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  دنکیم  هارمگ  ار  ناراکمتس 
مدیمهف دّمحم  ترضح  زا  سپ  هدش  شتماما  رکنم  هدومن و  متـس  بلاط  یبا  نب  یلعب  تسا  یـسک  لثم  نم  زا  دعب  دیامن  راکنا  ار  شتماما 
شتماماب درک و  مهاوخ  ادا  ار  شقح  دوش  ینالوط  مرمع  رگا  ادخب  مدرکضرع  دنکیم  یفرعم  ار  شدنزرف  دهدیم و  ار  دوخ  گرم  زا  ربخ 

دش و دهاوخ  ینالوط  ترمع  دّمحم  دومرف  تسا  وا  نید  يامنهار  تسا و  ادخ  تجح  وت  زا  دعب  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  میامنیم و  فارتعا 
. دّـمحم شرـسپ  دومرف  تسیک ؟ وا  زا  دـعب  ماـما  اـقآ  مدرک  ضرع  ینکیم . شگرم  زا  سپ  وا  نیـشناج  ماـما  وا و  تماـماب  توعد  ار  مدرم 
ام نایعیـش  نایم  رد  وت  ماهدـید  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  تسا  تسرد  دومرف  مرادربناـمرف  متـسه و  یـضار  مدرکـضرع 
ود نآ  شمارآ  سنا و  هلیـسو  زین  وت  دوب  نم  شمارآ  سنا و  هلیـسو  لـضفم  دّـمحم ! دوـمرف  سپـس  یـشخردیم . راـت  بش  رد  قرب  نوـچ 

نمحرلا دبع  شیپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنزرف  ود  یلع  قاحـسا و  تفگ  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  اضرلا : رابخا  نویع  دوب . یهاوخ 
دنتفرگ ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نـبا   18 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  یـسوم  هک  یلاس  نامه  رد  دـنتفر  هکمب  ملـسا  نب 

هیهت لوپ  نیا  اب  هک  هداد  ار  تاروتسد  نیا  دنتفگ  دوب . هداد  یتاروتسد  نآ  رد  دوب و  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  طخب  هک  دنداد  ملـساب  ياهمان 
ندرک چوک  زا  سپ  زور  کی  نایرج  نیا  تسوا  ياهراک  لیفک  نیشناج و  وا  نوچ  دراذگب  یلع  شرسپ  رایتخا  رد  داتفا  یقافتا  رگا  دوش 

يرقنم و دمحا  نب  نیسح  قداص  ترضح  نادنزرف  یلع  قاحسا و  مالّسلا . هیلع  رفعج  نب  یسوم  نتفرگ  زا  سپ  زور  هاجنپ  دوب و  نایجاح 
یصو دروم  رد  دوخ  راتفگب  عجار  دنتفرگ  تداهشب  دوب  رتشگنا  بحاص  وا  هک  دّمحم  نب  نیسح  هیواعم و  نب  ناسح  رمع و  نب  لیعامـسا 

نیـشناج و دنتفگ  رگید  رفن  ود  دنداد  ار  یهاوگ  نیا  رفن  ود  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  يارب  اضر  ترـضح  ندوب  نیـشناج  و 
رظن متفگ  رفعج  نب  یسوم  رسپ  میهاربا  هب  تفگ  حلاص  نب  رکب  نویع : درک . لوبق  یـضاق  ثایغ  نب  ضفح  ار  اهنآ  تداهـش  تسوا  لیکو 

وگتـسار دامتعا و  دروم  وا  تفگ  يراد  هدـیقع  هچ  اضر  ترـضح  تردارب  هراـب  رد  متفگ  تسا  هدـنز  تفگ : تسیچ  تردـپ  هراـب  رد  وت 
متفگ داد  ار  باوج  نامه  مدرک  رارکت  ار  دوخ  نخـس  زاب  دـیوگیم  هچ  دـنادیم  رتهب  وا  تفگ  هتفر  ایند  زا  تردـپ  دـیوگیم  وا  متفگ  تسا 
دواد نویع : هتشاد . مدقت  ام  همه  رب  ار  یلع  یلو  ام  زا  رفن  جنپ  هب  تفگ  درک  تیصو  سک  هچب  مدیسرپ  یلب . تفگ  هدرک ؟ تیصو  تردپ 
یقاب نم  شیپ  ار  هیقب  تفرگ و  ار  یغلبم  داتسرف  ار  یسک  تشاد  لوپ  يرادقم  نم  دزن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ  یبرز 
رفعج نب  یـسوم  تشذـگرد  زا  سپ  تسا  وت  رب  ماما  نم و  یـصو  وا  ار  لام  هیقب  درک  هبلاـطم  وت  زا  نم  زا  سپ  سک  ره  دومرف  تشاذـگ 

داشرا مداتسرف . شیارب  دوب  نم  شیپ  هچ  ره  تسرفب  تسا  غلبم  نالف  هک  ار  لام  نآ  دومرف  هداتسرف ، ار  یسک  اضر  ترـضح  مالّـسلا  هیلع 
یئاـمنهار ارم  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تفگ  راـمع  نـب  قاحـسا  نـب  دّـمحم  یـسوط : خیـش  تـبیغ  دـیفم و 

مردپ یلع . مرـسپ  نیا  زا  دومرف  مریگب  ار  منید   19 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تاروتـسد  سک  هچ  زا  هک  دیئامرفیمن 
رارق نیمز  يور  رد  هفیلخ  ارت  نم  دـیامرفیم : دـنوادخ  مرـسپ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  ربـق  راـنک  درب  تفرگ  ارم  تسد 
لقن راتخم  نب  نیـسح  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  يرولا و  مالعا  دـیفم و  داشرا  درک . دـهاوخ  افو  دـیوگب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هاـگ  ره  ماهداد 

دنزرف اب  ار  تماما  نامیپ  دوب  هتشون  هک  دیسر  یئاههتشون  دوب  ینادنز  هک  یعقوم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  فرط  زا  تفگ  هک  دنکیم 
رد نسح  نب  نسح  یسوط : خیش  تبیغ  دسرب . نم  گرم  ای  منیب و  ارت  ات  هدم  يزیچ  سک  نالفب  دنکب و  ار  راک  نالف  هک  ماهتـسب  مرتگرزب 
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امش روظنم  مدرکضرع  سرپب . تماما  زا  دومرف  مراد  امـش  زا  یلاؤس  متفگ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضحب  تفگ  یثیدح  نمض 
تاجن شتآ  زا  ارم  اقآ  مدرکضرع  ماهدیشخب  واب  ار  دوخ  هینک  هک  تسا  وت  ماما  یلع  مرسپ  دومرف  مسانـشیمن  یماما  امـش  زج  نم  تسیک ؟

هک یماما  ره  نسح  دومرف  دعب  متـسین  مئاق  نم  رگم  دومرف  یتسه  تماما  رماب  مئاق  وت  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اریز  شخب 
ام همه  دورب  ناشیا  نایم  زا  ات  تسا  ادخ  تجح  مئاق و  تسا  وا  نیشناج  هک  یـسک  ندش  توف  زا  سپ  تسا  اهنآ  مئاق  دشاب  مدرم  نایم  رد 

هطـساوب هدرک  ادـخ  ار  راک  نیا  ماهدرکن  ار  راک  نیا  نم  مسق  ادـخب  یلع  مدـنزرفب  نادرگرب  يدرکیم  نم  اب  هک  ياهلماعم  ره  میتسه  مئاـق 
دیتشاد و واب  مشچ  هک  لیعامسا  تفگ  نمب  یلجع  دعس  نب  نوراه  تفگ  هجراخ  نب  نوراه  یـسوط : خیـش  تبیغ  هتـشاد . واب  هک  یتبحم 

دیهاوـخن ماـما  رگید  تقو  نآ  دریمیم و  ادرف  زورما و  هک  تسا  يدرمریپ  زین  دّـمحم  نب  رفعج  تـفر  اـیند  زا  دیدیـشکیم  وا  يوـسب  ندرگ 
زا دراد  عانتما  ادخ  تسین  نینچ  هدرک  هابتشا  دومرف  متفگ  ار  نایرج  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  میوگب  ار  وا  باوج  متسناوتن  نم  تشاد 

ار وا  هدش  گرزب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نونکا  وگب  يدـید  ار  وا  یتقو  دـشاب . زور  بش و  هک  یتقو  ات  دوش  ضرقنم  تماما  هکنیا 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  هَّللا . ءاش  نا  دوشیم  دلوتم  وا  زا  تسا  تماما  هتسیاش  هک  يدنزرف  داد و  میهاوخ  يرـسمه 
اب نیا  بلص  زا  ام  بحاص  درک  دهاوخ  روهظ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ینالوط  ربخ  کی  رخآ  رد  یـسوط : خیـش  تبیغ   20

هلیسوب ایند  هدش ، متس  ملظ و  زا  ولمم  هک  يروط  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  درک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  هراشا  تسد 
مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  تمدخ  تفگیم : مدینـش  رفعج  نب  یلع  زا  تفگ  لاضف  نبا  یـسوط : خیـش  تبیغ  دوشیم . كاپ  وا 

وت ماما  نیا  یلع ! دومرف : هدومن  نمب  ور  دش  دراو  یلع  شرسپ  عقوم  نیا  رد  دوب  مردپ  زا  دعب  نیمز  يور  ادخ  تجح  وا  مسق  ادخب  مدیسر 
مردارب متفگ  دوخ  اب  هدرک  هیرگب  عورش  درادب  رادیاپ  وا  تماماب  هدیقع  رب  ار  وت  دنوادخ  مردپب  تبسن  تسا  نم  لثم  نمب  تبـسن  وا  تسا 

مرکا و ربمایپ  زا  منکیم  يوریپ  نم  دوش  ماجنا  نم  هراب  رد  ادخ  تاردقم  دیاب  تسین  ياهراچ  ناج  یلع  دومرف  دهدیم . ار  دوخ  گرم  ربخ 
ار مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دیـشرلا  نوراه  ندرب  زا  لبق  زور  هس  نایرج  نیا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما 

یفرعم امب  ار  دوخ  نیشناج  تردپ  مدرکضرع  رفعج  نب  یسوم  ترـضحب  تفگ  هزمح  یبا  نب  یلع  یـشایع : ریـسفت  مود . هبترم  يارب  دوب 
ًامْوَق َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دومرف : سپس  دیشک  هتفرگ  ارم  تسد  تفگ  تسا  بوخ  رایـسب  ینک  یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  زین  امـش  رگا  درک 
هدم تداع  باوخب  ردق  نیا  ار  تمـشچ  شاب  راددوخ  دومرف  تفرگ  مترچ  نم  عقوم  نیا  رد  «. 1  » َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدـَْعب 

ارم نیشناج  دنوادخ  يدوزب  هک  دشاب  نیا  هیآب  داهـشتسا  زا  ماما  روظنم  دیاش  حیـضوت : تسا . رازگرکـش  رتمک  ندب  ياضعا  همه  زا  مشچ 
رفعج نب  یسوم  ترضح  تمدخ  تفگ  سوباق  نب  رـصن  ص 382  یشک : لاجر  دنام . دیهاوخن  یهارمگ  رد  درک و  دهاوخ  یفرعم  امـشب 

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ار  برد  تشاد  هگن  اهقاطا  زا  یکی  لباقم  رد  تفرگ و  ارم  تسد  مدوب  شلزنم  رد  مالّـسلا  هیلع 
مدرکـضرع ار ؟ نیا  یـسانشیم  رـصن  دومرف  درکیم  هاگن  نآب  تشاد و  یباتک  تسد  رد  هک  داتفا  یلع  شدنزرفب  ممـشچ  درک  زاب   21 ص :

رد هک  تسا  رفج  نیا  دومرف  هن . متفگ  دنکیم : هاگن  نآ  رد  هک  شتسد  رد  تسا  یباتک  هچ  ینادیم  رـصن ! دومرف  تسا  یلع  امـش  رـسپ  یلب 
کـش تماما  رد  زگره  سوباق  نب  رـصن  مدوخ  ناـجب  تفگ  ربخ  يوار  یـسوم  نب  نسح  دـنکیمن . هاـگن  ربماـیپ  یـصو  اـی  ربماـیپ  زج  نآ 

ود ره  دلاخ  طیشن و  تفگ  یسوم  نب  نسح  یشک : لاجر  مالّسلا . هیلع  رفعج  نب  یسوم  توف  زا  سپ  دشن  ادیپ  شیارب  يدیدرت  تشادن و 
اـضر ترـضح  تماـما  هراـب  رد  مدرم  یتـقو  هک  درک  لـقن  میهاربا  نب  ییحی  زا  نسح  دـندوب  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  نـبا  یـسوم  رازگتمدـخ 

واب دـلاخ  دـندرک  فالتخا  اضر  ترـضح  تماما  رد  مدرم  هک  میتفرگ  رارق  یعـضو  هچ  رد  ینیبیمن  تفگ  دـلاخب  طیـشن  دـندرک  فالتخا 
رتتلیـضفاب رتهب و  رتگرزب و  همه  زا  هک  مدرپس  یلع  مرـسپ  هب  ار  تماما  نامیپ  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  تفگ 

ریپ مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تفگ  هک  درک  لقن  دـقرف  نب  دواد  زا  نانـس  نب  دّـمحم  نیظعاولا : ۀـضور  تسا .
. نم زا  دعب  تسا  امش  ماما  نیا  دومرف  نسحلا  وبا  اضر  ترضحب  درک  هراشا  تسیک  امش  زا  دعب  ماما  نک  یئامنهار  ارم  ماهدش 

مالّسلا هیلع  ماما  زیگنا  تفگش  رادرک  تازجعم و  موس  شخب 
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مالّسلا هیلع  ماما  زیگنا  تفگش  رادرک  تازجعم و  موس  شخب 

ینادب حالـص  رگا  متفگ  رمعم  هب  مدوب  ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نابرد  نم  تفگ  تلـص  نب  نابا  ص 198 - دانسالا : برق 
دناهدز هکس  ناشیا  مانب  هک  یئاهمهرد  زا  يرادقم  دشخبب و  نمب  ياهماج  هدیشوپ  هک  یئاهسابل  زا  ینک  داهنشیپ  اضر  یسوم  نب  یلع  اقآب 
دومرف بانج  نآ  میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  هلصاف  نودب  مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ : نمب  رمعم  دیامرف . فطل  نمب 

نم زا  نونکا  مه  هَّللا  ناحبس  مدرکضرع  دش ؟ هدز  هکس  ام  مانب  هک  یئاهمهرد  زا  مهدب و  واب  دوخ  ياهـسابل  زا  هک  درادن  لیم  نایر  رمعم 
مهارف ار  شتجاح  ندروآ  رب  هلیـسو  دـهدیم و  قیفوت  ادـخ  ار  نمؤم  دومرف  هدـیدنخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هناخ . برد  درکیم  ار  اـضاقت  نیمه 

مدرک تکرح  ياج  زا  هک  نیمه  تشاد  ینازرا  نمب  تساوخ و  نم  يارب  هماج  داد و  باوج  مدرک  مالس  درک  دراو  ارم  دیایب  وگب  دیامنیم 
ارم متفر  نومأم  شیپ  يزور  تفگ  یمـشاه  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ص 224  ج 2  اـضرلا : راـبخا  نویع  تشاذـگ . نم  تسد  رد  مهرد  یس 
ور هاگنآ  دننزب  هدرپ  داد  روتسد  میدرب  راکب  رطع  تساوخ و  رطع  دعب  میدروخ  مه  اب  تساوخ  اذغ  درک . جراخ  دوب  اجنآ  سک  ره  دناشن 
درک عورش  يریثک  دنناوخب  هیثرم  هدش  نفد  سوط  رد  هک  یسک  نآ  رب  مسق  ادخب  ار  امش  تفگ  دندوب  هدرپ  تشپ  هک  یناسک  بناجب  درک 

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  « 1  » انزح انل  یقبا  یفطصملا  ةرتع  نم  انطق  اهب  یحضا  نم  سوطل و  ایقـس  راعـشا : نیا  ندناوخب 
زایتما ار  نسحلا  وبا  ترـضح  هک  دـندرکیم  شنزرـس  ارم  نم  وت و  ياهـشیوخ  موق  دومرف  درک  هیرگب  عورـش  نومأم  عقوم  نیا  رد   23 ص :

ءابآ موش  تیادف  متفگ  هدیـسر  ناشیا  تمدخ  يزور  ینک  بجعت  منک  لقن  ینایرج  تیارب  نونکا  مدیزگرب  دهعتیالو  ناونعب  ار  وا  مداد و 
زین امش  دنتشاد  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  عالطا  نیـسحلا  نب  یلع  رقاب و  ترـضح  قداص و  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم  تمارگ 
زینک نیا  متفگ  تسیچ ؟ وگب  دومرف  مراد  یتساوخرد  امـش  تمدـخ  زا  نم  تسه  امـش  دزن  ناشیا  ملع  اـعطق  یئاـهنآ  ملع  ثراو  یـصو و 
هدش هلماح  هبترم  نیدنچ  مرادیمن  مدقم  وا  رب  ار  منازینک  زا  مادک  چـیه  مرادـیم  تسود  رایـسب  ار  وا  تسا و  نم  هقالع  دروم  یلیخ  هیرهاز 

سرتن وا  نینج  طقـس  زا  دومرف  دنامب . ملاس  وا  دنزرف  ات  منکب  یجالع  دـیئامرفب  یئامنهار  ارم  تسا  هلماح  زین  نونکا  درک  نینج  طقـس  زاب 
هدیبسچ هک  دراد  هفاضا  کچوک  تشگنا  کی  تسار  تسد  رد  تسه  شردامب  هیبش  یلیخ  هک  دیازیم  ياهچب  رـسپ  دـنامیم  ملاس  شاهچب 

رب ادـخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  متفگ  دوخ  اب  هدـیبسچ . تسین  نازیوآ  هک  دراد  هفاضا  کچوک  تشگنا  کی  زین  پچ  ياپ  رد  نینچمه  تسا 
هدومرف اضر  ترـضح  هک  روط  نامه  پچ  ياپ  تسار و  تسد  رد  هک  شردامب  هیبش  الماک  دیئاز  يدـنزرف  زینک  نآ  تسا  رداق  يزیچ  ره 
يرادقم ثیدح  مدیـشخب . زایتما  ار  وا  هک  دـنکیم  تمالم  ارم  یـسک  هچ  ماقم  نیا  اب  دوب . هدـیبسچ  تشاد و  هفاضا  یکچوک  تشگنا  دوب 

مدوب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ  دیرب  نب  ریمع  نویع : میظعلا .) یلعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  ال   ) میدرک فذح  ار  نآ  هک  تشاد  هفاضا 
هب رما  ار  ام  اقآ  نیا  متفگ  دوخ  اب  نم  مشابن . فقس  کی  ریز  رد  وا  اب  هک  مدرک  بجاو  دوخ  رب  نم  دومرف  دش  رفعج  نب  دّمحم  زا  تبحص 

دیایب نم  شیپ  وا  یتقو  تسواب  یکین  محر و  هلص  نم  راک  نیمه  دومرف  دیوگیم . نینچ  شیومع  يارب  شدوخ  دنکیم  محر  هلـص  یکین و 
یتقو دننکیم  لوبق  وا  زا  مدرم  دـیوگب  نم  هراب  رد  هچ  ره  دـشاب  هتـشاد  دـمآ  تفر   24 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  و 

ياهماـن يرهاـط  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  تفگ  ینیطقی  نوـیع : درک . دـنهاوخن  لوـبق  دـیوگب  هک  يزیچ  مورن  وا  شیپ  مـهنم  دـیاین  نـم  شیپ 
هدرک راک  نیاب  هدولآ  ار  دوخ  دراد و  ناطلس  راکب  لاغتـشا  هک  درک  شیومع  زا  تیاکـش  همان  نآ  رد  تشون  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 

درک لایخ  دش  نیگمغ  درم  نآ  هدش . لح  هک  تیصو  هلأسم  تشون  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تسه . شیومع  رایتخا  رد  زین  وا  تیـصو 
هنـشت یلیخ  مدوب  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ  یمق  هَّللا  دیبع  نب  دّمحم  نویع : تشذگرد . زور  تسیب  زا  سپ  یلو  تفرگ  دنهاوخ  وا  زا 
تـسا يدرـس  بآ  ماشایب  دّـمحم  دومرف  داد  نمب  هدومن  لیم  يرادـقم  تساوخ  بآ  ماما  دوخ  دـنروایب  بآ  منک  اـضاقت  متـساوخن  مدـش 

هک دروآ  ربخ  دمآ و  رفنکی  میدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  مردارب  نم و  تفگ  دواد  نب  دّمحم  اضرلا : رابخا  نویع  مدـیماشآ .
شاهناچ میدید  میتفر  ناشیا  تمدخ  رد  مه  ام  درک  تکرح  اضر  ترـضح  هدش  دنب  شاهناچ  هدمآرد و  راضتحا  تلاحب  رفعج  نب  دّـمحم 
تـسشن شرـس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـندرکیم . هیرگ  بلاط  یبا  لآ  زا  یهورگ  اب  شدـنزرف  رفعج و  نب  قاحـسا  هدـش . لفق 
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يور زا  وا  هدنخ  دنتفگ  یـضعب  دندش  تحاران  اضر  ترـضح  دنخبل  زا  دنتـشاد  روضح  هک  یناسک  دز . يدنخبل  هدنکفا  وا  هرهچب  یهاگن 
هک یناسک  امـش  هراب  رد  میوش  تیادف  اقآ  میدرک  ضرع  دناوخب  زامن  دجـسم  رد  ات  دش  جراخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیومع . يارب  شنزرس 

قاحـسا هیرگ  زا  مدرکیم  بجعت  نم  دومرف  اضر  ترـضح  دندز . فرح  دـندیدنخ  هک  یعقوم  دنتـشاد  روضح  هک  یعقوم  دنتـشاد  روضح 
زا قاحـسا  یلو  دش . بوخ  دّمحم  تفگ  يوار  درک و  دهاوخ  هیرگ  وا  هزانج  رب  دّمحم  تفر و  دهاوخ  ایند  زا  دّمحم  زا  لبق  وا  مسق  ادخب 

میومع دـمآ  وا  تدایع  يارب  اضر  ترـضح  دـش  ضیرم  تخـس  مردـپ  تفگ : رفعج  نب  دّـمحم  نب  ییحی  اضرلا : راـبخا  نویع  تفر . اـیند 
یناگدـنز يور  عقوم  نیا  رد  دورب . اـیند  زا  مردـپ  دـسرتیم  متفگ  دـنکیم ؟ هیرگ  تیومع  ارچ  دوـمرف  درکیم  هیرگ  دوـب و  هتـسشن  قاحـسا 

دـش بوخ  مردـپ  تفگ  ییحی  دریمیم . وا  زا  لبق  قاحـسا  شابن  تحاران  دومرف  هدرک  ام  بناجب   25 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
دوخ يوسب  ار  مدرم  درک و  مایق  هکم  رد  رفعج  نب  دّـمحم  میومع  یتقو  تفگ  یـسوم  نب  قاحـسا  اضرلا : راـبخا  نویع  درم . قاحـسا  یلو 

متـشاد روضح  مهنم  تفر  وا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـندرک  تعیب  وا  اب  تفالخب  دـندیمان و  نینمؤملا  ریما  ار  وا  دومن و  توعد 
متفر ناشیا  اب  مهنم  تفر  هدرک  تکرح  ياج  زا  هاگنآ  درادـن . تبقاـع  وت  راـک  نیا  هدـم  تردارب  ردـپب و  غورد  تبـسن  ناـج  ومع  دومرف 
راعش هک  هایس  سابل  داد  ناما  ار  وا  تساوخ  ناما  يدولج  زا  دروخ  تسکش  تفر و  وا  بناجب  یهاپس  اب  يدولج  هک  دیشکن  یلوط  هنیدمب 

ناسارخب ار  وا  دعب  تسین  نآ  رد  یقح  ارم  تسا  نومأمب  قلعتم  تفالخ  تفگ  دومن  علخ  ار  دوخ  هتفر  ربنم  يالاب  دیشوپ و  دوب  سابع  ینب 
تفگ دالخ  نب  رمعم  نویع : تفر . ایند  زا  ورم  رد  دسیونیم  دنکیم و  لقن  ار  تیاور  نیمه  همغلا  فشک  تفر . ایند  زا  ناگرگ  رد  دـندروآ 

ترـضح زا  نم  يارب  ملیام  تفگ  نمب  ورم  رد  يزور  دورب  ناسارخ  فارطاب  دوب  هداد  تیرومأم  لهـس  نب  لضف  ار  وا  هک  تلـص  نب  نایر 
تیانع نمب  دندز  هکس  شمانب  هک  ياهمهرد  زا  دنک و  فطل  نمب  دوخ  ياهسابل  زا  ملیام  منک  مالس  مسرب و  شتمدخ  يریگب  اضر  هزاجا 

اهـسابل و زا  دـیایب و  ام  شیپ  دراد  هقالع  تلـص  نب  نایر  دومرف  میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لـبق  مدیـسر  اـضر  ترـضح  تمدـخ  نم  دـیامرف .
هکس بانج  نآ  مانب  هک  مهرد  یس  هماج و  ود  دعب  درک . مالس  دش  لخاد  مداد  هزاجا  واب  مهدب . واب  دش  هدز  هکس  نم  مانب  هک  یئاهمهرد 
هیلع اضر  ترـضح  تمدخ  مشاه  ینب  ناناوج  زا  رفن  دنچ  ام  تفگ  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نویع : داد . واب  دوب  هدـش  هدز 

زا میدیدنخ  میدرک  هاگن  رگیدکیب  ام  دش  در  ام  ولج  زا  تشاد  هراپ  هنهک و  ياهسابل  هک  يولع  رمع  نب  رفعج  عقوم  نیا  رد  میدوب  مالّسلا 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  دید  دیهاوخ  تردق  اب  دنمتورث و  ار  وا  يدوزب  دومرف  اضر  ترـضح  وا  هراپ  ياهـسابل 
ار شفارطا  تشذگیم  ام  زا  دیدرگ  هاربور  شعاضوا  دش و  هنیدـم  رادـنامرف  هک  تشذـگن  رتشیب  هامکی  دـناهتفرگ  نامالغ  ار  شفارطا   26

یلع نب  نیسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رمع  نب  رفعج  نامه  رفعج  نبا  دندوب . هتفرگ  نارکاچ  نامالغ و  نایارـسهجاوخ و 
نیما دّمحم  نومأم  هَّللا  دبع  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : راشب  نب  نیسح  اضرلا : رابخا  نویع  تسا . مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

ناسارخ رد  هک  نومأم  هَّللا  دبع  نامه  يرآ  دومرف : دشکیم !؟ ار  نوراه  رـسپ  دّمحم  نوراه  رـسپ  هَّللا  دـبع  مدرک  ضرع  تشک  دـهاوخ  ار 
دعب نغضلا  نا  و  دناوخ : لثم  ناونعب  هک  هدرک  لقن  زین  ار  رعش  نیا  بقانم  رد  دشکیم . تسا  دادغب  رد  هک  ار  هدیبز  رسپ  نیما  دّمحم  تسا ،
هفقاو بهذم  نارس  زا  هک  امایق  نب  نیسح  دنتفگ : ناوفص  نارجن و  یبا  نبا  اضرلا : رابخا  نویع  انیفدلا  ءادلا  جرخی  کیلع و  وشغی  نغـضلا 

: دومرف یتسه ؟ ماما  وت  تفگ  دـش  دراو  هک  نیمه  میتفرگ  هزاجا  ام  میهاوخب . هزاجا  اـضر  ترـضح  زا  شیارب  درک  تساوخ  رد  اـم  زا  دوب 
رس دعب  درکیم  هاگن  ار  نیمز  یتدم  هتخادنا  ریزب  رس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتسین . ماما  وت  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  نم  تفگ  يرآ 

نودب میقع و  زگره  ماما  هک  میراد  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نوچ  تفگ  متـسین . ماما  نم  يدیمهف  اجک  زا  دومرف  هتـشادرب 
: دومرف هتشادربرس  زاب  دوب  هتخادنا  نیمزب  رس  ماما  شیپ  هعفد  زا  شیب  هبترم  نیا  يرادن . يدنزرف  زونه  ياهدیسر  نس  نیاب  وت  تسین  دنزرف 

ترـضح هک  یتقو  زا  تفگ  نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  دش . مهاوخ  يدنزرف  ياراد  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  واب  ار  داوج  ترـضح  دنوادخ  هک  دیـشکن  لوط  لاس  کی  میتشاذگ  خیرات  دومرف  ار  شیامرف  نیا  اضر 

دومرف هدرک  هجوت  واب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دوب  هداتـسیا  فاوط  رد  امایق  نب  نیـسح  نیمه  درک . تیانع   27 ص : مالسلا ،
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ار اضر  ترـضح  تفگ : نوراه  نب  یـسوم  نویع : تفرگ . رارق  نایفقاو  ءزج  وا  نیرفن  نیا  زا  سپ  دنک . تنادرگرـس  ادخ  ياهداتـسیا  ارچ 
رد دش . مه  روط  نامه  دننزیم  ار  شندرگ  درب و  دنهاوخ  نوراه  شیپ  ار  وا  يدوزب  دومرف  هنیدم  رد  درکیم  همثرهب  هاگن  هک  یعقوم  مدـید 

باوخ رد  تفگ : یجاـبن  بیبـح  یبا  اـضرلا : راـبخا  نویع  دـندرب . ورم  فرطب  ار  وا  دـسیونیم  دـنکیم ، لـقن  ار  تیاور  نیمه  همغلا  فشک 
تمدخ باوخ  رد  نم  دنوشیم  دراو  دجسم  نآ  رد  لاس  ره  نایجاح  هک  دش  يدجسم  نامه  دراو  دمآ و  جابن  هب  هک  مدید  ار  مرکا  ربمغیپ 

زارد تسد  مرکا  ربمغیپ  دوب . هنیدـم  یناحیـصب  فورعم  يامرخ  ياههشوخ  زا  یقبط  ناـشیا  لـباقم  رد  مداتـسیا  هدرک  مالـس  متفر  ناـشیا 
. دوب مهاوخ  هدـنز  لاس  کی  امرخ  ره  دادـعتب  مدرک  ریبعت  دوخ  اب  دوب  امرخ  ددـع  هدـجه  مدرمـش  هتفرگ  داد  نمب  امرخ  تشم  کی  هدرک 
رد هدمآ و  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دروآ  ربخ  هدمآ  رفنکی  مدوب  راک  لوغشم  متشاد  هک  ياهعرزم  رد  تشذگ  زور  تسیب 

هتسشن دوب  هتسشن  ربمغیپ  هک  ییاج  نامه  رد  ماما  مدید  متفر  مهنم  دنوریم  فرط  نآ  هب  هلجع  اب  مدرم  مدید  تسا  هدش  دراو  دجسم  نامه 
زا یئامرخ  قبط  زین  اضر  ترضح  لباقم  مدید . ریصح  يور  ار  ربمغیپ  باوخ  رد  هک  روط  نامه  تسا  شرف  يریـصح  بانج  نآ  ریز  تسا 

نامه اـب  قباـطم  مدرمـش  داد  نمب  اـمرخ  تشم  کـی  تساوخ  دوخ  کـیدزن  ارم  داد و  ارم  باوج  مدرک  مالـس  تشاد  رارق  یناحیـص  عون 
ربمغیپ رگا  دومرف  هَّللا ! لوسر  نب  ای  دیئامرف  فطل  رتشیب  مدرک  ضرع  دوب  هداد  نمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  يدادـعت 

مورب متشاد  لیم  مورب . قارعب  متفرگ  میمصت  یتقو  تفگ  تلص  نب  نایر  نویع : مدادیم . رتشیب  دوب  هداد  رتشیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  یظفاحادخ  زا  سپ  متفگ  نمض  رد  منک  یظفاحادخ  عادو و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

ماما دوخ  لام  زا  مهرد  دنچ  مهد و  رارق  دوخ  نفک  ءزج  ار  نآ  ات  دـنک  تیانع  نمب  ار  شنت  ياهـسابل  زا  یکی  منکیم  اضاقت  ناشیا  زا   28
بانج نآ  یئادـج  هصغ  زا  هک  تفرگ  ارم  هیرگ  نانچ  مدرک  یظفاحادـخ  عادو و  هک  نیمه  اهنآ  اب  مزاـسب  رتشگنا  منارتخد  يارب  مهاوخب 

زا یکی  یهاوخیمن  دومرف  متـشگرب  درگرب . ناـیر  دومرف : هدز  ادـص  ارم  هاـگان  مدـش . جراـخ  شتمدـخ  زا  مهاوخب  يزیچ  مدرک  شوـمارف 
يارب رتشگنا  اهنآ  اب  مهدـب  وتب  مهرد  دـنچ  یهاوخیمن  یهد و  رارق  دوخ  نفک  ءزج  ندرم  زا  سپ  اـت  مهدـب  وتب  ماهدیـشوپ  هک  یئاـهنهاریپ 

. منک اضاقت  هکنیا  زا  دش  عنام  ارم  امش  یئادج  هودنا  اما  متشاد  ار  میمـصت  اهوزرآ و  نیا  مامت  لد  رد  اقآ ! مدرک  ضرع  يزاسب . تنارتخد 
یـس مدرمـش  یتقو  تشاذـگ  مرایتخا  رد  لوپ  يرادـقم  هدز  رانک  ار  زامناج  فرطکی  داد و  نمب  هدروآ  نوریب  ینهاریپ  درک  دـنلب  ار  اکتم 

شتمدـخ متـساوخ  هزاجا  متـشون  بانج  نآ  يارب  ياهمان  مدوب  كوکـشم  اـضر  ترـضح  تماـما  رد  نم  تفگ : یطنزب  نویع : دوب  مهرد 
ام و ادخ  دیسر : نینچ  شاهمان  باوج  دومنیم . لکشم  میارب  هک  منک  لاؤس  هیآ  هس  زا  مدیسر  شتمدخ  یتقو  متشاد  میمـصت  لد  رد  مسرب 

هدـنیآ رد  یئاـیب  یناوتیمن  وت  تسین و  ریذـپ  ناـکما  نونکا  اـم  شیپ  ندـمآ  هزاـجا  دروم  رد  يدوب  هدوـمن  اـضاقت  هچنآ  دراد  هگن  ار  اـمش 
هتشاد ار  شلاؤس  میمصت  لد  رد  هک  ياهیآ  دنچ  نآ  باوج  دیایب  نم  شیپ  یسک  دنراذگیمن  دناهتفرگ و  تخـس  رایـسب  اهنیا  دمآ  یهاوخ 

متسنادیمن دوب  هتشون  همان  رد  هچنآ  زا  مدرک  بجعت  یلیخ  مدوب  هتشونن  همان  رد  ار  مادک  چیه  ادخب  هکنیا  اب  دوب  هتـشون  نم  يارب  زین  مدوب 
تفگ یطنزب  ص 212 - نویع : مدـیمهف . ار  هماـن  زا  روظنم  هاـگنآ  مدـش  هیآ  هس  باوج  هجوتم  هکنیا  اـت  تسا  نم  باوج  هماـن  نیمه  هک 

تکرح متساوخ  مدوب  شتمدخ  رد  تشذگ  بش  زا  یتدم  مدیسر  شتمدخ  هدش  راوس  داتسرف  میارب  ار  یغالا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دومرف  موش . تیادف  تسا  حیحـص  متفگ  يدرگرب  رهـشب  یناوتب  منکیمن  لایخ  دومرف  منک .

نآ رد  هک  ار  مدوخ  باوختخر  دومرف  زینکب  منکیم  ار  راک  نیمه  مدرک  ضرع  ادخ . هانپ  رد  ورب  حبـص  ادرف  شاب  ام  يولهپ  اجنیا  بش   29
بـشما نم  هک  دوش  یماقمب  لئان  هک  تسه  یـسک  متفگ  دوخ  اب  لد  رد  نم  راذگب . وا  رـس  ریز  ار  مدوخ  شلاب  زادـنایب و  شیارب  مباوخیم 

رارق فطل  دروم  نینچ  ار  باحصا  زا  يدحا  هک  دومرف  فطل  نمب  ردقنآ  دینادرگ و  مالّسلا  هیلع  ماما  برقم  ارم  دنوادخ  نانچ  مدش  لئان 
زا یـسک  زگره  مراذگب  ماما  شلاب  رب  رـس  مباوخب و  نآ  رد  هک  تخادنا  میارب  ار  دوخ  باوختخر  مدش  راوس  داتـسرف  ار  دوخ  غالا  هدادن .

ریما ترـضح  دمحا  دومرف  دوب  هتـسشن  میولهپ  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرکیم  لد  رد  ار  اهلایخ  نیمه  نم  هتفاین . ار  يزایتما  نینچ  باحـصا 
راوخ ادخ  هار  رد  ینک  رخف  دوخ  اب  ادابم  درکیم  راختفا  مدرم  رب  ار  تیقفوم  نیا  دیز  تفر  ناحوص  نب  دیز  تدایعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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اـضر ترـضح  تمدـخ  تفگ  راشب  نب  ییحی  نویع : درک . تکرح  ياج  زا  هدومرف  ار  شیاـمرف  نیا  اـمنب  وا  رب  لـکوت  یـشاب  کـچوک  و 
مدرک ضرع  عامس  يا  تسا  تسرد  دومرف  دوب  هدومرف  نمب  البق  هک  یئاهزیچ  ندیـسرپب  مدرک  عورـش  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  مدیـسر 
صفح نب  دّمحم  نویع : دومن . نم  تروص  رد  یمـسبت  دندوب  هداد  نمب  اههچب  متفریم  بتکم  یتقو  یکدوک  رد  ار  بقل  نیا  موش  تیادـف 

کی رد  رگید  رفن  دنچ  اب  میدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ  هدرک  لقن  میارب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مالغ  تفگ 
دومن فیصوت  ار  یلحم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  میتشاد . ندش  فلت  زا  سرت  هک  دش  یلوتسم  نایاپراچ  ام و  رب  يدیدش  یگنشت  نابایب .

. دش بآ  ریس  دوب  هلفاق  رد  هک  ره  میدش و  باریس  نایاپراچ  نامدوخ و  دوب  بآ  میتفر  لحم  نآ  هب  تفای  دیهاوخ  بآ  دیورب  اجنآب  دومرف 
میتفاین يزیچ  نارتش  هلـضف  زج  دوبن  همـشچ  زا  يرثا  میدرک  وجتـسج  هچ  ره  دینک  ادـیپ  ار  همـشچ  نامه  دـیورب  دومرف  میدرک  چوک  دـعب 

مک و نودب  میارب  ار  نایرج  درم  نآ  دراد  لاس  تسیب  دـص و  هک  دوب  یعدـم  وا  مدرک  لقن  دوب  ربنق  دالوا  هک  يدرم  يارب  ار  نایرج  نیمه 
وا  30 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  مدوب  اضر  ترـضح  تمدـخ  رد  هلفاق  ناـمه  رد  زین  نم  تفگ  درک  لـقن  تساـک 

هراب رد  مدرم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تشذگرد  زا  سپ  تفگ  ریثک  یبا  نبا  نویع : ناسارخب . دشیم  یهتنم  هار  نآ  تفگیم 
اَّنِم ًارََشب  َأ  متفگ : دیسر  مرطاخب  يرکف  لد  رد  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  متفر  هکمب  لاس  نامه  رد  نم  دندش  فقوتم  وا  نیشناج 
نم زا  تسا  بجاو  وت  رب  هک  متـسه  يرـشب  نامه  نم  مسق  ادـخب  دومرف  هدـش  در  نم  ولج  زا  قرب  لثم  ماـما  عقوم  نیا  رد  « 1  » ُهُِعبَّتَن ًادِحاو 
وبا ج 2 ص 218 - نویع : تسا . هدیـشخب  تهانگ  درادـن  یلاکـشا  دومرف : امـش . زا  ادـخ و  زا  مهاوخیم  شزوپ  مدرک  ضرع  ینک  يوریپ 
نب یلع  میالومب  مربب  هانپ  رگم  تسین  مضرق  تخادرپ  يارب  ياهراچ  هار  متفگ  دوخ  اب  مدـش  ینیگنـس  ضرقب  التبم  تفگ  يراـفغ  دّـمحم 

میوگب يزیچ  هکنیا  زا  لبق  مدـش  دراو  هک  نیمه  داد  هزاجا  متـساوخ . هزاجا  متفر  بانج  نآ  لزنمب  هاگرحـس  مالّـسلا . هیلع  اضرلا  یـسوم 
اجنیا بشما  دومرف  میدروخ  مه  اب  دروآ  اذـغ  راـطفا  يارب  دـش  هک  بش  اـم  ندرگ  هب  تضرق  تسیچ  وت  روظنم  منادـیم  دّـمحم  وبا  دومرف 

داد نمب  لوپ  يرادـقم  درب و  شرف  ریز  تسد  تسا  رتـهب  میارب  نتفر  يزاـس  اور  ارم  تجاـح  رگا  اـقآ  مدرک  ضرع  يوریم .؟ اـی  یباوخیم 
ممـشچب نانچ  دیـسر  متـسدب  هک  يرانید  لوا  تسا ، درز  زمرق و  بان  يالط  مامت  مدرک  هاگن  هتفر  غارچ  کـیدزن  مدـش  جراـخ  متفرگ و 

رگید رانید  راهچ  تسیب و  تضرق و  يارب  نآ  راـنید  شـش  تسیب و  هک  تسا  راـنید  هاـجنپ  دّـمحم  وبا  : » نآ يور  تسا  هتـشون  هک  دروخ 
عیزب نب  رمع  نویع : تسا . تسرد  رانید  هاجنپ  نامه  مدید  متفاین  ار  رانید  نآ  مدرک  وجتـسج  هچ  ره  هاگحبـص  تاهداوناخ » جراخم  يارب 
مدرک اضاقت  مهد و  عالطا  ناشیاب  هک  متشون  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ياهمان  دندوب  هلماح  ود  ره  هک  متـشاد  زینک  ود  نم  تفگ :

ترـضح یناگدنز  درک . مهاوخ  نینچ  هَّللا  ءاش  نا  تشون  باوج  رد  دشخبب  نمب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـشاب و  رـسپ  دازون  ود  نآ  دیامرف  اعد 
نیرتهب هب  ارت  ام و  دنوادخ  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » نومضم نیدب  داتسرف  میارب  هناگادج  ياهمان  دعب   31 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

کی وت  يارب  دوشیم  ماجنا  وا  ریدقت  قبط  هک  تسادـخ  تسد  رد  اهراک  دوخ ، تمحرب  ترخآ  ایند و  رد  دـشخب  تمالـس  تیفاع و  هجو 
میارب رتخد  کی  رـسپ و  کی  ادخ .» تکربب  راذگب  مان  همطاف  ار  رتخد  دّمحم و  ار  رـسپ  دش  دـهاوخ  دـلوتم  هَّللا  ءاش  نا  رتخد  کی  رـسپ و 

دراو متفر  هکمب  هدیقع  نیمه  رب  مدوب و  بهذم  یفقاو  نم  تفگ : لاضف  نب  یلع  نب  نسح  نویع : دوب . هدومرف  هک  روط  نامه  دش  دـلوتم 
نید ياههار  نیرتهب  هب  ارم  تسیچ  نم  میمـصت  رظن و  ینادیم  وت  ایادـخ  متفگ  هدز  مزتلمب  گنچ  دـش  ادـیپ  يرکف  ملد  رد  مدـش  هک  هکم 

تیاقآ زا  متفگ  مالغب  مداتسیا و  هناخ  برد  مدمآ  هنیدمب  مالّسلا . هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  مورب  هک  تشذگ  ملدب  نینچ  امرف . تیاده 
مدـش دراو  وش . لخاد  هریغم  نب  هَّللا  دـبع  دومرفیم  مدینـش  ار  ماما  يادـص  تسا  هناخ  برد  قارع  یلاـها  زا  يدرم  وگب  ریگب  هزاـجا  میارب 
تجح وت  هک  مهدیم  تداهـش  متفگ  دومن . تتیاده  دوخ  نیدب  درک و  باجتـسم  ارت  ياعد  دـنوادخ  دومرف  داتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه 

تـساوخرد نم  زا  ثعـشا  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  سابع  تفگ  ءاشو  ج 2 ص 219 - اضرلا : رابخا  نویع  یقلخ . ناـیم  رد  وا  نیما  ادـخ و 
تـسدب ادابم  دـنک  هراپ  ار  نآ  هماـن  ندـناوخ  زا  سپ  داتـسرف  شیارب  وا  ياهماـن  تقو  ره  مهاوخب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  هک  درک 

ضرع دـنک  هراپ  ار  شیاههمان  هک  ار  سابع  ياضاقت  نم  زونه  درک  ياهماـن  نتـشونب  عورـش  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـتفایب . يرگید 
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اضر ترضح  تمدخ  متشاد  میمـصت  تفگ  یطنزب  نویع : منکیم » هراپ  مناوخیم  ار  شاهمان  نم  یتقو  وگب  تتـسودب  : » تشون مدوب  هدرکن 
يراد لاس  دنچ  دومرف  هدرک  هاگن  نم  تروصب  تقد  اب  متسشن  شلباقم  مدش و  دراو  یتقو  دراد  لاس  دنچ  مسرپب  مدیسر  هک  مالّـسلا  هیلع 
متـشاد میمـصت  مسق  ادخب  موش  تیادف  مدرک  ضرع  تسا . لاس  ود  لهچ و  ارم  مرتگرزب  وت  زا  نم  دومرف  ردـق ...  نیا  موش  تیادـف  متفگ 

: تفگ کـلام  نب  ضیف  نویع : مداد . ار  تباوج  دوـمرف  منکب  امـش  زا   32 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ار  لاؤس  نیمه 
ماما منک . لاؤس  وا  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هب  عجار  متشاد  میمـصت  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هک  درک  لقن  ینئادم  ناروز 

میمـصت هک  يزیچ  دوبن  ماـما  هَّللا  دـبع  مدآ  نب  دّـمحم  دومرف : میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لـبق  تشاذـگ  دوخ  هنیـس  يور  تفرگ و  ارم  تسد 
مدیسر مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگیم  یسابع  ماشه  تفگ  ینیطقی  نویع : شسرپ . زا  لبق  داد  حیضوت  میارب  متشاد  ار  شلاؤس 
تیانع نمب  دوخ  ياهسابل  زا  هماج  ود  دـشیم و  مضراع  هک  يرـسدرد  يارب  دـیامرف  فطل  نمب  یئاـعد  منک  تساوخرد  متـشاد  میمـصت 
تکرح ياج  زا  مدرک  شومارف  دوخ  تجاح  زا  داد  ار  مباوج  مدرک  لاؤس  هلأسم  دنچ  مدش و  دراو  هک  نیمه  مدنبب . مارحا  نآ  رد  دـیامرف 

ود دعب  دناوخ  اعد  تشاذگ و  مرـس  يور  تسد  متـسشن  شیوربور  نیـشنب  دومرف  منک  یظفاحادخ  عادو و  متـساوخ  موش  جراخ  ات  مدرک 
«1  » يدیعـس هماج  ود  هکم  رد  تفگ : یـسابع  دـنبب . مارحا  هماج  ود  نیا  اب  دومرف  درک  تیانع  نمب  تساوخ و  ار  دوخ  ياههماج  زا  هماـج 
، مدیـسر مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  مدمآ و  هنیدـمب  تشگزاب  رد  متفاین  مدرک  صحفت  هچ  ره  مرـسپ  يارب  مرخب  مدرک  وجتـسج 
رد تفگ : یسوم  نب  نیـسح  نویع : دومرف . فطل  نمب  گنراگنر  متـساوخیم  نم  هک  يروط  نامهب  يدیعـس  هماج  ود  یظفاحادخ  زا  سپ 
زا یتقو  تشادن  دوجو  يربا  نامـسآ  رد  زور  نآ  شیاهکلم  زا  یکی  بناجب  میدـش  جراخ  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ 

دومرف میرادن  یکاب  ناراب  زا  درادن  دوجو  يربا  تسین  ینارابب  جایتحا  میدرک  ضرع  دیاهتـشادرب ، یناراب  دوخ  اب  دومرف  میدش  جراخ  رهش 
اـضر ماما  ترـضح  یناگدنز  ندیرابب  عورـش  دش و  دنلب  يربا  هک  میدوب  هدومیپن  هار  يزیچ  دمآ . دهاوخ  ناراب  زورما  ماهتـشادرب  نم  یلو 
نارهم نب  یـسوم  نویع : دوب . هدـش  سیخ  ام  ياهـسابل  مامت  میدیـسرت  دوخ  ناج  رب  هک  دـیراب  یناراـب  ناـنچ  درک   33 ص : مالـسلا ، هیلع 

« درک تیانع  حلاص  يرسپ  وتب  دنوادخ  : » تشون وا  باوج  رد  شرسپ  يارب  دنک  اعد  درک  اضاقت  تشون  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  ياهمان 
ینیدم قرعب  فورعم  دردب  التبم  مدش  رم  نطب  دراو  تفگ : لیـضف  نب  دّمحم  نویع : داد . واب  ادـخ  يرگید  رـسپ  تفر  ایند  زا  شرـسپ  نآ 

مدش رم  نطب  دراو  یتقو  مدرک  ضرع  یتحاران  ارچ  دومرف  مدیسر . مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هنیدم  رد  میاپ  ولهپ و  رد  مدیدرگ 
دیلام نآ  رب  ناهد  بآ  دـناوخ و  يزیچ  هناش  ریز  درکیم  درد  هک  میولهپ  زا  یئاجب  درک  هراشا  اـپ . ولهپ و  زا  مدـیدرگ  ینیدـم  قرعب  ـالتبم 

دوش و يدردب  التبم  ام  نایعیـش  زا  کی  ره  تسا : هدومرف  رقاب  ترـضح  دومرف  درک  میاپب  زین  یهاگن  دـش . فرطرب  وت  یتحاران  نیا  دومرف 
تفگ مثیه  دش . دهاوخن  بوخ  میاپ  درد  تقو  چیه  مسق  ادخب  متفگ : دوخ  اب  دسیونیم  ار  دیهـش  رازه  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دشاب  ابیکش 
زونه نم  دـمآ  اضر  ترـضح  فرط  زا  رفنکی  مدروآ  یئاههمان  بابـسا و  يرادـقم  تفگ  دـشار  نب  نسح  نویع : دـیگنلیم . دوب  هدـنز  ات 

يرتفد لزنم  رد  نم  تسرفب . اـم  يارب  تسا  وت  شیپ  يرتـفد  دـیامرفیم  اـضر  ترـضح  تفگ  متـسرفب  شیارب  اـت  مدوب  هدوشگن  ار  اـههمان 
کیپ دماین . متـسدب  يزیچ  متفاین و  متـسج  هچ  ره  دـیوگیمن  دوخیب  وا  نوچ  میرادـن  يزیچ  نینچ  هکنیا  اب  منک  وجتـسج  متفگ  متـشادن .

متـسنادیم هکنیا  زج  مدوب  هدـیدن  البق  هک  دروخ  ممـشچب  يرتفد  مدرک  زاب  ار  اـهراب  زا  یـضعب  تسیاـب . متفگ  تفرگ  تشگزاـبب  میمـصت 
هیلع اضر  ترضح  تفگ  يرصم  دّمحم  وبا  نویع : مداتـسرف . شیارب  ار  رتفد  دهاوخیمن  دشاب  هتـشادن  تقیقح  هک  ار  يزیچ  اضر  ترـضح 
ادـخ یتقو  ات  تشون  باوج  رد  مورب . تراجت  يارب  رـصم  بناجب  دـهد  هزاجا  مدرک  اضاقت  هتـشون  ناـشیا  تمدـخ  ياهماـن  دـمآ . مالّـسلا 

متساوخ هزاجا   34 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  هتـشون  همان  زاب  دیـسر  موس  لاس  مدنام  لاس  ود  نامب  اج  نیمه  دهاوخب 
رد انمض  مدرب  ناوارف  دوس  رفس  نیا  رد  مدش  جراخ  درک . دهاوخ  رییغت  عضو  دیامرفیم  ظفح  ارت  دنوادخ  تکرب  اب  ورب  تشون : باوج  رد 
نب دمحا  دوخ  يومع  زا  یفوک  قاحسا  نب  دّمحم  نویع : مدوب . هدوسآ  بوشآ  نیا  زا  نم  هک  داتفا  قافتا  یجرم  جره و  شاشتغا و  دادغب 

ماجنا يارب  هکمب  هدش . توف  نم  زا  هچب  هدراهچ  هدزیـس  دودح  رد  دنامیمن  هچب  نم  يارب  تفگ : هک  درک  لقن  یخرک  هثراح  نب  هَّللا  دـبع 
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مدیسوب ار  شتسد  هدرک  مالس  تشاد  نت  رد  گنرلگ  ینهاریپ  دمآ  نم  فرطب  ماما  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  متفر  جح 
دومرف درک  اعدب  عورش  هاگنآ  تخادنا  ریزب  رـس  یتدم  مدومن  دنزرف  ندنامن  هدنز  زا  تیاکـش  سپـس  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  هلأسم  دنچ  و 

ود نآ  دوجو  زا  یگدنز  لوط  رد  دهدب  وتب  ادخ  زین  رگید  هچب  دوش و  دـلوتم  تیارب  يراد  لمح  رد  يدـنزرف  هک  تشگزاب  رد  مراودـیما 
هک منز  مدید  متـشگزاب  هکم  زا  تفگ  تسا . رداق  يراک  ره  رب  وا  دنکیم  دیامن  باجتـسم  ار  یئاعد  دهاوخب  یتقو  ادـخ  يوشیم  دـنمهرهب 

هینک متشاذگ و  مان  دّمحم  دیئاز  يرگید  رسپ  دش  هلماح  زاب  دعب  متشاذگ  مان  میهاربا  ار  وا  هک  دیئاز  يرـسپ  تسا  هلماح  دوب  ماهلاخ  رتخد 
سپ متفر  هکمب  دندش  ضیرم  مه  اب  ود  ره  لاس  راهچ  تسیب و  زین  نسحلا  وبا  دوب  هدـنز  لاس  دـنچ  یـس و  میهاربا  مداهن  نسحلا  وبا  ار  وا 

دّمحم هام  رخآ  رد  تفر و  ایند  زا  میهاربا  هام  لوا  دوب  هدنز  میهاربا  رگید  هام  ود  نم  نتـشگرب  زا  دعب  دندوب  هدشن  بوخ  زاب  تشگزاب  زا 
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  دعـس  نب  دعـس  نویع : هامکی . رگم  دنامیمن  يدنزرف  البق  وا  يارب  تفر  ایند  زا  شدوخ  دعب  مین  لاس و  کی 

روط نامه  تسین  نآ  زا  ياهراچ  هک  شاب  يرفس  هدامآ  نکب و  ار  دوخ  تیصو  ادخ  يهدنب  دومرف  هدرک  يدرمب  هاگن  ناشیا  هک  درک  لقن 
ماما ترـضح  یناگدنز  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  ینم  رد  تفگ  رفاسم  اضرلا : رابخا  نویع  تفر . ایند  زا  دعب  زور  هس  دش 

رـس رب  هچ  لاسما  دننادیمن  اهنیا  دناهراچیب  ردـقچ  دومرف : دـندش  در  کمرب  لآ  زا  یهورگ  اب  دـلاخ  نب  ییحی   35 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 
مهب ار  دوخ  ناتـشگنا  تسا  نم  تشگنا  ود  نیا  دـننام  هک  تسا  نوراه  نم و  ناتـساد  رتبیجع  همه  زا  دومرف  سپـس  دـمآ . دـهاوخ  اهنآ 
یلع نب  نسح  اضرلا : رابخا  نویع  میدرک . نفد  نوراه  يولهپ  ار  بانج  نآ  ات  میدـیمهفن  ار  ماـما  هلمج  نیا  ینعم  تفگ  رفاـسم  دینابـسچ 
ءابآ تایاور  هک  ياهمان  رد  ار  لئاسم  نآ  متشادن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماماب  عطق  زونه  مدوب  هتـشون  ار  يدایز  لئاسم  تفگ  ءاشو 

رد ار  همان  میامن . شیامزآ  منک و  ادـیپ  نیقی  ناشیا  تماـما  دروم  رد  متـشاد  لـیم  متـشاذگ  دوب  هتـشون  نآ  رد  رگید  ياـهزیچ  شمارگ و 
هزاجا رکفب  متسشن  هشوگ  کی  منک . شمیدقت  ار  همان  منک  ادیپ  ار  یتولخ  تیعقوم  متشاد  میمـصت  متفر  ناشیا  لزنمب  هدرک  ناهنپ  نیتسآ 

هک مدرکیم  رکف  نم  هک  نیب  ناـمه  رد  دـندرکیم  تبحـص  دـندوب و  هتـسشن  ياهدـع  هناـخ  رد  مدوب  ناـشیا  تمدـخ  ندـش  دراو  نتفرگ و 
سایلا رتخد  رـسپ  ءاشو  یلع  نب  نسح  امـش  زا  کیمادک  دز  ادص  تشاد  ياهمان  تسد  رد  هدـش  جراخ  هناخ  زا  یمالغ  موش  دراو  هنوگچ 

وتب ار  هماـن  نیا  دـناهداد  روتـسد  تفگ  يراد  راـک  هچ  متـسه  ءاـشو  یلع  نب  نسح  نم  متفگ ، هدرک  تکرح  ياـج  زا  نم  تسا . يدادـغب 
باوج کی  کی  مسرپب  متـساوخیم  هک  یلئاسم  مامت  مسق  ادخب  مدید  مدرک  ندناوخب  عورـش  متفر و  ياهشوگب  هتفرگ  ار  همان  ریگب . مهدب 

مالغ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : ءاش  و  نویع : مدرک . كرت  ار  هفقاو  بهذم  مدرک و  ادیپ  ناشیا  تماماب  عطق  عقوم  نیا  رد  دوب  هداد 
مالغب متـشون و  همان  باوج  رد  عون . نالف  زا  تسرفب  میارب  لحم  نالف  ياههماج  زا  ياهماج  دوب  هتـشون  همان  رد  داتـسرف  ياهمان  اب  ار  دوخ 

مالغ زاب  ماهدیدن   36 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ياهماج  عون  نینچ  مرادـن و  تاصخـشم  نیا  اب  ياهماـج  متفگ  زین 
هدومرف هدنادرگرب و  ار  وا  موس  هبترم  يارب  مرادن  نم  عون  نیا  زا  متفگ  مداتـسرف و  ار  مالغ  نک . وجتـسج  وت  تسا  هدومرف  تفگ  تشگرب 

دوب هتشاذگ  تناما  نم  شیپ  یکی  هماج  عون  نآ  زا  يدرم  تفگ  ءاشو  یلع  نب  نسح  تسه . وت  شیپ  رد  عون  نآ  زا  نک  وجتـسج  وت  دوب 
هدرک ادـیپ  ار  نآ  دوب  اهـسابل  ریز  هک  یناد  هماـج  رد  هرخـالاب  اـت  مدرک  وجتـسج  متـشاد  هچ  ره  مدوب  هدرک  شومارف  نم  یلو  مشورفب  هک 
ضرع دیسر  شتمدخ  یفریـص  دلاخ  نب  نیـسح  مدوب . مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : ییحی  نب  ناوفـص  نویع : مدرب . شیارب 
درکن عناق  ار  وا  ماما  شیامرف  نیا  هدـم  تسد  زا  یتسج  ار  یتمالـس  اـج  ره  دومرف  مورب . « 1  » ضوع اب  مراد  میمـصت  نم  موش  تیادف  درک 
مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : مهج  نبا  ص 231 - دانـسالا : برق  دـنتفرگ . ار  شلاوما  مامت  اهدزد  هار  نیب  رد  تفر . ضوعا  بناـجب 

دمآ شیپ  ددـنویپیم » عوقوب  هثداح  امـش  لحم  رد  هاـم  راـهچ  زا  سپ  : » نومـضم نیاـب  تشون  میارب  ياهماـن  هکم  زا  نم  تشگزاـب  زا  سپ 
اـضر ترـضح  هک  درک  لقن  لیئارـسا  نب  میهاربا  تفگ  دش  عقاو  اهنآ  رارف  ریبز و  نارای  ندش  هتـشک  دادغب و  نایرج  میهاربا و  نبا  دّمحم 

لاس لهچ  زا  سپ  ترمع  زا  لاس  لهچ  تشذگ  زا  سپ  رگم  دش  دهاوخن  دلوتم  يدـنزرف  تیارب  هتفگ  نمب  ماهدـید  باوخ  رد  نم  دومرف 
: حیـضوت دـش . دـهاوخ  دـلوتم  تیارب  ياهدرک  يرادـیرخ  نازرا  تمیقب  هتفای و  رییغت  شگنر  تسا  هناـشن  نیا  ياراد  هک  ینز  زا  يدـنزرف 
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میهاربا نب  دّـمحم  دـیدرگ  نیما  ندـش  هتـشکب  رجنم  هک  داتفا  قافتا  نیما  نومأم و  نیب  هک  یگنجب  تسا  هراشا  میهاربا  نب  دّـمحم  ناـیرج 
. راک يادـتبا  رد  تسا  نیما  ندـش  زوریپ  هب  هراـشا  ماـما  شیاـمرف  نیا  نومأـم  نادـنزرف  زا  بیـسم  نب  ریهز  دوب و  نیما  ناراـی  زا  یئاـقیرفا 

متفر هیـسداق  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لابقتـساب  تفگ : رـصن  یبا  رـسپ  رئاصب :  37 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز 
. جراخب برد  کی  هناخنامهمب و  برد  کی  دـشاب  برد  ود  ياراد  هک  نک  هراجا  هناخ  کی  میارب  دومرف  مدرک  مالـس  هدیـسر  شتمدـخ 
هچ ره  داتـسرفیم و  ار  یـسک  بترم  نآرق . کـی  تشاد و  راـنید  يرادـقم  هک  داتـسرف  ياهسیک  میارب  تسا  رتظوفحم  دـشاب  رگا  روط  نیا 

« نکی مل   » هروسب ممـشچ  مدرک  زاـب  هک  نیمه  مناوخب  اـت  مدوشگ  ار  نآرق  مدوب  اـهنت  هک  زور  کـی  مدرکیم  هیهت  رازاـب  زا  نم  تساوخیم 
مدـیمهفن يزیچ  ندـناوخب ، مدرک  عورـش  تسه . دراد ، دوجو  یلومعم  ياهنآرق  رد  هچنآ  ربارب  دـنچ  هروس  نیا  رد  مدرک  هدـهاشم  داـتفا 

اب هلاوح  کـی  دوخ  هارمهب  هک  دـش  دراو  نم  نتـشون  زا  لـبق  يرفاـسم  منک . لاؤـس  میـالوم  زا  مسیوـنب و  متـساوخ  متـشادرب  ملق  ذـغاک و 
اب تسرفب  شیارب  نزب و  رهم  ار  نآ  دنبب و  هچراپ  نیا  رد  ار  نآرق  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ  دوب . هدروآ  ماما  رتشگنا  خن و  يرادـقم 

دوب نابایب  هب  فرـشم  هک  ياهمـشچ  رانک  ءارمح  رد  تفگ : يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  رئاـصب : مداد . ماـجنا  ار  روتـسد  نیا  تفگ  رتشگنا .
زا تسد  دیآیم  تعرسب  يدرم  دومن  هدهاشم  درک  دنلب  رس  عقوم  نیا  رد  دوب  رضاح  اذغ  مدوب . هتسشن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ 

تخادـنا ریزب  رـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفر  ایند  زا  يریبز  تراشب ! اقآ  تفگ : دراو  هزاـت  هدومن  تکرح  اـج  زا  دیـسر  درم  نآ  دیـشک . اذـغ 
ادخب دومرف  دعب  دوبن  شهانگ  نیرتگرزب  هک  دنداد  ماجنا  یهانگ  بشید  دومرف : هتشادرب  رـس  هاگنآ  دش  درز  شتروص  درک  رییغت  شگنر 
یتدم زونه  دومن  ندروخ  اذغب  عورـش  درک و  زارد  تسد  سپـس  دـندیدرگ . منهج  لخاد  دـندش و  قرغ  ناهانگب  یگدولآ  هطـساوب  مسق 

دوب هدروخ  بارش  ردقنآ  درک  ضرع  دوب ؟ هچ  شگرم  ببس  دومرف  درم . يریبز  موش  تیادف  درک  ضرع  هدمآ  شمالغ  هک  دوب  هتـشذگن 
ترضح یناگدنز  دنچ  مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ : یفریـص  ضیف  نب  دّمحم  رئاصب : درم . رمخ  برـش  ترثک  زا  هک 

شیپ متفر  مدش و  جراخ  شتمدخ  زا  دش  مشومارف  منک  لاؤس  زین  حالـس  زا  متـشاد  میمـصت  مدرک  لاؤس   38 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما 
دننام نم  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : هتشون  هک  هدروآ  ياهمان  دمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  مالغ  مدید  عقوم  نیا  رد  ریشب  نب  نیـسحلا  وبا 

سرخا يزور  تفگ : لالح  رمع  نب  دمحا  رئاصب : تسا .) نم  دزن  زیت  حالس  ینعی   ) تسه زین  نم  دزن  دوب  مردپ  دزن  هچ  ره  متـسه و  مردپ 
ممشچ هک  نیمه  مدیرخ . يدراک  مدش و  هکم  دراو  داد . تسیاشان  ياهتبسن  درک و  ینابزدب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تبـسن  هکم  رد 

هیلع اضر  ترـضح  يهمان  ناهگان  مداتـسیا  دجـسم  برد  ولج  مشکب . دش  جراخ  دجـسم  زا  یتقو  ار  وا  هک  مدرک  دای  ادـخب  مسق  داتفا  واب 
. تسا نم  لیفک  نابیتشپ و  ادخ  يرادرب  سرخا  زا  تسد  هک  وت  رب  دوخ  قحب  مهدیم  مسق  ارت  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دیـسر : مالّـسلا 

هدعو ارم  بترم  متشاد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  یتساوخرد  دروم  رد  مدرک  رارـصا  یلیخ  تفگ : یـسوم  نب  میهاربا  صاصتخا :
زین نم  تخرد  دنچ  ریز  دمآ  دورف  نالف . رـصق  کیدزنب  دیـسر  مدوب  شتمدخ  رد  نم  هنیدم . رادنامرف  لابقتـساب  دمآ  نوریب  يزور  دادـیم 
دعب دیـشک  نیمز  يور  یطخ  قالـش  اب  مرادـن . مهردـکی  نم  تسا و  کیدزن  دـیع  اقآ  مدرک  ضرع  دوبن . ام  اب  يرگید  سک  مدـش  نیئاپ 
تبیغ «. 1  » نک ناهنپ  يدرک  هدـهاشم  هچنآ  یلو  ربب  هرهب  نیا  زا  ریگب  دومرف  دروآ  نوریب  یئالط  شمـش  نآ  لـخاد  زا  دز و  نیمزب  تسد 

ياهمان تشاد  ار  هدیقع  نیمه  زین  دمحا  لآ  دندوب و  فقوب  دقتعم  اهنآ  تسا و  نارهم  لآ  زا  رـصن  یبا  نب  دـمحا  ص 51 - یسوط : خیش 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  متشون  ياهمان  تفگ  تفرگ  تخس  شیوخ  ياهلاؤس  رد  یلیخ  تشون  اضر  ترضح  يارب 

َیْمُْعلا يِدـْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َْتنَأَف  َأ  هیآ : نیا  هراب  رد  یکی  منکب  نآرق  زا  لاؤس  هس  مدیـسر  ناـشیا  تمدـخ  یتقو  متفرگ  میمـصت  39 و 
ارم همان  باوج  ُءاشَی . ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  هیآ  نیا  ِمالْـسِْإِلل و  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  هیآ  مود 

سپ مدوب  هدرک  شومارف  دوخ  یلبق  میمصت  زا  تقو  نآ  نم  دوب  هتشون  مسرپب  متـشاد  میمـصت  لد  رد  هک  یتایآ  نامه  همان  رخآ  رد  داد و 
مشاه وبا  جیارخ : متشاد . میمصت  لد  رد  هچنآ  زا  دمآ  مدای  دعب  تسین  نم  همان  باوجب  طوبرم  تمـسق  نیا  متفگ  دوخ  اب  همان  ندناوخ  زا 

هک تشاد  ریثأـت  تحت  ارم  ناـنچ  ماـما  لـالج  تبیه و  مدـش . هنـشت  یلیخ  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : يرفعج 
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درـس بآ  نک  لـیم  مشاـه  وبا  دومرف : هاـگنآ  دیـشون  ياهعرج  تساوخ  بآ  ماـما  عـقوم  نیا  رد  منک . بلط  بآ  شروـضح  رد  متـساوخن 
درآ دروآ  مالغ  روایب . رکش  بآ و  اب  درآ  يرادقم  دومرف : هدرک  مداخب  یهاگن  مدش  هنشت  تخس  هبترم  ود  زاب  مدیـشون  نم  تسا . یبوخ 

روخب ار  تبرـش  نیا  مشاه  وبا  دومرف  هاگنآ  بآ  اب  ار  درآ  ندرک  طولخم  زا  دعب  دیـشاپ  نآ  يور  زین  رکـش  يرادـقم  تخیر و  بآ  رد  ار 
متـشون و ياهمان  متـشاد  کش  اضر  ترـضح  تماـما  رد  مدوب و  نابهذـم  یفقاو  زا  نم  تفگ  یطنزب  جـیارخ : دربیم . نیب  زا  ار  شطع  هک 
ار دوخ  لاؤس  نیرتـمهم  هک  دوب  هتـشون  دیـسر  ماهماـن  باوج  مسیونب . متـشاد  هک  یلاؤس  نیرتـمهم  دـش  مشومارف  یلو  مدرک  لاؤـس  دـنچ 

ناتتمدخ دنکن  یتحاران  دیلوت  امـش  نم و  يارب  هک  یتقو  ملیام  مدرک  ضرع  دعب  مدرک  نیقی  ناشیا  تماماب  نم  یـسیونب . يدرک  شومارف 
مدـناوخ ناشیا  اب  ار  اشع  برغم و  زاـمن  مدیـسر و  شتمدـخ  داتـسرف  نم  يارب  يراوس  يهلیـسو  بورغ  کـیدزن  زور  کـی  تفگ  مسرب .

يدایز رادقم  ات  دادیم  ار  نآ  باوج  ماما  مدرکیم  یلاؤس  نم  زین  یهاگ  متـشونیم  نم  نداد و  حیـضوت  ار  یملع  لئاسم  میارب  درک  عورش 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دـباوخب . نآ  رد  یطنزب  دـمحا  اـت  رواـیب  مباوخیم  مدوخ  هک  یباوختخر  دومرف  مـالغب  تشذـگ  بش  زا 
دعب تسـشن  نم  اب  دمآ  داتـسرف و  میارب  ار  دوخ  يراوس  هلیـسو  ماما  تسین  نم  زا  رتهب  ایند  رد  یـسک  هک  تشذگ  ملدـب   40 ص : مالسلا ،

هاگنآ تسـشن  دـنک . تکرح  اج  زا  ات  تشاد  شیوخ  تسد  ود  رب  هیکت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  عقوم  نیا  رد  دومن  نم  هراـب  رد  ار  یفطل  نینچ 
تفر و شتدایعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش  ضیرم  ناحوص  نب  ۀعصعص  ینک  رخف  ماقم  نیا  هطـساوب  تناتـسود  رب  ادابم  دمحا  دومرف 
. دـنک تکرح  اـج  زا  تساوخ  هک  یعقوم  دومن  وا  تفطـالمب  عورـش  تشاذـگ و  شیناـشیپ  يور  ار  دوخ  تسد  دومرف  تیاـنع  واـب  یلیخ 
هک دوب  نیا  هطساوب  مدرک  هک  ار  اهراک  نیا  مامت  نم  ینک و  رخف  متشاد  اور  وتب  تبسن  هچنآب  عجار  دوخ  ناردارب  رب  ادابم  هعـصعص  دومرف 

ار يزیچ  هکنیا  لـثم  درب  نیمز  بناـجب  تسد  مدوـب  اـضر  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ  نسحلا  یبا  نب  لیعامـسا  جـیارخ : متـشاد . هـفیظو 
نمب شمـش  کی  رگا  متفگ  دوخ  اب  دـیدرگ  ناهنپ  اهالط  دیـشک  نیمزب  تسد  زاب  دـش  رادومن  ـالط  شمـش  دـنچ  عقوم  نیا  رد  دـیاشگیم 

نامزب طوبرم  اهنآ  رد  ام  فرصت  نیمز و  نئازخ  ندروآ  نوریب  ینعی  حیضوت : هدیـسرن . زونه  نآ  تقو  هن  دومرف  تسا . بوخ  یلیخ  دهدب 
ات مدمآ  رب  وا  يوجتسج  رد  دراد  یتجح  نیمز  يور  دنوادخ  مدینش  دنه  رد  تفگ : يدنه  لیعامـسا  وبا  جیارخ - تسا . مالّـسلا  هیلع  مئاق 

مدرک مالس  يدنه  نابزب  متشادن  دای  یبرع  هملک  کی  هکنیا  اب  مدیسر  بانج  نآ  تمدخ  دندرک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  یئامنهار  ارم 
نم مدرک  ضرع  دادیم . ار  مباوج  نابز  نامهب  زین  بانج  نآ  مدرکیم  تبحـص  ناشیا  اب  يدنه  نابزب  نم  داد ، باوج  مدوخ  هجهل  نامه  اب 
دعب متسه  تجح  نامه  نم  يرآ  دومرف  يدنه  نابزب  مدمآ ، رب  وا  يوجتـسج  رد  هداد  رارق  یتجح  برع  نایم  رد  دنوادخ  مدینـش  دنه  رد 

هاوخب ادخ  زا  مرادن  دای  یبرع  نم  مدرک  ضرع  منک  تکرح  ياج  زا  متساوخ  یتقو  مدیسرپ  متشاد  یلاؤس  ره  سرپب . یلیام  هچ  ره  دومرف 
يور رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  منک  تبحـص  مناوتب   41 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ات  دـنادرگ  علطم  نابز  نیاب  ارم 
تفاب مشیربا  يهماج  ود  مزینک  تفگ : ییحی  نب  یلع  نب  نسح  جیارخ : ندرک . تبحص  یبرعب  مدرک  عورـش  مد  نامه  زا  دیلام  نم  ياهبل 

. دراذـگب منادـمچ  لخاد  ار  هماج  ود  نآ  مداد  روتـسد  دوخ  مالغب  مدـنبب  مارحا  ود  نامه  رد  درک  اـضاقت  تشاذـگ و  میارب  هکم  رفـس  رد 
رد دشاب  حیحـص  منکیمن  نامگ  هک  تشذگ  ملد  رد  دعب  مارحا  يارب  متـساوخ  ار  هچراپ  ود  نآ  مدیـسر  هک  تسب  مارحا  دـیاب  هک  یلحمب 

متـشون و مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ياهمان  مدیـسر  هکمب  متـسب  مارحا  يرگید  هچراپ  اب  تهج  نیمهب  مدنبب  مارحا  ياهچراپ  نینچ 
هچ ره  دیـشکن  یلوط  هن . ای  دندنبب  مارحا  نآ  اب  تسا  زیاج  مسرپب  یمـشیربا  هماجب  عجار  هک  دش  مشومارف  یلو  مدرک  میدقت  زین  یئاهزیچ 

نیسح نب  یلع  جیارخ : دندنبب . مارحا  تفاب  مشیربا  هچراپ  اب  هک  درادن  یلاکشا  دوب  هتـشون  همان  رخآ  رد  دمآ و  شباوج  مدوب  هدرک  لاؤس 
هیلع اضر  ترضح  يارب  ياهمان  تفرگیم  هدروخ  ام  رب  هشیمه  هَّللا و  دبع  مانب  تشاد  ار  هئجرم  بهذم  هک  متشاد  يردارب  تفگ : ییحی  نب 
يراد تسود  وت  هک  یبهذمب  ددرگیمرب  يدوزب  تشون  باوج  رد  دیامرف . اعد  شیارب  مدومن  اضاقت  هدرک  ار  وا  تیاکش  متـشون و  مالّـسلا 

زا رتمک  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  دوشیم . دلوتم  يرـسپ  شیارب  دراد  هک  يزینک  زا  يدوزب  هک  ادخ  نید  اب  رگم  تفر  دهاوخن  ایند  زا  وا  و 
شیارب يزینک  زا  ماما  شیامرف  زا  سپ  تسا و  ام  هداوناخ  لیماف و  نیرتهب  زا  زورما  وا  قح  بهذـمب  تشگرب  هک  دیـشک  لوط  لاـس  کـی 
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نم اب  درک  عورـش  مدرک  مالـس  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : یقر  دّـمحم  وبا  جـیارخ : دـش . دـلوتم  هچب  رـسپ  نیمه 
هکنیا رگم  دـنک  ربص  الب  نآ  رد  هک  دـنکیمن  راـتفرگ  یئـالبب  ار  ینمؤم  هدـنب  دـنوادخ  دّـمحم  وبا  دومرف  نیب  رد  ندرک  لاؤس  تبحـصب و 

تبسانمیب ار  ماما  نخس  نیا  دوبن  راک  رد  ضرم  يرامیب و  زا  یتبحص  ماما  شیامرف  زا  لبق  تفگ  داد . دهاوخ  شاداپ  واب  يدیهش  هزادناب 
مراذـگیم مارتحا  واب  هک  يدرم   42 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  اب  متفگ  ماهدنمرـش . هک  مدز  یفرح  دوخ  اب  متـسناد 

صخرم شتمدـخ  زا  هدرک  عادو  ار  ماما  تسین . فرح  نیا  ياج  هکنیا  اـب  دروآیم  ناـیمب  يراـمیب  زا  نخـس  نیب  رد  یلو  منکیم  تبحص 
مدرک هک  تسا  یئوجبیع  هطـساوب  نیا  متفگ  دوخ  اب  تفرگ  درد  میاپ  بش  نامه  زا  دندوب  هدرک  تکرح  مدیـسر  دوخ  ناتـسودب  مدـش و 

هک دش  یگرزب  تحارج  درک و  كرچ  مدیـسر  هک  هنیدمب  دمآ  ماما  شیامرف  زا  مدای  دشیم  دیدش  شمرو  هتـسویپ  درک و  مرو  حبـص  ادرف 
دمآ شیپ  نیمه  هطـساوب  دروآ  نایمب  يرامیب  زا  نخـس  هک  یـشیامرف  نآ  مدـیمهف  مدوب  هتخادـنا  باوخ  زا  ار  مناتـسود  دربیمن و  مباوخ 

: جـیارخ تفرب . ایند  زا  دـش و  يرامیب  نیا  راتفرگ  اپ  ود  ره  رد  سپـس  دـش  بوخ  دـعب  تفگ  يوار  مدوب . يرتسب  هام  هدزناـپ  زا  شیب  دوب .
هلماح منز  مدمآ  یتقو  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  دوب  هلماح  منز  متفر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : هرمع  نب  دمحا 

یلع مراد  میمـصت  نم  مدرکـضرع  راذگب  رمع  ار  شمـسا  یلو  تسا  رـسپ  وا  دومرف  دـنک  تیانع  نمب  يرـسپ  دـنوادخ  دـیئامرفب  اعد  دوب 
یلع هک  دوب  هدش  دلوتم  میارب  يدنزرف  مدش  هفوک  دراو  راذگب . رمع  هن . دومرف : ماهدرک . ار  مسا  نیمه  شرافـس  زین  ماهداوناخب  مراذـگب و 
هیلع ماما  مدیمهف  مینکیمن  لوبق  دـنیوگب  وت  هراب  رد  هچ  ره  رگید  دـنتفگ  ناگیاسمه  متـشاذگ  رمع  مدرک  ضوع  ار  وا  مان  یلو  تشاد  مان 
منز مدرکـضرع  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ  حلاص  نب  رکب  جـیارخ : مدوخ . زا  دوب  هجوتم  رتهب  ارم  حالـص  مالّـسلا 

عقوم رد  دیازیم  ولقود  تنز  دومرف  دـیامرف . ینازرا  نمب  يرـسپ  دـنوادخ  هک  دـیئامرفب  اعد  تسا  هلماح  هک  تسا  نانـس  نب  دّـمحم  رهاوخ 
ما ار  يرگید  راذـگب و  مان  یلع  ار  یکی  دومرف  هدز  ادـص  ارم  مراذـگب  یلع  دّـمحم و  ار  ود  نآ  مسا  متفرگ  میمـصت  دوخ  اب  ندـش  جراخ 
ما متفگ  مردامب  متـشاذگ . مان  ار  اهنآ  داد  روتـسد  هک  يروط  نامه  دوب  هداد  رتخد  کی  رـسپ و  کی  نمب  دنوادخ  مدش  هفوک  دراو  رمع .

اضر ترـضحب  تفگ  رفاسم  جیارخ : هدوب . رمع  ما  شمان  نم  ردام  تفگ  تسیچ   43 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رمع 
هداوناـخ اـم  زا  یئوگب  تسار  رگا  دومرف  دوب  نآ  لـخاد  هجوـج  لـهچ  هک  نیمز  يور  ار  یـسفق  تروـص  مدـید  باوـخ  رد  مدرک  ضرع 

: جـیارخ دیـشک . لوط  وا  مایق  زور  لهچ  درک و  مایق  ابطابط  میهاربا  دـنکیمن . یگدـنز  رتشیب  زور  لـهچ  هک  درک  دـهاوخ  جورخ  یـصخش 
هدرک عمج  ار  ماهداوناخ  دـننک  جراخ  هنیدـم  زا  دنتـساوخ  ارم  یتقو  دومرف  ناسارخ  رد  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ءاـشو 

: جیارخ مدرگیمن . رب  رفس  نیا  زا  رگید  نم  متفگ  سپـس  مداد  اهنآب  رانید  رازه  هدزاود  دعب  مونـشب  ار  اهنآ  هیرگ  ات  دننک  هیرگ  میارب  متفگ 
بجعت تسنادـیم و  اجیب  ار  دایرف  نیا  دینـشیم  ارم  يادـص  هک  یـسک  هَّللا  لوسر  اـی  نتفگب  مدرک  عورـش  دـیزگ  یبرقع  ارم  تفگ  ءاـشو 

چیهب یلو  مدوب  هدید  ار  مرکا  ربمغیپ  باوخ  رد  نم  تفگ  تسا . هدـید  ار  مرکا  ربمایپ  ادـخب  دومرف  واب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درکیم 
ثحب اقآ  نآ  تماما  دروم  رد  ام  هک  یلاح  رد  دش  در  ام  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : ۀـمربش  نب  هَّللا  دـبع  جـیارخ : متفگن . سک 
يدـیز ود  ره  یلو  میدوب  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  دوب  همرب  یلاـها  زا  هک  جارـس  بوقعی  نب  میت  نم و  دـش  جراـخ  هکنیا  زا  سپ  میدرکیم 

دومن وهآ  هرب  کیب  هراشا  اضر  ترـضح  دش  ادـیپ  وهآ  ياهلگ  ناهگان  میدیـسر  نابایب  نایم  یتقو  میدوب  ناشیا  تماما  فلاخم  بهذـم و 
وهآ هرب  داد  دوخ  مالغ  تسدب  هدرک  دنلب  دیلام و  تسد  اب  ار  وا  رـس  تفر و  ولج  اضر  ترـضح  داتـسیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوربور  ات  دمآ 

ناـمیا هَّللا  دـبع  دوـمرف : دـعب  دـش . مارآ  هک  تفگ  ینخـس  وا  اـب  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  دوـخ . ناـهارمه  شیپ  ددرگرب  هـک  دزیم  اـپ  تـسد و 
وهآ درگرب . دومرف  وهآ  هب  دـعب  مدرک  هبوت  متـشاد  هک  یبهذـم  زا  نم  قلخ  رب  ادـخ  تجح  ماما و  امـش  اـقآ  ارچ  مدرک  ضرع  يروآیمن .

44 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دیلام و  مالّـسلا  هیلع  ماماب  ار  دوخ  دوب  يراج  کشا  شنامـشچ  زا  هک  یلاح  رد  تفر 
ارم دـیوگیم  دومرف : دـننادیم  ربماـیپ  دـنزرف  ربمغیپ و  ادـخ و  مدرک  ضرع  دـیوگیم ؟ هچ  ینادیم  دومرف : اـضر  ترـضح  درک . یئادـص 

يزور تفگ : نارهم  نب  لیعامسا  جیارخ : مدش . نوزحم  مدرگرب  يداد  روتسد  یتقو  دروخ  یهاوخ  متشوگ  زا  هک  مدش  راودیما  یتساوخ 
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مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  یتقو  تفگ  دـمحا  میدرک  ثحب  ءایرـص  رد  مه  اـب  اـضر  ترـضح  نس  هراـب  رد  یطنزب  دـمحا  نم و 
بانج نآ  تمدخ  هدش . مشومارف  یلو  مسرپب  ماهتشاد  میمـصت  اهراب  نم  مینک  لاؤس  بانج  نآ  دوخ  زا  دروم  نیا  رد  روایب  مدای  میدیـسر 

لاس راهچ  لهچ و  نم  اما  دومرف  لاس  هن  یـس و  درک  ضرع  يراد  لاس  دنچ  تفگ : دمحاب  دومرف  هک  یفرح  نیلوا  میدرک  مالـس  هدیـسر 
سرتب ادـخ  زا  متفگ  واـب  دوب  زین  بهذـم  یفقاو  يدرم  اـم  هارمهب  مدوب و  يدرم  شیپ  ورم  رد  تفگ : ءاـشو  یلع  نب  نسح  جـیارخ : مراد .

ود نک و  لـسغ  ریگب و  هزور  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـشراهچ و  زور  درک  نشور  تیـالو  رونب  ار  ملد  دـنوادخ  دـعب  مدوـب  وـت  لـثم  مهنم 
هدیسر رتولج  اضر  ترضح  همان  مدمآ  هناخب  یتقو  یسانشب  ار  ماما  هک  دنک  یئامنهار  ارت  باوخ  رد  هک  هاوخب  ادخ  زا  ناوخب  زامن  تعکر 

تیئامنهار هاوخب  وا  زا  نک و  شیاتـس  ار  ادـخ  متفگ  هتفر  وا  شیپ  میامن  ناـشیا  تماـماب  توعد  ار  درم  نآ  درکیم  رما  ارم  نآ  رد  هک  دوب 
هبنش زور  نکن . شومارف  اعد  هزورب و  عجار  مدرک  هیـصوت  هک  يراک  نامه  متفگ  هداد  حیـضوت  شیارب  ار  اضر  ترـضح  همان  نایرج  دنک 

بـشید تفگ : يدـیمهف  اجک  زا  مدیـسرپ  تسا  بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یماما  وا  هک  مهدـیم  یهاوگ  تفگ : هدـمآ  نم  شیپ  هاـگرحس 
. درادن ربخ  وا  لاح  زا  ادخ  زج  یسک  هک  نکم  لایخ  نینچ  ینک  فارتعا  تقیقحب  دیاب  ادخب  میهاربا  دومرف : دمآ  مباوخ  رد  اضر  ترضح 

هاگن تسا . رام  ود  همـشچ  نیا  رد  نیبب  نک  تکرح  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن  رفاسم  زا  جیارخ :
یناگدـنز دومرف : نمب  مرکا  ربـمغیپ  مدـید  باوـخ  رد  ار  عـضو  نیا  نم  دوـمرف  يرآ  مدرک  ضرع  تسا  همـشچ  رد  راـم  ود  مدـید  مدرک 

: جـیارخ تفر . ایند  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  تسا  رتهب  تیارب  هدـیدرگ  هدامآ  وت  يارب  اـم  دزن  هچنآ   45 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
تـشاد جـح  میمـصت  دوب  اجنآ  رد  دیـشرلا  نوراه  میدیـسر  هک  هنیدـمب  میدـش  جراخ  هکم  دـصقب  ام  تفگ : سنوی  نب  لضف  ص 307 -

: تفگ هدمآ  مالغ  دوب . هدرتسگ  هرفـس  دنتـشاد و  روضح  ناتـسود  زا  یهورگ  هک  یعقوم  رد  دمآ  نم  ندیدب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ترضح مدید  مدش  نوریب  قاطا  زا  يدازآ . وت  دشاب  مسانـشیم  نم  هک  نسحلا  وبا  نامه  رگا  متفگ  دهاوخیم . هزاجا  نسحلا  وبا  مانب  يدرم 

هلاوح وتب  رانید  رازه  هد  دیز  نب  نیـسح  يارب  نینمؤملا  ریما  دومرف  اذغ  زا  سپ  دـش  لخاد  دـیئامرفب  مدرک  ضرع  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر 
حالص امش  رگا  تفر  دهاوخ  متـسد  زا  مهدب  ار  لوپ  نیا  رگا  درادن  نم  شیپ  یلوپ  نینچ  ادخب  مسق  مدرکـضرع  هدب  واب  ار  لوپ  نیا  هداد 

ار لوپ  نآ  یـسرب  دوخ  نطوب  هکنیا  زا  لبق  درک  دـهاوخ  تشگرب  وتب  هدـب  واب  ار  لوپ  نیا  دومرف : مهدـیم . ماجنا  دـیئامرفب  هچ  ره  دـینادب 
مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  تفگ  لـالح  رمع  نب  دـمحا  جـیارخ : درک . تشگرب  نمب  دوب  هدومرف  هک  يروـط  ناـمه  مداد 

دنوادـخ دیـسر  دـهاوخن  یتحاران  چـیه  وا  فرط  زا  ارم  دومرف  دوب ) نوراـه  شروظنم   ) مراد میب  امـش  رب  صخـش  نیا  زا  نم  موش  تیادـف 
مه لیف  رگا  دـنکیم  يرادـهگن  تادوجوم  نیرتفیعـض  هلیـسوب  ار  نیمزرـس  نیا  دـنوادخ  دـیوریم  اجنآ  رد  ـالط  هک  دراد  یئاـهنیمزرس 

مدوب هدینش  ار  ثیدح  لاؤس  نیا  زا  لبق  تساجک  نیمزرـس  نآ  مدرک  لاؤس  ماما  زا  نم  تفگ : ءاشو  دناوتیمن . دنک  روبع  اجنآ  زا  دهاوخب 
ندرگ رد  یقوط  هک  دراد  دوجو  گنـس  هیبش  یگرزب  ياههچروم  نیمزرـس  نآ  رد  دیوریم  الط  اجنآ  رد  هک  تسا  تبت  خلب و  نیب  دـنتفگ 

ياهبکرم هلیـسوب  یهاگ  دنیآیم  نوریب  زور  دنوشیم و  یفخم  دوخ  هنال  رد  بش  نارگیدب ، دسر  هچ  دنکیمن  روبع  اجنآ  زا  هدنرپ  دنراد 
ار ناشراب  دـنهدب  یفلع  بآ و  اهنآ  هب  هکنیا  نودـب  دـنیامنیم  روبع  لـحم  نیا  زا  دـننکیم  یط  بش  کـی  رد  ار  خـسرف  یـس  هک  يراوس 

دننکیم بیقعت  هلفاق   46 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  زا  اههچروم  دندرگیم . جراخ  نیمزرـس  نیا  زا  دننکیم و  نیگنس 
ار اههچروم  نیا  دـناهدرک  هدامآ  البق  هک  یتشوگ  هلیـسوب  یهاگ  دـنراد  تعرـس  نتفر  هار  رد  داب  لثم  دـننکیم  هراپ  هراـپ  دنـسرب  هچ  رهب 
: جیارخ دننکیم . هراپ  هراپ  ار  اهنآ  يراوس  لام  دوخ و  دنسرب  اهنآب  هک  یتروص  رد  هن  رگ  دنزیریم و  اهنآ  يارب  هار  رس  رد  دننکیم  مرگرس 

نآ میدش  در  دوب  هتسشن  هک  یصخش  رانک  زا  رفن  دنچ  اب  هنیدم  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : ییحی  نب  ناوفص 
تسا نامیا  لیمکت  هار  رد  هک  تسا  ینمؤم  وا  ارچ  دومرف  درم  نآ  تفگ  هچ  دیدینش  مدرک  ضرع  تسا  نایـضفار  ماما  نیا  تفگ  صخش 
مدید مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  ار  وا  حبـص  ادرف  دندرب  ار  شاهیامرـس  هیقب  اهدزد  تفرگ و  شتآ  شناکد  وا  يارب  درک  اعد  بش 
هچنآ زج  تسا و  نامیا  لیمکت  هار  رد  هک  تسا  ینمؤم  نیا  ناوفص  دومرف  دعب  دندرک . کمک  واب  داد  روتـسد  ماما  دوب  هتـسشن  عوضخ  اب 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدرم  دوب  نومأم  دهعیلو  هک  یعقوم  نآ  مدوب  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : دیز  نب  دّمحم  جیارخ : دوبن . وا  حالـصب  يزیچ  يدـید 
مربمغیپ و رسپ  تسا  یعدم  هک  یسک  نیا  شیپ  موریم  دوب  هتفگ  دوخ  ناتسودب  وا  دش  دراو  تشاد  مومـسم  يدراک  تسد  رد  هک  جراوخ 

شتـسد زا  ار  مدرم  هن  رگ  منکیم و  لوبق  تشاد  ياهدـننکعناق  لیلد  رگا  دراد . دوخ  راک  نیا  يارب  یلیلد  هچ  منیبب  هدـش  نومأم  دـهع  یلو 
. طرـش هچ  تفگ  يریذپب . ار  طرـش  کی  هکنیا  رب  طورـشم  مهدیم  ار  تلاؤس  باوج  دومرف  واب  اضر  ترـضح  دـش . دراو  میامن . هدوسآ 

یجراخ درم  يزادنیب . رود  ینکـشب و  ياهدرک  ناهنپ  نیتسآ  رد  هک  يدراک  يدش  عناق  مداد و  ار  تلاؤس  باوج  رگا  هکنیا  طرـشب  دومرف 
ار اهنآ  هکنیا  اب  یتفریذپ  ار  رگمتس  نیا  يدهعتیالو  ارچ  دیـسرپ  هاگنآ  تسکـش . ار  شاهتـسد  هدومن  جراخ  ار  دراک  دنام و  ریحتم  بهذم 

رگم شنایفارطا  رصم و  زیزع  ای  دنرفاک  وت  رظن  رد  اهنیا  منیبب  وگب  دومرف  راک . نیا  رب  ار  امش  تشاداو  هچ  يربمایپ  رسپ  وت  و  ینادیم ؟ رفاک 
دندوب دحوم  هن  دنتخانشیم و  ار  ادخ  هن  اهنآ  هکنیا  اب  دنتسین  لئاق  ادخ   47 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  تینادحوب  اهنیا 

نیما دراو و  يدرم  هک  هد  رارق  دوخ  یئاراد  ریزو  ارم  تفگ : دوب  رفاک  هک  رصم  زیزعب  دوب  ربمایپ  زین  شردپ  ربمغیپ و  بوقعی  رـسپ  فسوی 
ارم راـک  ارچ  درک  راداو  ارم  روزب  درک و  روـبجم  راـک  نیاـب  ارم  مربماـیپ  دـالوا  زا  نـم  درکیم . تساـخرب  تسـشن و  اـهنوعرف  اـب  متــسه و 

: جیارخ یئوگیم . تسار  يربمایپ و  رـسپ  وت  هک  مهدـیم  یهاوگ  نم  تسین  امـش  رب  يداریا  تفگ  دـیآیمن . تشوخ  نم  زا  يدنـسپیمن و 
شدوخ مانب  هک  یئاهرانیدب  عجار  یلاؤس  متفگ . دوخ  اب  مدیـسر  ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ : تلـص  نب  نایر 

دشاب هتشاد  هدش  شقن  نآ  رب  نم  مان  هک  یئاهرانید  زا  تسا  لیام  دّمحم  وبا  دومرف  شمالغب  مدش  دراو  هک  نیمه  منکیم . هدش ، هدز  هکس 
دوخ مالغب  ور  عقوم  نیا  رد  دادـیم . نمب  ياهماج  دوخ  ياهسابل  زا  شاک  يا  متفگ  دوخ  اب  دـعب  متفرگ . نم  دروآ  مالغ  روایب  راـنید  یس 

. دـنداد نمب  دـندروآ و  نیلعن  تفج  کی  راولـش و  اب  نهاریپ و  کی  اـجنیا . دـنروایب  روط  ناـمه  دـنیوشن  ارم  ياهـسابل  وگب  دومرف  هدومن 
ات دش  جراخ  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوب  هدمآ  جح  يارب  نوراه  هک  یلاس  نامه  رد  دنکیم . لقن  هطساو  دنچ  اب  ینیلک  داشرا :

. دننکیم هعطق  هعطق  ار  نآ  هدننکبارخ  عراف و  هدنزاس  دومرف  هدرک  یهاگن  مالّسلا  هیلع  ماما  عراف . مانب  یهوکب  هار  پچ  فرط  رد  دیـسر 
روتـسد تفر و  هوک  يالاب  یکمرب  رفعج  نب  ییحی  دـمآ  دورف  دیـسر  لحم  نیاب  نوراه  یتقو  تسیچ . ناشیا  شیامرف  ینعم  میدـیمهفن  ام 

دیسر قارعب  یتقو  دننک  ناریو  ار  نآ  داد  روتسد  تفر و  لحم  نامهب  هکم  زا  تعجارم  زا  سپ  دنزاسب  یکشوک  کی  شیارب  اجنآ  رد  داد 
اضر ترضح  تفرگ . رفعج  نب  دّمحم  اب  گنج  میمصت  بیسم  نب  نوراه  یتقو  تفگ : رفاسم  داشرا : دندرک . هراپ  هراپ  دنتشک و  ار  رفعج 
اجک زا  ار  بلطم  نیا  تفگ  رگا  دنوشیم : هتشک  تنازابرـس  دروخ و  یهاوخ  تسکـش  يورب  ادرف  رگا  ورن  گنجب  ادرف  وگب  واب  ورب  دومرف 

تیادف متفگ  هتفر  بیسم  نب  نوراه  شیپ  نم  تفگ  مدید . باوخ  رد  وگب   48 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ياهدیمهف 
مدآ تفگ  مدـید  باوـخ  رد  متفگ  یتـسناد  اـجک  زا  تفگ  دـنوشیم . هتـشک  تناـهارمه  يروـخیم و  تسکـش  هک  يورب  ادرف  اداـبم  موـش 

يربخ رد  یـسوم  نب  نوراه  بقانم : دندش . هتـشک  شنارای  دروخ و  تسکـش  تفر  گنجب  ادرف  دنیبیم . باوخ  هتـسشن  دعقم  اب  دباوخیم 
کیب ات  تفر  بسا  درک  اهر  ار  وا  راهم  ماما  دیـشک  ياههیـش  شبـسا  مدوب  ینابایب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اـب  تفگ  هک  درک  لـقن 
دّمحم لآ  دّمحم و  هب  دناهداد  هچ  ره  دواد  نادناخب  دومرف  هدرک  یهاگن  اضر  ترـضح  تشگرب  دعب  تخادنا  هلـضف  درک و  راردا  يرانک 

زا هتسویپ  هک  دوب  تیعمج  زا  رپ  هناخ  مدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  نم  تفگ  يرفعج  نامیلس  بقانم : دناهداد . نآ  زا  رتشیب 
مدرم زا  يور  ماما  عقوم  نیا  رد  دنتـسین  يربماـیپ  ماـقم  هتـسیاش  اـهنیا  متفگ  دوخ  اـب  نم  دادـیم . ار  اـهنآ  باوج  دـندرکیم و  لاؤس  ناـشیا 
دّمحم بقانم : دنتسین . ربمایپ  هکنیا  اب  دنرامشیم  ایبنا  ار  اهنآ  نانادان  دنتسه  اناد  رابدرب و  اهماما  نامیلـس  دومرف  هدومن  هجوت  نمب  تفاترب و 
تمحر ار  اضر  ترـضح  ادـخ  تفگ  سپـس  تفگ  تینهت  داد و  ياج  دوخ  کیدزن  ارم  متفر  نومأم  شیپ  تفگ : سطفا  نب  هَّللا  دـبع  نب 

امـش تسا  بوخ  متفگ  واب  یبش  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هکنآ  زا  سپ  داد  ربخ  نمب  زیگنا  تفگـش  نایرج  کی  زا  دوب  اناد  ردـقچ  دـنک 
ارم لحم  نیمه  رد  ناسارخب  هدیسرن  مسق  دوخ  ناجب  هن  دومرف : هدز  يدنخبل  مشاب . ناسارخ  رد  امش  نیـشناج  نم  دیربب و  فیرـشت  قارعب 

تیادف مدرکضرع  دش . مهاوخ  دراو  رشحمب  اج  نیمه  زا  راچانب  دریگب  ار  منابیرگ  گرم  ات  تفر  مهاوخن  نیمزرـس  نیا  زا  تسا  ینکـسم 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هلـصاف دومرف  دوب . دهاوخ  اجک  نم  لحم  متفگ  منادـیم . ارت  هاگیاج  هک  يروط  نامه  منادـیم  ار  دوخ  ياج  دومرف  يدـیمهف  اجک  زا  موش 
. تفریذپن یلو  متخادـنا  تفالخ  عمطب  ار  وا  مدرک و  شـشوک  یلیخ  برغم  رد  وت  موریم و  ایند  زا  قرـشم  رد  نم  تسا  دایز  وت  نم و  نیب 

زورما دومرف  تساوخ  ورم  زا  ارم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ  ءاشو  یلع  نب  نسح   49 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 
. هَّللا تفگ : دندرک  لاؤس  شیادـخ  زا  هدـش  وا  ربق  دراو  کلم  ود  دنتـشاذگ و  ربق  رد  ار  وا  تعاس  نیمه  درم و  ینئاطب  هزمح  یبا  نب  یلع 

نب نسح  تفگ : وا  زا  دعب  دندیـسرپ  بلاط . یبا  نب  یلع  تفگ : تسیک  وت  ماما  دـنتفگ  دّـمحم . تفگ : تسیک ؟ تربمغیپ  دندیـسرپ  دـعب 
نب دّمحم  تفگ  نیدباعلا  نیز  زا  سپ  درک  نییعت  نیـسح  نب  یلع  ار  بانج  نآ  زا  دعب  یلع  نب  نیـسح  تفگ  دندیـسرپ  دـعب  ماما  زا  یلع 

ار وا  دـش  دـنب  شنابز  تسیک  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ  دیـسرپ  دـعب  رفعج  نب  یـسوم  وا  زا  سپ  دّـمحم و  نب  رفعج  ناشیا  زا  دـعب  یلع و 
اب ار  وا  دـعب  داد  ار  يروتـسد  نینچ  وتب  رفعج  نب  یـسوم  دـنتفگ  واب  دـش . تکاس  تسیک  رفعج  نب  یـسوم  زا  دـعب  دـنتفگ  هدرک  هجنکش 

خیرات مدـش و  جراخ  اضر  ترـضح  تمدـخ  زا  نم  تفگ  دزوسیم . تمایق  زور  ات  تفرگ  شتآ  شربق  هک  دـندز  ناـنچ  شتآ  زا  ياهبرح 
زور و نامه  رد  دـندادیم  ینئاطب  توف  زا  ربخ  هک  دیـسر  نایفوک  يهمان  هک  دیـشکن  یلوط  مدرک . تشاددای  دوب  هدومرف  ماـما  هک  ار  یتوف 
: تفگ ینالوط  ربخ  کی  رد  يراـفغ  میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  دـسیونیم : هضور  رد  دـناهدرپس . ربقب  ار  وا  تعاـس  ناـمه  رد  هک  دـندوب  هتـشون 
ات متفر  « 1  » ایرص فرطب  يروف  درک  اهر  ارم  هک  نیمه  درزآ  ارم  تفرگ و  تخـس  دوخ  بلط  يارب  یلیخ  دوب  راکبلط  نم  زا  هک  یـصخش 

. روخب اذغ  دومرف  دوب  هدرتسگ  هرفس  مدیسر  ناشیا  تمدخ  دنک . تبحص  راکبلط  نآ  اب  نم  يراکهدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
شریز مدرک  دنلب  یتقو  نک  دنلب  ار  زامناج  نیا  دومرف  دعب  درک  تبحـصب  عورـش  نم  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش  هدیچرب  هرفـس  مدروخ  اذـغ 

رگید فرط  رد  تسا . وا  نادـناخ  زا  یلع  ِهَّللا و  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ال  دوب : هتـشون  رانید  کـی  يور  رد  دوب . راـنید  دـنچ  دـصیس و 
دّمحم نکب . دوخ  هداوناخ  جراخم  رد  فرـص  ار  هیقب  زادرپب و  ار  دوخ  ضرق  رادرب و  ار  اهلوپ  نیا  میاهدرکن  شومارف  وت  زا  ام  دوب : هتـشون 
نیشناج  50 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  يدرک و  روهشم  راک  نیا  اب  ار  دوخ  وت  دنتفگ  اضر  ترضحب  تفگ : نانس  نب 

لهج وبا  رگا  هک  دومرف  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یباوج  نامه  نم  باوج  دومرف  دـکچیم . نوخ  نوراـه  ریـشمش  مد  زا  هکنیا  اـب  يدـش  ردـپ 
: تفگ رفاسم  متسین . ماما  دینادب  درک  مک  مرس  زا  وم  کی  نوراه  رگا  میوگیم  زین  نم  متسین  ربمایپ  نم  دینادب  درک  مک  نم  رس  زا  وم  کی 

هیلع ماما  دوب  هدـش  هدولآ  كاخ  رابغ  زا  شغامد  درک  روبع  اـجنآ  زا  دـلاخ  نب  ییحی  مدوب  ینم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ 
وا اب  هک  تسا  نم  نوراه و  نایرج  رتبیجع  اهنیا  زا  دمآ  دهاوخ  اهنآ  رس  رب  هچ  لاسما  دننادیمن  اهنیا  دنتسه  هراچیب  ردقچ  دومرف  مالّـسلا 
دبع وبا  مکاح  ار  نآ  دناهدرک و  لقن  تنـس  لها  هچنآ  زا  بقانم : دینابـسچ . مهب  ار  دوخ  تشگنا  ود  دعب  دوب  مهاوخ  تشگنا  ود  نیا  لثم 

تیصو ره  ادخ  هدنب  دومرف : هدرک  هاگن  يدرمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ  وا  هک  هدرک  لقن  دعس  نب  دعس  زا  دوخ  دانساب  ظفاح  هَّللا 
کی راصنا  دالوا  زا  يدرم  بقاـنم : تفر . اـیند  زا  زور  هس  زا  سپ  درم  نآ  تسین  ریذـپ  هراـچ  هک  يرفـس  يارب  شاـب  هداـمآ  نکب و  يراد 

هناد تفه  دوشگ و  ار  نآ  برد  هدرواین  امش  يارب  ياهیده  نینچ  یسک  تفگ  هدروآ  اضر  ترضح  تمدخ  تشاد  لفق  هک  ياهرقن  هبعج 
دومرف هدرک  ادج  ار  نآ  هناد  راهچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يوم  نیا  تفگ  دروآ . نوریب  وم 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تشادن . لوبق  نطاب  رد  یلو  درک  لوبق  رهاظب  درم  نآ  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوم  اهنیا 

ار رگید  يوم  هناد  راهچ  نآ  یلو  تخوس  تفرگ و  شتآ  تشاذگ  شتآ  يور  ار  هدنامیقاب  يوم  هناد  هس  درک . جراخ  دیدرت  نیا  زا  ار  وا 
دـنزاسب و اجنآ  رد  یمامح  داد  روتـسد  دـش  دراو  ازوف  هلحمب  روباشین  رد  اضر  ترـضح  یتقو  دیـشخرد . الط  لثم  تشاذـگ  شتآ  رب  هک 

دجـسم رد  درک و  وشتـسش  مالّـسلا  هیلع  ماما  ضوح  نامه  رد  دشاب  زامن  لحم  دجـسم و  شیالاب  هک  دنزاسب  یـضوح  دننک و  رفح  یتانق 
ماما ترـضح  یناگدـنز  نالهاک »  » ضوح و  اضر » بآ   » و اضر ) هبامرگ   ) دـندناوخ اضر  ترـضح  مانب  ار  اهنآ  تهج  نیمهب  دـناوخ  زامن 

ار دوخ  ضوح  نآ  رد  تشاذـگ و  ضوح  قاـط  يور  ار  دوخ  ناـیمه  يدرم  هک  تسنآ  يارب  نـالهاک  ماـن  51 و  ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 
نایمه دـید  دـمآ  ضوح  کیدزن  هب  وشتـسش  يارب  هکم  زا  تشگزاـب  زا  سپ  درک  شومارف  ناـیمه  زا  تفر و  هکم  بناـجب  دومن  وشتـسش 
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قاط يالاب  درم  نآ  هدرک  هناخ  اجنیا  گرزب  رام  کی  دـنتفگ  هدـنامیقاب . هک  تسیچ  نایمه  نیا  نایرج  دیـسرپ  مدرم  زا  تسه  روط  نامه 
يا دنتفگ  هدرک  هاگن  رگیدکیب  اهنآ  زا  یضعب  تسا . ماما  زاجعا  زا  نیا  تفگیم  هدرک  لسغ  ضوح  رد  تشادرب و  ار  دوخ  نایمه  تفر و 
لوا نوچ  دـنتفگ  زوف  ار  هلحم  نآ  دـش و  نالهاک  ضوحب  فورعم  تهج  نیمهب  دـیتشادنرب  البق  ار  نایمه  دـیدرک و  یتسـس  مدرم  لهاک 
کی رد  مدیـسر  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردارب  زا  روصنم  نب  نیـسح  دنتفگ . ازوف  هدرک  فیحـصت  دعب  دش  حـتف 

ار تسد  تساوخ  دورو  هزاجا  يدرم  عقوم  نیا  رد  تسا  نشور  غارچ  هد  قاطا  رد  یئوگ  درک  دنلب  ار  دوخ  تسد  بش  رد  هناخ  قودـنص 
ترـضح تمدخ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  یماش  دینج  نیدـیفم  زا  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  موجن : باتک  دوش . دراو  داد  هزاجا  دروآ و  نیئاپ 

یهدب ناشن  مهنمب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  دننکیم  تبحص  امش  زیگنا  تفگش  ياهراک  زا  یلیخ  مدرم  مدرک  ضرع  هدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر 
. ماهدرک هدـنز  ار  ود  ره  تاهناخب  ورب  دومرف : ینک . هدـنز  میارب  ار  مرداـم  ردـپ و  درک  ضرع  یهاوخیم ؟ هچ  دومرف  منکیم  فیرعت  ار  نآ 

فـشک تفرگ . ار  ود  نآ  ناج  دنوادخ  زاب  دندوب  نم  اب  زور  هد  تدم  دندوب و  هتـسشن  هناخ  رد  ود  ره  مدش  هناخ  دراو  مسق  ادـخب  تفگ 
دندوب و یضاران  نومأم  نایفارطا  زا  یضعب  داد  رارق  دوخ  نیشناج  دهعیلو و  ار  اضر  ترـضح  نومأم  یتقو  تفگ : هحلط  نب  دّمحم  همغلا ،

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  مالّـسلا  مهیلع  یمطاف  نادـناخب  لـقتنم  دوش و  جراـخ  ساـبع  ینب  نادـناخ  زا  تفـالخ  هک  دندیـسرتیم 
زا شیپ  دـمآیم  تقو  ره  هک  دوب  نیا  اضر  ترـضح  تداع  دـمآیمن ، ناشـشوخ  اضر  ترـضح  زا  تهج  نیمهب  ددرگ   52 ص : مالسلا ،

ار یتحاران  نیا  یتقو  دوش  لخاد  ات  دنتفرگیم  الاب  ار  هدرپ  هدرک  مالس  دندرکیم و  تکرح  ياج  زا  دندوب  ولج  قاطا  رد  هک  یناسک  نومأم 
. دنرادنرب ار  هدرپ  دننکن و  هجوت  واب  دورب  نومأم  شیپ  تساوخ  دمآ و  ماما  یتقو  هک  دنتشاذگ  رارق  مه  اب  دندرک  ادیپ  بانج  نآ  هب  تبسن 

لخاد ماما  یتقو  دنتشادرب  یلبق  تداع  قبط  ار  هدرپ  دندرک و  مالـس  رایتخا  نودب  دش  دراو  اضر  ترـضح  دندوب  هتـسشن  هک  نیب  نامه  رد 
نآ رد  زاب  میرادیمنرب . ار  هدرپ  دمآ ، هک  رگید  هبترم  دنتفگ  دناهدرک  لمع  دادرارق  فالخ  رب  ارچ  هک  دندرک  شنزرـس  ار  رگید  کی  دـش 

داتسرف و يدیدش  داب  دنوادخ  دنتشادنرب  ار  هدرپ  دنداتسیا و  دندرک و  مالـس  هدرک  تکرح  ياج  زا  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  ماما  یتقو  زور 
نتشگرب عقوم  رد  تشگرب  دوخ  ياجب  هدرپ  داتسیا و  شزو  زا  داب  دش  دراو  یتقو  دنتـشادیمرب  اهنآ  هک  يرادقم  زا  رتشیب  درک  دنلب  ار  هدرپ 

هیلع ماما  نتفر  زا  سپ  تشگرب . هدرپ  داتـسیا و  داب  هبترم  ود  دـعب  دـیدرگ  جراخ  ماما  ات  درب  الاب  ار  نآ  دز  هدرپ  ریز  دـیزو و  هبترم  ود  داب 
رگم دراد  هجوت  واـب  دـنوادخ  تسا و  یتلزنم  ادـخ  دزن  ار  درم  نیا  دـنتفگ  اـهنآ  زا  یـضعب  دـیدید !؟ دـنتفگ  هدومن  رگیدـکیب  ور  مالّـسلا 

رد هچنانچ  هدرپ  ندرک  دنلب  يارب  تشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  داب  دنوادخ  تفر  الاب  هدرپ  دیزو و  يداب  دـیتشادنرب  ار  هدرپ  یتقو  هک  دـیدیدن 
زا دش . رتدایز  اهنآ  هدیقع  اضر  ترضح  هراب  رد  دنتشگرب و  لبق  يرازگتمدخب  دینک . يرازگتمدخ  ار  وا  دیدرگ و  زاب  دوب  نامیلـس  رایتخا 

لها يارب  ار  دوخ  بسن  میارهز و  همطاف  داژن  زا  متـسه و  يولع  نم  درکیم  اعدا  دوب  بنیز  مانب  ینز  ناسارخ  رد  هک  هدـش  لـقن  هلمج  نآ 
ار شبسن  داتسرف و  وا  یپ  زا  تسنادیمن  حیحص  ار  وا  بسن  دینش . مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ار  نخـس  نیا  درکیم . لصو  اهنآ  هب  ناسارخ 
. مـنکیم در  ارت  بـسن  زین  نـم  يدرک  در  ارم  داژن  هـک  يروـط  ناـمه  تـفگ  هدرک  یناداـن  نز  نآ  تـسا . وـگغورد  نـیا  دوـمرف  هدرک  در 

دندرکیم يرادهگن  اجنآ  رد  ار  هدـنرد  تاناویح  هک  تشاد  یلحم  ناسارخ  رادناتـسا   53 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
رادناتـسا شیپ  ار  وا  هدـمآ  شوجب  بانج  نآ  رد  يولع  تریغ  دـندیمانیم . عابـسلا  ۀـکرب  ار  لحم  نآ  ناراکبارخ و  زا  نتفرگ  ماـقتنا  يارب 

تشوگ دشاب  همطاف  یلع و  نت  هراپ  اعقاو  رگا  تسین . ود  نآ  داژن  زا  ددنبیم و  غورد  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  رب  نز  نیا  دومرف : هدرب 
وگغورد رگا  دنرادن  يراک  يو  اب  ناگدنرد  دـشاب  وگتـسار  هک  یتروص  رد  دـیزادنایب  ناگدـنرد  نایم  ار  وا  تسا  مارح  ناگدـنرد  رب  وا 
دنرادـن يراک  وتب  یئوگیم  تسار  رگا  ناگدـنرد  شیپ  ورب  لوا  تدوخ  تفگ  دینـش  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  نز  دـننکیم . شاهراپ  هراپ  دـشاب 

نیئاپ مسق  ادخب  ناگدنرد  شیپ  دومرف  دیوریم  اجک  تفگ  رادناتـسا  درک . تکرح  ياج  زا  هدومرفن  يزیچ  وا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
هیلع اضر  ترـضح  دـندرک  زاب  ار  عابـسلا  ۀـکرب  برد  دـندمآ و  هدرک  تکرح  ياج  زا  نایفارطا  رادناتـسا و  موشیم . اهنآ  لـخاد  موریم و 

رب مد  اپ و  ود  يور  رب  همه  دیـسر  اهنآ  هب  هک  نیمه  دندرکیم  اشامت  ناگدـنرد  لادوگ  عابـسلا » ۀـکرب   » يالاب زا  مدرم  تفر  نیئاپ  مالّـسلا 
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ادص زیمآ  عرضت  تلاح  اب  هدنرد  نآ  دیشکیم  تسد  ار  شرس  تروص و  دمآیم و  اهنآ  یکی  یکی  شیپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـسشن  نیمز 
ات تسرفب  زین  ار  وگغورد  نیا  دومرف : دندرکیم . اشامت  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  دـعب  داد  رارق  تفطالم  دروم  ار  اهنآ  مامت  ات  دادـیم 

روزب ار  وا  هک  نیرومأمب  داد  روتـسد  درک و  روبجم  ار  وا  رادناتـسا  دـیزرو  عانتما  نتفر  نیئاپ  زا  نز  دوشب . فشک  وت  رب  وا  غورد  تسار و 
بنیزب روهـشم  ناسارخ  رد  شمان  دندرک . هراپ  هراپ  ار  وا  هدرک  هلمح  داتفا  واب  ناگدنرد  مشچ  هک  نیمه  دـنزادنایب  ناگدـنرد  لادوگ  رد 

نمب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ  يرفعج  نامیلس  ج 3 ص 133 - همغلا : فشک  تسا . روهشم  هیحان  نیا  رد  وا  ناتـساد  دش و  هباذک 
ار  54 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  يزینک  تاصخـشم  نآ  اب  نک . يرادیرخ  تاصخـشم  نیا  اب  يزینک  نم  يارب  دومرف 

دمآ شـشوخ  زینک  نآ  زا  مدروآ  اضر  ترـضح  شیپ  ار  وا  هدرک  در  شبحاصب  ار  شلوپ  مدیرخ و  هدرک  ادیپ  هنیدم  یلاها  زا  یکی  شیپ 
مارآ و رارق و  تسا  راوگان  نم  رب  یگدنز  رگید  ادخب  تفگیم  دنکیم  هیرگ  مدـید  ار  زینک  بحاص  زور  دـنچ  زا  سپ  دـش  رتسبمه  وا  اب  و 

تارج نم  یتسه  هناوید  وت  متفگ  دنک . تفایرد  ار  شلوپ  دهدب و  سپ  نمب  ار  زینک  نآ  نک  تبحص  اضر  ترضح  اب  هتفر  مرس  زا  باوخ 
دراد هقالع  زینک  بحاص  دومرف  میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  دعب  دنک . در  ار  زینک  میوگب  مراد 

ار شلوـپ  وا و  شیپ  ار  زینک  نادرگرب  دوـمرف  منک . ضرع  امـشب  هک  هدرک  شهاوـخ  نم  زا  ادـخب  يرآ  مدرک  ضرع  منک ؟ در  ار  شزینک 
هرهب مناوتیمن  وا  زا  هک  دنک  لوبق  ار  زینک  نک  تساوخرد  اضر  ترـضح  زا  تفگ  زینک  بحاص  زور  دـنچ  زا  سپ  مدرک  ار  راک  نیا  ریگب .
لیام دومرف : مدیسر . مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  دعب  منکب . يداهنـشیپ  نینچ  ناشیاب  مناوتیمن  نم  متفگ  موش . شکیدزن  مریگب و 

ار زینک  وگب  دومرف  منکب  امـش  زا  یتـساوخرد  نینچ  هک  درک  شهاوخ  نم  زا  مدرک  ضرع  مهدـب . واـب  ار  لوپ  مریگب و  سپ  ار  زینک  تسا 
يارب تقو  ره  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  میدوب  هدینـش  تفگ  زرحم  نب  نالف  تفگ : ءاشو  یلع  نب  نسح  دریگب . ار  لوپ  درواـیب و 

. منکب لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دروم  نیا  رد  تساوخیم  ملد  زامن . يوضو  لثم  تفرگیم  وضو  تشاد  شزیمآ  دصق  مود  هبترم 
دعب درکیم  شزیمآ  دوخ  هداوناخ  اب  تقو  ره  قداص  ترضح  دومرف  میوگب ، يزیچ  هکنیا  زا  لبق  مدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  تفگ : ءاشو 

هکنیا زا  لبق  ارم  لاؤس  باوج  متفگ  هتفر  درم  نآ  شیپ  نم  زاـمن  يوضو  لـثم  تفرگیم  وضو  تشاد  يدـصق  نینچ  مود  هبترم  يارب  هک 
بشید مردپ  دومرف : میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  نم  هب  دومرف  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ءاشو  یلع  نب  نسح  داد . مسرپب 

یناگدنز دمآیم  قداص  ترضح  باوخ  رد  مردپ  يرآ  دومرف  تردپ ؟ مدیـسرپ  زاب  مردپ  یلب  دومرف  تردپ ؟ مدرک  ضرع  دوب  نم  شیپ 
راک نآ  ناج  رـسپ  هد  ماجنا  ار  راک  نالف  نک و  نانچ  نینچ و  ناج  رـسپ  دومرفیم  مردپ و  شیپ   55 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 

: تفگ یناشاک  دّمحم  نب  یلع  تسا . یکی  ام  يرادیب  باوخ و  نسح ! دومرف  مدیسر  بانج  نآ  تمدخ  زور  دنچ  زا  سپ  تفگ  نکب . ار 
هدش نیگمغ  عضو  نیا  زا  دشن . داش  لام  نآ  ندروآ  زا  دندرب . مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  ار  يدایز  لام  تفگ : باحـصا  زا  یکی 

داد روتـسد  تسـشن  یلدنـص  يور  روایب و  بآ  اب  تشط  مالغ  دومرف  دشن . لاحـشوخ  یلو  مدروآ  ماما  يارب  ار  یلوپ  نینچ  متفگ  دوخ  اب 
هچنآـب دـهدیمن  تیمها  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  دومرف  هدومن  نمب  یهجوـت  دـعب  تخیریم  ـالط  شناتـشگنا  نیب  زا  دزیرب  بآ  هک  مـالغب 

دوب ینارنخـس  لوغـشم  نوراه  هنیدم و  دجـسم  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رانک  رد  تفگ : نارمع  نب  یـسوم  دـنروایب . شیارب 
: تفگ دوب  بهذم  یفقاو  هک  باطخ  نب  یلع  ص 398 - یـشک : لاجر  دنیامنیم . نفد  لحم  کی  رد  ار  وا  نم و  هک  دید  دیهاوخ  دومرف 

متخوسیم يدیدش  بت  رد  نم  داتسیا  نم  لباقم  شیاهومع  رسپ  زا  رفن  دنچ  اب  دمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدوب  فقوم  رد  هفرع  زور 
دروآ ار  یبآ  فرظ  تفر و  مالغ  مدیمهفن  نم  هک  دومرف  يزیچ  دوب  شهارمه  هک  یمالغب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدوب  هنـشت  یلیخ  و 
هاگنآ نک  بآ  رپ  ار  فرظ  دومرف  زاب  تخیر  دوخ  رـس  يور  رب  امرگ  ترارح و  عفر  يارب  ار  هیقب  دیماشآ و  ار  يرادقم  درک  ماماب  میدقت 

مدـیماشآ هک  نیمه  تفگ : ماـشایب . ار  بآ  نیا  تفگ : یلب . متفگ  يراد  بت  وت  تفگ  دروآ  ار  بآ  مـالغ  هدـب . درم  ریپ  نیاـب  ورب  دوـمرف 
ردارب تفگ  یشکیم . ار  يزیچ  هچ  راظتنا  یهاوخیم و  هچ  یلع  ای  وت  رب  ياو  تفگ : قاحسا  نب  دیزی  دش . فرطرب  نم  زا  بت  مسق  ادخب 

56 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  درک . لقن  شیارب  دوب  یفقاو  وا  لثم  هک  ار  بیعش  نب  میهاربا  نایرج  دیزی  نک . اهر  ارم 
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یتسه لیماف  مادک  زا  مدیسرپ  دوب  نوگمدنگ  لکیه و  يوق  يدرم  نم  يولهپ  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دجـسم  رد  تفگ :
متفگ مالّـسلا . هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : تسا  رتاناد  همه  زا  زورما  مشاه  ینب  زا  کیمادـک  مدیـسرپ  متـسه . مشاه  ینب  مالغ  نم  تفگ :
تفر هدرک  تکرح  ياج  زا  یئوگیم  هچ  وت  منادـیمن  تفگ  دوشیمن  رداـص  يزیچ  وا  زا  دـندادیم  ماـجنا  شناردـپ  هک  یئاـهراک  ارچ  سپ 

یتسه و دوخ  ءابآ  هیبش  وت  میهاربا ! دوب : هتـشون  تشادن . یبوخ  طخ  مدناوخ  ار  همان  داد  نمب  هدروآ  نم  يارب  ياهمان  هک  تشذگن  يزیچ 
. دوب هدرب  مان  یکی  یکی  ار  شنارتخد  مامت  دوب و  هدرب  زین  ار  ناشیا  مان  دـنرتخد و  رفن  دـنچ  رـسپ و  اهنآ  رفن  دـنچ  هک  يراد  دـنزرف  دـنچ 

دـشاب هن  متفگ  نادرگرب . ار  همان  تفگ  مدناوخ ، هک  ار  همان  دوب . هدیـشک  طخ  وا  مان  يور  دـنتفگیم  هیرفعج  واب  هک  تشاد  يرتخد  تفگ 
دیدرت کش و  لاح  رد  ود  ره  تفگ : ءاشو  نب  نسح  مدرک . در  واب  ار  همان  تفگ  مریگب . وت  زا  ار  هماـن  دـناهداد  روتـسد  نمب  تفگ  مـالغ 
هتسشن ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  رد  تفگ : بیعش  نب  میهاربا  یشک : لاجر  دنتفر . ایند  زا  اضر  ترـضح  تماما  دروم  رد 

. مقارع یلاها  زا  يدرم  متفگ  یئاجک  لها  دیـسرپ  نم  زا  میدش  تبحـص  لوغـشم  مه  اب  یتدم  دوب  هنیدم  یلاها  زا  يدرم  نم  يولهپ  مدوب 
نآب مراد  ياهماـن  متفگ  اـضاقت . هچ  تفگ  مراد . یئاـضاقت  وت  زا  نم  متفگ  میاـضر ، ترـضح  ناـمالغ  زا  یکی  تفگ  یتسه  هک  وت  متفگ 

مارگ و ءاـبآ  ِمیِحَّرلا .* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  متـشون : هدوـمن  هیهت  يذـغاک  مـتفر و  نوریب  یهاوـخب . تـقو  ره  يرآ  تـفگ  یناـسریم . باـنج 
ار همان  دعب  یـسیونب . میارب  ار  منادنزرف  ردپ و  نم و  مسا  ملیام  دوب  اهنآ  تماما  رب  لیلد  هک  دـندادیم  بیغ  زا  یئاهربخ  امب  البق  تدادـجا 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  همان  نیئاپ  رد  مدناوخ  هدوشگ  ار  نآ  دروآ  میارب  رهمب  رـس  ياهمان  ادرف  مداد . واب  هدز  رهم 
دّمحم و تنادنزرف  دنتـسه و  حـلاص  بیعـش و  تناردـپ  میهاربا  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب : هتـشون  نینچ  دوبن  بوخ  هک  یطخب   57

روط نامه  تفگ  سلجم  نیرـضاح  زا  یکی  متـسنادیمن  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  هدومن  هفاضا  رگید  مسا  دنچ  رتخد  نالف  رتخد و  نالف  یلع و 
نب یلع  یـشک : لاجر  تسا . هنوگچ  نیبب  نک  وجتـسج  وت  تسا  حیحـص  زین  هیقب  دروم  رد  تسا  تسرد  اهنآ  دروم  رد  ناـشیا  نخـس  هک 
وت هانگ  زا  ینک و  تاقالم  ار  تراگدرورپ  رگا  دومرف  دـتفا . ریخأتب  مگرم  هک  مدرک  تساوخرد  بانج  نآ  زا  تفگ : هَّللا  دـبع  نب  نیـسح 

رفـس زا  تشگزاب  ماگنه  هیمیزخ  رد  لاس  نامه  سپـس  درک . لقن  هکم  رد  دوخ  ناتـسودب  ار  نایرج  نیا  تسا  رتهب  تیارب  دـشاب  هتـشذگ 
یسیع نب  دّمحم  نب  دمحا  یشک : لاجر  «. 1  » داد مگرم  زا  ربخ  تفگ  دوب  هن  تسیب و  تسیود و  لاس  رد  نایرج  نیا  تفر ، اـیند  زا  جـح 

ددرگ لاح  شوخ - ات  دوش  نوزفا  شرمع  هک  درکیم  اضاقت  همان  نآ  رد  تشون و  ناشیا  يارب  ياهمان  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  نب  یلع  تفگ :
دمحا نب  نسح  یشک : لاجر  تفر . ایند  زا  هیمیزخ  رد  درم  نآ  تسا  رتهب  تیارب  يوش  يادخ  تمحر  بناجب  راپسهر  تشون  شباوج  رد 

. درک مومـسم  ار  رفعج  نب  یـسوم  تردـپ  دـلاخ  نب  ییحی  ایآ  متفگ  اضر  ترـضحب  تفگ  هک  درک  لـقن  سواـط  نب  هَّللا  دـبع  زا  یکلاـم 
( ثدحم  ) دادیم واب  ربخ  هکنآ  دومرف  تسا . مومسم  اهامرخ  هک  تسنادیمن  مدرکـضرع  دولآ . رهز  يامرخ  هناد  یـس  هلیـسوب  يرآ  دومرف :

تسا همئا  اب  وا  دوب و  ربمغیپ  اب  هک  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسیاهتـشرف  دومرف : تسیک ؟ ثدحم  متفگ  دوب . هتفر  بانج  نآ  شیپ  زا 
یگدنز لاس  دص  تشاد . یهاوخ  ینالوط  يرمع  وت  دومرف  سپـس  دـشاب  هتـشاد  واب  یـسرتسد  دـهاوخب  تقو  ره  هک  تسین  روط  نآ  یلو 
ترـضح نادـنزرف  زا  یکی  تفگ  مساق  نب  نیـسح  ص 510 - یـشک : لاجر   58 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  درک .
فیرشت دعب  دمآ . رید  شیومع  نیلابب  هک  مدش  نیگمغ  ترضح  ریخأت  زا  نم  دماین  وا  ندیدب  اضر  ترضح  دیسر  راضتحا  تلاحب  قداص 

رد تیومع  موش  تیادف  متفگ  بانج  نآب  مدرک  تکرح  مهنم  تفگ  نیـسح  درک . تکرح  ياج  زا  سپـس  تسـشن  يرـصتخم  یلو  دروآ 
رد هک  یناسک  نامه  زا  یکی  درک . دـهاوخ  نفد  ار  سک  نالف  میومع  دومرف : يوریم  يراذـگیم و  ار  وا  ینکیم  هدـهاشم  هک  تسا  یلاـح 

: تفگ باـشخ  نسح  دوب . ملاـس  تقو  نآ  هک  درک  نفد  ار  شردارب  دـش و  بوـخ  راـمیب  هک  تشذـگن  يزیچ  ادـخب  تفگ  دوـب . شنیلاـب 
اضر ترضح  تمدخ  تفگ : دیزی  نب  رمع  نب  نیسح  یفاک : دوب . انـشآ  ماما  ماقمب  نایرج و  نیا  زا  دعب  دوب  قحب  فراع  مساق  نب  نیـسح 

نآ ار  وا  لاؤس  شـش  هک  دوب  هدرک  لاؤس  تفه  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردـپ  زا  مردـپ  مدوـب  بهذـم  یفقاو  عـقوم  نآ  نم  مدیـسر 
دیسرپ مهاوخ  دوب  هدیسرپ  شردپ  زا  مردپ  هک  یلئاسم  نامه  زا  متفگ : دوخ  اب  دوب . هدادن  باوج  ار  متفه  لاؤس  دوب و  هداد  باوج  بانج 
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مک و ای  واو و  کی  هک  هلأسم  شـش  نامه  رد  داد  ار  باوج  نامه  مدرک  لاؤس  تسا . وا  تماما  رب  یلیلد  داد  ار  شردپ  باوج  نامه  رگا 
دبع یئوگیم  هک  درک  مهاوخ  جاجتحا  وت  اب  ادخ  شیپ  تمایق  زور  نم  هک  دوب  هتفگ  شردپب  مردـپ  دادـن . ار  متفه  باوج  یلو  درکن  دایز 

نیمه نم . ندرگب  تشاد  یهانگ  ره  دنوادخ  شیپ  نک  جاجتحا  بوخ  رایسب  دومرف : هتشاذگ  ندرگ  يور  ار  دوخ  تسد  تسین . ماما  هَّللا 
رازم شاداپ  واب  دـنوادخ  دـیامن  ربص  ددرگ و  رامیب  ای  دوش  يراتفرگ  هب  التبم  ام  نایعیـش  زا  کی  ره  دومرف : مدـش  ادـج  باـنج  نآ  زا  هک 

اپ زا  هک  تسا  یخن  هتـشر   ) مدـش ینیدـم  قرعب  التبم  هار  نیب  رد  مداتفا  هارب  یتقو  دوش . تبحـص  نیا  ياـج  متفگ  دوخ  اـب  دـهدیم  دـیهش 
زونه مدیـسر  بانج  نآ  تمدـخ  متفر  جـحب  هک  دـعب  لاس  مدـش  تحاران  رایـسب  درد  نیا  زا  دراد ) درد  یلیخ  دوشیم و  جراـخ  جـیردتب 

یئاعد میاپ  يارب  موش  تیادـف  متفگ  هدرک  تیاکـش  دوب . یقاب  یتحاران  زا   59 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  يرـصتخم 
یئاعد مدوشگ . ار  میاپ  هدب ، ناشن  ار  تملاس  ياپ  نآ  یلو  درادن  یتحاران  چـیه  تیاپ  نیا  دومرف : مدوشگ . بانج  نآ  لباقم  ار  میاپ  نکب 

امایق نبا  یفاک : دوب . مک  شدرد  یلو  دش  ینیدم  قرعب  التبم  زین  میاپ  نآ  دیـشکن  یلوط  مدش  صخرم  هک  بانج  نآ  تمدـخ  زا  هدـناوخ 
رگم هن  دومرف : دشاب ؟ هتشاد  دوجو  ماما  ود  تسا  نکمم  متفگ : هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : دوب  بهذم  یفقاو  هک 

ترضح زونه  يرادن » دنزرف  ینعی   » تسین تیارب  یتکاس  ماما  هک  یتسه  روط  نامه  نونکا  امـش  متفگ : دشاب . تکاس  اهنآ  زا  یکی  هکنیا 
زا ار  لطاب  دنکیم و  تباث  ار  قح  وا  هلیـسوب  هک  داد  دهاوخ  يدنزرف  نمب  دنوادخ  مسق  ادخب  دومرف : اضر  ترـضح  دوب  هدشن  دلوتم  داوج 

لیلد نیا  مسق  ادخب  تفگ : دنکیمن . عناق  ارت  لیلد  نیمه  دنتفگ  امایق  نباب  دش . دلوتم  داوج  ترـضح  شیارب  لاس  کی  زا  سپ  دربیم  نایم 
نآ رد  مدش  ناسارخ  دراو  تفگ : ءاشو  یفاک : هدومرف . شدـنزرف  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنآ  منک  هچ  یلو  تسا  یگرزب 

مدوبن نآ  هجوتم  یلو  متشاد  ياهتـسب  رد  دوب  اهنآ  ءزج  یگنر  شوخ  نهاریپ  هک  متـشاد  سنج  يرادقم  دوخ  اب  مدوب  بهذم  یفقاو  عقوم 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تفگ : نمب  هنیدم  یلاها  زا  يدرم  مدیدرگ  لزانم  زا  یکی  نکاس  مدش و  هک  ورم  دراو  تساجک  متـسنادیمن  و 

دراو نونکا  مه  هک  نم  هداد  ربخ  نم  ندـمآ  زا  اـضر  ترـضحب  یـسک  هچ  متفگ  یتسرفب . شیارب  ار  نیگنر  هماـج  نآ  هک  هداد  ماـغیپ  وتب 
لخاد تسا و  اج  نالف  رد  هماج  نآ  دـیامرفیم : تفگ  تشگرب  تفر و  اضر  ترـضح  تمدـخ  درم  نآ  مرادـن . نیگنر  هماج  یلو  ماهدـش 

شرجح نب  دّمحم  یفاک : مداتسرف . شیارب  متفای و  هتـسب  هت  رد  دوب  هدومرف  هک  اج  نامه  رد  مدش  نهاریپ  يوجتـسج  رد  تسا  هتـسب  نالف 
یـصخش اـب  مارآ  هداتـسیا و  هناـخ  مزیه  برد  ولج  اـضر  ترـضح  مدـید  تفگ  نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همیکح  تفگ :

هک اب  نم  ياقآ  مدرک  ضرع  تشادـن  روضح  اـجنآ  یـسک  هکنیا  اـب   60 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـنکیم  تبحص 
مراد لیم  اقآ  مدرکـضرع  دراد  تیاکـش  دوخ  درد  زا  دـنکیم و  اعد  ياـضاقت  هدـمآ  هک  یئارهز  رماـع  صخـش  نیا  دومرف : دـینزیم  فرح 
مدینش ریفص  هیبش  یئادص  نک . شوگ  دومرف  مونشب  ملیام  مدرکضرع  دش ، یهاوخ  رامیب  لاس  کی  يونشب  رگا  دومرف  مونشب . ار  وا  نخس 

يرادقم دوخ  اب  متفر  ناسارخ  فرطب  تفگ : ءاشو  یلع  نب  نسح  تازجعملا : نویع  متـشاد . بت  لاس  کی  دش  نم  ضراع  بت  مد  نامه 
هدمآ نم  شیپ  تشاد  هنیدم  لهاب  تهابش  هک  یهایس  مالغ  مدوب  بهذم  یفقاو  نامز  نآ  مدش  ورم  دراو  بش  متـشاد  شورف  يارب  سنج 

. هتفر ایند  زا  هک  منک  نفک  ار  دوخ  مالغ  نآ  هلیـسوب  مهاوخیم  تسرفب  میارب  يراد  هارمه  هک  یهایـس  هچراپ  نآ  دـیامرفیم : میالوم  تفگ 
ود تفر  متخورف . هار  رد  متـشاد  هچ  ره  تسین  یـسابل  هچراپ و  نم  اب  متفگ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تفگ : تسیک ؟ وت  ياـقآ  متفگ 

نالف رد  تفگ  هدـمآ  موس  هبترم  يارب  تفر و  مرادـن  ربخ  نم  متفگ  ياهتخورفن . زونه  هدـنام  وت  شیپ  هچراـپ  نآ  تفگ  تشگرب و  هبترم 
مشورفب و ار  نآ  هک  دوب  هداد  نمب  هایـس  هچراپ  کی  مرتخد  وا  تماما  رب  تسا  یلیلد  دشاب  تسرد  شفرح  رگا  متفگ  دوخ  اب  تسا . هتـسب 
ار هتـسب  نالف  متفگ  دوخ  مالغب  مدوب . هدرک  شومارف  نم  یلو  مرخب  ناسارخ  زا  شیارب  یطخ  طـخ  يرداـچ  هزوریف و  يرتشگنا  شلوپ  زا 

تسا هدومرف  تفگ  تشگرب و  مهاوخیمن  ار  شیاهب  متفگ  مدرک  میلست  مالغب  متفای  ار  هچراپ  نامه  نآ  لخاد  مدوشگ  دروآ  یتقو  روایب 
لوپ نیا  هلیسوب  یطخ  طخ  رداچ  هزوریف و  وا  يارب  شیاهب  زا  هک  هداد  وتب  ترتخد  نالف  ار  هچراپ  نیا  تسین  وت  زا  هک  ار  يزیچ  یـشخبیم 
یلیخ دوب . هداتـسرف  دشیم  شورف  دـیرخ و  تمیق  نآب  ناسارخ  رد  هک  ار  هچراپ  ياهب  مالغ  هلیـسوب  نک . يرادـیرخ  هتـساوخ  هچنآ  يرخب 
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كوکشم نآ   61 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رد  هک  ار  یلئاسم  مسق  ادخب  متفگ : دوخ  اب  مدید  هچنآ  زا  مدرک  بجعت 
رد هتـشون  يذغاک  رد  ار  لئاسم  نآ  درک  مهاوخ  شیامزآ  مدیـسرپیم  شردپ  زا  هک  یلئاسم  نامه  هلیـسوب  ار  وا  مسیونیم و  شیارب  متـسه 

نایرج نیا  زا  وا  دوب  فلاخم  نم  اب  بهذـم  رظن  زا  یلو  دوب  نم  هارمهب  هک  متـشاد  یتسود  متفر  ماـما  هناـخ  بردـب  مداـهن و  دوخ  نیتسآ 
هچ متفگ  دوخ  اب  متسشن  طایح  فرطکی  رد  دنسریم  شتمدخ  نازابرس  نایهاپس و  مدرم و  مدید  مدیسر  هک  هناخ  بردب  تشادن . یعالطا 

هرهچ رد  هدش  جراخ  یمالغ  عقوم  نیا  رد  مدرگرب  متفرگ  میمـصت  دیـشک  لوط  یتدم  مدوب  هشیدـنا  رد  مسرب  شتمدـخ  مناوتیم  نم  تقو 
اهلاؤس و باوج  نیا  تفگ  هدرک  جراخ  ياهمان  نیتسآ  لخاد  زا  متـسه  نم  متفگ : تسیک . سایلا  رتخد  رـسپ  تفگیم  دـشیم و  قیقد  مدرم 

ياج زا  عقوم  نیا  رد  میامنیم  هبوت  رافغتـسا و  یئادـخ و  تجح  وت  هک  دوخ  رب  مریگیم  هاوگ  ار  شربمایپ  ادـخ و  متفگ  تسا . اـهنآ  ریـسفت 
رفاسم جـیارخ : دـمآ . مهاوخ  دـعب  اقآ ، ندـید  يارب  هدـش  هدروآرب  نم  تجاـح  متفگ  يوریم  اـجک  هلجع  اـب  تفگ  مقیفر  مدرک . تکرح 

ات دباوخب  شقاطا  رد  تسا  هدنز  یتقو  ات  هک  داد  روتسد  اضر  ترضحب  دنربب  دادغب  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دنتـساوخ  یتقو  تفگ :
اـشع زامن  زا  سپ  میتخادـنایم  رفعج  نبا  یـسوم  قاطا  رد  ار  اضر  ترـضح  باوختخر  بش  ره  ام  تفگ  دـسرب . بانج  نآب  وا  توف  ربخ 

تـشادیمرب ار  یندروخ  تفریم و  دمآیم  یتقو  میدرکیم  ناهنپ  یندروخ  یهاگ  تفریم  دوخ  لزنمب  دشیم  هک  حبـص  دیباوخیم  دـمآیم و 
ناشیا ریخأت  زا  رفعج  نب  یسوم  هداوناخ  درک  ریخأت  بش  کی  دینک . ناهنپ  نم  زا  تسین  هتسیاش  دیاهدرک  ناهنپ  هچ  منادیم  نم  دومرفیم 

: دومرف واب  تساوخ  ار  دمحا  ما  تفر . رفعج  نب  یـسوم  هداوناخ  شیپ  دش و  هناخ  دراو  حبـص  ادرف  مدش  تحاران  یلیخ  نم  دـندش  نارگن 
تشادزاب و راک  نیا  زا  ار  وا  تفر  ایند  زا  میالوم  تفگ : هدز  كاچ  نابیرگ  درک و  ياهلان  دمحا  ما  روایب . هدرپس  وتب  مردـپ  هک  اهتناما  نآ 
. درک میدـقت  ناشیاب  ار   62 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ياهتـسب  دـمحا  ما  دـسرب . یمـسر  ربخ  ات  وگن  يزیچ  دومرف :

نیا باوج  رگا  تفگ  دوخ  اب  تشون و  يراموط  رد  ار  لکـشم  یلئاسم  نابهذـم  یفقاو  زا  يدرم  هک  دـسیونیم : راونالا  قراـشم  رد  یـسرب 
ياهمان هارمهب  دمآ  نوریب  مداخ  دوش  تولخ  سلجم  ات  داتسیا  دیسر  هناخ  بردب  هک  نیمه  تسا . ماما  وا  تسناد  اضر  ترـضح  ار  لئاسم 

تفگ مالغ  درک . جراخ  ار  راموط  يدرک . هچ  ار  راموط  نآ  تفگ  مداخ  دوب . نآ  رد  ماما  دوخ  طـخب  لـئاسم  ماـمت  باوج  هک  دوب  هدروآ 
اـضر ترـضح  هک  هدش  تیاور  تفر . هتفرگ  درم  نآ  هدش  هداد  ياهتـشون  راموط  رد  هک  یلئاسم  باوج  همان  نیا  رد  دیامرفیم  ادخ  تجح 
نفک هداد  لسغ  ار  وا  هَّللا  الا  هلا  ال  دومرف : یتدم  زا  سپ  تفر  ایند  زا  سک  نالف  هَّللا  الا  هلا  ال  دومرف : دوخ  سلجم  رد  يزور  مالّسلا  هیلع 

داد باوج  دندرک  لاؤس  شراگدرورپ  زا  دنداهن  شربق  رد  ار  وا  هَّللا  الا  هلا  ال  دومرف : هدرک  ربص  یمک  دعب  دندرب  شربق  بناجب  دـندرک و 
. دوب بهذم  یفقاو  درم  نآ  دومن  فقوت  دیسر  هک  نمب  درمـش  ار  کی  کی  دندیـسرپ  شماما  زا  دعب  درک  رارقا  دندیـسرپ  شربمایپ  زا  دعب 

يرادـقم اب  طابـسا  نب  یلع  هلمج  نآ  زا  هدومن  هجوت  واب  فارطا  زا  نایعیـش  دـش  ناسارخ  دراو  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  یتقو  تفگ :
دندز شناهدب  یتبرـض  دـندرب و  ار  شیاههیدـه  وا و  لاوما  دـندوبر  ار  هلفاق  نادزد  دـش  ناسارخ  مزاع  میمـصت  نیمهب  شکـشیپ  هیدـه و 

واب دید  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دیباوخ  اجنآ  رد  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهدـب  تشگرب  داتفا  شناهد  بقع  ياهنادـند 
: تفگ ریگب . ناهد  رد  ار  هدیبوک  « 1  » دعس دوخ  نیشیپ  ياهنادند  هراب  رد  نک  شوگ  اما  دیسر  نمب  تلاوما  ایاده و  شابم  نوزحم  دومرف 

تمدـخ یتقو  دـینادرگرب . واب  ار  شناهد  بقع  ياهنادـند  دـنوادخ  تفرگ  ناـهد  رد  ار  هدـیبوک  دعـس  يرادـقم  مدـش  رادـیب  باوخ  زا 
مدوب هدرک  شرافس  وتب  دعـس  هراب  رد  هچنآ  دومرف  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر   63 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ترـضح 

تاوعد دایز . مک و  نودـب  تسا  اجنآ  شیاههیدـه  اهلام و  مامت  دـید  دـش  لخاد  ورب . رابنا  نیا  لخاد  کنیا  يدرک  هدـهاشم  ار  شاهجیتن 
ینیبیم هچ  دومرف  واب  تفر  وا  تداـیعب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـش  ضیرم  اـضر  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  دومرف  داوج  ترـضح  يدـنوار :

تخـس و تفگ : ار  گرم  یتفای  هنوگچ  دومرف  دیدیم . ضرم  زا  هک  دوب  یتحاران  تدش  شروظنم  مدید  امـش  زا  دعب  ار  گرم  درکـضرع 
یضعب دنتسه  عون  ود  مدرم  دنداد  ناشن  وتب  ار  نآ  زا  ياهناشن  هک  دوب  گرم  همدقم  يدید  هچنآ  ياهدیدن  ار  گرم  زونه  دومرف  كاندرد 

گرم هلیـسوب  ات  نک  دیدجت  همئا  تیالو  ادخب و  ار  دوخ  نامیا  اهنآ  يارب  تسیاهجنکـش  گرم  یهورگ  دنوشیم ، هدوسآ  گرم  هلیـسوب 
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رد دننکیم و  مالس  هفحت ، تینهت و  اب  دندمآ  ادخ  ياههتشرف  هَّللا  لوسر  نبا  ای  درک : ضرع  عقوم  نیا  رد  درک . ار  راک  نامه  يوش  هدوسآ 
دناهداد اهنآب  روتسد  سرپب  دومرف  ضیرمب  هاگنآ  ادخ . هکئالم  دینیشنب  دومرف  اضر  ترضح  دننیشنب . دیئامرفب  هزاجا  دناهداتسیا  امش  لباقم 

نیا یهد  هزاجا  اهنآب  رگم  دننیـشنیمن  دنتـسیایم و  همه  دنیایب  امـش  تمدخ  رد  هکئالم  مامت  رگا  دنتفگ  مدیـسرپ  دنتـسیاب  نم  لباقم  هک 
لباقم رد  ار  امش  کنیا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالّسلا  درکضرع : تسب  ورف  مشچ  درم  نآ  عقوم  نیا  رد  هدرک  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  نینچ 

. تفر ایند  زا  عقوم  نیا  رد  وا ، زا  دعب  نایاوشیپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  اب  مباییم  دوخ 

لالدتسا ثحب و  رد  دش  رهاظ  ناشیا  زا  هیحان  ود  نآ  رد  هک  یئاههزجعم  هفوک و  هرصبب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ندش  دراو  مراهچ  شخب 

ترضح تمدخ  مدش و  هنیدم  دراو  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تشذگرد  زا  دعب  تفگ : یمـشاه  لضف  نب  دّمحم  ص 204 - جیارخ :
مزاع نم  مدرکضرع  مدرک ، میدقت  شترـضحب  دوب  نم  هارمهب  هک  یعیادو  مدومن ، مالـس  بانج  نآ  رب  تماماب  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر 

یئاهلاؤس نم  زا  اعطق  هدیسر ، اهنآب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تداهش  ربخ  دنراد ، فالتخا  تماما  دروم  رد  مدرم  منادیم  متسه  هرـصب 
كاب دومرف : میوگب . باوج  اهنآ  هلیـسوب  ات  دیئامرف  راهظا  يرادقم  میارب  تماما  لئالد  زا  دینادب  حالـص  هچنانچ  دـنیامنیم ، تماماب  عجار 

ماما دزن  رد  هچنآ  تماما  عیادو  ماگنه  نیا  رد  دمآ ، مهاوخ  اجنآ  راگدرورپ  يورین  تردقب و  نم  وگب  هرصب  رد  ام  ناتسودب  شاب ، هتشادن 
. دیروآیم فیرـشت  هرـصبب  تقو  هچ  مدرکـضرع  داد ، ناشن  نمب  ار  عیادو  ریاس  ربمغیپ و  حالـس  یتسد و  بوچ  درب و  زا  دشاب  دیاب  تقو 

تداهش زا  لبق  زور  کی  نم  متفگ  دندش  ایوج  نم  زا  مدرم  مدش  هرصب  دراو  یتقو  دمآ ، مهاوخ  اجنآب ، وت  ندیسر  زا  دعب  زور  هس  دومرف :
اهتناما نیا  هنیدمب  ورب  تسیان ، اجنیا  دیدرپس  كاخب  ارم  یتقو  تفر  مهاوخ  ایند  زا  نم  دومرف  مدیسر ، بانج  نآ  تمدخ  رفعج  نب  یسوم 

ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  تسا . نم  زا  دعب  ماما  نیـشناج و  وا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدنزرفب  ناسرب  ار 
زا دیتشاد  هک  یلاؤس  ره  دش  دهاوخ  هرـصب  دراو  رگید  زور  هس  ات  بانج  نآ  متفگ  مدـیناسر و  ار  عیادو  مداد  ماجنا  داد  روتـسد  هچنآ   65
زا یکی  دّـمحم  نـب  نـسح  تـفگ : دوـب  نادـناخ  نـیا  فلاـخم  یبصاـن و  يدرم  هـک  باّدـه  نـب  ورمع  عـقوم  نـیا  رد  دـیئامن ، ناـشدوخ 

یناوج اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دننام  وا  درادن  ریظن  نس  ملع و  يراکزیهرپ و  لقع و  رظن  زا  تسا  مشاه  ینب  نادناخ  هتـسجرب  ياهتیـصخش 
رد هک  دّمحم  نب  نسح  دنامب . نادرگرس  دیامنب  وا  زا  ار  ینید  لکشم  ياهلاؤس  رگا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تسا  نکمم  تسین  هبرجت  مک 

لـضف نب  دّـمحم  هک  يروط  ناـمه  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  وـگن  ار  نخـس  نیا  تفگ : هدرک  بادـه  نب  ورمعب  ور  تشاد  روـضح  سلجم 
یهاوخ وگتفگ  شدوخ  اب  دمآ  دـهاوخ  رگید  زور  هس  ات  دـیوگیم  وا  هک  يروطب  تسا  ردـق  تلالج  خـماش و  سب  یماقم  ياراد  دـیوگیم 
دّمحم نب  نسح  لزنم  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  موس  زور  دندش . قرفتم  نانخس  نیا  زا  سپ  مدرم  دینـش  یهاوخ  یفاک  لیلد  درک و 

ارجا ار  شتاروتـسد  داتـسیا  ياپب  بانج  نآ  لباقم  رد  شدوخ  تشاد و  یمارگ  ار  شترـضح  مدقم  مامت  مارتحا  اب  دّـمحم  نب  نسح  دـش .
ریاس دندوب و  هدش  عمج  لبق  زور  هس  لضف  نب  دّـمحم  شیپ  هک  یـصاخشا  نآ  همه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دومنیم .

نب نسح  دـننک . لاؤس  دـنهاوخیم  هچ  ره  وگب  اهنآ  هب  امن  راضحا  زین  ار  دوهی  تولاجلا  سأر  يراصن و  قیلثاـج  نک  عمج  ار  اـم  ناتـسود 
دندش عمج  یتقو  تسیچ  اهنآ  راضحا  تلع  تسنادیمن  یـسک  دنتفای . روضح  زین  نایلزتعم  نابهذـم و  يدـیز  دومن  راضحا  ار  همه  دّـمحم 

ارچ دینادیم  دومرف : دومن . اهنآ  رب  مالس  تسـشن و  کشت  يور  رب  بانج  نآ  داد  بیترت  یتشپ  اب  یـصوصخم  هاگیاج  اضر  ترـضح  يارب 
نب یسوم  نب  یلع  نم  دومرف : دیتسیک  امش  دندیـسرپ  ددرگ . نئمطم  امـش  ياهلد  ات  دومرف : هن . دندرکـضرع  مدرک ؟ مالـس  امـشب  ادتبا  نم 
حبص زامن  مربمغیپ  رـسپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج   66 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 

نم اب  يدایز  لئاسم  هراب  رد  دناوخ و  میارب  دوب  هدیـسر  شتـسود  زا  هک  ياهمان  مدـناوخ . هنیدـم  رادـنامرف  اب  ربمغیپ  دجـسم  هنیدـم  رد  ار 
همان باوج  ات  زورما ، نیمه  دیایب  ام  لزنمب  رـصع  زامن  زا  سپ  هک  مداد  هدعو  واب  مدرک  یئامنهار  دوب  شحالـص  هچنآ  نم  دومن  تروشم 
رگید لیلد  نیا  اب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دندرکضرع  مدرم  دومن . مهاوخ  هدعو  نیاب  افو  راگدرورپ  تردق  ورین و  هب  دسیونب ، اجنآ  ار  شتسود 
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ار امـش  نم  دیوشن  قرفتم  دومرف  بانج  نآ  دـنورب  ات  دـندرک  تکرح  ياج  زا  یتسه  وگتـسار  ام  دزن  رد  وت  تسین  یناهرب  هب  جایتحا  ار  ام 
لاؤس کنیا  درک  دـیهاوخن  ادـیپ  ام  دزن  زج  هک  یئاهزیچ  نآ  تماما  ياهتمالع  توبن و  راـثآ  زا  دـیئامنب  دـیراد  یلاؤس  ره  اـت  مدرک  عمج 

. دریذپب دناوتیمن  ناسنا  هک  درک  لقن  یئاهزیچ  امش  زا  یمـشاه  لضف  نب  دّمحم  تفگ : هدومن  تبحـصب  عورـش  باده  نب  ورمع  زاب  دینک .
اهنابز و مامت  یتسه و  ملاع  هدومن  لزان  ادـخ  هچ  رهب  امـش  تفگیم  داد  باوج  ورمع  یئاـهفرح ؟ هچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
رد زیچ  ره  زا  شیپ  مینکیم  شیامزآ  ار  امـش  ام  تفگ : ورمع  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  مرـضاح  نم  هتفگ  تسرد  دومرف  ینادـیم . ار  تاغل 

اهنآ اـب  امـش  ماهدروآ  ار  اـهنآ  ـالبق  تسا  ناـبز  كرت  صخـش  نیا  يدـنه و  يرگید  نآ  تسا  یمور  صخـش  نیا  تاـغل ، اـهنابز و  دروم 
هیلع اضر  ترـضح  دندومن  دوخ  نابزب  یلاؤس  مادک  ره  مهدب  باوج  ات  دنـسرپب  دوخ  نابزب  دنلیام  هچ  ره  دومرف  دینک ، تبحـص  ناشنابزب 

زا اهنآ  نابزب  بانج  نآ  هک  دندومن  فارتعا  دندرک ، بجعت  دـندش و  تفگـش  رد  هک  يروطب  هداد  ار  اهنآ  باوج  ناشدوخ  نابزب  مالّـسلا 
ماما ترـضح  یناگدـنز  رد  هک  مهد  ربخ  وتب  نم  رگا  دومرف : هدرک  بادـه  نب  ورمع  بناجب  ور  سپـس  تسا . رتدراو  رتایوگ و  ناشدوخ 
بیغ اریز  هن  داد  باوج  درک ؟ یهاوخ  قیدصت  ارم  نخـس  دش  یهاوخ  يدنواشیوخ  نوخب  التبم  اهزور  نیمه   67 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
ياناد ادخ  ٍلوُسَر ) ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  : ) دیامرفیمن دنوادخ  رگم  دومرف  دنادیمن . یـسک  ادخ  زج  ار 

وا میتسه  وا  هثرو  ام  تسا و  دنوادخ  دنسپ  دروم  ربمغیپ  هدیدنسپ ، ناربمغیپ  رگم  تسین  یعالطا  وا  بیغ  رب  ار  یسک  تسا  راکشآ  ناهن و 
دـش دـهاوخ  تماـیق  زور  اـت  هچنآ  هدوب و  نیا  زا  شیپ  هچنآ  زین  اـم  هدومن  هاـگآ  شناـهن  ياـهزار  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يربـمغیپ  ناـمه 
منز ناتهب  وگغورد و  نم  دـشن  زور  هس  ات  رگا  دوشیم . عقاو  رگید  زور  هس  ات  دـنواشیوخ  نوخب  ندـش  التبم  زا  متفگ  وتب  هچنآ  مینادـیم .

، دید یهاوخن  ار  نابایب  هوک و  هک  دش  یهاوخ  انیبان  مشچ  زا  وت  يرگید  لیلد  کنیا  يربمغیپ . ادخ و  فلاخم  وت  نادب  دـش  ماجنا  هچنانچ 
ضرمب التبم  غورد  مسق  نآ  رثا  رب  دروخ  یهاوخ  غوردب  مسق  تسه  زین  يرگید  دمآ  شیپ  دوشیم . عقاو  رگید  زور  دـنچ  زین  نایرج  نیا 

هیلع اضر  ترضح  وگب . الاح  دنتفگیم  واب  دش  عقاو  دوب  هدومرف  اضر  ترـضح  هچنآ  دنگوس  ادخب  تفگ : لضف  نب  دّمحم  يوشیم . صرب 
ور ترضح  عقوم  نیا  رد  منک . لوبق  متسناوتیمن  یلو  دیوگیم  تسار  متسنادیم  تقونامه  نم  دادیم  باوج  غورد ، ای  تفگ  تسار  مالّـسلا 

رگا تفگ : قیلثاج  هن ؟ ای  دراد  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  مالـسا  ربمغیپ  توبن  رب  تلالد  لیجنا  ایآ  دومرف : هدومن  ناینارـصن  ربهر  قیلثاج  فرطب 
هک تسا  ادـخ  ءامـسا  زا  یکی  داد  باوج  قیلثاج  تسیچ ؟ تسا  موس  رفـس  رد  هک  ياهتکـس  دومرف  میدرکیمن  راکنا  ام  تشادـیم  تلـالد 

ینب هتـشاد و  رارقا  واب  یـسیع  هکنیا  تسا و  وا  فاصوا  دّـمحم و  ترـضح  مسا  منک  تباث  تیارب  نم  رگا  دومرف  منک  راـهظا  تسین  زیاـج 
ترضح منکیمن . در  ار  لیجنا  نم  منکیم  لوبق  ینکب  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : قیلثاج  درک  یهاوخ  لوبق  هداد  تراشب  شروهظب  ار  لیئارسا 
ترضح  68 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  تراـشب  نآ  رد  هک  موس  رفـسب  نک  هجوت  کـنیا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

هک ار  صخش  نیا  دومرف  لوسر  ترضح  فاصواب  دیسر  ات  لیجنا  زا  موس  رفس  ندناوخب  درک  عورش  تسا . دّمحم  ترضح  روهظب  یسیع 
اصع و رتش و  بحاص  میوگیمن . هدرک  فیصوت  ادخ  هچنآ  زج  دومرف  دیامنیم  نایب  ار  یتفص  هچ  دیسرپ  قیلثاج  تسیک ؟ دنکیم  فیصوت 

تسا هزیکاپ  هچنآ  دیامنیم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هدش ، رکذ  لیجنا  تاروت و  رد  شمان  هک  تسیا  هدناوخن  سرد  ربمغیپ  تسا  ءادر 
. دنکیم تیاده  راوتسا  قیرط  تسار و  هارب  درادیم  رب  ار  اهنآ  نارگ  ياهدنب  يراتفرگ و  دیامنیم  مارح  تسا  كاپان  هچ  ره  دنادیم و  لالح 

ماگنه نیا  رد  دـیناوخیمن  ام  ربمغیپ  هب  عجار  لـیجنا  رد  ار  تافـص  نیا  اـیآ  مهدـیم  مسق  ادـخ  هملک  هَّللا و  حور  یـسیع  قحب  ار  وت  دومرف 
رد فاصوا  نیا  تسا  حیحـص  تفگ : دوشیم . رفاک  دـنک  لـیجنا  راـکنا  رگا  دـش  هجوتم  تفر . ورف  رکف  رد  تخادـنا و  ریزب  رـس  قیلثاـج 

راکنا هک  کنیا  دومرف  تسا  امش  ربمغیپ  صخش  نامه  هک  هدشن  تباث  ناینارصن  دزن  رد  یلو  هداد  ار  یتراشب  نینچ  یسیع  تسه و  لیجنا 
نیسح نسح و  همطاف و  شرتخد  وا و  نیشناج  دّمحم و  زا  نآ  رد  هک  نک  هجوت  ار  مود  رفـس  يدومن  فاصوا  نیاب  رارقا  يدرکن و  لیجنا 

دراو الماک  لیجنا  تاروتب و  اضر  ترـضح  هک  دـندش  هجوتم  دندینـش  ار  نخـس  نیا  هک  تولاجلا  سأر  قیلثاج و  هدومن . داـی  شنادـنزرف 
حیحـص دـنتفگ  میوش . روبز  لیجنا و  تاروت و  رکنم  رگم  تسین  نآ  در  ناکما  هک  دـیامنیم  لالدتـسا  ام  رب  یهار  زا  دـنتفگ  دوخ  اب  تسا 
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. تسا يرگید  ای  تسا  امـش  دّـمحم  نامه  هک  اـم  يارب  هدـشن  تباـث  یلو  دـناهداد  يربمغیپ  نینچ  روهظب  تراـشب  یـسیع  یـسوم و  تسا 
ثوعبم دنوادخ  دّمحم  مانب  نونکات  مدآ  نادنزرف  زا  ادعب  ای  البق  ار  يربمغیپ  ایآ  دیئوگب  دیداتفا  کش  رد  هک  نونکا  دومرف : اضر  ترضح 

زیاج ام  رب  دنتفگ  دندش . زجاع  باوج  نیا  زا  دّمحم ؟ ترـضح  زج  يربمغیپ  باتک  رد  ار  فاصوا  نینچ  دیباییم  ای  ام ؟ ربمغیپ  زج  هدومن 
دّمحم و هب  رارقا  هچنانچ  اریز  تسا  امـش  دّـمحم   69 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نیمه  دّـمحم  نآ  مینک  رارقا  تسین 
ادخ و دومرف  قیلثاجب  اضر  ترضح  دیئامنیم . مالسا  رد  ندش  لخادب  روبجم  ار  ام  میئامنب  نیـسح  نسح و  شنادنزرف  رتخد و  وا و  یـصو 

نیا يداد  ناـما  هک  نونکا  تفگ  قیلثاـج  دوشن ، وت  هجوتم  تسا  وت  عبط  فلاـخم  هچنآ  اـم  فرط  زا  یناـما  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ربمغیپ 
موسوم هک  يدـنزرف  ود  نآ  دوشیم و  هدـیمان  همطاف  هک  شرتخد  تسا و  یلع  شماـن  هک  یـصو  نیا  تسا و  دّـمحم  وا  مسا  هک  يربمغیپ 

زا متفگ  نم  هچنآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  تسا . تبث  ناـشمان  روبز  لـیجنا و  تاروت و  رد  دنتـسه  نیـسح  نسحب و 
هک عقوم  نیا  رد  تسا  حیحـص  درکـضرع  تسین . اـی  تسه  روبز  لـیجنا و  تاروت و  رد  شنادـنزرف  ود  شرتخد و  وا و  نیـشناج  ربمغیپ و 
ات دومن  توالت  ار  لوا  رفس  بانج  نآ  دیئامرفب . درکضرع  ار . دواد  روبز  زا  ار  رفـس  نالف  نک  شوگ  وت  دومرف  دومن  حیرـص  رارقا  قیلثاج 
زین وت  تسین ؟ روبز  رد  اهمان  نیا  ایآ  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وت  دومرف  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  مانب  دیـسر 

ار وت  دومرف : ترـضح  دراد . دوجو  انیع  روبز  رد  دـیدومرف  هچنآ  تسا  حیحـص  داد  باوج  مداد . قیلثاـجب  هک  یتسه  یناـما  ناـمه  ياراد 
نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  ترـضح  فاصوا  ایآ  درک  لزان  نارمع  نبا  یـسوم  رب  دـنوادخ  هک  ياهیآ  هد  نآب  مهدـیم  مسق 

ادخب و دشاب  رکنم  یسک  ره  يرآ  داد  باوج  تسا  اهنآ  هتـسجرب  تافـص  زا  تلیـضف  تلادع و  هک  دراد  دوجو  تاروت  رد  مالّـسلا  مهیلع 
ندـناوخب عورـش  بانج  نآ  نک . هجوت  ار  تاروت  زا  ار  رفـس  نالف  نونکا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تسا . هدـش  رفاـک  وا  ياـیبنا 

تولاجلا سأر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  مانب  دیـسر  هک  نیمه  دوب  تفگـش  رد  ترـضح  توالت  زا  تولاجلا  سأر  درک  تاروت 
( دوشیم نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  یماسا  نیا  ریـسفت   ) ریبش ربش و  دامحا و  تنب  ایلأ و  داـمحا و  نیا  تسا . تسار  تفگ 

سأر توالت ، ندش  مامت  زا  سپ   70 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دومن . تئارق  نآ  رخآ  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
یئادخب مدرکیم  يوریپ  ار  وت  روتـسد  دشیمن  عنام  ماهدرک  ادیپ  دوهی  مامت  رب  هک  یتسایر  رگا  دّمحم  رـسپ  يا  مسق  ادـخب  تفگ  تولاجلا 

رتهب و هن  دنک و  توالت  امـش  زا  رتهب  ار  روبز  لیجنا و  تاروت و  ماهدـیدن  ار  یـسک  هدرک  لزان  دواد  رب  ار  روبز  یـسوم و  رب  ار  تاروت  هک 
ار رهظ  زامن  نم  دومرف  عقوم  نیا  رد  درکیم  هرظاـنم  اـهنآ  اـب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رهظ  ماـگنه  اـت  دـیامن . ریـسفت  امـش  زا  رتنیریش 

دوز حبـص  ادرف  دـسیونب  ار  شقیفر  هماـن  باوج  اـت  ماهداد  رادـنامرفب  هک  ياهدـعو  ناـمه  تهجب  تفر  مهاوخ  هنیدـمب  سپـس  مناوخیم و 
دناوخ زامن  داتـسیا و  شیپ  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دـناوخ  زین  هماقا  تفگ و  ناذا  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  هَّللا . ءاش  نا  دـمآ  مهاوخ 

يرتخد تشگزاب  سلجم  نامهب  حبـص  ادرف  دـش ، جراخ  هرـصب  زا  زامن  زا  دـعب  داد  ماـجنا  لـماک  ار  دوجـس  عوکر و  رـصتخم و  ار  تئارق 
دوب انـشآ  الماک  یمور  نابزب  دینـشیم و  ار  بانج  نآ  نانخـس  قیلثاج  دومن ، تبحـص  وا  اب  یمور  ناـبزب  دـندروآ  ناـشیا  تمدـخ  یمور 
البق تفگ  باوج  رد  ار ؟ دّـمحم  ترـضح  ای  یـسیع  يرادـیم  تسود  رتشیب  ار  رفن  ود  نیا  زا  کیمادـک  دومرف : رتخد  نآب  اـضر  ترـضح 
هَّللا یلص  دّمحم  نونکا  یلو  مدوب  هتخانشن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هک  ینامز  ات  متـشادیم  تسود  رتشیب  ار  یـسیع 

: تفگ یتسه  هقالعیب  یـسیعب  ياهدش  مالـسا  لخاد  هک  الاح  تفگ : قیلثاج  مرادـیم . تسود  رتشیب  يربمغیپ  ره  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. تسا نم  هقالع  دروم  رتشیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  یلو  مراد  نامیا  واب  مرادـیم و  تسود  مه  ار  یـسیع  تسین  نینچ  زگره 

ریـسفت ار  وا  ياههتفگ  مامت  قیلثاـج  تفگ . رتخد  نیا  هچنآ  نک  ریـسفت  مدرم  يارب  دومرف  هدومن  قیلثاـجب  ور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
، دیروایب ار  وا  دومرف  دراد . مه  هرظانم  ثحب و  تردق  تسا و  ینارصن  هک  تسا  اجنیا  يدنه  يدرم  دّمحم ! رـسپ  يا  تفگ : سپـس  هدومن 

بلطمب يدنه  نابز  نامه  اب  ار  وا  هتـسویپ  ندومن  لالدتـساب  درک  عورـش  سپـس  دومن  تبحـص  يدـنه  نابز  اب  دـندرک  رـضاح  ار  درم  نآ 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  هلطبث . یطبث  دیوگیم : يدنه  درم  دندینـش  ات  دومنیم   71 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  کیدزن 
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بانج نآ  لالدتسا  ریثأت  تحت  نانچ  مک  مک  دومرف  تبحص  وا  اب  میرم  یسیع و  دروم  رد  نآ  زا  سپ  دیامنیم  ادخ  تینادحوب  رارقا  دومرف 
ادیوه يرانز  نآ  ریز  رد  دز  الاب  ار  دوخ  دنبرمک  هَّللا » لوسر  ادّـمحم  نا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ يدـنه  نابز  هب  هک  تفرگ  رارق 
سپـس درک  عطق  ار  نآ  تساوخ و  يدراک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یئامرف . عطق  دوخ  تسدـب  ار  رانز  نیا  مراد  اضاقت  درکـضرع  دـش 
هنیدمب ار  اهنآ  يهمه  امن  هیهت  شاهداوناخ  وا و  يارب  یـسابل  نک و  ریهطت  ربب و  مامحب  ار  يدنه  درم  نیا  دومرف  یمـشاه  لضف  نب  دّـمحم 

لقن امـش  يارب  نم  زا  هک  لضف  نب  دّمحم  راتفگ  یتسار  دـش  تباث  کنیا  دومرف  هدومن  مدرمب  ور  نایرج  نیا  ندـش  مامت  زا  سپ  تسرفب .
ار امـش  هک  دوب  هتفگ  امب  لـضف  نب  دّـمحم  دـش . تباـث  دوب  هتفگ  وا  هچنآ  زا  رتشیب  اـم  يارب  دـندومن  ضرع  دـندرک  قیدـصت  همه  درکیم 
نآ تماماب  فارتعا  مدرم  تفگ : لضف  نب  دّـمحم  دـنربیم . میظعت  لاـمک  مارتحا و  اـب  یلو  تسا  حیحـص  دومرف  درب ، دـنهاوخ  ناـسارخب 
یپ زا  درب  فیرشت  نآ  زا  سپ  دومرف  نمب  یئاهشرافس  هدومن  عادو  مدرم  اب  هاگحبص  دنام  هرصب  رد  اضر  ترضح  ار  بش  دندومن  بانج 

مـشچ ادخ  هانپ  رد  درگرب  دّمحم  دومرف : نآ  زا  سپ  دناوخ  زامن  تعکر  راهچ  دش  فرحنم  هداج  زا  مدیـسر  هار  طسوب  ات  متفر  بانج  نآ 
اب ار  يدنه  درم  نآ  مدیدن  ار  ترـضح  رگید  مدوب  نامدوخ  هناخ  رد  لباقم  رد  مدرک  زاب  نک . زاب  دومرف : متـسب  هک  نیمه  دنبب  ار  شیوخ 
زا نتفر  ماگنه  رد  دومرف  نمب  اضر  ترضح  هک  یئاهشرافس  هلمج  زا  تفگ : لضف  نب  دّمحم  مداتسرف . هنیدمب  جح  ماگنه  رد  شاهداوناخ 

دراو يرکشی  ریمع  نب  صفح  هناخب  داد  روتسد  دمآ  مهاوخ  اجنآب  نم  هد  ربخ  اهنآب  نک  عمج  ار  ام  ناتسود  ورب  هفوکب  هک  دوب  نیا  هرـصب 
نآ مدیمهف  دمآ  اضر  ترضح  مالغ  مالـس  هک  دوب  محازم  نب  رمع  هناخ  رد  يزور  مداد  عالطا  ار  نایرج  نایعیـشب  متفر و  هفوکب  نم  موش 

اجنآ مالّسلا  هیلع  ماما  مدید   72 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  متفر  ریمع  نب  صفح  هناخب  يروف  هدروآ  فیرـشت  بانج 
ماهدومن هیهت  مدرکضرع  نک . هیهت  اهنآ  يارب  دشاب  ام  ناتسود  هتسیاش  هک  یئاذغ  دومرف  مالس  باوج  زا  دعب  مدرک  مالـس  دنراد  فیرـشت 

نمب اذغ  فرص  زا  سپ  مدومن  عمج  ار  نایعیش  هدومرف . تیانع  قیفوت  وتب  هک  ار  يادخ  شیاتس  دومرف : تسا  هدش  هدامآ  دوب  مزال  هچنآ  و 
زا هرصب  مدرم  هک  يروط  نامه  ملیام  نم  دومرف : اضر  ترضح  هاگنآ  امن . رضاح  تسه  هک  سک  ره  نادنمشناد  زا  هفوک  رد  نیبب  دومرف :

قیلثاجب ور  تسا . هتخومآ  هدومرف ، لزان  ناربمغیپ  رب  هک  ار  یباـتک  ره  نمب  دـنوادخ  دـیوش  دـنمهرهب  زین  امـش  دـناهدومن  هدافتـسا  مدوجو 
ندرگب هتسویپ  یـسیع  ترـضح  هک  ياهتـشون  زا  يراد  عالطا  ایآ  دومرف : دوب  لالدتـسا  لها  لقع و  اب  علطم و  دنمـشناد و  يدرم  وا  هدومن 

مـسق مسا  جنپ  نآ  زا  یکیب  ار  ادـخ  دور  قرـشمب  تساوخیم  دوب  برغم  رد  رگا  هک  تشاد  دوجو  مسا  جـنپ  نآ  رد  دوب و  هتخیوآ  شیوخ 
هچنآ دادـیم و  مسق  اهنآ  هلیـسوب  ار  دـنوادخ  هک  ياهناـگجنپ  ءامـسا  یلو  هن  تفگ : قیلثاـج  دومیپیم . ضرـالا  یطب  ار  هلـصاف  نیا  دادـیم ،
هتـشاد لوبق  ار  هتـشون  هک  تسین  مهم  یتسین  مسا  جـنپ  رکنم  هک  الاح  ربکا  هَّللا  دومرف : اـضر  ترـضح  منادـیم . دـشیم  هدروآرب  تساوخیم 

باتک و يور  زا  مصخ  اب  لالدتسا  رد  هک  تسین  یـسک  صخـش  نیرتفصنم  ایآ  دومرف : هدومن  مدرم  فرطب  ور  یـشاب . هتـشادن  ای  یـشاب 
هدومن مایق  ربمایپ  هچنآب  دنک  مایق  هک  یـسک  رگم  تسین  ماما  دومرف : سپـس  يرآ ، دندادباوج  دیامن  ثحب  وا  دوخ  تعیرـش  تلم و  نید و 

سأر تماما . هراب  رد  دـیامن  نیهارب  اب  لالدتـسا  للم  مامت  اب  هک  یـسک  رگم  تسین  تماـما  هتـسیاش  هدـش ، تماـما  يدـصتم  هک  یماـگنه 
ار تاغل  مامت  دشاب  میرک  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروتب و  ملاع  هک  روط  نیاب  دومرف : تسیچ ؟ تماما  يارب  لالدتسا  نآ  دیـسرپ  تولاجلا 

دیاب فاصوا  نیا  مامت  اب  دنک  تبحـص  ناشدوخ  نابزب  هتـسد  ره  اب  دشاب ، هتـشادن  عالطا  نآ  زا  هک  دـشابن  ینابز  چـیه  هک  يروطب  دـنادب 
میکح و فصنم و  لداع و  دشاب  بیع  ره   73 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  زا  اربم  یکاپان و  ره  زا  هزیکاپ  راگزیهرپ و 

ياج زا  محازم  نب  رـصن  دـشاب . اناوت  ربراک و  دامتعا  دروم  نیما و  راکوکین ، هاوخریخ ، وگتـسار و  فوطع ، و  هدنـشخب ، ناـبرهم و  فؤر ،
دّمحم تما  ماـمت  هک  یئاوـشیپ  هراـب  رد  میوـگب  هچ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هراـب  رد  یئاـمرفیم  هچ  تفگ : هدوـمن  تکرح 

دننام زین  بانج  نآ  دومرف : باوج  رد  یئوگیم ؟ هچ  رفعج  نب  یسوم  هراب  رد  دیسرپ  دوب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتدنمـشناد  هکنیا  رب  دنهاوگ 
تبحـص ناشدوخ  ناـبزب  یتلم  ره  اـب  درک ، یگدـنز  یتدـم  رفعج  نب  یـسوم  دـندوب . تفگـش  رد  وا  هراـب  رد  مدرم  دوب  قداـص  ترـضح 

دوهی و زا  ناهج  نادنمـشناد  ناشدوخ . نابزب  مدرم  ریاس  اب  یمور و  ناـبزب  ناـیمور  اـب  ناـشدوخ و  یلحم  تغل  هب  ناـیناسارخ  اـب  دومنیم 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ فرط  زا  یکیپ  شرمع  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  ناشدوخ . نابز  باتک و  هلیـسوب  درکیم  جاجتحا  اـهنآ  اـب  دندیـسریم  شتمدـخ  يراـصن 
ربمغیپ یتسه  تردپ  نیشناج  یصو و  وت  هدش  مامت  مرمع  هدمآ و  رـس  نم  لجا  مرـسپ  دروآ . یماغیپ  نومـضم  نیاب  دمآ  نم  شیپ  بانج 

ءایبناب و صاصتخا  هک  یئامـسا  نآ  رد  هک  ار  ياهفیحـص  دراذـگاو  واب  دومن  ناشیاب  یئاهـشرافس  تساوخ و  ار  یلع  تاـفو  ماـگنه  مرکا 
ار یلع  نابز  شرتشگنا  اب  روایب  نوریب  ار  تنابز  دومرف : هاگنآ  دیچیپ ، فاحل  رد  ار  شیوخ  رس  ایب  نم  کیدزن  دومرف : سپس  دراد  ءایصوا 

ربمغیپ روتـسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  علبب . یتفای  دوخ  ناهد  رد  هچنآ  کمب و  هد و  رارق  نم  ناهد  رد  ار  تنابز  یلع  دومرف : سپـس  درک ، رهم 
رادقم نامهب  زین  ار  وت  شناد  هداد و  رارق  نم  هزادناب  ار  وت  شنیب  هدینامهف و  نمب  هچنآ  دـینامهف  وتب  دـنوادخ  دومرف : هاگنآ  درک  ءارجا  ار 

نب یـسوم  تشذگرد  زا  دعب  دنروط ، نیمه  زین  اهماما  زا  کی  ره  دوب  دـهاوخن  نم  زا  دـعب  يربمغیپ  هکنیا  زجب  درک  تیانع  هداد  نمب  هک 
. مدرک ادیپ  عالطا  اهباتک  مامتب  مدش و  انشآ  ینابز  رهب  نم  رفعج 

مالّسلا هیلع  ماما  ياعد  تباجتسا  مجنپ  شخب 

تمدـخ يراکم  دیعـس  یبا  رـسپ  تفگ : هک  درک  لـقن  باحـصا  زا  یکی  زا  يدـهن  دّـمحم  نب  دواد  ص 308 - ج 1  اـضرلا : راـبخا  نویع 
تغارچ ادخ  هدش  هچ  ار  وت  دومرف : ینکیم !؟ ار  تردپ  ماقم  ياعدا  هک  هدیناسر  ارت  ادخ  یئاجب  تفگ : هدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

درک تیانع  واب  ار  میرم  دعب  یلو  داد  مهاوخ  يرـسپ  وتب  نم  هک  نارمع  هب  درک  یحو  دنوادخ  ینادیمن  رگم  يوش  ریقف  دنک و  شوماخ  ار 
ره ام  تسا  نم  زا  مردپ  مردپ و  زا  نم  دنتسه  یکی  مه  اب  ود  نیا  تسا . یسیع  زا  میرم  میرم و  زا  یسیع  سپ  دیشخب  ار  یـسیع  میرمب  اما 

یتسین ام  ناوریپ  زا  وت  يریذپب  ار  مباوج  منکیمن  نامگ  نم  دومرف : منکیم . وت  زا  لاؤس  کی  نونکا  تفگ : دیعس  وبا  رـسپ  میتسه . یکی  ود 
باوـج دوـمرف : تسا . دازآ  ادـخ  هار  رد  مراد  میدـق  زا  هک  يزینک  مـالغ و  ره  هتفگ  گرم  عـقوم  يدرم  تفگ : وـگب . بوـخ  رایـسب  یلو 

وا هدوب  اهنآ  کلام  هام  شـش  شنازینک  مالغ و  زا  مادک  ره  ِمیِدَْـقلا . ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسنیا 
ادخ تشادن  ار  دوخ  بش  کی  نارذگ  هک  يروطب  درکیم  یگدنز  رقف  اب  دوب  هدنز  ات  دش و  ریقف  یلو  تفر  درم  نآ  تسا . دازآ  یمیدق و 

لیکشت یسلاجم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنداد  ربخ  نومأمب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يوره  زا  مشاه  نب  میهاربا  نویع : دنک . شتنعل 
. دناهدش وا  شناد  هتفیـش  مدرم  دـنکیم و  هرظانم   75 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  یبهذـم  تاداقتعا  هراب  رد  هک  هداد 

نآب نومأم  مشچ  هک  نیمه  دیامن  رضاح  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دنک و  قرفتم  ار  مدرم  دوخ  بجاح  یـسوط  رمع و  نب  دّمحم  هب  داد  روتـسد 
بل ریز  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  مامت  مشخ  اب  وا  شیپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  درمش . کبس  ار  وا  تفرگ و  مشخ  یلیخ  داتفا  بانج 

وا و نانچ  دوخ  ياعد  هلیسوب  ادخ  يورین  هب  ارهز  همطاف  یضترم و  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  قحب  تفگیم : نینچ  مارآ 
تـساوخ بآ  تفر  دوخ  لزنمب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دننک . درط  ار  وا  كاخ  بآ و  نیا  ياهگـس  هک  منک  راوخ  نیمزرـس  نیا  رد  ار  شنارای 

ننملا و  ۀعـساولا ، ۀـمحرلا  و  هعماجلا ، ةردـقلا  اذ  ای  مهللا  : » تفگ نینچ  تونق  رد  مود  تعکر  رد  دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو 
قلخ نم  ای  ریهظب  بلغی  ریظنب و ال  لیمث  لیثمتب و ال  فصوی  نم ال  ای  ۀـلیزجلا  بهاوملا  هلیمجلا و  يدایالا  ۀـیلاوتملا و  ءـالالا  ۀـعباتتملا و 
یف امـس  نم  ای  لزجاف  یطعا  غبـساف و  معنا  غلباف و  جتحا  نقتأف و  روص  نسحاف و  ردق  عفتراف و  الع  عرـشف و  عدتبا  قطناف و  مهلا  قزرف و 

ءایربکلاب دـحوت  هناطلـس و  توکلم  یف  هل  دـن  الف  کلملاب  درفت  نم  ای  راکفالا  سجاوه  زاجف  فطللا  یف  اند  راصبالا و  رطاوخ  تافف  زعلا 
ای مانالا  راصبا  فئاطخ  هتمظع  كاردا  نود  ترـسح  ماهوالا و  فئاطل  قئاقد  هتبیه  ءایربک  یف  تراح  نم  ای  هنأش  توربج  یف  هل  دـض  الف 

بولقلا تلجو  هتلالجل و  باقرلا  تعـضخ  هتبیهل و  هوجولا  تنع  نم  ای  نیرظانلا  راصبا  تاظحل  دـهاش  ای  نیملاعلا و  بولق  تارطخ  ملاـع 
مقتنا هیلع و  ةالصلاب  ةالصلا  تفرـش  نم  یلع  لص  عیفر  ای  یلع  ای  عینم  ای  يوق  ای  عیدب  ای  ءيدب  ای  هقرف  نم  صئارفلا  تدعترا  هتفیخ و  نم 
دیرـش ساـجرالا و  دـیرط  هلعجا  اـهینقاذأ و  اـمک  ناوـهلا  لذـلا و  ةرارم  هـقذا  یباـب و  نـع  ۀعیـشلا  درط  یب و  فختـسا  ینملظ و  نـمم  یل 

داد و تساخ و  اپب  يرش  روش و  رهـش  رد  هک  دوب  هدشن  مامت  ماما  ياعد  زونه  تفگ : يوره  حلاص  نب  تلـصلا  وبا  مالّـسلا  دبع  ساجنالا »
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مدروخن ناکت  دوخ  ياج  زا  نم  دیدرگ  غولش   76 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  رهش  دش و  گرزب  یبالقنا  دنلب و  دایرف 
ار وا  هدرک  اپب  يرـش  هراکدب  راکهبت و  ینز  دـید  یهاوخ  ماب  تشپ  يالاب  ورب  تلـص  ابا  دومرف : داد . مالـس  ار  شزامن  مالّـسلا  هیلع  ماما  ات 

نآب مچرپ  ياجب  يزمرق  هچراپ  هتـشادرب و  يدـنلب  ین  کی  هزین  ياـجب  شیهارمگ و  یئاـیحیب و  هطـساوب  دـنمانیم  هنامـس  رهـش  نیا  لـها 
اب هک  تیعمج  هوبنا  زج  متفر  ـالاب  شنارادهپـس . نومأـم و  رـصق  ولج  دربـیم  ار  هشیپ  متـس  هاپـس  دـنکیم و  ار  بـالقنا  نیا  يربـهر  هتخیوآ 

دوب هدش  جراخ  گنج  يارب  ناجهاش  رصق  زا  دوب و  هدیشوپ  هرز  نومأم  مدیدن  دندزیم  نارگید  رس  رب  گنس  دندرکیم و  هلمح  یتسدبوچ 
شرـس زا  نانچ  دوخ  هالک  دز  نومأم  قرف  رب  گرزب  يرجآ  هچراپ  اهماب  تشپ  زا  یکی  يالاب  زا  يریگنوخ  درگاش  کـی  عقوم  نیمه  رد 
هدینـش ار  وا  فرح  هنامـس  تسا . نینمؤملا  ریما  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : دز  گنـس  هک  یـسک  نآـب  رفنکی  درک . حورجم  ار  شقرف  هک  داـتفا 

ياهدرم دوب  نینمؤملا  ریما  نیا  رگا  دـنهد  رارق  شدوخ  ماقم  رد  ار  سک  ره  هک  تسین  صیخـشت  زور  زورما  ردامیب  شاب  تکاـس  تفگ :
. دندناشچ اهنآب  ار  تلذم  يراوخ و  لامک  هکنیا  زا  دعب  دندنار  ار  شهاپس  نومأم و  نانچ  درکیمن  طلسم  هدرپ  تشپ  نارتخد  رب  ار  راکانز 

یلـسأ اب  ار  مالغ  لـهچ  نومأـم  دـندرب . تراـغب  ار  نومأـم  لاوما  هک  هدومن  هفاـضا  رخآ  رد  هدرک  لـقن  يوره  زا  ار  تیاور  نیمه  بقاـنم :
اـضر ترـضح  فافختـسا  هطـساوب  دمآ  شیپ  نیا  دیمهف  دننک و  دنلب  ار  اهنآ  نادنز  ياهراوید  داد  روتـسد  درک و  ینادنز  ورم  يادخدک 
لباقم رد  دیسوب و  ار  ماما  كرابم  رـس  دنکن و  تکرح  ياج  زا  هک  داد  مسق  دش  ناشیا  هناخ  دراو  تفر و  بانج  نآ  بناجب  دمآ . دوجوب 

ادخ زا  دومرف : اضر  ترضح  دینادیم  حالص  هچ  امـش  نایرج  نیا  زا  سپ  دوشیمن  یـضار  هورگ  نیا  زا  ملد  تفگ : تسـشن  اضر  ترـضح 
. ياهدرپس نارگیدب  ار  اهراک  ياهتخیر و  مهرد  ار  ناناملـسم  عاضوا  وت  ياهتفرگ  هدـهعب  هک  ياهفیظو  نیا  دّـمحم و  تما  دروم  رد  سرتب 

رابخا نویع  دـش . دـهاوخ  رکذ  نومأم  اب  ماما  ياهنایرج  باـب  رد  هک  تیاور  رخآ  اـت   77 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
راکب نب  ریبز  بلاط  وبا  دالوا  زا  يدرم  تفگیم  هک  مدینـش  یلفون  دّمحم  نب  یلع  زا  تفگ : یناسارخ  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  دـمحا  اضرلا :

قاـس و ود  رد  هک  مدـید  ار  وا  مدوخ  نم  دـش  صربب  ـالتبم  درک  داـی  مسق  ریبز  ربمغیپ  ربق  ربـنم و  نیب  تشاداو  مسقب  یناـیرج  دروم  رد  ار 
رد درک  نیرفن  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دومن  متـس  يدروم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  زین  راکب  وا  ردـپ  تشاد . يداـیز  صرب  شمدـق 

نسح و نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  همان  دهع  بیـصم  نب  هَّللا  دبع  شردپ  اما  تسکـش . ار  شندرگ  دش و  ریزارـس  رـصق  زا  یگنـس  عقوم  نامه 
تـسین یـسک  نینچ  يارب  زا  ناما  هک  شکب  ار  درم  نیا  تفگ  نوراهب  درک . هراپ  هراپ  دیـشرلا  نوراه  لباقم  رد  دـندوب  هداد  واب  هک  یناما 

. دش رکنم  هَّللا  دبع  یلو  دـناوخ  نوراه  يارب  دوب  هتفگ  هک  یئاهرعـش  دـهاش  يارب  درک و  جورخ  مردارب  اب  زورید  وا  تفگ : نوراهب  ییحی 
نامه دوش  شتبوقع  رد  هلجع  دـیوگب  غورد  هک  یتروص  رد  مرازیب و  راگدرورپ  تردـق  ورین و  زا  دـیوگب  هک  تشاداو  مسقب  ار  وا  ییحی 

. مدرک رصتخم  نم  هدومن  لقن  لصفم  ار  نایرج  هک  تخادنا . نوریب  ار  وا  شربق  هبترم  نیدنچ  تفر  ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  دش و  هایس  مد 
ییحی درک و  رفیک  ار  ییحی  نب  رفعج  ادتبا  تفرگ  مشخ  هکمارب  رب  نوراه  هک  لاس  نامه  رد  تفگ : لیـضف  نب  دّمحم  اضرلا : رابخا  نویع 

، داد ناکت  ار  دوخ  رس  هاگنآ  درکیم  اعد  تافرع  رد  اضر  ترـضح  لاس  نامه  دش  هایـس  هکمارب  راگزور  هاگنآ  دومن . ینادنز  ار  دلاخ  نب 
زورما دندرک  ار  اهراک  نآ  مردپ  هراب  رد  هک  دهدب  ار  هکمارب  يازج  هک  مدرکیم  تساوخ  رد  ادخ  زا  نم  دومرف : دندیسرپ  ماما  راک  نیا  زا 
هکمارب عاضوا  تفرگ و  مشخ  ییحی  رفعج و  رب  نوراه  هک  تشذگن  يزیچ  اضر  ترضح  نتفر  زا  سپ  دش  باجتسم  اهنآ  هراب  رد  میاعد 

. دیشاپ مه  زا 

نایاپراچ ناگدنرپ و  نابز  اهنابز و  مامت  زا  ماما  عالطا  مشش  شخب 

( هینطنطـسق راغلب و  نیب   ) یبلقـص یمور و  مالغ  دنچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : مداخ  رـسای  ص 344 - ج 2  اضرلا : راـبخا  نویع 
رد هبترم  کی  لاس  ره  ام  دـنیوگیم  یمور و  دوخ و  يرداـم  ناـبزب  دـننکیم  تبحـص  مه  اـب  دینـش  دوب  ناـشیا  کـیدزن  باـنج  نآ  تشاد 

ناکشزپ زا  یکی  یپ  داتسرف  اضر  ترضح  حبص  ادرف  دنک  دصف  یـسک  مینیبیمن  اجنیا  اما  و  میریگیم . نوخ  مینکیم و  دصف  دوخ  تکلمم 
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نم تفگ : رسای  نکن . دصف  وت  دومرف  ربمایپ  سپس  گر  نالف  زا  ار  سک  نالف  نک و  دصف  گر  نالف  زا  ار  سک  نالف  هک  داد  روتسد  واب 
مدرکن یهن  راک  نیا  زا  ارت  نم  رگم  دومرف : مدرکـضرع  ناشیاب  ار  نایرج  هدش و  هچ  ارت  دومرف : دـش  زمرق  درک و  مرو  متـسد  مدرک  دـصف 
شرافـس زا  سپ  هک  دوب  اهتدم  مدروخن  ماش  بش  هک  درک  شرافـس  دیلام و  ناهد  بآ  دیـشک و  نآ  يور  ار  دوخ  تسد  روایب  ار  تتـسد 

: تفگ يرفعج  مشاه  وبا  اضرلا : رابخا  نویع  دزیم . مهب  ار  ملاح  مدروخیم  ماش  مدشیم و  لفاغ  هک  تاقوا  زا  یـضعب  مدروخیمن  ماش  ناشیا 
مالغ نم  تاقوا  زا  یضعب  دزیم  ادص  یسراف  یبلقـص و  نابزب  ار  دوخ  مالغ  اهتقو  یـضعب  مدروخیم  اذغ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  نم 
مهبم روطب  درکیم  یسرافب  هک  یتبحص  زین  یهاگ  دشیم  هجوتم  مالّسلا  هیلع  ماما  متفگیم : واب  یـسرافب  مداتـسرفیم و  يراک  یپ  زا  ار  دوخ 
رابخا نویع  دادیم . حیضوت  شدوخ  هاگنآ  دشیم  لکـشم  مالغ  رب   79 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نآ  مهف  هک  تفگیم 

نـیرت و حیــصف  دـنگوس  ادـخب  درکیم  تبحــص  ناـشدوخ  يرداـم  ناـبزب  مدرم  اـب  مالـّـسلا  هـیلع  اـضر  ترــضح  تـفگ : يوره  اـضرلا :
اب دینادیم  ار  اهنابز  نیا  مامت  امش  هکنیا  زا  مبجعت  رد  نم  مدرکضرع : ناشیاب  يزور  یتغل . نابز و  رهب  تبـسن  دوب  مدرم  نیرتراتفگنیریش 

اهنآ نابز  هک  دهدیمن  رارق  مدرم  رب  شیوخ  تجح  ار  یسک  دنوادخ  ممدرم  رب  ادخ  تجح  نم  تلص  ابا  دومرف : دنراد  مه  اب  هک  یفالتخا 
لـصف ایآ  دـناهداد  باطخ  لصف  امب  باطخلا » لـصف  اـنیتوا  : » دومرف هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیاـمرف  ياهدینـشن  رگم  دـنادن  ار 
مدیـسر مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ  يرفعج  مشاه  وبا  رئاصب : «. 1  » تسا يرگید  زیچ  مدرم  ياـهنابز  نتـسناد  زج  باـطخ 

اضر ترضح  دادن  ار  مباوج  تسیچ » تیوناز  : » متفگ مداخب  نم  دنادیم . یسراف  دنکیم  لایخ  وا  نک  تبحص  یسرافب  مالغ  نیا  اب  دومرف :
هک نامیلس  زا  لقن  رئاصب : فان . ینعی  کترـس » : » دومرف دادن  ار  مباوج  تسیچ » تفان  : » متفگ واب  زاب  تیوناز . کتبکر » : » دیوگیم دومرف :

یکـشجنگ عقوم  نیا  رد  بانج  نآ  غاب  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ  هک  دـنکیم  تسا  بلاط  یبا  دالوا  زا  یکی 
ینادیم ینالف  دومرف  دشیم . هدید  اراکشآ  وا  زا  بارطضا  تلاح  درک و  نداد  ادصب  عورش  مه  رـس  تشپ  تسـشن و  بانج  نآ  ولج  دمآ و 

ارم ياههجوج  دـهاوخیم  هناخ  رد  يرام  دـیوگیم  دومرف : دـنادیم . ربمایپ  دـنزرف  ربمایپ و  ادـخ و  مدرکـضرع  دـیوگیم  هچ  کـشجنگ  نیا 
مدـید مدـش  هناخ  دراو  متـشادرب و  ار  بوچ  تفگ  شکب . ار  رام  نآ  وش و  هناـخ  لـخاد  رادرب و  ار  بوچ  نیا  نک  تکرح  اـج  زا  دروخب 

یناگدـنز يروط  دراد و  نامـسآ  رب  رـس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدـید  تفگ : ءاشو  رئاـصب : متـشک . ار  وا  دوریم  هار  هناـخ  رد  يراـم 
تکاس یتعاس  زا  دعب  مدیمهفیمن  چیه  هک  دوب  تعاس  کی  هلچلچ  يادص  دننام  دیوگیم  نخس   80 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 

ياهلیسو شیارب  هک  داد  روتسد  واب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هک  دنکیم  لقن  نارهم  نب  یلع  زا  ینالوط  ربخ  کی  رد  بقانم : دش .
زا یکی  هک  میدوب  هتـسشنن  زونه  مدـش  هتـسخ  یلیخ  هار  نیب  رد  میدرب  شیارب  مداد و  بیترت  یتقو  مزاسب . دـیامنیم  ار  اهتعاس  نییعت  هک 

یلدنـص کی  يور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  میدیـشون . ام  دروآ  اـم  يارب  تشاد  درـس  رایـسب  یبآ  هک  ياهزوک  دـش و  جراـخ  اـهمداخ 
«. دنبب رد  : » دومرف رورسمب  یسراف  نابزب  اضر  ترضح  دعب  تشه » : » تفگ رورسم  داتفا  گیر  دنچ  تسشن 

ناشیا تیصخشب  مدرم  رارقا  بانج و  نآ  ماقم  هدیدنسپ و  قالخا  تدابع و  متفه  شخب 

رگم دیشوپیم  نشخ  سابل  تسشنیم و  سالپ  يور  ناتسمز  رد  ایروب  يور  ناتسبات  رد  اضر  ترضح  تفگ : دابع  وبا  اضرلا : رابخا  نویع 
تـشاد مان  رذـع  هک  مردـپ  ردام  تفگ : یلوص  اـضرلا : راـبخا  نویع  تسارآیم . اـهنآ  يارب  ار  دوخ  هک  تفریم  تیعمج  ناـیم  هک  یعقوم 

زا دوب  یتشهب  وا  يارـسمرح  دـندرب . نومأـم  يارب  ار  اـم  مدوب . هدرک  ناـمیاز  يزینک  نم  دـندیرخ  هفوک  زا  رگید  زینک  دـص  اـب  ارم  تفگ :
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  هناخ  دراو  یتقو  دیشخب . مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  نومأم  ارم  ناوارف . لوپ  بوخ و  ياهزیچ  ریاس  یکاروخ و 

نیا تشادـیماو . زامنب  درکیم و  رادـیب  اهبـش  ار  ام  هک  دوب  ام  تسرپرـس  زینک  کی  مداد . تسد  زا  دوب  نومأم  هناـخ  رد  تمعن  هچنآ  مدـش 
سابع نب  هَّللا  دـبع  وت  دـجب  دیـشخب  ارم  هرخالاب  ات  موش  جراخ  بانج  نآ  هناخ  زا  متـشاد  وزرآ  نم  دوب  رتتخـس  ام  يارب  همه  زا  ناـیرج 

تسیود و لاس  رد  مدیدن  دوخ  هدج  زا  رتدنمتواخس  رتلقاع و  ار  ینز  تفگ : یلوص  ماهدش . تشهب  لخاد  هکنیا  لثم  متفر  وا  لزنمب  یتقو 
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زا يزیچ  تفگیم  باوج  رد  دندیسرپیم  وا  زا  اضر  ترضحب  عجار  تاقوا  زا  یلیخ  تشاد . لاس  دص  تقو  نآ  رد  هک  تفر  ایند  زا  داتفه 
بـالگ و نآ  زا  سپ  درکیم و  روخب  يدـنه  دوع  هکنیا  زج  مرادـن   82 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رطاخب  بانج  نآ 
رب هدجـس  زا  رـس  تفریم  هدجـسب  نآ  زا  سپ  دروآیم  ياجب  ار  حبـص  زامن  تقو  لوا  رد  دـناوخیم  حبـص  زاـمن  یتقو  دربیم  راـکب  کـشم 

سک چـیه  تفریم . دـشیم و  راوس  ای  مدرم  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  تسـشنیم  درکیم  تکرح  دـعب  دـمآیم  ـالاب  دیـشروخ  اـت  تشادـیمن 
نیا زا  هَّللا  دبع  مدج  دندرکیم  تبحـص  مارآ  مدرم  دشاب  تساوخ  یم - سک  ره  دـنک  دـنلب  بانج  نآ  هناخ  رد  ار  شیادـص  تسناوتیمن 

فنحا نب  سابع  دـشاب . دازآ  مدـج  توف  زا  سپ  هک  وا  اب  تسب  داد  رارق  دندیـشخب  مدـج  هب  ار  وا  هک  زور  نامه  تسجیم  كربت  ماهدـج 
زینک نیا  تفگ : وا  باوج  رد  مدج  شخبب . نمب  ار  زینک  نیا  تفگ  دمآ  ششوخ  زینک  نیا  زا  دش  دراو  وا  لزنمب  يزور  مدج  یئاد  یفنح 

کمساب نیز  رذع  ای  دورس : ماهدج  هراب  رد  وا  ار  رعش  نیا  مشخبب  ار  وا  مناوتیمن  دراد  نم  گرم  زا  سپ  يدازآ  دادرارق  ینعی  تسا  هربدم 
هچ ره  تفگیم  هک  مدینش  سابع  نب  میهاربا  زا  تفگ : ناوکذ  وبا  ج 2 ص 179 - اضرلا : رابخا  نویع  رهدلا  کب  نسحی  مل  ءاسا  رذـعلا و 

دوبن رتدراو  اضر  ترـضح  زا  زور  نآ  ات  هتـشذگ  خـیراتب  عجار  یـسک  وا  نامز  زا  تسنادـیم  دندیـسرپیم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 
هدافتـسا نآرق  زا  دروآیم  هک  یلاثم  باوج و  نخـس و  مامت  دادـیم  ار  اـهنآ  باوج  دروم . ره  رد  اـهلاؤسب  درکیم  شیاـمزآ  ار  وا  نومأـم 

- ياهیآ رهب  یلو  مناوتیم  منک  متخ  زور  هس  زا  رتـمک  رد  مهاوخب  رگا  دوـمرفیم : درکیم . متخ  ار  نآرق  هبترم  کـی  زور  هس  ره  رد  دوـمنیم 
نویع منکیم . متخ  هبترم  کـی  زور  هس  ره  رد  تهج  نیمهب  هدـش  لزاـن  یناـمز  هچ  زیچ و  هچ  هراـب  رد  هک  منکیم  تقد  نآ  رد  مسریم  هک 
نخـس مدیدن  زگره  دـناجنرب و  ار  یـسک  دوخ  نخـس  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدـیدن  زگره  تفگ : سابع  نب  میهاربا  اضرلا : رابخا 
درکن در  ار  یجاتحم  زگره  درکیم و  مامت  ار  دوخ  تبحـص  وا  اـت   83 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنک  عطق  ار  یـسک 

هتـسشن هک  یـسک  لباقم  رد  درکیم  هیکت  هن  درکیمن و  زارد  دوب  هتـسشن  هک  یـسک  لباقم  ار  دوخ  ياهاپ  زگره  تشاد . تردق  هک  يردقب 
نآ هدـنخ  دزیمن  ههقهق  هدـنخ  عقوم  رد  زگره  هن  دزادـنایب و  نیمزب  ناهد  بآ  هک  مدـیدن  تفگیمن و  ازـسان  ار  دوخ  ناـمالغ  زگره  دوب و 

اهبـش ار ، نایاپراهچ  رتهم  اهنابرد و  یتح  دناشنیم  شیوخ  هرفـس  رب  ار  دوخ  نامالغ  دندرتسگیم  ار  شاهرفـس  تولخ  رد  دوب . مسبت  بانج 
وا زا  هام  رد  زور  هس  هزور  تفرگیم  هزور  یلیخ  دوب  رادهدنز  بش  حبـص  ات  بش  يادتبا  زا  اهبـش  رتشیب  دوب  رادـیب  رایـسب  دـیباوخیم و  مک 

نینچ کیرات  ياهبـش  رد  رتشیب  یناهنپ  رد  دادـیم  هقدـص  درکیم و  کمک  یلیخ  تسا  رمع  مامت  هزور  زور  هس  نیا  دومرفیم  دـشیمن  توف 
هک یعقوم  تفگ : يوره  اضرلا : راـبخا  نویع  دـینکن . رواـب  تسا  هدـید  تیـصخش  ماـقم و  رد  وا  نوچ  دـیوگب  سک  ره  درکیم  ار  يراـک 

- مسرب بانج  نآ  تمدـخ  هب  متـساوخ  هزاجا  نابنادـنز  زا  دـندوب  هدرک  دـنب  رد  ار  وا  دوب و  نادـنز  لخاد  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
تعاس کی  حبص  لوا  طقف  دناوخیم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  وا  نوچ  تفگ : هچ . يارب  مدیسرپ  یـسرب  شتمدخ  یناوتیمن  تفگ :

اب تاجانم  لوغشم  هتسشن و  دوخ  بارحم  رد  اهعقوم  نیا  رد  هک  باتفآ  ندش  درز  عقوم  مه  یکی  دراد و  تغارف  یتعاس  زین  رهظ  زا  لبق  و 
تسا هشیدنا  رد  هتسشن و  دوخ  بارحم  رد  مدید  مدیسر  شتمدخ  تفرگ  هزاجا  ریگب . هزاجا  نم  يارب  اهعقوم  نیمه  رد  متفگ  تسا . ادخ 

یبا نب  ءاجر  اضرلا : رابخا  نویع  دناوخیم . زامن  يزخ  هبج  رد  هک  مدید  ار  اضر  ترضح  تفگ : يرفعج  نامیلس  بیذهت : ربخ . رخآ  ات  ... 
ترضح یناگدنز  هار  زا  ار  وا  هک  داد  روتسد  مروایب  هنیدم  زا  ار  وا  ات  داتسرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یپ  زا  نومأم  ارم  تفگ : كاحض 

یتقو ات  مشاب  وا  بظاوم  مدوخ  زور  هنابـش  هک  درک  شرافـس  مق ، هار  هن  مرواـیب  سراـف  زاوها و  هرـصب و   84 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما 
هن مدیدن و  شتاقوا  مامت  رد  رتوگرکذ  رتراکزیهرپ و  وا  زا  ار  یـسک  ادخب  ورم . ات  هنیدم  زا  مدوب  بانج  نآ  تمدخ  رد  نم  مروایب . اجنیاب 

حیبست و هب  دوخ  بارحم  رد  زامن  زا  سپ  دناوخیم  ار  شحبص  زامن  هاگرحس  دشاب . هتـشاد  فوخ  ادخ  زا  رتشیب  وا  زا  هک  ماهدید  ار  یـسک 
نآ تشاذـگیم و  هدجـسب  رـس  دـعب  درکیم  عولط  دیـشروخ  ات  داتـسرفیم  شلآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  دوب و  لوغـشم  لیلهت  ریبکت و  دـمح و 

ات دومنیم  هظعوم  ار  ناشیا  ای  تخادرپیم و  ثیدـحب  اهنآ  اـب  درکیم  مدرمب  ور  دـعب  دوش  دـنلب  باـتفآ  اـت  درکیم  ینـالوط  ناـنچ  ار  هدـجس 
درکیم و تکرح  ياج  زا  دـشیم  رهظ  ناذا  هک  نیمه  تفریم . شیوخ  بارحم  فرطب  درکیم و  هزات  ار  دوخ  يوضو  زاب  دـعب  رهظ  کیدزن 
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رگید تعکر  راهچ  رد  هَّللا و  وه  لق  دـمح و  مود  تعکر  رد  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  دـمح و  لوا  تعکر  رد  دـناوخیم  زاـمن  تعکر  شش 
دعب تئارق  ندناوخ  زا  سپ  عوکر  زا  لبق  دناوخیم  تونق  مود  تعکر  رد  دادیم و  مالـس  تعکر  ود  ره  رد  دـناوخیم و  هَّللا  وه  لق  دـمح و 

ریبکت و حیبست و  لوغـشم  زامن  مالـس  زا  دعب  دناوخیم . ار  رهظ  زامن  تعکر  شـش  نآ  زا  سپ  دـناوخیم  رگید  تعکر  ود  زاب  تفگیم  ناذا 
تشادیم رب  هک  رس  هَّلل » ارکش  : » تفگیم رکش  هدجـس  رد  هبترم  دص  تفریم و  رکـش  هدجـس  دعب  تساوخ ، یم - ادخ  یتقو  ات  دشیم  لیلهت 

ره رد  تئارق  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  دادـیم و  مالـس  یتعکر  ود  رد  هَّللا و  وه  لق  دـمح و  تعکر  ره  رد  دـناوخیم  زامن  تعکر  شـش  زاب 
تعکر شش  ندش  مامت  زا  سپ  دناوخیم  تونق  مود  تعکر  رد  درکیم و  عورش  ار  رگید  تعکر  ود  تفگیم  ناذا  زاب  دناوخیم  تونق  زامن 

یتقو ات  دوب  لوغـشم  ریبکت  ساپـس و  دمح و  زا  ادخ  رکذب  تسـشنیم  بارحم  رد  رـصع  زامن  ندش  مامت  زا  دـعب  دـناوخیم  ار  رـصع  زامن 
سپ  85 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  هَّلل » ادمح  : » تفگیم هبترم  دص  هدجـس  رد  تفریم و  هدجـسب  نآ  زا  سپ  دهاوخب 
عوکر زا  لبق  مود  تعکر  رد  تونق  هماقا و  ناذا و  اب  دناوخیم  تعکر  هس  ار  برغم  زامن  تفرگیم و  وضو  درک  بورغ  دیـشروخ  هکنیا  زا 

دعب دوب  لیام  هچ  ره  دومنیم  لیلهت  تفگیم و  ریبکت  دمح و  حـیبست و  تسـشنیم  زامن  لحم  رد  مالـس  زا  سپ  دـناوخیم ، تئارق  زا  سپ  و 
نیا زا  لوا  تعکر  رد  دناوخیم  تونق  عوکر  زا  لبق  مود  تعکر  راهچ  يارب  دزیمن و  یفرح  تشادیم  رب  رـس  سپـس  تفریم  رکـش  هدجـسب 
یتقو ات  دشیم  بیقعت  لوغـشم  نداد  مالـس  زا  سپ  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دـمح و  یمود  رد  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  دـمح و  هروس  تعکر  راهچ 

رد تعکر . راهچ  دـناوخیم  ار  ءاشع  زامن  هاگنآ  درذـگب  بش  زا  ثلث  کی  کیدزن  ات  درکیم  ربص  دـعب  درکیم  راطفا  هاگنآ  تساوخیم  هک 
ریبکت و دمح و  حیبست و  رکذب و  تسشنیم و  دوخ  يالـصم  رد  مالـس  زا  سپ  دناوخیم  تونق  تئارق  زا  سپ  عوکر و  زا  لبق  مود  تعکر 
رد تفریم . شیوخ  باوختخرب  تحارتسا  يارب  دعب  درکیم  رکش  هدجس  بیقعت  زا  سپ  هاگنآ  تساوخیم  هک  یتقو  ات  دشیم  لوغشم  لیلهت 

دعب تفرگیم  وضو  دـعب  درکیم  كاوسم  لوا  رافغتـسا  لـیلهت و  ریبکت و  دـمح و  حـیبست و  اـب  دـشیم  جراـخ  باوختخر  زا  بش  رخآ  ثلث 
کی ار  دمح  زامن  نیا  همه  رد  لوا  ياهتعکر  رد  دادیم  مالس  تعکر  ود  ره  رد  دناوخیم و  زامن  تعکر  تشه  دشیم  بش  زامن  لوغـشم 

ره رد  دادیم و  مالـس  اهنآ  زا  مود  تعکر  رد  دناوخیم  تعکر  راهچ  ار  رایط  رفعج  زامن  دناوخیم و  هبترم  یـس  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم و 
بوسحم بش  زاـمن  ءزج  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  زاـمن  تعکر  راـهچ  نیا  دـناوخیم  توـنق  عوـکر  زا  لـبق  تئارق و  زا  سپ  یمود  تعکر 

ياـج زا  سپـس  ار . یتأ  لـه  هروس  دـمح و  یمود  رد  کـلملا و  هروس  دـمح و  یلوا  رد  دـناوخیم  ار  هدـنامیقاب  تعکر  ود  دـعب  درکیم و 
رد هبترم و  هس  ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُـه  ْلـُق  هبترم و  کـی  ار  دـمح  ود  نآ  زا  تعکر  ره  رد  دـناوخیم  ار  عفـش  زاـمن  تعکر  ود  درکیم و  تکرح 

تئارق راب  هس  ار  هَّللا  وه  لق  راـب و  کـی  ار  دـمح  دـناوخیم  تعکر  کـی  ار  رتو  زاـمن  درکیم و  تکرح  دـعب  دـناوخیم  تونق  مود  تعکر 
رد هبترم  کی   86 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ار  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  هبترم و  کی  ار  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  درکیم و 

مهللا دّمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » تفگیم دوخ  تونق  رد  دـناوخیم و  تونق  تئارق  زا  سپ  عوکر و  زا  لبق  زین  تعکر  کی  نیا 
کیلع یضقی  یضقت و ال  کناف  تیضق  ام  رش  انق  تیطعا و  امیف  انل  كراب  تیلوت و  نمیف  انلوت  تیفاع و  نمیف  انفاع  تیده و  نمیف  اندها 

مالـس زا  سپ  ۀـبوتلا .  هلأسا  هَّللا و  رفغتـسا  تفگیم : هبترم  داتفه  دـعب  تیلاعت » انبر و  تکرابت  تیداع  نم  زعی  ـال  تیلاو و  نم  لذـی  ـال  هنا 
دمح و لوا  تعکر  رد  دناوخیم  ار  رجف  زامن  تعکر  ود  دومنیم و  تکرح  ياج  زا  دشیم  هک  رجف  عولط  کیدزن  دشیم . بیقعت  لوغـشم 

دعب دناوخیم  تعکر  ود  ار  حبـص  زامن  تفگیم و  هماقا  ناذا و  رجف  عولط  زا  سپ  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دمح و  یمود  رد  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
تعکر رد  بجاو  ياهزامن  مامت  رد  دیآرب . دیشروخ  ات  تفریم  رکش  هدجسب  دعب  درکیم  عولط  دیشروخ  ات  دشیم  بیقعت  لوغشم  مالـس  زا 

زور نآ  رد  هک  هعمج  زور  رـصع  رهظ و  حبـص و  زامن  رد  زج  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دـمح و  مود  تعکر  رد  دـناوخیم و  هانلزنا  انا  دـمح و  لوا 
تعکر رد  دناوخیم و  ار  هعمج  هروس  دمح و  لوا  تعکر  رد  هعمج  بش  ياشع  زامن  رد  دناوخیم  ار  نیقفانم  هروس  هعمج و  هروس  دمح و 

مود تعکر  رد  دناوخیم و  ار  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  دمح و  لوا  تعکر  هبنشجنپ  هبنـشود و  زور  حبـص  زامن  رد  حبـس . هروس  دمح و  مود 
دنلب ار  تئارق  حبـص  زامن  رتو و  عفـش و  بش و  زامن  ءاـشع و  برغم و  زاـمن  رد  درکیم . تئارق  ار  ِۀَیِـشاْغلا » ُثیِدَـح  َكاـتَأ  ْلَـه   » دـمح و
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هَّللا هَّللا و  الا  هلا  هَّلل و ال  دـمحلا  هَّللا و  ناحبـس  : » تفگیم دـناوخیم و  حـیبست  رخآ  تعکر  ود  رد  هاتوک  رـصع  رهظ و  زامن  رد  دـناوخیم و 
«. مرکالا لجالا  زعالا  تنا  کنا  ملعت  امع  زواجت  محرا و  رفغا و  بر  دوب « : نینچ  شیاهزامن  مامت  رد  بانج  نآ  تونق  هبترم و  هس  ربکا »

بجاو ياهزامن  رفس  رد  درکیم و  راطفا  سپس  دناوخیم  زامن  لوا  دشیم  بش  هک  نیمه  تفرگیم  هزور  دنامیم  يرهش  رد  زور  هد  تقو  ره 
زامن دـناوخیم و  تعکر  هس  ار  نآ  هک  برغم  زامن  زجب  دـناوخیم   87 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یتعکر  ود  ار  دوخ 

دناوخیمن رفـس  رد  ار  هنازور  ياهزامن  لفاون  یلو  درکیمن . كرت  رفـس  ریغ  رفـس و  رد  ار  رجف  تعکر  ود  رتو و  عفـش و  بش ، زامن  هلفان و 
هیقب ياجب  نیا  دومرفیم : ربکا و  هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  هَّلل و ال  دـمحلا  هَّللا و  ناحبـس  تفگیم : هبترم  یـس  دـناوخیم  رـصق  هک  يزامن  ره  زا  سپ 

داتسرفیم شلآ  دّمحم و  رب  تاولص  ادتبا  اعد  رد  تفرگیمن  هزور  رفس  رد  دناوخب و  رفس  ریغ  رفـس و  رد  ار  یحـض  زامن  مدیدن  تسا  زامن 
ای تشهب  مسا  هک  تشذگیم  ياهیآب  یتقو  دناوخیم  دایز  نآرق  باوختخر  رد  بش  داتسرفیم . زامن  ریغ  زامن و  رد  ار  تاولص  نیا  هتسویپ  و 

شیاهزامن مامت  رد  ار  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دربیم ، هانپ  واب  منهج  زا  دومنیم و  تساوخرد  ار  تشهب  ادخ  زا  درکیم  هیرگ  دوب  منهج 
: تفگیم دشیم  مامت  هروس  یتقو  دحا  هَّللا  تفگیم : ياهتـسهآ  يادص  اب  دناوخیم  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  یتقو  زور  بش و  رد  دـناوخیم  دـنلب 

ینید هَّللا و  یبر  : » تفگیم درکیم  زامن  یتقو  َنوُِرفاْکلا » اَهُّیَأ  ای  : » تفگیم لد  رد  دناوخیم  ار  دحج  هروس  یتقو  هبترم  هس  انبر  هَّللا  کلذـک 
زا سپ  دناوخیم  ار  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  یتقو ال  نیدهاشلا » نم  کلذ  یلع  انا  یلب و  : » تفگیم نوتیز  نیت و  هروس  ندناوخ  زا  سپ  مالسالا »
ُْریَخ ُهَّللا  َو  اوقتا  نیذـلل  ِةَراجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  ُْلق  : » تفگیم هعمج  هروس  رد  یلب » مهللا  کناحبـس  : » تفگیم ندـش  مامت 

کـشاوی یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس  هروس  ندناوخ  زا  دعب  َنیَِملاْعلا »* ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تفگیم درکیم  مامت  ار  هحتاف  هروس  یتقو  َنِیقِزاَّرلا .»
دشیم دراو  هک  يرهش  ره  رد  کیبل . مهللا » کیبل  : » تفگیم هتسهآ  دیسریم  اُونَمآ * َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآب  یتقو  یلعالا » یبر  ناحبس   » تفگیم

ءابآ زا  شردپ و  زا  تاقوا  رتشیب  دادیم  باوج  اهنآب  دندرکیم  ناشیا  زا  ار  دوخ  یبهذم  تالاؤس  ینید و  بلاطم  دـندرکیم و  عامتجا  مدرم 
نآ یتقو   88 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دومنیم  لقن  ثیدح  اهنآ  يارب  مرکا  ربمایپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  دوخ  مارگ 

. مدرک لقن  شیارب  مدوب  هدـید  تماقا  ای  چوک  ماگنه  زور و  بش و  رد  هچ  ره  رفـس  رد  دیـسرپ  شلاـح  زا  مدروآ  نومأـم  شیپ  ار  باـنج 
ياهدـید هچنآ  اداـبم  تسا  رتدـباع  رتاـناد و  همه  زا  تسا و  نیمز  يور  درف  نیرتـهب  صخـش  نیا  كاحـض  یبا  رـسپ  تسا  حیحـص  تفگ 
یماقمب عجار  مراد  هک  یمیمصت  دروم  رد  مهاوخیم  کمک  دنوادخ  زا  دوش  رشتنم  نم  نابز  زا  طقف  وا  ماقم  لضف و  ات  ینک  راهظا  یسکب 

يدرم هک  تفگیم : مدینـش  مردپ  زا  تفگ : يزار  رـصن  نب  یـسوم  نب  دّمحم  اضرلا : رابخا  نویع  منک . دنلب  ار  وا  مهدب و  مهاوخیم  واب  هک 
ار اهنآ  يراکزیهرپ  يوقت و  دومرف : تسین  امـش  زا  رتهب  داژن  رظن  زا  یـسک  نیمز  يور  ادخب  مسق  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 

روخن ار  مسق  نیا  دومرف : يرتهب . مدرم  مامت  زا  وت  ادخب  درکـضرع : يرگید  هدش  اهنآ  ماقم  بجوم  یگدنب  تعاطا و  هدناسر و  ماقم  نیاب 
َِلئابَق َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  هدشن  خسن  هیآ  نیا  مسق  ادخب  دنک  تعاطا  ادخ  زا  رتشیب  دشاب و  نم  زا  رتراکزیهرپ  هک  تسا  یـسک  نم  زا  رتهب 
اـضر ترـضح  زا  تفگیم : هک  مدینـش  سابع  نب  میهاربا  زا  تفگ : ناوکذ  نبا  اضرلا : رابخا  نویع  ْمُکاْقتَأ . ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل 
دازآ مراد  هچ  ره  دعب  منکیم و  دازآ  هدنب  کی  مروخب  یمسق  نینچ  تقو  ره  مدروخ و  ناگدنب  يدازآب  مسق  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع 

ربمایپ اب  يدنواشیوخ  هطـساوب  مرتهب  مهایـس  مالغ  نیا  زا  هک  منک  لایخ  نم  رگا  دروخیم » مسق  نآب  عجار  هچنآ  تمظع  هطـساوب   » میامنیم
رد مدرم  یتقو  تفگ : ینیطقی  ص 52 - یـسوط : خیـش  تبیغ  مرتهب . وا  زا  منک  نامگ  اهنت  يدنواشیوخ  نیمهب  حلاص . لمع  نودـب  مرکا .

دوب هداد  باوج  دوب و  هدـش  لاؤس  بانج  نآ  زا  هک  یلئاسم  زا  هلأسم  رازه  هدزناپ  نم  دـندرک  فـالتخا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هراـب 
اضر ترضح  يارب  هرفـس  تقو  ره  تفگ . دالخ  نب  رمعم  یقرب : نساحم   89 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  مدرک . عمج 

ءارقفب دادیم  روتـسد  دعب  تخیریم  حدق  نآ  رد  تشادیمرب و  يردقب  یئاذغ  ره  زا  دنتـشاذگیم  بانج  نآ  کیدزن  یحدق  دندرتسگ  یم -
يارب دنرادن  ندرک  دازآ  هدنب  تردق  مدرم  همه  هک  دنادیم  دنوادخ  دومرفیم : سپـس  ۀبقعلا » محتقا  الف  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  دـعب  دـنهدب 

زا دوب  شمان  نالف  هک  ربمایپ  هدـشدازآ  عفار  یبا  لآ  زا  يدرم  تفگ : يرافغ  داشرا : ارقفب . نداد  اذـغ  اب  هدوشگ  تشهب  يارب  یهار  اـهنآ 
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هاگنآ مدناوخ  ربمغیپ  دجسم  رد  ار  حبص  زامن  مدید  ار  وا  يریگتخـس  یتقو  تفرگ . تخـس  رایـسب  درک و  هبلاطم  نم  زا  دوب  راکبلط  نم 
دمآیم تسا و  یغالا  راوس  بانج  نآ  مدید  مدیسر  شاهناخ  ردب  هک  نیمه  دوب  ضیرع  رد  ماما  تقو  نآ  مدیـسر  اضر  ترـضح  تمدخ 

مالس هدرک  نمب  یهاگن  داتـسیا  دیـسر  هک  نمب  مدیـشک  تلاجخ  داتفا  بانج  نآ  هب  نم  مشچ  هک  نیمه  یئادر  اب  تشاد  نت  رب  ینهاریپ  و 
مدرکیم لایخ  دوخ  اب  نم  تسا . هدرب  ار  میوربآ  تسا  راکبلط  نم  زا  ینالف  امـش  مالغ  موش  تیادف  اقآ  مدرکـضرع : دوب  ناضمر  هام  مداد 

داد روتـسد  مدرک  نییعت  دروـم  نیا  رد  يزیچ  هن  تسا و  وا  بلط  ردـقچ  متفگن  ادـخب  درادرب . تسد  نم  زا  ـالعف  هک  داد  دـهاوخ  روتـسد 
ماما مدید  عقوم  نیا  رد  متفرگ  تشگزابب  میمـصت  تفرگ  ملد  هزور  لاح  رد  مدـناوخ  ار  برغم  زامن  ات  مدوب  اج  نامه  ددرگرب  ات  منیـشنب 
جراخ سپس  تفر  شاهناخب  دعب  درکیم  کمک  اهنآب  ماما  دناهتسشن  شهار  رـس  اهادگ  دناهتفرگ و  ار  شفارطا  مدرم  دیآیم  مالّـسلا  هیلع 
یلیخ دوب . هنیدم  رادنامرف  هک  بیسم  رسپ  زا  ندرک  تبحـصب  مدرک  عورـش  مدش  دراو  بانج  نآ  اب  مدیـسر و  شتمدخ  تساوخ  ارم  هدش 

دندروآ میارب  اذغ  هن . مدرکضرع  یشاب . هدرک  راطفا  هک  منکیمن  لایخ  دومرف : دش  مامت  هک  مفرح  مدرکیم  تبحـص  ماما  اب  وا  زا  نم  اهتقو 
90 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مدروخ . اذغ  مالغ  اب  نم  دروخب  اذغ  نم  اب  داد  روتـسد  دوخ  مالغب  تشاذگ و  نم  ولج 

يرادـقم نآ  ریز  مدـید  مدرک  فرطکی  هک  ار  شلاب  رادرب  دوخ  يارب  تسه  نآ  ریز  هچ  ره  نک  دـنلب  ار  شلاب  دومرف : دـش  مامت  هک  اذـغ 
موش تیادف  مدرکضرع  مسرب  لزنمب  ات  دنیایب  نم  هارمهب  هک  شنامالغ  زا  رفن  راهچب  داد  روتـسد  مداهن  بیج  رد  هتـشادرب  تسا  الط  رانید 

ره دومرف  دنک  يربهر  ارت  ادـخ  تسا  حیحـص  دومرف  دـنیبب . امـش  نامالغ  اب  ارم  دـهاوخیمن  ملد  تسا  شدرگ  لاح  رد  هنیدـم  ریما  درگبش 
متـساوخ غارچ  مدش  لزنم  دراو  مدـنادرگرب و  ار  اهنآ  دـش  لئاز  نم  زا  سرت  مدیـسر و  هک  دوخ  لزنم  کیدزن  دـیدرگرب . تفگ ، وا  تقو 

نـشور یطخب  مدـید  مدرب  غارچ  کیدزن  هتـشادرب  دـمآ  مشوخ  نآ  یئابیز  زا  دیـشخردیم  رانید  کی  اهنآ  نایم  رد  مدرک  اـهلوپب  یهاـگن 
هک متـسنادیمن  ار  وا  ضرق  ـالماک  نم  مسق  ادـخب  تسا  وت  زا  اـهلوپ  هدـنامیقاب  تسا  راـنید  تشه  تسیب و  وت  رب  درم  نآ  قح  تسا  هتـشون 
رس میدش  سوط  ياههچوک  دراو  مدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  نم  تفگ : رایس  نب  یسوم  بقانم : نیقی . روطب  تسا  ردقچ 

باکر زا  ياپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدید  داتفا  هزانجب  ممشچ  هک  نیمه  تسا . ياهزانج  مدید  متفر  ادص  نآ  یپ  زا  مدینش  یئادص  و 
دومرف دعب  دبـسچب  شردامب  هک  ياهرب  لثم  دوب  هدیبسچ  هزانج  نآب  نانچ  درک  دنلب  ار  هزانج  دمآ  هزانج  فرطب  دـش و  هدایپ  هدومن  جراخ 

هدش و دلوتم  ردام  زا  هزات  هکنیا  لثم  دزیریم  شناهانگ  نانچ  دـیامنب  ام  ناتـسود  زا  یکی  هزانج  زا  عییـشت  سک  ره  رایـس  نب  یـسوم  نمب 
رود هزانج  فارطا  زا  ار  مدرم  تفر و  ولج  مالّسلا  هیلع  ماما  دنتـشاذگ  ربق  رانک  ار  هزانج  نآ  ات  تفر  روط  نامه  دنامیمن . شیارب  یهانگ 
سپ رگید  مهدیم  تراشب  تشهب  هب  ارت  سک  نالف  رسپ  ینالف  دومرف : سپـس  تشاذگ  شاهنیـس  يور  تسد  درک  هدهاشم  ار  تیم  ات  درک 

: دومرف ياهتشاذگن  اپ  زورما  ات  نیمزرس  نیاب  مسق  ادخب  یسانشیم !؟ ار  درم  نیا  موش  تیادف  مدرکضرع  تسین . وت  رب  یسرت  تعاس  نیا  زا 
ره دوشیم  هضرع  همئا  اـم  رب   91 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ماش  حبـص و  ره  نایعیـش  لامعا  ینادیمن  رگم  یـسوم !

اـضاقت راگدرورپ  زا  دنـشاب  هتـشاد  هک  کین  راک  ره  دـیامن و  یـشوپ  مشچ  نآ  زا  مینکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  دنـشاب  هتـشاد  هک  یهاتوک 
دهدیم و ار  یگدنز  هزم  بآ  دومرف : دندیـسرپ  بآ  نان و  هزمب  عجار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  بقانم : دهدب . ار  اهنآ  شاداپ  مینکیم 

هاگان دراد  دوجو  هشیـش  هدفه  نآ  رد  هک  تسا  یـصفق  مدـید  باوخ  رد  مدرکـضرع : اضر  ترـضحب  تفگ : مداخ  رـسای  شیع . هزم  نان 
دعب دنکیم  تموکح  زور  هدفه  درک و  دهاوخ  جورخ  ام  هداوناخ  زا  یکی  دشاب  تسار  تباوخ  رگا  دومرف : تسکش  اههشیش  داتفا و  صفق 

: بقانم تفر . ایند  زا  دـعب  دیـشک  لوط  شتموکح  نارود  زور  هدـفه  ایارـسلا و  وبا  اب  درک  ماـیق  هفوک  رد  میهاربا  نب  دّـمحم  درم . دـهاوخ 
درم نآ  تخانـش  ار  بانج  نآ  نیب  نیا  رد  ندیـشک  هسیکب  درک  عورـش  نک  یکالد  ارم  تفگ : یـصخش  دـش  مامح  دراو  اـضر  ترـضح 
يور رد  دسیونیم : تارضاحم  رد  دیـشکیم . هسیک  ار  وا  دومنیم  شوخلد  ار  وا  هکنیا  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  یلو  درکیم  یهاوخرذع 

یسوم نبا  یلع  زج  دیامن  لقن  اهنآ  زا  ثیدح  دشاب و  ماع  صاخ و  شیپ  تیصخش  ياراد  تشپ  تفه  زا  هک  درادن  دوجو  یصخش  نیمز 
هیلع اضر  ترـضحب  شراذـگ  يدرم  تفگ : یتخبون  قاحـسا  نب  بوقعی  بلاط . یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب 
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نم يدرمناوج  ردقب  سپ  درکـضرع  تسین  رودقم  میارب  ردقنآ  دومرف : شخبب  نمب  دوخ  يدرمناوج  هزادـناب  اقآ  درکـضرع  داتفا  مالّـسلا 
میسقت ءارقف  نیب  ناسارخ  رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  هفرع  هزور  رد  هدب . رانید  تسیود  درم  نیاب  مالغ  دومرف  درادن  یلاکـشا  راک  نیا  دومرف :

دیابن دوش  شاداپ  رجا و  بجوم  هک  يراک  زگره  تسا  دوس  بجوم  هن  دومرف  تسا  نایز  بجوم  راک  نیا  درکضرع  لهـس  نب  لضف  درک 
هیلع اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مدیدن  رتاناد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  تفگ : يوره  تلصلا  وبا  يرولا : مالعا  يروآ . باسحب  نایز 

ار نیملکتم  اهقف و  نایدا و  گرزب  نادنمشناد  یسلجم  رد  نومأم  تفگ  ارم  نخس  نیمه  دیسر  شتمدخ  يدنمـشناد  ره   92 ص : مالسلا ،
رد ار  دوخ  دـنکن و  بانج  نآ  ماقمب  فارتعا  هک  دـنامن  یقاب  اهنآ  نایم  یـسک  دـش  زوریپ  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  درک . عمج 

دندرکیم عامتجا  هنیدم  نادنمشناد  متسشنیم  مرکا  ربمایپ  مرح  رد  دومرفیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  درامشن . کچوک  شلباقم 
نب دّمحم  تفگ : تلـص  ابا  مدادیم . ار  اهنآ  باوج  دنداتـسرفیم  نم  شیپ  دندرکیم و  نمب  هراشا  مامت  دندنامیم  ورف  ياهلأسم  رد  مادک  ره 

اضرلا یسوم  نب  یلع  امش  ردارب  نیا  دومرفیم  دوخ  نادنزرفب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  درک  لقن  میارب  رفعج  نب  یـسوم  نب  قاحـسا 
مدینـش مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مردـپ  زا  نم  دـیئامن  لوبق  تفگ  هچ  ره  دـینک و  هعجارم  واب  ینید  لئاسم  رد  تسا  دّـمحم  لآ  ملاع 

هَّللا دبع  یفاک : تسا . یلع  نینمؤملا  ریما  مان  مه  وا  مدرکیم  كرد  ار  وا  شاک  تسا  وت  داهن  رد  دّـمحم  لآ  ملاع  هک  دومرف  هبترم  نیدـنچ 
نامالغ مامت  تساوخ و  اذـغ  يزور  ناسارخ  رفـس  رد  مدوب  اضر  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  تفگ  هک  درک  لقن  یخلب  يدرم  زا  تلـص  نب 

هن دومرف  دنتخادنایم  هناگادج  هرفس  اهنآ  يارب  تسا  بوخ  موش  تیادف  مدرکضرع  درک  عمج  هرفـس  رـس  رد  هایـس  ریغ  هایـس و  زا  ار  دوخ 
رد تفگ  هزمح  نب  عسی  یفاک : دراد . صاخـشا  لـمعب  یگتـسب  شاداـپ  ازج و  تسا و  یکی  زین  نامردـپ  رداـم و  تسا و  یکی  اـم  يادـخ 

مارح لـالح و  لـئاسم  زا  هک  دـندوب  شتمدـخ  رد  زین  يداـیز  هدـع  میدرکیم  تبحـص  مه  اـب  مدوـب  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  سلجم 
ناتـسود و زا  يدرم  نم  مـکیلع  مالـس  هَّللا  لوـسر  نـبا  اـی  درکـضرع  دـش  دراو  نوگمدـنگ  دـق و  دـنلب  يدرم  عـقوم  نـیا  رد  دندیـسرپیم 

نمب دـینادب  حالـص  رگا  مرادـن  دـناسرب  منطوب  ارم  هک  ردـقنآ  مدرک و  مگ  ار  دوخ  لوپ  میآیم  هکم  زا  متـسه  هداوناخ  امـش  نادـنمتدارا 
مدیسر دوخ  رهشب  یتقو  هدرک  دنمهرهب  شیوخ  تمعن  زا  ارم  ادخ  متـسه و  تورث  ياراد  نم  اجنآ  رد  مسرب  دوخ  رهـشب  ات  دیئامرف  کمک 

هقدص زا  مناوتیمن  دوخ  نم  مهدیم  هقدـص  امـش  فرط  زا   93 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ياهدرک  تیانع  نمب  هچنآ 
يرفعج و نامیلـس  اب  درم  نآ  دـندش  قرفتم  همه  ات  ندرک  تبحـصب  مدرم  اب  درک  عورـش  نیـشنب  دـنک  تتمحر  ادـخ  دومرف  منک  هدافتـسا 

دراو مالّسلا  هیلع  ماما  دنک . قفوم  ار  امـش  ادخ  درکـضرع  نامیلـس  موش . نوردنا  دراو  نم  دیهدیم  هزاجا  دومرف  میدنام  یقاب  نم  همیثج و 
دومرف برد  يالاب  زا  دومن  جراـخ  ار  دوخ  تسد  داتـسیا  برد  تشپ  ناـمه  درک و  زاـب  ار  برد  دـعب  دوب  اـجنآ  رد  یتعاـس  دـش و  قاـطا 

نآب نک و  هدافتـسا  شیوخ  جراخم  يارب  نآ  زا  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا  دومرف  متـسه ، اـجنیا  نم  مدرکـضرع  تسا . اـجک  یناـسارخ 
فطل واب  یلیخ  درکـضرع  نامیلـس  دش  جراخ  درم  نآ  منیبن . ارت  نم  ینیبن و  ارم  هک  ورب  یهدب  هقدص  نم  فرط  زا  دهاوخیمن  وجب  كربت 

هدهاشم شاهرهچ  رد  ار  لاؤس  يراوخ  مدیسرت  دومرف  يدیناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  تروص  ارچ  دیداد  شرارق  شیوخ  تقفش  دروم  دیدرک و 
هتآ یتم  ار ؟ رعاش  رعـش  نیا  ياهدینـشن  دزرمآیم  ار  وا  شیادخ  دیامن  ناهنپ  هک  ره  تسا و  راوخ  دهد  عویـش  ار  دـب  راک  هک  یـسک  منک 

ترـضح يارب  ینامهم  تفگ  هک  درک  لقن  یـصخش  زا  يدادغب  هَّللا  دبع  وبا  یفاک : هئامب  یهجو  یلها و  یلا  تعجر  ۀـجاح  بلط  اموی ال 
شتـسرد ات  درک  زارد  تسد  نامهم  دش  رون  مک  غارچ  دوب  بش  دندرکیم  تبحـص  دوب و  هتـسشن  وا  اب  بانج  نآ  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر 

هک میتسه  ياهداوناخ  ام  دومرف  هاگنآ  دش  تسرد  ات  دیدرگ  غارچ  حالصا  لوغـشم  دوخ  دش و  عنام  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یلو  دنک 
مین دـندوب و  ندروخ  هویم  لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامالغ  تفگ : مداخ  رـسای  یفاک : میرامگیمن . تمدـخب  ار  دوخ  نامهم 
هویم نیاب  هک  دنتـسه  یهورگ  دـیتسه  زاینیب  امـش  رگا  هَّللا  ناحبـس  دومرف  اـهنآب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـنتخادنایم  ار  هویم  هدروخ 

ترـضح یناگدنز  نم  رگا  هک  دومرف  امب  اضر  ترـضح  دنتفگ  ود  ره  ردان  مداخ و  رـسای  یفاک : دنراد . جایتحا  هک  دیهدب  دـنراد  جایتحا 
یهاگ دیروخب  ار  ناتیاذغ  ات  دینکن  تکرح  ياج  زا  دیروخیم  اذغ  هک  یعقوم  رد  مداتسیا  امش  رـس  يالاب   94 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 
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ترـضح هک  هدش  تیاور  مداخ  ردان  زا  دوش . مامت  شیاذغ  دیراذگب  دومرفیم  دروخیم  اذغ  دندرکیم  ضرع  دزیم . ادص  ار  اهام  زا  یـضعب 
ود مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیوگیم : مداخ  ردان  دوش . مامت  شیاذغ  ات  تساوخیمن  يراک  وا  زا  دروخیم  اذغ  اهام  زا  یکی  تقو  ره  اضر 
ولج مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ  يرفعج  نامیلس  یفاک : مروخب . هک  دادیم  نمب  تشاذگیم و  مه  يور  ار  دنق  زوج  ات 

تیادـف مدرکـضرع  مدروخ  هتفر  ولج  نم  روخب  ایب  نامیلـس  دومرف  دوب . ندروخ  لوغـشم  اهتـشا  لامک  اب  هک  دوب  ینرب  يامرخ  باـنج  نآ 
مرکا ربمغیپ  اریز  دومرف  ارچ ؟ مدرکـضرع  مراد . تسود  ار  امرخ  يرآ  دومرف  يروخیم  امرخ  نیا  زا  هقالع  اب  یلیخ  هک  منیبیم  نینچ  موش 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز - دوب  روط  نامه  زین  نیـسح  ترـضح  نینچمه و  نسح  ماما  تشاد  هقالع  امرخب  زین  نینمؤملا  ریما  دوب  یئامرخ 
مهنم دوب  یئامرخ  مه  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دوب  نینچ  زین  قداص  ترضح  تشاد و  هقالع  امرخب  مه  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دوب  نینچ 
دنراد بارـشب  هقالع  ام  نانمـشد  یلو  دناهدش  هدیرفآ  ام  تشرـس  زا  اهنآ  نوچ  دنرادیم  تسود  ار  امرخ  زین  ام  نایعیـش  مراد  هقالع  امرخب 
گنر اب  مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تمدخ  تفگ  مهج  نب  نسح  یفاک : دناهدیرفآ . شتآ  هلعش  زا  ار  اهنآ  اریز 
مردـپ دومرف  دـیئامرفیم  هچ  کشم  هراب  رد  مدرکـضرع  داوج  ترـضحب  تفگ  ینامرک  دـیلو  نب  دّـمحم  یفاک : دوب . هدرک  باـضخ  هاـیس 

یکـشم دـننکیم ) هدافتـسا  شوخ  يوب  يارب  شگرب  زا  تسا و  يرطعم  تخرد  هک   ) ناب تخرد  گرب  اـب  ار  کـشم  هک  دوب  هداد  روتـسد 
اب فسوی  ینادیمن  رگم  وت  تشون  شباوج  رد  دننادیم . بیع  ار  راک  نیا  مدرم  هک  تشون  شیارب  لهـس  نب  لضف  مهرد . دصتفهب  دـنزاسب 
الط یلدنـص  يور  دیـشوپیم و  دوب  الط  اـب   95 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  هتخیمآ  هک  ابید  ساـبل  دوب  ربماـیپ  هکنیا 
دالخ نب  رمعم  یفاک : مهرد . رازه  راهچب  دنزاسب  شیارب  ینادرطع  داد  روتـسد  دعب  تساکن . ار  وا  شناد  ملع و  ماقم  راک  نیا  تسـشنیم 

یسرکلا و ۀیآ  هک  دومرف  نمب  دشاب  ربنع  کشم و  نآ  رد  هک  منک  هیهت  ینغور  شیارب  داد  روتسد  نمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ :
رارق نآ  هبعج  هشیـش و  نیب  ار  نآ  مسیونب و  يذـغاک  رد  تسا  بوخ  ناطیـش  زا  ظفح  يارب  هک  یتایآ  ذوعا و  لق  ود  باـتکلا و  ما  هروس 
تفگ مهج  نب  نسح  یفاـک : مدرکیم . اـشامت  نم  درکیم  نیگآرطع  ار  دوـخ  نساـحم  مدیـسر  شتمدـخ  هک  دـعب  مدرک  ار  راـک  نیا  مهد 

ترـضح مدـید  تفگ  مهج  نب  نسح  یفاک : دوب . عطاس  بانج  نآ  زا  روخب  شوخ  يوب  دـش  جراخ  لزنم  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
سپ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگیم  هک  هدش  لقن  یطنزب  زا  یفاک : دزیم . نغور  ار  دوخ  تروص  رـس و  « 1  » يریخ اب  مالّسلا  هیلع  اضر 

شلباقم رد  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : ءاشو  یفاک : دوش . گشخ  ات  دزیم  كاخ  ار  نآ  تشونیم  ياهمان  هکنیا  زا 
بآ يراذـگیمن  ارچ  اقآ  مدرکـضرع  نسح . نک  ربص  دومرف  دـش  عناـم  مزیرب  بآ  اـت  متفر  ولج  دریگب  وضو  تساوخیم  هک  دوب  ياهباـتفآ 

ياهدینشن ار  هیآ  نیا  رگم  دومرف  هچ  يارب  مدرکضرع  هانگ . نم  یلو  يربیم  رجا  وت  دومرف  مسرب  باوثب  یهاوخیمن  امش  تسد  يور  مزیرب 
زامن يارب  وضو  مهاوخیم  نم  نونکا  ًادَحَأ » ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : » دیامرفیم دنوادخ  هک 
اضر ترضح  تمدخ  يدرم  تفگ  یطنزب  یفاک : منادرگ . کیرـش  دوخ  تدابع  رد  ار  یـسک  مهاوخیمن  تسا  یتدابع  شدوخ  هک  مریگب 
ماما ترـضح  یناگدنز  لئاق  يداد  منادیم  نم  هک  روط  نآ  ار  شباوج  رگا  منکیم  امـش  زا  لاؤس  کی  نم  تفگ  خـلب  رهن  تشپ  زا  دیـسر 

هدوب و یک  زا  ادخ  دـیئامرفب  مدرکـضرع  نک  لاؤس  یلیام  هچ  ره  دومرف  اضر  ترـضح  موشیم . امـش  تماماب   96 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 
دشاب هتشاد  ناکم  اجب و  یجایتحا  هکنیا  نودب  هدیرفآ  ار  ناکم  اج و  دنوادخ  دومرف  اضر  ترضح  دراد . هیکت  زیچ  هچ  رب  تسا و  هنوگچ 
ياـج زا  درم  نآ  تسا  شیوخ  تردـق  رب  وا  داـمتعا  دـشاب . هتـشاد  یتـیفیک  دوخ  هکنیا  نودـب  هدروآ  دوجوب  وا  ار  تیفیک  یگنوگچ و  و 
ربمایپ نیـشناج  یلع  هک  مهدـیم  یهاوگ  هَّللا و  لوسر  ادّـمحم  نأ  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ ؟ هدیـسوب  ار  ماما  یناشیپ  هدرک  تکرح 

تفگ یطنزب  یفاـک : دـیتسه . وا  زا  دـعب  نانیـشناج  یعقاو و  ناـیاوشیپ  امـش  تسا و  وا  تشاذـگ  راـگدایب  ربماـیپ  هـچنآ  ناـبهگن  تـسا و 
دنوادخ هچنآ  دومرف  هاگنآ  دنک  تسرد  وت  يارب  دنوادخ  مراودیما  نم  نک  ربص  دومرف  مدرکضرع  ار  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 

ایند دوـمرف  هدرمـش ، کـچوک  ار  اـیند  دـعب  دـهدیم  اـهنآب  اـیند  نیا  رد  هچنآ  زا  تـسا  رتـهب  رایـسب  ترخآ  رد  هدرک  هریخذ  نینمؤـم  يارب 
هداد یئاهتمعن  دنوادخ  ارم  ادخب  تسا . بجاو  وا  رب  ادخ  قوقح  و  دنکیم ، دیدهت  ار  وا  رطخ  هتـسویپ  تسا  دـنمتورث  هک  یـسک  تسیچ !؟
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دیراد هک  یماقم  نیا  اب  امش  موش  تیادف  مدرکضرع  منک  جراخ  هدرک  بجاو  ادخ  هک  ار  یقوقح  یتقو  ات  مکانمیب  اهنآ  بناج  زا  هتـسویپ 
هیلع اضر  ترـضح  زا  لضف  نب  دّـمحم  یفاـک : هتـشاد . ینازرا  نمب  هک  یتمعن  نیا  رب  منکیم  شیاتـس  ار  ادـخ  يرآ  دومرف  دیـسرتیم ؟ زاـب 
زاب دعب  دیامرف  لوبق  ام  زا  وت و  زا  ادخ  ینالف  دومرف : رطف  دـیع  زور  رد  درکیم  اعد  شیارب  هک  دوخ  نامالغ  زا  یکیب  هک  درک  لقن  مالّـسلا 

يدومرف ینخـس  رطف  دیع  زور  رد  هَّللا  لوسر  نب  ای  مدرکـضرع  دیامرف  لوبق  وت  زا  ام و  زا  دنوادخ  دومرف  مالغ  نامهب  نابرق  دـیع  زور  رد 
يراک وا  نوچ  دـیامرف  لوبق  ام  زا  وت و  زا  ادـخ  متفگ  واب  رطف  دـیع  زور  رد  نم  تسا  حیحـص  دومرف  يدومرفن . ار  نآ  ناـبرق  دـیع  رد  هک 

ام يارب  نوچ  وت  زا  ام و  زا  دـیامرف  لوبق  ادـخ  متفگ  نابرق  دـیع  رد  یلو  میدـش  هیبش  مه  اب  راک  ماـجنا  رد  ود  رهاـم  نم و  راـک  هیبش  درک 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  وا . راک  ریغ  میداد  ماجنا  ار  يراک  ام  تسین  راـک  نیا  ناـکما  وا  يارب  یلو  ندرک  یناـبرق  تسا  نکمم 

تـشگزابب میمـصت  مدوب  هتفر  راک  يارب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ : يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  یفاـک :  97 ص : مالـسلا ،
شمـشچ بیغم ، اب  دـش  دوخ  لزنم  دراو  مداتفا  هارب  ناشیا  تمدـخ  رد  شاـب . اـم  شیپ  ار  بشما  نم  اـب  اـیب  دومرف  نمب  متفرگ  دوخ  لزنمب 

درم نیا  دومرف  دوبن . بانج  نآ  نامالغ  زا  هک  دید  ار  یهایس  مالغ  اهنآ  نیب  رد  دننکیم ، تسرد  روخآ  نایاپ  راهچ  يارب  هک  داتفا  نامالغب 
ره وا  هن  دندرکـضرع  دیاهدرک .؟ نیعم  ار  شدزم  دومرف  داد  میهاوخ  یغلبم  واب  دنکیم  کمک  دندرکـضرع  دنکیم ؟ امـشب  کمک  تسیک 

، دیوشن تحاران  اقآ  مدرکضرع  دش  نیگمشخ  رایـسب  درک و  هیبنت  ار  نامالغ  قالـش  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش  دهاوخ  یـضار  میهدب  ام  هچ 
وت يارب  هک  یـسک  ره  دـننک . عطق  ار  شترجا  دـنرادیماو  هک  يراکب  ار  یـسک  هک  ماهدرک  یهن  راک  نیا  زا  ار  اـهنآ  هبترم  دـنچ  نم  دومرف 

عطق وا  اب  رگا  اما  ياهداد  مک  ار  شترجا  هک  درک  دهاوخ  لایخ  یهدب  واب  مه  ربارب  هس  رگا  ینک  عطق  وا  اب  هکنیا  نودب  دـهد  ماجنا  يراک 
ار نآ  ساپـس  یهدـب  يداـیز  مه  هّرذ  کـی  رگا  يدرک  اـفو  دوخ  هتفگب  هک  دـش  دـهاوخ  لاحـشوخ  وت  زا  يداد  ار  شترجا  یتـقو  یئاـمن 
هک دـنکیم  لقن  يدـسا  یـشاجن  نب  سابع  زا  هیوباب  نبا  هرـصبت  تماما و  باتک  رد  ياهداد . واب  هفاـضا  هک  تسا  هجوتم  تشاد و  دـهاوخ 

. نج سنا و  رب  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : دیتسه ؟ ماما  امش  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب 

هدناوخ زردنا  دنپ و  ناونعب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يراعشا  متشه  شخب 

هیلع اضر  ترـضح  زا  مدینـش  يزور  تفگ  هک  درک  لقن  دوخ  يومع  زا  دابع  یبا  نب  ییحی  نب  دّـمحم  ج 2 ص 177  اضرلا : رابخا  نویع 
کنرغت لمالا ال  تافآ  نه  ایانملا  لجالا و  یف  ادـم  لمأن  انلک  دـناوخیم : رعـش  مک  بانج  نآ  هکنیا  اب  دـناوخیم  ار  راعـشا  نیا  هک  مالّـسلا 

دومرف تسیک ، زا  راعشا  نیا  اقآ  مدرکـضرع  لحر  مث  بکار  هیف  لح  لئاز  لظک  ایندلا  امنا  للعلا  کنع  عد  دصقلا و  مزلا  ینملا و  لیطابا 
رکذ زا  وگب  ار  وا  مسا  دومرف  تسا . نم  زا  تفگ  دناوخ و  ام  يارب  ار  رعش  نیا  هیهاتعلا  وبا  مدرکضرع  تسا  امش  قارع  زا  یـصخشب  قلعتم 

(. قمحا ینعی  هیهاتعلا  وبا   ) بقل نیا  زا  دیاین  ششوخ  درم  نآ  دیاش  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َو ال  دیامرفیم : دنوادخ  نک  زیهرپ  دنسپان  ياهبقل  نیا 
رعش ایآ  دومرف  بانج  نآب  نومأم  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  درب  ار  شمان  هک  يدرم  زا  یبراحم  دّمحم  نب  یـسوم  نویع :
اذا دناوخ : ار  راعـشا  نیا  ناوخب  میارب  ینادیم  یئابیکـش  ملح و  هراب  رد  هک  يرعـش  نیرتهب  درکـضرع  دایز  یلیخ  دومرف  يرادظفح  زا  مه 
نا لثملا و  نع  لجا  یک  یملحب  تذـخا  یهنلا  نم  یلحم  یف  یلثم  ناک  نا  لهجلاب و  لباقت  نا  یـسفنل  تیبا  هلهجب  تیلب  نم  ینود  ناـک 

: دومرف هدورس  ار  رعش  نیا  هک  تسا  یئابیز  رعـش  ردقچ  تفگ  نومأم  لضفلا  مدقتلا و  قح  هل  تفرع  یجحلا  لضفلا و  یف  هنم  یندا  تنک 
راعشا نیا  ناوخب  میارب  ینادیم  تسود  ندرکن  شنزرس  نادان و  راک  زا  توکس  هراب  رد  هک  يرعـش  نیرتهب  درکـضرع  ام  ناناوج  زا  یکی 
هتیرغا هتبتاع  نا  هارأ  ابابـسا و  هرجهل  نا  هیراف  ابنجت  قیدـصلا  ینرجهیل  ینا   99 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دناوخ : ار 

نع توکـسلا  ناک  امبر  توکـسلا و  ینم  هتیل  وا  اباوص  رومالا  نم  لاحملا  دـجی  مکحتم  لهاجب  تیلب  اذا  اـباتع و  باـتعلا  كرت  هل  يراـف 
هراب رد  هک  يرعش  نیرتهب  درکضرع  ام ، ناناوج  زا  یکی  دومرف  هدورس ؟ یـسک  هچ  تسا  یئابیز  رعـش  ردقچ  تفگ  نومأم  اباوج  باوجلا 

نم ال لمجتلا و  وفعل  ینم  هترقواف  هترهقف  هتملاـس  ۀـلغ  يذ  و  دومرف : ناوخب  میارب  دوش  ناـسنا  تسود  هک  يروطب  ار  نمـشد  ندـنادرگرب 
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ردقچ تفگ  نومأم  لجعم  دادو  نم  میدق  رمغل  اکلهم  عرـسا  ءایـشالا  یف  رأ  مل  لع و  نم  لوطلا  ذـخأی  مل  هناسحاب  هودـع  تائیـس  عفادـی 
و دومرف : ناوخب  ینادیم  رس  نتشاد  ناهنپ  هراب  رد  هک  يرعش  نیرتهب  درکـضرع  ام  ناناوج  زا  یکی  دومرف  تسیک  رعـش  هدنیوگ  دوب ، یلاع 

مل نم  کشویف  اشح  يوتلم  یلا  یبلق  هذبنیف  هرکذ  یلابب  يرجی  نا  ۀفاخم  یـسنی  ناب  ناصی  ارـس  يأر  نم  ایف  هعیذا  الیک  رـسلا  یـسنال  ینا 
اب میوگیم  دومرف  یئوگیم  هچ  ینک  کشخ  ار  همان  یهاوخب  یتقو  درکـضرع  نومأـم  اـسبح  هل  قیطی  ـال  نا  هرطاوخ  یف  لاـج  ارـس و  شفی 

ندز رهم  يارب  درکـضرع  نک  تکاپ  لخاد  چـیپب و  ار  نآ  میوگیم  دومرف  یئامرفیم  هچ  همان  ندـیچیپ  يارب  درکـضرع  نک  کشخ  كاخ 
نزب رهم  نآ  رب  نک و  تکاپ  لخاد  چـیپب و  ار  همان  نیا  تفگ  هدومن  مالغب  ور  نومأم  نک  رهم  ار  نآ  لگ  اـب  میوگیم  دومرف  یئاـمرفیم  هچ 
اـضر ترـضح  هکنیا  دـسیونیم  ربخ  نیا  رکذ  زا  دـعب  قودـص : ریگب . مهرد  رازه  دصیـس  اضر  ترـضح  يارب  ربب و  لهـس  نب  لـضف  شیپ 
تسا مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نتفریذپ  دننام  ار و  ناهاشداپ  ياهیـشکشیپ  تسا  مرکا  ربمغیپ  نتفریذپ  هیبش  دریذپیم  ار  نومأم  شکـشیپ 

دوخ نامز  ياـفلخ  زا  تسا   100 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  بانج  نآ  دادـجا  ریاس  ندرک  لوبق  دـننام  هیواعم و  زا 
رمعم اضرلا : رابخا  نویع  دریگب . ار  رادقم  نآ  هک  تسا  زیاج  دنداد  ار  يرادقم  رگا  دنریگب  شتسد  زا  دشاب  واب  قلعتم  ایند  مامت  هک  یسک 
دومرف هدرک  رییغت  ناترهچ  گنر  ارچ  اقآ  درکـضرع  ام  زا  یکی  میدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  دنتفگ  رفن  دنچ  اب  دالخ  نب 

ۀثارو تاـنبلا  ینبل  نئاـکب  كاذ  سیل  نوـکی و  ینأ  هصفح . یبا  نب  ناورم  رعـش  نیا  هراـب  رد  مدرکیم  رکف  مدوـب و  رادـیب  هتـسویپ  بشید 
سیل نوکی و  ینأ  دناوخ : ار  رعش  نیا  دوب  هتفرگ  برد  يوه  اب  ودب  ار  دوخ  تسد  ود  یـصخش  مدینـش  باوخ  رد  درب  مباوخ  دعب  مامعالا 

قیلطلا دجس  امنا  ثارتلل و  قیلطلل و  ام  ماهس  ریغب  كورتم  معلا  مهدج و  نم  مهبیصن  تانبلا  ینبل  مالـسالا  مئاعد  نیکرـشملا  نئاکب  كاذ 
مامعالا و ینب  نع  ۀثارولا  زاح  همساب  هونملا  ۀمطاف  نبا  نا  ماکحلا  نم  هب  ءاضقلا  یضمف  هلضفب  نآرقلا  كربخا  ناک  دق  ماصمـصلا  ۀفاخم 
دناوخیم و ار  رعش  نیا  اضر  ترضح  تفگ  تلص  نب  نایر  اضرلا : رابخا  نویع  « 1  » ماحرالا ووذ  هدعسی  یثری و  اددرتم  افقاو  ۀلثن  نبا  یقب 

نا اناجه و  انب  نامزلا  قطن  ول  انیف و  بیعلا  اننامز و  بیعن  اناوس  بیع  اننامزل  ام  انامز و  مهلک  ساـنلا  بیعی  بلطملا . دـبع  هب  دادـیم  تبـسن 
لیوف بیط  كوسم  عادخلل  انسبل   101 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  انایع  اضعب  انـضعب  لکأی  بئذ و  محل  كرتی  بئذلا 

: تشون ار  راعـشا  نیا  شباوج  رد  بانج  نآ  هد  يدـنپ  ارم  هک  تشون  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  نومأم  صاصتخا : اناتا  اذا  بیرغلل 
ۀبوتلا لمأت  یهتـشت و  امل  بنذـلا  لجعت  لمالا  لما  اهنم  بلـسی  اهب  اطیحم  توملا  يرت  اما  لماعلا  لمع  اهیف  لبقی  ةدـم  اهل  اـیند  یف  کـنا 

لقاعلا مزاحلا  لعف  كاذ  ام  ۀتغب  هلها  یتأی  توملا  لباق و  نیح 

دش ماجنا  وا  نایاورنامرف  دیشرلا و  نوراه  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  نیب  هچنآ  مهن  شخب 

نب یـسیع  دوب  هکم  هجوتم  هقر  زا  دیـشرلا  نوراـه  یتقو  تفگیم  مدینـش  ییحی  نب  رفعج  زا  تفگ  نارهم  نب  یـسوم  اـضرلا : راـبخا  نویع 
دنک تماما  ياعدا  رفعج  نبا  یسوم  زا  دعب  یـسک  رگا  هک  بلاط  یبا  دالوا  هراب  رد  يدروخ  هک  یمـسق  زا  دیآیم  تدای  تفگ  واب  رفعج 

داقتعا زین  وا  هراب  رد  دندوب  دقتعم  شردپ  هراب  رد  هچنآ  مدرم  تسا و  تماما  ماقم  یعدم  یسوم  نب  یلع  شرسپ  نونکا  ینزب  ار  وا  ندرگ 
نیا هک  نیمه  تفگ  یـسوم  مشکب  ار  اهنآ  همه  یهاوخیم  تسیچ ؟ تروظنم  تفگ  هدرک  هاگن  واب  مشخ  زا  رپ  ياهفایق  اـب  نوراـه  دـنراد .

ماجنا دناوتیمن  يراک  چیه  نمب  تبسن  ادخب  وا  اب  هچ  ارم  دومرف  مدرکضرع  ار  نایرج  هدیسر  اضر  ترـضح  تمدخ  مدینـش  وا  زا  ار  نخس 
رفعج نب  یسوم  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  تفگ  ییحی  نب  ناوفـص  نویع :  102 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دهد .

هچ ره  دومرف  مسرتیم  رگمتس  نیا  زا  نم  دیدرک  یگرزب  راک  امش  اقآ  مدرکضرع  میدیـسرت ، راک  نیا  زا  درک  تماما  راهظا  اضر  ترـضح 
دلاخ نب  ییحی  هک  درک  لقن  میارب  يدامتعا  دروم  صخش  تفگ  ناوفص  دهد . ماجنا  یلمع  نمب  تبسن  دناوتیمن  وا  دنکب  دناوتیم  ششوک 
هچنآ وت  يارب  تسین  سب  تفگ  نوراه  دنادیم . ردپ  نیشناج  ار  دوخ  تسا و  تماما  یعدم  رفعج  نب  یسوم  رـسپ  تفگ  رگمتـس  نوراهب 
ناشیا اب  ینمشد  راهظا  دنتشاد و  هنیک  مالّسلا  هیلع  یلع  دالواب  تبـسن  نایکمرب  مشکب . ار  اهنیا  همه  یهاوخیم  میداد  ماجنا  شردپب  تبـسن 
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رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تشذـگرد  زا  سپ  تفگیم  رفعج  نب  یلع  مدینـش  تفگ  بیبـط  نسحلا  وـبا  اـضرلا : راـبخا  نوـیع  دـندومنیم .
نوراهب هک  ار  شرازگ  نیا  نوراه  سوساج  دـیرخ  سورخ  کی  اـب  چوق  کـی  گـس و  کـی  تفر و  رازاـبب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

هدوشگ و ار  شاهناخ  برد  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  داد  شرازگ  يریبز  هنیدـم  رادـنامرف  دـعب  میدـش  تحار  وا  تسد  زا  تفگ  تشون 
گس و اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـسیونیم  ناـیرج  نیا  زا  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو  تفگ  نوراـه  دـنکیم . توعد  شیوخ  بناـجب  ار  مدرم 

نب یلع  هلمج  زا  نابهذم  یفقاو  زا  یهورگ  تفگ  قورـسم  وبا  اضرلا : رابخا  نویع  دسیونیم . نینچ  شاهراب  رد  زاب  هدـیرخ  چوق  سورخ و 
نب یلع  دندیسر . ترـضح  تمدخ  يراکم  دیعـس  یبا  نب  نیـسح  نارمع و  نب  نیـسح  رامع و  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  ینئاطب و  هزمح  یبا 

تفگ نم . دومرف : تسیک ؟ وا  نیـشناج  درکـضرع  تفر . ایند  زا  دومرف  نک . هاگآ  دوخ  ردـپ  عضو  زا  ار  ام  موش  تیادـف  تفگ  هزمح  یبا 
دومرف نارگید . ات  هتفرگ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دنتفگن  اراکـشآ  نینچ  تمارگ  ءابآ  زا  مادک  چیه  هک  یئوگیم  ار  ینخـس  امش 

رگا دومرف  دوخ . ناـج  رب  یـسرتیمن  اـهنیا  زا  تفگ  هزمح  یبا  نب  یلع  هب  ادـخ  لوسر  هدومرف  ار  یفرح  نینچ  ممارگ  ردـپ  دـج و  نیرتـهب 
نآ هدیـسر  ربمغیپ  تمدخ  بهل  وبا  زور  کی   103 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ماهدرک  دوخ  نوخ  رد  تکرـش  مسرتب 
هک دوب  ياهزجعم  نیلوا  نیا  متـسه  وگغورد  نم  دـش  دراو  ياهشدـخ  نمب  وت  بناج  زا  رگا  دومرف  واب  مرکا  ربمغیپ  درک  دـیدهت  ار  بانج 

وگغورد نم  دـش  دراو  ياهشدـخ  نمب  نوراه  بناج  زا  رگا  منکیم  راـهظا  ار  تماـما  هناـشن  لوا  زین  نم  کـنیا  دومن  راـهظا  مرکا  ربمغیپ 
رتالاب دومرف  ینک  راهظا  ار  نخس  نیا  اراکشآ  رگا  تسا  مامت  میدوب  شیوجتسج  رد  ام  هچنآ  بوخ  رایسب  تفگ  نارهم  نب  نیسح  متسه .

دوخ تلاسر  يادـتبا  رد  مرکا  ربمغیپ  یتسه  هراک  چـیه  وت  متـسه و  ماـما  نم  میوگب  واـب  نوراـه  شیپ  مورب  یلیاـم  یهاوخیم ؟ هچ  نیا  زا 
تماماب دقتعم  امـش  داد . ار  زایتما  نیا  اهنآب  تفگیم  تشاد  دامتعا  اهنآب  هک  ینادنواشیوخ  نامالغ و  هداوناخب و  ار  فرح  نیا  درکن  نینچ 
منکیمن هیقت  امش  زا  نم  تسا . هدنز  شردپ  هک  دنکیمن  راهظا  هیقت  يور  زا  اضر  ترضح  دیئوگیم  دیتسه  دناهدوب  نم  زا  لبق  هک  مناردپ 

ییحی نب  ناوفـص  بقانم : ناشیا . ندوب  هدـنز  راهظا  رد  منکیم  هیقت  روطچ  دـشاب  هدـنز  مردـپ  رگا  متـسه  ماما  میوگیم  اراکـشآ  هکنیا  رد 
میدیـسرت ناشیاب  تبـسن  نوراه  بناج  زا  اـم  هک  يروطب  درک  تماـما  راـهظا  اـضر  ترـضح  رفعج  نب  یـسوم  تشذـگرد  زا  سپ  تفگ 

. دناسرب يررض  دناوتیمن  نمب  دنکب  دهاوخیم  راک  ره  دومرف  میراد  تشحو  ام  رگمتـس  نیا  زا  دیدرک ، یگرزب  راک  امـش  اقآ  میدرکـضرع 
یـسوم نب  یلع  هبترم . ود  زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـش  جراـخ  هبترم  ود  مارحلا  دجـسم  زا  نوراـه  تفگ  یناـجرا  رفعج  نب  ةزمح 

ار نوراه  نم و  سوط  يا  درک  میهاوخ  تاقالم  ار  رگید  کی  کیدزن  زا  يدوزب  تسا و  دایز  ام  هلـصاف  ردقچ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضرلا 
دروم رد  ار  تدوخ  مدرکـضرع  نوراه  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  تفگ  نانـس  نب  دّـمحم  یفاـک : درک . یهاوخ  عمج  مه  اـب 

شیامرف هداد  تارج  نمب  دومرف  دـکچیم . نوخ  نوراه  ریـشمش  مد  زا  هکنیا  اب  ياهتـسشن  شیوخ  ردـپ  ياـجب  ياهدرک و  روهـشم  تماـما 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  زین  نم  متـسین  ربمغیپ  نم  هک  دـینادب  دـنک  مک  نم  زا  وم  رـس  کی  لهج  وبا  رگا  دومرف  هک  مرکا  ربمایپ 
کی تفگ  يوره  تلصلا  وبا  تاوعدلا : جهم  متـسین . ماما  نم  دینادب  درک  مک  نم  زا  وم  رـس  کی  نوراه  رگا  میوگیم   104 ص : مالسلا ،
ماما دهاوخیم . ار  امـش  نوراه  هک  ایب  نک  تکرح  تفگ  دـش  دراو  نوراه  کیپ  هک  دوب  هتـسشن  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زور 
مـسق ادـخب  یلو  گرزب  دـمآ  شیپ  کـی  يارب  رگم  دـهاوخیمن  ارم  عقوم  نیا  رد  نوراـه  دوـمرف  نمب  درک  تکرح  ياـج  زا  مالّـسلا  هیلع 

هک نیمه  متفر  بانج  نآ  تمدخ  رد  تفگ  تلـص  ابا  هدیـسر . نمب  ربمایپ  مدج  زا  هک  يربخ  هطـساوب  دـنک  تحاران  ياهرذ  ارم  دـناوتیمن 
مهرد رازه  دـص  امـش  يارب  تفگ  نوراه  داتـسیا  هک  نوراه  لباقم  دـناوخ  رخآ  ات  ار  زرح  نیا  داتفا  واب  شمـشچ  دـش و  نوراـه  رب  دراو 
بانج نآب  بترم  نوراه  اضر  ترـضح  نتفر  زا  سپ  مروآ . رب  ات  سیونب  ار  دوخ  لـیماف  هداوناـخ و  تاـجایتحا  اـهزاین و  دـنهدب  ماهتـشون 

رتهب هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  تشاد  يرگید  هدارا  ادخ  مدوب  هتفرگ  یمیمصت  نم  تفگ  درکیم  اشامت  ار  ناشیا  تشپ  زا  دوب و  هتخود  مشچ 
. تسا

داتفا قافتا  روباشین  ات  هنیدم  زا  هک  یعیاقو  ورمب ، ار  اضر  ترضح  نومأم  ندرک  توعد  مهد  شخب 
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داتفا قافتا  روباشین  ات  هنیدم  زا  هک  یعیاقو  ورمب ، ار  اضر  ترضح  نومأم  ندرک  توعد  مهد  شخب 

هراب رد  متفر  ناسارخب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  نم  تفگ  هک  درک  لقن  دوخ  يومع  زا  غئاص  نسحلا  وبا  اضرلا : رابخا  نویع 
دومرف درک  یهن  راک  نیا  زا  ارم  متساوخ  هزاجا  دربب  ار  اضر  ترضح  تشاد  تیرومأم  نومأم  فرط  زا  هک  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  نتـشک 

زا یکی  دـنروایب . رکـشین  شیارب  هک  تساوخ  اجنآ  یلاها  زا  دیـسر  زاوهاب  یتقو  یـشکب ، رفاک  کی  هطـساوب  ار  نمؤم  رفن  کی  یهاوخیم 
. دوشیمن تفای   105 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ناتـسبات  رد  رکـشین  هک  دـنادیمن  برع  درم  نیا  تفگ  زاوها  نانادان 

قاحسا تفای . دیهاوخ  دینک  وجتسج  امش  یلو  منادیم  دومرف  تسا ، ناتسمز  نآ  لصف  دوشیمن  ادیپ  رکـشین  تقو  نیا  رد  اقآ  دندرکـضرع 
ام رکـشین  يرادقم  دنتفگ  قاحـسا  نیعراز  دنداتـسرف  فارطاب  تساوخ  دهاوخن  دشابن  هک  يزیچ  نم  يالوم  مسق  ادـخب  تفگ  دّـمحم  نب 

کتعطا نا  دمحلا  کل  : » دیوگیم مدینش  هدجس  رد  یهدب  دیـسر  یتقو  دوب . بانج  نآ  تازجعم  زا  یکی  نیا  میدوب  هتـشاد  هگن  رذب  يارب 
نمل رفغا  میرک  ای  کنمف  ۀنسح  نم  ینباصا  ام  تأسأ  نا  یل  رذع  کناسحا و ال  یف  يریغل  یل و ال  عنص  کتیـصع و ال  نا  یل  ۀجح  و ال 

تعکر بجاو  ياهزامن  رد  میدناوخ  زامن  بانج  نآ  رـس  تشپ  هام  دـنچ  تفگ  تانمؤملا .» نینمؤملا و  نم  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف 
کیپ یتقو  تفگ  یناتـسجس  اضرلا : رابخا  نویع  دناوخن . رگید  زیچ  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دـمح و  مود  تعکر  و  ُهاْنلَْزنَأ * اَّنِإ  دـمح و  زج  لوا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  اب  عادو  يارب  دش  دجـسم  دراو  بانج  نآ  مدوب  هنیدم  رد  نم  ناسارخب  اضر  ترـضح  ندرب  يارب  دش  دراو 
باوج مدرک  مالـس  هتفر  ولج  دـشیم . دـنلب  هیرگب  يادـص  مرکا و  ربمایپ  ربق  فرطب  تشگیمرب  هبترم  ره  رد  درک  عادو  هبترم  نیدـنچ  ملس 

ایند زا  تبرغ  دـالب  رد  موشیم و  جراـخ  مدـج  ربق  راوج  زا  هک  نک  تراـیز  نیبب و  بوخ  ارم  دومرف  مدرکـضرع  تینهت  نم  داد  ار  ممـالس 
نویع دش . نفد  نوراه  رانک  تفر و  ایند  زا  سوط  رد  ات  متفر  بانج  نآ  یپ  زا  زین  نم  تفگ  موشیم . نفد  نوراه  رانک  رد  تفر و  مهاوخ 
هدرک عمج  ار  مدـنزرف  نز و  دـننک  جراخ  هنیدـم  زا  ارم  دنتـساوخ  یتقو  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ  ءاشو  اضرلا : رابخا 

. مرادـن تشگزاب  امـش  يوسب  رگید  نم  متفگ  سپـس  مدرک  میـسقت  اهنآ  نیب  راـنید  رازه  هدزاود  دـعب  مونـشب  اـت  دـننک  هیرگ  نم  رب  متفگ 
هفوک هار  زا  ءاجر  زاوها  هار  زا  درک  اضر  ترـضح  ندروآ  رومأم  ار  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  نومأم  یتقو  تفگ  يرفعج  مشاه  وبا  جیارخ :
اضر ماما  ترضح  یناگدنز  مدینش  هک  نیمه  مدوب  جدیبآ  مانب  یلحم  یقرش  تمسق  رد  نم  دنتشاد  ار  بانج  نآ  راظتنا  هفوک  یلاها  دماین 

نیلوا مدرک  یفرعم  ار  دوـخ  مدیــسر و  شتمدـخ  مدـیناسر . زاوهاـب  ار  دوـخ  دـنربیم  ورم  فرطب  ار  باـنج  نآ   106 ص : مالـسلا ، هیلع 
ترـضح مدروآ  یکـشزپ  روایب . یبیبط  میارب  دومرف : نمب  مرگ ، مه  اوه  دوب  ضیرم  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدـیدیم  ار  ناـشیا  هک  دوب  ياهبترم 

عالطا اجک  زا  امش  زج  دنادب  ار  هایگ  نیا  مسا  هک  ماهدیدن  نیمز  يور  ار  یـسک  تفگ  بیبط  هک  درب  مان  شیارب  ار  یهایگ  عون  کی  اضر 
. نک هیهت  رکـشین  يرادقم  میارب  دومرف  واب  تسا  هتـشذگ  نارود  ياههایگ  زا  دوشیمن و  تفای  یتقو  نینچ  رد  هایگ  نیا  یلو  ياهدرک  ادـیپ 

نیمه رد  زیچ  ود  نیا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تسین . رکـشین  تقو  ـالاح  اریز  تسا  یلوا  زا  رتتخـس  نیا  درکـضرع  کـشزپ 
دیوشیم در  بآ  زا  دـیوریم و  ناورذاش  بآ  فرطب  دـمآ  دـهاوخ  وت  اـب  درک ، نمب  هراـشا  صخـش ، نیا  دراد  دوجو  نونکا  مه  نیمزرس و 
دیوریم هایگ  نالف  رکشین و  اجک  دیئوگب  واب  دید  دیهاوخ  بایسآ  رد  ار  هایس  يدرم  اجنآ  رد  دیوریم  بایسآ  فرطب  دید  دیهاوخ  یبایـسآ 

تشپ هب  هراشا  میدیسرپ  وا  زا  میدید  ار  هایس  درم  میدیسر و  بایسآب  متفر  نم  نک  تکرح  دومرف  هدرک ) شومارف  يوار  ار  هایگ  نآ  مسا  )
ار ادخ  میدیسر  اضر  ترضح  تمدخ  میدیدن  ار  نابایسآ  بایسآب  میتشگرب  میتشادرب  دوب  مزال  هچ  ره  تسا  رکـشین  میدید  درک  دوخ  رس 

نم يرآ  متفگ  دراد ؟ يزیچ  توبن  تازایتما  زا  تفگ  تسا  ام  ربمغیپ  رـسپ  متفگ  تسیک ؟ رـسپ  درم  نیا  تفگ  نمب  بیبط  دومن . شیاتس 
كاحـض یبا  نب  ءاجر  هک  ار  نایرج  نیا  يرآ . متفگ  تسا  ربمایپ  نیـشناج  تفگ  تسین . ربمغیپ  یلو  ماهدـید  ار  اـهنآ  زا  يرادـقم  مدوخ 

وبا بقانم : درک . چوک  اجنآ  زا  مینک  تکرح  دیاب  دنوشیم  وا  هتفیرف  مدرم  دنک  تماقا  لحم  نیا  رد  رتشیب  رگا  تفگ  دوخ  ناهارمهب  دـینش 
رد تفگ  هک  درک  لـقن  یظرق  بعک  نب  دّـمحم  زا  یـسخرس  روصنم  نب  دّـمحم  مدـید و  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  تفگ  یجاـبن  بیبـح 

اـضر ماما  ترـضح  یناگدنز  يدومن  نم  دالواب  تبـسن  هک  یبوخ  نآ  يدرک  داش  ارم  نمب  دومرف  مدید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  هفحج 
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ولج دـید  یهاوخ  ار  شیازج  ترخآ  رد  هرخـالاب  دومرف  منکب  یبوخ  سک  هچب  سپ  منکن  اـهنآب  رگا  مدرکـضرع   107 ص : مالسلا ، هیلع 
هک مدرک  لیوأت  دوخ  اب  دوب  هناد  هدـجه  هک  داد  نمب  تشم  کـی  مدرک  اـمرخ  ياـضاقت  دوب  یناحیـص  ياـمرخ  زا  رپ  یفرظ  ترـضح  نآ 

دنتفگ تسا . ربخ  هچ  مدیـسرپ  دناهدش  عمج  مدرم  مدید  زور  کی  اهدعب  مدرک . شومارف  ار  باوخ  نیا  منکیم  یگدنز  رگید  لاس  هدجه 
اضاقت تسا  یناحیص  يامرخ  زا  رپ  یفرظ  شولج  هتسشن و  لحم  نامه  رد  بانج  نآ  مدید  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

مهنم دادیم  رتشیب  مدج  رگا  دومرف  دیئامرف  فطل  رتشیب  مدرکـضرع  دوب  هناد  هدجه  هک  داد  تشم  کی  دـیامرف  فطل  نمب  يرادـقم  مدرک 
مدید باوخ  رد  تفگ  ناولع  نبا  دسیونیم  وا  هکنیا  زج  دنکیم  لقن  دوخ  هلیسو  باتک  رد  یلصوم  ياّلم  رمع  ار  تیاور  نیا  مدادیم . رتشیب 

هتـسشن مرکا  ربمایپ  مدید  متفر  غاب  نآب  ینالف  غاب  رد  دنتفگ  هدش  دراو  اجک  مدیـسرپ  هدمآ  هرـصب  هب  مرکا  ربمغیپ  تفگ  یـسک  هکنیا  لثم 
زا دوب  هناد  هدجه  مدرمش  داد  نمب  امرخ  تشم  کی  « 1  » ینرب يامرخ  زا  رپ  یفرظ  ترضح  نآ  ولج  دنراد  روضح  شتمدخ  رد  باحـصا 

مدرم مدینـش  اهدعب  متـشاذگ . هناشن  دوب  هتـسشن  مرکا  ربمایپ  هک  یلحم  نامه  متفر  غاب  نآب  مدناوخ و  زامن  هتفرگ  وضو  مدش  رادیب  باوخ 
لحم نامه  رد  مدید  متفر  غاب  نآب  سک ، نالف  غاب  رد  دنتفگ  هدش  دراو  اجک  مدیـسرپ  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنیوگیم 

مدج رگا  دومرف : دیهدب . رتشیب  مدرکضرع  داد  نمب  ددع  هدجه  تسا  امرخ  فرظ  کی  شولج  تسا و  هتسشن  دوب  هتسشن  مرکا  ربمغیپ  هک 
یئادر نینچ  متفگ  تساوخ  نآ  ضرع  لوط و  نییعت  اـب  ار  یئادر  نم  زا  داتـسرف و  نم  شیپ  زور  دـنچ  زا  سپ  مدادـیم  مهنم  دادـیم  رتشیب 

تفگ  108 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  هدرک ، وت  هارمهب  تنز  هک  تسا  نادهماج  نالف  رد  ارچ  دومرف  تسین  نم  شیپ 
جحب اضر  ترـضح  هک  لاس  نآ  رد  تفگ  یلع  نب  ۀـیما  همغلا : فشک  تسا . نادهماج  رد  ءادر  نامه  مدـید  مدرک  هک  هعجارم  دـمآ  مدای 

ادخ هناخ  عادو  فاوط و  لوغـشم  اضر  ترـضح  دوب  شهارمهب  زین  داوج  ماما  شدنزرف  مدوب  هکم  رد  نم  تفر  ناسارخب  دـعب  دوب و  هتفر 
فاوط دوب و  قفوم  هناش  يور  زین  داوج  ترـضح  رفعج  وبا  دـناوخ  زامن  هتفر و  میهاربا  ماـقم  فرطب  دـش  ماـمت  شفاوط  هکنیا  زا  سپ  دوب 

لحم نیا  زا  دـهاوخیمن  ملد  دومرف  نک  تکرح  موش  تیادـف  اقآ  درکـضرع  قفوم  تسـشن ، دوسالا  رجح  رانک  رد  داوج  ترـضح  درکیم .
ترضح اقآ  درکضرع  تفر  اضر  ترـضح  تمدخ  قفوم  دوب  ادیوه  شاهرهچ  زا  هودنا  اراکـشآ  دهاوخب و  ادخ  هک  یتقو  ات  منک  تکرح 

: دومرف دمآ ، دوخ  دـنزرف  شیپ  هدومن  تکرح  ياج  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنکیمن ، تکرح  تسا و  دوسالا  رجح  رانک  رد  داوج 
ناج ردپ  درکـضرع  نک . تکرح  مزیزع  هن  دومرف  منک . تکرح  ناکم  نیا  زا  مهاوخیمن  ناج  ردـپ  درکـضرع  نک . تکرح  مزیزع  دومرف 

زا داوج  ماما  نک  تکرح  مرـسپ  دومرف  دـیدرگیمنرب . هبترم  ود  هکنیا  لثم  دـیدرک  عادو  ار  ادـخ  هناخ  نانچ  هکنیا  اب  منک  تکرح  هنوگچ 
. درک تکرح  ياج 

دش رداص  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  اجنآ  رد  هک  یتازجعم  روباشین و  هب  دورو  مهدزای  شخب 

گنر يرتسکاخ  رطاق  رب  راوس  مدوب  شتمدخ  رد  نم  دش  روباشین  دراو  اضر  ترضح  یتقو  تفگ  يوره  تلـص  وبا  یـسوط : خیـش  یلاما 
ءابآ قحب  ارت  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دندرکـضرع  هتفرگ  ار  رطاق  ماجل  هناخب  دیـسر  هک  نیمه  دـندوب  هدـمآ  لابقتـساب  روباـشین  نادنمـشناد  دوب 

یـسوم مردپ  دومرف : تشاد  نت  رد  يزخ  يادر  درک  نوریب  لمحم  زا  رـس  نک  لقن  دوخ  دادجا  زا  ام  يارب  یثیدح  مهدـیم  مسق  تنیرهاط 
ناناوج رورـس  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  ردپ  زا  یلع  نب  دّمحم  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  دوخ  ردپ  زا  رفعج  نب 

لقن زیزع  دـنوادخ  زا  نیما  لیئربج  دومرف : هک  درک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تشهب 
اب دـنک  تاقالم  ارم  سک  ره  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیتسرپب و  ارم  مناگدـنب ! تسین  یئادـخ  نم  زج  هک  میاتکی  يادـخ  نم  دومرف : هک  درک 

دندرکضرع تسا . نمیا  مباذع  زا  دوش  نم  راصح  لخاد  سک  ره  هدش و  نم  مکحم  ژد  نصح و  لخاد  صالخا  اب  هَّللا  الا  هلا  تداهش ال 
رابخا نویع  «. 1  » ربمغیپ تیب  لها  تیالو  ربمایپ و  ادخ و  تعاطا  دومرف  تسیچ  هَّللا  الا  هلا  الب  تداهـش  دروم  رد  صالخا  هَّللا  لوسر  نب  ای 
مدینش دوب  هدنسپ  نب  نادمح  رتخد  هجیدخ  هک  مگرزب  ردام  زا  تفگ  يروباشین  قاحسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  رـسپ  دّمحم  عساو  وبا  اضرلا :
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هدنسپهب روهشم  هک  مگرزب  ردام  هناخ  دراو  یبرغ  تمسق  رد  دابآشالب )  ) هلحمب دش  روباشین  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو  تفگ 
، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تفرگ . رارق  اضر  ترـضح  دنـسپ  دروم  هک  دنداد  واب  تهج  نآ  زا  ار  بقل  نیا  دیدرگ و  دوب 
. داد هویم  لاس  نامه  دـش و  یتخرد  دـیئور و  هک  هناخ  تمـسق  کی  رد  تشاک  ار  یماداب  هناد  دـش  اـم  هناـخ  دراو  یتقو  تفگ   110 ص :

افـش تخرد  نآ  ماداـب  زا  تسجیم  كربـت  درکیم  ادـیپ  یتحاراـن  سک  ره  دنتـسجیم  افـش  تخرد  نآ  زا  دـندش  زاـجعا  نیا  هجوـتم  مدرم 
راوـشد ینز  رب  لـمح  عـضو  رگا  دـشیم  بوـخ  تشاذـگیم  دوـخ  مشچ  يور  ماداـب  ناـمه  زا  دـشیم  درد  مشچ  هب  ـالتبم  هک  ره  تفاـییم 

زا دـیدرگیم  درد  لدـب  التبم  یناویح  رگا  درکیم . لمح  عضو  يروف  دـشیم و  هداس  وا  ناـمیاز  دروخیم  هک  تخرد  نآ  ماداـب  زا  دـیدرگیم 
اهتدم دـیدرگیم  فرطرب  وا  زا  جـنلق  داب  اضر  ترـضح  تکربب  دـشیم و  بوخ  دندیـشکیم  شمکـش  يور  دـنتفرگیم و  تخرد  نآ  هخاش 

ار تخرد  نیا  رمع  وبا  مانب  نادمح  رسپ  کی  دش  روک  درک  عطق  ار  نآ  ياههخاش  نادمح  مدج  دش  کشخ  تخرد  نیا  هرخالاب  تشذگ 
وبا نیا  دـنامن . شیارب  يزیچ  دوب و  مهرد  رازه  داتـشه  ات  داتفه  لداعم  هک  سراف  باب  رد  تفر  نیب  زا  شتورث  ماـمت  دـنکرب  نب  خـیب و  زا 

میمـصت قداص ، وبا  مانب  يرگید  مساقلا و  وبا  مانب  یکی  دـندوب  روجمـس  میهاربا  نب  دّـمحم  نسحلا  وبا  هدنـسیون  هک  تشاد  رـسپ  ود  رمع 
هچ دنتـسنادیمن  دندروآ  نوریب  هشیر  زا  ار  تخرد  هیقب  دندرک  نآ  نامتخاس  جرخ  مهرد  رازه  تسیب  غلبم  دـنزاسب و  ار  هناخ  نیا  دـنتفرگ 
هک دوب  هدش  هایـس  شیاپ  کی  روباشین  هب  تشگرب  دش  ناسارخ  ریما  كالما  يدصتم  اهنآ  زا  یکی  راک  نیا  يارب  دمآ  دهاوخ  اهنآ  رـس  رب 

لوغشم دوب  روباشین  ياورنامرف  ناوید  يدصتم  دوب  رتگرزب  هک  يرگید  تفر . ایند  زا  يرامیب  نیا  هطـساوب  دعب  هام  کی  دندرک  عطق  ار  نآ 
رود همان  نیا  هدنـسیون  زا  ار  دب  مشچ  ادخ  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دنتـشاد  روضح  ناگدنـسیون  زا  رفن  دنچ  شرـس  يالاب  دـش  ياهمان  نتـشون 
رفن دنچ  اب  بتاک  سابعلا  وبا  تفر  دوخ  لزنمب  دش  ادـیپ  شتـسد  رد  ياهناد  داتفا  شتـسد  زا  ملق  هک  دـیزرل  نانچ  شتـسد  مد  نامه  دـنک 

دنتفگ دندمآ  شندیدب  ادرف  زاب  دز  گر  زور  نآ  ینزب  گر  دـیاب  تسا  یمرگ  زا  ياهدرک  ادـیپ  هک  یتحاران  نیا  دـنتفگ  هتفر  وا  ندـیدب 
عطق ار  نآ  دـش و  هایـس  شتـسد  دز  گر  مـه  زور  نآ   111 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ینک  دـصف  دـیاب  مه  زورما 
تفگ هیوهار  نب  قاحسا  یسوط : خیش  یلاما  دندرم . لاس  کی  زا  رتمک  هلصاف  رد  ردارب  ود  ره  تفر  ایند  زا  يرامیب  نیمه  هطساوب  دندرک 
دنتفگ دنتفرگ  ار  شدرگ  ثیدح  نادنمشناد  دنک  چوک  نومأم  بناجب  اجنآ  زا  تساوخ  دیسر و  روباشینب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو 

هدرک جراخ  يرامع  زا  رس  دوب  هدش  يرامع  لخاد  تقو  نآ  میونشن  امش  زا  یثیدح  هکنیا  اب  يورب  ام  نایم  زا  یهاوخیم  هَّللا  لوسر  نبا  ای 
مردپ زا  تفگیم  مدینش  یلع  نبا  دّمحم  مردپ  زا  تفگیم  مدینش  دّمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  دومرف  مدینـش  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  دومرف 
ربمغیپ زا  دومرفیم  مدینش  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مردپ  زا  تفگیم  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  بانج  نآ  مدینش  نیـسحلا  نب  یلع 
ینصح لخد  نمف  ینصح  هَّللا  الا  هلا  ال  : ) دومرف هک  مدینش  زیزع  دنوادخ  زا  تفگیم  هک  مدینـش  لیئربج  زا  دومرف  بانج  نآ  مدینـش  مرکا 
ياراد هملک  نیا  نتفگ  اهطورـش » نم  انا  اهطورـشب و  : » دز دایرف  دـنلب  يادـص  اـب  داـتفا  هارب  باـنج  نآ  بکرم  هک  نیمه  یباذـع ) نم  نما 

رد هک  تفر  یبرغ  هلحمب  دـش  روباشین  دراو  یتقو  اضر  ترـضح  اضرلا : رابخا  نویع  متـسه . نآ  طئارـش  زا  یکی  نم  هک  تسا  یئاـهطرش 
درک و راک  هک  تشامگ  ار  یسک  دوب  هدش  مک  شبآ  هک  دوب  ياهمشچ  اجنآ  رد  تسا  اضر  هبامرگ  هب  فورعم  الاح  هک  دوب  یمامح  اجنآ 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  دندیسریم  همشچ  نآب  ات  دنتفریم  نیئاپ  ناکلپ  هلیسوب  هک  داد  بیترت  یـضوح  مامح  برد  جراخ  دش  دایز  شبآ 
دنتفرگیم و تقبـس  رگید  کی  رب  ضوح  نآ  رد  وشتـسش  يارب  مدرم  دناوخ  زامن  نآ  يالاب  دـش  جراخ  دـعب  درک  وشتـسش  ضوح  نآ  رد 
زا دـندناوخیم و  زاـمن  ضوح  يـالاب  دندیـشونیم و  كربـت  ناونعب  نآ  بآ  زا  دنتـسشیم و  ار  دوـخ  رکیپ  ضوـح  رد  يرگید  زا  سپ  یکی 

. دننکیم هدافتسا  نآ  زا  مدرم  زونه  هک  تسا  نالهکب  فورعم  همـشچ  نآ  دشیم  هدروآرب  دندرکیم و  ار  دوخ  تاجاح  تساوخرد  دنوادخ 
نآ رب  هار  رـس  اهدزد  تفریم  نامرک  بناجب  ناسارخ  زا  ياهلفاق  تفگ  یناوفـصب  فورعم  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  اـضرلا : راـبخا  نویع 
رد یتدم  دنتفرگ  دراد  يراشرـس  تورث  دندرکیم   112 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  نامگ  هک  ار  يدرم  هتفرگ  هلفاق 
زا رپ  ار  شناهد  دنتسب و  هتـشاد و  هگن  فرب  نایم  ار  وا  دنک  صالخ  ار  دوخ  دهدب و  لوپ  ات  دندرکیم  شرازآ  هتـسویپ  هک  دوب  اهنآ  تسد 
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دـش بارخ  فرب  زا  شناهد  نابز و  یلو  دومن  رارف  اهنآ  تسد  زا  درک  شزاب  تخوس  وا  لاـحب  شلد  اـهدزد  ناـنز  زا  یکی  دـندرک  فرب 
روباشین رد  هدمآ و  هیحان  نیاب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  هدینش  تفر  ناسارخ  بناجب  سپـس  تشادن . ندز  فرح  تردق  هک  يروطب 
یتحاران هک  دزومایب  وتب  یئاود  تسا  نکمم  نک  تساوخرد  وا  زا  هدش  ناسارخ  دراو  اضر  ترضح  تفگ  واب  یسک  دید  باوخ  رد  تسا 

دومن راهظا  ار  دوخ  درد  درک و  تیاکـش  دوب  هدرب  هک  یجنر  زا  هدیـسر و  اضر  ترـضح  تمدـخ  هک  دـید  باوخ  ناـمه  رد  دوش  عفر  وت 
باوخب یهجوت  یلو  دش  رادیب  باوخ  زا  دـش . یهاوخ  بوخ  ریگب  ناهد  رد  هبترم  هس  ای  ود  بوکب  بوخ  کمن  هزرم و  اب  ار  هریز  دومرف 

اقآ نآ  تمدخ  تفرگ  میمـصت  تسا . دعـس  طابر  رد  هدش و  جراخ  روباشین  زا  اضر  ترـضح  دنتفگ  واب  دـش ، روباشین  دراو  ات  درکن  دوخ 
اـضر ترـضح  تمدخ  تفر و  دعـس  طابر  بناجب  دوش  بوخ  دهدب و  یئاود  دیاش  ات  دـناسرب  بانج  نآ  ضرعب  ار  دوخ  نایرج  دـسرب و 
رگم دومرف  مبای  افش  هک  هدب  یئاود  ارم  دایز  تمحز  اب  رگم  متسین  نتفگ  نخـس  رب  رداق  نونکا  تفگ  هدرکـضرع  ار  دوخ  نایرج  هدیـسر 

اب هزرم  هریز و  دومرف  دیئامرفب . میارب  هبترم  ود  تسا  نکمم  رگا  درکـضرع  دنب . راکب  متفگ  وتب  باوخ  رد  هچ  ره  ورب  متخوماین  ار  اود  وتب 
دمحا دماح  وبا  مدش . بوخ  مدرک  ار  راک  نیمه  تفگ  درم  نآ  دـش . یهاوخ  بوخ  ریگب  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  ناهد  رد  بوکب و  کمن 

وا زا  مدید و  ار  درم  نآ  مدوخ  تفگیم  مدینش  یناوفـصب  فورعم  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دمحا  وبا  زا  تفگ  یبلاعث  نیـسح  نب  یلع  نب 
. مدینش ار  نایرج  نیا  مامت 

ورم فرطب  اجنآ  زا  سوط و  بناجب  تکرح  مهدزاود  شخب 

رهظ اقآ  دندرکضرع  خرس  هدب  دیسر  دش  راپسهر  ورم  بناجب  روباشین  زا  اضر  ترضح  یتقو  تفگ  يوره  تلصلا  وبا  اضرلا : رابخا  نویع 
بانج و نآ  دش  رهاظ  یبآ  همشچ  دیواک  ار  نیمز  تسد  اب  میرادن  بآ  دندرکضرع  دیروایب  بآ  دومرف  هدمآ  نیئاپ  دیناوخیمن  زامن  هدش 
ره  ) يزپكاروخ ياهفرظ  نآ  زا  هک  یهوکب  دـش  هک  دابانـس  دراو  زورما . ات  تسا  یقاب  همـشچ  نآ  رثا  زونه  دـنتفرگ و  وضو  ناهارمه 
نآ رد  دـنراذگیم  نآ  ياهفرظ  رد  هچ  ره  ناسرب و  عفن  مدرمب  هوک  نیا  گنـس  زا  ایادـخ  راب  درک  اعد  نینچ  دومن و  هیکت  دـنزاسیم  هواک )

ترضح دیزپب  اهگید  نیا  رد  طقف  ارم  ياذغ  دومرف  دنزاسب  هوک  نآ  گنس  زا  يزپاذغ  گید  دنچ  شیارب  داد  روتـسد  امرف  تیانع  تکرب 
هوک نآ  هراـب  رد  اـضر  ترـضح  ياـعد  رثا  دـندش و  راـک  نیا  هجوتم  مدرم  زور  نآ  زا  دوب . اهتـشامک  كاروـخ و  مک  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

رد یطخ  كرابم  تسد  اب  دیدرگ  دوب  هدش  نفد  اجنآ  نوراه  هک  ياهبق  لخاد  دش و  یئاط  هبطحق  نب  دیمح  هناخ  دراو  دعب  دـش . راکـشآ 
نایعیـش و تفر  دـمآ و  لـحم  ار  اـجنیا  دـنوادخ  موشیم ، نفد  نآ  رد  هک  تسا  نم  هاـگمارآ  نیا  دوـمرف  هدیـشک  نوراـه  ربـق  فرط  کـی 

دوشیم مزال  اهنآ  يارب  دنوادخ  تمحر  شزرمآ و  دننک  نمب  مالس  ای  دننک  ترایز  ارم  مادک  ره  مسق  ادخب  دهدیم . رارق  نم  نارادتسود 
ياهدجـس اعد  ندش  مامت  زا  سپ  دناوخ  یئاهاعد  هدناوخ  زامن  تعکر  دـنچ  داتـسیا و  هلبقب  ور  دـعب  ربمایپ . نادـناخ  ام  تعافـش  هطـساوب 

ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دش . جراخ  اجنآ  زا  دعب  تفگ  هدجـس  نآ  رد  حیبست  دصناپ  مدرمـش  نم  هک  درک  ینالوط 
زا هک  مدینش  مگرزب  ردام  زا  تفگ  هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  یبض  دیبع  نب  دمحا  نب  نیسح  نب  دمحا  رـصن  وبا  اضرلا : رابخا  نویع   114
ات متـسب  اقآ  نآ  تمدـخب  رمک  نم  نومأم  نامز  رد  دـش  روباشین  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ  هک  درکیم  لـقن  دوخ  ردـپ 

تعیاشم ار  بانج  نآ  سخرـس  ات  نم  دورب  ورم  فرطب  تساوخ  هک  یعقوم  مدادیم  ماجنا  ار  شیاهراک  تشاد  فیرـشت  روباشین  رد  یتقو 
دومرف هدروآ  نوریب  لمحم  زا  رـس  تفر  هک  لزنم  کی  منک  تعیاشم : ار  ناشیا  ورم  ات  متـشاد  میمـصت  دـش  جراخ  هک  سخرـس  زا  مدرک .

یلع یفطـصم و  دّـمحم  قحب  ارت  مدرکـضرع  درادـن . ياهزادـنا  دـح و  تعیاشم  يداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  وت  تمالـسب ، ورب  ادـخ  هدـنب 
زاوج زا  هکنیا  اب  یـسرپیم  ثیدح  نم  زا  دومرف  مدرگرب . هاگنآ  دوش  ملد  يافـش  ثعاب  نک  لقن  میارب  یثیدـح  هک  ارهز  همطاف  یـضترم و 

دّمحم قحب  ار  امـش  مدرکـضرع  زاب  درک . دـنهاوخ  هچ  هرخالاب  منادـیمن  دـناهدرک و  جراخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
دومرف منک . تعجارم  هاگنآ  ددرگ  ملد  يافش  بجوم  ات  دیئامرف  لقن  یثیدح  میارب  مالّسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و 
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مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگیم  دینـش  شردـپ  زا  هک  درک  لـقن  باـنج  نآ  هدینـش  شردـپ  زا  هک  درک  لـقن  دوخ  دـج  زا  مردـپ 
دراو دیوگب  صالخا  اب  ار  هملک  نیا  هک  ره  تسا  نم  مسا  هَّللا  الا  هلا  ال  هدومرف : دـنوادخ  تسا  هدومرف  هک  هدینـش  مرکا  ربمایپ  زا  دومرفیم 
هراب رد  صالخا  دیوگیم : هیلع  هَّللا  ۀمحر  قودص  تسا . نمیا  مباذع  زا  دیدرگ  نم  نصح  دراو  هک  ره  دوشیم و  نم  مکحم  ژد  نصح و 

خیرات بحاص  ج 3 ص 144 - همغلا : فشک  تسا . مارح  وا  رب  هک  يزیچ  زا  دراد  زاب  ار  وا  مالک  نیاـب  ظـفلت  هک  تسنیا  هلمج  نیا  نتفگ 
يرطاق رب  راوس  دیدرگ  لئان  تداهش  هجردب  هک  يرفـس  نامه  رد  دش  روباشین  دراو  اضر  ترـضح  یتقو  دسیونیم  دوخ  باتک  رد  روباشین 

رد تشاد  رارق   115 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  صلاخ  هرقنب  هتـسارآ  يدـهم  نآ  يور  رب  هک  دوب  گنر  يرتسکاخ 
يا ام ، ياقآ  دندرکـضرع : هتفرگ  ار  بانج  نآ  رتسا  راهم  یـسوط  ملـسا  نب  دّـمحم  هعرز و  وبا  ربمایپ  ثیدـح  ظـفاح  ياوشیپ  ود  هار  نیب 

ات امرف  فرطکی  ار  دهم  نابیاس  میهدـیم  مسق  تدـنمجرا  دادـجا  قحب  ارت  هدیدنـسپ ، داژن  هدـنامزاب  يا  ینیرهاط  همئا  دـنزرف  هک  یئاوشیپ 
نابیاس تشاد و  هگن  ار  رتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  دشاب . ام  يارب  يدوب  دای  هک  نک  نایب  دوخ  دادجا  زا  یثیدح  مینیبب و  ار  امش  كرابم  لامج 
روحم هداتـسیا  تاقبط  مامت  دوب  مرکا  ربمایپ  ناوسیگ  هیبش  شکرابم  ناوسیگ  دـیدرگ  نشور  شرونا  لامجب  تیعمج  مشچ  دز  يراـنک  ار 

زا دنتخیریم  قوش  گشا  راب  هلاو  ياهدـع  دندیـشک  يداش  زا  يدایرف  بانج  نآ  هدـهاشم  اب  یـضعب  دـندوب . شکرابم  راسخر  ياشامت  رد 
ار رتسا  ماجل  دنتخادنایم  كاخ  رد  ار  شیوخ  دندزیم و  كاچ  نابیرگ  قوش  زا  یـضعب  دندرکیم  ینادردق  یقیرطب  مادـک  ره  تبهوم  نیا 

مدرم دندیشک  دایرف  ةاضق  ناگدنسیون و  عقوم  نیا  رد  دیماجنا  لوطب  رهظ  ات  دنیامن  هدهاشم  ار  بانج  نآ  ات  هتشارفارب  ندرگ  دندیسوبیم 
راکب تاود  هک  یناسک  زا  ریغ  دش  جراخ  نادملق  رازه  راهچ  تسیب و  دیـشاب . تکاس  دیرازاین  ار  ربمایپ  دنزرف  دیئامن  ظفح  دینک و  شوگ 

درک لقن  قداص  ترـضح  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  دومرف : ماما  دندوب . یـسوط  ملـسا  نب  دّمحم  هعرز و  وبا  هدـننکاضاقت  دـندرب 
نینمؤملا ریما  زا  یلع  نب  نیسح  البرک و  دیهش  یلع  نب  نیـسح  زا  بانج  نآ  نیـسحلا و  نب  یلع  زا  رورـس  نآ  یلع و  نب  دّمحم  زا  ناشیا 

نمف ینـصح  هَّللا  الا  هلا  ۀملک ال  : » دومرف مدینـش  لاعتم  يادخ  زا  تفگ : وا  لیئربج  زا  بانج  نآ  مرکا  ربمایپ  زا  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع 
. مالّـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمایپ  لیئربج و  ادـخ و  دـناهتفگ : تسار  یباذـع . » نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد  اهلاق 
زا سپ  دننک  نفد  وا  اب  درک  تیـصو  تشون و  الط  اب  یناماس  ءارما  زا  یکی  دنـس  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : يریـشق  مساقلا  وبا  داتـسا 
ارم تفگ  درک  هچ  وت  اب  ادـخ  دـنتفگ  دـندید و  ار  وا  باوخ   116 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  رد  تفر  ایند  زا  هکنیا 

مارتحا و تهج  زا  ار  ثیدح  نآ  هکنیا  هطـساوب  صالخا و  اب  یفطـصم  دّـمحم  يربمایپ  قیدـصت  هَّللا و  الا  هلا  هب ال  ظفلت  هطـساوب  دیـشخب 
. متشون الط  اب  تمظع 

دوبن یضار  هکنیا  اب  بانج  نآ  ندرک  لوبق  تلع  دهع و  تیالو  مهدزیس  شخب 

نویع دیدرگ . دهع  تیالو  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  تعیب  کی  تسیود و  لاس  ناضمر  هام  لوا  دسیونیم : همغلا  فشک  رد 
هدومن عمج  ار  مشاه  ینب  دـنک  دوخ  دـهعیلو  ار  اضر  ترـضح  تفرگ  میمـصت  یتقو  نومأـم  تفگ : يولع  بویا  نب  مساـق  اـضرلا : راـبخا 

یعالطا هک  یصخش  یهاوخیم  دنتفگ : هدرب  کشر  وا  رب  مشاه  ینب  منیزگرب  دوخ  يدهعتیالوب  ار  اضر  ترـضح  مراد  میمـصت  نم  تفگ 
زا ددرگ . تباث  ام  نخس  دوش و  فشک  وا  ینادان  ات  دیایب  تسرفب  وا  یپ  زا  یناسرب  ماقم  نیاب  تسین  تکلمم  هرادا  تسایسب  دراو  درادن و 

هیلع ماما  دیامرف . نایب  ار  ادخ  شتسرپ  شور  هار و  دورب و  ربنمب  هک  دندرک  اضاقت  مشاه  ینب  دمآ . هداتسرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یپ 
دورد دومن و  شیاتس  ار  ادخ  تسشن  تسار  تشادرب و  رس  هبترم  کی  دوب  هتخادنا  ریزب  رس  تکاس  ربنم  يور  یتدم  تفر  ربنم  رب  مالّـسلا 

. ماهدرک رکذ  دیحوت  باتک  رد  هک  بانج  نآ  شیامرف  رخآ  ات  تسوا . نتخانش  ادخ  شتـسرپ  لوا  دومرف : هاگنآ  داتـسرف  شلآ  ربمایپ و  رب 
دـهز و شناد و  ملع و  ماقم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  نومأـم  تفگ : يوره  تلـصلا  وبا  اـضرلا : راـبخا  نویع 

یناگدـنز شتـسرپ  هب  دومرف : وا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیتسه . رتهتـسیاش  تفالخب  نم  زا  امـش  منادـیم  ار  امـش  تدابع  یئاسراپ و 
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يراددوخ و اب  موش و  هدوسآ  ایند  رـش  زا  مراودـیما  یئاسراپ  دـهز و  اب  منکیم و  راـختفا  ادـخ   117 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
ادخ دزن  ترخآ  رد  ار  دنلب  ماقم  راظتنا  ایند  رد  عضاوت  اب  مراد و  ار  ترخآ  يایازم  يراگتـسر و  دـیما  مارح  ياهراکب  تبـسن  يراگزیهرپ 

اـضر ترـضح  منک  تعیب  امـش  اب  منیزگرب و  دوخ  ياـجب  ار  امـش  منک و  علخ  تفـالخ  زا  ار  دوخ  مراد  میمـصت  نم  تفگ : نومأـم  مراد .
يرگیدـب هتـسارآ  وت  نت  رب  دـنوادخ  هک  ياهماج  ینک و  علخ  ار  دوخ  تسین  زیاج  هداد  وتب  ادـخ  تسا و  وت  لام  تفـالخ  نیا  رگا  دومرف :

. ینک لوبق  دـیاب  يرادـن  ياهراچ  هرخـالاب  تفگ : نومأـم  یهدـب . نمب  تسین  تدوخ  لاـم  هک  يزیچ  یناوتیمن  تسین  وت  لاـم  رگا  یهدـب 
رگید ات  تفریذپیمن  اضر  ترـضح  تشاد و  رارـصا  نومأم  یپ  رد  یپ  زور  دنچ  درک  مهاوخن  لوبق  هنادازآ  دوخ  هداراب  نم  زگره  دومرف 

زا دعب  هک  ریذپب  ار  يدهع  یلو  منک  تعیب  وت  اب  یتسین  لیام  يریذپیمن و  ار  تفالخ  هک  الاح  تفگ : نومأم  دـش . سویأم  ندرک  لوبق  زا 
زا بانج  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  مارگ  ءابآ  زا  مردپ  مسق  ادـخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یـسرب . تفالخب  نم 
رد دننکیم و  هیرگ  نم  رب  نیمز  نامسآ و  هکئالم  هک  متس  رهز  هلیـسوب  موریم  ایند  زا  وت  زا  لبق  نم  هدومرف  هک  درک  لقن  میارب  مرکا  ربمایپ 

دشکب ارت  دراد  تردق  یسک  هچ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  درک : ضرع  سپس  درک  هیرگ  نومأم  دش  مهاوخ  نفد  دیشرلا  نوراه  رانک  تبرغ  دالب 
فرح نیا  اب  امش  تفگ : میوگیم . تسا  نم  لتاق  یسک  هچ  میوگب  مهاوخب  رگا  دومرف : نم . ندوب  هدنز  اب  دیامنب  امـشب  تبـسن  یبدایب  ای 
یتقو زا  مسق  ادـخب  دومرف : دـیتسه . اسراپ  دـهاز و  امـش  دـنیوگب  مدرم  ات  دـیریگب  هرانک  دـینززاب و  دـهع  تیـالو  زا  رـس  دـیهاوخیم  دوخ 

. مراد رظن  هچ  تفگ : نومأم  تسیچ . وت  روظنم  منادیم  نم  ماهدرکن  هشیپ  دهز  ایند  هطساوب  ایند  رد  ماهتفگن و  غورد  هدیرفآ  ارم  راگدرورپ 
دومرف دیتسه . ناما  ياراد  امـش  تفگ :  118 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  میوگیم  ار  تقیقح  یهدـب  ناما  رگا  دومرف :
عمطب درک  لوبق  ار  يدهعیلو  هنوگچ  دـیدید  دوب  هتـشگرب  وا  زا  ایند  تسین  اسراپ  دـهاز و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب  مدرم  یهاوخیم 
ادخب ینیبیم  ناما  رد  ار  دوخ  نم  تردـق  زا  ینک  یم - تحاران  ارم  هک  ینزیم  یئاهفرح  هتـسویپ  تفگ : هدـش  نیگمـشخ  نومأم  تفالخ .

: دومرف اـضر  ترـضح  منزیم . ار  تندرگ  يریذـپن  هک  یتروـص  رد  منکیم  تراداو  راـبجاب  هن  رگ  یتفریذـپ و  ار  يدـهع  تیـالو  رگا  مسق 
منکیم لوبق  یلو  نکب  یلیام  راـک  ره  تسا  نینچ  هک  لاـح  مزادـنا  تکـالهب  ار  نتـشیوخ  دوخ  تسدـب  هکنیا  زا  هدومن  یهن  ارم  دـنوادخ 

رود زا  مهدن  رییغت  دنراد  مدرم  هک  ار  یشور  هار و  مسر و  مشاب و  هتـشادن  تلاخد  نارادنامرف  ءارما و  بصن  لزع و  رد  هکنیا  رب  طورـشم 
: تفگ نایر  اضرلا : رابخا  نویع  تفریذپ . ار  يدهع  تیالو  هارکا  یتیاضران و  اب  دش  یـضار  رادقم  نیمهب  نومأم  مشاب  وت  تروشم  فرط 
اب یتفریذپ  هنوگچ  ار  نومأم  يدهعتیالو  امـش  دنیوگیم : مدرم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ 

مدش ریخم  دهعتیالو  لوبق  نیب  ندش و  هتـشک  نیب  یتقو  متفریذپن  دوخ  لیمب  نم  دـنادیم  ادـخ  دومرف : یتسه . ایند  رد  اسراپ  دـهاز و  هکنیا 
: تفگ واب  دوش . رـصم  زیزع  نئازخ  يدصتم  هک  دش  روبجم  دوب  ربمایپ  هکنیا  اب  فسوی  دننادیمن  رگم  اهنآ  رب  ياو  موشن  هتـشک  ات  متفریذپ 

موش هتشک  دوب  کیدزن  هکنیا  زا  سپ  رابجا  یتیاضران و  اب  راک  نیا  لوبقب  مدش  روبجم  نم  ٌمِیلَع » ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  »
مداخ رسای  یلاما : مهاوخیم . ددم  وا  زا  منکیم و  ادخب  ار  دوخ  لد  رد  نآ . زا  مراد  هرانک  المع  هک  يروطب  متفریذپ  ار  رما  نیا  نم  هکنیا  اب 

متفریذپ رابجا  روزب و  هک  ینادیم  وت  ایادخ  دیوگیم : هدرک  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  مدید  دش  دهعیلو  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ :
ماما ترـضح  یناگدنز  دـش . رـصم  یئاورنامرف  رادهدـهع  یتقو  يدرکن  هذـخاؤم  ار  ربمایپ  فسوی  هک  يروط  نامه  یئامرفن  هذـخاؤم  ارم 
اـضر ترـضح  اب  اـت  تفر  ربنم  رب  نومأـم  تفگ : هک  درک  لـقن  دوخ  ردـپ  زا  مهج  نب  نسح  یلاـما : نویع و   119 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 

نب یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  اـب  دـینک  تعیب  دـیاب  کـنیا  مدرم  تفگ : هدرک  تـیعمجب  ور  دـنک . تـعیب  يدـهعتیالوب 
رابخا نویع  دـنباییم . افـش  ادـخ  هزاجا  تساوخب و  مناوخب  رک  روک و  رب  ار  اهمان  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 
لوالا عیبر  مهدزای  هبنـشجنپ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دنتفگیم  هک  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  زا  مدینـش  تفگ : دیـسا  نب  باتع  اضرلا :

دوب ناقون  فارطا  زا  هک  دابانس  مانب  یهد  رد  سوط  رد  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  تافو  زا  سپ  لاس  جنپ  دش  دلوتم  يرجه  لاس 153 
لاس رد  دش  نفد  وا  ربق  هلبق  تمـسق  رد  دوب  هدش  نفد  دیـشرلا  نوراه  هک  ياهبق  نامه  رد  یئاط  هبطحق  نب  دـیمح  هناخ  رد  تفر و  ایند  زا 
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لاس هن  تسیب و  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  اب  هک  دوب  هام  شـش  لاس و  هن  لهچ و  شفیرـش  رمع  دوب  هدنام  یقاب  ناضمر  هام  زا  زور  هن   203
رد تشاد  هام  ود  لاس و  هن  تسیب و  دیـسر  تماماب  هک  یعقوم  دوب  هام  راهچ  لاـس و  تسیب  شتماـما  تدـم  ردـپ  زا  دـعب  درک و  یگدـنز 

تموکح زور  جنپ  تسیب و  لاس و  هس  هدیبز  رسپ  نیماب  فورعم  دّمحم  وا  زا  سپ  دیـشرلا و  نوراه  تنطلـس  هیقب  رورـس  نآ  تماما  تدم 
يارب دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  نیما  دّـمحم  دـعب  درک  تموکح  زور  هدراهچ  هلکـش  نب  میهاربا  شیومع  دـش  علخ  نیما  هک  دـعب  درک 

هک دیـسر  تموکحب  نومأم  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  درک . تموکح  زور  هس  تسیب و  هام و  شـش  لاس و  کی  هک  دندرک  تعیب  وا  اب  مود  هبترم 
هکنیا اب  تفرگ  تعیب  دـهعتیالوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  دوخ  یئاورنامرف  نامز  رد  درک  تموکح  زور  هس  تسیب و  لاـس  تسیب 

ناج هرخالاب  تشاد  عانتما  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هتـسویپ  دیزرو و  رارـصا  ردـقنآ  لتقب و  درک  دـیدهت  ار  وا  دوبن  یـضار  رورـس  نآ 
نومأم فرط  زا  کنیا  دناسرب  تکالهب  ار  نتـشیوخ  دوخ  تسدب  ناسنا  هکنیا  زا  ياهدرک  یهن  وت  ایادخ  تفگ : دـید . رطخ  رد  ار  شیوخ 

نامه مرطـضم  روبجم و  مریذـپن   120 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ار  وا  يدـهعتیالو  رگا  ماهدیـسر  نتـشکب  کیدزن 
زا زج  یئاورناـمرف  وت و  فرط  زا  زج  يدـهع  ایادـخ  دـندش . روبجم  دوخ  ناـمز  رگمتـس  فرط  زا  مادـک  ره  لاـیناد  فسوی و  هک  يروط 

ار دـهع  تیالو  هاگنآ  یتسه . هدـننکيرای  نابهگن و  وت  تربمایپ ، تنـس  ءایحا  ینید و  فئاظو  ماجنا  يارب  هد  قیفوت  ارم  تسین  وت  بناـج 
یتنـس مسر و  دیامنن و  لزع  دنکن و  بصن  یئاورنامرف  ماقمب  ار  یـسک  هکنیا  طرـشب  دوب  نوزحم  تخیریم و  کشا  هک  یلاح  رد  تفریذپ 

تلیـضف و مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هاگ  ره  تفرگ  مدرم  مومع  زا  ار  بانج  نآ  تعیب  مدرم  دنک . رظن  راهظا  رود  زا  دهدن و  رییغت  ار 
اب دش و  تحاران  تخـس  هرخالاب  تفرگیم  لدب  ار  وا  هنیک  دربیم و  کشر  بانج  نآ  رب  نومأم  تشگیم  راکـشآ  يریبدـت  نسح  شناد و 

رهاط نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  اضرلا : رابخا  نویع  دـیدرگ . ادـخ  تمحر  ناوضر و  راپـسهر  بانج  نآ  تشک  رهز  اـب  ار  وا  هلیح  رکم و 
نیدب ات  اضر  ترضح  يارب  دهع  تیالوب  نتفرگ  تعیب  محر و  هلص  اب  دیوج  ادخب  برقت  هک  درک  داهنشیپ  نومأمب  لهـس  نب  لضف  تفگ .

زا راک ، چیه  رد  تشادن  ار  لضف  تفلاخم  تردق  نومأم  دوش . هداهن  شوپرس  تشاد  اور  هداوناخ  نیاب  تبسن  نوراه  هک  یمتس  رب  هلیـسو 
یتقو تسیود . لاس  رد  دنروایب  ار  اضر  ترضح  دّمحم و  نب  رفعج  نب  دّمحم  ات  داتسرف  ار  مداخ  رـسای  كاحـض و  یبا  نب  ءاجر  ناسارخ 
مامت يارب  ار  نایرج  نیا  تخادرپ  ار  نایهاپـس  لاس  کی  قوقح  داد و  رارق  شیوخ  دهعیلو  ار  وا  دـمآ  نومأم  شیپ  اضر  ترـضح  ورم  رد 

دنـشوپب و زبس  سابل  مدرم  داد  روتـسد  دز و  هکـس  ناشیا  مانب  مهرد  دـینادرگ و  بقلم  اضرب  ار  بانج  نآ  تشون و  نیـشنناملسم  قطاـنم 
یلع نب  دّـمحم  شرـسپ  جاودزاب  ار  لـضفلا  ما  شرگید  رتخد  وا و  جاودزاـب  ار  هبیبح  ما  دوخ  رتخد  دـننک  كرت  ار  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ 

ماجنا زور  کی  رد  اهنایرج  نیا  مامت  دومن  جاودزا  لهـس  نب  لضف  شیومع  دیدحالـصب  لهـس  نب  نسح  رتخد  ناروت  اـب  دوخ  دروآرد و 
ص: مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنک . ادیپ  عقاو  تروص  اضر  ترـضح  يارب  يدـهع  تیالو  هلأسم  هک  دوبن  لیام  اما  دـش 
زا درک  ثیدـح  ارم  دّـمحم  نب  نوع  هلمج  نآ  زا  دـش : تباـث  نم  يارب  تهج  دـنچ  زا  درک  لـقن  میارب  هَّللا  دـیبع  هچنآ  تفگ  یلوص   121

دیاب نم  متفگ  دوخ  اـب  تفرگ  اـضر  ترـضح  يدـهع  تیـالوب  میمـصت  نومأـم  یتقو  تفگ  هک  شردارب  اـی  یتخبون  لهـس  یبا  نب  لـضف 
ياههمان هشیمه  هک  یمداخ  هلیسوب  متشون  ياهمان  دنکیم  رهاظت  ای  دشاب  شدهعیلو  اضر  ترضح  دهاوخیم  اعقاو  نومأم  هک  منک  شیامزآ 

رد تسا و  ناطرـس  علاط  هکنیا  اب  هتفرگ  ار  دهع  تیالو  میمـصت  نیتسایرلا  وذ  نومـضم : نیدب  داتـسرفیم  میارب  وا  طسوت  ار  دوخ  هنامرحم 
هکنیا اب  دـسریمن  مامتاب  نآ  رد  راک  چـیه  هک  تسا  رییغت  لـباق  یجرب  یلو  دراد  فرـش  يرتشم  هچ  رگ  تسا  ناطرـس  يرتشم و  علاـط  نیا 

ریماب ار  نایرج  نیا  دوشیم  هتفرگ  نآب  میمـصت  هک  تسا  يراـک  تبکن  رب  لـیلد  دوخ  نیا  هک  تبقاـع  هناـخ  رد  تسا  نازیم  رد  زین  خـیرم 
ارم همان  یتقو  تشون  نم  باوج  رد  دنکن . شنزرـس  ارم  درک  لصاح  عالطا  يرگید  هلیـسوب  عاضوا  نیا  رب  رگا  ات  مداد  شرازگ  نینمؤملا 

میمصت زا  نیتسایرلا  وذ  ادابم  تسا و  رطخ  رد  تناج  هک  يداد  ربخ  نمب  هچنآ  زا  دوش  علطم  یسک  ادابم  نادرگرب  مداخ  هلیـسوب  يدناوخ 
مدرکیم وزرآ  دمآ و  نارگ  نم  رب  یلیخ  تفگ  ياهدش . نآ  بجوم  وت  منادیم  تسا و  وت  ریصقت  دوش  فرـصنم  وا  رگا  اریز  ددرگرب  دوخ 

فرـصنم دوخ  میمـصت  زا  هدـش و  عاضوا  هجوتم  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  هک  مدـش  علطم  دـعب  مدوب  هتـشونن  ار  نایرج  نیا  شاک  هک 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


زا رتدوعـسم  ياهراتـس  نامـسآ  رد  متفگ  واب  متفر  لضف  شیپ  هدش  راوس  مدش . كانمیب  دوخ  ناج  رب  نم  دوب  دراو  موجن  ملعب  وا  هدیدرگ 
يرتشم فرـش  عقوم  رد  دـشاب  رتکرابم  يرتشم  زا  هک  ياهراتـس  دوشیم  ادـیپ  ناگراتـس  نایم  رد  ایآ  متفگ  هن . تفگ  يراد  غارـس  يرتشم 

مامت دهع  تیالو  نایرج  یتقو  ات  دومن  ارجا  ار  میمصت  تسا . تالاح  نیرتدوعسم  رد  کلف  هک  نک  ارجا  ار  دوخ  میمصت  متفگ : هن . تفگ 
میهاربا نب  یلع  نویع :  122 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  نومأم . سرت  زا  هدرم  ای  متسه  هدنز  متـسنادیمن  نم  دوب  هدشن 

زا هک  تلـص  نب  ناـیر  ار و  اـهنایرج  ماـمت  درک  فـیرعت  میارب  ناـسارخ  زا  تشگزاـب  اـضر و  ترـضح  توـف  زا  سپ  مداـخ  رـسای  تفگ 
میارب ار  اضر  ترـضح  عیاقو  اهنیا  مامت  درک  لقن  دیعـس  رـسپ  ود  حـلاص  هفرع و  زا  مردـپ  درک و  لـقن  زین  دوب  لهـس  نب  نسح  نارادـفرط 

تشون اضر  ترضحب  ياهمان  دیدرگ  طلـسم  تموکح  رب  نومأم  دش و  مامت  نیما ) دّمحم   ) نومأم بیقر  راک  یتقو  دنتفگ  دندرک . حیرـشت 
ات درکیم  اضاقت  تشونیم و  همان  نومأم  دروم  نیا  رد  بترم  تساوخ  رذع  لیلد  دنچب  اضر  ترضح  دیایب  ناسارخب  هک  درک  تساوخرد  و 
زا هک  تشون  نومأم  دش  جراخ  تشاد  لاس  تفه  تقو  نآ  رد  هک  داوج  ترضح  شدنزرف  اب  درادیمنرب  تسد  وا  زا  دیمهف  اضر  ترضح 

ناشیاب ار  تفالخ  نومأم  دش  دراو  یتقو  دیـسر  ورمب  هرخالاب  ات  دندروآ  سراف  زاوها و  هرـصب و  هار  زا  ار  بانج  نآ  دـیاین  مق  هفوک و  هار 
. تفریذپیمن مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنتـشاد  وگتفگ  رگید  کی  اب  هام  ود  تدم  دروم  نیا  رد  تفریذـپن  بانج  نآ  تشاد  هضرع 

نکب یلیام  یطرـش  ره  تفگ  نومأم  طرـش ، دنچ  اب  یلو  درک  لوبق  ریذپب  ارم  يدهعیلو  سپ  تفگ  نومأم  دیماجنا  لوطب  وگتفگ  هک  دـعب 
ارم اهراک  نیا  مامت  زا  مهدن  رییغت  ار  زیچ  چـیه  میامنن و  تواضق  منکن و  یهن  رما و  هکنیا  طرـشب  مریذـپیم  ار  يدـهع  تیالو  نم  دومرف 

يرادقم دندش  تحاران  اهنآ  تشاد  هضرع  ار  نایرج  ناراکتمدـخ  تاضق و  رکـشل و  ناهدـنامرف  رب  هاگنآ  تفریذـپ  نومأم  يراد . فاعم 
نب یلع  یمود  يولج  یکی  دـنتفریذپن  هک  ناهدـنامرف  زا  رفن  هس  زج  دـنداد  تیاـضر  دـندش و  لاحـشوخ  درک . میـسقت  نایهاپـس  نیب  لوپ 

اـضر ترـضح  يارب  تعیب  هاگنآ  درک  ینادنز  ار  ناشیا  نومأم  دـنتفریذپن  ار  اضر  ترـضح  تعیب  اهنآ  دوب . سنوم  نبا  موس  رفن  نارمع و 
نـشج نیا  يرازگرب  يارب  نومأم  دـناوخ . هبطخ  شمانب  اهربنم  يور  دز و  هکـس  ناشیا  مساب  رانید  مهرد و  تشون  طاـقن  ماـمتب  تفرگ و 
مدرم لد  ات  دـناوخب  هبطخ  ددرگ و  رـضاح  دـیع  سلجم  رد  دوش و  راوس  هک  تساوخ  اضر  ترـضح  زا  نومأم  دـش  يدـیع  درک . اـهجرخ 

لاحشوخ كرابم  تلود  نیا  هطـساوب  123 و  ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـنبایرد  ار  بانج  نآ  ماقم  دوش و  نئمطم 
يدـهعیلو عوضوم  راک  نیا  اب  مهاوخیم  نم  داد  ماغیپ  نومأم  میراد  رارق  هچ  مه  اب  ام  ینادـیم  وت  دومرف  اـضر  ترـضح  باوج  رد  دـنوش .

یتقو داتسرف . ماغیپ  هبترم  دنچ  هراب  نیا  رد  هرخالاب  دنوش  لاحشوخ  هدیدرگ  نئمطم  دوش و  تباث  نازابرـس  ناهدنامرف و  نایهاپـس و  شیپ 
هک يروط  نامه  يرادن  مروذعم  هک  یتروص  رد  تسا  رتهب  يراد  فاعم  ارم  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف  اضر  ترضح  درک  رارـصا  یلیخ 

نومأم وش  جراخ  یلیام  روط  ره  تفگ  نومأم  دش  مهاوخ  جراخ  دـشیم  جراخ  یـضترم  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
درم و نز و  زا  دنتـسشن  اضر  ترـضح  هار  رـس  مدرم  دـنوش  عمج  اضر  ترـضح  هناخ  رد  دوز  حبـص  هک  داد  روتـسد  مدرم  ناهدـنامرفب و 
درک و لسغ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  درک  عولط  هک  دیشروخ  دنداتسیا . هناخ  برد  زین  نارکشلرس  دنتفر . اهماب  تشپ  يور  یتح  اههچب 

دوخ نامالغب  دعب  دز  رمکب  نماد  هناش ، ود  نیب  ار  شرس  کی  تخادنا و  هنیـس  يور  ار  نآ  رـس  کی  تسب و  رـسب  هبنپ  زا  دیفـس  ياهمامع 
ات ار  دوخ  راولـش  هک  دوب  هنهرب  شیاهاپ  میدوب  بانج  نآ  يولج  ام  دـش  جراخ  تفرگ و  تسدـب  یئاصع  دـینکب  نم  لثم  هک  داد  روتـسد 

راهچ هدرک  دـنلب  نامـسآ  فرطب  تروص  میدوب  هداتـسیا  شلباقم  رد  ام  درک و  تکرح  ياـج  زا  هک  نیمه  دوب . هدز  ـالاب  اـپ  قاـس  فصن 
سابل رد  ار  دوخ  هناخ  رد  رب  نارادهپس  نایهاپس و  دندش  ادصمه  وا  اب  نامـسآ  راوید و  رد و  هک  دمآ  ام  رظنب  نینچ  ربکا  هَّللا  تفگ : هبترم 

. هدز الاب  راولش  نماد و  اب  هنهرب  ياپ  میدش  جراخ  لزنم  زا  ام  هک  نیمه  دندوب  هدامآ  تروص  نیرتابیز  هب  حالس  رد  قرغ  هتـسارآ و  نیمز 
هَّلل دمحلا  ماعنالا و  ۀمیهب - نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هَّللا  اناده  ام  یلع  ربکا  هَّللا  ربکا  هَّللا  ربکا  هَّللا  : » دومرف هداتسیا  هناخ  رد  رب  اضر  ترضح 

ار ریبکت  نیا  هبترم  هس  دمآ  هزرلب  هلان  هیرگ و  زا  ورم  میدش . گنهآ  مه  دنلب  يادص  اب  زین  ام  درک  دـنلب  اهریبکت  نیاب  ادـص  انالبا » ام  یلع 
دندروآرد اپ  زا  ار  شیوخ  ياههمکچ  هدـمآ  ریزب  اهبـسا  زا   124 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ناهدنامرف  مامت  تفگ 
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هد ره  رد  اضر  ترضح  دننک . يراددوخ  هلان  هیرگ و  زا  دنتسناوتیمن  مدرم  دش  هیرگ  هچراپ  کی  ورم  داتفا  اضر  ترضحب  ناشمشچ  یتقو 
وذ لهـس  نب  لضف  دیـسر  نویامه  ربخ  نیا  دنتـسه  ادـصمه  وا  اب  نامـسآ  راوید و  رد و  هکنیا  لثم  تفگیم  ریبکت  راـهچ  داتـسیایم و  مدـق 

نومأم ددرگرب  ینک  اضاقت  هک  تسنیا  حالـص  دـنوشیم  وا  هتفیرف  مدرم  دورب  یلـصم  ات  عضو  نیاب  اضر  ترـضح  رگا  تفگ  واب  نیتسایرلا 
: اضرلا رابخا  نویع  تشگرب . دیشوپ و  تساوخ  ار  دوخ  ياهشفک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ددرگرب  هک  درک  اضاقت  داتـسرف و  ار  یـسک 

بیع ار  راک  نیا  یتفریذپ ؟ ار  نومأم  يدـهعتیالو  هنوگچ  درکـضرع  بانج  نآ  هب  يدرم  هک  دـناهدرک  لقن  اضر  ترـضح  زا  ام  باحـصا 
: تفگ كرشم ؟ ای  تسا  رتهب  ناملسم  دیسرپ  ربمایپ . تفگ : یصو ؟ ای  تسا  رتالاب  ربمیپ  منیبب  وگب  دومرف : واب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسنادیم .
ار وا  هک  تساوخ  زیزع  زا  فسوی  متـسه  یـصو  نم  تسا و  ناملـسم  نومأـم  ربماـیپ  فسوی  دوب و  كرـشم  رـصم  زیزع  دومرف : ناملـسم .
ص 290- داـشرا : دـندرک . راـک  نیاـب  روـبجم  ارم  یلو  ٌمِیلَع » ٌظـیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَأـْلا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  : » تفگ دـنک  شایئاراد  يدـصتم 

دیوگیم هدش و  جراخ  نیتسایرلا  وذ  لهس  نب  لضف  هک  مدینش  زور  کی  مدوب  رفعج  نب  دّمحم  اب  ناسارخ  رد  نم  تفگ : هملس  نب  یـسوم 
نم دـیوگیم : یـسوم  نب  یلع  هب  نینمؤملا  ریما  مدـید  تفگ : ياهدـید  هچ  دـنتفگ  ياهدـید  هچ  دیـسرپب  نم  زا  ماهدـید  یبـیجع  زیچ  مدرم 

رداق مرادن و  ار  راک  نیا  تقاط  نم  هک  ادابم  ادابم  دیوگیم : یسوم  نب  یلع  يوش . ناناملسم  ياور  نامرف - منک و  هفیلخ  ارت  مراد  میمـصت 
ناشیا درادیم  هضرع  اضر  ترضحب  دنکیم و  یلاخ  نآ  راب  ریز  زا  هناش  نینمؤملا  ریما  دوش  رتعیاض  نیا  زا  هک  مدیدن  ار  یتفالخ  نم  متسین 

هیلع اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  نیریاس  نارادهپـس و  زا  مدرم  تفگ : تلـص  نب  نایر  اضرلا : رابخا  نویع  دنکیمن . لوبق  دزرویم و  عانتما 
دنتـشادن تسود  ار  دـمآ  شیپ  نیا  هک  یئاهنآ  دـندزیم  فرح  یلیخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـهع  تیالو  هراـب  رد   125 ص : مالسلا ،

وا شیپ  داتـسرف  نم  یپ  زا  بش  لد  رد  دیـسر  نومأمب  ربخ  نیا  هدرک . داهنـشیپ  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  ار  راک  نیا  هک  دندوب  دقتعم 
رگم تفگ  دنراد . ار  هدیقع  نیا  مدرم  متفگ : هدوب . لهس  نب  لضف  ریبدت  زا  اضر  ترضح  تعیب  دنیوگیم  مدرم  ماهدینش  نایر  تفگ : متفر 

داهنشیپ دنتسه  وا  نامرف  تحت  رد  يروشک  يرکشل و  هدش و  طلـسم  اهراک  رب  هک  ياهفیلخب  دراد  تارج  یـسک  دراد  ناکما  يزیچ  نینچ 
. دنکیمن یتارج  نینچ  یسک  نینمؤملا  ریما  ای  مسق  ادخب  هن  متفگ  دنکیم . رواب  لقع  ایآ  امن  میلـست  يرگیدب  نک و  اهر  ار  تفالخ  هک  دنک 

نم مورب و  وا  شیپ  هک  تشون  هماـن  دّـمحم  مردارب  یتقو  میوگیم . تیارب  ار  نآ  تلع  نم  یلو  تسین  دـنیوگیم  هک  روط  نآ  ادـخب  تفگ :
نامه رد  مدینـش . ار  ربخ  نیا  دربب  وا  شیپ  هعماج  لغ  اب  هتـسب  تسد  ارم  داد  روتـسد  دومن و  رکـشل  ریما  ار  ناهام  نب  یـسیع  مدرک  عانتما 

رب درک و  مایق  زین  ریرـس  بحاص  درک  رارف  دوب و  هدربن  شیپ  زا  يراک  مدوب  هداتـسرف  ناتـسیس  ناـمرک و  بناـجب  ار  نیعا  نب  ۀـمثره  عقوم 
ظاحل زا  هن  یلام و  رظن  زا  هن  هعفادـم  يورین  نم  رگید  عقوم  نیا  رد  داتفا . قافتا  هتفه  کی  رد  عیاقو  نیا  مامت  دـش  زوریپ  ناـسارخ  ناتـسا 

ياورنامرف متفگ : دوخ  اب  مورب  لباک  هاشداپ  شیپ  متفرگ  میمصت  مدیدیم  نایهاپس  ناهدنامرف و  رد  فعض  یتسس و  اراکـشآ  متـشاد  هاپس 
ادخ زا  منک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک  متفاین  نیا  زا  رتهب  یهار  دیامنیم  میلـست  واب  ارم  داد  دهاوخ  لوپ  واب  دّمحم  تسا  رفاک  يدرم  لباک 
راهچ مدیـشوپ و  دیفـس  هماج  ود  مدرکلسغ و  درک  یقاطاب  هراشا  دـننک  بوراج  ار  هناخ  نیا  مداد  روتـسد  مرب  هانپ  واب  مهاوخب و  کمک 
تین اب  مدرک  دـهع  وا  اب  متـساوخ  هانپ  ادـخ  زا  هدرک  اعد  مدـناوخ  تعکر  راهچ  نآ  رد  مدوب  ظفح  زا  نآرق  هچ  ره  مدـناوخ  زاـمن  تعکر 

دنوادخ هک  یلحم  هب  ار  تفالخ  دش  لح  نم  تالکشم  مدش و  هدوسآ  مردارب  دّمحم  متس  تسد  زا  دیـسر و  نمب  تموکح  رگا  هک  كاپ 
مداتسرف ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  بناجب  ار  رهاط  دش  مارآ  ملد  منادرگرب . هداد  رارق   126 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 

مدرک و حلـص  وا  اب  مداد و  ماغیپ  ریرـس  بحاصب  تشک  ار  وا  دـش و  زوریپ  وا  رب  عفار  شیپ  مدـنادرگرب  ار  همثره  داتفا  قاـفتا  عیاـقو  نآ  و 
درپس و نمب  ار  تفالخ  دنوادخ  دش و  هتشک  دّمحم  هرخالاب  ات  تفرگیم  الاب  نم  راک  هتسویپ  تشگرب  متشاذگ  شرایتخا  رد  لوپ  يرادقم 

ترـضح زا  تفالخب  رتهتـسیاش  یـسک  منک  افو  دوخ  دهعب  متـساوخ  زین  نم  داد  مدوب  هتـساوخ  هچنآ  دنوادخ  یتقو  مدش  طلـسم  اهراک  رب 
ریماب ادخ  متفگ  ناشیا . يدهع  تیالو  تلع  دوب  نیا  يراد . ربخ  دوخ  هک  عضو  نامهب  رگم  تفریذـپن  یلو  مدرک  داهنـشیپ  واب  متفاین  اضر 

لقن بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  زا  اهنآ  يارب  نیـشنب و  ناگنهرـس  مدرم و  نایم  ورب  ادرف  ناـیر  تفگ : دـهد ، قیفوت  نینمؤملا 
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هک منکیمن  ادیپ  ار  رفنکی  هَّللا  ناحبـس  تفگ : دیاهدرک  لقن  ناتدوخ  هچنآ  زج  مرادـن  دای  ناشیا  تلیـضف  هراب  رد  یثیدـح  نم  متفگ : نک .
امـش دوـخ  زا  هچ  ره  نم  نینمؤـملا  ریما  اـی  متفگ : دـندوبیم . مق  یلاـها  زا  نم  ناـیفارطا  تساوـخ  یم - ملد  هار  نیا  رد  دـنک  کـمک  نمب 
ریما متفگ : متـسشن  ناگنهرـس  ناـیم  حبـص  ادرف  ياهدینـش  نم  زا  هچ  ره  نک  لـقن  نم  لوق  زا  بوـخ  رایـسب  تفگ : منکیم  لـقن  ماهدـینش 
دوخ ردـپ  زا  نینمؤملا  ریما  هالوم .» یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  درک  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  شیوخ  مارگ  ءابآ  زا  دوخ  ردـپ  زا  نینمؤملا 
روط نآ  مدرکیم  طولخم  مه  اب  ار  اهثیدح  یـسوم » نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  یلع  : » دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  درک  لقن  شیوخ  مارگ  ءابآ  زا 

ار یلع  ادخ  تفگ : یعازخ  کلام  نب  هَّللا  دبع  مدرک . لقن  اهنآ  يارب  ار  روهشم  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  ربیخ و  ثیدح  مدوبن . ظفح  دیاب  هک 
نم یپ  زا  نومأم  تفگ : ناـیر  دـهد . شرازگ  واـب  دونـشیم  هچنآ  هک  دوب  هدرک  رومأـم  ار  یمـالغ  نومأـم  دوب  حـلاص  يدرم  دـنک  تمحر 
لقن ثیدح   127 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  بوخ  هچ  تفگ  داـتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه  متفر  وا  شیپ  داتـسرف 
رگا دوب ) حلاص  يدرم  ار  یلع  دنک  تمحر  ادـخ   ) کلام نب  هَّللا  دـبع  يدوهی  نآ  تفگ  هچ  مدینـش  تفگ : دـعب  ياهدرک  ظفح  ینکیم و 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  باحصا  نیرتکیدزن  زا  ینادمه  يدشار  میهاربا  نب  ماشه  تشک . مهاوخ  ار  وا  شکاپ  تاذب  مسق  دهاوخب  ادخ 
لوپ هچ  ره  دشیم  ارجا  وا  تسد  رد  هلیـسوب و  اضر  ترـضح  ياهراک  دوب  مهفاب  دنمـشناد و  يدرم  دوب  دیایب  ورمب  هنیدـم  زا  هکنیا  زا  لبق 

ار وا  دـمآ  نیتسایرلا  وذ  شیپ  میهاربا  نب  ماشه  دـندروآ  ورمب  ار  اـضر  ترـضح  هکنیا  زا  دـعب  دیـسریم  وا  تسدـب  فارطا  زا  دـندروآیم 
ود نآ  دزن  راک  نیا  اب  دادیم  شرازگ  نومأم  نیتسایرلا و  وذ  هب  ار  اضر  ترضح  رارسا  ماشه  درک . کیدزن  دوخب  رایـسب  دینادرگ و  برقم 

دادـیم هزاـجا  وا  هک  یـسک  درک  اـضر  ترـضح  ناـبرد  ار  وا  نومأـم  درکیمن . یفخم  ود  نآ  زا  دوـب  هک  یناـیرج  ره  درک  بـسک  یماـقم 
دنسرب شتمدخ  دنتسناوتیمن  ترضح  نامالغ  زا  یضعب  هک  يروطب  تفرگ  تخس  بانج  نآ  رب  دسرب و  اضر  ترـضح  تمدخ  تسناوتیم 

يارب ار  سابع  دوخ  رسپ  نومأم  دادیم  شرازگ  نیتسایرلا  وذ  نومأمب و  ماشه  دزیم  دوخ  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یفرح  ره 
: تفگ دنداد  بقل  یـسابع  ماشه  ار  وا  تهج  نیمهب  دنک . تیبرت  ار  شرـسپ  هک  داد  روتـسد  واب  تشاذـگ  ماشه  رایتخا  رد  تیبرت  میلعت و 

نیتسایرلا وذ  رب  درکیم و  مارتحا  دایز  ار  باـنج  نآ  نومأـم  نوچ  تشادرب  هنیک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  تبـسن  یلیخ  نیتساـیرلا  وذ 
یلیخ ار  شیومع  رتخد  نومأم  هک  دوب  نیا  درک  راکشآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تبـسن  ار  وا  توادع  هک  ینایرج  لوا  تشادیم  مدقم 

تبسن نز  نآ  دشیم . زاب  نومأم  سلجمب  وا  هناخ  زا  يرد  هک  دوب  ياهزادناب  هقالع  نیا  تشادیم ، تسود  ار  نومأم  زین  وا  تشاد و  تسود 
یئوگدـب وا  زا  دـیمهف  نیتسایرلا  وذ  یتقو  درکیم . یئوگدـب  دوب و  رفنتم  نیتسایرلا  وذ  زا  دـیزرویم و  تدارا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب 

سلجم ناـیم  زا  ار  دوـخ  نز  هناـخ  برد  هک   128 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسین  حیحـص  تفگ  نومأمب  دـنکیم 
هیلع اضر  ترضح  زور  کی  دیسریم و  اضر  ترـضح  تمدخ  نومأم  زور  کی  دنتـسب . ار  برد  نآ  داد  روتـسد  نومأم  یهد  رارق  شیوخ 

هدهاشم دش و  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  نیمه  تشاد  رارق  نومأم  هناخ  يولهپ  اضر  ترـضح  هناخ  دمآیم  نومأم  شیپ  مالّـسلا 
ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » دومرف تسناد  حالص  لهس  نب  لضف  تفگ : نومأم  ياهتسب . ار  برد  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : هدش  هتـسب  برد  درک 

ار برد  دومرف : دـینادیم ؟ حالـص  هچ  امـش  تفگ : نومأم  دـنک . تلاخد  شاهداوناـخ  نینمؤملا و  ریما  راـک  رد  هک  هچ  ار  لـضف  َنوُعِجار »
نومأم دـسریمن . ار  وا  تسین و  هتـسیاش  وا  يارب  هک  يدروم  رد  ریذـپن  ار  لضف  نخـس  ورب  تیومع  رتخد  شیپ  یتساوخ  تقو  ره  اـشگب و 
رـسای اضرلا : رابخا  نویع  دش . هدرـسفا  یلیخ  دیـسر  لضفب  هک  ربخ  نیا  تفر  دوخ  يومع  رتخد  شیپ  دننک و  بارخ  ار  راوید  داد  روتـسد 

رابغ درگ و  تخیریم و  قرع  هک  یلاح  رد  درکیم  تعجارم  عماج  دجسم  زا  هعمج  زور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تقو  ره  تفگ : مداخ 
زا نم  جرف  رگا  ایادخ  ۀعاسلا » یل  لجعف  توملاب  هیف  انا  امم  یجرف  ناک  نا  مهللا  : » دومرفیم درکیم و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  دوب  شاهرهچ  رب 

دّمحم نویع : هیلع . هَّللا  تاولـص  تفر  ایند  زا  ات  دوب  هدرـسفا  نیگمغ و  هتـسویپ  ناسرب . ارم  گرم  نونکا  مه  تسا  گرم  اب  يراـتفرگ  نیا 
راداو ار  نینمؤملا  ریما  مدج  هچنآ  دومرف : یتفریذپ  ار  راک  نیا  هک  دش  بجوم  هچ  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ  هفرع  نب 

رد ار  ام  هک  دنراد  فارتعا  مه  نیفلاخم  هک  دنمهفب  دنوشن و  سویأم  ام  تفالخ  زا  مدرم  ات  ینعی  حیضوت : دوش . دراو  يروش  رد  هک  دومن 
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اـضر ترـضح  مسق  ادخب  تفگ : يوره  تلـص  ابا  نویع : دـشاب . یفخم  رارـسا  کی  تهج  زا  هیبشت  نیا  تسا  نکمم  تسا  یقح  تفالخ 
زا اجنآ  زا  دندرب و  هفوکب  رابجاب  ار  وا  تفریذـپن  ار  راک  نیا   129 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دوخ  لیمب  مالّـسلا  هیلع 

رارق شیوخ  دهعیلو  ار  وا  درک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  نومأم  یتقو  تفگ : نودبع  یبا  رسپ  نویع : ورمب . سراف  هرـصب و  هار 
نیا دوخ  راتفگ  رخآ  سپس  درک  یبوخ  رایـسب  ینارنخـس  درک و  تکرح  ياج  زا  بیطخ  سابع  دیناشن  دوخ  يولهپ  ار  اضر  ترـضح  داد 
لقن دوخ  ردپ  زا  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نویع : رمقلا  کلذ  اذه  سمـش و  تناف  رمق  نم  سمـش و  نم  سانلل  دـب  ال  دـناوخ : ار  رعش 

تکاس درک  هراشا  بانج  نآ  دـنتفگ  تینهت  هتفرگ  ار  شفارطا  دـش  تعیب  دـهعتیالوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  یتقو  تفگ : هک  درک 
ۀنئاخ ملعی  هئاضقل  دار  همکحل و ال  بقعم  ءاشی ال  امل  لاعفلا  هَّلل  دمحلا  میحرلا - نمحرلا  هَّللا  مسب  دومرف : سپـس  دندرک  توکـس  دـنوش 
رفعج نب  یـسوم  رـسپ  یلع  نم  میوگیم  نیبیطلا . هلآ  یلع  نیرخآلا و  نیلوألا و  یف  دّـمحم  یلع  هَّللا  یلـص  رودـصلا و  یفخت  ام  نیعألا و 

نآ هجوتم  دندرکیمن  تیاعر  مدرم  هک  ار  ام  قح  دیامرف  شقفوم  تیاده  داشرا و  هار  رد  درادب و  مدـق  تباث  ار  وا  ادـخ  هک  نینمؤملا  ریما 
رد دیشخب  یگدنز  دندوب  گرمب  فرشم  هک  اهنآ  دینادرگ و  نمیا  ار  هدز  تشحو - ياهلد  درک و  لصو  ار  هدش  عطق  يدنواشیوخ  دش و 

نارازگـساپس شاداپ  دنوادخ  تساوخن  شاداپ  رجا و  یـسک  زا  دوب  ادخ  شروظنم  هک  یلاح  رد  درک و  کمک  ار  ناشیا  یتسدگنت  ماگنه 
هدنز رگا  درپس  نمب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  دینادرگ و  شیوخ  دهعیلو  ارم  نومأم  دـنکیمن . عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  زگره  دـهدیم  ار 

ار دوخ  هداوناخ  نوخ  دیاشگب  هدرک  مکحم  ادخ  هک  ار  يزیواتـسد  دـنک و  زاب  داد  روتـسد  دـنوادخ  هک  یهرگ  سک  ره  وا  زا  دـعب  منامب 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مالسا  مارتحا  هدومن و  نیهوت  ماماب  راک  نیا  اب  اریز  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  سومان  هتخیر و 
اـهنآ و يرکفیب  ياـهراک  رب  درک  ربص  تشاد  رارق  یتـیعقوم  نینچ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـم  رورـس  هتـشادرب  ناـیم  زا  ار   130

تیلهاج نارود  هزات ، ناناملسم  اریز  دتفین . ناناملسم  نیب  فالتخا  دوشن و  ادیپ  نید  رد  هنخر  ات  دشن  ناشیا  دنـسپان  ياهمیمـصت  ضرعتم 
ام ِيرْدَأ  ام  َو  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  دـنیامن . رطخ  راچد  ار  مالـسا  ات  دندیـشکیم  ار  یتصرف  راظتنا  نیقفانم  دناهتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار 
زا درکیم  لـقن  مدینـش  مردـپ  زا  تفگ : يزار  نیـسحلا  وبا  نویع : َنِیلِـصاْفلا . ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ْمُِکب  ـال  َو  ِیب  ُلَـعُْفی 
ریز مدرم  هکنیا  اب  دومرف  ظفح  ار  ام  ماقم  تیعقوم و  هک  مرازگساپس  ار  ادخ  دومرفیم : هک  دینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  وا  هک  یسک 

لئاضف و دندرک و  تنعل  ار  ام  رفک  ياهربنم  يور  لاس  داتـشه  هک  يروطب  درب  رتالاب  دنوادخ  دـنتفرگ  هدـیدن  ناشیا  هچنآ  دنتـشاذگ و  اپ 
دربیم و الاب  ار  ام  ماقم  هتـسویپ  دنوادخ  اهنآ  لیم  فالخ  رب  یلو  دندنبب  غورد  ام  رب  ات  دـندرک  جرخ  اهلوپ  دـندومنیم و  ناهنپ  ار  ام  بقانم 
وا اب  هک  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هطساوب  هکلب  دوبن  ام  هطساوب  تیعقوم  نیا  مسق  ادخب  درکیم . رشتنم  رتشیب  ار  ام  تیـصخش 
نآ توبن  لئالد  نیرتگرزب  زا  دـش  دـهاوخ  هچ  ادـعب  هک  مینکیم  لـقن  اـم  هچنآ  مرکا و  ربماـیپ  زا  دـعب  اـم  لاـح  هک  يروطب  میدـنواشیوخ 
درک راداو  ار  نومأم  لهـس  نب  لضف  هک  دندوب  دـقتعم  یـضعب  اضرلا : رابخا  نویع  دوشیم .) نینچ  دوب  هداد  عالطا  البق  هک   ) دوب ترـضح 

رابخا مانب  دوخ  باتک  رد  یمالـس  دمحا  نب  نیـسح  یلع  وبا  هلمج  نآ  زا  دنک  شیوخ  دـهعیلو  ار  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک 
تشاد و سوجم  نید  البق  هک  دوب  نومأم  رواشم  ریزو و  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  دسیونیم : دنکیم . دزـشوگ  ار  بلطم  نیمه  ناسارخ 

ییحی ار  لضف  هک  دش  ناملسم  یسابع  هفیلخ  يدهم  تسدب  لهس  لضف ، ردپ  دناهتفگ  یضعب  دش  ناملسم  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  تسدب 
131 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رارق  نومأم  نایفارطا  ءزج  درک و  باختنا  نومأم  يراکتمدخ  يارب  یکمرب  دلاخ  نب 

دنتفگ نیتسایرلا  وذ  تهج  نیدب  ار  وا  دادیم . ماجنا  ار  اهراک  نومأمب  هعجارم  نودب  هک  يروطب  دومن  تفرـشیپ  یلیخ  لضف  دـعب  یلو  داد 
راک اب  نم  راک  تفگ : هدومن  دوخ  نایفارطاب  ور  تفالخب  نومأم  ندیـسر  زا  سپ  لـضف  يزور  دوب  رکـشل  ریزو  مه  روشک و  ریزو  مه  هک 

وت یلو  دومن  لقتنم  يرگید  ياهلیبقب  هلیبق  کی  زا  ار  تفالخ  ملسم  وبا  تفگ : رفنکی  تسا . هنوگچ  دوش  هسیاقم  رگا  یناسارخ  ملـسم  وبا 
يرگید ياهلیبق  هب  هلیبق  کـی  زا  مهنم  تفگ  لـضف  دراد . قرف  مه  اـب  ردـقچ  هک  ینادـیم  تدوخ  يدرک  لـقتنم  رگید  ردارب  هب  يردارب  زا 

دوخ ردارب  تعیب  نومأم  تهج  نیمهب  دنک  دوخ  دهعیلو  ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ات  تشاداو  ار  نومأم  دعب  داد  مهاوخ  لاقتنا 
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هارمهب سراف  هرـصب و  هار  زا  يرجه  تسیود  لاس  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دومن . تعیب  اـضر  ترـضح  اـب  درب و  نیب  زا  ار  نمتؤم 
دندـش تحاران  یلیخ  دیـسر  سابع  ینب  هب  دادـغب  رد  هک  ربخ  نیا  درک . جاودزا  وا  رتخد  اب  و  دـمآ . نومأـم  شیپ  كاحـض  یبا  نب  ءاـجر 

دانجالا ال رـشعم  ای  دورـس : ار  رعـش  نیا  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  دروم  نیا  رد  دـندرک  تعیب  تفـالخب  يدـهم  نب  میهاربا  اـب  تهج  نیمهب 
طبرت و سیکلا و ال  لخدت  مکداوقل ال  تایدبعملا  طمشالا و  درمالا و  اهذلی  ۀینینح  مکیطعی  فوسف  اوطخست  مکایاطع و ال  اوذخ  اوطنقت 

راوخبارـش تشاد و  دوع  نتخاونب  هقالع  یلیخ  هک  دـنکیم  يدـهم  نب  میهارباـب  هراـشا  « 1  » طبربلا هفحـصم  ۀفیلخ  هباحـصا  قزری  اذکه 
رد لهس  نب  لضف   132 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دیمهف  دیسر  نومأمب  میهاربا  ندش  هفیلخ  نایرج  یتقو  دوب  یبیجع 

هلیسوب ار  لهس  نب  لضف  درک . تکرح  قارع  بناجب  دش و  جراخ  ورم  زا  تهج  نیمهب  هدید  حالص  ررضب  هدز و  لوگ  ار  وا  داهنـشیپ  نیا 
هکنیا ات  دربب  نیب  زا  مه  ار  اضر  ترضح  هک  تسجیم  یتصرف  تشک  نابعش  هام  هس  تسیود و  لاس  سخرـس  مامح  رد  بلاغ  دوخ  یئاد 
دابانس رد  ار  وا  داد  روتسد  دومن ، دیهش  ّمس  هلیـسوب  ار  بانج  نآ  داد و  بیترت  یمـس  درک  هدافتـسا  ماما  يرامیب  زا  دش  ضیرم  بانج  نآ 

. دناهتفگ لاس  جنپ  هاجنپ و  یضعب  تشاد  لاس  ود  هاجنپ و  زور  نآ  هک  هس  تسیود و  لاس  رفـص  رد  دننک  نفد  دیـشرلا  نوراه  ربق  يولهپ 
ار اضر  ترـضح  نومأم  هک  تسنیا  نم  هدـیقع  یلو  دـنکیم  لـقن  دوخ  باـتک  رد  هک  تسا  یمالـس  دـمحا  نب  نیـسح  یلع  وبا  هیرظن  نیا 
ار وا  دـیزرویم و  ینمـشد  اـضر  ترـضح  اـب  هشیمه  لهـس  نب  لـضف  دـش  رکذ  ـالبق  دوب و  هدرک  هک  يرذـن  هطـساوب  دومن  دوـخ  دـهعیلو 

شش لاس و  هن  لهچ و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دندوب . هدروآ  راک  يور  ار  وا  نایکمرب  هک  دوب  یناسک  زا  لضف  نوچ  دنیبب  تسناوتیمن 
هیلع اضر  ترـضح  تفگ  دـالخ  نب  رمعم  نویع : مدرک . رکذ  باـتک  نیمه  رد  هچناـنچ  دـش  دیهـش  هس  تسیود و  لاـس  رد  تشاد و  هاـم 
رهش نالف  رادنامرف  ات  يراد  دامتعا  اهنآب  هک  یناسک  زا  ینک  یفرعم  ار  رفن  کی  تسا  بوخ  نسحلا  ابا  ای  تفگ  نمب  نومأم  دومرف  مالّسلا 

متفریذـپن ار  يدـهعتیالو  نم  رگم  منکیم  افو  ارت  طرـش  مهنم  ینک  افو  نم  طیارـشب  وت  رگا  متفگ  نم  هدیـشاپ ، مهرد  اـجنآ  عضو  هک  منک 
زا وت  زا  لبق  ارم  دـنوادخ  هرخالاب  ات  میامنن  رانکرب  ار  یـسک  رادـنامرف و  ار  یـسک  میامنن و  بصن  لزع و  منکن و  یهن  رما و  هکنیا  طرـشب 
لام رب  راوس  مدوب  هنیدـم  رد  یتقو  دـنگوس  ادـخب  ماهدادـن . هدـعو  نآب  ار  دوخ  زگره  هک  تسا  يزیچ  تفـالخ  مسق  ادـخب  دربب . اـیند  نیا 

تـساوخرد نم  زا  ار  دوخ  ياهزاین  تاجاح و  نارگید  هنیدـم و  یلاها  مدرکیم  دـمآ  تفر و  رازاب  هچوک و  ناـیم  مدـشیم و  دوخ  يراوس 
وت دندرکیمن  در  ارم  ياهشرافس  دنتفریذپیم و  اهرهـش  رد  ارم  ياههمان  دندوب  نم  دنواشیوخ  ومع و  لثم  اهنآ  مدومنیم  هدروآرب  دندرکیم 

لوبق تفگ  نومأم  يدرکن . هفاـضا  دوب  هدومرف  تیاـنع  نمب  دـنوادخ  هک   133 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یتمعن  رب 
تفالخب و تعیب  دوخ  يارب  تساوخ  نومأم  یتقو  تفگ  هدرام  ردارب  مصتعم  یئاد  بیبش  نب  نایر  نویع : منکیم . اـفو  ار  امـش  طرـش  مراد 

رارق دوخ  یسرک  رب  مادک  ره  یتقو  دنتشاذگ  یسرک  هس  داد  روتسد  دریگب  ترازوب  لهس  نب  لضف  يارب  دهعتیالوب و  اضر  ترـضح  يارب 
زا دنتشاذگیم  رفن  هس  نیا  زا  کی  ره  تسار  تسد  رب  تسار  تسد  اب  دندرک  تعیب  هب  عورـش  دندش  دراو  داد . دورو  هزاجا  مدرمب  دنتفرگ 
زا ار  دوخ  تسار  تسد  درک و  تعیب  رخآ  رد  راصنا  زا  یناوج  هرخالاب  ات  دـندشیم  جراخ  کـچوک و  تشگنا  اـت  تسـشب  تشگنا  يـالاب 
درک تعیب  ام  اب  سک  ره  دومرف  هاگنآ  دومرف  مسبت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تشاذـگ  اهنآ  تسد  رب  تسـش  يالاب  ات  کچوک  تشگنا 

دش مولعم  اجک  زا  تعیب  يرادیاپ  نتـسکش و  تفگ  نومأم  دومن ، رادیاپ  مکحم و  تعیب  هک  ناوج  نیا  زج  دنکـشب  ار  نآ  هک  دومن  یتعیب 
يالاب ات  تسـش  يالاب  زا  تعیب  خـسف  تسا و  تسـش  تشگنا  يالاب  ات  کـچوک  تشگنا  يـالاب  زا  تعیب  يرادـیاپ  دومرف  اـضر  ترـضح 

ترضح هک  يروط  نآ  دندرگرب و  داد  روتسد  نومأم  دنتخادرپ  تبحصب  رگید  کی  اب  نایرج  نیا  ندینش  زا  مدرم  تسا  کچوک  تشگنا 
وا زا  دنادیم  هک  یـسک  دنادیمن  ار  ندرک  تعیب  یـسک  دراد  تماما  تقایل  اجک  زا  دنتفگیم  دننک . تعیب  دـهدیم  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  اضر 
هَّللا دبع  نب  دّمحم  یسوط : خیـش  تبیغ  دیامن . مومـسم  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم  هک  دش  ثعاب  نانخـس  نیا  تسا ، رتهتـسیاش 
رما زا  ارم  دوب  اناد  ردقچ  ار  اضر  ترضح  دنک  تمحر  ادخ  تفگ  سپـس  تفگ  تینهت  درک و  مارتحا  ارم  متفر  نومأم  شیپ  تفگ  سطفا 

ناسارخ رد  امش  نیـشناج  نم  دیربب و  فیرـشت  قارعب  امـش  تسا  بوخ  متفگ  واب  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هک  یبش  داد  ربخ  یبیجع 
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ار منابیرگ  گرم  ات  منامب  نیمزرـس  نیا  رد  مشاب و  ناسارخ  ياهیکیدزن  نیمه  دیاب  نم  هک  مدوخ  ناجب  مسق  هن  دومرف  هدز  يدنخبل  مشاب 
هک روط  ناـمه  دومرف  ینادـیم  ار  بلطم  نیا  اـجک  زا  موش  تیادـف  مدرکـضرع  دـش . مهاوـخ  روـشحم  نیمزرـس  نیمه  زا  هرخـالاب  دریگب 

اجک نم  نفد  لحم  مدیـسرپ  منادـیم  زین  ارت  نفد  ناـکم  منادـیم  ار  دوخ  نفد  لـحم   134 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
تیب لها  ربمایپ و  ادخ و  دیئامرفیم  حیحص  متفگ  برغم . رد  وت  موریم و  ایند  زا  قرشم  رد  نم  تسا  دایز  هلـصاف  وت  نم و  نیب  دومرف  تسا 

خیرات زا  یهورگ  داشرا : درکن . لوبق  یلو  مزادـنا  عمطب  رگید  ياهزیچ  تفالخ و  دروم  رد  ار  وا  مدرک و  شـشوک  یلیخ  دـننادیم  رتهب  وا 
ار مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفرگ  میمـصت  نومأم  یتقو  هک  دناهتـشون  دنراد ، افلخ  یگدنز  هراب  رد  قیقحت  هک  ناراگن  عیاقو  ناسیون و 

زین لهـس  نب  نسح  تردارب  اب  دروم  نیا  رد  تفگ  واب  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  تساوخ و  ار  لهـس  نب  لضف  دیامن  دوخ  دـهعیلو 
زا تفالخ  تسا و  یلکـشم  راک  نیا  هک  درکیم  راهظا  هتـسویپ  لهـس  نب  نسح  دـندمآ  نومأم  شیپ  ود  ره  درک  ار  راـک  نیا  نک  تروشم 

دالوا نیرتهتسیاشب  مراپسب  ار  تفالخ  موش  زوریپ  دوخ  ردارب  رب  رگا  هک  ماهتسب  نامیپ  ادخ  اب  نم  تفگ  نومأم  دوشیم  جراخ  نادناخ  نیا 
تفلاخم دراد  يدج  میمصت  نومأم  دندید  هک  نسح  لضف و  نیمز . يور  منادیمن  رتهتسیاش  اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  ار  یسک  زورما  یلع 

ردـقنآ دـندیزرو  عانتما  ناشیا  یلو  تشاد  هضرع  بانج  نآب  ار  دـهعتیالو  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شیپ  ار  ود  نآ  دـندرکن 
هبنـشجنپ زور  دش  لاحـشوخ  یلیخ  دندرک  علطم  ار  نومأم  بانج  نآ  ندرک  لوبق  زا  دنتـشگرب و  نومأم  شیپ  تفریذپ . ات  دندومن  رارـصا 

ار وا  تسیچ و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هراب  رد  نومأم  رظن  هک  داد  عالطا  مدرمب  لهـس  نب  لضف  داد و  لیکـشت  صاوخ  يارب  یـسلجم 
کی قوقح  بجاوم و  دننک و  تعیب  وا  اب  هبنشجنپ  زور  دنشوپب و  زبس  سابل  داد  روتـسد  هدیـشخب و  واب  اضر  بقل  هدرک و  شیوخ  دهعیلو 

نومأم دـندش . رـضاح  سلجم  نآ  رد  هدـش  راوس  نایـضاق  ناریزو و  نارادهپـس و  زا  تاقبط  مامت  زور  نآ  دـنیامن . تفایرد  ار  دوخ  لاـس 
تسشن دوخ  هاگیاج  رد  زبس  سابل  اب  بانج  نآ  دوب  هداد  رارق  دوخ  کیدزن  گرزب  یتشپ  ود  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  تسـشن و 

نیلوا داد  روتـسد  نومأم  دوخ  هتخیوآ  رمک  رب  يریـشمش   135 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تشاد و  رـس  رب  ياهمامع 
تروص لباقم  بانج  نآ  تسد  تشپ  هک  درک  دـنلب  يروطب  ار  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنک  تعیب  نومأـم  نب  ساـبع  شرـسپ  سک 

مدرم درکیم  تعیب  نینچ  نیا  مرکا  ربمغیپ  دومرف : دیئاشگب . تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  تفگ  نومأم  دوب . مدرمب  ور  تسد  فک  شدوخ و 
رکذب عورش  دنتساخ و  اپب  ارعش  ناگدنیوگ و  دنداهن و  هزیاج  يارب  رز  ياههسیک  دوب  اهنآ  تسد  يالاب  اضر  ترضح  تسد  دندرک  تعیب 

زا دز  ادص  ار  نومأم  رسپ  سابع  دابع ، وبا  سپـس  دنداد . نومأم  اب  ار  بانج  نآ  یگتـسبمه  حرـش  دندرک و  اضر  ترـضح  تبقنم  لضف و 
لضف دندز ، ادص  ار  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  دعب  دنیـشنب  داد  روتـسد  دیـسوب  ار  وا  تسد  هتفر  نومأم  دوخ  ردپ  ولج  درک  تکرح  ياج 

ار تاهزیاج  ورب  دـنتفگ  واب  دیـسوبن  ار  وا  تسد  یلو  داتـسیا  نومأم  کیدزن  ات  دـمآ  تساخرب  نک . تکرح  ياج  زا  تفگ : واب  لهـس  نب 
تفایرد ار  دوخ  هزیاج  دزیم  ادـص  ار  نایـسابع  اهیولع و  زا  کی  ره  دابع  وبا  تشگرب . نیـشنب  تیاج  رـس  درگرب  تفگ : نومأـم  یلو  ریگب 

دمح زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنک  ینارنخـس  هک  درک  داهنـشیپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  نومأم  دـعب  دـش و  مامت  اهلوپ  اـت  دـندرکیم 
ام رب  بانج  نآ  هطـساوب  زین  ار  امـش  امـش و  رب  تسا  یقح  مرکا  ربمایپ  اب  تبارق  هطـساوب  ار  اـم  دومرف : مرکا  ربماـیپ  رب  دورد  راـگدرورپ و 

هدشن لقن  يزیچ  رگید  تالمج  نیمه  زج  مینک . ادا  ار  امـش  قح  هک  دوشیم  بجاو  زین  ام  رب  دیدرک  ادا  ار  ام  قح  امـش  یتقو  تسا  یقح 
نب رفعج  نبا  قاحـسا  رتخد  دـننزب  هکـس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مانب  مهرد  داد  روتـسد  نومأم  دـشاب  هدومرف  سلجم  نیا  رد  ماما  هک 
هیلع اضر  ترضح  مانب  هبطخ  درک و  جاحلا  ریما  ار  وا  لاس  نآ  دروآ و  رد  رفعج  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  شیومع  رـسپ  جاودزاب  ار  دّمحم 
ماما ترـضح  یناگدنز  دوب  هدینـش  دیعـس  نب  دیمحلا  دبع  زا  هک  یـسک  تفگ : يولع  نسح  نب  ییحی  دندناوخ . يدـهع  تیالوب  مالّـسلا 
رفعج نب  یسوم  نب  یلع  ناناملسم  دهعیلو  تفگ : دوخ  ياعد  رد  ربمغیپ  ربنم  يور  هنیدم  رد  وا  هک  درک  لقن   136 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
یتقو دسیونیم : لاجر  رد  ینئادم  مامغلا  بوص  برشی  نم  لضفا  مه  نم  مهءابآ  ۀتس  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب 

دمآرد زازتهاب  بانج  نآ  رـس  يور  رب  اهمچرپ  دـندش و  عمج  نارعاش  ابطخ و  تسـشن  دـهعتیالو  یـسرک  رب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
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مدوب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يوربور  زور  نآ  نم  تفگ : دوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  صاخ  باحصا  ءزج  هک  نیرضاح  زا  یصخش 
دینشیمن یـسک  هک  يروطب  متفر  بانج  نآ  کیدزن  موش . کیدزن  درک  هراشا  دمآ  شیپ  نیا  زا  ملاحـشوخ  هک  داتفا  نمب  بانج  نآ  مشچ 

لقن البق  هچنانچ  ار  تعیب  نایرج  بقانم : «. 1  » دسریمن ماجناب  درادن و  تبقاع  عضو  نیا  شابن  لاحـشوخ  دنبم و  راک  نیاب  لد  دومرف : نمب 
هک دـسیونیم : هاگنآ  هدرک  لقن  دوشیم  لقن  ادـعب  يروط  نامه  دـهعتیالو  همان  دروم  رد  ار  اضر  ترـضح  طخ  تروص  هدرک و  رکذ  دـش 
نم انب  تذال  متملع و  دق  ام  دعب  نم  اضرلا  تامف  ایندلاب  داج  هنکل  اهقح  انل  ۀفالخ  قح  نومأملا  مکاطعأ  و  دورـس : ار  رعـش  نیا  زتعملا  نبا 

: دورـس ار  هدیـصق  نیا  هک  دوب  یعازخ  یلع  نبا  لبعد  یکی  دندیـسر  بانج  نآ  تمدخ  حدم  يارب  هک  ینارعاش  نیب  رد  يرخا  ةرم  هدـعب 
دلجتلا دـعب  بلقلا  ءازع  تلازا  دـناوخ : ار  رعـش  نیا  ساـبع  نب  میهاربا  وبا  تاـصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  ةوـالت و  نم  تلخ  تاـیآ  سرادـم 

ماما ترضح  یناگدنز  اورکذ  امنیا  مهیلع  ةالـصلا  یلتت  مهبویج  تایقن  نورهطم  دورـس : ار  رعـش  نیا  ساون  وبا  دّمحم  یبنلا  دالوا  عراصم 
مکافطـصا مکافـص و  هنقتاف  اقلخ  أرب  امل  هَّللا  رختفم و  رهدلا  میدق  یف  هل  امف  هبـسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نم   137 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 

یسک هک  ياهدورس  يرعش  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  روسلا  هب  تءاج  ام  باتکلا و  ملع  مکدنع  یلع و  الا  ءالملا  متناف  رـشبلا  اهیا 
نیمه مالغ  دومرف : سپـس  ساون . وبا  هب  هدب  دومرف : رانید  دصیـس  تفگ : هدنامیقاب  ام  جراخم  زا  لوپ  ردـقچ  مالغ  هدورـسن  نینچ  نونکات 

نارازگتمدـخ زا  یکی  تفه  داتفه و  دصـشش و  لاس  رد  هک  دـسیونیم : یلبرا  یـسیع  نب  یلع  همغلا : فشک  هدـب . واب  زین  ارم  يراوس  رطاق 
طخب دوب  هتـشون  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دهع  تیالو  هراب  رد  هک  دوب  نومأم  هماندهع  وا  هارمهب  دمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مرح 

ار تیقفوم  نیا  مدیسوب و  ار  اهطخ  يور  نم  هک  شدوخ  طخب  دوب  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یتالمج  هماندهع  تشپ  رد  طوطخ و  نیب  رد  دوخ 
هک مدرک  لقن  فرح  کی  نداتفا  نودب  لماک  روطب  ار  هماندـهع  منادـیم  ادـخ  ياهتمعن  فاطلا و  زا  تسا  اضر  ترـضح  طخ  ترایز  هک 
نب یـسوم  نب  یلع  يارب  هتـشون  نینمؤملا  ریما  دیـشرلا  نوراه  رـسپ  نومأـم  هَّللا  دـبع  هک  تسیاهماـن  نیا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسنیا :

امنهار هک  داد  صاصتخا  تلاسر  بصنمب  ار  یهورگ  دوخ  ناگدنب  نایم  زا  نید و  ناونعب  دیزگرب  ار  مالـسا  دنوادخ  دوخ . دـهعیلو  رفعج 
ماقم هرخالاب  ات  دومنیم  ار  لبق  ربمایپ  قیدـصت  دـعب  ربمایپ  دادـیم و  ار  ربمغیپ  نیرخآ  ندـمآ  تراشب  ربمایپ  نیلوا  دنـشاب  وا  يوسب  يداه  و 

تـسدب نید  ملع  دوب و  هدـماین  يربمایپ  هک  دوب  یتدـم  هکنآ  زا  دـعب  دـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  هب  یهتنم  توبن 
رب هاوگ  دهاش و  ار  بانج  نآ  دش و  متخ  وا  هلیـسوب  ناربمایپ  هلـسلس  دیدرگیم  کیدزن  تمایق  دوب و  هدـش  عطق  یحو  تفریم و  یـشومارف 

میب و مارح و  لالح و  ياراد  هک  داتـسرف  ورف  وا  رب  تسا  زیزع  يادـخ  بناج  زا  تسین و  رادرب  هابتـشا  هک  میرک  نآرق  داد و  رارق  ناربمایپ 
، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  یهاتوک  اعقاو  دش  فرحنم  سک  ره  دشاب و  قلخ  رب  وا  ياسر  تجح  ات  تسا  یهن  رما و  دیما و 

مرکا ربمایپ  تسا . اناد  اونـش و  ادخ  دشاب  هتفریذپ  ناهرب  لیلد و  اب  هک  تفای  دیواج  یگدنز  تایح و  هک  ره  دـشاب و  وا  دوخ  زا   138 ص :
زردنا و دنپ و  تمکح و  هلیسوب  دوب  هداد  روتـسد  واب  هک  یعـضو  نامه  اب  درک  ادخ  نیدب  توعد  ار  مدرم  داد و  ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر 

یتقو تفر  ایند  زا  داد و  ماجنا  ار  شیوخ  تیرومأم  بانج  نآ  هرخالاب  ات  يریگتخـس  داهج و  گنج و  هلیـسوب  دـعب  وکین  هرظاـنم  ثحب و 
ربماـیپ ینیـشناج  تفـالخب و  ار  ناناملـسم  يربـهر  نید و  ماوق  يرادـیاپ و  دـنوادخ  دـش  ماـمت  تلاـسر  یحو و  تفریذـپ و  ناـیاپ  توـبن 

ماجنا ار  ضئارف  ادخ و  دودح  ناوتب  ات  تسا  مدرم  يرادربنامرف  تعاطاب و  یگتسب  فئاظو  ماجنا  تفالخ و  ماقم  ندش  لیمکت  تشاذگاو 
هک يزیچ  دروم  رد  دنشاب  ادخ  عیطم  دیاب  افلخ  تساخرب . راکیپ  هب  نید  نانمشد  اب  هدومن و  ارجا  ار  ربمغیپ  تنس  مالسا و  تاروتسد  داد و 

ار اهنآ  دـنیامن و  تعاطا  افلخ  زا  تسا  مزال  ناناملـسم  ناگدـنب و  روما  ینید و  لئاسم  لیبق  زا  هتـساوخ  ناشیا  زا  ار  نآ  تسارح  ظـفح و 
تروص نیا  ریغ  رد  هک  داحتا  داجیا  مدرم و  نیب  حالـصا  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  تینما و  تلادع و  ادـخ و  قح  ماجنا  رب  دـننک  کمک 

ایند نایز  بجوم  دوریم و  نایم  زا  یگنهآمه  دوشیم و  زوریپ  نمشد  هدروخ  تسکش  نید  دیآیم و  دیدپ  تلم  مدرم و  نیب  رد  فالتخا 
يراک ره  رب  تسا  ادخ  ياضر  بجوم  هچنآ  دنک و  شـشوک  مدرم  نیب  تسادـخ  هدـنیامن  هک  یـسک  تسا  مزال  اعقاو  ددرگیم . ترخآ  و 
هچنانچ شیوخ  یئاورنامرف  رد  دـنک  يرگداد  تلادـع و  دـهدب  تیمها  دـیامنیم  تساوخزاـب  وا  زا  ادـخ  هک  يروما  دروم  رد  دراد  مدـقم 
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ْنَع َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  دیامرفیم : نینچ  دواد  دوخ  ربمایپب  دـنوادخ 
ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  «. 1  » ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس 
. دنک تساوخزاب  نم  زا  دـنوادخ  مسرتیم  دوش  مگ  تارف  طش  رانک  رد  هلاسوگ  کی  رگا  تسا : هتفگ  باطخ  نب  رمع  هک  میاهدینـش   139

دوش وا  یصخش  ياهراکب  یگدیسر  ات  دتسیایم  ادخ  لباقم  رد  دننکیم و  شدوخ  لمعب  عجار  تساوخزاب  وا  زا  طقف  هک  یـسک  مسق  ادخب 
دیما موشیم و  هدنهانپ  ادخب  دراد  ار  مدرم  يربهر  تیلوئسم  يوگ  باوج  هک  یـسکب  دسر  هچ  دراد  رارق  كانرطخ  سب  تیعقوم  کی  رد 

دوخب و تبـسن  مدرم  نیرتاناد  راگدرورپ . تمحر  اضرب و  ندـش  لئان  تسار و  هارب  تیادـه  کمک و  يرادـهگن و  قیفوت و  رد  مراد  واـب 
نآ زا  دعب  دوخ و  تموکح  نامز  زا  دیامن  ربمایپ  تنس  ادخ و  روتسدب  لمع  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  نید  هار  رد  اهنآ  نیرتهاوخریخ 

شیوخ زا  دعب  اهنآ  ياورنامرف  ناناملسم و  ياوشیپ  شیوخ و  دهعیلو  ار  وا  هک  یـسک  باختنا  هراب  رد  دربب  راکب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  و 
مدرم و ياهعازن  شکمـشک و  هدـننکفرطرب  تینما و  بجوم  فـالتخا و  عناـم  ناـشیا و  قوقح  عفادـم  اـهنآ و  هاـنپ  ار  وا  دـهدیم و  رارق 

لیمکت لامک و  ببـس  تفالخ  زا  سپ  ار  ندومن  نییعت  نیـشناج  زیزع  دنوادخ  دهدیم . رارق  يزاب  هلیح  ناطیـش و  ياههسوسو  زا  ریگولج 
نابهگن ظفاح و  دوخ  زا  سپ  ار  وا  هک  یسک  باختنا  دروم  رد  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  رایـسب  هک  هداد  روتـسد  ءافلخب  هداد و  رارق  نید  ندش 

داجیا رد  یعـس  هک  ار  یناسک  درادیمرب و  نایم  زا  ار  نانمـشد  يزادـنا  فالتخا  ناهارمگ و  يزاب  هلیح  دـنوادخ  دـنهدیم  رارق  ناناملـسم 
تیلوئسم و ینیگنـس  دوخ و  رظن  تقد  اب  هتـسویپ  هدیـسر  نینمؤملا  ریماب  تفالخ  یتقو  زا  دنکیم . بوکرـس  دنراد  يزیگنا  هنتف  فالتخا و 

تمحز دروم  نیا  رد  یلیخ  يربهر ، نیگنـس  هفیظو  بقارم  دشاب و  ادخ  عیطم  هک  دراپـسب  سک  هچب  هک  هدوب  نآ  هشیدنا  رد  ناوارف  جـنر 
داد لدع و  رشن  مدرم و  عفن  نیکرشم و  ندومن  نک  هشیر  نید و  تزع  بجوم  دنک  يراک  هک  هدومن  رکف  هدید و  یباوخ  رادیب  هدیـشک و 

شیاـسآ و زا  ار  وا  تیلوئـسم  نیا  دوش   140 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ربمایپ  تنـس  نآرق و  تاروتـسد  نتـشاداپب  و 
دنک باختنا  ار  یسک  تسا  لیام  رایسب  دومن و  دهاوخ  تساوخزاب  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  هجوتم  نوچ  هتشادزاب  ینارذگـشوخ  یتحار و 

يوقت و شناد و  نید و  رد  اهنآ  مامت  زا  هک  دیامنب  دوخ  زا  سپ  مدرم  ياورنامرف  دـهعیلو و  ار  یـصخش  دـشاب و  مدرم  نید و  حالـص  هک 
شیوخ نادناخ  زا  رفنکی  هک  هتشاد  اضاقت  بش  لد  رد  ادخ  زا  هتـسویپ  دشاب  شیوخ  هفیظو  هجوتم  رتشیب  همه  زا  دشاب و  رترب  يراکزیهرپ 

نیا رد  ار  ششوک  مامت  دنتسه و  بهذم  نید و  ملع و  ياراد  دسانشیم  هک  اهنآ  زا  دنک  ادیپ  بلاط  یبا  نب  یلع  سابع و  نادنزرف  نایم  زا 
دروم رد  ادـخ  زا  ندرک  یئامنهار  ياضاقت  اهنآ و  عضو  رابخا و  لاوحا و  تادـهاشم  لماک و  یـسررب  زا  سپ  هرخـالاب  اـت  هدرب  راـکب  هار 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  بلاط ) وبا  یـسابع و   ) لیماف ود  ناـیم  زا  هفیظو  ماـجنا 
مامت هجوت  دروم  دوب و  ایندـب  یئانتعایب  یئاسراپ و  يراـگزیهرپ و  ناوارف و  شناد  ریظنیب و  لاـمک  لـضف و  ياراد  نوچ  هدومن  باـختنا 

یناوج و ات  یکدوک  زا  ار  وا  دنتـشاد  قافتا  وا  تمظع  تیـصخش و  لضف و  رد  همه  اریز  دـیدرگ  راکـشآ  هفیلخ  يارب  وا  ماقم  تسا  مدرم 
ادخ هدیزگرب  هکنیاب  نانیمطا  اب  دشاب  هفیلخ  وا  زا  دعب  ات  داد  رارق  شیوخ  دـهعیلو  ار  وا  تهج  نیمهب  تخانـشیم  شناد  لضفب و  یگرزب 

يراگتـسر شیاسآ و  ات  داد  ماجنا  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  تهج  زا  درک و  نید  يارب  ار  راک  نیا  هک  دـنادیم  ادـخ  اریز  تسا  نیمه 
اب همه  تساوخ  ار  ناراکتمدـخ  نادبهپـس و  ناـکیدزن و  ناگتـسب و  دوخ و  دـنزرف  نینمؤملا  ریما  دـنک . نیمأـت  زیخاتـسر  زور  رد  ار  دوـخ 

مدقم دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  نادنزرف و  دروم  رد  شیوخ  سفن  هتـساخرب  ار  ادـخ  تعاطا  دنتـسنادیم  نوچ  دـندرک  تعیب  زاب  شوغآ 
نارادهپـس و نینمؤـملا و  ریما  هداوناـخ  يا  دـینک  تعیب  کـنیا  تسا . هدیدنـسپ  نینمؤـملا  ریما  دزن  رد  اریز  داد  بـقل  اـضر  ار  وا  هتـشاد و 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  تمینغ  و  دـهع . تیالوب  اضر  ترـضح  اب  نینمؤملا و  ریما  اب  ناناملـسم  مامت  موب و  زرم و  نیا  نینکاس 
رازگـساپس ار  ادـخ  زاب و  شوغآ  هداـشگ و  تسد  اـب  یتعیب  دومرف ، ررقم  دـنوادخ  هک  ار  تکرب  تمعن و  نیا  دیرامـش   141 ص : مالسلا ،

هارب ار  وا  ادخ  دومن و  ار  امـش  تاعارم  هک  تشاد  مدـقم  دوخ  هتـساوخ  رب  ار  ادـخ  تعاطا  هک  نینمؤملا  ریما  میمـصت  نیا  دروم  رد  دیـشاب 
ثعاب دیامن  يریگولج  يزیر  نوخ  زا  ددرگ و  امش  یگتـسبمه  بجوم  راک  نیا  هک  تسا  راودیما  درک . یئامنهار  راوتـسا  قیرط  تسار و 
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ریما ادخ و  تعاطا  هار  رد  رگید  کی  رب  دیریگب  تقبس  ددرگ  امش  روما  ماظتنا  نانمشد و  یبوکرـس  نید و  تیوقت  زرم و  زا  عافد  داحتا و 
. هَّللا ءاش  نا  هداد  امشب  یتمعن  هچ  دیمهف  دیهاوخ  دیشاب و  رازگساپس  ار  ادخ  دینادب  ردق  رگا  تسا  امـش  شیاسآ  بجوم  نیا  هک  نینمؤملا 

طخب هماندـهع  تشپ  هک  هچنآ  اما  يرجه . کی  تسیود و  لاس  ناضمر  هام  متفه  هبنـشود  زور  رد  تشون  دوخ  تسد  اـب  ار  هماندـهع  نیا 
ۀنئاخ ملعی  هئاضقل  دار  همکحل و ال  بقعم  ءاشی ال  امل  لاعفلا  هَّلل  دمحلا  میحرلا - نمحرلا  هَّللا  مسب  تسنیا : دوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

: میوگیم رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  هک  نم  نیرهاطلا . نیبیطلا  هلآ  نییبنلا و  متاخ  دّمحم  هیبن  یلع  هَّللا  یلـص  رودصلا و  یفخت  ام  نیعألا و 
هک هدومن  ار  يدنواشیوخ  تیاعر  دش ، دنتشادن  هجوت  نارگید  هک  ام  قح  هجوتم  دهد  شقیفوت  دراد و  راوتـسا  شیادخ  هک  نینمؤملا  ریما 

تهجب دندوب  هدش  ریقف  هکنیا  اب  درک  زاینیب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  دوب و  هتفر  نیب  زا  هکنیا  اب  درک  هدنز  وا  هکلب  دندوب  هدرک  عطق  نارگید 
عیاض ار  ناراکوکین  شاداپ  دـهدیم و  ار  نارازگـساپس  يازج  ادـخ  يدوزب  دـهاوخیمن  يرجا  شاداپ و  يرگید  زا  وا  زج  هک  ادـخ  ياضر 

یهرگ سک  ره  منامب  هدنز  وا  زا  سپ  هک  یتروص  رد  درک  راذگاو  نمب  ار  گرزب  یئاورنامرف  دومن و  دوخ  دـهعیلو  ارم  وا  درک . دـهاوخن 
مکحم هتساوخ  ادخ  هک  ار  يزیوآتسد  دیاشگب و   142 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دوش  هتسب  هداد  روتسد  ادخ  هک  ار 

نیمه هدرک  مالـسا  تمرح  کته  هدومن و  ماماب  تبـسن  دصق  ءوس  راک  نیا  اب  اریز  هدومن  حابم  ار  شاهداوناخ  دوخ و  نوخ  دنکـشب  دـشاب 
ادابم دومنن  ناشیا  ياهمیمصت  رب  یـضارتعا  درک و  ربص  اهنآ  هعلاطمیب  ياهراک  رب  تفرگ و  شیپ  زا  هتـشذگ  رد  مراوگرزب  دج  ار  شور 

راظتنا نیقفانم  دندوب و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  تیلهاج  نامز  هزات  اهنآ  نوچ  دورب  نیب  زا  ناناملـسم  داحتا  دیآ و  دوجوب  نید  رد  فالتخا 
منک تموکح  مدرم  نایم  رد  دش  رارق  مدیسر و  تفالخب  رگا  ماهتسب  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  دنتشاد . هنتف  شتآب  مشچ  دندیـشکیم و  تصرف 

رد رگم  میامنن  مدرم  سومانب  یمارتحایب  منکن و  يزیر  نوخ  منک و  شربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  سابع  ینب  اصوصخم  مدرم  مامت  نایم  رد 
هک یناسک  باختنا  رد  مرب  راـکب  ار  مشـشوک  یعـس و  ماـمت  دـشاب . هدومن  ار  یلمع  نینچ  مازلا  هزاـجا و  ادـخ  تاررقم  دودـح و  يدراوم 

رگا ًالُؤْسَم  َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  دیامرفیم : وا  دیامن  تساوخزاب  نم  زا  دنوادخ  هک  ماهتـسب  مکحم  ینامیپ  دنراد  یئاورنامرف  تقایل 
هار رد  دیامرف  تیانع  قیفوت  دوخ  وا  مراودیما  وا  مشخ  زا  مربیم  هانپ  ادخب  مشاب  تبوقع  هدامآ  رفیک و  بجوتـسم  مداد  اجیب  لیدبت  رییغت و 

هعماج و اما  دشاب . نآ  رد  ناناملسم  نم و  یتمالس  حالص و  هک  یتروص  رد  شدوخ  ینامرفان  نم و  نیب  دوش  هلـصاف  شتعاطا و  یگدنب و 
ریما نامرف  نم  اما  َنِیلِـصاْفلا . ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  دـنراد  تلالد  نیا  فالخ  رب  رفج 

یهاوگ بوخ  وا  متفگ  هچنآ  رد  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  دراد  هگن  ار  وا  نم و  دـنوادخ  مدرک  لوـبق  ار  وا  هتـساوخ  متفریذـپ و  ار  نینمؤـملا 
سرشا و نب  ۀمامث  رهاط و  نب  هَّللا  دبع  مثکا و  نب  ییحی  لضف و  نب  لهـس  لهـس و  نب  لضف  نینمؤملا و  ریما  روضح  رد  دوخ  طخب  تسا .
تشپ و رب  تسا  هاوگ  مثکا  نب  ییحی  تسار : بناج  رد  دوهش  متشون . يرجه  لاس 201  ناضمر  هام  رد  نامعن  نبا  دامح  رمتعم و  نب  رشب 

ماـمت بیـصن  ناـمیپ  دـهع و  نیا  تکرب  هک  تسا  ناهاوخادـخ  زا   143 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  هماـن  نیا  يور 
نب دامح  درک . یهاوگ  خیرات  نامه  رد  زین  رهاط  نب  هَّللا  دبع  تشون : هدـش  نییعت  خـیرات  رد  دوخ  طخ  اب  دوش  نینمؤملا  ریما  ناناملـسم و 

فرط دوهش  تسا . هماندهع  نیا  دهاش  زین  رمتعم  نب  ریـشب  خیرات . نامه  رد  نآ  يور  تشپ و  هماندهع  نیا  نومـضم  رب  تسا  هاوگ  نامعن 
مرکا ربمایپ  مرح  رد  ار  شیور  تشپ و  میرذـگب  طارـص  زا  نآ  هلیـسوب  میراودـیما  هک  ار  همان  ناـمیپ  نیا  نینمؤملا  ریما  داد  روتـسد  پچ :
تعیب طیارـش  هکنیا  زا  سپ  اههداوناخ  نادنمتدارا و  ریاس  مشاه و  ینب  زا  مدرم  مامت  لباقم  رد  بانج  نآ  ربنم  كرابم و  ربق  نیب  دـنناوخب 

ام یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  نانادان  ضارتعا  يارب  دنامن  یقاب  یکش  ههبـش و  رگید  ات  دیدرگ  مامت  ناناملـسم  رب  تجح  دش و  ماجنا 
دصشش لاس  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  طخ  همغلا : فشک  تشون . خیرات  نامه  رد  نینمؤملا  ریما  روتسدب  لهـس  نب  لضف  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ 

هک نینمؤملا  ریما  همان  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب : هداد  نومـضم  نیاب  ار  نومأـم  هماـن  باوج  هک  مدـید  طـساو  رد  تفه  داـتفه و  و 
ربمغیپ ياهوم  زا  وم  کی  نیا  مهد  حیـضوت  نم  دوب  هتـشون  دوب و  هدرک  رکذ  نآ  رد  تیاور  دنچ  دیـسر ، دهد  ینالوط  رمع  ار  وا  دنوادخ 

وم کی  نیا  داب . شرهوش  ردپ و  وا و  رب  ادخ  دورد  تسا  مرکا  ربمایپ  رتخد  ارهز  همطاف  یتسد  بایـسآ  هب  طوبرم  بوچ  نآ  تسا و  مرکا 
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عالطا و اب  نم  دیدرت  نودب  تسا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  بایسآ  بوچ  نامه  بوچ  نیا  ههبـش و  کش و  نودب  تسا  مرکا  ربمایپ  ياهیوم  زا 
نب یلع  ار  همان  نیا  مقیفوت . ناهاوخادـخ  زا  داد  دـهاوخ  دایز  رجا  وتب  يواکجنک  نیا  رد  دـنوادخ  ریذـپب  ار  منخـس  متـشون  وت  يارب  نیقی 

ناونعب مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  نومأم  تعیب  ربخ  یتقو  تفگ : ینیوزق  نوراه  نویع : تشون . يرجه  لاس 201  رد  رفعج  نب  یـسوم 
درک ینارنخس   144 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  یقحاسم  نب  نامیلس  نب  دیعس  نب  رابجلا  دبع  دیـسر  هنیدمب  يدهعیلو 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  تسیک  امش  دهعیلو  دینادیم  تفگ : دوخ  نانخس  رخآ  رد  و 
هک دوش  لاکشا  رگا  دسیونیم : ءایبنألا  هیزنت  باتک  رد  یضترم  دیس  حیضوت - مامغلا  بوص  برـشی  نم  ریخا  مه  نم  مهؤابآ  ۀعبـس  تسا .

تماما يربهر و  ماقم  هتـسیاش  هکنیاب  تسا  هراشا  دهعتیالو  لوبق  هک  تسنیا  هن  رگم  تفریذپ  ار  نومأم  يدهعتیالو  اضر  ترـضح  هنوگچ 
يروش رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ندش  دراو  رد  میدش  روآدای  البق  هک  مهدـیم  باوج  نید . رد  تسا  لاکـشا  دوخ  نیا  تسین و 
دـسرب دوـخ  قـحب  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  رهب  دـناوتیم  تسوا و  لاـم  قـح  تسنیا  باوـج  هصـالخ  تسا  اـجنآ  رد  لاکـشا  لـصا  هـک 

هک ياهلیـسو  ره  اب  لصوت  مادقا و  دوشیم  بجاو  وا  رب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  دراو  هار  نیا  زا  هک  دوشب  زین  فلکم  یعقوم  اصوصخم 
دنریگب ار  شقح  یتقو  اهنآ  صن  شمارگ و  ءابآ  حیرـصت  اب  تسا  اضر  ترـضح  قح  تماما  دوشیم . بجوم  ار  دوصقمب  ندیـسر  ناکما 

یلئالد اریز  دوشیمن  دیدرت  کش و  بجوم  زین  راک  نیا  دـسرب . دوخ  قحب  ات  دورب  هار  نآ  زا  تسا  مزال  دـننک  زاب  شیارب  يرگید  هار  یلو 
رب بانج  نآ  رابجا  مازلا و  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یماهیا  رصتخم  هچ  رگ  تسا  ههبش  کش و  زا  عنام  دنکیم  تباث  ار  بانج  نآ  تماما  هک 

مانب ار  اهنآ  دـننک و  تعیب  نیملاظ  اب  هک  ار  شمارگ  ءابآ  بانج و  نآ  درک  راداو  بلطم  نیمه  هچنانچ  دـنکیم  عفر  زین  ار  مایا  نآ  راک  نیا 
درک راداو  روزب  تشادن و  رثا  نومأم  رد  ندرکن  لوبق  اریز  تفریذپ  ار  دـهعتیالو  هیقت  سرت و  يور  زا  اضر  ترـضح  دـیاش  دـنناوخب  ماما 

. دوبن حیحص  يراک  نینچ  نامز  نآ  دشیم و  دراو  ینلع  تفلاخم  رد  زا  دیاب 

داتفا قافتا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نومأم و  نیب  هک  يرگید  ياهنایرج  مهدراهچ  شخب 

لهـس و نب  لضف  هراب  رد  هتـشون  نایاورنامرف  لامعب و  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  طرـش  اطع و  هخـسن  اهباتک  زا  یـضعب  رد  نویع :
تیقملا هدابع  یلع  بیقرلا  رهاقلا  رداقلا  عیدبلا . ءيدبلا ، هَّلل  دمحلاف  دعب  اما  ماهدینـشن . ار  شتیاور  نونکات  یـسک  زا  یلو  مدـید  شردارب 

ةوبنلا و ثیراوم  هتیب  لها  ثروا  يذلا  هَّلل  دمحلا  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  هتزعل :-  ءیش  لک  لذ  هکلمل و  ءیـش  لک  عضخ  يذلا  هقلخ  یلع 
ذا مهتدوم  هتما  ۀلئـسمب  هلوسر  رماف  مهتلزنم  فرـش  مهتیـالو و  بجوا  ۀـفالخلا و  ۀـمامالا و  ندـعم  مهلعج  ۀـمکحلا و  ملعلا و  مهعدوتـسا 
ُهَّللا ُدـیُِری  امَّنِإ  هلوق  یف  مهایا  هریهطت  مهنع و  سجرلا  باهذا  نم  هب  مهفـصو  ام  و  یبْرُْقلا - ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  لوقی :

طاـبترا شاهداوناـخ و  دروـم  رد  ربماـیپ  هـب  تبــسن  درک  تـبحم  راـهظا  نومأـم  ًاریِهْطَت . ْمُـکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهْذـُِیل 
نیب هک  یفاکـش  دومن و  فرطرب  ار  اـهنآ  یتحاراـن  درک  يریگولج  ناـشیا  قرفت  زا  دروآ و  مه  درگ  ار  اـهنآ  دومن و  رارقرب  يدـنواشیوخ 
نیب یتسود  تبحم و  يراـکمه و  یگتـسبمه و  درب و  نیب  زا  ار  هداوناـخ  نیا  ياهینمـشد  هنیک و  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  درک  میمرت  ناـشیا 

درپس و شبحاصب  ار  قح  نومأم  دـندش . ناتـسادمه  دـحتم و  رگید  کی  اب  هدومن  وا  هک  یتیاعر  فطل و  تکرب و  هب  دروآ  دوجوب  ناـشیا 
تیلاعفب  146 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  هجوت  داد و  شاداپ  ناراکوکین  هب  تشاذـگاو و  وا  ثراوب  ار  ربمایپ  ثاریم 

یعـس و هک  دـیناسر  ماـقمب  تشاد و  مدـقم  ار  یـسک  هاـگنآ  داـهن  نید  ساـسا  رب  ار  هلـصاف  تلزنم و  برق و  دوـمن و  نید  نارازگتمدـخ 
ریبدـتاب و يرادهپـس  هتـسیاش و  قیـال و  يریزو  هک  دوـب  نیتساـیرلا  وذ  لهـس  نب  لـضف  سک  نآ  تشاد و  نید  هار  رد  يرتـشیب  شـشوک 
وا زا  دـیزرویم  تفلاـخم  هکنآ  تشاذـگیمن و  شاداـپیب  دوب  تفـالخ  هاگتـسد  عیطم  سک  ره  دوب  نومأـم  يارب  هدـننکغیلبت  زاونتیعر و 

عنام راکمه  نتشادن  يرواییب و  هن  تشادیمن و  زاب  راک  زا  ار  وا  یهت  تسد  هک  دوب  اهیتحاران  شخب  افش  روای و  اهنت  تفرگیم و  هلـصاف 
نآ اب  دمآیم  رد  هزرلب  یتارج  رپ  ره  هک  يدراوم  رد  تشادـن  زاب  تدارا  زا  ار  وا  سرت  میب و  درکن و  هنخر  وا  رد  عمط  دوب  وا  تفرـشیپ  زا 
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همه زا  وا  یـشیدنا  حالـص  ریبدـت و  دوب و  رتتأرجرپ  همه  زا  تشاد و  ار  اهمیمـصت  نیرتمکحم  زاب  روالد  نایوجگنج  ناوارف و  نیفلاخم 
تفرگ و اهنآ  زا  نخان  تسکش و  مهرد  ار  یهارمگ  ياههجنپ  هرخالاب  ات  وا  هراب  رد  غیلبت  نومأمب و  تبسن  دوب  رترادیاپ  همه  زا  رتوکین و 
وا رما  زا  تعاطا  رد  ای  دنتـسکش و  ار  نامیپ  ای  دندش  فرحنم  نید  هار  زا  هک  اهنآ  دنکفا  كاله  كاخب  دـیبوک و  مهرد  ار  ناشیا  تردـق 

دروم رد  نیتسایرلا  وذ  هک  يرگید  ياهتمدخ  اب  دندومنن  وا  تردـق  رفیکب و  یئانتعا  دـندومنن و  تیاعر  ار  نومأم  قح  دـندرک و  یهاتوک 
هدش هدناوخ  امش  ياهربنم  يور  اههمان  حتف  دیاهدینش و  ار  نآ  نایرج  هچنانچ  تفای  شرتسگ  مالسا  روشک  وا  هلیسوب  هک  دومن  اهتلم  ریاس 

شردارب وا و  یگتـشذگرس  زا  هفیظو و  ماجنا  نیتسایرلا و  وذ  شـشوک  تیلاعف و  هرخالاب  دناهدرک . لقن  نارگید  يارب  دیاهدید  هک  اهنآ  و 
اهتورث داد  شاداپ  ار  وا  نینمؤملا  ریما  لباقم  رد  هدرکن  يرادافو  نانچ  یسک  دوب و  هقباسیب  هک  دیـسر  يدحب  لهـس  نب  نسح  دّمحم  یبا 

نیتسایرلا وذ  اما  تسین  وا  تیلاعف  زور  کی  شاداپ  اهنآ  مامت  هچ  رگ  داهن  شرایتخا  رد  یتارهاوج  درک و  راذـگاو  واب  یکـالما  دیـشخب و 
تشذگ و هجوت و  شرظن و  رد  نآ  یشزرایب  ایندب و  یئانتعایب  ناناملسمب و  شـشخب  دنلب و  تمه  یئاسراپ و  هطـساوب  تفریذپن  ار  اهنآ 
هک دوـمنیم  تساوـخرد  ررکم  تـشاد و  اـضاقت  هتــسویپ  ترخآ . ملاـعب  هقــالع   147 ص : مالـسلا ، هـیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز 

کمک دروم  رد  تسا  دـیفم  ردـقچ  وا  دوجو  میتسنادـیم  نوچ  دومنیم  راوشد  یلیخ  ام  نومأم و  رظن  رد  راـک  نیا  یلو  دـنک  يریگهراـنک 
یـشیدنا و کین  ریبدت و  نسح  اب  دراد  هک  یئافـص  قدـص و  ناکرـشم و  اب  راکیپ  ناناملـسم و  يارب  تسا  تردـق  ورین و  ردـقچ  نیدـب و 

هاوخ ریخ  هک  میدومن  نانیمطا  زین  ام  درک  نانیمطا  واب  نینمؤملا  ریما  يراکوکین . يوقت و  تقیقح و  قح و  زا  وا  ینابیتشپ  کمک و  تدش 
وا يارب  تسا  همان  نیمه  رخآ  رد  هک  ار  طرش  اطع و  همان  میتفریذپ و  ار  وا  هتساوخ  درادیم و  مدقم  زیچ  ره  رب  ار  نید  حالص  تسا و  نید 

همان نآ  رب  ماع  صاخ و  زا  دنراد  روضح  هک  اهقف  نایضاق و  هباحص و  نارادهپس و  ناگنهرس و  ام و  هداوناخ  زا  سک  ره  ادخ و  میتشون و 
ددرگ رشتنم  مدرم  نیب  ات  دوش  هتشون  تسا  مالسا  تموکح  تحت  هک  یئاهرهش  مامتب  همان  نیا  هک  دید  حالص  نینمؤملا  ریما  میتفرگ  هاوگ 

مهد و حیضوت  ار  نآ  مسیونب و  ار  همان  نیا  هک  تساوخ  نم  زا  تهج  نیمهب  دنیامن  هجوت  نایـضاق  نارادنامرف و  دنناوخب و  اهربنم  يور  و 
باب ناناملسم . ام و  شیپ  دوشیم  وا  يارب  یقح  بجوم  هک  تسا  وا  ياهتیلاعف  تامدخ و  حیـضوت  لوا  باب  تسا : باب  هس  رب  لمتـشم 
انمـض تسین  داریا  ثحب و  ياج  هتفریذپن  هچنآ  اما  هدوب  لیام  شدوخ  هک  يدراوم  رد  هدش  هداد  واب  هک  یتارایتخا  وا و  ماقم  حیـضوت  مود 
هدـش راذـگاو  ناـشیا  دوـخب  هک  تسا  نآ  تاراـیتخا  نیا  هلمج  زا  هدـشن  هداد  شردارب  وا و  زج  ناناملـسم  زا  کـی  چـیهب  تاراـیتخا  نـیا 

رد دنک  ادیپ  عمط  یسک  ادابم  ات  دنزب  مهب  ار  نامناتسود  اهنآ و  ام و  نیب  دنک  یعـس  دراد و  اور  متـس  ود  نآب  هک  یـسک  هراب  رد  تموکح 
ام ششخب  حرـش  موس  باب  ام . اهنآ و  نیب  ندرک  تلاخد  يارب  تسین  یهار  دناهدرکن و  یئاطخ  ناشیا  هک  یلاح  رد  اهنآ  اب  تفلاخم  هراب 
ایند رد  یئاسراپ  دـهز و  ماقم و  زا  يریگهرانک   148 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رایتخا  زا  تسا  ترابع  هک  واب  تسا 
نیا رد  هک  ار  یناسک  دـیدرت  کش و  هدوب و  ترخآ  نید و  يارب  تفالخ  روما  يرارقرب  هار  رد  اهنآ  شـشوک  دـنکیم  تباـث  دوخ  نیا  هک 

شردارب واب و  هک  يزئاوج  ایاطع و  اهنآ و  هب  تبـسن  تزع  مارتحا و  زا  میاهدرمـش  مزال  دوخ  رب  هچنآ  حرـش  دربیم و  نایم  زا  دنتـشاد  هراـب 
دیاب هک  يدراوم  مامت  لماش  نیا  میئامن و  ظفح  زین  ار  ود  نآ  مینکیم  ظفح  ار  دوخ  هک  يدـنزگ  ره  زا  هک  ینعم  نیاب  میاهداد  صاـصتخا 

هَّللا دـبع  زا  طرـش  هتـشون و  نیا  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هماـن : نآ  هخـسن  تسا  نیا  دوشیم . یئاـیند  ینید و  روـما  رد  دوـمن  طاـیتحا 
ناضمر هام  متفه  هبنشود  زور  رد  هک  لهـس  نب  لضف  نیتسایرلا  وذ  يارب  تسا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شدهع  یلو  نینمؤملا و  ریما  نومأم 

دش و هتفرگ  شدهعیلو  يارب  تعیب  دومن و  لیمکت  ار  نومأم  نینمؤملا  ریما  تلود  دنوادخ  هک  يزور  نامه  دـش  هتـشون  يرجه  لاس 201 
زا يرـصتخم  شریذـپب  مینکیم  توعد  ارت  اـم  دیـسر . نمـشد  رب  يزوریپ  تسود و  هراـب  رد  دوخ  يوزرآ  هب  دـیناشوپ و  زبس  ساـبل  مدرمب 
هک ياهداد  ماجنا  مشاه  قح  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  شدهع  یلو  نینمؤملا و  ریما  وا  نیـشناج  ربمایپ و  ادـخ و  هار  رد  هک  یلامعا  شاداپ 

اـصوصخم هک  یکمک  تسا و  ناناملـسم  مامت  ام و  رب  تمعن  بجوم  لاـمعا  نیا  هک  دوشیم  نیملـسم  نیب  حالـصا  نید و  يرارقرب  هیاـم 
یتسرپتب كرـش و  يدوبان  هار  رد  هک  یتیلاعف  اب  یلوا  تعیب  باختنا  مود و  تعیب  ربمایپ و  تنـس  نید و  هماقا  زا  ياهدومن  نینمؤملا  ریماب 
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( نیما دّمحم   ) عولخم هفیلخ  ندرک  رانکرب  ندرک و  بوکرـس  ندومن و  بوکنم  هراب  رد  هک  اهتیلاعف  ریاس  نارگمتـس و  ندرک  نک  هشیر  و 
نآ یبلاط و  رفعج  نب  دّمحم  مانب  دوب  يدهمب  بقلم  هک  یصخش  شروش  ایارسلا و  وبا  شروش  هراب  رد  هک  یتمدخ  و  اهرهش . رد  ياهدرک 

نآ و ياورنامرف  ملید و  رد  هک  یئاهراک  يدرک و  نیورـش  نب  زمره  وا  دـعب  ات  هیحاـن  نآ  ناـیاورنامرف  ناتـسربط و  رد  یجلزخ  كرت  درم 
نبا دروم  رد  يدومن و  دبهپسا   149 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رگید  هاشداپ  وا  زا  دعب  نیزوهم و  نآ  هاشداپ  لباک و 

هنیمرا و رغرغت و  نامیک  تبت و  ياورنامرف  ناسارخ و  ناقاخ  دروم  رد  ياهدرک و  اهاج  ریاس  روغ و  ناتـسشرغ و  هدنب و  رادب  لابج  مربم و 
هدـش تبث  خـیرات  ناوید  رد  اهنایرج  نیا  ریـسفت  ياهدومن  برغم  ياهگنج  رد  هک  یئاهراک  رزخ و  ياورنامرف  ریرـسلا و  بحاص  زاجح و 
ریغب هلغ  مهرد  نویلم  هد  لداعم  مهرد و  نویلم  دـص  زا  تسا  ترابع  هک  وت  يارب  تسا  یکمک  میئامنیم  نآ  شریذـپب  توعد  ارت  ام  هچنآ 

اهر ار  یلوپ  نینچ  وت  هکنیا  اب  دوشیم  تخادرپ  وتب  یتساوخ  تقو  ره  هک  مهرد  نویلم  دص  ياهب  هدیـشخب و  وتب  نینمؤملا  ریما  البق  هچنآ 
نینمؤملا و ریما  ماقم  ساپـس  وت  یتشاد و  مدقم  ار  نید  ادخ و  يدرکن و  لوبق  تخادرپیم و  وتب  نیما ) دّـمحم   ) عولخم هفیلخ  یتقو  يدرک 

يوزرآ هب  يدرکیم  اضاقت  هتـسویپ  ام  زا  يدومن . فطل  اهنآ  رب  يدرک و  تمدـخ  ناناملـسمب  تبـسن  اهنیا  زا  شیب  یتشاد و  ار  شدـهعیلو 
ادخ تروظنم  ای  تسا  يویند  ماقمب  ندیـسر  يارب  وت  تامدخ  ایآ  هک  دنراد  دـیدرت  هک  اهنآ  ات  دـهز  يریگهرانک و  دروم  رد  یـسرب  دوخ 

تاهتـساوخ ناوتیم  هن  دوب و  زاینیب  وت  لثم  زا  ناوتیمن  لاح  ره  رد  هکنیا  اب  يدرک  يریگهرانک  ماقم  زا  يرادن و  ایندب  يرظن  وت  دـننیبب  دوب 
نیا تاـبثا  بجوم  هتـشادرب و  اـهجرخ  هک  يراـکب  دـسر  هچ  دـیامن  مورحم  یگرزب  ياـهتمعن  زا  ار  اـم  وت  ياـضاقت  هچ  رگ  درکن  لوبق  ار 

ار نآ  میتفریذپ و  ياهدومن  تساوخرد  هچنآ  ایند . هن  هدوب  ترخآ  يارب  وت  تامدخ  هک  دنتسه  كوکشم  هک  یناسک  يارب  دوشیم  بلطم 
نک نانچ  یتساوخ  تقو  ره  میدومن  راذگاو  تدوخب  ار  نآ  عقوم  دشابن و  لیدبت  رییغت و  لباق  هک  میدومن  دکؤم  یئادخ  نامیپ  دـهع و  اب 

دشاب هچ  ره  دش  یهاوخن  راداو  تسا  وت  لیم  فالخ  رب  هک  يراکب  زگره  تشاد و  یهاوخ  رایتخا  عون  همه  ینامب  دوخ  لغـش  رد  یتقو  ات 
تسا و رتراوازس  شیاسآ  ینک  يریگهرانک  یتساوخ  هک  زین  تقو  ره  تشاد  میهاوخ  هاگن  زین  ارت  میرادهگن  ار  دوخ  هک  یتحاران  ره  زا  و 

هدش دیق  همان  نیا  رد  هک  یغلابم  زا  یـشاب  لیام  هچنآ  سپـس   150 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یئامن . تحارتسا  دیاب 
وا اریز  میاهدیشخب  واب  هک  ياهزیاج  فصن  میداد و  رارق  ارت  تازایتما  مامت  زین  لهس  نب  نسح  يارب  داد و  میهاوخ  وتب  يریگیمن  زورما  هک 
ات ناطیـش  نایهاپـس  ندومن  قرفتم  قارع و  حـتف  راب  ود  ناراکمتـس  اب  راـکیپ  رد  هتخادـنا  رطخب  ار  شیوخ  ناـج  هدومن و  يراـکمه  وت  اـب 

يرادافو هطساوب  دنکفا  شتآ  رد  تشاد  رایتخا  رد  هک  ینازابرس  هداوناخ و  دوخ و  گنج  شتآ  هلعـش  رد  دومن و  تیوقت  ار  نید  هرخالاب 
رب مریگیم  هاوگ  دنیامن  یم - دعب  دناهدرک و  تعیب  زورما  هک  یناناملـسم  مامت  هکئالم و  دنوادخ و  تشاد . امب  تبـسن  هک  يرازگـساپس  و 

بجوم هک  ءانثتـسا  نودب  ار  دهع  نیاب  يافو  منکیم  بجاو  دوخ  رب  مهدـیم و  رارق  لیفک  ار  ادـخ  هدـش و  هتـشون  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ 
دارفا نیرتهتـسیاش  دوشیم و  تساوخزاب  ناـمیپ  زا  دنـشاب و  راداـفو  دوخ  دـهعب  دـیاب  نینمؤم  اراکـشآ  هچ  ناـهنپ و  هچ  دوش  دـهع  ضقن 

هیآ نیا  رد  دنوادخ  دراد  ار  راک  نیا  تردـق  دـیامنیم و  دـهعب  يافو  ياضاقت  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  نامیپ  هب  تبـسن  ندرکافوب 
نب نسح  َنُولَعْفَت . ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  اًلیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیِکَْوت  َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  دیامرفیم :

هب ندرک  لمع  دومن  بجاو  نتـشیوخ  رب  نینمؤملا  ریما  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب : نینچ  نآ  رد  هک  تشون  ار  نومأـم  ناـمرف  لـهس 
نیا تیمها  تهج  زا  تشون  دوخ  طـخب  لاس 202  رفـص  هام  رد  دادرارق  رظان  دهاش و  دوخ  رب  ار  ادخ  هدش و  دـیق  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ 

رب یسوم  نب  یلع  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تشون : نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  همان . نامیپ  نیاب  عجار  دیکأت  ششخب و  اطع و 
دهاش و ار  ادخ  دوب و  هدـنز  تقو  ره  ات  ادرف و  ات  زورما  زا  نآ  ياهدـیکأت  مامت  اب  هتـشون  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  درک  بجاو  مزال و  دوخ 
رد تشون  دوخ  طخب  یهاوگ ، تداهش و  رد  تسا   151 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یفاک  وا  هک  داد  رارق  دوخ  لیفک 
نب ۀمامث  اضرلا : رابخا  نویع  لیکولا .  معن  هَّللا و  انبسح  ملس و  هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  لاس  هام و  نامه 

تیعقومب هک  یسک  دومرف : اضر  ترضح  دوب  هداد  واب  هک  يدهعتیالو  ماقمب  عجار  داهن  تنم  اضر  ترضحب  نومأم  يزور  تفگ : سرـشا 
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يزور هک  دناهتشون  نویع : دیامن . ششخب  زین  ربمغیپ  نامه  رطاخب  تسا  مزال  هدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هطساوب  یماقم  و 
نایم رد  امـش  اب  ار  يّرـس  هک  میاهدمآ  ام  تفگ : لضف  دندیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رمع  نب  ماشه  هارمهب  لهـس  نب  لضف 
رافک ناونعب  يدایز  لام  نانز و  قالط  ناگدنب و  يدازآب  مسق  نآ  رد  هک  دـندروآ  نوریب  ار  ياهمانمسق  دـینک  تولخ  ار  سلجم  میراذـگ 
تسا امـش  لام  قح  تسا و  امـشب  قلعتم  یئاورنامرف  مینادیم  ام  مینک  رارقا  ار  تیعقاو  تقیقح و  کی  هک  میاهدمآ  ام  دنتفگ : دوب  هدش  دیق 
هدایپ هبترم  یس  دنوش و  هداد  قالط  نامنانز  دازآ و  نامناگدنب  همه  میئوگب  غورد  یتروص  رد  تسا  بلق  میمص  زا  مینکیم  رارقا  هچنآ  و 

نآ دادن و  شوگ  دمآ و  فرح  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دسرب . شبحاصب  قح  ات  میراپـسن  وتب  ار  تفالخ  میـشکن و  ار  نومأم  رگا  مورب  جح  هب 
هک لضف  نم . هن  دـینامیم  ملاس  امـش  هن  مهدـب  امـش  هتفگب  نت  نم  رگا  دـیدرک  تمعن  نارفک  امـش  دومرف : درک . تنعل  داد و  شحف  ار  ود 

: دومرف ماما  مینک . شیامزآ  ار  امش  میتساوخیم  ام  دندرک : ضرع  اضر  ترـضح  هب  اذل  هدرک  هابتـشا  دیمهف  دینـش  ار  اضر  ترـضح  راتفگ 
ام نینمؤملا  ریما  ای  دـنتفگ : واـب  دـنتفر  نومأـم  شیپ  ود  نآ  دـیتفاین . قفاوم  دوخ  اـب  ارم  یلو  دوب  لد  هت  زا  دـیتفگیم  هچنآ  دـیئوگیم  غورد 

. نانچ ناشیا  میتفگ و  نینچ  ام  تسا  هنوگچ  امـشب  تبـسن  عقاو  رد  مینیبب  میتساوخ  میدرک  شیامزآ  ار  وا  میتفر و  اضر  ترـضح  تمدـخ 
دزـشوگ نومأمب  ار  نایرج  دـندرک  تولخ  ار  سلجم  دـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـندش  جراخ  نومأـم  شیپ  زا  ود  نآ  یتقو 

زا هک  نومأـم  دـیامن . ظـفح  ود  نیا  زا  ار  شیوخ  ناـج  هک  درک  رما  ار  وا   152 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دومرف و 
ترضح يارب  يزینک  نومأم  تفگ : ینسح  دّمحم  نب  میهاربا  نویع : دیوگیم . تسار  بانج  نآ  دیمهف  دینش  ار  نایرج  نیا  اضر  ترـضح 
ینارگن هجوتم  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  دماین ، ششوخ  دوب  راکشآ  شاهرهچ  زا  يریپ  هک  بانج  نآ  ندید  زا  دش  دراو  هک  زینک  داتـسرف  اضر 

دقف بیبللا  ظعتی  بیشلا  دنع  بیشملا و  یسفن  یلا  یسفن  یعن  تشون : شیارب  ار  اهرعـش  نیا  دنادرگرب و  نومأم  شیپ  ار  وا  دوب  هدش  زینک 
هب ینینمت  هنم  تاف  دق  يذلا  تاهیه  بیجی و  یسع  یلا  هوعدا  الیوط و  هبدنأ  هیکبأس و  بوئت  هعضاوم  يرأ  تسلف  هادم  یلا  بابـشلا  یلو 
ناف بیـصن  انل  نهن  ارجه  یف  ینع و  ندحی  ناسحلا  ضیبلا  يرا  بیـشی  هل  ءاقبلا  دـم  نم  یـسأر و  ضایب  تایناغلا  عادو  بوذـکلا  سفنلا 
مداخ رسای  اضرلا : رابخا  نویع  بیرقلا  لجالا  اننیب  قرفی  یتح  هَّللا  يوقتب  هبحصأس  بیبح  یل  اضیا  بیشلا  ناف  ابیبح  یـضم  بابـشلا  نکی 
يارب دومنیم  عمج  گرزب  کچوک و  زا  ار  دوخ  نایفارطا  نامالغ و  مامت  دـیدیم  تولخ  ار  لزنم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ :

ریغـص و زا  ار  اهنآ  مامت  تسـشنیم  هرفـس  رـس  یتقو  دـندشیم  سونأم  بانج  نآب  زین  اهنآ  تفرگیم  سنا  ناشیا  اب  درکیم و  ثیدـح  اهنآ 
يادص هک  میدوب  بانج  نآ  تمدخ  رد  ام  زور  کی  تفگ : رسای  ار . ریگنوخ  نابسا و  رتهم  یتح  دناشنیم  دوخ  اب  دومنیم و  عمج  ریبک 

رد دش  دراو  نومأم  میدرک  تکرح  ياج  زا  ام  دیوش  قرفتم  دـینک  تکرح  دومرف : امب  دـمآ  دوب  نومأم  ناشیا و  هناخ  نایم  هک  یبرد  لفق 
ماما ترضح  یناگدنز  دزیخنرب . هک  داد  ربمغیپ  قحب  مسق  ار  وا  دنک  تکرح  شمارتحاب  اضر  ترضح  تساوخ  تشاد  زارد  ياهمان  تسد 

، کشت يور  تسشن  بانج  نآ  لباقم  دیسوب و  ار  شتروص  تفرگ  شوغآ  رد  ار  اضر  ترـضح  دمآ و  ولج   153 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
: دومرف دش . مامت  یتقو  میدرک  حتف  ار  هیرق  نالف  ام  دوب : هتشون  هک  درک  تئارق  ناشیا  يارب  دوب  لباک  ياههیرق  زا  یکی  همانحتف  هک  ار  همان 
زا نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : درادن .؟ یلاحشوخ  راک  نیا  رگم  تفگ : نومأم  هدش . حتف  نیکرشم  ياههیرق  زا  یکی  هکنیا  زا  يدش  لاحشوخ 

يرگیدـب ياهدرک و  بارخ  ار  اهنآ  راک  وت  اریز  دـش  هداد  وتب  زاـیتما  نیا  ياهدـش و  اـهنآ  رادـمامز  هک  دّـمحم  تما  دروم  رد  سرتب  ادـخ 
ار یحو  لحم  ترجه و  زکرم  ياهتـسشن و  نیمزرـس  نیا  رد  دوخ  وت  دننکیم  راتفر  ادخ  مکح  فالخ  رب  اهنآ  نایم  هک  ياهدومن  راذگاو 

درذگیم مولظم  هراچیب  کی  رب  اهلاس  دنرادن  نینمؤم  هراب  رد  ياهظحالم  چیه  دنریگیم و  رارق  متس  دروم  راصنا  نیرجاهم و  ياهتشاذگاو 
زین وتب  شتـسد  دنک و  تیاکـش  دوخ  لاح  زا  واب  هک  دنیبیمن  ار  یـسک  دروآ و  تسدـب  دـناوتیم  ار  دوخ  كاروخ  تقـشم  جـنر و  اب  هک 

ناناملـسم ياورنامرف  هک  ینادـیمن  رگم  راـصنا  رجاـهم و  نکـسم  توبن و  زکرمب  درگرب  ناناملـسم  روما  هراـب  رد  سرتب  ادـخ  زا  دـسریمن .
حالص هچ  امش  اقآ  درکـضرع : نومأم  دریگب . واب  ار  شتـسد  دناوتیم  تساوخ  سک  ره  دراد  رارق  طسو  رد  هک  تسا  همیخ  دومع  نوچمه 
یسرب ناناملـسم  راکب  يدرگ و  لقتنم  دوخ  دادجا  ءابآ و  هاگدازب  يوش و  جراخ  نیمزرـس  نیا  زا  هک  منادیم  حالـص  نم  دومرف : دینادیم .
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یشیامرف بوخ  تفگ : هدرک  تکرح  ياج  زا  نومأم  یئاورنامرف . راک و  نیا  رد  دنادیم  لوئـسم  ارت  دنوادخ  يراذگناو  يرگیدب  ار  ناشیا 
راکراوس اهزور  نآ  وا  دش  نیگمغ  یلیخ  دیـسر  نیتسایرلا  وذب  هک  ربخنیا  دننک  هدامآ  ار  تکرح  لئاسو  داد  روتـسد  دـش  جراخ  يدومرف 

دش دنمورین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دعب  یلو  دیوگب  اراکشآ  تسناوتیمن  دنک  یچیپرـس  وا  يارب  زا  تسناوتیمن  نومأم  هک  يروطب  دوب 
تسا  154 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  يراک  هچ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : هدمآ  نومأم  شیپ  نیتسایرلا  وذ  هرخالاب 
زورید تسین  حیحـص  فرح  نیا  تفگ : تسا . یتـسرد  فرح  هداد و  ار  يروتـسد  نینچ  نسحلا  وبا  مرورـس  دیـس و  تفگ : ياهدرک . هک 

ار مود  راک  نیا  زاب  دـندش  رادهنیک  وت  اـب  برع  همه  تاهداوناـخ و  ناـیقارع و  ماـمت  ناردارب و  یتفرگ  ار  وا  تفـالخ  یتشک و  ار  تردارب 
لآ اهقف و  املع و  مدرم و  مومع  هکنیا  اـب  يدرک  جراـخ  ساـبع  لآ  زا  ار  تفـالخ  يدرپس و  اـضر  ترـضحب  ار  دـهعتیالو  يداد و  ماـجنا 

نایرج زا  دوش و  فرطرب  اهیتحاران  نیا  ات  ینامب  ناسارخ  رد  وت  هک  تسنیا  حالـص  دنتـسه  رفنتم  وت  زا  دندیدنـسپن و  ارت  راک  نیا  سابع 
تروشم اهنآ  اب  دنتـسه  دراو  دنراد  روضح  اجنیا  رد  دناهدرک  دیـشرلا  نوراه  تردپب  تمدخ  هک  یئاهدرمریپ  دننک ، شومارف  نیما  دّمحم 

یناسک نامه  اهنیا  يدولج . سنوم و  نبا  نارمع و  یبا  نب  یلع  لیبق  زا  تفگ : لضف  هک ؟ لثم  تفگ : هد . ماجنا  دنتسناد  حالـص  رگا  نک 
رایسب تفگ : دوب . هدرک  ینادنز  ار  ناشیا  تلع  نیمهب  نومأم  دندشن ، یضار  دندرک و  تفلاخم  اضر  ترضح  يدهع  تیالو  اب  هک  دندوب 

زا تساوخ و  ار  رفن  دـنچ  نآ  نومأم  درک . لقن  ار  نیتسایرلا  وذ  نایرج  يدرک . هچ  دومرف : هدـمآ  نومأم  شیپ  اـضر  ترـضح  ادرف  بوخ 
ای مراپسیم  ادخب  ارت  تفگ : هتـسشن  نومأم  رانک  اضر  ترـضح  دید  دوب  نارمع  یبا  نب  یلع  دش  دراو  هک  یـسک  نیلوا  درک  راضحا  نادنز 
هب دنتـشکیم و  ار  اهنآ  تدادـجا  ءابآ و  هک  یهد  رارق  یناسک  رایتخا  رد  ینک و  جراخ  دوخ  نادـناخ  زا  ار  تفالخ  هکنیا  زا  نینمؤملا  ریما 

. دندز ندرگ  ار  وا  نزب . ار  وا  ندرگ  دالج  يراد . ار  قباس  هدیقع  نامه  مه  زاب  وت  هداز  انز  تفگ : نومأم  دندرکیم . يراوتم  ناهج  فارطا 
يولهپ هک  یسک  نیا  مسق  ادخب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نومأم ، رانک  داتفا  اضر  ترـضحب  شمـشچ  هک  نیمه  دندرک  دراو  ار  سنوم  نبا 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نامه  هدازانز  تفگ : نومأم  دنراد ) دیدش  هقالع  واب  مدرم  ینعی   ) دوشیم هدـیتسرپ  تب  لثم  هتـسشن  وت 
نامز رد  يدولج  دـندرک  دراو  ار  يدولج  دـعب  دـندز ، ار  شندرگ  نزب . ار  وا  ندرگ  دالج ! يراد . ار  دوخ  قباس  راکفا   155 ص : مالسلا ،

رب رگا  دور و  هنیدـمب  یهاپـس  اب  دـش  رومأم  دوب  هدرک  مایق  هنیدـم  رد  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم  هک  دّـمحم  هک  دیـشرلا  نوراه  تفالخ 
دریگب تمینغب  دـنراد  تالآ  تنیز  سابل و  زا  اهنآ  نانز  هچ  ره  دـنک و  تراغ  ار  یلع  دالوا  ياههناخ  دـشکب و  ار  وا  تفای  تسد  دّـمحم 
يدولج دوب  هتفر  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تقو  نآ  درک  ار  اهراک  نیا  يدولج  دراذـگب  یقاب  ناشیا  نت  رب  هماـج  کـی  طـقف 

ار نانز  مامت  درک  هدهاشم  اضر  ترضح  هک  ار  عضو  نیا  درک  ناشیا  هناخب  هلمح  شهاپس  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هناخ  بردب  تفر 
مریگب دـنراد  ناـنز  نیا  هچ  ره  موش و  قاـطا  دراو  دـیاب  نم  تفگ : يدولج  داتـسیا . قاـطا  برد  ولج  شدوخ  دومن و  قاـطا  کـی  لـخاد 
مهاوخ دنشاب  هتشاد  هچ  ره  هک  دروخ  دنگوس  مریگیم . وت  يارب  اهنآ  زا  دنراد  هچ  ره  نم  دومرف : اضر  ترضح  تسا  نینمؤملا  ریما  روتسد 
دیدرگ قاطا  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دش . یضار  وا  هرخالاب  ات  دروخیم  مسق  درکیم و  اضاقت  يدولج  زا  بانج  نآ  هتسویپ  تفرگ 

دایز مک و  زا  تشاد  دوجو  هناخ  رد  هچ  ره  تفرگ و  اهنآ  زا  هماج  و  دـندنبیم ) اپب  هک  تسا  یتنیز   ) لاخلخ هراوشوگ و  زا  دنتـشاد  هچ  ره 
شخبب نمب  ار  درمریپ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نومأمب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دندرک  دراو  ار  يدولج  هک  زورما  داد . واب  تشادرب 

. دومن تراغ  ار  اـهنآ  تشاد و  اور  ار  متـس  نآ  ربماـیپ  نارتخدـب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ار  درم  نیا  دیـسانشیم  اـقآ  تفگ : نومأـم 
ور هداد  ماجنا  هنیدم  رد  هک  یئاهراک  هطـساوب  دیامنیم  یئوگ  دب  وا  زا  درک  لایخ  دنکیم  تبحـص  نومأم  اب  اضر  ترـضح  دـیدیم  يدولج 

یناگدنز يریذپب . نم  هراب  رد  ار  صخش  نیا  نخس  ادابم  ماهداد  ماجنا  دیشرلا  نوراه  يارب  هک  یتمدخب  ادخب و  ارت  تفگ : هدومن  نومأمب 
میریذپیم ار  وا  مسق  مه  ام  دهاوخیمن ، شدوخ  درکضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  نومأم   156 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

زین ار  وا  ندرگ  هدمآ  شیپ  دالج  دینک  قحلم  شقیفر  ودب  زین  ار  وا  مریذپیمن  وت  هراب  رد  ار  وا  نخـس  ادـخب  هن  تفگ : هدومن  يدولجب  ور 
وذ اما  دـندرگ  جراخ  نالوارق  شیپ  دوش و  هدامآ  رفـس  همدـقم  هک  دوب  هداد  روتـسد  نومأم  دـمآ  لهـس  دوخ  ردـپ  شیپ  نیتسایرلا  وذ  دز .
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دیسرپ وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هتفرگ  یعطق  میمـصت  رگید  دیمهف  تشک  ار  رفن  هس  نیا  نومأم  یتقو  دنادرگرب  ار  اهنآ  نیتسایرلا 
نالوارق شیپ  دز  دایرف  هدش  جراخ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دننک . تکرح  دینک  رما  دیورب  امش  اقآ  تفگ : نومأم  رادولج . هاپس  دش  هچ 
تسشن هناخ  رد  نیتسایرلا  وذ  دندش . جراخ  رهش  زا  هدمآ  رد  شبنجب  هاپـس  همدقم  دنتخورفا  نایم  رد  شتآ  هکنیا  لثم  دنورب . اهرادولج  و 

مه ماهداد و  ماجنا  یگرزب  هانگ  وت  هداوناخ  لیماف و  شیپ  نم  تفگ : ياهدش ؟ نیـشنهناخ  ارچ  تفگ : دـمآ  یتقو  داتـسرف  وا  یپ  زا  نومأم 
نم زا  نادوسح  نانیچ و  نخـس  هک  مرادن  نانیمطا  دننکیم  شنزرـس  اضر  ترـضح  تعیب  تردارب و  ندـش  هتـشک  يارب  ارم  مدرم ، رظن  رد 

زا تسا  نکمم  یتسه  یعدم  هکنیا  اما  میراد و  جایتحا  وتب  ام  تفگ : نومأم  مشاب . وت  هدنیامن  ناسارخ  رد  نم  هدـب  هزاجا  دـننک  یئوگدـب 
یلیام هچ  ره  سیونب و  همان  ناما  تنامـض و  زا  یلیام  هچ  ره  دوخ  يارب  یئام  دامتعا  دروم  میراد و  نانیمطا  وتب  اـم  دـننک  ینیچنخـس  وت 
دروآ نومأم  شیپ  هتفرگ  هاوگ  ار  نادنمـشناد  ءاملع و  تشون و  یئالاب  دـنلب  همان  نیتسایرلا  وذ  ینک . لصاح  نانیمطا  ات  نک  مکحم  ار  نآ 

وتب مدیشخب  نم  تشون : نیتسایرلا  وذب  دوب  وا  ياهششخب  اطع و  لماش  هک  ياهمان  دوخ  طخ  اب  درک و  لوبق  دوب  هتـساوخ  وا  هچ  ره  نومأم 
اضر ترضح  دیاب  تفگ : نیتسایرلا  وذ  داد . واب  تساوخیم  شلد  هچ  ره  مداد و  ار  تارایتخا  نیا  وتب  ار و  ناتسوب  غاب و  نالف  غلبم و  نالف 
اضما زین  ناشیا  دیاهدیشخب  امـش  هچنآ   157 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـشاب و  همان  نیا  رد  شطخ  زین  مالّـسلا  هیلع 

وا زا  نم  دنکن  یئاهراک  نینچ  رد  تلاخد  هک  هدرک  طرش  ام  اب  اضر  ترضح  هک  ینادیم  وت  تفگ : نومأم  تسا . امـش  دهعیلو  نوچ  دننک 
دورو هزاـجا  نیتساـیرلا  وذ  دروم  نیا  رد  دـنکیمن . در  ارت  زگره  نک  تساوـخرد  وا  زا  تدوـخ  دـشابن  لـیام  تسا  نکمم  منکیمن  اـضاقت 
کی دش و  دراو  وا  میدش  قرفتم  ام  دیوش  رود  دینک  تکرح  دومرف : امب  اضر  ترـضح  تفگ : رـسای  تساوخ  ار  اضر  ترـضح  تمدـخب 

اطع و نیا  اقآ  درکـضرع : یهاوخیم . هچ  لضف  دومرف : هدرک  دـنلب  رـس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هاگنآ  داتـسیا . ماـما  لـباقم  رد  تعاـس 
: دومرف اضر  ترـضح  دیتسه . ناناملـسم  دـهعیلو  نوچ  تیانع  فطل و  نیاب  دیرتهتـسیاش  امـش  نمب ، تبـسن  تسا  نینمؤملا  ریما  شـشخب 

لضف دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک  مامت  یتقو  دناوخ  ار  همان  مامت  هداتـسیا  روط  نامه  دوب  گرزب  تسوپ  کی  رد  همان  ناوخب ،
درک لطاب  ار  طیارـش  نآ  مامت  هملک  کی  اب  تفگ : رـسای  يزیهرپب . ادخ  زا  یتقو  ات  مرادیم  ینازرا  وتب  ياهدرک  دیق  همان  رد  هک  اهنیا  مامت 

زا یکی  رد  تشذـگ  زور  دـنچ  میدـش . جراخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  مه  ام  درک  تکرح  زین  نومأم  دـش  جراخ  ناشیا  تمدـخ  زا 
رد لاـسما  لـیوحت  رد  نم  هک  دوـب  هتـشون  هماـن  نآ  رد  لهـس  نب  نسح  شردارب  فرط  زا  دیـسر  نیتساـیرلا  وذ  هب  ياهماـن  هار  نیب  لزاـنم 
رد هک  منادیم  حالص  نم  يوشیم  شتآ  نهآ و  ترارحب  التبم  هبنش  راهچ  زور  هام  نالف  رد  وت  هک  مدید  نینچ  مدرک  تقد  موجن  باسح 

يور تماـجح  نوخ  هک  تفرگ  یهاوخنوخ  هک  تفرگ  یهاوخ  نوخ  وت  دـیوش و  ماـمح  لـخاد  اـضر  ترـضح  نومأـم و  وـت و  زور  نآ 
زا دورب و  مامحب  وا  اب  هک  دومن  اضاقت  درک  دزشوگ  ار  نایرج  داتسرف و  یتشاددای  نومأم  يارب  لضف  دوش . فرطرب  یـسحن  دزیرب و  تندب 

تشون ناشیا  باوج  رد  دومن . ار  اضاقت  نیا  داتـسرف و  اضر  ترـضح  يارب  ياهمان  نومأم  دیایب  اهنآ  اب  دنک  تساوخرد  زین  اضر  ترـضح 
زاب  158 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دیوش . مامح  دراو  ادرف  هک  تسین  لضف  وت و  حالـص  موشیمن  مامح  دراو  ادرف  نم 

: دومرف نمب  بشید  مدـید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  موریمن  مامحب  ادرف  نم  دومرف : اضر  ترـضح  باوج  رد  تشون  همان  نومأم  هبترم  ود 
ربمغیپ تسا  هدومرف  حیحص  تشون : نومأم  باوج  رد  دیورب . مامحب  ادرف  منادیمن  حالص  زین  لضف  امش و  يارب  ورن ! مامحب  ادرف  ناج  یلع 

دش و هک  بش  تفگ : رسای  دهد . ماجنا  دهاوخیم  هچ  ره  دنادیم  شدوخ  لضف  موریمن  مامحب  ادرف  نم  دیئامرفیم  حیحـص  زین  امـش  مرکا و 
ار تاملک  نیمه  ام  ۀـلیللا » هذـه  یف  لزنی  اـم  رـش  نم  هَّللاـب  ذوعن  : » دـیئوگب دومرف  اـمب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  درک  بورغ  دیـشروخ 
ار نخس  نیا  ام  هتسویپ  دیآیم  دیدپ  زورما  هکیرش  زا  میربیم  هانپ  ادخب  دیئوگب : دومرف  زاب  دناوخ  ار  حبص  زامن  هک  اضر  ترضح  میتفگیم 

متفر الاب  هک  نیمه  يونشیم  يزیچ  نیبب  هدب  شوگ  ورب  ماب  تشپ  يالاب  دومرف : نمب  اضر  ترـضح  باتفآ  عولط  کیدزن  میدرکیم . رارکت 
هناخ زا  هک  یبرد  زا  دش  اضر  ترضح  هناخ  دراو  نومأم  مدید  عقوم  نیا  رد  دوشیم  دایز  هتـسویپ  تسا و  دنلب  هلان  هجـض و  يادص  مدید 

ریـشمش اب  یهورگ  دوب  هدش  مامح  دراو  دهدب  رجا  امـشب  ادـخ  تفر  ایند  زا  لضف  نسحلا  وبا  اقآ  تفگیم : ناشیاب  دوب  بانج  نآ  هناخب  وا 
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. نیملقلا وذ  مانب : تسا  لضف  دوخ  هلاخ  رـسپ  اهنآ  زا  یکی  دـناهتفرگ  دـندوب  هدـش  راک  نیا  بکترم  هک  یناسک  دنتـشک  ار  وا  هدرک  هلمح 
میهاوخیم ام  هتـشک  ار  وا  نومأم  دـندزیم  دایرف  دـندرک و  عامتجا  نومأم  هناخ  برد  دـندوب  لضف  رادـفرط  هک  اهنآ  نایهاپـس  نارادـهپس و 

: تفگ رـسای  دـینک . قرفتم  ار  اهنیا  دـیوش و  جراخ  امـش  دـینادب  حالـص  رگا  درکـضرع : اضر  ترـضحب  نومأم  میریگب . ار  وا  نوخ  ماقتنا 
شتآ دناهدش و  عمج  دید  اضر  ترـضح  میدش  جراخ  هناخ  زا  هک  نیمه  وش  راوس  دومرف : زین  نمب  دـش  راوس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
اـضر ماما  ترـضح  یناگدنز  دندش . قرفتم  همه  دـیوش  قرفتم  درک  هراشا  تسد  اب  دز و  دایرف  دـننزب  شتآ  ار  هناخ  برد  ات  دـناهتخورفا 

دیودیم و درکیم  هراشا  سک  رهب  دنداتفا  یم - مهیور  هک  دنتفرگیم  هلصاف  مه  زا  هلجع  اب  مدرم  نانچ  تفگ : رسای   159 ص : مالسلا ، هیلع 
رد دوب  ینادنز  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  ياهناخ  برد  مدمآ  تفگ : يوره  تلـص  ابا  اضرلا : رابخا  نویع  دنامن . یقاب  يدحا  تفریم 

: تفگ ارچ ؟ متفگ  يورب . ناشیا  تمدـخ  یناوتیمن  تفگ : متـساوخ  هزاجا  نابنادـنز  زا  دـندوب  هدرک  دـیق  رد  ار  ناـشیا  اـجنآ  رد  سخرس 
رد هک  باتفآ  بورغ  عقوم  رهظ و  زا  لبق  تسا و  غراف  زور  لوا  تعاس  کی  طقف  دـناوخیم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  ناـشیا  نوچ 

مدید تفرگ  هزاجا  ریگب . هزاجا  نم  يارب  عقاوم  نیمه  زا  یکی  رد  متفگ : تسا . لوغشم  تاجانمب  هتسشن  زامن  لحم  رد  زین  تاعاس  نیمه 
هچ دیسرپ  دننکیم  تیاکح  امـش  زا  مدرم  هک  تسا  يزیچ  هچ  نیا  هَّللا  لوسر  نب  ای  مدرکـضرع : تسا  هشیدنا  رد  هتـسشن و  زامن  لحم  رد 

نامسآ هدننیرفآ  يادخ  يا  تفگ : هدرک  زارد  نامسآ  بناجب  تسد  دنتسه . امش  هدنب  مدرم  هک  دیتسه  یعدم  امش  دنیوگیم  متفگ : زیچ ؟
هدش یعدم  مدادـجا  زا  یکی  هک  ماهدینـش  هن  زگره و  ماهتفگن  يزیچ  نینچ  نم  هک  يراد  ربخ  وت  ینادـیم  ار  ناهنپ  راکـشآ و  هک  نیمز  و 

هک يروط  نآ  رگا  دومرف : هدومن  نمب  ور  هاگنآ  تسا . اهنآ  زا  یکی  نیا  هک  دناهتشاد  اور  امب  اهمتـس  هچ  تما  نیا  ینادیم  وت  ایادخ  دشاب 
رگم دومرف : سپس  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دیئامرفیم  حیحص  مدرک : ضرع  میشورفب  ار  اهنآ  سک  هچب  دنشاب  ام  هدنب  هدرب و  مامت  مدرم  دنیوگیم 

. مراد امـش  تیالوب  رارقا  نم  زگره ! هَّللا  ذاعم  مدرکـضرع : دـنراد  راکنا  نارگید  هچنانچ  هدومن  بجاو  ادـخ  هک  ار  اـم  تیـالو  يرکنم  وت 
دیسر و مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  نومأم  دمآ  دیدپ  لهـس  نب  لضف  ندش  هتـشک  نایرج  یتقو  تفگ : هدابع  یبا  نب  دّمحم  نویع :

هـشقن ینیب  تحلـصم  رکف و  اب  دـیاب  وت  دومرف : ینک . کمک  ارم  تقد  اب  هک  هدیـسر  امـشب  نم  جایتحا  عقوم  نونکا  تفگ : درکیم و  هیرگ 
لوبق ارچ  اقآ  مدرک :  160 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ضرع  دش  جراخ  نومأم  یتقو  مینک  اعد  ام  ینک و  ارجا  ار  دوخ 
یعفن هچ  وتب  دومرف : مدش . هدرـسفا  نم  هک  دـش  هجوتم  عقوم  نیا  رد  درادـن . یطبر  نم  هب  اهراک  نیا  دومرف : دـیتخادنا . ریخأتب  دـیدرکن و 

يرادـن و يدایز  جرخ  یـشاب  یتسه  هک  روط  نیمه  نمب  تبـسن  وت  دـنک و  رییغت  عاضوا  یئوگیم  وت  هک  روط  نآ  رگا  راـک  نیا  زا  دـسریم 
اضر ترضحب  درک  ضرع  نومأم  روضح  رد  يزور  لهس  نب  لضف  هک  تسا  هتـشون  ردلا  رثن  رد  یبآ  دوب . یهاوخ  مدرم  هیقب  زا  یکی  لثم 
دازآ سپ  تفگ : دـیامن  باذـع  زاب  دـنک  روبجم  هکنیا  زا  تسا  رتلداع  ادـخ  دومرف : دـنروبجم . دوخ  ياـهراک  رد  مدرم  اـقآ  مالّـسلا : هیلع 
ینز اـب  هک  دـندروآ  ار  ینارـصن  يدرم  يزور  دراذـگاو . دوخب  ار  وا  دـنک و  اـهر  ار  دوخ  هدـنب  هک  تسنآ  زا  رتمیکح  وا  دوـمرف : دنتـسه 

: دنتفگ درک  دیاب  هچ  ار  صخش  نیا  دیسرپ  ءاهقف  زا  دش و  ینابصع  نومأم  دش  ناملسم  داتفا  واب  شمشچ  هک  نیمه  دوب  هدرک  انز  یمشاه 
رفیک هجنکش و  هک  یعقوم  وا  اریز  شکب  ار  وا  دومرف : دیسرپ ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دربیم  نیب  زا  ار  وا  لبق  ناهانگ  ندروآ  مالـسا 

ار يدرم  تفگ  یبآ  همغلا : فشک  هروس . رخآ  ات  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  دیامرفیم : دـنوادخ  دروآ  مالـسا  درک  هدـهاشم  ار 
نم دومرف : دیئامرفیم  هچ  امش  اقآ  تفگ : نومأم  تشاد  روضح  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دنزب  ار  وا  ندرگ  تساوخ  دندروآ  نومأم  شیپ 
یبا نب  یلع  تدج  دیئامرفب ، اقآ  درکضرع : اضر  ترـضحب  نومأم  دیـشخب . ار  وا  نومأم  دشخبیم . تزع  وتب  شـشخب  اب  دنوادخ  میوگیم 

نب هَّللا  دـبع  زا  دوخ  ءاـبآ  زا  ناـشیا  تردـپ و  زا  ار  تیاور  نیا  تدوخ  رگم  دوـمرف : تسا . منهج  تشهب و  هدننکمیـسقت  هنوـگچ  بلاـط 
ترضح یناگدنز  ارچ . تفگ  نومأم  تسا . رفک  وا  ضغب  هنیک و  نامیا و  یلع  تبحم  دومرف : ربمایپ  مدینـش  تفگ : هک  يدرک  لقن  سابع 

اعقاو درادن  هگن  هدنز  امـش  زا  سپ  ارم  ادـخ  تفگ : نومأم  دومن  میـسقت  ار  منهج  تشهب و  سپ  دومرف :  161 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما 
هب یباوج  بوخ  مدرکـضرع : مدیـسر  شتمدخ  نم  تشگرب  دوخ  لزنمب  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ : تلـص  وبا  يربمایپ . ملع  ثراو  امش 
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هیلع یلع  ترضح  زا  درک  دوخ  مارگ  ءابآ  زا  هک  مدینش  مردپ  زا  مداد  دیدنسپیم  هک  يوحنب  ار  وا  باوج  نم  دومرف : يداد  نینمؤملا  ریما 
تسا و نم  لام  صخـش  نیا  یئوگیم  شتآـب  ینکیم  میـسقت  ار  منهج  تشهب و  وت  ناـج  یلع  دومرف : نمب  مرکا  ربمغیپ  تفگ : هک  مالّـسلا 

نادنمـشناد زا  یهورگ  ورم  رد  تشاد  روضح  نومأـم  سلجم  رد  اـضر  ترـضح  تفگ : تلـص  نب  ناـیر  نویع : تسا . وت  زا  صخـش  نیا 
: دـنتفگ نادنمـشناد  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  دـینک  نایب  ار  هیآ  نیا  ینعم  تفگ : نومأـم  دـندوب  زین  ناـسارخ  قارع و 

نم میوگیمن ، ار  اهنآ  نخـس  نم  دومرف : دـیئامرفیم .؟ هچ  امـش  تفگ : هدومن  اـضر  ترـضحب  ور  نومأـم  تسا  ناملـسم  تما  ماـمت  روظنم 
دنوادخ دـنتفگ : املع  نومأم و  هرخالاب  ات  دومرف  لالدتـسا  یتایاور  تایآب و  ماما  هاگنآ  تسا  ربمایپ  كاپ  ترتع  دـنوادخ  روظنم  میوگیم 

نسح نویع : میریگ . ارف  میناوتیم  امش  زا  طقف  ار  لکشم  لئاسم  ریـسفت  حیـضوت و  ام  تما  فرط  زا  دهد  ریخ  يازج  ربمایپ  تیب  لها  امـشب 
نادنمشناد و داد  روتسد  لهس  نب  لضفب  نومأم  دروآ  فیرشت  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو  تفگ : یمـشاه  یلفون  دّمحم  نب 

ساطـسن و  ربکا ) ذـبره   ) نایتشدرز گرزب  و  ناتـسرپ ) هراتـس   ) نیئباص نایاوشیپ  تولاجلا و  سأر  قیلثاـج و  لـیبق  زا  ناـیدا  نارظنبحاـص 
همه هک  داد  ربخ  نومأمب  درک و  عمج  یـسلجم  رد  ار  اهنآ  مامت  لضف  دشاب . اضر  ترـضح  اب  اهنآ  هرظانم  دـهاش  ات  دـیامن  عمج  ار  یمور 

هنیدم زا  میومع  رسپ  ماهدرک  عمج  ار  امش  هدیدنسپ  یلمع  يارب  تفگ : دومن  نادنمشناد  زا  مارتحا  داد و  اهنآب  دورو  هزاجا  دنتسه  رـضاح 
دیوجن فلخت  یسک  دیـشاب  رـضاح  هرظانم  يارب  دیئایب و  همه   162 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوز  حبـص  ادرف  هدمآ 

دوب اضر  ترـضح  ياهراک  يدصتم  رـسای  دش  دراو  مداخ  رـسای  هک  مدوب  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  نم  تفگ : یلفون  دندرک . لوبق  همه 
هچنانچ دناهدومن  عامتجا  بهاذم  نادنمـشناد  دوش  تیادف  تردارب  دـنکیم  ضرع  دـناسریم و  مالـس  نینمؤملا  ریما  نم  ياقآ  درک : ضرع 
تمدخ ام  دیـشاب  هتـساوخ  هچنانچ  دیزادنایب  تمحزب  ار  دوخ  تسین  مزال  دیوشیم  تحاران  رگا  دیروایب  فیرـشت  حبـص  ادرف  دیـشاب  لیام 
هدومن نمب  ور  اضر  ترـضح  رـسای  نتفر  زا  سپ  دـمآ . مهاوخ  دوز  حبـص  هَّللا  ءاش  نا  وگب  ناـسرب و  واـب  ارم  مالـس  دومرف : میئآیم  اـمش 

: مدرک ضرع  تسیچ ؟ نیکرـشم  نادنمـشناد و  ندومن  عـمج  زا  نومأـم  روـظنم  ینادـیم  یتـسه  هحیرقشوـخ  یقارع و  يدرم  وـت  دوـمرف :
؟ روطچ دومرف : هداهن . انب  تسـس  ياهیاپ  رب  ار  راک  یلو  تسا  ردقچ  امـش  تاعالطا  دمهفب  دهاوخیم  تسا  امـش  ندومن  ناحتما  شروظنم 

قیاقح راکنا  دنیامنیم و  لدج  هتسویپ  اهنآ  یلو  دنکیمن  لوبق  تسین  لوبقم  هچنآ  ملاع  اریز  دنتسه  املع  فالخ  رب  نیملکتم  مدرک  ضرع 
یئامنب هک  ربمغیپ  توبن  هراب  رد  لالدتـسا  امن  هیجوت  اـم  يارب  ار  وا  یگناـگی  دـنیوگیم  یئاـمنب  ار  ادـخ  تینادـحو  تاـبثا  رگا  دـننکیم  ار 

. شاب رذح  رب  اهنآ  زا  موش  تیادف  دریگب  سپ  ار  دوخ  نخـس  فرط  ات  دـنیامنیم  هطلاغم  هزیتس و  ردـقنآ  نک  تباث  ار  وا  تلاسر  دـنیوگیم 
مراودیما مسرتیمن  هن  مدرکضرع : دنیامن  در  ارم  لئالد  دنوش و  زوریپ  نم  رب  هک  یسرتیم  دومرف : هدومن  یمسبت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

اب ناشدوخ و  تاروت  هلیـسوب  تاروت  لـها  اـب  نم  یتقو  دوشیم  نامیـشپ  تقو  هچ  نومأـم  ینادـیم  دومرف : دـیامن  زوریپ  ار  امـش  دـنوادخ 
ره اب  یمور ، نابزب  نایمور  اب  یسراف و  نابزب  نایتشدرز  اب  یناربعب و  نیئباص  ای  روبز و  هلیسوب  نایروبز  ای  لیجنا و  هلیسوب  لیجنا  باحـصا 

دنتفریذپ ارم  راتفگ  هدرک  اهر  ار  دوخ  يأر  مدومن و  بولغم  ار  اههقرف  مامت  یتقو  منک  لالدتسا  ناشدوخ  یلحم  نابزب  نادنمشناد  زا  کی 
نب لضف  هاگحبـص  میظعلا . یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  163 و ال  ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دوشیم  نامیـشپ  نومأم 

دیورب امش  دومرف  دیروایب . فیرشت  دناهدش  عمج  نادنمـشناد  مامت  دراد  ار  امـش  راظتنا  تیومع  رـسپ  موش  تیادف  درک  ضرع  دمآ . لهس 
ياج زا  مشاب  شتمدخ  رد  داد  روتسد  زین  نمب  دومن  لیم  یئاذغ  رـصتخم  تفرگ و  زامن  يارب  وضو  سپـس  دمآ . مهاوخ  امـش  یپ  زا  مهنم 

نارکـشلرس مشاه و  ینب  نییبلاط و  زا  ياهدع  رفعج و  نب  دّمحم  دندوب . هدرک  عامتجا  نادنمـشناد  مامت  میتفر . نومأم  شیپ  هدرک  تکرح 
ینب ریاس  رفعج و  نب  دّـمحم  درک  تکرح  ياج  زا  نومأم  دـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  نیمه  دنتـشاد . روضح  نارادهپـس  و 

یتعاس دنتسشن . داد  نتسشن  هزاجا  اهنآ  هب  دعب  دنتسشن  نومأم  اضر و  ترـضح  دندوب  هداتـسیا  هک  يروط  نامه  دندرک  تکرح  زین  مشاه 
همطاف نادنزرف  زا  تسا  اضرلا  یسوم  نب  یلع  میومع  رسپ  نیا  تفگ : هدومن  قیلثاجب  ور  هاگنآ  دوب  تبحص  مرگ  اضر  ترـضح  اب  نومأم 

ریما ای  تفگ : قیلثاج  یهدن . تسد  زا  ار  فاصنا  یلو  ینک  هرظانم  وا  اب  ملیام  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ  تسا و  ام  ربمغیپ  رتخد  ارهز 
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لوبق نم  هک  يربمغیپ  راـتفگب  متـسه و  نآ  رکنم  نم  هک  دـنکیم  یباـتکب  لالدتـسا  هک  یـصخش  اـب  درک  هرظاـنم  ناوتیم  هنوگچ  نینمؤملا 
باتک منکن  لوبق  تسا  نکمم  داد  باوج  يریذپیم  میامن  لالدتـسا  وت  اب  تدوخ  لیجنا  اب  نم  رگا  دومرف : اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مرادـن 

دومن و لیجنا  ندناوخب  عورـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـشاب . ملیم  فالخ  رب  هچ  رگا  منکیم  لوبق  مسق  ادـخب  ار  دوخ 
ار اهنآ  مامت  هک  درک  لقن  يدایز  ياهلالدتـسا  شور و  يارب  ار  نییراوح  يهدع  سپـس  هدش  هدرب  مان  لیجنا  رد  ام  ربمغیپ  هک  درک  تابثا 
هب مسق  دـنک  لاؤس  امـش  زا  يرگید  یـسک  تفگ  قیلثاـج  هکنیا  اـت  دـناوخ  وا  يارب  ار  يرگید  ياـهباتک  یبـن و  يایعـش  باـتک  تفریذـپ .

نیا رد  یشاب . هتشاد  يریظن  ناملسم  نادنمشناد  نایم  رد  منکیمن  لایخ  حیسم  یـسیع   164 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 
تـسناوتن دش و  بولغم  ات  درک  هرظانم  وا  اب  ربمغیپ  قوقیح  ایعـش و  باتک  روبز و  تاروت و  اب  دش و  تولاجلا  سأر  هجوتم  ترـضح  عقوم 

ور ربـکا  ذـبره  اـب  ثحب  ناـیاپ  زا  سپ  درک . بولغم  زین  ار  وا  دومن  هرظاـنم  ناـیتشدرز  گرزب  ربـکا  ذـبره  اـب  نآ  زا  سپ  دـیوگب  باوـج 
تسا لیام  هچ  ره  دشکب  تلاجخ  ادابم  دنک  یلاؤس  تسا  لیام  تسه و  مالـسا  فلاخم  امـش  نایم  رد  یـسک  رگا  دومرف : هدومن  تیعمجب 

تراسج نم  دـیدرکیمن  لاؤس  هب  توعد  ناتدوخ  امـش  رگا  تفگ : دوب  ریظنیب  نیملکتم  زا  هک  یباص  نارمع  نادنمـشناد  نایم  زا  دـسرپب 
تابثا دناهتسناوتن  مادک  چیه  ماهدرک  ثحب  نادنمشناد  زا  يرایـسب  اب  ماهتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  هریزج  ماش و  هرـصب و  هفوک و  نم  مدومنیمن 
نارمع تیعمج  نایم  رد  رگا  دومرف : اضر  ترـضح  مسرپب . امـش  زا  دیهدیم  هزاجا  رگا  نونکا  درادن  ریغب  جایتحا  هک  ار  ادخ  یئاتکی  دننک 

اور متـس  هزیتس و  ادابم  یهدـن  تسد  زا  ار  فاـصنا  شاـب  هجوتم  یلو  سرپب  دومرف : منارمع . نم  یلب  درک : ضرع  یتسه  وت  دـشاب  یباـص 
تیعقوم سرپب . دومرف : دوش  تباث  زین  مدوخ  يارب  مشاـب و  هتـشاد  يزیوآتسد  اـت  ینک  تباـث  میارب  ملیاـم  مسق  ادـخب  درکـضرع : يراد .

دندـش کیدزن  مهب  دـندرکیم و  رظن  راهظا  مه  اب  هتـسهآ  مدرم  هک  تشاذـگ  يرثا  نانچ  اضر  ترـضح  اب  وا  يوگتفگ  نارمع و  ساـسح 
دیماجنا لوطب  نارمع  اب  اضر  ترـضح  جاجتحا  دش . دـهاوخ  یهتنم  اجکب  هرظانم  دـندرکیم  تقد  همه  تفرگ  ارف  ار  سلجم  مامت  توکس 

ار ثحب  اقآ  درکـضرع : نارمع  تسا  زامن  ماگنه  دومرف : هدومن  نومأمب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  عقوم  نیا  رد  دـندرک  مـالعا  ار  رهظ  ناذا  اـت 
ترضح میدرگیمرب . زاب  مناوخیم  زامن  دومرف : هدیدرگ . مرن  یلیخ  ملد  منکیم  ساسحا  هدیبات  مبلق  رب  تیاده  راونا  زا  يوترپ  دیئامرفن  عطق 

يارب سلجم  زامن  زا  سپ  دـندناوخ . زامن  رفعج  نب  دّـمحم  رـس  تشپ  جراخ  رد  مدرم  دـناوخ ، زامن  سلجم  لـخاد  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر 
نارمع نک  لاؤس  دومرف : دناوخ  شیپ  ار  نارمع  اضر  ترضح   165 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دش  لیکشت  مود  هبترم 
مهدـیم یهاوگ  مدـیمهف و  نم  ياـقآ  یلب  دادـباوج : يدـیمهف  دومرف : هکنیا  اـت  دینـش  یفاـک  باوج  درک  لاؤس  شتافـص  راگدـیرفآ و  زا 

تسا تقیقح  قح و  نید  وا  نید  تسا و  دنوادخ  هدیزگرب  هدنب و  دّمحم  هکنیا  يدومرف و  فیصوت  امـش  هک  تسا  يروط  نامه  دنوادخ 
سک چیه  دوب و  اناوت  يدنمشناد  هک  یباص  نارمع  دندید  هک  نیمه  نادنمـشناد  دروآ . مالـسا  داتفا و  هدجـسب  هدومن  هلبق  بناجب  ور  سپ 

نومأم و دـش  بش  دـندرکن . لاؤس  يزیچ  هدرکن و  ادـیپ  لاکـشا  تارج  یـسک  رگید  دروآ  مالـسا  تشادـن  ناوت  بات و  وا  اـب  هرظاـنم  رد 
داتسرف نم  یپ  زا  رفعج  نب  دّمحم  تفگ : یلفون  دندیدرگ . قرفتم  زین  نیریاس  دندش  لزنم  لخاد  دندرک و  تکرح  ياج  زا  اضر  ترضح 

مه هنیدـم  رد  درک  لاؤس  متـشادن . ناـشیا  زا  ار  یملع  تردـق  نینچ  هقباـس  چـیه  نم  يدرک  هجوت  تسرد  يدـید و  تفگ : متفر  وا  شیپ 
اب یهاگ  دندرکیم  لاؤس  مارح  لالح و  لئاسم  زا  دندیـسریم  شتمدـخ  جـح  ماگنه  رد  نایجاح  يرآ  متفگ  دـندرکیم ؟ هرظانم  وا  اب  ءاملع 
رب یئالب  ای  دنک و  شمومـسم  درب و  کشر  وا  رب  درم  نیا  مسرتیم  تفگ : رفعج  نب  دّمحم  درکیم . زین  هرظانم  نایدا  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

دراد رایتخا  رد  شدادجا  راثآ  مولع و  زا  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  دهاوخیم  نومأم  دریذپیمن . نم  زا  متفگ : دنک . يراددوخ  وگب  دروآ  شرس 
ترضح تمدخ  تهج . دنچ  هطساوب  یئامن  هرظانم  كرت  تسا  دنمقالع  دوش  رارکت  اهتمـسق  نیا  تسین  لیام  تیومع  وگب  تفگ : هن  ای 

هقالع ارچ  منادیمن  ار ، میومع  دنک  ظفح  ادخ  دومرف : هدومن  یمسبت  اضر  ترضح  مدومن  ضرع  ار  رفعج  نب  دّمحم  راتفگ  مدیسر و  اضر 
دراد لزنم  میاقفر  شیپ  منادـیم  ار  وا  ياج  نم  مدرکـضرع : دورب  یباص  نارمع  یپ  زا  هک  دومرف  یمالغب  ماگنه  نیا  رد  درادـن  راـک  نیاـب 

یناگدنز یبکوم  تشاد و  ینازرا  واب  یتعلخ  دومن و  شمارتحا  اضر  ترـضح  دـمآ  نارمع  روایب . ار  وا  ربب  شیارب  يراوس  هلیـسو  دومرف :
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يوریپ  مدرکـضرع  دومن  هیده  واب  مهرد  رازه  هد  هفاضاب  يراوس   166 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 
سپ دیناشن  پچ  فرط  ار  نارمع  تسار و  فرط  ارم  دنروایب  اذغ  داد  روتـسد  هاگنآ  تسا . مزال  راک  نیا  دومرف : يدومن  تراوگرزب  دـج 

ندروآ مالسا  زا  دعب  نارمع  میامن . هیهت  تیارب  هنیدم  ياهاذغ  زا  ات  یئآیم  حبص  ادرف  تفر  یهاوخ  نونکا  دومرف  نارمعب  اذغ  فرـص  زا 
هد واب  زین  نومأم  دـننک . هرظانم  وا  اب  دـندرکیم  زارتحا  هک  يروطب  دومنیم  در  ار  اهنآ  لـئالد  درکیم و  ثحب  نارظنبحاـص  نادنمـشناد و  اـب 

هوبنا یتورث  دومن  خلب  تافوقوم  يدصتم  ار  وا  اضر  ترضح  داد  يراوس  یبکوم  دیـشخب و  يرادقم  وا  هب  لهـس  نب  لضف  داد  مهرد  رازه 
وا زا  هفیلخ  دمآ  نومأم  شیپ  دوب  ناسارخ  رد  ریظنیب  يدنمشناد  هک  يزورم  نامیلس  تفگ : یلفون  دّمحم  نب  نسح  نویع : دروآ . تسدب 

هیورت زور  رد  یـشاب  لیام  هچنانچ  دراد  هرظانمب  ياهقالع  هدمآ و  زاجح  زا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میومع  رـسپ  تفگ : هدومن  دایز  مارتحا 
نیا رد  دـیوگب  باوج  دـناوتن  منک  لاؤس  وا  زا  مشاه  ینب  امـش و  روضح  رد  مسرتیم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نامیلـس  نک  هرظانم  وا  اب  اـیب 
مهنم رظن  يراد  هرظانم  تردق  متسناد  یم - نوچ  مداتسرف  وت  یپ  زا  مهنم  اقافتا  تفگ  نومأم  درادن  تیحالـص  ثحب  يریگلابند  تروص 

یلو هدب  بیترت  یـسلجم  درادن  یلاکـشا  تروص  نیا  رد  تفگ : نامیلـس  ینک  بولغم  هدـش  رگا  مه  هلأسم  کی  رد  ار  وا  هک  تسا  نیمه 
ورم لها  زا  يدرم  داد  ماغیپ  هداتسرف و  اضر  ترضح  یپ  زا  نومأم  ناشیا . ندش  بولغم  زا  دعب  یئامنن  شنزرس  ینکن و  داریا  نم  رب  رگید 

نمب و تفرگ  وضو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیروایب . فیرـشت  اجنیا  دـیوشن  تحاران  هک  یتروص  رد  هدـمآ  تسا  ناسارخ  هناـگی  هک 
نسحلا وبا  مردارب  وک  دیسرپ  دندرب  نومأم  شیپ  هتفرگ  ارم  تسد  دلاخ  رسای و  میتفر  ام  میآیم  نم  دیورب  ولج  امـش  دومرف : یباص  نارمع 

دروآ نامیا  امش  تسدب  هک  یباص  نارمع  متفگ : امش . تمدخ  میئایب  رتدوز  داد  روتسد  امب  دیـشوپیم  سابل  متفگ  دیامن  ظفح  ار  وا  ادخ 
یلیخ دنیامن  لخاد  ار  نارمع  داد  روتـسد   167 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوش  دراو  دـیئامرفب  هزاجا  رگا  تساجنیا 

نیا هک  منکیم  شیاتـس  ار  يادـخ  داد  باوج  نارمع  يدـش  مشاـه  ینب  ءزج  راـک  رخآ  هرخـالاب  تفگ : نارمع  هب  درک  مارتحا  واـب  تبـسن 
دنکیم لایخ  تفگ : باوج  رد  نارمع  تسا ، ناسارخ  ملکتم  نامیلس  صخش  نیا  تفگ  نومأم  تشاد . ینازرا  نمب  امش  هلیسوب  ار  تفارش 

نیمه رد  تسوا  لیمب  هتسب  داد  خساپ  نارمع  ینکیمن ؟ هرظانم  وا  اب  ارچ  تفگ : نومأم  تسا  ءادب  فلاخم  هکنیا  اب  درادن  ریظن  ناسارخ  رد 
تسا يزورم  نامیلس  صخش  نیا  درک : ضرع  نارمع  دیدرکیم  تبحص  زیچ  هچ  هراب  رد  دیسرپ  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  عقوم 

ماما درک  تساوخرد  تفریذپ و  نارمع  یتسه ؟ یضار  دومرف  ام  ثحب  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هچ  ره  تفگ : نامیلس 
ءادب و دروم  رد  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دیامن  تابثا  ار  بلطم  نارگید  يارب  لیلد  نآ  هلیـسوب  وا  هک  دروایب  یلیلد  مالّـسلا  هیلع 

نومأم دـش  زجاع  باوج  زا  وا  هک  عقوم  نیا  رد  دـیوگب  نخـس  تسناوتن  نامیلـس  هک  دومن  لالدتـسا  يروطب  دـیحوت  لئاسم  ریاـس  هدارا و 
هدرک رکذ  هیلع  هَّللا  ۀمحر  قودص  دندش . قرفتم  تفریذپ و  همتاخ  سلجم  نآ  زا  سپ  تسا  مشاه  ینب  نیرتدنمشناد  صخش  نیا  تفگ :

یـسوم نب  یلع  دـنناوتب  دـیاش  ات  درکیم  عمج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ار  فلتخم  ياهتلم  نارظنبحاـص  نادنمـشناد و  نومأـم  هک 
ره دربیم . شناد  ملع و  رد  بانج  نآب  هک  يدسح  کشر و  زا  دنامورف  دیاش  اهنآ  زا  یکی  لباقم  رد  دننک و  بولغم  ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا 

دیاـمرفیم کـمک  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  دـنوادخ  اریز  دـیدرگیم  بولغم  دومنیم و  وا  شناد  لـضفب و  رارقا  درکیم  ثحب  باـنج  نآ  اـب  سک 
مالّسلا و مهیلع  همئا  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  شروظنم  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  دیامرفیم : نآرق  رد  شدوخ 
رد ایند و  رد  دنادرگیم  زوریپ  دوخ  نیفلاخم  رب  لیلد  هلیسوب  ار  اهنآ  هک  دناهدرک  هدافتـسا  ناشیا  زا  هک  یناسک  تسا و  اهنآ  فراع  ناوریپ 

نومأـم یتـقو  تفگ : يوره  نوـیع :  168 ص : مالـسلا ، هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  دـیامنیمن . یفـالخ  هدـعو  دـنوادخ  ترخآ 
عمج مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  ثحب  يارب  ار  نیئباص  سوجم و  يراصن و  دوهی و  زا  نایدا  ریاس  ناملـسم و  نارظنبحاص  نادنمـشناد و 

ای تفگ : هدرک  تکرح  ياج  زا  مهج  نب  دّمحم  نب  یلع  دیدرگ  لفق  اهنآ  ناهد  هک  دـندش  بولغم  نانچ  دـندرک  هرظانم  مادـک  ره  دومن 
ات يوَغَف » ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو   » ینکیم هچ  ار  هیآ  نیا  سپ  تفگ : يرآ  دومرف : دنتسه  موصعم  ناربمیپ  هک  دیتسه  یعدم  امـش  هَّللا  لوسر  نب 

تفرگ شاهیرگ  مهج  نب  دّـمحم  نب  یلع  هک  يروطب  داد  باوج  ار  اهنآ  مامت  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تفرگ  هک  یئاهلاکـشا  رخآ -
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: تفگ مهج  نب  دّمحم  نب  یلع  نویع : میوگن . ار  امش  هتفگ  زج  ناربمیپ  ءایبنا و  هراب  رد  هکنیا  زا  منکیم  هبوت  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ :
دنتـسین موصعم  ناربمیپ  هکنیاب  تشاد  هراـشا  هک  يراـبخا  نومأـم  تشاد  روضح  زین  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مدوب  نومأـم  سلجم  رد 
ینازرا یتمعن  هچ  امـشب  ادـخ  تفگیم : زین  یهاگ  يربمایپ  رـسپ  اعقاو  امـش  تفگیم : هتـسویپ  نومأم  داد  باوج  ار  اهنآ  ماـمت  درکیم  لاؤس 

تیانع کین  شاداپ  امـشب  ءایبنا  بناج  زا  ادخ  تفگیم  مه  تقو  کی  دـهد و  تمعن  امـشب  رتشیب  نیا  زا  ادـخ  تفگیم : مه  یهاگ  هتـشاد !
حـضاو متـشاد  هابتـشا  نآ  هراـب  رد  هچنآ  هَّللا و  لوسر  نبا  اـی  يداد  افـش  ار  ملد  تفگ : نومأـم  دومرف . باوج  دیـسرپ  هچ  ره  یتقو  دـنک .

نب دّمحم  تسد  درک و  تکرح  زامن  يارب  نومأم  تفگ : مهج  نب  دّمحم  نب  یلع  دهد . ریخ  وتب  مالـسا  ءایبنا و  فرط  زا  دـنوادخ  يدومن 
نب دّـمحم  درک !؟ هچ  تردارب  رـسپ  يدـید  تفگ : واـب  نومأـم  متفر  ود  نآ  یپ  زا  زین  نم  تفرگ  تشاد  روـضح  سلجم  رد  هـک  ار  رفعج 

رد هک  تسا  ربمایپ  نادناخ  زا  تردارب  رسپ  تفگ : نومأم  دشاب  هدرک  هدافتسا  يرگید  دنمشناد  زا  ماهدیدن  هک  تسا  يدنمـشناد  وا  رفعج 
رتاناد همه  زا  یگرزب  رد  دنرترابدرب و  مدرم  همه  زا  یکدوک  رد  منادـنزرف  ناتـشرسكاپ  نم و  نادـناخ  دـیامرفیم : مرکا  ربمایپ  اهنآ  هراب 

فرحنم تسار  هار  زا  ار  امـش  زگره  دنرتاناد  امـش  زا  اهنآ  هک  زوماین  يزیچ  اهنآ  هب   169 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
نومأم و نخس  مدیسر و  بانج  نآ  تمدخ  حبص  ادرف  تشگرب . دوخ  هناخب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دنناشکیمن . یهارمگب  دننکیمن و 
وا زا  ادخ  یلو  دنکیم  مومسم  ارم  يدوزب  وا  دنزب  لوگ  ارت  وا  فرح  ادابم  مهج  رسپ  دومرف : هدز  يدنخبل  مدرک  ضرع  ار  شیومع  باوج 

يرادـقم نامه  ماهتـشون  اجنیا  رد  هچنآ  ماهدرک  رکذ  توبن  باتک  تاجاجتحا و  باتک  رد  لیـصفتب  ار  راـبخا  نیا  تفرگ . دـهاوخ  ماـقتنا 
هیلع اضر  ترـضح  هک  درک  لقن  شراوگرزب  دج  زا  دوخ  ردـپ  زا  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح  نویع : هتـشاد . تبـسانم  ماقم  اب  هک  هدوب 

یـسوم نب  یلع  هک  یتقو  زا  نیبب  دنتفگیم  وا  نارادفرط  نومأم و  نایفارطا  زا  یهورگ  دماین  ناراب  یتدم  دش . نومأم  دهعیلو  یتقو  مالّـسلا 
رگا درابیمن  تسا  یتدم  ناراب  درکـضرع : اضر  ترـضحب  دش . تحاران  دیـسر ، نومأمب  فرح  نیا  دیدرگ  عطق  ناراب  دش  دهعیلو  اضرلا 
زور نآ  دـیوریم  ناراب  بلط  يارب  تقو  هچ  دیـسرپ ، بوخ  رایـسب  دومرف : دـنک  تیانع  ناراب  دـنوادخ  دـیاش  دـیئامرفب  اعد  دـینادب  حالص 

هتشاد ار  هبنشود  زور  راظتنا  مرسپ  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دمآ  مباوخب  بشید  مرکا  ربمغیپ  هبنشود  زور  دومرف : دوب . هعمج 
لضف و زا  رتشیب  ات  هداد  صاصتخا  وتب  دنوادخ  هک  ار  یماقم  هدـب  ناشن  اهنآ  هب  درابیم  ناراب  دـنوادخ  نک  ناراب  بلط  ورب و  ارحـصب  شاب 

هدرک ار  ادخ  ساپـس  دمح و  تفر  ربنم  يور  دندوب  هدمآ  اشامتب  مامت  مدرم  تفر  ارحـصب  هبنـشود  زور  دنوش . علطم  ادـخ  دزن  رد  تماقم 
هک دـنراودیما  ياهداد و  روتـسد  هک  يروط  نامه  دـنیوجیم  لسوت  امب  مدرم  ياهدرب  الاب  ار  توبن  نادـناخ  ام  ماـقم  وت  ایادـخ  راـب  تفگ :

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ریخأت و  نودـب  ریگ  اج  همه  عفان و  یناراب  ایادـخ  دـنوش  وت  تمعن  فطل و  تیانع و  لـضف و  لومـشم 
ار دّمحم  هک  یئادخب  تفگ : دنشاب . هدیسر  دوخ  ياهلزنمب  دناهتفر و  اجنیا  زا  اهنآ  هک  درابب  یتقو  ناراب  نیا  ررـضیب ،  170 ص : مالسلا ،

ناراب هطساوب  دنتشاد  نتفر  میمصت  دندیبنج و  دوخب  مدرم  دش  عورش  قرب  دعر و  دنتـسویپ و  رگیدکیب  ار  اهربا  اهداب  تشاد  لاسرا  توبنب 
ياراد هک  دمآ  يرگید  ربا  زاب  دش  در  ربا  تسا  ناتـسرهش  نالف  هب  طوبرم  تسین  امـش  لام  ربا  نیا  مدرم  دینک  ربص  دومرف : اضر  ترـضح 

دمآیم ربا  هد  ات  روط  نیمه  تسا  هیحان  نالف  هب  طوبرم  تسین  امـش  يارب  ربا  نیا  دینک  ربص  دومرف : دندرک  تکرح  مدرم  دوب  قرب  دعر و 
ار یکی  نیا  دومرف : دمآ  مهدزای  ربا  ات  تسا  هیحان  نالف  يارب  تسین  امـشب  طوبرم  ربا  نیا  دـینک  ربص  دومرفیم  اضر  ترـضح  دـشیم  در  و 

ياهلزنم دراو  امـش  یتقو  ات  درابیمن  وا  یلو  دوخ  ياهلزنمب  دیورب  ادخ و  تمعن  فطل و  رب  دینک  يرازگـساپس  هداتـسرف  امـش  يارب  ادخ 
رد هتسویپ  ربا  دنتـشگزاب . مدرم  دمآ  نیئاپ  ربنم  زا  عقوم  نیا  رد  دیراب  دهاوخ  تسادخ  فطل  مرک و  هتـسیاش  هک  روط  نآ  دعب  دیوش  دوخ 
رپ اهنابایب  اهيدوگ و  اهضوح و  اهرهن و  مامت  هک  دیراب  دـیدش  یناراب  هاگنآ  دندیـسر  دوخ  ياهلزنم  کیدزن  ات  دـیرابیمن  یلو  دوب  اوه 

دمآ نوریب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دعب  ادخ . فطل  ماقم و  نیا  ار  وا  داب  اراوگ  ربمایپ  رسپ  دراد  یماقم  هچ  اعقاو  دنتفگیم  مدرم  دش  بآ 
دوخ زا  ار  تمعن  تیـصعم  اب  ادابم  دـینادب  ار  وا  تمعن  ردـق  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  مدرم  دومرف : اهنآب  دنتـشاد  عاـمتجا  زین  مدرم  زا  یهورگ 

ار يزیچ  رکش  ساپس و  امش  هک  دینادب  دیهاوخب  ار  اهتمعن  نآ  ياقب  ماود و  يرازگساپس  رکش و  یگدنب و  تعاطا و  هلیسوب  دینک  بلس 
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ینید ناردارب  هب  کمک  زا  دـشاب  امـش  دزن  رتبوبحم  هک  تشاد  دـیهاوخن  دّـمحم  لآ  زا  ادـخ  ءایلوا  قوقحب  فارتعا  ادـخب و  نامیا  زا  دـعب 
هَّللا یلص  مرکا  ربمغیپ  دوب . دهاوخ  ادخ  هاگرد  نیبرقم  زا  دنک  نینچ  هک  یـسک  تسا ، ادخ  تشهبب  ندیـسر  هلیـسو  هک  ایند  روما  رد  دوخ 
هراب رد   171 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  هشیدـنا  لـمأت و  اـب  هک  هدومرف  یـشیامرف  دروم  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ای دندرکـضرع  دـیامرفیم . ادـخ  هک  یفطل  شاداپ و  نیا  اب  دوخ  ینید  نارداربب  کمک  زا  دـنکیمن  يریگهرانک  یـسک  بانج  نآ  شیامرف 
راگتـسر وا  اقافتا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  دهدیم  ماجنا  ار  تشز  ياهراک  نالف  نالف و  نوچ  دش  هراچیب  رگا  هانگ  ترثک  زا  ینالف  هَّللا  لوسر 

درم دـشیم  در  یهار  زا  وا  زور  کی  دوشیم  باوثب  لیدـبت  دوریم و  نیب  زا  شناـهانگ  ماـمت  دـنکیم  متخ  ریخب  ار  شتبقاـع  دـنوادخ  تسا 
دـشکب تلاجخ  ادابم  دنک  شعلطم  هکنیا  نودب  دناشوپ  ار  وا  تروع  تسین  هجوتم  شدوخ  تسا و  فوشکم  شتروع  هک  دـید  ار  ینمؤم 

رب تمایق  باسح  رد  دنک و  تیانع  ارت  يازج  ترخآ  رد  دهدب و  ارت  شاداپ  ادخ  تفگ  واب  دش  هجوتم  لزنمب  تشگزاب  رد  نمؤم  نآ  دعب 
نآ هب  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  نمؤم . نآ  ياعد  هطـساوب  تسا  دنمتداعـس  صخـش  نیا  درک  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دریگب  ناسآ  وت 

هنیدم فارطا  یهورگ  هک  دوب  هتشذگن  هتفه  کی  زونه  دروآ  ادخ  هناخ  ردب  ور  دیـشک و  تسد  دوخ  ياهراک  زا  درک و  هبوت  دیـسر  درم 
: دومرف داوج  ترـضح  دـش . دیهـش  دوب و  اـهنآ  ءزج  زین  درم  نیا  هک  داتـسرف  ناـشیا  بیقعتب  ار  ناناملـسم  مرکا  ربـمغیپ  دـندرک  تراـغ  ار 

دزمان ار  دوخ  هک  دندوب  نومأم  فارطا  یناسک  درک . ناوارف  ار  تمعن  تکرب و  نیمزرس  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ياعدب  دنوادخ 
زا یکی  دندرکیم . یئوگدب  هتـسویپ  هک  دنتـشاد  دوجو  ینادوسح  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  ندش  دهعیلو  زا  لبق  دنتـسنادیم  يدهعیلو 

افلخ نایم  رد  هقباسیب  يراک  هک  ینک  جراخ  یـسابع  ینب  نادناخ  زا  ار  تمظع  تفارـش و  نیا  ادابم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نومأمب  اهنآ 
ياهشوگ رد  هک  ار  هدازرگوداج  رگوداج  نیا  ياهدرک  دوبان  ار  تاهداوناـخ  دوخ و  هک  دوش  یلع  دـالواب  لـقتنم  تفـالخ  دـش و  دـهاوخ 

شروهـشم يدـناسر و  ماقم  نیاـب  يدروآ و   172 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  تخانـشیمن  ار  وا  یـسک  دوب و  هداـتفا 
. دـمآ وا  ياعد  عقوم  رد  هک  یناراـبب  عجار  شندـیلاب  دوخب  غورد و  زا  هدرک  رپ  ار  اـیند  يدرک  یفرعم  ار  وا  مدرمب  دوب  هتفر  داـی  زا  يدرک 
، دـنک تماقم  رب  هیکت  دـنزب و  رانک  ارت  هک  مسرتیم  نم  دوش  لقتنم  یلع  دالواب  دـنک و  جراـخ  یـسابع  نادـناخ  زا  ار  تفـالخ  مسرتیم  نم 

توعد دوخ  بناـجب  ار  مدرم  تشاد  اـم  زا  هک  ياهلـصاف  اـب  نیا  تفگ  نومأـم  هدرکن . تناـیخ  شیوخ  تکلمم  دوخ و  رب  وت  لـثم  یـسک 
هتفیرف هک  یناسک  نمـض  رد  دنکب  ام  يرادمامز  تفالخب و  فارتعا  دنک و  توعد  نم  فرطب  ار  مدرم  ات  مدرک  دوخ  دهعیلو  ار  وا  درکیم 

مراذـگاو ار  وا  لاح  نامهب  رگا  مدیـسرت  تسا ، ام  قح  تفـالخ  تسین و  دـناهدوب  دـقتعم  اـهنآ  هچنآ  زا  زج  هک  دـنوش  هجوتم  دـناهدش  وا 
نیاب ار  وا  هک  نونکا  میشاب  هتشادن  عافد  تردق  هک  میوش  هجوتم  یتقو  دشابن و  نآ  يریگولج  ناکما  هک  دروآ  دوجوب  ام  ررض  رب  یفاکش 

یمارتحایب واب  تسین  حیحـص  میاهتخادنا  رطخب  ار  دوخ  وا  ندرک  گرزب  نیا  اب  میاهدومن و  شدروم  رد  هک  یهابتـشا  میاهدـناسر و  ماقم 
یلک روطب  هک  میشیدنایب  ياهراچ  سپـس  درادن  ار  ماقم  نیا  تقایل  وا  هک  دنمهفب  نینچ  مدرم  ات  میهاکب  شماقم  ردق  زا  مک  مک  دیاب  مینک 

نیئاـپ ار  شتمیق  ردـق  منکیم و  بوـلغم  ار  شناراـی  وا و  نم  راذـگاو  نمب  ار  وا  باوـج  هلداـجم و  تفگ  درم  نآ  دـیامن . عـفر  ار  وا  رطخ 
تفگ نومأم  تسین . ماقم  نیا  هتسیاش  هک  مدنامهفیم  مدرمب  مدادیم و  ياج  شدوخ  تلزنم  ماقمب و  ار  وا  مدیسرتیمن  امش  زا  رگا  مروآیم 

نک عمج  ار  نادنمشناد  نایـضاق و  ناهدنامرف و  زا  روشک  ناگرزب  تروص  نیا  رد  سپ  تفگ  تسین  رتبوبحم  مرظن  رد  يزیچ  راک  نیا  زا 
. ياهدرک یبوخ  راک  دـننکیم  لایخ  اهنآ  هکنیا  اب  مروایب  نیئاپ  ياهداد  واب  هک  ياهبترم  زا  منک و  تباـث  ار  وا  صقن  اـهنآ  لـباقم  رد  نم  اـت 

یماقم نامه  رد  دوخ  يولهپ  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دننک  توعد  یگرزب  سلجم  رد  ار  روشک  ناگتـسجرب  داد  روتـسد  نومأم 
ادتبا دهاکب  بانج  نآ  ماقم  زا  تشاد  میمـصت  هک  درم   173 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نامه  دناشن  دوب  هداد  واب  هک 

ياهفرح زا  دیوش  علطم  رگا  امش  دوخ  هک  يروطب  دنیامنیم  امش  فیصوت  دیجمت و  رد  هغلابم  دننکیم و  لقن  اهناتـساد  امـش  زا  مدرم  تفگ 
زا سپ  يدرک  اعد  امـش  دـمآیم  شدوخ  عقومب  هک  تسا  ندـمآ  ناراب  نامه  دـننزیم  فرح  هک  یعوضوم  لوا  دوب  دـیهاوخ  رفنتم  ناشیا 

نوـنکا هک  نینمؤـملا  ریما  نیا  تسین  يریظن  اـیند  رد  ار  امـش  هک  دـناهداد  رارق  هزجعم  امـش  يارب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  دـمآ  هک  امـش  ياـعد 
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یهد هزاجا  تسین  حیحـص  کنیا  داد  زایتما  ماقم  نیاـب  ار  امـش  ناـشیا  دـنراد  يرترب  دـنوش  هسیاـقم  اـیند  رد  یـسک  ره  اـب  رگا  دنرـضاح 
هک مریگب  ار  مدرم  ولج  مناوتیمن  نم  دومرف : اضر  ترضح  دنیامن . رشتنم  دراد  هشوگ  هیانک و  نینمؤملا  ریماب  هک  ار  بلاطم  نیا  نافابغورد 

تسود هک  يداد  حیضوت  هچنآ  اما  مرادن  شروش  فالتخا و  میمـصت  هچ  رگ  هتـشاد  ینازرا  نمب  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  زا  دننکن  تبحص 
عالطا هعقاو  نآ  زا  دوخ  داد و  قیدص  فسویب  رـصم  هاشداپ  هک  تسا  یماقم  هیبش  انیع  هداد  نمب  هک  یماقم  نیا  هدیناسر  ماقم  نیاب  ارم  وت 

هک یناراب  ياهتشاذگ  رتارف  ار  اپ  دوخ  دح  زا  ینکیم و  یگرزب  ياعدا  یلیخ  یسوم  رسپ  تفگ  هدش  ینابصع  عقوم  نیا  رد  بجاح  يراد .
میهاربا هزجعم  هکنیا  لثم  ياهدرک  گرزب  ردق  نیا  ياهتفرگ و  هزجعم  دوخ  يارب  ار  نآ  وت  ریخأت  میدقت و  نودب  دتـسرفیم  عقومب  دنوادخ 

اهرـس رب  دـندمآ و  دـناوخ  ارف  ار  اهنآ  هتخیمآ  مهرد  هدـش و  هدـیبوک  ياضعا  تفرگ و  تسدـب  ار  ناغرم  رـس  هک  ياهداد  ماجنا  ار  لـیلخ 
هدنز ار  تروص  لکش و  ود  نیا  اعدا  نیا  رد  یئوگیم  تسار  رگا  دندمآ  رد  زاورپب  ادخ  هزاجاب  هتفرگ  رـس  زا  یگدنز  زاب  دندش و  لصتم 

هک ینک  اعدا  یناوتیمن  دـیآیم  دوخ  عقوم  رد  هک  یناراب  اما  دوب  دـهاوخ  تسرد  ياهناـشن  هزجعم و  تقو  نآ  نادرگ  طلـسم  نم  رب  نک و 
رب دوب و  نومأم  یتشپ  يور  هک  درک  ریش  ود  شقنب  هراشا  بجاح  دناهتشاد . اعد  رد  تکرـش  امـش  اب  هک  یناسک  نآ  ای  هدمآ  امـش  ياعدب 

مالّـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع   174 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  دـندوب . مه  يوربور  ود  ره  تشاد و  هیکت  نآ 
ود نآ  عقوم  نیا  رد  دیراذگن . یقاب  وا  زا  يرثا  دـینک و  هراپ  هراپ  دـیریگب و  ار  تسپ  درم  نیا  رجافلا ) امکنود   ) دز دایرف  هدـش  نیگمـشخ 

دندیـسیل نیمز  يور  زا  ار  شنوخ  دندروخ و  ار  وا  دندرک  هراپ  هراپ  دوخ  ياهنادند  اب  ار  بجاح  دندش  ریـش  ود  هدرک و  ادیپ  مسجت  شقن 
یلو ای  دنتفگ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  دندرک  لصاح  تغارف  وا  راک  زا  هک  نیمه  دندوب  تفگـش  تریح و  رد  دندیدیم  هچنآ  زا  مدرم 
دـش شوهیب  مالک  نیا  ندینـش  زا  نومأم  دندرک . رفاک  نومأمب  هراشا  میروایم  زین  يرگید  نیا  رـس  رب  ار  الب  نیمه  یهدیم  روتـسد  هچ  هَّللا 
ریـش ود  زاب  دندرک  ار  راک  نیمه  دیایب  شوهب  ات  دنـشاپب  بالگ  وا  تروص  رـسب و  داد  روتـسد  دیتسیاب . دینک و  ربص  دومرف  اضر  ترـضح 

دندیـسرپ درک  دهاوخ  ارجا  هک  تسا  يریبدت  وا  هراب  رد  ار  ادخ  هن  دومرف : مینک ؟ قحلم  شتـسودب  مه  ار  ملاظ  نیا  دیهدیم  هزاجا  دـنتفگ 
. دندش شقن  ود  یتشپ و  هب  دنتشگرب  هبترم  ود  دیدوب  هک  روط  نامه  ناتدوخ  لوا  لحمب  دیدرگرب  دومرف  دیئامرفیم ، روتسد  هچ  ار  ام  سپ 

دعب دندرک  هراپ  هراپ  ار  وا  اهریش  هک  دوب  یسک  نامه  شروظنم  درک  عفر  نم  رس  زا  ار  نارهم  نب  دیمح  رش  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ  نومأم 
یهاوخب رگا  تسا  امش  رایتخا  رد  کنیا  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ناتدج  رایتخا  رد  تردق  نیا  درک  ضرع  اضر  ترـضحب 

تـساوخرد وت  زا  مدرکیمن و  هرظاـنم  دروـم  نیا  رد  وـت  اـب  متـساوخیم  ار  تفـالخ  رگا  دوـمرف  منکیم  يریگهراـنک  امـش  عـفنب  تفـالخ  زا 
ياهمدآ رگم  شقن  ود  نیا  دروم  رد  يدرک  هدـهاشم  هچناـنچ  ار  تاـقولخم  رئاـس  يرادربناـمرف  هداد  رارق  مراـیتخا  رد  دـنوادخ  مدرکیمن 

ماجنا هچ  ره  منکن و  هضراعم  وت  اب  هک  هداد  روتـسد  نمب  دراد و  يریبدـت  اهنآ  هراب  رد  دـنوادخ  یلو  دـننکیم  نایز  هچ  رگ  اهنآ  هک  نادان 
ات دوب  لیلذ  راوخ و  هتسویپ  سپ  نآ  زا  نومأم  دنک . راک  رـصم  نوعرف  رظن  ریز  دوب  رومأم  قیدص  فسوی  هچنانچ  دشاب  وت  رظن  ریز  مهدیم 

دیز نب  یسیع  نب  دمحا  نویع :  175 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  داد . ماجنا  اضر  ترضحب  تبسن  ار  دوخ  راک  هرخالاب 
رکش هک  یتسه  هک  وت  تفگ  نومأم  مهد . ماجنا  تسا  يرکش  ارم  هدب  هزاجا  تفگ  درم  نآ  مشکب  ار  يدرم  داد  روتسد  نمب  نومأم  تفگ 

مک هچ  رگ  يرگید  ندرک  رکـش  زا  يوش  عنام  هکنیا  زا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ارت  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ینک .
ۀمثره نویع : دشخبیم . ار  ناشیا  زین  دنوادخ  دننکیم  يرازگساپس  اهنآ  دنرادب  ار  وا  ساپـس  شناگدنب  دهدیم  روتـسد  دنوادخ  اریز  دشاب 
نومأم هناخ  نایم  دوب  هدش  روهشم  نانچ  مدیسر  نومأم  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میالوم  اقآ و  تمدخ  تفگ  نیعا  نب 
دامتعا دروم  نامالغ  نایم  مسرب . شتمدخ  هک  متساوخ  هزاجا  مدش و  دراو  تشادن  تحص  فرح  نیا  یلو  هتفر  ایند  زا  اضر  ترـضح  هک 

ات دوشیم  جراخ  حـیبص  مدـید  عقوم  نیا  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنمتدارا  عقاوب  هک  یملید  حـیبص  مانب : دوب  یـصخش  نومأم 
اب نومأم  ارم  تفگ : ارچ . متفگ : شرارـسا . رد  متـسه  نومأم  نانیمطا  دامتعا و  دروم  نم  ینادـیمن  رگم  همثره  تفگ : داتفا  نمب  شمـشچ 

لثم عمش  يدایز  زا  هک  دوب  هتـسشن  نشور  يرالات  رد  مدش  دراو  بش  لوا  ثلث  تساوخ  دوب  شدامتعا  دروم  هک  یناسک  زا  مالغ  رفن  یس 
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رد ام  زا  ریغ  سک  چیه  تفرگ  نامیپ  دهع و  تساوخ و  ار  ام  زا  رفنکی  رفنکی  تشاد . رارق  هنهرب  دولآرهز و  یئاهریشمش  وا  ولج  دوب  زور 
کی مادک  ره  تفگ : میدرک . دای  مسق  همه  دینکن  تفلاخم  دـیهد و  ماجنا  مداد  روتـسد  امـشب  هچ  ره  هک  دـیدنبب  نامیپ  تفگ : دوبن  اجنآ 

ياهریشمش دینکن  تبحص  چیه  وا  اب  تسا  باوخ  ای  هتسشن  ای  هداتـسیا  دیدید  رگا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هناخب  دیورب  دیرادرب  ار  ریـشمش 
دینادرگیمرب ار  شقاطا  شرف  دعب  دینک  طولخم  شناوختـسا  زغم  اب  ار  وا  يوم  تسوپ و  تشوگ و  نوخ و  دـیراذگب و  شرکیپ  هب  ار  دوخ 

مادک ره  يارب  نآ  نامتک  راک و  نیا  لباقم  رد  دیدرگیمرب  نم  شیپ  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  دینکیم  كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  ياهریشمش  مد  و 
ام  176 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  مهدـیم . یفاک  ياههرهب  مشاب  هدـنز  اـت  یلاـع و  غاـب  هد  مهرد و  هسیک  هد  اـمش 
ام هک  دـیوگیم  يزیچ  دـهدیم و  ناکت  ار  دوخ  تسد  تسا و  رتسب  رد  میدـید  میدـش  اضر  ترـضح  قاـطا  دراو  میتشادرب و  ار  اهریـشمش 

شنتشک يارب  ام  هک  تشاد  عالطا  ایوگ  مدرکیم  اشامت  هداتسیا  مدیـشکن  ریـشمش  نم  یلو  دندرک  هلمح  اهریـشمش  اب  نامالغ  میدیمهفیمن 
دیـسرپ دنتفر  نومأم  شیپ  دندیچیپ و  مهرد  ار  شرف  دوبن . رگراک  نآ  رد  ریـشمش  هک  دوب  هدیـشوپ  يزیچ  دوخ  ياهـسابل  ریز  رد  میئآیم 

رس اب  تسشن  دوخ  سلجمب  نومأم  حبص  کیدزن  دیئوگب  يزیچ  یـسکب  ادابم  تفگ : میداد  ماجنا  يداد  روتـسد  هچنآ  دنتفگ : دیدرک  هچ 
مدوب وا  اب  مهنم  دـنیبب  ار  اضر  ترـضح  ات  تفر  هنهرب  ياپ  اب  درک  تکرح  دـعب  دادـیم  ناشن  رادهیزعت  ار  دوخ  هدز  كاچ  نابیرگ  هنهرب و 

متفر تعرسب  نم  نیبب  ورب  دوز  تفگ  منادیمن . متفگ  وا ؟ دزن  تسیک  دیسرپ  داتفا  شمادنا  رب  هزرل  دینش  فرح  يادص  دش  هک  قاطا  دراو 
تسا ادخ  حیبست  زامن و  لوغـشم  بارحم  رد  رفنکی  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : تسا  حیبست  زامن و  لوغـشم  بارحم  رد  هتـسشن  میالوم  مدید 

یسانشیم ار  وا  وت  حیبص  تفگ : هدرک  نمب  ور  اهنآ  نایم  زا  دعب  ار  امش  دنک  تنعل  ادخ  دیداد  بیرف  ارم  تفگ : داتفا  هزرلب  تخـس  نومأم 
: دومرف دـش  دـنلب  ماما  يادـص  مدیـسر  هناخ  بردـب  هک  نیمه  تشگرب  نومأم  مدـش ، دراو  تفگ  حـیبص  دـناوخیم . زامن  تسیک  نیبب  ورب 

ُهَّللا َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  نک  تکرح  دومرف : مدروخ : نیمزب  ورب  نم  ياقآ  یلب  مدرکـضرع : حـیبص 
ریما اـی  متفگ : زیچ ؟ هچ  حـیبص  تفگ : هدـش  هایـس  راـت  بش  نوچ  شتروص  مدـید  نومأـم  شیپ  متـشگرب  َنوُِرفاـْکلا . َهِرَک  َْول  َو  ِهِروـُن  ُِّمتُم 

داد روتسد  تسب و  ار  دوخ  نابیرگ  عقوم  نیا  رد  تفگ ، ار  نانخس  نیا  نمب  دز و  ادص  ارم  تسا  هتسشن  هناخ  نایم  رد  مسق  ادخب  نینمؤملا 
تمدخ دعب  مدروآ  اجب  ار  ادخ  ساپس  رکش و  نم  تفگ  همثره  دمآ . شوهب  یلو  دوب  هدش  شوهیب  دیئوگب  تفگ : دنروایب . ار  شیاهـسابل 

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  تفگ  وتب  حیبص  هچنآ  ادابم  همثره  دومرف : دید  ارم  هک  نیمه  مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
رایـسب مدرک  ضرع  هدرک  نشور  ام  تبحم  تیالو و  رونب  ار  اهنآ  ياهلد  دنوادخ  ینادـیم  هک  ار  یناسک  رگم  یئوگب  يرگیدـب   177 ص :

خیش زا  نساحم  نویع و  باتک  رد  یضترم  دیس  دسرب . شعقوت  ات  درادن  رثا  ام  رد  اهنآ  هلیح  رکم و  مسق  ادخب  همثره  دومرف : سپس  بوخ 
نیب رد  دوب  وا  اب  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفریم  ناسارخب  نومأم  یتقو  هدش  تیاور  تفگ : هک  دنکیم  لقن  امهنع ) هَّللا  یـضر   ) دیفم

مدیـشیدنا امـش  نامدوخ و  هراب  رد  مدرک . فشک  ار  تقیقح  هرخالاب  ماهدرک  رکف  یعوضوم  کی  رد  نم  نسحلا  وبا  ای  تفگ : نومأم  هار 
. تسا اجیب  بصعت  هدوهیب و  راک  کی  دنراد  رگید  کی  اب  ام  نارادفرط  ناتسود و  هک  یفالتخا  تسا  یکی  هبترم  ماقم و  مدید  داژن  رظن  زا 

نیا نم  تفگ : نومأم  مشاب . تکاس  هن  رگ  مهدب و  ار  شباوج  یشاب  لیام  رگا  دراد  یباوج  نخس  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
هَّللا یلـص  یفطـصم  دّمحم  شربمایپ  دنوادخ  رگا  مهدیم  مسق  ادخب  ارت  دومرف : تفگ . یهاوخ  هچ  امـش  ممهفب  هکنیا  رگم  مدزن  ار  فرح 

ناحبس تفگ : یتسه ؟ یـضار  جاودزا  نیاب  ایآ  دنک  يراگتـساوخ  ارت  رتخد  دیایب و  اههپت  تشپ  نیمه  زا  دنک  هدنز  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نم رتخد  زا  ربمغیپ  هک  تسا  لالح  ایآ  منیبب  وگب  الاح  دومرف : دـشاب . هتـشادن  شرتخد  اب  ربمغیپ  جاودزاـب  لـیم  هک  تسه  یـسک  اـیآ  هَّللا !

هک دسیونیم : باتک  نامه  رد  دیرتکیدزن . ام  زا  ربمغیپ  هب  امـش  مسق  ادخب  تفگ : هاگنآ  درک  توکـس  ياهظحل  نومأم  دنک . يراگتـساوخ 
. دشاب هتشاد  نآرق  زا  يدهاش  هک  نک  لقن  میارب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتگرزب  درکضرع : اضر  ترـضحب  نومأم  يزور 

اضر ماما  ترضح  یناگدنز  هیآ . رخآ  ات  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هلهابم  هیآ  رد  هک  یتلیـضف  دومرف : اضر  ترـضح 
نانزب ریبعت  هیآ  رد  هک  مالّسلا  امهیلع  همطاف  اب  دروآ  دندوب  شدنزرف  ود  هک  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مرکا  ربمغیپ   178 ص : مالسلا ، هیلع 
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رتالاب و مرکا  ربمایپ  زا  سک  چـیه  هک  دـش  تباث  سپ  هیآ ، حیرـصت  تسا  ربمایپ  سفن  وا  هک  دروآ  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدـش 
ار نادـنزرف  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  رگم  تفگ : نومأم  ادـخ . مکحب  انب  دوب  دـهاوخن  رتالاب  ربماـیپ  سفن  زا  زین  یـسک  هجیتن  رد  تسین ، رترب 

روط نیا  ارچ  دـندروآ  ار  ناشرتخد  طقف  ناشیا  هک  تسا  عمج  ظفلب  زین  ءاسن  دروآ و  طقف  ار  شدـنزرف  ود  ربمغیپ  یلو  هتفگن  عمج  ظـفلب 
. دوشیمن تباث  يدومرف  لقن  هک  یتلیـضف  تروص  نیا  رد  يرگید  هن  دـشاب  ربمغیپ  دوخ  اعقاو  دوخ  سفن  ندـناوخ  ارف  زا  روظنم  هک  دـشابن 

يرگیدـب رما  هچناـنچ  ار  شدوخ  هن  دـناوخیم  ارف  ار  يرگید  ناـسنا  هکنیا  تهجب  تسین . حیحـص  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
نینمؤملا ریما  زا  ریغ  مرکا  ربمایپ  هک  یتروص  رد  دنک و  رما  شدوخب  دناوتیمن  هچنانچ  دناوخارف  ار  شدوخ  اعقاو  هک  تسین  تسرد  دنکیم 

تسا ناشیا  مه  دنکیم  حیرصت  هیآ  رد  دنوادخ  هک  یسفن  زا  روظنم  هک  دوشیم  تباث  درکن  توعد  هلهابم  رد  ار  يرگید  درم  مالّسلا  هیلع 
. تسین لاؤس  ياج  رگید  دش  هداد  حیحص  باوج  یتقو  تفگ : نومأم  هداد . صاصتخا  واب  نآرق  رد  ار  ماقم  نیا  و 

نیفلاخم اب  هرظانم  لیبق  زا  درکیم  اضر  ترضح  هب  برقت  يارب  نومأم  هک  یئاهراک  مهدزناپ  شخب 

رد اهنآ  اب  درکیم و  عمج  ار  تیب  لها  نیفلاخم  دادـیم و  لیکـشت  هرظانم  سلاجم  نومأم  تفگ : دامح  نب  قاحـسا  ج 2 ص 184 - نویع :
هیلع اضر  ترضحب  کیدزن  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  ات  درکیم  ثحب  هباحص  مامت  زا  وا  يرترب  نینمؤملا و  ریما  بلاط  یبا  نبا  یلع  تماما  هراب 

وا زج  دـیروخن  ار  وا  ياـهراک  لوگ  دومرفیم  تشاد  داـمتعا  اـهنآب  هک  یناتـسود  باحـصاب و  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـیامن  مالّـسلا 
مثکا نب  ییحی  زا  تفگ : دیز  نب  دامح  نب  قاحسا  نویع : دسر . ارف  نامز  نآ  ات  منک  ربص  دیاب  مرادن  ياهراچ  تشک  دهاوخن  ارم  يرگید 

. میامن راضحا  ار  لالدتسا  مالک و  ملع  نادنمشناد  زا  یهورگ  ثیدح و  لها  زا  یهورگ  داد  روتسد  نمب  نومأم  تفگ : هک  مدینش  یـضاق 
نومأمب مهدب ، عالطا  نومأمب  نم  ات  دنشاب  راظتنا  قاطا  نابهگن و  رالات  رد  متفگ  اهنآب  مدرک  عمج  رفن  لهچ  دودح  رد  هتسد  ود  ره  زا  نم 

نیب زورما  مهاوخیم  نم  تفگ : سپس  دومن  تفطالم  درک و  تبحص  اهنآ  اب  یتعاس  دندش  دراو  منک . دراو  ار  اهنآ  داد  روتسد  مداد  عالطا 
دوخ ياهشفک  دیشاب و  دازآ  دهد  ماجنا  ار  دوخ  تجاح  دورب  دراد  تجاح  ياضقب  جایتحا  سک  ره  مهد  رارق  تجح  ار  ادخ  امش  دوخ و 

ص: مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـنداد . ماجنا  درک  هیـصوت  نومأم  هچنآ  دـیراذگب . رانک  ار  شیوخ  يادر  دـیروآرد و  ار 
داقتعا دوخ و  بظاوم  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  میامن  مامت  امـش  رب  ار  تجح  منک و  هرظانم  امـش  اـب  اـت  ماهدروآ  ار  امـش  نم  تفگ : هاـگنآ   180

شتآ زا  درک  اعدا  هک  سک  ره  لطاب  کی  ندرک  در  اب  دوش و  ییوگ  تقیقح  زا  عناـم  ار  امـش  نم  تیعقوم  ماـقم و  اداـبم  دیـشاب  شیوخ 
ینامرفان تیصعم و  هلیسوب  درک  کیدزن  یقولخم  هب  ار  دوخ  سک  ره  هک  وا  يرادربنامرف  رد  دینک  کیدزن  ادخب  ار  دوخ  دیـسرتب و  منهج 

ناسنا نیرتهب  یلع  هک  مدـقتعم  نم  دـینک . هرظانم  نم  اب  دوخ  لقع  شوه و  ورین و  مامت  اب  دـنادرگیم  طلـسم  وا  رب  ار  صخـش  ناـمه  ادـخ 
امش زا  نم  دیتسه  لیام  دیئامن  در  لیلد  اب  هن  رگ  دینک و  قیدصت  تسا  حیحص  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  تسا 

باختنا ار  رفنکی  یلو  دینک  لاؤس  تفگ : مینکیم . لاؤس  ام  دنتفگ  ثیدح  ءاملع  دیسرپب . نم  زا  امـش  دیهاوخیم  منک ، لاؤس  دروم  نیا  رد 
یکی دیئامن . حالصا  امش  داد  خر  صخش  يارب  یهابتشا  رگا  دروآیم و  ار  دوخ  لیلد  تشاد  یفاضا  لیلد  يرگید  صخش  هچنانچ  دیئامن 

هک هدـش  لقن  ربمغیپ  زا  دـنراد  فارتعا  نآ  رب  مامت  هک  یتیاور  اریز  تسا  رکب  وبا  ربمغیپ  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  میئوگیم  ام  تفگ : اـهنآ  زا 
همه ای  تسا  دایز  اهتیاور  تفگ : نومأم  دیـشاب . رمع  رکب و  ابا  نم  زا  دعب  رفن  ود  وریپ  رمع » رکب و  یبا  يدـعب  نم  نیذـلاب  اودـتقا  : » دومرف

زا یخرب  اریز  دشاب  لطاب  همه  تسا  مزال  دشاب  تسرد  همه  هچنانچ  لطاب . یخرب  حیحـص و  یـضعب  ای  لطاب و  همه  ای  تسا  حیحـص  اهنآ 
سپ دـشاب  لـطاب  همه  اـی  حیحـص  همه  تسین  نکمم  نوـچ  دوریم . نیب  زا  نید  دـشاب  لـطاب  همه  رگا  تـسا ، رگید  ضعب  ضیقن  تاـیاور 

هچناـنچ دومن  داـقتعا  نآ  رد  ناوتب  اـت  دوش  تاـبثا  یلیلد  هلیـسوب  دـیاب  یتیاور  ره  تروص  نیا  رد  تسا  لـطاب  یـضعب  حیحـص و  یـضعب 
لیلدـب تسا  هارمه  شدوخ  اب  نآ  نالطب  لیلد  هک  تسا  یتایاور  زا  وت  تیاور  نیا  رتهب . هچ  دـشاب  نآ  تحـص  رد  لـیلد  تیاور  نومـضم 

نیا  181 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  اریز  دنکیمن  فیلکت  لاحم  راکب  ار  اهنآ  تسا  مدرم  نیرتوگتـسار  ربمغیپ  هکنیا 
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، تسا نکمم  ریغ  نیا  دنـشاب  درفکی  رگید  کی  زا  زیامتم  درف  ود  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دنتـسه  ناـسکی  تاـهج  ماـمت  زا  اـی  درم  ود 
یکی زا  رگا  دوشیم  لاحم  فیلکت  ماجنا  نوچ  ود  ره  يوریپ  تسا  حیحـص  هنوگچ  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  رگید  کـی  اـب  اـهنآ  هچناـنچ 
یباب رمع  درمشب  دازآ  ار  اهنآ  رمع  دومن  ریسا  ار  هدز  لها  رکب  ابا  هک  تسنیا  ود  نآ  فالتخا  لیلد  تسا . يرگید  اب  تفلاخم  ینک  يوریپ 

وبا ار  راک  نیا  دومن  مارح  ار  هعتم  رمع  دیزرو  عانتما  رکب  ابا  دـشکب  هربون  نب  کلام  نوخ  ماقتناب  ار  وا  دـیامن و  لزع  ار  دـلاخ  تفگ  رکب 
. دادـن ماجنا  ار  لمع  نیا  رمع  درک  نییعت  نیـشناج  دوخ  يارب  رکب  ابا  درکن  رکب  ابا  داد  لیکـشت  تفـالخ  يارب  اـیاطع  رتفد  رمع  درکن  رکب 

رکب ابا  متفرگیم  دوخ  يارب  یتسود  رگا  الیلخ » رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذـختم  تنک  ول  : » دومرف ربمغیپ  تفگ : نادنمـشناد  زا  رگید  یکی 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  روط  نیا  ناتدوخ  تایاور  اریز  تسین  حیحـص  نیا  داد : باوج  نومأم  مدومنیم . باـختنا  ار 
دوـخ يردارب  يارب  ار  وـت  دوـمرف : درک  لاؤــس  دوــخ  نتــشادهگن  زا  یلع  تشادــهگن  ار  یلع  داد و  رارق  يردارب  دوــخ  باحــصا  نـیب 

ربمغیپ زا  دعب  مدرم  نیرتهب  تفگ : ربنم  يور  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ : موس  رفن  تسا . لطاب  يرگید  دشاب  حیحـص  مادک  ره  ماهتـشادهگن 
هبترم صاع و  نب  ورمع  هبترم  کی  تسنادیم  مدرم  نیرتهب  ار  ود  نآ  رگا  ربمغیپ  اریز  تسا  لاحم  نیا  تفگ : نومأم  تسا . رمع  رکب و  وبا 

ایند زا  ربمغیپ  دومرف  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیامرف  تیاور  نیا  بذک  دـهاوش  زا  دادـیمن . رارق  اهنآ  رب  ریما  ار  دـیز  نب  ۀـماسا  رگید 
هیلع اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مدرک . ربص  دندرگنرب  نید  زا  مدرم  هکنیا  هطـساوب  یلو  مدوب  رتهتـسیاش  شماقمب  دوخ  نهاریپ  نم  تفر 

زا دعب  اهنآ و  زا  لبق  مدرک  شتـسرپ  ار  ادخ  هکنیا  اب  دننم  زا  رتهب  ود  نآ  اجک  دومرف  هک  ترـضح  نآ  رگید  شیامرف  182 و  ص : مالسلا ،
هیلع یلع  منکیم  خـسف  ار  وا  تعیب  نم  دریگب  سپ  ار  دوـخ  تعیب  سک  ره  تفگ  تسب و  ار  دوـخ  هناـخ  رد  رکب  اـبا  تفگ : يرگید  اـهنآ .

ناتدوخ اریز  تسا  لطاب  نخس  نیا  تفگ : نومأم  دیامن . تمورحم  ماقم  نیا  زا  دناوتیم  سک  هچ  هتشاد  مدقم  ار  وت  ربمغیپ  دومرف : مالّـسلا 
شنفد بش  درک  تیصو  وت  اب  نآ  دومن و  يراددوخ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تشذگرد  زا  دعب  ات  رکب  ابا  اب  تعیب  زا  یلع  هک  دینکیم  تیاور 

تسناوتیم هنوگچ  دوب  هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  رکب  ابا  ربمغیپ  رگا  رگید  تهج  زا  دننکن . ادیپ  روضح  شاهزانج  عییشت  رد  اهنآ  ات  دنیامن 
. هدیبع وبا  رمع و  مدنسپیم  ار  رفن  ود  نیا  زا  یکی  ربمغیپ  ینیـشناج  يارب  نم  يراصنا  درم  نآ  هب  تفگیمن  رگید  دیامن  خسف  ار  دوخ  تعیب 
زا درک  ضرع  هشیاع  دومرف : دـنرتبوبحم  امـش  دزن  ناـنز  زا  کیمادـک  درک : ضرع  ربمغیپ  هب  صاـع  نب  ورمع  تفگ : يرگید  دنمـشناد 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دیاهدرک  تیاور  ناتدوخ  اریز  تسا  لطاب  زین  نیا  تفگ  باوج  رد  نومأم  شردـپ . دومرف : نادرم 
. دش دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروخب ، اذـغ  نیا  زا  ات  ناسرب  ار  دوخ  هدـنب  نیرتبوبحم  ایادـخ  راب  تفگ : دوب  هدراذـگ  لباقم  رد  ینایرب  غرم 

رمع رکب و  اـبا  رب  ارم  سک  ره  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ : نادنمـشناد  زا  يرگید  تسا ؟ حیحـص  امـش  تیاور  ود  نیا  زا  کـی  مادـک 
تروص نیا  رد  تسین  مزال  وا  رب  ّدـح  هک  یـسک  هب  دـنزب  هنایزات  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ : نومأم  منزیم . ارتفا  دـح  ار  وا  دـهد  تلیـضف 

« مکریخب تسل  مکتیلو و  : » تفگ رکب  ابا  هک  دیاهدرک  تیاور  ناتدوخ  امـش  تسین  غورد  ایآ  لیـضفت  نیا  هدومن و  ادخ  نامرف  اب  تفلاخم 
رد یلع  ای  شدوخب  تبسن  رکب  وبا  دنتـسه  رتوگتـسار  وت  دزن  رفن  ود  نیا  زا  کیمادک  متـسین  رتهب  امـش  زا  هکنیا  اب  ماهدش  امـش  رب  ریما  نم 

یحوب رگا  ار  عوضوم  نیا  هدـیمهف  اجک  زا  وگغورد  ای  تسا  وگتـسار  راتفگ  نیا  رد  رکب  وبا  تسا . ضقانتم  ثیدـح  هکنیا  اب  رکب  وبا  هراب 
دـشاب وـگغورد  هک  یتروـص  رد  تسا  ینادرگرـس  ریحت و  رظن  لاـیخ و  هک  تـسوا  یـصخش  رظن  رگا  تـسا  هدـش  عـطق  یحو  هـک  دـشاب 

هک یسک  ددرگ  ناناملسم  دودح  ماکحا و  يدصتم  یئاوشیپ و  رادهدهع  تسا  لاحم   183 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 
وبا ۀنجلا ) لها  لوهک  ادیـس  رمع  رکب و  وبا  : ) دومرف هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تفگ : يرگید  دـشاب . وگغورد 
هریپ هک  هدش  تیاور  تسین . يریپ  تشهب  رد  اریز  تسا  لاحم  ثیدح  نیا  دادباوج  نومأم  دنتسه  تشهب  ياهدرمریپ  ياقآ  ود  رمع  رکب و 
يراج شیاهکشا  دنوشیمن  لخاد  اهنزهریپ  تشهب  رد  دومرف : بانج  نآ  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  رد  هیعجشا  نز 

یتقو دینکیم  لایخ  امش  رگا  «. 1  » ًاباْرتَأ ًابُرُع  ًاراْکبَأ  َّنُهاْنلَعَجَف  ًءاْشنِإ  َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  دومرف : لوسر  ترـضح  دش 
ماما هراب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دیاهدومن  تیاور  ناتدوخ  دومن  دـهاوخ  ناوج  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنوش  تشهب  لخاد 
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ناناوج ياقآ  ود  اهنآ  امهنم » ریخ  امهوبا  نیرخآلا و  نیلوالا و  نم  ۀنجلا  لها  بابش  ادیس  امهنا  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
هدومرف هدش  تیاور  ربمغیپ  زا  تفگ : يرگید  دنمشناد  تسا . ود  نآ  زا  رتهب  ناشردپ  دنیایب و  دعب  هک  یناسک  ناینیـشیپ و  زا  دنتـشهب  لها 
دنوادخ اریز  تسین  حیحص  زین  نیا  تفگ : نومأم  دشیم . ثوعبم  رمع  مدشیمن  يربمغیپ  هب  ثوعبم  نم  رگا  رمع » ثعبل  ثعبا  مل  ول  : » تسا

ْنِم َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  ِهِدـَْعب و  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  دـیامرفیم :
ناربمغیپ ریاس  حونب و  هک  يروط  نامه  میدومن  یحو  وت  يوسب  ام  لوا - هیآ  همجرت  هصالخ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون 

. میرم نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  وت و  زا  مه  میتفرگ  ناربمغیپ  زا  نامیپ  هک  ناـمز  نآ  دـیامرف : یم - مود  هیآ  رد  میدرک . یحو 
سک نآ  184 و  ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوش  هتخیگنارب  دناهتفرگن  توبن  نامیپ  وا  زا  هک  یـسک  تسا  نکمم  ایآ 

دنوادخ دومرف : درک  مسبت  هدومن  یهاگن  رمعب  هفرع  زور  رد  ربمغیپ  تفگ : نادنمشناد  زا  يرگید  دوشن . ثوعبم  دناهتفرگ  وا  زا  نامیپ  هک 
ءزج شربمغیپ  هک  یتروص  رد  تسا  لاحم  مه  نیا  تفگ  نومأم  درک . راختفا  اـهنت  رمع  هب  دومن و  تاـهابم  شناگدـنب  ماـمتب  هبترم  کـی 

يادص هجوتم  هاگان  مدش  تشهب  لخاد  دومرف  ربمغیپ  دـنیوگیم  هک  تسین  رگید  تیاور  نآ  زا  رترادهدـنخ  تیاور  نیا  دـشاب  مدرم  مومع 
دیئوگیم امـش  تسا  رکب  وبا  زا  رتهب  یلع  دـیوگیم : هعیـش  هتفر  تشهبب  نم  زا  رتدوز  لالب  رکب  وبا  مالغ  مدـید  مدرک  هاگن  مدـیدرگ  نیلعن 

نیمه ناطیـش  دیئوگیم  هک  يرگید  تیاور  دوب . دهاوخ  رتهب  هتبلا  دور  تشهبب  رتدوز  هک  سک  نآ  اریز  تسا  ربمغیپ  زا  رتهب  رکب  وبا  مالغ 
« یلعلا قینارغلا  نهنأ   » تخادنا ربمغیپ  نابزب  امـش  هتفگب  انب  ناطیـش  نامه  هک  یتروص  رد  دیامنیم  رارف  دنکیم  ار  رمع  دوجو  ساسحا  هک 

تاجن یسک  رمع  زج  دوش  لزان  باذع  رگا  دومرف : ربمغیپ  تفگ : يرگید  دنمشناد  دنکیم . يراج  رفک  ربمغیپ  نابزب  یلو  دیسرتیم  رمع  زا 
نایم رد  وت  یتقو  ات  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  دیامرف : یم - دنوادخ  اریز  تسا  نآرق  فلاخم  نیا  دادـباوج  نومأم  تفای . دـهاوخن 

یهاوگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : يرگید  دیاهداد . رارق  ربمغیپ  دننام  ار  رمع  دومن  دـهاوخن  باذـع  ار  اهنآ  یـشاب  تما 
هک يروط  نآ  دـشاب  حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  تفگ : نومأـم  دـنوریم ، تشهبب  هک  تسا  ياهباحـص  رفن  هد  زا  یکی  رمع  هک  تسا  هدومن 

لها وت  دشاب  هدومرف  رمعب  ربمغیپ  هک  یتروص  رد  متـسه ؟ نیقفانم  زا  نم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادـخب  ارت  تفگیمن  هفیذـح  هب  رمع  دـیئوگیم 
تسا هدرکن  لوبق  یئوگتسرد  هب  ار  ربمغیپ  هدومن و  قیدصت  ار  هفیذح  نیا  فصو  اب  دیامن  شاهیکزت  هفیذح  ات  دنکن  قیدصت  ار  وا  یتشهب 

يرگید دراد . ضقانت  رگید  کی  اب  ربخ  ود  نیا  دسرپیم  هفیذـح  زا  ارچ  سپ  هدرک  قیدـصت  ار  ربمغیپ  نخـس  رگا  تسا  نید  فالخ  نیا 
مه وا  دنتشاذگ  ار  رکب  وبا  نم  ياجب  مدوب  رتنیگنس  نم  دنتشاذگ  رگید  فرط  رد  ار  متما  وزارت و  فرطکی  رد  ارم  هدومرف  ربمغیپ  تفگ :

نومأم دنتشادرب . ار  وزارت  دش  رتنیگنس  زین  وا  دنتشاذگ  ار  رمع  سپس  دش   185 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  رتنیگنس 
تـسرد تسا  مولعم  هک  دـشاب  مسج  ظاحل  زا  رگا  تداـبع ، رظن  زا  اـی  دـناهدش و  رتنیگنـس  مسج  رظن  زا  اریز  تسا  لاـحم  مه  نیا  تفگ :

اب اهنآ  هنوگچ  یلو  تسا  یفرح  نیا  دـشاب  ود  نآ  حـلاص  لامعا  هطـساوب  ینیگنـس  رگا  تسین و  تما  زا  رتنیگنـس  اهنآ  مسج  اریز  تسین 
ایآ تفگ : نومأم  حلاص  لمعب  دادباوج  رفنکی  دـننکیم  ادـیپ  زایتما  رگید  کی  زا  مدرم  زیچ  هچ  هب  دیـسرپ  دـنباییم . تلیـضف  لمع  نتـشادن 

لمع رترب  صخـش  زا  رتشیب  يرگید  نآ  ربمغیپ  تشذـگرد  زا  دـعب  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رب  يرترب  تلیـضف و  ربمغیپ  ناـمز  رد  هک  یـسک 
هزور جح و  داهج و  ربمغیپ  باحـصا  زا  رتشیب  هک  نامز  نیا  رد  ار  یناسک  دیباییم  ناتدوخ  دسریم  دییوگب  رگا  دسریم  واب  زاب  ایآ  دیامن 

. دسریمن دراد  يرترب  ربمغیپ  نامز  رد  هک  یـسک  نآ  ماقمب  دشاب  هتـشاد  يرترب  زورما  هک  یـصخش  دندومن  فارتعا  همه  دنراد  هقدـص  و 
تیاور یلع  لئاضف  رد  رادقم  هچ  دـیئامنیم  سابتقا  اهنآ  زا  ار  ناتنامیا  نید و  هک  یناسک  دـینک  تقد  هکنیا  رگید  لیلد  دومن  هفاضا  نومأم 

دایز رایـسب  ءازجا  زا  ءزج  کیب  رگا  دناهدومن  لقن  هدش  هداد  تراشب  رفن  هد  نآ  هراب  رد  هک  یلئاضف  دـیئامن  هسیاقم  سپـس  دـناهدومن  لقن 
اهنخس نینچ  رگید  دینک  يوریپ  دوخ  نایاوشیپ  زا  سپ  دش  رتشیب  رایسب  یلع  لئاضف  هچنانچ  تسا  تسرد  امش  فرح  دیسر  یلع  لئاضف 

مامت ار  دوخ  تالاؤس  ام  دـنتفگ  دـیدش  تکاس  ارچ  تفگ : نومأم  دـندومن  رایتخا  توکـس  هتخادـنا  ریزب  رـس  همه  عقوم  نیا  رد  دـیئوگن .
اریز ندروآ  مالـساب  تقبـس  دنتفگ : هدشیم  بوسحم  لامعا  نیرتهب  لمع  هچ  تثعب  لوا  رد  دـیئوگب  منکیم  لاؤس  نم  الاح  تفگ : میدرک 
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ماما ترـضح  یناگدنز  دنیادخ . هاگـشیپ  برقم  دنراد  نامیا  تقبـس  هک  یئاهنآ  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  دیامرفیم : دنوادخ 
دروآ و نامیا  هک  دوب  هدـشن  غلاب  زونه  وا  دـنتفگ : باوج  رد  هدروآ  نامیا  یلع  زا  رتدوز  یـسک  ایآ  دیـسرپ   186 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 

قرف نامیا  ود  نیا  نیب  تسا و  هجوت  دروم  نامیا  عون  نیا  تفریذپ  ار  مالـسا  يریپ  لاح  رد  رکب  وبا  یلو  دوشیمن  يراج  یمکح  شنامیاب 
ربمغیپ توعدب  ای  دوب  ادخ  بناج  زا  ماهلا  هلیسوب  بلاط  یبا  نب  یلع  مالسا  ایآ  دیسرپ  داد  خساپ  قیرط  نیدب  ار  لاکـشا  نیا  نومأم  تسا .
توعد ار  وا  ربمغیپ  رگا  دیدرگ  لزان  وا  رب  لیئربج  دشن  ماهلا  ربمغیپ  هب  نوچ  دیاهداد  تیزم  ربمغیپ  رب  ار  وا  دومن  ماهلا  ادـخ  دـییوگب  رگا 
تـسا ادخ  هتفگ  فالخ  نیا  هدوب  شدوخ  هاوخلدب  دـییوگب  رگا  ادـخ  فرط  زا  ای  هدرک  توعد  ار  یلع  شدوخ  فرط  زا  ای  دومن  مالـساب 

ار وا  دنوادخ  رگا  دـیوگیمن ، نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  دـیامرفیم : رگید  هیآ  و  َنیِفِّلَکَتُْملا » َنِم  اَنَأ  ام  َو  : » هدومرف هک 
زایتما نیاب  اههچب  مامت  ناـیم  زا  ار  یلع  تساـهزار  ماـمت  ياـناد  هک  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـیامن  توعد  مالـساب  ار  یلع  هک  هدرک  رما 

هک دیامن  يراکب  فیلکت  ار  شاهدـنب  دـنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  دـیئامرفب  رگید ، لیلد  هتخانـشیم . بوخ  ار  وا  نوچ  تسا  هداد  صاصتخا 
هیلع هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دنکیمن  فیلکت  دیئوگب  هچنانچ  دیاهدش  رفاک  تسا ، نکمم  دیئوگب  رگا  دهد  ماجنا  دـناوتن 
تهج زا  دوشیمن و  هتفریذپ  غولب  مدع  یکچوک و  هطـساوب  شنامیا  هکنیا  اب  دیامن  توعد  نامیاب  ار  یلع  هک  دـهدب  روتـسد  ملـس  هلآ و  و 

نیا هدومنن  توعد  دـیئوگب  هچنانچ  دـیامنب  یلع  زا  يوریپ  ات  هدومن  توعد  ار  دـنواشیوخ  ریغ  اـی  دـنواشیوخ  زا  يرگید  يهچب  اـیآ  رگید 
لمع مادک  دیئوگب  دیسرپ  سپس  دشاب . اراد  اهنت  ار  تلیضف  نیا  برع  نادنزرف  مامت  نیب  زا  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  صوصخم  زایتما 
یلع هزادناب  رفن  هد  نآ  زا  یکی  يارب  داهج  هقباس  ایآ  دیسرپ  نومأم  ادخ . هار  رد  راکیپ  دنداد  باوج  دوب  رتهب  مالـسا  ردص  رد  نامیا  دعب 
هتشک رافک  زا  رفن  دنچ  تصش و  ردب  گنج  رد  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع   187 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  بلاط  یبا  نب 
ریبدـت ناور  تخت  رد  ربـمغیپ  اـب  رکب  وبا  تفگ : رفنکی  ناناملـسم . ریاـس  ار  رفن  لـهچ  تشک و  یلع  اـهنت  ار  رفن  دـنچ  تسیب و  هک  دـندش 
ترضح اب  ای  ربمغیپ  نودب  دومنیم  ار  گنج  ریبدت  اصخش  ناور  تخت  رد  ایآ  یتفگ  زیگنا  تفگـش  ینخـس  تفگ  نومأم  دومنیم . گنج 

هانپ تفگ : باوج  رد  ییامنیم  باختنا  ار  قش  مادـک  تشاد  جاـیتحا  وا  حالـص  دـیدباوص و  هب  ربمغیپ  اـی  دوب و  کیرـش  ریبدـت  رد  لوسر 
هچ سپ  تفگ : نومأم  تشاد . جایتحا  رکب  ابا  هب  ترضح  نآ  ای  ربمغیپ و  تکرـش  اب  ای  درکیم  ریبدت  ییاهنت  هب  میوگب  هکنیا  زا  ادخب  مربیم 

نیدهاجم رب  يرترب  دیوج  فلخت  گنج  زا  سک  ره  دیاب  تسا  گنج  زا  يریگهشوگ  هب  تلیضف  رگا  ناور  تخت  رد  ندوب  تسا  یتلیضف 
َو ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَی  ـال  دـیامرفیم : دـنوادخ  هکنیا  اـب  دـشاب  هتـشاد 

َنیِدِعاْقلا یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  ینْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  ًۀَجَرَد  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأ 
َو هیآ  نیاـب  مدیـسر  اـت  مدـناوخ  ار  یتأ  لـه  هروس  ناوخب  تفگ  نمب  نومأـم  عقوم  نیا  رد  دـیوگیم : داـمح  نب  قاحـسا  «. 1  » ًاـمیِظَع ًارْجَأ 

هیلع یلع  هک  ياهدینش  ایآ  درک  لاؤس  ًاروُکْشَم  ْمُُکیْعَس  َناک  َو  هروس  زا  تمـسق  نیا  ات  ًاریِـسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی 
اذغ نیا  ًاروُکُش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  دشاب  هتفگ  اهنآب  دومن  ماعطا  ار  ریسا  میتی و  ریقف و  هک  یعقوم  رد  مالّـسلا 
ماما ترـضح  یناگدنز  نایب  هروس  رد  دنوادخ  هچنانچ  میرادن  عقوت  امـش  زا  يرکـشت  یـشاداپ و  چیه  میهدیم  ادخ  هار  رد  طقف  امـشب  ار 
تهج نیا  زا  دوب  هاگآ  یلع  تین  بلق و  زا  دنوادخ  تفگ : نومأم  ماهدینـشن . نم  هن  مداد  باوج  دـیامرفیم   188 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 

تشهب فیصوت  رادقم  نیا  رگید  ياج  کی  نآرق  رد  دنوادخ  ایآ  هدروآ  نآرق  رد  ار  تمسق  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تین  ندناسانـش  يارب 
هک یلع  يارب  زا  تسیرگید  تلیضف  نیا  تفگ : نومأم  هن . مداد  باوج  هرقن ، دننام  نیرولب  ياههشیـش  ۀضف » نم  ریراوق   » لیبق زا  هدومن  ار 

: تفگ نومأم  منادیمن . متفگ  دوشیم ؟ هرقن  زا  هشیـش  روطچ  ینادیم  دیـسرپ  هدومن  فصو  ار  تشهب  رادـقم  نیا  وا  یـصاصتخا  هروس  رد 
هدـهاشم جراخ  زا  دـشخردیم و  اهنآ  لخاد  تسا  دیفـس  هرقن  دـننام  هک  تسا  فافـش  ياهزادـناب  نیرولب  ياهفرظ  هک  تسا  نیا  شروظنم 

دنوریم دنک  اهرتش  هک  نونکا  ریراوقلاب » کقوس  ادیور  : » دومرفیم هشجنا  هب  هک  تسا  ربمغیپ  شیامرف  دننامیب  وا  رظن  زا  هیآ  نیا  دوشیم 
برع نخس  نیا  اب  هدومن  هیبشت  هشیش  هب  افص  تفاطل و  رظن  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  اهنز  شروظنم  ناوخب  یناوخیم  اههشیـش  يارب  هک  يزاوآ 
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تسا و بسا  يوردنت  زا  هیانک  متفای ، یئایرد  ار  نآ  مدش  هحلط  یبا  بسا  رب  راوس  ارحب » هتدجوف  ۀـحلط  یبا  سرف  تبکر  : » دـنیوگیم هک 
دراو وا  رب  گرم  یئوگ  هک  تسنیا  شروظنم  ٌظِیلَغ  ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو  دیامرفیم : هک  هیآ  نیا 

تـشهب رد  رفن  هد  نآ  دندقتعم  هک  یتسین  یناسک  زا  زین  وت  قاحـسا  تفگ : نمب  دعب  دریمیم . دوب  هدمآ  رگا  هدماین  گرم  هکنیا  اب  دوشیم 
دوشیم رفاک  نخس  نیا  هب  هن  ای  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  منادیمن  دیوگب  رفنکی  رگا  وت  رظنب  تفگ : نومأم  ارچ . مداد  باوج  « 1 « ؟ دنتسه
یناگدنز دوشیم . رفاک  یلب  متفگ : دوشیم . رفاک  هن  ای  تسا  نآرق  زا  هیآ  نیا  منادیمن  صخـش  نامه  دـیوگب  رگا  دیـسرپ  هن  مداد  باوج 

هدومن نمب  ور  نومأم  ددرگیم  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  يرتشیب  تلیضف  ثعاب  نیا  تفگ : نومأم   189 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 
زا اریز  دیدرگ  راکـشآ  وت  هزیتس  تجاجل و  تفگ : نومأم  يرآ . متفگ : تسا ؟ حیحـص  وت  دزن  رد  نایرب  هدنرپ  ثیدـح  ایآ  قحـسا  تفگ :

. دشن هتفریذپ  شاهتـساوخ  ای  دمآ و  وا  شیپ  ادـخ  قلخ  نیرتبوبحم  دومن  تساوخرد  ربمغیپ  هک  يروط  نامه  ای  تسین  جراخ  هجو  هس  نیا 
تشاد رارق  شتبحم  دروم  رتشیب  دوب  رتمک  شتلیـضف  هک  سک  نآ  یلو  تخانـشیم  ار  شاهدنب  نیرتتلیـضف  اب  دنوادخ  هکنیا  رگید  هجو 

هدنب مادک  دنادیمن  دنوادخ  یئوگب  هکنیا  موس  هجو  دراد .) تلیضف  وا  رب  رکب  وبا  نادنمشناد  نآ  رظنب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  روظنم  )
دنوادخ متفگ  سپس  متخادنا  ریزب  رس  یتدم  دیوگیم  قاحـسا  ییامنیم  باختنا  ار  کی  مادک  تمـسق  هس  نیا  زا  دراد  يرگید  رب  تلیـضف 

زایتما دنوادخ  دینکیم  هظحالم  هچنانچ  «. 1  » انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  دـیوگیم : رکب  وبا  هراـب  رد 
نآرق رد  رگم  تسا  مک  نآرق  تغل و  هراب  رد  امـش  عالطا  ردـقچ  منکیم  بجعت  تفگ : نومأم  دـهدیم . رکب  وبا  هب  ار  ربمغیپ  اب  تبحاـصم 

نیا رد  دنکیم . تباث  شیارب  یتلیضف  هچ  دشاب  ربمغیپ  بحاصم  رکب  ابا  هکنیا  هداد  رارق  نمؤم  اب  بحاصم  ار  رفاک  دنوادخ  هک  ياهدناوخن 
شبحاصم صخـشب  تفگ : اًلُجَر  َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاـق  دـیامرفیم : هیآ 

هچنانچ دومن ، هتـسارآ  يدرم  ارت  دیرفآ و  هفطن  زا  سپـس  كاخ و  زا  ارت  هک  یـسکب  تبـسن  يدش  رفاک  درکیم  وگتفگ  وا  اب  هک  یلاح  رد 
یناگدنز هداد  رارق  دوخ  بحاصم  ار  شیوخ  بسا  یلذه  رعـش  نیا  رد  تسا  هداد  رارق  نمؤم  بحاصم  ار  رفاک  صخـش  دـینکیم  هظحالم 

راک نیمه  رعش  نیا  رد  زین  يدزا  قرشملاب  ةریصب  ءادرلا  تحت  ۀیشحو  یبحاص  تودغ و  دقل  190 و  ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 
ار یتلیـضف  ربمغیپ  اب  یـصخش  ندوب  بحاصم  اهنت  سپ  لکیه  ناـجه  نم  مئاوقلا  ضحم  یبحاـص  هیف و  شحولا  توعد  دـقل  و  هدرک : ار 

رادرکدب راکوکین و  اب  دـنوادخ  اریز  دوشیمن  تلیـضف  رب  لیلد  زین  تسا  ام  اب  ادـخ  انَعَم » َهَّللا  َّنِإ   » هیآ زا  تمـسق  نیا  اما  دـنکیمن و  باجیا 
َوُه اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَـسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم  ار  هیآ  نیا  ياهدینـشن  تسه 
دوب ادخ  تعاط  رکب  یبا  نزح  ایآ  هک  هد  باوج  کنیا  شابم . نیگمغ  ْنَزَْحت * ال  دـیامرفیم : هک  هیآ  تمـسق  نیا  «. 1  » اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم 

تیصعم رگا  دنزیمن  رـس  میکح  یـصخش  زا  راک  نیا  هدرک  یگدنب  تعاط و  زا  یهن  ربمغیپ  ارچ  سپ  هدوب  تعاط  یئوگب  رگا  تیـصعم  ای 
وا رب  ار  شیوخ  شمارآ  دـیامرفیم : دـنوادخ  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  هیآ : نیمه  رد  منیبب  وگب  دروآیمن  دوجوب  یتلیـضف  تیـصعم  دـشاب 

نیا رد  تفگ : نومأم  دوب . شمارآ  زا  زاینیب  ربمغیپ  اریز  هدومرف  لزان  رکب  ابا  رب  متفگ : باوج  رد  هدرک . لزان  یـسک  هچ  رب  هدومرف  لزان 
ْذِإ ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  هدرک  لزان  نینمؤم  ربمغیپ و  رب  ار  نوکـس  شمارآ و  هک  دیامرفیم  حیرـصت  دـنکیم  نینح  گنج  هب  هراشا  دـنوادخ  هک  هیآ 

یَلَع َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدـُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اـِمب  ُضْرَأـْلا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاـض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ 
دندرک رارف  نینح  گنج  رد  ناناملـسم  مامت  تفگ  هن  متفگ : دـننایک  هیآ  نیا  رد  نینمؤم  زا  دارم  ینادـیم  ایآ  قحـسا  انمـض  « 2 . » َنِینِمْؤُْملا
سابع درکیم  ربمغیپ  زا  عافد  ریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  یلع   191 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مشاه  ینب  زا  رفن  تفه  رگم 

يزوریپ دـنوادخ  هرخالاب  ات  دـسرن  شترـضحب  یبیـسآ  ات  دـندوب  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  ترـضح  نآ  رگید  رفن  جـنپ  دوب  هتفرگ  ار  رتسا  ماـجل 
رفن ود  نیا  زا  کـی  مادـک  منیبب  وگب  ـالاح  دنتـشاد  روضح  هک  دنتـسه  مشاـه  ینب  هیقب  یلع و  هیآ  نیا  رد  نینمؤم  زا  روظنم  درک . تیاـنع 

یسک نآ  ای  دش  لزان  ربمغیپ  وا و  رب  شمارآ  نوکـس و  درکیم و  عافد  ناج  اب  نینح  گنج  رد  هک  یـسک  دنتـسه  يرتشیب  تلیـضف  ياراد 
دوب ربمغیپ  اب  راغ  رد  هک  یسک  نآ  دنراد . يرتشیب  تلیضف  کیمادک  دوبن . مه  شمارآ  نوکس و  هتـسیاش  دوب و  ربمغیپ  هارمهب  راغ  رد  هک 
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هب دنوادخ  درک . ادیپ  عوقو  لماک  روطب  ترجه  نایرج  ات  دومن  وا  يالب  رپس  ار  شیوخ  ناج  دیباوخ و  ربمغیپ  باوختخر  رد  هک  یـسک  ای 
ضرع دومرف  واب  ار  تیرومأم  یتقو  دیامن  ربمغیپ  يادف  ار  شیوخ  ناج  دـباوخب و  شباوختخر  رد  دـنک  رومأم  ار  یلع  داد  روتـسد  ربمغیپ 
فاحل دیباوخ و  باوختخر  رد  مریذپیم . لد  ناج و  اب  درک : ضرع  يرآ  دومرف  دینامیم ؟ ملاس  امش  مباوخب  امـش  باوختخر  رد  نم  درک :
شنوخ ات  دننزب  ریشمش  کی  مادک  ره  دنتشاد  میمصت  هدیباوخ  ربمغیپ  دنتشاد  نیقی  همه  دندرک  هرصاحم  ار  وا  نیکرشم  دیچیپ  دوخ  رب  ار 

دناهدیـشیدنا و يریبدـت  هچ  دینـشیم  دوب و  هجوتم  الماک  یلع  دنـشکب  وا  ياجب  ار  یـسک  دـنناوتن  مشاه  ینب  دوش و  هدـنکارپ  لـئابق  ناـیم 
دـنک و يراز  سامتلا و  هک  درکن  راداو  ار  وا  هجو  چـیهب  ساسح  یلو  كاـنرطخ  تیعقوم  نیا  دـنرادرب . ناـیم  زا  ار  وا  دـنهاوخیم  هنوگچ 

اهنت یلع  یلو  ربمغیپ  اب  رکب  وبا  هکنیا  اب  دنکیم  تیاکح  شرطاخ  یگتفشآ  زا  دنوادخ  دش  تحاران  راغ  رد  رکب  وبا  هچنانچ  دوش  تحاران 
هاگحبص تشاد . هگن  ظوفحم  ار  وا  شیرق  بیسآ  زا  شیوخ  تردق  اب  دنوادخ  دوب  راوتسا  يدرم  راوتـسا و  یهوک  دیباوخ  باوختخر  رد 

بیرف ار  ام   192 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  وت  دنتفگ : منادـیم . اجک  زا  تفگ : دّـمحم ؟ وک  دندیـسرپ : تشادرب  رس 
هک اهیراکادف  اهیزابناج و  هطساوب  تشاد  يرترب  هباحـص  مامت  رب  هشیمه  یلع  دیـسر . ربمغیپ  تمدخ  نایرج  نیا  ندش  مامت  زا  سپ  يداد 

نومأم هاگنآ  تسا . راگدرورپ  تیانع  ترفغم و  دروم  درم  هدیدنـسپ  نآ  درب  شتمحر  راوجب  ار  وا  يادخ  ات  تشاد  هک  یتمظع  دومنیم و 
نیا رد  نیبـب  تفگ : مدـناوخ  نک . وگزاـب  میارب  ار  ثیدـح  تفگ : ارچ . مـتفگ : 1 ؟»  » ینکیمن تیاور  ار  تیـالو  ثیدـح  قاحـسا  تفگ :

دنیوگیم مدرم  متفگ  تسین . یلع  رب  یقح  نینچ  زگره  ار  ود  نآ  هک  دنکیم  تابثا  یقح  یلع  يارب  رمع  رکب و  وبا  ندرگب  ربمغیپ  ثیدـح 
هچ دیـسرپ  تشاد ) دهاوخ  طلـست  دیز  رب  نم  زا  دعب  یلع  ینعی  دوب  ربمغیپ  مالغ  دیز  نوچ   ) هدومرف هثراح  نب  دیز  هطـساوب  ار  نخـس  نیا 

متفگ باوج  رد  تفر ، ایند  زا  تقو  هچ  دـیز  درک  لاؤس  هکم . زا  تعجارم  زا  دـعب  مخ  ریدـغ  رد  مدادـباوج  هدومرف  ار  شیامرف  نیا  تقو 
هتـشاد يدنزرف  وت  رگا  رگید  فرط  زا  تفگ : نومأم  ارچ . مدادباوج  دوب . هتفرن  ایند  زا  مخ  ریدـغ  زا  لبق  دـیز  رگم  تفگ : هتوم  گنج  رد 

يوشیمن و تحاران  ترسپ  نیا  زا  دوب  دهاوخ  میومع  رسپ  مالغ  نم  مالغ  دینادب  مدرم  دنز  دایرف  مدرم  نایم  رد  یگلاس  هدزناپ  نسب  یشاب 
تیعمجب ور  هاـگنآ  یهدـیم . ار  تبـسن  نیا  ربـمغیپ  هب  یلو  دـشاب  هزنم  يرادرک  نینچ  زا  ترـسپ  یلیاـم  تفگ : ارچ . متفگ : يرادـن . رفنت 

ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـیاهداد  دوخ  ءاملع  تسدـب  ار  ناترایتخا  امـش  رب  ياو  تفگ : هدومن 
اـضر ماما  ترـضح  یناگدنز  دننکیم . تعاطا  مدرم  دنهدیم  روتـسد  اهنآ  دنریگیم  هزور  هن  دنناوخیم و  ناشیا  يارب  زامن  هن  دنگوس  ادـخب 

وت یـسوم » نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  : » دومرف هک  یلع  هب  تبـسن  ار  ربمغیپ  شیاـمرف  يراد  لوبق  تفگ : سپـس   193 ص : مالـسلا ، هیلع 
: تفگ مدرک . قیدصت  دوبن . یسوم  يردام  ردپ  ردارب  نوراه  رگم  تفگ : یلب . مدادباوج  یسومب . تبسن  یتسه  نوراه  دننام  نمب  تبـسن 

يارب ماقم  ود  نیا  سپ  دوبن . ربمغیپ  هک  یلع  دوب  ربمغیپ  نوراه  تفگ : هن . متفگ : دوشیم !؟ ربمغیپ  يردام  ردپ  ردارب  روط  نیمه  مه  یلع 
شیامرف نیا  تسا  ربمغیپ  نیشناج  مه  یلع  دوب  یسوم  نیشناج  نوراه  هک  دنامیمن  یقاب  ینیـشناج  تفالخ و  زج  يزیچ  رگید  تسین  یلع 
ترـضح نآ  دربب  دوخ  اب  ار  وا  تشادن  لیم  نوچ  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  یلع  دـندوب  هتفگ  مدرم  ورود  ساپـسان و  هک  دومرف  یعقوم  رد  ار 

تیاکح یـسوم  ترـضح  زا  دـنوادخ  هک  يروط  نامه  دومن  نایب  ار  تلزنم  ثیدـح  یلع ، سدـق  تحاس  هیزنت  نیقفانم و  راتفگ  ّدر  يارب 
تـسار هارب  ار  اهنآ  مدرم و  نایم  رد  شاب  نم  نیـشناج  َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  تفگ : شرداربب  هک  دـنکیم 

راگدرورپ توعدب  یتقو  دومن  دوخ  نیشناج  تایح  نامز  رد  ار  نوراه  یسوم ، ترضح  متفگ : یئامن . ار  ناراکهبت  يوریپ  ادابم  امن  راداو 
نامزب صاـصتخا  ینیـشناج  هکنیا  شروظنم   ) دوب راپـسهر  گـنجب  هک  یماـگنه  داد ، رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  زین  ربمغیپ  تفریم . روطب 
نیشناج ار  نوراه  دیسرپ  یلب ، مدادباوج  دوب  شهارمهب  باحصا  زا  یسک  نتفر ، ماگنه  یسوم  رگم  تفگ : نومأم  دعب .) هن  هتـشاد  تایح 

نیا رد  تفگ : نومأم  تسا . روط  نیمه  ارچ  متفگ  دوب ؟ هدادن  رارق  دندوب  هتفر  هک  یئاهنآ  دندوب و  یقاب  هک  اهنآ  باحـصا  يهمه  رب  دوخ 
دندوب هدـنام  یقاب  اههچب  ناناوتان و  نانز و  طقف  دوب  هدرب  گنجب  ار  اهنآ  رتشیب  هچ  رگا  مدرم  ماـمت  رب  تسا  ربمغیپ  نیـشناج  یلع  تروص 

نم نوراه  ۀلزنمب  ینم  یلع  : » تسا ربمغیپ  شیامرف  نیا  گرم  زا  سپ  مه  تبیغ و  ماگنه  تایح و  نامز  رد  تسوا  نیشناج  هکنیا  رب  لیلد 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


زج یسومب  تبسن  تسا  نوراه  دننام  نمب  تبـسن  یلع   194 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  يدعب » یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم 
يربمغیپ نوچ  دشاب  دناوتیمن  ربمغیپ  یلو  تسا  نم  زا  دعب  نیـشناج  یلع  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  دوب ، دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنیا 

ضرع دوخ  تاجانم  نیب  رد  یـسوم  اریز  تسه  زین  ربمغیپ  ریزو  یلع  هک  دوشیم  هدافتـسا  رتشیب  شیاـمرف  نیمه  زا  تسا . هدـش  متخ  نمب 
نوراه هد  رارق  نم  ریزو  ار  رفنکی  مناگتـسب  ناـیم  زا  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْـشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ  َنوُراـه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَـعْجا  َو  درک :
تبسن نوراه  دننام  ربمغیپ  هب  تبسن  شماقم  یلع  یتقو  امرفب . نم  تیرومأم  رد  کیرـش  ار  وا  نک و  دایز  ار  میورین  وا  هلیـسوب  ار ، مردارب 

و نیملکتم ؟ بناجب  ور  عقوم  نیا  رد  دوب . وا  نیـشناج  یـسوم و  ریزو  نوراه  هک  روط  نامه  دوب  دهاوخ  ربمغیپ  ریزو  سپ  دـشاب  یـسومب 
اهنآ زا  یکی  دیئوگب . تفگ : مینکیم : لاؤس  ام  دـنتفگ  دیـسرپیم ، نم  زا  امـش  ای  منک  لاؤس  امـش  زا  نم  تفگ  درک  مالک  ملع  نادنمـشناد 
موزل بوجو و  روطب  هدومن  نایب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیئوگیم  هک  دوبن  ادخ  بناج  زا  یلع  تماما  رگم  تفگ :
سپ تفگ  ارچ . تفگ  تفگ  ادـخ . هناخ  جـح  داد و  تاکز  مهرد  جـنپ  دـیاب  مهرد  تسیود  رد  تسا و  تعکر  راهچ  هک  رهظ  زامن  لـثم 

هقالع و نآ  اریز  تفگ : نومأم  دمآ . دوجوب  فالتخا  یلع  ترـضح  تفالخ  رد  اهنت  هدشن  ادـیپ  فالتخا  تابجاو  زا  مادـک  چـیه  رد  ارچ 
. تسین نآ  زارحا  يارب  تیلاـعف  شکمـشک و  نینچ  نید  تاـبجاو  ریاـس  رد  تسه  تفـالخ  ماـقم  ندروآ  تسدـب  رد  هـک  یتـبغر  لـیم و 

شدوخ رگا  هکنیا  سرت  زا  دـننک  باختنا  شیوخ  نایم  زا  ار  رفن  کی  اـت  تشاذـگاو  ناـشدوخب  مرکا  ربمغیپ  میوگیم  نم  تفگ : يرگید 
هیلع اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  هک  يرهم  تقفش و  زا  دندرگ  باذع  لومشم  هجیتن  رد  دنیامن  شنیـشناج  اب  تفلاخم  ادابم  دنک  باختنا 

ربمغیپ ای  تسا  رتناـبرهم  مدرمب  ادـخ  نوچ  مرادـن  لوبق  ار  فرح  نیا  تفگ  نومأـم . درکن . نییعت  هفیلخ  تشاد  تماـب   195 ص : مالسلا ،
نداتـسرف زا  عنام  دراد  قولخمب  هک  یتبحم  تقفـش و  دنریذپیم  یخرب  دننکیم و  تفلاخم  یـضعب  دنادیم  هکنیا  اب  دتـسرفیم  ربمغیپ  مرکا .

یضعب هب  ای  هداد  روتسد  همهب  ای  تسین  جراخ  تروص  ود  زا  دنیامن  باختنا  دوخ  نایم  زا  دنک  رما  ار  اهنآ  رگا  رگید : لیلد  دوشیمن . ربمایپ 
رگا دیامن  رـضحتسم  ار  اهنآ  دـیاب  دـنک  رما  هدـع  کیب  رگا  باختنا  يارب  دـنامیمن  یقاب  یـسک  دـننک  باختنا  هک  دـهد  روتـسد  همهب  رگا 
مرکا ربمغیپ  زا  تفگ : يرگید  دیامرف . نیعم  ار  ینادنمشناد  نینچ  تایصوصخ  زرم و  دح و  دیاب  دنتسه  ناهیقف  نادنمشناد و  اهنآ  یئوگب 

ایآ تفگ  نومأم  تسا . دب  دننادب  دـب  ار  هچ  ره  تسا و  بوخ  نامه  ادـخ  رظن  رد  دـننادیم  بوخ  ناناملـسم  ار  هچ  ره  هک  هدیـسر  تیاور 
رگا تسا  لاحم  دروم  نینچ  رد  اهنآ  همه  عامتجا  نوچ  درادن  ناکما  نیا  هک  تسا  همه  روظنم  رگا  یـضعب  ای  دـننادب  بوخ  نینمؤم  مامت 

نیدـقتعم یلع و  هراب  رد  هعیـش  هچنانچ  دـناهدرک  لقن  یتبقنم  لضف و  دوخ  ياوشیپ  يارب  هتـسد  ره  نوچ  تسین  تسرد  زاب  دـشاب  یـضعب 
هَّللا یلص  دّمحم  باحصا  هک  میئوگب  تسا  نکمم  تفگ : يرگید  درک . تباث  ار  تماما  ناوتیم  هنوگچ  سپ  نارگید  يارب  هیوشح  بهذم 

ار يراک  نینچ  هکنیا  ضرف  اب  میهدب  میناوتیم  باحصاب  هابتـشا  اطخ و  تبـسن  ام  هنوگچ  تفگ  دناهدرک  اطخ  هابتـشا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ادخ هک  يراک  رد  دوب  مرکا  ربمایپ  تنس  هن  هدشن و  نییعت  ادخ  فرط  زا  تماما  وت  هدیقع  رب  انب  اریز  دننادیم  بحتـسم  هن  بجاو و  هن  اهنآ 

رب روایب  هنیب  لیلد و  یتسه  یلع  تماما  یعدـم  وت  رگا  تفگ : يرگید  تسین . حیحـص  هابتـشا  اطخ و  تبـسن  دـناهدادن  يروتـسد  ربماـیپ  و 
هک تسا  یـسک  یعدـم  درادـن  مزال  هاوگ  هنیب و  دـشاب  فرتعم  دـقتعم و  هک  یـسک  مدـقتعم  نم  متـسین  یعدـم  نم  تفگ  نومأـم  ياـعدا 
امش هک  دنک  باختنا  دناوتیم  وا  تسوا و  اب   196 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  تموکح  بصن و  لزع و  رایتخا  دیوگیم 
دوخ نیفلاخم  زا  دیهاوخب  رگا  دیـشاب  هاوگ  دیناوتیمن  دیتسه و  یعدم  ناتمامت  هک  دیروایب  دوخ  نایم  زا  دیهاوخب  هاوگ  رگا  نونکا  دـیتسه 
هاوگ هنیب و  هنوگچ  سپ  دـنامیمن  یقاـب  يریغ  رگید  هدـش  رکب  اـبا  تفـالخ  رب  عاـمجا  دـیئوگیم  هک  امـش  هدـیقع  رب  اـنب  دـیروایب  یهاوگ 

هک یئاهراک  نامه  تفگ  نومأم  دهد . ماجنا  دـیابیم  هچ  دوب و  هچ  شاهفیظو  یلع  ربمغیپ  تشذـگرد  زا  دـعب  تفگ : يرگید  دـیروآیم .
يرایتخا نینچ  مدرم  هن  تسین و  ناسنا  دوخ  تساوخب  ماما  تفگ  نومأم  متسه . ماما  نم  دنک  مالعا  مدرمب  هک  دوبن  مزال  رگم  تفگ  درک .

ًامامِإ و ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  دـیامرفیم : میهارباب  هچنانچ  دوشیم  هداد  ماماب  ادـخ  بناج  زا  تماما  بصنم  دـننک . تماما  نییعت  هک  دـنراد 
ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  دیوگیم : مدآ  دروم  رد  هکئالمب  هچنانچ  ِضْرَْألا و  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  دـیامرفیم : دوادـب  هچنانچ 
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رگا هدـنیآ  رد  تمـصع  تنیط و  یکاـپ  يداژن و  تمظع  تیـصخش و  هطـساوب  دـنکیم  باـختنا  وا  هک  تسا  ادـخ  ماـما  هدـننکنییعت  سپ 
نیا رد  دنکیم  يریگهرانک  درک  راتفر  فالخ  رب  یتقو  دوشیم  تماما  هتـسیاش  دش  طیارـش  نیا  ياراد  هک  یـسک  دشاب  یـصخش  باختناب 

دیرامشیم مزال  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  تماما  لیلد  هچب  تفگ : يرگید  تسا . هفیلخ  هدادن  ماجنا  ار  لاعفا  نیا  هک  تقو  نآ  ات  تروص 
هلیبق موق و  نوچ  مرکا و  ربمایپ  دوخ  دننام  تشاد  نامیا  یکدوک  زا  هکنیا  هطساوب  تفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ 

هک یـسک  هن  دوشیمن و  ماما  ملاظ  زگره  تسا . یگرزب  هانگ  كرـش  اریز  دوب  نینچ  زین  مرکا  ربمغیپ  هچنانچ  دوبن  رفاک  كرـشم و  شیوخ 
ناناملـسم عامتجا  اریز  تسا  جراخ  ناملـسم  تیعمج  زا  وا  تسا  ادخ  نمـشد  دشاب  كرـشم  هک  یـسک  عیمج  قافتاب  دـشاب  هدـیتسرپ  تب 

دوخ مکاح  نوچ  دوش  مکاح  تسین  زیاج  دشاب  موکحم  هک  یصخش  رگید : لیلد  دنهد . شمالـسا  رب  یهاوگ  زاب  ات  تسوا  كرـش  دهاش 
يرگید  197 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  دوب . دـهاوخن  موکحم  مکاـح و  نیب  یقرف  رگید  هدوب  موکحم  راـکاطخ و 
ندیسرپ اریز  تسین  حیحص  لاؤس  نیا  تفگ  نومأم  درک  گنج  هیواعم  اب  هچنانچ  درکن  گنج  نامثع  رمع و  رکب و  ابا  اب  یلع  ارچ  تفگ :

ندرک دهاوخیمن . لیلد  تسا  یفن  هک  ندرکن  تسا . یفن  درکن . گنج  یئوگیم  هکنیا  اما  دهاوخیم  تلع  یـضتقم و  دـش  نینچ  ارچ  هکنیا 
زا دـش  تباث  رگا  يرگید  فرط  زا  ای  تسا  ادـخ  بناج  زا  یلع  تماما  اـیآ  هک  مینک  تقد  دـیاب  انمـض  دراد  مزـال  لـیلد  تسا  تاـبثا  هک 

َُّمث ال ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  هیآ  نیا  لیلدـب  تسا  رفک  هدرک  وا  هک  يراک  رب  ضارتعا  تسادـخ  بناج 
زا زین  شیاهراک  هدوب  ادخ  نییعتب  رگا  دراد  بلطم  لصاب  تشگرب  وا  راک  سپ  ًامِیلْـسَت . اوُمِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی 
ادخ هناخب  ار  دوخ  ینابرق  دنتـشاذگن  نیکرـشم  هک  هیبیدح  نایرج  رد  زین  مرکا  ربمغیپ  دنـشاب . ضحم  میلـست  دـیاب  مدرم  تسا و  وا  بناج 
لوا نایرج  دروم  رد  دنوادخ  هچنانچ  درک  گنج  دندش  دایز  ناناملـسم  تفرگ و  ورین  هک  نیمه  دومن  يراددوخ  ندرک  گنج  زا  دناسرب 
ْمَُهل اوُدُْعقا  َو  ْمُهوُرُـصْحا  َو  ْمُهوُذُخ  َو  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف  دهدیم  روتـسد  دعب  «. 1  » َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  دیامرفیم :

ار مدرم  ایبنا  لثم  وا  ارچ  دیرامـشیم  بجاو  ار  شتعاطا  دینادیم و  ادخ  بناج  زا  ار  یلع  تماما  هک  امـش  تفگ : يرگید  «. 2  » ٍدَصْرَم َّلُک 
روتـسد مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مینکیمن  اعدا  ام  تفگ  دومن  يراددوخ  شدوخ  زا  ندومن  تعاطاب  مدرم  توعد  زا  درکن و  توعد  غیلبت و 

دومن تفلاخم  هک  ره  تسا و  عیطم  وا  زا  درک  يوریپ  هک  ره  دوب  مدرم  ادخ و  نیب  هطـساو  وا  مینادب  ربمایپ  ار  وا  دعب  دـنک  غیلبت  هک  تشاد 
یلع زا  تروص  ره  رد  دیاب  اهنآ  اریز  تسا  مدرم  رب  تسین  وا  رب  شنزرس  تشادن  ورین  رگا  دنکیم  داهج  تفای  ورین  تردق و  رگا  یـصاع 

یناگدنز يارب  مدرم  تسا  هبعک  هناخ  دننام  وا  روای  رای و  نتـشاد  اب  رگم  دنک  راکیپ  اهنآ  اب  هدادن  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  یلعب  دـننک  يوریپ 
دناهداد ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دندروآ  اجب  جح  رگا  دیوش  ادخ  هناخ  راپـسهر  دـیاب  جـح  ماجنا   198 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

وا زا  هک  تسا  مزـال  یماـما  مدرم  يارب  راـچانب  هک  یتروص  رد  تفگ : يرگید  ادـخ . هناـخ  رب  هن  تسا  مدرم  رب  داریا  دـندرازگن  جـح  رگا 
بجاو هک  يزیچ  زگره  دنکیمن و  بجاو  ار  یمولعمان  زیچ  ادخ  نوچ  تفگ  دشابن . يرگید  دشاب و  یلع  دیاب  ماما  نآ  ارچ  دـننک  يوریپ 

روتسدب ار  مدرم  دنک  یئامنهار  ربمایپ  دیاب  تسین  نآ  صیخشت  ناکما  تسا و  عنتمم  دشاب  مولعمان  لوهجم و  رگا  دوب  دهاوخن  عنتمم  دوش 
تسا و هام  مادک  دننادن  مدرم  یلو  دنک  بجاو  ار  هامکی  نتفرگ  هزور  ادـخ  رگا  الثم  دورب . نایم  زا  ادـخ  دوخ و  نیب  مدرم  هناهب  ات  بجاو 

رگید تروص  نیا  رد  دـنهد  ماجنا  ار  ادـخ  روتـسد  ات  دـنروآ  رد  ار  هام  نآ  دوخ  لقع  هلیـسوب  مدرم  یئوگیم  وت  دـشاب . هدرک  نیعم  وا  هن 
هکنیا اب  هدوب  غلاب  ندروآ  نامیا  ماگنه  رد  یلع  دینکیم  اعدا  امش  هنوگچ  تفگ : يرگید  دنهد . حیضوت  هک  تسین  ماما  ربمایپ و  هب  جایتحا 

نآ زا  اـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  دوب  هدیـسرن  غولب  دـحب  هدوب و  فلکم  ریغ  یکدوک  دـناهدرک  توعد  ار  وا  هک  یعقوـم  دـنیوگیم  مدرم 
رگا دهد  ماجنا  ار  ضیارف  هتسناوتیم  هدوب و  فیلکت  دح  ياراد  هک  دشاب  نینچ  رگا  هدمآ  اهنآ  توعد  يارب  ربمایپ  هک  هتفریم  رامـشب  هورگ 

َُّمث ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَـخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اـْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  دوشیم : هیآ  نیا  لومـشم  باـنج  نآ  تروص  نیا  رد  هدوبن  وا  غیلبت  رومأـم  ربماـیپ 
ار نآ  تردق  ادـخ  هک  هدرک  يراکب  توعد  ار  مدرم  ربمایپ  هکنیا  هفاضاب  هدرک  ار  يراک  نینچ  ادـخ  هزاجا  نودـب  «. 1  » َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل 

دیامنیمن لمع  نیاب  مادقا  مه  ربمایپ  دـنکیمن و  ار  راک  نیا  میکح  صخـش  درادـن و  ناکما  تسا و  لاحم  يزیچ  نینچ  هدادـن  ناشیاب  زونه 
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ماجنا يراک  دنکیم  اضتقا  ادخ  تمکح  هچنآ  فالخ  رب  هکنیا  زا  تسا  رتراوگرزب  ربمایپ  دـنک و  لاحمب  رما  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ 
لاؤس نم  زا  امش  تفگ : نومأم  دندرک . توکس  نادنمشناد  مامت  عقوم   199 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  نیا  رد  دهد .
مرکا ربمایپ  زا  تیاور  نیا  تسا  قافتا  عامجاب و  ایآ  تفگ  يرآ  دنتفگ : منک : لاؤس  نم  دیهدیم  هزاجا  الاح  دیتفرگ  داریا  نم  رب  دیدرک و 

. دوشیم شتآ  زا  رپ  شهاگنمیـشن  ددنبب  غورد  ادمع  نم  رب  هک  ره  رانلا » نم  هدعقم  أوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذک  نم  : » دومرف هک  هدشن  لقن 
ار راک  نیا  گرزب و  هچ  کچوک و  هچ  دنک  ار  ادـخ  تیـصعم  هک  ره  تسا  هدومرف  هک  دـناهدرک  تیاور  زاب  تفگ  تسا  حیحـص  دـنتفگ 

یسک ایآ  دیئامرفب  تفگ : تسا . حیحص  دنتفگ  دوب  دهاوخ  دلخم  منهج  تاقبط  رد  راک  نآ  رب  رارصا  اب  دورب  ایند  زا  درامـشب و  دوخ  نید 
هکنیا ای  هدـش  نییعت  ادـخ  بناـج  زا  هک  تفگ  ربمغیپ  نیـشناج  ار  وا  ناوتیم  دـنناسرب  تفـالخ  ماـقمب  ار  وا  دـنیامن و  باـختنا  مدرم  هک  ار 

ابا هک  دینک  فارتعا  دیاب  تروص  نیا  رد  هن  دیئوگب  رگا  دیاهدرک  يزابجل  تفگ  ناوتیم  دیئوگب  رگا  هدادن  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ربمغیپ 
هدعو مرکا  ربمغیپ  هک  دیتسه  ياهتـسد  نامه  زا  دیدنبیم و  غورد  ربمغیپ  رب  امـش  هدشن و  نیعم  ادـخ  بناج  زا  تسین و  ربمغیپ  هفیلخ  رکب 

ار یـسک  تفر و  ایند  زا  مرکا  ربمایپ  دـیئوگیم  هکنیا  تسا  حیحـص  کی  مادـک  امـش  ياـعدا  ود  نیا  زا  منیبب  دـیئوگب  هداد . ناـشیاب  شتآ 
اب اریز  تسا  لاحم  نیا  هک  تسا  حیحـص  ود  ره  رگا  تسا  ربمایپ  هفیلخ  هک  رکب  اباب  تبـسن  امـش  هتفگ  نیا  اب  درکن  نییعت  دوخ  ینیـشناجب 
زا دینک و  اهر  ار  دیلقت  دیشاب  دوخ  بظاوم  دیزیهرپب  هب  ادخ  زا  تسا . لطاب  يرگید  دشاب  حیحـص  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دنتـسه  ضیقن  مه 

حیحـص دنادیم  هک  دراذگب  یئاجب  مدق  دنک و  كرد  هک  ار  يزیچ  رگم  هدنب  زا  دریذپیمن  دنوادخ  مسق  ادخب  دیورن  تسردان  بلاطم  یپ 
امـش زا  یکی  دناوتیم  ایآ  دیئوگب  تسا . شتآ  لها  دنامب  کش  رد  هک  یـسک  تسادـخب و  رفک  کش  همادا  تسا و  کش  دـیدرت  اما  تسا 

یناگدنز یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تفگ  هن  دنتفگ  رادـیرخ . ياقآ  کلام و  دوشب  هدـنب  نامه  دـیرخ  ار  وا  یتقو  درخب  ار  ياهدـنب 
دیاـبن رگم  دـیدرگ  هفیلخ  دـیدیزگرب و  ار  وا  سفن  شهاوخ  يور  زا  هدوـمن و  عاـمتجا  هک  ار   200 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

ار وا  دیوشیم  تحاران  شتـسد  زا  هک  یعقوم  ربمغیپ و  هفیلخ  دیئوگیم  واب  زاب  دـیدرک  نییعت  امـش  ار  وا  نوچ  دـشاب  امـش  هدـنیامن  هفیلخ و 
واب دنـشاب  وا  زا  یـضار  یتقو  تسا  ناناملـسم  هدـنیامن  ماما  اریز  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دـیدرک  نافع  نب  ناـمثع  هراـب  رد  هچناـنچ  دیـشکیم 

تفگ دنوادخ . زا  دنتفگ  تسیک ؟ لام  ناهج  ناگدنب و  ناناملـسم و  دیـسرپ  دنیامنیم  لزع  دندوب  یـضاران  هک  یعقوم  دنهدیم  یگدنیامن 
یفرـصت رگید  کلم  رد  یـسک  ره  هک  دنراد  قافتا  ناناملـسم  مامت  اریز  دنک  نییعت  ناهج  رد  مدرم و  نایم  رد  هدنیامن  لیکو و  ادخ  دـیاب 

دیئوگب تفگ : دزادرپب . تمارغ  دیاب  هدرک و  هانگ  درک  نینچ  رگا  دنک  فرصت  شاهزاجا  نودب  دیابن  تسا و  نماض  دنکب  شاهزاجا  نودب 
نیشناج ندرکن  نییعت  نیا  تفگ  درکن  نییعت  نیشناج  هن  دنتفگ : هن  ای  درک . نییعت  دوخ  ینیـشناجب  ار  یـسک  تفر  ایند  زا  یتقو  ربمغیپ  ایآ 

. دـننک زیهرپ  یهارمگ  زا  دـنیامنب و  ربـمغیپ  بوخ  راـک  نیمه  زا  يوریپ  مه  مدرم  دـیاب  سپ  تفگ  دوب  بوخ  دـنتفگ : دـب ؟ اـی  دوب  بوخ 
وا زا  ندرکن  يوریپ  دوب  هدرکن  شدوخ  ربمغیپ  هکنیا  اب  دندرک  نییعت  هفیلخ  مدرم  ارچ  سپ  دیـسرپ  دندرک . ار  راک  نیمه  زین  مدرم  دـنتفگ 

درک و نییعت  نیـشناج  رکب  وبا  ارچ  دوب  بوخ  ندرکن  نییعت  نیـشناج  رگا  دـشاب  بوخ  بوخ ، راک  دـض  تسا  نکمم  ریغ  تسا  تلـالض 
ناناملسم نیب  يروشب  ار  تفالخ  رمع  زاب  ارچ  درکن و  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  ای  دومن  هفیلخ  ار  رمع  دوخ  زا  دعب 

نییعت یلکب  زین  رمع  دومن و  نییعت  نیـشناج  رکب  اـبا  درکن و  نییعت  هفیلخ  مرکا  ربـمغیپ  دـیئوگیم : رکب . اـبا  راـتفر  فـالخ  رب  دومن  لوـحم 
شیپ رد  ار  یموس  هار  هزات و  راـک  کـی  درک  نییعت  رکب  وبا  لـثم  هن  دوب و  هدرک  اـهر  مرکا  ربماـیپ  هچناـنچ  درکن  اـهر  ار  نیـشناج  ندرک 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ار  رکب  ابا  دـینادب  تسرد  ار  ربمغیپ  راک  رگا  تسا  تسرد  راـک  هس  نیا  زا  کیمادـک  دـیئامرفب  تفرگ 
هدرکن نییعت  هفیلخ  هک  ربمغیپ  راک  امش  رظنب  تسا  رتهب  کیمادک  دیئوگب  زین  و  هیقب . بیترت  نیمهب  دیاهتـسناد  راکاطخ   201 ص : مالسلا ،

بوخ راک  زین  نارگید  ندرک  نییعت  دشاب و  یبوخ  راک  ربمغیپ  ندرکن  نییعت  تسا  نکمم  دیئوگب  زاب  دـندرک و  نییعت  هک  نارگید  راک  ای 
یسک مرکا  ربمایپ  زا  دعب  ایآ  دیئوگب  دوب . دهاوخ  هچ  دب  راک  رگید  دش  دنهاوخ  بوخ  ود  ره  ضیقن  دض و  راک  ود  تروص  نیا  رد  دشاب 
التبم یهارمگب  ربمغیپ  زا  سپ  مدرم  مامت  هک  دـیآیم  مزال  هن ، دـیئوگب  رگا  هدـش  اهنآ  ربهر  اورنامرف و  زورما  ات  هباحـص  باـختنا  هلیـسوب 
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ار هیآ  نیا  تسا . دوجوم  عقاو  فالخ  رب  امـش  نخـس  دیاهداد و  مالـسا  تماب  غورد  تبـسن  دناهدرک  نییعت  ارچ  دیئوگب : رگا  دنـشاب  هدـش 
قبط تفگ  تسا  تسرد  دنتفگ  غورد ؟ ای  تسا  حیحـص  ِهَِّلل  ُْلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْنَِمل  ُْلق  دیامرفیم : دنوادخ  هک  دـیهد  حیـضوت 

دینک و باختنا  ياهفیلخ  هک  دنکیم  لطاب  ار  امش  لمع  هیآ  نیمه  ارچ . دندادباوج  تسین ؟ ادخب  قلعتم  تسا  ادخ  زج  هچ  ره  رگم  هیآ  نیا 
رگا هدرک و  راتفر  امـش  لیم  فالخ  رب  هک  دینکیم  شرانک  رب  دیریگیم  مشخ  وا  رب  یتقو  دیمانب  ربمغیپ  هفیلخ  ار  وا  دعب  دـینیزگرب  ناتدوخ 

دیداتـسیا وا  هاگـشیپ  رد  هک  ادرف  ار  دوخ  تشز  لامعا  نیا  هجیتن  هک  دـیدنبن  غورد  ادـخ  رب  دیـشاب  هجوتم  دیـشکیم . ار  وا  تفرن  رانک  رب 
ادمع نم  رب  یـسک  ره  دومرف  شدوخ  اریز  دیدنبیم  غورد  بانج  نآ  رب  ادمع  هک  دیـسرب  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هک  عقوم  نآ  دید  دـیهاوخ 

نم ایادـخ  راـب  تفگ  هدرک  دـنلب  ار  دوـخ  ياـهتسد  دوـمن  هلبقب  ور  عـقوم  نـیا  رد  دـش . دـهاوخ  شتآ  زا  رپ  شهاگنمیـشن  ددـنبب  غورد 
هدـیقع ادـنوادخ  دـنامن . یقاب  ناشیا  يارب  ياههبـش  کش و  رگید  مداد  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  مدومن  یئاـمنهار  مدرک و  ار  دوخ  تحیـصن 

ام ربمایپ  دوخ  هک  يروط  نامه  تسا  رتالاب  رترب و  مدرم  مامت  زا  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  تسنیا  نم  ینید 
نینچ تفر  ایند  زا  نومأم  ات  رگید  میدـش  قرفتم  ام  تفگ :  202 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  هدرک . رما  ینعم  نیاب  ار 

نومأم دندش  تکاس  همه  عقوم  نیا  رد  تفگ . يرگید  ثیدح  رد  يرعـشا  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّـمحم  میدرکن . ادـیپ  یعامتجا 
ناشیا داد  روتسد  دش  مامت  امش  رب  تجح  هک  تسا  یفاک  ارم  ردق  نیمه  تفگ  میئوگب . هچ  مینادیمن  دنتفگ : دیدرک . توکـس  ارچ  تفگ 
يورین تردـق و  تیاهن  نیا  تفگ  هدومن  لهـس  نب  لضفب  یهاگن  نومأم  سپـس  میدـش  جراخ  ریحتم  هدنمرـش و  تفگ : دـننک . جراـخ  ار 

. دـننک در  ارم  لیالد  هک  دـش  نیا  زا  عنام  نم  تیعقوم  ماقم و  دـنک  لایخ  هک  دـنامن  یقاب  یـسک  يارب  نامگ  نیا  ياج  دوب  اهنآ  لالدتـسا 
شدالوا مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  نومأم  هک  تسا  یـشیاتس  حدم و  هدش  روهـشم  هک  یندینـش  بلاطم  زا  قیارط :

بحاص هیوکـسم  نبا  ار  بلطم  نیا  دهدب  ار  شباوج  دـننکیم  تساوخرد  دنـسیونیم و  واب  « 1  » مشاه ینب  هک  ياهمان  باوج  رد  دـیامنیم .
*- ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـسیونیم : نینچ  ناشیا  باوج  رد  نومأم  هتـشون  دـیرفلا  میدـن - مانب  دوخ  باتک  رد  مالـسالا  ثداوح  خـیرات 

لها رب  هک   ) دیآیمن ناششوخ  هک  یهورگ  فالخ  رب  بانج  نآ  تیب  لها  ءایبنا و  متاخ  رب  دورد  تسا  ازس  ار  ناهج  ادخ  ساپـس  دمح و 
مفقاو امـش  گرزب  کچوک و  هتـساخرب  ـالماک  مدرک و  كرد  ار  ناـتروظنم  مدـش و  هجوتم  ار  امـش  هماـن  متـسرفب .) تاولـص  مه  ربمغیپ 

نآ زا  لبق  هک  منادیم  زین  ار  همان  نیا  هجیتن  دیدرگیمرب و  یـسک  زا  هک  ینامز  دـیروآیم و  يور  یتقو  دـیتسه  یـصاخشا  هنوگچ  منادیم 
ص: مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تشپ  ار  ربمایپ  تنـس  باتک و  دـیدرکیم و  لامیاپ  ار  قح  دـیدوب و  لطاب  یپ  رد  ردـقچ 

راتفرگ هقعاص  قرغ و  نافوطب و  ای  درب  ورف  ار  اهنآ  نیمز  هک  دـیتسه  هتـشذگ  ناربمایپ  ياهتلم  زا  امـش  اـیوگ  دـیدوب . هتخادـنا  رـس   203
تـسا رتکیدزن  نمب  ندرگ  گر  زا  هک  یئادخ  نآب  هدش  هدز  ینادان  رهم  امـش  ياهلد  رب  دـینکیمن  هشیدـنا  نآرق  تایآ  هراب  رد  دـندش .

ياهروظنم ینادان و  امـش و  یـشزرایب  دب و  قالخا  هطـساوب  مدادـیمن  ار  امـش  باوج  دـهدب  ار  همان  باوج  تسناوتن  هک  دـیتفگیمن  رگا 
رد ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  ام  ربمایپ  گرزب ، دنوادخ  دیناسرب . زین  نارگیدب  دیهد و  شوگ  کنیا  دیراد  هک  یتسپ 

رترب و یـسک  دندرکیمن  لایخ  دـندوب و  دوخ  ماقم  لاوماب و  شیوخ  راختفا  مرگرـس  شیرق  هک  ینامز  داتـسرف  ناربمایپ  زا  يدـتمم  هلـصاف 
نیلوا دوب  رتتسدـیهت  همه  زا  تفریم و  رامـشب  اهنآ  طسوتم  ياههداوناخ  زا  يدامتعا  دروم  نیما و  صخـش  ام  ربمایپ  دـشاب  اهنآ  زا  رتـالاب 

نب یلع  نینمؤملا  ریما  وا  زا  سپ  تشاذگ  بانج  نآ  رایتخا  رد  ار  شیوخ  تورث  هک  دوب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  دروآ  نامیا  واب  هک  یـسک 
يادـخ هن  دـیتسرپ و  تب  هن  دوبن  لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  ندزمهب  مشچ  کی  تشاد و  نامیا  هک  دوب  لاس  تفه  دروآ  ناـمیا  بلاـط  یبا 

ناشتسد زا  يراک  یلو  دندوب  ناملسم  یضعب  ربمغیپ  ياهومع  هکنیا  اب  تشادن  تکرش  تیلهاج  نامدرم  ياهینادان  رد  دروخ و  ار  شیوخ 
لماک داقتعا  اب  تفریذپ  ار  وا  زین  مالسا  درکن و  مالسا  زا  یچیپرس  وا  هک  ةزمح  زجب  دندوب  تخسرس  نمشد  رفاک و  یـضعب  دمآیمن و  رب 
نیمه دومنیم  يرادبناج  درکیم و  عافد  وا  زا  هتـسویپ  دوب و  ربمغیپ  زا  تیامح  يرادهگن و  راد  هدهع  بلاط  وبا  تفگ . دوردـب  ار  یگدـنز 
شیوخ هنایشآ  هناخ و  هک  یهورگ  يوسب  درک  ترجاهم  راچانب  دنشکب  ار  ربمغیپ  هک  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  عامتجا  تفر  ایند  زا  وا  هک 
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یبوخ عضو  زین  دوخ  هچ  رگ  دنتـشادیم  مدـقم  شیوـخ  رب  ار  اـهنآ  دـندومن و  لابقتـسا  یمرگب  نیرجاـهم  زا  دنتـشاذگ و  شراـیتخا  رد  ار 
زا تیامح  بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام  نیرجاهم  زا  مادـک  چـیه  تسا . راگتـسر  دریگب  ار  شیوخ  عمط  زآ و  ولج  هک  یـسک  يرآ  دنتـشادن 

تیامح ربمغیپ  زا  هداهن  صالخا  قبط  رد  ار  شیوخ  ناـج  وا  دـندرکن   204 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  مالـسا  ربمغیپ 
دیسارهن و نمشد  زا  زگره  هک  دوب  وا  برع  ناعاجـش  يوگباوج  مالـسا و  نابزرم  زین  ترجاهم  زا  سپ  دیباوخ  وا  باوختخر  رد  درکیم و 
وا رب  رادهپس  اورنامرف و  یـسک  یلو  دومن  نامز  نآ  ناناملـسم  مامت  رب  يرادهپـس  یئاورنامرف و  هک  دوب  يریلد  دنادرگنرب  يور  یهاپـس  زا 

دیجم و نآرق  رب  عالطا  شناد و  ملع و  داهج و  گنج و  رد  دومنیم  ششوک  رتشیب  یتسرپتب  كرش و  يدوبان  رد  ناناملـسم  مامت  زا  دشن 
تنا : » دومرف شاهراب  رد  ربمغیپ  هک  تسوا  مه  تفای و  صاصتخا  واب  مخ  ریدـغ  رد  تیالو  مچرپ  تشادـن  يریظن  مارح  لـالح و  نتـسناد 

هک  ) تشاد فئاط  رد  ار  ربمایپ  یشوپرس  یشوگ و  رس  راختفا  هک  تسا  یـصخش  وا  و  يدعب » یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم 
زا هداد . روتـسد  میادخ  منکیمن  دوخ  شیپ  زا  ار  راک  نیا  نم  دومرف : یئوگیم  نخـس  هتـسهآ  یلع  اب  اهنت  ارچ  دندرک  ضارتعا  ناناملـسم 
هک یلع  هناخ  برد  زج  دنتـسب  دنتـشاد  نارگید  هک  ار  دجـسم  ياهرد  مامت  هک  تسا  یـسک  وا  دوب  رتبوبحم  ربمایپ  ادـخ و  دزن  مدرم  مامت 

ربمایپ اب  يردارب  راختفا  هک  دوب  یـسک  اهنت  دوب و  دو  دبع  نب  رمع  دربن  مه  روالد و  فیرح  ربیخ و  گنج  رادمچرپ  وا  دـشیم  زاب  دجـسمب 
: دیدرگ لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  دوب و  راوگرزب  تیصخش و  اب  رایسب  دنکفا . ناناملسم  نیب  يردارب  حرط  مرکا  ربمغیپ  هک  یعقوم  تفای  ار 

رسپ هجیدخ و  داماد  دوب . تشهب  نانز  رورـس  ملاع و  نز  نیرتهب  ارهز  همطاف  رـسمه  وا  ًاریِـسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی 
رد تفر  رامشب  ربمغیپ  ناج  وا  مالسا و  زا  ینابیتشپ  کمک و  رد  دوب  بلاط  وبا  رسپ  وا  تفای  شرورپ  وا  نماد  رد  هک  مالسا  ربمغیپ  يومع 

دندرکیم ارجا  دیدیم  حالص  وا  رگا  دندادیمن  ماجنا  ار  يراک  شتروشم  دید و  حالص - نودب  رمع  رکب و  ابا  هک  دوب  یـسک  وا  هلهابم  زور 
205 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  يروش  رد  هک  مشاه  ینب  زا  دوب  یسک  اهنت  وا  دندومنیم  رظن  فرص  دادیمن  ار  هچنآ  و 

اما دندرکیم . ار  راک  نیا  دنتـشادیم  یهار  دننک و  عافد  وا  زا  سابع  لثم  دنتـسناوتیم  یلع  ناتـسود  رگا  مدوخ  ناجب  مسق  تشاد . تکرش 
ِدِجْـسَْملا َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  دـیامرفیم : هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  اریز  تسین  یحیحـص  راک  دـیتشاد  مدـقم  وا  رب  ار  ساـبع  هکنیا 

هراب رد  هک  یئاههیآ  بقانم و  لئاضف و  رگا  مسق  ادـخب  ِهَّللا  َدـْنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَـهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا 
تفالخ راوازس  هتسیاش و  تشادیم  رگید  صاخشا  ای  اهامش  زا  رفنکی  ار  هیآ  ای  لئاضف  نآ  زا  یکی  تسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

زج تشاذگن  تیمها  مشاه  ینب  زا  سک  چیهب  دیـسر  تفالخ  ماقمب  هرخالاب  دشیم ، ربمایپ  هباحـص  ریاس  رب  مدـقم  زایتما  کی  نیمه  اب  دوب 
هک تشاد  ار  یعـضو  زین  وا  درکیم . ار  شیدـنواشیوخ  قح  تاعارم  تشاد و  داـمتعا  واـب  درمـشیم و  مرتحم  ار  وا  هک  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع 

یلع دالواب  تشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  تفالخ  دنوادخ  ات  میاهدشدحتم  دیاهدرک  نامگ  امـش  هک  روط  نآ  اهنآ  ام و  کنیا  دزرمایب  شیادخ 
زا ار  یناسک  هیما  ینب  دینادیم : میتخادرپ . یلع  دالوا  راتشک  تشکب و  هیما  ینب  زا  رتشیب  میدیناسرت و  ار  اهنآ  میتفرگ و  تخس  مالّسلا  هیلع 
هک میشاب  نآ  يوگباوج  دیاب  میتشادن  یشوپ  مشچ  مادک  چیه  زا  سابع  ینب  ام  یلو  دیشکب  اهنآ  يور  رب  ریشمش  هک  دنتـشکیم  یلع  دالوا 

روگب هدـنز  هفوک  دادـغب و  رد  هک  یـصاخشا  میدـنکفا و  تارف  هلجد و  رد  هک  ینادرم  ناناوج و  نآ  خـساپ  میاهتـشک ، ار  اهنیا  لـیلد  هچب 
هراب رد  هچنآ  اما  دـنیبب !! ار  دوخ  رفیک  شاداپ و  هدرک  دـب  راک  ای  کین  راک  هرذ  کی  هزادـناب  سک  ره  دـیاب  هک  ياو  يا  میهدـب ، میدومن 

ار وا  اریز  دیدروآ  دوجوب  وا  يارب  امـش  ار  هابتـشا  نیا  هک  منکیم  دای  مسق  دوخ  ناجب  هدش  وا  دروم  رد  هک  یهابتـشا  دیتفگ و  نیما  مردارب 
هک وا  دشاب  هتشاد  مهس  تفالخ  رد  تردارب  دیاب  ارچ  دیتفگ  واب  دیداد  هولج  شمـشچ  شیپ  ار  يزابلغد  دیدومن و  نامیپ  نتـسکشب  راداو 

یناگدـنز يداهنـشیپ  دـب  دـیتفگ و  غورد  دـنروایب  ار  وا  ات  میتسرفیم  تسا  وت  رایتخا  رد  تردـق  هک  نونکا  دراد  دادـغب  زا  يداـیز  هلـصاف 
ره ُهَّللا  ُهَّنَرُْـصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َنِم *...  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  دیدرک  شومارف  هیآ  نیا  زا  دیدرک   206 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح 

مدوب و دراو  نم  ایآ  هک  دیاهتشون  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اب  تعیب  باختنا و  هراب  رد  هچنآ  اما  درک . دهاوخ  شیرای  ادخ  دوش  متس  وا  رب  هک 
رتفیفع و رتاناد و  یـسک  نیمز  يور  اریز  مدومن  ار  راک  نیا  یفاـک  عـالطا  تقد و  لاـمک  اـب  مسق  ادـخب  مدرک  ار  راـک  نیا  رکف  يور  زا 
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رطاـخب طـقف  مدرک  واـب  هک  تـعیب  نـیا  دوـبن و  وا  زا  رتتسرپادـخ  ماـع و  صاـخ و  دزن  رد  رتـبوبحم  رتاـیوگ و  رتاـسراپ و  رتنمادـکاپ و 
زا نم  تعیب  رگا  منکیم  دای  مسق  دوخ  ناجب  دنک ! شنزرس  ارم  دناوت  یمن - یسک  ادخ  هار  رد  مدرک و  ششوک  یلیخ  دوب  ادخ  يدونـشخ 

میمـصت کی  نم  یلو  دنتـشاد  هولج  رتشیب  مرظن  رد  اهنآ  دوب و  رتشیب  میاههچب  ریاس  ساـبع و  مدـنزرفب  ماهقـالع  دوب  هقـالع  قشع و  يور 
یئاهمتس هراب  رد  هک  یبلاطم  اما  منک . ارجا  ادخ  هدارا  لباقم  رد  ار  دوخ  میمصت  متـسناوتن  نم  درک  يرگید  هدارا  ادخ  هک  متـشاد  يرگید 

دـش هتـشک  هکنیا  زا  دعب  دیدرک  مردارب  زا  ینابیتشپ  هک  دینادب  دوخ  بناج  زا  ار  نآ  دیاب  دیاهتـشون  نم  تموکح  نامز  رد  هدش  امـشب  هک 
ياهتـسد دیدش و  یبارعا  نآ  وریپ  یهورگ  دیتفرگ و  ار  دـلاخ  یبا  رـسپ  فارطا  یهورگ  دنتـسویپ  رفن  کیب  ياهتـسد  ره  دـیدش و  قرفتم 

امش زا  رفنکی  دیاب  متشادن  تشذگ  وفع و  رب  تداع  رگا  دیدیشک  نم  يور  رب  ریشمش  همه  تقو  نآ  دیتفرگ  ار  هلکش  نیا  میهاربا  فارطا 
دراد تقایل  هک  سک  نآ  دیهاوخیم  امش  سابع  مرسپ  اب  تعیب  هراب  رد  دیاهدرک  داهنشیپ  هچنآ  دوب . لالح  امـش  همه  نوخ  مراذگن  هدنز  ار 

هدیسرن دشر  دحب  هک  تسا  یکچوک  هچب  سابع  مسق  ادخب  منک  تعیب  درادن  یگتسیاش  هک  یـسک  اب  منزب و  رانک  تسا  رتهب  امـش  يارب  و 
مارح لالح و  درادن و  ینید  تاعالطا  هکنیا  اب  دننک  يرادهگن  وا  زا  اههیاد  اهنز و  دیاب  تسا  هبرجتیب  زونه  درادهگن  دناوتیمن  ار  دوخ  و 

هتـشاد زین  هبرجت  هک  یتروص  رد  هچرگ  تسین  یئاورنامرف  تموکح و  يارب  یفاـک  هک  تسا  يردـقب  وا  تاـعالطا  دـهدیمن . صیخـشت  ار 
ایندـب هقالعیب  اسراپ و  لداع و  يربهر  هک  دـسرب  یماقمب  دزوماـیب  مه  هقف  207 و  ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دشاب 

دایز دنتسه ) برع  نایم  رد  تسپ  هلیبق  ود  هک   ) ریمح کع و  هلیبق  مدرم  زا  رفنکی  هزادناب  رگم  درادن  یمهـس  نم  رظن  رد  تفالخ  زا  دشاب 
یهورگ منک  راکشآ  هک  یتروص  رد  ادابم  ماهتسب  بلاطم  یـضعب  ياشفا  زاربا و  زا  ار  دوخ  نابز  هک  تسا  اهتدم  دینزن  فرح  هراب  نیا  رد 

هک نونکا  دیامنیم . ارجا  ار  شیوخ  ياضق  دشاب  تقو  ره  درک و  دهاوخ  ار  دوخ  راک  ادخ  مینادیم  هکنیا  اب  دینکشب  ار  دوخ  تعیب  امـش  زا 
هدـنیآ زا  عـالطا  هک  یـصخش  زا  دوخ  ناردـپ  فرط  زا  داد  ربخ  نمب  دیـشرلا  نوراـه  هک  میوگیم  مرادرب  هدرپ  دـیئوگیم  دـیراد و  رارـصا 

یبوخ تفالخ  سابع  ینب  يارب  رگید  وا  زا  دـعب  نومأـم ) دوخ  ینعی   ) ساـبع ینب  هفیلخ  نیمتفه  تفگ  وا  هک  دراد  یئاورناـمرف  تفـالخ و 
زا هک  نم  دوشیم  بلـس  ناشیا  زا  تمعن  تفر  ایند  زا  هک  نیمه  دراد  ماود  ناشیا  يارب  وا  یگدنز  نامز  ات  تمعن  تسایر و  دوب  دـهاوخن 
هک دـیآیم  تسا  ینـسح  داژن  زا  هک  يدرم  دـیرادن . یهانپ  ریـشمش  زج  سوسفا  اما  دـیئوجب  یهاـگهانپ  دوخ  يارب  دـیاب  مورب  امـش  ناـیم 
وا ار  هک  ره  دزیریمن  قحان  نوخ  وا  هک  دیآیم  يدهم  مئاق  ای  دمآ و  دهاوخ  ینایفس  ای  دنکیم  ورد  ار  امـش  مدنگ  نوچ  تسا و  وجماقتنا 

نیا دوب و  هتـسیاش  اعقاو  ناشیا  هکنیا  اب  متـشاد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  تعیب  زا  هک  يروظنم  اما  تسا . ندش  هتـشک  هتـسیاش  دشکب 
رد منکیم  یط  ار  هار  نیمه  هک  دوـبن  لـیماف  ود  نیب  هقـالع  تبحم و  داـجیا  امـش و  زا  عاـفد  يزیرنوـخ و  زا  يریگوـلج  يارب  زج  باـختنا 

متـساوخیم نم  دیدرکیم  لایخ  امـش  هچ  رگ  دنراد . لاملا  تیب  زا  هک  یمهـس  رـصتخم  رد  اهنآ  اب  يربارب  تاساوم و  یلع و  دالواب  مارتحا ،
رد دیتفرگ و  هچیزابب  امـش  یلو  مدوب  امـش  لسن  نادـنزرف و  هدـنیآ  امـش و  رکف  رد  نم  هکنیا  اب  دـسرب  اهنآب  تیعقوم  ماقم و  عفن و  دوس و 

شـشوک و مامت  دیدوب  تمعن  نداد  تسد  زا  يراتفرگ و  رد  هتـسویپ  دـیراد  هفیظو  هچ  دـیتسنادیمن  دـیدوب  روهطوغ  یتخبدـب  یهارمگ و 
، يرامخ يارب  یبارش  دیـشاب و  هتـشاد  يراوس  يارب   208 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یبکرم  هک  دوب  نآ  امـش  تمه 

رکفب امـش  زا  رفنکی  دـیدوب  زاوآشوخ  نانز  اب  ترـشع  شیع و  زاون و  زاس و  لوغـشم  هتـسویپ  دوب و  تیـصعم  رد  یگدولآب  امـش  راـختفا 
زامن دشاب . دنلب  رـس  دناوتب  تمایق  زور  نآ  هلیـسوب  هک  دوبن  باوث  ندروآ  تسدب  تیـصخش و  تیعقوم و  بسک  تمعن و  همادا  یگدنز و 

ار دوخ  یهارمگ  هجیتن  يدوزب  دیدوب  نانز  طبرب  نایارـسهمغن و  ياهتمعن  زا  تذل  رد  قرغ  دـیتفر  ینارتوهـش  یپ  رد  دـیدرک و  دوبان  ار 
راک کی  ياراد  دندش  باذع  بجوتـسم  هک  هتـشذگ  ياهتما  زا  مادک  ره  منیبیم  موشیم ، امـش  هشیدنا  رد  یهاگ  ادـخب  دـید . دـیهاوخ 

تسین دراو  اهراک  نآ  هب  ناطیش  هک  يرگید  رایسب  دنسپان  ياهراک  اب  تسه  اهراک  نآ  امش  نایم  رد  انیع  هک  دندوب  دنسپان  راتفر  تشز و 
هک دندوب  هفیاط  هن  اهنآ  نایم  رد  هک  دهدیم  ربخ  میرک  نآرق  رد  حلاص  موق  زا  دـنوادخ  دـنکیم  اهراک  نآ  ماجناب  رما  هن  درادـن و  عالطا  و 

برقم کیدزن و  دوخب  ار  اهنآ  هک  دیرادن  راکهبت  دسفم و  هن  دون و  امـش  زا  کی  مادـک  دنتـشادن  یحالـصا  رظن  دـنتخادرپ و  تشز  راکب 
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هدیدنسپ یشور  هار و  هتسیاش و  ياهدیقع  امـش  زا  کی  مادک  دیرادن  زیخاتـسر  باسح  تمایق و  زور  رد  داعمب  یئانتعا  نوچ  دیاهدینادرگ 
یشزغل هابتشا و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دروم  رد  هک  دیدوب  هداد  رکذت  هک  یبلطم  اما  مدرم ! دیلپ  امـش  رـس  رب  كاخ  دیاهتفرگ  شیپ  زا 

ار يراگتـسر  تاجن و  مرذگب و  طارـص  زا  نآ  هلیـسوب  مراودیما  هک  تسا  یلمع  اهنت  نیا  مروخیم  دنگوس  دوخ  ناجب  هدـش  رداص  نم  زا 
ود هکنیا  رگم  مشاب  هداد  ماجنا  نیا  زا  رتهتـسیاش  يراـک  منکیمن  لاـیخ  دننادرگرـس  ناریح و  همه  هک  زیخاتـسر  زور  رد  مریگ  شوغآ  رد 
اما دـش ؟ دـهاوخ  مهارف  امـش  يارب  اجک  یتداعـس  نینچ  مبایب و  ار  وا  لثم  مناوتیم  اجک  مراذـگاو ، ار  تفالخ  یـصخش  نینچ  لـثمب  هبترم 
زین شیرق  رافک  ار  فرح  نیمه  ماهداد  تبـسن  ینادانب  ار  اهنآ  ماهدرمـش و  دنـسپان  ار  امـش  دادجا  ءابآ و  رظن  نم  هک  دیاهداد  رکذـت  هچنآ 

ار نید  اههراچیب !! َنوُدَـتْقُم » ْمِهِراـثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  اـنَءابآ   209 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  انْدَجَو  اَّنِإ   » دـندزیم
رد ار  یـسوجم  تسایـس  راتفر و  هک  دیدوب  هدرک  ارم  هک  یـشنزرس  اما  دیرادن ! روعـش  امـش  دادجا ، ءابآ و  زا  هن  تخومآ  ناربمایپ  زا  دیاب 

مسق دوخ  ناجب  دیهاوخیم . نینمؤملا  ریما  امـش  دنـشاب  امـش  ربهر  اهنومیم  اهکوخ و  هچ  رگ  دیرادن  یگنن  هک  امـش  منکیم  ارجا  امـش  نایم 
. دیدش دترم  دیدوب  ناملسم  امـش  یلو  دندروآ  نامیا  دندوب و  رفاک  هک  میدق  رد  نامناردام  ناردپ و  لثم  دندش  ناملـسم  دندوب  یـسوجم 

يدب زا  دنراکوکین و  دننکیم  راداو  بوخ  راکب  دنرادیم و  زاب  دب  راک  زا  اهنآ  اریز  دترم  ناملسم  زا  تسا  رتهب  دوش  ناملسم  هک  یـسوجم 
ینامدرم امـش  مامت  اما  دنتفگ . دوردب  ار  ناهج  عضو  نیمه  اب  هرخالاب  هک  دنلاحـشوخ  ناناملـسم  مالـسا و  يدنلبرـس  زا  دنیامنیم و  زیهرپ 

زورید هک  هیما  ینب  رگا  ادخب  دینز . ین  ای  هدنزاون و  ای  ناوخ و  هزاوآ  ای  دیرادن  يریبدت  هشیدنا و  دـیاهدرک و  هرخـسم  ار  دوخ  هک  دـیتسه 
هتفریذپ و ناجب  امـش  ار  اهنآ  راتفر  لاعفا و  نوچ  دوخ  تشز  ياهراک  زا  دیـشاب  هتـشادن  گنن  دنیوگیم  اهنآب  دـنوش  هدـنز  دـیتشک  ار  اهنآ 

نارگید دش  بوخ  شعضو  رگا  دنکیم و  يراز  هلانب و  عورش  دش  راتفرگ  امـش  زا  مادک  ره  دیاهداد . رارق  شیوخ  قالخا  ار  ناشیا  رادرک 
حبـص یـسک  تشاد  دهاوخ  گنن  هنوگچ  سرت  زا  رگم  دینکیمن  تشگرب  دیرادن و  گنن  دوخ  راک  زا  دراذگیم  هرهبیب  دوخ  تمعن  زا  ار 

یگراوخمکـش و شمه  مامت  هدرک  یبوخ  راک  یئوگ  دـنکیم  راختفا  دوخ  راکب  درادـیمرب  هک  باوخ  زا  رـس  تسا و  هدولآ  هانگب  بش  ات 
. دـیآ مهارف  برقم  ای  کـلم  لـسرم  ربماـیپ  رازه  نتـشک  اـب  وا  ینارتوهـش  هلیـسو  هچ  رگ  درادـن  ینارتوهـش  زا  یکاـب  تسا  ینارتوهش 
ای دیامن و  قیوشت  يراکهانگب  ار  وا  هک  دراد  هقالع  رتشیب  یـسکب  مدرم  همه  نایم  زا   210 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 

ياهراک زا  رگا  دیاهدش  التبم  راوشد  سب  یعـضوب  تسا  یتسرپمکـش  يراوخبارـش و  شیوخ  راک  دنک  شیرای  تسیاشان  لمع  ماجنا  رد 
«. یبسح وه  یلکوت و  هیلع  ِهَّللِاب و  اَّلِإ  َةَُّوق  ال   » دریگیم ارف  ار  امش  ریشمش  زیت  بل  هن  رگ  رتهب و  دیتشادرب  تسد  دوخ  دنسپان  لامعا  تشز و 

مالّسلا هیلع  ماما  نادنواشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  نانز و  یگدنز  حرش  مهدزناش  شخب 

ياههناخ دوب و  هدرک  مایق  هرصب  رد  هک  دندروآ  نومأم  شیپ  ار  اضر  ترضح  ردارب  یـسوم  نب  دیز  یتقو  تفگ : نودبع  یبا  رـسپ  نویع :
هکنیا زا  لبق  ینکیم  مایق  هرـصب  رد  دـیز  تفگ : واـب  نومأـم  دـش  روهـشم  راـنلا  دـیزب  هن و  دون و  دـص و  لاـس  رد  دز  شتآ  ار  ساـبع  ینب 

ینب شیوخ  ياهومع  رسپ  ياههناخ  ندز  شتآب  عورش  ینزب  شتآ  ار  دایز  لآ  هلهاب و  ینغ و  فیقث و  هیما و  ینب  زا  ام  نانمشد  ياههناخ 
نانمـشد ياههناخ  لوا  مدرگرب  هبترم  ود  رگا  ماهدرک  هابتـشا  تهج  ره  زا  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : دوب . خوش  يدرم  دـیز  ینکیم . ساـبع 

. مدیشخب وتب  ار  شمرج  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شیپ  ار  وا  تفرگ  شاهدنخ  نومأم  دز . مهاوخ  شتآ  ار  دوخ 
نب یلع  ریخلا  وبا  دنکن . تبحص  وا  اب  دشاب  هدنز  ات  دروخ  مسق  درک و  خیبوت  شنزرس و  یلیخ  دندروآ  اضر  ترـضح  تمدخ  ار  وا  یتقو 

تشاد ینکس  دادغب  رد  دوب  بهذم  يدیز  وگ و  هلذب  يدرم  دوب  رـصتنم  میدن  یـسوم  نب  دیز  هک  درک  لقن  دوخ  ناداتـسا  زا  هباسن  دمحا 
ندش هتشک  زا  سپ  دش  بوصنم  يرادنامرفب  وا  فرط  زا  دوب و  هفوک  رد  ایارسلا  وبا  مایا  رد  هک  تسا  دیز  نامه  نیا  ایاخرک . رهن  کیدزن 

یناگدنز دنتفر . هنیدـم  هب  زین  یـضعب  هفوک ، رد  یهورگ  دـندومن و  ناهنپ  ار  دوخ  دادـغب  رد  یـضعب  دـندش  قرفتم  یلع  دالوا  ایارـسلا  وبا 
شیوجتسج رد  لهـس  نب  نسح  هک  دوب  یـسوم  نب  دیز  نیمه  دش  یفخم  هک  یناسک  هلمج  زا   212 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
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دوخ ریـشمش  دالج  دنزب . ار  شندرگ  ات  درک  جراخ  نادنز  زا  دعب  درک  ینادنز  تفرگ و  ار  وا  دنداد  ربخ  واب  ار  دیز  لحم  هرخالاب  دـمآرب 
کی نم  دیئامنن  وا  نتشک  رد  هلجع  یهد  هزاجا  رگا  تفگ : تشاد  روضح  همیثخ  نب  جاجح  دشکب . ار  وا  ات  دمآ  ولج  هک  نیمه  دیشک  ار 

. هن تفگ : تسا ؟ هداد  يروتسد  نینمؤملا  ریما  راک  نیا  دروم  رد  تفگ : هتفر  شیپ  جاجح  درک  يراددوخ  دالج  مراد ، هناهاوخریخ  نخس 
دبع وبا  نایرج  دعب  ياهتساوخن  يرظن  دروم  نیا  رد  وا  زا  هکنیا  اب  یـشکیم  شاهزاجا  نودب  ار  نینمؤملا  ریما  يومع  رـسپ  ارچ  سپ  تفگ :

ار شرس  نوراه و  هزاجا  نودب  تشک  ار  وا  رفعج  درک . ینادنز  ییحی  نب  رفعج  شیپ  ار  وا  دیـشرلا  نوراه  هک  درک  لقن  ار  سطفا  نب  هَّللا 
دوخ هانگ  زا  رفعج  رگا  تفگ  دشکب  ار  ییحی  نب  رفعج  داد  روتـسد  ار  ریبک  رورـسم  یتقو  نوراه  داتـسرف . نوراه  يارب  زورون  يایاده  اب 
لهـس نب  نسحب  همیثخ  نب  جاجح  سپـس  یتشک . شاهزاـجا  نودـب  ار  سطفا  شیومع  رـسپ  هکنیا  يارب  وگب  دـشکیم  ارم  ارچ  هک  دیـسرپ 
دومن ییحی  نب  رفعج  يارب  نوراه  هک  یلالدتسا  نامه  صخش  نیا  نتشک  اب  دوش و  هریت  نینمؤملا  ریما  وت و  نیب  هکنیا  زا  یسرتیمن  تفگ :

ات دوب  نادنز  رد  هتـسویپ  دیربب  نادنزب  ار  وا  داد  روتـسد  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  تفگ : جاجحب  لهـس  نب  نسح  دـیامنیم . وت  يارب  زین  وا 
یتقو ات  دش  ینادنز  زاب  دندرک  جراخ  نادنز  زا  ار  وا  دـنربب  یباسح  لهـس  نب  نسح  زا  هکنآیب  دادـغب  یلاها  درک  مایق  يدـهم  نب  میهاربا 
رخآ ات  یـسوم  نب  دیز  درک . شیاهر  اقآ  نآ  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  ار  دـیز  نومأم  داتـسرف و  نومأم  شیپ  ار  وا  هک 

: تفگ رـسای  تفگ : هک  درک  لقن  شردپ  زا  یلع  زا  ینادـمه  لکوتم و  نبا  نویع : دـش . نفد  يأرنمرـس  رد  دوب و  هدـنز  لکوتم  تفالخ 
213 و ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دز  شتآ  ار  اههناخ  درک و  مایق  هنیدـم  رد  یـسوم  نب  دـیز  اـضر  ترـضح  ردارب 

دیربب ار  وا  تفگ  دندروآ  نومأم  شیپ  ار  وا  دش  ریـسا  دیز  داتـسرف  سک  وا  یبوکرـسب  نومأم  تفای  بقل  رانلا  دیزب  هک  تشک  ار  یهورگ 
نامدرم نخـس  هدز  لوگ  ارت  دیز  تفگ : واب  اضر  ترـضح  دندرک  دراو  ار  دیز  هک  نیمه  تفگ : رـسای  مالّـسلا . هیلع  اضر  ترـضح  شیپ 

فرح نیا  هدوـمن . مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  نادـنزرف  دـنوادخ  تـسا  نمادـکاپ  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  دـنیوگیم  هـک  هفوـک  ناداـن 
دیامن و ار  ادخ  تعاطا  زین  رفعج  نب  یسوم  يوش  تشهب  لخاد  ینک و  ار  ادخ  تیصعم  وت  دشاب  انب  رگا  دراد  نیـسح  نسحب و  صاصتخا 

ادـخ دزن  رد  یماـقمب  سک  چـیه  ادـخب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  يرتیمارگ  ادـخ  دزن  رد  وت  تروص  نیا  رد  ددرگ  تشهب  لـخاد 
دومرف میامش  ردارب  نم  درکـضرع : دیز  ياهدرک . ینامگدب  یـسریم  یئاجب  تیـصعم  اب  ینکیم  لایخ  وت  یگدنب ، تعاطاب و  رگم  دسریمن 

ادـخ َنیِمِکاـْحلا » ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  : » تفگ ربماـیپ  حون  یـشاب  ادـخ  عیطم  یتقو  اـت  ینم  ردارب  وت 
حون هداوناخ  زا  تیصعم  هطـساوب  ار  وا  ٍِحلاص .» ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ   » دوشیمن بوسحم  وت  هداوناخ  زا  ترـسپ  حون  يا  دومرف 

راختفا تفگیم و  نخـس  دـندوب  هتـسشن  شیولهپ  هک  یناسک  اب  دـیز  تفگ : يدادـغب  ءاـش  یـسوم و  نب  نسح  رگید  ربخ  رد  درک . جراـخ 
ار نانخـس  نآ  هدومن  دـیزب  ور  دوب  تبحـص  لوغـشم  رگید  رفن  دـنچ  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  میدرک  نانچ  ام  نینچ و  ام  هک  درکیم 

ربارب ود  هداوناخ  ام  راـکوکین  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  يرتیمارگ . رفعج  نب  یـسوم  زا  وت  سپ  هک  اـجنیا  اـت  دومرف 
هنوگچ ار  هیآ  نیا  نسح  دومرف  هدومن  هجوت  نمب  عقوم  نیا  رد  تفگ  ءاشو  نب  نسح  دـنیبیم . رفیک  ربارب  ود  ام  راـکهانگ  دراد و  شاداـپ 

: دنناوخیم یخرب  و  ٍِحلاص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  : » دنناوخیم مدرم  زا  یـضعب  متفگ  ٍحـِلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  دـنناوخیم 
ادج شردپ  زا  ار  وا  دـناوخب  ٍحـِلاص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ   » سک  214 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ره  ٍحـِلاص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  »
ادج ار  وا  شردپ  اب  نتشاد  تبسن  زا  درک  ار  ادخ  تیـصعم  نوچ  یلو  دوب  حون  رـسپ  تسین  روط  نیا  هن  دومرف  دنادیمن  حون  رـسپ  هدومن و 

هداوناخ ام  زا  یئامنب  ار  ادـخ  تعاطا  زین  وت  رگا  دوشیمن  بوسحم  ام  زا  دـیامنن  ار  ادـخ  تعاـطا  هداوناـخ  اـم  زا  هک  ره  روط  نیمه  دومن 
واب تشاد  روضح  زین  شردارب  یـسوم  نب  دیز  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : میهج  نب  نسح  نویع : يوشیم . بوسحم 

زا زین  ام  تسین و  ام  زا  دشاب  هتـشادن  يراگزیهرپ  يوقت و  هک  ره  تسا  يراگزیهرپ  يوقت و  زا  میاهدیـسر  هک  یماقم  رهب  ام  دـیز  دومرفیم 
اهنآ اب  دنرادیم و  نمشد  ار  ام  نایعیش  مدرم  دیز ! دوریم . نیب  زا  تشزرا  هک  ینک  نیهوت  یسریم  ام  نایعیـش  زا  یـسک  رهب  ادابم  میرازیب  وا 

يراتفردب اهنآب  تبـسن  وت  رگا  دنیام  تیالوب  دقتعم  دنراد و  ام  اب  هک  یتبحم  هطـساوب  دـننادیم  لالح  ار  ناشلام  ناج و  دـنزرویم و  هنیک 
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هک ره  میهج  رسپ  دومرف  هدش  نم  هجوتم  عقوم  نیا  رد  تفگ : میهج  نب  نسح  ياهدرب . نیب  زا  ار  شیوخ  قح  ياهدومن و  متـس  دوخب  ینک 
هک و ره  رادم  تسود  ار  وا  تسا  ادخ  نمـشد  هک  ره  تسه و  هک  ياهلیبق  ره  زا  دشاب و  سک  ره  شاب  رازیب  وا  زا  دشاب  ادخ  نید  فلاخم 
: دانسالا برق  دیامن . ار  ادخ  تیصعم  هک  یسک  دومرف  تسادخ  نمشد  یـسک  هچ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  تسه  هک  ياهلیبق  ره  زا 

مدرکضرع زور  کی  دوب  رفعج  وبا  شروظنم  نک  اهر  ار  وا  نخس  دومرفیم  هتسویپ  مدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ  یطنزب 
وا هتفگ  تسار  ادخب  دومرف  زین  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردپ  نیسح . دومرف  تسا  رتنابرهم  امـشب  تیاهومع  زا  کی  مادک 

اضر ترضح  تمدخ  تفگ : دیرب  نب  ریمع  نویع : داب . اهنآ  همه  رب  ادخ  دورد  ناشیاب . تبـسن  تسا  رتهاوخریخ  رتنابرهم و  همه  زا  ادخب 
یناگدنز منیـشنن  فقـس  کی  ریز  وا  اب  هک  ماهتـشاذگ  رارق  دوخ  اب  نم  دومرف  دش  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  زا  نخـس  مدوب  مالّـسلا  هیلع 

رد شدوخ  دهدیم  دنواشیوخ  اب  ینابرهم  محر و  هلص  روتـسد  امب  صخـش  نیا  متفگ  دوخ  اب   215 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
ماهراب رد  دیآیم  نم  شیپ  تقو  ره  وا  اریز  تسا  محر  هلص  یکین و  راک  نیمه  دومرف  هدومن  نمب  یهاگن  دیوگیم . نینچ  شیومع  يهراب 

نب دّمحم  رابخا : نویع  دریذپیمن . ار  شفرح  متفرن  وا  شیپ  نم  تشادـن و  نم  اب  دـمآ  تفر و  یتقو  دـننکیم  رواب  مدرم  دـنزیم  یئاهفرح 
نامیلـس و نب  دّمحم  نادنواشیوخ  زا  یهورگ  تفگ : ایارـسلا  وبا  نامز  هنیدم  رد  دوب  يولع  نامیلـس  نب  دّـمحم  ینابرهـش  سیئر  هک  مرثا 
ام اب  دـیایب و  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یپ  زا  یتسرفب  رگا  دـندومن  داهنـشیپ  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  هدـش  عمج  شیرق  زا  نارگید 

امـش نادنواشیوخ  وگب  ناسرب و  واب  ارم  مالـس  بانج  نآ  یپ  زا  ورب  تفگ  نمب  نامیلـس  نب  دّمحم  دش  میهاوخ  دحتم  ام  دوش  ناتـسادمه 
تقو نآ  متفر  ناشیا  تمدخ  نم  يروایب . فیرشت  تسا  بوخ  ینادب  حالـص  رگا  يدنویپب  ناشیا  عمجب  زین  امـش  دنلیام  دناهدرک  عامتجا 
یتدم مدناسر  ار  بانج  نآ  باوج  نمب  دمآ  مهاوخ  زور  تسیب  زا  سپ  وگب  ناسرب  واب  ارم  مالـس  دومرف  مدـناسر  ار  ماغیپ  دوب  ءارمح  رد 

مدرک رارف  نیروص  بناجب  نم  داد  تسکـش  ار  ام  تخادرپ و  گنجب  ام  اـب  دـش  دراو  يدولج  رادهپـس  ءاـقرو  مهدـجه  زور  میدرک  ربص 
: دـیامرفیم تسا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدـید  مدرک  هجوت  وا  بناجب  مرثا ! دـنزیم  داـیرف  نم  یپ  زا  یـصخش  هک  مدـش  هجوتم  تقو  کـی 

مـشاه ینب  ناناوج  زا  یهورگ  میدوب  عمج  اضر  ترـضح  فارطا  ام  تفگ  رفعج  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نویع : هن ؟ ای  تشذگ  زور  تسیب 
اـضر ترـضح  میدیدنخ  هدرک  هاگن  رگیدکیب  وا  هماج  سابل و  زا  تشذگ  ام  ولج  زا  هنهک  ياهـسابل  اب  يولع  رمع  نب  رفعج  عقوم  نیا  رد 

دش و هنیدم  رادـنامرف  هک  تشذـگن  شیب  هام  کی  دـنوریم  شرـس  تشپ  زا  یهورگ  هدـش و  دـنمتورث  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  يدوزب  دومرف 
اضر ماما  ترضح  یناگدنز  وا  یپ  زا  مدخ  مشح و  نایارسهجاوخ و  نامالغ و  هک  یلاح  رد  دشیم  در  ام  رانک  زا  دیدرگ  بوخ  شعاضوا 

بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  نسح  نب  رمع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  ناـمه  رفعج  نـیا  دـندوب .  216 ص : مالـسلا ، هیلع 
جاودزاب رد 202  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  نومأـم  هک  دوب  لاس 201  ناضمر  هام  مجنپ  رد  اضر  ترضح  تعیب  نویع : تسا . مالّـسلا  مهیلع 

بانج نآ  رب  مالس  دیز  تشاد . روضح  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دش  نومأم  رب  دراو  رفعج  نب  یسوم  نب  دیز  بقانم : دروآرد . ناشیا 
یتقو یـشاب  ادـخ  عیطم  هک  یتقو  اـت  ینم  ردارب  وت  دومرف : یهدـیمن . ارم  مالـس  باوج  میامـش  ردارب  نم  درکـضرع  دادـن  ار  شباوج  درک 

دندوب رفن  شش  اضر  ترضح  دالوا  تفگ  هحلط  نب  دّمحم  ج 3 ص 90 - همغلا : فشک  تسین . ام  نیب  يردارب  رگید  يدش  راک  تیصعم 
: تفگ رـضخا  نب  زیزعلا  دـبع  دوب . هشیاع  نیـسح و  میهاربا  رفعج . نسح . عناق . دّـمحم  شنادـنزرف  یماسا  رتخد  کی  تشاد و  رـسپ  جـنپ 

لئالد زا  لقن  هشیاع . نیـسح و  میهاربا و  رفعج و  نسح و  دّمحم  وبا  ماما و  دّمحم  ياهمانب : رتخد  کی  تشاد و  رـسپ  جـنپ  اضر  ترـضح 
نم يارب  دومرف : دشاب  هتشادن  دنزرف  ماما  تسا  نکمم  مدرک ، ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : ریدس  نب  نانح  هک  تسا  يریمح 

تـسا لاس  یـس  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : شادـخ  وبا  دـنیآیم . دوجوب  يدایز  هورگ  وا  لسن  زا  یلو  دـش  دـهاوخن  دـلوتم  دـنزرف  کـی  زج 
رد تشادن . يدنزرف  رگید  داوج  یلع  نب  دّمحم  شرـسپب  دوب  رـصحنم  اضر  ترـضح  دنزرف  دسیونیم : بقانم  يرولا و  مالعا  رد  ماهدینش .
زور رد  هک  تشادن  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  زج  يدـنزرف  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  اضر  ترـضح  دـسیونیم : ردـلا  باتک 

شیارب رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  تفگ : دیـسا  نب  دمحا  نب  دّمحم  یـشک : لاجر  تشاد . هام  دنچ  لاس و  تفه  ردپ  توف 
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دمحا شیپ  میورب  ام   217 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دنتفگ : لامس  وبا  رسپ  ود  لیعامسا  میهاربا و  دش  دمآ  شیپ  نآ 
وا اـب  زین  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـمحا  درک  جورخ  ایارـسلا  وبا  یتقو  دنتـشاد  دـمآ  تفر و  وا  اـب  یتدـم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رـسپ 
وا زا  دندیدنسپن و  ار  وا  راک  دیئوگیم  هچ  امش  درک  جورخ  ایارسلا  وبا  اب  رفعج  نب  یسوم  رسپ  میتفگ  لیعامسا  میهاربا و  هب  دش  ناتسادمه 
ایند زا  کش  نامه  اب  لیعامسا  منکیم  نامگ  تفگ : يوار  مینامیم . یقاب  فقو  بهذم  رب  ام  تسا  هدنز  رفعج  نب  یسوم  دنتفگ  دنتشگرب .
نمب مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  تفگ : رفعج  نب  نامیلـس  یـشک : لاجر  تفر .
تسه مرظن  رد  شتبیه  لالج و  نانچ  تفگ : يوریمن  ارچ  متفگ : منک  ضرع  مالس  مسرب و  اضر  ترضح  تمدخ  مراد  لیم  یلیخ  تفگ :
یعقوم نآ  متفگ  واب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  نم  دنتفر  شتدایعب  مدرم  درک  ادیپ  یتلاسک  رصتخم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اقافتا  مکانمیب . هک 
تدایع يارب  تسا  نآ  عقوم  زورما  یسرب  شتمدخ  یلیام  رگا  دنوریم  شندیدب  مدرم  تسا و  رامیب  اضر  ترضح  دیـسر  یتشاد  راظتنا  هک 

هَّللا دیبع  نب  یلع  تشاد  یمارگ  ار  شماقم  دومن و  مارتحا  واب  رایـسب  درک و  تبحم  یلیخ  دـید  ار  وا  اقآ  هک  نیمه  تفر  بانج  نآ  لزنمب 
شتمدخ رد  زین  نم  تفر  وا  ندیدب  اضر  ترـضح  دش  رامیب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  یتدم  زا  دعب  دش . لاحـشوخ  یلیخ  ماما  فطل  همه  نیا  زا 

هجوتم دوب و  هدرپ  تشپ  هملـس  ما  هَّللا  دیبع  نب  یلع  رـسمه  تفگ : نم  زینک  میدش  جراخ  یتقو  دـنتفر  مدرم  همه  ات  تسـشن  ردـقنآ  مدوب 
ار دوخ  ندـب  دیـسوبیم و  ار  اجنآ  دوب . هتـسشن  ماما  هک  یئاجب  تخادـنا  ار  شدوخ  دـش  جراـخ  باـنج  نآ  هک  نیمه  دـش  اـضر  ترـضح 

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضحب  زین  نم  درک  لقن  میارب  ار  هملـس  ما  شرـسمه  راک  مدید  ار  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  یتقو  تفگ : نامیلـس  دـیلامیم .
همطاف دالوا  یتقو  نامیلـس  دومرف  دنتـسه . تشهب  لها  شدنزرف  شرـسمه و  هَّللا و  دیبع  نبا  یلع  نامیلـس ! دومرف : مدرک  ضرع  ار  نایرج 

مدرم ریاس  لثم  دـیامن  ماـما  ماـقمب  فراـع  دـنوادخ  ار  مالّـسلا  مهیلع  یلع  ارهز و   218 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز 
دّمحم نب  قاحـسا  اب  ار  يرفعج  دّمحم  نب  میهاربا  دوخ  تیـصو  يارب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : طیلـس  نب  دـیزی  یفاک : دنتـسین .

يراصنا نارمع  نب  دعس  یلع و  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  يرفعج و  هیواعم  حلاص و  نب  رفعج  دّمحم و  نب  رفعج  نب  قاحسا  يرفعج و 
. تفرگ دهاش  دوب  یلوا  تیصو  هدنسیون  وا  هک  یملسا  دعس  نب  دعج  نب  دّمحم  يراصنا و  طیلـس  نب  دیزی  يراصنا و  ثراح  نب  دّمحم  و 

تسین یکش  تمایق  ندمآ  رد  تسوا و  ربمایپ  هدنب و  دّمحم  هکنیا  دهدیم و  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  هلا  الب  تداهش  هکنیا  رب  تفرگ  هاوگ 
قح باسح  تسا و  حیحـص  هداد  هدعو  ادخ  هچنآ  دراد  تیعقاو  گرم  زا  سپ  اهناسنا  نتخیگنارب  درک و  دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  ادـخ  و 

حیحص هدروآ  نیمالا  حور  هچنآ  تسا و  تسرد  دروآ  مرکا  ربمایپ  هچنآ  دراد و  تقیقح  دنوادخ  لباقم  رد  نداتـسیا  و  قح ، اضق  تسا و 
هاوگ ار  اهنآ  موشیم . روشحم  دـیاقع  نیمه  اب  هَّللا  ءاـش  نا  تفر و  مهاوخ  اـیند  زا  دـیاقع  نیمه  رب  ماهدرک و  یگدـنز  دـیاقع  نیا  رب  تسا 

ار یلع  نب  دّمحم  تیـصو  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مدج  تیـصو  مدوخ و  طخب  تسا  نم  تیـصو  هتـشون  نیا  هکنیا  رب  تفرگ 
مهدیم و رارق  دوخ  یصو  ار  یلع  مدنزرف  نم  دّمحم . نب  رفعج  تیـصو  نینچمه  ماهدرک ، يرادرب  هخـسن  فرح  کی  تساک  مک و  نودب 

کیرـش تیـصو  رد  وا  اب  تشاد  لیم  دهد و  صیخـشت  اهنآ  رد  كرد  مهف و  لامک  دنادب و  حالـص  وا  هک  یتروص  رد  ار  منادـنزرف  ریاس 
رد تسا  نم  یـصو  وا  دننک . رابجا  ار  وا  دنناوتیمن  اهنآ  تسا  وا  اب  رایتخا  دنک  جراخ  تیـصو  زا  ار  اهنآ  دوب  لیام  تساوخن و  رگا  دنـشاب 

یلو دمحا  ما  دمحا و  لیعامـسا و  مساق و  سابع و  میهاربا و  یتح  دننامیم  یقاب  نم  زا  هک  منادـنزرف  نامالغ و  لاوما و  اههفوقوم و  دروم 
یلک روطب  دـنکیم و  تساوخ  راک  ره  هک  مدوخ  لاوما  ثلث  مردـپ و  هفوقوم  ثلث  نادـنزرف و  رگید  هن  تسوا  تسد  رد  طقف  منانز  رایتخا 

ای دنکیم و  راذگاو  یـسکب  ای  دشخبیم و  ای  دشورفیم  تساوخ   219 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسا . وا  اب  مات  رایتخا 
میگدنز تایح و  نامز  رد  تسا  نم  دوخ  لثم  وا  تسوا ، اب  رایتخا  ماهدادن  حیـضوت  ماهداد و  حیـضوت  شیارب  هک  یئاهراک  دهدیم  هقدـص 

تـساوخن هک  یتروص  رد  دنـشاب  ماهدرب  مان  اهنآ  زا  همانتیـصو  نیا  رد  هک  یناردارب  نآ  دوب  لیام  رگا  منادنزرف  هداوناخ و  لام و  دروم  رد 
دید يراتفر  اهنآ  زا  رگا  دیامن . یضارتعا  ای  دشاب  تحاران  اهنآ  زا  یـسک  هکنیا  نودب  دنک  جراخ  تیـصو  رد  تلاخد  زا  ار  اهنآ  دناوتیم 

ار دوخ  رهاوخ  تساوخ  اهنآ  زا  یکی  رگا  دراد  ار  رایتخا  نیا  دهد  تلاخد  دنادرگرب و  زاب  تساوخ  ماهدرک  هدـهاشم  نم  هچنآ  فالخ  رب 
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مدرم زا  کی  ره  ای  ناطلـس  ره  دنادیم . جاودزا  رد  ار  دوخ  هداوناخ  حالـص  رتهب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دشاب  وا  هزاجا  اب  دیاب  دهد  رهوشب 
ادخ و دنرازیب و  ربمایپ  ادخ و  زا  مدرب  مان  هک  یناسک  زا  مادک  ره  ای  ماهتـشون  همان  تیـصو  رد  هچنآ  ماجنا  زا  ار  یلع  دنوش  عنام  دـنهاوخب 

داب وا  رب  نینمؤم  مامت  نیلـسرم و  ءایبنا و  برقم و  هکئالم  ناگدـننکتنعل و  مامت  هکئالم و  ادـخ و  مشخ  تنعل و  رازیب  اـهنآ  زا  زین  ربماـیپ 
يزیچ نم  زا  منادنزرف  زا  کی  چیه  هن  مرادن و  يراکبلط  یهدـب و  واب  نم  دـنرادزاب  دوخ  راک  زا  ار  وا  دـنناوتیمن  نیطالـس  زا  مادـک  چـیه 

دنچ هکنیا  تسا  وگتسار  تفگ  مک  دنادیم و  رتهب  وا  تفگ  دایز  رگا  تسا  حیحص  دیوگب  یلع  هچ  ره  دراد  نم  دزن  یلام  تسا و  راکبلط 
. دـشاب ماهمان  تیـصو  رد  ناشمان  مشاب و  هدومن  اهنآب  یمارتحا  زاـیتما و  متـساوخ  مدرب  مسا  همانتیـصو  رد  وا  اـب  ار  دوخ  نادـنزرف  زا  رفن 

نامز رد  هک  روط  نامه  ار  اهنآ  جراخم  دـنیامنب  ار  دوخ  يروتـسم  باجح و  ظفح  دنـشاب و  دوخ  هناخ  رد  دنتـساوخ  مادـک  ره  منارـسمه 
هکنیا رگم  ددرگرب  نم  لزنمب  دناوتیمن  رگید  درک  رایتخا  رهوش  هک  یسک  تسناد و  حالص  رگا  دزادرپیم  مدنزرف  متخادرپیم  دوخ  تایح 

قح وا و  هزاجاب  رگم  دـنهد  جاودزاب  ار  دوخ  يردام  نارهاوخ  ناردارب  دـنناوتیمن  دـنروط  نیمه  زین  منارتخد  دـنادب . حالـص  یلع  مدـنزرف 
220 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دـندرک  يراک  نینچ  رگا  یلع  تروشم  يأرب و  رگم  دـنرادن  اهنآ  راک  رد  تلاـخد 

دنادیم رتهب  ار  دوخ  هداوناخ  جاودزا  حالـص  یلع  مدنزرف  اریز  دناهدش  عنام  دراد  هک  يرایتخا  زا  ار  وا  دـندرک و  ربمایپ  ادـخ و  اب  تفلاخم 
هاوگ ار  دنوادخ  ماهدرک و  ار  شرافـس  نیمه  زین  منارتخدب  دراذگیماو . دنادن  حالـص  رگا  دهدیم و  رهوش  دنادب  جاودزا  رد  حالـص  رگا 

راکشآ دیاشگب و  ارم  همانتیـصو  دناوتیمن  سک  چیه  دنراد . رایتخا  مه  اب  ود  ره  راک و  نیا  رب  دنهاوگ  دمحا  ما  مرـسپ و  ماهتفرگ  اهنآ  رب 
دنیبیم ار  شاهجیتن  دنک  یبوخ  هک  ره  تسا و  وا  دوخ  ررـضب  درک  دب  هک  یـسک  دنرادن  تلاخد  قح  هک  ماهدرک  دیق  هک  یناسک  زا  دـنک 

ماهدز نآ  رب  رهم  هک  ياهمان  تیـصو  نیا  درادن  قح  یتردق  ناطلـس و  چیه  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  درادیمن و  اور  متـس  یـسکب  ادخ 
وا رب  ناناملـسم  نیلـسرم و  برقم و  هکئالم  ناگدننکتنعل و  ادخ و  بضغ  تنعل و  درک  نینچ  یـسک  رگا  دنک  زاب  ار  شرهم  دـیاشگب و 

تفگ مکحلا  وبا  هلآ . یلع  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  ناهاوگ و  میهاربا و  وبا  دز  رهم  نآ  رب  تشون و  دـیاشگب . ار  ماهماـن  تیـصو  هک  داـب 
نب یسوم  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  دوب  هنیدم  یـضاق  یحلط  نارمع  وبا  تفگ  هدرک : لقن  طیلـس  نب  دیزی  زا  يرفعج  مدآ  نب  هَّللا  دبع 

ناناملسم دراد و  دیؤم  ار  امش  ادخ  تفگ : هدومن  یضاقب  ور  یسوم  نب  سابع  دندرب  یضاق  یحلط  شیپ  ار  اضر  ترـضح  ناردارب ، رفعج 
هچ ره  مردپ  دهد  صاصتخا  دوخب  دراد  میمصت  مردارب  هک  تسا  يرهاوج  جنگ و  همانتیصو  نیا  لخاد  رد  دنک  دنمهرهب  امش  دوجو  زا  ار 

میوـگیم مه  رگید  ياـهزیچ  کـی  مدرم  ناـیم  رد  منکن  يراددوـخ  نـم  رگا  هدوـمن . جاـتحم  تسدـگنت و  ار  اـم  هتـشاذگاو و  واـب  هتـشاد 
میرادـن لوبق  ارت  فرح  ام  تفگ : هدرک  تکرح  ياج  زا  دّـمحم  نب  میهاربا  درادرب .) هدرپ  یـضاق  شیپ  هک  تسا  تماما  هلأسم  شروظنم  )

يدوب یبوخ  مدآ  رگا  هتخانشیم  ارت  رتهب  تردپ  متخانشیم  یئوگغوردب  ارت  یکچوک  زا  يوشیم  دوخ  یگدنمرـش  یگتـسکشرس و  ثعاب 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دراپـسب . تناما  تتـسدب  امرخ  هناد  ود  هک  تشادـن  نانیمطا  وتب  تشاد  ربخ  وت  نطاب  رهاظ و  زا  تردـپ 

قمحا هراچیب و  یناداـن و  يدرم  وت  تفگ  هتفرگ  ار  شناـبیرگ  هدرک  تکرح  ياـج  زا  شیومع  رفعج  نب  قاحـسا  دـعب   221 ص : مالسلا ،
هیلع اـضر  ترـضحب  نارمع  وبا  یـضاق  دـندرک . ضارتعا  ساـبع  رب  زین  نارگید  شاـب  تدوخ  بظاوم  يدرک  زورید  هک  يراـک  اـب  یتسه 
رتهب ردـپ  زا  سک  چـیه  ادـخب  هداد  راـیتخا  ارت  یلو  داد ، هلاوح  نمب  زورما  تردـپ  هک  یتنعل  تسا  یفاـک  ورب  نک  تکرح  تفگ  مالّـسلا 

زا رهم  امش  تفگ  هدومن  یـضاقب  ور  سابع  دوبن . يأر  تسـس  ای  لقع  مک  ام  دزن  رد  رفعج  نبا  یـسوم  ادخب  هن  دسانـشیمن  ار  دوخ  دنزرف 
نمب زورما  تردپ  هک  یتنعل  تسا  یفاک  منکیمن  هراپ  ار  همانتیـصو  رهم  زگره  تفگ  نارمع  وبا  تسا  هتـشون  هچ  دـیناوخب  دـیرادرب و  همان 

ار اهنآ  دـش  مولعم  دـندناوخ  تشادرب و  همان  تیـصو  زا  رهم  هک  نیمه  تسا . وت  اب  رایتخا  تفگ  منکیم - هراـپ  مدوخ  تفگ  ساـبع  هدومن 
زا دنشابن و  یضار  هچ  دنشاب و  یضار  هچ  داد و  رارق  ناشیا  یتسرپرـس  تحت  ار  اهنآ  هداد و  اضر  ترـضحب  ار  رایتخا  اهنت  هدومن و  جراخ 

اضر ترضح  عفنب  دش و  اهنآ  یئاوسر  يراوخ و  یگتسکشرس و  بجوم  رتشیب  همانتیصو  ندوشگ  هدومن  جراخ  زین  تافوقوم  رد  فرـصت 
رفعج و نب  قاحـسا  دّمحم و  نبا  میهاربا  زا  دـنترابع  ناهاوگ  دوب  هتـشون  رهم  ریز  رد  درک  زاب  سابع  هک  ار  ياهمانتیـصو  دوب  مالّـسلا  هیلع 
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دمحا ما  نز  نیا  هک  دندوب  هدرک  اعدا  اهنآ  نوچ  دـندوشگ  یـضاق  سلجم  رد  ار  دـمحا  ما  تروص  نارمع . نب  دیعـس  حـلاص و  نب  رفعج 
هک درک  لقن  میارب  ار  نایرج  نیا  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  ادخب  تفگ  دمحا  ما  عقوم  نیا  رد  تسا  وا  دوخ  دندیمهف  دنتخانـش و  ات  تسین 

دنتسه يأر  تسس  نانز  شاب  تکاس  تفگ  هدرک  يریگولج  وا  نخـس  همادا  زا  رفعج  نب  قاحـسا  دنربیم ، سلاجم  رد  روزب  دنریگیم و  ارت 
(. تسا هیبنت  فلاـخم  نانخـس  نیا  هک  تسا  تماـماب  هراـشا  نوچ  دریگیم  ار  وا  نخـس  ولج   ) دـشاب هدومرف  وا  يزیچ  نینچ  منکیمن  ناـمگ 

مالغب هدومن . راداو  ضرق  یتسدـگنت و  راک  نیا  رب  ار  امـش  منادـیم  نم  ردارب ، تفگ  هدومن  سابعب  ور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هاـگنآ 
زا سپ  ار  ناـشیا  ضرق  ماـمت  دنتـسه  ضورقم   222 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ردـقچ  نیبب  ورب  دومرف  دیعـس  دوخ 
ره امش  مشاب  هدنز  ات  درک  مهاوخن  اهر  ار  امشب  یکین  يربارب و  تاساوم و  نم  ادخب  ریگب  دیـسر  ناراکبلط  زا  زادرپب و  نآ  تاکز  نتفرگ 
هچ ره  دومرف  میراد  وت  دزن  رد  قح  اهنیا  زا  رتشیب  ام  ياهداد  نامدوخ  لاوما  دمآرد  زا  یهدب  امب  هچ  ره  تفگ : سابع  دیئوگب . دـیلیام  هچ 

هدنـشخب و دنوادخ  دینک  يراتفر  دب  رگا  دیریگیم و  ادخ  زا  شاداپ  دینک  راتفر  بوخ  رگا  تسا  امـش  يوربآ  نم  يوربآ  دـیئوگب . دـیلیام 
قح زا  ار  يزیچ  امـش  هتفگب  انب  رگا  تسین  نم  يارب  يرگید  ثراو  امـش  زج  مرادـن و  يدـنزرف  زورما  نم  هک  دـینادیم  امـش  تسا  نابرهم 

هنوگچ هک  ینادیم  ماهدروآ  تسدـب  هچ  ره  هتفر  ایند  زا  تردـپ  هک  یتقو  زا  دـنادیم  ادـخ  ددرگیمرب . امـشب  میامن  ناهنپ  ای  مراد  هگن  امش 
میمصت نامردپ و  تداسح  یتسین  ام  راد  رایتخا  وت  تسین  حیحص  فرح  نیا  ادخب  تفگ  هدرک  تکرح  ياج  زا  سابع  ماهدومن . فرـصم 

هفوک رد  ار  یـشورف  نهاریپ  ییحی  نب  ناوفـص  نم  هک  ینادـیم  وت  هدرکن  زیوجت  ادـخ  ناشیا  وت و  يارب  هک  هدـش  يراـک  نینچ  بجوم  وا 
اما میظعلا  یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  دومرف : مریگیم . وت  وا و  زا  ار  اـهلوپ  مریگیم و  تخـس  وا  رب  دـشاب  میلـست  هب  اـنب  رگا  مسانـشیم 

اب منابرهم  مناشیا و  هاوخریخ  اهنآ و  حالص  رادتسود  نم  هک  ینادیم  ایادخ و  راب  تسا ، دهاش  ادخ  میامـش  شیاسآ  قاتـشم  نم  مناردارب !
هک روط  نآ  يرارـسا  رب  ملاع  وت  متـسه  نیا  فالخ  رب  رگا  هدـب  وکین  شاداپ  نمب  ادـنوادخ  مراد . زور  بش و  ناـشیا  راـکب  هجوت  اـهنآ و 
رب ار  اهنآ  نادرگ و  رود  اهنآ  زا  ار  ناطیش  نک و  حالصا  ار  ناشراک  امرف و  یئامنهار  ار  ناشیا  ایادخ  دب . ای  بوخ  هدب  ازج  متسه  هتسیاش 
امش ریخ  هار  رد  شـشوک  مهاوخیمن و  ار  امـش  یبوخ  زج  هک  نم  ناج  ردارب  راد !! راوتـسا  تسار  هارب  نک و  يرای  دوخ  یگدنب  تعاطا و 

رد دـنکیمن  يرثا  نم  رد  وت  فرح  رگید  مراد  هقباس  بوخ  ار  وت  يزاب  نابز  نم  تفگ  سابع  مریگیم . دـهاش  عضو  نیا  رب  ار  ادـخ  منکیم 
: تفگ طابـسا  نب  یلع  یفاک : شلآ .) ربمایپ و  رب  دورد   ) دندش  223 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ادج  مه  زا  عقوم  نیا 

یعالطا نایرج  نیا  زا  مه  امش  تسا و  هدنز  تردپ  هک  تفگ : واب  میهاربا  میهاربا . تردارب  شیپ  تفر  يدرم  مدرکضرع : اضر  ترضحب 
زا مرکا  ربمایپ  هک  يروط  نامه  مسق  ادخب  دریمیمن  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفر . ایند  زا  ربمغیپ  هَّللا  ناحبـس  دومرف : درادن . وا  هک  يراد 

ار نید  نیا  تیزم  تمعن و  هتسویپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تشذگرد  زا  سپ  دنوادخ  اما  تسا . هتفر  ایند  زا  زین  وا  تفر  ایند 
هام لوا  رد  دننکیم  يریگولج  اهنیا  دنهدیم  اهنآ  دیامنیم  فرـصنم  ربمغیپ  نادنواشیوخ  زا  درادیم و  ینازرا  برع  ریغ  مجع و  نادـنزرفب 
یلو دـیامن ، دازآ  ار  ناـمالغ  دـهد و  قـالط  ار  دوخ  ناـنز  دوـب  کـیدزن  هک  مدرک  تخادرپ  ار  مردارب  نیا  ضرق  راـنید  رازه  نم  هجحیذ 

ترـضح تمدـخ  ناسارخ  رد  یهورگ  تفگ : تلـص  نب  نایر  عئارـشلا : للع  دینـش . شناردارب  زا  فسوی  هک  ار  یئاهفرح  کنیا  مونـشیم 
منکیمن يراک  نینچ  دومرف : ینک  یهن  ار  اهنآ  تسبوخ  دنهدیم  ماجنا  یتشز  ياهراک  امـش  نادنواشیوخ  زا  یـضعب  دنتفگ : هدیـسر  اضر 

: نویع دننکیمن .) لوبق  تسا  راوشد  نآ  شریذپ  ینعی   ) تسا نشخ  تحیصن  دومرف : مدینـش  مردپ  زا  نوچ  دومرف : هچ  يارب  دندرک  ضرع 
مارحا دیاب  میرادن  ياهراچ  میتسه  هنیدم  رد  ام  دوشیم و  هجحیذ  لاله  تقو  ره  دومرف : هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ءاشو 

قارع زا  یتقو  امـش  یلو  هداد  رارق  تاقیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نآ  هک  میوشیم  مرحم  هرجـش  زا  اـم  نوچ  میدـنبب  جـحب 
ربمغیپ هک  تسه  زین  يرگید  تاقیم  نآ  زج  قرع و  تاذ  امـش  ولج  اریز  دینک  هرمع  دـصق  دـیناوتیم  دوشیم  هجحیذ  هام  لاله  دـیئآیم و 
دّمحم ار  نایرج  نیا  یلب . دومرف : میامن  عتمت  دصق  مناوتیم  ماهدومن  ار  هناخ  فاوط  هکنیا  اب  نم  سپ  تفگ : لضف  هدومن . نییعت  امش  يارب 
نایفس تفگ  نانچ  نینچ و   224 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ینالف  هک  تفگ  وا  باحصا  هنییع و  نب  نایفسب  رفعج  نب 
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تاقالم ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هنییع  نب  نایفس  تسا  هتفگ  هیلع  هَّللا  ۀمحر  قودص  تفرگ . هدروخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب 
نب سابع  لسن  داژن و  زا  دسیونیم : ددع  باتک  رد  دوب . هدنز  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامز  ات  هدومن و  لقن  تیاور  بانج  نآ  زا  هدرک و 
مایا رد  دسیونیم  هدرب ، ار  وا  مان  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  نب  سابع  نب  هَّللا  دـیبع  نب  نسح  نب  سابع  نینمؤملا  ریما 

یلاع و يرعاش  لضاف و  يدرم  دش  نومأم  بحاصم  دعب  درکیم  مارتحا  واب  نوراه  دوب  نوراه  بحاصم  دش و  دادغب  دراو  دیشرلا  نوراه 
تفگ نومأم  درک  تبحـص  یلاع  رایـسب  تفر  نومأم  شیپ  يزور  هدوب . بلاط  یبا  دالوا  زا  رعاش  نیرتهب  دـندقتعم  اهیولع  هک  دوب  حیـصف 
نومأم هناخ  ردـب  يزور  تسا  هتفگ  يدامتعا  دروم  بایغ  رد  تسا و  ام  سلجم  تنیز  بجوم  تروضح  ینکیم  تبحـص  بوخ  وت  ادـخب 

درگ رب  دیوگب  میریذـپیم ، دـهاوخب  رذـع  میوشیم و  دراو  دـهدب  هزاجا  رگا  تفگ : سابع  تخادـنا  ریزبرـس  هدرک  واب  یهاگن  نابرد  دـمآ 
ار رعـش  نیا  دش  هدنمرـش  نابرد  تسیچ . يارب  ممهفیمن  نم  ار  نتفگ  منادیمن . نتخادنا و  ریزب  رـس  ندرک و  هاگن  دـب  نیا  اما  میدرگیمرب ،

دندوب لضاف  دنمـشناد و  هک  تشاد  ردارب  دنچ  سابع  بکر  امب  یـضریس  یـشمی  نم  نکل  یتیطم و  رامحلا  ناک  یـضر  نم  ام  و  دـناوخ :
. دندوب سابع  نب  هَّللا  دیبع  نب  نسح  نادنزرف  ناشیا  مامت  هک  هزمح  لضف و  هَّللا و  دیبع  دّمحم و  يداه  مانب 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ياهشیاتس  حدم و  راعشا  مهدفه  شخب 

هتسویپ هک  یلع  نب  لبعد  سابع و  نب  میهاربا  دش  دهعیلو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو  تفگ : بیـضخ  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  نویع :
رب هار  رـس  اهدزد  هار  نیب  رد  دوب  اهنآ  هارمه  زین  لبعد  ردارب  یلع  نب  نیزر  دـنتفر  مالّـسلا  هیلع  ماما  بناجب  دـندوب  مه  اب  دـنتفریم  اـج  ره 

میهاربا تشاد  رابراوخ  هک  دنوش  یغالا  راوس  یگتسخ  زا  دندش  روبجم  لزانم  زا  یضعب  رد  دندرب  تراغب  دنتشاد  هچ  ره  دنتفرگ و  ناشیا 
ردارب نیرز  رب  ور  فعـضلا  ةدـش  نم  لب  ةرمخلا  نم  يواشن ال  فزخلا  نم  الامحأ  كوشلا  لمح  دـعب  تدـیعا  دورـس : ار  رعـش  طـخ  نیا 

یلع اوقبت  هیف و ال  مکلاح  تواست  فصقلا  یلا  نوریـصت  كاذ  یلع  متنک  ولف  دورـس : ار  طخ  نیا  وگب و  ار  شاهلابند  تفگ : هدرک  لـبعد 
اوفخ فرظلا و  يوذ  نم  اونوکف  تاف  يذـلا  تاف  اذا  دورـس : ار  طخ  نیا  لبعد  ریگب  ار  رعـش  نیا  لابند  وت  تفگ : لبعدـب  هاـگنآ  فسخلا 

مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  لبعد  سابع و  نب  میهاربا  یتقو  تفگ : یبلهم  هَّللا  دبع  نب  نوراه  نویع : ّیفخ  عئاب  یناف  مویلا  فصقن 
ةوالت و نم  تلخ  تایآ  سرادم  دـناوخ : اضر  ترـضح  يارب  ار  هدیـصق  نیا  لبعد  دوب  هدـش  تعیب  يدـهعیلوب  بانج  نآ  اب  هک  دندیـسر 

بلقلا ءازع  لازأ  دورس : ار  رعش  نیا  زین  سابع  نب  میهاربا   226 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم 
نآ رد  دوب  هداد  روتسد  نومأم  هک  ياهرقن  ياههکس  زا  مهرد  رازه  تسیود  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دّمحم  یبنلا  دالوا  عراصم  دلجتلا  دعب 

تسدب مهرد  رازه  دص  مهرد  هد  هب  تخورف  ار  مهرد  ره  تفر  مق  بناجب  دوخ  مهـس  مهرد  رازه  هد  اب  لبعد  داد ، دننزب  ناشیا  مانب  تقو 
نفک و تفر  ایند  زا  هک  یتقو  ات  درک  میـسقت  دوخ  هداوناخ  نیب  ار  يرادقم  داد و  هیده  ار  يرادقم  تشادهگن  ار  اهلوپ  میهاربا  یلو  دروآ 

دوخ دـهعیلو  ار  اـضر  ترـضح  نومأـم  یتقو  تفگ : یلفون  نامیلـس  نب  دّـمحم  نویع : دوب . لوپ  ناـمه  زا  شتوف  ياـهراک  نفد ، جراـخم 
ياههزیاج مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يدهعیلو  هراب  رد  نومأم  لمع  زا  شیاتـس  یئارـسحدم و  اب  هدمآ  نومأم  رابردـب  نارعاش  دـینادرگ 

ینادیم نم  شیپ  ار  اضر  ترـضح  ماقم  وت  ساون  وبا  تفگ : واب  دش  نومأم  رب  دراو  يزور  تفگن  یحدم  دماین و  ساون  وبا  دـنتفرگ  نارگ 
رعش نیا  ساون  وبا  يرادن  يریظن  یتسه و  نامز  رعاش  هناگی  وت  هکنیا  اب  ياهدرکن  حدم  ار  وا  نونکات  ارچ  تسا  یمارگ  نم  دزن  ردقچ  هک 

تکرت ام  یلعف  هینتجم  يدی  یف  ّردلا  رمثی  عیدب  مالکلا  رهوج  نم  کل  هیبنلا  مالک  نم  نونف  یف  ارط  سانلا  دـحوأ  تنأ  یل  لیق  دورـس : ار 
مامت هزادـناب  نسحا  تفگ : نومأم  هیبال  امداخ  لـیربج  ناـک  ماـما  حدـمل  يدـتهأ  ـال  تلق  هیف  نعمجت  یتلا  لاـصخلا  یـسوم و  نبا  حدـم 

دّمحم سابعلا  وبا  زا  تفگ : یلوص  نویع : دیشخب . اهنآ  مامت  هزیاج  رب  هفاضا  ار  وا  داد و  ساون  وبا  هب  دوب  هتخادرپ  ءارعـشب  هک  یئاههزیاج 
تسیک اقآ  نیا  دیسرپ  دوب  یبکرم  رب  راوس  هک  یصخشب  دیسر  دش  جراخ  دوخ  لزنم  زا  ساون  وبا  يزور  تفگیم  هک  مدینش  دربم  دیزی  نب 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دورـس : ار  رعـش  نیا  اج  نامه  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنتفگ  واب  دیدیمن  ار  شتروص 
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یتح کمیـسن  مهداقل  كوممأ  اموق  نأ  ول  بلقلا و  کـتبثأ  کـشلا  هیف  ضراـع  ۀـیاغ و  دـعب  نم  نیعلا  کترـصبأ  اذا   227 ص : مالسلا ،
رب راوس  هک  داتفا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  شمـشچ  ساون  وبا  يزور  تفگ : یـسراف  ییحی  نب  دّـمحم  نویع : بکرلا  کـب  لدتـسی 

ماهدورس امـش  هراب  رد  يرعـش  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  درک و  مالـس  تفر و  بانج  نآ  کیدزن  ساون  وبا  دروآیم  فیرـشت  تسا  يرطاق 
مل نم  اورکذ  امنیأ  مهیلع  ةالـصلا  يرجت  مهبایث  تایقن  نورهطم  رعـش : نیا  ندـناوخب  درک  عورـش  ناوخب  دومرف  یهد  شوگ  ار  نآ  ملیام 

یلعالا و ءالملا  متنأ  رـشبلا و  اهیا  مکافطـصا  مکافـص و  هنقتاف  اقلخ  ادـب  امل  هَّللاف  رختفم  رهدـلا  میدـق  نم  هل  امف  هبـسنت  نیح  اـیولع  نکی 
ایآ مالغ  دومرف : درادن  هقباس  نونکات  هک  ياهدورس  يراعشا  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روسلا  هب  تءاج  ام  باتکلا و  ملع  مکدنع 

نیمه مالغ  دشاب  مک  دیاش  دومرف : سپـس  ساون  وبا  هب  هدـب  دومرف  هدـنامیقاب . رانید  دصیـس  درک : ضرع  تسه  وت  دزن  ام  جراخم  زا  یلوپ 
اعد هبطخ  نمـض  رد  دش  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  جاحلا  ریما  کی  تسیود و  لاس  رد  راذـگب . وا  رایتخا  رد  مه  ار  رطاق 

سابل قاحـسا  درک  تکرح  ياج  زا  ناهام  نب  یـسیع  نب  یلع  رـسپ  هیودمح  دـهعتیالوب . اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارب  درک و  نومأم  يارب 
مدرمب ور  هاگنآ  دیچیپ  دوخ  رودب  ار  نامه  دوب  هایس  مچرپ  کی  دنک  ادیپ  تسناوتن  یلو  دوب ) سابع  ینب  راعش   ) دشوپب ات  تساوخ  یهایس 

نیئاپ ربنم  زا  هاگنآ  مسانشیمن  لهس  نب  لضف  نومأم و  نینمؤملا  ریما  زج  ار  یسک  یلو  مدناسر  امشب  متشاد  روتسد  هچنآ  نم  تفگ : هدرک 
لها هراب  رد  تفگ : واب  نومأم  تشاد  روضح  زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دمآ  نومأم  شیپ  ناهام  نب  فرطم  نب  هَّللا  دبع  يزور  دمآ .

زا ناشدوجو  تخرد  هدـش و  ریمخ  تلاسر  بآ  اب  اهنآ  تنیط  هک  یناـسک  هراـب  رد  میوگب  هچ  تفگ : هَّللا  دـبع  یئوگیم ؟ هچ  ربمغیپ  تیب 
زا يوقت  ربـنع  يوب  228 و  ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تیادـه  کشم  يوب  زج  ایآ  هدرک  ومن  یحو  راوگـشوخ  بآ 
نب دّـمحم  زا  خیـش  یلاـما : رد  درک . دـیراورم  زا  رپ  ار  شناـهد  دوب  دـیراورم  زا  رپ  هک  تساوخ  ار  ياهبعج  نومأـم  دوارتـیم . نادـناخ  نیا 

یسوم نب  یـسیع  تفر . ایند  زا  نآ  ببـسب  هک  يرامیب  نامه  رد  میتفر  یناه  رـسپ  ساون  وبا  تدایعب  تفگ : هک  هدش  لقن  ریثک  نب  میهاربا 
يراد یمئارج  شیوخ  راـگدرورپ  دوخ و  نیب  ینکیم  یط  ار  ترخآ  زور  نیلوا  اـیند و  ياـهزور  نیرخآ  وت  یلع  وبا  تفگ : واـب  یمـشاه 

نب سنا  زا  وا  ینانب و  تباث  زا  هملس  نب  دامح  یناسرتیم  ادخ  زا  ارم  تفگ  تسشن  تسار  هک  نیمه  دیناشنب  ارم  تفگ : ساون  وبا  نک  هبوت 
هک یناسک   ) متما زا  رئابک  لها  يارب  ماهتشادهگن  ار  دوخ  تعافش  نم  دراد  یتعافـش  يربمایپ  ره  دومرف : مرکا  ربمغیپ  هک  درک  لقن  کلام 
ورم رد  یعازخ  یلع  نب  لبعد  تفگ : يوره  تلصلا  وبا  نویع : مشابن . مه  رئابک  لها  زا  نم  ینکیم  لایخ  وت  دناهدش ) هریبک  هانگ  بکترم 
یسک يارب  ماهدروخ  مسق  ماهدورس و  امش  هراب  رد  ياهدیصق  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  درک  ضرع  دیسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ 

هک رعش  نیاب  « 1  » تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  ندناوخب : درک  عورـش  ناوخب . دومرف : مناوخن  امـش  زا  لبق 
یئوگیم تسار  دومرف : هدرک  هیرگ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  « 2  » تارفـص مهئیف  نم  مهیدـیا  امـسقتم و  مه  ریغ  یف  مهئیف  يرا  دیـسر :

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  « 3  » تاضبقنم راتوالا  نع  افکأ  مهیرتاو  یلا  اودم  اورتو  اذا  رعش : نیاب  دیـسر  هک  نیمه  یعازخ 
نیاب دنریگب . ماقتنا  هک  دسریمن  ناشتـسد  ادخب  يرآ  دومرفیم : درکیم و  ور  ریز و  ار  دوخ  ياهتـسد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح   229 ص :

زا ارت  ادخ  لبعد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتافو  دـعب  نم  الا  وجرال  ینا  اهیعـس و  مایأ  ایندـلا و  یف  تفخ  دـقل  دیـسر : هک  رعش 
موقی عقاو  ۀلاحم  ماما ال  جورخ  دیـسر : هک  رعـش  نیاب  هدش  لقن  لبق  هحفـص  رد  هک  يرگید  تیاور  رب  انب  درادـب  ناما  رد  تمایق  يراتفرگ 

دعب درک  يدـیدش  هیرگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  زیمی  تاـکربلا  هَّللا و  مسا  یلع 
هن درک : ضرع  دنکیم  مایق  تقو  هچ  تسیک و  ماما  نیا  ینادـیم  هتخادـنا ، وت  نابزب  ار  رعـش  نیا  سدـقلا  حور  لبعد  دومرف : هدرک  دـنلبرس 

ماما لبعد  دومرف : دیامنیم . داد  لدع و  زا  رپ  دـنکیم و  كاپ  ار  نیمز  هداوناخ  امـش  زا  دـنکیم  روهظ  یماما  هک  امـش  زا  ماهدینـش  نم  اقآ ،
ماما مئاق و  تجح  شرـسپ  نسح  زا  دعب  تسا ، نسح  شرـسپ  یلع  زا  دعب  تسا و  یلع  شرـسپ  وا  زا  دعب  تسا  دّـمحم  مرـسپ  نم  زا  دـعب 

ار زور  نآ  ادخ  دشاب  یقاب  زور  کی  یتح  ایند  زا  رگا  تسا  زوریپ  دنک  روهظ  یتقو  دنـشکیم  تبیغ  رد  ار  شروهظ  راظتنا  هک  تسا  رظتنم 
نییعت زا  نخـس  تقو . هچ  اما  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دـنیامن ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  جورخ  وا  ات  دـنکیم  ینالوط 
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نادنزرف زا  مئاق  تقو  هچ  دـندرک  ضرع  مرکا  ربمایپب  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شمارگ  ءابآ  زا  شردـپ  زا  مردـپ  هک  تسا  تقو 
ربق و  رعش : نیاب  دیسر  یتقو  دش . دهاوخ  هبترم  کی  دوشیم  ماجنا  شعقوم  رد  هک  تسا  تمایق  نوچمه  وا  لثم  دومرف : دنکیم  روهظ  امش 
دوش لـیمکت  تاهدیـصق  هک  منکب  هفاـضا  تراعـشاب  طـخ  ود  دومرف : اـضر  ترـضح  تاـفرغلا  یف  نمحرلا  اهنمـضت  ۀـیکز  سفنل  دادـغبب 

نم اهل  ای  سوطب  ربق  230 و  ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دومرف : ار  رعـش  ود  نیا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دیئامرفب  درکـضرع :
نیا هَّللا  لوسر  نبا  ای  درکـضرع : لبعد  تابرکلا  ّمهلا و  انع  جرفی  امئاق  هَّللا  ثعبی  یتح  رـشحلا  یلا  تاـقرحلا  یف  ءاـشحالاب  دـقوت  ۀبیـصم 

هک ره  دوشیم  نم  نیرئاز  نایعیـش و  دمآ  تفر و  زکرم  سوط  يدوزب  تسا  نم  ربق  دومرف : تسیکب ؟ قلعتم  سوط  رد  دیئامرفیم  هک  يربق 
زا لبعد  هدیـصق  نایاپ  زا  سپ  اضر  ترـضح  تسا . هدیزرمآ  تمایق و  زور  مدوخ  هجرد  رد  دوب  دهاوخ  نم  اب  دـنک  ترایز  تبرغ  رد  ارم 

ياهلوپ زا  رانید  دـص  دـش و  جراخ  مداخ  یتعاس  زا  سپ  دـش  هناخ  لخاد  مدرگرب  نم  ات  نکن  تکرح  دومرف : لبعدـب  درک  تکرح  ياج 
، نک دوخ  یگدـنز  رد  فرـصم  ار  لوپ  نیا  دـیامرفیم : تیالوم  تفگ : دروآ  شیارب  دوب  هدـش  هدز  هکـس  ترـضح  دوخ  مانب  هک  یئـالط 
زا یکی  دومن  اضاقت  درک  در  ار  رز  هسیک  ماهتفگن  ایند  لام  عمطب  ار  هدیـصق  نیا  زگره  مدوب  هدماین  نیا  يارب  دـنگوس  ادـخب  تفگ : لبعد 

داتـسرف و شیارب  رز  هسیک  اب  زخ  هّبج  کی  اضر  ترـضح  ددرگ . شراختفا  بجوم  دـشاب و  هتـشاد  كربت  يارب  دـنهدب  ار  دوخ  ياهـسابل 
هارمهب « 1  » تفرگ ار  هبج  رز و  هسیک  لبعد  ینکن . در  رگید  درک  یهاوخ  ادـیپ  نآـب  جاـیتحا  يدوزب  ریگب  ار  لوپ  نیا  وگب  دومرف : مداـخب 

لها ياههناش  دنتفرگ و  ار  اهنآ  لئاسو  مامت  دندرک و  هلمح  هلفاقب  اهدزد  ناهوق ) نایم   ) هب دیـسر  هک  نیمه  دـش  جراخ  ورم  زا  هلفاق  کی 
دهاش ناونعب  اهنآ  زا  یکی  هلفاق  لاوما  ندرک  میسقت  هب  دندرک  عورش  اهدزد  دش  هتسب  شاهناش  هک  دوب  یناسک  زا  زین  لبعد  دنتـسب  ار  هلفاق 

زا رعش  نیا  تفگ : واب  دینش  لبعد  تارفص  مهئیف  نم  مهیدیا  امسقتم و  مهریغ  یف  مهئیف  يرا  دناوخیم : ار  لبعد  هدیصق  زا  رعش  کی  لاثم 
نم تفگ  یلع  نب  لـبعد  ماـنب  تسا  هعازخ   231 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  هلیبق  زا  يدرمب  قلعتم  تفگ : تسیک ؟

بهذـم دوب و  زامن  لوغـشم  لت  يالاب  هک  تفر  اهدزد  سیئر  شیپ  درم  نآ  ماهتفگ  نم  هک  تسیا  هدیـصق  زا  رعـش  کی  نیا  متـسه  لبعد 
. دـناوخب ار  شاهدیـصق  درک  اضاقت  يرآ . تفگ : یتسه ؟ لبعد  وت  تفگ : واب  لبعد  شیپ  دـمآ  شدوخ  تفگ  واب  ار  ناـیرج  تشاد  هعیش 

مقب اجنآ  زا  لبعد  لبعد . مارتحاب  دینادرگرب  اهنآب  دندوب  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  مامت  درک . زاب  ار  هلفاق  لها  مامت  وا و  هناش  دـناوخ . ار  هدیـصق 
تفر و ربنم  يالاب  عامتجا  زا  سپ  دـینک . عامتجا  عماج  دجـسم  رد  همه  تفگ  دـناوخب  ار  هدیـصق  هک  دـندرک  تساوخرد  مق  یلاـها  تفر 

رانید رازهب  دشورفب  اهنآب  ار  هبج  دندرک  اضاقت  دندینـش  ار  هبج  نایرج  دنداد  هلـص  واب  تعلخ  لوپ و  يدایز  غلابم  مدرم  دناوخ  ار  هدیـصق 
دـش رود  هک  رهـش  یحاون  زا  دـش . جراخ  مق  زا  درک  عانتما  زاب  دـشورفب  رانید  رازهب  ار  نآ  زا  يرادـقم  دـنتفگ : درک  يراددوخ  لبعد  اما 

دنتفریذپن برع  ياهناوج  یلو  دنهدب  واب  ار  هبج  هک  درک  اضاقت  تشگزاب  مقب  لبعد  دـنتفرگ . وا  زا  روزب  ار  هبج  برع  ناناوج  زا  یهورگ 
یتقو تفریذـپن . لـبعد  یلو  ریگب  ار  نآ  لوپ  راـنید  رازه  دـید  یهاوخن  ار  هبج  رگید  دـنتفگ  لبعدـب  دـندرکن  اـهدرمریپ  فرحب  شوگ  و 

وا زا  رانید  رازهب  ار  هیقب  دـنداد و  ار  هبج  زا  يرادـقم  دـندرک  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  دـنهدب  ار  هبج  زا  هکت  کـی  درک  اـضاقت  دـش  سویأـم 
هداد هلص  واب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يرانید  دص  دناهدرب  تسا  هتـشاد  لزنم  رد  هچ  ره  اهدزد  دید  تشگزاب  نطوب  لبعد  دندیرخ 
نیاب جایتحا  دومرف  هک  اضر  ترـضح  شیامرف  زا  دمآ  شدایب  دروآ  تسدب  مهرد  رازه  هد  مهرد  دـصب  ار  رانید  ره  تخورف  نایعیـشب  دوب 

زا سپ  دروآ  وا  يارب  کـشزپ  دـش . ـالتبم  یتخـس  درد  مشچب  دوب  شاهقـالع  دروم  یلیخ  هک  تشاد  يرتـخد  درک . یهاوخ  ادـیپ  اـهرانید 
. دنک ادیپ  يدوبهب  هک  تسا  دیما  مینکیم  ار  دوخ  ششوک  پچ  مشچ  یلو  هدش  روک  تسین و  یندشبوخ  هک  تسار  مشچ  دنتفگ  هنیاعم 
هک  232 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دمآ  شرطاخب  دعب  دیدرگ  تحاران  رایـسب  دش و  هدرـسفا  نیگمغ و  یلیخ  لبعد 

تـسب كرتخد  مشچ  يور  رب  بش  لوا  زا  هچراپ  کی  اب  دـیلام و  وا  مشچ  يور  ار  هبج  هدروآ  هارمهب  ار  اـضر  ترـضح  هبج  زا  يرادـقم 
لبعد رسپ  یلع  زا  تفگ  يرکب  دواد  نسحلا  وبا  نویع : دوب . هدش  لوا  زا  رتملاس  شیاهمشچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تکربب  هاگحبص 

دـش هایـس  شتروص  دمآ و  دـنب  شنابز  درک و  رییغت  شگنر  دیـسر  گرم  راضتحا و  لاحب  یتقو  مردـپ  تفگیم : مدینـش  یعازخ  یلع  نب 
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اباب متفگ  دراد  رس  رب  دیفـس  نیچقرع  کی  هدیـشوپ و  دیفـس  ياهـسابل  مدید  باوخ  رد  زور  هس  زا  سپ  مدرگرب  وا  بهذم  زا  دوب  کیدزن 
مدوب هدرک  ایند  رد  هک  دوب  يرمخ  برش  هطساوب  دمآ  دنب  منابز  هایـس و  متروص  يدید  هکنیا  مرـسپ  تفگ : درک ، راتفر  هنوگچ  وت  اب  ادخ 

وت دومرف  دراد  رـس  رب  گنر  دیفـس  ینیچقرع  دیفـس و  یـسابل  هک  مدـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ات  مدوب  لاح  نامهب 
ال مدناوخ : ار  مرعـش  نیا  ناوخب  ياهدورـس  مدالوا  هراب  رد  هک  ار  دوخ  رعـش  دومرف  هَّللا  لوسر  ای  يرآ  مدرک  ضرع  یتسه  یلع  نب  لبعد 
: دومرف اورفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهنأک  مهراد  رقع  نع  اوفن  نودّرشم  اورهق  دق  نومولظم  دمحا  لآ  تکحض و  نارهدلا  نس  هَّللا  کحضأ 

یخرک نسح  نب  دّمحم  رـصن  وبا  نویع : تسا . ربمغیپ  ياهـسابل  نامه  نیا  داد  نمب  ار  دوخ  ياهـسابل  درک و  تعافـش  ماهراب  رد  نسحا و 
همحری اهب  هاسع  اصلخم  لوقی  وه  الا  هلا  نأ ال  لبعد  هاقلی  موی  هَّلل  دـعأ  دوب : هتـشون  راعـشا  نیا  یلع  نبا  لبعد  ربق  يور  تفگیم  بتاـک 

هیلع اـضر  ترـضح  بقاـنم  زا  تفگ  هحلط  نب  دّـمحم  همغلا : فشک  هـالوم  یـصولاف  امهدـعب  نم  لوسرلا و  هـالوم و  هَّللا  هَّللا  ۀـمایقلا  یف 
اضر ماما  ترضح  یناگدنز  میمصت  مدورس  ار  تایآ ) سرادم   ) هدیصق یتقو  تفگ : لبعد  تسا . یعازخ  یلع  نبا  لبعد  ناتـساد  مالّـسلا 
هدش نومأم  دهعیلو  نامز  نآ  مسرب  دوب  ناسارخ  رد  هک  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میالوم  تمدخ  متفرگ   233 ص : مالسلا ، هیلع 

نایرج ماهدادن . روتسد  نم  هک  یتقو  ات  ناوخن  یسک  يارب  دومرف  دومرف ، نیسحت  رایسب  مدناوخ  ار  هدیصق  مدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  دوب .
متفگ ناوخب . میارب  ار  ةوالت » نم  تلخ  تایآ  سرادم   » هدیصق تفگ  سپس  دش ، ایوج  ملاح  زا  درک  راضحا  ارم  دیـسر  هفیلخب  نم  راعـشا 

زا نم  اقآ ! تفگ : دمآ . ماما  هک  تشذـگن  یتعاس  زا  شیب  دـیایب  وگب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ  هدرک  دوخ  مالغب  ور  منادـیمن .
ندـناوخب مدرک  عورـش  ناوخب  نینمؤملا  ریما  يارب  دومرف  اـضر  ترـضح  منادـیمن  تفگ  دـناوخب  ار  شاهدیـصق  مدرک  تساوخرد  لـبعد 
مدرکضرع داد  غلبم  نیمهب  کیدزن  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دنهدب  نمب  مهرد  رازه  هاجنپ  داد  روتسد  درک و  نیـسحت  رایـسب  نومأم 

رایسب دومرف  مهد . رارق  دوخ  نفک  ءزج  ار  نآ  هک  تسا  نم  راختفا  ثعاب  ناتیاهسابل  زا  یکی  ندومن  فطل  اب  دیراذگ  تنم  نم  رب  رگا  اقآ 
وذ لهـس  نب  لـضف  دـعب  تسا . دـیفم  تیارب  هک  رادـهگن  ار  نیا  دوـمرف  فـیطل ، هلوـح  کـی  اـب  دوـمرف  فـطل  نمب  هنهک  ینهاریپ  بوـخ 

هدیشوپ زخ  یناراب  کی  شدوخ  متفریم  وا  اب  یناراب  زور  کی  درک  فطل  نمب  یناسارخ  گنر  درز  نایدام  کی  داد و  ياهزیاج  نیتسایرلا 
هکنیا تفگ  دیـشوپ  تساوخ و  ياهزات  سابل  شدوخ  داد و  نمب  ار  دوخ  هالک  یناراب و  تشاد  رـس  رب  سنج  نامه  زا  زین  یهالک  هک  دوب 

، تیاور هلابند  مدـشن . یـضار  دـندیرخ  نم  زا  رانید  داتـشه  هب  ار  سابل  نآ  تفگ  لبعد  تسا . یناراـب  نیرتهب  نوچ  مداد  ار  منت  ياهـسابل 
زا رعش  نیا  متفگ : هتفر و  ولج  نم  درکیم  هیرگ  رعش  ندناوخ  عقوم  رد  اهدزد  سیئر  هک  یفالتخا  رصتخم  اب  دنکیم  لقن  ار  تقرـس  نایرج 

دهد ریخ  يازج  ار  وا  ادـخ  تسا  دّـمحم  لآ  رعاـش  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  زا  تفگ  مراد  يراـک  متفگ  تسین  طوـبرم  وـتب  تفگ  تسیک 
دـصق دوخ  هدیـصق  اب  یعازخ  یلع  نب  لبعد  هک  دنکیم  لقن  یناهفـصا  جرفلا  وبا  یناغا  زا  ددع  باتک  رد  متـسه ...  لبعد  نم  ادخب  متفگ 

رازه هد  واب   234 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  بانج  نآ  ناسارخ  رد  درک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  بناجب  تمیزع 
سابل نآ  لباقم  رد  مهرد  رازه  یس  مق  یلاها  شدوخ ، ياهسابل  زا  یتعلخ  هفاضاب  داد  دوب  هدش  هدز  شدوخ  مانب  هک  یئاههکـس  زا  مهرد 

مارح امش  رب  تسادخ و  روتسد  فالخ  رب  نیا  تفگ  دنتفرگ . وا  زا  روزب  ار  سابل  دنتسشن و  وا  هار  رـس  رب  رهـش  جراخ  رد  تخورفن  دنداد 
هک دـنداد  واب  ار  سابل  نیتسآ  کی  منک  دوخ  نفک  وزج  هک  دـیهدب  نمب  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگم  مشورفیمن  هک  دروخ  مسق  هرخالاب  تسا 

رارق شنفک  ءزج  درک  تیصو  نآ و  اب  تسب  مارحا  تشون و  ياهچراپ  رب  ار  تایآ ) سرادم   ) هدیصق نامه  دناهتفگ  درک . دوخ  نفک  وزج 
یتسه سرتن  یلیخ  متفگ  واب  مدید  ار  لبعد  تفگ  ربدم  نبا  دنک . وجه  ار  اهنآ  دندیـسرتیم  دنتـشاد و  تشحو  لبعد  نابز  زا  ءافلخ  دنهد .

دعب کلحم  اوعفر  دـعقمب  کتفرـش  كاخأ و  تلتق  مهفویـس  نیذـلا  موقلا  نم  ینا  نومأم : هراب  رد  يرعـش  نینچ  نتفگ  اـب  يراد  تارج  و 
لمح دوخ  هناش  رب  ار  مراد  هبوچ  هک  تسا  لاس  لـهچ  نم  قاحـسا ! وبا  تفگ : لـبعد  دـهوالا  ضیـضحلا  نم  كوذقنتـسا  هلومخ و  لوط 
يرعش دنچ  مدیدن  تبسانمیب  مالّسلا  هیلع  ماما  یئوگانث  حدم و  شخب  نایاپ  رد  دشک . رادب  هبوچ  نآ  رب  ارم  هک  مباییمن  ار  یسک  منکیم 

نید اضر  رابرد  رد  رب  یگدنب  مروایب . شخب  نیا  رد  تسا  یلاح  اب  ياههماکچ  دناهدورس و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هراب  رد  هک  یسراف 
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تـسا نم  نیکیب  يهنیـس  نیاـب  شقن  يو  رهم  سوط  هش  يوـک  رـس  میقم  هک  هَّلل  رکـش  تسا  نم  نیئآ  شرئاز  هر  كاـخ  نتفر  تسا  نم 
اب يدیاب   235 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  تسا  نم  نیگنن  هدرک  ترفغم  ثعاـب  نید  هش  نآ  هگراـب  رد  یبورکاـخ 

ياود شیئادگ  نوچ  تسد  زگره  شرد  یئادگ  مرادن ز  رب  تسا  نم  نیسحت  بجوم  درخ  دزن  لمع  نیاک  مبور  ار  شرد  كاخ  ناگهژم 
نم و دنکن  ادج  ادخ  میاضر  ناتسآ  تسا ز  نم  نیرید  شهاوخ  نیا  هک  راز  نمب  دنک  فطل  رظن  جورم »  » دیما دراد  تسا  نم  نیگمغ  لد 

ياوه لدب  سک  دنکن  وا  نحصب  دنکن  اهب  يوعد  دوخ  يدرز  گنرز  رینم  باتفآ  شنیرز  دبنگ  شیپ  هب  دنکن  ادخ  ناتـسآ  نیا  زا  یئادج 
دوبن قح  دزنب  دـنکن  اهر  مرک  بحاص  نماد  هک  ادـگ  مشکن  اجتلا  تسد  شمرک  هگرد  دـنکن ز  ایح  اـضر  يور  هک ز  یـسک  رگم  تشهب 

افو یئوت  نوچ  دوخ  هتفگب  اجک  فطل  هدـعو  وت  ياهداد  دوخ  رئازب  اهـش  دـنکن  اضر  دوخ  ار ز  اضر  هک  یـسک  نآ  زا  لوبقم  یتعاط  چـیه 
رب ياپ  نیلعن ز  تسخن  اپ  ار  میلک  بل  ار  حیسم  لد  ار  حیبذ  تسد  ار  لیلخ  اجنآ  دزرل  هک  یهاگرابب  نک  رذگ  یکی  یـسدق  میـسن  دنکن !

ص: مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  یسوم  رازه  شوهیب  هداتف  نل )  ) يهحیص شیاضف ز  رد  هک  نمیا  روط  هب  هن  مدق  سپس  نک 
تنج و میسن  اسنیبج  یمه  تلذب  لسر  حوبذم  ةاش  وچ  شهار  كاخب  حوبـس  يادص  شرع  رب  هدناسر  حور  کئالم و  شناتـسآ  236 ز 

سومان نیما  ناسارخ  هش  فاطم  نیهم  اروح  ناجب  ناملغ  مسجب  شیوب  هدیمد  دیواج  تایح  شیوج  ناور ز  مینست  بارـش  شیوک  ناز ز 
يزیربت رین  الاو  یلو  یلاع  یلع  نامحر  لیلخ  دمحا  لیلس  نایصع  نیمض 

اهنآ تارظانم  بانج و  نآ  نیرصاعم  باحصا و  لاح  حرش  مهدجیه  شخب 

اب لبنح  نب  دمحا  ینمـشد  تلع  تفگیم  مدینـش  نایفـس  نب  دّمحم  نب  میهاربا  زا  تفگ  دومحم  نب  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  عئارـشلا : للع 
ناورهن رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسدـب  هیدـثلا  وذ  لبنح  نب  دـمحا  دـج  هک  دوب  تهج  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

للع هدینش . زین  نایفس  نب  دّمحم  نب  میهاربا  زا  تساک  مک و  نودب  ار  نایرج  نیمه  تفگ  زین  دیعس  وبا  دوب  جراوخ  سیئر  هک  دش  هتـشک 
مدینش مرثح  نب  یلع  زا  تفگ  هک  مدینش  يوره  كروع  نب  دّمحم  زا  تفگ : تاره  یضاق  یناجرج  بوقعی  نب  دمحا  نب  دّمحم  عئارشلا :
هکنیا رگم  دوشیمن  بوسحم  ینـس  صخـش  تفگ : وا  دمآ  نایمب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نخـس  مدوب  لبنح  نب  دـمحا  سلجم  رد  تفگیم :
هتشاد تسود  دایز  ار  یلع  هکنیا  رگم  دوشیمن  بوسحم  ینس  صخش  متفگ : نم  تفگ : مرثح  نبا  دشاب . نمـشد  یلع  اب  مه  یمک  رادقمب 

. دندرک جراخ   237 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  سلجم  زا  دـندز و  ارم  هک  هدرک  لـقن  تیاـکح  نیا  ریغ  رد  دـشاب ،
رد مدینـش  دناوخ  یماب  تشپ  يالاب  ار  برغم  زامن  دمآ  هرـصب  هب  یبش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : يرـصب  لضف  نب  دّمحم  رئارس :

: تفگ هدجس . رد  دیدومرف  تنعل  ار  یسک  هچ  اقآ  متفگ : درک  لصاح  تغارف  هک  زامن  زا  قسافلا » نب  قسافلا  نعلا  مهللا  : » تفگیم هدجس 
عولط ات  رجف  عولط  زا  دعب  زامن  هک  اهنآب  دادیم  يوتف  هدرک  هارمگ  ار  امش  ناتسود  زا  یهورگ  وا  مدرک : ضرع  ار . نیطقی  نبا  مالغ  سنوی 

هچ مناردپ ، دومرف : ای  مردپ  رب  هتسب  غورد  دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  دومرف : درادن  یلاکشا  دنک  بورغ  دیـشروخ  ات  رـصع  زا  دعب  دیـشروخ و 
نب دّمحم  شدامتعا  دروم  صاخـشا  زا  دوب و  دشار  نب  دّمحم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نابرد  بقانم : ینابایب . مالغ  کی  دراد  یـشزرا 

يرعشا و صوحا  دعس  نب  لیعامـسا  یلجب و  بدنج  نب  هَّللا  دبع  يرعـشا و  دّمحم  نب  دمحا  یفوک و  لضف  نب  دّمحم  یطنزب و  رـصن  یبا 
مکح نبا  یلع  یملید و  نامیلس  نب  دّمحم  ءاشوب و  فورعم  زازخ  یلع  نب  نسح  بانج  نآ  باحصا  زا  دندوب و  يرعشا  دّمحم  نب  دمحا 

یجخر و لضف  نب  دّمحم  يزاوها و  دیعـس  نب  نسح  دعـس و  نب  دعـس  بان و  نامثع  نب  دامح  يدنواهن و  كرابم  نب  هَّللا  دـبع  يرابنا و 
نب قاحسا  نالیغ و  نب  سیق  نب  دمحا  نب  دّمحم  ینادمه و  دّمحم  نب  میهاربا  يدزا و  دّمحم  نب  رکب  نانس و  نب  دّمحم  يرـصب و  فلخ 
ردپ دوب  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نامالغ  زا  یخرک  فورعم  هک  هتشون  راربالا  بقانم  رد  يروز  رهش  نبا  دندوب . یبیضخ  هیواعم 
هـسب هک  ناینارـصن  هدیقع  قباطم   ) ات هس  یموس  وگب  تفگیم : واب  ملعم  دندرپس  یملعمب  یکدوک  رد  ار  فورعم  دندوب  ینارـصن  شردام  و 

. دش ناملسم  ناشیا  تسدب  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  درک و  رارف  دز ، تخـس  ار  وا  ملعم  اتکی . تفگیم : وا  دنلئاق ) لصا 
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: تفگ  238 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسیک ؟ برد  تشپ  دیـسرپ  شردپ  دز و  رد  دمآ  ناشدوخ  هناخ  ردـب  دـعب 
یتدم تفگ : فورعم  دندش  ناملـسم  اضر  ترـضح  تکربب  زین  شردام  ردپ و  فینح . نید  رب  دادباوج  نید . هچ  اب  تفگ  تسا  فورعم 

ترضح تفگ : یطنزب  دانسالا : برق  مدومن . مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يراکتمدخب  رصحنم  ار  دوخ  ياهراک  مامت  سپـس  مدرک  یگدنز 
رون دننکیم  ششوک  مدرم  دومرف : هدرک  مالـس  دروآ  فیرـشت  هدعو  رـس  هیواعم . هناخ  دجـسم  رد  دیایب  یبش  داد  هدعو  مالّـسلا  هیلع  اضر 
یلع دیامنیم  لیمکت  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  تفر  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ینامز  زا  دننک  شوماخ  ار  ادخ 

ار دوخ  رون  وا  میمصت  فالخ  رب  دنوادخ  اما  رفعج ، نب  یـسوم  توف  زا  سپ  دنک  شوماخ  ار  ادخ  رون  درک  شـشوک  یلیخ  هزمح  یبا  نب 
. دینک شیاتس  ار  ادخ  هتشاد  ینازرا  امشب  هک  تمعن  نیا  رب  دنتسین  نآ  هب  فراع  نارگید  هک  یماقمب  درک  تیاده  ار  امـش  دومن و  لیمکت 
هک يزیچب  درک  یئامنهار  ار  امـش  ادـخ  عدوتـسم ) رقتـسم و   ) هیراع تباث و  تسا : عون  ود  نامیا  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

ماشه مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : تلص  نب  نایر  دانـسالا : برق  دیـشاب . رازگـساپس  تمعن  نیا  رب  ار  وا  دنرادن  نارگید 
عجار نم  زا  تسین  نینچ  قساف  نآ  هتفگ  غورد  دومرف : دـیاهدومرف . هزاجا  ار  انغ  نداد  شوگ  هک  درکیم  لـقن  امـش  زا  یـسابع  میهاربا  نبا 

قح نیب  دنوادخ  رگا  منیبب  وگب  دومرف  درک  لاؤس  انغ  ندینش  زا  دیسر  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تمدخ  يدرم  متفگ : دیسرپ  انغ  ندینـشب 
ار دوخ  تسا  یفاک  دومرف : بانج  نآ  دوب  دـهاوخ  لـطاب  ءزج  تفگ : درم  نآ  تسا  ود  نیا  زا  کیمادـک  ءزج  ءاـنغ  دـیامن  عمج  لـطاب  و 

تـساوخ ذـغاک  تاود و  هلجع  اـب  مدـش  یـسابع  رب  دراو  يزور  تفگ : ناـیر  دانـسالا : برق  مدز . ار  فرح  نیا  واـب  نم  يدومن  موـکحم 
. تشون ار  بلاطم  نآ  منک ، شومارف  ادابم  مسیونب  ار  اهنآ  دیاب  هک  ماهدینش  یبلاطم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هدش ، هچ  متفگ :

اجک زا  متفگ  دمآ  نم  شیپ  ورم  رد  مرگ  ياوه   239 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  رد  هک  تشذگن  هعمج  کی  زا  شیب 
: متفگ میآیم  نیا  شیپ  زا  هن  تـفگ : لهـس  نـب  لـضف  شیپ  زا  مـتفگ  هـن . تـفگ : نومأـم  شیپ  زا  مـتفگ : نـیا . شیپ  زا  تـفگ : یئآیم 

ناردپ یک  نک  اهر  ار  اهفرح  نیا  تفگ  تسیچ . نایرج  تخبدب  يدش  هراچیب  متفگ : یـسوم . نب  یلع  شیپ  زا  تفگ : تسیک ؟ تروظنم 
مزینک نالف  تفگ : نک . رافغتسا  وت  رب  ياو  متفگ : هدرک . وا  هک  يروط  نیا  دشیم  تعیب  دهع  تیالوب  اهنآ  اب  دنتـسشنیم و  تخت  يور  وا 

نآ هراب  رد  هعیـش  هدـیقع  ياهدـشهناوید  وت  متفگ : دـنریذپیم . زین  اههعیـش  ار  فرح  نیا  میوگب  نم  رگا  تفگ : سپـس  تسا . رتاناد  وا  زا 
دنیوگیم دـنزیم  لبط  هاپـس  نیا  نایم  هتخیوآ و  ندرگب  مه  یلبط  دراد و  نت  رب  گنر  یلگ  نهاریپ  کی  دـننیبب  رگا  هک  تسا  نینچ  باـنج 

ار يراک  نینچ  هکنیا  زا  هتـشادن  ياهراـچ  اریز  هدرکن  تعاـطا  ار  ادـخ  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  عقوم  نیا  زا  رتشیب  تقو  چـیه 
: متفگ هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  نم  تفگیم . بانج  نآ  زا  نخـس  مه  رـس  تشپ  اهدـعب  درک . توکـس  یـسابع  دـنکن .

مهد راشف  مریگب و  ار  شیولگ  یهدیم  هزاجا  دباوخیم  نم  شیپ  اهتقو  رتشیب  وا  دهدیم  اوران  ياهتبسن  دنکیم و  یئوگدب  امـش  زا  یـسابع 
ارم لهـس  نب  لضف  متفگ : هن . نایر  هن  نایر  هن  دومرف : هداد  ناکت  ار  دوخ  ياهتـسد  هبترم  هس  هدرک  هتکـس  هک  منک  روهـشم  دـعب  دریمب  اـت 
یس ای  تسیب  منک  هراشا  امش  یمق  ناتـسودب  یهدیم  هزاجا  رگا  دمآ  دهاوخ  نم  زا  دعب  زین  یـسابع  يراک ، ماجنا  يارب  هدرک  قارع  رومأم 

دنیوـگب دـعب  دنـشکب  ار  وا  درذـگب  هار  نآ  زا  تساوـخ  هـک  نـیمه  یناـبایب  ياـهبرع  تروـصب  اـی  دـنزاتب  وا  رب  اـهریگب  هار  رــس  لـثم  رفن 
نب ایرکز  شیپ  مداتسرف  راوس  رومأم  کی  مدیسر  ناوحب  یتقو  دومن . در  هن  درک و  لوبق  هن  تفگن  يزیچ  دناهتشک  ار  وا  برع  نادرگنابایب 

ةاکـشمب نم  یتقو  منیبب  ارت  ایب  ةاکـشم  رد  زور  نـالف  رد  تسا  نکمم  رگا  تشون  هماـن  هلیـسوب  ناوتیمن  هک  تسه  یبلاـطم  متـشون  مدآ و 
ار ناتساد  مامت  مداد و  حیـضوت  شیارب  ار   240 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نایرج  دوب  هدمآ  نم  زا  رتولج  وا  مدیـسر 

همادا دوخ  هارب  هدرک  یظفاحادخ  نم  راذگاو  نمب  ار  وا  بوخ  رایـسب  تفگ : دیـسر . دـهاوخ  لحم  نیاب  زور  نالف  وا  متفگ : مدرک و  لقن 
ای تسا  رما  شتوکـس  منادـیمن  تفگ  رمعم  مدوب . هتفگ  نم  هچنآ  هراب  رد  درک  تروشم  وا  اـب  دروخرب  رمعمب  تشگرب . مقب  درم  نآ  مداد 

: دانـسالا برق  دش . در  ملاس  تشذگ و  اجنآ  زا  یـسابع  دشن  وا  ضرعتم  ایرکز  يوش  درم  نآ  محازم  تسین  حیحـص  هدادن  يروتـسد  یهن 
هدـیقع ماهداوناخ  نم و  متـسه  هفوک  لها  زا  يدرم  نم  نومـضم : نیاب  متـشون  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  ياهمان  تفگ : یطنزب 
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یهورگ هک  ار  یبلاطم  مه  ینید و  لئاسم  زا  میامنب  یئاهلاؤس  ات  مسرب  امش  تمدخ  کیدزن  زا  هک  مراد  هقالع  یلیخ  میراد  امـش  تعاطاب 
هلمج زا  هتفرن  ایند  زا  تسا و  هدـنز  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناتردـپ  دـندقتعم  هک  یـصاخشا  زا  دـناهتفرگ  امـش  ندوبن  ماما  رب  لیلد 

اب درامـشیمن  مزال  دوخ  يارب  ار  هیقت  نمـض  رد  هدادـباوج  شمارگ  ءابآ  فالخ  رب  ناشیا  میاهدرک  یئاهلاؤس  ام  هک  تسنیا  اهنآ  ياهلیلد 
دروم رد  اما  ياهدرک  رارقا  امش  ار  عوضوم  نیا  هدرک  لقن  ار  اهنآ  ياهفرح  زا  یضعب  هدیسر و  امش  تمدخ  ناوفـص  دنک . هیقت  دیاب  هکنیا 
منیبب مسرب  امـش  تمدخ  مدوب  لیام  تسه  تمارگ  ءابآ  راتفگ  اب  قباطم  هک  ياهدومرف  ناوفـصب  ياهدادباوج  اهنآب  هچنآ  فالخ  رب  لئاسم 

اهنآ نم و  ندـش  هدـنز  بجوم  دراد و  یگتـسب  مدرم  نم و  تشونرـسب  قیقحت  نیا  ياهداد  اـهنآ  باوج  فـالخ  رب  یباوـج  ناوفـصب  ارچ 
*- ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تشون : نم  هماـن  باوج  رد  ًاـعیِمَج . َساَّنلا  اَـیْحَأ  اـمَّنَأَکَف  اـهایْحَأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  دوشیم 
رد مینک  تبحص  مه  اب  وربور  هک  تسا  مزال  یتسه  قاتشم  ردقچ  دروم  نیا  رد  يراد و  ام  رادیدب  هقالع  هک  مدش  هجوتم  دیسر و  تاهمان 
ءابآ فالخ  رب  نم  دنیوگیم  دنروآیم و  امـش  در  رب  لیلد  هلیـسو  نیاب  اهنآ  ینکیم  نامگ  هک  دناهدرک  لقن  نم  فرط  زا  هک  یبلاطم  دروم 

ار بلطم  ناوتیمن  رک  شوگب  هک  مروخیم  دوخ  ناجب  مسق  ماهداد .  241 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  خساپ  اهنآب  ممارگ 
دنکیم و تیانع  ردص  حرـش  واب  دیامن  تیعقاوب  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره  دنک . تیاده  دـناوتیمن  ادـخ  زج  ار  روک  مدآ  دـنامهف و 

یناسک بیصن  نینچ  نیا  يدیلپ  دنوادخ  دورب  الاب  دهاوخم  نامـسآب  یئوگ  دیامنیم  لد  روک  سکع  رب  دوش  هارمگ  دهاوخب  هک  ار  یـسک 
رقاب ترـضح  َنیِدَتْهُْملِاب . ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  دیامرفیم : رگید  هیآ  دنرادن ، نامیا  هک  دنکیم 

نامیپ هک  تقو  نامه  رد  هتفرگ . ام  نایعیش  زا  نامیپ  زیزع  دنوادخ  یلو  دنوشیم  ام  هعیش  همه  دنناوتب  مدرم  رگا  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع 
رطاخ نانیمطا  یگدوسآ و  ماگنه  رد  دنزرون  تفلاخم  دنشاب و  ام  عبات  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  هک  تسا  هدومرف  زاب  تفرگ . ار  ایبنا 

ْنِإ ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دـنیام  نایعیـش  اهنیا  كانمیب ، ام  سرت  تشحو و  ماگنه  رد  دنـشاب و  نئمطم  ام 
ِّلُک ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو  دـیامرفیم : رگید  هیآ  رد  دـینادیمن . رگا  دیـسرپب  دـننادیم  هک  اهنآ  زا  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک ال 
هانپ ام  يوسب  دیسرپب و  ام  زا  هک  تسا  مزال  امـش  رب  َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف 

ُّلَـضَأ ْنَم  َو  ْمُهَءاوْهَأ  َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْـسَی  َْمل  ْنِإَف  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نداد . باوج  هدـشن  بجاو  ام  رب  دـیروآ و 
زا يوریپ  دنهدیم و  رارق  شدوخ  يأر  رظن و  هیاپ  رب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  هیآ  روظنم  ِهَّللا  َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم 
ملد رد  دـننکیم  لـقن  تزیزع  ردـپب  عجار  هک  یبلاـطم  دروم  رد  متـشون  زاـب  دـنیامنیمن . دـننک  اـهنآ  زا  تعاـطا  دـیاب  هک  یناربهر  همئا و 

ار هداوناخ  ام  هک  یـصخش  نآ  زا  هدرکن  بیذکت  ار  شلوسر  ادخ و  رتشیب  یـسک  هدومرف  رقاب  ترـضح  تشون  باوج  رد  تسا . یناجلخ 
ام رب  غورد  ای  دنک و  بیذکت  ار  ام  یتقو  اریز  ددنب  یم   242 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ام  رب  غورد  وا  دنکیم  بیذکت 
هک يدرم  باوج  رد  بانج  نآ  میئوگیم . يزیچ  مدرمب  ربماـیپ  ادـخ و  بناـج  زا  اـم  نوچ  هدرک  بیذـکت  ار  ربماـیپ  ادـخ و  ادـخ و  ددـنبب 

ار یـسک  میرازگـساپس  ار  ادـخ  میتسه  نینچ  ام  دومرف  هدیـشخب  امـشب  ار  زایتما  نیا  دـنوادخ  دـیتسه  تمحر  يهداوناـخ  امـش  درکـضرع 
لمع هک  دوش  هتخیگنا  رب  هداوناخ  ام  نایم  زا  یکی  ات  تفای  دهاوخن  نایاپ  ایند  رمع  میاهدومنن  جراخ  تیادـه  زا  میاهدـناشکن و  یهارمگب 

دندرکیم لقن  تردپ  هراب  رد  اهنیا  هک  یبلاطم  طقف  موش  تیادف  متـشون : يرگید  همان  دیامن . تشز  راک  ره  اب  هزرابم  دیامن و  ادخ  باتکب 
میوگیم تیلـست  امـشب  هتفر  ایند  زا  بانج  نآ  هک  مدیمهف  رگید  اما  ناتردـپ  توف  هراب  رد  میوگ  تیلـست  ار  امـش  هکنیا  زا  دـشیم  عنام  ارم 

دّمحم تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  رب  مهدـیم  یهاوگ  دـیامرف  تیانع  ازج  نیرتهب  دـنک و  دایز  ناتردـپ  دروم  رد  ار  امـش  شاداـپ  دـنوادخ 
دوشیمن لماک  صخش  نامیا  هدومرف : رقاب  ترضح  هک  تشون  مباوج  رد  ياهمان  دش . ناشیاب  یهتنم  ات  درب  مان  ار  همئا  کیاکی  یفطـصم و 

دـنادب و يواسم  ار  اهنآ  مارح  لالح و  دـشاب و  لئاق  زین  ماما  نیرخآ  يارب  تسا  لـئاق  ماـما  نیلوا  يارب  هک  ار  یتعاـطا  ماـقم و  هکنیا  رگم 
ياهدنز ماماب  لئاق  دورب و  ایند  زا  سک  ره  تسا : هدومرف  مرکا  ربمغیپ  دـشاب . فرتعم  ار  ود  نآ  تیـصخش  تلیـضف و  یلع  دّـمحم و  يارب 

ار وا  هک  دتـسرفب  ار  یماـما  هکنیا  رگم  دوشیمن  لـیمکت  قلخ  رب  تجح  دومرف  رقاـب  ترـضح  هتفر  اـیند  زا  تیلهاـج  ناـمدرم  نوـچ  دـشابن 
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هتـشاد رظن  رد  ار  وا  ادخ  دنیبب و  شیادخ  هک  يروطب  دـشابن  یباجح  ادـخ  وا و  نیب  تسا  لیام  هک  یـسک  دومرف : رقاب  ترـضح  دنـسانشب .
یتقو دیامنب  تسا  دّـمحم  نادـناخ  زا  هک  یماما  زا  يوریپ  دـشاب و  رازیب  ناشیا  نانمـشد  زا  دزروب و  دّـمحم  لآ  اب  تبحم  یتسود و  دـشاب 
رگا دیئامنن  ام  نایعیـش  هراب  رد  هلجع  دومرف : رقاب  ترـضح  هک  یفرح  دوبن  رگا  تسا  ادخ  هجوتم  زین  وا  دراد و  هجوت  واب  ادخ  دـشاب  نینچ 
تسا هدومرف  243 و  ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنوشیم . اجرباپ  راوتـسا و  يرگید  مدق  رد  دنیامن  شزغل  مدقکی  رد 

نبا هراب  رد  ینانخـس  دوبن  رقاب  ترـضح  شیامرف  نیا  رگا  دشاب  بیعیب  كاپ و  فاص و  تهج  ره  زا  هک  دومن  ادـیپ  ار  یـصخش  ناوتیمن 
شتلع درک  ام  روتـسد  زا  یچیپرـس  دش و  ام  تفلاخمب  راداو  هک  جارـسلا  نبا  اما  متفگیم . هزمح  یبا  نبا  ناوریپ  جارـس و  نبا  هزمح و  یبا 

نم اب  تشادهگن و  دوخ  عفنب  ار  اهنآ  مردپ  نامز  رد  دوب  شرایتخا  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  يدایز  لوپ  هک  دوب  نیا 
رفعج نب  یـسوم  مردپ  تشذگرد  زا  سپ  دـندرک . در  نمب  دنتـشاد  رایتخا  رد  هچنآ  مدرم  مامت  درک  نآ  میلـست  زا  عانتما  دومن و  تجاجل 

يراـمیب چـیه  هکنیا  اـب  دز  یـضیرمب  ار  دوخ  دومن و  هدافتـسا  ءوس  درمـش و  تمینغ  نم  زا  ار  شناراـی  هزمح و  یبا  نب  یلع  يریگهراـنک 
دراو هک  درک  هیجوت  نانچ  ار  بلاطم  درک  هابتـشا  هزمح  یبا  نبا  یلو  درادـهگن . دوخ  عفنب  ار  اهلوپ  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  طـقف  تشادـن 

تفگیم دوخ  اب  درامش  لطاب  ار  دوخ  یلبق  نخس  دیامن و  بیذکت  ار  دوخ  تساوخن  داتسیا  دوخ  فرح  رـس  دعب  درک و  مالعا  مدرمب  دوبن 
نیب زا  همئا  رابخاب  دامتعا  هجیتن  رد  تسا  مئاق  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دناهدومرف  هک  دروم  نیا  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  دنکن  قیدصت  رگا 
چیه هک  دش  دقتعم  تقو  نآ  دـتفین  قافتا  یلک  روطب  دـناهداد  هک  يرگید  ياهزیچ  ینایفـس و  جورخ  دروم  رد  هک  یئاهربخ  دـیاش  دوریم 
ءابآ راتفگب  یئانتعایب  بجوم  اهلیوأت  نیا  هدرک  هابتـشا  یلو  مینک  در  ار  ناشفرح  اـم  دوش و  اـهنآ  راـتفگ  شریذـپ  زا  عناـم  دـناوتیمن  زیچ 

نامه رد  دیسرتیم  هک  يزیچ  زا  دش  وا  یهارمگ  بجوم  رما  نیا  دوب  رصاق  قیاقح  مهف  زا  دوب و  هدرکن  كرد  ار  روظنم  وا  دوشیمن . ممارگ 
مدرم یگدـنز  هراب  رد  هتـسویپ  دـنوادخ  اریز  هتفگ  غورد  تسا  مامت  اـهراک  دـنک  لاـیخ  هک  ره  تسا  هدومرف  رقاـب  ترـضح  تفرگ . رارق 

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دهدیم . ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دروآیم و  دوجوب  دهاوخب  ار  هچ  ره  تسا  تساوخ  هدارا و  ياراد 
تسا هتسویپ  يو  اب  يرخآ  يرخآب و  اهنآ  یلوا  دنراد  یگتسویپ  رگیدکیب  هداوناخ  نیا  ٍضَْعب » ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  : » تسا هدومرف   244 ص :

هدرک ادیپ  وا  رد  هک  تسنیا  لثم  دنک  ادـیپ  قادـصم  نیا  يرگید  رد  یتروص  رد  ددـنویپیم  عوقوب  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  دـنداد  يربخ  رگا 
نامه دعب  تسا  صخـش  نالف  رد  عوضوم  نالف  دـنیوگب  رگا  هدومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـناهدرکن  لقن  اهنیا  دوخ  رگم 

نب یـسوم  دـناهتفگ  رگا  هک  تسنیا  باوج  هصـالخ  . ) هدوب وا  دوخ  رد  هک  تسنیا  لـثم  دوش  عقاو  شتوف  زا  سپ  وا  نادـنزرف  رد  عوضوم 
عوضوم هکنیاب  ای  دش و  لصاح  ءادب  میئوگب  هکنیاب  ای  داد و  ار  تبـسن  نیا  ناوتیم  دشاب  مئاق  هک  مه  شنادـنزرف  زا  یکی  تسا  مئاق  رفعج 

هن رابخا  نیا  سپ  میتسه  قحب  مئاق  همه  ام  دناهدومرف  هک  هدش  هیصوت  زین  يرگید  وحنب  تسا . رفعج  نب  یـسوم  داژن  لسن و  رد  ندوب  مئاق 
رصاق هزمح  یبا  نبا  هک  تسا  ریسفت  هیجوت و  لباق  هکلب  تسا  هدنز  رفعج  نب  یسوم  هک  دش  یعدم  دیاب  اهنآ  بجومب  هن  دوشیم و  طقاس 

یهورگ میتفر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هناخ  ردب  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  نم و  تفگ  یسیع  نب  دّمحم  دانسالا : برق  نآ ) هیجوت  زا  دوب 
نیطقی لآ  زا  شناهارمه  نمحرلا و  دـبع  نب  سنوی  یلو  دـنوش  لخاد  دومرف : میتساوخ . دورو  هزاجا  زین  ام  دـندوب  هزاجا  رظتنم  ام  زا  لـبق 

باوج میدرک  مالس  هدش  لخاد  داد  امب  دورو  هزاجا  دندش  جراخ  نیدراو  هک  تشذگن  يزیچ  میدوب  ام  دندش  دراو  اهنآ  دنشاب  اج  نامه 
هرـصب رد  دـیز  تیومع  اقآ  درکـضرع : سنوی  داد . ار  اهنآ  باوج  دیـسرپ  باـنج  نآ  زا  هلأـسم  دـنچ  سنوی  منیـشنب  داد  روتـسد  دومرف و 

هک یتقو  هفوکب  ورب  هن  دومرف  هفوک . ای  هرصبب  مورب  ینادیم  حالص  هچ  مرادن  دوخ  ناجب  ینانیمطا  نم  یلو  تسا  هتساوخ  ارم  هدرک  جورخ 
هدهاشم هیـسداقب  میدیـسر  ات  تسیچ  هک ...  یتقو  ینعم  میدیمهفن  یلو  میدش  صخرم  بانج  نآ  تمدخ  زا  ام  هرـصب  هب  ورب  تقو  نآ  ... 

اضر ماما  ترـضح  یناگدنز  یهورگ  دش  هفوک  لخاد  همثره  درک و  رارف  زین  ایارـسلا  وبا  دنزیرگیم ، نابایب  هب  دننکیم و  رارف  مدرم  میدرک 
نیا رد  میدیمهف  ار  هک ...  یتقو  ینعم  الاح  تفگ  سنوی  دندروخرب  امب  دـندوب  زاجح  مزاع  هک  بلاط  وبا  دالوا  زا   245 ص : مالسلا ، هیلع 
اضر ترضح  تفگ  هک  درک  لقن  یطنزب  زا  یـسیع  نبا  دانـسالا : برق  دشن . يدب  دمآ  شیپ  اب  وربور  تفر و  هرـصب  بناجب  هفوک  زا  عقوم 
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دومرف ندروخ  ماش  زا  سپ  مدوب  اجنآ  ار  بش  مامت  مدیـسر  شتمدخ  ایرـص  رد  مسرب  شتمدخ  ات  داتـسرف  میارب  ار  دوخ  غالا  مالّـسلا  هیلع 
میمـصت هچ  دومرف  ماش ، فرـص  زا  سپ  دـندروآ  يورم  یفاحل  هناهاش و  وبـشوخ و  یـشکور  يربط و  یـشلاب  میارب  دـیزادنایب  باوختخر 

ماب يور  ام  دشاب  ریخب  تبـش  دومرف  دعب  دیـشک  میورب  ار  یـشکور  ای  فاحل  دوخ  تسد  اب  موش . تیادف  یلب  مدرکـضرع  یباوخیم . يراد 
یماقم نانچ  ار  سک  چـیه  هک  ماهدرک  ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دزن  رد  یتیعقوم  ماـقم و  هچ  متفگ  مدوخ  اـب  تفر  نیئاـپ  اـقآ  یتقو  میدوب .

مدید متفر  نیئاپ  میالوم ، تمدخ  ایب  تفگ  هدمآ  اقآ  مالغ  هک  تشذگن  يزیچ  متخانـشن ، ار  ادـص  دـمحا ! دز  ادـص  رفن  کی  هاگان  تسین 
تدایعب و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف  سپـس  درـشف  مداد  ار  دوخ  تسد  نمب . هدـب  ار  تتـسد  دومرف  دـیآیم . نم  فرطب  بانج  نآ 

ندیلاب دوخب  بجوم  وت  زا  نم  رادید  تدایع و  ادابم  هعـصعص  دومرف  دنک  تکرح  اج  زا  تساوخ  یتقو  تفر  ناحوص  نب  ۀعـصعص  ندید 
زا مراپـسیم و  ادـخ  هانپ  هب  ارت  يروخب  ار  وزرآ  بیرف  اداـبم  دـمآ  شیپ  وت  يارب  زین  یناـیرج  نینچ  هکنیا  لـثم  شاـب ، دوخ  هجوتم  دوش  وت 

دوب هتشون  یقر  ریثک  نب  دوادب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  ياهمان  تفگ  راشب  نب  نیسح  دانسالا : برق  مهاوخیم . یتمالـس  تیارب 
: مدـناوخ نم  هک  دوب  هتـشون  ار  همان  نیا  شباوج  رد  اضر  ترـضح  هک  دوب  هدرک  اعد  ياـضاقت  ياهماـن  رد  و  دوب . ینادـنز  دواد  هک  یتقو 

ماما ترـضح  یناگدنز  دنک . تیانع  ترخآ  ایند و  رد  تیفاع  یتمالـس و  وت  امب و  شیوخ  تمحرب  دـنوادخ  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
میرازگـساپس ار  وا  هتـشاد  ینازرا  امب  دـنوادخ  هک  تسا  یتمعن  میـشاب  هتـشاد  اـم  هچ  ره  هک  تیارب  متـشون   246 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر 

ردـق نیا  يدوب  تدوخ  رگا  هک  مدیـشوک  تیاهتـساوخرد  ماجنا  رد  نانچ  منکیم  دای  دـنگوس  دوخ  ناجب  دیـسر  تاهماـن  درادـن . یکیرش 
دزن رد  نم  تفگ  رهاط  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نویع : هَّللاب .» الا  ةوق  لوح و ال  ال   » تسین یهانپ  وا  زج  هک  ربب  هانپ  ادخب  يدرکیمن  ششوک 

ثیدح کی  مادک  ره  دیاب  تفگ  مردپ  دنتشاد  روضح  زین  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  هیوهار و  نب  قاحـسا  يوره و  تلـص  ابا  مدوب  مردپ 
نب یسوم  شردپ  زا  دش  اضر  شمان  هک  يروط  نامه  دوب  هدیدنسپ  اعقاو  هک  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تفگ : يوره  تلـصلا  وبا  دینک . لقن 
نب نیسح  شردپ  زا  ترضح  نآ  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  بانج  نآ  یلع و  نب  دّمحم  زا  ناشیا  دّمحم و  نب  رفعج  زا  بانج  نآ  رفعج 

دمحا میدـمآ  نوریب  یتقو  تسا . رادرک  راتفگ و  نامیا  دومرف  مرکا  ربمیپ  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ناـشیا  یلع و 
ماشمب یتقو  هک  تسا  نونج  يرامیب  ياود  داتسا  نیا  تفگ  واب  مردپ  ثیدح . لقن  رد  دوب  يدنس  عون  هچ  نیا  تفگ  لبنح  نبا  دّمحم  نب 

وبا رـسپ  هک  درک  لقن  باحـصا  زا  یکی  زا  يدهن  دّـمحم  نب  دواد  ص 218 - رابخالا : یناعم  نویع و  دـنکیم . ادـیپ  يدوبهب  هناوید  دـسرب 
ترـضح ینکب . ار  تردپ  ياعدا  نامه  هک  هدناسر  یماقمب  ارت  ادخ  درکـضرع : دیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  يراکم  دیعس 

يرـسپ وتب  نم  درک  یحو  نارمعب  دـنوادخ  ینادـیمن  رگم  دـنکفا  هیاس  تاهناشاکب  رـصق  دـنک و  شوماخ  ار  ترون  ادـخ  دومرف : واب  اـضر 
دنتسه زیچ  کی  میرم  یسیع و  تسا  یسیع  زا  میرم  میرم و  زا  یسیع  سپ  دش  دلوتم  یـسیع  میرم  زا  درک  تیانع  ار  میرم  واب  دعب  مهدیم 

نم زا  منکیمن  نامگ  دومرف  منکیم  امش  زا  لاؤس  کی  سپ  تفگ : دیعـس  وبا  رـسپ  میتسه . یکی  وا  نم و  تسا  نم  زا  مردپ  مردپ و  زا  نم 
هتفگ گرم  ماـگنه  يدرم  تفگ :  247 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  وگب . هرخالاب  یتسین  ام  نادنمقالع  زا  وت  يریذـپب 

لیلدب ِمیِدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  دیامرفیم : دـنوادخ  بوخ  رایـسب  دومرف : تسا . دازآ  ادـخ  هار  رد  نم  یمیدـق  زینک  مالغ و  مامت  تسا 
دیدرگ ریقف  دعب  دش  جراخ  اضر  ترـضح  تمدخ  زا  درم  نآ  تسا  دازآ  میدق و  هدوب  وا  کلام  هام  شـش  هک  يزینک  مالغ و  ره  هیآ  نیا 

زا زور  کـی  تفگ : داـبع  یبا  نب  دّـمحم  نویع : دـنک . شتنعل  ادـخ  تشادـن  ار  بش  کـی  نارذـگ  هک  يروطب  درم  اـت  دوب  لاـح  ناـمهب 
ار هیآ  نیا  هدش  هجوتم  بانج  نآ  دـمآ  سونأمان  مرظنب  ظفل  نیا  نم  روایب  ار  ام  هناحبـص  مالغ  دومرف : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: تفگ يرعـشا  یمق  نارمع  صاصتخا : تسا . رتتلیـضفاب  همه  زا  تسا و  مدرم  نیرتاناد  نم  يالوم  متفگ : انَءادَغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  دـناوخ :

امـش نایعیـش  زا  نم  اـیآ  تسا  رتمهم  نم  رظن  رد  زیچ  ره  زا  هک  منکب  یلاؤس  امـش  زا  مهاوخیم  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب 
دنتفگ یناطق  اب  یلع  نب  نیـسح  تارف و  نب  دّمحم  نویع - يرآ . دومرف : امـش  رتفد  رد  تسا  هتـشون  نم  مسا  متفگ : يرآ . دومرف : متـسه ؟

ار سابع  نب  میهاربا  رعش  زا  ياهخسن  دوب . روهـشم  هدنـسیون  بتاک  نادیز  ردارب  میهاربا  نب  قاحـسا  قیفر  تسود و  سابع  نب  میهاربا  هک 
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یعقوم ات  تشاد  ار  هخسن  نآ  دوب . هخسن  نآ  رد  مه  میهاربا  دوخ  طخ  هک  تشون  ناسارخ  زا  ندش  جراخ  عقوم  رد  اضر  ترضح  هراب  رد 
كالما زا  یکی  یتسرپرس  زا  ار  وا  دش  هریت  بتاک  نادیز  ردارب  وا و  نیب  تقو  نآ  دش  لکوتم  كالما  رتفد  يدصتم  سابع  نب  میهاربا  هک 

دامتعا واب  هک  ار  یناسک  زا  یکی  قاحسا  تفرگ . تخس  رایسب  دومن و  يدایز  لوپ  هبلاطم  وا  زا  درک و  رانکرب  دوب  شتـسد  رد  هک  لکوتم 
شدوخ و طخ  اـب  هدورـس  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  حدـم  رد  هک  يرعـش  وگب  واـب  ساـبع  نبا  میهاربا  شیپ  ورب  تفگ  تساوخ  تشاد 

شیپ ار  هخـسن  نآ  دـنک  هبلاـطم  ار  لوپ  رگا  تسا  نم  دزن  يرگید  طـخب  ياهخـسن   248 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
هچ ره  تشادرب  لوپ  هبلاطم  زا  تسد  دش و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  نایرج  ندینـش  ضحمب  تفر  میهاربا  شیپ  هداتـسرف  مربیم . لکوتم 
نآ نیب  هطـساو  نم  هک  تفگ : مجنم  یلع  نب  ییحی  تفگ : یلوص  دندروخ . مسق  مه  يارب  ود  ره  هکنیا  زا  دعب  تفرگ  تشاد  وا  دزن  رعش 

میهاربا هک  درک  لقن  ناحلم  نب  دـمحا  تفگ : یلوص  دز . شتآ  نم  روضح  رد  ار  همه  متفرگ  ار  ساـبع  نب  میهاربا  ياهرعـش  اـت  مدوب  ود 
قاحسا ار  یلوا  دش  رادمامز  لکوتم  هک  نیمه  دوب  هَّللا  دبع  وبا  دّمحم و  وبا  ود  نآ  هینک  هک  نیسح  نسح و  مانب  تشاد  رسپ  ود  سابع  نب 

نب دـمحا  تفگ : یلوص  لـکوتم . سرت  زا  دـیمان  لـضفلا  وبا  هینک  اـب  ساـبع  ار  یکچوک  تشاذـگ و  دّـمحم  وـبا  ار  شاهینک  داـهن و  ماـن 
دندوب هدروخن  بارش  دوب  هدیسرن  تفالخب  لکوتم  هک  یتقو  ات  کلملا  دبع  نبا  یـسوم  سابع و  نب  میهاربا  تفگ : بیـصخ  نب  لیعامـسا 
بارـش اـهنآ  لـباقم  رد  دـندرکیم و  عمج  ار  اـههجاوخ  تسپ و  صاخـشا  ادـمع  دـندرک  ندروخ  بارـشب  عورـش  دـش  هفیلخ  وا  هک  نیمه 

رکذ ياج  هک  اهنآ  يراک  هظفاحم  طایتحا و  رد  دراد  يدایز  ياهناتساد  دوش  روهـشم  اهنآ  يراوخبارـش  ات  هبترم ، هس  زور  ره  دندروخیم 
شیارب درک  تساوخرد  اـم  زا  دوب  هفقاو  نارـس  زا  هک  اـمایق  نب  نیـسح  هک  دـنتفگ  ناوفـص  نارجن و  یبا  رـسپ  نویع : تسین . اـهنایرج  نیا 

؟ یتسه ماما  امـش  تفگ : دیـسر  ماما  تمدـخ  هک  نیمه  میدرک  ار  راک  نیا  دـسرب  شتمدـخ  میریگب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هزاجا 
رد یتدـم  دوب  هتخادـنا  ریزب  رـس  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  یتسین . ماـما  امـش  هک  مهدـیم  یهاوگ  نم  تفگ  يرآ  دومرف :
هک مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  میراد  تیاور  ام  نوچ  تفگ : متسین ، ماما  نم  يدیمهف  اجک  زا  وت  دومرف : هتشادرب  رـس  دعب  دش  هشیدنا 
زاب دیرادن  يدنزرف  دیاهدیسر و   249 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  نس  نیاب  امـش  دشاب  میقع  تسین  نکمم  ماما  دومرف :

دنزرف ياراد  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : هدرک  دنلب  رـس  سپـس  دـش  رکف  رد  هتخادـنا  ریزب  رـس  رتشیب  لوا  هبترم  زا 
ار داوج  ترـضح  دنوادخ  هک  تشذگ  لاس  کی  زا  رتمک  نامز  نامه  زا  میتشاذگ  خیرات  تفگ : نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  دش . مهاوخ 

هدرک یهاگن  واب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دوب  هبعک  هناخ  فاوط  لوغـشم  اـمایق  نب  نیـسح  نیمه  دومرف . تمحرم  ناـشیاب 
زا وا  یلع و  زا  دیلو  نبا  عئارـشلا : للع  دـش . فقوب  لئاق  وا  نیرفن  نیا  زا  سپ  دـنک  تنادرگرـس  ناریح و  دـنوادخ  دوشیم  هچ  ارت  دومرف 
دش ریقف  تفر و  تسد  زا  ریمع  یبا  نبا  تورث  تشاد  بلط  مهرد  رازه  هد  یـصخش  زا  دوب  زازب  يدرم  ریمع  یبا  نبا  هک  درک  لقن  شردپ 
دش جراخ  ریمع  یبا  نب  دّمحم  دیبوک . ار  وا  هناخ  برد  ریمع  یبا  نبا  هناخب  دروآ  ار  اهلوپ  تخورف و  مهرد  رازه  هدب  ار  شاهناخ  درم  نآ 

لاؤس هن  تفگ : هدیـسر ؟ وتب  یثرا  ياهدرک  هیهت  اجک  زا  دیـسرپ  ماهدروآ . تیارب  کـنیا  یتشاد  نم  زا  هک  تسا  یبلط  نیا  تفگ : درم  نآ 
ترـضح زا  یبراحم  حـیرذ  تفگ : ریمع  یبا  نبا  دوش . تخادرپ  مضرق  ات  متخورف  ار  ماهناـخ  نم  هن  داد  خـساپ  هدیـشخب ، وتب  یـسک  درک 

ار دوخ  نمیشن  هناخ  دیابن  صخش  ضرق  هطساوب  نیدلاب » هسأر  طقـسم  نع  لجرلا  جرخی  ال  : » تسا هدومرف  هک  درک  لقن  نم  يارب  قداص 
نینچ زا  مهردکی  یلو  مدنمزاین  نآ  مهرد  کیب  نونکا  مه  هک  تسا  دهاش  ادخ  هکنیا  اب  مرادـن  نآب  یجایتحا  نم  ربب  ار  اهلوپ  دـشورفب .

لغشب دوب  هلیجب  یلوم  دّمحم  وبا  شاهینک  هک  ییحی  نب  ناوفص  تفگ : بدؤم  رفعج  نب  دّمحم  صاصتخا : درک . مهاوخن  فرصت  ار  یلوپ 
زامن تعکر  هاجنپ  دـص و  زور  ره  رد  رتدـباع  همه  زا  دوب و  دامتعا  دروم  رتشیب  ثیدـح  باحـصا  مامت  زا  تشاد  لاغتـشا  یـشورف  نهاریپ 

ص: مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  درکیم . جراخ  ار  دوخ  لام  تاکز  هبترم  هس  تفرگیم و  هزور  هام  هس  لاس  رد  دناوخیم و 
زا رتدوز  مادک  ره  هک  دنتـسب  نامیپ  مه  اب  همظعم  هکم  ادـخ  هناخ  رد  نامعن  نب  یلع  بدـنج و  نب  هَّللا  دـبع  وا و  هک  دوب  نیا  نایرج   250
ایند زا  ناوفـص  قیفر  ود  نآ  دنروآ . ياجب  دنتـسه  هدـنز  یتقو  ات  ار  وا  جـح  تاکز و  هزور و  زامن و  دنتـسه  هدـنز  هک  ود  نآ  دـنتفر  ایند 
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فرط زا  دادیم  ماجنا  دوخ  يارب  هک  يریخ  یکین و  راک  ره  جـح و  تاکز و  هزور و  زامن و  نامیپ  قبط  هک  دوب  هدـنز  ناوفـص  اهنت  دـنتفر 
رتش تفگ : هفوکب  ماهداوناخ  يارب  يربیم  مهدب  وتب  رانید  ود  دّمحم ! وبا  تفگ : واب  هکم  رد  شناگیاسمه  زا  یکی  دروآیم  اجب  زین  ود  نآ 

مالّـسلا هیلع  داوج  ترـضح  تفگ : یمق  یلع  نب  دّمحم  رئاصب : مریگب . هزاجا  راک  نیا  دروم  رد  رتش  بحاص  زا  نک  ربص  تسا  هیارک  نم 
ناوفصب و عجار  مدرک  مالس  هدش  دراو  دوب  عیزب  لزنم  رد  هنیدم  رد  بانج  نآ  مسرب  شتمدخ  هک  دوب  هداد  روتسد  داتسرف و  میارب  ياهمان 

ایرکزب تبسن  منکب  تمحرم  فطل و  ياضاقت  بانج  نآ  زا  متفگ : دوخ  اب  دناهدینـش . زین  نارگید  هک  دومرف  یبلاطم  اهنآ  ریغ  نانـس و  نبا 
راهظا لئاسم  هنوگ  نیا  رد  متسه  هک  نم  متفگ : هتشگرب  دوخب  زاب  دنامب . ملاس  وا  دومرف  نارگید  ناوفص و  هراب  رد  هچنآ  زا  دیاش  مدآ  نب 

وبا لـثم  رب  یلع  اـبا  يا  دومرف : عقوم  نیا  رد  میاـمن  نییعت  فیلکت  وا  يارب  تسیچ  شاهفیظو  دـنادیم  دوخ  هک  میاـقآ  لـباقم  رد  منکب  رظن 
دزن رد  هک  یلامب  مراد  جایتحا  هکنیا  زج  دراد  وا  نم و  دزن  هک  یماقم  هدومن و  مردپب  تبـسن  هک  یتمدـخ  اب  تفرگ  هدروخ  ناوتیمن  ییحی 
وگب ربب و  ارم  همان  تسا  رفاسم  نومیم و  فـالتخا  هطـساوب  متـسرفیمن  شیارب  هکنیا  وگب  واـب  دومرف : دـنکیم  میدـقت  مدرک  ضرع  تسا  وا 
هیلع اضر  ترـضح  زا  هکم  رد  سرخا  مدینـش  تفگ : لالح  رمع  نب  دـمحا  رئاصب : داتـسرف . ار  لام  مداد  ایرکزب  ار  همان  دتـسرفب  ار  اـهلوپ 

تشک مهاوخ  ار  وا  ادخب  متفگ  داتفا . واب  هک  ممشچ  مدیرخ  يدراک  مدش و  هکم  دراو  دهدیم  اوران  ياهتبسن  دنکیم و  یئوگدب  مالّـسلا 
هیلع اضر  ترضح  همان  ناهگان  مداتسیا  اج  نامه   251 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دیآ  نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  یتقو 

نابیتشپ و ادخ  يرادرب  سرخا  زا  تسد  هک  مهدیم  وت  رب  دوخ  قحب  مسق  ارت  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : هتشون  هک  مدید  ار  مالّسلا 
نب یسوم  ترضح  لیکو  هک  تسا  یلجب  بدنج  نب  هَّللا  دبع  اضر ، ترضح  يهدیدنسپ  باحصا  زا  یـسوط : خیـش  تبیغ  تسا . ام  لیفک 
لقن رابخا  رد  هچنانچ  تفریم  رامشب  مالّسلا  امهیلع  ماما  ود  نیا  هجوت  دروم  رایسب  دباع و  يدرم  هدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رفعج و 

دنوادخ دیامرفیم  مدینش  مدیسر  شتمدخ  داوج  ترـضح  رمع  رخآ  رد  تفگ  دنکیم  لقن  یمق  بلاط  وبا  یتیاور  رب  انب  هلمج  نآ  زا  هدش .
ماجنا نم  هراب  رد  ار  دوخ  هفیظو  اهنیا  دهدب  نم  فرط  زا  ار  دعسا  نب  دعس  مدآ و  نب  ایرکز  نانس و  نب  دّمحم  ییحی و  نب  ناوفص  شاداپ 
دروم رد  ار  ادخ  ردق  اضق و  دمآ  مدای  تسا : هدومرف  هک  هدیسر  وا  دروم  رد  داوج  ترـضح  زا  دوب  اهنآ  ناتـسود  زا  مدآ  نب  ایرکز  دنداد .
رادیاپ قحب و  فراع  یگدنز  لوط  رد  دزرمایب  دوشیم  ثوعبم  هک  يزور  گرم و  زور  دلوت و  ماگنه  زا  ار  وا  ادخ  دش  توف  هک  درم  نیا 

، دنک ینکـشنامیپ  ای  یهاتوک و  هکنیا  نودب  داد  ماجنا  ربمغیپ  ادـخ و  هار  رد  ار  شیوخ  هفیظو  دومن و  اهیتحاران  لمحت  هار  نیا  رد  دوب و 
داوج ترـضح  زا  هک  دنکیم  لقن  دواد  نب  نیـسح  نب  یلع  وا  هراب  رد  نانـس  نب  دّـمحم  اما  دـهدب . ار  وا  شـشوک  تین و  شاداپ  دـنوادخ 

مردـپ نم و  اب  تفلاخم  زگره  میـضار  وا  زا  نم  هچنانچ  دوش  یـضار  وا  زا  ادـخ  دومرفیم  درکیم  دای  یکین  هب  ار  نانـس  نب  دّـمحم  مدـینش 
باحصا زا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  شردپ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماماب  حیرـصت  هک  یناسک  زا  داشرا : درکن .

یـسوباق و میعن  نیطقی و  نب  یلع  رامع و  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  یقر و  ریثک  نب  دواد  نایعیـش  هیقف  راگزیهرپ و  دامتعا و  دروم  صاـخ و 
. تسا نانس  نب  دّمحم  طیلس و  نب  دیزی  یبرز و  دواد  سوباق و  نب  رصن  نامیلس و  نب  دواد  یموزخم و  ناورم  نب  دایز  راتخم و  نب  نیسح 

يارب مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : ناوفـص  ج 1 ص 203 - یشایع : ریـسفت   252 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
هدیقع هک  تسنآ  تاقالم  نیا  زا  مروظنم  مسق  ادخب  دیوگیم  یلو  تسین  تماماب  دقتعم  هک  مدرکـضرع  متـساوخ و  هزاجا  دلاخ  نب  دّمحم 

رب ماهداد و  تسد  زا  ار  یتیعقوم  نم  موش  تیادـف  تفگ : هدـش  دراو  دـیایب . وگب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مریذـپن  ار  بانج  نآ 
مراد اضاقت  امـش  زا  منکیم و  هبوت  کنیا  تسا ) اضر  ترـضح  رب  یئوجبیع  شروظنم  نخـس  نیا  زا  دـندرکیم  ناـمگ   ) ماهدرک متـس  دوخ 
هتسد نیا  هدیقع  فالخ  رب  مریذپن  رگا  مریذپیم  ار  ترذع  بوخ  رایـسب  دومرف  ماهتـشذگ  عضوب  تبـسن  دیـشخبب  ارم  دیریذپب و  ار  مرذع 
اِمبَف دیامرفیم : شربمایپ  هب  دنوادخ  تسا  تماما  نیفلاخم  رظن  قباطم  و  دوشیم ) تماماب  هدیقع  فالخ  رب  ینعی   ) درک نمب  هراشا  دوشیم 
عجار دـعب  ِْرمَأـْلا  ِیف  ْمُهْرِواـش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَـف  َکـِلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  ْوـَل  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر 

دـسیونیم ّردـلا  رثـن  رد  یبآ  همغلا : فـشک  شیارب . دوـمن  ترفغم  بلط  تسا  هتفر  اـیند  زا  دوـمرف  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب 

2 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


واب ادـخ  هک  یتفالخ  ماقم  نومأم  نینمؤملا  ریما  دندرکـضرع  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  ناسارخ  رد  هیفوص  زا  یهورگ 
نایم زا  دـیدرت و  هتـسیاش  يربهر  ماقمب  مدرم  همه  زا  ار  ربمغیپ  هداوناخ  امـش  دـیامن  راذـگاو  مدرم  نیرت  هتـسیاشب  تساوخ  هدرک ، تیانع 

یسکب دنراد  جایتحا  مدرم  هکنیاب  دراذگاو  امشب  ار  تفالخ  تفرگ  میمصت  داد  صیخشت  تماما  ماقمب  رتقیال  رظن  ره  زا  ار  امش  تیب  لها 
دوب هدومن  هیکت  هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دور  ضیرم  تدایعب  دوش و  غالا  راوس  دـشوپب و  تشرد  سابل  دروخن و  بوخ  ياذـغ  هک 
دیاب ماما  درکیم  تموکح  دومنیم و  نوعرف  تخت  رب  هیکت  دیشوپیم و  الط  اب  هتسارآ  ابید  ياهسابل  دوب  ربمایپ  فسوی  دومرف  تسشن  تسار 

كاروخ و دنوادخ  دنک  افو  دوخ  هدعوب  دزرو و  تلادع  دـنکیم  تموکح  یتقو  دـیوگب  تسار  دـنزیم  فرح  یتقو  دـشاب  رگداد  لداع و 
َجَرْخَأ ِیتَّلا   253 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دومن : تئارق  ار  هیآ  نیا  دومرفن  مارح  ار  كاشوپ 

یبآ هار  مدـیلام  هرون  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  درک  لقن  لصاو  زا  يدومحم  یلع  وبا  یـشک : لاجر  ِقْزِّرلا . َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل 
نب دّـمحم  رب  یـضعب  ماهدینـش  لئاسلا : حالف  مدیـشون . هدرک  عمج  ار  اهیوم  هرون و  اهبآ و  نآ  دـعب  متـسب  تفریم  هاچب  مامح  لخاد  زا  هک 

، هدیدن هدش  فیرعت  دیجمت و  وا  زا  هک  یتایاور  هدید و  تسا  وا  بیع  رب  لیلد  هک  یتیاور  طقف  صخـش  نیا  دیاش  دننکیم  یئوجبیع  نانس 
هام لامک  باتک  رد  دـیفم  خیـش  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  راوگرزب  خیـش  تسا . روط  نیمه  هدـش  باحـصا  رب  هک  اـهیئوجبیع  زا  رتشیب 
رظن فالخ  رب  دناهدوتـس  ار  درم  نیا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  دراد  ترهـش  هچنآ  دیوگیم : نینچ  دسریم  نانـس  نب  دّـمحم  مانب  یتقو  ناضمر 

تمدخ تفگ : هک  هدرک  لقن  یمق  تلص  نبا  هَّللا  دبع  هک  یتیاور  رد  داوج  ترضح  هچنانچ  تسا  ناشیا  هتفگ  فلاخم  بلطم  ام و  داتـسا 
نیا دننام  و  دوب . رادافو  نمب  تبسن  دهد  ریخ  يازج  نانس  نب  دّمحم  هب  دنوادخ  دیامرفیم : مدینش  شرمع  رخآ  رد  مدیـسر  داوج  ترـضح 
دوش یضار  وا  زا  ادخ  دومرفیم : درکیم  نانـس  نب  دّمحم  زا  دای  یکینب  داوج  ترـضح  مدینـش  تفگ : دواد  نب  نیـسح  نب  یلع  هک  تیاور 

بوسحم سیئر  دوب و  دـنلب  ماقم  تلالج و  ياراد  نایعیـش  نایم  رد  وا  هکنیا  اب  درکن  تفلاخم  مردـپ  نم و  اب  زگره  نم  تیاـضر  هطـساوب 
یسوم ترضح  تشاد . یتلزنم  برق و  اهنآ  دزن  دوب و  هدومن  لقن  تیاور  اهنآ  زا  هدرک و  تمدخ  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  رفن  هس  دشیم و 

باطخلا یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  هچنانچ  داد  ماجنا  وا  هراب  رد  داوج  ترضح  هک  ياهزجعم  اب  داوج  ترضح  اضر و  ترضح  رفعج و  نب 
. دوب روک  اهتدم  هکنیا  اب  دش  انیب  شنامشچ  دیلام  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضحب  ار  دوخ  دوب  روک  شمـشچ  نانـس  نب  دّمحم  هک  دنکیم  لقن 

هدیـسر صخـش  نامهب  عجار  هک  يرگید  رابخا  هراب  رد  يواکجنک  صخـش  هک  تسنیا  دروآیم  دوجوب  نعط  راـبخا  هک  یئاـهیراتفرگ  زا 
زا عالطا  اب  دیابن  وجبیع  سپ  میداد  حیـضوت   254 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نانـس  نب  دّمحم  هراب  رد  هچنانچ  دنکن 

ادیپ عالطا  صخش  نآ  هک  وا  یبوخ  رب  میاهتشاد  یلیلد  مینادیم  بوخ  ار  وا  هک  ام  دیاش  دیامن ، صخش  يدب  هب  مکح  زیمآ  نعط  ربخ  کی 
زا مامه ، نب  دّمحم  زا  یـسوم  نب  نوراه  دّمحم  وبا  هتـشون : نینچ  هک  مدرک  لقن  يراصنا  دامح  نب  هَّللا  دبع  باتک  مشـش  ءزج  رد  هدرکن .

تـسا یلاغ  وا  دنیوگیم  هک  امن  علطم  ارم  نانـس  نب  دّـمحم  هب  عجار  متفگ  یخرک  کیلم  نب  دـمحاب  تفگ : هک  یکلام  دـمحا  نب  نیـسح 
ار هداوناـخ  اـب  راـتفر  ترـشاعم و  روهط و  نمب  وا  یتبـسن  نینچ  زا  مربـیم  هاـنپ  ادـخب  زگره ، تفگ : دـندقتعم ) همئا  یئادـخب  هک  یناـسک  )

دنکیم لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  يرابنا  نیـسح  نب  نسح  یفاـک : دوب . تداـبع  رد  قرغ  اـسراپ و  دـباع و  رایـسب  يدرم  تخومآ 
حیـضوت متـشون  هک  ياهمان  نیرخآ  رد  ناطلـس  راک  رد  مادختـسا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  متـشونیم  همان  لاس  هدراهچ  تفگ :

راک ناطلس و  تمدخ  هکنیا  لیلدب  یتسه  یضفار  وت  دیوگب  ناطلس  مراد و  ندرگب  امـش  تبحم  زا  هک  یهرگ  نیا  زا  مسرتیم  نم  هک  مداد 
ینادیم رگا  یسرتیم  دوخ  ناج  رب  هک  مدش  هجوتم  دیسر و  تاهمان  تشون : مباوج  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ینکیمن . لوبق  ار  تلود 

رگا دنتسه  وت  اب  هدیقع  مه  زین  تناگدنسیون  ناراکمه و  ینکیم و  راتفر  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نآ  يدش  يراک  يدصتم  یتقو  هک 
هن رگ  نکب و  ار  راک  نیا  دوشیم  ناشیا  هیبش  اهنآ  زا  یکی  هک  يروطب  ینکیم  تسدـگنت  ریقف و  نینمؤم  اـب  يربارب  يدروآ  تسدـب  یلوپ 

مامت زا  تفریم  رامـشب  دزا  هلیبق  ناگدشدازآ  زا  دوب  دایز  ریمع ) وبا   ) شردپ مان  هک  ریمع  یبا  نب  دّمحم  دمحا  وبا  صاصتخا : ینکب . دیابن 
دـشیم بوسحم  دوخ  نامز  رد  ریظنیب  یـصخش  دوب  مدرم  نیرتدـباع  رتراگزیهرپ و  رتاسراپ و  دوب  ماع  صاخ و  دامتعا  دروم  رتشیب  هعیش 
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یناگدـنز هدومن . لقن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هدرکن  لقن  یتیاور  باـنج  نآ  زا  اـما  دوب  هدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ 
ناثدح رد  بش  رـس  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ : مدآ  نب  ایرکز  صاصتخا :  255 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

دش حبص  ناذا  ات  میدرکیم  تبحـص  مه  اب  هتـسویپ  دومن  شیارب  اعد  درک و  لاؤس  واب  عجار  نم  زا  دوب  هدرمن  هَّللا  همحر  ریوج  وبا  مدیـسر 
زا ملیام  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : مدآ  نب  ایرکز  صاصتخا : دـناوخ . ار  حبـص  زامن  هدرک  تکرح  ياج  زا  هاـگنآ 

دوشیم عفد  وت  هطـساوب  مق  لها  زا  الب  نکن  ار  راک  نیا  دومرف : دـناهدش  دایز  مدرم  ناداـن  موش  جراـخ  دوخ  نادـنواشیوخ  لـیماف و  ناـیم 
ترضحب تفگ : بیسم  نب  یلع  صاصتخا : دوشیم . عفد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هطـساوب  دادغب  یلاها  زا  هک  يروط  نامه 

ار نید  تاروتـسد  لـئاسم و  یـسک  هچ  زا  مسرب  ناتتمدـخ  هشیمه  مناوـتیمن  تسا  داـیز  یلیخ  امـش  نم و  نـیب  هلـصاف  مدرک  ضرع  اـضر 
مدآ نب  اـیرکز  تمدـخ  تشگزاـب  زا  سپ  تفگ  بیـسم  نبا  تسا  اـیند  نید و  داـمتعا  دروم  هک  یمق  مدآ  نب  اـیرکز  زا  دوـمرف : مریگارف 
درم یکز  رید  رد  دنتفگ  مدش  هقر  لخاد  تفگ : فالع  لیذـهلا  وبا  یـسربط - جاجتحا  مدیـسرپیم . وا  زا  متـشاد  جایتحا  هچ  ره  مدیـسر و 
هناش ار  دوخ  رس  شیر و  هتـسشن و  یکـشت  يور  تسا  هفایق  شوخ  يدرمریپ  مدید  متفر  وا  شیپ  تسا  روآنایز  یلیخ  هک  تسا  ياهناوید 

دیسرپ دنتسه . سلجمشوخ  خوش و  ینامدرم  نایقارع  يرآ  تفگ : قارع . یلاها  زا  متفگ : یئاجک  زا  دیسرپ  دادباوج . مدرک  مالـس  دنزیم 
متفگ یتسه  هرصب  هفیاط  مادک  زا  درک  لاؤس  زاب  دراد  دنمـشناد  هبرجت و  اب  ینامدرم  يرآ  تفگ  هرـصب  زا  متفگ : یتسه ، قارع  ياجک  زا 

کـشت يور  ارم  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  يرآ  متفگ : دیتسه !؟ لیذـهلا  وبا  دـینکیم  تبحـص  هک  امـش  تفگ  مفالع ، لیذـهلا  وبا  نم 
تفگ تسا  یتماما  هچ  تروظنم  متفگ : يراد . هدیقع  هچ  تماما  دروم  رد  تفگ  دـش  وا  ام و  نیب  هک  یئاهتبحـص  زا  سپ  دـناشن . شیوخ 

ار وا  مرکا  ربمایپ  هک  سک  ره  متفگ :  256 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دشیم  هفیلخ  دیاب  یسک  هچ  مرکا  ربمایپ  زا  سپ 
دومرف ربمغیپ  نوچ  مدادباوج  دـیتشاد . مدـقم  ار  رکب  ابا  ارچ  لیذـهلا ! وبا  تفگ : رکب . ابا  متفگ : دوب  هک  صخـش  نآ  تفگ : تشاد  مدـقم 

نیمه زا  لیذـهلا ! وبا  يا  تفگ : دـنداد . تیاضر  واب  همه  مدرم  دیراپـس  دوخ  نیرتهب  هب  ار  یئاورناـمرف  دیرامـش و  مدـقم  ار  دوخ  نیرتهب 
نم دینک . اورنامرف  ار  دوخ  نیرتتیـصخش  اب  و  دیراد ، مدقم  ار  دوخ  نیرتهب  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  یتفگ  هک  هچنآ  اما  يدـش  هارمگ  تهج 

غورد رکب  ابا  هب  ار  فرح  نیا  رگا  متـسین  امـش  نیرتهب  اـما  مدـش ، امـش  ياورناـمرف  نم  تفگ  تفر و  ربنم  رب  رکب  اـبا  هک  مهد  عـالطا  وتب 
. دورب مرکا  ربمایپ  ربنم  يور  دیابن  وگغورد  هتفگ  غورد  دوخ  دروم  رد  رکب  ابا  رگا  دـناهدرک ، راتفر  ربمایپ  روتـسد  فالخ  رب  سپ  دناهتـسب 

دندوب فلاخم  زین  نیرجاهم  امـش  زا  ریما  کی  ام و  زا  ریما  کی  دنتفگیم  راصنا  زا  شیب  دـندش  یـضار  وا  تموکحب  مدرم  یتفگ  هکنیا  اما 
رگا نسحلا  ابا  ای  تفگ : برح  نب  نایفس  وبا  دننکشب . ار  شریشمش  داد  روتـسد  منکیمن ، تعیب  یلع  اب  زج  تفگیم  ماوع  نب  ریبز  هچنانچ 

( دندرک هچ  هک  دننادن  دندرکن و  دندرک و  : ) تفگ یسرافب  هدمآ  نوریب  زین  ناملس  منکیم  رکشل  هاپس و  زا  رپ  ار  هنیدم  مامت  یـشاب  لیام 
یهاگ هک  تسا  یناطیش  ارم  مدرم  تفگن : رگم  تفر  ربنم  يالاب  رکب  وبا  منیبب  وگب  دندوب . نیرجاهم  اهنیا  روط  نیمه  زین  رذ  وبا  دادقم و  و 

نم دـیوگیم  شدوخ  وا  موشن  امـش  رطاخ  یگدرزآ  یتحاران و  بجوم  هک  دیـسرتب  نم  زا  متـسه  نیگمـشخ  دـیدید  رگا  دوشیم  مضراع 
ابا هنیس  رد  وم  کی  متشاد  وزرآ  تفگ : هک  وگب  رمع  نتفر  ربنم  هراب  رد  دیدرک . دوخ  ياورنامرف  ار  هناوید  کی  امش  روطچ  متـسه  هناوید 

تشاد هگن  ار  مدرم  نآ  رش  زا  ادخ  هک  دوب  رکف  نودب  هنالوجع و  راک  رکب  ابا  اب  تعیب  تفگ : هتفر  ربنمب  دعب  هعمج  کی  زاب  مدوبیم  رکب 
تسا لیام  هک  نیب  نامه  رد  دیـشکب  ار  وا  دنکب   257 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ار  يراک  نینچ  هبترم  ود  سک  ره 
ربمغیپ دننکیم  لایخ  هک  تسا  روطچ  منیبب  وگب  دنـشکب . دـیامنب  ار  یتعیب  نینچ  هک  یـسک  دـهدیم  روتـسد  دـشاب  رکب  ابا  هنیـس  رد  یئوم 

وگب تسا . ضیقن  دض و  امش  ياهراک  دیامنیمن  نییعت  ار  یسک  رمع  دنکیم  نیشناج  ار  رمع  رکب  ابا  زاب  درکن  نییعت  ینیشناجب  ار  یسک 
اب اهنآ  رفن  ود  رگا  دـیوگیم  زاب  دنتـسه . تشهب  لها  رمع  هدـیقعب  اهنآ  هک  دراذـگیماو  يرفن  شـش  ياروشب  ار  تفالخ  رمع  هنوگچ  منیبب 
نب نمحرلا  دبع  هک  يرفن  هس  نآ  ندرگ  دـندرک  تفلاخم  رگید  رفن  هس  اب  رفن  هس  رگا  دـینزب  ار  رفن  ود  ندرگ  دـندرک  تفلاخم  رفن  راهچ 

مخز رمع  یتقو  هک  هدب  حیـضوت  ار  نایرج  نیا  دهدب . دنتـشهب  لها  هک  یـصاخشا  نتـشکب  رما  تسا  نید  نیا  دـینزب  تسا  اهنآ  رد  فوع 
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ای تسیچ  يارب  یتحاران  نیا  متفگ  تسا  تحاران  یلیخ  مدـید  تفگ : سابع  نب  هَّللا  دـبع  دوریم . شتدایعب  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  درادـیمرب 
نب ۀـحلطب  متفگ  دوش  تفالخ  رادهدـهع  یـسک  هچ  نم  زا  سپ  هک  متحاران  نیا  زا  یلو  متـسین  تحاران  مدوخ  يارب  تفگ  نینمؤملا ، ریما 

ینابصع ریگتخس و  یصخش  تسدب  ار  ناناملسم  رایتخا  مامز  تخانشیم  ار  وا  ربمغیپ  تسا  ینابـصع  يدرم  تفگ : نک  راذگاو  هَّللا  دیبع 
ار ناناملـسم  راک  دزیم  هناـچ  خـن  كود  کـی  دروم  رد  شنز  اـب  مدـید  تسا  یلیخب  درم  وا  تفگ  راپـس  رب  ماوع  نب  ریبزب  متفگ  مهدـیمن .
ار تفالخ  تقایل  تسا  نامک  ریت و  يراوس و  بسا  درم  وا  تفگ  راذـگاو . صاقو  یبا  نب  دعـسب  متفگ : مراذـگیمن . لیخب  يدرم  راـیتخاب 

ترـسپ رمع  نب  هَّللا  دبعب  متفگ : دنک . هرادا  ار  شاهچب  نز و  دناوتیمن  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ  هدب  فوع  نب  نمحرلا  دبعب  متفگ : درادن .
هک وا  مرادن  یمیمصت  نینچ  ادخب   258 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  سابع  رـسپ  تفگ : تسـشن  هدرک  تکرح  راذگاو 
رب ار  طیعم  یبا  لآ  دوخ  نادنواشیوخ  منک  هفیلخ  ار  وا  رگا  ادخب  تفگ  راذگاو . نافع  نب  نامثعب  متفگ : دهدب . قالط  ار  شنز  دناوتیمن 

: تفگ سابع  نبا  درک . رارکت  هبترم  هس  ار  فرح  نیا  دنـشکب  ار  وا  منکیم  نامگ  مینکب  يراک  نینچ  رگا  دنکیم  راوس  ناناملـسم  ندرگ 
متفگ يدرکن  تبحـص  دوخ  تسود  زا  ارچ  سابع  نبا  تفگ  نمب  تسا  نمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  متـسنادیم  نوچ  متفگن  يزیچ  رگید 

مراذگاو واب  رگا  مسق  ادـخب  متفرگ  شنابحاص  زا  ار  قح  هک  تسنیا  يارب  نم  یتحاران  تفگ  راذـگاو . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  بوخ  رایـسب 
ار تفالخ  زاب  دـیوگیم : روط  نیا  رمع  دربیم . تشهبب  ار  اهنآ  دـننک  تعاطا  وا  زا  رگا  دوشیم  نومنهر  یلاـع  قیرط  تسار و  هارب  ار  مدرم 

درکیم تبحـص  نم  اب  هک  نیب  ناـمه  رد  تفگ : لیذـهلا  وبا  داد . دـهاوخ  ار  ادـخ  باوج  هچ  وا  رب  ياو  دراذـگیماو  يرفن  شـش  يروشب 
زا گنرین  هلیح و  اب  ار  شتورث  لام و  هک  دوب  نیا  وا  یگناوید  تلع  متفگ . ار  وا  نایرج  نومأمب  دش . هناوید  دیرپ و  شرس  زا  لقع  ناهگان 

نیمه زا  نومأم  داد . شرارق  شیوخ  میدن  دـنادرگرب و  ار  وا  كالما  تورث و  ار  وا  درک  هجلاعم  داتـسرف  شیپ  زا  نومأم  دـندوب . هتفرگ  وا 
ماهدمآ نم  متفگ  فالع  لیذهلا  وبا  هب  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  يدومحم  یلع  وبا  یشک : لاجر  تسنادیم . هعیـش  ار  دوخ  تهج 

قیفوت و هک  تسین  نیا  وت  هدـیقع  رگم  تفگ  مردـپ  دـنک  ظـفح  ارم  دـهد و  قیفوت  مهاوخیم  ادـخ  زا  نک  لاؤس  تفگ  منکب  وت  زا  یلاؤـس 
سپ تفگ : ارچ . تفگ : لیذهلا  وبا  دوش . قیفوت  هتسیاش  نآ  بجومب  هک  یلمع  هطساوب  رگم  دوشیمن  هداد  یـسکب  ادخ  فرط  زا  تمـصع 
مردپ وگب  ار  تلاؤس  تفگ : لیذهلا  وبا   259 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ریگب . ار  قیفوت  نک و  لمع  ینکیم  اعد  ارچ 
يارب هدومن  لیمکت  ار  نید  ادخ  تفگ : لیذهلا  وبا  ْمُکَنیِد . ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دیامرفیم : دنوادخ  هک  هدب  حیضوت  میارب  ار  هیآ  نیا  تفگ :
يارب ياهراچ  اهقف  هن  دوبن و  شباوج  هباحـص  راتفگ  رد  ربمغیپ و  تنـس  هن  ادـخ و  باتک  رد  هن  هک  منکب  یلاؤس  نم  رگا  تفگ  مردـپ  ام .

هک یـسک   ) نینع رفن  هد  تفگ  مردـپ  وـگب  ار  یلاؤـس  نینچ  تفگ : لیذـهلا  وـبا  ینکیم ؟ هچ  وـت  يدروـم  نـینچ  رد  دنـشاب  هدیـشیدنا  نآ 
ناکما ردـقب  رگید  نآ  درک  ار  راک  فصن  یکی  يرگید  ریغ  یفـصوب  مادـک  ره  دـنوش  عمج  ینز  اب  رهط  کی  رد  دراد ) یـسنج  یئاسران 

ماجنا هک  یهانگ  هزادناب  دز  اهنآ  زا  مادک  رهب  ّدـح  دـیاب  هنوگچ  دـنادب  تسه  یـسک  زورما  مدرم  نایم  رد  ایآ  داد و  ماجنا  یئوشانز  لمع 
: تفگ لیذـهلا  وبا  هدـش  لماک  امـش  يارب  نید  روطچ  میمهفب  اـم  دـیاب  ددرگ و  ترخآ  رد  وا  ندـش  كاـپ  بجوم  اـت  دـنک  يراـج  هداد 

. درک تشگرب  تماماب  بلطم  زاب  هرخالاب  هک  سوسفا  سوسفا 

بانج نآ  تداهشب  شمارگ  ءابآ  ماما و  نداد  ربخ  مهدزون  شخب 

ناشیاب یناـسارخ  يدرم  هک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  وا  درک  لـقن  دوخ  ردـپ  زا  لاـضف  نب  نسح  نب  یلع  ص 64 - قودـص : یلاما 
رد رگا  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف : نمب  مدـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باوخ  رد  نم  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  درکـضرع 

هیلع اضر  ترـضح  ددرگ . نفد  ماهداوناخ  هراتـس  هیحان  نآ  رد  دیـشاب و  نم  تناـما  ناـبهگن  امـش  دوش و  نفد  نم  نت  هراـپ  امـش  نیمزرس 
اب دـنک  ترایز  ارم  هک  ره  منادـناخ  نآ  هراتـس  تناما و  نم  مربمایپ ، نت  هراـپ  نم  امـش و  نیمزرـس  رد  موشیم  نفد  نم  دومرف  واـب  مالّـسلا 
رد میـشاب  وا  عیفـش  ام  هک  ره  تمایق  زور  دوب  دنهاوخ  وا  عیفـش  ممارگ  ناردـپ  نم و  نم ، تعاطا  بوجوب  فارتعا  مقح و  ماقمب و  نافرع 
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هیلع هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  لقن  شردپ  زا  ناشیا  مدج و  زا  مردپ  دشاب . هتـشاد  هانگ  سنا  نج و  ردقب  هچ  رگ  هتفای  تاجن  تمایق 
هن دـیآیمن و  رد  منانیـشناج  زا  مادـک  چـیه  نم و  تروصب  ناطیـش  اریز  هدـید  ار  مدوـخ  دـنیبب  باوـخ  رد  ارم  هک  ره  دوـمرف  ملـس  هلآ و  و 

اضر ترـضح  زا  تفگ  يوره  تلـص  وبا  یلاما : تسا . توبن  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  قداص  يایؤر  اهنآ ، نایعیـش  زا  کی  چیه  تروصب 
، نیک ریشمشب  ای  متس ) رهزب   ) دوشیم هتشک  ای  هداوناخ  ام  زا  کی  ره  ادخب  دیهش » وا  لوتقم  الا  انم  ام  هَّللا  و  : » دومرفیم مدینش  مالّـسلا  هیلع 

ياهداتفا رود  راوخ و  نیمزرس  رد  ارم  دعب  رهز  هلیـسوب  مدوخ  رـصع  رد  ادخ  قلخ  نیرتدب  دومرف  دشکیم  ار  امـش  یـسک  هچ  دندرکـضرع 
، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  رازه  دص  دیهـش و  رازه  شاداپ  وا  يارب  دنوادخ  دنک  ترایز  تبرغ  رد  ارم  هک  ره  دنکیم  نفد 

یلاع تاجرد  رد  دوشیم و  روشحم  ام  اب  دـسیونیم و  ار  وجگنج  درم  رازه  دـص  رازگهرمع و  یجاح و  رازه  دـص  ار و  قیدـص   261 ص :
ربمغیپ هک  دومن  لقن  شیوخ  مارگ  ءابآ  زا  قداص  ترـضح  هک  درک  لـقن  دوخ  ردـپ  زا  هراـمع  نبا  نویع : یلاـما و  تسا . اـم  قیفر  تشهب 

دـیامنیم و بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ار  وا  ینمؤم  ره  دوشیم  نفد  ناـسارخ  رد  نم  نت  زا  ياهراـپ  يدوزب  دومرف  مرکا 
يوسب تکرح  باب  لیبق  زا  زین  هتـشذگ  باوبا  رد  دـیآیم و  راحب  ترایز  شخب  رد  تداهـش  راـبخا  دوشیم . مارح  منهج  شتآـب  شندـب 

مدوب نومأـم  سلجم  رد  يزور  تفگ  مهج  نب  نسح  نویع : تشذـگ . هنیدـم  زا  ندـش  جراـخ  دـهع و  تیـالو  لوـبق  تیفیک  ناـسارخ و 
اب دـنکیم  لـقن  ار  نومأـم  اـهنآ و  ياـهلاؤس  دـندوب  عـمج  نیملکتم  اـهقف و  زا  نادنمـشناد  تشاد  روـضح  زین  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
نآ یپ  زا  نم  درک  تکرح  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو  دیوگیم : هک  تمـسق  نیاب  دسریم  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ياهباوج 

امـشب منیبیم  هدرک و  نیبشوخ  امـشب  ار  نینمؤملا  ریما  هک  مرازگساپـس  ار  ادـخ  متفگ  هدـش  بانج  نآ  لزنم  دراو  شلزنم  ات  متفر  بانج 
زا تشک  دـهاوخ  رهز  هلیـسوب  ارم  يدوزب  يروخب  ار  وا  ياهراک  بیرف  ادابم  مهج  رـسپ  دومرف  دریذـپیم . ار  ناـتفرح  دراذـگیم و  مارتحا 

تفگ مهج  نب  نسح  وگم  یـسکب  میتسه  هدـنز  ات  ار  بلطم  هدیـسر ، نمب  مرکا  ربمایپ  زا  ممارگ  ءابآ  زا  هک  تسا  ینایرج  نیا  متـس  يور 
هربقم رد  یئاط  هبطحق  نبا  دیمح  هناخ  رد  دش و  هتشک  رهز  هلیـسوب  سوط  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ات  متفگن  یـسکب  ار  نایرج  نیا 
هتشک مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دندوب  دقتعم  هک  یناسک  هدیقع  ّدر  رد  لیوط  ربخ  کی  نمـض  رد  يوره  نویع : دیدرگ . نفد  نوراه 

ریما وا  زا  رتهب  هچنانچ  دش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  مسق  ادخب  دومرف  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دمآ . اهنآ  رظنب  دشن و 
، مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  موشیم  هتشک  زین  نم  مسق  ادخب  میوشیم  هتشک  ام  مامت  یلع و  نب  نیـسح  دش و  دیهـش  نینمؤملا 

رفعج نویع : هدیسر . نمب  زیزع  يادخ  بناج  زا  لیئربج  زا  مرکا  ربمایپ  هلیـسوب  تسا  ینایرج  دنـشکیم  ارم  یناهنپ  رهز  هلیـسوب   262 ص :
دنراد هدیقع  یهورگ  موش  تیادف  متفگ : متـسشن  دـعب  مدرک  مالـس  مدیـسر  اضر  ترـضح  تمدـخ  قیربا  لپ  رد  تفگ  یلفون  دّـمحم  نب 

دندرکیمن جاودزا  شنانز  دشیمن و  میـسقت  وا  ثاریم  دوبیم  هدنز  رگا  دنک  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دـنیوگیم  غورد  دومرف  تسا  هدـنز  تردـپ 
مرـسپ نم  زا  سپ  دومرف  منکب  دـیاب  هچ  نم  مدرکـضرع : دیـشچ . بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  يروط  ناـمه  دیـشچ  ار  گرم  معط  مسق  ادـخب 

ربق مدرکـضرع  تسا  دادغب  رد  هک  يربق  ود  تسا و  سوط  رد  هک  يربق  نآب  هبهب  مدرگیمنرب  هک  موریم  یئاجب  العف  نم  یلو  تسا  دّـمحم 
تشگنا ود  تسا  روط  نیا  نوراه  ربق  نم و  ربق  دومرف  سپس  تخانش  دیهاوخ  يدوزب  دومرف  تسیک  ربق  يرگید  نآ  اما  مسانشیم  ار  دادغب 

دادغب دراو  هَّللا  ءاش  نا  درکـضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  نومأم  يزور  تفگ : دابع  یبا  نب  دّمحم  نویع : درک . کیدزن  مهب  ار  دوخ 
متفای اهنت  ار  اضر  ترـضح  یتقو  نینمؤملا . ریما  اـی  دـش  یهاوخ  دادـغب  لـخاد  وت  دومرف  اـضر  ترـضح  مینکیم  ناـنچ  نینچ و  میوشیم و 

. ینیبیمن اجنآ  ارم  وت  دید و  مهاوخن  ار  دادغب  نم  راکچ ، دادـغبب  ارم  نیـسح  وبا  دومرف  مدـش . نیگمغ  هک  مدینـش  يزیچ  نم  مدرکـضرع 
نیا نم و  هک  دید  دیهاوخ  دومرف  دوب  ینارنخس  لوغشم  نوراه  مدید  هنیدم  دجـسم  رد  ار  اضر  ترـضح  تفگ : نارهم  نب  یـسوم  نویع :

بانج نآ  هک  دوب  هدینـش  اضر  ترـضح  زا  هک  یـسک  نمب  داد  ربخ  تفگ : لیـضف  نب  دّمحم  نویع : میوشیم . نفد  هناخ  کی  رد  صخش 
يزیچ مـالک  نیا  زا  اـم  دنابـسچ . مهب  ار  دوخ  تشگنا  ود  میتـسه  نینچ  نوراـه  نم و  دومرف  تاـفرع  ینم و  رد  درکیم  اـشامت  ار  نوراـه 

رانک ار  ناشیا  داد  روتـسد  نومأم  دـش ، دیهـش  سوط  رد  هرخـالاب  اـت   263 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  میدـیمهفیمن 
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مه تشاد  دهاوخ  يدنزرف  یسوم  مرسپ  دومرفیم  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ  دیز  نب  نیـسح  نویع : دننک . نفد  نوراه 
نفد تبرغ  دـالب  رد  دوشیم و  دیهـش  مس  هلیـسوب  اـجنآ  رد  تسا  ناـسارخ  رد  هک  سوط  نیمزرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  ماـن 

گنج هدرک و  قافنا  هکم )  ) حتف زا  لبق  هک  دهدیم  ار  یـسک  شاداپ  واب  دنوادخ  شقحب  نافرع  اب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دش  دـهاوخ 
هلیـسوب ناسارخ  رد  منادـنزرف  زا  یکی  يدوزب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : دعـس  نب  نامعن  نویع : هدومن .

دنک تراـیز  شتبرغ  رد  ار  وا  هک  ره  تسا . یـسوم  نارمع  رـسپ  ماـن  شردـپ  ماـن  تسا و  نم  ماـن  مه  دـش  دـهاوخ  هتـشک  هنارگمتـس  مس 
گرب ناراب و  ياههناد  نامـسآ و  ياههراتـس  هزادـناب  هچ  رگ  دـشاب  دـعب  هچ  ره  ترایز  زا  لـبق  هچ  ره  دزرمآیم  ار  شناـهانگ  دـنوادخ 

. دوش ناتخرد 

دش بانج  نآ  تداهش  بجوم  هک  یللع  بابسا و  متسیب  شخب 

فرط ار  ناشیا  نومأم  ناسارخ  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ  نانـس  نب  دّـمحم  ج 2 ص 237 - اضرلا : راـبخا  نویع 
يدرم هک  نومأمب  دنداد  ربخ  تسشنیم . مدرم  ياهتساوخردب  یگدیسر  يارب  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  رد  هک  یعقوم  دناشنیم  دوخ  تسار 

دایز هدجـس  رثا  یناشیپ  رد  دـیآیم و  رظنب  اسراپ  يدرم  دـید  داتفا  واب  شمـشچ  هک  نیمه  دـنروایب  ار  وا  داد  روتـسد  هدرک  يدزد  یفوص 
یئاسراپ تدابع و  ناشن  هک  يرهاظ  نیا  اب  ياهدرک  يدزد  دـنز ، رـس  وا  زا  تشز  نینچ  يراک  هک  هدیدنـسپ  رهاظ  نیاـب  ياو  تفگ  دراد .

هچ وت  تفگ : نومأـم  یتـخادرپن . تمینغ  سمخ و  زا  ارم  قح  وت  نوچ  متـشادن  ياهراـچ  ماهدرک  يروبجم  زا  ار  راـک  نیا  نم  تفگ  تسا 
ِهَِّلل َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  تسا : هدومرف  هدومن و  تمـسق  شـشب  ار  سمخ  دـنوادخ  تفگ  يراد  تمینغ  سمخ و  رد  یقح 

یَقَْتلا َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللاـِب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلـِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ 
َو یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُـسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنـِم  ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم  هدرک  تمـسق  شـشب  زین  ار  تـمینغ  «. 1  » ِناعْمَْجلا
هراچیب و متـسه و  لیبسلا  نبا  هکنیا  اـب  يدادـن  ارم  قح  نوچ  تفگ : «. 2  » ْمُْکنِم ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلـِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاـسَْملا 

منک لیطعت  ار  ادخ  دودح  زا  یکی  تفگ : نومأم  مدراو . نآرقب  هک  متـسه  یناسک  زا  نمـض  رد  مرادن و  یگدنز  يارب  یهار  هک  هدنامرد 
ماما ترضح  یناگدنز  نک  كاپ  ار  دوخ  لوا  تفگ : یفوص  ینکیم ؟ لقن  هک  اهناتساد  نیا  اب  يدزد  دروم  رد  مربب  نیب  زا  ار  ادخ  مکح  و 

هدومن مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  ور  نومأم  يرگید . رب  سپـس  نک  يراج  شیوخ  رب  دح  ار و  يرگید  دعب   265 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
یفوصب سپـس  دـش  نیگمـشخ  یلیخ  نومأـم  ماهدرک . يدزد  مهنم  ياهدرک  يدزد  مه  وت  دـیوگیم  وا  دوـمرف  دـیئامرفیم . هچ  امـش  تفگ 

رب ياو  تفگ  نومأم  ینم . هدنب  هکنیا  اب  ینکیم  عطق  ارم  ياپ  تسد و  تفگ : باوج  رد  یفوص  منکیم . عطق  ار  تیاپ  تسد و  ادخب  تفگ :
ات یبرغ  قرـش و  ناناملـسم  مامت  هدنب  وت  دـناهدیرخ  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  ارت  ردام  هکنیا  تهجب  تفگ  مدـش  وت  يهدـنب  نم  اجک  زا  وت 
زین ارم  لاثما  نم و  قح  یهدـیمن  ار  ربمایپ  دـالوا  قح  يربیم و  ورف  تدوخ  ار  سمخ  هتـشذگ  نآ  زا  ماهدرکن ، دازآ  هک  نم  دـننک  تدازآ 
دح شدوخ  ندرگب  هک  یسک  دنک  هزیکاپ  كاپ ، صخـش  ار  كاپان  دیاب  دنک  كاپ  ار  یکاپان  دناوتیمن  كاپان  هکنیا  رگید  لیلد  یهدیمن .

َو ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  دیامرفیم : زیزع  دنوادخ  ياهدینشن  دیامن  عورـش  دوخ  زا  ادتبا  هکنیا  رگم  دنک  يراج  يرگید  رب  دح  دناوتیمن  دشاب 
هراب رد  ینادیم  حالص  هچ  تفگ  هدرک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  بناجب  ور  نومأم  َنُولِقْعَت . الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت 
نیا تسا . یئاسر  لیلد  ار  ادخ  ُۀَِغلاْبلا » ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم  دّمحمب  زیزع  دنوادخ  دومرف  درم . نیا 

نومأم دروآ . لیلد  درم  نیا  تسا  راوتـسا  لیلدـب  ترخآ  ایند و  دـباییم  دوخ  ملعب  زین  اناد  دـمهفیم و  ینادان  اب  نادان  هک  تسا  لیلد  ناـمه 
مامت ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  راک  هک  دش  نیا  رکف  رد  دیشک  رانک  ار  دوخ  مدرم  اب  ندش  وربور  زا  دننک و  دازآ  ار  یفوص  داد  روتسد 

ار ثیدح  نیا  نم  دیوگیم  قودص  دوب ، هتـشک  زین  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  لهـس و  نب  لضف  تشک . درک و  مومـسم  ار  ناشیا  هرخالاب  دنک 
يوره تلـص  ابا  زا  تفگ  يراصنا  یلع  نب  دمحا  اضرلا : رابخا  نویع  متـسین . نآ  تحـص  رادهدـهع  یلو  مدرک  لقن  دوب  هک  يروط  نامه 
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هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  یتبحم  مارتحا و  نیا  اب  دـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نتـشکب  یـضار  نومأم  روطچ  هک  مدیـسرپ 
ماقم و نوچ  دـیزرویم  تبحم  وا  اـب  تشادـیم و  یمارگ  ار  وا  نومأـم  تفگ  داد . شرارق  شیوخ  دـهعیلو  تشاد و  واـب   266 ص : مالسلا ،

یلو دوش  هتـساک  اهنآ  دزن  رد  شماقم  زا  تسا و  ایندب  دنمقالع  هک  دـننیبب  مدرم  ات  داد  رارق  شیوخ  دـهعیلو  ار  وا  تسنادـیم  ار  شتیعقوم 
دیاـش درک  عمج  فارطا  زا  ار  نیملکتم  نادنمـشناد و  تهج  نیمهب  دـشیم  ناـشیاب  مدرم  تدارا  هقـالع و  بجوم  رتشیب  اـهراک  نیا  ماـمت 

زا مادـک  ره  دوش . مومع  دزن  رد  وا  ماـقم  ندـمآ  نیئاـپ  بجوم  اـت  دوـش  مک  ءاـملع  دزن  شماـقم  دـنوش و  زوریپ  وا  رب  هرظاـنم  رد  دـنناوتب 
هعیش نیفلاخم  زا  مالسا  نادنمشناد  نابهذم و  یعیبط  ادخ و  نیرکنم  نایتشدرز و  ناتـسرپ و  هراتـس  سوجم ، ینارـصن ، دوهی ، نادنمـشناد 

هتـسیاش صخـش  نیا  ادخب  دنتفگیم  مدرم  دـنتفریذپیمن  ار  بانج  نآ  لیلد  دـندشیم و  بولغم  دـندرکیم  هرظانم  ثحب و  بانج  نآ  اب  هک 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  دربیم . کشر  بانج  نآ  رب  دشیم و  تحاران  دندناسریم  واب  ار  نانخس  نیا  اهـسوساج  نومأم . هن  تسا  تفالخ 

ار وا  هنیک  دشیم و  نیگمـشخ  دمآیمن و  شـشوخ  هک  دادیم  واب  یئاهباوج  تاقوا  رتشیب  تشادـن  یکاب  نومأم  زا  یئوگ  قح  دروم  رد  زین 
زا تفگ : لیعامـسا  نب  مساق  نویع : درک . مومـسم  ار  وا  بانج  نآ  اب  هزرابم  زا  دش  زجاع  رگید  یتقو  درکیمن  راهظا  یلو  تفرگیم  لد  رد 

ریما ای  دومرف  نومأمب  بانج  نآ  داد  رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم  یتقو  تفگیم  هک  مدینـش  ساـبع  نب  میهاربا 
هک يراـک  زا  دـیآیمن  ناشـشوخ  مدرم  يهدوت  دـنکب . يراـکبیرف  نمؤم  دـیابن  زگره  تسا و  بجاو  نم  رب  وت  يارب  یهاوخریخ  نینمؤـملا 

دوخ زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  رد  وت  حالص  ياهدرک  لهس  نب  لضفب  تبسن  هک  يراک  زا  دنتـسه  یـضاران  زین  وت  صاوخ  يدرک  نمب  تبـسن 
. داد ماجنا  واب  تبسن  نومأم  هک  دش  يراک  بجوم  وا  شیامرف  نیمه  ادخب  تفگ  میهاربا  دوش . بترم  عاضوا  ات  ینک  رود 

مالّسلا هیلع  ماما  نفد  لسغ و  تداهش و  مکی  تسیب و  شخب 

جنپ هاجنپ و  عقوم  نآ  رد  وا  تفر  ایند  زا  ناسارخ  رد  رفص  هام  هس  تسیود و  لاس  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ص 285 - دیفم : داشرا 
ج 1 ص 486- یفاک : دوب . لاس  تسیب  شردپ  زا  سپ  وا  يربهر  تفالخ و  تدم  دوب  نینبلا  ما  مانب  راددنزرف  يزینک  شردام  تشاد  لاس 
رد تفر و  ایند  زا  ناـقون  فارطا  زا  دابانـس  ماـنب  یلحم  سوط  رد  یگلاـس  جـنپ  هاـجنپ و  نس  رد  لاس 203  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
اب زین  ار  ناشیا  درک  تکرح  دادـغب  بناجب  نومأم  یتقو  دوب  هدروآ  سراف  هرـصب و  هار  زا  ورمب  هنیدـم  زا  ار  وا  نومأم  دـش  نفد  اج  ناـمه 
ایند زا  لاس 202  رد  یگهام  دـنچ  لاس و  نس 49  رد  اضر  ترـضح  تفگ : نانـس  نب  دّـمحم  یفاک : تفر . ایند  زا  لحم  نیا  رد  درب  دوخ 

رد مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یمعفک : حابـصم  درک . یگدـنز  مک  هام  ود  اـی  هس  لاـس و  تسیب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  سپ  تفر 
لاس کی  هاـجنپ و  تقو  نآ  دوب  هداد  بیترت  روگنا  رد  نومأـم  هک  یمـس  هلیـسوب  تفر  اـیند  زا  لاس 203  هبنـشهس  زور  رفـص  هام  مهدفه 

ترضح تافو  لاس 202  هدعق  يذ  موس  تسیب و  رد  ددع : باتک  تفر . ایند  زا  سوط  رد  لاس 203  رفص  هام  رد  نیظعاولا : ۀضور  تشاد .
یضعب لاس 202  ناضمر  هاـم  رخآـب  زور  تفه  هعمج  زور  بقاـنم  رد  لاس 202 و  همئالا  دـیلاوم  باتک  رد  داتفا . قافتا  مالّـسلا  هیلع  اضر 

ماما ترضح  یناگدنز  تسا . هتـشون  ار  نیمه  زین  هریخذ  باتک  رد  لاس 202  ناضمر  هام  لوا  هعمج  زور  ردلا - باتک  رد  دـناهتفگ   203
هلیسوب لاس 202  رفص  مهدراهچ  هبنشود  زور  هتفگ  یضعب  لاس 203  رفص  هام  رخآ  رد  تسا : هتفگ  یسربط   268 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 

ناقون فارطا  سوط و  نیمزرـس  زا  دابانـس  مانب  یهد  رد  هبطحق  نب  دـیمح  هناخ  رد  دـناهتفگ  سوط  رد  نومأـم  ناـمز  رد  دولآ  رهز  روگنا 
لاس و هن  لهچ و  دناهتفگ  یـضعب  تشاد ، لاس  جـنپ  هاجنپ و  نامز  نآ  رد  تشاد . رارق  دیـشرلا  نوراه  ربق  لحم  نامه  رد  هک  دـش  دـیهش 

بانج نآ  زا  دعب  دوب و  هام  دنچ  لاس و  شردپ 29  اب  دناهتفگ  مک  زور  تشه  لاس و  زین 49  یضعب  هدش ، هتفگ  زین  هام  راهچ  هام و  شش 
نومأم شیپ  بش  کی  تفگ : نیعا  نب  ۀمثره  نویع : دناهتفگ . زین  لاس  تسیب  یـضعب  هک  درک  یگدـنز  مک  هام  دـنچ  لاس و  ود  تسیب و 
نامالغ زا  یکی  دـیبوک  ار  ماهناخ  برد  یـسک  بش  همین  مدـش  جراخ  داد . نتفر  هزاجا  ارم  دـعب  تشذـگ  بش  زا  تعاـس  راـهچ  اـت  مدوب 
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تعرـسب  مدیـشوپ  سابل  مدرک  تکرح  هلجع  اـب  دـهاوخیم . ارت  تیاـقآ  وگب  همثرهب  تفگ  دادـباوج .
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هتـسشن هناخ  نحـص  رد  هک  داتفا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآب  ممـشچ  هاگان  شرـس  تشپ  زا  زین  نم  تفر  ولج  زا  باـنج  نآ  مـالغ  مدیـسر 
نم رفس  کیدزن  راپسب  رطاخب  نک و  شوگ  میوگیم  وتب  هچ  ره  دومرف : متـسشن . نیـشنب . دومرف : نم  ياقآ  یلب  متفگ : همثره  دومرف : تسا .

روگنا و هلیـسوب  ارم  هتفرگ  میمـصت  رگمتـس  نیا  تسا  نم  یگدـنز  رخآ  رگید  موش  قحلم  دوخ  نیرهاـط  دادـجاب  هک  هدـش  ادـخ  بناـجب 
هداد روتـسد  دربیم  ورف  روگنا  رد  ار  نآ  دوشیم  مسب  هدولآ  خن  دربیم و  ورف  مس  رد  هک  یخن  هلیـسوب  ار  روگنا  اما  دـشکب  مومـسم  يامرخ 

رانا و تساوخ  دـهاوخ  ارم  ادرف  دوش . هدولآ  مس  نیا  رد  رانا  ياههناد  ات  دـنکیم  هناد  ار  نآ  هدومن  مسب  هدولآ  ار  شتـسد  نامالغ  زا  یکی 
وا مدرم  یتـقو  دـسریم  ارف  مگرم  دوشیم و  ماـمت  راـک  مروخیم  نم  دـنکیم  ندروخ  تساوخرد  دراذـگیم و  نم  شیپ  ار  دولآ  رهز  روگنا 

وگب واب   269 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دز  ار  فرح  نیا  یتقو  مهدیم  لسغ  ار  وا  شیوخ  تسدب  نم  تفگ  دهاوخ 
يدوزب ینکب  يراک  نینچ  رگا  نم  نفد  نفک و  لسغ و  يارب  یئاشگب  تسد  اداـبم  میوگب  امـشب  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

رب تسد  ینزب  ار  فرح  نیا  یـسرتیم  نآ  زا  هک  دـش  یهاوخ  یتحاران  کی  راتفرگ  دـتفا  ریخأت  تسا  رارق  هک  دـش  یهاوخ  یباذـع  راتفرگ 
زا یکی  رد  دوریم  تشادرب  نم  نداد  لـسغ  زا  تسد  هـک  یتـقو  دوـمرف  مهدـیم  ماـجنا  دـیئامرفب  هـچنآ  نـم  ياـقآ  مدرک : ضرع  درادـیم .
نم نداد  لسغب  يراک  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  وت  یلو  دـنک  هدـهاشم  ارم  نداد  لسغ  لـحم  دـناوتب  هک  دنیـشنیم  شرـصق  يـالاب  ياـهقاطا 

همیخ نآ  لخاد  ربب  میاهـسابل  اـب  ارم  يدـید  ار  همیخ  نآ  یتقو  طاـیح  فرط  کـی  دوشیم  هدز  يدیفـس  همیخ  ینیبیم  اـت  یـشاب  هتـشادن 
یهاوخ كاله  ینک  نینچ  رگا  ینیبب  ارم  هک  ینزن  رانک  ار  همیخ  دنشاب  وت  رـس  تشپ  دنتـسه  وت  اب  هک  یئاهنآ  تسیاب  همیخ  تشپ  تدوخ 

لسغ ار  اضر  ترضح  یـسک  هچ  نونکا  دهد  لسغ  ماما  طقف  دیاب  ار  ماما  هک  يرادن  هدیقع  وت  رگم  همثره  دیوگیم  الاب  نآ  زا  نومأم  دش 
دهد لسغ  تسین  بجاو  ار  ماما  میئوگیم : ام  وگب ، شباوج  رد  سوط . رد  ام  تسا و  زاجح  هنیدـم و  رد  دّـمحم  شرـسپ  هکنیا  اـب  دـهدیم 

هن هدنهد و  لسغ  یشکرس  زواجت و  هطساوب  دوشیمن  لطاب  وا  تماما  داد  لسغ  ار  وا  دومن و  يدعت  یـشکرس و  رفنکی  رگا  ماما  زج  یـسک 
اراکـشآ شدنزرف  دوب  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رگا  دهد  لسغ  ار  شردپ  دناهتـشاذگن  هک  دوشیم  لطاب  شدـعب  ماما  تماما 

ار مندب  دناهدیچیپ  نفک  رد  ارم  ینیبیم  دش  هتشادرب  همیخ  یتقو  یناهنپ . یلو  دهدیمن  لسغ  یـسک  وا  زج  زین  نونکا  دادیم  لسغ  ار  ناشیا 
درادـن و ناکما  يزیچ  نینچ  دـهد  رارق  نم  ربق  هلبق  ار  شردـپ  ربق  تسا  لیام  نومأم  نفد  عقوم  دـیربب . نفد  يارب  راذـگب و  یتوبات  لخاد 

واب نم  فرط  زا  دنتسناوتن ، دندرک و  ار  دوخ  ششوک  یتقو  دوشیمن  هدنک  ینخان  رـس  يهزادناب  یتح  دنکیمن  رثا  نیمزب  دننزیم  هک  گنلک 
270 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  حیرض  اب  هدامآ  يربق  منزب  تردپ  ربق  هلبق  رد  گنلک  کی  هداد  روتـسد  نمب  هک  وگب 
اب يواسم  دوش و  رپ  ربق  ات  دیایب  الاب  يدیفـس  بآ  حیرـض  لخاد  زا  ات  دیربن  ورف  نآ  رد  ار  مندب  دش  راکـشآ  ربق  نیا  یتقو  دوشیم . هدـید 
ربق لخاد  ارم  ددرگن  کشخ  بآ  دوشن و  ناهنپ  رظن  زا  یهام  یتقو  ات  دـیآیم  رد  تکرحب  نآ  رد  ربق  لوطب  یهام  کی  دـعب  ددرگ  نیمز 

كاخ راذگم  دیهدیم  رارق  حیرـض  نامه  رد  ارم  دحل  دیراذگیم و  ربق  لخاد  ارم  نآ  ندـش  کشخ  یهام و  ندـش  دـیدپان  زا  سپ  دـینکن 
اداـبم نک  لـمع  شاـب و  هتـشاد  داـیب  میوگیم  هچ  ره  دومرف : اـقآ . بوخ  رایـسب  مدرک  ضرع  دوشیم  رپ  ربق  دوخ  اریز  ربق ، لـخاد  دـنزیرب 

هتـسویپ مدش و  جراخ  هودـنا  هیرگ و  اب  دـعب  تفگ : همثره  منک . تفلاخم  ار  امـش  روتـسد  هک  مربیم  هانپ  ادـخب  اقآ ! متفگ : ینک . تفلاخم 
ات مدوب  اج  ناـمه  متفر  وا  شیپ  تساوخ  ارم  نومأـم  دـعب  تشادـن . ربخ  ملاـح  زا  ادـخ  زج  یـسک  متخوسیم  شتآ  يور  رب  یجنپـس  نوچ 

رگا مسرب  شتمدـخ  نم  ای  اجنیا  دروایب  فیرـشت  ای  وگب  ناـسرب ، واـب  ارم  مالـس  نسحلا  وبا  تمدـخ  ورب  همثره ! تفگ  دـعب  رهظ  کـیدزن 
: دومرف داتفا  نمب  شمشچ  ات  مدیسر ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ  دیروایب . فیرـشت  دوز  هدرک  اضاقت  وگب  میوریم  ام  تفگ 

مدروآ ار  بانج  نآ  شفک  هداتـسرف  ار  وت  هچ  يارب  منادیم  دیروایب  ارم  شفک  دومرف  يرآ . متفگ : يراد ؟ رطاخب  ارم  شرافـس  تیـصو و 
ار ناشیا  یناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  بانج  نآ  هدرک  تکرح  ياج  زا  هفیلخ  دـش  نومأـم  سلجم  دراو  هک  نیمه  تفر  نومأـم  فرطب 

همثره روایب . رانا  روگنا و  داد  روتـسد  نامالغ  زا  یکیب  دـعب  دـندرک  تبحـصب  عورـش  یتعاـس  دـناشن  تخت  يور  شدوخ  يولهپ  دیـسوب 
متشگرب بقعب  دنوش  هجوتم  مدیـسرت  مدش  زمرق  مگنر  داتفا و  شاعترا  هب  مندب  مرادهگن  ار  دوخ  متـسناوتن  مدینـش  ار  فرح  نیا  ات  تفگ :
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لزنمب دش و  جراخ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میالوم  مدش  هجوتم  رهظ  کیدزن  متخادـنا . ياهشوگب  ار  مدوخ  مدـش و  جراخ  ات 
کشزپ و يوجتـسج  رد  نومأم و  شیپ  زا  دمآ  نوریب  يرومأم  مدـید  دـعب  تشگرب   271 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 

نایرج لصا  رد  دنتـشاد  کش  دنتـسنادیمن و  مدرم  هدرک . ادیپ  یتحاران  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هدش  هچ  متفگ  تسا ، راتـسرپ 
اب مه  نم  مدینـش  ار  يراز  هیرگ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هناخ  نایم  زا  دـش  دـنلب  هلاـن  يادـص  بش  مود  ثلث  متـشاد . نیقی  نم  یلو 

هیرگ هداتسیا  اپ  يور  هدز  كاچ  نابیرگ  هدرک  هنهرب  رس  نومأم  مدید  متفر  دندوب  هدش  بانج  نآ  هجوتم  نایرج  فشک  يارب  هک  یناسک 
نب یلع  اقآ  هک  یلحمب  تفر  دعب  تفرگ ، تیزعت  سلجم  نومأم  حبص  ادرف  مدیشکیم  درـس  یـسفن  مداتـسیا  تیعمج  نایم  رد  مهنم  دنکیم 

هدومرف میالوم  هچنآ  مدـش و  کیدزن  نم  مهد  لسغ  ار  اقآ  مهاوخیم  دـیهد  بیترت  ار  یلحم  تفگ  دوب . اجنآ  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم 
مدوب هداتـسیا  نکب . یهاوخیم  وت  هک  راـک  ره  تفگ  مرادـن . يراـک  نم  بوـخ  رایـسب  تفگ : متفگ . نفد  نفک و  لـسغ و  دروـم  رد  دوـب 

دمآ تفر و  يادص  دوب  دنلب  حیبست  لیلهت و  ریبکت و  يادص  دنداتسیا  نم  شیپ  دوب  هناخ  رد  هک  ره  مداتسیا  همیخ  تشپ  دش  هدز  ياهمیخ 
: تفگ دش . دنلب  شیادص  هناخ  الاب  کی  زا  نومأم  ناهگان  دوب  دـنلب  مدوب  هدرکن  مامـشتسا  نونکات  هک  شوخ  يوب  بآ و  شزیر  فرظ و 
رد ام  هنیدـم و  رد  وا  تسا  اجک  یلع  نب  دّـمحم  اضر  ترـضح  رـسپ  نونکا  دـهدیمن  لـسغ  ماـما  زج  ار  ماـما  یتسه  دـقتعم  هک  وت  همثره 

ماما تماما  داد  لسغ  هنارـسدوخ  يزواجتم  رگا  دـهد  لـسغ  ماـما  زج  یـسک  تسین  بجاو  ار  ماـما  هک  میراد  هدـیقع  اـم  متفگ : میـسوط .
ار وا  دوب  هنیدم  رد  اضر  ترـضح  رگا  دهد  لسغ  ار  شردپ  دناهتـشاذگن  هک  دـعب  ماما  تماما  هن  دوشیمن و  لطاب  وا  نداد  لسغ  هطـساوب 

مدید دش  هتـشادرب  همیخ  عقوم  نیا  رد  درک  توکـس  نومأم  یناهنپ . یلو  دهدیم  لسغ  وا  زین  نونکا  دادیم  لسغ  اراکـشآ  دّـمحم  شرـسپ 
اب دـناوخ  زامن  ناشیا  رب  نومأـم  میدرب  ربق  بناـجب  متـشاذگ  توباـت  رد  ار  باـنج  نآ  فیرـش  رکیپ  تسا  هدـش  هدـیچیپ  نفک  رد  میـالوم 
ربق تشپ  دـننکیم  رفح  ار  نیمز   272 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  گنلک  اب  مدید  ربق . لحمب  میدروآ  دـعب  نیرـضاح 

: تفگ نمب  نومأم  دـنکیمن . ادـج  ار  كاخ  زا  ياهرذ  تسین و  رگراک  اهگنلک  یلو  دـنهد  رارق  اضر  ترـضح  ربق  هلبق  ار  وا  ربق  ات  نوراـه 
ولج گنلک  کی  طقف  هک  هداد  روتسد  نمب  بانج  نآ  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : درک . رفح  ار  نآ  دوشیمن  هدش و  تخـس  كاخ  روطچ  نیبب 
نم رگا  دـشاب  شربق  هلبق  تردـپ  ربق  دـیابن  هدومرف  وا  متفگ  دوشیم  هچ  يدز  گنلک  کی  یتقو  تفگ : منزب . دیـشرلا  نوراه  تردـپ  ربق 

هچ هَّللا  ناحبـس  تفگ : نومأم  تسا . یحیرـض  نآ  طسو  رد  هک  دوشیم  رهاظ  ندـیواک  ندـنک و  نودـب  هداـمآ  يربق  منزب  گـنلک  کـی 
ربق ولج  رد  متفرگ و  ار  گـنلک  تفگ : همثره  دوشیم . هچ  منیبـب  نزب  دومن  بجعت  اـضر  ترـضح  راـک  زا  دـیابن  یلو  یبـیجع ! ياـهفرح 

. ربق لخاد  ار  شندب  راذگب  تفگ : نومأم  دندرکیم . اشامت  مدرم  دـش  راکـشآ  دوب  شطـسو  رد  هک  یحیرـض  اب  هدـنک  يربق  مدز  نوراه 
کی دعب  نیمز  ربارب  ات  دوش  رپ  ربق  دیآ و  نوریب  يدیفس  بآ  ربق  نورد  زا  ات  مربن  نیئاپ  ار  شندب  هداد  روتسد  نمب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ :
تفگ مرادن  دحلب  يراک  مراذگیم و  شربق  رانک  ار  بانج  نآ  دـش  کشخ  بآ  تفر و  یهام  یتقو  دوشیم  ادـیپ  نآ  رد  ربق  لوطب  یهام 
هاگن مدرم  دیدرگ  کشخ  بآ  دش و  ادیپ  یهام  مدش . یهام  ندـمآ  بآ و  ندیـشوج  رظتنم  تفگ : همثره  هد . ماجنا  هداد  روتـسد  هچ  ره 

نم هکنیا  نودب  مدوب . هتخادناین  نم  هک  دش  هدیـشوپ  دیفـس  ياهچراپ  هلیـسوب  ربق  لخاد  متـشاذگ  ربق  رانک  ار  بانج  نآ  رکیپ  دـندرکیم 
يراک نینچ  متفگ  دیزیرب . كاخ  هک  درک  هراشا  نیرـضاحب  نومأم  دشاب . هدز  تسد  يدحا  هکنآیب  دـش  ربق  ریزارـس  شندـب  منزب  تسد 

زا مه  يرادـقم  ندـش  رپ  زا  سپ  دوشیم  رپ  شدوخ  ربق  دـیزیرن  كاخ  هدومرف  نمب  متفگ  دـنکیم  رپ  ار  ربق  یـسک  هچ  سپ  تفگ  دـینکن 
كاخ  273 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دیـشاب . هتـشادن  يراک  درک  هراـشا  مدرمب  نومأـم  دـیآیم . ـالاب  نیمز  يور 
تولخ رد  ارم  دـعب  متـشگزاب . زین  نم  تفر  نومأـم  عبرم  تروصب  نیمز  يور  زا  دـمآ  ـالاب  دـش و  رپ  ربق  دـنتخیر  نیمزب  ار  دوخ  ياهتـسد 
تیارب دوب  هدومرف  هچ  ره  متفگ : يدینـش . یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  هچ  وگب : تسار  مهدـیم  مسق  ادـخب  ارت  تفگ  هاـگنآ  تساوـخ ،

زا ریغ  يرارـسا  ایآ  همثره  تفگ : یـسرپیم ؟ زیچ  هچ  زا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : هدومرف . هچ  رگید  وگب  تسار  ادخب  ار  وت  هن  تفگ  متفگ .
یهاگ درز و  یهاگ  دـیرپ  نومأم  هرهچ  زا  گنر  هدومرف  نمب  زین  روگنا  رانا و  نایرج  متفگ : زیچ . هچ  دیـسرپ  یلب . متفگ : هدرپس  وتب  اهنیا 
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رب ياو  ادخ  ربمایپ  زا  وا  رب  ياو  ادخ  زا  نومأم  رب  ياو  دنیوگیم : مدینش  لسغ  لاح  نامه  رد  درک  لسغ  هرخالاب  هایس . یهاگ  دشیم و  زمرق 
نب رفعج  زا  یلع و  نبا  دّمحم  زا  ياو  يا  نیسحلا  نب  یلع  زا  وا  رب  ياو  نیسح  نسح و  زا  نومأمب  ياو  همطاف  زا  نومأم  رب  ياو  یلع  زا  وا 

. درکیم رارکت  هتـسویپ  ار  تاملک  نیا  تسا  راکـشآ  نایز  نیا  ادـخب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  نومأم  رب  ياو  رفعج  نب  یـسوم  دّـمحم و 
ياهمدآ لثم  دز  ادص  ارم  تسشن  هدرک  تکرح  ياج  زا  نومأم  متسشن . طایح  هشوگ  کی  متفر  نم  دیماجنا  لوطب  وا  نانخـس  مدید  نوچ 

ياهتفگ یسکب  ار  نانخـس  نیا  ممهفب  رگا  تسین  رتزیزع  وا  زا  نم  دزن  تسا  نامـسآ  نیمز و  رد  هک  ره  وت و  مسق  ادخب  تفگ : دوب  تسم 
لالح تیارب  منوخ  يدینـش  نم  زا  ار  رارـسا  نیا  زا  هملک  کی  رگا  نینمؤملا  ریما  اـی  متفگ : ياهداد . نتـشکب  ار  دوخ  مباـیب  ياهناـشن  اـی  و 

نم زا  مکحم  ینامیپ  دـهع و  ینکن . وگزاب  هبترم  ود  ینک و  یفخم  هک  يدـنبب  ناـمیپ  دـهع و  دـیاب  درادـن  ناـکما  ادـخب  هن  تفگ : دـشاب 
َنوُفْخَتْسَی : » تفگ هدیبوک  مه  رب  ار  دوخ  ياهتسد  متفر  مدق  دنچ   274 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  هک  نیمه  تفرگ 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ًاطیُِحم »  َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  یـضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو  ِهَّللا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  َو ال  ِساَّنلا  َنِم 
رافک مشخ  نینمؤم و  مشچ  رون  لضاف و  رباص و  قداص و  اضر و  بانج  نآ  دوب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دّـمحم  ماـنب  دـنزرف  کـی  ياراد 
تخس شیرامیب  دش و  ضیرم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  میدیسر  هک  سوط  یلزنم  تفه  هلـصافب  تفگ : مداخ  رـسای  نویع : تشاد . بقل 

هدش فیعـض  یلیخ  تفر  ایند  زا  هک  رخآ  زور  رد  تفرگیم  ربخ  ناشیا  زا  هبترم  ود  زور  ره  نومأم  میدنام  سوط  رد  يزور  دـنچ  دـیدرگ 
تکرح ياج  زا  دیراد . امش  هک  یتحاران  نیا  اب  دروخیم  اذغ  هک  اقآ  متفگ : دناهدروخ ، اذغ  مدرم  رـسای  دومرف : نمب  رهظ  زامن  زا  سپ  دوب 

کیاکیب تسشن  زین  دوخ  دننیشنب  هرفس  رس  رب  دنیایب و  داد  روتسد  ار  ناراکتمدخ  نامالغ و  مامت  دیروایب ، اذغ  دومرف  سپس  تسشن  هدرک 
شوه زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندروخ  اذغ  هک  ناوناب  دـیتسرفب  اذـغ  ناوناب  يارب  دومرف  دـندروخ  اذـغ  یتقو  درکیم  یئوجلد  ینابرهم و  اهنآ 

هیرگ هچراپ  کی  سوط  دندمآ ، هداشگ  تروص  هنهرب و  ياپ  اب  نومأم  نازینک  نانز و  دـش  دـنلب  هلان  يادـص  دـش  فیعـض  رایـسب  تفر و 
شتروص يور  کـشا  درکیم  هیرگ  دوب و  نیگهودـنا  تفرگیم  ار  دوخ  شیر  دـمآ و  ناـنز  رـس  رب  هنهرب  ياـپ  رـس و  اـب  زین  نومأـم  دـش .

ای مهدیم  تسد  زا  ار  امـش  هکنیا  منک  هیرگ  دوخ  تبیـصم  مادک  رب  اقآ  تفگ : دـمآ  شوهب  دیـسر  هک  اضر  ترـضح  رـس  يالاب  تخیریم 
وا وت و  رمع  نک  راتفر  بوخ  رفعج  وبا  مرـسپ  اـب  دومرف : هدوشگ  نومأـم  فرطب  مشچ  عقوم  نیا  رد  ماهتـشک . ار  امـش  نم  هک  مدرم  تمهت 

عمج مدرم  حبص  تفر  ایند  زا  اضر  ترضح  تشذگ  بش  زا  هک  یساپ  دینابسچ . مهب  ار  هبابس  تشگنا  ود  تسا  نم  تشگنا  ود  نیا  نوچ 
275 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دنتشک . ار  ربمایپ  رـسپ  هک  دش  دایز  ادص  رـس و  هتـشک  ار  ناشیا  نومأم  دنتفگیم  هدش 

واب نومأم  دشیم  بوسحم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يومع  دوب  ناسارخ  رد  دوب و  هتفرگ  نومأم  زا  ناما  هک  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم 
. دوش اپ  رب  بوشآ  هنتف و  دروآ  نوریب  ار  شفیرـش  ندـب  دیـسرتیم  دـننکیمن  نفد  ار  اضر  ترـضح  زورما  هک  هد  عـالطا  مدرمب  ورب  تفگ 
ار بانج  نآ  هنابـش  دـندش  قرفتم  مدرم  دـنروآیمن  نوریب  ار  اضر  ترـضح  هک  دـیوش  قرفتم  مدرم  تفگ  هدـش  جراخ  رفعج  نب  دّـمحم 

ياهبق نیا  لخاد  دومرف  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ  تلـص  ابا  رابخا : نویع  خیـش و  یلاما  دندرک . نفد  هداد  لسغ 
زا تمسق  نیا  تفگ  دومرف  هظحالم  مدروآ  ار  كاخ  مدش و  هبق  لخاد  روایب  رادرب  كاخ  نآ  فرط  راهچ  زا  ورب  تسا  نوفدم  نوراه  هک 

یگنس دننک  رفح  ربق  میارب  دنهاوخیم  اجنیا  رد  دومرف  تخیر  هدیشک  وب  مدرک  میدقت  هدب  نمب  تسا  تسار  فرط  هب  طوبرم  هک  ار  كاخ 
رـس يالاب  اپ و  نیئاپ  زا  هک  یکاخ  دروم  رد  دنرادرب  ار  نآ  دنناوتیمن  دننک  عمج  ار  ناسارخ  ياهگنلک  مامت  رگا  هک  دـش  دـهاوخ  رادـیدپ 
ربق نم  يارب  اجنیا  رد  دومرف : تسا  نم  نفدم  كاخ  هک  هدـب  نمب  ار  كاخ  نیا  دومرف : هاگنآ  دومن . رارکت  ار  شیامرف  نیمه  مدوب  هدروآ 
رگا دـنوادخ  دـنهد  رارق  دـحل  رتم  کی  هزادـناب  یئوگیم  دـندیزرو  عانتما  رگا  دـنیاشگب  یحیرـض  دـنور و  نیئاپ  هلپ  تفه  وگب  دـننکیم 
دحل دناوخ  یهاوخ  مزومآیم  وتب  هک  یئاعد  دید  یهاوخ  یتبوطر  رس  تمـسق  رد  ربق  ندش  هدامآ  زا  سپ  دهدیم . تعـسو  ار  نآ  دهاوخب 
مامت یتقو  دروخ  دـنهاوخ  ینکیم  هزیر  اهنآ  يارب  مهدـیم  وتب  هک  یناـن  ناـمه  زا  ینیبیم  نآ  رد  یکچوک  ياـهیهام  دوشیم و  بآ  زا  رپ 

هک عقوم  نیا  رد  دوشیمن . هدید  دعب  دنامیمن و  مه  یکی  هک  يروطب  دروخیم  ار  کچوک  ياهیهام  ددرگیم  راکشآ  گرزب  یهام  کی  دش 
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مامت دنامیمن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دوریم و  ورف  بآ  ناوخب  مزومآیم  وتب  هک  یئاعد  راذگب و  بآ  يور  رب  تسد  دشن  هدـید  گرزب  یهام 
نیا شیپ  موریم  اروف  دوـمرف : نآ  زا  سپ  هدـب  ماـجنا  نومأـم  شیپ  رد  ار   276 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  اهراک  نیا 
تلص ابا  نکم . تبحص  نم  اب  دوب  هدیشوپ  مرس  هچنانچ  مهدیم  باوج  نزب  فرح  نم  اب  دوبن  هدیـشوپ  مرـس  رگا  مدش  جراخ  یتقو  راکبان 

دهاوخیم ار  امش  نینمؤملا  ریما  تفگ  هدش  دراو  نومأم  مالغ  عقوم  نیا  رد  تسشن  راظتناب  بارحم  رد  دیشوپ  سابل  ادرف  هاگحبص  تفگ :
فرظ دنچ  روگنا و  زا  یفرظ  نومأم  ولج  دش  نومأم  رب  دراو  ات  متفر  بانج  نآ  یپ  زا  مهنم  تفر ، دومن و  تکرح  ياج  زا  هدیشوپ  شفک 
اـضر ترـضحب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب  هدروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  تشاد  تسدـب  روگنا  هشوخ  کی  دوب  فلتخم  ياـههویم  زا  رگید 

روگنا بوخ  روگنا  دومرف  ماما  دـیناشن  دوخ  يولهپ  ار  بانج  نآ  دیـسوب  ار  شیناشیپ  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  هدرک  تکرح  ياج  زا  داـتفا 
نومأم يرادـن  ناـنیمطا  نمب  دـیاش  تسین  نکمم  تفگ  راد  فاـعم  ارم  دومرف  دروخب  روگنا  نآ  زا  درک  تساوخرد  نومأـم  تسا  یتشهب 

هب دروخ  روگنا  زا  هناد  هس  بانج  نآ  داد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسدب  مود  هبترم  يارب  دروخ  ار  نآ  زا  هناد  دنچ  تفرگ و  ار  هشوخ 
رـس رب  ار  اـبع  دـش  جراـخ  یتقو  يداتـسرف  هک  ییاـج  هب  دومرف  يوریم ؟ اـجک  تفگ  نومأـم  دومن  تکرح  ياـج  زا  هدرک  ترپ  ياهشوگ 

طایح لخاد  هودـنا  نزح و  اب  نم  دـیباوخ  باوختخر  رد  مدـنبب  ار  اهرد  داد  روتـسد  دـش  هناخ  لخاد  ات  مدرکن  ضرع  يزیچ  دوب  هدیـشک 
هتفر شیپ  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  هیبش  دعجم  ياهيوم  اب  يور  شوخ  یناوج  مدرک  هدهاشم  عقوم  نیمه  رد  مدوب . هداتـسیا 

ملخاد زین  هتـسب  ياهرد  زا  هدروآ  سوطب  تعاس  نیا  رد  هنیدـم  زا  ارم  هک  یـسک  دومرف  دوب  هتـسب  هک  اهرد  يدـمآ  اـجک  زا  مدرک  ضرع 
متسه یلع  نب  دّمحم  نم  وت . رب  میادخ  تجح  نم  یلع » نب  دّمحم  انا  تلـص  ابا  ای  کیلع  هَّللا  ۀجح  انا  لاقف  « ؟ یتسیک امـش  متفگ : هدرک .

واـب مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مشچ  هک  نیمه  موـش . دراو  دوـمرف : زین  نمب  تـفر  مالّـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم - نـب  یلع  قاـطا  فرطب 
ار شیناشیپ  دینابـسچ  هنیـسب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  تسج و  ياج  زا  داتفا   277 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 
رب یفک  ماگنه  نیا  رد  مدیمهفن . نم  هک  تفگیم  ینانخس  وا  اب  مارآ  دیـسوبیم و  ار  ردپ  هتـسویپ  داوج  ماما  دیناشک . دوخ  بناجب  دیـسوب 

يزیچ درک  دوخ  نابیرگ  رد  تسد  ماما  دیکم  ار  فک  نآ  داوج  ترضح  فرب  زا  رتدیفـس  دش  راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناهد 
: دومرف داوج  ترضح  تفر . ایند  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  عقوم  نیا  رد  دیعلب . ار  نآ  داد  داوج  ترضحب  هدرک  جراخ  کشجنگ  هیبش 

میوگیم هچ  ره  دومرف  تسین  بآ  تخت و  رابنا  رد  مدرک : ضرع  مهد . لسغ  ار  مردپ  ات  بآ  اب  روایب  تخت  رابنا  زا  نک  تکرح  تلـص  ابا 
تسه یـسک  ورب  فرط  کی  وت  دومرف  مهد . لسغ  ار  ماما  ات  مدز  رمکب  نماد  مدروآ  نوریب  دوب  بآ  تخت و  مدش  رابنا  لخاد  روآ  ياجب 

مدش دراو  روایب  تسه  مردپ  طونح  نفک و  نآ  رد  هک  یلیبنز  وش  رابنا  لخاد  دومرف  زاب  داد  لسغ  ار  اضر  ترـضح  دـنک  کمک  نمب  هک 
توبات دومرف  هاگنآ  دناوخ . زامن  شندـب  رب  درک و  نفک  ار  دوخ  ردـپ  ناشیا  تمدـخ  مدروآ  مدوب  هدـیدن  اجنآ  رد  البق  هک  مدـید  یلیبنز 

البق اجنآ  رد  هک  مدـید  یتوبات  مدـش  دراو  تسه  توبات  راـبنا  لـخاد  دومرف  دزاـسب  توباـت  میوگب  راـجن  شیپ  مورب  مدرک  ضرع  رواـیب ،
دیدرگ هتفاکـش  فقـس  دش و  دنلب  توبات  دوب  هدشن  مامت  زونه  دناوخ  زامن  تعکر  ود  داهن  توبات  نآ  رد  ار  ماما  كاپ  مسج  مدوب  هدیدن 
تکاس دومرف : منک ؟ هچ  دهاوخیم ، نم  زا  ار  اضر  ترـضح  دیآیم  نومأم  نونکا  مه  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  دش . جراخ  هناخ  زا 

زونه درک  دهاوخ  عمج  اهنآ  داسجا  حاورا و  نیب  دنوادخ  برغم  رد  وا  یصو  دریمب و  قرـشم  رد  هچ  رگا  ربمغیپ  ره  ددرگیم  رب  نالا  شاب 
زا دمآ ، نیمز  رب  توبات  دش و  هتفاکـش  فقـس  هک  دوب  هدـشن  مامت  داوج  ماما   278 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نخس 

. هدیدرگ نفک  هن  دش و  هداد  لسغ  هن  هکنیا  لثم  تشاذگ  شباوختخر  رد  دروآ و  نوریب  توبات  زا  ار  ماما  كاپ  رکیپ  دومن  تکرح  ياج 
كاچ نابیرگ  دش  لخاد  هیرگ  اب  دناهداتسیا  نامالغ  نومأم و  مدید  مدوشگ  ار  رد  هک  نیمه  اشگب  نومأم  يارب  ار  رد  نک  تکرح  دومرف :
لسغ هدامآ  داد  روتسد  تسشن و  اضر  ترضح  رتسب  رانک  مداد ، تسد  زا  ارت  نم  ياقآ  هآ  تفگیم : دنلب  يادص  اب  دزیم  دوخ  رـس  رب  دز و 

ترـضح ربق  هلبق  ار  شردپ  ربق  تساوخ  دیدرگ . راکـشآ  دوب  هدومرف  اضر  ترـضح  هچنآ  مامت  دننکب . ربق  شیارب  درک  رما  دـنوش  نفک  و 
رد داد  روتـسد  دشاب  ولج  وا  ربق  دـیاب  تفگ  ارچ ، دادـباوج  تسا  ماما  صخـش  نیا  یئوگیمن  رگم  تفگ  نایفارطا  زا  یکی  دـهد  رارق  اضر 
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نودـب دـیوگیم  تلـص  اـبا  هک  يرادـقمب  تفگ  دـنیاشگب  یحیرـض  دـننکب و  هلپ  تفه  هک  تسا  هدومرف  نمب  متفگ  دـننکب  ربق  هلبق  فرط 
زا ار  ام  یناگدنز  نامز  رد  اضر  ترـضح  هتـسویپ  تفگ : درک  هدهاشم  ار  اهیهام  تبوطر و  یتقو  مهدـیم . رارق  دـحل  یلو  دـینکب  حـیرض 

تـسیچ بیاجع  نیا  نداد  ناشن  زا  روظنم  ینادـیم  تفگ  شریزو  دـهدیم  ناـشن  زین  گرم  زا  دـعب  کـنیا  درکیم  دـنمهرهب  دوخ  بیاـجع 
نیا لثم  ینالوط  تدـم  اورمکح و  يداـیز  اـب  ساـبع  ینب  امـش  تنطلـس  رادـتقا و  هک  دـنامهفب  دـهاوخیم  تفگ : ریزو  هن . تفگ : نومأـم 
دنک ضرقنم  ار  هلسلس  نیا  هک  درک  دهاوخ  طلسم  امش  رب  ار  ام  زا  یـصخش  دنوادخ  دوش  مامت  امـش  تدم  یتقو  تسا  کچوک  ياهیهام 
نالا نیمه  هک  مدرک  دای  دـنگوس  زومایب  نمب  يدـناوخیم  هک  یئاعد  نآ  تفگ  نومأم  هاـگنآ  دـیوگیم : تلـص  اـبا  یئوگیم . تسار  تفگ 
مدوب نادـنز  رد  لاس  کی  دومن . نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـننک و  ینادـنز  ارم  داد  روتـسد  متفگیم . مه  تسار  مدرک  شومارف 
مامت میاعد  زونه  دهد  تاجن  ارم  اهنآ  قحب  متـساوخ  ادخ  زا  مدش و  توبن  نادـناخ  هب  لسوتم  حبـصب  ات  یهاگنابـش  دـش  گنت  ملد  یلیخ 
يرآ مدرک : ضرع  تسا  هدش  گنت  تلد  دومرف  دـش  دراو  داوج  ماما  هک  دوب  هدـشن   279 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز 

اب دومن  جراخ  نادـنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد  دـش  زاـب  دز  مدوب  هدـش  هتـسب  نآ  هب  هک  یئاـهریجنزب  تسد  نک  تکرح  دومرف : مسق . ادـخب 
ادخ هانپ  رد  دومرف : مدمآ  نوریب  هک  نادنز  زا  دنتـشادن  ندز  فرح  تردق  یلو  دندیدیم  ارم  دـندوب و  هداتـسیا  اهنابنادـنز  اهمالغ و  هکنیا 
لقن ناوکذ  یبا  زا  یلوص  نویع : ماهدـیدن . ار  نومأم  نونکات  نآ  زا  دـعب  تفگ : تلـص  ابا  ارت . وا  هن  دـید و  یهاوخ  ار  نومأـم  وت  هن  رگید 
رتخد دوب  هتشذگ  کی  تسیود و  لاس  ناضمر  هام  زا  زور  جنپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تعیب  تفگیم  مدینـش  سابع  نب  میهاربا  زا  درک 

زا سوط  رد  بجر  هام  رد  تفریم  قارع  فرطب  نومأم  یتقو  لاس 203  رد  دروآرد و  ناشیا  جاودزاب  لاس 202  لوا  رد  ار  بیبح  ما  دوخ 
نآ حیحـص  یلو  تفر . ایند  زا  یگهام  شـش  لاس و  هن  لهچ و  نس  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  يرگید  تفر . اـیند 

دیـسا نب  باتع  زا  هک  نویع  تیاور  لابند  رد  تفر  اـیند  زا  يرجه  لاس 203  هعمج  زور  رد  هدـنام  ناـضمر  هاـم  رخآ  هب  زور  هن  هک  تسا 
، درک یگدنز  هام  ود  لاس و  هن  تسیب و  رفعج  نب  یسوم  شردپ  اب  دوب . هام  هام  شش  لاس و  هن  لهچ و  بانج  نآ  رمع  هک  دسیونیم  تسا 

نب نیـسح  یلع  وبا  نویع : دیـسر . تماماب  یگهام  ود  لاس و  هن  تسیب و  نس  رد  هام و  راـهچ  لاـس و  تسیب  ردـپ  زا  سپ  شتماـما  تدـم 
نب لضف  دیدحالص  اب  هک  اضر  ترضح  يدهعیلو  زا  دش  نامیشپ  نومأم  یتقو  دسیونیم : ناسارخ  رابخا  مانب  دوخ  باتک  رد  یمالس  دمحا 

اب لاس 203  نابعش  هام  سخرـس  مامح  رد  بلاغ  دوخ  یئاد  هلیـسوب  ار  لهـس  نب  لضف  درک  تکرح  قارع  فرطب  ورم  زا  دش . ماجنا  لهس 
رد ار  وا  درک  رما  درک  دیهش  مس  هلیسوب  دوب  هدش  راچد  هک  يرامیب  کی  رد  زین  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تشک . یناهگان  هلمح  کی 
لاس تقو 52  نآ  رد   203 280 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  لاس  رفص  هام  رد  دننک  نفد  نوراه  ربق  رانک  سوط  دابانس 

نآ نم  دزن  رد  حیحـص  یلو  دسیونیم  دوخ  باتک  رد  یمالـس  دـمحا  نب  نیـسح  یلع  وبا  ار  بلطم  نیا  دـناهتفگ . لاس  یضعب 55  تشاد .
بانج و نآ  اب  زوتهنیک  نمـشد و  هشیمه  لهـس  نب  لضف  درک  دهعیلو  دش  رکذ  البق  هک  يرذن  هطـساوب  ار  اضر  ترـضح  نومأم  هک  تسا 

شتافو تشاد  هام  شـش  لاس و  تفه  لهچ و  اضر  ترـضح  دندروآ  راک  يور  نایکمرب  ار  لضف  اریز  دوب  ناشیا  يدـهعتیالو  اب  فلاخم 
اضر ترضح  هک  درک  لقن  ریبک  ءاقب  یشنم  نیـسح  نب  یلع  اضرلا : رابخا  نویع  میداد . حیـضوت  شخب  نیا  رد  هچنانچ  هدوب  لاس 203  رد 

رد هک  يزیچ  يارب  مهاوخیم  نک  مرن  دوخ  تسد  اب  ار  نیا  تفگ : دوخ  مالغب  تفر  ترضح  نآ  ندید  يارب  نومأم  دش  رامیب  مالّسلا  هیلع 
اضر ترضح  تمدخ  شاب  نم  اب  یئوشب  ادابم  ار  دوخ  تسد  تفگ  نومأم  مدرک  مرن  ار  نآ  ینیس  کی  لخاد  تفگ  تسا  نیلافـس  فرظ 
لخاد هک  يرانا  تخرد  زا  تفگ : مالغ  نآب  نومأم  تخادنا . ریخأتب  ار  دصف  تفگ  هَّللا  دـیبع  یلو  درک  دـصف  بانج  نآ  ات  تسـشن  تفر 

. دـیئوشب ار  وا  تفگ  دـعب  درک  هناد  یماج  لخاد  ار  اهرانا  دـنک  هناد  ار  نآ  دوخ  تسد  اـب  دـنیچب و  راـنا  تشاد  رارق  اـضر  ترـضح  لزنم 
لیم نم  شیپ  دـیاب  ادـخب  هن  تفگ  مروخیم  دـش  جراخ  نینمؤملا  ریما  یتقو  دومرف  نک  لیم  رانا  نیا  زا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 

ار رصع  زامن  زونه  دیدرگ . جراخ  نومأم  دومرف  لیم  قشاق  دنچ  مدروخیم  امش  اب  دوش  نم  جازم  تبوطر  ثعاب  هک  مدیسرتیمن  رگا  دینک 
امش ندب  رد  هک  تسا  يدایز  طالخا  هطساوب  یتحاران  نیا  هک  داتـسرف  ماغیپ  نومأم  تفر  تجاح  ياضق  يارب  هبترم  هاجنپ  میدوب  هدناوخن 
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َزَرََبل ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  دوب : هیآ  نیا  دروآ  نابز  رب  هک  ینخـس  نیرخآ  تفر  اـیند  زا  حبـص  دـش و  رتدـب  باـنج  نآ  لاـح  بش  تسا 
دعب زور  حبص   281 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ًاروُدْقَم . ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ْمِهِعِجاضَم  یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا 
توف اب  مالـسا  ردارب  تفگیم : دـمآیم  بانج  نآ  هزانج  رـس  تشپ  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دومن و  بانج  نآ  نفک  لسغب و  رما  هدـمآ  نومأـم 

اب مراودیما  تفگ : هدرک  نفد  وا  ربق  لخاد  ار  ماما  تفاکش و  ار  دیشر  ربق  دشن ، امش  هراب  رد  متشاد  میمـصت  نم  هچنآ  تشادرب  هنخر  امش 
یهام تانق  نیا  دومرف  رفاسمب  اضر  ترـضح  تفگ : ءاشو  ریارـس : دیامرف . هجوت  واب  دنوادخ  مردپ  اب  اضر  ترـضحب  یکیدزن  برق و  نیا 
تبیغ تسا . رتهب  وت  يارب  تسا  ام  دزن  هچنآ  دومرف : نمب  مدید  باوخ  رد  ار  ربمایپ  بشید  نم  دومرف : موش . تیادف  یلب  درک  ضرع  دراد .
بارـش تساوخیم  هچ  ره  یتقو  دوب  بارـش  سلجم  مدوب  نومأم  شیپ  يزور  تفگ : سطفا  نسح  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  یـسوط : خـیش 

ارت تفگ  اهنآ  زا  یکیب  دندرک  زاون  زاسب و  عورـش  تساوخ  ار  نازینک  دعب  تشاد  هگن  ارم  یلو  درک  صخرم  ار  دوخ  نامیدـن  مامت  دروخ 
ةرتع نم  انطق  اهب  یحـضا  نم  سوطل و  ایقـس  رعـش : نیا  ندناوخب  درک  عورـش  ناوخب  هیثرم  هدش  نفد  سوط  رد  هک  یئاقآ  نآ  يارب  ادـخب 

ات درک  هیرگب  عورش  تفگ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انجش  اهب  یحضأ  نم  لک  یلع  اقح  هل  نا  لومأملا  نسح  ابا  ینعأ  انزح  انل  یقبأ  یفطـصملا 
دنامیم یقاب  رگا  ادخب  مداد  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  اضر  ترـضح  هک  دننکیم  شنزرـس  منادنواشیوخ  ارم  دّمحم  تفگ  دـعب  دـنایرگ  زین  ارم 

ود نآ  هک  ار  نسح  نارـسپ  هزمح  هَّللا و  دیبع  دـنک  تنعل  ادـخ  تفر  ایند  زا  اما  مدـناشنیم  دوخ  ياجب  ار  وا  مدیـشکیم و  تفالخ  زا  تسد 
هچ متفگ : يرادـب . یفخم  هکنیا  طرـشب  منک  لقن  بانج  نآ  زا  زیگناتفگـش  ناـیرج  کـی  تیارب  نونکا  تفگ : دـعب  دنتـشک . ار  ناـشیا 
نب یـسوم  تردپ  هک  ماهدینـش  نم  موش  تیادف  متفگ  هدیـسر  بانج  نآ  تمدـخ  دـش  هلماح  ردـبب  مرـسمه  هیرهاز  یتقو  تفگ  نایرج ؟
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  هابتـشا  زگره  دـندادیم و  بیغ  زا  ربخ  نیـسحلا  نب  یلع  یلع و  نب  دّـمحم  دّـمحم و  نب  رفعج  رفعج و 

تـسود یلیخ  نم  ار  هیرهاز  تسا  امـش  رایتخا  رد  اهنآ  مولع  یئاـهنآ و  نیـشناج  یـصو و  هک  مه  امـش  دـندرکیمن  زین   282 ص : مالسلا ،
نمب دروم  نیا  رد  یناوتیم  هدرک  نینج  طقـس  یلو  هدش  هلماح  هبترم  نیدنچ  مرادیمن  تسود  وا  دننام  ار  منازینک  زا  مادک  چـیه  مرادـیم و 

دنوادخ دراد  دوخ  ردامب  تهابش  یلیخ  هک  دوشیم  دلوتم  وا  زا  ملاس  حیحـص و  يرـسپ  هبترم  نیا  سرتم  طقـس  زا  دومرف  یئامرفب  کمک 
ود زین  تسار  ياپ  رد  دراد و  کچوک  تشگنا  ود  کچوک  تشگنا  کی  ياـجب  تسار  تسد  رد  هداد  رارق  یفاـضا  وضع  ود  وا  ندـب  رد 

منکیم شلزع  دهع  تیالو  ماقم  زا  دش  وا  هتفگ  فالخ  رب  رگا  تسیاهناهب  کی  نم  يارب  نیا  ادخب  متفگ : دوخ  اب  دراد . کچوک  تشگنا 
نم شیپ  ار  هچب  نآ  يروف  دـش  دـلوتم  شدـنزرف  یتقو  متفگ  وا  هلباق  راتـسرپ و  هب  داد  تسد  نامیاز  تلاح  ار  منز  ات  مدوب  رظتنم  هتـسویپ 

اپ تسد و  رد  کچوک  تشگنا  ود  دوب  هدومرف  هک  يروط  نامه  دروآ  ار  یکرسپ  هلباق  هک  دیشکن  یلوط  رتخد  هچ  دشاب و  رسپ  هچ  روایب 
اما دادـن  یئارای  ملد  زاب  یلو  میامن  ضیوفت  واب  منک و  اهر  ار  تفالخ  متـشاد  میمـصت  زور  ناـمه  دیـشخردیم  هاـم  نوچ  تشاد و  هفاـضا 

لالج و هتـسیاش  وت  درک  مهاوخن  تفلاخم  امـش  اب  زگره  دنک و  هرادا  ار  تکلمم  روما  مدرک  ضرع  مداهن و  شرایتخا  رد  ار  دوخ  رتشگنا 
تفگ دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هدنـسیون  یـشنم و  هک  دابع  نب  نسح  جیارخ : متفریذـپیم . نم  درکیم  ار  راک  نیا  رگا  ادـخب  یماقم 

میهاوخن قارع  دراو  ام  دابع  رسپ  دومرف  نمب  تشاد  ار  دادغب  نتفر  میمصت  نومأم  هک  یعقوم  نامه  مدیـسر  اضر  ترـضح  تمدخ  يزور 
يوشیم قارع  لخاد  وت  دومرف  منیبب  ار  ماهچب  نز و  هکنیا  زا  دـیدومرف  سویأم  ارم  امـش  متفگ  تفرگ  ماهیرگ  نم  مینیبیمن  ار  اجنآ  دـش و 

ار شربق  هک  دوب  هدرک  نییعت  دوخ  تیـصو  رد  تفر  ایند  زا  سوط  تاـهد  زا  یکی  رد  دـش و  راـمیب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  متفگ  ار  مدوخ  نم 
رثا نآ  رد  گنلک  لیب و  یلو  دندوب  هدنک  نوراه  نفد  يارب  ار  لحم  نیمه  البق  دنیامن  رفح  نوراه  ربق  زا  رتم  دـص  هلـصاف  اب  راوید  فرط 
نفد ار  نوراه  دنتسناوت  هک   283 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ییاج  دندوب و  هتـشادرب  تسد  تهج  نیمهب  دوب  هدرکن 

تـسیا هتـشون  نآ  رب  يربع  طخ  اب  هک  تفای  دـیهاوخ  سم  زا  یهام  کی  دوشیم  رفح  ناسآ  یلیخ  دـیواکب  ار  لحم  نآ  دومرف : دـندرک .
ورف نش  رد  یئوگ  يرافح  لئاسو  دندش  ندنک  لوغشم  یتقو  دیئامن . نفد  نم  ياپ  فرط  ار  یهام  نآ  دینک و  دوگ  دیدنک  ارم  دحل  یتقو 

ار یهام  تسا . رگمتس  نوراه  ربق  اجنآ  تسا و  یـسوم  نب  یلع  هاگمارآ  اجنیا  دوب : هتـشون  يربع  طخب  نآ  رب  هک  میدید  ار  یهام  تفریم 
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تقو ره  دادیم  زردنا  دـنپ و  ار  نومأم  هتـسویپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیفم : داشرا  میدومن . نفد  دوب  هدرک  تیـصو  هک  اج  نامه  رد 
تحاران نطاب  رد  یلو  درکیم  لوبق  رهاظ  رد  نومأم  درکیم  شنزرس  شدنـسپان  ياهراک  رب  ار  وا  دیناسرتیم و  ادخ  زا  ار  وا  تفاییم  یتصرف 

يور رب  بآ  شمالغ  دریگیم و  زامن  يارب  ءوضو  نومأم  دـید  دـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زور  کـی  دـمآیمن  شـشوخ  دوب و 
شدوخ ار  وضو  هیقب  داد و  نتفر  هزاجا  ار  مالغ  نومأم  نکم . دوخ  راـگدرورپ  تداـبع  رد  کیرـش  ار  سک  چـیه  دومرف  دزیریم . شتـسد 
نومأم شیپ  شردارب  نسح  لهـس و  نب  لضف  رب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـش . وا  یتحاراـن  مشخ و  بجوم  رتشیب  ناـیرج  نیا  تفرگ 

نیا تشادـیم . رذـح  رب  ناشیا  فرحب  نداد  شوگ  زا  ار  وا  درکیم و  نومأم  دزـشوگ  ار  اهنآ  دنـسپان  راـتفر  لاـمعا و  تفرگیم و  هدروخ 
دندرکیم نیبدب  ناشیاب  تبسن  ار  وا  دندرکیم و  یئوگدب  اضر  ترضح  زا  نومأم  شیپ  هتسویپ  ردارب  ود  نیا  دندوب  هدیمهف  اهنآ  ار  بلطم 

نومأم اب  اضر  ترـضح  يزور  دنداد . رییغت  اضر  ترـضحب  تبـسن  ار  نومأم  رظن  هرخالاب  دنتـشادیم  رذحرب  نتـشادگرزب  نیا  تبقاع  زا  و 
هَّللا دبع  دوخ  ردارب  زا  وا  ریـشب و  نب  روصنم  زا  هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم  دز  يرامیب  هب  ار  دوخ  زین  نومأم  دش  رامیب  اذغ  نآ  زا  دروخ  اذغ 
دوش دنلب  مراذگب   284 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  ار  میاهنوخان  داد  روتسد  نمب  نومأم  تفگ : هک  درک  لقن  ریـشب  نب 
رهب ار  نیا  تفگ  داد  نمب  دوب  يدنه  رمت  هیبش  هک  يزیچ  کی  تساوخ  ارم  دعب  مدرک  ار  راک  نیا  نم  میوگن  ار  نایرج  نیا  سک  چـیهب  و 

. تفر اـضر  ترـضح  شیپ  شدوخ  تشاذـگ و  اـج  ناـمه  ارم  درک  تکرح  ياـج  زا  دـعب  مدرک  ارجا  ار  شروتـسد  لاـمب  دوخ  تسد  ود 
یـسک اهبیبط  زا  زورما  تفگ  تسا  بوخ  ملاح  زورما  مهنم  تفگ  نومأم  موش . بوخ  تسا  دیما  دومرف  تسا  روطچ  امـش  لاح  دیـسرپ 
بوخ یلیخ  هک  دینک  لیم  رانا  بآ  تفگ  ناشیاب  دعب  دز  ادص  ار  دوخ  نامالغ  هدش  نیگمشخ  نومأم  هن . دومرف : هدمآ  امـش  تدایع  يارب 

رانا بآ  نامه  مدرک  ار  راک  نیا  مریگب  ار  نآ  بآ  متـسد  اب  درک  رما  مدروآ . روایب  رانا  ورب  تفگ  تساوخ  ارم  عقوم  نیا  رد  نومأـم  تسا 
تلصلا وبا  دوبن . هدنز  اضر  ترضح  رتشیب  زور  ود  دش  بانج  نآ  تشذگرد  بجوم  هک  دوخ  تسدب  داد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  ار 

. درک ادخ  شیاتـس  دمحب و  عورـش  دنداد  ماجنا  دنتـساوخ  هچنآ  دومرف  نومأم  نتفر  زا  سپ  مدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  نم  تفگ : يوره 
ورف مومسم )  ) نزوس نآ  ياههناد  هت  رد  ار  روگنا  يدادعت  دمآیم  شـشوخ  روگنا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : مهج  نب  دّمحم 
البق هچنانچ  دوب  رامیب  تقو  نامه  درک  لیم  روگنا  نآ  زا  دندروآ  بانج  نآ  يارب  دندرک و  جراخ  ار  اهنزوس  دعب  دوب ، زور  دنچ  دـندومن 

ار شتوف  زورهنابش  کی  نومأم  تفر  ایند  زا  اضر  ترـضح  یتقو  تسا . اهمس  نیرتیفخم  زا  نیا  دیوگیم  مهج  نب  دّمحم  میداد  حیـضوت 
دندش دراو  هک  نیمه  دندوب  اجنآ  هک  داتـسرف  بلاط  یبا  دالوا  زا  یهورگ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  نب  دّمحم  یپ  زا  دـعب  دومن  یفخم 

داد ناشن  اهنآب  ار  اضر  ترضح  ندب  دومن . یتحاران  راهظا  داد و  ناشن  نوزحم  رایسب  ار  دوخ  درک و  هیرگب  عورش  تفگ و  تیلست  ار  اهنآ 
285 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  ارت  هک  ردارب  تسا  نارگ  نم  رب  یلیخ  تفگ  عقوم  نیا  رد  تسا  ملاس  حیحـص و  هک 
داد و ار  بانج  نآ  طونح  نفک و  لسغ و  روتـسد  دعب  دهدیم . ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  مریمب  وت  زا  لبق  متـشاد  وزرآ  منیبب  تلاح  نیاب 

کی هلـصافب  تشاد  ماـن  دابانـس  هک  یهد  رد  هبطحق  نب  دـیمح  هناـخ  هک  هدـش  نفد  اـجنآ  رد  نوـنکا  هک  یلحم  نیمه  اـت  تفر  هزاـنج  اـب 
ترضح دراد . رارق  شاهلبق  رد  وا  ربق  ولج  اضر  ترضح  هاگمارآ  هک  دوب  هدش  نفد  زین  دیشرلا  نوراه  اج  نامه  رد  دوب  ناقون  زا  سرادص 

هچنآ حیضوت : تشاد . هام  دنچ  لاس و  تفه  شردپ  توف  لاس  رد  هک  تشادن  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زج  يدنزرف  مالّسلا  هیلع  اضر 
هک دنکیم  لقن  يوره  تلـص  وبا  زا  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  دوخ  لتاقم  باتک  رد  جرفلا  وبا  دنـس  نیمه  اب  هدرک  لقن  داشرا  رد  دـیفم  خـیش 
نم رب  ردارب  تسا  نارگ  رایـسب  تفگ  هدرک  هیرگ  تسا  راضتحا  لاح  رد  بانج  نآ  رگید  دـمآ  اضر  ترـضح  تدایع  يارب  نومأم  تفگ 

مومسم ار  امـش  نم  دننکیم  نامگ  مدرم  هک  تسنیا  رتتخـس  همه  زا  متـشاد  ار  امـش  ندوب  هدنز  يوزرآ  منک  هدهاشم  ار  امـش  لاح  نیا  هک 
نفد ار  ماما  هکنآ  زا  لبق  تفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دش . جراخ  نومأم  عقوم  نیا  رد  ماهدرکن  ار  يراک  نینچ  هکنیا  اب  ماهدرک 
هیلع اضر  ترـضح  هزانجب  هراشا   ) اقآ نیا  تفگ  هدومن  ام  بناـجب  يور  دـعب  دـننک  نفد  شردـپ  يولهپ  داد  روتـسد  دـمآ  نومأـم  دـنیامن 
یبآ دیسر  دحلب  ات  دندنک  یتقو  منیبب ، دینکب  نونکا  دوشیم . رهاظ  یهام  بآ و  دننک  رفح  ار  شربق  یتقو  هک  هدومرف  نمب  دومن ) مالّـسلا 
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نب رمعم  همغلا : فشک  دندرک . نفد  اجنآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفر و  ورف  بآ  دعب  دش  هدید  یهام  بآ  نایم  رد  دیـشوج و 
ترضح تفگ  تسا .) ثیدح  يوار  یلع  وبا  زا  دیدرت   ) دومن لقن  داوج  ترضح  زا  وا  هک  يدرم  زا  ای  هدرک  لقن  داوج  ترـضح  زا  دالخ 

کی هب  میدیسر  تفگ  دش  راوس  رمعم  وش . راوس  متفگ  وتب  هک  روط  نامه  دومرف  دیربیم  فیرـشت  اجک  متفگ  وش  راوس  رمعم  دومرف  داوج 
ماما ترـضح  یناگدـنز  موش  تیادـف  مدرکـضرع  تشگرب  ات  مداتـسیا  تسیاب  دومرف  نمب  تسا ) یلع  وبا  زا  دـیدرت   ) يدوگ نیمز  ای  هرد 

مالعا دوب . ناسارخ  رد  تقو  نآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدرک و  نفد  ار  مردپ  نونکا  دومرف : دیدوب  اجک   286 ص : مالسلا ، هیلع  اضر 
رد مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  شردـپ  هک  یعقوم  ناـمه  رد  متفریم  داوج  ترـضح  تمدـخ  هنیدـم  رد  نم  تفگ  یلع  نب  ۀـیما  يروـلا :
هب وگب  تفگ : واب  تساوخ  ار  يزینک  زور  کی  دندرکیم . مالـس  دندمآیم و  بانج  نآ  شیپ  شردـپ  ياهومع  ناگتـسب و  دوب  ناسارخ 
زین ادرف  میراد  اپب  ار  یـسک  هچ  يازع  میدیـسرپن  دـنتفگ  رگیدـکیب  دـنتفر  داوج  ترـضح  ناشیوخ  موق و  یتقو  دـنوش  ازع  هدامآ  هک  اهنآ 

تداهـش ربخ  تشذـگ  هک  زور  دـنچ  ار ، نیمز  يور  درف  نیرتهب  يازع  دومرف : میرادـب ؟ ار  یـسک  هچ  يازع  دـنتفگ  داد  ار  روتـسد  نیمه 
دنراد فالتخا  عوضوم  نیا  رد  تنس  لها  هعیش و  نادنمشناد  حیضوت  دوب . هتفر  ایند  زا  زور  نامه  رد  هک  دیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ار بانج  نآ  نومأم  هدـش  مومـسم  هک  یتروص  ور  دـش  دیهـش  مس  هلیـسوب  ای  تفر  ایند  زا  دوخ  لجاب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ایآ  هک 
دناهدرک لقن  سواط  نب  دیس  زا  دش . دیهش  نومأم  مس  هلیسوب  هک  تسا  نامه  هعیش  نادنمشناد  نیب  روهـشم  لوق  يرگید . ای  درک  مومـسم 

لئـالد اـب  یلبرا  دروم  نیا  رد  ار  دـیفم  خیـش  نانخـس  هدومن و  در  ار  رظن  نیا  همغلا  فشک  رد  زین  یلبرا  هدوب . هدـیقع  نیا  فلاـخم  وا  هک 
نب یلع  نیدلا  یضر  دیس  هک  مدینـش  مراد  دامتعا  واب  هک  یـصخش  زا  دیوگیم : دیفم  خیـش  مالک  لقن  زا  سپ  هدومن  در  شزرایب  اسران و 

ار بلاطم  نیا  درکیم و  هعلاطم  رایسب  وا  هکنیا  اب  دشاب  هدرک  مومسم  ار  اضر  ترـضح  نومأم  هکنیا  هب  دوب  فلاخم  هیلع  هَّللا  ۀمحر  سواط 
ترـضح یناگدنز  هقالع  ماماب  یلیخ  نومأم  هک  تسا  نیمه  دنکیم  تیوقت  ار  دیـس  رظن  هک  یئاهزیچ  زا  دومنیم  وجتـسج  یـسررب و  دایز 

: دسیونیم درک . باختنا  يدهعیلو  يارب  هتـشاد  مدقم  شیوخ  نادنواشیوخ  نادـنزرف و  رب  ار  وا  تشاد و   287 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 
لضف لهس ؛ نارسپ  رب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیوگیم  منک . هابتـشا  مه  دیاش  دریذپیمن  ار  نآ  نم  لقع  هک  هدرک  لقن  یبلطم  دیفم  خیش 

تشادن ایندب  یهجوت  دوب و  دوخ  ینید  هفیظو  هجوتم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هکنیا  اب  درکیم  يریگهدروخ  لهـس  نب  نسح  لهـس و  نب 
دـساف و لصا  هشیر و  زا  تلود  نیا  دـیفم  خیـش  هدـیقع  رب  انب  دـنکب . ار  یئاهراک  نینچ  هکنیا  زا  دوب  عناـم  ادـخب  وا  ندروآ  يور  لاـبقا و 

یبلطم دنک  نیبدب  اهنآب  ار  هفیلخ  هک  لهس  نب  نسح  لضف و  رب  یئوجبیع  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ششوک  سپ  هدوب  حیحصان 
نتشک ببـس  دشاب  هتـشاد  وا  يارب  ینید  عفن  هک  یبلاطم  هراب  رد  نومأمب  اضر  ترـضح  تحیـصن  هکنیا  رگید  تفریذپ . ناوتیمن  هک  تسا 

ار روگنا  دـننک  ورف  روگنا  رد  نزوس  هک  میرادـن  لوبق  ار  بلطم  نیا  ام  هتـشذگ  نآ  زا  دوشیمن  میظع  یمرج  نینچ  باـکترا  باـنج و  نآ 
یلبرا راتفگ  دنراد . تشگزاب  وا  يوسب  همه  هرخالاب  تسا . عالطا  اب  زیچ  ره  زا  ادخ  دریذپیمن . ار  بلطم  نیا  زین  بط  ملع  دنک ، مومـسم 

ات هدوبن  يویند  يوزرآ  کیب  لین  يارب  لهـس  نارـسپ  زا  یئوجبیع  اریز  تسا  اسران  یلبرا  لـئالد  دـینکیم  هظحـالم  هچناـنچ  دـش ، ماـمت 
متس زا  يریگولج  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  هطساوب  ار  راک  نیا  دوش  راک  نیا  عنام  ادخب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هجوت  تدابع و 
نیا زا  عنام  دشاب  مه  حیحصان  دساف و  یتقو  نومأم  تفالخ  تشاد . ناکما  هک  ییاج  ات  دوب  بجاو  بانج  نآ  رب  هک  درکیم  ناناملـسم  رب 

، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  یئامنهار  داشرا و  زا  عنام  دندرک  بصغ  هک  یئاهنآ  تفالخ  ندوب  لطاب  هچنانچ  دوشیمن . راک 
راـکنا لـباق  بلطم  نیا  رگید . ياـهاج  اـی  اـهگنج  رد  هچ  دوب  ناناملـسم  عفنب  يدراوم  رد  دـشیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   288 ص :

هنیک مشخ و  بجوم  دننیبیم  یتیعقوم  ماقم و  دوخ  يارب  هک  یئاهنآ  اصوصخم  مدرم  لباقم  رد  ار  نارگمتـس  نداد  زردنا  دنپ و  هک  تسین 
زا دوب  هداد  رارق  دـشیم  جیـسب  وا  هیلع  هک  یئاهورین  اب  هزرابم  گنرین و  هلیح و  يور  ار  شراک  لوا  نامه  زا  نومأم  هکنیا  اب  دوشیم . اهنآ 

حیحـص درک ، گنرین  هب  عورـش  دـش  طلـسم  عاضوا  رب  دـمآ و  راک  يور  هک  نیمه  شتموکح  فارطا  رد  یلع  دالوا  تاداس و  ماـیق  لـیبق 
هک نوعلم  نومأم  مس  هلیسوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دناهتفگ  هعیش  گرزب  نادنمشناد  ریاس  دیفم و  خیش  قودص و  هک  تسا  نامه 
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. دش دیهش  تفر و  ایند  زا  داب ، تنعل  دبا  ات  نیبصاغ  مامت  وا و  رب 

دناهدورس مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هراب  رد  هک  هیثرم  یئاهرعش  مود  تسیب و  شخب 

اوکله رشعم  تدعـس و  ام  دعب  نم  تیقـش  ۀباصع  اومع  مهدشر و  نم  هضغب  اورـصبأ  هتعیب و  دعب  نم  اضرلا  لتقب  اوءاب  سارف : وبا  بقانم -
نیا تسا  هلمج  نآ  زا  هدورـس  لبعد  ار  هیثرم  راعـشا  رتشیب  محر  یبرق و ال  نیمی و ال  مهئامد و ال  نع  مهتعدر  ۀـعیب  اوملـس ال  ام  دـعب  نم 

سوطب هلحم  بیرغلا  ربقلا  اهیأ  الأ  دـیوگ : لـبعد  « 1  » دّـمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  یلع  دـفنت  سیل  ةربع  ددرتت و  ةرـسح  اـی  رعش :
مهنم كاقلی  اضرلا و  کنومسی  مهنم  ابجع  ایأ  نوهیف  يدرلا  بیر  مأ  کیکباف  ۀبرـش  یقـسما  يردا  امف  تککـش  نوته  تایراسلا  کیلع 
سوط ای  تاریخلا  نم  تیوح  اذ  ام  هتمحر  هَّللا  كاقـس  سوط  ضرأ  ای  دیوگیم : هراب  نیا  رد  یفاوخ  هَّللا  دبع  وبا  نب  یلع  نوضغ  ۀـحلک و 

سومغم رومغم و  هَّللا  ۀـمحر  یف  هعرـصم  مالـسالا  یلع  زیزع  صخـش  سومرم  دابانـسب  يوث  صخـش  اهبیط  ایندـلا و  یف  کـعاقب  تباـط 
هتثجب و طوبغم  کناف  ارخف  سیدقت  ریهطت و  ملع و  ملح و  هنمضت  دق  ربق  تنأ  هربق  ای   290 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 
رد ار  هدیصق  نیا  دیسر  نمب  اضر  ترـضح  تداهـش  ربخ  هک  مدوب  مق  رد  تفگ : یعازخ  یلع  نب  لبعد  یلاما : سورحم  راربالا  ۀکئالملاب 

ةالو طیعم  ونب  مهترـسا  ناورم و  برح و  دالوا  رذـع  نم  ساـبعلا  ینبل  يرأ  ـال  اولتق و  نا  نیروذـعم  ۀـیما  يرأ  مدورـس : باـنج  نآ  هیثرم 
نید نم  عبرت  تنک  نا  هب  یکزلا  ربق  یلع  سوطب  عبرا  رفکلا  یلع  اوزاج  اوکسمتسا  اذا  یتح  مهلوا  مالـسالا  یلع  متلتق  موق  رغولا  دقحلا و 

سجنلا برقب  یکزلا  یلع  ام  یکزلا و  برق  نم  سجرلا  عفنی  اـم  ربعلا  نم  اذـه  مهرـش  ربق  مهلک و  ساـنلا  ریخ  سوط  یف  ناربق  رطو  یلع 
دنکیم لقن  یبلهم  دّمحم  نب  ةریغم  زا  شایع  نبا  بضتقم  باتک  رذف  وا  تئش  ام  ذخف  هادی  هل  تبسک  امب  نهر  ءرما  لک  تاهیه  ررـض  نم 
باطخ هک  دـناوخ  میارب  ار  راعـشا  نیا  تشاد  دـمآ  تفر و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  هک  رعاـش  یتیرخ  بویا  نب  هَّللا  دـبع  هک 

اقورع باط  هتمورا و  تباط  يرثلا  قارعأ  نبا  ای  حیبذلا و  نبا  ای  مالّسلا . هیلع  اضر  ترضح  توف  زا  سپ  دیامنیم  داوج  ترضح  شدنزرفب 
لبحلا اهیأ  ای  اقیرخ  قیرخلا  عم  فلی  دسأ  هلثم  لباوقلا  قرخ  یف  ّفل  ام  اقودصملا  قداصلا  یبنلا  ینعا  لسرم  لضفا  یصو  یـصولا  نبا  ای 

دحا ادغ  مکتعافـش  یف  ینقبـسی  اقیرط ال  ةاجنلا  نم  کیدل  یغبأ  ذئال  ۀمایقلا  یف  کب  ذـئاع  انأ  اقیثو  هدـجا  هتوقعب  اموی  دـغا  یتم  نیتملا 
اقیدصت مکلذـب  باتکلا  ءاج  متنأ  براغملا  قراشملا و  نا  اقیرـشت  اوقّرـش  ۀـثالثلا  ابأ  اوبّرغ و  ۀـمئالا  ۀـینامثلا  نب  ای  اقوبـسم  مکبحب  تسلف 

نیا اب  تبسانمیب  هک  ار  یسوط » رتخا   » بیبح ازریم  یسراف  رعش  شخب  نیا  همتاخ  رد   291 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز 
وت دابانـس  يوج  یتنج و  وت  نوچیب  رداـق  ار  وت  هداد  ـالع  شرع  زا  نوزفا  فرـش  ردـق و  هک  سوط  تکلمم  يا  منکیم : رکذ  تسین ، شخب 

نوفدـم وت  كاخ  رد  هدـمآ  قح  رهظم  نوچ  لد  زا  یـشک  قحلا  انا  گـناب  رگا  يراد  قح  نونکم  ّرد  تگنـس  ربنع و  دوب  وت  كاـخ  رثوک 
هنب مکح  ناور  تسا  روک  تماما  يایرد  يهدنـشخر  رد  متـشه  نوتفم  رکاچ و  دوب  قافآ  هلمح  شک  یـسوم  هداز  اضر  نینوک  هد  ناـمرف 

دایرف کئالم  رـشح  رد  وچ  دنلابب  شیوخ  رب  نونجم  وچ  تام  وا  ندید  زا  دوش  لقاع  لمحمب  ياج  دنک  وچ  شلامج  يالیل  نودرگ  دبنگ 
یسوط رتخا  نویوضرلا  نیا  هک  دنرآرب 

هدش هدهاشم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هرونم  هضور  زا  هک  یتازجعم  تاکرب و  موس  تسیب و  شخب 

کی تفگیم : هک  مدینش  یناقون  رمع  نب  دّمحم  زا  تفگ : یئاط  نانب  نب  هَّللا  دبع  نب  نیسح  بلاط  وبا  ج 2 ص 278 - اضرلا : رابخا  نویع 
نفد لحم  هک  فرط  نآب  مدرک  هاگن  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  هبترم  کی  دوب  یکیرات  بش  مدوب  هدـیباوخ  ناـقون  رد  هناـخالاب  رد  نم  بش 

تماما هراب  رد  نم  زور ، لثم  تسا  نشور  مرح  فارطا  مامت  هک  يروطب  هدیبات  دایز  رایـسب  يرون  مدـید  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
يرون هک  مداد  حرش  شیارب  ار  نایرج  هدش ؟ هچ  تفگ  نمب  دوب  هداوناخ  نیا  فلاخم  هک  مردام  متشاد  دیدرت  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

دوب بش  نآ  زا  رتکیرات  هک  يرگید  بش  تفگ : دّمحم  تسا . ناطیـش  ياهراک  زا  نیا  تسین  يزیچ  تفگ  هدرک  نشور  ار  دابانـس  مامت 
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زا مدـیدیم  مدوخ  هک  یئاج  نامه  رد  مدروآ  ار  وا  مدرک  هجوتم  ار  مردام  هدومن ، نشور  ار  مرح  فارطا  مامت  هک  مدـید  ار  رون  نامه  زاـب 
هتـسب اهبرد  مدید  متفر  مرح  بناجب  درواین  نامیا  نم  لثم  وا  یلو  درک  راگدرورپ  يانث  دمحب و  عورـش  دش  تفگـش  رد  رون  نآ  ندـید 

دیاش متفگ  دوخ  اب  دش  زاب  مدز  بردب  تسد  هک  نیمه  اشگب ، میارب  ار  برد  نیا  تسا  ماما  اضر  ترـضح  اعقاو  رگا  ایادـخ  متفگ  تسا .
دراد تیعقاو  اضر  ترضح  تماما  رگا  ایادخ  متفگ  زاب  دشیمن ، زاب  دیلک  هلیسوب  زج  هک  متسب  نانچ  ار  برد  هدوبن  هتسب  دیاب  هک  روط  نآ 
زور ره  مدـش  بانج  نآ  ماقمب  فراع  مدـناوخ و  زامن  هدرک  ترایز  مدـش  مرح  دراو  دـش . زاب  مدیـشک  تسد  اب  ات  نک  زاب  میارب  ار  برد 
اـضر ماما  ترـضح  یناگدـنز  ماهداد . همادا  زین  الاح  ات  ار  راک  نیا  مدـناوخیم  اجنآ  زامن  متفریم و  اضر  ترـضح  ترایزب  ناـقون  زا  هعمج 

هک سوط  مکاحب  قازرلا  دبع  نبا  روصنم  وبا  هک  مدینش  تفگ : یئاط  نانب  نب  هَّللا  دبع  نب  نیسح  بلاط  وبا  نویع :  293 ص : مالسلا ، هیلع 
ادـخ زا  يوریمن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیزب  ارچ  سپ  تفگ : هن . داد : باوـج  يراد ؟ هچب  وـت  تـفگیم  دوـب  يدرویباـب  فورعم 

. هدش هدروآرب  متـساوخ  یجئاوح  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  رانک  رد  دنوادخ  زا  نم  دهدب  يدـنزرف  وتب  بانج  نآ  ربق  رانک  یهاوخب 
يرـسپ نمب  دنوادخ  اضر  ترـضح  ربق  رانک  رد  مدومن  يدنزرف  ياضاقت  دنوادخ  زا  متفر و  بانج  نآ  ترایزب  نم  تفگ  سوط  رادنامرف 
گرزب ياهزیاج  نمب  وا  دش ، باجتـسم  ماما  ربق  رانک  رد  میاعد  هک  مداد  حرـش  ار  نایرج  هدمآ  قازرلا  دـبع  روصنم  وبا  شیپ  درک  تیانع 

، ود هاجنپ و  دصیس و  لاس  رد  دیوگیم : هَّللا ) همحر   ) قودص خیش  داد . رارق  راک  نیا  هطـساوب  شیوخ  تیانع  فطل و  دروم  ارم  دیـشخب و 
. متساوخ هزاجا  هتفر  هلودلا  نکر  دیعس  ریما  شیپ  هزاجا  بسک  يارب  متـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  میمـصت  هک  بجر  هام 

دنوادـخ زا  ماهدرک ، تراـیز  نم  تسا  یـسدقم  مرح  اـجنآ  تفگ : تساوـخ . ارم  هبترم  ود  مدـش  جراـخ  وا  شیپ  زا  هک  نیمه  داد  هزاـجا 
اجنآ و رد  نم  يارب  اعد  رد  یئامن  یهاتوک  ادابم  دش . هدروآرب  اهنآ  مامت  ماهتساوخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  رانک  رد  یئاهتجاح 

ترایز زا  یتقو  مدرک  افو  زین  دوخ  دهعب  منک  نینچ  هک  مدرک  تنامض  نم  تسا . باجتـسم  بانج  نآ  هبق  رانک  اعد  نم ، فرط  زا  ترایز 
رانک اعد  هک  هدـش  تباث  نم  يارب  تفگ  يرآ . متفگ : يدومن  ترایز  نم  فرط  زا  يدرک و  اـعد  میارب  تفگ  متفر  ریما  شیپ  متـشگرب و 

مالّـسلا هیلع  یلع  دالوا  اب  وا  زا  رتنمـشد  هک  یبض  نیـسح  نب  دمحا  اضرلا : رابخا  نویع  تسا . باجتـسم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق 
294 و ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دّمحم - یلع  ّلص  ّمهللا  تفگیم : نداتـسرف  تاولـص  رد  هک  يروطب  مدوب  هدـیدن 

روباشین رد  یگنج  هار  نیب  رد  دوب  ثیدح  لها  يدرم  هک  شورف  نیتسوپ  یمامح  رکب  وبا  زا  تفگ  دروآ . نابزب  ار  دّمحم  لآ  دوبن  رـضاح 
تناما بحاص  تشذـگ  هک  یتدـم  مدومن . شومارف  ار  هنیفد  لحم  یلو  مدرک  نفد  ار  تناما  نآ  درپس  یتناـما  نمب  يدرم  تفگیم  مدـینش 

تلاح اب  دومن  مهتم  ارم  تناما  بحاص  هرخالاب  مدش  ناریح  وا  باوج  رد  متسنادیمن ، ار  نآ  لحم  نم  یلو  تساوخ  ار  دوخ  تناما  دمآ و 
ترایز مدش  دهـشم  مزاع  هلفاق  نآ  اب  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  مزاع  ياهلفاق  مدـید  مدـش  جراخ  هناخ  زا  هودـنا  ریحت و 

لحم نالف  رد  ار  تناما  نآ  تفگ  هدـمآ  رفن  کی  مدـید  باوخ  رد  دهـشم  رد  دروآ . مرطاخب  ار  هنیفد  لـحم  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  هدومن 
هدید باوخ  رد  هچنآ  مدوخ  دـندوب  هتفگ  نمب  باوخ  رد  هک  یلحمب  مدرک  یئامنهار  ار  وا  تناما  بحاص  شیپ  متـشگرب  ياهدرک . ناهنپ 

درکیم و لقن  هتـسویپ  ار  نایرج  نیا  درم  نآ  دروآ  نوریب  شدوخ  رهم  نامه  اب  ار  تناما  تفر و  اجنآب  تناما  بحاص  متـشادن . لوبق  مدوب 
- ورم رد  نم  تفگ  یناتـسهق  نسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  اضرلا : رابخا  نویع  دومنیم . مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیزب  بیغرت  ار  مدرم 

ترایز يارب  رـصم  زا  نم  تفگ  تفریم . دوخ  نطوب  تشذـگیم و  ورم  زا  هک  هزمح  مانب  رـصم  یلاها  زا  مدرک  تاقالم  ار  يدرم  مدوب  دور 
يرئاز نم  ریغ  زور  نآ  مدـناوخ  زامن  هدرک  ترایز  دوب  بورغ  کیدزن  مدـش  مرح  دراو  یتقو  مدـش . جراـخ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

برد دراذگب و  مرح  رد  ارم  مدرک ، شهاوخ  ددنبب  ار  برد  دنک و  نوریب  ارم  تساوخ  مرح  مداخ  مدناوخ  هک  ار  اشع  زامن  تشادن  دوجو 
تـشاذگ اج  نامه  ارم  تسب و  ار  برد  مداخ  مرادـن . ندـش  جراخب  جایتحا  نم  ماهدـمآ  يرود  هار  زا  نم  متفگ  مناوخب  زامن  ات  ددـنبب  ار 

دنلب رس  هک  نیمه  منک  یتحارتسا  رصتخم  ات  متـشاذگ  ناوناز  يور  ار  مرـس  هتـسشن  نیمز  يور  مدش  هتـسخ  ات  مدناوخ  زامن  ردقنآ  تفگ 
یناگدنز هبرک  هراز  نّمع  هَّللا  جرفی  هتیؤرب  اربق  يری  نا  هّرس  نم  هدش : هتشون  رعش  ود  نیا  ذغاک  کی  يور  وربور ، راوید  رد  مدید  مدومن 
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لوغـشم هدرک  تکرح  ياج  زا  تفگ  هبجتنم  هَّللا  یبن  نم  ۀلالـس  هنکـسأ  هَّللا  ناربقلا  اذ  تأیلف   295 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
دوبن مدوب  هدـید  راوید  يور  هچنآ  متـشادرب  رـس  یتقو  متـشاذگ  ناوناز  يور  رـس  متـسشن و  لبق  هبترم  لـثم  زاـب  هاگرحـس  اـت  مدـش  زاـمن 

. مدش جراخ  مرح  زا  دـندرک  زاب  ار  برد  دـش  حبـص  ناذا  دـشاب  هدـش  هتـشون  هزات  هکنیا  لثم  دوب  بوطرم  رت و  زونه  مدـید  هک  ياهتـشون 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باوخ  رد  ناراکوکین  زا  يدرم  تفگ  لدعم  يرـصن  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  اضرلا : رابخا  نویع 

دندمآ نم  شیپ  مومسم  منادنزرف  زا  یضعب  دومرف  مرکا  ربمغیپ  مورب  تدالوا  زا  کیمادک  ترایزب  هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع : هدید  ار  ملس 
ياههاگترایز هلصاف  اب  تفگ  ای   ) دنراد مه  زا  هک  ياهلصاف  اب  منک  ترایز  ار  اهنآ  زا  کیمادک  مدرکضرع  افج . ریشمش  اب  دیهش  یضعب  و 

یلص وگب : دومرف  تسا  اضر  ترضح  ناتروظنم  متفگ  هدش ، نفد  تبرغ  راید  رد  دنرتکیدزن و  وتب  مادک  ره  دومرف  دراد » مه  زا  هک  ناشیا 
هَّللا دـبع  نب  دّـمحم  رمع و  وبا  نویع : درک . رارکت  هبترم  هس  هلآ ) و   ) هیلع هَّللا  یلـص  وـگب : هلآ ) و   ) هیلع هَّللا  یلـص  وـگب : هلآ ) و   ) هیلع هَّللا 

زا یکی  دـندمآ  اراخبب  دـمحا  نب  رـصن  ریما  يارب  نیطالـس  زا  یکی  فرط  زا  یماغیپ  اب  ير  زا  رفن  ود  تفگ  دوب  ناقون  مکاـح  هک  یمکح 
يزار درم  اما  تیب  لها  نمـشد  یبصاـن و  ینعی  دوب  مق  رد  دوخ  یلبق  بهذـم  ياراد  یمق  درم  دوب  مق  یلاـها  زا  يرگید  ير و  لـها  اـهنآ 

دعب میورب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیزب  لوا  تسا ، بوخ  تفگ  دوـخ  یمق  قـیفرب  يزار  درم  دندیـسر  هک  روباـشین  هب  دوـب  هعیش 
زا لبق  يرگید  راکب  ام  تسین  حیحـص  میربب  اراخب  هب  ناسارخ  ریما  يارب  یماغیپ  هک  هدومن  رومأم  ار  ام  ناطلـس  تفگ : یمق  اراخب . بناجب 

ترایزب تفگ  یمقب  يزار  درم  دندیـسر  سوطب  ات  دنتـشگرب  دـنداد  ماجنا  ار  تیرومأم  دـنتفر و  اراخب  بناجب  میزادرپب . تیرومأم  ماـجنا 
دنتسه و ربجب  لئاق  هک  تنس  لها  زا  یصوصخم  هورگ   » هئجرم بهذم  اب  ير  زا  نم  تفگ  باوج  رد  يوریمن ؟ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

لئاسو بابسا و  يزار  درم   296 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  مدرگرب . یـضفار  بهذم  اب  یهاوخیم  تیب » لها  نمـشد 
دیراذگب و مرح  رد  اهنت  ارم  بشما  تفگ  مرح  مادخب  تفر ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مرح  بناجب  هدش  یغالا  راوس  درپس و  واب  ار  دوخ 
ره مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رس  يالاب  دعب  مدرک  ترایز  متسب و  ار  اهرد  مدش و  مرح  دراو  تفگ  دندرک . لوبق  دیراپسب  نمب  ار  اهدیلک 
نم هک  يروـط  ناـمه  دـیآیم  نآرق  تئارق  يادـص  مدـش  هجوـتم  نآ . لوا  زا  نآرق  ندـناوخب  مدرک  عورـش  مدـناوخ  زاـمن  متـسناوت  هـچ 

ندـناوخب عورـش  زاب  لوا  ياجب  متـشگرب  مدـیدن  ار  سک  چـیه  مدومن  وجتـسج  ار  مرح  فارطا  مامت  مدرک و  عطق  ار  دوخ  زامن  مناوخیم ،
َمْوَی مدناوخ . ار  هیآ  نیا  میرم و  هروس  رخآب  مدیـسر  هرخالاب  ات  مدـناوخیم  نم  هک  يروط  نامه  مدینـش  ار  ادـص  نامه  لوا  زا  مدرک  نآرق 
موی مدینش  نینچ  ار  نآرق  توالت  يادص  ربق  نورد  زا  عقوم  نیا  رد  ًادْرِو . َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو  ًاْدفَو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن 

ناقونب هک  حبـص  ادرف  درک . متخ  زین  ادص  نآ  مدناوخ  مامت  ار  نآرق  ادرو  منهج  یلا  نومرجملا  قاسی  ادفو و  نمحرلا  یلا  نوقتملا  رـشحی 
غارس میاهدیدن و  ام  اما  تسا  تسرد  ینعم  ظفل و  رظن  زا  دنتفگ  مدرک  وجتسج  روکذم  وحنب  هیآ  نآ  تئارقب  عجار  نآرق  نایراق  زا  مدمآ 

موی هدناوخ : نینچ  ار  هیآ  نیا  یسک  هچ  متفگ : مدیسرپ  زین  روباشین  يراق  رفن  کی  زا  مدمآ  روباشین  هب  دشاب . هدناوخ  نینچ  یسک  میرادن 
هداتفا یقافتا  متفگ : ياهتخومآ  ار  تئارق  زرط  نیا  اجک  زا  وت  تفگ  ادرو . منهج  یلا  نومرجملا  قاسی  ادفو و  نمحرلا  یلا  نوقتملا  رشحی 
تئارق نیا  زا  هک  تسیچ  ناـیرج  دیـسرپ  دـعب  تیب . لـها  تیاور  زا  تسا  مرکا  ربـمغیپ  تئارق  نیا  تفگ : تسیک . تئارق  ممهفب  دـیاب  هک 

اب خلب  زا  يدرم  تفگ  يوره  هَّللا  دـبع  یبا  نب  دّـمحم  نسحلا  وبا  نویع : دـش . فشک  میارب  تئارق  هشیر  مداد . حرـش  ار  نایرج  يدیـسرپ .
رـس فرط  اقآ  ترایز ، زا  سپ  دمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایزب   297 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوخ  مالغ 

بحاص دندرک  ینالوط  ياهدجس  هتفر . هدجسب  ود  ره  زامن  زا  سپ  دنداتـسیا  زامنب  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ياپ  تمـس  مالغ  كرابم و 
ارت يراد  لیم  تفگ : شبحاص  دیئامرفیم . هچ  تفگ : هتـشادرب  رـس  مالغ  هدز  ادـص  ار  وا  تشادرب . هدجـس  زا  رـس  دوخ  مالغ  زا  لبق  مالغ 

مدروآرد وت  جاودزاب  ار  وا  تسا  دازآ  ادخ  هار  رد  زین  خـلب  رد  سک  هنالف  مزینک  يدازآ و  ادـخ  هار  رد  وت  تفگ  يرآ . تفگ : منک . دازآ 
دالوا دالوا  دالوا و  رفن و  ود  امـش  رب  فقو  تسا  نم  کلم  هک  اج  نالف  غاب  متـسه و  تخادرپ  دهعتم  مدوخ  غلبم  نالف  ار  دـقع  نیا  رهم  و 

مسق و ادخب  تفگ  هدرک  هیرگب  عورش  مالغ  مریگیم . دهاش  هاوگ و  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  نیا  دشاب و  امـش  زا  یلـسن  هک  یتقو  ات  مدرک  امش 
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. منیبیم تعرس  نیاب  ار  اهزاین  اهاعد و  نآ  ندش  باجتسم  نونکا  متساوخن  يزیچ  اهتجاح  نیمه  زج  هدجس  رد  هک  دنگوس  ماما  نیمهب 
هک مدش  دیدش  يرامیب  کیب  التبم  نم  هک  درک  لقن  يروباشین  نذؤم  رصن  وبا  تفگ : يذاعم  دمحا  نب  دّمحم  یلع  وبا  اضرلا : رابخا  نویع 

رورس نآ  ربق  رانک  دنوادخ  زا  مورب و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایزب  هک  تشذگ  ملدب  منزب . فرح  متـسناوتیمن  رگید  دمآ  دنب  منابز 
مدـش و راپـسهر  دهـشم  بناجب  هدـش  غالا  راوس  دوش . زاب  منابز  مباـی و  تاـجن  يراـتفرگ  نیا  زا  اـت  مهد  رارق  عیفـش  ار  ناـشیا  مهاوخب و 
ار بانج  نآ  عرضت  اعد و  رد  متفر  هدجسب  هدناوخ و  زامن  تعکر  ود  ماما  كرابم  رـس  رانک  مدرک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
هک مدید  نینچ  باوخ  رد  متفر  باوخب  هدجـس  نامه  رد  دوش . زاب  منابز  دـشخب و  تاجن  يرامیب  نیا  زا  ارم  دـنوادخ  هک  مداد  رارق  عیفش 

روطچ متفگ  هراشا  اب  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ال  وگب : رصن  وبا  تفگ : هدش  کیدزن  نمب  دیدرگ  جراخ  ربق  زا  نوگمدنگ  يدرمریپ  دش و  هتفاکـش  ربق 
اَّلِإ َهلِإ  ال  وگب : یئادخ  تردـق  رکنم   298 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  هدمآ  دنب  منابز  میوگب 
دنب رگید  دـش و  زاب  منابز  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ال  متفگیم : هک  یلاح  رد  متـشگرب  لزنمب  هداـیپ  ياـپ  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ـال  متفگ : دـش . زاـب  مناـبز  ُهَّللا .*
مرح زا  رتدنلب  دابانس  تفرگ و  ارف  ار  دابانس  لیس  يزور  هک  مدینش  نذؤم  رصن  وبا  زا  تفگ  يذاعم  دمحا  نب  دّمحم  یلع  وبا  نویع : دماین .

دمآ و الاب  ادخ  تردقب  نیمز  دربب  ار  مرح  لیس  هک  میدیسرت  ام  دیـسر  مرح  کیدزن  رب  ات  دمآ  لیـس  نیا  دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
رد تفگ : يروباشین  یئانـس  دـمحا  نب  دّـمحم  نویع : دـشن . مرح  لخاد  نآ  زا  ياهرذ  دـش  دراو  هیحان  نیا  يـالاب  رد  یتاـنق  لـخاد  لـیس 

ءارو ام  رد  تسا  يرهـش   ) متفر وا  اب  نایناغـص  اـت  تشاد  فطل  نمب  یلیخ  فورعم  رادهپـس  مدوب  یناغـص  یلع  وبا  رـصن  وبا  ریما  تمدـخ 
درپس ياهسیک  نمب  زور  کی  دنکیم . مارتحا  دراد و  تبحم  فطل و  نمب  تبـسن  ریما  هکنیا  زا  دندربیم  کشر  نم  رب  ریما  ناهارمه  رهنلا )

یلحم نآ  رد  متـسشن  مدش . جراخ  وا  شیپ  زا  مهدب  هنازخب  لیوحت  ار  هسیک  داد  روتـسد  درک و  رهم  ار  نآ  دوب  مهرد  رازه  هس  نآ  رد  هک 
هجوتم چیه  نم  دندیدزد  ار  هسیک  دوخ . راک  دروم  رد  مدرک  تبحصب  عورش  مدرم  اب  مدراذگ  دوخ  ولج  ار  هسیک  دنتسشنیم و  نانابرد  هک 

هـسیک ندید  زا  نیرـضاح  همه  تسین  هسیک  مدید  یتقو  دوب  هتـسشن  اج  نامه  رد  هک  تشاد  شات  خلطخ  مانب  یمالغ  رـصن  وبا  ریما  مدشن .
دنتسه منمشد  اهنآ  متسنادیم  نم  تسا . غورد  ینزیم  هک  فرح  نیا  میدیدن  ياهسیک  ام  يدوب  هتشاذگن  اجنیا  يزیچ  وت  دنتفگ  هدش  رکنم 

مدش ریحتم  نادرگرـس و  دیامن  مهتم  ارم  ادابم  هکنیا  سرت  زا  میوگب  یناغـص  رـصن  وبا  ریماب  ار  نایرج  متـساوخن  دنربیم . کشر  نم  رب  و 
ترایز دربیم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مرحب  هانپ  درکیم  نوزحم  ار  وا  ینایرج  دشیم و  راتفرگ  تقو  ره  مردپ  هتـشادرب ، هک  متـسنادیمن 

هیلع اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  دشیم . فرطرب  شهودنا  یتحاران و  تساوخیم  بانج  نآ  ربق  رانک  ار  دوخ  تجاح  دنوادخ  زا  درکیم و 
یمالغ متفگ : يراد  راک  هچ  تفگ  مراد . يراک  اجنآ  مورب  سوطب  یئامرفیم  هزاجا  متفگ  هتفر  رـصن  وبا  ریما  شیپ  ادرف   299 ص : مالسلا ،
هتخانـش تنایخب  اـم  شیپ  شاـب  بظاوم  تفگ : دـشاب . هتـشادرب  وا  منکیم  لاـیخ  ماهدرک  مگ  ار  لوپ  هسیک  نم  هدرک  رارف  متـشاد  یـسوط 
مدماین زور  لهچ  ات  رگا  متفگ : يدمآ  رید  وت  رگا  دوشیم  هسیک  نماض  یسک  هچ  تفگ  یعضو . نینچ  زا  مربیم  هانپ  ادخب  متفگ  يوشن .

لزنم داد . هزاـجا  دریگب . نم  زا  مراد  سوـط  رد  هچ  ره  یعازخ  نسحلا  وـبا  هب  سیوـنب  تسا  امـش  راـیتخا  رد  مراد  یچ  ره  کـلم  لزنم و 
مدرک تساوخرد  ادخ  زا  ماما  كرابم  رـس  الاب  رد  هدومن  ترایز  مدیـسر  سدقم  دهـشمب  هرخالاب  ات  مدرکیم  هیارک  يراوس  هلیـسو  لزنمب 

تتجاح ادخ  نک  تکرح  دومرف  مدید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باوخ  رد  درب  مباوخ  دنک . رادربخ  هسیک  لحم  زا  ارم 
هَّللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  درب  مباوخ  هبترم  ود  مدومن  اعد  مدرک و  زامنب  عورـش  زاب  مدومن  وضو  دـیدجت  هدرک  تکرح  ياـج  زا  دروآرب ، ار 

اب تسا  اج  نامه  هسیک  هدرک  نفد  شاهناخ  قاجا  ریز  رد  هدـیدزد و  شاـت  خـلطخ  ار  هسیک  دومرف  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
جراخ هَّلل  دمحلا  تفگ  دروآرب  ار  متجاح  ادخ  متفگ : مدش  دراو  یتقو  مدیسر  رصن  وبا  شیپ  رارق ، زا  لبق  زور  هس  یناغـص . رـصن  وبا  رهم 
متفگ يدـیمهف  اجک  زا  دیـسرپ  تسا  شات  خـلطخ  شیپ  هسیک  متفگ  تساجک . هسیک  تفگ  متـشگرب  هبترم  ود  مداد  رییغت  ار  مسابل  هدـش 
هزرلب رصن  وبا  ریما  ندب  فرح  نیا  زا  دومرف . نمب  باوخ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ربق  رانک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

نیرتزیزع خلطخ  درک . راکنا  تسا ، اجک  يدیدزد  درم  نیا  ولج  زا  هک  ياهسیک  تفگ  واب  دننک . رـضاح  ار  شات  خـلطخ  داد  روتـسد  داتفا 
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. اجک دیسرپ  رصن  وبا  هدرک . ناهنپ  ار  هسیک  اجک  هدومرف  نمب  مرکا  ربمغیپ  نزن  ار  وا  متفگ : نم  دنتسب . بوچب  ار  وا  دوب . رـصن  وبا  نامالغ 
ار دامتعا  دروم  یصخش  ریما  رهم  اب  روط   300 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  نامه - هدرک  نفد  قاجا  ریز  هناخ  رد  متفگ 

رـصن وـبا  وـلج  هدروآ  ریما  رهم  اـب  ار  هسیک  تفر  خـلطخ  لزنم  بناـجب  درم  نآ  دـننک . رفح  ار  لـحم  ناـمه  داد  روتـسد  داتـسرف  وا  لزنمب 
وتب رتشیب  نیا  زا  دعب  متـسنادیمن  الاح  ات  ارت  تیعقوم  ماقم و  رـصن  وبا  تفگ : نمب  داتفا ، دوخ  رهم  هسیکب و  ریما  مشچ  هک  نیمه  تشاذـگ .
ارت يراد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دصق  هک  یتفگیم  نمب  رگا  تشاد  مهاوخ  نارگید  رب  مدقم  ارت  میامنیم و  تبحم  فطل و 

دنیامن و يزوتهنیک  دنرب و  کشر  نم  رب  اهکرت  نیا  مدیسرت  نایرج  نیا  زا  دعب  نم ، مدرکیم . شیوخ  صوصخم  ياهبسا  زا  یکی  رب  راوس 
ار لغش  نامه  زین  نونکا  مه  مدش  یشورف  هاک  لوغشم  هتفرگ  یناکد  کی  متفر  روباشین  هب  متساوخ و  هزاجا  ریما  زا  دننارتسگب  یماد  میارب 

وبا ارم  تفگیم  مدینـش  یبـتع  رفعج  یبا  تسود  يزار  مکاـح  زا  تفگ : یطیلـس  لیعامـسا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  لـضفلا  وبا  نویع : مراد .
تفگ مورب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  متـساوخ  هزاجا  هبنـشجنپ  زور  قازرلا  دبع  نب  روصنم  وبا  شیپ  داتـسرف  کیپ  ناونعب  رفعج 

مـشوخ اـضر  ترـضح  مرح  ناـیفارطا  زا  یناوج  رد  نم  نک . شوگ  میوگیم . تیارب  باـنج  نآ  تراـیز  اـضر و  ترـضح  هراـب  رد  هچنآ 
«1  » گنلپزوی متفر  راکـشب  زور  کی  متفرگیم : ار  اهنآ  لـئاسو  اـهلوپ و  ساـبل و  مدرکیم  رازآ  هار  رد  ار  ترـضح  نآ  نارئاز  دـمآیمن و 
تفرن و ولج  گـنلپزوی  دینابـسچ . دجـسم  راویدـب  ار  دوخ  وهآ  هرخـالاب  اـت  درک  بیقعت  وهآ  زا  مداتـسرف  یئوهآ  یپ  زا  ار  دوخ  يراـکش 

هاـنپ هک  نیمه  درکیم  بیقعت  وا  زا  تفرگیم  هلـصاف  راوید  زا  وهآ  یتـقو  تفاـین  ناـکما  دورب  ولج  میدرک  شـشوک  هچ  ره  دـشن  کـیدزن 
نیا متفگ  رصن  وبا  هب  متفر  نامتخاس  نوردب  وا  یپ  زا  نم  دش  دجسم  ياههفرغ  زا  یکی  لخاد  هرخالاب  داتـسیایم . دروآیم  دجـسم  رادیدب 

هلضف متفر  هرجح   301 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نامه  لخاد  مدیدن  نم  تفگ  دش  لخاد  نالا  هک  تفر  اجک  وهآ 
يراک اهنآب  یکین  کمک و  زج  منکن و  تیذا  ار  راوز  رگید  هک  متـسب  نامیپ  دـنوادخ  اـب  مدـیدن . ار  وهآ  دوخ  یلو  دوب  وا  لوب  رثا  وهآ و 

متـساوخیم ار  دوخ  تجاح  دـنوادخ  زا  ترایز  زا  سپ  مدربیم  هانپ  مرحب  درکیم  دـمآ  شیپ  میارب  يراـتفرگ  کـی  تقو  ره  میاـمنن ، رگید 
رـسپ مدمآ و  مرحب  زاب  دش  هتـشک  غولب  زا  سپ  درک  فطل  يرـسپ  دنک . تیانع  نمب  يرـسپ  متـساوخ  دنوادخ  زا  دـشیم . هدروآرب  متجاح 
هضور زا  نم  يارب  هک  تسیاهبرجت  نیا  هدومن  فطل  ماهتساوخ  ادخ  زا  مرح  نیا  رد  هچ  ره  درک  تیانع  نمب  متـساوخ  دنوادخ  زا  يرگید 
هیومح ناسارخ  رادهپس  اورنامرف و  تفگ : یطیلس  لضفلا  یبا  نب  دّمحم  بیطلا  وبا  نویع : هدش . لصاح  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هرونم 

هک دوب  هداد  روتسد  دنک  يریگربخ  لیقع  باب  نارادهپس  زا  ات  تفر  دیز  نب  نیسح  نادیم  فرطب  دش و  جراخ  هناخ  زا  روباشین  رد  يزور 
تشگزاب زا  سپ  مدرگرب . نم  ات  ربب  هناخب  ار  وا  ورب و  درم  نیا  یپ  زا  تفگ  دوخ  مالغب  تشذگ  يدرمب  عقوم  نیا  رد  دنزاسب  یناتـسرامیب 

برد تفگ  تسا . اجک  درم  نآ  تفگ  دوخ  مالغب  دناشن ، هرفس  رس  رب  دنتشاد  روضح  هک  ار  یناهدنامرف  نارادهپـس و  هناخب ، هیومح  ریما 
درم نآب  ندروخ  اذغ  زا  سپ  دنیـشنب  هرفـس  رـس  دزیرب و  بآ  شتـسد  يور  داد  روتـسد  دش  دراو  یتقو  دوش  دراو  وگب  تفگ  تسا . هناخ 
کی اب  دنهدب  واب  مهرد  رازه  درک  رما  هن . داد  باوج  يراد  لوپ  تفگ  دـنهدب . واب  یغالا  داد  روتـسد  هن  داد : باوج  يراد  غالا  وت  تفگ 
اهنآب هدرک  ناهدنامرف  بناجب  ور  هیومح  ریما  عقوم  نیا  رد  دندروآ . ار  همه  تفگ ، هک  یمزاول  ریاس  هرفـس و  کی  اب  يزوخ  لاوج  تفج 

هراپ هنهک و  یئاهـسابل  اب  مدوب  هتفر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایزب  یناوج  رد  نم  تفگ  هن . دـنتفگ  تسیک : درم  نیا  دـینادیم  تفگ 
ياورنامرف ارم  مدومن   302 ص : مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  تساوخرد  ادـخ  زا  مدرکیم و  اعد  مدـید  اجنآ  ار  درم  نیمه 

ارم ياعد  دنوادخ  منیبیم  هک  نونکا  تساوخیم  مداد  واب  هک  اهزیچ  نیمه  دنوادخ  زا  دنکیم و  اعد  مه  صخـش  نیا  مدـید  دـنک  ناسارخ 
. دروم کی  رد  منک  صاصق  وا  زا  دیاب  یلو  نم  هلیسوب  دوش  باجتسم  مه  درم  نیا  ياعد  متـساوخ  اضر  ترـضح  تکربب  دومن  باجتـسم 
وا مشچب  میامنیم  ادخ  زا  یگرزب  تساوخرد  هک  دینـش  دید و  هراپ  هنهک و  ياهـسابل  نآ  اب  ارم  یتقو  درم  نیا  تفگ  دروم . هچ  رد  دنتفگ :

: دنتفگ ناهدنامرف  ینکیم . ار  يرادهپـس  ناسارخ و  یئاورنامرف  يوزرآ  عضو  رـس و  نیا  اب  وت  تفگ  هدز  نمب  دـگل  کی  مدـمآ  کچوک 
ترضح ترایزب  نآ  زا  سپ  هیومح  منکیم . ار  راک  نیمه  تفگ  یشاب . هدرک  لیمکت  ار  فطل  یکین و  ات  نک  شلالح  شخبب و  ار  وا  ریما 
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دروآ و دوخ  رـصقب  ار  وا  ناگرگ و  رد  شردپ  ندش  هتـشک  زا  سپ  دروآ  رد  يولع  دیز  نب  دّـمحم  جاودزاب  ار  دوخ  رتخد  تفریم و  اضر 
نیسحلا وبا  یتقو  دوب . مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ماقمب  نافرع  هطساوب  اهتمدخ  نیا  مامت  تشاذگ  وا  رایتخا  رد  تشاد  هچ  ره 

هیومح داتـسرف  اراخب  هب  تفرگ و  ار  وا  هفیلخ  دندرک  تعیب  وا  اب  روباشین  رد  رفن  رازه  تسیب  درک و  مایق  هَّللا  همحر  يولع  دایز  نب  دّـمحم 
ینک یگدیـسر  اهنآب  دیاب  دنتـسه  هنـسرگ  دنربمغیپ و  دالوا  اهنیا  تفگ  ناسارخ  ریماب  تشادرب  وا  ياپ  تسد و  زا  دنب  دـش و  اراخب  لخاد 

روباشینب نک و  شدازآ  هدب و  رارق  هنایهام  کی  وا  يارب  دننزب  فرط  نآ  فرط و  نیا  یگدنز  مزاول  نارذـگ و  لابندـب  دـنوشن  جاتحم  هک 
: نویع دش . مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تکربب  اهنیا  مامت  دـنداد  رارق  هنایهام  تاداس  يارب  اراخب  رد  هک  دـش  بجوم  راک  نیمه  نادرگرب 

كرت يدرم  متفر  سوط  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایزب  تفگ  دوب  ثیدح  لها  زا  دور و  ورم  مکاح  هک  يدوریب  هَّللا  دبع  نب  رماع 
نم دنزرف  رگا  ایادخ  تفگیم  درکیم  یکرت  نابزب  هثاغتـسا  يراز و  هیرگب و  عورـش  داتـسیا  بانج  نآ  رـس  يالاب  دش و  مرح  دراو  مدید  ار 

یکرت نابزب  نم  امن . مهاگآ   303 ص : مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  یناگدنز  شندرم  زا  هدرم  رگا  نک  لئان  شرادیدب  ارم  تسا  هدنز 
شدوبن دوب و  زا  يربخ  مدرک و  مگ  ار  وا  دابآقاحـسا  گنج  رد  دوب  نم  هارمهب  متـشاد  يرـسپ  تفگ : هدـش . هچ  ارت  متفگ  واب  مدوب  دراو 

اعد ماهدینـش  اریز  موش  ربخ  اب  مدنزرف  زا  مهاوخیم  ادخ  زا  فیرـش  ناکم  نیا  رد  نم  دزیریم  کشا  دوخ  دنزرف  رب  هتـسویپ  شردام  مرادـن 
نآ متشاد  میمصت  میدش  جراخ  مرح  زا  هتفرگ  ار  شتـسد  تخوس  شلاحب  ملد  نم  تسا . باجتـسم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  رانک 

ات نت  رب  ياهنیمـشپ  هماـج  تشاد و  یئاـهطخ  تروص  رد  هک  دـنلب  دـق  يدرم  میدـش  جراـخ  دجـسم  زا  هک  نیمه  دـشاب  نم  ناـمهیم  زور 
شیادیپ درکیم  اعد  مرح  رد  هک  دوب  شدنزرف  نامه  دنتخانـش  ار  رگید  کی  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هدیرپ  داتفا  كرت  درم  نآب  شمـشچ 

ریبک یتقو  درک  گرزب  ارم  یملید  يدرم  مداتفا  ناتسربطب  دابآقاحسا  گنج  زا  سپ  تفگ : يدمآ  اجنیاب  وت  هک  دش  روطچ  مدیسرپ  دنک .
تفگ كرت  درم  دندمآیم . اجنیاب  هک  مدش  هارمه  ياهلفاق  اب  متـشادن  يربخ  اهنآ  زا  نوچ  مدمآ  نوریب  مردام  ردپ و  يوجتـسج  رد  مدـش 
نکاس موشن و  رود  اقآ  نآ  ربق  رانک  زا  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  رگید  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مرح  تیعقوم  ماـقم و  دـش  تباـث  میارب 
بقانم رد  شکاپ . ترتع  یفطصم و  دّمحم  مرکا  ربمایپ  رب  تاولص  مالس و  تسازس ، ار  نیرفآ  ناهج  يادخ  ساپـس  دمح و  مشاب . دهـشم 

رد دعب  دناهدرک  انب  يدجـسم  ار  لحم  نآ  هدناوخ و  زامن  اجنآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا  ورم  رد  هک  درز  دجـسم  ادتبا  دـسیونیم :
هیلع اضر  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دـناهدرک . لقن  لحم  نآب  عجار  یتامارک  هک  هدـش  نفد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  يدـنزرف  اـجنآ 

زا ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یگدنز  حرش  دوخ  ياسران  يهماخ  اب  دومرف  مقفوم  هک  اناوت  دزیا  دحیب  ساپـس   304 ص : مالسلا ،
بنج و ماهشیر  گر و  رد  ات  مراد  اضاقت  نید  سدـقم  نایاوشیپ  دـنمجرا و  یلاوم  سدـق  تحاس  زا  مناسر  نایاپب  راونـالا  راـحب  هعومجم 

هار رد  مشوج  بنج و  كرحت و  تسا  یقاب  یگدـنز  تاـیح و  زا  يرثا  مدوپ  راـت و  رد  شورخ و  شوج و  محراوج  اـضعا و  رد  شوج و 
رگا هک  منادـیم  نوچ  دـننک . هچ  نم  اـب  هدـنیآ  رد  هک  میوگن  نآ  رگید  دـشاب  ناـکاپ  نیا  نمرخ  ینیچهشوـخ  نادـناخ و  نیا  یـسیلهساک 

ار شیوخ  هناتـسآ  ناگزویرد  دنراذگ و  هلاونیب  ار  دوخ  هناشاک  رادـساپ  ناگـس  هک  دـننآ  زا  رتمیرک  اهنآ  دریذـپ  همتاخ  نینچ  میگدـنز 
عیبر قباطم 17 - هام 2536  دنفسا  خیرات 6 - رد  یتایب  هَّللا  بیبح  بناجنیا  طسوت  باتک  نیا  حیحصت  يورسخ  یـسوم - دننادرگ . مورحم 

هک تسا  دیما  دیسر  نایاپب  دشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تداعس  اب  دالیم  اب  فداصم  هک  يرجه  لوالا 1398 
. دتفا لوبق  دروم  شهاگشیپ  رد  زیچان  تمدخ  نیا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
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دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
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. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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