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باتک 16تاصخشم 

16همدقم

رفعج نب  یسوم  ماما  16یناگدنز 

ناکاین 16بسن و 

16ردپ

17ردام

نآ نایرج  لحم و  تدالو و  19خیرات 

20هراشا

تدالو 20نایرج 

اهبقل اههینک و  21مان ،

21هراشا

21اههینک

22اهبقل

لیامش 23لکش و 

يرتشگنا نیگن و  23شقن 

ترضح نآ  رب  تیحت  23تاولص و 

ترضح نآ  24ياعد 

سدقم دوجو  نآ  25زامن 

ترضح نآ  هب  25لسوت 

بانج نآ  25زور 

ترضح یکدوک  رهاظ  هب  نارود  زا  25یتانایرج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


25هراشا

دراد نمشد  ار  نآ  ادخ  هک  26یمان 

دیامن هدجس  داد  روتسد  هلاغزب  26هب 

دومن نایب  هفینحوبا  يارب  ار  یعرش  26مکح 

لزلزتم راوتسا و  26نامیا 

هفینحوبا لاؤس  هب  27باوج 

رفعج نب  یسوم  ماما  تماما  27نارود 

هعیش ناققحم  هاگدید  زا  27تماما 

رفعج نب  یسوم  ترضح  تماما  29تمدم 

دیدرگ لئان  تماما  هب  ینس  هچ  29رد 

رفعج نب  یسوم  ترضح  تماما  رب  هدراو  29صوصن 

؟ دوب نامزمه  ینارگمتس  هچ  اب  ترضح  تماما  29نارود 

29هراشا

یقیناود روصنم  هب  فورعم  هللادبع  30رفعجوبا 

30هراشا

ددرگیم لصاو  كرد  هب  31روصنم 

یسابع 31يدهم 

31هراشا

كدف هرابرد  یسابع  يدهم  اب  ترضح  32نخس 

درک راضحا  دادغب  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  یسابع  33يدهم 

درک رداص  ار  ترضح  لتق  33روتسد 

یسابع 34يداه 

دیشرلا 35نوراه 

35هراشا
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ترضح نآ  تداهش  نوراه و  يرگمتس  نامز  رد  رفعج  نب  یسوم  35ماما 

نآ ببس  دادغب و  هب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  35ندروآ 

رفعج نب  یسوم  ترضح  يریگتسد  39همدقم 

نوراه يراک  39بیرف 

مظاک ماما  40يریگتسد 

قارع يوس  هب  تکرح  يریگتسد و  40یگنوگچ 

نادنز رد  رفعج  نب  41یسوم 

اهنادنز رد  ترضح  42عضو 

42هراشا

یسابع يدهم  42نادنز 

یسابع يداه  42نادنز 

هرصب رد  روصنم  نب  رفعج  نب  یسیع  42نادنز 

42هراشا

تشون همان  نوراه  هب  رفعج  نب  42یسیع 

عیبر نب  لضف  43نادنز 

ییحی نب  لضف  45نادنز 

یعازخ کلام  نب  هللادبع  46نادنز 

مولعمان یصخش  47نادنز 

کهاش نب  يدنس  48نادنز 

اهرازآ 49تیذا و 

49هراشا

داتسرف ترضح  تمدخ  ار  يورابیز  49زینک 

دادیم رارق  هرخسم  ءازهتسا و  دروم  ار  50ترضح 

دنیامن هرخسم  ار  ترضح  داد  50روتسد 
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نوراه 50يراکبیرف 

50هراشا

كدف در  50داهنشیپ 

درک ریبعت  اسراپ  نابهر و  هب  ترضح  51زا 

داد ترضح  هب  هنازوسلد  51مایپ 

میالم دروخرب  مایپ و  مه  52زاب 

شنامز نارگمتس  اب  مظاک  یسوم  ماما  52شور 

نآ ربارب  رد  ترضح  شور  خف و  يهثداح  هب  54ياهراشا 

خف هثداح  رد  ترضح  54شور 

54هراشا

هیقت تاعارم  میالم و  55دروخرب 

زردنا 56دنپ و 

ورردور هناحلسم  ریغ  56هزرابم 

یفخم یناهنپ و  هناحلسم  ریغ  57هزرابم 

تمارک هزجعم و  هار  زا  57ندناسرت 

قالخا مراکم  بقانم و  57لئاضف و 

داشرا 57تیاده و 

دومن تیاده  زاجعا  اب  ار  هللادبع  نب  58نسح 

اسرت درم  نز و  58تیاده 

دومن ییامنهار  ار  يرمع  دوخ  يوکین  قالخا  60اب 

مدرم يراتفرگ  زاین و  61عفر 

61هراشا

داد تاجن  یتسدگنت  زا  ار  يرکب  هللادبع  نب  61دمحم 

دومرف ير  یلاو  هب  ار  درم  نیا  61شرافس 
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تدابع ادخ و  هب  62هجوت 

نایعیش قوقح  زا  63عافد 

ششوک 63راک و 

شناد 63ملع و 

63هراشا

داد ربخ  رامع  نب  قاحسا  ناگدنامزاب  فالتخا  گرم و  ریمضلا و  یف  ام  64زا 

ددرگیم ناریو  دیمحلادبع  نب  میهاربا  لزنم  هک  داد  64ربخ 

بدنج ردارب  گرم  زا  یبیغ  64ربخ 

یلهاکلا ییحی  نب  هللادبع  گرم  زا  یبیغ  65ربخ 

داد ربخ  دوب  هتشادرب  تیاضر  نودب  شرهاوخ  زا  یفوقرقع  بیعش  هک  ییاهرانید  65زا 

تسا یبیغ  ربخ  دنچ  ریز  نایرج  65رد 

تسنادیم ار  اهنابز  66همه 

فلتخم ياهنابز  66نتسناد 

دندوب هدرک  هیده  يو  هب  هچنآ  زا  67رابخا 

تالیخن ندش  عیاض  خلم و  ندمآ  زا  نداد  67ربخ 

داد ربخ  دوب  هتشذگ  صفح  نب  نامیلس  رطاخ  رد  هچنآ  67زا 

داد ربخ  صخش  نیا  ریمضلا  یف  ام  67زا 

لضفم تشذگرد  زا  نداد  67ربخ 

تامارک 68تازجعم و 

68هراشا

تادوجوم ياهنابز  هب  ملع  68عالطا و 

هدرم ندومن  69هدنز 

یتسه ناهج  رد  نوگانوگ  70تافرصت 

دیدیمن ار  وا  یسک  هک  دادیم  ماجنا  70يراک 
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دیچ هویم  نآ  زا  دومن و  زبس  ار  هدش  هدیرب  70تخرد 

ینامسآ ياهدئام  70لوزن 

نادنز رد  ترضح  نآ  يارب  هویم  تخرد  ندییور  همشچ و  ندش  70يراج 

ترضح ربارب  رد  اههدنرد  ندش  70مار 

هاتوک یتدم  رد  دیعب  یتفاسم  70ندومیپ 

نادنز ياهرد  ریجنز و  دنک و  ندش  71زاب 

شتآ نداتفا  راک  زا  شتآ و  رد  72نتفر 

دومن لیدبت  الط  هب  ار  72بآ 

اعد 72تباجتسا 

راصق تاملک  72اههرظانم و 

72اههرظانم

شراوگرزب ردپ  تاروتسد  هرابرد  ترضح  72هرظانم 

هقرفتم تاعوضوم  رد  نوراه  اب  73هرظانم 

نوگانوگ تاعوضوم  رد  نوراه  اب  ترضح  74هرظانم 

نسحلا نب  دمحم  اب  ترضح  75هرظانم 

سابعینب رابرد  تاضقلا  یضاق  فسویوبا  اب  75هرظانم 

هفینحوبا اب  ترضح  76يهرظانم 

یسابع يدهم  اب  ترضح  76هرظانم 

هاتوک نانخس  راصق و  77تاملک 

رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  77تداهش 

تداهش 77خیرات 

تداهش 77لاس 

تداهش 78هام 

هتفه مایا  زا  تداهش  78زور 
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تداهش 78ببس 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  78هشقن 

78هراشا

ترضح لتق  يارب  روصنم  78هشقن 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  يارب  یسابع  يدهم  78هشقن 

ترضح نتشک  رب  یسابع  يداه  78میمصت 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  يارب  نوراه  ررکم  78ياههشقن 

79هراشا

ترضح نتشک  يارب  یعمج  نداد  79نیرمت 

دناسر لتق  هب  ار  ماما  داد  تیرومأم  قیشر  شمالغ  79هب 

داتسرف ترضح  نتشک  يارب  دولآرهز  79بطر 

دنروخب ار  وا  ات  داتسرف  اههدنرد  دزن  ار  80ترضح 

اههدرب هلیسو  هب  ترضح  لتق  80هشقن 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  80يهوحن 

80هراشا

یسوط خیش  دیفم و  خیش  82تیاور 

تازجعملانویع باتک  83تیاور 

؟ دوب ترضح  دزن  یصخش  هچ  تداهش  تقو  83رد 

تداهش زا  دعب  84تانایرج 

ترضح هب  تراسج  هزانج و  86عییشت 

رفعج نب  یسوم  ترضح  86دالوا 

86هراشا

مظاک ماما  دالوا  هرامش  87ددع و 

ترضح 87نارسپ 
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اضرلا یسوم  نب  87یلع 

رفعج نب  یسوم  نب  87میهاربا 

رفعج نب  یسوم  نب  88سابع 

رفعج نب  یسوم  نب  88مساق 

مظاکلا یسوم  نب  89لیعامسا 

زاریش رد  نوفدم  غارچ ، هاش  هب  فورعم  یسوم  نب  89دمحا 

89هراشا

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  89گنج و 

غارچ هاش  دسج  ندش  90ادیپ 

یسوم نب  90دمحم 

90هراشا

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  هلفاق  91تکرح 

یسوم نب  دمحم  یسوم و  نب  دمحا  92ردام 

مظاکلا یسوم  نب  92نیسح 

مظاکلا یسوم  نب  93ةزمح 

رفعج نب  یسوم  نب  93هللادبع 

رفعج هدازماما  نسح و  94هدازماما 

ترضح 94نارتخد 

دمحا 94ما 

یسوم تنب  95همیکح 

رفعج نب  یسوم  تنب  هموصعم  همطاف  96ترضح 

96هراشا

تدالو 96خیرات 

بقانم 96لئاضف و 
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مق هب  هموصعم  همطاف  ترضح  ندروآ  فیرشت  97تلع 

مق هب  ترضح  نآ  دورو  97خیرات 

هردخم نآ  نفد  نایرج  هموصعم و  همطاف  ترضح  تلحر  97خیرات 

رفعج نب  یسوم  ترضح  98باحصا 

98هراشا

دومحمیبا نب  98میهاربا 

دیمحلادبع نب  98میهاربا 

ینامیلا رمع  نب  98میهاربا 

نامیلس نب  99دمحا 

ینوکس یلوم  یطنزبلا  رصنیبا  نب  دمحم  نب  99دمحا 

یمقلا دمحم  نب  100نیسح 

بان نامثع  نب  100دامح 

ینهج یسیع  نب  100دامح 

یبرز نب  101دواد 

نامیلس نب  101دواد 

یسرن 101دیز 

يرعشالا صوحا  نب  دعس  نب  101دعس 

یلجب ییحی  نب  101ناوفص 

یلجبلا جاجحلا  نب  102نامحرلادبع 

یفوک یلجب  بدنج  نب  102هللادبع 

یفوک یلجب  هریغم  نب  102هللادبع 

یلهاکلا ییحی  نب  103هللادبع 

لوحالا 103نامثع 

نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  103یلع 
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يدادغب یسوم  نب  نیطقی  نب  104یلع 

طانحلا 106ینثم 

مکحلا نب  106ماشه 

یقیلاوج ملاس  نب  106ماشه 

ینزام نامیلس  نب  107ییحی 

رفعج نب  یسوم  ترضح  مرح  هاگراب و  هبق و  نفد و  108لحم 

108هراشا

نیمظاک ییایفارغج  108خیرات 

108هراشا

نیتسخن 109يانب 

مود 109يانب 

موس 109يانب 

رهطم 109قودنص 

نیمظاک قودنص  110يراکمتاخ 

رهطم 110حیرض 

هرونم 110هضور 

رهطم 110قاور 

111نحص

نحص 111ياهرد 

113راعشا

تدالو حدم و  113راعشا 

تیالو 113رطع 

113جئاوحلاباب

جئاوحلاباب 114دالیم 
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( یئاضر نیسحلادبع  دیس   ) 114جئاوحلاباب

هضور تبیصم و  114راعشا 

نادنز 114جنک 

اضر 114يرود 

114یعابر

ردام زا  114يوریپ 

115یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  128هرابرد 
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مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

 - 1334 سابع ، یتشد ، ینایجاح  هسانشرس : 
. یتشدینایجاح سابع  فیلات  مالسلاامهیلع / رفعجنبیسوم  ترضح  جئاوحلاباب  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 مالسا ، دوعوم  مق : رشن :  تاصخشم 
272 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر : 978-964-2796-32-8  35000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  272 ؛  - 271 ص . همانباتک : تشاددای : 
183ق  - 128 متفه ، ماما  ع ،) ، ) رفعج نبیسوم  عوضوم : 

BP46/ح16ز9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/956 ییوید :  يدنب  هدر 

1697708 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ۀجحلا نیضرالا  یف  هللا  ۀیقب  امیس  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رفص هام  مهن  زور  حبص  دعب ، اما  نیدلا . موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  نسحلا  نب 

نایاپ ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم   » باتک نتـشون  یـسمش  يرجه  لاس 1385  هام  دنفسا  متـشه  اب  ربارب  يرمق  يرجه   1428
يرصتخم مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب ، متفه ، ماما  یناگدنز  نوماریپ  متفرگ  میمـصت  زور  نیمه  رـصع  تفریذپ ،

يرجه لاس 1428  رفـص  هام  مهن  هبنـش ، هس  زور  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس  میامنیم . زاـغآ  ار  هتـشون  نیا  ناـنم  يادـخ  يراـی  هب  مسیونب 
هحفص 12 ] یتشد [  ینایجاح  سابع  یسمش  يرجه  لاس 1385  هام  دنفسا  متشه  اب  ربارب  يرمق 

رفعج نب  یسوم  ماما  یناگدنز 

ناکاین بسن و 

ردپ

بعک نب  ةرم  نب  بالک  نب  یصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  بلاطیبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج 
ترـضح ناندع . نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀـمیزخ  نب  ۀـنانک  نب  رـضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب 

يو يهمرکم  يهدـج  وس  کـی  زا  دراد . باـستنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  فرط  ود  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
مه هب  مالسلاهیلع  بلطملادبع  رد  رگید  يوس  زا  دشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

مالـسلاهیلع هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  ات  نانآ  زا  کی  چیه  دناهدوب و  تسرپادخ  دحوم و  همه  ترـضح  ناکاین  دـنروخیم . دـنویپ 
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باتک زا  هرس  سدق  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا . هعیـش  تادقتعم  زا  نیا  دناهدوب و  رود  كرـش  یگدولآ  زا  دناهدیتسرپن و  تب  هاگ  چیه 
هللادبع و هیبأ  یلا  مدآ  نم  نوملـسم  مهنأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ءابآ  یف  انداقتعا  : » هدومن لقن  نینچ  هللا  همحر  قودص  دئاقع 

هللا یلـص  یبنلا  لاق  ۀملـسم و  تناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ما  فانم  دبع  نب  بهو  تنب  ۀـنمآ  املـسم و  ناک  بلاطابأ  نأ 
هیـصو ناک  بلاطوبأ  ۀجح و  ناک  بلطملادبع  نأ  يور  دق  و  مدآ . ندل  نم  حافـس  نم  جرخأ  مل  حاکن و  نم  تجرخ  ملـس : هلآ و  هیلع و 

همه هللادبع  شردـپ  ات  مدآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناردـپ  هک  تسا  نیا  هعیـش  ام  داقتعا  [ » هحفـص 13 [ . ] 1 «. ] مالسلاهیلع
هدوب و ناملسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردام  فانم  دبع  نب  بهو  تنب  هنمآ  دوب و  ناملـسم  بلاطوبا  دناهدوب و  ناملـسم 

یگدولآ زا  ماهدرک و  ادیپ  دوجو  یعرش  جاودزا  قیرط  زا  هللادبع  مردپ  ات  مدآ  ترضح  زا  نم  هدومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
وا یـصو  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  ترـضح  هدوب و  اوشیپ  تجح و  شدوخ  نامز  رد  بلطملادـبع  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  و  مرود . هب  انز 
لک لوسرلا و  يدلاو  نأ  یلع  مهیلع  هللا  ناوضر  ۀـیمامالا  تقفتا  : » دـیوگیم نینچ  هرـس  سدـق  یـسلجم  موحرم  نآ  زا  سپ  تسا .» هدوب 

رهظی مل  مهـضعب  لعل  نیموصعم و  ءایـصوأ  وأ  نیلـسرم  ءایبنأ  اما  نیقیدـصلا ، نم  اوناک  لب  نیملـسم  اوناـک  مالـسلاهیلع  مدآ  یلا  هدادـجأ 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ردام  ردپ و  هک  دنراد  قافتا  يرـشع  انثا  يهعیـش  [ . » 2 «. ] ۀینید ۀحلصمل  وأ  ۀیقتل  مالـسالا 

دیاش دناهدوب ، نیموصعم  يایـصوا  ای  لسرم  ناربمایپ  ای  ناقیدص  زا  هکلب  دناهدوب ، ناملـسم  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  ات  شدادجا  يهمه 
هتشاد طابترا  نید  هب  هک  یتحلصم  رطاخ  هب  ای  سرت و  هیقت و  يور  زا  ای  تهج : ود  زا  یکی  يارب  دناهدومنن  مالسا  راهظا  ناشیا  زا  یـضعب 

ریـسفت رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  دناهدوب  ناربمایپ  زا  ترـضح  دادجا  يهمه  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتایاور  زا  و  تسا .
يذلا : ) دومرف ترـضح  هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  [ 3 ( ] نیدجاسلا یف  کبلقت  و  موقت -  نیح  كاری  يذـلا   ) يهفیرـش يهیآ 

مایق توبن  هب  یتقو  هک  ییادخ  نامه  [ » هحفص 14 [ . ] 4  ] نییبنلا بالصأ  یف  لاق : نیدجاسلا ) یف  کبلقت  و   ) ةوبنلا یف  موقت ) نیح  كاری 
فیرـش ریـسفت  رد  و  ناربماـیپ .» تشپ  بالـصا و  رد  دومرف : دـنیبیم  زین  ناگدـننک  هدجـس  ناـیم  ار  تنتـشگ  دـنیبیم و  ار  وـت  ییاـمنیم 

بلص نم  هجرخأ  یتح  یبن  دعب  یبن  نییبنلا  بالصأ  یف  : » دناهدومرف هک  هدومرف  لقن  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  نیلقثلارون » »
وا هکنیا  ات  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ  هدوب ، ناربمایپ  تشپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  5 ؛ ]  ] مدآ ندل  نم  حافس  ریغ  حاکن  نع  هیبأ 
زا هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  همالع  زین  و  انز .» هار  زا  هن  یعرـش  جاودزا  قیرط  زا  دروآ  نوریب  هللادبع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  بلـص  زا  ار 

مدیـسرپ ار  نیدـجاسلا ) یف  کبلقت  و   ) يانعم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دـنکیم  لقن  دوراجلاوبا  زا  دنـس  رکذ  اـب  دـئاوفلا » زنک   » باـتک
مدآ ندـل  نم  حافـس  ریغ  حاـکن  نم  هیبأ  بلـص  نم  هـجرخأ  یتـح  یبـن  یلا  یبـن  نـم  نییبـنلا  بالـصأ  یف  هـبلقت  يری  : » دوـمرف ترـضح 

بالـصا و رد  مدآ  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتـشگ  دـنیبیم  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  [ . » 6 « ] مالسلاهیلع
و انز .» زا  هن  یعرـش  جاودزا  هار  زا  دروآ  نوریب  هللادـبع  شردـپ  بلـص  زا  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  يربمایپ  هب  يربماـیپ  زا  ناربماـیپ  تشپ 

نآ رد  ترضح  هک  هدومن  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  یتیاور  عیارـشلاللع »  » باتک رد  قودص  موحرم 
«. تسا هدومنن  تباصا  ام  زا  کی  چیه  هب  رفک  يانز  كرش و  تساجن  7 ؛ ]  ] رفکلا حافس  كرشلا و ال  سجن  انبیصی  و ال  : » هدومرف تیاور 
رد ترضح  هک  هدومن  لقن  ار  یتیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دئاوفلازنک »  » باتک زا  یـسلجم  موحرم  و  هحفص 15 ] ] 

نییبنلا نیعأ  نیب  لقتنی  رونلا  کلذ  لاز  امف  : » هدومرف راوگرزب  ود  نآ  ناکاین  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  شیوخ و  تقلخ  اب  طاـبترا 
ناربماـیپ و نامـشچ  ناـیم  روـن  نآ  هتــسویپ  [ . » 8 ...« ] نیفـصن قرتفاـف  بلطملادـبع  بلـص  یلا  ۀـنیطلا  روـنلا و  لـصو  یتـح  نیبـجتنملا  و 

...«. دیدرگ مین  ود  هاگنآ  دیسر  مالسلاهیلع  بلطملادبع  بلص  هب  تنیط  رون و  نآ  ات  دشیم  لقتنم  يرگید  هب  یکی  زا  دوب و  ناگدیزگرب 
ترضح ناکاین  بسن و  یگزیکاپ  نامیا و  میدومن  لقن  هک  یتایاور  زا  [ . 9  ] تسا هدومن  لقن  زین  رضتحملا »  » باتک زا  ار  تیاور  نیمه  و 

دشابیمن . نخس  طسب  هب  يزاین  ردپ  فرط  زا  دیدرگ و  مولعم  حوضو  ینشور و  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم 

ردام
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تسا و يربرب  دعاص  هدیمح  ردپ  دشیم . هتفگ  ةافصم » يهدیمح   » یهاگ و  هیربرب » يهدیمح   » وا هب  هک  هدوب  يدلو  ما  ترـضح  نآ  ردام 
مهدراهچ ص لودـج  رد  دولخلاتانج »  » بحاص و  [ . 10  ] تسا هدوب  ةؤلؤل  هردخم  نآ  يهینک  سلدنا و  لها  زا  هدـیمح  هک  هدـش  هتفگ 

شمان و  سلدـنا »  » مدرم زا  یلوق  هب  و  دـنتفگیم ، هیربرب  هدـیمح  ار  وا  هک  ربرب »  » تیالو يراوج  زا  دوب  ياهیراج  شرداـم  دـیوگیم :  30
تـسا هدومن  لقن  ۀمغلافشک »  » باتک زا  ار  نیمه  یـسلجم  موحرم  و  هحفـص 16 ] تسا [ . حصا  لوا  دوب و  قاحـسا » ما   » شتینک همطاف و 

رد دریگ . رارق  تماما  فرظ  يو  محر  هک  هتـشاد  ار  نآ  تقایل  و  لامک ، تناید و  اب  هدوب  ینز  هدوب  هک  ییاج  ره  زا  هچره و  شمان  [ . 11]
هک دیامنیم  لقن  دنس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  موحرم  - 1 میامنیم : لقن  ناگرزب  زا  يراتفگ  سپـس  یتایاور و  يو  تمظع  تلالج و 
هللا نم  ۀمارک  یلا  تیدا  یتح  اهسرحت  كالمألا  تلاز  ام  بهذلا ، ۀکیبسک  ساندالا  نم  ةافـصم  ةدیمح  : » هدومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

دندومنیم ینابساپ  تسارح و  ار  وا  هکئالم  هتسویپ  الط ، شمش  دننام  تسا  كاپ  یگدولآ  ره  زا  هدیمح  [ . » 12 « ] يدعب نم  ۀجحلا  یل و 
هک هدومن  لقن  ار  رگید  یتیاور  - 2 نم .» زا  دعب  ماما  نم و  هب  تبـسن  نانم  يادـخ  زا  تسا  یتشاد  یمارگ  رطاخ  هب  نیا  دیـسر و  نم  هب  ات 

تیاور همجرت  هدومن و  لقن  جئارخلا »  » باتک زا  ار  تیاور  نیمه  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا و  هردـخم  نآ  بقانم  لیاضف و  رب  لمتـشم 
ردپ تمدخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  دیدرگ  بایفرش  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  يدسا  نسحم  نب  ۀشاکع  نبا  تسا : نینچ 
هناد هناد ، کـچوک  يهچب  درمریپ و  دومرف : ترـضح  دـندروآ ، هشاـکع  نبا  يارب  دوب  روگنا  نآ  رد  هک  یفرظ  دوب ، هداتـسیا  شراوـگرزب 

. تسا بحتسم  هنوگ  نیا  هک  روخب  هناد  ود  هناد ، ود  وت  دروخیم ، هناد  راهچ  هناد و  هس  دوشیمن  ریـس  درادنپیم  هک  یـسک  دنروخیم و 
هدیسر ارف  يو  جاودزا  تقو  هک  یتروص  رد  یهدیمن  نز  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ارچ  دومن : ضرع  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هب  هشاکع  نبا 
دیآیم ربرب  لها  زا  یشورفهدرب  يدوز  هحفص 17 ] هب [  دومرف : ترضح  دوب ، مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  يور  ولج  ياهدش  رهم  يهسیک  تسا ؟

يوار مییاـمنیم . دـیرخ  ار  يزینک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يارب  تسا  هسیک  نیا  رد  هک  یلوـپ  اـب  دـیامنیم  لزنم  نوـمیم  يهناـخ  رد  و 
ار امش  دیراد  تسود  دومرف : ترـضح  میدش . بایفرـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  يزور  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  یتدم  هتفگ : ثیدح 

يوار دییامن . يرادیرخ  وا  زا  ار  يزینک  تسا  هسیک  نیا  رد  هک  یلوپ  اب  دـیورب و  تسا  هدـمآ  وا  مهد ؟ ربخ  متفگ  هک  یـشورفهدرب  نآ  زا 
: میتفگ وا  هب  تسا . رتهب  يرگید  زا  یکی  هک  رامیب  زینک  ود  زج  ماهتخورف  ار  اهزینک  يهمه  هک  تشاد  راهظا  میتفر . شورفهدرب  دزن  دیوگ :
. نک يراتفرـشوخ  ام  اب  میتفگ : رانید . داتفه  تفگ : یـشورفیم ؟ دـنچ  هب  تسا  رتهب  هکنیا  میتفگ : دروآ ، ار  ناشیا  مینیبب . ات  روایب  ار  اـهنآ 

مینادیمن میرخیم  دشاب  هک  رادقم  ره  تسا  هسیک  نیا  رد  هچنآ  هب  ار  وا  میتفگ : وا  هب  منکیمن ! مک  مه  رانید  کی  رانید  داتفه  زا  تفگ :
. دـینک نزو  ار  لوـپ  دـییاشگب و  ار  هسیک  تفگ : دوـب ، وا  دزن  دیفـس و  شنـساحم  رـس و  ياـهوم  هـک  يدرمریپ  تـسا . رادـقم  هـچ  نآ  رد 

نم دزن  تفگ : درمریپ  نآ  مشورفیمن  امـش  هب  ار  وا  دـشاب  صقان  هبح  کـی  راـنید  داـتفه  زا  رگا  هک  دـینکن  زاـب  ار  نآ  تفگ : شورفهدرب 
میداد و لیوحت  ار  اهرانید  رتدایز . هن  رتمک و  هن  تسا  رانید  داتفه  میدید  میدومن  نزو  ار  اهرانید  میتشادرب و  هسیک  زا  رهم  میتفر و  دییآ .

يوگ تفگ و  نایرج  دوب . هداتـسیا  وا  تمدـخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  میدروآ  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  تمدـخ  ار  زینک  نآ 
: دومرف زینک  نآ  هب  سپس  تفگ  انث  دومن و  دمح  ار  ادخ  ترـضح  میدومن . ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  ار  شورف  هدرب  اب  شیوخ 

هحفـص ترخآ [  رد  هدیدنـسپ و  ایند  رد  ةرخآلا » یف  ةدومحم  ایندلا  یف  ةدـیمح  : » دومرف ترـضح  هدـیمح ! تشاد : هضرع  تسیچ ؟ تمان 
: درک ضرع  ياهدید ) رهوش  ای  ياهزیـشود  ( ؟ بیث ای  ياهرکاب  هک  هد  ربخ  نم  هب  دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  سپـس  یتسه . هدـش  شیاتـس  [ 18
ره درک : ضرع  دـنیامنیم ؟ دـساف  ار  نآ  دـتفایم  ناشورفهدرب  تسد  هب  زیچ  ره  هک  یلاح  رد  دوشیم  هنوگچ  دومرف : ترـضح  ماهرکاـب !
هک تخاسیم  طلسم  وا  رب  دوب  دیفـس  شنـساحم  رـس و  يوم  هک  ار  يدرمریپ  دنوادخ  دیامن ، ضرعت  نم  هب  تساوخیم  نم  بحاص  تقو 

. دومن تعنامم  شراک  زا  ار  وا  درمریپ  نآ  راب  ره  دومن  يدصق  نینچ  هبترم  دـنچ  تشادیم ، رب  تسد  نم  زا  ات  دزیم  یلیـس  ار  وا  هتـسویپ 
، نیمز لها  نیرتهب  نآ  زا  دـعب  رادرب . ار  زینک  نیا  رفعج ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  نآ  زا  سپ 
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رقاب ماما  هدومن : لقن  رباـج  زا  دنـس  رکذ  اـب  یماـما  يربط  ریرج  نبا  - 3 [ . 13  ] دیدرگ دـلوتم  زینک  نآ  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
وا داد  روتسد  دومن و  فصو  نم  يارب  ار  ياهیراج  کی  دراد و  ییاههدرب  دوخ  اب  هدمآ  برغم  بناج  زا  يدرم  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع 
هب دومن  هضرع  نم  رب  ار  شنازینک  مامت  متفر  شورفهدرب  نآ  دزن  نم  داد ، نم  هب  دوب و  ياهسیک  رد  هک  یلوپ  رادقم  اب  میامن  يرادـیرخ  ار 
نم رب  ار  وا  متفگ : وا  هب  تسا ! راـمیب  هک  هدـنام  ياـج  هب  زینک  کـی  تفگ : یـشاب ؟ هدرکن  هضرع  نم  رب  هک  يراد  يرگید  زینک  متفگ : وا 

، مداد وا  هب  ار  هسیک  نم  راـنید . داـتفه  هب  تفگ : یـشورفیم ؟ دـنچ  هب  ار  وا  متفگ : وا  هب  دوـمن  هضرع  نم  رب  ار  هدـیمح  سپ  اـمن . هـضرع 
زا هسیک  نیمه  نیع  هب  ار  زینک  نیا  مدید و  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بشید  هللا » الا  هلا  ال  : » تفگ شورفهدرب 

، دیـسرپ وا  زا  ار  هحفـص 19 ] شمان [  ترـضح  مدروآ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  دوخ  اـب  ار  زینک  دـیوگ : رباـج  دومن . يرادـیرخ  نم 
. دشابیم هدش  شیاتس  ترخآ  رد  هدیدنـسپ و  ایند  رد  ةرخآلا » یف  ةدومحم  ایندلا  یف  ةدیمح  : » دومرف ترـضح  تسا . هدیمح  ممان  تفگ :

گرزب يزینک  وت  هک  یلاـح  رد  دوـمرف : ترـضح  تسا ، هرکاـب  هک  داد  ربـخ  ترـضح  هب  دیـسرپ ، وا  لاوـحا  عاـضوا و  زا  ترـضح  سپس 
دمآیم امیس  شوخ  يدرم  ددرگ ، کیدزن  نم  هب  تساوخیم  میالوم  تقو  ره  درک : ضرع  هدیمح  ياهرکاب !؟ هک  تسا  هنوگچ  یشابیم 

ره زا  تسا  نازینک  يهدیـس  هدـیمح  دومرف : داد و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ار  هدـیمح  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  سپـس  درکیم . عنم  ار  وا  و 
تفای تسد  ادـخ  تشاد  یمارگ  هب  هکنیا  ات  دـناهدومن  ینابـساپ  تسارح و  وا  زا  هکئالم  هتـسویپ  الط ، شمـش  دـننام  تسا  كاپ  یگدولآ 

رد یمق  ثدـحم  موحرم  و  [ . 15  ] تناید لامک و  لامج و  بحاـص  دوب  ینز  هتفگ : همرکم  نآ  هراـبرد  دولخلا  تاـنج  بحاـص  و  [ . 14]
ةافصم يهدیمح  هردخم  ایلع  ترـضح ، نآ  يهدلاو  و  : » دیوگیم مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تالاح  زا  لوا  لصف  لامآلا  یهتنم 
نادنچ هردخم  نآ  هک  تسا  نآ  تایاور  یـضعب  زا  هدـش  رهاظ  نم  رب  هچنآ  : » دـیوگ لصف  نیمه  رد  و  هدوب .» مجاعا  فرـشا  زا  هک  تسا 

لئاسم و ذخا  رد  دنیامن  وا  هب  عوجر  هک  هدومرفیم  رما  ار  اهنز  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک  هدوب  لئاسم  ماکحا و  هب  يهملاع  ههیقف و 
هک تسا  دنـسلا  حیحـص  یتیاور  هحفـص 20 ] هدومن [  هراـشا  نآ  هب  یمق  ثدـحم  موـحرم  هک  یتاـیاور  زا  یکی  هدنـسیون : نید .» ماـکحا 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  هب  دـیوگ : جاـجح  نب  نامحرلادـبع  میاـمنیم : همجرت  ار  نآ  تسا و  هدومن  لـقن  ار  نآ  جاـجح  نب  نامحرلادـبع 
تاقالم ار  هدـیمح  وگب  شردام  هب  دومرف : ترـضح  مییامن ؟ راتفر  هنوگچ  وا  اـب  جـح ) رفـس  رد   ) تساـم اـب  دازون  یکدوک  مدومن : ضرع 

متـشه زور  تفگ : هدیمح  دیـسرپ ، هدـیمح  زا  كدوک  نآ  ردام  دـیامنیم . راتفر  هنوگچ  دوخ  كدوک  نادـنزرف  اب  دـسرپب  وا  زا  دـیامن و 
فقاوم هب  ار  وا  ددرگیم و  هنهرب  مرحم  هک  هنوگ  نامه  دـیهد  لسغ  ار  وا  دـییامن و  هنهرب  ار  وا  دـییامن و  مارحا  تین  وا  بناج  زا  هجحیذ 

هبعک فاوط  ار  وا  هدب  روتسد  هیراج  هب  دیربب و  هبعک  ترایز  هب  ار  وا  سپ  دیشارتب  ار  وا  رـس  دینزب و  گنـس  وا  تباین  هب  مهد  زور  دیربب و 
ماـما زا  فورعم  تیاور  هلمج  زا  دوشیم  هدرمـش  ثیدـح  تاور  زا  هک  تسا  یناوناـب  زا  هدـیمح  [ . 16  ] دهد یعـس  هورم  افـص و  نایم  و 

متفر هدیمح  ما  دزن  دیوگیم : ریصبوبا  میامنیم : لقن  اجنیا  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  هردخم  نیمه  ار ، زامن  تیمها  رد  مالـسلاهیلع  قداص 
يا دومرف : نم  هب  مدرک  هیرگ  يو  يهیرگ  رطاخ  هب  نم  درک  هیرگ  هدیمح  ما  میوگب ، تیلست  وا  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تبیـصم  رد  ات 

دومن و زاب  ار  كرابم  نامشچ  يدیدیم ! یبیجع  زیچ  يدوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تافو  تقو  رگا  تسا ) ریصبوبا  رگید  هینک   ) دمحمابا
لانت انتعافـش ال  نا  : » دومرف درک و  رظن  ناشیا  هب  میدومن  عمج  ار  همه  ام  دـییامن ! عمج  دـنراد  تبارق  نم  اـب  هک  ار  یناـسک  يهمه  دومرف :

هدـیمح ما  تیاور  رد  [ . 17  ] ددرگیمن درامش ، کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  لاح  لماش  ام  تعافـش  انامه  هحفص 21 ] ةالصلاب [ » افختـسم 
اهیلع یلاعت  هللا  ناوضر  نوتاخ  هدیمح  ترضح  تسا . هداد  خر  یهابتشا  هخسن  رد  ای  دناهتفگیم و  زین  هدیمح  ما  هدیمح  هب  ای  تسا  هدمآ 

میـسقت ار  هنیدم  لها  قوقح  دنتـساوخیم  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هاگره  : » تسا هتـشون  یتالحم  موحرم  هک  هدوب  دنمجرا  یماقم  ياراد 
[ . 18 « ] دندادیم ةافصملا » ةدیمح   » دوخ مرح  يوناب  و  هورف » ما   » دوخ ردام  تسد  هب  دنیامن 

نآ نایرج  لحم و  تدالو و  خیرات 
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هراشا

نیا تسا . هدیدرگ  دـلوتم  يرمق  يرجه  لاس 128  هک  تسا  نآ  روهـشم  - 1 تسا : لوق  هس  ترـضح  نآ  تدالو  لاس  رد  تدالو : لاـس 
لقن یضعب  زا  هک  لاس 129  - 2 [ . 19  ] دناهدومن رایتخا  رگید  عمج  یفاک و  رد  مالسالا  ۀقث  موحرم  داشرا و  رد  دیفم  خیش  موحرم  ار  لوق 

رفص هام  هک  تسا  نآ  فورعم  روهشم و  تدالو : هام  [ . 21  ] تسا هدومن  لقن  دولخلا  تانج  بحاص  هک  لاس 108  - 3 [ . 20  ] تسا هدش 
ترضح تدالو  یماما  هحفـص 22 ] يربط [  ریرج  نبا  یلو  [ 22  ] دناهدومن رایتخا  ار  لوق  نیا  رگید  یعمج  ینیلک و  دـیفم و  خیـش  هدوب و 

هام متفه  زور  فورعم  هام : زا  تدالو  زور  تسا . هدوب  هام  نآ  زا  يزور  هچ  هک  دناهتـشونن  اما  [ 23  ] تسا هدومن  رایتخا  هجحیذ  هام  رد  ار 
بحاــص و  [ . 24  ] تـسا هدـش  لـقن  هـضورلا  باـتک  لوا و  دیهـش  موـحرم  زا  هـک  هبنـشکی  زور  هـتفه : ماـیا  زا  تدـالو  زور  تـسا . رفص 

لحم تدالو : لحم  [ . 25  ] تسا هدش  دلوتم  زور  لوا  هبنشهس  ای  هبنشکی  زور  هتـشون  تسا و  هدومن  لقن  زین  ار  هبنـشهس  زور  دولخلاتانج 
دوش . هعجارم  دش  هراشا  هک  يذخآم  هب  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  ییاج  لزنم و  مان  هک  تسا  ءاوبألا »  » قافتا هب  ترضح  نآ  تدالو 

تدالو نایرج 

لقن ریـصبوبا  زا  تاجردـلا  رئاصب  باتک  زا  تسا : هدومن  لقن  ار  تیاور  دـنچ  عوضوم  نیا  اب  طابترا  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  موحرم 
« ءاوبالا  » رد هک  یتقو  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیدرگ  دـلوتم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  یلاس  نآ  رد  هدومن :

اذـغ لوغـشم  هک  ییانثا  رد  دومن  رـضاح  هزمـشوخ  وکین و  ناوارف و  ياذـغ  شباحـصا  اـم و  يارب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  میدومن  لزنم 
نم هب  هدیدرگ و  رهاظ  نم  رد  نامیاز  درد  هتفگ : هدیمح  دومن : ضرع  دیدرگ و  بایفرش  ترضح  تمدخ  هدیمح  روآمایپ  میدوب  ندروخ 

هک تشذگن  یکدنا  تساخرب  لاحشوخ  نامداش و  ترضح  مراذگب ! نایرج  رد  ار  امش  تدنزرف  نیا  تدالو  تقو  هک  يدوب  هداد  روتسد 
نادـنخ و ار  امـش  ناـهد  يادـخ  میتشاد : هضرع  دوب ! نادـنخ  هدز و  ـالاب  ار  كراـبم  نیتسآ  هحفـص 23 ] هک [  یلاـح  رد  تشگرب  اـم  دزن 
تسادـخ و ياههدـیرفآ  نیرتهب  هک  دومن  هیدـه  يرـسپ  نم  هب  نانم  يادـخ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  هدـیمح  عضو  دـیامن  نشور  ار  تمـشچ 

وت هب  ار  يزیچ  هچ  هدیمح  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : ریـصبوبا  مدوب ! رتاناد  نآ  هب  وا  زا  نم  هک  داد  ربخ  ار  يزیچ  نم  هب  هدیمح 
: متفگ وا  هب  نم  دومن . دنلب  نامـسآ  هب  ار  رـس  دراذگ و  نیمز  يور  ار  اهتسد  دیدرگ  دلوتم  مدـنزرف  هک  یتقو  داد  ربخ  دومرف : داد ؟ ربخ 

نـساحم باتک  زا  ار  تیاور  نیمه  نومـضم  و  [ . 26  ] تسوا زا  دـعب  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدالو  تمالع  نیا 
رد میامنیم و  رظنفرـص  نآ  لـقن  زا  هک  تسا  هدـمآ  ماـما  يهفطن  داـقعنا  يهوحن  تیاور  ود  ره  لـیذ  رد  [ . 27  ] تسا هدومن  لـقن  یقرب 
هک هدـمآ  تیاور  يهمادا  رد  هدومن و  لقن  ار  تیاور  نامه  نومـضم  ریـصبوبا  زا  موحرم  نآ  میامنیم . لـقن  یماـما  يربط  موحرم  تیاور 

تشاذگ و نیمز  رب  ار  تسد  دومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  كرابم  رـس  دمآ  ایند  هب  محر  زا  هک  یتقو  دومن : ضرع  ترـضح  هب  هدیمح 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو  تمالع  نیا  متفگ : هدیمح  هب  دومرف : ترـضح  داد . تداهـش  یلاعت  يادخ  تینادحو  هب 
هک یبش  نآ  ریصبوبا ! يا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ تمالع  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ : ریـصبوبا  تسوا . زا  دعب  ناماما  تمالع 

ریش و زا  رتدیفس  هک  دوب  بآ  زا  یتبرش  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  یفرظ  دمآ و  نم  دزن  یـصخش  دیدرگ ، دقعنم  ردام  محر  رد  مرـسپ  يهفطن 
ار راک  نآ  موش  هحفص 24 ] رتسبمه [  هدیمح  اب  هک  داد  روتسد  نم  هب  هدنروآ  مدیماشآ و  ار  نآ  دوب  فرب  زا  رتدرـس  لسع و  زا  رتنیریش 
داد همادا  ترضح  تسامش . ماما  نم  زا  دعب  مرـسپ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تسا  نینچ  ناماما  ام  زا  کی  ره  يهفطن  داقعنا  يهوحن  مداد  ماجنا 

بـصن وا  يارب  رون  زا  يدومع  ردام  محر  رد  تشذـگ  بش  لـهچ  زور و  لـهچ  دـیدرگ و  دـقعنم  ماـما  يهفطن  هک  یتقو  اـنامه  دومرف : و 
دیآیم ماما  دزن  دوشیم  هتفگ  ریخ »  » وا هب  هک  ياهتـشرف  دش  مامت  وا  هام  راهچ  هک  یتقو  دنکیم و  هاگن  مشچ  ندید  رادقم  هب  هک  دوشیم 

هب تراگدرورپ  راتفگ  [ » 28 ( ] میلعلا عیمـسلا  وه  هتاملکل و  لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  ۀملک  تمت  و  : ) دـسیونیم وا  تسار  يوزاب  رب  و 
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هیکت نیمز  رب  تسد  اـب  دراذـگ  نیمز  هب  ار  وا  شرداـم  هک  یتـقو  تساـناد .» اونـش و  وا  هک  تـسا  ریذـپانرییغت  يو  تاـملک  دیـسر  ماـجنا 
قفا زا  شرع  بناج  زا  يدانم  و  هللا .» الا  هلا  نأ ال  دهـشأ   » دهدیم ادخ  تینادحو  هب  تداهـش  دیامنیم و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  رـس  دنکیم ،

باختنا هدیزگرب و  وت  هک  ار  وت  داب  هدژم  دیوگیم : لیلج  راگدرورپ  نالف ! رـسپ  ینالف  يا  هک  دـیامنیم  ادـن  شردـپ  مان  وا و  مان  هب  یلعا 
دوخ تمحر  دروم  ار  وا  دریذپب  ار  وت  یتسود  تیالو و  هک  ره  یـشابیم ! نم  ملع  ناک  رـس و  عضوم  نم و  ياههدـیرفآ  نیرتهب  هدـنوش و 

نیرتدـیدش شتآ و  هب  ار  وا  دزرو  توادـع  وت  اب  هک  ره  و  مهدیم ! رارق  دوخ  يهیاـسمه  ار  وا  مهدیم و  لزنم  متـشهب  رد  مهدیم و  رارق 
: دیوگیم وا  باوج  رد  ماما  دیدرگ ، عطق  يدانم  نآ  يادص  هک  یتقو  مهد . رارق  وا  رایتخا  رد  ار  ایند  هک  دـنچره  مزاس  دراو  دوخ  باذـع 

دهدیم تداهش  ادخ  [ » هحفص 25 [ . ] 29 ( ] میکحلا زیزعلا  وه  الا  هلا  طسقلاب ال  امئاق  ملعلاولوا  ۀـکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنأ ال  هللا  دهـش  )
هک یتقو  تسا .» میکح  زیزع و  تسا  هدنیاپ  وا  هب  لدع  هک  ییادخ  دنهدیم  تداهـش  ملع  نابحاص  هکئالم و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک 

ترـضح هب  دـیوگ : ریـصبوبا  دـیازفایم . نآ  رب  لیلج  ردـق  بش  رد  دـیامنیم و  اطع  وا  هب  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ادـخ  تفگ  نینچ  ماـما 
تـسا ماما  اب  وا  تسا و  لیئربج  زا  مظعا  یقولخم  حور  تسا و  هکئالم  زا  لیئربج  دومرف : تسین ؟ لیئربج  ناـمه  حور  رگم  مدرک : ضرع 

يوس هب  هکم  زا  هدومن : لقن  باصق  لاهنم  زا  یقرب  نساحم  باتک  زا  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  موحرم  و  [ . 30  ] دشاب ماما  هک  ییاج  ره 
نآ زا  شیپ  نم  دوب ، هدش  دلوتم  ترضح  يارب  يرسپ  دوب و  اجنآ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  مدیـسر  هک  ءاوبالا »  » هب مداتفا  هار  هنیدم 
زا زور  هس  نآ  رد  زین  نم  دومن ، ماعطا  ار  مدرم  زور  هس  دروآ و  فیرشت  هنیدم  هب  نم  زا  دعب  زور  هس  ترضح  مدیسر ، هنیدم  هب  ترـضح 

[ . 31  ] مدروخیمن ییاذغ  دعب  زور  ات  مدروخیم  اذغ  نآ  زا  هک  زور  ره  مدروخیم و  ماعط  نآ 

اهبقل اههینک و  مان ،

هراشا

: هتشون دولخلاتانج  بحاص  تسا . مالسلاهیلع  یسوم  نآ  متفاین و  ترـضح  يارب  مان  کی  زا  رتشیب  متـشاد  تسد  رد  هک  يذخآم  رد  مان :
رب هک  شنالواسی  نوعرف و  فوخ  زا  دـییاز ، شردام  ار  میلک  ترـضح  هک  یماگنه  هچ  تسا  یطبق  نابز  هب  مان  نیا  لصا  و  میلک . یـسوم 

راجن بیبح  هک  هحفـص 26 ] یقودنـص [  نایم  هب  ار  ترـضح  نآ  دنـشکب ، دشاب  رـسپ  ناشدنزرف  رگا  هک  دوب  هدرک  نییعت  هلماح  نانز  رس 
تخادنا لین  بآ  هب  هدراذگ  تسا -  مالسلاهیلع  رمالا  بحاص  ترضح  دزن  نونکا  دش و  هنیکس  توبات  نآ  رخآ ، و  دوب - ، هتخاس  شیارب 

نایم رد  شاهجوز  هیـسآ  نوعرف و  رخآ  دـینادرگیم  راهنا  راجـشا و  رد  ار  نآ  بآ  تفریم . نوعرف  يهناخ  هب  هک  يرهن  رد  دـش  ناور  و 
هجو نـیا  هدنـسیون : [ . 32  ] دـش هدـیمان  یـسوم  اذـهل  دـنیوگ  یـس »  » ار تـخرد  و  وـم »  » رد ار  بآ  ناـیطبق  دـنتفای و  ار  وا  تـخردو  بآ 

رد مان  نیا  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يراذگمان  تهج  هرابرد  اما  تسا  مالـسلاهیلع  میلک  یـسوم  ترـضح  يراذگمان 
دشاب . هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  میلک  یسوم  ترضح  دای  هب  دیاش  متفاین  يزیچ  اهباتک 

اههینک

نآ دارم  دوش  هدـید  يدـیق  چـیه  نودـب  نسحلاوبا  ظـفل  تیاور  رد  هاـگره  هک  نسحلاوـبا ، - 1 دـناهدرک : رکذ  ترـضح  يارب  هینک  دـنچ 
تـسا نسحلاوبا  شاهینک  هک  تسا  دارم  یناماما  زا  رگید  یکی  هک  درب  یپ  نآ  زا  ناوتب  هک  دشاب  تیاور  رد  يدـهاش  رگم  تسا  ترـضح 

نـسحلاوبا هب  ات  لوالا  نسحلاوبا  دوشیم : هتفگ  یهاگ  و  مالـسلامهیلع . يداه  ماما  اضر و  ماما  نیدباعلانیز و  ماما  نینمؤملاریما و  دـننام 
ینعی  ) یـضام نسحلاوبا  تاقوا  یـضعب  دوشن و  هبتـشم  دنتـسه  مالـسلاامهیلع  یقنلا  یلع  ماما  هک  موس  نسحلاوبا  هب  اـضر و  ماـما  هک  مود 

مالسلاامهیلع داجس  ماما  نینمؤملاریما و  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  تسا و  راوگرزب  ود  نیمه  رابتعا  هب  زاب  دوشیم  هتفگ  هتـشذگ ) نسحلاوبا 
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مان نسح  شنادنزرف  زا  یکی  هک  هدـیدرگ  هینک  نیا  هب  يانکم  شترـضح  تهج  نیدـب  هحفـص 27 ] دـنروآیمن [ . رظن  رد  یتهج  يارب  ار 
هک هدرک  لقن  یـضعب  زا  دولخلاتانج  بحاص  و  [ . 34  ] دراد مان  میهاربا  ترضح  نارـسپ  زا  یکی  هک  میهارباوبا ، - 2 [ . 33  ] تسا هتشاد 

موحرم هک  دـنچره  دـشاب -  هابتـشا  نیا  ارهاظ  یلو  [ 35  ] تسا غارچهاـش  هب  فورعم  نوفدـم و  زاریـش  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  میهاربا 
دهاوخ رکذ  بسانم  ياـج  رد  هک  [ 36  ] دراد مان  دـمحا  غارچهاش  اریز  تسا -  یعبتتم  ققحم و  درم  دولخلاتانج  بحاص  يدابآ  نوتاـخ 
موحرم هک  لیعامساوبا ، - 4 [ . 37  ] تسا متشه  ماما  مالسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نادنزرف  زا  یکی  هک  یلعوبا ، - 3 دش .

هک تسا  رابتعا  نیدـب  هینک  نیا  هک  تسا  رکذـتم  زین  يدابآ  نوتاـخ  موحرم  و  [ . 38  ] تسا هدومن  لقن  لوؤسلا  بلاطم  باتک  زا  یـسلجم 
تسا . هدمآ  زین  لامآلا  یهتنم  رد  هک  هتشاد  مان  لیعامسا  ترضح  نادنزرف  زا  یکی 

اهبقل

همـالع موحرم  هحفــص 28 ] [ . ] 39  ] تسا ترـضح  نآ  باـقلا  نیرتروهـشم  هک  مظاـک » - » 1 دـناهدومن : رکذ  بقل  دـنچ  ترـضح  يارب 
ظیغلا و نم  همظک  امل  مظاکلا  یمس  و  : » تسا هدومن  لقن  نینچ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  بقل  نیا  هب  ترـضح  نآ  راهتـشا  رد  یـسلجم 
هک تهج  نیدب  دش  هدیمان  مظاک  [ . » 40 « ] انزح افوخ و  یلتمملا  مظاکلا  مهسبح و  یف  الیتق  یضم  یتح  هب  نوملاظلا  هلعف  امع  هرصب  ضغ 
هب نانآ  سبح  رد  هک  يدح  ات  درکن ) نیرفن  و   ) دومن یشوپمشچ  دنتشاد  اور  يو  هب  نارگمتـس  هک  یمتـس  زا  دربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ 
نبا و  : » دیوگیم هللا  همحر  یمق  ثدـحم  موحرم  و  تسا .» سرت  مشخ و  زا  رپ  وا  لد  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  مظاک  دیـسر و  تداهش 

يدـب وا  اب  هک  سک  ره  اـب  درکیم  ناـسحا  هکنآ  تهج  هب  دـناهداد  بقل  مظاـک  ار  ترـضح  نآ  هتفگ : تساهینـس  نابـصعتم  زا  هک  ریثا 
هیذؤی لجر  هنأ  نع  هغلبی  ناـک  و  : » تسا هتـشون  هللا  همحر  یماـما  يربط  ریرج  نبا  موحرم  و  [ . 41 « ] هشیمه دوب  وا  تداـع  نیا  درکیم و 

سپ دـنکیم  تیذا  ار  يو  یـسک  دیـسریم  ربـخ  وا  هب  هک  دوب  هنوـگ  نیا  راوـگرزب  نآ  شور  [ . » 42 « ] رانید فلأ  اـهیف  ةرـصب  هیلا  ثعبیف 
نیدب دیدرگ  بقلم  بقل  نیا  هب  ترضح  نآ  [ ، 43 « ] حلاصلا دبعلا  - » 2 دوب .» رانید  رازه  نآ  رد  هک  داتسرفیم  ياهسیک  وا  يارب  ترضح 

دبعأ مالسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبأ  ناک  و  : » تسا هتـشون  دیفم  خیـش  موحرم  دوب . اشوک  تخـس  هتـسیاش  ياهراک  تدابع و  رد  هک  تهج 
هتفگ نآ . رد  شـشوک  تدابع و  ترثک  تهج  هب  دوشیم  هدناوخ  حلاص  دـبع  دـیوگ : یماما  يربط  و  هحفص 29 ] [ . ] 44 ...« ] هنامز لهأ 

: دیوگیم هدجـس  رد  هک  دش  هدینـش  تفر و  هدجـس  هب  بش  لوا  زا  دیدرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  دراو  هدـش :
دیمد حبـص  ات  درک  رارکت  هدجـس  رد  ار  رکذ  نیا  ةرفغملا » لهأ  ای  يوقتلا و  لهأ  ای  كدنع  نم  وفعلا  نسحیلف  كدـبع  نم  بنذـلا  مظع  »
ندش بقلم  هزیکاپ ، كاپ و  سفن  [ ، 46 « ] ۀیکزلا سفنلا  - » 3 دمآ . دهاوخ  یلقتسم  نایب  ترـضح  نآ  تدابع  ترثک  اب  طابترا  رد  [ . 45]

نیز - » 4 تـسا . ریهطت  يهـیآ  قیداـصم  زا  یکی  دوـب و  رود  تـشز  هـلیذر و  تافـص  زا  هـک  تـسا  تـهج  نـیا  زا  بـقل  نیدـب  ترـضح 
ناـک و  : » هدومرف دـیفم  موحرم  مدومن و  ترـضح  نآ  تداـبع  هب  ياهراـشا  مود  بقل  رد  هک  ناگدـننک  تداـبع  تنیز  [ 47 « ] نیدهتجملا

[ ، 49 « ] یفولا - » 5 دندیمانیم . ناگدـننک  تدابع  تنیز  ار  ترـضح  نآ  هنیدـم  رد  مدرم  [ 48 « ] نیدهتجملا نیز  هنومـسی  ۀنیدملاب  سانلا 
بقل نیا  هب  تهج  نیدب  هدوب  زاتمم  تفـص  نیا  رد  ترـضح  تسوکین و  تافـص  هدیدنـسپ و  لاصخ  زا  نامیپ  دهع و  هب  افو  افواب . رایـسب 
يدح هب  تفص  نیا  هب  ترضح  تسا و  وکین  هدیدنسپ و  تافـص  زا  ربص  تلـصخ  هدننک . ربص  رابدرب ، [ 50 «، ] رباصلا - » 6 دیدرگ . بقلم 

-7 هحفـص 30 ] تشاد [ . مهاوـخ  ترـضح  قـالخا  مراـکم  رد  یناـیب  بقل  نیا  اـب  طاـبترا  رد  دـش . بقل  نیا  هب  بقلم  هـک  دوـب  هتـسارآ 
بقلم بقل  نیا  هب  اـت  هدوـب  زاـتمم  زین  تفـص  نیا  رد  ترـضح  تسا و  وـکین  فاـصوا  زا  زین  يرادتناـما  هـک  رادتناـما  [ 51 «، ] نیمالا »
نتشاد اب  ترضح  نآ  هک  رطاخ  نیا  هب  دیدرگ  بقلم  بقل  نیا  هب  دیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  هدنـشخرد . [ 52 «، ] رهازلا - » 8 تسا . هدیدرگ 

نیا زا  بقل  نیا  هب  ترـضح  ندش  بقلم  دنمـشناد . [ 54 «، ] هیقفلا - » 9 [ . 53  ] دیـشخردیم عامتجا  نایم  رد  لماک  مرک  هفیرـش و  قالخا 
همـشچرس زا  دوب و  هدرب  ثرا  هب  شایمارگ  دادـجا  ناردـپ و  زا  ار  ملع  هک  دوب  اراد  ار  مولع  همه  دوـب و  ماـکحا  هب  ملاـع  يو  هک  تسور 
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زا باحصا  ار  لجر  خیش و  تسا و  ترضح  ملع  رابتعا  هب  ملاع  [ . 55 « ] لجرلا - » 12 خیشلا .» - » 11 ملاعلا .» - » 10 دوب . هدیسر  وا  هب  یحو 
هب : » هدوـمرف نآ  هجو  رد  هدوـمن و  رکذ  مهدراهچ ص 30  لودـج  دولخلاتاـنج  رد  ار  بقل  نیا  براـض ،» - » 13 دـناهتفگیم . هیقت  يور 

. اهزاین رد  جـئاوحلاباب ،» - » 14 دربـن .» یگدـنز  زا  ياهرهب  دز و  ار  وا  ترـضح  نآ  نطاـب  درک  يدـب  ترـضح  نآ  اـب  هک  ره  هکنآ  ببس 
ره اریز  هللا » یلا  جئاوحلاباب   » هب قارع  رد  هدش  فورعم  هدومن : لقن  ینـس  یعفاش  هحفـص 31 ] هحلط [  نب  دمحم  زا  یمق  ثدحم  موحرم 

لازت و ال قدص ال  مدق  یلاعت  هللا  دنع  هل  نأب  یضقت  لوقعلا و  اهنم  راحت  هتامارک   » هدیسر دوخ  تجاح  هب  هدش  بانج  نآ  هب  لسوتم  سک 
هتـسویپ تسالاو و  یماقم  ياراد  یلاعت  يادخ  دزن  هک  دننکیم  مکح  دنـشابیم و  ناریح  اهلقع  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  [ . » 56 « ] لوزت

دوشیم . رظنفرص  نآ  ندروآ  زا  هک  هدش  رکذ  ترضح  يارب  يرگید  باقلا  دوب .» دهاوخ  هدوب و 

لیامش لکش و 

هدیچیپ مه  رد  دعجم و  شفیرـش  نساحم  داشگ ، اههناش  نیـشیپ و  ياهنادند  نایم  يورهداشگ ، نوگمدنگ ، مادـنا ، فیحن  تماق و  دـنلب 
[ . 57]

يرتشگنا نیگن و  شقن 

يرتشگنا ترـضح  مدوب  بایفرـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  هدومن : لقن  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  ینیلک  موحرم  هللا :» یبسح  »
ینمصعاف یتقث  تنأ  : » دوب هلمج  نیا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نیگن  شقن  داد . ناشن  نم  هب  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  قداص و  ماما 

نب سنوی  زا  و  [ . 58  ] دوب لاله  نآ  يالاب  و  یلگ »  » سکع دوب و  هللا » یبسح   » مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  نیگن  شقن  و  ساـنلا » نم 
شقن دومرف : تسیچ ؟ تراوگرزب  ردـپ  نیگن  شقن  امـش و  نیگن  شقن  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  زا  هک : هدومن  لـقن  نامحرلادـبع 
هحفص [ . ] 59  ] تسا هللا » یبسح   » میامنیم تسد  هب  ار  نآ  نم  هک  مردـپ  نیگن  شقن  دـشابیم و  هللااب » الا  ةوق  هللا و ال  ءاش  اـم   » نم نیگن 

«: رذح یلع  هللا  نم  نک   » و دیمحلا » ةزعلا هللا  [ . » 60  ] تسا هدومن  لقن  ۀمهملالوصفلا »  » باتک زا  یسلجم  موحرم  هدحو :» کلملا هللا  [ » 32
يرتشگنا نامه  ترضح  نآ  يرتشگنا  یلوق  هب  و  هتـشون : رخآ  رد  تسا و  هدومن  لقن  مهدراهچ ص 31  لودج  رد  دولخلاتانج  بحاص 

دوب . هتسب  شقن  نآ  رب  کلملا » هللا   » هک هدوب  نینمؤملاریما  ترضح 

ترضح نآ  رب  تیحت  تاولص و 

یضر سواط  نب  یلع  لیلج  دیـس  دسیونیم : تارایز  لوصف  زا  متـشه  لصف  رد  نانجلاحیتافم »  » و لامآلایهتنم »  » رد یمق  ثدحم  موحرم 
رب تسا  يوتحم  هک  ترضح  نآ  رب  ار  تاولص  نیا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تارایز  زا  یکی  رد  رئازلاحابـصم »  » رد هنع  هللا 

لـص مهللا  : » دـنکن مورحم  ار  دوخ  نآ  ندـناوخ  ضیف  زا  رئاز  هتبلا  هدرک  لقن  بانج  نآ  بیاصم  تدابع و  بقانم و  لـیاضف و  زا  ياهمش 
مکحلا و راقولا و  ۀنیکـسلا و  ثراو  راونالا و  ۀـبیع  رایخالا و  ماما  راربالا و  یـصو  رفعج  نب  یـسوم  یلع  لـص  هتیب و  لـها  دـمحم و  یلع 
ةریثکلا و ةاجانملا  ةریزغلا و  عومدـلا  ۀـلیوطلا و  ةدجـسلا  فیلح  رافغتـسالا  ۀلـصاومب  رحـسلا  یلا  رهـسلاب  لـیللا  ییحی  ناـک  يذـلا  راـثآلا 

روبقملا ملظلاـب و  دهطـضملا  ربصلا و  يولبلا و  فلأـم  لذـبلا و  يدـنلا و  لـضفلا و  ریخلا و  لدـعلا و  یهنلا و  رقم  ۀلـصتملا و  تاعارـضلا 
لذب هحفـص 33 ] اـهیلع [  يداـنملا  ةزاـنجلا  دویقلا و  قلحب  ضوضرملا  قاـسلا  يذ  ریماـطملا  ملظ  نوجـسلا و  رعق  یف  بذـعملا  روجلاـب و 

بولطم و مد  بولغم و  رما  بولسم و  ءالو  بوصغم و  ثراب  ءاسن  ةدیس  هما  یضترملا و  هیبا  یفطصملا و  هدج  یلع  دراولا  فافختسالا و 
عوشخلا و ضحم  کل و  ۀعاطلا  صلخا  كاضرل و  ملستسا  برکلا و  صـصغ  عرجت  نحملا و  ظیلغ  یلع  ربص  امک  مهللا و  بورـشم  مس 

ۀیکاز ۀـفینم  ۀـیمان  ةولـص  هیلع  لص  مئال  ۀـمول  کیهاون  كرماوا و  نم  ءیـش  یف  هقحلی  مل  اـهلها و  ۀـعدبلا و  يداـع  عوضخلا و  رعـشتسا 
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ةرفغم اناسحا و  الضف و  هتالاوم  یف  کندل  نم  انتآ  امالـس و  ۀیحت و  انع  هغلب  كایارب و  نم  نورق  کقلخ و  نم  مما  ۀعافـش  اهب  هل  بجوت 
تاولـص و نیا  نیماضم  تیمها  تهج  زا  هدنـسیون : نیمحارلا .» محرا  ای  کـتمحرب  میظعلا  زواـجتلا  میمعلا و  لـضفلاوذ  کـنا  اـناوضر  و 
، ناکین یصو  رفعج ، نب  یسوم  رب  تسرف  دورد  و  شتیب ، لها  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ ! راب  : » منادرگیمرب یسراف  هب  ار  نآ  تیحت 

يرادهدـنز بش  هک  یـسک  نآ  اـههناشن ؛ اـهتمکح و  و  يراـبدرب ، شمارآ و  ثراو  و  اـهرون ، شناد و  زکرم  و  ناگدـیزگرب ، ياوشیپ  و 
ياههلان و  دایز ، ياهتاجانم  و  ریزارـس ، ناوارف  ياهکشا  و  ینالوط ، ياههدجـس  مدـمه  دومنیم ، رافغتـسا  هتـسویپ  و  رحـس ، ات  تشاد 

تفرگ رارق  تخس  متس  دروم  هک  یسک  نآ  ربص . و  اهيراتفرگ ، مد  مه  و  ششخب ، دوج ، يراوگرزب ، یکین ، لدع ، لقع ، زکرم  هتـسویپ !
ریجنز و ياههقلح  اب  هک  یسک  تفرگ ، رارق  هجنکـش  دروم  اهلاچ  هایـس  اهنادنز و  قامعا  رد  و  دش ، هدرپس  كاخ  هب  ناودع  روج و  اب  و 

یضترم شردپ  رب  یفطصم و  شدج  رب  هک  یـسک  نآ  دش . هدز  ییادص  یکبـس  تلذ و  اب  شاهزانج  ولج  رد  و  دیدرگ ، درخ  شقاس  دنک 
و دوب ، هدـش  هتفرگ  روز  هب  وا  تیـالو  دوـب و  هدـش  بصغ  شثرا  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ  هحفـص 34 ] دراو [  اهنز  يهدیـس  شرداـم  رب  و 
، تکرب اـب  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  ایادـخ ! راـب  دوب . هدیـشون  متـس  رهز  دوب و  تساوـخرد  دروـم  وا  نوـخ  دوـب و  هتفرگ  رارق  بوـلغم 
وا هک  دیامن  تعافش  ار  تتاقولخم  زا  ییاهنرق  تناگدیرفآ و  زا  ییاهتما  هک  یتعافـش  ماقم  وا  يارب  ددرگ  بجوم  هک  هزیکاپ ، هدنیازف ،

دوب و میلـست  وت  تیاـضر  رطاـخ  هب  وت و  ربارب  رد  و  دوـمنن ، راـهظا  درب و  ورف  ار  ناوارف  ياـههصغ  و  هاـکناج ، ياـهتنحم  رب  دوـمن  ربـص 
اب دـینادرگ ، دوخ  راعـش  ار  وت  ربارب  رد  ینتورف  و  تسناد ، وت  راوازـس  طقف  ار  شنرک  و  دومن ، وت  زا  ندرب  ناـمرف  رد  رـصحنم  ار  يربناـمرف 
زا ایادخ  دیـسارهن . ياهدننک  شنزرـس  چیه  شنزرـس  زا  وت  یهاون  اهنامرف و  لباقم  رد  و  دومن ، ینمـشد  تخـس  نارازگتعدب  تعدب و 
هد رارق  تدوخ  يدونـشخ  شزرمآ و  ناسحا و  لضف و  دروم  ار  ام  وا  یتسود  تیالو و  وترپ  رد  و  ناسرب ، مالـس  تیحت و  وا  هب  ام  بناـج 

« عوبـسالالامج  » باـتک رد  سواـط  نبا  ناـنابرهم .» نیرتناـبرهم  يا  تتمحر  قـح  هب  یناوارف ، تشذـگ  یناـگمه و  لـضف  ياراد  وـت  هک 
نمتؤملا نیمالا  یلع  لص  مهللا  : » میامنیم رکذ  زین  ار  نآ  هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دنـس  رکذ  اب  رگید  یتاولص 
عدوتـسا ام  هئابآ  نع  غلب  امک  مهللا و  کیف  يذالا  یلع  رباصلا  بستحملا  دـهتجملا  رینملا  رونلا  یکزلا  رهاطلا  یفولا  ربلا  رفعج  نب  یـسوم 

 ] لمکأ لضفأ و  هیلع  لصف  بر  هموق  لاهج  نم  یقلی  ناک  امیف  ةدـشلا  ةرغلا و  لهأ  دـباک  ۀـجحملا و  یلع  لـمح  کـیهن و  كرمأ و  نم 
دروم رادتناما و  رب  تسرف  دورد  ایادخ ! راب  [ . » 61 « ] میحر روفغ  کنا  كدابعل  حصنأ  کعاطأ و  نمم  دحأ  یلع  تیلص  ام  هحفص 35 ]

وت باسح  هب  دومن و  ربص  تیذا  رب  وت  هار  رد  هکنآ  دباع ، ناشخرد ، رون  هزیکاپ ، كاپ ، افو ، اب  راکوکین ، نآ  رفعج ، نب  یسوم  تنانیمطا ،
اهرما و وا  هک  تسرف  وا  رب  يداتسرف  تناگدنب  ناهاوخریخ  تناربنامرف و  زا  یسک  رب  هک  ییاهدورد  لمکا  لضفا و  اراگدرورپ ! تشاذگ .

دارفا زا  هک  ییاههصغ  اهمتـس و  و  دومن ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دومن و  غالبا  دوب ، تناما  شناردـپ  دزن  وت  بناج  زا  هک  ییاهیهن 
ینابرهم .» روفغ و  وت  انامه  دیشون ! هعرجهعرج  دیسر  وا  هب  نارگدادیب  نارگمتس و  شموق و  نادان 

ترضح نآ  ياعد 

تعـشخ یهلا  : » میروآیم اجنیا  رد  نانجلاحـیتافم »  » باتک زا  ار  اعد  کی  ام  هک  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  مظاـک  ماـما  زا  یناوارف  ياـهاعد 
كرون ءیش  لک  الم  کنود و  ءایشالا  تقاض  کیلا و  ءیش  لک  بره  کنم و  ءیش  لک  لجو  کیف و  مالحالا  تلـض  کل و  تاوصالا 

جرفم اـی  یتمعن  لزنم  اـی  ءیـش  كدؤی  ـال  يذـلا  تنا  کتردـق و  یف  میظعلا  تنا  کـلامج و  یف  یهبلا  تنا  کـلالج و  یف  عیفرلا  تناـف 
ءوبا تعطتسا  ام  كدعو  كدهع و  یلع  تحبصا  ینید  کل  اصلخم  کب  تنمآ  تنا  الا  هلا  الب  یتلئسم  ینطعا  یتجاح  یضاق  ای  یتبرک و 
يوق هناطلس  یف  رینم و  هفارـشا  یف  لاع و  هوند  یف  ناد و  هولع  یف  وه  نم  ای  كریغ  اهرفغی  یتلا ال  بونذلا  نم  كرفغتـسا  ۀمعنلاب و  کل 

همجرت ار  نآ  دراد  یـسانشادخ  رد  ییـالاب  نومـضم  اـعد  نیا  هکنیا  تـهج  زا  هدنـسیون : هحفـص 36 ] [ . ] 62 « ] هلآ دـمحم و  یلع  لـص 
وت يوس  هب  دـنناسرت و  وت  ربارب  رد  تادوجوم  يهمه  و  دـنریحتم ، وت  تاذ  رد  اهلقع  و  شوماخ ، وت  لباقم  رد  اهادـص  ایادـخ ! : » میامنیم
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رد و  یعیفر ، ياهبترم  دـنلب  لـالج و  رد  وـت  سپ  هدرک  رپ  ار  زیچ  هـمه  تروـن  و  دـنیانگنت ، رد  وـت  نودـب  اـهزیچ  يهـمه  دـننکیم و  رارف 
يا و  نم ، تمعن  يهدننک  لزان  نیا  دیامنیمن ! ینیگنـس  وت  رب  زیچ  چیه  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  یمیظع و  تتردـق  رد  ییابیز و  تلامج 

نامیا وت  هب  روآرب . ارم  تساوخرد  تدوخ ) قح  هب   ) تنأ الا  هلا  قح ال  هب  نم  ياـهزاین  زاـس  اور  يا  و  نم ، ياهیتخـس  يهدـننک  فرطرب 
شزرمآ وت  زا  مفرتعم و  تتمعن  هب  مدـنبیاپ ، تاهدـعو  دـهع و  رب  مناوت  رادـقم  هب  ماهدـینادرگ ، صلاخ  وت  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  مراد 

ام هب  هک  نیا  نیع  رد  کـیدزن و  اـم  هب  ياهبترم  دـنلب  نیع  رد  هکنآ  يا  دزرمآیمن ! ار  نآ  یـسک  وـت  زج  هک  یناـهانگ  يهراـبرد  مبلطیم 
«. تسرف دورد  شلآ  دمحم و  رب  تسا ، دنمورین  شتنطلس  رد  تسا و  رینم  دراد  هطاحا  ام  رب  هک  یلاح  رد  تسا و  هبترم  دنلب  تسا  کیدزن 

سدقم دوجو  نآ  زامن 

هبترم کی  دمح  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زامن  تسا : هتـشون  هللا  همحر  یمق  ثدحم  موحرم 
[ . 63  ] هبترم هدزاود  دیحوت  و 

ترضح نآ  هب  لسوت 

لـسوت رب  تسا  طونم  نادبا  تمالـس  يرهاظ و  و  هحفـص 37 ] ینطاب [  ضارما  عفد  اهيرامیب و  يافـش  دـسیونیم : يدابآ  نوتاخ  موحرم 
نطب ام  اهنم و  رهظ  ام  یحراوج  عیمج  یف  ینتیفاع  الا  رفعج  نب  یسوم  کیلو  قحب  مهللا  : » دیوگب هک  جهن  نیا  رب  ترـضح  نآ  رب  نتـسج 

دقن يردـق  لافطا -  رد  اـصوصخ  دـشاب -  ضیرم  نوچ  و  نیمحارلا .» محرأ  اـی  میرک  اـی  داوج  اـی  ماقـسالا  مـالآلا و  عیمج  ینع  تعفد  و 
دبای افـش  لاحلایف  دنک  افـش  بلط  ترـضح  نآ  زا  دهد و  قدصت  نآ  يادرف  هدراذگ  رامیب  نیلاب  ریز  رد  هدرک  ترـضح  نآ  رذـن  لوپ ) )

[ . 64  ] تسا برجم  هک  اضعا  درد  مشچ و  درد  اصوصخ 

بانج نآ  زور 

هبنشراهچ زور  هتفگ : و  [ 65  ] هدومن رکذ  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  زا  کی  ره  هب  بوسنم  ياهزور  دنـس  رکذ  اب  سواط  نب  دیـس  موحرم 
ناراوگرزب نآ  ترایز  دشابیم ، نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  مان  هب 

هللا تاولص  مکیلع  مالسلا  ضرالا  تاملظ  یف  هللا  رون  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  ججح  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  ءایلوا  ای  مکیلع  مالـسلا  : » تسا نیا 
نیقیلا مکاتا  یتح  هداـهج  قح  هللا  یف  متدـهاج  نیـصلخم و  هللا  متدـبع  دـقل  یما  متنا و  یباـب  نیرهاـطلا  نیبیطلا  مکتیب  لآ  یلع  مکیلع و 

ای يـالوم  اـی  رفعج  نب  یـسوم  میهاربااـبا  اـی  يـالوم  اـی  مهنم  مکیلا  هللا و  یلا  ءربا  اـنا  نیعمجا و  سنـالا  نجلا و  نـم  مکئادـعا  هللا  نـعلف 
هحفـص 38] نمؤم [  مکل  یلوم  انا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاابا  ای  يالوم  ای  یلع  نب  دـمحم  رفعجابا  ای  يالوم  اـی  یـسوم  نب  یلع  نسحلااـبا 
« نیرهاطلا نیبیطلا  مکتیب  لآب  ینوریجا  ینوفیـضاف و  مکب  ریجتـسم  ءاعبرالا و  موی  وه  اذه و  مکموی  یف  مکب  فیـضتم  مکرهج  مکرـسب و 

[ . 66]

ترضح یکدوک  رهاظ  هب  نارود  زا  یتانایرج 

هراشا

نارود تسا و  یکی  یکدوک  یلاسگرزب و  رد  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراـهچ  عضو  لاـح و  هک  هدـش  تباـث  ناـهرب  اـب  بساـنم  ياـج  رد 
نب یـسوم  ماما  یکدوک  رهاظ  هب  نارود  زا  دـنرگد . ملاـع  زا  ناـنآ  دراد  قرف  يداـع  مدرم  یکدوک  نارود  اـب  ناـشیا  تیلوفط  یکدوک و 
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میامنیم : لقن  ار  تانایرج  زا  یضعب  مود  شخب  هب  عورش  زا  شیپ  هک  هدش  لقن  یتانایرج  مالسلاامهیلع  رفعج 

دراد نمشد  ار  نآ  ادخ  هک  یمان 

ماما تمدخ  بایفرش  هک : دناهدومن  لقن  جارس  بوقعی  زا  دنس  رکذ  اب  هللا  مهمحر  یماما  يربط  دیفم و  خیش  ینیلک و  مالـسالا  ۀقث  موحرم 
متسشن تفگ ، زار  يو  اب  یتدم  دوب  هداتسیا  دوب  هراوهگ  رد  هک  مالسلاهیلع  یسوم  نسحلاوبا  رس  يالاب  ترـضح  مدش  مالـسلاهیلع  قداص 

ایب تیالوم  دزن  دومرف : نم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  متـساخرب . هاگ  نآ  تفای  تغارف  شدنزرف  اب  نتفگ  زار  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ات 
بشید هک  ار  ترتخد  مسا  ورب  دومرف : نم  هب  سپس  داد  باوج  ارم  مالس  حیصف  نابز  اب  مداد  مالـس  متفر  ترـضح  دزن  نک  مالـس  وا  رب  و 

ار وا  دوب  هدـش  دـلوتم  يرتخد  نم  يارب  هک  دوب  نیا  نایرج  درادیم و  نمـشد  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یمان  نیا  اریز  هد  رییغت  یتشاذـگ  مان 
[ . ] 67  ] مداد رییغت  ار  وا  مان  سپ  یباییم  تیاده  نک  لمع  وا  روتسد  هب  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مدوب ! هدراذگ  مان  ءاریمح 

هحفص 39 ]

دیامن هدجس  داد  روتسد  هلاغزب  هب 

ترـضح مدیـسرپ  شدوخ  دعب  ماما  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  دناهدرک  تیاور  لامج  ناوفـص  زا  دنـس  رکذ  اب  دیفم  ینیلک و  زین  و 
اب دوب و  كدوک  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  یسوم  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دیامن . يرود  وهل  يزاب و  زا  هک  تسا  یسک  ماما  انامه  دومرف :
ار ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نک ! هدجـس  تراگدرورپ  يارب  دومرفیم : هلاغزب  نآ  هب  دـمآ و  ام  دزن  هب  دوب  یکم  ياهلاـغزب  وا 

[ . 68  ] تسا رود  هب  وهل  يزاب و  زا  هکنآ  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  تفرگ و 

دومن نایب  هفینحوبا  يارب  ار  یعرش  مکح 

یمالغ نینـس  رد  هک  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  زا  هفینحوبا  هک  هدومن  لقن  ینیلک  موحرم  زین  و 
زا دومرف : ترـضح  دـیامنیم ؟ تجاح  ياضق  اجک  امـش  رهـش  رد  بیرغ  صخـش  مالغ  يا  تفگ : ترـضح  هب  هفینحوبا  دوب  هداتـسیا  دوب 

هلبق هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  ندومن  راردا  لاح  ردو  نک  بانتجا  نارفاسم  زادناراب  اههویم و  طوقـس  لحم  يراج و  ياهرهن  دـجاسم و  میرح 
لقن هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  هللا  همحر  یماـما  يربـط  و  [ . 69  ] نک تجاح  ياـضق  یتساوخ  اـج  ره  نآ  زا  سپ  نک  عمج  ار  تساـبل  اـمنم و 

هفینحوبا دادن . لوخد  نذا  وا  هب  ترضح  دسرپب  ياهلأسم  ترـضح  زا  ات  دمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهناخ  برد  هفینحوبا  تسا : هدومن 
 ] هفینحوبا دمآ . نوریب  لزنم  زا  دوب  یگلاس  جنپ  نس  رد  هک  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  دوب  هتـسشن  دورو  نذا  راظتنا  رد 
يا دومرف : وا  هب  ترـضح  دـیامنیم ؟ تجاح  ياضق  اجک  امـش  رهـش  رد  رفاسم  مالغ ! يا  تفگ : يو  هب  دـیبلط و  ار  ترـضح  هحفص 40 ]
هلبق هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  دـنکیم و  باـنتجا  دـجاسم  مـیرح  نارفاـسم و  زادـناراب  اـههویم و  طوقـس  لـحم  يراـج و  ياـهرهن  زا  درمریپ !

قداـص ماـما  روضح  تشگرب و  لاـس  نآ  رد  هفینحوبا  دـنکیم . تجاـح  ياـضق  نآ  زا  سپ  دوشیم ، ناـهنپ  يراوـید  تشپ  دـیامنیمن و 
[ . 70  ] دماین مالسلاهیلع 

لزلزتم راوتسا و  نامیا 

باطخلاوبا عضو  زا  متـساوخیم  مدـش  بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هک : هدومن  لقن  ناقلـش  یـسیع  زا  دنـس  رکذ  اب  يریمح 
هچره هک  ددرگیم  عناـم  يزیچ  هچ  یـسیع ! يا  دوـمرف : نم  هب  میاـمن  لاؤـس  منیـشنب و  هکنآ  زا  شیپ  میاـمن ؛ لاؤـس  نـیفرحنم ) زا  یکی  )

دوب و هتسشن  هناخ  بتکم  رد  ترضح  متفر ، مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  حلاص  دبع  تمدخ  دیوگ : یسیع  یـسرپب ؟ مرـسپ  زا  یتساوخ 
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زا یلاعت  كرابت و  يادـخ  انامه  یـسیع  يا  دومرف : نم  هب  میامن  حرطم  ار  دوخ  لاؤس  هکنآ  زا  شیپ  دوب ! ادـیپ  دادـم  رثا  شکرابم  نابل  رب 
هب  ) دومن بلس  نانآ  زا  ار  نامیا  سپس  داد  لزلزتم  هیراع و  نامیا  یهورگ  هب  و  دنتـشگنرب ، نآ  زا  ناشیا  تفرگ و  ار  توبن  نامیپ  ناربمایپ 
وا زا  ادـخ  دوب و  هیراع  شنامیا  هک  تسا  یهورگ  نآ  زا  باطخلاوبا  و  دنتـشگرب ) نامیا  زا  شیوخ  رایتخا  هب  دـندوب و  راتخم  هک  انعم  نیا 

ۀیرذ ! ) تیادف مردام  مردـپ و  مدرک : ضرع  سپـس  مدیـسوب  ار  شایناشیپ  مدینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ترـضح  دـیوگ : یـسیع  دومن . بلس 
! یسیع يا  دومرف : نم  هب  ترضح  متشگرب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  سپس  هحفص 41 ] [ . ] 71 ( ] میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب 
هب داد . باوـج  مدوـب  هدرک  هدارا  ار  هچ  ره  مسرپـب  يو  زا  هکنآ  زا  شیپ  متفر  وا  دزن  تناـبرق  هب  مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ 
زا نآرق  مامت  زا  رگا  يدید  هک  ار  مرسپ  نیا  یسیع ! يا  دومرف : ترضح  تسا ! ماما  امش  زا  دعب  وا  هک  متسناد  ماگنه  نآ  رد  دنگوس ! ادخ 
نآ زا  دندروآ . نوریب  هناخ  بتکم  زا  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  داد  روتـسد  ترـضح  سپـس  داد . دهاوخ  باوج  ار  وت  یـسرپب  وا 

مدرم نایم  يداع  تانایرج  يور  هناخ  بتکم  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نداتـسرف  حیـضوت : [ . 72  ] تسا ماما  وا  هک  متـسناد  زور 
دنشابیم . علطم  زیچ  همه  زا  زاغآ  زا  دنرادن و  ملعت  هب  يزاین  مالسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  تارضح  هنرگو  تسا 

هفینحوبا لاؤس  هب  باوج 

اب طابترا  رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هفینحوبا  لاؤس  نایرج  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
نم مشچ  رد  مدینـش  ترـضح  زا  ار  باوج  نآ  یتقو  هتفگ : هفینحوبا  هک  هدروآ  نآ  لیذ  رد  هدومن  لقن  ار  بیرغ  صخـش  تجاح  ياضق 
موش تیادـف  متفگ : مدومن ، ترـضح  زا  رگید  یلاؤس  تهج  نیا  يور  مدومن  ساسحا  ار  بانج  نآ  تمظع  مبلق  رد  دومن و  هولج  گرزب 
رظن نم  هب  ترـضح  دنتـسه .) تیـصعم  هب  روبجم  ادخ  بناج  زا  ناگدنب  هتفگیم : هدوب و  کلـسم  يربج  هفینحوبا  ( ؟ تسیک زا  تیـصعم 

-1 تسین : روصت  هس  زا  یلاخ  دهدیم  خر  هک  یتیصعم  ره  دومرف : ترضح  سپ  متسشن  مهد ، ربخ  ار  وت  ات  نیـشنب  دومرف : سپـس  دومن و 
زا رتفصنم  رتلداع و  وا  سپ  دشاب  راگدرورپ  زا  تیـصعم  رگا  دـشاب ! ود  ره  زا  - 3 دشاب ، راگدرورپ  زا  - 2 هحفـص 42 ] دشاب [ ، هدنب  زا 
ادخ سپ  دشاب  ود  ره  ادخ  هدنب و  زا  تیـصعم  رگا  دیامن و  باقع  ار  وا  هدادن  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  دیامن و  ملظ  هدنب  هب  هک  تسا  نیا 

باقع ار  وا  دراد و  اور  فاصنا  فیعض  هدنب  هب  تبـسن  يوق  هک  تسا  راوازـس  و  يوق ؛ تسا و  رداق  وا  تسا و  کیرـش  هدنب  تیـصعم  رد 
هفینحوبا تسوا . رب  باقع  وا و  يارب  باوث  هدش و  یهن  تیـصعم  زا  وا  تسا و  هجوتم  وا  هب  رما  سپ  تسا  هدنب  زا  تیـصعم  رگا  دـیامنن و 

هحفص 43 ] [ . ] 73 ( ] ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ  : ) متفگ دیوگ :

رفعج نب  یسوم  ماما  تماما  نارود 

هعیش ناققحم  هاگدید  زا  تماما 

زا ار  هلظ  ماد  یمق  یقت  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  داتسالا  اندیـس  نانخـس  راصتخا  تهج  یلو  دوش  ثحب  لصفم  یتسیاب  عوضوم  نیا  رد 
دشاب نامرواب  رد  و  میـشاب ، دقتعم  دیاب  هک  تسانعم  نیا  هب  ثحب  دروم  تماما  دیامرفیم : میامنیم ، لقن  هبنـش » ياهبش  سلاجم   » باتک

نینمؤملاریما هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  هلـصافالب  یمالـسا  تما  تماعز  يربهر و  جرا  رپ  بصنم  هک 
يو موصعم  نادنزرف  هب  دنوادخ  بناج  زا  هدش  نییعت  شیپ  زا  يهمانرب  قبط  زا  دـعب  هدـیدرگ و  راذـگاو  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

زا دـیدرگ  رکذ  هک  ییانعم  هب  تماما  هک : تسا  نیا  ام  ياعدـم  درادـن . ار  یتیعقوم  ماـقم و  نینچ  تقاـیل  ناـنآ  زج  سک  چـیه  دـسریم و 
تابثا يارب  دیاب  راچان  دراد  ییاعدا  ره  سک  ره  تسا . رفاک  هکلب  تسین  ناملـسم  رواب  هدـیقع و  نیا  نودـب  ناسنا  ره  تسا و  نید  لوصا 

يهرابرد هک  ییاهباتک  رد  ام  ناگرزب  دراد . لیلد  ناهرب و  يهماقا  هب  زاـین  زین  اـم  ياـعدا  تهج  نیمه  يور  درواـیب ! ناـهرب  لـیلد و  نآ 
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رکذ هب  طقف  سلجم  نیا  رد  هراب  نیا  رد  ام  دناهدرک و  للدـم  نهربم و  نشور ، ياهنوگ  هب  ار  عوضوم  نیا  دناهتـشون  دـیاقع  نید و  لوصا 
هللا یلـص  یمارگ  ربمایپ  ترـضح  ینعی  مالـسا  راذـگناینب  صخـش  نامز  رد  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  مییامنیم : افتکا  لیلد  کـی 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  مخ  ریدغ  زور  رد  تسا -  رتمهم  همه  زا  هک  هلمج -  زا  تسا . هدیدرگ  نایب  هددعتم  عقاوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هدرک نایب  تحارـص  روط  هب  نآرق  دـندرک و  یفرعم  يربهر  يربک و  تماعز  ماقم  هب  هحفص 44 ] ار [  مالسلاهیلع  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا داد : رارق  یـسررب  دروم  دـعب  دـنچ  زا  ناوتیم  ار  ریدـغ  نایرج  تسین . هتفریذـپ  يو  زا  دـشاب  هتـشاد  رواـب  ار  نیا  زا  ریغ  یـسک  رگا  هک 

ریذپانبانتجا ملـسم و  يرما  زاب  هک  ثیدح  رظن  هتکن  زا  و  تسین . راکنا  لباق  تسا و  خـیرات  تاملـسم  زا  نایرج  نیا  هک  خـیرات  هاگدـید 
نمحرلا هللا  مسب  میهدیم : رارق  تقد  ثحب و  دروم  ار  هیآ  کـی  اـجنیا  رد  اـم  هدـش و  لزاـن  هراـب  نیا  رد  یتاـیآ  هک  نآرق  رظن  زا  و  تسا .

مدرک و لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  [ . » 74 ( ] انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکأ  مویلا   ) میحرلا
حرطم ار  ثحب  ود  هکراـبم  يهیآ  نیا  لـیذ  رد  دـشاب .» نید  امـش  يارب  مالـسا  هک  مدـش  یـضار  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  شیوـخ  تمعن 

لزان مالـسلاامهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  يربهر  تماـعز و  يهراـبرد  ریدـغ و  زور  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  لوا : ثحب  مینکیم :
نید لوصا  زا  تماما  هک  ددرگیم  هدافتـسا  هیآ  زا  ینعی  دراد ، ام  ياعدـم  رب  تلالد  هفیرـش  يهیآ  ایآ  هک  عوضوم  نیا  مود : ثحب  هدـش .
نیا رطاخ  هب  هدیدرگ و  لزان  مخریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  قفتم  هعیش  ناسیونخیرات  نیرـسفم و  تاملک  لوا ، ثحب  اما  هن ؟ ای  تسا 

زا ام  هدـش ، ثحب  ناوارف  عوضوم  نیا  يهرابرد  هعیـش  ياهباتک  رد  دـناد و  یم  ار  نآ  بهذـم  هعیـش  ره  تسا و  ملـسم  عوضوم  نیا  هک 
اجنیا رد  دراد  حیرصت  هراب  نیا  رد  هک  تنـس  لها  بتک  زا  یتایاور  یلو  میروآیمن  هحفص 45 ] ار [  يزیچ  هراب  نیا  رد  هعیـش  ياهباتک 

: لوا مینکیم : لقن  دـنراد ، لوبق  ار  ناشتایاور  هک  ینایوار  زا  دراد و  راـبتعا  اـهنآ  دزن  هک  ییاـهباتک  زا  ار  تاـیاور  نیا  مینکیم و  رکذ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا : هدرک  لقن  نینچ  يردخ  دیعـسوبا  زا  هفیرـش  يهیآ  لیذ  رد  روثنملاردلا »  » باتک رد  یطویس 
مکل تلمکأ  مویلا   ) يهیآ دمآ و  دورف  وا  رب  لیئربج  درک  بصن  تماعز  تیالو و  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  مخریدغ »  » زور رد  ملس ، هلآ و  و 

مهدجه زور  هک  مخریدغ »  » زور رد  دنکیم : لقن  نینچ  هریرهوبا  زا  هیآ  لیذ  رکذلاقوف  باتک  رد  یطویـس  زین  مود : دروآ . ار  مکنید )...
سپ میوا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  ینعی  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  هجحيذ  هام 

دـلج 8 دادـغب  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  موس : دومرف . لزاـن  ار  مکنید )... مکل  تلمکأ  موـیلا   ) هیآ دـنوادخ  تسوا . ربـهر  ـالوم و  یلع 
هام تصـش  يهزور  درادب ، هزور  تسا  مخریدـغ »  » زور هک  هجحيذ  هام  هدـجه  زور  هک  ره  دـنکیم : لقن  نینچ  هریرهوبا  زا  هحفص 490 
یلو تسلأ  : » دومرف تفرگ و  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زور  نآ  رد  دوـشیم . هتـشون  شیارب 
يرآ دـنتفگ : نارـضاح  متـسین ؟ نانمؤم  ربهر  یلو و  نم  ایآ  ینعی : هالوم .» یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هللا ! لوسر  اـی  یلب  اولاـق : نینمؤملا ؟

يا وت  هب  هبهب ، تفگ : باطخ  نب  رمع  تسوا . ربهر  الوم و  یلع  سپ  میوا  ربهر  نم  سک  ره  دومرف : ترـضح  ناـنمؤم ! ربهر  یلو و  ییوت 
اما هحفص 46 ] دومرف [ . لزان  ار  مکنید )... مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ دنوادخ  سپـس  یناملـسم . ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاطوبا  دنزرف 

نوـنکا تسا . نید  لوـصا  زا  تماـما  هک  دراد  تلـالد  ینـشور  هب  دـنک  تقد  هیآ  رد  بصعت  زا  یلاـخ  یـسک  رگا  اـم  رظن  هب  مود : ثـحب 
زورما هک  دیامرفیم  تحارص  وحن  هب  هفیرش  يهیآ  - 1 ددرگیم : هدافتسا  عوضوم  نیا  دروم  دنچ  زا  ام : ياعدم  رب  هیآ  تلالد  هب  ياهراشا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  طسوت  رگید  ياهمانرب  تماعز  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  بصن  زا  ریغ  زور  نیا  رد  ایآ  مدرک ، لماک  ار  ناتنید 
ریغ رگم  تسیچ ؟ نید  لامکا  يانعم  دناهتشونن !؟ نارسفم  ناثدحم و  ناسیون و  خیرات  ارچ  هدوب  نینچ  رگا  هدش ؟ مالعا  ملس  هلآ و  هیلع و 
نید طقف  هک  دومرف : هیآ  لـیذ  رد  - 2 هدـش ؟ نایب  زور  نآ  رد  هدوب و  هدـشن  ناـیب  یحناوج  لاـمعا  نید و  لوصا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  زا 

لوصا زا  تماما  هک  درادن  تحارص  هلمج  نیا  ایآ  تسین . هدیدنسپ  یضرم و  نیا  زج  تسا و  دنوادخ  یضرم  هدش  لماک  زورما  هک  مالسا 
بصن زا  دعب  هیآ  نیا  دیدرگ ، رکذ  ناشمان  هک  ینایوار  حیرصت  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  - 3 تسین ؟ نید  تماما ، ياهنم  نید  تسا و  نید 

زا اجنیا  ات  تسین . نید  تماما  تیالو و  نودب  مالـسا  تسوا و  تیالو  هب  نید  لامکا  نیا  ربانب  هدیدرگ ؟ لزان  تماعز  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
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هب تسا  ناوارف  اتـسار  نیا  رد  تایاور  تسا و  ملـسم  زین  ثیدـح  رظن  زا  و  [ 75  ] تسا نید  لوصا  زا  تماما  هک  دـیدرگ  ملـسم  نآرق  رظن 
هحفص 47 ] دوش [ . هعجارم  ریدغلا »  » و راونالاراحب »  » باتک

رفعج نب  یسوم  ترضح  تماما  تمدم 

لاوقا دولخلاتانج »  » باتک بحاـص  یلو  [ 76  ] تسا هدوب  لاس  جنپ  یـس و  ترـضح  نآ  تماما  تدم  ددرگیم  هدافتـسا  خیرات  زا  هچنآ 
دوش . هعجارم  مهدراهچ  لودج  هب  تسا  هدومن  لقن  يرگید 

دیدرگ لئان  تماما  هب  ینس  هچ  رد 

[ . 77  ] دیدرگ لئان  تماما  بصنم  هب  یگلاس  تسیب  نس  رد  هک  هدومن  لقن  يرولامالعا »  » باتک زا  هنع  هللا  یضر  یسلجم  موحرم 

رفعج نب  یسوم  ترضح  تماما  رب  هدراو  صوصن 

ماما هدزاود  ناناملـسم ، يربهر  تماعز و  يرادهدهع  تما و  ییامنهار  تهج  نانم  يادخ  هک  تسا  یباصتنا  هعیـش  رظن  زا  تماما  بصنم 
لقن مالسلاهیلع  يداه  ماما  یناگدنز  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یتمسق  ام  تسا و  هدومن  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  طسوت  ار 

ار تیاور  دـنچ  يهمجرت  دروم  نیا  رد  هک  هدومن  حیرـصت  دوـخ  زا  دـعب  ماـما  تماـما  هب  یماـما  ره  یموـمع  ثیداـحا  رب  نوزفا  میدوـمن .
رمع نب  لضفم  - 1 تسا : هدومن  حیرـصت  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شدنزرف  تماما  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  میروآیم 

قداص ماما  دروآ . فیرشت  دوب  ناوجون  هک  مالسلاهیلع  یسوم  میهارباوبا  هک  مدوب  بایفرش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هتفگ : یفعج 
هحفص 48] [ . ] 78  ] ناسرب يراد  نانیمطا  ناشیا  هب  هک  تنارای  هب  ار  وا  تماما  رما  نک و  شرافـس  وا  يهرابرد  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع 

تـساوخرد دومن  بوصنم  تردپ  زا  دعب  تماما  هب  ار  وت  هک  ادخ  زا  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریثک  نب  ذاعم  - 2
: مدرک ضرع  تسا . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنوادخ  دومرف : ترضح  دیامن ! تیانع  وت  هب  ار  نآ  دننامه  وت  تشذگرد  زا  شیپ  هک  ماهدرک 

نآ رد  وا  دومن و  هراشا  دوب  هدیباوخ  هک  مالـسلاهیلع ) مظاک  نب  یـسوم  ماما   ) حلاص دـبع  هب  ترـضح  تسیک ؟ صخـش  نآ  موش  تیادـف 
شرـضحم بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهناخ  ياهقاطا  زا  یکی  رد  دیوگ : جاجح  نب  نامحرلادبع  - 3 [ . 79  ] دوب یناوـجون  تقو 

: مدرک ضرع  دیوگیم ! نیمآ  دوب  وا  تسار  تمس  رد  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دنکیم و  اعد  شیوخ  يالـصم  رد  مدید  مدش ،
ماما  ) یـسوم انامه  نامحرلادبع ! يا  دومرف : تسیک ؟ وت  زا  دعب  ماما  یهاگآ ، امـش  هب  متمدخ  نم و  يهدیقع  زا  دنادرگ  تیادـف  ارم  ادـخ 

[ . 80  ] مرادن زاین  رگید  يزیچ  هب  نیا  زا  سپ  متفگ : دوب ! يو  يهزادنا  دیشوپ  ار  تسا ) تماما  عیادو  زا  هرز  نیا   ) هرز مالـسلاهیلع ) مظاک 
تقو نیا  رد  دیوگیم : ضیف  هد ! متاجن  منهج  زا  ریگب و  ارم  تسد  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : راتخم  نب  ضیف  و  - 4

-5 [ . 81  ] وجب کسمت  وا  هب  تسامش  ماما  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دیدرگ . دراو  دوب  ناوجون  هک  مالـسلاهیلع  میهارباوبا 
دعب ماما  دمآ  شیپ  ياهثداح  امش  يارب  رگا  دنگرم  ضرعم  رد  صاخشا  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  هتفگ : مزاح  نب  روصنم 

نسحلاوبا تسار  يهناش  رب  تسامش و  ماما  نیا  داد  خر  يزیچ  نینچ  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هحفص 49 ] تسیک [ ؟ امش  زا 
ام اب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـسپ  هللادبع  نخـس  نیا  تقو  رد  تشذگیم . لاس  جنپ  شکرابم  رمع  زا  هک  تشاذگ  تسد  مالـسلاهیلع 

دوش . هعجارم  راونالاراحب »  » و ةادهلاتابثا »  » و داشرا »  » و یفاک »  » باتک هب  تسا  ناوارف  هراب  نیا  رد  تایاور  [ . 82  ] دوب هتسشن 

؟ دوب نامزمه  ینارگمتس  هچ  اب  ترضح  تماما  نارود 

هراشا
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یسابع يدهم  تنطلس  اب  زور  دنچ  هام و  کی  لاس و  هد  یقیناود و  روصنم  یهاشداپ  اب  نامزمه  ترـضح  تماما  نارود  زا  لاس  هن  دودح 
انشآ يارب  نونکا  [ . 83  ] دوب نامزمه  مهیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه  یهاشداپ  اب  لاس  هدزناپ  یـسابع و  يداه  تموکح  اب  هام  کی  لاس و  کی  و 
اجنیا رد  تسا  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  ار  نارگمتس  نآ  زا  کی  ره  نارود  زا  يرـصتخم  دید  هک  ییاهمتـس  ترـضح و  یناگدنز  اب  ندش 

میروآیم :

یقیناود روصنم  هب  فورعم  هللادبع  رفعجوبا 

هراشا

. دنتفرگ تعیب  یقیناود  روصنم  شردارب  يارب  مدرم  زا  دیدرگ  لصاو  كرد  هب  حافس  سابعلاوبا  هک  لاس 136  هجحيذ  مهدزاود  زور  رد 
مهرد نویلیم  دصشش  تفر  ایند  زا  یتقو  دوب . هدیسر  لاس  هس  تصـش و  هب  وا  رمع  هدوب و  مک  زور  هن  لاس ، ود  تسیب و  وا  تنطلـس  تدم 

دندوـب هداد  بقل  یقیناود  ار  وا  هحفـص 50 ] دـیزرویم [ . لخب  شیوخ  لام  رد  لاح  نیا  اب  دـنام  ياـج  هب  وا  زا  راـنید  نویلیم  هدراـهچ  و 
هب سابعینب  نارگمتـس  رد  روصنم  دومنیم . هبـساحم  نزو ) رایعم  نیرتکچوک   ) هبح قناد و  يور  دوخ  نارازگراـک  اـب  هک  تهج  نیدـب 
اب و  دوب ، زیرنوـخ  كافـس و  يدرم  روـصنم  [ . 84  ] دومنیم دـیلقت  وا  زا  یـسایس  روما  رد  تشاد و  تهابـش  يوما  کلملادـبع  نب  ماشه 

نوخ نتخیر  يایهم  هعفد  دنچ  تشادیم و  اور  ناشیا  هب  رایسب  تاراسج  تامدص و  درکیم و  ینمشد  تخس  مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
مومسم و ار  ترـضح  لاس 148  تایاور  قفاوم  شتفالخ و  مهد  لاس  رد  ماجنارـس  ات  درکیم  باـنج  نآ  لـتق  هب  رما  دـش و  ترـضح  نآ 
اب روصنم  دروخرب  يهوحن  زا  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  [ . 86  ] دیدرگ لصاو  كرد  هب  هجحیذ  مشش  رد  لاس 158  رد  و  [ 85  ] دومن دیهش 
نآ نتـشک  ددـص  رد  روصنم  هک  ددرگیم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  اما  تسا  هدـشن  لقن  يدایز  بلطم  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما 

. داد ماغیپ  نم  هب  روصنم  بش  يهمین  رد  هک  هدرک  لقن  يوحن  بویایبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  موحرم  تسا : هدوب  ترـضح 
درکیم هیرگ  هک  یلاح  رد  مدرک  مالـس  وا  هب  یتقو  دراد . تسد  رد  ياهماـن  تسوا و  يور  ولج  یعمـش  هتـسشن و  یـسرک  رب  متفر  وا  دزن 

سپ تسا ، هتفر  ایند  زا  دـمحم  نب  رفعج  هک  هداد  عالطا  نم  هب  تسا  نامیلـس  نب  دـمحم  همان  نیا  تفگ : تخادـنا و  نم  فرط  هب  ار  همان 
لوا نم  سیونب . تفگ : نم  هب  نآ  زا  سپ  هحفـص 51 ] دوشیم [ ؟ ادیپ  رفعج  دننام  اجک  رگید  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  : ) تفگ هبترم  هس 

نک راضحا  ار  وا  هدومن  تیصو  یصاخ  صخش  هب  دمحم  نب  رفعج  رگا  سیونب : نامیلـس  نب  دمحم  هب  تفگ : نآ  زا  سپ  متـشون ، ار  همان 
هللادبع و نامیلـس و  نب  دمحم  روصنم و  رفعجوبا ، هدرک : تیـصو  رفن  جنپ  هب  هک  تشون  باوج  رد  نامیلـس  نب  دمحم  نزب . ار  شندرگ  و 
زا یکی  رفعج و  نب  دـمحم  یـسوم و  هللادـبع و  روصنم و  رفعجوبا  هدـمآ : رگید  یثیدـح  رد  هدـیمح . و  مالـسلاهیلع ) مظاک  ماما   ) یـسوم

یـسلجم همالع  هدومرف : یمق  ثدـحم  موحرم  [ . 87  ] تسین دارفا  نیا  نتـشک  يارب  یهار  تفگ : روصنم  مالـسلاهیلع ! هللادـبعیبا  نامالغ 
تیـصو رد  رهاـظ  بسح  هب  ار  تعاـمج  نآ  درک ، دـهاوخ  هدارا  نینچ  روصنم  هک  تسنادیم  تماـما  ملع  هب  ترـضح  هدومرف : هللا  همحر 

نیا زا  هدوب و  تیـصو  هب  صوصخم  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  نطاـب  رد  دوب و  هتـشون  ار  روصنم )  ) وا ماـن  لوا  دوب و  هدرک  کـیرش 
هب مدرم  بیرف  تهج  تنطیش و  يور  روصنم  [ . 88  ] تسا ترضح  نآ  صوصخم  تماما  تیاصو و  هک  دنتسنادیم  ملع  لها  زین  تیـصو 

شتماما تدم  دش و  لقتنم  بانج  نآ  هب  تماما  هک  دوب  هلاس  تسیب  دسیونیم : یمق  ثدحم  موحرم  دیدرگیمن . ترـضح  ضرعتم  رهاظ 
دربشیپ يارب  یتـح  و  [ . 89  ] دـشن ترـضح  نآ  ضرعتم  رهاظ  هب  وا  هدوب و  روصنم  مایا  هیقب  رد  نآ  زا  يرادـقم  هک  هدوب  لاس  جـنپ  یس و 
بوشآ رهـش  نبا  بقانم  باتک  زا  یـسلجم  همالع  موحرم  درکیم . يدروخرب  شوخ  ترـضح  اب  یهاگ  شیوخ  تردـق  ماکحتـسا  راک و 

دنیـشنب و تینهت  يارب  زورون  دیع  زور  رد  هک  درک  داهنـشیپ  هحفص 52 ] مالـسلاامهیلع [  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  روصنم  هک : هدومن  لقن 
تـسا هدیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  هک  يرابخا  نم  دومرف : ترـضح  دریگب ، لیوحت  دـنروآیم  هک  ییایادـه 
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هانپ ادـخ  هب  تسا  هدرب  نیب  زا  ار  نآ  مالـسا  تساهیـسراف و  زا  یتنـس  دـیع  نیا  ماهتفاین و  دـیع  نیا  اب  طاـبترا  رد  يربخ  ماهدرک  یـسررب 
شترا تسایـس  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  اـم  تفگ : ترـضح  هب  روصنم  تسا . هدرب  نیب  زا  مالـسا  هک  ار  يزیچ  میاـمن  هدـنز  هک  نیا  زا  مربیم 

يرکـشل يروشک و  ناگرزب  تسـشن ، ار  زور  نآ  ترـضح  ییاـمن . سولج  ار  زورما  هک  دـنگوس  گرزب  يادـخ  هب  ار  وت  میهدیم  ماـجنا 
دوب و هداتسیا  ترضح  رـس  يالاب  روصنم  نامداخ  زا  یکی  دندومنیم . میدقت  ییایاده  دنتفگیم و  کیربت  دندمآیم و  ترـضح  تمدخ 

ادخ لوسر  رتخد  رسپ  يا  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  تمدخ  يدرمریپ  مدرم  يهمه  رخآ  درکیم ، يرادربتروص  دندروآیم  ار  هچنآ 
مدج هک  ار  رعش  تیب  هس  اما  میامن  میدقت  امش  تمدخ  هیده  ناونع  هب  هک  مرادن  یلام  مدنمتـسم و  يدرم  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

كالع دق  جایهلا و  موی  هدنرف  كالع  لوقـصمل  تبجع  میامنیم : روضح  میدقت  هدورـس  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تدج  ياثر  رد 
: ینعی رابکالا  لالجالا و  کمسج  نع  اهقاع  ماهـسلا و  تضفـضفت  الا  رازغ  عومدلا  كدج و  نوعدی  رئارح  نود  کتذفن  مهـسال  رابغ و 

ولج درک  تباصا  وت  هب  هک  ییاهریت  زا  و  دیـشاپ ، تاهرهچ  رب  رابغ  دـش و  وت  هجوتم  گنج  زور  رد  نآ  يزیت  هک  يریـشمش  زا  متفگـش  رد 
تندب هب  دنتشادیم و  هگن  ار  وت  تمرح  اهریت  شاک  يا  دندیبلطیم ، يرای  هب  ار  تدج  دنتخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  نانآ  نانز و  مشچ 

زا دومرف : مداخ  نآ  هب  سپـس  نیـشنب . دهد  تکرب  وت  هب  ادخ  متفریذپ  ار  وت  يهیده  دومرف : ترـضح  هحفص 53 ] دندناسریمن [ . بیـسآ 
: دومرف درمریپ  نآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  مدیـشخب . وت  هب  ار  اهنآ  يهمه  تفگ : روصنم  مینک ؟ راک  هچ  هدش  عمج  هک  یلاوما  اب  سرپب  روصنم 

[ . 90  ] رادرب ار  نآ  مدومن  هیده  وت  هب  ار  لاوما  نیا  يهمه 

ددرگیم لصاو  كرد  هب  روصنم 

نیرفن ار  روصنم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  هک  هدومن  لقن  ار  یتیاور  دانسالابرق  رد  يریمح  موحرم 
رفعج نب  یسوم  ماما  مدینش  هتفگ : هزمح  نب  یلع  تیاور : يهمجرت  نونکا  دیدرگ  لصاو  منهج  هب  روصنم  ترـضح  نیرفن  رثا  رد  دومن و 
هفوک هب  یتقو  دیوگ : هزمح  نب  یلع  دید . دـهاوخن  زگره  ار  ادـخ  يهناخ  یقیناود  رفعجوبا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  دومرفیم : مالـسلاامهیلع 
دیسر هفوک  هب  هک  یتقو  دش  نوریب  هکم  دصق  هب  روصنم  هک  تشذگن  شیب  یکدنا  متشاد ، نایب  باحصا  يارب  ار  ترضح  نخس  متـشگرب 

هب ات  درک  تکرح  هفوک  زا  دید ! دـهاوخن  ار  ادـخ  يهناخ  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  متفگ : دـش !؟ هچ  ترـضح  ربخ  دـنتفگ : ام  باحـصا 
دهاوخن ار  ادخ  يهناخ  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن  متفگ : ییوگیم !؟ هچ  نونکا  دنتفگ : دندش و  عمج  نم  دزن  باحـصا  زاب  دیـسر  ناتـسب 

رد تدابع  بارحم  رد  ترـضح  مدید  مدش  بایفرـش  مالـسلاهیلع  نسحلاابا  تمدخ  دیـسر  نومیم » رئب   » هاگلزنم هب  روصنم  هک  یتقو  دید .
دزن زا  دـنیوگیم ؟ هچ  مدرم  نیبب  ور  نوریب  دومرف : نم  هب  تشادرب و  هدجـس  زا  ار  كراـبم  رـس  سپـس  داد  لوط  ار  هدجـس  تسا  هدـجس 
دوبن نکمم  ربکا  هللا  دومرف : مداد ، ربخ  ار  نایرج  متشگرب و  ترضح  تمدخ  درم ! روصنم  دننزیم : دایرف  هک  مدینش  مدمآ  نوریب  ترضح 

هحفص 54 ] [ . ] 91  ] دنیبب ار  ادخ  يهناخ  زگره  هک 

یسابع يدهم 

هراشا

دش و لصاو  منهج  هب  روصنم  هکم  هار  رد  لاس 158  هجحيذ  مشش  زور  رد  دمآ و  رس  هب  دوب  هک  تیفیک  ره  هب  روصنم  يرگمتـس  نارود 
ربـخ هک  یتـقو  دوب  دادـغب  رد  يدـهم  تفرگ و  تعیب  روصنم  رـسپ  یـسابع  يدـهم  هب  فورعم  دـمحم  يارب  مدرم  زا  عـیبر  زور  ناـمه  رد 

تنطلـس تدم  دندرک . تعیب  يو  اب  مدرم  يهماع  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  زور  ود  زا  دعب  دیـسر  ودب  تفالخ 
هس لهچ و  هب  شرمع  نینـس  دیدرگ و  لصاو  منهج  هب  لاس 169  مرحم  هام  موس  تسیب و  رد  دیـشک و  لوط  مین  هام و  کی  لاـس و  هد  وا 
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، تشذگ روصنم  نارود  زا  رتتخس  ترضح  رب  یـسابع  يدهم  ملظ  تموکح  رد  هک  ددرگیم  هدافتـسا  خیرات  زا  [ . 92  ] دوب هدیسر  لاس 
: دـییامرف هجوت  ریز  نایرج  هب  دربیم ، دوخ  هارمه  ار  ترـضح  تفریم  یترفاسم  هب  رگا  هک  يدـح  ات  تشاد  رظن  ریز  ار  ترـضح  هتـسویپ 

یلاس هک : هدومن  لقن  يدـنوار  حـئارجلا » جـئارخلا و   » باتک بوشآ و  رهـش  نبا  بقانم  باـتک  زا  هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  همـالع  موحرم 
هجض هب  ادص  یگنـشت  زا  هارمه  مدرم  دیـسر  يدابع » ربق   » ای يدابع » قتف   » هاگلزنم هب  هک  یتقو  درک  تکرح  هکم  يوس  هب  یـسابع  يدهم 

تشاد و نایرج  اوه  هک  دندیـسر  ییاـضف  هب  ناـهگان  هک  دـندرک  رفح  تماـق  دـص  دـنیامن . رفح  ار  یهاـچ  درک  رما  يدـهم  دـندرک  دـنلب 
 ] داد درم  ود  هب  یناوارف  لوپ  نیطقی  نب  یلع  دندمآ ، نوریب  سرت  زا  نارگراک  دـیزویم . تدـش  هب  داب  دوب و  هتفرگارف  ار  اج  نآ  یکیرات 

دوب و هدرک  رییغت  نانآ  گنر  هک  یلاـح  رد  دـندمآ  نوریب  سپـس  دیـشک  لوط  دـنتفر  نییاـپ  هک  یتقو  دـنیامن  رفح  ار  نآ  هک  هحفص 55 ]
میدزیم تسد  اهنآ  هب  هک  یتقو  میدید  ینادنفـسوگ  واگ و  نارتشا و  نانز و  نادرم و  اههناخ و  دیزویم ، داب  اجنآ  رد  هک  دنتـشاد  راهظا 

دزن مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  سپ  تسنادیمن  يزیچ  یـسک  دیـسرپ  ار  نایرج  رابرد  ياملع  زا  يدهم  دندشیم ! ردوپ  دوبان و 
نیمز هب  تفرگارف و  ار  نانآ  راهق  يادخ  بضغ  هک  دنتسه  دومث  موق  و  فاقحا »  » باحـصا اهنیا  دومرف : دیـسرپ ، ترـضح  زا  دمآ  يدهم 

[ . 93  ] دندوب هدرک  نایب  درم  ود  نآ  هک  درک  نایب  هنوگنامه  ار  نانآ  عضو  دنتفر و  ورف 

كدف هرابرد  یسابع  يدهم  اب  ترضح  نخس 

یسابع يدهم  دزن  مالسلاهیلع  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  هک  یتقو  هدومن : لقن  طابـسا  نب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالاهقث  موحرم 
! ینادرگیمن رب  هدـش  هتفرگ  متـس  هب  اـم  زا  هچنآ  ارچ  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـنادرگیم ! رب  دـش  هتفرگ  متـس  هب  مدرم  زا  هچنآ  دـید  دـمآ 
؟ تسیچ هدش  هتفرگ  ملظ  هب  امش  زا  هچنآ  نسحلاابا ! يا  تفگ : ینادرگیمنرب ! هدش  هتفرگ  متس  هب  ام  زا  هچنآ  ارچ  دومرف : وا  هب  ترـضح 
ات دومرف  تیانع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  ار  نآ  فارطا  كدف و  حتف  يهلیسو  رداق  يادخ  هک  یتقو  انامه  دومرف : ترـضح 

ادـخ لوـسر  دوـمرف . لزاـن  ربماـیپ  رب  ار  [ 94 ( ] هـقح یبرقلااذ  تآ  و   ) يهـیآ دـنوادخ  دوـمن  حـتف  ار  اـجنآ  گـنج  یــشکرکشل و  نودـب 
ادخ لوسر  هب  دنوادخ  درک  هعجارم  ادخ  هب  لیئربج  دومن و  هعجارم  مالسلاهیلع  لیئربج  هب  دنـشابیم  يدارفا  هچ  یبرقلااذ  هک  تسنادیمن 

همطاـف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هدـب ! مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ار  كدـف  هک  داتـسرف  یحو  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  مهدب  وت  هب  ار  كدـف  هک  هدومن  رما  نم  هب  هحفص 56 ] ادخ [  همطاف ! يا  دومرف : وا  هب  دیبلط و  ار  مالسلااهیلع 

ناگدـنیامن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایح  ناـمز  رد  نآ  زا  سپ  مدومن . لوبق  وت  زا  ادـخ و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نارگراک ناگدنیامن و  ات  داتسرف  دمآ ، راک  يور  متس  هب  رکبوبا  هک  یتقو  ات  دندرکیم  راک  كدف  رد  هتسویپ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

وا هب  ار  كدـف  تساوخ  يو  زا  دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  دـندرک . نوریب  كدـف  زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
مالـسا رد  تواضق  نیزاوم  فالخرب  رکبوبا  نخـس  نیا  ! ) دهدب تداهـش  وت  يارب  ات  روایب  رفن  کی  تفگ : ترـضح  هب  رکبوبا  دـنادرگرب .

فرط یتسیاب  هکلب  دوشیمن  تساوخرد  دوهـش  فرـصتم ، دـی و  بحاـص  زا  دوب و  فرـصتم  تشاد و  دـی  كدـف  رب  ترـضح  اریز  تسا 
ار نمیا  ما  مالسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  دریگب ) نانآ  زا  ار  كدف  دناوتب  هکنیا  يارب   ) مالسلااهیلع همطاف  ترضح  دروایب .) دهاش  لباقم 

ترـضح دوب ) گنرین  هسیـسد و  کی  نیا   ) ددرگن ترـضح  ضرعتم  یـسک  دـننادرگرب و  وا  هب  ار  كدـف  هک  تشون  رکبوبا  دروآ  دـهاش 
نیا دـمحم  رتخد  يا  تفگ : دیـسر و  وا  هب  رمع  دوب ، وا  اب  كدـف  در  يهماـن  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  رکبوبا  دزن  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف 

ار همان  رمع  دیزرو  عانتما  همان  نداد  زا  ترضح  هدب ! نم  هب  ار  نآ  تفگ : هتشون ! نم  يارب  هفاحقوبا  رسپ  هک  تسا  ياهمان  دومرف : تسیچ ؟
هراپ ار  هماـن  نآ  زا  سپ  دومن و  كاـپ  ار  هتـشون  نآ  تخیر و  نآ  رب  ناـهد  بآ  سپـس  درک  رظن  نآ  رد  تفرگ و  ترـضح  نآ  زا  روز  هب 
تقد دـشاب ، هدیـشخب  وت  هب  ات  تسوا  لام  هنوگچ   ) هدرواین تسد  هب  گنج  یـشکرکشل و  اب  تردـپ  ار  كدـف  تفگ : ترـضح  هب  درک و 
نوچ اما  دوب  ناناملـسم  يهمه  لام  دوب  هدروآ  تسد  هب  گنج  یـشکرکشل و  اب  ار  كدف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دـییامن 
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، دیشخب شرتخد  هب  ادخ  رما  هب  دوب و  يو  صلاخ  لام  دوب  هدیـسر  هحفص 57 ] ملـس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  گنج  نودب 
ام يهمه  ندرگ  هب  یگدرب  یگدـنب و  قوط  سپ  تسوت  لام  كدـف  رگا  تفگ : ترـضح  هب  سپـس  دـیرگنب ) ار  يزاب  گـنرین  اـی  یناداـن 

ترـضح امن ! نیعم  نم  يارب  ار  كدـف  دودـح  نسحلاابا ! يا  تفگ : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یـسابع  يدـهم  زادـنیب .
يدهم تسا ! لدنجلا » ۀمود   » نآ مراهچ  دـح  و  رحبلا » فیـس   » موس دـح  رـصم و  شیرع  شرگید  دـح  دـحا و  هوک  نآ  دـح  کی  دومرف :

تسد هب  گنج  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  اهنیا  يهمه  يرآ  دومرف : ترضح  تسامش ؟ لام  اهنیمزرس  نیا  همه  تفگ :
[ . 95  ] منک رکف  ات  تسا  دایز  نیا  تفگ  يدهم  هدرواین .

درک راضحا  دادغب  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  یسابع  يدهم 

یـسابع يدهم  دزن  دادغب  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا  هک  لوا  رفـس  رد  دیامنیم : لقن  یلابز  دلاخوبا  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  موحرم 
يا دومرف : مکانهودـنا  نم  هک  دـید  ترـضح  نآ  متفگیم ، نخـس  ترـضح  نآ  اـب  نم  دومن . لزنم  هلاـبز »  » هاـگلزنم رد  هار  نیب  رد  دـمآ 

هچ امش  يهرابرد  منادیمن  دنربیم ، رگمتس  یغاط و  نیا  دزن  ار  وت  هک  منیبیم  مشابن ! تحاران  ارچ  مدرک : ضرع  یمومغم ؟ ارچ  دلاخوبا 
. مدرگیمرب هک  دید  یهاوخ  ارم  ناکم  نالف  رد  زور  نالف  هام و  نالف  رد  دیآیمن  شیپ  يرطخ  نم  يارب  دومرف : تفرگ . دهاوخ  میمـصت 
هب مدـمآ و  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  ییاجنآ  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  يزور  ات  مدرمـشیم  ار  زور  هام و  هتـسویپ  نم  دـیوگ : دـلاخوبا 

راچد ترضح  نآ  نخـس  رد  هک  مدیـسرت  درکیم ، هسوسو  ارم  ناطیـش  دش و  باتفآ  بورغ  کیدزن  هک  یتقو  ات  متـسشن  ترـضح  راظتنا 
رفعج نب  یـسوم  مدـید  مـتفر  نآ  لابقتـسا  هـب  دـش  ادـیپ  قارع  فرط  زا  ناوراـک  یهایـس  مدـید  ناـهگان  هحفـص 58 ] هک [  موـش  دـیدرت 

امنم و کش  دومرف : ادخ ! لوسر  رسپ  يا  کیبل  مدرک : ضرع  دلاخابا ! يا  دومرف : سپ  تسا  ناوراک  يولج  راوس  يرتسا  رب  مالسلاامهیلع 
ییاهر نانآ  تسد  زا  ار  وت  هک  ار  ییادخ  دمح  مدرک : ضرع  يدش . دیدرت  کش و  راچد  نم  نخـس  رد  وت  نک  رود  تدوخ  زا  ار  ناطیش 

[ . 96  ] درک مهاوخن  ادیپ  یصالخ  ناشیا  زا  هک  تسا  یتشگزاب  اهنآ  دزن  نم  يارب  انامه  دومرف : داد .

درک رداص  ار  ترضح  لتق  روتسد 

رد ار  هبطحق  نب  دیمح  دش  تعیب  یسابع  يدهم  اب  یتقو  هک  هدومن  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  همالع  موحرم 
، متسه لدود  وت  تدارا  يهرابرد  یلو  تسا  دیشروخ  زا  رتنشور  ام  هب  تردارب  ردپ و  تدارا  انامه  تفگ : وا  هب  درک و  راضحا  بش  همین 

منادنزرف ناگتـسب و  لام و  ناج و  تفگ : تسه ! زین  نارگید  يارب  تدارا  رادـقم  نیا  تفگ : يدـهم  تیادـف ! مناج  لام و  تفگ : دـیمح 
ار وت  ادخ  تفگ : يدهم  میامنیم ! وت  يادف  ار  منید  نادنزرف و  ناگتـسب و  ناج و  لام و  تفگ : دیمح  دادن . ار  وا  باوج  يدهم  تیادـف !

رفعج نب  یـسوم  هناـیفخم  یناـهگان و  روـط  هب  رحـس  تقو  هک  داد  روتـسد  تـفرگ و  ناـمیپ  وـحن  نآ  هـب  دـیمح  زا  سپ  دـهد  ریخ  يازج 
لهف : ) دناوخیم ار  هیآ  نیا  دـیامنیم و  هراشا  وا  هب  هک  دـید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  باوخ  رد  يدـهم  سپ  دـناسر ! لتق  هب  ار  مالـسلاامهیلع 
دنویپ دییامن و  داسف  نیمز  رد  دینادرگرب ، يور  رگا  هک  تسا  نکمم  ینعی  مکماحرأ .) اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نأ  متیلوت  نا  متیسع 

ترضح درک و  یهن  ترضح  هحفـص 59 ] نتـشک [  زا  ار  دیمح  دش و  رادیب  باوخ  زا  فوخ  سرت و  اب  يدهم  دیربب . ار  دوخ  ناشیوخ  اب 
شردـپ زا  عیبر  نب  لضف  زا  همغلافشک »  » باتک زا  [ 98  ] راونالاراحب باتک  زا  رگید  ییاـج  رد  و  [ . 97  ] داد هلـص  وا  هب  درک و  مارتحا  ار 

دید باوخ  رد  ار  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يدهم  یبش  دومن  ینادنز  ار  رفعج  نب  یـسوم  یـسابع  يدهم  هک  یتقو  هک : هدومن  لقن 
نم هب  بش  همین  رد  دـیوگ : عیبر  [ . 99 ( ] مکماحرأ اوعطقت  ضرالا و  یف  اودـسفت  نأ  متیلوت  نا  متیـسع  لهف   ) دـمحم اـی  دومرف : وا  هب  هک 

نآلا نیمه  تفگ : سپـس  دـناوخیم ... ار  هکراـبم  يهیآ  مدـش  هجوتم  متفر . وا  دزن  مداـتفا و  تشحو  سرت و  هب  مورب  وا  دزن  هک  داد  ماـغیپ 
يا تـفگ : داد و  ياـج  دوـخ  راـنک  ار  ترـضح  نآ  درک و  هقناـعم  ترـضح  اـب  مدروآ  ار  ترـضح  رواـیب . نـم  دزن  ار  رفعج  نـب  یــسوم 
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نیمأـت نم  هب  دوـمن  توـالت  نم  يارب  هفیرـش  ياهیآ  هک  مدـید  باوـخ  رد  ار  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  نسحلااـبا !
نأش رد  راک  نیا  متـسین و  رکف  نیا  رد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  ییامنن ؟ جورخ  منادـنزرف  زا  یکی  رب  ای  نم و  رب  هک  یهدیم 

مهارف ار  هنیدم  رد  شناگتسب  دزن  هب  يو  نتشگرب  هشوت  داز و  هدب و  وا  هب  رانید  رازه  هس  عیبر  يا  یتفگ ! تسار  تفگ : يدهم  تسین . نم 
تهج نیدب  ار  راک  نیا  داتفا  هار  هب  حبـص  هدیپس  ندیمد  زا  شیپ  مدرک  مهارف  ار  ترـضح  تکرح  يهلیـسو  بش  نامه  دـیوگ : عیبر  امن .

موس هحفص 60 ] تسیب و [  رد  دمآ و  رس  هب  اهبیـشن  زارف و  مامت  اب  یـسابع  يدهم  راگزور  متـشاد . ار  ءوس  يدمآشیپ  سرت  هک  مدومن 
دیسر . یسابع  يداه  هب  فورعم  یسوم  شرسپ  هب  تبون  دیدرگ و  لصاو  كرد  هب  لاس 169  مرحم  هام 

یسابع يداه 

هب وا  تسـشن . يو  ياج  هب  یـسابع  يداـه  هب  فورعم  یـسوم  شرـسپ  درم ، یـسابع  يدـهم  هک  لاـس 169  مرحم  موـس  تـسیب و  زور  رد 
دش و عقاو  لاس 170  لوالا  عیبر  مهدجه  ای  مهدراهچ  بش  رد  دادـغب  رد  وا  گرم  دوب . فورعم  تعاجـش  بدا و  ترثک  بلق و  تواسق 
رد اما  تشذگ  تخس  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  زین  وا  نارود  رد  [ . 100  ] دوب هدیـسر  لاس  جـنپ  تسیب و  هب  بیرق  شرمع  نینس 
رثا رد  دومن و  نیرفن  ار  وا  ترضح  هک  تشاد  يراتفر  ترـضح  اب  یلو  تسا  هدماین  ترـضح  اب  يو  دروخرب  هرابرد  يدایز  بلطم  خیرات 

رفعج نب  یسوم  ترضح  يداه  یسوم  هک : هدومن  لقن  بلاطلاةدمع »  » باتک زا  یـسلجم  موحرم  تفر . منهج  هب  سدقم  دوجو  نآ  نیرفن 
نأ متیلوت  نا  متیـسع  لهف  : ) دومرف يو  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومن ، ینادنز  ریگتـسد و  ار  مالـسلاامهیلع 
داد روتسد  تسا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دارم  هک  دیمهف  دش و  رادیب  باوخ  زا  [ . 101 ( ] مکماحرأ اوعطقت  ضرالا و  یف  اودـسفت 

هحفص [ . ] 102  ] دش كاله  دبای  تسد  يو  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دش  نیگمشخ  ترضح  رب  هرابود  سپـس  دنیامن  دازآ  ار  ترـضح  نآ 
سواط و نب  دیـس  تاوعدـلاجهم »  » باتک زا  دروم  کـی  [ 103  ] راونالاراحب فیرـش  باـتک  زا  دروم  ود  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  [ 61
: دـیامنیم لقن  نیطقی  نب  یلع  زا  یلـشهن و  هللادـبع  زا  تسا  هدومن  لقن  ار  ترـضح  نیرفن  نایرج  رابخالانویع »  » باتک زا  رگید  يدروم 
هب دندوب  هدش  ریسا  يو  باحصا  زا  هک  ار  یناسک  وا و  رس  دیـسر  لتق  هب  یـسابع  يداه  روتـسد  هب  خفبحاص »  » یلع نب  نیـسح  هک  یتقو 

ناشیا هب  تفرگیم و  ماقتنا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  لآ  زا  دـندناسر و  لتق  هب  ار  ناریـسا  زا  یعمج  داد  روتـسد  دـندروآ  یـسابع  يداه  دزن 
ادخ هب  تفگ : درک و  ییوگدب  ترضح  زا  دروآ و  نایم  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  نخـس  هکنیا  ات  درکیم  ییوگدب 

یسوم اریز  دومن  يوریپ  يو  زا  مالسلاامهیلع و  رفعج  نب  یسوم  روتسد  هب  رگم  درکن  جورخ  نم  هیلع  خفبحاص  یلع  نب  نیسح  دنگوس 
مان هب  يرابرد  ینـس  ياملع  زا  یکی  مراذـگب . هدـنز  ار  وا  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  تسا ، ماما  هداوناخ  نیا  ناـیم  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 

تانایرج نیا  رد  رفعج  نب  یـسوم  هک  درک  دای  تخـس  ياهدنگوس  یـسابع  يداه  يارب  یـضاق  فسویوبا  هب  فورعم  فسوی  نب  بوقعی 
هب ار  ترـضح  لتق  هب  دیدهت  يداه و  بضغ  نایرج  نیطقی  نب  یلع  دش . مارآ  یـسابع  يداه  فسویوبا ، نانخـس  رثا  رد  هتـشادن و  تسد 

يارب ار  نایرج  دومن و  عمج  ار  شنایعیش  ناگتسب و  دیـسر  ترـضح  تسد  هب  نیطقی  نب  یلع  يهمان  هک  یتقو  داد . شرازگ  ترـضح  نآ 
نیا رد  حالص  دنتشاد : راهظا  ترضح  باوج  رد  هحفـص 62 ] دریگ [ . شیپ  رد  یـشور  هچ  هک  درک  تروشم  نانآ  اب  دومن و  وگزاب  نانآ 
لتق هب  دـیدهت  ار  ام  يهمه  امـش و  هک  اصوصخ  یتسین  ناما  رد  يو  ینمـشد  رـش و  زا  اریز  ییامن  ناهنپ  رگمتـس  نیا  زا  ار  دوخ  هک  تسا 

دهاوخ فرطرب  امش  سرت  يدوز  هب  دومرف : شناگتسب  ناتسود و  هب  سپس  دومن  یمـسبت  دیدنـسپن و  ار  نانآ  هیرظن  ترـضح  تسا . هدرک 
؟ ینادیم اجک  زا  ار  نیا  دـندرک : ضرع  نانآ  تسا . نآ  رد  یـسابع  يداه  گرم  تکاله و  ربخ  دـسرب  قارع  زا  هک  ياهمان  نیتسخن  دـش 

تـسا نشور  قح و  متفگ  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  درم . زورما  نیمه  وا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  تمرح  هب  دومرف :
هللا یلص  ادخ  لوسر  مدج  هک  تفر  باوخ  هب  منامشچ  مدوب ، هتـسشن  میالـصم  رد  مزاین  زار و  زا  تغارف  زا  دعب  میوگیم : امـش  هب  نونکا 

هب هک  ییاهمتس  مدومن و  تیاکش  وا  هب  یسابع ) يداه   ) يدهم نب  یـسوم  زا  باوخ  ملاع  رد  دیدرگ . نایامن  نم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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دهاوخن تسد  وت  رب  یـسابع  يداه  هک  شاب  شوخلد  یـسوم ! مدنزرف  يا  دومرف : مدـج  مدـش ، روآدای  ار  يو  زا  مسرت  هدومن و  تیب  لها 
. امن رکش  ار  ادخ  سپ  دیسر  تکاله  هب  تنمشد  شیپ  یکدنا  دومرف : نم  هب  تفرگ و  ارم  تسد  تفگیم  نخس  نم  اب  هک  ینیب  رد  تفای .

ترـضح هک  ار  ییاعد  هدنـسیون : دـناوخ . اعد  دومن و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  كرابم  ياـهتسد  تسـشن و  هلبق  هب  ور  ترـضح  سپس 
یگدنز هدـنورپ  بیترت  نیدـب  تسا . هدومن  رکذ  نانجلاحـیتافم »  » رد ار  نآ  یمق  ثدـحم  موحرم  هک  تسا  ریغـص  نشوج  ياعد  هدـناوخ 

هحفص 63 ] دیسر [ . دیشرلا  نوراه  هب  تبون  دش و  هتسب  زین  یسابع  يداه  نیگنن 

دیشرلا نوراه 

هراشا

دادـغب مالـسلا  ۀـنیدم  رد  نوراه  شردارب  اب  مدرم  تفر ، ایند  زا  يداه  یـسوم  هک  یبش  نامه  حبـص  رد  دـسیونیم : یمق  ثدـحم  موحرم 
موس هبنـش  بش  رد  درک و  تفالخ  هام  دـنچ  لاس و  هس  تسیب و  نوراـه  و  دوب . لاس 170  لوالا  عیبر  ای 18  بش 14  نآ  دـندرک و  تعیب 

[ . 104  ] دوب هدیسر  هام  راهچ  لاس و  راهچ  لهچ و  هب  شرمع  نینس  درم ... دابانس  يهیرق  رد  سوط  رد  لاس 193  ةرخآلا  يدامج 

ترضح نآ  تداهش  نوراه و  يرگمتس  نامز  رد  رفعج  نب  یسوم  ماما 

نب يدنس  نادنز  رد  امومسم  وا  تموکح  زا  مهدزناپ  لاس  رد  هدرک و  كرد  ار  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  تموکح  نامز  لاس  هدزناپ  ترـضح 
هک دوب  لاس  هدزناـپ  نیمه  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  یناگدـنز  نارود  نیرتتخـس  [ . 105  ] دـمآ لئان  تداهـش  هب  هیلع  هللا  ۀـنعل  کهاش 

تانایرج دـیامن  کمک  نم  هب  یخیرات  عبانم  ذـخآم و  هک  ییاج  ات  باتک  زا  تمـسق  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  شیاسآ  تشاذـگیمن  نوراه 
: دـییامرف هجوت  ریز  تیاور  هب  تانایرج  شراگن  رد  دورو  زا  شیپ  میامنیم . یـسررب  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  اب  نوراه  دروخرب 

ۀعیـشلا یلع  بضغ  لجوزع  هللا  نا  : » هدومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلایبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  موحرم 
ریخم ارم  سپ  دومن  بضغ  هعیـش  رب  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  [ » هحفـص 64 [ . ] 106 « ] یـسفنب هللا  مهتیقوف و  مه  وأ  یـسفن  ینریخف 

مالـسلاهیلع ماما  تیاور  نیا  رد  حیـضوت : مداد .» رارق  نانآ  رپس  ار  مناج  دنگوس  ادـخ  هب  نانآ ، ای  موش  هتـشک  مدوخ  ای  زیچ  ود  نایم  دومن 
تلع دومن . نانآ  يادف  ار  دوخ  هک  هتشاد  شنایعیش  هب  تبسن  یفطل  تبحم و  هچ  تسا ! هدومن  شنایعیـش  يادف  ار  دوخ  هک  دراد  حیرـصت 

تیاـعر ار  هیقت  هک  هدوـب  نیا  اـی  بـضغ  تـلع  هدوـمرف : یـسلجم  موـحرم  یلو  تـسین  موـلعم  اـم  يارب  هعیـش  رب  لـجوزع  يادـخ  بـضغ 
تانایرج هب  نونکا  دندرکیمن . يوریپ  مات  وحن  هب  ترضح  زا  دندوبن و  میلست  مالسلاهیلع  ماما  ربارب  رد  لماک  روط  هب  هکنیا  ای  دندومنیمن 

دییامرف : هجوت 

نآ ببس  دادغب و  هب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ندروآ 

« خیشلاۀبیغ  » باتک زا  يرگید  و  مالسلاهیلع » اضرلا  رابخانویع   » باتک زا  یکی  هدومن  رکذ  اجنیا  رد  ار  تیاور  ود  یـسلجم  همالع  موحرم 
دادغب هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ندروآ  ببـس  مییامنیم : رکذ  تیاور  ود  نیا  نتخیمآ  مه  رد  اب  ار  ود  ره  نومـضم  همجرت و  ام  و 

-2 دوب . هدیبز  شاهرح  رسمه  زا  هک  نیما  هب  فورعم  دمحم  - 1 دیزگرب : ار  نانآ  زا  نت  هس  دوب ! رـسپ  هدراهچ  ياراد  نوراه  هک : دوب  نیا 
ار نیما  دـمحم  تهج  نیدـب  دـیامن  یفرعم  ار  دوخ  دـهعیلو  هک  تشاد  دـصق  نمتؤـم . هب  فورعم  مساـق  - 3 نومأم . هب  فورعم  هللادـبع 

دمحم اب  رتشیب  نوراـه  ياوه  هحفـص 65 ] درک [ . نمتؤم  مساق  وا  زا  دـعب  نومأم و  دزمان  ار  تنطلـس  وا  زا  سپ  دـینادرگ ، دوخ  دـهعیلو 
ار تیلوفط  هکلب  یناوـجون  ماـیا  هک  يو  تیبرت  يارب  دـینادرگ و  دوـخ  دـهعیلو  ار  وا  دوـخ  تاـیح  ناـمز  رد  تهج  نیمه  يور  دوـب  نیما 
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یلاح نیع  رد  يو  دوب . ثعـشا  نب  دمحم  نب  رفعج  وا  دوب و  یماقم  تیعقوم و  ياراد  نوراه  رـصق  رد  هک  دومن  رایتخا  یبرم  دـنارذگیم 
مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  هک  ياهزجعم  تهج  زا  تشاد . لوبق  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  دوب  نوراه  هاگرد  نابرقم  زا  هک 

دنکیم لقن  ییحی  نب  ناوفص  زا  ربتعم  دنس  اب  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم  دوب . هدرک  رواب  ار  مالـسلامهیلع  نیرهاط  همئا  تماما  دوب ، هدید 
رد هک  لاح  نیع  رد  میدرک ؟ رایتخا  ار  عیـشت  بهذم  ام  هک  دـیدرگ  ببـس  هچ  ینادیم  ایآ  تفگ : نم  هب  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  رفعج  هک 

روصنم تفگ : دـیدرک ؟ رایتخا  ار  عیـشت  بهذـم  ببـس  هچ  هب  متفگ : وا  هب  دـیوگ : ناوفـص  دوبن ! يربخ  يرکذ و  عیـشت  زا  اـم  يهداوناـخ 
مردپ میامن . راذگاو  یتیرومأم  وا  هب  ات  امن  یفرعم  نم  هب  ار  دنمدرخ  لقاع و  يدرم  دمحم ! يا  تفگ : ثعـشا  نب  دمحم  مردپ  هب  یقیناود 
مدروآ روصنم  دزن  ار  وا  هک  یتقو  روایب . ار  وا  تفگ : روصنم  تسا . بوخ  تیرومأم  نیا  يارب  دـشابیم  نم  ییاد  هک  رجاـهم  رـسپ  تفگ :

هلمج زا  وا  ناگتـسب  زا  یعمج  نسحلا و  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  دزن  هنیدـم  هب  رادرب و  ار  لاوما  نیا  رجاـهم ! رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  روـصنم 
يارب ار  لاوما  نیا  اجنآ  رد  امش  نایعیش  مناسارخ  لها  زا  بیرغ  يدرم  نم  وگب : نانآ  هب  ورب و  مالـسلاهیلع ) قداص  ماما   ) دمحم نب  رفعج 

ار هچنآ  دیسر  مراد  تسود  مدصاق و  نم  وگب : ناشیا  هب  دنتفرگ  ار  اهلوپ  هک  یتقو  هدب  لوپ  يرادقم  نانآ  زا  کی  ره  هب  دناهداتسرف  امش 
تشگرب روصنم  دزن  هک  یتقو  تفر  هنیدم  هب  تفرگ و  روصنم  زا  ار  اهلوپ  رجاهم  رـسپ  هحفص 66 ] دیسیونب [ . دوخ  طختسد  هب  دیاهتفرگ 

نانآ طختسد  نیا  مداد و  ار  لوپ  متفر  نانآ  دزن  تفگ : يدرک !؟ راک  هچ  تفگ : رجاهم  رسپ  هب  روصنم  دوب ، روصنم  دزن  ثعشا  نب  دمحم 
دوب زامن  لوغـشم  متفر . يو  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  مالـسلاهیلع ) قداص  ماـما   ) دـمحم نب  رفعج  زج  تسا 

نم هب  دومن ، مامت  ار  زامن  باتـش  اب  میامن  راهظا  زین  وا  هب  ماهتفگ  نارگید  هب  هچنآ  دیامن و  لصاح  تغارف  زامن  زا  ات  متـسشن  وا  رـس  تشپ 
تلود غوی  ریز  زا  هزاـت  ناـنآ  هدـم . بیرف  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لـها  سرتب ! ادـخ  زا  درم ! يا  دومرف : درک و  هجوت 

دوب هتـشذگ  وت  نم و  نایم  هچنآ  مامت  دروآ و  نم  کیدزن  ار  رـس  ییوگیم ؟ هچ  متفگ : وا  هب  دندنمزاین . همه  دـندمآ و  نوریب  ناورمینب 
هک نادـب  رجاـهم ! رـسپ  يا  تفگ : یقیناود  روصنم  تسا . هدوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هدوب و  اـم  یموس  وا  هک  اـیوگ  دومن  ناـیب  نم  يارب 

ببـس نایرج  نیا  ناوفـص ! يا  تسا . دـمحم  نب  رفعج  درم  نآ  نونکا  دوشیم و  ماهلا  وا  هب  هک  تسه  يدرم  تیب  لـها  ناـیم  رد  هتـسویپ 
درپس ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  هب  ار  شیوخ  دهعیلو  نیما ، دمحم  نوراه  هک  یتقو  [ . 107  ] میدرک رایتخا  ار  هعیش  بهذم  ام  هک  دیدرگ 
دوخ شیپ  دـیزرو و  دـسح  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  رفعج  هب  دوب  نوراه  يارزولا  سیئر  هک  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  دـیامن  تیبرت  ار  وا  اـت 

نوریب منادـنزرف  نم و  تسد  زا  ترازو  تموکح و  داـتفا  نیما  دـمحم  تسد  هب  تموکح  رما  تفر و  اـیند  زا  نوراـه  یتـقو  هک  دیـشیدنا 
یعیش ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  هک  تسنادیم  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  داتفا و  دهاوخ  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  تسد  هب  دش و  دهاوخ 

نب دـمحم  نب  رفعج  هب  دـمآرب و  ياهشقن  ددـص  رد  دراد  هگن  ار  شنادـنزرف  شیوخ و  تموکح  هحفـص 67 ] هکنیا [  يارب  تسا  بهذم 
دش و نامداش  ییحی  يهتفگ  زا  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  متسه . دقتعم  نآ  هب  عیشت و  بهذم  رب  وت  دننام  زین  نم  هک  دومن  راهظا  ثعـشا 
تفگیم و وا  هـب  ار  دوـخ  رارـسا  رفعج  درکیم . دـمآ  تـفر و  رفعج  لزنم  هـب  درک و  رارقرب  یتـسود  يهـطبار  رفعج  اـب  دـلاخ  نـب  ییحی 
رد درک  ادیپ  یهاگآ  الماک  رفعج  رارـسا  زا  ییحی  هک  یتقو  تشاذـگ . نایم  رد  وا  اب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  دوخ  يهدـیقع 

ییحی و دوخ  نوراه  تموکح  يراوتـسا  رما  رد  هک  تهج  نیا  زا  تشاذگیم  مارتحا  وا  هب  نوراه  دـمآرب و  يزیگناهنتف  تیاعـس و  ددـص 
نب دمحم  نب  رفعج  عیشت  نایرج  هک  درکیم  ادرف  زورما و  ییحی  تسنادیم . هکمارب  نویدم  ار  دوخ  دنتشاد و  تسد  یکمرب  دلاخ  شردپ 

ار دوخ  يزیگناهنتف  میمصت  هرخالاب  ات  دیوگ  نخس  رفعج  يهرابرد  نوراه  اب  هک  تشادن  تأرج  یلو  دراذگب  نایم  رد  نوراه  اب  ار  ثعشا 
ات دش  لدب  در و  ینانخس  نانآ  نایم  درک و  ینایاش  مارتحا  يو  هب  نوراه  دش و  دراو  نوراه  رب  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  يزور  تفرگ .
نب دـمحم  نب  رفعج  هب  رانید  رازه  تسیب  داد  روتـسد  زور  نآ  رد  نوراه  درک ، دای  دـنگوس  شردـپ  نوراه و  تمرح  هب  رفعج  هک  ییاـج 

هب دعب  زور  ات  تفگن  يزیچ  نوراه  هب  ثعـشا  نب  دمحم  نب  رفعج  يهرابرد  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  دلاخ  نب  ییحی  دنداد . ثعـشا 
ارم نخس  وت  دراد و  ار  عیشت  بهذم  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  هک  مدرک  شرازگ  وت  هب  نیا  زا  شیپ  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : نوراه 
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هب یلام  ره  تفگ : ییحی  تسیچ ؟ نایرج  تفگ : نوراه  دـیامنیم ! يرواد  وت  نم و  ناـیم  هک  مراد  یناـیرج  نونکا  یلو  يدرک  بیذـکت 
هک مرادن  يدیدرت  نم  دهدیم و  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  ار  نآ  سمخ  دسریم  ثعشا  هحفص 68 ] نب [  دمحم  نب  رفعج  تسد 

نوراه تسا . رواد  نیرتهب  نیا  تسا  هداد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  زین  يداد  وا  هب  زورید  هک  ار  يراـنید  رازه  تسیب  نآ  سمخ 
رگیدمه هب  تبسن  ینمشد  تقو  نآ  زا  تسا و  هدرک  هنتف  ییحی  هک  درک  ساسحا  رفعج  دومن  راضحا  ار  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  هنابش 

رثا نوراه  رد  ییحی  زیگناهنتف  نخـس  هک  دیـسرت  رفعج  درک  بابلاقد  رفعج  يهناخ  رد  نوراـه  دـصاق  بش  رد  یتقو  دـندرک . راکـشآ  ار 
دومن و وبـشوخ  ار  دوخ  روفاک  کشم و  هب  درک و  لـسغ  ور  نیا  زا  دـناسر  لـتق  هب  اـت  هدرک  راـضحا  ار  وا  بش  همین  رد  دـشاب و  هتـشاذگ 

نیا رفعج ! يا  تفگ : دیآیم ، ماشم  هب  روفاک  کشم و  يوب  هدیشوپ و  نفک  رفعج  دید  نوراه  هک  یتقو  دمآ  نوراه  دزن  دیـشوپ و  يدرب 
نم دزن  ماگنهبان  تدـصاق  هک  یتقو  دـناهدرک  هنتف  وت  دزن  نم  يهرابرد  هک  متـسناد  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : رفعج  تسا ؟ یعـضو  هچ 
نم زگره  تفگ : نوراه  یناسر . لتق  هب  هک  ياهدرک  راضحا  ارم  دشاب و  هدرک  رثا  امش  رد  نم  هب  تبسن  زیگناهنتف  نخس  هک  مدیـسرت  دمآ 

یسوم دزن  مداد  وت  هب  زورید  هک  ار  يرانید  رازه  تسیب  سمخ  هلمج  زا  تلاوما  يهمه  سمخ  هک  مدش  هاگآ  یلو  ماهدرکن  يدصق  نینچ 
زا یکی  نـآلا  نـیمه  نینمؤـملاریما ! يا  ربـکا ! هللا  تـفگ : رفعج  موـش . هاـگآ  راـک  ناـیرج  زا  هـک  متــساوخ  ار  وـت  ياهداتــسرف  رفعج  نـب 
دزن رانید  رازه  تسیب  نآ  تفگ : نوراه  هب  دـیامن و  رـضاح  تسا  نآ  رب  وت  رهم  هک  رانید  رازه  تسیب  نآ  ات  تسرفب  ار  دوخ  ناتمدخـشیپ 
رازه تسیب  هناشن  هحفـص 69 ] نیا [  هب  وـگب  ورب و  زینک  نآ  دزن  رادرب و  ار  رفعج  يرتـشگنا  تفگ : یمداـخ  هب  نوراـه  تسا ! زینک  نـالف 
نیا تفگ : رفعج  دروآ . نوراـه  دزن  وا  داد و  مداـخ  هب  دوـب  نآ  رب  نوراـه  رهم  هک  ار  رز  ياههردـب  زینک  تـفر  مداـخ  نآ  هدـب . ار  راـنید 

هب ناـما  نما و  اـب  تفگ : رفعج  هب  نوراـه  تسا ! هدرک  هنتف  امـش  دزن  نم  يهراـبرد  هک  تسا  يزیگناهنتف  ییوـگغورد  رب  دـهاش  نیتـسخن 
هب تسناوتن  دـش و  بآ  رب  شقن  دـلاخ  نب  ییحی  هشقن  تیفیک  نیدـب  مریذـپیمن . وت  يهرابرد  ار  سک  چـیه  نخـس  رگید  درگرب ، تلزنم 
ات دوب  تصرف  یپ  رد  دنک و  لابند  ار  دوخ  فده  رتهب  ياهشقن  رگید و  یهار  زا  ات  دمآرب  ددص  رد  تهج  نیمه  يور  دـسرب  دوخ  فدـه 

رفس نآ  رد  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  يرفس  نآ  زا  ریغ  دمآ -  هنیدم  هکم و  هب  جح  رفس  دصق  هب  نوراه  یلاس  هکنیا 
هب هک  ار  دوخ  موش  هشقن  ات  داتفا  رکف  هب  دوب و  نوراه  اب  رفس  نیا  رد  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هک  دوشیم  هدافتسا  نئارق  زا  درک -  ریگتسد 

هاتوک تموکح  زا  ار  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  تسد  دروآ و  رد  ارجا  هب  دوب  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ندناسر  تداهش 
لام هب  هک  امن  یفرعم  نم  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا دالوا  زا  یکی  تفگ : دوب  وا  نانیمطا  دروم  هک  میرمیبا  نب  ییحی  هب  هکنیا  ات  دیامن 

دمحم نـب  رفعج  نـب  لیعامــسا  نـب  یلع  مـیرمیبا  نـب  ییحی  مراذـگب ! وا  راـیتخا  رد  یناوارف  لاـم  اـت  دـشاب  هتــشاد  تـبغر  اـیند  لاـنم  و 
دومن و بلط  ار  لیعامـسا  نب  یلع  دـلاخ  نب  ییحی  دومن ، یفرعم  دـلاخ  نب  ییحی  هب  ار  مالـسلاهیلع ) مظاک  نب  یـسوم  ماـما  يهدازردارب  )
رد يو  هب  ترـضح  نآ  دوب و  علطم  ترـضح  رارـسا  زا  دوـب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يهدازردارب  هک  لیعامـسا  نب  یلع 

مالـسلاامهیلع و رفعج  نب  یـسوم  تیومع  زا  ار  هچنآ  تفگ : وا  هب  ییحی  دـمآ ، دـلاخ  نب  ییحی  دزن  هک  یتـقو  دوـمنیم  کـمک  جراـخم 
مربخ اب  میومع  ياهراک  زا  نم  تفگ : لیعامسا  نب  یلع  هحفص 70 ] وگب [ ! نم  هب  يراد  عالطا  دنروآیم  شیارب  هک  یلاوما  وا و  نایعیش 

مان هریسی »  » ار نآ  هک  دیرخ  رانید  رازه  یـس  هب  ار  ياهعرزم  دراد و  لاوما  زا  ییاههنازخ  وا  دنروآیم و  لاوما  وا  يارب  برغم  قرـشم و  زا 
، دهدب هدنـشورف  هب  ار  رانید  رازه  یـس  تساوخ  یتقو  هعرزم  نیا  دیرخ  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  تفای  وا  دزن  رز  ياههردب  عاونا  هداهن ،

ناـمه زا  تفرگ و  سپ  ار  اههردـب  نآ  میومع  یهد . نم  هب  مسق  نـالف  زا  یتسیاـب  هکلب  مهاوخیمن  اههردـب  عون  نیا  زا  تفگ : هدنـشورف 
دوب هتفگ  وا  هب  لیعامسا  نب  یلع  ار  هچنآ  هیلع  هللا  ۀنعل  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  داد . رانید  رازه  یس  وا  هب  دوب  هتساوخ  هدنـشورف  هک  یعون 

هک یحاون  ره  زا  هک  دنهدب  لیعامسا  نب  یلع  هب  مهرد  رازه  تسیود  داد  روتسد  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  درک . شرازگ  نوراه  هب  یتافاضا  اب 
ار لوپ  ات  داتـسرف  قرـشم  هب  ار  شاهدنیامن  مهاوخیم . قرـش  یحاون  دمآرد  زا  تفگ : لیعامـسا  نب  یلع  دـیامن ! تفایرد  ار  نآ  تساوخ 

یتقو دنتسناوتن  دننادرگرب  دنتساوخ  تخیر  نوریب  شیاشحا  ءاعما و  هک  دش  یتخس  لاهسا  هب  التبم  لیعامـسا  نب  یلع  یلو  دریگب ، لیوحت 
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نب یـسوم  ترـضح  مریمیم . مراد  هک  نم  منک  هچ  ار  لوپ  نیا  تفگ : دوب و  ندنک  ناج  لاح  رد  دندروآ  ار  مهرد  رازه  تسیود  نآ  هک 
ربخاب ترضح  هک  یتقو  تفریذپن . ار  ترضح  نخس  یلو  دوب  هتشاد  رذح  رب  شاهنتف  تبقاع  زا  ار  لیعامـسا  نب  یلع  مالـسلاامهیلع  رفعج 

نم ار  تنید  دوـمرف : ترـضح  منویدـم . تفگ : يوریم ؟ هـچ  يارب  دوـمرف : وا  هـب  دورب  دادـغب  هـب  دراد  دـصق  شاهدازردارب  هـک  دـیدرگ 
نانخـس هب  هرخـالاب  میاـمنیم . نیمأـت  ار  تایگدـنز  يهنیزه  دوـمرف : ترـضح  مرادـن . یگدـنز  هنیزه  مگنت و  تسد  تـفگ : مزادرپیم .

راهچ رانید و  دصیس  داد  روتسد  سپس  ینکن . میتی  ارم  نادنزرف  شاب  بظاوم  دومرف : وا  هب  ترـضح  هحفص 71 ] درکن [ . یهجوت  ترضح 
نتخیر رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تساخرب ، لیعامـسا  نب  یلع  هک  یتقو  دـنداد ، وا  هب  مهرد  رازه 

ار نیا  وت  دنک ! تیادف  ار  ام  ادخ  دنتشاد : هضرع  ترضح  تمدخ  نارضاح  دومن . دهاوخ  میتی  ارم  دالوا  درک و  دهاوخ  تیاعـس  نم  نوخ 
میارب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  دومرف : ییامنیم !؟ هلـص  یهدیم و  لوپ  وا  هب  لاح  نیع  رد  ینادیم و 

هب رفس  نآ  زا  نوراه  دوشیم . كاله  عطاق  دزاس  رارقرب  دنویپ  وا  اب  صخش  نآ  دنک و  عطق  شماحرا  زا  یـصخش  اب  هک  یـسک  دومن  لقن 
ار نآ  دـیامن و  راوتـسا  ار  راک  هک  تشاد  نآ  دـصق  یلو  دوب  هدومن  یفرعم  دوخ  دـهعیلو  ناونع  هب  نآ  زا  شیپ  ار  نیما  تشگزاب و  دادـغب 

روشک فارطا  همه  هب  دیدرگ و  جح  مزاع  هرابود  لاس 179  رد  تهج  نیا  يور  دندرگ  ربخ  اب  راک  نآ  زا  ماع  صاخ و  هک  دزاس  راکشآ 
نآ زا  سپ  دندرگ  عمج  هکم  رد  همه  جح  مایا  هک  داد  روتسد  ناریما  نآرق و  نایراق  ناملاع ، ناهیقف ، هب  تشون و  همان  نامز  نآ  یمالـسا 

مظاـک یـسوم  ماـما  ردارب  رفعج  نـب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اـب  ار  یتـیاور  یـسلجم  همـالع  موـحرم  [ . 108  ] دیدرگ راپـسهر  هنیدـم  تمـس  هب 
رفعج نب  دـمحم  تفگ : نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  دـمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  هتفگ : رفعج  نب  یلع  هک  دومن  لـقن  مالـسلاهیلع 

مدرکیمن نامگ  تفگ : سپس  داد  مالس  وا  هب  تفالخ  ناونع  هب  دیدرگ و  دراو  ۀنعللا  هیلع  نوراه  رب  مالسلاهیلع ) مظاک  ماما  رگید  ردارب  )
. ] دننکیم مالس  وا  رب  هفیلخ  ناونع  هب  دنیآیم و  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردارب  دزن  مدرم  هک  مدید  ات  دشاب  هفیلخ  ود  تکلمم  رد 

و [ . 109  ] دوب بهذم  يدیز  هک  دوب  دواد  نب  بوقعی  دومن  تیاعس  ترـضح  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  هدمآ : تیاور  رخآ  رد  هحفص 72 ]
رسپ رفعج  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  هدومن  لقن  رفعج  نب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  یتیاور  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  موحرم 
رفعج نب  یلع  میامنیم : همجرت  ار  تیاور  نآ  نونکا  تسا  هدومن  تیاعس  ترضح  يهرابرد  زین  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ردارب 

لیعامـسا نب  دمحم  هک  میدوب  هکم  رد  زونه  میدوب  هداد  ماجنا  ار  هیبجر  يهرمع  دـیوگیم : مالـسلاامهیلع ) رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردارب  )
میاـمن و عادو  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میومع  اـب  مراد  تسود  مورب ، دادـغب  هب  مهاوـخیم  وـمع  يا  تفگ : نم  هب  دـمآ و  نم  دزن 

نب یـسوم  مردارب  رادـید  دـصق  هب  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  یمک  دـیوگیم : رفعج  نب  یلع  ییایب ! ترـضح  نآ  دزن  نم  اـب  وت  مراد  تسود 
تـسیک دوـمرف : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  مدرک . باـبلاقد  نـم  میدـمآ ، ۀـبوح »  » رد عـقاو  شلزنم  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج 

باتش مدرک : ضرع  دادیم ، لوط  ار  وضو  دوب و  وضو  لوغشم  مردارب  میآیم ، نآلا  دومرف : متسه . یلع  مدرک : ضرع  دنکیم ؟ بابلاقد 
دروآ فیرـشت  تشاد  نت  رب  دـندوب  هدومن  گنر  زمرق  لگ  گنر  اـب  هک  يرازا  دـمآ  نوریب  لزنم  زا  سپ  منکیم . باتـش  دومرف : دـییامن ،

زا تسا  تسرد  ناترظن  هب  رگا  مراد  يراک  امـش  اب  مدرک : ضرع  مدیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  یناشیپ  مدـش و  مخ  تسـشن ، لزنم  رد  رانک 
رـسپ دـمحم  مدرک : ضرع  يراد ؟ يراـک  هچ  دوـمرف : میراد . یناوارف  تاهابتـشا  اـم  تسا  تسرداـن  امـش  رظن  هـب  رگا  تسادـخ و  قـیفوت 
مظاک ماما  دزن  دمحم  دیایب . وگب  دومرف : دورب ! دادـغب  هحفص 73 ] هب [  دنک و  عادو  امـش  اب  دهاوخیم  تسا  نم  هارمه  لیعامـسا  تردارب 

یسرتب و ادخ  زا  هک  منکیم  تیصو  ار  وت  دومرف : ترضح  امرف ! یتیصو  ارم  موش  تیادف  تفگ : دیسوب و  ار  وا  یناشیپ  دمآ و  مالـسلاهیلع 
درک نیرفن  دنشاب  هتشاد  يدب  يهدارا  ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  یناسک  رب  ترضح  باوج  رد  دمحم  ینکن ! تکارش  نم  نوخ  نتخیر  رد 

دومن و رارکت  ار  شیوخ  يهتفگ  نامه  ترـضح  زاب  دـیامن  تیـصو  ار  وا  تساوخ  شیومع  زاو  دیـسوب  ار  ترـضح  نآ  یناشیپ  هرابود  و 
رفعج نب  یـسوم  هاگنآ  دـیدرگ . لدـب  در و  ناـشیا  ناـیم  زین  موس  يهبترم  وگ  تفگ و  نیمه  درک ، رارکت  ار  نیرفن  نخـس و  زین  دـمحم 
نامه نم  شاب ، اج  نیمه  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردارب  متفر ، وا  اب  نم  دش و  ادج  دمحم  زا  مالسلاامهیلع 
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دوب نآ  رد  رانید  دص  هک  داد  نم  هب  ياهسیک  سپ  متفر  ترضح  نآ  تمدخ  دیبلط  ارم  نآ  زا  سپ  دیدرگ  لزنم  دراو  ترضح  مداتسیا  اج 
دص هدب ! وا  هب  زین  ار  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  رگید  رانید  دص  سپس  دیامن ! شرفس  يهنیزه  ار  نیا  وگب : تردارب  رـسپ  هب  دومرف : نم  هب  و 
وا هب  ارچ  دنک  تیاعس  امش  نوخ  نتخیر  رد  یسرتیم  رگا  مدرک : ضرع  ترـضح  تمدخ  هدب . وا  هب  زین  ار  نیا  دومرف : داد و  رگید  رانید 
داد نم  هب  ياهتسب  نآ  زا  سپ  دیامنیم . عطق  ار  وا  رمع  دنوادخ  دیامن  عطق  وا  میامن و  محرهلص  وا  اب  نم  یتقو  دومرف : ییامنیم ؟ کمک 
مداد وا  هب  ار  لوا  راـنید  دـص  متفر و  دـمحم  دزن  دـیوگیم : رفعج  نب  یلع  هدـب . وا  هب  زین  ار  نیا  دومرف : دوب و  نآ  رد  مهرد  رازه  هس  هک 
نامگ هک  دیدرگ  نامداش  يردـق  هب  مداد  وا  هب  ار  موس  مود و  رانید  دـص  نآ  زا  سپ  درک  اعد  شیومع  يارب  دـیدرگ و  لاحـشوخ  یلیخ 

تفر و نوراه  دزن  هحفـص 74 ] دادغب [  هب  داتفا و  هار  سپ  مداد ، وا  هب  ار  مهرد  رازه  هس  هاگنآ  دوشیم  نامیـشپ  دادغب  هب  نتفر  زا  مدرک 
رفعج نب  یسوم  میومع  دزن  مدرم  مدید  ات  دشاب  هفیلخ  ود  نیمز  يور  رد  هک  مدرکیمن  نامگ  تفگ : داد و  مالس  وا  هب  تفالخ  ناونع  هب 
يدرد هب  التبم  ار  وا  دنوادخ  یلو  داتسرف  شیارب  مهرد  رازه  دص  نوراه  دننکیم . مالس  تفالخ  ناونع  هب  وا  هب  دنیآیم و  مالـسلاامهیلع 
ندروآ رب  مزاع  نوراه  دیدرگ و  رگراک  اههنتف  اهتیاعس و  نیا  [ . 110  ] دـیدن ار  نآ  زا  مهرد  کی  تفر و  ایند  زا  هک  دومن  شیولگ  رد 

تفر ناضمر  هرمع  هب  لاس 179  رد  نوراه  تسا : هتشون  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم  دش . دادغب  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
رفعج نب  یـسوم  دمآ و  دادغب  فرط  هب  هرـصب  هار  زا  نآ  زا  سپ  درب  دوخ  اب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دمآ و  هنیدم  هب  هکم  زا  و 

[ . 111  ] درک ینادنز  کهاش  نب  يدنس  دزن  راضحا و  دادغب  هب  ار  وا  سپس  درک  ینادنز  رفعج  نب  یسیع  دزن  ار  مالسلاامهیلع 

رفعج نب  یسوم  ترضح  يریگتسد  همدقم 

دادغب هب  دنک و  ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  ات  تفر  هنیدم  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  لاس 179  رد  نوراه  میدومن  رکذ  هک  هنوگناـمه 
هدهع هب  یمهم  شقن  هیـضق  نیا  رد  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هک  ددرگیم  هدافتـسا  ینـشور  هب  خـیرات  رد  دوجوم  دـهاوش  نئارق و  زا  دربب .

نب بوقعی  دیامنیم : لقن  دالبلایبا  میهاربا  زا  دنس  رکذ  اب  مالـسلاهیلع » اضرلا  رابخانویع   » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا . هتـشاد 
 ] متفر بوقعی  دزن  هنیدم  رد  دش  ریگتسد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نآ  حبص  هک  یبش  رد  تسا . هدش  هعیش  هک  تفگیم  نم  هب  دواد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  رانک  هک  داد  ربخ  نم  هب  مدوب  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  ریزو  دزن  نونکا  مه  تفگ : نم  هب  هحفص 75 ]

اب طابترا  رد  تیادـف ! مردام  ردـپ و  ادـخ ! لوسر  يا  درکیم : باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  مدینـش  نوراه  زا  ملـس  و 
ریگتسد ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماهدرک  هدارا  هک  یتسرد  هب  مهاوخیم  ترذعم  وت  زا  مهد  ماجنا  ار  نآ  مراد  میمصت  هک  يراک 

يدوز هب  مناـمگ  هب  تفگ : ییحی  دوش . هتخیر  اـهنآ  نوخ  هک  دزادـنیب  هار  یگنج  وت  تما  ناـیم  هک  مراد  نآ  فوـخ  اریز  منک  ینادـنز  و 
ربق رانک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  داتـسرف . ار  عیبر  نب  لضف  نوراه  دعب  زور  دـنکیم . ریگتـسد  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

[ . 112  ] دندرب نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  ترضح  داد  روتسد  لضف  دوب  هداتسیا  زامن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نوراه يراک  بیرف 

ددصرد یلو  دیامن  ریگتسد  ار  يو  نیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تساوخیم  نوراه 
نآ زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  یهاگ  تهج  نیا  زا  دـهد  هولج  عرـش  نیزاوم  اب  قباطم  عورـشم و  ار  دوخ  راک  هک  دوب 
خیش تبیغ  باتک  زا  ار  نآ  یـسلجم  موحرم  هک  رگید  تیاور  رد  و  دیدومرف . هظحالم  شیپ  تیاور  رد  هک  درکیم  یهاوخرذع  ترـضح 
یلـص ربمایپ  ربق  رانک  تفر و  هنیدم  هب  ادتبا  دمآ  نوریب  دادغب  زا  جح  ماجنا  دـصق  هب  لاس 179  رد  نوراه  تسا : هدـمآ  هدومن  لقن  هفئاطلا 

یـسوم مراد  میمـصت  مهاوخیم  رذع  وت  زا  مهد  ماجنا  يراک  مهاوخیم  ادخ ! لوسر  يا  درک : باطخ  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
یهاگ و  [ . 113  ] دزیرب ار  نانآ  نوخ  دزادنا و  هقرفت  تتما  نایم  دهاوخیم  هحفص 76 ] وا [  اریز  میامن  ینادنز  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب 
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هک یتقو  دیامنیم : لقن  يرولامالعا »  » باتک زا  یسلجم  موحرم  درکیم  راهظا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  دوخ  تبـسن 
رب مالـس  تفگ : درک و  ربق  هب  ور  نوراه  دندوب  وا  اب  مدرم  تفر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  دش  هنیدم  دراو  نوراه 

رفعج نب  یـسوم  ماـگنه  نیا  رد  دیـشکیم  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  راـختفا  هملک  نیا  نتفگ  اـب  میومع ! رـسپ  يا  وت  رب  ادـخ ! لوسر  يا  وت 
دیرپ و نوراه  تروص  زا  گنر  مراوگرزب ! ردپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  درک : ضرع  دومن و  ربق  هب  ور  مالـسلاامهیلع 

موحرم نینچمه  تسا و  هدومن  لقن  [ 115 « ] جاجتحالا  » باتک رد  یسربط  موحرم  ار  ظافلا  نیمه  نیع  و  [ . 114  ] دیشک هنابز  يو  بضغ 
تسا . هدروآ  [ 116 « ] داشرالا  » باتک رد  دیفم  خیش 

مظاک ماما  يریگتسد 

لاوش هام  متـسیب  زور  رد  هک  ددرگیم  هدافتـسا  ینیلک  موحرم  ترابع  زا  یلو  دماین  تسد  هب  قیقد  هنوگ  هب  نآ  خیرات  يریگتـسد : خـیرات 
[ . 117 « ] ۀئام نیعبس و  عست و  ۀنس  لاوش  نم  نیقب  لایل  رشعل  ۀنیدملا  نم  هلمح  نوراه  ناک  و  : » هتشون راوگرزب  نآ  تسا  هدوب  لاس 179 

قارع يوس  هب  تکرح  يریگتسد و  یگنوگچ 

وا زا  فارشا  زا  یتعامج  اب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دیدرگ  هنیدم  دراو  نوراه  هک  یتقو  تسا : هتشون  داشرا  رد  دیفم  خیـش  موحرم 
دجـسم هب  تشاد  هحفـص 77 ] هک [  ياهمانرب  بسح  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دنتـشگرب  زاوشیپ  زا  هک  یتقو  دـندومن  لابقتـسا 

يا تفگ : دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  تساخرب و  بش  رد  نوراه  تفر . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رفعج نب  یـسوم  هـک  ماهدرک  هدارا  مهاوـخیم ، ترذـعم  وـت  زا  ماهـتفرگ  نآ  ماـجنا  هـب  میمـصت  هـک  يراـک  اـب  طاـبترا  رد  ادـخ ! لوـسر 

زا ار  ترضح  داد  روتسد  سپس  دزیرب . ار  ناشیا  نوخ  دنکفا و  هقرفت  تتما  نایم  دهاوخیم  هک  ببس  نیا  هب  منک  ینادنز  ار  مالسلاامهیلع 
يور رب  ود  نآ  زا  یکی  رد  ار  ترضح  دیبلط . ار  لمحم  ود  دیشک و  ریجنز  دنک و  رد  ار  ترضح  نآ  سپ  دندروآ  وا  دزن  نوریب و  دجسم 

نآ دـنیبن  ار  نآ  نوردـنا  یـسک  هک  دـندناشوپ  ار  لمحم  ود  ره  داد  روتـسد  داهن و  رگید  يرتسا  رب  ار  رگید  لمحم  نآ  داد و  رارق  يرتسا 
شیپ رد  ار  هرـصب  هار  اـهناوراک  زا  یکی  دـنداتفا . هار  هب  نازابرـس  زا  یتیعمج  لـمحم  نآ  زا  کـی  ره  اـب  دـندروآ و  نوریب  لزنم  زا  هاـگ 

ماما دننادن  مدرم  ات  درک  ار  راک  نیا  دندرب . هرـصب  فرط  هب  هک  دوب  یلمحم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تفر و  هفوک  تمـس  هب  يرگید  تفرگ و 
نب یـسیع  هرـصب  یلاو  هب  ار  وا  هرـصب  رد  هک  داد  روتـسد  دندوب  ترـضح  هارمه  هک  ینایـشترا  هب  دنربیم و  اجک  هب  ار  مالـسلاهیلع  مظاک 

یسلجم همالع  موحرم  و  [ . 118  ] دنداد لیوحت  رفعج  نب  یسیع  هب  ار  ترضح  دندیسر  هرصب  هب  هک  یتقو  دنهد . لیوحت  روصنم  نب  رفعج 
نب دمحم  زا  دنس  رکذ  اب  مالسلاهیلع » اضرلا  رابخانویع   » باتک زا  و  [ . 119  ] تسا هدومن  لقن  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  ار  نیمه  دننام 

هداتسیا زامن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رـس  يالاب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دیامنیم : لقن  نینچ  یلفون  نامیلس 
و هحفص 78 ] درکیم [  هیرگ  ترضح  هک  یلاح  رد  دنداد  تکرح  ار  وا  سپـس  درک و  ریگتـسد  ار  وا  عطق و  ار  ترـضح  زامن  نوراه  دوب 

يهمه زا  مدرم  میاـمنیم ، تیاکـش  وت  هب  دـنرادیم  اور  اـم  رب  هک  یمتـس  نیا  زا  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دومرفیم :
تناها تفگ و  ازـسان  ترـضح  هب  دنداد  روبع  نوراه  يور  ولج  زا  ار  ترـضح  هک  یتقو  دنداد . رـس  دایرف  هیرگ و  دـندروآ و  ور  بناوج 

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یناهنپ  دنداد و  بیترت  لمحم  ود  داد  روتـسد  تفرگارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  یتقو  درک .
هب اهلمحم  زا  یکی  رد  ار  ترضح  هک  داد  روتسد  وا  هب  درپس و  يورس  ناسح  هب  ار  ترـضح  دندومن و  راوس  لمحم  ود  نآ  زا  یکی  رب  ار 

هفوک فرط  هب  نشور  زور  رد  اراکشآ  ار  رگید  لمحم  و  دهد ، لیوحت  دوب  هرصب  یلاو  هک  رفعجیبا  نب  رفعج  نب  یـسیع  هب  دربب و  هرـصب 
ار ترـضح  دیدرگ و  هرـصب  دراو  هجحيذ  متفه  زور  ناسح  دناهدرب . اجک  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـننادن  مدرم  ات  داتـسرف 

[ . 120  ] دندش ربخاب  مدرم  همه  هک  داد  لیوحت  رفعج  نب  یسیع  هب  زور  رد  راکشآ 
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نادنز رد  رفعج  نب  یسوم 

تخس نارگمتـس  تسد  زا  رظن و  ریز  الماک  تدم  نیا  مامت  رد  هدوب  لاس  جنپ  یـس و  دیدرگ  رکذ  هک  هنوگنامه  ترـضح  تماما  تدم 
مولعم تسرد  یمـسر  روط  هب  ترـضح  ندوب  ینادنز  تدم  یلو  دوب . ینادنز  تدم  نیا  يهمه  لوط  رد  تفگ  ناوتیم  هک  دوب  تیذا  رد 

ترضح ندوب  ینادنز  يهدمع  تمسق  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  دندرب  رس  هب  نادنز  رد  ترضح  ار  یسابع  يدهم  نامز  رد  یتدم  تسین 
: تسا هدوب  نوراه  نادنز  رد  اعطق  لاس  راهچ  تدم  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یـضعب  زا  هدوب . هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  نارود  رد 
زا مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  میهارباابا  هک  یماگنه  دیامنیم : لقن  رفاسم  مان  هب  یـصخش  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم  هحفص 79 ] ] 

لزنم رد  رب  تسا  تایح  رد  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  هک  یتقو  ات  بش  ره  هک  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  دـش  هدرب  نوریب  هنیدـم 
فیرـشت ءاشع  زا  دعب  ترـضح  میدرکیم  نهپ  هناخ  يورهار  نایم  رد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  شارف  بش  ره  ام  دـیوگ : رفاسم  دـباوخب .

زا یبش  ات  دوب  هنوگ  نیدـب  عضو  لاس  راهچ  تدـم  ات  دربیم  فیرـشت  ناـشدوخ  لزنم  هب  دـشیم  هک  حبـص  دـیباوخیم  اـجنآ  دروآیم و 
زا تفرگارف و  سرت  تشحو و  ار  هداوناخ  درواین ، فیرشت  بش  نآ  ترضح  یلو  میدرتسگ  یگشیمه  ياج  رد  ار  ترضح  شارف  اهبش 

: دومرف وا  هب  تفر و  دمحا  ما  دزن  دروآ و  فیرشت  دش  هک  حبص  دیدرگ ، یلوتسم  اهنآ  رب  یـسرت  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ندرواین  فیرـشت 
ادـخ هب  تفگ : دز و  كاچ  نابیرگ  تخاون و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  دز و  دایرف  دـمحا  ما  رواـیب . هدراذـگ  تناـما  وت  دزن  مردـپ  ار  هچنآ 
امنم راکشآ  ار  نایرج  وگن و  نخس  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  تفر  ایند  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مدیس  دنگوس 
لاس راهچ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تسادیپ  ینـشور  هب  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  [ . 121  ] دسرب هنیدـم  یلاو  هب  ربخ  ات 
لاس کی  دناهدوب  نادنز  رد  لاس  هن  ای  تشه  ترـضح  نآ  هک  دیآیم  رب  دولخلاتانج »  » بحاص مالک  زا  یلو  تسا  هدوب  نادنز  رد  مامت 

زا زین  یمق  ثدحم  موحرم  [ . 122  ] کهاش نب  يدنـس  دزن  دادغب  نادنز  رد  لاس  تشه  ای  تفه  رفعج و  نب  یـسیع  دزن  هرـصب  نادنز  رد 
تـسا هدوب  لاس  راهچ  نوراه  نامز  رد  ترـضح  ندوب  ینادـنز  تدـم  هحفـص 80 ] هک [  هدومن  هدافتـسا  دـیدرگ  رکذ  هک  رگید  یثیدـح 

زا رفعج  نب  یسوم  نامز  رد  لاس 182  رد  يو  هک  تسا  هتشون  نیطقی  نب  یلع  تالاح  رد  تسرهف »  » باتک رد  یشاجن  موحرم  و  [ . 123]
سانشلاجر [ . 124  ] دوب يو  نادـنز  رد  لاس  راهچ  دوب و  نادـنز  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفر و  اـیند 

هدـمآ ناگرزب  نیا  تاملک  رد  هچنآ  هدـنراگن : [ . 125  ] تسا هدومن  تیاور  ار  نومـضم  نیمه  هب  کـیدزن  یـشک  موحرم  هعیـش  فورعم 
هب نادنز  رد  یتدم  زین  هیلع  هللا  ۀنعل  یسابع  يدهم  نامز  رد  ترـضح  هک  یتروص  رد  دنراد  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  نارود  هب  رظن  همه  تسا 

یسلجم موحرم  هک  یتروص  رد  هدماین  نایم  هب  ینخس  عیبر  نب  لضف  سبح  زا  نانآ  نانخس  رد  زین  يداه و  نارود  رد  نانچمه  هدرب و  رس 
[126 « ] ۀلیوط ةدم  هدنع  یقبف   » درک ینادنز  عیبر  نب  لضف  دزن  ار  ترـضح  دادغب  رد  نوراه  هک  هدومن  لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  باتک  زا 

لقن باتک  نامه  زا  یسلجم  موحرم  تسا و  هدماین  نایم  هب  ینخس  یکمرب  ییحی  نب  لضف  نادنز  زا  نانچمه  دنام و  وا  دزن  ینالوط  یتدم 
لـضف درپـس و  ییحی  نب  لـضف  هب  ار  ترـضح  نآ  نوراـه  دوب  عیبر  نب  لـضف  نادـنز  رد  ترـضح  هک  ینـالوط  یتدـم  زا  دـعب  هک  هدومن 
کلام نب  هللادـبع  نادـنز  زا  زین  و  [ 127  ] تفریذـپن وا  دـناسرب  لتق  هب  ار  ترـضح  تساوخ  يو  زا  نوراـه  تفرگ و  لـیوحت  ار  ترـضح 
تـسا هدوب  ینادنز  يو  دزن  یتدم  ترـضح  یـسلجم  موحرم  لقن  قبط  هحفـص 81 ] هک [  یتروص  رد  دـناهدرواین  نایم  هب  ینخـس  یعازخ 
يدهم نارود  رد  یتدـم  تسا  هتـشون  دولخلاتانج  بحاص  هک  هدوب  لاس  تشه  ای  تفه  ترـضح  ندوب  ینادـنز  تدـم  نیاربانب  [ . 128]
ترضح هک  مییامن  ضرف  رگا  [ . 129  ] تسا هدومن  لقن  همغلافشک »  » باتک زا  یسلجم  موحرم  هک  تسا  هدرب  رـس  هب  نادنز  رد  یـسابع 

زا یسلجم  همالع  لقن  زا  و  دیآیم . تسد  هب  لاس  ود  هدوب  يداه  نادنز  رد  لاس  کی  هدوب و  یـسابع  يدهم  نادنز  رد  لاس  کی  لقادح 
ود دوشیم  نیا  [ 130  ] تسا هدرب  رس  هب  هرصب  رد  رفعج  نب  یسیع  نادنز  رد  لاس  کی  هک  دوشیم  هدافتسا  حیرـص  روط  هب  یـسوط  خیش 

لامعتـسا لاس  ود  لاـس و  کـی  دروم  رد  ریبعت  نیا  [ . 131 « ] ۀـلیوط ةدـم  هدـنع  یقبف   » تسا نیا  يریبعت  عیبر  نب  لضف  نادـنز  رد  و  لاس .
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. تسا هدوب  لاس  کی  تدم  دایز  لامتحا  هب  زین  ییحی  نب  لضف  نادنز  رد  ددرگیم و  هدافتـسا  نآ  زا  لاس  شـش  ات  جنپ  لقادـح  دوشیمن 
[132  ] دولخلاتانج بحاـص  حیرـصت  هب  نوعلم  نآ  نادـنز  رد  لاـس و  هن  دودـح  کـهاش  نب  يدنـس  نادـنز  ریغ  رد  هک  میریگیم  هجیتن 
تسا . هدش  يرپس  فلتخم  ياهنادنز  رد  ترضح  رمع  زا  لاس  هدزناپ  ای  هدراهچ  دودح  عومجم  رد  تسا . هدرب  رس  هب  لاس  تفه  لقادح 

اهنادنز رد  ترضح  عضو 

هراشا

فلتخم ياهنادنز  رد  ترـضح  عضو  یـسررب  هب  دش  ماجنا  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  ندوب  ینادنز  تدم  اب  طابترا  رد  هک  یقیقحت  زا  دـعب 
هحفص 82 ] مزادرپیم [ :

یسابع يدهم  نادنز 

دید باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  یـسابع  يدهم  هک  مدومن  رکذ  هک  نامه  زج  دماین  تسد  هب  دروم  نیا  رد  یـصاخ  نایرج 
درک . دازآ  ار  ترضح  و 

یسابع يداه  نادنز 

درک . دازآ  ار  ترضح  دید و  باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يداه  هکنیا  زج  دماین  تسد  هب  ینایرج  دروم  نیا  رد 

هرصب رد  روصنم  نب  رفعج  نب  یسیع  نادنز 

هراشا

نامیلس نب  دمحم  زا  دنس  رکذ  اب  اضرلا » رابخانویع   » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم  تشذگ . تخـس  ترـضح  رب  یتدم  نادنز  نیا  رد 
ریگتـسد ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه  هک  یتقو  هدومن : لقن  یلفون 

یسیع هب  ار  ترضح  دیدرگ و  هرصب  دراو  هجحيذ  متفه  زور  ناسح  دربب ، هرصب  هب  ار  يو  ات  درپس  يورس  ناسح  هب  ار  ترـضح  نآ  درک 
نایرج دـندش و  رادربخ  همه  هک  ياهنوگ  هب  دـش  ماـجنا  اراکـشآ  زور  رد  راـک  نیا  درپس و  نوراـه ) يومع  رـسپ   ) رفعجیبا نب  رفعج  نب 

دیع نشج  هب  دوخ  درک و  لفق  يو  يور  رب  ار  رد  دومن و  سوبحم  دوخ  نادـنز  زا  یقاطا  رد  ار  ترـضح  رفعج  نب  یـسیع  دـیدرگ  رـشتنم 
تهج رگید  راب  وضو ، نتفرگ  ریهطت و  يارب  راب  کی  درکیم : زاب  ار  قاطا  نآ  رد  راب  ود  يزور  دـش . لفاغ  ترـضح  زا  لوغـشم و  ناـبرق 

یلو دوب  هدرک  رایتخا  مالسا  رهاظ  هب  هک  راتخم  نب  ضیف  مان  هب  ینارصن  يدرم  هتفگ : یلفون  نامیلس  نب  دمحم  و  ترضح . يارب  اذغ  ندرب 
رد مالـسلاهیلع ) مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح   ) حـلاص درم  نیا  تفگ : نم  هب  دوب  قیفر  نم  اب  رفعج و  نب  یـسیع  بتاـک  نیدیب و  عقاو  رد 
هک دروخ  وا  شوگ  هب  اهیگدنزاون  اهزاس و  عاونا  دـید و  تشز  هحفـص 83 ] ياهراک [  يردق  هب  دوب  ینادنز  هناخ  نیا  رد  هک  ییاهزور 

[ . 133  ] دشاب هدرک  روطخ  وا  بلق  هب  شیپ  زا  منکیمن  نامگ 

تشون همان  نوراه  هب  رفعج  نب  یسیع 

لاس کی  دندرپس  رفعج  نب  یسیع  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  هدومن : لقن  ياهدع  زا  دیفم  خیـش  موحرم 
دارفا نانیشنهیشاح و  زا  یـضعب  رفعج  نب  یـسیع  دناسرب  تداهـش  هب  ار  ترـضح  تشون  رفعج  نب  یـسیع  هب  نوراه  دوب ، ینادنز  يو  دزن 
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نوراـه زا  رادزاـب و  تسد  راـک  نیا  زا  دـنتفگ : وا  هب  دومن  تروـشم  نوراـه  داهنـشیپ  هراـبرد  ناـنآ  اـب  دـیبلط و  ار  دوـخ  ناـنیمطا  دروـم 
وا نتشک  يارب  یهجو  نم  دیماجنا و  لوط  هب  نم  دزن  رفعج  نب  یسوم  ندوب  ینادنز  تشون : نوراه  هب  رفعج  نب  یـسیع  نک . یهاوخرذع 

ار یـضعب  یتح  تسا  لوغـشم  تدابع  هب  هتـسویپ  مدـید  متـشامگ  يو  رب  ار  یناسوساج  تدـم  نیا  لوط  رد  مدرک و  ناـحتما  ار  وا  متفاـین 
اهنت دنکیمن  دای  يدب  هب  ام  زا  دیامنیمن و  نیرفن  نم  رب  هن  وت و  رب  هن  دش  مولعم  دیوگیم ، هچ  شیاعد  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ات  متشاداو 
اریز منکیم  دازآ  ار  وا  هنرگ  مراپسیم و  يو  هب  ار  وا  يداتسرف  ار  یسک  رگا  سپ  دیامنیم  ترفغم  تمحر و  بلط  ادخ  زا  شدوخ  يارب 

يرایسب هک  داد  شرازگ  يو  هب  رفعج  نب  یسیع  ناسوساج  زا  یضعب  هک  هدش  لقن  و  متسه . تمحز  رد  مدوخ  دزن  شندوب  ینادنز  زا  نم 
دق مهللا و  کتدابعل  ینغرفت  نأ  کلأسأ  تنک  ینا  ملعت  کنا  مهللا  : » دیوگیم نینچ  شیاعد  رد  هک  مونـشیم  ترـضح  نآ  زا  تاقوا  زا 
ینک اطع  نم  هب  تدوخ  شتسرپ  تهج  یتغارف  هک  مدومن  تساوخرد  وت  زا  نم  هک  یهاگآ  ایادخ  راب  [ » هحفص 84 دمحلا [ .» کلف  تلعف 

داتسرف ار  یسک  دیسر  نوراه  هب  رفعج  نب  یسیع  يهمان  هک  یتقو  میامنیم .» دمح  ار  وت  سپ  يدومن  اطع  نم  هب  متساوخ  ار  هچنآ  اهلاراب 
دومن . لقتنم  دادغب  هب  ار  ترضح 

عیبر نب  لضف  نادنز 

موحرم [ . 134  ] دوب يو  نادنز  رد  ینالوط  یتدم  درپس و  عیبر  نب  لضف  هب  ار  وا  نوراه  دـندرک  لقتنم  دادـغب  هب  ار  ترـضح  هک  یماگنه 
نم هب  دوب  هتـسشن  یماب  تشپ  وا  متفر  عیبر  نب  لضف  دزن  هک  هدومن  لقن  يورق  هللادـبع  زا  قودـص  یلاما  رابخالانویع و  زا  ینارحب  همـالع 

يور هک  منیبیم  ینهاریپ  متفگ : ینیبیم ؟ هچ  تفگ : مدرک  رظن  نک . هاگن  ار  قاـطا  نیا  نوردـنا  تفگ : متفر  يو  دزن  اـیب  نم  دزن  تفگ :
! هن متفگ : یـسانشیم ؟ ار  وا  تفگ : منیبیم . هدجـس  لاح  رد  ار  يدرم  متفگ : مدرک  هاگن  تقد  اب  نک . هاـگن  تسرد  تفگ : هداـتفا ! نیمز 

یلو میامنیمن  لهاجت  متفگ : ینزیم !؟ ینادان  هب  نم  دزن  ار  تدوخ  تفگ : تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ : تسوت . دیـس  ـالوم و  نیا  تفگ :
يو هتسویپ  متسه ، وا  بقارم  زور  بش و  تسا . مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  نیا  تفگ : مرادن ! غارـس  دوخ  يارب  ییالوم  نم 

عولط ات  ددرگیم  لوغشم  بیقعت  ندناوخ  هب  یتعاس  نآ  زا  سپ  دناوخیم  ار  حبـص  زامن  تسا : هنوگ  نیا  وا  شور  منیبیم  لاح  نیا  هب  ار 
وا هب  هک  یتقو  دهد  ربخ  وا  هب  دش  هک  رهظ  هدومن  شرافس  رفن  کی  هب  رهظ  ات  تسا  هدجس  لاح  رد  دراذگیم  هدجس  هب  رس  سپس  باتفآ 

هتسویپ هتفرن  باوخ  هب  شاهدجس  رد  هک  منادیم  نم  دتـسیایم  زامن  هب  دیامن  وضو  دیدجت  هکنیا  نودب  دزیخیمرب  هحفص 85 ] داد [  ربخ 
، برغم زامن  تقو  ات  تسا  هدجس  لاح  رد  دوریم  هدجس  هب  زاب  دناوخ  ار  رـصع  زامن  هک  یتقو  رـصع  زامن  تقو  ات  تسا  تدابع  لوغـشم 

تابیقعت ندـناوخ  هب  نآ  زا  سپ  دـشاب  هتـشاد  وضو  دـیدجت  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  دـناوخیم  ار  برغم  زامن  دزیخیمرب و  دـش  هک  برغم 
هدجس هب  دیامنیم و  وضو  دیدجت  نآ  زا  دعب  دیامنیم  راطفا  هاگنآ  دناوخیم  ار  ءاشع  زامن  ءاشع  زامن  تلیضف  تقو  ات  دوشیم  لوغـشم 

تداـبع زاـمن و  هـب  بـش  لد  رد  سپـس  دزاـسیم  وـضو  دوـشیم و  دـنلب  دـعب  دـباوخیم  یکدـنا  درادیمرب ، هدجـس  زا  رـس  سپ  دوریم 
وا شور  دناهدرپس  نم  هب  ار  وا  هک  یتقو  زا  دناوخیم ! ار  حبـص  زامن  سپ  هدـیمد  حبـص  دـنهدیم  ربخ  وا  هب  هک  حبـص  عولط  ات  دزادرپیم 
زا ار  شیاهتمعن  ادخ  هک  ییامن  یئوس  دصق  يو  يهرابرد  ادابم  سرتب ! ادخ  زا  متفگ : لضف  هب  دیوگیم : يورق  هللادـبع  تسا . هنوگنیا 
وا زا  تمعن  لاوز  بجوم  دیامن  یئوس  دصق  مالسلامهیلع ) همئا   ) ناشیا زا  یکی  هب  تبـسن  یـسک  رگا  هک  ینادیم  وت  دیامنیم ، بلـس  وت 

ناوات رگا  یتح  ماهتفگ  وا  هب  ماهدرکن و  مادقا  نم  مناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  هداد  ماغیپ  نم  هب  نوراه  راب  دنچ  تفگ : عیبر  نب  لضف  دوشیم .
رفعج نب  یسوم  تشون : عیبر  نب  لضف  هب  نوراه  هرخالاب  [ . 135  ] مهدیمن ماجنا  ار  راک  نیا  دشاب  مدوخ  نتشک  وا ، نتـشک  زا  نم  عانتما 

زا مالـسلاامهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ندش  دازآ  اب  طابترا  رد  هحفـص 86 ] [ . ] 136  ] دراپـسب ییحی  نب  لضف  هب  ار  مالـسلاامهیلع 
هک هدومن  لقن  عیبر  نب  لضف  زا  رابخالانویع »  » باتک زا  ینارحب  مشاـه  دیـس  موحرم  - 1 هدیـسر : تسد  هب  لقن  ود  عیبر  نب  لضف  نادنز 

زینک مداتفا  تشحو  هب  مدینـش  ار  لزنم  رد  يادص  بش  يهمین  مدوب  تحارتسا  لاح  رد  نازینک  زا  یکی  اب  مباوخ  شارف  رد  اهبش  زا  یبش 
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دراو ریغـص  رورـسم  ناهگان  دش  زاب  مدوب  هدیباوخ  نآ  رد  هک  یقاطا  رد  هک  تشذگن  شیب  یکدنا  دـشاب . داب  زا  رد  يادـص  دـیاش  تفگ :
نم رب  نذا  نودب  رورـسم  متفگ : دوخ  هب  مدش و  دیماان  دوخ  تایح  زا  هتـساوخ . ار  وت  نوراه  تفگ : دنک  مالـس  نم  رب  هکنآ  نودب  دـش و 

ات مهدـب  تصرف  هک  میامن  اضاقت  يو  زا  مدرکن  تأرج  مدوب  بنج  تسین . نیب  رد  نم  نتـشک  زج  يزیچ  دـنکن  مالـس  نم  هب  دوش و  دراو 
رورسم اب  مدیشوپ و  ار  سابل  متـساخرب و  زیخرب . نک و  دامتعا  لجوزع  يادخ  هب  تفگ : دید  نارگن  برطـضم و  ارم  هک  مزینک  منک  لسغ 
ضراع وت  رب  سرت  تفگ : نم  هب  مدوب  برطضم  داد ، ار  ممالـس  باوج  مدرک  مالـس  وا  هب  مدیـسر  نوراه  لزنم  هب  ات  متفر  نوریب  لزنم  زا 

روآ نوریب  نادنز  زا  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ورب و  ام  نادنز  هب  تفگ : سپس  موش ، مارآ  ات  نک  ربص  یتعاس  يرآ ، متفگ : هدش ؟
هک ییاج  هب  ای  دـنامب  ام  دزن  هک  اـمن  ریخم  ار  وا  هد و  رارق  وا  راـیتخا  رد  يراوس  بکرم  هس  هدـب و  وا  هب  تعلخ  جـنپ  مهرد و  رازه  یـس  و 
وا مدرک و  رارکت  ار  ملاؤـس  هـبترم  هـس  يرآ . تـفگ : ینکیم ؟ رما  رفعج  نـب  یــسوم  يدازآ  هـب  مـتفگ : نوراـه  هـب  دورب . دراد  تـسود 

هاگان هک  مدوب  مشارف  نیمه  رد  تفگ : ناـمیپ ؟ مادـک  متفگ : منکـشب !؟ ار  ناـمیپ  یهاوخیم  لـضف  يا  تفگ : هکنیا  اـت  يرآ ، تفگیم :
زا تفگ : نم  هب  تفرگ و  ارم  يولگ  تسشن و  ماهنیـس  يور  هحفـص 87 ] درک و [  هلمح  میوس  هب  مدوب  هدـیدن  نآ  زا  رتگرزب  هک  يریش 
نم زا  مهدیم . تعلخ  هزیاج و  وا  هب  منکیم و  دازآ  ار  وا  متفگ : ریـش  هب  ياهدرک . ینادـنز  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  متـس  يور 
دزن نادنز  هب  مدـش و  نوریب  نوراه  دزن  زا  دور . نوریب  مندـب  زا  ناج  دوب  کیدزن  دـش ، دـنلب  نم  يهنیـس  يور  زا  تفرگ و  نامیپ  دـهع و 

نوراه هک  مداد  ربخ  وا  هب  مدرک و  غالبا  وا  هب  ار  نوراه  مالـس  داد  ار  زامن  مالـس  ات  متـسشن  دناوخیم  زامن  مدـید  متفر  رفعج  نب  یـسوم 
زا ریغ  يروتسد  وت  هب  رگا  دومرف : ترضح  مدوب ! هدروآ  دوخ  اب  مهدب  ترضح  هب  دوب  هداد  روتسد  ار  هچنآ  میامن ، دازآ  ار  وا  هداد  روتسد 
هب دومرف : مرادـن ! نیا  زج  یتیرومأم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدـج  قح  هب  متفگ : هد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  هداد  نیا 
در هداتـسرف  امـش  يارب  هچنآ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  متفگ : ترـضح  هب  مرادـن . يزاین  تسا  مدرم  قوقح  زا  هک  یلام  تعلخ و 

مدروآ نوریب  نادنز  زا  متفرگ و  ار  ترضح  تسد  سپ  مهدیم . ماجنا  يراد  تسود  ار  هچنآ  دومرف : دوشیم . دایز  وا  بضغ  هک  ییامنن 
نم تسد  هب  راـک  نیا  مداد و  يدازآ  هدژم  وت  هب  هکنیا  تهج  زا  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ : ترـضح  هب  و 

تخاـس تدازآ  داد و  رارق  مارکا  دروـم  ار  وـت  نوراـه )  ) درم نیا  هکنیا  تلع  وـگب  نـم  هـب  مدرک ، ادـیپ  یقح  امـش  رب  تفریذـپ  تروـص 
متس يور  زا  وت  یسوم ! يا  دومرف : نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبنشراهچ  بش  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدش ، ینادنز  متس  يور  زا  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  يرآ  مدرک : ضرع  یـشابیم ؟ ینادنز 
نیا دیاش  منادیم  هچ  نم  [ . » 137 ( ] نیح یلا  عاتم  مکل و  ۀـنتف  هلعل  يردأ  نا  و  : ) دومرف سپـس  دومن ، نم  زا  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ملـس  و 
تقو رادـب  هزور  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  زور  نآ  یپ  رد  رادـب و  هزور  ار  ادرف  هحفـص 88 ] یتدم [ .» ات  تسا  یعاتم  تسا و  یـشیامزآ  يارب 
راهچ هک  یتقو  ناوخب  ار  دـحا ) هللا  وه  لق   ) هروس هبترم  هدزاود  دـمح و  هروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  رازگب  زامن  تعکر  هدزاود  راطفا 

کلأسأ توملا  دعب  میمر  یه  ماظعلا و  ییحم  ای  توص و  لک  عماس  ای  توفلا و  قباس  ای  : » وگب سپس  نک  هدجـس  يدناوخ  ار  نآ  تعکر 
هب هیف » انأ  امم  جرفلا  یل  لجعت  نأ  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیب  لهأ  یلع  کلوسر و  كدبع و  دمحم  یلع  یلصت  نأ  مظعالا  میظعلا  کمساب 
هک دنکیم  لقن  لضف  زا  باتک  نامه  زا  و  - 2 [ . 138  ] ینیبیم هک  تسا  نیا  هجیتن  مدومن  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد 

: تفگ دروآ و  ور  نم  هب  مشخ  تلاح  اب  دادیم  تکرح  ار  نآ  تشاد و  تسد  رد  يریـشمش  هک  یلاح  رد  يزور  مدوب  نوراه  ناـبرد  نم 
ادج تندب  زا  رـس  يرواین  نم  دزن  ار  میومع  رـسپ  نآلا  نیمه  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  متبارق  هب  دنگوس  لضف ! يا 
نب رفعج  نب  یـسوم  تفگ : ار ؟ اهيزاجح  زا  کی  مادـک  متفگ : ار ! يزاـجح  نآ  تفگ : مرواـیب ! وت  دزن  ار  یـصخش  هچ  متفگ : منکیم !

نوراه دزن  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  مدیـسرتیم  ادـخ  زا  دـیوگ : لضف  بلاـطیبأ . نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 
! منکیم رـضاح  ار  وا  متفگ : سپ  دـنک  بضغ  نم  رب  نوراه  منکن  رـضاح  ار  ترـضح  نآ  رگا  هک  متـشاد  سرت  رگید  ییوس  زا  مروایب و 

ياهناخ هب  متفر  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  لزنم  يوس  هب  مدروآ و  ار  اهنآ  نک . رـضاح  نم  دزن  ار  وا  لـتق  لـئاسو  تفگ :
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هحفص 89] دیامن [  تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ : وا  هب  هداتسیا ، تسا  لخن  بوچ  زا  هک  یخوک  برد  تسوپهایس  یمالغ  مدید  مدیسر  هبارخ 
تـسد رد  یـضارقم  هایـس  یمالغ  مدید  مدش  دراو  خوک  نآ  هب  درادن . ینابرد  وا  وش  دراو  تفگ : ریگب ! دورو  هزاجا  نم  يارب  تیالوم  زا 

! هللا لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  متفگ : سپ  دیامنیم  ضارقم  هدش  ادیپ  هدجـس  يدایز  رثا  رب  هک  ترـضح  نیبج  زا  ار  اههنیپ  نآ  اب  دراد و 
اب هاگ  نآ  درادیمن ؟ رب  نم  زا  تسد  ارچ  تسا  تمعن  زان و  رد  هک  وا  دراد  راک  هچ  نم  اـب  نوراـه  دومرف : ترـضح  اـیب ! نوراـه  دزن  دوز 
يو دزن  تسا  بجاو  ناطلـس  زا  تعاـطا  هیقت  لاـح  رد  هدوـمرف : هـک  مدـج  نخـس  دوـبن  رگا  دوـمرفیم : هـک  یلاـح  رد  تساـخرب  باـتش 

زورما وا  تسین !؟ نم  اب  دراد  هطاحا  ترخآ  ایند و  رب  هکنآ  ایآ  دومرف : ترضح  شاب ! ایهم  هجنکـش  يارب  میهارباوبا  يا  متفگ : مدمآیمن ،
كرابم رـس  يالاب  رب  ار  شکرابم  تسد  راب  هس  ترـضح  مدـید  دـیوگ : عیبر  نب  لضف  هللا . ءاـشنا  دـناسرب  يدـنزگ  نم  هب  درادـن  تردـق 

رـسپ لضف  يا  تفگ : نم  هب  تسا  هداتـسیا  نادرگرـس  ریحتم و  هک  مدید  ار  نوراه  دیدرگ و  دراو  نوراه  رب  سپ  دـینادرگ  داد و  تکرح 
وا رب  هک  یـشاب  هتفگ  وا  هب  دـنکن  تفگ : هن . متفگ : یـشاب ؟ هدرک  تحاراـن  ار  وا  دـنکن  تفگ : يرآ . مـتفگ : يدوـمن ؟ رـضاح  ار  میوـمع 
زا دید  ار  ترضح  نآ  نوراه  هک  یتقو  مداد  لوخد  نذا  ترـضح  هب  هدب . دورو  هزاجا  وا  هب  مدرک  بضغ  رایتخایب  نم  اریز  مکانمـشخ ؟

دناشن و دوخ  دزن  ار  ترضح  سپس  يدمآ . شوخ  مردارب ! يا  میومع و  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  تفرگ و  لغب  رد  ار  ترـضح  تساخرب  اج 
اب دیبلط و  رطع  نوراه  هاگ  نآ  ایند ! هب  تتبحم  وت و  تنطلس  دومرف : ترـضح  ییآیم ؟ ام  ندید  هب  رید  هک  هدش  ببـس  يزیچ  هچ  تفگ :
هک دوبن  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـنداد ، ترـضح  هب  تعلخ  لوپ و  داد  روتـسد  سپـس  دـیلام  ترـضح  هب  دوـخ  تسد 

مدومنیمن لوبق  ار  نیا  ددرگن  عطق  يو  لـسن  اـت  مهدـب  رهوش  نز و  ار  بلاـطوبا  لآ  زا  نارهوشیب  ناـنزیب و  لوـپ  نیا  اـب  مراد  میمـصت 
نوراه هب  دـیوگیم : لضف  دـنتفر . نوریب  نوراـه  دزن  زا  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  تفگیم : هک  یلاـح  رد  ترـضح  هحفـص 90 ] سپس [ 

یتقو لضف ! يا  تفگ : نوراـه  يداد ؟ تعلخ  وا  هب  يدومن و  مارتحا  ترـضح  نآ  هب  هک  دـش  هچ  ییاـمن  تبوقع  ار  وا  یتساوخیم  متفگ :
دناهدرک و ورف  لزنم  يهیاپ  رد  ار  ییاههحلسا  دناهدز  هقلح  نم  لزنم  فارطا  هک  مدید  ار  یهورگ  يزاس  رـضاح  نم  دزن  ار  وا  ات  یتفر  هک 

دومن راتفر  یبوخ  هب  وا  اب  رگا  مییامنیم و  ناریو  ار  وا  يهناخ  دنک  تیذا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  رگا  دنیوگیم :
: دومرف دیدرگ ؟ فرطرب  وت  زا  نوراه  رش  هک  يدناوخ  ییاعد  هچ  متفگ : مدناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ  دیوگ : لضف  میرادن . يراک  وا  هب 
ره اب  دادیم و  تسکـش  ار  يرکـشل  ره  دناوخیم و  ار  نآ  تفریم  یگنج  هب  تقو  ره  هک  مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  مدج  ياعد 
اعد دومرف : تسیچ ؟ اعد  نآ  مدرک : ضرع  تسا . يراتفرگ  يهدننک  فرطرب  اعد  نیا  دروآیم و  رد  اپ  زا  ار  وا  دیدرگیم  وربور  يزرابم 

کیلا و یسفن  تملسأ  ییحأ  کب  تومأ و  کب  رـصتنأ و  کب  لوصأ و  کب  رواجا و  کب  لواحا و  کب  رواسا و  کب  مهللأ  : » تسا نیا 
اذا ینتینغأ و  ینتلوخ و  ام  فطلب  دابعلا  نع  ینترتس و  ینتقزر و  ینتقلخ و  کنا  مهللأ  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  ةوق  کیلا و ال  يرمأ  تضوف 

تیفیک ره  هب  [ . 139 « ] ینتیضرأ دقف  ینع  ضرا  يدیس  ای  ینتبجأ  توعد  اذا  ینتیفـش و  تضرم  اذا  ینتموق و  ترثع  اذا  ینتددر و  تیوه 
هحفص 91 ] دندرپس [ . یکمرب  ییحی  نب  لضف  هب  دندروآ و  نوریب  عیبر  نب  لضف  نادنز  زا  ار  ترضح 

ییحی نب  لضف  نادنز 

باـتک زا  یـسلجم  موحرم  هک  یتراـبع  زا  یلو  هدـشن  صخـشم  خـیرات  رد  هدوـب  یکمرب  ییحی  نب  لـضف  نادـنز  رد  ترـضح  هک  یتدـم 
هدوبن شیب  يزور  دـنچ  ییحی  نب  لضف  دزن  ترـضح  ندوب  ینادـنز  تدـم  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدومن  لقن  یلاما  باـتک  راـبخالانویع و 

هک ددرگیم  هدافتسا  یـسوط  خیـش  ۀبیغلا  باتک  ترابع  دیفم و  خیـش  داشرا  ترابع  زا  و  [ . 140 « ] امایأ هدـنع  سبحف  : » تسا نیا  ترابع 
نینچ داشرا  باتک  تراـبع  همجرت  هدادیم . رارق  مارکا  مارتحا و  دروم  ار  وا  هکلب  هتفرگیمن  تخـس  ترـضح  رب  ار  راـک  ییحی  نب  لـضف 

نب لضف  دـناسرب  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  عیبر  نب  لضف  زا  نوراه  دوب . عیبر  نب  لضف  نادـنز  رد  ینالوط  یتدـم  ترـضح  تسا :
عیبر نب  لضف  زا  ار  بانج  نآ  ییحی  نب  لضف  دراپـسب . ییحی  نب  لضف  هب  ار  ترـضح  تشون  وا  هب  نوراه  دادـن . ماـجنا  ار  راـک  نیا  عیبر 
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مامت رد  دوب . لوغشم  تدابع  هب  اجنآ  رد  ترضح  تشامگ  نابهگن  وا  رب  درک و  ینادنز  دوخ  لزنم  ياهقاطا  زا  یکی  ردو  تفرگ  لیوحت 
دروم هافر و  شیاسآ و  رد  ار  ترـضح  ییحی  نب  لـضف  دوب . رادهزور  ار  اـهزور  رتشیب  دوب و  اـعد  نآرق و  ندـناوخ  زاـمن و  لوغـشم  بش 

درک و خیبوت  شنزرس و  ار  وا  تشون و  ياهمان  ییحی  نب  لضف  هب  دش  شرازگ  دوب  هقر »  » رد هک  نوراه  هب  نایرج  نیا  دادیم . رارق  مارتحا 
تبیغ باتک  زا  یسلجم  موحرم  هک  یترابع  [ . 141  ] درکن مادقا  دز و  زاب  رس  راک  نیا  زا  لضف  دناسرب  لتق  هب  ار  ترضح  داد  روتسد  وا  هب 

نآ رد  حیرـص  قودـص  موحرم  یلاما  باتک  ترابع  اما  هحفـص 92 ] [ . ] 142  ] تسا نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  هدومن  لقن  یـسوط  خیش 
عیبر نب  لضف  نادنز  زا  ار  ترضح  هک  یتقو  دسیونیم : تسا ، هدناسر  تداهش  هب  هدرک و  مومـسم  ار  ترـضح  ییحی  نب  لضف  هک  تسا 

داتسرفیم و اذغ  ترـضح  نآ  يارب  عیبر  نب  لضف  بش  ره  دوب . ینادنز  وا  دزن  يزور  دنچ  دنداد  لاقتنا  یکمرب  ییحی  نب  لضف  نادنز  هب 
هس زور و  هس  دومنیمن . لیم  ییاذغ  عیبر  نب  لضف  ياذغ  زا  ریغ  ترـضح  دنروایب و  اذغ  راوگرزب  نآ  يارب  رگید  ییاج  زا  تشاذگیمن 

فرط هب  ار  كرابم  تسد  ترـضح  دندروآ  اذغ  هرفـس  ترـضح  يارب  ییحی  نب  لضف  بناج  زا  مراهچ  بش  تشذگ . لاونم  نیدـب  بش 
زا هاگ  نآ  مدومنیم  کمک  دوخ  لتق  هب  مدروخیم  اذـغ  هنوگنیا  زا  زورما  زا  شیپ  رگا  ینادیم  وت  ایادـخ  تفگ : دومن و  دـنلب  نامـسآ 

تلاح درک : ضرع  ترـضح  هب  بیبط  دـسرپب  وا  لاح  زا  ات  دـش  هداتـسرف  ترـضح  دزن  یبیبط  دـعب  زور  دـیدرگ  ضیرم  دروخ و  اذـغ  نآ 
داد و ناشن  رتکد  هب  ار  شکرابم  تسد  فک  ترـضح  دـیزرو  رارـصا  بیبط  نآ  هک  یتقو  دز  زاـب  رـس  باوج  زا  ترـضح  تسا ؟ هنوگچ 
هب دمآ و  نوریب  ترـضح  تمدـخ  زا  بیبط  دوب ! هدـش  زبس  رهز  رثا  رد  ترـضح  تسد  فک  گنر  تسا و  نیا  نم  يرامیب  ببـس  دومرف :
ایند زا  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـیاهدرک . ياهلماعم  هچ  يو  اب  هک  دـنادیم  نم  زا  رتهب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـندوب  رـضاح  هک  یناسک 

[ . 143  ] تفر

یعازخ کلام  نب  هللادبع  نادنز 

هک ددرگیم  هدافتـسا  تاوعدـلاعمجم »  » باـتک زا  یـسلجم  موـحرم  لـقن  زا  اـهنت  ددرگیمن  موـلعم  خـیرات  زا  نادـنز  نیا  تقو  تدـم و 
هللادبع هحفص 93 ] تسا [ : نیا  لوقنم  ترابع  همجرت  تسا . هدوب  ینادنز  یعازخ  کلام  نب  هللادبع  دزن  یتدم  مالسلاهیلع  مظاک  ترضح 

وت ناگدـنب  زا  ياهدـنب  نم  متفگ : نوراه  هب  تسا ؟ هنوگچ  وت  يرادزار  تفگ : نم  هب  دومن و  بلط  ارم  نوراـه  هتفگ : یعازخ  کـلام  نب 
نب هللادـبع  مهاوخب ! وت  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  اـت  اـمن  تظفاـحم  وا  زا  ریگب و  تسا  نآ  رد  هک  ار  یـسک  ورب و  قاـطا  نآ  هب  تفگ : متـسه !

لزنم هب  مدومن و  راوس  بکرم  رب  ار  وا  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدـید  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدـش  قاطا  نآ  دراو  دـیوگ : کلام 
وا روما  هب  دوخ  دوب و  نم  اب  نآ  دـیلک  مدرک و  لفق  ترـضح  نآ  يور  رب  ار  رد  مداد و  اج  یقاـطا  رد  هناـخ  نوردـنا  ار  يو  مدرب  شیوخ 
وا متفر  نوراه  دزن  هدومن . راضحا  ار  وت  نوراه  تفگ : دمآ و  نوراه  يهداتسرف  ناهگان  هک  دوب  هتشذگن  يزور  دنچ  مدرکیم  یگدیسر 

یصخش نآ  تفگ : هکنیا  زج  دادن  ار  مباوج  مدرک  مالس  وا  رب  دوب . هدرتسگ  وا  پچ  فرط  رگید  یشرف  تسار و  فرط  یشرف  دوب  هتسشن 
وا دزن  تفگ : تسا ! تسردـنت  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  تقیفر  تفگ : سپـس  مدز  ینادان  هب  ار  دوخ  تسا ؟ یعـضو  هچ  رد  مدرپس  وت  هب  هک 

ببس هچ  هب  ینادیم  تفگ : نم  هب  مورب  نوراه  دزن  زا  متساوخ  یتقو  ناسرب  شناگتـسب  لزنم و  هب  ار  وا  هدب و  وا  هب  مهرد  رازه  هس  ورب و 
هب ياهدنیوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  مدوب  هدـیباوخ  دراد  رارق  نم  تسار  فرط  هک  يرتسب  رد  تفگ : هن . متفگ : مهدیم ؟ ماجنا  ار  راک  نیا 

یشرف رب  متساخرب  ینکیم  لایخ  دیاش  متفگ : مدوخ  هب  مدش  رادیب  نک . دازآ  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نوراه ! يا  تفگیم : نم 
مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  مداد  روتسد  وت  هب  نوراه ! يا  تفگیم : هک  مدید  ار  صخـش  نامه  زاب  مدیباوخ  دراد  رارق  مپچ  فرط  هک 

متفرگ و رارق  ینیبیم  هک  شرف  نیا  يور  رب  سپـس  متـسج  يرازیب  ناطیـش  زا  مدـش و  رادـیب  يدرکن . لـمع  نـم  روتـسد  هـب  ینک  دازآ  ار 
رد شرگید  فرط  برغم و  رد  نآ  فرط  کی  ایوگ  دراد  تسد  رد  ياهحلـسا  هک  مدید  ار  صخـش  نامه  هحفص 94 ] ناهگان [  مدیباوخ 

هحلسا نیا  ینکن  دازآ  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  نوراه ! يا  تفگیم : درکیم و  هراشا  نم  هب  تسا و  قرشم 
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هب هد و  ماـجنا  مداد  روتـسد  ار  هچنآ  ورب و  مدرک ، راـضحا  ار  وت  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دـیآ  رد  تتـشپ  زا  هک  منکیم  ورف  وت  يهنیـس  هب  ار 
دراو مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رب  مدوشگ و  ار  قاـطا  رد  متـشگرب و  ماهناـخ  هب  دـیوگ : هللادـبع  مشکیم . ار  وت  هنرگ  وگن و  یـسک 
هچنآ هللادبع ! يا  دومرف : تشادرب و  هدجس  زا  رس  دیدرگ و  رادیب  باوخ  زا  ات  مدرک  ربص  هتفر  باوخ  هب  هدجـس  رد  ترـضح  مدید  مدش .

زا زورما  ایآ  وگب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدـج  قح  هب  ادـخ و  هب  ار  وت  میالوم  يا  متفگ : هدـب . ماجنا  يرومأم  نآ  هب  ار 
هب هدجـس  لاح  رد  مدراذـگ . هدجـس  هب  رـس  مدومن و  ادا  ار  مبجاو  زامن  انامه  يرآ ، دومرف : يدومن ؟ شیاشگ  ییاهر و  تساوخرد  ادـخ 

هضرع يدرگ ؟ دازآ  يراد  تسود  یسوم  يا  دومرف : نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  متفر  باوخ 
مدناوخ داد  دای  نم  هب  ار  ییاعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  ناوخب . ار  اعد  نیا  دومرف : ادخ ! لوسر  يا  يرآ  متـشاد :
ترـضح منک . دازآ  ار  وت  هداد  روتـسد  نوراه  هدومن و  نورقم  تباجا  هب  ار  تیاعد  ادخ  متفگ : ترـضح  هب  دیوگ : هللادبع  يدمآ ! وت  هک 

[ . 144  ] مداد ترضح  نآ  هب  دوب  هتفگ  نوراه  هک  يرادقم  نآ  مدرک و  دازآ  ار 

مولعمان یصخش  نادنز 

هک هدوب  رگید  ینادنز  رد  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنس  نادنز  هب  ترـضح  لاقتنا  زا  شیپ  هک  دیآیم  تسد  هب  خیرات  بتک  یـسررب  زا 
باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم  هدـیدرگ . رکذ  نایرج  رد  نادـنز » بحاـص   » تراـبع طـقف  هدـشن و  هدرب  هحفـص 95 ] مان [  نابنادـنز  زا 
رفعج نب  یسوم  نوراه  هک  یتقو  تفگیم : هک  هعیش )  ) ام باحصا  زا  يدرم  زا  مدینـش  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  یلع  زا  رابخالانویع » »
دومن هلبق  هب  ور  دومرف  وضو  دیدجت  سپ  دومن  سرت  فوخ و  ساسحا  نوراه  بناج  زا  ترضح  بش  همین  درک ، ینادنز  ار  مالسلاامهیلع 

نیب نم  رجـشلا  صلخم  ای  هدـی  نم  ینـصلخ  نوراه و  سبح  نم  ینجن  يدیـس  ای  : » دـناوخ ار  اعد  نیا  سپـس  درازگ  زامن  تعکر  راهچ  و 
دـیدحلا و نیب  نم  رانلا  صلخم  ای  محر و  ۀمیـشم و  نیب  نم  دـلولا  صلخم  ای  مد و  ثرف و  نیب  نم  نبللا  صلخم  اـی  ءاـم و  نیط و  لـمر و 

نوراه نادـنز  زا  ارم  نم ) يادـخ   ) مدیـس يا  : » ینعی نوراه .» يدـی  نم  ینـصلخ  ءاـعمالا  ءاـشحالا و  نیب  نم  حورلا  صلخم  اـی  رجحلا و 
ناـیم زا  هک  ییادـخ  يا  يروآیم و  نوریب  ار  تخرد  بآ ، لـگ و  گـیر و  ناـیم  زا  هک  ییادـخ  يا  زاـس  اـهر  وا  تـسد  زا  هد و  تاـجن 

زا هک  ییادخ  يا  يروآیم و  نوریب  ار  لفط  محر ، نادهچب و  نایم  هک  ییادخ  يا  يروآیم و  نوریب  ار  ریـش  نوخ ، هبمکـش و  تایوتحم 
اهر نوراه  تسد  زا  ارم  يزاسیم ، دازآ  ار  حور  ءاشحا  ءاعما و  نایم  زا  هک  ییادـخ  يا  يروآیم و  نوریب  ار  شتآ  گنـس ، نهآ و  نایم 
دراد تسد  رد  ریشمش  هک  دید  ار  هایس  يدرم  باوخ  رد  نوراه  دناوخ  ار  اعد  نیا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هک  یتقو  زاس .
ندب زا  ار  ترس  ریشمش  نیا  اب  هنرگ  نک و  دازآ  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نوراه ! يا  تفگیم : وا  هب  هدیـشک  نوریب  فالغ  زا  و 

ار مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ورب و  نادنز  هب  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  نابرد  دیـسرت و  يو  تبیه  زا  ۀنعللا  هیلع  نوراه  میامنیم ! ادج 
رفعج نب  یـسوم  نوراـه  تـفگ : ناـبرد  هحفــص 96 ] تـسیک [ ؟ تـفگ : نابنادـنز  دـیبوک . ار  رد  دـمآ و  نادــنز  رد  ناـبرد  نـک . دازآ 

اب ترـضح  دبلطیم ! ار  وت  نوراه  مالـسلاهیلع ! یـسوم  يا  دز : ادص  نابنادـنز  نک . نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  هدومن  راضحا  ار  مالـسلاامهیلع 
دزن نایرگ  سرت و  تلاح  اـب  دراد . ارم  نتـشک  دـصق  هدرک و  راـضحا  ارم  بش  همین  نیا  رد  دومرفیم : تساـخرب و  فوخ  سرت و  تلاـح 

ترضح هب  سپس  داد  باوج  ار  ترضح  مالس  نوراه  درک ، مالـس  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  رب  دیدرگ  دیمون  دوخ  یناگدنز  زا  دمآ و  نوراه 
وـضو دیدجت  دومرف : تسیچ ؟ اعد  نآ  تفگ : نوراه  يرآ ! دومرف : ترـضح  يدناوخ ؟ ییاعد  بش  نیا  لد  رد  ایآ  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ :

نآ هاگ  نآ  هد . تاجن  وا  رش  نوراه و  تسد  زا  ارم  ایادخ  متـشاد : هضرع  متخود و  نامـسآ  هب  هدید  مدرازگ  زامن  تعکر  راهچ  مدومن و 
. نک دازآ  ار  صخش  نیا  نابرد  يا  دومرف ، تباجا  ار  تیاعد  ادخ  تفگ : ترضح  هب  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  دناوخ ! دیدرگ  رکذ  هک  ییاعد 

شیوخ نیـشنمه  ار  وا  درک و  راوس  دوخ  صوصخم  يراوس  بکرم  رب  داد و  رارق  مارتـحا  دروم  ار  وا  داد و  ترـضح  هب  تعلخ  هس  سپس 
نادنز هب  ار  ترـضح  هک  مود  راب  ات  دمآیم  ترـضح  ندید  هب  هبنـشجنپ  زور  ره  دـناسرب و  شلزنم  هب  هک  درپس  نابرد  هب  ار  وا  داد و  رارق 
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رد [ . 145 . ] دـناسر تداهـش  هب  ار  ترـضح  رهز  اب  درپس و  کـهاش  نب  يدنـس  هب  ار  ترـضح  هک  یتقو  اـت  درکن  دازآ  ار  وا  رگید  درب و 
کی مادک  هب  طوبرم  دشن  مولعم  هک  تسا  هدش  رکذ  هدربیم  رس  هب  نادنز  رد  مالسلاهیلع  ترضح  هک  ینارود  هب  طوبرم  یتانایرج  ذخآم 
نادنز تانایرج  رد  ار  اهنآ  تهج  نیمه  يور  دشابیم . هیلع  هللا  ۀنعل  کهآش  نب  يدنس  نادنز  هب  طوبرم  دایز  لامتحا  هب  تساهنادنز  زا 

هحفص 97 ] میامنیم [ . رکذ  نوعلم  نآ 

کهاش نب  يدنس  نادنز 

بوشآ رهـش  نبا  بقانم  زا  هدازداـمع  موحرم  و  [ 146  ] دوب بلقلایـسق  یبصان و  ربمایپ و  نادناخ  نمـشد  دناهتـشون : نوعلم  نآ  يهرابرد 
مالسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نفد  زا  سپ  هدوب و  دادغب  ینابرهـش  سیئر  یحیـسم و  يدرم  کهاش  نب  يدنـس  هک  هدومن  لقن 

نیرتینالوط نیرتتخس و  [ . 147  ] دش دیدپان  داتفا و  هلجد  هب  بسا  اب  دیمر و  وا  بسا  هاگان  هک  تشذگ  رـسج  يور  زا  دـش  بسا  راوس 
تشه ای  تفه  تدم  ار  ترضح  نآ  نوعلم  نآ  تسا : هتـشون  دولخلاتانج  بحاص  دوب . هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنـس  نادنز  اهنادنز 

درک ادیپ  یهاگآ  نوراه  هکنآ  زا  دعب  تسا : هتشون  مالسلاهیلع » مظاکلا  مامالا  حلاصلادبعلا   » باتک بحاص  [ . 148  ] تشاد سوبحم  لاس 
کهاش نب  يدنس  نادنز  هب  ار  ترضح  داد  روتسد  دریگیمن  تخس  نادنز  رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رب  ییحی  نب  لضف  هک 

ره دجنملا  بحاص  هتفگ  قبط   ) دنـشک ریجنز  هب  دوب  لطر  یـس  نآ  نزو  هک  ریجنز  لغ و  هس  رد  ار  ترـضح  داد  روتـسد  دـنیامن و  لقتنم 
هب هیلع  هللا  ۀنعل  يدنـس  دیآ ! نوریب  دراذگن  دنک و  لفق  ترـضح  يور  رب  ار  نادـنز  رد  داد  روتـسد  و  تسا ) مرگ  اب 2564  يواسم  یلطر 

دنک و رد  تخس  ار  ترضح  دشیمن و  هداد  صیخشت  زور  زا  بش  هک  درک  ینادنز  یلاچهایس  رد  ار  ترضح  درک و  لمع  نوراه  روتسد 
یف بذعملا  [ » هحفص 98 دراد [ : هراشا  نیمه  هب  ترضح  رب  تاولص  يهلمج  نیا  تشاذگ و  رثا  شکرابم  ندب  رد  نهآ  هک  دیشک  ریجنز 
نب يدنـس  نادـنز  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  [ . 149 « ] دویقلا قـلحب  ضوـضرملا  قاـسلا  يذ  ریماـطملا  ملظ  نوجـسلا و  رعق 

رد رب  دشیم  هتفرگ  ترـضح  سفن  لاچهایـس  نآ  یگنت  رثا  رد  هک  یتقو  دیدرگ ، يدایز  ياهرازآ  تیذا و  لمحتم  هیلع  هللا  ۀـنعل  کهاش 
[ . 150  ] دنادرگیم رب  لاچهایس  نآ  هب  ار  وا  دزیم و  یلیس  ترضح  تروص  رب  هیلع  هللا  ۀنعل  يدنس  دیامن ، قاشنتسا  ار  اوه  ات  دمآیم  نآ 
داد روتسد  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنس  هب  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  هک  تسا  هدرک  لقن  يربکلاۀیادهلا »  » باتک زا  ینارحب  همالع  موحرم  و 

دـنک و هس  رد  وا  دـنک و  لقتنم  اجنآ  هب  نوراه  لزنم  زا  ار  ترـضح  نآ  دزاسب و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ییاج  شاهناخ  رد 
رد رگم  دنکن  زاب  دنک و  لفق  وا  رب  ار  نادنز  رد  دریگب و  تخس  وا  رب  دشاب و  ترـضح  مزالم  دشکب و  ریجنز  هب  لطر  یـس  نزو  هب  ریجنز 
[ . 152  ] تسا هدومن  لقن  زین  نیقیلاراوناقراشم »  » باـتک زا  ار  تیاور  نیمه  دـننام  و  [ 151  ] زامن يارب  وضو  نتفرگ  ای  اذـغ  ندروآ  تقو 

نامه اب  ار  يو  هک  دومن  تیصو  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدومن  لقن  ۀعیـشلاقرف »  » باتک رد  یتخبون  هدنـسیون :
 ] موحرم دـناوخیم ؛ رحاس  ار  وا  دزیم و  ناـبز  مخز  ترـضح  هب  یهاـگ  [ . 153  ] دش لمع  تیـصو  نآ  هب  دـنیامن و  نفد  ریجنز  دـنک و 
رد تیکسنبا  نم و  هک  دنکیم  لقن  یمجرب  هیلع  نب  حصان  زا  دنس  رکذ  اب  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  زا  یـسلجم  همالع  هحفص 99 ]

میتخانشیمن ار  وا  هک  دوب  يدرم  ام  رانک  رد  میدرکیم  ثحب  تغل  وحن و  فرص و  لئاسم  رد  کهاش  نب  يدنس  يهناخ  لباقم  يدجـسم 
دناشک و تقو  ماما  يراتفرگ  یگدنز و  هب  ار  نخس  دیراد . زاین  ناتنابز  يراوتسا  زا  رتشیب  ناتنید  يراوتسا  يرادیاپ و  هب  امش  تفگ : ام  هب 

نآ هب  دییوگیم ) نخس  تیبرع  ملع  رد  امـش  تسا و  نادنز  رد  وا   ) تسین ياهلـصاف  راوید  نیا  زج  ناتنامز  ماما  امـش و  نایم  تفگ : ام  هب 
مییامنیم نامتک  ار  وت  راتفر  نخس و  ام  میتفگ : يرآ ! تفگ : تسا !؟ مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ینادنز ، نیا  تدوصقم  میتفگ : درم 

تقو چیه  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ام  هب  درم  نآ  میوش . راتفرگ  ام  یتسه و  نیـشنمه  ام  اب  هک  ددرگ  هاگآ  یـسک  میـسرتیم  ورب  ام  دزن  زا 
دنیبیم و ار  ام  وا  دیشاب  هاگآ  ترـضح . نآ  روتـسد  هب  رگم  متفگن  ار  نخـس  نیا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دییامنیمن  رکف  ناتنامز  ماما  هرابرد 
ام دزن  وگب  مییامن  رادید  ار  وا  میلیام  میتفگ : درم  نآ  هب  دشاب ! ام  یمراهچ  دیایب و  ام  دزن  دناوتیم  دیامن  هدارا  رگا  دونشیم و  ار  ام  نخس 
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رفعج نـب  یـسوم  وا  هـک  میتـسناد  دـیرپیم ! اهرــس  زا  لـقع  وا  ندـید  اـب  هـک  دـیدرگ  دراو  دجــسم  رد  زا  يدرم  میدـید  ناـهگان  دـیایب !
ناهگان میدینش  ییادص  انثا  نیا  رد  تفر  نوریب  دجسم  زا  باتش  اب  تفگ و  ار  نیا  متسه . نم  امـش  ماما  دومرف : ام  هب  تسا  مالـسلاامهیلع 

يدرم نیا  تفگ و  نانچ  نینچ و  دوب و  ام  دزن  يدرم  میتفگ : وا  هب  دش ، دجسم  دراو  ناود  ناود  دندوب  وا  اب  یعمج  هک  کهاش  نب  يدنس 
دزن نآ  زا  سپ  دیـشاب ! تکاس  تفگ : اـم  هب  يدنـس  میدـیدن . ار  وا  اـم  تفر و  نوریب  درم  نآ  دـیدرگ و  دجـسم  دراو  درازگیم  زاـمن  هک 

ام داتسیا و  ترـضح  يور  لباقم  رد  دوب  هداتـسیا  بارحم  هحفص 100 ] رد [  ترضح  هک  یلاح  رد  تفر  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ار وت  نم  ییآیم و  نوریب  هدزلفق  هتسب و  ياهرد  تشپ  زا  ترکم  رحس و  اب  ررکم  وت ! رب  ياو  تفگ : ترضح  هب  میدینـشیم  ار  وا  نخس 
؟ دـشکب ارم  نوراـه  یهاوخیم  یـسوم  يا  اـجنیا ! رد  تنداتـسیا  زا  دوب  رتبوبحم  نم  دزن  يدوـب  هدرک  رارف  رگا  منادرگیمرب  نادـنز  هب 

تفرگ ار  ترضح  تسد  هیلع  هللا  ۀنعل  يدنس  سپس  دش ، دهاوخ  ارجا  ادخ  تاردقم  هک  یلاح  رد  منک  رارف  هنوگچ  دومرف : وا  هب  ترضح 
روبع هار  نیا  زا  مدرم  زا  یـسک  دیراذگن  دییآ و  نوریب  دیراذگاو و  ار  تیکـسنبا  حـصان و  تفگ : شهارمه  تیعمج  هب  داتفا و  هار  هب  و 

تبسن کهاش  نب  يدنس  هک  تسا  ییاهرازآ  تیذا و  زا  یکدنا  نیا  [ . 154  ] میسرب هناخ  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نم و  ات  دیامن 
تسا . هداد  ماجنا  ترضح  هب 

اهرازآ تیذا و 

هراشا

ار ترـضح  نآ  لاح  نیع  رد  دوب و  هدرک  ینادنز  ای  تشاد  رظن  ریز  ای  دـیدرگ  رکذ  هک  یتدـم  لوط  رد  ار  ترـضح  هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه 
مییامنیم : رکذ  ار  شیاهمتس  زا  يدراوم  نونکا  درکیمن . افتکا  اهنت  ندوب  ینادنز  هب  درکیم و  رازآ  تیذا و 

داتسرف ترضح  تمدخ  ار  يورابیز  زینک 

نب یسوم  دزن  يورابیز  لامج و  اب  يزینک  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  هک  دیامنیم  لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  زا  یسلجم  همالع  موحرم 
: وگب نوراه  هب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دیامن ، تمدخ  ترـضح  هب  هک  ناونع  نیا  هب  داتـسرف  نادنز  رد  هحفص 101 ] مالسلاامهیلع [  رفعج 

ماغیپ زا  نوراـه  مرادـن . زاـین  وا  دـننامه  زینک و  نیا  هب  نم  دـینامداش ! شیوخ  يهیدـه  هب  امـش  هکلب  [ 155 ( ] نوحرفت مکتیدـهب  متنا  لب  )
هب تفگ : دصاق  هب  میتخادنین و  نادنز  هب  تتیاضر  اب  میتفرگن و  ار  وت  تتیاضر  اب  ام  داد : مایپ  ترـضح  نآ  هب  دـش و  كانمـشخ  ترـضح 

سپـس تشگرب  دناسر و  ترـضح  هب  ار  نوراه  ماغیپ  تفر و  دـصاق  دـشاب ! وت  دزن  زینک  نآ  راذـگب  وگب : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
شراگدرورپ يارب  هدجـس  لاح  رد  زینک  دـید  صخـش  نآ  دروایب . يربخ  زینک  نآ  عضو  زا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  تساخرب و  اج  زا  نوراه 

رفعج نب  یسوم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نوراه  کناحبـس .» کناحبـس  سودق  سودق  : » دیوگیم درادیمنرب و  هدجـس  زا  رـس  دشابیم و 
هتخود و نامـسآ  هب  مشچ  زینک  نآ  دـید  نوراـه  دـندروآ  ار  وا  دـیروایب . نم  دزن  ار  زینک  نآ  تسا . هـتفیرف  ار  وا  رحـس  اـب  مالـسلاامهیلع 

ترـضح نآ  روـضح  رد  تسا  بیجع  نم  ناـیرج  تفگ : هداد ؟ تسد  وـت  هب  هک  تسا  یلاـح  هچ  نـیا  دیـسرپ : يو  زا  دزرلیم . شمادـنا 
: متفگ ترضح  هب  دومنیم . سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  تفاییم  تغارف  زامن  زا  هک  یتقو  دوب ، زامن  لوغشم  زور  بش و  وا  مدوب و  هداتـسیا 
ار امش  ياهزاین  ات  دناهداتسرف  امش  دزن  ارم  مدرک : ضرع  مراد !؟ یتجاح  وت  هب  نم  دومرف : مزاس ؟ هدروآرب  يراد  یتجاح  ایآ  نم ! دیس  يا 
ار نآ  تعـسو  نم  مشچ  هک  مدـید  ار  ابیز  افـص و  اب  یناتـسوب  مدرک  یهجوت  دـیوگ : زینک  نآ  راک !؟ هچ  نم  اب  ار  نانآ  دومرف : مزاس . اور 

هدیـشوپ گنر  زبس  ریرح  ياهسابل  هک  مدید  ار  لامج  اب  يورابیز و  ینانز  دوب و  هدرتسگ  ابید  ریرح و  زا  گنراگنر  ییاهشرف  دـیدیمن 
لامج رد  هک  دندوب  ینانز  دنراد . تسد  رد  ییاهلامتسد  اذغ و  زا  ییاهفرظ  دنراد و  رـس  رب  توقای  رد و  زا  ییاهجات  هحفص 102 ] و [ 
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هک یتقو  ات  مدـش  دوخیب  دوخ  زا  مداتفا و  هدجـس  هب  مدـمآ و  دوخ  هب  هرظنم  نآ  ندـید  زا  مدوب ، هدـیدن  ار  ناـنآ  دـننام  زگره  ییاـبیز  و 
رد ار  نایرج  نیا  یتفر و  باوخ  هب  هدجس  رد  یتفر و  هدجس  هب  دیاش  دوزفا : تفگ و  ازسان  زینک  نآ  هب  نوراه  دمآ ! نم  دزن  وت  يهداتسرف 
هب نآ  رثا  رد  مدید و  دوخ  مشچ  اب  ار  نایرج  نیا  ماهدجـس  زا  شیپ  هکلب  هدوبن  باوخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : زینک  نآ  يدید ؟ باوخ 
وا ینوگرگد  ببـس  زا  هک  یتقو  دـیدرگ  زاـمن  لوغـشم  زینک  نآ  دونـشن . وت  زا  یـسک  راد  هگن  ار  زار  نیا  تفگ : نوراـه  مداـتفا ! هدـجس 
نب یـسوم  دزن  هک  یتقو  دوزفا : دوخ  نخـس  رد  درکیم و  تدابع  هنوگ  نیا  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  حـلاص  دـبع  تفگیم : دندیـسرپیم 
رود مالـسلاهیلع  حلاص  دبع  دزن  زا  زینک ! يا  دنتفگ : نم  هب  لامک  اب  ابیز و  نانز  نآ  متفگ  نخـس  ترـضح  اب  متفر و  مالـسلاامهیلع  رفعج 

تداهـش زا  شیپ  زور  دـنچ  دوب و  تدابع  لاح  رد  امئاد  دوب ، هنوگ  نامه  زینک  نآ  عضو  وت ! هن  میاهدـش  هدـیرفآ  وا  تمدـخ  يارب  اـم  وش 
[ . 156  ] تفر ایند  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم 

دادیم رارق  هرخسم  ءازهتسا و  دروم  ار  ترضح 

سلجم رد  ات  دومن  توعد  ار  زابهدبعـش  يدرم  نوراه  هک  هدومن  لـقن  نیطقی  نب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اـب  یلاـما  راـبخالانویع و  باـتک  زا  و 
نآ دـندرتسگ  ار  هرفـس  هک  یتقو  دـیامن ! لـجخ  ار  ترـضح  دـهد و  رارق  ءازهتـسا  دروم  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  یمومع 

نامداش تخس  هحفص 103 ] نوراه [  دیرپیم . اوه  هب  نان  درادرب  ار  ینان  تساوخیم  ترضح  مداخ  یتقو  هک  داد  ماجنا  يراک  زابهدبعش 
زا یکی  يور  هک  يریـش  سکع  بناج  هب  دومن  دـنلب  ار  كرابم  رـس  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دـیدنخیم ! راـک  نیا  زا  دوب و 

دیرد و ار  زابهدبعـش  نآ  دیدرگ و  لیدبت  گرزب  ياهدنرد  هب  سکع  نآ  ریگب ! ار  ادـخ  نمـشد  هللادـسا ! يا  دومرف : دوب و  قاطا  ياههدرپ 
دندمآ شوه  هب  هک  یتقو  دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دـندید  هچنآ  سرت  زا  دـندش  شوهیب  هداتفا و  ور  هب  شنانیـشنمه  نوراه و  دـیعلب .

ترـضح دـنادرگرب ! ار  زابهدبعـش  اـت  هاوخب  ریـش  نآ  زا  وت ! رب  نم  قح  هب  تفگ : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراـه 
[ . 157  ] دنادرگیمرب ار  زابهدبعش  درم  نیا  زین  ریش  نیا  دنادرگیمرب  دوب  هدیعلب  نارحاس  رازبا  زا  ار  هچنآ  یسوم  ياصع  رگا  دومرف :

دنیامن هرخسم  ار  ترضح  داد  روتسد 

ترـضح داد  روتـسد  نارهم  نب  دـیمح  شیوخ  نابرد  هب  نوراه  هک : هدومن  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  زا  ینارحب  همـالع  موحرم 
مدرم تفگ : ترضح  هب  نارهم  نب  دیمح  دیامن ! کبس  ار  ترـضح  نآ  مدرم  رظن  رد  دیامن و  هرخـسم  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
شرف نیا  يور  رب  هک  ریـش  زا  سکع  ود  نیا  ملیام  نم  يراد  هزجعم  هک  ییوگیم  تسار  وت  رگا  دناهدش  وت  يهتفیرف  یناهرب  چیه  نودـب 

هب سپـس  دـندروخ  دـنتفرگ و  ار  وا  سپ  ار . ادـخ  نمـشد  دـیریگب  دوـمرف : دوـمن و  هراـشا  سکع  ود  نآ  هب  ترـضح  دـنروخب ! ارم  تسا 
هحفص 104 ] [ . ] 158  ] دیدرگزاب دوخ  ياج  هب  هن ! دومرف : میریگب ؟ زین  ار  نوراه  ایآ  دیراد ؟ يرگید  رما  ایآ  دنتفگ : ترضح 

نوراه يراکبیرف 

هراشا

رد یلو  داد  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  تخس  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  دیدرگ  رکذ  هک  هنوگنامه 
دروآ تسد  هب  ار  ترـضح  ناگتفیـش  لد  اـت  دادیم  رارق  مارتحا  مارکا و  دروم  ار  ترـضح  نآ  یهاـگ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  لاـح  نیع 

میامنیم : رکذ  ار  نوراه  ياهگنرین  زا  ییاههنومن  نونکا 

كدف در  داهنشیپ 
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هب ار  كدف  تفگیم : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  نوراه  دیامنیم : لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
. شزرم دح و  مامت  اب  رگم  مریگیمن  ار  نآ  دومرف : ترضح  درک ! رارصا  نوراه  دیزرویم ، عانتما  ترضح  ریگب . ار  نآ  منادرگیمرب ، وت 
هب تفگ : ینادرگیمنرب . نم  هب  ار  نآ  میوگب  وت  هب  ار  شدودح  رگا  دومرف : ترـضح  تساجک ؟ نآ  دودـح  تفگ : هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه 

شمود دح  دومرف : هدب ! همادا  تفگ : دش و  نوگرگد  نوراه  گنر  تسا . ندع »  » نآ لوا  دح  دومرف : ترـضح  منادرگیمرب ! تدج  قح 
: دومرف وگب . تفگ : دش و  هایـس  نوراه  تروص  تسا . اقیرفا »  » شموس دح  دومرف : ترـضح  دـیدرگ  هریت  نوراه  گنر  تسا . دنقرمـس » »

نب یـسوم  ترـضح  نیـشنب . نم  ياج  ایب  دـنامن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  سپ  تفگ : نوراه  هینمرا . رانک  تسا  رحبلا » فیـس   » شمراهچ دـح 
هیلع هللا  ۀـنعل  نوراـه  زور  نآ  زا  ینادرگیمنرب ، ار  نآ  میاـمن  نیعم  ار  كدـف  دودـح  رگا  هک  متفگ  وـت  هـب  دوـمرف : مالـسلاامهیلع  رفعج 
ۀمود  » نآ مود  دح  و  رـصم » شیرع   » نآ لوا  دح  دومرف : ترـضح  هدمآ : طابـسانبا  تیاور  رد  دـناسرب . لتق  هب  ار  ترـضح  دـش  ممـصم 
يهمه یتفگ  هک  نیا  اهنیا !؟ يهمه  تفگ : نوراـه  تسا . هحفـص 105 ] رحبلا [ » فیـس   » شمراهچ دح  و  دحا »  » نآ موس  دح  و  لدنجلا »

شربمایپ هب  یـشکرکشل  گنج و  نودـب  ار  نآ  دـنوادخ  دوب  نادوهی  تسد  رد  نیا  هلاـهیبا »  » گرم زا  دـعب  دومرف : ترـضح  تساـیند !؟
کیلمت مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  داد  روتـسد  ادخ  نآ  زا  سپ  تشاد  ینازرا 

. مدومن رکذ  ار  نآ  اقباس  هک  [ 160  ] هدومن لقن  زین  یسابع  يدهم  زا  ینیلک  موحرم  ار  كدف  در  داهنشیپ  نایرج  هدنـسیون : [ . 159  ] دیامن
ورملق عومجم  زا  يزمر  كدـف  دـیوگب : نوراـه  هب  هتـساوخیم  كدـف  يارب  دودـح  نیا  نییعت  اـب  مالـسلاهیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  دـیاش 

قح يهرداـصم  عقاو  رد  دـنتفرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  زا  ار  كدـف  هک  هفیقـس  باحـصا  تسا و  یمالـسا  تموکح 
تموکح ورملق  همه  دـیاب  ینادرگرب  ار  تیب  لها  قح  دـشاب  رارق  رگا  نیاربانب  دوب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیمکاـح 

یهد . رارق  مالسلامهیلع  تیب  لها  رایتخا  رد  هدش  بصغ  هک  ار  یمالسا 

درک ریبعت  اسراپ  نابهر و  هب  ترضح  زا 

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  شور  يدنا  لاس و  هد  تدم  هتفگ : ینابوث  هک  هدومن  لقن  رابخالایناعم »  » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
هک تفریم  یماب  تشپ  نوراه  تاقوا  یضعب  دوب ! هدجـس  رد  رهظ  ات  تفریم و  هدجـس  هب  باتفآ  ندش  نشور  تقو  زور  ره  هک  دوب  نیا 

منیبیم ار  نآ  زور  ره  هک  تسیچ  نهاریپ  نیا  تفگ : عیبر  هب  يزور  تسا  هدجـس  لاـح  رد  ترـضح  دـیدیم  دوـب و  فرـشم  ترـضح  رب 
هحفـص عولط [  زا  دـعب  زور  ره  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هکلب  تسین  نهاریپ  نیا  تفگ : عـیبر  تسا !؟ هداـتفا  نیمز  يور 
نوراه هب  دـیوگ : عیبر  تسا . مشاهینب  نانابهر  زا  درم  نیا  انامه  شاب  هاگآ  تفگ : نوراه  رهظ ! تقو  ات  دوریم  هدجـس  هب  باـتفآ  [ 106

[ . 161  ] تسین نیا  زج  ياهراچ  تفگ : ياهدنکفا !؟ نادنز  هب  ار  وا  ياهتفرگ و  تخس  وا  رب  وت  ارچ  سپ  متفگ :

داد ترضح  هب  هنازوسلد  مایپ 

لقن شردـپ  زا  عیبر  نب  لضف  مروآیم : ار  نآ  تارابع  رد  فرـصت  اب  هک  هدومن  لقن  میظنلارد »  » باتک زا  ار  یبلطم  یمق  ثدـحم  موحرم 
ترـضح نآ  هب  مایپ  ندـناسر  رومأم  ارم  نوراه  دوب ، نوعلم  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  رد  رفعج  نب  یـسوم  هک  يراـگزور  نآ  رد  هدرک 

ریشمش رب  راچان  منیـشنب  متـسناوتن  هک  تفرگ  ارم  ترـضح  نآ  تبیه  تسا  زامن  لوغـشم  ترـضح  مدید  مدش  نادنز  دراو  هک  یتقو  درک 
دهدیم مالـس  هک  تعکر  ود  ره  رخآ  رد  دیامنیمن  ییانتعا  نم  هب  درازگیم و  زامن  هتـسویپ  ترـضح  مدـید  مداتـسیا . مداد و  هیکت  دوخ 

، دنک هذـخاؤم  ارم  نوراه  مدیـسرت  دـش  ینالوط  نم  نداتـسیا  هک  یتقو  دوشیم . زامن  دراو  دـیوگیم و  ریبکت  رگید  زامن  يارب  هلـصافالب 
هب دیدرگن و  رگید  زامن  دراو  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  مدومن ! نتفگ  نخـس  هب  عورـش  نم  دـهدب  زامن  مالـس  تساوخ  ترـضح  هک  نیمه 
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زا نینمؤملاریما  ناونع  هب  ار  ماـیپ  دوب : هتفگ  نم  هب  نوراـه  دوب ، نیا  ماـغیپ  نآ  مدرک . غـالبا  ار  نوراـه  ماـیپ  نم  داد  ارف  شوـگ  نم  نخس 
نآ زا  هک  دوب  هدیـسر  ییاهربخ  نم  هب  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  هداتـسرف و  وت  دزن  ارم  تردارب  وگب  هکلب  نکن  غالبا  نم  بناج 
هب هچنآ  زا  هک  دش  مولعم  یسررب  زا  دعب  یلو  یشاب  مرظن  ریز  هک  مدروآ  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  وت  تهج  نیا  زا  متشاد  بارطضا  تشحو و 

هگن دوخ  دزن  اـی  تسا  رتـهب  منادرگرب  تلزنم  هب  ار  وت  مدرک  رکف  دـناهدز ، تمهت  وت  هب  يرود و  هحفص 107 ] هزنم و [  دناهداد  تبـسن  وت 
غورد دـیامنیم و  یلاـخ  رتـهب  وت  ینمـشد  زا  ارم  يهنیـس  نم  دزن  تندوب  اریز  تسا  رتـهب  نم  دزن  تندوب  هک  مدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  مراد ؟
تسا عبط  لیم و  قفاوم  ییاذغ  ار  یصخش  ره  نکیل  یشاب و  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  حالص  نونکا  دزاسیم ! راکشآ  رتشیب  ار  نایوگدب 

نم يرادن ! یسرتسد  نآ  هب  اجنیا  رد  هک  دیاهتـشاد  تداع  نآ  هب  دیدومرفیم و  لیم  ییاهاذغ  هنیدم  رد  امـش  دیاش  هتفرگ  تفلا  نآ  اب  هک 
رد ترـضح  هد . روتـسد  وا  هب  یتساوخ  هچ  ره  شاب و  تحار  سپ  دزاس  ایهم  امـش  يارب  يراد  لیم  هک  ییاذـغ  ره  مداد  روتـسد  لـضف  هب 

مربب و هرهب  نآ  زا  هک  تسین  نم  دزن  ملام  : » ینعی ربکأ .» هللا  الؤس  قلخأ  مل  ینعفنیف و  یلاـم  یل  رـضاح  ـال  : » دومرفن شیب  هلمج  ود  باوج 
: تفگ نوراه  مدرک  شرازگ  ار  نایرج  متشگرب و  نوراه  دزن  دیوگ : عیبر  دیدرگ ! زامن  دراو  تفگ و  ار  نیا  هدومرفن » قلخ  ادگ  ارم  ادخ 

نآ زا  دـیوگب  دوـش و  لـخاد  طـخ  نآ  رد  رفعج  نب  یـسوم  یـشکب و  نیمز  يور  یطخ  رگا  متفگ : ینادیم ؟ تحلـصم  هچ  وا  يهراـبرد 
رتبوبحم نم  دزن  شندوب  یلو  ییوگیم  هک  تسا  نیمه  تیعقاو  تفگ : نوراه  دمآ ! دهاوخن  نوریب  دـیوگیم و  تسار  میآیمن  نوریب 

[ . 162  ] نم يارب  تسا 

میالم دروخرب  مایپ و  مه  زاب 

رادرب و وا  زا  ار  نهآ  ورب و  رفعج  نب  یـسوم  دزن  تفگ : دلاخ  نب  ییحی  هب  نوراه  هک  هدومن  لقن  ثایغ  نب  دـمحم  زا  یـسوط  خیـش  زا  و 
ینک رارقا  هک  ینامز  ات  منکن  دازآ  ار  وت  ماهدروخ  مسق  نیا  زا  شیپ  دیوگیم : تیومع  رـسپ  وگب : ناسرب و  هحفص 108 ] وا [  هب  ارم  مالس 
انمت نیا  تسین و  یگنن  راـع و  وت  يارب  رارقا  نیا  رد  هدز و  رـس  وت  زا  هک  يدـب  زا  مشخبب  ار  وت  هک  ییاـمن  شهاوخ  نم  زا  ياهدرک و  دـب 

شهاوخ انمت و  وا  زا  دیآیم . وت  دزن  تسا  نم  راد  رایتخا  ریزو و  نانیمطا و  دروم  هقث و  هک  دلاخ  نب  ییحی  نونکا  درادن . یناصقن  تیارب 
. تمالـس هب  ورب  یتساوخ  اجک  ره  نآ  زا  سپ  مشاب  هدرکن  راتفر  دـنگوس  فالخ  دـشاب و  هدـمآ  لمع  هب  نم  دـنگوس  هک  يرادـقم  هب  امن 
اب هنوـگچ  دـیلپ  رـصنع  نیا  دـییامرفب : تقد  [ . 163  ] تسا یقاـب  هتفه  کـی  مرمع  زا  تسا و  کـیدزن  مـندرم  دوـمرف : ییحی  هـب  ترـضح 

دوب يو  یهاشداپ  اب  نامزمه  ترـضح  تماما  هک  لاس  هدزناـپ  لوط  رد  اـما  درکیم  دروخرب  تمیـالم  اـب  یهاـگ  درکیم  راـتفر  ترـضح 
مدرم رب  تموکح  يو  فده  دزیم ، تسد  يراک  ره  هب  دوخ  تنطلس  ماکحتسا  يارب  دادیم  رارق  انگنت  راشف و  رد  ار  ترضح  نآ  هتسویپ 

دیشیدنایمن . يزیچ  چیه  هب  رگید  دوب و 

شنامز نارگمتس  اب  مظاک  یسوم  ماما  شور 

نآ رد  یفالخ  هنوگ  چـیه  هدوب و  عقاو  اب  قباطم  دـنتفرگیم  شیپ  رد  يراتفر  ره  دنـشابیم و  لامعا  نازیم  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ 
دوخ يهفیظو  هب  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياهمانرب  قبط  ناشیا  زا  کی  ره  هدومرف و  دییأت  ار  نانآ  تمصع  دنـس  ریهطت  يهیآ  رد  نآرق  تسین .

هب يرظن  هاتوک ، همدـقم  نیا  نایب  زا  دـعب  تفرگ . يداریا  نیرتکچوک  تارـضح  نآ  راتفر  اهراک و  رد  ناوتیمن  نیاربانب  دـندرکیم  لمع 
لاوش 148 هام  زور 25  زا  هک  ترـضح  تماـما  نارود  هحفص 109 ] مییامنیم [ . مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  راتفر  شور و 

ترضح لاس  نیا 35  لوط  رد  دوب . یتخس  رایـسب  نارود  [ 164  ] تفای نایاپ  لاس 183  بجر  هام  زور 25  رد  دـش و  زاغآ  يرمق  يرجه 
ناج تساوخیم  وس  کی  زا  دوب  يراتفرگ  انگنت و  رد  تخـس  بهذم  يرادهگن  نایعیـش و  دوخ و  ناج  ظفح  يارب  دوب و  هیقت  رد  تخس 

مالعا مدرم  هب  نایب و  ار  مالـسا  نیبم  نید  قیاقح  تسیابیم  رگید  ییوس  زا  دهد و  تاجن  نامز  نانمیرها  لاگنچ  زا  ار  نایعیـش  شیوخ و 
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نآ نانآ ، زا  شیپ  نارگمتس  هیماینب و  نانآ و  ناینیـشیپ  نوراه و  يداه و  يدهم و  روصنم و  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نید  تقیقح  هک  دیامن 
تخس ناراکمتس  ربارب  رد  - 1 دومنیم : بیقعت  ار  شور  ود  ترضح  تهج  نیا  يور  دناهداد ، رارق  شیوخ  تنطلـس  يارب  يزیواتـسد  ار 

تشحو هب  تخس  ار  نانآ  دشیم و  رگهولج  ناملاظ  اب  هزرابم  سابل  رد  تقیقح  نایب  یهاگ  دومرفیم و  نایب  ار  قیاقح  - 2 دومنیم . هیقت 
هیقت نوعلم  نآ  اب  شراتفر  رد  دـنچ  ره  یقیناود  روصنم  نامز  رد  دومنیم . هیبنت  ای  دوبان و  ار  نانآ  اعد  زاجعا و  اـب  یهاـگ  تخادـنایم و 

قیاقح لاح  نیع  رد  یلو  مدومن  رکذ  هتشذگ  رد  هک  زورون  دیع  زور  رد  نتـسشن  دننام  دومنیم  لمع  وا  تاروتـسد  هب  یهاگ  دومرفیم و 
زا هکلب  تسین  مالـسا  نیبم  نید  هماـنرب  رد  زورون  زور  نشج  هک  دومن  دزـشوگ  روصنم  هب  ترـضح  ناـیرج  همه  رد  هک  دومنیم  ناـیب  ار 

مالسلاهیلع ادهشلادیس  تبیصم  رد  هک  يدرم  هب  دوب  هدش  عمج  زور  نآ  رد  هک  یلاوما  ندیـشخب  اب  و  تسا . مالـسا  زا  لبق  نایـسراف  تنس 
ار دوـخ  هک  یناگتـشذگ  دزاربیم و  هک  هب  تفـالخ  تماـما و  بصنم  هحفـص 110 ] تسیک و [  ماـما  هک  دـنامهف  روصنم  هب  دـناوخ  هیثرم 

دومن نیرفن  رمالا  رخآ  دناهدوب و  بصاغ  رگمتس و  همه  ینکیم  يوریپ  اهنآ  زا  وت  دناهدیمان و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهفیلخ 
رد مدومن . رکذ  هتـشذگ  رد  هک  درک  دوبان  ار  يو  دیچیپ و  مه  رد  ار  روصنم  نیگنن  یگدنز  راموط  رداق  يادـخ  زا  تساوخرد  اعد و  اب  و 
زا هیقت  تیاعر  اب  اما  دومن  نایب  ار  قیاقح  داد و  همادا  ار  شور  نامه  ترضح  زاب  دش  رتتخس  راک  یسابع  يدهم  هلاس  هد  تنطلس  نارود 

يدهاش مالسلاهیلع  ماما  تاراهظا  یسابع و  يدهم  فرط  زا  كدف  در  داهنشیپ  نایرج  دومن . يریگولج  نایعیش  دوخ و  نوخ  ندش  هتخیر 
هناگراهچ دودـح  ندومن  نایب  اب  نایرج  نآ  رد  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  میدومن  رکذ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  تساعدـم . نیا  رب  نشور 
ياهدومن بصغ  دشاب  كدف  یمالسا و  هعماج  رب  تیمکاح  هک  ار  ام  هاگیاج  یتسه و  بصاغ  وت  هک  دومن  میهفت  یـسابع  يدهم  هب  كدف 

میالم دروخرب  یـسابع  يدـهم  اب  نید  تانوئـش  ظـفح  تقیقح و  ناـیب  يارب  دراوم  یـضعب  رد  یلو  دومن  دروخرب  هنوگ  نیا  دروم  نیا  رد 
وزج دیرخ و  ار  نآ  فارطا  ياههناخ  داد  هعسوت  ار  مارحلادجسم  یسابع  يدهم  هک  یلاس  دییامن : هجوت  ریز  نایرج  هب  هنومن  باب  زا  دراد 

اـضاقت لزنم  نآ  نابحاص  زا  دنادرگ  دجـسم  وزج  زین  ار  نآ  دجـسم  ندش  عبرم  يارب  دوب  مزال  هک  دـنام  یقاب  لزنم  کی  داد  رارق  دجـسم 
: دنتفگ همه  داهن  نایم  رد  نانآ  اب  ار  نایرج  درک و  عمج  ار  رابرد  ياهقف  يدهم  دندز . زاب  رـس  نآ  نتخورف  زا  نانآ  دنـشورفب  ار  نآ  دومن 

همان مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  رگا  تفگ : یـسابع  يدهم  هب  نیطقی  نب  یلع  دومن ! دجـسم  وزج  ار  یبصغ  نیمز  هک  تسین  راوازس 
ياهناخ هحفـص 111 ] سرپب [ : رفعج  نب  یـسوم  زا  هک  تشون  هنیدم  رادنامرف  هب  يدهم  دیامنیم . ییامنهار  ار  وت  دروم  نیا  رد  یـسیونب ،

یلاو تسیچ ؟ هراچ  هار  دـنزرویم  عانتما  نآ  نتخورف  زا  نآ  نابحاص  یلو  مییاـمن  مارحلادجـسم  يهمیمـض  ار  نآ  میتساوخیم  هک  تسا 
مسب سیونب : دومرف : يرآ . تفگ : یلاو  دراد ؟ ترورض  لاؤس  نیا  هب  نداد  باوج  ایآ  دومرف : ترـضح  درک . غالبا  ترـضح  هب  ار  نایرج 

«. یلوأ ۀـبعکلاف  ۀـبعکلا  ءانفب  نولزانلا  مه  سانلا  ناک  نا  اهئانفب و  یلوأ  سانلاف  سانلاب  ۀـلزانلا  یه  ۀـبعکلا  تناک  نا   » میحرلا نمحرلا  هللا 
اجنآ میرح  هب  مدرم  دـشیم  هتخاس  هبعک  يهناخ  نآ  زا  سپ  دـندوب و  نکاـس  اـجنآ  رد  مدرم  رگا  : » تسا نیا  ترـضح  شیاـمرف  لـصاح 
هبعک دندمآ ، درگ  نآ  فارطا  مدرم  هدش و  هتخاس  شیپ  هبعک  رگا  دنـشورفب و  ار  هناخ  هک  دروآ  راشف  اهنآ  هب  دشیمن  دـندوب و  رتراوازس 

هب ترـضح  يهمان  هک  یماگنه  تسا .) هتـشادن  تنوکـس  اجنآ  یـسک  هدـیدرگ  انب  هبعک  هک  یتقو  تسا  نشور   ) تسا رتراوازـس  میرح  هب 
هناخ نابحاص  درک ، مارحلادجسم  يهمیمـض  دندرک و  ناریو  ار  هناخ  نآ  داد  روتـسد  سپـس  دیـسوب  تفرگ و  ار  نآ  دیـسر  يدهم  تسد 

يدهم هب  ياهمان  هناخ  ياهب  اب  طابترا  رد  دندرک  اضاقت  ترـضح  زا  دندش و  بایفرـش  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدـخ 
ترضح درک . یضار  ار  اهنآ  يدهم  سپ  هدب  اهنآ  هب  كدنا  يزیچ  [ 165 « ] مهاضرأف ائیش  مهل  خضرا  نأ  : » تشون وا  هب  ترـضح  دسیونب 

رد مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ندید  ترـضح و  زاجعا  اب  اما  دوب  ترـضح  لتق  ددص  رد  يدـهم  تشاد و  يراتفر  نینچ  یـسابع  يدـهم  اب 
لاس و هحفص 112 ] کی [  زا  شیب  يو  تنطلس  دنچره  دمآراک  يور  یـسابع  يداه  وا  زا  سپ  دناسرن . تداهـش  هب  ار  ترـضح  باوخ ،

رکذ اتسار  نیا  رد  ار  یبلاطم  هتشذگ  رد  دوب . یتخـس  راگزور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يارب  یلو  دیـشکن  لوط  هام  کی 
مدومن .
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نآ ربارب  رد  ترضح  شور  خف و  يهثداح  هب  ياهراشا 

شور و نآ  زا  سپ  میامنیم ، نآ  هب  هاتوک  ياهراـشا  زاـغآ  رد  هک  تسا  خـف »  » هعقاو یـسابع  يداـه  تنطلـس  نارود  مهم  ياهدادـیور  زا 
نب یلع  نب  نیسح  هک  هکم  یخسرف  کی  رد  تسا  یعـضوم  مان  خف » . » منکیم نایب  نآ  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  فقوم 
لد رد  یلع  نب  نیـسح  تبیـصم  دـندش و  دیهـش  اجنآ  رد  شناگتـسب  اـب  خـف »  » دیهـش مالـسلاهیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  نسحلا 

مالـسلاهیلع داوج  ترـضح  زا  وا  هک  تسا  هدش  لقن  يراخب  رـصنوبا  زا  دنراد . مهم  یتیعقوم  خف  يادهـش  تشاذـگ و  يدایز  رثا  ناتـسود 
رفعجوبا زا  دوخ  دنـس  هب  جرفلاوبا  و  هدـشن . هدـید  خـف »  » زا رتگرزب  یهاگلتق  البرک  زا  دـعب  تیب  لـها  اـم  يارب  زا  دومرف : هک  هدرک  لـقن 
دندومرف روبع  خف »  » نیمزرس هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تقو  کی  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دمحم 

دندید مدرم  هک  یتقو  دندرک  هیرگ  هب  عورش  دندش  لوغشم  مود  تعکر  هب  هک  یتقو  دندش  زامن  لوغشم  دندومرف و  لالجا  لوزن  اجنآ  رد 
هضرع دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دندیسرپ : مدرم  زا  دنتفای  تغارف  زامن  زا  ترـضح  هک  یتقو  دنداد  رـس  هیرگ  زین  نانآ  دننکیم  هیرگ  ترـضح 

هک دوب  نآ  نم  يهیرگ  ببس  دومرف : ترضح  میدرک . هیرگ  امش  هیرگ  زا  زین  ام  دینکیم  هیرگ  امش  میدید  یتقو  ادخ ! لوسر  يا  دنتشاد :
وت نادنزرف  زا  يدرم  اجنیا  رد  دـمحم  يا  تفگ : نم  هب  دـیدرگ و  لزان  نم  رب  مالـسلاهیلع  لیئربج  مدـناوخ  ار  زامن  لوا  تعکر  هک  یتقو 

یلمحم هک  هدرک  تیاور  شاورق  نب  رصن  زا  زین  و  هحفص 113 ] تشاد [ . دهاوخ  ار  دیهش  ود  دزم  رجا و  وا  اب  دیهش  هک  دش  دهاوخ  دیهش 
تکرح رم » نطب   » لحم زا  هک  یتقو  مدوب  ترـضح  تمدـخ  رد  دوخ  دورب و  هکم  هب  هنیدـم  زا  اـت  مداد  هیارک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب 

: دوـمرف یـسانشیمن ؟ ار  خـف »  » امـش رگم  مدرک : ضرع  نک . ربـخ  ارم  يدیـسر  خـف »  » هب یتـقو  رـصن ! يا  دوـمرف : نم  هب  ترـضح  میدرک 
رد ترضح  مدید  مدمآ  ترـضح  نآ  لمحم  رانک  میدیـسر  خف  نیمزرـس  هب  هک  یتقو  مور . ورف  باوخ  هب  مراد  نآ  سرت  یلو  مسانـشیم 

: دومرف میدیـسر . خف »  » هب مدرک : ضرع  تسـشن  ترـضح  مداد  تکرح  ار  لمحم  دیدرگن ، رادـیب  ترـضح  مدرک  ياهفرـس  تسا ، باوخ 
ترـضح رتش  متفر و  رانک  یلـصا  هداج  زا  هاگ  نآ  مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  امن . لصتم  مه  هب  ار  راطق  نک و  ادج  نارتش  راطق  زا  ارم  لمحم 

ضرع ترضح  هب  دیدرگ ! راوس  لمحم  رب  سپـس  درازگ  زامن  تخاس و  وضو  سپ  هدب  نم  هب  ار  بآ  فرظ  دومرف : ترـضح  مدناباوخ  ار 
هتـشک یهورگ  اب  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  اـجنیا  رد  یلو  هن ، دومرف : تسا ؟ جـح  لاـمعا  زا  يداد  ماـجنا  هک  راـک  نیا  موش  تیادـف  مدرک :
يرجه لاس 169  هدعقیذ  هام  رد  خف »  » دیهـش یلع  نب  نیـسح  [ . 166  ] دنریگیم تقبـس  تشهب  هب  ناشنادبا  زا  نانآ  حاورا  هک  دـنوشیم 

[ . 167  ] دیسر تداهش  هب  جورخ  زا  دعب  يرمق 

خف هثداح  رد  ترضح  شور 

هراشا

هچ مهم  هثداح  نیا  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  اـجنیا  رد  هچنآ  مرادـن  يراـک  هعقاو  لیـصفت  هب 
رگمتـس اب  هزرابم  هب  بلاطیبا  هحفـص 114 ] لآ [  زا  یعمج  وس  کـی  زا  دوب ، راوشد  یتیعقوم  ترـضح  يارب  تفرگ . شیپ  رد  ار  یـشور 

ار هعیش  شیوخ و  ناج  دیاب  دراد  هک  ياهفیظو  قبط  تسا و  هیقت  رد  تخـس  ترـضح  رگید  ییوس  زا  دناهتـساخرب و  یـسابع  يداه  نامز 
زا دوشن و  دراو  هبرض  یسابع  يداه  دننام  يرگمتـس  اب  نازرابم  هب  فرط  کی  زا  هک  دریگ  شیپ  رد  ار  یهار  یتسیاب  نیاربانب  دیامن  ظفح 

ماـما یـسابع  يداـه  هک  یتـیعقوم  نیا  رد  دزاـس ، دوباـن  ار  شنایعیـش  ترـضح و  هک  دـتفین  یـسابع  يداـه  تسد  هـب  هناـهب  رگید  ییوـس 
یسوم ترضح  هک  میناوخیم  خیرات  رد  تهج  نیا  يور  مدومن . هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  تسنادیم  مایق  نیا  كرحم  ار  مالـسلاهیلع 

دتفیب يداه  تسد  هب  هناهب  ات  تسجن  تکرـش  زین  نآ  رد  یلو  دومنن  موکحم  ار  خف »  » دیهـش یلع  نب  نیـسح  مایق  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادـبع  یلوم  لضفم  نب  هللادـبع  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم  - 1 تساعدم : دـهاش  ددرگیم  رکذ  هک  یتانایرج 
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ار مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دیدرگ  طلسم  هنیدم  رب  دومن و  جورخ  خف »  » دیهش یلع  نب  نیسح  هک  یتقو  هدرک : تیاور  مالسلاامهیلع 
نب دمحم  تیومع  رسپ  هک  نکم  فیلکت  نم  هب  ار  يزیچ  مع ! رسپ  يا  دومرف : دمآ و  یلع  نب  نیـسح  دزن  ترـضح  دومن  توعد  تعیب  هب 

هک هنوگنامه  مهاوخیمن  هک  دنز  رـس  يراک  نم  زا  هجیتن  رد  هک  دومن  فیلکت  نآ  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیومع  [ 168  ] هللادبع
هضرع امش  هب  ار  يراک  نم  درک : ضرع  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  یلع  نب  نیسح  تساوخیمن . مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

. ناعتسملا هللا  میامنیم و  لیمحت  امش  رب  ار  نآ  نم  يریذپیمن و  يرادن  تسود  ار  نآ  رگا  يریذپیم و  يراد  تسود  ار  نآ  رگا  متـشاد 
هار نیا  رد  سپ  دـش  یهاوخ  هتـشک  وـت  وـمع ! رـسپ  يا  هحفـص 115 ] دوـمرف [ : وا  هب  ترـضح  عادو  تـقو  درک . عادو  ترـضح  اـب  سپس 
امش راک  دزم  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دنزاسیم و  ناهنپ  ار  كرـش  دننکیم و  نامیا  راهظا  دنقـساف ، سابعینب  اریز  امن ، یکین  شـشوک و 

[ . 169  ] دندش هتشک  شنارای  وا و  دوب  هدومرف  ترضح  هک  هنوگنامه  دومن و  جورخ  نیـسح  نآ  زا  سپ  میامنیم . تساوخرد  ادخ  زا  ار 
رفعج نـب  یـسوم  ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب  هـتفگ : ینابـصق  هزینع  هـک  هدرک  تـیاور  نییبلاـطلالتاقم »  » باـتک زا  یــسلجم  همـالع  موـحرم  - 2

زا ارم  هک  مراد  تسود  دومرف : نیسح  هب  دوب و  هدش  مخ  یلع  نب  نیسح  يور  هک  مدید  خف »  » دیهش یلع  نب  نیـسح  دزن  ار  مالـسلاامهیلع 
دنلب ار  رس  سپس  دادیمن  یباوج  تخادنا و  ریز  هب  رـس  یتدم  نیـسح  یهد . رارق  شیاسآ  رد  دازآ و  میامنیمن  تکرـش  وت  مایق  رد  هکنیا 
دزن ار  خـف »  » يهثداح ناگدشهتـشک  ياهرـس  هدومن : لقن  باتک  نامه  زا  زین  و  - 3 [ . 170  ] یتـسه شیاـشگ  رد  وت  درک : ضرع  دومن و 

دندوب رگمتس  ود  نآ  دزن  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  دندروآ  دمحم  نب  سابع  یسابع و  يداه 
ترضح تسا ؟ یلع  نب  نیسح  رس  نیا  ایآ  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  زج  دندیـسرپن  يزیچ  یـسک  زا 
يهدننک یهن  فورعم و  هب  يهدننک  رما  رادهزور و  راک و  هتـسیاش  ناملـسم و  وا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  يرآ  دومرف :

راتفر یـسابع  يداه  اـب  هنوگ  نیا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  [ . 171  ] تشادـن دـننام  شنادـناخ  رد  تفر ، اـیند  زا  رکنم  زا 
رداص ار  خـف »  » هعقاو ناریـسا  لتق  روتـسد  هک  يزور  نامه  رد  ترـضح ، نیرفن  رثا  رد  دومن و  نیرفن  ار  نوعلم  نآ  رمـالا  رخآ  دومنیم و 

هک دوب  ۀـنعللا  هیلع  نوراه  تنطلـس  نارود  رد  ترـضح  راتفر  شور و  تخـس  هلحرم  هحفـص 116 ] [ . ] 172  ] دـش لصاو  منهج  هب  درک 
نآ یـسررب  هب  نونکا  دوب  رتتخـس  یلو  هتـشذگ  نارود  دـننام  زین  تدـم  نیا  لوط  رد  ترـضح  شور  [ . 173  ] تشاد همادا  لاس  هدزناـپ 
نآ اب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوراه ، نارود  رد  هک  میباییم  رد  نآ  رد  تقد  ذـخآم و  یـسررب  اب  میزادرپیم . راگزور 

هدربیم : رس  هب  نادنز  رد  ار  تدم  نآ  رتشیب  هکنیا  اب  هتشاد  دروخرب  عون  دنچ  نوعلم 

هیقت تاعارم  میالم و  دروخرب 

نینمؤملاریما هب  نوعلم  نوراه  زا  یهاگ  هدمآ  اهلقن  زا  یضعب  رد  هچنآ  بسح  هک  دناهدومنیم  هیقت  ياهزادنا  هب  ترـضح  هلحرم  نیا  رد 
هک هدروآ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ار  یتیاور  دنس  رکذ  اب  [ 174 « ] صاصتخالا  » باتک رد  دیفم  خیش  موحرم  دناهدومرفیم . ریبعت 
زا یـسلجم  موحرم  ار  تیاور  نیمه  ریظن  و  تسا . هدومن  نینمؤملاریما  ای  هب  ریبعت  نوعلم  نآ  زا  راب  هن  نوراـه  اـب  وگ  تفگ و  رد  ترـضح 

باتک نامه  زا  و  تسا . هدومن  ریبعت  نینمؤملاریما  ای  هب  نوراه  زا  دروم  هن  رد  ترضح  زاب  هک  هدومن  لقن  [ 175 « ] اضرلارابخانویع  » باتک
مظاک ماما  زا  ياهمان  دانـسالابرق »  » باتک زا  و  [ . 176  ] دراد نینمؤملاریما  ای  باطخ  نوراه  هب  ترـضح  راب  کی  هک  هدروآ  ار  یناـیرج 

عیبر هام  متفه  هحفص 117 ] همان [  نآ  خیرات  هتشون و  نارزیخ  شردام  هب  یـسابع  يداه  گرم  تیلـست  رد  هک  دیامنیم  لقن  مالـسلاهیلع 
هب نارزیخ  زا  دـناهدومن و  ریبعت  نینمؤملاریما  هب  نوراه  یـسابع و  يداـه  زا  ترـضح  لـقن ، قبط  هماـن  نیا  رد  دـشابیم . لاس 170  رخآلا 
اعد ناـنآ  يهمه  يارب  هتفگ و  تینهت  ار  نوراـه  تموکح  تیلـست و  ار  یـسابع  يداـه  گرم  تسا و  هدومرف  داـی  نینمؤملاریما  ما  ناونع 
هیقت یتخـس  هک  نک  هجوت  ترـضح  ناـمز  رد  هیقت  تدـش  هب  دـیامرفیم : تیاور  نیا  لـیذ  یـسلجم  همـالع  موحرم  [ . 177  ] تسا هدوـمن 

یضعب دیاش  [ . 178  ] تسا هتشادن  نامیا  تمایق  زور  هب  هک  دسیونب  رفاک  یصخش  گرم  هرابرد  ار  همان  نیا  هک  هدومن  جاتحم  ار  ترـضح 
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میامن . رکذ  رگید  ياهشخب  ای  ترضح  تارظانم  شخب  رد  ار  تانایرج  اهوگ و  تفگ و  نیا  زا 

زردنا دنپ و 

زا یـسلجم  همالع  موحرم  دادیم . زردـنا  دـنپ و  دومنیم و  هظعوم  ار  وا  تاقوا  یـضعب  هک  دوب  نیا  نوراه  اب  ترـضح  ياهراتفر  زا  یکی 
موی ینع  یـضقنی  نل  هنا  : » تشون نوراه  هب  نادنز  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدومن  لقن  همغلافشک »  » باتک

اب هک  يزور  ره  [ . » 179 « ] نولطبملا هیف  رسخی  ءاضقنا  هل  سیل  موی  یلا  اعیمج  یـضقن  یتح  ءاخرلا  نم  موی  کنع  یـضقنا  الا  ءالبلا و  نم 
و تمایق ) زور   ) درادن نایاپ  هک  میـسرب  يزور  هب  ام  يهمه  ات  درذـگیم  یتحار  یـشوخ و  اب  وت  رب  زور  نامه  درذـگیم  نم  رب  يراتفرگ 

نب یسوم  ترـضح  هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باتک زا  و  هحفـص 118 ] دید [ .» دـنهاوخ  نایز  نآ  رد  نایارگ  هدوهیب 
نع اودؤی  نیمراغلا و  نع  اوضقی  ۀمألا و  ءارقف  اوشعنی  نأ  هدهع  ةالو  یلع  ضرف  دق  لجوزع  هللا  نا  : » دومرف نوراه  هب  مالسلاامهیلع  رفعج 

بجاو دوخ  نایلاو  رب  لجوزع  يادخ  هک  یتسرد  هب  [ . » 180 « ] کلذ لعفی  نم  یلوأ  تنأ  یناعلا و  یلا  اونسحی  يراعلا و  وسکی  لقثملا و 
ار ناـگنهرب  دـنرادرب و  ار  یگدـنز  راـب  ناتـسدگنت  زا  دـنزادرپب و  ار  نینویدـم  نید  دـنیامن و  يریگتـسد  تما  يارقف  زا  هک  تسا  هدوـمن 

یلاو ناونع  هب  ار  نوراه  هیقت  يور  زا  ترضح  يرتراوازس .» اهراک  نیا  هب  وت  دنیامن و  ناسحا  دننکیم  یبدایب  هک  یناسک  هب  دنناشوپب و 
تسا . هداد  رارق  باطخ  دروم  رما 

ورردور هناحلسم  ریغ  هزرابم 

زا دومنیم . اوسر  ار  وا  تساخیمرب و  هزرابم  هب  يو  اب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دهد  بیرف  ار  مدرم  تساوخیم  نوراه  هک  تاقوا  یـضعب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  وا  باستنا  دیـشکیم  مدرم  خر  هب  تفالخ  هب  دوخ  قاقحتـسا  يارب  نوراه  هک  ییاههار  زا  یکی  هنومن  باب 
، تسا تفالخ  قاقحتسا  بجوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبارق  رگا  دومرفیم : دزـشوگ  يو  هب  ترـضح  هک  دوب  ملـس  هلآ و 

ياهرظانم رد  و  دوش . عوجر  مدومن  رکذ  اتـسار  نیا  رد  ار  ینایرج  هتـشذگ  رد  یـشابیم . ترـضح  نآ  يهدازومع  وت  مربمایپ و  دنزرف  نم 
دنهد و تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  امش  هک  دیهدیم  هزاجا  صاخ  ماع و  مدرم  هب  ارچ  تفگ : ترـضح  هب  نوراه 
هحفص 119] دیشابیم و [  مالسلاهیلع  یلع  نارـسپ  امـش  هک  یتروص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارـسپ  دنیوگب  امـش  هب 

ترـضح تسامـش ؟ يردام  دج  مالـسلااهیلع  ربمایپ  هدوب و  امـش  يارب  یفرظ  مالـسلااهیلع  همطاف  دنهدیم و  تبـسن  شردـپ  هب  ار  صخش 
؟ یهدیم تبثم  باوج  يو  هب  دـیامن  يراگتـساوخ  ار  وـت  رتـخد  ددرگرب و  ملاـع  نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  دوـمرف :

ترـضح نآ  هن  یلو  دومرف : ترـضح  منکیم ! راـختفا  شیرق  مجع و  برع و  رب  هکلب  مهدـن  تبثم  باوـج  وا  هب  ارچ  هللا ! ناحبـس  تفگ :
ماهدش و دلوتم  وا  زا  نم  اریز  دومرف : ارچ ؟ تفگ : نوراه  مروآیم ! رد  وا  جاودزا  هب  ار  مرتخد  نم  هن  دـیامنیم و  يراگتـساوخ  ارم  رتخد 

مظاـک یـسوم  ماـما  هک  دـنکیم  لـقن  دنـس  رکذ  اـب  هیولوق  نبا  و  [ . 181 ! ] یـسوم يا  تنـسحا  تفگ : نوراـه  ياهدـشن . دـلوتم  وا  زا  وت 
هب نوراه  دندمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  رد  ییحی  نب  رفعج  رفعج و  نب  یسیع  نوراه و  مالـسلاهیلع و 

مالس دش و  هرونم  يهضور  دراو  نوراه  دیزرو  عانتما  نوراه  زا  شیپ  دورو  زا  ترضح  وش . مدقم  تفگ : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
مالس دش ، دراو  رفعج  نب  یسیع  تفریذپن  ترضح  زاب  وش ، مدقم  تفگ : ترضح  هب  رفعج  نب  یسیع  نآ  زا  سپ  داتسیا . ياهشوگ  درک و 

دش دراو  ییحی  نب  رفعج  سپ  دومنن  لوبق  ترضح  وش ، مدقم  تفگ : ترـضح  هب  ییحی  نب  رفعج  نآ  زا  دعب  داتـسیا . نوراه  رانک  درک و 
هللا لأسأ  ۀبأ  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ دـیدرگ و  بایفرـش  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هاگ  نآ  داتـسیا . نوراه  اب  داد و  مالـس  و 

دیزگرب دومن و  رایتخا  ار  وت  هک  ییادخ  زا  مردپ ! يا  وت  رب  مالس  «. » کیلع یلـصی  نأ  کب  يده  كاده و  كابتجا و  كافطـصا و  يذلا 
یسیع هب  نوراه  هحفص 120 ] دتسرف [ .» دورد  وت  رب  هک  میامنیم  تساوخرد  دومرف ، تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  مدرم  دومن و  تیاده  ار  وت  و 
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یتسار هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : نوراه  يرآ ! تفگ : یسیع  يدینـش ؟ تفگ  ار  هچنآ  تفگ :
[ . 182  ] تسوا ردپ 

یفخم یناهنپ و  هناحلسم  ریغ  هزرابم 

دوب یفخم  یناـهنپ و  هزراـبم  دومنیم  هدافتـسا  نآ  زا  نوراـه  ربارب  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  ییاـهشور  زا  یکی 
: ددرگیم رکذ  نآ  زا  ياهنومن  هک  دومنیم  هزرابم  نوراه  اـب  هناـیفخم  یلو  تساـخنرب  دربن  هب  نوراـه  اـب  رهاـظ  هب  ترـضح  نآ  دـنچره 

يا دومرف : نم  هب  ترـضح  مدـش ، مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تمدـخ  بایفرـش  دـیوگیم : ناـبراس )  ) لاـمج نارهم  نب  ناوفص 
نیا هب  تنارتش  نداد  هیارک  دومرف : تسیچ ؟ نآ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  زیچ . کـی  زج  تساـبیز  بوخ و  تیاـهراک  يهمه  ناوفص !
هکلب ماهدادـن  هیارک  وا  هب  هچیزاب  دیـص و  اوران و  ياهراک  داسف و  يارب  ار  اهنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  درک : ضرع  ناوفـص  نوراه . ینعی  درم ،

: دومرف ترضح  متسرفیم ! وا  اب  ار  منامالغ  هکلب  متـسین  نآ  رادهدهع  دوخ  هک  نیا  رب  نوزفا  ماهداد  هیارک  جح  رفـس  هکم و  هب  نتفر  يارب 
هداد تدزم  ات  دـننامب  هدـنز  يراد  تسود  ایآ  دومرف : مدرگ ! تیادـف  يرآ  متفگ : دـنامب ؟ ناـنآ  دزن  وت  دزم  هک  دوشیم  اـیآ  ناوفـص ! يا 

ناوفـص دوشیم . منهج  دراو  دـشاب  ناـنآ  زا  هک  ره  تسا و  ناـشیا  زا  درادـب  تسود  ار  ناـنآ  ندـنام  هک  ره  دوـمرف : يرآ ! متفگ : دوـش ؟
ربخ نم  هب  ناوفـص ! يا  تفگ : نم  هب  درک و  راـضحا  ارم  دیـسر  نوراـه  هب  نم  راـک  نیا  ربخ  متخورف . ار  منارتـش  همه  متفر و  دـیوگیم :

اهراـک هب  بوـخ  مناـمالغ  ماهدـش و  ناوتاـن  ریپ و  نم  مـتفگ : ارچ ؟ تـفگ : ماهـتخورف . يرآ  مـتفگ : ياهـتخورف ! ار  تنارتـش  هـک  هدیـسر 
وت هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هداد ، ار  روتـسد  نیا  وت  هب  یـصخش  هچ  هک  منادیم  نم  زگره ! زگره ، تفگ : دننکیمن . یگدیـسر 

دنگوس ادخ  هب  راذگاو  ار  اهنخس  نیا  تفگ : مراد !؟ راک  هچ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  اب  نم  متفگ : هحفص 121 ] هداد [ . روتسد 
[ . 183  ] متشکیم ار  وت  دوبن  وت  اب  تقافر  نسح  رگا  هک 

تمارک هزجعم و  هار  زا  ندناسرت 

هک هدرک  لقن  شمعا  زا  دنـس  رکذ  اب  یماما  يربط  تخادـنایم . تشحو  سرت و  هب  ار  نوراه  تمارک  زاجعا و  قیرط  زا  ترـضح  یهاـگ 
؟ ینکیم عوضخ  وا  ربارب  رد  ارچ  تفگ : نوراه  هب  نابأ  نب  یـسیع  درک . ینتورف  مالـسلاهیلع  مظاک  ماـما  ترـضح  لـباقم  نوراـه  مدـید 
زا مدیسرت و  وا  زا  معلبیم ، ار  وت  هنرگ  نک و  تعاطا  وا  زا  دیوگیم : هدومن و  زاب  ار  دوخ  شین  هک  مدید  ییاهدژا  دوخ  رس  تشپ  تفگ :

متفر داتسرف . مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نتـشک  يارب  ارم  نوراه  هدومن : لقن  نوراه  مالغ  قیـشر  زا  و  [ . 184  ] مدرک تباجا  ترضح 
وا ندرگ  رب  زین  رام  نآ  درک و  بت  نوراه  تسا و  يرام  مدید  داد  تکرح  ار  نآ  تشاد  تسد  رد  ییاصع  مناسرب ! لتق  هب  ار  ترـضح  ات 

رفعج نب  یـسوم  مدید  هدرک : لقن  دوسا  نب  میهاربا  زا  و  [ . 185  ] مدومن دازآ  ار  وا  نک ، دازآ  ار  ترـضح  داد  ماغیپ  نم  هب  نوراه  دـیچیپ 
نوراـه زا  ارم  اـیآ  دوـمرف : دوـب و  ترـضح  نآ  تسد  رد  روـن  زا  ياهحلـسا  هـک  یلاـح  رد  دـمآ  دورف  تـفر و  نامـسآ  هـب  مالـسلاامهیلع 

دازآ ار  ترـضح  دـش و  شوهیب  زور  هس  دـش ، شرازگ  نوراه  هب  نایرج  نیا  منزب  ار  وا  هحلـسا  نیا  اـب  مناوتیم  مهاوخب  رگا  دـیناسرتیم 
دعب شخب  هب  مربیم و  نایاپ  هب  ار  شخب  نیا  رد  ثحب  اجنیا  رد  دوش . عوجر  اجنآ  هب  مدومن  رکذ  اقباس  ار  يرگید  تانایرج  [ . 186  ] درک

هحفص 122 ] مزادرپیم [ .

قالخا مراکم  بقانم و  لئاضف و 

داشرا تیاده و 
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دومن تیاده  زاجعا  اب  ار  هللادبع  نب  نسح 

شنامز لها  نیرتاسراپ  زا  دهاز و  هک  هللادبع  نب  نسح  مان  هب  متـشاد  ییومع  رـسپ  هدومن : لقن  یعفار  زا  دنـس  رکذ  اب  دـیفم  خیـش  موحرم 
هب ناطلس  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رطاخ  هب  یهاگ  دربیم . باسح  شتدابع  نید و  رد  شتیدج  رطاخ  هب  وا  زا  تقو  ناطلـس  دوب ،

یماگنه دش  دجسم  دراو  يزور  ات  دوب  لاح  نیمه  هب  هتسویپ  درکیم  لمحت  یلو  دشیم  كانمـشخ  يو  زا  هک  درکیم  دروخرب  ياهنوگ 
یلعابا يا  دومرف : وا  هب  ترضح  دمآ ، ترضح  تمدخ  درک  هراشا  وا  هب  ترضح  دوب . دجسم  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک 

ورب هدوب ) بهذم  ینـس  ارهاظ   ) يرادن تخانـش  وت  هک  فیح  یلو  متفگـش  رد  لاحـشوخ و  وت  ییاسراپ  دهز و  زا  نم  تسا ) نسح  هینک  )
هک زا  درک : ضرع  زوماـیب . ثیدـح  ریگب و  داـی  ورب  دوـمرف : تسیچ ؟ تفرعم  تخانـش و  موـش ! تیادـف  درک : ضرع  نـک ! ادـیپ  تخاـنش 

هللادبع نب  نسح  نک ! هضرع  نم  رب  یتفرگ  دای  هک  ار  یثیداحا  نآ  زا  سپ  یلو  زومایب  ثیدح  هنیدم  ياهقف  زا  دومرف : مریگب ؟ دای  ثیدح 
دومن و مالعا  لطاب  ار  ثیداحا  نآ  همه  ترـضح  دناوخ  ار  اهنآ  دمآ و  ترـضح  تمدخ  نآ  زا  دعب  تشون  دینـش  هک  ار  یثیداحا  تفر و 
تخانش و ددص  رد  دادیم  تیمها  شنید  هحفص 123 ] هب [  هک  درم  نآ  و  مالسلاهیلع ) ماما  هب  تفرعم   ) نک ادیپ  تفرعم  ورب  دومرف : وا  هب 

نیب رد  هللادبع  نب  نسح  دربیم  فیرـشت  تشاد  هک  ياهعرزم  هب  هنیدـم  نوریب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يزور  ات  دوب  تفرعم 
تفرعم و هچنآ  هب  ارم  میامنیم  جاجتحا  وت  اب  یلاعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  درک : ضرع  راوگرزب  نآ  هب  دومن و  تاقالم  ار  ترـضح  هار 

بجاو مدرم  رب  وا  قح  زا  هچنآ  ار و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  ترـضح  امن ! ییاـمنهار  تسا  بجاو  نم  رب  نآ  تخاـنش 
نآ دومن  نایب  ار  مالـسلامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  تماما  نآ  زا  سپ  دومن  ناـیب  تسا 

؟ يریذـپیم نم  زا  میوگب  وت  هب  رگا  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ ماـما  زورما  موش ! تیادـف  تفگ : هللادـبع  نب  نسح  دـیدرگ . تکاـس  هاـگ 
یتخرد هب  هراشا  ترـضح  میاـمن ؟ لالدتـسا  نآ  هب  هک  يراد  یناـهرب  درک : ضرع  متـسه . نم  ماـما  نآ  زورما  دومرف : يرآ ! درک : ضرع 

نآ مدمآ  تخرد  نآ  دزن  دیوگ : هللادبع  نب  نسح  ایب ! دـیوگیم  وت  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  وگب  تخرد  نآ  هب  دومرف : دومن و 
ندید زا  دعب  تشگرب . درگرب ، هک  دومن  هراشا  نآ  هب  ترضح  نآ  زا  سپ  داتسیا  ترضح  يور  لباقم  دمآ  ات  دفاکشیم  ار  نیمز  مدید  ار 

وا هک  دیدن  یـسک  نآ  زا  سپ  دومن  رایتخا  توکـس  دروآ و  يور  تدابع  هب  دش و  دنمهدیقع  ترـضح  تماما  هب  هللادبع  نب  نسح  هزجعم 
[ . 187  ] دیوگب نخس 

اسرت درم  نز و  تیاده 

مدوب مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  تمدـخ  هک  هدومن  تیاور  رفعج  نب  بوقعی  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  موحرم 
يارب ترـضح  زا  راوس  نب  لضف  دـندمآ . ترـضح  رادـید  يارب  هنابهر  ینز  اب  نمی  نارجن  یلاها  زا  اـسرت ) [ ) هحفـص 124 نابهر [  يدرم 

تمدـخ دـعب  زور  دـیوگ : رفعج  نب  بوقعی  روایب . نم  دزن  ریخلا » ما   » هاچ رانک  ار  نانآ  ادرف  دومرف : لـضف  هب  ترـضح  دـیبلط ، نذا  ناـنآ 
سپـس دندرتسگ  دوب  لخن  تخرد  گرب  زا  هک  يریـصح  داد  روتـسد  ترـضح  دناهدمآ  زین  نانآ  میدـید  میتفر . هدـعو  لحم  هب  ترـضح 

رفعج نب  یـسوم  داد ، باوج  ار  همه  دیـسرپ  ترـضح  زا  یناوارف  لئاسم  دومن ، نخـس  زاغآ  هبهار  نز  دنتـسشن . اهنآ  تسـشن و  ترـضح 
هب اـسرت  درم  نآ  زا  دـعب  دروآ . مالـسا  نز  نآ  سپـس  درادـن  یهاـگآ  اـهنآ  زا  دـیدرگ  مولعم  هک  دیـسرپ  يو  زا  ییاـهزیچ  مالـسلاامهیلع 
هب مدوب  دـنمورین  تینارـصن )  ) دوخ نید  رد  نم  تفگ : اـسرت  درم  دادیم ! باوج  ترـضح  دیـسرپ  ار  يداـیز  لـئاسم  درک و  ور  ترـضح 

سدـقملاتیب هب  تساوخیم  تقو  ره  هک  تسا  يدرم  دـنه  رد  مدینـش  دندیـسریمن ، نم  ملع  يهیاپ  هب  اراصن  زا  کـی  چـیه  هک  ياهنوگ 
نادنس ای  ناذبس   ) تسا ناذبـس  رد  وا  دش  هتفگ  نم  هب  مدش  ایوج  تشگیمرب ، تفریم و  اجنآ  هب  دنه  زا  زور  هنابـش  کی  تدم  رد  دورب 
ياراد وا  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  يدنه  درم  نآ  نایرج  مدیسرپ  دوب  هتفگ  نم  هب  ار  درم  نآ  نایرج  هک  یسک  زا  تسا ) مولعمان  ام  نامز  رد 
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مه هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار  ابس  يهکلم  تخت  مالـسلاامهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نامیلـس  ترـضح  ریزو  فصآ  هک  تسا  یملع  نامه 
. تسا هدومن  رکذ  نید  لها  اـم  ياـهباتک  رد  امـش و  باـتک  رد  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  درم  نآ  دروآ و  نامیلـس  دزن  ندز 

دنناوـخب اـهنآ  اـب  ار  وا  هاـگره  هک  تسا  مسا  دـنچ  ادـخ  يارب  دوـمرف : اـسرت  نآ  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  میهارباوـبا  ترـضح 
اب هدننک  تساوخرد  هک  ییاهمسا  نآ  یلو  تسا  دایز  ادـخ  ياهمسا  تفگ : بهار  درم  نآ  هحفص 125 ] دیامنیمن [ ؟ در  ار  تساوخرد 

ییادخ هب  دـنگوس  تفگ : بهار  وگب . يراد  هظفاح  رد  نآ  زا  ار  هچنآ  دومرف : ترـضح  تسا ! مسا  تفه  دوشیمن  در  شتـساوخرد  اهنآ 
ات داد  رارق  نادنمدرخ  شیامزآ  يهلیسو  نایناهج و  يارب  شتردق  ناهرب  ردپ  نودب  ار  یسیع  تقلخ  دومن و  لزان  یسوم  رب  ار  تاروت  هک 

داد و رارق  ییامنهار  تردق و  ناهرب  ار  مالسلاهیلع  یلع  تمحر و  تکرب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنیوگ و  ساپس  ار  ادخ 
زا مدمآیمن و  امش  تمدخ  متشادن و  امش  نخس  هب  يزاین  متـسنادیم  رگا  منادیمن  ار  اهمسا  نآ  هک  دومرف ، ررقم  ییایـصوا  يو  لسن  زا 

هدینش ار  اهمسا  نآ  يرآ ! درک : ضرع  بهار  هدب ! همادا  ار  يدنه  درم  نآ  نایرج  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  مدیـسرپیمن . امش 
درم نآ  لحم  زا  مدیـسر  دـنه  ناذبـس  هب  ات  مداتفا  هار  ور  نیا  زا  متـشادن  یهاگآ  اـهنآ  ندـناوخ  یگنوگچ  حرـش و  نطاـب و  زا  یلو  مدوب 

رد هبترم  ود  رگم  دوشیمن  هدـید  دـیآیمن و  نوریب  اجنآ  زا  هدـش و  نکاس  اجنآ  هتخاـس و  یهوک  رد  ار  يرید  دـش  هتفگ  نم  هب  مدیـسرپ 
دیامن و تعارز  هکنآ  نودب  دننکیم  نامگ  تسا و  هتخاس  يراج  ياهمـشچ  رید  رد  يو  يارب  دنوادخ  هک  دنراد  نامگ  دنه  لها  و  لاس .

نم يارب  ار  رد  دنوادخ  مراهچ  زور  مدرکن  بابلاقد  مدنام و  زور  هس  مدیسر  رید  رد  هب  ات  متفر  دیوریم ، يو  يارب  تعارز  دنزب  یمخش 
زاب رد  داد ، له  ار  رد  دمآ و  رید  رد  هب  دزیرب  شناتسپ  زا  ریش  دوب  کیدزن  هک  دوب  ریش  زا  رپ  وا  ناتسپ  هک  يواگ  هک  هنوگ  نیدب  دومن  زاب 

نیمز هب  دنکیم ، هیرگ  دیامنیم ، رظن  نامسآ  هب  هداتـسیا  هک  مدید  ار  درم  نآ  مدش  رید  دراو  واگ  نآ  سپ  زا  نم  دیدرگ و  رید  دراو  دش 
هب تسا ! مک  یلیخ  وت  دننام  ام  راگزور  رد  هللا ! ناحبس  متفگ : هحفص 126 ] دیرگیم [ ! درگنیم ، هوک  هب  دیامنیم ، هیرگ  دنکیم ، هاگن 
وا هب  ياهدـمآ . اجنیا  هب  ياهتـشاذگ و  ار  وا  وت  هک  مشابیم  يدرم  هدرورپ ) تسد   ) تانـسح زا  ياهنـسح  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نم 
هب يوریم و  سدـقملاتیب  هب  بش  زور و  کـی  نآ  وترپ  رد  هک  دـشابیم  یمـسا  ادـخ  ياـهمسا  زا  وت  دزن  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  متفگ :

: تفگ مسانـشیمن . تسا  ماش  رد  هکنآ  زج  یـسدقملاتیب  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  سدـقملاتیب  ایآ  تفگ : نم  هب  يدرگیمرب ؟ تاهناخ 
ات متفگ : وا  هب  دشابیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هناخ  یقیقح  سدقملاتیب  تسین ، یعقاو  سدقملاتیب  تسا  ماش  رد  هکنآ 
نآ هب  انامه  تسا  ناربمایپ  زامن  لحم  بارحم و  نآ  تفگ : نم  هب  دشابیم ! ماش  رد  هک  تسا  نامه  سدـقملاتیب  هک  مدوب  هدینـش  زورما 

ناکرـشم و بناج  زا  اهيراتفرگ  ندـش  کیدزن  امهیلع و  هللا  یلـص  یـسیع  دـمحم و  نایم  هلـصاف  تقو  ات  دـشیم  هتفگ  اهبارحم  لحم 
يادـخ لوق  زا  دارم  تسا  نیمه  دـندرک و  اجباج  دـنداد و  رییغت  ار  اـهمسا  دـندومن و  لیدـبت  ار  عضوم  نآ  ماـن  تقو  نآ  رد  هک  نیطاـیش 

امـش و هک  دنتـسین  اهمان  زج  ناـتب  [ . » 188 ( ] ناطلـس نم  اهب  هللا  لزنأ  ام  مکئاـبآ  متنأ و  اهومتیمـس  ءامـسأ  ـالا  یه  نا  : ) یلاـعت كراـبت و 
هک تسا  روج  يافلخ  هب  طوبرم  نآ  نطاب  تسا و  لثم  هیآ  رهاظ  هک  تسا .» هدومرفن  لزان  لیلد  نآ  يهرابرد  ادخ  دـیاهدیمان و  ناتناردـپ 
هار امـش  يوس  هب  رود  يرهـش  زا  نم  متفگ : درم  نآ  هب  دیوگیم : بهار  درم  نآ  دندرک . متـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هب 

تلاـح اـب  بش  زور و  ماهدرک ، لـمحت  ار  یناوارف  هحفـص 127 ] مغ [  مه و  ماهدرک و  روبع  اـهایرد  زا  امـش  رادـید  رطاـخ  هب  ماهدوـمیپ و 
هب تردام  لمح  تقو  هکنیا  رگم  تسین  نید  رد  وت  يراشفاپ  نیا  تفگ : درم  نآ  مباین . تسد  متجاح  هب  دنکن  هک  ماهدرب  رـس  هب  يدـیمون 
نآ رحـس  رد  هدومن و  تراهط  لیـصحت  ددرگ  رتسبمه  تردام  اب  هتـساوخ  هک  یتقو  تردـپ  هدومن و  ییاـمنهار  ار  وا  میرک  ياهتـشرف  وت ،

ییاج نآ  هب  تسا ، هدـش  ریخ  هب  تبقاع  تهج  نیا  زا  هدومن  تئارق  ار  تسا ) رافـسا  همه  لـضفا  تاروت  مراـهچ  رفـس   ) مراـهچ رفـس  زور 
هتفگ هبیط »  » نآ هب  هک  یـسرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يهنیدـم  هب  ات  ورب  يدـمآ ، اـجنیا  هب  يداـتفا و  هار  اـجنآ  زا  هک  درگرب 

هک عیقب  هب  دوشیم  هتفگ  عیقب »  » نآ هب  هک  ورب  ياهلحم  هب  يدیسر  هنیدم  هب  هک  یتقو  هدوب ، برثی »  » نآ مان  تیلهاج  نارود  رد  دوشیم و 
يدرمریپ نآ  زا  سپ  امن  لزنم  هناخ  نآ  رد  زور  هس  دوشیم . هتفگ  ناورم ) هناـخ  « ) ناورم راد   » نآ هب  هک  ریگب  ار  ياهناـخ  غارـس  يدیـسر 
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درمریپ اـب  سپ  دـنمانیم  فـصخلا »  » ار نآ  اـجنآ  رد  هک  دزاـسیم  ریـصح )  ) اـیروب یعوـن  دنیـشنیم و  هناـخ  نآ  رد  هک  ینیبیم  ار  هاـیس 
غارس درمریپ  زا  دعب  تسا  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  دوب  هتخت  راهچ  نآ  رد  هک  یقاطا  رد  هیواز »  » رد هک  تنامهم  نآ  وگب : وا  هب  امن و  تفطالم 

وت هب  ار  وا  ای  درمریپ  نآ  دنکیم . روبع  اجنآ  زا  تقو  هچ  سرپب  وا  زا  ریگب و  ار  تسا ) يولع  رفعج  نب  یـسوم  دارم   ) ینالف نالف  نب  نالف 
. میامنیم فیـصوت  وت  يارب  ار  وا  زین  نم  یـسانشب و  يدید  ار  وا  یتقو  هک  دومن  دهاوخ  نایب  وت  يارب  ار  وا  فاصوا  ای  داد و  دهاوخ  ناشن 

ثداوح ماـگنه  نآ  تفگ : بهار  هب  درم  نآ  مهد ؟ ماـجنا  يراـک  هچ  مدـش  لـئان  وا  رادـید  هب  هک  یتقو  متفگ : درم  نآ  هب  دـیوگ : بهار 
دیسر اجنیا  هب  هک  بهار  نخس  هحفص 128 ] وش [ . ایوج  يو  زا  ار  ینونک  نید  هتـشذگ و  نایدا  لئاسم  سرپب و  وا  زا  ار  هدنیآ  هتـشذگ و 
بهار هدومن . ار  وت  یهاوخریخ  يدوـمن  رادـید  ار  وا  هک  تتـسود  نآ  دوـمرف : وا  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوـبا  ترـضح 

هک تسا  یناسک  زا  تسا . سرف »  » نادنزرف زا  وا  تسا و  زوریف  نب  ممتم  يو  مان  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ وا  مان  موش  تیادف  درک : ضرع 
دومن رارف  نانآ  زا  دیـسرت و  شموق  زا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . هدرک  تدابع  ار  يو  نیقی  صالخا و  اب  هدومن و  رواب  یگناگی  هب  ار  ادخ 

ناگدـنب وا و  نایم  داد و  رارق  نیقتم  زا  ار  يو  دومرف و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا  دومن و  هیدـه  تمکح  وا  هب  لجوزع  يادـخ  هجیتن  رد 
ماجنا ار  جـح  لاـمعا  دـیآیم و  هکم  هب  دـنه  زا  ادـخ  کـمک  لـضف و  زا  هکنیا  رگم  تسین  یلاـس  چـیه  دومن ، ررقم  یتشآ  دوخ  صلخم 
يوار رفعج  نب  بوقعی  دهدیم . دزم  ار  نارازگ  ساپـس  هنوگ  نیا  ادخ  دـهدیم ، ماجنا  هرمع  دـیآیم و  هکم  هب  یهام  ره  لوا  دـهدیم و 
بهار زا  ار  ییاهزیچ  ترـضح  داد و  باوج  ار  همه  ترـضح  دومن . لاؤس  ترـضح  زا  ار  يدایز  لئاسم  بهار  سپـس  دیوگیم : ثیدح 
دیدرگ لزان  هک  یفرح  تشه  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : بهار  نآ  زا  دـعب  داد . دای  وا  هب  ترـضح  تشادـن و  عالطا  اهنآ  زا  بهار  هک  دیـسرپ 

هچ رب  تسا  یقاب  اوه  رد  هک  یفرح  راهچ  نآ  امرفب  دـنام ، یقاب  اوه  رد  نآ  زا  فرح  راهچ  دـش و  رهاظ  نیمز  رد  اهنآ  زا  فرح  راهچ  هک 
ار فرح  راهچ  نآ  ادخ  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  صخش  نآ  دومرف : ترضح  دیامنیم ؟ ریـسفت  ار  اهنآ  یـصخش  هچ  هدش و  لزان  یـصخش 
ناربماـیپ و ناقیدـص و  رب  هـک  هـچنآ  دـیدرگ  دـهاوخ  لزاـن  وا  رب  دوـمن و  دـهاوخ  ریـسفت  ار  اـهنآ  ترـضح  نآ  دـیامرفیم و  لزاـن  وا  رب 
هب تسا  نیمز  هحفـص 129 ] رد [  هک  یفرح  راهچ  نآ  زا  فرح  ود  زا  دومن : ضرع  بهار  نآ  زا  سپ  تسا . هدـشن  لزان  ناگدـشتیاده 
«. ایقاب هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  ال  - » 1 مهدیم : ربخ  وت  هب  تسا  نیمز  رد  هک  فرح  راهچ  نآ  يهمه  زا  دومرف : ترضح  هد ! ربخ  نم 

یلص دمحم  «. » اصلخم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  - » 2 تسا .» يدبا  درادن و  کیرـش  تسین  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  »
هللا یلـص  ربمایپ  تیب  لها  «. » تیبلا لـهأ  نحن  - » 3 تسا .» هدـینادرگ  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تسادـخ و  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ام نایعیش  «. » ببسب هللا  نم  هللا  لوسر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  نحن  انم و  انتعیـش  - » 4 میشابیم .» ام  ملس  هلآ و  هیلع و 
ره رد  تیعم  نیا  و  تسادخ » زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  ام و  زا 

دمحم هک  مهدیم  تداهش  تسین و  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : بهار  نآ  زا  سپ  تسا . ياهلیـسو  هب  دروم  هس 
دییادخ و بناج  زا  ناگدیزگرب  تیب  لها  امش  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  قح  هدش  یحو  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هچره  تسادخ و  لوسر 
تسادخ و اب  نانآ  تبقاع  ماجنارس و  سپ  هدومن  باختنا  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناگزیکاپ و  امـش  نایعیـش  هک  مهدیم  تداهش 
ياهبج و صوصخم و  نهاریپ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  میهارباوبا  هاگ  نآ  تسا . ناـیملاع  راـگدرورپ  ادـخ ، يارب  دـمح 

تفه نس  رد  درک : ضرع  نک . هنتخ  دومرف : وا  هب  دـناوخ و  ار  رهظ  زاـمن  داد و  بهار  نآ  هب  تساوخ و  ار  یهـالک  ینیلعن و  یناـسلیط و 
هافتـسا یمق  ثدـحم  موحرم  همجرت  یـسلجم و  همـالع  هتـشون  زا  ناـیرج  نیا  همجرت  رد  هحفـص 130 ] [ . ] 189  ] ماهدومن هنتخ  یگلاـس 

ماهدومن .

دومن ییامنهار  ار  يرمع  دوخ  يوکین  قالخا  اب 

تیذا ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوب . نکاس  هنیدم  رد  باطخ  نب  رمع  نادنزرف  زا  يدرم  دیامنیم : لقن  دـیفم  خیـش  موحرم 
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رفعج نب  یسوم  ترضح  نانیشنمه  زا  یضعب  تفگیم ! ازسان  مالسلاهیلع  یلع  هب  دادیم و  مانشد  دیدیم  ار  ترـضح  تقو  ره  درکیم و 
یهن صخـش  نآ  لتق  زا  تدش  هب  ار  نانآ  ترـضح  میناسرب ! لتق  هب  ار  راکدـب  نیا  راذـگب  درک : ضرع  ترـضح  هب  يزور  مالـسلاامهیلع 

. تسا تعارز  لوغـشم  هنیدـم  فارطا  زا  ياهشوـگ  رد  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  دـیدرگ  اـیوج  يرمع  راـک  عـضو و  زا  نآ  زا  سپ  دوـمرف .
! نکم لامیاپ  ار  ام  تعارز  دز : داد  يرمع  دش ! هعرزم  دراو  غالا  رب  راوس  هناور و  يو  هعرزم  فرط  هب  دیدرگ و  راوس  یغالا  رب  ترـضح 
رب دش و  نخس  لوغشم  وا  اب  تسشن و  يو  دزن  دیدرگ و  هدایپ  دیـسر ، يرمع  هب  ات  دومن  لامیاپ  ار  تعارز  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما 

؟ ییامن تشادرب  رادـقم  هچ  يراد  دـیما  دومرف : رانید ! دـص  تفگ : ياهدومن ؟ هنیزه  تتعارز  رد  رادـقم  هچ  دومرف : دومن و  مسبت  وا  يور 
! میاـمن تشادرب  راـنید  تسیود  مراد  دـیما  تفگ : يراد ؟ تشادرب  دـیما  رادـقم  هچ  متفگ : دوـمرف : ترـضح  منادیمن . بیغ  نـم  تـفگ :
ار هچنآ  ادـخ  دـشابیم و  شدوخ  لاح  هب  زین  تتعارز  ریگب  ار  نیا  دومرف : دوب و  نآ  رد  رانید  دصیـس  هک  دروآ  نوریب  ياهسیک  ترـضح 

يور هب  ترضح  درک  یهاوخرذع  دوب  هدومن  هک  یتراسج  زا  دیسوب و  ار  راوگرزب  نآ  یناشیپ  تساخرب  يرمع  دهدیم ! وت  هب  يراد  دیما 
ترضح هب  شرظن  هک  یتقو  دید  هحفص 131 ] دجسم [  رد  ار  يرمع  درب ، فیرشت  دجـسم  هب  داتفا و  هار  هب  وا  دزن  زا  دومن و  یمـسبت  يو 

نخس نیا  هک  ترضح  باحصا  دراپسب ! یـسک  هچ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  هاگآ  ادخ  هتلاسر ) لعجی  ثیح  ملعأ  هللا  : ) تفگ داتفا 
؟ تسیچ وت  نایرج  يدرکیم  دروخرب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  اب  رگید  ياهنوگ  هب  نیا  زا  شیپ  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن  دندینـش  ار 
هک ینامز  درک . وگ  تفگ و  بانج  نآ  نارای  اب  دومن و  اعد  ترـضح  قح  رد  نآ  زا  سپ  دیدینـش ؟ متـشاد  راـهظا  نونکا  ار  هچنآ  تفگ :

رتهب راک  ود  نیا  زا  کی  مادک  دومرف : دندوب  هتساوخ  ار  يرمع  نتشک  هزاجا  ترـضح  زا  هک  یناسک  هب  تشگرب  لزنم  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
[190  ] متخاس رود  دوخ  زا  ار  وا  رش  مدومن و  ییامنهار  میالم  دروخرب  اب  ار  وا  نم  مداد ؟ ماجنا  نم  هچنآ  ای  دیدرک  هدارا  امش  هچنآ  دوب ؟

. 

مدرم يراتفرگ  زاین و  عفر 

هراشا

ار يدراوم  نونکا  تمارک ، زاجعا و  قیرط  زا  یهاگ  دادیم و  ماجنا  فراعتم  ياههار  بسح  هب  یهاگ  ار  مدرم  ياـهيراتفرگ  زاـین و  عفر 
میامنیم : رکذ 

داد تاجن  یتسدگنت  زا  ار  يرکب  هللادبع  نب  دمحم 

: متفگ دوخ  شیپ  مدشن  قفوم  مریگب  ضرق  هب  ار  یغلبم  یـسک  زا  ات  مدش  هنیدم  دراو  هدومن : لقن  يرکب  هللادبع  نب  دـمحم  زا  دـیفم  خـیش 
دوب شاهعرزم  رد  یمقن »  » لحم رد  متفر  ترـضح  تمدخ  میامن . تجاح  ضرع  مورب و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  تسا  بوخ 

نآ تشادن . يزیچ  نآ  زا  ریغ  تشاد و  هدوس  کمن  تشوگ  يرادـقم  دوخ  اب  دوب و  يو  هارمه  شنامالغ  زا  یکی  دـمآ  نم  دزن  ترـضح 
ضرع ار  منایرج  يراد ؟ یتجاـح  هچ  دیـسرپ : نم  زا  سپـس  مدروخ  نآ  هحفـص 132 ] زا [  ترـضح  اب  مه  نم  دومن  لـیم  نآ  زا  راوگرزب 

سپ دوب  نآ  رد  راـنید  دصیـس  هک  داد  نم  هب  ياهسیک  هاـگ  نآ  ورب ، دومرف : شمـالغ  هب  دـمآ و  نوریب  دوز  تفر و  لزنم  نورد  هب  مدوـمن 
[ . 191  ] مداتفا هار  هب  مدش و  راوس  مبکرم  رب  نم  تساخرب و 

دومرف ير  یلاو  هب  ار  درم  نیا  شرافس 

هب ار  یـسک  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  هتفگ : ير »  » رهـش یلاـها  زا  يدرم  هدومن : لـقن  نینمؤملاقوقح »  » باـتک زا  یـسلجم  همـالع  موحرم 
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دروآ و راشف  نم  رب  هک  متـشاد  ار  نیا  سرت  درکیم . ار  نآ  تخادرپ  تساوخرد  نم  زا  دوب  نم  هدهع  هب  یتایلام  دومن . بصن  ير  تیالو 
رتدب راک  دشابن و  نینچ  مورب و  وا  دزن  هک  مدیسرت  یلو  دراد  شیارگ  هعیـش  بهذم  رب  یلاو  نآ  دش : هتفگ  نم  هب  دورب  متـسد  زا  مایتسه 
رفعج نب  یـسوم  ینعی  رباـص  میـالوم  تمدـخ  مدـش و  فرـشم  جـح  هب  تهج  نیا  يور  مربـب  هاـنپ  ادـخ  هـب  هـک  مـتفرگ  میمـصت  ددرگ ؟
ملعا  » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تشون : ار  همان  نیا  یلاو  هب  ترضح  متشاد  هضرع  شتمدخ  ار  شیوخ  نایرج  مدش  بایفرش  مالسلاامهیلع 

«. مالـسلاو كوخأ  اذه  ارورـس و  هبلق  یلع  لخدأ  وأ  ۀبرک  هنع  سفن  وأ  افورعم  هیخأ  یلا  يدسأ  نم  الا  هنکـسی  الظ ال  هشرع  تحت  نأ هللا 
يايراتفرگ ای  دیامن و  یناسحا  شاینید  ردارب  هب  هکنآ  رگم  ددرگیمن  نکاس  نآ  رد  هک  تسا  ياهیاس  شـشرع  ریز  ادخ  يارب  هک  نادب 

ير هب  جح  زا  دیوگیم : هحفص 133 ] مالسلا [ . و  دشابیم ، وت  ینید  ردارب  همان  هدنروآ  دیامن  لاحـشوخ  ار  وا  ای  دزاس و  فرطرب  وا  زا  ار 
لزنم برد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دصاق  وگب : یلاو  هب  متفگ : نابرد  هب  مدیبلط ، دورو  نذا  متفر  یلاو  لزنم  رد  هب  هنابـش  متـشگرب 

، دومن رارکت  هبترم  دنچ  ار  راک  نیا  دیسوب ، دینابسچ و  هنیـس  هب  ارم  دومن و  زاب  میارب  دوخ  ار  لزنم  رد  دمآ و  نم  دزن  هنهرب  اپ  یلاو  تسا !
لاحشوخ دیسوبیم و  ارم  یناشیپ  مدادیم  وا  هب  ار  راوگرزب  نآ  یتمالس  ربخ  هک  هبترم  ره  دش  ایوج  نم  زا  ار  ترـضح  یتمالـس  راب  دنچ 

ار ترضح  همان  تسشن ! نم  لباقم  دوخ  داد و  ياج  سلجم  ردص  رد  دومن و  لزنم  دراو  ارم  نآ  زا  سپ  دومنیم . رکـش  ار  ادخ  دشیم و 
هب ار  یمین  دومن  تمـسق  نم  اب  دقن  ریغ  دقن و  زا  تشاد  ییاراد  هچنآ  سپـس  دناوخ  ار  نآ  هاگ  نآ  دیـسوب . ار  همان  دش و  دـنلب  مداد  وا  هب 

نامداش زا  وت  راک  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  متفگ : وا  هب  مدومن ؟ ناـمداش  ار  وت  اـیآ  تفگ : نم  هب  تشادرب و  دوخ  ار  رگید  یمین  داد و  نم 
نیمأـت نم  هب  تفرگ و  ملق  ار  همه  دوب  هدـش  تبث  رتـفد  رد  نم  ماـن  هب  هچنآ  تساوخ و  ار  دوخ  رازگراـک  سپـس  تسا . رتارف  زین  منتخاـس 

ار درم  نیا  ساسحا  ناربج  متفگ : دوخ  هب  مدـمآ  نوریب  وا  دزن  زا  مدومن و  یظفاحادـخ  وا  اب  دـنریگن . نم  زا  تایلام  رگید  هک  داد  ياهماـن 
مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  تمدـخ  ار  نایرج  میاـمن و  اـعد  يو  يارب  مورب و  جـح  هب  هدـنیآ  لاـس  هکنیا  رگم  میاـمنب  مناوتیمن 

ترـضح هب  ار  نایرج  هک  یتقو  مدش  بایفرـش  ترـضح  نآ  تمدـخ  متفر و  جـح  هب  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هدـنیآ  لاس  مرادـب . هضرع 
؟ دوـمن لاحـشوخ  ار  امـش  ير  یلاو  راـک  نم ! يـالوم  يا  مدرک : ضرع  دـش  هتخورفارب  شکراـبم  تروـص  یلاحـشوخ  زا  مدوـمن  ضرع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  دنگوس  ادخ  هب  دومن ! لاحشوخ  ار  نینمؤملاریما  ارم و  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دومرف : ترضح 
هب ترضح  نآ  یگدیسر  اب  طابترا  رد  دیفم  خیش  موحرم  هحفص 134 ] [ . ] 192  ] تخاس یضار  دوخ  زا  ار  ادخ  انامه  دومن  لاحشوخ  ار 
لاح دقفت  هک  دوب  نیا  ششور  دیسریمن ، وا  هب  یسک  ماحرا  ناگتسب و  هب  یگدیسر  محر و  هلص  رد  تسا : هتـشون  مدرم  ریاس  ناگتـسب و 

زا هک  دنتسنادیمن  دناسریم و  هنیدم  يارقف  هب  دوب و  امرخ  كاروخ و  لوپ و  نآ  رد  هک  تشادیم  رب  یلیبنز  هنابش  دومنیم  هنیدم  يارقف 
[ . 193  ] دسریم اهنآ  هب  اجک 

تدابع ادخ و  هب  هجوت 

لوغـشم بیقعت  هب  سپـس  دومنیم  لصتم  حبـص  زامن  هب  ار  اهنآ  درکیم و  ادا  ار  بش  لفاون  هدش : تیاور  دسیونیم : دـیفم  خیـش  موحرم 
نیا تاقوا  رتشیب  رهظ ، کیدزن  ات  دناوخیم  ار  راکذا  اعد و  تشاذـگیم و  هدجـس  هب  رـس  نآ  زا  سپ  درکیم  عولط  باتفآ  ات  دـیدرگیم 

: دوب نیا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  یکی  باسحلا .» دنع  وفعلا  توملا و  دنع  ۀحارلا  کلأسأ  ینا  مهللأ  : » دومنیم رارکت  دناوخیم و  ار  اعد 
و دشیم . رت  شکشا  زا  شفیرـش  نساحم  هک  درکیم  هیرگ  ردق  نآ  ادخ  فوخ  زا  كدنع .» نم  وفعلا  نسحیلف  كدبع  نم  بنذلا  مظع  »

رفعج نب  یلع  زا  دانسالابرق »  » باتک زا  یسلجم  موحرم  و  [ . 194  ] دوب شیوخ  نامز  لها  نیرتدباع  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  تسا  هتـشون 
نآ زا  یکی  تفر  هدایپ  هکم  هب  هنیدم  زا  لایع  لها و  اب  هک  مدوب  هرمع  رفس  راهچ  رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  اب  هدومن : لقن 

موحرم زین  و  [ . 195  ] دوب هار  رد  زور  کی  تسیب و  یکی  راهچ و  تسیب و  یکی  زور و  جـنپ  تسیب و  یکی  زور و  شـش  تسیب و  اـهرفس 
ناگمه زا  شیادص  نآ  ندـناوخ  رد  تشاد و  ظفح  شیوخ  هحفـص 135 ] نامز [  نامدرم  همه  زا  رتهب  ار  نآرق  تسا : هتـشون  دیفم  خیش 
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ار ترضح  نآ  هنیدم  مدرم  دنتسیرگیم و  ترضح  نآ  يادص  زا  ناگدنونش  هک  دومنیم  توالت  نیزح  یتوص  اب  ار  نآرق  دوب  رتنیشنلد 
[ . 196  ] دندیمانیم نیدجهتملا » نیز  »

نایعیش قوقح  زا  عافد 

لامج میهاربا  ینامز  هک  هدومن  لقن  یلع  نب  دـمحم  زا  تازجعملانویع »  » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم  دـییامرف : هجوت  ریز  ناـیرج  هب 
هنیدـم رد  تفر . جـح  رفـس  هب  نیطقی  نب  یلع  لاس  ناـمه  رد  دادـن . هزاـجا  وا  هب  نیطقی  نب  یلع  دور  نیطقی  نب  یلع  دزن  تساوخ  هزاـجا 

يو هب  دید  ار  ترضح  نیطقی  نب  یلع  دعب  زور  دادن . دورو  يهزاجا  وا  هب  ترضح  دوش  بایفرش  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تمدخ  تساوخ 
میهاربا تاینید  ردارب  هب  وت  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : ترـضح  يدادن ؟ یبایفرـش  هزاجا  نم  هب  هک  تسیچ  مهانگ  نم ! دیـس  يا  درک : ضرع 

! دیامن شزرمآ  بلط  تیارب  لامج  میهاربا  هکنیا  رگم  دیامنیمن  لوبق  ار  وت  تدابع  دنوادخ  مدادن و  هزاجا  وت  هب  نم  يدادن  هزاجا  لامج 
هفوک رد  وا  منک ؟ ادـیپ  هنوگچ  ار  لاـمج  میهاربا  تقو  نیا  رد  نم ! يـالوم  دیـس و  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگ : نیطقی  نب  یلع 
هدامآ ایهم و  هک  يرتش  رب  ددرگن  رادربخ  تناهارمه  زا  یـسک  يوریم ، عیقب  هب  اهنت  دش  هک  بش  دومرف : ترـضح  هنیدم ! رد  نم  تسا و 
برد هک  تشذـگن  یکدـنا  دـیدرگ و  راوس  رتـش  نآ  رب  تفر و  عـیقب  هب  نیطقی  نب  یلع  بش  يوریم . هفوـک  هب  يوـشیم و  راوـس  تسا 

نیطقی نب  یلع  داد : خـساپ  نیطقی  نب  یلع  تـسیک ؟ تـفگ : هحفـص 136 ] میهاربا [  دومن . بابلاقد  دـمآ و  دورف  لامج  میهاربا  يهناـخ 
یمهم راـک  میهاربا ! يا  تفگ : یلع  دـهاوخیم ؟ هچ  نم  هناـخ  رد  تسا  ریزو  هک  نیطقی  نب  یلع  تفگ : لزنم  لـخاد  زا  مـیهاربا  متـسه .

نب یـسوم  میالوم  میهاربا ! يا  تفگ : میهاربا  هب  نیطقی  نب  یلع  دوشگ . ار  رد  میهاربا  دیامن ، زاب  ار  رد  هک  داد  دنگوس  ار  میهاربا  و  مراد .
نب یلع  دزرماـیب . ار  وت  ادـخ  تفگ : میهاربا  یبـلطب ! شزرمآ  میارب  ییاـمن و  لوبق  ارم  وـت  هکنیا  رگم  دریذـپیمن  ارم  مالـسلاامهیلع  رفعج 
سپ داد  دـنگوس  ار  وا  درک و  رارـصا  یلع  دـیزرو  عاـنتما  میهاربا  دـلامب . يو  تروص  هب  ار  دوـخ  ياـپ  هک  داد  دـنگوس  ار  میهاربا  نیطقی 
راوس رتش  نامه  رب  سپـس  شاب . دـهاش  ایادـخ ! راب  تفگیم : نیطقی  نب  یلع  دـیلامیم و  نیطقی  نب  یلع  تروص  هب  ار  دوخ  ياـپ  میهاربا 

ترـضح تمدـخ  داد  دورو  يهزاجا  وا  هب  ترـضح  دـمآ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  الوم  لزنم  رد  هنیدـم  هب  بش  ناـمه  دـیدرگ و 
[ . 197  ] دیسوب ار  وا  سپ  دیدرگ  بایفرش 

ششوک راک و 

ناـماما يهریـس  هدـش و  دراو  اتـسار  نیا  رد  یناوارف  تاـیاور  هک  تسا  بسک  راـک و  هب  قـیوشت  مالـسا  سدـقم  نید  ياـههمانرب  زا  یکی 
یسوم دنکیم : لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اب  مالـسالا  ۀقث  موحرم  دییامرف : هجوت  لیذ  تیاور  هب  تسا . هدوب  نیمه  رب  ام  موصعم 

: مدرک ضرع  ترـضح  هب  دوـب  هتـسشن  قرع  هب  شیاهمدـق  دوـب و  راـک  لوغـشم  تـشاد  هـک  ینیمز  رد  مدـید  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نـب 
ضرع هحفـص 137 ] دوب [ . مردـپ  نم و  زا  رتهب  هک  درکیم  راک  نیمز  رد  دوخ  تسد  اب  یـسک  دومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ اجک  نارگراک 
تسد اب  نانآ  يهمه  مالـسلامهیلع . مناردپ  نینمؤملاریما و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : تسیک ؟ ناتدوصقم  مدرک :

[ . 198  ] تسا نیحلاص  ایصوا و  نیلسرم و  ناربمایپ و  شور  نیا  دندرکیم و  راک  دوخ 

شناد ملع و 

هراشا

ناتسبد و بتکم و  جنر  یتسیاب  يداع  مدرم  تسین ، یلیـصحت  یباستکا و  ملع  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  ملع  هک  ماهتـشاد  نایب  ررکم 
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هاگشناد ناتسبد و  بتکم و  جنر  ناراوگرزب  نیا  اما  دنزومایب  یکدنا  ات  دننز  بدا  يوناز  نف  ره  دیتاسا  شیپ  دندرگ  لمحتم  ار  هاگـشناد 
دمحم ءایبنالا  متاخ  ترـضح  هب  دسریم  ات  دناهدرب  ثرا  رگیدـکی  زا  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  ملع  ناشیا  دـنهاگآ . زیچ  همه  زا  هدیـشکن 

رفعج نب  یسوم  ماما  ملع  نوماریپ  نتفگ  نخس  نیاربانب  تسا  یهلا  ملع  ندعم  هنازخ و  زا  وا  ملع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
يورین تردـق و  هب  ار  تانایرج  زا  شرابخا  ترـضح و  بیغ  مولع  زا  يردـق  تهج  نیدـب  تساوران  يراـکریقح  دـننام  زا  مالـسلاامهیلع 

مرذگیم : مروآیم و  اجنیا  رد  زاجعا 

داد ربخ  رامع  نب  قاحسا  ناگدنامزاب  فالتخا  گرم و  ریمضلا و  یف  ام  زا 

ار يدرم  توف  ربخ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  حلاص  دبع  مدینش  هک  هدومن  لقن  رامع  نب  قاحسا  زا  دنـس  رکذ  اب  مالـسالا  ۀقث  موحرم 
هب كانمشخ  صخش  دننام  ترضح  دریمیم !! شنایعیش  زا  يدرم  تقو  هچ  دنادیم  ترـضح  هکنیا  لثم  متفگ : دوخ  شیپ  دادیم ، يو  هب 

عوقو زا  شیپ  ار  اـهيراتفرگ  ریم و  گرم و  هک  دوـب  یملع  ياراد  يرجه  دیـشر  قاحـسا ! يا  هحفـص 138 ] دومرف [ : دومن و  تاـفتلا  نم 
رخاوا اریز  هد  ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  قاحـسا ! يا  دومرف : نم  هب  سپـس  تسا . رتراوازـس  ملع  نیا  هب  دیـشر  زا  نامز  ره  ماـما  تسنادیم 

فـالتخا هب  مه  اـب  تناگدـنامزاب  ناردارب و  هـک  درذـگیمن  یکدـنا  وـت  گرم  زا  سپ  يریمیم  هدـنیآ  لاـس  ود  نمـض  رد  تسوـت  رمع 
قاحسا تشذگ ! نانچ  نینچ و  وت  رطاخ  رد  دننکیم  تتامش  ار  نانآ  ناشنانمشد  هک  يدح  ات  دننکیم  تنایخ  رگیدکی  هب  دنزیخیمرب و 
ترضح ربخ  سلجم و  نیا  زا  دیوگ : يوار  مبلطیم ! شزرمآ  ادخ  زا  تشذگ  نم  رطاخ  رد  هچنآ  زا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دیوگیم :

[ . 199  ] دندش راچد  دوب  هداد  ربخ  ترضح  هک  هنوگنامه  هب  شناگتسب  تشذگرد و  قاحسا  هک  تشذگ  یکدنا 

ددرگیم ناریو  دیمحلادبع  نب  میهاربا  لزنم  هک  داد  ربخ 

ماغیپ نم  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تفگ : دـیمحلادبع  نب  میهاربا  هک  هدومن  لقن  یـسیع  نب  نامثع  زا  یماـما  يربط  موحرم 
نامه زاب  متفرن  نوریب  اما  موریم ! اجنآ  زا  متفگ : یلو  دوب  تخس  نم  رب  روتسد  نیا  يارجا  نامن . اجنآ  رد  وش و  اجباج  تلزنم  زا  هک  داد 
موـس راـب  دوـب ! مـلیم  قـفاوم  مدوـب  نآ  رد  هـک  یلزنم  مدرکن و  ادـیپ  لزنم  یلو  مـتفر  رگید  یلزنم  يوجتـسج  رد  نآ  زا  سپ  داد  ار  ماـغیپ 
تقو زور  ود  زا  دعب  دمآ . مهاوخن  تاینونک  لزنم  هب  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : میهاربا  هب  دـیوگ : نامثع  داد . ار  مایپ  نامه  ترـضح 

هاچ زا  متفر  تفگ : هداد ؟ يور  هچ  متفگ : مدیـشک !؟ يراتفرگ  هچ  زورما  ینادیمن  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دـیمحلادبع  نب  میهاربا  ءاـشع 
زورما میدوب  هتسش  ار  نامـسابل  میدوب و  هدرک  هحفـص 139 ] ریمخ [  هاچ  بآ  زا  نیا  زا  شیپ  دوب و  عوفدـم  زا  رپ  ولد  مدیـشک  بآ  هناـخ 

نامن قباس  لزنم  رد  رگید  متفگ : میهاربا  هب  مدرک . ناکم  لقن  ماهدومن  هراجا  هک  ياهناخ  هب  میآ ، نوریب  هناخ  زا  متـسناوتن  مدوب و  راتفرگ 
نب میهاربا  مدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  رحـس  تقو  حبـص  مییاـمنیم . تکرب  تساوـخرد  مـییآیم و  تایلعف  لزنم  هـب  حبـص  ادرف  هللا  ءاـشنا  و 

: تفگ هن ! متفگ : دمآ ؟ شیپ  ياهثداح  هچ  بشید  ینادیم  تفگ : نم  هب  مدید  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  ار  دیمحلادبع 
[ . 200  ] دیدرگ ناریو  ملزنم  نییاپ  الاب و  هقبط 

بدنج ردارب  گرم  زا  یبیغ  ربخ 

تمدـخ بدـنج  ماـن  هب  ير  لـها  زا  يدرم  مدوـب ، مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  تمدـخ  هک  هدوـمن  لـقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  و 
تیادف داد : باوج  دیسرپ  ار  شردارب  لاح  يو  زا  تخادرپ و  وگ  تفگ و  هب  وا  اب  ترضح  تسشن  درک و  مالس  دش و  بایفرـش  ترـضح 

: تفگ بدنج  دیامن ! دایز  تردارب  گرم  رد  ار  ترجا  ادخ  بدنج ! يا  دومرف : ترضح  دناسریم ! مالس  امش  هب  تسا و  تسردنت  موش !
هب بدنج ! يا  دومرف : ترضح  دوب ! هداد  ربخ  شایتمالس  زا  دیسر و  متـسد  هب  تسا  هتـشون  شیپ  زور  هدزیـس  هک  شاهمان  دنگوس  ادخ  هب 
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یتقو دشاب  تناما  وت  دزن  لام  نیا  تفگ : وا  هب  داد و  دوخ  نز  هب  ار  لام  يرادقم  تفر و  ایند  زا  همان  نآ  نتـشون  زا  دعب  زور  دنگوس  ادـخ 
تردارب نز  اـب  یتشگرب  هک  یتقو  دومن  نفد  نیمز  ریز  دوب  نآ  رد  تردارب  هک  ياهناـخ  رد  ار  لاـم  نز  نآ  هدـب  وا  هب  تشگرب  مردارب  هک 

مدید ار  بدنج  نآ  زا  دعب  دیوگ : هزمحیبا  نب  یلع  داد . دهاوخ  وت  هب  ار  لام  نآ  هک  هدـب  تدوخ  اب  جاودزا  هدـعو  وا  هب  نک و  تفطالم 
هحفص 140 ] [ . ] 201  ] دایز مک و  نودب  تفگ  تسار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مدیس  تفگ : مدیسرپ  نایرج  زا 

یلهاکلا ییحی  نب  هللادبع  گرم  زا  یبیغ  ربخ 

مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  تمدخ  متفر و  جـح  رفـس  هب  تفگ : یلهاک  ییحی  نب  هللادـبع  هک  دـیامنیم  لقن  یلهاک  لطخا  زا  و 
ترضح مدومن ! هیرگ  دیوگ : هللادبع  هد . ماجنا  دایز  لاس  نیا  ار  ریخ  ياهراک  تسا  کیدزن  تگرم  دومرف : نم  هب  ترضح  مدش  بایفرش 

ام نایعیـش  زا  هک  ار  وت  داـب  هدژم  دوـمرف : ترـضح  يداد ! نم  هب  ار  مندرم  ربـخ  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دوـمرف :
[ . 202  ] تفر ایند  زا  هللادبع  هک  تشذگن  یکدنا  نآ  زا  دعب  دیوگ : لطخا  يریخ . هب  تبقاع  یتسه و 

داد ربخ  دوب  هتشادرب  تیاضر  نودب  شرهاوخ  زا  یفوقرقع  بیعش  هک  ییاهرانید  زا 

مدوخ مالغ  تسد  هب  رانید  دـص  اب  متـشون  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  میـالوم  هب  ار  ياهماـن  هدومن : لـقن  یفوقرقع  بیعـش  زا  و 
متساوخیم مدوب  هتشادرب  يو  عالطا  نودب  هنایفخم و  هک  دوب  همطاف  مرهاوخ  لام  رانید  دص  نآ  زا  رانید  هاجنپ  مداتسرف ، ترضح  تمدخ 

: تفگ تفریذپن و  دهدب  نم  هب  رانید  هاجنپ  مدومن  تساوخرد  مرهاوخ  زا  متـشادن  رتشیب  رانید  هاجنپ  متـسرفب  ترـضح  تمدخ  رانید  دص 
زا مدـش  هنیدـم  دراو  تفگ : تشگرب  ممالغ  هک  یتقو  متـشادرب . وا  عالطا  نذا و  نودـب  میامن ، دـیرخ  ار  صخـش  نالف  هعرزم  مهاوخیم 
زا کیرات  بش  رد  دنگوس  ادـخ  هب  مداتفا  هار  هکم  يوس  هب  باتـش  اب  هتفر . نوریب  هنیدـم  زا  ترـضح  دـش : هتفگ  مدیـسرپ  ترـضح  ياج 
نم تفگ : هحفص 141 ] یتسیک [ ؟ وت  متفگ : یفوقرقع ! بیعش  مالغ  كرابم ! يا  كرابم ! يا  تفگ : یسک  هاگان  متفریم ! هکم  هب  هنیدم 

مدمآ نییاپ  لمحم  زا  ناسرب . نم  هب  ینم  رد  يراد  دوخ  اب  هچنآ  هدب و  ار  همان  دیوگیم : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  متسه  بتعم 
اهرانید زا  یضعب  شکرابم  تسد  اب  متخیر  ترضح  دزن  ار  اهرانید  مدش  بایفرش  ترـضح  تمدخ  ینم  رد  دوخ  مداد و  بتعم  هب  ار  همان 

هب ار  اهنیا  وگب : وا  هب  نادرگرب و  بیعش  هب  ار  اهرانید  نیا  كرابم ! يا  دومرف : نم  هب  سپس  دز ! رانک  ار  یضعب  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  ار 
هب مدمآ و  نوریب  ترضح  تمدخ  زا  دیوگیم : بیعش  مالغ  دراد . زاین  نآ  هب  ترهاوخ  هک  نادرگرب  ياهتـشادرب  اجنآ  زا  هک  ییاج  نامه 

نادرگرب ياهتشادرب  هک  ییاج  نامه  هب  دومرف : دنادرگرب و  يدوب  هداتسرف  هک  ییاهرانید  زا  رانید  هاجنپ  متفگ : وا  هب  متشگرب . بیعـش  دزن 
نآ دومن و  نایب  ار  شرهاوخ  ياهرانید  نایرج  بیعش  تسا . هاگآ  ادخ  اهنت  هک  هداد  تسد  نم  هب  یلاح  ترـضح  راک  زا  تسیچ ؟ نایرج 

اهنیا هک  منک  دای  دنگوس  ادخ  هب  رگا  تفگ : سپـس  مک . هن  دایز و  هن  تسا  رانید  هاجنپ  دومن  نزو  ار  اهرانید  نآ  تساوخ و  ار  نازیم  هاگ 
شردپ دشابیم  هعاطلا  ضرتفم  هک  یماما  تسوا  دنگوس  ادـخ  هب  كرابم ! يا  تسا ! تسار  ممـسق  تسا ، همطاف  مرهاوخ  ياهرانید  نیع 

[ . 203  ] دوب هنوگنیا  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

تسا یبیغ  ربخ  دنچ  ریز  نایرج  رد 

غارـس برغم  لها  زا  يدرم  ادرف  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ءادتبا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دیامنیم : لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  و 
لالح لئاسم  هک  یتقو  تسوا و  هدومن  یفرعم  ام  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یماما  دنگوس  ادخ  هب  وگب : وا  هب  دریگیم  وت  زا  ارم 

درم نآ  هناشن  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : هزمحیبا  نب  یلع  هحفص 142 ] هدب [ . باوج  وا  هب  نم  فرط  زا  دیـسرپ  وت  زا  مارح  و 
نم دزن  ار  وا  هک  تشاد  تسود  رگا  تسا . شیوخ  هلیبق  سیئر  وا  دـشابیم و  بوقعی  شماـن  امیـس و  شوخ  ـالاب و  دـنلب  دومرف : تسیچ ؟
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: تفگ نم  هب  مدید  امیس  شوخ  تماق و  دنلب  يدرم  هک  مدوب  فاوط  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هزمحیبا  نب  یلع  روایب ! ار  وا  يروایب 
: متفگ مالسلاامهیلع ) رفعج  نب  یـسوم   ) نالف رـسپ  نالف  زا  تفگ : میاقفر ؟ زا  کی  مادک  متفگ : میامن . لاؤس  وت  زا  تقیفر  زا  مهاوخیم 

نم دزن  باوخ  رد  یسک  تفگ : یتخانش ؟ اجک  زا  ارم  متفگ : برغم . زا  تفگ : یتسه ؟ اجک  زا  وت  متفگ : بوقعی ! تفگ : تسیچ ؟ تمسا 
ار مفاوط  نم  ات  نیشنب  اجنیا  متفگ : متفای ، ار  وت  ات  مدرک  لاؤس  سرپب ، يو  زا  يراد  زاین  نآ  هب  هچره  نک و  تاقالم  ار  یلع  تفگ : دمآ و 

تـساوخرد نم  زا  تسا  لقاع  يدرم  مدـید  متفگ  نخـس  وا  اب  مدـمآ  وا  دزن  مدـناسر و  مامتا  هب  ار  فاوط  سپ  میآ . وت  دزن  میامن و  ماـمت 
يا دومرف : وا  هب  ترـضح  مدروآ  ترـضح  تمدـخ  متفرگ و  ار  وا  تسد  مربب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تمدـخ  ار  وا  ات  دومن 
نید نم و  نید  نیا  دـیتفگ ! ازـسان  رگیدـکی  هب  ات  داد  خر  يریگرد  عضوم  نالف  رد  تردارب  وت و  نایم  يدـش و  هکم  دراو  زورید  بوقعی 

نیمه رد  سپ  تردارب  اما  دیریمیم  مه  رـس  تشپ  تردارب  وت و  سرتب . اتکی  يادخ  زا  مییامنیمن  رما  يراک  نینچ  هب  ام  تسین  نم  ناردپ 
ادخ دیدومن  محر  عطق  تردارب  وت و  دش . یهاوخ  نامیشپ  دوخ  يهدرک  زا  يدوز  هب  ددرگرب و  شاهناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دریمیم  شرفس 

اب یلو  دوب  هدیـسر  ارف  تگرم  دومرف : ترـضح  دـسریم ؟ ارف  تقو  هچ  مگرم  موش ! تیادـف  درک : ضرع  بوقعی  دومن ! هاتوک  ار  ناترمع 
بوقعی هکم  رد  هدنیآ  لاس  دیوگ : هزمحیبا  نب  یلع  هحفص 143 ] تخادنا [ . ریخأت  ار  تگرم  لاس  تسیب  دنوادخ  يدومن  هلص  تاهمع 

[ . 204  ] تسا هدومن  نفد  ار  وا  هتفر و  ایند  زا  دسرب  شاهناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  رفس  نامه  رد  شردارب  داد  ربخ  نم  هب  مدید  ار 

تسنادیم ار  اهنابز  همه 

هب ماما  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  مالـسالا  ۀقث  موحرم 
مدرم رب  تجح  ات  دشاب  هدومن  هراشا  يو  تماما  هب  شردـپ  تسا : نیا  اهنآ  نیتسخن  هک  زیچ  دـنچ  هب  دومرف : دوشیم ؟ هتخانـش  يزیچ  هچ 

ره هب  دهد و  ربخ  هدنیآ  زا  و  دیامن ، نایب  ار  ماکحا  لاؤس  نودـب  وا  دوخ  دنـسرپن  رگا  دـهد و  باوج  دـنیامن  لاؤس  وا  زا  رگا  ددرگ . مامت 
وت هب  ار  ياهناشن  يزیخرب  تیاج  زا  هکنیا  زا  شیپ  تسا ) ریـصبوبا  رگید  هینک   ) دـمحمابا يا  دومرف : سپـس  دـیوگب . نخـس  مدرم  اب  ینابز 

نابز اب  ترضح  تفگ ، نخس  ترضح  اب  یبرع  نابز  اب  دیدرگ  دراو  یناسارخ  يدرم  هک  تشذگن  شیب  یکدنا  دیوگ : ریصبوبا  منایامنب !!
يارب متفگن  نخـس  امـش  اب  یناسارخ  نابز  اب  نم  دنگوس  ادـخ  هب  موش ! تیادـف  دومن : ضرع  یناسارخ  درم  نآ  داد  باوج  ار  وا  یناسارخ 

وت رب  يرترب  هچ  سپ  منادن  ار  یناسارخ  نابز  نم  رگا  هللا ! ناحبس  دومرف : ترضح  دینادیمن ! ار  یناسارخ  نابز  امش  مدرکیم  لایخ  هکنیا 
نایاپراهچ و اههدنرپ و  نابز  نینچمه  تسین و  هدیـشوپ  ماما  رب  مدرم  زا  کی  چیه  نابز  هک  یتسرد  هب  دـمحمابا ! يا  دومرف : سپـس  مراد ؟

هحفص 144 ] [ . ] 205  ] تسین ماما  دشابن  وا  رد  اههناشن  نیا  هک  ره  سپ  دنحاورا  ياراد  هک  ییاهزیچ  همه 

فلتخم ياهنابز  نتسناد 

نانآ هک  یشبح  هدرب  یس  هک  مدوب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تمدخ  بایفرش  هک  هدومن  لقن  هزمح  نب  یلع  زا  دانـسالابرق  رد 
ترـضح تخادرپ  نتفگ  نخـس  هب  ترـضح  اب  دوب  يورابیز  هک  نانآ  زا  یکی  دندروآ  ترـضح  تمدخ  دندوب  هدـیرخ  ترـضح  يارب  ار 

سپس هدوب . مهرد  یس  نامالغ  زا  کی  ره  هب  هام  ره  دومرف : وا  هب  داد و  يو  هب  یمهرد  هاگنآ  تفگ  نخـس  یـشبح  نابز  هب  وا  اب  یتعاس 
؟ يداد يروتسد  هچ  وا  هب  يدومن  ملکت  یشبح  نابز  هب  مالغ  نیا  اب  مدید  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  نم  دنتفر  نوریب  اههدرب 

مدید هک  متفگ  نخس  وا  اب  تهج  نیدب  دهدب  مهرد  یـس  هام  رد  کی  ره  هب  دشاب و  راتفرـشوخ  شیاقفر  اب  هک  مداد  روتـسد  وا  هب  دومرف :
ترـضح سپـس  تسوگتـسار . یناسنا  تفریذپ و  ارم  شرافـس  مدومن  وا  هب  ار  زیچ  همه  شرافـس  تساهنآ  ناگدازهاش  زا  لقاع و  یمالغ 

نیا و زا  شیب  يرادن  ربخ  ماما  راک  زا  ار  هچنآ  نکن  بجعت  نیا  زا  يدومن ؟ بجعت  یشبح  نابز  هب  وا  اب  نم  نتفگ  نخـس  زا  دیاش  دومرف :
درادیمرب ایرد  بآ  زا  ياهرطق  شراقنم  اب  هک  ياهدـنرپ  لاثم  رگم  تسین  ینابز  ره  هب  تماـما  ملع  اـب  ماـما  نتفگ  نخـس  تسا . رتتفگش 
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مک وا  مـلع  زا  تساـیرد  هـلزنم  هـب  ماـما  اـنامه  دوـشیم !؟ مـک  يزیچ  اـیرد  زا  درادرب  ار  اـیرد  بآ  زا  ياهرطق  شراـقنم  اـب  ياهدـنرپ  رگا 
هحفص 145 ] [ . ] 206  ] يدید هک  تسا  نآ  زا  شیب  ماما  ياهراک  ياهیتفگش  ددرگیمن 

دندوب هدرک  هیده  يو  هب  هچنآ  زا  رابخا 

مدرک ضرق  عیبر  يالوم  بلاغ  زا  ار  مهرد  رازه  شش  دوخ  هراجتلا  لام  ندومن  مامت  رطاخ  هب  هک  هدرک  لقن  جاجح  نب  نامحرلادبع  زا  و 
دش فرطرب  مهرد  رازه  شش  زا  تزاین  هک  یتقو  تفگ : مربب و  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  تمدخ  هک  داد  نم  هب  زین  ار  يزیچ  بلاغ  و 

ار مهرد  رازه  شش  نآ  یلو  مداتسرف  ترضح  تمدخ  دوب  هداد  بلاغ  ار  هچنآ  مدش  هنیدم  دراو  هک  یتقو  هدب . ترـضح  نآ  هب  زین  ار  نآ 
هک دوب  هتفگ  نم  هب  مدوب و  هدومن  ضرق  بلاغ  زا  ار  نآ  مداد : باوج  دـش ؟ هچ  مهرد  رازه  شـش  نآ  هک  داد  مایپ  تاـنج  نآ  مداتـسرفن !
نآ سپ  مراد  زاین  نآ  هب  هک  تسرفب  دوز  ار  نآ  داد : ماغیپ  ترضح  متسرفیم . ار  نآ  متخورف  ار  میالاک  هک  یتقو  مهدب  امش  هب  زین  ار  نآ 

[ . 207  ] مداتسرف ار  مهرد  رازه  شش 

تالیخن ندش  عیاض  خلم و  ندمآ  زا  نداد  ربخ 

هب دـیمحلادبع  نب  میهاربا  دـشیم و  هنیدـم  دراو  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  یهاگرحـس  هک  هدومن  لقن  یـسیع  نب  ناـمثع  زا  و 
؟ يراـک هچ  یپ  دوـمرف : ترـضح  موریم . اـبق »  » هلحم هب  تفگ : يوریم ؟ اـجک  دیـسرپ : میهاربا  زا  ترـضح  تفریم . اـبق »  » هلحم فرط 

تـسا تالیخن  يالاب  هک  ییاهامرخ  زا  مورب  راصنا  زا  یکی  دزن  متـساوخ  مییامنیم  دیرخ  اجنآ  زا  امرخ  يرادـقم  لاس  ره  ام  درک : ضرع 
هب نم  دیدرگ و  هنیدم  دراو  ترضح  دیوگ : میهاربا  دوشیمن !؟ خلم  راچد  ناتـسلخن  هک  دیراد  نانیمطا  دومرف : میامن . يرادیرخ  يرادقم 

يالاب يامرخ  لاـس  نیا  هحفـص 146 ] نم [  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : وا  مدومن  لـقن  زعلاوبا  يارب  ار  ترـضح  شیاـمرف  نیا  متفر و  اـبق » »
[ . 208  ] درک دوبان  ار  ناتسلخن  نآ  ياهامرخ  همه  دمآ و  خلم  هک  تشذگ  نایرج  نیا  زا  زور  جنپ  مرخیمن ! ار  تالیخن 

داد ربخ  دوب  هتشذگ  صفح  نب  نامیلس  رطاخ  رد  هچنآ  زا 

نب یسوم  ترضح  تمدخ  بایفرش  هک  هدومن  لقن  يزورم  صفح  نب  نامیلس  زا  مالسلاهیلع » اضرلا  رابخانویع   » باتک زا  ینارحب  موحرم 
يا دومرف : دومن و  رظن  نم  هب  ترـضح  مسرپب  هکنآ  زا  شیپ  مسرپب ، ترـضح  نآ  زا  دـعب  ماـما  زا  متـساوخیم  مدـش  مالـسلاامهیلع  رفعج 
رگا دشابیم  نم  نادنزرف  لضفا  وا  تسا  مدرم  رب  ادخ  تجح  ماما و  نم و  یـصو  مالـسلاهیلع ) اضر  ماما   ) یلع مرـسپ  نم  زا  دعب  نامیلس !

[ . 209  ] هدب تداهش  دنسرپب  نم  زا  دعب  ماما  زا  هک  یناسک  ناتسود و  نایعیش و  دزن  يدوب  هدنز  نم  زا  دعب 

داد ربخ  صخش  نیا  ریمضلا  یف  ام  زا 

تسا زیاج  هشیش  رب  هدجس  ایآ  تشون : مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  نایعیش  زا  یکی  هک  هدومن  لقن  نیسحلا  نب  دمحم  زا  هفئاطلا  خیش 
ییاهزیچ زا  هشیـش  مدومن ؟ هک  دوب  یلاؤس  هچ  نیا  متفگ : مدرک و  رکف  دوخ  شیپ  مداتـسرف  ار  هماـن  هک  یتقو  هتفگ  هماـن  هدنـسیون  هن ؟ اـی 

هک هتشذگ  تارطاخ  رد  دنچ  ره  امنم ، هدجس  هشیش  رب  تشون : درم  نآ  هب  ترضح  تسا . زیاج  نآ  رب  هدجـس  دیوریم  نیمز  زا  هک  تسا 
هدش خـسم  هک  دنـشابیم  ییاهزیچ  زا  ود  نآ  دوشیم و  هتخاس  گیر  کمن و  زا  نآ  یلو  دـیوریم  نیمز  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هشیش 

هحفص 147 ] [ . ] 210  ] دنتسه

لضفم تشذگرد  زا  نداد  ربخ 
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زا یضعب  مدرک : ضرع  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  هک  هدومن  لقن  حیجن  نب  دلاخ  زا  بقانملابقاث »  » باتک زا  ینارحب  موحرم 
نیا و  دش . تحار  دومرف : ترضح  دییامن . تیفاع  تساوخرد  ادخ  زا  شیارب  تسا  رامیب  تخس  لضفم  هک  دناهدرک  لقن  دناهدمآ و  هفوک 

زا یتمسق  مهدیم . نایاپ  اج  نیمه  رد  ار  ترضح  ملع  هیبیغ و  رابخا  ثحب  [ . 211  ] دوب لضفم  تشذگرد  زا  دعب  زور  هس  ترضح  نخس 
هحفص 148 ] دش [ . دهاوخ  رکذ  هدنیآ  رد  یشخب  مدومن و  رکذ  هتشذگ  رد  ار  ترضح  هیبیغ  رابخا 

تامارک تازجعم و 

هراشا

رد فرصت  اههدنبنج و  نابز  نتسناد  بیغ و  زا  رابخا  نیاربانب  تسا  جراخ  يداع  رـشب  تردق  زا  هک  تسا  يروما  ماجنا  هزجعم  زا  دوصقم 
نیا رد  مدومن  رکذ  بقانم  لیاضف و  شخب  رد  ار  بیغ  زا  نداد  ربخ  هیحان  زا  ترضح  زاجعا  تسا  هزجعم  همه  یتسه  ناهج  تادوجوم و 

ینیوانع تحت  ار  اهنآ  تازجعم  يدنبهتسد  تهج  ددرگ  رکذ  رگید  یناونع  تحت  رگید و  یتبـسانم  هب  هچنآ  رگم  میامنیمن  رارکت  شخب 
میامنیم : رکذ  هژیو 

تادوجوم ياهنابز  هب  ملع  عالطا و 

تمدـخ یغاب  رد  هک  هدرک  لقن  لزغ  هب  فورعم  دـمحم  نب  دـمحا  زا  یماما  يربط  موحرم  - 1 مروآیم : ار  نایرج  نیدـنچ  دروم  نیا  رد 
عورش تفرگ و  رارق  نیمز  يور  ترضح  يور  لباقم  رد  دمآ و  یکشجنگ  ناهگان  مدوب  هتسشن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

ادخ متشاد : هضرع  دیوگیم ؟ هچ  کشجنگ  نیا  ینادیم  دومرف : نم  هب  ترـضح  درکیم ! هلان  دایز  دوب و  برطـضم  دومن ، ندرک  هلان  هب 
نم و زا  ار  نآ  زیخرب  دروخب  قاطا  رد  ارم  ياههجوج  دراد  دـصق  يراـم  نم ! يـالوم  يا  دـیوگیم : دومرف : دـننادیم ! وا  یلو  لوسر و  و 
-2 [ . 212  ] میتشک ار  نآ  سپ  تسا  تکرح  رد  يرام  میدید  میدش  قاطا  دراو  میتساخرب  دیوگ : دمحم  نب  دـمحا  نک ! رود  میاههجوج 
هب نتفر  يارب  هنیدم  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  اهزور  زا  يزور  هک  دنکیم  لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دیفم  خیـش  موحرم 

شوگ زارد  رب  نم  يرتسا و  رب  راوگرزب  نآ  متفر  نوریب  ترـضح  هارمه  زین  نم  تفر  نوریب  دوخ  ياههعرزم  هحفص 149 ] زا [  ياهعرزم 
هب تفر و  وا  لباقم  سرت  نودـب  مالـسلاهیلع  ماما  یلو  دـمآ  دـنب  سرت  زا  نم  نابز  میدـش  وربور  يریـش  اـب  هار  نیب  رد  مدوب . راوس  مدوخ 
ریش نآ  زا  سپ  مدش  تحاران  دیدرگ و  یلوتسم  نم  رب  بیجع  یسرت  داد  رارق  رتسا  تشپ  رب  ار  شتسد  ریش  نآ  داد  ارف  شوگ  شاهمهمه 

مدیمهفیمن ار  نآ  نم  هک  درکیم  تکرح  يزیچ  هب  شکرابم  نابز  دناوخ و  ییاعد  دومن و  ور  هلبق  هب  ترضح  تفر و  رانک  هار  طسو  زا 
هار هب  ریش  نیمآ ! نیمآ ، دومرفیم : مالسلاهیلع  ماما  دومن و  ینالوط  ياهمهمه  ریش  نآ  ورب . هک  دومن  هراشا  ریش  هب  كرابم  تسد  اب  سپس 

ترضح هب  میدش  رود  اجنآ  زا  هک  یتقو  متفریم  يو  رس  تشپ  نم  دنداد  همادا  هار  هب  ترـضح  دیدرگ و  ناهنپ  ام  دید  زا  ات  تفر  داتفا و 
ماما دناسرب . یبیسآ  امش  هب  مدوب  فئاخ  مدیسرت ، امـش  اب  شراتفر  زا  نم  دوب ؟ هچ  ریـش  نیا  نایرج  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مدیـسر و 

ادخ زا  دومن  اضاقت  نم  زا  درک و  تیاکـش  شریـش  هدام  نامیاز  یتخـس  زا  دـمآ  نم  دزن  ریـش  نآ  دومرف : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
، ادخ ناما  رد  ورب  تفگ : مداد  ربخ  ار  وا  دیازیم  يرن  ریش  هچب  هک  دش  ماهلا  نم  هب  مدرک و  اعد  شیارب  نم  دیامن ، یشیاشگ  هک  مهاوخب 

باتک زا  ینارحب  ثدـحم  موحرم  - 3 [ . 213  ] نیمآ متفگ : نم  دـیامنن ، طلـسم  ار  ياهدـنرد  چـیه  وت  نایعیـش  وت و  نامدود  وت و  رب  ادـخ 
مظاک یـسوم  ماما  دزن  اهزور  زا  یکی  رد  هتفگ : لبنح  نب  دـمحا  هک  هدومن  لـقن  یـضر  دیـس  هتـشون  ةرهاـطلاةرتعلایف » ةرخاـفلابقانملا  »

. ] دیوگیم نخـس  بانج  نآ  اب  ایوگ  هدراذگ  ترـضح  شوگ  رب  ناهد  مدـید  ار  ییاهدژا  مریگب  سرد  ترـضح  زا  هک  متفر  مالـسلاهیلع 
: دومرف نم  هب  ترـضح  تفر . اهدژا  هاگ  نآ  مدیمهفن  نم  هک  دومرف  ینخـس  وا  اب  ترـضح  دیدرگ  مامت  هک  اهدژا  نآ  مالک  هحفص 150 ]
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دـسرپب نم  زا  ار  هلأسم  نآ  دوب  هدـمآ  دوب  هدـش  فالتخا  نانآ  نایم  ياهلأسم  رد  هک  ناـینج  فرط  زا  دوب  يدـصاق  اـهدژا  نیا  دـمحا ! يا 
وگزاب ار  نایرج  نیا  دیوگ : دمحا  هدـن ! ربخ  یـسک  هب  ار  نیا  متـسه  تایح  رد  نم  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـمحا ! يا  مداد . ار  شباوج 
مدینـش هک  دـیامنیم  لقن  يرفعج  میهاربا  نب  بوقعی  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  - 4 [ . 214  ] دومن تلحر  ترـضح  هک  یتقو  اـت  مدرکن 

کیدزن موش . بایفرش  دوب  ضیرع  رد  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تمدخ  ات  متفر  نوریب  هنیدم  زا  تفگیم : بهو  نب  میهاربا 
قیفر تسا ) میهاربا  هینک   ) رفعجوبا يا  تفگیم : مدیدیمن  ار  ادص  بحاص  هک  مدینش  ییادص  مدش  هرد  دراو  مدیسر  هک  ةارسینب  رـصق 
مندب رب  وم  دز و  ادص  ارم  نخس  نامه  هب  رگید  راب  هس  مدیدن  ار  یسک  مدرک  تقد  ناسرب . مالـس  وا  هب  نم  بناج  زا  تسا  رـصق  تشپ  وت 

دوب اجنآ  رد  هک  یناتخرد  فرط  هب  سپس  مدشن  رصق  دراو  یلو  مدیـسر  دوب  رـصق  تشپ  هک  یهار  طسو  ات  مدش  هرد  دراو  دیدرگ  تسار 
هجوتم دیسر و  مشوگ  هب  ینخس  اجنیا  رد  دناهتفرگ  الاب  ار  اهرـس  رام  هاجنپ  مدید  مدش  راپـسهر  دوب  هک  یـضوح  يوس  هب  اجنآ  زا  متفر و 

ار مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يادـص  دونـشب ، ار  نم  ندز  ماگ  يادـص  هک  مدیـشک  نیمز  هب  ار  مشفک  مدـیدرگ  يدـمآ  تفر و 
: تفگ تسا  نازیوآ  یتخرد  يهنت  هب  هک  مدـید  ار  يرام  ناـهگان  مداد  ار  ترـضح  باوج  مدرک و  هفرـس  زین  نم  دومن  هفرـس  هک  مدـینش 

شوگ رد  ار  دوخ  رس  تفر و  الاب  ترضح  هناش  زا  تخادنا و  نییاپ  تخرد  زا  ار  دوخ  سپ  هحفص 151 ] دناسریمن [ ، ررض  وت  هب  سرتن 
دیامن راتفر  نم  يرواد  فالخرب  تسین  راوازس  مدومن و  يرواد  امش  نایم  يرآ  دومرف : ترضح  دیشک  يدایز  توس  داهن و  ترـضح  نآ 

رگا میامنیم و  باقع  ار  وا  دشابیم  وا  راظتنا  رد  نآ  باقع  ترخآ و  باذع  دیامن  متس  ایند  رد  هک  ره  دشاب و  راکمتـس  هک  یـسک  رگم 
؟ تسا مزال  اهنآ  رب  امـش  تعاطا  ایآ  تیادـف ! مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیامن . هبوت  اـت  مریگیم  وا  زا  دـشاب  هتـشاد  یلاـم 

تیالو تیاصو و  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  دومن و  مارکا  توبن  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف :
[ . 215  ] دنربیم نامرف  ام  زا  اهناسنا  امش  زا  رتهب  اهرام )  ) اهنآ هک  دینادرگ  زیزع 

هدرم ندومن  هدنز 

هنیدـم زا  تفرگ  ارم  تسد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يزور  هک  هدوـمن  لـقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  جـئارخلا »  » باـتک زا  و 
هداتفا نیمز  يور  شرفس  مزاول  دوب و  وا  لباقم  هدرم  یغالا  درکیم و  هیرگ  هار  رـس  هک  میدید  ار  برغم  لها  زا  يدرم  هاگان  میتفر  نوریب 

دنتفر میاقفر  دش  كاله  مشوگ  زارد  اجنیا  رد  میتفریم  جـح  رفـس  هب  مدوب  یعمج  اب  درک : ضرع  هدـش ؟ هچ  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  دوب 
رب تفگ : دشاب ! هدنز  تغالا  دیاش  دومرف : ترضح  ماهدنام . ریحتم  مراذگب  نآ  رب  ار  مرفـس  مزاول  هک  مرادن  ياهلیـسو  مدنام  اجنیا  رد  نم 
هک درک  لایخ  درم  نآ  تسا  یبوخ  ذـیوعت  نم  دزن  دومرف : ترـضح  ییاـمنیم ؟ هرخـسم  ارم  نیا  رب  هوـالع  ییاـمنیمن  یمحرت  نم  لاـح 
هک دناوخ  ار  يزیچ  دـمآ و  يو  شوگ  زارد  رانک  هحفص 152 ] ترضح [  درک ! رارکت  ار  دوخ  نخس  دیامنیم و  هرخـسم  ار  وا  ترـضح 

سپس دیدرگ  ملاس  حیحص و  تسجرب و  غالا  دز  ادص  ار  نآ  دز و  غالا  هشال  هب  تشادرب و  دوب  هداتفا  نیمز  يور  هک  ییاصع  مدینـشن  نم 
رد ار  دوخ  هار  زین  ام  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  وا  وش . قحلم  تیاقفر  هب  ورب  دوب !؟ هرخسم  يدید  ار  هچنآ  یبرغم  يا  دومرف : ترضح 
هک یتقو  مدید  اجنآ  ار  درم  نآ  مدوب  هداتـسیا  مزمز  هاچ  رانک  هکم  رد  يزور  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـیوگ : هزمحیبا  نب  یلع  میتفرگ . شیپ 

حیحـص و دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مدش ، ایوج  شناویح  عضو  زا  دیـسوب  ارم  تسد  یلاحـشوخ  زا  دـمآ  نم  فرط  هب  داتفا  نم  هب  شمـشچ 
زا يدیسر  تدوصقم  هب  وت  متفگ : وا  هب  دومن  هدنز  ارم  غالا  ات  داتسرف  ار  وا  داهن  تنم  نم  رب  ادخ  هک  دوب  هک  درم  نآ  منادیمن  تسا  ملاس 
رد مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  هدومن  لقن  هریغم  نب  یلع  زا  تاجردلارئاصب »  » باتک زا  و  [ . 216  ] سرپن درم  نآ  تخانش 

ترـضح دوب  هدرم  نانآ  زا  يواگ  هک  تهج  نیدب  دندرکیم  هیرگ  دـندوب و  يو  فارطا  شناکدوک  هک  دومن  روبع  ینز  هب  ینم  نیمزرس 
هرادا ار  مایگدنز  نآ  اب  هک  متـشاد  يواگ  مراد  میتی  یناکدوک  ادخ  هدنب  يا  درک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : دـمآ و  نز  نآ  دزن 

هک دـنکفا  نز  نآ  لد  هب  ادـخ  میاـمن !؟ هدـنز  تیارب  ار  نآ  یهاوخیم  دومرف : ترـضح  منک ؟ راـک  هچ  مریحتم  درم و  واـگ  نآ  مدرکیم 
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داد و تکرح  ار  شکرابم  نابز  دومن و  دنلب  ار  اهتسد  سپـس  درازگ  زامن  تعکر  ود  تفر  يرانک  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  يرآ ، دـیوگب :
هحفـص داد [  دید  ار  نایرج  نیا  هک  نز  نآ  داتـسیا  دش و  دنلب  واگ  نآ  دز  نآ  هب  شکرابم  ياپ  اب  دـمآ و  هدرم  واگ  نآ  رانک  تساخرب و 

تفر تخادنا و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ترضح  دومن . هدنز  ار  واگ  هک  تسا  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  دز : [ 153
[ . 217]

یتسه ناهج  رد  نوگانوگ  تافرصت 

دیدیمن ار  وا  یسک  هک  دادیم  ماجنا  يراک 

نوریب نادـنز  زا  دوب  نوراه  نادـنز  رد  هک  يراگزور  نآ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدـید  هک  هدومن  لـقن  شمعا  زا  یماـما  يربط 
[ . 218  ] دیدیمن ار  وا  یسک  تشگیمرب و  تفریم و 

دیچ هویم  نآ  زا  دومن و  زبس  ار  هدش  هدیرب  تخرد 

تـسد دندوب  هتـشاذگ  نیمز  يور  هدیرب و  ار  نآ  هک  دـمآ  یتخرد  رانک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  هدومن  لقن  وا  زا  و 
[ . 219  ] مدروخ داد ، نم  هب  دیچ و  هویم  نآ  زا  دز و  گرب  تخرد  نآ  دیلام  نآ  هب  ار  كرابم 

ینامسآ ياهدئام  لوزن 

دیدرگیم لزان  وا  رب  نامسآ  زا  ياهرفس  مدید  نوراه  نادنز  رد  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  هدومن  لقن  ناماه  نب  یـسوم  زا  و 
[ . 220  ] دشیم هدرب  الاب  ددرگ  دایز  ای  مک  نآ  زا  هکنآ  نودب  سپس  دومنیم  ماعطا  ار  نادنز  لها  همه 

نادنز رد  ترضح  نآ  يارب  هویم  تخرد  ندییور  همشچ و  ندش  يراج 

، دـندروآ نادـنز  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  میدوب  نوراه  نادـنز  رد  ام  هدرک : لقن  بلاغ  نب  دـمحم  هرم و  نب  بلاـغ  زا  و 
هحفـص 154] لواـنت [  نآ  زا  هک  دومن  زبـس  ار  ياهویم  تخرد  دوـمن و  يراـج  ار  ياهمـشچ  ترـضح  نآ  يارب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 

تخرد همـشچ و  نآ  دـمآیم  نادـنز  هب  نوراه  نارادـفرط  زا  یکی  هک  یتقو  داـب ! تیاراوگ  میتفگیم : وا  هب  اـم  دـیماشآیم و  درکیم و 
[ . 221  ] دنیبن وا  ات  دندشیم  بیاغ 

ترضح ربارب  رد  اههدنرد  ندش  مار 

اههدنرد نآ  دنردب  ار  ترضح  ات  دندرب  اههدنرد  دزن  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هک  هدومن  لقن  دعـس  نب  میهاربا  زا  و 
داد روتـسد  دیـسر  نوراه  هب  ربخ  نیا  دندربیم ! هانپ  شترـضح  هب  نوراه  رـش  زا  دـندرکیم و  دای  تماما  هب  ار  وا  هدرب و  هانپ  ترـضح  هب 

[ . 222  ] دهد بیرف  ار  مدرم  دزادنا و  يراتفرگ  هب  ارم  مسرتیم  تفگ : نوراه  دندومن و  شدازآ 

هاتوک یتدم  رد  دیعب  یتفاسم  ندومیپ 

رگم زیخرب  دومرف : سپ  دنزیم  نم  هب  شیاپ  اب  يدرم  هک  مدرک  ساسحا  مدوب  هدـیباوخ  دوخ  رتسب  رد  نم  هک  هدومن  لقن  نابت  دـمحا  زا  و 
نب یسوم  وا  مدش  هجوتم  دینابسچ  هنیس  هب  ارم  مدیـسرت  نم  دید  هک  یتقو  متـساخرب  سرت  اب  دباوخیم !؟ مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  يهعیش 
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یلاح رد  هناخ  رد  زا  تفرگ  ارم  تسد  متفرگ ، وضو  ریگب ، وضو  زامن  ندناوخ  يارب  دـمحا ! يا  دومرف : نم  هب  تسا ، مالـسلاامهیلع  رفعج 
زاب ار  رتش  مدـید  هتـسب  ار  يرتش  میدـمآ  نوریب  هناخ  زا  هک  یتقو  دـش . هنوگچ  نایرج  متـسنادن  درب  نوریب  ارم  مدوب  هدرک  لـفق  ار  نآ  هک 

سپس مدرازگ  زامن  تعکر  راهچ  تسیب و  داد  روتسد  دروآ . دورف  درب و  هار  ارم  یمک  دومن  راوس  دوخ  فیدر  ارم  دیدرگ و  راوس  دومن و 
نب نیـسح  مدج  ربق  نیا  دومرف : دـننادیم . وا  یلو  وا و  لوسر  ادـخ و  مدرک : ضرع  یـشابیم ؟ ییاج  هچ  رد  ینادیم  دـمحا ! يا  دومرف :

نانابهگن دـندرکیم و  سراپ  هفوک  ياـهگس  دیـسر ، هفوک  هب  هک  دومیپ  هار  یمک  نآ  زا  سپ  هحفص 155 ] تسا [ . مالـسلاامهیلع  یلع 
نونکا یلو  مدوب  انـشآ  دجـسم  اـب  قباـس  زا  دوـمن  دجـسم  دراو  ارم  دـندیدیمن  ار  يزیچ  دـندومنن  ضرعت  اـم  هب  یلو  دـندادیم  یناـبهگن 

وا و لوسر  ادخ و  مدرک : ضرع  ییاجک ؟ ینادیم  دمحا ! يا  دومرف : هاگ  نآ  مدرازگ  زامن  تعکر  هدـفه  داد  روتـسد  نم  هب  متـسنادیمن 
تسیب و دومرف  رما  دروآ و  دورف  ارم  دومیپ و  هار  یمک  سپس  تسا ! تشطلا  تیب  نیا  هفوک و  دجسم  نیا  دومرف : دننادیم . وا  لوسر  رـسپ 
: دومرف دننادیم ! شلوسر  رـسپ  وا و  لوسر  ادـخ و  مدرک : ضرع  ییاجک ؟ ینادیم  دـمحا ! يا  دومرف : سپـس  مدرازگ  زامن  تعکر  راهچ 

ضرع ییاـجک ؟ ینادیم  دومرف : دروآ و  نییاـپ  ارم  دومیپ و  هار  یمک  نآ  زا  سپ  تسا . مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مدـج  ربـق  نیا 
میدش هکم  لخاد  درب و  هار  ارم  یمک  نآ  زا  دـعب  تسا . لیلخ  میهاربا  ربق  نیا  دومرف : دـننادیم ! وا  لوسر  رـسپ  وا و  لوسر  ادـخ و  مدرک :

لوسر و ادـخ و  مدرک : ضرع  ییاجک ؟ ینادیم  دـمحا ! يا  دومرف : نم  هب  متـسنادیم  قباـس  زا  ار  بارـشلا  تیب  مزمز و  هاـچ  هبعک و  نم 
هللا یلـص  ربمایپ  دجـسم  دراو  درب  هار  یمک  ارم  نآ  زا  سپ  تسادخ ! هناخ  نیا  مزمز و  نیا  هکم و  نیا  دومرف : دـننادیم ! وا  لوسر  دـنزرف 

لوسر و ادخ و  مدرک : ضرع  یتسه ؟ اجک  ینادیم  دومرف : مدـناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  تسیب و  داد  روتـسد  میدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ریبجیبا بعـش  هب  درب  هار  یمک  ارم  سپـس  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج  دجـسم  نیا  دومرف : دـننادیم . وا  دـنزرف 

دـیدرگ و نشور  اوه  ورب ، بش  يا  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  منایامنب ؟ وت  هب  ار  ماما  ياـههناشن  یهاوخیم  دـمحا ! يا  دومرف : میدیـسر 
هحفص 156] دش و [  بش  ایب . بش  يا  ورب و  راهن  يا  دومرف : سپس  میدناوخ  ار  رهظ  زامن  دیدرگ و  رهاظ  ینـشور  هب  باتفآ  هک  دش  زور 

يارب ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  يدید !؟ دمحا  يا  دومرف : نآ  زا  دـعب  میدـناوخ . ار  برغم  زامن 
: دومرف دوب و  هدرتـسگ  گرزب و  رایـسب  دوب و  اـیند  فارطا  هک  میدیـسر  یهوک  هب  اـت  درب  ارم  سپ  تسا . سب  ماـما  تخانـش  ییاـمنهار و 
ار یهورگ  ناهگان  دراد . هطاحا  ایند  رب  هک  تسا  یهوک  نیا  دومرف : دننادیم . وا  دـنزرف  لوسر و  ادـخ و  مدرک : ضرع  ییاجک ؟ ینادیم 

مالس نک  مالس  نانآ  رب  دنتسه  مالسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم  موق  نانیا  دمحا  يا  دومرف : سپ  دندوب  هدیشوپ  دیفـس  سابل  هک  مدید 
تدوخ شارف  يور  یهاوخیم  دومرف : هتفرگ . مباوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  دنداد  باوج  مدرک 

زامن متخاس و  وضو  سپ  مدید  ملزنم  رد  ار  دوخ  باوخب ، دومرف : سپـس  داد  تکرح  ار  شکرابم  ياپ  سپ  يرآ ، مدرک : ضرع  یباوخب ؟
[ . 223  ] مدناوخ ماهناخ  رد  ار  حبص 

نادنز ياهرد  ریجنز و  دنک و  ندش  زاب 

هب ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نوراه  هک  یتقو  دیامنیم : لقن  رازب  دمحا  زا  نیقیلاراونأقراشم »  » باتک زا  ینارحب  موحرم 
لطر یس  اهنآ  نزو  هک  نهآ  زا  ریجنز  دنک و  هس  رد  ار  ترضح  داد  روتسد  درپس و  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  وا  دروآ  دادغب 

ترضح تداهش  زا  شیپ  زور  ود  دوب . بیسم  ترـضح  نادنز  نابهگن  دوب . راوگرزب  نآ  ندناسر  تداهـش  هب  رکف  رد  دشکب و  دنب  هب  دوب 
زا هک  بیـسم  مراپـسب ! دوخ  زا  دعب  ماما  هب  ار  تماما  نامیپ  ات  موریم  هنیدم  هب  نم  بشما  دومرف : يو  هب  دـیبلط و  بش  همین  رد  ار  بیـسم 

؟ میاشگب امـش  يور  هب  ار  نادنز  رد  نم  هنوگچ  دنتـسه  رد  لباقم  نانابـساپ  نانابرد و  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  دوب  بانج  نآ  ناتـسود 
همه دومرف  هراشا  عفترم  ياـهنامتخاس  هحفـص 157 ] راوتـسا و [  ياهخاک  نآ  هب  سپـس  ددرگیمن . وت  هجوتم  يررـض  دومرف : ترـضح 

بیـسم مدرگیمرب ! وت  دزن  نم  یتعاـس  زا  سپ  شاـب  تدوخ  ینونک  عضو  رد  وـت  دوـمرف : بیـسم  هب  دـیدرگ و  لیدـبت  نیمز  هب  راوـمه و 
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دنچ ترضح  داتفا و  نیمز  يور  رب  همه  مدید  داد  ناکت  ار  ریجنز  لغ و  ترـضح  مربب ؟ ار  ریجنز  لغ و  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ :
دنداتفا هدجـس  هب  اهراوید  اهنامتخاس و  مدید  تقو  یمک  زا  دعب  مداتـسیا  دوخ  ياج  رـس  نم  دیدرگ ، تیاغ  نم  مشچ  زا  تشادرب و  مدق 

[ . 224  ] تشگرب لوا  لاح  هب  اهریجنز  دیدرگ و  نادنز  دراو  ترضح  مدید  هاگان 

شتآ نداتفا  راک  زا  شتآ و  رد  نتفر 

دعب ماما  تیصو ، رد  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دیامنیم  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  جیارخلا »  » باتک زا  و 
ترضح دومن  تماما  ياعدا  دوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  گرزب  رسپ  هک  حطفا  هب  فورعم  رفعج  نب  هللادبع  شردارب  یلو  داد  رارق  دوخ  زا 

یتقو دیامن  رضاح  ار  هللادبع  شردارب  هک  داتسرف  ار  یـسک  سپـس  دندرک  عمج  لزنم  طسو  رد  يدایز  مزیه  داد  روتـسد  رفعج  نب  یـسوم 
لگ شتآ  تخوس و  اهمزیه  هک  یتقو  دنتخورفا  شتآ  اهمزیه  نآ  رد  نایعیش  زا  ياهدع  روضح  رد  داد  روتـسد  ترـضح  دمآ  هللادبع  هک 
هاگ نآ  تسشن و  شتآ  نایم  رد  تعاس  کی  نتفگ ، نخس  مدرم  اب  دومن  عورش  تسشن و  شتآ  طسو  رد  تساخرب و  بانج  نآ  تخادنا 
هک هللادبع  نیـشنب . شتآ  نیا  نایم  رد  ورب  سپ  یماما  وت  ردـپ  زا  دـعب  رگا  دومرف : هللادـبع  شردارب  هب  دـناکت و  ار  دوخ  سابل  تساخرب و 

هحفص 158 ] [ . ] 225  ] تفر نوریب  ترضح  لزنم  زا  ناشکنماد  دیدرگ و  دنلب  دوب  هدرک  رییغت  شگنر 

دومن لیدبت  الط  هب  ار  بآ 

دوب وگتسار  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نازینک  زا  يزینک  هک  هدومن  لقن  رفعج  نب  یلع  زا  دانسالابرق »  » باتک زا  یسلجم  موحرم 
بآ ترـضح  يارب  نم  دوب و  هتـسشن  يربنم  يالاب  ترـضح  دـیدق »  » هلحم رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  دومنیم  کمک  ترـضح  هب  وضو  رد  و 

ترضح مدوب  هدیدن  نآ  زا  رتهب  هک  مدید  دوب  رد  اهنآ  يور  هک  هراوشوگ  تفج  کی  ناهگان  دیدرگ  يراج  نادوان  يور  بآ  متخیریم 
نم وگن . يدحا  هب  نک و  ناهنپ  كاخ  ریز  ار  نآ  دومرف : يرآ ! مدرک : ضرع  يدید ؟ ار  هراوشوگ  نآ  دومرف : دومن و  دنلب  ار  كرابم  رس 

[ . 226  ] متفگن یسک  هب  دوب  هدنز  ترضح  ات  مدومن و  ناهنپ  ار  نآ 

اعد تباجتسا 

نسح يارب  يدنزرف  ره  مدرک : ضرع  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  هک  دیامنیم  لقن  یـسیع  نب  نامثع  زا  باتک  نامه  زا  و 
[ . 227 . ] دیدرگ دلوتم  وا  يارب  رسپ  ود  نآ  زا  سپ  دش . اورتجاح  دومرف : ترضح  نک ! اعد  يو  يارب  دریمیم  دوشیم  دلوتم  دمحم  نب 

رسپ یلو  مراد  رتخد  دنچ  نم  تشون : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  سایلا  نب  لیعامـسا  هک  دیامنیم  لقن  باتک  نامه  زا  و 
ترضح دشاب . رسپ  وا  لمح  هک  نک  تساوخرد  ادخ  زا  دوب  رادراب  مرسمه  مدمآ  نوریب  هک  هفوک  زا  دناهدش  مک  ام  نادناخ  نادرم  مرادن 

دلوتم میارب  يرـسپ  هفوک  هب  مندیـسر  زا  شیپ  زور  شـش  دیوگ : لیعامـسا  راذگب . مان  دمحم  ار  وا  تخاس  اور  ار  وت  تجاح  ادخ  تشون :
هحفص 159 ] [ . ] 228  ] تسا ینادنزرف  ياراد  تسا و  تایح  دیق  رد  نونکامه  میدیسر و  هفوک  هب  ام  شتدالو  زا  متفه  زور  دیدرگ و 

راصق تاملک  اههرظانم و 

اههرظانم

شراوگرزب ردپ  تاروتسد  هرابرد  ترضح  هرظانم 

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  نسحلاوبا  هک  مدوب  هتسشن  دیامنیم : لقن  ناقلش  یسیع  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم 
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ماجنا زا  سپس  دهدیم  روتسد  ام  هب  دنکیم ، راک  هچ  تردپ  ناوجون ! يا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دوب  وا  هارمه  ياهلاغزب  و  دومن ، روبع 
يرازیب يو  زا  مینک و  نعل  ار  وا  هک  داد  روتـسد  اـم  هب  سپـس  میرادـب  تسود  ار  [ 229  ] باطخلاابا هک  دومن  رما  اـم  هب  دـیامنیم  یهن  نآ 

هـس رفک  نامیا و  اب  طابترا  رد  ادـخ  ناگدـنب  دومرف : دوب  ناوجون ) كدوک   ) مـالغ هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مییوج ؟
رفک زا  تسد  تسا و  تباث  نانآ  رفک  هک  دنرفاک  رگید  ياهتسد  دیامنیمن ، ادیپ  لزلزت  هک  راوتسا  دنتسه  ینامیا  ياراد  ياهتسد  دناهتسد :

یلاعت يادـخ  ددرگیم  رداص  اهنآ  زا  هک  اوران  ییاهراک  رثا  رد  تسا ، هیراع  نانآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناـسک  موس  يهتـسد  دـنرادیمنرب ،
ماما تمدخ  دیوگ : ناقلـش  یـسیع  دـیدرگ . بلـس  دوب و  هیراع  شنامیا  هک  دوب  یناسک  زا  باطخلاوبا  دـیامنیم . بلـس  نانآ  زا  ار  نامیا 

زا يو  نخس  دومرف : ترضح  مدرک ، نایب  ار  دوخ  اب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نایرج  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص 
تماما ملع  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دیایب  هدنناوخ  رطاخ  رد  تسا  نکمم  شـسرپ : هحفص 160 ] [ . ] 230  ] تسا توبن  يهمشچرس 

هب تقو  نآ  زا  دـنزیرب و  یتسود  حرط  يو  اب  هک  دادیم  روتـسد  دوخ  نارای  هب  ارچ  سپ  تسا  هیراع  باطخلاوبا  ناـمیا  تسنادیم  لوا  زا 
شیوخ یعامتجا  یناگدـنز  رد  یلو  دـنهاگآ  زیچ  همه  زا  تماما  ملع  اب  مالـسلامهیلع  ناموصعم  خـساپ : دومرفن !؟ رما  يو  يرازیب  نعل و 
دادیمن ناشن  دوخ  زا  یفارحنا  ءادتبا  زا  باطخلاوبا  دنیامنیم و  راتفر  نارگید  دـننام  هکلب  دنـشابیمن  ملع  نآ  قبط  ندومن  لمع  هب  رومأم 

داد . رییغت  ار  ثیبخ  نآ  اب  دوخ  راتفر  ترضح  دیدرگ  فرحنم  دش و  فشک  وا  نطاب  هک  یتقو  دومنیم  راتفر  هنوگ  نآ  يو  اب  ترضح 

هقرفتم تاعوضوم  رد  نوراه  اب  هرظانم 

زا ییاـههرظانم  تسا  لـصفم  هک  تیاور  نآ  رد  هدومن  لـقن  ار  یتیاور  یناـغماد  یناـقربز  نب  دـمحم  زا  دنـس  رکذ  اـب  دـیفم  خیـش  موحرم 
هک منادیم  يداد  باوج  رگا  مسرپب  وت  زا  ار  ياهلأسم  مهاوخیم  نوراـه : مروآیم : ار  اـهنآ  همجرت  هک  تسا  هدـمآ  نوراـه  اـب  ترـضح 

باوج دشاب  نم  دزن  نآ  ملع  هچنآ  مالسلاامهیلع : رفعج  نب  یسوم  ترـضح  مهدیم . هزیاج  وت  هب  میامنیم و  تدازآ  ییوگیم و  تسار 
یلع نادـنزرف  امـش  هک  یتروص  رد  دـییامنیمن  یهن  ار  نانآ  ارچ  هللا ،» لوسر  نبای  : » دـنیامنیم باطخ  امـش  هب  نایعیـش  نوراه : مهدیم .
نیا زا  ارم  دینادب  حالص  رگا  مالسلاهیلع : مظاک  ماما  ردام ؟ هب  هن  دوشیم  هداد  تبسن  ردپ  هب  دنزرف  هدوب و  امـش  فرظ  همطاف  دیـشابیم و 

ناطلـس تردق  زا  هک  هدب  ناما  نم  هب  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  ییوگ . باوج  یتسیاب  میامنیمن  وفع  ار  وت  نوراه : دـیراد ! روذـعم  لئاسم 
نمحرلا هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعأ  : مالـسلاهیلع مظاـک  ماـما  هحفـص 161 ] یتسه [ . ناما  رد  نوراـه : دـسرن . نم  هب  یبیـسآ 

نوراهو و یسوم  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دواد و  هتیرذ  نم  لبق و  نم  انیده  احون  انیده و  الک  بوقعی  قاحـسا و  هل  انبهو  و   ) میحرلا
ییامنهار ار  همه  و  ار ، بوقعی  قاحسا و  میهاربا ، هب  میدیشخب  و  : » ینعی [ . 231 ( ] یسیع ییحی و  ایرکز و  و  نینسحملا -  يزجن  کلذک 

، نوراه یـسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلـس و  دواد و  تسا  میهاربا ) ای  حون   ) وا ناـمدود  زا  میدومن و  تیادـه  لـبق  زا  ار  حون  میدومن و 
یـسیع يارب  نوراه : تسیک ؟ یـسیع  ردـپ  وگب  یـسیع .» ییحی و  ایرکز و  تسوا  نامدود  زا  میهدیم و  شاداپ  ار  ناراـکوکین  نینچ  نیا 

بناج زا  هدش  قحلم  ناربمایپ  نامدود  هب  یـسیع  سپ  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  هدش ! هدیرفآ  سدقلاحور  ادخ و  رما  زا  وا  هکلب  تسین  ردـپ 
بناج زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ   ) ناربمایپ نامدود  هب  مالـسلاامهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع  نادـنزرف   ) ام میرم و  ترـضح 
مظاک ماما  امن . نوزفا  میارب  ار  نیا  دننام  یسوم ! يا  یتفگ  بوخ  نوراه : مالسلاهیلع . یلع  بناج  زا  هن  میاهدش  قحلم  مالسلااهیلع  همطاف 
دوبن ءاسک »  » ریز رد  دومن ، توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  تئیه  ربمایپ  یتقو  هک  دنراد  قافتا  ناراکدب  نابوخ و  زا  یمالسا  تما  مالـسلاهیلع :
لقف ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) دومرف دنوادخ  هلآ و  مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  زج 

وت اـب  هک  ره  يدومن  رکذ  ار  ناـهرب  هکنآ  زا  دـعب  : » ینعی [ . 232 ( ] مکـسفنأ انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبأ و  انءانبأ و  عدـن  اولاعت 
« انءانبأ  » لیوأت میناوخب » ار  هحفص 162 ] ناتیاهـسفن [  نامیاهـسفن و  ناتنانز و  نامنانز و  ناتنارـسپ و  نامنارـسپ و  دییایب  وگب  دنک  هلداجم 
ار نیـسح  نسح و  دـنوادخ  سپ   ) دنـشابیم مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  انـسفنأ »  » لیوأت همطاف و  انءاسن »  » لـیوأت و  نیـسح ، نسح و 
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تیم يارب  یبلـص  دنزرف  ندوب  اب  امـش  ارچ  منیبب  وگب  تنـسحا . نوراه : تسا .) هداد  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارـسپ 
نک وفع  نآ  تقیقح  فشک  هیآ و  نیا  لیوأت  زا  ارم  وا  لوسر  ادخ و  قح  هب  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  دیتسین ؟ لئاق  ثرا  تیم  يومع  يارب 

مظاک ماما  میامنیمن . توفع  یهد ، باوج  مدیسرپ  هچنآ  هک  يداد  هدعو  نم  هب  وت  نوراه : تسا . روتسم  املع  دزن  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
یسک يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  یتسه . ناما  رد  نوراه : نک . دیدجت  نم  يارب  ار  ناما  مالـسلاهیلع :
هکلب دومنن  ترجه  تشاد و  ترجه  رب  تردـق  بلطملادـبع  نب  سابع  میومع  دادـن و  رارق  ثرا  درکن  ترجه  دوب و  ترجه  رب  رداـق  هک 
راهظا سابع  تساوخ  هیدف  يو  يدازآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ و  رد  تراسا  هب  ردب  گنج  رد  ات  دنام  هکم  رد 

ریز ار  الط  يرادقم  هک  داد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لاعتم  رداق  يادخ  دزادرپب ، هیدف  ناونع  هب  درادن  يزیچ  هک  تشاد 
سابع رسمه  لضفلاما  هک  ار  اهالط  نآ  ات  داتسرف  ار  مالسلاهیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا . هدومن  نفد  كاخ 

یلع هب  ساـبع  هداد -  ربـخ  هنوـگ  نیا  نم  هب  لـیئربج  طـسوت  دـنوادخ  هک  داد  ربـخ  ساـبع  هب  و  دروآ -  نوریب  تـسنادیم  ار  نآ  ناـکم 
لوسر کنأ  دهـشأ  : » تفگ سابع  دروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  اهالط  نآ  ترـضح  داد و  ياهناشن  مالـسلاهیلع 

اریخ مکبولق  یف  هللا  ملعی  نا  : ) دومن یحو  ار  هیآ  نیا  ادـخ  تقو  نیا  رد  يدـناشن ، یتسدـگنت  رقف و  هب  ارم  مردارب  رـسپ  يا  نیملاعلا » بر 
هتفرگ امـش  زا  هک  نآ  زا  رتهب  دنادب  يریخ  ناتیاهلد  رد  ادخ  رگا  : » ینعی [ 233 ( ] مکل رفغی  مکنم و  هحفـص 163 ] ذخا [  امم  اریخ  مکتؤی 
ءیـش نم  مهتیالو  نم  مکل  ام  اورجاهی  مل  اونمآ و  نیذلا  و  : ) داتـسرف ار  هیآ  نیا  و  دیزرمآ .» دهاوخ  ار  امـش  داد و  دـهاوخ  امـش  هب  هدـش 

نا : ) دومرف سپس  دنیامن .» ترجه  ات  دنرادن  یگتسب  امـش  اب  دناهدرکن  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » ینعی [ . 234 ( ] اورجاهی یتح 
نیگهودنا دایز  نوراه  ماگنه  نیا  رد  دـییامن .» نانآ  يرای  دنتـساوخ  يرای  امـش  زا  رگا  و  [ » 235 ( ] رصنلا مکیلعف  نیدلا  یف  مکورـصنتسا 

سمخ لـها  هب  ار  شلاوـما  سمخ  هک  تسا  تهج  نـیا  زا  دوـشیم  ناـسنا  ریگنـماد  هـک  ییاـهنایز  دـییوگیم : امـش  نوراـه : دـیدرگ .
اجک زا  ار  نـیا  دـیآیم ، شیپ  يراـکهبت  ناـنز  نآ  هیحاـن  زا  تـسا و  تسرداـن  ناـنآ  جاودزا  دــندنبیم  نیباـک  هـک  یناـنز  دزادرپیمن و 
نایم ادخ  يدوز  هب  ییوگن و  يدحا  هب  ار  نآ  متسه  هدنز  هک  یتقو  ات  هک  طرش  نیا  هب  میوگیم  وت  هب  مالسلاهیلع : مظاک  ماما  دییوگیم ؟

: نوراه دناهدیتسرپن . ار  نآ  وت  زا  شیپ  نیطالس  زا  کی  چیه  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  دزادنایم . ییادج  دندرک  متس  ام  رب  هک  یناسک  ام و 
: نوراه هدشن . هدیسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مردپ  زا  نم و  زا  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  ام !؟ ناردپ  هن  هیماینب و  هن  رمع و  هن  رکبوبا و  هن 

وت تیب  لها  زا  یکی  ای  وت  هک  مدرک  ادـیپ  عالطا  رگا  نوراـه : هحفـص 164 ] دنگوس [ ! ادخ  هب  مالـسلاهیلع : مظاک  ماما  دنگوس !؟ ادخ  هب 
عطق هرظاـنم  اـج  نیمه  اـت  [ . 236  ] متفریذـپ مالـسلاهیلع : مظاـک  ماـما  مدرگیمرب . مداد  وت  هب  هک  یناـما  زا  دـناهدومن  ناـیب  ار  هلأـسم  نیا 

مدرکن . ادیپ  مدومن  هک  يدایز  يوجتسج  اب  ار  نآ  هیقب  ددرگیم و 

نوگانوگ تاعوضوم  رد  نوراه  اب  ترضح  هرظانم 

اما هدمآ  قباس  هرظانم  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  هدومن  لقن  نوراه  اب  ترـضح  زا  ار  ياهرظانم  [ 237 « ] جاجتحالا  » باتک رد  یـسربط  موحرم 
ام دیـشابیم و  بلاطوبا  دالوا  امـش  مینامدود . کی  زا  سابع  دالوا  ام  بلاطوبا و  دالوا  امـش  نوراه : میروآیم : هدشن  رکذ  اجنآ  رد  هچنآ 
ام رب  امش  ارچ  سپ  دنراد  يواسم  تبـسن  ترـضح  نآ  اب  دنتـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  ود  نآ  سابع و  دالوا 

: نوراه میشابیم . رتکیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ام  مالسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دیاهدش ؟ هداد  يرترب 
ردام کی  ردپ و  کی  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ردـپ  بلاطوبا  ادـخ و  لوسر  ردـپ  هللادـبع  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هنوگچ ؟

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ثراو  هک  دیراد  اعدا  امش  ارچ  نوراه : تسا . بلاطوبا  هللادبع و  ردام  زا  ریغ  شردام  سابع  امـش  ردپ  یلو  دنتـسه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شیپ  بلاطوبا  و  دنکیم ؟ يریگولج  ومع  رسپ  ندرب  ثرا  زا  ومع  هک  یتروص  رد  دیتسه  ملس  هلآ و 

رگا مالسلاامهیلع : رفعج  نب  یسوم  ترضح  هحفص 165 ] دوب [ . هدنز  ترضح  نآ  زا  دعب  ترضح  نآ  يومع  سابع  تفر و  ایند  زا  ملس 
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باوج یتسیاب  منکیمن  وفع  ار  وت  نوراـه : سرپب . یتساوخ  هچ  ره  رگید  لـئاسم  زا  اـمن و  وفع  هلأـسم  نیا  باوج  زا  ارم  ینادیم  حـالص 
: مالسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مداد . ناما  ار  وت  نوراه : هدب . ناما  نم  هب  سپ  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یهد .

ندوب اب  ومع  اما  هجوز ، جوز و  ردام و  ای  ردپ  رگم  دربیمن  ثرا  يرگید  رتخد ، ای  رـسپ  یبلـص  دنزرف  ندوب  اب  هدومرف : بلاطیبا  نب  یلع 
رمع و رکبوبا و  طقف  هدماین  نایم  هب  نخـس  یبلـص  دنزرف  ندوب  اب  ومع  ندرب  ثرا  زا  تنـس  نآرق و  رد  دربیمن ، ثرا  تیم  یبلـص  دـنزرف 

هراب نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تساهنآ و  دوخ  رظن  نیا  دربیم  ثرا  تسا و  ردپ  يهلزنم  هب  ومع  دناهتفگ : هیماونب 
رب ناـشیا  مکح  دـناهدومن و  لـمع  مالـسلاهیلع  یلع  لوق  هب  دروـم  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـهیقف  زا  تسا . هدیـسرن  تسد  هب  يربـخ 
هک تسا  یـسک  وا  تسا و  هدومن  لمع  مالـسلاهیلع  یلع  رظن  هب  هلأسم  نیا  رد  جارد  نب  حون  تسا . هیماینب  رمع و  رکبوبا و  مکح  فالخ 
يو فالخ  هک  یناسک  وا و  دیسر ، وت  هب  ربخ  دومن و  لمع  مالـسلاهیلع  یلع  رظن  قبط  يدومن و  راذگاو  وا  هب  ار  هرـصب  هفوک و  تیالو  وت 
نب حون  مکح  هک  دنداد  تداهـش  نانآ  يدومن و  راضحا  ار  همه  ضایع  نب  لیـضف  ینزام و  میهاربا  يروث و  نایفـس  دـننام  دـندادیم  رظن 

حون دننام  امـش  ارچ  یتفگ : دندوب  هداد  اوتف  حون  رظن  فالخ  رب  هک  یناسک  هب  وت  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  مکح  دـننام  هلأسم  نیا  رد  جارد 
يو مکح  هک  لیلد  نیا  هب  يدرک  ءاـضما  ار  حون  مکح  وت  میدیـسرت و  اـم  درک و  تأرج  حون  دنتـشاد : راـهظا  باوج  رد  دـیهدیمن ؟ اوتف 

: دومرف هک  دـناهدومن  تیاور  هحفـص 166 ] ملـس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هماـع  يامدـق  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  مـکح  دـننام 
نخـس نیا  و  اناضقأ » یلع   » هک دـناهدومن  لقن  زین  باطخ  نب  رمع  زا  تسا و  رتالاب  همه  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تواـضق  رد  یلع » مکاـضقأ  »

ریغ ثرا و  زا  لئاسم  همه  تواضق  رد  اریز  دناسریم  تافص  همه  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يرترب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب دنهد و  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  امـش  هک  دـیهدیم  هزاجا  هصاخ  هماع و  هب  ارچ  نوراه : تسا . لخاد  نآ 

شردپ هب  دنزرف  دیتسه و  مالسلاهیلع  یلع  نارسپ  امش  هک  یتروص  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارـسپ  يا  دنیوگب : امش 
دج ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیاهتفای و  شرورپ  يو  محر  رد  هک  هدوب  یفرظ  امش  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  دوشیم و  هداد  تبسن 

تبثم باوج  وا  هب  دـیامن  يراگتـساوخ  ار  وت  رتخد  ربماـیپ  رگا  نوراـه ! يا  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تسامـش . يرداـم 
نب یـسوم  ترـضح  منکیم . راختفا  شیرق  مجع و  برع و  رب  هکلب  مهدـن  تبثم  باوج  ارچ  هللا ! ناحبـس  نوراـه : یفنم ؟ اـی  داد  یهاوخ 

رد ترضح  نآ  جاودزا  هب  ار  مرتخد  نم  دیامنیمن و  يراگتساوخ  ارم  رتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  مالـسلاامهیلع : رفعج 
یسوم يا  تنسحا  نوراه : تسین . وت  ردپ  یلو  تسا  نم  ردپ  وا  اریز  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ارچ ؟ نوراه : مروآیمن .

مرح هب  هک  یهد  هزاـجا  تیومع  رـسپ  هب  هک  تسا  نیا  نم  تجاـح  نیتسخن  مالـسلاامهیلع : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  وگب . ار  تجئاوح 
هحفص 167 ] [ . ] 238  ] منک رکف  هراب  نیا  رد  ات  دشاب  نوراه : ددرگرب . شلایع  دزن  شدج و 

نسحلا نب  دمحم  اب  ترضح  هرظانم 

رد مرحم  هک  تسا  زیاج  ایآ  تفگ : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  هکم  رد  نوراه  روضح  رد  رابرد  ياملع  زا  نسحلا  نب  دمحم 
رد تسا  زیاج  ایآ  درک : ضرع  نسحلا  نب  دـمحم  تسین . زیاج  رایتخا  لاح  رد  راـک  نیا  دومرف : ترـضح  دـشاب ؟ نآ  يهیاـس  ریز  لـمحم 
وا هب  ترـضح  دومن . هرخـسم  دـیدنخ و  ترـضح  باوج  هب  نسحلا  نب  دـمحم  يرآ ! دومرف : ترـضح  دورب ؟ هار  هیاـس  ریز  راـیتخا  لاـح 
هک یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییامنیم ؟ هرخـسم  ینکیم و  بجعت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  دومرف :
اب ار  ماـکحا  سک  ره  دیجنـس ، مه  اـب  دومن و  ساـیق  رگیدـکی  هب  ناوتیمن  ار  ادـخ  ماـکحا  دـمحم  يا  تفریم ! هار  هیاـس  ریز  دوب  مرحم 

[ . 239  ] دناماو باوج  زا  نسحلا  نب  دمحم  تسا . هدیدرگ  فرحنم  هار  زا  دجنسب  مه  اب  دنک و  سایق  رگیدکی 

سابعینب رابرد  تاضقلا  یضاق  فسویوبا  اب  هرظانم 
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ضرع ترـضح  هب  تشادـن و  یباوج  دروم  نآ  رد  فسویوبا  دیـسرپ  فسویوبا  زا  ار  ياهلأـسم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
ترـضح هن ؟ ای  تسا  زیاج  مرحم  يارب  لـمحم  هیاـس  ریز  ندوب  تفگ : سرپب . دومرف : ترـضح  مسرپب . امـش  زا  ار  يزیچ  مهاوخیم  درک :

فسویوبا يرآ ! دومرف : ترضح  ددرگ ؟ دراو  نآ  رد  مرحم  تسا  زیاج  دندومن  بصن  همیخ  رگا  تفگ : فسویوبا  تسین . راوازس  دومرف :
؟ هن ای  دنکیم  اضق  ار  زامن  ییوگیم : هچ  ضئاح  نز  هرابرد  دومرف : ترـضح  همیخ ؟ يهیاس  لمحم و  يهیاس  نیب  تسا  یقرف  هچ  تفگ :

اـضق ار  زامن  دـنکیم و  اضق  ار  هزور  ارچ  دومرف : ترـضح  دـنکیم ! اضق  تفگ : هن ؟ ای  دـنکیم  اضق  ار  هزور  دومرف : ترـضح  هن ! تفگ :
هلأسم نیا  رد  دومرف : ترضح  تسا . هدیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هنوگ  نیا  تفگ : فسویوبا  هحفص 168 ] دنکیمن [ ؟

. يدربن شیپ  يراک  تفگ : فسویوبا  هب  دوب  رضاح  هک  یـسابع  يدهم  تسا . هدیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هنوگ  نیا  زین 
[ . 240  ] تسب ارم  ناهد  ناهرب  اب  تفگ : فسویوبا 

هفینحوبا اب  ترضح  يهرظانم 

زامن یسوم  ترسپ  مدید  تفگ : ترضح  هب  دمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  هفینحوبا  هدومن : لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀقث 
هک یسک  دنیوگیم  تنس  لها   ) دراد لاکشا  راک  نیا  دومنیمن و  یهن  ار  نانآ  یسوم  دنتـشذگیم و  وا  يور  لباقم  زا  مدرم  دناوخیم و 

نداد رارق  هعیش  تسا و  لطاب  شزامن  هنرگ  درذگن و  اجنآ  زا  یسک  ات  دراذگب  يزیچ  شدوخ  هدجس و  لحم  نایم  یتسیاب  دناوخیم  زامن 
هک یتقو  دـیایب . یـسوم  دـییوگب  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـنادیمن ) زاـمن  نـالطب  بجوم  ار  روبع  دـنادیم و  بحتـسم  ار  لـئاح 

دیدناوخیم زامن  امش  دیوگیم : هفینحوبا  دومرف : وا  هب  دیدرگ  بایفرش  شراوگرزب  ردپ  تمدخ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
نم هک  ییادخ  اریز  مدرکن  یهن  ار  نانآ  نم  مزیزع ! ردپ  يرآ  درک : ضرع  يدومنیمن ؟ یهن  ار  نانآ  دنتـشذگیم و  وت  لباقم  زا  مدرم  و 

زا ناـسنا  هب  اـم  [ 241 ( ] دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقأ  نحن  و  : ) هدوـمرف ادـخ  دوـب  رتکـیدزن  نـم  هـب  ناـشیا  زا  مدرازگیم  زاـمن  يو  يارب 
تناما هب  وت  دزن  رارسا  هک  یسک  يا  مرسپ  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  میرتکیدزن . تایح  گرهاش 

هحفص 169 ] [ . ] 242  ] تیادف مردام  ردپ و  هدش  هدرپس 

یسابع يدهم  اب  ترضح  هرظانم 

؟ تسا هدش  میرحت  نآرق  رد  رمخ  برش  ایآ  دیسرپ : مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  یـسابع  يدهم  هک  هدومن  لقن  نیطقی  نب  یلع  زا  و 
ترضح رمخ . برش  تمرح  هن  تسا  هدمآ  نآرق  رد  یهیزنت  یهن  دنیوگیم  دننکیمن ، هدافتسا  ار  رمخ  برـش  میرحت  نآرق  زا  مدرم  اریز 

رهظ ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق   ) يهیآ رد  دومرف : نآرق ؟ ياجک  رد  تفگ : يدهم  هدـش . هدرمـش  مارح  نآرق  رد  رمخ  برـش  دومرف :
هچنآ تسا و  راکـشآ  هچنآ  هدرک ، مارح  ار  تشز  ياـهراک  همه  نم  راـگدرورپ  وگب  [ » 243 ( ] قحلا ریغب  یغبلا  مثالا و  نطب و  اـم  اـهنم و 

راکدـب و نانز  هک  تسا  ییاهمچرپ  راکـشآ و  يانز  اهنم ) رهظ  ام   ) زا دارم  هدرک .») مارح  زین   ) ار قحان  هب  یـشکرس  هانگ و  تسا و  ناـهن 
هللا یلـص  ربمایپ  ندش  ثوعبم  زا  شیپ  مدرم  شور  اریز  تسا  ردپ  نز  اب  جاودزا  نطب ) ام   ) زا دارم  دندرکیم و  بصن  تیلهاج  رد  هشحاف 

جاودزا دوخ  ردپ  نز  اب  هدرم  نآ  رسپ  دنامیم  اج  هب  وا  زا  يرسمه  تفریم و  ایند  زا  يدرم  تقو  ره  هک  دوب  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا رگید  ییاج  رد  لجوزع  يادخ  و  تسا . رمخ  مثالا )  ) زا دارم  و  دومن . مارح  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دوبن ، وا  ردام  هک  یتروص  رد  درکیم 
رد وگب : دنسرپیم  رامق  بارش و  هب  عجار  وت  زا  [ » 244 ( ] سانلل عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولأسی  : ) هدومرف نآرق 
هک هنوگ  نامه  تسا  گرزب  ود  نآ  هانگ  رامق و  تسا و  رمخ  برـش  مثا »  » زا دارم  تسا .» مدرم  يارب  ییاهدوس  گرزب و  یهانگ  ود  نآ 
نب یلع  تسا . یمـشاه  ییاوتف  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نیطقی  نب  یلع  هب  یـسابع  يدـهم  هحفـص 170 ] تسا [ . هدومرف  یلاعت  يادخ 

يدهم دـیوگیم : دومنن . جراخ  تیب  لها  امـش  زا  ار  ملع  نیا  هک  ییادـخ  دـمح  یتفگ  تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : دـیوگیم : نیطقی 
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[ . 245  ] یتفگ تسار  یضفار  يا  تفگ : نم  هب  دیامن  لمحت  رگید  تسناوتن  یسابع 

هاتوک نانخس  راصق و  تاملک 

هک ناـمز  ره  [ . » 246 « ] هنم کلذ  فرعی  یتح  اریخ  دـحأب  نظی  نأ  دـحال  لحی  مل  قحلا  نم  بلغأ  روجلا  ناـک  اذا  : » مالـسلاهیلع لاـق  - 1
-2 دیامن .» نیقی  هکنیا  رگم  دشاب  هتشاد  تین  نسح  یسک  هب  تبسن  هک  تسین  اور  یسک  يارب  دشاب  هتـشاد  هبلغ  تسرد  ياهراتفر  رب  متس 

هللا یلا  نابرق  لفاونلا  ةالص  - » 3 تسا .» هقدـص  عون  نیرتهب  زا  ار  ناوتان  وت  ندومن  يرای  [ . » 247 « ] ۀقدصلا لضفأ  نم  فیعـضلل  کنوع  »
مایص ندبلا  ةاکز  ةاکز و  ءیش  لکل  - » 4 ینمؤم .» ره  يارب  تسادخ  هب  برقت  بجوم  یبحتـسم  ياهزامن  ندناوخ  [ . » 248 « ] نمؤم لکل 

[250 « ] جرفلا راظتنا  ۀفرعملا  دعب  ةدابعلا  لضفأ  - » 5 تسا .» یبحتسم  ياههزور  ندب  تاکز  تسا و  یتاکز  ار  يزیچ  ره  [ . » 249 « ] لفاونلا
هللا یلـص  یبنلا  یلع  ةالـصلا  هللا و  یلع  ءانثلا  لبق  اعد  نم  - » 6 تسا .» جرف  راظتنا  نید  عورف  لوصا و  تخانـش  زا  دـعب  تداـبع  نیرتهب  . »
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  ادخ و  يانث  زا  شیپ  هک  یسک  [ » هحفص 171 [ . ] 251 « ] رتو الب  مهسب  یمر  نمک  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و 
مهلا ةرثک  - » 7 دیامن .» باترپ  نامک  زا  نتفرگ  کمک  نودب  ار  ریت  هک  تسا  یـسک  دننام  دیامن  یتجاح  تساوخرد  ادخ  زا  ملـس  هلآ و  و 

هنع تلاز  فرـسأ  رذب و  نم  ۀمعنلا و  هیلع  تیقب  عنق  دـصتقا و  نم  - » 8 تسا .» ماگنهبان  يریپ  بجوم  دایز  هودـنا  [ . » 252 « ] مرهلا ثروی 
یگدـنز رد  هک  یـسک  دـنام و  دـهاوخ  یقاـب  وا  تمعن  دـیامن  تعاـنق  دـنک و  هـشیپ  يورهناـیم  یگدـنز  رد  هـک  یـسک  [ . » 253 « ] ۀمعنلا

رقفلا و نابلجی  بذکلا  ۀنایخلا و  قزرلا و  نابلجی  قدصلا  ۀنامالا و  ءادأ  - » 9 دوریم .» وا  تسد  زا  تمعن  دیامن  فارسا  دنک و  يورهدایز 
-10 دـنروآیم .» قاـفن  رقف و  ییوـگغورد  تناـیخ و  و  دـنیامنیم ، بـلج  ار  يزور  ییوگتــسار  تناـما و  ندـنادرگرب  [ . » 254 « ] قافنلا

نآ رگم  دـیامنیمن  زاـب  ار  نآ  هک  وا  ندرگ  رد  تسا  يریجنز  صخـش  هب  ناـسحا  [ . » 255 « ] رکـش وأ  ةافاکم  الا  هکفی  لـغ ال  فورعملا  »
دیامن يراتفردـب  شاینید  ردارب  اب  هک  یـسک  [ . » 256 « ] أدـب هسفنبف  اـهورکم  هیخأ  یلا  یتأ  نم  - » 11 درازگ .» ساپـس  ای  دـیامن و  ناربج 

[ . 257 « ] اعقوم ناسحالل  هدـنع  نکی  مل  اضـضم  ةءاسالل  دـجی  مل  نم  - » 12 هحفـص 172 ] تسا [ .» هدومن  زاغآ  ار  شدوخ  هب  يراتفردـب 
ۀسائرلا بلط  نم  کله و  هللا  یف  ملکت  نم  - » 13 دیامنیمن .» كرد  ار  یکین  ناسحا و  يهزم  هدیشچن  ار  يراتفردب  خلت  يهزم  هک  یسک  »

دـشاب تسایر  راتـساوخ  هک  یـسک  دوشیم و  كاله  دیوگب  نخـس  ادخ  تاذ  رد  هک  یـسک  [ . » 258 « ] کـله بجعلا  هلخد  نم  کـله و 
یلع ربـصلا  راوجلا  نسح  نکل  يذـالا و  فک  راوـجلا  نسح  سیل  - » 14 دوشیم .» كاله  دـشاب  نیبدوخ  هک  یـسک  ددرگیم و  كـاله 

لمحت ار  يو  ندـناسر  تیذا  رازآ و  هک  تسا  نآ  هکلب  یناـسرن  رازآ  ار  هیاـسمه  هک  تـسین  نـیا  يرادهیاـسمه  بوـخ  [ . » 259 « ] يذالا
هحفص 173 ] ییامن [ .»

رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  تداهش 

تداهش خیرات 

تداهش لاس 

لودـج رد  دولخلاتاـنج  بحاـص  ار  لوـق  نـیا  دناهتــشون . يرمق  يرجه  لاـس 168  یـضعب  تسا  فـالتخا  ترـضح  تداهـش  لاـس  رد 
باتک زا  یـسلجم  موحرم  [ 260  ] تسا هدوـمن  رکذ  ار  لاس 184  یماـما  يربط  و  هتفریذـپن . ار  نآ  دوخ  یلو  تسا  هدومن  لـقن  مهدراـهچ 
هدومن لقن  ار  لاس 186  رگید  یضعب  زا  و  [ . 261  ] دناهدومن رکذ  لاس 181  ار  ترضح  تداهش  یضعب  هک  هدومن  لقن  لوا  دیهش  سورد 
یـضعب ینیلک و  دیفم و  خیـش  راتخم  نیا  هک  تسا  هدش  عقاو  لاس 183  رد  راوگرزب  نآ  تداهـش  هک  تسا  نآ  روهـشم  اما  [ . 262  ] تسا

[ . 263  ] تسا رگید 
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تداهش هام 

هام نیا  مجنپ  یـضعب  و  [ 264  ] دناهدومن رکذ  روکذم  هام  مشـش  دیفم  خیـش  ینیلک و  خیـش  هدوب  بجر  هام  رد  قافتالاب  ترـضح  تداهش 
مجنپ تسیب و  ترضح  تداهش  خیرات  رد  رهشا  یلو  [ 266  ] دناهتفگ روکذم  هام  مراهچ  تسیب و  یضعب  هحفص 174 ] و [  [ 265  ] دناهتفگ

[ . 267  ] تسا بجر  هام 

هتفه مایا  زا  تداهش  زور 

مهدراهچ .) لودج   ) رصع تقو  یلوق  هب  تشاچ و  تقو  هعمج  زور  دسیونیم : دولخلاتانج  بحاص 

تداهش ببس 

دومرف . تلحر  ایند  راد  زا  مس  نآ  رثا  رد  دندومن و  مومسم  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  روتسد  هب  ار  ترضح  نآ 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  هشقن 

هراشا

: هدوب سابعلاینب  نیطالـس  زا  رفن  راهچ  تنطلـس  اب  ناـمزمه  لاـس و  جـنپ  یـس و  ترـضح  تماـما  تمدـم  هک  مدومن  رکذ  مود  شخب  رد 
نامز رد  رفن  راهچ  نیا  همه  هک  دـیآیم  تسد  هب  ذـخآم  زا  نیعمجا . مهیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه  یـسابع و  يداـه  يدـهم و  یقیناود ، روصنم 

دیسر . تداهش  هب  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  روتسد  هب  رمالا  رخآ  یلو  دناهدمآرب  ترضح  ندناسر  تداهش  هب  ددص  رد  دوخ  تنطلس 

ترضح لتق  يارب  روصنم  هشقن 

هب مالسلاهیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  دعب  روصنم  هک  هدش  رکذ  نآ  رد  مدومن ، لقن  یفاک  زا  ار  یتیاور  یقیناود  روصنم  راگزور  ثحب  رد 
شندرگ نک و  راضحا  ار  وا  هحفص 175 ] هدومن [  تیصو  یصاخ  صخش  هب  دمحم  نب  رفعج  رگا  تشون : هنیدم  یلاو  نامیلس  نب  دمحم 

تماما ملع  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یلو  دناسرب  لتق  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  دوب  نیا  روصنم  دوصقم  نزب . ار 
دوب . روصنم  دوخ  یکی  هک  دوب  هدومرف  تیصو  رفن  دنچ  هب  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  روصنم  هشقن 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  يارب  یسابع  يدهم  هشقن 

هب ار  ترضح  داد  روتسد  هبطحق  نب  دیمح  هب  یسابع  يدهم  هک  هدمآ  نآ  رد  هک  مدومن  رکذ  ار  یتیاور  یسابع  يدهم  نارود  ثحب  رد  و 
تشادرب . ترضح  لتق  زا  تسد  دید  هک  یباوخ  رثا  رد  یلو  دناسرب  تداهش 

ترضح نتشک  رب  یسابع  يداه  میمصت 

رد ای  دید  هک  یباوخ  رثا  رد  یلو  دناسرب  تداهش  هب  ار  ترضح  تشاد  میمصت  نوعلم  نآ  هک  مدومن  رکذ  یسابع  يداه  نامز  ثحب  رد  و 
دیشک . ترضح  لتق  زا  تسد  رابرد  یضاق  فسویوبا  تطاسو  رثا 

ترضح ندناسر  تداهش  هب  يارب  نوراه  ررکم  ياههشقن 
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ترضح ندناسر  تداهش  هب  يارب  نوراه  ررکم  ياههشقن 

هراشا

تـسکش اب  راب  ره  اما  دوب  ترـضح  لتق  ددـص  رد  فلتخم  ياههشقن  اب  راب  نیدـنچ  هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه  هک  ددرگیم  هدافتـسا  ذـخآم  زا 
میامنیم : رکذ  ار  نیعل  نآ  موش  ياههشقن  زا  یخرب  نونکا  درک . مومسم  ار  ترضح  رمالا  رخآ  ات  دشیم  هجاوم 

ترضح نتشک  يارب  یعمج  نداد  نیرمت 

رفعج نب  یسوم  هک  یتقو  دادیم  روتسد  دوخ  نامداخ  هب  نوراه  هک  هدومن  لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
یتقو یلو  دـندمآیمرب  راک  نیا  ددـص  رد  نانآ  دـنناسرب  لـتق  هب  ار  راوگرزب  نآ  دوشیم  جراـخ  وا  هحفص 176 ] دزن [  زا  مالـسلاامهیلع 

تروص نیدـب  یتدـم  دـندادیمن . ماـجنا  يراـک  دـشیم و  ضراـع  ناـنآ  رب  سرت  تفرگیم و  ار  اـهنآ  وا ، تبیه  دـندیدیم  ار  ترـضح 
بارـش كرت  يرزخ و  نازابرـس  هک  یتـقو  دـنتخاس  باـنج  نآ  لیامـش  لکـش و  هـب  بوـچ  زا  ياهمـسجم  داد  روتـسد  نوراـه  تشذـگ 
نیرمت لکش  نیا  هب  ار  نانآ  یتدم  دنربب  رـس  ار  نآ  هحلـسا  اب  دنوش و  روهلمح  همـسجم  نآ  هب  درکیم  رما  دندشیم  تسم  دندروخیم و 

داتفا ترضح  هب  نانآ  مشچ  هک  یماگنه  دور  نوریب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  داد  روتـسد  دندوب  هدش  تسم  هک  اهزور  زا  يزور  داد 
نانآ دصق  زا  راوگرزب  نآ  دننک ! ادج  يو  ندب  زا  رس  دنیامن و  هلمح  ترضح  هب  دنتساوخ  دندرکیم  هلمح  همسجم  نآ  هب  هک  هنوگنامه 

دندیـسوب و دـنداتفا و  ترـضح  ياپ  رب  دـندنکفا و  ار  دوخ  ياههحلـسا  ناشیا  تفگ ! نخـس  نانآ  اب  یکرت  يرزخ و  نابز  هب  دـش و  ربخاب 
دیـسرپ اهنآ  زا  ار  نایرج  مجرتم  دیـسر . تشاد  انکـس  نآ  رد  هک  یلزنم  هب  ات  دـندرک  هقردـب  ار  ترـضح  دـندومن و  حاحلا  زجع و  راـهظا 

ناراب هک  یتقو  دـهدیم و  یتشآ  مه  اب  ار  ام  دـنکیم و  تواـضق  اـم  ناـیم  دروآیم و  فیرـشت  اـم  دزن  لاـس  ره  درم  نیا  دنتـشاد : راـهظا 
نامیپ اهنآ  اب  نوراه  میربیم . هانپ  يو  هب  يراتفرگ  تقو  رد  درابیم و  ناراب  میهدیم ، رارق  ادخ  شیوخ و  نایم  هطـساو  ار  وا  ام  درابیمن 

[ . 268  ] دهدن نانآ  هب  يراک  نینچ  روتسد  رگید  هک  تسب 

دناسر لتق  هب  ار  ماما  داد  تیرومأم  قیشر  شمالغ  هب 

هب ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  داد  روتـسد  نم  هب  نوراه  هک  دیامنیم  لقن  نوراه  مالغ  قیـشر  زا  دنـس  رکذ  اب  یماما  يربط  موحرم 
بت دـیدرگ و  ییاهدژا  داد  تکرح  ار  نآ  تشاد  تسد  رد  ییاصع  مناسر  لتق  هب  ار  وا  ات  متفر  ترـضح  هحفص 177 ] دزن [  مناسرب  لتق 

ار ترـضح  نم  میامن و  دازآ  ار  ترـضح  هک  دهد  روتـسد  نم  هب  دش  روبجم  ات  دیبسچ  نیعل  نآ  ندرگ  هب  اهدژا  دـش و  ضراع  نوراه  رب 
[ . 269  ] مدرک دازآ 

داتسرف ترضح  نتشک  يارب  دولآرهز  بطر 

سپس دندروآ  بطر  وا  يارب  داد  روتسد  سپس  درک  رکف  ترضح  ندناسر  تداهـش  هب  هرابرد  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  هک  دیامنیم  لقن  وا  و 
نزوس هب  ار  نآ  سپس  دیدرگ  نآ  بذج  مس  هک  یتدم  ات  تشاذگ  مس  رد  ار  خن  هاگنآ  تشاذگ  نآ  رد  بطر  هناد  تسیب  دیبلط و  یفرظ 
سپس دیدرگ ! مومسم  بطر  نآ  ات  درک  لخاد  بطر  هناد  نآ  رد  راب  نیدنچ  ار  مومـسم  خن  نآ  تشادرب و  بطر  هناد  کی  درک و  لخاد 
غیرد تسا  هدروخ  بطر  نیا  زا  نوراه  وگب : وا  هب  ربب و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  ار  نیا  تفگ : داد و  یمداـخ  هب  ار  فرظ  نآ 

ار اهنیا  همه  تسا  هدرک  باختنا  وت  يارب  دوخ  تسد  اب  ار  اهنیا  يروخب  ار  اهنآ  همه  هک  دهدیم  دنگوس  ار  وت  يروخن و  نآ  زا  وت  تشاد 
نآ اب  تساوخ و  لخن  ياهراخ  زا  یبوچ  ترضح  درک  غالبا  ار  نوراه  ماغیپ  درب و  ترـضح  دزن  ار  اهبطر  مداخ  هدن ! یـسک  هب  روخب و 
رد هک  تشاد  يدایز  هقالع  نآ  هب  هک  تشاد  یگس  نوراه  درکیم ! هاگن  ترـضح  هب  مداخ  نآ  دومنیم و  لیم  تشادیمرب و  ار  اهبطر 
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اجنآ هب  ار  دوخ  دوب  شندرگ  رد  هرقن  الط و  ياهریجنز  هک  گس  نآ  ناهگان  تشادن  تسود  نآ  هزادـنا  هب  ار  يزیچ  چـیه  تکلمم  مامت 
دروخ و ار  بطر  نآ  گـس  تخادـنا  نآ  وـلج  ار  مومـسم  بطر  هناد  نآ  ترـضح  هحفـص 178 ] دمآ [  مالـسلاهیلع  ماما  رانک  دـیناسر و 

تـشادرب ار  فرظ  مداخ  دومن و  لیم  ار  اهبطر  یقاب  ترـضح  هاگ  نآ  دش  هراپ  هراپ  داتفا و  نیمز  يور  رب  ندرک و  وعوع  هب  درک  عورش 
زا يدـب  لاح  تفگ : داد ؟ تسد  وا  هب  یلاح  هچ  تفگ  يرآ ! تفگ : دروخ ؟ ار  اهبطر  همه  دیـسرپ : وا  زا  نوراه  تشگرب  نوراه  دزن  و 

راضحا و ار  مداخ  هداتفا  نیمز  يور  هراپ  هراپ  هک  دید  ار  نآ  دمآ و  دش . تحاران  یلیخ  دیـسر  نوراه  هب  گس  تکاله  نایرج  مدیدن . وا 
لقن ار  نایرج  مامت  مداخ  مشکیم ، ار  وت  هنرگ  وگب و  نم  هب  تقادـص  اب  ار  اهبطر  نایرج  تفگ : مداخ  هب  درک و  ایهم  زین  مادـعا  هلیـسو 
دوخ گس  میداد و  تسد  زا  ار  اهمس  میدناروخ و  وا  هب  ار  اهبطر  نیرتهب  هکنیا  زج  دیـسرن  ام  هب  يدوس  یـسوم  زا  تفگ : نوراه  درک !

[ . 270  ] میتشک ار 

دنروخب ار  وا  ات  داتسرف  اههدنرد  دزن  ار  ترضح 

ات داتسرف  هدنرد  تاناویح  دزن  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه  هک  هدومن  لقن  دعس  نب  میهاربا  زا  دنس  رکذ  اب  و 
راوگرزب نآ  هب  نوراه  رش  زا  دندرکیم و  اعد  يو  يارب  تماما  ناونع  اب  دندوب و  مار  ترـضح  ربارب  رد  تاناویح  نآ  دنردب . ار  ترـضح 

[271  ] ددرگ مدرم  نم و  يراتفرگ  بجوم  مسرتیم  تفگ : دنیامن و  دازآ  ار  ترضح  داد  روتسد  دیسر  نوراه  هب  ربخ  نیا  دندربیم . هانپ 
. 

اههدرب هلیسو  هب  ترضح  لتق  هشقن 

نب یسوم  ترـضح  تساوخیم  نوراه  یتقو  هک  هحفـص 179 ] دـیامنیم [  لقن  بیـسم  زا  نیقیلاراونأقراشم »  » باتک زا  ینارحب  موحرم 
ار ادـخ  هک  دـینک  ادـیپ  ار  یهورگ  نم  يارب  تشوـن : تـکلمم  فارطا  رد  دوـخ  نارازگراـک  هـب  دـناسرب  لـتق  هـب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج 
دشیم و هتفگ  ناگدرب ) « ) هدبع  » نانآ هب  هک  دنتفای  دوب  هدرک  شرافـس  هک  تیـصوصخ  نامه  اب  ار  رفن  هاجنپ  مراد ! یمهم  راک  دنـسانشن ،
كاشوپ و ناوارف و  لاوما  درک  رما  سپس  دنداد  ياج  هناخزپشآ  رانک  یلزنم  رد  ار  اهنآ  داد  روتـسد  نوراه  دنداتـسرف  نوراه  دزن  ار  نانآ 

يادـخ دیـسرپ : درک و  راضحا  ار  ناشیا  نآ  زا  سپ  دـنداد ! رارق  نانآ  رایتخا  رد  ناتمدـخشیپ  اهیندیـشون و  اهاذـغ و  عاونا  تارهاوج و 
مجرتم هب  سپـس  دـنداد  تعلخ  اهنآ  هب  داد  روتـسد  میاهدینـشن . ار  هملک  نیا  نونکات  میـسانشیمن و  ار  ییادـخ  ام  دـنتفگ : تسیک ؟ اـمش 

هب ار  اهریـشمش  تشاد ! تراظن  نانآ  رب  ییاج  زا  نوراه  دوخ  دـینک . هراپ  هراپ  ار  وا  هلمح و  وا  رب  مراد  ینمـشد  قاـطا  نیا  رد  نم  تفگ :
ربارب رد  دـنتخادنا و  ار  اهریـشمش  دـندید  ار  ترـضح  هک  یتـقو  دـندش  دراو  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رب  هتفرگ و  تسد 

وگ تفگ و  هب  نانآ  اب  ناشدوخ  نابز  اب  دیشک و  ناشیا  رس  رب  تمحرم  تسد  دومن و  شزاون  ار  نانآ  ترضح  دنداتفا  هدجس  هب  ترـضح 
رد درک . نوریب  ار  اهنآ  مجرتم  نک  نوریب  ار  نانآ  تفگ : مجرتم  هب  دـمآ  شوه  هب  یتقو  درک  شغ  نایرج  نیا  ندـید  زا  نوراه  تخادرپ .

دنتـشادرب و دوب  هداد  نانآ  هب  هک  یلاوما  دندمآ و  نوریب  ارقهق  تروص  هب  دندومنیمن و  تشپ  ترـضح  هب  مارتحا  يارب  نتفر  نوریب  تقو 
تـسا هدومن  لقن  يربکلاۀـیادهلا »  » باتک زا  رتلصفم  رگید  ییاـج  رد  ار  ناـیرج  نیمه  دـننام  [ . 272  ] دـنتفر هدـش و  راوس  اهبکرم  رب 

هحفص 180 ] [ . ] 273]

ترضح ندناسر  تداهش  هب  يهوحن 

هراشا
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تداهش یگنوگچ  دناسر . تداهش  هب  درک و  مومسم  ار  ترضح  لاس 183  رد  ات  دوب  ترضح  لتق  ددص  رد  هتـسویپ  هیلع  هللا  ۀنعل  نوراه 
مظاک ماـما  تداهـش  خـیرات  هب  ذـخأم  نیرتکـیدزن  میزادرپیم . عوضوم  نآ  هب  نونکا  هک  هدـش  لـقن  فـالتخا  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح 
رفعج نب  یسوم  نوراه  هک : تسا  هدمآ  طقف  هدشن ، لقن  ترضح  تداهش  تیفیک  نآ  رد  یلو  تسا  ینیلک  مالسالا  ۀقث  یفاک  مالسلاهیلع 

خیرات اب  ینیلک  موحرم  تشذـگرد  هلـصاف  [ . 274  ] تفر ایند  زا  يو  نادـنز  رد  درک و  ینادـنز  کـهاش  نب  يدنـس  دزن  ار  مالـسلاامهیلع 
لاس 381 يو  تاـفو  دـشابیم  قودـص  خیـش  بتک  ذـخآم  نیرتربتعم  نیرتکـیدزن و  یفاـک  زا  دـعب  تسا . لاـس  ترـضح 145  تداهش 

ترـضح تداهـش  تیفیک  اب  طاـبترا  رد  وا  بتک  رد  تسا  لاـس  ترـضح 198  تداهـش  خیرات  اب  وا  تشذگرد  هلـصاف  نیاربانب  دشابیم 
لقن یلاما »  » باتک و  مالـسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باـتک زا  یـسلجم  موحرم  - 1 میامنیم : رکذ  ار  اهنآ  هک  تسا  هدـمآ  لـقن  نیدـنچ 
بـش ره  دوب  ینادنز  يو  دزن  يزور  دنچ  دندرک  لقتنم  یکمرب  ییحی  نب  لضف  نادـنز  هب  عیبر  نب  لضف  نادـنز  زا  ار  ترـضح  هک  هدومن 

زا طقف  ترضح  نآ  دنروایب و  اذغ  ترضح  يارب  رگید  ییاج  زا  تشاذگیمن  داتسرفیم و  ترضح  تمدخ  ماعط  ياهرفس  عیبر  نب  لضف 
یکمرب ییحی  نب  لضف  بناج  زا  اذغ  هرفـس  مراهچ  بش  تشذـگ  هنوگ  نیدـب  راک  زور  هس  ات  دومرفیم  لیم  اذـغ  عیبر  نب  لضف  يهرفس 

نیا زا  شیپ  رگا  یهاگآ  وت  اراگدرورپ  تفگ : درک و  الاب  نامـسآ  هب  ار  كرابم  هحفص 181 ] تسد [  بانج  نآ  دندروآ ، ترضح  يارب 
ترضح دزن  یبیبط  دعب  زور  دیدرگ . ضیرم  دومن و  لوانت  اذغ  هرفـس  نآ  زا  مدوب ! هدومن  کمک  دوخ  لتق  هب  مدروخیم  ار  اذغ  نیا  زور 
ترضح درک  رارصا  بیبط  دادن  باوج  ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  تلاح  دیـسرپ : ترـضح  زا  بیبط  نآ  دسرپب  يو  يرامیب  زا  ات  دنداتـسرف 

فک گـنر  رییغت  نیا  و  تسا ، نیا  نم  يراـمیب  ببـس  دومرف : دوب و  زبـس  شگنر  نآ  طـسو  هک  داد  ناـشن  بیبـط  هب  ار  دوخ  تسد  فک 
وا دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نانآ  هب  دمآ و  نوریب  ترضح  تمدخ  زا  بیبط  دناهدرک . مومسم  ار  ترضح  هک  دوب  نآ  لیلد  يزبس  هب  تسد 
هک دوشیم  هدافتـسا  لقن  نیا  زا  [ . 275  ] دومرف تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـیاهدرک . ياهلماعم  هچ  وا  اب  هک  دـنادیم  نم  زا  رتهب 
هک هدومن  لقن  راشب  نب  دـمحم  نب  نسح  زا  دنـس  رکذ  اب  باتک  ود  نامه  زا  - 2 تسا . هدرک  مومسم  ار  ترـضح  یکمرب  ییحی  نب  لضف 

، میدوب ریخ  یعامتجا و  تهاجو  ياراد  رفن و  داتـشه  هک  ار  ام  زا  ياهدـع  کهاش  نب  يدنـس  هک : هدرک  لـقن  وا  يارب  هماـع  زا  هقث  يدرم 
رازآ وا  هب  ایآ  دینک . هاگن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  مدرم ! يا  تفگ : درک و  لخاد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رب  درک و  عمج 
لزنم نیا  دـینیبب  دـنیوگیم ! نخـس  ناوارف  هراـب  نیا  رد  هدـش و  یئوس  دـصق  يو  هب  تبـسن  هک  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  هدیـسر !؟ یتـیذا  و 

انب اهنت  درادن ! يدب  دـصق  يو  هب  تبـسن  نوراه  دوشیمن ، هتفرگ  تخـس  وا  رب  تسا  شیاسآ  هافر و  رد  تسوا ، شرف  نیا  وا و  ینوکـسم 
هحفـص دیـسرپب [ ! وا  زا  تسوا  رایتخا  رد  یگدـنز  لئاسو  همه  دـشابیم  تسردـنت  تسا و  هافر  رد  وا  دـیرگنب  دـیامن  هرظانم  يو  اب  دراد 

اب هک  مهدیم  ربخ  امش  هب  یلو  تسا  هنوگنامه  دیوگیم  هچنآ  هافر  یگدنز و  لیاسو  اب  طابترا  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  [ 182
هقث درم  نآ  موریم . اـیند  زا  ادرف  سپ  دوـشیم و  زبـس  مندـب  گـنر  ادرف  هک  تسا  نیا  شتمـالع  دـناهدرک و  مومـسم  ارم  اـمرخ  هـناد  هـن 

اضرلارابخانویع  » باتک زا  و  - 3 [ . 276  ] دیزرلیم دیب  دننام  داتفا و  هشعر  هب  شندـب  مدـید  مدرک  رظن  کهاش  نب  يدنـس  هب  دـیوگیم :
دازآ ار  ترضح  نآ  سپس  درک  ینادنز  دادغب  رد  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نوراه  راب  کی  هک : هدومن  لقن  مالـسلاهیلع »

تفرگیم و تخـس  وا  رب  درک و  ینادـنز  ار  ترـضح  يدنـس  درپس . هیلع  هللا  ۀـنعل  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  ترـضح  نآ ، زا  سپ  تخاس 
ترضح داد و  ماجنا  ار  راک  نآ  يدنس  دناروخب . ترضح  هب  هوحن  ره  هب  ار  نآ  داد  روتسد  داتسرف و  يدنس  دزن  بطر  رد  ار  یمس  نوراه 

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  نوراه  تنطلـس  زا  لاس  هدزناپ  تشذـگ  زا  دـعب  هک  هدومن  لـقن  باـتک  ناـمه  زا  و  - 4 [ . 277  ] تفر اـیند  زا 
عقاو بیسملاراد »  » هب فورعم  نادنز  رد  ار  ترضح  نآ  نوراه  رما  هب  کهاش  نب  يدنس  دیسر  تداهش  هب  امومسم  هللا  یلو  مالسلاامهیلع 

نب يدنس  تسد  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  هدومن  لقن  باتک  نامه  زا  و  - 5 [ . 278  ] درک مومـسم  ۀفوکلا » باب   » رد
هدافتـسا لوا -  تیاور  زا  ریغ  مدوـمن -  لـقن  قودـص  موـحرم  ياـهباتک  زا  هـچنآ  زا  [ . 279  ] دیـسر تداهـش  هب  هیلع  هللا  ۀـنعل  کهاش 

هحفص 183 ] دیسر [ . تداهش  هب  مس  نامه  رثا  رد  درک و  مومسم  ار  ترضح  کهاش  نب  يدنس  هک  ددرگیم 
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یسوط خیش  دیفم و  خیش  تیاور 

دناهدومن لقن  لیصفت  وحن  هب  نآ  تامدقم  اب  ار  ترضح  تداهش  نایرج  ۀبیغلا »  » باتک رد  یسوط  خیـش  و  داشرالا »  » باتک رد  دیفم  خیش 
ترابع زا  یتمـسق  میامنیم . همجرت  ار  دیفم  خیـش  موحرم  ترابع  دوشیم ، هدید  یفالتخا  كدنا  تسا و  مه  دـننام  راوگرزب  ود  نآ  لقن 

ناونع هب  نوراه  لاس 179  رد  مروآیم : ار  تیاور  هیقب  اجنیا  رد  مدرک و  رکذ  نوراه  راـگزور  یـسررب  رد  مود  شخب  رد  ار  دـیفم  خـیش 
. درک هرـصب  هناور  ریگتـسد و  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفر و  هنیدم  هب  ادتبا  دمآ و  نوریب  دادغب  زا  جـح  لامعا  ماجنا 

تفریذـپن یـسیع  دـناسرب  لتق  هب  ار  باـنج  نآ  تساوخ  يو  زا  نوراـه  دوب . روصنم  نب  رفعج  نب  یـسیع  نادـنز  رد  ترـضح  نآ  یتدـم 
لتق هب  ار  ترـضح  تساوخ  زین  عیبر  نب  لضف  زا  دـندرک . ینادـنز  عیبر  نب  لـضف  دزن  لـقتنم و  دادـغب  هب  ار  ترـضح  داد  روتـسد  نوراـه 

نب لضف  دـنزاس . لقتنم  یکمرب  ییحی  نب  لضف  نادـنز  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  داد  روتـسد  درکن . لمع  نوراـه  روتـسد  هب  مه  وا  دـناسرب ،
نآ نوراه  داد ! رارق  هافر  رد  ار  وا  هکلب  تفرگیمن  تخـس  ترـضح  رب  درک و  ینادـنز  شلزنم  ياـهقاطا  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  ییحی 

رفعج نب  یـسوم  اـب  شراـتفر  اـب  طاـبترا  رد  ار  وا  تشون و  ییحی  نب  لـضف  هب  ياهماـن  دیـسر ، وا  هب  ربخ  دربیم ، رـس  هب  هقر »  » رد اـهزور 
تفشآرب و نوراه  درکن ! راک  نآ  هب  مادقا  تفریذپن و  لضف  دناسرب ، لتق  هب  ار  ترـضح  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  شنزرـس  مالـسلاامهیلع 

هلیـسو اب  تفگ : داد و  رورـسم  هب  کهاش و  نب  يدنـس  هب  يرگید  دـمحم و  نب  سابع  هب  یکی  تشون . همان  ود  دـیبلط و  ار  مداخ  رورـسم 
شیاسآ هاـفر و  رد  ار  وا  رگا  يوریم  مالـسلاامهیلع  رفعج  هحفـص 184 ] نب [  یـسوم  دزن  هب  دورو  ضحم  هب  يوریم و  دادغب  هب  وردـنت 

کهاش نب  يدنـس  هب  ار  رگید  يهمان  دنک و  لمع  ماهتـشون  نآ  رد  هچنآ  هب  ییوگیم  وا  هب  یهدیم و  دمحم  نب  سابع  هب  ارم  همان  يدید 
لزنم هب  دـمآ و  دادـغب  هب  رورـسم  نک . تعاطا  دـمحم  نب  سابع  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  دوب  هتـشون  يدنـس  هب  هک  ياهمان  رد  و  یهدیم ،

ترـضح عـضو  دـید  تفر  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  اروـف  دراد  یتیرومأـم  هچ  هک  تـسنادیمن  یـسک  تـفر  ییحی  نـب  لـضف 
نانآ هب  ار  نوراه  ياههمان  تفر و  کهاش  نب  يدنـس  دمحم و  نب  سابع  دزن  باتـش  اب  دناهدرک . شرازگ  نوراه  هب  هک  تسا  هنوگنامه 
دوب بارطـضا  فوخ و  رد  هک  یلاح  رد  هدرک و  بلج  ار  ییحی  نب  لضف  دمحم  نب  سابع  نارومأم  هک  دندش  هجوتم  مدرم  هلـصافالب  داد 

نب يدنـس  هدرک و  هنهرب  ار  لـضف  درک  رما  دـندروآ و  هیبنت  يهبوچ  قالـش و  داد  روتـسد  ساـبع  دـندروآ . دـمحم  نب  ساـبع  دزن  ار  يو 
زا دمآ و  نوریب  دمحم  نب  سابع  دزن  زا  هتفـشآ  لاح  نوگرگد و  گنر  اب  لضف  دز . هنایزات  دص  وا  هب  دمحم  نب  سابع  يور  ولج  کهاش 
داد روتسد  نوراه  درک . هاگآ  شیوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  ار  وا  تشون و  نوراه  هب  ياهمان  رورـسم  درکیم . مالـس  مدرم  هب  پچ  تسار و 

دندش عمج  مدرم  هک  یتقو  تسشن . یمومع  سلجم  رد  دوخ  دنراپسب و  کهاش  نب  يدنس  هب  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
ار وا  هک  تسا  نیا  نم  يأر  هدرکن  تعاـطا  نم  زا  هدومن و  یچیپرـس  نم  روتـسد  زا  ییحی  نب  لـضف  مدرم ! يا  تفگ : درک و  ناـنآ  هب  ور 
رب اروف  دیسر . لضف  ردپ  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هب  نایرج  نیا  دش . دنلب  لضف  نعل  هب  تیعمج  يادص  دینک ! نعل  ار  وا  زین  امـش  منک  نعل 

هجوتم نوراه  هکنیا  نودب  هحفص 185 ] تفر و [  نوراه  دزن  دنوش  دراو  نآ  زا  يداع  مدرم  دوبن  فراعتم  هک  يرد  زا  دش و  راوس  بکرم 
ناوج لضف  تفگ : سرت  تلاح  اب  سپـس  هد ، ارف  شوگ  نم  نخـس  هب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : وا  هب  تفر و  يو  دزن  هب  رـس  تشپ  زا  دوش 
نامرف زا  ییحی  نب  لضف  انامه  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دـش و  لاحـشوخ  نوراه  مهدیم ! ماـجنا  یهاوخیم  ار  هچنآ  نم  ماـخ ، تسا و 

تـسود ام  دـنتفگ : مدرم  دـیرادب ! تسود  ار  وا  تشگزاـب  نم  يوس  هب  درک و  هبوت  دوخ  راـک  زا  یلو  مدرک  نعل  ار  وا  درک  یچیپرـس  نم 
اب دلاخ  نب  ییحی  میرادیم . تسود  ار  لضف  يرادب ! نمشد  ار  وا  وت  هک  میتسه  یسک  نمشد  يرادب و  تسود  ار  وا  وت  هک  میتسه  یـسک 

ندرک هار  هب  ور  يارب  هک  درک  دوـمناو  ییحی  یلو  تفگیم ، يزیچ  یـسک  ره  داـتفا  ناـیم  رد  ادـص  رـس و  دـمآ . دادـغب  هب  هقر  زا  باـتش 
درک و راضحا  ار  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنـس  سپـس  تخادرپ  اهراک  نآ  ماجنا  هب  يزور  دنچ  هدمآ . نارازگراک  تکلمم و  ياهراک 

دزن درک و  بطر  رد  دـنیوگ  اذـغ و  رد  ار  یمـس  نوعلم  يدنـس  دـناسرب . لتق  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  داد  روتـسد 
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هب امومـسم  موس  زور  دوب و  رامیب  زور  هس  تسا . هدـش  مومـسم  هک  دومن  ساـسحا  هلـصافالب  دروخ  اذـغ  نآ  زا  ترـضح  دروآ . ترـضح 
[ . 280  ] دیسر تداهش 

تازجعملانویع باتک  تیاور 

ترـضح دزن  ار  مومـسم  یبطر  فرظ  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنـس  هک  هدومن  لقن  تازجعملانویع »  » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
هس ار  لودع  اهیـضاق و  يدنـس  سپـس  دش ! لصاح  وت  دوصقم  دومرف : ترـضح  روخب ! رتشیب  تفگ : يدنـس  دروخ  نآ  زا  هناد  هد  دروآ .

رفعج نب  یـسوم  دـنیوگیم : مدرم  تفگ : دروآ و  ناـنآ  دزن  ار  راوـگرزب  نآ  درک و  عـمج  ترـضح  هحفـص 186 ] تاـفو [  زا  شیپ  زور 
دیشاب دهاش  دومرف : دومن و  نانآ  هب  ور  ترضح  تسا ! ضیرم  هن  هدیسر و  وا  هب  یبیـسآ  هن  دینیبب  تسا ، یتخـس  راشف و  رد  مالـسلاامهیلع 

گنر زور  نیا  رخآ  رد  دناهدرک . مومسم  ارم  یلو  مشابیم  تسردنت  رهاظ  رد  هک  دیهد  تداهش  دناهدرک ، مومـسم  ارم  تسا  زور  هس  هک 
هدومرف هک  هنوگنامه  مدرگیم ، لئان  مراگدرورپ  تاقالم  هب  دوشیم و  دیفـس  موس  زور  درز و  دعب  زور  دوشیم و  زمرق  تدـش  هب  مندـب 
تداهـش هب  مس  ندـناروخ  اـب  ار  ترـضح  هک  تسا  قـفتم  تشذـگ  هـک  ییاـهلقن  هـمه  [ . 281  ] دوـمرف تـلحر  موـس  زور  رخآ  رد  دوـب 

دنداد راشف  دندیچیپ و  یـشرف  رد  ار  ترـضح  هدش : هتفگ  هک  هدومن  لقن  بلاطلاةدمع »  » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم  یلو  دناهدناسر 
[ . 282  ] دیسر تداهش  هب  ات 

؟ دوب ترضح  دزن  یصخش  هچ  تداهش  تقو  رد 

نآ نامالغ  زا  یکی  دومن  تساوخرد  هیلع  هللا  ۀنعل  کهاش  نب  يدنـس  زا  ترـضح  نآ  تداهـش ، تقو  هک  هدومن  لقن  دیفم  خیـش  موحرم 
ددرگ رادهدـهع  ار  باـنج  نآ  ندومن  نفک  لـسغ و  ددرگ و  رـضاح  يو  دزن  دربیم  رـس  هب  دادـغب  رد  دوب و  هنیدـم  لـها  زا  هک  راوگرزب 

هک دهد  هزاجا  مدومن  تساوخرد  ترضح  زا  هک  هدومن  لقن  نوعلم  کهاش  نب  يدنس  دوخ  زا  و  تفریذپ . ار  ترضح  تساوخرد  يدنس 
نامتـسخن و جـح  هنیزه  نامنانز و  رهم  هک  میـشابیم  یتیب  لها  زا  ام  دومرف : تفریذـپن و  ار  نم  ياضاقت  ترـضح  منک . نفک  ار  وا  مدوخ 
لسغ و رادهدـهع  ممـالغ  نـالف  مهاوخیم  تسا  دوجوم  نم  دزن  منفک  دـشابیم . ناـمدوخ  هزیکاـپ  صلاـخ و  لاوما  زا  ناـمناگدرم  نفک 
دهد و لسغ  وا  زا  دعب  ماما  یتسیاب  ار  ماما  هک  تسا  نیا  نیتسار  نایعیـش  هملـسم  دئاقع  زا  یکی  هحفص 187 ] [ . ] 283  ] ددرگ نم  زیهجت 

زیهجت ار  رگید  ماما  ماما ، عقاو  رد  تسا و  رما  رهاـظ  ددرگ  رادهدـهع  رگید  یـسک  رگا  درازگب و  زاـمن  وا  كراـبم  ندـب  رب  دـیامن و  نفک 
دـندمآ و زاـجعا  اـب  يو  زیهجت  يارب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  شدـنزرف  زین  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دروم  رد  دـیامنیم .
هک هدومن  تیاور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  دنـس  رکذ  اـب  یماـما  يربـط  موحرم  دـندش . شیوخ  راوگرزب  ردـپ  روما  رادهدـهع 

نوراه فرط  زا  بهذـم و  یعیـش  هک   ) ار ریهز  نب  بیـسم  دوخ  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  هنیدـم  هب  مدرگیم و  بیاغ  وت  زا  بشما  نم  دومرف : وا  هب  دـیبلط و  [ 284 ( ] دوب ترضح  نابهگن 

ندوب هتـسب  اب  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : بیـسم  مریگب . نامیپ  وا  زا  مراپـسب و  دوخ  زا  دـعب  ماما  هب  ار  تماما  عیادو  ات  موریم  ملس 
. تسا فیعض  ام  هب  ادخ و  هب  تنامیا  بیسم ! يا  دومرف : ترـضح  میامن ؟ زاب  امـش  يارب  ار  نادنز  ياهرد  هنوگچ  نانابهگن  ندوب  اهرد و 

نآ دیوگ : بیسم  نک ! رظن  تسیاب و  تشذگ  بش  زا  موس  کی  هک  یتقو  بیـسم ! يا  دومرف : امن . نایب  میارب  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع 
هب مدوب  هتـسشن  هک  یلاح  رد  تشذگ  هک  بش  زا  موس  کی  مدوب  مالـسلاهیلع  ماما  هدعو  رظتنم  لوغـشم و  تدابع  هب  مدـیباوخن و  ار  بش 

مامت مدید  متـساخرب  سرت  اب  داد  تکرح  ارم  شکرابم  ياپ  اب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدیـس  هک  مدـش  هجوتم  یتقو  متفر  باوخ 
رگمتس هحفـص 188 ] نوراه [  زا  ارم  مدرک : ضرع  درب  نوریب  نادنز  زا  ارم  ترـضح  هدش و  لیدبت  نیمز  هب  نادنز  راوتـسا  ياهنامتخاس 

: دومرف مسرتیمن . ندش  هتشک  زا  متسه  وت  اب  هک  یتقو  ات  مدرک : ضرع  یسرتیم ؟ ندش  هتشک  زا  بیسم ! يا  دومرف : ترضح  هدب ! تاجن 

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا لاح  هب  نادـنز  متفر  وت  دزن  زا  نم  هک  یتقو  مدرگیمرب و  وت  دزن  تعاس  کی  زا  دـعب  نم  هک  شاب  مارآ  تدوخ  ياج  رد  بیـسم ! يا 
! وت رب  ياو  بیـسم ! يا  دومرف : ینکیم ؟ هچ  تسامـش  ياپ  تسد و  رب  هک  ریجنز  نهآ و  نیا  اب  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  ددرگیمرب .

دنچ ترضح  دیوگیم : بیسم  تسین . تخس  ام  يارب  نهآ  نتـشادرب  دومن ، مرن  دواد  يارب  ار  نهآ  ام  تکرب  هب  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب 
مدش و طلسم  دوخ  هب  تشگرب . لوا  تروص  هب  اهنامتخاس  نآ  زا  سپ  دیدرگ . بیاغ  مرظن  زا  تقو  هچ  هک  متـسنادن  رگید  تشادرب  مدق 

هدجس هب  اهراوید  اهنامتخاس و  مدید  هک  تشذگن  شیب  یتعاس  مدوب . هداتسیا  اپ  رـس  هتـسویپ  تسا . قح  ترـضح  نآ  هدعو  هک  مدیمهف 
! مداتفا هدجـس  هب  ترـضح  لباقم  رد  تشگرب  شکراـبم  ياـپ  رب  اـهریجنز  تشگرب و  نادـنز  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  مدـید  ناـهگان  دـنداتفا 

يا مدرک : ضرع  دـش . دـهاوخ  لـئان  یهلا  تمحر  هب  موس  زور  رد  وت  ماـما  هک  نادـب  بیـسم  يا  رادرب و  هدجـس  زا  رـس  دومرف : ترـضح 
! دنیبیم دونشیم و  تسین و  رود  تسین ، بیاغ  تسا و  رـضاح  وا  دومرف : تساجک ؟ مالـسلاهیلع ) اضر  ماما   ) یلع مدیـس  سپ  نم ! يالوم 

نیمز برغم  قرـشم و  رد  هک  مدوب  هدرک  یـسک  دصق  دنگوس  ادخ  هب  بیـسم ! يا  دومرف : يدوب ؟ هتفر  وا  دزن  نم ! دیـس  يا  مدرک : ضرع 
بیـسم تسا . هدـیزگرب  دراد و  يرترب  دنتـسه  یتاماقم  ياراد  هکئالم  نج و  یتح  همه  رب  تسا . ناگدـیرفآ  همه  نایم  زا  ادـخ  هدـیزگرب 

نم رگا  دوشیمن . شوماخ  هک  میتسه  يرون  اـم  نکن ، هحفص 189 ] هیرگ [  بیسم ! يا  دومرف : مداتفا ! هیرگ  هب  ترـضح  نخـس  زا  دیوگ :
ارم موس  زور  بش  رد  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  هللادـمحلا . متفگ : دـشابیم . نم  زا  دـعب  ماما  مالـسلاهیلع ) اضر  ماما   ) یلع سپ  متفر  ایند  زا 

تبرـش وت  زا  هک  یتقو  ددرگیم  لئان  راگدرورپ  تاقالم  هب  بش  نیا  حبـص  وت  ماـما  متفگ  هک  هنوگناـمه  بیـسم ! يا  دومرف : تساوخ و 
نآ هب  ار  متافو  ربخ  سپ  دش  گنر  هب  گنر  دیدرگ و  زبس  خرس و  درز و  مگنر  درک و  داب  ممکـش  هک  يدید  مدیـشون و  متـساوخ و  یبآ 
زا هک  یتقو  ات  مدوب  ترضح  نآ  هدعو  رظتنم  هتسویپ  دیوگ : بیسم  وگن . یـسک  هب  يدید  هک  ار  ینایرج  متـسه  هدنز  نم  ات  هدب و  رگمتس 
نم نفد  زیهجت و  رادهدـهع  هک  تفگ  دـهاوخ  يدوز  هب  کـهاش  نب  يدنـس  دـیلپ ، نیا  دومرف : نم  هب  سپـس  دیـشون . تساوخ و  بآ  نم 

دیهدن و رارق  رتالاب  نیمز  زا  ار  مربق  دینیچب ، دحل  میارب  يدرب  شیرق  ناتـسربق  هب  ارم  شعن  هک  یتقو  دـشاب ! نینچ  هک  زگره  زگره ، هدوب ،
هک مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  ربق  تبرت  زج  تسا  مارح  ام  زا  کی  ره  تبرت  ندروخ  اریز  دـیرادن  رب  كربت  يارب  مربق  كاخ  زا 
نآ زا  سپ  دوب  هدومرف  هک  دش  هنوگنامه  ترضح  لاح  دیوگ : بیـسم  تسا . هداد  رارق  افـش  ار  نآ  ام  ناتـسود  نایعیـش و  يارب  دنوادخ 

رفعج نـب  یـسوم  ترـضح  دـننام  وا  نتـسشن  دوـب  هتـسشن  راوـگرزب  نآ  راـنک  دوـب . ترـضح  هـب  مدرم  نیرتهیبـش  هـک  مدـید  ار  یـصخش 
نب یلع  وت  مسرپب  وا  زا  متـساوخ  مدوب  هدـید  يو  یکدوک  نامز  رد  ار  مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مماما  نم  دوب . مالـسلاامهیلع 

متفر و نانآ  دزن  زا  میامنیم . یهن  ندیسرپ  زا  ار  وت  بیسم ! يا  دز : ادص  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  یتسه  اضرلا  یـسوم 
هب ار  ترـضح  توف  هاگ  نآ  تفر ، مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـیدرگ و  حور  ضبق  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ات  مدـنام  رظتنم 
هب نم  یلو  دنهدیم  لسغ  ار  ترضح  هک  دندرکیم  لایخ  نانآ  دندمآ  کهاش  نب  يدنس  هحفص 190 ] اب [  نوراه  سپ  مداد  ربخ  نوراه 

نفک و هداد و  لسغ  ترـضح  نآ  دسریمن . يو  هب  ناشتـسد  دـننزیمن و  ترـضح  كرابم  ندـب  هب  تسد  اهنآ  هک  مدـیدیم  دوخ  مشچ 
اـضرلارابخانویع  » باـتک زا  یـسلجم  موـحرم  ار  تـیاور  نـیمه  دـننام  و  [ . 285  ] دـیدرگ نـفد  شیرق  ناتـسربق  رد  دوـب و  هدـش  طوـنح 

[ . 286  ] تسا هدومن  لقن  مالسلاهیلع »

تداهش زا  دعب  تانایرج 

هک دیامن  ناهنپ  ار  تیانج  تساوخیم  دوب  هدناسر  تداهـش  هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  نوراه  تنطلـس  هاگتـسد 
نب یسوم  هک  دنهد  تداهش  هک  دندرکیم  تساوخرد  دندوب  یعامتجا  ههجو  ياراد  هک  یناسک  زا  تهج  نیا  يور  ددرگن ، ربخ  اب  یسک 
لقن دـقاو  نب  رمع  زا  مالـسلاهیلع » اـضرلارابخانویع   » باـتک زا  یـسلجم  موحرم  تسا . هتفر  اـیند  زا  یعیبط  گرم  اـب  مالـسلاامهیلع  رفعج 

هب سپ  دـشاب ، هتـشاد  یئوس  دـصق  نم  هب  تبـسن  هک  مدیـسرت  درک . راضحا  ارم  کـهاش  نب  يدنـس  هنابـش  مدوب  دادـغب  رد  نم  دـیامنیم :

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


! صفحوبا يا  تفگ : دید  ارم  یتقو  متفر  وا  دزن  مدـش و  راوس  بکرم  رب  سپ  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  : ) متفگ مدرک و  تیـصو  مناگتـسب 
مناگتسب هب  ارم  یتمالس  ربخ  ات  تسرفب  ار  یـسک  سپ  متفگ : تسین . يزیچ  ریخ  زج  تفگ : يرآ ! متفگ : متخادنا ؟ تشحو  هب  ار  وت  دیاش 

: متفگ یسانشیم ؟ ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  تفگ : هن ! متفگ : متساوخ ؟ ار  وت  هچ  يارب  ینادیم  تفگ : سپ  دشاب . تفگ : دهدب .
هک يدارفا  دادغب  رد  تفگ : تسا ! هناتسود  هطبار  هحفص 191 ] وا [  نم و  نایم  تساهتدم  مسانشیم و  الماک  ار  وا  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ 
هک درک  روطخ  ملد  رد  مدرب و  ماـن  وا  يارب  ار  یعمج  یـسانشیم ؟ دنـسانشب ، ار  رفعج  نب  یـسوم  دـشاب و  مدرم  لوبق  دروـم  ناـنآ  نخس 
وا دزن  رفن  دـنچ  هاجنپ و  دـننک ، یفرعم  ار  یعمج  ات  تساوخ  زین  ناشیا  زا  دـندرک  رـضاح  زین  ار  نانآ  داتـسرف  تسا ، هتفر  ایند  زا  ترـضح 

هیلع هللا  ۀنعل  يدنس  دیوگ : دقاو  نب  رمع  میتشاد ! هناتسود  هطبار  ترضح  نآ  اب  میتخانشیم و  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  میدوب 
. درب يدنـس  دزن  تشون و  ار  ام  همه  تایـصوصخ  سردآ و  مان و  دمآ . ام  دزن  وا  هدنـسیون  هاگ  نآ  میدناوخ  زامن  ام  تساخرب و  ام  دزن  زا 

مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  يور  زا  ار  هچراپ  تفگ : درب و  یقاطا  هب  ار  ام  میتساخرب  ام  زیخرب . تفگ : نم  هب  تشگرب و  ام  دزن  يدنس 
ۀنعل کهاش  نب  يدنس  مدرک ! هیرگ  متفگ و  عاجرتسا  هملک  سپ  تسا  هتفر  ایند  زا  ترضح  مدید  مداد و  ماجنا  ار  راک  نآ  نم  نزب . رانک 
امـش همه  تفگ : يدنـس  دـندرک و  رظن  ترـضح  هب  هدـمآ و  وـلج  يرگید  زا  سپ  یکی  دـینک  هاـگن  وا  هب  تفگ : تیعمج  نآ  هب  هیلع  هللا 

دمحم نـب  رفعج  نـب  یـسوم  وا  هـک  مـیهدیم  تداهـش  يرآ  میتـفگ : تـسا ؟ دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـیا  هـک  دـیهدیم  تداـهش 
رثا ایآ  دـینک  هاگن  تفگ : دـنک و  هنهرب  ار  وا  تروع  زج  ترـضح  كرابم  ندـب  مامت  داد  روتـسد  شمالغ  هب  سپـس  تسا . مالـسلامهیلع 

ار يو  ات  دیهد  لسغ  ار  وا  دیـشاب و  تفگ : تسا ! هدومن  تافو  مینیبیم  مینیبیمن ، ار  يرثا  میتفگ : دینیبیم ؟ وا  ندب  رد  یبرـض  ای  یمخز 
نآ زا  سپ  میدرک  نفد  ار  وا  درازگ و  زامن  يو  ندب  رب  يدنـس  دـش و  هدیـشوپ  نفک  هداد و  لسغ  ترـضح  میدوب ، ام  مینک . نفد  نفک و 

ترضح هزانج  رب  یساور  یلع  نب  نیسح  هک : دیامنیم  لقن  نامحرلادبع  نب  سنوی  زا  یـسوط  خیـش  و  هحفص 192 ] [ . ] 287  ] میتشگرب
هللا ۀنعل  کهاش  نب  يدنس  فرط  زا  یسک  دنتشاذگ  ربق  رانک  ار  ترـضح  هزانج  هک  یتقو  دیدرگ  رـضاح  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

هدیسر وا  هب  یبیـسآ  هکنآ  نودب  ملاس  حیحـص و  هک  دننیبب  ار  وا  ات  دندرک  زاب  ار  ترـضح  نآ  يور  نفد  زا  شیپ  داد  روتـسد  دمآ و  هیلع 
[ . 288  ] دیدرگ نفد  نآ  زا  سپ  متخانش  مدید و  ار  ترضح  نآ  كرابم  ندب  نم  دیوگ : یساور  یلع  نب  نیـسح  تسا . هتفر  ایند  زا  دشاب 
هللا ۀنعل  کهاش  نب  يدنس  دیسر  تداهش  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  یتقو  دناهدومن : لقن  یسوط  خیش  دیفم و  خیـش  و 

رد برـض  تحارج و  زا  يرثا  دندرک و  هاگن  ترـضح  ندب  هب  دوب  نانآ  نایم  رد  يدـع  نب  مثیه  هک  دـیبلط  ار  دادـغب  نایعا  ناهیقف و  هیلع 
هزانج هاگ  نآ  دنداد . تداهـش  زین  ناشیا  تسا . هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  هک  دنهد  تداهـش  تساوخ  نانآ  زا  دـندیدن و  نآ 

دندرکیم نامگ  هضفار  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نیا  دش  هداد  ادـن  دـندراذگ و  دادـغب  لپ  يور  دـندروآ و  ار  ترـضح 
و نیدـلالامک »  » باتک زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  و  [ . 289  ] دـندرکیم هاـگن  ترـضح  تروص  هب  مدرم  تسا و  هتفر  اـیند  زا  دریمیمن ،

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  هدومن  لقن  يربنع  هقدص  نب  دمحم  زا  مالـسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باتک
رـضاح ار  ترـضح  نآ  كرابم  هزانج  عمج و  ار  نامکاح  تکلمم و  لها  ریاس  سابعینب و  بلاطیبا و  لآ  ناگرزب  هیلع  هللا  ۀـنعل  نوراه 

وا لتق  بکترم  نم  تسا و  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هحفص 193 ] اب [  هک  تسا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نیا  تفگ : نانآ  هب  درک و 
رظن مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ندب  هب  نایعیش  زا  رفن  داتفه  نآ  زا  سپ  دینک ! رظن  وا  هب  منک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ات  ماهدشن 

تفرگ و ار  هزانج  رفعج  نب  نامیلـس  سپ  دوب  ادـیپ  انح  رثا  ترـضح  نآ  ياپ  فک  رد  دـندیدن و  ندرک  هفخ  ای  تحارج و  راـثآ  دـندومن 
نیـسح موـحرم  و  [ . 290  ] دـیدرگ ناور  يو  هزاـنج  یپ  رد  هدزتبیـصم  هـنهرب و  ياـپ  اـب  دـیدرگ و  وا  ندوـمن  نـفک  لـسغ و  رادهدـهع 
يرابرد فیراعم  دادغب و  ياملع  زا  یخرب  يدع و  نب  مثیه  کهاش و  نب  يدنس  دیدرگ  مومـسم  متفه  ماما  نوچ  تسا : هتـشون  هدازدامع 

هدرم یعیبط  لجا  هب  هک  دینادب  تسین ، وا  ياضعا  رب  یتحارج  مخز و  رثا  دـینیبب  دـنتفگ : دـندروآ  نوریب  ار  ماما  دـسج  دـندرک . توعد  ار 
کـش هب  يدرک  رارـصا  مدرک  لوبق  یتفگ  : » دـیوگیم هک  فورعم  لثملابرـض  دافم  هب  اریز  درک  نینظ  ار  مدرم  دوخ  نخـس ، نیا  تسا .
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متفه و ماما  رفعج  نب  یسوم  دنتسنادیم  نایعیش  دندرب  دادغب  لپ  يور  دنتفرگ و  ار  دسج  مدرم  مدرک » غورد  هب  نیقی  يدروخ  مسق  مداتفا 
داد روتسد  هفیلخ  ریزو  دلاخ  نب  ییحی  دنتـسنادیمن . مدرم  یلو  هدوب  ینادنز  هک  یتدم  نامه  وا  تبیغ  دشابیم و  دمحم  نب  رفعج  هفیلخ 

مدرم هک  دش  بجوم  نالعا  نیا  هیلا .» اورظناف  تومی  هنأ ال  ۀضفارلا  معزی  يذلا  رفعج  نب  یـسوم  اذه  : » دنک نالعا  اسر  يادـص  اب  يدانم 
فرصتم ماما  دنتفگ : هعیـش  ياملع  زا  رفن  دنچ  تسا . هدرم  هنوگچ  هک  دننیبب  ار  نایعیـش  ياوشیپ  ات  دنتفرگ  ار  دادغب  لپ  رانک  دنلب  تسپ و 

لامک اب  دندناوخ  زامن  تعکر  ود  دندرک ، لسغ  هتـشذگرد ؟ هنوگچ  میـسرپیم  وا  زا  تسا ، ناسکی  وا  هدرم  هدـنز و  تسا و  یتسه  ملاع 
: دومرف حوضو  لامک  اب  يرایسب  روضح  رد  يدومرف ؟ تلحر  هنوگچ  دندرک : ضرع  دنداتـسیا و  شاهزانج  هحفص 194 ] لباقم [  رد  بدا 

لپ يور  رد  نامدرم  يدنـس و  هک  لاح  نآ  رد  دـسیونیم : لاـمآلایهتنم  باـتک  رد  یمق  ثدـحم  موحرم  و  [ . 291 « ] امس امـس  التق  التق  »
دیدرگ رکذ  هک  یتایاور  زا  [ . 292  ] دش قرغ  يدنـس  سپ  دنکفا ، بآ  رد  ار  وا  درک و  مر  کهاش  نب  يدنـس  بسا  دندوب  هدرک  عامتجا 

ار بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  یمق  ثدـحم  موحرم  یلو  دـندوب  هتـشاذگ  دادـغب  لپ  يور  ار  ترـضح  فیرـش  هزانج  هک  ددرگیم  هدافتـسا 
نآ رد  دش و  هدیمان  نیحایرلا » قوس   » هب دنتـشاذگ  نآ  رد  ار  فیرـش  شعن  هک  يرازاب  نآ  هدش : تیاور  دنتـشاذگ و  رازاب  رد  دـندروآ و 

ار لـحم  نآ  دـنیوج و  كربـت  نآ  هب  هکلب  دـنراذگن  عضوم  نآ  رب  اـپ  مدرم  هک  دـنداد  رارق  نآ  رب  يرد  دـنتخاس و  ییاـنب  فیرـش  عضوم 
ار لحم  نآ  ماهتـشگ و  فرـشم  عضوم  نآ  هب  ررکم  نم  هتفگ : هک  هدش  لقن  ناردنزام  خیرات  بحاص  هللا  ءایلوا  الوم  زا  و  دـنیامن . ترایز 

[ . 293  ] ماهدیسوب

ترضح هب  تراسج  هزانج و  عییشت 

یسوم ترضح  هک  هدومن  لقن  یفریـص  هللادبع  زا  مالـسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باتک و  نیدلالامک »  » باتک زا  یـسلجم  همالع  موحرم 
دندزیم ادص  دندرک و  لمح  یتوبات  يور  ار  ترضح  نآ  فیرش  ندب  دومن و  تافو  کهاش  نب  يدنس  تسد  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب 

هحفص 195] دنداد [ : ادن  دنتـساخرب و  رفن  راهچ  دندروآ  ینابرهـش  لحم  هب  ار  هزانج  هک  یتقو  دیـسانشب . ار  وا  سپ  تسا  هضفار  ماما  نیا 
هب دمآ ، نوریب  شیوخ  خاک  زا  نوراه  يومع  رفعجیبا  نب  نامیلـس  جرخیلف .» رفعج  نب  یـسوم  ثیبخلا  نبا  ثیبخلا  يری  نأ  دارأ  نم  الأ  »

تسا کهاش  نب  يدنس  نیا  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : شنامالغ  نادنزرف و  هب  دینـش  دایرف  داد و  يادص  دش  هناور  تارف  طش  فرط 
تـسا نکمم  تفگ : نامیلـس  دـنکیم . یفرعم  ار  وا  هنوگ  نآ  دـنکیم و  لمح  یتوبات  يور  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هزانج  هک 

هایـس ياهسابل  دیگنجب و  اهنآ  اب  دندرک  تعنامم  رگا  دیریگب و  نانآ  تسد  زا  ار  هزانج  دیورب و  دنربب  دادغب  یبرغ  تمـسق  رد  ار  وا  ندب 
يریگرد اب  دنتفر و  هایس  نامالغ  نادنزرف و  دنداد  روبع  نامیلس  رصق  رب  ار  هزانج  هک  یتقو  دینک . هراپ  ار  ناشیا  دوب ) سابعینب  راعش  هک  )

نب یـسوم  بیطلا  نبا  بیطلا  يری  نأ  دارأ  نم  الأ  : » هک دننک  ادن  داد  روتـسد  دنتـشاذگ و  یمومع  هارراهچ  رد  ار  نآ  دـنتفرگ و  ار  هزانج 
یطونح اب  دش و  هداد  لسغ  ترضح  دندش و  عمج  مدرم  دیآ .» نوریب  سپ  دنیبب  ار  هزیکاپ  رسپ  هزیکاپ  دهاوخیم  سک  ره  جرخیلف ؛ رفعج 

ار ترضح  دوب ، هتشون  نآ  يور  رب  نآرق  مامت  دوب و  هدش  نآ  هنیزه  رانید  دصناپ  رازه و  ود  هک  ياهچراپ  رد  دندومن و  طونح  ار  وا  رخاف 
( دـشابیم ترـضح  مرح  نونکا  هک  ییاج  نیمه   ) شیرق ناتـسربق  ات  هدز  كاچ  نابیرگ  هنهرب و  ياپ  اـب  ار  دوخ  نامیلـس  دـندومن و  نفک 
هب رکم ) تسایـس و  يور  زا   ) هیلع هللا  ۀنعل  نوراه  داد . شرازگ  نوراه  هب  ار  نایرج  نآ  زا  سپ  درک  نفد  اجنامه  دومن و  عییـشت  ار  هزانج 
نب یسوم  اب  کهاش  نب  يدنس  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  دیامن ! تیانع  وت  هب  وکین  شاداپ  ادخ  يدومن ، محر  هلـص  ومع ! يا  تشون : نامیلس 

هحفص 196 ] [ . ] 294  ] هدوبن نم  روتسد  هب  داد  ماجنا  رفعج 

رفعج نب  یسوم  ترضح  دالوا 

هراشا
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مک ریقح  هدهع  زا  راک  نیا  فراعت  نودب  تسا و  راوشد  يراک  نانآ  قیقد  دادـعت  ندروآ  تسد  هب  ترـضح و  نآ  دالوا  تالاح  یـسررب 
زا یـضعب  تالاوحا  هدومن و  هدافتـسا  یمق  ثدـحم  موحرم  لامآلایهتنم  باتک  زا  دروم  نیا  رد  تهج  نیمه  يور  تسا . نوریب  تعاـضب 

یهاگ مروآیم و  ار  یمق  ثدحم  موحرم  هتـشون  ذخأم  تسا  ناوت  رد  هک  ییاج  ات  مروآیم و  هتـشون  نیا  رد  ار  بانج  نآ  لصفالب  دالوا 
مزادرپیم : بلطم  دنچ  هب  شخب  نیا  رد  تسا . باتک  نآ  هتشون  لصا  هنیمز  یلو  میامنیم  لقن  زین  لامآلایهتنم  زا  ریغ  ییاهباتک  زا 

مظاک ماما  دالوا  هرامش  ددع و 

رهش نبا  بقانم  زا  یسلجم  موحرم  تسا : هدش  هتفگ  نخس  فالتخا  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دالوا  هرامـش  ددع و  رد 
دالوا تصش  ياراد  ترـضح  هک  هدومن  لقن  بلاطلاةدمع  بحاص  زا  و  [ . 295  ] تسا رفن  یس  ترـضح  نآ  دالوا  هک  هدومن  لقن  بوشآ 

روکذ و نت  هدجه  دنشابیم  رفن  تفه  یس و  ترضح  دالوا  هک  هدومرف  دیفم  خیش  و  [ . 296  ] رسپ هس  تسیب و  رتخد و  تفه  یس و  هدوب ،
هحفـص هک [  مساق  - 4 سابع . - 3 میهاربا . - 2 مالسلاهیلع . اضرلا  یـسوم  نب  یلع  - 1 تسا : قیرط  نیدـب  نانآ  یماسا  ثاـنا و  نت  هدزون 

دمحا 10- - 9 تسا . رگید  يزینک  نانآ  ردام  هک  نسح  - 8 نوراه . - 7 رفعج . - 6 لیعامسا . - 5 دلو . ما  تسا  يزینک  ناشیا  ردام  [ 197
نیسح - 18 لضف . - 17 نسح . - 16 دیز . - 15 هللادیبع . قاحسا 14 - هللادبع 13 - - 12 تسا . يزینک  زین  ود  نیا  ردام  هزمح  دمحم 11 -

. يرغصلاۀیقر - 25 اهیبأما . - 24 همیکح . - 23 هیقر . - 22 يرغصلاۀمطاف . - 21 يربکلاۀمطاف . - 20 دنتسه . نازینک  اهنیا  ردام  نامیلس  - 19
-36 ۀملـسما . - 35 ۀـشئاع . - 34 ۀـهیرب . - 33 ۀنـسح . - 32 هـنمآ . - 31 ۀـیلع . - 30 هجیدـخ . - 29 بـنیز . - 28 هباـبل . - 27 رفعجما . - 26

میزادرپیم : ناشیا  زا  رفن  دنچ  تالاح  نایب  هب  دیدرگ  مولعم  يدح  ات  ترضح  دالوا  ددع  هک  نونکا  [ . 297  ] موثلکما - 37 هنومیم .

ترضح نارسپ 

اضرلا یسوم  نب  یلع 

ترـضح یناگدنز  رد  دیدرگ  لصاح  یقیفوت  دوب و  یقاب  يرمع  رگا  دراد و  هناگادـج  ياهتـشون  هب  زاین  ترـضح  نآ  یناگدـنز  یـسررب 
دوشیم . هتشون  یباتک 

رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا 

یلع نب  دیز  نب  دمحم  هک  یسابع  نومأم  تموکح  نارود  رد  دوب . میرک  عاجش و  يدرم  یسوم  نب  میهاربا  هدومرف : هللا  همحر  دیفم  خیش 
هب دـیز  نب  دـمحم  بناج  زا  میهاربا  درک ، تعیب  وا  اب  هفوک  رد  ایارـسلاوبا  درک و  جورخ  مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 

قرفتم نییبلاط  دش و  هتشک  ایارـسلاوبا  هک  یتقو  ات  دوب  اجنآ  رد  یتدم  دومن و  حتف  ار  نمی  تفر و  اجنآ  هب  دیدرگ و  بوصنم  نمی  تراما 
يهرهز نـبا  نیدـلاجات  و  [ . 298 . ] داد ناـما  يو  هب  نومأـم  دـش . هحفـص 198 ] هتفرگ [  ناـما  یـسوم  نب  میهاربا  يارب  نومأـم  زا  دـندش ،

لقن ثیدح  مالـسلامهیلع  شناردـپ  زا  دوب . لضاف  ملاع و  لیبن ، يریما  لیلج ، يدیـس  یـضترملا ، میهاربا  ریما  هتفگ : يو  قح  رد  ینیـسح 
اـضر ماـما  ترـضح  شردارب ، تماـما  هب  ار  مدرم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوـمن . حـتف  ار  اـجنآ  تفر و  نمی  هب  ایارـسلاوبا  راـگزور  رد  هدرک .

ار وا  تفریذپ و  نومأم  دندرک . تعافـش  وا  يارب  هیلع  هللا  ۀنعل  نومأم  دزن  دش و  شرازگ  نومأم  هب  وا  نایرج  دومنیم . توعد  مالـسلاهیلع 
رفعج نـب  یــسوم  ترــضح  شراوـگرزب  ردـپ  دزن  شیرق ، ناتــسربق  رد  وا  ربـق  درک و  تاـفو  دادـغب  رد  دــشن . يو  ضرعتم  داد و  ناـما 

: هتفگ مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  هحبـسوبا ، تالاح  رد  هرهز  نبا  نیدلاجات  زین  و  تسا . فورعم  مالـسلاامهیلع 
«. بهذلاۀلسلس  » ثیدح اب  طابترا  رد  مدید  وا  زا  یباتک  دوب . ثیدح  تاور  زا  لضاف  عرو و  تدابع و  حالص و  لها  زا  میهاربا  نب  یسوم 
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مظاک یـسوم  مردپ  ارم ، درک  ثیدح  تفگ : میهاربا ، مردپ  ارم ، داد  ربخ  هتفگ : یـسوم  و  دـناهدرک . ثیدـح  لقن  وا  زا  فلاخم  فلاؤم و 
رقاـب دـمحم  ماـما  مردـپ  ارم ، درک  ثیدـح  تفگ : مالـسلاامهیلع ، دـمحم  نـب  رفعج  قداـص  ماـما  ارم ، درک  ثیدـح  تـفگ : مالـسلاهیلع ،

، البرک دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مردپ  ارم ، درک  ثیدح  تفگ : مالسلاهیلع ، نیدباعلانیز  مردپ  ارم ، درک  ثیدح  تفگ : مالـسلاهیلع ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ارم ، درک  ثیدح  تفگ : مالـسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، مردپ  ارم ، درک  ثیدح  تفگ :

لخد نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینصح  هللا  الا  هلا  ال  : » هدومرف هک  یلاعت  يادخ  زا  مالـسلاهیلع ، لیئربج  ارم ، درک  ثیدح  تفگ : ملس ،
و دوش ، لخاد  نم  راصح  رد  دـیوگب  ار  نآ  هک  ره  سپ  تسا ، نم  راصح  هللا » الا  هلا  ـال   » يهملک هحفص 199 ] یباذع [ .» نم  نما  ینصح 
تسا و فورعم  ثیداـحا  زا  بهذلاۀلـسلس » ثیدـح  : » هدنـسیون نم . باذـع  زا  دوب  دـهاوخ  نمیا  دوـش  لـخاد  نم  راـصح  رد  هک  یـسک 

موحرم دوش . هعجارم  اـجنآ  هب  تسا  هدومن  لـقن   5 هحفـص 14 -  موس  دـلج  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  ار  نآ  یـسلجم  همالع  موحرم 
باقعا رد  و  [ 299  ] ربکالا میهاربا  هدوب : میهاربا  ود  ار ، مالسلاهیلع  یسوم  ماما  ترـضح  هک  هدرک  لقن  بلاطلاةدمع  بحاص  زا  یـسلجم 

( دالوا  ) بقع الب  وا  و  هدرک ، جورخ  ایارسلاوبا  مایا  رد  نمی  رد  هک  هدوب  ربکا  میهاربا  هتفگ : يراخب  رصنوبا  و  تسا . فالخ  ربکا ، نتـشاد 
ار وا  و  دوب ، هیجن  شمـسا  رابگنز و  هبون و  لـها  زا  يدـلو  ما  شرداـم  و  یـضترم ، هب  تسا  بقلم  هک  تسا ، رغـصا  میهاربا  رگید  و  هدوب .

لمع هب  راحب  یقرواپ  رد  ناسرخ  يوسوم  يدهم  دـمحم  رـصاعم  لضاف  هک  یقیقحت  زا  رفعج . هحبـسوبا و  یـسوم  هدوب : رـسپ  ود  زا  بقع 
[ . 300  ] هتفر ایند  زا  امومسم  دادغب  رد  لاس 210  لیاوا  رد  یسوم  نب  میهاربا  هک  دوشیم  مولعم  هدروآ 

رفعج نب  یسوم  نب  سابع 

رد دناهدومن : لقن  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  ار  یتیصو  یفاک »  » رد ینیلک  و  مالسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باتک رد  قودص  خیـش  موحرم 
ترضح زا  يرابرد  یـضاق  دزن  هتـساخرب و  عازن  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  شردارب  اب  یـسوم  نب  سابع  هک  تسا  هدمآ  همانتیـصو  نآ  لیذ 
یـسوم نب  سابع  هک  دراد  تلالد  عوضوم  نیا  و  [ 301  ] تسا هدومن  دروخرب  هحفص 200 ] يو [  اب  قالخا  اب  ترـضح  هدومن و  تیاکش 

باتک رازم  رد  ینیوزق  يدـهم  دیـس  ءاهقفلا ، ءاملعلا و  دیـس  بانج  و  ملاعلا . هللا  تسا و  هدوبن  دوریم  راظتنا  هداوناخ  نیا  زا  هک  هنوگ  نآ 
ترـضح نآ  دالوا  زا  تسا و  روهـشم  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  مرح  رد  مالـسلامهیلع  همئا  دـالوا  زا  ربق  ود  هدومرف : ةاـجنلاکلف » »

تمذم يو  هرابرد  هک  تسا  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  رسپ  سابع ، ربق  ربق ، ود  نآ  زا  یکی  دناهتفگ  یضعب  و  دنتسین . فورعم  یلو  دنشابیم 
ینیلک قودـص و  تیاور  هب  هدومن و  لقن  ار  يو  تقاثو  یـسوط  خیـش  باـتک  زا  ياهخـسن  زا  یئوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  یلو  هدـش .

لاـح نیع  رد  درادـن و  دوجو  هلمج  نآ  خیـش  لاـجر  خـسن  همه  رد  اریز  تسین  تباـث  یـسوم  نب  ساـبع  تقاـثو  هدومرف : هدومن و  هراـشا 
[ . 302  ] دنشابیم فیعض  دنس  هبنج  زا  ود  ره  ینیلک  قودص و  تیاور  اریز  دومن  ادیپ  مزج  سابع  فارحنا  هب  ناوتیمن 

رفعج نب  یسوم  نب  مساق 

هدومن لقن  طیلس  نب  دیزی  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم  ددرگیم  هدافتـسا  يو  حدم  تایاور  یـضعب  زا  تسا . هدوب  ردقلالیلج  يدیـس  وا 
رطاخ هب  مدادیم  رارق  دوخ  زا  دـعب  ماما  ار  مساق  دوب  نم  رایتخا  هب  تماما  رما  رگا  هدومرف : يو  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک 
رارق ماما  دـیامن  هدارا  ار  هک  ره  تسا ، لـجوزع  يادـخ  هب  طوبرم  تماـما  رما  یلو  دـشابیم  ماهقـالع  دروم  مرادیم و  تسود  ار  وا  هکنیا 

مالسلاهیلع اضر  ماما  زا  دعب  ار  مساق  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و  هحفص 201 ] [ . ] 303  ] دهدیم
يهماع هاگترایز  شفیرـش  رازم  و  تسا ، هلح  یخـسرف  تشه  رد  مساق  ربق  و  [ . 304  ] تسا هداد  رارق  شیوخ  تاقدـص  یلوتم  میهاربا ، ای 

تسا . هدومن  بیغرت  وا  ترایز  هب  سوواط  نب  دیس  دنراد و  یتیانع  وا  ترایز  هب  رایخا  املع و  تسا . قلخ 
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مظاکلا یسوم  نب  لیعامسا 

لقن یـشک  موحرم  هک  هچنآ  وا  حدـم  رد  تسا  سب  یلو  دـناهدرکن  هراشا  وا  تلالج  هب  لاجر  ياـملع  هچرگا  ردـقلالیلج ، تسا  يدـیس 
یقت دمحم  ماما  ترـضح  تفر  ایند  زا  هنیدـم  رد  ناوفـص  لاس 210  رد  هک  یناـمز  ییحی : نب  ناوفـص  ردـقلالیلج  يهقث  لاـح  رد  هدرک 
خیش یـشاجن و  موحرم  و  [ . 305  ] درازگ زامن  وا  رب  یـسوم  نب  لیعامـسا  هک  دندرک  رما  دنداتـسرف و  وا  يارب  طونح  نفک و  مالـسلاهیلع 

یسوم شردپ  زا  ار  یتیاور  [ . 306  ] تسا فورعم  تایثعشا »  » مان هب  اهباتک  نیا  دناهدومن و  رکذ  باتک  هدزیس  دودح  يو  يارب  یـسوط 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  لقن  مالـسلامهیلع  نیدباعلانیز  ماما  شردپ  زا  رقاب  ماما  شردپ  زا  قداص  ماما  شردپ  زا  رفعج  نب 
ره [ . 307 « ] ینغلبی هناف  مالسلا  یلا  اوثعباف  اوعیطتست  مل  ناف  یتایح  یف  یلا  رجاه  نمک  ناک  یتوم  دعب  يربق  راز  نم  : » هدومرف ملـس  هلآ و 
هب دیتسناوتن  رگا  هدومن و  ترجاهم  نم  يوس  هب  متایح  هحفص 202 ] رد [  هک  تسا  یـسک  دننام  دیامن  ترایز  ار  مربق  متافو  زا  دعب  سک 

دسریم . نم  هب  هک  دییامن  مالس  نم  رب  رود  زا  دییایب  مربق  ترایز 

زاریش رد  نوفدم  غارچ ، هاش  هب  فورعم  یسوم  نب  دمحا 

هراشا

ار وا  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  هدوب . عرو  بحاص  لـیلج و  میرک ، يدیـس  یـسوم ، نب  دـمحا  هدومرف : دـیفم  خیـش  موحرم 
دمحا هک  هدش  لقن  و  دوب . هدیشخب  وا  هب  دوب ، فورعم  هریـسی »  » هب هکنآ  بآ ، اب  نیمز  هعطق  کی  و  تشادیم ، مدقم  تشادیم و  تسود 

رفعج نب  یـسوم  مردـپ  تـفگیم : هـک  هدوـمن  لـقن  مالـسلاامهیلع  یـسوم  نـب  لیعامـسا  زا  و  دوـمن . دازآ  شیوـخ  لاـم  زا  ار  هدرب  رازه 
زا رفن  تسیب  مالـسلاامهیلع ، یـسوم  نب  دمحا  اب  درب و  فیرـشت  هنیدـم  نوریب  دوخ  كالما  زا  یـضعب  هب  دوخ ، نادـنزرف  اب  مالـسلاامهیلع 

مردـپ نیا ، رب  هوالع  دنتـسشنیم . وا  اب  تسـشنیم ، رگا  دنداتـسیایم و  وا  اب  نانآ  داتـسیایم ، دـمحا  رگا  هک  دـندوب  مردـپ  مشح  مدـخ و 
فورعم دمحا  نیا  دیوگ : یمق  ثدحم  موحرم  [ . 308  ] دشیمن لفاغ  وا  زا  تشادیم و  ار  وا  مارتحا  ساپ  و  دوب ، دمحا  هب  شرظن  هتسویپ 

مارتحا میظعت و  هریغ ، مادخ و  حیرـض ، نحـص ، هبق ، تهج  زا  زین ، رهاظ  رد  تسا . نوفدـم  زاریـش  رهـش  لخاد  رد  هک  تسا ، غارچ  هاش  هب 
زا و  مدرک ، تراـیز  ار  وا  كاـپ  تبرت  هدـلب ، نآ  رد  متـشگرب . زاریـش  زا  مارحلا ، هللا  تیب  زا  تعجارم  رد  لاـس 1319  رد  رقحا  نیا  دراد .

یهاگراب هعقب و  ماهدومن . ترایز  زاریش  رد  ار  راوگرزب  دیس  نآ  ررکم  هللا  دمحب  زین  رقحا  هدنـسیون : مدومن . دادمتـسا  راوگرزب  نآ  نطاب 
، میامنیم لقن  ار  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  موحرم  تانایب  زاریش  رد  وا  نفد  تلع  راوگرزب و  نآ  اب  ندش  انـشآ  تهج  نونکا  دراد . للجم 

مالسلاهیلع اضر  ترضح  زا  دعب  هک  غارچ  هاش  هب  فورعم  دمحا  ریما  دیـس  بانج  غارچ : هاش  دمحا  ریما  دیـس  هحفص 203 ] دسیون [ : یم 
رد ترضح  نآ  هک  هدوب  مالسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ثانا  روکذ و  دالوا  تشه  یـس و  دمآرـس  اوقت  عرو و  دهز و  ملع و  رد 

میظعتلا بجاو  هدازماما  نیا  دندومرف و  هبه  بانج  نآ  هب  دندوب  هدومن  يرادـیرخ  رانید  رازه  هک  ار  هیرـس »  » مان هب  یناتـسغاب  تایح  نامز 
رد تراهط  تیب  لها  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  دندش  دراو  زاریـش  هب  یتقو  دندومن . دازآ  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  رمع  تدـم  رد 
زا دـندینارذگیم . تدابع  هب  ار  زور  بش و  دـندش و  ناهنپ  تسا  ترـضح  نآ  هاگراب  هعقب و  نـآلا  هک  ناـکم  نیمه  كدزد » رـس   » هلحم

ار دمحا  ریما  دیـس  بانج  لاس  کی  زا  دعب  دنتـشامگ . مظعم  ناگدازماما  ندرک  ادیپ  يارب  يرایـسب  نیـشتفم  سراف  یلاو  ناخ  غلتق  فرط 
دنداتسرف . ترضح  نآ  يریگتسد  يارب  يرایسب  رکشل  دنداد ، تموکح  هب  ربخ  دنتفای .

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  گنج و 

هب یتعاجـش  هدرب و  راک  هب  یعافد  نانچ  فلاخم  رهـش  کی  اب  هنت  کی  هدومن  گنج  دوخ  زا  عافد  ناونع  هب  اغد  موق  نآ  اب  دـمحا  باـنج 

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دـنیآیمن  رب  شاهدـهع  زا  دـندید  نوچ  تبقاع  دـشابیم . خـیرات  بابرا  تریح  تربع و  لاس  دـص  رازه و  زا  دـعب  زونه  هک  هداد  جرخ 
اجنآ رد  دـشیم  هتـسخ  گنج  زا  تقو  ره  دوب و  ترـضح  نآ  هاگهانپ  هک  دـندش  ياهناـخ  دراو  هدرک  خاروس  ار  هیاـسمه  يهناـخ  فرط 

هب يریـشمش  بقع  زا  دوب  هداد  راوید  هب  هیکت  هک  تحارتسا  عقوم  رد  تخادرپیم . هراـبود  هلمح  هب  دومنیم و  تحارتسا  يردـق  سفنت و 
ریز شکرابم  ندب  تهج  نیا  زا  دندوب  هناخ  هحفـص 204 ] ندرک [  بارخ  لوغـشم  یعمج  لاح  نامه  رد  رگید  فرط  زا  شنینزان و  قرف 

لیلق ياهدع  يانثتـسا  هب  امومع  زاریـش  رهـش  نوچ   ) دیدرگ یلاها  روفنم  هبارخ  هناخ  نآ  فورعم و  شلتق  ربخ  دش . ناهنپ  كاخ  ياههدوت 
هک تفرگ  رارق  نیدـلارفظم  دعـس  نب  رکبوبا  کباتا  دوجیذ  دوجو  هب  سراف  تنطلـس  هک  يرجه  متفه  نرق  لیاوا  ات  دـندوب .) نیفلاـخم  زا 

جیورت رد  دومنیم و  رایـسب  میظعت  الـضف  املع و  داـبع و  داـهز و  هب  دوخ  تنطلـس  لاـس  شـش  یـس و  رد  دوب و  حـلاص  رایـسب  یهاـشداپ 
سراـف تکلمم  ناـگرزب  ناریزو و  مهکوـلم » نید  یلع  ساـنلا   » مـالک ياوـحف  هب  رظن  [ . 309  ] تشاد غیلب  یعـس  هیمالـسا  رهطم  تعیرش 

نب دوعسم  نیدلابرقم  ریما  نیدلارفظم ، کباتا  رابرد  نابرقم  ناریزو و  هلمج  زا  دندوب  مالـسا  ریاعـش  هب  رهاظتم  كاپ و  ینامدرم  یگمه 
يدـب تروص  هب  ار  زاریـش  رهـش  طسو  هک  لت  نآ  درک  رما  تهج  نیا  يور  تشاد  يدابآ  نارمع و  هب  يرایـسب  لـیم  هک  هدوب ، نیدـلاردب 

اهكاخ و دـنداتفا ، راک  هب  يرایـسب  ياهرگراک  دـننک . اپ  هب  یگرزب  ترامع  هدـش  بارخ  يهناخ  نآ  لـحم  رد  دـنرادرب و  دوب  هدروآرد 
هیجو ابیز و  هتفاکـش ، قرف  اب  لدبت  ریغت و  نودب  یلوتقم  هزات  رت و  دسج  دندید  راک  يانثا  رد  يزور  دـندربیم . رهـش  جراخ  هب  ار  اههلابز 

دندمآرب . هیضق  شیتفت  هب  یعمج  مظعا  ریزو  رمالا  بسح  دیسر  هناخترازو  هب  ربخ  هتفرگ . رارق  راوآ  ریز  نیمز  يور 

غارچ هاش  دسج  ندش  ادیپ 

ةزعلا هللا  » دوب شقن  شمتاخ  رب  هک  دوب  يرتشگنا  هقلح  دش ، وا  فرعم  هک  دندید  لوتقم  نآ  ندب  رد  هک  يرثا  اهنت  رایسب  تاشیتفت  زا  سپ 
دندیمهف یسوم  نب  دمحا  تداهش  ناکم و  نآ  رد  یمشاه  گنج  لماک  ترهـش  یخیرات و  يهقباس  اب  یـسوم » هحفص 205 ] نب [  دمحا 
دصراهچ زا  دعب  ابیرقت  هک  تسا  دیهش  میظعتلا  بجاو  هدازماما  مالسلاامهیلع  مظاکلا  یسوم  نب  دمحا  ریما  دیس  بانج  فیرش  دسج  نآ ،

کباتا و رمالا  بسح  دیدرگ . نافلاخم  زا  یعمج  راصبتـسا  ثعاب  ناگدننیب و  تیاده  بابـسا  رهاظ و  ملاس ، حیحـص و  قیرط  نیا  هب  لاس 
املع و روضح  رد  رایـسب  مارتحا  اب  دندومن و  رفح  يربق  دـندرک و  اپرب  یلاع  ياهعقب  دـیدرگ ، رهاظ  دـسج  هک  لحم  نامه  رد  مظعا  ریزو 

تافو کباتا  هک  يرمق  لاس 658  رد  ات  دوب  مارتحا  دروم  هتـسویپ  دندوزفا و  هعقب  مارتحا  رب  دندرپس و  كاخ  هب  ار  فیرـش  دسج  ناگرزب 
هریخ هلیلج ، ییوناب  هک  نوتاخ  یشات  هکلم  هاش  ردام  دوب ، هاش  دومحم  نب  قاحسا  هاش  اب  سراف  زاریش و  تنطلس  هک  لاس 750  رد  تفای و 

رد هک  ار  دنمیم  يهبصق  تشارفارب و  ربق  نآ  رب  ییابیز  رایسب  دبنگ  هدومن و  یلاع  يریمعت  ار  ترضح  نآ  يهکرابم  يهعقب  هدوب  هحلاص  و 
بحاص [ . 310  ] تسا ناهج  فورعم  دـنمیم  بالگ  یقاب و  لاـحلا  یلا  هک  دومن  هکراـبم  هعقب  نآ  رب  فقو  تسا  زاریـش  یخـسرف  هدـجه 

نیا رد  و  تاداسلا » دیـس   » هب تسا  یمـسم  تسا و  زاریـش  رد  نوفدم  دـمحا  هک  تسا  لاجر  بتک  یـضعب  رد  هک  هتفگ  تانجلاتاضور » »
هک یـصاخشا  تاملک  هدرک  لقن  سپ  شرهاـط  دـقرم  زا  هرهاـب  تاـمارک  هدیـسر  رتاوت  هب  قیقحت  هب  غارچ و  هاـش  هب  هدـش  روهـشم  ناـمز 

تسا . نوفدم  زاریش  رد  یسوم  نب  دمحا  هکنآ  هب  دناهدرک  حیرصت 

یسوم نب  دمحم 

هراشا

وضو و اب  هتسویپ  هدوب . حالص  لضف و  بحاص  ردقلالیلج ، هحفص 206 ] يدرم [  زین ، دمحا  يردام ) يردپ و  ردارب  ینعی  ، ) ینایعا ردارب 
زا هراب  رگید  درکیم ، تحارتسا  یتعاـس  دـشیم ، غراـف  زاـمن  زا  نوچ  تشگیم . زاـمن  وضو و  لوغـشم  اـهبش  دوب و  ةالـص  تراـهط و 
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زامن لوغـشم  و  تفرگیم ، وضو  تساخیمرب و  زاـب  درکیم ، تحارتسا  زاـب  تشگیم  زاـمن  تراـهط و  لوغـشم  و  تساـخیمرب ، باوخ 
نم هدرک : لقن  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  هیقر ، زینک  هیمـشاه ، هچ  نانچ  درکیم . عولط  حبـص  ات  وا ، تداع  دوب  نیا  دشیم و 

موحرم [ . 311 ( ] نوعجهی ام  لیللا  نم  الیلق  اوناک  : ) مدرکیم دای  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  نیا  هکنآ  رگم  مدرکن ، رادـید  ار  دـمحم  هاگچـیه 
دباع دمحم  ریما  دیـس  ترـضح  ناریا  هب  ام  دادـجا  زا  رجاهم  نیلوا  دـسیونیم : مالـسلاامهیلع  یـسوم  نب  دـمحم  هرابرد  نیظعاولا  ناطلس 
دباع هب  فورعم  تدابع  ترثک  زا  اوقت و  لضفاب و  رایـسب  هک  تسا  هدوب  مالـسلاهیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  لـصفالب  دـنزرف 

هتشاد و دیجم  هللا  مالک  تباتک  هب  يرایسب  هقالع  هدومنیم . راطفا  ار  یمایا  تردن  هب  هدوب و  راهنلا  مئاص  لیلا و  مئاق  رمع  مامت  هدیدرگ و 
نم سان  يهماع  رازم  فاطم و  زاریـش  رد  لاحلا  یلا  شاهکرابم  يهعقب  دندومن . دازآ  يرادیرخ و  رایـسب  ناگدنب  هللا  مالک  هباتکلا  قح  زا 

موجه عقوم  رد  ندـش  لاماپ  زا  ربق  تظافح  يارب  شکراـبم  ربق  فارطا  رد  یلاـع و  رایـسب  شهاـگراب  هبق و  دـشابیم  ینادـالا  یلاـعالا و 
ازریم داهرف  جاح  موحرم  ردـقیلاع  دنمـشناد  دـنزرف  یناـث  يهلودـلا  دـمتعم  ازریم  سیروا  هدازهاـش  باـنج ، نآ  نیرئاز  زا  رایـسب  تیعمج 
تسا يدجسم  هحفص 207 ] هک [  ار  شرهطم  مرح  هتخاس و  هرقن  زا  ییابیز  حیرض  راجاق  هاش  نیدلارـصان  موحرم  مرکا  مع  هلودلا  دمتعم 

هب يدایز  هجوت  صوصخلاب  سراف  یلاها  هدومن و  يراکهنیئآ  تعامج  زاـمن  يهماـقا  تابحتـسم و  ضئارف و  يادا  نیرئاز و  تداـبع  يارب 
دروم ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاـپ  ترتـع  زا  هک  هعقب  بحاـص  حوتف  رپ  حور  يهلیـسو  هب  دـنراد و  هکراـبم  يهعقب  نآ 

دنیامنیم . ضایف  أدبم  زا  ضیف  كرد  دناهدوب  ترضح  نآ  شرافس  هیصوت و 

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  هلفاق  تکرح 

هب تخاس و  دوخ  دهعیلو  اربج  یسابع  يهفیلخ  نومأم  ار  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  هک  يرجه  مود  نرق  رخاوا  رد 
دومن کیرحت  ار  شراوگرزب  ناوخا  ترضح  نآ  ترایز  قوش  داتفا و  ییادج  ترـضح  نآ  اب  ناوخا  نیب  یتدم  درب  تفالخ  زکرم  سوط 

راکم و نومأم  دـندومن  ناذـیتسا  سوط  تمـس  هب  تکرح  يارب  نومأم  زا  مالـسلاهیلع و  اضر  ترـضح  سدـقم  روضح  زا  هماـن  هلیـسو  هب 
دج  ) دباع دمحم  ریما  دیس  بانج  قافتا  هب  غارچ ) هاش   ) دمحا ریما  دیس  بانج  درک . راضحا  ار  اهنآ  یگمه  درک و  لابقتسا  نسح  رگهلیح 

ناتسود براقا و  مامعاینب و  ناگدازردارب و  زا  يریثک  عمج  مظعم و  ناردارب  نیسح  نیدلاءالع  دیـس  بانج  و  نیظعاولا ) ناطلـس  يالعا 
هار زا  ابلاغ  نامز  نآ  رد  سوط  هب  ترفاسم  قیرط   ) هدومن تکرح  سوط  تمـس  هب  زاجح  زا  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  دـصق  هب 

مظعم تاداس  هب  تلاسر  نادـناخ  هب  نادـنمهقالع  نایعیـش و  زا  يریثک  عمج  زین  هار  نیب  رد  هدوب ) زاریـش  رهـشوب و  زاوها ، هرـصب ، تیوک ،
لیکشت نز  درم و  زا  يرفن  رازه  هدزناپ  هلفاق  کی  ابیرقت  دندیسر  هک  زاریـش  کیدزن  هب  دنـسیونیم : دندومنیم . تکرح  قافتا  هب  قحلم و 

هحفـص 208] نینچ [  رگا  هک  دیـسرت  نومأم  دنداد ، نومأم  هب  ار  یگرزب  يهلفاق  نینچ  تکرح  ربخ  اهرهـش  نامکاح  نارومأم و  دوب  هدش 
درک رداص  ياهیرما  ور  نیا  زا  ددرگ ، تفالخ  ماقم  لزلزت  بابسا  دنـسرب  سوط  هب  اهنآ  ياهییادف  نارادتـسود و  مشاهینب و  زا  یتیعمج 

ره هب  دینادرگرب . هنیدم  تمـس  هب  ار  اهنآو  دـیوش  اهنآ  تکرح  زا  عنام  دندیـسر  مشاهینب  يهلفاق  اج  ره  رد  هک  اهرهـش  نامکاح  مامت  هب 
زاریش مکاح  ناخ  غلتق  دیسر . تقو  تموکح  هب  مکح  هلفاق  ندیسر  زا  لبق  هک  زاریـش  رگم  دوب  هدرک  تکرح  هلفاق  دیـسر  مکح  نیا  اجک 
هلفاق هک  نیمه  دـندز  ودرا  زاریـش  یخـسرف  تشه  ناینز » ناخ   » رد رارج  رکـشل  رازه  لـهچ  اـب  يروف  ردـتقم . يدـج و  رایـسب  دوب  يدرم 
دمحا ریما  دیـس  ترـضح  دـیدرگرب  دـیاب  اج  نیمه  زا  نایاقآ  نومأم  رمالا  بسح  هک  مظعم  ناگدازماما  يارب  داد  ماـغیپ  دیـسر  مشاـهینب 

زا میدـماین  هزاجایب  ام  ایناث  مالـسلاهیلع . اضر  ترـضح  نامراوگرزب  ردارب  رادـید  زج  میرادـن  ترفاسم  نیا  زا  يدـصق  ام  ـالوا  دـندومرف 
نکمم مینک . تکرح  زا  تعنامم  ام  هک  تسا  رما  تفگ : ناخ  غلتق  میدومن . تکرح  وا  دوخ  روتـسد  هب  میدومن و  ناذـیتسا  نومأم  صخش 

اب دـمحا  ریما  دیـس  بانج  دـنیامن . تعجارم  اج  نیمه  زا  دـنراچان  نایاقآ  دوش . ارجا  دـیاب  هدـش و  رداص  يوناث  رما  تقو  ياضتقا  هب  تسا 
تکرح تساوخ  هلفاق  هک  حبـص  دندشن . تعجارم  هب  رـضاح  کی  چیه  دـندومن ، تروشم  ناهارمه  ناتـسود و  مشاهینب و  ریاس  ناوخا و 
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هب فرح  زا  راک  تبقاع  دنتسب  ار  هار  رس  ناخ  غلتق  رکشل  دش  هتخاون  لیحر  سوک  هک  نیمه  دنداد . رارق  هلفاق  بقع  ار  نانز  اطایتحا  دیامن 
دراو اهنآ  رب  تسکش  دندش و  هدنکارپ  مشاهینب  تعاجش  راشف و  رثا  رد  ناخ  غلتق  رکشل  دش . عورـش  ینینوخ  دیدش  گنج  دیـشک . لمع 
تشپ هب  رگا  نایاقآ  دندز : دایرف  اهيدنلب  يالاب  ياهدع  غورد ) ای  تسار   ) دندرک يریبدت  هدروخ  تسکش  رکـشل  نارـس  نیب  نیا  رد  دمآ 
دننام ربخ  نیا  هبترم  کی  درک . تافو  دهعیلو  هک  دیـسر  ربخ  نآلا  دینکیم  گنج  نومأم  دـهعیلو  یـسوم  هحفـص 209 ] نب [  یلع  یمرگ 
دمحا ریما  دیس  بانج  تهج  نیا  زا  دندش . قرفتم  ناگدازماما  فارطا  زا  هداد  ناکت  ار  رـصنع  تسـس  مدرم  نایعیـش و  دوجو  ناکرا  قرب 

اب تسا  بوخ  تسام  بیقعت  رد  نمشد  نوچ  دندومرف : دمحا  دیس  بانج  دندیدرگ . راپـسهر  زاریـش  هب  ههاریب  زا  براقا  ناوخا و  اب  هنابش 
ناریا رد  ناگدازماما  بلاغ  دنیوگ : هک   ) دندش هدنکارپ  فارطا  هب  هنابـش  نامه  ناگدازماما  دیوشن . راتفرگ  ات  دیوش  هدنکارپ  لدـبم  سابل 

اب کی  ره  دراو و  زاریش  هب  نیسح  نیدلاءالع  دیس  دباع و  دمحم  ریما  دیس  دمحا و  ریما  بانج  یلو  دنتسه .) تضهن  نامه  ناگدشقرفتم 
[ . 312  ] دندش لوغشم  تدابع  هب  اهنت  ياهشوگ  رد  دندش و  ادج  مه  زا  سانشان  سابل 

یسوم نب  دمحم  یسوم و  نب  دمحا  ردام 

ناوناب زا  شردام  دسیونیم : یـسوم  نب  دمحا  لاح  حرـش  رد  مولعلارحب  لآ  رفعج  دیـس  موحرم  دـنردام . ردـپ و  کی  زا  راوگرزب  ود  نیا 
زا تساوخ  هک  یتقو  تشاد  يدایز  فطل  هردخم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دشیم و  هدناوخ  دـمحا  ما  ناونع  هب  دوب  همرتحم 
نم هک  نادب  تساوخ  وت  زا  ار  عیادو  نیا  دمآ و  یـسک  هک  تقو  ره  دومرف : وا  هب  درپس و  يو  هب  ار  تماما  عیادو  ددرگ  دادغب  مزاع  هنیدم 

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  و  تسا . بجاو  مدرم  همه  رب  وـت و  رب  وا  تعاـط  تسا و  نم  زا  دـعب  ماـما  صخـش  نآ  ماهدیـسر و  تداهـش  هب 
 ] دادـغب رد  ار  ترـضح  نوراه  هک  یتقو  دومن  لزنم  ظفح  رومأـم  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دورب  دادـغب  هب  تساوخ  یتقو  مالـسلاامهیلع 

عیادو تاناما و  تساوخ  يو  زا  دروآ و  فیرـشت  دمحا  ما  دزن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـمآ  لئان  تداهـش  هب  درک و  مومـسم  هحفص 210 ]
غراف يو  نفد  زا  نالا  يرآ ! دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ماما  هدیسر ؟ تداهش  هب  تراوگرزب  ردپ  رگم  دیسرپ : دمحا  ما  دهدب  وا  هب  ار  تماما 
كاچ نابیرگ  دمحا  ما  متـسه . نج  سنا و  مامت  رب  وا  زا  دعب  ماما  نم  هدب و  نم  هب  داد  وت  هب  دادغب  هب  نتفر  تقو  هک  ییاهتناما  ماهدـش .

[ . 313  ] دومن تعیب  يو  اب  تماما  ناونع  هب  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  اهتناما  دز و 

مظاکلا یسوم  نب  نیسح 

دنزرف نیسح  نیدلاءالع  دیس  بانج  دناهتشون : وا  لاح  حرش  رد  نیظعاولا  ناطلس  مولعلارحب و  موحرم  نیسح . نیدلاءالع  دیس  هب  فورعم 
تدابع هب  زور  بش و  و  ناهنپ ، ياهشوگ  رد  دندمآ و  زاریـش  هب  شراوگرزب  ردارب  اب  هک  مالـسلاهیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  رگید 

ار ترضح  نآ  هک  دومنیم  حیرفت  غاب  نآ  زا  ياهشوگ  رد  ترضح  يزور  دوب ، عیـسو  یغاب  ار  ناخ  غلتق  یکیدزن  نآ  رد  دندش . لوغـشم 
درم و ناخ  غلتق  تشذگ و  اهلاس  دیدرگ . ناهنپ  كاخ  ریز  دوب  شکرابم  تسد  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  دندرک  شدیهش  اجنامه  دنتخانش 

دولآنوخ دـسج  دـنتخاسیم ، نامتخاس  هبارخ  غاب  نیا  رد  هیوفـص  نامز  رد  ات  دوبن  رهاظ  راوگرزب  دیـس  نآ  زا  يرثا  دـش . بارخ  غاب  نآ 
تـسد رد  دـیجم و  نآرق  شتـسد  کی  رد  هک  یتلاح  رد  دناهتـشک  هزات  ار  وا  ییوگ  دـش ، ناـیامن  كاـخ  ریز  زا  هزاـت  رت و  یلوتقم  ناوج 
نیـسح نیدلاءالع  دیـس  بانج  كرابم  ندب  دـندیمهف  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ینیارق  تمالع و  اب  دوب . ملاس  حیحـص و  ریـشمش و  شرگید 

غلتق نآ  زا  ریغ  ناخ  غلتق  نیا   ) ناخ غلتق  دندومن و  نفد  ار  وا  غاب  نآ  رد  تسا . مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  دیهش  هحفص 211 ] دنزرف [ 
یلع ازریم  اهتدم  زا  دعب  تخاس . ياهعقب  وا  ربق  رب  هدناسر ) تداهـش  هب  ار  نیـسح  نیدـلاءالع  دیـس  ترـضح  هک  تسا  راکتیانج  ناخ 

كالما و دراذـگ ، راوگرزب  نآ  ربق  رب  یلاع  ییاـنب  دوب  رایـسب  تورث  بحاـص  نوچ  دـمآ  مظعم  ناـگدازماما  تراـیز  هب  هنیدـم  زا  یندـم 
نامز رد  دندومن و  نفد  هسدقم  هناتـسآ  نامه  رد  مه  ار  شدوخ  توف ، زا  دعب  دومن و  فقو  هکرابم  هعقب  نآ  رب  دـیرخ و  يرایـسب  تاغاب 
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[ . 314  ] دشابیم اهنآ  هجوت  دروم  سراف و  یلاها  مومع  رازم  نونکات  هک  دش  ربق  نآ  رب  ییابیز  تمرم  موحرم  لیعامسا  هاش 

مظاکلا یسوم  نب  ةزمح 

يهمه هاگترایز  وا و  هب  بوسنم  هیلاع ، هعقب  اب  تسا  يربق  مالـسلاهیلع  میظعلا  دـبع  هدازهاش  کیدزن  رد  هدوب و  نأـشلا  لـیلج  يدیـس  يو 
زاـمن هب  اـهبش  تشادیم و  هزور  اـهزور  دوب ، یفخم  ير  رد  میظعلا  دـبع  ترـضح  هک  یناـمز  تسا : یـشاجن  تیاور  رد  و  تسا . مدرم 
یسوم ماما  نادنزرف  زا  يدرم  ربق  نیا  تفگیم : و  تسوا ، ربق  لباقم  رد  هک  ار  يربق  درکیم  ترایز  و  دمآیم ، نوریب  هنایفخم  داتسیایم .
یـسوم ترـضح  دـنزرف  هزمح ، هدازماـما  فیرــش  ربـق  هدوـمرف : رئازلاۀـفحت »  » رد هللا  هـمحر  یــسلجم  همـالع  [ . 315  ] تـسا مالـسلاهیلع 

دیاب و  هدومنیم ، ترایز  ار  وا  میظعلا  دبع  ترـضح  هک  دشاب  هدازماما  نامه  ارهاظ  تسا . میظعلا  دـبع  ترـضح  ربق  کیدزن  مالـسلاهیلع ،
باتک بحاص  زا  مود : لوق  هحفص 212 ] تسا [ . راوگرزب  نآ  ربق  نفد و  لحم  رد  لاوقا  زا  یکی  نیا  دومن . ترایز  مه  ار  رونم  دقرم  نآ 

فورعم و زاریـش ، رخطـصا  رد  شربـق  تسا و  مساـقلاوبا  هب  ینکم  مالـسلاهیلع ، یـسوم  ماـما  نب  ةزمح  هتفگ : هـک  هدـش  لـقن  يدـجملا » »
ةزمح ترضح  هب  هیوفـص ، يهلیلج  يهلـسلس  بسن  هتفگ : هک  تسا  لقن  ارآملاع  خیرات  زا  تسا . رود  کیدزن و  ترایز  لحم  و  روهـشم ،

انب هیلاع  ياهعقب  يو  يارب  هیوفـص  نیطالـس  تسا . زاریـش  يارق  زا  ياهیرق  رد  هدازماما  نآ  نفدـم  دوشیم . یهتنم  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب 
مظاکلا یـسوم  نب  ةزمح  ربق  دـنراد  داقتعا  یعمج  هک  تسا  يربق  زین  زیـشرت  رد  و  موس : لوق  دـناهداد . رارق  داـیز  تاـفوقوم  و  دـناهدومن ،

نیا لها  تسا . فورعم  ردق  تلالج  هب  و  هزمح ، هدازهاش  هب  فورعم  تسا  یهاگترایز  مق ، هبیط  هدـلب  رد  مراهچ : لوق  تسا . مالـسلاهیلع 
بحاص مالک  زا  و  تسا . یهاگراب  هبق و  نحـص و  وا  يارب  زا  دنـشوکیم . رایـسب  وا  مارکا  مارتحا و  رد  و  دنراد ، وا  هب  یمامت  داقتعا  رهش 

تسا . مالسلاهیلع  یسوم  نب  ةزمح  نامه  راوگرزب  نیا  هک  دوشیم  مولعم  مق  خیرات 

رفعج نب  یسوم  نب  هللادبع 

نب یلع  زا  ار  یتـیاور  دـیفم  خیـش  موحرم  [ . 316  ] تسا هدرمـش  مالـسلاامهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  باحـصا  زا  ار  يو  یـسوط  خـیش 
داوج ماـما  داد و  ییاوتف  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  هللادـبع  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هدومن  لـقن  مشاـه  نب  میهاربا  شردـپ  زا  میهاربا 
دعب دیوگ : مشاه  نب  میهاربا  تسا : نیا  تیاور  نیا  همجرت  دومن . رافغتسا  درک و  لوبق  وا  یتسین ، اوتف  لها  هک  داد  رکذت  وا  هب  مالسلاهیلع 

 ] زا نایعیـش  زا  یعمج  میدـش . بایفرـش  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  تمدـخ  میتفر . جـح  لامعا  ماجنا  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا 
يدرمریپ هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  هللادبع  ترـضح  نآ  يومع  دـندوب . هدـمآ  ترـضح  اب  رادـید  يارب  فلتخم  ياهرهـش  هحفص 213 ]

داوج ماما  تسـشن . دـمآ و  مدرم  دزن  دوب  ادـیپ  هدجـس  رثا  شایناشیپ  رب  هدیـشوپ و  ریز  ساـبل  هک  یلاـح  رد  دوب  تلـالج  اـب  لاـسگرزب و 
نب هللادبع  دمآ . نوریب  قاطا  زا  تشاد  اپ  هب  ییون  دیفس  نیلعن  دوب و  هدیشوپ  یناتک  يابع  ناتک و  كزان  نهاریپ  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع 

یسرک رب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  دنتساخرب و  زین  نایعیش  دیسوب  ار  يو  یناشیپ  تفر و  ترضح  لابقتسا  هب  مو  تساخرب  مالسلاهیلع  یسوم 
نایم زا  يدرم  دندرکیم ! رظن  رگیدکی  هب  دندوب و  ریحتم  یکدوک  نس  رد  تماما  هب  ترضح  ندیسر  زا  سلجم  رد  رضاح  مدرم  تسـشن !

: تفگ هللادبع  هدرک ؟ یکیدزن  نایاپراهچ  زا  یکی  اب  هک  يدرم  هرابرد  دـییوگیم  هچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  هللادـبع  زا  تیعمج 
! ومع يا  دومرف : دومن و  رظن  يو  هب  دش و  بضغ  رد  شیومع  نخس  زا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دوشیم . يراج  يو  رب  دح  عطق و  شتـسد 
هب ارچ  دیامرفب : وت  هب  لجوزع  دنوادخ  يوش و  رضاح  یهلا  لدع  هاگداد  رد  هک  تمایق ، زور  تسا  شیپ  رد  تخس  يزور  سرتب ! ادخ  زا 

هنوگ نیا  مالـسلاهیلع ) اـضر  ماـما   ) تردـپ رگم  مرـسپ  يا  هللا ! رفغتـسا  درک : ضرع  هللادـبع  يدوبن ؟ هاـگآ  نآ  زا  هک  يداد  اوـتف  یمکح 
تـسد دومرف : مردپ  تسیچ ؟ شمکح  درک  یکیدزن  وا  اب  شبن و  ار  ینز  ربق  يدرم  رگا  هک  دش  لاؤس  مردپ  زا  دومرف : ترـضح  دومرفن ؟
هللادـبع تسا . هدـنز  مارتحا  دـننامه  هدرم  مارتحا  اریز  دوشیم  يراج  دـح  وا  رب  اـنز  رطاـخ  هب  دوشیم و  عطق  ربق  شبن  رطاـخ  هب  شتـسار 
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ردپ زا  یـسوم  نب  هللادبع  هحفـص 214 ] [ . ] 317  ] میاـمنیم ترفغم  تساوـخرد  ادـخ  زا  نم  یتـفگ و  تسار  نم ! دیـس  يا  درک : ضرع 
یتقو ناسنا  لکوم  هتـشرف  ود  مدیـسرپ : مردپ  زا  دیوگیم : تسا ، هدومن  لقن  ار  تیاور  کی  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شراوگرزب 

: دومرف هن ! مدرک : ضرع  تسا ؟ یکی  رطعم  يوب  دنگ و  يوب  ایآ  دومرف : مردـپ  دـنهاگآ ؟ نآ  زا  دومن  بوخ  راک  ای  هانگ  دـصق  ناسنا  هک 
: دیوگیم پچ  تسد  هتشرف  هب  تسار  تسد  هتـشرف  دسریم . ماشم  هب  رطعم  يوب  يو  زا  دهد  ماجنا  یبوخ  راک  دومن  دصق  هدنب  هک  یتقو 

بکرم شناهد  بآ  ملق و  شیارب  وا  نابز  داد  ماجنا  ار  بوخ  راک  نآ  هک  یتقو  دـهد . ماجنا  بوخ  راک  هدومن  دـصق  هدـنب  نیا  هک  زیخرب 
هب پچ  تسد  هتـشرف  دـسریم . ماشم  هب  وا  زا  يدـنگ  يوب  دوش  بکترم  ار  يدـب  راک  درک  هدارا  یتقو  دـسیونیم و  ار  نآ  سپ  ددرگیم 

شناهد بآ  ملق و  شنابز  داد  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  هک  یتقو  هدرک . هانگ  دصق  هدنب  نیا  هک  امن  فقوت  دیوگیم : تسار  تسد  هتـشرف 
[ . 318  ] دسیونیم ار  هانگ  نآ  ددرگیم و  بکرم 

رفعج هدازماما  نسح و  هدازماما 

ياتـسور رد  ود  نیا  تشون : رـصتخم  یتشاددای  رد  هدازماما  ود  نیا  هرابرد  یکاک  یلاها  زا  داژنيداـه  نیـسحمالغ  ياـقآ  عبتتم  هدنـسیون 
زکرم جومروخ  یبرغ  بونج  يرتـمولیک  رد 51  عقاو  جومروخ )  ) یتشد ناتـسرهش  ياهشخب  زا  یکاک  شخب  زا  ریپ  غاـب  هلحم  ناـیخیش 

دنشابیم مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  لصفالب  دالوا  زا  راوگرزب  ود  نیا  هک  تسا  روهشم  فورعم و  دنتسه . نوفدم  ناتسرهش 
هعقب و ياراد  نأشلامیظع  هدازماـما  ود  نیا  هحفص 215 ] دنوشیم [ . دیهش  قاحـساوبا  مان  هب  یـصخش  طسوت  دنوشیم و  ریپ  غاب  دراو  هک 

جریا ياقآ  دزن  یـسیونتسد  هدنـسیون : دادرخ 1386 . یکاک ، داژنيداـه ، نیـسحمالغ  دنـشابیم . مدرم  هجوت  دروم  رایـسب  هدوب و  هاـگراب 
برد رب  یتشد  زیاف  زا  يرعـش  دوب : هتـشون  هک  دوب  ناگتـسب  زا  رگید  یکی  يدبع  نیـسحمالغ  جاح  طختـسد  مدید ، ناگتـسب  زا  يروشک 

غیت وترپ  زا  رفک  كاخ  دش  دابآ  امش  ضیف  زا  ملاع  هللا  شحول  دروخیم : مشچ  هب  رهـشوب  ياهاتـسور  زا  نایخیـش  رد  عقاو  رفعج  هدازماما 
دش  داجیا  ناهج  رد  یتشهب  رصق  رگم  ای  دوب  یسوم  رفعج  هاگراب  نیا  اذبح  دش  دابآ  امش 

ترضح نارتخد 

دمحا ما 

دناهدرکن رکذ  ترـضح  يارب  ار  دمحا  ما  مان  هب  يرتخد  دناهدومن  رکذ  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دالوا  هک  يذخآم  رد 
تنب دمحا  ما  هما و  نع  یسوم  نب  نیـسحلا  تسا : نینچ  نآ  نتم  تیاور و  دنـس  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدومن  لقن  ار  یتیاور  یفاک  رد  یلو 

اهب ءاملا  ناف  ۀعمجلا  موی  دغل  مویلا  الستغا  : » سیمخلا موی  انل  لاقف  دادغب  دیرن  نحن  ۀیدابلاب و  مالسلاهیلع  نسحلایبأ  عم  انک  اتلاق : یـسوم 
هحفص هک [  هدومن  لقن  یسوم  رتخد  دمحا  ما  زا  شردام و  زا  یـسوم  نب  نیـسح  [ . 319  ] ۀعمجلا مویل  سیمخلا  موی  انلـستغاف  لیلق ،» ادغ 

هک ادرف  يارب  زورما  دومرف : ام  هب  هبنشجنپ  زور  ترضح  میتفریم  دادغب  فرط  هب  میدوب و  نابایب  رد  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  اب  دنتفگ : [ 216
تیآ موحرم  مالک  زا  میدومن . لسغ  هعمج  زور  يارب  هبنـشجنپ  زور  ام  تسا . مک  بآ  نابایب  رد  ادرف  اریز  دـییامن  لـسغ  تسا  هعمج  زور 

حیحـص مالـسلامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـمحا  ما  هکلب  تسین  تسرد  یـسوم  تنب  دـمحا  ما  هک  دوشیم  تشادرب  ییوـخ  یمظعلا  هللا 
دناـسر تاـبثا  هب  ناوتیمن  ار  بلطم  نیا  رقحا  رظن  هب  [ . 320  ] تسا مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رـسمه  دمحا  ما  نآ  زا  دارم  هک  تسا 

دومن و یفرعم  دوخ  یصو  ناونع  هب  هنیدم  رد  ار  شرسمه  دمحا  ما  دندرب  دادغب  هب  ار  يو  هک  يرفـس  رد  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اریز 
دادغب هب  نآ  زا  شیپ  يرفـس  ترـضح  تسا  نکمم  دیوگب : یـسک  هکنیا  رگم  دش . هراشا  عوضوم  نیا  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنام  هنیدـم  رد 

میرادرب . مالک  روهظ  زا  تسد  هک  درادن  یهجو  تسا و  لکشم  نآ  تابثا  هک  هتشاد 
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یسوم تنب  همیکح 

هدـید ذـخآم  رد  وا  زا  تیاور  ود  [ . 321  ] تسا هدومن  لقن  ثیدـح  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هک  هدروآ  رامـش  هب  یناـسک  زا  ار  يو  یقرب 
نخـس هتـسهآ  هداتـسیا و  مزیه  رابنا  برد  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هک  هدومن  لـقن  وا  زا  دنـس  رکذ  اـب  ینیلک  موحرم  - 1 دوشیم :

هدمآ و نم  دزن  هک  ییارهز  رماع  اب  دومرف : ییوگیم ؟ زار  یصخش  هچ  اب  نم ! دیس  يا  مدرک : ضرع  سپ  مدیدن ، ار  یسک  نم  دیوگیم .
لاس هحفص 217 ] کی [  يونشب  ار  يو  نخس  رگا  دومرف : مونشب . ار  وا  نخس  مراد  تسود  نم  دیـس  يا  مدرک : ضرع  دیامنیم ! تیاکش 

رب بت  مدینش و  توس  دننامه  ییادص  ونشب ، دومرف : ترـضح  سپ  مونـشب . ار  شنخـس  مراد  تسود  مدرک : ضرع  يوشیم . بت  هب  التبم 
هک هدومن  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باـتک  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  - 2 [ . 322  ] تشاد همادا  لاس  کی  اـت  دـیدرگ و  ضراـع  نم 

ماما دیسر  ارف  مالسلاهیلع  داوج  ماما  ردام  نارزیخ  نامیاز  هک  یماگنه  دیوگیم : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  رتخد  همیکح 
اـضر ماما  و  دـیورب ! یقاطا  رد  هلباق  وا و  وت و  وش و  رـضاح  وا  ناـمیاز  ماـگنه  رد  همیکح ! يا  دومرف : سپ  تساوخ  ارم  مالـسلاهیلع  اـضر 

، دوب یتشط  وا  لـباقم  داد و  تسد  نارزیخ  هب  ناـمیاز  درد  هک  یماـگنه  تسب  اـم  يور  هب  ار  رد  تشاذـگ و  یغارچ  اـم  يارب  مالـسلاهیلع 
رب هک  مدید  ناهگان  دیـشخرد  تشط  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  انثا  نیا  رد  مدش  نیگمغ  غارچ  ندش  شوماخ  زا  نم  دـش . شوماخ  غارچ 

میدـید ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ام  سپ  درک  نشور  ار  قاتا  هک  ياهنوگ  هب  دیـشخردیم  وا  رون  هچراپ ، دـننام  تسا  یکزان  زیچ  وا  ندـب 
زاب ار  رد  دروآ و  فیرـشت  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  سپـس  متـشادرب  وا  يور  زا  ار  هدرپ  نآ  متـشاذگ و  منماد  رد  متـشادرب و  ار  وا  نم  سپ 

زا همیکح ! يا  دومرف : نم  هب  تشاذـگ و  هراوهگ  رد  تفرگ و  ار  وا  ترـضح  سپ  میدوب  هدـش  غراـف  وا  ناـیرج  زا  اـم  هک  یتقو  رد  درک ،
هب سپـس  دوشگ  نامـسآ  فرط  هب  ار  شاهدـید  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  تدالو  زا  موس  زور  رد  دـیوگیم : همیکح  وشن . رود  وا  يهراوهگ 

بجعتم هدزتشحو و  نم  هللا .» لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  : » دوـمرف هاـگ  نآ  درک  هاـگن  شیوـخ  پچ  تسار و 
هحفص ترضح [  مدینـش . یبیجع  زیچ  كدوک  نیا  زا  نم  مدرک : ضرع  وا  هب  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  متـساخرب و 
تـسا نیا  زا  شیب  دـید  یهاوخ  وا  بیاجع  زا  هچنآ  همیکح ! يا  دومرف : مداد ! ربخ  ترـضح  هب  ار  ناـیرج  نم  يدینـش ؟ هچ  دومرف : [ 218

ار اجنآ  نایعیـش  دوشیم و  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  تسا  يربق  ناـهبهب  هار  ياـههوک  رد  هدومرف : مولعلارحب  لآ  رفعج  دیـس  موحرم  [ . 323]
لاس 1386 دادرخ  مراهچ  اب  ربارب  یلوالا  يدامج  هام  متـشه  زور  يرمق  يرجه  لاس 1428  رد  ریقح  هدنسیون : [ . 324  ] دنیامنیم ترایز 

ياقآ تمدخ  رد  روکذم  خیرات  رد  میامنیم : لقن  ار  رفـس  نآ  تارطاخ  نایرج و  مدش  فرـشم  همیکح  یبیب  ترایز  هب  یـسمش  يرجه 
زا  ) رایزاب دـمحم  جاح  بانج  يدالوف و  دـمحم  جاـح  ياـقآ  قاـفتا  هب  ییاتـسور ) راـهچ  قفوم  مرتحم و  تاداـس  زا   ) يوسوم داوج  دـیس 

هقیقد هدزناپ  تفه و  تعاس  دودح  میداتفا . هار  هب  همرتحم  يوناب  نآ  ترایز  دصق  هب  اجنآ  زا  اتسور ) نامه  یلاها  زا  ریقح  بوخ  ناتسود 
هدازماما هب  ات  میدومیپ  هار  تعاس  ود  دودح  فراعتم  تعرس  اب  میداد  ریسم  همادا  ناهبهب  هوانگ -  تلافـسآ  هداج  رد  میتشذگ و  هوانگ  زا 

هداج دراد . هلصاف  ناهبهب  هب  هوانگ  یلصا  هداج  زا  رتمولیک  هلصاف 47  هب  نازاسچگ  ناهبهب و  ياههوک  رد  شرهطم  مرح  میدیسر . همرتحم 
هعسوت ار  نآ  نونکا  هک  تسا  عقاو  يراغ  رد  فیرش  مرح  دراد . كانرطخ  ییاههندرگ  تسا و  مخ  چیپرپ و  ضرع و  مک  یلو  تلافـسآ ،

: ] هدش هتشون  نآ  يور  رب  تسا . بلاج  رایسب  دراد و  رارق  هوک  ریز  رهطم  حیرض  لاح  نیع  رد  یلو  دراد  افصاب  یقاور  نحص و  دناهداد و 
لاس رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تنب  مالـسلااهیلع  همیکح  یبیب  ترـضح  كرابم  رهطم و  حیرـض  یلاعت  همـسب  هحفص 219 ]

« رهدلا  » هروس تایآ  فیدر  کی  حیرض  فارطا  نیمی . نبا  يراجن  دمحا ، نسحم  دیـس  ینزملق : تخاس و  دیدرگ . بصن  هتخاس و   1383
هک تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  مشتحم : الم  زا  هیثرم  دـنب  هدزاود  رگید  یتمـسق  و  یفاک و ... ای  هللا ، ءامـسا  رگید  یفیدر  و  اروثنم ) اؤلؤل   ) ات

زینک نوتاخ  لگ  یبیب  هدش : هتشون  نآ  يور  هک  تسا  یکچوک  حیرض  ور  ولج  رـس  يالاب  تمـسق  رد  هدش . هتـشون  تسا ، ملاع  قلخ  رد 
دندوب . اجنآ  کچوک  گرزب و  درم ، نز و  زا  رئاز  رفن  دودح 150  یلو  دوب  مرگ  اتبسن  اوه  میدوب  بایفرش  ام  هک  زور  نآ  همیکح . یبیب 
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رفعج نب  یسوم  تنب  هموصعم  همطاف  ترضح 

هراشا

رکذ ار  عوضوم  دـنچ  میامنیم و  افتکا  وا  تالاح  زا  يرـصتخم  هب  باتک  نیا  رد  دراد  هناگادـج  ياهتـشون  هب  زاین  يو  یناگدـنز  یـسررب 
منکیم :

تدالو خیرات 

هام لوا  رد  دـسیونیم : مطف »  » و ۀنـس »  » هژاو راحبلاۀنیفـس » كردتـسم   » باتک رد  يدورهاـش  يزاـمن  یلع  خیـش  رـصاعم  ثدـحم  موحرم 
دیدرگ . دلوتم  تسا  نوفدم  مق  رد  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  لاس 173  هدعقیذ 

بقانم لئاضف و 

یضاق هحفص 220 ] میامنیم [ : رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  دراو  یتایاور  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  بقانم  لئاضف و  رد 
هکم نآ  تسا و  یمرح  ار  ادـخ  انامه  دومرف : هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  نینمؤملاسلاـجم »  » باـتک رد  يرتشوش  هللا  رون 

نینمؤملاریما يارب  دیـشاب  هاـگآ  تسا ! هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا !
نآ رد  هس  تسا  رد  تشه  ار  تشهب  هک  دیشاب  هاگآ  تسا . کچوک  هفوک  مق  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ! هفوک  نآ  تسا و  یمرح  مالسلاهیلع 
وا مان  دندرگیم  دراو  تشهب  هب  نایعیش  همه  يو  تعافـش  اب  هک  دوشیم  حور  ضبق  نآ  رد  نم  نادنزرف  زا  ینز  دوشیم . زاب  مق  يوس  هب 

يوار هدـمآ : نآ  لیذ  رد  هدرک و  لـقن  مق  خـیرات  باـتک  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  ار  نومـضم  نیمه  [ 325  ] تسا یـسوم  رتخد  همطاف 
هلماح ترـضح  نآ  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ردام  زونه  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  نخـس  نیا  دیوگیم :

تـشهب يو  ترایز  شاداـپ  [ . » 327 « ] ۀـنجلا لدـعت  اهترایز  نأ  : » هدـمآ مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  [ . 326  ] دوب هدـشن 
یسوم رتخد  همطاف  ترایز  هرابرد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  دعس  نب  دعس  زا  حیحص  دنس  اب  هیولوق  نبا  موحرم  تسا .»

هحفص 221] تسا [ .» تشهب  شیارب  دیامن  ترایز  ار  وا  هک  ره  [ » 328 « ] ۀنجلا هلف  اهراز  نم  : » دومرف مدومن  لاؤس  مالسلاامهیلع  رفعج  نب 
مق رد  ار  ماهمع  ربـق  هـک  ره  [ . » 329 « ] ۀـنجلا هلف  مقب  یتمع  ربق  راز  نم  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  زا  دنـس  رکذ  اـب  و 
زا حیحص  دنـس  اب  مالـسلاهیلع » اضرلارابخانویع   » باتک و  لامعالاباوث »  » باتک رد  قودص  موحرم  و  تسا .» تشهب  شیارب  دنک  ترایز 
نم : » دومرف مدیسرپ ، ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  تلیضف  ماقم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  دعـس  نب  دعس 
اریز دراد  تمظع  اـب  يوناـب  نیا  يراوـگرزب  تلیـضف و  رب  تلـالد  هدـش  دراو  مق  حدـم  رد  هک  یتاـیاور  همه  و  [ . 330 « ] ۀـنجلا هلف  اهراز 
یلع هک  مدید  تارایز  بتک  یـضعب  رد  دیوگیم : یـسلجم  همالع  موحرم  تسا . نوفدم  نآ  رد  هردـخم  نآ  هک  تسا  نیا  هب  مق  تلیـضف 

: مدرک ضرع  تسامـش ! دزن  مق  رد  ام  زا  یکی  ربق  دعـس ! يا  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دعـس  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب 
وا شاداپ  دیامن  ترایز  شقح  تخانـش  اب  ار  وا  هک  ره  يرآ ! دومرف : تسا ؟ مالـسلاهیلع  یـسوم  رتخد  همطاف  ربق  امـش  دارم  موش ! تیادـف 

هللا و ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ  یـس و  تسیاب و  هلبق  هب  ور  رـس  يـالاب  یتفر  وا  ربق  دزن  هک  یتقو  سپ  تسا . تشهب 
مالسلا هللا  لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  هللا  یبن  حون  یلع  مالسلا  هللا  ةوفص  مدآ  یلع  مالسلا  : » وگب نآ  زا  سپ  وگب  هللادمحلا  هبترم  هس  یس و 

هللا یفص  ای  کیلع  مالسلا  هللا  قلخ  ریخ  ای  کیلع  مالسلا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  حور  یـسیع  یلع  مالـسلا  هللا  میلک  یـسوم  یلع 
مالسلا هللا  لوسر  یصو  بلاطیبا  هحفص 222 ] نب [  یلع  نینمؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا  نییبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالـسلا 
نیسحلا نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا  ۀنجلا  لها  بابش  يدیـس  ۀمحرلا و  یبن  یطبـس  ای  امکیلع  مالـسلا  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  ۀمطاف  ای  کیلع 
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رابلا قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ای  کیلع  مالـسلا  یبنلا  دعب  ملعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالـسلا  نیرظانلا  نیع  ةرق  نیدـباعلا و  دـیس 
یلع نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا  یضترملا  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا  رهطلا  رهاطلا  رفعج  نب  یـسوم  ای  کیلع  مالـسلا  نیمالا 
یلع لص  مهللا  هدعب  نم  یصولا  یلع  مالسلا  یلع  نب  نسح  ای  کیلع  مالسلا  نیمالا  حصانلا  یقنلا  دمحم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا  یقتلا 

ۀمطاف تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  لوسر  تنب  ای  کیلع  مالسلا  کقلخ  یلع  کتجح  کیصو و  یصو  کیلو و  یلو  کجارـس و  كرون و 
ای کیلع  مالـسلا  هللا  یلو  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  نیـسحلا  نسحلا و  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریمأ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  ۀجیدخ  و 

اننیب و هللا  فرع  کیلع  مالسلا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  رفعج و  نب  یسوم  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  یلو  ۀمع  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  یلو  تخا 
لئسا مکیلع  هللا  تاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  دی  نم  مکدج  سأکب  اناقـس  مکیبن و  ضوح  اندروا  مکترمز و  یف  انرـشح  ۀنجلا و  یف  مکنیب 
ریدق یلو  هنا  مکتفرعم  انبلسی  نا ال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکدج  ةرمز  یف  مکایا  انعمجی و  نا  جرفلا و  رورسلا و  مکیف  انیری  نا  هللا 
ضار هب  دمحم و  هب  یتا  ام  نیقی  یلع  ربکتـسم و  رکنم و ال  ریغ  هب  ایـضار  هللا  یلا  میلـستلا  مکئادعا و  نم  ۀـئاربلا  مکبحب و  هللا  یلا  برقتا 

ینا مهللا  نأشلا  نم  انأش  هللا  دنع  کل  ناف  ۀنجلا  یف  یل  یعفشا  ۀمطاف  ای  ةرخآلا  رادلا  كاضر و  مهللا و  يدیـس  ای  کهجو  کلذب  بلطن 
کمرکب و هلبقت  انل و  بجتـسا  مهللا  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  هیف و  اـنا  اـم  ینم  بلـست  ـالف  ةداعـسلاب  یل  متخت  نا  کلئـسا 

هحفص 223 ] نیمحارلا [ .» محرا  ای  امیلست  ملس  نیعمجا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  کتیفاع و  کتمحرب و  کتزع و 

مق هب  هموصعم  همطاف  ترضح  ندروآ  فیرشت  تلع 

هک ینامز  دنکیم : لقن  مق  خیرات  زا  یسلجم  همالع  دسیونیم : هلظ  ماد  یمق  ییابطابط  یقت  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ام  راوگرزب  داتـسا 
تـسیود لاس  رد  دـهد ، رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  ترـضح  هکنیا  يارب  دومن  راـضحا  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  نومأـم 

هب نوچ  دیدرگ و  جراخ  هنیدم  زا  شردارب  يوجتسج  بلط و  هب  کی  تسیود و  لاس  رد  ترضح  نآ  رهاوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  يرجه ،
رد دندروآ و  مق  هب  ار  وا  دیربب . مق  هب  ارم  دومرف : خـسرف . هد  دـنتفگ : تسا ؟ هار  ردـق  هچ  مق  ات  دومن : لاؤس  سپ  دـش  ضیرم  دیـسر  هواس 

یبیب ندمآ  ربخ  هک  ینامز  هک : تسا  هدش  لقن  هنوگ  نیا  اهلقن  نیرتحیحص  رد  و  دنداد . ياج  يرعشا  دعس  نب  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ 
یبیب رتش  راهم  دیسر  یبیب  تمدخ  هک  یتقو  دوب  جرزخ  نب  یسوم  همه  رب  مدقم  دنتفر و  لابقتسا  هب  مق  فارشا  دیسر  مق  هب  مالسلااهیلع 

[ . 331  ] دومرف تافو  سپس  دوب  اجنآ  رد  زور  هدفه  ترضح  نآ  درب و  شدوخ  لزنم  فرط  هب  تفرگ و  ار 

مق هب  ترضح  نآ  دورو  خیرات 

هب ترـضح  دورو  خیرات  هدومن  تافو  نآ  زا  سپ  هدوب  مق  رد  زور  هدفه  هدوب و  یناثلا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  ترـضح  تافو  هک  نیاربانب 
تسا .. لوالا  عیبر  هام  مق 25 

هردخم نآ  نفد  نایرج  هموصعم و  همطاف  ترضح  تلحر  خیرات 

لاس 201 یناثلا  عیبر  هام  مهدزاود  رد  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  هک  هدش  لقن  دیوگیم : يدورهاش  يزامن  موحرم 
هدفه ترضح  نآ  هحفـص 224 ] هدومن [ : لقن  نینچ  یـسلجم  همالع  زا  ار  یبیب  زیهجت  نایرج  ام  راوگرزب  داتـسا  [ . 332  ] دندومن تافو 

نآ دناوخ و  زامن  هزانج  رب  دندومن و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  یبیب  دومن  رما  جرزخ  نب  یسوم  دومرف . تافو  سپس  دوب  مق )  ) اجنآ رد  زور 
ربق رب  ایروب  زا  یفقس  و  تسا ، یبیب  نآ  سدقم  مرح  نآلا  هک  تسا  ییاج  نیمه  نآ  دومن و  نفد  دوب  دوخ  لام  هک  ینیمز  رد  ار  ترضح 

: هدـش لقن  دـیلو  نب  دـمحا  زا  رگید  دنـس  هب  و  دومن . انب  ياهبق  ربق  رب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  رتخد  بنیز  هک  نیا  اـت  دومن  تسرد  فیرش 
هک یبادرس  يولهپ  دندرب و  نالباب »  » ناتسربق هب  ار  هزانج  دندرک ، نفک  دنداد و  لسغ  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هک  ینامز 
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هک یحلاص  درم  رب  دندرک  قافتا  سپـس  دـیامن  لخاد  ربق  هب  ار  هزانج  یـسک  هچ  هک  دـندرک  فالتخا  دعـس  لآ  دـندراذگ ، دـندوب  هدـنک 
فرط زا  راوس  رفن  ود  دندید  دـیایب  وا  دنداتـسرف  هک  یعقوم  دوب . اهنآ  مداخ  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  يدایز  تدـم  هدوب و  رداق  شمـسا 
هزانج رب  دندش و  هدایپ  دندش  کیدزن  هزانج  هب  هک  ینامز  دندوب  هتـسب  ار  دوخ  يور  و  دـشاب ) رازگیر  هلمر  زا  دارم  ارهاظ   ) دـنیآیم هلمر 
فرح يدحا  اب  دندش و  جراخ  سپس  دندرک  نفد  دندومن و  لخاد  بادرـس  هب  ار  هزانج  دندش و  لخاد  بادرـس  هب  سپـس  دندناوخ  زامن 

یبارحم نآ  دنکیم : لقن  ربخ  يوار  لوق  زا  یـسلجم  همالع  و  دندوب . یناسک  هچ  اهنآ  هک  دیمهفن  یـسک  دنتفر و  دندش و  راوس  دـندزن و 
ثدحم موحرم  [ . 333  ] دـنوریم نآ  ترایز  هب  مدرم  تسا و  یقاب  هدـناوخیم  زامن  نآ  رد  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد  ترـضح  نآ  هک 

هب یتس »  » تسا و فورعم  هیتس  هب  تسا و  عقاو  ریم  نادـیم  هلحم  رد  نآ  تسا و  دوجوم  كرابم  بارحم  نآ  زین  ام  ناـمز  رد  دـیوگ : یمق 
هحفص 225 ] تسا [ . دوجوم  هیتس »  » هسردم رد  بارحم  نآ  زین  ام  نامز  رد  هدنسیون : تسا . یبیب  مناخ و  يانعم 

رفعج نب  یسوم  ترضح  باحصا 

هراشا

میامنیم : رکذ  ار  ياهدع  لاح  حرش  [ . 334  ] تسا هدومن  رکذ  ار  ترضح  باحصا  زا  رفن  مان 271  یسوط  خیش  موحرم 

دومحمیبا نب  میهاربا 

ۀقث موـحرم  [ . 335  ] دشابیم لئاسم  ياراد  هدومرف : هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  ار  يو  یـسوط  خـیش 
هناخ اب  هک  مدید  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج ) نب  یـسوم   ) نسحلاابا هتفگ : دومحمیبا  نب  میهاربا  دیامنیم : لقن  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  مالـسالا 
ینا مهللأ  : » تفگ دومن و  هبعک  هب  ور  تساخرب و  سپـس  داـتفا  هدجـس  هب  ددرگ  جراـخ  دجـسم  رد  زا  تساوخ  هک  یتقو  دومن  عادو  هبعک 

[ . 336 « ] تنأ الا  هلا  نأ ال  یلع  بلقنأ 

دیمحلادبع نب  میهاربا 

رد تسا و  یباتک  ار  وا  هدومرف : دروم  کی  رد  هدومن  رکذ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  باحـصا  زا  ار  وا  دروم  ود  رد  خـیش 
رد دــنرفن . ود  هـک  دوــشیم  تــشادرب  هدوــمن  رکذ  دروــم  ود  رد  ار  وا  هــک  ور  نــیا  زا  [ . 337  ] تـسا هـفقاو  زا  هدوـمرف : رگید  دروــم 

هنیدم هکم و  رد  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربق  دزن  ار  مزامن  نم  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  زا  هک  دنکیم  لقن  يو  زا  تارایزلالماک 
رادقم ره  دومرف : مناوخب ؟ یبحتـسم  زامن  هنیدـم  هکم و  رد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربق  دزن  مناوتیم  هحفص 226 ] مناوخیم [  هتـسکش 

ترـضح نآ  دهاشم  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  مارحلادجـسم و  رد  ترـضح و  نآ  ربق  دزن  یبحتـسم  زامن  یتساوخ 
: هدومرف وا  هب  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  هک  هدومن  لقن  يو  زا  مالسلاهیلع  رفعج  زامن  رد  ینیلک  موحرم  و  [ . 338  ] تسا یبوخ  راک  هک  ناوخب 
. ناوخب ار  دیحوت  هروس  مراهچ  تعکر  رد  رصن و  هروس  موس  تعکر  رد  تایداع و  هروس  مود  تعکر  رد  تلزلز و  هروس  لوا  تعکر  رد 
ار نآ  هدنناوخ  دنوادخ  دشاب  هتشابنا  مه  يور  گیر  دننام  ناهانگ  رگا  دومرف : تسیچ ؟ شباوث  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : میهاربا 

رگا هک  دنامن  هتفگان  [ . 339  ] دنـشاب هدـیقع  مه  وت  اب  هک  تسا  یناسک  وت و  صوصخم  نیا  دومرف : دومن و  رظن  نم  هب  سپـس  دزرمآیم !
تسوا . ندش  یفقاو  زا  شیپ  هب  طوبرم  ترضح  نخس  نیا  هدوب  هفقاو  زا  میهاربا 

ینامیلا رمع  نب  میهاربا 
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موی لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل  : » دومرف مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  هدومن  لقن  يو  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم 
تـسین ام  زا  دشکن  باسح  هب  ار  دوخ  زور  ره  هک  یـسک  [ . 340 « ] هیلا بات  هنم و  هللا  رفغتـسا  ائیـس  لمع  نا  هللا و  دازتسا  انـسح  لمع  ناف 

ادـخ زا  هدـش  يدـب  راک  بکترم  رگا  دـیامن و  نوزفا  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  رگا  دـنک ) یـسرباسح  دوخ  زا  یتسیاب  )
هحفص 227 ] دیامن [ . هبوت  شزرمآ و  تساوخرد 

نامیلس نب  دمحا 

نب یـسوم  ماما  زا  يدرم  هدرک : لـقن  يو  زا  دنـس  رکذ  اـب  ینیلک  موحرم  [ . 341  ] تسا هدروآ  رامـش  هب  ترـضح  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
رگا داد  تروص  ود  وت  نخس  دومرف : ترضح  تسیک ؟ یخس )  ) داوج تفگ : دیسرپ و  دوب  فاوط  رد  ترضح  یتقو  مالسلاامهیلع ، رفعج 

وا یسرپیم  قلاخ  زا  رگا  دزادرپب و  هدومن  بجاو  وا  رب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  نآ  داوج  ینکیم ، لاؤس  نیقولخم  نیب  رد  داوج  زا 
يزیچ زا  دـهدن  وت  هب  يزور  رگا  تسین و  وـت  زا  هک  هداد  وـت  هب  ار  يزیچ  داد  وـت  هب  يزور  رگا  اریز  تسا  داوـج  دـهدن ، هچ  دـهدب و  هچ 

نم لیخبلا  : » دومرف مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  يو  زا  زین  و  [ . 342  ] تسین وت  لام  زاب  هک  هدـیزرو  غیرد 
دزرو . لخب  هدومن  بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  نآ  لیخب  [ . 343 « ] هیلع هللا  ضرتفا  امب  لخب 

ینوکس یلوم  یطنزبلا  رصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا 

رد تـسرهف  رد  و  [ . 344  ] تسا يردقلا  لیلج  يهقث  هدومرف : هدروآ و  رامش  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  ار  يو  خیش 
هدومرف تسا و  هدرب  مان  يو  زا  ار  باتک  ود  تسا و  هقث  هفوک و  لها  زا  یطنزب  هب  فورعم  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  هدومرف : يو  قح 

یفقاو لوا  هدومرف : یعمج  رـصنیبا و  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هرابرد  ۀـبیغلا »  » باتک رد  و  هحفـص 228 ] [ . ] 345  ] هدومن تافو  لاس 221 
دندش قح  هب  دقتعم  ترضح  نآ  زا  تامارک  تازجعم و  ندید  رثا  رد  یلو  دنتشادن ) لوبق  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما   ) دندوب بهذم 
دندوب فقو  هب  دقتعم  یگمه  هک  دوب  نارهم  لآ  زا  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  دنتفریذپ . ار  يو  زا  دـعب  ناماما  راوگرزب و  نآ  تماما  و 

دساف هدیقع  زا  یتازجعم  ندید  باوج و  تفایرد  زا  دعب  تشون و  ياهمان  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  یلو  دمحم  نب  دمحا  هلمج  زا 
مدنارذگ دوخ  رطاخ  رد  متشون و  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هب  ياهمان  دیوگیم : دمحم  نب  دمحا  دوخ  تشگرب . دوخ 

رک وت  ایآ  ( » یمعلا يدهت  وأ  مصلا  عمـست  تنأفأ  - ) 1 میامن : لاؤس  وا  زا  نآرق  هیآ  هس  زا  مدش  فرشم  ترـضح  نآ  تمدخ  تقو  ره  هک 
تیاده هک  دیامن  هدارا  ادخ  ار  هک  ره  ( » مالـسالل هردص  حرـشی  هیدهی  نأ  هللا  دری  نمف  - ) 2 ییامنیم .» تیاده  ار  روک  ای  یناونـشیم  ار 

يراد تسود  ار  هک  ره  وت  ( » ءاشی نم  يدهی  هللا  نکل  تببحأ و  نم  يدـهت  کنا ال  - ) 3 دیامن .» زاب  مالـسا  نتفریذپ  يارب  ار  وا  لد  دیامن 
، نآ رخآ  رد  داد و  باوج  ارم  همان  ترـضح  دـیوگ : دـمحا  دـیامنیم .» تیادـه  تساوخ  ار  هک  ره  ادـخ  یلو  یناوتیمن  ییاـمن  تیادـه 

هدنارذگ رطاخ  رد  ار  هچنآ  دیـسر  متـسد  هب  همان  باوج  هک  یتقو  دوب ! هتـشون  مسرپب  يو  زا  هک  مدوب  هدـنارذگ  رطاخ  رد  هک  ار  ییاههیآ 
داـی مدوب  هدـنارذگ  رطاـخ  رد  ار  هچنآ  نآ ، زا  سپ  هداد ؟ نم  هب  هک  تسا  یباوج  هچ  نیا  متفگ : دوـخ  شیپ  مدوـب  هدرک  شوـمارف  مدوـب 
دزن هدومن و  كرد  ار  مالسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  هدومرف : هدومن و  رکذ  ار  وا  زین  یشاجن  موحرم  هحفص 229 ] [ . ] 346  ] مدروآ

موحرم و  [ . 347  ] هدومن تافو  لاس 221  رد  دـمحا  هتفگ : هدرمـشرب و  ار  يو  بتک  هاگ  نآ  هدوب ! گرزب  یتلزنم  ياراد  راوگرزب  ود  نآ 
ترـضح مدرگرب  متـساوخ  دش  بش  مدش . بایفرـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  هک  هدومن  لقن  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  یـشک 

هک یتقو  زادنیب . قاطا  رد  دـمحا  يارب  روایب و  ارم  شارف  اکتم و  دومرف ، شزینک  هب  مدـنام  ترـضح  تمدـخ  ورن . هداد  تسد  بش  دومرف :
يا دومرف : دز و  ادص  ارم  ترـضح  وا ! رتسب  يور  ادـخ و  یلو  يهناخ  رد  تسیک  نم  دـننام  هک  تشذـگ  مرطاخ  رد  مدـش  قاطا  نآ  دراو 

رب رخف  هلیـسو  ماهدمآ و  تتدایع  هب  نم  هکنیا  هعـصعص ! يا  دومرف : درب و  فیرـشت  ناحوص  نب  ۀعـصعص  تدایع  هب  نینمؤملاریما  دـمحا !
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تسا هدومن  تیاور  ار  يدایز  ثیداحا  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  [ . 348  ] دهدیم تعفر  ار  وت  امن  ینتورف  ادخ  يارب  هدـن  رارق  تموق 
هللا ای  هللا  ای  هللا  ای  : » ناوخب ار  اعد  نیا  قزر  يارب  هک  هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  میاـمنیم : رکذ  ار  اـهنآ  زا  یکی  نونکا 

طـسبت نأ  کقح و  ۀـفرعم  نم  ینتملع  امب  لمعلا  ینقزرت  نأ  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نأ  میظع  کیلع  هقح  نم  قحب  کـلأسأ 
[ . 349 « ] کقزر نم  ترظح  ام  یلع 

یمقلا دمحم  نب  نیسح 

 ] نب یسوم  ماما  هک  هدومن  تیاور  يو  زا  دنس  رکذ  اب  هیولوق  نبا  [ . 350  ] تسا هدومن  رکذ  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
ناـهانگ هک  تسا  نیا  دوشیم  هداد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربق  رئاز  هب  هک  یـشاداپ  نیرتـمک  دومرف : مالـسلاامهیلع  رفعج  هحفص 230 ]

زین ینیلک  موحرم  [ . 351  ] دشاب ترـضح  نآ  تیالو  تمرح و  قح و  هب  فراع  هکنیا  طرـش  هب  دوشیم  هدوشخب  رئاز  يهدنیآ  هتـشذگ و 
[ . 352 . ] تسا هدومن  لقن  یمق  ظفل  نودب  دمحم  نب  نیسح  زا  ار  تیاور  نیا 

بان نامثع  نب  دامح 

بانلا نب  نامثع  نب  داـمح  هدومرف : تسرهف  رد  [ . 353  ] تسا هدومن  رکذ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
نیـسح رفعج و  داـمح ، دـندرکیم : يروآداـی  مدـیتاسا  مدینـش  هدومرف : یـشک  موحرم  و  [ . 354  ] تسا یباـتک  ار  وا  ردـقلالیلج ، يهـقث 

دومن تافو  هفوک  رد  لاس 190  رد  نامثع  نب  دامح  و  دنشابیم . تاقث  نیریخ و  الضف و  زا  نانآ  يهمه  یـساور ، دایز  نب  نامثع  نادنزرف 
[ . 355]

ینهج یسیع  نب  دامح 

هفوک زا  يو  هدومرف : يو  هرابرد  یشاجن  موحرم  [ . 356  ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
هحفص هدومن [ . تیاور  ثیدح  تسیب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هدوب  وگتسار  رایسب  هقث و  شثیدح  رد  دوب  هدش  هرـصب  نکاس  یلو  تسا 
مدومن افتکا  ثیدح  تسیب  تیاور  هب  متشاد  هک  يدیدرت  رثا  رد  یلو  مدینش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  داتفه  هتفگ : وا  دوخ  [ 231

لقن يو  زا  ثیدـح  مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  ناـمز  اـت  تسا و  هدومن  لـقن  تیاور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  و 
هدومن قیثوت  ار  يو  زین  خیش  [ . 357  ] دش قرغ  ةانق  يداو  رد  ای 208  لاس 209  رد  یگلاس  دنچ  دون و  نس  رد  دراد و  باتک  دنچ  هدـشن .
ندـید اب  دوب و  هفقاو  زا  یـسیع  نب  دامح  هدومرف : ۀـبیغلا »  » باـتک رد  و  [ . 358  ] تسا یبـتک  ياراد  تسا و  هقث  يرـصب و  هدومرف : تسا ،
یسوم ماما  تمدخ  تسا : هدرک  لقن  دامح  زا  يدیبع  زا  یشک  موحرم  و  [ . 359  ] تشگرب هدیقع  نآ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  تازجعم 

یمداخ و يرسپ و  يرسمه و  ياهناخ و  هک  نک  تساوخرد  ادخ  زا  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مدش و  بایفرـش  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
یمداخ و يرـسپ و  يرـسمه و  ياهناخ و  ایادخ  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دومرف : ترـضح  دـیامن . نم  يزور  جـح  لاس  ره  رد 
لهچ و جـح  نآلا  ددرگیمن . مبیـصن  جـح  راب  هاـجنپ  زا  شیب  هک  متـسناد  جـح  هاـجنپ  دومرف : هک  یتقو  اـمرفب ! داـمح  يزور  جـح  هاـجنپ 

نیا نم و  رـسپ  نیا  دونـشیم و  ارم  نخـس  هدرپ  تشپ  زا  هک  تسا  نم  رـسمه  نیا  ینیبیم و  هک  تسا  نم  هناـخ  نیا  تسا و  نم  نیمتـشه 
تیعم رد  نآ  زا  سپ  داد  ماجنا  جح  راب  ود  نآ  زا  دعب  دیوگ : يدیبع  یـسیع  نب  دمحم  تسا . هدـش  نم  يزور  اهنیا  همه  تسا ، نم  مداخ 

دش يراج  لیس  دیامن  لسغ  هک  تفر  دیسر  تاقیم  هب  هک  یتقو  هحفص 232 ] داتفا [  هار  هب  مکی  هاجنپ و  جح  ماجنا  يارب  یلفون  سابعلاوبا 
نب یـسوم  ماما  تمدـخ  هرـصب  لها  زا  يدرم  هک  هدومن  لقن  وا  زا  حیحـص  دنـس  اب  ینیلک  موحرم  [ . 360  ] هیلع هللا  ۀمحر  دـیدرگ  قرغ  و 

منکیم و هاگن  طقف  نم  دـنیامنیم  يزابجنرطـش  هک  منیـشنیم  یهورگ  اب  موش  تیادـف  درک : ضرع  دـش و  فرـشم  مالـسلاامهیلع  رفعج 
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[ . 361 [ ؟ راک هچ  دیامنیمن  هاگن  سلجم  نآ  لها  هب  ادخ  هک  یسلجم  اب  ار  وت  دومرف : ترضح  میامنیمن ! يزاب 

یبرز نب  دواد 

: هدومرف زین  یـشاجن  دراد : باتک )  ) لصا کـی  هدومرف : و  [ . 362  ] تسا هدروآ  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  ار  يو  خیش 
زا هقف و  ملع و  عرو و  لها  زا  هدومرف : هدروآ و  رامش  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تاقث  صاوخ و  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  و  [ . 363  ] دراد یباتک 

تسا هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  رب  صن  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  ترـضح  نآ  نایعیش 
ترضح مدرب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  ار  یلام  رادقم  هک  هدومن  لقن  يو  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم  و  [ . 364]

وت زا  ار  نآ  نـم  زا  دـعب  ماـما  دوـمرف : یتشاذـگ ؟ نـم  دزن  ار  رادــقم  نـیا  ارچ  مدرک : ضرع  تشادــنرب ! ار  هـیقب  تـشادرب و  ار  یتمــسق 
لاوما نآ  داتسرف و  ار  شرسپ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دیسر  ام  هب  ترـضح  هحفص 233 ] نآ [  تداهـش  ربخ  هک  یتقو  دیامنیم ! تساوخرد 

[ . 366  ] تسا هدومن  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  دیفم  خیش  [ 365  ] مداد وا  هب  تساوخ ، نم  زا  ار 

نامیلس نب  دواد 

صن هک  یناسک  زا  ترضح و  نآ  نایعیش  زا  ملاع  عرو و  مالسلاامهیلع و  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تاقث  ناصاخ و  زا  ار  يو  دیفم  خیش 
هب هک  دـناهدرک  لقن  يو  زا  دـیفم  ینیلک و  موحرم  و  [ . 367  ] تسا هدرمـشرب  هدومن ، لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  رب  ار  راوگرزب  نآ 
زا دـعب  ماما  وگب  نم  هب  میامنن  تاقالم  ار  امـش  رگید  دـیآ و  شیپ  ياهثداح  مسرتیم  مدرک : ضرع  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

[ . 368 ( ] اضر ماما   ) مالسلاهیلع نسحلاوبا  مرسپ  دومرف : ترضح  تسیک ؟ امش 

یسرن دیز 

ار مرـسپ  نیا  هک  ره  دومرف : دومن و  هراـشا  مالـسلامهیلع  اـضر  ماـما  هب  رفعج  نب  یـسوم  هک  هدومن  تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اـب  هیوـلوق  نبا 
[ . 369  ] تسوا يارب  تشهب  دیامن  ترایز 

يرعشالا صوحا  نب  دعس  نب  دعس 

داوج ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  ار  يو  خیش  یشاجن و  تسا و  هدروآ  رامش  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  ار  يو  یقرب 
هدومن لقن  يو  زا  دنس  رکذ  اب  هیولوق  نبا  هحفص 234 ] [ . ] 370  ] دراد یباتک  دناهتفگ : دناهدومن و  قیثوت  ار  وا  دناهدرمش و  مالسلاامهیلع 

رادرم و دـننام  تسا  مارح  كاـخ  ندروخ  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، كاـخ  مکح  زا  مالـسلاامهیلع ) رفعج  نب  یـسوم   ) نسحلاوبا زا  هک 
[ . 371  ] تسا یسرت  ره  زا  ناما  يدرد و  ره  يافش  نآ  رد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  رگم  كوخ ، تشوگ  نوخ و 

یلجب ییحی  نب  ناوفص 

هدومن و ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تسا و  مالسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  باحصا  مالسلاهیلع و  مظاک  ماما  باحصا  زا 
یتلزنم ياراد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  نیع . ۀقث  ۀقث  یفوک  دناهتفگ : يو  هرابرد  یشاجن  یـسوط و  خیـش  تسا . هدرک  فیلأت  باتک  یس 

ادـیپ هفقاو  بهذـم  هب  شیارگ  دوب . شیوخ  نامز  لها  نیرتدـباع  نیرتقثوم و  دوب . مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  لیکو  دوب . مهم 
مه اب  ادخ  هناخ  رد  دندوب  قیفر  نامعن  نب  یلع  بدنج و  نب  هللادبع  اب  دندرک . داهنشیپ  وا  هب  ار  یناوارف  لام  هفقاو  زا  ياهدع  دنچره  درکن 
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تاکز دهد و  ماجنا  جح  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن  يرگید  بناج  زا  دنام  هدنز  هکنآ  دنتفر  ایند  زا  رتدوز  مادـک  ره  هک  دنتـسب  نامیپ 
تعکر يزور 150  دوب  تایح  رد  ات  نانآ  زا  دعب  ناوفـص  دـنتفر و  ایند  زا  ناوفـص  زا  شیپ  نامعن  نب  یلع  بدـنج و  نب  هللادـبع  دزادرپب .

رد دادیم . ماجنا  ریخ  ياهراک  ریاس  جـح و  اهنآ  بناـج  زا  دادیم و  تاـکز  راـب  هس  تفرگیم و  هزور  هاـم  هس  یلاـس  دـناوخیم و  زاـمن 
مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  هحفـص 235 ] [ . ] 372  ] تفر اـیند  زا  لاس 210  تشادـن . دـننام  عرو  تداـبع و  رد  دوخ  نیرـصاعم 

زا رتشیب  ناملسم  نید  يارب  تسایر  رطخ  تسین . تسایر  بح  زا  رتدب  يرطخ  ناملـسم  صخـش  نید  يارب  دومرف : یثیدح  رد  يو  هرابرد 
[ . 373  ] درادن تسود  ار  تسایر  ناوفص  یلو  دنتفیب ، ناپوچیب  هلگ  رد  هنسرگ  گرگ  ود  هک  تسا  نیا 

یلجبلا جاجحلا  نب  نامحرلادبع 

ماما قداص و  ماما  زا  هدومرف : وا  قح  رد  یـشاجن  و  [ . 374  ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  ار  يو  یـسوط  خیش 
تمدخ تشگرب و  فقو  هب  هدیقع  زا  دوب و  هدنز  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  دعب  هدرک و  ثیدح  لقن  مالسلاامهیلع  مظاک 

رفعج نب  یسوم  ترـضح  [ 375  ] دراد ییاهباتک  دوب ، اجرب  اـپ  ناونع و  ياراد  دوب  هقث  دوب ، هقث  دومن ، كرد  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
یف لیقثل  تسا : نیا  هلمج  نیا  حیحص  هدومرف : ثیدحلالاجرمجعم  رد  [ . 376 « ] داؤفلا یلع  لیقثل  هنا  : » هدومرف يو  قح  رد  مالسلاامهیلع 

اب دومرف : نامحرلادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  [ 377  ] تسا گرزب  یتلزنم  ماقم و  ياراد  اـهلد  رد  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  داؤفلا و 
دقتعم هک  دوب  یناسک  زا  نامحرلادبع  [ . 378  ] دوش هدید  وت  دننام  هعیش  نایم  رد  مراد  تسود  نم  هک  نک ) ثحب   ) وگب نخـس  هنیدم  لها 

زا ار  يو  دیفم  خیش  و  هحفص 236 ] [ . ] 379  ] تشگرب هدیقع  نآ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  تازجعم  ندید  اب  یلو  دوب  هفقاو  بهذم  هب 
[ . 380  ] تسا هدروآ  رامش  هب  ناحلاص  تاقث و  زا  مالسلاامهیلع و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  باحصا  صاوخ 

یفوک یلجب  بدنج  نب  هللادبع 

« ۀبیغلا  » باتک رد  و  [ . 381  ] تسا هدومن  قیثوت  رکذ و  مالسلامهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  باحصا  رامـش  رد  ار  يو  خیش 
و [ . 382  ] دوب دـنلب  یماـقم  ياراد  راوگرزب  ود  نآ  دزن  و  دوب ، دـباع  مالـسلامهیلع و  اـضر  ماـما  رفعج و  نب  یـسوم  ماـما  لـیکو  هدومرف :
؟ یتسین یـضار  نم  زا  امـش  ایآ  درک : ضرع  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  بدنج  نب  هللادبع  هک  هدرک  لقن  یـشک  موحرم 

دنـس اب  ینیلک  موحرم  و  [ . 383  ] دنتسه یضار  وت  زا  ادخ  ادخ و  لوسر  متـسه و  یـضار  وت  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دومرف : ترـضح 
. مدـیدن وا  فوقو  زا  رتـهب  یفوقو  چـیه  مدـید ، تاـفرع )  ) فـقوم رد  ار  بدـنج  نب  هللادـبع  هک : هدوـمن  لـقن  مشاـه  نب  میهاربا  زا  ربـتعم 

دندرک چوک  تافرع  زا  مدرم  هک  یتقو  تخیریم . نیمز  رب  هک  دوب  يراج  شاهنوگ  رب  کشا  دوب و  هدرک  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاهتسد 
نب یـسوم  ماما  اریز  مناردارب  يارب  رگم  مدرکن  اـعد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مدـیدن ! وت  فوقو  زا  رتهب  ار  سک  چـیه  فقوم  متفگ : وا  هب 

ربارب رازه  دص  وت  يارب  دوش  باطخ  وا  هب  شرع  زا  دنک  اعد  يو  يارب  شاینید  ردارب  بایغ  رد  هک  ره  دومرف : نم  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج 
، هن ای  دـسریم  تباـجا  هب  منادیمن  هک  یکی  يارب  هدـش  نیمـضت  هک  يرازه  دـص  متـشادن  شوخ  دـشابیم  یتساوخ  تردارب  يارب  هچنآ 

هحفص 237 ] [ . ] 384  ] مراذگاو

یفوک یلجب  هریغم  نب  هللادبع 

نید و تلالج و  ظاحل  زا  تسا و  باحـصا  ياهقف  زا  هقث و  وا  میاـمنیم : رکذ  تاراـبع  رد  فرـصت  اـب  لاـمآلایهتنم  زا  ار  وا  لاـح  حرش 
قح هب  دوب و  یفقاو  وا  هتفگ : یشک  خیش  تسا . هدومن  ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  تسین . وا  هیاپمه  يدحا  يراکزیهرپ 
ادیپ یتلاح  ملد  رد  مدیـسر ، هکم  هب  هک  یتقو  متفر . جح  هب  مدوب  یفقاو  هک  نامز  نامه  رد  مدوب و  یفقاو  نم  هدرک : لقن  وا  زا  تشگرب و 
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، ینادیم ارم  دوصقم  هتـساوخ و  وت  ایادخ ! مدرک : ضرع  مدرک ، اعد  مدـیبسچ و  هبعک ) هناخ  زا  اعد  تباجتـسا  لحم  ، ) مزتلم هب  سپ  دـش .
نآ يهناـخ  رد  رب  متفر و  هنیدـم  هب  موش . بایفرـش  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  هک  داـتفا  ملد  رد  اـمرف . ییاـمنهار  نید  نیرتهب  هب  ارم 
يا دومرف : ترـضح  مدینـش  هاگان  تسا . لزنم  رد  رب  قارع  لها  زا  يدرم  وگب  تیالوم  هب  متفگ : ترـضح  نآ  مـالغ  هب  مداتـسیا  ترـضح 
نید هب  ار  وت  دومرف و  باجتـسم  ار  وت  ياعد  دنوادخ  دومرف : داتفا ، نم  هب  شرظن  هک  نیمه  مدش . لخاد  سپ  وش ! لخاد  هریغم ! نب  هللادبع 

عامجا باحصا  زا  هریغم  نب  هللادبع  یقلخ . رب  هللا  نیما  و  نم ، رب  ییادخ  تجح  وت  هک  مهدیم  تداهش  مدرک : ضرع  دومن ! تیاده  دوخ 
وضو و باتک  هلمج : زا  هدرک ، فینصت  باتک  یـس  هک  هدش  هتفگ  و  دنرادن .) ینخـس  نآ  هرابرد  دیامن  لقن  وا  هک  ار  یتایاور  همه   ) تسا

باتک نآ  هک  درک  هدعو  دوخ  باحصا  اب  دومن ، فینصت  ار  دوخ  باتک  یتقو  هدش  تیاور  هدش : لقن  صاصتخا  باتک  زا  و  ةالص . باتک 
یماگنه دوب . فلاخم  يو  اب  بهذم  رد  هک  دوب  يردارب  ار  وا  و  هحفص 238 ] دناوخب [ . هفوک  دجسم  ياههیواز  زا  یکی  رد  نانآ  يارب  ار 
فلاخم وا  اب  بهذم  رد  هک  شردارب  هظحالم  هب  هللادبع  تسشن  اجنامه  دمآ و  شردارب  دنونشب  ار  باتک  نآ  ات  دندش  عمج  شباحصا  هک 

هللادـبع دـناهدمآ . اهنآ  هک  تهج  ناـمه  يارب  ماهدـمآ  زین  نم  دـنورب ؟ اـجک  تفگ : شردارب  دـیورب . زورما  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  دوب 
هچ يارب  هکئالم  نیا  متفگ : دنیآیم ، دورف  نامسآ  زا  هکئالم  هک  مدید  باوخ  رد  ردارب ! يا  تفگ : دناهدمآ ؟ هچ  يارب  نانآ  رگم  تفگ :

يور هدومن . فینصت  هریغم  نب  هللادبع  هک  ار  یباتک  نآ  دنونـشب  ات  دنیآیم  دورف  تفگ : ياهدنیوگ  هک  مدینـش  دنیآیم ؟ دورف  نامـسآ  زا 
[ . 385  ] دیدرگ لاحشوخ  هللادبع  وت ، اب  دوخ  تفلاخم  زا  منکیم  هبوت  نونکا  مه  سپ  مونشب  ار  نآ  بلاطم  ات  مدمآ  زین  نم  تهج  نیا 

یلهاکلا ییحی  نب  هللادبع 

یشاجن موحرم  و  [ 387  ] دراد یباـتک  هدومرف : تسرهف  رد  و  [ . 386  ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
دوب و مرتحم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دزن  هللادـبع  هدومن و  ثیدـح  لقن  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماـما  قداـص و  ماـما  زا  هدومرف :
. میامنیم تنامض  ار  تشهب  تیارب  نم  نک و  نیمضت  نم  يارب  ار  شلایع  یلهاک و  دومرف : يو  هب  دومن . نیطقی  نب  یلع  هب  ار  وا  شرافس 

جح هب  یلاس  هک : هدومن  لقن  هللادـبع  زا  تسا و  هدومن  لقن  زین  یـشک  موحرم  ار  نیا  دـننامه  هحفص 239 ] [ . ] 388  ] تسا یباتک  ياراد 
، تسا کیدزن  تگرم  هک  هدب  ماجنا  ریخ  ياهراک  لاس  نیا  دومرف : نم  هب  ترضح  مدش  بایفرـش  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تمدخ  متفر و 
ام نایعیـش  زا  هک  ار  وت  داـب  هدژم  دومرف : يداد ! نم  هب  ار  مگرم  ربـخ  مدرک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : ترـضح  مدرک ! هیرگ  نم 

[ . 389  ] تفر ایند  زا  هللادبع  یمک  تدم  هب  نآ  زا  سپ  دیوگ : يوار  تسا . حیحص  تراک  یشابیم و 

لوحالا نامثع 

کیرحت ار  يدرد  هکنیا  رگم  تسین  ییوراد  چیه  دومرف : مالسلاهیلع  نسحلاوبا  مدینـش  هک  هدومن  لقن  يو  زا  دنـس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم 
[ . 390  ] دوش كاسما  تسین  يزاین  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  يزیچ  چیه  دیامنیم .

نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یلع 

: هدوـمرف یـسوط  خیـش  دـناهدومن . قـیثوت  ار  وا  تسا و  مالـسلامهیلع  داوـج  ماـما  اـضر و  ماـما  مظاـک و  ماـما  قداـص و  ماـما  باحـصا  زا 
ردپ مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تسوا و  يارب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  لئاسم  و  کسانملا »  » باتک تسا . هقث  ردقلالیلج و 

، نسحلاوبا مالـسلامهیلع ، نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یلع  هدومرف : یـشاجن  و  تسا . هدوـمن  ثیدـح  لـقن  زین  شراوـگرزب 
دراد مارح  لالح و  رد  یباتک  یـضیرع ، رفعج  نب  یلع  دوشیم : هتفگ  دوشیم ، هداد  تبـسن  اجنآ  هب  دوب ، هنیدم  یحاون  زا  ضیرع  نکاس 

فـالتخا وا  قح  رد  یـسک  هک  دوب  ياهبترم  هب  عرو  يراوگرزب و  لـضف و  رد  هدوـمرف : وا  يهراـبرد  دـیفم  خیـش  هحفـص 240 ] [ . ] 391]
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ترضح تماما  رب  صن  هک  هدرمش  نیقثوم  زا  مالسلاامهیلع و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تاقث  زا  ار  يو  بوشآ  رهـش  نبا  [ . 392  ] هدومنن
هفقاو زا  منکیم  نامگ  هک  يدرم  تسا : هدومن  لقن  يو  زا  دنس  رکذ  اب  یشک  موحرم  تسا . هدومن  لقن  ار  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

يو لاوما  متفگ : یتسناد ؟ ار  نیا  اجک  زا  تفگ : دومن ! تافو  متفگ : درک ؟ هچ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تردارب  تفگ : نم  هب  دوب 
شرـسپ متفگ : تسیک ؟ وا  دعب  ماما  تفگ : تفرگ . تسد  هب  ار  تماما  بصنم  وا  زا  دعب  ماما  دـندومن و  رهوش  شنارـسمه  دـش و  میـسقت 

شنارـسمه دـش و  میـسقت  شلاوما  متفگ : هتفر ؟ اـیند  زا  هک  ینادیم  اـجک  زا  تفگ : تفر ! اـیند  زا  متفگ : درک ؟ راـک  هچ  وا  تفگ : یلع .
داوـج ماـما   ) رفعجوـبا شرـسپ  متفگ : تسیک ؟ وا  زا  دـعب  ماـما  تفگ : دـیدرگ ! لـئان  تماـما  بصنم  هب  وا  زا  دـعب  ماـما  دـندرک و  رهوـش 

یقت دـمحم  ماـما   ) كدوـک نیا  هراـبرد  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  تردـپ  ماـقم و  لاـس و  نس و  نـیا  رد  وـت  تـفگ : مالـسلاهیلع .)
تـسد هب  ار  دوخ  نساحم  رفعج  نب  یلع  هاگ  نآ  دیوگ : يوار  ناطیـش . رگم  ار  وت  منیبیمن  متفگ : يراد !؟ هدیقع  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع )
ياهراچ نم  دنادیم  تماما  قحتسم  مالـسلاهیلع ) داوج  ماما   ) ار ناوجون  نیا  ادخ  هک  یتقو  تفگ : دومن و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  تفرگ و 

هنیدـم رد  هک : هدوـمن  لـقن  رفعج  نب  یـسوم  نب  نیـسح  زا  و  [ . 393  ] دـنادیمن تماما  قیال  ار  درمریپ  نم  ادـخ  مریذـپب  هکنیا  زج  مرادـن 
هتـسشن اجنآ  زین  یبارعا  يدرم  دوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رفعج  نب  یلع  مدوب ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  داوج  هحفـص 241 ] ماما [  تمدخ 

! تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصو  وا  متفگ : تسیک ؟ مالـسلاهیلع ) یقت  دـمحم  ماـما   ) ناوـج نیا  تفگ : نم  هب  دوـب .
یـصو هنوگچ  تسا ! ناوجون  نیا  هتفر و  ایند  زا  شیپ  لاس  تسیود  دودـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هللا ! ناحبـس  تفگ :

، رفعج نب  یـسوم  رفعج و  نب  یـسوم  یـصو  یلع ، یـسوم و  نب  یلع  یـصو  نیا  متفگ : تسا ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یصو نیـسحلا ، نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  یـصو  یلع ، نب  دمحم  یلع و  نب  دمحم  یـصو  دمحم ، نب  رفعج  دمحم و  نب  رفعج  یـصو 

بلاـطیبا نب  یلع  بلاـطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  یـصو  یلع ، نب  نسح  یلع و  نب  نسح  یـصو  یلع ، نب  نیـسح  یلع و  نب  نیـسح 
مالـسلاهیلع داوج  ماـما  تمدـخ  بیبط  تقو  نیا  رد  دـیوگ : يوار  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصو  مالـسلامهیلع ،

ارم تماجح  گر  لوا  هدب  هزاجا  نم ! دیـس  يا  درک : ضرع  تساخرب و  رفعج  نب  یلع  دیامن . تماجح  زاب و  ار  گر  ات  دـیدرگ  بایفرش 
. تسا ناوجون  نیا  ردـپ  يومع  درمریپ  نیا  نیبب  لاح  متفگ : یبارعا  نآ  هب  دـیوگ : يوار  میاـمن . ساـسحا  نم  ار  غیت  يزیت  هک  دـیامن  زاـب 

رفعج نب  یلع  دورب  هک  تساخرب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  درک  تماجح  دومن و  زاب  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  تماـجح  گر  بیبط  سپس 
دیامنیم لقن  رامع  نب  نسح  نب  دمحم  زا  دنس  رکذ  اب  مالـسالاۀقث  موحرم  و  [ . 394  ] دشوپب ات  دومن  تفج  ار  ترضح  شفک  دش و  دنلب 

دوب هدینـش  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  هک  ار  یثیداـحا  مدوب و  رفعج  نب  یلع  تمدـخ  هنیدـم  رد  لاـس  ود  هک :
هحفص نب [  یلع  دروآ . فیرشت  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هک  مدوب  وا  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  يزور  متـشونیم .

رفعج نب  یلع  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  دیـسوب ! ار  يو  تسد  دوـمن و  مارتـحا  ترـضح  هب  تسجرب و  ادر  نودـب  هنهرباـپ و  رفعج  [ 242
هک یتقو  منیـشنب !؟ هنوگچ  نم  دیاهداتـسیا  امـش  هک  یلاح  رد  نم ! دیـس  يا  درک : ضرع  نیـشنب ! دنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  ومع  يا  دومرف :
زا رادقم  نیا  تسین  راوازس  یتسه ! وا  ردپ  يومع  وت  دنتفگ : دندومن و  شنزرس  ار  وا  شباحـصا  تشگرب ، دوخ  سلجم  هب  رفعج  نب  یلع 

ادـخ هک  دیـشاب  تکاس  تفگ : دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  هک  یلاح  رد  رفعج  نب  یلع  ییامن ! ینتورف  يو  ربارب  رد  لـیلجت و  وا 
دومن هدارا  هک  ییاج  ره  تسا  طوبرم  ادخ  هب  تماما  رما  دنادیم . نآ  قحتسم  ار  ناوج  نیا  هتسنادن و  تماما  قحتسم  ارم  دیفس  شیر  نیا 

یلع يراوگرزب  تلالج و  [ . 395 . ] متسه وا  هدنب  نم  هکلب  امش  نخـس  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  میامن !؟ راکنا  ار  وا  لضف  نم  دهدیم ، رارق 
دوشیم . افتکا  رادقم  نیمه  هب  تسا ، نآ  زا  شیب  مالسلاهیلع  رفعج  نب 

يدادغب یسوم  نب  نیطقی  نب  یلع 

: دیوگیم یشاجن  خیش  موحرم  مراگنیم : ار  وا  یناگدنز  زا  يرصتخم  هتـشون  نیا  رد  دراد . لقتـسم  یباتک  هب  زاین  وا  لاح  حرـش  یـسررب 
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ار يو  تساوخ  ناورم  دوب . ناورمینب  تموکح  هیلع  ساـبعینب  ناـغلبم  زا  نیطقی  شردـپ  دوب ، دادـغب  نکاـس  یلو  تسا  یفوـک  وا  لـصا 
هحفص داد و [  يرارف  ار  دیبع  شردارب  وا و  یلع  ردام  دیدرگ . دلوتم  یلع  لاس 124  اجنآ  رد  تفر و  هفوک  هب  درک و  رارف  دیامن  ریگتسد 

رفعج نب  یسوم  هک  لاس 182  رد  دنتـشگرب . دادغب  هب  دـیدرگ و  رهاظ  سابعینب  تلود  هک  یتقو  ات  دـندوب  اجنآ  رد  درب . هنیدـم  هب  [ 243
قداـص ماـما  زا  نیطقی  نب  یلع  دـناهتفگ : اـم  باحـصا  دوـمن . تاـفو  نیطقی  نـب  یلع  دوـب  نوراـه  نادـنز  رد  دادـغب و  رد  مالـسلاامهیلع 

کی تسا ، هدومن  لقن  ار  يدایز  ثیداحا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یلو  تسا  هدومن  لقن  ثیدح  کی  طقف  مالـسلاهیلع 
یسوم ترـضح  دزن  تسا . ردقلالیلج  ياهقث  هیلع  هللا  ۀمحر  نیطقی  نب  یلع  هدومرف : تسرهف  رد  ۀفئاطلا  خیـش  و  [ . 396  ] دراد زین  باتک 

هیلع ساـبعینب  ناـغلبم  ناـیعا  زا  نیطقی  شردـپ  تشاد . عـیفر  یماـقم  هعیـش  ناـیم  رد  تشاد . گرزب  یهاـگیاج  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
رد یلع  شرسپ  لاس 124  رد  دـمآ . هفوک  هب  درک و  رارف  وا  دـمآ ، رب  يو  يریگتـسد  ددـص  رد  ناورم  دوب . ناـیوما  ناـیناورم و  تموکح 

رهاظ ار  دوخ  نیطقی  دیدرگ  راکـشآ  سابعینب  تلود  هک  یتقو  درب . هنیدم  هب  داد و  يرارف  ار  شردارب  وا و  شردام  دیدرگ . دـلوتم  هفوک 
تماما هب  لئاق  دندومنیم و  عیشت  راهظا  شنادنزرف  دوخ و  هک  یلاح  نیع  رد  نیطقی  دنادرگرب و  ار  دیبع  شردارب  وا و  یلع ، ردام  دومن و 

نایرج داتـسرفیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  یلاوما  تقو  نامه  رد  دوب و  یقیناود  روصنم  سابعلاوبا و  تلود  هاگتـسد  رد  دـندوب 
نس رد  لاس 182  رد  نیطقی  نب  یلع  دومن . ظفح  نانآ  رـش  زا  ار  وا  دنوادخ  یلو  دـش  شرازگ  یـسابع  يدـهم  روصنم و  هب  نیطقی  عیـشت 

لاس 185 رد  وا  زا  دعب  نیطقی  شردپ  دناوخ . زامن  وا  هزانج  رب  نیما  دمحم  نوراه ، دهعیلو  دومن و  تافو  دادغب  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و 
مالسلاهیلع مظاک  ماما  باحصا  فیدر  رد  ار  وا  لاجر  باتک  رد  هحفص 244 ] [ . ] 397  ] دراد باتک  نیدنچ  نیطقی  نب  یلع  درک . تافو 

ملع عرو و  لها  مالسلاامهیلع و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دامتعا  دروم  صاخ و  باحصا  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  و  [ . 398  ] تسا هدومن  رکذ 
صاخ نارای  زا  ار  نیطقی  نب  یلع  زین  بوشآ  رهـش  نبا  [ . 399  ] تسا هدومن  یفرعم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  رب  صن  ناـیوار  هقف و  و 

لقن دنس  رکذ  اب  ار  یتایاور  يو  هرابرد  فورعم  یلاجر  یشک ، موحرم  و  [ . 400  ] تسا هدرمشرب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
. تسا هدومن  نیمضت  وا  يارب  ار  تشهب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک : هدومن  لقن  نیطقی  نب  یلع  دوخ  زا  - 1 تسا : هدومن 

هداد یمایپ  امش  هب  نم  هلیـسو  هب  نیطقی  نب  یلع  مدرک : ضرع  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  دیوگ : جاجح  نب  نامحرلادبع  - 2
دراذـگ و شفیرـش  هنیـس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  سپ  يرآ ! مدرک : ضرع  ترخآ ؟ اب  طابترا  رد  دومرف : دـینک ! اـعد  وا  يارب 
زا دیوگ : نیطقی  نب  بوقعی  - 3 دـیامنن . سم  ار  وا  شتآ  هک  میامنیم  نیمـضت  مدومن و  تنامـض  نیطقی  نب  یلع  يارب  ار  تشهب  دومرف :

هللادبع - 4 دوب . یضار  يو  زا  رفعج  نب  یسوم  شنامز  ماما  تفر و  ایند  زا  یلاح  رد  نیطقی  نب  یلع  دومرف : مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
مظاک ماما  دیآیم . دراد  نیطقی  نب  یلع  مدید  هک  مدوب  بایفرش  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  دیوگ : یلهاک  ییحی  نب 

ادخ لوسر  نارای  زا  یکی  هب  دـیآیم  شـشوخ  هحفـص 245 ] هک [  ره  دومرف : دومن و  یتافتلا  سلجم  رد  رـضاح  باحـصا  هب  مالـسلاهیلع 
! تسا تشهب  لها  وا  نیاربانب  درک : ضرع  نارضاح  زا  یکی  دنک ! هاگن  دیآیم  دراد  هک  درم  نیا  هب  دیامن  رظن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رفعج نب  یسوم  ترـضح  تمدخ  نابرق  دیع  زور  دیوگ : یقر  دواد  - 5 تسا . تشهب  لها  زا  وا  مهدیم  تداهش  هک  نم  دومرف : ترـضح 
زج دماین  نم  رطاخ  رد  یصخش  چیه  تافرع  فقوم  رد  دومرف : منک  ضرع  ینخس  نم  هکنیا  نودب  ترضح  مدش . بایفرش  مالـسلاامهیلع 
زا دومرف : مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دیوگ : سنوی  - 6 مدومن . چوک  تافرع  زا  ات  دـشن  ادـج  نم  زا  دوب و  نم  اـب  هتـسویپ  هک  نیطقی  نب  یلع 

رفعج نب  یـسوم  ماما  دـیوگیم : میحرلادـبع  نب  نیـسح  - 7 مدوـمن . داـی  ار  وا  تاـفرع  رد  نم  هک  تـسا  نـیا  نـیطقی  نـب  یلع  تداـعس 
تیادف درک : ضرع  یلع  میامن ! تنامض  تیارب  ار  زیچ  هس  ات  نک  تنامض  نم  يارب  ار  زیچ  کی  دومرف : نیطقی  نب  یلع  هب  مالـسلاامهیلع 

يزیچ هس  دومرف : تسا ؟ ییاهزیچ  هچ  ییامنیم  تنامض  نم  يارب  امش  هک  زیچ  هس  نآ  و  میامن ؟ تنامـض  امـش  يارب  ار  يزیچ  هچ  موش !
رب نادنز  - 3 يدرگن . یتسدگنت  راچد  - 2 يوش . هتشک  نآ  اب  هک  دسرن  وت  هب  نهآ  یمرگ  - 1 تسا : نیا  میامنیم  تنامض  تیارب  نم  هک 

مارکا ار  وا  دمآ  وت  دزن  ام  ناتـسود  زا  هک  ره  دومرف : میامن ؟ تنامـض  امـش  يارب  ار  يزیچ  هچ  نم  درک : ضرع  یلع  زاب  دـنکفین . هیاس  وت 
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رفعج نب  یسوم  ترضح  دیوگ : يرعشا  دمحم  نب  رکب  - 8 دندومن . تنامض  یلع  يارب  زین  ترضح  دومن و  تنامـض  ار  نآ  یلع  ییامن !
نم هب  ار  وا  ادخ  دشخبب ، هحفـص 246 ] نم [  هب  ار  نیطقی  نب  یلع  مدومن  تساوخرد  لجوزع  يادخ  زا  بشید  نم  دومرف : مالـسلاامهیلع 
نب یلع  - 9 میامنب . تساوخرد  نینچ  هک  دـیدرگ  نآ  قحتـسم  سپ  دومن  لذـب  ام  هب  ار  شتدوم  شلاوما و  نیطقی  نب  یلع  انامه  دیـشخب .

رابرد رد  هک  ینیبیم  ار  نم  لاح  عضو  دومن : ضرع  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  تشاد  ترازو  تمـس  نوراه  فرط  زا  هک  نیطقی 
نآ زا  وت  دوش و  ادخ  ناتسود  زا  نانآ  رش  عفد  هک  ینارگمتـس  اب  تسا  یناتـسود  ادخ  يارب  یلع  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  متـسه ! نوراه 

تباین هب  رفن  ای 300  رفن و  دندرک 150  هرامش  جح  مسوم  رد  هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  - 10 نوراه . رابرد  رد  یشابیم  ادخ  ناتسود 
میامنیم . افتکا  رادقم  نیمه  هب  یلو  تسا  نیا  زا  شیب  يو  يراوگرزب  حدم و  رد  تایاور  [ . 401  ] دنتفگ هیبلت  نیطقی  نب  یلع  زا 

طانحلا ینثم 

رد دورب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  ره  دومرفیم : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  مدینـش  هک  هدومن  تیاور  وا  زا  هیولوق  نبا 
[ . 402  ] دزرمایب ار  يو  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دشاب  فراع  وا  قح  هب  هک  یلاح 

مکحلا نب  ماشه 

یسوم انالوم  صاخ  باحـصا  زا  مکح  نب  ماشه  هدومرف : تسرهف  رد  [ . 403  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
. دراد یناوارف  ياهباتک  تسا و  یلصا  ياراد  هحفص 247 ] هتـشاد [ . نآ  ریغ  لوصا و  رد  يدایز  ياهثحب  نافلاخم  اب  تسا و  رفعج  نب 
هدومن و كرد  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  قداص و  ماما  رـضحم  دـیدرگ . لقتنم  دادـغب  هب  اجنآ  زا  تسا و  هفوک  لها  زا 
هک تسا  يدارفا  زا  تسا . هدیـسر  تسد  هب  يو  هرابرد  یناوارف  ياهحدم  ناشیا  زا  و  تسا . هدرک  لقن  راوگرزب  ود  نآ  زا  يدایز  تایاور 
يو زا  هدوب . باوج  رـضاح  تسدربز و  مالک  ملع  رد  هتفگ . نخـس  ياهشیر  یـساسا و  وحن  هب  هعیـش  بهذم  تماما و  هلأسم  اب  طابترا  رد 
هللا یلص  ربمایپ  نافلاخم  ناکرشم و  اب  ینعی   ) فرط نآ  زا  يرآ ! تفگ : هدوب ؟ رضاح  ردب  گنج  رد  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  ایآ  دش : لاؤس 

رخاوا رد  دوب و  دادـغب  رد  شتراجت  طساو و  رد  شیاـمن  وشن و  هفوک و  رد  يو  تدـالو  هدومرف : یـشاجن  و  [ . 404 (. ] ملـس هلآ و  هیلع و 
رد هدوب و  هقث  تایاور  لقن  رد  هدومن . ثیدح  لقن  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  زا  دـیدرگ . لقتنم  دادـغب  هب  لاس 199  شرمع 

مارح و لالح و  لیاسم  هک  تسا  هدرمش  یناگرزب  زا  ار  يو  دیفم  خیش  [ . 405  ] دراد یناوارف  ياهباتک  دومن . تافو  دادغب  رد  لاس 199 
بوشآ رهـش  نبا  دـناهتفرگن . رارق  شنزرـس  دروم  تسین و  ناـنآ  زا  يدـحا  تمذـم  يارب  یهار  هدـشیم و  هتفرگ  ناـنآ  زا  ماـکحا  اوتف و 

ام رـصان  تسد ، ناـبز و  بلق و  اـب  نیا  دومرفیم : دادیم و  يرترب  نادرمریپ  رب  دوب  ناوجون  هک  ار  يو  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هدوـمرف :
لطاب نانخـس  هدننک  عفد  ام و  ییوگتـسار  دیؤم  ام و  نخـس  هدننک  رـشن  ام و  قح  زا  عافد  رد  زاتـشیپ  مکحلا  نب  ماشه  دومرف : و  دشابیم .

اب دوش  نادرگ  ور  هحفص 248 ] وا [  زا  دیامن و  تفلاخم  وا  اب  هک  ره  هدومن و  يوریپ  ام  زا  دیامن  يوریپ  شراثآ  يو و  زا  هک  ره  دشابیم .
ناوارف و ماـشه  حدـم  رد  ناـگرزب  نانخـس  مالـسلامهیلع و  همئا  زا  تاـیاور  [ . 406  ] تسا هدـش  نادرگ  ور  اـم  زا  هدوـمن و  تفلاـخم  اـم 

میامنیم . رظنفرص  اهنآ  ندروآ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  تسا  روهشم  فورعم و  نافلاخم  اب  يو  تارظانم 

یقیلاوج ملاس  نب  ماشه 

دراد باـتک  کـی  هدومرف : تسرهف  رد  [ . 407  ] تسا هدرمـش  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  لاـجر  رد  خـیش 
ار وا  ياهباتک  سپـس  ۀـقث . ۀـقث  هدرک ، ثیدـح  لقن  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  قداـص و  ماـما  زا  هدومرف : یـشاجن  و  [ . 408]
و [ . 410  ] تسا هدومن  فیـصوت  ار  يو  مدومن  رکذ  مکح  نب  ماشه  تالاح  رد  هک  ترابع  نامه  اب  دیفم  خیـش  و  [ . 409  ] تسا هدرمشرب 
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مه اب  هنیدـم  رد  رفعجوبا  قاطلا ، نمؤم  نم و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک : هدومن  لقن  ماشه  زا  دنـس  رکذ  اب  یـشک  خـیش 
هک هناهب  نیا  هب  تسا ، ماما  وا  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  دنتفگیم : دندوب و  عمج  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـسپ  هللادبع  فارطا  مدرم  میدوب .
نم سپ  دشابن . شندب  رد  یصقن  رگا  دشابیم  شگرزب  رسپ  يارب  ماما  ره  زا  دعب  تماما  هک  دندرکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 

زا میسرپب . هلأسم  يو  زا  میدیسرپیم  هلأسم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  هک  هنوگنامه  ات  میتفر  هللادبع  دزن  قاطلا  نمؤم  و 
رد میتفگ : تخادرپ . مهرد  جـنپ  یتسیاب  هک  مهرد  هحفـص 249 ] تسیود [  رد  تفگ : تسا ؟ بجاو  رادـقم  هچ  رد  تاکز  میدیـسرپ : وا 
هب ار  شتـسد  دـننکیمن ! مکح  نینچ  هئجرم  دـنگوس  ادـخ  هب  میتفگ : وا  هب  مین . مهرد و  ود  تفگ : تسا ؟ تاکز  رادـقم  هچ  مهرد  دـص 

میدوب و نادرگرـس  میدمآ . نوریب  يو  دزن  زا  سپ  دنیوگیم . هچ  هئجرم  منادیمن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  فرط 
یک دزن  میتفگیم : میور  اجک  هب  میدوب  ریحتم  میدش . هیرگ  لوغـشم  میتسـشن و  هنیدـم  ياههچوک  زا  یکی  رد  میورب  اجک  هب  میتسنادیمن 

هقباس هک  مدـید  ار  يدرمریپ  هاگان  هک  میدوب  نخـس  نیا  رد  دـیوگ : ماشه  [ . 411  ] جراوخ ای  هلزتعم  ای  هیدـیز  ای  هیردـق  ای  هئجرم  میورب ؟
دوب هتـشامگ  یناسوساج  هنیدم  رد  روصنم  اریز  دشاب  روصنم  ناسوساج  زا  هک  مدیـسرت  دومن  هراشا  نم  هب  تسد  اب  متـشادن  وا  اب  ییانـشآ 

نمؤم هب  تهج  نیا  زا  تسا ! نانآ  زا  درم  نیا  مدرک  لایخ  دنناسر . لتق  هب  ار  وا  دـنبایب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نایعیـش  زا  سک  ره  هک 
هب ار  دوخ  وش و  رود  وت  درادـن  يراک  وت  هب  هتـساوخ و  ارم  نونکا  درم  نیا  مسرتیم و  وت  رب  دوخ و  رب  اریز  وش  رود  نم  زا  وت  متفگ : قاط 

لزنم رد  ات  متفر  وا  یپ  زا  موش  اـهر  درمریپ  نآ  تسد  زا  مناوتیمن  مدرکیم  لاـیخ  هک  نم  دـش  رود  نم  زا  قاـط  نمؤم  زادـنین . تکـاله 
ادخ تفگ : نم  هب  دوب  لزنم  رد  یمداخ  تفر . تشاذگ و  اجنآ  ارم  میدیـسر  مدش ) علطم  نآ  زا  ادعب  هک   ) مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم 

هب هن  هیردق و  يوس  هب  هن  هئجرم و  يوس  هب  هن  دومرف : همدقم  نودب  داتفا  ترضح  هب  ممشچ  مدش  دراو  وش . لزنم  دراو  دنک ! تمحر  ار  وت 
! ] اـیب نم  يوس  هب  نم ، يوس  هب  نم ، يوس  هب  ورن ! ناـنآ  زا  کـی  چـیه  يوس  هب  جراوخ ! يوس  هب  هن  هلزتـعم و  يوس  هب  هن  هیدـیز و  يوس 
هک هب  ام  وا  زا  دعب  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  يرآ ! دومرف : تفر ؟ ایند  زا  تردـپ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  هحفص 250 ]
وا تردپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  دنکیم  نامگ  هللادبع  مدرک : ضرع  دنکیم ! تیاده  ار  وت  دیامن  هدارا  ادـخ  رگا  دومرف : مییامن ؟ هعجارم 

: دومرف تسیک ؟ تراوگرزب  ردپ  زا  دعب  ام  ماما  سپ  مدرک : ضرع  دیامنن ! تدابع  ار  ادـخ  یـسک  دـهاوخیم  هللادـبع  دومرف : تسا !؟ ماما 
وت هب  ار  نیا  نم  دومرف : یتسه ! ام  ماما  وت  مدرک : ضرع  دیامرفیم ! تیاده  دـنک ، تیادـه  ار  وت  دـیامن  هدارا  ادـخ  رگا  میوگیم : مه  زاب 

ضرع مدومن . لاؤس  رگید  ياهنوگ  هب  تهج  نیا  زا  ماهدومنن  حرط  ار  لاؤس  تسرد  هار  زا  هک  مدـش  هجوتم  دـیوگیم : ماـشه  میوگیمن !
هک تفرگ  ياهزادنا  هب  ارم  وا  تمظع  تبیه و  ماگنه  نیا  رد  هن ! دومرف : یـشاب ؟ وا  نامرف  ریز  هک  تسه  یماما  ار  وت  موش ! تیادـف  مدرک :

تردـپ زا  هک  ار  یلئاسم  وت  زا  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  تفرگیمن . ارم  یبعر  نینچ  نیا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  شردـپ  روضح  رد 
یلئاسم دیوگ : ماشه  يدرگیم . نم  نتشک  ثعاب  يدومن  اشفا  رگا  هک  نکن  اشفا  یلو  مهدیم  باوج  سرپب ، دومرف : مسرپب ؟ مدیـسرپیم 

ناشیا يارب  ار  امش  دنتسه  تلالض  رد  تردپ  نایعیش  وت و  نایعیش  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  تسا ! ملع  جاوم  يایرد  مدید  مدیـسرپ ، ار 
نآ دیامن  نامتک  هک  ریگب  نامیپ  وا  زا  یتشاد  نانیمطا  وا  هب  ار  هک  ره  دومرف : میامن ! نامتک  هک  دـیتفرگ  نامیپ  نم  زا  امـش  میامنب ؟ یفرعم 
قاط نمؤم  دزن  مدمآ و  نوریب  ترضح  تمدخ  زا  دیوگ : ماشه  ددرگیم . امش  نم و  لتق  هب  رجنم  دندومن  راکـشآ  رگا  هک  وگب  وا  هب  هاگ 
رمع نب  لضفم  سپـس  متفگ . وا  هب  ار  نایرج  مدومن و  ادیپ  ار  تیاده  هار  متفگ : دش ؟ هچ  تفگ : نم  هب  قاط  نمؤم  هحفص 251 ] متفر [ .

هب ار  نایرج  دندشیم . دنمهرهب  يو  تاشیامرف  زا  دندمآیم و  ترـضح  تمدخ  متفگ ! زین  اهنآ  هب  ار  نایرج  مدرک  تاقالم  ار  ریـصبوبا  و 
نم فارطا  ارچ  دیـسرپ  مدرم  زا  هللادبع  دـنتفریمن . هللادـبع  دزن  یکدـنا  زج  یـسک  دـندمآیم و  وا  تمدـخ  همه  میتفگ  زین  رگید  نایعیش 

[ . 412  ] دننزب کتک  ارم  هنیدم  رد  هک  دوب  هتشامگ  ار  ياهدع  دمآرب  ماقتنا  ددص  رد  دنتفگ  وا  هب  ارم  نایرج  هک  هدش ؟ تولخ 

ینزام نامیلس  نب  ییحی 
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یلع مرسپ  ربق  هک  ره  دومرف : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دناهدرک : تیاور  يو  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک  مالسالاۀقث  هیولوق و  نبا 
! جح رازه  داتفه  يرآ و  دومرف : جح ؟ داتفه  باوث  مدرک : ضرع  تسا ! شاداپ  روربم  جح  داتفه  دـننام  ادـخ  دزن  وا  يارب  دـنک  ترایز  ار 

دننام دربب  رـس  هب  وا  دزن  بش  کی  دیامن و  ترایز  ار  وا  هک  ره  اما  ددرگن  لوبق  هک  یجح  اسب  هچ  دومرف : جح ؟ رازه  داتفه  مدرک : ضرع 
زا رفن  راهچ  دسر  ارف  هک  تمایق  زور  يرآ  دومرف : سپـس  تسا . هدومن  ترایز  نآ ) حیحـص  يانعم  هب   ) شرع رد  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک 

راهچ مالسلامهیلع و  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  تسا و  حون  نیلوا : زا  رفن  راهچ  دنتـسه  راگدرورپ  شرع  رب  نیرخآ  زا  رفن  راهچ  نیلوا و 
ناماما روبق  هک  ره  سپ  ددرگ  رارقرب  شجنس  نازیم  هاگ  نآ  دنـشابیم  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  یلع و  دمحم و  نیرخآ  زا  رفن 
دنهاوخ مالسلاهیلع  یلع  مرـسپ  ربق  نارئاز  هبترم  ظاحل  زا  نارئاز  نیرتالاو  هک  دیـشاب  هاگآ  تسام . اب  دشاب  هدومن  ترایز  ار  مالـسلامهیلع 

ماما متفه و  ماما  یناگدـنز  اب  هک  یثاحبا  زا  مهدیم . نایاپ  ار  ترـضح  باحـصا  تالاح  رد  ثحب  اج  نیمه  هحفص 252 ] [ . ] 413  ] دوب
نآ تماـما  دـندوب و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  باحـصا  زا  ارثکا  هک  تسا  هفقاو  هنتف  دراد  یـصاخ  ماـت و  طاـبترا  متـشه 

مظاـک ماـما  ترـضح  هک  دـندرکیم  راـهظا  دـندش و  رکنم  ار  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  تماـما  اـما  دنتـشاد  لوـبق  ار  ترـضح 
یـسوم ترـضح  زا  یلاوما  اریز  دوب  ایند  لام  رد  عمط  بلطم  نیا  راهظا  تلع  تسا . هتفرن  ایند  زا  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  مالـسلاهیلع 

توف رکنم  دنهدن  مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  ار  لاوما  نآ  هکنیا  يارب  دوب  هدـمآ  درگ  نانآ  دزن  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
هب لیام  یـسک  رگا  میامنیم  رظنفرـص  نانآ  هنتف  نایب  زا  تسا . هدـنز  متفه  ماـما  دـنتفگ : دـندش و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

هحفص 253] دیامن [ . هعجارم  یسوط  خیش  ۀبیغلا »  » باتک اصوصخم  هدش  هتشون  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  دشاب  دروم  نیا  رد  قیقحت 

رفعج نب  یسوم  ترضح  مرح  هاگراب و  هبق و  نفد و  لحم 

هراشا

ار هدازدامع  نیسح  موحرم  راکرپ ، اناوت و  يهدنسیون  تاقیقحت  تهج  نیا  زا  تسا  نوریب  ریقح  نیا  ناوت  هدهع و  زا  عوضوم  نیا  یـسررب 
هداد تاملک  تالمج و  رد  یلیدبت  رییغت و  یهاگ  میامنیم . لقن  اجنیا  رد  مالـسلامهیلع » موصعم  هدراهچ  یناگدنز  يهعومجم   » باتک زا 

ماهتفرگ نآ  زا  ار  بلاطم  هک  موحرم  نآ  باتک  مراهچ  پاچ  خـیرات  دوشیم . هفاضا  انایحا  ددرگیم و  فذـح  یبلاطم  یهاـگ  دوشیم و 
نیا لوط  رد  دراد  ناکما  درذگیم  لاس  تسا 46  یسمش  يرجه  لاس 1386  هک  نونکات  نآ  پاچ  زا  هک  دشابیم  یسمش  يرجه   1340

دشاب . هداد  خر  رهطم  مرح  نامتخاس  انب و  رد  یتارییغت  تدم 

نیمظاک ییایفارغج  خیرات 

هراشا

يرجه لاس 144  رد  مالـسلامهیلع . داوجلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم  میهارباابا  ترـضح  هاگمارآ 
رفن رازه  هاجنپ  هدرک : لـقن  يدوعـسم  زا  یمق  ثدـحم  موحرم  [ 414  ] دومن رداص  ار  دادـغب  رهـش  تخاس  روتـسد  یقیناود  روصنم  يرمق 

يدجسم رانک  رد  شیرق  رباقم  اجنآ  رد  و  ریغص » يزینوش   » مان هب  هدوب  ياهبصق  رهـش  نآ  رانک  رد  [ . 415  ] دندرکیم راک  نآ  رد  رگراک 
هحفص زا [  هک  دوب  نارئاز  لیس  تفرگ و  ترهش  نیمزرـس  نیا  لاس 183 ، زا  دندرکیم . نفد  اجنآ  رد  ار  شیرق  تاداس  دوب و  هدـش  عقاو 

اجنآ رد  مه  مهن  ماـما  هک  لاس 230  رد  دنتفاتشیم و  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هسدقم  يهناتـسآ  ترایز  هب  فارطا  [ 254
راگزور رد  نآ  یلاها  تسا . عقاو  هلجد  يرتمولیک  جنپ  دادـغب و  برغ  يرتمولیک  رد 10  نیمظاک  رهـش  تفرگ . يرتشیب  تمظع  دش  نفد 

ماما مظاک و  ماما  ربق  هک  تسا  نیا  نیمظاک »  » هب نآ  يراذگمان  هجو  تسا . سکع  هب  نونکا  اما  دندوب  هعیش  یمک  ینـس و  رتشیب  هتـشذگ 
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راوگرزب ود  نآ  هب  تسا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  باقلا  زا  هک  مظاـک »  » تبـسانم هب  تسا و  نآ  رد  مالـسلاامهیلع  داوج 
هک دیآیم  تسد  هب  نیمظاک  خیرات  عومجم  زا  تسا . نیزم  يراک و  الط  هدش و  هتخاس  عماج  دجسم  رانک  يدبنگ  دنیوگیم . نیمظاک » »

تسا : هدش  هتخاس  راب  هس  مالسلاامهیلع  مهن  ماما  متفه و  ماما  ترضح  هاگراب  هبق و 

نیتسخن يانب 

ربق تسا و  هدوب  دوجوم  لاس 371  ات  لاس 183  زا  هک  دش  هتخاس  نوراه  يومع  روصنم  رفعجیبا  نب  نامیلـس  روتـسد  هب  نوراه  نامز  رد 
نآ يارب  ادج  هاگراب  دش و  عقاو  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  شدـج  رـس  تشپ  هناگادـج  ياهبق  رد  لاس 220  رد  زین  داوج  ترـضح  رهطم 

ترایز هب  لاس 371  رد  هک  یملید  هلودـلادضع »  » تنطلـس لاس 336 و  رد  هلودلازعم  نامز  ات  دـش  هتخاس  شناتـسود  فرط  زا  ترـضح 
داهن . یلصفم  يانب  هاگراب ، هبق و  نیا  رب  دش و  فرشم  البرک  هب  تفر و  اجنآ 

مود يانب 

انب لـصفم  یهاـگراب  هبق و  رهطم  ربـق  نیا  رب  اـهنآ  ناـهاوخاوه  هیوـبلآ و  يارزو  شناردارب و  وا و  هک  تسا  یملید  هلودـلادضع  هتخاـس 
هدوب . دوجوم  لاس 907  رد  يوفص  لیعامسا  هاش  نامز  ات  انب  نیا  هتشاد . یتانییزت  هدوب و  هناگادج  کی  هحفص 255 ] ره [  هک  دنداهن 

موس يانب 

دناهدومن یکی  ار  هضور  یلو  دناهتخاس  قباس  بیترت  هب  ار  هاگراب  هبق و  هک  تسا  نامه  ینونک  ترامع  هک  تسا  هیوفص  نیطالـس  هتخاس 
ار نآ  هلودلادمتعم  يازریم  داهرف  جاح  راوگرزب  دنمشناد  نآ  زا  دعب  دناهتخاس و  قاور  نحـص و  يارب  لصفم  ياهنامتخاس  تانییزت و  و 

ترـضح دـبنگ  لام  نآ  يالط  تسا و  يوفـص  لیعامـسا  هاش  زا  نامتخاس  دـبنگ  تسا . هداد  ماـجنا  وا  ار  ینونک  تاـنییزت  هداد و  هعـسوت 
هاش دمحم  تسا . هتفریذپ  ماجنا  هجاوخ  راجاق  هاش  دـمحم  تنطلـس  نامز  رد  یناهبهب  رقاب  اقآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 

ردان نامز  لام  هک  ار  اجنآ  قباس  يالط  دـیامن ، الط  ار  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دـبنگ  دوب  هدرک  رذـن  يرمق  يرجه  لاس 1310 
. تشاد میدقت  هاش  دمحم  زین  ار  نآ  يرـسک  دمآ  مک  الط  دراد  دبنگ  ود  نیمظاک  دبنگ و  کی  البرک  نوچ  داد و  لاقتنا  نیمظاک  هب  هدوب 
، حیرـض حیرـض و  قودنـص  يور  قودنـص و  ربق ، يور  رب  وت  رد  وت  ياههعلق  دـننام  هدوب و  هشقن  کی  زا  همه  تایلاع  تابتع  يانب  کبس 

همتاخ یجراخ  راوید  هب  دـنزیم و  رود  فرط  راهچ  زا  نحـص  هدـش و  هتخاس  نحـص  نایم  رد  قاور  قاور و  نایم  هضور  هضور و  طـسو 
تسا . هدش  عقاو  هکلف  نایم  رد  نحص  رصع  نیا  رد  دباییم و 

رهطم قودنص 

رایـسب قودنـص  هدش و  رارقرب  رتم   1 هلصاف 5 /  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  مالـسلاهیلع و  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  رهطم  قودنص 
ناشن ار  دقرم  يور  خـیرات  هدـنام و  یقاب  لاس 624  رد  یسابع  نیطالـس  هرود  زا  قودنـص  هحفـص 256 ] نیرتیمیدق [  هک  تسا  یگرزب 

هدـش و هتخاس  رتم  ضرع 2  رتـم و  لوط 3  هب  قودنـص  نیا  تسا . هیوفـص  راثآ  نیرتسیفن  نیرتهب و  زا  يدعب  متاخ  قودنـص  دـهدیم و 
هک هدوب  لاس 926  ناضمر  هام  نآ  مامتا  خـیرات  دـشابیم  ( 907  - 930  ) لوا لیعامـسا  هاش  تنطلـس  رخاوا  هک  دشابیم  نآ 926  خیرات 

راکهاش ود  مهم و  قودنـص  ود  يرمق  لاس 1366  رد  هناتخبـشوخ  هدوب و  يرمق  يرجه  لاس 1362  رد  نم  تادهاشم  تسا . هدـش  بصن 
دمآرد . یبوخ  تروص  هب  تعنص 
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نیمظاک قودنص  يراکمتاخ 

مدش توعد  نشج  سلجم  هب  هسدقم  يهناتسآ  راد  دیلک  فرط  زا  مدوب  فرشم  نیمظاک  رد  هک  لوالاعیبر 1366  هام  رخآ  هعمج  بش  رد 
عینص ياقآ  تسد  ریز  دوب  لاس  راهچ  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  سدقم  حیرـض  يراکمتاخ  تبـسانم  هب  سلجم  نیا  و 

[ . 416  ] دوب هدش  دقعنم  تفرگیم  ماجنا  متاخ 

رهطم حیرض 

هاـش ار  یلوا  هک  تسا  ياهرقن  حیرـض  نآ  يور  هدـش و  اـنب  رتم  ضرع 4  رتـم و  لوط 6  هب  قودنـص  ود  ره  نیا  يور  رد  يدـالوف  حـیرض 
نارود  ) ینونک حیرـض  هتـشاد و  میدـقت  يزاریـش  ازریم  نسحلاوبا  کلملا  ریـشم  جاـح  يهیبص  هیلاـع  يهبون  ار  یمود  يوفـص و  ناـمیلس 

هدومن . میدقت  هک  دشابیم  ازریم  داهرف  جاح  راثآ  زا  تسا  دقرم  ود  رب  هک  هدازدامع ) موحرم 

هرونم هضور 

كرابم رـس  يـالاب  اـپ و  نییاـپ  زا  روبع  یلو  هحفـص 257 ] رتم [  رد 9  رتـم  يهزادـنا 10  هب  تسا  عیـسو  ياهضور  هـلبق  برد  تمـسق  رد 
راوید رد  كرابم  رس  يالاب  ار  انب  خیرات  دناهدومن و  اپ  هب  دبنگ  ود  يرادهگن  يارب  يرساترس  نوتس  هک  تسا  رتم  کی  زا  رتمک  ياهلـصاف 
حیرض اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هتشون : نآ  يور  الط  اب  هدش و  نامتخاس  انب و  لاس 926  رد  يوفص  لیعامسا  هاش  رما  هب  هک  دناهتشون 

كرابم رـس  تشپ  زا  و  مالـسلامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هللادـبعیبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  مامالا 
هیآ ثلث  طخ  هب  دشابیم و  رتم  رد 12  دودح 11  رد  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  ترضح  كرابم  يور  شیپ  دننام  مالسلاهیلع  داوج  ترـضح 

ور شیپ  هضور  رد  برغم  قرشم و  فرط  زا  رد  ود  دراد و  رـس  تشپ  برد  لباقم  رد ، کی  ور  شیپ  زا  هرونم  هضور  دناهتـشون . ار  ریهطت 
رد هک   ) يراکهنیآ يراکانیم و  یشاقن ، نیرتهب  اب  هضور  لخاد  دوشیم . برد  قاور 6  زا  هضور  ياهرد  عومجم  هک  دشابیم  رس  تشپ  و 

لخاد هنابیدا  هنارعاش و  قوذ  اب  تفگنه  یغلابم  اب  ازریم  داهرف  جاح  هدش و  نییزت  درادـن ) ریظن  مالـسلامهیلع  همئا  ياهمرح  زا  کی  چـیه 
بلاج رایسب  هدومن . یـشاقن  نوگانوگ ، عاونا  هب  لصا  يانیم  گنر  یفرـشا و  يالط  اب  ار  یمامت  دبنگ  فقـس  ات  اهرازا  يالاب  زا  ار  هضور 

رد یـشاقن  تردـق  ياـهتنم  یگنـشق و  ییاـبیز و  تیاـهن  رد  هدومن و  یـشاقن  ار  هنیآ  يور  هدومن و  يراـکهنیآ  ار  یتمـسق  تسا و  هجوـت 
يور هحفـص 258 ] دـناهدومن [ . دروآرب  [ 417  ] درایلیم نیدـنچ  رب  غلاب  ار  اـجنآ  یـشاقن  ناقرـشتسم ، هک  تسا  هتفر  راـک  هب  يزیمآگـنر 

گرزب رایـسب  ياهراج  اههبیتک  اهدـبنگ و  اـهراوید و  فارطا  رد  هدـش و  قرب  میـس  نآ  لـخاد  تسا و  بصن  هرقن  ـالط و  لیدـنق  حـیرض 
تجهب رایـسب  هرظنم  تسا و  زور  زا  رتنشور  بش  هدـش و  بصن  قرب  نوگاـنوگ  ياـهرتسول  و  هکنپ )  ) یقرب ياـهنزبداب  هدـش و  هدیـشک 

دراد . يروآ 

رهطم قاور 

يایشا یمیدقت و  ياهشرف  اب  دراد و  یهجوت  بلاج  ابیز و  يراکهنیآ  ددرگیم و  هضور  فارطا  رتم  رد 20  لوط 30  هب  ابیرقت  هک  قاور 
ياملع زا  رایـسب  قاور  ياههفرغ  رد  هتـشگ و  نییزت  دناهداتـسرف  هیدـه  هفحت و  هک  هریغ  یـشاقن و  يولبات  هنیآ و  غارچ و  زا  یتمیق  سیفن 
دجسم نامه  نیا  تسا و  دجسم  هب  نآ  یلامش  تمسق  کی  دوشیم و  جراخ  نحـص  زا  برد  يهلیسو 9  هب  قاور  دنتسه . نوفدم  گرزب 

رمرم ياهگنس  زا  هک  تسا  لیطتسم  عبرم  دجـسم  هتـشاد و  دوجو  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  نفد  زا  لبق  هک  تسا  یعماج 
زا هتـسب و  نآ  يولج  ینهآ  یبوچ و  یمراـط  اـب  کـی  ره  هدـش و  نیزم  ناویا  هس  هب  قاور  نیا  دـناهتخاس . شرف  ار  هروـنم  يهضور  فـک 
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راجاق هاش  دمحم  ار  الط  يهلبق  ناویا  تسا . هتخاس  هاش  نیدلارصان  ار  یقرش  ناویا  دنوشیم  جراخ  لخاد و  ناویا  فارطا  ياهنک  شفک 
نیسح ازریم  یجاح  موحرم  ار  یبرغ  ناویا  تسا . هاش  نیدلارصان  لام  نآ  یـشاک  یچمرچ و  نیـسح  دمحم  یجاح  لام  نآ  يراکهنیآ  و 

رد هک  دـشابیم  ازریم  داهرف  یجاح  لام  نآ  يراکیـشاک  يراکهنیآ و  اهناویا و  نامتخاس  تانییزت  هتخاس و  همالع  لیلخ  ازریم  یجاـح 
هحفص 259 ] هتشاذگ [ . دوخ  يارب  ار  راگدای  نیرتهب  هکم  رفس  زا  تعجارم  رد  هتخاس و  لاس 1300 

نحص

درک و گرزب  ار  نآ  قارع  هاشداپ  اـشاپ ، دواد  ناـمز  رد  یناریا  ریزو  ناـخ  یلق  رفعج  دـمحم  دوب و  کـچوک  نرق 13  ات  نیمظاـک  نحص 
ود دراد  برد  جنپ  نحص  نیا  دشابیم . رتم  رد 60  ابیرقت 70  دراد و  هفرغ  بیرق 60  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نحص  دننام  کنیا 

يوفـص لیعامـسا  هاش  نامز  رد  نآ  ییانیم  هبیتک  رد  هک  تسالط  ناویا  یلبق  برد  لباقم  رد  یقرـش . کی  یبرغ و  برد  ود  یلبق و  برد 
لاس رد  یتمسق  نآ  یشاک  تسا  رد  نیا  يوس  فرط  راچ  هگ ز  جنپ  رد  قلخ  زاین  يور  هک  تسا  جئاوحلاباب  تسا : هدش  هتشون  رعش  نیا 

تسا ییاههرانم  ناویا  فرط  راهچ  رد  هدرک . میدقت  زین  ار  تعاس  هک  تسا  هاش  نیدلارصان  لام  لاس 1298  رد  برد  رس  یشاک  1322 و 
راجاق هاش  یلعحتف  تسا  يوفص  لیعامسا  هاش  لام  نآ  ياههیاپ  هک  ار  رگید  هرانم  هس  یناث و  میلـس  ناطلـس  ار  یقرـش  بونج  يهرانم  هک 

نیمظاـک مرح  لـخاد  يراـکانیم  يراـکهنیآ و  تاـنییزت  راـجاق  هاـش  یلعحتف  موـحرم  تسا . هتفرگ  ـالط  ازریم  داـهرف  یجاـح  هدرک و  اـنب 
قارع 15 هاشداپ  لصیف  کلم  لاس 1350  رد  هدنام . یقاب  دـعب  هب  لاس 1112  رد  هک  تسوا  راثآ  نیرتسیفن  زا  هدومن و  ار  مالـسلاامهیلع 

رانید رازه  راهچ  لاس  ره  دوش و  فرص  هک  هدرک  نیعم  هسدقم  عاقب  تایلاع و  تابتع  هکربتم و  نکاما  تاحالصا  يارب  یقارع  رانید  رازه 
دوشیم . حالصا  میمرت و  ریمعت و  فرص  هک  هدرک  نیعم  تایلاع  تابتع  يارب  یقارع 

نحص ياهرد 

زا هک  تـسا  دارملا  باـب  - 2 هحفـص 260 ] درذـگیم [ . ناـبایخ  رازاـب و  زا  هک  دـنیوگیم  هـلبقلا  باـب  ار  نآ  هـک  تـسا  هـلبق  برد  - 1
-4 هدش . عقاو  یبرغ  علـض  نیب  رد  هک  نامزلا  بحاص  باب  - 3 دراد . رارق  یقرش  علـض  يهقاس  رد  هدوب و  نحـص  نیا  ياهرد  نیرتیمیدق 

یضاق باب  - 5 تسا . عقاو  یلامش  یقرـش  علـض  رد  دشابیم و  هاش  نیدلارـصان  يومع  ازریم  داهرف  یجاح  رثآم  زا  هک  تسا  هیداهرف  باب 
-7 هدش . عقاو  یبرغ  تهج  رد  یلامـش  علـض  رد  هک  تسا  شیرق  باب  - 6 هتفرگ . رارق  یقرش  تهج  یلامـش  علـض  رد  هک  تسا  تاجاحلا 

یقرش بونج  علـض  رد  لاس 1359  رد  هک  تسا  دـیدحلا  باـب  - 8 هتفرگ . رارق  یبوـنج  یبرغ  علـض  هیلا  یهتنم  رد  هک  تسا  یفاـص  باـب 
ياهرد دـنمهفیم . ار  تقو  نآ  يور  زا  مدرم  تسا و  بصن  گرزب  یتعاس  هاـگراب  نیمه  رد  هتفاـی . ناـیاپ  لاس 1360  رد  هدـش و  حوتفم 

فرط هس  زا  نحـص  دـشابیم . تعنـص  راکهاش  هک  تسا  تیب  لها  يهرابرد  يوبن  ثیداحا  رب  نوحـشم  کی  ره  هضور  قاور و  نحص و 
اب هک  یبرغ  یقرـش -  یبونج -  ناویا  دنراد . لاغتـشا  تمدخ  هب  صوصخم  مادخ  هتفرگ و  رارق  اهيرادشفک  نآ  يایاوز  رد  دراد و  ناویا 

لیعامـسا هاش  رثا  نآ  ناویا  نیلوا  دـشابیم و  ناگرزب  املع و  زا  يرایـسب  نفدـم  اجنآ  رد  تسا و  هدـش  انب  ییابیز  مظنم و  یـسدنه  عضو 
هدننیب و ره  هجوت  بلاج  قیلعتـسن  خـسن و  ثلث و  طخ  هب  قاور  نحـص و  ناویا و  ياههبیتک  تسا . هتخاس  لاـس 926  رد  هک  تسا  يوفص 
هک ار  يروبق  دادغب  یبرغ  بناج  رکذ  رد  هطوطب  نبا  دشابیم . ابیز  راعـشا  انب و  نامرف  خیرات و  هدام  ثیداحا و  نآرق و  تایآ  رب  نوحـشم 
نب یلع  دالوا  نم  نوع  ربق  اذه   » هتـشون نآ  رب  هک  تسا  يربق  هرـصب  يهزاورد  رد  دیوگیم : هلمج  نآ  هحفص 261 ] زا [  دسیونیم  هدید 
ربق وا  يولهپ  مالسلامهیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دلاو  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  ربق  هب  میـسریم  هتفگ : همادا  رد  و  بلاطیبا .»

هک دراد  رارق  یبوچ  قودنـص  اهربق  يور  دـناهتخاس و  اهنآ  يارب  هک  تسا  ياهضور  لخاد  ربق  ود  ره  تسا و  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح 
ود رد  ماما  ود  ربق  ود  نیع  هدیـسر  نیمظاک  هب  وا  هک  یعقوم  رد  دوشیم  مولعم  هطوطب  نبا  مالک  زا  تسا . هدش  هدـیبوک  نآ  رب  هرقن  حاولا 
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داوـج ترـضح  هضور  هب  دـناهدمآیم و  نوریب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح  هـضور  زا  هـک  تـسا  هدوـب  هـضور  ود  دـبنگ و 
ییانب شیرق  رباقم  رب  هعیـش  مالـسلاهیلع ، مهن  ماما  نفد  زا  یهاتوک  هلـصاف  هب  دسیونیم : يدقن  رفعج  خیـش  موحرم  دنتفریم . مالـسلاهیلع 

ادج مه  زا  هک  دنتشاذگ  یحیرـض  سدقم  ربق  ود  رب  نامز  نامه  رد  دمآرد . ياهیرق  تروص  هب  دنتخاس و  اههناخ  نآ  فارطا  دنتـشاذگ و 
گرزب يدبنگ  لاس 336  رد  هلودلازعم  رما  هب  تفای  ینوزف  هعقب  فارطا  ياههناخ  دندش و  دایز  نوزفا  زور  راوز  هک  هملاید  رصع  رد  دوب .

يارب گرزب  ینحص  دنتخاس و  ياهبق  کی  ره  يارب  هدوب و  ابیز  للجم و  رایسب  جاس و  بوچ  زا  حیرض  ود  نیا  دنتشاذگ . انب  حیرض  ود  رب 
زا ترایز  يارب  نیمظاک  رد  مدرم  دـش  نالعا  دادـغب  رد  یمومع  يازع  هک  لاس 352  رد  دـندرک . نییزت  ار  نآ  لخاد  دـندومن و  انب  ود  ره 

يرادازع یمـسر  زور  اروشاع  مایا  درک  تافو  هلودـلازعم  هک  لاس 356  ات  هدوب و  نیمظاک  یخیرات  ياـهزور  زا  دـنتفرگیم و  تقبـس  مه 
البرک و يارب  یلصفم  يانب  لاس 359  رد  هدرک و  دهع  دیدجت  هلودلادضع  لاس 367  رد  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يارب 

هاـگمارآ فارطا  هیلاـع  يهینبا  مـظنم و  ياـههچوک  رازاـب و  و  هحفـص 262 ] بآ [  يراـجم  هک  دروآ  دوـجو  هب  يرهـش  داـهن و  نیمظاـک 
مهارف ار  ناریاز  راک  لیهست  تابجوم  يدضع  ناتـسرامیب  لاس 371  رد  تخاس . مالسلامهیلع  داوج  ترضح  رفعج و  نب  یسوم  ترـضح 

داد خر  ینس  هعیـش و  نیب  ياهنتف  لاس 422  رد  دنـشاب . شیاسآ  رد  ناریاز  ات  دروآ  نیمظاک  يارب  ناوارف  یبآ  هتـشر  لاس 377  رد  درک و 
دز و لاس 437  رد  دننکن . يرادازع  نیمظاک  رد  هک  دندرکیم  يریگولج  هعیـش  زا  لاس 441  ات  دـش و  نیمظاک  زا  ناریاز  عنم  بجوم  هک 

شتآ مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مرح  هنتف  نیا  رد  دـش . دـیدجت  هنتف  نیا  زاـب  لاـس 446  اـت  دـش و  هقبط  ود  نیا  نیب  دـیدش  يدروخ 
لاس رد  دـندرک و  ریمعت  ار  اجنآ  نایـسابع  نایمـشاه و  بیقن  درک و  رثا  مه  فارطا  روبق  هب  تخوس و  جاـس  بوچ  قودنـص  رد  تفرگ و 

هضور قرایکرب  ریزو  یمق  یسوم  نب  دعـسا  لضفلاوبا  کلملادجم  لاس 490  رد  دندرک و  نیمظاک  دهشم  ریمعت  فرـص  رانید  رازه   466
ياههفرغ تخاس و  ار  یلامش  دجـسم  دنتـشاذگ و  فیرـش  روبق  رب  جاس  زا  یقودنـص  هرابود  دومن و  نییزت  درک و  انب  ار  نیمظاک  هسدقم 

رمالا رخآ  دش و  گنج  هقدص  نب  سیبد  یـسابع و  هللااب  دشرتسملا  نیب  هک  لاس 517  ات  تخاس و  راوز  تحارتسا  يارب  ار  نحـص  فارطا 
ار نحـص  فارطا  ياـههناخ  درک و  ناـیغط  هـلجد  بآ  لاـس 569  رد  درک . شـشوک  هرونم  هضور  نییزت  يارب  زاـب  دـش  زوریپ  دـشرتسملا 
درک و ریمعت  ار  اجنآ  هللااب  رصنتسملا  هک  لاس 575  ات  دیسر  هضور  هب  هدرک و  مدهنم  ار  هلودلادضع  هاگشیاسآ  ناتسرامیب و  درک و  بارخ 

نآ رد  ناریقف  هک  تخاـس  نیمظاـک  يارب  ياهناـخنامهم  دیـشک و  راوید  رهـش  فارطا  رد  هللا  نیدـل  رـصانلا  هک  لاس 604  اـت  دوب  اـنب  نیا 
اجنآ ریمعت  دنتخاس و  دیدج  يرازاب  دش و  ریمعت  دـیدجت و  نحـص  فارطا  ياههرجح  هحفص 263 ] لاس 608 [  رد  دندشیم و  ییاریذـپ 

نیمظاک رد  یکانتـشحو  يزوسشتآ  هرابود  هللا  رماب  رهاظلا  نامز  رد  وا  زا  سپ  تفای . تاـفو  لاس 622  رد  رـصانلا  هکنیا  ات  تشاد  همادا 
هب عصرم  ار  ینونک  متاخ  قودنص  يوفص  لیعامسا  هاش  هک  هیوفص  هرود  ات  دوب  یقاب  سدقم  قودنص  دندرک و  ریمعت  لاس 663  داد . خر 

ضوع نحص  راوید  يانب  لاس 647  رد  تشاذگ . یحیرض  قودنص و  یسراف  ناملـس  ربق  رب  نینچمه  مامه و  ماما  ود  دقرم  رب  دومن و  جات 
هدوب سابعینب  تلود  طوقس  بآ و  نایغط  هلمج  نآ  زا  هک  هداد  خر  یمهم  ثداوح  لاس 654  رد  دندرک . انب  میظع  یهاگراب  هبق و  دش و 
ریزو یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوـخ  لاـس 657  رد  ساـبعینب  تـلود  زا  سپ  دــنام . نوـصم  ثداوـح  زا  نیمظاــک  نیدهــشم  هـضور  یلو 

لاس رد  درک . نییزت  ار  قاور  نحـص و  هضور و  جراخ  لخاد و  هدومن و  یمهم  تانییزت  تخادرپ و  نیمظاک  دهـشم  میمرت  هب  ناخوکاله 
اجنآ لاس 769  رد  يریالج  نسح  هب  سیوا  ناطلس  هکنیا  ات  دیسر  دهشم  هب  درک  ناریو  ار  نحص  راوید  بآ  درک و  نایغط  هلجد  زاب   765

مه هاگراب  دـبنگ و  هب  دومن . قرغ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  درک و  ناـیغط  هلجد  بآ  زاـب  لاس 766  رد  دومن . میمرت  ار  اـهیبارخ  تخاـس و  ار 
ات درک  نییزت  ریمعت و  میمرت و  ار  هفیرش  دهاشم  ریاس  هسدقم و  هضور  ای  ایرکز  ریما  نب  لیعامسا  نیدلاهیجو  ریما  ات  دیـسر  يرایـسب  نایز 

ینونک تروص  هب  ماقم  نآ  هتسیاش  یخاک  عیفر و  ییانب  ون  زا  درک و  بارخ  ار  هتـشذگ  ياهانب  مامت  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  لاس 966 
مرح فارطا  ار  مزال  ياهانب  درک و  یـشاک  ار  نحـص  درک . يدایز  شـشوک  نآ  بیهذـت  بیذـهت و  يراـکهنیآ و  نییزت و  رد  درک و  اـنب 

نیرتهب اب  ار  هضور  قاور  نحـص و  ياهرد  دـنیوگ و  يوفـص  عماج  ار  اـجنآ  ور  نیا  زا  هحفـص 264 ] دومن [  مظنم  ار  اههرجح  تخاـس و 
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دش و گنج  ینامثع  میلـس  ناطلـس  وا و  نیب  لاس 978  رد  دـش و  ماـمت  تاریمعت  نیا  لاس 975  رد  درک . بصن  هقیلـس  نیرتاـبیز  بوچ و 
حیرـض دـیدرگ و  فرـشم  تابتع  ترایز  هب  يوفـص  سابع  هاش  هک  لاس 1032  اـت  داـتفا  اـهینامثع  تسد  هب  دـش و  ادـج  ناریا  زا  قارع 

يرایسب ررض  درک و  نایغط  هلجد  بآ  زاب  لاس 1042  رد  داد . اجنآ  هب  ییایاده  درک و  هفاضا  نیمظاک  دهشم  رب  متاخ  قودنص  يدالوف و 
دنتخاس و ار  مرح  ياههرانم  یفـص  هاش  رما  هب  لاس 1045  رد  دندرک . ریمعت  میمرت و  ار  اجنآ  داد  روتـسد  یفـص  هاش  دروآ  دراو  هضور  رب 

اشاپ نسح  لاس 1111  رد  دـندرب . تراغ  هب  ار  اجنآ  یتمیق  هیثاثا  لاوما و  مامت  تخات و  نیمظاـک  رب  مراـهچ  دارم  ناطلـس  لاس 1047  رد 
یغلابم درک و  میدقت  ياهرقن  حیرـض  رجات  اقآ  دومحم  يرون  ثدحم  لقن  هب  لاس 1115  یناثلا  يداـمج  رد  درک و  میمرت  ار  هضور  فقس 
تخاس دودنا  رز  ار  نیمظاک  ياهدبنگ  راجاق  هاش  دمحم  ناطلس  لاس 1211  رد  دندومن . هدش  تراغ  هیثاثا  میمرت  نییزت و  ریمعت و  فرص 

دـیناشوپ و ار  اهراوید  دیفـس  رمرم  اب  درک و  شورفم  شرف  نیرتهب  اب  ار  هضور  قاور  تخاس و  ار  یبونج  ناویا  تفرگ و  الط  ار  اههرانم  و 
ابیز بیهذـت  عاونا  هب  ار  هضور  لخاد  راجاق  هاـش  یلعحتف  لاـس 1231  رد  دوـمن . گرزب  برغ  بوـنج و  فرط  زا  درک و  ریمعت  ار  نحص 

هک عیدـب  راثآ  نیا  درک و  يزیمآگنر  الط  بآ  اب  هجوت  بلاج  رایـسب  ییانیم  ياهحرط  اب  ار  هبق  لخاد  تشون و  ار  اـههبیتک  درک و  ریمعت 
دودنا الط  هب  ار  یبونج  ناویا  هلودلادمتعم  لاس 1255  رد  هحفص 265 ] تسا [ . هاش  دمحم  ریزو  عیفـش  ازریم  راثآ  زا  درادن  ریظن  ایند  رد 

اهیشاقن هلبقلا ) باب   ) یبونج هفص  و  دارملا ) باب   ) هیقرش هفـص  رد  تشون و  انیم  الط و  بآ  اب  ار  مالـسلامهیلع  همئا  یماسا  نآ  قاط  هب  و 
يراکالط بیهذت و  ار  یقرش  ناویا  هاش  نیدلارصان  رما  هب  لاس 1282  رد  تسا . رنه  تعنـص و  راکهاش  هک  دومن  یعیدب  يراکبیهذت  و 

هرقن حیرض  لاس 1283  رد  دنتشون و  یتایآ  ثیداحا و  فلتخم  طوطخ  اب  هدرک  یشاقن  ار  قاور  هضور و  جراخ  لخاد و  فقس  دندرک و 
، هرایزلاب انفرـشت   ) شخیرات هدام  دـش و  فرـشم  اجنآ  تراـیز  هب  هاـش  نیدلارـصان  هک  لاس 1287  رد  دنتـشاذگ و  يدـالوف  حیرـض  يور 

یجاح لاـس 1293  رد  دـنهد . ماـجنا  ناراددـیلک  ناـمداخ و  ناـملاع و  تسد  هب  ار  هرونم  هضور  تاحالـصا  هیقب  درک  رما  تسا ، ( 1287
يراعشا هرهطم  هضور  صوصخم  رعاش  ینادمه  دواد  لآ  بیدا  تخاس و  ار  ینونک  نحـص  درک و  ضوع  یلک  هب  ار  نحـص  ازریم  داهرف 

لاس ازریم  داهرف  یجاح  تامدـخ  مامتا  دومن و  بیهذـت  ار  اههنذأم  يداـبآرتسا  يداهلادـبع  یجاـح  لاس 1299  رد  دورـس . هراـب  نیا  رد 
هب یلوا  تیالو و  یناحور و  ماقم  دای  هب  ار  هدننیب  ره  تسا و  ماما  ود  نیب  كرتشم  تهج  ره  زا  انب  نیا  تمظع  هوکـش و  دـشابیم .  1301

هیده و دوخ  یتمیق  لاوما  نیرتصلاخ  نیرتهب و  زا  سک  ره  دـناهتفرگ و  اج  مدرم  لد  رد  تسا  نرق  هک 12  دزادنایم  اهنآ  ندوب  فرصت 
رفن نویلیم  ود  زا  شیب  لاس  ره  رد  و  دـشوکیم . نآ  نییزت  يدابآ و  نارمع و  رد  و  هحفص 266 ] دنکیم [  میدقت  ناتـسآ  نآ  هب  ياهفحت 

هعیـش یناریا و  راـجت  راربا و  راـیخا و  رثکا  نونکاـت  لاـس 1301  زا  [ . 418 . ] دـنوریم مالـسلاامهیلع  نیمظاک  نیمامه  نیماما  تراـیز  هب 
ياهشوگ ناوضر و  هضور  زورما  هچنانچ  دـناهدرک  يوسوم  هاگراب  نآ  نییزت  بیهذـت و  ریمعت و  فرـص  تدارا  لامک  اب  تفگنه  یغلابم 

هحفص 267 ] [ . ] 419  ] نیرهاطلا امهئابآ  یلع  امهیلع و  هللا  مالس  تسا ، نیرب  تشهب  زا 

راعشا

تدالو حدم و  راعشا 

تیالو رطع 

ماشم ره  رد  نآ  زک  یلگ  تیـالو  تشهب  رد  هدـییور  تسا  رفعج  نب  یـسوم  تدـالو  بش  اریز  تسا  رطعم  تیـالو  رطع  هب  ناـهج  بشما 
[ . 420  ] تسا ربکا  هللا  نتفگ  ياج  هک  قحلا  دید  هک  رشب  ییادخ  لالج  همه  نیا  اب  تسا  رورپحور  ياهحیار 

جئاوحلاباب
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دروآ ز دای  شظیغ  مظک  هک  مظاک  قح  یلو  مظاعا  لک  ماما  رفعج  نب  یسوم  دوعـسم  دلوم  نمی  هب  رـساترس  تشهب  کشر  هدمآ ، دوجو 
هک شادن  دسر  كالفا  هن  دلخ و  تشه  زک  متفه  ماما  ردپ  هرامه  درخ  ریپ  هب  تسا  هدوب  هک  يرـسپ  هدـش  اطع  دـمحم  نب  رفعج  هب  ربمغیپ 

رهـش هتفرگ  روشک  نیا  تسوا  دنزرف  يهیاس  ریز  هک  ار  ناریا  كاپ  كاخ  نیمه  تسا  سب  فرـش  هحفـص 268 ] ربهر [  ییوت  ار  لقع  هد 
تـسار فجن  كاخ  هک  نانچ  شرـسپ  مدقم  ناسارخ ز  تشهب  دوب  ربمغیپ  تخد  هنیدـم ز  كاپ  كاخ  هک  ناسنآ  فرـش  وا  تخد  زا  مق 

[ . 421  ] رد نیا  زا  ریگب  ار  دوخ  تجاح  دارم و  دارم  باب  تسوا  همه  جئاوحباب  تسوا  مه  ردیح  زا  ضیف 

جئاوحلاباب دالیم 

[ . 422  ] ددرگیم اور  هتسخ  لد  تاجاح  مظاک  ماما  تدالو  نمی  زا  ددرگیم  اود  ینتفگن  درد  ره  ددرگیم  او  تشهب  رد  هک  بشما 

( یئاضر نیسحلادبع  دیس   ) جئاوحلاباب

ام رب  وت  تیالو  ادـخ  رما  زا  مکاح  تانئاک  هب  وت  یتسه  ملاع  مامت  وت  طخ  رد  رـس  مظاـک  ماـما  قح  رهظم  يا  مئاـق  تسا  وت  دوجو  هب  اـیند 
مدان تشگ  شیوخ  يهدرک  زا  تفگ  وت  هب  ازـسان  هک  درم  نآ  مئارج  ام  ازج ز  زور  رد  دشخب  راگدرک  وت  بح  اب  مزال  تسا  هدش  یگمه 

سبح و تملظ  رد  هحفص 269 ] مئاد [  راگدرک ، تجح  يا  رس  ياهداهن  قح  هدجس  رب  ملاع  ماما  وت  دومنب ز  یهاوخرذع  دیبلط و  شزوپ 
وت باب  جیار  تسا  هتشگ  هنسلا  رد  محارم  دوخ  فطل  وت ز  يدوب  نید  هش  يا  تسود  نمشد و  رب  مئاص  زور  زامن و  هب  ار  بش  ریماطم  رد 

[ . 423  ] جئاوح رد  دوب 

هضور تبیصم و  راعشا 

نادنز جنک 

زا یهلا  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  يادص  ردکم  توص  نیا  دشاب  منامگ  نایرگ  مشچ  اب  دسریم  مشوگ  هب  نادنز  جنک  زا  ياهلان  يادص 
هب نم  رب  ردـنا  ایب  اباب  اضر  ینیـشنیم  هنیدـم  رد  مگرم  هب  ینیبن  تباب  ناج  هموصعم  رگد  یهانپ  رگید  نم  وت  زج  مرادـن  یهاوگ  مراز  لد 

رابنوخ  مشچ  اب  نطو  يوس  مور  رادرب  وت  ندرگ  زا  مریجنز  ایب  نم  رس  تعاس  نیا  ریگ  نماد 

اضر يرود 

زا نکب  مصالخ  ای  هللا  ای  ارم  گرم  ناسرب  نادـنز  هب  ای  مریوصت  اج  هب  هدـنام  نت و  هدـیهاک  هتـشگ  درک  مریپ  نارگ  ریجنز  مدوب  ناوج  نم 
هحفص 270 ] مریگبش [  لد  يالست  هب  دیاین  رگ  تبرغ  رد  مدشکیم  اضر  يرود  کیل  مریجنز  لغ و  ریز 

یعابر

ءایـض راوخمغ و  رتخد  يا  ینیـشنب  میازع  هب  ییاـجک  هموصعم  نم  رت  نامـشچ  ود  رون  اـضر  مرود ز  سک  مربخ  درادـن  یبیرغ و  هب  مدرم 
[ . 424  ] نم رصب 

ردام زا  يوریپ 

اب نوـگژاو  اـغد  نوراـه  قرف  رب  ار  دادبتـسا  خاـک  منکیم  رهطا  يارهز  مرداـم  زا  يوریپ  منکیم  رـشحم  ياـغوغ  سفق  جـنک  نیا  رد  نم 
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ریجنز لغ و  دـیق  رد  هچ  رگ  منکیم  رهطا  يارهز  ندروخ  یلیـس  دای  متـس  هار  زا  يدنـس  میور  هب  یلیـس  دـنز  اـت  منکیم  ربکا  هللا  يهرعن 
ردام حورجم  يهنیـس  خـیم و  دای  دـکچیم  نوخ  نم  روجنر  ندرگ  اـپ و  رگ ز  منکیم  ردـیح  وچ  نمـشد  رب  رد  تماقتـسا  یلو  مشاـبیم 
نایاپ هتشون  نیا  یسمش  يرجه  لاس 1386  هام  تشهبیدرا  متفه  اب  ربارب  لاس 1428  یناثلا  عیبر  هام  مهن  هعمج  زور  رصع  [ . 425  ] منکیم

هجرف و یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجح  امیس  نیرهاطلا ال  هلآ  دمحم و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  ارخآ و  الوا و  هللادمحلا  و  تفای .
یتشد  ینایجاح  سابع  هسدقم  مق  نیعمجأ . مهئادعأ  یلع  ۀنعللا 

یقرواپ

ص 117. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 1]
. نامه [ 2]

218 و 219. ءارعش /  [ 3]
ص 125. ج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 4]

ص 69. ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  [ 5]
ح 2. ص 3 ، ج 15 ، راونالاراحب ، [ 6]

ح 1. ص 278 ، ج 1 ، عیارشلاللع ، [ 7]
ح 5. ص 3 ، ج 25 ، راونالاراحب ، [ 8]

ح 6. ص 4 ، نامه ، [ 9]
ص 288. ج 2 ، داشرا ، ص 1 و 6 ؛ ج 48 ، راونالاراحب ، [ 10]

ص 7. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 11]
ح 2. ص 477 ، ج 1 ، یفاک ، [ 12]

ح 5. ص 5 ، ج 48 ، راونالاراحب ، ح 2 ؛ ص 476 و 477 ، ج 1 ، یفاک ، [ 13]
ص 307 و 308. ۀمامالا ، لئالد  [ 14]

ص 30. مهدراهچ ، لودج  دولخلا ، تانج  [ 15]
ح 1. جح ، ماسقا  باوبا  زا  باب 17  ۀعیشلا ، لئاسو  [ 16]

ح 11. ضئارف ، دادعا  باوبا  زا  باب 6  ۀعیشلا ، لئاسو  [ 17]
ص 18. ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  [ 18]

8 و 9. ، 7 ، 6 ج 48 ص 1 ، راونالاراحب ، ص 476 ؛ ج 1 ، یفاک ، ص 288 ؛ داشرا ، [ 19]
.7 ص 9 -  ج 48 ، راونالاراحب ، ص 476 ؛ ج 1 ، یفاک ، [ 20]

ص 30. مهدراهچ ، لودج  دولخلا ، تانج  [ 21]
6 و 9. ج 48 ص 1 ، راونالاراحب ، ص 276 ؛ ج 1 ، یفاک ، ص 288 ؛ داشرا ، [ 22]

ص 303. ۀمامالا ، لئالد  [ 23]
ص 9. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 24]

ص 30. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 25]
ح 2. ص 2 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 26]
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ح 3. ص 3 ، نامه ، [ 27]
.115 ماعنا /  [ 28]

.18 نارمعلآ /  [ 29]
.303 ص 305 -  ۀمامالا ، لئالد  [ 30]
ح 4. ص 4 ، راونالاراحب ج 48 ، [ 31]

ص 30. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 32]
. ترضح تالاح  زا  مشش  لصف  لامآلا ، یهتنم  [ 33]

. نامه [ 34]
ص 30. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 35]

. ترضح تالاح  زا  مشش  لصف  لامآلا ، یهتنم  [ 36]
. نامه [ 37]

ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 38]
ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، ص 288 ؛ داشرا ، [ 39]

ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 40]
. ترضح تالاح  زا  لوا  لصف  لامآلا ، یهتنم  [ 41]

ص 310. ۀمامالا ، لئالد  [ 42]
ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 43]

ص 296. داشرا ، [ 44]
ص 310. ۀمامالا ، لئالد  [ 45]

ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 46]
. نامه [ 47]

ص 298. داشرا ، [ 48]
ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 49]

. نامه [ 50]

. نامه [ 51]

. نامه [ 52]

. نامه [ 53]
ص 461. ج 2 ، ةاورلا ، عماج  [ 54]

ص 462. نامه ، [ 55]
. ترضح تالاح  زا  مود  لصف  لامآلا ، یهتنم  [ 56]

ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 57]
ح 4. ص 473 ، ج 6 ، یفاک ، [ 58]

ح 5. نامه ، [ 59]
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ص 11. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 60]
.295 ص 299 -  عوبسالا ، لامج  [ 61]

ص 44. نانجلاحیتافم ، [ 62]
ص 43. نامه ، [ 63]

. تارابع رد  فرصت  اب  ص 30 ، مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 64]
.35 ص 40 -  عوبسالالامج ، [ 65]
ص 40 و 41. عوبسالالامج ، [ 66]

ص 327. ۀمامالالئالد ، ص 290 ؛ داشرا ، ح 11 ؛ ص 310 ، ج 1 ، یفاک ، [ 67]
ص 290. داشرا ، ح 15 ؛ ص 311 ، ج 1 ، یفاک ، [ 68]

ح 5. ص 6 ، ج 3 ، یفاک ، [ 69]
ص 327. ۀمامالالئالد ، [ 70]

.35 نارمعلآ /  [ 71]
. دافم رد  فالتخا  اب  ص 418 ، ج 2 ، یفاک ، ص 143 ؛ دانسالابرق ، [ 72]

ص 106. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 73]
.3 هدئام /  [ 74]

.28 ص 32 -  ج 1 ، هبنش ، ياهبش  سلاجم  [ 75]
ص 1 و 7 و 8. ج 48 ، راونالاراحب ، ص 305 ؛ ۀمامالالئالد ، ص 486 ؛ ج 1 ، یفاک ، ص 288 ؛ داشرا ، [ 76]

ص 1. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 77]
ص 289. داشرا ، [ 78]

ح 2. ص 308 ، ج 1 ، یفاک ، نامه ؛ [ 79]
ح 3. ص 308 ، ج 1 ، یفاک ، ص 289 ؛ داشرا ، [ 80]
ح 1. ص 307 ، ج 1 ، یفاک ، ص 289 ؛ داشرا ، [ 81]
ح 6. ص 309 ، ج 1 ، یفاک ، ص 289 ؛ داشرا ، [ 82]

ص 1 و 2 و 6. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 83]
. تارابع رد  فرصت  اب  ص 160 ، یهتنملاۀمتت ، [ 84]

ص 177. نامه ، [ 85]

ص 160. نامه ، [ 86]
ح 13 و 14. ص 310 و 311 ، ج 1 ، یفاک ، [ 87]

ص 750. ج 2 ، لامآلایهتنم ، [ 88]
ص 783 و 784. نامه ، [ 89]

ص 108 و 109. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 90]
ص 144 و 145. دانسالابرق ، [ 91]

ص 205. یهتنملاۀمتت ، [ 92]
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ح 8 و 39. ص 104 و 105 و 120 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 93]
.26 ءارسا /  [ 94]

ثیدح 5. ص 543 ، ج 1 ، یفاک ، [ 95]
ح 3. ص 477 و 478 ، نامه ، [ 96]

ح 15. ص 139 و 140 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 97]
ح 22. ص 148 ، ج 48 ، [ 98]

.22 دمحم /  [ 99]
ص 222 و 223. یهتنملاۀمتت ، [ 100]

. تشذگ هیآ  همجرت  ، 22 دمحم /  [ 101]
ح 57. ص 248 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 102]

150 و ص 217 و 218. ص 153 -  ج 48 ، [ 103]
ص 227. یهتنملاۀمتت ، [ 104]

لیذ ح 1. ص 2 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 105]
ح 5. ص 260 ، ج 1 ، یفاک ، [ 106]

ص 475. ج 1 ، یفاک ، [ 107]
ح 38. ص 231 و 232 ، ح 7 ؛ ، 207 ص 210 -  ج 48 ، راونالاراحب ، [ 108]

ص 210. نامه ، [ 109]
ح 8. ص 485 و 486 ، ج 1 ، یفاک ، [ 110]

ص 476. نامه ، [ 111]
ح 13. ص 213 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 112]

ص 232. نامه ، [ 113]

ص 103. نامه ، [ 114]
ص 167. ج 2 ، جاجتحا ، [ 115]
ص 297 و 298. داشرا ، [ 116]

ص 476. ج 1 ، یفاک ، [ 117]
ص 300. داشرا ، [ 118]

ص 232 و 233. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 119]
ح 25. ص 221 ، نامه ، [ 120]

ح 6. ص 381 و 382 ، ج 1 ، یفاک ، [ 121]
ص 31. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 122]

«. سبح  » يهژاو راحبلاۀنیفس ، [ 123]
ص 227 و 228. ج 12 ، ثیدحلا ، لاجرمجعم  [ 124]

. نامه [ 125]
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ص 233. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 126]
. نامه [ 127]

ص 245. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 128]
ح 22. ص 148 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 129]

ص 233. نامه ، [ 130]
. نامه [ 131]

ص 31. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 132]
ح 25. ص 221 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 133]

ص 300. داشرا ، [ 134]
.360 ص 363 -  ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 135]

ص 300. داشرا ، [ 136]
.111 ءایبنا /  [ 137]

.316 ص 319 -  ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 138]

.319 ص 323 -  ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 139]
ص 211. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 140]

ص 300 و 301. داشرا ، [ 141]
ص 233. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 142]

ص 211 و 212. نامه ، [ 143]
ص 245 و 246. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 144]
ص 219 و 220. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 145]

ص 429. مالسلاهیلع ، مظاکلا  مامالا  حلاصلا  دبعلا  [ 146]
ج 2. ص 336 ، موصعم ، هدراهچ  یناگدنز  هعومجم  [ 147]

ص 31. مهدراهچ ، لودج  دولخلاتانج ، [ 148]
. تشذگ ترضح  رب  تاولص  رد  هلمج  نیا  همجرت  [ 149]

ص 429 و 430. مالسلاهیلع ، مظاکلا  مامالا  حلاصلادبعلا  [ 150]
ص 375. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 151]

ص 383. نامه ، [ 152]
ص 85. هعیشلاهقرف ، [ 153]

ص 237 و 238. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 154]
.36 لمن /  [ 155]

ص 238 و 239. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 156]
ح 17. ص 41 و 42 ، نامه ، [ 157]

ص 425. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 158]

مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  جئاوحلاباب  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 2. ص 144 و 145 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 159]
ص 543. ج 1 ، یفاک ، [ 160]

ص 220. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 161]
. مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  تالاح  زا  مجنپ  لصف  لامآلایهتنم ، [ 162]

. نامه [ 163]
ص 1. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 164]

ص 185 و 186. ج 1 ، یشایعریسفت ، [ 165]
. مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تالاح  زا  مشش  لصف  لامآلایهتنم ، ص 165 و 170 ؛ ج 48 ، راونالاراحب ، [ 166]

ص 161. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 167]
ص 165. نامه ، [ 168]

ح 18. ص 366 ، ج 1 ، یفاک ، [ 169]
ص 169. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 170]

ص 165. نامه ، [ 171]
ص 165 و 217 و 218. نامه ، [ 172]

ص 2. نامه ، [ 173]
.54 ص 58 -  صاصتخا ، [ 174]

.125 ص 129 -  ج 48 ، راونالاراحب ، [ 175]
.129 ص 132 -  نامه ، [ 176]
ص 134 و 135. نامه ، [ 177]

ص 135. نامه ، [ 178]

ص 148. نامه ، [ 179]

ص 131. نامه ، [ 180]
ص 163 و 164. ج 2 ، جاجتحالا ، [ 181]

ص 18 و 19. ح 1 ، باب 3 ، تارایزلالماک ، [ 182]
ح 17. هب ، بستکی  ام  باوبا  زا  باب 42  هعیشلالئاسو ، [ 183]

ص 320 و 321. ۀمامالالئالد ، [ 184]
ص 321. نامه ، [ 185]
ص 322. نامه ، [ 186]

ص 292 و 293. داشرالا ، [ 187]
.23 مجن /  [ 188]

.481 ص 484 -  ج 1 ، یفاک ، [ 189]
ص 297. داشرالا ، [ 190]
ص 296. داشرالا ، [ 191]
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ص 174. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 192]
ص 296. داشرالا ، [ 193]

. نامه [ 194]
ص 100. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 195]

ص 298. داشرالا ، [ 196]
ص 85. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 197]

ح 10. ص 75 و 76 ، ج 5 ، یفاک ، [ 198]
ح 7. ص 484 ، ج 1 ، یفاک ، [ 199]

ص 326. ۀمامالالئالد ، [ 200]
ص 327 و 328. نامه ، [ 201]

ص 330. نامه ، [ 202]
ص 332 و 333. نامه ، [ 203]
ص 333 و 334. نامه ، [ 204]

ح 7. ص 285 ، ج 1 ، یفاک ، [ 205]
ص 144. دانسالابرق ، [ 206]

ص 142. نامه ، [ 207]

ص 145. نامه ، [ 208]
ص 333. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 209]

ص 87. ص 304 ، ج 2 ، ماکحالابیذهت ، [ 210]
ص 432 و 433. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 211]

ص 343. ۀمامالالئالد ، [ 212]
ص 395 و 396. داشرالا ، [ 213]

ص 340. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 214]
ص 48 و 49. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 215]

ص 71. نامه ، [ 216]
ص 55 و 56. نامه ، [ 217]

ص 320. ۀمامالالئالد ، [ 218]
ص 321. نامه ، [ 219]
ص 321. نامه ، [ 220]

. نامه [ 221]
ص 321 و 322. نامه ، [ 222]
.343 ص 345 -  نامه ، [ 223]

ص 383 و 384. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 224]
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ص 386 و 387. نامه ، [ 225]
ص 42. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 226]

ص 43. نامه ، [ 227]
. نامه [ 228]

. دیدرگ فرحنم  ترضح  نآ  زا  سپس  دوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  باطخلاوبا  [ 229]
ح 3. ص 418 ، ج 2 ، یفاک ، [ 230]

.84 ماعنا /  [ 231]
.61 نارمع /  لآ  [ 232]

.70 لافنا /  [ 233]

.72 لافنا /  [ 234]
. نامه [ 235]

.55 ص 57 -  صاصتخالا ، [ 236]
.162 ص 164 -  ج 2 ، جاجتحالا ، [ 237]

. میدومن رظنفرص  اهنآ  ندروآ  زا  هک  دوشیم  هدید  يرارکت  ینانخس  هرظانم  نیا  رد  [ 238]
ص 168. ج 2 ، جاجتحالا ، [ 239]

ص 168 و 169. نامه ، [ 240]
.16 ق /  [ 241]

ح 4. ص 297 ، ج 3 ، یفاک ، [ 242]
.33 فارعا /  [ 243]
.219 هرقب /  [ 244]

ح 1. ص 406 ، ج 6 ، یفاک ، [ 245]
ح 16. ص 321 ، ج 78 ، راونالاراحب ، [ 246]

هرامش 32. ص 326 ، نامه ، [ 247]
نمض ح 4. نامه ، [ 248]

. نامه [ 249]

. نامه [ 250]

. نامه [ 251]

. نامه [ 252]
ص 327. نامه ، [ 253]
ص 327. نامه ، [ 254]
ص 333. نامه ، [ 255]

. نامه [ 256]
ص 333. نامه ، [ 257]
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ص 320. نامه ، [ 258]

ص 320. نامه ، [ 259]
ص 306. ۀمامالالئالد ، [ 260]

ص 207. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 261]
ص 6. نامه ، [ 262]

ج 48. راونالاراحب ، ص 476 ؛ ج 1 ، یفاک ، ص 288 ؛ داشرا ، [ 263]
ص 288. داشرا ، ص 476 ؛ ج 1 ، یفاک ، [ 264]

هرامش 6. ص 207 ، نمض ح 9 ؛ ص 6 ، نمض ح 1 ؛ ص 1 ، ج 48 ، راونالاراحب ، [ 265]
. نامه [ 266]

. لامآلایهتنم [ 267]
ص 140. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 268]

ص 321. ۀمامالالئالد ، [ 269]
ص 316 و 317. نامه ، [ 270]
ص 321 و 322. نامه ، [ 271]

ص 382. ج 6 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 272]
.458 ص 461 -  نامه ، [ 273]

ص 476. ج 1 ، یفاک ، [ 274]
.210 ص 212 -  ج 48 ، راونالاراحب ، [ 275]

ص 212. نامه ، [ 276]

ص 222. نامه ، [ 277]
ص 226 و 227. نامه ، [ 278]

ص 227. نامه ، [ 279]
ص 22 و 23. ۀبیغلا ، 300 ؛ ص 302 -  داشرالا ، [ 280]

ص 247 و 248. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 281]
ح 57. ص 248 ، نامه ، [ 282]

ص 302. داشرالا ، [ 283]
ص 162. ج 18 ، ثیدحلا ، لاجرمجعم  [ 284]

.313 ص 315 -  ۀمامالالئالد ، [ 285]
ص 224 و 225. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 286]
ص 225 و 226. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 287]

ص 19. ۀبیغلا ، [ 288]
ص 23 و 24. ۀبیغلا ، ص 301 و 302 ؛ داشرالا ، [ 289]

ص 228. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 290]
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ص 335 و 336. ج 2 ، مالسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  یناگدنز  هعومجم  [ 291]
. مالسلاهیلع مظاک  ماما  تالاح  زا  مجنپ  لصف  رخاوا  لامآلایهتنم ، [ 292]

. نامه [ 293]
ص 227. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 294]
ص 288. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 295]

ص 289. نامه ، [ 296]
ص 302 و 303. داشرالا ، [ 297]

ص 303. نامه ، [ 298]
ص 289. داشرالا ، [ 299]

ص 278. ج 48 ، راونالاراحب ، [ 300]
.316 ص 319 -  ج 1 ، یفاک ، ص 280 ؛ ج 48 ، راونالاراحب ، [ 301]

ص 246. ج 9 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 302]
ص 314. ج 1 ، یفاک ، [ 303]

لیذ ح 647. ص 185 : ج 4 ، هیقف ، لیذ ح 610 ؛ ص 150 ، ج 9 ، بیذهت ، لیذ ح 8 ؛ ص 154 ، ج 7 ، یفاک ، [ 304]
ص 126. ج 9 ، ثیدحلالاجر ، مجعم  [ 305]

. نامه [ 306]
ح 1. ص 3 ، ج 6 ، بیذهت ، ح 17 ؛ باب 2 ، تارایزلالماک ، [ 307]

ص 303. داشرالا ، [ 308]
تسوا و دوخ  اب  نخس  هدهع  هدومن  دیجمت  يو  زا  نیظعاولا  ناطلس  موحرم  دشاب و  ینس  هک  دوشیم  تشادرب  صخـش  نیا  مسا  زا  [ 309]

. مرادن وا  تالاح  زا  یعالطا  ریقح 
.131 ص 133 -  ج 1 ، رواشیپ ، ياهبش  [ 310]

.17 تایراذ /  ص 303 ؛ داشرالا ، [ 311]
.127 ص 131 -  ج 1 ، رواشیپ ، ياهبش  [ 312]

ص 27. ج 2 ، ملاعملا ، ۀبطخ  حرش  یف  ملاعلا  ۀفحت  [ 313]
ص 133 و 134. ج 1 ، رواشیپ ، ياهبش  31 ؛ ص 33 -  ج 2 ، ملاعملا ، ۀبطخ  حرش  یف  ملاعلا  ۀفحت  [ 314]

ص 46. ج 10 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 315]
ص 352. نامه ، [ 316]

ص 102. صاصتخالا ، [ 317]
ح 3. ج 2 ص 429 ، یفاک ، [ 318]
ح 6. ص 42 ، ج 3 ، یفاک ، [ 319]

ص 172 و 173. ج 23 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 320]
ص 187. ج 23 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 321]

ح 5. ص 395 و 396 ، ج 1 ، یفاک ، [ 322]
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ص 380 و 381. ج 6 ، هبنش ، ياهبش  سلاجم  ح 10 ؛ ص 10 ، ج 50 ، راونالاراحب ، [ 323]
ص 36. ج 2 ، ملاعملا ، ۀبطخ  حرش  یف  ملاعلا  ۀفحت  [ 324]

ح 95. ص 228 ، ج 60 ، راونالاراحب ، ص 258 ؛ ج 8 ، راحبلاۀنیفس ، كردتسم  [ 325]
ح 5. ص 267 ، ج 102 ، راونالاراحب ، [ 326]

ح 6. نامه ، [ 327]
ص 324. ح 1 ، باب 106 ، تارایزلالماک ، [ 328]

ح 3. نامه ، [ 329]
ح 1. ص 265 ، ج 102 ، راونالاراحب ، [ 330]

ص 37 و 38. تیب ، لها  هنایشآ  ای  مق  هموصعم  [ 331]
ص 257. ج 8 ، راحبلاۀنیفس ، كردتسم  [ 332]

ص 38 و 39. تیب ، لها  هنایشآ  ای  مق  هموصعم  [ 333]
.342 ص 366 -  یسوطلاجر ، [ 334]

هرامش 20. ص 343 ، یسوطلاجر ، [ 335]
ح 2. ص 531 ، ج 4 ، یفاک ، [ 336]

هرامش 26. هرامش 20 و ص 344 ، ص 342 ، یسوطلاجر ، [ 337]
باب 81. ص 247،ح 2 ، تارایزلالماک ، [ 338]

لیذ ح 1. ص 466 ، ج 3 ، یفاک ، [ 339]
ح 2. ص 453 ، ج 2 ، یفاک ، [ 340]

هرامش 27. ص 344 ، یسوط ، لاجر  [ 341]
ح 1. ص 38 و 39 ، ج 4 ، یفاک ، [ 342]

ح 4. ص 45 ، نامه ، [ 343]
هرامش 34. ص 344 ، یسوطلاجر ، [ 344]

ص 231. ج 2 ، ثیدحلالاجر ، مجعم  [ 345]
ص 47. ۀبیغلا ، [ 346]

ص 54. یشاجنلاجر ، [ 347]
ص 234. ج 2 ، ثیدحلالاجر ، مجعم  [ 348]

ح 11. ص 553 ، ج 2 ، یفاک ، [ 349]
هرامش 18. ص 348 ، یسوطلاجر ، [ 350]

ح 4. ص 138 ، تارایزلالماک ، [ 351]
ح 9. ص 582 ، ج 4 ، یفاک ، [ 352]

هرامش 2. ص 346 ، یسوطلاجر ، [ 353]
ص 212. ج 6 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 354]

ص 213. نامه ، [ 355]
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هرامش 1. ص 346 ، یسوطلاجر ، [ 356]
ص 103 و 104. یشاجنلاجر ، [ 357]

ص 346. یسوطلاجر ، [ 358]
ص 47. ۀبیغلا ، [ 359]

ص 227. ج 6 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 360]
ح 12. ص 437 ، ج 6 ، یفاک ، [ 361]

هرامش 4. ص 349 ، یسوطلاجر ، [ 362]
ص 101. ج 7 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 363]

ص 304. داشرالا ، [ 364]
ص 306. داشرا ، ح 13 ؛ ص 313 ، ج 1 ، یفاک ، [ 365]

. نامه [ 366]
ص 304. داشرا ، [ 367]

ص 306. داشرا ، ح 11 ؛ ص 313 ، ج 1 ، یفاک ، [ 368]
ص 306. تارایزلالماک ، [ 369]

هرامش 4. ص 378 ، یسوط ، لاجر  ص 127 ؛ یشاجن ، لاجر  ص 60 ؛ ج 8 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 370]
ح 2. باب 95 ، ص 285 ، تارایزلالماک ، [ 371]

ص 124 و 125. ج 9 ، ثیدحلالاجرمجعم ، ص 139 و 140 ؛ یشاجن ، لاجر  هرامش 3 ؛ ص 352 ، یسوطلاجر ، [ 372]
ص 127. ج 9 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 373]

هرامش 2. ص 353 ، یسوطلاجر ، [ 374]
ص 165. یشاجنلاجر ، [ 375]

ص 316. ج 9 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 376]
ص 318. نامه ، [ 377]
ص 316. نامه ، [ 378]

. نامه [ 379]
ص 288. داشرا ، [ 380]

ص 149. ج 10 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 381]
ص 210 و 211. ۀبیغلا ، [ 382]

ص 149. ج 10 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 383]
ح 7. ص 465 ، ج 4 ، ح 6 ؛ ص 508 ؛ ج 2 ، یفاک ، [ 384]

ج 10، ثیدحلالاجر ، مجعم  ص 84 و 85 ، دیفم ، صاصتخا  مالسلاامهیلع ؛ رفعج  نب  یسوم  تالاح  زا  متفه  لصف  لامآلایهتنم ، [ 385]
ص 338.

هرامش 51. ص 357 ، یسوطلاجر ، [ 386]
ص 379. ج 10 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 387]
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ص 153 و 154. یشاجنلاجر ، [ 388]
ص 379 و 380. ج 10 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 389]

ح 409. ص 273 ، یفاکهضور ، [ 390]
ص 288 و 289. ج 11 ، ثیدحلالاجر ، مجعم  یشاجنلاجر ؛ یسوطلاجر ؛ [ 391]

ص 288 و 289. داشرا ، [ 392]
ص 289 و 290. ج 11 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 393]

ص 290 و 291. نامه ، [ 394]
ح 12. ص 322 ، ج 1 ، یفاک ، [ 395]

ص 194 و 195. یشاجنلاجر ، [ 396]
ص 227. ج 12 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 397]

هرامش 17. ص 354 ، یسوطلاجر ، [ 398]
ص 304. داشرا ، [ 399]

ص 228. ج 12 ، ثیدحلالاجر ، مجعم  [ 400]
.228 ص 232 -  ج 12 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 401]

ص 139. تارایزلالماک ، [ 402]
هرامش 1. ص 362 ، یسوطلاجر ، [ 403]

ص 271 و 272. ج 19 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 404]
ص 304 و 305. یشاجنلاجر ، [ 405]

ص 273. ج 19 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 406]
هرامش 2. ص 363 ، یسوطلاجر ، [ 407]

ص 297. ج 19 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 408]
ص 305. یشاجنلاجر ، [ 409]

ص 297. ج 19 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 410]

. دنشابیم هارمگ  ياههقرف  زا  اهنیا  همه  [ 411]
.298 ص 300 -  ج 19 ، ثیدحلالاجرمجعم ، [ 412]

ح 4. ص 585 ، ج 4 ، یفاک ، ح 13 ؛ ص 307 ، تارایزلالماک ، [ 413]
ص 373. ج 2 ، یبوقعیخیرات ، [ 414]

ص 161. یهتنملاۀمتت ، [ 415]
. تسا هدومن  لقن  ریهش  ظعاو  قارشا  ياقآ  موحرم  همان  زا  هدازدامع  ياقآ  ار  تمسق  نیا  [ 416]

. تسا رالد  ای  رانید  ای  ناموت  دوصقم  تسین  مولعم  [ 417]
. تسا شیپ  لاس  لهچ  هب  طوبرم  رامآ  نیا  [ 418]

.355 ص 371 -  ج 2 ، مالسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  یناگدنز  هعومجم  [ 419]
ص 120. ج 2 ، يدمحانیچلگ ، [ 420]
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. نامه [ 421]
ص 105. ج 3 ، نامه ، [ 422]

ص 217. نوگلگياههرهچ ، [ 423]
ص 116 و 117. ج 1 ، يدمحانیچلگ ، [ 424]

ص 118. نامه ، [ 425]
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