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مجرتم 7همدقم 

مالّسلا هیلع  ماما  یگدنز  تدم  تدالو و  لوا  7شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  يرتشگنا  شقن  هینک و  اهبقل و  اهمسا و  مود  10شخب 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماماب  حیرصت  موس  10شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  زیگناتفگش  ياهراک  اعد و  تباجتسا  تازجعم و  مراهچ  16شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  ناوارف  شناد  قالخا و  راتفر و  تدابع و  مجنپ  40شخب 

نیطقی نب  یلع  لاوحا  زا  ياهراپ  داتفا و  قافتا  اهنآ  نیب  هک  یئاهنایرج  ءافلخ و  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ياههرظانم  مشش  47شخب 

هدش بانج  نآ  نادنواشیوخ  رب  هک  یمتس  مالّسلا و  هیلع  ماما  نامز  لها  باحصا و  یگدنز  حرش  متفه  63شخب 

شتافو ات  بانج  نآ  تایح  ياهتنا  ماما و  یگدنز  يادتبا  تماما و  هراب  رد  مکح  نب  ماشه  تارظانم  متشه  73شخب 

هیلع هَّللا  تاولص  بانج  نآ  تافو  خیرات  رفعج و  نب  یسوم  ياهنادنز  عیاقو  حرش  مهن  81شخب 

بهذم نیا  شیادیپ  تلع  هیفقاو و  بهذم  در  رد  مهد  99شخب 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تاقدص  اهتیصو و  مهدزای  108شخب 

مالّسلا هیلع  ماما  نارسمه  نادنزرف و  مهدزاود  111شخب 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  ناردارب و  لاوحا  زا  ياهشوگ  مهدزیس  112شخب 

112هراشا

« مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارهاوخ  ناردارب و  »112

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  هراب  رد  116یبلاطم 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  هبق  هراب  رد  123ینخس 

مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هراب  رد  123يراتفگ 

مالّسلا هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  هاگراب  هبق و  تلیضف  رکذ  اب  باتک  124نایاپ 
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2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

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

مجرتم همدقم 

یلـصا ضرغ  یعقاو و  ینعم  كرد  الومعم  هک  تسا  یـصوصخم  ياهلامعتـسا  تاحالطـصا و  ياراد  یناـبز  ره  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
یجراخ ياهنابز  همجرت  رد  ماهبا  لاکـشا و  بجوم  بلطم  نیمه  دنیامنب ، اهلامعتـسا  قیاقد  زومرب و  نایانـشآ  نابز و  نآ  لها  ار  هدـنیوگ 

ینف و دـعاوق  اـب  یبرع  ناـبز  همجرت  اـصوصخ  دـنکیم  هدافتـسا  مـالک  زا  ار  هدـنیوگ  روظنم  فـالخ  مجرتـم  یهاـگ  هک  يروطب  ددرگیم ،
ثیدح همجرت  رد  هکنیاب  هجوت  اب  تسا ، اراد  هک  هراعتسا  زاجم و  هیانک و  لیبق  زا  اهلامعتـسا  فلتخم  نونف  نآ و  ياههژاو  عیـسو  یئهنماد 

اعدا ناوتیمن  هرخالاب  ددرگیم ، لامعتسا  رظن  زا  ماهبا  یعون  بجوم  دوخ  هک  دراد  دوجو  ینامز  هلصاف  رظن  زا  يدتمم  رایـسب  دعب  تیاور  و 
دیاـبن رتـشیب  هچ  ره  شـشوک  زا  هار  نیا  رد  هکنیا  زج  دـشاب  هدـنیوگ  روـظنم  اـب  قباـطم  ـالماک  همجرت  کـی  تساـک  مکیب و  هـک  دوـمن 

ياهشزغل زا  هک  مهاوخیم  دادمتـسا  وا  زا  میامنیم و  عورـش  ار  دوخ  همجرت  رثا  نیمراهچ  هک  مرازگـساپس  ار  اناوت  يادخ  درک . يراذگورف 
همئا لاوحا  حرش  همجرت  رد  مزادناین . راکفا  نآ  هرهچ  رب  هدرپ  لقا  مشابن ال  نیرهاط  همئا  راکفا  رگنشور  رگا  ات  دراد ، هگن  ارم  ازتیلوئسم 
ماهبا ياهلمج  هک  یهاگ  میامن ، ریـسفت  ریبعت و  ناور  هداس و  ناکما  تردـق و  دودـح  اـت  مدرک  یعـس  راونـالا  راـحب  هعومجم  زا  نیرهاـط 

هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  رد  نادنمـشناد  الـضف و  زا  یعمج  ینیبنشور  يرکفمه و  زا  دوب  روش  قمعت و  لباق  تشاد و 
دوخ زاب  مشابن . یکتم  دوخ  رکفب  هنادبتسم  هدوب و  نئمطم  راک  نیا  رد  رتشیب  هچ  ره  ات  مدرک  هدافتسا  نآ  همجرت  ریـسفت و   3 ص : مالسلا ،

لضف بابرا  زا  مهدیم . تسا  ریذپانبانتجا  یناسنا  ره  راک  رد  الومعم  هک  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  هدیدن  بیـصم  نئمطم و  دص  رد  دص  ار 
نآ فطل  لومـشم  رگم  ات  متیانع  لذـب  کمک و  يایوج  نید ، نایاوشیپ  مالّـسلا و  مهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  مداـشرا و  ضاـمغا و  ناـهاوخ 
نآ یپ  رد  یپ  نارکیب و  تیاـنع  فطل و  دـیماب  متـسین ، هدوبن و  زین  دـیماان  ددرگ  هتـساک  ماهماـخ  شزرل  شزغل و  زا  مریگ و  رارق  نادـناخ 

. مباییم نشور  ار  دوخ  هدـید  نادـناخ  نآ  تایانع  فاطلا و  راونا  زا  مهارب و  مشچ  هتـسویپ  زیخاتـسر  هدـنیآ  اـیند و  یگدـنز  رد  نادـناخ 
رفعج نب  یسوم  میهاربا  وبا  ماما  یگدنز  حرش   ) 4 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  . 54 / 12 يورسخ 14 / یسوم 

( مالّسلا هیلع 

مالّسلا هیلع  ماما  یگدنز  تدم  تدالو و  لوا  شخب 

زور جنپ  لاس 183  دیدرگ و  دلوتم  رفص  هام  متفه  « 1  » ءاوبا رد  يرجه  لاس 128  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  يرولا : مالعا 
عقوم نآ  رد  تفر و  اـیند  زا  لاس 183  بجر  مجنپ  دناهتفگ : یـضعب  تفر . ایند  زا  دادغب  رد  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  رد  بجر  رخآ  هب 

دوب لاس  بانج 35  نآ  تماما  تدم  دنتفگیم . داهن  كاپ  هدیمح  ار  وا  دوب  هیربرب  هدـیمح  مانب  راددـنزرف  يزینک  شردام  تشاد ، لاس   55
شرـسپ وا  زا  سپ  درکیم  تموکح  یقیناود  روصنم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  نامز  رد  دیـسر . تماماب  یگلاـس  تسیب  رد  هک 

رد تفالخ  دعب  تشاد . تموکح  هامکی  لاس و  کی  دّـمحم  نب  یـسوم  مانب  يداه  وا  رـسپ  يدـهم  زا  دـعب  دوب ، رادـمامز  لاس  هد  يدـهم 
هلیسوب مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نوراه  تموکح  زا  سپ  لاس  هدزناپ  تفرگ . رارق  دوب  دیشر  هب  روهشم  هک  دّمحم  رـسپ  نوراه  رایتخا 
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رئاصب « 2 . » دش نفد  شیرق  ناتـسربق  هب  فورعم  ناتـسربق  رد  دادـغب )  ) مالـسلا ۀـنیدم  رد  تفر . ایند  زا  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  رد  مس 
، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  یلاس  تفگ : ریـصب  وبا  ج 9 ص 129 - تاجردلا -

یلاع بترم و  ياهرفس  باحصا  ام و  يارب  ماما  میدش  هک  ءاوبا  دراو  مدوب ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  نم  دش  دلوتم   5 ص :
ماگنه رد  يدوب  هدومرف  هک  امش  روتسد  قبط  هداد  تسد  نمب  نامیاز  تلاح  داد  ماغیپ  هدیمح  هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  داد  بیترت 
یلوط درک  تکرح  ياج  زا  یلاحـشوخ  يداش و  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مداد . عالطا  کنیا  منک  علطم  ار  امـش  دـنزرف  نیا  دـلوت 

، داب نشور  ناتمـشچ  دـشاب و  هتـشاد  نادـنخ  ار  امـش  ادـخ  متفگ : تشگرب . دوب  هدز  الاب  نیتسآ  مامت  یلاحـشوخ  هدـنخ و  اـب  هک  دیـشکن 
لقن میارب  هدیمح  ار  ینایرج  تسا . نیمز  يور  دوجوم  نیرتهب  هک  دومرف  تیانع  يرـسپ  نمب  ادـخ  دومرف : هدـیمح ؟ راک  دـش  هچ  هرخالاب 
نیمز يور  تسد  ود  اب  دلوت  ماگنه  تفگیم : هدیمح  دومرف : تفگ ؟ هچ  هدیمح  اقآ ، مدرک : ضرع  متسنادیم . رتهب  وا  زا  دوخ  نم  هک  درک 

؟ دوشیم ماما  تمالع  نیا  روطچ  مدرکضرع : تسا . وا  زا  دعب  نانیشناج  ربمایپ و  هناشن  نیا  متفگ  واب  دومن  دنلب  نامسآ  يوسب  رـس  دمآ و 
زا رتدیفـس  بآ و  زا  رتلالز  یفرظ  دمآ و  مردپ  گرزب  ردپ  شیپ  یـصخش  باوخ  ماگنه  دش  هتـسب  مگرزب  ردپ  هفطن  هک  یبش  رد  دومرف :

ردـپ وش . رتسبمه  دوخ  رـسمه  اب  ندـیماشآ  زا  سپ  تفگ : داد ، ناشیاب  هدروآ  خـی  زا  رتدرـس  لـسع و  زا  رتنیریـش  هرک و  زا  رتمرن  ریش و 
زین دـش  هتـسب  مردـپ  هفطن  هک  یبش  رد  دـش . هتـسب  مدـج  هفطن  بش  نآ  رد  دومن  شزیمآ  درک و  تکرح  ياج  زا  يداش  اـب  مردـپ  گرزب 
بش رد  دیدرگ  دقعنم  مردپ  هفطن  دش  رتسبمه  يداش  اب  دومن  ندش  رتسبمهب  راداو  ار  وا  دروآ و  مدج  يارب  ار  تبرش  نامه  دمآ  یصخش 
هفطن دش  رتسبمه  رورـس  يداش و  اب  مردپ  دومن ، شزیمآ  هب  رومأم  ار  وا  دروآ و  مردپ  يارب  ار  تبرـش  نامه  یـصخش  زین  نم  هفطن  داقعنا 

دوب هداد  تبرش  مردپ  گرزب  ردپ  دج و  ردپب و  هک  روط  نامه  دمآ  یصخش  متـسب  ار  دنزرف  نیا  هفطن  مدوخ  هک  یبش  دیدرگ . دقعنم  نم 
هفطن مدش و  رتسبمه  دـیامرفیم  تیانع  نمب  یتمعن  هچ  دـنوادخ  متـسنادیم  هک  رورـس  يداش و  اب  درک  رومأم  شزیمآ  هب  ارم  داد و  زین  نمب 

دعب امش  ماما  وا  مسق  ادخب  مهدیم  عالطا  امش  هب  کنیا  دش ، دقعنم   6 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مدنزرف  نیا 
تسا امـش  ماما  نیا  دومرف  یتقو  دوشیم  هفاضا  نینچ  ربخ  هلابند  دنکیم ، لقن  رد ج 2 ص 314  ار  ربخ  نیمه  یقرب  نساـحم  تسا . نم  زا 

هک هام  راهچ  زا  سپ  تفرگ  رارق  محر  رد  هفطن  یتقو  دوشیم . هتـسب  روط  نیا  ماـما  هفطن  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـسیونیم : نم . زا  دـعب 
َلِّدَبُم ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  : » دسیونیم شتسار  يوزاب  رب  دتسرفیم  ار  ناویح  مانب  ياهتشرف  دنوادخ  دش  هدیمد  نآ  رد  حور 

زا يدانم  کی  داهن  نیمز  يور  رب  تسد  یتقو  دنکیم . دنلب  نامسآ  هب  رـس  دراذگیم و  نیمز  يور  ار  دوخ  تسد  ود  دلوت  ماگنه  ِِهتاِملَِکل »
( درک رارکت  ار  فرح  نیا  راب  هس   ) سک نالف  رـسپ  ینالف  دـناوخیم : شردـپ  ماـن  ماـنب و  ار  وا  یلعا  قفا  زا  گرزب  يادـخ  فرط  زا  شرع 
، ینیمز رد  نم  نیـشناج  یحو و  نیما  مدوـمن و  باـختنا  شناد  نزخم  رارـسا و  بحاـص  دوـخ و  هدـیزگرب  ارت  تشنیرفآ  تمظع  هطـساوب 
تزعب و مدیشخب . اهنآ  هب  ار  ناملغ  هیروح و  دیواج و  تشهب  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  ره  وتب و  ماهداد  صاصتخا  ار  دوخ  تمحر 

يادن یتقو  مهدب . واب  خارف  يزور  ایند  رد  هچ  رگ  منکیم  شراتفرگ  دوخ  باذع  نیرتدـیدشب  دزرو  ینمـشد  وت  اب  هک  ره  دـنگوس  ملالج 
َو َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دـیوگیم هتـشاذگ  نیمز  يور  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  یلاـح  ناـمه  رد  دـهدیم  باوج  وا  دوش  ماـمت  يداـنم 

واـب ار  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  شناد  دـنوادخ  داد  ار  باوج  نیا  یتقو  ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ِطْـسِْقلِاب  ًاـِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا 
زا رتگرزب  تسا  یقولخم  حور  هن . دومرف  تسین . لیئربج  نامه  حور  رگم  متفگ  ددرگیم . ردـق  بش  رد  حور  تراـیز  هتـسیاش  دـشخبیم و 

َو ُۀَِـکئالَْملا  ُلَّزَنَت  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  يرادـن  هیآ  نیاب  هجوت  رگم  تسا  رتگرزب  هکئالم  زا  حور  تسا  هکئالم  زا  لیئربج  اریز  لیئربج 
نآ داتفا و  ءاوباب  مراذگ  مدش  راپسهر  هنیدم  فرطب  هکم  زا  نم  تفگ : باصق  لاهنم  یقرب : نساحم  حور . هکئالم و  دنیآیم  دورف  ُحوُّرلا 
زور کـی  نم   7 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوب  هدـش  دـلوتم  يدـنزرف  ءاوبا  رد  قداص  ترـضح  يارب  زور 

نآ ماعطا  زا  هک  مدوب  یناسک  وزج  زین  نم  درک  ماعطا  ار  مدرم  زور  هس  دیسر  هنیدمب  یتقو  قداص  ماما  مدش . دراو  هنیدمب  ناشیا  زا  رتولج 
مراک زور  هس  نیا  مدروخیمن ، يزیچ  رگید  ادرف  ات  مدشیم  ریـس  الماک  هک  مدروخیم  اذغ  ردقنآ  متفریم  هک  زور  ره  مدومن  هدافتـسا  بانج 
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نـصحم نب  ۀشاکع  رـسپ  هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  نمحرلا  دبع  نب  یـسیع  جـیارخ - مدرکیمن . لیم  اذـغ  رتشیب  هبترم  کی  هک  دوب  نیمه 
: دومرف قداص  ترضح  دندروآ . هشاکع  يارب  روگنا  يرادقم  دوب  هداتسیا  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیسر . رقاب  ترضح  تمدخ  يدسا 

وت یلو  دروخیم  ات  راهچ  ات  هس  دوشیمن  ریس  دنکیم  لایخ  هک  یسک  دروخیم  هناد  کی  هناد  کی  ار  روگنا  کچوک  هچب  لاسنهک و  درمریپ 
ماما ولج  رد  تسوا  يداماد  عقوم  ینکیمن  داماد  ار  قداص  ترضح  ارچ  درک : ضرع  رقاب  ترـضحب  تسا . بحتـسم  هک  روخب  ات  ود  ات  ود 

وا زا  يزینک  دش  دهاوخ  نومیم  لزنم  دراو  ربرب  لها  زا  یـشورفهدرب  يدوزب  دومرف : دوب  هدش  رهم  نآ  هک  تشاد  رارق  رانید  زا  رپ  ياهسیک 
هک یـشورف  هدرب  نآ  دومرف : میدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  يزور  تشذگ  یتدـم  مرخیم . تسا  هسیک  نیا  رد  هک  یئاهرانید  نیمهب  شیارب 
ود طقف  متخورف  متشاد  زینک  هچ  ره  تفگ  شورف  هدرب  شیپ  میتفر  ام  دیرخب . زینک  کی  وا  زا  لوپ  هسیک  نیمه  اب  نونکا  هدمآ  مدوب  هتفگ 

. دروآ ار  زینک  ود  ره  منیبب . ار  ود  نآ  روایب  متفگ  تسا . يدوبهب  هب  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  دنتسه  ضیرم  ود  ره  هک  هدنام  یقاب  رگید  زینک 

. منکیمن مک  رانید  داـتفه  زا  تفگ  نک . رتمک  میتفگ  راـنید  داـتفه  تفگ  یـشورفیم ؟ دـنچ  هدـش  رتهب  شیراـمیب  هک  يزینک  نیمه  میتفگ 
دوب دیفـس  شـشیر  رـس و  ياهیوم  هکیدرم  تسا . ردـقچ  هسیک  نیا  رد  مینادـیمن  میرخیم  تسه  لوپ  هسیک  نیا  رد  هک  یغلبم  رهب  میتفگ :

دـشاب رتمک  راـنید  داـتفه  زا  یهاـش  کـی  رگا  دـینکن  زاـب  تفگ : شورف  هدرب  دیرامـشب . دـیرادرب و  هسیک  زا  رهم  تفگ  وا  تشاد  روضح 
تسرد میدرمش  میدوشگ و  ار  هسیک   8 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دینک . زاب  امش  تفگ  درمریپ  نآ  مهدیمن ،

، میدرک ضرع  ار  نایرج  تشاد  روضح  زین  قداص  ماما  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ترـضح  تمدخ  میدرب  ار  زینک  دایز . مک و  نودـب  رانید  داتفه 
رد یتسه  هتسیاش  ایند و  رد  یتسه  هدیدنسپ  دومرف  هدیمح . داد : باوج  تسیچ ؟ وت  مسا  دومرف  زینکب  دروآ  ياجب  ار  ادخ  ساپـس  دمح و 

نیا تسدـب  هک  يزینک  ره  هکنیا  اب  یـشاب  رکب  تسا  نکمم  روطچ  دومرف : متـسه . رکب  تفگ  رکب  ای  یتسه  هویب  منیبب  وگب  نونکا  ترخآ 
يدرمریپ دنوادخ  دشیم  کیدزن  تقو  ره  یلو  تشاد  ار  میمـصت  نیمه  زین  نمب  تبـسن  تفگ  دنراذگیمن . ملاس  ار  وا  دتفایب  ناشورف  هدرب 

هبترم نیدنچ  دشیم  فرصنم  دوخ  میمـصت  زا  ات  تخاونیم  شاهرهچب  بترم  درکیم  طلـسم  وا  رب  دوب  هدش  دیفـس  شتروص  رـس و  يوم  هک 
يور درف  نیرتهب  وا  زا  وت  يارب  هک  شاب  هتـشاد  ار  زینک  نیا  رفعج  دومرف : قداص  ماماب  رقاب  ترـضح  دـش . عنام  ار  وا  هک  درک  ار  راـک  نیا 

تافاثک زا  هزیکاپ  كاپ و  هدیمح  دومرف  قداص  ترـضح  تفگ : سینخ  نب  یلعم  یفاک - دش . دهاوخ  دـلوتم  رفعج  نب  یـسوم  مانب  نیمز 
رد دومن . نم  نیـشناج  نمب و  تبـسن  ادـخ  هک  دوب  یفطل  نیا  نم  تسدـب  دیـسر  ات  دـندوب  وا  نابهگن  اههتـشرف  هتـسویپ  الط  شمـش  نوچ 

جنپ لاس 183  رد  دوب و  هدـیمح  مانب  يربرب  يزینک  شردام  دناهتفگ 129  یضعب  دش . دلوتم  لاس 128  ءاوبا  رد  دـسیونیم : همغلا  فشک 
ص 298- يرولا - مالعا  لاس . راهچ  هاجنپ و  مود  لوقب  تشاد و  لاـس  جـنپ  هاـجنپ و  وا  لوقب  اـنب  تفر  اـیند  زا  هدـنام  بجر  رخآ  هب  زور 

يزینک دومرف : شورف . هدرب  یئاقیرفا  يدرم  شیپ  داتسرف  ارم  یمرگ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ  رمحا  نب  ماشه  دسیونیم :
. مدرک ضرع  ار  نایرج  متـشگرب و  دوبن  وا  دزن  دوب  هدومرف  ماما  هچنآ  مدرک  هعجارم  شورف  هدرب  هب  يرخیم . ار  وا  دراد  ناـشن  ماـن و  نیاـب 

ماما ترضح  یناگدنز  هداد  ناشن  نمب  هتـشاد  زینک  هچ  ره  هک  دروخ  مسق  متفر  شورف  هدرب  شیپ  زاب  تسا . اج  نامه  زینک  درگرب  دومرف :
متفگ درادن ، یهجوت  واب  یـسک  هدش  هدیـشارت  شرـس  تسا و  ضیرم  هک  تسه  یکرتخد  تفگ  دـعب   9 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 

هچ ره  ادـخب  تفگ : تشاد . رگید  زینک  ودـب  هیکت  دـشیم و  هدیـشک  نیمزب  شیاهاپ  يراـمیب  زا  هک  یلاـح  رد  دروآ  ار  وا  رواـیب  ار  ناـمه 
هک دروخ  مسق  زینک  دنک  یکیدزن  وا  اب  هتسناوتن  هک  تفگیم  زین  مدیرخ  وا  زا  هک  یـسک  دشن  مرودقم  منک  فرـصت  ار  زینک  نیا  متـساوخ 

يارب ار  لوپ  هداد  نمب  رانید  تسیود  مدرک  لقن  قداص  ترـضح  يارب  ار  زینک  شورف و  هدرب  راتفگ  تسـشن . منماد  رد  هاـم  مدـید  باوخ 
. دـشاب هداتـسرفن  وت  هلیـسوب  ماهدـیرخ  برغم  رد  هک  یلوپ  لداعم  رگا  دـشاب  دازآ  ادـخ  هار  رد  زینک  نیا  تفگ : درم  نآ  مدرب  شورف  هدرب 

دوجو یباجح  ادـخ  وا و  نیب  هک  دوشیم  دـلوتم  يدـنزرف  زینک  نیا  زا  رمحا  رـسپ  دومرف  مدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يارب  ار  وا  راـتفگ 
رفعج نب  یسوم  ترـضح  تسا : هتـشون  هکنیا  زج  رمحا  نب  ماشه  زا  هدرک  لقن  داشرا ص 328 - رد  ار  تیاور  نیمه  دیفم - خیـش  درادن .

ار شرداـم  لاس 129 و  ار  بانج  نآ  دـلوت  لاس  زین  یفاـک  دوب . مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رداـم  وا  زینک و  ندـیرخ  يارب  داتـسرف  ار  وا 
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ار لاس 128 و 129  زین  سورد  رد  دیهش  هتشون ، ار  بانج  نآ  دلوت  خیرات  لاس 128  رفص  متفه  نیظعاولا - ۀضور  رد  هدرک . رکذ  هدیمح 
. هتشون رفص  هام  متفه  نامه  هدرک  رکذ 

مالّسلا هیلع  ماما  يرتشگنا  شقن  هینک و  اهبقل و  اهمسا و  مود  شخب 

تلالج راثآ  هک  دوب  یناسک  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مسق  ادخب  تفگ : نمحرلا  دبع  نب  عیبر  ج 1 ص 112 - اضرلا - رابخا  نویع 
تماما رکنم  درک و  دهاوخ  ار  شماقم  ياعدا  یـسک  هچ  تسنادیم  و  دوشیم ، هدید  شاهرهچ  رد  ملاع  قیاقح  زا  عالطا  شناد و  لامک  و 
راـبخا نوـیع  تفاـی . مظاـک  بقل  تهج  نیمه  زا  درکیمن  راـهظا  تسنادـیم  هچنآ  دروـخیم و  ورف  ار  مشخ  نیا  یلو  ددرگیم  شنیـشناج  و 

ماما عقوم  نیا  رد  دوب  هَّللا » یبسح   » رفعج نب  یـسوم  مردـپ  يرتشگنا  شقن  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  اـضرلا :
تیاور نیا  رد  دوب ، هَّللا  یبسح  هک  دـنکیم  لقن  یطنزب  زا  یفاـک  رد  مدـید . ار  نآ  شقن  داد و  ناـشن  ار  يرتشگنا  دوشگ و  ار  دوخ  تسد 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  هینک  داشرا : دشیم . هدید  دوب  هتـسب  شقن  زین  هام  لاله  نآ  يالاب  هک  لگ  کی  شقن  رتشگنا  يور  رد  هک  دـسیونیم 
بانج نآ  هینک  دسیونیم : بقانم  رد  تشاد . مظاک  بقل  دیدرگ و  حـلاص  دـبعب  روهـشم  دوب و  یلع  وبا  نسحلا و  وبا  میهاربا و  ابا  مالّـسلا ،

رباص و یفو و  نیدـهتجملا و  نیز  هیکز و  سفن  حـلاص و  دـبعب  فورعم  دوب  یلع  وبا  میهاربا و  وبا  یـضام و  نسحلا  وبا  لوا و  نسحلا  وبا 
ظـیغ و مظک  هطـساوب  مظاـک  دیـشخرد . شناوارف  شـشخب  هدیدنـسپ و  قـالخا  هک  تفاـی  تهج  نآ  زا  ار  رهاز  بـقل  دـش ، رهاز  نـیما و 
ار شرکیپ  هودنا  فوخ و  هک  تسا  یسک  مظاک  دش . دیهش  نادنز  رد  اهنآ  متـس  رهز  اب  هک  يروطب  درکیم  نارگمتـس  زا  هک  یـشوپمشچ 
دوب و هرهچ  هایـس  يهزبـس  هناـیم ، یتماـق  دوب  یترارح  باـنج  نآ  جازم  هک  ناتـسبات  رد  رگم  تشاد  یناـشخرد  تروـص  دـشاب . هتفرگ  ارف 

. دوب هدحو ) هَّلل  کلملا   ) وا يرتشگنا  شقن  دوب  نوگمدنگ  دسیونیم : همهملا  لوصف  رد  تشاد . هوبنا  ینساحم 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماماب  حیرصت  موس  شخب 

، میدیـسر مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  یهورگ  اب  هکم  هار  رد  تفگ  يدیز  طیلـس  نب  دیزی  ص 23 - ج 1  اضرلا - راـبخا  نویع 
زا دعب  ماما  نتخانشب  رختفم  ارم  تسین  يزیرگ  گرم  زا  ار  سک  چیه  دیتسه  داهن  كاپ  نایاوشیپ  امش  تیادف ، مردام  ردپ و  مدرک  ضرع 

اهنآ رورـس  دومن ) رفعج  نب  یـسومب  هراشا   ) نیا دـننم  نادـنزرف  اهنیا  بوخ  رایـسب  دومرف : منک . شرافـس  دوخ  ناگدـنامزابب  ات  امنب  دوخ 
قلخ و نسح  زایتما  ياراد  وا  ینید  تافالتخا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  زاـین  مدرم  هچنآ  دروم  رد  تسا  تفرعم  كرد و  ملع و  هنیجنگ  وا  تسا 
: تفگ مردپ  تسا . رتهب  اهنیا  همه  زا  هک  تسا  يرگید  زایتما  کی  وا  رد  تسادـخ ، مدرم و  نیب  ياهرد  زا  یکی  تسا و  یترـشاعم  شوخ 

نیرتهب تمکح ، كرد و  رون و  ملع و  هنیجنگ  تما و  نیا  هانپ  سردایرف و  دـیآیم  دوجوب  وا  زا  دومرف  تسیچ ؟ زاـیتما  نآ  دـیئامرفب  اـقآ 
وا هلیسوب  ادخ  دوشیم . عامتجا  داحتا و  ثعاب  ددرگیم  عفر  وا  هلیسوب  فالتخا  دوشیم و  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ببس  هک  تسا  يدنزرف 
هک تسا  يدوجوم  نیرتهب  ددرگیم  ناراب  لوزن  ببـس  دـنوشیم  نمیا  اههدزتشحو  دـنکیم و  ریـس  ار  ناگنـسرگ  دـناشوپیم و  ار  ناگنهرب 

يوگباوج تسا ، ملع  وا  یـشوماخ  تمکح و  شنخـس  تسا  مدرم  يامنهر  دـهدیم . تراشب  وا  ندـش  غلاب  زا  لبق  ار  وا  لـیماف  دـنوادخ 
عطق ار  دوخ  نخـس  هلابند  رگید  یلب  دومرف  تشاد  دـهاوخ  يدـنزرف  دوخ  زا  دـعب  رگم  اقآ  تفگ : مردـپ  تسا  مدرم  یفالتخا  لئاسم  مامت 

: متفگ هدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  اهدعب  تفگ  دیزی   12 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دومن .
: دومرف ینادرگب  نیشناج  یئاسانشب  رختفم  ارم  زین  امـش  دومن  علطم  ارم  دوخ  نیـشناج  زا  تردپ  هک  روط  نامه  ملیام  تیادف  مردام  ردپ و 

وبا دومرف : سپـس  دـیدنخ  ماما  دوش  عناق  امـش  شیامرف  زا  رادـقم  نیمهب  هک  داب  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  متفگ : دوبن . الاح  لثم  مردـپ  ناـمز 
تیـصو یلو  مدرک  کیرـش  یلع  مدـنزرف  اب  ار  اهنآ  مدومن و  منادـنزرف  مامتب  تیـصو  رهاـظ  رد  مدـش  جراـخ  دوخ  لزنم  زا  یتقو  هراـمع 

اصع ریشمش و  اب  يرتشگنا  دوخ  تسد  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  مرکا و  ربمغیپ  مدرک . واب  یناهنپ  ار  تماما 
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گرزب يادخ  رون  باتک  اما  وا ، تزع  ریـشمش  تسادخ و  تنطلـس  همامع  دومرف : تسیچ . اهنیا  مدرکـضرع  دنتـشاد  ياهمامع  باتک و  و 
نمب دـعب  تسا . یلع  تدـنزرفب  قلعتم  تماـما  دومرف : مرکا  ربماـیپ  سپـس  تسا . روما  نیا  عومجم  رتشگنا  تسادـخ ، يورین  اـصع  تسا ،

ای لقع  رویزب  هتـسارآ  هک  یـسک  رگم  یئوگب  يدیـسر  هک  سک  رهب  ادابم  مراذگیم  وت  رایتخا  رد  تناما  ناونعب  ار  نایرج  نیا  دیزی  دومرف 
رد دنوادخ  هدب  یهاوگ  دنتساوخ  بلطم  نیا  رب  هاوگ  ناونعب  ارت  رگا  ینکن  ار  ادخ  تمعن  نارفک  دشاب  داهنکاپ  یصخش  ای  هدومزآ  ینمؤم 
«. 2  » ِهَّللا َنِم  ُهَدـْنِع  ًةَداهَـش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم : زاب  «. 1  » اِهلْهَأ یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرفیم : میرک  نآرق 

رونب یلع  تدنزرف  دومرف : مدـنزرف و  زا  ندرک  فیرعت  هب  درک  عورـش  مرکا  ربمغیپ  دومرف : منکیمن . يراک  نینچ  زگره  ادـخب  مدرکـضرع 
دراد هلـصاف  ینادان  زا  تسا  ملاع  دـنزیمن  رـس  وا  زا  یهابتـشا  دـیوگیم  نخـس  ادـخ  ملعب  دـنکیم و  كرد  وا  یئاـمنهار  هب  دـنیبیم و  ادـخ 

ره نک و  هدامآ  ار  دوخ  یتشگرب  رفـس  نیا  زا  یتقو  تسین ، ياهراچ  دش  یهاوخ  ادج  وا  زا  يدوزب  وت  تسا  يرواد  شناد و  زا  ياهنیجنگ 
، يوریم رگید  يارــسب  تـفر و  یهاوـخ  اـیند  زا  هـک  هد  ماـجنا  یلیاـم   13 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  هچ 

نب یلع  اب  مان  مه  هک  یلع  مرـسپ  دنریگیم  لاسما  ارم  دیزی  دومرف : تسا . یفاک  ادخ  ریگب  اهنآ  رب  هاوگ  ار  ادـخ  نک و  عمج  ار  تنادـنزرف 
دیـشرلا نوراه  زا  سپ  لاس  راهچ  ات  دـیابن  تسا و  وا  يادر  ترـصن و  یلع و  شناد  كرد و  ياراد  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  بلاـط و  یبا 

ترـضحب تفگ : ریثـک  نب  دواد  نویع : داد . دـهاوخ  هَّللا  اـشنا  ار  تباوج  سرپـب  وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  لاـس  راـهچ  زا  دـعب  دـیوگب  نخس 
قافتا نیا  یسوم . مرسپ  دومرف  تسیک ؟ امـش  یـصو  دش  دمآشیپ  رگا  مریمب  امـش  زا  لبق  موش و  تیادف  مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص 

رفعج نب  یـسوم  تمدـخ  مدـمآ  لاـس  یـس  زا  سپ  متـشادن  کـش  ندزمهب  مشچ  کـی  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماـما  رد  نـم  داـتفا 
نب یلع  تماما  رد  نم  دش و  دمآشیپ  نآ  مسق  ادخب  یلع . مرسپ  هب  دومرف  میرب  هانپ  هکب  ام  دش  يدمآشیپ  رگا  موش  تیادف  مدرکـضرع 

مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماماب  عجار  ینالوط  ثیدـح  کی  رد  راـتخم  نب  ضیف  رئاـصب : مدوبن . كوکـشم  ياهظحل  اـضرلا  یـسوم 
مدیسوب و ار  شرـس  تسد و  هدرک  تکرح  امن  رارقا  وا  ماقمب  نک و  تکرح  ياج  زا  تسا  وت  ماما  مدنزرف  نیا  دومرف : قداص  ماما  تفگ ،
؟ میوگب یـسکب  نم  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  دـنک . توعد  اراکـشآ  هک  هدـشن  هداد  هزاجا  یلو  دومرف : قداص  ماما  مدرک . شیارب  اـعد 

یتقو دوب  نم  ياقفر  زا  زین  نایبض  نب  سنوی  دندوب . مهارمه  مدنزرف  نز و  رفس  نآ  رد  وگب  ترفسمه  تناتـسود و  دنزرف و  نزب و  دومرف 
قداص ترضح  دوخ  زا  دیاب  نم  هن  تفگ  دوب  لوجع  يدرم  هک  سنوی  یلو  دندرک  يرازگساپس  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  متفگ  ار  نایرج 
دومرف دوب ، هدش  دراو  رتولج  سنوی  هک  هناخ  بردب  مدیـسر  هک  نیمه  متفر  وا  یپ  زا  مهنم  دورب  ماما  شیپ  ات  دـش  جراخ  لزنم  زا  مونـشب .

رمع نب  لضفم  نیدلا : لامکا  اقآ . مشچب  درکـضرع : شاب ، هتـشاد  ار  بلطم  هدرک  لقن  تیارب  ضیف  هک  تسا  يروط  نامه  نایرج  سنوی 
ام رگا  اقآ  مدرک   14 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ضرع  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ :

شروهظ يوزرآ  هک  رظتنم  فلخ  یلو  یـسوم  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  لضفم  دومرف  دوب . بوخ  يدرکیم  دوخ  نیـشناج  فلخب و  انـشآ  ار 
قداص ترـضح  تمدـخ  تفگ : یخرک  میهاربا  نیدـلا : لامک  تسا . یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  رـسپ  تسه م ح م د 

ماما متسشن  مدیـسوب و  ار  وا  هدرک  تکرح  ياج  زا  دوب  ياهچب  رـسپ  دش ، دراو  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  مدوب  هتـسشن  اجنآ  مدیـسر 
دنـسریم تداعـس  هب  یهورگ  دـنوشیم و  هارمگ  وا  یئاسانـش  هراـب  رد  یهورگ  نم  زا  دـعب  تسا  وت  ماـما  مرـسپ  نیا  میهاربا  دومرف  قداـص 

مه تسا  نیمز  يور  درف  نیرتهب  هک  دیآیم  دوجوب  يرـسپ  مدنزرف  نیا  زا  دیامن  نادنچ  ود  ار  شباذع  دنک و  تنعل  ار  وا  نالتاق  دنوادخ 
دـشکیم هداوناخ  نالف  زا  يرگمتـس  ار  وا  تسا  تمکح  تماما و  هنیجنگ  تسوا  لئاضف  ماکحا و  ملع و  ثراو  شراوگرزب و  دـج  اب  ماـن 

یماما هدزاود  هیقب  وا  داژن  زا  دنشابن  لیام  نارفاک  هچ  رگ  دنکیم  ارجا  ار  دوخ  هتـساوخ  دنوادخ  تداسح  هطـساوب  یندینـش  عیاقو  زا  سپ 
دشاب هتـشاد  یمهدزاودب  رارقا  هک  یـسک  دنکیم  جراخ  دنراد  ياج  نیرب  سودرف  رد  دیـشخب و  زایتما  شیوخ  فطلب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک 

عطق ماما  نخس  دش  دراو  هیما  ینب  نامالغ  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  تفگ  دیامن . مرکا  ربمغیپ  زا  عافد  هنهرب  ریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  دننام 
اقآ نآ  تمدخ  دعب  لاس  ود  دشن ، نکمم  یلو  دنک  لیمکت  ار  دوخ  شیامرف  هلابند  دیاش  ات  مدیسر  بانج  نآ  تمدخ  هبترم  هدزای  دیدرگ 
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کلذ كردا  نمل  یبوط  فوخ  عزج و  لیوط و  ءالب  دیدش و  کنـض  دعب  هتعیـش  نع  برکلا  جرفملا  وه  میهاربا  ای  : » دومرف مدوب  هتـسشن 
سرت و ینالوط و  يالب  دـیدش و  يراتفرگ  زا  سپ  شنایعیـش  زا  تسا  یتحاراـن  هدـننکفرطرب  وا  میهاربا ، میهاربا .» اـی  کبـسح  ناـمزلا ،
. تشادن هقباس  هک  مدش  لاحـشوخ  ردقنآ  میهاربا ! تسا  یفاک  ارت  ردق  نیمه  دنک ، كرد  ار  نامز  نآ  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دایز  هودنا 

دوخ یئاد  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  یسیع  نیدلا : لامک   15 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 
هراشا تسیک ؟ ام  ماما  درواـین  میارب  ار  زور  نآ  ادـخ  هک  دـش  يدـمآشیپ  رگا  مدرکـضرع  هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
دنزرف کی  تشاذگ و  گرزب  ردارب  کی  تفر  ایند  زا  شرـسپ  رگا  متفگ : شرـسپ . دومرف  وا  زا  دعب  مدرکـضرع : دومن  یـسوم  شدنزرفب 

ار شناکم  مسانشن و  ار  وا  نم  رگا  اقآ  مدرکضرع : تسا . لبق  ماما  دنزرف  اهماما  هتسویپ  روط  نیمه  شرـسپ  دومرف  تسیک ؟ ماما  کچوک 
داشرا تسا . یفاک  وت  يارب  نیمه  تسا  لـبق  ماـما  نادـنزرف  زا  هک  یماـما  نآ  هب  مراد  تدارا  نم  ایادـخ  یئوگیم  دومرف : منک ؟ هچ  منادـن 

ناگرزب زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  تماماب  عجار  قداص  ترـضح  حیرـصتب  هدومن  تیاور  هک  یناسک  زا  دـسیونیم : دـیفم 
نب ذاعم  یفعج و  رمع  نب  لضفم  زا : دنترابع  دنک  تمحر  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  حلاص  ياهقف  رارسا و  نابحاص  بانج و  نآ  باحـصا 
اهنآ ندرب  مان  هک  نیریاس  لاـمج و  ناوفـص  دـلاخ و  نبا  نامیلـس  جارـس و  بوقعی  راـتخم و  نب  ضیف  جاـجح و  نب  نمحرلا  دـبع  ریثک و 

ار بلطم  نیا  زین  قداص  ترـضح  نادنزرف  یلع  قاحـسا و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناردارب  زا  دوشیم  باتک  ندـش  ینالوط  ثعاب 
تمدـخ تفگ : رمع  نب  لـضفم  داـشرا : تسا . هدرکن  فـالتخا  دروـم  نیا  رد  یـسک  دـندوب و  عرو  لـضف و  لـها  ود  ره  هـک  هدرک  لـقن 

امنب و ار  مدـنزرف  نیا  شرافـس  دومرف  قداص  ترـضح  دوب  ياهچب  رـسپ  دـش  دراو  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  هک  مدوب  قداـص  ترـضح 
زا ناشیاب  متفگ  هک  درک  لقن  قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  ذاعم  داشرا : تسوا . نم  زا  دـعب  ماما  هک  نک  یفرعم  يراد  دامتعا  هک  یناـسکب 

: دومرف گرم . زا  لبق  ناتدـنزرفب  دـیامرف  تیانع  ار  ماقم  نیمه  ناتردـپب  تبـسن  هدومرف  تیاـنع  امـشب  هک  یماـقم  نیمه  مراتـساوخ  ادـخ 
: دومرف دومن ، دوب  هدیباوخ  هک  حلاص  دبعب  هراشا  عقوم  نیا  رد  تسا ، امـش  نادـنزرف  زا  کیمادـک  مدرکـضرع  هدرک  ار  راک  نیا  دـنوادخ 
: داشرا  16 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دوب . ياهچب  رـسپ  رفعج  نب  یـسوم  نامز  نآ  تسا ، هدیباوخ  هک  نیمه 

نامه لخاد  هک  يدجسم  رد  دوب  شلزنم  زا  قاطا  نالف  رد  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : جاجح  نب  نمحرلا  دبع 
تیادف مدرکضرع  دنتفگیم . نیمآ  ناشیا  درکیم  اعد  قداص  ماما  دوب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  شتـسار  فرط  رد  تشاد  رارق  قاطا 

ار ربمایپ  هرز  یـسوم  مرـسپ  نمحرلا  دـبع  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماما  مرازگتمدـخ . اهلاس  میامـش و  دـنمتدارا  هک  ینادـیم  وت  موش 
قداص ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ : راتخم  نب  ضیف  داشرا : مرادن . یحیـضوتب  جایتحا  رگید  مدرکـضرع : دمآ  تسار  وا  نت  رب  دیـشوپ و 

مالّسلا هیلع  رفعج  نبا  یسوم  شرـسپ  عقوم  نیا  رد  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  امرفب  شخب ، تاجن  شتآ  زا  ریگب و  ارم  تسد  مالّـسلا  هیلع 
ردـپ و مدرکـضرع : قداص  ترـضحب  تفگ : مزاح  نبا  داشرا : شنمادـب . نزب  گـنچ  تسا  ماـما  نیا  دومرف : دوب ، ياهچب  رـسپ  دـش . دراو 

نیا دش  نینچ  رگا  دومرف : تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  داتفا  یقافتا  رگا  دنوریم  ایند  زا  مدرم  يرگید  زا  سپ  یکی  ماش  حبص و  تیادف  مردام 
رفعج نب  هَّللا  دبع  تشادن ، رتشیب  لاس  جنپ  عقوم  نآ  منکیم  لایخ  هک  دز  رفعج  نبا  یـسوم  تسار  هناش  رب  تسد  اب  تسا  امـش  ماما  مرـسپ 

دنکیم و شنزرس  ار  هَّللا  دبع  دوخ  دنزرف  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ : دّمحم  نب  رهاط  داشرا : تشاد . روضح  زین  شردارب 
هَّللا دبع  تسا . ناشخرد  منیبیم  وا  هرهچ  زا  اراکـشآ  ار  رون  نم  مسق  ادخب  یـشاب ؟ تردارب  لثم  دیابن  ارچ  دومرفیم  دـیامنیم  هظعوم  ار  وا 

دنزرف وت  تسا و  نم  حور  ناج و  زا  وا  دومرف : قداص  ترـضح  میاهدماین ؟ دوجوب  هشیر  کی  زا  تسین و  یکی  وا  نم و  ردـپ  رگم  تفگ :
رارق هراوهگ  رد  هک  یسوم  شدنزرف  رس  يالاب  وا  مدیـسر  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : جارـس  بوقعی  ص 290 - يرولا - مالعا  ینم .
متفر ولج  هدرک  تکرح  ياج  زا  دـش  مامت  شتبحـص  اـت  متـسشن  درکیم  تبحـص  یـشوگرس  ینـالوط  یتدـم  وا  اـب  دوب و  هداتـسیا  تشاد 
نابز اب  مدرک ، مالس  هدش  کیدزن  نک  مالـس  وا  رب  تیاقآ و  شیپ  ورب  دومرف :  17 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 
میارب يرتخد  تسا . رفنتم  مسا  نآ  زا  ادـخ  هد  رییغت  یتشاذـگ  زورید  هک  ار  ترتخد  مسا  ورب  دومرف  سپـس  داد : ار  ممالـس  باوج  حیـصف 
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ار مرتخد  مسا  يوش . راگتـسر  ات  دنب  راکب  ار  تیالوم  روتـسد  ورب  دومرف : قداص  ترـضح  مدوب . هدیمان  ءاریمح  ار  وا  هک  دوب  هدش  دـلوتم 
میدوب ناشیا  تمدـخ  ام  دز ، ادـص  ار  رفعج  نب  یـسوم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يزور  تفگ : دـلاخ  نب  نامیلـس  داشرا : مداد . رییغت 

هیلع قداص  ترضح  زا  تفگ : لامج  ناوفص  دیفم : داشرا  نم . زا  دعب  تسا  امش  ماما  وا  مسق  ادخب  دینزب  مدنزرف  نبا  نمادب  تسد  دومرف :
دوب یکچوک  يهچب  رسپ  هک  رفعج  نب  یسوم  عقوم  نیا  رد  تسین  بعل  وهل و  لها  تماما  ماقم  بحاص  دومرف  ماماب  عجار  مدیسرپ  مالّسلا 

: دومرف هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نک . هدجـس  ادـخ  يارب  دومرفیم  واب  دوب  شتـسد  رد  یکم  هلاغزب  کی  دـمآ 
نب رمع  نب  یلع  مدوب ، مردپ  تمدخ  تفگ : رفعج  نب  قاحـسا  يرولا : مالعا  یتسین . بعل  وهل و  لها  هک  یـسک  يا  تیادف  مردام  ردـپ و 

رد زا  نونکا  مه  تسا  فلز  ود  ياراد  هک  زمرق  هماج  ود  نیا  بحاصب  دومرف : میرب  هاـنپ  هکب  دـیاب  امـش  زا  سپ  موش  تیادـف  تفگ : یلع 
ود هک  دوب  ياهچب  رسپ  داتفا  رفعج  نب  یسوم  میهاربا  وبا  هب  ناممشچ  درک  زاب  ار  برد  تسد  ود  میدید  عقوم  نیمه  رد  دش . دهاوخ  دراو 

مدینـش مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگیم : دّمحم  نب  رفعج  نب  یلع  تفگ : دیلو  نب  دّـمحم  يرولا : مالعا  دوب . هدیـشوپ  درز  هماج 
نم و نیـشناج  وا  تسا ، نم  راگدای  دـنزرف و  نیرتهب  وا  دـینادب  ار  یـسوم  مدـنزرف  نیا  ردـق  دومرفیم : دوخ  صاخ  باحـصا  زا  رفن  دـنچب 
ملاـعم و وا  زا  دادـیمن و  تـسد  زا  ار  رفعج  نـب  یــسوم  دوـخ  ردارب  تدارا  تمزـالم و  رفعج  نـب  یلع  مدرم . ماـمت  رب  تسادــخ  تـجح 

اهنآ باوج   18 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هک  دراد  يروهشم  لئاسم  درک ، هدافتسا  یناوارف  ینید  تاروتـسد 
تمدخ تفگ : طابـسا  نب  دیزی  بقانم : میداد . حیـضوت  هچنآ  رب  انب  تسا  هرامـش  دح  زا  شیب  دروم  نیا  رد  رابخا  دینـش ، دوخ  ردارب  زا  ار 

فالتخا وا  هراب  رد  مدرم  تقو  ره  ینیبیم  ار  كرـسپ  نیا  دـیزی  دومرف : دـش ، توف  يرامیب  نآـب  هک  يراـمیب  رد  مدیـسر  قداـص  ترـضح 
تفگ وا  نوچ  دوب  واب  تبـسن  تداسح  دنتخادنا ، هاچ  رد  ار  وا  هک  شناردارب  شیپ  فسوی  هانگ  متفگ  وتب  نم  هک  هدب  تداهـش  وت  دندرک 

هَّللا دبع  یسوم و  شنادنزرف  عقوم  نیا  رد  دنزرویم . دسح  زین  مدنزرف  نیا  رب  دننکیم ، هدجس  شیارب  دیـشروخ  هام و  اب  هراتـس  هدزای  مدید 
سپس تسا . اههدرم  اههدنز و  هاوگ  نادنمشناد و  ملع  ياراد  ءایصوا و  نیشناج  نیا  دومرف : اهنآب  تساوخ  ار  سابع  دّمحم و  قاحـسا و  و 

ترضح تمدخ  تفگ : نیعا  نب  ةرارز  ینامعن : تبیغ  دندرگیم ،» تساوخزاب  اهنآ  زا  دوشیم و  تبث  اهنآ  تداهش  يدوزب   » دیزی دومرف :
: دومرف دعب  دوب  بانج  نآ  ولج  رد  هدیـشوپ  هزانج  کی  دوب . اجنآ  رفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  نیرت  هتـسیاش - مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص 
زا سپ  یکی  هتـسویپ  مدـش  جراخ  اهنآ  ندروآ  يارب  نم  دـش  دراو  رمع  نب  لضفم  عقوم  نیا  رد  رواـیب  ار  ریـصب  وبا  نارمح و  یقر و  دواد 

شتروص يور  زا  شوپور  سپ  اشگب  ار  لیعامـسا  مرـسپ  تروص  دواد  تفگ : دـش  رپ  قاطا  یتقو  میدـش . رفن  یـس  ات  دـندمآیم  يرگید 
، تسا هدرم  دنتفگیم  همه  رخآ ، رفن  ات  دادیم  ناشن  اهنآ  کیاکیب  بترم  تسا  هدرم  تفگ : هدنز  ای  تسا  هدرم  نیبب  دواد ! دومرف : متشادرب .
ار وا  تروص  اشگب . ار  شتروص  دومرف : لضفمب  نفک  لسغ و  نتفای  ناـیاپ  زا  سپ  دـننک . نفک  دـنهدب و  لـسغ  ار  وا  داد  روتـسد  هاـگنآ 
: دومرف زاب  دنتـشاذگ  دحل  رد  یتقو  دـندرب  ناتـسربق  فرطب  ار  وا  شاب  هاوگ  ایادـخ  دومرف  هدرم  تفگ : هدـنز  ای  تسا  هدرم  دومرف : دوشگ 

میتفگ همه  هدنز ؟ ای  تسا  هدرم  دینک  هاگن   19 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دومرف : اشگب  ار  شتروص  لضفم 
دننک شوماخ  ار  ادخ  رون  دنراد  میمـصت  هک  بلط  هدوهیب  یهورگ  يدوزب  دومرف : هدومن  امب  هجوت  شاب . هاوگ  ایادـخ  دومرف : تسا . هدرم 
عقوم نیا  رد  دنهاوخن  نارفاک  هچ  رگ  دنکیم  لیمکت  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  یلو  دـننکیم  کش  وا  هراب  رد  هدومن ، رفعج  نب  یـسومب  هراشا 

هاوگ ایادخ  دومرف  لیعامـسا  میتفگ  تسیک ؟ هدش  نفد  ربق  نیا  رد  هک  هدیـشوپ  نفک  هدرم  نیا  دومرف : زاب  دنتخیر . وا  دحل  يور  رب  كاخ 
نآ نانکاس  نیمز و  ثراو  دـنوادخ  ات  تسوا  زا  وا و  اـب  تقیقح  تسا و  قح  بحاـص  نیا  دومرف  هتفرگ  ار  رفعج  نب  یـسوم  تسد  شاـب .
هب قداص  ترـضح  تفگ : نمب  زور  کی  متـشاد  یتسود  میدق  زا  لیلجلا  دـبع  مانب  يدرم  اب  تفگ : حـیبص  نب  دـیلو  ینامعن : تبیغ  دوش .
انب رگا  ادخب  هن  دومرف  دوب . لیعامسا  توف  زا  لبق  لاس  هس  مدرک  ضرع  قداص  ترضحب  ار  بلطم  نیا  هدومن و  تیصو  لیعامسا  شرـسپ 

ترضح زا  رمع ، نب  لضفم  مدینش  تفگ : غئاص  دامح  ینامعن : تبیغ  درب . مان  ار  رفعج  نب  یـسوم  منکیم . تیـصو  ینالفب  دوش  تیـصوب 
. دـنک مورحم  نامـسآ  راـبخا  زا  ار  صخـش  نآ  یلو  دـیامن  بجاو  مدرم  رب  ار  یـصخش  تعاـطا  ادـخ  تسا  نـکمم  دیـسرپ  یم - قداـص 
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بجاو ار  یـصخش  زا  يوریپ  هکنیا  زا  دوخ  ناگدـنبب  تسا  رتناـبرهم  رتفوئر و  رتمیرک و  رتـگرزب و  دـنوادخ  دومرف : قداـص  ترـضح 
قداص ماما  دـش  دراو  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبا  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دـنک . مورحم  نامـسآ  رابخا  زا  ماـش  حبـص و  ار  وا  یلو  دـیامن 
تـسد نآب  دنناوتیمن  ناگزیکاپ  زج  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یباتک  نآ  تسا  یلع  باتک  بحاص  هک  یـسک  رادـید  زا  یلاحـشوخ  دومرف :

ادنوادخ هدومن  نوزحم  تخس  ارم  وت  گرم  دومرف : هک  تسا  نیا  لیعامسا  ربخ  رانک  قداص  ماما  روهشم  نانخس  زا  ینامعن : تبیغ  دننزب .
هک ار  دوخ  قوقح  زین  وت  اراـگدرورپ  مدیـشخب  نم  قوـقح ، نآ  رد  هدرک  یهاـتوک  وا  نم و  يارب  يدوـب  هدرک  بجاو  وـت  هک  ار  یقوـقح 

ترضحب تفگ : زرحم  نب  ۀملـس  اضرلا : رابخا  نویع   20 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  شخبب . هدرک  یهاتوک 
رگید درم  یتقو  لاس  ود  اـی  لاـس  کـی  دوب  دـهاوخ  هدـنز  درمریپ  نیا  ردـقچ  تفگ : نمب  ناتـسرپهلاسوگ  زا  يدرم  مدرک  ضرع  قداـص 

شیارب هدیـسر و  غولب  دـحب  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  یتفگن  رگم  دومرف : قداص  ترـضح  دـینک  هعجارم  واـب  هک  دـیرادن  ار  یـسک 
سوباق نب  رـصن  اضرلا : رابخا  نویع  دش . دهاوخ  دـلوتم  وا  نیـشناج  هیقف و  يدـنزرف  شیارب  هک  دـید  یهاوخ  وت  يدوزب  ماهدـیرخ  يزینک 

تفر ایند  زا  قداص  ترضح  یتقو  یتسه  امش  دومرف : تسیک  امش  نیشناج  مدیسرپ  تردپ  زا  نم  متفگ  رفعج  نب  یسوم  ترضحب  تفگ :
: دومرف تسیک ؟ امش  نیـشناج  دیئامرفب  نونکا  میدوب  رادیاپ  امـش  تماماب  مناتـسود  نم و  یلو  دندش  فرحنم  تسار  پچ و  فرطب  مدرم 
، درک تبحص  یلاع  رایسب  ردپ  لباقم  رد  رفعج  نب  یسوم  يزور  هک  درک  لقن  اضر  ترضح  زا  مصاع  وبا  اضرلا : رابخا  نویع  یلع . مرـسپ 
ص 193- دانـسالا - برق  داد . رارق  ناتـسود  ضوع  رورـس و  هیام  يدنزرف  ناردپ و  نیـشناج  ار  وت  هک  ار  ادـخ  دـمح  دومرف : قداص  ماما 

نیشنب دومرف : لاؤس  زا  لبق  مسرپب  ناشیا  زا  باطخلا  وبا  هب  عجار  متـشاد  میمـصت  مدیـسر  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : ناقلـش  یـسیع 
بکرم رثا  شیاهبل  يور  دوب و  بتکم  رد  وا  رفعج  نب  یسوم  حلاص  دبع  تمدخ  متفر  یسرپیمن ، مرـسپ  زا  يراد  یلاؤس  وه  ارچ  یـسیع 

نامیپ ءایـصوا  زا  دـنهد و  رییغت  ار  نآ  دـنناوتیمن  تلاسرب  هتفرگ  ناربمغیپ  زا  نامیپ  دـنوادخ  یـسیع  دومرف : لاؤس  زا  لـبق  دـشیم  مولعم 
هیراع نامیا  هک  دوب  یناسک  زا  باطخلا  وبا  دریگیم و  اهنآ  زا  دعب  هک  هداد  هیراع  نامیا  یـضعب  هب  دنهد  رییغت  دنناوتیمن  هک  هتفرگ  تماماب 

هک یتسه  ياهداوناخ  زا  داـب ، تیادـف  مرداـم  ردـپ و  متفگ : مدیـسوب . ار  شایناـشیپ  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نم  تفرگ ، ادـخ  تشاد و 
زا لبق  مدرکـضرع  يدرک  هچ  دیـسرپ  قداص ، ترـضح  تمدخ  متـشگرب  یتقو  تسا . اونـش  اناد و  دنوادخ  دنتـسه  یماقم  نینچ  هتـسیاش 

، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسا . ماما  وا  هک  مدیمهف  داد  مسرپب  متـشاد  میمـصت  هچنآ  باوج  میوگب  يزیچ  هکنیا 
زور نامه  دهدیم  ار  یعقاو  باوج  یسرپب  وا  زا  نآرق  هب  عجار  یلاؤس  ره  رگا  يدرک  هدهاشم  ار  وا  هک  مرسپ  نیا  یـسیع  دومرف :  21 ص :

لیعامـسا مدیـسر  قداص  ترـضح  تمدـخ  تفگ : نیدرک  عمـسم  رئاصب : تسا . ماـما  وا  هک  مدـیمهف  زور  نآ  زا  تشادرب  بتکم  زا  ار  وا 
ترضح زا  يدرم  هک  ینالوط  ربخ  کی  نمض  رد  تفگ  قداص ، ترضح  زا  سپ  تسا  ماما  لیعامـسا  میدوب  دقتعم  تقو  نآ  ام  دوب  اجنآ 

: تفگ اهنآ  زا  یکی  متفگ  ار  نایرج  دـندوب  لیعامـسا  تماماب  دـقتعم  هک  رفن  ودـب  هفوک  رد  نم  دوب  هدینـش  ار  بلطم  نیا  فالخ  قداـص 
منکیم تعاطا  هن  مدینش و  هن  ادخب  هن  تفگ : هدزكاچ  ار  دوخ  نابیرگ  درب و  تسد  يرگید  یضار . متسه و  میلست  منکیم  تعاطا  مدینش 
هزاجا مدیـسر  ماما  هناخ  ردـب  یتقو  متفر  وا  یپ  زا  زین  نم  تفر  قداص  ترـضح  فرطب  سپـس  مونـشب  شدوخ  زا  هکنیا  رگم  میـضار  هن  و 

کی ناتمادک  ره  يارب  دـیراد  لیم  امـش  دومرف : قداص  ترـضح  دـش  دراو  یتقو  داد . هزاجا  ار  وا  دـعب  داد  هزاجا  وا  زا  لبق  نمب  متـساوخ 
. مونـشب ناتدوخ  زا  تساوخیم  ملد  نم  موش  تیادـف  اقآ  درکـضرع : تسا . نامه  بلطم  تفگ  ینالف  هک  ینایرج  متـسرفب  هناگادـج  هماـن 
. تسا وگغورد  هناوید و  دنک  اعدا  وا  ریغ  سک  ره  دوب  رفعج  نب  یـسوم  شروظنم  تسا ، نم  زا  دعب  ياوشیپ  تسا و  وت  ماما  ینالف  دومرف 

دومرف زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ریگب  لیوحت  تفگ : دوب  دراو  بوخ  هک  یطبن  نابز  اب  هدومن  نمب  یهاگن  یفوک  قیفر  عقوم  نیا  رد 
ادـخ زا  دومرف : هک  درک  لـقن  قداـص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  رئاـصب : میدـش . جراـخ  باـنج  نآ  تمدـخ  زا  ریگب  لـیوحت  دـیوگیم  تسار 

ریـصب وبا  رئاصب : دادن . رارق  ماما  یـسوم  زج  ار  یـسک  دیزرو و  عانتما  دـهدب  لیعامـساب  ار  تماما  هک  مدومن  سامتلا  مدرک و  تساوخرد 
لیعامسا زا  مسا   22 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دش  ناماما  زا  تبحص  میدوب  قداص  ترضح  تمدخ  تفگ :
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ترـضحب تفگ : راتخم  نب  ضیف  یـشک : لاجر  دنکیم . نییعت  ار  یکی  یکی  دنوادخ  تسین  ام  تسدـب  راک  نیا  ادـخب  هن  دومرف  دـش  هدرب 
یتروص هچ  دهدب  رتشیب  ای  رتمک  ای  ثلث  ای  فصن  نمب  مهدب  هراجا  يرگیدب  دـعب  مریگب  ناطلـس  زا  ار  نیمز  رگا  اقآ  مدرک  ضرع  قداص 

اب ار  راک  نیمه  مدوخ  رگم  مرسپ  دومرف : درادن . هقباس  يزیچ  نینچ  ناج  ردپ  درکضرع  ماما  رسپ  لیعامـسا  درادن . یلاکـشا  دومرف  دراد ؟
نم تفر . هدرک  تکرح  ياـج  زا  لیعامـسا  ینکیمن . ار  راـک  نیا  وـت  شاـب  نـم  اـب  میوـگیمن  هتـسویپ  نـم  مـنکیمن  شیوـخ  نازرواـشک 

. درپس امـش  هب  تردپ  هچنانچ  يراپـسب  واب  ار  تماما  امـش  یتقو  دشاب  امـش  هارمه  هتـسویپ  لیعامـسا  هک  دراد  یموزل  هچ  اقآ  مدرکـضرع :
نیا امش  دش  دهاوخ  مدرم  عجرم  وا  امش  زا  دعب  هک  میتشاد  نیقی  ام  موش  تیادف  متفگ  تسین . مردپب  تبسن  نم  لثم  لیعامسا  ضیف  دومرف 

متخادنا شیاهاپب  ار  دوخ  دادن  یباوج  قداص  ترضح  دوب ؟ دهاوخ  ماما  یـسک  هچ  سپ  داتفا  یقافتا  هدرکن  يادخ  رگا  ینزیم ؟ ار  فرح 
متشادن یکاب  مریمیم  امش  زا  لبق  متـسنادیم  رگا  هک  تسا  دهاش  ادخ  نک  محر  نمب  تسا  منهج  شتآ  اقآ  متفگ : مدیـسوب . ار  شناوناز  و 

قاطا دراو  دز  ادص  ارم  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  دش . یقاطا  لخاد  دز و  الاب  ار  هدرپ  نک  ربص  دومرف : مشاب . هدنز  امـش  زا  دعب  مسرتیم  یلو 
دراو رفعج  نب  یسوم  ترضح  عقوم  نیا  رد  متسشن  شتمدخ  تسا  هتشگرب  هلبق  زا  اما  هدناوخ  زامن  هتسشن و  زامن  لحم  رد  اقآ  مدید  مدش 

تـسیچ قالـش  نیا  تیادف  مردام  ردپ و  دومرف : هدناشن  دوخ  ناوناز  يور  ار  وا  دوب . یقالـش  شتـسد  رد  تشاد  لاس  جنپ  دودح  رد  دـش 
مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  متفرگ . وا  تسد  زا  دزیم  ار  نایاپراچ  هک  دوب  یلع  مردارب  تسد  قالـش  نیا  ناج  ردـپ  درکـضرع :

درپس مالّسلا  هیلع  یلعب  دوب  شرایتخا  رد  هک  یـسوم  میهاربا و  فحـص  مرکا  ربمغیپ  ضیف  دومرف : قداص  ترـضح   23 ص : مالسلا ، هیلع 
دزن هدرپس  نمب  مردپ  یلع و  نب  دمحم  هب  بانج  نآ  نیسحلا و  نب  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نیـسح و  ماماب  بانج  نآ  نسح و  ماماب  یلع 
زاـب مدرک : ضرع  تسیچ  ماـما  روـظنم  مدـیمهف  نم  تسوا . دزن  رد  مدرپـس  دراد  هک  یمک  نس  اـب  هک  مرـسپ  نیاـب  ار  اـهنآ  نـم  دوـب  نـم 

متفگیم نیمآ  نم  درکیم  اـعد  وا  دـناشنیم  دوخ  تسار  فرط  ارم  دوش  باجتـسم  شیاـعد  هک  دوب  لـیام  مردـپ  یتـقو  دوـمرف : دـیئامرفب .
: مدرکضرع زاب  مدرک  تیارب  اعد  مدوب و  وت  دایب  فقوم  رد  زورید  منکیم  ار  راک  نیمه  مرسپ  نیاب  تبسن  زین  نم  دشیم  باجتسم  شیاعد 
ار دوخ  يراوس  بکرم  مدوب  شتمدـخ  رد  نم  دادـیم  تسد  واب  باوخ  تلاح  ترفاـسم  رد  تقو  ره  مردـپ  دومرف : دـیئامرفب . هفاـضا  اـقآ 

زین مرـسپ  نیا  درکیم  تحارتسا  یفاک  هزادـناب  ات  درکیم  هیکت  نمب  لیم  ود  ای  کی  متفرگیم  ولج  ار  دوخ  هناش  مدربیم و  ناـشیا  کـیدزن 
نیاب تبـسن  نم  درکیم  فسویب  تبـسن  بوقعی  هک  یـساسحا  نامه  دومرف : دـیئامرفب . زاب  مدرکـضرع : نمب  تبـسن  دـنکیم  ار  راک  نامه 

رـس هدومن  تکرح  ياج  زا  اـمن  رارقا  شماـقمب  نک و  تکرح  تسا  وت  ماـما  ناـمه  نیا  دومرف : دـیئامرفب . زاـب  مدرکـضرع : منکیم  مرـسپ 
اقآ مدرک  ضرع  منک . راکـشآ  وت  يارب  دـندوب  هدادـن  هزاجا  لوا  هبترم  دومرف  قداص  ترـضح  مدرک . اعد  شیارب  مدیـسوب و  ار  شکرابم 

نایبظ نب  سنوی  میاقفر  زا  دندوب و  زین  ماهداوناخ  رفـس  نآ  رد  وگب . ترفـسمه  ياهقیفر  هداوناخب و  دومرف  میوگب ؟ یـسکب  یهدیم  هزاجا 
دوب لوجع  يدرم  مونـشب  اقآ  دوخ  زا  دیاب  ادخب  هن  تفگ : سنوی  گرزب . تمعن  نیا  رب  دندومن  ار  ادـخ  دـمح  متفگ  هک  ار  نایرج  دوب  زین 
مظاک یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دومرف : قداص  ترضح  مدینش  دوب ، نم  زا  رتولج  وا  هناخ  ردب  میدیسر  ات  متفر  وا  یپ  زا  زین  نم  تفر 

نب ذاعم  ج 1 ص 279 - یفاک - منکیم . تعاطا  مدینـش  مدرکـضرع  تفگ . وتب  ضیف  هک  تسا  روط  نامه  نایرج   24 ص : مالسلا ، هیلع 
زا رهمب  رـس  باتک  یعوضوم  چیه  دش  دّمحم  ترـضح  يارب  ادـخ  فرط  زا  همئا  نییعت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : ریثک 

دومرف دنامیم . تاهداوناخ  شیپ  هک  تسا  وت  لمعلا  روتـسد  نیا  تفگ  هدروآ  لیئربج  ار  نآ  هک  تماما  هلأسم  رگم  دـیدرگن  لزان  نامـسآ 
نیا دیدرگ . ثراو  میهاربا  هچنانچ  دنوش  توبن  ملع  ثراو  هک  هدیزگرب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  هداوناخ  نآ  تفگ : لیئربج  ماهداوناخ  مادـک 

هدوشگ ار  تمـسق  نآ  تشادرب و  ار  لوا  رهم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشاد  یئاهرهم  باتک  نآ  دسریم . وا  نادنزرف  یلع و  هب  ثاریم 
ترـضح نسح  ماما  تشذگرد  زا  سپ  درک ، لمع  شروتـسدب  دوشگ و  ار  یمود  نسح  ماما  درک و  دوب  هدش  هداد  روتـسد  هچنآ  هب  لمع 

دش دنهاوخ  دیهش  هک  ربب  دوخ  اب  ار  یهورگ  دش  یهاوخ  هتشک  شکب و  نک  گنج  تسا  هداد  روتـسد  دید  تشادرب  ار  موس  رهم  نیـسح 
دیاب شناد  ملع و  هک  زادنایب  نیئاپ  رس  نک و  توکـس  هک  دوب  هتـشون  تشادرب  ار  مراهچ  رهم  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  وا  زا  سپ  وت ، اب 
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امن ریـسفت  ار  نآرق  دوب  هتـشون  نآ  رد  تشادرب  ار  رهم  تفرگ  رارق  یلع  نب  دّمحم  رایتخا  رد  وا  توف  زا  سپ  دشاب ، هدرپ  رد  نامز  نیا  رد 
زج سرتم  ینمیا و  رد  وگب  اراکـشآ  ار  قح  نک  ادخ  قحب  مایق  امن و  راتفر  مدرم  اب  نک و  راذـگاو  ترـسپ  هب  ار و  تردـپ  نک  قیدـصت  و 

نیـشناج نامه  امـش  مدرکـضرع : داد . رارق  دوخ  نیـشناج  رایتخا  رد  دعب  داد . ماجنا  ار  اهراک  نیا  شاب  هتـشادن  یکاب  سک  چـیه  زا  ادـخ 
امـشب ار  ماـقم  نیا  هک  دـنوادخ  زا  مدرکـضرع : ینکیم . لـقن  نم  زا  ار  تیاور  نیا  يوریم و  هکنیا  زج  تسین  یکاـب  ارچ  دوـمرف : دـیتسین ؟

: دومرف دشاب . تماما  ماقم  هتسیاش  هک  تایح  نامز  رد  دنک  تیانع  امشب  يدنزرف  هک  منکیم  تساوخرد  تناردپ  زا  تثاروب  هتـشاد  ینازرا 
هک دومن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  حلاص  دبعب  هراشا  هدـیباوخ  هک  نیمه  دومرف : تنادـنزرف . زا  کیمادـک  متفگ : هدومرف  فطل  ادـخ 

. دوب باوخ 

مالّسلا هیلع  ماما  زیگناتفگش  ياهراک  اعد و  تباجتسا  تازجعم و  مراهچ  شخب 

هزبرخ و هنیدم ) کیدزن  تسا  یلحم   ) هیناوج رد  لاس  کی  تفگ : دیسر  یگلاس  دونب  هک  دّمحم  نب  یـسیع  ج 3 ص 10 - همغلا - فشک 
مامت دـمآ  خـلم  دـیدرگ  هدامآ  تعارز  دـش و  لوصحم  تشادرب  کیدزن  هک  نیمه  ماظع . ما  مانب  یهاچ  رانک  مدوب  هتـشاک  ودـک  راـیخ و 

نب یسوم  هک  مدوب  هتـسشن  تحاران  زور  کی  مدوب . هدرک  تعارز  نآ  جرخ  ار  رتش  ود  ياهب  رانید و  تسیب  دص و  درب . نیب  زا  ار  تعارز 
: دومرف دروخ . ار  متعارز  مامت  خـلم  متـسه  یندرم  ياهمدآ  لثم  متفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  دومرف : هدرک  مالـس  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

هدب رتش  ود  رانید و  هاجنپ  دص و  ثیغلا  وبا  هب  هفرع ! دومرف : رتش . ود  ياهب  هفاضاب  رانید  تسیب  دص و  مدرکـضرع : ياهدـید ؟ نایز  ردـقچ 
درک و اعد  دش و  هعرزم  لخاد  دـنک ، تیانع  تکرب  دـنوادخ  دـیئامرفب  یئاعد  رگا  مدرک : ضرع  هدرک . هک  یجراخم  زا  هفاضا  رانید  یس 
ود نآ  دیشاب  هتشادن  عزج  هودنا و  دیـشاب و  ابیکـش  اهیتحاران  بئاصمب و  ندش  راتفرگ  ماگنه  تسا  هدومرف  هک  درک  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا 

. متخورف مهرد )  ) رازه هد  ار  نآ  لوصحم  هک  درک  وـمن  تعارز  داد و  تکرب  ناـنچ  دـنوادخ  مداد  بآ  ار  تعارز  متـسب و  راـکب  ار  رتـش 
دندرب هرـصبب  ار  بانج  نآ  یتقو  مدوب  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  رد  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ناـمالغ  زا  یکی  همغلا : فشک 

بنج و تفریم  رهوش  هناخب  نآ  رد  ینز  هک  میدید  ار  يرگید  یتشک  دوب  يدایز  جوم  میدـش ، یتشک  راوس  میدیـسر  هک  نئادـم  کیدزن 
هچ دایرف  نیا  دومرف : میدینش . يدایرف  يادص  ناهگان  تسا  یسورع  میتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ  دنتشاد ، يدایز  يادص  رس و  شوج و 

ار یتـشک  دوـمرف : دوـب . وا  يادـص  نـیا  داـتفا ، بآ  رد  وا  يـالط  دنبتـسد  درادرب  بآ  تـشم  کـی  تساوـخ  سورع  مدرک : ضرع  دوـب ؟
هتسهآ هدومن  یتشک   26 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  رب  هیکت  درادهگن ، دیئوگب  اهنآ  يادخان  هب  دـیرادهگن 

نیمز يور  دنبتسد  میدید  درادرب . ار  دنبتسد  دیآ و  دورف  ددنبب و  رمک  رب  گنل  کی  دیئوگب  اهنآ  يادخانب  دومرف : هاگنآ  دناوخ ، یئاعد 
میداتفا هار  دروآ . ياجب  ار  ادخ  دـمح  وگب  هدـب  واب  ار  دـنبتسد  دومرف : تشادرب . ار  دنبتـسد  هدـمآ  نیئاپ  ادـخان  تسا ، مک  بآ  هداتفا و 

نایعیش زجب  يزوماین  نالهاانب  هکنیا  طرـشب  دومرف : زومایب ، نمب  يدومن  تئارق  هک  یئاعد  نآ  موش  تیادف  درکـضرع : قاحـسا  ماما  ردارب 
كاشغت توملا ال  دـعب  سوفنلا  ییحم  ای  یفخ ، وا  يوق  توص  لکل  اعماس  ای  توف  لـک  قباـس  اـی  : » سیونب دومرف  ینکن ، میلعت  يرگیدـب 

هل نم  ای  ءامسلا  نم  هاعد  عاد  ةوعد  هلغشی  نم ال  ای  ءیش  نع  ءیش  کلغشی  و ال  هفلتخملا ، تاغللا  کیلع  هباشت  و ال  ۀیـسدنحلا ، تاملظلا 
ۀمومید یف  یح  نیح ال  یح  ای  نیحلملا ، حاحلا  همربی  لئاسملا و ال  ةرثک  هطلغت  نم ال  ای  ذفان  رصب  عماس و  عمس  هقلخ  نم  ءیـش  لک  دنع 

درفلا دـحالا ، دـحاولا  کمـساب  کـلأسا  ملظلا  یجد  هروـنل  تقرـشا  نم  اـی  هروـنب  هقلخ  نع  بجتحا  یلعلا و  نکـس  نم  اـی  هئاـقب  هکلم و 
زا ییحی  نب  دّـمحم  تفگ : ءاشو  یهاوخیم . ار  دوخ  بحاص  هاگنآ  هتیب » لها  دّـمحم و  یلع  لص  کناکرا ، عیمج  نم  وه  يذـلا  دمـصلا ،

هداد رارق  دوخ  یصو  ارم  تفر و  ایند  زا  يّرس  نب  یلع  مدرکضرع : رفعج  نب  یسوم  ترـضحب  تفگ : هک  درک  لقن  يرـس  نب  یلع  ّیـصو 
ندرب ثرا  زا  ار  وا  هدرک  تیـصو  نمب  هدـش  رتسبمه  شدـنزرف  بحاص  زینک  اب  رفعج  شرـسپ  مدرک : ضرع  دـنک . شتمحر  ادـخ  دومرف :

فسوی وبا  شیپ  ارم  میتشگرب  هک  رفـس  نیا  زا  دش . دهاوخ  یگناویدب  التبم  دشاب  هتفگ  تسرد  ار  نیا  رگا  نک  جراخ  دومرف : منک . جراخ 
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هچ تفگ : دـهدب . ارم  ثاریم  دـیئوگب  واب  تسا  نم  ردـپ  یـصو  صخـش  نیا  متـسه و  یـسوم  نب  یلع  رـسپ  رفعج  نم  تفگ : درب  یـضاق 
کی وت  اب  مهاوخیم  متفگ : یهدیمن  ار  وا  ثرا  ارچ  رسپ  تفگ : متـسه  وا  ردپ  یـصو  نم  تسا و  رفعج  نیا  تسا  حیحـص  متفگ  یئوگیم .

یـسوم ماما  ترـضح  یناگدنز  دـیمهفیمن . ار  ام  تبحـص  سک  چـیه  هک  مدـش  کیدزن  ردـقنآ  ایب  ولج  تفگ : منک  تبحـص  ار  ینایرج 
ثرا واب  هک  هدرک  تیصو  هداد  روتسد  شردپ  هدش  رتسبمه  دوخ  ردپ  دنزرف  بحاص  زینک  اب  رسپ  نیا  متفگ :  27 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 

نیمهب هدن  واب  ثرا  دومرف : مدیسرپ  ناشیا  زا  مدرکضرع ، ار  نایرج  رفعج و  نب  یـسوم  تمدخ  هنیدمب  متفر  مهدیمن ، یثرا  واب  نم  مهدن 
: تفگ يرآ . متفگ  داد  مسق  ارم  هبترم  هس  يرآ . متفگ : هدومرف ، رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ادخب  ار  وت  تفگ : مهدیمن . واب  يزیچ  تهج 

یلع نب  نسح  دش . یگناویدب  التبم  يدنچ  زا  سپ  تفگ : یصو  درم  دیوگب . وا  هک  تسا  نآ  حیحـص  هتفگ  هد  ماجنا  هداد  روتـسد  هچ  ره 
دوب هتـسشن  دوخ  طایح  نحـص  رد  بانج  نآ  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  متفر  تفگ : دـلاخ  مدـید . یگناوید  لاح  رد  ار  وا  نم  تفگ : ءاش 
عقوم نیا  رد  دادن . ماجنا  ارم  تجاح  مدومن  یتساوخرد  وا  زا  ناتسود  زا  یکی  هک  منک  ضرع  ناشیاب  متشاد  میمصت  متـسشن ، هدرک  مالس 

یناسک يذلا  هَّلل  دمحلا  : » دیئوگب دیشکب و  نآ  رب  تسد  هدیـشوپ  ياهزات  سابل  امـش  زا  مادک  ره  تسا  هتـسیاش  دومرف : هدومن ، نمب  هجوت 
، دنکیم کچوک  ار  وا  راک  نیا  دـنزن  فرح  نآ  زا  نینچ  دـمآ  شـشوخ  يزیچ  کی  زا  یتقو  سانلا » نیب  هب  لمجتا  یتروع و  هب  يراوا  ام 
تخادـنا و دـهاوخ  وا  بلقب  دـنوادخ  دـنکن  دای  وا  زا  یکین  هب  زج  دـهد  ماـجنا  تشادـن  ناـکما  تساوخ  یتجاـح  شاینید  ردارب  زا  رگا 
: تفگ مکح  نب  ماشه  هد . ماجنا  متفگ  هچنآ  دومرف : هدومن  هجوت  نمب  ُهَّللا »* اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » متفگ هدرک  دنلب  رس  نم  دروآیم . رب  ار  شتجاح 

باوج یلو  مدرک  دیدحالـص  ناشیا  زا  متـشون و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  ياهمان  مرخب ، ینم  رد  ار  يزینک  متـشاد  میمـصت 
سپس دومن ، دوب  نازینک  نیب  رد  هک  زینک  نآ  هب  نمب و  یهاگن  « 1  » درکیم هرمج  یمر  دوب و  غالا  رب  راوس  مدید  ار  بانج  نآ  ادرف  دیـسرن 

دوخ اب  دشابن . رمع  هاتوک  رگا  درادـن ،  28 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  یلاکـشا  زینک  نیا  هک  دیـسر  شاهمان 
. دـندرک نفد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  زینک  هک  مدوب  هدـشن  جراخ  هکم  زا  زونه  دـیرخ  مهاوخن  رگید  ماما  هراشا  اـب  تسین  يزیچ  اـعطق  متفگ :

نم هک  نومضم  نیدب  متشون  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ياهمان  میتفر ، جحب  لیعامـسا  میئاد  نم و  تفگ : یلع  نب  نسح  ءاشو -
نمب يرـسپ  هاوخب  دـنوادخ  زا  تسا  هلماح  مرـسمه  نونکا  مه  دـناهدش  هتـشک  گنج  رد  ام  ياـهدرم  مرادـن . رـسپ  یلو  مراد  رتخد  دـنچ 
میدش هفوک  دراو  دیراذگب ، دّمحم  ار  وا  مسا  دروآ  رب  ارت  تجاح  دـنوادخ  تشون : باوج  رد  دـیئامرف . نییعت  زین  ار  وا  مان  دـنک و  تیانع 
دنزرف دـنچ  ياراد  تسا و  يدرم  رـسپ  نآ  تفگ : دّـمحم  وبا  میدـش . دراو  متفه  زور  ام  دوب ، هدـش  دـلوتم  میارب  يرـسپ  رتولج  زور  شش 
یـسوم نب  غبـصا  تفگیم . نخـس  هراوهگ  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  مردـپ  دومرفیم : مدینـش ، اـضر  ترـضح  زا  تفگ : مدآ  ياـیرکز  تسا .

دراو یتقو  متشاد  هارمهب  ياهیامرس  زین  مدوخ  داتسرف ، مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  يارب  رانید  دص  نم  هلیسوب  ناتـسود  زا  يدرم  تفگ :
دون و مدرمش و  ار  متسود  ياهلوپ  دعب  مدرک  رطعم  ار  اهنآ  کشم  اب  مداد و  وشتـسش  مدوخ  ياهرانید  اب  ار  درم  نآ  ياهرانید  مدش  هنیدم 

تمدـخ بش  متـشاذگ . هسیک  کی  رد  ار  نآ  مدیـشاپ  نآ  رب  کشم  متـشاذگ و  اهنآ  يورب  متـسش و  مدوخ  زا  راـنید  کـی  دوب ، راـنید  هن 
هدومن هفیظو  ماجنا  امشب و  تدارا  ضرع  هلیسو  نیدب  ات  ماهدروآ  لوپ  يرصتخم  نم  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مدیـسر  رفعج  نب  یـسوم 

: دومرف هداتسرف . نم  هلیـسوب  یغلبم  تسا  امـش  نادنمتدارا  زا  هک  ینالف  متفگ : سپـس  مدرک ، میدقت  ار  دوخ  ياهرانید  هدب ، دومرف : مشاب ،
هدوـمن ادـج  ارم  راـنید  دیـشاپ و  مه  زا  ار  اـهنآ  تسد  اـب  متخیر  نیمز  يور  ار  نآ  زیرب . نیمز  يور  دوـمرف : مدرک  میدـقت  ار  هسیک  هدـب ،

هیلع مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  يداهن .) نآ  يور  دوخ  زا  رانید  کی  وت  هک   ) ددع دص  هن  هداد  وتب  نزو  اب  رانید  دص  وا  دومرف :
ماما تشاد  هضرع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  ار  اهنآ  تشاد  ینازینک  دـمآ و  برغم  زا  يرجاـت  تفگ : رمحا  نب  ماـشه   29 ص : مالسلا ،
زینک نآ  نداد  ناشن  زا  وا  یلو  یهدیمن  ناشن  ارچ  دومرف  مرادن  ضیرم  زینک  کی  زج  رگید  تفگ  روایب  زاب  دومرف  دیدنـسپن  ار  مادک  چیه 
تفگ یـشورفب  غلبم  هچب  ار  زینک  نآ  یهاوخیم  تسیچ  تروظنم  داد  ماغیپ  هداتـسرف  شورف  زینک  شیپ  ارم  ادرف  تفر . ماما  دـیزرو ، عانتما 

هک دمآ  زورید  هک  درم  نآ  اما  متخورف  زین  نم  تفگ  شورف  هدرب  مدیرخ . غلبم  نامهب  نم  متفگ  مهدـیمن . رتمک  یهاش  کی  غلبم  نالف  زا 
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لقن یناتـساد  تیارب  زینک  نیا  زا  تفگ  میوگب  مناوتیمن  رتشیب  نیا  زا  متفگ  اهنآ  هداوناخ  مادک  زا  تفگ  مشاه  ینب  هداوناخ  زا  متفگ  دوب ؟
مدوخ يارب  ار  وا  متفگ : تسا  وت  هارمه  هک  تسیک  زینک  نیا  تفگ  باـتک  لـها  زا  ینز  مدـیرخ . برغم  هطقن  نیرترود  زا  ار  وا  نم  منک .

وا زا  يدوزب  دریگ  رارق  نیمز  يور  درف  نیرتـهب  راـیتخا  رد  ار  وا  دـیاب  دـشاب  وـت  لـثم  دزن  يزینک  نـینچ  تـسین  هتـسیاش  تـفگ  ماهدـیرخ 
يارب ار  زینک  نآ  تفگ : يوار  دننکیم . ادیپ  تدارا  واب  برغ  قرش و  درادن و  دننام  نیمز  برغ  قرش و  رد  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  يدنزرف 
متشاد میمصت  هکم  هار  نیب  رد  تفگ : مکح  نب  ماشه  یشک : لاجر  دش . دلوتم  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدروآ  رفعج  نب  یـسوم 

مراد ار  رتش  نیا  ندیرخب  میمـصت  اقآ  متـشون  ذغاک  کی  رد  مدـید  ار  بانج  نآ  هک  نیمه  مدرک  رفعج  نب  یـسومب  دروخرب  مرخب  يرتش 
ار رتش  هدب . واب  كاروخ  ياهمقل  دنچ  يدومن  وا  رد  فعـض  ساسحا  رگا  درادـن  یلاکـشا  دومرف  دومن  رتشب  یهاگن  ینادـیم ؟ حالـص  هچ 

اهلزنم  30 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  زا  یکی  رد  میدیـسر  هفوک  کیدزن  ات  مدیدن  یتحاران  وا  زا  مدیرخ و 
زا مداـی  دـنرادرب  ار  شیاـهراب  هک  دـنتفر  اـهمالغ  دوب  گرمب  کـیدزن  دزیم  اـپ  تسد  تخادـنا و  نیمزب  ار  دوخ  تشاد  ینیگنـس  راـب  هک 
زا ینئاطب  رـسپ  درک . تکرح  ياج  زا  راب  اب  هک  دندوب  هدادن  واب  همقل  تفه  زا  شیب  زونه  متـساوخ  كاروخ  يرادـقم  دـمآ  ماما  شیامرف 

متشاد هک  يدیدش  بت  تلعب  متخانـشیمن  دمآیم  سک  ره  هک  يروطب  مدوب  ضیرم  تخـس  مدش  هنیدم  دراو  تفگ  هک  درک  لقن  شردپ 
تنفد زامن و  رد  متساوخ  يریمیم  وت  هک  متشاد  نیقی  مدنام  هنیدم  رد  زور  هس  تفگ  رامع  نب  قاحسا  مدوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ساوح 
میسقت ناتسود  نیب  دیروآ  نوریب  رانید  دص  دیئاشگب و  ار  ملوپ  هسیک  متفگ  مناتـسودب  مدمآ  شوهب  نم  وا  نتفر  زا  دعب  یلو  منک  تکرش 

تسا وت  يافش  بآ  نیا  هدومرف  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ  فرظ  هدنروآ  داتسرف . یبآ  فرظ  میارب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دینک 
رفعج نب  یـسوم  تمدخ  دیدرگ . فرطرب  متـشاد  هک  هدعم  یتحاران  نآ  دش و  بوخ  ملاح  مدیماشآ  ار  بآ  هک  نیمه  ماشایب  هَّللا  ءاش  نا 

رد زور  هس  مسق  ادخب  تفگ  مدید  ار  رامع  نب  قاحـسا  لاح  نآ  رد  متفر  هکم  بناجب  دیـسر . ارف  ار  وت  لجا  هبترم  دـنچ  یلع  دومرف  متفر 
هیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  مداد  حیـضوت  متفگ و  واب  ار  دوخ  راک  نم  دش  هچ  منیبب  وگب  درم  یهاوخ  وت  متـشاد  نیقی  مدنام  هنیدم 

اهلیلد نیا  اب  تسا  ماما  رـسپ  ماما  وا  قاحـسا  متفگ  ماهدش  یتحاران  نیا  راتفرگ  هداد و  هزات  رمع  نمب  هبترم  دنچ  دـنوادخ  دومرف  مالّـسلا 
دیرخب رتش  ود  تفگ  هداتسرف  ام  یپ  زا  نیطقی  نب  یلع  دنتفگ : دیمح  نب  نالف  مالس و  نب  لیعامسا  یشک : لاجر  تخانـش . ار  ماما  ناوتیم 

. دوشن امـش  هجوتم  یـسک  ات  دیریگب  هرانک  هداج  زا  دینک  یعـس  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسومب  هنیدـم  رد  دـیناسرب  ار  اههمان  اهلوپ و  نیا 
نطب هب  میدیـسر  هرخالاب  میتشاد  هلـصاف  هداج  زا  هتـسویپ  میداتفا  هارب  هدومن  هیهت  هشوت  داز و  میدیرخ و  رتش  ود  میدـش  هفوک  دراو  تفگ 
هفولع اهنآ  يارب  میتسب  ار  اهرتش   31 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هنیدم .) فرطب  هرـصب  زا  تسا  یلزنم   ) همرلا

مالّسلا هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  میدید  دش  کیدزن  ات  دوب  یمالغ  وا  هارمهب  هک  دیـسر  يراوس  نیب  نیمه  رد  ندروخ  اذغ  میتسـشن  میتخیر 
باوج نیا  دومرف : داد . امب  هدومن  جراخ  هماـن  دـنچ  دوخ  نیتسآ  زا  میدومن  میدـقت  ار  اـهلوپ  اـههقان و  میدومن  مالـس  هدرک  تکرح  تسا 
هشوت مینک و  ترایز  ار  لوسر  ترضح  میوش  هنیدم  دراو  یهد  هزاجا  رگا  تسا  مک  ام  هشوت  داز و  اقآ  میدرکضرع : تسا . امش  ياههمان 

ار امـش  یکاروخ ، نیا  دومرف : هدومن  ور  ریز و  ار  اـهنآ  تسد  اـب  میداد  ناـشن  میتشاد  هچ  ره  منیبـب  ار  امـش  یکاروخ  دومرف : میرادرب . زین 
هنیدم رد  اهنآ  اب  ار  رهظ  زامن  مراد  میمـصت  ماهدناوخ  هنیدم  رد  اهنآ  اب  ار  حبـص  زامن  نم  دـیدرک  ترایز  مه  ار  ربمغیپ  دـناسریم و  هفوکب 

ادرف دومرف : میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : یفوقرقع  بیعـش  یـشک : لاجر  دیدرگرب . ادخ  هانپ  رد  مناوخب 
هدومن نییعت  قداص  ترضح  هک  تسا  یماما  رفعج  نب  یـسوم  مسق  ادخب  وگب  واب  دسرپیم  نم  زا  دید و  دهاوخ  ارت  برغم  یلاها  زا  رفنکی 
تـسا هبرف  دق و  دیفـس  يدرم  دومرف : دراد ؟ ياهناشن  هچ  اقآ  مدرکـضرع : هدب . باوج  نم  فرط  زا  دیـسرپ  مارح  لالح و  لئاسم  زا  یتقو 

. روایب ار  وا  دـنیبب  ارم  تشاد  هقالع  رگا  دوشیم ، باسح  دوخ  لیماف  گرزب  وا  هدـب  ار  شباوج  دیـسرپ  هچ  ره  دـید  ارت  یتقو  بوقعی  مانب 
؟ یـسک هچ  متفگ : منکب . تماما  هراب  رد  یلاؤس  وت  زا  مهاوخیم  تفگ : هبرف  دق و  دـنلب  يدرم  هک  مدوب  فاوط  لوغـشم  نم  تفگ : بیعش 

ارم اـجک  زا  مدیـسرپ  مبرغم  یلاـها  زا  يدرم  تفگ : یتـسه ؟ اـجک  لـها  متفگ : بوقعی . تفگ : تسیچ ؟ وـت  مسا  مدیـسرپ  ینـالف  تفگ :
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: متفگ دنداد  تناشن  ات  مدوب  وت  يایوج  هتسویپ  سرپب  وا  زا  یلیام  هچ  ره  نک و  تاقالم  ار  بیعش  دنتفگ  نمب  باوخ  رد  تفگ : یتخانش ؟
مدرک تبحص  وا  اب  مدمآ  فاوط  زا   32 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  سپ  دوش  مامت  مفاوط  ات  نیـشنب  اج  نیمه 

واب شمشچ  هک  نیمه  دومرف : هزاجا  متساوخ  هزاجا  ماما  زا  هتفرگ  ار  شتـسد  ربب  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  ارم  تفگ : دوب . هدیمهف  يدرم 
شاب هجوتم  یلو  دیتفگ  ازـسان  رگیدکیب  هک  يروطب  دش  فالتخا  لحم  نالف  رد  تردارب  وت و  نیب  يدش  دراو  زورید  بوقعی  دومرف : داتفا 
گرم اب  رفن  ود  امش  نیب  سرتب  اتکی  يادخ  زا  مهدیمن ، روتـسد  يراک  نینچب  ار  یـسک  زگره  و  تسین ، مدنمجرا  ناردپ  نم و  شور  نیا 

نیا هطساوب  دش ، یهاوخ  نامیشپ  يدرک  هک  يراک  زا  زین  وت  درم . دهاوخ  رفـس  نیمه  رد  دسرب  نطوب  هکنیا  زا  لبق  تردارب  دتفاین  یئادج 
ارف زین  وت  لجا  دومرف : تسا ؟ تقو  هچ  نم  گرم  اـقآ  درکـضرع : بوقعی  درک . هاـتوک  ار  امـش  رمع  ادـخ  دـیدرک  هک  يدـنواشیوخ  عطق 

هدمآ هکمب  دـید  ارم  اهدـعب  بوقعی  دوزفا . وت  رمع  رب  لاس  تسیب  یتشاد  اور  تاهمعب  تبـسن  لحم  نالف  رد  هک  ینابرهم  یلو  دوب  هدیـسر 
زا یلهاک  لطخا  ص 280 - یـشک - لاجر  میدرک . نفد  ار  وا  درم  هار  نیب  رد  دیـسرن  دوخ  هداوناخ  هب  رفـس  نامه  رد  مردارب  تفگ : دوب .
هچ ره  لاـسما  دوـمرف : نمب  مدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  متفر  جـحب  تفگ : هک  درک  لـقن  یلهاـک  ییحی  نب  هَّللا  دـبع 

. يداد ارم  گرم  ربخ  اقآ  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : مدرک  هیرگب  عورـش  هدـش  کـیدزن  تلجا  هک  هد  ماـجنا  کـین  راـک  یناوتیم 
ایند زا  هَّللا  دبع  هک  تشذگن  يزیچ  تفگ : ثیدح  يو  ار  لطخا  دوب . یهاوخ  دنمتداعس  یتسه و  ام  نایعیـش  زا  هک  ارت  داب  تراشب  دومرف :

: تفگ هشیش  يور  رب  ندناوخ  زامنب  عجار  رفعج  نب  یسوم  يارب  تشون  ياهمان  باحـصا  زا  یکی  تفگ : نیـسح  نب  دّمحم  یفاک : تفر .
ترضح یناگدنز  ار  نیا  دیابن  دوشیم  جراخ  نیمز  زا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هشیـش  متفگ  دوخ  اب  دش  تمـسق  نیاب  یهتنم  ماهتـشون  یتقو 

هـشیش رب  زامن  هک  دمآ  میارب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  فرط  زا  ياهمان  تفگ : منک . لاؤس   33 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
تیهام لکـش و  رییغت  ود  ره  نیا  تسا و  گیر  کمن و  زا  هشیـش  یلو  دوشیم  جراخ  نیمز  زا  هشیـش  هک  ياهتفگ  دوخ  اـب  هچرگ  ناوخن 

رـس زا  اهاپ  حـسم  هک  دوب  فالتخا  باحـصا  نیب  رد  تفگ : لضف  نب  دّـمحم  ص 314 - دـیفم - داشرا  بقانم و  يرولا و  مـالعا  دـناهداد .
باحصا هک  تشون  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  يارب  ياهمان  نیطقی  نب  یلع  ناتـشگنا . رـس  ات  تسا  اپ  چم  زا  ای  اپ  چم  ات  تسا  ناتـشگنا 

رد مالّـسلا  هیلع  ماما  مینک . لمع  نآ  هب  ات  دیـسیونب  دروم  نیا  رد  دوخ  طـخب  ياهماـن  منکیم  شهاوخ  دـنراد  فـالتخا  اـپ  حـسم  دروم  رد 
هس ینک و  هضمضم  هبترم  هس  هک  تسنیا  مهدیم  روتـسد  وتب  هچنآ  دنراد ، فالتخا  وضو  هراب  رد  باحـصا  هک  مدش  هجوتم  تشون  باوج 

اهـشوگ و يور  اب  یـشکب  حـسم  ار  ترـس  مامت  یناسرب و  دوخ  شیر  ياـهوم  يـالب  ار  بآ  یئوشب و  ار  تروص  راـب  هس  قاشنتـسا  هبترم 
نومضم زا  نیطقی  نب  یلع  دیـسر  همان  یتقو  ینک . لمع  نیا  فالخ  رب  ادابم  یئوشب  هبترم  هس  « 1  » بعک ات  ار  تیاهاپ  شوگ و  ود  لـخاد 

سپ نآ  زا  منکیم . ارجا  ار  شروتـسد  نم  دـنادیم  رتهب  نم  ماما  تفگ : دوخ  اـب  تسا . هعیـش  ياـملع  ماـمت  فـالخ  رب  هک  درک  بجعت  نآ 
دیشرلا نوراه  شیپ  نیطقی  نب  یلع  زا  نایعیـش . مامت  راتفر  فالخ  رب  ماما  رما  تعاطا  هطـساوب  تفرگیم  روتـسد  نیا  قبط  ار  دوخ  يوضو 

دننزیم فرح  نیطقی  نب  یلع  هراب  رد  یلیخ  تفگ : دوخ  صاوخ  زا  یکیب  نوراه  تسا . وت  فلاخم  تسا و  یضفار  وا  هک  دندرک  تیاعس 
دـشاب ماهتا  نیا  رب  دـهاش  هک  يزیچ  ماهدومن  شناحتما  زین  اهراب  منیبیمن  یهاـتوک  وا  راـک  رد  نم  هچ  رگ  دـنیامنیم  عیـشتب  مهتم  ار  وا  و 
مینکب رگید  شیامزآ  کـی  دوشن  هجوتم  شدوخ   34 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  يروط  ملیام  ماهدیدن 

دنریگیم و وضو  رتکبس  اهنآ  دنراد  فالتخا  وضو  رد  تنس  لها  اب  اهیضفار  تفگ : صخش  نآ  درک . دهاوخ  هیقت  دوش ، هجوتم  رگا  اریز 
دوخ میمصت  یتدم  تسا  یلاع  هار  نیا  بوخ  رایـسب  تفگ  نک . شیامزآ  ار  وا  وضو  هلیـسوب  دوشن  هجوتم  هک  يروطب  دنیوشیمن  ار  اهاپ 

تفرگیم وضو  صوصخم  قاطا  کی  رد  نیطقی  نب  یلع  دوب  لوغـشم  زامن  تقو  ات  هک  داد  واب  راک  يردقب  زور  کی  ات  تخادنا  ریخأتب  ار 
بآ یلع  دوب ، وا  بقارم  دوـشن  هجوـتم  نیطقی  نب  یلع  هک  يروـطب  قاـطا  راوـید  تشپ  زا  نوراـه  دـش  هک  زاـمن  عـقوم  دـناوخیم . زاـمن  و 

ات ار  شتسد  دیناسر  بآ  زین  تروص  يوم  لخاد  تسش و  ار  شتروص  راب  هس  قاشنتـسا و  هبترم  هس  دومن و  هضمـضم  هبترم  هس  تساوخ 
هک نیمه  تشاد . رظن  ریز  ار  وا  ياهراک  مامت  نوراه  تسش  ار  دوخ  ياپ  ود  درک و  حسم  ار  دوخ  شوگ  ود  رس و  تسش  هبترم  هس  جنرآ 
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هک یئاهنآ  دنتفگ  غورد  دز  ادص  دنیبن  ار  وا  نیطقی  نب  یلع  هک  يروطب  دومن  دنلب  رس  درادهگن  ار  دوخ  تسناوتن  دریگیم  وضو  نینچ  دید 
ترـضح زا  ياهمان  شیامزآ  نیا  زا  سپ  یلو  تفرگ . الاب  نوراه  شیپ  یلع  ماقم  نایرج  نیا  زا  دـعب  یتسه ، یـضفار  وت  دـندرکیم  لاـیخ 

ار تتروص  راب  کی  هداد  روتسد  دنوادخ  هک  ریگب  وضو  يروط  نیا  زا  دعب  یلع  نومـضم : نیاب  یلبق  هقباس  نادب  دیـسر  رفعج  نب  یـسوم 
ود يور  نک و  حسم  ار  ترس  ولج  يوشب  هبترم  ود  روط  نیمه  جنرآ  زا  ار  تتسد  یباداش و  هطـساوب  هبترم  کی  يوشب و  بوجو  يور  زا 
هَّللا دبع  نب  نامیلـس  ج 2 ص 205 - یـشایع - ریـسفت  مالـسلا . تفر و  نیب  زا  متـشاد  میب  وت  رب  هچنآ  تسد  يوضو  تبوطر  هفاضاب  ار  اـپ 

وا یناـشیپ  يور  ار  تسد  کـی  دوـب  هتـشگرب  تشپ  هب  شتروـص  دـندروآ  ار  ینز  هک  مدوـب  هتـسشن  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  رد  تفگ :
35 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  دومرف : هاگنآ  شرـس  تشپ  هب  ار  رگید  تسد  تشاذـگ و 

رگم اقآ  دندرک : ضرع  ینکب . هبترم  ود  ار  يراک  نینچ  ادابم  دومرف : دنادرگرب  لوا  تلاحب  ار  شتروص  « 1  » ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب 
تـسا وا  اب  مرهوش  مدرک  لایخ  مدوب  زامن  لوغـشم  متـشاد  ووه  نم  تفگ : دندیـسرپ  شدوخ  زا  دـیوگب . شدوخ  دـیاب  دومرف : هدرک ؟ هچ 

- بوشآ رهـش  بقانم  دنام . تلاح  نامهب  متروص  تسین  اجنآ  مرهوش  هتـسشن  اهنت  نز  نآ  مدید  منک  اشامت  ار  اهنآ  ات  مدنادرگرب  تروص 
ارت ربا  هک  یتسه  یعدم  وت  تفگ : واب  تساوخ . ار  یناقلاط  حلاص  نب  یلع  مانب  يدرم  دیشرلا  نوراه  تفگ : نامـس  دلاخ  ج 3 ص 418 -
رد ياهراپ  هتخت  يور  زورهنابش  هس  تسکـش  ایرد  ناشورخ  جاوما  رد  ام  یتشک  تفگ : روطچ . دیـسرپ  یلب . تفگ : هدرب . ناقلاطب  نیچ  زا 

یتخرد هیاس  ریز  تسا . يدایز  ياهتخرد  رابیوج  مرخ و  زبس و  ياهیحاـن  مدـید  درب  یگـشخ  لخادـب  ارم  یجوم  ناـهگان  مدوب  جاوما  لد 
دننکیم گـنج  مه  اـب  بسا  هب  هیبش  ناویح  ود  مدـید  مدـش  رادـیب  سرت  زا  مدینـش  یکانتـشحو  يادـص  باوخ  رد  ناـهگان  متفر ، باوخب 

هوک کیدزن  يراغ  رانک  هک  مدید  ار  میظع  ياهدنرپ  عقوم  نیا  رد  دندش . ایرد  لخاد  دندید  ارم  هک  نیمه  دندوب  روطچ  میوگب  مناوتیمن 
زاورپ دید  ارم  هک  نیمه  منیبب  کیدزن  زا  ار  وا  متـساوخیم  مدیـسر  هدنرپ  نآ  کیدزن  ات  مدرک  ناهنپ  اهتخرد  تشپ  ار  دوخ  تسـشن  نیمزب 

راغ نورد  زا  رفنکی  متفر  ولج  مدینش  نآرق  توالت  ریبکت و  لیلهت و  حیبست و  يادص  مدیـسر  هک  راغ  کیدزن  مدیود . وا  یپ  زا  مهنم  درک 
دق شوخ  تلالج و  اب  راوگرزب و  یـصخش  مدرک  مالـس  هدـش  لخاد  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  وش  لخاد  یناقلاط  حـلاص  نب  یلع  دز  ادـص 
هیلع مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ممالـس  باوج  تشاد  یتشرد  ياهمـشچ  تشادن  وم  شرـس  ولج  دوب و  دنمونت  هک  مدید  تماق 

تشیامزآ سرت  یگنشت و  یگنسرگ و  اب  دنوادخ  يوریم  رامـشب  اههنیجنگ  زا  وت  یناقلاط  حلاص  نب  یلع  دومرف : هداد  ار   36 ص : مالسلا ،
تسکش و امش  یتشک  عقوم  هچ  یتسـشن و  یتشک  رد  یتعاس  هچ  منادیم  يدیماشآ . یئاراوگ  بآ  یتفای و  تاجن  دومرف  محرت  وتب  دومن و 

منادیم یبای و  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  يریمب  ات  يزادـنا  ایرد  رد  ار  دوخ  یتفرگیم  میمـصت  یهاگ  هک  يدوب  هراپ  هتخت  يور  يزور  دـنچ 
ارت ادخ  نیـشنب  انب  نونکا  درک  زاورپ  یتقو  يدیود  هدـنرپ  نآ  یپ  زا  يدـید و  هک  يرظنم  شوخ  ناویح  ود  نآ  یتفای و  تاجن  یتعاس  هچ 

ناهنپ و رب  اناد  يادخ  دومرف : هدومن ؟ علطم  ار  امش  اهنایرج  نیا  زا  یسک  هچ  ادخب  ارت  مدرکضرع  مدینش  هک  ار  نانخـس  نیا  دنک . تمحر 
دروخ ناـکت  یتاـملکب  شیاـهبل  یتسه ، هنـسرگ  وت  دومرف : ینکیم . یگدـنب  راـهظا  هدجـس  رد  یتقو  درگنیم  ارت  هک  یـسک  نآ  اراکـشآ 

هک دوب  یئاذغ  هتـشاد ، ینازرا  ادخ  هچنآ  زا  روخب  ولج  ایب  دومرف : هتـشادرب  نآ  زا  شوپرـس  دش ، رـضاح  شوپرـس  اب  یئاذغ  فرظ  ناهگان 
: دومرف هاگنآ  دناوخ  زامن  تعکر  ود  دـعب  مدوب ، هدـیماشاین  نآ  زا  رتذـیذل  رتاراوگ و  هک  مدـیماشآ  یبآ  دـعب  مدوب  هدـیدن  نآ  زا  رتذـیذل 

تسد منکیم . اهنآ  يارب  ار  راک  نیا  نامناتـسود  مارتحاب  دومرف : دناسرب . اجنآب  ارم  دناوتیم  یـسک  هچ  متفگ  تنطوب ، يدرگرب  یلیام  یلع !
مالـس تفگیم : دـمآیم  يربا  ره  تخادـنا  راغ  ولج  رب  هیاس  ربا  ياههکت  هکت  ناهگان  هعاسلا . هعاسلا  تفگ : هدومن  اـعد  دـنچ  تشادرب و 
باوج يوریم  اجک  دیـسرپیم  عیطم . اونـش و  ربا  يا  هتاکرب  هَّللا و  همحر  مالـسلا و  کیلع  دادیم : باوج  ادخ  تجح  تسود و  يا  کیلع 

مالس دمآ  ناشخرد  وکین و  يربا  ات  تفریم . بضغ و  ای  تمحر  يارب  تفگیم : بضغ . ای  یتمحر  رومأم  دیـسرپیم  نیمزرـس ، نالفب  دادیم 
ترـضح یناگدـنز  دومرف : تمحر . تفگ  بضغ . ای  تمحر  يارب  دیـسرپ  ناقلاطب  تفگ : يوریم ؟ اجک  دیـسرپ  داد  باوج  اقآ  نآ  درک .

رارق نیمز  يور  دومرف : منکیم  تعاـطا  تفگ : ربب . نیمزرـس  نآ  هب  مراپـسیم  وتب  هک  یتناـما  نیا   37 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
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نییبنلا متاخ  دّمحم  قحب  گرزب و  يادـخب  ارت  متفگ : عقوم  نیا  رد  داد . رارق  ربا  يور  تفرگ و  ارم  يوزاب  تفرگ . رارق  نیمز  يور  ریگب ،
ادـخ حـلاص ، نب  یلع  وت  رب  ياو  دومرف : يراد .! يدـنمجرا  ماقم  مسق  ادـخب  یتسه ؟ هک  امـش  وگب  نیرهاط  همئا  نییـصولا و  دیـس  یلع  و 

تجح نم  میادـخ  ناهنپ  راکـشآ و  تجح  نم  راکـشآ ، ای  راتتـسا و  هدرپ  رد  ای  دراذـگیمن  یلاخ  تجح  زا  ندزمهب  مشچ  کـی  ار  نیمز 
عقوم نیا  رد  مدـش . شمارگ  ءابآ  وا و  تماما  هجوتم  مرفعج ، نب  یـسوم  مربماـیپ ، فرط  زا  هدـنیوگ  قطاـن و  نم  تماـیق  زور  رد  میادـخ 
رازاـب رد  هک  دـشن  ندزمهب  مشچ  کـی  زا  شیب  متـشادن  سرت  یتحاراـن و  ياهرذ  مسق  ادـخب  دومن  تکرح  دـنک . تکرح  ربا  داد  روتـسد 

: اضرلا رابخا  نویع  دونشن . يرگید  ار  ثیدح  نیا  ات  دنشکب  ار  وا  داد  روتسد  نوراه  دندوب . ملاس  مایگدنز  هداوناخ و  مدمآ  دورف  ناقلاط 
يدرم دـیامن . هدنمرـش  ار  وا  دـنک و  هزراـبم  سلجم  رد  رفعج  نب  یـسوم  اـب  اـت  تساوخ  ار  يدرم  دیـشرلا  نوراـه  تفگ : نیطقی  نب  یلع 

هدرگ تساوخیم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مداخ  تقو  ره  هک  دـندرک  يراک  دـنتخادنا  هرفـس  یتقو  تفرگ . هدـهعب  ار  راک  نیا  رگوداج 
هاگن تشادرب و  رـس  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  وا . راک  زا  دوب  هتفرگ  شاهدـنخ  تّدـشب  نوراه  دـیرپیم . شتـسد  ولج  زا  درادرب  ار  ینان 
يریـش لکـشب  تفرگ  ناج  شقن  نآ  ناهگان  ار . ادخ  نمـشد  نیا  ریگب  ادخ  ریـش  يا  دومرف : درک . دوب  هدش  شقن  هدرپ  يور  هک  يریـشب 
یتدم زا  سپ  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  لقع  سرت  زا  دـندش  شوهیب  شنامیدـن  نوراه و  درک ، هراپ  هراپ  ار  رگوداج  درم  گرزب . رایـسب 

ماما ترـضح  یناگدنز  دنادرگرب . ار  درم  نآ  رکیپ  هاوخب  ریـش  نیا  زا  مراد  وت  رب  هک  یقحب  ارت  داد  مسق  ار  ماما  نوراه  دندمآ  شوهب  هک 
رکیپ زین  ریش  نیا  دنادرگرب  نارگوداج  ياهتـسدبوچ  نامـسیر و  زا  هچنآ  یـسوم  ياصع  رگا  دومرف :  38 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 
یکی تفگ : رفعج  نب  یلع  ص 154 - دانسالا - برق  تشاذگ . رثا  نوراه  دوخ  رد  زیچ  ره  زا  رتشیب  نایرج  نیا  دنادرگیمرب ، ار  درم  نآ 
تسا یلحم  هک  دیدق  رد  تفگ : دوب  داهنکاپ  وگتسار و  ینز  دادیم و  بیترت  بانج  نآ  يوضو  يارب  بآ  هک  رفعج  نب  یـسوم  نازینک  زا 

: دـش يراج  نادوان  رد  بآ  دوب . ربنم  کـی  يور  مالّـسلا  هیلع  ماـما  متخیریم  وضو  يارب  رفعج  نب  یـسوم  تسد  يور  بآ  هکم  کـیدزن 
هدومن دنلب  نم  بناجب  رـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدوب . هدیدن  ار  نآ  دننام  هک  تشاد  ّرد  زا  ینیگن  هک  داتفا  الط  هراوشوگ  ودـب  ممـشچ  هاگان 

تفر ایند  زا  ات  متفگن  یسکب  مدرک و  ار  راک  نیا  وگن  سک  چیهب  ناشوپب و  كاخ  اب  ار  وا  يور  دومرف : یلب . مدرک : ضرع  يدید ، دومرف :
نسح مدرکضرع : رفعج  نب  یسوم  ترضحب  تفگ : یسیع  نب  نامثع  دانسالا : برق  هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص 

وا يارب  دش . هدروآرب  شتجاح  دومرف  دنامب . شاهچب  دیئامرفب  اعد  دریمیم  دوشیم  دلوتم  شیارب  هچب  هک  دراد  يردپ  شردارب  دّـمحم  نب 
نآ تفرگ  میمصت  دیرخ  مهرد  دصب  « 1  » يزارط گنر  یبآ  یئادر  هیجان  رسپ  رفعج  نب  یلع  دانـسالا : برق  دنام . هدنز  دلوتم و  رـسپ  ود 

یسوم ترضح  هدنیامن  عقوم  نآ  هک  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  اب  زین  نم  تشادن  ربخ  سک  چیه  درب  دوخ  اب  دربب  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ار 
رد هچ  ره  دیرخب . میارب  گنر  یبآ  يزارط  يادر  کی  تشون  باوج  رد  ماما  داتسرف . ماما  تمدخ  دوب  هدروآ  هچ  ره  متفر  دوب  رفعج  نبا 

ماما ترـضح  یناگدنز  دنداتـسرف  ار  ءادر  ماهدروآ . ماما  يارب  تسه  نم  دزن  ءادر  نآ  متفگ : واب  نم  دـشن . ادـیپ  دـندرک  وجتـسج  هنیدـم 
مدرب دوخ  اب  مدیرخ و  فاصوا  نامه  اب  یئادر  زین  دـعب  لاس  متفرگ . رفعج  نب  یلع  زا  دـندرک  ضرع   39 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم 

نم زا  دـیریگب . درم  نامه  زا  لاسراپ  لثم  یئادر  میارب  هک  داد  ماغیپ  ماـما  میدـش  هنیدـم  دراو  هک  نیمه  تسنادـیمن . ادـخ  زج  سک  چـیه 
رازه شـش  عیبر  مالغ  بلاغ  زا  تفگ : جاجح  نب  نمحرلا  دبع  دانـسالا : برق  دنداتـسرف . ماما  يارب  ار  ءادر  ماهدروآ  نم  متفگ : دندیـسرپ 
یتقو تفگ : منک . میدقت  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  هک  داد  نمب  لوپ  رگید  يرادقم  دش  لیمکت  ماهیامرس  لوپ  نیا  اب  متفرگ  ضرقب  مهرد 

هک یلوپ  اب  مهدب  دوب  مزال  مدوخ  لام  زا  هچ  ره  مدش  هنیدم  دراو  یتقو  هدب . مالّسلا  هیلع  ماماب  مه  ار  نآ  یتشادن  مهرد  رازهـششب  جایتحا 
امـشب دوب  هتفگ  نمب  مدوب  هتفرگ  ضرق  وا  زا  نم  مدرکـضرع  دـش . هچ  مهرد  رازه  شـش  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف . ماما  يارب  دوب  هداد  بلاغ 

ار مهرد  رازه  شـش  میراد . لوپ  نآب  جایتحا  تسرفب  رتدوز  هک  داتـسرف . ماغیپ  زاب  منکیم . میدـقت  متخورف  ار  اـهسنج  یتقو  منک  میدـقت 
هیهت شیارب  دوب  هتساوخ  یئاهزیچ  نآ  رد  هک  داد  نمب  ياهمان  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : رکب  نب  یـسوم  دانـسالا : برق  مداتـسرف .

رد متفگ  دیـسرپ  همان  زا  تسا : ماما  دوخ  تسد  همان  مدید  اقآ  تمدـخ  متفر  یتقو  مدرک  یهاتوک  متـشاذگ  زامن  اج  ریز  ار  همان  نم  منک .
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. دـناهداد ماماب  ار  همان  نآ  نیرومأم  هک  مدـیمهف  مریگیم  مشخ  وت  رب  رگا  هدـب  ماجنا  میوگیم  وتب  يراـک  یتقو  یـسوم  دومرف : تسا ، هناـخ 
بآ لخاد  هک  مدـید  هنیدـم  هکم و  نیب  ياهریگبآ  زا  یکی  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : یـسیع  نب  ناـمثع  دانـسالا : برق 
يور رد  تسا  ادـخ  قلخ  نیرتهب  نیا  متفگ  دوخ  اب  دوشیم  هدـید  گـنر  درز  بآ  دزیریم  نوریب  دـعب  دـنکیم  ناـهد  لـخاد  ار  بآ  تسا 

، مینیـشنیم سک  نالف  هناخ  رد  مقیفر  اب  متفگ : ياهتفرگ ؟ هناخ  اجک  دومرف : مدیـسر  شتمدـخ  هنیدـم  رد  دـعب  دـنکیم . راکچ  نیبب  نیمز 
هلجع اب  نم  تفگ   40 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نونکا . مه  دیرادرب  ار  دوخ  ياهـسابل  دیورب  يروف  دومرف :

متفر هنیدمب  تفگ : مزارم  رئاصب : دش . بارخ  تخیر و  ورف  هناخ  میدش  جراخ  هناخ  زا  هک  نیمه  مدروآ  نوریب  هتشادرب  ار  میاهـسابل  متفر 
اب جاودزا  زا  وا  یلو  موش  دـنمهرهب  وا  زا  متفرگ  میمـصت  دـمآ  مشوخ  وا  زا  یلیخ  مدوب  هتفرگ  لزنم  اجنآ  هک  ياهناخ  رد  مدـید  ار  يرتخد 

رارف مدراذگ  شاهنیس  يور  ار  دوخ  تسد  درک  زاب  رتخد  نامه  مدیبوک  هک  ار  رد  مدمآ  زامن  زا  سپ  بش  کی  تفگ  درک . یچیپرـس  نم 
سرت یناهنپ  رد  هک  یسک  تسین  ام  نایعیش  زا  دومرف : مدیسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  هک  حبـص  ادرف  مدش . لخاد  نم  درک 

مسق ادخب  یقیناود  روصنم  دومرف : هک  مدینش  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  دانـسالا : برق  دشاب . هتـشادن  ادخ  زا 
دش و مزاع  جـح  ماجنا  يارب  روصنم  هک  تشذـگن  يزیچ  متفگ  ناتـسودب  ار  نایرج  مدـش و  هفوک  دراو  نم  دـید  دـهاوخن  ار  هکم  لاسما 

زاب ناتـسب  هب  دیـسر  دنیبیمن . ار  ادخ  هناخ  زگره  ادخب  هن  متفگ  دید . دهاوخن  ار  ادخ  هناخ  یتفگیم  هک  وت  دـنتفگ : ناتـسود  دیـسر . هفوکب 
نب یسوم  ترضح  تمدخ  نومیم . رئب  مانب  یلحمب  دیـسر  یتقو  دنیبیمن . ار  ادخ  هناخ  ادخب  هن  متفگ  یئوگیم  هچ  الاح  دنتفگ  هدش  عمج 

. دـنیوگیم هچ  مدرم  نیبب  ورب  دومرف : هدومن  دنلبرـس  هاگنآ  درک . ینالوط  ياهدجـس  دوب و  هدجـس  لاح  رد  بارحم  رد  اـقآ  مدیـسر  رفعج 

. مدرکـضرع ار  نایرج  هتـشگرب  دننکیم  هیرگ  یقیناود  روصنم  رفعج  وبا  توف  رب  تسا  دنلب  هلان  هیرگ و  يادـص  مدـید  مدـش  جراخ  یتقو 
میارب ياهمان  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  دانـسالا : برق  دید . دهاوخن  زگره  ار  ادـخ  هناخ  ربکا  هَّللا  دومرف :

دجسم و نیب  وا  لزنم  اریز  دش  نیگهودنا  یلیخ  روتسد  نیا  زا  دوب  هنیدم  رد  یسیع  نب  نامثع  عقوم  نآ  رد  هدب  رییغت  ار  تلزنم  هک  تشون 
مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هدب  رییغت  ار  تلزنم  هک  داتـسرف  ار  رفنکی  ماما  زاب  دادن . ناکم  رییغت  تهج  نیمهب  تشاد . رارق  رازاب 

، دش لزنم  يوجتسج  رد  راب  نیا  هدب . رییغت  ار  دوخ  لزنم  هک  داتسرف  ار  یـسک  موس  هبترم  يارب  دادن . ناکم  لقن  زاب   41 ص : مالسلا ، هیلع 
زا هک  متفر  دمآ  مرسب  هچ  زورما  ینادیمن  تفگ  يدماین  دجسمب  زورما  ارچ  متفگ  دماین . دجسمب  بش  زامن  زا  دعب  ات  مدوب  دجـسم  رد  نم 

میتـخیر و رود  ار  اـهنان  نآ  میدوب  هدرک  ریمخ  بآ  ناـمه  اـب  دوب  تساـجن  زا  رپ  مدرک  جراـخ  هک  ار  وـلد  ءوـضو  يارب  مشکب  بآ  هاـچ 
نونکا مدوب . هدرک  هیارک  هک  ياهناخب  مدرک  لقتنم  ار  نامیاهبابـسا  انمـض  مدماین . دجـسمب  هک  دش  ثعاب  راک  نیا  میتسـش  ار  نامیاهـسابل 

. میدش ادج  مه  زا  دـنک  كرابم  ادـخ  متفگ  لزنم . نآب  مربب  هتفرگ  ار  وا  تسد  مدرگرب و  يروف  مهاوخیم  تسین  منز  زج  لزنم  رد  یـسک 

. دش بارخ  تخیر و  مهیور  یناتحت  یناقوف و  هقبط  ملزنم  داتفا  یقافتا  هچ  بشید  ینادیمن  تفگ : دمآ  متفر  دجـسمب  هک  دوز  حبـص  ادرف 
مزاع هک  دیمحلا  دبع  نب  میهارباب  تفریم  هنیدم  فرطب  ابق  زا  هاگرحس  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تفگ : یـسیع  نب  نامثع  دانـسالا : برق 
مراد لایخ  میرخیم  هیحان  نیا  زا  امرخ  لاس  ره  اـم  تفگ : هچ ؟ يارب  دومرف : اـبقب  تفگ : يوریم ؟ اـجک  دومرف : واـب  دومن  دروخرب  دوب  اـبق 
دوخ هارب  نم  دش  هنیدم  دراو  ماما  تفگ : دناسریمن . نایز  خلم  هک  یتسه  نئمطم  دومرف : منک . يرادیرخ  امرخ  راصنا  زا  يدرم  شیپ  مورب 

داتسرف و يدایز  خلم  دنوادخ  هک  دوب  هدیسرن  مجنپ  زور  مرخیمن  امرخ  لاسما  ادخب  هن  تفگ : متفگ . زعلا  وبا  هب  ار  نایرج  نیا  مداد ، همادا 
دنزرف دـنچ  بحاص  زینک  نآ  دیـشخب  شدـنزرفب  ار  دوخ  زینک  يدرم  تفگ : یـسیع  نب  نامثع  دانـسالا : برق  درب . نیب  زا  ار  اهامرخ  مامت 

مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  ار  هلأسم  نیا  دوب . هدـش  رتسبمه  نم  اب  دـشخبب  وتب  ارم  هکنیا  زا  لبق  تردـپ  تفگ  درم  نآب  اهدـعب  دـش ،
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  یتقو  دوش . هدوسآ  درم  نآ  یقـالخا  دـب  زا  دـهاوخیم  دـیوگیم  غورد  زینک  دومرف : دندیـسرپ .

ریصب وبا  دانسالا : برق  وا . یقالخا  دب  زا  متشاد  رارف  دصق  طقف  هدومرف  تسار  مسق  ادخب  تفگ : دنتفگ ، زینکب  ار  نایرج   42 ص : مالسلا ،
هک تسا . یتازایتما  ياراد  دومرف  دوشیم . هتخانش  هلیسو  هچب  ماما  اقآ  مدرک : ضرع  مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  تفگ :
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، دنامن اهنآ  يارب  ياهناهب  رذع و  ياج  ات  دیامن  بوصنم  تماماب  ار  وا  دـنک و  یفرعم  مدرمب  تسا ، وا  تماماب  شردـپ  حیرـصت  اهنآ  یلوا 
یفرعم ار  دوخ  نیشناج  همئا  ریاس  روط  نیمه  درک  یفرعم  مدرمب  دومن و  نییعت  مدرم  ماما  نیـشناج و  ناونعب  ار  یلع  ترـضح  ربمغیپ  اریز 
دهدیم خساپ  ار  اهنآ  هتساوخ  دوخ  وا  دنسرپن  يزیچ  رگا  دهدیم و  باوج  دنسرپب  هچ  ره  زا  هکنیا  رگید  دنـسانشب . ار  اهنآ  مدرم  ات  دننکیم 

ینک تکرح  هکنیا  زا  لـبق  نونکا  مه  دوـمرف : دـنک . تبحـص  مدرم  اـب  دـناوتیم  یناـبز  ره  اـب  دراد و  ربـخ  دـتفایم  قاـفتا  ادرف  هچنآ  زا  و 
هیلع ماما  یلو  درک  تبحـص  یبرع  نابز  اب  دـش  دراو  یناسارخ  درم  عقوم  نیمه  رد  ینک . ادـیپ  نانیمطا  هک  دـید  یهاوخ  ماـما  زا  ياهناـشن 

: دومرف دینادیمن . یسراف  امش  مدرک  لایخ  یلو  منک  تبحص  یسراف  متـسناوتیم  نم  اقآ  تفگ : یناسارخ  داد . ار  شباوج  یـسرافب  مالّـسلا 
دنادیم ار  نایاپراچ  اههدنرپ و  مدرم و  مامت  نابز  ماما  دّمحم ! دومرف : مراد . وت  رب  یتیزم  هچ  سپ  مهدـب  ارت  باوج  مناوتن  رگا  هَّللا . ناحبس 

ص 174- دانـسالا - برق  تسین . ماما  دـشابن . وا  رد  تازایتما  نیا  رگا  دوشیم  هتخانـش  ماما  هناـشن  نیمه  اـب  دـشاب . حور  ياراد  هچ  ره  و 
نمب هاوخب  ادخ  زا  موش  تیادف  اقآ  مدرکضرع : هرصب ، رد  مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ : یـسیع  نب  دامح 

هدومن دنلب  ار  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  ماما  موش  ادخ  هناخ  ترایزب  قفوم  لاس  ره  دنک و  تیانع  راکتمدـخ  دـنزرف و  يرـسمه و  یلزنم و 
دوخ هناخ  جح  لاس  هاجنپ  اب  یمداخ  دـنزرف و  رـسمه و  لزنم و  ار  یـسیع  نب  دامح  ایادـخ  دّـمحم » لآ  دّـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » تفگ

زا شیب  مدـیمهف  لاس  هاجنپ  درک  دـیق  هک  نیمه  تفگ : داـمح  اـمرف . يزور   43 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
اقآ نآ  ياعدـب  هک  تسا  نم  هناـخ  نیا  ماهدروآ ، ياـجب  جـح  تشه  لـهچ و  نونکا  مه  تفگ : داـمح  درازگ . مهاوخن  جـح  لاـس  هاـجنپ 
لاس ود  نآ  زا  دعب  دش . مبیـصن  درک  اعد  هچنآ  مامت  تسا  نم  زینک  نیا  دنزرف و  نیا  دونـشیم و  ار  میادص  هدرپ  تشپ  منز  هدـش و  مبیـصن 

لحمب یتقو  دـش  یلفون  سابعلا  وبا  اب  رفـسمه  دوب و  هکم  مزاع  هک  کی  هاجنپ و  لاس  رد  دـعب  دـش . مامت  لاس  هاجنپ  اـت  تفر  جـحب  رگید 
هاجنپ و جح  هکنیا  زا  لبق  تفر  ایند  زا  هدش  قرغ  درب و  ار  وا  دـش  يراج  هرد  رد  یلیـس  نتـسب  مارحا  يارب  دـنک  لسغ  تفر  دیـسر  مارحا 

یـسیع نب  دامح  نم و  تفگ : یـسیق  یلع  نب  ۀیما  جیارخ : دش . نفد  تسا  هکمب  هنیدم  زا  لزنم  نیلوا  هک  هلاّیـس  رد  دـهد و  ماجنا  ار  مکی 
تمدخ زا  یتقو  دینک  ربص  ادرف  ات  دینکن  تکرح  زورما  دومرف : جح ، رفس  يارب  مینک  عادو  ات  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  تمدخ  میتفر 

دمآ یلیـس  بش  نآ  تفر  دامح  منامیم . نم  متفگ : دـناهدرب . ار  میاهراب  اریز  منامب  مناوتیمن  نم  تفگ : دامح  میدـش  جراـخ  باـنج  نآ 
ندید يارب  تفگیم : هک  مدینـش  بهو  نب  میهاربا  زا  تفگ : يرفعج  میهاربا  نب  بوقعی  رئاصب : دیدرگ . نفد  هلایـس  رد  دـش و  قرغ  دامح 

ضیرع کـیدزن  هک   ) ةارـس ینب  رـصقب  میدیـسر  هنیدـم ) یکیدزن  رد  تسا  یلحم   ) متفر ضیرعب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
رد ینیبب  ار  وا  یلیام  هک  وت  تسود  رفعج  وبا  تفگیم : دشیمن  هدید  ادص  بحاص  هک  مدینـش  یئادـص  متفر  نیئاپ  هرد  زا  هک  نیمه  تسا )

سرت زا  هبترم  هس  ات  دش  رارکت  ادص  نامه  زاب  مدیدن  ار  یسک  مدرک  هاگن  ناسرب . واب  ارم  مالـس  ّدس  کیدزن  تسا  ةارـس  ینب  رـصق  تشپ 
هک مدش  ياهداج  دراو  متفر و  نیئاپ  هرد  زا  هرخالاب   44 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دش . تسار  مندب  رب  يوم 
هک رام  هاجنپ  مدید  ریگبآ  بناجب  متفر  دعب  ياهتخرد  رانک  متفر  ّدس  فرطب  دعب  مدشن  ةارـس  رـصق  لخاد  یلو  تفریم  رـصق  تشپ  فرطب 

تبحص هک  اهنآ  ات  مدیبوکیم  نیمزب  رتمکحم  ار  میاپ  دیآیم  تبحص  يادص  مداد  شوگ  عقوم  نیا  رد  دنتسه . تکرح  رد  ریگبآ  فارطا 
ار بانج  نآ  باوج  هفرس  اب  مهنم  مدینش  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هفرس  يادص  عقوم  نیا  رد  دنونـشب . ارم  ياپ  يادص  دننکیم 

تخرد زا  درادـن ، يراک  وتب  رام  نیا  درم  يا  سرتن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هدـیچیپ . یتخرد  قاسب  يرام  مدـید  هاـگان  متفر  شیپ  مداد ،
وا باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دز . يدایز  ریفص  درب و  ورف  وا  شوگ  رد  ار  دوخ  رس  دعب  داتـسیا  دوخ  هناش  يور  تخادنا و  نیمزب  ار  دوخ 

شتآ راتفرگ  ترخآ  رد  دراد  اور  متس  ایند  رد  هک  ره  دنکیمن  رگمتس  زج  یسک  ار  مروتسد  فالخ  مدرک  تموکح  امـش  نیب  نم  دومرف :
مردام ردپ و  مدرکـضرع : دنک . هبوت  ات  دوب  رگا  تفرگ  مهاوخ  ار  شلام  منکیم و  رفیک  ار  وا  دوشیم ، دیدش  باقع  راچد  دـش و  دـهاوخ 
تماما ینیـشناجب و  ار  یلع  تخیگنارب و  توبن  هب  ار  دّمحم  هک  ییادـخ  نآب  یلب  دومرف : تسا ؟ مزال  زین  اهنآ  رب  امـش  تعاطا  ایآ  تیادـف 
یـسوم تمدخ  تفگ : ناوج  دلاخ  رئاصب : تسا . مک  اهنآ  ناگدننکتعاطا  دادعت  یلو  دـننکیم  تعاطا  امـش  زا  رتشیب  اهنآ  تشاد  یمارگ 
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ماما دناهتشاد . اور  متس  وتب  دندومن و  بصغ  ار  تقح  یتسه و  مولظم  هک  اقآ  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ : دوخ  اب  لد  رد  مدیسر  رفعج  نب 
لد رد  میرتدراو  رما  نیاب  ام  دلاخ  رسپ  دومرف : هدرک ، نمب  ور  متسشن  شلباقم  رد  مدیسوب و  ار  شایناشیپ  هتفر  ولج  دوب  طایح  نحـص  رد 

گنچ هب  مهاوخب  ار  تفالخ  رگا  نارگید  زا  رما  نیاب  میرتدراو  ام  دومرف : متشادن  يدوصقم  مسق  ادخب  مدرکـضرع : نکن . ار  اهلایخ  نیا 
نآب دـیاب  هرخالاب  هک  تسا  یتیاهن   45 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تدم و  ار  نارگمتـس  نیا  یلو  مروآیم 

یضاق نیزر  نب  دوسا  ءایبنألا : صصق  نکن . هبترم  ود  يراک  نینچ  دومرف : تفگ . مهاوخن  يزیچ  دوخ  اب  لد  رد  رگید  مدرکضرع : دنسرب .
زاب مباب ، لـها  متفگ : یتسه ؟ ّدـس  لـها  زا  وت  دومرف : دوب ، هدـیدن  تقو  نآ  اـت  ارم  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  تفگ :

. هتخاس نینرقلا  وذ  ردنکـسا  هک  تسا  يّدـس  نامه  نآ  دومرف : یلب  متفگ : یتسه  ّدـس  لـها  دومرف : باـب . لـها  متفگ  يّدـس  لـها  دومرف :
دوـخ نادـنواشیوخ  زا  یکیب  تبـسن  تشاد  راویدـب  ور  تشاد و  بت  مدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  تفگ : باحـصا  زا  یکی  رئاـصب :

شدوخ دـنک  یم  محر  هلـصب  شرافـس  ار  ام  تسا  نیمز  يور  درف  نیرتهب  اوشیپ و  ماما و  نیا  متفگ  دوخ  اـب  لد  رد  نم  درکیم . یئوگدـب 
نیمه ياهدینـش  هک  دنواشیوخب  یکین  نآ  دومرف : هدـنادرگرب  راوید  زا  تروص  عقوم  نیا  رد  دـیوگیم . نینچ  شیوخ  دـنواشیوخب  تبـسن 

نم زا  هک  یئاهیئوگدـب  میوگن  نینچ  یتقو  درک  دـنهاوخن  رواـب  ار  شفرح  متفگ  نینچ  وا  هراـب  رد  یتقو  اریز  مهدـیم  ماـجنا  نم  هک  تسا 
ياهنیآ شولج  هک  تشاد  روضح  زین  رفعج  نب  یـسوم  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  شیپ  متفر  تفگ : ملاس  نب  ماشه  رئاصب : دننکیم . رواب  دـنکیم 

ات ندرک  لاؤسب  مدرک  عورـش  هدومن  رفعج  نب  یـسوم  ردارب  هَّللا  دـبع  بناجب  ور  تشاد  نت  رد  ینهاریپ  دوب و  هدیـشوپ  یئادر  تشاد  رارق 
رد رایسب  دهدب . مهردکی  دیاب  دشاب  هتشاد  مهرد  لهچ  سک  ره  یـسرپیم . تاکز  زا  تفگ : مدرک  لاؤس  دروم  نیا  رد  دش . ةاکز  تبحص 

رگا مراد . یئاههتشون  بانج  نآ  زا  ماهتـشاد  تدارا  تردپ  تمدخ  متـسه و  هداوناخ  امـش  دنمتدارا  نم  هک  ینادیم  متفگ : مدش . تفگش 
یناگدـنز هکب  هَّللا  لوسر  ای  مدرکـضرع : مدرب  ربمغیپ  ربقب  هانپ  هدـش  جراخ  اجنآ  زا  نم  رواـیب . بوخ  رایـسب  تفگ  مرواـیب  تیارب  یلیاـم 

زا رتمک  هک  ياهچب  رسپ  عقوم  نیمه  رد  اهیدیز . ای  هئجرم  ای  هیرورح  ای  اهیردقب  مرب  هانپ   46 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
مدید مدش  طایح  لخاد  رفعج . نب  یـسوم  میاقآ  تفگ : یـسک  هچ  متفگ : دـنراد . راک  وت  اب  ایب  تفگ : هدیـشک  ار  مسابل  تشاد  لاس  جـنپ 

ورن اهیردق  هئجرم و  شیپ  دومرف : یلب . مدرکـضرع : ماشه ، دومرف : تسا . هتخیوآ  يدنبهشپ  نآ  ولج  هک  تسا  هتـسشن  قاطا  رد  بانج  نآ 
دشاب بنج  رگا  یـصخش  هک  منک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  متفرگ  میمـصت  تفگ : نیطقی  نب  یلع  رئاصب : مدش . قاطا  دراو  نم  شیپ  ایب 
یلاح رد  درم  یلو  تسا  بنج  تفاظن  ثعاب  هرون  هک  دیـسر  بانج  نآ  فرط  زا  ياهمان  نم  نتـشون  زا  لبق  دراد  تروص  هچ  دشکب  هرون 
یعفار نالف  نب  دّـمحم  ص 69 - ج 5  رئاصب - دوش . عمج  هدومن  باـضخ  هک  ینز  اـب  هن  دوش و  رتسبمه  نز  اـب  دـیابن  هدومن  باـضخ  هک 
ناطلـس تاقالمب  یهاـگ  دوب ، راـگزور  ناگدـننکتدابع  نیرتهب  زا  اـسراپ و  يدرم  هَّللا  دـبع  نبا  نسح  ماـنب  متـشاد  یئومع  رـسپ  تفگ :

وا نانخس  ناطلس  دوب  يراکزیهرپ  درم  نینچ  دومن  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دادیم  زردنا  دنپ و  تفگیم و  تشرد  نانخس  وا  اب  تفریم 
هتفر وا  شیپ  دید  ار  وا  دش  دجسم  دراو  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زور  کی  درکیم . یگدنز  عضو  نیمه  اب  هتـسویپ  دومنیم  لمحت  ار 

. تفرعم بلط  رد  ورب  يرادن  تفرعم  هکنیا  زج  موشیم  لاحـشوخ  تندید  زا  يراد و  هک  لاح  نیا  زا  دیآیم  مشوخ  نم  ردقچ  دومرف : واب 
نب سنا  زا  دومرف : یـسک . هچ  زا  درک : ضرع  ریگب . دای  ثیدح  زومایب و  نید  ملع  ورب  دومرف : تسیچ ؟ تفرعم  موش  تیادـف  درک : ضرع 
نب یسوم  يارب  ار  اهنآ  تفرگ  یبلاطم  اهنآ  زا  تفر و  درم  نآ  منک . حیحصت  تیارب  ات  وگب  نمب  ار  ثیدح  نآ  دعب  هنیدم  ياهقف  کلام و 

دادـیم تیمها  شیوخ  نیدـب  یلیخ  درم  نآ  نک . بلط  تفرعم  ورب  دومرف : زاـب  تسا  لـطاب  اـهنیا  همه  دوـمرف : دـناوخ  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
یناگدـنز هتفرگ  ار  بانج  نآ  ولج  هار  نیب  رد  شدوخ  غاـبب  تفریم  هک  درک  بیقعت  ار  ناـشیا  يزور  اـت  دوب  ماـما  يوجتـسج  رد  هتـسویپ 

یئامنهار ارم  منکیم  تیاکش  امش  زا  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نم  موش  تیادف  درکـضرع :  47 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
ابا نایرج  دوب و  نینمؤملا  ریما  قلخ  يامنهار  مرکا  ربمغیپ  زا  دـعب  دومرف : درک و  یفرعم  ار  نینمؤملا  ریما  مالّـسلا  هیلع  ماما  امرفب . تفرعمب 
ات یلع  نب  نیسح  دعب  یلع  نب  نسح  دومرف : دوب  یـسک  هچ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دعب  دیـسرپ  درک ، لوبق  داد  حیـضوت  ار  رمع  رکب و 
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زورما دومرف : موش . تیادف  يرآ  درکضرع : يریذپیم . میوگب  رگا  دومرف : تسیک ؟ زورما  اقآ  درکـضرع : درک . توکـس  شدوخب  دیـسر 
درک نالیغ  ماب  فورعم  تخردب  هراشا  تخرد  نیا  يولهپ  ورب  يرآ . دومرف : يراد ؟ دشاب  هدـننکعناق  هک  لیلدـکی  اقآ  تفگ : متـسه . نم 

دیـسر ات  دـمآیم  تفاکـشیم و  ار  نیمز  مسق  ادـخب  مدـناسر  ار  ماغیپ  متفر و  تخرد  شیپ  تفگ  ایب . دـیوگیم  رفعج  نبا  یـسوم  وگب  واـب 
دنک تبحـص  نآ  زا  دعب  دـیدن  یـسک  درک  رایتخا  توکـس  رگید  دومن  بانج  نآ  تماما  ماقمب  رارقا  تشگرب . دومن  هراشا  زاب  ماما  لباقم 

ترـضح بش  کـی  دـش . عطق  مه  یئاـهباوخ  نینچ  رگید  سپ  نآ  زا  تشاد  زین  تیعقاو  دـیدیم  بوخ  ياـهباوخ  ناـیرج  نیا  زا  لـبق 
ایؤر دیدرگ  راوتسا  نامیا  رد  نمؤم  یتقو  شابن  تحاران  دومرف : دومن . تیاکش  باوخ  ندش  عطق  زا  دید  باوخ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  قداص 

تفرگ ضرقب  یلوـپ  هَّللا  دـبع  نب  باهـش  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : جاـجح  نب  نمحرلا  دـبع  رئاـصب : دوـشیم . عـطق  وا  زا 
دبع نک . هراـپ  ار  تشادداـی  نیا  مدرم  نم  رگا  تفگ : تشاذـگ  جاـجح  نب  نمحرلا  دـبع  راـیتخا  رد  تشوـن و  دروـم  نـیا  رد  یتشادداـی 

ار همان  نآ  نمحرلا  دبع  دومرف : داتسرف . نم  یپ  زا  ینم  رد  مدرک  تاقالم  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  متفر  هکمب  نم  تفگ : نمحرلا 
ناکما همان  نداتـسرف  هک  هتفر  ایند  زا  یعقوم  رد  وا  دش  مولعم  مدـش  ایوج  باهـش  زا  متفر . هفوکب  مدرک و  هراپ  ار  تشاددای  نم  نک . هراپ 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  مدینش  تفگ : رامع  نب  قاحـسا  رئاصب :  48 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هتـشادن .

اب عقوم  نیا  رد  دـنریمیم . یک  شنایعیـش  دـنادیم  ماـما  متفگ  دوخ  اـب  لد  رد  نم  دادـیم  ار  شتـشذگرد  ماـگنه  گرم و  ربـخ  یـصخش  هب 
نینچ هک  وا  زا  تسا  رتهتـسیاش  ماما  دوب  اـهیراتفرگ )  ) اـیالب و  اـهگرم ) « ) 1  » ایانمب ملاع  يرجه  دیـشر  قاحـسا  دومرف : دولآمشخ  یهاگن 

یصاخشا هچ  امش  ناتسود  زا  اجنیا  دیـسرپ  مدوب  هکم  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اب  نم  تفگ : دلاخ  رئاصب : دشاب . هتـشاد  ار  یملع 
رتشیب زور  کی  تفگن . يزیچ  رگید  رفن  راهچ  دروم  رد  منک  نوریب  هکم  زا  ار  رفن  راهچ  داد  روتـسد  مدرب  مان  ار  رفن  تشه  نم  دـناهدنام ،
مدرم زا  يرایسب  تشاد  عویش  گرم  هکم  رد  لاس  نآ   ) دندنام ملاس  دندوب  هتفر  نوریب  هک  یئاهنآ  دندرم و  رفن  راهچ  نآ  ادرف  دشن  هلصاف 

اب یباسح  ره  راهچ  داتفه و  دـص و  لاس  رد  دومرف  نمب  هک  درک  لقن  رفعج  نب  یـسوم  زا  حـیجن  نب  دـلاخ  رئاصب : دوب .) لاس 174  دندرم 
مالّـسلا هیلع  ماـما  نکن ، لوبق  يزیچ  یـسک  زا  تسرفب و  میارب  دوب  تتـسد  لوپ  هچ  ره  دـسرب  وتب  نم  هماـن  اـت  نک  هیفـصت  يراد  يرگید 

ینز رب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تفگ : هریغم  نب  یلع  رئاصب : تفر . ایند  زا  زور  هدزناپ  زا  سپ  دنام ، هکم  رد  دلاخ  تفر و  هنیدم  فرطب 
ادخ يهدنب  دومرف : هدش  کیدزن  دـندوب ، هداتـسیا  ياهدرم  واگ  فارطا  دـنتخیریم  کشا  زین  شیاههچب  درکیم  هیرگ  هک  ینم  رد  تشذـگ 

میاـههچب نـم و  تـسا  هدرم  نوـنکا  دوـب  واــگ  نـیمه  ریــش  زا  اــم  نارذــگ  هـک  مراد  میتـی  هـچب  دــنچ  درک : ضرع  ینکیم ؟ هـیرگ  ارچ 
ار دوخ  ياهتـسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفر  ياهشوگب  ماما  يرآ . تفگ : منک . هدنز  تیارب  ار  واگ  يراد  لیم  دومرف : میاهدشهراچیب .
ار وا  اپ  اب  داتـسیا و  واگ  رانک  دومن  تکرح  ياج  زا  دعب  درک ، اعد  دومن  دنلب   49 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

میرم نب  یـسیع  هبعک  يادـخب  دز : دایرف  دـش  هدـنز  هک  داتفا  شواگب  نز  نآ  مشچ  هک  نیمه  داتـسیا و  هدرک  تکرح  ياـج  زا  داد  ناـکت 
بتعم زا  ءارف  هَّللا  دبع  نب  دامح  رئاصب : نیرهاطلا . هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  تفر  هدش  لخاد  تیعمج  نایم  رد  ماما  صخـش . نیا  تسا 

زور کی  دوشیمن . هدـید  ياهچب  رفعج  نب  یـسوم  يارب  دـنیوگیم  یـضعب  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماماب  ربخ  هک  هدرک  لقن 
نابزب وا  اب  دـش  دراو  « 1  » یبالقس مالغ  درکیم  تبحـص  یبرع  ریغ  نابز  اب  بانج  نآ  دندیـسر  شتمدخ  ماما  ردارب  ود  هَّللا  دبع  قاحـسا و 

لغب رد  ار  وا  تسا  نم  رـسپ  نیا  دومرف : شیوخ  نارداربب  دروآ  ار  یلع  دوخ  رـسپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفر  مـالغ  درک  تبحـص  شیرداـم 
هتسویپ درب  مه  ار  وا  درک  یتبحص  زین  وا  اب  دروآ  ار  میهاربا  شرگید  رسپ  درب  ار  وا  درک  تبحص  شدوخ  نابزب  هچب  نآ  اب  دندیسوب  هتفرگ 

یبا نب  یلع  رئاصب : دنتـشاد . قرف  مه  اب  هفایق  ناـبز و  رظن  زا  رفن  جـنپ  نیا  ماـمت  رفن  جـنپ  اـت  دروآیم  ار  شیاـههچب  يرگید  زا  سپ  یکی 
زا ماما  مشاب  امـش  تمدـخ  رد  راهن  زورما  مقاتـشم  درک : ضرع  هدیـسر  ماما  تمدـخ  رفعج  نب  یـسوم  نادـنمتدارا  زا  یکی  تفگ : هزمح 
درک هقالع  راـهظا  رن  رتوبک  دـندوب . رتوبک  تفج  کـی  تخت  ریز  تسـشن  یتخت  يور  دـش و  هناـخ  دراو  تفر  وا  اـب  هدومن  تکرح  ياـج 

دیـشاب نادنخ  هشیمه  اقآ  درکـضرع  دنزیم  دنخبل  مالّـسلا  هیلع  ماما  دید  تشگرب  یتقو  دروایب  اذغ  تفر  هناخ  بحاص  عقوم  نیا  رد  هدامب 
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زا ار  یسک  نیمز  يور  ادخب  مرسمه  واب : تفگیم  درکیم  هقالع  راهظا  دوخ  يهدامب  رتوبک  نیا  دومرف  هدش . امـش  هدنخ  ثعاب  يزیچ  هچ 
یناگدـنز دـینادیم  مه  ار  اههدـنرپ  نابز  امـش  رگم  اقآ  درک : ضرع  هتـسشن . تخت  يور  هک  یـصخش  نیمه  رگم  مرادـن  تسود  رتشیب  وت 

عون ره  زا  اههدـنرپ و  نابز  امب  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  اـنِیتوُأ  َو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  اـنْمِّلُع  يرآ  دومرف :  50 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 
ضرع یمالس  بانج  نآ  تمدخ  متفر  تفگ : دوب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  مالغ  هک  قفوم  نب  نوراه  نب  دمحا  رئاصب : دناهداد . یئورین 

متفر مدوب  هدز  دوب  مرخ  زبـس و  شفارطا  هک  بآ  يوج  راـنک  رد  ياهمیخ  میریگب . ربـخ  ناـمیاهغاب  عرازم و  میورب  وش  راوس  دومرف : منک 
متساوخ دش  هدایپ  ات  متشاد  هگن  باکر  مدیسوب  ار  شکرابم  نار  دروآ  فیرشت  بسا  رب  راوس  ماما  ات  متسشن  اجنآ  مداد و  بیترت  ار  همیخ 

نم ندـمآ  زا  تسـشن و  تسب ، همیخ  ياهبانط  زا  یکیب  ار  نآ  تفرگ و  رب  ار  بسا  نانع  شدوخ  تشاذـگن ، مریگرب  بسا  رـس  زا  ناـنع 
لای درک  تبحص  وا  اب  یسرافب  دیدنخ و  ماما  دیشک ، ياههیش  بسا  عقوم  نیا  رد  « 1  » مدمآ رصق  زا  متفگ  دوب  بورغ  کیدزن  درک  لاؤس 

رد دیـسر  تعارز  تخرد و  نودب  عیـسو  لحمب  ات  دش  در  تعارز  اهیوج و  زا  دش  ادج  نانع  درک  دنلب  رـس  بسا  ورب ، دومرف  هتفرگ  ار  وا 
هدرپس نآ  زا  رتشیب  دّمحم  لآ  هب  دناهداد  دواد  نادناخب  نم  هچنآ  دومرف : هدومن  هجوت  نمب  مالّسلا  هیلع  ماما  تشگرب . هدومن  لوب  لاح  نآ 
جراخ رد  هک  یغاب  دـصقب  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يزور  تفگ : ینئاـطب  ص 234 - جیارخ - دـش .

ارف ارم  سرت  تفرگ  ام  رب  هار  رـس  يریـش  هار  نیب  رد  غالا ، راوس  نم  دوب و  رطاق  راوس  ماما  مدوب  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  نم  تشاد  هنیدـم 
سامتلا زا  یکاح  هک  یئادص  دنکیم و  یکچوک  راهظا  ریش  مدید  تفر  شیپ  انتعایب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یلو  مداتـسیا ، تفرگ 

. مدیسرت یلیخ  نم  تشاذگ ، ماما  رطاق  نار  يور  ار  شتسد  ریش  دهدیم  وا  يادصب  شوگ  هک  یـسک  لثم  داتـسیا  زین  ماما  دیامنیم ، تسا 
ص: مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نم  درک ، اعدب  عورش  داتسیا و  هلبقب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرگ  هرانک  هار  زا  ریش 
، نیمآ دومرفیم : رفعج  نب  یـسوم  دومن ، یـصوصخم  شرغ  ورب  هک  دومن  ریـشب  هراشا  عقوم  نیا  رد  مدـیمهفیمن . ار  بانج  نآ  ياـعد   51
ار دوخ  نم  میدش  رود  لحم  نآ  زا  یتقو  مدوب . شتمدخ  رد  زین  نم  داد  همادا  دوخ  هار  ماما  دیدرگ  دـیدپان  رظن  زا  ات  تفر  هرخالاب  نیمآ ،

يدروخرب زا  مدش  تفگش  رد  یلو  دناسرن ، ینایز  امشب  هک  مدیـسرت  یلیخ  نم  تشاد  يراک  هچ  ریـش  نیا  اقآ  مدرکـضرع : هدناسر  ماماب 
زین نم  دوش و  صالخ  هک  منک  اعد  شیارب  درکیم  اضاقت  هدش  راوشد  نم  رسمه  رب  نامیاز  هک  درکیم  تیاکش  وا  دومرف : دیتشاد . وا  اب  هک 

دنوادـخ تنایعیـش  هداوناخ و  وت و  رب  زگره  ادـخ  ناـما  رد  ورب  تفگ : ریـش  مداد  عـالطا  واـب  تسا  رن  شاهچب  هک  داـتفا  ملدـب  مدرک  اـعد 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رـس  تشپ  سرخا  مدینـش  تفگ : لالحلا  رمع  نب  دمحا  جیارخ : نیمآ . متفگ : نم  دنکن  طلـسم  ار  ياهدنرد 

هک دیشکن  یلوط  متسشن  وا  هار  رس  رب  مشکب  ار  وا  دوریم  دجسمب  یتقو  متفرگ  میمصت  دوخ  اب  مدیرخ و  دراک  کی  تفگیم . اوران  نانخس 
زا تسد  مراد  تندرگ  رب  هک  یقحب  ارت  مهدیم  دنگوس  دوب : هتشون  همان  نآ  رد  دیسر ، میارب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  فرط  زا  ياهمان 

یـسوم نب  لیعامـسا  جـیارخ : تفر . ایند  زا  هک  تشذـگن  رتشیب  زور  دـنچ  تسا  یفاک  ادـخ  دـنکیم  عفد  ار  وا  ّرـش  دـنوادخ  رادرب  سرخا 
دنتسب و ار  اهلمحم  داد  تکرح  روتـسد  میدمآ  دورف  ءارما  ياهرـصق  زا  یکی  رد  میتفر  هرمع  يارب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  ام  تفگ :
: تفگ لیعامسا  دینک . زاب  ار  اهراب  دومرف : داتسیا  برد  ولج  هدمآ  نوریب  دوب  یقاطا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندش . راوس  اهنز  زا  یـضعب 

نآ يور  رب  هک  ام  رتش  مدـید  مدوخ  نم  دـیزو  یهایـس  داـب  دـناباوخیم . ار  اهریـش  هک  دزویم  یهایـس  داـب  نونکا  دومرف : دـینیبیم ؟ يزیچ 
نم تفگ : نیطقی  نب  یلع  جیارخ : داتفا . نیمز  رب  ولهپب  کقاطا  نامه  اب  درک  تکرح  ياج  زا  مدـشیم  راوس  دـمحا  مردارب  اب  دوب  یکقاطا 
نآ زا  دندروآ  مور  هاشداپ  فرط  زا   52 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  یئاهشکشیپ  هک  مدوب  دیـشرلا  نوراه  دزن 

ار هبج  نامه  نم  دیـشخب  نمب  ماهتخود  هبج  نآـب  مشچ  نم  دـید  مدوب ، هدـیدن  ار  نآ  ریظن  هک  دوب  تفاـبالط  یهایـس  ياـبید  يهبج  هلمج 
متشگرب لزنمب  مدوب  هدروخ  نوراه  اب  راهن  هک  زور  کی  تشذگ . نایرج  نیا  زا  هام  هن  بیرق  مداتسرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  يارب 

: تفگ داد . دوب  هدشن  کشخ  شرهم  زونه  هک  ياهمان  اب  دوب  ياهچراپ  نآ  نورد  هک  ياهلوح  دـمآ  ولج  تفرگیم  ار  میاهـسابل  هک  یمالغ 
: هتشون تسا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  همان  مدید  مدوشگ  ار  همان  دمآ . یتقو  یهدیم  تیاقآ  هب  ار  اهنیا  تفگ : دروآ . يدرم  نونکا  مه 
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صوصخم مداخ  ناهگان  متخانـش . تسا  هبج  ناـمه  مدـید  مدز  ـالاب  ار  هلوح  هشوگ  اـت  مداتـسرف . تیارب  يراد  هبج  نآ  هب  جاـیتحا  نونکا 
، متفر هدش  راوس  منادـیمن . تفگ  هدـش ؟ ربخ  هچ  متفگ : دـهاوخیم . ارت  نینمؤملا  ریما  هک  ایب  يروف  تفگ : دـش . دراو  هزاجا  نودـب  نوراه 

نینمؤملا ریما  فاطلا  تبهوم و  متفگ : يدرک ؟ هچ  مدیـشخب  هک  ياهبج  نآ  تفگ : دراد  روضح  زین  عیزب  نب  رمع  مدـید  مدـش  دراو  یتقو 
ماگنه منکب  دیتساوخیم  هچ  متفگ : فابالط . یمور  هایـس  يابید  هبج  نآ  تفگ : هبج ؟ مادک  دیئامرفب  هریغ  هبج و  زا  دوب  دایز  نمب  تبـسن 

یهاگن مشوپب . ات  مدوب  هتـساوخ  ار  نآ  موش  صخرم  امـش  تمدـخ  زا  هک  نونکا  مه  مناوخیم . نآ  اب  زاـمن  تعکر  دـنچ  مشوپیم و  زاـمن 
دعب تفگ : داتفا  هبجب  شمشچ  هک  نیمه  دروآ . ار  هبج  مداتسرف  ار  دوخ  مداخ  دنک . رضاح  ار  نآ  يروف  وگب  تفگ : هدومن  عیزب  نب  رمعب 

: تفگ نیطقی  نب  یلع  مدروآ . هناخب  هبج  اب  دـنهدب  هزیاج  نمب  مهرد  رازه  هاجنپ  داد  روتـسد  درک  لوبق  يزیچ  یلع  هراب  رد  دـیابن  نیا  زا 
یسیع ج 3 ص 45 - همغلا - فشک  جیارخ و  دروآرد . وگغورد  درک و  هایـسور  ار  وا  دنوادخ  هَّلل  دمحلا  هک  دوب  میومع  رـسپ  نیچنخس 

میمصت دعب  مدرک  تماقا  اجنآ  رد  یتدم   53 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هکمب  متفر  لاس  کی  تفگ : ینئادم 
رد ياهناخ  مدـش  هنیدـم  دراو  دوش . مبیـصن  يرتشیب  باوث  ات  منیزگ  تماـقا  زین  هنیدـم  رد  ماهتـشاد  فقوت  هکم  رد  هک  ردـق  نیمه  متفرگ 
زور کی  هنیدم . رد  دمآ  يدایز  ناراب  مدیسریم . مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  اقآ  تمدخ  بترم  متفرگ ، رذ  ابا  هناخ  يولهپ  یلصم  فرط 

کیلع دومرف : میوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  مدـش  دراو  هک  نیمه  دـیرابیم  ناراـب  تدـشب  منکـضرع ، یمالـس  هک  متفر  باـنج  نآ  تمدـخ 
مامت متفرگ  رگراک  رفن  دنچ  هدش  بارخ  هناخ  مدید  متشگرب  یتقو  هدش  بارخ  تیاهبابسا  يور  هناخ  هک  هناخب  درگرب  یـسیع ، مالـسلا 

زا يزیچ  رگا  دوـمرف : مدیـسر  شتمدـخ  مالـس  يارب  هـک  حبــص  ادرف  لطــس . کـی  زج  دـشن  مـگ  يزیچ  دـندروآ  نوریب  ار  میاهبابــسا 
، هدشن مگ  يزیچ  متفرگیم  وضو  نآ  اب  هک  لطس  کی  زج  مدرکضرع : دهدب . وتب  ار  نآ  ضوع  دنوادخ  مینک ، اعد  هدش  مگ  تیاهبابـسا 

وگب سرپب  لزنم  بحاص  زینک  زا  ياهدرک  شومارف  ار  لطـس  وت  منکیم  ناـمگ  دومرف : هدومن  دـنلب  رـس  سپـس  تخادـنا  ریزب  رـس  ياهظحل 
حارتسم رد  ار  لطـس  نم  متفگ : لزنم  بحاص  زینکب  متـشگرب  یتقو  دروآ . دـهاوخ  راذـگب ، شیاـج  رـس  ياهتـشادرب  حارتسم  زا  ار  لـطس 

هیلع رفعج  نب  یسوم  تمدخ  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  جیارخ : دروآ . ار  لطس  مریگب ، وضو  مهاوخیم  شیاج  رس  راذگب  مدرک  شومارف 
دیسرپ لاح  وا  زا  تمحرم  فطل و  لامک  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تسشن ، هدرک  مالـس  دش  دراو  بدنج  مانب  ير  لها  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا 

اقآ تفگ : تردارب . تبیصم  رد  دهد  ریخ  يازج  وتب  ادخ  دومرف : دناسر ، امشب  مالس  دوب  بوخ  درکـضرع : درک . هچ  تردارب  دومرف : دعب 
واب داد و  شنزب  لوپ  يرادقم  دش  توف  همان  زا  دعب  زور  ود  وا  مسق  ادخب  دومرف : دوب . تمالس  دیـسر و  هفوک  زا  شاهمان  شیپ  زور  هدزیس 

مظاک یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ریز  تسشنیم  هک  ياهناخ  نامه  رد  هدب  واب  دمآ  یتقو  دیایب ، مردارب  ات  دشاب  وت  دزن  لام  نیا  تفگ :
ار تناما  عضو  نیا  اب  نادرگب  دوخ  اب  جاودزاب  راودـیما  ار  وا  نک  راتفر  یناـبرهمب  وا  اـب  یتشگرب  یتقو  هدرک  نیمز   54 ص : مالسلا ، هیلع 

میالوم هچ  ره  تفگ : مدید  ار  وا  ماما  توف  زا  دعب  دوب  هفایق  شوخ  راوگرزب و  يدرم  بدـنج  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  داد . دـهاوخ  وتب 
زا یکی  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  جـیارخ - مردارب . توف  همان و  هراب  رد  مه  لاـم و  دروم  رد  مه  تفگ  تسار  ادـخب  دوب  حیحـص  دومرف 

يرگید نز  هارمهب  هک  داتفا  ابیز  ینزب  ممـشچ  ناـهگان  مدـش  جراـخ  هناـخ  زا  يزور  متفگ : دوب  قیفر  نم  اـب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ناتـسود 
یـشاب هتـشادن  نز  هک  یتروـص  رد  یلو  هن ، يراد  نز  رگا  تفگ : مریگب ؟ هرهب  وـت  زا  مناوـتب  تسا  نـکمم  مـتفگ  مـتفر ، وا  یپ  زا  تـسا .
مدروآ نوریب  ار  دوخ  شفک  کی  هک  نیمه  مدش  دراو  لزنم  بردب  مدیـسر  ات  دـمآ  نم  هارمهب  مرادـن . نز  هن  متفگ : يربب ، ارم  یناوتیم 

زیچ هچ  متفگ : تسا . رفعج  نب  یـسوم  مالغ  قفوم  مدید  مدرک  زاب  هک  ار  رد  دـندیبوک . ار  لزنم  برد  هک  دوب  میاپ  رد  رگید  شفک  زونه 
واب هدش  هناخ  لخاد  ینک . یکیدزن  وا  اب  ادابم  نک  شنوریب  يروف  هناخب  ياهدرب  هک  ار  ینز  نیا  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ : تسا ،

ادخب متسب ، ار  رد  دنبب  ار  رد  تفگ  هداتسیا  هناخ  رد  قفوم  مدید  دش ، جراخ  دیـشوپ و  شفک  نز  ورب . شوپب و  ار  دوخ  ياهشفک  متفگ :
رگم يدمآ  دوز  ردق  نیا  ارچ  تفگ : واب  دـمآ  رورـش  راکبان و  يدرم  مدرکیم  هاگن  مدادـیم و  شوگ  رد  تشپ  نم  دیـشکن و  یلوط  مسق 

تاجن بوخ  تفگ : درک  نوریب  ارم  وا  دـنک  نوریب  ارم  داد  روتـسد  واب  دـمآ  رگوداج  نآ  فرط  زا  یکیپ  تفگ : یئاـین . نوریب  متفگن  نم 
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نینچ ادابم  دومرف : مدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  بش  دـنریگب . نم  زا  مراد  هک  یلام  رادـقم  دنتـشاد  میمـصت  اهنآ  مدـیمهف  ار  وا  داد 
نک رکـش  ار  ادخ  دننک  شجراخ  وت  لزنم  زا  دنیایب  ات  دـندوب  هداتـسرف  ار  نز  نیا  اهنآ  دوب  یتنعل  هیما  ینب  هداوناخ  زا  نز  نآ  ینکب  يراک 
ماما ترـضح  یناگدـنز  تسا  يراخب  بویا  وبا  مالغ  شردـپ  هک  نک  جاودزا  ینالف  رتخد  اـب  دومرف : درک . عفر  وت  رـس  زا  ار  ّرـش  نیا  هک 
هزمح یبا  نب  یلع  جـیارخ : دوب . روط  نامه  مدرک  جاودزا  وا  اـب  تسا  وت  ترخآ  اـیند و  عفنب  نز  نآ   55 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 

نم نک  ضرع  اقآب  متفگ : دوب  هناخ  برد  اقآ  مالغ  بتعم  متشگرب  داتسرف  يراک  لابندب  ارم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ :
نز نیا  یپ  زا  ماهدـمآ ، نم  دـهد  ربخ  میاقآب  هک  دوبن  بتعم  رگا  متفگ  درک  روبع  اـجنآ  زا  ینز  عقوم  نیمه  رد  دـش  دراو  بتعم  ماهدـمآ .

تسد دوب  یکشت  ریز  هک  دوب  هتسشن  زامن  شرف  يور  مدیـسر ، ماما  تمدخ  وش . لخاد  تفگ : دمآ . بتعم  متفرگیم . هرهب  وا  زا  متفریم و 
يهدـنب تفگ  دـهاوخ  تسا  یفالع  ناکد  ولج  ناسرب  نز  نآب  ار  تدوخ  ورب  دومرف  داد . نمب  هدروآ  نوریب  لوپ  ياهسیک  کـشت  ریز  درب 

یمق راـکب  جـیارخ : مدـش . رتـسبمه  وا  اـب  هدرب  ار  نز  نآ  متفر و  یلب . دومرف  ماهتـشاذگ ؟ رظتنم  ار  وا  نم  متفگ  یتشاذـگ  رظتنم  ارم  ادـخ 
جراخ هکم  زا  مدرم  ات  متـسه  اـج  نیمه  متفگ  دوخ  اـب  مدـش  هکم  دراو  دـش  مگ  ملوپ  هک  دوب  رخآ  هبترم  متفر  جـحب  هبترم  لـهچ  تفگ :

ار هفوکب  نتـشگرب  جرخ  منکیم و  راک  هرخالاب  مسریم  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  تمدخ  ربمغیپ و  ترایز  يارب  موریم  هنیدمب  مهنم  دـنوش 
عمج اجنآ  اـهرگراک  هک  یلـصم  رد  مدـمآ  دـعب  متفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ربق  تراـیزب  مدـش  هنیدـم  دراو  میاـمنیم . هیهت 

ار رفن  دنچ  مداتسیا  اهنآ  اب  مهنم  دنتفرگ  ار  شفارطا  اهرگراک  دمآ  یـصخش  عقوم  نیا  رد  مداتـسیا . منک  ادیپ  يراک  هکنیا  دیماب  دندشیم ،
هفوـک لـها  تفگ : منکیم . راـک  تیارب  يربـب  راـک  يارب  مه  ارم  ینادـب  حالـص  رگا  متـسه  بیرغ  يدرم  متفگ : هتفر  وا  سپ  زا  نم  درب .
مدرک راک  اجنآ  رد  زور  دـنچ  دـندوب  نامتخاس  لوغـشم  هزاـت  هک  یگرزب  هناـخب  درب  ار  اـم  متفر  وا  اـب  میورب . تفگ  يرآ ، متفگ : یتسه .
مدوخ مشکب و  راک  اهنیا  زا  ات  هدب  رارق  هلمع  رـس  ارم  متفگ  راک  بحاص  لیکوب  دندرکیمن  راک  اههلمع  دـندادیم  لوپ  زور  کی  ياهتفه 

، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مدیـشکیم . اهنآ  زا  مه  راک  مدرکیم و  راک  شاب  هلمع  رـس  وت  تفگ : منک . راک  اهنآ  اب 
راّکب دومرف  هدرک ، دنلب  نم  فرطب  رـس  دیآیم  هک  داتفا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اقآب  ممـشچ  مدوب . نابدرن  يور  زور  کی   56 ص :
متفرگ میمصت  تفر  نیب  زا  نم  یجرخ  مامت  متفگ : ینکیم  راک  هچ  اجنیا  دیـسرپ  درب  ياهشوگب  ارم  مدش  نیئاپ  نیئاپ . ایب  ياهدمآ  ام  شیپ 

رفن دنچ  دمآ  امش  لیکو  هک  مدوب  هداتسیا  اجنآ  منک  ادیپ  يراک  ات  یلـصم  رد  متفر  مدمآ  هنیدمب  دعب  دنوریم  مدرم  یتقو  ات  مشاب  هکم  رد 
هناخ رد  رب  دـمآ و  ماـما  دـندادیم  لوپ  هک  دوب  يزور  ناـمه  ادرف  نک . راـک  ار  زورما  دومرف  دـهدب . راـک  مهنمب  مدرک  تساوخرد  درب  ار 

ایب دومرف  دـنتفر  همه  ات  شاب  درکیم  هراشا  تسد  اب  دـشیم  کیدزن  نمب  هچ  ره  دادـیم  ار  اهنآ  لوپ  دزیم  ادـص  یکی  یکی  لیکو  تسـشن 
، ینکیم تکرح  ادرف  دومرف  هفوک . ات  تسا  وت  رفـس  جرخ  نیا  دومرف  داد  نمب  دوب  رانید  هدزناـپ  يوتحم  هک  ياهسیک  مدـش  کـیدزن  ولج ،

ترـضح تفگ  دمآ  یکیپ  هک  تشذگن  يزیچ  تفر  مالّـسلا  هیلع  ماما  متـشادن  ار  بانج  نآ  ندرک  در  تردـق  بوخ  رایـسب  مدرکـضرع 
تسا یلزنم   ) دیف ات  نک  تکرح  نونکا  مه  دومرف  بانج  نآ  تمدخ  متفر  ادرف  نم . شیپ  ایب  تکرح  زا  لبق  ادرف  دومرف  رفعج  نب  یـسوم 

رد ار  همان  نیا  دنتـسه . هفوک  مزاع  هک  دید  یهاوخ  ار  یهورگ  يدیـسر  هک  دیفب  درک  یهاوخن  دروخرب  یـسک  اب  هکم ) هفوک و  هار  طسو 
فرطب ادرف  دندوب  هدامآ  یهورگ  مدیـسر  هک  اجنآب  مدیدن  ار  رفن  کی  دیف  ات  هار  نیب  رد  مدرک  تکرح  یهدیم . هزمح  یبا  نب  یلعب  هفوک 

حبص ادرف  مباوخب  مورب  هناخب  بشما  متفگ : دوخ  اب  مدیدرگ  هفوک  دراو  هنابش  مدش  هناور  اهنآ  اب  مدیرخ و  رتش  کی  دننک ، تکرح  هفوک 
نیا رد  زامن  زا  سپ  حبـص  ادرف  هدرب . دزد  لبق  زور  دنچ  ار  مناکد  دـنتفگ  مدـش  لزنم  دراو  یتقو  مناسریم  هزمح  یبا  نب  یلعب  ار  ماما  همان 

ار هناخ  برد  هاـگان  منکب . هچ   57 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دندرب  متـشاد  ناکد  رد  هچ  ره  هک  مدوب  رکف 
رایـسب متفگ : ار . میالوم  همان  هدب  راکب  تفگ  هدرک ، مالـس  متفرگ  لغب  رد  ار  وا  دوب  هزمح  یبا  نب  یلع  مدرک  زاب  ار  برد  یتقو  دندیبوک 

يور دیـسوب  تفرگ و  مدرپس  واـب  ار  هماـن  يدـش . دراو  بشید  منادـیم  هدـب  تفگ : مسرب  امـش  تمدـخ  هک  مدوب  مزاـع  نونکا  مه  بوخ 
ترایزب هک  یقایتشا  لامک  تهجب  تفگ : يدیـس ) یلا  اقوش  لاـق :  ) ینکیم هیرگ  ارچ  متفگ  درک . هیرگب  عورـش  هتـشاذگ  دوخ  ياهمـشچ 
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ادـخ تفگ : یلب . متفگ : دـناهدرب . یتشاد  هچ  ره  تفگ : یلب ، متفگ  هدز  دزد  ار  تناکد  راکب  تفگ : دـناوخ  دوشگ و  ار  همان  مراد . میاقآ 
یتقو مهدب  وتب  رانید  لهچ  هدیسر ، وتب  هک  ینایز  لداعم  هداد  روتـسد  نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  وت  نم و  يالوم  هدناسر ، تیارب 
رانید لهچ  هک  دناهدیدزد  وا  زا  هچنآ  لداعم  راکب  هب  دوب  هتـشون  نآ  رد  دوشگ  ار  همان  دشیم  رانید  لهچ  دندوب  هدرب  هچنآ  مدرک  یـسررب 

ناتسود نسح  نب  دّمحم  فسوی و  وبا  درک  ینادنز  ار  رفعج  نب  یـسوم  دیـشرلا  نوراه  یتقو  تفگ : رامع  نب  قاحـسا  جیارخ : هدب . تسا 
رفعج نب  یـسوم  اب  ام  ای  تسین  تروص  ود  یکی  زا  جراخ  تفگ  يرگیدب  اهنآ  زا  یکی  دندش . نادنز  دراو  اقآ  نآ  ندید  يارب  هفینح  وبا 
مورب مهاوخیم  هدش  مامت  نم  کیـشک  تفگ : هدش  دراو  دوب  نابنادـنز  هک  يدرم  عقوم  نیا  رد  میتسه . مه  هیبش  میـشابن  نینچ  رگا  میربارب 

وبا هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفر  هک  نابنادنز  مهاوخیمن . يزیچ  هن ، دومرف : مروایب . ناتیارب  دـعب  تبون  رد  هک  دـیئامرفب  دـیهاوخیم  يزیچ  رگا 
بـشما هکنیا  اب  دهد  ماجنا  نتـشگرب  رد  هک  منک  هعجارم  واب  ار  دوخ  راک  دراد  اضاقت  درم  نیا  تسا  زیگناتفگـش  ردـقچ  دومرف : فسوی 

بیغ زا  ربخ  نونکا  وا  اما  میـسرپب  بحتـسم  بجاو و  زا  میدـمآ  اـم  تفگ : يرگیدـب  یکی  دـندرک  تکرح  ياـج  زا  ود  نآ  درم . دـهاوخ 
رد ار  بش  نآ  دـهد . عالطا  ادرف  دوشیم و  یهتنم  اجکب  بشما  درم  نآ  راک  دریگب  ربخ  ات  دـندرک  نابنادـنز  هارمهب  ار  رفن  کـی  دـهدیم .

يراز هیرگ و  يادص  دید  حبـص   58 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دیباوخ . دوب  وا  هناخ  کیدزن  هک  يدجـسم 
. تشادن يرامیب  هقباس  هکنیا  اب  تفر  ایند  زا  بشید  دـنتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  دـندمآ  تفر و  رد  نابنادـنز  هناخ  رد  مدرم  دـیآیم و 

مارح لالح و  زا  هک  مینادیم  ام  دنتفگ : دندیسر  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تمدخ  تفگ ، اهنآب  ار  نایرج  دّمحم  فسوی و  وبا  شیپ  تفر 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  يرد  نامه  زا  دومرف : دریمیم  بشما  نابنادنز  نیا  هک  يدیمهف  اجک  زا  اما  يراد  عالطا  الماک  نید 
رفعج نب  یسوم  تمدخ  رد  ریـصب  ابا  تفگ : رامع  نب  قاحـسا  جیارخ - دندش . ناریح  ود  ره  باوج  نیا  زا  تخومآ . بلاط  یبا  نب  یلعب 

نب یلع  دمآ . دورف  هیبلعث ) هصقاو و  نیب  هکم  هار  رد  یلزنم  هک   ) هلابز کیدزن  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفریم  هنیدم  فرطب  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع 
ریصب وبا  روضح  رد  اهشرافس  نیا  نک ، نانچ  نینچ و  میدیسر  هفوکب  یتقو  دومرف : واب  تساوخ  دوب  ریـصب  وبا  درگاش  هک  ار  ینئاطب  هزمح 
متسه وا  باحصا  ءزج  هک  تسا  یتدم  درم  نیا  راک  زا  منکیم  بجعت  تفگیم : دوخ  اب  دش  جراخ  اج  نآ  زا  هدش  نیگمشخ  ریصب  وبا  دوب .

نآ زا  منکیم  رافغتـسا  تفگ : تساوخ  ار  هزمح  یبا  نب  یلع  دش  ضیرم  ریـصب  وبا  ادرف  دـنکیم . نم  نامالغ  زا  یکیب  ار  دوخ  ياهـشرافس 
متفر ایند  زا  نم  یتقو  دیـسر . مهاوخن  هفوکب  مریمیم و  نم  تسنادـیم  وا  مدـش  نامگ  دـب  مدومن و  دوخ  يـالومب  عجار  لد  رد  هک  یلاـیخ 
رفعج نب  یـسوم  زا  ياهمان  تفگ : دیؤم  نب  یلع  جیارخ : تفر . ایند  زا  هلابز  رد  ریـصب  وبا  نک  مادـقا  اهراک  نالف  رد  نک و  نانچ  نینچ و 

تردـق یتقو  متـشادیم  ناهنپ  مدرکیم و  هیقت  دـیاب  نامز  نآ  هک  یئاهزیچ  زا  يدوب  هدرک  لاؤس  نومـضم : نیدـب  دـمآ  میارب  مالّـسلا  هیلع 
حالـص نینچ  دـیدرگ  جراخ  یغای  ناتـسرپایند  تسد  زا  دنـسپان  يایند  دـش و  میظع  ناطلـس  یئاورنامرف  کیدزن  تفای و  نایاپ  نارگمتس 

زا رگم  راد  ناهنپ  میوگیم  وتب  هچنآ  دنوش  ینادرگرـس  راچد  فیعـض  نایعیـش  ادابم  مهد  حیـضوت  تیارب  يدوب  هدرک  لاؤس  هچنآ  منادـیم 
یناگدـنز ياشفا  راهظا  اـب  اـی  ینکن  مهارف  يراـتفرگ  ربمغیپ  يایـصوا  يارب  هک  شاـب  بظاوم  سرتب  ادـخ  زا  دنتـسه  هتـسیاش  هک  یناـسک 

هَّللا ءاش  نا  زگره  يوشب  اـهنآ  يارب  یتحاراـن  ببـس  ینک  ناـهنپ  تسا  رارق  هک  یبلطم   59 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 
هن متحاران و  دمآ  شیپ  نیا  زا  هن  تفر  مهاوخ  ایند  زا  نم  بش  دنچ  نیمه  رد  هک  تسنیا  مراپسیم  وتب  هک  يّرـس  لوا  ینکیمن  يراک  نینچ 

هیلع ماما  اهزور  نامه  رد  هرخالاب  دوب  هدومرف  يرگید  رایـسب  بلاطم  مراد و  ادخ  یمتح  ردـق  اضق و  ریدـقت و  رد  يدـیدرت  هن  نامیـشپ و 
ارت رگمتس  نوراه  حلاص ! دومرف : مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  تفگ : يربط  دقاو  نب  حلاص  جیارخ - تفر . ایند  زا  مالّسلا 

وگب نک  اعد  روط  نیا  يدش  نادـنز  دراو  یتقو  درک  دـهاوخ  ینادـنز  ارت  مسانـشیمن  ار  وا  وگب  دـنکیم  وجتـسج  نم  زا  تساوخ  دـهاوخ 
ارم نوراه  تفگ : حلاص  مالّـسلا .) هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يا  ینعی   ) ادخ هزاجاب  امن  جراخ  يروآ  نوریب  نادنز  زا  یهاوخیم  هک  ار  یـسک 
ریما اـی  وـت  مسانـشیمن  ار  رفعج  نب  یـسوم  نم  متفگ  هدوـب . وـت  شیپ  وا  ماهدینـش  دـش  هچ  رفعج  نب  یـسوم  تـفگ  تساوـخ  ناتـسربط  زا 

رد همه  ناینادـنز  مدوب  هتـسشن  بش  کی  مسق  ادـخب  دـننک . ینادـنز  ارم  داد  روتـسد  يراد . عالطا  شناکم  زا  یـسانشیم و  رتهب  نینمؤملا 
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: دومرف يرآ  متفگ : يداتفا ؟ اجنیا  دومرف : نم  ياقآ  یلب  مدرکـضرع : حلاص  دومرف : داتفا  رفعج  نب  یـسومب  ممـشچ  ناهگان  دندوب  باوخ 
هانپ اجکب  رگمتـس  نیا  تسد  زا  اقآ  مدرکـضرع : هار  نیب  رد  مدـش  جراخ  هدرک  تکرح  ياج  زا  اـیب ، نم  رـس  تشپ  زا  میورب  نک  تکرح 

شدای درکن و  وجتسج  نم  زا  رگید  ناتـسربطب  متـشگرب  تفگ : حلاص  دسریمن . وتب  شتـسد  زگره  وا  تدوخ  رهـش  نامهب  ورب  دومرف  مربب 
شناتـسود زا  یکیب  رفعج  نب  یـسوم  مدینـش  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  روصنم  نب  قاحـسا  جیارخ - هدرک . ینادـنز  ارم  هک  دـماین 

راک ره  تفگ : هدومن  هجوت  نمب  دنادیم !! مه  ار  شناتـسود  گرم  صخـش  نیا  متفگ : دوخ  اب  لد  رد  نم  دهدیم  عالطا  ار  شگرم  خیرات 
یناگدـنز دریمیم  وت  زا  دـعب  هام  کی  مه  تردارب  یتسین  هدـنز  رگید  لاس  ود  زا  شیب  تسا  مامت  لاح  رد  زین  وت  رمع  هک  نکب  تسا  مزال 

محرت نانمشد و  شنزرس  دروم  دنوشیم و  قرفتم  هدنکارپ و  امش  هداوناخ  مامت  نینچمه   60 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
هک دشن  مامت  لاس  ود  میامنیم . رافغتـسا  مدرکیم  لایخ  لد  رد  هچنآ  زا  متفگ : يدرکیمن ؟ تلد  رد  ار  لایخ  نیمه  دنریگیم ، رارق  ناتـسود 

جاتحم هک  يروطب  دندش  هدنکارپ  ریقف و  دندنامیقاب  هک  یئاهنآ  دنتفر  ایند  زا  شاهداوناخ  مامت  هام و  کی  زا  سپ  زین  شردارب  درم  روصنم 
میارب دومرف : ءالع  نب  نیسح  هب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  دومرف : اضر  ترـضح  تفگ : حضاو  جیارخ : دندش . هقدص  کمکب و 

دراد بیع  کی  اما  تسا ، هبون  نازینک  نیرتهب  زا  هک  مسانـشیم  ار  یئابیز  زینک  ادخب  تفگ : نیـسح  نک . يرادیرخ  هبون  یلاها  زا  يزینک 
مالّـسلا هیلع  ماما  ار . وا  نابز  امـش  هن  دمهفیم و  ار  امـش  نابز  وا  هن  تفگ : بیع !؟ هچ  دومرف : مدیرخیم . ار  زینک  نامه  امـش  يارب  هن  رگ  و 

وا زا  شدوخ  نابز  اـب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدروآ  ار  زینک  یتقو  تفگ : نیـسح  نک . يرادـیرخ  ار  وا  ورب  دومرف : هدومن  یمـسبت 
حیحـص تفگ : دوبن ؟ هبیبح  البق  وت  مسا  یتشاد . يرگید  مسا  یلو  یتسه  سنوم  وت  ادـخب  دومرف : هسنوم . تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ :
رتعاجش رتدنمتواخس و  وا  زا  یسک  نم  يهداوناخ  نایم  رد  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  يدنزرف  وا  زا  يدوزب  الع  یبا  رسپ  دومرف : هاگنآ  تسا .

مدوب ینم  رد  نم  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  میهاربا . دومرف : ار . وا  مسانشب  نم  ات  يراذگیم  هچ  ار  شمسا  اقآ  درکضرع : تسین . رتدباع  و 
مدیسر بانج  نآ  تمدخ  « 1  » نم شیپ  ایب  هیبلعث  رد  هک  داتسرف  نم  شیپ  ار  یسک  تشاد  فیرشت  اجنآ  زین  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

رد ای  اجنیا  رد  تماقا  يرادـیم ، تسود  رتشیب  ار  مادـک  داهنـشیپ  ود  نیا  زا  دومرف : شمداـخ . نارمع  اـب  دـندوب  شهارمهب  زین  شاهداوناـخ 
یناگدنز هکم . رد  شدوخ  هناخ  رد  داتسرف  ارم  دعب  تسا . رتهب  وت  يارب  هکم  دومرف : یشاب . هتـشاد  تسود  امـش  ار  مادک  ره  متفگ : هکم ؟

ِداْولِاب َکَّنِإ  َکـْیَْلعَن  ْعَلْخاَـف  دومرف : مدیـسر  باـنج  نآ  تمدـخ  برغم  زاـمن  زا  دـعب   61 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح 
، ندرک تبحصب  میتسشن  دنتشادرب ، ار  هرفس  میدروخ ، مه  اب  دندروآ  اولح  دش  هدرتسگ  هرفـس  متـسشن ، هدروآ  رد  ياپ  زا  شفک  ِسَّدَقُْملا 

هدرک رادـیب  ارم  دـعب  دـش  غراف  بش  زامن  زا  ماـما  اـت  مدـیباوخ  نم  مزیخرب . بش  زاـمن  يارب  نم  اـت  باوخب  ورب  دومرف : تفرگ ، ارم  ترچ 
یلع دومرف : مدـناوخ . مه  ار  حبـص  زاـمن  مدرک  ماـمت  ار  بش  زاـمن  یتقو  رـصتخم . یلو  ناوخب  بش  زاـمن  ریگب  وضو  نک  تکرح  دومرف :

تواخـس و زا  تیارب  هک  يرـسپ  نامه  اجنآ  رد  دنونـشب . ار  شیادـص  مدرم  ادابم  هیبلعث  هب  مدرب  ار  وا  داد  تسد  واب  نامیاز  تلاـح  مزینک 
هک روط  نامه  مسق  ادخب  دش  گرزب  رـسپ  نآ  ات  مدوب  هدنز  نم  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  دـش . دـلوتم  مدرک  تبحـص  شتعاجـش  مرک و 

نادنزرف ریاس  زا  اضر  ترضح  ریغ  شروظنم  تسین  وا  زا  رتعاجش  رتدنمتواخس و  نم  هداوناخ  نایم  رد  دومرف : هکنیا  حیضوت : دوب . دومرف ،
دندوب هدـیرخ  شیارب  هک  یـشبح  مـالغ  رفن  یـس  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  جـیارخ : دوـبن .

نآ دوخ  داد  ار  وا  باوج  هجهل  نامه  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  درک ، تبحـص  دوخ  يردام  نابز  اـب  دوب  اـبیز  هک  ناـمالغ  نآ  زا  یکی  دـندمآ .
وت رایتخا  رد  لوپ  يرادـقم  نم  دومرف : واب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـمهفیمن . ار  اـهنآ  ناـبز  دـندرکیم  لاـیخ  دـندرک  بجعت  نارگید  مـالغ و 
نیا درکیم  تبحـص  ام  دوخ  زا  رتهب  ام  نابزب  اقآ  نیا  دنتفگیم : رگیدکیب  دندش  جراخ  شتمدـخ  زا  هدـب . مهرد  یـس  مادـک  رهب  مراذـگیم 

نابزب اهنیا  اب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : اهنآ  ندـش  جراخ  زا  سپ  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  هتـشاد . ینازرا  امب  ادـخ  هک  تسا  یتمعن 
ناتسود متفگ : واب  یلب  دومرف : یتشاذگ ؟ وا  رایتخا  رد  ار  لوپ  هک  يدیشخب  يزایتما  مالغ  نآب  متفگ : یلب . دومرف : يدرک  تبحص  یـشبح 

وا تسا  اهنآ  هاشداپ  رسپ  دوب و  رتدراو  همه  زا  درک  تبحص  وا  یتقو  نوچ  دهدب  مهرد  یس  مادک  رهب  هام  ره  رد  دنک و  تحیصن  ار  دوخ 
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بجعت مرظنب  دومرف : تسا  یتسرد  مالغ  وا  اهنیا  مامت  اب  دـنریگب  وا  زا  دنتـشاد  جاـیتحا  هچ  ره  مدرک  شرافـس  مداد و  رارق  اـهنیا  سیئر  ار 
: دومرف مسق . ادخب  يرآ  متفگ : مدرک . تبحص  یـشبح  نابزب  هکنیا  زا   62 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  يدرک 

یـسونایقا زا  ياهدـنرپ  کی  هک  دوب  نیا  لثم  يدینـش  هچنآ  تسا ، رتبیجع  یلیخ  یلیخ  تسا  ناـهنپ  وت  رب  نم  راـک  زا  هچنآ  نکن  بجعت 
هک تسا  ینارکیب  يایرد  نوچ  زین  ماما  دوشیم ؟ هتـساک  ایرد  زا  درادیمرب  هدنرپ  هک  بآ  هرطق  نآ  ایآ  درادرب  دوخ  راقنم  اب  بآ  ياهرطق 
نب قاحـسا  تفگ : اضر  ترـضح  مالغ  ردب  جیارخ : تسا . رتشیب  ایرد  زا  وا  زیگناتفگـش  ياهراک  تسین و  ریذپنایاپ  وا  عالطا  تردق و 
درک تبحـص  ياهجهل  اب  دش و  دراو  تساوخ  دورو  هزاجا  یناسارخ  يدرم  عقوم  نیا  رد  تسـشن . هدیـسر  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  رامع 

دش مامت  اهنآ  تبحص  ات  داد  ار  شباوج  شدوخ  نابز  نامه  اب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناگدنرپ . يادص  هیبش  مدوب  هدینـشن  زگره  هک 
- تسا نیچ  مدرم  زا  یهورگ  نابز  نیا  دومرف : مدوب ، هدینـشن  ار  ینابز  نینچ  نونکاـت  نم  اـقآ  مدرکـضرع : تفر . هدرک  تکرح  ياـج  زا 

نابز ماـما  میوگیم  وتب  رتزیگناتفگـش  نیا  زا  دومرف : تسا . بجعت  ياـج  متفگ : مدرک  تبحـص  شدوخ  ناـبزب  هک  يدرک  بجعت  دومرف :
هزمح یبا  نـب  یلع  ص 201 - جـیارخ - تسین . هدیـشوپ  يزیچ  ماما  رب  دـنادیم  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  ار  حور  بحاص  دوجوم  ره  هدـنرپ و 

زا يدرمب  میدرک  دروخرب  هار  نیب  رد  نابایب  فرطب  میدش  جراخ  هنیدـم  زا  تفرگ  ارم  تسد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يزور  تفگ :
مالّـسلا هیلع  ماما  دوب  هتخیر  نیمز  يور  زین  شیاهراب  تشاد  رارق  هدرم  غالا  کی  شلباقم  رد  درکیم  هیرگ  هتـسشن  هار  رـس  برغم  یلاـها 

. منکب هچ  مریحتم  نونکا  دـنتفر  اهنآ  مدـنام  نم  درم  مغالا  لحم  نیا  رد  میدوب  هکم  مزاع  مناقیفر  ناتـسود و  اـب  تفگ : هدـش . هچ  دومرف :
نم اب  هک  دینکیمن  محر  نمب  اقآ  تفگ : دـشاب . هدرمن  دـیاش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  منک ، لمح  نآ  اب  ار  دوخ  راب  هک  مرادـن  ياهلیـسو 

. دـینکیم هرخـسم  ارم  هک  تسین  یفاک  مراد  هک  يراتفرگ  نیا  اقآ  درکـضرع : یبرغم  مراد . یبوخ  ياعد  کی  نم  دومرف : دـینکیم . یخوش 
تکرح تاملکب  شیاهبل  تفر  غالا  کـیدزن   63 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ياـقآ دومرف : دومن . تکرح  ياـج  زا  ملاـس  حیحـص و  غـالا  دز  وا  رب  یئادـص  تشادرب  دوب  نیمز  يور  هک  یبوچ  مدینـشن . نم  هک  دوـمن 
کی تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  میتشاذگ . ار  وا  میتفر و  ام  ناسرب  تناتـسودب  ار  دوخ  دوز  تشاد ؟ دوجو  مه  ياهرخـسم  اجنیا  رد  یبرغم 

يداش و زا  هدیسوب  ار  متسد  دمآ و  نم  شیپ  هدیود  دید  ارم  هک  نیمه  داتفا  یبرغم  درم  نآب  ممـشچ  هک  مدوب  مزمز  هاچ  رـس  هکم  رد  زور 
لها دناسر  میارب  تشاذـگ و  تنم  ادـخ  هک  درم  نآ  مدـیمهفن  تسا  ملاس  حیحـص و  مسق  ادـخب  تفگ : هروطچ  تغالا  لاح  متفگ  رورس 

یناوتیمن هک  یسرپیم  یسک  زا  يراد  راک  هچ  رگید  يدیسر  دوخ  دوصقمب  هک  وت  متفگ  دومن ، هدنز  ارم  غالا  هک  دمآ  اجک  زا  دوب و  اجک 
اهنآ هک  یسابع  هفیلخ  يدهم  نارومأم  زا  یهورگ  اب  دمآ  هلابزب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : یلابز  دلاخ  وبا  جیارخ : یـسانشب . ار  وا 
دلاخ وبا  دومرف : متـسه . هدرـسفا  دید  درک  هاگن  مرخب  یئاهزیچ  شیارب  داد  روتـسد  نمب  دـنروایب . ار  رفعج  نب  یـسوم  دوب  هدرک  رومأم  ار 
نمب وا  زا  شابن  تحاران  دومرف : تسین . واـب  یناـنیمطا  رگمتـس و  نیا  شیپ  دـنربیم  ارت  منیبیم  هک  نیمه  يارب  متفگ  یتسه  هدرـسفا  ارچ 

بورغ ات  اما  هار  رـس  رب  متفر  دیـسر  زور  نآ  ات  مدرکیم  يرامـشزور  هتـسویپ  هار  رـس  رد  شاـب  نم  رظتنم  زور  نـالف  رد  دـسریمن ، يرازآ 
راوس مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مدید  دش  کیدزن  یتقو  دیآیم  هک  داتفا  یصخشب  ممشچ  هاگان  مداتفا ، کشب  مدیدن  ار  یـسک  باتفآ 

ارم رگید  راب  کی  دومرف  هدـش  ادـیپ  میارب  کش  يرادـقم  اقآ  مدرک : ضرع  ینک  کش  ادابم  دومرف : هدومن  نمب  یهاـگن  تسا  يرطاـق  رب 
یسوم ترضحب  تفگ : حیجن  نب  دلاخ  جیارخ - دش . دوب ، هتفگ  هک  روط  نامه  مرادن ، یصالخ  اهنآ  تسد  زا  مدرگیمن و  رب  رگید  دنربیم 

نیا دش . تحار  دومرف  تسا  بوخ  دـیئامرفب  یئاعد  رگا  تسا  ضیرم  یلیخ  لضفم  دـنیوگیم  دـناهدمآ  هفوک  زا  ناتـسود  متفگ  رفعج  نب 
عفان نب  نایب  بوشآ : رهش  بقانم   64 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوب . وا  گرم  زا  سپ  زور  هس  ماما  شیامرف 
بانج نآ  تمدـخ  هک  نیمه  متفر  رفعج  نب  یـسوم  ترایز  يارب  مدوخ  متـشاذگ . هکم  رد  هداوناخ  ناـنز و  اـب  ار  مردـپ  تفگ : یـسیلفت 

راک درگرب و  يروف  تفر  ایند  زا  نونکا  مه  تردپ  توف  هراب  رد  دهدب  رجا  ارت  ادخ  دشاب  لوبق  تجح  دومرف : منک  مالس  متساوخ  مدیسر 
نم يرادن ؟ نامیا  عفان  رـسپ  دومرف : تشادن . یتحاران  چیه  مردپ  مدـمآ  یتقو  مدـنام  ریحتم  فرح  نیا  زا  نم  هد  بیترت  ار  وا  نفک  نفد و 
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ات ماما  شیپ  متفر  تفگ : عفان  نبا  تفر . ایند  زا  تردپ  دنتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  دننزیم  دوخ  تروص  رـس و  رب  اهنز  مدید  متـشگرب 
( نک میـسقت  هثرو  نیب  و   ) روآ نوریب  هدرک  ناـهنپ  هچ  ره  دوـمرف  و  منک ، هچ  هداد  ناـشن  نمب  هدرک و  یفخم  مردـپ  هـک  ار  یتورث  مسرپـب 
هیقاب و يهملک  هَّللا و  بنج  نم  اریز  یئاـمنب ) يرکف  نینچ  ینک و  بجعت  دـیابن   ) يدرک رکف  ناـنچ  نینچ و  لد  رد  رگا  عفاـن  رـسپ  دومرف :
هک دـنتفگ  ینالوط  ربخ  کی  نمـض  رد  نارگید  دـشار و  رـسپ  یلع  وبا  ص 409 - ج 3  بوشآ - رهـش  بقانم  متـسه . وا  يهغلاـب  تجح 

رازه هاجنپ  رانید و  رازه  یس  دورب . هنیدمب  هک  دندومن  باختنا  ار  يروباشین  یلع  نب  دّمحم  دندرک و  عامتجا  روباشین  نایعیـش  زا  یهورگ 
دوب و هتفاب  هتشر و  شدوخ  هک  یمـشیربا  ياهچراپ  هکت  اب  مهرد  کی  يروباشین  هطیطـش  دنتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هچراپ  يرادقم  مهرد و 

یئاههقرو « 1  » مدرک جـک  ار  وا  مهرد  قحلا ) نم  ییحتـسی  ـال  هَّللا  ّنإ   ) درادـن مرـش  قح  زا  ادـخ  تفگ : دروآ  تشاد  شزرا  مهرد  راـهچ 
باوج ات  دوب  دیفـس  هحفـص  نیئاپ  دندوب و  هتـشون  ار  هلأسم  هحفـص  رـس  دوب  هلأسم  کی  مادک  ره  رد  هک  ددـع  داتفه  دودـح  رد  دـندروآ 

کی دنتفگ : دندز ، رهم  کی  یخن  ره  يور  متـسب  خـن  هس  ذـغاک  ود  ره  يور  مدـیچیپ و  مهب  ار  اهذـغاک  نآ  ات  ود  ات  ود  نم  دوش  هتـشون 
ددع جنپ  هدروخن  مهب  نآ  رهم  تسا و  ملاس  اهتکاپ  يدید  رگا  ینکیم  تفایرد  ار  اهنآ  باوج  حبـص  يراذـگیم و  ماما  رایتخا  رد  بش 

باوج اهرهم  ندز   65 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مهب - اههمان و  ندرک  زاب  نودب  هک  یتروص  رد  نک  زاب  ار 
هناخ دراو  هنیدم  رد  یلع  نب  دّمحم  نادرگرب . ار  اهلوپ  دوبن  نانچ  رگا  راپسب  واب  ار  اهلوپ  تسا  ماما  صخـش  نآ  نکن  زاب  ار  هیقب  دوب  هداد 

: تفگ مماماب  نک  یئامنهار  ارم  ایادخ  تفگیم : هدمآ ، نوریب  نادرگرس  یلو  دومن  شیامزآ  ار  وا  دش  قداص  ترضح  رسپ  حطفا  هَّللا  دبع 
مشچ درب  رفعج  نب  یـسوم  هناخب  ارم  ینکیم  وجتـسج  هک  یـسک  شیپ  میورب  ایب  تفگ  یمالغ  مدوب  هداتـسیا  نادرگرـس  هک  نیب  نامه  رد 

ولج هزمح  وبا  رگم  میادـخ  یلو  تجح و  نم  نم ، شیپ  ایب  يدرب  يراصن  دوهیب و  هانپ  ارچ  يدـش و  دـیماان  ارچ  دومرف : داتفا  نمب  هک  ماما 
هک هطیطـش  مهردکی  اب  ار  لئاسم  نآ  ماهداد . ياهدروآ  هارمه  هک  ار  یلئاسم  مامت  باوج  زورید  نم  درکن  یفرعم  وتب  ارم  مدج  دجـسم  رد 

هچراپ انمض  روایب  تسا  يروزاوب  قلعتم  دراد و  مهرد  دص  راهچ  هک  ياهسیک  رد  یتشاذگ  وت  هک  تسا  گناد  ود  مهرد و  کی  نآ  نزو 
ره دیرپ  مرس  زا  لقع  ماما  راتفگ  زا  تفگ : یلع  نب  دّمحم  هدب . نمب  هتشاذگ و  یخلب  ردارب  ود  نآ  يدنبهتسب  رد  هک  ار  هطیطش  یمـشیربا 

( قحلا نم  ییحتسی  هَّللا ال  نا  : ) دومرف نمب  تشادرب  ار  وا  هچراپ  هطیطش و  مهرد  کی  متشاذگ  شلباقم  رد  مدروآ و  دوب  هداد  روتـسد  هچ 
هیدـه واب  دوخ  نفک  زا  مه  ياهچراپ  دوب . مهرد  لهچ  هدـب  واب  ار  لوپ  هسیک  نیا  ناـسرب و  هطیطـشب  ارم  مالـس  درادـن ، مرـش  قح  زا  ادـخ 

. هدش هتفاب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مرتخد  همیلح  مرهاوخ  تسدب  تسا و  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هیرق  ادیـص  هد  هبنپ  زا  هک  منکیم 
تـسا مهرد  راهچ  تسیب و  هک  هیقب  دـنکیم و  جرخ  ار  مهرد  هدزناش  هک  تسا  هدـنز  زور  هدزون  روباـشینب  وت  ندـش  دراو  زا  سپ  وگب  واـب 

وت حالـصب  اریز  نک  ناهنپ  يدـید  ارم  یتقو  دـناوخ  مهاوخ  زامن  وا  رب  مدوخ  نادنمتـسمب  کـمک  يرورـض و  جراـخم  يارب  درادـیم  هگن 
یئایب نم  شیپ  هکنیا  زا  لبق  نیبب  نک  زاب  ار  اـههمان  نیا  رهم  نمـض  رد  نادرگرب ، نآ  ناـبحاصب  ياهدروآ  هک  یلاوما  اـهلوپ و  هیقب  تسا ،

مالّسلا هیلع  ماما  تسا  هتشون  مدید  مدوشگ  هتشادرب  اهنآ  نایم  زا  ذغاک  کی  تسا . ملاس  مدید  اهتکاپ  هب  مدرک  هاگن  هن  ای  ماهداد  باوج 
میدـق زا  هک  يزینک  مالغ و  ره  هدرک  رذـن  هک  يدرم  هراـب  رد   66 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دیامرفیم  هچ 

دیاب هدوب  نآ  کلام  هام  شـش  زا  شیب  هک  ياهدـنب  ره  دوب : نینچ  ماما  طخ  اب  باوج  هک  دراد  يدایز  ياههدـنب  درم  نآ  دـنک . دازآ  دراد 
هک تسا  یـسک  یمیدـق  ریغ  هزات و  و  « 1  » ُهانْرَّدَـق َرَمَْقلا  َو  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  نآرق  هیآ  باوج  نیا  یتسرد  رب  لیلد  دـنک  دازآ 

قافنا ار  يدایز  لام  هدروخ  مسق  هک  یسک  هراب  رد  دیامرفیم  هچ  مالّسلا  هیلع  ماما  دوب : هتـشون  مدرک  زاب  ار  مود  رهم  دشاب  رتمک  هام  شش 
تسا رادرتش  رگا  دهدب  هقدص  دنفـسوگ  دیاب 84  تسا  راددنفـسوگ  رگا  هک  دوب  ماما  طخب  نآ  ریز  رد  باوج  دهدب ؟ دـیاب  ردـقچ  دـنک 

ُهَّللا ُمُکَرَصَن  ْدََقل  دیامرفیم : هک  تسا  نآرق  هیآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  دهدیم . هرقن  مهرد  دراد 84  هرقن  لوپ  رگا  دهدیم  رتش  روط 84  نامه 
هتشون متـشادرب  ار  موس  رهم  دوب . دروم  مدرمـش 84  هیآ  نیا  لوزن  زا  لـبق  هدومن  يراـی  ار  ربمغیپ  دـنوادخ  هک  يدراوم  ٍةَرِیثَک » َنِطاوَم  ِیف 
باوج ماما  طخ  اب  هدـیدزد  ار  شنفک  هدومن و  ادـج  ار  تیم  رـس  هتفاکـش و  ار  ياهدرم  ربق  هک  یـصخش  هراب  رد  دـیامرفیم  هچ  ماـما  دوب :
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رس نوچ  دهدب  رانید  دص  دیاب  هدوب و  ناهنپ  یفخم و  هک  یلحم  زا  نفک  ندیدزد  هطساوب  درک  عطق  ار  قراس  تسد  دیاب  دوب : هدش  هتشون 
رارق راـنید  تسیب  هفطن  رد  دوـش  هدـیمد  نآ  رد  حور  هکنیا  زا  لـبق  مینادـیم  رداـم  محر  رد  نینج  نوـچ  ار  وا  اـم  اریز  هدرک  ادـج  ار  تیم 

رادیاپ هطیطـش  طقف  دناهدش  بهذم  یحطف  همه  هدـنادرگرب  ار  ناشلاوما  هک  یئاهنآ  دـید  دیـسر  ناسارخب  یتقو  هلأسم ...  رخآ  ات  میاهداد 
مالّـسلا هیلع  ماما  درم  هطیطـش  یتقو  دنام . هدنز  دوب  هدومرف  هک  زور  هدزون  نامه  داد  ار  نفک  هچراپ  اهلوپ و  دناسر و  ار  ماما  مالـس  هدنام 

دومرف یلع  نب  دمحمب  تفرگ . ار  نابایب  هار  هدش  رتش  راوس  دش  غراف  هک  هطیطـش  زامن  زیهجت و  راک  زا  دیـسر . هار  زا  دوب  يرتش  راوس  هک 
هک اج  ره  رد  دـنوش  رـضاح  امـش  يهزانج  رب  هک  تسا  مزال  ناـمز  ره  رد  ناـماما  ریاـس  نم و  رب  وگب  ناـسرب و  ارم  مالـس  دوخ  ناتـسودب 

: تفگ هزمح  یبا  نب  یلع  دینادب . ار  شیوخ  ردق  دیزیهرپب و  ادـخ  زا  دیـشاب   67 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
يزیچ هکنیا  زا  لبق  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  نم  دندرم  مدرم  زا  یهورگ  دمآ و  دیدش  ياهقعاص  هکم  رد  لاس  کی 

امـش مدرکـضرع : تسا  هدرم  هک  دـننک  نیقی  ات  دـنراد  هگن  زور  هس  ار  هدز  هقعاـص  هدـش و  قرغ  صخـش  تسا  مزـال  یلع  دومرف : مسرپب 
یلع دندرم . ربق  رد  اهنآ  هک  دناهدرک  نفد  هدنز  ار  يدایز  دادعت  دومرف : یلب  دومرف  دناهدرک  روگب  هدنز  ار  یهورگ  هک  یئامرفب  یهاوخیم 

تخورفیم سنج  لوپ  کی  لوپ  کـی  دوب و  وا  ولج  قبط  هک  يدرم  شیپ  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ارم  تفگ : هزمح  یبا  نب 
هک ار  لوپ  تسا . یفاک  ارت  گرم  عقوم  ات  نک  هدافتـسا  لوپ  نیمه  زا  دیوگیم  رفعج  نب  یـسوم  وگب  هدـب  واب  ار  مهرد  هدـجیه  نیا  دومرف 

هدرک هدامآ  تیارب  ادـخ  هچنآ  متفگ  مونـشیم . ار  گرم  ربخ  منکن  هیرگ  ارچ  تفگ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  متفگ  درک  هیرگب  عورـش  مداد  واب 
نب یـسوم  میاـقآ  مسق  ادـخب  تفگ : هزمح . یبا  نب  یلع  متفگ : یتسه ؟ هک  وت  تفگ : دـعب  درک  توکـس  تسا  وت  یلعف  یگدـنز  زا  رتـهب 

ره متفگ . دوب  ضیرم  متفرگ  ربخ  وا  زا  تشذـگ  زورهنابـش  تسیب  متـسرفیم . تیارب  هزمح  یبا  نب  یلع  طسوت  ار  دوخ  ماغیپ  دومرف : رفعج 
ار هناخ  نیا  هدب  رهوش  نیدتم  يدرمب  ار  مرتخد  متفر  ایند  زا  یتقو  تفگ : منکیم . ءارجا  ارت  تیـصو  مدوخ  لام  زا  نم  نکب  يراد  تیـصو 

شرتخد توف ، زا  سپ  هد . ماجنا  تدوخ  ارم  زامن  نفد و  لسغ و  راک  راذگب و  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رایتخا  رد  ار  نآ  لوپ  شورفب 
هدوـمن كاـپ  ار  لوـپ  نآ  مدرک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میدـقت  ار  لوـپ  متخورف  ار  وا  هناـخ  مدروآرد و  نمؤـم  يدرم  جاودزاـب  ار 

زا يدرم  شیپ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ارم  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  هدب . شرتخدـب  ربب  دومرف  داد  نمب  ار  هیقب  تشادرب و  ار  شتاکز 
مهدب ار  شباوج  ات  زور  نالف  تفگ  دناوخ  مداد  واب  ار  ماما  همان  تسا . هتسشن  دجسم  تسار  فرط  رد  وا  دومرف : داتـسرف  هفینح  ینب  هلیبق 

تـشذگ هام  کی  داد   68 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ار  همان  باوج  متفر  دوب  هداد  هدـعو  هک  يزور  نامه 
: دومرف مداد  ار  اههمان  باوج  مدیسر و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  متفر  هک  مب دعب  لاس  تفر  ایند  زا  دنتفگ  مریگب . ربخ  وا  زا  متفر 

یفوقرقع بیعـش  تفر . متـسد  زا  باوث  نیا  متفگ  يدـشن ؟ رـضاح  وا  يهزاـنج  رد  ارچ  یلع  دوـمرف  هدوـمن  نمب  ور  دـنک . شتمحر  ادـخ 
ایوج ماما  زا  تفگ : كرابم  ياهمان ، اب  مداد  واب  رانید  تسیود  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شیپ  مداتـسرف  ار  كرابم  دوخ  مالغ  تفگ :

هک وت  متفگ : دز  ادص  ارم  یـصخش  هاگان  منکیم  یط  ار  هنیدم  هکم و  هلـصاف  منکیم و  تکرح  هنابـش  متفگ : تسا  هتفر  هکمب  دنتفگ  مدش 
مدمآ و دورف  لمحم  زا  روایب . میارب  ینم  رد  ياهدروآ  هک  یلوپ  هدـب و  ار  همان  هدومرف  اقآ  نآ  رفعج  نب  یـسوم  مالغ  بتعم  تفگ : یتسه 
زا يرادـقم  متخیر  نیمز  يور  شلباقم  ار  اهرانید  مدیـسر و  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  ینم  رد  مدومن . تکرح  ینم  فرطب  مداد ، ار  همان 
اج ره  زا  دـیوگیم  رفعج  نبا  یـسوم  وـگب  بیعـشب  هدـب  ار  اـهرانید  نیا  دوـمرف  دز . راـنک  تـسد  اـب  ار  رادـقم  کـی  درک و  ادـج  ار  اـهنآ 

اهرانید نیا  نایرج  متفگ  بیعش  شیپ  متفر  مدش  صخرم  ماما  تمدخ  زا  دنکیم . ادیپ  جایتحا  نآب  شبحاص  راذگب  اج  نامهب  ياهتـشادرب 
یناهنپ مرخب  ار  سک  نالف  نیمز  مهاوخیم  تفگ : دادن  وا  یلو  منک  لیمکت  ار  ملوپ  ات  متـساوخ  رانید  هاجنپ  همطاف  زا  نم  تفگ : دوب ؟ هچ 
یسوم ترضح  تفگ : یلابز  دلاخ  وبا  دوب . رانید  هاجنپ  دیشک  ار  اهرانید  تساوخ و  وزارت  دعب  مدرکن  وا  فرحب  یهجوت  متشادرب و  وا  زا 

: دومرف میزورفایب . شتآ  هک  میتشادن  مزیه  يرادقم  رب  تردق  ام  دوب  یتخس  لاس  دش  ام  لزنم  دراو  يدرـس  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 
ار تیوربور  هار  نیمه  تسین  روط  نیا  هن  دومرف : دوشیمن  ادیپ  بوچ  کی  اج  نیا  اقآ  متفگ : میزورفایب  ات  نک  هیهت  مزیه  يرادقم  دلاخ  ابا 
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یبرع درمب  متفر  تمـس  نآب  مدـش  مغالا  راوس  نزن . هناچ  دایز  رخب  وزا  دراد  دوخ  اب  مزیه  راب  ود  هک  دـید  یهاوخ  ار  یبرع  درم  ورب  ریگب 
69 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دنتخورفا  شتآ  ار  زور  نآ  مدروآ  مدیرخ و  تشاد  مزیه  راب  ود  هک  مدروخرب 
رد میدرگیم  رب  ام  ات  نک  هاگن  ار  نامالغ  ياهنیلعن  اهشفک و  دلاخ  وبا  دومرف : دعب  دروخ  مدروآ  بانج  نآ  يارب  متـشاد  اذـغ  يرادـقم 

متفر مدش و  مغالا  راوس  زور  نامه  مدرک  تشاددای  ار  خیرات  نآ  تفگ : دلاخ  وبا  نک . حالصا  ار  اهنآ  میدرگیم  رب  زور  نالف  هام و  نالف 
! دـلاخ وبا  دـش  دـنلب  شیادـص  متفر  وا  بناجب  دـیآیم  يراوس  مدـید  هاگان  مدـمآ  دورف  تسا  رفاسم  ياـمنهار  هک  یلیم  کـیدزن  هار  رس 
هچ میدـمآ  دورف  اجنآ  ام  یتشاد  هک  ياهمیخ  ود  نآ  دـلاخ  وبا  دومرف  میدرک . افو  دوخ  هدـعوب  دومرف  موش . تیادـف  اقآ  یلب  مدرکـضرع :

اـهشفک و دومرف : میدـش  همیخ  ود  نآ  دراو  متفر  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  امـش . یئاریذـپ  يارب  ماهدرک  هداـمآ  موش  تیادـف  متفگ : دـش .
مدرکـضرع هاوخب . نم  زا  يراد  تجاح  ره  دلاخ  وبا  دومرف  مدروآ  ماما  تمدخ  مدرک  حالـصا  ار  اهنآ  متفگ : دـش  هچ  نامالغ  ياهنیلعن 

نالف يدومرف  یتساوخ و  مزیه  يدروآ و  فیرـشت  اجنیا  امـش  هک  زور  نآ  ات  مدوب  بهذم  يدیز  نم  دوخ ، عضو  زا  مهدـب  ربخ  امـشب  اقآ 
ۀیلهاج ۀتیم  تام  هماما  فرعی  تام ال  نم  دلاخ ، ابا  ای  : » لاقف هدرمش . مزال  ادخ  ار  امش  تعاطا  یتسه و  ماما  امـش  مدیمهف  مدرگیمرب  زور 

اب هدرم  تیلهاج  نامز  ياهرفاک  دننام  دسانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  دومرف  مالسالا .» یف  لمع  امب  بسوح  و 
دجـسم رد  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  تسا . ناناملـسم  لمع  دروم  مالـسا  رد  هک  یفئاظو  لامعاب و  عجار  دـننکیم  تساوخزاب  وا  زا  هکنیا 

ار همان  یتقو  دوب : هتشون  مدناوخ  ار  همان  دروآ  میارب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  رهمب  رس  ياهمان  لوصا  رفعج  وبا  مدوب  فکتعم  هفوک 
درب و دوخ  یتراجت  رابنا  لخاد  ار  همان  یلع  مهاوخب . وت  زا  ات  راد  هگن  تسا  هدز  رهم  گرزب  همان  لخاد  هک  ار  کچوک  همان  نآ  يدناوخ 

قودنص رد  تشاذگ  یطوق  کی  رد  ياهبعج   70 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  لخاد  دوب  لفق  هک  یقودنص  رد 
. دشیمن رابنا  لخاد  شدوخ  زج  یـسک  تشاذگیم  دوخ  رـس  ریز  باوخ  عقوم  رد  هشیمه  ار  اهنآ  ياهدـیلک  دومن و  لفق  ار  قاطا  هبعج و  و 

تمدخ درب . دوخ  اب  درک و  هیهت  دوب  هتساوخ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هچنآ  دش و  راپـسهر  هکم  بناجب  دیـسر  هک  جح  لامعا  ماگنه 
ياـج رد  ار  وا  هنوـگچ  هک  مدرک  ضرع  ار  ناـیرج  راد . هگن  ار  نآ  متفگ  هک  یکچوـک  يهماـن  نآ  دـش  هچ  دوـمرف  واـب  دیـسر  هـک  ماـما 
دروآ نوریب  ار  همان  دوخ  زامناج  ریز  زا  يرآ  مدرکضرع : یسانشیم ؟ ینیبب  ار  همان  نآ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ماهتـشاذگ  یظوفحم 

. متشاذگ ملغب  بیج  لخاد  رد  مدروآ و  هفوکب  دوخ  اب  ار  همان  تفگ : يوشیم . تحاران  تسا  هتشون  هچ  نآ  رد  ینادب  رگا  راد  هگن  دومرف 
دوخ ششوک  مامت  دنتفگ  نسح  دّمحم و  شرسپ  ود  وا  تشذگرد  زا  سپ  دوب  هزمح  یبا  نب  یلع  هارمهب  همان  نآ  یگدنز  تدم  مامت  رد 

. مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  تسدب  تسا  هدیـسر  همان  میدـیمهف  میدرک  مگ  ار  نآ  یلو  میدرکیم  فرـص  نآ  يرادـهگن  يارب  ار 
اجنآ رد  مدیدرگ  هیـسداق  دراو  مدش  جراخ  جـح  ماجنا  يارب  هن  لهچ و  دـص و  لاس  رد  تفگ : یخلب  قیقـش  ج 3 ص 4 - همغلا - فشک 
مشپ زا  ياهماج  دوخ  سابل  يالاب  هک  دوب  فیعض  مدید  ار  ینوگمدنگ  يابیز  ناوج  دنتـسه . جح  مزاع  هک  داتفا  يدایز  تیعمجب  ممـشچ 

هک تسا  اـهیفوص  زا  ناوج  نیا  متفگ  دوخ  اـب  دوب . هتـسشن  تیعمج  نیا  زا  يراـنک  نیلعن ، اـپ  رد  تشاد و  شودـب  یئادر  دوب و  هدیـشوپ 
: دومرف میایم  هک  داتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه  متفر  وا  کـیدزن  منکیم  شنزرـس  ار  وا  موریم  ادـخب  دـشاب  مدرم  رب  لـک  هار  رد  دـهاوخیم 

ربخ نم  لد  زا  دوب  یگرزب  راک  متفگ  دوخ  اب  داد . همادا  دوخ  هارب  تشاذـگاو و  ارم  « 1  » ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  قیقش !
یناگدـنز هچ  ره  تساوخ  مهاوخ  ترذـعم  شتمدـخ  زا  مناـسریم و  واـب  ار  دوخ  تسا  حـلاص  ياهدـنب  درم  نیا  تسنادـیم  ارم  مسا  داد و 

زامن لوغـشم  مدید  مدش  هک  هصقاو  دراو  دـش . بئاغ  مرظن  زا  مدیـسرن  واب  مدرک  هلجع   71 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
شزامن ات  مداتـسیا  مهاوخب  يدوب  لالح  وا  زا  مورب  تسا  نیمه  متفگ  تسا  يراج  شیاهمـشچ  زا  کشا  بارطـضا و  رد  شیاضعا  تسا 

«1  » يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  ناوخب : ار  هیآ  نیا  قیقـش ! دومرف  دید  ارم  هک  نیمه  متفر  وا  بناجب  دـش  مامت 
هلابز لزنمب  داد  ربخ  نم  لد  زا  هک  تسا  هبترم  نیمود  نیا  تسا  لادبا  زا  ناوج  نیا  متفگ  دوخ  اب  داد . همادا  دوخ  هارب  تشاذـگ و  ارم  زاب 

نامسآب رس  داتفا  هاچب  شتـسد  زا  هزوک  مدید  دشکب  بآ  هاچ  زا  دهاوخیم  دراد  ياهزوک  تسد  رد  هداتـسیا و  هاچ  رانک  مدید  مدیـسر  هک 
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نیا رد  نادرگرب  نمب  ار  نآ  مرادـن  هزوک  نیا  زج  ایادـخ  « 2  » اـماعطلا تدرا  اذا  یتوق  ءاـملا و  یلا  تئمظ  اذا  یبر  تنا  تفگ : هدرک  دـنلب 
بناجب دـعب  دـناوخ  زامن  تعکر  راهچ  تفرگ و  وضو  دروآ  نوریب  هدومن  بآ  رپ  ار  هزوک  درک و  زارد  تسد  دـمآ  ـالاب  بآ  مدـید  عقوم 

داد ارم  باوج  مدرک  مالـس  هتفر  ولج  دـیماشآ . داد و  ناکت  ار  نآ  تخیریم  هزوک  لـخاد  تسد  اـب  اـهگیر  نآ  زا  تفر و  گـیر  ياهتـشپ 
یناهنپ يرهاظ و  ياهتمعن  لومشم  هتـسویپ  قیقـش  دومرف  امرف . دنمهرهب  ارم  هدرک  تیانع  وتب  ادخ  هک  دوخ  ياذغ  يدایز  زا  مدرکـضرع 
رتذیذل تقو  نآ  ات  مسق  ادخب  تسا  ینیریش  قیوس  تبرـش  مدید ، مدیماشآ  داد  نم  تسدب  ار  هزوک  شاب . نامگ  شوخ  ادخب  میتسه  ادخ 

وا رگید  متشادن . بآب  جایتحا  اذغب و  اهتشا  زور  دنچ  ات  دش  فرطرب  نم  زا  یگنـشت  مه  مدش و  ریـس  مه  مدوب  هدروخن  نآ  زا  رتوبـشوخ  و 
هاگرحس ات  دزیریم  کشا  مامت  عوشخ  اب  تسا  زامن  لوغـشم  مدید  بش  همین  رد  هناخرادبآ  رانک  یهاگنابـش  مدش  هکم  لخاد  ات  مدیدن  ار 

ادخ حیبست  هب  عورش  تسشن و  زامن  يارب  دش  حبـص  ناذا   72 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  نیمه  داد  همادا 
متفر شیپ  زا  دش . جراخ  مارحلا  دجسم  زا  تشگ و  ادخ  هناخ  درگ  هبترم  تفه  دناوخ . ار  حبـص  زامن  هدرک  تکرح  ياج  زا  سپـس  دومن 
البق هچنآ  فالخ  رب  دناهتـسب  رمک  شتمدخ  رد  يدایز  ياهمالغ  دـناهتفرگ و  ار  شفارطا  نیجاتحم  نادنمتـسم و  مدـید  مدیـسر  واب  یتقو 
تفگ تسیک ؟ اقآ  نیا  متفگ  دوب  رتکیدزن  واب  هک  رفن  کیب  دندرکیم  مالـس  دندیـسریم  هک  مدرم  کیدزن  رود و  زا  مدوب  هدرک  هدـهاشم 

ياـهراک نـینچ  دـیاب  مـتفگ : تـسا . مالّـسلا  مـهیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـب  نیــسحلا  نـب  یلع  نـب  دّـمحم  نـب  رفعج  نـب  یــسوم  نـیا 
: میروآیم ار  نآ  زا  يرعش  دنچ  هک  دناهدورس  رعشب  ار  قیقش  نایرج  نیـشیپ  يارعـش  زا  یـضعب  دنزب  رـس  اقآ  نیا  نوچ  زا  يزیگناتفگش 

هدحو ارئاس  رمسا  مسجلا  لحان  نوللا  بحاش  اصخش  تنیاع  تججح  امل  لاق  رصبا  ناک  يذلا  ام  هنم و  نی  اع  ام  هنع و  یخلبلا  قیقش  لس 
یلقع هتیدانف و  هبرـشی  ءانالا و  یف  لمرلا  عضی  ربکالا  جـحلا  هنا  ردا  مل  سانلا و  لأـسی  هنا  تمهوت  رکفتا و  اـمئاد  تلز  اـمف  داز  هل  سیل  و 

زین همغلا  فشک  رد  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  اذه  لیق  اذه  کی  نم  جیجحلا  تلأسف  رکـس  اقیوس و  هتنیاعف  هنم  ینلوانف  ۀبرـش  ینقـسا  ریحم 
هک ماهدینش  قارع  ناگرزب  زا  یصخش  زا  تسا : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمظع  ماقم و  دهاش  هک  یگرزب  رایسب  نایرج  هک  دسیونیم :

نامز زا  رتشزرا  اب  تاـفو  زا  سپ  تمارک  روهظ  هک  تسین  یکـش  تاـفو  زا  دـعب  تسا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  یتبقنم  تمارک و 
هتشامگ ياهیحان  يرادناتسا  تمسب  ار  وا  هک  ماقم  بحاص  رایسب  تکلمم ، نایعا  زا  تشاد  ياهدنیامن  ءافلخ  زا  یکی  تفگ : تسا . تایح 

راـنک رد  وا  ماـقمب  مارتحا  رظن  زا  هفیلخ  تفر  اـیند  زا  درم  نآ  درکیم . تموکح  اـجنآ  رد  يریگتخـس  ماـمت و  تردـق  اـب  اهتدـم  هک  دوب 
نب یسوم  مرح  دومن . نفد  ار  درم  نآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  حیرـض   73 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

. دوبن راذگورف  مرح  يراکتمدخب  تبسن  تشاد و  دمآ  تفر و  مرح  رد  هتـسویپ  دوب  روهـشم  یئاسراپ  دهزب و  هک  تشاد  يراددیلک  رفعج 
تـسا روهلعـش  نآ  زا  شتآ  دش و  هدوشگ  وا  ربق  مدید  باوخ  رد  مدوب  هدیباوخ  مرح  رد  بش  رادناتـسا  نآ  نفد  زا  سپ  تفگ : راددـیلک 
هفیلخب ورب  دومرف : هدز  ادص  مساب  ارم  هداتـسیا  زین  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفرگ  ار  اج  همه  ناوختـسا  تشوگ و  نتخوس  يوب  دود و 

دوـخ رب  سرت  زا  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  دوـمرف . تشرد  ینخـس  رگمتـس و  نیا  ترواـجم  اـب  يدرزآ  ارم  درب ، زین  ار  وا  مسا  ینـالف  وـگب 
ار راددـیلک  دـمآ و  رفعج  نب  یـسوم  رهطم  مرحب  هفیلخ  بش  متـشاگن . هفیلخ  يارب  لـصفم  ار  ناـیرج  متـشون و  ياهماـن  يروف  مدـیزرلیم 

يرتسکاخ دنتفاکش  ار  ربق  یتقو  دننک  لقتنم  رگید  ياجب  ار  درم  نآ  هدرم  ات  دنفاکشب  ار  ربق  نآ  داد  روتسد  دندش  حیرـض  لخاد  تساوخ 
ترـضحب هک ، درک  لقن  یقر  دواد  زا  لضف  نب  دّمحم  تازجعملا  نویع  دوبن . هدرم  زا  يرثا  دندومن و  هدـهاشم  دوب  يزوسشتآ  هناشن  هک 

ای ینک  هدـهاشم  یلیام  دومرف : امرف . علطم  ارم  ربمایپ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانمـشد  زا  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص 
هتفر قالش  یپ  زا  بانج  نآ  روایب  ار  قالش  نامه  دومرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضحب  تسا . رتهب  ندید  متفگ  منک ؟ لقن  تیارب 

دش و هتفاکـش  دز  نیمزب  هک  قالـش  کی  هدـب  وا  ناشن  ار  ام  نینمؤملا و  ریما  نانمـشد  نزب و  نیمزب  ار  قالـش  یـسوم  مرـسپ  دومرف : دروآ 
يهمه دش  زاب  يرد  دروآ  دورف  گنـس  نآ  رب  ار  موس  قالـش  مدـید  هایـس  یگنـس  دز  ایردـب  ار  مود  قالـش  مدرک  هدـهاشم  هایـس  یئایرد 

کی رد  مادک  ره  یبآ  ياهمشچ  هایس و  ياهتروص  مامت  دندمآیمن  رد  شرامشب  ترثک  زا  دندوب  عمج  اجنآ  راهطا  همئا  یلع و  نانمـشد 
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دنتفگیم اهنآب  دیـشکیم  هنابز  اهنآ  تروصب  شتآ  نازورف  هلعـش  دّمحم ، ای  دندزیم  دایرف  دندوب  هدـش  هتـسب  نینهآ  ریجنز  رد  گنـس  فرط 
74 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـیراد . یطبر  وا  اب  امـش  هن  درادـن و  یطابترا  امـشب  دّـمحم  دـیئوگیم  غورد 

دیـسر ات  درب  مان  رخآ  ات  ار  اـهنآ  یکی  یکی  نیعل  نب  نیعل  كاـپان و  توغاـط و  تبج و  دومرف : دـننایک ؟ اـهنیا  موش  تیادـف  مدرکـضرع :
: حیضوت دیامن . دیدجت  اهنآ  رب  ار  دوخ  باذع  دنوادخ  هیما  ینب  مدرم و  ریاس  قرزا و  نارسپ  نازیگناهنتف و  هدعاس و  ینب  هفیقس  باحصاب 
رد دـشاب . وا  نارای  هیواعمب و  هراـشا  تسا  نکمم  تسا و  ناـیمور  قرزا  نارـسپ  دنـشاب و  ریبز  هحلط و  نازیگناهنتف  زا  روظنم  تسا  نکمم 
نب یلع  دسرب . نیطقی  نب  یلع  ریزو  روضح  هک  تساوخ  هزاجا  نابراس  میهاربا  تفگ : یفوص  یلع  نب  دّمحم  دـسیونیم : تازجعملا  نویع 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  ات  تساوخ  هزاجا  دش  هنیدـم  دراو  یتقو  تفر  هکمب  نیطقی  نب  یلع  لاس  نامه  رد  دادـن . هزاجا  واب  نیطقی 
عنام ارت  دومرف  دوب ؟ هچ  نم  هانگ  اقآ  درکضرع  درک  تاقالم  ار  رفعج  نب  یسوم  نیطقی  نب  یلع  مود  زور  دادن . هزاجا  الوم  دسرب ، مالّسلا 

: درکضرع ینک . یضار  ار  میهاربا  هکنیا  رگم  دریذپیمن  ارت  جح  یعـس و  زین  دنوادخ  يدش  نابراس  میهاربا  تردارب  عنام  هکنیا  يارب  مدش 
هکنیا نودـب  اهنت  بش  دومرف : تسا . هفوک  رد  وا  متـسه و  هنیدـم  رد  نم  تعاس  نیا  رد  منک ، تاـقالم  ار  میهاربا  مناوتیم  هنوگچ  نم  اـقآ 

نب یلع  يوشیم  بسا  نآ  راوس  درک ، یهاوخ  هدهاشم  گرب  نیز و  اب  یبسا  اجنآ  رد  يوریم  عیقب  بناجب  دشاب  وت  اب  تناهارمه  زا  یـسک 
نم تفگ : هدیبوک  ار  هناخ  برد  دش . هدایپ  نابراس  میهاربا  هناخ  برد  رانک  هک  دیشکن  یلوط  دش  بسا  نآ  رب  راوس  تفر  عیقب  هب  نیطقی 

یگرزب يراتفرگ  تفگ : یلع  دراد ، راکچ  نم  هناخ  برد  نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  دز : ادـص  هناـخ  نورد  زا  میهاربا  منیطقی . نب  یلع 
عانتما نم  نتفریذـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  تفگ : میهارباب  دـش  قاطا  لـخاد  دـنک  زاـب  ار  برد  هک  داد  مسق  ار  وا  مراد 

نب یلع  دشخبب . ارت  ادخ  تفگ : میهاربا  یـشخبب . ارم  وت  هکنیا  رگم  هدـیزرو   75 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
درک لوبق  داد  مسق  ار  وا  مود  هبترم  يارب  راک  نیا  زا  دیزرو  عانتما  میهاربا  یلو  دراذگب  وا  تروص  يور  مدق  هک  میهارباب  داد  مسق  نیطقی 

تکرح ياج  زا  شاب . دهاش  وت  ایادـخ  تفگیم : یلع  دوب  هتـشاذگ  نیطقی  نب  یلع  تروص  يور  ار  دوخ  ياپ  میهاربا  هک  یعقوم  نآ  رد 
مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تساوخ  دورو  هزاجا  دمآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هناخ  ردب  بش  نامه  رد  دـش و  بسا  راوس  هدرک 

يدرم مدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  تفگ : میهاربا  نب  رفعج  نب  بوقعی  ج 1 ص 478 - یفاک - تفریذپ . ار  وا  داد و  هزاجا 
هک تسا  لاس  یس  ماهتشاذگ  رس  تشپ  ار  یتقشم  رپ  رفس  رود و  هار  نم  تفگ : ینارصن  میدوب  ضیرع  رد  عقوم  نآ  ام  دش  دراو  ینارـصن 

یـصخش باوخ  رد  مسرب . اهنآ  نیرتاناد  ادخ و  قلخ  نیرتهب  تمدخ  دـیامن و  نایدا  نیرتهبب  یئامنهار  ارم  منکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا 
دوجو رتاـناد  نم  زا  یلو  متـسه ، دوخ  نید  رد  صخـش  نیرتدنمـشناد  نم  تفگ : متفر . وا  شیپ  قـشمد  يـالاب  رد  دـندرک  یفرعم  نمب  ار 

رفس راهچ  دواد و  ریمازم  لیجنا و  مامت  مرادن  كاب  رفس  جنر  زا  نم  دنک ، یئامنهار  صاخشا  نیرتدنمـشنادب  ارم  مدرک  اضاقت  وا  زا  دراد .
مامت زا  نم  تسا  تینارـصن  ملع  تروظنم  رگا  تفگ : مراد . ظفح  ار  نآ  مامت  هک  ماهدناوخ  ردق  نآ  ار  نآرق  رهاظ  ماهدناوخ و  ار  تاروت 
زورما هک  يرماـس  لیحارـش  رـسپ  یطاـب  هب  نک  هـعجارم  یهاوـخب  نادوـهی  مـلع  زا  هـک  یتروـص  رد  متـسه  نآ  هـب  رتدراو  مـجع  برع و 

ءایبنا رب  هچ  ره  دوه و  باتک  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  ملع  مالـسا و  مولع  زا  ینک  ادـیپ  عـالطا  یلیاـم  رگا  تسا . نادوهی  نیرتدنمـشناد 
صخـش نآ  دشاب ، هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  عالطا  نآ  زا  یـسک  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  یکین  ره  نونکا و  مه  هتـشذگ و  رد  هدش  لزان 

یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  نادنمدرخ  یئانیب  اهلد و  شمارآ  ببس  تسا ، شخبافش  یتحاران  ره  زا  تسا و  یلوهجم  ره  ياشگلکشم 
یتسناوتن هک  یتروص  رد  یتفایب  هارب  هدایپ  هچ  رگا  منکیم  یفرعم  تیارب  ار  وا  نم  تسا  قح  اـب  زارمه  تسا و   76 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 

اب یتـسناوتن  رگا  مه  روط  نیاـب  یـشکب  ار  دوخ  ینیـشنب و  نیمز  يور  دوـبن  ترودـقم  رگا  مه  راـک  نیا  یهد ، همادا  ناوـناز  اـب  يورب  هار 
ار برثی  متفگ : ورب ، برثی  بناجب  يروف  سپ  تفگ : مراد . ترفاسم  نیا  يارب  یلام  یندـب و  تردـق  نم  متفگ : يورب . وا  بناجب  تروص 

رـسپ منغ  ینب  زا  ینک  لاؤس  يدش  هنیدم  لخاد  یتقو  تشاد  تنوکـس  اجنآ  رد  یبرع  ربمایپ  هک  يرهـش  نامه  هنیدم  تفگ : مسانـشیمن .
زا هفیلخ  دریگیم  تخس  اهنآ  رب  یلاو  هک  ورب  تسینارصن  ياهتمالع  هناشن و  نامه  اب  دراد . تنوکس  دجـسم  نامه  رانک  وا  راجن  نب  کلام 
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رفعج نب  یـسوم  زا  وجتـسج  سپـس  تسا . نکاس  ریبز  عیقب  رد  وا  لوذبم  نب  ورمع  نارـسپ  زا  ینکیم  لاؤس  هاگنآ  تسا ، رتریگتخـس  وا 
تـسا وت  رفـس  زا  رتهاتوک  شرفـس  ورب  وا  یپ  زا  دوب  هتفر  ترفاسمب  رگا  دراد  روضح  رهـش  رد  ای  تسا  ترفاسم  تسا و  اجک  هک  یئامنیم 

زا هتسویپ  دیوگیم : وگب  هدناسر  امش  تمدخ  مالـس  رایـسب  هدومن و  امـش  تمدخ  یئامنهار  قشمد  هطوغ  نکاس  نارطم  ارم  نک  ضرع  واب 
. درک لقن  دوب  هداتسیا  تشاد و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هک  روط  نامه  ار  نایرج  نیا  مامت  دهد . ماجنا  امش  تسدب  ارم  مالـسا  مهاوخیم  ادخ 
( نداتفا كاخب   ) بدا ضرع  هزاجا  یلو  مهدـیم  نتـسشن  هزاجا  دومرف : منیـشنب ، منک و  بدا  ضرع  یهدـیم  هزاـجا  رگا  درکـضرع  هاـگنآ 

نیمه يارب  يرآ . دومرف : منک . تبحص  یهدیم  هزاجا  موش  تیادف  درک : ضرع  تشادرب ، رس  زا  ار  دوخ  هالک  مارتحاب  تسـشن و  مهدیمن 
یتروص رد  ندناسر  مالس  اما  دنک ، شتیاده  ادخ  رگا  داب  وا  رب  مالس  دومرف : یناسریمن . ای  یناسریم  متـسودب  مالـس  تفگ : ياهدمآ . راک 

رب هک  یباتک  زا  امرف  علطم  ارم  تفگ : سرپب  دومرف : منک . لاؤس  امـش  زا  دـیئامرفب  هزاجا  رگا  تفگ : ینارـصن  دـیآ . رد  ام  نیدـب  هک  تسا 
هدومرف هیآ  نیا  رد  هدومن و  فیـصوت  زیچ  هچب  ار  باتک  نآ  دنوادخ  سپـس  هدوشگ  نآب  نابز  هدـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 

اهِیف َنیِرِْذنُم ، اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَـکَرابُم  ٍۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا   77 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ِباتِْکلا  َو  مح  تسا :
هدـش عطق  رخآ ) لّوا د  م   ) نآ فورح  زا  یـضعب  هک  تسه  زین  دوه  باـتک  رد  مسا  نیا  تسا ، دّـمحم  مح  دومرف : ٍمیِکَح . ٍْرمَأ  ُّلُـک  ُقَْرُفی 

« ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  : » دـیامرفیم هکنیا  تسا ، اهیلع  هَّللا  تاولـص  همطاف  هکراـبم  هلیل  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیبم  باـتک 
نیلوا اـمن  فیـصوت  میارب  تفگ : ینارـصن  دنمـشناد . درم  دنمـشناد و  درم  دنمـشناد و  درم  دوـشیم ، جراـخ  يریثـک  ریخ  همطاـف  زا  ینعی 

یلو ینک  هابتـشا  وا  اـب  ار  يرگید  دوـش و  هابتـشا  ثعاـب  تسا  نکمم  فیـصوت  دوـمرف  ار  نادنمـشناد  نـیا  زا  صخـش  نـیرخآ  صخش و 
نیا دیـشاب  هدادـن  نآ  رد  يرییغت  رگا  هدـش  امـش  ياـهباتک  رد  وا  رکذ  دـیآیم  دوجوب  یـسک  هچ  صخـش  نیموس  لـسن  زا  هک  میوگیم :

ینادیم دوخ  امش  میامنیمن . بیذکت  ار  امـش  منکیمن و  ناهنپ  امـش  زا  ار  يزیچ  نم  تفگ : ینارـصن  تسا . امـش  ناگتـشذگراک  فیرحت 
ای دـنک و  روصت  ار  ماقم  نآ  دـناوتیمن  یـسک  هک  هداد  رارق  شیوخ  تیانع  لضف و  لومـشم  ارت  نانچ  دـنوادخ  غورد . ای  میوگیم  تسار 

مالّـسلا هیلع  ماما  مداد . حیـضوت  البق  هچنانچ  تسا ، تقیقح  کی  میوگیم  هچنآ  نم  دـیامن ، بیذـکت  ای  دـیامن و  یفخم  ار  امـش  تلیـضف 
ردام مسا  منیبب  وگب  دننادیم . دندراو  ینامسآ  ياهباتکب  هک  یناسک  زا  یمک  هدع  زج  هک  مهدیم  حیضوت  ار  يزیچ  تیارب  نونکا  دومرف :

؟ زور تعاـس  هچ  رد  دـیئاز  ار  یـسیع  میرم  زور  مادـک  دوب و  زور  زا  یتعاـس  هچ  دـش  هدـیمد  وا  رد  میرم  زور  مادـک  رد  دوـب و  هچ  میرم 
نامه دوب  هعمج  رهظ  دـش  هلماح  میرم  هک  يزور  دوشیم ، هبیهو  یبرعب  هک  دوب  امرم  میرم  ردام  مان  دومرف : منادـیمن . درکـضرع  ینارـصن 
دّمحم ترضح  هتشاد و  گرزب  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنرادن  نآ  زا  رتگرزب  يدیع  ناناملـسم  دمآ  دورف  زور  نآ  رد  نیمالا  حور  هک  يزور 

راهچ دوب  هبنشهس  زور  دش  دلوتم  میرم  هک  يزور  تسا . هعمج  زور  نآ  دنهد  رارق  دوخ  دیع  ار  نآ  هداد  روتسد  هداد  تیمها  زور  نآب  زین 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  هن . درکضرع : یسانشیم ؟ دیئاز  نآ  رانک  ار  یـسیع  میرم  هک  يرهن  منیبب  وگب  هتـشذگ  زور  زا  مین  تعاس و 

امرخ و ياراد  اجنآ  هزادناب  اج  چـیه  تسا ، ناوارف  روگنا  امرخ و  تخرد  نآ  فارطا  هک  تسا  تارف  دومرف :  78 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
میرم ات  دروآ  درگ  ار  نارمع  هلیبق  درک و  عمج  ار  دوخ  ناراکمه  نادنزرف و  سودیق  دـش و  هتـسب  میرم  نابز  هک  يزور  اما  تسین . روگنا 

؟ ياهدـناوخ ار  نآ  هداد  حیـضوت  ام  يارب  میرک  نآرق  رد  وت و  يارب  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دـنداد  یئاهتبـسن  واـب  دـننک  هدـهاشم  ار 
ینارـصن درک . دـهاوخ  تتیادـه  ادـخ  هکنیا  رگم  يزیخیمنرب  دوخ  ياـج  زا  نوـنکا  دوـمرف : مدـناوخیم . ار  نآ  زورما  نیمه  يرآ  تفگ :

هیم یبرعب  تردام  مسا  اما  دوب  تردـپ  ردام  مسا  روقنع  هیلاقنع و  ینایرـسب  دومرف : تسیچ ؟ یبرع  ینایرـس و  نابزب  نم  رداـم  مسا  تفگ :
، يدومرف تسرد  حیحـص و  درکـضرع : تشادن . هدنب  حیـسم  ترـضح  اریز  دوشیم ، هَّللا  دـبع  یبرع  نابز  هک  حیـسملا  دـبع  تردـپ  مسا 
وا تفگ : ممانیم . نمحرلا  دـبع  سلجم  نیمه  رد  ار  وا  نم  هک  دوب  لیئربج  تگرزب  ردـپ  مسا  دوب ؟ هچ  مگرزب  ردـپ  مسا  دـیئامرفب  نونکا 

عالطا نودب  ار  وا  شلزنم  رد  دنتخیر و  وا  رـس  رب  نایهاپـس  زا  یهورگ  دندرک  دیهـش  ار  وا  يرآ . دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب .؟ ناملـسم 
: درکضرع دوب . بیلـصلا  دبع  وت  مسا  دومرف : دوب ؟ هچ  هینک  زا  شیپ  مدوخ  مسا  تفگ : دندوب . ماش  یلاها  زا  نایهاپـس  دندناسر  لتقب  یلبق 
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مدروآ و ناـمیا  گرزب  يادـخب  مهنم  تفگ : ینارـصن  مراذـگیم ، ماـن  هَّللا  دـبع  ارت  دومرف : دـیئامرفیم ؟ باـختنا  یماـن  هچ  میارب  نوـنکا 
هن دنیوگیم و  نایدوهی  هک  روط  نآ  هن  دندقتعم و  يراصن  هک  يروط  نآ  هن  تسا  اتمهیب  اتکی و  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  مهدیم  تداهش 

يارب بلطم  نیا  هداتـسرف ، تقیقحب  ار  وا  هک  تسا  ادخ  ربمایپ  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدـیم  یهاوگ  دنتـسه . دـقتعم  نیکرـشم  ریاس  هچنانچ 
یـسوم ماما  ترـضح  یناگدنز  هایـس  تسوپ و  خرـس  زا  نایناهج  مامت  رب  ار  وا  نآ  كرد  زا  دـنروک  نارگ  هدوهیب  تسا و  راکـشآ  شلها 

اما تسا  وا  عفنب  تفای  تیادـه  سک  ره  دـنوش  دـنمهرهب  دـنناوتیم  وا  نید  ياـیازم  زا  همه  هداتـسرف  تسوپ   79 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک 
هغلاب تمکح  هب  نابز  هتـشذگ  يایبنا  دوشگ و  وا  تمکحب  نابز  وا  ّیلو  هک  مهدیم  یهاوگ  دناهدیئارگ ؟ یهارمگب  دنروک و  نایارگلطاب 

هار رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتفرگ  هرانک  ناهارمگ  یهارمگ و  ناراکدب و  دـب و  راک  زا  دـندرک و  ادـخ  تعاطا  هار  رد  يراکمه  دـندوشگ و 
رما دـننکیم و  کین  راکب  بیغرت  هک  نید  نارای  دـنیادخ و  ناتـسود  اهنآ  تشاد  هگن  ار  ناـشیا  تیـصعم  زا  درک و  کـمک  دوخ  یگدـنب 
نیا رد  گرزب . يادـخب  مدروآ  نامیا  مدربن و  مان  هک  اهنآ  مدرب و  مان  هک  اـهنآ  مراد  ناـمیا  اـهنآ  گرزب  کـچوکب و  دـنیامنیم  فورعمب 

هقدـص ار  دوخ  لاـم  سک  هچب  دـیئامرفیم  دومرف : درک . هراـپ  دوب  ـالط  زا  تشاد و  ندرگ  رد  هک  ار  دوخ  بیلـص  راـنز و  درب  تسد  عـقوم 
وت نوچ  زین  وا  تسا  هبلعث  نب  سیق  هلیبـق  زا  وـت و  نادـنواشیوخ  زا  وا  هدوـب  شیک  مه  وـت  اـب  هک  تسا  یـصخش  اـجنیا  رد  دوـمرف : مهدـب .
نم مسق  ادـخب  درکـضرع : دورب . نیب  زا  مالـسا  رد  امـش  قح  مراذـگیمن  شاب  وا  هیاسمه  نک و  يربارب  وا  اب  تسا ، مالـسا  تمعن  بحاـص 

يربمایپ ادـخ و  هدـش  دازآ  وت  دومرف : تسا . نم  قح  زا  رتشیب  لاوما  نآ  رد  امـش  قح  مراد  رتش  رازه  هدام و  رن و  بسا  دصیـس  مدـنمتورث 
یسوم ترضح  ار  وا  هیرهم  هک  دومن  جاودزا  رهف  ینب  هلیبق  زا  ینز  اب  تفای و  وکین  یمالـسا  تسین . ینایز  ار  وت  یگداوناخ  تلزنم  ماقم و 

اجنآ رد  تشاذگ  شرایتخا  رد  لزنم  درک و  تمدخ  واب  تخادرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاقدص  زا  رانید  هاجنپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ندرب  زا  بش  تشه  تسیب و  زا  سپ  دـندرب  نادـنزب  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  هک  یعقوم  اـت  دوـب 

نارجن نابهار  زا  يدرم  مدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  تفگ : رفعج  نب  بوقعی  ج 1 ص 471 - یفاک - تفر . ایند  زا  مالّسلا 
اهنآ يارب  راوس   80 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نب  لضف  هدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  بهار  ینز  هارمهب  نمی 

ریخ ما  هاچ  رانک  میتفر  ام  هک  حبـص  ادرف  ریخ . ماب  فورعم  هاـچ  راـنک  رواـیب  ار  اـهنآ  حبـص  ادرف  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تساوخ  هزاـجا 
اهنآ همه  ماما  هک  درک  یئاهلاؤس  بهار  نز  ادتبا  دنتسشن  نآ  يور  دندرتسگ  يریصح  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  ماما  دناهدمآ  ود  ره  میدید 

هچ ره  درک  لاؤسب  عورش  بهار  درم  دش  ناملسم  دیوگب ، باوج  تسناوتن  درک  لاؤس  دنچ  وا  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  داد . باوج  ار 
دنه رد  يدرم  مدینش  دیسریمن  نمب  يراصن  زا  یـسک  متـشاد و  دوخ  نید  رد  يدایز  تاعالطا  نم  تفگ : بهار  داد . باوج  ماما  دیـسرپ 
دنه نادنس  رد  دنتفگ  مدیسرپ  ار  وا  سردآ  دنهب . ددرگیمرب  دوریم و  سدقملا  تیب  ترایزب  زورهنابش  کیب  دنک  هدارا  تقو  ره  هک  تسه 
ریزو ایخرب  نب  فصاـع  هک  یمظعا  مسا  ناـمه  وا  تفگ  دـیامیپیم ؟ زورهنابـش  کـیب  ار  هار  همه  نیا  هلیـسو  هچب  مدیـسرپ  تسا  نکاـس 

زین ام  باتک  رد  هدرک و  يروآدای  امـش  باتک  رد  دنوادخ  هک  ینایرج  نامه  دنادیم . دروآ  ار  ابـس  هکلم  تخت  هک  یعقوم  تشاد  نامیلس 
: تفگ بهار  دوشیمن . در  شیاعد  دناوخب  اهمان  نآب  ار  وا  رگا  هک  دراد  مسا  دنچ  دـنوادخ  دیـسرپ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هدـش . رکذ 

نآب درکضرع : وگب  يراد  دای  ار  اهمسا  نآ  زا  مادک  ره  دومرف  تسا . مسا  تفه  ددرگیمن  در  اهنآ  هلیسوب  اعد  هچنآ  اما  تسا  دایز  اهمسا 
ار یفطصم  دّمحم  نادنمدرخ و  يرازگساپس  يارب  شیامزآ  نایناهج و  يارب  تربع  ار  یـسیع  شنیرفآ  یـسوم و  رب  ار  تاروت  هک  یئادخ 
نآ نم  دروآ  دوجوب  دّـمحم  داژن  وا و  لسن  زا  ار  متاخ  ربمایپ  نانیـشناج  داد و  رارق  تریـصب  تربع و  ار  یـضترم  یلع  تمحر و  تکرب و 
درم ناتـساد  هیقب  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  مدمآیمن . امـش  شیپ  هار  همه  نیا  متـشادن  امـشب  جایتحا  متـسنادیم  رگا  منادیمن  ار  مسا  تفه 

یناگدنز منادیمن  مرادن و  یعالطا  اهنآ  طسب  حرش و  نطاب و  رهاظ و  زا  تسه  ییاهمـسا  نینچ  ماهدینـش  تفگ  بهار  نک  لقن  ار  يدنه 
درم نآ  زا  متفر  دنه  نادنس  فرطب  نآ  فشک  یپ  رد  هرخالاب  دنناوخیم  ار  اهنآ  هنوگچ   81 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

رد دنوادخ  هک  دنرادنپیم  نینچ  نایدنه  دوشیم  جراخ  رید  زا  هبترم  ود  یلاس  طقف  هتخاس  يرید  یهوک  رانک  رد  وا  دنتفگ : مدـش ، ایوج 
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متفر وا  هناخ  ردب  هرخالاب  درادیم  رب  لوصحم  دوشیم و  تعارز  ندیـشاپ  مخت  تمحز و  نودب  شیارب  هدروآ و  دوجوب  ياهمـشچ  وا  رید 
زا دوب  کیدزن  دمآ  دوب  مزیه  وا  تشپ  رب  هک  يواگ  دوشگ  ار  برد  دـنوادخ  مراهچ  زور  مدزن . ردـب  تسد  مدـیبوکن و  ار  برد  زور  هس 

کشا دنکیم و  هاگن  نامـسآ  هب  هداتـسیا  درم  نآ  مدید  متفر  واگ  یپ  زا  مدش و  لخاد  متـشادهگن  ار  برد  يریـش ، رپ  زا  دزیرب  ریـش  هنیس 
! هنامز نیا  رد  وت  يریظن  مک  ردـقچ  هَّللا  ناحبـس  متفگ : دزیریم  کشا  دـنکیم  هاـگن  اـههوکب  نینچمه  دـنکیم  هیرگ  درگنیم  نیمزب  دزیریم 

یماسا زا  یمسا  ياراد  وت  ماهدینش  متفگ : يدرک . اهر  ار  وا  هک  موشیمن  باسح  صخش  نآ  تانسح  زا  هنـسح  کی  نم  مسق  ادخب  تفگ :
؟ یسانشیم ار  سدقملا  تیب  تفگ : يدرگیمرب  یئامیپیم و  ار  سدقملا  تیب  ات  اجنیا  هلـصاف  زورهنابـش  کی  رد  نآ  هلیـسوب  هک  یتسه  ادخ 
. تسا دّمحم  لآ  هناخ  سدقملا  تیب  تسین ، سدقملا  تیب  اجنآ  تفگ : مسانشیم . تسا  ماش  رد  هک  یسدقملا  تیب  نامه  طقف  نم  متفگ :

بیراحملا ةریظح  مانب  هک  تسا  ءایبنا  ياهبارحم  اجنآ  ایوگ  تسا  ماش  سدقملا  تیب  نامه  ماهدینـش  هک  یـسدقملا  تیب  نونکات  متفگ :
ماقتنا دش و  کیدزن  ناکرشمب  الب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  یسیع و  نیب  هک  ياهلـصاف  نآب  دیـسر  نامز  ات  دوشیم  هدناوخ 
دّمحم لآ  هب  طوبرم  نآ  نطاب  هک  تسا  ادخ  شیامرف  نامه  ریسفت  نیا  دنداد  رییغت  ار  اهمسا  نیا  تخادنا  نیطایـش  ياههناخ  رب  هیاس  ادخ 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  « 1 . » ٍناْطلُـس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  تسا  یلثم  شرهاـظ  تسا و 

میب هتسویپ  ماهتشاذگ  رس  تشپ  ار  یئاهیراتفرگ  اهجنر و  اهایرد و  ماهدمآ  يدایز  رایسب  هلـصاف  زا  نم  متفگ :  82 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
اب شزیمآ  ماگنه  تردپ  هدش و  زیزع  ياهتشرف  ای  وربور  وت  لمح  ماگنه  رد  تردام  منکیم  لایخ  تفگ : مسرن ، دوصقمب  دیاش  هک  متـشاد 

هدومن توالت  ار  تاروت  عبار  رفـس  هدـش  رتسبمه  وا  اب  هک  یهاگرحـس  رد  امتح  هدومن  شزیمآ  وا  یکاپ  عقوم  هدوب و  هدرک  لسغ  ترداـم 
مانب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رهـش  دراو  ات  ياهدمآ  هک  یلحم  نامهب  درگ  زاب  هدش . تیانع  واب  دنمتداعـس  يدنزرف  هک 
اجنآ رد  زور  هس  يوجب و  اجنآ  رد  ار  ناورم  هناخ  دراد  ماـن  عیقب  هک  یلحمب  يوریم  هاـگنآ  هتـشاد  ماـن  برثی  تیلهاـج  رد  هک  يوش  هبیط 

هک ینامهم  نامه  ارم  وگب  واب  امن . ینابرهم  واب  تبـسن  نک و  لاؤس  دـنکیم  یفابریـصح  هناخ  نآ  برد  رانک  هک  يدرمریپ  زا  هاگنآ  شاـب .
وا سلجم  هک  سک  نالف  زا  ینکیم  لاؤس  وا  زا  هاگنآ  هداتـسرف ، دوب  نکاـس  تسا  کـچوک  بوچراـهچ  یقاـطا  رد  طاـیح  هشوگ  نآ  رد 

، میوگیم تیارب  ار  وا  فاصوا  زین  نم  یـسانشب  ار  وا  هک  دهدیم  یناشن  ای  داد  دهاوخ  ناشن  ای  دـنکیم  روبع  اجنیا  زا  تقو  هچ  تسا و  اجک 
نید شیپ و  ياهنید  تاروتـسد  زا  هدنیآ و  هتـشذگ و  زا  سرپب  یلیام  هچ  ره  وا  زا  تفگ : منک ؟ هچ  مدرک  ادیپ  ار  صخـش  نآ  رگا  متفگ :

تـسا ناـیناریا  زا  هک  زوریف  نب  ممتم  دومرف : تسیچ ؟ وا  ماـن  درکـضرع : هدرک . یئاـمنهار  ارت  بوخ  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینونک .
تیانع تمکح  واب  دـنوادخ  دـندرک ، وا  اب  تفلاخم  نوچ  درک  رارف  دوخ  لیماف  زا  دتـسرپیم ، نیقی  يور  زا  ار  وا  دراد  اتکی  يادـخب  نامیا 
ناونعب هکم  ترایزب  لاس  ره  رد  دومن  انـشآ  دوخ  صلخم  ناگدـنب  اب  ار  وا  داد و  رارق  نیقتم  زا  ار  وا  دومن و  شتیادـه  تسار  هارب  و  درک .
دهدیم شاداپ  نینچ  دیآیم  هکمب  وا  تیانع  ادـخ و  فطلب  دـنه  دوخ  لحم  زا  دـهدیم و  ماجنا  هرمع  هبترم  کی  هام  ره  رد  دوریم و  جـح 

دومن مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  يدایز  ياهلاؤس  بهار   83 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ار . نارازگساپس 
فرح راهچ  هک  فرح  تشه  زا  امرف  علطم  ارم  درکـضرع : دـهدب . باوج  تسناوتن  درک  یئاهلاؤس  بهار  زا  ماما  داد  باوج  ار  اهنآ  مامت 

. دنکیم ریسفت  ار  نآ  یسک  هچ  دش و  لزان  هک  رب  نامسآ  فرح  راهچ  نآ  دنام ، یقاب  نامسآ  رد  فرح  راهچ  دش و  راکـشآ  نیمز  رد  نآ 
رب هک  دـنکیم  لزان  یئاهزیچ  وا  رب  ار ، اهنآ  دـنکیم  ریـسفت  وا  دـنکیم و  لزان  وا  رب  ار  فرح  راهچ  نآ  هک  تسا  دّـمحم  لآ  مئاق  وا  دومرف :
ره دومرف : تسیچ ؟ دیئامرفب  تسا  نیمز  رد  هک  یئاهفرح  زا  فرح  ود  تفگ : هاگنآ  دنکیمن . لزان  ناگتفای  تیاده  ناربمایپ و  نیقیدص و 
ام : » یموس اصلخم »  هَّللا  لوسر  دّـمحم  یمود « : ایقاب .»  هل  کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  الا  هلا  ال  اـهنآ « : یلوا  مهدـیم  حیـضوت  تیارب  ار  راـهچ 

بهار دراد .» یگتسویپ  ادخ  اب  ادخ  لوسر  میتسه و  ادخ  لوسر  زا  زین  ام  دنوشیم  بوسحم  ام  زا  ام  نایعیش  : » یمراهچ میربمایپ » هداوناخ 
تسا و تیعقاو  قح و  هدروآ  وا  هچ  ره  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  تلاسر  اتکی و  يادخ  تینادحوب  مهدیم  یهاوگ  تفگ :

رخآ رد  دوب  دنهاوخ  نیمز  ثراو  هدیـشخب و  زایتما  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناگزیکاپ  امـش  نایعیـش  دیتسه و  قلخ  ناگدیزگرب  امش 
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شفک و ءادر و  کی  اـب  « 1  » یناتسهق ینهاریپ  زخ و  زا  یـسابل  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  َنیَِملاْعلا .* ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  نامزلا .
رد یـسرب  دـندرک . هنتخ  دـلوت  متفه  زور  رد  ارم  تفگ : نک . هنتخ  ار  دوخ  دومرف : واب  دـناوخ  ار  رهظ  زاـمن  دیـشخب  واـب  ار  اـهنآ  یهـالک 

. هناخ برد  مربب  ار  شیراوس  رتش  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يزور  تفگ : نارهم  نب  ناوفـص  دـسیونیم : راونالا  قراـشم 
ماما ترضح  یناگدنز  ار  وا  هدش  رتش  راوس  دوب  هلاس  شش  عقوم  نآ  رد  دمآ  هلجع  اب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مدرب . ار  رتش 
یتقو مهدب  هچ  ار  میالوم  باوج  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  متفگ : دوخ  اب  دش ، دیدپان  مرظن  زا  دنار و   84 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم 

دش و هدایپ  رفعج  نب  یـسوم  دزیریم  شرکیپ  زا  قرع  دیـسر  یباهـش  نوچ  رتش  مدید  دمآ  رب  زور  زا  تعاس  کی  دهاوخب . ار  رتش  دـیایب و 
ماما تمدـخ  مدرک  ءارجا  ار  روتـسد  دراد . راک  وت  اب  الوم  تمدـخ  ایب  شدوخ ، ياجب  ربب  ار  رتش  تفگ : هدـمآ  مالغ  دـیدرگ . هناخ  لخاد 

رد ینادـیم  يدرک  ار  اهلایخ  نآ  دوخ  اب  لد  رد  وت  دوش  راوس  رفعج  نب  یـسوم  تیالوم  ات  يرواـیب  ار  رتش  متفگ : وتب  نم  دومرف : مدیـسر ،
. ناسرب نمؤم  نانز  نادرم و  مامتب  ارم  مالس  تشذگ ، زین  اجنآ  زا  ربارب  ود  دیسر  نینرقلا  وذ  هک  یئاجب  تفر ؟ اهاجکب  تدم  نیا 

مالّسلا هیلع  ماما  ناوارف  شناد  قالخا و  راتفر و  تدابع و  مجنپ  شخب 

زامن نآ  رد  هک  یقاطا  ناـمه  مدـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هناـخ  دراو  تفگ : دـیمحلا  دـبع  نب  میهاربا  ص 174 - دانـسالا - برق 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  مردارب  اب  تفگ : رفعج  نب  یلع  دانـسالا : برق  مدـیدن . ینآرق  نازیوآ و  يریـشمش  ریـصح و  زج  هناخ  رد  دـناوخیم 
زور جنپ  تسیب و  مود  هبترم  میدومیپ  ار  هار  زور  شش  تسیب و  رد  هبترم  کی  شاهداوناخ  اب  میدش  فرـشم  هکمب  هرمع  راهچ  رد  مالّـسلا 

: تفگ هزمح  یبا  نب  یلع  دانـسالا : برق  میدرک . یط  ار  هار  زور  کـی  تسیب و  هب  رگید  هبترم  رد  زور و  راـهچ  تسیب و  هبترم  نیموـس  و 
دوب ابیز  هک  اهنآ  زا  یکی  اب  دـندروآ  ار  اـهنآ  دـندوب  هدـیرخ  شیارب  یـشبح  مـالغ  رفن  یـس  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ 

هام ره  رد  دوخ  ناتسود  زا  کی  رهب  دومرف : تشاذگ . شرایتخا  رد  لوپ  يرادقم  تفگ و  تعاس  کی  کیدزن  واب  ینانخـس  درک  تبحص 
: متفگ دومرف  يداد ؟ واب  روتـسد  هچ  يدرک  تبحـص  یـشبح  ناـبزب  مـالغ  نآ  اـب  موش  تیادـف  مدرکـضرع : دـنتفر . اـهنآ  هدـب  مهرد  یس 

نادنزرف زا  كریز و  رـسپ  مدیمهف  داتفا  واب  ممـشچ  یتقو  دهدب ، مهرد  یـس  مادـک  رهب  هام  ره  دـنک و  کین  راکب  راداو  ار  دوخ  ناهارمه 
اب نم  هک  يدرک  بجعت  وت  دیاش  دومرف : تسا . یتسرد  مالغ  تفریذپ  ار  نانخـس  مدرک  شرافـس  واب  دوب  مزال  هچ  ره  تسا . اهنآ  ياسؤر 

یناگدـنز راک  نیا  تسا ، اـهنیا  زا  رتشیب  تسا  یفخم  هدیـشوپ و  وت  رب  ماـما  راـک  زا  هچنآ  نکن  بجعت  مدرک ؟ تبحـص  یـشبح  ناـبزب  وا 
بآ هرطق  کی  دوخ  راقنم  اب  یئایرد  زا  یغرم  هک  تسا  نآ  دـننام  ماـما  ملع  لـباقم  رد   86 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 

رادرک تسین و  یندـشمامت  وا  تـالامک  هک  تسا  اـیرد  نوچ  ماـما  دریذـپیم . ناـصقن  اـیرد  بآ  هرطق  کـی  نآ  نتـشادرب  اـب  اـیآ  درادرب 
تـساک مک و  يزیچ  ماـما  ملع  زا  روـط  نیمه  دوـشیمن  مـک  يزیچ  درادرب  بآ  اـیرد  زا  راـقنم  اـب  غرم  یتـقو  تساـهنیا . زا  شیب  شبیجع 

، دوب دوخ  نامز  درف  نیرتدباع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دسیونیم : ص 296 - يرولا - مالعا  تسین . ریذـپ  نایاپ  وا  بئاـجع  دوشیمن و 
زامنب لصو  ار  نآ  دناوخیم و  هشیمه  ار  هنابش  ياههلفان  هدش  تیاور  تفریم . رامشب  صاخشا  نیرتراوگرزب  نیرتدنمتواخس و  نیرتهیقف و 

هتسویپ تشادیمنرب  هدجس  زا  رس  رهظ  لاوز  ماگنه  ات  تشاذگیم  هدجسب  رس  هاگنآ  دنک  عولط  باتفآ  ات  درکیم  بیقعت  دعب  درک  یم  حبص 
نیا شیاعد  زا  هلمج  کی  دومنیم . رارکت  ار  اعد  نیا  باسحلا » دـنع  وفعلا  توملا و  دـنع  ۀـحارلا  کـلأسا  ینا  مهللا  : » درکیم اـعد  نینچ 

زا دشیم  رت  مشچ  کشا  زا  شنـساحم  هک  درکیم  هیرگ  ادخ  فوخ  زا  يروطب  كدنع » نم  وفعلا  نسحیلف  كدبع  نم  بنذلا  مظع  : » دوب
الط و زا  لوپ  يوتحم  هک  یئاهلیبنز  تفریم و  هنیدم  ءارقف  تقو  رـسب  اهبـش  درکیم . یگدیـسر  شنادنواشیوخ  هداوناخب و  رتشیب  مدرم  همه 
ص 317- دـیفم - داشرا  دـنکیم . اهنآب  ار  کمک  نیا  یـسک  هچ  دـندیمهفیمن  دادـیم  ناشیاب  دربیم و  اـهنآ  يارب  دوب  اـمرخ  درآ و  هرقن و 

رفعج نب  یـسوم  تمدخ  مورب  تسا  بوخ  متفگ : مدش ، هتـسخ  مریگب  ضرقب  یلوپ  ات  مدش  هنیدم  دراو  تفگ : يرکب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 
غاب زا  دوخ  مالغ  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تشاد . غاب  ماما  هک  اج  نامه  یمقن  هب  متفر  میامنب . بانج  نآب  ار  دوخ  لاح  تیاکـش  مالّـسلا و  هیلع 
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ندروخب عورـش  بانج  نآ  دوبن  نآ  رد  يزیچ  رگید  دوب ، هدرک  خرـس  ياهتشوگ  هعطق  نآ  رد  هک  تشاد  یلابرغ  تسد  رد  دـش  جراـخ 
ار نایرج  یتشاد  راکچ  دیـسرپ  نم  زا  هاـگنآ   87 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مدروخ . ناشیا  اب  زین  نم  درک 
هک ياهسیک  درک  زارد  نم  بناجب  تسد  ورب ، دومرف  مالغب  دـیدرگ  جراـخ  سپـس  دومن ، فقوت  يرـصتخم  دـش ، غاـب  لـخاد  مداد ، حرش 

: يرولا مالعا  داشرا و  متـشگرب . هدـش  دوخ  بکرم  رب  راوس  زین  نم  تفر  هدرک  تکرح  ياج  زا  داد  نمب  دوب  ـالط  راـنید  دصیـس  يوتحم 
دادـیم و مانـشد  دـیدیم  ار  ناشیا  تقو  ره  درکیم  تیذا  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هنیدـم  رد  باطخ  نب  رمع  ناگدـنامزاب  زا  یکی 

هیلع ماما  مشکب . ار  راکهبت  نیا  یهدـیم  هزاجا  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  ماما  نایفارطا  زا  یکی  يزور  تفگیم . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ازـسان 
رد ار  وا  تفر و  وا  بناجب  دنکیم  تعارز  هنیدم  فارطا  رد  دنتفگ : دـش  ایوج  درم  نآ  راک  زا  تشادزاب . راک  نیا  زا  تّدـشب  ار  وا  مالّـسلا 

يور هراوس  روط  نامه  ماما  یلو  نکم  لاـم  دـگل  ارم  تعارز  دز  داـیرف  يرمع  درم  دـش ، وا  تعارز  دراو  دوخ  غـالا  اـب  تفاـی  شاهعرزم 
: تفگ ياهدرک ؟ تعارز  نیا  جرخ  ردقچ  دومرف : واب  هدنخ  هداشگ و  یتروص  اب  تسشن  هدش  هدایپ  بکرم  زا  دیسر  واب  ات  تفریم  تعارز 
. دهدب لصاح  يراودیما  ردقچ  مدیـسرپ  وت  زا  دومرف : مرادن . بیغ  زا  ربخ  تفگ : يرادرب . لصاح  يراد  دـیما  ردـقچ  دومرف : رانید . دـص 
: دومرف تشاذگ . وا  رایتخا  رد  دوب  الط  رانید  دصیس  يوتحم  هک  ياهسیک  مالّسلا  هیلع  ماما  مرادرب . لصاح  رانید  تسیود  مراودیما  تفگ :

دیـسوب ار  ماـما  رـس  هدرک  تکرح  ياـج  زا  يرمع  داد . دـهاوخ  وتب  لـصاح  يراودـیما  هچنآ  دـنوادخ  تسه  دوخ  ياـجب  زین  وـت  تعارز 
يرمع دـید  اجنآ  رد  دـش  راپـسهر  دجـسمب  ماما  یتقو  تشگرب . هدز  يدـنخبل  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـشوپب . مشچ  شیاطخ  زا  درک  شهاوخ 

عمج وا  رود  ماما  باحصا  دراپسب . هکب  ار  تماما  ماقم  دنادیم  ادخ  تفگ : داتفا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  وا  مشچ  هک  نیمه  هتـسشن 
اوعد وا  اب  دومن  رفعج  نب  یـسوم  يارب  اعدب  عورـش  متفگ ، هچ  دیدینـش  نونکا  تفگ  يدرکیم . راتفر  نیا  فالخ  رب  البق  وت  دنتفگ : هدـش 

لزنمب مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یتقو  درک . عازن  اهنآ  اـب   88 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  زین  وا  دندرک 
نامه اب  مدروآ  هارب  ار  وا  نم  مداد ؟ ماجنا  نم  هچنآ  اـی  دـیتشاد  میمـصت  امـش  هچنآ  دوب  رتهب  راـک  مادـک  دومرف : دوخ  ناـیفارطاب  تشگرب 

تسیود زا  رفعج  نب  یسوم  هک  دناهتفگ  ملع  لها  زا  یهورگ  دیـشکب .) ار  وا  دیتساوخیم  امـش   ) متفرگ ار  وا  ّرـش  ولج  دینادیم و  هک  یغلبم 
یتقو هک  دناهدرک  لقن  نایوار  رگید  هرامع و  نبا  دشیم . هدز  لثم  رفعج  نب  یسوم  رانید  ياههسیک  درکیم  کمک  مدرمب  رانید  دصیـس  ات 

مالّـسلا هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  رتولج  همه  زا  دندرک  لابقتـسا  وا  زا  هنیدم  ناگرزب  دیـسر  هک  هنیدم  کیدزن  هب  تفر  جحب  دیـشرلا  نوراه 
نینچ اـب  رگا  ياهدـمآ  نینمؤملا  ریما  رادـیدب  نآ  اـب  هک  تسا  يراوس  بکرم  هچ  نیا  اـقآ  تفگ : عیبر  دوب  يرطاـق  راوـس  هک  تشاد  رارق 

ربک بجوم  بکرم  نیا  دومرف  دنسریم . امشب  يروف  ینک  رارف  یهاوخب  يزیچ  زا  رگا  دیـسر  یهاوخن  واب  يورب  يزیچ  يوجتـسجب  یبکرم 
ریخ و   ) تسا رود  دراد  دوجو  يراوس  غـالا  رد  هک  يراوخ  تلذ و  زا  نمـض  رد  دوب  دـهاوخن  تسه  بسا  رد  ـالومعم  هک  يدنـسپدوخ  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایزب  دش  هنیدـم  دراو  دیـشرلا  نوراه  یتقو  دـناهتفگ  تسا . يورهنایم  اهراک  نیرتهب  اهطـسوا ) رومالا 
( مع نبا  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : ) تفگ راختفا  يور  زا  داتـسیا  ولج  نوراه  دـندوب  یهورگ  وا  اب  تفر  مّلـس  هلآ و 
( هاتبا ای  کیلع  مالسلا  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  : ) تفگ هدمآ  شیپ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ومع . رـسپ  هَّللا  لوسر  ای  وت  رب  مالس 
زا يدایز  تایاور  دـشیم . هدـید  اراکـشآ  شاهرهچ  رد  مشخ  راثآ  درک و  رییغت  نوراه  تروص  گنر  ناج ، اباب  هَّللا  لوسر  اـی  وت  رب  مـالس 

ظفح ار  میرک  نآرق  رتهب  همه  زا  دش و  رکذ  البق  هچنانچ  دوب  دوخ  نامز  درف  نیرتهیقف  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
نآ يادص  ندینـش  زا  ناگدنونـش  دـیدرگیم و  نوزحم  دـناوخیم  نآرق  یتقو  دوب  رتادـصشوخ  نآرق  ندـناوخ  رد  مدرم  مامت  زا  تشاد و 
نیز ار  ناشیا  هنیدم  مدرم   89 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنداتفایم . هیرگب  درکیم  توالت  نآرق  هک  بانج 

رد هرخالاب  ات  درک  ربص  نیملاظ  يراـکبان  رب  اهتدـم  تشاد  بقل  مظاـک  تشاد  هک  یملح  ظـیغ و  مظک  هطـساوب  دـندیمانیم ، نیدـهتجملا 
لقن نسح  نب  ییحی  زا  دیعس  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  نییبلاطلا  لتاقم  رد  جرفلا  وبا  هیلع . هَّللا  یلص  تفر  ایند  زا  ریجنز  لغ و  اب  اهنآ  نادنز 

. داتـسرفیم وا  يارب  ـالط  راـنید  زا  رپ  هـسیک  دـشیم  هدرزآ  هـک  دینـشیم  يزیچ  یـسک  زا  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  تـقو  ره  دـنکیم :
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نب ماشه  بقانم : دوب . هتفرگ  رارق  لثم  بانج  نآ  رانید  ياههسیک  دوب و  رانید  تسیود  اـت  دصیـس  نیب  رفعج  نب  یـسوم  راـنید  ياـههسیک 
باتک نآب  ملاع  نم  دادباوج  يراد . عالطا  ردقچ  لیجنا  دوخ  باتکب  دومرف : ینارصن  ههرب  اب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : مکح 

زج درکیم  توالت  روط  نیمه  حیـسم  یـسیع  تفگ : ههربا  دوب . لیجنا  ندـناوخب  عورـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  متـسه  شلیوأـت  و 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تسدب  ماهدوب  وت  نوچ  يوجتـسج  رد  هک  تسا  لاس  هاجنپ  تدم  نم  ار  لیجنا  هدناوخن  نینچ  یـسک  یـسیع 

ردـب دیـسر  دوب  نازیرگ  تقو  تموکح  زا  دـش  ماش  تاـهد  زا  یکی  دراو  سانـشان  روطب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  «. 1  » دش ناملسم 
داتفا مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسومب  بهار  مشچ  هک  نیمه  درکیم . هظعوم  ار  دوخ  ناوریپ  زور  کی  لاس  ره  دوب  یهار  اجنآ  رد  هک  يراغ 

امش زا  دومرف  ام  ریغ  زا  ای  دیتسه  ام  تلم  زا  درکضرع : يرآ . دومرف : دیتسه  بیرغ  امـش  درک : ضرع  دش  دراو  وا  لد  رب  اقآ  نآ  زا  یتبیه 
ترضح یناگدنز  ناشنادنمشناد  زا  ای  یئاهنآ  نانادان  زا  درک  ضرع  یلب . دومرف : یتسه  دّمحم ) تما   ) هموحرم تما  زا  وت  دیـسرپ  متـسین 

تسا یلع  هناخ  رد  شاهشیر  یبوط  تخرد  هک  دوشیم  روطچ  تفگ : متـسین ؟ نانادان  زا  دومرف :  90 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
اج همه  شرون  هک  تسا  دیـشروخ  دـننام  دومرف : تسه . اههناخ  مامت  رد  نآ  ياههخاش  تسا و  دّـمحم  ترـضح  هناخ  رد  امـش  هدـیقعب  و 
هچ ره  یتـشهب  ياهاذـغ  اـههویم و  هک  دوـشیم  روـطچ  تفگ : تسا . نامـسآ  رد  شدوـخ  هکنیا  اـب  دریگیم  ارف  ار  اـهناکم  ماـمت  تسه و 
مک نآ  روـن  دـننک  نشور  ار  رگید  ياـهغارچ  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  غارچ  دـننام  دوـمرف : ددرگیم ؟ مک  هن  دوـشیم و  ماـمت  هـن  دـنروخب 
هیآ نیا  تسا  هدرتسگ  ياهیاـس  رد  تشهب  ماـمت  باـتفآ  عولط  زا  لـبق  دومرف : تسه ؟ هدرتـسگ  ياهیاـس  تشهب  رد  درکـضرع : دوشیمن .

: دومرف دنیامنیم . طئاغ  هن  دننکیم و  راردا  هن  هک  تشهب  رد  دنروخیم  هچ  تفگ : َّلِّظلا . َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ  تسا : نآب  هراشا  نآرق 
هچ ره  اهنآ  يارب  هک  دنراد  یناراکتمدخ  تشهب  لها  درکـضرع : طئاغ . هن  دنکیم و  لوب  هن  هک  دوشیم  هیذغت  هنوگچ  ردام  محر  رد  هچب 

هجوتم وا  ءاضعا  دـنک  ادـیپ  يزیچب  جایتحا  ناسنا  تقو  ره  دومرف : دـهدب ؟ يروتـسد  ناـشیاب  هکنیا  نودـب  دـنروآیم  دنـشاب  هتـشاد  لـیم 
تشهب دیلک  دومرف : هرقن  ای  تسا  الط  زا  تشهب  دیلک  درکضرع  دنک . يرما  اهنآ  هب  هکنیا  نودب  دننکیم  لمع  وا  هتـساوخ  قبط  دنوشیم و 

نب یـسوم  تفگ : هفینح  وبا  شناهارمه . مامت  اب  دـش  ناملـسم  دـیئامرفیم  حیحـص  تفگ : هَّللا »  الا  هلا  ال  دـیوگیم « : هک  تسا  ناسنا  نابز 
جایتحا تقو  ره  دنک  تجاح  ياضق  دیاب  اجک  بیرغ  مدآ  مدیـسرپ  وا  زا  مدید  شردـپ  لزنم  ورهار  رد  یکدوک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
فارطا هن  هویم و  تخرد  ریز  هن  دشابن و  بآ  رهن  رانک  دـنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  ییاج  رد  راوید  تشپ  دوریم  دومرف : تشاد . يراک  نینچب 

تجاح ياضق  تساوخ  اـج  ره  درک  عمج  ار  طیارـش  نیا  یتقو  هلبق  هب  تشپ  هن  هلبقب و  ور  هن  دـجاسم  ربعم و  هار و  ناـیم  هن  مدرم و  هناـخ 
اب گرزب و  مرظنب  یلیخ  مدینـش  وا  زا  هـک  ار  باوـج  نـیا  تـفگ :  91 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـنکیم .

. مهد حیـضوت  تیارب  ات  نیـشنب  دومرف : هدومن  نمب  یهاـگن  دـنزیم . رـس  هک  زا  تیـصعم  موش  تیادـف  مدرکـضرع : دومن . هولج  تیـصخش 
رفیک ار  شاهدنب  هک  تسنیا  زا  رتفاصنا  اب  رتلداع و  وا  دشاب  ادخ  زا  رگا  ود . ره  زا  ای  ادخ  زا  ای  دنزب  رس  هدنب  زا  دیاب  ای  هانگ  دومرف : متسشن .
دهد فاصنا  هک  تسا  رتهتـسیاش  يوق  تسا ، کیرـش  وا  اب  ادـخ  سپ  دـشاب  هدز  رـس  ود  ره  زا  رگا  هدادـن  ماجنا  هک  يراک  هطـساوب  دـنک 

تشهب هتسیاش  دیامرف و  باقع  ای  دهد  باوث  دناوتیم  دنکیم و  یهن  رما و  ادخ  تهج  نیمهب  دنزب  رس  اهنت  هدنب  زا  رگا  ار ، شفیعض  يهدنب 
. دـنربیم ثراب  رگید  کی  زا  ار  يراوگرزب  تمظع و  هک  دنتـسه  يداژن  « 1 « » ٍضَْعب ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  : » متفگ ددرگ . منهج  شتآ  اـی  نیرب 

تیاور مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  تقو  ره  تفرگیم  هرانک  ربمایپ  تیب  لها  زا  لبنح  نب  دمحا  هکنیا  اب  دـسیونیم : نایب  فشک و  رد  یبلعث 
: تفگ دمحا  مرکا . ربمایپ  ات  روط  نیمه  قداص  ترضح  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف ، رفعج  نب  یـسوم  ارم  درک  ثیدح  تفگیم : درکیم 
ار رعش  نیا  رفعج  نب  یسوم  حدم  رد  تاقالم  کی  رد  ساون  وبا  دوشیم . فرطرب  وا  یگناوید  دنناوخب  هناوید  رب  رگا  ار  دنـس  هلـسلس  نیا 

کب لدتـسی  یتح  کمیـسن  مهداقل  كومما  ابکر  نا  ول  بلقلا و  کتبثا  کشلا  کیف  ضراع  ۀـبیر و  ریغ  نم  نیعلا  کترـصبا  اذا  دورس :
هیلع قداص  ترـضح  زا  تفگ : لامج  ناوفـص  بقانم : بسح  هل  تنا  یحـضا و  نم  باخ  ام  اـهلک و  يروما  یف  یبسح  کـتلعج  بکرلا 

یخوش يزاب و  لـها  ماـما  دومرف : تسیک ؟  92 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  امـش  زا  دعب  ماما  مدیـسرپ  مالّـسلا 
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هدجـس دوخ  راگدرورپ  يارب  دومرفیم  اهنآب  دوب  شهارمهب  هکم  جاتن  هلاغزب  دنچ  دمآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  عقوم  نیا  رد  تسین ،
. تسین یخوش  يزاب و  لها  هک  یـسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : دینابـسچ  هنیـسب  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـینک .

نیا زا  تفگ : نمب  دوب . هتـسشن  یماب  تشپ  يور  تقو  نآ  عیبر  نب  لضف  شیپ  متفر  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا 
هاـگن تقد  اـب  نک  تقد  بوخ  تفگ : هداـتفا . نیمز  يور  ياهماـج  متفگ : هدرک  هاـگن  ینیبیم . هچ  نیبب  نک  هاـگن  ار  هناـخ  لـخاد  هرجنپ 

نم زورهنابـش  مامت  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اـقآ  نآ  یـسانشیم ؟ ار  وا  تفگ : تسا . هدجـس  رد  یـصخش  متفگ : مدرک 
رد دوریم  هدجسب  دعب  دنک  عولط  باتفآ  ات  دنکیم  بیقعت  دناوخیم  هک  ار  حبـص  زامن  تسا . تلاح  نیمه  رد  هتـسویپ  متـسه ، ناشیا  هجوتم 

نودب دنکیم  تکرح  ياج  زا  دهدیم  عالطا  یتقو  دـناسرب  ناشیا  عالطاب  ار  زامن  تقو  هک  تسا  رومأم  رفنکی  رهظ . لاوز  ات  تسه  هدـجس 
سپس دیامنیم  دیدجت  ار  دوخ  يوضو  دعب  دنکیم  راطفا  برغم  زامن  زا  سپ  تسوا  تداع  نیا  دتـسیایم . زامنب  دنک  دیدجت  ار  وضو  هکنیا 

: » دـناوخیم ار  اعد  نیا  هک  ماهدینـش  دایز  نم  تفگیم : نانابهگن  زا  یکی  مد . هدـیپس  ات  دـناوخیم  زامن  هتـسویپ  بش  لد  رد  دوریم  هدجـسب 
كدبع نم  بنذلا  حـبق  : » دومرفیم هدجـس  رد  دـمحلا .» کلف  تلعف  دـق  مهللا و  کتدابعل ، ینغرفت  نا  کلأسا  تنک  یننا  ملعت  تنا  مهللا 

«. باسحلا دـنع  وفعلا  توملا و  دـنع  ۀـحارلا  کلأسا  ینا  مهللا  : » دوب نیا  بانج  نآ  ياـعد  زا  تمـسق  کـی  كدـنع .» نم  وفعلا  نسحیلف 
کـیربت و يارب  دـیامن  سولج  زورون  دـیع  رد  هک  درک  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  یقیناود  روـصنم  هک  هدـش  تیاـکح 

هنا اربـخ و  دـیعلا  اذـهل  دـجا  ملف  هَّللا  لوـسر  يدـج  نع  راـبخالا  تشتف  دـق  ینا  : » دوـمرف دـنروآیم  هک  یئاهیـشکشیپ  نتفرگ  تـینهت و 
مدرک وجتسج  ار  ربمایپ  مدج  رابخا  مامت  نم  مالـسالا » اهاحم  سرفلل و  ۀنـس   93 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

ود نم  دـشاب  هدرب  نیب  زا  مالـسا  هک  ار  يزیچ  زگره  هدرب  نیب  زا  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  یناریا  تنـس  نیا  متفاـین  دـیع  نیاـب  عجار  يربخ 
هک مهدیم  مسق  گرزب  يادـخب  ار  امـش  مینکیم  يرکـشل  تسایـس  رظن  زا  ار  راک  نیا  ام  هک  داد  ماغیپ  روصنم  منکیمن . هدـنز  ار  نآ  هبترم 

ياهفحت هیده و  مادک  ره  دندمآیم و  کیربت  ضرع  يارب  نارادهپس  نایاورنامرف و  ءارزو و  ءارما و  تسشن  متـشه  ماما  دیئامرفب . سولج 
رترخآ همه  زا  تشادیم  رب  تروص  وا  دندروآیم  هچ  ره  دوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رـس  يالاب  روصنم  مداخ  دندرکیم . شکـشیپ 

نم دج  رعش  هس  اما  مروایب . هیده  امـش  يارب  ات  دوبن  بوخ  مایلام  عضو  هک  متـسه  يریقف  درم  نم  درکـضرع : دش  دراو  یلاسنهک  درمریپ 
تبجع دناوخ : تیفیک  نیاب  راعشا  منکیم ، میدقت  امشب  هیده  ناونعب  ار  اهنامه  هک  هدورس  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  امـش  دج  هراب  رد 
ماهسلا تضغضغت  الا  رازغ  عومدلا  كدج و  نوعدی  رئارح  نود  کتذفن  مهس  رابغ و ال  كالع  دق  جایهلا و  موی  هدنرف  كالع  لوقـصمل 

هجوت عقوم  نیا  رد  ددرگ . نومنهر  تکرب  ریخب و  ارت  ادخ  نیـشنب  متفریذپ  ارت  هیدـه  دومرف : « 1  » رابکالا لالجالا و  کمـسج  نع  اهقاع  و 
رـصتخم زا  سپ  تفر  مداخ  درک . دـیاب  هچ  ار  اهنآ  سرپب  هد  ناشن  واب  ار  اههیدـه  تروص  نینمؤملا و  ریما  شیپ  ورب  دومرف : هدومن  مداخب 

: دومرف درمریپ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دنکب . دهاوخیم  هچ  ره  تسا  هتفگ  هدیشخب و  امـشب  ار  اهنآ  همه  نینمؤملا  ریما  تفگ : هتـشگرب  ینامز 
رفعج نب  یـسوم  بقانم : ربب . نک و  عمج  مشخبیم  وتب  نم  ار  لام  نیا  ماـمت   94 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

نع حنت   » سیونب ناج  رـسپ  دومرف : هدـناشن  دوخ  لباقم  ارم  مردـپ  دوب  مهارمه  مقـشم  حول  مدـمآ و  بتکم  زا  يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
: سیونب دومرف : نآ  زا  سپ  هدزف » انـسح  هتیلوا  نم  و  : » متفگ نک  لیمکت  تدوخ  ار  رعـش  نیا  مود  عرـصم  دومرف : هاگنآ  هدرت » حیبقلا و ال 

ْنِم اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  : » دومرف مردپ  هدـکت » الف  ودـعلا  داک  اذا  : » متفگ نینچ  مود  عرـصم  لیمکت  رد  نم  زاب  دـیک .» لک  كودـع  نم  یقلتـس  »
میهاربا نب  ماشه  نوراه  شیپ  دـندروآ  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یتقو  تفگ : ملاس  نب  دّـمحم  ص 311 - یـشک - لاجر  ٍضَْعب .»

هک دنک  تخادرپ  دیهاوخب  وا  زا  مراد  اضاقت  دزادرپب  سنوی  نب  لضفب  دیاب  هک  مراد  هلاوح  درکـضرع  هدیـسر  بانج  نآ  تمدخ  یـسابع 
رفعج نب  یـسوم  هک  داد  عالطا  واب  لضف  نابرد  تفر  سنوی  نب  لضف  فرطب  دـش و  بکرم  رب  راوس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا . ریگ  مراـک 

هک نیمه  دـیود  هناـخ  برد  هنهرب  ياـپ  اـب  سنوی  نب  لـضف  يدازآ . ادـخ  هار  رد  وت  یئوـگب  تسار  رگا  تفگ : لـضف  تسا . هناـخ  برد 
: دومرف واب  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  ماما  دوش . هناخ  دراو  درک  اضاقت  درک . ندیسوبب  عورش  هتخادنا  وا  ياهمدقب  ار  دوخ  داتفا  ماماب  شمـشچ 
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اذـغ تسا و  هناحبـص  ماگنه  دـیراذگ  نم  رب  یتنم  رگا  اقآ  درکـضرع : تخادرپ . ار  وا  لوپ  لضف  ریذـپب . ار  میهاربا  نب  ماـشه  تساوخرد 
هدومن اذغ  لخاد  تسد  مالّسلا  هیلع  ماما  دروآ  درس  ياذغ  لضف  روایب . دومرف : میروخب . هناحبـص  امـش  تمدخ  رد  دیئامرفب  تسا  رـضاح 
تـسا عنام  مرگ  ياذغ  دومرف : دروآ  مرگ  ياذغ  تشادرب و  ار  درـس  ياذغ  یتقو  درک  درـس  ياذغ  لخاد  تسد  ناوتیم  دومرف : درک  لیم 

یناگدنز نادـنزرف  زا  یکی  همیلو  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ص 281 - ج 6  یفاـک - يرب . ورف  نآ  رد  تـسد  هـکنیا  زا 
دـجاسم و رد  دادـیم  اولح  گرزب  ياـهگید  رد  داد  اذـغ  ار  هنیدـم  لـها  زور  هس  دوخ   95 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 

نیشیپ ناربمایپ  هب  هچ  ره  دنوادخ  دومرف : دینـش . مالّـسلا  هیلع  ماما  ار  وا  نخـس  تفرگ . هدرخ  ماما  راک  نیا  رب  هنیدم  لها  زا  یکی  اهرازاب ،
َْوأ ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  هدومرف : نامیلـسب  تسا . هداد  زین  یفاضا  هدرک و  تیانع  ار  نآ  دننام  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضحب  هداد 

رکب نب  یسوم  یفاک : « 2  » اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترـضحب  و  « 1  » ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ 
واب هک  یسک  تفگ : بوقعی  نب  سنوی  یفاک : درکیم . لیم  رکش  باوخ  ماگنه  تاقوا  رتشیب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ :

: تفگ یـسوم  نب  نیـسح  یفاک : دنتـشاد . گنراگنر  سابل  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نازینک  هک  تفگ : نمب  مراد  نانیمطا 
مرگ يروطب  دننک  شتآ  ار  مامح  هبترم  هس  دادیم  روتـسد  دورب  مامحب  تفرگ  یم  میمـصت  تقو  ره  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ 

یهاگ تسشنیم و  یهاگ  دشیم  دراو  یتقو  دندرتسگیم  شرف  مردپ  يارب  دنتفریم  یـشبح  ياههایـس  ات  دوش  دراو  تسناوتیمن  هک  دشیم 
تـسیچ هناشن  نیا  دومرف : تشاد . انح  رثا  تسد  رد  هک  دنیک  مانب  دروخرب  واب  ریبز  دالوا  زا  يدرم  دـش  جراخ  مامح  زا  يزور  داتـسیایم .

: دومرف مرکا  ربمایپ  هک  درک  لقن  شدج  زا  دوخ  ردپ  زا  دوب  دوخ  نامز  درف  نیرتدنمشناد  هک  مردپ  دومرف : انح . درکـضرع : تتـسد ، يور 
96 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  اپ  فک  ات  رـس  قرف  زا  سپـس  دشکب و  هرون  ادتبا  دوش  مامح  لخاد  سک  ره 

نب نسح  یفاک : دیـشکیم . هرون  زاب  هک  مود  هبترم  ات  تسوپ  شراخ  ضرم  صرب و  ماذج و  نونج و  زا  تسا  ناما  شیارب  دلامب  دوخب  انح 
زا یـضعب  موش  تیادـف  مدرکـضرع : دوب . ندز  هناش  لوغـشم  جاع  هناش  اـب  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  تفگ : مصاـع 

جاع هناش  اب  دومرف : تشاد  جاع  هناش  ود  ای  کی  مردـپ  تهج ؟ هچب  دومرف  ندرک ، هناش  تسین  لالح  جاـع  هناـش  اـب  هک  دـندقتعم  اـهیقارع 
هناش جاع  هناـش  اـب  مدـید  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : رکب  نب  یـسوم  یفاـک : دوشیم . اـبو  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  دـینزب  هناـش 

یـسک هن  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  دـسرتب  رتشیب  دوخ  رب  مدـیدن  ار  یـسک  تفگ : صفح  یفاک : مدـیرخ . مدوخ  شیارب  درکیم ،
. دنکیم تبحص  یسک  اب  هکنیا  لثم  دناوخیم  نآرق  یتقو  درکیم ، نآرق  تئارق  هودنا ، نزح و  يور  زا  دوب  رتراودیما  مدرم  يارب  وا  زا  رتشیب 
ار دوخ  دنروایب و  روخب  داد  روتسد  دمآ  مامح  رسب  دش و  جراخ  یتقو  مدش  مامح  دراو  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  تفگ : مزارم  یفاک :

دمحا یفاک : بوخ . رایسب  دومرف : دنکیم ، هدافتسا  روخب  زا  دهاوخب  سک  ره  درکـضرع : دیربب . روخب  مه  مزارم  يارب  دومرف : داد . روخب 
هبتاکم ار  دمحا  دوخ  درک  دازآ  دیرخ و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ار  شردارب  ردام و  ردپ و  وا و  هک  رفعج  نب  یسوم  مالغ  فلخ  یبا  نب 

نآ يور  هک  یناحیـص  يامرخ  هناد  رفعج  نب  یـسوم  نانز  تفگ : دـمحا  درک . جرخ  لخد و  نیما  رازاب و  دـیرخ  رومام  ار  وا  و  « 1  » دومن
ار اههناد  هیقب  درکیم  روخبب  عورـش  يامرخ  هناد  هک  نیمه  نداد  روخب  زا  لبق  دنتـشاذگیم  شتآ  يور  دوب  كاپ  تشادن و  امرخ  تسوپ و 

دامح نب  فلخ  یفاک : دیهد . روخب  روط  نیمه  دندرکیم  رما  تسا و  رتهب  رتوبشوخ و  روط  نیا  دندادیم  روخب  رود  زا  ار  دوخ  دنتخیریم و 
جاودزا دوب  هدشن  ضیح   97 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  زونه  هک  يرتخد  اب  باحـصا  زا  یکی  تفگ : یفوک 

دیهدب ناشن  دنتسه  دراو  هک  ینانز  اههلباقب و  ار  وا  تفگ  دشن ، عطق  زور  هد  دودح  ات  هک  دش  يراج  نوخ  درک  یکیدزن  وا  اب  یتقو  درک ،
هفینح و وبا  لثم  دوخ  ياهقف  زا  ار  هلأسم  نیا  تسا . تراکب  نوخ  دندوب  دقتعم  یضعب  ضیح و  نوخ  دنتفگ  یضعب  دندرک ، فالتخا  اهنز 

شرهوش دناوخب و  ار  شزامن  دریگب و  وضو  دیاب  تسا  بجاو  مه  زامن  تسا  یلکشم  دمآ  شیپ  دنتفگ  باوج  رد  دندرک . لاؤس  نارگید 
زامن دیاب  هک  دشاب  تراکب  نوخ  رگا  درادن  ررـض  شندـناوخ  زامن  دـشاب  ضیح  نوخ  رگا  دوش  كاپ  ات  دـنک  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا 

هیلع رفعج  نب  یـسومب  ماغیپ  میدیـسر  ینمب  یتقو  متفر  جحب  نم  لاس  نامه  تفگ : دامح  نب  فلخ  درک . ار  راک  نیمه  كرتخد  دـناوخب 
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یتقو داد  باوج  منک . لاؤس  امـش  زا  یهدیم  هزاجا  رگا  هدـش  لکـشم  یلیخ  ام  يارب  هک  تسیاهلأسم  مدرک  ضرع  ناشیاب  مداد و  مالّـسلا 
یسوم همیخب  متفر  دنداتفا  دمآ  تفر و  زا  مدرم  دش و  بش  ات  مداتسیا  هَّللا . ءاش  نا  نم  شیپ  ایب  دش  تولخ  دنداتفا و  دمآ  تفر و  زا  مدرم 

. منایجاح زا  یکی  متفگ : یتسیک ؟ تفگ : هتـسشن  هار  رـس  مدید  ار  یهایـس  مالغ  مدیـسر  همیخ  کیدزن  هک  نیمه  مالّـسلا ، هیلع  رفعج  نب 
هزاجا وتب  يدمآ  تقو  ره  منیشنب  اجنیا  تسا  هداد  روتسد  ارم  وش  دراو  هزاجا  نودب  تفگ : دامح  نب  فلخ  متفگ : تسیچ ؟ تمسا  دیسرپ 

هک نیمه  دوبن  ماما  زج  سک  چـیه  همیخ  رد  مدوب  هتـسشن  کشت  يور  اهنت  داد  ارم  مالـس  باوج  مدرک . مالـس  هدـش  همیخ  لخاد  مهدـب ،
جاودزا دوب  هدشن  ضئاح  زونه  هک  يرتخد  اب  امـش  ناتـسود  زا  یکی  مدرکـضرع  مدیـسرپ . ماما  لاح  زا  زین  نم  دش  ایوج  ملاح  زا  متـسشن 
دنتفگیم یضعب  دنتـشاد  فالتخا  هلباق  ياهنز  دیـشک . لوط  نوخ  نیا  زور  هد  دودح  رد  دمآیم  رتخد  زا  نوخ  ندش  رتسبمه  زا  سپ  درک 

زامن تسا  ضیح  نوخ  رگا  زیهرپب و  ادخ  زا  دومرف  دنکب . دیاب  هچ  نز  نیا  تسا  تراکب  نوخ  دندوب  دقتعم  یهورگ  تسا و  ضیح  نوخ 
نوخ رگا  دنک  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  شرـسمه   98 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوش و  كاپ  ات  دناوخن 

، تشاد لیم  هک  یتروص  رد  دوش  رتسبمه  وا  اب  دناوتیم  شرهوش  دناوخب  ار  شزامن  دریگب و  وضو  دـسرتب  ادـخ  زا  دـیاب  زاب  دـشاب  تراکب 
تـسار پچ و  بناجب  ماما  عقوم  نیا  رد  دننک . لمع  روتـسد  نیاب  دـعب  هک  تسا  ینوخ  هچ  هک  دـنهد  صیخـشت  اجک  زا  اقآ  مدرک  ضرع 

زا نیا  شاب  بظاوم  فلخ ! دومرف  دـمآ  نم  کیدزن  هدومن و  تکرح  ياج  زا  هاگنآ  دونـشب  ار  وا  نخـس  یـسک  اداـبم  درک  یهاـگن  همیخ 
جرف لخاد  ار  هبنپ  نینچ  هک  درک  هراشا  پچ  تسد  اب  سپـس  يزوماین  ار  ادـخ  نید  لوصا  مدرم  نیاب  ینک و  شاف  اداـبم  تسادـخ  رارـسا 
هبنپ لخاد  نوخ  هچنانچ  تسا  تراکب  زا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هبنپ  رود  نوخ  رگا  دـیامنیم  جراـخ  مارآ  دـعب  دـنکیم  ربص  یمک  دراذـگیم و 
هیرگ ارچ  دومرف : متفرگ  مارآ  هیرگ  زا  یتقو  دـش  يراج  میاهکـشا  هک  مدـش  داش  باوج  نیا  حیـضوت  زا  ناـنچ  تسا . ضیح  زا  دوب  هتفر 
ربمایپ بناج  زا  حیـضوت  نیا  مسق  ادـخب  دومرف  دـهدب ؟ یباوج  نینچ  امـش  زج  دـناوتیم  یـسک  هچ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  ینکیم ؟
بتعم یفاک : درکیم . كرت  ار  هلفان  دوب  نیگمغ  تحاران و  تقو  ره  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  یفاک : دوب . ادخ  فرط  زا  لیئربج  زا  مرکا 

يهشوخ هک  داـتفا  شمـالغب  مشچ  دوـب  ناـتخرد  ياـههخاش  ندرک  عـطق  لوغـشم  غاـب  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ :
نیا اب  ار  مالغ  نیا  متفگ  هدرب  ماـما  تمدـخ  اـمرخ  هشوخ  اـب  ار  وا  مدـمآ و  مـالغ  شیپ  تخادـنا  غاـب  راوید  تشپ  تشادرب و  ار  یئاـمرخ 

ار امرخ  نیا  ارچ  سپ  دومرف  هن . درک  ضرع  یتسه  هنهرب  دومرف : هن . درکـضرع : يوشیم  هنـسرگ  ینالف  دومرف : مـالغب  مدـید  اـمرخ  هشوخ 
لقن دوخ  ردـپ  زا  هزمح  یبا  نب  یلع  یفاک : دـیراذگب . شدازآ  دومرف : دـشاب  وت  لام  نیا  ورب  دومرف : منک  نینچ  متـساوخ  تفگ  یتشادرب .

یناگدـنز هتفر  ورف  قرع  رد  شیاـهاپ  دوب و  راـک  لوغـشم  دوـخ  نیمز  رد  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : هدرک 
راک یناسک  دوخ  تسد  اب  یلع ! دومرف : دنتـسه  اجک  اـهرگراک  اـقآ  مدرک : ضرع  دوب   99 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 

اب همه  نم  دادجا  مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  مرکا و  ربمغیپ  دومرف : اهنآ . دننایک  مدرکـضرع : دناهدوب ، رتهب  مردپ  نم و  زا  هک  دـناهدرک 
ترضح هک  یلاس  رد  تفگ : ریصب  وبا  یفاک : تسا . نیحلاص  ءایصوا و  نیلسرم و  ناربمایپ و  هویـش  ندرک  راک  دندرکیم ، راک  دوخ  تسد 

يدرک ینابرق  چوق  کی  امش  هک  دش  هچ  اقآ  مدرکضرع  مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  دوب  هتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  قداص 
درک فاوط  هبعک  هناخ  فارطا  تشاد  تیرومأم  یتشک  تشاد  رارق  یتشک  رد  هچنآ  اب  دوب  یتشک  رد  حون  دومرف : تشک . رتش  سک  نالف 
رارق امـش  زا  یکی  يور  ار  حون  یتشک  نم  هک  درک  باطخ  اههوکب  دـنوادخ  درک  اـهر  ار  یتشک  راـهم  دـعب  تسا  ءاـسن  فاوط  نیمه  هک 
هنیـس تسا . امـش  رهـش  ياـههوک  زا  یکی  هک  درک  ینتورف  عضاوت و  يدوج  هوک  اـما  دـندومن  ربک  دـندیلاب و  دوخ  رب  اـههوک  داد  مهاوخ 
تفگ ریـصب  وبا  نک ، حالـصا  ایادخ  ینعی  ینایرـس  نابزب  نقتا » يوام  ای  : » تفگ عقوم  نیا  رد  حون  تفرگ . رارق  هوک  نآ  يور  رد  یتشک 

رد متفریم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  اب  تفگ : رمحا  نب  ماشه  یفاک : تشاد . دوخ  سفنب  هیانک  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرک  نامگ 
. دـش راوس  تشادرب و  رـس  هاگنآ  درک  ینالوط  ياهدجـس  هتـشاذگ  هدجـسب  رـس  دـمآ و  دورف  دوخ  بکرم  زا  ماما  ناـهگان  هنیدـم  فارطا 
. منک ار  میادخ  رکـش  متـساوخ  مداتفا  دوخ  رب  ادـخ  ياهتمعن  زا  یکی  دایب  دومرف : يدرک ؟ ینالوط  ياهدجـس  موش  تیادـف  مدرکـضرع :
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هچ تردپ  ینیبیمن  مالغ  متفگ : دوب  یئاپراچ  وا  اب  دـش  در  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ : ناقلـش  یـسیع  یفاک :
یناگدـنز کنیا  میزروب ، رهم  باطخلا  وبا  هب  تبـسن  داد  روتـسد  امب  دـنکیم  یهن  نآ  زا  ار  ام  دـعب  دـهدیم  روتـسد  ار  يراـک  اـمب  دـنکیم 

رد هک  رفعج  نب  یسوم  ترضح  میشاب . رفنتم  وا  زا  مینک و  تنعل  ار  وا  دهدیم  روتـسد   100 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
تباـث زین  اـهنآ  هک  رفک  يارب  زین  ار  یهورگ  دنتـسه و  تباـث  هک  هدـیرفآ  ناـمیا  يارب  ار  یهورگ  دـنوادخ  دومرف : دوب  یکدوک  تقو  نآ 
یناسک زا  باطخلا  وبا  دریگیم  اهنآ  زا  دـهاوخب  تقو  ره  هداد  اهنآب  هیراـع  ار  ناـمیا  هک  هداد  رارق  هتـسد  ود  نیا  نیب  ار  یهورگ  دنتـسه و 

مدوب و هتفگ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  هچنآ  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : تسا . هیراع  وا  نامیا  هک  تسا 
زا شیب  تفگ : رکب  نب  یـسوم  یفاـک : تسا . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  داژن  زا  وا  دومرف : مدرکـضرع  شیارب  ار  ناـشیا  باوـج 

دیمحلا دبع  یفاک : نیدتسی  یسوم  نب  نارمعف  نید  ّیلع  میما  ای  کی  ناف  دناوخیم : ار  رعش  نیا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مدینـش  هرامش 
یتقو درک  يزابرامق  مخت  ود  ای  کی  اب  مالغ  درخب  غرم  مخت  ات  داتسرف  ار  یمالغ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ : دیعـس  نب 

يزابرامق وا  اب  هک  هدوب  یغرم  مخت  غرم ، مخت  نیا  نایم  رد  اقآ  درکضرع  يرگید  مالغ  دروخ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دروآ  ار  اهنآ 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ : بتعم  یفاک : درک . غارفتسا  دوب  هدروخ  هچنآ  تساوخ  یتشط  مالّسلا  هیلع  ماما  دندوب ، هدرک 

- قالخالا مراکم  میرخب . رازاب  زا  مدرم  ریاس  اب  زورب  زور  ار  دوخ  جایتحا  میـشورفب  رازاـب  رد  مینیچب و  دیـسریم  هویم  یتقو  دادـیم  روتـسد 
هنیدم دراو  ناتسود  باحصا و  زا  یهورگ  اب  متفر  هکمب  تفگ : هک  درک  لقن  شدج  زا  دوخ  ردپ  زا  یمـصاع  رفعج  نب  دّمحم  ص 165 -

زبس غالا  راوس  هک  میدش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  اب  وربور  هار  نیب  رد  میئآ  دورف  اجنآ  هک  میدوب  یلحم  يوجتـسج  رد  مدش 
داد روتـسد  دـمآ  دورف  اج  نامه  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  میدـمآ  دورف  اهناتـسلخن  نیب  ام  دـندرکیم . لـمح  اذـغ  باـنج  نآ  یپ  زا  دوب  یگنر 

فرط زا  تسـش  ار  دوخ  ياهتـسد  ادـتبا  کبوچ  بآ و  اب  دـندروآ  تشط   101 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
کمن هب  ادتبا  دندروآ  اذغ  دنتسش  ار  دوخ  ياهتـسد  همه  ات  دندرک  عورـش  پچ  فرط  زا  دعب  میتسـش ، ام  مامت  ات  دندنادرگ  تشط  تسار 
دندوب هدرک  نایرب  هک  ار  يدنفـسوگ  هناش  سپـس  درک  لیم  هکرـس  زا  دـعب  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب  دـیروخب  دومرف : سپـس  دومن .
نغور هکرـس و  دـعب  دـمآیم . شـشوخ  نآ  زا  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  یئاذـغ  نیا  ِمیِحَّرلا .* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـیروخب ، دومرف : دـندروآ 

سپ تشادیم  تسود  ار  نآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  یئاذغ  نیا  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دیروخب  دومرف : دندروآ  نوتیز 
سپـس تشاد . هقالع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اذـغ  نیاب  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  دـینک  لیم  دومرف : دـندروآ  « 1  » جابکـس نآ  زا 

ریش هاگنآ  تشاد ، هقالع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اذغ  نیاب  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  دیروخب  دومرف : دندروآ  ناجنداب  تشوگ و 
مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  اذـغ  نیا  زا  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب  دـیروخب  دومرف : دوب  هدـش  دـیرت  ناـن  نآ  رد  هک  دـندروآ  شرت 

یلع نب  دّمحم  ار  اذغ  نیا  ِمیِحَّرلا .* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دیروخب  دومرف : دندروآ  دوب  هدش  رطعم  هیودا  اب  هک  يرینپ  سپس  دمآیم  شـشوخ 
ماـنب دـیروخب  دوـمرف  دـندوب  هدرک  تسرد  نغور  درآ و  اـب  ار  غرم  مخت  نآ  رد  هک  دـندروآ  یحدـق  دـعب  تشادـیم  تسود  مالّـسلا  هیلع 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب  دیروخب  دومرف : دندروآ  اولح  دعب  تشاد  تسود  قداص  ترضح  مردپ  ار  اذغ  نیا  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ 
اهقاطا رد  ار  راک  نیا  دومرف  دزیرب  نوریب  دوب  هرفس  ریز  هچنآ  ات  درک  تکرح  ام  زا  یکی  دندیچرب  ار  هرفس  دیآیم . مشوخ  نم  اذغ  نیا  زا 

نابز دیاب  لالخ  زا  لبق  دومرف : دندروآ  لالخ  دعب  نایاپراهچ . ناگدنرپ و  يارب  دشاب  ییاج ، نینچ  رد  یلو  تسا  فقـس  ریز  هک  دـننکیم 
نوریب هثل  فارطا  نادـند و  نب  ياهاذـغ  زا  هچ  ره   102 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ینادرگب  ناهد  رودب  ار 

عورش پچ  فرط  زا  ءادتبا  دندروآ  بآ  تشط و  سپس  يزادنایم . نوریب  ینکیم و  جراخ  لالخ  هلیسوب  دنام  هچ  ره  يربب  ورف  ار  نآ  دمآ 
هنوگچ مصاع  دومرف : هاگنآ  دش . مامت  ات  دنتسش  دندوب  تسار  فرط  هک  یناسک  تسد  سپس  تسش  ار  دوخ  تسد  ناشیاب  دیـسر  ات  درک 

امـش زا  یکی  رگا  دومرف : دنـسرب . مهب  تسا  نکمم  مدرم  هک  یهجو  نیرتهبب  درکـضرع : دـیروخیم ؟ مه  دردـب  دـینکیم و  یگدیـسر  مهب 
درادیمرب تشاد  مزال  هچ  ره  هاگنآ  هتـشادرب  هسیک  رـس  زا  رهم  دنروایب و  ار  وا  لوپ  هسیک  دیوگیم  شردارب و  هناخب  دیآیم  دش  تسدگنت 
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کمک یگدیـسر و  مهب  امـش  مرادتـسود ، نم  هک  روط  نآ  سپ  دومرف : تسین . روـط  نیا  هن  درکـضرع : دـنکیمن ؟ ضارتـعا  واـب  یـسک  و 
رازه جـنپ  زور  ره  هک  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : دالبلا  یبا  نب  میهاربا  رقف . یتسدـگنت و  ماگنه  دـیرادن 
هیبـش هک  مدـید  ینم  رد  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : سدـنرفلا  یبا  نب  نیـسح  ص 173 - دانـسالا - برق  منکیم . رافغتـسا  هبترم 
دروآ امرخ  یحدق  یهایـس  مالغ  دوخ . تسار  تسد  يور  هایـس  ناوج  دنچب  دوب  هدرک  هیکت  شود ، رب  یئادر  تشاد و  اپ  رب  يزیچ  راولش 

وت تفگ : مدرک  لقن  مناتـسود  زا  یکیب  ار  ناـیرج  نیا  دوب . هدومن  هیکت  دوخ  تسار  تسد  يورب  پچ و  تسد  اـب  ندروخ  هب  درک  عورش 
مدینـش مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : دـلاخ  نب  نامیلـس  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یلب . متفگ : دـنک  لـیم  پچ  تسد  اـب  يدـید 

: تفگ هک  درک  لـقن  دوخ  رداـم  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  نیـسح  دانـسالا : برق  تسا . تسار  شتـسد  ود  ره  ماـما  دوـمرفیم :
ار دوخ  سابل  تسج و  ياج  زا  ناـهگان  مدـناراخ  یم  ار  شیاـپ  نم  دوب  هدـیباوخ  ماـب  تشپ  يور  هلبقب  ور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

یناگدنز نیب  راوید  یلو  دنتـسه  تبحـص  لوغـشم  زینک  ود  اب  مالغ  ود  مدـید  متفر  ناشیا  یپ  زا  نم  تفر . تعرـسب  دیـشکیم  نیمز  يور 
عقوم نیا  رد  دـهدیم  شوگ  ار  اهنآ  ياهفرح  دنـسریمن  رگیدـکیب  تسا  هلـصاف  اـهنآ   103 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 

: دومرف مدـمآ . امـش  یپ  زا  مدیـسرت  يدرک  تکرح  باوخ  زا  هلجع  اب  یتقو  زا  متفگ : ياهدـمآ ؟ اجنیا  تقو  هچ  زا  دومرف  دـش  نم  هجوتم 
- جیارخ تخورف . ار  اهنآ  داتـسرف و  يرگید  رهـشب  ار  زینک  ود  رهـش و  کیب  ار  مالغ  ود  نآ  حبـص  ادرف  ارچ . متفگ : يدینـشن ؟ ار  تبحص 

شیب دنیامن  هدافتسا  نآ  بآ  زا  جاجح  هک  دننکب  يدابع  ربق  کیدزن  یهاچ  داد  روتسد  یـسابع  هفیلخ  يدهم  هک  هدش  تیاور  ص 253 -
، کیرات دوگ و  رایـسب  دـشیم  جراخ  اوه  نآ  لخاد  زا  هک  دـش  زاب  یگرزب  هنزور  ناهگان  ندرک  رفح  نیب  رد  دـندرک  رفح  تماـق  دـص  زا 
دوب و اوه  اجنآ  رد  دـنتفگ  دوب  هدـیرپ  ناشگنر  دـندش  جراخ  یتقو  دـندرک  نآ  لخاد  ار  رفن  ود  تشاد . یئادـص  دـشیم  جراخ  هک  يداـب 

مه زا  میدزیم  تسد  مادـک  رهب  دوب  زین  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  لیبق  زا  ینایاپراهچ  دنتـشاد و  رارق  یناـنز  نادرم و  اـهنآ  رد  هک  یئاـهلزنم 
نآ زا  تفر  يدهم  شیپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  يزور  دنهدب . باوج  دنتـسناوتن  مادک  چیه  دندیـسرپ  املع  زا  دندیـشاپیم ،
درم ود  نآ  هچنآ  درب و  ورف  ناشیاههناخ  اب  ار  اهنآ  نیمز  هک  دنتـسه  داع  موق  هدـنامیقاب  فاقحا  باحـصا  اـهنآ  دومرف : درک  لاؤس  باـنج 

. داد حیضوت  زین  ماما  دندوب  هدید 

نیطقی نب  یلع  لاوحا  زا  ياهراپ  داتفا و  قافتا  اهنآ  نیب  هک  یئاهنایرج  ءافلخ و  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ياههرظانم  مشش  شخب 

باوج مدرک  مالس  دندرب  دیشرلا  نوراه  شیپ  ارم  یتقو  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  تفگ : یناغماد  ناقربز  نب  دّمحم  ص 54 - صاصتخا -
يریـصقت چیه  دروم  نآ  رد  نم  هک  تسنادیم  ادخ  مدناوخ  ار  همان  ناوخب ، تفگ : هتخادـنا  نم  شیپ  ياهمان  دوب . نیگمـشخ  رایـسب  دادـن 

داقتعا وا  تماـماب  هک  یناـسک  یلاـغ  يوگ و  فازگ  ناوریپ  ملاـع  فارطا  زا  رفعج  نب  یـسوم  يارب  هک  دوب  هتـشون  هماـن  نآ  رد  متـشادن ،
يور رب  هک  یناسک  نیمز و  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دنرامشیم  بجاو  دوخ  رب  دننادیم و  ینید  هفیظو  کی  ار  راک  نیا  دنروآیم  جارخ  دنراد 

هزاجاب دشاب و  هتشادن  اهنآ  تماماب  قیدصت  دهدن و  اهنآب  ار  دوخ  لام  مهدکی  سک  ره  هک  دندقتعم  دراپسب ، یعقاو  ناربهرب  دنتسه  نیمز 
بجاو ار  ناشیا  تعاطا  دـهدن و  تلیـضف  مدرم  عیمج  رب  ار  اهنآ  دراپـسن و  اهنآب  ار  تمینغ  دـنکن و  گـنج  ناـشرماب  دورن و  هکم  ناـشیا 

دهاش و نودب  جاودزا  لثم  دوب  یئاوران  ياهتبـسن  همان  نآ  رد  تسا . لالح  شلام  نوخ و  تسا ، رفاک  ربمایپ ، ادخ و  تعاطا  دننام  دنادن 
ره دندقتعم  دننکیم و  تنعل  اهنآب  زامن  رد  هک  نیـشیپ  يافلخ  زا  يرازیب  دـشاب و  مهردـکی  اب  هچ  رگا  ماما  هزاجاب  مدرم  نانز  ندـش  لالح 

اوُعاضَأ نآرق : هیآ  نیا  هطـساوب  تسین  تسرد  شزامن  دزادـنا  ریخأتب  ار  زامن  سک  ره  تسین  لالح  واـب  شنز  دـشابن  رفنتم  اـهنآ  زا  سک 
یـسوم ماما  ترـضح  یناگدنز  منهج . رد  تسا  ياهرد  کی  یغ )  ) هک دـنرادنپیم  نینچ  « 1  » ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةـالَّصلا 

هدرک دنلب  رـس  همان  ندش  مامت  زا  سپ  دوب  تکاس  وا  مدناوخیم و  هداتـسیا  روط  نامه  نم  دوب  ینالوط  همان   105 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
یئادـخب مسق  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : نک . هئربت  لیلد  اب  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ  زا  ار  دوخ  نونکا  هماـن  نیا  ندـناوخ  تسا  یفاـک  تفگ :
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هیدـه و بلاط  وبا  نادـناخ  ام  یلو  هدرواین  نم  يارب  جارخ  ناونعب  راـنید  اـی  مهرد  کـی  سک  چـیه  هتخیگنارب  يربماـیپ  هب  ار  دّـمحم  هک 
مریذپیم و دنروایب  هیده  يدنفسوگ  هچاپ  نم  يارب  رگا  تسا : هدومرف  میریذپیم . هدومن  لالح  شربمایپ  يارب  دنوادخ  هک  ار  یـشکشیپ 

نمشد میاهتفرگ و  رارق  یتسدگنت  رد  ام  هک  دراد  عالطا  دوخ  نینمؤملا  ریما  منکیم  تباجا  دنیامن  يدنفـسوگ  تسد  ندروخب  توعد  رگا 
هک تسا  مارح  اـم  رب  هقدـص  میاهتفرگ  رارق  یتسدـگنت  رد  دـناهدرکن  عـنم  ار  اـم  تسا  نآ  دـهاش  نآرق  هک  سمخ  نتفرگ  زا  مـیراد  داـیز 
نم تبحـص  دراد  عالطا  دوخ  نینمؤملا  ریما  ار  اهنیا  مامت  میتسه  هیده  لوبق  زا  روبجم  هداد و  رارق  ام  يارب  ار  سمخ  نآ  ياجب  دـنوادخ 
منک لقن  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  مارک  ءابآ  زا  یثیدح  شیومع  رـسپ  هب  دهد  هزاجا  نینمؤملا  ریما  رگا  متفگ  دعب  درک . توکـس  دـش  مامت  هک 

ود هاگ  ره  دومرف : هک  مرکا  ربمایپ  زا  مدـج  زا  درک  لقن  مردـپ  متفگ : وگب . يراد  هزاجا  تفگ : دـمآ  شـشوخ  نم  داهنـشیپ  زا  هکنیا  لثم 
نمب ار  دوخ  تسد  دـینادب  حالـص  رگا  دـیآیم  ناجیهب  يدـنواشیوخ  دـنریگ  شوغآ  رد  ار  مه  دـنیآ و  رگید  کـی  کـیدزن  دـنواشیوخ 
مدـید تفرگ  شوـغآ  رد  ارم  یتدـم  درک و  هحفاـصم  نم  اـب  متفر  وـلج  اـیب  کـیدزن  تفگ  سپـس  درک ، زارد  نـم  يوـسب  تـسد  دـیهدب 

نانچ مرکا ، ربمایپ  نینچمه  دومرف : تسرد  زین  تدـج  یتفگ  تسار  شابن  تحاران  یـسوم ! نیـشنب  تفگ  دـش . کـشا  زا  رپ  شیاهمـشچ 
ملیاـم نم  تسا . حیحـص  یتـفگ  هچنآ  ینوخ و  مه  داژن و  مه  نم  اـب  وت  مدـیمهف  هک  دـش  ادـیپ  نم  رد  یناـجیه  دـمآ و  شوجب  نم  نوخ 
منکیم تیاهر  ياهتفگ  تسار  منادـب  یهد و  باوج  رگا  منکب  وت  زا   106 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  یلاؤس 

زاب ار  دوخ  نایعیـش  امـش  ارچ  تفگ : داد . مهاوخ  باوج  منادب  ار  هچ  ره  متفگ : منکیمن  لوبق  نارگید  فرح  درک و  مهاوخ  کمک  وتب  و 
تبسن ردپب  دنزرف  تسا ، یفرظ  نوچ  ارهز  همطاف  دیتسه و  یلع  نادنزرف  امش  هکنیا  اب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنیوگیم  امـشب  هکنیا  زا  دیرادیمن 

متفگ یهد  باوج  دیاب  درادـن  ناکما  تفگ : دراد  روذـعم  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  دـنادب  حالـص  نینمؤملا  ریما  رگا  متفگ  ردام . هن  دراد 
َُهل اْنبَهَو  َو  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هَّللاب  ذوعا  متفگ : یتسه  ناما  رد  تفگ  ینکن  رفیک  ارم  هک  یهدـیم  ناـما  سپ 

يِزَْجن َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یـسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَـه  ًاحُون  َو  اْنیَدَـه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ 
: متفگ دش  قلخ  سدقلا  حور  ادخ و  هداراب  تشادن  ردپ  یـسیع  تفگ : تسیک ؟ یـسیع  ردپ  متفگ  یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِـسْحُْملا 

نامردپ فرط  زا  هن  نامردام  هطـساوب  میتسه  ءایبنا  نادنزرف  ءزج  زین  ام  تسا  ءایبنا  نادنزرف  ءزج  ردام  فرط  زا  یـسیع  هک  يروط  نامه -
نانیا زجب  ناتـساد  هک  دـب  بوخ و  زا  دـنراد  عامتجا  تما  مامت  متفگ : روایب . ار  لیلد  نیا  دـننام  میارب  رتشیب  زاب  نسحا  نسحا  تفگ  یلع .

َکَّجاَح ْنَمَف  دیامرفیم : دـنوادخ  دـندوبن ، نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  زج  ءاسک  ریز  رد  دـندرک  هلهابمب  توعد  ار  ربمایپ  هک 
نیـسح نسح و  ءانبا  لیوأت  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف 

امش هچ  يارب  هدب  حیضوت  تفگ : سپـس  نسحا . تفگ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سفن  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  نانز  دنتـسه و 
یناگدـنز هیآ  نیا  لـیوأت  زا  ارم  شربـمغیپ  ادـخ و  قحب  مهدـیم  مسق  ارت  متفگ : زاـب  دربیمن : ثرا  یبلـص  دـنزرف  ندوب  اـب  ومع  دـیئوگیم 

تنامـض وت  تفگ : تسا  یفخم  ءاملع  شیپ  عوضوم  نیا  يراد  فاعم  نآ  حیـضوت  107 و  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
مرکا ربماـیپ  متفگ : مداد . ناـما  تفگ : نک . دـیدجت  ار  دوخ  ناـما  سپ  متفگ : منکیمن ، فاـعم  ار  وت  یهد  باوج  مسرپـب  هچ  ره  يدرک 

، دوب ناریـسا  ءزج  درکن ، یلو  دـنک  ترجه  تسناوتیم  سابع  میومع  هدادـن ، ثرا  درکن  ترجه  یلو  تشاد  ترجاهم  تردـق  هک  یـسکب 
ار یلع  ترـضح  هدرک  ناهنپ  یلحم  رد  ار  یئالط  هک  دومن  علطم  ار  مرکا  ربمایپ  دنوادخ  ات  دهدب  ار  دوخ  ياهبنوخ  هکنیا  زا  تشاد  عانتما 

هیلع یلع  هب  داد  هزاجا  ادـخ  بناج  زا  دروآ  ربخ  میارب  لیئربج  هک  دومرف : سابع  هب  هدروآ و  نوریب  لضفلا  ما  شیپ  زا  ار  الط  نآ  داتـسرف 
یهاوگ تسا  رتشیب  مداد  تسد  زا  وتب  ندرواین  نامیا  هطساوب  هچنآ  ردارب  رسپ  تفگ : سابع  عقوم  نیا  رد  داد  زین  ار  هنیفد  هناشن  مالّـسلا و 

ار هیآ  نیا  دنوادخ  يدرک  ریقف  ارم  ردارب  رسپ  تفگ : سابع  دروآ ، ار  الط  یتقو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینایناهج . يادخ  لوسر  وت  هک  مهدیم 
ْنِم ْمَُکل  اـم  اوُرِجاـُهی  َْمل  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  هیآ  و  « 1  » ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  ْمُْکنِم  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتْؤـُی  ًاْریَخ  ْمُِکبوـُُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  درک : لزاـن 

سپـس دش . نیگمغ  نوراه  مدش  هجوتم  « 2  » ُرْـصَّنلا ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو  دیامرفیم : دعب  اوُرِجاُهی  یَّتَح  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو 
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تیارب متفگ : شلهاـب . ار  سمخ  ندادـن  هطـساوب  دوشیم  ناـنز  فرط  زا  داـسف  راـچد  ناـسنا  دـیئوگیم  امـش  لـیلد  هچب  منیبب  وگب  تفگ :
متس هک  یناسک  ام و  نیب  دزادنایم  هلصاف  دنوادخ  يدوزب  یئوگن  یسکب  ار  عوضوم  نیا  متـسه  هدنز  ات  هکنیا  رب  طورـشم  مهدیم  حیـضوت 
ریما زج   108 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نیطالـس  زا  يدحا  نونکات  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  دـنرادیم و  اور 

ترـضح زا  هن  هدش و  هدیـسرپ  نم  زا  هن  متفگ : سابع . ینب  زا  مدادجا  هن  هیما و  ینب  هن  يدـع و  هن  میت و  هن  تفگ : هدرکن . لاؤس  نینمؤملا 
نیب زا  مداد  وتب  هک  یناما  هدش  وگزاب  هلأسم  نیا  تناگتسب  زا  یکی  ای  وت  بناج  زا  هک  دوش  فشک  میارب  رگا  تفگ : نوراه  مردپ ، قداص 

نآ ریـسفت  دشاب و  یعورف  لوصا و  ياراد  هک  هاتوک  ياهلمج  دـنچ  ملیام  تفگ : نوراه  « 1 . » مریذپیم ار  طرـش  نیا  دومرف : تفر . دهاوخ 
دش مامت  تاهتشون  یتقو  تفگ : نینمؤملا . ریما  ای  مشچب  متفگ  یشاب  هدینش  قداص  ترـضح  زا  ار  نآ  هکنیا  طرـشب  یـسیونب  دوش  هدیمهف 

یبوخ ياذـغ  میارب  زور  ره  دـنک  یناـبهگن  نم  زا  هک  تشاـمگ  ار  یـسک  تفر  هدرک  تکرح  ياـج  زا  مروآرب  اـت  وـگب  ار  دوـخ  جـئاوح 
نآ تسین و  یفالتخا  نآ  رد  هک  يرما  - 1 تسا : عون  ود  ایند  روما  نابرهم . هدنشخب  دنوادخ  مانب  متشون : شیارب  ار  تالمج  نیا  داتسرفیم 

هضرع رابخا  نیاب  دنراد  کش  هچنآ  دنراد و  لوبق  همه  هک  يرابخا  دنرادن و  نآ  زج  ياهراچ  هک  يرورـض  ياهزیچ  رب  تسا  تما  عامجا 
عناق یلیلد  دیاب  يرما  نینچ  رد  دیدرت  لباق  رادربکش و  تسا  يرما  - 2 دننکیم . طابنتسا  رابخا  نآ  زا  ار  يدمآشیپ  ره  مکح  دنرادیم و 

ربمایپ تنـس  زا  ای  دنراد  عامجا  نآ  لیوأت  رب  هک  ادخ  باتک  زا  یمکحم  لیلد  ناگدنیوج  رگا  نآ  ندرک  تباث  يارب  دوش  هماقا  هدننکعناق 
رارقا هدومن  لوبق  دیاب  دنک و  در  ار  نآ  دناوتیمن  یسک  رگید  دنتشاد  دریذپب  لقع  ار  نآ  تحص  هک  یـسایق  ای  دشابن و  یفالتخا  هک  يزیچ 

همه نادنمـشناد  يداع و  صاخـشا  دـشن  ادـیپ  شیارب  حیحـص  سایق  ای  ربمایپ و  تنـس  ای  باتک  زا  یلیلد  هچنآ  دـش و  دـقتعم  نآـب  درک و 
یناگدنز همیرج  یتح  یبهذم  رگید  لئاسم  ای  دشاب  دیحوتب  طوبرم  دـهاوخیم  رما  ود  نیا  دـننکن . لوبق  دـنیامن و  کش  نآ  رد  دـنناوتیم 

هـضرع نآ  رب  ار  ینید  رما  هک  یعوضوم  نآ  رتمک و  نآ  زا  ندرک و  دراو  هشدخ  کی   109 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
«. ُلـیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  ِهَّللاـِب و  اَّلِإ  َةَُّوق  ـال   » ینکیم در  ار  نآ  دوبن  نشور  تیارب  هچناـنچ  يریذـپیم  تشاد  مکحم  یلیلد  رگا  دـنرادیم 

هتـشون نم  دش  جراخ  نوراه  داد  ربخ  مالغ  هدـب ، عالطا  واب  مداد  ماجنا  ار  هفیلخ  هتـساوخ  نم  هک  مداد  عالطا  دوب  نم  نابهگن  هک  یمالغب 
تـسنیا متجاح  نیلوا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : وگب  ار  دوخ  تاجاح  نونکا  تسا  یعماج  هاتوک و  تالمج  نسحا  تفگ : مداد  ناشن  واب  ار 

وتب ار  هزاجا  نیا  تفگ : ماهتـشاذگ . يراز  هیرگ و  اب  دوخ  رادید  زا  يدـیماان  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  ماهداوناخ  شیپ  مدرگرب  یهد  هزاجا  هک 
نم متفگ : يراد  تجاح  هچ  وگب  زاب  تفگ : درادب  تمالـس  شیاهومع  رـسپ  يارب  ار  نینمؤملا  ریما  ادخ  متفگ : هاوخب  رگید  تجاح  مداد 

شیپ دـنادرگرب  ارم  مارتحا  اب  دـنهدب و  نمب  مهرد  رازه  دـص  داد  روتـسد  مراد . نینمؤملا  ریما  فطلب  مشچ  ادـخ  زا  دـعب  مراولاـیع  يدرم 
هداد باوج  مدرک  مالس  دندرب ، نوراه  شیپ  ارم  یتقو  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ج 1 ص 81 - اضرلا - رابخا  نویع  ماهداوناخ .

ار دوـخ  نم و  هکنیا  زا  مراپـسیم  ادـخب  ارت  مـتفگ : «. 1  » دـنربب جارخ  ود  ره  يارب  تکلمم  کـی  رد  هـفیلخ  ود  رفعج ! نـب  یـسوم  تـفگ :
. دنتسب ام  رب  غورد  یلیخ  تفر  ایند  زا  ربمایپ  هک  یتقو  زا  ینادیم  دوخ  وت  يریذپب  ام  دروم  رد  ار  ام  نانمشد  هدوهیب  نخس  ینک و  راکهانگ 

مرکا ربمایپ  مدج  زا  دوخ  ءابآ  زا  مردپ  هک  یثیدح  یهدـب  هزاجا  يراد  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  يدـنواشیوخ  نیا  اب  ینادـب  حالـص  رگا 
یتـقو دـنواشیوخ  هک  درک  لـقن  مرکا  ربماـیپ  مدـج  زا  دوـخ  مارک  ءاـبآ  زا  مردـپ  متفگ : مداد . هزاـجا  تفگ  منک ، لـقن  تیارب  هدرک  لـقن 

، مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ناجیهب  يدنواشیوخ  هقالع  دنراذگ  رگید  کی  تسد  رد  تسد  دسرب و  دنواشیوخب 
شیپ ارم  تفرگ و  ارم  تسد  متفر  کیدزن  نم  ایب . ولج  تفگ  نوراه  موش ، تیادف  هدـب  نمب  ار  دوخ  تسد  نونکا  دـیآیم  رد   110 ص :

شنامـشچ زا  کشا  مدید  مرادن ، يراک  وتب  شابن  تحاران  رگید  نیـشنب  یـسوم  تفگ : درک  اهر  دعب  تشاد  شوغآ  رد  یتدـم  دیـشک و 
ملد هک  دـش  ادـیپ  نم  رد  یناـجیه  دـمآ و  شوجب  منوخ  تسا  هتفگ  تسار  زین  تدـج  یتـفگ و  تسار  تفگ : متخادـنا . ریزب  رـس  دزیریم 

باوج رگا  ماهدیسرپن ، سک  چیه  زا  هدوب  ملد  رد  تسا  اهتدم  هک  منکب  لاؤس  دنچ  وت  زا  مهاوخیم  الاح  دیدرگ  يراج  مکـشا  تسکش و 
بلطم عقاو  منکیم  لاؤس  هچنآ  سپ  ياهتفگن  غورد  زگره  وت  ماهدینش  مریذپیمن ، تاهراب  رد  ار  يرگید  نخـس  منکیم و  تیاهر  يداد 
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یئوگب و تسار  هک  یتروص  رد  مداد  ناما  وتب  تفگ : یهدب . ناما  نمب  رگا  مهدیم  حیـضوت  منادب  ار  هچ  ره  متفگ  هدـب  حیـضوت  میارب  ار 
منیبب وگب  تفگ : دـنک . لاؤس  نینمؤملا  ریما  تسا  لیام  هچ  ره  متفگ : يرادـن . اور  تسا  لومعم  همطاف  نادـنزرف  امـش  نیب  هک  ياهیقت  نآ 

سابع و نادنزرف  ام  میتسه  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  ام  يهمه  میتسه ، تخرد  کی  زا  ود  ره  هکنیا  اب  دـینادیم  رترب  ام  زا  ار  دوخ  امـش  ارچ 
هب رتکیدزن  ام  متفگ : دـنراد . يدـنواشیوخ  ربمغیپ  اـب  يواـسم  تبـسن  کـیب  دـنربمایپ و  يومع  اـهنآ  يود  ره  بلاـط  وبا  نادـنزرف  اـمش 

تفگ دوبن - بلاط  وبا  هَّللا و  دبع  ردام  زا  سابع  امش  دج  دنردام و  ردپ و  کی  زا  بلاط  وبا  هَّللا و  دبع  اریز  متفگ  روطچ  تفگ : میربمغیپ 
بلاط وبا  تفر  ایند  زا  ربمایپ  یتقو  تسا . ومع  رـسپ  ندرب  ثرا  عنام  ومع  هکنیا  اب  دـیربیم  ثرا  مرکا  ربمایپ  زا  دـینکیم  اعدا  امـش  ارچ  سپ 

ره تسا  بوخ  دراد  روذـعم  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  نینمؤملا  ریما  رگا  متفگ : تشاد . تاـیح  ساـبع  شیومع  یلو  دوـب  هدرم  وا  زا  لـبق 
یلع متفگ : مداد . ناما  وتب  البق  نم  تفگ : هدب . ناما  ارم  متفگ : یهدـب . باوج  دـیاب  تسا  نکمم  ریغ  تفگ  دـیامرفب  دراد  يرگید  لاؤس 

ردپ و زج   111 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دسریمن  ثرا  سک  چیهب  دنزرف  ندوب  اب  دیامرفیم : بلاط  یبا  نب 
زا هیما  ینب  رمع و  رکب و  ابا  هکنیا  زج  تسین  یثرا  نینچ  هاوگ  نآرق  هدـشن و  تباـث  یثرا  ومع  يارب  دـنزرف  ندوب  اـب  رهوش ، نز و  رداـم و 

لوقب دقتعم  ءاملع  زا  هک  یناسک  هدیـسرن . یثیدح  زین  ربمایپ  زا  درادـن و  یلیلد  اهنآ  هتفگ  نیا  تسا  ردـپ  هلزنمب  ومع  دـناهتفگ  دوخ  شیپ 
لوقب هلأسم  نیا  رد  هک  تسه  جارد  نب  حون  نونکا  تسا ، هماع  ياـملع  ریاـس  تموکح  فـالخ  رب  اـهنآ  تموکح  دنتـسه  یلع  ترـضح 

جارد و نب  حون  داد  روتسد  هدومن  هرصب  هفوک و  رهـش  ود  رادنامرف  ار  وا  نینمؤملا  ریما  هک  هداد  زین  يوتف  دنکیم و  لمع  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: دنتفگ اهنآ  همه  دننک  رضاح  ار  ضایع  نب  لیضف  یندم و  میهاربا  يروث و  نایفس  لیبق  زا  دنهدیم  يوتف  وا  رظن  فالخ  رب  هک  ءاملع  ریاس 

يوتف یلع  ترـضح  روتـسد  قباطم  هلأسم  نیا  رد  ارچ  امـش  ماهدینـش  هک  يروطب  تفگ  اهنآب  هلأـسم . نیا  رد  تسا  یلع  ترـضح  رظن  نیا 
ياملع راتفگ  لیلدب  هدومن  ءاضما  ار  ربمغیپ  یلع  ترـضح  ياوتف  هکنیا  اب  میدیـسرت  ام  یلو  هدومن  تارج  جارد  نب  حون  دنتفگ  دـیهدیمن !

زین رمع  تسا  یلع  تواضق  ملعب  رتدراو  امـش  همه  زا  تسا  هدومرف  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  دـناهدرک  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  هتـشذگ 
ار دوخ  باحـصا  ربمایپ  هچ  ره  هک  تسا  یعماج  ظـفل  تواـضق  ظـفل  نیا  تسا و  دراو  تواـضقب  رتهب  اـم  همه  زا  یلع  هک  هدرک  قیدـصت 
! یـسوم هدـب  حیـضوت  نیا  زا  شیب  تفگ : نوراه  دوشیم . لماش  تواضق  ظـفل  نیا  ار  همه  ملع  ضئارف و  تئارق و  دروم  رد  هدومن  حدـم 

یسک مرکا  ربمایپ  متفگ  شاب  هتشادن  كاب  چیه  تفگ : امش  سلجم  اصوصخم  دوشیم  هدرپس  صاخـشاب  تناماب  سلاجم  لفاحم و  متفگ 
نیا متفگ : يراد ؟ بلطم  نیا  رب  لیلد  هچ  تفگ : ترجاهم  زا  دـعب  رگم  دوبن  لئاق  یتسود  وا  يارب  دادـیمن و  ثرا  هدرکن  ترجاهم  هک  ار 

اـضاقت وت  زا  تفگ : نوراه  درکن . ترجاهم  سابع  میومع  اوُرِجاُهی  یَّتَح  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  هیآ :
ادخ متفگ : ياهداد ؟ یعالطا  دروم  نیا  رد  ءاهقف  زا  یکیب  ای  ياهدرک ، تبحص  ام  نانمشد  زا  یسک  اب  چیه  دروم  نیا  رد  هک  یئوگب  مراد 

همهب ارچ  تفگ : هدیـسرپن . نم  زا  یـسک  نینمؤملا  ریما  زج  هن ، تسا   112 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دهاش 
شردپب ار  صخـش  دیتسه ، یلع  دنزرف  هکنیا  اب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دـنیوگب : امـشب  دـنهدب و  ربمغیپ  هب  تبـسن  ار  امـش  دـیهدیم  هزاجا  مدرم 

ارت رتـخد  دوش و  هدـنز  ربماـیپ  رگا  نینمؤـملا  ریما  اـی  متفگ : تسا . امـش  يرداـم  دـج  ربماـیپ  تسا و  یفرظ  نوـچ  همطاـف  دـنهدیم  تبـسن 
نم زا  وا  یلو  متفگ : راک  نیا  اب  منکیم  شیرق  مجع و  برع و  رب  راختفا  مهدـن ؟ ارچ  هَّللا  ناحبـس  تفگ : یهدـیم  واـب  دـنک  يراگتـساوخ 
وت گرزب  ردپ  یلو  تسا  نم  گرزب  ردـپ  وا  نوچ  متفگ : ارچ ؟ تفگ : مروآیم  رد  وا  جاودزاب  ار  مرتخد  نم  هن  دـنکیمن و  يراگتـساوخ 

تسا رسپ  زا  لسن  و  تشادن ؟ رسپ  دنزرف  ربمغیپ  هکنیا  اب  دینادیم  ربمایپ  دنزرف  ار  دوخ  هنوگچ  تفگ : سپس  یـسوم ! نسحا ! تفگ : تسین 
رد هک  یـسک  ربمایپ و  ربق  يدنواشیوخ و  قحب  ارت  متفگ : دنوشیمن . باسح  لسن  رتخد  نادنزرف  هک  دیتسه  رتخد  دـنزرف  امـش  رتخد ، زا  هن 

نادنزرف امـش  دروم  رد  ار  دوخ  لیلد  دیاب  تسا  نکمم  ریغ  تفگ : يراد  روذـعم  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  مهدـیم  مسق  تسا ، نوفدـم  نآ 
یلیلد ات  منک  لاؤس  هچ  ره  دروم  رد  مرادیمن  روذعم  ارت  ماهدینـش ، نم  هک  يروطب  یناشیا  نامز  ماما  اهنآ و  ربهر  وت  نونکا  دیروایب  یلع 

دینادیم ار  نآ  مامت  لیوأت  يواو ، هن  فلا و  هن  تسین  هدیشوپ  ناتیارب  نآرق  زا  یبلطم  چیه  دینکیم  اعدا  یلع  نادنزرف  امش  يروایب  نآرق  زا 
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: متفگ دـینادیم . اهنآ  ياهلیلد  ءاملع و  رظن  زا  زاینیب  ار  دوخ  لیلد  نیمهب  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  اـنْطَّرَف  اـم  دـینکیم : لالدتـسا  هیآ  نیاـب  و 
ِِهتَّیِّرُذ ْنِم  َو  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجرلا - ناطیـشلا  نم  هَّللاـب  ذوعا  متفگ : وگب . تفگ  مهدـب ؟ ار  لاؤس  نیا  باوـج  یهدـیم  هزاـجا 

؟ تسیک یسیع  ردپ  مدیسرپ  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد 
، مالسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ناربمایپ  نادنزرفب  قحلم  ار  وا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  متفگ : تشادن  ردپ  یـسیع  تفگ :
. مالّـسلا اهیلع  همطاـف  ناـمردام  فرط  زا  میتسه  مرکا  ربمغیپ  نادـنزرفب  قحلم  اـم  روط  نیمه  میرم ، شرداـم  فرط  زا  دـنکیم   113 ص :
َو انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  هیآ : نیا  متفگ : رواـیب  تفگ : مرواـیب ؟ لـیلد  نیا  زا  شیب  متفگ :

عقوم مرکا  ربمغیپ  هک  هدرکن  اعدا  یـسک  «. 1  » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ 
تسا و نیـسح  نسح و  نادـنزرف  لیوأت  دـشاب  هدومن  ءاسک  لخاد  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  زج  يراصن  اب  هلهاـبم 
زا تسا  یعقاو  يربارب  نیا  دّمحم  ای  تفگ : دـحا  گنج  رد  لیئربج  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  ءاملع  بلاط . یبا  نب  یلع  سفنا  همطاف و  نانز 
وذ الا  فیس  ال  : » تفگ لیئربج  سپس  هَّللا ! لوسر  ای  مرفن  ود  امـش  زا  زین  نم  تفگ  لیئربج  متـسه  وا  زا  نم  نم و  زا  وا  نوچ  دومرف : یلع 

رسپ ام  ُمیِهاْربِإ  َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف  دیامنیم  لیلخ  میهاربا  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  دش  یـشیاتس  حدم و  هیبش  یلع » الا  یتف  راقفلا و ال 
تـسنیا متجاح  نیلوا  متفگ : وگب  ار  دوخ  تاجاح  یـسوم  نسحا  تفگ : تسا . ام  زا  وا  هک  لیئربج  نخـسب  مینکیم  راختفا  امـش  ياهومع 

. هَّللا ءاش  نا  تفرگ  میهاوخ  میمصت  دروم  نیا  رد  تفگ : دوخ ، دنزرف  نز و  شیپ  شدج  هنیدمب  ددرگرب  یهد  هزاجا  تیومع  رـسپ  هب  هک 
رازن نب  نایفـس  اضرلا : رابخا  نویع  ملعا .) هَّللا  و   ) تفر ایند  زا  اـجنآ  رد  داد و  لـیوحت  کـهاش  نب  يدنـس  نادـنزب  ار  وا  هک  هدـش  تیاور 

مینادیمن ادـخب  هن  دـنتفگ : دنتـشاد  روضح  هک  یناسک  متخومآ ؟ هک  زا  ار  عیـشت  نم  دـینادیم  تفگ  مدوب  نومأم  رـس  يالاب  يزور  تفگ :
اهنآ تسا  حیحص  تفگ  تشکیم . ار  هداوناخ  نیا  هتسویپ  وا  هکنیا  اب  یتخومآ  دیشرلا  نوراه  زا  هنوگچ  دنتفگ : دیشرلا . نوراه  زا  تفگ :

اب نم  یلاس   114 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  تسا . ازان  تنطلـس  اریز  تشکیم  دوخ  تنطلـس  ظفح  هار  رد  ار 
ندیدب هک  راصنا  رجاهم و  نادنزرف  زا  هنیدم  هکم و  یلاها  زا  سک  ره  هک  داد  روتسد  دوخ  نانابردب  دیسر  هنیدمب  هک  نیمه  متفر  جحب  وا 

متـسه سک  نالف  رـسپ  ینالف  نم  تفگیم  دشیم  دراو  هک  کی  ره  دنک . یفرعم  ار  شیوخ  دیوگب و  ار  دوخ  داژن  بسن و  دیاب  دیآیم  نم 
رازه دصناپ  زا  ياهزیاج  مادک  رهب  دـشیم  راصنا  ای  رجاهم و  ای  شیرق و  ای  مشاه  ینب  زا  یکیب  یهتنم  هرخالاب  هک  دربیم  مان  شیوخ  دـج  ات 

: تفگ هدش  دراو  عیبر  نب  لضف  هک  مدوب  هداتـسیا  يزور  دادیم . شدادجا  ترجه  یبسن و  تفارـش  ماقم و  رادقمب  رانید  تسیود  ات  مهرد 
دومن امب  يور  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  دیوگیم : هک  تسا  يدرم  هناخ  برد 

یلو دوش  دراو  هدـب  هزاـجا  تفگ  نابردـب  سپـس  دیـشاب ، دوخ  بظاوم  تفگ  نارادهپـس  ریاـس  نمتؤم و  نیما و  نم و  میدوب  هداتـسیا  هک 
فیعـض ار  شرکیپ  تداـبع  هک  مادـنا  رغـال  يدرمریپ  مدـید  عقوم  نیا  رد  نم . شرف  يور  رگم  دوش  هداـیپ  دـیابن  بکرم  زا  شاـب  بظاوم 

نوراـهب شمـشچ  هک  نیمه  دوب . هتـشاذگ  رثا  وا  ینیب  تروص و  رب  هدجـس  هک  دومنیم  هنهک  یکـشم  تسوپ و  نوچ  دـش  دراو  دوب  هدرک 
عنام نانابرد  دیوش  هدایپ  نم  شرف  يور  دیاب  ادخب  هن  دز : دایرف  نوراه  دزادنا ، ریزب  تساوخ  دوب  راوس  هک  یغالا  زا  ار  دوخ  داتفا  دیـشرلا 

نانابرد و شرف  يور  دیـسر  ات  دـمآ  روط  نیمه  میدرکیم  هاگن  واب  تمظع  مارتحا و  هدـید  اـب  ماـمت  دـندیدرگ  باـنج  نآ  ندـش  هداـیپ  زا 
هتفرگ ار  شتسد  دیـسوب و  ار  شیاهمـشچ  تروص و  درک  لابقتـسا  ار  وا  هدمآ  نیئاپ  تخت  زا  نوراه  دندوب . هتفرگ  ار  شفارطا  نارادهپس 

. دیسرپیم شلاح  زا  دوب  بانج  نآ  هجوتم  هرهچ  مامت  اب  الماک  تبحصب و  وا  اب  درک  عورـش  تسـشن  وا  اب  اجنآ  رد  دروآ و  سلجم  يالاب 
اما دنزینک  مالغ و  اهنآ  رتشیب  هن  دومرف : دنیامـش  نادنزرف  اهنیا  همه  تفگ  دنرفن  دصناپ  زا  شیب  دومرف : يراد  دنزرف  نز و  ردـقچ  دیـسرپ 

ترـضح یناگدنز  ناشیاهومع  رـسپ  جاودزاب  ار  اهرتخد  ارچ  تفگ : دنرتخد ، ردق  نیا  رـسپ و  ردق  نیا  هک  مراد  رفن  دنچ  یـس و  دـنزرف ،
: دومرف تسا  لاح  هچ  رد  ناتسغاب  تفگ : تسا . راک  نیا  عنام  یتسدیهت  دومرف : يروآیمن ؟ رد   115 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

دیـشر رانید . رازه  هد  دودح  رد  تفگ : ردـقچ ؟ دیـسرپ  يرآ  دومرف : يراد  مه  ضرق  تفگ : دـهدیمن . یهاگ  دـهدیم و  لوصحم  یهاگ 
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طرـش دومرف : ینک ، دابآ  ار  اهناتـسغاب  يروآ و  رد  جاودزاب  ار  اهرتخد  اهرـسپ و  هک  مراذـگب  ترایتخا  رد  لوپ  ردـقنآ  ومع ! رـسپ  تفگ :
مهب تبارق  میراد و  کیدزن  يدنواشیوخ  مه  اب  دنک ، تیانع  شاداپ  هدیدنـسپ  تین  نیا  رب  ارت  دنوادخ  ياهدروآ ؟ ياجب  ار  يدـنواشیوخ 

يراـک نینچ  هتـشاذگ  تراـیتخا  رد  ادـخ  هک  یتمعن  يراد و  هک  یگداوناـخ  تلاـصا  داژن و  نیا  اـب  میتـسه  داژن  کـی  زا  تسا و  هتـسویپ 
هدومن بجاو  نایاورنامرف  رب  دنوادخ  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : مراد . مه  تنم  داد  مهاوخ  ماجنا  امتح  تفگ : تسین ؟ دیعب  امش  زا  شماجنا 

دننک يراتفرشوخ  ریسا  اب  دنرادرب و  ناگراچیب  شود  يور  زا  نیگنس  راب  دنزادرپب و  ار  نارادضرق  ضرق  دنسرب و  تما  ناریقف  دادب  هک 
زین نوراه  درک  تکرح  ياج  زا  عقوم  نیا  رد  نسحلا .! ابا  ای  داد  مهاوخ  ماـجنا  تفگ  زاـب  یتسه  اـهراک  نیا  ماـجناب  درف  نیرتهتـسیاش  وت 

، دّمحم هَّللا ، دبع  تفگ : هدومن  نمتؤم  نیما و  مناردارب  نم و  بناجب  يور  هاگنآ  دیسوب  ار  شنامـشچ  تروص و  دومن  تکرح  وا  مارتحاب 
نیب رد  دیئامن  تعیاشم  شلزنم  ات  ار  وا  دینک و  بترم  ار  شیاهسابل  دیریگب و  ار  شباکر  دیشاب  ناترورس  ومع و  رـسپ  تمدخ  رد  میهاربا 

نم دـنزرف  اـب  يدیـسر  تفـالخ  ماـقمب  یتقو  دومرف : داد  ار  تفـالخ  تراـشب  هدومن  هجوت  نمب  یناـهنپ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هار 
ریما اـی  متفگ  دـش  تولخ  سلجم  هک  نیمه  مردـپ . شیپ  متـشاد  تارج  رتـشیب  مناردارب  همه  زا  نم  میتـشگرب  اـم  دـعب  نک  يراـتفرشوخ 

سلجم ردص  رد  ار  وا  یتفاتـش و  شلابقتـساب  يدـمآ و  ریزب  تخت  زا  یتشاد  اور  واب  میظعت  مارتحا و  ردـق  نیا  زورما  هک  اقآ  نیا  نینمؤملا 
تسا و ادـخ  تجح  مدرم و  ربهر  ماـما و  وا  دومرف : دوب ؟ هک  میریگب  ار  شباـکر  يداد  روتـسد  اـمب  یتسـشن  وا  زا  رتنیئاـپ  يداد و  ياـج 

همه اـهزایتما  نیا  رگم  نینمؤملا  ریما  اـی  متفگ   116 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  تسا . مدرم  نایم  وا  هفیلخ 
وا مرسپ ! مسق  ادخب  تسا  یعقاو  ماما  رفعج  نب  یسوم  یلو  رهاظ  رد  ربج  روزب و  متـسه  مدرم  ياوشیپ  نم  تفگ : تسین . امـش  صوصخم 

ترکیپ زا  رـس  یـشاب  هتـشاد  عازن  رـس  نم  اب  تفالخ  ماقم  رد  یتسه  مدنزرف  هک  وت  رگا  تسا  رتهتـسیاش  مدرم  مامت  نم و  زا  ربمغیپ  ماقمب 
نآ رد  هک  هایـس  ياهسیک  داد  روتـسد  هکمب  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه  درادـن .) ار  يدـنواشیوخ  هظحالم  و   ) تسا ازاـن  تنطلـس  مرادـیمرب 

یلام عضو  العف  دیوگیم  نینمؤملا  ریما  وگب  واب  ربب  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ار  هسیک  نیا  تفگ  عیبر  نب  لضفب  دـندروآ  دوب  رانید  تسیود 
رئاس راصنا و  رجاهم و  نادنزرفب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ  هدرک  تکرح  ياج  زا  نم  هدنیآ ، رد  درک  میهاوخ  ناربج  يدوزب  تسین  بوخ  ام 

نآ اـب  رفعج  نب  یـسومب  یهدـیم  نآ  زا  رتمک  راـنید و  رازه  جـنپ  یـسانشیمن  ار  اـهنآ  بسن  بسح و  هک  یناـسک  مشاـه و  ینب  شیرق و 
هچنآ رگا  ردامیب  شاب  تکاس  تفگ : ياهدومن  صاخـشا  هب  نونکات  هک  یـششخب  نیرتمک  یهدـیم  رانید  تسیود  یتشاد  اور  هک  مارتحا 

وا و یتسدگنت  دزاتن  نم  رس  رب  شنایعیـش  ناوریپ و  زا  نزریـشمش  رازه  دص  اب  ادرف  هک  دوب  مهاوخن  ناما  رد  وا  زا  مزادرپب  واب  مدرک  دهعت 
زا دش  تحاران  یلیخ  درک  هدهاشم  ار  عضو  نیا  هک  هدنزاون  قراخم  دـشاب . زاب  ناشیا  تسد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  امـش  نم و  يارب  شلیماف 

رگا دـنراد  کمک  تساوخرد  نم  زا  هنیدـم  یلاـها  رتشیب  ماهدـش  هنیدـم  دراو  نم  هک  نونکا  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  هدرک  تکرح  ياـج 
روتـسد دنوشیمن  هجوتم  امـش  دزن  ارم  ماقم  دراد و  تیانع  نمب  ردقچ  نینمؤملا  ریما  هک  دیمهف  دـنهاوخن  مهدـن  يزیچ  اهنآب  موش و  جراخ 

يارب مه  رانید  رازه  هد  مزادرپب  دـیاب  هک  مراد  زین  یـضرق  منکیم  میـسقت  هنیدـم  لها  نیب  ار  غلبم  نیا  تفگ : دـنهدب  رانید  رازه  هد  واب  داد 
یـسورع مهاوخیم  ار  منارتخد  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ :  117 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تخادرپ . شـضرق 

نان و هلیـسو  دـیاب  راچانب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دـنهدب . واب  رگید  راـنید  رازه  هد  داد  روتـسد  میاـمن ، هیهت  هیزیهج  دـیاب  اـهنآ  يارب  منک 
لوصحم هک  دنهدب  واب  هعرزم  غاب و  ردقنآ  داد  روتسد  دنیامن ، هیذغت  هار  نآ  زا  اهنآ  نارسمه  نادنزرف و  دوخ و  هک  مشاب  هتشاد  یشروخ 

تکرح ياج  زا  مد  نامه  قراخم  تعاس . نامه  رد  دننک  هلجع  هعرزم  نیا  لیوحت  رد  داد  روتـسد  دـشیم  رانید  رازه  هد  ربارب  لاس  رد  نآ 
داتسرف ناتیارب  ردقچ  درک و  هچ  امشب  تبسن  نوعلم  نیا  مدش  هجوتم  نم  اقآ  درکضرع : تفر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  درک و 
جایتحا نم  ادخب  متفرگ  دوشیم  رانید  رازه  هد  لداعم  نآ  لوصحم  هک  ار  ياهعرزم  رانید و  رازه  یس  مدرب و  راکب  ياهلیح  امش  يارب  نم 
تکرب وتب  ادخ  دومرف  ماهدروآ . ناتیارب  ار  اهلوپ  منکیم  اضما  امـش  يارب  ار  اهنآ  دنـس  نم  متفرگ  امـش  يارب  طقف  مرادـن  اهنآ  مادـک  چـیهب 

تمالـسب ورب  مدرک  لوبق  ارت  تبحم  فطل و  نیا  مهاوخیم  ار  غاب  هعرزم و  هن  مریگیمن و  ار  نآ  مهرد  کی  دنک  تیانع  ریخ  يازج  دهد و 
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درک لقن  یصخش  زا  یسیع  نب  دّمحم  دانسالا : برق  تشگرب . هدیسوب  ار  رفعج  نب  یـسوم  تسد  قراخم  این  نم  شیپ  رگید  دروم  نیا  رد 
یسوم و شدنزرفب  تبسن  تفگ  تیزعت  تیلست و  ار  وا  تشون و  یسوم  یـسابع  هفیلخ  ردام  نارزیخ  يارب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک 

ریما رداـم  نارزیخ  يارب  تسیاهماـن  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  حرـش : نیدـب  نوراـه  شرگید  دـنزرف  تفـالخ  هب  تبـسن  تـفگ  تـینهت 
تدوج تمه و  زا  دـنک و  تیاـنع  شمارآ  شیاـسآ و  ارت  دـنوادخ  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  فرط  زا  نینمؤملا 

هجوت دـیاب  دـیامرف . لیمکت  وت  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  شیوخ  تمحر  تمعن و  دـیامرف و  ظـفح  درادـب و  یمارگ  دـنادرگ و  دـنمهرهب 
دنک ظفح  ار  هتشذگ  هک  هدومن  تنامض  شیوخ  يورین  تردقب و  ردقم  دنکیم و  ارجا  هک  تسادخ  تسدب  اهراک  مامت  هک  یشاب  هتشاد 

مدقم دـناوتیمن  ار  وا  سک  چـیه  تخادـنا  ریخأتب  هچنآ  دزادـنا و  ریخأتب  دـناوتیمن  یـسک  تشاد  مدـقم  هچنآ  دـیامرف ، لیمکت  ار  هدـنیآ  و 
تادوجوم داد و  صاصتخا  دوخ  يارب  ار  ندوب  ینادواـج  يرادـیاپ و  دراد   118 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

همه يارب  ار  گرم  دومرف . یهتنم  رادیاپ  یناهجب  ار  ناشیا  تشگزاب  یلو  درک  نکاس  رذگدوز  يایند  رد  ار  اهنآ  دیرفآ . ریذپانف  ار  ناهج 
سک چیه  دشاب  هتشاد  اهنآ  رب  ار  شیوخ  تزع  تردق و  نمـض  رد  دوش  رارقرب  تلادع  ات  دومن  التبم  يراتفرگ  نیاب  ار  همه  درک و  نییعت 

قلطم و مکاح  دوخ  دـیامن و  عمج  دـیواج  يارـس  رد  ار  نایناهج  مامت  دـنوادخ  ات  تسین  نآ  زا  رارف  هار  اـی  گرم  زا  يریگولج  هلیـسو  ار 
تیـشم و قبط  یـسوم  نینمؤملا  ریما  مدینـش  دـنک  ینـالوط  ارت  رمع  ادـخ  دـندرگیمرب  وا  يوسب  ماـمت  دوش  تسوا  رد  هچنآ  نیمز و  ثراو 

اَّنِإ َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ددرگ . راگدرورپ  ياضر  ترفغم و  تمحر و  لومـشم  داب و  وا  ناور  رب  ادـخ  دورد  هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  دـنوادخ  تساوخ 
میابیکـش میوگیم و  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  وا  نتفر  ای  دمآ  شیپ  يدـیدش  يراتفرگ  داد و  يور  یگرزب  تبیـصم  میوگیم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ 

دـش دراو  وت  رب  یتخـس  تبیـصم  هچ  میوگیم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  زاب  میتسه  شناـمرف  اـضق و  لـباقم  رد  میلـست  ادـخ و  تاردـقم  رب 
دورد هک  مهاوخیم  ادخ  زا  درک  خلت  ام  ماک  رب  ار  یگدنز  دیدرگ و  روهلعش  تبیـصم  نیا  زا  ام  لد  رد  هک  یـشتآ  امب و  تبـسن  اصوصخم 

ار هدنیآ  یگدنز  دنکب و  شاهتسیاش  دادجا  ءابآ و  مرکا و  ربمایپ  هب  قحلم  ار  وا  دنک و  تمحر  ار  وا  دتـسرف و  نینمؤملا  ریما  رب  ار  شیوخ 
دـیامرف و ریخب  تبقاع  دـنک و  تیانع  رمع  لوط  دایز و  رجا  وتب  هک  مناهاوخ  ادـخ  زا  دـهد . رارق  شاهتفر  تسد  زا  ياـیند  زا  رتهب  وا  يارب 
زا دنک ، تیانع  شیوخ  تیاده  تمحر و  دورد و  زا  نایابیکش  يارب  هدرک  ررقم  هک  یشاداپ  نیرتهب  نینمؤملا  ریما  نداد  تسد  زا  شاداپب 
هک یئاهتمعن  دوخ و  هراـب  رد  یتحاراـن  رگید  هدـنیآ  رد  دـنک  تیاـنع  رتهب  یفلخ  وکین و  تیلـست  دـنک و  تیاـنع  ربص  وتب  مهاوخیم  ادـخ 

يدرگ و دنمهرهب  شدوجو  زا  دنک و  كرابم  وت  رب  ار  نوراه  نینمؤملا  ریما  تفالخ  مراتـساوخ  ادخ  زا  ینیبن . هتـشاد  ینازرا  وتب  دـنوادخ 
زا ار  ناناملـسم  مامت  ام و  اـصوصخم  امـش و  دـیامرف  ظـفح  ار  وا  دـنادرگ و  شدـنمرهب  تمارک  تمعن و  نیرتهب  زا  ینـالوط و  ار  شرمع 

وا و دروم  رد  دوخ  ياهوزرآ  نیرتهبب  هک  يروطب  دنادرگ  دنمهرهب   119 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  شدوجو 
ناکیدزن و نادنواشیوخ و  نم و  ناگتـسب  زا  مادک  چیه  میـشاب . وا  رازگتمدخ  زین  ام  دنک و  تیانع  واب  رادـیاپ  یگدـنز  ادـخ  میـسرب  امش 

رمع لوط  یئاورنامرف و  تمعن  همادا  امش و  شاداپ  رجا و  يارب  اعد  رتشیب  هدشن و  تحاران  امش  تبیصمب  تبسن  نم  زا  رتشیب  امـش  هداوناخ 
هتـشاد و ینازرا  امـشب  هک  یتمعن  وت و  ماقم  هجوتم  ارم  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ  دـنکیمن . نینمؤملا  ریما  زا  یتحاران  عفر  تمعن و  ياقب  و 

نیرتهب امـشب  دنادرگ و  دنمهرهب  ار  ام  امـش  دوجو  تمعن  زا  ادخ  هداد . رارق  ناتهدـنیآب  تبـسن  راودـیما  امـش و  ياهیراتفرگ  رد  رازگرکش 
نم یـسیونب  میارب  ار  یتحاران  تبیـصم و  نیا  ندرک  رازگرب  تیفیک  اصوصخم و  دوخ  لاـح  زا  ینادـب  حالـص  رگا  دـنک . تیاـنع  شاداـپ 

لیمکت هتـشاد  ینازرا  وت  رب  هک  ار  شیوخ  تمعن  دنوادخ  مشاب  علطم  امـش  لاح  زا  هک  مراد  راظتنا  هتـسویپ  مدـنموزرآ و  قاتـشم و  یلیخ 
رخآلا عیبر  هام  زا  بش  تفه  هبنـشجنپ  خـیرات  داب . وت  رب  شتکرب  ادـخ و  تمحر  دورد و  دراد  مادتـسم  ار  دوخ  فطل  تمارک و  دـیامرف و 

هیلع رفعج  نبا  یـسوم  نامز  رد  هک  ياهیقت  تدشب  دنیامن  هجوت  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  حیـضوت : دـش . هتـشون  داتفه  دـص و  لاس  هتـشذگ 
ياهمان نینچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  درادن  تمایق  ادخب و  نامیا  هک  يراکبان  صخـش  دورطم و  رفاک  کی  تشذگرد  يارب  هک  هدـشیم  مالّـسلا 

دیشرلا و نوراه - مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  باب 3 ص 18 - تارایزلا - لماک  تسا . هیقت  تیمها  دهاش  دوخ  نیا  دسیونیم 
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یسوم ترضحب  نوراه  دندمآ  ربمغیپ  مرحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترایز  يارب  هنیدم  رد  ییحی  نب  رفعج  رفعج و  نب  یلع 
زا زین  رفعج  نب  یـسیع  داتـسیا . يرانک  رد  داد  مالـس  تفر و  ولج  نوراه  دـیزرو  عانتما  نتفر  زا  ماـما  دـیورب ، ولج  امـش  تفگ : رفعج  نب 

یسوم زا  زین  ییحی  نب  رفعج  داتسیا  نوراه  رانک  داد و  مالـس  تفر  یـسیع  دیزرو ، عانتما  ماما  زاب  دورب  ولج  درک  اضاقت  رفعج  نب  یـسوم 
هیلع مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  داتـسیا . اـهنآ  راـنک  هداد  مالـس  دـش  دراو  وا  دومرف  عاـنتما  دوش  دراو  هک  تساوخ  رفعج  نب 

كاده و كابتجا و  كافطصا و  يذلا  هَّللا  لأسا  هبا  ای  کیلع  مالسلا  : » تفگ هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم   120 ص : مالسلا ،
ار مدرم  وت  هلیـسوب  درک و  یئامنهار  دومن و  باختنا  دیزگرب و  ارت  هک  يدنوادخ  زا  ناج  ردـپ  وت  رب  مالـس  کیلع » یلـصی  نا  کب  يدـه 

یهاوگ تفگ : نوراه  يرآ . داد : باوج  تفگ  هچ  يدینش  تفگ : یسیعب  نوراه  دتسرف . وت  رب  دورد  هک  منکیم  تساوخرد  دومن  يربهر 
یـسوم زا  نیطقی  نب  یلع  هک  هدش  لقن  تسا  رهاط  نب  یلع  وبا  هتـشون  هک  نینمؤملا  قوقح  باتک  زا  تسوا . ردپ  ربمغیپ  اعقاو  هک  مهدـیم 

کناوخال و  اسنا ، کب  انل  ناف  لعفت  ال  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دهد . افعتسا  نوراه  ترازو  زا  هک  تساوخ  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 
نیا مکناوخا » یلا  ناسحالا  مکلامعا  ةرافک  یلع  ای  هئایلوا  نع  نیفلاخملا  ةرئان  کب  رـسکی  ارـسک و  کـب  هَّللا  ربجی  نا  یـسع  ازع و  کـب 

هلیسوب دنوادخ  دیاش  تسا  وت  ینید  ناردارب  يدنلبرس  تزع و  ببـس  نوراه  رابرد  رد  وت  لغـش  میراد و  هقالع  سنا و  وتب  ام  نکن  ار  راک 
رابرد رد  وت  تمدخ  هرافک  یلع ! دنک . شوماخ  وت  هلیسوب  دوخ  ناتسودب  تبسن  ار  نیفلاخم  هنیک  شتآ  ای  دنک و  عفر  ار  یتحاران  کی  وت 

نک تنامـض  موشیم . نماض  وت  يارب  ار  زیچ  هس  نم  نک ، تنامـض  نم  يارب  ار  زیچ  کی  وت  تسا . ینید  ناردارب  رب  یکین  ناـمه  ناـطلس 
دنکفاین هیاس  ترس  رب  نادنز  فقس  زگره  هک  موشیم  نماض  نم  يروآرب ، ار  شتجاح  ینک و  مارتحا  يدید  ار  ام  ناتسود  زا  کی  ره  هک 

رد دنـسرخ و  ار  ادخ  ادتبا  دنک  داش  ار  ینمؤم  سک  ره  یلع ! دباین . هار  وت  هناخب  یتسدـگنت  رقف و  دریگن و  ارف  ار  ترکیپ  ریـشمش  يزیت  و 
نب یـسوم  يارب  ياهمان  نیطقی  نب  یلع  هک  هدـش  تیاور  ص 203 - جـیارخ - هدومن . دنـسرخ  ار  ام  موس  هبترم  رد  ار و  ربماـیپ  مود  هبترم 

ار يروتسد  حسم  وضو و  دروم  رد  دینادب  حالص  رگا  دنراد  فالتخا  اپ  ود  حسم  رد  باحـصا  نومـضم : نیدب  تشون  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
یناگدنز یهد  ماجنا  هک  مهدیم  روتـسد  نم  هچنآ  تشون : وا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میامن . لمع  نآ  قبط  هک  دیـسیونب 

( نتخیر نوریب  ندنادرگ و  ناهد  رد  ار  بآ   ) یئامنیم هضمضم  هبترم  هس  ادتبا  تسنیا :  121 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
یناـسریم بآ  ار  دوخ  نساـحم  شیر و  ریز  یئوشیم و  هبترم  هس  ار  تروص  نتخیر ) ندرک و  ینیب  رد  بآ   ) ینکیم قاشنتـسا  هبترم  هس  و 

يرگید عون  اداـبم  یئوشیم  ار  تیاـپ  ود  هبترم  هس  ینکیم و  حـسم  ار  اـهنآ  لـخاد  اهـشوگ و  يور  یئوشیم  هبترم  هس  زین  ار  تتـسد  ود  ره 
نب یلع  ملیام  تفگ : دوخ  نایفارطاب  دیـشرلا  نوراه  درک . لمع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  روتـسد  قبط  نیطقی  نب  یلع  يریگب . وضو 

تقو ات  درک  ادیپ  همادا  هک  درک  رومأم  راکب  ار  وا  تسا  رتمک  اهیضفار  يوضو  تافیرـشت  تسا . هعیـش  دنیوگیم  منک  شیامزآ  ار  نیطقی 
شیوضو يارب  بآ  دنیبن . ار  وا  یلع  یلو  دشاب  نیطقی  نب  یلع  لامعا  دهاش  هک  يروطب  داتـسیا  هناخ  راوید  تشپ  نوراه  دش . لخاد  زامن 

هتفگ غورد  تفگ  هدش  دنلب  راوید  تشپ  زا  نوراه  تفرگ  وضو  دوب  هداد  روتسد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  يروط  نامه  داتـسرف 
هتشون هک  دیسر  نیطقی  نب  یلع  يارب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  فرط  زا  ياهمان  نایرج  نیا  زا  سپ  یتسه . یـضفار  وت  تفگیم  هک  ره 

زا زین  ار  تسد  ود  تسا  بحتـسم  مود  راب  یئوشب  تسا  بجاو  راب  کی  ار  تتروص  ریگب  وضو  هداد  دـنوادخ  هک  يروتـسدب  الاح  زا  دوب 
تیاهتـسد رد  وضو  زا  هک  یبآ  تبوطر  هفاضا  هلیـسوب  امن  حسم  زین  ار  اپ  ود  يور  نک و  حسم  ار  ترـس  ولج  يوشب ، تروص  دننام  جنرآ 

نآ نمـض  هک  سابل  يرادقم  دیـشرلا  نوراه  يزور  ص 293 - يرولا - مـالعا  تفر . ناـیم  زا  دوب  وت  رب  سرت  میب و  بجوـم  هچنآ  هدـنام 
نیطقی نب  یلع  دیـشخب . نیطقی  نب  یلع  هب  قیوشت  رظن  زا  تشاد  رارق  دوب  هدـش  يراکالط  هک  ناهاشداپ  ياهـسابل  زا  هایـس  زخ  هدابل  کی 

رفعج نب  یسوم  يارب  دادیم  ماماب  ار  دوخ  لام  سمخ  لومعم  قبط  دوب و  هدید  هیهت  البق  هک  لوپ  يرادقم  هدابل و  نامه  اهسابل و  نآ  مامت 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  دنادرگرب ، هدنروآ  نامه  طسوت  ار  هدابل  اما  تفریذپ  ار  اهسابل  لوپ و  مالّسلا  هیلع  ماما  داتسرف  مالّـسلا  هیلع 

ادیپ جایتحا  نآب  يدوزب  یهدـب  تسد  زا  ادابم  رادـهگن  ار  هدابل  نیا  هک  تشون  نیطقی  نب  یلع  يارب  ياهمان   122 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
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زور دنچ  زا  سپ  تشاد . هگن  ظوفحم  ار  نآ  هرخالاب  تسنادیمن  ار  هدابل  ندنادرگرب  تلع  دش و  كوکـشم  نیطقی  نب  یلع  درک . یهاوخ 
نیطقی نب  یلع  هک  تسنادـیم  مـالغ  نآ  دومن  راـنک  رب  راـک  زا  ار  وا  تفرگ و  مشخ  دوـخ  صوـصخم  ناـمالغ  زا  یکی  رب  نیطقی  نب  یلع 

نب یلع  تفگ : درک  تیاعـس  دیـشرلا  نوراه  شیپ  وا  زا  تشاد  عالطا  اههیده  نداتـسرف  زا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  راداوه 
رد نینمؤملا  ریما  هک  « 1  » هدابل نامه  هلمج  نآ  زا  دتسرفیم  وا  يارب  لاس  ره  ار  دوخ  لام  سمخ  دنادیم و  ماما  ار  رفعج  نب  یـسوم  نیطقی 

قیقحت ار  نایرج  نیا  دیاب  تفگ : دش  نیگمـشخ  تفـشآ و  رب  رایـسب  نوراه  هداتـسرف . رفعج  نب  یـسوم  يارب  دومن  فطل  واب  خیرات  نالف 
وتب هک  ياهدابل  نآ  تفگ : دمآ  هک  نیمه  داتسرف  نیطقی  نب  یلع  یپ  زا  تعاس  نامه  تشک . مهاوخ  ار  یلع  دشاب  هتشاد  تحص  رگا  منک 
رـس ماش  حبـص و  ره  ماهتـشادهگن  ظوفحم  ماهدرک و  دولآرطع  ار  نآ  ماهتـشاذگ ، رهمب  رـس  یناد  هماج  رد  مراد  تفگ : يدرک ؟ هچ  مداد 

رایـسب تفگ : روایب . ار  نآ  نونکا  مه  تفگ : نوراه  مراذـگیم . شلوا  ياـجب  زاـب  مسوبیم و  ار  نآ  كربت  رظن  زا  منکیم  زاـب  ار  نادهماـج 
هک ار  قاطا  يریگیم ، تسا  راد  دیلک  هک  يزینک  زا  ار  نآ  دـیلک  يوریم و  قاطا  نالفب  تفگ : واب  تساوخ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  بوخ 

دروآ هدز  رهم  ار  نادهماج  مالغ  هک  دیشکن  یلوط  يروآیم ، ماهدز  رهم  شیور  هک  ینادهماج  نآ  یئاشگیم  ار  قودنـص  نالف  يدرک  زاب 
هدهاشم نآ  نورد  لاح  نامهب  ار  هدابل  نوراه  دش  زاب  نادهماج  یتقو  دننک . زاب  دـنرادرب و  رهم  داد  روتـسد  تشاذـگ  نوراه  لباقم  رد  و 

فرح رگید  ورب ، تمالـسب  شلوا  لـحمب  نادرگرب  ار  اهـسابل  تفگ : نیطقی  نب  یلع  هـب  تسـشن  ورف  وا  مـشخ  تـسا  دوـلآرطع  هـک  درک 
دـصناپ دودح  رد  دننزب  هنایزات  رازه  نیچنخـس  هب  درک  رما  دنهدب ، ینارگ  يهزیاج  واب  داد  روتـسد  مریذپیمن . وت  هراب  رد  ار  نانیچنخس 

هلمج زا  ج 2 ص 29 - یـشایع : ریـسفت  تفر . ایند  زا  هک  دندوب  هدز  هنایزات   123 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
هناـخ دومرف : ماـما  تسیچ ؟ هناـخ  نیا  دیـسرپ  دـندروآ . ار  وا  یتقو  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  نوراـه  هک  یناـنخس 
اْوَرَی ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس  دناوخ : ار  هیآ  نیا  تسا . ناراکهبت 
قلعتم هناخ  نیا  لـصا  دومرف : تسیک ؟ هناـخ  سپ  تفگ : نوراـه  « 1 . » اًلِیبَس ُهوُذِـخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًلِیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ِدْـشُّرلا ال  َلِیبَس 

. دریگیمن ار  دوخ  لزنم  هناـخ  بحاـص  ارچ  سپ  تفگ : نوراـه  تسا . نارگید  راـیتخا  رد  ـالعف  شیاـمزآ  رظن  زا  یلو  تسا  اـم  نایعیـشب 
ج 3 بوشآ - رهـش  بقانم  تسین . تقو  نآ  نونکا  هک  دنک  دابآ  ار  نآ  دناوتب  هک  یعقوم  رگم  دریگیمن  زگره  دناهتفرگ  وا  زا  دابآ  دومرف :

دینادرگرب وا  زا  ار  دوخ  تروص  هک  دید  ار  یـضاق  کیرـش  باوخ  رد  یـسابع  يدهم  دسیونیم : دیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  ص 114 -
روتـسد يدهم  تسا . صلاخ  یمطاف  وا  نوچ  تسا  وت  فلاخم  کیرـش  تفگ : عیبر  درک . لقن  عیبر  يارب  ار  دوخ  باوخ  دش  رادـیب  یتقو 
یمطاف رگا  مراپسیم  ادخب  ار  وت  نم  تفگ : یتسه ! همطاف  رادفرط  وت  ماهدینـش  تفگ : واب  دش  دراو  هک  نیمه  دننک  رـضاح  ار  کیرـش  داد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  مروظنم  هن . تفگ : يدهم  دشاب . ناریا  هاشداپ  يرسک  رتخد  همطاف  نیا  زا  تروظنم  رگم  یشابن 
راـک نیا  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخب  زگره ، داد  باوج  يدـهم  ینکیم ؟ تنعل  ار  مالّـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف  تدوخ  وت  تفگ : کیرـش  تسا  مّلس 

. دیامن نیهوت  همطافب  هک  دنک  تنعل  ار  وا  ادـخ  تفگ : يدـهم  يراد ؟ هدـیقع  هچ  شاهراب  رد  دـنک  تنعل  ار  وا  هک  یـسک  تفگ : کیرش 
مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  منکیمن . تنعل  ار  ارهز  همطاف  مه  نم  ادـخب  هن  تفگ : عیبر  نک  تنعل  ار  عیبر  سپ  تفگ : کیرش 
اهدرم سلجم  رد  ار  ءایبنألا  متاخ  رتخد  ناهج و  نانز  نیرتهب  مان  ارچ  سپ  ارسهوای  تفگ : هدومن  عیبرب  ور  کیرش   124 ص : مالسلا ، هیلع 

اب ار  مدرم  نوخ  ناوتیمن  تسین و  هک  فسوی  باوخ  وت  باوخ  هک  داد  خـساپ  کیرـش  دوشیم ؟ هچ  باوخ  ریبـعت  تفگ : يدـهم  يربـیم .
صخش نیا  هراب  رد  تفگ : مناغ  نباب  دوب  هداد  مانشد  ار  ارهز  همطاف  هک  عیبر  نب  لضف  شیپ  دندروآ  ار  يدرم  يزیرب . ندید  باوخ  کی 
ازـسان وت  ردام  لثمب  هک  تسا  یتروص  رد  یتفگ  شیارب  هک  يرفیک  نیا  تفگ : لضف  درک . يراج  دح  وا  رب  دیاب  تفگ : یهدیم ؟ رظن  هچ 

همین دندرک  تعیب  یـسابع  هفیلخ  يدهم  دّمحم  اب  یتقو  بقانم : دـنزیوآ . رادـب  نابایخ  رد  دـننزب و  هنایزات  رازه  ار  وا  داد  روتـسد  دـیوگب .
هنوگچ امب  وت  اما  تسا ، راکـشآ  الماک  ام  هراب  رد  تردارب  ردـپ و  يراداوه  صالخا و  تفگ : واـب  داتـسرف  هبطحق  نبا  دـیمح  یپ  زا  بش 

لام تفگ : دننکیم . مه  مدرم  ریاس  يارب  ار  راک  نیا  تفگ : يدهم  منکیم . ادف  امـش  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  داد ، باوج  دیمح  یتسه .
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نـسحا تفگ : يدهم  منکیم . ادف  ار  منید  دنزرف و  نز و  ناج ، لام و  تفگ : تفریذـپن  يدـهم  زاب  منکیم ، ادـف  ار  مدـنزرف  نز و  ناج ، و 
بش نآ  يدهم  دشکب . یناهگان  هنایفخم و  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  هک  داد  روتـسد  تسب و  نامیپ  طرـش  نیمهب  وا  اب  هَّللا . كراب 

َو ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  دناوخیم : ار  هیآ  نیا  دنکیم و  هراشا  واب  هک  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باوخ  رد 
نب یسوم  دروم  رد  ماهداد  روتـسد  هک  يراک  زا  تفگ : هبطحق  نب  دیمح  هب  دش . رادیب  باوخ  زا  سرت  تشحو و  اب  « 1  » ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت 

هزمح یبا  نب  یلع  بقانم : دیـشخب . هزیاـج  واـب  درک و  مارتحا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  تبـسن  نک و  يراددوخ  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
ره هک  دادیم  روتـسد   125 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوخ  نارازگتمدخ  نانابردب و  دیـشرلا  نوراه  تفگ :

سرت و نانچ  دنتفرگیم  یمیمـصت  نینچ  نامالغ  تقو  ره  دنـشکب  ار  بانج  نآ  دش  جراخ  وا  شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تقو 
دنزاسب و ياهمسجم  داد  روتسد  نوراه  دش  رارکت  هبترم  نیدنچ  راک  نیا  نوچ  دنتـشادن  تراسج  تارج  هک  تفرگیم  ارف  ار  اهنآ  تشحو 
اب ار  همسجم  نیا  دادیم  روتسد  اهنآب  دندشیم  بان  هداب  تسم  نامالغ  یتقو  دنهد  رارق  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هیبش  یتروص  وا  يارب 
نب یسوم  ترـضح  دندوب ، تسم  همه  درک  عمج  یلحم  رد  ار  اهنآ  همه  زور  کی  دندرکیم . هتـسویپ  زین  ار  راک  نیا  دننک  هکت  هکت  دراک 
هیلع ماما  دندرک . هلمح  واب  همسجم  نامه  دننام  داتفا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  هک  اهنآ  مشچ  داتـسرف  اهنآ  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

تـسد زا  ار  اهدراک  ندرک  تبحـص  یکرت  يرزخ و  نابز  اب  ناشدوخ  یلحم  نابزب  ناشیا  اب  درک  عورـش  دید  ار  اهنآ  میمـصت  هک  مالّـسلا 
ار وا  رفعج  نب  یسوم  لزنم  ات  دندومن و  یهاوخرذع  ندیسوبب و  عورـش  هداتفا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ياهمدق  هب  دنتخادنا و  دوخ 

کی زا  دنکیم و  هاربور  ار  ام  ياهراک  دیآیم  ام  شیپ  درم  نیا  لاس  ره  دـنتفگ : دیـسرپ  ار  نایرج  اهنآ  زا  مجرتم  یتقو  دـندرک . تعیاشم 
اب میوشیم . هدنهانپ  واب  دوشب  ام  يارب  يدمآشیپ  هاگ  ره  یلاسطحق ، رد  مینکیم  ناراب  بلط  ادخ  زا  وا  هلیسوب  ام  دنکیم  یضار  ار  ام  رگید 

ینارصن عوشیتخب  دش  ضیرم  ءافلخ  زا  یکی  هک  هدش  تیاکح  بقانم : دنتشگرب . دهدن ، ناشیاب  يروتـسد  نینچ  رگید  هک  تسب  رارق  اهنآ 
یئاود رد  بآ  يرادقم  دـعب  درک ، بآ  ار  نآ  یئاود  اب  تفرگ و  ار  نیمز  رد  هدـش  کشخ  ناراب  زا  يرادـقم  دـیدرگ  زجاع  وا  هجلاعم  زا 

باجتـسم شیاعد  هک  ینک  ادـیپ  ار  یـصخش  هکنیا  زج  درادـن  ياهراچ  رگید  تسا  یکـشزپ  بط و  تردـق  تیاـهن  نیا  تفگ : تخیر و 
ار ناشیا  ياعد  همزمز  يادص  هار  نیب  رد  دـندروآ  ار  بانج  نآ  تساوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هفیلخ  دـنک . اعد  تیارب  دـشاب 

امک مهللا  : » متفگ دومرف : يدرک . اعد  هچ  وگب  یفطـصم  دّمحم  تدج  قحب  ار  وت  تفگ : هفیلخ  داد . افـش  ار  وا  دـنوادخ  درک  اعد  دـینش ،
يراوـخ هک  روـط  ناـمه  ایادـخ  یتعاـط » زع  هراـف  یتیـصعم   126 ص : مالـسلا ، هـیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  لذ  هـتیرأ 

لضف بقانم : داد . افش  ار  وا  دنوادخ  تعاس  نامه  هد . ناشن  واب  زین  ارم  تعاطا  یگدنب و  تفارـش  تزع و  يداد  شناشن  ار  وا  يراکهانگ 
نوراه ات  دنتـشاد  زاب  فاوط  زا  ار  مدرم  دومن  فاوطب  عورـش  یتقو  تفر  هکمب  جـح  يارب  دیـشرلا  نوراه  دـنتفگ : يرگید  درم  عیبر و  نب 
نابهگن یبارعا  هفیلخ  ولج  زا  وش  رود  تفگ : نابهگن  درک . فاوطب  عورش  نوراه  اب  دمآ و  یبرع  صخش  عقوم  نیمه  رد  دنک  فاوط  اهنت 
نابهگن هب  نوراه  ِداْبلا  َو  ِهِیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  تسا  هدومرف  هدومن و  رارقرب  ار  تاواسم  مدرم  مامت  نیب  لـحم  نیا  رد  دـنوادخ  تفگ  دـنار و 

رب برع  درم  دـسوبب  ار  دوسالا  رجح  تفرگ  میمـصت  نوراه  درکیم . فاوط  نوراه  ولج  برع  درم  هشیمه  شاب . هتـشادن  يراک  واب  تفگ 
زامن یتقو  داتـسیا . زامنب  وا  ولج  برع  درم  دناوخب  زامن  ماقم  رد  تساوخ  نوراه  دیـسوب  ار  دوسالا  رجح  وا  زا  رتولج  تسج و  تقبـس  وا 

راک نم  اب  وا  رگا  مرادـن  يراک  وا  اب  نم  تفگ  دـهاوخیم . ارت  نینمؤملا  ریما  دـنتفگ  واب  نانابهگن  تساوخ . ار  برع  درم  دـش  مامت  نوراه 
داد ار  شمالـس  باوج  دومن . مالـس  تفر  برع  درم  شیپ  هدرک  تکرح  اج  زا  دیوگیم  تسار  تفگ : نوراه  دـیایب . نم  شیپ  دـیاب  دراد 
هک تسا  ادخ  هناخ  نیا  یهاوخیم  نم  زا  نتسشن  هزاجا  هک  تسین  نمب  قلعتم  لحم  نیا  تفگ  یبارعا  منیشنب . یهدیم  هزاجا  تفگ : نوراه 

هدرک درم  نآـب  ور  تسـشن  نیمز  يور  نوراـه  ورب . یتسین  لـیام  هک  یتروص  رد  نیـشنب و  یهاوخیم  رگا  هداد  بیترت  دوخ  ناگدـنب  يارب 
وت زا  تفگ : نوراه  یهد  ارف  شوگ  ینک و  یکچوک  ملع  لباقم  رد  دیاب  یلب  تفگ : دوش ؟ ناهاشداپ  محازم  دیاب  یئوت  نوچ  ارچ  تفگ :

يزابجل يور  زا  وت  لاؤس  اـی  يزوماـیب  يزیچ  هک  ینکیم  لاؤس  تفگ  برع  درم  میاـمنیم  رازآ  ارت  يدادـن  باوج  رگا  منکیم  لاؤس  دـنچ 
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، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  نیـشنب  يروط  تفگ : برع  منکیم  نتفرگ  دای  يارب  لاؤس  هن  تفگ : نوراه  تسا .
برع تسا . بجاو  وت  رب  هچ  وگب  دیسرپ  نوراه  دش . دهاوخ  لاؤس  زین  وت  زا  هک  نادب  نمض  رد  دنیشنیم  داتـسا  شیپ  يدرگاش   127 ص :

یکی و لهچ ، زا  یکی و  هدزاود  زا  ددع و  هدفه  رب  هس  هاجنپ و  دص و  راهچ و  دون و  راهچ و  یـس و  و  هدفه ، جنپ و  یکی ، بجاو  تفگ :
يرامـش ددـع  میارب  وت  تسا  بجاو  وت  رب  هچ  مسرپیم  تفگ : هدـیدنخ  نوراه  یکیب . یکی  یکی و  رمع  ماـمت  زا  ددـع و  جـنپ  تسیود  زا 

ار هیآ  نیا  دادیمن  رارق  ار  باسح  مدرم  يارب  دنوادخ  دوبن  باسح  نید  رد  رگا  تسا  باسح  شمامت  نید  ینادـیمن  رگم  تفگ  ینکیم !؟
هن رگ  دوب و  هچ  دادعا  نیا  زا  تروظنم  هدب  حیـضوت  تفگ : نوراه  َنِیبِساح . اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو  دـناوخ :

ار وا  گرزب  ماقم  نیا  ادخب و  شکن  ار  وا  هک  دومن  سامتلا  هدرک  اضاقت  نوراه  زا  نابهگن  دنـشکب . هورم  افـص و  نیب  ارت  مهدـیم  روتـسد 
منادـیمن اریز  تفرگ  ماهدـنخ  رفن  ود  امـش  زا  تفگ  يدـیدنخ  ارچ  تفگ : نوراه  تفرگ . شاهدـنخ  نابهگن  راـتفگ  زا  برع  درم  شخبب .

هک یصخشب  تبسن  دیامنیم  نتشک  يارب  هلجع  هک  یسک  ای  هدیسر  هک  ار  یگرم  دنکیم  ششخب  ياضاقت  یـسک  نآ  دیرتنادان ، کیمادک 
هک تسا  مالسا  نید  تسا  یکی  متفگ  هکنآ  تفگ  برع  درم  هدب ، حیضوت  ار  دوخ  نخـس  هرخالاب  تفگ  دیـشرلا  نوراه  هدیـسرن . شلجا 
دص ریبکت و  راهچ  دون و  دراد و  هدجس  راهچ  یـس و  تسا و  تعکر  هدفه  اهزامن  نآ  هک  هدش  بجاو  زامن  جنپ  نید  نآ  رب  تسا و  یکی 

تسا و بجاو  هام  کی  هاـم  هدزاود  زا  هک  تسا  ناـضمر  هاـم  مروظنم  یکی  ددـع  هدزاود  زا  متفگ  هچنآ  اـما  دراد ، حـیبست  هس  هاـجنپ و  و 
سک ره  جنپ  تسیود ، زا  متفگ  دهدب و  تاکز  تسا  بجاو  رانید  کی  دشاب  هتـشاد  الط  رانید  لهچ  سک  ره  یکی  لهچ  زا  متفگ  هچنآ 

یکیب یکی  متفگ  هکنیا  تسا و  بجاو  جح  یکی  رمع  مامت  زا  متفگ  هچنآ  دهدب . تاکز  مهرد  جنپ  دیاب  دشاب  هتشاد  هرقن  مهرد  تسیود 
ص: مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  َسْفَّنلا  دیامرفیم : دنوادخ  دوش  هتـشک  دیاب  دزیرب  قح  انب  ار  یـسک  نوخ  سک  ره 

نمب ار  رز  هسیک  نیا  تهج  هچب  تفگ : برع  درم  داد  واـب  رز  هردـب  کـی  دـهد  تریخ  ادـخ  هب  هـب  تـفگ  دیـشرلا  نوراـه  ِسْفَّنلاـِب   128
رگا مسرپیم  وت  زا  هلأسم  کی  زین  نم  تفگ : برع  نخس . نداد و  حیضوت  هطـساوب  تفگ  ندومن  لاؤس  ای  نتفگ  نخـس  هطـساوب  یهدیم 

هفاضا نآب  رگید  هردـب  کی  يدادـن  باوج  رگا  هدـب  هقدـص  ار  نآ  فیرـش  ناکم  نیا  رد  دـشاب  تدوخ  لاـم  رز  هسیک  نیا  يداد  باوج 
: تفگ برع  درم  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  تفگب  هاگنآ  دـنروایب  يرگید  هردـب  درک  رما  منک  میـسقت  دوخ  هلیبق  ناتـسدگنت  نیب  ات  ینکیم 

برع درم  ینکب ؟ یلاؤس  نینچ  نم  لثم  زا  دـیاب  تفگ : هدـش  كانمـشخ  نوراـه  ریـش ! اـی  دـهدیم  هناد  شاهچب  هب  « 1  » ءاـسفنخ منیبب  وگب 
، مدرم مامت  يهزادناب  دنهدیم  لقع  ردقنآ  واب  دوش  مدرم  ربهر  سک  ره  دومرف : هک  دوب  هدینش  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یـسک  زا  مدینـش  تفگ :
ار لاؤس  نیا  باوج  نونکا  یهدـب ، باوج  دنـسرپب  وت  زا  تاـبجاو  ینید و  روما  زا  یلاؤس  ره  هک  تسا  مزـال  یتـسه  مدرم  نیا  ياوشیپ  وت 

یتقو یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : ریگب  ار  رز  هسیک  ود  يدرک و  لاؤس  نم  زا  هچنآ  هدـب  حیـضوت  هن ، تفگ : نوراـه  هن ؟ اـی  ینادـیم 
كاخ نامه  زا  زین  اهنآ  كاروخ  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  اهنآ  دنرادن  نوخ  هدـعم و  هک  دروآ  دوجوب  نیمز  رد  یئاههدـنبنج  دـیرفآ  ار  نیمز 
راچد یسک  مسق  ادخب  تفگ : نوراه  تسا . كاخ  زا  وا  یگدنز  هناد ، هن  دهدیم و  ریـش  ار  وا  هن  دمآ  دوجوب  ردام  زا  هدنبنج  یتقو  تسا 
دندش هجوتم  دندرک  لاؤس  شمـسا  زا  دنتفر و  وا  یپ  زا  رفن  دنچ  دـش  جراخ  تفرگ و  ار  هردـب  ود  برع  درم  هدـشن  نونکات  یلاؤس  نینچ 
یگرب خاش و  نینچ  ياراد  توبن  تخرد  دـیاب  مسق  ادـخب  تفگ : دـنداد  عـالطا  نوراـهب  تسا . مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 

، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  عیفن  مانب  یصخش  تفگ : یمـشاه  بویا  هک  دسیونیم : ررغ  رد  یـضترم  فیرـش  دشاب .
مارتحا نابرد  دیـسر  دوب  غالا  راوس  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  عقوم  نیمه  رد  دـمآ ، دیـشرلا  نوراه  هناخ  ردـب  يراصنا   129 ص :

نیا تفگ : تـسیک ؟ درمریپ  نـیا  دیـسرپ  رمع  نـب  زیزعلا  دـبع  زا  عـیفن  تساوـخ . دورو  هزاـجا  وا  يارب  هـلجع  اـب  درک و  ماـماب  ياهتـسیاش 
ردـق نیا  ماهدـیدن  رتزجاع  ساـبع  ینب  نیا  زا  نم  تفگ : رفعج ، نب  یـسوم  تسا  دّـمحم  دـالوا  زا  رتگرزب  بلاـط و  یبا  دـالوا  نیرتگرزب 
مهاوخ نیهوت  واب  دوش  جراخ  نوراه  شیپ  زا  یتقو  دروآ  ریزب  تنطلس  ریرـس  زا  ار  اهنآ  دراد  تردق  هک  یـصخشب  تبـسن  دننکیم  مارتحا 
ياجب دـبا  ات  دوخ  يارب  یگنن  هک  هدـش  اهنآ  ضرعتم  یـسک  رتمک  هک  دنتـسه  ياهداوناخ  اهنیا  نکن  ار  راـک  نیا  تفگ : زیزعلا  دـبع  درک .
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تروظنم رگا  دومرف : ياهآ ؟ یتسه  هک  وت  تفگ : تفرگ و  ار  شغالا  ماجل  عیفن  دش ، جراخ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـشاب . هتـشاذگن 
نامه تسا ، نم  نطو  تروظنم  رگا  متـسه و  هَّللا  لیلخ  میهاربا  رـسپ  هَّللا و  حیبذ  لیعامـسا  رـسپ  هَّللا و  بیبح  دّـمحم  رـسپ  نم  تسا  داژن 

ینک رخف  نم  رب  هک  تسنیا  تروظنم  رگا  لحم ، نآ  رد  جح  ترایز و  تسا  مزال  یـشاب  ناملـسم  رگا  وت  ناناملـسم و  رب  هک  تسا  یلحم 
ار نامدوخ  نازارطمه  اب  هزرابم  يارب  دّمحم  ای  دنتفگ : هک  وت  موق  ناناملسم  اب  دنشاب  زارطمه  دندشن  یضار  نم  موق  ياهنیدیب  مسق  ادخب 

اهزامن رد  دنتـسرفب  تاولـص  اـم  رب  هدرک  بجاو  دـنوادخ  هک  میتسه  یناـسک  اـم  تسا  ترهـش  هزاوآ و  تروظنم  رگا  تسرفب ، شیرق  زا 
هشعرب شتـسد  درک  اهر  ار  بکرم  ماجل  عیفن  نک . اهر  ار  غالا  میتسه  دّمحم  لآ  نامه  ام  دّمحم ، لآ  و  دّمحم ، یلع  ّلص  مهللا  یئوگیم :
دیـشرلا نوراه  هک  تسا  ءافلخ  باـتک  رد  بقاـنم : متفگن !!؟ وتب  تفگ : واـب  زیزعلا  دـبع  داد  همادا  دوخ  هارب  يراوخ  لاـمک  اـب  دوب  هداـتفا 

نم دومرف : هدرک  دایز  رارـصا  ات  دیزرویم  عانتما  مالّـسلا  هیلع  ماما  دریگب . سپ  ار  كدف  هک  درک  داهنـشیپ  رفعج  نب  مالّـسلا  هیلع  یـسومب 
نیعم ار  نآ  دودـح  رگا  دومرف : تسا . اجک  كدـف  دودـح  تفگ : یهدـب . منکیم  نیعم  هک  يزرم  اب  ار  نآ  مامت  رگم  مریگیمن  ار  كدـف 

ار نآ  دودـح  هک  تدـج  قحب  مهدـیم  مسق  ارت  تفگ :  130 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  داد . یهاوخن  منک 
تشگرب دیشر  تروص  گنر  دنقرمس  مود  دح  دومرف : وگب  تفگ  دش  هدیشک  مهرد  دیـشر  هرهچ  ندع ، نآ  لوا  دح  دومرف : ینک . نیعم 

رئازج اب  زرم  مه  هک  تسا  رحبلا  فیس  مراهچ  دح  دومرف : وگب  ار  رگید  دح  تفگ : زاب  دش  هایس  دیشر  هرهچ  تسا  اقیرفا  موس  دح  دومرف 
رگا متفگ  نم  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نیـشنب . نم  ياج  ایب  سپ  دنامن  یقاب  يزیچ  ام  يارب  رگید  تفگ : نوراه  تسا . هینمرا  و 
تسا نینچ  طابسا  رسپ  تیاور  رد  تفرگ . ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نتشک  میمصت  عقوم  نآ  زا  داد . یهاوخن  منک  نییعت  ار  نآ  زرم 

. تسا ایند  ماـمت  نیا  تفگ : نوراـه  تسا  رحبلا  فیـس  مراـهچ  دـحا و  موس  لدـنجلا و  ۀـمود - مود  رـصم و  شیرع  لوا  دـح  دومرف : هک 
دنداد روتسد  دروآ  رد  مرکا  ربمایپ  فرصتب  یشکرکشل  لادج و  گنج و  نودب  دنوادخ  هک  دوب  نادوهی  رایتخا  رد  اهنیمزرـس  نیا  دومرف :
یتقو داتسرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یپ  زا  دیـشرلا  نوراه  هک : مارکلا  ۀهزن  باتک  زا  لقن  دراذگاو . مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطافب  هک 
تنـس لها  ياملع  دیراد . یفاک  عالطا  ملع  نیا  زا  دنیوگیم  دننادیم و  موجن  ملع  ياراد  ار  همطاف  نادنزرف  امـش  مدرم  تفگ : دـش  رـضاح 

زا تقو  ره  دیشاب و  تکاس  دندرک  تبحص  ردق  زا  یتقو  دینک  دامتعا  اهنآب  دندرب  ارم  مان  مباحصا  تقو  ره  هدومرف : مرکا  ربمغیپ  دنیوگیم 
دقتعم هعیـش و  هک  یئاهنآ  شناگتـسب  نادـنزرف  هدوب  دراو  موجن  ملعب  رتهب  مدرم  همه  زا  نینمؤملا  ریما  دـیئوگن . يزیچ  دـندز  فرح  موجن 
تـسین رابتعا  لباق  نآ  دنـس  تسا و  فیعـض  ثیدـح  نیا  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دنتـسه . ملع  نیاب  دراو  دنتـسه  اهنآ  تماماب 

هراب رد  دـنوادخ  دـناهدوب  ملاع  نآب  زین  ءاـیبنا  درکیمن  شیاتـس  ار  نآ  ادـخ  دوبن  حیحـص  موجن  ملع  رگا  هدرک  شیاتـس  ار  موجن  دـنوادخ 
ًةَرْظَن َرَظَنَف  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  َنِیِنقوُْملا  َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو  دـیامرفیم : لیلخ  میهاربا 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  متسه . ضیرم  نم  تفگیمن  درکیمن و  هراتسب  هاگن  دوبن  موجن  ملعب  ملاع  رگا  ٌمیِقَس  یِّنِإ  َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف 

هدرک داـی  مسق  موجن  عقاومب  نآرق  رد  دـنوادخ  دوـب  رتدراو  موـجن  ملعب  دوـخ  ناـمز  لـها  همه  زا  سیردا   131 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک 
جرب و هدزاود  شروظنم  ًاْرمَأ  ِتارِّبَدُْـملاَف  هیآ  نیا  ات  ًاقْرَغ  ِتاعِزاَّنلا  َو  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  ٌمیِظَع . َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  دـیامرفیم :

ءایبنا ملع  هک  تسین  موجن  ملع  زا  رتشزرا  اب  یملع  نآرق  ملع  زا  دعب  دوشیم . راکشآ  ادخ  رماب  زور  بش و  رد  هچنآ  تسا و  هرایـس  تفه 
میراد و عالطا  ملع  نیا  زا  ام  َنوُدَـتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  دـیامرفیم : اهنآ  هراب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ناربمیپ  نانیـشناج  ءایـصوا و  و 

یئوجبیع وت  رب  ادابم  ینک  راهظا  مدرم  ماوع  نانادان و  يارب  ار  ملع  نیا  ادابم  مهدیم : مسق  ادخب  ارت  تفگ : نوراه  مینکیمن . وگزاب  ار  نآ 
هک هدنامیقاب  رگید  لاؤس  کی  تفگ : نوراه  سپس  درگزاب . دوخ  دج  مرحب  رادب و  یفخم  ار  نآ  يزومایب  ماوع  مدرمب  تسا  فیح  دننک 

ربمغیپ اب  هک  يدنواشیوخ  قحب  شربنم و  ربمایپ و  ربق  قحب  مهدیم  مسق  ارت  تفگ  سرپب . دومرف : یهد  حیـضوت  میارب  مهدیم  مسق  ادخب  ارت 
نمب دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ینادـیم . ار  بلطم  نیا  موجن  ملع  يور  زا  وت  نوچ  نم ؟ اـی  يریمیم  رتدوز  وت  منیبـب  وـگب  يراد 

. هدـش کیدزن  نم  تاـفو  میوگیمن  غورد  دـناهتفگن و  نمب  غورد  مریمیم . وت  زا  لـبق  نم  دومرف : مداد  ناـما  تفگ  میوگب . اـت  هدـب  ناـما 
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مامت دیئوگیم  هنوگچ  امـش  تفگ : سرپب . دومرف  يوش  تحاران  ادابم  یهد  حیـضوت  میارب  دیاب  هک  هدنامیقاب  يرگید  لاؤس  تفگ : نوراه 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تسین . ناملسم  دنکن  ادا  ار  نآ  میشاب  هتشاد  یقح  وا  رب  ام  سک  ره  دیئوگیم  دنیام و  زینک  مالغ و  ناناملـسم 

میـشورفیم میرخیم و  زینک  مالغ و  ام  روطچ  دشاب  روط  نیا  رگا  میاهتفگ  ار  نانخـس  نینچ  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  دـناهتفگ  غورد  دومرف :
و ناج ) رـسپ   ) ینب ای  میئوگیم  نامالغب  میروخیم  اذـغ  میراد ، تساـخرب  تسـشن و  ناـشیا  اـب  مینکیم و  دازآ  ندـیرخ  زا  سپ  ار  اـهنآ  زاـب 

یناگدـنز ام  زینک  هدـنب و  اهنآ  رگا  هَّللا  ناحبـس  میناشنیم ، هرفـس  کی  رـس  رد  ناـمدوخ  اـب  ار  اـهنآ  ادـخب  برقت  هطـساوب  مرتخد  نازینکب 
ادخ ادخ  دومرف : تافو  ماگنه  مرکا  ربمایپ  هکنیا  اب  تسین  زیاج  شورف  دیرخ و  دنـشاب   132 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

دینک و مارتحا  دوخ  ناگدرب  هب  تبسن  دیراد و  ياپب  زامن  هک  دوب  نیا  شروظنم  دیشاب  دوخ  زینک  مالغ و  بظاوم  دینکن و  شومارف  زامن  زا 
یئاورنامرف نیا  تسا  ام  تسد  رد  مدرم  مامت  رایتخا  هک  میتسه  یعدم  ام  نآ . هدنیوگ  هدرک  هابتشا  ياهدینش  هچنآ  مینکیم  دازآ  ار  اهنآ  ام 

رد هک  تسا  مرکا  ربمایپ  شیامرف  تهج  زا  ام  ياعدا  نیا  میتسه  اهنآ  کلام  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  ناداـن  تسا  نید  رماـب  طوبرم  راـیتخا  و 
تـسا مارح  دـنهدب  امب  هقدـص  تاکز و  زا  هچنآ  دوب  ینید  روما  رایتخا  طقف  شروظنم  هـالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم  : » هدومرف مخ  ریدـغ 

ام هک  دندرک  يریگولج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تشذگرد  زا  سپ  سمخ  مئانغ و  اما  كوخ . تشوگ  هدرم و  تشوگ  دننام  ام  يارب 
یـسک رگا  میـشاب  ناشیا  کـلام  هن  میتسه  اـهنآ  ینید  رادراـیتخا  اـم  هک  یمدرم  ناـمه  دـندومن  مدرم  تسد  جاـتحم  ار  اـم  مینک  هدافتـسا 

دننک يدنفـسوگ  تسدب  توعد  ارم  رگا  هدومرف ، مرکا  ربمغیپ  اریز  میریذپیم  تسا  هقدص  دـیوگن  هکنیا  طرـشب  دروآ  ام  يارب  ياهیدـه 
مینادـب دـنروایب و  تاکز  ام  يارب  رگا  تمایق  زور  اـت  تسا  تنـس  نیا  منکیم  لوبق  دـنروآ  هیدـه  میارب  يدنفـسوگ  تسد  رگا  مریذـپیم 

رد زاب  دش  هقر  هجوتم  مالّسلا  هیلع  ماما  داد  تشگزاب  هزاجا  نوراه  سپس  میریذپیم . دشاب  هیده  هک  یتروص  رد  مینکیم  در  تسا  تاکز 
هَّللا تاولـص  دش  دیهـش  ّمس  نامه  اب  درک  مومـسم  ار  ناشیا  دننادرگرب  ار  بانج  نآ  داد  روتـسد  هبترم  ود  دـندرک  اهینیچنخـس  شاهراب 
هیلع رفعج  نب  یـسوم ، یـسابع  هفیلخ  يدـهم  یتقو  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  عیبر  نب  لـضف  هک  تفگ  هحلط  نب  دّـمحم  همغلا : فشک  هیلع .

ْنَأ ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  ! » دّمحم دیوگیم  واب  هک  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باوخ  رد  یبش  دوب  هدرک  ینادـنز  ار  مالّـسلا 
هیآ نامه  ندناوخ  لوغشم  مدید  متفر  وا  شیپ  تشحو  اب  مدیسرت  یلیخ  داتسرف  نم  یپ  زا  هنابـش  ْمُکَماحْرَأ » اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت 

. نک رضاح  ار  رفعج  نب  یـسوم   133 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  يروف  تفگ : تشاد . یبوخ  يادص  تسا 
رد ار  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ : دـناشن  دوـخ  يوـلهپ  تفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  مدروآ  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

يراک نینچ  مسق  ادخب  دومرف : ینکن . جورخ  منادنزرف  زا  یکی  ای  نم  رب  هک  ینکیم  طرش  نم  اب  کنیا  تفگ : نینچ  نمب  هک  مدید  باوخ 
ات نک  هدامآ  ار  شرفـس  هشوت  داز و  هدـب و  واب  راـنید  رازه  هس  عیبر ! یئوگیم . تسار  تفگ : تسا . نم  نأـش  رد  راـک  نیا  هن  منکیمن و  ار 

. دوش نامیـشپ  اداـبم  تشاد  هک  یـسرت  هطـساوب  دوب  هار  نیب  رد  هاگحبـص  مدرک  ار  شیاـهراک  بش  ناـمه  رد  تفگ : عیبر  دورب ، هنیدـمب 
نب یـسوم  هک  هدرک  لقن  لیعامـسا  نب  دـمحا  تفگ : زیزعلا  دـبع  ظفاح  داد . رانید  رازه  هد  هتـشون  وا  یلو  هدرک  لقن  ار  ناـیرج  يذـبانج 

هجنکـش یتخـسب و  نادـنز  رد  نم  رب  هک  يزور  ره  داتـسرف : نومـضم  نیدـب  دیـشرلا  نوراـه  يارب  ياهماـن  نادـنز  زا  مالّـسلا  هـیلع  رفعج 
ناراکهبت زور  نآ  رد  هک  نایاپیب  میـسرب  يزورب  ود  ره  هرخالاب  ات  ینکیم  يرپس  ار  زور  نآ  ترـشع  شیع و  اـب  وت  لـباقم  رد  درذـگیم ،

هاگان دوب  هتسشن  هورم  افص و  یعس  لحم  رب  فرـشم  دوخ  هناخ  رد  یـسیع  نب  یـسوم  تفگ : یـسیع  نب  دامح  یفاک : درک . دنهاوخ  نایز 
رسب وا  اب  هتـسویپ  دوب و  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  هک  جایه  نباب  دیآیم  هورم  فرط  زا  تسا  يرطاق  راوس  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دید 
هیلع ماما  تسا  نم  لام  هک  درک  اعدا  تفرگ و  ار  رطاق  ماجل  دمآ  جایه  نبا  تسا . نم  زا  نک  اعدا  ریگب و  ار  وا  رتسا  ماجل  ورب  تفگ  دربیم 

مه نیز  تفگ : جایه  نبا  دیراپسب . واب  ار  رطاق  دیرادرب و  ار  رتسا  نیز  دومرف : دوخ  نامالغب  دمآ  نیئاپ  هدرک  جراخ  باکر  زا  ياپ  مالّسلا 
یگزات نم  ار  رطاق  یلو  تسا  یلع  نب  دـمحمب  قلعتم  نیز  نیا  هک  میراد  دـهاش  ام  یئوگیم  غورد  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  تسا  نم  لام 

ایآ دیـسرپ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یـسابع  هفیلخ  يدهم  تفگ : نیطقی  نب  یلع  یفاک : ینکیم . هک  یئاعدا  اب  ینادـیم  وت  ماهدـیرخ 
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، تسا مارح  ادخ  باتک  رد  بارـش  هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هدیدرگن  مارح  یلو  هدش  یهن  دـنیوگیم  مدرم  هدـش  مارح  نآرق  رد  بارش 
. ِّقَْحلا ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو  َْمثِإـْلا  َو  َنََطب  اـم  َو  اـْهنِم  َرَهَظ  اـم  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اـمَّنِإ  هیآ ، نیا  دوـمرف : هدـش  مارح  هیآ  مادـک  رد  دیـسرپ  يدـهم 

بصن مچرپ  هک  اراکـشآ  يانز  زا  تسا  ترابع  رهاظ  تسیاشان  ياهراک  اما   134 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 
تثعب زا  لبق  اریز  تسا  ردپ  نز  اب  جاودزا  روظنم  ینطاب  تسیاشان  ياهراک  اما  دـندزیم . مچرپ  تیلهاج  رد  هراکدـب  ياهنز  هچنانچ  دـننک 

ار راک  نیا  دـنوادخ  دوبن  شدوخ  رداـم  نز  نآ  رگا  درکیم  جاودزا  وا  اـب  شرـسپ  دـنامیم  یقاـب  وا  زا  نز  درمیم و  یـصخش  یتقو  ربمغیپ 
َو ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  بارـش  نامه  هدـش ، هدرب  مان  هیآ  نیا  رد  هک  هانگ )  ) مثا اما  درک . مارح 

هچناـنچ تسا  گرزب  ود  نآ  هاـنگ  هک  تسا  راـمق  بارـش و  ناـمه  نآرق  رد  هاـنگ  مثا و  « 1 . » ِساَّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  اـمِهِیف  ْلـُق  ِرِْـسیَْملا 
: متفگ واـب  دـیوگیم  نیطقی  نب  یلع  تسا . مشاـه  ینب  صوصخم  يوتف  نیا  تفگ : هدرک  نیطقی  نب  یلع  هب  ور  يدـهم  هدوـمرف . دـنوادخ 

تسار تفگ : هلصافالب  يدهم  درکن . جراخ  هداوناخ  امش  نایم  زا  ار  ملع  نیا  هک  مرازگساپـس  ار  ادخ  نینمؤملا  ریما  ای  دیئامرفیم  حیحص 
مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  هک  هدرک  لقن  دوخ  ردپ  زا  یلـشهن  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  حاضولا  وبا  تاوعدـلا : جـهم  یـضفار ! یئوگیم 

رگیدکیب ار  ادخ  ياهتمعن  هدومن . نارفک  دنک  كرت  ار  راک  نیا  یسک  تسا  تمعن  نآ  رکش  ادخ  ياهتمعن  ندرک  وگزاب  دومرفیم : مدینش 
الب هک  شخبتاجن  تسا  يرپس  اعد  دینک  فرطرب  اعد  اب  ار  الب  تاکز و  اب  دیئامن  ظفح  ار  دوخ  لاوما  يرازگرکش ، هلیـسوب  دینک  لصتم 

وا دش و  هتـشک  خـف  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  یتقو  درک  لقن  مردـپ  تفگ : حاضولا  وبا  دـشاب . هدـش  یعطق  یمتح و  هچ  رگ  دـنادرگیمرب  ار 
ص: مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ناریـسا  اب  ار  وا  رـس  دندش  هدنکارپ  مدرم  دوب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح 

ینب دناوخ : لثم  ناونعب  ار  رعـش  نیا  داتفا  اهنآ  هب  شمـشچ  يدهم  نب  یـسوم  هک  نیمه  دـندرب  يدـهم  نب  یـسوم  شیپ  شاهداوناخ   135
مکح نکل  ایـضاق و  مکحن  وا  امیـض  لبقتف  هلین  نوبیـصت  متنک  نمک  انـسلف  ایفاوقلا  میمغلا  ءارحـصب  متنفد  اـم  دـعب  رعـشلا  اوقطنت  ـال  اـنمع 

ملف انملظ  انا  متلق  ناف  اینادم  ارما  ناک  ول  انمع  ینب  اننیب  برحلا  ترج  ام  ینءاس  دق  ایضار و  فیسلا  حبصا  ام  اذا  یضرنف  طلسم  انیف  فیسلا 
زا یهورگب  تبـسن  ار  راک  نیمه  تشک  ار  وا  هداد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناریـسا  زا  یکی  دـعب  « 1  » ایـضاقتلا انأسأ  دق  نکل  انملظ و  نکن 

تاولص رفعج  نب  یسومب  ات  بلاط  یبا  دالواب  اوران  ياهتبسن  یئوگدبب و  دومن  عورـش  درک و  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف 
رتگرزب ربهر و  وا  اریز  تشاداو  راک  نیا  رب  ار  وا  رفعج  نب  یسومب  هقالع  درک ، مایق  وا  روتـسدب  نیـسح  مسق  ادخب  تفگ : دیـسر  هیلع  هَّللا 

ای تفگ : تشاد  تارج  واب  تبـسن  هک  یـضاق  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  مراذگب . هدـنز  ار  وا  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  تسا  هداوناخ  نیا 
هک مدوب  هدینـشن  يدهم  زا  رگا  مشخبب  ار  رفعج  نب  یـسوم  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : یـسوم  مشاب . تکاس  ای  منزب  فرح  نینمؤملا  ریما 

فیرعت و یلیخ  وا  زا  زین  حافـس  هک  ماهدینـش  تسیاهتـسجرب و  تیـصخش  ملع  نید و  رد  تلیـضف  رظن  زا  رفعج  دوب  هتفگ  شیارب  روـصنم 
مراد هدـنب  هچ  ره  دنـشاب و  هتفای  قالط  منانز  تفگ : فسوی  وبا  متخوسیم . شتآ  هب  ار  شرکیپ  مدرکیم و  شبن  ار  شربق  دومنیم  دـیجمت 

منایاپراهچ یـشاوم و  دشاب و  هقدص  ادـخ  هار  رد  متورث   136 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مامت  دشاب و  دازآ 
نینچ شنادـنزرف  زا  کی  چـیه  هن  وا و  هن  دـشاب  مایق  جورخ و  لها  رفعج  نب  یـسوم  رگا  مورب  ادـخ  هناـخ  تراـیزب  هداـیپ  دـنوش و  طـبض 

هک دندوب  هدنامیقاب  هدع  نیمه  طقف  اهیدیز  زا  تفگ : هداد  حیضوت  شیارب  ار  هیدیز  شور  دعب  تسین . هتسیاش  زین  اهنآ  زا  دنراد  ياهدیقع 
نب یسوم  يارب  نیطقی  نب  یلع  تسشن . ورف  شبـضغ  مشخ و  ات  دناوخ  وا  رـس  رب  هتـسویپ  يدرک  دوبان  ار  اهنآ  وت  دندرک و  مایق  نیـسح  اب 

دزـشوگ اهنآب  دوب  هدیـسر  هک  يربخ  درک  عمج  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  دـنزرف و  يز و  زین  بانج  نآ  تشون . ار  نایرج  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
وا يرگدادیب  متـس و  زا  اریز  ینک  رود  رگمتـس  نیا  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  مینادـیم  حالـص  ام  دـنتفگ : دـینادیم  حالـص  هچ  دومرف : دومن 

بعک رعش  نیا  هدز  يدنخبل  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هدومن . ار  ام  امـش و  هک  اهدیدهت  نیا  اب  اصوصخم  تشاد  نانیمطا  ناوتیمن 
بناجب يور  مالّسلا  هیلع  ماما  « 1  » بالغلا بلاغم  نبلغیلف  اهبر  بلغتس  نا  ۀنیخس  تمعز  دناوخ : لاثم  ناونعب  ار  هملس  ینب  ردارب  کلام  نب 

گرم ربخ  دسرب  قارع  زا  هک  ياهمان  نیلوا  دـیهدن  هار  دوخب  سرت  دیـشابن و  تحاران  دومرف : هدومن  نادـنواشیوخ  نامالغ و  زا  نیرـضاح 
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دعب دیمهف . دیهاوخ  يدوزب  تسا  هدرم  زورما  نیمه  هک  ربمغیپ  ربق  تمرحب  درک  دای  مسق  تسا و  هدش  كاله  هک  تسا  يدهم  نب  یسوم 
یـسوم زا  تیاکـش  مدید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  مدج  ناهگان  تفر  باوخب  ممـشچ  هک  مدوب  هتـسشن  میاعد  ندش  مامت  زا  سپ  زامن  زا 

ار یسوم  دنوادخ  شاب  هدوسآ  دومرف : مکانمیب . وا  متـس  زا  نم  متفگ : هدروآرد و  وا  تیب  لها  رـس  رب  هچ  مدرکـضرع : مدرک و  يدهم  نب 
تفرگ و  137 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ارم  تسد  مدرکیم  تبحـص  هک  نیب  نامه  رد  دنکیمن  طلـسم  وت  رب 

يوسب ار  دوخ  ياهتسد  دومن و  هلبقب  يور  عقوم  نیا  رد  روآ  ياجب  ار  ادخ  رکـش  درک  كاله  ار  تنمـشد  دنوادخ  نونکا  مه  نمب  تفگ 
هتسویپ رفعج  نب  یسوم  باحصا  نادنواشیوخ و  زا  یهورگ  هک  درک  لقن  مردپ  تفگ : حاضولا  وبا  درک  اعدب  عورـش  هدرک ، دنلب  نامـسآ 
ینخـس مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیمه  دنتـشاد  یئاـههلیم  سونبآ و  ياـهحول  دوخ  ياـهنیتسآ  رد  دنتـشاد و  روـضح  باـنج  نآ  سلجم  رد 

اعد دعب  هتمظع . تلج  هَّلل  ارکـش  تفگیم : دوخ  ياعد  رد  میدینـش  دندرکیم . تبث  حاولا  نیا  رد  اهنآ  دادیم  يوتف  يدروم  رد  ای  تفگیم و 
نآ هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شدج  زا  شردپ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مردپ  زا  دومرف : اعد  زا  سپ  درک . رکذ  ار 

ناگدنب دنوادخ  اریز  ناتناهانگ  مامت  زا  دیئامن  هبوت  دینکب و  ناتراگدرورپ  تمعنب  فارتعا  دومرف : هک  تسا  هدینـش  مرکا  ربمغیپ  زا  بانج 
يارب رگم  دـندشن  عمج  مهدرگ  رگید  دـندش  قرفتم  مدرم  میدرک  تکرح  زاـمن  ندـناوخ  يارب  دـعب  درادـیم . تسود  ار  دوـخ  رازگرکش 

: تفگ عیبر  نب  لـضف  ص 248 - تاوعدـلا - جـهم  دوب . نآ  رد  نوراه  يارب  تعیب  يدـهم و  نبا  یـسوم  گرم  ربخ  هک  ياهمان  ندـناوخ 
رد ار  وا  نک  جراـخ  نادـنز  زا  ار  وا  يولع  یـسوم  نب  یلع  شیپ  ورب  تفگ : واـب  تساوـخ  ار  دوـخ  بجاـح  دیـشرلا  نوراـه  یهاـگحبص 

ادخب دروخ  مسق  دشیم . نیگمشخ  رتشیب  مروآ  دورف  مشخ  زا  ار  وا  هک  مدرک  ششوک  نم  هچ  ره  زادنایب  هدنرد  یـشحو  تاناویح  لادوگ 
نینمؤملا ریما  متفگ  هتفر  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شیپ  تفگ  مزادنایم . وا  ياجب  ار  تدوخ  يزادناین  اههدنرد  شیپ  ار  وا  رگا 

. یئاعد ندناوخب  درک  عورـش  مهاوخیم  ادـخ  زا  کمک  نم  هد  ماجنا  هداد  روتـسد  هچ  ره  تفگ : منک  نانچ  نینچ و  هک  هداد  روتـسد  نمب 
یـشحو تاـناویح  هاـگیاج  نورد  ار  باـنج  نآ  مدوـشگ و  ار  نآ  برد  هدـنرد  تاـناویح  لادوـگ  فرطب  میتـفریم  هک  هار  نـیب  ناـمه  رد 

لحمب متـشگرب  دوش  ماجنا  نم  تسدـب  اقآ  نآ  تداهـش  هک  مدـش  تحاران  نیگمغ و  رایـسب  دوب  اجنآ  رد  هدـنرد  ناویح  لهچ  متخادـنا ،
شیپ دهاوخیم  ار  وت  نینمؤملا  ریما  تفگ : نمب  دمآ  یمداخ  بش  همین   138 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دوخ .

ياهتـسد رد  هک  مدرم  هتـسد  کی  مدـید . كانلوه  یباوخ  نوچ  ماهداد  ماجنا  یتشز  راک  هچ  هدز و  رـس  یئاطخ  هچ  نم  زا  تفگ : متفر  وا 
نیا تفگ : رفنکی  متـشاد ، تشحو  رایـسب  وا  زا  هک  دیـشخردیم  شتروص  هام  نوچ  دوب  يدرم  اهنآ  طسو  رد  دندمآ  دنتـشاد  هحلـسا  دوخ 

ار هیآ  نیا  درک و  رود  دوخ  زا  ارم  مسوبب . ار  شیاهمدـق  هک  متفر  ولج  تسا  هیلع  هَّللا  تاولـص  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  صخش 
اب دـش . ياهناخ  لـخاد  دـینادرگرب و  نم  زا  تروص  هاـگنآ  ْمُکَماـحْرَأ  اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  دـناوخ :

ياو تفگ : مزادنایب . هدنرد  تاناویح  شیپ  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يدرک  رما  نمب  متفگ : نوراه  هب  مدش . رادیب  باوخ  زا  دایز  تشحو 
هداتـسیا مدید  مدومن  تقد  تسرد  متفر  هتـشادرب  یعمـش  هدـش ، هچ  نیبب  ورب  تفگ : یتحاران  اب  مسق . ادـخب  يرآ  متفگ : یتخادـنا ؟ وت  رب 

نآ دومن و  تکرح  شدوخ  درکن . رواب  مدرک  لقن  ار  نایرج  نوراه  شیپ  متـشگرب  دناهتفرگ . ار  شفارطا  ناگدـنرد  تسا ، زامن  لوغـشم 
کیلع تفگ : زامن  زا  سپ  دـش ، مامت  شزامن  ات  دادـن  ار  شباوج  ومع  رـسپ  کیلع  مالـس  تفگ : درک . هدـهاشم  زامن  لاـح  رد  ار  باـنج 

فطلب و دـنوادخ  دومرف  مهاوـخیم . ترذـعم  شخبب  ارم  تفگ : ینکن . مالـس  نمب  ییاـج  نینچ  هک  متـشاد  دـیما  نم  وـمع . رـسپ  مالـسلا 
لباقم یتقو  درکن . بیقعت  ناشیا  زا  ياهدنرد  مسق  ادخب  دننک . جراخ  ار  بانج  نآ  درک  رما  مرازگـساپس  ار  وا  دیـشخب  تاجن  ارم  شمرک 

ام شیپ  یشاب  هتـشاد  هقالع  یتروص  رد  ومع  رـسپ  تفگ : هدناشن  تخت  يالاب  درب و  دوخ  سلجمب  ار  وا  تفرگ  لغب  رد  ار  وا  دمآ  نوراه 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنروایب . لوپ  سابل و  ناتهداوناخ  امـش و  يارب  میداد  روتـسد  دوب  یهاوخ  شیاسآ  مارتحا و  لامک  اـب  يرب  رـسب 

يارب هک  درب  مان  ار  یهورگ  دش  دهاوخ  میسقت  اهنآ  نیب  هک  دنتسه  یتسدگنت  صاخشا  شیرق  نایم  رد  یلو  مرادن  یجایتحا  سابل  لامب و 
هزاجا هک  تساوخ  نوراه  زا  هاگنآ   139 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دیـشخب . سابل  لام و  يرادقم  مادک  ره 
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ات باـنج  نآ  یپ  زا  نک . تعیاـشم  ارم  دومرف  نمب  درک  لوبق  نوراـه  دـسرب . تسا  لـیام  هک  یلحمب  دوش و  اـهراپاچ  بکرم  راوـس  دـهد 
دوخ حیبست  اعد و  هک  دناهدادن  هزاجا  امب  دومرف : یئامرف . فطل  نمب  ار  اعد  نآ  ینادب  حالـص  رگا  نم  ياقآ  مدرکـضرع : متفر . يرادـقم 

ياهچراپ رد  متـشون و  يرتفد  رد  ار  نآ  رادـهگن  ار  اـعد  يراد  تمدـخ  تبحاـصم و  قح  اـم  رب  وت  یلو  میهد  رارق  سک  ره  راـیتخا  رد  ار 
نابهگن و اعد  نیا  متفریم  ترفاسمب  تقو  ره  دروآرب ، ارم  جئاوح  دـیدنخ و  مدیـسر  نوراه  شیپ  هک  نیمه  متـشاذگ ، نیتسآ  رد  هدـیچیپ 

رکذ ار  اعد  دـعب  درکیم  فرطرب  ار  یتحاران  نآ  دـنوادخ  مدـناوخیم ، ار  اعد  نامه  دـشیم  يدـمآشیپ  ره  یتشحو . ره  زا  میارب  دوب  ناـما 
نوراه نادـنز  رد  نوچ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  طوبرم  دـیاب  نایرج  نیا  دـسیونیم  تاوعدـلا  جـهم  بحاص  حیـضوت : درک .

یـسومب نوراه  هک  ینانخـس  زا  تفگ : يراصنا  هحلط  قباس  نب  دّمحم  صاصتخا : مدومن . رکذ  مدید  هک  روط  نامه  نم  یلو  دوب  دیـشرلا 
تـسا اهقـساف  هناخ  نیا  دومرف : تسیک ؟ لام  هناخ  نیا  دیـسرپ  هک  دوب  نیا  دـندروآ  وا  شیپ  ار  ناشیا  یتقو  تفگ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا 
ِدْشُّرلا َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس  تسا : هدومرف  دنوادخ 

رد هک  تسا  ام  نایعیـشب  قلعتم  لصا  رد  دومرف : تسیک  هناخ  سپ  تفگ : نوراه  اًلِیبَس . ُهوُذِـخَّتَی  ِّیَغلا  َلـِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًـلِیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ـال 
وا تسد  زا  دومرف : دریگیمن . سپ  ار  دوخ  لزنم  هناـخ  بحاـص  ارچ  سپ  تفگ : هتفرگ . رارق  ناـحتما  شیاـمزآ و  يور  زا  نارگید  راـیتخا 
ْنِم اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل  دناوخ : ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  دنیاجک . وت  نایعیش  تفگ : نوراه  دابآ . رگم  تفرگ  دهاوخن  دناهتفرگ  دابآ 

ام سپ  تفگ :  140 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نوراه  ُۀَنِّیَْبلا . ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  َنیِّکَْفنُم  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ 
نوراـه ِراوَْبلا . َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  هدومرف  دـنوادخ  هک  دـیوشیم  هیآ  نیا  لومـشم  یلو  دومرف : میتسین  رفاـک 

رب نیا  تسا  هتشادن  ساره  وا  زا  هدومن  باطخ  نینچ  نوراه  اب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تفرگ . تخـس  بانج  نآ  رب  هدش و  نیگمـشخ 
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تفگ : طابـسا  نب  یلع  یفاک : درک . رارف  نوراه  زا  سرت  هطـساوب  دنکیم  نامگ  هک  تسا  یـسک  رظن  فالخ 

مادک تفگ : ینادرگیمنرب ، ار  ام  قح  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تسا  مدرم  قح  تخادرپ  لوغشم  دید  دش  یسابع  هفیلخ  يدهم  رب  دراو 
دیآ شیپ  یلادـج  گـنج و  هکنیا  نودـب  دروآرد  مرکا  ربماـیپ  فرـصتب  ار  شفارطا  كدـف و  دـنوادخ  یتـقو  دومرف : نسحلا .! وبا  اـی  قح 

دروم نیا  رد  لیئربج  زا  تسیک . دنواشیوخ  نیا  دیمهفن  مرکا  ربمغیپ  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  درک : لزان  مرکا  ربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ 
واب تساوخ  ار  ارهز  شرتخد  مرکا  ربمغیپ  هدب . ارهز  همطافب  ار  كدف  هک  واب  دومن  یحو  دنوادخ  درک . لاؤس  دنوادخ  زا  لیئربج  دیـسرپ .

تدم مامت  رد  امـش  ادـخ و  زا  مدرک  لوبق  ناج  ردـپ  درکـضرع : مراذـگب ، وت  رایتخا  رد  ار  كدـف  هک  هداد  روتـسد  نمب  دـنوادخ  دومرف :
همطاف درک . جراخ  ار  اهنآ  تفرگ  ار  تفالخ  رکب  وبا  یتقو  دنتـشاد . فرـصت  كدـف  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ناگدـنیامن  ربمغیپ  یگدـنز 

ریما مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنهد . تداهـش  وت  يارب  هک  روایب  دهاش  تفگ : رکب  ابا  دنادرگرب  ار  كدف  هک  تساوخ  وا  زا  مالّـسلا  اهیلع 
رمع اب  هار  نیب  رد  دش . جراخ  رکب  ابا  شیپ  زا  همان  نامه  اب  همطاف  دـنوشن . وا  عنام  هک  تشون  ياهمان  دروآ ، دـهاش  ار  نمیا  ما  نینمؤملا و 

ناشن ارهز  همطاف  هدب . ناشن  نمب  تفگ : هتشون . هفاحق  یبا  رـسپ  هک  تسیاهمان  دومرف : وت ؟ تسد  رد  تسیچ  نیا  دیـسرپ  دیدرگ  فداصم 
ار نیمزرـس  نیا  تفگ : درک . هراپ  درب و  نیب  زا  ار  هتـشون  هتخادـنا  نآ  رد  ناهد  بآ  دـعب  درک  هاگن  تفرگ و  روزب  شتـسد  زا  رمع  دادـن .

مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  میـشاب . امـش  مالغ  هدنب و  نیا  زا  دعب  دیاب  میراذگاو  وتب  رگا  هتفرگن  یـشکرکشل  هاپـس و  اب  تردپ 
، رـصم شیرع  نآ  رگید  دح  دحا و  هوک  دح  کی  دومرف : تسا ؟ اجک  كدف  دودح  تفگ : یـسابع  هفیلخ  يدهم   141 ص : مالسلا ، هیلع 

یئاهاج زا  نیمزرـس  نیا  مامت  نینمؤملا  ریما  ای  یلب  دومرف : اهنیا !؟ مامت  تفگ  يدهم  لدنجلا . ۀمود  مراهچ  دـح  رحبلا و  فیـس  موس  دـح 
نب یلع  یفاک : منکیم . يرکف  دروم  نیا  رد  تسا  دایز  یلیخ  تفگ ، دش . حـتف  مرکا  ربمغیپ  يارب  زیتس  لادـج و  گنج و  نودـب  هک  تسا 

نیطقی و يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  ینیرفن  زا  مسرتیم  نم  ناشیاب  متفگ  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  نیطقی 
هک ماخ  تشخ  رد  تسا  گیر  دننام  رفاک  بلـص  رد  نمؤم  تسین ، ياهدرک  لایخ  وت  هک  روط  نآ  نسحلا  وبا  هن ، دومرف  درک . شنادـنزرف 

مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تفگ : نیطقی  نب  یلع  یفاـک : دـنامیم . یقاـب  گـیر  یلو  دـیوشیم  ار  تشخ  دـیایب  ناراـب  یتـقو 
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لاوماب تبسن  شاب  بظاوم  ینکب  ار  راک  نیا  دیاب  راچانب  رگا  دومرف : تسیچ ؟ امـش  رظن  نوراه  يارب  ندرک  تمدخ  هراب  رد  مدرکـضرع :
ياهماـن نیطقی  نب  یلع  دانـسالا : برق  مدـنادرگیمرب . اـهنآ  هب  یناـهنپ  یلو  متفرگیم  راکـشآ  رد  نایعیـش  زا  تفگ  نیطقی  نـب  یلع  هـعیش .

رارف راک  نیا  زا  یهدیم  هزاجا  رگا  دوب ، نوراه  ریزو  نوچ  ناطلس  يارب  ندرک  راک  زا  متحاران  نم  هک  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تشون 
لقن مظاک  یسوم  ترضح  زا  يرکبعلت  كاردتـسا : باتک  زیهرپب . ادخ  زا  یـشکب  اهنآ  راک  زا  تسد  يرادن  هزاجا  وت  دیـسر . باوج  منک 

هک یـسک  نآ  متفگ : تسا . دایز  یلیخ  تفگ : يرآ . متفگ : تسا ؟ امـش  لام  سمخ  دـیئوگیم  امـش  تفگ : نمب  نوراه  دومرف : هک  هدرک 
. تسین دایز  هک  هتسنادیم  هتشاد  ینازرا  امب  ار  سمخ 

هدش بانج  نآ  نادنواشیوخ  رب  هک  یمتس  مالّسلا و  هیلع  ماما  نامز  لها  باحصا و  یگدنز  حرش  متفه  شخب 

تبحص طقرا  کلملا  دبع  نب  دّمحم  اب  رگید  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  تفگ : سیق  نب  لضفم  نب  میهاربا  دانسالا : برق 
: دومرف دنک . نانچ  شیومع  رـسپ  اب  هک  دنکیم  دای  مسق  زاب  دـنهدیم ، محر  هلـص  یکین و  هب  روتـسد  ناشیا  متفگ  دوخ  اب  «. 1  » زگره دنکن 
وا اب  نم  دننادب  مدرم  یتقو  دیامنیم . یئوجبیع  دنکیم و  یئوگدب  نم  زا  رس  تشپ  اریز  واب  تبسن  تسا  یکین  منکن  تبحص  وا  اب  هک  نیمه 

: یشایع ریـسفت  تسا . رتهب  شیارب  هجیتن  رد  دز  دهاوخن  ارم  فرح  رگید  دننکیمن  لوبق  ار  شفرح  مرادن ) دمآ  تفر و  و   ) منکیمن تبحص 
يرآ متفگ : درم ، ءاذح  مساق  نب  ییحی  دیسرپ  نم  زا  فلخ  نب  دّمحم  روضح  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : ناوفص 
هداد هک  اهنآب  رقتسم  نامیا  تناما . عدوتسم و  تباث و  رقتسم و  نامیا  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دومرف : تفر  ایند  زا  زین  هعرز 

: تفگ دّمحم  نب  دمحا  یشایع : ریسفت  دنریگیم . ناشیا  زا  سپس  دنهدیم  عدوتسم  نامیا  هک  اهنآب  تسا ، رادیاپ  تباث و  ناشلد  رد  دوشیم 
یتقو دومرف : یلب . درکـضرع : دمحا ! دز : دایرف  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  قیرز  ینب  هلحم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 

، درک لیمکت  نینمؤملا  ریما  هلیـسوب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  یلو  دـننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  هک  دـندرک  شـشوک  مدرم  تفر  ایند  زا  ربمغیپ 
شناراـی هزمح و  یبا  رـسپ  تـفر  اـیند  زا  رفعج   143 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نب  یـسوم  ترـضح  یتقو 

نیـسح اب  تفگ : حصان  نب  فیرظ  دانـسالا : برق  دنک . لیمکت  ار  شیوخ  رون  دنوادخ  یلو  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دندرک  شـشوک 
: متفگ دیز  نبا  نیسح  هب  دش ، دراو  وا  رب  درک  مالس  دمآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دوب  وا  اب  زین  یلع  شرـسپ  مدوب  دیز  نب 

هتشون وا  دزن  رد  هکنیا  اب  دسانشیمن  هنوگچ  تفگ : سپس  دوب . دهاوخ  وا  دسانشب  یـسک  رگا  دومرف : دسانـشیم . ار  دّمحم  لآ  مئاق  یـسوم 
نب دیز  مردپ  دزن  اههتشون  نآ  ارچ  تفگ : یلع  شرسپ  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  ءالماب و  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع 
رقاب ترـضح  دوخ  ردارب  تمدخ  مزالم  دیز  تردـپ  دـندوب  مدرم  ماما  ربهر و  یلع  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نوچ  دومرف : دوبن  یلع 

زا یکیب  دوش  يدـمآشیپ  شیارب  رفعج  نب  یـسوم  رگا  ناـج  ردـپ  تفگ : درک . هدافتـسا  شهقف  شناد و  وا و  تیـصخش  بدا و  زا  دوـب 
ار تفـالخ  ءاـفلخ  نیا  هک  مرـسپ ! ینیبیمن  رگم  درک  دـهاوخن  تیـصو  شدـنزرفب  زج  ادـخب  هن  تـفگ : درک  دـهاوخ  تیـصو  شناردارب 

دیهش « 1  » خف رد  هک  یلع  نبا  نیسح  یتقو  تفگ : بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  مالغ  لضفم  نب  هَّللا  دبع  یفاک : دنراپسیم . ناشدنزرفب 
ومع رسپ  دومرف : واب  دمآ  هک  رفعج  نب  یسوم  درک . دوخ  اب  تعیب  هب  توعد  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دیدرگ  طلـسم  هنیدم  رب  دش 

هک منک  يراک  هک  دوشیم  بجوم  وت  راک  نیا  اریز  درک  رابجا  ار  تیومع  قداص  ترـضح  تیومع  رـسپ  هچنانچ  نکن  تعیب  هب  راداو  ارم 
يدوب لیام  رگا  منکیم  داهنشیپ  کی  امشب  نم  تفگ  نیسح  تساوخیمن . هک  درک  يراک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هچنانچ  متسین  لیام 

نیا رد  دومن . یظفاحادخ  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  اب  دنکیم ، کمک  ادخ  تسین  يرابجا  یـشاب  هتـشادن  لیم  هک  یتروص  رد  يریذپیم 
نک  144 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  گنج  وکین  تشک  دنهاوخ  ارت  ومع  رسپ  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  عقوم 

لیماف امـش  تبیـصم  رجا  نم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنتـسه  كرـشم  لد  رد  دننکیم و  نامیا  ياعدا  رهاظب  دنتـسه ، قساف  ینامدرم  اهنیا 
نیـسح نیا  حیـضوت : دندش . هتـشک  همه  دوب  هدومرف  هک  يروط  نامه  درک  مایق  نیـسح  نایرج  نیا  زا  سپ  مهاوخیم . دـنوادخ  زا  ار  دوخ 
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يداه یسوم  نامز  رد  هک  تسا  نسح  نب  هَّللا  دبع  رتخد  بنیز  شردام  تسا  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  نامه 
هک دوب  نیا  نیسح  جورخ  ببـس  تسا : هتفگ  یناهفـصا  جرفلا  وبا  يولع . تاداس  زا  یهورگ  اب  درک  مایق  روصنم  رـسپ  يدهم  دّمحم  رـسپ 
دبع مانب  باطخ  نب  رمع  دالوا  زا  يدرم  درک و  بوصنم  هنیدـم  يرادـنامرف  تمـسب  ار  یلع  نب  یـسیع  نب  قاحـسا  یـسابع ، هفیلخ  يداه 

هک درکیم  روبجم  ار  ناشیا  تشاد ، اهنآ  اب  راتفر  ءوس  تفرگ و  تخـس  یلیخ  بلاط  یبا  دالواب  تبـسن  نآ  دینادرگ . وا  نیـشناج  ار  زیزعلا 
تاقالم نارگید  نیسح و  اب  دندمآ و  رفن  داتفه  دودح  رد  نایعیش  زا  دیسر  جح  مایا  دنیبب . ار  اهنآ  ات  دنوش  عمج  دجسم  ناویا  رد  زور  ره 

ییحی و نیـسح  دننک . مایق  دندش  روبجم  اهنآ  ات  درک  بیقعت  تخـس  ار  دجـسم  رد  ندـش  عمج  عوضوم  دیـسر ، يرمعب  ربخ  نیا  دـندومن 
نب رمع  ابطابط و  لیعامسا  نب  میهاربا  سطفاب و  روهـشم  نسح  نب  هَّللا  دبع  اب  درک  عمج  ار  نسح  نبا  هَّللا  دبع  نادنزرف  سیردا  نامیلس و 

نامالغ ناناوج و  یپ  زا  اهنیا  قداص . رفعج  نب  هَّللا  دبع  ینثم و  نسح  نب  میهاربا  نب  قاحسا  نب  هَّللا  دبع  ثلثم و  نسح  نب  یلع  نب  نسح 
ار حبـص  ناذا  نذؤم  هک  نیمه  دـندش . عمج  نامالغ  زا  یهورگ  ناـیجاح و  زا  رفن  هد  یلع و  دـالوا  زا  رفن  شـش  تسیب و  دنداتـسرف  دوخ 

دومن لمعلا ) ریخ  یلع  یح   ) نتفگب روبجم  ار  نذؤم  تفر و  هراـنم  يور  سطفا  دـجا ) دـجا   ) دـندز داـیرف  هدـش  دجـسم  دراو  درک  عورش 
ار دوخ  هرخالاب  دیزوگیم و  سرت  تدش  زا  رارف  لاح  رد  درک و  رارف  درک  یتحاران  رـش و  ساسحا  دـش  هجوتم  ار  نایرج  يرمع  هک  نیمه 

نب رفعج  نب  نسح  زج  دنتـشادن  زامن  نآ  زا  فلخت  بلاط  وبا  نادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  دـناوخ  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  نیـسح  داد . تاـجن 
دناوخ ياهبطخ  زامن  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا   145 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  یسوم  نسح و  نب  نسح 
منکیم ربمغیپ  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  امـش  ربمغیپ  مرح  رد  ربمغیپ  ربنم  يور  هک  مربمغیپ  رـسپ  نم  تفگ  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  دـعب  و 

رگج نت و  ياـههراپ  هک  یلاـح  رد  دـیلامیم  بوچ  گنـسب و  ار  دوخ  ندـب  دـیئوجیم و  بوـچ  گنـس و  رد  مرکا  ربماـیپ  راـثآ  امـش  مدرم 
حالـس رد  قرغ  دوخ  ناهارمه  اب  دوب  تاماظتنا  ظفح  رومأم  ناطلـس  فرط  زا  هنیدم  رد  هک  يربرب  دامح  دیرازآیم . ار  ربمغیپ  ياههشوگ 

هک درک  دراو  شرس  رب  یتبرض  ییحی  دوش  هدایپ  تساوخ  دامح  درک . هلمح  واب  ریشمش  اب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  دیـسر . دجـسم  برد  ات  دمآ 
یکرت كرابم  لاس  نآ  دندومن . رارف  همه  درک  وا  ناهارمهب  هلمح  دنارپ ، ار  شرس  يالاب  ناوختـسا  دومن و  عطق  ار  وا  هالک  رفغم و  دوخ و 

وت تسد  هک  متـسین  لیام  نم  دنگوس  ادخب  هک  داد  ماغیپ  واب  هنابـش  دینـش  هک  ار  نیـسح  مایق  نایرج  دومن . عورـش  هنیدـم  زا  تفر و  جـحب 
ام ات  دـننزب  نم  هاپـسب  نوخیبش  هک  تسرفب  ار  دوخ  باحـصا  زا  هدـش  رفن  هد  هچ  رگا  بشما  وت . نوخب  نم  تسد  ای  دوش  هدولآ  نم  نوخب 

شناهارمه كرابمب و  هنابش  اهنآ  داتسرف  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  هد  درک  ار  راک  نیمه  نیسح  میشاب . هتشاد  ار  هنابش  هلمح  رذع  مینک و  رارف 
نب یسوم  رفعج و  یبا  نب  نامیلس  دّمحم و  نب  سابع  لاس  نامه  رد  دندرک . رارف  هکمب  اهنآ  دنتفرگ و  ار  وا  ياج  هاگحبـص  دندرک  هلمح 

هک دوخ  نامالغ  نادنواشیوخ و  ناوریپ و  اب  زین  نیـسح  دروآ . هنابـش  هلمح  ار  دوخ  رارف  رذع  تسویپ و  اهنآب  كرابم  دنتفر  جـحب  یـسیع 
سابع ینب  هاپس  اب  وربور  خفب  دندیـسر  یتقو  تشاذگ  هنیدم  رد  دوخ  ياجب  ار  یـصخش  تفر  هکم  بناجب  دندشیم  رفن  دصیـس  دودح  رد 

یسوم و سابع و  هاپس  ناهدنامرف  دیزرو ، عانتما  تخس  نیسح  یلو  داد  ششخب  کمک و  هزیاج و  هدعو  نیسحب و  داد  ناما  سابع  دندش 
فاصم مه  اب  حبـص  زامن  عقوم  هیورت  زور  دندوب  نیطقی  نب  نیـسح  بجاح و  نسح  یکرت و  كرابم  نامیلـس و  رـسپ  ود  دّـمحم  رفعج و 

نیا رد  دندش ، هرد  دراو  ات  درک  زیرگ  گنج و  اهنآ  اب  يرصتخم  دندرک  هلمح  واب  دوب  یسوم  درک  گنجب  عورش  هک  یـسک  نیلوا  دنداد .
مه رد  ار  اهنآ  نانچ  درک  هلمح  اهنآب   146 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نامیلس  نب  دّمحم  رـس ، تشپ  زا  عقوم 

ناما نم  تفگیم : وا  دنتـشادیم . هضرع  وا  رب  ناما  دندزیم و  ادص  ار  نیـسح  سابع  ینب  هاپـس  دندش ، هتـشک  نیـسح  نارای  رتشیب  هک  دیبوک 
مشچب ریت  کی  دندش . هتـشک  وا  اب  زین  نسح  نب  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  نسح و  نب  هَّللا  دبع  نب  نامیلـس  دش . هتـشک  ات  درک  هلمح  مهاوخیمن 

هاپس دنتشک . دعب  یلو  دنداد  ناما  ار  وا  هرخالاب  تخادرپ  راکیپ  هب  یگنادرم  لامک  اب  تشاذگ و  روط  نامه  ار  ریت  دروخ  دّمحم  نب  نسح 
دندیـسرپن يزیچ  مادک  چیه  زا  دنتـشاد  روضح  زین  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا  یهورگ  دندروآ . سابع  یـسوم و  شیپ  ار  اهرس 

َو ِهَِّلل  اَّنِإ  يرآ  دومرف : تسا !؟ نیسح  رس  نیا  دنتفگ  هدومن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسومب  ور  سابع  یسوم و  هک  رفعج  نب  یـسوم  زا  رگم 
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ایند زا  درکیم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دوب و  رادهزور  هتـسویپ  هک  راکوکین  یناملـسم  داهن و  كاپ  يدرم  مسق  ادـخب  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ 
یـضارتعا چیه  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  باوج  رد  سابع  یـسوم و  اما  دشیمن . تفای  وا  نوچ  شنادنواشیوخ  نایم  رد  یـسک  تفر ،

زا هدـش  تیاور  تفر . ایند  زا  شدوخ  زور  نامه  رد  دنـشکب و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  دـندرب  یـسابع  هفیلخ  يداه  شیپ  ار  ناریـسا  دـندرکن .
« هَّللا لوسر  دّمحم  و  ُهَّللا * اَّلِإ  َهلِإ  ال   » مالـسا تداهـشب  نیقلت  ار  وا  دـندرک  عورـش  دـش  نامیلـس  نب  دّـمحم  توف  ماگنه  یتقو  هک  یهورگ 
«1  » نسحلا خف و ال  موی  انیـسح  تیقل  نکا  مل  یندـلت و  مل  یما  تیل  ای  الا  دـناوخیم : تعیب  ار  رعـش  نیا  نداد  یهاوگ  ياجب  وا  یلو  نداد 

سپ دومرف  هک  دنکیم  لقن  داوج  ترضح  زا  يراخب  رصن  وبا  زا  نادلبلا  مجعم  بلاطلا و  ةدمع  رد  درم . ات  درک  رارکت  ار  رعش  نیا  هتـسویپ 
ییحی تفگ : يرفعج  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  ج 1 ص 366 - یفاک : دوبن . خف  عیاقو  زا  هداوناخ  ام  يارب  رتراوگان  يراتـشک  البرک  نایرج  زا 

ترـضح یناگدنز  زیهرپب  منکیم  شرافـس  ارت  مدوخ و  نم  تشون : نومـضم  نیاب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ياهمان  هَّللا  دبع  نب 
هک یسک  داد  عالطا  نمب  ناگدنیآ . ناینیشیپ و  دروم  رد  تسا  دنوادخ  شرافس  نیا  هک  ادخ  زا   147 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

يدومن يراددوخ  نمب  کمک  يراکمه و  زا  هکنیا  اب  يدرکیم  تبحم  هقالع و  راهظا  نمب  وت  هک  تسادـخ  ماکحا  رـشن  نید و  هار  زابرس 
یئامنهار يراکمه و  زا  دراد ، یگتـسیاش  دّـمحم  لآ  زا  هک  یـسک  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  ندرک  توعد  مایق و  دروم  رد  دـش  تروشم  وت  اـب 

نآ هتـسیاش  هک  دیدرکیم  ار  یماقم  ياعدا  مایالا  میدـق  نامه  زا  امـش  دوب ، هدرک  نیا  زا  شیپ  تردـپ  هک  يروط  نامه  يدرک  يراددوخ 
هارمگ دندومن و  شیوخ  سفن  ياوه  شوختسد  ار  مدرم  هار  نیا  رد  دیدرکیم  هدادن  امـشب  دنوادخ  هک  یتفالخ  يوزرآ  هتـسویپ  دیدوبن و 
فرط زا  تسا  ياهمان  تشون : وا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هدناسرت . ار  مدرم  دنوادخ  هچنآ  زا  مناسرتیم  ار  وت  نم  دیدرک .

نم نسح . نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  يوسب  دنتـسه  ادخ  تعاطا  یگدنب و  هار  رد  لیلذ  راوخ و  ود  ره  هک  یلع  شردارب  رفعج و  رـسپ  یـسوم 
شرافس ارت  دوخ و  ار و  دنوادخ  كاندرد  ماقتنا  دیدش و  باذع  تخـس و  رایـسب  رفیک  مهدیم  عالطا  وتب  مناسرتیم و  ادخ  زا  ار  وت  دوخ و 

يدوب هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  وت  همان  دوشیم . تمعن  ندـش  رادـیاپ  ثعاب  تسا و  شرافـس  نیرتهب  نیا  هک  منکیم  يراکزیهرپ  يوقتب و 
. دومن دهاوخ  تساوخزاب  دنکیم و  تبث  دنوادخ  ار  راتفگ  عون  نیا  ياهدینـشن  نم  زا  ار  ینخـس  نینچ  وت  میاهدرک  اجیب  ياعدا  مردپ  نم و 
هک دـنکیم  مرگرـس  ار  اـهنآ  يروطب  دنـشاب  دوخ  ترخآ  رکفب  هک  دراذـگیمن  یتـیعقوم  اـیند  ناـبلاط  يارب  قرب  قرز و  اـیند و  صرح  اـما 
هک نادب  یلو  ماهدوب  وت  ماقم  راتـساوخ  دوخ  نوچ  مدرک  هدـنکارپ  وت  درگ  زا  ار  مدرم  نم  هک  يدوب  هتـشون  دوریم . انف  دابب  ایند  رد  ترخآ 

دنوادـخ اما  یتسه . نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  وت  هچنآب  تبـسن  يریگیپ  زا  تسا  هدـشن  عناـم  ارم  یناداـن  ربمغیپ و  تنـس  زا  یعـالطایب 
وت رگا  هدـیرفآ ، روآتریح  زئارغ  زیگناتفگـش و  ياهزیچ  اـهنآ  رد  هداد و  رارق  تواـفتم  حراوج  ءاـضعا و  ياراد  فلتخم و  ار  اـهناسنا 

یناگدـنز ندـب  ياجک  فرتع  دنتـسه ، اهوضع  مادـک  وگب  مربیم  مان  ار  تندـب  زا  وضع  ود  ینکیم  عالطا  ملع و  ياـعدا  يدراو و  یلیخ 
وتب نونکا  سیونب . میارب  ار  لاؤس  نیا  باوج  دـعب  تسیچ  ناـسنا  رد  جلهـص  تسا و   148 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 

لاگنچب هکنیا  زا  لبق  يریگب  ناما  وا  زا  دوخ  يارب  یـشاب و  وا  عیطم  رادربنامرف و  نک  یعـس  سرتب و  هفیلخ  اب  تفلاخم  زا  منکیم  دزـشوگ 
رب دنوادخ  هکنیا  رگم  تفای ، یهاوخن  یئوجب  دوخ  يارب  ندیشک  سفن  هار  هک  فرط  ره  زا  تقو  نآ  دتفایب  مادب  تندرگ  يوش و  ریـسا  وا 
اب هک  يدـنواشیوخ  مارتحا  ظفح  هطـساوب  دـیامن  شـشخب  دـهد و  ناما  دـنک و  محر  وت  رب  هفیلخ  دـهن و  تنم  شیوخ  فطل  لـضفب و  وت 

يرفعج میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  ربخ  يوار  «. 1  » یَّلََوت َو  َبَّذَـک  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  َّنَأ  اـْنَیلِإ  َیِحوُأ  ْدَـق  اَّنِإ  قح . ناوریپ  رب  مالـس  يراد . ربمغیپ 
نب یسوم  هک  دننکیم  راداو  ارم  تفگ  دوخ  نایفارطاب  دناوخ ، هک  نیمه  داتفا  دیـشرلا  نوراه  تسدب  هرخالاب  رفعج  نب  یـسوم  همان  تفگ :

زا نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  حیضوت : دنهدیم . تبسن  واب  هچنآ  زا  تسا  كاپ  هکنیا  اب  مرازایب  منک و  هجنکش  ار  رفعج 
دوخ خف ، رد  دیهش  نیسح  شیپ  دوب  هدمآ  هک  مدید  برغم  زامن  زا  سپ  ار  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ینابصق  هزینع 

یتدـم ندرک  ماـیق  رد  منک  تکرـش  وت  اـب  مناوتیمن  هک  يراذـگ  دازآ  ارم  ملیاـم  تفگیم  ندرک  عوکر  دـننام  هدرک  مخ  وا  يارب  ناـنچ  ار 
نب یسومب  نیسح  هک  دنکیم  لقن  يرگید  دنس  اب  يدازآ . امـش  تفگ : هدومن  دنلب  رـس  هرخالاب  تفگیمن  يزیچ  تشاد و  ریزب  رـس  نیـسح 
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هک دنتسه  قساف  ینامدرم  اهنیا  نکب  هنادرمناوج  یگنج  تشک  دنهاوخ  ارت  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  درک  مایق  داهنـشیپ  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
دنوادخ زا  ار  ملیماف  امش  تبیصم  شاداپ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنتسه . كوکـشم  قفانم و  نطاب  رد  یلو  دننکیم  نامیا  راهظا  رهاظ  رد 

يریـشمش تسد  رد  هک  دـناشن  يرتش  يور  ار  يدرم  دـیدرگ  وربور  سابع  ینب  هاپـس  اب  نیـسح  یتقو  تفگ : داـبع  نب  نامیلـس  مهاوخیم .
، وگب تفگیم ، واب  هملک  کی   149 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هملک  کی  نیسح  دیناخرچیم : ار  نآ  تشاد و 
هب دنکیم  توعد  ار  امـش  تسوا  يومع  رـسپ  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  نیـسح  نیا  سابع ! ینب  نارادفرط  يا  مدرم ، دزیم : دایرف  دنلب  يادـص  اب 

دندرک تعیب  خف  دیهش  نیسح  اب  یتقو  دنکیم : لقن  ةاطرا  زا  دوخ  دنس  اب  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  يوریپ 
ماجنا تیـصعم  دوش و  ادـخ  زا  يرادربنامرف  هکنیا  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باـتکب  ندرک  لـمعب  طورـشم  منکیم  تعیب  امـش  اـب  نم  تفگ :

يور زا  نایم  رد  منکیم  طرـش  دشاب . دنـسپ  دروم  هک  دّـمحم  لآ  زا  دـیوش  یتیـصخش  اب  ناتـسادمه  هک  منکیم  توعد  ار  شیرق  ددرگن و 
يرادـیاپ امـش  هکنیا  رب  طورـشم  میامن  میـسقت  يواسم  ار  لاملا  تیب - منک و  لمع  تلادـع  اب  مدرم  نیب  منک ، راتفر  ربمایپ  تنـس  نآرق و 

وبا تسا . هتشادرب  امـش  ندرگ  زا  ام  تعیب  میدرکن  افو  ام  رگا  دینک  افو  زین  امـش  میدرک  افو  ام  رگا  دیزادرپ  گنجب  ام  نانمـشد  اب  دینک و 
داوسلل موقل  ای  الا  دندینـشیم : ار  راعـشا  نیا  مدرم  خـف  رد  دیهـش  نیـسح  تداهـش  بش  رد  نافطغ  ياـهبآ  ماـمت  رد  تفگ : يرازف  حـلاص 

ابل یـسرعم  نا  ینجل و  ینا  حون و  سنالا  نم  کبی  مل  نا  نجلا  نم  درما  لهک و  لک  انـسح  کبیـس  حدـلبب  یبنلا  دالوا  لـتقم  حبـصملا و 
زا دوخ  دنس  اب  دیسر . اهنآ  هب  نیسح  تداهـش  ربخ  ات  هدش  زیچ  هچ  دنتـسنادیمن  یلو  دندینـشیم  ار  ادص  نیا  حزحز  نود  نم  ءادوسلا  ۀقربل 
زا تشذگیم  خف  نیمزرـس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  داوج  ترـضح  زا  قاحـسا  نب  دّـمحم 
زین اهنآ  دنکیم  هیرگ  مرکا  ربمغیپ  دـندید  هک  مدرم  ندرک  هیرگب  درک  عورـش  مود  تعکر  رد  دـناوخ  زامن  تعکر  کی  دـش  هدایپ  بکرم 

. میدرک هیرگ  میدید  نایرگ  ار  امش  نوچ  دندرکضرع  دیدرکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دومرف  مدرمب  تشذگ  هک  اجنآ  زا  دندرک . هیرگب  عورش 
ص: مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  زا  رفنکی  دّـمحم  ای  تفگ : دـش  لزان  نم  رب  لیئربج  لوا  تعکر  زا  سپ  دومرف :
: دنکیم لقن  شاورق  نب  رضن  زا  دوخ  دنـسب  تسا . دیهـش  ود  ربارب  وا  اب  دیهـش  رجا  هک  دش  دهاوخ  هتـشک  نیمزرـس  نیا  رد  تنادنزرف   150

خف هب  میدیسر  یتقو  رضن  دومرف : نمب  میدش  در  « 1  » ّرم هرد  زا  یتقو  مداد  هیارک  هنیدم  زا  قداص  ترضحب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  تفگ 
مدش ماما  لمحم  کیدزن  میدیسر  هک  خفب  دربب . مباوخ  مسرتیم  یلو  ارچ  دومرف : یسانشیمن . ار  لحم  نآ  رگم  مدرکـضرع : نک . علطم  ارم 

ارم لمحم  دومرف : میدیسر . خفب  مدرکـضرع : تسـشن . هدرک  تکرح  مداد  ناکت  ار  لمحم  دشن . رادیب  مدرک  ياهفرـس  تسا  باوخ  مدید 
بآ و دومرف : مدناباوخ . ار  شرتش  مدرب و  يرانکب  هداج  زا  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  مدرک  لصو  نک  لصو  مهب  ار  راطق  دومرف  سپس  نک . زاب 
؟ تسا جح  لامعا  ءزج  دـیداد  ماجنا  هک  یلمع  نیا  موش  تیادـف  مدرکـضرع  دـش . راوس  دـعب  دـناوخ  زامن  تفرگ و  وضو  هدـب . ار  هباتفآ 
. دوشیم تشهب  راپـسهر  ناشیاهندـب  زا  رتولج  اـهنآ  حاورا  هک  دوـشیم  دیهـش  یهورگ  اـب  منادـنواشیوخ  زا  يدرم  اـجنیا  یلو  هن  دوـمرف :

زامن لوغـشم  مدید  ار  یـسوم  ترـسپ  درک  ضرع  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هفینح  وبا  تفگ : ملـسم  نب  دّمحم  یفاک :
ار یسوم  دومرف : قداص  ترضح  تسین . حیحص  يراک  نینچ  هکنیا  اب  دنکیمن  یهن  ار  اهنآ  دنتسه  دمآ  تفر و  رد  شلباقم  زا  مدرم  تسا 
رد تیوربور  زا  مدرم  ياهدناوخیم  زامن  وت  دیوگیم : هفینح  وبا  ناج  رـسپ  دومرف : واب  دندز  ادص  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دینزب . ادص 
زا رتکیدزن  نمب  مدـناوخیم  زامن  هک  یـسک  نآ  يارب  ناج  ردـپ  یلب  درک : ضرع  يدرکن . یهن  راـک  نیا  زا  ار  اـهنآ  دـناهدوب  دـمآ  تفر و 

: دومرف تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِدیِرَْولا  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دوب . مدرم 
ترضح یناگدنز  ینثم  رسپ  يا  مراذگب  نایم  رد  وت  اب  ار  يّرس  تفگ : لیعامسا  نب  ریـشب  یفاک : رارـسا ! هنیجنگ  يا  تیادف  مردام  ردپ و 

نب یـسوم  تمدـخ  دـش و  دراو  قساـف  نیا  نونکا  مه  تفگ : متفر . وا  کـیدزن  وگب و  متفگ :  151 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
هیاس ریز  دـناوتیم  یئوگیم  هچ  هتـسب  مارحا  هک  یـسک  هراب  رد  نسحلا  ابا  ای  تفگ : هدرک  باـنج  نآـب  ور  دـعب  تسـشن  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

رارکت دنک  هرخسم  هک  یسک  هیبش  ار  دوخ  لاؤس  هبترم  ود  يرآ . دومرف : دشاب . همیخ  هیاس  رد  دناوت  یم - تفگ : هن . دومرف : دشاب . لمحم 
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نید ماکحا  امش  درک ، باسح  وت  ياهسایق  اب  ناوتیمن  ار  نید  فسوی ! ابا  دومرف : ود . نیا  نیب  تسه  یقرف  هچ  اقآ  تفگ : دیدنخیم . درک و 
هک مارحا  لاح  رد  مرکا  ربمغیپ  میئوگیم . دـشاب  هدومرف  وا  هچ  ره  مینکیم و  درکیم  ربمغیپ  هک  راـک  ره  اـم  دـیاهداد ، رارق  دوخ  هچیزاـب  ار 

ندـب ياضعا  زا  یـضعب  هلیـسوب  ار  دوخ  ندـب  دومنیم  تیذا  ار  وا  باتفآ  هکنیا  اب  تسـشنیمن  لمحم  هیاـس  رد  دـشیم  دوخ  بکرم  راوس 
. راوید ای  هناخ  رد  نینچمه  تسـشنیم  همیخ  هیاس  رد  دـمآیم  دورف  یتقو  یلو  درکیم  هیاس  تسد  هلیـسوب  ار  شتروص  یهاگ  دـیناشوپیم 

هدیدن ار  یـسک  مدید  جح  فقوم  رد  ار  بدـنج  نبا  هَّللا  دـبع  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  ج 4 ص 465 - یفاک -
نیمزب هک  يروطب  تخیریم  شتروص  يور  یپایپ  شیاهگشا  تشاد و  نامسآ  يوسب  تسد  هتـسویپ  دشاب  هتـشاد  یفقوم  وا  نوچ  هک  مدوب 

ینید ناردارب  يارب  زج  دنگوس  ادخب  تفگ : مدیدن  وت  فقوم  زا  رتوکین  ار  یفقوم  دّـمحم  ابا  متفگ : واب  دـندش  قرفتم  مدرم  یتقو  دیـسر ،
شرع بناج  زا  دنک  اعد  شیارب  دوخ  ینید  ردارب  رس  تشپ  سک  ره  دومرف : هک  مدینش  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  اریز  مدرکن  اعد  دوخ 
کی منک  اهر  هدش  تنامـض  هک  ار  يربارب  رازه  دـص  هک  دـماین  ملد  زا  میهدـیم  وتب  یتساوخ  وا  يارب  هچنآ  ربارب  رازه  دـص  دـنیوگیم  واب 

رد تفگ : بدـنج  نب  هَّللا  دـبع  ای  دـالبلا  نبا  نب  میهاربا  ود  نیا  زا  یکی  یفاـک : مریگب . دوشن  اـی  دوش  باجتـسم  تسین  مولعم  هک  يربارب 
مـشچ دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  زا  یکی  وا  مدروخرب . بیعـش  نب  میهارباب  مدرک  مامت  ار  تافرع  لاـمعا  هک  نیمه  مدوب  فقوم 

مشچ کی  متفگ  تسا . نوخ  هکت   152 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  کی  یئوگ  دوب  زمرق  تخـس  زین  شملاس 
! دّمحم ابا  ادخب  هن  تفگ : تسا . رتهب  ینک  يراددوخ  هیرگ  زا  یمک  رگا  مسرتیم  ترگید  مشچ  رب  ادخب  نم  ياهداد  تسد  زا  هک  ار  دوخ 

مالّـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  زا  اریز  ینید  ناردارب  يارب  تفگ : يدرک ؟ اـعد  یـسک  هچ  يارب  متفگ : مدرکن . مدوخ  يارب  اعدـکی  زورما 
ردارب يارب  هچنآ  ربارب  ود  وت  يارب  دیوگیم : واب  دنکیم  رومأم  ار  یکلم  دـنوادخ  دـنک  اعد  شردارب  رـس  تشپ  سک  ره  دومرفیم : مدـینش 
مدوخ عفنب  اعد  منادـیمن  اریز  دـنک ، اـعد  نم  يارب  کـلم  اـت  منک  اـعد  دوخ  ینید  ناردارب  يارب  نم  متـساوخ  داد  دـنهاوخ  یتساوخ  دوخ 

ترـضح تمدـخ  تفگ : هملـس  یبا  نب  دایز  یفاک : تسا . باجتـسم  نم  يارب  هتـشرف  ياعد  هک  مراد  نیقی  اـما  هن . اـی  دوشیم  باجتـسم 
جرخ و رپ  يدرم  نم  متفگ : ارچ ؟ دومرف : يرآ . متفگ : ینکیم ؟ راک  ناطلـس  يارب  وت  دایز ! دومرف : مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

رتـهب مرظنب  موش  هعطق  هعطق  دـننک و  ترپ  یهوک  يـالاب  زا  ارم  رگا  اریز  دومرف : منک . نیمأـت  ار  دوـخ  جرخ  هک  مرادـن  یتورث  مراولاـیع و 
موش تیادف  متفگ : راک . هچ  يارب  ینادیم  رگم  مراذگب  اهنآ  شرف  يور  مدـق  ای  مریگب  هدـهعب  ار  يراک  اهنیا  زا  یکی  يارب  هکنیا  زا  تسا 
ادـخ هک  يراک  نیرتمک  دایز ! ددرگ . تخادرپ  شـضرق  ای  منک  فرطرب  ار  وا  یتحاران  ای  مرادرب  یـسوم  لد  زا  مغ  رگم  دومرف : منادـیمن .

! دایز دوش . غراف  قئالخ  باسح  زا  دنوادخ  ات  دننزیم  اهنآ  رس  رب  شتآ  زا  ياهمیخ  هک  تسنیا  دننکیم  راک  اهنآ  يارب  هک  یناسک  هب  تبسن 
، تشاد دـهاوخ  ار  اهنآ  باسح  ادـخ  راک  کیب  راک  کی  نک  تمدـخ  دوخ  ینید  نارداربب  شاب  بظاوم  يدـش  اـهنآ  راـک  يدـصتم  رگا 

غورد دـیئوگب  واب  دـنک  راتفر  يواسم  نارگید  امـش و  نیب  دـعب  دوش  اهنآ  راـک  يدـصتم  هک  همئا  ناوریپ  امـش  زا  مادـک  ره  داـیز ! دومرف :
دایب يراد   153 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مدرم  رب  تردق  ینیبیم  یتقو  دایز ! ینکیم . اجیب  ياعد  یئوگیم و 

هب وت  لامعا  یلو  دنرادن ، وتب  کمک  تردق  ياهدرک  تمدخ  اهنآ  هب  هک  یناسک  رگید  هک  تمایق  يادرف  رد  دوخ  رب  ار  ادخ  تردـق  روآ ،
ابا ماـنب  يدرم  هنیدـم  رد  تفگ : هک  درک  لـقن  يرفعج  يدرم  زا  حـلاص  نب  میهاربا  یفاـک : هتـشاذگ . اـجب  یلاـبو  رزو و  تیارب  اـهنآ  عـفن 

هعجارم واب  مدرم  هک  درک  تیاکش  دوخ  لغش  زا  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  تشاد  لاغتـشا  یلغـشب  ماقمقلا 
هیلا بوتا  هَّللا و  رفغتسا  هدمحب  میظعلا و  هَّللا  ناحبس  : » دیوگب هبترم  هد  حبص  زامن  يادا  زا  سپ  دومرف : رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دنرادن .

مناگتسب زا  یکی  هک  دندروآ  ربخ  دندمآ  هد  زا  رفن  دنچ  هک  تشذگن  يزیچ  مداد  همادا  ار  اعد  نیا  تفگ : ماقمقلا  وبا  هلـضف .» نم  هلأسا  و 
نب یلع  فیلأت  نینمؤم  قوقح  باتک  زا  مزاینیب . دـنمتورث و  نونکا  مدومن  فرـصت  ار  وا  ثاریم  متفر  درادـن  نم  زج  یثراو  تسا و  هدرم 

تایلام يرادقم  نم  دـش  ير  رادـنامرف  دـلاخ  نب  ییحی  ناگدنـسیون  زا  یکی  تفگ : هک  ير  لها  زا  يدرم  زا  دـنکیم  لقن  يروصلا  رهاط 
همئا وریپ  هعیـش و  وا  دـنتفگ : نمب  تفریم  نیب  زا  متـشاد  هچ  ره  تروص  نآ  رد  دـنک  تخادرپـب  روبجم  ارم  هک  مدیـسرتیم  مدوـب  راکهدـب 
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منک و رارف  متفرگ  میمـصت  هرخالاب  موش . راتفرگ  دوخ  ياپب  دعب  دـشابن  نینچ  یلو  منک  هعجارم  واب  مدیـسرت  تسا  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط 
ياهمان مدناسر  ناشیا  ضرعب  ار  نایرج  مدرک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رباص  ترـضح  متفر و  جح  هب  مور  ادخ  هناخ  ردب 

سفن وا  افورعم  هیخا  یلا  يدـسا  نم  ّالا  هنکـسی  اّلظ ال  هشرع  تحت  هَّلل  نا  ملعا  میحرلا - نمحرلا  هَّللا  مسب  تشون : وا  يارب  نومـضم  نیاـب 
دریگیمن رارق  نابیاس  نآ  ریز  رد  هک  تسا  ینابیاس  شرع  ریز  ار  دـنوادخ  مالـسلا . كوخا و  اذـه  ارورـس و  هبلق  یلع  لـخدا  وا  ۀـبرک  هنع 

تسا و وت  ینید  ردارب  همان  هدـنروآ  دـنک  نامداش  ار  وا  ای  درادرب  وا  لد  زا  مغ  اـی  دـنک  یکتم  دوخ  ینید  ردارب  هب  تبـسن  هک  یـسک  رگم 
وا زا  متفر  وا  لزنم  ردب  هنابش  مدش  دوخ  رهش  دراو  متشگزاب  جح  زا   154 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مالسلا .

تفرگ و شوغآ  دعب  دیـسوب  ارم  درک  زاب  ار  برد  دش  نوریب  هنهرب  ياپ  مدید  هدمآ  رباص  فرط  زا  یکیپ  دـیئوگب  متفگ  متـساوخ . هزاجا 
تـسا روطچ  شلاح  ياهدـید  ار  میالوم  تدوخ  دیـسرپیم  نم  زا  بترم  درکیم و  رارکت  ار  راک  نیا  هتـسویپ  دیـسوبیم  ار  مایناشیپ  هتـسویپ 
دناـشن قاـطا  يـالاب  رد  درک و  دوخ  هناـخ  دراو  ارم  درکیم ، ادـخ  رکـش  دـشیم و  داـش  مدادـیم  باـنج  نآ  یبوخ  یتمالـس و  زا  ربخ  یتقو 

مامت دنروایب . ار  شایلام  هتخودنا  اهـسابل و  داد  روتـسد  دـعب  دـناوخ  دیـسوب و  روط  نامه  مداد  واب  ار  همان  تسـشن  نم  لباقم  رد  شدوخ 
نیمه زین  ار  شیاهـسابل  نم و  يارب  یکی  دوخ  يارب  مهرد  کی  روط  نیمه  شدوخ ، یکی  نم  رانید  کی  درک  میـسقت  نم  اب  ار  شیاهلوپ 

يرآ متفگیم : مدرک . تناـمداش  ردارب  تفگیم : میـسقت  نیا  ماـمت  رد  دادـیم  نمب  ار  شتمیق  درک  تمـسق  دـشیمن  هچنآ  دومن  میـسقت  روط 
زا مرادن  یهدب  هک  داد  ياهتشون  درک و  فذح  دوب  هتشون  نم  مانب  هچ  ره  تساوخ  ار  یتایلام  یهدب  رتفد  دعب  مدش  لاحشوخ  یلیخ  ادخب 

مورب و جـحب  هدـنیآ  لاـس  هکنیا  رگم  منکب  ار  صخـش  نیا  یکین  تبحم و  ناربج  مناوتیمن  متفگ  دوخ  اـب  متـشگرب . هناـخب  هدومن  عادو  وا 
، مداد ماجنا  ار  راک  نیا  درک . هچ  نم  اب  منک  ضرع  ناشیاب  میاـمن  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  منک و  اـعد  شیارب 
. دوـشیم داـش  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هتـسویپ  مدـید  مدرک  ضرع  ناـشیاب  ار  ناـیرج  مدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  رفعج  نـبا  یـسوم  تمدـخ  یتـقو 

مسق ادخب  دومن  رورسم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک  رورسم  ارم  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : دیدش !؟ داش  مه  امش  نم  ياقآ  مدرکضرع :
لکوتم رسپ  یسوم  نب  دّمحم  زا  ياهمان  صاصتخا : درک . رورـسم  ار  ادخ  دومن  رورـسم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  مدج 

داد هدعو  دوخ  باحـصاب  تشون ، ار  دوخ  باتک  هریغم  نب  هَّللا  دـبع  یتقو  هک  درک  لقن  یمدآ  دایز  نب  لهـس  تفگ : يدـسا  نسحلا  یباب 
تشاد  155 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  يردارب  دـناوخب . ناشیارب  هفوک  دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  ار  نآ  هک 
زورما تفگ : هریغم  نب  هَّللا  دـبع  تسـشن  دـمآ و  مه  شردارب  نآ  باتک ، ندینـش  يارب  دـندرک  عاـمتجا  شباحـصا  یتقو  دوب . وا  فلاـخم 

مدید باوخ  رد  تفگ  دناهدمآ . هچ  يارب  دیـسرپ  دناهدمآ ، اهنیا  هک  يراک  نامه  يارب  ماهدمآ  مهنم  دنورب ؟ اجک  تفگ  شردارب  دـیورب .
نب هَّللا  دـبع  هک  یباتکب  دـننک  شوگ  دـنوریم  تفگ  رفن  کی  دـنوریم ، نیمزب  اـهنیا  هچ  يارب  متفگ  دـنیآیم  دورف  نامـسآ  زا  هکئـالم  هک 

. نایرج نیا  لقن  زا  دش  لاحـشوخ  هریغم  نب  هَّللا  دبع  وت . اب  تفلاخم  زا  میامنیم  هبوت  نونکا  ماهدمآ و  راک  نیمه  يارب  مهنم  هتـشون . هریغم 
نآ دنتفگ  مدیسر ، هلأسم  دنچ  ندیسرپ  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هفینح  وبا  زا  یملید : نیدلا  مالعا 
رسپ نیا  مدیسرپ  ابیز  رظنم و  شوخ  رایسب  هک  مدید  هلاس  شش  ای  هلاس  جنپ  ياهچب  رسپ  دوش  رادیب  ات  متسشن  راظتناب  تسا  هدیباوخ  بانج 

تسشن وناز  راهچ  تسیچ ؟ ناگدنب  لامعا  هراب  رد  وت  رظن  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دنتفگ : تسیک  هچب 
. نک لـمع  يدرک  ظـفح  يدینـش و  یتقو  نک ، شوگ  ار  شباوج  يدرک  لاؤس  ناـمعن  دومرف  تشاذـگ  پچ  تسد  يور  تسار  تسد  و 

ماجنا هدنب  طقف  ای  دنکیرـش . ود  ره  هدنب  ادخ و  ای  دـهدیم  ماجنا  اهراک  نیا  طقف  دـنوادخ  ای  تسین ، جراخ  تروص  هس  زا  ناگدـنب  لامعا 
تـسا میکح  میحر و  لداع و  هکنیا  اب  هدادن  ماجنا  هک  يراک  رب  دنک  باذع  ار  شاهدنب  سپ  ارچ  یئاهنتب  دهد  ماجنا  دنوادخ  رگا  دهدیم .

هتـشاد و تکرـش  وا  اب  هک  يراک  رد  ار  دوخ  فیعـض  کیرـش  دنک  باذع  يوق  کیرـش  ارچ  دنـشاب  کیرـش  ود  ره  هدنب  دـنوادخ و  رگا 
هدنب هک  دنام  یقاب  تروص  نیا  طقف  دومرف  تسا . حیحـص  تفگ  هفینح  وبا  تسا  لاحم  هک  تروص  ود  نآ  نامعن  دومرف : هدومن  شکمک 

اهتعنصب انیراب  درفت  اما  اهیدبن  نیح  لاصخ  ثالث  يدحا  اهب  مذن  یتلا  انلاعفا  لخت  مل  دناوخ : ار  رعش  نیا  سپـس  دشاب  لاعفا  نآ  لعاف  اهنت 
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نم انقحلی  ناک  ام  هقحلیف  اهیف  انکرـشی  ناک  وأ   156 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  اهینأت  نیح  انع  موللا  طقـسیف 
هک يروباشین  زازب  هَّللا  دیبع  ج 1 ص 108 - اضرلا - رابخا  نویع  اهیناج  بنذ  الا  بنذـلا  امف  بنذ  اهتیانج  یف  یهلإل  نکی  مل  وا  اهیف  مئـال 
هک نیمه  متفر ، وا  بناجب  يزور  میتشاد  مه  اب  هلماعم  دوب و  دمآ  تفر و  یسوط  یئاط  هبطحق  نب  دیمح  نم و  نیب  تفگ : دوب  ینـسم  درم 
رد مدـش  دراو  یتـقو  دوب . ناـضمر  هاـم  رد  رهظ  زاـمن  ماـگنه  مدوب  هدادـن  رییغت  ار  مرفـس  ياهـسابل  زونه  تساوـخ  ارم  ماهدـمآ  نم  دـینش 

ار دوخ  ياهتسد  دنروایب  هلوح  نگل و  هباتفآ  داد  روتـسد  متـسشن  مدرک و  مالـس  دوب  هتـسشن  دشیم  در  نآ  طسو  زا  بآ  هک  ياهناخـضوح 
هزور تسا و  ناضمر  هاـم  هک  مدرک  شومارف  نم  دـندروآ . اذـغ  مدرک  تعاـطا  ار  وا  رما  میوشب . ار  دوخ  ياهتـسد  زین  نم  درک  رما  تسش 

هن نم  تسا  ناـضمر  هاـم  ریما  متفگ : يروخیمن ؟ ارچ  تفگ  دـیمح  مدیـشک . ندروخ  زا  تسد  دـمآ  مرطاـخب  ندروخ  اذـغ  نیب  رد  مراد ،
دیمح دیریگب . هزور  دیناوتیمن  هک  دیراد  یتحاران  کی  امـش  اعطق  دوش ، مندروخ  هزور  بجوم  هک  دراد  دوجو  يرگید  تلع  هن  مضیرم و 

زا دعب  دش . يراج  شیاهمـشچ  هشوگ  زا  کشا  عقوم  نیا  رد  متـسه  ملاس  حیحـص و  الماک  مرادـن و  یتحاران  هنوگ  چـیه  مهنم  هن  تفگ :
مدید متفر  وا  شیپ  یتقو  داتسرف  نم  یپ  زا  دوب  سوط  رد  هک  یعقوم  دیشرلا  نوراه  یبش  همین  تفگ  يدرک ؟ هیرگ  ارچ  متفگ  اذغ  فرص 

هچ ات  دـیمح  تفگ : هدرک  دـنلب  رـس  داتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه  تسا . هداتـسیا  زین  یمالغ  تسوا  ولج  هتخآ  يریـشمش  نشور  اـهعمش 
رصتخم زونه  داد . نمب  تشگزاب  هزاجا  تخادنا و  ریزب  رس  منکیم  وا  يادف  ار  مناج  لام و  متفگ : ینکیم ؟ تعاطا  نینمؤملا  ریما  زا  هزادنا 
مـسرتیم هَّلل  انا  متفگ : دوخ  اـب  دـهاوخیم . ارت  نینمؤملا  ریما  تفگ : هدـمآ  راـب  نیمود  يارب  کـیپ  مدیـسر  لزنمب  هک  دوب  هتـشذگن  یناـمز 
يرضاح دح  هچ  ات  تفگ : هدرک  دنلب  رـس  متفر  وا  شیپ  زاب  دشاب . هدیـشک  تلاجخ  نم  ندید  اب  هبترم  نآ  دشاب  هتفرگ  ار  منتـشک  میمـصت 

تیادف ار  مدـنزرف  نز و  157 و  ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ناج  لام و  متفگ : یـشاب ؟ نینمؤملا  ریما  عیطم 
ارت نینمؤملا  ریما  تفگ : هدـمآ  وا  مداـخ  دیـشکن  یلوـط  مدیـسر  هک  لزنمب  متفر  زاـب  يدرگرب . يراد  هزاـجا  تفگ : هدز  يدـنخبل  منکیم 
ناج لام و  متفگ : ینکیم ؟ تعاطا  نینمؤملا  ریما  زا  هزادنا  هچ  ات  تفگ : هدرک ، دنلبرس  تسا  یلوا  عضو  نامهب  مدید  متـشگزاب  دهاوخیم 

. هدب ماجنا  داد  روتـسد  مالغ  نیا  هچ  ره  ریگب  ار  ریـشمش  نیا  تفگ : هدیدنخ  دینـش  هک  ارم  باوج  منکیم  تیادف  ار  منید  دنزرف و  نز و  و 
رارق زین  رگید  قاطا  هس  دوب  یهاچ  هناخ  طسو  دوشگ  ار  برد  دوب . هتـسب  شرد  هک  ياهناخب  درب  ارم  داد  نمب  تشادرب و  مالغ  ار  ریـشمش 

یـضعب هتخیر  فلز  ناشیرپ و  ياهیوم  اـب  دـندوب  قاـطا  ناـیم  رد  رفن  تسیب  درک  زاـب  ار  اـهرد  زا  یکی  دوب  هتـسب  نآ  ياـهبرد  هک  تشاد 
یلع و دنزرف  يولع و  دیـس  اهنآ  مامت  یـشکب  ار  اهنیا  هداد  روتـسد  نینمؤملا  ریما  تفگ : مالغ  ریجنز . لغ و  رد  ناوج  زین  یخرب  درمریپ و 

برد زاب  تخادنایم . هاچ  نایم  ار  اهنآ  ياهرـس  ندـب و  مدز  ندرگ  نم  دروآ  نوریب  ار  اهنآ  یکی  یکی  دـندوب  مالّـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف 
ریما تفگ : دـندوب  هتـسب  ریجنزب  اـجنآ  رد  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  همطاـف و  دـنزرف  يوـلع و  تاداـس  زا  رگید  رفن  تـسیب  دوـشگ  ار  يرگید 
رفن تسیب  نیا  تخادنا  هاچ  نامه  نایم  ار  ناشندـب  مدز و  ندرگ  نم  دروآ  نوریب  ار  یکی  یکی  یـشکب  زین  ار  اهنیا  هداد  روتـسد  نینمؤملا 

ناشیرپ و ياهیوم  اب  دـندوب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  ارهز و  همطاف  نادـنزرف  زا  رفن  تسیب  اجنآ  رد  دوشگ  ار  موس  قاـطا  برد  دـش . ماـمت  زین 
نم دروآ  نوریب  ار  اهنآ  کی  کـی  درک  عورـش  یـشکب ، مه  ار  اـهنیا  هک  هدرک  رما  نینمؤملا  ریما  تفگ  ریجنز . لـغ و  رد  هتخیر  ياـهفلز 

: تفگ هدرک  نمب  يور  دـنامیقاب . تشاد  هدـیلوژ  یئوم  هک  يدرمریپ  متـشک . ار  رفن  هدزون  تخادـنا  هاچ  نامه  رد  ار  ناشندـب  مدز  ندرگ 
ردپ و هک  یتشک  ار  شدالوا  زا  رفن  تصـش  هکنیا  اب  یـسرب  ام  دـج  تمدـخ  یتقو  دروآ  یهاوخ  يرذـع  هچ  تخبدـب  يا  داب  وت  رب  گرم 

یناگدنز نمب  دولآمشخ  ياهرهچ  اب  مالغ  درک  ندیزرلب  عورـش  مندب  داتفا و  هزرلب  میاهتـسد  عقوم  نیا  رد  دـندوب  همطاف  یلع و  اهنآ  ردام 
رد تخادـنا  هاچ  نایم  ار  شندـب  متـشک  مه  ار  درمریپ  نآ  دومن  دـیدهت  درک و  هاـگن   158 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 

منهج شتآ  رد  هک  مراد  نیقی  نم  دراد  يدوس  هچ  میارب  زامن  هزور و  رگید  مشاـب  هتـشک  ار  ربماـیپ  دـالوا  زا  رفن  تصـش  نم  هک  یتروص 
رتشیب تردـپ  ار  ود  نیا  زا  کی  مادـک  منیبب  وگب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  هفینح  وبا  يزور  صاـصتخا : دوب . مهاوخ  دـلخم 

هک يدوع  دومرف : دـندرک . لاؤس  دروم  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  دـعب  ار ، دوع  هن ، دومرف : ار  روبنط  اـی  دوع  تشاد  تسود 
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رد هرـصب  نکاس  یلو  دوب  هفوک  لـها  يرـصب  ینهج  یـسیع  نب  داـمح  صاـصتخا : دوب . رازیب  روبنط  زا  یلو  تشاد  تسود  دـنهدیم  روخب 
تسیاهرد نآ  و  دش ، توف  هنیدم  رد  ابق  هرد  رد  هدرک و  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  درک و  یگدنز  لاس  دنچ  دون و  دودح 

تمدـخ تفگ  یـسیع  نب  دامح  تفر ، ایند  زا  هن  تسیود و  لاس  رد  ددرگیم  يراـج  هنیدـم  فرطب  دوشیم و  عورـش  هرجـش  زا  لیـس  هک 
لاس ره  رد  جح  ماجنا  قیفوت  مداخ و  دنزرف و  نز و  هناخ و  نمب  هاوخب  ادخ  زا  موش  تیادف  مدرکضرع : هدیسر  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 

جحلا امداخ و  ادلو و  ۀجوز و  اراد و  هقزرا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  لص  مهللا  : » تفگ هدومن  دنلب  تسد  مالّسلا  هیلع  ماما  دنک . تیانع 
طرـش هکنیا  زا  تفگ : دامح  دورب . جحب  لاس  هاجنپ  هک  هد  قیفوت  نک و  تیانع  راکتمدخ  دنزرف و  نز و  هناخ و  واب  ایادخ  ۀنـس » نیـسمخ 

هک تسا  هناخ  نامه  نیا  نونکا  ماهدرازگ  جـح  تشه  لهچ و  تفگ  مورب  جـحب  مناوتیمن  هبترم  هاجنپ  زا  رتشیب  مدـیمهف  لاـس  هاـجنپ  درک 
مراکتمدخ نیا  مرسپ و  نیا  دونشیم و  ارم  نخس  هک  تسا  هدرپ  تشپ  هک  مرسمه  نیا  هدش و  مبیصن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ياعدب 

هک مکی  هاجنپ و  جـح  دـش . مامت  هبترم  هاجنپ  متفر و  جـحب  رگید  هبترم  ود  نایرج  نیا  لقن  زا  دـعب  هدـش  مبیـصن  اقآ  نآ  ياعدـب  مامت  هک 
دش قرغ  درب و  ار  وا  بآ  دنک  لسغ  ات  دش  بآ  لخاد  دیسر  هک  مارحا  لحمب  دیدرگ  هاتوک  دق  یلفون  سابعلا  وبا  اب  یگیاپمه  دش  جراخ 

مظاک یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  اضر  ترـضح  نامز  ات  دوب  هدشن  مامت  مکی  هاجنپ و  جح  زونه  دنک . تمحر  ار  شردپ  وا و  دنوادخ 
يامرفنامرف ییحی  دـسیونیم : بلاطلا  ةدـمع  دوب . هنیهج  لها  تفر  اـیند  زا  هن  تسیود و  لاـس  رد  درک و  یگدـنز   159 ص : مالـسلا ، هیلع 

درک مایق  اجنآ  تخیرگ  ملید  فرطب  نامز  تموکح  سرت  زا  دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  دنزرف  ضحم  هَّللا  دبع  رسپ  ملید 
زا هتـسویپ  دوب و  كانمیب  رایـسب  وا  زا  دیـشرلا  نوراه  هک  يروطب  تفرگ  الاب  شراک  دـندرک  تعیب  دـندروآ و  يور  واـب  ناـماس  نآ  مدرم 

هدـب و واب  دـهاوخیم  هچ  ره  تسا  نم  مشچ  راـخ  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  هک  یکمرب  ییحی  نب  لـضفب  تشون  ياهماـن  دزیم  مشچ  وا  تفرـشیپ 
دیدهت نمض  رد  ارادم و  قفر و  اب  هارمه  هک  یئاهماغیپ  تفر  وا  بناجب  هوبنا  سب  يرکشل  اب  ییحی  نب  لضف  نک . عفر  نم  رس  زا  ار  شرش 

دیـشر بناجب  تشادرب و  ار  همان  ناما  ییحی  تشون  وا  يارب  مکحم  سب  یناما  لضف  درک . ادـیپ  ناـماب  هقـالع  ییحی  داد . واـب  دوب  سرت  و 
هنیدمب هرخالاب  ییحی  تخورف  مهرد  رازه  دصب  یکمرب  ییحی  نب  لضفب  ار  ییحی  وا  ملید  ياورنامرفب  دش  هدنهانپ  وا  دنتفگ  یـضعب  دمآ .

نونلا يذ  رثالا : بختنم  باتک  درک . دیـشر  شیپ  ینیچنخـس  تیاعـس و  وا  زا  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  هکنیا  ات  درکیم  یگدـنز  اجنآ  رد  دـمآ و 
رد داتفا  قشمد ) یقرـش  لامـش  رد  تسا  يرهـش   ) رمدت هب  مراذـگ  هرخالاب  هوامـس  نابایب  هب  مدیـسر  میاهرفـس  زا  یکی  رد  تفگ : يرـصم 

گنس زا  مه  زین  شیاهرد  اهقاطا و  دناهدنک . گنـس  زا  هناخ  نیا  مدید  متفر  ولج  دروخ  ممـشچب  يداع  یمیدق  ياهانب  رهـش  نآ  یکیدزن 
ياشامت لوغشم  نم  هک  نیب  نیمه  رد  دوب  تخـس  رایـسب  یگنـس  زین  نآ  نیمز  دشاب  هتفر  راکب  اهنآ  رد  لگ  هکنیا  نودب  تسا  هدش  هدنک 

نیرعـشملا و ینم و  نب  انا  دوب : هتـشون  نینچ  مدناوخ  دناهدنک  اهگنـس  يور  رب  هک  داتفا  ياهتـشونب  ممـشچ  مدوب  یگنـس  ياهنامتخاس  نیا 
اذا اهرونب  ءاضتسملا  لوتبلا  یما  ملسم و  لک  یلع  ضرف  هتیالو  يذلا  یبأ  یفطـصملا و  یبنلا  يدج  مظعملا و  قیتعلا  تیبلا  ۀکم و  مزمز و 

، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مجنا  ۀعست  راهطالا  هدالوا  يدلاو و  یمع و  هَّللا  لوسر  اطبس  میرم و  ۀلیدع  اهانددع  ام 
انا ملعاف  کلذـب  ملعت  مل  تنک  ناف  مهیبن  دـعب  قلخلا  اذـه  ۀـمئا  معنت  نوزئاـفلا و  يزجی  موی  زفت  ۀـیالو  لـبحب  مهنم  قلتعت  یتم   160 ص :

تمملاف مّلسب  ءامسلا  لین  عطتـسا  مل  اهبحرب و  ءاضفلا  ضرالا  یب  تقاضف  یمترت  ءرملاب  مایالا  فوخلا و  هب  یمترا  يذلا  یمطافلا  يولعلا 
: تفگ نونلا  وذ  مّلسی  مل  نم  مالسالا  وخا  سیلف  ۀلاح  لک  یف  هَّللا  رمأل  ملـس  مملا و  تئـش و  نا  أرقاف  يرعـشب  اهیلع  بتاک  انا  یتلا  رادلاب 

تفالخ نامز  رد  نایرج  نیا  هدوب  هدرک  رارف  تقو  تموکح  سرت  زا  هک  تسا  یلع  دالوا  زا  یکی  نآ  هدنـسیون  هک  راعـشا  نیا  زا  مدیمهف 
ادخب هن  دنتفگ : دیسانشیم ؟ ار  راعشا  نیا  هدنـسیون  مدیـسرپ  دندوب  لوا  طبق  داژن  زا  هک  اههناخ  نآ  نینکاس  زا  هرخالاب  دوب  دیـشرلا  نوراه 
یتماق دـق و  هچ  متفگ : تفر . تشون و  ار  راعـشا  نیا  حبـص  ادرف  میدرک  یئاریذـپ  وا  زا  دـش  دراو  ام  رب  دوب  ام  نامهیم  وا  زور  کـی  طـقف 
يرون وا  یناشیپ  زا  دـشیم  هدـید  اراکـشآ  شاهفایق  زا  يراوگرزب  تلـالج و  راـثآ  اـما  دوب  هنهک  ياـهسابل  ياراد  يدرم  دـنتفگ : تشاد .
نکمم حیضوت : تفر . تشون و  ار  اهرعش  نیا  هک  مد  هدیپس  ات  دوب  دوجس  عوکر و  مایق و  لاح  رد  حبصب  ات  ار  بش  نآ  دیشخردیم  دیدش 
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دوخ دنس  اب  نییبلاطلا  لتاقم  تسا . هتفر  هتشون و  ار  راعـشا  نآ  تجح  مامتا  رظن  زا  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تسا 
رد يدایز  تدم  دوب  اهنآ  ءزج  زین  وا  هک  خـف  يادهـش  تداهـش  زا  سپ  نسح  نبا  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  دـنتفگ : هک  یهورگ  زا  دـنکیم  لقن 

ماغیپ تفای  عالطا  وا  لحم  زا  یکمرب  ییحی  نب  لضف  درب . هانپ  اجنآ  هب  دـبایب و  یهاگهانپ  هک  دوب  وجتـسج  رد  هتـسویپ  دوب  یفخم  اـهرهش 
دراو ات  تفر  سانـشان  روطب  دوشن  شـضرعتم  یـسک  هک  تشون  ینامرف  وا  يارب  دورب  ملید  فرطب  دوش و  لقتنم  لـحم  نآ  زا  هک  واـب  داد 

دینادرگ و قرـشم  یحاون  ياورنامرف  ار  یکمرب  ییحی  نب  لضف  دیدرگ . علطم  وا  عضو  زا  دیـشرلا  نوراه  هک  دوب  هار  نیب  زونه  دـش . ملید 
ار ییحی  ناکم  لـضف  نوچ  دـنک .  161 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  مامت  ار  ییحی  راک  هک  داد  روتـسد  واـب 

نم راتفرگ  وت  ای  مدرگ  وت  نوخب  ـالتبم  مسرتیم  مراذـگب ، ناـیم  رد  وت  اـب  ار  يّرـس  مهاوخ  یم - نم  هک  تشون  وا  يارب  ياهماـن  تسنادـیم 
اب درک ، ار  راک  نیمه  ییحی  دـیامن . عافد  وت  زا  يوش و  وا  دالب  دراو  هک  ماهتـشون  همان  شیارب  نم  سیونب  ملید  ياورنامرفب  ياهماـن  يوش .

رمع و رکب و  ابا  اهنآ  هک  دوب  يرتب  هیدیز  بهذم  وریپ  هک  یح  نب  حلاص  نب  نسح  هلمج  نآ  زا  دندوب  هارمه  هفوک  لها  زا  یهورگ  ییحی 
شفک يور  دروخیم و  بارـش  وا  دـندرکیم . ریفکت  ار  وا  رمع  هیقب  رد  هدادـیم و  حـیجرت  یلع  رب  شتموکح  لوا  لاس  شـش  رد  ار  ناـمثع 

نب لضف  دیشرلا  نوراه  دومن . بوخ  اهنآ  نیب  تهج  نیمهب  درکیم  رفنتم  وا  زا  ار  شباحصا  هتـسویپ  دوب و  ییحی  اب  فلاخم  دومنیم ، حسم 
رگا درب  راکب  تفر  ییحی  هراب  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  شـشوک  داد  روتـسد  درک و  ناـسارخ  قرـشم و  ناتـسا  رادناتـسا  ار  یکمرب  ییحی 

شنارای دید  اریز  تفریذپ  ار  ناما  ییحی  دومن ، هبتاکم  وا  اب  تفر و  ییحی  بناجب  ناوارف  هاپـس  اب  لضف  دـهدب . واب  تفریذـپ  هزیاج  ناما و 
تفریذپن دوب  ناما  نآ  رد  هک  یطیارش  یلو  دننکیم  تفلاخم  وا  اب  هتـسویپ  دنراد و  فلتخم  ياههدیقع  دنتـسه  هک  یئاهنآ  دندش و  قرفتم 

نوراه تشاد . لاسرا  دیـشرلا  نوراه  يارب  زین  وا  داتـسرف  لضف  يارب  ار  همان  ات  درکن  لوبق  زین  دـندوب  هدرک  یهاوگ  هک  ار  اهدـهاش  نآ  و 
هتساوخ قبط  ار  همان  ناما  دیـسر  لضفب  نوراه  همان  یتقو  دریگب . دهاش  دهاوخیم  ار  هک  ره  مداد و  ناما  تسا  لیام  وا  هک  روط  ره  تشون 
يرگید ییحی و  هارمه  یکی  تشون  هخسن  ود  رد  ار  همان  ناما  نآ  دندرک و  یهاوگ  تشاد  لبق  زا  هک  يدوهـش  نامه  دوب و  هتـشون  ییحی 

. دوب هدـناشن  تشاد  رارق  رطاق  يور  رب  هک  دوخ  يرامع  فرطکی  رد  درب و  دادـغب  هب  دوخ  اـب  ار  وا  دوب ، یکمرب  ییحی  نب  لـضف  تسد  رد 
ص: مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسیود  غلاب  دـناهتفگ  هک  داد  نارگ  ياهزیاج  واب  نوراه  دـش  دراو  ییحی  یتقو 
ار ییحی  هک  تسجیم  ياهلیح  یپ  رد  هتسویپ  نوراه  یلو  دوب  دادغب  رد  یتدم  اهیشکشیپ ، اهتعلخ و  ریاس  هفاضاب  دوب  رانید  رازه   162

نب بهو  يرتخبلا  وبا  يریبز و  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  لیبق ، زا  اهیزاجح  زا  رفن  دـنچ  دـشارتب . يریـصقت  شنارای  وا و  يارب  دزادـنا و  مادـب 
نوراه شیپ  دننک ، تیاعـس  دیـشرلا  نوراه  شیپ  ییحی  زا  هک  دـندروخ  مسق  مه  اب  موزخم  ینب  زا  رفن  کی  هرهز و  ینب  زا  يدرم  بهو و 

ریبک رورسم  رایتخا  رد  ار  ییحی  تیاعس  نیا  زا  سپ  نوراه  دنروآ . نایمب  ییحی  زا  نخـس  دنتـسناوت  ات  دندرب  راکب  اههلیح  هرخالاب  دندمآ 
. تفر اـیند  زا  وا  نادـنز  رد  اـت  تخادرپیم  هرظاـنمب  وا  اـب  تساوخیم و  ار  وا  اـهزور  رتـشیب  دوب  ینادـنز  یبادرـس  رد  وا  شیپ  تشاذـگ و 
ات درک  عمج  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  وا و  نیب  تساوخ و  ار  وا  يزور  دـناهتفگ  یـضعب  هدوب ، تروص  هچب  ییحی  تاـفو  هک  تسا  فـالتخا 
وا اب  هک  توعد  ارم  درم  نیا  تفگ  بعـصم  رـسپ  دیـشرلا  نوراه  لباقم  رد  هداد . ییحیب  هک  یئاهتبـسن  دروم  رد  دـنک  وگتفگ  هرظاـنم و 
ریبز نب  هَّللا  دـبع  دـنزرف  وا  هکنیا  اـب  ینادـیم ! دوخ  هاوخریخ  ار  وا  ینکیم و  لوبق  ار  وا  نخـس  نینمؤـملا  ریما  اـی  تفگ : ییحی  منک . تعیب 

تـسود یلدج  هَّللا  دبع  وبا  هرخالاب  ات  تخیر  اهنآ  رـس  رب  شتآ  درک و  ینادنز  یهوک  هرد  رد  ار  شنادـنزرف  وت و  گرزب  ردـپ  هک  تسا 
وا رب  مدرم  هرخالاب  ات  داتـسرفن  مرکا  ربماـیپ  رب  تاولـص  دوخ  هبطخ  رد  زور  لـهچ  هک  تسا  یـسک  وا  داد ، تاـجن  ار  اـهنآ  یلع  ترـضح 

لاحـشوخ دنلابیم و  دوخب  اهنآ  مربیم  ار  وا  مان  یتقو  دراد  يدب  هداوناخ  مرکا  ربمغیپ  تفگ : اهنآ  باوج  رد  دـنتخیر  وا  رب  دـنتفرگ  هدروخ 
امش رب  هک  داد  ماجنا  ار  یلمع  سابع  نب  هَّللا  دبعب  تبسن  هک  تسا  یسک  وا  مشاب . هدرک  لاحشوخ  ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  مهاوخیمن  دنوشیم 

يراعشا دروم  نیا  رد  تردپ و  رب  درک  جورخ  نم  ردارب  اب  صخش  نیمه  تفگ  ییحی  هکنیا  ات  دیماجنا  لوطب  اهنآ  نخـس  تسین  هدیـشوپ 
یـسوم ماما  ترـضح  یناگدـنز  نسح  ینب  ای  مک  یف  ۀـفالخلا  نا  انتعاطب  ضهنن  مکتعیبب  اوموق  تسا : رعـش  نیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدورس 

2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


مـسق تفگ  ندروخ ، مسق  هب  درک  عورـش  بعـصم  رـسپ  درک . رییغت  شگنر  راعـشا  ندینـش  زا  سپ  نوراه   163 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک 
غورد تسارب و  نم  هدورـس  وا  طقف  ار  رعـشنیا  نینمؤملا  ریما  ای  مسق  ادخب  تفگ : ییحی  تسین . نم  لام  رعـش  نیا  تسا  اتکی  هک  یئادـخب 
مـسق ار  وا  نم  هدب  هزاجا  دـیامن ، رفیک  ار  هدـنروخ  مسق  هک  دـنکیم  ایح  ینک  شیاتـس  ار  ادـخ  مسق  رد  یتقو  یلو  ماهدروخن  مسق  نونکات 

زا وگب  تفگ : ار . وا  هدب  مسق  تفگ : نوراه  هدیـسر . دوخ  يازـسب  يروف  هدروخ  روط  نآب  غورد  مسق  نونکات  سک  ره  هک  يروطب  مهدب 
دوخ مرادن  یجایتحا  واب  میانتعایب و  وا  تردق  ورین و  هب  ربکت  يور  زا  مراد و  دوخ  تردـق  ورین و  هب  گنچ  مرازیب و  ادـخ  تردـق  ورین و 
اعطق تفگ  عیبر  نب  لضفب  نوراه  دـیزرو ، عانتما  ندروخ  مسق  زا  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  مشاـب . هتفگ  ار  رعـشنیا  رگا  منادـیم  وا  زا  رترب  ار 

ياهقالع واب  لضف  روخب  مسق  تخبدب  تفگ : هدز  دگل  ار  وا  عیبر  نب  لضف  دیوگیم . تسار  رگا  دروخیمن  مسق  ارچ  هن  رگ  تسه و  يزیچ 
دمآ رـسب  ترمع  بعـصم  رـسپ  تفگ : هدز  وا  هناش  رب  تسد  هَّللا  دبع  نب  ییحی  دیزرلیم . هک  یلاح  رد  دروخ  مسق  هدـیرپ  یگنر  اب  تشاد 
هعطق هعطق  شتروص  ياهتـشوگ  دـش  ماذـجب  التبم  هک  دوب  هدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  زونه  دـید  یهاوخن  يراگتـسر  رگید  مسق  ادـخب 

ربق رد  ار  وا  هک  نیمه  دندرک  تکرـش  زین  مدرم  تشاد  روضح  وا  يهزانج  عییـشت  رد  عیبر  نب  لضف  تفر . ایند  زا  موس  زور  رد  دـیدرگ و 
عورش كاخ ، دیزیرب  كاخ  دز : دایرف  لضف  دیدرگ . دنلب  دایز  يرابغ  درگ و  دش و  ور  ریز و  ربق  دنتـسب  تشخ  اب  ار  شدحل  دندناباوخ و 
هاگنآ دش  رپ  تخیر  ربق  نورد  ار  اهنآ  دنروایب  كاشاخ  راخ و  راب  دنچ  داد  روتسد  تفریم  ورف  نیمزب  وا  ندب  نتخیر  كاخب  شدوخ  درک 

تفگیم لضفب  نایرج  نیا  زا  سپ  دیشرلا  نوراه  تشگرب . یتحاران  اب  درک  تسرد  ار  نآ  دننزب و  فقس  بوچ  اب  ربق  يالاب  داد  روتـسد 
ار ءاهقف  نوراه  سپس   164 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  تفرگ .!؟ ماقتنا  بعصم  رسپ  زا  ییحی  دوز  هچ  يدید 

دمآ اهنآ  شیپ  ریبک  رورـسم  درک  عمج  دوب  يرتخبلا  وبا  يؤلؤل و  دایز  نبا  نسح  فسوی و  وبا  درگاـش  نسح  نب  دّـمحم  هلمج  نآ  زا  هک 
، تسین نآ  زا  ياهراچ  هک  تسا  مکحم  لیمکت و  ياهمان  ناما  نیا  تفگ : هدرک  هاگن  وا  داد  نسح  نب  دّـمحم  تسدـب  ار  ییحی  همان  ناـما 

يرتخبلا وبا  عقوم  نیا  رد  تسا . همان  ناما  نیا  تفگ  یفیعض  يادص  اب  وا  تشاذگ  دایز  نب  نسح  رایتخا  رد  ار  نآ  هدب ، دز  دایرف  رورـسم 
ار وا  هدـش  يزیرنوخ  ثعاب  هتخادـنا و  ناناملـسم  نیب  فالتخا  وا  نوچ  هدـش  لطاب  همان  ناما  نیا  تفگ  تفرگ و  هدز  گـنچ  وا  تسد  زا 

رورـسم نک . هراپ  ار  نآ  تسا  لطاب  رگا  وگب  واب  ورب  تفگ : داد  حرـش  ار  نایرج  تفر و  دیـشر  شیپ  رورـسم  نم . ندرگب  شنوخ  شکب 
يرتخبلا وبا  نک ، هراپ  تدوخ  هدش  لطاب  همان  ناما  رگا  تفگ  رورسم  نک . هراپ  تفگ : هدرک  رورـسمب  ور  تفگ : يرتخبلا  وبا  هب  تشگرب 

تکرح ياج  زا  درب  نوراه  شیپ  ار  نآ  رورـسم  دـش . هکت  هکت  هک  يروطب  دومن  هراپ  ار  نآ  دـیزرلیم  هک  دوخ  تسد  اب  تفرگ و  يدراک 
ةاضقلا یـضاق  تمـسب  ار  وا  داد و  مهرد  رازه  دصـشش  نویلم و  کی  يرتخبلا  وبا  راک  نیا  لباقم  رد  تفرگ ، وا  تسد  زا  يداش  اب  درک و 

اب هک  يدرم  زا  دنک . مامت  ار  ییحی  راک  هک  تفرگ  میمصت  درک  عنم  نداد  يوتف  زا  ار  نسح  نب  دّمحم  درک و  نوریب  ار  هیقب  درک  بوصنم 
تشاد رارق  اهنآ  نیرتگنت  اهنادنز و  نیرتکیرات  رد  مدوب  کیدزن  یلیخ  ییحی  هب  نم  تفگ : هک  هدش  لقن  دوب  ینادنز  بادرـس  رد  ییحی 
داتـسیا تسا  ینایدام  راوس  نوراه  مدید  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  یتدم  دـش  دـنلب  اهلفق  يادـص  میدوب  ینادـنز  روط  نامه  ام  هک  بش  کی 
تبحـص مارآ  وا  اب  درک  عورـش  دش  وا  کیدزن  دـیروایب  ار  وا  تفگ  هناخ . نیا  رد  دـنتفگ  دوب  ییحی  شروظنم  تسا ؟ اجک  دیـسرپ  هاگنآ 

ربمغیپ اب  تبارق  يدنواشیوخب و  ار  وا  ییحی  دز  واب  هبرض  دص  اصع  اب  دنتفرگ  ار  ییحی  دیریگب . ار  وا  تفگ  هاگنآ  مدیمهفن  نم  هک  ندرک 
دنتـشادرب و ار  وا  زاب  تسین . يدـنواشیوخ  نم  وت و  نیب  تفگیم : نوراه  داد  دـنگوس  شدوخ  اـب  يدـنواشیوخب  ار  وا  دادـیم و  مسق  مرکا 
نان و هدرگ  راهچ  دنتفگ   165 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دیهدیم  هریج  واب  ردقچ  دیسرپ  دندرب  شلوا  لحمب 

دراو نوراه  دـش  زاب  رد  مدینـش  ار  اهلفق  يادـص  یبش  زاب  تشذـگ  بش  دـنچ  تفر  نوراه  دـینک  فصن  ار  نآ  تفگ  بآ ، لـطر  تشه 
واب اصع  هبرض  دص  درک و  رارکت  ار  لبق  بش  دنچ  راک  نامه  دندرک  جراخ  ار  ییحی  دیروایب  ار  وا  تفگ  داتـسیا  لوا  ياج  نامه  دیدرگ 

فـصن تفگ  بآ  لطر  راهچ  نان و  هدرگ  ود  دـنتفگ  دـیهدیم ؟ هریج  واب  ردـقچ  دیـسرپ  زاب  دادـیم  دـنگوس  ار  وا  ییحی  هک  یلاح  رد  دز 
دنتفگ دیروایب  ار  وا  تفگ  دـش  لخاد  ات  دوبن  بوخ  شلاح  دوب و  هدـش  ضیرم  ییحی  رگید  هک  دـمآ  موس  هبترم  يارب  دـش . جراخ  دـینک 
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جراخ دینک  فصن  تفگ  بآ ، لطر  ود  نان و  هدرگ  کی  دـنتفگ : دـیهدیم : هریج  واب  ردـقچ  دیـسرپ  تسا . تحاران  یلیخ  تسا ، ضیرم 
هقفار رد  ار  وا  هک  درک  لقن  حایر  نب  میهاربا  دندرک . نفد  ار  شندب  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  تفر  ایند  زا  ییحی  هک  دیـشکن  یلوط  دش .

دنداتسرف هنابـش  ار  رفنکی  تفگ  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  یلع  دندیچ . هیاپ  شیور  رب  دنتـشاذگ و  راوید  نایم  هدنز  تارف ) رانک  تسیرهـش  )
ییحی دعب  دنتشاد  هاگن  هنسرگ  ار  هدنرد  تاناویح  تفگ : ءانسحلا  یبا  نب  دّمحم  دندومن . مومسم  ار  وا  مدینـش  تفگ  درک ، هفخ  ار  ییحی 

هَّللا دبع  نب  ییحی  اب  هرظانم  يارب  دنتساوخ  ار  ام  تفگ  يرمع  رمع  نب  هَّللا  دبع  دندروخ . هدرک  هراپ  هراپ  ار  شندب  دنتخادنا  اهنآ  شیپ  ار 
هاگنآ دورن . نیب  زا  وت  ناما  ات  نک  رکذ  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  داتفه  مان  سرتب و  ادـخ  زا  تفگیم : واب  نوراه  دیـشرلا ، نوراـه  روضح  رد 

تکلمم تحلـصم  فالخ  رب  میونـشیم  هک  میریگب  میهاوخیم  سک  ره  دربیمن  ار  دوخ  ناتـسدمه  مان  صخـش  نیا  تفگ : هدومن  امب  يور 
داتفه نامه  زا  زین  دوخ  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : ییحی  ياهداد . ناما  اهنآ  هب  هک  تسا  يرفن  داتفه  نامه  زا  نیا  دـیوگیم  هدرک  يراـک 

. تسین لالح  نم  يارب  يراک  نینچ  یـشکب  نم  اب  ار  اهنآ  هک  مربب  مان  وت  يارب  ار  یهورگ  یهاوخیم  دراد  يدوس  هچ  میارب  ناما  نیا  مرفن 
میدید زور  نآ   166 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنتـساوخ . ار  ام  يرگید  زور  زاب  میدش  جراخ  ام  زور  نآ 

ارم باوج  دـینیبیم  تفگ  نوراـه  دادـیمن . ار  شباوـج  یلو  درکیم  تبحـص  وا  اـب  نوراـه  هدرک  رییغت  شلاـح  هدـش و  درز  شگنر  ییحی 
نوراه دنک ، تبحـص  دناوتیمن  هک  دنامهف  هراشا  اب  دوب و  هدش  هایـس  لاغذ  لثم  هک  داد  ناشن  امب  دروآ و  نوریب  ار  شنابز  ییحی  دهدیمن .

منزیم ار  شندرگ  منادب  نتشک  هتسیاش  ار  وا  رگا  مسق  ادخب  ماهدرک . شمومسم  نم  دیوگب  امشب  دهاوخیم  وا  تفگ : هدش  ینابـصع  یلیخ 
: تفگ ییحی  نب  دّمحم  نب  سیردا  تشاد . هک  یتحاران  زا  داتفا  نیمز  يور  ییحی  هک  میدوب  هدیـسرن  طایح  طسوب  زونه  میدـش  جراخ  ام 

رازه تسیود  نوراه  زا  ییحی  یتقو  هک  درک  لقن  دوخ  يومع  زا  راکب  نب  ریبز  دنتـشک . نادنز  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  هلیـسوب  ار  مدـج 
اب ییحی  تفگ : دوب . ضورقم  رانید  رازه  تسیود  نیـسح  اریز  تخادرپ  ار  خـف  رد  دیهـش  نیـسح  ضرق  لوپ  نآ  هلیـسوب  تفرگ  ار  راـنید 

هَّللا دـبع  دـیزی و  نب  مشاه  نب  یلع  شنارای  زا  درک و  جورخ  ییحی  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  یلجب و  رماع  نب  لهـس  جارـس و  ریثک  نب  رماع 
. دندوب نادنز  رد  لاس  هدزاود  درک ، ینادنز  بادرس  رد  ار  اهنآ  همه  نوراه  هک  دوب  يدهن  میهاربا  نب  لوخم  همقلع و  نبا 

شتافو ات  بانج  نآ  تایح  ياهتنا  ماما و  یگدنز  يادتبا  تماما و  هراب  رد  مکح  نب  ماشه  تارظانم  متشه  شخب 

هدروخ هفسالف  رب  وا  دوب  هدینـش  اریز  دوب  تحاران  مکح  نب  ماشه  زا  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  تفگ  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  یـشک : لاجر 
ادیپ ياهقالع  واب  دوب  هدینش  ماشه  زا  هک  یئاهفرح  نوراه  ماشه و  نتشکب  دوش  راداو  ات  دنک  تیاعس  نوراه  شیپ  وا  زا  دوب  لیام  دریگیم .
درک لـقن  نوراـه  يارب  ار  نآ  یتـقو  ییحی  هک  تفگ : ربـمغیپ  ثرا  هراـب  رد  دـلاخ  نب  ییحی  روـضح  رد  ینخـس  ماـشه  يزور  اریز  درک .

ار وا  تشاد  ماشه  رازآب  میمـصت  رگا  زین  یهاگ  دوش و  هجوتم  ار  ماشه  هدیقع  نوراه  تشاذـگ  یمن - ییحی  نیا  زا  لبق  دـمآ و  شـشوخ 
نوراهب هرخالاب  ددرگرب  ماشه  زا  ات  تخیگنارب  ار  دـلاخ  نب  ییحی  هک  دوب  یتاهج  زا  یکی  ماـشهب  نوراـه  هقـالع  نیمه  درکیم . فرـصنم 

تجح و نیمز  يور  رد  دـنوادخ  تسا  دـقتعم  ماشه  هک  ماهدرک  فشک  نینچ  نم  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  تسا . هعیـش  ماـشه  هک  تفگ :
هب نوراه  تسین . جورخ  لها  تسا و  تفالخ  هیلع  مایق  فلاخم  وا  میدرکیم  لایخ  اـم  تسا  بجاو  وا  تعاـطا  هک  دراد  وت  زا  ریغ  یماـما 

هدـیقع مادـک  ره  هک  دوشن  عنام  نم  زا  سرت  ات  دـننیبن  ارم  اـت  متـسه  هدرپ  تشپ  زین  نم  یـسلجم  رد  نک  عمج  ار  نادنمـشناد  تفگ  ییحی 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  هلمج  نآ  زا  اهنآ ، زا  دش  رپ  سلجم  داتـسرف  نیملکتم  نادنمـشناد و  یپ  زا  ییحی  دنک . نایب  ار  دوخ  یلـصا 

اهنیا تولاجلا  سأر  دبؤم و  نب  دبؤم  و  « 3  » یضابا دیزی  هَّللا  دبع  و  ریرج » نب  نامیلس  و  « 1  » رمع نب  رارض   168 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
لباقم فرطب  مادک  ره  هک  دندرکیم  ریگ  ياهلأسم  رد  دندیـسریم و  تسبنب  هب  یهاگ  دـندرک ، هرظانم  دـنتخادرپ و  ثحب  هب  رگید  کی  اب 
هجوتم ماشه  اـت  هک  دـلاخ  نب  ییحی  فرط  زا  دوب  ياهلیح  اـهنیا  مداد  باوج  هک  دـشیم  یعدـم  وا  يدـش  زجاـع  باوج  زا  تفگیم  دوخ 

نب ییحی  دش  یهتنم  اجنیاب  ناشیا  نخس  یتقو  دنک . توعد  سلجم  نیاب  ار  وا  هلیـسو  نیدب  دیاش  هدش  هداد  بیترت  هچ  يارب  سلجم  دوشن 
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وا درک  رـضاح  ار  ماشه  ناوتیم  روطچ  اما  میتسه  یـضار  دنتفگ  همه  دشاب  امـش  نیب  رواد  مکح  نب  ماشه  هک  دیتسه  یـضار  تفگ  دـلاخ 
فالتخا هلأسم  دـنچ  رد  یلو  دـناهدرک  عامتجا  نادنمـشناد  هک  وا  يارب  داد  ماـغیپ  دـیایب  متـسرفیم  وا  یپ  زا  نم  تفگ  ییحی  تسا  ضیرم 

اجنیا دراد  امـش  يارب  هک  یتحاراـن  اـب  ینادـب  حالـص  رگا  یـشاب  اـهنآ  نیب  رواد  امـش  هک  دنرـضاح  دـناهدنام  ورف  نآ  باوج  رد  دـنراد و 
زا مرادن  نانیمطا  نم  دنکیمن  لوبق  نم  لد  ار  ییحی  نخـس  سنوی  تفگ : نمب  ماشه  دمآ ، ماشه  شیپ  ییحی  کیپ  یتقو  يروآ . فیرـشت 

نیا اریز  مرادـن  نآ  زا  عـالطا  نم   169 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک  دشاب  هتـشاد  يروظنم  هنایفخم  هکنیا 
هفوک هب  دهد  افش  ارم  يرامیب  نیا  زا  دنوادخ  رگا  ماهتفرگ  میمـصت  هدش ، نیبدب  نمب  تبـسن  یئاهنایرج  هطـساوب  دلاخ ) نب  ییحی   ) نوعلم

، تسین يزیچ  ریخ  زج  متفگ : موش . هدوسآ  نوعلم  نیا  رادـید  زا  ات  مشاب  دجـسم  مزالم  مشکب و  هرظانم  زا  تسد  یلک  روطب  منک و  چوک 
دهاوخیم دنوادخ  هک  یعوضوم  زا  دنک  يراددوخ  ناسنا  دراد  ناکما  سنوی  تفگ  شاب  دوخ  بظاوم  دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  نمض  رد 

هک دـش  يرطاق  راوس  ماشه  راگدرورپ . تردـق  ورین و  هب  لکوت  میورب  نک  تکرح  هرخالاب  تسا ؟ نکمم  روطچ  دوش  يراـج  شناـبز  رب 
دناهدرک رپ  ار  سلجم  نیملکتم  نادنمـشناد و  میدـید  میدـش  سلجم  دراو  مدـش  ماشه  غالا  راوس  زین  نم  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  ییحی  کیپ 

یتعاس زا  دعب  متسشن . سلجم  رخآ  رد  زین  نم  تسشن  وا  کیدزن  نیرـضاح و  مامت  وا و  رب  درک  مالـس  تفر  دلاخ  نب  ییحی  فرطب  ماشه 
زا متشاد  هقالع  ینک  هرظانم  هکنیا  يارب  هن  یشاب  مه  امـش  مدوب  لیام  زین  نم  دندش  رـضاح  نادنمـشناد  نیا  تفگ : هدرک  ماشهب  ور  ییحی 

یتسه و ملاس  حیحـص و  هَّللا  دـمحب  هکنیا  اب  ینکن ، تکرـش  یناوتیم  دـشاب  هرظانم  عنام  يراـمیب  هک  یتروص  رد  موش  دـنمهرهب  ترادـید 
هدش یهتنم  اجکب  اهنآ  نخـس  تفگ : ماشه  دناهداد . رارق  رواد  مکح و  ارت  دوخ  نیب  رد  اهنیا  دـشاب  هرظانم  عنام  هک  یتسین  ضیرم  نانچنآ 

زا درک  تموـکح  دادـیم و  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  بلطم  لالدتـسا و  هرخـالاب  دـنداد  عـالطا  دـندوب  هدرک  ریگ  هک  یلحمب  مادـک  ره 
نب ییحی  دـش . ماشهب  تبـسن  نامیلـس  لد  رد  ياهنیک  ثعاب  تموکح  نیا  دوب  ریرج  نب  نامیلـس  دومن . تموکح  وا  ررـض  رب  هک  یناـسک 

داریا مدرم  ندرک  باختنا  ماما  نایز  دروم  رد  یتانایب  یـشاب  لیام  هک  یتروص  رد  میدرک  رظن  فرـص  هرظانم  زا  زورما  تفگ  ماشهب  دلاخ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دالوا  رد  دیاب  تماما  هک  یهد  حیـضوت   170 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ینک و 

هرظانمب و روبجم  دومن و  ضارتعا  یـصخش  نخـس  نیب  رد  دـیاش  تسا  نخـس  همادا  زا  عنام  يرامیب  ریزو  تفگ : ماشه  نارگید . هن  دـشاب 
یعقوم دریگب  رظن  رد  هتشاد  داریا  هک  ار  یلحم  دیاب  دنک  ضارتعا  دناوتیمن  تشاد  یضارتعا  داریا و  یـسک : رگا  تفگ : ییحی  مدش . ثحب 

درک و تبحـصب  عورـش  ماشه  دـنکن . عطق  ارت  نخـس  نیب ، رد  یلو  دـیوگب  ار  دوخ  ضارتعا  تقو  نآ  يدرک  ماـمت  ار  دوخ  تاـنایب  وت  هک 
دروم رد  ار  شیوخ  نخـس  یتـقو  میدرک  رکذ  ار  زاـین  دروم  ياهتمـسق  راـصتخا  تهج  زا  هک  دومن  رکذ  دروم  نیا  رد  ینـالوط  یبلاـطم 

. نکب لاؤس  دروم  نیا  رد  دّمحم  ابا  زا  تفگ : هدومن  ریرج  نب  نامیلـسب  ور  دـلاخ  نب  ییحی  دـیناسر  نایاپب  مدرم  ندرک  باختنا  ماما  نایز 
یلع زا  دـعب  یـسک  رگا  تفگ : يرآ . تفگ : ماشه  تسا ؟ بجاو  ندرک  بلاط  یبا  نبا  یلع  زا  تعاـطا  منیبب  وگب  تفگ  ماـشهب  ناـمیلس 
نینچ نمب  تفگ  ماشه  هن ؟ ای  ینکیم  وا  زا  تعاطا  یگنجب  وا  هارمهب  ینک و  ماـیق  ریـشمش  اـب  هک  دـهد  روتـسد  وتب  دـسریم  تماـما  ماـقمب 
لاؤس نیا  زا  تفگ : ماشه  تسا . بجاو  وا  تعاطا  ینک و  تعاطا  دـیاب  ار  شرما  هکنیا  اـب  دـهدن  ارچ  تفگ  نامیلـس  دـهدیمن . يروتـسد 

: تفگ ماشه  يریذپن . تقو  کی  يریذپب و  تقو  کی  دنک  رما  يراکب  ارت  هک  دوشیم  هنوگچ  تفگ : نامیلـس  دش . هداد  شباوج  رذگرد 
نینچب دـنکیمن  رما  ارم  وا  متفگ  تسا  بجاو  وت  هدـیقعب  ماـما  روتـسد  تعاـطا  یئوـگب  وـت  هک  منکیمن  وا  زا  تعاـطا  متفگن  نم  تخبدـب 

تفگ ماشه  دـنکیمن . رما  يراک  نینچب  ارم  یئوگیم  هک  تسین  حیحـص  نیا  یهدـب  یقطنم  یباوج  دـیاب  ارم  لاؤس  تفگ : نامیلـس  يراک .
کی یناوتن  دوش و  هتـسب  تناهد  رگید  مهدـیم  ماـجنا  درک  رما  رگا  میوگیم  هک  تسنیا  زج  وت  رظن  ینزیم  رود  هاـگقرغ  فارطا  وت  ردـقچ 
هرهچ عـقوم  نیا  رد  دروآیم . دوـجوب  یلاکـشا  هچ  نم  باوـج  دوـشیم و  یهتنم  اـجکب  منخـس  هک  متـسه  هجوـتم  نم  ینزب  فرح  هملک 
ياج زا  مدرم  داد ،  171 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  حیـضوت  ار  دوخ  رظن  هرخالاب  تفگ : هدرک  رییغت  نوراه 

ییحیب نوراه  هک  میدینش  دش . راپسهر  نئادم  فرطب  تعاس  نامه  هدومن  تکرح  ياج  زا  درمش  منتغم  ار  تیعقوم  ماشه  دندرک  تکرح 
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نآ داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یپ  زا  یـسرب  دـیاب  ار  وا  ناوریپ  ماـشه و  باـسح  هک  دوب  هتفگ  سلجم  نیا  زا  سپ  دـلاخ  نب 
دوب نیمه  شرظن  زین  دلاخ  نب  ییحی  تشاد . هک  يرگید  ياهتلع  اب  دوب  ماما  ندرک  ینادنز  بابـسا  زا  یکی  زین  نیا  درک  ینادنز  ار  بانج 

بناجب ماشه  دعب  دورب  ایند  زا  دوخ  هاگیفخم  نامه  رد  دشاب و  یفخم  وا  دنکیم  تفالخ  نوراه  یتقو  ات  دـنک و  رارف  مکح  نب  ماشه  هک 
نب دمحمب  سلجم  نایرج  هیلع . هَّللا  ۀمحر  تفر  ایند  زا  هفوک  رد  فرـشا  نبا  هناخ  رد  هرخالاب  دـندرکیم  بیقعت  وا  زا  هتـسویپ  تفر  هفوک 

منکیمن لایخ  تفگ : مثیم  نباب  یلفون  نامیلـس  نب  دّـمحم  دـندربیم . رـسب  نوراـه  نادـنز  رد  ود  ره  هک  دیـسر  مثیم  نبا  یلفون و  ناـمیلس 
بناج زا  وا  تعاطا  هک  درک  فارتعا  هکنیا  زا  سپ  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  ياهناهب  هچ  تفگ : مثیم  نبا  دشارتب . ياهناهب  رذع و  دـناوتب  ماشه 

ات دـنکن  جورخب  توعد  ار  یـسک  هک  تسنیا  وا  تماما  رد  نم  طرـش  هک  دروایب  ار  رذـع  نیا  دـناوتیم  تفگ : نامیلـس  تسا . بجاو  ادـخ 
ربمایپ دالوا  زا  تسین  ماما  وا  هک  ممهفیم  ینامـسآ  يادـن  زا  لـبق  درک  جورخب  توعد  ارم  سک  ره  دـنک  ادـن  نامـسآ  زا  يداـنم  هک  یتقو 

. تسا ماما  وا  هک  مریذپیم  یتروص  نینچ  رد  ینامسآ  يادن  ات  دهدن  يروتسد  نینچ  دنکن و  جورخ  ياعدا  هک  منیزگیم  تماماب  ار  یسک 
هَّللا یّلـص  دّـمحم  لآ  مئاق  تافـص  زا  نیا  هدرک  تماما  هراب  رد  ار  یطرـش  نینچ  سک  هچ  تسا  تافارخ  نیرتدـب  زا  نیا  تفگ : مثیم  نبا 

: تفگ دادن  حیضوت  یئوگیم  اراکشآ  وت  هک  روط  نیا  وا  هکنیا  اب  دروایب  ياهناهب  نینچ  هک  تسنیا  زا  رتدراو  ماشه  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و 
سک نالف  هن  تسا  ینالف  تسیک  ماما  نآ  دربن  مان  منکیم  ارجا  دـهدب  يروتـسد  نمب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  سپ  هعاطلا  ضورفم  ماما  رگا 

یناگدـنز دـیوگب  واـب  نوراـه  موریم  يرگید  ماـما  یپ  رد  منک  جورخ  درک  رما  هک  یتروص  رد  دـیوگب  نمب  رگا  یئوگیم . وت  هک  يروطب 
ضارتعا دناوتیم  وت ، دـهدب  باوج  تسیک ؟ وت  رظنب  تسا  بجاو  وا  تعاطا  هک  یماما   172 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

دوب و یهاوخ  يرگید  يوجتسج  رد  یشکیم و  تسد  نم  زا  یگنجب  منانمشد  اب  ینک و  مایق  ریـشمش  اب  مهدب  روتـسد  وتب  رگا  هک  واب  دنک 
اَّنِإ تفگ : یمثیم  لیعامسا  نب  یلع  سپس  ینزب . ار  فرح  نیا  وت  دیاش  دیوگیمن  ماشه  نوچ  ار  ینخس  نینچ  يوشیم  ینامسآ  يادن  رظتنم 

. میتشاد واـب  مشچ  شناد و  ملع و  رد  دوب  اـم  گرزب  هاـنپ و  تشپ و  دوشیم  نفد  وا  اـب  ملع  دوش  هتـشک  ماـشه  رگا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل 
بهذم نیا  ریگتخـس  نارادـفرط  نآ  زا  دوب  هیمهج  بهذـمب  دـقتعم  ماشه  مردارب  رـسپ  تفگ : دـیزی  نب  رمع  ص 166 - یـشک - لاجر 

نینچ دـهدن  هزاجا  ماما  ات  متفگ  واب  دـنک  هرظانم  وا  اب  ات  مربب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  ار  وا  درک  شهاوخ  نم  زا  تفریم  رامـشب 
ماما تمدخ  زا  داد  هزاجا  مدرکـضرع  ار  ماشه  نتـساوخ  هزاجا  نایرج  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  منکیمن . ار  يراک 

ضرع ار  نایرج  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متـشگرب  دمآ  وا  تشز  هدیقع  يدیلپ و  زا  مدای  متـشادرب  هک  یماگ  دنچ  مدـش  صخرم 
هابتـشا مدـیمهف  مدیـشک و  تلاـجخ  مدوخ  فرط  زا  موش ؟ زجاـع  وا  باوج  زا  نم  یـسرتیم  رمع ! دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مدرک .

درک تکرح  هلجع  اب  ماشه  یـسرب . شتمدـخ  هک  داد  هزاجا  متفگ  هتـساوخ  رذـع  دوخ  ریخأت  زا  متفر و  ماشه  بناجب  تلاجخ  اـب  ماهدرک 
دنام ورف  ماشه  درک  یلاؤس  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسـشن  هک  نیمه  متفر  وا  اـب  زین  نم  دـش . لـخاد  تساوخ و  دورو  هزاـجا 

نادرگرس باوج  يوجتـسج  رد  زور  دنچ  تفر . ماشه  داد  تصرف  واب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دهدب . واب  یتصرف  نداد  باوج  يارب  درک  اضاقت 
نیا هک  وا  زا  هک  درک  رگید  لاؤس  دنچ  دومرف و  واب  ار  باوج  قداص  ترـضح  دیـسر . مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دـنک  ادـیپ  تسناوتن  دوب 

رد زور  دنچ  تفگ : دش  صخرم  ماما  تمدخ  زا  ریحت  هودنا و  اب  ماشه  دشیم . شاهدـیقع  داسف  ثعاب  درکیم و  لطاب  ار  وا  بهذـم  اهلاؤس 
زا ماشه  موس  هبترم  يارب  تفگ : دـیزی  نب  رمع   173 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مدوب . ینادرگرـس  تریح و 
ءاش نا  حبـص  ادرف  دشاب  نم  رظتنم  هریح  لحم  نالف  رد  دومرف : متـساوخ  هزاجا  هدیـسر  ماما  تمدخ  مهاوخب  هزاجا  شیارب  درک  اضاقت  نم 

لحم نآب  ماما  زا  لبق  دـش  لاحـشوخ  رایـسب  متفگ  ار  نایرج  مدـمآ و  ماشه  شیپ  تفر . فرط  نآب  یتقو  دـید  میهاوخ  ار  رگید  کـی  هَّللا 
متفر لحم  نآب  قداص  ترـضح  زا  لبق  نم  تفگ : دش ؟ وگتفگ  هچ  ماما  وت و  نیب  هرخالاب  مدیـسرپ  مدرک  تاقالم  ار  ماشه  هک  دـعب  تفر 

يروطب مدیزرل  دوخ  رب  تفرگ و  ارف  ارم  یتبیه  شرادید  زا  داتفا  واب  ممشچ  هک  نیمه  تسا  رطاق  راوس  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدید  تقو  کی 
ینخـس نم  هک  دیـشک  راظتنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  یتدـم  منزب . یفرح  متـسناوتیمن  متـسنادیمن و  تشادـن ، تبحـص  ملکت و  يارای  مناـبز  هک 
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طقف دوشیم  دراو  نم  لد  رد  وا  زا  هک  تلـالج  تبیه و  نیا  مدرک  نیقی  دـشیم  نم  سرت  وا و  تمظع  ثعاـب  رتشیب  وا  فقوت  نیا  میوگب ،
درک و اهر  ار  دوخ  هدیقع  بهذم و  تاقالم ، نآ  زا  سپ  ماشه  تفگ : رمع  دراد . ادـخ  دزن  رد  وا  هک  تسا  یماقم  تسا و  ادـخ  بناج  زا 

ایند زا  هک  يرامیب  نآ  رد  مکح  نب  ماشه  تفگ : تفای . يرترب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  مامت  رب  دیدرگ و  قح  نیدب  نیدتم 
یکـشزپ یتقو  دندروآ  بیبط  دنچ  هرخالاب  دنروایب  بیبط  شیارب  هک  دندرک  اضاقت  دـنک  هجلاعم  ار  وا  بیبط  هکنیا  زا  تشاد  عانتما  تفر .

زا دندادیم  تبثم  باوج  یـضعب  هن . دنتفگیم  یـضعب  مراد . درد  هچ  نم  يدـیمهف  دیـسرپیم : وا  زا  دومنیم  زیوجت  ياهخـسن  درکیم و  هنیاعم 
درد نم  ياهدرک  هابتشا  تفگیم : دادیم  حیضوت  یتقو  دراد  يدرد  هچ  هک  دهدب  حیضوت  درکیم  تساوخرد  دندوب  هتخانش  ار  درد  هک  اهنآ 
ماشه اریز  دش . دراو  نم  رب  هک  یسرت  تدش  هطساوب  تسا  رامیب  مبلق  لد و  نم  تفگیم : تسیچ ؟ امش  يرامیب  دندیـسرپیم  مراد . يرگید 
متفگ ماشهب  تفگ : سنوی  یـشک : لاجر  تفر . ایند  زا  هرخالاب  ات  دوب  هدیـسرت  نایرج  نیمه  زا  دننزب  ار  شندرگ  هک  دندوب  هتـشاد  هگن  ار 

نب نمحرلا  دبع  هلیـسوب  رفعج  نبا   174 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  یـسوم  ترـضح  هک  دننکیم  لایخ  مدرم 
هداتـسرف یماغیپ  وت  يارب  ایآ  هدوب ؟ هچ  نایرج  منیبب  وگب  ياهتفریذـپن  ار  وا  ماغیپ  وت  یلو  رادرب  هرظانم  زا  تسد  هک  هداد  ماغیپ  وتب  جاـجح 

رب یـسابع  هفیلخ  يدـهم  مایا  رد  تفگ : ماشه  ياهدرک !؟. هرظانم  زاب  اقآ  نآ  ندومن  یهن  زا  دـعب  ایآ  هن و  ای  یـشکب  تسد  هرظاـنم  زا  هک 
باتک نآ  رد  ار  مالسا  فلتخم  ياههقرف  تشون و  يدهم  يارب  یباتک  لضفم  نبا  دندرک . يدیدش  يریگتخس  مالـسا  فلتخم  ياههقرف 

بهذـلا باب  رد  مدرم  يارب  ار  نآ  مدینـش  مدوخ  نم  تفگ : سنوی  درک . تئارق  زین  مدرم  يارب  ار  باتک  نیمه  دـعب  داد  حرـش  کی  کـی 
باتک نآ  رد  اهنآ  يداقتعا  تایـصوصخ  اب  ار  ياهقرف  ره  يدهم  يارب  لضفم  نبا  حاضو . رهـش  رد  مه  رگید  هبترم  کی  دـناوخیم  هنیدـم 
کیب دنتـسه  یطاباس  رامع  باحـصا  اهنآ  هک  دـنیوگیم  هیرامع  هقرف  کیب  دـنمانیم و  هیرارز  ار  هقرف  کـی  دوب  هتـشون  دوب . هداد  حیـضوت 

مان عقوم  نآ  رد  تفگ : سنوی  دنیوگیم . هیقیلاوج  زین  هقرف  کیب  دنتسه  عطقا  نامیلس  نارای  یکی  اههقرف  هلمج  زا  دنیوگیم  هیروفعی  هتـسد 
زا مایا  نیا  رد  هک  داد  ماغیپ  نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ  سنویب  ماـشه  دوب . هدربن  ار  شباحـصا  مکح و  نب  ماـشه 

تفای شمارآ  عاضوا  تفر و  ایند  زا  يدـهم  ات  مدرک  يراددوخ  زین  نم  تفگ : ماشه  دـناهتفرگ : تخـس  دایز  اریز  نک  يراددوخ  هرظاـنم 
ماشه اب  تفگ : هک  هدش  لقن  سنوی  زا  دنس  نیمه  اب  مدومن . تعاطا  ناشیا  زا  زین  نم  درک  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  هک  دوب  يرما  نیا 

ار اهیـضفار  نید  نم  دـیوگیم  دـلاخ  نب  ییحی  تفگ : دـمآ  مکحلا  تیب  بحاص  ملـسم  مدوب  شدجـسم  رد  ءاشع  زامن  ماـگنه  مکح  نب 
ماشه هدرم . ای  تسا  هدنز  ناشماما  دننادیمن  نونکا  هدنز  یح و  یماما  هلیـسوب  رگم  تسین  رادیاپ  نید  هک  دـندقتعم  اهنآ  اریز  مدرک  لطاب 

ات تسا  ناهنپ  يراوتم و  ای  ام ، شیپ  تسا  رـضاح  هدـنز و  وا  ای  مشاب  هتـشاد  ماما  ندوب  هدـنز  تایحب و  داقتعا  هک  میراد  هفیظو  اـم  تفگ :
یناگدنز ترفاسمب  دعب  دش  رتسبمه  دوخ  نز  اب  رگا  يدرم  تفگ  هدز  دروم  نیا  رد  زین  یلاثم  مینادـیم  هدـنز  ار  وا  ای  هدـماین  شگرم  ربخ 

تباث یتقو  ات  تسا  هدنز  وا  میئوگب  دیاب  ام  تخادرپ  تحایسب  فارطا  رد  ای  تفر  هکم   175 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
لثم یهدـیم  رظن  هچ  تفگ  ییحی  درک  لقن  واـب  درب و  ییحی  يارب  ار  باوج  نیمه  سنوی  يومع  رـسپ  ملاـس  تسا . هتفر  اـیند  زا  هک  دوش 

ار وا  دندرک  وجتسج  شلزنم  رد  داتسرف  وا  یپ  زا  حبـص  ادرف  تفگ . ار  نایرج  تفر و  نوراه  شیپ  ییحی  میدربن . شیپ  زا  يراک  ام  هکنیا 
. ماشه راک  تبقاع  دوب  نیا  تفر . ایند  زا  نابایـسآ  نیـسح  دّمحم و  لزنم  رد  دوبن  هدنز  رتشیب  ای  هام  ود  زا  شیب  دیـسر ، واب  ربخ  نیا  دنتفاین 

ندش ینادـنز  زا  يدایز  تدـم  زا  سپ  ریرج  نب  نامیلـس  اب  وا  ندرک  هرظانم  دـلاخ و  نبا  ییحی  شیپ  ماشه  یتقو  هک  تسا  یعدـم  سنوی 
دیشرلا نوراه  نامز  رد  دلاخ  نب  ییحی  شیپ  ماشه  دنتفرگ و  يدهم  نامز  رد  ار  رفعج  نبا  یسوم  اریز  دوب ، مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
دیریگب دنپ  دیاب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  نایرج  زا  امـش  تفگ : درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یطنزب  دانـسالا  برق  تفر .

وا ادخ  ینکیم  لایخ  داد  حیضوت  ناشیارب  تفگ و  اهنآب  درک  هچ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسومب  تبـسن  هک  دیدرکن  هدهاشم  ار  ماشه  لاح 
رد مدرکضرع  داوج  ترضحب  تفگ  يرفعج  مشاه  وبا  ص 29 - یسوط - خیش  یلاما  تشاد . اور  امب  تبـسن  هک  يراک  نیا  اب  دشخبیم  ار 

باتک اضرلا و  رابخا  نویع  درکیم . عافد  هیحان  نیا  زا  ردـقچ  دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  دومرف  تسیچ ؟ امـش  هدـیقع  مکح  نب  ماـشه  هراـب 
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مالّسلا هیلع  ماما  مراد  ار  مکح  نب  ماشه  داقتعا  هلأسم  نیا  رد  نم  مدرکضرع  دیحوتب  عجار  اضر  ترضح  زا  تفگ  فلد  نب  رقص  دیحوت :
رد میرازیب  وا  زا  ام  تسا  مسج  دنوادخ  هک  دنک  لایخ  سک  ره  تسین  هداوناخ  ام  زا  وا  ماشه ، هدیقعب  هچ  ار  امـش  دومرف : هدش  نیگمـشخ 

نیملکتم نادنمشناد و  هک  تشاد  دوخ  لزنم  رد  یسلجم  دلاخ  نب  ییحی  تفگ  يراوسا  یلع  ج 2 ص 31 - نیدلا - لامک  ترخآ . ایند و 
نایرج نیا  دندومنیم . دوخ  هدیقع  زا  عافد  دنتخادرپیم و  هرظانمب  دوخ  داقتعا  هراب  رد  دندشیم و  عمج  هبنش  کی  زور  رد  یتلم  هقرف و  ره 

176 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ياهسلج  دوخ  لزنم  رد  ماهدینـش  تفگ  دلاخ  نب  ییحی  هب  دیـشرلا  نوراهب 
هدش نم  بیصن  امش  تیانع  فطلب و  هک  یئاهتیعقوم  ماقم و  زا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : دننکیم . عامتجا  اجنآ  رد  نادنمـشناد  هک  يراد 

داقتعا دروم  رد  لالدتسا  مادک  ره  دنوشیم و  عمج  فلتخم  بهاذم  نادنمـشناد  اریز  تسین ، سلجم  نیا  زا  رتبوبحم  نم  رظن  رد  يزیچ 
نم تفگ : نوراـه  میهدـیم ، زیمت  ار  لـطاب  بهاذـم  دوـشیم و  هداد  صیخـشت  حیحـص  شداـقتعا  هـک  یـسک  هجیتـن  رد  دـنیامنیم ، دوـخ 

سرت زا  هجیتن  رد  مراد  روضح  نم  دـننادن  اهنآ  هک  يروطب  مونـشب  ار  اـهنآ  هرظاـنم  مشاـب و  هتـشاد  روضح  سلجم  نیا  رد  هک  مدـنمقالع 
اهنآب هک  ملیام  تفگ : نوراه  دیروایب  فیرـشت  دیهاوخب  تقو  ره  تسا  امـش  لیمب  هتـسب  تفگ : ییحی  دننکن . زاربا  ار  دوخ  یلـصا  هدیقع 
ماشه اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دندرک و  تروشم  رگید  کی  اب  دیـسر  هلزتعمب  ربخ  نیا  درک . ار  راک  نیمه  ییحی  یهدن ، نم  ندوب  زا  عالطا 

. دنتـسه تماماب  لئاق  هک  تسا  یناسک  فلاخم  وا  دنتـسنادیم  دنتـشاد و  عالطا  دیـشر  بهذم  زا  اریز  دننکن  تبحـص  تماما  هراب  رد  زج 
رد دوب و  زین  تشاذـگیم  مارتحا  ماشهب  رتشیب  همه  زا  هک  یـضابا  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع  دـمآ  زین  ماشه  دـندرک ، عاـمتجا  نادنمـشناد  تفگ :

دیزی نبا  هَّللا  دبعب  يور  دلاخ  نب  ییحی  درک ، مالـس  دیزی  نب  هَّللا  دـبعب  عمج  نآ  نایم  زا  دـش  دراو  ماشه  یتقو  دوب  کیرـش  وا  اب  تراجت 
لاؤس و ام  يداقتعا  دروم  رد  ار  اهنآ  ریزو ! تفگ : ماشه  نک . هرظاـنم  دـیراد  فـالتخا  مه  اـب  هک  تماـما  دروم  رد  ماـشه  اـب  تفگ  هدرک 

هلأسم رد  عالطا  ملع و  نودب  سپ  نآ  زا  دروم  رد  دنراد و  قافتا  رفنکی  تماما  دروم  رد  ام  اب  هک  دنتسه  یهورگ  اهنیا  اریز  تسین  یباوج 
تهج نیمهب  دنراد  تفلاخم  نیا  رب  یلیلد  قارتفا  دروم  رد  هن  دنهدیم و  صیخـشت  ار  قح  دنقفاوم  ام  اب  هک  یعقوم  هن  دنفلاخم  ام  اب  تماما 

یلع ناراـی  باحـصا و  وـگب : مراد  یلاؤـس  وـت  زا  نم  تفگ : دوـب  هیرورح  زا  يدرم  هک  ناـیم  تسین . هرکاذـم  ثحب و  لـباق  اـهنآ  داـقتعا 
ترضح یناگدنز  هارمگ . - 3 كرشم . - 2 نمؤم . - 1 دندوب : هتسد  هس  تفگ : ماشه  رفاک .؟ ای  دندوب  نمؤم  دنداد  رارق  مکح  هک  یماگنه 

زا قح و  رب  ياوشیپ  ماما و  یلع  دندوب  دقتعم  هک  دنیام  اب  هدیقع  مه  هک  دـندوب  یناسک  نینمؤم   177 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
. دنتـشاد رارقا  دوب و  هدومرف  یلع  هراب  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  دندروآ  نامیا  اهنیا  درادن ، تماما  يارب  تیحالـص  هیواعم  تسا و  ادخ  بناج 

یلع اب  تفالخ  رد  ار  هیواعم  هک  نیمه  دراد ، ار  تماما  تیحالـص  مه  هیواعم  یلو  تسا  ماما  یلع  دـنتفگیم  هک  دـندوب  یئاـهنآ  نیکرـشم 
گنجب يدـنواشیوخ  یگداوناخ و  بصعت  لیماف و  زا  تیامحب  دـندوب  یهورگ  ناهارمگ  دـندش . كرـشم  دـندرک  کیرـش  مالّـسلا  هیلع 

هتسد هس  زین  اهنآ  تفگ : ماشه  دندوب ؟ روطچ  هیواعم  نارای  تفگ : دندوب . نادان  ینامدرم  دنتـشادن  لطاب  قح و  زا  یعالطا  چیه  دنتخادرپ 
تماما تیحالص  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا و  ماما  هیواعم  دندوب  دقتعم  هک  دندوب  یئاهنآ  اهرفاک  هارمگ . - 3 كرشم . - 2 رفاک . - 1 دندشیم :

بوصنم تماـماب  هدرکن  نییعت  ادـخ  هک  ار  یماـما  - 2 دـندش . رکنم  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  ار  یماـما  - 1 دـندش : رفاک  تهج  ود  زا  درادـن 
رد بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ار  هیواعم  دراد  تماـما  تیحالـص  زین  یلع  تسا . ماـما  هیواـعم  دـنتفگیم  هک  دـندوب  یهورگ  نیکرـشم  دـندومن .

هدمآ گنجب  ياهلیبق  بصعت  شیوخ و  موق و  زا  تیامحب  هک  دندوب  یناسک  یلع  نارادـفرط  دـننام  ناهارمگ  اما  دـندرک ، کیرـش  تماما 
هابتشا تفگ : ماشه  وا  باوج  رد  ماشه ! مراد  لاؤس  وت  زا  نم  تفگ : رارض  دنام . ورف  اجنیا  رد  دیوگب  يزیچ  تسناوتن  رگید  نایب - دندوب .

درک نم  زا  یلاؤس  دروم  نیا  رد  صخـش  نیا  دـینک  در  ارم  ماما  تماـما  هک  دـیاهدرک  عاـمتجا  امـش  اریز  تفگ : هچ ؟ يارب  دیـسرپ  يدرک 
: تفگ ماشه  سرپب . تفگ ، رارـض  امـش . دیاقع  زا  یکی  هراب  رد  منک  لاؤس  نم  دیاب  دینک  لاؤس  مود  هبترم  يارب  هک  دـسریمن  امـشب  رگید 

دنوادخ رگا  تفگ : ماشه  درادـیمن . اور  متـس  زگره  تسا و  لداع  وا  یلب . تفگ : درادـیمن ؟ اور  متـس  هک  ینادـیم  لداع  نانچنآ  ار  ادـخ 
دنک داهج  دورب و  دجسم   178 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هب  امتح  دیاب  هک  دنک  فیلکت  ار  ریگنیمز  صخش 
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رارـض رگمتـس ؟ ای  ینادیم  لداع  ار  وا  تروص  نیا  رد  دناوخب  ار  ینید  ياهباتک  نآرق و  دیاب  هک  دیامن  فیلکت  تسا  روک  هک  یـسک  و 
رگا مسرپیم  هرظانم  ثحب و  باب  زا  یلو  دـیامنیمن  یفیلکت  نینچ  هک  منادـیم  مهنم  تفگ : ماـشه  دـنکیمن . یفیلکت  نینچ  دـنوادخ  تفگ :
نینچ رگا  ارچ ، تفگ : هدومنن ؟ راداو  درادن  ار  شماجنا  تردق  تسین و  شاهتخاس  هک  يراکب  ار  وا  هدرکن و  متس  ایآ  درک  یفیلکت  نینچ 

یفالتخا نآ  رد  هک  هدرک  نید  بهذم و  کی  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  مدرم  دنوادخ  ایآ  منیبب  وگب  الاح  تفگ : تسا . رگمتس  دنک  یفیلکت 
نیمه تفگ : رارـض  درک ؟ دهاوخن  لوبق  دنوش  يرگید  نید  بهذمب و  نیدتم  رگا  دریذپیمن ، ار  نید  بهذم و  نامه  زج  اهنآ  زا  تسین و 

لثم تروص  نیا  رد  هک  هدرک !؟ لیلد  نودب  نیدب  فیلکت  ار  اهنآ  ای  هداد  رارق  نید  نیا  نتخانـش  يارب  یلیلد  ایآ  دیـسرپ  ماشه  تسا  روط 
امتح هن  تفگ : دعب  درک  توکس  یتدم  رارض  ادخ . هار  رد  داهج  دجسم و  نتفرب  ار  ریگنیمز  صخـش  باتک و  تئارقب  تسا  روک  فیلکت 

قح بناجب  رابجاب  هدیئارگ و  هعیـش  فرطب  تاهدیقع  فصن  تفگ : هدـیدنخ  ماشه  تسین . لیلد  امنهار و  نآ  وت  ماما  یلو  هداد  رارق  لیلد 
وت زا  دروم  نیا  رد  منکیم و  لوبق  ار  وت  نخـس  نم  تفگ : رارـض  تسا . ماما  نییعت  صخـش و  نآ  رد  وت  نم و  نیب  فالتخا  نونکا  يدـمآ 
نیا رد  تفگ : رارـض  ددرگیم . نییعت  توبن  هک  روـط  ناـمه  تفگ : دوـشیم ؟ نییعت  هنوـگچ  تماـما  دیـسرپ  اـمرفب ، تفگ : منکیم  لاؤـس 

نییعت نیمز  رد  ار  تماما  یلو  دوشیم  نییعت  نامـسآ  رد  توبن  اریز  هن  تفگ : ماـشه  تسا . ربمغیپ  تسین  ماـما  یئوگیم  وت  هکنآ  تروص 
: تفگ رارض  تسا . ادخ  نییعت  هزاجا و  اب  ود  ره  اما  دوشیم  هتسب  ربمغیپ  هلیـسوب  تماما  داد  رارق  هکئالم و  طسوت  توبن  داد  رارق  دننکیم ،

ماشه دـنراد ، جایتحا  لیلد  هچب  تفگ : رارـض  ماماب . دـنراد  رارطـضا  جاـیتحا و  مدرم  هکنیا  تفگ : ماـشه  تسه ؟ بلطم  نیا  رب  یلیلد  هچ 
ای - 1 تسین : جراـخ  تروـص  هس  زا  اـم  نخـس  ثحب و   179 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دروم  داد  خـساپ 

دنتـسه فیلکت  نودب  ناگدنرد  مئاهب و  دننام  درادن  اهنآ  يارب  یهن  رما و  رگید  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  مدرم ، زا  هتـشادرب  ار  فیلکت  دنوادخ 
هن تفگ : رارض  دشاب . هدش  هتشادرب  مدرم  زا  فیلکت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  يوشیم  دقتعم  ار  عضو  نیا  ایآ 

دوخ لثم  شناد  ملع و  رظن  زا  دـناهدش  ملاـع  ناـشدوخ  اـما  مرکا  ربمغیپ  زا  دـعب  دـنراد  فیلکت  مدرم  اـی  - 2 مریذـپیمن . ار  یبلطم  نینچ 
یقیقح تیعقاوب  دنتـسه و  زاـینیب  یئاـهنت  هب  مادـک  ره  دـنرادن  جاـیتحا  يرگیدـب  مادـک  چـیه  یبهذـم  لـئاسم  رد  هک  يروطب  دـنربمغیپ 

چیه دنـشاب ، هتـشاد  ملع  ربمغیپ  هزادناب  دنـشاب و  هدـش  ملاع  همه  ربمایپ  زا  دـعب  مدرم  هک  ینکیم  لوبق  مه  ار  يزیچ  نینچ  ایآ  دناهدیـسر 
. دنراد يرگیدب  جایتحا  اهنیا  مریذپب  مناوتیمن  ار  نیا  تفگ : رارـض  دنـشاب !؟ هدرک  فشک  همه  ار  تیعقاو  دشابن و  زاین  يرگیدـب  ار  کی 

دنزن رس  وا  زا  طلغ  دنکن و  هابتشا  دشاب  اهنآ  يامنهار  هک  دنک  نییعت  نیشناج  دوخ  يارب  مرکا  ربمایپ  هک  هدنام  یقاب  موس  هجو  طقف  تفگ 
. دشابن جاتحم  یسکب  وا  اما  دنـشاب ، هتـشاد  جایتحا  واب  ینید  لئاسم  رد  همه  دنزن  رـس  وا  زا  اطخ  دشاب و  كاپ  هانگ  زا  درادن و  اور  متـس  و 

راهچ تسوا و  داژنب  طوبرم  نآ  زایتما  راهچ  هک  تسا  زاـیتما  تشه  ياراد  وا  تفگ : ماـشه  تخانـش ؟ ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  تفگ : رارض 
. دشاب لئابق  نیرتفورعم  وا  هلیبق  - 2 دشاب . رتفورعم  اهداژن  همه  زا  - 1 تسا : وا  داژن  رد  هک  زایتما  راهچ  نآ  تسا . وا  دوخ  دوجو  رد  زاـیتما 
زا مینیبیم  ام  دشاب ، هدرک  نییعت  ار  وا  مرکا  ربمایپ  ینعی  نید  تعیرش و  بحاص  - 4 دشاب . رتهتسجرب  همه  زا  تیصخش  رد  شاهداوناخ  - 3

يالاب رد  هبترم  جـنپ  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا  داژن  نیمه  زا  زین  تعیرـش  نید و  بحاـص  هک  تسین  برع  زا  رتفورعم  يداژن  اـهناسنا  داژن 
یناگدنز نادان و  اناد و  يرادرک و  دـب  راکوکین و  رهب  ادـص  نیا  هَّللا » لوسر  ادّـمحم  نا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا   » دـنربیم ار  وا  مان  هنذأم 

داژن زا  دناوتب  ادـخ  تجح  رگا  دـسریم . ملاع  برغ  قرـش و  رد  قح  رکنم  قحب و  رقم   180 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
زا رگید  ياهداژن  رد  ار  ماما  دـناوتب  یتروص  رد  دـباین  دـیوجب و  لاس  ياهلاس  تسا  نکمم  تسا  ماما  يوجتـسج  رد  هکنآ  دـشاب  يرگید 
هک دوش  یمن - روصت  دنوادخ  هراب  رد  يزیچ  نینچ  هدـش  شیهارمگ  ببـس  وا  یئامنهار  هار  رد  دـنوادخ  دـیوجب  نیریاس  یـسراپ و  لیبق 

تعیرـش بحاص  اب  داژن  مه  هک  دشاب  برع  سنج  زا  دیاب  سپ  تسا  لاحم  يزیچ  نینچ  نوچ  دنبایب . ار  وا  دنناوتن  هک  دیامن  نییعت  ار  ماما 
لیلد نامهب  تسا  شیرق  هلیبق  نآ  دراد و  باستنا  هلیبق  نیمهب  مرکا  ربمایپ  نوچ  دـشاب  ربمغیپ  هلیبق  ریغ  زا  برع  رد  درادـن  ناـکما  تسا و 

اب اهنآ  بسن  یکیدزن  هطـساوب  دشاب  ربمغیپ  هداوناخ  زج  رگید  هداوناخ  زا  دناوتیمن  دشاب  شیرق  هلیبق  ریغ  رد  برع  داژن  زا  دـناوتیمن  هک 
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نیا زارحا  ياهتشا  ناگمه  هک  تسیاهلأسم  تماما  دنتسه و  دایز  زین  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  نوچ  تسا  نید  تعیرـش و  بحاص  هک  ربمغیپ 
صخشب هراشا  تعیرش  تلم و  بحاص  هک  تسا  مزال  دنک  اعدا  تسا  نکمم  یـسک  ره  اریز  دوشیم  فالتخا  نآ  رـس  رب  دنراد و  ار  ماقم 

دودحب و مدرم  نیرتدنمـشناد  دـیاب  تسا  وا  صخـش  رد  هک  زایتما  راهچ  اما  و  دـنکن . عمط  ماقم  نیاب  يرگید  ات  دـیامنب  ماما  داژن  مسا و  و 
ناهانگ مامت  زا  - 2 دـشابن . لوهجم  وا  يارب  کچوک  هچ  گرزب و  هچ  ياهلأسم  چـیه  هک  يروطب  دـشاب  ادـخ  ماـکحا  تنـس و  ضئارف و 

ماشه دشاب ؟ مدرم  نیرتدنمشناد  دیاب  لیلد  هچب  تفگ : رارض  دشاب . نایناهج  نیرتدنمتواخـس  - 4 دشاب . مدرم  نیرتعاجش  - 3 دشاب . كاپ 
هک ار  یـسک  دهد  رییغت  ار  ادخ  دودح  هک  تسین  ینانیمطا  دشابن  تنـس  تعیرـش و  ماکحا و  دودح و  مامتب  ملاع  رگا  هکنیا  لیلدب  تفگ :

نیب زا  ادخ  دودح  تروص  نیا  رد  دیامن  عطق  ار  شوضع  دراد  مزال  دح  هک  سک  نآ  دیامن و  يراج  دح  وا  رب  دننک  عطق  ار  شتـسد  دیاب 
كاپ ناهانگ  مامت  زا  دیاب  یئوگیم  لیلد  هچب  تفگ : دنوشیم . هارمگ  رتشیب  هک  هداد  رارق  ياهلیـسو  مدرم  یئامنهار  يارب  دـنوادخ  دوریم 
دنزیم رـس  وا  زا  اـطخ  دـشابن  موصعم  هک  یتروـص   181 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  رد  اریز  تفگ : دـشاب .

نینچ دنوادخ  زگره  دنک ، یشوپهدرپ  ار  شیوخ  کیدزن  ناگتسب  نادنواشیوخ و  دوخ و  ياطخ  راک  هک  تسین  یصخش  نینچب  ینانیمطا 
هک تسا  ناناملسم  هانپ  وا  اریز  تفگ : دشاب . مدرم  نیرتعاجش  دیاب  لیلد  هچب  تفگ : دهدیمن . رارق  مدرم  نیب  شیوخ  تجح  ار  یـصخش 

رگا ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  هدومرف : دـنوادخ  دـنزومآیم و  وا  زا  اهگنج  رد 
تـسا ادخ  بضغ  لومـشم  هک  یـسک  درادن  ناکما  دوشیم  ادخ  بضغ  لومـشم  دنک  رارف  هک  یتروص  رد  دـنکیم و  رارف  دـشابن  عاجش 

دنمتواخس رگا  تسا ، ناناملسم  لاملا  تیب - نابهگن  وا  اریز  تفگ : دشاب  مدرم  نیرتدنمتواخـس  دیاب  لیلد  هچب  تفگ : دشاب . ادخ  تجح 
زگره دوشیم  نئاـخ  تروص  نیا  رد  درک  دـهاوخ  ناناملـسم  لاوما  رد  تناـیخ  دـنکیم و  توـعد  مدرم  لاـم  بلجب  ار  وا  شـسفن  دـشابن 

هچ رد  نامز  نیا  رد  يدرمـش  هک  تازاـیتما  اهتفـص و  نیا  تفگ : عقوم  نیا  رد  رارـض  دـهدیمن . رارق  مدرم  ياـمنهار  ار  ینئاـخ  دـنوادخ 
تفگ ماـشه  هک  عقوم  نیا  رد  دوب  هدینـش  ار  نانخـس  ماـمت  نوراـه  نینمؤملا . ریما  رـصعلا  بحاـص  تفگ : ماـشه  تسا .؟ عـمج  یـصخش 
یبجاو هرون و  زا  رپ  کیخ  دـنچ  تفگ : هدرک  دوب  هدرپ  تشپ  وا  اب  هک  یکمرب  ییحی  نب  رفعجب  ور  نوراه  نینمؤملا  ریما  رـصعلا  بحاـص 

وا مه  اعطق  تفگ  نوراه  تسا . مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  وا  روظنم  تفگ : رفعج  تسیک ؟ فرحنیا  زا  شروظنم  تشاذگ  ام  لغب  ریز 
مناوتب نم  دشاب و  هدنز  یـصخش  نینچ  تفگ : درـشف . تشاذگ و  دوخ  ياهبل  يور  نادـند  تسا  تافـص  نیا  هتـسیاش  هک  دراد  رظن  رد  ار 

راک هک  دیمهف  دـلاخ  نب  ییحی  تسا . نز  ریـشمش  رازه  دـص  زا  رتشیب  مدرم  لد  رد  شرثا  درم  نیا  نابز  ادـخب  منک ، تنطلـس  تعاس  کی 
: تفگ ياهدروآ ؟ هک  تسیک  نیا  ییحی  وت  رب  ياو  تفگ  واب  نوراه  دمآ . نوراه  شیپ  هدرپ  تشپ  دش  دهاوخ  هتـشک  تسا و  مامت  ماشه 

ماشه شیپ  ییحی  دعب  دش . دهاوخ  هتشک  میسریم  شباسحب  نینمؤملا  ریما  ای   182 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 
ياضق ای  راردا  دهاوخیم  هک  درک  دومناو  نینچ  درک ، تکرح  ياج  زا  تسا  هتخاس  شراک  هک  دیمهف  ماشه  دز  کمشچ  دمآ ، مکح  نب 

هفوک فرطب  دیوش ، یفخم  تفگ : اهنآ  هب  دومن  تاقالم  ار  شیوخ  نادنزرف  درک . رارف  هلجع  اب  دیـشوپ و  ار  دوخ  ياهـشفک  دنک  تجاح 
يزیچ داد . حرـش  شیارب  ار  نایرج  تفریم  رامـشب  قداص  ترـضح  باحـصا  زا  ثیدح  نایوار  زا  وا  هک  دش  ریـشب  هناخ  دراو  درک و  رارف 
یتقو تفگ : دیسر  هک  شتوف  ماگنه  متسه . یندرم  نم  هن . تفگ : مروایب ؟ بیبط  تیارب  تفگ : ریشب  دش  رامیب  تخس  ماشه  هک  تشذگن 
ریما هک  تسا  مکح  نب  ماشه  هدرم  نیا  هک  سیونب  ياهماـن  راذـگب و  نادـیم  رد  ربب و  ارم  ندـب  بش  همین  يدـش  غراـف  نم  زیهجت  راـک  زا 
ماشه هطساوب  يریثک  هورگ  دوب و  هدرک  ینادنز  ار  ماشه  نارای  ناردارب و  نوراه  تفر . ایند  زا  دوخ  لجاب  دوب  وا  يوجتـسج  رد  نینمؤملا 
يارب ار  نایرج  دندش و  عمج  لداع  نادهاش  رادنامرف و  رهش و  لیفک  یضاق و  دندید  ار  ماشه  ندب  هفوک  یلاها  حبص  ادرف  دندش . ینادنز 

- يرولا مالعا  درک . دازآ  دوب  هتفرگ  ماشه  هطـساوب  هک  ار  یناسک  میدش  تحار  وا  ّرـش  زا  هک  هَّلل  دمحلا  نوراه ، دنتـشون ، دیـشرلا  نوراه 
ثحب و لها  يدرم  نم  تفگ : هدـش  دراو  یماش  يدرم  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  تفگ : بوقعی  نب  سنوی  ص 273 -
: دومرف واب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  منک . هرظانم  امـش  باحـصا  اب  ماهدمآ  مراد  ینید  تاروتـسد  هقف و  ملع  زا  عالطا  متـسه و  هرظانم 
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ربمغیپ اـب  وت  سپ  دومرف : قداـص  ترـضح  مدوخ . زا  يرادـقم  تسا و  ربمغیپ  زا  يرادـقم  تفگ : تدوخ . زا  اـی  تسا  ربمغیپ  زا  وت  مـالک 
زا تعاـطا  هک  يروط  ناـمه  تسا  بجاو  وت  تعاـطا  دومرف : هن . تفگ : هدـش  یحو  ادـخ  فرط  زا  وتب  دومرف : هن . تفگ : یتـسه  کـیرش 
درم نیا  دومرف : هدومن  نمب  يور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  عقوم  نیا  رد  هن . تفگ : تسا  بجاو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 

یناگدنز هرظانم  صخـش  نیا  اب  يدوب  مالک  ملعب  دراو  وت  رگا  سنوی ! دومرف : دوش . هرظانم  دراو  هکنیا  زا  لبق  دـنزیم  فرح  دوخ  فلاخم 
امش زا  موش  تیادف  اقآ  مدرکضرع : متـسین . دراو  هک  سوسفا  تفگ : سنوی  يدرکیم .  183 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

، تسین نکمم  نیا  دراد و  ناکما  نیا  دنیوگیم : دنتـسه . مالک  وریپ  هک  یناسک  رب  ياو  يدومرفیم : يدرکیم  یهن  مالک  ملع  زا  هک  مدـینش 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنکیمن . كرد  ار  نآ  یلو  دنکیم  كرد  ام  لقع  ار  نیا  دوشیمن ، لوبق  نیا  تسا و  لوبق  لباق  نیا 

ینیبیم ار  یـسک  نیملکتم  زا  نیبب  نوریب  ورب  دومرف : سپـس  دـنهاوخیم . هچنآ  یپ  دـنورب  دـننک و  اهر  ارم  هک  یناسک  رب  ياو  متفگ : نم 
رامـشب نیملکتم  زا  زین  وا  لوحا  نامعن  نب  دّمحم  دوب و  دراو  مالکب  هک  مدـید  ار  نیعا  نب  نارمح  مدـش  جراخ  تفگ : سنوی  دـیایب . وگب 

قداص ترضح  همیخ  رد  دنتسشن  هک  همه  مدومن . لخاد  ار  اهنآ  دندوب  مالک  ملعب  دراو  ود  ره  هک  رـصام  سیق  ملاس و  نب  ماشه  تفریم و 
زا رس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  عقوم  نیا  رد  دوب  جح  لامعا  زا  لبق  زور  دنچ  دمآ  شیپ  نیا  مرح  فرطکی  هوک  هنماد  رد  مالّـسلا  هیلع 

میدرک لایخ  ام  تسا . ماشه  مسق : هبعک  يادخب  ۀبعکلا » بر  ماشه و  : » دومرف دـیآیم  هک  داتفا  يراوس  رتشب  شمـشچ  دروآ  نوریب  همیخ 
وا شیر  هزات  زونه  تسا . مکح  نب  ماـشه  میدـید  هاـگان  تشاد  هقـالع  یلیخ  قداـص  ترـضحب  هک  تسا  لـیقع  نادـنزرف  زا  یکی  ماـشه 

بلق و اب  ام  روای  هدـی ) هناسل و  هبلقب و  انرـصان  : ) دومرف هدرک  زاب  وا  يارب  اج  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب . رتمک  شنـس  ام  ماـمت  زا  دوب  هدـمآرد 
وت دومرف : قاط  نمؤمب  دـعب  دـش  بلاغ  وا  رب  درک  عورـش  ار  هرظاـنم  نارمح  نک . ثحب  درم  نیا  اـب  تفگ : نارمحب  سپـس  تسد . ناـبز و 

یئامزآروز رگید  کی  اب  ود  نآ  نک  هرظانم  دومرف : ملاس  نب  ماشهب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـش . زوریپ  قاـط  نمؤم  درک  ثحب  وا  اـب  نک  ثحب 
کچوک سیق  تسد  رد  یماش  دزیم ، دنخبل  ود  نآ  هرظانم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نک  هرظانم  وت  دومرف : رـصام  سیقب  هاگنآ  دـندرک 

یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  بوخ . رایسب  تفگ : دوب  مکح  نب  ماشه  شروظنم  نک . تبحص  رسپ  نیا  اب  دومرف : یماشب  هاگنآ  دوب  هدش 
. دوب مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شروظنم  سرپب ، نم  زا  درم  نیا  تماما  هراب  رد  هک  ماشهب  تفگ : یماش   184 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 

مدرم اـی  دـنادیم ، ار  مدرم  حالـص  رتهب  ادـخ  منیبـب  وگب  تفگ : هدرک  یماـشب  ور  داـتفا  شمادـنا  رب  هزرل  هک  دـش  نیگمـشخ  ماـشه  ناـنچ 
روتسد و اهنآ  يارب  تفگ : هدید . اهنآ  يارب  حالـص  هچ  مدرم  نید  هراب  رد  تفگ : دنادیم . رتهب  ادخ  تفگ : یماش  دننادیم ؟ رتهب  ناشدوخ 
: تفگ واب  ماشه  هدرب . نایم  زا  ار  اهنآ  هناهب  رذـع و  هداد و  رارق  هدرک  فیلکت  هچنآ  يارب  زین  یئاـمنهار  تجح و  هداد و  رارق  یئاـهفیلکت 
زا دـعب  دیـسرپ  ماشه  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ : یماـش  تسیچ ؟ هداد  رارق  ناـسنا  يارب  هک  یئاـمنهار  لـیلد و  نیا 

فالتخا دراوم  رد  تنس  باتک و  نونکا  تفگ : ماشه  هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تنـس  باتک و  تفگ  هداد ؟ رارق  ار  یـسک  هچ  ربمغیپ 
فالتخا مه  اب  وت  نم و  ارچ  سپ  تفگ  ماشه  یلب . تفگ : یماش  دنادرگ . دحتم  ار  ام  دیامن و  فالتخا  عفر  هک  يروطب  تسین  دنمدوس  ام 

يأر و يراد  فارتعا  هکنیا  اب  تسا  نید  صیخـشت  هار  رظن  يأر و  هک  يراد  هدـیقع  ینک  هرظانم  ثحب و  ام  اب  ياهدـمآ  ماـش  زا  وت  میراد 
ارچ دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دوب . رکف  رد  درک و  توکـس  یماـش  دـنک . قفاوم  مه  اـب  ار  فـلتخم  هدـیقع  ود  دـناوتیمن  رظن 
زاب دـننکیم  ام  زا  فالتخا  عفر  تنـس  باتک و  میوگب  رگا  ماهدرک . اجیب  ياعدا  میرادـن  فـالتخا  میوگب  رگا  تفگ : ینکیمن ؟ تبحص 

علطم ار  وا  نک  لاؤس  دومرف : قداـص  ماـما  منکیم . وا  زا  ار  لاؤـس  نیمه  نم  یلو  دنتـسه  لاـمتحا  دـنچ  ياراد  اـهنآ  اریز  ماهتفگ  هدوـهیب 
اهنآ هک  هداد  رارق  ار  یسک  ایآ  دیسرپ  ادخ . داد : خساپ  ماشه  دنادیم  رتهب  ار  مدرم  حالص  یسک  هچ  وت  رظنب  تفگ : یماش  تفای . یهاوخ 

.!؟ تسیک صخـش : نآ  دیـسرپ  يرآ  تفگ : ماـشه  دـهد . زیمت  اـهنآ  يارب  لـطاب  زا  ار  قـح  دـیامن و  فـالتخا  عـفر  دـنک و  یئاـمنهار  ار 
. مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تعیرـش ، يادتبا  رد  تفگ : ماشه   185 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

مه تفگ : یماش  نیا . زا  شیپ  اـی  ـالاح  تفگ : ماـشه  نک . یفرعم  ار  نارگید  نآ  تفگ : یماـش  دـندوب . رگید  ناـسک  ربمغیپ  زا  دـعب  اـما 
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شرضحم زا  هدافتـسا  تهج  ملاع  فارطا  زا  هک  مالّـسلا ) هیلع  قداص  ترـضح   ) تسا هتـسشن  هک  اقآ  نیمه  تفگ : ماشه  تسیک ؟ نونکا 
ياعدا نیا  اجک  زا  نم  تفگ : یماش  دوخ  دج  ردپ و  زا  تثارو  هلیـسوب  دنکیم  علطم  نامـسآ  ياهربخ  زا  ار  ام  دنریگیم و  ار  وا  فارطا 

. منک لاؤس  دـیاب  نم  الاح  يدرب  نیب  زا  ار  هناـهب  رذـع و  رگید  تفگ : یماـش  نکب  وا  زا  يراد  یلاؤس  ره  تفگ : ماـشه  منک .؟ لوبق  ار  وت 
زا زور  نـالف  مهدـیم  ربخ  تندـمآ  ترفاـسم و  تیفیک  زا  وتب  مرادـیمرب  وت  شود  زا  ار  ندرک  لاؤس  تمحز  نم  دومرف : قداـص  ترـضح 

هیلع ماما  هچ  ره  هدومن  دروخرب  وت  اب  سک  نـالف  يدرک و  رذـگ  لـحم  نـالفب  يدـید و  ار  صاخـشا  نیا  هار  نیب  رد  يدـش  جراـخ  نطو 
هن دومرف : قداص  ماما  ادخ  يارب  مدروآ  مالـسا  نونکا  تفگ : هاگنآ  دیئامرفیم . حیحـص  مسق  ادخب  تفگیم : یماش  دادیم  حیـضوت  مالّـسلا 
اب دـننک و  جاودزا  مه  اب  دـنناوتیم  دـنریم و  ثرا  رگید  کی  زا  ندروآ  مالـسا  اب  تسا ، ناـمیا  زا  لـبق  مالـسا  اریز  يدروآ  ناـمیا  نونکا 
نا هَّللا و  الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : » میوگیم نونکا  نم  دـیئامرفیم  حیحـص  تفگ : یماـش  دوشیم . هداد  ترخآ  باوث  شاداـپ و  ندروآ  ناـمیا 

قباطم هک  ار  دوخ  نخس  نارمح  دومرف : درک  نیعا  نب  نارمح  بناجب  ور  اقآ  ماگنه  نیا  رد  ءایـصوالا .» یـصو  کنا  هَّللا و  لوسر  ادّمحم 
ور یـسانشیمن . ار  نآ  یلو  یتـسه  يزوریپ  هار  يوجتـسج  رد  دومرف : هدرک  ملاـس  نب  ماـشهب  هجوـت  یـسریم . فدـهب  ینکیم  رازگرب  رثا 

186 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ار  یلطاب  بلطم  تسا  گنرز  ياهرگسایق  نآ  زا  دومرف : درک  لوحا  بناجب 
لقن مرکا  ربمایپ  زا  يربخ  یتقو  اما  دنکیم  هرظانم  دومرف : رصام  سیقب  تسا . رتراکشآ  وت  لطاب  یلو  دهدیم ، تسکش  لطاب  یلیلد  هلیسوب 

هزرابم دایز  لطاب  لباقم  رد  تسا  یفاک  مک  تیعقاو  هکنیا  اب  دزیمآیم  لطاب  اب  ار  قح  دراد  هلـصاف  باـنج  نآ  راـتفگ  اـب  یلیخ  دـیامنیم 
ود نآ  هیبش  ینخـس  زین  ماشهب  مدرک  نامگ  نم  مسق  ادـخب  تفگ : بوقعی  نب  سنوی  دـیتسه . داتـسا  يوجراـکیپ  ود  ره  لاوحا  وت و  دـنک 

هرظاـنم مدرم  اـب  یئوت  نوچ  دـیاب  ینکیم  زاورپ  دـچیپیم  مهرد  تیاـپ  يروخب و  نیمز  یهاوخیم  هک  نیمه  ماـشه  دومرف : تفگ . دـهاوخ 
. دوب دهاوخ  وت  ریگتسد  تعافش  زیهرپب  شزغل  زا  دنک .

هیلع هَّللا  تاولص  بانج  نآ  تافو  خیرات  رفعج و  نب  یسوم  ياهنادنز  عیاقو  حرش  مهن  شخب 

یسوم دسیونیم : ص 476 - ج 1 - یفاک - تفر . ایند  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  بجر  مجنپ  تسیب و  رد  یمعفک - حابـصم 
نایم دادغب  رد  یگلاس . جنپ  هاجنپ و  نس  رد  تفای  تافو  هس  داتـشه و  دص و  لاس  رد  هتـشذگ  بجر  زا  زور  شـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 
ماجنا زا  تقو  نآ  نوراه  دروآ ، هنیدم  زا  لاوش  رخآب  بش  هد  هن  داتفه و  دص و  لاس  رد  ار  بانج  نآ  نوراه  کهاش . نب  يدنـس  نادـنز 
هرصب هار  زا  تشگزاب  رد  درب  دوخ  اب  زین  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تفرگ  جحب  میمصت  دعب  دوب ، هتـشگرب  هنیدمب  ناضمر  هام  هرمع 

رفعج نب  یسوم  داد . ياج  کهاش  نب  يدنـس  نادنز  رد  دروآ و  دادغبب  ار  وا  دعب  درک  ینادنز  رفعج  نب  یـسیع  شیپ  ار  بانج  نآ  تفر 
راهچ هاجنپ و  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تفگ : ریصب  وبا  یفاک : دش . نفد  شیرق  ناتـسربق  رد  دادغب  رد  تفر و  ایند  زا  وا  نادنز  رد 

یسوم ترضح  تافو  ص 264 - نیظعاولا - ۀضور  درک . یگدنز  لاس  دوخ 35  راوگرزب  ردپ  زا  سپ  تفر . ایند  زا  لاس 183  رد  یگلاس 
هلیسوب دسیونیم : سورد  رد  دیهش  دناهتفگ . لاس 183  بجر  هام  مجنپ  زور  یضعب  بجر ، رخآب  زور  شش  هعمج  زور  دادغب  رد  رفعج  نب 

لاس 181 بجر  مجنپ  هعمج  زور  یـضعب  لاس 183 . بجر  رخآب  زور  شـش  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  نایم  دادـغب  رد  تفر  ایند  زا  مس 
میمصت نوراه  هک  دوب  نیا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  ندش  ینادنز  تلع  تفگ : هیطع  نب  یلع  نب  حلاص  اضرلا : رابخا  نویع  دناهتفگ .

رسپ هدراهچ  وا  دهد  رارق  دوخ   188 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دهع  یلو  ار  هدیبز  رـسپ  نیما  دّمحم  تفرگ 
نمتؤم مساق  وا و  زا  سپ  ار  نومأم  هَّللا  دبع  داد ، رارق  دهعیلو  ار  وا  هک  هدیبز  رـسپ  نیما  دّـمحم  درک  باختنا  ار  اهنآ  زا  رفن  هس  هک  تشاد 

تفر و هکمب  لاس 179  رد  دنوش . علطم  نایرج  نیا  زا  مدرم  مومع  دهد و  عالطا  ناگمهب  ار  دوخ  میمصت  نیا  تساوخ  نومأم ، زا  سپ  ار 
دّمحم نب  یلع  تفر . هنیدم  هار  زا  شدوخ  دنوش  عمج  هکم  رد  جح  مایا  همه  نارادنامرف  ءارق و  ءاملع و  ءاهقف و  هک  تشون  فارطا  مامتب 

دوخ رسپ  نوراه  هک  دوب  نآ  نوراه  شیپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  دلاخ  نب  ییحی  تیاعـس  تلع  هک  درک  لقن  مردپ  تفگ . یلفون 
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یتقو تفگیم  نوچ  درک  تحاران  ار  ییحی  نوراه  راک  نیا  تشاذگ ، ثعـشا  نب  دّمحم  نب  رفعج  رایتخا  رد  ار  هدیبز  دـنزرف  نیما  دّـمحم 
نب دّمحم  نب  رفعج  هب  لقتنم  ماقم  نیا  دوریم . نیب  زا  منادنزرف  نم و  تردق  هجیتن  رد  دـسریم  نیما  دـمحمب  تفالخ  دریمب  دیـشرلا  نوراه 
نیا زا  رفعج  تسا  هعیـش  زین  وا  هک  درکیم  دوـمناو  نینچ  رفعج  شیپ  تـسا  هعیـش  رفعج  هـک  تسنادـیم  وا  دوـشیم  وا  نادـنزرف  ثعـشا و 

رب ییحی  هک  نیمه  تفگ : واب  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  عضو  تشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  رارـسا  دوب و  لاحـشوخ  نایرج 
هراب رد  شردـپ  هک  یتامدـخ  هطـساوب  دوب  لئاق  یمارتحا  رفعج  يارب  نوراه  درک . ینیچنخـس  نوراه  شیپ  وا  زا  دـیدرگ  علطم  وا  رارـسا 
عفنب تیعقوم  ره  زا  هک  دوب  هجوتم  هتسویپ  زین  دلاخ  نب  ییحی  تخادنایم  ریخأتب  ار  بلطم  نیا  رد  قیقحت  تهج  نیمهب  دوب . هدومن  تفالخ 

دوخ تیعقومب  رفعج  هک  دش  ینخس  رفعج ) ییحی و   ) ود نآ  نیب  دش  دیشرلا  نوراه  رب  دراو  دّمحم  نب  رفعج  يزور  ات  دنک  هدافتـسا  دوخ 
ای تفگ  دیشرب  هاگنابش  تفگن . يزیچ  بش  ات  ار  زور  نآ  ییحی  داد . هزیاج  رانید  رازه  تسیب  واب  نوراه  زور  نآ  دیلاب  ییحی  رب  شردپ  و 

: تفگ دـینک . شیاـمزآ  دـیناوتیم  زورما  دـیاهدرک  بیذـکت  امـش  ماهداد  عـالطا  امـشب  وا  بهذـم  رفعجب و  عجار  اـهراب  نم  نینمؤملا  ریما 
مظاک یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دتـسرفیم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ار  نآ  سمخ  دروآ  تسدب  هچ  ره  وا  تفگ : هنوگچ .

یپ زا  هنابـش  نامه  تسا . یـشیامزآ  بوخ  تفگ  نوراه  هداد  ماـجنا  اـعطق  زین  راـنید  رازه  تسیب  نیمه  دروم  رد   189 ص : مالـسلا ، هیلع 
رد نوراه  کیپ  هک  نیمه  دندیزرویم . ینمشد  مهب  تبسن  دندوب  تحاران  رگید  کی  زا  دوب و  ربخ  اب  ییحی  تیاعـس  زا  وا  داتـسرف . رفعج 

تخیر و دوخ  رب  بآ  يرادقم  هتـساوخ  ار  وا  نتـشک  يارب  دـشاب  هتـشاذگ  رثا  ییحی  ینیچنخـس  دیـسرت  دیـسر  رفعج  شیپ  بش  لد  نآ 
مشچ هک  نیمه  تفر  دیـشر  بناجب  ور  دیـشوپ  نفک  زین  دوخ  ياهـسابل  يالاب  تخاس  مهارف  ار  گرم  تامدقم  تساوخ  روفاک  کشم و 

نم نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : رفعج ! تسا  عضو  هچ  نیا  تفگ  هدرک  نفک  ار  يدرب  دید  دومن و  مامـشتسا  ار  روفاک  يوب  داتفا و  واب  نوراه 
نتشک يارب  ارم  هتشاذگ  رثا  امش  رد  نانیبدب  نخس  هرخالاب  هک  مدرک  نیقی  دوخ  اب  دمآ  هک  امـش  کیپ  دناهدرک  ینیچنخـس  میارب  منادیم 

ار راک  نیمه  یتسرفیم و  رفعج  نب  یسوم  يارب  ار  نآ  سمخ  يدروآ  تسدب  یلوپ  اج  ره  زا  وت  هک  ماهدینش  اما  زگره  تفگ  ياهتـساوخ .
یکی نونکا  مه  نینمؤملا  ریما  ای  ربکا ! هَّللا  تفگ : رفعج  ریخ . ای  تسا  حیحص  فرح  نیا  منیبب  ملیام  ياهدرک ، رانید  رازه  تسیب  دروم  رد 

ات ربب  ار  نآ  ریگب  ار  رفعج  رتشگنا  تفگ : هدرک  رومأم  ار  یمداخ  نوراه  دـنروایب . رهمب  رـس  روط  نامه  ار  اهلوپ  اـت  تسرفب  ار  ناـمالغ  زا 
رفعج دروآ  هداد  لیوحت  مداخب  ار  رز  ياههسیک  مامت  زینک  درب . دوب  وا  رایتخا  رد  اهلوپ  هک  يزینک  مان  زین  رفعج  يروایب . دـنهدب  ار  اـهلوپ 

یئوگیم تسار  تفگ  دـیوگیم  غورد  دـنکیم  نم  زا  ینیچنخـس  هک  یـسک  دـیهد  صیخـشت  دـیناوتب  هک  تسیا  هنومن  نیرتهب  نیا  تفگ :
نوراه رظن  زا  ار  رفعج  درکیم  یعس  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هتسویپ  مریذپیمن . وت  هراب  رد  ار  یسک  فرح  رگید  رطاخ ، نانیمطا  اب  درگرب 
دیـشر هک  جح  هار  رد  نایرج  نیا  ندرک  لقن  شدامتعا  دروم  صخـش  زا  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  تفگ : یلفون  دزادـنایب .

هدرک تاقالم  ارم  دّمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع  تفگ : دنک . دهعیلو  ار  شدنزرف  تساوخیم  هک  یجح  نیا  هن  دـمآ  شیپ  تفریم 
هک یتسین  نیا  رکف  رد  ارچ  ياهدرک  رایتخا  ار  ینیشنهشوگ  ارچ  تفگ :  190 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نمب 

. مدرک یئاهتـساوخرد  وا  زا  مدوب  وا  هواـجک  فیدرمه  ترفاـسم  رد  داتـسرف و  نم  یپ  زا  ینک ؟ کـیدزن  دـلاخ  نب  ییحی  ریزوـب  ار  دوـخ 
تورث هب  هقالع  هک  ینک  یفرعم  ار  يولع  تاداس  زا  رفن  کی  یناوتیمن  تفگ ؟ میرم  یبا  نب  ییحی  نب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  دوب  نیا  نایرج 

نب رفعج  نبا  لیعامسا  نب  یلع  تسا  یتفص  نینچ  ياراد  یـصخش  ارچ  تفگ : منک . دنمهرهب  یلام  رظن  زا  ار  وا  ات  دشاب  هتـشاد  ایند  لام  و 
هاگآ دـنروآیم  شیارب  هک  یلاـم  وا و  نایعیـش  رفعج و  نبا  یـسوم  تیومع  عضو  زا  ارم  مهاوخیم  تفگ  داتـسرف . وا  یپ  زا  ییحی  دّـمحم 

یگزات هک  دنروآیم  لوپ  وا  يارب  ردـقنآ  تفگ : هلمج  نآ  زا  رفعج  دوخ  يومع  زا  تیاعـسب  درک  عورـش  مدراو ، الماک  نم  تفگ  ینک .
نالف هک  یئاهالط  زا  مهاوخیمن  ار  هکس  نیا  تفگ : هدنـشورف  درک  رـضاح  ار  لوپ  یتقو  دیرخ  مهرد  رازه  یـسب  هیرـشب  مانب  ار  یناتـسغاب 

رد تساوخیم  وا  هک  یتاصخـشم  نامه  اب  رگید  رانید  رازه  یـس  دـندرب  شلاملا  تیب  هب  ار  اـهالط  نآ  داد  روتـسد  رواـیب  میارب  تسا  روج 
دادیم و لوپ  یلیخ  لیعامـسا  نب  یلعب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  درک  لقن  مردپ  تفگ : یلفون  داد . درک و  نزو  شیارب  غاب  لباقم 

2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


یتقو دیدرگ  كانمیب  وا  فرط  زا  دعب ، داتسرفیم . لیعامسا  نب  یلع  طخب  دوخ  نادنمتدارا  زا  یـضعب  يارب  همان  یهاگ  درکیم ، دامتعا  واب 
تکرح مزاع  زین  لیعامسا  نب  یلع  شردارب  رسپ  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دنک  تکرح  قارع  فرطب  تساوخ  دیشر  نوراه 

مزادرپیم ارت  ضرق  دومرف  مراد . يدایز  ضرق  تفگ : ینک .؟ ترفاسم  ناطلـس  اب  یهاوخیم  هک  تسا  راکچ  ارت  داد  ماغیپ  شیارب  تسوا : اب 
رفعج نب  دّمحم  دوخ  ردارب  هلیـسوب  مورب  دیاب  تفگ  درکن  لوبق  مهدیم  ار  اهنآ  جراخم  مامت  نم  دومرف : دنراد  جرخ  ماهچب  نز و  تفگ :

. ینکن میتـی  ارم  ياـههچب  نک  یعـس  مداد  ترفـس  جرخ  يارب  ار  لوپ  نیا  داد  ماـغیپ  داتـسرف و  شیارب  مهرد  رازه  راـهچ  راـنید و  دـصیس 
هیلع مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ثعشا  نب  دّمحم  نب  رفعج  عیشت  ببس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تازجعم  باب  رد  حیضوت -

نم شیپ  دّمحم  نبا  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  تفگ : رفعج  نب  یلع  ج 1 ص 72 - اضرلا - رابخا  نویع  تشذـگ .  191 ص : مالسلا ،
اب ات  دـشاب  نیمز  يور  هفیلخ  ود  مدرکیمن  لایخ  تفگ : هاگنآ  داد  تفـالخ  مالـس  واـب  تفر و  نوراـه  دزن  رفعج  نب  دّـمحم  تفگ : هدـمآ 

درک تیاعس  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هراب  رد  هک  یناسک  زا  دننکیم . تفالخب  مالس  زین  رفعج  نب  یسوم  مردارب  هب  مدید  دوخ  مشچ 
عیبر نبا  لضف  شیپ  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  يورق  هَّللا  دبع  اضرلا : رابخا  نویع  تشاد . يدـیز  بهذـم  هک  دوب  دواد  نب  بوقعی 
مدرک هاگن  نک . هاگن  هناخ  نآ  هرجنپ  زا  تفگ  متفرگ  رارق  شیوربور  اـت  متفر  کـیدزن  اـیب ، ولج  تفگ  دوب  هتـسشن  ماـب  تشپ  يور  متفر 
لاـح رد  يدرم  متفگ  مدـیمهف . مدرک  تقد  هک  بوـخ  نک . هاـگن  بوـخ  تفگ : هداـتفا . نیمز  يور  ياهماـج  متفگ  ینیبیم . هـچ  دیـسرپ 

: متفگ ینزیم ؟ ینادانب  ار  دوخ  تفگ : تسیک ؟ میالوم  متفگ  تسا . وت  يالوم  نیا  تفگ : هن . متفگ  یـسانشیم ؟ ار  وا  تفگ  تسا . هدـجس 
زامن تسا . لاح  نیمه  رد  هشیمه  میتسه  وا  هجوتم  زورهنابـش  مامت  رد  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  صخـش  نیا  تفگ : مرادـن  الوم  نم  هن ،

ات تسا  هدجـس  رد  هتـسویپ  دوریم  هدجـسب  دعب  دیامنیم  عولط  دیـشروخ  ات  دـنکیم  بیقعت  زامن  زا  سپ  تعاس  کی  دـناوخیم  هک  ار  حـبص 
ياج زا  عالطا  ضحمب  دـهدیم  عالطا  واب  تقو  هچ  مالغ  منادـیمن  دـهد  عالطا  واب  ار  رهظ  ماگنه  هک  ماهتـشاذگ  رومأـم  کـی  رهظ ، لاوز 

رد هتـسویپ  هتفرن . باوخب  هدجـس  رد  وا  هک  میمهفیم  دیامن  دـیدجت  ار  دوخ  يوضو  هکنیا  نودـب  دوشیم  زامن  لوغـشم  دـنکیم و  تکرح 
رب هدجس  زا  رس  دیـشروخ  بورغ  زا  سپ  دنک ، بورغ  دیـشروخ  ات  دوریم  هدجـسب  زاب  رـصع  زامن  زا  دعب  رـصع  زامن  ات  تسه  لاح  نیمه 

سپ دناوخیم  ار  اشع  زامن  ات  تسا  بیقعت  زامن و  رد  روط  نیمه  دشاب ، هتشاد  وضوب  جایتحا  هکنیا  نودب  دناوخیم  ار  برغم  زامن  درادیم و 
ود زاب  دنکیم   192 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  راطفا  میربیم  نایرب  تشوگ  يرادـقم  شیارب  بش  زامن  زا 

دیامنیم و تکرح  زاب  دنکیم  یباوخ  رـصتخم  درادیم و  رب  رـس  هدجـس  زا  سپ  دوریم  هدجـسب  دـعب  دـنکیم ، دـیدجت  ار  دوخ  يوضو  هبترم 
عالطا واب  تقو  هچ  مالغ  منادیمن  مد ، هدیپس  ات  دوشیم  لوغـشم  زامنب  بش  لد  رد  دنکیم و  يرادهدنزبش  هاگنآ  دنکیم  دیدجت  ار  وضو 

ادـخ زا  متفگ : تسا . روط  نیمه  هتـسویپ  هدـش  هداد  لیوحت  نم  نادـنزب  هک  یتقو  زا  هداتـسیا  زامنب  مینیبیم  هدـش  حبـص  ناذا  هک  دـهدیم 
دنکب يدـب  راک  يرگیدـب  تبـسن  سک  ره  هک  ینادـیم  دوش  تمعن  لاوز  بجوم  هک  دـنزب  رـس  وت  زا  يراک  اقآ  نیا  دروم  رد  ادابم  سرتب 

نم زا  راـک  نیا  ماهتفگ  ماهتفریذـپن و  ار  راـک  نیا  نم  مشکب . ار  وا  هک  دـناهداد  روتـسد  نمب  هبترم  نیدـنچ  تفگ : دوشیم . لـئاز  شتمعن 
وا نادنز  رد  یتدم  دـنداد ، یکمرب  ییحی  نب  لضفب  لیوحت  ار  بانج  نآ  دـعب  منکیمن . ار  يراک  نینچ  دنـشکب  مه  ارم  رگا  تسین  هتخاس 

راطفا اذـغ  نامه  زا  طقف  دـنرواین  رگید  ياـج  زا  اذـغ  هک  دوب  هداد  روتـسد  داتـسرفیم و  اذـغ  شیارب  بش  ره  عیبر  نب  لـضف  دربیم  رـسب 
هدرک دنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  عقوم  نیا  رد  دـندروآ ، ییحی  نب  لضف  هناخ  زا  یئاذـغ  مراهچ  بش  دوب  عضو  نیمهب  بش  هس  ات  درکیم .

درک لیم  اذغ  نآ  زا  هک  نیمه  مدوب ، هدرک  شیوخ  يدوبانب  کمک  مدروخیم  ار  یئاذغ  نینچ  زورما  زا  لبق  رگا  هک  ینادیم  ایادخ  تفگ :
وا باوج  مالّسلا  هیلع  ماما  هدش ؟ هچ  ار  امـش  تفگ : بیبط  دهد . صیخـشت  ار  شیرامیب  ات  دندروآ  بیبط  شیارب  حبـص  ادرف  دش . ضیرم 

گنر زبس  بانج  نآ  تسد  فک  نم  يراـمیب  تسنیا  تفگ  هداد  ناـشن  بیبطب  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  درک . داـیز  رارـصا  یتقو  دادـن . ار 
ماجنا واب  تبسن  هک  يراکب  وا  مسق  ادخب  تفگ : اهنآب  تفر ، بیبط  دوب . نایامن  اجنآ  رد  شراثآ  هک  دوب  ندش  مومسم  هناشن  هک  دوب  هدش 

تفگ راـشب  نب  دّـمحم  نب  نسح  قودـص ص 149 - یلاما  اـضرلا - راـبخا  نویع  تفر . اـیند  زا  نآ  زا  سپ  تسا  رتدراو  امـش  زا  دـیاهداد 
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ماهدـید یلیخ  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ربمغیپ  تیب  لها  زا  نم  تفگ  تنـس  لها  دامتعا  دروم  ياهتیـصخش  زا  عیبر  هفیطق  لها  زا  يدرم 
: متفگ ماهتفاین . رفعج  نبا   193 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  یـسوم  نوچمه  تدابع  لضف و  رد  ار  یـسک  یلو 

نب یسوم  رب  دراو  ار  ام  درک و  عمج  دندوب  یکین  ریخب و  فورعم  هک  یناسک  زا  رفن  داتشه  کهاش  نب  يدنـس  تفگ : يدید .؟ ار  وا  اجک 
ءوس واب  تبسن  هک  دننکیم  لایخ  مدرم  میاهدرک .؟ ار  وا  یتیذا  رازآ و  ایآ  درم  نیاب  دینک  هاگن  تسرد  تفگ : امب  دومن . مالّسلا  هیلع  رفعج 
چیه تسا  هدوـسآ  بوـخ و  رایـسب  تحارتـسا  لـحم  شرف و  رظن  زا  تسوا  هاـگیاج  نیا  دـننزیم  فرح  یلیخ  هراـب  نیا  رد  هدـش ، يدـصق 

هظحالم دینیبب  کیدزن  زا  ار  ناشیا  دـیایب و  هک  مرظتنم  نونکا  درادـن  ناشیاب  تبـسن  يدـب  رظن  نینمؤملا  ریما  دوشیمن و  وا  رب  يریگتخس 
اـشامت ار  بانج  نآ  رظنم  امیـس و  هک  دوب  نیا  نامشـشوک  مامت  ام  تفگ : شیاسآ . رد  تهج  مامت  زا  تسا و  ملاـس  حیحـص و  دـینکیم 

تسا روط  نامه  تفرگ  اج  تعسو  یتحار و  شیاسآب و  عجار  هچنآ  دومرف  عقوم  نیا  رد  میدرگ  دنمهرهب  شیراوگرزب  لضف و  زا  مینک و 
يدنس مدید  تفگ : موریم . ایند  زا  دعب  دوشیم و  زبس  مندب  تسوپ  امرخ  هناد  هن  هلیسوب  دناهدرک  مومـسم  ارم  هک  میوگیم  امـشب  نم  یلو 

تنس لها  دامتعا  دروم  ياهدرمریپ  زا  نایرج  نیا  هدنیوگ  تفگ  نسح  امرخ . خاش  دننام  دیزرلیم  نانچ  فرح  نیا  ندینـش  زا  کهاش  نب 
نم تفگیم  دواد  نب  بوقعی  تفگ : ءالعلا  یبا  نب  میهاربا  اضرلا - رابخا  نویع  ادج . تسا  اهنآ  همه  دامتعا  دروم  الماک  وا  نخـس  هک  دوب 
نب ییحی   ) ریزو شیپ  نونکا  تفگ : متفر . وا  شیپ  نم  دنتفرگ  حبص  ادرف  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  یبش  نامه  رد  متـسه  هعیش 

مردپ و درکیم : بانج  نآب  باطخ  هداتسیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ربق  لباقم  مدینش  دیشرلا  نوراه  زا  تفگیم  مدوب - دلاخ )
نیا مسرتیم  اریز  منک ، ینادنز  مریگب و  ار  رفعج  نب  یـسوم  مروبجم  ماهتفرگ . هک  یمیمـصت  زا  مهاوخیم  رذع  هَّللا  لوسر  ای  تیادف  مردام 

ار عیبر  نب  لضف  حبص  ادرف  دریگب  ار  وا  ادرف  منکیم  نامگ  تفگ : دوش  هتخیر  یهورگ  نوخ  هک  دروآ  دوجوب  يزیرنوخ  فالتخا و  مدرم 
یناگدنز دننک . ینادنز  دنریگب و  ار  وا  داد  روتسد  دوب  زامن  لوغشم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ماقم  رد  رفعج  نب  یـسوم  داتـسرف 

زا عیبر  نب  لضف  نابرد  تفگ : حلاص  نب  هَّللا  دـبع  ج 1 ص 73 - اضرلا - رابخا  نویع   194 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
ار کـچوک  برد  تکرح  يادـص  بش  همین  مدوب  هدـیباوخ  نازینک  زا  یکی  اـب  باوختخر  رد  یبـش  تفگ : هک  درک  لـقن  عیبر  نب  لـضف 

یـسک دش ، دنلب  میدوب  هدیباوخ  نآ  رد  هک  یقاطا  رد  يادص  هک  تشذگن  يزیچ  دشاب . داب  زا  ادص  نیا  دیاش  تفگ  زینک  مدیـسرت  مدینش 
دیماان دوخ  ناج  زا  رگید  دنک . مالـس  هکنیا  نودب  دهاوخیم . ارت  ریما  نک  تکرح  تفگ  تسا . ریبک  رورـسم  مدـید  هاگان  درک  زاب  ار  رد 

ات مریگب  تلهم  مدرکن  تارج  مدوب  مه  بنج  تسین  رگید  يربخ  نتـشک  زج  دوش  دراو  مالـس  هزاـجا و  نودـب  ریبک  رورـسم  متفگ : مدـش 
دوخ ياهـسابل  مدرک و  تکرح  ياج  زا  ورب . نک  تکرح  لکوت و  ادخب  تفگ  دـید  ارم  ینادرگرـس  یتحاران و  یتقو  كزینک  منک . لسغ 

؟ يدیـسرت تفگ : مداتفا . نیمز  يور  داد  ارم  باوج  دوب  باوختخر  رد  وا  مدرک  مالـس  مدـش  نوراه  هناخ  دراو  ات  متفر  وا  اـب  مدیـشوپ  ار 
نک جراخ  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزب و  ورب  تفگ : هاگنآ  مدـمآ  دوخب  ات  درک  اهر  ارم  یتعاس  نینمؤملا  ریما  اـی  یلب  متفگ !

تـساوخ نادرگ  ریخم  ار  وا  نک  ایهم  وا  يراوس  يارب  بکرم  هس  هدب و  تعلخ  واب  سابل  تسد  جنپ  هدب و  واب  زین  ار  مهرد  رازه  یـس  نیا 
دازآ ار  رفعج  نب  یـسوم  یهدـیم  روتـسد  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : دورب . دوب  لیام  هک  اج  رهب  تفریذـپن  هک  یتروص  رد  دـشاب  ام  اـب  اـجنیا 

نینمؤملا ریما  اـی  متفگ : منک ؟ راـتفر  دوخ  دادرارق  فـالخ  رب  نم  یهاوـخیم  وـت  يرآ  تفگ : تبقاـع  مدیـسرپ  هبترم  هس  یلب  تفگ  منک ؟
ماهنیـس يور  درک  هلمح  نمب  مدوب  هدیدن  ار  شریظن  هک  لکیه  يوق  یهایـس  هک  مدوب  هدیباوخ  باوختخر  نیمه  رد  تفگ  دادرارق  مادـک 

داد و مهاوخ  هزیاج  واب  منکیم و  شدازآ  متفگ : ياهدرک !؟ ینادنز  ار  رفعج  نب  یـسوم  متـس  يور  زا  تفگ : تفرگ  ار  میولگ  تسـشن و 
ترـضح یناگدـنز  دوش . عطق  مسفن  دوب  کیدزن  درک  تکرح  ماهنیـس  يور  زا  هاگنآ  تسب  ناـمیپ  تفرگ و  دـهع  نم  زا  مشخبیم  تعلخ 

رد وا  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  مدش و  جراخ  نوراه  دزن  زا  تفگ : لضف   195 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
مدرک ضرع  ار  شروتسد  هدناسر  واب  ار  نینمؤملا  ریما  مالس  دش  مامت  شزامن  ات  مدرک  ربص  تسا  زامن  لوغـشم  هداتـسیا  مدید  دوب  نادنز 
ربمایپ تدـجب  مسق  هن ، مدرکـضرع  هدـب ، ماـجنا  دـناهداد  وتب  يرگید  روتـسد  رگا  دومرف : مدوب . هدرک  هداـمآ  شیارب  دوب  هدرک  رما  هچ  ره 
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نوراـه اداـبم  دـنادرگنرب  هک  مداد  مسق  ار  ادـخ  دـشاب  اـهنآ  رد  مدرم  قـح  یتـقو  مرادـن  اـهلوپ  اـهتعلخ و  نیاـب  یجاـیتحا  دوـمرف  مرکا .
منیبب وگب  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  مدرک . جراخ  نادنز  زا  متفرگ و  ار  شتسد  نکب  یهاوخیم  وت  راک  ره  دومرف  دوش و  نیگمشخ 

يارجا نمض  رد  مدروآ  ناتیارب  ار  تراشب  نیا  هک  مراد  امش  ندرگب  یقح  نم  داد  هدیقع  رییغت  وتب  تبسن  صخش  نیا  هک  يدرک  راک  هچ 
دناهدرک ینادنز  متـس  يور  زا  ارت  یـسوم  دومرف : مدـید  ار  مرکا  ربمغیپ  باوخ  رد  هبنـشراهچ  بش  دومرف : دـش . نم  تسدـب  امـش  يدازآ 

یلِإ ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  دعب  دومرف  رارکت  هبترم  هس  ماهدش  ینادنز  مولظم  هَّللا  لوسر  ای  يرآ  مدرکـضرع 
زا سپ  تعکر  ره  رد  ناوخب  زامن  تعکر  هدزاود  راطفا  ماگنه  ریگب  هزور  زین  ار  هعمج  هبنشجنپ و  زور  ریگب  هزور  حبص  ادرف  دومرف : ٍنیِح 
لک عماس  ای  توفلا  قباس  ای  : » ناوخب ار  اعد  نیا  ورب و  هدجسب  يدناوخ  ار  اهنآ  زا  تعکر  راهچ  یتقو  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  هدزاود  دمح 
هتیب لها  یلع  کلوسر و  كدبع و  دّمحم  یلع  یلصت  نا  مظعالا  میظعلا  کمساب  کلأسا  توملا  دعب  میمر  یه  ماظعلا و  ییحم  ای  توص 

ياجب صاصتخا  رد  يدرک . هظحالم  هک  دـش  نیمه  هجیتن  داد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هیف . » انا  اـمم  جرفلا  یل  لـجعت  نا  نیرهاـطلا و  نیبیطلا 
دوخ ردپ  زا  لضف  نب  هَّللا  دـبع  اضرلا - رابخا  نویع  يراوس . بکرم  جـنپ  سابل و  تسد  جـنپ  تسا و  مهرد  رازه  داتـشه  مهرد  رازه  یس 

: تفگ نمب  دـیناخرچیم  ار  نآ  هک  تشاد  تسد  رد  ریـشمش  دـش  دراو  مامت  مشخ  اب  يزور  مدوب ، دیـشرلا  نوراه  نابرد  نم  هک  درک  لقن 
196 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  رگا  مراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  هک  يدنواشیوخب  دـنگوس  لضف !
: تفگ اهیزاجح ، زا  کی  مادک  مدیـسرپ  يزاجح . نیمه  تفگ  ومع  رـسپ  مادک  متفگ : مرادـیمرب . ترکیپ  زا  رـس  يرواین  ار  میومع  رـسپ 

رگا مهدب  هچ  ار  ادخ  باوج  هک  مدش  كانمیب  یلیخ  مالّسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 
اپ تسد و  اهنزقالش و  زا  نارگهجنکش  نک  ربخ  تفگ : مروآیم . متفگ  واب  مداتفا  هک  نوراه  هجنکش  رکفب  زاب  مروایب  ار  وا  لاح  نیا  رد 
نآ رد  هک  مدش  ياهبارخ  دراو  مدش . راپسهر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  لزنم  بناجب  مدرک  هدامآ  ار  اهنآ  دنیایب ، اهدالج  نانکعطق و 

بجاح و وا  وش  لخاد  تفگ  هاوخب . هزاجا  تیالوم  زا  نم  يارب  متفگ : هناخ . رد  رب  زین  یهایس  مالغ  دوب ، امرخ  هخاش  بوچ و  زا  ياهناخ 
ترثک زا  هک  ار  بانج  نآ  ینیب  يور  یناشیپ و  یگدـمآرب  هتفرگ  یچیق  کـی  تسد  رد  یهایـس  مـالغ  مدـید  مدـش  دراو  درادـن  یناـبرد 

ایند تمعن  قرب و  قرز و  راک . هچ  نوراه  اب  ارم  دومرف : هتساوخ . ار  امش  دیشرلا  نوراه  متفگ : هدرک  مالس  دینیچیم  دوب  هدمآ  الاب  هدجس 
زا ناطلس  تعاطا  هک  مدوب  هدینشن  مرکا  ربمایپ  مدج  زا  يربخ  رد  رگا  تفگ : هدرک ، تکرح  ياج  زا  هلجع  اب  هدربن . وا  دای  زا  ارم  دراد  هک 

. دـنک تمحر  ار  وت  ادـخ  شاب  تخـس  هجنکـش  هدامآ  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع  مدـمآیمن . وت  هارمهب  نونکا  تسا  بجاو  هیقت  رظن 
عیبر نب  لضف  دنکب . دناوتیمن  يراک  چیه  نمب  تبسن  زورما  هَّللا  ءاش  نا  تسین . نم  هارمهب  تسا  ترخآ  ایند و  کلام  یسک  رگم  دومرف :

ناریح هدرم  هچب  نانز  نوچ  مدید  مدیسر  دیشر  شیپ  هک  نیمه  دیناخرچ . شیوخ  رس  رود  ار  دوخ  تسد  هبترم  هس  ماگنه  نیا  رد  تفگ :
زا نم  هک  یشاب  هتفگن  واب  تفگ : هن  متفگ  یشاب  هدرزآ  ار  وا  ادابم  تفگ  يرآ . متفگ : يدروآ . ار  میومع  رسپ  تفگ : تسا . نادرگرس  و 

رفعج نب  یـسوم  هک  نیمه  دوش  دراو  وگب  متـسنادیمن  مه  دوخ  هک  دوب  هدـمآ  دوجوب  یتحاران  کی  نم  يارب  متـسه  نیگمـشخ  وا  تسد 
يور ار  بانج  نآ  متمعن . ثراو  مردارب و  ومع و  رسپ  يدمآ  شوخ  تفگ  تفرگ  لغب  ار  وا  تسج و  اج  زا  نوراه  دش  دراو  مالّسلا  هیلع 

: دومرف موشیم . لئان  امـش  رادـیدب  رتمک  هک  تفگ : هدـناشن   197 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دوخ  يوناز 
ماما دوخ  تسد  اب  دنروایب  صوصخم  نادکشم  داد  روتسد  تسا . رادید  عنام  ایندب ، تاهقالع  تدش  اب  يراد  هک  يدایز  تنطلس  تردق و 
یلع دالوا  نایم  رد  هدرکن  جاودزا  ناناوج  دندوبن  رگا  دومرف  رفعج  نبا  یسوم  رز . هردب  ود  اب  دنروایب  تعلخ  درک  رما  دومن  نیگآرطع  ار 

: تفگیم تشگرب  تفرگ و  ار  دوخ  هار  دـعب  متفریذـپیمن  ار  لوپ  نیا  دوشن  عطق  اهنآ  لسن  ات  دـنراد  جاودزاـب  جاـیتحا  هک  بلاـط  یبا  نب 
مارتحا ردـق  نیا  يدیـشخب و  تعلخ  یتشاد  ار  وا  رفیک  میمـصت  نینمؤملا ! ریما  اـی  متفگ : دیـشرلا  نوراـهب  نم  َنیَِملاـْعلا .* ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

هک تسیاهبرح  مادـک  ره  تسد  رد  دـناهدرک  هرـصاحم  ار  ماهناخ  هک  مدـید  ار  یهورگ  يروایب ، ار  وا  یتفر  وت  یتقو  لضف ! تفگ  يدرک .
میهاوخن يراک  دنک  یکین  مارتحا و  واب  رگا  میربیم  ورف  ار  شاهناخ  درازایب  ار  ربمایپ  رسپ  رگا  دنتفگیم : دناهدرب  ورف  هناخ  ياههیاپ  ریز  رد 
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نب یلع  مدج  ياعد  دومرف : يدش ؟ صالخ  نوراه  ّرش  زا  هک  يدرک  هچ  اقآ  متفگ : هتفر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یپ  زا  نم  تشاد .
، درکیم هبلغ  راوسکباچ  نمشد  رب  زین  دادیم و  تسکش  ار  اهنآ  دوب  هک  یهاپس  ره  لباقم  دناوخیم  ار  اعد  نیا  یتقو  مدناوخ  ار  بلاط  یبا 
لوصا و کب  رواحا و  کب  لواحا و  کب  رواسا و  کب  مهللا  : » تسا نیا  دومرف : تسیچ ؟ اعد  مدرکـضرع : تسا . ـالب  عفر  يارب  اـعد  نیا 

کنا مهللا  میظعلا  یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  کیلا و ال  يرما  تضوف  کیلا و  یـسفن  تملـسا  ییحا  کب  توما و  کب  رـصتنا و  کـب 
اذا ینتیفـش و  تضرم  اذا  ینتموق و  ترثع  اذا  ینتددر و  تیوه  اذا  ینتینغأ و  ینتلوخ  اـم  فطلب  داـبعلا  نع  ینترتس و  ینتقزر و  ینتقلخ و 
لقن باحصا  زا  یکی  زا  دینش  تفگ  درک  لقن  دوخ  ردپ  زا  یلع  اضرلا - رابخا  نویع  ینتیـضرا .» دقف  ینع  ضرا  يدیـس  ای  ینتبجا  توعد 

مالّسلا هیلع  ماما  دشکب ، ار  وا  نوراه  هک  دیسرت  دش  هک  بش  درک  ینادنز  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دیـشرلا  نوراه  یتقو  درکیم ،
دناوخ زامن  تعکر  راهچ  198 و  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  داتـسیا  هلبقب  ور  دومن و  دیدجت  ار  دوخ  يوضو 

صلخم ای  ءام و  نیط و  لمر و  نیب  نم  رجـشلا  صلخم  ای  هدی ، نم  ینـصلخ  نوراه و  سبح  نم  ینجن  يدیـس  ای  : » دناوخ ار  اعد  نیا  دـعب 
نیب نم  حورلا  صلخم  ای  رجحلا و  دیدحلا و  نیب  نم  رانلا  صلخم  ای  محر و  ۀمیـشم و  نیب  نم  دلولا  صلخم  ای  مد و  ثرف و  نیب  نم  نبللا 

نوراه تقو  رـسب  باوخ  رد  هرهچ  هایـس  يدرم  رفعج  نب  یـسوم  ياعد  ندش  مامت  زا  سپ  نوراه .» يدی  نم  ینـصلخ  ءاعمالا  ءاشحالا و 
اب ار  تندرگ  هن  رگ  نک و  اهر  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نوراه  تفگ : داتسیا ، وا  رـس  يور  تشاد  هنهرب  يریـشمش  تسد  رد  دمآ 

تفر بجاـح  نک . دازآ  ار  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزب  ورب  تفگ : تساوخ  ار  دوخ  بجاـح  دیـسرت  وا  تبیه  زا  نوراـه  منزیم  ریـشمش  نیا 
. اـمن شدازآ  نک و  جراـخ  نادـنز  زا  ار  وا  دـهاوخیم  ار  رفعج  نب  یـسوم  هفیلخ  تفگ : تسیک ؟ تفگ  نابنادـنز  دـیبوک  ار  نادـنز  برد 
رد تفگیم : دوخ  اب  درک  تکرح  ياج  زا  تشحو  سرت و  اب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دهاوخیم . ارت  هفیلخ  یسوم ! دز : دایرف  نابنادنز 
رد دمآ  نوراه  شیپ  دوب . دیماان  یگدنز  زا  تخیریم  شمـشچ  ياههشوگ  زا  کشا  دـهاوخیمن  یتحاران  رـش و  يارب  زج  ارم  بش  لد  نیا 
هچ دیسرپ  یلب . دومرف : يدرک ؟ یئاعد  بش  همین  رد  ایآ  ادخب  مسق  ارت  تفگ : هداد  باوج  نوراه  درک  مالـس  دیزرلیم . شندب  هک  یلاح 

نوراه تسد  زا  ارم  ایادخ  متفگ : هدرک  دنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  هاگنآ  مدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  مدرک و  دیدجت  ار  میوضو  دومرف  اعد .
اهر ار  بانج  نآ  هک  داد  روتسد  بجاح  هب  دش  باجتسم  تیاعد  تفگ : نوراه  درک . لقن  شیارب  ار  اعد  مامت  شخب  تاجن  وا  یتحاران  و 

زومایب نمب  ار  اهاعد  نآ  تفگ  دعب  داد . رارق  شیوخ  میدن  درک و  مارتحا  رایسب  دومن و  دوخ  بسا  رب  راوس  ار  وا  تساوخ  تعلخ  هس  دنک 
ترـضح یناگدـنز  دزن  رد  سپ  نآ  زا  رفعج  نب  یـسوم  دوب . بجاح  اب  دربب و  لزنمب  ار  وا  ات  تشاذـگ  بجاح  رایتخا  رد  درک و  شیاهر 

مود هبترم  يارب  ات  تفریم  نوراه  شیپ  هبنشجنپ  ياهزور  هتفه  ره  تفای ، یتلزنم  برق و  نوراه   199 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
رابخا نویع  تشک . درک و  مومسم  ار  وا  يدنـس  دش  لیوحت  کهاش  نب  يدنـس  نادنزب  ات  درکن  شیاهر  رگید  درک . ینادنز  ار  بانج  نآ 
یهاگ تفریم . هدجسب  رهظ  ماگنه  ات  باتفآ  يدیفس  زا  زور  ره  لاس  هدزناپ  هدراهچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : ینابوث  اضرلا -
عیبرب يزور  دیدیم . هدجـس  لاح  رد  ار  رفعج  نب  یـسوم  دیدیم  الاب  نآ  زا  ار  نادـنز  نورد  هک  تفریم  یماب  تشپ  يور  نوراه  تاقوا  زا 
هدجس لاح  رد  تسا  رفعج  نب  یسوم  وا  تسین  هماج  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تسیچ .؟ هداتفا  نادنز  نایم  زور  ره  هک  ياهماج  نیا  تفگ :

نیا سپ  ارچ  تفگ : عیبر  تسا . مشاه  ینب  ياهبهار  زا  اعقاو  وا  تفگ : نوراه  دراذـگیم . هدجـسب  رـس  رهظ  اـت  باـتفآ  عولط  زا  زور  ره 
مردپ زا  تفگ : یلفون  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  یلع  اضرلا - رابخا  نویع  مرادـن . هراچ  هک  سوسفا  تفگ  نوراه  ياهتفرگ . تخـس  واب  ردـق 

عطق ار  شزامن  دوب  زامن  لوغـشم  ربمغیپ  رـس  يالاب  باـنج  نآ  تفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دیـشرلا  نوراـه  یتقو  هک  مدـینش 
ار شفارطا  زین  مدرم  منکیم . وتب  ار  نوراـه  يراـکافج  نیا  تیاکـش  هَّللا  لوـسر  اـی  تفگیم : تخیریم و  کـشا  دـندرب  روزب  ار  وا  دـندرک 

هنابـش درک . رازآ  ار  بانج  نآ  تفگ و  ازـسان  دندروآ  نوراه  لباقم  ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  نیمه  دندرکیم . هیرگ  دنلب  يادـص  اب  هتفرگ 
ار وا  ات  داد  يورـس  ناسح  لیوحت  درب و  هناخ  ود  نآ  زا  یکیب  هنایفخم  ار  رفعج  نب  یـسوم  دندرک  ایهم  دننک . هدامآ  هناخ  ود  داد  روتـسد 
هک یهورگ  اب  زور  ار  لـمحم  کـی  دـنک  دوب  هرـصب  رادـنامرف  هک  رفعج  یبا  نب  رفعج  نب  یـسیع  میلـست  دربب و  هرـصب  هب  یلمحم  هلیـسوب 
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هیورت زا  لبق  زور  کی  ناّسح  دنوشن . هدرک  رفعج  نب  یسومب  تبسن  هک  يراک  هجوتم  مدرم  ات  داتـسرف  هفوک  بناجب  دندوب  لمحم  هارمهب 
يروطب نشور  زور  رد  اراکشآ  داد  رفعج  یبا  نب  رفعج  نب  یسیع  لیوحت  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دش  هرصب  دراو  نابرق ) دیع  زا  لبق  زور  ود  )

نادنز ياهقاطا  زا  یکی  رد  ار  وا  یـسیع  دش . روهـشم  دـندیمهف و  همه   200 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هک 
، دومن شومارف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  هک  يروطب  درک  لوغـشم  ار  وا  نابرق  دیع  زور  مسارم  دومن ، لفق  ار  نآ  برد  داد و  ياج 
هک حلاص  یبا  نب  ضیف  تفگ : مردپ  دندروآیم . اذغ  هک  یعقوم  يرگید  تراهط و  عقوم  یکی  دندرکیم  زاب  ار  قاطا  برد  عقوم  ود  طقف 

نیا تفگ : تشاد  تبحم  یلیخ  زین  نمب  دوب  رفعج  نب  یسیع  هدنـسیون  یـشنم و  دوب  يراکدب  درم  دش و  ناملـسم  دعب  دوب  ینارـصن  اقباس 
هدینـش ار  تشز  لامعا  تسیاشان و  ياهراک  فلتخم  عاونا  هناخ  نیا  رد  ندش  ینادنز  مایا  رد  تسا  درم  نیا  نادـنز  رد  هک  نمادـکاپ  درم 
ياهمان هلیسوب  هعیبر  نب  سابع  نب  نوع  نب  بوقعی  نب  یلع  تفگ : مردپ  هدرکن . روطخ  اهراک  نینچ  شلدب  هک  مراد  نیقی  منادیم  نم  هک 

زا بوـقعی  نب  یلع  دوـب . هداد  واـب  یـسیع  بجاـح  دیـسا  نب  دـمحا  ار  هماـن  درک  ینیچنخـس  رفعج  یبا  نب  رفعج  نب  یـسیع  شیپ  نم  زا 
وا اب  دربیم  دوخ  هناخب  ار  دیـسا  نب  دمحا  درکیم  يراوخبارـش  دایز  نس  نیمه  اب  دوب  رتنسم  همه  زا  تفریم و  رامـشب  مشاه  ینب  ناگرزب 
وت هک  دوب  هتشون  همان  نآ  رد  دنکب . يراک  یسیع  شیپ  شیارب  وا  هکنیا  عمطب  دروآیم  ناوخهزاوآ  نانز  ناگدنزاون و  شیارب  تسـشنیم 

دنتـسه یناسک  ام  نایم  هکنیا  اب  یهدیم  نامرف  رطع  کشم و  شیارب  يرادیم و  مدقم  ام  رب  مارتحا  دورو و  هزاجا  رد  ار  نامیلـس  نب  دّمحم 
رهظ کیدزن  مرگ  زور  کی  تفگ : مردپ  تسا . وت  نادنز  رد  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  تماماب  دـقتعم  وا  دـنرتنسم  رتگرزب و  وا  زا  هک 

نونکا مه  دیاب  دیوگیم  دهاوخیم  هزاجا  تسا  ییحی  نب  بنعق  تفگ  مالغ  تسیک ؟ مدیـسرپ  دمآ  طایح  برد  يادـص  هک  مدوب  هدـیباوخ 
میارب ار  همان  ینیچنخـس و  نایرج  حلاص  یبا  نب  ضیف  لوق  زا  هدش  دراو  دوش  دراو  دیئوگب  تسا  یقافتا  اعطق  متفگ  دنک  تاقالم  ار  امش 

ترـضح یناگدنز  هتـسناوتن  نیچنخـس  اریز  دیـسرت  دهاوخ  هک  وگن  هَّللا  دبع  وبا  هب  هک  هتفگ  نمب  ضیف  هک  تفگ : نمـض  رد  دروآ  ربخ 
يرثا وا  همان  نیا  متفگ  رادنامرفب  نم  نوچ  دربب  شیپ  زا  يراک  رفعج  نب  یـسیع  رادنامرف  شیپ   201 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

شیومع رسپ  دوشیم  تحاران  هک  یهدب  ربخ  واب  ادابم  هن  تفگ : تسا  غورد  دروخب  مسق  مروایب  ار  هَّللا  دبع  وبا  نم  هک  تشاذگ  امـش  رد 
ایآ يرادن  سک  چیهب  تبـسن  ینکیم  تولخ  يراد و  فطل  وا  اب  هک  ردقنآ  ینادیم  تدوخ  ریما ! متفگ : هتـشون . ار  همان  نیا  دسح  يور  زا 
نآ نتفریذپ  هب  راداو  ارت  دوب  لیام  تشادیم  مدرم  فالخ  رب  یبهذم  رگا  متفگ  زگره  تفگ : هدرک . یئوگدب  امش  شیپ  یـسک  زا  نونکات 

هتفگ باوج  رد  متساوخ  هزاجا  متفر  ضیف  شیپ  بنعق  اب  مدش و  راوس  يروف  تفگ : مردپ  مسانـشیم . ار  وا  بوخ  نم  يرآ  دادباوج  دنک .
امتح دیاب  مداد  ماغیپ  دوب . يراوخبارش  لوغشم  وا  دیئآ . نم  شیپ  هکنیا  زا  تسا  رتالاب  امش  ماقم  هک  متسه  یلاح  رد  نم  موش  تیادف  دوب :

وتب نم  رگم  تفگ : هدرک  بنعقب  يور  مدرک  لقن  شیارب  مدوب  هدینش  هچنآ  دمآ  نوریب  یلگ  راولـش  ینهریپ و  ریز  اب  شدوخ  منیبب  ار  امش 
. تسین تحاران  ياهرذ  همان  نیا  زا  ریما  هک  شابن  تحاراـن  تفگ : سپـس  دوشیم  تحاراـن  هک  یئوگن  هَّللا  دـبع  وبا  هب  يزیچ  متفگن  ـالبق 

ینادنز هبترم  ود  زاب  دندرک  شدازآ  دعب  دوب  ینادنز  دندرب  دادغب  هب  یناهنپ  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  تشذگن  رتشیب  زور  دنچ 
داتسرف و دوب  هدش  هدز  امرخ  رد  هک  یمس  شیارب  دیـشرلا  نوراه  تفرگ ، تخـس  وا  رب  يدنـس  دیدرگ  کهاش  نب  يدنـسب  لیوحت  دش و 
: اضرلا رابخا  نویع  تفر . ایند  زا  مس  نیمه  هلیسوب  دهدب ، مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دروخب  ار  نآ  دراد  ناکما  روط  رهب  هک  داد  روتسد 
هک دینشیم  دش و  تحاران  ریگلد و  تفاییم  راشتنا  هتـسویپ  هک  رفعج  نب  یـسوم  ماقم  لضف و  زا  دیـشرلا  نوراه  یتقو  تفگ : دقاو  نب  رمع 

بانج نآ  نتشک  رکف  رد  دش . كانمیب  شیوخ  تنطلس  زا  دیسرت و  دوخ  رب  دنـسریم  شتمدخ  زور  بش و  رد  یناهنپ  دننادیم و  ماما  ار  وا 
ار نآ  درک و  هدولآ  مسب  یخن  تشاذگ  امرخ  هناد  تسیب  نآ  رد  تشادرب و  یفرظ  دعب  دروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  تساوخ و  یئامرخ  دـش 

مومسم  202 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  خن  بترم  تفرگ  ار  اهامرخ  زا  هناد  کی  دومن  در  نزوس  خاروس  زا 
ار امرخ  فرظ  نیا  تفگ : هداد  یمداخب  تشاذگ  اهامرخ  هیقب  نیب  رد  ار  امرخ  نآ  دعب  دش  مومسم  امرخ  درک  نیقی  ات  درکیم  در  نآ  زا  ار 

تحاران دـیاهدرکن  لیم  امـش  هکنیا  زا  هدروخ  هزات  يامرخ  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  یئوگیم  واب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  يارب  يربیم 
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زا يزیچ  راذگن  درک  دزـشوگ  مالغب  ماهدرک . باختنا  ار  اهنیا  مدوخ  دینک  لیم  ار  اهامرخ  نیا  مامت  هک  دوخ  قحب  ار  امـش  هداد  مسق  هدـش 
مالغ روایب  لالخ  بوچ  هکت  کی  دومرف : ماما  داد  ماـجنا  ار  شیوخ  تیرومأـم  دروآ و  ار  اـمرخ  مداـخ  دروخن . هک  دـنامب  یقاـب  اـهامرخ 

تـسود ار  وا  یلیخ  هک  تشاد  ياهدام  گس  دیـشرلا  نوراه  دـش . ندروخ  لوغـشم  رفعج  نب  یـسوم  داتـسیا  ماـما  لـباقم  دروآ و  لـالخ 
نب یسوم  لباقم  ات  دمآ  دوب  هدش  جراخ  هدنک  ار  دوخ  دوب  نیگآرهاوج  هک  الط  ياهریجنز  اب  دوب  هدش  هتسب  هک  یلحم  زا  گس  تشادیم 

دیشکن لوط  يزیچ  دروخ  ار  امرخ  گس  تخادنا  گس  شیپ  تشادرب و  ار  مومـسم  يامرخ  نامه  لالخ  هلیـسوب  ماما  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
شیپ ار  فرظ  مالغ  دروخ . ار  اهامرخ  هیقب  ماما  دش  هعطق  هعطق  شیاهتـشوگ  مک  مک  دش  دنلب  شوعوع  يادص  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  هک 
يدـب زیچ  نم  تفگ : مالغ  دوب ؟ روطچ  شلاـح  تفگ  نینمؤملا . ریما  اـی  یلب  تفگ : دروخ  ار  اـهامرخ  ماـمت  دیـسرپ  نوراـه  درب . نوراـه 
يالاب شدوخ  دمآ  دوجوب  گرزب  یتبیـصم  شیارب  دمآشیپ  نیا  زا  دش و  تحاران  رایـسب  دینـش  ار  گس  ندش  هتـشک  نایرج  دعب  مدیدن .

هچ امرخ  وگب  تسار  ای  تفگ  دیایب  تخت  تسوپ  ریشمش و  اب  دالج  داد  روتـسد  تساوخ  ار  مالغ  هتخیر  شیاهتـشوگ  دید  دمآ  گس  رس 
نم زا  مداتـسیا  اج  نامه  مدـناسر  ار  امـش  مالـس  رفعج و  نب  یـسوم  يارب  مدرب  ار  امرخ  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : مشکیم . ارت  اـی  دـش ،

وا يارب  لالخ  هلیـسوب  ار  امرخ  هناد  کی  دمآ  گس  نآ  ات  دروخیم  تشادیمرب و  لالخ  هلیـسوب  یکی  یکی  مداد  لالخ  واب  تساوخ  لالخ 
ماما ترـضح  یناگدنز  داتفا . قافتا  دینکیم  هدهاشم  هچنآ  دـعب  دروخ  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  ار  امرخ  هیقب  دروخ  ار  امرخ  گس  تخادـنا 

مس میداتسرف  شیارب  ار  امرخ  نیرتهب  رفعج  نب  یسوم  نداد  رهز  زا  میدرکن  ياهدیاف  تفگ : نوراه   203 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم 
تساوخ ار  بیـسم  مالّـسلا  هیلع  ماما  نایرج  نیا  زا  دعب  دیـشیدنا . ياهراچ  وا  هراب  رد  ناوتیمن  تشک  مه  ار  ام  گس  میدرب  نیب  زا  ار  دوخ 

یّلـص ربمغیپ  مدج  هنیدم  نامه  متـسه  هنیدم  مزاع  بشما  نم  بیـسم ! دومرف : واب  دوب  اقآ  نآ  نابهگن  بیـسم  دوب  شتافو  زا  لبق  زور  هس 
مهد و رارق  دوخ  یصو  نیـشناج و  ار  وا  مدنبب و  دهع  یلع  مرـسپ  اب  نم  هتـشاذگ  رارق  نم  اب  مردپ  هچنآ  مزال و  تیـصو  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا 

اهبرد تشپ  نانابهگن  هکنیا  اب  منک  زاـب  ار  اـهرد  لـفق  نم  دـیئامرفیم  روطچ  مدرکـضرع : تفگ : بیـسم  مهدـب  واـب  ار  مزـال  تاروتـسد 
. ینزیم ار  یفرح  نینچ  ارچ  سپ  دومرف : نم . ياقآ  هن  مدرکضرع  تسا . فیعض  ام  ادخ و  هراب  رد  وت  نیقی  بیسم  دومرف : دنهدیم  کیشک 

یمظعا مسا  نامه  اب  ار  ادخ  نم  دومرف : هاگنآ  رادب . مدق  تباث  ار  وا  ایادخ  دومرف : درادب  تباث  نامیا  هار  رد  ارم  هاوخب  ادـخ  زا  اقآ  متفگ :
ار یلع  مدنزرف  رادید  هلیسو  دنوادخ  ات  مناوخیم  تشاذگ  نامیلـس  لباقم  رد  ندز  مهب  مشچ  زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  دناوخ و  فصاع  هک 
اج نامه  تسین  دوخ  زامن  لحم  رد  مدش  هجوتم  هاگان  مدینش  ار  بانج  نآ  ندناوخ  اعد  يادص  تفگ : بیسم  دنک  مهارف  میارب  هنیدم  رد 
رـس دومرف : مداتفا . هدجـسب  ماما  تفرعم  تمعن  هنارکـشب  نم  تسب  شیوخ  ياپب  ار  اـهنهآ  دوخ  تسد  اـب  تشگرب و  هبترم  ود  اـت  مداتـسیا 

زا دعب  ماما  وت و  يالوم  یلع  مرـسپ  نکن  هیرگ  دومرف : دـش  يراج  مکـشا  تفر  مهاوخ  ایند  زا  نم  رگید  زور  هس  هک  نادـب  بیـسم ، رادرب 
زور بش  رد  تفگ : بیسم  هَّلل . دمحلا  متفگ : دش  یهاوخن  هارمگ  یشاب  هتشاد  وا  نمادب  تسد  هک  یتقو  ات  وا  نمادب  نزب  گنچ  تسا  نم 

يدید مدیـشون  متـساوخ و  بآ  وت  زا  یتقو  موریم  ایند  زا  نم  ادرف  مداد  حیـضوت  تیارب  هک  يروط  نامه  دومرف : تساوخ  ارم  میالوم  موس 
ایند زا  نم  هک  هدب  عالطا  رگمتـس  نیاب  موشیم  گنرب  گنر  هتـسویپ  دوشیم و  زبس  خرـس و  درز و  مگنر  دمآ و  الاب  ممکـش  مدرک و  مرو 

204 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  متوف . زا  دعب  ات  یهد  عالطا  یسکب  ادابم  يدید  ار  اهنایرج  نیا  یتقو  ماهتفر 
دیلپ كاپان  درم  نیا  دومرف  تساوخ  ارم  دـعب  دـیماشآ  تساوخ و  بآ  هکنیا  اـت  مدوب  باـنج  نآ  بظاوم  هتـسویپ  تفگ : ریهز  نب  بیـسم 

شیرق ناتـسربقب  ارم  یتقو  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  نینچ  زگره  دـنکیم  نفد  دـهدیم و  لسغ  ارم  وا  دـنکیم  لاـیخ  کـهاش  نب  يدـنس 
ام همه  ربق  كاخ  تبرت و  دیرادرب  كربت  يارب  نم  ربق  تبرت  زا  ادابم  دینکن  زاب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  ار  مربق  دیراذگب و  دحل  رد  دیدرب 

دعب هداد . رارق  ام  ناتسود  نایعیش و  يارب  افش  دنوادخ  ار  وا  تبرت  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مدج  تبرت  رگم  تسا  مارح  يراک  نینچ  يارب 
نب یلع  میـالوم  نم  یتقو  دوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  راـنک  تسا  رفعج  نب  یـسومب  تهابـش  رتشیب  مدـید  ار  یـصخش  نم 

متفگن رگم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  یتسیک . منزب  ادص  متـساوخ  دوب  ياهچب  رـسپ  زونه  مدوب  هدید  ار  اضرلا  یـسوم 
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يدنس مداد  عالطا  دیشرلا  نوراهب  نم  دش  دیدپان  مرظن  زا  صخـش  نآ  تفر و  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرک  ربص  هرخالاب  یئوگن  يزیچ 
نامگ دیـسریمن  واب  ناشتـسد  یلو  دنهدیم  لسغ  ار  رفعج  نب  یـسوم  دـندرک  لایخ  اهنآ  مدـید  دوخ  مشچ  اب  مسق  ادـخب  دـمآ  کهاش  نب 
مدید ار  صخـش  نامه  دوبن  هتخاس  اهنآ  زا  يراک  چیه  هک  مدـیدیم  مشچ  اب  نم  دـننکیم  نفک  دـننزیم و  روفاک  ردـس و  اهنآ  دـندرکیم 

صخـش نامه  دش  غراف  هکنیا  زا  سپ  دنتخانـشیمن . ار  وا  اهنآ  دیامنیم  کمک  اهنآب  هک  دـنکیم  دومناو  نانچ  ارهاظ  دـنکیم  نفک  لسغ و 
راک بیـسم  مردپ ، زا  دعب  میادخ  تجح  متـسه و  وت  يالوم  ماما و  نم  هک  یـشاب  هتـشادن  کش  نیا  رد  ینکیم  کش  هچ  رد  تفگ  نمب 

ار ماما  هزانج  تخانـش . ار  اـهنآ  فسوی  دنتخانـشن  ار  وا  یلو  دـندمآ  فسوی  شیپ  اـهردارب  هک  تسوا  ناردارب  ربمغیپ و  فسوی  هیبش  نم 
شیارب هربقم  دـندومن و  دـنلب  ار  ربق  دـعب  دـندرکن  دوب  هدومرف  هک  يرادـقم  زا  رتدـنلب  ار  شربق  دـندرک  نفد  شیرق  ناتـسربق  رد  دـندرب و 

تبسن يدب  میمـصت  هک  مدیـسرت  تساوخ  ارم  مدوب  دادغب  رد  هک  یبش  همین  تفگ : دقاو  نب  رمع  ج 1 ص 117 - نیدلا - لامک  دنتخاس .
اَّنِإ َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  متفگ : هدرک .  205 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ماهداوناخب  ار  مزال  ياهتیـصو  دشاب ، هتـشاد  نمب 

. يرآ متفگ  يدش ؟ تحاران  مدـناسرت  ارت  صفح ! وبا  تفگ  داتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه  متفر  وا  بناجب  هدـش  راوس  دـعب  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ 
وت یپ  زا  هچ  يارب  ینادـیم  تفگ  هاگنآ  درک  لوبق  دـننارگن و  اـهنآ  دـهدب  ربخ  ملزنمب  تسرفب  ار  رفن  کـی  سپ  متفگ  تسا . ریخ  تفگ :

. شیپ اهتدم  زا  دوب  یتسود  هقباس  بانج  نآ  نم و  نیب  مسق  ادخب  يرآ  متفگ : یسانشیم ؟ ار  رفعج  نب  یـسوم  تفگ  هن . متفگ  مداتـسرف ؟
هتفر ایند  زا  بانج  نآ  مدیمهف  مدرب ، مان  ار  رفن  دنچ  دـنمدرم  دامتعا  دروم  هک  یـصاخشا  زا  دنـسانشیم  ار  وا  یناسک  هچ  دادـغب  رد  تفگ :
اهنآ دنسانشب  ار  رفعج  نب  یسوم  هک  ار  یناسک  دیسانشیم  دیسرپ  ناشیا  زا  زاب  دندروآ ، نم  لثم  ار  همه  داتسرف  صاخـشا  نآ  یپ  زا  تسا .
هیلع رفعج  نب  یـسوم  هک  یناسک  زا  میدـش  عمج  هناخ  رد  رفن  دـنچ  هاجنپ و  دودـح  رد  درک  راـضحا  ار  همه  دـندرب  ار  یـصاخشا  ماـن  زین 

اهمـسا و تشاد  يراموط  دـمآ  شاهدنـسیون  یـشنم و  میدـناوخ ، زامن  ام  تفر  وا  هاگنآ  دنتـشاد . تبحاصم  وا  اب  دنتخانـشیم و  ار  مالّـسلا 
تفگ هدز  نم  هناشب  تسد  اب  دمآ  يدنـس  تفر ، يدنـس  شیپ  دـعب  تشون  ار  ام  هرهچ  گنر  لغـش و  لزنم و  سردآ  لیبق  زا  تاصخـشم 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  يور  زا  هچراـپ  تفگ : نمب  میدـش  قاـطا  لـخاد  دـندرک  تکرح  زین  هیقب  مدرک  تکرح  ياـج  زا  نم  نک  تکرح 
هاگن تفگ  هدومن  نیرضاحب  يور  يدنس  هاگنآ  مدرک . رکذ  دوخ  اب  عاجرتسا  هملک  هدرک  هیرگ  تسا  هدرم  مدید  مدرک  زاب  رادرب  مالّـسلا 

. يرآ متفگ : تسا ؟ مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  صخـش  نیا  هک  دیراد  لوبق  همه  تفگ  دـندرک  هاگن  هدـش  کیدزن  یکی  یکی  دـینک 
رثا ندـب  يور  دـینیبب  تفگ  درک  لمع  وا  روتـسدب  مالغ  نک  نایرع  ار  شندـب  هیقب  زادـنایب  وا  تروع  يور  ياهچراپ  مالغ ! تفگ : هاـگنآ 

میاـمن نفد  منک و  نفک  نم  دـیهدب  لـسغ  ار  وا  اـت  دیـشاب  اـج  نیمه  تفگ  تسا . هدرم  مینیبیمن ، يزیچ  هن  میتفگ : تسه ؟ یتیذا  رازآ و 
. میتشگرب درک ، نفد  ار  وا  دناوخ  زامن  وا  رب  کهاش  نب  يدنس  دنداد  تکرح  ار  شندب  دیدرگ و  نفک  دش  هداد  لسغ  ات  میدوب  اج  نامه 

رفعج نب  یـسوم  راکب  دراو  رتهب  نم  زا  سک  چـیه   206 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تفگیم : دقاو  نب  رمع 
لقن هنیدم  لها  ياهدرمریپ  زا  یهورگ  اضرلا - رابخا  نویع  مدرک . نفد  ار  وا  نم  هکنیا  اب  تسا  هدنز  هک  دندش  دقتعم  یـضعب  روطچ  دوبن 

کهاش نب  يدنـس  هک  یمـس  هلیـسوب  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تشذـگ  هک  نوراه  تنطلـس  زا  لاس  هدزناپ  دـندرک 
ناوضر تمحر و  يوسب  دوب  یگرزب  هردس  تخرد  اجنآ  رد  هک  داد  واب  هفوک  رد  بیسم  هناخب  فورعم  نادنز  رد  دیشرلا  نوراه  روتسدب 
دادـغب یبرغ  تمـسق  رد  شرهطم  دـقرم  تشاد  لاس  راهچ  هاجنپ و  تقو  نآ  رد  يرجه  لاـس 183  بجر  مجنپ  هعمج  زور  رد  تفر  ادـخ 

درک لقن  دوخ  ردپ  زا  یفریص  هَّللا  دبع  نب  نسح  اضرلا : رابخا  نویع  تسا . شیرق  ناتسربقب  روهـشم  ناتـسربق  رد  نیت  بابب  فورعم  لحم 
ماما اذه  هیلع  يدون  و   » دنتشادرب یتوبات  هلیسوب  ار  وا  تشذگرد ، کهاش  نب  يدنـس  نادنز  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  تفگ : هک 

هطرش و عامتجا  لحمب  دندروآ  ار  وا  فیرش  ندب  یتقو  دیسانشب . ار  وا  تسا  نایـضفار  ياوشیپ  نیا  دزیم : دایرف  رفن  کی  هوفرعاف » ۀضفارلا 
. دیایب ار  رفعج  نب  یسوم  ثیبخ  دنزرف  ثیبخ  دنیبب  تسا  لیام  هک  ره  دندز  دایرف  دنتساخ و  ياپب  رفن  راهچ  تلود ، دامتعا  دروم  نیرومأم 
؟ تسا ربخ  هچ  تفگ  دوخ  نامالغ  نادـنزرفب و  دینـش  یئادـص  رـس و  دـش  جراخ  دوب  طش  راـنک  هک  دوخ  رـصق  زا  رفعج  یبا  نب  ناـمیلس 
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دنروایب برغ  فرط  زا  منکیم  لایخ  تفگ  دننکیم  یفرعم  ار  وا  هتـشاذگ  توبات  رد  ار  رفعج  نب  یـسوم  ندـب  کهاش  نب  يدنـس  دـنتفگ :
. دینک هراپ  ار  ناشهاپس  مئالع  دینزب و  ار  اهنآ  دندش  عنام  رگا  دیریگب  اهنآ  زا  ار  هزانج  دیورب و  شیپ  نامالغ  اب  دندش  امـش  کیدزن  یتقو 

دندرک هراپ  دوب  سابع  ینب  راعـش  هک  هایـس  ياهتمالع  دندز و  ار  اهنآ  دنتفرگ و  ار  هزانج  هدمآ  نوریب  رـصق  زا  دندیـسر  اجنآب  هک  نیمه 
ترـضح یناگدنز  دنزرف  كاپ  رکیپ  دنیبب  تسا  لیام  سک  ره  دزیم  ادص  رفن  کی  دنتـشاذگ  هار  راهچ  رـس  رب  ار  رفعج  نب  یـسوم  هزانج 

طونح هداد  لسغ  ار  شندـب  دـندش  عمج  مدرم  دـیایب ، ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  كاپ   207 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
ياپ اب  دوب  شقن  نآ  رب  نآرق  مامت  دندوب  هتفاب  شیارب  رانید  دصناپ  رازه و  ودب  هک  دوب  ینمی  درب  زا  هک  ینفک  رد  ار  وا  دـندرک  یئاهبنارگ 

ار نایرج  درک و  نفد  ار  شفیرش  ندب  اجنآ  رد  تفر  شیرق  ناتسربق  ات  بانج  نآ  هزانج  یپ  زا  كاچ  نابیرگ  اب  نارادازع  تروصب  هنهرب 
ادخب دهدب  وتب  ریخ  يازج  ادخ  يدرک  محر  هلص  ناج  ومع  هک  تشون  رفعج  یبا  نب  نامیلسب  ياهمان  نوراه  تشون . دیشرلا  نوراه  يارب 

دص و لاس  رد  دیـشرلا  نوراه  تفگ : صفح  نب  نامیلـس  اضرلا : رابخا  نویع  هدوبن . ام  روتـسدب  هدرک  کهاش  نب  يدنـس  هک  يراک  مسق 
تفه لهچ و  نس  رد  تفر  ایند  زا  هدـنام  بجر  رخآب  بش  جـنپ  لاس 183  رد  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هن 179  داتفه و 

ود ردام  هک  هدـیمح  مانب  يزینک  شردام  دوب . شتماما  تدـم  هام  دـنچ  لاس و  جـنپ  یـس و  دـش و  نفد  دادـغب  رد  شیرق  رباقم  رد  یگلاس 
اضرلا یسوم  نب  یلع  شدنزرف  تماماب  حیرـصت  دندوب  قداص  ترـضح  نادنزرف  دّمحم  قاحـسا و  رفعج  نب  یـسوم  ناردارب  رگید  دنزرف 

هفیلخ يدـهم  نیرومأم  زا  یهورگ  اـب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : یلاـبز  دـلاخ  وبا  دانـسالا : برق  دومن . مالّـسلا  هیلع 
مرخب یئاهزیچ  شیارب  داد  روتـسد  نمب  ماما  دنروایب . ار  رفعج  نب  یـسوم  ات  دوب  هداتـسرف  يدـهم  ار  نیرومأم  نآ  دـش  هلابز  دراو  یـسابع 

واب ینانیمطا  رگمتـس  نیا  شیپ  دـنربیم  ار  امـش  موش  تیادـف  مدرکـضرع : یتسه ؟ هدرـسفا  ارچ  دومرف : منیگمغ  دـید  هدرک  نمب  یهاـگن 
هَّللا ءاش  نا  شاب  نم  رظتنم  هداج  رانک  لیم  ولج  زور  نالف  هام و  نالف  لاس و  نالف  رد  دناسر  دهاوخن  نمب  ینایز  دـلاخ ! وبا  دومرف : تسین 
لیم رانک  متفر  دوز  حبص  دیسر  هدعو  زور  هرخالاب  ات  متشاد  ار  اهزور  باسح  مدرمشیم و  ار  اههام  هتـسویپ  تفگ : دلاخ  وبا  دمآ . مهاوخ 
بـش کیدزن  مدید  دمآ  يدب  رکف  ملد  رد  مدش و  كوکـشم  دماین  سک  چـیه  باتفآ  بورغ  کیدزن  ات  مدیـشک  راظتنا  ار  زور  نآ  مامت 

، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  یسوم  ترضح  مدید  دندیـسر  ات  مدیـشک  راظتنا  دش  رادومن  یهایـس  کی  هاگان  تسا ،
: دومرف موش . تیادف  امش  تمدخ  مدرکضرع : یئاجک ؟ دلاخ  ابا  دومرف  رتش  راطق  ولج  تسا  يرطاق  راوس  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا   208 ص :

رورـسم ماما  ندش  دازآ  زا  دش ، دمآ  شیپ  نیا  مسق  ادـخب  مدرکـضرع : ینک . کش  وت  هک  تسا  دـنمقالع  ادـخب  ناطیـش  ینک  کش  ادابم 
هک تفر  مهاوخ  اهنآ  يوسب  رگید  هبترم  کی  دـلاخ  اـبا  دومرف : داد  تاـجن  رگمتـس  نیا  تسد  زا  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  دـمح  متفگ : مدـش 
رد تشون  نم  يارب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبا  تفگ : یئاس  دـیوس  نب  یلع  دانـسالا : برق  مرادـن . یـصالخ  رگید 
هن متحاران و  دمآ  شیپ  نیا  زا  هن  هدنیآ  ياهبـش  نیمه  رد  تسا  نم  دوخ  گرم  مهدیم  ربخ  وتب  هک  يزیچ  لوا  هک  دومن  رکذ  نینچ  نمض 

مکحم زیواتـسدب  دّمحم و  لآ  نید  زیواتـسدب  نزب  گنچ  مکوکـشم  ادخ  یمتح  ردق  اضق و  زا  ددنویپ  عوقوب  دیاب  هچنآ  رد  هن  نامیـشپ و 
نمحرلا دـبع  نب  سنوی  ص 20 - یـسوط - خیـش  تبیغ  هدـم . تسد  زا  دـناهتفگ - هچنآب  اـضر  تملاـسم و  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهماما 

نب يدنس  فرط  زا  رفن  کی  دننک  نفد  دنتساوخ  هک  نیمه  دوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هزانج  رس  رب  یساور  یلع  نب  نیـسح  تفگ :
ات ندرک  نفد  زا  لبق  دـیرادرب  هزانج  يور  زا  شوپور  تفگ  تشاد  روضح  اجنآ  رد  وا  هک  دـمآ  يدنـس  نواعم  اـضملا  وبا  شیپ  کـهاش 
ار بانج  نآ  الماک  نم  هک  يروطب  دندوشگ  ار  رفعج  نب  یسوم  الوم  تروص  هدشن . يراک  واب  تبسن  تسا و  ملاس  حیحص و  دننیبب  مدرم 

نیسح دنزرف  بحاص  زینک  تفگ : ینیطقی  یسوط : خیـش  تبیغ  هیلع .) هَّللا  یلـص   ) دندرک ربق  لخاد  دندناشوپ و  زاب  دعب  متخانـش  مدید و 
دوخ مالغ  دیعـس  زا  دوب ، هتفر  ادـخ  هناخ  ترایزب  هبترم  دـنچ  تسیب و  دوب و  لضاف  نماد و  كاـپ  ینز  هک  میحر  ماـنب  نیطقی  نب  یلع  نب 

ماـگنه تفگ : دیعـس  درکیم  دـمآ  تفر و  مزاوـل  هیهت  يارب  دوـب و  نادـنز  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  راکتمدـخ  وا  هـک  درک  لـقن 
تبیغ تفر ..  ایند  زا  ات  دمآیم  لاحب  زاب  دادیم  تسد  واب  فعـض  یهاگ  دشیم  لاحب  لاح  مدرم  ریاس  دننام  رفعج  نب  یـسوم  تشذـگرد 
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209 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دیـشرلا  نوراه  یتقو  تفگ : یبلهم  ثایغ  نب  دّمحم  ص 21 - یسوط - خیش 
ییحی دش و  ریحتم  نوراه  دیدرگ ، دوهشم  يدایز  لئالد  اههزجعم و  نادنز  رد  بانج  نآ  زا  درک  ینادنز  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

ياهراـچ یناوـتیمن  میاهدـش ، درم  نیا  بیجع  ياـهراک  راـتفرگ  اـم  روـطچ  ینیبیمن  یلع ! وـبا  تفگ : واـب  تساوـخ ، ار  یکمرب  دـلاخ  نب 
هلص نمض  رد  ینک  شدازآ  يراذگ و  تنم  وا  رب  منادیم  حالص  نم  تفگ : دلاخ  نب  ییحی  ینک .! هدوسآ  درم  نیا  مغ  زا  ار  ام  یـشیدنایب 

تشادیم تسود  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ییحی  هدرک . نیبدب  امب  تبـسن  ار  ام  نادنمتدارا  ناتـسود و  لد  نوچ  ياهدرک  زین  محر 
ماهدروخ مسق  نم  دیوگیم  تیومع  رسپ  وگب  ناسرب  واب  ارم  مالس  نک و  زاب  ار  ریجنز  لغ و  وا و  شیپ  ورب  سپ  تفگ : تسنادیمن . نوراه 

، دروآیمن دوجوب  يراع  گنن و  تیارب  ینکب  يرارقا  نینچ  رگا  منکن  تدازآ  یئامنن  وفع  بلط  نم  زا  ینکن و  دوخ  دـب  راکب  رارقا  ات  هک 
تـسا مرارـسا  بحاـص  نم و  ریزو  نیما و  دـلاخ  نب  ییحی  نیا  دـش . دـهاوخن  مک  تماـقم  زا  یئاـمن  شـشخب  تساوـخرد  رگا  نـینچمه 

: تفگ دلاخ  نب  ییحی  رسپ  یسوم  تفگ : ثایغ  نب  دّمحم  شاب . هدوسآ  ورب  دعب  هاوخب  وا  زا  دروآ  نوریب  مسق  هدهع  زا  ارم  هک  ياهزادناب 
مرمع زا  رگید  هتفه  کی  طقف  تفر  مهاوخ  ایند  زا  يدوزب  نم  یلع ! وبا  تفگ : مردپب  نوراه  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک 

بناجب رگمتـس  نیا  یتقو  شاب  رظتنم  دیناوخب  زامن  مندـب  رب  اهنت  مناتـسود  وت و  ایب  رهظ  عقوم  هعمج  زور  راد  ناهنپ  ارم  گرم  هدـنام  یقاب 
هراتس ترسپ و  وت و  هراتس  رد  نم  درب  یهاوخن  هرهب  وا  دوجو  زا  زین  وت  دنیبن  ارت  تشگرب  قارعب  و  ناتسهق ) یحاون  زا  تسا  يرهـش )  ) هقر

وت شیپ  هعمج  زور  نم  هداتـسرف  کیپ و  دـیوگیم : رفعج  نب  یـسوم  وگب  نوراـهب  دیـسرتب . وا  زا  تشک  دـهاوخ  ار  امـش  ماهدرک  هاـگن  وا 
رگمتـس دش  دهاوخ  مولعم  میتفرگ  رارق  مه  لباقم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  تمایق  يادرف  ینکب  دیاب  هچ  تفگ  دهاوخ  وتب  دمآ ، دهاوخ 

دمآ نوریب  ییحی   210 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  مالـسلا . و  تسا - رفن  ود  اـم  زا  کیمادـک  زواـجتم  و 
دنکن توبن  ياعدا  رگید  زور  دـنچ  ات  رگا  تفگ : نوراه  داد . حرـش  ار  ناـیرج  دـمآ  نوراـه  شیپ  دوب  هدـش  خرـس  هیرگ  زا  شیاهمـشچ 

نب یسوم  ندب  دوب  هتفر  نئادم  فرطب  نوراه  دمآ  شیپ  نیا  زا  لبق  تفر . ایند  زا  رفعج  نب  یسوم  دش  هک  هعمج  زور  تسا . بوخ  یلیخ 
هدرم دنتفگیم  یـضعب  دندش ، هتـسد  ود  اما  دنتـشگرب  مدرم  دندرک و  نفد  دعب  دننک  هاگن  ات  دنداد  ناشن  مدرمب  دـندروآ و  نوریب  ار  رفعج 

یبلاطم نامه  رصتخم  رگید  رفن  دنچ  يولع و  نسح  نب  دّمحم  تفگ : دیعس  نب  دمحا  یسوط : خیش  تبیغ  هدرمن . دنتفگیم  یضعب  تسا و 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ندرک  ینادنز  تلع  دنتفگ : منکیم ، لقن  ار  اهنآ  راتفگ  هعومجم  نم  هک  دنتفگ  میارب  درک  لقن  نسح  نب  دّمحم  هک 
دلاخ نب  ییحی  دنک ، تیبرت  ات  دوب  هتـشاذگ  ثعـشا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  رایتخا  رد  ار  نیما  شدـنزرف  دیـشرلا  نوراه  هک  دوب  نیا  مالّـسلا 
درک عورــش  تـفر . دـهاوخ  نـیب  زا  شنادــنزرف  وا و  تیعقوـم  ماـقم و  دــسرب  نیماـب  تفـالخ  رگا  دیــسرتیم  درب و  کـشر  وا  رب  یکمرب 

شلزنمب بترم  دـش  سونأم  تفرگ و  مرگ  وا  اب  هرخالاب  دوب  رفعج  نب  یـسوم  تماماب  دـقتعم  هک  دّـمحم  نب  رفعج  هراب  رد  یـشیدناهراچ 
صاخـشاب يزور  دـنک . نیبدـب  ار  نوراه  رتشیب  ات  تفگیم  مه  هفاضا  درک و  لقن  نوراه  يارب  ار  مامت  تفای  عالطا  شرارـسا  رب  ات  تفریم 

. مهد ماجنا  وا  هلیـسو  هک  مراد  يراک  نم  دشابن  بوخ  وا  یلام  عضو  هک  دیـسانشیم  ار  بلاط  یبا  دالوا  زا  یکی  تفگ : دوخ  دامتعا  دروم 
وا اب  زین  مالّسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  داتـسرف . یلوپ  وا  يارب  ییحی  دندرک . یفرعم  واب  ار  دّمحم  نب  رفعج  نبا  لیعامـسا  نب  یلع 
نب یـسوم  ترـضح  دنتـسرفب  ار  وا  تشون  دلاخ  نب  ییحی  تشاذگیم . نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  رارـسا  یهاگ  درکیم  شکمک  تشاد و  سنا 

ضرق تفگ  يراد ؟ راـکچ  دومرف : دادـغبب . تفگ  ردارب ! رـسپ  يورب  یهاوخیم  اـجک  دومرف : تساوـخ  ار  لیعامـسا  نب  یلع  دـیمهف  رفعج 
تیاهراک منکیم و  تخادرپ   211 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  ارت  ضرق  دومرف : متـسه  مه  گنت  تسد  مراد 

رانید و دصیس  ینکن  میتی  ارم  نادنزرف  شاب  هجوتم  دومرف : واب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  درکن  یهجوت  نانخس  نیاب  یلع  منکیم  هاربور 
میتی ار  میاههچب  درک و  دهاوخ  نم  نوخ  نتخیر  رد  یعس  ادخب  دومرف : هدومن  نیرـضاحب  يور  تفر  هک  نیمه  داد . واب  مهرد  رازه  راهچ 

زا دوخ  مارگ  ءابآ  زا  مردپ  دومرف : ینکیم !؟ کمک  یهدیم و  لوپ  واب  زاب  دنکیم  هچ  ینادیم  امـش  هکنیا  اب  میوش  تیادـف  دـنتفگ : دـنکیم 
یلع دش . دهاوخ  عطق  دنواشیوخ  نآ  رمع  دنک  محر  هلـص  دنواشیوخ  دعب  دوش  عطق  يدنواشیوخ  یتقو  دومرف : هک  درک  لقن  ادـخ  لوسر 
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. درک هفاضا  زین  دوخ  زا  داد  عالطا  نوراهب  درک و  وجتسج  وا  زا  ار  رفعج  نب  یسوم  رارـسا  ییحی  تفر  دلاخ  نب  ییحی  شیپ  لیعامـسا  نب 
، دیممان هریـسی  ار  نآ  هک  دیرخ  الط  رانید  رازه  یـس  ار  یناتـسغاب  دراد  لاملا  تیب  دنچ  دندروآیم  لوپ  وا  يارب  برغ  قرـش و  زا  تفگ :
زا رانید  رازه  یس  دننادرگرب و  هنازخب  ار  لوپ  نآ  داد  روتسد  هدب . نالف  هکس  عون  زا  میارب  مهاوخیمن  ار  هکس  نیا  نم  تفگ : غاب  بحاص 
داد هلاوح  دنهدب  مهرد  رازه  تسیود  واب  داد  روتسد  نوراه  تفگ . نوراهب  ار  نانخس  نیا  مامت  دروآ . شیارب  هدوب  هدرک  نیعم  هک  یعون 
دراو زور  کی  لوپ . نتفرگ  لیوحت  يارب  دنتفر  وا  ياههداتسرف  تفریذپ . ار  قرش  ناتسا  شدوخ  دزادرپب  اهناتـسرهش  زا  یکی  رادنامرف  هک 

ار شیاههدور  دـندرک  هچ  ره  داتفا  نیمز  يور  دـمآ  نوریب  شیاههدور  مامت  درک و  ياهلان  هبترم  کی  تجاـح  ياـضق  يارب  دـش  حارتسم 
: تفگ دـنداد  عالطا  لوپ  ندروآ  زا  یتقو  دادـیم  ناـج  هک  یماـگنه  رد  دـندروآ  ار  اـهلوپ  دـش  درد  نیا  راـتفرگ  دـشن  نکمم  دـننادرگرب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ربق  ترایزب  ادتبا  دش  جح  مزاع  نوراه  لاس  نامه  متـسه . گرم  لاح  رد  نم  یتقو  منک  هچ  مهاوخیم 
ار وا  مهاوخیم  ماهتفرگ  رفعج  نب  یـسوم  هراب  رد  هک  یمیمـصت  زا  مهاوخیم  رذع  وت  زا  نم  هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع : ربمغیپ  مرح  رد  تفر 
، دنک يزیرنوخ  دزادنایب و   212 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  فالتخا  مدرم  نیب  دراد  میمـصت  وا  منک  ینادنز 

یسوم هک  دش  جراخ  نوراه  هناخ  زا  لمحم  ود  درک  ریجنز  رد  ار  وا  دندروآ  نوراه  شیپ  هک  نیمه  دنتفرگ  دجسم  زا  ار  ماما  داد  روتسد 
هناور هرصب  فرطب  ار  یکی  داتـسرف ، ار  نایهاپـس  زا  یهورگ  لمحم  ود  زا  مادک  ره  اب  تشاد  رارق  اهنآ  زا  یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا 

نب یـسوم  هک  یکی  داتـسرف . اجکب  ار  ماـما  دـنوشن  هجوتم  مدرم  اـت  هفوک  فرطب  ار  يرگید  دوب و  ناـمه  ناـیم  رفعج  نب  یـسوم  هک  درک 
نب یسیع  دوب . وا  نادنز  رد  لاس  کی  دهد  لیوحت  هرصب  رادنامرف  روصنم  نب  رفعج  نب  یـسیعب  درک  شرافـس  درب  هرـصب  فرطب  ار  رفعج 

یلیخ منکیم  دازآ  ار  وا  نم  هن  رگا  راپـسب  یهاوخیم  سک  رهب  ریگب  نم  زا  ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  تشون  نوراـه  يارب  روـصنم  نب  رفعج 
يارب طقف  اعد  مدید  دنک  نیرفن  نم  ای  وتب  شیاعد  رد  دـیاش  مدادـیم  شوگ  هک  يروطب  متـسناوتن  مریگب  يداریا  وا  رب  هک  مدرک  شـشوک 
یتدم درک ، ینادنز  عیبر  نب  لضف  شیپ  دادغب  رد  تفرگ و  لیوحت  ار  وا  داتسرف  ار  رفن  کی  دیامنیم  تمحر  ترفغم و  بلط  دنکیم  دوخ 
ییحی نب  لضفب  ار  وا  تشون  دیزرویم . عانتما  لضف  دهد  ماجنا  ار  شاهتـساوخ  هک  تساوخیم  وا  زا  نوراه  دوب  عیبر  نب  لضف  نادـنز  رد 

رد رفعج  نب  یـسوم  هک  دینـش  نوراه  درکن  تقفاوم  مه  وا  تساوخ  زین  ییحی  نب  لـضف  زا  نوراـه  دومن  وا  میلـست  لـضف  دـهد . لـیوحت 
ار وا  دادغب  هب  داتسرف  تسپ  راپاچ و  هلیـسوب  ار  مداخ  رورـسم  دوب . هقر  رد  عقوم  نآ  نوراه  تسا . تحار  هدوسآ و  ییحی  نب  لضف  نادنز 

شرازگ نوراهب  هک  دوب  روط  ناـمهب  عضو  رگا  دـنک  هدـهاشم  ار  وا  عضو  دورب و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شیپ  يروف  هک  درک  رما 
نبا يدنـس  يارب  زین  يرگید  همان  دنک و  لمع  همان  قبط  دهاوخب  وا  زا  دناسرب و  دّـمحم  نب  سابع  هب  تسوا  رایتخا  رد  هک  ياهمان  دـناهداد 

، هدمآ هچ  يارب  تشادن  عالطا  سک  چیه  تفر  ییحی  نب  لضف  هناخب  دـش و  دراو  رورـسم  دـنک . تعاطا  سابع  زا  هک  دوب  هتـشون  کهاش 
تفر يدنـس  دّمحم و  نب  سابع  شیپ  مد  نامه  دناهداد  شرازگ  دیـشرب  هک  تسا  يروط  نامه  دید  دیـسر  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  دعب 
ییحی نب  لضف  شیپ  یکیپ  هک  دیـشکن  یلوط   213 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دیناسر . اهنآب  ار  همان  ود  ره 

ياهدـنبیاپ اب  تساوخ  نز  قالـش  سابع  تفر ، دّـمحم  نب  سابع  شیپ  دوب  ناشیرپ  تحاراـن و  یلیخ  یلو  دـش  هناور  کـیپ  نآ  اـب  تفر ،
دندز هنایزات  دص  دـندروآ و  نوریب  وا  نت  زا  سابل  دـنزب  واب  هنایزات  دـص  داد  روتـسد  يدنـس و  شیپ  داتـسرف  ار  وا  نیباقع  مانب  صوصخم 
تسار پچ و  زا  دیـسریم  سک  رهب  داد  تسد  زا  ار  یـشنم  گرزب  توخن و  نآ  دمآ  یتقو  فالخ  رب  دوب  هدیرپ  شگنر  دمآ  نوریب  یتقو 

یـسلجم نوراه  دـنهدب . يدنـس  هب  لیوحت  ار  رفعج  نب  یـسوم  داد  روتـسد  تشون . دیـشرلا  نوراه  يارب  ار  نایرج  رورـسم  درکیم  مـالس 
زین امـش  منکیم  تنعل  ار  وا  نم  هدرک  نم  روتـسد  اب  تفلاخم  ییحی  نب  لضف  مدرم  تفگ  سلجم  نآ  رد  دوب  تیعمج  زا  رپ  هک  داد  بیترت 
راوس دیسر  دلاخ  نب  ییحی  هب  ربخ  نیا  دیدرگ  ادص  هچراپ  کی  هناخ  هک  يروطب  دش  دنلب  مدرم  تنعل  يادص  سلجم  مامت  زا  دینک  تنعل 

ای تفگ  دوبن  علطم  نوراه  هک  یلاح  رد  دمآ  نوراه  رـس  تشپ  زا  دـنتفریم  مدرم  هک  یمومع  برد  زا  هن  تفر  دیـشرلا  نوراه  شیپ  هدـش 
یلمع ارت  روظنم  نم  تسیاهبرجت  مک  ناوـج  لـضف  تفگ  ییحی  دوـمن . هجوـت  واـب  ماـمت  سرت  اـب  نوراـه  نک . هجوـت  نمب  نینمؤـملا  ریما 
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درک و يراز  هبوت و  یلو  مدرک  شتنعل  درک  ارم  رما  تفلاخم  ییحی  نب  لضف  مدرم ! تفگ  تیعمج  نایم  رد  زاب  دـش  داـش  نوراـه  منکیم .
ییحی میرادیم . تسود  ار  وا  نونکا  تنمشد  نمشد  میتسه و  وت  تسود  تسود  ام  دندز : دایرف  مدرم  دیرادب  تسود  ار  وا  دش  رادربنامرف 

درک دومناو  نینچ  ییحی  دندش  وجتـسج  رد  هداتفا  تشحوب  مدرم  دمآ  دادـغب  هب  تسپ  راپاچ و  هلیـسوب  دوخ  نایرج  نیا  زا  سپ  دـلاخ  نب 
. دومن لوغـشم  زین  اهراک  نیا  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  دنک ، نارادنامرف  عضوب  تراظن  هک  دراد  تیرومأم  هدـمآ و  رهـش  روما  میظنت  يارب  هک 

يدنـس زا  تافو  ماگنه  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  درک . لوبق  زین  يدنـس  دنک ، هچ  هک  داد  روتـسد  ار  وا  تساوخ و  ار  کهاش  نب  يدنس 
یناگدـنز لسغ  ار  وا  ات  دـنک  راضحا  تسا  ناشورفین  ءزج  دنیـشنیم و  دّـمحم  نب  سابع  هناـخ  یکیدزن  هک  ار  شمـالغ  درک  تساوخرد 

: دومرف دیزرو  عانتما  منک  نفک  ار  وا  هک  متساوخ  هزاجا  تفگ  داد . ماجنا  يدنس  دهد   214 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
ءاهقف تفر ، ایند  زا  یتقو  مراد . نفک  نم  تسا ، ام  لام  نیرتکاپ  زا  نامیاههدرم  نفک  بجاو و  جـح  نانز و  رهم  هک  میتسه  ياهداوناخ  اـم 

ندب رد  يرثا  دندرک  هاگن  اهنآ  دننیبب ، ات  تشاد  روضح  زین  يدـع  نب  مثیه  اهنآ  نایم  رد  هک  دـندمآ  دادـغب  ياهـسانشرس  نادنمـشناد و  و 
رفعج نب  یـسوم  نیا  دندز  دایرف  دنتـشاذگ  دادـغب  لپ  يور  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رکیپ  دـنداد ، ار  یهاوگ  نیا  دـندیدن و  ماما 

زا يدرم  تفگ : دوب . هتفر  ایند  زا  هکنیا  اب  یلوم  تروص  رد  دندرکیم  وجتـسج  دندمآیم و  مدرم  دینک . هاگن  دـیئایب  هتفر  ایند  زا  هک  تسا 
اـشامتب مدرم  تسا  هدرم  دـینک  هاگن  دریمیمن  دـندرکیم  لایخ  اهیـضفار  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  دـندرک  ادـن  هک  درک  لقن  نییبلاط 

دمحا تاجردلا - رئاصب  هَّللا . دبع  نب  یـسیع  مانب  لفون  هلیبق  زا  يدرم  يولهپ  دندرک  نفد  شیرق  رباقم  رد  دندرب و  ار  اقآ  دعب  دـندمآیم .
مردپ تافو  زا  سپ  زور  کی  بجر  هام  رد  ار  قاحسا  رتخد  هورف  ما  نم  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : رمع  نب 

یـسوم ماما  ترـضح  یناگدـنز  يرآ . دومرف : یتشاد ؟ عالطا  رفعج  نب  یـسوم  گرم  زا  يداد  قـالط  یتقو  مدرکـضرع  « 1  » مداد قالط 
ربخ تسا  هتفگ  يدرم  هک  امش  لوق  زا  دناهدرک  تیاور  مدرکضرع : اضر  ترضحب  تفگ : ناوفـص  رئاصب -  215 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 

یکی ص 6 - رئاصب - رصتخم  متسنادیم . ار  نآ  البق  نم  دروآ  هک  يربخ  دیعس  یلو  حیحص  دومرف : دیاهدینش  دیعـس  زا  ار  دوخ  ردپ  گرم 
رد ات  دنکیم  مالعا  واب  دـنوادخ  يرآ ، دومرف : دریمیم  تقو  هچ  دـنادیم  ماما  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : باحـصا  زا 

دلاخ نب  ییحی  هک  یمومـسم  ناحیر  دولآرهز و  يامرخ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مدرکـضرع  دـنک  هلجع  دوخ  زاـین  دروم  ياـهراک 
ات دـناشومارف  ار  وا  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟ مومـسم  تسنادـیم  هکنیا  اب  دروخ  ارچ  سپ  متفگ : يرآ . دومرف : تشاد ؟ عـالطا  دوب  هداتـسرف 

مدرکضرع يرآ . دومرف : دریمیم  تقو  هچ  دنادیم  ماما  مدرکـضرع  تفگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا  رئاصب - رـصتخم  دوش . ماجنا  دیاب  هچنآ 
ار نآ  تسا  مومـسم  تسنادـیم  هکنیا  اب  متفگ  يرآ  دومرف : تشاد ؟ عالطا  داتـسرف  مومـسم  ناحیر  امرخ و  دـلاخ  نب  ییحی  یتقو  تردـپ 
. دیامن هلجع  دوخ  زاین  دروم  ياهراک  رد  ات  دراد  عالطا  رتولج  یلو  تسنادـیمن  ندروخ  زا  لبق  دومرف : هدرک  تکرـش  دوخ  لتق  رد  دروخ 
هک یئاـهزیچ  دوخ و  راـک  تبقاـعب  همئا  ملع  نیب  درک  عمج  ناوتیم  هک  تسا  یهوـجو  زا  یکی  هدـش  رکذ  ربـخ  ود  نیا  رد  هچنآ  حیـضوت :
زین يرگید  هجوب  ناوتیم  ربخ  نیا  زا  رظن  عطق  اب  دزادـنا . كاله  هطروب  ار  دوخ  تسین  زیاج  هکنیا  نیب  دوشیم و  اهنآ  ندرب  نیب  زا  بجوم 
چیه هک  دوشیم  بجوم  هن  رگ  دنتسین و  علطم  ار  یمتح  تاردقم  مامت  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تکاله  هطرو  زا  زیهرپ  هک  درک  هیجوت 

يرهاظ ملعب  طوبرم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یعرـش  ماکحا  تسا . نکمم  ریغ  زین  نیا  دـتفاین و  قاـفتا  اـهنآ  يارب  ياهدـننکتحاران  دـمآشیپ 
هکنیا اب  دراد ، قرف  ام  فیلکت  اب  زین  اهنآ  فیلکت  تسا  ام  عضو  فالخ  رب  روما  مامت  رد  اهنآ  لاوحا  هک  يروط  ناـمه  یهلا  ملعب  هن  تسا 
نکمم  216 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنریذپن  ار  ندش  هتـشک  وحن  نیا  رگا  دنتـسنادیم  اهنآ  تفگ  ناوتیم 

هار رد  زج  راک  ره  رد  دنتسه و  موصعم  اهنآ  مینادیم  ام  هک  نیمه  دندرک  باختنا  ار  يرتهداس  هار  سپ  دنوش  هتشک  رتدب  یعـضو  اب  تسا 
نب دواد  یـسوط - خیـش  تبیغ  تسا . یتحلـصم  تمکح و  رب  انب  زین  راک  نیا  مینادب  هک  تسا  یفاک  دنرادیمن  رب  مدـق  قح  ادـخ و  ياضر 
نیا هک  داد  ماغیپ  وتب  ینالف  وگب  دلاخ ) نب  ییحی   ) درم نیاب  ورب  دومرف  نادنز  رد  داتـسرف  نم  یپ  زا  مالّـسلا  هیلع  حلاص  دبع  تفگ : یبرز 
هدیبز تفگ : مدناسر  ار  ماغیپ  هدمآ  ییحی  شیپ  مدنزرف  نز و  نم و  نیب  یتخادنا  هلـصاف  يدرک و  هراوآ  نطو  زا  ارم  يدرک  دوب  يراکچ 
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تفگ يوش  جراـخ  نادـنز  زا  وت  مهدـب  تمارغ  مهرد  نویلم  ود  ملیاـم  نم  هک  دروخ  دـیدش  ظـیلغ و  رایـسب  ياهمـسق  دوـش و  رهوـشیب 
ترضح دسیونیم : دیفم  داشرا  رد  موشیم . جراخ  مدوخ  ای  ینک  جراخ  ارم  دیاب  ای  ادخب  مسق  وگب  واب  دومرف : متفگ . ار  نایرج  متشگرب و 

تدم تشاد  لاس  جـنپ  هاجنپ و  تفر  ایند  زا  لاس 183  بجر  مجنپ  دادغب  رد  کهاش  نب  يدنس  نادنز  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
لباقم يدجسم  رد  ینالوط  ثیدح  کی  نمـض  رد  یمجرب  هّیلع  نب  حصان  رهزالا  وبا  بقانم - دوب . لاس  ردپ 35  زا  دعب  بانج  نآ  تماما 

درم نآ  متخانـشیمن . ار  وا  هک  دوب  ام  اب  زین  يدرم  میدرک  یم - یبرع  نابز  دروم  رد  ثحب  مدوب  تیکـس  نبا  اـب  کـهاش  نب  يدنـس  هناـخ 
ماما امـش و  نیب  تفگ  درم  نآ  تقو ، ماماب  دیـسر  تبحـص  هرخالاب  دیراد  جایتحا  طوبرم  لئاسم  زا  رتشیب  دوخ  ینید  لئاسمب  امـش  تفگ :
يزیچ اـم  میتـفگ  يرآ . تفگ : تسا ؟ ینادـنز  هک  تسا  رفعج  نـب  یـسوم  تروـظنم  مـتفگ : تـسین . هلـصاف  راوـید  کـی  زا  شیب  ناـمز 
يراک نینچ  ادخب  تفگ  دنریگب  وت  هطساوب  مه  ار  ام  ياهتسشن  ام  اب  هک  دنک  هدهاشم  یسک  ادابم  نک  تکرح  ام  يولهپ  زا  یلو  میئوگیمن 

ادص ار  وا  میتسین  لیمیب  میتفگ  دناوتیم . دنیشنب  نونکا  مه  ام  اب  دیایب  دهاوخب  رگا  دوب  وا  دوخ  روتسدب  مدز  امشب  هک  یفرح  نیا  دننکیمن .
. تسا مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  وا  میدیمهف  دشیم  ناریح  ناسنا  وا  رادـید  زا  هک  دـش  دراو  دجـسم  رد  زا  يدرم  عقوم  نیمه  رد  نزب .
217 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  میدش ، جراخ  دجسم  زا  يروف  ام  درک  اهر  ار  ام  متـسه  درم  نامه  نم  دومرف 

نانچ نینچ و  دمآ و  ام  شیپ  يدرم  میتفگ : دـش  دجـسم  دراو  یهورگ  اب  کهاش  نب  يدنـس  میدینـش ، دایز  دایرف  و  داد . يادـص  ناهگان 
. دنراد هگن - ار  ام  داد  روتسد  میدیدن ، ار  وا  دش  جراخ  درکیم  واب  توعد  ار  ام  هک  یـسک  اما  تفر  دجـسم  هاگزامنب  دش  دراو  درم  تفگ 
رحـس و اب  ردقچ  تفگ : واب  میدینـشیم ، ار  اهنآ  نخـس  ام  تفر  وا  يور  شیپ  زا  دوب  بارحم  رد  هک  تفر  رفعج  نب  یـسوم  شیپ  شدوخ 

ارم هفیلخ  یهاوخیم  وت  ینامب  اـجنیا  اـت  تسا  رتهب  ینک  رارف  رگا  مینادرگیمرب  ارت  زاـب  ینکیم  رارف  هدز  لـفق  هتـسب و  ياـهرد  زا  دوخ  هلیح 
دش دهاوخ  ماجنا  امش  تسدب  هک  تسا  شیپ  رد  ياهدنیآ  ارم  هکنیا  اب  درک  مهاوخ  رارف  هنوگچ  دومرف : رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دشکب .

تفگ دوخ  ناهارمهب  تفر  تفرگ و  ار  وا  تسد  کهاش  نب  يدنس  دوشیم . ینازرا  ارم  ماقم  نآ  امش  تسدب  هک  مراد  هتـسیاش  یماقم  و 
هک تسا  راونا  باتک  رد  میوش . هناخ  لخاد  وا  نم و  ات  دـنک  دـمآ  تفر و  یـسک  دـیراذگن  هچوک  لخاد  دـیورب  دـینک  اهر  ار  رفن  ود  نیا 
وا يراکتمدخ  نادنز  رد  ات  داتسرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ار  ياهفایق  شوخ  رایـسب  ابیز و  زینک  دیـشرلا  نوراه  تفگ : يرماع 

تحاران نوراه  تسین . وا  لاثما  زینک و  نیاب  يزاین  ارم  دیتسه  لاحشوخ  دوخ  هیده  زا  امش  وگب  نوراهب  دومرف : زینک  نآب  دریگ . هدهعب  ار 
تـشگرب تفر و  کیپ  ایب . راذـگب و  وا  شیپ  ار  زینک  مینک  ینادـنز  میاهتفرگن  تدوخ  تساوخب  ار  وت  ام  وگب  وا  شیپ  درگرب  تفگ  هدـش 

دنکیمن دنلب  رـس  هداتفا و  هدجـسب  زینک  دید  مالغ  دـنک . زینک  لاح  زا  وجتـسج  ات  داتـسرف  ار  مالغ  تساخرب  دوخ  ياج  زا  نوراه  هک  دـعب 
یناگدنز دـیروایب  ار  زینک  دـیورب  هدرک  وداج  رفعج  نب  یـسوم  ار  وا  ادـخب  تفگ : نوراه  کناحبـس . کناحبـس  سودـق  دـیوگیم : یمه 

زینک دوشیم . هچ  ار  وت  تفگ : تشاد . نامسآ  هب  رس  دیزرلیم و  دندروآ  ار  زینک  یتقو   218 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
لاح رد  درک و  مامت  ار  دوخ  زامن  یتقو  دـناوخیم  زامن  زور  بش و  وا  مدوب  هداتـسیا  نادـنز  رد  نم  ماهدرک  ادـیپ  ياهزاـت  لاـح  داد  باوج 

دناهداتـسرف نادنزب  ارم  متفگ  مراد .! جایتحا  هچ  وتب  نم  دومرف  مشوکب  نآ  عفر  رد  دیراد  یجایتحا  اقآ  مدرکـضرع  دوب  سیدقت  حـیبست و 
هدـید شیاهتنا  هک  ناحیر  لگ و  زا  رپ  یغاب  مدـید  مدرک  هاگن  دنتـسیک  اهنیا  سپ  دومرف  هدرک  هراـشا  مدـید  امـش ، ياـهراک  ماـجنا  يارب 

یئاهسابل دنرادن و  ریظن  هک  ورهام  نامالغ  دناهدرک  شرف  گنراگنر  ياهـشرف  ابید و  اب  ار  یئاهلحم  غاب  نآ  رد  درادن  رخآ  لوا و  دوشیمن 
. اهاذغ عاونا  دناهتفرگ و  هلوح  هباتفآ و  تسد  رد  دنراد  توقای  ّرد و  زا  یجات  رس  رب  مادک  ره  زبس  مشیربا  زا  هدیدن  یسک  هک  دناهدیـشوپ 

هدجـس رد  دیاش  سنجدب  يا  تفگ : نوراه  متـسه . نادنز  نایم  نامه  مدید  درک  دنلب  ارم  مالغ  نیا  ات  متـشادن  رب  رـس  مداتفا  هدجـسب  نم 
ار وا  داد  روتسد  مداتفا . هدجسب  اهنآ  ندید  زا  مدید ، ار  اهنیا  هدجـس  زا  لبق  اقآ  ادخب  هن  تفگ : ياهدید . باوخ  رد  ار  اهنیا  هدرب و  تباوخ 

تیأر اذکه  : » تفگیم یناوخیم  زامن  ردق  نیا  ارچ  دنتفگیم  یتقو  دروآ  زامنب  ور  زینک  دونشن . ار  وا  تبحص  یـسک  ات  دنرادهگن  دنریگب و 
زا وش  رود  ینالف  دندز  دایرف  نازینک  مدید  ار  نیرب  تشهب  یتقو  نم  تفگیم : مدید . یلاح  نینچ  رد  ار  ادـخ  حـلاص  هدـنب  حـلاصلا » دـبعلا 
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زور دنچ  نایرج  نیا  تفر  ایند  زا  ات  تشاد  ار  لاح  نیمه  هتـسویپ  وت  هن  میتسه  وا  رازگتمدخ  ام  مینک  تمدخ  ار  وا  ام  ات  ادخ  حلاص  هدـنب 
دیشرلا نوراه  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تافو  بقانم - داتفا . قافتا  هدنام  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تداهـشب 

اجنآ هب  هیورمع  هناخب  فورعم  هناخ  زا  ار  بانج  نآ  اریز  داـتفا ، قاـفتا  تسا  هفوکلا  باـب  یبرغ  تمـسق  رد  بیـسم  دجـسمب  فورعم  هک 
رفعج نب  یلع  یشک - لاجر  دش . هلـصاف  لاس  تصـش  تسیود و  شیرق  رباقم  نتفرگ  شتآ  رفعج و  نب  یـسوم  تافو  نیب  دندرک ، لقتنم 

یـضار وا  زا  دورب و  قارعب  ات  مریگب  هزاجا  وا  يارب  رفعج  نب  یـسوم  زا  ات  تساوخ  نم  زا  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  تفگ : دّمحم  نب 
هیلع ماما  ات  متفرگ  هرانک  نم  تفگ : دیامرفب  واب  یشرافس  تیـصو و  219 و  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دوش 
رسپ متفگ : دش  جراخ  یتقو  منک . تبحـص  وا  اب  تولخ  رد  متـسناوتیم  نم  هک  دوب  یبسانم  عقوم  دمآ  نوریب  دش و  هناخوضو  دراو  مالّـسلا 
دوخ سلجمب  تشگزاب  یتقو  داد  هزاجا  دیئامرفب  یـشرافس  واب  امـش  دنک و  قارعب  رفـس  هک  دهاوخیم  هزاجا  لیعامـسا  نب  دّمحم  تردارب 

زا منکیم  شرافـس  وتب  دومرف : دیئامرفب . ارم  یـشرافس  تیـصو و  کی  ملیام  ناج  ومع  تفگ : هدرک  تکرح  ياج  زا  لیعامـسا  نب  دّمحم 
امرفب یتیصو  تفگ  زاب  دیامنب ، امش  نوخ  نتخیر  رد  یعس  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : نکم . نم  نوخ  رد  تکرـش  سرتب و  ادخ 

هک ياهسیک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هاـگنآ  يزیهرپـب  نم  نوخ  زا  تکرـش  زا  هک  منکیم  شرافـس  دوـمرف : ناـجومع . ارم 
موس هبترم  يارب  تفرگ  داد  دوب  رانید  هاجنپ  دـص و  يوتحم  هک  يرگید  هسیک  زاب  تفرگ  دّـمحم  داد ، واب  دوب  رانید  هاجنپ  دـص و  يوتحم 

ار لوپ  همه  نیا  نم  دنهدب  واب  تشاد  دوجوم  هک  یمهرد  دصناپ  رازه و  داد  روتسد  سپس  داد . واب  ار  يرگید  يرانید  هاجنپ  دص و  هسیک 
وا مدرک و  محر  هلص  نم  هک  مشاب  هتشاد  لیلد  رتشیب  ات  مداد  ردق  نیا  دومرف  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  متـشاگنا و  دایز 

هزاجا دیآ و  دورف  یلحم  رد  هکنآ  زا  لبق  رفس  ياهسابل  نامه  اب  دمآ  نوراه  هناخ  ردب  تفر  قارع  فرطب  لیعامـسا  نب  دّمحم  دومن . عطق 
هدب رییغت  ار  ترفس  ياهسابل  لوا  ورب  تفگ : نابرد  دهاوخیم . هزاجا  هناخ  رد  رب  رفعج  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  وگب  تفگ : تساوخ . دورو 

هزاـجا وت  یلو  مدـمآ  نم  هک  تفگ  مهاوخ  نینمؤملا  ریماـب  تفگ : تسا  هدـیباوخ  نینمؤملا  ریما  ـالاح  منک  دراو  ارت  هزاـجا  نودـب  اـت  اـیب 
هفیلخ ود  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  دورو  ضحمب  دـش  دراو  دّـمحم  داد  دورو  يهزاجا  تفگ  ار  نایرج  تفر و  نوراه  شیپ  نابرد  يدادـن .

ارت تفگ : نوراه  يریگیم  جارخ  قارع  رد  وت  دنروآیم و  جارخ  شیارب  هک  تسا  هنیدـم  رد  رفعج  نب  یـسوم  دراد  دوجو  نیمز  يور  رد 
دـص داد  روتـسد  میوگیم  تسار  ادخب  تفگ :  220 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  یئوگیم . تسار  مسق  ادـخب 

هبترم ود  ار  لام  تفر  ایند  زا  بش  همین  هک  تشگ  یلوتسم  وا  رب  يدرد  بش  نامه  درک  تفایرد  ار  اهلوپ  هک  نیمه  دنهدب  واب  مهرد  رازه 
، هدش هدرب  مان  لیعامسا  نبا  یلع  تایاور  زا  یـضعب  رد  لیعامـسا و  نب  دّمحم  تایاور  زا  یـضعب  رد  حیـضوت : دندنادرگرب . لاملا  تیب  هب 

لاجر دندوب . تسیاشان  ود  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  ماما  نادنواشیوخ  لاح  حرش  رد  دش . هداد  یکیب  تبسن  هک  دشاب  ود  ره  راک  تسا  نکمم 
تفگ تساوخ  کهاش  نب  يدنس  ارم  يزور  مدوب  بلاط  وبا  نادناخ  نمشد  رتشیب  همه  زا  نم  تفگ  کهاش  نب  يدنس  مالغ  راشب  یشک :
رفعج نب  یسوم  تفگ  درک . مهاوخن  یهاتوک  زگره  متفگ : هداد ، رارق  رـس  نآ  نیما  ارم  نوراه  هک  مهد  رارق  يرـس  رب  نیما  ارت  مهاوخیم 
رارق وا  نابهگن  ارم  درک و  ینادنز  دوب  شاهداوناخ  هک  یلزنم  نامه  رد  یقاطا  رد  ار  وا  مدرک . وا  يرادهگن  رومأم  ارت  نم  هدرپس و  نمب  ار 

زا مدرگیمرب  نم  ات  هک  مدومنیم  شرافـس  مدرکیم و  وا  رومأـم  ار  منز  متفریم  يراـک  یپ  تقو  ره  مدزیم  مه  يور  لـفق  دـنچ  مه  نم  داد ،
تساوخ ارم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زور  کی  درک . لیدبت  تدارا  تبحمب و  ار  هنیک  ضغب و  نآ  دنوادخ  تفگ : راشب  يورن  اجنیا 

رود دوخ  زا  ارت  دشکیم و  وت  رس  رب  داد  وا  دهاوخیم  ارت  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  وگب  جاجح  نب  دنه  هب  هرطنق  نادنزب  ورب  راشب ! دومرف 
روتـسد هچ  ره  تفگ  راشب  ایب . نک  اهر  ار  وا  هدن  ماجنا  یهاوخیمن  هدب  ماجنا  یلیام  مدناسر  ار  ماغیپ  نم  وگب  واب  درک  نینچ  یتقو  دـنکیم 

هرطنق نادنز  فرطب  مدرگرب . ات  يورن  اجنیا  زا  متفگ : مدناشن  نادـنز  رد  رب  ار  منز  مدرک و  لفق  قباس  لثم  ار  اهرد  مداد و  ماجنا  دوب  هداد 
ار ماغیپ  نم  متفگ : درک  رود  ارم  دز  دایرف  داد و  یئایب  اجنآ  هدومرف : نسحلا  وبا  ترضح  متفگ : واب  مدرک  تاقالم  ار  جاجح  نب  دنه  متفر 

هتـسشن نادنز  رد  رب  منز  مدید  مالّـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزب  متـشگرب  هدرک  اهر  ار  وا  نکن  یهاوخیمن  نکب  یهاوخیم  مدـناسر 

2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


، رفعج نب  یسومب  مدیسر  ات  مدوشگ   221 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  ار  اهرد  یکی  یکی  تسا  لفق  زین  اهرد 
هک دمآ  اجنیا  یسک  نم  نتفر  زا  دعب  متفگ : واب  مدمآ  منز  شیپ  تشگرب . دمآ و  وا  تسا  تسرد  دومرف : مدرکـضرع . شتمدخ  ار  نایرج 

نسح نب  دّمحم  نب  یلع  يدمآ . وت  ات  مدوشگ  یـسک  يارب  ار  رد  هن  متفرن و  اج  چیه  برد  ولج  زا  نم  ادخب  هن  تفگ : دوش ؟ نادنز  دراو 
رگا دومرف : واب  شنتفر  عقوم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دمآ  جاجح  نب  دنه  یتقو  مدینـش  يرگید  سک  زا  تفگ : لدنـص  ردارب  يرابنا 

هن تفگ  يورب ، دوـخ  لزنمب  یناوـتیم  یـشاب  لـیام  هک  یتروـص  رد  دوـب  دـهاوخ  تهاـگیاج  نیرب  تـشهب  تدوـخ  لـحمب  درگرب  یلیاـم 
رصق دوب  هرمیـص  لها  زا  هنع  هَّللا  یـضر  جاجح  نب  دنه  تفگ : يرمیـص  حلاص  نب  دّمحم  نب  یلع  دنک . شتمحر  ادخ  نادنزب . مدرگیمرب 
دلاخ نب  ییحی  ار  امش  ردپ  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : سواط  نب  هَّللا  دبع  یشک : لاجر  تسا . روهـشم  هرمیـص  رد  وا 
تفر وا  دزن  زا  ثدحم  دومرف : تسا  مومـسم  اهامرخ  نآ  هک  تسنادـیمن  مدرکـضرع : امرخ . هناد  یـس  هلیـسوب  يرآ  دومرف : درک  مومـسم 

هچ ره  تسه  زین  مالّـسلا  مهیلع  همئا  اب  دوب و  ادخ  لوسر  اب  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  ياهتـشرف  دومرف : تسیک ؟ ثدـحم  متفگ :
: تفگ دیوس  نب  یلع  یفاک : درک . رمع  لاس  دص  درک . یهاوخ  ینالوط  يرمع  وت  دومرف : واب  سپـس  دـیایب  تسین  مولعم  دـیوجب  ناسنا  ار 

لاؤس زین  يدایز  لئاسم  مدوب و  هدیسرپ  لاوحا  ناشیا  زا  همان  رد  دوب  نادنز  رد  یتقو  متشون  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  ياهمان 
يراوگرزب و اب  هک  تسار  يدنوادخ  شیاتـس  ِمیِحَّرلا -* ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دیـسر : نومـضم  نیا  اب  یباوج  دعب  دماین  باوج  یتدـم  مدرک 

شرون تمظع و  اب  نانادان و  دندرک  زاغآ  وا  اب  ینمـشد  شرون  تمظع و  نامه  اب  دینادرگ و  نشور  ار  نینمؤم  ياهلد  دوخ  رون  تمظع و 
هارمگ و حیحصان ، یخرب  حیحص و  یضعب  توافتم  ياههدیقع  فلتخم و  لامعا  اب  نیمز  اهنامسآ و  نانکاس  مامت  وا  يوسب  دنتسج  برقت 

یناگدنز مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحمب  ار  ادخ  نیئآ  نید و  هک  ار  ادخ  شیاتـس  نادرگرـس  روک  انیب و  رک ، اونـش و  هتفای  تیادـه 
دّمحم لآ  اب  یـصاخ  طابترا  تیارب  دـنوادخ  هک  یتسه  يدرم  وت  دـعب  اـما  تخومآ .  222 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 

مدقم نارگید  رب  ار  اهنآ  هک  هدومن  انیب  نید  رد  هدرک و  یئامنهار  ارت  نید  رظن  زا  هدوب  مزال  هک  ار  یتدوم  تبحم و  ياهدرک  ظفح  هداشگ 
فیلکت مهدب و  ار  اهنآ  باوج  مناوتیمن  هیقت  رظن  زا  هک  ياهدرک  یئاهلاؤس  دوخ  همان  رد  يوشیم . هدنهانپ  اهنآب  اهيراتفرگ  رد  يرادـیم و 

ناراکزواجت زا  دوش  ادج  دنسپان  يایند  نیا  دیایب و  یقیقح  دنمتردق  هک  ناراکمتس  تنطلس  ياضقنا  زا  سپ  تسا  اهنآ  نتـشاد  ناهنپ  نم 
هطـساوب دنریگ  رارق  ینادرگرـس  تریح و  رد  فیعـض  نایعیـش  ادابم  دیـسرپ ، هچنآ  مهد  حیـضوت  هک  مدید  حالـص  نینچ  دوخ  يادـخ  رب 

ای يوش  همئا  ءایصوا و  يراتفرگ  هیام  هکنیا  زا  سرتب  دنشاب ، هتـسیاش  هک  راذگ  نایم  رد  یناسک  اب  ار  بلاطم  نیا  زیهرپب و  ادخ  زا  ینادان ؟
هک يربخ  نیلوا  هَّللا . ءاش  نا  درک  یهاوخن  يراک  نینچ  زگره  مراذگیم  وت  رایتخا  رد  هک  يرارـسا  ندومن  ءاشفا  اب  يروآ  دوجوب  فالتخا 

تاردقم رد  يدیدرت  هن  نامیشپ و  هن  متحاران و  دمآشیپ  نیا  زا  هن  تفر  مهاوخ  ایند  زا  اهبـش  نیمه  رد  يدوزب  نم  هک  تسنیا  مهدیم  وتب 
اب تملاسم  هار  ماما و  زا  دعب  ماما  ینعی  یقثولا  ةورع  دّمحم و  لآ  ینعی  نید  زیواتسدب  نزب  گنچ  مراد . دنوادخ  یمتح  ياضق  زا  هدنیآ و 

اهنآ هک  دنبم  اهنآ  شور  هارب و  لد  ورم و  دنتسین  هدیقع  مه  وت  اب  هک  یناسک  نیئآ  شیک و  لابندب  دنیوگیم . هچنآب  تبـسن  تیاضر  اهنآ و 
رایتخا رد  تناماب  ار  ادـخ  باتک  دـندرک ، تنایخ  ار  دوخ  ياهتناما  هنوگچ  ینادـیم  دـندرک ، تنایخ  شیوخ  ياهتناما  ربماـیپ و  ادـخ و  اـب 

ار ناشیا  دنوادخ  دـیریگب  هلـصاف  اهنآ  زا  دـندرک  راک  دوخ  نایاورنامرف  عفنب  دـنداد و  رییغت  فیرحت و  دـندرک و  تنایخ  دنتـشاذگ  ناشیا 
اب دندرک  بصغ  روزب  ار  يدرم  لام  هک  رفن  ود  نآ  زا  يدرک  لاؤس  دنهدیم . ماجنا  هک  اهراک  نیا  هطـساوب  دنکب  یگنـسرگ  سرتب و  التبم 
ار وا  دـندشن  عناـق  ندرک  بصغ  نیمهب  اـهنت  دـعب  درکیم ، جرخ  ادـخ  هار  رد  ناگدـنامرد و  ناتـسدیهت و  ءارقفب و  ار  دوخ  لاـم  نآ  هکنیا 
اب يدیسرپ  دندرک ، شـشخب  لذبب و  عورـش  ناشدوخ  دندش  بحاص  روزب  هکنیا  زا  دعب  دربب  ود  نآ  لزنمب  ار  شلام  دندرک ، راداو  رابجاب 

قفانم راک  نیا  زا  لبق  اهنیا  مدوخ  ناجب  مسق  هن .؟ ای  دـنوشیم   223 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  رفاک  راک  نیا 
مـسق ادخب  مدرم ، مامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  داب  ود  نآ  رب  دنرفاک ، ود  ره  دنتفریم  رامـشب  ربمایپ  هدننکهرخـسم  ادـخ و  فلاخم  دـندوب و 

راکبیرف و تفاییم  شیازفا  اهنآ  دیدرت  کش و  هتـسویپ  دندش  مالـسا  دراو  هک  یتقو  زا  دشن  دراو  اهنآ  زا  مادک  چیه  لد  رد  نامیا  ياهرذ 
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دنتـشاد روضح  یناسک  نآ  عضو  يدیـسرپ  دندرب . راوخ  لیلذ و  صاخـشا  هاگرارقب  دنتفرگ و  ار  اهنآ  ناج  باذع  هکئالم  ات  دندوب  قفانم 
يراـکمه اـهنآ  اـب  یـضعب  دنتـشاذگیم ، روزب  وا  ندرگرب  ار  تعاـطا  نارگ  راـب  دـنتفرگیم و  روزب  ار  وا  لاـم  هـک  یلاـح  رد  درم  نآ  شیپ 

تنعل تما ، نیا  زا  دنتـشگرب  نید  زا  هدش  دترم  هبترم  نیلوا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  زا  هورگ  نیا  دندوب . اهنآ  فلاخم  یـضعب  دـندرکیم و 
یـضام ثداح . رباغ و  یـضام و  تسا : هنوگ  هس  رب  ام  شناد  ام . ملع  رادقم  زا  يدوب  هدرک  لاؤس  داب . اهنآ  رب  مدرم  مامت  هکئالم و  ادخ و 

ملع نیرتهتسجرب  عون  نیا  دروخیم  نامشوگب  ای  دوشیم  ماهلا  ام  بلقب  هک  تسنیا  ثداح  اما  تسا ، هدش  هتشون  زین  رباغ  دش و  ریـسفت  هک 
نودب اهنآ  جاودزا  تمایق  زور  ات  دنراک  انز - نازینک  نآ  اهنآ  راددالوا ، نازینک  يدیـسرپ  دوب . دـهاوخن  يربمیپ  ام  ربمایپ  زا  سپ  تسا . ام 

وا نیقی  دربیم و  نیب  زا  ار  شقباس  یهارمگ  نامیا ، نیا  تفریذپ  ار  ام  توعد  هک  ره  اما  تسا ، هّدـع  نودـب  اهنآ  قالط  هدوب و  یلو  هزاجا 
هک ره  میدرک ، لالح  امش  يارب  ار  نآ  ام  دیتسه  ةاکز  هتسیاش  همئا  ناوریپ  امش  يدیسرپ ، اهتاکز  زا  ددرگیم . شکش  نتفر  نیب  زا  بجوم 

دشاب و هدیسرن  واب  لیلد  تسا  یسک  فیعض  دنهد ) صیخشت  ار  تیعقاو  دنناوتیمن  هک   ) نافیعـض زا  يدرک  لاؤس  اج  ره  رد  دشاب  امـش  زا 
قیقحت دـیاب   ) دوشیمن هدرمـش  فیعـض  وا  تسا  هدـیقع  دروم  رد  فـالتخا  مدرم  نیب  هک  دـیمهف  ردـق  ناـمه  هتـشادن  ربخ  زین  فـالتخا  زا 
تداهـش یهدب ، تداهـش  اهنآ  يارب  یناوتیم  يدرک ، لاؤس   224 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دنک .) تیعقاو 

دوخ ینید  ردارب  يارب  ینایز  لامتحا  رگا  اما  اهنآ . دوخ و  نیب  دشاب  تنادنواشیوخ  ای  ردام  ردـپ و  ای  دوخ  ررـضب  هچ  رگ  ادـخ  يارب  هدـب 
، يوش دراو  روجف  قسف و  هاگیاج  رد  ادابم  ناوخ ، ارف  اـم  يوسب  ار  وا  دریذـپب  ار  اـم  توعد  يراودـیما  هک  ار  یـسک  هدـن . تداهـش  يداد 

اریز یـشاب  هدینـش  ام  زا  ار  نآ  فلاخم  هچ  رگ  تسا  لطاب  نیا  وگن  دیـسر  وتب  ام  فرط  زا  هچ  ره  شاـب  هتـشاد  تسود  ار  ربماـیپ  نادـناخ 
زا میاهدرک . ناهنپ  وت  زا  هک  يزیچ  زا  نکن  وجتـسج  دـناهداد  ربخ  وتب  هچنآ  هب  روآ  ناـمیا  میاهتفگ . تهج  هچب  ار  فرح  نآ  اـم  ینادـیمن 

يریگن لدـب  ار  وا  هنیک  تسا ، دـنمدوس  وا  يارب  ترخآ  ای  ایند  رد  هک  ار  يزیچ  ینکن  ناهنپ  وا  زا  هک  تسنیا  ینید  ردارب  قوقح  نیرتمزال 
وتب وا  نمـشد  هچ  رگ  نیفلاخم  زا  يراذگن . اهنت  شنمـشد  اب  ار  وا  درک  توعد  ارت  هاگ  ره  يریذـپب  ار  وا  توعد  دـشاب ، هدرک  دـب  هچ  رگ 

روتـسد شحف و  ینابز و  دـب  ربک و  تنایخ و  رازآ و  ندز و  شغ  نینمؤم  قلخ  يوخ و  زا  ینک ، تداـیع  وا  زا  يراـمیب  رد  دـشاب  رتکیدزن 
یتقو شاب  ینید  ناردارب  دوخ و  يارب  جرف  رظتنم  رارج ، یهاپـس  اب  يدید  ار  یبارعا  تریـس  دـب  درم  نآ  هاگ  ره  تسین ، اهراک  نیاب  نداد 

، مداد حیضوت  وت  يارب  هملک  کی  هملک  کی  دنکیم  هچ  ناراکهبت  اب  ادخ  نیبب  زادنایب  نامسآ  هب  مشچ  دش  مک  شرون  تفرگ و  دیشروخ 
وتب ناوتیم  تفگ : تساوخ  ارم  دیـشرلا  نوراه  تفگ : یعازخ  کـلام  نب  هَّللا  دـبع  تاوعدـلا : جـهم  شکاـپ . لآ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد 

تـسا هناخ  رد  هک  یـسک  وش  هناخ  نیا  دراو  تفگ  میامـش ، ناگدـنب  زا  یکی  نم  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ  رـس . يراد  هگن  رد  درک  داـمتعا 
دوخ بکرم  رب  راوس  ار  وا  هدرک  مالس  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مدش  دراو  هک  نیمه  مهاوخب  وت  زا  ار  وا  ات  راد  هگن  ربب  ریگب 

هدـهعب ار  وا  يراکتمدـخ  دوب  مدوخ  هارمهب  هشیمه  دـیلک  مدرکیم ، لـفق  شیورب  ار  برد  دوب  مدوخ  هداوناـخ  ناـیم  مدرب  لزنمب  مدومن و 
یـسوم ماما  ترـضح  یناگدنز  دهاوخیم ، ارت  نینمؤملا  ریما  تفگ : هدـمآ  نوراه  فرط  زا  یکیپ  مدـید  هاگان  تشذـگ  زور  دـنچ  متفرگ 

، تسوا پچ  فرط  یکی  تسار و  فرط  باوختخر  کی  هتـسشن  نوراه  مدید  متفر  هدرک  تکرح  ياج  زا   225 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک 
: متفگ تسا ؟ روطچ  متشاذگ  وت  رایتخا  رد  هک  یسک  دیسرپ  زاب  تفگ . هچ  مدیمهفن  نم  دش ؟ هچ  تناما  دیـسرپ  دادن  باوج  مدرک  مالس 
، مدرگرب متـساوخ  نم  ینادرگیمرب  شلزنم  هداوناـخب و  ار  وا  یهدـیم و  واـب  مهرد  رازه  هس  يوریم و  وا  شیپ  نوـنکا  مـه  تـفگ  بوـخ .
رد مدوب  هدـیباوخ  تسه  متـسار  فرط  هک  یباوختخر  نیمه  رد  تفگ  نینمؤملا ! ریما  ای  هن  متفگ : مدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  ینادـیم  تفگ :

يراکفا هطـساوب  دیاش  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدش  رادیب  باوخ  زا  نک . اهر  ار  رفعج  نب  یـسوم  نوراه  دـیوگیم : رفن  کی  مدـید  باوخ 
نب یـسوم  متفگ  وتب  نوراه  دـیوگیم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  صخـش  نامه  متفر  رگید  باوختخر  نیاب  زاب  متـشاد  وا  دروم  رد  هک  تسا 

نامه زاب  متـسه  نآ  رد  نونکا  هک  یباوختخر  نیاب  مدـمآ  دـعب  مدرب  هاـنپ  ادـخب  ناطیـش  رـش  زا  مدـش  رادـیب  يدرکن ؟ ینک  اـهر  ار  رفعج 
ادـخب تفگ : هدرک  نمب  ياهراـشا  هبرح  اـب  تسا  برغم  رد  نآ  هت  قرـشم و  رد  نآ  رـس  هک  دراد  تسد  رد  ياهبرح  هـک  مدـید  ار  صخش 
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مداتسرف وت  یپ  زا  نم  تهج  نیمهب  دیآ . رد  تشپ  زا  هک  تاهنیـس  يور  مراذگیم  ار  هبرح  نیا  ینکن  اهر  ار  رفعج  نب  یـسوم  رگا  نوراه 
قاطا رد  متشگرب  دوخ  لزنمب  تفگ : دش . یهاوخ  دوخ  ندش  هتشک  ثعاب  هک  یئوگن  یـسکب  ار  بلطم  نیا  هد  ماجنا  يروف  متفگ  هچ  ره 

ره دومرف  تشادرب  رس  دش و  رادیب  ات  متسشن  هتفر ، باوخب  هدجس  لاح  رد  مدید  مدیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  هدوشگ  ار 
يدازآ يارب  یئاعد  زورما  دیئامرفب  مهدیم  مسق  مرکا  ربمایپ  تدج  قحب  ادخب و  ارت  نم ! يالوم  مدرکـضرع : هد  ماجنا  داد  روتـسد  وتب  هچ 

مدـید ار  مرکا  ربمغیپ  درب  مباوخ  هدجـس  لاح  رد  متـشاذگ ؟ هدجـسب  رـس  بجاو  زامن  زا  سپ  دومرف : يرآ  دومرف : دـیدومن ؟ دوخ  جرف  و 
مدناوخ ار  ادـخ  اعد  نامه  اب  نم  دـناوخ  ار  اعد  دـعب  ناوخب ، ار  اعد  نیا  دومرف  هَّللا  لوسر  ای  یلب  متفگ : يوش  دازآ  یلیام  یـسوم  دومرف :

ادخ مدرکـضرع : مدناوخ  وت  يارب  نم  هک  روط  نیمه   226 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دناوخیم  میارب  ربمغیپ 
: تفگ رفاسم  ج 1 ص 381 - یفاک - مدرک . میدقت  واب  دوب  هتفگ  هچنآ  مدرک و  لقن  ار  نوراه  روتـسد  نایرج  دومن  باجتـسم  ار  تیاعد 
ات دباوخب  شاهناخ  رد  بش  ره  داد  روتسد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضحب  دنربب  دنتساوخ  یتقو  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

اجنآ رد  ءاشع  زامن  زا  سپ  میتخادنایم  باوختخر  زیلهد  رد  اضر  ترـضح  يارب  بش  ره  ام  تفگ : دـسرب . واب  يربخ  یتقو  ات  تسا  هدـنز 
هچب نز و  دماین  یلو  میتخادـنا  باوختخر  دـمآ  رید  بش  کی  تفای  همادا  لاس  راهچ  ات  عضو  نیمه  تفریم  دوخ  لزنمب  حبـص  دـیباوخیم 
تفر دمحا  ما  شیپ  دش و  مرح  لخاد  دمآ  هناخب  حبـص  ادرف  میدش . تحاران  یلیخ  ناشیا  ریخأت  زا  دـندیدرگ  تحاران  دـندش و  شحوتم 
تفگ هدز  كاچ  نابیرگ  تخاون و  دوخ  تروصب  تسد  اب  هدز  ياهلان  دـمحا  ما  هدـب . هتـشاذگ  ترایتخا  رد  تماماب  مردـپ  هچنآ  دومرف :

ربخ ات  نکن  یتحاران  راهظا  نزن و  دروم  نیا  رد  یفرح  دومرف  واب  تشاد  هگن  ار  وا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  تفر  اـیند  زا  میاـقآ  ادـخب 
یسوم ماما  دادن . يرگیدب  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  رانید  رازه  راهچ  ای  رازه  ود  اب  دوب  اهتناما  ياوتحم  هک  یلیبنز  دسرب . رادنامرفب  یمسر 

چیهب مراپـسیم  وتب  ار  اهتناما  نیا  تفگ  نمب  یئاـهنت  تولخ و  کـی  رد  تفگ  تشادـیم ، یمارگ  یلیخ  ار  دـمحا  ما  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 
ادخب ماهتفر . ایند  زا  نم  هک  نادب  هدب  واب  تساوخ  وت  زا  ار  اهنآ  منادنزرف  زا  مادـک  ره  مندرم  زا  سپ  مور ، ایند  زا  نم  ات  وگم  يزیچ  سک 

يراددوخ يرادازع  هیرگ و  زا  همه  داد  روتسد  تفرگ  دمحا  ما  زا  ار  اهتناما  مامت  هتسویپ . عوقوب  دوب  هدومرف  نمب  هک  یتمالع  نونکا  مسق 
دیسر ياهمان  دوب  هتشذگن  رتشیب  زور  دنچ  قباس ، لثم  دیباوخن  دوخ  ردپ  باوختخر  رد  بش  نآ  زا  دعب  رگید  رـس  رب  یمـسر  ربخ  ات  دننک 

هک یبش  نامه  رد  میدـید  میدومن  ار  هتـشذگ  ياهزور  باسح  میدرک و  تقد  ار  خـیرات  یتقو  دوب  باـنج  نآ  تشذـگرد  زا  یکاـح  هک 
هتفر ایند  زا   227 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  تفرگ  ار  اهتناما  حبص  ادرف  دماین و  ندیباوخ  يارب  اضر  ترضح 
يارب یسک  هچ  دینادیمن  رگم  دومرف : دهدیمن ؟ لسغ  ماما  زج  ار  ماما  مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : هحلط  یفاک - هدوب .

رد دـندمآ  هاچ  زا  فسوی  تاجن  يارب  هک  یئاـهنامه  دنتـشاد  تبیغ  هک  دوب  یئاـهنآ  زا  رتهب  هک  تفاـی  روضح  یـسک  دـمآ  وا  ندادلـسغ 
لها زا  هک  ربخ  يوار  هنیرقب  نیفلاخم  زا  ای  تسا  هیقت  ربخ  نیا  رهاـظ  حیـضوت - دنتـشادن . روضح  شاهداوناـخ  رداـم و  ردـپ و  هک  یعقوم 

زا هک  دوب  یصخش  دمآ  رفعج  نب  یـسوم  لسغ  يارب  هک  یـسک  اریز  تسا ، تیعقاو  کی  ربخ  نطاب  یلو  هعیـش  نانادان  زا  ای  تسا و  تنس 
دیئامرفب مدرکضرع : اضر  ترضحب  تفگ : ناوفـص  یفاک - دنتـشاد . روضح  زین  هکئالم  دمآ و  اضر  ترـضح  دوخ  نوچ  دوب  رتهب  نیبئاغ 

یـسوم ترـضح  دننام  تفر  ایند  زا  هک  یعقوم  نامه  ای  هتفر  ایند  زا  لبق  ماما  هک  دسریم  ربخ  هک  یعقوم  تسا ؟ ماما  دـنادیم  تقو  هچ  ماما 
هچب مدرکـضرع : دـیمهفیم  وا  تفر  ایند  زا  لبق  ماما  هک  یعقوم  ناـمه  دومرف : دـیدوب . اـجنیا  امـش  تفر و  اـیند  زا  دادـغب  رد  هک  رفعج  نب 

حیحص ياهتهج  زا  يرمیص و  دایز  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ایاصو  باتک  رد  تازجعملا - نویع  دوشیم . ماهلا  واب  دومرف : هلیسو ؟
هد دوب و  ماما  لباقم  رد  دولآرهز  يامرخ  هک  عقوم  نامه  دیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  کهاش  نب  يدنـس  هک  هدش  لقن  زین 

دناهداد وتب  هک  يروتـسد  دروـم  رد  دوـب  مزـال  هک  ردـقنآ  ت  سا سب  دومرف : دـیئامرفب . رتـشیب  درکـضرع  يدنـس  دوب ، هدروخ  اـمرخ  هناد 
مدرم تفگ : داد ، ناشن  ناشیاب  ار  ماما  درک و  رـضاح  ار  لداـع  صاخـشا  اهیـضاق و  ماـما  تشذـگرد  زا  لـبق  زور  دـنچ  سپـس  مدروخ .

. هدـید يرازآ  هن  تسا و  رامیب  هن  دراد و  یتحاراـن  هن  هک  دـینک  هظحـالم  نونکا  تسا  هقیـضم  یتحاراـن و  رد  رفعج  نب  یـسوم  دـنیوگیم 

2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  دومرف : هدومن  رـضاح  تیعمجب  ور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ماش ات  زورما  نیمه  دناهدرک ، مومسم  ارم  یلو  تسا  ملاس  نم  رهاظ  دینکیم  هظحالم  رگید  زور  هس  ات  موریم  ایند  زا  مس  هلیـسوب   228 ص :

نامه موریم . شناوضر  ادـخ و  تمحر  يوسب  دـش و  دـهاوخ  دیفـس  ادرف  سپ  موشیم  درز  داـیز  ادرف  دـیدش  رایـسب  دوشیم  خرـس  مگنر 
دوب قداص  ترضح  شردپ  اب  لاس  تسیب  هک  یگلاس  نس 54  رد  يرجه  لاس 183  تفر  ایند  زا  موس  زور  رخآ  رد  دوب  هدومرف  هک  يروط 

تواخـس اب  لد و  يوق  لضاف و  رایـسب  دوب  هرهچ  هایـس  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  بلاطلا - ةدمع  اهنت . لاس  راهچ  یـس و  و 
لوپ ياـههسیک  زا  هک  یـسک  زا  بجعت  دـنتفگیم  شاهداوناـخ  دـشیم . هدز  لـثم  دیـشخبیم  نادنمتـسمب  هک  باـنج  نآ  راـنید  ياـههسیک 

باوخ رد  درک  ینادنز  تفرگ و  ار  وا  یسابع  هفیلخ  يداه  یسوم  دنک . یتسدگنت  زا  تیاکش  دوشیم  دنمهرهب  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
باوخ زا  ْمُکَماحْرَأ  اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  یسوم  دومرف : واب  دید  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

دنک ادیپ  واب  یـسرتسد  هکنیا  زا  لبق  یلو  تفرگ  مشخ  ماما  رب  زاب  دننک . دازآ  ار  بانج  نآ  داد  روتـسد  تسیچ ، روظنم  دیمهف  دـش  رادـیب 
لـضف شیپ  دومن  ینادنز  تفرگ و  ار  وا  دعب  یلو  درکیم  مارتحا  تشاد و  یمارگ  ار  بانج  نآ  دیـسر  تفالخب  دیـشرلا  نوراه  یتقو  درم .

ار رفعج  نب  یسوم  هک  يدنسب  داد  روتـسد  دلاخ  نب  ییحی  تفر  ماشب  نوراه  تشاذگ . کهاش  نب  يدنـس  رایتخا  رد  ار  وا  دعب  ییحی  نب 
ار شرکیپ  دعب  تفر ، ایند  زا  ات  دنداد  شلام  ردقنآ  دنداهن  یـشرف  نورد  دنیوگیم  یخرب  دندرک و  مومـسم  دناهتفگ : یـضعب  دنک . دـیهش 

تسا لیام  سک  ره  هک  دنتشاذگ  هار  نایم  زور  هس  ار  شفیرش  ندب  هتفر  ایند  زا  دوخ  لجاب  هک  دنتشون  يداهشتسا  دندروآ و  مدرم  لباقم 
میمصت یتقو  هَّللا  هنعل  دیشرلا  نوراه  هک  مدید  باحـصا  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  حیـضوت - دسیونب . داهـشتسا  رد  دعب  دنک  اشامت  دیایب و 

مادک چیه  درک  داهنشیپ  نارادهپـس  تکلمم و  نارـس  زا  کی  رهب  ار  وا  ندرب  نیب  زا  دنک ، دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفرگ 
ترضح یناگدنز  سانشربمایپ  ادخ و  هک  دیتسرفب  رفن  دنچ  میارب  هک  تشون  گنرف  کلامم  رد  دوخ  ناگدنیامن  هب  ياهمان  دندرکن ، لوبق 

اب یئانـشآ  هک  دنداتـسرف  ار  رفن  هاجنپ  مهد . ماجنا  ار  يراک  اهنآ  هلیـسوب  مهاوخیم  نم  دنـشابن   229 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
یسک هچ  ناتربمایپ  تسیک و  امش  يادخ  دیسرپ  درک ، مارتحا  تشاد و  یمارگ  ار  اهنآ  نوراه  دندمآ  یتقو  دنتـشادن  برع  نابز  مالـسا و 
نوراه دنشکب . ار  وا  ات  دوب  ینادنز  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  ياهناخ  دراو  ار  اهنآ  میـسانشیمن . ربمایپ  ادخ و  ام  دنتفگ : تسا ؟

دنتفر هدجـسب  دمآ  رد  هزرل  هب  ناشندب  دنتخادنا و  ار  دوخ  هحلـسا  داتفا  ماما  هب  اهنآ  مشچ  هک  نیمه  درکیم . اشامت  قاطا  هنزور  زا  دیـشرلا 
اهنآ درکیم  تبحـص  اهنآ  اب  ناشدوخ  نابزب  دیـشکیم  اهنآ  رـس  رب  تسد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما . هب  محرت  زا  دـندرکیم  هیرگ 
یلو دندش  جراخ  دننک . جراخ  ار  اهنآ  داد  روتسد  دوخ  ریزوب  دز و  دایرف  دوش  اپ  رب  ياهنتف  دیسرت  دید  نینچ  هک  نوراه  دنتخیریم . کشا 

ترـضح زا  یطنزب  یفاک : دنتفر . شیوخ  تکلمم  فرطب  هزاجا  نودـب  هدـش  دوخ  ياهبکرم  رب  راوس  ماما  مارتحاب  دـندمآیم  بقع  بقع 
شناتـسود يارب  نانمـشد  زا  ندیـشک  ماقتنا  دـشابن و  شئایلوا  زا  دوخ  يرادـهگن  رگا  ینـالوط  ثیدـح  رد  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

رارق يرطخ  هچ  رد  ثعشا  دالوا  تفرگ و  ار  رفعج  نب  یـسوم  ماقتنا  هنوگچ  درک و  هچ  کمرب  لآ  اب  ادخ  يدیدن  دوشیم  هریچ  نانمـشد 
. تشادهگن مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسومب  تدارا  هطساوب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتشاد ،

بهذم نیا  شیادیپ  تلع  هیفقاو و  بهذم  در  رد  مهد  شخب 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ات  ار  تماما  هک  یئاهنآ  هیفقاو ، بهذم  نالطب  رب  تسا  دهاش  هک  تسا  یبلطم  ص 20 - یسوط - خیش  تبیغ 
نآ تشذگرد  همه  روهشم و  رایسب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  گرم  تداهـش و  نیمه  تسا ، يدهم  بانج  نآ  دنیوگیم  دنراد و  لوبق 

هیسووان و اب  یقرف  میشاب  هتشاد  رفعج  نب  یسوم  توف  رد  کش  رگا  هتـشذگ ، نایاوشیپ  زا  شدج  ردپ و  توف  دننام  دندیمهف  ار  ترـضح 
تشذگرد هکنیا  اب  میرادن . دناهدرمن ، مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  لبق  ياهماما  دندوب  دقتعم  زین  اهنآ  هک  هضوفم  اهیلاغ و  هیناسیک و 

ربعم رس  رب  ار  وا  هزانج  اریز  دیـسرن  ترهـش  نآب  شمارگ  ءابآ  زا  کی  چیه  تافو  هک  تفای  ترهـش  ياهزادناب  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
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اهیضفار هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دندز  دایرف  دادغب  رسج  يور  دندرک و  یهاوگ  ار  شگرم  دامتعا  دروم  نادهاش  نایضاق و  دنتـشاذگ 
راکنا لباق  هک  داتفا  قافتا  لیبق  نیا  زا  هک  یعیاـقو  هتفر و  اـیند  زا  دوخ  لـجاب  دـینیبب  دـیئایب  درم ، دـهاوخن  تسا و  هدـنز  دـندرکیم  لاـیخ 
شخب رد  هک  يرابخا  نامه  تسا  رفعج  نبا  یـسوم  توف  دهاش  هک  دنکیم  لقن  ار  یئاهربخ  دوخ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  سپـس  تسین .
هتـشاد تیاورب  جایتحا  هک  تسنیا  زا  رتروهـشم  رفعج  نب  یـسوم  تشذـگرد  سپ  دـسیونیم : هاگنآ  میدرک  لقن  زین  ام  بانج  نآ  تداهش 

رد کش  بجوم  بانج  نآ  توف  رد  کش  هدـش و  یهیدـب  بلطم  يرورـض و  کـی  رکنم  دـشاب  وا  توف  فلاـخم  هک  یـسک  اریز  دـشاب ،
سک چیه  گرمب  دامتعا   231 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هجیتن  رد  دوشیم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مامت  تافو 

واب گرم  زا  سپ  ار  دوخ  ياهراک  دراذگاو و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شدنزرفب  ار  تماما  وا  هک  دراد  ترهـش  الماک  هکنیا  اب  درک . دـیابن 
دوب انب  رگا  مینکیم  رکذ  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هک  درک  هرامـش  ناوتب  هک  تسنآ  زا  شیب  تسا  یعدم  نیا  رب  دهاش  هک  يرابخا  دومن ، لوحم 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  دنکیم  لقن  ار  يرابخا  یسوط  خیـش  اجنیا  رد  دوبن . تاشرافـس  نیاب  جایتحا  دشاب  رادیاپ  هدنز و 
: دسیونیم هاگنآ  درک ، میهاوخ  لقن  اضر  ترضح  یگدنز  حرش  رد  ار  رابخا  نآ  ام  هک  هدومن  اضر  ترـضح  دوخ  دنزرف  تماماب  حیرـصت 
دوجوم و هیماما  ياهباتک  رد  هک  تسا  هرامش  دح  زا  شیب  اضر  ترضح  تماماب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  حیرـص  صن  دروم  رد  رابخا 

رگا هَّللا . ءاش  نا  تسا . یفاک  ام  ياعدا  تابثا  رد  رادقم  نیمه  دـنک  هعجارم  اهنآ  هب  دـناوتیم  تسا  لیام  هک  ره  تسا  روهـشم  فورعم و 
هکنیا اب  هتفر  ایند  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دیراد  نیقی  هک  دیتسه  یعدم  دـینکیم و  دامتعا  رابخا  نیاب  هنوگچ  امـش  هک  دوش  لاکـشا 

رد رابخا  نآ  تسا ، دّـمحم  لآ  مئاق  نامه  وا  تسا و  رفعج  نب  یـسوم  ندرمن  رب  هاوگ  هک  دـناهدرک  لقن  يدایز  رابخا  زین  نابهذـم  یفقاو 
ملع روطچ  زاب  ضیقن  دض و  ياهربخ  نیا  اب  دینکیم  ربخ  عون  ود  نیا  نیب  عمج  هنوگچ  تسه  زین  هیماما  ياهباتک  نابهذـم و  یفقاو  باتک 

هکنیا هن  دوب  رتشیب  حیـضوت  بلطمب و  کمک  رظن  زا  طقف  میدرک  رکذ  هک  اـهربخ  نیا  میئوگیم : لاکـشا  نیا  باوج  رد  دـیراد . وا  گرمب 
نشور زور  نوچ  اقآ  نآ  تشذگردب  تبسن  ام  اریز  هدمآ  دوجوب  رابخا  نیا  هلیسوب  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تشذگردب  ملع 

رد کش  هک  تسا  یـسک  نامه  دننام  دـشاب  هتـشاد  ناشیا  گرم  رد  کش  هک  یـسک  شمارگ  ءابآ  تشذـگردب  ملع  دـننام  میراد  عالطا 
یناگدـنز ثعاب  رتشیب  ات  میدرک  لقن  ار  رابخا  نیا  اـم  دـشاب  هتـشاد  میراد  شندرم  زا  عـالطا  اـم  هک  یـسک  ره  گرم  همئا و  ریاـس  گرم 

دروم رد  کمک  رظن  زا  ام  ار  يدایز  رابخا  هچناـنچ  دوش  عـالطا  نیا  تیوقت  دـیکأت و   232 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
دـییأت و رظن  زا  زین  دروم  نیا  رد  مینکیم ، لقن  هدـش  تباث  نامیا  رب  تسا  عامجا  نآرق و  رهاظ  عرـش و  لـقع و  هلیـسوب  هک  یعرـش  لـئاسم 
درادن و دوجو  اهنآ  تیوقت  يارب  یلیلد  هک  تسا  دحاو  ياهربخ  دناهدرک  لقن  نابهذـم  یفقاو  هچنآ  اما  میدرک . رکذ  ار  رابخا  نیا  کمک 

همه اب  هزات  دومن . دامتعا  ناشتیاور  اهنآ و  لوقب  ناوتیمن  دنتـسین و  لوبق  لباق  رابخا  نیا  نایوار  هکنیا  اب  تسین  اهنآ  تحـص  ياعدا  ناکما 
لیوأت ار  اهنآ  هدرک و  لقن  دناهدیشارت  اهیفقاو  هک  يرابخا  زا  يرادقم  یسوط  خیش  سپس  دشابیم . لیوأت  لباق  رابخا  نآ  تاحیـضوت  نیا 
تیاور نمـض  رد  دسیونیم : سپـس  دـیامن . یـسوط  خیـش  تبیغ  باتکب  هعجارم  دـنک  لصاح  عالطا  اهنآ  زا  تسا  لیام  سک  ره  دـیامنیم 

نیلوا دناهدرک  لقن  دامتعا  دروم  نایوار  دناهدرکن  زواجت  رفعج  نب  یسوم  تماما  زا  دندش و  فقوب  دقتعم  یهورگ  ارچ  هک  تسا  هدیـسر 
ار اهنآ  ایند  عمج  دندوب  یساور  یسیع  نب  نامثع  يدنق و  ناورم  نب  دایز  ینئاطب و  هزمح  یبا  نب  یلع  درک  ار  داقتعا  نیا  راهظا  هک  یسک 

هارمه دوخ  اب  دندوب  هدـش  بحاص  تنایخب  هک  یئاهلوپ  زا  لوپ  یغلبم  تخادرپ  اب  ار  یهورگ  دـندش و  هتفیرف  نآ  رویز  روزب و  تشاداو و 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : نمحرلا  دبع  نب  سنوی  نارگید . یمعثخ و  مارک  يراکملا و  نبا  عیزب و  نب  ةزمح  لیبق  زا  دـندرک 

راکنا رفعج و  نبا  یـسوم  رد  فقوت  ثعاب  بلطم  نیمه  دوب  يدایز  لوپ  ناشتـسد  لاوما  نایدـصتم  زا  کـی  ره  تفر  اـیند  زا  هک  مالّـسلا 
نب یلع  دزن  رد  دوب  رانید  رازه  داتفه  يدنق  ناورم  نب  دایز  رایتخا  رد  دوب . ناشتسد  هک  یلاوما  رد  عمط  هطـساوب  دیدرگ  بانج  نآ  گرم 

یکـش مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تماـما  رد  دوب و  راکـشآ  تقیقح  میارب  مدـید و  نینچ  ار  عضو  نم  نوچ  راـنید  رازه  یـس  هزمح  یبا 
میهدـیم ردـقنآ  تسا  لوپ  تروظنم  رگا  هدرک ؟ راک  نیاب  راداو  هچ  ارت  دـنداد  ماغیپ  نمب  مدرکیم  ناشیا  تماماب  توعد  ار  مدرم  متـشادن 
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يراددوخ غیلبت  زا  دنتفگ  دندرک ، نیمـضت  رانید  رازه  هد   233 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  يوش  زاینیب  هک 
نا ملاعلا  یلعف  عدـبلا  ترهظ  اذا  : » دـناهدومرف هک  رقاب  ای  قداص  ترـضح  زا  دـناهدرک  تیاور  اـم  يارب  متفگ : هدرک ، عاـنتما  نم  یلو  نک 
رون درکن  رگا  دنک  راکـشآ  ار  دوخ  ملع  دـیاب  ملاع  دـش  ادـیپ  مدرم  نایم  رد  تعدـب  هاگ  ره  نامیالا » رون  بلـس  لعفی  مل  ناف  هملع  رهظی 

. دـنتفرگ لدـب  ارم  هنیک  دـنتخادرپ و  ینمـشدب  نم  اب  درک  مهاوخن  اهر  هجو  چـیهب  ار  ادـخ  هار  رد  هزرابم  نم  دوشیم . هتفرگ  وا  زا  ناـمیا 
رازه داتفه  يدنق  دایز  شیپ  تفر  ایند  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یتقو  هک  درک  لقن  باحصا  زا  یکی  زا  دیزی  نبا  یـسوط : خیـش  تبیغ 
ماغیپ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسشنیم . رصم  رد  هک  ياهناخ  زینک و  جنپ  رانید و  رازه  یس  یساور  یـسیع  نبا  نامثع  دزن  دوب و  رانید 

ار شتورث  ام  متـسه  وا  نیـشناج  ثراو و  نم  دراد  امـش  شیپ  مردپ  زینک  هیثاثا و  بابـسا و  هچ  ره  تسا و  امـش  شیپ  لوپ  هچ  ره  هک  داد 
دش رکنم  هزمح  یبا  نبا  نیا . هیبش  يرگید  شیامرف  ای  مردپ  ناثراو  ریاس  نم و  نتشادهگن  زا  تسین  ياهناهب  ار  امش  رگید  میدرک  میـسقت 

هدـنز و وا  هدرمن  تردـپ  تشون : اضر  ترـضح  يارب  یـسیع  نب  نامثع  یلو  يدـنق  دایز  روط  نیمه  دـشاب  وا  دزن  يزیچ  درکن  فارتعا  و 
روتـسد نمب  دشاب  هتفر  ایند  زا  یتسه  یعدم  وت  هک  يروط  نامه  وا  هک  ضرف  رب  هتفگ  هدوهیب  دشاب  وا  ندرم  یعدم  سک  ره  تسا  رادیاپ 

نب دـمحا  اضرلا : رابخا  نویع  و  ص 236 - عئارـشلا - للع  مدومن . جاودزا  اهنآ  اـب  مدرک و  دازآ  ار  نازینک  مهدـب  امـشب  يزیچ  هک  هدادـن 
شش اب  لام  يدایز  رادقم  تشاد  ینکس  رصم  رد  دوب و  یـسیع  نب  نامثع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارادراک  زا  یکی  تفگ : دامح 
هیلع ماما  هدرمن . تردپ  تشون : باوج  رد  نازینک . لاوما و  نداتسرف  دروم  رد  واب  داد  ماغیپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دوب  وا  شیپ  زینک 

رد وا  توف  دانتساب  نم  هدش  رـشتنم  اج  همه  شتوف  ربخ  میدرک  میـسقت  ار  شلاوما  تفر و  ایند  زا  مردپ  تشون  شاهمان  باوج  رد  مالّـسلا 
رگا داد : باوـج   234 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  یـسیع  نب  نامثع  ماهداد . ماجنا  دـیاب  هچنآ  شثاریم  هراب 

مدرک و دازآ  ار  نازینک  مهدب  وتب  يزیچ  هک  هدادن  روتـسد  نمب  وت  راتفگ  قبط  دشاب  هدرم  رگا  دسریمن ، وتب  يزیچ  هک  دشاب  هدرمن  تردـپ 
نوراه نامز  رد  دنک و  هتشابنا  مه  رب  تورث  هک  دوبن  یسک  رفعج  نب  یسوم  دسیونیم : هیلع  هَّللا  همحر  قودص  مدروآرد . جاودزاب  ار  اهنآ 
لاوما نیا  دنرادهگن  ّرس  تشاد  دامتعا  هک  یناسکب  یکدنا  رادقم  رگم  دوبن  شیارب  لام  نیا  میسقت  ناکما  نانمشد  ترثک  هطساوب  دیشرلا 
داـقتعا مدرم  هک  دوشن  تباـث  دنتـسرفیم  لوـپ  وا  يارب  فارطا  زا  دـنتفگیم : هک  نانیچنخـس  فرح  تساوـخیم  دـش و  عـمج  تهج  نیمهب 

لاوما دوب  ءارقفب  طوبرم  اهلوپ  نیا  هکنیا  اب  درکیم  میـسقت  ار  اهلوپ  مامت  دوبن  اهنیا  رگا  دراد  نوراه  رب  جورخ  میمـصت  دنراد و  وا  تماماب 
زا دعب  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  قودـص  حیـضوت : دادـیم . کمک  ناشیاب و  تبـسن  مارتحا  تزع و  تهج  زا  ناتـسود  هک  دوب  شدوخ 

: دسیونیم میدرک  لقن  بانج  نآ  تداهش  باب  رد  ار  اهربخ  نآ  ام  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  توف  رب  دهاش  هک  يرابخا  رکذ 
تسا و هدـنز  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـندقتعم  اهنآ  هک  ار  هفقاو  بهذـم  مشاب  هدرک  ّدر  ات  باتک  نیا  رد  مدرک  لقن  ار  راـبخا  نیا 

اهنآ ددرگیم  لطاب  اهنآ  بهذم  دوش  تباث  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تداهـش  یتقو  دنتـسه ، وا  زا  دعب  همئا  اضر و  ترـضح  تماما  رکنم 
ماما اضر  ترضح  رگا  دهدیمن  لسغ  ماما  زج  ار  ماما  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنیوگیم : دنراد ، ینانخـس  دروم  نیا  رد 
اریز دوشیمن  ام  در  رب  یلیلد  اهنآ  يارب  ربخ  نیا  تسا . هداد  لسغ  يرگید  ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  دـینکیم  لـقن  امـش  راـبخا  نیا  رد  دـشاب 

تماما وا  نداد  لسغ  نیا  داد  لسغ  ار  ماما  یماما  ریغ  رگا  دهد  لسغ  ماما  ریغ  ار  ماما  هکنیا  زا  دیامرفیم  یهن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ار ثیدح  نیا  دنناوتب  اهنآ  ات  دوخ  زا  لبق  ماما  نداد  لسغ  اب  رگم  دوشیمن  تباث  ماما  تماما  هدومرفن  نوچ  دنکیمن  لطاب  ار  وا  زا  دـعب  ماما 

هیلع اضر  ترـضح  هک  هدش  لقن  رابخا  نیمه  زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  تسا . لطاب  ثیدح  نیاب  داهـشتسا  سپ  دنریگب  دوخ  بهذم  رب  لیلد 
نیرضاح هک  يروطب  داد ، لسغ  یناهنپ  ار  رفعج  نب  یسوم   235 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دوخ  ردپ  مالّسلا 

ضرالا و یطب  دـناوتیم  ماما  هک  دنتـسین  رکنم  ار  بلطم  نیا  نابهذـم  یفقاو  دـندرک  هدـهاشم  دـندوب  دـقتعم  هک  اهنآ  طقف  دـندشن  هجوتم 
مالّسلا هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : طابر  نب  یلع  ج 1 ص 120 - نیدلا - لامک  دیامیپهب . مک  تدم  رد  ار  يدـیعب  تفاسم  ادـخ  تردـق 

یعـالطا بلطم  نیا  زا  مه  امـش  تسا  هدـنز  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تردـپ  دـیوگیم : هک  تسا  اـم  هـلحم  رد  يدرم  مدرک : ضرع 
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میـسقت ار  شلاوما  درم و  مردپ  ادخب  مسق  دریمیم  ادـخب  ارچ  دریمیمن ! رفعج  نبا  یـسوم  تفر  ایند  زا  ربمغیپ  هَّللا  ناحبـس  دومرف : دـیراد ؟
زا رفعج  نب  یـسوم  مسق  ادـخب  تفگ : نمحرلا  دـبع  نب  عیبر  ص 112 - ج 1  اـضرلا - راـبخا  نویع  مداد . جاودزاـب  ار  شنازینک  مدرک و 

دنوشیم و شنیـشناج  تماما  رکنم  یـصاخشا  هچ  شگرم  زا  دعب  تسنادـیم  دوب ، هتـشاذگ  رثا  الماک  شاهرهچ  رد  تدابع  هک  دوب  یناسک 
تبیغ هدـش . هدـیمان  مظاـک  تهج  نیمهب  تفگیمن  يزیچ  اـهنآ  هب  دروخیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  یلو  دـنروآیم ، دوجوب  ار  هفقاو  بهذـم 
دادـغب لها  زا  لاـضف  نب  نسح  نب  یلع  میومع  شیپ  ار  يدرم  ریپ  تفگ : لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحا  نب  نیـسح  یـسوط - خـیش 

: تفگ واب  میومع  نایـضفار  تفگ : ای  درادن و  دوجو  نایعیـش  امـش  زا  رتدـب  ایند  رد  تفگ : واب  زور  کی  درکیم  یخوش  وا  اب  هک  مدـیدیم 
هد نم  دزن  رد  تفگ  نمب  گرم  ماگنه  متسه  جارس  رـشب  یبا  نب  دمحا  رتخد  رهوش  نم  تفگ : میومع  باوج  رد  دنک .؟ تتنعل  ادخ  ارچ 
نب یسوم  هک  مدیمهف  نوچ  مدادن ، شدنزرفب  رفعج  نب  یـسوم  گرم  زا  سپ  ار  لوپ  نآ  نم  تسا  رفعج  نب  یـسوم  زا  تناما  رانید  رازه 

گرم زا  سپ  ام  مسق  ادخب  دینک . اضر  ترضح  میلست  ار  لوپ  نیا  دیهد و  تاجن  منهج  شتآ  يراتفرگ  زا  ارم  ادخب  ار  امش  هدرمن . رفعج 
، مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دزوسب . منهج  رد  میتشاذگ  روط  نامه  ار  وا  میدادـن  یهاش  کی  رـشب  یبا  نب  دـمحا 

یصاخشا نینچ  هلیسوب  یفقاو  بهذم  ساسا  هشیر و  هک  یتروص  رد  دسیونیم  تیاور  لقن  زا  سپ  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یسوط  خیش   236 ص :
تـسا هرامـش  دح  زا  رتشیب  یفقاو  هقرف  نایوارب  تبـسن  یئوگدب  هکنیا  اب  دومن  دامتعا  اهنآ  تایاورب  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  هدـش  يرازگهیاپ 

لقن دواد  یبا  زا  باشخ ، زا  دّـمحم . نب  هَّللا  دـبع  زا  يرعـشا  مینکیم : لقن  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  ام  تسا و  دوجوم  باحـصا  ياهباتک  رد  هک 
: تفگیم هک  مدینـش  دوـب ، هفقاو  بهذـم  سیئر  هک  میدوـب  ینئاـطب  هزمح  یبا  نب  یلع  شیپ  شورف  رکـشین  هنییع  نم و  تفگ : هک  دـنکیم 
ات تفگ : مدینش  مسق  ادخب  يرآ  متفگ : يدینش ؟ تفگ : نمب  هنییع  دیتسه . اهغالا  هیبش  باحـصا  وت و  دومرف : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
ارم ناکـسم  نبا  يدنق و  دایز  تفگ : یـساور  یـسیع  نب  نامثع  هک  هدرک ...  تیاور  هدـقع  نبا  و  مرادـیمن . رب  وا  فرطب  مدـق  مشاب  هدـنز 

نیرتهب هک  امش  رب  دوشیم  دراو  یصخش  نونکا  مه  دومرف  هک  میدوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  هک  دندرک  ثیدح 
درف نیرتـهب  نیمه  میتـفگ  دوب  یکچوک  رـسپ  عقوم  نآ  دـش ، دراو  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  عقوم  نیا  رد  تسا . نیمز  يور  درف 

: درکضرع دنتفگ !؟ هچ  رفن  ود  نیا  ینادیم  مرسپ  دومرف : دیـسوب  هتفرگ  لغب  رد  ار  وا  تفر  وا  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . نیمز  يور 
مدرک لقن  بوبحم  نب  نسح  يارب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : طابـسا  نب  یلع  درک . دـنهاوخ  کش  نم  تماما  هراب  رد  رفن  ود  نیا  مردـپ  يرآ 

وا قح  رگا  دومرف : رفن  ود  نآب  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  هک  درک  لقن  بائر  نب  یلع  ار  ثیدح  نیمه  هدرک ، عطق  ار  ثیدح  رخآ  تفگ :
دیهاوخن راگتسر  تباحـصا  وت و  دایز  دومرف : دایزب  دعب  داب . امـش  رب  مدرم  مامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دیئامن  تنایخ  واب  ای  دینک  راکنا  ار 

: تفگ هدومرف  نانچ  نینچ و  وتب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفگ : واب  مدید  ار  يدنق  دایز  تفگ : بائر  نب  یلع  زگره . دش 
تبحص وا  اب  رگید   237 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دش  در  نم  زا  ياهدرک  هابتـشا  ار  ثیدح  منکیم  نامگ 
ققحت دایز  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ياعد  میدوب  رظتنم  هتسویپ  ام  تفگ : بوبحم  نب  نسح  مدرک . تاقالم  ار  وا  هن  مدرکن و 

یـسوط ص 49- خیـش  تبیغ  تفر . ایند  زا  رفک  تلاح  اب  درک و  ار  راک  نآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناـمز  رد  هرخـالاب  اـت  دـنک  ادـیپ 
اج نیمه  وا  مدرکضرع : درک .؟ هچ  عیزب  نب  ةزمح  یقش  تخبدب  نآ  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : دالبلا  یبا  نب  میهاربا 

دوخ اب  نم  تفگ : ناوفـص  دنوریم . ایند  زا  رفک  اب  دنتـسه و  کش  رد  زورما  اهنآ  تسا  هدنز  مردپ  دنکیم  نامگ  دومرف : هدـمآ . هزات  تسا 
: هتفگ گرم  عقوم  رد  اهنامه  زا  یکی  مدینش  هک  تشذگن  يزیچ  دنوریم ، ایند  زا  رفک  اب  روطچ  اما  مدیمهف ، ار  اهنآ  ندوب  كاکـش  متفگ 

تبیغ ثیدح . قدص  یهاوگ  تسا  نیا  تفگ : ناوفـص  میادـخ . نآب  رفاک  دـناریمب و  ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  ار  یئادـخ  مرادـن  لوبق  نم 
کی زج  تفگ : يدینـش ؟ ثیدح  ردقچ  هزمح  یبا  نب  دّمحم  زا  متفگ : یـشرق  لیعامـسا  نب  مساقب  تفگ : حابر  نب  یلع  یـسوط - خـیش 
مـساق نیمه  زا  تفگ : حابر  نبا  درک . لقن  هزمح  یبا  نب  دّـمحم  زا  يداـیز  ياهثیدـح  وا  دـعب  تفگ : حاـبر  نبا  ماهدینـشن . وا  زا  ثیدـح 

: تفگ رمع  نب  دمحا  درکیم . لقن  وا  زا  يدایز  ياهثیدح  اهدعب  زاب  ثیدح  جنپ  ای  راهچ  تفگ : ياهدینـش  نانح  زا  ثیدح  دـنچ  مدیـسرپ 
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نب یـسیع  شیپ  هیدـهب  ار  يدـهم  رـس  تفگیمن : هزمح  یبا  نبا  نیا  نیمه  رگم  دومرفیم : هزمح  یبا  نبا  هراب  رد  مدینـش  اضر  ترـضح  زا 
وا غورد  ددرگیمرب ، رگید  هام  تشه  ات  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تفگ  تسا و  ینایفـس  هارمه  وا  مه  دـنربیم و  یـسوم 
درک تنعل  ار  وا  دش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  تبحـص  تفگ : نانـس  نب  دّمحم  دشن .؟ راکـشآ  اهنآ  يارب 

هچ رگ  دنکیم  لیمکت  ار  شیوخ  رون  دنوادخ  یلو  دوشن  شتسرپ  نامسآ  نیمز و  رد  ادخ  دراد  میمـصت  هزمح  یبا  نب  یلع  دومرف : هاگنآ 
. دشاب هتشادن  هقالع  كرشم  نوعلم  نآ  هچ  رگ  دشاب ،  238 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نارفاک  لیم  فالخ  رب 

اُؤِفُْطی ْنَأ  َنوُدیُِری  تسا : دیجم  نآرق  رد  نینچ  نیا  دوش  هدیلام  كاخب  شغامد  مسق  ادـخب  يرآ  دومرف : تسا ؟ كرـشم  اقآ ! مدرکـضرع 
نآ زا  شیب  هقرف  نیا  رب  یئوجبیع  دـننک . شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنراد  میمـصت  هک  تسا  وا  هیبش  صاخـشا  وا و  هراب  رد  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون 
هک درک  یـصاخشا  نینچ  تایاورب  دامتعا  ناوتیم  هنوگچ  مینکیمن ، ینالوط  نآ  مامت  رکذب  ار  باتک  ام  هک  دیآ  رد  هرامـش  دـحب  هک  تسا 

يرابخاب دناهتسج  کسمت  هک  یناسک  ینمشد  رگا  دنشاب  هدومرف  نانچ  اهنآ  هراب  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  دنـشاب و  تایـصوصخ  نیا  ياراد 
اضر ترـضح  تماما  تابثا  هراب  رد  یفاک  هزادناب  ام  اریز  دشیم ، هداد  یئاهربخ  نینچ  رکذب  شوگ  دیابن  دوبن  دناهدرک  لقن  هفقاو  هقرف  هک 
هیلع اضر  ترـضح  تسدـب  هک  یئاههزجعم  نمـض  رد  دـنکیم ، راکـشآ  ار  اهنآ  راتفگ  نـالطب  هک  میدرک  لـقن  حیرـص  صن  مالّـسلا  هیلع 

نابهذـم یفقاو - زا  یهورگ  تهج  نیمهب  تسا  تـبث  اـهباتک  رد  هـک  تـسا  اـهنآ  ياـعدا  نـالطب  رب  يرگید  دـهاش  هدـش  ارجا  مالّـسلا 
جارد نب  لیمج  بوقعی و  نب  سنوی  یسوم و  نب  ۀعافر  جاجح ، نب  نمحرلا  دبع  لیبق  زا  دندش  فرتعم  اضر  ترضح  تماماب  دنتشگرب و 

دعب دنتـشاد  کـش  اـضر  ترـضح  تماـما  رد  هک  دـندوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  اـهنیا  نارگید  یـسیع و  نب  داـمح  و 
ءاشو و یلع  نب  نیـسح  رـصن و  یبا  نب  دّمحم  نب  دـمحا  دـننام  دـندوب  اضر  ترـضح  دوخ  نامز  رد  هک  یـصاخشا  نینچمه  دنتـشگرب و 

زین ار  وا  نانیشناج  تماما  دنتفریذپ و  دش  تباث  اهنآ  يارب  هک  اضر  ترضح  تماما  یلو  دندوب  نابهذم  یفقاو  ءزج  هک  یناسک  زا  نارگید 
یحاون زا   ) قبرا لپ  رد  مدیـسر  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ : یلفون  دّـمحم  نب  رفعج  اـضرلا - راـبخا  نویع  دـندرک . لوبق  شنادـنزرف  زا 

غورد دومرف  تسا  هدنز  تردپ  هک  دنرادنپیم  نینچ  یضعب  موش ، تیادف  متفگ : متسشن . هدرک  مالـس  مدیـسر  تسا ) ناتـسزوخ  زمرهمار 
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  شنانز  میدرکیمن و  میـسقت  ار  وا  ثاریم  ام  دوبیم  هدنز  رگا  دنک  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دنیوگیم 
نمب مدرکـضرع : دیـشچ . بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يروط  نامه  دیـشچ  ار  گرم  معط  وا  مسق  ادخب  دـندرکیمن . جاودزا   239 ص : مالسلا ،

مهاوخنرب هک  منکیم  یئاجب  ترفاسم  نم  یلو  رادنرب  نم  زا  سپ  دّمحم  مدنزرف  نماد  زا  تسد  دومرف : موش ؟ تیادـف  یهدـیم  روتـسد  هچ 
اما میراد ، عـالطا  ار  ربق  کـی  مدرک  ضرع  تسا . دادـغب  رد  هک  يربق  ود  تسا و  سوط  رد  هک  يربـق  تسا  تکرب  ثعاـب  دومرف : تشگ .

ار دوخ  ياهتـشگنا  تسا ، تشگنا  ود  نیا  لثم  نوراـه  ربق  نم و  ربق  دومرف : هاـگنآ  تخانـش ، دـیهاوخ  يدوزب  دومرف : تسیک ؟ ربق  یمود 
هراب رد  یکش  چیه  ملد  رد  مسق  ادخب  موش  تیادف  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : یقر  دواد  یشک - لاجر  دینابسچ . مهب 
مئاق ام  یمتفه  دومرفیم : هک  وا  زا  مدینـش  متفگ : ثیدح . هچ  دومرف : هدرک  لقن  رقاب  ترـضح  زا  حیرذ  هک  یثیدح  زج  تسین  امـش  تماما 

! دواد دومرف : هاگنآ  دش  رتدایز  مّکش  دناهتفگ  تسار  زین  رقاب  ترضح  حیرذ و  یئوگیم  تسار  دومرف : اضر  ترضح  هَّللا . ءاش  نا  تسا  ام 
لاؤس يزیچب  عجار  رـضخ  زا  تفاـی . یهاوخ  ابیکـش  ارم  تساوـخ  ادـخ  رگا  ًاِرباـص  ُهَّللا  َءاـش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  تفگیمن : رـضخب  یـسوم  رگا 

. مدرک ادـیپ  بانج  نآ  تماماب  عطق  عقوم  نیا  رد  دوب  هتفگ  هک  دوب  نامه  هَّللا  ءاش  نا  دومرفیمن  رگا  هک  رقاب  ترـضح  روط  نیمه  درکیمن 
نارهم نبا  هزمح و  یبا  نبا  نم  موش  تیادف  مدرک  ضرع  تفگ : هک  درک  لقن  اضر  ترضح  زا  لیضف  نب  دّمحم  زا  یطنزب  یـشک - لاجر 
تیاده دوخ  هک  یتروص  رد  صاخشا  یهارمگ  دراد  ررض  هچ  وت  يارب  دومرف : ادخب . تبـسن  مدید  مدرم  نیرتنمـشد  ار  دیعـس  یبا  نبا  و 

بیذـکت زین  ار  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  قداص و  ترـضح  ینالف و  ینالف و  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  ربمایپ  اهنآ  یـشاب  هتفاـی 
یناگدنز نارهم ، نبا  يارب  ياهدومرف  امـش  هک  میراد  تیاور  موش  تیادف  مدرکـضرع  منکیم . يوریپ  دوخ  ءابآ  شور  هار و  زا  نم  دندرک 

: دومرف دنک . تاهناخ  دراو  ار  یتسدگنت  رقف و  دنک و  نوریب  تلد  زا  ار  نامیا  رون  ادخ   240 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
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ماجنا هرمع  کی  درادن  تردق  نیـسح  تسا . التبم  هودنا  مغب و  دادـغب  رد  تسا ، راتفرگ  تخـس  اقآ  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  وا  عضو  نونکا 
اب داتـسیا و  قیرز  ینب  هلحم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : دّمحم  نب  دمحا  یـشک - لاجر  درک . توکـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دهد .

ادخ یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دندیـشوک  مدرم  تفر  ایند  زا  مرکا  ربمایپ  یتقو  دومرف : یلب . مدرکـضرع : دمحا ! تفگ : دـنلب  يادـص 
هزمح یبا  نب  یلع  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  تشذگرد  زا  سپ  دیامن . لیمکت  نینمؤملا  ریما  هلیسوب  ار  دوخ  رون  هکنیا  زج  هدیزرو  عانتما 

اهنآ اـب  رفنکی  یتـقو  قح  لـها  دـنکیم ، لـیمکت  ار  شیوخ  رون  ادـخ  یلو  دـننک  شوماـخ  ار  ادـخ  رون  هک  دـندرک  شـشوک  شباحـصا  و 
. دنراد نیقی  دوخ  داقتعا  نید و  رد  نوچ  دنوشیمن  تحاران  دش  جراخ  اهنآ  نایم  زا  یناسک  یتقو  یلو  دنوشیم ، لاحشوخ  دوش  گنهآمه 

دوخ داقتعا  رد  نوچ  دـندرگیم . تحاران  دوش  جراخ  ناشنایم  زا  یـسک  رگا  دـنوشیم ، داش  دوش  اهنآ  دراو  یـسک  یتقو  لـطاب  ناوریپ  اـما 
نامیا تسا و  تباث  رقتـسم  نامیا  دومرف : هَّللا  دـبع  وبا  ترـضح  هاـگنآ  ٌعَدْوَتْـسُم  َو  ٌّرَقَتْـسُمَف  دـیامرفیم : لـج  ّزع و  دـنوادخ  دـنراد . کـش 

امـش ردـپ  تمدـخ  هک  تفگ : مردـپ  مدرکـضرع : اضر  ترـضحب  تفگ : رمع  نب  نیـسح  یـشک - لاجر  تسا . تناما  هیراـع و  عدوتـسم 
هَّللا دبع  تماما  زا  تسد  يدومرف : نمب  اریز  مشکیم . همکاحمب  ارت  ادخ  شیپ  نم  درکضرع : دیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 

مردـپ هک  روط  نامه  زین  نم  تفگ ، نیـسح  نم . ندرگب  تشاد  یهانگ  ره  بوخ  رایـسب  دومرف : متـسه  ماما  نم  يدومرف : مرادرب و  حـطفا 
رایـسب دومرف : یتسه . وا  زا  دـعب  ماما  امـش  هتفر و  ایند  زا  مردـپ  يدومرف : اریز  درک . مهاوخ  جاجتحا  امـش  اب  داد  ماـجنا  امـش  ردـپب  تبـسن 

میارب ار  امـش  هماـن  ینـالف  هک  دوب  نیا  ناـیرج  دوش  نشور  میارب  تماـما  رما  هک  دوب  کـیدزن  اـت  مدـشن  جراـخ  هکم  زا  نم  متفگ : بوخ .
، مالسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسا . امـش  دزن  رفعج ) ربمغیپ و  حالـس  لیبق  زا   ) ماما ثاریم  دوب  هدش  رکذ  هک  دناوخ 
زا هکنیا  اب  متفگ  ار  فرح  نیا  مدرک  ار  راک  نیا  هک  متشادن  ياهراچ  مسق  ادخب  هتفگ ، تسار  مه  وا  یئوگیم  تسار  وت  دومرف :  241 ص :

ص 281- یـشک - لاجر  دتفایب . هقرفت  دـنوش و  هارمگ  مدرم  مدیـسرت  یلو  ناسنا  ینیب  ندـیرب  نوچ  دوب  راوشد  تخـس و  رایـسب  هیقت  رظن 
گرمب دقتعم  هن  مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  توف  زا  سپ  تفگ : راشب  نب  نیـسح 

مدیسر هنیدمب  یتقو  میامن  قیقحت  منک و  لاؤس  ار  بلطم  نیا  متشاد  میمصت  هکنیا  زج  اضر ، ترـضح  تماما  هن  مدوب و  رفعج  نب  یـسوم 
متساوخ دومرف  فطل  نمب  یلیخ  دناشن و  کیدزن  ارم  داد و  هزاجا  متـساوخ  یبایفرـش  هزاجا  « 1  » دوب راوص  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

ینیبب هدرپیب  ار  ادـخ  زین  وت  دـنیبب و  ار  وت  هدرپ  نودـب  دـنوادخ  یهاوخیم  رگا  نیـسح ! دومرف : لاؤس  زا  لـبق  منک  لاؤس  شردـپ  هب  عجار 
نم نیـسح ! مسق  ادخب  يرآ  دومرف : منیبیم ؟ ار  ادخ  یتروص  نینچ  رد  اقآ  مدرکـضرع : ار . هداوناخ  نیا  زا  ماما  دّمحم و  لآ  رادـب  تسود 

دننکیم هک  يریگتخس  تدش  هطساوب  مهدب  دورو  هزاجا  وتب  متساوخیمن  نم  دومرف : هاگنآ  تسا . ماما  وا  هتفر و  ایند  زا  شردپ  مدرک  نیقی 
ضرع مداد ؟ ربخ  تلد  زا  دومرف : سپس  هدومن ، یتوکـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  مداد . هزاجا  يراد  هدیقع  هچ  لد  رد  وت  متـسنادیم  یلو 

يارب ياهمان  تفگ : يریبز  هَّللا  دـبع  یـشک - لاجر  تشذـگ . ادـخ  ندـید  ندرک و  هاگن  لیوأت  دـیحوت  باـتک  رد  حیـضوت - يرآ . درک :
یهانگب دنفرحنم و  تقیقح  زا  نابهذـم  یفقاو  تشون : باوج  رد  مدرک . هفقاو  زا  لاؤس  همان  نآ  رد  متـشون و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

لقن مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف  تسا . ییاج  دـب  هک  تسا  منهج  اهنآ  هاگیاج  دـنریمب  عضو  نآ  اـب  رگا  هک  دـنراتفرگ 
مظاک یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دنوریم . ایند  زا  رفک  اب  دننادرگرس و  یگدنز  رد  اهنآ  دومرف : دندرک  لاؤس  اهیفقاوب  عجار  هک : درک 

هدنز امش  ردپ  دندقتعم  هک  اهنیاب  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : بوقعی  نب  فسوی  یشک - لاجر   242 ص : مالسلا ، هیلع 
زا باحـصا  زا  یهورگ  یـشک - لاجر  دنتـسه . قیدـنز  كرـشم و  رفاک و  ناشیا  هدـم  يزیچ  اهنآب  دومرف : مهدـب ؟ يزیچ  تاکز  زا  تسا 
رد هک  اهنآ  زا  یکی  نیلابب  تفگ : دنریمیم . رفک  اب  دننکیم و  یگدنز  کش  لاح  رد  نابهذم  یفقاو  دومرف : هک  دندرک  لقن  اضر  ترـضح 

هیلع ماما  شیامرف  ریبعت  تسنیا  متفگ  دوخ  اب  دشاب . هدرم  رفعج  نب  یـسوم  رگا  مرفاک  نم  تفگیم : مدینـش  مدوب  رـضاح  دوب ، گرم  لاح 
تیادف مدرکضرع : دنیوگیم . هچ  هیآ  نیا  هراب  رد  مدرم  دومرفیم : مدینـش  اضر  ترـضح  زا  تفگ : حلاص  نب  رکب  یـشک - لاجر  مالّـسلا .

: متفگ ُءاشَی  َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  ٌۀـَلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  هیآ  نیا  دومرف : هیآ ؟ مادـک  موش 
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تسین یماما  رفعج  نب  یـسوم  زا  دعب  دنیوگیم  اهنآ  هدش  لزان  اهیفقاو  هراب  رد  هیآ  نیا  میوگیم  نم  دومرف : دنراد . فالتخا  نآ  ریـسفت  رد 
تسا اهنآ  داقتعا  نیاب  هراشا  روظنم  تسا ، ماما  نآرق ، نطاب  رد  تسد  تسا . هداشگ  ادخ  ياهتسد  دیامرفیم : دنکیم و  در  ار  اهنآ  دنوادخ 

نمب مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : مصاع  نب  دّـمحم  ص 285 - یـشک - لاجر  تسین . ماـما  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ  دـنیوگیم : هک 
هدیقع فلاخم  یلو  مراد  تساخرب  تسـشن و  اهنآ  اب  نم  موش ، تیادف  يرآ  مدرکـضرع : ینیـشنیم . نابهذم  یفقاو  اب  وت  ماهدینـش  دومرف :

اِهب ُأَزْهَتُْسی  َو  اِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَق  َو  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نیـشنب  اهنآ  اب  دومرف : میاهنآ 
روظنم  243 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  « 1  » ْمُُهْلثِم ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف 

رد اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : يرفعج  نب  نامیلـس  یـشک : لاجر  دنیاهنآ . رکنم  هفقاو  هک  تسا  ربمایپ  نانیـشناج  هیآ  نیا  رد  تایآ  زا 
ار اهنآ  دیاب  دنشاب  اجک  ره  دنتسه  نوعلم  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ  نابهذم  یفقاو  زا  دش ، دراو  هنیدم  یلاها  زا  يدرم  مدوب  هنیدم 

رییغت زگره  ادخ  مسق  ادخب  «. 1 « » دید یهاوخن  ادخ  تنس  رد  يرییغت  زگره  هتـشذگ  رد  تسادخ  شور  بادآ و  دننک  هراپ  هراپ  دنریگب و 
: تفگ صیع  نب  مکح  یشک : لاجر  تسا . تعجر  رد  اهنآ  نتشک  دارم  دیاش  حیـضوت : دشکب . ار  اهنآ  همه  ات  ار  دوخ  شور  داد  دهاوخن 
: دومرف مرهاوخ . رسپ  تفگ : تسیک ؟ رـسپ  نیا  نامیلـس ! دومرف : مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دلاخ  نب  نامیلـس  میئاد  اب 
زا راپسب  ادخب  ار  تنادنزرف  نامیلس ! دومرف : سپـس  دادن  رارق  ناطیـش  ار  وا  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  دومرف  یلب . درکـضرع : تسه ؟ سانـشماما 

دنوشیم و وا  گرم  رکنم  دنیامنیم ، مامت  ار  تماما  یسوم  مدنزرف  رد  دنوشیم و  همئا  رکنم  دومرف : هنتف ؟ مادک  مدرکـضرع : ام  نایعیـش  هنتف 
: تفگ هک  درک  لقن  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نب  دّمحم  یـشک : لاجر  دنمدرم ! نیرتدب  اهنآ  تسین  وا  زا  دـعب  یماما  دـننکیم ، لایخ 

هدرمن ناشیا  هک  دندقتعم  دـناهدومن  فقوت  ناتردـپ  تماما  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  موش  تیادـف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  مدرکـضرع 
لوط دنوادخ  دوب  انب  رگا  هدومرف ، لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رب  دنوادخ  هچنآب  دـنرفاک  اهنآ  دـنیوگیم  غورد  دومرف : تسا 
اهنآ دیاش  حیـضوت : درکیم . ینالوط  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رمع  واب ، مدرم  جایتحا  هطـساوب  دهدب  يدـحاب  رمع 

رتشیب ربمغیپ  هب  مدرم  نینچ  رگا  هک  دـیامرفیم : باوج  ناـشیاب . مدرم  جاـیتحاب  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ندرمن  دـناهدرکیم  لالدتـسا 
ارف زا  سپ  تسا  رمع  ندرک  ینالوط  روظنم  ای  يرگید  حلاصم  هطـساوب  درادن  جع  مئاق  ترـضح  رمع  لوط  اب  تافانم  نیا  دنتـشاد  جایتحا 

مدرک ضرع  تفگ : لیـضف  نب  دّمحم  یـشک : لاجر   244 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  رّدقم . لجا  ندیـسر 
تنعل ار  اهنآ  ادخ  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  دناهدومن  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تردپ  رد  فقوت  هک  اهنآ  لاح  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 
دهاوخ تماما  رادهدهع  نم  زا  دعب  هک  دنتسه  یـسک  رکنم  متـسه  دنزرف  نودب  میقع و  نم  دننکیم  لایخ  اهنآ  دنیوگیم  غورد  ردقچ  دنک 

: دومرف هاگنآ  درک  تبحص  هعیش  لئاضف  هراب  رد  نم  اب  یتدم  قداص  ترضح  تمدخ  مدش  دراو  تفگ : دیزی  نب  رمع  یـشک : لاجر  دش .
ناتنانمشد زا  دنرادن و  امش  اب  تبحم  ياعدا  اهنآ  رگم  اقآ  مدرکضرع : دنرتدب . اهیبصان  زا  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  زا  دعب  نایعیش  زا  یضعب 

اهنآ یتسین  اهنآ  زا  وت  زگره  هن  دومرف : میـشابن . اهنآ  زا  ادابم  میـسانشب  ار  اهنآ  ات  امرفب  یفرعم  اقآ  مدرکـضرع : ارچ ، دومرف : دنتـسین . رازیب 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  مردارب  تمدخ  يدرم  تفگ : رفعج  نب  یلع  دـنوشیم . هارمگ  رفعج  نب  یـسوم  دـیز و  هراب  رد  هک  دنتـسه  یهورگ 
مئاق هکنیا  اب  تسا  مئاق  نیمه  دنیوگیم  دنوشیم  هارمگ  نم  گرم  زا  سپ  اهنآ  دومرف : تسیک ؟ ماما  موش  تیادف  درکـضرع : دـمآ  مالّـسلا 

بهذم شیادیپ  يادـتبا  تفگ : هک  درک  لقن  دوخ  يومع  زا  دـیزی  نب  رمع  نب  دّـمحم  نب  نیـسح  دـمآ . دـهاوخ  نم  گرم  زا  دـعب  اهلاس 
ودب دنداد  ار  لوپ  نیا  دنزادرپب  دوب  بجاو  هک  یئاهلوپ  ریاس  ناشلام و  تاکز  زا  دش  عمج  اهثعشا  شیپ  رانید  رازه  یس  هک  دوب  نیا  هفقاو 
رفعج نب  یسوم  ترـضح  نامز  نآ  رد  دوب  وا  اب  هک  يرگید  درم  جارـس و  نایح  مانب  یکی  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  لیکو 

نب یسوم  ترضح  تشذگرد  سپ  زا  دندیرخیم  وج  مدنگ و  دندرکیم  هلماعم  دندیرخ و  اههناخ  لوپ  نیا  اب  اهنآ  دوب  ینادنز  مالّسلا  هیلع 
یهورگ تسا . مئاق  نوچ  درم  دهاوخن  وا  هک  دـندرک  رـشتنم  مدرم  نیب  رد  دـندرک و  راکنا  ار  ماما  گرم  دـندش  رادربخ  اهنآ  یتقو  رفعج .

نب یـسوم  ثراوب  ار  لام  نآ  هک  دندرک  تیـصو  دیـسر  هک  اهنآ  گرم  عقوم  دـش  روهـشم  مدرم  نیب  ات  دـندرک  دامتعا  اهنآ  نخـس  رب  زین 
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عمط هطساوب  اهنآ  راک  نیا  هک  دندیمهف  نایعیش  دنزادرپب ،  245 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مالّسلا  هیلع  رفعج 
نوچ یهورگ  هعیـش  نایم  رد  نابهذـم  یفقاو  دومرف : هک  درک  لقن  داوج  ترـضح  زا  نابایـسآ  ياجر  نب  دّـمحم  هدوب . لاوما  بحاصت  رد 

ترـضح زا  روصنم  هک  درک  لقن  یلع  یبا  زا  یثارب  الیبس . ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َکـِئلوُأ  دومن : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دنتـسه  اـهرخ 
اضرلا یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  داوج  ترـضح  زا  دنناسکی . همئا  رظن  رد  اهیبصان  نابهذم و  یفقاو  اهیدیز و  دومرف : هک  درک  لقن  داوج 

اهیدـیز و و  همئا ) نانمـشد   ) اـهیبصان هراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف : «. 1  » ٌۀَبِـصان ٌۀَِلماع  ٌۀَعِـشاخ - ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  دـندرک  لاؤس 
ناراب ياهگـس  نیا  موش  تیادـف  هک  يرکـسع  ترـضحب  متـشون  ياهمان  تفگ : هبقع  نب  میهاربا  هدـش . لزاـن  ناـیبصان  زا  نابهذـم  یفقاو 
تیارس نارگیدب  اهنآ  دساف  هدیقع  نوچ  دندوب  روهشم  هدروخ  ناراب  ياهگسب  هعیش  فرع  رد  هک  تسا  نابهذم  یفقاو  شروظنم   ) هدروخ

نب دّـمحم  نب  رفعج  نک . نیرفن  اهنآ  رب  زامن  تونق  رد  يرآ  دومرف : باوج  رد  منک ؟ نیرفن  اـهنآ  رب  زاـمن  تونق  رد  مسانـشیم  ار  درکیم )
یفقاو زا  یـصخش  همان  رگم  دوب  هدش  رکذ  یلئاسم  باوج  نآ  رد  دندوب ، هدروآ  یئاههمان  هک  دندمآ  باحـصا  زا  یهورگ  تفگ : سنوی 
تبحص هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دالبلا  یبا  نب  میهاربا  دوبن . هتشون  نآ  رد  يزیچ  دندنادرگرب و  روط  نامه  هک  نابهذم 

: تفگ كرابم  نب  ییحی  دـنریمیم . رفک  اب  دنتـسه و  کش  رد  دنـشاب  هدـنز  یتقو  ات  دومرف : دـش  اهنآ  کـش  هدروخ و  ناراـب  ياهگـس  زا 
َْنَیب َنِیبَْذبَذُم  متشون : ار  هیآ  نیا  همان  رخآ  رد  داد ، ار  اهنآ  باوج  هک  مدیسرپ  هلأسم  دنچ  متشون و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  ياهمان 
لزان نابهذم  یفقاو  هراب  رد  دومرف : «. 1  » ِءالُؤه یلِإ  َو ال  ِءالُؤه  یلِإ  246 ال  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  َِکلذ 

هک دنتـسه  یناسک  زا  دـنیآیم ، رامـشب  ناناملـسم  زا  هن  نینمؤم و  زا  هن  اهنآ  دوب : هتـشون  هک  دوب  ماما  دوخ  طخب  ماـمت  هماـن  باوج  هدـش .
ره ییحی ! تسین . ام  رد  دب  راک  تسیاشان و  فرح  لادج و  گنج و  هک  میتسه  مولعم  ياههام  نامه  ام  دناهدومن  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ 

، تسشن هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  مدوب  قداص  ترضح  تمدخ  تفگ : روفعی  یبا  نبا  نک . ینمـشد  اهنآ  اب  یناوتیم  هچ 
یناسک دـنکیم  هارمگ  ادـخ  ار  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  هکنیا  زج  تسا  نم  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نادـنزرف و  نیرتهب  نیا  دومرف : قداص  ماـما 

كاندرد یباذع  راچد  دیامنیم ، كاپ  ار  اهنآ  هن  تفگ و  دهاوخ  نخـس  اهنآ  اب  تمایق  رد  ادخ  هن  دنرادن و  ترخآ  رد  ياهرهب  هک  دنتـسه 
هطـساوب شگرم  زا  سپ  دنوشیم  هارمگ  وا  هطـساوب  نایعیـش  زا  یهورگ  دومرف : دش ! رازیب  اهنآ  زا  ملد  موش  تیادـف  مدرکـضرع : دـنوشیم .

دوخ یهارمگب  توـعد  ار  نارگید  دـنوشیم و  رکنم  ار  وا  زا  دـعب  ناـماما  تهج  نیمهب  هدرمن ، دـنیوگیم  دـنراد  وا  رب  هک  یتحاراـن  تدـش 
: دیوگیم نیعا  نب  نارمح  میرازیب . اهنآ  زا  ام  ربمایپ و  ادخ و  روفعی ! یبا  رـسپ  دوشیم . ادخ  نید  ام و  قح  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  دننکیم 

هتشون شردپ  وا و  مسا  ام  نایعیش  زا  کی  ره  ترخآ  ایند و  رد  ادخب  يرآ  دومرف : متسه ؟ امش  نایعیـش  زا  نم  مدرکـضرع : رقاب  ترـضحب 
؟ دنریگب هرانک  امش  زا  تسا  نکمم  ماما  تفرعم  زا  سپ  امش  نایعیش  رگم  مدرکضرع : دریگب  هرانک  ام  زا  هک  یسک  رگم  ام  دزن  تسا  هدش 

میتشون اضر  ترضح  يارب  هرخالاب  میدرک ، وگتفگ  ثیدح  نیا  هراب  رد  تفگ : هزمح  دید . یهاوخن  ار  اهنآ  وت  یلو  نارمح ! يرآ  دومرف :
هک دنتسه  یناسک  اهنآ  تشون : باوج  رد  نایعیـش . زا  ار  اهنآ  دوخ  شیامرف  نیا  رد  دومن  ادج  هک  دننایک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  روظنم 

لهس نب  لیعامسا  یشک : لاجر   247 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دندومن . رفعج  نب  یـسوم  تماما  رد  فقوت 
نبا هزمح و  یبا  نب  یلع  مدوب  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : مربن ، ار  شمـسا  درک  اضاقت  یلو  ارم  درک  ثیدح  باحـصا  زا  یکی  تفگ :

؟ درم تفگ  تفر . اـیند  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـش ؟ هچ  تردـپ  تفگ : هزمح  یبا  نبا  دـندش . دراو  يراـکم  نبا  جارس و 
جارس و نبا  يرآ . دومرف  تسا ؟ بجاو  امش  زا  تعاطا  یتسه و  ماما  امش  تفگ  نم  هب  دومرف : درک ؟ تیصو  سک  هچب  تفگ  یلب  دومرف :

ینانیمطا هچ  وت  رب  ياو  دومرف : دناسریمن  تناجب  ینایز  نوراه  هک  هداد  نانیمطا  وتب  دنوادخ  هکنیا  لثم  دنگوس  ادخب  دنتفگ : يراکم  نبا 
مه ار  فرح  نیا  مرادن . یفیلکت  نینچ  ادخب  تسا  بجاو  نم  زا  يرادربنامرف  متسه و  ماما  نم  میوگب  نوراهب  دادغبب  مورب  یلیام  وت  مراد 

شاف ناتنانمـشد  شیپ  امـش  زار  مهاوخن  دیاهدرک  ادیپ  یفلتخم  دـئاقع  تسا و  فالتخا  امـش  نیب  متـسنادیم  هک  دوب  نیا  هطـساوب  مدز  هک 
هلأسم  ) دندومنیمن زاربا  اراکشآ  دنتفگیمن و  نینچ  تمارک  ءابآ  زا  کی  چیه  هک  یتفگ  اراکشآ  ار  یبلطم  تفگ : هزمح  یبا  نبا  ددرگ ؟.
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دنوادـخ یتقو  دومرف ، اراکـشآ  روط  نیمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  ممارگ  ءابآ  نیرتهب  دـنگوس  ادـخب  ارچ  دومرف  تماما .)
ربماـیپ نم  دومرف : هدرک  عمج  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و  زا  رفن  لـهچ  نک . توعد  ار  دوخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  هک  داد  روتـسد 

یّلـص مرکا  ربمغیپ  دیناروشیم  وا  هیلع  ار  مدرم  درکیم و  بیذکت  بهل  وبا  شیومع  رتشیب  همه  زا  ماهدش ، امـش  یئامنهار  رومأم  هک  میادخ 
توبن زا  هک  تسیا  هزجعم  نیلوا  نیا  متـسه  ربماـیپ  نم  دـیناسرب  دـیتسناوتن  یبیـسآ  هشدـخ و  ارم  رگا  دومرف : اـهنآب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

یلع تماما . هراب  رد  دشاب  نم  يهزجعم  نیلوا  نیا  متسین  ماما  درک  دراو  ياهشدخ  ارم  نوراه  رگا  میوگیم : مهنم  منکیم . راکـشآ  شیوخ 
نب نیـسح  منیبب  وگب  دومرف : شدوخ ، دـننام  یماما  رگم  دوشیمن  ماما  نفک  لسغ و  رادهدـهع  هک  میراد  تیاور  تمارک  ءابآ  زا  اـم  تفگ :
ماما ترضح  یناگدنز  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : دیدرگ ؟ وا  نفک  لسغ و  رادهدهع  یسک  هچ  دیـسرپ  دوب  ماما  تفگ : هن ؟ ای  دوب  ماما  یلع 
اهنآ هک  يروطب  تفگ : دربیم . رـسب  دایز  نبا  نادـنز  رد  هک  وا  دوب  اـجک  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف :  248 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 

رد دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تشگرب . هاگنآ  دیناسر ، نایاپب  ار  شیوخ  ردپ  نفد  نفک و  لسغ و  رما  دـش  جراخ  دـندشن  هجوتم 
ناکما زین  تقو  ماما  يارب  دهد  ماجنا  ار  ردپ  نفک  نفد و  راک  البرکب و  دیایب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  يارب  دشاب  نکمم  هک  یتروص 

رـسب مه  تراـسا  نادـنز و  رد  هکنیا  اـب  دـیامن  تعجارم  دوخ  لـحمب  زاـب  ددرگ  ردـپ  نفد  نفک و  يدـصتم  دوـش و  دادـغب  دراو  هک  دراد 
زین يرگید  ثیدح  دروم  نیا  رد  دومرف : دنیبیم . ار  دوخ  نیشناج  دنزرف و  هتفرن  ایند  زا  ات  ماما  هک  میراد  تیاور  ام  تفگ : یلع  هدربیمن .

: تفگ یلع  هدش ؟ هتفگ  ارچ  هک  دینادیمن  ار  نآ  ینعم  امـش  هکنیا  اب  مئاق  رگم  هک  دیراد  تیاور  مسق  ادخب  ارچ  دومرف : هن  تفگ : دـیرادن 
زا درمریپ  دومرف : يدرک  عطق  ار  ثیدح  زا  يرادقم  يدرک  ادیپ  تأرج  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : تسه . ثیدح  نیا  رخآ  رد  ادـخب  يرآ 

: درکضرع هدیسر  اضر  ترضح  تمدخ  يراکم  دیعس  یبا  نبا  یشک : لاجر  شابن . دنتسه  ادخ  نید  تفرشیپ  عنام  هک  اهنآ  زا  سرتب  ادخ 
هاگنآ دـید  مهاوخن  یتحاران  نوراه  بناج  زا  نم  دومرف : درکیمن . نینچ  تردـپ  یهدـیم ؟ يوتف  مدرمب  ياهتـشاذگ و  زاب  ار  تاهناـخ  رد 
یـسیع يراد ، يربمایپ  مکـش  رد  هک  درک  یحو  میرمب  دنوادخ  ینادیمن  دـنادرگ . تاهناخ  دراو  رقف  دـنک و  کیرات  ار  تلد  ادـخ  دومرف :

امـش زا  مهاوخیم  یلاؤس  نم  درکـضرع : تسا . نم  زا  مردپ  مردـپ و  زا  نم  تسا ، میرم  زا  یـسیع  یـسیع و  زا  میرم  دـش . دـلوتم  وا  يارب 
مالغ و ره  تسا  هتفگ  تافو  ماگنه  يدرم  تفگ : نک . لاؤس  یلو  يرادن  لوبق  ارم  تماما  وت  يونـشب  نم  زا  منکیمن  نامگ  دومرف : منکب .
ار هـیآ  نـیا  رگم  وـت  رب  ياو  دوـمرف : دوـب . دـنهاوخن  دازآ  دنتـسین  یمیدـق  هـک  اـهنآ  یلو  ادـخ ، هار  رد  تـسا  دازآ  مراد  میدـق  زا  يزینک 

یلو دنتـسه  یمیدق  اهنآ  تسا و  دازآ  هتـشاد  هام  شـش  زا  لبق  ار  هچ  ره  ِمیِدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  َو  ياهدـناوخن :
دنتسین یمیدق  هدوب  اهنآ  کلام  هتشاد  رتمک  هام  شـش  زا  هک  يزینک  249 و  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مالغ 

دیاش حیـضوت - دنادیم . ادخ  هک  دش  یتسدگنت  رقفب و  التبم  نانچ  دـش  صخرم  ماما  تمدـخ  زا  دوب . دـنهاوخن  دازآ  و  هفیرـش ) هیآ  قبط  )
دناهدش کسمتم  تسا  مئاق  یسوم  هکنیا  ای  تسا ، مئاق  یکی  نم  نادنزرف  هک  هدیـسر  قداص  ترـضح  زا  هک  تیاور  نیاب  نابهذم  یفقاو 

نب دّمحم  یشک - لاجر  دشاب . مئاق  وا  دوخ  هکنیا  هن  تسا  مظاک  یسوم  ماما  لسن  زا  مئاق  هک  دهدیم  حیضوت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
مدش وا  يوجتسجب  یبش  فاوط  رد  هکم و  هار  رد  میدوب  مه  اب  زور  بش و  متفر  جحب  يدنق  دایز  اب  تفگ : تایز  دیعس  یبا  نب  لیعامـسا 
حطبا رد  ار  بش  مامت  تفگ : يدمآ ؟ رید  ارچ  مدش  تحاران  یلیخ  تندمآ  رید  زا  متفگ ، مدـید  ار  وا  هک  هاگحبـص  متفاین . ار  وا  حبـص  ات 

نیا دایز ! ای  لضفلا  وبا  دومرف : دوب . وا  تسار  فرط  زین  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شرسپ  مدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ 
ادـخ هار  رد  تقیقح  زج  وا  ریذـپب ، ار  وا  فرح  هاوخب و  وا  زا  یتشاد  یتجاح  رگا  تسا  نم  راک  شراک  نم و  نخـس  شنخـس  یلع  مرـسپ 

وا زا  تشون  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ياهمان  دایز  دش ، هکم  هارب  دمآشیپ  ات  تشذگ  یتدم  تفگ : دیعـس  یبا  نبا  دیوگیمن . چیه 
مدرم نایم  رد  دایز  دـسریمن . يدـنزگ  ارت  نک  راهظا  داد : باوج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هن . ای  منک  راهظا  ار  ثیدـح  نیا  هک  دیـسرپ 

. ینک ماما  زا  غیلبت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  يراک  هچ  متفگ : واـب  زور  کـی  دـش  ادـیپ  هفقاو  بهذـم  هرخـالاب  اـت  درک  اوراـن  غیلبت  هب  عورش 
ات دادـیم  ار  باوج  ناـمه  مدرک ، رارکت  ار  فرحنیا  رگید  ياـهاج  دادـغب و  هفوک و  رد  نم  هچ  ره  تسین . اـهفرح  نیا  عـقوم  ـالاح  تفگ :
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لطاب همه  هفقاو ) بهذـم  دروم  رد   ) میاهدرک لقن  هک  ییاهثیدـح  نیا  منک  غیلبت  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رگا  تفگ : زور  کـی  هرخـالاب 
اب مدوب  بهذم  یفقاو  نم  تفگ : هریغم  نب  هَّللا  دبع  یـشک - لاجر   250 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دوشیم .

تیعقاو يوجتسج  رد  نم  ینادیم  وت  ایادخ  متفگ : هدز  مزتلمب  گنچ  تشذگ  يزیچ  ملد  رد  مدیـسر  هک  هکمب  مدرازگ  جح  هدیقع  نامه 
هنیدم دراو  مسرب . مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هک  تشذگ  نینچ  ملدب  امرف . تیاده  تسار  هارب  ارم  ایادخ  مرادن  يروظنم  متـسه و 
مدینش ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يادص  تسا  هناخ  رد  رب  یقارع  يدرم  وگب  تیاقآ  هب  متفگ  مالغب  متفر  ماما  هناخ  ردب  مدش و 

تیادـه ار  وت  درک و  باجتـسم  ار  تیاعد  ادـخ  دومرف : داتفا  نمب  شمـشچ  هک  نیمه  مدـش ، دراو  هریغم ! نبا  هَّللا  دـبع  وش  لـخاد  دومرف :
صاخشا نیرتعفادم  زا  هک  رعش  قاحسا  نب  دیزی  یشک : لاجر  یقلخ . نایم  رد  وا  نیما  ادخ و  تجح  وت  هک  مهدیم  تداهـش  متفگ : دومن 

ات دـش  تبحـص  یلیخ  اـم  نیب  دوب . یماـما  شدوخ  وا  تخادرپ  تموصخب  نم  اـب  دّـمحم  مردارب  يزور  تفگ : دوب  هفقاو  بهذـمب  تبـسن 
. میآرد امـش  بهذـمب  نم  ات  دـنک  اعد  نک  تساوخرد  وا  زا  تسا  ماما  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اعقاو  رگا  متفگ : واـب  هرخـالاب 

تـسا دقتعم  وا  تسا  نم  زا  رتگرزب  هک  مراد  يردارب  نم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مدیـسر ، اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : نمب  دّـمحم 
بهذـمب مهنم  دـنک  اعد  تسا  ماما  اعقاو  رگا  هاوخب  دوخ  ماما  زا  تفگ : نمب  يزور  منکیم  هرظانم  وا  اب  یلیخ  نم  تسا  هدـنز  تردـپ  هک 

شوگ و ایادـخ ! دومرف : سپـس  دومن  ندرک  اعدـب  عورـش  هدرک  هلبقب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیئامرفب . اعد  وا  يارب  ملیام  نم  میآ . رد  اـمش 
یتقو دوب  هدرک  دـنلب  نامـسآب  ار  دوخ  تسار  تسد  هک  یلاح  رد  درکیم  ار  اعد  نیا  نک  یئامنهار  تقیقحب  ار  وا  ریگب و  ار  شلد  مشچ و 

اضر و ترـضح  تماماب  دقتعم  هک  دیـشکن  یلوط  مسق  ادخب  هدش  هچ  هک  تفگ : تشگرب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  زا  مردارب 
موجن ملعب  هک  دعب  دش  نابهذم  یفقاو  وزج  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  توف  زا  سپ  یناتـسجس  دلاخ  وبا  یـشک : لاجر  مدش . قح  بهذم 
بهذم زا  دومن  مالّسلا  هیلع   251 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  رفعج  نب  یسوم  گرمب  نیقی  درک  هعجارم  دوخ 

رد مدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ : دیزی  نب  رمع  نب  نیسح  یشک : لاجر  شیوخ . ناتسود  فالخ  رب  دیشک  تسد  دوخ 
دوب مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماماب  دقتعم  هک  دوب  لتاقم  نب  لتاقم  مانب  يدرم  هار  رد  نم  رفـسمه  مدوب  كوکـشم  شتماماب  هک  یلاح 

زا تردپ  مدرکضرع  اضر  ترـضحب  تفگ : نیـسح  مراد . لیلد  نم  تفگ : دروم  نیا  رد  يدرک  هلجع  متفگ  واب  میدوب  هک  هفوک  نایم  رد 
رتشیب نم  زا  یـسک  هچ  دوبیم  هدـنز  مردـپ  رگا  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مرکا و  ربمایپ  ماقم  رد  وا  ادـخب  يرآ  دومرف : تفر ؟ ایند 
فراع هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : سپـس  دوب ؟ لاحـشوخ 
لتاقم نب  لتاقم  دومرف  تسیک  امـش  روظنم  مدرکـضرع  دنکیم  هچ  تقیفر  دومرف : دـعب  دوشیم . راکـشآ  هک  یعقوم  دنتـسه  تماما  ماقمب 

نامیا و اب  يدرم  یلو  هدمآ  نم  شیپ  هن  ماهدید و  ار  وا  هن  نم  دومرف : تسا  هدمآرب  شاینیب  طسو  دنلب و  شیر  زارد و  تروص  هک  يدرم 
رادیب ار  وا  هدیباوخ  لتاقم  مدید  متـشگرب  دوخ  لحمب  مدش و  جراخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  زا  نم  نادـب . ار  شردـق  تسا  وجتقیقح 

درک شیاتـس  دمح و  هبترم  دص  ینک  دمح  شیاتـس و  ار  ادخ  هبترم  دص  ات  میوگیمن  یلو  مراد  تیارب  یبوخ  تراشب  کی  متفگ  مدرک .
ياهدلج رد  دش و  رکذ  البق  تماما  ياهدلج  رد  هک  یبلاطم  لیلدـب  هفقاو  بهذـم  ندوب  ساسایب  حیـضوت : متفگ . شیارب  ار  نایرج  دـعب 

رد هچنانچ  دوبیم  یعقاو  یبهذـم  رگا  تسا  بهذـم  نیا  نتفر  نیب  زا  ندـش و  ضرقنم  رگید  لیلد  اهنیا  رب  هوـالع  دوشیم  رکذ  زین  رگید 
. ددرگ ضرقنم  دیابن  دش  تباث  دوخ  لحم 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تاقدص  اهتیصو و  مهدزای  شخب 

هک درک  لقن  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  ياهدـع  زا  وا  هک  يرفعج  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  زا  لقن  لاجح  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  اضرلا : راـبخا  نویع 
حلاـص نب  رفعج  يرفعج و  دّـمحم  نب  میهاربا  دّـمحم و  نب  رفعج  نب  قاحـسا  دوـخ  تیـصو  رب  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح 

يراصنا و طیلس  نب  دیزی  يراصنا و  ثراح  نب  دّمحم  يراصنا و  نارمع  نب  دعس  دیز و  نب  نیسح  نب  ییحی  يرفعج و  هیواعم  يرفعج و 
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دّمحم تلاـسر  اـتکی و  يادـخ  تینادـحوب  تداهـش  رب  تفرگ  هاوـگ  ار  ناـشیا  هکنیا  زا  دـعب  تفرگ . دـهاش  ار  یملـسا  رفعج  نب  دّـمحم 
رفیک و باـسح و  نینچمه  تسا  قـح  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  هکنیا  اـهربق و  زا  مدرم  ندـش  هتخیگنارب  ازج و  زور  ندـمآ  یفطـصم و 

حور هچ  ره  دراد و  تیعقاو  تسا و  قح  هدروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هچنآ  گرزب و  يادخ  لباقم  رد  نداتـسیا  صاصق و 
طخب ار  دوخ  تیـصو  هکنیا  رب  مریگیم  هاوگ  ار  اـهنیا  دـش . مهاوـخ  هتخیگنارب  مریمیم و  منکیم و  یگدـنز  هدـیقع  نیمه  رب  هدروآ  نیمـالا 

نب رفعج  تیصو  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  تیصو  نینمؤملا و  ریما  مدج  تیصو  ماهتشون و  شیوخ 
مدنزرف رگا  وا  زا  سپ  منادنزرف  ریاس  یلع و  مدنزرفب  مدرک  تیصو  فرح ، کی  فذح  نودب  ماهدرک  يرادربهخسن  نیا  زا  لبق  ار  دّمحم 

جراخ تشاد  لیم  دنشاب و  تیصو  رد  اهنآ  تساوخن  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، هک  دوب  لیام  دید و  اهنآ  رد  حالـص  دشر و  تساوخ و  یلع 
میهاربا و منکیم و  تیـصو  یلع  مدنزرفب  ماهدراذـگاو  هک  ینادـنزرف  لاوما و  تاقدـص و  تسین  يرایتخا  ار  اهنآ  تسا  وا  اب  رایتخا  دـنوش 

رایتخا رد  منادنواشیوخ  ردپ و  هقدص  زا  ثلث  کی  تسا و  یلع  تسد  رد  طقف  منانز  رایتخا  یلو  دـمحا  ما  دـمحا و  لیعامـسا و  سابع و 
هراـب رد  هچنآ  دـناسریم  ماـجناب  دوـب  لـیام  رگا  دراد  وا  ار  یفرـصت  عوـن  ره  راـیتخا  دـناسرب و  فرـصمب  تسا  لـیام  روـط  ره  هک  تـسوا 

دراد ار  رایتخا  نیا  دـهدیمن  ماجنا   253 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تساوخن  رگا  ماهدرک و  رکذ  ماهداوناخ 
راک نیا  ماهدرک  نم  هک  یتیـصو  فالخ  رب  دنک  هقدص  وا  دهدب  یـسکب  ای  دشخبب  دشورفب ، ارم  لاوما  تشاد  لیم  هک  یتروص  رد  دناوتیم 

شناردارب دوب  لیام  رگا  درادن . یقرف  چیه  نم  اب  منادنزرف  هداوناخ و  تورث و  تیـصو و  رد  وا  راک  دهد . ماجنا  دـناوتیم  تسوا  رایتخا  رد 
رب هکنیا  نودب  دنک  جراخ  دناوتیم  دوبن  لیام  هک  یتروص  رد  دناوتیم ، درادهگن  تیصو  رد  تکرش  رب  ماهدرب  مان  همانتیـصو  لوا  رد  هک  ار 
ره وا  رما  هزاـجاب و  رگم  دــناوتیمن  دروآ  رد  یــسک  جاودزاــب  ار  دوـخ  رهاوـخ  ناردارب  زا  یکی  دــهاوخب  یتروـص  رد  دــشاب  يداریا  وا 
وا زا  ربمایپ  ادـخ و  دوب و  دـهاوخ  ربمایپ  ادـخ و  زا  رازیب  ماهدرک  واـب  هک  یتیـصو  ماـجنا  زا  دوش  عناـم  اـی  دریگب  ار  وا  ولج  هک  يدـنمتردق 

دنناوـتیمن نیطالـس  زا  کـی  چـیه  نمؤـم و  مدرم  ماـمت  لـسرم و  ناربماـیپ  برقم و  هکئـالم  ناگدـننکتنعل و  تنعل  داـب  وا  رب  دـنرازیب و 
اب قـح  داـیز ، مک و  رد  دـیوگب  وا  هچ  ره  مراد  وا  دزن  هک  یلاـم  منادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  هن  دـنریگب و  مراد  وا  دزن  رد  نم  هک  ياهیاـمرس 

منادـنزرف دوب . اـهنآ  ندرب  ماـن  مروـظنم  مدرک  تیـصو  رد  کیرـش  وا  اـب  ار  دوـخ  نادـنزرف  زا  یـضعب  هکنیا  زا  دـیوگیم . تسار  تسوا و 
زا سپ  دـنتفرگیم  مدوخ  تایح  نامز  رد  هچنآ  دـندوب  شیوخ  باجح  بقارم  دـندنام و  دوخ  لزنم  رد  مادـک  ره  اهنآ  ناردام  کچوک و 
ارم نارتخد  دنادب ، حالـص  یلع  رگم  دنک  گرزب  ارم  دنزرف  دناوتیمن  درک  رایتخا  رهوش  یـسک  وا و  لیامت  تروص  رد  دـنریگیم ، زین  توف 
رب ار  يراک  نینچ  رگا  وا . تروشم  لیم و  هزاجاب و  رگم  دـنرادن . اـهنآ  هراـب  رد  يراـیتخا  چـیه  ناـشناردام  ناـشناردارب و  زا  مادـک  چـیه 

سک هچ  اب  شلیماف  هک  دنادیم  رتهب  وا  دناهتشاد  زاب  دراد  هک  يرایتخا  زا  ار  وا  هدومن و  ربمایپ  ادخ و  اب  تفلاخم  دننکب  نم  تیصو  فالخ 
رد هچنآ  دننام  ماهدرک  تیصو  ار  منارسمه  دوشیم ، جاودزا  عنام  هن  رگ  دنکیم و  سورع  دنادب  حالص  یتروص  رد  دننک  جاودزا  دنناوتیم 

چیه  254 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مریگیم . هاوگ  اهنآ  رب  ار  دنوادخ  ماهدومن و  رکذ  همانتیـصو  يادتبا 
درک متیصو  اب  تفلاخم  هک  ره  ماهدرک  نییعت  هداد و  حیضوت  هک  یعضو  نامهب  تیصو  نیا  دنک ، زاب  دیاشگب و  ارم  تیصو  دناوتیمن  سک 

هچ سک  چیه  درادیمن و  اور  متـس  سک  چیهب  ادخ  دوشیم  دنمهرهب  شباوث  زا  دومن  لمع  نآ  قباطم  هک  ره  تسوا و  ندرگب  شلابو  رزو 
مامت هکئالم و  ادخ و  بضغ  تنعل و  راتفرگ  دنک  نینچ  سک  ره  دنک  هراپ  ماهدز  رهم  هک  ارم  همانتیـصو  دـناوتیمن  يرگید  هچ  ناطلس و 

هب رفعج  نب  یسوم  نب  سابع  تفگ : يرفعج  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دندز . رهم  نادهاش  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  دوش  نینمؤم  ناناملسم و 
هچ ره  دهدن  امب  دوش و  نآ  بحاص  دهاوخیم  وا  یلو  ام  يارب  تسا  يرهاوج  جـنگ و  همان  نیا  نورد  تفگ : یحلط  یـضاق  نارمع ، رـسپ 

نینچمه داد  شمانـشد  درک و  هلمح  واب  يرفعج  دّـمحم  نب  میهاربا  هدرک . اونیب  گنت و  تسد  ار  ام  تسوا  رایتخا  رد  هتـشاذگاو  نامردـپ 
تردپ تنعل  دروم  هک  منکیمن  يراک  نینچ  نم  تفگ : هتشون  هچ  نیبب  رادرب  همانتیصو  زا  رهم  تفگ : یـضاقب  سابع  رفعج . نب  قاحـسا 

جراخ تیـصو  زا  ار  اهنآ  دـید  تفرگرب  همان  زا  رهم  سابع  تسا . وت  اب  رایتخا  تفگ : منکیم  هراـپ  ار  رهم  مدوخ  تفگ : ساـبع  مریگ . رارق 
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نامیتی دننام  ای  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  هدومن  مزلم  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  تعاطاب  ار  ناشیا  هداد و  رارق  یـصو  ار  یلع  طقف  هدرک 
: دومرف هدرک  سابع  بناجب  ور  اضر  ترضح  عقوم  نیا  رد  هدومن . يروآدای  هدرک و  جراخ  زین  هقدص  دح  زا  دنشاب و  وا  تلافک  تحت  رد 

ضورقم دنـس  زادرپب و  ار  اهنآ  ضرق  دنراد  ضرق  ردـقچ  نک  نییعت  ورب  دعـس ! دومرف : هدرک  راک  نیاب  راداو  ارت  ضرق  منادـیم  نم  ردارب !
هچ ره  امـش  مشاب  هدـنز  ات  منکیمن  اهر  ار  امـشب  یکین  يردارب و  يربارب و  مسق  ادـخب  ناتـسب  ناراکبلط  زا  دیـسر  ضبق  ریگب و  ار  شندوب 

امـش دومرف : تسا  رتشیب  هدنامیقاب  هچنآ  تسا  وت  رایتخا  رد  هک  تسا  ام  لاوما  زا  يرادقم  یهدب  امب  هچ  ره  تفگ : سابع  دیئوگب . دـیلیام 
یناگدنز هد  رارق  نارگید  یئامنهار  هلیـسو  ار  اهنآ  نک و  حالـصا  ارم  ناردارب  ایادخ  دینکب  دیلیام  هک  یئاعدا  ره  دیئوگب و  دیلیام  هچ  ره 

رب ار  ادـخ  دوخ . تعاطا  رب  نک  يرای  ار  ناشیا  نادرگ و  رود  اهنآ  اـم و  زا  ار  ناطیـش   255 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
نخـس نیا  زا  دعب  تسین ، وت  اب  هلباقم  تردق  ارم  یتسه  رادنابز  ردقچ  تفگ : سابع  میوگیم . ار  یتیعقاو  هک  مریگیم  لیلد  میوگیم  هچنآ 
تیصو میارب  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترـضح  تفگ : جاجح  نب  نمحرلا  دبع  ج 1 ص 37 - اضرلا - رابخا  نویع  دندش . ادـج  مه  زا 
هفوقوم قداص و  ترـضح  هفوقوم  دوب  هدرک  رکذ  داتـسرف و  فداصم  لیعامـسا  وبا  هلیـسوب  شردپ  هقدص  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نآ دودح  تسا و  لحم  نالف  رد  هک  ار  نیمز  نالف  هک  تسا  رفعج  نب  یسوم  همانفقو  هقدص و  نیا  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ار . شدوخ 
لیبق زا  دراد  هک  یقح  عون  ره  تانق و  زا  يرایبآ  قوقح و  تافرصتم و  دودح  بآ و  نیمز و  ناتسلخن و  زا  نآ  یمامت  تسا ، نینچ  نیمز 

نیا رد  هک  یقوقح  مامت  ریاب  دابآ و  ياهتمـسق  لیـسم و  یتعارز و  نیمز  اب  هباقح  يراکتخرد و  اـی  تاـعافترا  رد  فرـصت  یبوکنمرخ 
رد هک  جراـخم  عضو  زا  سپ  لوصحم  هلغ و  ماـمت  دوش  میـسقت  اـهنآ  نیب  هک  نز  درم و  شدوخ  یبلـص  نادـنزرفب  درک  فقو  دراد  نیمز 

ار هیقب  دننک  میسقت  هیرق  نادنمتـسم  نیب  ار  نآ  هک  امرخ  تخرد  یـس  لوصحم  تشادرب  زا  دعب  دوشب و  دیاب  نآ  يدابآ  کلم و  تاریمعت 
رد یقح  رگید  درک  جاودزا  رفعج  نب  یـسوم  نادنزرف  زا  ینز  رگا  دننکیم . میـسقت  رتخد  ربارب  ود  رـسپ  هب  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  نیب 

دنربیم رهوش  نودـب  نارتخد  هک  یقح  لداعم  زاب  دـش  رهوش  نودـب  هک  یتروص  رد  دوش  رهوش  نودـب  زاب  هکنیا  رگم  درادـن  هفوقوم  نیا 
رتخد ربارب  ود  رـسپ  تبـسن  هب  اهنآ  نیب  شردـپ  مهـس  تشاد  دـنزرف  هک  تفر  ایند  زا  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  زا  کـی  ره  درب ، دـهاوخ 

تشادن دنزرف  تفر و  ایند  زا  هک  یـسک  دوب و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  نادنزرف  دروم  رد  هک  یطرـش  نامه  اب  دوشیم  میـسقت 
ترـضح یناگدنز  نادنزرف  زا  ناشردپ  هکنیا  رگم  درادـن  یقح  هفوقوم  نیا  رد  رتخد  دـنزرف  دـسریم . هفوقوم  هقدـص و  لها  ریاسب  وا  قح 

دنزرف ای  دنزرف  ات  درادن  هفوقوم  نیا  رد  یقح  سک  چیه  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم   256 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
نادنزرفب ددرگیمرب  هفوقوم  نیا  دنامن  یقاب  یـسک  دندش و  ضرقنم  یلکب  رگا  دنامب ، یقاب  رفن  کی  رفعج  نب  یـسوم  لسن  زا  ای  دـنزرف و 
نادـنزرف هک  یتروص  رد  مدرک  دوخ  باقعا  نادـنزرفب و  تبـسن  هک  یطرـش  نامه  اب  دـنامب  یقاب  رفن  کی  ات  مدوخ  ردام  فرط  زا  مردـپ 

رگا دنامب  یقاب  رفن  کی  ات  دوشیم  میـسقت  اهنآ  باقعا  مردپ و  نادنزرف  نیب  هفوقوم  نیا  دندش  ضرقنم  ناشدالوا  ردام و  فرط  زا  مردـپ 
نیرتهب وا  هک  ددرگ  نیمز  ثراو  دنوادخ  یتقو  ات  دوشیم  میسقت  دنشاب  رتهتـسیاش  هچ  ره  هک  یناسک  نیب  هفوقوم  نیا  دنامن ، یقاب  یـسک 

لباـق هن  ءانثتـسا و  نودـب  یلک  روـطب  هشیمه  يارب  داد  رارق  یتمالـس ، تحـص و  لاـح  رد  ار  هفوـقوم  نیا  رفعج  نـب  یـسوم  تـسا . ثراو 
رد يرییغت  ای  يراذگاو  ای  شـشخب  ای  شورف  تسین  زیاج  دراد  ادخب  نامیا  هک  ینمؤم  چـیه  يارب  ترخآ  رد  ادـخ  شاداپ  دـیماب  تشگرب 

تـسا میهاربا  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  رایتخا  رد  هفوقوم  نیا  دوش . نآ  نانکاس  نیمز و  ثراو  دنوادخ  ات  دـهدب  ماهدومن  طرـش  نم  هچنآ 
رفن ود  نیا  زا  یکی  رگا  تسوا  نیـشناج  لیعامـسا  دـش  توف  اهنآ  زا  یکی  رگا  زاب  دـیآیم  وا  ياجب  مساق  دـش  توف  ود  نیا  زا  یکی  رگا 

شردـپ هک  ترـضح : تفگ  دوب ، دـهاوخ  وا  نیـشناج  مرتـگرزب  دـنزرف  دـش  توـف  ود  نآ  زا  یکی  رگا  تسوا ، ياـجب  ساـبع  درک  توـف 
هب تفگ : حـلاص  نب  رکب  اضرلا : رابخا  نویع  دوب . لیعامـسا  زا  رتگرزب  سابع  هکنیا  اب  تشاد  مدـقم  هفوقوم  نیا  رد  سابع  رب  ار  لیعامـسا 

ترضح تردارب  هراب  رد  متفگ : تسا  هدنز  وا  تفگ : تسیچ ؟ تردپ  هراب  رد  وت  هدیقع  متفگ : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رـسپ  میهاربا 
. دیوگیم هچ  دنادیم  رتهب  وا  تفگ : هتفر  ایند  زا  تردـپ  هک  دـیوگیم : وا  متفگ  تسا ، وگتـسار  دامتعا و  دروم  وا  تفگ  یئوگیم ؟ هچ  اضر 
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درک تیـصو  سک  هچب  متفگ  يرآ ، تفگ : درک ؟ تیـصو  تردـپ  متفگ  داد . ار  باوج  ناـمه  مدرک ، رارکت  ار  لاؤـس  نیمه  هبترم  دـنچ 
. تشاد مدقم  ام  همه  رب  ار  یلع  مردارب  یلو  ام  زا  رفن  جنپ  هب  تفگ :

مالّسلا هیلع  ماما  نارسمه  نادنزرف و  مهدزاود  شخب 

نب یلع  ترضح  هلمج  نآ  زا  دوب  رتخد  رسپ و  دنزرف  تشه  یس و  ياراد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ص 323  دیفم - داشرا 
رگید و يزینک  دنزرف  نسح  نوراه و  رفعج و  لیعامـسا و  دندوب و  زینک  دنچ  نادنزرف  هک  مساق  سابع و  میهاربا و  تسا و  اضرلا  یـسوم 
. رگید زینک  دنچ  دنزرف  نامیلـس  لضف و  نیـسح و  دیز و  هَّللا و  دـیبع  قاحـسا و  هَّللا و  دـبع  يزینک و  دـنزرف  زین  هزمح  دّـمحم و  دـمحا و 
هنمآ و ۀیلع و  هجیدخ و  بنیز و  ۀـنابل و  رفعج و  ما  مثلک و  يرغـص  هیقر  اهیبا و  ما  همیکح و  هیقر و  يرغـص و  همطاف  و  « 1  » يربک همطاف 

لقن دوخ  دج  زا  ییحی  نب  دّمحم  دیفم : داشرا  دنتسه . مالّـسلا  هیلع  ماما  نارتخد  موثلک  ما  هنومیم و  هملـس و  ما  ۀشئاع و  ههیرب و  هنـسح و 
نآ مان  تفر ، هنیدم  فارطا  رد  دوخ  ياهکلم  زا  یکیب  دوخ  نادنزرف  اب  مردپ  هک : تفگیم  مدینش  یسوم  نب  لیعامسا  زا  تفگ  هک  درک 

تسیب رفعج  نب  یسوم  ترـضح  رـسپ  دمحا  اب  میدوب  اجنآ  رد  همه  ام  تفگ : درک . شومارف  ار  نآ  مسا  نیـسح  ردپ  يو  درب  زین  ار  کلم 
، دنتسشنیم زین  اهنآ  تسشنیم  وا  رگا  دنتساخیم  اپب  زین  اهنآ  درکیم  تکرح  وا  رگا  هک  دندوب  مردپ  نامالغ  ناراکتمدخ و  زا  راکتمدخ 
ام ناـیم  رد  دـمحا  هک  میدوب  هدرکن  تکرح  اـجنآ  زا  زوـنه  تشادـیمن  رود  رظن  زا  درکیم و  تیاـعر  ار  دـمحا  هتـسویپ  نآ  زا  دـعب  مردـپ 

ییحی نب  دّمحم  نب  نسح  دّمحم  وبا  دیفم : داشرا  دوب . حلاص  لضف و  بحاص  يدرم  رفعج  نب  یـسوم  نب  دّمحم  تفای  گرزب  یتیـصخش 
زامن وضو و  اب  هتسویپ  یسوم  نب  دّمحم  هک  درک  لقن  میارب  هیمشاه  مانب  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هیقر  زینک  تفگ  هک  درک  لقن  دوخ  دج  زا 

، مالسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  میدینـشیم  وا  زا  ار  بآ  نتخیر  يادص  دناوخیم  زامن  تشاد و  وضو  ار  بش  مامت  دوب 
هبترم ود  دـناوخیم  زامن  زاب  دـمآیم  نتفرگ  وضو  نتخیر و  بآ  يادـص  هبترم  ود  تفریم  باوخب  یتعاس  زاـب  داتـسیایم ، زاـمنب   258 ص :

هیآ نیا  دایب  مدیدیم  ار  وا  نم  تقو  ره  حبـص  ات  روط  نیمه  دـناوخیم  زامن  تفرگیم و  وضو  درکیم  تکرح  زاب  دـیباوخیم  یتعاس  زا  رتمک 
نامز رد  دـیدرگ  نمی  ياورناـمرف  هک  دوب  میرک  دنمتواخـس و  يدرم  یـسوم  نب  میهاربا  «. 1  » َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناـک  مداـتفایم ،
بناج نآب  درک  تعیب  ایارسلا  وبا  هفوک  رد  وا  اب  هک  یسک  نامه  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  دّمحم  فرط  زا  نومأم 

زا کی  ره  تفرگ . ناما  نومأم  زا  وا  يارب  زا  هک  ایارسلا  وبا  راک  نایاپ  ات  درکیم  تموکح  اجنآ  رد  یتدم  درک و  حتف  ار  نمی  دش  راپـسهر 
رد همه  رب  میدرک  رکذ  هچنانچ  اضر  ترـضح  یلو  تسا  روهـشم  هک  دناهدوب  یتبقنم  لضف و  ياراد  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادـنزرف 
رفن تفه  یس و  یضعب  دندوب  رفن  یس  طقف  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دالوا  ج 3 ص 41 - بوشآ - رهـش  بقانم  دوب . مدقم  ماقم  لضف و 
نسح دیز ، هَّللا ، دیبع  قاحسا ، هَّللا ، دبع  مساق ، سابع ، میهاربا ، متشه ، ماما  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ياهمانب  رفن  هدجه  شنارـسپ  دناهتفگ ،

دبع لیقع و  ییحی و  رگید  يزینک  زا  هزمح  دّمحم و  دمحا  زینک  کی  زا  نسح  نوراه  رفعج ، لیعامـسا ، دـندوب  زینک  دـنچ  زا  هک  لضف  و 
، هَّللا دبع  دّمحم ، لیعامسا ، سابع ، میهاربا و  اضر و  ترضح  زا : دنترابع  هک  دنرفن  هدزیس  دندراذگ  یقاب  یلـسن  دوخ  زا  یناسک  نمحرلا .
، مثلک ههیرب ، يرغص  همطاف  يربک  همطاف  هیلع و  اهیبا ، ما  هورف ، ما  هجیدخ ، ياهمانب  دنرفن  هدزون  شنارتخد  هزمح . قاحسا ، رفعج ، نسح ،
رد زینک . دـنچ  زا  هنوـمیم  هماـما و  ءامـسا ، هناـبل ، رفعج و  ما  هملـس و  ما  هیحو و  ما  يرغـص و  هیقر  همیکح ، مساـقلا ، ما  بنیز ، موـثلک ، ما 

. دش رظن  فرـص  راصتخا  هطـساوب  اهنآ  ندرب  مان  زا  هک  رفن  هدجه  ار  نارتخد  رفن و  تسیب  ار  نارـسپ  دادـعت  ج 3 ص 41 - همغلا - فشک 
مساق شدنزرفب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تفگ : يرهوج  نامیلـس  یفاک :  259 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 

ْمَأ ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  َأ  هب  دیسر  هک  نیمه  ندناوخب  درک  عورش  شرخآ . ات  ناوخب  ار  تافاصلا  تردارب و  نیلاب  رانک  نک  تکرح  مرسپ  تفگ 
یتقو رفعج  نب  یـسومب  تفگ  رفعج  نب  بوقعی  دندرک  جراخ  ار  وا  دیدرگ و  هدامآ  شندـب  هکنآ  زا  سپ  تفر  ایند  زا  كرـسپ  انْقَلَخ  ْنَم 

مکرـسپ دومرف : دنناوخب  ِتاَّفاَّصلا » َو  : » دیئامرفیم امـش  دندناوخیم  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو  سی  شرـس  يالاب  دمآیم  رد  راضتحا  تلاحب  یـسک 
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سنوی یفاک : دوریم . ایند  زا  دوشیم و  تحار  يروف  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدـناوخ  تسا  گرم  راتفرگ  هک  یـسک  نیلاب  راـنک  رد  هروس  نیا 
زا هنیدم ) یکیدزن   ) دیف رد  هک  تشاد  يرتخد  دیسر  هنیدمب  یتقو  دادغب  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تشگزاب  زا  سپ  تفگ : بوقعی  نب 

. دنراذگ ربق  رد  دنـسیونب و  ار  رتخد  نآ  مسا  یحول  يور  دنک و  چگ  ار  وا  ربق  هک  نامالغ  زا  یکیب  داد  روتـسد  درک ، نفد  ار  وا  تفر  ایند 
زا فالتخا  نودب  اهنآ  رفن  جنپ  رسپ ، هس  تسیب و  رتخد و  تفه  یس و  دوب  دنزرف  تصش  ياراد  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  بلاطلا : ةدمع 

: دنتـشادن رـسپ  دنزرف  دـندش و  رتخد  ياراد  اهنآ  رفن  هس  دواد و  ییحی و  مساق و  لیقع  نمحرلا  دـبع  مانب  دنتـشادن  يدـنزرف  دـنتفر و  ایند 
فالتخا نودب  رفن  هد  نسح و  دیز ، نوراه  ربکا ، میهاربا  نیـسح ، تسا  فالتخا  اهنآ  ناگدنامزاب  رد  رفن  جـنپ  دـمحا . لضف و  نامیلس و 

هدرک رکذ  نینچ  نیا  رفعج  هَّللا و  دیبع  هَّللا و  دبع  هزمح ، قاحـسا ، دّـمحم ، لیعامـسا ، سابع  رغـصا ، میهاربا  یلع ، دـندوب : دـنزرف  ياراد 
: دنتشاد دایز  دنزرف  رفن  راهچ  هک  دوب  لسن  ياراد  رسپ  هدزیـس  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نیدلا : جات  بیقن  يراخب . رـصن  وبا  ام  داتـسا 

يدایز دنزرف  رفن  جنپ  هزمح و  و  هَّللا ، دیبع  هَّللا ، دبع  رانلا ، دـیز  طسوتم : رفن  راهچ  رفعج  دـباع ، دّـمحم  یـضترم ، میهاربا  اضر ، ترـضح 
، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  رفعج  نب  یسوم  دنزرف  زین  نیسح  نسح . لیعامسا و  قاحسا ، نوراه ، سابع ، دنتـشادن 

ارم دنداد  ربخ  تفگ  یمق  دـمحم  نب  نسح  مق : خـیرات  يرمع . نسح  یبا  لوقب  انب  دـندش  ضرقنم  دـعب  هک  دـش  دـنزرف  ياراد   260 ص :
تـسیود لاس  رد  يرجه و  تسیود  لاس  رد  دهع ، تیالو  يارب  تساوخ  ورمب  ار  اضر  ترـضح  نومأم  یتقو  هک  دوخ  ءابآ  زا  مق  ناگرزب 

: دنتفگ مق ؟ هواس و  نیب  تسا  هار  ردقچ  دیسرپ  دش  ضیرم  هواسب  دیـسر  هک  نیمه  دش  جراخ  ردارب  رادید  دصقب  شرهاوخ  همطاف  کی  و 
یتقو تایاور  حصاب  انب  تفگ : دش  دراو  يرعـشا  دعـس  نب  جرزخ  نب  یـسوم  لزنم  رد  دندرب و  مقب  ار  وا  مقب  دـیربب  ارم  دومرف : خـسرف  هد 

ار شاهقان  راهم  دیسر  هموصعم  یبیب  تمدخ  یتقو  دوب  جرزخ  نب  یسوم  اهنآ  شیپاشیپ  دنتفر  وا  لابقتساب  مق  ناگرزب  دیـسر  مقب  شربخ 
وا رب  زامن  دندرک و  نفک  هداد  لسغ  ار  وا  داد  روتـسد  یـسوم  تفر . ایند  زا  هاگنآ  دوب  زور  هدـفه  وا  هناخ  رد  دیـسر و  دوخ  لزنمب  هتفرگ 

بنیز هرخالاب  ات  دنتخاس  ایروب  زا  یفقس  شربق  زارف  رب  تسوا  سدقم  رازم  نونکا  دوب و  یسومب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  دندرک  نفد  هدناوخ 
هیوباب نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  داد  ربخ  نمب  تفگ : تخاس . ياهبق  وا  ربق  زارف  رب  دوب  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  رتخد  هک 

ار یبیب  نآ  ندـب  دـندرک  نفک  هداد  لـسغ  ار  وا  تفر ، اـیند  زا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  یتـقو  هک  دـیلو  نب  دـمحا  نب  نسح  نـب  دّـمحم  زا 
لخاد ار  وا  یسک  هچ  هکنیا  زا  دندرک  فالتخا  دعس  هلیبق  دوب . هدش  رفح  شیارب  هک  دنتشاذگ  یبادرس  رد  ار  وا  دندرب و  نالباب  ناتـسربقب 

دنداتـسرف وا  یپ  زا  هک  نیمه  دوش  راک  نیا  رـشابم  رداـق  ماـنب  هلیبق  نیا  زا  يدرمریپ  مداـخ  هک  دـندرک  لوبق  همه  سپـس  دراذـگ . بادرس 
دـندش و بادرـس  دراو  وا و  رب  دـندناوخ  زامن  دندیـسر  هک  هزانج  کیدزن  دـنراد  باقن  ود  ره  دـنیآیم  ناـبایب  فرط  زا  راوس  ود  دـندید 

سک چیه  دنتفر  هدش  راوس  دننک  تبحـص  یـسک  اب  هکنیا  نودب  هدش  جراخ  بادرـس  زا  دعب  دـندرک  نفد  هتـشاذگ  بادرـس  رد  ار  هزانج 
اجنآ رد  هموصعم  ترـضح  هک  یبارحم  دنیوگیم :  261 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دندوب . هک  اهنآ  دیمهفن 

نادنزرف و یگدنز  حرش  لاوحا و  زا  یضعب  حیضوت : دننکیم . ترایز  ار  اجنآ  مدرم  هک  تسا  دوجوم  زونه  یـسوم  هناخ  رد  دناوخیم  زامن 
دهاوخ زین  اضر  ترضح  ناگتسب  شخب  رد  تشذگ و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تیصو  شخب  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارـسمه 

. دش دهاوخ  رکذ  یسوم  نب  هَّللا  دبع  یگدنز  زا  يرصتخم  داوج  ترضح  قالخا  مراکم  شخب  رد  نینچمه  دمآ و 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  ناردارب و  لاوحا  زا  ياهشوگ  مهدزیس  شخب 

هراشا

هدش سابتقا  یئابطابط  مولعلا  رحب  لآ  رفعج  دیس  فیلأت  ملاعلا ) ۀفحت   ) باتک زا  هک 

« مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارهاوخ  ناردارب و  »
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مان هیلاع  هک  هورف  ما  حـطفا و  هَّللا  دـبع  لیعامـسا ، ياـهمانب : دوب  رهاوخ  هس  ردارب و  شـش  ياراد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
رتخد همطاف  لیعامـسا  ردام  هک  هدش  لقن  سیردا  نبا  زا  دوب . مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف  اهنآ  ردام  هک  تشاد 

دنچ زا  هک  همطاف  ءامـسا و  دّمحم و  یلع و  سابع و  دوب و  يزینک  شردام  قاحـسا ، دوب . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف  مرثا  نیـسح 
ار دیدج  رـصم  تسا  برغم  رـصم و  یمطاف  يافلخ  دج  وا  مه  دوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنزرف  نیرتگرزب  لیعامـسا  دندوب . ردام 

دیـس ار  وا  دادـغب  یلاها  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  نب  لیعامـسا  نب  یلع  هب  قلعتم  یکی  هک  مومذـم  تسا  ربق  ود  دادـغب  رد  دـناهتخاس . اهنآ 
ياهلحم دنمانیم و  لضف  ار  وا  دادغب  لها  هک  تسا  یمطاف  يافلخ  دـج  لیعامـسا  نب  دّـمحم  شردارب  ربق  يرگید  دـنیوگیم و  یلع  ناطلس 

دقفت و دروم  ار  وا  لیعامساب و  تبسن  دیزرویم  تبحم  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . لضف  هلحم  مانب  هدش  نفد  اجنآ  رد  هک 
شردپ دوب و  رتگرزب  همه  زا  نوچ  دوب  دهاوخ  شردپ  نیشناج  وا  دندرکیم  لایخ  نایعیـش  زا  یهورگ  هدادیم ، رارق  دایز  شیوخ  تمحرم 

یتقو تفر  ایند  زا  شردـپ  نامز  رد  یلو  دوب  ینطاـب  يرهاـظ و  لاـمک  لاـمج و  ياراد  درکیم و  شمارتحا  تشاد و  يرتداـیز  هقـالع  واـب 
ار هزانج   263 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  دادیم  روتسد  بترم  شردپ  دندربیم  عیقب  هب  نفد  يارب  ار  وا  هزانج 
دنـشاب و وا  توف  دهاش  مدرم  ات  دومن  رارکت  هار  نیب  ار  راک  نیا  هبترم  هس  ات  دننیبب  مدرم  ات  تشادـیمرب  شتروص  زا  نفک  دـنراذگ ، نیمزب 

داقتعا هک  قداص  ترـضح  ناوریپ  زا  رتشیب  دش  ملـسم  وا  گرم  یتقو  دندرک و  ادـیپ  یـضعب  ار  هدـیقع  نیا  هچنانچ  هدـش ، بئاغ  دـنیوگن 
ار دّمحم  دوخ  دنزرف  یلو  تسا  هدرم  دنتفگیم : رگید  یضعب  دش  هبتشم  مدرم  رب  هدرمن  دنتفگ : یـضعب  یلو  دنتـشگرب ، دنتـشاد  وا  تماماب 

تماما دـنتفگیم : زین  یهورگ  دـنمانیم و  هکرابم  هطمارق و  ار  هتـسد  نیا  تسا  ماـما  قداـص  ترـضح  زا  دـعب  وا  هک  هدرک  نییعت  ینیـشناجب 
رد ار  تماما  دعب  دشاب  هدرک  نییعت  نیشناج  ار  وا  لیعامسا  شردپ  هکنیا  هن  هدش  قداص  ترضح  شدج  حیرصتب  لیعامـسا  دنزرف  دّمحم 

هورگ نیا  بهذم  نالطب  یـشزرایب و  هک  تفگ : مولعلا  رحب  ام  دج  دج  دّمحم  دیـس  مراوگرزب  دج  دناهداد . همادا  نامزلا  رخآ  ات  وا  دالوا 
رد تسین  عیقب  لخاد  رد  لیعامسا  ربق  تسا . هدش  یسررب  الماک  زین  دوخ  لحم  رد  همه  نیا  اب  دوش  هداد  حیضوت  هک  تسا  نآ  زا  رتحضاو 

هنیدم لخاد  زا  نآ  رد  هک  قرـشم  هلبق و  فرط  زا  تسا  هنیدم  فارطا  راوید  هیاپ  هعقب  نیا  تسا  عیقب  جراخ  رد  یـسابع  هبق  یبرغ  تمـسق 
زا یـضعب  نامز  ياهنامتخاس  زا  راوید  هدـش ، لصو  نآب  راوید  اهدـعب  هک  دـناهتخاس  هنیدـم  فارطا  راوید  وراب و  زا  لـبق  ار  هعقب  نیا  هدوب 

تفر و اـیند  زا  هنیدـم  یخـسرف  کـی  رد  فرج  رد  وا  اریز  تسا  عـیقب  رد  زین  يدـنک  دوـسا  نب  دادـقم  ربـق  تـسا . رـصم  یمطاـف  ياـفلخ 
رد هک  يربق  تسا  نکمم  تسا . هابتـشا  تسا  رهـش  نآ  رد  دادقم  ربق  دنیوگیم  دادغب  ناو  رهـش  لها  هکنیا  دندروآ و  هنیدـمب  ار  شاهزانج 

ياراد هک  دشاب  دادقم  لضافب  فورعم  يرویـس  هَّللا  دیبع  نب  دادقم  نیدلا  لامج  خیـش  هعیـش  دنمجرا  دنمـشناد  ربق  تسا  دادغب  ناو  رهش 
یّلص ربمغیپ  هباحص  رتشیب  هک  دناهتشون  نینچ  هنیدم  هراب  رد  خیرات  ریس و  بابرا  تسا . هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  دوب و  يدایز  ياهباتک 
یلو دنـسریم  رفن  رازه  هدب  ربمغیپ  باحـصا  زا  ناگدـشنفد  دـسیونیم ، كرادـم  رد  ضایع  یـضاق  دـناهدش ، نفد  عیقب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هک هدوـب  نیا  شتلع  264 و  ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـنرادن  دوش  صیخـشت  ثعاب  هک  يرثا  اهنآ  رتشیب 
يرآ تسا . رثا  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دوخ  ینالوط  نامز  تشذگ  هکنیا  اب  دناهدرکیمن  صخشم  گنس  رب  نتشون  هلیـسوب  ار  اهربق  ناینیـشیپ 

رد تسا  عیقب  کیدزن  ياهعقب  رد  هک  تسا  ربمغیپ  رـسپ  میهاربا  ربق  یکی  مشاـه  ینب  زا  تسا  صخـشم  تهج  ره  زا  شربق  هک  یناـسک  زا 
هرارز نب  دعسا  ربق  نینچمه  هدش . نفد  عیقب  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  هک  تسه  زین  هباحـص  ناگرزب  زا  هک  نوعظم  نب  نامثع  ربق  عیقب 

نینچ هعیـش  تنـس و  لها  تایاور  زا  تسا  اـجنآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  رتخد  ود  موثلک  ما  هیقر و  دوعـسم و  نبا  و 
ام حلاص  كاپ و  ناتسودب  وش  قحلم  دومرف  درک و  نفد  عیقب  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هیقر ، توف  زا  سپ  هک  دوشیم  هدافتسا 

اریز نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک  دـناهدش  نفد  عیقب  رد  مرکا  ربمایپ  نارتخد  مامت  هک  تسنیا  رهاظ  دـسیونیم : يدوهمـس  نوعظم . نب  نامثع 
نیمه دنریمب  هک  منادنزرف  زا  کی  ره  ار و  مردارب  ربق  منکیم  صخشم  هلیسو  نیدب  دومرف : تشاذگ  نامثع  ربق  رب  گنـس  یتقو  بانج  نآ 
اراوگ تفگ : شنز  نوعظم  نب  ناـمثع  توف  زا  سپ  دـسیونیم : لاس 310  رد  یفوتم  ینکلا  باتک  بحاص  یبـالود  درک . مهاوخ  نفد  اـج 
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اجنآ رد  نافع  نب  نامثع  ربق  هک  دـنیوگیم  زین  هچنآ  تسویپ . واب  ربمغیپ  دـنزرف  میهاربا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  و  بئاسلا ،! وبا  تشهب  ارت  داب 
وا هک  نامثع  ثیدح  تسا  هدام  نیمه  زا  دـسیونیم : شـشح »  » ظفل رد  هیاهن  رد  ریثا  نبا  تسا . عیقب  جراخ  رد  وا  ربق  اریز  تسا  طلغ  تسا 
دبع شردارب  رـسپ  هک  تسا  اجنآ  رد  بلاط  وبا  دنزرف  لیقع  ربق  دـندرک . نفد  عیقب  جراخ  هنیدـم ، تشپ  دوب  یغاب  هک  بکوک  شح  رد  ار 

هیفـص ربق  دـناهدش . نفد  مرکا  ربمایپ  نانز  نآ  رد  هک  تسیاهعقب  لیقع  ربق  کیدزن  هدـش ، نفد  اج  نامه  رد  راـیط  رفعج  دـنزرف  داوج  هَّللا 
. تسا حیرـض  ياراد  هک  هعقب  راویدب  لصتم  تسیربق  هعقب  هلبق  فرط  رد  تسا  عیقب  جراخ  پچ  فرط  رد  ربمغیپ  همع  بلطملا  دبع  رتخد 

همطاف ربق  تسا . مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ربق  هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم   265 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
روطب اریز  تسا  هابتشا  هکنیا  اب  تسا  نامثع  هبق  یلامش  تمسق  رد  عیقب  یمومع  هربقم  هیواز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ردام  دسا  تنب 

هعقب هلبق  فرط  رد  هک  يربق  هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  مرح  رد  ای  هدوب و  شدوخ  هناخ  رد  ای  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ربق  قیقحت 
همطاف ناشگرزب  ردام  ربق  رانک  رد  ماما  راهچ  هک  هدیسر  رابخا  یـضعب  رد  هچنانچ  تسا  نینمؤملا  ریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  ربق  دراد  رارق 
هچنانچ هدوب . ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  یلهـشا  ذاعم  نب  دعـس  ربق  دراد  رارق  یمومع  هربقم  رد  هک  يربق  دناهدش و  نفد  دـسا  تنب 
میدرک رکذ  ام  هک  یئاج  نامه  هدومن  نییعت  ار  دسا  تنب  همطاف  ربق  هک  یناسک  زا  دـسیونیم . هرجهلا  ملاعم  صیخلت  بحاص  ار  بلطم  نیا 

زا هچنآ  اب  میهد  همتاخ  ار  عیقب  دروم  رد  راتفگ  دـسیونیم : یفطـصملا » راد  رابخاب  ءاـفولا  ءاـفو   » باـتک رد  هک  تسا  يدوهمـس  یلع  دـیس 
رمع و دندرک  دـنلب  دایرف  هلانب و  ادـص  مدرم  دـیزرلیم  هلزلز  رثا  رب  عیقب  ياهربق  باطخ  نب  رمع  دـهع  رد  هک  هدـش  تیاور  یـسراف  ناملس 
هک دیسر  هنیدم  ياههناخ  راویدب  هک  يروطب  دشیم  دایز  هتسویپ  هک  هلزلز  نوکس  يارب  دندرکیم  اعدب  عورش  هدمآ  نوریب  ربمایپ  باحـصا 

رمع دمآ . مالّـسلا  هیلع  یلع  دیروایب  ار  نسحلا  وبا  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیورب  تفگ : رمع  دـنوش . جراخ  هنیدـم  زا  دـنتفرگ  میمـصت  مدرم 
زا دنهاوخیم  مدرم  تسا  هدیـسر  هنیدم  ياههناخ  راویدب  هک  يروطب  هدش  التبم  هلزلزب  عیقب  ناتـسربق  هنوگچ  ینیبیمن  نسحلا  ابا  ای  تفگ :

دون نآ  درک  باختنا  رفن  هد  رفن  دص  نایم  زا  دیروایب . دناهدرک  تکرش  ردب  رد  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  دص  دومرف : دنوش . جراخ  رهش 
ار رامع  دادقم و  ناملـس و  رذ و  وبا  دعب  دندش  جراخ  همه  دـنامن  یقاب  يرتخد  نز و  هنیدـم  رد  داد  رارق  اهنآ  رـس  تشپ  ار  هدـنامیقاب  رفن 

هدیبوک نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  دندوب  هدز  هقلح  اهنآ  فارطا  زین  مدرم  تفر  عیقب  ناتسربق  طسو  ات  دیشاب  نم  ولج  امش  دومرف : اهنآب  تساوخ 
: دومرف  266 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  دـیدرگ . مارآ  درک ، ار  راک  نیا  هبترم  هس  دوشیم ؟ هچ  ارت  دومرف :
رد دـنوادخ  مدرم . عامتجا  تعاس و  نیمه  زور و  نیمه  رد  دـنداد  ربخ  نمب  ار  نایرج  نیا  نداتفا  قاـفتا  دـندومرف  تسرد  ربماـیپ  ادـخ و 

جراخ نم  يارب  ار  دوخ  نارگ  ياهراب  نیمز  اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  اَهلاْقثَأ . ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  اـَهلاْزلِز  ُضْرَأـْلا  َِتلِْزلُز  اذِإ  دـیامرفیم : نآرق 
چیه شراوگرزب  ردپ  دزن  رد  دوب  رتگرزب  ناردارب  همه  زا  لیعامسا  زا  دعب  هَّللا  دبع  دوب . هداتـسیا  هلزلز  دنتـشگرب  مدرم  عقوم  نیا  رد  درک .
دمآ تفر و  هیوشح  اب  دنتفگیم  تسا . شیوخ  ردپ  فلاخم  داقتعا  رد  هک  دندوب  هدرک  مهتم  ار  وا  دنتشادن  تلزنم  برق و  وا  هزادناب  مادک 
یلعف دنزرف  نیرتگرزب  نم  هک  لیلد  نیاب  درک  تماما  ياعدا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  سپ  دراد . هئجرم  بهذـمب  لیامت  دـنکیم و 

ار اهنآ  هک  یمک  رایسب  دادعت  زج  دنتشگرب  ناشرتشیب  دعب  یلو  دندرک  لوبق  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ناوریپ  زا  یهورگ  متـسه ، مردپ 
ار اهنآ  هک  بهذم  نیا  سیئر  هک  دوب  تهج  نآ  زا  یحطف  مان  دنیوگیم  یـضعب  دوب  زارد  شیاهاپ  هَّللا  دبع  اریز  دـنتفگیم ، بهذـم  یحطف 
لضاف و يدرم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  قاحـسا  دسیونیم : دیفم  داشرا  رد  دوب . حطفا  هَّللا  دـبع  مانب  يدرم  درکیم  داقتعا  نیاب  غیلبت  توعد و 

درکیم لقن  ثیدح  وا  زا  تقو  ره  بساک  نبا  دناهدرک . تیاور  يراثآ  ثیدـح و  وا  زا  مدرم  دوب ، تدابع  رد  اشوک  راگزیهرپ و  حـلاص و 
زا دوب و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردارب  تماماب  دقتعم  وا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  قاحسا  تریس  هدیدنـسپ  هقث  درک  ثیدح  ارم  تفگیم 

ضیرع رد  تشاد  بقل  نمتؤم  هک  هدوب  دّـمحم  ابا  وا  هینک  دـسیونیم : هدـمع  رد  هدرک . لقن  اـقآ  نآ  تماـماب  حیرـصت  رد  تیاور  شردـپ 
یلیلج ثدحم  دندوب  ردام  کی  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  اب  وا  تشاد  ربمغیپ  هب  تهابـش  رتشیب  مدرم  همه  زا  دـش ، دـلوتم 
یضر هقث  ارم  درک  ثیدح  تفگیم : درکیم  ثیدح  وا  زا  تقو  ره  هنییع  نب  نایفس  دناهدش  وا  هراب  رد  تماما  یعدم  نایعیش  زا  یضعب  دوب 
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نب دّمحم   267 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  مالّـسلا . هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا 
دـشیم فرـصم  دنفـسوگ  کی  زور  ره  وا  هناخزپشآ  رد  تفرگیم . هزور  نایم  رد  زور  کی  هشیمه  دوب  عاجـش  دنمتواخـس و  يدرم  رفعج 
نومأم دـندش  ناتـسادمه  وا  اب  هیدوراـج  ناوریپ  هکم  رد  درک  جورخ  نومأـم  رب  لاس 199  رد  ریـشمش  اب  مایق  رد  دوب  اهیدـیز  اب  هدـیقعمه 

زا تشاذـگ و  مارتحا  واب  نومأم  یلو  دروآ  نومأم  شیپ  هدرک  ریـسا  داد و  تسکـش  ار  وا  داتـسرف  يدولج  یـسیع  یهدـنامرفب  ار  یهاـپس 
تسا ناگرگ  رد  شربق  میتفگ  البق  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا  ماطسب  رد  شربق  درب  ناسارخب  ار  وا  دوخ  اب  درک  رظن  فرـص  شنتـشک 

رد نینمؤملا  سلاجم  رد  هفوک . قارع و  هرهاق و  رـصم و  دـننام  دـنیوگیم  دابآرتسا  ار  نآ  هک  يرهـش  رب  لمتـشم  تسیاهیحان  ناگرگ  اریز 
وا تماماب  یهورگ  دـنزاسب  ياهبق  رفعج  نب  دّـمحم  ربق  زارف  رب  داد  روتـسد  ناخ  وتیاجلا  ناطلـس  دـسیونیم : یماطـسب  دـیزیاب  لاوحا  نمض 

ریثک يدرم  رفعج  نب  یلع  تشاد . مان  طمـسلا  یبا  نب  ییحی  اهنآ  سیئر  نوچ  دنتفگیم  هیطمـس  ار  اهنآ  هک  شردپ  زا  سپ  دنتـشاد  داقتعا 
رفعج نب  یلع  نامه  نیا  هدرک ، لـقن  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  يرایـسب  ثیدـح  دوب  داـقتعالا  حیحـص  راـگزیهرپ و  رایـسب  لـضفلا و 
ماما جنپ  ای  راهچ  دننکیم  مارتحا  زورما  ات  ار  وا  هعیش  مامت  دش  گرزب  رفعج  نب  یسوم  شردارب  تیبرت  تحت  هک  تسا  یضیرع  هب  روهشم 

دوب و رفعج  نب  یـسوم  دوخ  ردارب  مزالم  هتـسویپ  دوبن  لـضف  يراـگزیهرپ و  رد  وا  هیبش  یـسک  دـسیونیم : راونا  رد  دیـس  هدرک ، كرد  ار 
دیدیم اههچب  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  تقو  ره  دوب . داوج  ترضح  اضر و  ترضح  رفعج و  نب  یسوم  ترـضح  تماماب  دقتعم 

دیلاـمیم وا  ياهمدـق  كاـخب  ار  دوـخ  دیفـس  نساـحم  تخادـنایم  وا  ياهمدـقب  ار  دوـخ  درکیم  تکرح  نایعیـش  یهورگ  ناـیم  دجـسم  زا 
هعیش زا  یهورگ  نوچ  هتسنادن . تماما  هتسیاش  دیفس  نساحم  نیا  اب  ارم  اما  تسا . ماما  هتسناد و  تماما  قیال  ار  كدوک  نیا  ادخ  تفگیم :
داوج ترـضح  هک  هدـش  تیاور  تفریذـپیمن . ار  ناشیا  نخـس  وا  یلو  نک  اعدا  یتسه  ماما  وت  دـنتفگیم  دـندرکیم و  تماما  داهنـشیپ  واب 

ارم لوا  تـفگ  نزگرب   268 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  رفعج  نب  یلع  تشاد  ندز  گر  میمـصت  يزور 
جراخ تسا ، فورعم  هک  مق  رد  یکی  دناهتـشون : اج  هس  رد  ار  وا  نفد  لحم  داوج . ترـضح  زا  لبق  مشچب  ار  نهآ  ترارح  اـت  نک  دـصف 
تسا تبث  گنس  نآ  رد  شردپ  وا و  مسا  تسا  ربق  يور  هک  یگنس  هلمج  نآ  زا  یناتساب  راثآ  یلاع و  هبق  اب  دراد  یعیـسو  نحـص  رهش و 

نب یلع  تسا  تیـصخش  يراوگرزب و  هب  فورعم  هک  یناسک  زا  دسیونیم : راحب  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یـسلجم  تسا . لاس 74  هتشون  خیرات 
باتک رد  دـشاب . هدـش  نفد  مق  رد  هکنیا  اما  درادـن . حیـضوتب  جایتحا  تیـصخش  تلالج و  هدـش  نفد  مق  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

مق رد  یگرزب  رازم  دسیونیم : رئازلا  ۀفحت  رد  هدش . هتـشون  شردپ  مسا و  هک  تسه  اجنآ  رد  یفیرـش  ربق  رثا  هکنیا  زج  هدـشن  رکذ  يربتعم 
خیرات زا  تسا  یـسوم  نب  دّمحم  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  نب  یلع  دـقرم  نیا  تسا  هتـشون  ربق  يور  رب  تسا  اجنآ  رد  يربق  هک  تسه 

زا ياهراپ  رکذ  زا  سپ  رفعج  نب  یلع  یفرعم  رد  هیقف  حرـش  رد  لوا  یـسلجم  هیقف  تسا . لاس  دـص  راهچ  بیرق  نونکات  ربق  نآ  ناـمتخاس 
رد یتدم  درک  لوبق  دنک . چوک  اجنآب  هنیدم  زا  دندرک  اضاقت  وا  زا  هفوک  لها  هک  ماهدینش  تسا . روهشم  مق  رد  شربق  دسیونیم : وا  لئاضف 
زین ناشیا  زا  دوش ، نکاس  اهنآ  رهـش  رد  هک  دـندومن  اضاقت  مق  یلاها  هاگنآ  دـندرک . تشادداـی  وا  زا  یئاهثیدـح  هفوک  لـها  هک  دوب  هفوک 

زا یکی  ربق  ناهفـصا  رد  هک  دندش  هدنکارپ  ناهج  فارطا  رد  هک  يدایز  لسن  نادنزرف و  ياراد  تفر  ایند  زا  ات  دوب  اج  نامه  رد  تفریذپ 
اب هک  یـسوم  نب  دّمحم  هک  نم  نامگب  تسا . یفورعم  رازم  هک  راوخربنیـس  هیرق  رد  تسا  نیدـلا  لامک  دیـس  ربق  هلمج  نآ  زا  تسا  اهنآ 

يرکسعلا میهاربا  نب  قاحسا  نب  یسوم  نب  دمحم  دشاب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نادنزرف  زا  هدش  نفد  مق  رد  رفعج  نب  یلع 
رسپ و کی  قاحسا  نب  یـسوم  دّمحم  وبا  زا  دش  دلوتم  هتفگ : مق  خیرات  بحاص  مالّـسلا . هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب 

یسوم دسیونیم : بلاطلا  ةدمع  بحاص   269 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  هدربن . ار  رـسپ  مسا  یلو  رتخد  کی 
جراخ رد  رفعج  نب  یلع  دقرم  نیمود  قاحسا  هَّللا  دبع  وبا  مق و  هیقف  دّمحم  رفعج  وبا  مانب  تشاد  يدنزرف  يرکسع  میهاربا  نب  قاحسا  نب 

لامتحا تسین  وا  ربق  نیا  هک  هدـش  لقن  یـسلجم  زا  یلو  هرظنم  شوخ  رایـسب  هاگراب و  هبق و  اب  تسا  زبسرـس  یغاب  طـسو  رد  نانمـس  رهش 
نادـنزرف و دوخ و  هدوب و  وا  کـلم  هک  تسا  یهد  تسا  هنیدـم  زا  خـسرف  کـی  هلـصافب  هک  تسا  ضیرع  رد  موـس  تسا . رتـشیب  فـالخ 
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ار رظن  نیمه  يروـن  ثدـحم  دراد ، زین  ياهبق  ربـق و  اـجنآ  رد  هدـش  یـضیرعب  فورعم  تهج  نیمهب  دناهتـشاد  ینکـس  اـجنآ  رد  شباـقعا 
وا لسن  نادنزرف  زا  یکیب  قلعتم  تسه  مق  رد  هک  يربق  دیاش  تسا  نیمه  زین  رهاظ  یلصفم و  حرش  اب  كردتـسم  همتاخ  رد  هدرک  باختنا 

یماقم تسا  ینیـسح  رهنب  فورعم  هک  البرک  رهن  رانک  رد  دوب . راوگرزب  لضاف و  يدرم  دسیونیم : داشرا  بحاص  رفعج ، نب  سابع  دـشاب .
زا هدومن  ریبعت  هک  تسا  یماقم  نامه  نیا  دیاش  تسا  لحم  نآ  لها  نابز  رس  رد  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماقم  مانب  روهشم  هک  تسا 

دروم رد  هک  هدرک  لقن  یسوط  خیـش  حابـصم  زا  رئازلا  ۀفحت  رد  ار  نآ  یـسلجم  هک  ناوفـص  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نآ 
ترـضح ار  نآ  هک  هعیرـش  شروظنم  تارف  رهنب  يدیـسر  یتقو  هک  هدش  لقن  نآ  رد  واب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شدـج  ترایز  بادآ  میلعت 

ماقمب روهشم  یسلجم  یسوط و  خیـش  راوگرزب  ود  نآ  نامز  رد  ماقم  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  رهاظ  وگب  نینچ  هدیمان . یمقلع  رهن  قداص 
. هدوب قداص  ترضح 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  هراب  رد  یبلاطم 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ياهمانب  رتخد  رـسپ و  هتـشون  رفن  هن  یـس و  یـضعب  دوب  دنزرف  تفه  یـس و  ياراد  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
نوراه و رفعج و  ناریا و  ناکرـسیوت  رد  یگرزب  هاگترایز  ياراد  هک  لیعامـسا  دـندوب . زینک  دـنچ  زا  هک  مساق  ساـبع ، میهاربا ، مالّـسلا ،

ناهبهب رد  شربق  هک  لضف  نسح و  دیز و  هَّللا و  دیبع  قاحـسا و  هَّللا و  دبع  رگید . يزینک  زا  هزمح  دّمحم و  دـمحا و  زینک . کی  زا  نسح 
هیقر و يرغـص و  همطاف  يربک و  همطاف  رگید . يزینک  دـنچ  زا  نامیلـس  نیـسح و  لضف و  هاـشب  فورعم  دوشیم  تراـیز  تسا و  فورعم 
هک هنومیم  هملـس ، ما  هشیاع ، ههیرب ، هنـسح و  هنمآ ، هیلع و  هجیدخ ، بنیز ، هنابل و  رفعج و  ما  موثلک و  يرغـص و  هیقر  اهیبا و  ما  همیکح و 

میرک عاجـش و  يدرم  یـسوم  نب  میهاربا  دسیونیم : يرولا  مالعا  رد  یـسربط  داشرا و  رد  میهاربا  هراب  رد  دیفم  خیـش  دندوب . ردام  دنچ  زا 
هفوک رد  ایارـسلا  وبا  وا  اب  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  نب  دّـمحم  فرط  زا  نومأم  مایا  رد  دـش  نمی  ياورنامرف  دوب 

دیفم و خیش  دنتفرگ . ناما  نومأم  زا  وا  يارب  دوب  اجنآ  رد  ایارـسلا  وبا  راک  رخآ  ات  یتدم  درک و  حتف  تفر و  فرط  نآب  میهاربا  درک  تعیب 
باتک رد  دنروهـشم . یتبقنم  لضف و  ياراد  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادـنزرف  زا  کـی  ره  هک  دـناهدرک  حیرـصت  ود  ره  یـسربط  خـیش 
ماـقمب دـمهفیم  تقو  هچ  ماـما  هکنیا  شخب  رد  یفاـک  رد  دوـب . هدیدنـسپ  شراـتفر  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هک  تسا  یـسلجم  هزیجو 
یسوم ماما  ترضح  یناگدنز  يدرم  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  هک  دنکیم  لقن  طابسا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـسب  هدیـسر  تماما 

زا عالطا  تسا ) اضر  ترـضح  شروظنم   ) امـش تسا  هدـنز  تردـپ  تفگ  واـب  تفر  میهاربا  تردارب  شیپ   271 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک 
دنوادـخ یلو  ادـخ  لوسر  دـننام  تفر  ایند  زا  مسق  ادـخب  دریمیمن ! رفعج  نب  یـسوم  دریمیم ، ربمغیپ  هَّللا  ناحبـس  تفگ : يراد ؟ وا  ناـکم 

ربمغیپ نادنواشیوخ  زا  و  یناریا )  ) برع ریغ  ینامدرم  هلیسوب  دنکیم  دییأت  ار  دوخ  نید  هتـسویپ  ربمغیپ  تشذگرد  زا  سپ  یلاعت  كرابت و 
يدرم هلیسوب  تیاور  رد  هک  شردارب  سابع  نامه   ) ار وا  ضرق  رانید  رازه  هجحیذ  هام  لوا  نم  دریگیم  اهنیا  زا  دهدیم و  اهنآب  دنکیم  رود 

زا دـنک  دازآ  ار  شیوخ  نازینک  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نانز  دوب  کیدزن  هکنیا  اب  مدرک  تخادرپ  میهاربا ) شیپ  تفر  هک  دـش  هراـشا  واـب 
نارگید ناملـس و  دننام  برع  ریغ  هلیـسوب  نید  دییأت  حیـضوت : مدینـش . زین  نم  دینـش  دوخ  ناردارب  زا  فسوی  هچنآ  هک  سوسفا  یلو  رقف ،

رب مجع  لیضفت  مانب  هتـشون  یباتک  هنـشرح  نب  رماع  وبا  برع . رب  اهنآ  تلیـضف  برع و  ریغ  زا  تسا  يدایز  شیاتـس  حدم و  ربخ  رد  تسا 
لجع مئاق  ترضح  نارای  زا  اهنآ  هک  هدیسر  رابخا  رد  هکنیا  اب  دومن  ار  اهنآ  ماقم  راکنا  ناوتیم  هنوگچ  هملس  نبا  قاحسا  نینچمه  برع و 

« سراف نیدلا  اذهب  سانلا  دعسا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  . » دنکیم دییأت  ار  نید  ناشیا  هلیـسوب  دنوادخ  دنتـسه و  هجرف  هَّللا 
ير نکاس  یمق  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دّمحم  وبا  خیـش  ار  تیاور  نیا  دنوشیم : دنمتداعـس  نایناریا  نید  نیا  هلیـسوب  دومرف  مرکا  ربمغیپ 
هیآ بلطم  نیا  رب  لیلد  دنتـسه  برع  زا  رتمدقـشیپ  رتهب و  ملع  نید و  شریذـپ  رد  نایناریا  هکنیا  اب  هدرک . لقن  ثیداحالا  عماج  باتک  رد 
هیلع قداص  ترضح  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  َنِینِمُْؤم ، ِِهب  اُوناک  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  َنیِمَجْعَْألا  ِضَْعب  یلَع  ُهاْنلََّزن  َْول  َو  تسا : نآرق 
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دروآ نامیا  نآب  مجع  دـش ، لزان  برع  رب  یلو  دروآیمن  نامیا  نآب  برع  دـشیم  لزان  مجع  رب  نآرق  رگا  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا 
یناگدنز ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  هفیرـش : هیآ  ریـسفت  رد  و  مجع . يارب  تسا  یتیـصخش  تلیـضف و  نیا 

طابسا برع و  ياههتسد  لئابق  تسا و  برع  ریغ  ياههتسد  بوعـش  دسیونیم : ْمُکاْقتَأ   272 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
: دومرف هکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هدش . لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیضوت  نیا  تسا  لیئارسا  ینب  ياههتسد 

ناسنا ردپ  هک  تسین  نیاب  ندوب  برع  درب  نیب  زا  دندرکیم  دوخ  دادجا  ءابآب و  راختفا  هک  ار  تیلهاج  توخن  مالسا  هلیسوب  دنوادخ  مدرم !
دوجوب مدآ  زا  همه  امـش  تسا  برع  دـشاب  ایوگ  نابز  نآب  سک  ره  تسا  ناـبز  هجهل و  کـی  نیا  دـشاب  برع  هدـش  شدوجو  ثعاـب  هک 

يوقت راختفا  هیام  تسین ، راختفا  بجوم  ندرک  تبحص  یبرعب  هکنیا  رد  تسا  حیرص  ربمغیپ  شیامرف  نیا  تسا . كاخ  زا  مدآ  دیاهدمآ و 
مادک چیه  دنتسه  مجع  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يارزو  هک  دسیونیم : مشـش  تصـش و  دصیـس و  باب  رد  هیکم  تاحوتف  رد  تسا .
هراب رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  زا  تسین . ناشیا  داژن  زا  هک  دنراد  ینابهگن  اهنآ  دننکیم  تبحص  یبرع  نابز  اب  یلو  دنتسین  برع 

باحصا هک  مهلاجر » ۀمطمط  مهلیخ و  لیهص  عمسا  ینأک  و  : » دیامرفیم هک  تمسق  نیا  رد  دوشیم  هدافتسا  زین  مالّسلا  هیلع  مئاق  باحصا 
یمطمط درم  ۀـمجع ) هناسل  یف  یمطمط  لجر   ) تسا یـسراف  تغل  همطمط  دـسیونیم : راحب  رد  دـننکیم . تبحـص  یـسرافب  مئاق  ترـضح 

نیا دنتسه  یمجع  مئاق  ترضح  هاپـس  هک  نخـس  نیاب  دنکیم  هراشا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دنک . تبحـص  یـسراف  نابزب  هک  تسا  یـسک 
ندرک تبحص  یبرعب  تسا  نکمم  اریز  درادن  دننکیم  تبحـص  یبرعب  بانج  نآ  ناریزو  هک  هدرک  رکذ  تاحوتف  بحاص  هچنآ  اب  تافانم 

هیلع و هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  رمع  نبا  زا  ناویحلا - تایح  رد  نایهاپـس . هن  دـشاب  هتـشاد  ناشیا  ناریزوب  صاصتخا 
: دومرف دیدومن  ریبعت  هچ  دنتفگ : دش  نآ  لخاد  يدایز  دیفـس  نادنفـسوگ  هک  مدـید  یهایـس  ياهدنفـسوگ  باوخ  رد  دومرف : مّلـس  هلآ و 
: دندرکضرع دش . دنهاوخ   273 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  کیرـش  امـش  نید  داژن و  رد  یناریا )  ) مجع تلم 
ار نآ  ناریا  زا  یهورگ  دـشاب  نازیوآ  ایرث  هب  نامیا  رگا  مجعلا ) نم  لاجر  هل  انل  ایرثلاب  اقلعتم  نامیالا  ناـک  ول  لاـق  ( ؟ هَّللا لوسر  اـی  مجع 
زا دـنکیم و  اطع  اهنآب  ار  نید  ای  مجع  زا  یهورگ  هلیـسوب  دراذـگیم  تنم  دـنوادخ  دـیامرفیم : یفاک  تیاور  رد  هکنیا  دـنروآیم . گنچب 

برع زا  دنوادخ  اعقاو  هکنیا  هن  تسا  برع  يریذپ  دب  یلد و  تخـس  تسا و  یبلق  شریذـپ  يرطف و  دادعتـسا  نامه  روظنم  دریگیم  برع 
لوپ واب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  درک  رارـصا  میهاربا  ص 374 - تاجردلا - رئاصب  رد  ددرگ . ربج  بجوم  هک  دـهدب  مجعب  دریگب و 

ناهنپ يدید  هچنآ  نک و  هدافتسا  رادرب  ار  نیا  دومرف : دش  رادیدپ  الط  یشمش  دیشک  نیمز  رب  یطخ  دوخ  قالش  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  دهدب 
هدوب بوخ  همه  رفعج  نب  یـسوم  دالوا  عضو  هک  دناهتفگ  نارگید  دیفم و  خیـش  هچنآ  تفگ : هَّللا ) همحر   ) مولعلا رحب  مدج  هرخالاب  راد .
دیـس دج  میهاربا  نیا  تسه  هچ  ره  تسا . بلطم  نیا  دهاش  زین  شیپ  تیاور  هچنانچ  میهارباب  عجار  نینچمه  تسین  لوبق  لباق  یلک  روطب 

یسوم نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  دّمحم  نب  یسوم  نب  نیسح  وا  دنتسه و  بیقن  دمحا  یبا - رسپ  ود  نآ  اریز  تسا ، هر )  ) یضر یـضترم و 
فشک رد  یلبرا  بقانم و  رد  بوشآ  رهش  نبا  يرولا و  مالعا  رد  یسربط  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  تسا . مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 

: دسیونیم بلاطلا  ةدمع  بحاص  یلو  هتشاد ، میهاربا  مانب  رسپ  کی  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  همغلا 
نیمه زا  لـسن  هتـشاد و  بقل  یـضترم  وا  مه  هک  رغـصا  میهاربا  يرگید  ربـکا و  میهاربا  یکی  دناهتـشاد : ماـن  مـیهاربا  باـنج  نآ  رـسپ  ود 

نارگید زا  رتدراو  بسن  ملع  نادنمـشناد  اریز  دـشاب  زین  نینچ  دـیاب  دوب ، هّیجن  مانب  هیبون  زا  يدـنزرف  بحاص  زینک  شردام  هدوب  یکچوک 
هیلع مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هدوب و  ربکا  میهاربا  نامه  تسا  هدنز  تردپ  دندیسرپ  وا  زا  هک  یسک  ارهاظ  دنتسه . نف  نیا  رد 

رس تشپ  ینیسح  رئاح  رد  وا  هک  میداد  حیضوت  تسا  هدوب  رغصا  میهاربا  تسا  یضر  یضترم و  دیس  دج  هک  یمیهاربا   274 ص : مالسلا ،
نآ هک  بآ ) بل   ) هلحم رد  عقاو  یسوم  نب  میهارباب  دوشیم  هداد  تبسن  هک  تسیاهعقب  زاریش  رد  هدش . نفد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 

اصوصخم دنک ، تباث  ار  تبسن  نیا  هک  متفاین  یمکحم  دنتسم  یلو  لاس 1240  رد  هتخاس  زاریش  ءارزو  زا  يرون  ناخ  یکز  دّمحم  ار  هعقب 
نییبلاطلا باسنا  بحاص  دـیامنیم . دـیعب  ار  تبـسن  نیا  رتشیب  هدوب  نمی  ياورناـمرف  وا  هک  دـنکیم  لـقن  داـشرا  بحاـص  دـیفم  خیـش  هچنآ 
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میهاربا نب  دّـمحم  اب  تعیب  هب  توعد  ار  مدرم  و  درک ، جورخ  نمی  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـسپ  ربکا  میهاربا  هک : دـسیونیم 
ار یلع  نب  هیودـمح  دوب . ناسارخ  رد  تقو  نآ  نومأم  تفر  جـحب  لاس 202  رد  دـناوخ و  ارف  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  دـعب  دومن  ابطابط 

تحـص ضرفب  تفر . ایند  زا  دادـغب  رد  داد  ناما  ار  وا  نومأم  تفر  قارع  بناجب  دومن و  رارف  میهاربا  درک  گنج  وا  اب  داتـسرف  وا  بناـجب 
اجنآ اریز  تسا  میهاربا  ود  نیمه  زا  یکی  هدـش  نفد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نحـص  رد  هک  مـیهاربا  مـیدرک  لـقن  هـچنآ 

میرک و يدرم  هک  دـسیونیم : داشرا  رد  یـسوم - نب  دـمحا  دـناهدرک . نفد  شردـپ  يولهپ  ار  وا  هک  میدـق  ناـمز  زا  هدوب  شیرق  ناتـسربق 
فورعم ناتسغاب  نامه  هتشادیم  مدقم  ار  وا  دیزرویم و  تبحم  یلیخ  واب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هدوب  راکزیهرپ  راوگرزب و 

: تفگ مدج  هک  هدرک  لقن  ییحی  نب  دّمحم  نب  نسح  دّمحم  وبا  تفگ : هدرک . دازآ  هدنب  رازه  وا  هک  هدـش  لقن  هدیـشخب . واب  ار  هریـسی  هب 
میدوب اجنآ  رد  همه  ام  درب  تشاد  هنیدم  فارطا  رد  هک  یکلمب  ار  دوخ  نادنزرف  مردپ  تفگیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  لیعامسا  زا 

رگا دندرکیم  تکرح  زین  اهنآ  درکیم  تکرح  ياج  زا  دمحا  رگا  هک  دندوب  مردپ  ناراکتمدخ  نامالغ و  زا  رفن  تسیب  یسوم  نب  دمحا  اب 
دمحا هک  میدوب  هدشن  نوریب  اجنآ  زا  تشادـیمن  رود  رظن  زا  درکیم و  تیاعر  ار  دـمحا  سپ  نآ  زا  مردـپ  دنتـسشنیم  اهنآ  تسـشنیم  وا 
رایسب نانز  زا  شردام  ام . نیب  رد  دیدرگ   275 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مارتحا  دروم  هتسجرب و  یتیـصخش 

ياهتناما تفر ، دادـغب  هب  هنیدـم  زا  یتقو  تشاد  هقـالع  یلیخ  واـب  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  دـندیمانیم  دـمحا  ما  ار  وا  هک  دوب  مرتحم 
تسا و نم  نیـشناج  وا  ماهتفر و  ایند  زا  نم  نادـب  تساوخ  وت  زا  ار  اهتناما  نیا  دـمآ و  عقوم  ره  رد  سک  ره  دومرف : هدرپس  واـب  ار  تماـما 

نوراه یتقو  دنک . يرادهگن  هناخ  زا  هک  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدرم . ریاس  وت و  رب  تسا  بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یماما 
: دومرف دش ؟ دیهش  تردپ  ياو  تفگ  دمحا  ما  تساوخ . ار  اهتناما  دمحا  ما  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک  مومـسم  دادغب  رد  ار  وا 

متسه قحب  ماما  وا و  نیشناج  نم  روایب  تشاذگ  ترایتخا  رد  دادغبب  نتفر  عقوم  مردپ  هک  یئاهتناما  نآ  مدش  غراف  وا  نفد  زا  نونکا  يرآ 
رفعج نب  یسوم  تداهـش  ربخ  یتقو  درک . تعیب  تماماب  بانج  نآ  اب  داد و  لیوحت  ار  اهتناما  هدز  كاچ  نابیرگ  دمحا  ما  سنا . نج و  رب 

دباع و تلالج و  اب  یلیخ  نوچ  تفر  دجسم  فرطب  اهنآ  اب  دمحا  دندمآ  دمحا  ما  هناخ  ردب  هنیدم  یلاها  دش  رشتنم  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع 
تعیب اهنآ  زا  دـندرک  تعیب  تماماب  وا  اب  تسوا  شردـپ  نیـشناج  هفیلخ و  دـندرک  لایخ  مدرم  تشاد  زین  یتامارک  دوب و  لضف  اب  اسراپ و 

اب امـش  همه  نونکا  هک  روط  نامه  مدرم ! تفگ : هاگنآ  درک  داریا  تحاصف  تغالب و  تیاـهن  رد  ياهبطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دـعب  تفرگ 
تسا ربمغیپ  هفیلخ  ماما و  وا  دینادب  ماهدرک  تعیب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مردارب  اب  زین  نم  تسا  امـش  ندرگب  نم  تعیب  دیدرک و  تعیب  نم 

نیرـضاح مامت  دـهدب . امب  يروتـسد  ره  تسا  بجاو  ربمغیپ  ادـخ و  بناج  زا  امـش  نم و  رب  شتعاطا  هک  تسا  هَّللا  یلو  وا  مردـپ  زا  دـعب 
نب یلع  اب  دندمآ  اضر  ترضح  هناخ  ردب  دوب  یـسوم  نب  دمحا  اهنآ  ور  شیپ  دندش  جراخ  دجـسم  زا  دنتفریذپ  لد  ناج و  اب  ار  وا  راتفگ 

ات دوب  ردارب  تمدخ  مزالم  هتسویپ  وا  درک و  اعد  دمحا  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دندرک . تعیب  دیدجت  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
ورمب  276 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـهع  تیالو  يارب  ار  وا  داتـسرف و  اضر  ترـضح  یپ  زا  نومأم  هکنیا 

رد دنمانیم . غارچ  هاش  ار  وا  زاریـش  یلاها  تاداس و  دیـسب  فورعم  هدـش و  نفد  زاریـش  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  دـمحا  نیا  درک . توعد 
ناـخ غلتق  یتـقو  دـسرب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  شردارب  تمدـخ  هک  دوب  نیا  شروظنم  درک  زاریـش  دـصق  یهورگ  اـب  نومأـم  ناـمز 
زاریش زا  خسرف  تشه  هک  نانیز  ناخ  مانب  یلحم  رد  دش و  جراخ  زاریش  زا  وا  عفدب  دینـش  ار  نایرج  نیا  نومأم  فرط  زا  زاریـش  ياورنامرف 

اضر ترضح  تمدخ  ندیسر  امـش  روظنم  رگا  تفگ : غلتق  نایهاپـس  زا  یکی  تفرگرد  گنج  فرط  ود  نیب  دیدرگ  وربور  تشاد  هلـصاف 
یقاب شناردارب  ناگتـسب و  زا  رفن  دنچ  زج  وا  اب  دندش  هدنکارپ  شدرگ  زا  دندینـش  ار  فرح  نیا  هک  دـمحا  نایفارطا  هتفر . ایند  زا  وا  تسا 

ار وا  هدـش  نفد  هک  یلحم  رد  دـندرک و  بیقعت  وا  زا  نیفلاخم  دـیدرگ  راپـسهر  زاریـش  بناجب  دوبن  شیارب  تشگزاب  ناـکما  یتقو  دـنامن 
لجاب ات  دش  راگدرورپ  تدابعب  لوغشم  دیدرگ و  ناهنپ  ياهشوگ  رد  دش  زاریش  دراو  یتقو  هک  دناهتشون  شلاح  حرش  رد  یضعب  دنتـشک .

نب رکب  یبا  کباتا  برقم  ءارزو  زا  هک  نیدلا  ردب  نب  دوعسم  نیدلا  برقم  ریما  نامز  ات  دوبن  علطم  وا  نفد  لحمب  یسک  تفر  ایند  زا  دوخ 
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تشگنا رد  هک  دش  ادیپ  هتفاین  رییغت  هک  حیحص  يدسج  هاگان  یسوم  نب  دمحا  دقرم  لحم  رد  دوب  يریمعت  لوغـشم  وا  دوب  یگنز  نب  دعس 
زا سپ  درک  اـنب  ياهبق  وا  ربـق  زارف  رب  دـندناسر  رکب  یبا  شوـگب  ار  ناـیرج  یـسوم » نب  دـمحا  هَّلل  ةزعلا  : » دوـب هتـشون  تشاد و  يرتـشگنا 

ار نآ  نامتخاس  دومحم  ناطلـس  رـسپ  قاحـسا  وبا  خیـش  ناطلـس  ردام  نوتاخ  یـشات  هکلم  دیدرگ . ندـش  بارخب  فرـشم  اهلاس  تشذـگ 
رد انب  دـیدجت  خـیرات  داد  رارق  بانج  نآ  هبق  رانک  ار  دوخ  ربق  درک و  انب  ياهسردـم  نآ  يولهپ  رد  تخاس و  یلاع  ياهبق  دومن و  دـیدجت 

طخب نآرق  فصن  شربق  يور  تخاـس  وا  يارب  صلاـخ  هرقن  زا  یحیرـض  راـجاق  هاـش  یلعحتف  لاـس 1243  رد  تسا . يرجه  دودح 750 
، تسا مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هناخباتک  رد  طخ  نیمه  اب  نآ  رگید  فصن  دندوب  هتـشون  وهآ  تسوپ  يور  هک  دش  تفای  بوخ  یفوک 

طخ دناهتفگ  تهج  نیمهب  بلاط  وبا  نب  یلع  هبتک  تسا :  277 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هتشون  نآ  رخآ  رد 
دـسیونیمن عوفرم  دـشاب  رورجم  دـیاب  هک  ياهملک  زگره  وحن  ملع  عرتخم  هک  دـناهدرک  داریا  هتـشون  نیا  رب  یـضعب  تسا . یلع  ترـضح 

برع تایبدا  وحن و  ملع  ياـملع  زا  یهورگ  هک  تسنیا  دـسریم  نم  رطاـخب  هچنآ  بلاـط .) وبا  هن  تشونیم  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـیاب  اریز  )
روط نیمه  ینعی   ) ماکحا رظن  زا  دوشیم  یـصخش  ياهملع  هلماعم  اهنآ  اب  دنـشاب  صاخ  مسا  ملع و  یتقو  نبا  با و  هک  دناهدرک  حیرـصت 
هدرک حیرصت  بلطم  نیاب  حیرصت  بحاص  دراذگیمن .) رثا  وا  رد  بارعا  تسا  تروص  نیمه  رب  ینبم  تسا و  هدش  ملع  بلاط  وبا  نب  یلع 
تسا بلاط ) یبا  نبا  یلع   ) تسین رییغت  لباق  هدرک و  یط  ار  لثم  يارجم  هک  یئاهزیچ  زا  دسیونیم : دوخ  تایلک  باتک  رخآ  رد  اقبلا  وبا  و 

وبا نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  نینچمه  هدش  روهشم  لکـش  نیمهب  اریز  دوشیم  رکذ  یعفر  تلاح  نامه  دننام  زین  رج  بصن و  تلاح  رد  هک 
نب یلع  طخب  تسا  هتـشون  هک  نآرق  هدنـسیون  دوب  دهاوخ  تجح  ترـضح  شیپ  طقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  طخب  نآرق  نم  نامگب  یلو  هیما .

سأر ماقم  رد  رـصم  رد  زین  نآرق  نیمه  ریظن  هدوب  یفوک  طخ  نتـشونب  فورعم  هک  تسا  یبرغم  بلاـط  یبا  نب  یلع  نآ  تسا  بلاـط  یبا 
. هتفرگ شتآ  نآ  زا  يرادـقم  تخوس  هچنآ  وزج  هک  تسا  يوضترم  يولع  دـقرم  رد  شریظن  میتفگ  هچنانچ  تسه  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

تسا یهاگترایز  زاریش  یحاون  زا  مریب  رد  و  تسا . ملاع  ادخ  تسا  خلب  رد  رفعج  نب  یـسوم  رـسپ  دمحا  دیـس  نفدم  هک  دناهتفگ  یـضعب 
یلع هدرمـش و  رفعج  نب  یـسوم  دالوا  زا  ار  وا  مه  بلاطلا  ةدمع  بحاص  دیاش  ربکا  یلع  هاش  مانب  دمحا  دیـس  ردارب  هب  تسا  بوسنم  هک 

تیـصو هک  درک  يرفن  دنچ  رد  لخاد  ار  وا  دوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  تبحم  دروم  یلیخ  یـسوم  نب  مساق  تسا . هدـیمان 
یـسوم ماما  ترـضح  یناگدـنز  نب  دـیزی  هرامع  وبا  لیوط  ثیدـح  رد  یفاک  رد  اضر  ترـضح  رب  صن  هراشا و  باب  رد  دوب . هدومن  اهنآب 

مدـش جراخ  ملزنم  زا  نم  هرامع ! وبا  میوگب  وتب  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  طیلـس   278 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک 
نطاب رد  یلو  مدرک  کیرش  وا  اب  ار  منادنزرف  زا  رفن  دنچ  رهاظ  رد  مالّسلا ) هیلع  اضر  ترـضح  شروظنم   ) ینالف مرـسپ  هب  مدرک  تیـصو 

واـب مراد و  تسود  یلیخ  ار  وا  نوچ  مدادـیم  رارق  مرگید  رـسپ  مساـق  رد  ار  تماـما  دوبیم  نم  تسد  راـیتخا  رگا  مدومن  تیـصو  واـب  اـهنت 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مدج  مرکا و  ربمغیپ  مدج  ار  روتـسد  نیا  دهدیم . وا  دهاوخب  سک  رهب  تسادخب  طوبرم  راک  نیا  یلو  منابرهم 

مرکا و ربمغیپ  هکنیا  رگم  دوشیمن  تیـصو  همئا  ام  زا  مادک  چیهب  روط  نیمه  دـنداد  ناشن  تسا  وا  اب  هک  یـسک  ار و  وا  نمب  دـنداد و  نمب 
مدید ياهمامع  باتک و  اصع و  ریشمش و  رتشگنا و  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رایتخا  رد  دنهدب . ربخ  مالّـسلا  امهیلع  یـضترم  یلع 

يورین اصع  اما  تسا ، وا  رون  باتک  تسا و  ادخ  تزع  ریـشمش  تسادخ ، ناطلـس  همامع  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  ای  تسیچ  اهنیا  مدرکـضرع :
دیهدب ناشن  مدرکـضرع : دـش  دـهاوخ  هداد  يرگیدـب  هدـش و  جراخ  وت  زا  تماما  رما  دومرف : تسا . اهنیا  همه  عماج  رتشگنا  تسا و  ادـخ 
تبحمب تماما  رگا  وا  زا  تماما  ندش  ادج  رد  وت  زا  دشاب  رتتحاران  هک  ار  همئا  زا  کی  چیه  مدیدن  دومرف : تسه  منادنزرف  زا  کیمادـک 

يرفعج نامیلـس  زا  دوخ  دنـسب  زین  یفاک  رد  تسا . ادـخ  نییعتب  رما  نیا  یلو  تشاد  تسود  وت  زا  رتشیب  تردـپ  ار  لیعامـسا  دوب  هقالع  و 
( افص تافاصلا  و   ) هروس تردارب  نیلاب  رانک  نک  تکرح  مرسپ  تفگیم : مساق  شدنزرفب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تفگ : هک  دنکیم  لقن 

فرطب دندرک و  نفک  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  تفر  ایند  زا  كرـسپ  انْقَلَخ  ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَـشَأ  ْمُه  َأ  هیآ : نیاب  دیـسر  ات  دـناوخ  رخآ  ات  ناوخب  ار 
میدناوخیم ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو  سی  هروس  رـضتحم  رـس  يالاب  البق  ام  تفگ : هدومن  رفعج  نب  یـسومب  ور  رفعج  نب  بوقعی  دندرب  ناتـسربق 

2 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ دوش  هدناوخ  دشاب  گرم  راتفرگ  هک  سک  ره  رس  يالاب  رد  هروس  نیا  مرسپ  دومرف : دنناوخب ؟ ار  تافاصلا ) و   ) يداد روتـسد  امش 
سابع ترایز  نیرق  ار  وا  ترایز  مساق ، تراـیزب  هدرک  حیرـصت  سواـط - نب  دیـس  ددرگیم . جراـخ  شناـج  دـنکیم و  هدوسآ  رتدوز  ار  وا 

دش دیهش  البرک  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نینمؤملا و  ریما  رـسپ   279 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز 
باتکب دناوتیم  دـشاب  لیام  هک  یـسک  دـننک  ترایز  نآ  اب  هک  هدرک  لقن  یترایز  دنـشاب  ماقم  نیا  رد  هک  یناسک  اهنآ و  يارب  هداد و  رارق 

هَّللا ۀمحر  دیس  هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رـسپ  مساق  دسیونیم : راحب  رد  دننک . هعجارم  سواط  نب  دیـس  نیرئازلا  حابـصم 
دناوتیمن سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  روهشم  مدرم  نیب  رد  هچنآ  تسا  فجن )  ) يرغ کیدزن  شربق  هدرب  مان  هیلع 

ار مدرم  هک  تسا  اهنیا  زا  رتالاب  وا  ماقم  لوصا . زا  کی  چیه  رد  درادن  یلـصا  تسا و  غورد  دنک  ترایز  ار  مساق  مردارب  دنک ، ترایز  ارم 
هک یبلاطم  سپس  دوب  حالص  لضف و  لها  وا  دسیونیم : داشرا  رد  مالّسلا - هیلع  یسوم  نب  دمحم  اهیفابغورد . نیا  اب  دنک  قیوشت  شترایزب 
هک بولقلا  ۀهزن  باتک  رد  یفوتـسم  هَّللا  دمح  زا  دنکیم  لقن  یلع  وبا  خیـش  لاجر  رد  دنکیم . لقن  تسا  وا  تدابع  نسح  حدـم و  رب  لیلد 
ود نآ  ترایزب  یلیخ  ام  دنوریم  اهنآ  ترایزب  دایز  دنیوجیم و  كربت  ود  نآ  ربق  زا  هعیـش  هدش  نفد  زاریـش  رد  غارچ  هاش  شردارب  دننام  وا 

. درک دازآ  هدنب  رازه  نآرق  نتـشون  ترجا  زا  دیدرگ  یفخم  ياهشوگ  رد  دش و  زاریـش  دراو  یـسابع  يافلخ  نامز  رد  دـنیوگیم : میاهتفر .
نب کباتا  نامز  ات  هکنیا  اب  تسا  فورعم  زاریـش  رد  شدقرم  تروص  ره  رد  دـمحا  ای  تسا  رتگرزب  وا  هکنیا  رد  نیخّروم  دـنراد  فالتخا 

ناطلـس نامز  رد  هلمج  نآ  زا  هدش ، انب  دیدجت  وا  هربقم  هبترم  نیدنچ  غلتق . غاب  هلحم  رد  تخاس  ياهبق  وا  يارب  دوب  یفخم  یگنز  نب  دعس 
اما درک . تمرم  راجاق  يازریم  داهرف  هدازهاـش  دنمـشناد  ملاـع و  مظعا  باون  رـسپ  ازریم  سیوا  باون  ار  نآ  هک  لاس 1296  رد  ناخ  رداـن 

ریخلا وبا  نیدلا  باهش  مالسالا  خیش  تسا ، فورعم  شربق  هدش و  نفد  زاریـش  رد  زین  دوب  نیدلا  ءالع  دیـسب  بقلم  هک  یـسوم  نب  نیـسح 
یناگدـنز روهـشم  نیدـلا  نیعم  نب  دّـمحم  نب  دودوـم  نیدـلا  زع  هجاوـخ  هداوـن  هک  هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  دودوـم  نب  نسح  نب  ةزمح 

نیدـلا رفظم  یلاعملا  وبا  هب  تسا  بوسنم  ردام  فرط  زا  هک  تسا  يزاریـش  شوکرزب   280 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
ناخ غلتق  هک  تسنیا  نآ  هصالخ  هدرک . رکذ  دوخ  همان  زاریـش  رد  یـسراف  خروم  هدش . توف  هنـس 800  دودح  رد  هک  ناهبزور  نب  دّمحم 
هعمج ياهبش  رد  دوب  درمناوج  نیدـتم و  يدرم  نابغاب  دوب ، اج  نامه  رد  نیدـلا  ءالع  دیـس  ربق  هک  تشاد  یغاـب  دوب  زاریـش  ياورناـمرف 
هچنآ درک  هدـهاشم  دوخ  ریما  هکنیا  زا  سپ  دـیناسر  غلتق  ریما  ضرعب  ار  نایرج  هرخالاب  دـیآیم . غاب  فرط  کیب  يدـنلب  زا  يرون  دـیدیم 

اراکـشآ وا  زا  لامک  لامج و  تلالج و  راثآ  هک  میظع  يدسج  نآ  نورد  هک  دش  ادیپ  يربق  هرخالاب  ات  درک  دایز  سـسجت  دـیدیم  نابغاب 
فارطا تسا  یسوم  نب  نیسح  ربق  دندیمهف  نئارق  اههناشن و  يور  زا  تشاد  يریشمش  رگید  تسد  رد  نآرق و  تسد  کی  رد  دشیم  هدید 

نکمم درک  گـنج  دـمحا  دیـس  شردارب  اـب  هک  تسا  یغلتق  نآ  زا  ریغ  ناـخ  غلتق  نیا  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  تخاـس . یقاور  هبق و  ربـق 
یبا لیبق  زا  هدوب  رفن  دنچ  بقل  ناخ  غلتق  اریز  تسا . غلتق  نآ  ریغ  دنزاسب  ار  وا  رازم  داد  روتـسد  هک  يرادنامرف  دـشاب و  وا  مساب  غاب  تسا 

هلـسلس نیا  دوب ، نامرک  اهنآ  تختیاپ  هک  دـنتفریم  رامـشب  یمالـسا  ياهتلود  زا  ناـجیابرذآ و  ياـهکباتا  زا  یکی  یگنز  دعـس  نب  رکب 
گنج یـسوم  نب  دمحا  دیـس  اب  هک  غلتق  نآ  اعطق  دـندش  ضرقنم  رد 703  دـندمآ و  دوجوب  لاس 619  رد  هک  دـش  هاـشداپ  تشه  ياراد 
نیدلا ءالع  دیس  هک  دناهتـشون  یـضعب  هدش . ادیپ  شتافو  زا  اهلاس  تشذگ  زا  دعب  نیدلا  ءالع  دیـس  ربق  هک  تسا  مولعم  نوچ  هدوبن  هدرک 

اهلاس تشذگ  زا  سپ  دناهدیناسر  لتقب  ار  وا  غاب  نامه  رد  تسا  مشاه  ینب  زا  هک  دناهتخانش  ار  وا  هتفریم  غاب  نیا  فرطب  یسوم  نب  نیسح 
تلود نامز  رد  نایرج  نیا  دناهتخانـش و  ار  وا  ربق  تامالع  نامه  اب  هدـنامن  یقاب  یکاـخ  هتـشپ  زج  نآ  زا  يرثا  هتفر و  نیب  زا  غاـب  نآ  هک 

ترـضح یناگدنز  نیدلا  ءالع  دیـس  رازم  يور  رب  ياهبق  دوب  دنمتورث  یلیخ  دش  اجنآ  نکاس  دمآ و  زاریـشب  هنیدم  زا  يدرم  هدوب  هیوفص 
دندرک نفد  هبق  يولهپ  ار  وا  توف  زا  سپ  دومن . نآ  رب  فـقو  غاـب  دـنچ  كـالما و  تخاـس و   281 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 

شناگدنامزاب نادـنزرف و  اب  وا  زا  سپ  دوب . يوفـص  تلود  نیمه  ءارزو  زا  یکی  کلملا  ماظن  ازریم  شدـنزرف  تسدـب  هفوقوم  نیا  تیلوت 
ار نآ  نامتخاس  درک و  تمرم  ار  روکذم  هعقب  دوب  زاریـش  مکاح  يوفـص  ردـیح  هاش  رـسپ  لیعامـسا  هاش  فرط  زا  هک  لیلخ  ناطلـس  دوب .
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مادـخ هاـگراب و  هبق و  ياراد  هک  میظعلا  دـبع  هدازهاـشب  فورعم  هیرق  رد  هدـش  نفد  ير  رد  یـسوم  نب  ةزمح  لاـس 810 . رد  داد  شیازفا 
ار بلطم  نیا  تفریم و  یـسوم  نب  ةزمح  ترایزب  ير  رد  شتنوکـس  مایا  رد  تشاد  هک  یماقم  تلالج و  نآ  اب  میظعلا  دبع  هدازهاش  تسا 
زا تسا . مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دالوا  زا  یکی  ربق  اـجنیا  هک  تفگ  دوخ  صاوخ  زا  یـضعب  هب  هناـیفخم  تشادـیم ، یفخم  مدرم  زا 

یلع نب  نیسح  حوتفلا  وبا  نیدلا  لامج  نیرسفم  ياوشیپ  راوگرزب  خیش  هدش  توف  زا  سپ  یـسوم  نب  ةزمح  راوج  برقب  لئان  هک  یناسک 
اب وا  بسن  مسا و  شربق  يور  تسا  یبیجع  ریسفت  هک  یسرافب  دلج  تسیب  رد  نانجلا  ضورب  فورعم  ریـسفت  بحاص  تسا  يزار  یعازخ 

یگرزب رازم  زین  زیربت  رد  دیامنیم . دیعب  رایـسب  تسا  ناهفـصا  رد  شربق  هک  هتـشون  نینمؤملا  سلاجم  رد  هچنآ  هدـش  هتـشون  یمیدـق  طخ 
نب ةزمح  ربق  دـسیونیم : مق  خـیرات  بحاص  هک  حیرـض  ياراد  تسا  يرازم  رهـش  طـسو  مق  رد  نینچمه  هزمحب ، دـنهدیم  تبـسن  هک  تسا 

. دشاب رفعج  نب  یسوم  نادنزرف  زا  یکیب  قلعتم  رازم  نیا  دیاش  میتشون  ام  هک  تسا  نامه  حیحص  یلو  تسا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
یسک ماهدیدن  نم  دب  ای  دناهدوب  بوخ  تسین  مولعم  دنرفعج  نبا  یسوم  دالوا  زا  دنیوگیم  هک  تسا  نیمظاک  نحص  رد  هک  يدقرم  ود  اما 

رد تسه  روهـشم  ربق  ود  دـسیونیم : ةاجنلا  کلف  مانب  دوخ  رازم  باتک  رد  ینیوزق  يدـهم  دیـس  همالع  هکنیا  زج  دوش  اـهنآ  لاـح  ضرعتم 
نآ روهشم   282 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  نادنزرف  زا  یلو  دنرفعج  نب  یـسوم  دالوا  زا  هک  نیمظاک  نحص 
رفن ود  نیا  ترایز  حول  رد  یلو  هدـش . یئوجبیع  تایاور  رد  وا  زا  هک  تسا  یـسوم  نب  ساـبع  ماـنب  اـهنآ  زا  یکی  هتفگ  دـناهدوبن ، باـنج 

يرگید هدـش و  نفد  نیمظاـک  نحـص  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  وا  میدرک  رکذ  ـالبق  هک  تسا  میهاربا  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هتـشون 
نیمه درکیم . یئوگدب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  میداد ، حیضوت  الماک  هک  دشاب  یـسوم  نب  سابع  لیعامـسا  نامه  دیاش  لیعامـسا 

ماما رفعج و  نب  یـسوم  ترایز  زا  دش  جراخ  هکنیا  زا  سپ  مولعلا  رحب  مدج  هک  اهنابز  رـس  رب  تسا  روهـشم  هچنآ  دنکیم  دـییأت  ار  بلطم 
نب یسوم  نب  لیعامـسا  درکن . یئانتعا  دیوریمن ؟ ترایز  يارب  اجنآ  اقآ  دندرک  ضرع  تفرن  رازم  نیا  ترایزب  مالّـسلا  امهیلع  یقت  دّمحم 

وا دـناهدوب  اـج  ناـمه  رد  شنادـنزرف  هتـشاد و  تنوکـس  اـجنآ  رد  هک  تسا  رـصم  رد  شربـق  هک  تسا  تاـیرفعج  بحاـص  ناـمه  رفعج 
، جـح باتک  هزور  باتک  ةاکز ، باتک  زامن  باتک  تراهط ، باتک  هدرک : لقن  شمارگ  ءاـبآ  زا  ناـشیا  شردـپ و  زا  هک  دراد  یئاـهباتک 

تاقیلعت رد  هتـشون : نینچ  یـشاجن - لاجر  رد  ایؤر . باتک  بادآ ، ننـس و  باتک  اعد  باتک  دودـح ، باتک  قالط ، باتک  زئاـنج ، باـتک 
اصوصخم تسوا  ماقم  تلالج و  دهاش  شبیترت  مظن و  اهباتک و  نآ  بترم  ابیز و  ياهناونع  هتـشون و  هک  يدایز  ياهباتک  دسیونیم  لاجرلا 

یـسوم نب  لیعامـساب  داتـسرف و  نفک  لسغ و  هلیـسو  وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  هدـش  لقن  ییحی  نب  ناوفـص  هراب  رد  هچنآ 
هَّللا ۀیانع  انالوم  لاجرلا  عمجم  رد  تسا . وا  تیصخش  دهاش  دوخ  نیا  هک  دشاب  لیعامسا  نامه  دیاب  دناوخب  زامن  شندب  رب  هک  داد  روتسد 
رفعج نبا  لیعامسا  هک  تسا  بوشآ  رهش  نبا  لاجر  رد  وا  تیصخش  تمظع و  رب  تسا  یلیلد  اعطق و  تسا  لیعامسا  نامه  نیا  دسیونیم :
ءاهقف زا  درم  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  و  دربیم . مان  ار  وا  ياهباتک  دعب  دندوب  اج  نامه  زین  شنادنزرف  دوب و  رصم  نکاس  مالّـسلا  هیلع  قداص 

دنهدـیم تبـسن  هک  تسا  يرازم  زین  هوک   283 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  زوریف - رد  اـهنآ و  دزن  رد  هدوب 
هک ۀمعنب  فورعم  هَّللا  دبع  وبا  تسوا  فیرش  لسن  زا  رفعج - نب  یسوم  نب  قاحسا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رـسپ  لیعامـساب 
وا يارب  قودـص  هک  یـسک  نامه  تسا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  قاحـسا  نب  نسح  نب  دّـمحم 

یگرزب هعقب  میظع و  رازم  هلح  فارطا  رد  بلطم . نیاب  هدرک  حیرـصت  زین  باتک  لوا  رد  هچناـنچ  هتـشون  ار  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک 
یتامارک دننکیم و  ترایز  مدرم  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  ةزمحب  تسا  بوسنم  هک  تسا  یعفترم  دبنگ  ياراد  هک  تسا 

نب سابع  نب  هَّللا  دیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساق  نبا  ةزمح  ربق  اجنآ  نوچ  درادـن  یلـصا  ترهـش  نیا  یلو  دـنیامنیم  لقن  وا  زا 
زا هک  تسا  هتـشون  هدرک  رکذ  تسرهف  رد  یـشاجن  هدوـب ، ردـقلا  لـیلج  هقث و  يدرم  هدوـب ، یلعی  وـبا  شاهـینک  هـک  تـسا  نینمؤـملا  ریما 

دناهدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  یناسک  لاح  حرـش  هک  دراد  یباتک  هدرک . تیاور  ثیدح  رایـسب  تسا و  ام  باحـصا 
يدـسا رفعج  نب  دّـمحم  رب  ّدر  رد  یباتک  دراد  کسانم  تارایز و  باـتک  دـیحوت و  رد  یباـتک  تسا و  یبوخ  باـتک  هدـش و  تبث  نآ  رد 
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هدوهیب يراک  دز و  شتآ  ار  یئاههناخ  هدومن و  دوخ  اب  تعیب  هب  توعد  ار  مدرم  درک و  ماـیق  هرـصب  رد  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز  هتـشون .
وبا شردارب  شیپ  ار  وا  دیربب  تفگ : هدرک  یهاگن  دـندرب  نومأم  شیپ  ارم  یتقو  تفگ  دـیز  دـندروآ . نومأم  شیپ  هتفرگ  ار  وا  دـعب  دومن 

تینما يدرک و  يزیرنوخ  يدرک  يدب  راک  هچ  دیز ! دومرف : هاگنآ  مدوب  هداتسیا  مردارب  روضح  رد  تعاس  کی  یسوم ، نب  یلع  نسحلا 
مرکا ربمغیپ  دـنتفگ  هک  يدروخ  ار  هفوک  نادان  ناـمدرم  بیرف  يدـش  بحاـص  لـالح  هار  ریغ  زا  ار  مدرم  لاوما  يدرب و  نیب  زا  ار  اـههار 
منهج شتآ  رب  ار  وا  نادنزرف  دـنوادخ   284 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسا  نمادکاپ  همطاف  تسا : هدومرف 
مـسق ادخب  طقف  نیـسح  نسح و  تسه  وا  دوخ  هطـساو  نودب  نادـنزرف  صوصخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  شیامرف  نیا  هدرک . مارح 

تـسدب یگدـنب  اب  ار  اهنآ  ماقم  ادـخ  تفلاخم  تیـصعم و  اب  وت  دـشاب  انب  رگا  ادـخ  تعاطا  یگدـنب و  هطـساوب  رگم  دندیـسرن  ماقم  نیاـب 
يأرنمرـس رد  دوب  هدنز  لکوتم  تفالخ  رخآ  ات  یـسوم  نب  دیز  دسیونیم : نویع  رد  يرتیمارگ . اهنآ  زا  ادـخ  دزن  رد  وت  یبایب  دـناهدروآ 

هدمع رد  هزیجو و  رد  یـسلجم  هلمج  نآ  زا  دناهدرک  فیعـضت  ار  وا  لاجر  لها  هک  تسا  روهـشم  رانلا  دیز  نامه  نیا  هرخالاب  دـش ، توف 
دندروآ نومأم  شیپ  ورم  زا  هتـسب  تسد  ار  وا  داتـسرف  نومأم  شیپ  ار  دیز  دـش  زوریپ  وا  رب  درک و  گنج  وا  اب  لهـس  نب  نسح  دـسیونیم :

اب تسا  هدنز  ات  هک  درک  دای  مسق  اضر  ترضح  دیشخب . شرداربب  ار  وا  مرج  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  شردارب  تمدخ  داتـسرف  نومأم 
: دسیونیم ملاعم  رد  بوشآ - رهش  نبا  تفر . ایند  زا  درک و  مومـسم  ار  دیز  نومأم  دعب  دننک  شدازآ  داد  روتـسد  درک  دهاوخن  تبحـص  وا 

ارم مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  داوج  ترـضح  نامیاز  يارب  متفر  نارزیخ  نیلابب  یتقو  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همیکح 
ام يورب  ار  رد  تشاذـگ و  ام  يارب  یغارچ  هد . رارق  هناخ  کی  رد  هلباق  اب  ار  نارزیخ  مدـنزرف ، تدـالو  يارب  ورب  همیکح ! دومرف : تساوخ 

نیمه رد  مدش ، هدرـسفا  غارچ  ندش  شوماخ  زا  نم  دوب  وا  لباقم  یتشط  دش  شوماخ  غارچ  داد  تسد  واب  نامیاز  تلاح  هک  نیمه  تسب .
هناخ هک  يروطب  دیشخردیم  شرون  تشاد و  رارق  هماج  هیبش  یکزان  زیچ  شرکیپ  يور  رب  تفرگ  رارق  تشط  لخاد  داوج  ترـضح  عقوم 

. متفرگ شندـب  زا  ار  كزاـن  شکور  نآ  هتفرگ  نماد  يور  متـشادرب و  ار  وا  يروف  نم  میدـید  ار  وا  شدوخ  رون  هلیـسوب  اـم  دـش . نشور 
رانک همیکح ! دومرف : تشاذـگ  هراوهگ  رد  تفرگ و  ار  داوج  ترـضح  میدرک  مامت  ار  وا  راک  اـم  درک  زاـب  ار  برد  دـمآ  اـضر  ترـضح 

هدوشگ نامسآ  فرطب  مشچ  موس  زور  رد  تفگ : همیکح   285 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  شاب . وا  هراوهگ 
زا یبیجع  زیچ  متفگ : متفر  اضر  ترضح  تمدخ  هدرک  تکرح  سرت  اب  نم  هَّللا .  لوسر  ادّمحم  نا  دهشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ :
زا تسا  رتشیب  مدنزرف  نیا  زا  ياهدیدن  هک  يزیگناتفگـش  ياهراک  همیکح ! دومرف  مدرک  لقن  ار  نایرج  زیچ ؟ هچ  دومرف : مدید  رـسپ  نیا 

تـسا یتارییغت  زا  مال  اب  همیلح  تسا  هتفگ  هدومن و  حیرـصت  بلطم  نیاب  مولعلا  رحب  مدج  هچنانچ  تسا  فاک  اب  همیکح  يدـید . وت  هچنآ 
ترایز ار  رازم  نآ  دنراد  دمآ  تفر و  اجنآ  زا  هک  یناسک  تسا  همیکحب  بوسنم  هک  تسا  يرازم  ناهبهب  ياههوک  رد  دناهداد ، ماوع  هک 

مدرک لاؤس  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دوخ  دنس  اب  زین  نویع  لامعالا و  باوث  رد  قودص  مالّسلا . هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  دننکیم .
شهاگیاج نیرب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطافب  عجار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

سک ره  دومرف : هک  دنکیم  لقن  داوج  ترضح  زا  دوخ  دنـس  اب  باتک  نامه  رد  هدش ، لقن  تیاور  نیمه  زین  هرایزلا  لماک  رد  دوب . دهاوخ 
زا میهاربا  نبا  یلع  هک  مدـید  ترایز  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  دـسیونیم : راحب  رازم  رد  دـنهدیم . ار  نیرب  تشهب  واب  دـنک  ترایز  ار  ماهمع 

همطاف ربق  موش  تیادف  مدرکضرع : تسا  امش  دالب  رد  ام  زا  يربق  دعس  دومرف : هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دعـس  زا  شردپ 
مق خیرات  رد  دوب . دهاوخ  شهاگیاج  نیرب  تشهب  نافرع  اب  ار  وا  دـنک  ترایز  سک  ره  يرآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد 
هک دراد  یمرح  زین  ربمایپ  تسا و  هکم  هک  تسا  یمرح  ار  ادـخ  هک  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یمق  دّـمحم  نب  نسح 

سک ره  دوشیم  نفد  اجنآ  رد  نم  نادـنزرف  زا  ینز  يدوزب  تسا . مق  ام  مرح  تسا و  هفوک  هک  دراد  یمرح  نینمؤملا  ریما  تسا و  هنیدـم 
رفعج نب  یـسوم  رداـم  زونه  هک  دومرف  یعقوـم  قداـص  ترـضح  ار  شیاـمرف  نیا  دوـشیم . بجاو  ار  وا  نیرب  تشهب  دـنک  تراـیز  ار  وا 
ماما ترـضح  یناگدـنز  یـضعب  رد  تسا . تشهب  اب  ربارب  شباوث  هموصعم  ترـضح  ترایز  يرگید : دنـس  اـب  دوب . هدـشن  هلماـح  یـسومب 
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مگیب هاش  رماب  لاس 529  رد  تسا  یبیب  نآ  ربق  يورب  نونکا  هک  يدبنگ  دـناهدرک  لقن  خـیراوت  زا   286 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 
يرغـص همطاف  تسا . راجاق  هاش  یلعحتف  راثآ  زا  تسا  ربق  يور  هک  یتارهاوج  زا  یـضعب  يراکالط و  اما  هدـش  هتخاس  گـیب  داـمع  رتخد 
تآرم بحاص  دراد . رارق  یمیدق  دجـسم  کی  طسو  رد  هک  یبونج  تمـسق  زا  خسرف  کی  هلـصافب  تسا  رهـش  جراخ  هبوکداب  رد  شربق 

نیا ریغ  وا  دـیاش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهاوخ  هرهاط  همطاـفب  تسا  بوسنم  هک  تسا  يرازم  تشر  رد  هدرک و  لـقن  نینچ  نادـلبلا 
يربک و تشاد : همطاف  راهچ  دـسیونیم : رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  دادـعت  نمـض  رد  صاوخلا  ةرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  دـشاب . همطاـف 

. ملعا هَّللا  و  يرخا . یطسو و  يرغص و 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  هبق  هراب  رد  ینخس 

یبا هلودلا  دامع  رـسپ  ریزو  هَّللا  لضف  نیدلا  دیـشر  فیلأت  خیراوتلا  عماج  رد  تسا . یبرجم  رهزداپ  رفعج  نب  یـسوم  ربق  تفگیم : یعفاش 
. باتفآ بورغ  عقوم  داتفا  قافتا  دادغب  رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  تافو  لاس 672  هجحیذ  مهدفه  هبنـشود  زور  رد  دسیونیم : ریخلا 

یتقو دـنتفای  مزاول  ریاس  یـشاک و  اـب  هتـسارآ  يربق  دـننک ، نفد  ار  وا  داوج  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم  ربق  راـنک  هک  دوب  هدرک  تیـصو 
ار وا  رهاظلا  شرسپ  وا  توف  زا  سپ  دنزاسب  دوب  هداد  روتسد  شدوخ  يارب  ار  ربق  نیا  هَّللا  نیدل  رصان  هفیلخ  هک  دش  مولعم  دندرک  وجتسج 

دلوت زور  اب  قباطم  بادرـس  نیا  ندـش  مامت  خـیرات  هک  دوب  نیا  تاقافتا  بئاجع  زا  درک . نفد  هفاـصر  ماـنب  دوخ  دادـجا  ءاـبآ و  هربقم  رد 
مه ضیفب  هک  یناسک  زا  درک . رمع  زور  تفه  لاـس و  جـنپ  داـتفه و  هک  لاس 597  یلوالا  يدامج  مهدزای  هبنـش  زور  دوب ، ریـصن  هجاوخ 

ار وا  دوب  سابع  ینب  ناهدنامرف  زا  هک  هدایز  نب  یلغرق  نب  یلع  نیدلا  ۀبه  نب  دیعس  نب  ییحی  بلاط  وبا  دش  لئان  رفعج  نب  یسوم  يراوج 
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  لاـس 594  رد  لاس 522 و  دـش  دـلوتم  دادـغب  رد  هک  دوب  طساو  زا  وا  لصا  دـنتفگیم ، ینابیش 

ینابیش هتشون - نینچ  دوخ  خیرات  رد  ناکلخ  نبا  دش . نفد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هضور  رانک  رد  تفر و  ایند  زا   287 ص : مالسلا ،
ءارما و زا  یملید  نزوت  ریما  توف ، زا  سپ  هدیـسر  راوج  برق  ضیفب  هک  یناسک  زا  رگید  دوب . راتفرـشوخ  قالخا و  شوخ  هعیـش و  يدرم 
ار وا  زاب  لصومب  دنک  رارف  دـش  روبجم  هفیلخ  هک  يروطب  دومن  یـشکرس  درک  تفلاخم  وا  اب  یـسابع - یقتم  نامز  رد  تسا  هملاید  لاجر 

رباقمب دـش  لقن  سپـس  دـندرک  نفد  ار  وا  شاهناخ  رد  ءادـتبا  تفر  اـیند  زا  لاـس 568  رد  نزوت  ریما  دـنادرگرب  دادـغب  هب  درک و  یئوـجلد 
وبا نادرگاش  زا  یکی  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  دش  نفد  داوج  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  راوج  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  شیرق .

لاس 166 لوالا  عیبر - مجنپ  رهظ  ماگنه  رد  دش و  دلوتم  لاس 113  رد  روبزم  یضاق  دوب : ینابیش  نسح  نب  دّمحم  وا  رگید  درگاش  هفینح 
باون هدـش  نفد  اجنآ  هک  یناسک  رگید  زا  تسا ؟ روهـشم  داوج  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  هبق  راـنک  رد  شربق  تفر ، اـیند  زا 
یملع هتـسجرب  لاجر  زا  باون  نیا  شقباس  دـهع  یلو  راجاق و  هاش  یلعحتف  رـسپ  ازریم  سابع  موحرم  دـنزرف  هلودـلا  دـمتعم  ازریم  داـهرف 
هدنام راگدایب  یئاهباتک  وا  زا  یسیلگنا . نابز  ایفارغج و  خیرات و  رد  اصوصخم  هتشاد  نهذ  روضح  عبتت و  رد  یترهش  هک  هدوب  راجاق  نامز 
تسا لوکشک  هیبش  هک  لیبنز  باتک  تسا و  تداهش  رد  هک  راتب  ماصمص  راخذ و  ماقمق  باتک  ملاع و  كولم  خیرات  رد  مج  ماج  لیبق  زا 

ماما نحـص  ریمعت  وا  راثآ  نیرتگرزب  زا  ادخ . هناخب  وا  ترایز  رفـس  لیلدلا  ۀـیافک  لیبسلا و  ۀـیاده  یـسرافب و  باسحلا  ۀـصالخ  حرـش  و 
لاس شش  ریمعت  تدم  هک  تسا  دوهـشم  زین  نونکا  هک  تسا  ماما  ود  نآ  هتـسدلگ  راهچ  رـس  يراک  الط  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

نحـص رد  ولج  دـندرب  نیمظاکب  ار  وا  هزانج  تفر  اـیند  زا  نارهط  رد  لاس 1305  رد  دـش . ماـمت  نآ  ریمعت  لاس 1299  رد  دیـشک و  لوط 
. تسادیپ نونکا  هک  یلحم  دندرک  نفد  فیرش 

مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هراب  رد  يراتفگ 

رتحیحـص لوقب  انب  یلو  دسیونیم  داشرا  رد  هچنانچ  تشادـن  یقت  دّـمحم  ماما  شرـسپ  زج  يدـنزرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـناهتفگ 
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، رفعج نسح  عناق ، دّمحم  تسا : هتشاد  رتخد  کی  رـسپ و  جنپ  هک  دناهتـشون  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  دنچ  هتـشاد . دنزرف  دنچ  هک  تسنیا 
هک تسا  یگرزب  هاگترایز  ناچوق  رد  دناهتـسناد . دنزرف  ياراد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  باسنا  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هشیاع ، نیـسح ، میهاربا ،
زا یقرو  دنچ  دراد  دوجو  هاگترایز  نیا  رد  هک  یبیجع  ياهزیچ  زا  تسا ، مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رسپ  میهاربا  ناطلسب  فورعم 

لقتنم هاگترایز  نیاب  ار  اهنآ  دنقرمـس  زا  راشفا  هاش  ردان  دنیوگیم  یناکروگ . رومیت  ریما  رـسپ  خرهاش  نب  رقنـسیاب  طخب  تسا  دیجم  نآرق 
دودـح 45 طـخ  ره  لوط  تسا  رتمیتناـس  تصـش  دودـح  رد  نآ  ضرع  دراد و  لوط  ياهدروخ  رتم و  کـی  دودـح  رد  هحفـص  ره  هدرک 

تشگنا هس  ضرعب  تشرد  ملق  اب  تسا  هلـصاف  رتمیتناس  دودح 10  رد  طخ  ود  نیب  تسا  تشگنا  دنب  جـنپ  دودـح  نآ  ضرع  رتمیتناس و 
هزوم رد  دروآ و  نارهتب  ار  نآ  قرو  ود  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترایز  يارب  دومن  ناسارخب  رفـس  راجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  یتقو  هدـش . هتـشون 

. داد رارق  یهاشنهاش  صوصخم 

مالّسلا هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  هاگراب  هبق و  تلیضف  رکذ  اب  باتک  نایاپ 

هَّللا ۀمحر  یسوط  خیش  هک  تسا  یتیاور  تسا  هکرابم  هعقب  سدقم و  نیمزرـس  نیا  تلیـضف  دهاش  هک  يرابخا  هلمج  زا  تشاد  هجوت  دیاب 
نامز اهیلع  یتأی  ضرالا  نم  ۀعقب  ناسارخ  ضرا  یف  نا  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  بیذهت  تارایز  باب  رد  هیلع 

هک دـمآ  دـهاوخ  يراگزور  هک  تسیاهعقب  ناسارخ  رد  روصلا » یف  خـفنی  موی  یلا  جوف  اهیلا  لزنی  تقو  لک  یفف  ۀـکئالملل  طـبهم  نوکت 
اجک هعقب  نآ  دندرک  ضرع  دوش . اپ  رب  تمایق  هک  يزور  ات  دنیآیم  دورف  اجنآب  هکئالم  هتسد  هتـسد  هتـسویپ  دش  دهاوخ  هکئالم  هاگدورف 

زا تسا . تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نیمزرـس  نآ  هک  تسا  سوط  رد  دومرف : ۀنجلا » ضایر  نم  ۀضور  هَّللا  یه و  سوط ، ضرا  لاقف : « ؟ تسا
، اهنآ رب  بآ  ندش  یلوتـسم  زا  حون  نافوط  مایا  رد  دندرک  تیاکـش  ادخب  نیمزرـس  راهچ  هک  هدـش  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
البرک و فجن و  نامـسآ و  يوسب  درک  دـنلب  ار  نآ  هک  رومعملا  تیب  ندـش 1 - قرغ  زا  داد  تاجن  ار  اهنآ  درک و  محر  اهنآ  رب  دـنوادخ 

دوجو نیمزرس  نآ  رد  یسک  هک  دوب  نیا  اهنآ  هلان  تلع  دندرک  هلان  ادخ  شیپ  نیمزرـس  هعقب و  راهچ  نیا  یتقو  دیوگیم : یفاو  رد  سوط .
هک دوب  دابانـس  دش  انب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  یلحم  نیلوا  داد . رارق  دوخ  ءایلوا  نفد  لحم  ار  اهنآ  تهج  نیمهب  دتـسرپب  ار  ادخ  هک  تشادن 
رد تسا  يرهـش  سوط  دسیونیم : نادلبلا  مجعم  رد  سوط . نامتخاس  نامز  ات  دوب  دابآ  تخاس و  دـس  هدـنزاس  نینرقلا  وذ  ردنکـسا  ار  نآ 
رد هک  دراد  هعلق  رازه  زا  شیب  ناقون  يرگید  نارباط و  یکی  تسا : رهـش  ود  لماش  تسا و  خـسرف  هد  روباشین  اـب  نآ  هلـصاف  هک  ناـسارخ 

290 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  سوط  نامه  رد  دش ، حتف  نامثع  نامز 
رد تسا  کچوک  شرهش  ود  گرزب و  نآ  رهش  ود  هک  دراد  رهش  راهچ  سوط  هتفگ : لهلهم  نب  رعسم  دیـشرلا . نوراه  ربق  نینچمه  تسا 
رد دوب  لیم  کی  رد  لیم  کی  شتحاسم  هک  دوب  هبطحق  نب  دـیمح  هناخ  سوط  نامه  رد  تسا  دایز  مالـسا  یخیراـت  ياـهانب  راـثآ  ود  نآ 

فرط زا  دوب  سوط  یلاو  هبطحق  نب  دیمح  دراد . رارق  دیشرلا  نوراه  مالّسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  نآ  ياهغاب  زا  تمـسق  کی 
هک تسا  یسک  نامه  دیمح  دمآیم ، دورف  اجنآ  رد  تفریم  راکـش  يارب  تقو  ره  تخاس  دوخ  يارب  ار  یلحم  دابانـس  رد  دیـشرلا ، نوراه 
رد رکاسع  نبا  هدـش . لقن  اضرلا  رابخا  نویع  رد  هک  تشک  نوراه  رماب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دالوا  زا  رفن  تصـش  بش  کی  رد 

. تفریم رامشب  سابع  ینب  نارادهپس  زا  یکی  دوب  یئاط  نادعم  نب  دلاخ  نب  بیبش  نب  دایز  شمسا  هبطحق  نب  دیمح  دسیونیم : دوخ  خیرات 
روصنم فرط  زا  دـش  هریزج  رادـنامرف  سیدارف . باب  هتفگ : یـضعب  دوب . هدـمآ  دورف  اـموت  باـب  رد  تشاد و  روضح  قشمد  هرـصاحم  رد 

دبع شدنزرف  وا  دوب . هدنز  ات  درک  ناسارخ  ریما  ار  وا  یـسابع  هفیلخ  يدـهم  روصنم  تفالخ  رد  دـیدرگ ، ناسارخ  رادـنامرف  دـعب  یقیناود 
مجرتم تافو  دش و  هتشادرب  اجنآ  زا  دعب  لاس 143  دش  رصم  یلاو  مامت  لاس  کی  روصنم  تفالخ  نامز  رد  داد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  هَّللا 

هتخاس بانج  نآ  یگدـنز  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هرونم  هاگراب  هبق و  ناـمتخاس  لـصا  هدوب . لاس 156  رد  سیون  خـیرات  و 
لخاد دعب  دـش و  هبطحق  نب  دـیمح  هناخ  دراو  اضر  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  نویع  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  نوراه  هعقب  هب  روهـشم  هدوب و 
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مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  مدش  نومأم  سلجم  دراو  يزور  تفگ : مهج  نب  نسح  زین  و  تشاد . رارق  نآ  رد  نوراه  ربق  هک  دیدرگ  ياهبق 
اـضر ترـضح  ياهباوج  نومأم و  ياهلاؤس  نادنمـشناد و  ياهلاؤس  دعب  دندوب  هدـش  عمج  ینید  نادنمـشناد  ءاهقف و  تشاد  روضح  زین 
دراو شلزنم و  ات  متفر  بانج  نآ  یپ  زا  نم  درک  تکرح  ياج  زا  اضر  ترـضح  هک  نیمه  دـیوگیم : هکنیا  اـت  هدرک  لـقن  ار  مالّـسلا  هیلع 

تیعقوم ماقم و  نانچ  هک  مرازگساپس  ار  ادخ  مدرکضرع : مدش  ناشیا  لزنم   291 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز 
مارتحا و نیا  بیرف  مهج  رـسپ  دومرف : دـنکیم . مارتحا  امـشب  روط  نیمه  دریذـپیم و  ار  امـش  نخـس  هک  هداد  ناشن  نینمؤملا  ریماب  ار  اـمش 

نمب مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تسا  يدادرارق  نیا  دـیامنیم  ملظ  نمب  تشک ، دـهاوخ  مس  هلیـسوب  ارم  وا  يدوزب  يروخن  ارم  ياـهفرح  نتفریذـپ 
. دش دیهش  مس  هلیـسوب  سوط  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ات  متفگن  سک  چیهب  تفگ : مهج  نب  نسح  وگم . یـسکب  ماهدنز  ات  هدیـسر 

هناخ رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراه  توف  زا  سپ  هتـشاد ، یغاب  هناخ و  نآ  رد  هبطحق  نب  دـیمح  هک  هدوب  سوط  رد  یکچوک  هد  دابانـس  هرخالاب 
نفد ار  بانج  نآ  نوراه  رانک  دش  دیهش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو  هتخاس  ياهبق  شردپ  ربق  زارف  رب  نومأم  دناهدرک و  نفد  دیمح 
اضر ترضح  هکرابم  هبق  هک  تسا  روهـشم  مدرم  نیب  هچنآ  يارب  دنامیمن  هجو  رگید  سپ  دوب . هتخاس  نومأم  هک  ياهبق  نامه  رد  دندرک 

وذ ياـهانب  زا  هدوب  ناـسارخ  ياهرهـش  نیرتـگرزب  زا  هک  ناـجهاش  ورم  هدـش : ادـیپ  تهج  نآ  زا  هابتـشا  نیا  دـیاش  هتخاـس . نینرقلا  وذ  ار 
ار نآ  مان  هتـشاد  هک  یبوخ  ياوه  هطـساوب  هدوب  وا  تختیاـپ  اـجنآ  و  دـسیونیم : نادـلبلا  مجعم - رد  يومح  توقاـی  هچناـنچ  تسا  نینرقلا 

باحـصا زا  یکی  بیـصح  نب  ةدیرب  زا  دنکیم  لقن  باتک  نامه  رد  هدش ، روهـشم  ناج  هاش  یـسرافب  دعب  هک  دناهتـشاذگ  کلملا ) حور  )
نایهاپس وزج  نک  یعس  دش  دهاوخ  هداتسرف  فارطاب  ناناملـسم  زا  یئاههاپـس  هدنیآ  رد  هدیرب ! واب  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

نآ دراو  يدیـسر  هک  اجنآب  دراد  مان  ورم  هک  ینیمزرـسب  يوریم  دـعب  شاب . ناسارخ  نایهاپـس  ءزج  زین  هاپـس  نیا  نیب  رد  يریگ  رارق  قرش 
نآ هپت  ره  زارف  رب  تسا  تکرب  لـماح  نآ  ياهرهـش  هدـناوخ ، زاـمن  نآ  رد  ربـمغیپ  ریزع  هدرک و  اـنب  نینرقلا  وذ  ار  رهـش  نآ  هک  وش  رهش 

ياهتشهب زا  دـعب  تسا  نیمزرـس  نیرتهب  ورم  دـناهتفگ : یـضعب  دـنکیم . عافد  تمایق  زور  ات  اجنآ  نینکاس  زا  هتخآ  ریـشمش  اـب  ياهتـشرف 
یناوارف اـههویم و  توارط  رظن  زا  تسا  قشمد  هطوغ  مراـهچ - ناوـب و  بعـش  موـس - هلبا ، رهن  مود - دنقرمـس ، دغـس  یکی  هک  هناـگراهچ 

رد هک  تاناویح   292 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدـنز  ریاس  بوخ و  ياهبـسا  نادرم و  نانز و  یئاـبیز  قازرا و 
رد هک  هدش  ماهلا  واب  بیغ  ملاع  زا  هدوب  ادخ  هاگرد  نیبرقم  زا  هک  ردنکـسا  دـیاش  هدوب  رهاط  لآ  ینارمکح  لحم  ورم  دراد . دوجو  اجنآ 

ار یلحم  اجنآ  رد  نینرقلا  وذ  تهج  نیمهب  دوشیم  نفد  اجنآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  دش و  دـهاوخ  هتخاس  ياهعقب  نیمزرـس  نیا 
رد دش  دهاوخ  نفد  يربکتم و  تیرفع  دشکیم  ار  اضر  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  نیدلا  لامکا  رد  قودص  هچنانچ  هدیمان  دابانـس  هتخاس و 

هیلع هَّللا  ۀمحر  یعازخ  یلع  نب  لبعد  ردقچ  ادخ  قلخ  نیرتدب  رانک  دوشیم  نفد  هتخاس و  نینرقلا  وذ  ادخ  حلاص  هدنب  ار  نآ  هک  يرهش 
مهرش ربق  مهلک و  سانلا  ریخ  سوط  یف  ناربق  رطف  یلع  نید  نم  عفرت  تنک  ام  اذا  یکزلا  ربق  یلع  سوطب  عبرا  هدورس : یلاع  دروم  نیا  رد 

ام ذخف  هادی  هب  تبـسک  امب  نهر  ءرما  لک  تاهیه  ررـض  نم  سجرلا  برقب  یکزلا  یلع  ام  یکزلا و  ربق  نم  سجرلا  عفنی  ام  ربعلا  نم  اذه 
بتاک و هک  دابع  نب  نسح  زا  هدش  تیاور  جیارخ  رد  هدروآ . دوجوب  ار  دابانس  هیرق  وا  هتخاسن  ار  هبق  ردنکـسا  نیا  رب  انب  « 1  » رذف وا  تئش 
ار دادغب  هب  تکرح  میمصت  نومأم  هک  یعقوم  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  تفگ : هدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یـشنم 
نز و رادـید  زا  ارم  مدرک : ضرع  تفرگ  ماهیرگ  نم  دـید . میهاوخ  ار  اجنآ  هن  دـش و  میهاوخن  قارع  دراو  اـم  ساـبع  رـسپ  دومرف : تشاد 

ایند زا  سوط  ياههیرق  زا  یکی  رد  دـش و  رامیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  متفگ . ار  مدوخ  نم  دـش  لخاد  یهاوخ  وت  دومرف : يدرک  سویأم  ماهچب 
، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  یناگدنز  هلصافب  راوید  کیدزن  تمسق  رد  ار  شربق  دوب  هدرک  شرافـس  دوخ  تیـصو  رد  تفر ،
اهگنلک و یلو  دـننک ، رفح  دنتـساوخیم  نوراه  نفد  يارب  البق  ار  لحم  نامه  دـنهد  رارق  نوراه  ربق  زا  مین  رتم و  کـی  اـبیرقت   293 ص :

ترـضح دندومن . نفد  ار  نوراه  تشاد  ناکما  هک  یلحم  رد  دندرک و  اهر  ار  اجنآ  دننک ، رفح  دنتـسناوتیمن  تسکـشیم و  يرافح  لئاسو 
یناربع نابزب  نآ  يور  رب  هک  دـیباییم  سم  زا  یهام  کی  نیمز  ریز  رد  دـش  دـهاوخ  هداس  ناتیارب  دـینکب  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر 
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ورف یمرن  گیر  رد  اهگنلک  میدرک  ندنکب  عورش  میاپ . فرط  دیراذگب  ار  یهام  نآ  دینک  دوگ  قیمع و  ارم  دحل  تسا  هدش  هتشون  يزیچ 
نوراه لادوگ  نآ  رد  تسا و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هاگمارآ  نیا  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رب  یناربع  نابزب  هک  میتفای  ار  یهام  نامه  دنتفریم 

سم و زا  یهام  نتخاس  نیمز و  ندنک  هک  تسا  حضاو  میتشاذـگ . دوب  هداد  روتـسد  هک  یلحم  نامه  شربق  رد  ار  یهام  دراد » اج  رگمتس 
نمـض نینمؤملا  سلاجم  رد  دـشاب . نینرقلا  وذ  ردنکـسا  راثآ  زا  يرافح  نیا  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  تسا  ناسنا  راـک  نآ  يور  نتـشون 

هک ناسارخ  یلاها  اصوصخم  هدوب ، زین  مدرم  نابز  رس  رب  هدش و  تبث  خیراوت  رد  دسیونیم : یمزراوخ  نیسح  نیدلا  لامک  خیش  لاح  حرش 
تفای هک  راثآ  زا  یـضعب  دوبن . مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هاگمارآ  يور  رب  یقیال  هتـسیاش و  نامتخاس  لاـس  دـص  راـهچ  دودـح 

وا نوراه  توف  زا  سپ  هدرک  انب  هدوب  سوط  مکاح  نوراه  نامز  رد  هک  یئاط  هبطحق  نب  دـیمح  هک  تسا  یئاـههیاپ  زا  هبق  نآ  رد  دوشیم 
دوخ زا  هدـش  لقن  هک  يربخ  زا  دـش . نفد  نوراه  ربق  رانک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تشذـگرد  زا  دـعب  درک و  نفد  دوخ  هناـخ  رد  ار 

هبق فارطا  لاس  دص  راهچ  نیا  رد  هدش و  نفد  تبرغ  دالب  كانتشحو و  ياهناخ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
دص کی  زا  شیب  دابانس  ناقون و  نیب  هلصاف  هکنیا  اب  هدوب  دابآ  الماک  ناقون  یلو  هدوبن  نکاس  اجنآ  یسک  هتـشادن و  دوجو  ياهناخ  هرونم 

ار راوز  يراکتمدخ  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  رانک  دمآیم  دابانـس  زا  اهزور  ینز  هک  دسیونیم : همغلا  فشک  رد  هدوبن . دنلب  سرا 
. دابانسب تشگیمرب  294 و  ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  تسبیم  ار  مرح  برد  دشیم  هک  بش  تشاد  هدهعب 

بارخ نیکتکبـس  ریما  ار  اهنآ  هکنیا  ات  تسا  هملاید  راثآ  زا  دوشیم  هدید  نومأم  نامتخاس  رد  هک  تانییزت  زا  يرادـقم  دـناهتفگ : یـضعب 
دومحم هلودلا  نیع  نامز  ات  دوب  بارخ  روط  نامه  تفرگیم  تخس  رایسب  نایعیش  رب  تشاد و  تنـس  بهذم  رد  بصعت  یلیخ  نوچ  درک ،
یـسوم نب  یلع  هک  دش  خیرات 421  رد  سوط  هربقم  نامتخاس  دیدجت  دـسیونیم : ثداوح 421  نمـض  لماک - رد  ریثا  نبا  نیکتکبـس . نب 

سک ره  سوط  یلاها  دوب ، هدرک  بارخ  ار  اجنآ  نیکتکبـس  شردـپ  تخاس  یلاع  رایـسب  دـناهدش و  نفد  اـجنآ  دیـشرلا  نوراـه  اـضرلا و 
نیا دومحم  ناطلس  هلیسوب  انب  دیدجت  تلع  دش ، راک  نیا  عنام  دومحم  ناطلس  دندرزآیم  ار  وا  تفریم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایزب 
اـضر ترـضح  رونم  دقرم  شروظنم  دـیمهف  دـشاب  روط  نیا  دـیاب  یک  ات  دومرف  واب  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باوخ  رد  هک  دـش 

سلاـجم رد  دـیدرگ . اـنب  دـیدجت  هبترم  ود  رجنـس  ناطلـس  دـهع  رد  دـش و  بارخ  زغ  لـئابق  دـمآ  تفر و  رد  زین  ناـمتخاس  نیمه  تـسا .
ریزو رهاط  وبا  نیدلا  فرش  راثآ  زا  اضر  ترضح  ربق  زارف  رب  تسا  دوجوم  نونکا  مه  هک  یمظعم  يانب  یلاع و  هاگراب  دسیونیم : نینمؤملا 

يالاب دجـسم  رد  عقاو  هک  یبارحم  نییعت  دش  هراشا  واب  بیغ  زا  درک  نیدلا  فرـش  ریزو  هک  نامتخاس  نیا  دـیوگیم : تسا . رجنـس  ناطلس 
یئاهیشاک داد  روتسد  یقوجلس  رجنس  ناطلس  لاس 500  رد  هدوب . هعیـش  ياملع  نییعت  مالّـسلا و  هیلع  ماما  دوخ  هراشاب  تسا  كرابم  رس 

ود ره  نیا  هدنـسیون  دش و  هتـشون  نآرق  مامت  يولع و  يوبن و  تایاور  اهیـشاک  نآ  يور  دوب و  رتهب  ینیچ  ياهتنیز  رویز و  زا  هک  دـنزاسب 
هداتسرف مق  زا  اهرتش  هلیسوب  اهیشاک  نیمه  هک  تسنیا  بیجع  یندینش و  ياهزیچ  زا  هدوب . یمق  رصن  یبا  نب  زیزعلا  دبع  نآرق ) تایاور و  )

، مالسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  يدوگ  کی  رد  دیـسر و  ناسارخ  کیدزن  هب  یمک  رایـسب  هلـصاف  ضرالا و  یطب  دش 
اهنیا هک  دـندش  هجوتم  دـندید  ار  لئاسو  نیا  هیحاـن  نآ  زا  رورم  روبع و  رد  یـضعب  دـمآ ، دورف  دهـشم  سدـقم  رهـش  کـیدزن   295 ص :
رجنس ناطلس  دندومن . نییزت  ار  مرح  فارطا  اهنآ  هلیـسوب  يوسوم  دّمحم  دیـس  مادخ  سیئر  شیپ  دندرب  دندرک و  لمح  ار  اهنآ  تسیچ ،

ات تشاد  تماقا  اج  نیمه  رد  هتسویپ  دوب  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  نیمزرس  نیا  تشاد  هک  يروانهپ  روشک  اب  یقوجلس  هاش  کلم  رـسپ 
کی هلصاف  زا  هک  دراد  یگنر  ینامـسآ  دبنگ  عماج و  فرطب  دراد  هرجنپ  هک  تسا  یگرزب  هبق  ياراد  تسا و  اجنآ  رد  شربق  تفر  ایند  زا 

دنناوخب و نآرق  ات  هداد  رارق  هفوقوم  شیارب  هتخاس و  ار  نآ  شتوف  زا  سپ  رجنـس  ناطلـس  ناراکتمدخ  زا  یکی  هک  دوشیم  هدید  هار  زور 
، دوب ناخزیگنچ  نامز  ات  رجنس  ناطلـس  نامتخاس  مدید . تروص  نیرتهب  هب  ار  وا  ربق  لاس 612  رد  نم  دسیونیم : مجعم  رد  دننک . بوراج 

نایهاپـس نامه  هک  راـتات  هاپـسب  طوبرم  ياهدـمآشیپ  رد  لـماک  رد  ریثا  نبا  لاـس 617 ، رد  درک  بارخ  ار  نآ  زیگنچ  رــسپ  ناـخ  یلوـت 
نآ دندرک  ار  روباشین  ياهراک  نامه  زین  سوط  رد  دنداتـسرف  سوطب  ار  یهورگ  دـندش  جراخ  روباشین  زا  یتقو  اهنآ  دـسیونیم : دـنزیگنچ 
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نامتخاس مامت  هک  يروطب  دـندرک  بارخ  زین  ار  نوراه  مالّـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هاگمارآ  دـندومن و  ناریو  ار  رهش 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  هدش : هتشون  طوطخ  نیا  هرونم  هبق  فارطا  یئالط  هبیتک  رد  هدش . لقن  هغالبلا  جهن  حرش  رد  زین  بلطم  نیمه  دش  بارخ 

زا هک  یهاش  ار  مجع  برع و  ناهاشداپ  رورـس  مظعا و  ناطلـس  دومرف  قفوم  هک  دوب  نآ  زیزع  دنوادخ  ياهقیفوت  نیرتگرزب  زا  ِمیِحَّرلا -*
تسا دوخ  نیموصعم  دادجا  راثآ  جورم  اضر و  ترـضح  هرونم  هضور  ناراکتمدخ  مدق  كاخ  یـضترم و  یلع  دنزرف  مرکا و  ربمغیپ  داژن 

كرابم مرح  ترایزب  ناهفصا  دوخ  تختیاپ  زا  هدایپ  هک  ار  ناخ  رداهب  يوفص  يوسوم  ینیـسح  سابع  هاش  رفظملا  وبا  ناطلـس  نب  ناطلس 
ترضح یناگدنز  ار  هسدقم  هبتع  نیا  دیامن  تنیز  دوخ  صلاخ  لام  زا  هک  تفای  ار  تداعس  نیا  دمآ . مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

تـسا هتـشون  هبق  زا  رگید  لحم  رد  تفریذپ . نایاپ  نییزت  نیا  لاس 1016  رد  لاس 1010 و  رد   296 ص : مالسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
اب ار  کلف  هرهچ  هدیـشخب و  تنیز  ناگراتـس  هلیـسوب  ار  نامـسآ  هک  زیزع  يادـخ  ياـهتمعن  تکرب  زا  تسا  يراـسناوخ  ققحم  ءـالما  هک 

بسح رظن  زا  نیمز  ناهاشداپ  نیرتگرزب  مرکا  مخفا و  ناقاخ  مظعا  لدعا و  ناطلس  تفای  تداعس  هک  تسنیا  هتسب  نیئآ  ناشخرد  ياهرد 
نب ناطلـس  شنیرهاط  نیبیط و  ءابآ  راثآ  هدننکهدنز  شنیرهاط و  دادـجا  بهذـم  جورم  بدا  قالخا و  رظن  زا  اهنآ  نیرتیمارگ  بسن و  و 
نآ نییزت  يوضر و  نابساپ  کلم  هاگمارآ  هیشرع و  هبق  نیا  يراک  الطب - ناخ  رداهب  يوفص  يوسوم  ینیسح  نامیلـس  ناطلـس  نب  ناطلس 

نوچ هک  الط  ياهتشخ  زا  یضعب  دشیم و  هدید  نآ  رد  تسکش  راثآ  نامز  تشذگ  رثا  رب  اریز  نآ  نیسحت  میکحت و  دیدجت و  راختفا  و 
لاس رد  نامتخاس  دیدجت  تخیر و  داتفا  قافتا  لاس 1084  رد  رهش  نیا  رد  هک  یمیظع  هلزلز  رثا  رب  دیشخردیم  نامسآ  قفا  رد  دیـشروخ 

يراکالط تداعـس  هدـش : هتـشون  نینچ  تسا  رهطم  ربق  هلبق  رد  هک  یبرد  ولج  تسا . یماـما  اـضر  دّـمحم  هب  قلعتم  هراـگن  نیا  دوب   1086
دنوادـخ راشفا  هاش  ردان  ناطلـس  دـنراد . ار  شیرازگتمدـخ  راختفا  ناگتـشرف  دراد و  ار  یتباـین  يوزرآ  شرع  هک  تفاـی  ار  هیوضر  هضور 

دیدرگ نایامن  یگدوسرف  راثآ  راگزور  تشذگ  رثا  رد  زاب  دـعب  تسا : هتـشون  تالمج  نیا  زا  سپ  لاس 1155  رد  دزرمایب . ار  وا  هدنشخب 
ات رولب  هشیـش و  هلیـسوب  نییزتب  دنک  رادیاپ  ار  شتنطلـس  ادخ  راجاق ، هاش  نیدلا  رـصان  ناقاخ  نب  ناقاخ  ناطلـس و  نب  ناطلـس  داد  روتـسد 

هیلع اضر  ترـضح  حیرـضب  درک  هیده  غرم  مخت  کی  هزادـناب  یگرزب  ساملا ، ینکر  هاش  بطق  ناطلـس  ٍرُون . یلَع  ٌرُون  نوچ  دوش  نشور 
. درب دوبر و  هنازخ  زا  هک  یئاهزیچ  ریاس  نمـض  رد  ار  ساملا  نآ  تفای  الیتسا  ناسارخ  رب  اـهکبزا  سیئر  ناـخ  نمؤملا  دـبع  یتقو  مالّـسلا 
297 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  زور  زا  هک  دـمآ  ترایز  يارب  ناسارخب  هدایپ  يوفـص  سابع  هاش  هک  یلاس 

یتقو درک ، هیده  سابع  هاشب  ار  ساملا  نامه  کبزا  ياهناخ  زا  یکی  دیـشک  لوط  زور  هدـجه  ناسارخب  ندیـسر  ات  ناهفـصا  زا  تکرح 
شتمیق زا  دنشورفب و  لوبناتسا  رد  ار  نآ  داد  روتسد  هدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هنازخ  ءزج  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  ساملا  نیا  دیمهف 

: دنکیم لقن  خیراوتلا  سودرف  رد  هدوب . ءاملع  زا  یضعب  هزاجاب  راک  نیا  دنک  هرونم  هعقب  فرص  ار  نآ  عفانم  هک  دیرخ  اهتانق  کلم و  دنچ 
دورب و شدرگب  دیاب  دنتفگ  ناکشزپ  دش  دیدش  بت  يرامیب  هب  التبم  شناریزو  زا  یکی  رسپ  ای  رجنـس  ناطلـس  رـسپ  هک  خیراوت  زا  یکی  زا 

تـشذگ وا  لباقم  زا  یئوهآ  هاگان  نابایب  رد  دوب  هدـش  جراخ  نایفارطا  ناـمالغ و  اـب  راکـش  يارب  يزور  دـیامن . لوغـشم  راکـشب  ار  دوخ 
ماقم نآب  ار  دوخ  هدازهاش  دروآ . مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربقب  هانپ  ناویح  نآ  تخات  وهآ  یپ  زا  بسا  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اب  هدازهاش 

دندرکن تارج  شنایهاپـس  اما  دنک  دیـص  ار  وهآ  تفرگ  میمـصت  دیناسر ، تسا  نمیا  درب  هانپ  اج  نادـب  سک  ره  هک  عیفر  هاگهانپ  عینم و 
اب دش و  هدایپ  زین  وا  دوخ  دنوش  هدایپ  داد  روتسد  دوخ  ناهارمه  نامالغب و  هدازهاش  نایرج ، نیا  زا  دندش  تفگش  رد  دننک  راک  نیاب  مادقا 

يافـش هدومن  ادخ  هاگردـب  يراز  هیرگب و  عورـش  تخادـنا  ربق  يور  ار  دوخ  تفر و  ماما  فیرـش  دـقرم  بناجب  بدا  لامک  اب  هنهرب  ياپ 
دندناسر هاشداپب  ار  تراشب  نیا  دندش و  لاحشوخ  داش و  همه  نایفارطا  تفای  افش  مد  نامه  تساوخ . مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دوخ  يرامیب 

ات تسا  میقم  اج  نامه  دمآ و  دهاوخن  ربق  رانک  زا  هدازهاش  دنتفگ  هتفای  افـش  شدنزرف  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  تکربب  هک 
زا ناطلس  دشاب . وا  زا  يراگدای  ات  ددرگ  هتـسارآ  دوش و  انب  يرهـش  اجنیا  رد  هکرابم و  هبق  نامتخاسب  دننک  عورـش  دنیایب و  نارگراک  انب و 

دـنتخاس و یهاگراب  دـبنگ و  هعقب و  كرابم  ربق  يور  داتـسرف و  نارامعم  یپ  زا  يروف  درک  رکـش  هدجـس  دـش  رورـسم  هدژم  نیا  ندـینش 
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راحب زا  ءزج 48  هـمجرت  اـجنیا  رد   298 ص : مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  یناگدنز  دـندرک . یـشک  راوید  ار  رهـش  فارطا 
همئا هاگـشیپ  زیزع و  دنوادخ  زا  تفای - نایاپ  زیچان  نیا  ياسران  هماخ  اب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مظاک  ماما  یگدنز  حرـش  راونالا ،
دییأت قیفوت و  رتشیب  هچ  ره  شیوخ  مرک  فطلب و  هار  نیا  رد  دریذـپب و  لباقان  هدـنب  زا  ار  زیچان  كرحت  شبنج و  نیا  مراتـساوخ  نیرهاـط 

ردپ ردام و  مراودیما  میآ و  رامـشب  نادناخ  نیا  سدقم  تحاس  ناگدننکشوج  بنج و  نارازگتمدخ و  زا  رادقمیب  ياهرذ  دیاش  دـیامرف .
سدقم دهشم  يرمق  بجرملا 1396  بجر  يورسخ 28  یسوم  دیامرف . دنمهرهب  ریخ  مدق  نیا  زا  زین  ار  ماهتشذگرد 
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