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دربن نادیم  رد  مالّسلا  هیلع  134ماما 
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مرقم لتقم  همجرت 

باتک تاصخشم 

1971م.  - 1898 قازرلادبع ، مرقم ، هسانشرس : 
یسراف  . مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  يدادرارق :  ناونع 

. یمودخم یلعنابرق  مجرتم  مدقم ؛  قازرلادبع  مرقم / لتقم  همجرت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1387 حیاصن ، مق : رشن :  تاصخشم 

439 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
 : 978-964-5320-58-5 لایر  60000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. مالسلاهیلع نیسحلالتقم  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. مالسلاهیلع نیسحلالتقم  دلج :  يور  ناونع 

موس ،4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

مجرتم  -، 1351 نابرق ،  یمودخم ، هدوزفا :  هسانش 
BP41/5/م73ت4 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
1268901 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

راتفگشیپ 11
یشیاشخب 11 یقیقع  داتسا  ملق  هب  تیاده / حابصم  تّزع و  روحم  نیسح 

13 تسیچ ؟ سفن  تّزع 
ءاهقف 14 مالک  رد  تّزع  ظفح 

15 عبط : تعانم  سفن و  تّزع  زا  لّوا  هنومن  ( 1
16 هنیدم :] رادنامرف   ] دیلو سلجم  رد  ( 2

17 مّوس : هنومن  ( 3
17 مراهچ : هنومن  ( 4

18 دیزی : هایس  هرصاحم  رد  ( 5
نارادتسود 19 نایعیش و  يوگلا 

دیدحلا 20 یبا  نبا  راتفگ 
21 لتقم : باتک  نیمهد 
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فلؤم 25 دنزرف  مّرقم - نیسح  دمحم  دیس  ملق  هب  ّفلؤم / هب  عجار  ینخس 
25 نخس : نیلوا  ( 1
29 فلؤم : بسن  ( 2

29 ق : 1391 ه . ّفلؤم 1316 - دشر  دلوت و  ( 3
31 ّفلؤم : دیتاسا  ( 4

33 ّفلؤم : یملع  ماقم  ( 5
33 ّفلؤم : موحرم  هویش  ( 6

ص:5  ، مرقم لتقم  همجرت 
34 تافیلأت : نیلوا  ( 7

36 نیسحلا :» لتقم   » باتک ( 8
38 ّفلؤم : راثآ  ( 9

40 مالّسلا : هیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ّفلؤم  ّتبحم  ( 10
41 ّفلؤم : موحرم  رعش  ( 11

ناشیا 41 یناگدنز  نایاپ 
میرک 43 نآرق  تایآ  همجرت 

ءالبرک 44 ثیدح 
ۀیواعم 44 زا  سپ  دیزی 

دندوب 54 فئاخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  مایق  نیا  رد  هک  یهورگ 
54 فرطا : رمع  يأر  ( 1

55 ۀّیفنح : نبا  يأر  ( 2
56 هملس : ّما  يأر  ( 3

57 مشاه : ینب  نانز  ( 4
57 رمع : نب  هّللا  دبع  يأر  ( 4

مالّسلا 58 هیلع  ماما  تیصو 
هنیدم 59 زا  جورخ 

هّکم 60 رد 
نایفوک 63 ياههمان 

مالّسلا 64 هیلع  نیسح  خساپ 
ملسم 65 رفس 

هفوک 66 هب  دورو 
تعیب 66

لیقع 70 نب  ملسم 
هورع 73 نب  یناه  ّتیعضو 
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ملسم 75 مایق 
راتخم 77 سبح 

ص:6  ، مرقم لتقم  همجرت 
ۀعوط 78 هناخ  رد  ملسم 

دایز 80 نبا  ملسم و 
قارع 85 يوس  هب  تکرح 

هّکم 86 رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هبطخ 
مالّسلا 86 هیلع  ماما  ندرک  فرصنم  يارب  ییاهوگتفگ 

رفس 89 ياههزیگنا  هیجوت 
90 یعقاو : فیلکت  فلا )
91 يرهاظ : فیلکت  ب )

میعنت 92
حافص 93

قرع 94 تاذ 
رجاحلا 95

نویعلا 95 ضعب 
هّیمیزخ 96

دورز 96
هّیبلعث 98

قوقشلا 99
هلابز 100

ۀبقعلا 100 نطب 
فارش 101
ۀضیبلا 104

ۀمیهّرلا 105
ۀیسداق 105
بیذع 106

لتاقم 107 ینب  رصق 
ّفط 110 ياهیدابآ 

البرک 112
ص:7  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّسلا 115 هیلع  نیسح  اب  دایز  نبا 
دایز 117 نبا  ینارنخس 
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نایفوک 118 دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح 
نایرکشل 119

دس 121 نبا  رورغ  متفه 120  زور 
دعس 123 نبا  ءارتفا 

رمش 124 نایغط 
همانناما 126
دسا 127 ینب 
مهن 127 زور 

داهن 129 كاپ  ناگدازآ 
اروشاع 132 بش 
اروشاع 137 زور 

139 ق ) م 1225 ه .  ) يوحن يداه  خیش  راعشا 
ءاروشاع 140 زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

مالّسلا 141 هیلع  نیسح  ياعد 
تسخن 142 هبطخ 

تیاده 145 تمارک و 
نیق 146 نب  ریهز  هبطخ 

ریرب 147 هباطخ 
مالّسلا 148 هیلع  نیسح  مود  هبطخ 

دعس 150 نبا  یهارمگ 
ّرح 150 هبوت 

هفوک 151 لها  هب  ّرح  تحیصن 
لوا 152 هلمح 

راهچ 153 ود و  هزرابم 
ص:8  ، مرقم لتقم  همجرت 

تیاده 154 هثاغتسا و 
ۀنمیم 155 تابث 

ۀجسوع 155 نب  ملسم 
ةرسیم 156

ةرزع 158 دادمتسا 
ءاشعّشلا 158 وبا 
رهظ 159 ماگنه 

رهاظم 159 نب  بیبح 
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یحایر 160 ّرح 
زامن 161

دنطلغیم 162 كاخ  هب  اهبسا 
يدئاص 162 همامث  وبا 

براضم 162 نبا  ریهز و 
هظرق 163 نب  ورمع 

یلمج 164 عفان 
ملسأ 165 حضاو و 
ریضخ 165 نب  ریرب 
یمابش 166 هلظنح 

بیبش 167 نب  سباع 
بذوش 167

نوج 168
یلهاک 168 سنا 

ةدانج 169 نب  ورمع 
یفعج 169 جاجح 

راّوس 170
دیوس 170

ربکا 170 یلع  تیب : لها  تداهش 
ص:9  ، مرقم لتقم  همجرت 

ملسم 175 نب  هّللا  دبع 
بلاط 176 یبا  لآ  هلمح 

شردارب 176 مساق و 
مالّسلا 178 هیلع  ساّبع  ناردارب 
مالّسلا 178 هیلع  ساّبع  تداهش 

دربن 181 نادیم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
راوخریش 182

مّود 185 عادو 
دیعس 189 یبا  نب  دّمحم 

مالّسلا 189 هیلع  نسح  نب  هّللا  دبع 
ءاعد 191

مالّسلا 192 هیلع  ماما  بسا 
مالّسلا 193 هیلع  مایخ  تراغ 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


تداهش 194 زا  دعب  ثداوح 
مهدزای 194 بش 

مالّسلا 202 هیلع  نیسح  دزن  مهدزای  بش 
تراسا 204 تراغ و 

ناراکراوس 206
سّدقم 207 ياهرس 
ءالبرک 209 زا  چوک 

هفوک 212 رد 
مالّسلا 213 اهیلع  بنیز  هبطخ 

مالّسلا 215 هیلع  نیسح  رتخد  همطاف  هبطخ 
موثلک 218 ّما  هبطخ 

مالّسلا 218 هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 
نادیهش 219 نفد 

ةرامالا 224 راد  رد 
ص:10  ، مرقم لتقم  همجرت 

يدزأ 228 فیفع  نبا 
یفقث 231 راتخم 

سّدقم 233 رس  نتفگ  نخس 
قدشأ 236 هب  بّقلم  دیعس  نبا  نایغط 

نینبلا 238 ّمأ 
رفعج 241 نب  هّللا  دبع 

ساّبع 244 نب  هّللا  دبع  يریگعضوم 
ماش 247 ریسم  رد  ناریسا 

ماش 250 رد 
مالّسلا 254 هیلع  داّجس  ماما  اب  دیزی  يوگتفگ 

مالّسلا 255 هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 
رّهطم 257 رس 
مور 259 ریفس 

همطاف 260 اب  یماش  درم 
مالّسلا 261 اهیلع  بنیز  هبطخ 

هبارخ 265
ۀنیدم 265 يوس  هب 

ندب 267 هب  رس  قاحلا 
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نیعبرا 269 زور 
اهنیعبرا 271

نمؤم 275 مئالع  هرابرد  ياهصالخ 
هنیدم 277 رد 

ذخأم 282 عبانم و  تسرهف 
نادلب 287 قطانم و  نکامأ و  تسرهف 

ص:11  ، مرقم لتقم  همجرت 
یلاعت همسب 

راتفگشیپ

یشیاشخب یقیقع  داتسا  ملق  هب  تیاده / حابصم  تّزع و  روحم  نیسح 

رتسگیئاهر شخبيدازآ و  ياهتضهن  شخبماهلا  هراومه  دز ، رـس  « 1  » البرک نازوس  غاد و  ياهنـش  رتسب  زا  هک  اروشاع  نادیواج  هسامح 
نابلاط يدازآ و  ناگتفیش  هراومه  نآ ، هبذج  قوش و  روش و  تسا و  هدیدرگ  مالسا  خیرات  لوط  رد  هتسراو  دارفا  هدازآ و  ناسنا  اهنویلیم 

، سّدـقم تضهن  نیا  راذـگناینب  تسا  هتخاس  هّجوتم  روآیئاهر ، نوناک  شخبيدازآ و  رـصنع  نیا  روحم  يوس  هب  ار ، يدنلبرـس  راختفا و 
هثداـح دوب . دـهاوخ  تسا و  هدوب  اـهناسنا  تّورم  تمارک و  روحم  فرـش و  تّزع و  نوناـک  تاـجن و  ۀنیفـس  تیادـه و  حابـصم  هراوـمه 

لایجا و اهلسن و  هرتسگ  رد  راصعا و  نورق و  لوط  رد  نانآ  عماجم  كّرحم  لماع  هعیـش و  لفاحم  نازورف  لعـشم  نونکات  البرک  زوسناج 
ماهلا شخبرون و  نانچمه  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدوب  اههدوت 

______________________________

(- 1)
دراد زاربا  دوخ  رارسا  زا  زار  کی  نامز  رهدراد  زار  نارازه  ناهنپ  شاهنیس  رد  البرک 

درادزاب وس  ره  هب  یتسد  وا  ریگملاع  جومهنارک  زرمیب و  تسا  یجاّوم  يایرد  البرک 
دراد زاس  ناسنا  رون  ینامسآ  غارچ  نیايراگزومآ  نیسح  نوچ  تسا  هدیدن  تقلخ  بتکم 

نایچیاچ ناّسح  زا  دراد  زابرس  کی  ههامشش  یهدنامرف ، اجک  رددنیوا  داتفه  ود و  زا  ّتلم  ود  داتفه و  تام 
ص:12  ، مرقم لتقم  همجرت 

تاّیـصوصخ زا  شیوخ  ناوت  مهف و  دودح  رد  هک  میتسه  ددـص  نیا  رد  ام  نونکا  دـنام . دـهاوخ  یقاب  یناهج  للم  یمالـسا و  ممأ  شخب 
یپ رتشیب  رتهب و  هثداح ، نیا  یگنادواج  ءاقب و  زمر  هب  ات  میئوگب  نخس  وا  درف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  زا  گرزب و  هثداح  نیا  یلصا  نامرهق 

یگداـس هب  ناوتیمن  زگره  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يراوگرزب  تمظع و  زا  ياهلاـه  رد  ناـنچ  نآ  هثداـح  نیا  یلـصا  ناـمرهق  نوـچ  میربـب 
مقر مدرم ، یناسنا  یعامتجا ، يداـقتعا ، ياـهرواب  اـب  ناـنچنآ  گرزب  هثداـح  نیا  دـش و  لـیاق  نآ  هب  یهیبشت  درک و  رّوصت  نآ  رب  يریظن 

ناملـسم مدرم  درپـس . یـشومارف  نایـسن و  هتوب  هب  يزور  اـی  دومن  ادـج  کـیکفت و  رگید  مه  زا  ار  نآ  ناوـتیمن  زگره  هک  تسا  هدروـخ 
عوقو هب  يرجه  لاس 61  رد  هک  هثداح  نیا  عوقو  نیتسخن  ياهزور  نآ  زا  مالّسلا ، هیلع  مامه  ماما  نآ  نارادتسود  نایعیـش و  هژیوب  ناهج ،

ياهـسرد یئوگزاب  شراگن و  ریرحت و  هب  نآ ، یخیرات  تیبثت  هار  رد  دـناهدرب و  یپ  زوسناج  هثداح  نیا  زاستشونرـس  ّتیمها  هب  تسویپ 
رد دناهداد و  صاصتخا  ّمهم  رما  نیا  هب  ار  یمالـسا  گرزب  هناخباتک  ياههسفق  زا  یمظعا  شخب  هک  يّدح  هب  دـناهدمآرب  نآ  زومآتربع 
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رشن سوواط و  نب  دّیس  فوهل  همجرت  اب  هتشذگ  رد  دوخ  زیچان  مهس  هب  زین  هدنراگن  دناهدیـشوک  فلتخم  لئاسو  اب  نآ  يرادهگن  طبض و 
يوامس و موحرم  فیلأت  مالّسلا » هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیسحلا  راصبإ   » همجرت البرک » نازاسهسامح   » دّدجم شراگن  اب  و  « 1  » نآ عیسو 
تّزع و لاـس  رد  نونکا  تسا و  هداد  ناـشن  ار  یخیراـت  هعجاـف  نیا  قمع  تمظع و  يدودـح  اـت  هصرع  نیا  رد  رگید  زیچاـن  فیلأـت  دـنچ 

هدرب یپ  هثداح  نیا  ندوب  يدبا  زار  یگنادواج و  زمر  هب  يدودح  ات  دراد  شالت  هدمآ  شیپ  تصرف  نیا  رد  مالّسلا و  هیلع  ینیـسح  راختفا 
زا شیب  یگنادواج ، نیا  یلصا  لماوع  للع و  یسررب  رد  دهد . رارق  يرگنزاب  یسررب و  دروم  ار  نآ  یگنادواج  لماوع  دهاوخیم  دشاب و 

تسرد دنکیم  هّجوت  بلج  هثداح ، نیا  یلصا  نامرهق  يدوجو  ّتیصخش  تمظع  یحور و  تاّیصوصخ  زیچ ، ره 
______________________________

تسا و هتفای  راشتنا  هخـسن  رازه  هاجنپ  رد  اعومجم  هخـسن و  رازه  جنپ  رد  راب  ره  راب و  هد  1381 ش ) ، ) نونکات زا 1378  باتک  نیا  (- 1)
. دهدیم ناشن  ع )  ) نیسحلا هّللا  دبع  ابا  هب  ار  ناریا  مدرم  هقالع  قشع و  زا  ياهشوگ  رما  نیا 

ص:13  ، مرقم لتقم  همجرت 
، مالّـسلا هیلع  تیب  لـها  ّقح  رد  نارگید  ملاـظم  ترثک  يزیتسملظ و  هّیحور  دـننام : دـنراد  تلاـخد  رما  نیا  رد  مه  يرگید  لـماوع  تسا 

تاّیـصوصخ مالّـسلا و  هیلع  ماـما  یحور  تمظع  یلو  مالّـسلا و ...  هیلع  تیب  لـها  ّصاـخ  مسر  هار و  هویـش و  ذاـّختا  نید و  غـیلبت  شور 
. تسا هتفهن  رما  نیا  رد  مه  یگنادواج  زمر  و  دهدیم . رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  لماوع  نیا  مامت  وا  یقالخا  یحور و 

، ناهج نایوجادخ  هودق  هوسأ و  وا  هکلب  دوب  مالسا  نیئآ  هتفایتیبرت  لماک  درف  کی  تاّیصوصخ  مامت  دجاو  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
مامت وا ، كرابم  دوعـسم و  دوجو  رد  دزیم . جوم  یمالـسا ، زراب  ّتیـصخش  کی  ياههناشن  مئالع و  مامت  وا  دوجو  رد  تفریم  رامـش  هب 

تمظع تّورم ، تماقتسا ، يرادیاپ ، ربص ، افو ، افص ، تعاجش ، تماهش ، فرش ، يدرمناوج ، یگدازآ ، لیبق : زا  یشزرا  یلامک و  تافص 
تاکلم هتسجرب و  تافـص  نیا  مامت  نیب  رد  یلو  دوب  لامالام ، عبط ، تعانم  سفن ، تّزع  يوق ، هدارا  راوتـسا ، مزع  سفن ، تمارک  یحور ،

راتفگشیپ نیا  رد  ام  دیامنیم و  رتصخاش  رتهتسجرب و  ترضح ، نآ  ياهیگژیو  مامت  زا  عبط  تعانم  سفن و  تّزع  ّتیصوصخ  یناسفن ،
مهف ّدح  رد  ات  مینیـشنب  هشیدنا  لّمأت و  ّربدـت و  هب  یمک  مشاب و  هدومن  راوگرزب  نآ  یگژیو  نیا  ربارب  رد  یثکم  كدـنا  میهاوخیم  هاتوک 
تفص نآ  نوهرم  اهزاوآ  نیا  مامت  هک  نوچ  میـشاب  هدرب  یپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  یبا  مایق  یگنادواج  زومر  زا  یکی  هب  شیوخ ،
لّوحت یلاعت و  ناقشاع  لامک و  نابلاط  تسا  هتسناوت  هک  تسوا  درف  هب  رصحنم  زاتمم و  هّیحور  يونعم و  يالاو  یگژیو  نآ  نیهر  یلاع و 

نیا يرآ  درپس  ماـگ  ّتیناـسنا ، هرئاد  بطق  روحم  رد  تلیـضف و  سیطاـنغم  رد  دوخ  دـنک و  بذـج  دوخ  لاـمآ  هبعک  يوس  هب  ار ، یحور 
وا ینورد  سیفن  هرهوج  نیا  دـنک و  تسارح  اهیتسپ ، اهتراقح و  هب  دورو  زا  ار  وا  تسناوت  هک  دوب  وا  یلاع  عبط  تعاـنم  سفن و  تّزع 

توکلم هب  کلم ، زا  كالفا و  هب  كاخ  زا  ات  دهد  حیجرت  يویند  تاعّتمت  اهيداش ، اهيدونشخ ، مامت  رب  ار  ادخ  ياضر  تسناوت  هک  دوب 
. دزاس رتالاو  هکلب  هبتر  مه  نأش و  مه  اونمه و  نایتوکلم ، اب  ار  وا  دناسرب و  یلعأ 

ص:14  ، مرقم لتقم  همجرت 

؟ تسیچ سفن  تّزع 

نیا هب  دـیجم  نآرق  رد  مینکیم و  وجتـسج  ادـخ  مالک  رد  ار  هملک  نآ  تسخن  میوریم  عبط  تعانم  سفن و  تّزع  لیلحت  غارـس  هب  کنیا 
و : » دیامرفیم دیاتسیم و  هیلاع  تفـص  نآ  اب  ار  شیوخ  نانمؤم  لوسر و  دوخ و  لاعتم ، دنوادخ  هک  یئاج  میـسریم  سیفن  زیزع و  هملک 

یلو دشابیم  نانمؤم  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  يراوگرزب  تّزع و  « » 1 « » نوملعی ـال  نوقفاـنملا  ّنکل  نینمؤملل و  هلوسرل و  ةّزعلا و  هّلل 
؟ تسیک یعقاو  زیزع  و  تسیچ ؟ تّزع  هک  دنمهفیم  هچ  و  دننادیمن » ناقفانم 

اب ندـش  هدولآ  زا  سفن  تسارح  و  يویند ، تسپ  عماـطم  اـب  نآ  نتخاـسن  هدوـلآ  و  حور ، خـماش  ماـقم  نتفرگ  ـالاب  ّتلذ  لـباقم  رد  تّزع 
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رود سفن  ياهتئاند  اهتراقح ، اهیتسپ ، زا  ار  دوخ  هک  تسنآ  زیزع  درف  تسا . یناـسفن  رذـگدوز  ياهـشهاوخ  يّداـم و  زیچاـن  فراـخز 
تـسوا ماقم  نأش و  زا  رتنیئاپ  هک  يراوخ  یتسپ و  هب  نت  زگره  درواین و  اجب  تسوا  سیفن  سفن  عیفر  نأش  فـالخ  رب  هچنآ  درادـهگن و 

. يویند روما  ای  دشاب  ینید  روما  رد  هاوخ  دهدن  رد 
هملک و نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رادروخرب  یئالاو  رابتعا  نأش و  زا  نانچنآ  یـشزرا  یتلیـضف و  یقالخا و  ياههژاو  نایم  رد  هملک  نیا 

نیا و  « 2  » تسا هدرب  راک  هب  دـیجم  نآرق  رد  ( 119  ) هبترم هدزون  دـصکی و  اقیقد  ار  تّزع  زیزع ، ّزعأ ، ّزعی ، ّزع ، لـیبق : زا  ار  نآ  تاقاقتـشا 
نآ نیرفآ  تداعـس  شخبتّزع و  ّصاخ و  ياهمایپ  زا  دـیجم و  نآرق  میلاعت  زا  یقـالخا  تفـص  نیا  دـهدیم  ناـشن  یهلا  ّصاـخ  ماـمتها 
نآ زا  ار  یلامک  تفص  نیا  دوب  نآ  غّلبم  جّورم و  گرزب  نآرق و  هتفایتیبرت  دوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشابیم . ینامـسآ  باتک 

عبط و يدنلب  سفن و  تّزع  لوصا  نیمارف و  دنباپ  یگدنز  لحارم  مامت  رد  دوخ  و  تسا . هدومن  تفایرد  یحور  تایح  أشنم  یحو و  ءدـبم 
. تسا هدوب  یحور  تدایس  یئاقآ و 

______________________________

هیآ 8. نوقفانم  هروس  (- 1)
. یقابلا دبع  داؤف  میرکلا  نآرقلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا  (- 2)

ص:15  ، مرقم لتقم  همجرت 

ءاهقف مالک  رد  تّزع  ظفح 

هراشا

نأش و زا  رتنیئاـپ  ار  نآ  زا  فّلخت  تسا و  هداد  رارق  رظن  ّدـم  یگدـنز ، لـحارم  ماـمت  رد  ار  یناـسنا  تمارک  تّزع و  ظـفح  مالـسا ، نیئآ 
دراد یتالکـشم  بآ ، هّیهت  هک  یئاـج  رد  وـضو ، بآ  هّیهت  باـب  رد  مالـسا  ياـهقف  لـثملا  یف  تـسا  هتـسناد  یعقاو  ناملـسم  کـی  راـبتعا 
هّیهت هچ  رگا  دزاسب  وضو  دروآ و  تسد  هب  بآ  دـشاب  هک  یبیترت  ره  هب  زامن  هضیرف  ماـجنا  زا  لـبق  تسیاـبیم  رازگزاـمن  درف  دـناهدومرف :

دنمزاـین رگا  دـیامن و  صّحفت  لـیم  دـنچ  اـت  تسا  مزـال  زاـب  دـشاب  نتـشیوخ  فارطا  شوح و  لوـح و  رد  نتـشگ  صّحفت و  هب  زاـین  بآ 
یلو ددرگن  مّمیت  هب  روبجم  ات  دزادرپب  ار  لوپ  تسیاـبیم  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  فرط  دـشاب و  هدوب  مه  نـالک  لوپ  تخادرپ 

ياهقف دوشیمن  هداد  شریذـپ  لامتحا  دـص  رد  دـص  هک  دـشاب  هدوب  یـسیسخ  میئل و  درف  کی  زا  شهاوخ  اـّنمت و  دـنمزاین  بآ  هّیهت  رگا 
َو ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  : » دناهدرک لالدتـسا  هیآ  نیا  اب  دیامنن و  زاین  عفر  تساوخرد  میئل  درف  زا  دیامن و  مّمیت  تسا  مزال  دناهدومرف : قاّفتالاب  مالعا 
اب طابترا  رد  دـنچ  ره  دزاس  راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  يـالاو  نأـش  راـبتعا و  تّزع و  تسیاـبیمن  يوجادـخ  نمؤم و  درف  َنِینِمْؤُْمِلل » َو  ِِهلوُسَِرل 

«1 . » دشاب هدوب  یهلا  شیاتس  یگدنب و  ماقم  اب  طابترا  رد  يدابع و  لمع  کی 
اهيرظندـنلب و زا  راشرـس  دـنزیم و  جوم  اهنآ  رد  يراوگرزب  تّزع و  هک  ار  راوگرزب  نآ  یگدـنز  دراوم  لامعا و  زا  ییاـههنومن  کـنیا 

: میئامنیم وگزاب  تسا  اهیعبطدنلب 

: عبط تعانم  سفن و  تّزع  زا  لّوا  هنومن  - 1

نآ ّقح  تساوخیم  هیواعم  داد  خر  یفالتخا  هورم » يذ   » رد عقاو  ینیمز  هعطق  دروم  رد  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نیب  : » دناهتـشون
ریز هک  دوبن  رضاح  تشاد  هک  يزیتسملظ  یئوجقح و  تلصخ  نآ  اب  یتاذ و  ترطف  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنک و  لوکن  ار  ترـضح 

ای يریذپب : ارم  داهنشیپ  هس  زا  یکی  دیاب  هک  دندومرف : هیواعم  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  ماما  دور  يّدعت  روز و  راب 
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______________________________

. مّمیت وضو و  عوضوم  رد  یهقف  ياهباتک  (- 1)
ص:16  ، مرقم لتقم  همجرت 

نیا رگا  یهد و  رارق  رواد  ار  ماّوـع  نب  ریبز  اـی  رمع  نبا  دوـخ  نم و  ناـیم  اـی  ینادرگرب  نـم  دوـخ  هـب  ار  نآ  اـی  ینک  يرادـیرخ  ارم  ّقـح 
. دومن مهاوخ  « 1 « » لوضفلا فلح   » هب توعد  مدرم  زا  هدیشک  ار  دوخ  ریشمش  هاگنآ  ینکن  لوبق  ار  اهداهنشیپ 

تّزع تماهـش و  تعاجـش و  قالخا و  زا  هک  هیواعم  تفر  نوریب  بضغ  مشخ و  اب  هیواـعم  سلجم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سپس 
! امن تفایرد  ار  نآ  تمیق  مرخیم ، وت  زا  ار  نیمز  نم  هک  داد  ماغیپ  دوب  ربخ  اب  وا  سفن 

ار دوخ  نیتـسخن  داهنـشیپ  ماـما  و  تفرگ ؟ هّیدـییأت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دـمآ و  هیواـعم  شیپ  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـیازفایم : ازریم  داـهرف 
.« دیامن تفایرد  هیواعم  زا  ار  نآ  تمیق  ات  تسرفب  یـسک  تفگ  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  تخورف و  ار  هعرزم  ریبز  تفریذـپ و 

«2»

[: هنیدم رادنامرف   ] دیلو سلجم  رد  - 2

نادنزرف مامعا و  ینب  زا  یعمج  هک  سلجم  نآ  رد  وا  دهن  ندرگ  وا  تعاطا  رب  دریذپب و  ار  دیزی  مالّسلا  هیلع  ماما  تعیب  هک  دوب  نآ  فده 
طئارش رد  یصخش  ایآ  دومرف : دومن و  دروخرب  تخس  مکح  نب  ناورم  اب  تفریذپن و  ار  دیزی  تعیب  احیرص  دندوب  شهارمه  زین  ناردارب  و 

هّکم مزاع  دومرف و  كرت  ار  سلجم  نآ  يدنت  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیامن ؟ تعیب  روجف  قسف و  نلعم  راوخبارـش و  درف  اب  هک  تساور  نم ،
. دزاس راومه  شیوخ  یهلا  دصقم  هب  لوصو  تهج  ار  هار  ات  دیدرگ 

: تسا هدمآ  سلجم  نآ  رد  راوگرزب  نآ  نانخس  زا 
قسفلاب و نلعی  همرتحملا  سفنلا  لتاق  رمخلا ، براش  رجاـف ، قساـف  دـیزی  متخ  اـنب  و  هللا ، حـتف  اـنب  ۀـلاسرلا ، ندـعم  و  ةّوبّنلا ، تیب  لـها  اـّنا  »

حبصن و نکل  هلثم و  عیابی  یلثم ال  روجفلا ،
______________________________

دوخ نیب  ناگدیدمتـس  قوقح  زا  عافد  اب  طابترا  رد  هک  زاجح ، یلهاج  نارود  نادرمناوج  زا  یعمج  هک  دوب  ینامیپ  لوضفلا : فلح  (- 1)
فلح  » ورنیا زا  دوب  هتفای  بیکرت  لـضاف  لیـضف ، لـضف ، هشیر  زا  نآ  ناگدنهدلیکـشت  زا  رفن  دـنچ  یماـسا  نوچ  دـندوب و  هدروآ  دوجوب 

. میوجیم تکرش  نآ  رد  نم  دبای  لیکشت  مه  مالسا  زا  دعب  ینامیپ  نینچ  رگا  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  تسا  هدش  هدیمان  لوضفلا »
راّخز ج 2 ص 175. ماقمق  (- 2)

ص:17  ، مرقم لتقم  همجرت 
.»؟ ۀفالخلا هعیبلاب و  قحأ  انّیأ  نورظنت  رظنن و  نوحبصت و 

درف دیزی  دیامرفیم و  متخ  مه  ام  مان  اب  تسا و  هدوشگزاب  ار  تقلخ  رتفد  ام  مارتحا  مان و  هب  دنوادخ  میتلاسر  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  ام  »
صخش وا  تسا  هدرمش  مرتحم  ار  نانآ  نوخ  مالـسا  هک  یناناملـسم  دشابیم  هانگیب  ناناملـسم  لتاق  ینلع و  راوخبارـش  رجاف و  قساف و 

لّمأت میناسرب و  زور  هب  ار  بش  دنکیمن  تعیب  يرجاف ، قساف و  درف  نینچ  اب  نم ، تلزنم  تبتر و  رد  يدرف  تسا و  هانگ  قسف و  هب  رهاجتم 
«1 « ؟ میتسه تفالخ  ماقم  تعیب و  راوازس  کیمادک  مینیبب  ات  میئامن  رما  بقاوع  رد  هشیدنا  و 

: مّوس هنومن  - 3

زا تساوخیم  دوب  هنیدم  مکاح  دیلو  داد  خر  یفالتخا  یلام  صوصخ  رد  هبقع » نب  دیلو  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  نیب  : » دسیونیم ماشه  نبا 
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دوخ رابتعا  تردق و  زا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزاس  عیاض  ار  ماما  ّقح  و  دیامن ، هدافتسا  ءوس  دوخ ، تردق 
ریبز نب  هّللا  دبع  مناوخیم  ارف  لوضفلا » فلح   » هب ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دجسم  رد  مشکیم  ریشمش  ینک  هدافتسا  ءوس 

مه نم  دیامن  لوضفلا  فلح  هب  توعد  نیسح  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : درک و  تیامح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دوب  هتـسشن  دیلو  شیپ  هک 
بوعرم عاضوا  نیا  هدهاشم  اب  دیلو  دنتساخرب  نیسح  تیامح  هب  هباحص  زا  یهورگ  مشکیم و  نوریب  فالغ  زا  وا  عفن  هب  ار  دوخ  ریشمش 

«2 «. » تشادرب يّدعت  زا  تسد  دیدرگ و 

: مراهچ هنومن  - 4

تموکح و روز  هب  وا  هک  دندیدیم  هّللا  دبع  وبا  درک  زواجت  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هعرزم  هب  رگید  راب  هنیدم ) رادنامرف   ) دیلو دناهتـشون : زاب 
رد دـیلام  هایـس  كاخ  هب  ار  وا  تروص  دـناچیپ و  شندرگ  رود  هب  ار  شاهماـمع  دیـشک  نیئاـپ  هب  رطاـق  تشپ  زا  ار  وا  تسا  یکّتم  تردـق 

نب ناورم  هک  یلاح 
______________________________

تاذلا ص 96. ّومس  یف  ینعملا  ّومس  (- 1)
ص 73. بوشآ ج 4 ، رهش  نبا  بقانم  ص 21 ، ماشه ج 2 ، نبا  هریس  (- 2)

ص:18  ، مرقم لتقم  همجرت 
زا هک  تسا  يزواجت  نیتسخن  نیا  نیسح ! يا  تفگ : دومن و  ضارتعا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  وا  تشاد  روضح  زین  هنیدم  ینابرهـش  مکح 

: تفگ دریگب  یهام  دولآلگ  بآ  زا  دهاوخیم  دراد و  یتّین  ءوس  ناورم  هک  دـش  هّجوتم  دـیلو  دریگیم  ماجنا  مکاح  ماقم  هب  ّتیعر  يوس 
اب «« 1 . » مدیـشخب وت  هب  ار  هعرزم  يدومن ، قح  هب  رارقا  احیرـص  وت  هک  الاح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مدوب  زواجتم  نم  دوب  نیـسح  اـب  قح 

روطخ نیا  خساپ  تسا ؟ هدوبن  راکورسیب  مه  تردق  روز و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنکن  روطخ  هدنناوخ  نهذ  هب  اههنومن  نیا  لقن 
ياهراچ دـنرادن  ار  قطنم  كرد  ّتیحالـص  هک  يدارفا  دـندوبن و  مالک  قطنم و  لها  مالّـسلا  هیلع  ماما  نافلاخم  الوصا  هک  تسا  نآ  ینهذ 
. دوب ّثبشتم  مزال ، لئاسو  نینچ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  درادن  دوجو  ناشدوخ  لومعم  حالس  زا  دادمتسا  روز و  هب  لّسوت  زج 

: دیزی هایس  هرصاحم  رد  - 5

هّرـس سدـق  ماما  نامرف  رظتنم  یگمه  هک  نانآ  دوب  دوخ  مامعا  ینب  نارای و  باحـصا ، ّتیعم  رد  هبقع  نب  دـیلو  سلجم  رد  وا  روضح  هّتبلا 
رارق دیزی  هاپـس  هرـصاحم  رد  الماک  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  ياهظحل  شاهدـننکدروخ ، و  ساّسح ، طئارـش  کیراب و  ّتیعقوم  اّما  دـندوب 

سفن و تّزع  زراب  یّلجت  هک  تسا  اجنیا  دوب  دـیزی  اب  تعیب  زا  عانتما  ای  ندـش  میلـست  ورگ  رد  وا  يرهاظ  ياقب  تایح و  تشونرـس  تشاد 
عانتما عبط و  تعانم  سفن و  تّزع  نادواج ، نانخـس  یخیرات و  تاملک  اب  دـهدیم و  ناشن  ار  دوخ  ّصاخ  لـالج  هوکـش و  عبط ، تعاـنم 

کلاذ و هّللا  یبأی  ّۀلذلا  ۀّلسلا و  نیب  نیتنثا : نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نب  ّیعّدلا  ّنإ  الأ  : » دیامرفیم هک  یئاج  درادیم  مالعا  ار  شیوخ  سفن 
«. مارکلا عراصم  یلع  مائّللا  ۀعاط  رثؤن  نا  نم  ۀّیبأ  سوفن  هّیمح و  فونا  و  ترهط ، تباط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و 

لوبق ای  ندیگنج  ندیشک و  ریشمش  ای  تسا : هتخاس  ّریخم  زاستشونرس ، رما  ود  نیب  ارم  هدناوخ  رسپ  دنزرف  هدناوخ  رسپ  نیا  دیشاب  هاگآ  »
نادناخ ام  زا  یتسپ  ّتلذ و  یلو  یتسپ ، ّتلذ و 

______________________________

تاّذلا ص 501. ّومس  یف  ینعملا  ّومس  (- 1)
ص:19  ، مرقم لتقم  همجرت 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


تّزع اب  سوفن  هتـسراو و  ياهناسنا  ناردام و  كاپ  ياهشوغآ  دناهتـسنادن و  اور  ار  نآ  نانمؤم  ادخ و  لوسر  دنوادخ ، اریز  تسا  رودب 
راعـش هک  ینارون  نخـس  نیا  رد  میرادب ». مّدـقم  هنامیرک ، ياهراتـشک  رب  ار  تسپ  دارفا  نامیئل و  تعاط  ام  هک  دنرمـشیمن  اور  زگره  زین 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  یئاج  تسا  هتفر  تراشا  هکرابم  هیآ  نیمه  هب  دـهدیم  ناشن  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینادواج  يدـبا و 
«. َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  »

نارادتسود نایعیش و  يوگلا 

رس ات  رس  رد  راوگرزب  نآ  نارادتسود  تسا  هدرک  تیارس  زین  گرزب  نآ  نارادتسود  نایعیـش و  هب  سفن ، تّزع  عبط و  تعانم  هّیحور  نیا 
نیرتـشیب هک  میـشاب  هتـسناد  تسا  قّمعت  لـباق  دـناهدرپس  ماـگ  راوـگرزب ، نآ  یلمع  یملع و  تاداـشرا  اـهدومنهر و  زا  يوریپ  هب  ناـهج ،

تسا هتفریذپ  تروص  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  نایعیش  ناوریپ و  يوس  زا  مالسا ، ناهج  رـس  ات  رـس  رد  اعون  یمالـسا  ياهتکرح  اهتضهن و 
راختفا تّزع و  دناهتفرن . يراوخ  ّتلذ و  راب  ریز  زگره  دنلبرـس ، زیزع و  ماما  اوشیپ و  نیا  زا  يوریپ  اب  راوگرزب  نآ  ناوریپ  نایعیـش و  نوچ 

هن دـننک و  ظفح  ار  دوخ  یلخاد  يونعم و  ّتینوصم  نیتسار ، ياوشیپ  نآ  نارادتـسود  ناوریپ و  هک  دـنکیم  باجیا  مالّـسلا  هیلع  ینیـسح 
هتـشاد زین  یمجاهت  يورـشیپ و  تلاح  يونعم ، ناوارف  تاناکما  اهشزرا و  هب  هیکت  اب  هکلب  دنـشاب  هتـشادن  یعفادـت  لاـعفنا و  تلاـح  اـهنت 

یعامتجا و قوقح  نایّدـعتم  ناراکمتـس و  اب  هلباقم  متـس و  ملظ و  اب  هزراـبم  زا  تراـبع  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  ینیـسح  ياـهشزرا  دنـشاب و 
جیـسب ینورب ، ینورد و  تایّدـعت  ملاـظم و  ربارب  رد  یگچراـپکی  تدـحو و  هب  ار  همه  دـنزاس و  حرطم  یناـهج ، حطـس  رد  تسا  يوـنعم 

نیا دنراد و  نوصم  ظوفحم و  اهیهابت  اهداسف و  اهیگدولآ و  زا  ار  ناهج  حطـس  دننک و  یگدـنز  دنلبرـس  زارفرـس و  هراومه  ات  دـنیامن .
زا نایوگروز  روز و  ربارب  رد  ندش  میلـست  يراوخ و  ّتلذ و  ّۀلّذلا » اّنم  تاهیه   » هک دنـشخب  موادت  ار  مالّـسلا  هیلع  ینیـسح  هنادواج  راعش 

یگدنز یتدارا  راکفا و  دـئاقع و  لیمحت  يّدـعت و  ملظ و  روز و  راب  ریز  تسیابن  زگره  ام  تسا و  رود  هب  ام  رابتعا  نأش و  زا  ام و  تحاس 
یگدنز زا  يرادربوگلا  اب  هکلب  مینک 

ص:20  ، مرقم لتقم  همجرت 
مالّسلا هیلع  اوشیپ  گرزب  نآ  راختفا  تّزع و  هار  شخبموادت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ناگدازآ  رورـس  شخبتداعس 

رس ات  تایح ، نیا  موادت  رد  تسا و  هداد  حیجرت  يّدعت ، ملظ و  اب  هدولآ  نیگنن و  یگدنز  رب  ار ، شخبتداعس  یگدنز  هراومه  هک  میـشاب 
رد ناگدازآ  رورـس  یگدنز  طیارـش  دننامه  ام ، یگدنز  طئارـش  زورما  يرآ  تسا . هتفر  شیپ  شیوخ ، ناج  ندومن  ادـف  تداهـش و  ّدـح 

ناقفانم و دشابیم و  نارود  نآ  زا  رتزّهجم  رتشیب و  رـصع ، تازیهجت  اهیگدنبیرف و  اهدرگـش و  هک  توافت  نیا  اب  دراد  رارق  یناهج  حـطس 
«1 ! » ّۀلّذلا اّنم  تاهیه  یلو  دنشابیم  رتزومرم  رتشیب و  زین  نانکشنامیپ 

دیدحلا یبأ  نبا  راتفگ 

رد دشابیم  اهنیرتهب  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  یلع  یلوم  هغالبلا  جهن  رب  وا  يدلج  تسیب  ریسفت  حرش و  هک  یلزتعم  ملاع  نآ  دیدحلا  یبا  نبا 
: دیوگ هک  یئاج  دراد  يدنمشزرا  بلاج و  نخس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  حور  يدنلب  عبط و  تعانم  دروم 

ضرع يذلا  بلاط  یبأ  نب  هّللا  دبع  وبا  ۀّیندلا  یلع  ارایتخا  فویـسلا ، لالظ  تحت  توملا  ۀـّیمحلا و  سانلا  اومّلع  نیذـّلا  ءابآلا  لهأ  دّیـس  »
«2 «. » لّذلا نم  فنأف  هباحصأ ، نامألا و  هیلع 

راـی ریز  گرم  داد  میلعت  زین  نارگید  هب  ار  سفن  تّزع  يدرمناوـج و  سرد  دادـن و  ّتلذ  هب  نـت  زگره  هـک  نادرمناوـج  ياوـشیپ  رورس و 
وا و هب  هک  يدرف  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسح  هّللا  دـبع  وبا  مه  یکی  دومن . باـختنا  تئاـند  یتـسپ و  رب  ار  اهریـشمش 

«. دومن ضارعا  تراقح ، ّتلذ و  زا  دوخ ، شنیزگ  رایتخا و  اب  یلو  دش ، هداد  ناما  شنارای 
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یگدنز نیسپاو  لحارم  رد  سفن ، تّزع  ظفح  تماقتسا و  نیا  دش  هراشا  هک  نانچنآ  يرآ 
______________________________

(- 1)
مدرگیمن رگید  بناج  دوخ  بتکم  ّطخ  زمدرگیمن  رفاک  وریپ  نآرق  زابرس  منم 

مدرگیمن رکاچ  ماهدازآ  مبتکم ، ینیسحرارحا  نوچ  ّۀلذلا  اّنم  تاهیه  دوب  نم  راعش 
مدرگیمن رهوگ ، دب  مصخ  موجه  زا  ناسارهدرورپ  ناج  تخس  مراگزور  ثداوح  ناماد  هب 

مدرگیمن  رتسب  رد  گرم ، گنن  هب  یضار  نم  هک  ! بایرد ارم  رگنس  لد  ردنا  خرس  گرم  يا  ایب 
هغالبلا ج 1 ص 302. جهن  حرش  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  (- 2)

ص:21  ، مرقم لتقم  همجرت 
نارای باحصا و  دیدرگ و  رتکیراب  اهراشف  تاقییضت و  هرئاد  هک  هاگنآ  تشاذگ  شیامن  هصرع  هب  ار  يدنمهوکش  یّلجت  ع )  ) نیسح ماما 
میلست عبط و  تعانم  سفن و  تّزع  نیا  دنتفرگ و  رارق  شطع  یبآیب و  هقیضم  رد  وا  لایع  لها و  نادنزرف و  تفر ، تسد  زا  ترـضح  نآ 

ایوگ و نابز  چـیه  اناوت و  ملق  چـیه  فازگ  هغلابم و  نودـب  هک  تسا  روآتهب  زیگناتریح و  اعقاو  ناتنیط  دـب  نامیئل و  ربارب  رد  وا  ندـشن 
. دروآرد شیامن  نایب و  ملق و  هب  تسا  هدوب  هک  نانچنآ  و  دبایرد ، ار  نآ  ياههظحل  اههنحص و  دناوتیمن  انرب ، دنمرنه  چیه 

راب تواقش  هاپس  دوب و  هتفرگ  رارق  دایز  نبا  مجاهم  حّلسم و  ياهورین  گنت  هرصاحم  رد  اهنت  اهنت و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  هاگنآ 
. دنزاس هرسکی  ار  وا  راک  شروی  هلمح و  کی  اب  هک  دندوب  هدامآ 

هاگنآ تشادـن . دوجو  ءاقب ، تایح و  هب  يدـیما  دـنازرلیم و  ار  اهلد  تخاسیم و  هریخ  ار  اهمشچ  قاّرب ، ریـشمش  نارازه  قرب  هک  هاگنآ 
. دوب راـت  هریت و  شنامـشچ  ربارب  رد  ناـهج  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  شدـنبلد  نادـنزرف  و  ع )  ) ماـما دوجو  ياپارـس  شطع ، یگنـشت و  زوس  هک 
تریح و لاح  رد  امومع  دـندوب و  بآ  زا  یتارطق  راظتنا  مشچ  ناشیرپ و  بلقنم و  اههمیخ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناکدوک  نانز ، هک  هاگنآ 

. كانتشحو دردرپ و  تراسا  راظتنا  رد  دندربیم و  رس  هب  یناشیرپ 
نینچ دزیم  كاچ  ار  شرگج  دـنازوسیم و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رهمرپ  بلق  نارتخد  ناکدوک و  نانز و  زوسناج  ياـههلان  هک  هاـگنآ 

زاب یلو  دنکیم  مگ  ار  دوخ  یئادـخان ، ره  ینافوط ، نینچ  نارحب  رد  دـناشکیم  فعـض  هزرل و  هب  زین  ار  هدـنّرد  ریـش  هک  ازتشحو  عاضوا 
: دیسریم نادرمناوجان  نآ  شوگ  هب  وا  تبالص  اب  هنمیهرپ و  يادص 

ام زا  ّتلذ  مهدیمن  نانیا  تسد  هب  ّتلذ  تسد  زگره  نم  « 1  » لیلّذلا ءاطعإ  يدیب ، مهّنیطعا  هللا ال  و  ّۀلّذلا )! اّنم  تاهیه  ّۀلذلا ! اّنم  تاهیه  »
! میهد يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  هک  تاهیه  تسا  رود  نادناخ 

______________________________

ص 323. يربط ج 4 ، خیرات  (- 1)
ص:22  ، مرقم لتقم  همجرت 

: لتقم باتک  نیمهد 

: تسا هدیدرگ  وا  ردقنارگ  نارای  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ياپکاخ  میدقت  ام  رشن  رتفد  يوس  زا  لتقم ، ناونع  هن  رشن  نونک  ات 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  نـالتاق  ماـجرف  هارمه  هک  يرجه ، متفه  نرق  هربـتعم  لـتاقم  زا  یکی  هک  سوواـط  نب  دّیـس  فوهل  یـسراف  همجرت  . 1

. یفقث راتخم  یمان  زرابم  مایق  نوماریپ 
ياملع زا  يوامـس  دـمحم  خیـش  راوگرزب  ملاع  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبإ  هن  همجرت  ای  البرک  نازاـسهسامح  . 2
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. مالّسلا هیلع  ماما  نارای  نوماریپ  م 1371 ه )  ) قارع رصاعم 
نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  ناوریپ  زا  ناّسر  نب  لیضف  نب  رمع  فیلأت  هتوخإ » هدالوا و  هباحصا و  نم  نیسحلا  عم  لتق  نم  ۀیمـست   » همجرت . 3

(. مود نرق  )
رد هک  ق ) م 1359 ه .  ) یمق ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  ردقیلاع  ثّدحم  فیلأت  روشاعلا  موی  نزح  هب  دّدجتی  امیف  رودصملا  ۀثفن  همجرت  . 4

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1380 
. يراصنا موحرم  حیحصت  اب  نیقارعلا  خیش  موحرم  لجن  هدورس  موظنم  فوهل  میظنت  جارختسا و  . 5

. فورعم لتقم  دنچ  هعومجم  اروشاع  هسامح  رد  ایوگ  لتقم  هس  . 6
. نآرق سوماق  رد 12 ج و  ثیدحلا  نسحا  ریسفت  هدنسیون  یشرق  ربکا  یلع  دیس  هّللا  ۀیآ  فیلأت  البرک  نادیم  . 7

. تاهابتشا رّکذت  حیحصت و  اب  هارمه  رخاف  دنلب و  بدا  اب  يراوزبس  یفشاک  موحرم  فیلأت  ءادهشلا  ۀضور  . 8
. يرها یسیع  ازریم  جاح  ياقآ  ریهش  ظعاو  همجرت  یناتسکاپ  نینسح  دمحم  فیلأت  تسا ؟ اجک  يربک  بنیز  هلیقع  هاگراب  . 9

هب هک  نونکا  ینامرک  یهللا  زیزع  ياقآ  مّرقم  يوسوم  قازرلا  دـبع  دیـس  بدا  نخـس و  داتـسا  فیلأت  مّرقم  لـتقم  همجرت  مّرقم  لـتقم  . 10
مان مالّسلا  هیلع  ینیسح  راختفا  تّزع و  لاس  قح ،

ص:23  ، مرقم لتقم  همجرت 
نآ ياهیراکادف  دای  هب  مالّسلا و  هیلع  نیسح  يابیز  مان  اب  ناهج  نایعیش  ناریا و  مدرم  یگدنلاب  راختفا و  قشع ، مامت  تسا و  هدش  يراذگ 

نیـسحلا لتقم   » دنمـشزرا همجرت  نیا  مامت ، راختفا  اب  ام   » تسا هدروخ  هرگ  تماما  نامـسآ  ناشخرد  هراتـس  ّتیونعم و  ناهج  درم  گرزب 
تسا و يرصع  دنمشزرا  دیفم و  لتاقم  زا  یکی  هک  « 1  » ار مّرقم  يوسوم  قازّرلا  دبع  دیس  بیرا  بیدا  لماع و  ملاع  فیلأت  مالّـسلا » هیلع 

هاگشناد یملع  تئیه  وضع   ) ینامرک یهللا  زیزع  ياقآ  بانج  یمارگ  لضاف  هلیسوب  هک  باتک  نیا  کنیا  دوب  ام  رـشن  راک  روتـسد  رد  البق 
نیا زا  ام  تسا  هدیدرگ  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  ابا  خماش  ماقم  میدقت  تسا و  هدش  هدنادرگرب  یـسراف  هب  ناجنـسفر ) یمالـسا  دازآ 
يوس زا  هک  یلاس  رد  مه  نآ  میدومن  مادـقا  نآ  پاچ  هب  يراج  لاس  مارحلا  مرحم  هام  هعیلط  رد  میزرویم و  لابقتـسا  هنادنـسپادخ  لمع 

يراکادـف و سرد  هک  یمان  نینچ  باختنا  تسا و  هدـش  باختنا  مالّـسلا  هیلع  ینیـسح  راختفا  تّزع و  لاس  ناونع  هب  يربهر  خـماش  ماـقم 
. میئوگیم کیربت  ردقیلاع  هنازرف و  ربهر  نآ  هب  دزومآیم  ام  هب  يدنلبرس  تّزع و 

هدنزاس و تارطاخ  هوکـشرپ و  مان  نیا  دـناهدومرف و  شنیزگ  كرابم ، هدـنخرف و  لاس  نینچ  هب  ار  یئابیز  مان  نینچ  هک  میئوگیم  کیربت 
هب ماّیأ ، قیاقد  تاعاس و  هظحل  هظحل  رد  ات  دناهتخاس  ام  مدرم  یگدنز  سینا  مدمه و  ار  یمالـسا  گرزب  داهج  رادمچرپ  نآ  ياهیراکادف 

رابتعا ّتیثیح و  فرـش و  نأش و  زا  عافد  ماقم  رد  ار  دوخ  هراومه  میـشاب و  هدوب  وا  سفن  تّزع  عبط و  تعانم  يراکادـف و  داـی  هب  وا ، داـی 
ماگ يریسم  رد  هشیمه  و  میئامنب . شیوخ  سّدقم  بتکم  يونعم  ياههدروآرف  مالسا و  ینارون  نیئآ  دنمشزرا  تاسّدقم  یمالـسا و  نهیم 

میزیخرب مالـسا  زا  تیامح  عافد و  نانچ  هب  و  دندرپسیم . ماگ  ریـسم ، نآ  رد  وا  راکادف  نارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  میراپس 
: هک میشاب  تاملک  نیا  يایوگ  مادم  دنتـساخرب و  دنمهوکـش  مایق  عافد و  نآ  هب  مالـسا  رادمچرپ  ادتقم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک 

ای کیلع  مالّسلا 
______________________________

. دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیمه  زاغآ  رد  شدنمورب  دنزرف  ملق  هب  وا  رابرپ  یگدنز  لاح و  حرش  (- 1)
ص:24  ، مرقم لتقم  همجرت 

كاتأ یّتح  هلوسر  هّللا و  تعطأ  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاـب و  ترمأ  ةاـکزلا و  تیتآ  ةالّـصلا و  تمقا  دـق  کـنأ  دهـشأ  هّللا  دـبع  اـبأ 
ابا ای  کیلع  مالّسلا  هللا ! دبع  ابا  ای  يالوم  ای  هب  تیـضرف  کلذب  تعمـس  ۀّمأ  هللا  نعل  کتملظ و  ۀّمأ  هللا  نعل  و  کتلتق ، ۀّمأ  هللا  نعلف  نیقیلا 
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ّبیطلا كدلو  هنید و  ماکحأب  ملاعلا  حـلاّصلا  دـبعلا  مالّـسلا  هیلع  ساّبعلا  کیخا  امّیـس  كدالوا  كراصنا و  کباحـصا و  یلع  هللا و  دـبع 
. امیظع ازوف  زوفنف  مکعم  اّنک  انتیل  ای  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  ربکألا  ّیلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرب  هیبشلا  رهاّطلا 

مالسا دیون  رشن  رتفد  ریدم  یشیاشخب  یقیقع  میحرلا  دبع  نمهب 1381  مق 
ص:25  ، مرقم لتقم  همجرت 

یلاعت همسب 

فّلؤم هب  عجار  ینخس 

هراشا

فلؤم دنزرف  مّرقم  نیسح  دمحم  دیس  ملق  هب 

: نخس نیلوا  - 1

ار اهّتنـس  دنتـشارفارب و  ار  قح  ءاول  نید و  ياهمچرپ  سپ  دندرک ، عافد  ناربمایپ  متاخ  تعیرـش  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  فلا -
. دندرک نشور 

تنحم الب و  عاونا  هار  نیا  رد  دندرکیم و  ءاقلا  ار  نید  میلاعت  داتفایم  قاّفتا  ناشیا  رب  ياهحناس  دشیم و  نانآ  دئاع  یتصرف  هک  نامز  ره 
. دندرکیم ربص  دشیم  رات  هریت و  نانآ  رب  ّوج  هک  نامز  ره  دندرک و  لّمحت  ار 

دشیم و هراپ  هراپ  نانآ  ياهرگج  هک  ياهنوگب  دندرکیم  یئوجهنیک  نانآ  هب  تبـسن  نیـضغبم  ناشیدناجک و  دندربیم و  دسح  نانمـشد 
ار یهارمگ  تملظ  قح  روـن  اـّما  دـنتفرگیم ، رارق  کـیرات ، ياهنادـنز  ياهلاچهایـس  رد  درکیم و  ادـج  ار  ناـنآ  ياـهلصفم  اهریـشمش 

. تسا ینتفر  لطاب  هدنرادرب  نایم  زا  قح ، یتسار  دودزیم و 
میلعت دنتشاد ، هاگن  ار  تعیرش  نیا  دندمآ . تعیرش  ناملاع  ناگدیزگرب و  دش و  يرپس  اهنرق 

ص:26  ، مرقم لتقم  همجرت 
يرفاو تیانع  زا  تیب  لها  مولع  هک  قیقحت  هب  دـنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  نآ  ياهرهوگ  جارختـسا  و  تالکـشم ، ندرک  فرطرب  نید و  مّلعت  و 

هک هنازرف  ینادنمشناد  هناگی و  یناگدنهدزیمت  زا  دش  رپ  یمالسا  ّمهم  ياهرهش  سپ  دندش ، هتسارآ  یعیسو ، تّمه  هب  دندش و  رادروخرب 
زا ياهصرع  ره  رد  دندرک  هبلغ  ینادیم و  ره  رد  درک  نالوج  اهنآ  ياهملق  دندرک و  جارختـسا  ار  نآ  تاعورف  دنداهن و  انب  ار  مولع  دعاوق 

. دندنار تفرعم  ملع و  ياهنادیم  زا  ینادیم  ره  رد  ار  دوخ  ياهبسا  دنتفای و  روضح  ملع  ياهانخارف 
یناگدنز سوفن و  ای  دناهدش  فینـصت  هک  ینونف  دناهدش و  فیلأت  هک  یمولع  نیا  زا  مهد  نخـس  داد  هک  متـسین  ددص  رد  نم  نونکا  ب -

گرزب ياهرهـش  رد  برغ ، ناهج  ياههناخباتک  رد  هک  یتسرد  هب  دـناهدش و  فقو  مولع  نیا  ياهرهوگ  ندرک  ظفح  هار  رد  هک  یئاـملع 
نیا ياهملق  هک  یفیلأت  نارازه  زا  هدش  زیربل  اههناخباتک  نزاخم  ياههسفق  هدش و  هتشابنا  میظع  تاّفلؤم  نیا  زا  يروآتفگش  دادعت  ایند ،

هزورما مینک ؟ يروآعمج  میناوتیم  ار  تافیلأت  نیا  زا  رادقم  هچ  هک  مینیبب  میزادنیب و  قرش  هب  یهاگن  تسیفاک  تسا ، هتـشاگن  ناگنازرف 
تافیلأت نوماریپ  قیقحت  هب  عورـش  دناهدز و  الاب  ار  ّتیدج  ياهنیتسآ  عماوج  یمامت  رد  یملع  عجارم  سپ  تسا ، هدیـسر  ارف  پاچ  هنامز 

هدـیدرونرد و ار  فرژ  قاـمعا  نـیقّقحم  ياـهملق  دـناهتخادرپ و  وجتــسج  يرگنــشور و  قـیقحت و  هـب  سپ  دـناهدرک  اـهنآ  جارختــسا  و 
رطاخ هب  تسا  هتـسناد  تمینغ  ار  تصرف  ملع  رادتـسود  یتاراشتنا  هسّـسؤم  ره  قیقحت  هب  و  دناهدرک ...  جارختـسا  ار  یـسیفن  ياهدیراورم 

رظن و ثحب و  رد  فرـشا ، فـجن  دـناهتخادرپ و  اـهنآ  رـشن  هب  دنتـسه  فراـعم  ياراوـگ  بآ  ندیـشون  هنـشت  ملع و  دـنموزرآ  هک  يدارفا 
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درک سیـسأت  ار  نآ  يرجه  مجنپ  نرق  رد  یـسوط  خیـش  هک  ینامز  زا  تسا ، یمالـسا  ياهرهـش  ناـیم  زا  رهـش  نیرترب  فیلأـت  سیردـت و 
دندرکیم و یناشفا  رون  تملظ  یکیرات  رد  ناشخرد  ناگراتـس  نوچمه  هک  ياهدیزگرب  ءاملع  هطـساوب  دش  هزاوآ  دنلب  شـسرد  سلاجم 

دندرکن يراددوخ  تسرد ، هار  هب  مدرم  ندیناسر  زا  زگره  دندیشخردیم و  هّمئا  رـصع  بقاعتم  ياهنامز  رد  نابات  ياهدیـشروخ  نوچمه 
هدامآ تاهبش  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  ار  یئاهملق  و 

ص:27  ، مرقم لتقم  همجرت 
ناشخرد و ياهلقع  ناگرزب و  ینارون  ياهتروص  زا  فیرش  دجاسم  سپ  دنتـشاذگن ، یلاخ  ار  اهربنم  دندرکن و  اهر  ار  نیمز  دندوب  هدرک 

. دش زیربل  رپ و  اههحیرق 
لـضف لها  هاگلزنم  نینچمه  نادنمـشناد و  ملع و  لها  هاگهانپ  فجن  تسبن ، رب  تخر  فجن  زا  زگره  تسایر  یگرزب و  هک  مینیبیم  اذـل 

دّیـس راونا  هکیلاحرد  ددـنبیم ؟ رب  تخر  نآ  زا  نداد  اوتف  رد  فجن  تلزنم  سیردـت و  تساـیر  هک  ینکیم  ناـمگ  اـیآ  تفرگ ...  رارق 
اهلد دنکیم و  دابآ  ار  اهبلق  ناشیا  ماکحا  زا  یتاّرذ  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  یمالسا  کلامم  یمامت  نینمؤملا  ریما  نایاسراپ  ماما  نیفراع و 

. تسا مالّسلا  هیلع  نانمؤملا  ریما  ءامکح  دّیس  سافنا  زا  اهنیا  همه  دنکیم ، هتشابنا  لامالام و  ار 
زا يرایـسب  رد  تیب  لها  رابخا  هک  درک  ساـسحا  درک . یگدـنز  دـش و  دـلوتم  اـم  فلؤم  مولع  زا  هدـش  هتـشابنا  جاّوم  ياـیرد  نیا  رد  ج -

يارب ایآ  دناهدوبن ، نانآ  ياهتلیـضف  اهراکهاش و  هب  ندرب  یپ  نایاوشیپ و  یناگدنز  ندرک  راکـشآ  ددص  رد  اهملق  هدـش و  وحم  اههبنج 
یهارمگ و هدـش و  وحم  ءادهـشلا  دیـس  گنج  هک  یلاح  رد  درکیمن ؟ تیافک  لوصا  هقف و  رد  فینـصت  فیلأـت و  نارازه  مالـسا  بتکم 
هب دنتـشادن و  شزاـس  رـس  مه  ناـیاوشیپ  ناـمز  رد  هک  ییاـهملق  تسا ، هدرک  هبلغ  نآ  رب  نانمـشد  ياـهملق  هیحاـن  زا  فیرحت  یکیراـت و 

يراددوخ غورد  اوراـن و  زا  دـنتخادنا و  هارب  یعینـش  یظفل  ياـهگنج  ناـشیا  هیلع  ناـمز  ناـمه  رد  یتـح  تسین ، يداـمتعا  اـهنآ  ياوتحم 
رب ناشیا  نامز  رد  روما  نایلاو  متـس و  تنطلـس  هاگتـسد  هک  یلاح  رد  دنـشابن  نینچ  هنوگچ  و  دـنهد . هولج  نوگژاو  ار  قئاقح  ات  دـندرکن 
اب ّفلؤم  دندرکیم . رـشتنم  ار  اهنآ  مه  ناسولپاچ  دندروآیم و  نایم  هب  لطاب  هیاپیب و  نانخـس  دندرکیم ، رکم  دندربیم و  دـسح  ناشیا 

قوقح هلمج  زا  هک  تفایرد  تخانـشیم ، راکتـسرد  نایوار  زا  ار  لعاج  صاخـشا  تشاد و  زادرپغورد  نایوار  نیا  رب  هک  یعیـسو  ّطلـست 
زا يرایـسب  رد  ار  دوخ  رظن  دزادرپب . میلاعت ، نیا  جیورت  قیقحت و  هب  دـنک و  لذـب  ار  دوخ  طاشن  شـشوک و  هک  تسا  نیا  يو  رب  نایاوشیپ 

طابنتسا قیبطت و  اب  روما  نیا  همه  دهد و  هئارا  ار  نآ  هصالخ  رابخا و  یگدیچیپ  ببس  دهد و  نالوج  نانآ  هیحان  زا  هدش  دراو  مهبم  رابخا 
رّسیم هقیقد  ماکحا  رب  ّطلست  و 

ص:28  ، مرقم لتقم  همجرت 
رد ار  ملق  ام  هکیلاحرد  ایآ  اهنآ ، ندرک  نایب  فرـص  ات  تسا  رتمزـال  همئا  یناگدـنز  تـالاح و  نتـشون  هک  تفاـیرد  فلؤم  تسا . هدـش 

ار رابخا  هدنناشوپ  تاهبـش  میور و  هرفط  فیلأت  زا  هک  تسین  همئا  رب  ملظ  تسام ، رایتخا  رد  ثحب  سرد و  بابـسا  یمامت  میراد و  رایتخا 
دننک و شوماخ  ار  اهنآ  راونا  ات  دنتخادنا  هار  هب  اهنآ  هیلع  ياهدنکارپ  ياهگنج  نّویسابع  نّویریبز و  نّویوما و  هک  یماگنه  مینکن ؟ فشک 

يوسب ام  نایاوشیپ  هک  یفادها  هب  ندیسر  يارب  میریگب  راک  هب  ار  دوخ  طاشن  تّمه و  هک  تسین  بجاو  ام  رب  ایآ  دننک ، وحم  ار  اهنآ  مولع 
مینک نایب  ار  ییاهتقیقح  مینک و  يرای  ار  اهنآ  مینک و  فیلأت  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  نیا  راـک  نیرتهدیدنـسپ  و  دـندوب ؟ تکرح  رد  اـهنآ 

. دناهدش نوفدم  اهيزادرپغورد  ياههدرپ  ریز  هک 
تسا و هدش  اهنآ  فرص  تقو  يدامتم  نورق  هک  یفسلف  یمالک و  یلوصا و  یهقف و  لئاسم  رد  نتفر  ورف  زا  ام  ءاملع  دننکیمن  هدنسب  ایآ 
میـسیونب و اـهنآ  هب  عجار  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  هک  یتسرد  هب  تسا ؟ هدـنامن  یقاـب  هدـنیوج  يارب  یناـیب  اـی  هدـنیوگ  يارب  یلاـجم  رگید 
ار دوخ  شـشوک  هک  دیدیم  هدوهیب  ّفلؤم  لیلد  نیمه  هب  مینک ! نشور  ار  نانآ  راتفگ  ياهیگدـیچیپ  مینک و  جـیورت  ار  نانآ  ياهتضهن 

اهنآ ناتـسود  نادنزرف و  ّتیـصخش  همئا و  تیـصخش  جیورت  هب  ار  دوخ  شـشوک  زا  یتمـسق  دنک و  لذب  ثیدح  ملع  عورف  زا  یـضعب  رد 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلاح  رد  دندرک  تاقالم  ار  گرم  و  دندش ، يرارف  اههنارک  رد  دنداتفا و  نادنز  هب  دنتفر و  الاب  راد  ياههبوچ  رب  هک  دـهدن  صاصتخا 
. دندنام مدق  تباث  دوخ  حیحص  نید  الاو و  تادقتعم  يدابم و  رب 

نیا دناهداد و  رّکذـت  « 1 « » بیطلا ملکلا   » مانب مظاـک ، خیـش  نب  نسح  خیـش  هدیـصق  رب  شحرـش  همّدـقم  رد  مه  ّفلؤم  دوخ  ار  بلطم  نیا 
. دناهتشون باتک  يادتبا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن 

یتهج زا  ات  مینک  رظن  ناشیا  لاوحا  هّمئا و  بقانم  لئاضف و  رد  تاداقتعا ، لوصا  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  نیمه  يارب  : » دـناهدومرف ناـشیا 
 ...«. مینک ّتیعبت  ار  ناشیا  راتفگ  مینک و  ادتقا  ناشیا  هب  رگید  تهج  زا  مینک و  ادا  ار  اهنآ  هبجاو  قوقح 

______________________________

. دراد رارق  ّفلؤم  طوطخم  راثآ  نایم  رد  هدشن و  پاچ  زونه  باتک  نیا  (- 1)
ص:29  ، مرقم لتقم  همجرت 

: فلؤم بسن  - 2

دمحم دنزرف  قازّرلا  دبع  حرـش : نیا  هب  دسریم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  نسحلا  وبا  نامه  ماما  اب  هطـساو  اب 22  ناـشیا  بسن 
تباث دنزرف  دیعـس  دنزرف  نسح  دنزرف  نیدلا  لامک  دنزرف  نسح  دنزرف  دیعـس  دنزرف  نوسح  دنزرف  مساق  دنزرف  نسح  دنزرف  ساّبع  دنزرف 
دنزرف رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  ةربص  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  نسح  دنزرف  مصاع  دنزرف  سیود  دنزرف  ییحی  دنزرف 

ره ناشیا  دادجا  زا  یکی  هک  دوب  نیا  ّتلع  دوب و  ناشیا  رابت  بقل  هک  دوب  مّرقم »  » ناشیا بقل  مالّسلا . هیلع  مظاکلا  یسوم  نسحلا  یبا  ماما 
. دش هتفگ  مّرقم »  » ناشیا هب  اذل  دوب و  هدرک  نیشنهناخ  ریگنیمز و  ار  ناشیا  يرامیب  نیا  و  دوب ، جلف  شیاپ  ود 

«. تباث نب  دیعس   » ناشّدج هب  باستنا  ناونعب  دوب  يدیعس »  » نآ زا  لبق  رابت  بلاغ  بقل  نینچمه 

ق: 1391 ه . فّلؤم 1316 - دشر  دلوت و  - 3

هب قح » يادـن   » هلجم رد  ناریا  رد  هتفاـیراشتنا  هلاـقم  هچناـنچ  دـناهدرک و  ّفلؤم  زا  يدـمحا  رغـصا  یلع  خیـش  هماـّلع  هک  یمالعتـسا  قبط 
ردپ و زا  فرـشا  فجن  رد  ق  لاـس 1316 ه . رد  ّفلؤم  ق : ناضمر 1370 ه . خیرات 29  هب  نارهت  رد  یناندع  نسح  دّیـس  ياقآ  ّتیریدـم 

هفوک عماج  دجـسم  رد  فاکتعا  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  يرایـسب  سابع  دیـس  نب  دـمحم  دیـس  ناشیا  ردـپ  دـناهدش . دـلوتم  فیرـش  يرداـم 
هک یشور  نامه  هب  ار  وا  دنتشاد و  ناشیا  هب  يرایـسب  تیانع  فلؤم  يردام  ّدج  دنتـشادیم . اپرب  نآ  رد  ار  تعامج  زامن  دندنارذگیم و 

لئاـسم دـیاقع و  یهقف و  تاـعورف  هقف و  یبرع ، سورد  ینعی  هداد  رارق  شرورپ  تحت  دـنریگیم ، رارق  میلعت  تـحت  مـلع  لـها  نادـنزرف 
یناشیرپ یتخـس و  درک و  تحاران  ادـیدش  ار  ناشیا  لاس 1334  رد  ناشّدـج  تشذـگرد  تهج  نیمه  هب  دـنتخومآ . ناشیا  هب  ار  يداقتعا 

ملع و بلط  زا  ار  ناشیا  رما  نیا  اما  دومن ، لـمحت  ار  راـگزور  تواـسق  یناگدـنز و  یتخـس  تخاـس ، دراو  ناـشیا  یناگدـنز  رد  يرایـسب 
هّیولع هک  ناشیا  ردام  دـشیم و  داـی  یکین  هب  هشیمه  ق ] م 1351 ه .  ] دمحم دیـس  ناشیا  ردپ  دومنن . فرـصنم  دیتاسا  ياهثحب  رد  روضح 

ّقح رد  يرایسب  ناسحا  دندوب  مه 
ص:30  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دنتفر ایند  زا  ق  رد 1370 ه . دندوب و  نآرق  يراق  هحلاص و  ینز  دنتشادیم و  اور  فلؤم 
رد هک  دوب  ینادنواشیوخ  رطاخ  هب  دمآ  تفر و  نیا  دنتشاد و  يدایز  دمآ  تفر و  اهرهش  نیب  رد  سابع  دیس  نب  يدهم  دیس  ناشیا  يومع 

ناشیاهمتـس اهتّیذا و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هشیمه  دوب و  اهینامثع  نمـشد  وا  دندوب و  هدش  هدـنکارپ  نکاما  ریاس  دـنه و  هّیناوید ، هّینامعن و  نایم 
« مّرقم لآ   » هفئاط ّدج  دنتخیوآ . راد  هب  ق  لاس 1334 ه . رد  ار  وا  دـنتفای و  تسد  وا  رب  توکلا »  » مانب یناکم  رد  هکنیا  ات  درکیم  شنزرس 
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ریما راوج  رد  دـمآ و  فرـشا  فجن  هب  درک و  ترجاهم  نیمزرـس  نیا  زا  تشاد و  ییاهنیمز  هکـسحلا »  » ياهنیمزرـس رد  مساـق  دّیـس  ینعی 
هکنیا ات  دندرک  عورش  ار  ملع  بلط  هار  رد  شـشوک  دندش  میقم  دوخ  هناخ  رد  ناشیا  هک  ینامز  زا  تفرگ . ینکـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
لضاف صاخشا  دمآ  تفر و  لحم  ناشیا  لزنم  دنتشگ و  عقاو  ناگرزب  ءاملع و  تیانع  دروم  دندش و  لّدبم  هتـسجرب  ياههرهچ  زا  یکی  هب 

ملع رب  ّطلسم  ناشیا  دندرکیم . اپرب  ناشیا  رکذ  يارب  یـسلاجم  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  يارب  یئاهلفحم  تاقوا ، زا  يرایـسب  دش و 
ینوتف نسحلا  یبا  زا  باسنألا »  » باتک رب  هیـشاح  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـشاد  زین  يددعتم  ياهفیلأت  دندوب و  زین  تعامج  ماما  دندوب و  بسن 

ار دوخ  هّرس  سدق  فلؤم  دشابیم . م 828 ه ]  ] ینیسح يدواد  هبنع  نبا  زا  بلاطملا » ةدمع   » باتک رب  هیشاح  نینچمه  و  م 1138 ]  ] یلماع
هب تبسن  یعیـسو  تخانـش  هکنیا  مغریلع  درکیم  زیهرپ  اهنآ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ندش  قرغ  زا  درکن و  لوغـشم  نیرخأتم  ياهبسن  هب 

. دوبن تخس  وا  رب  تیاور  ثیدح و  شزرا  كرد  نیمه  يارب  و  تشاد ، نایوار  لاجر و 
، فلؤم یئاد  تشاد و  لاغتـشا  زین  سیردت  هب  دـندوب و  تعامج  ماما  ق ] م 1334 ه .  ] نیسح دیـس  فلؤم ، يردام  ّدج  هک  دوشن  شومارف 

نیرتفورعم هک  دنتـشاد  دنزرف  راهچ  دندوب و  لضف  ملع و  لها  هلمج  زا  دنتفر  ایند  زا  [ 1334  ] رد مه  ناشیا  هک  نیسح  دیس  نب  دمحا  دیس 
زا يرایسب  دنتشاد و  یعیسو  یهقف  ّطلـست  دندوب و  رظن  بحاص  مه  ناشیا  تفر . ایند  زا  رد 1358  دوب و  دمحا  دیس  نب  میهاربا  دیـس  اهنآ 

همحر ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیش  هسردم  رد  ینالوط  ياهنامز  دندشیم و  رضاح  ناشیا  رـضحم  رد  یملع  ياهماقم  هب  ناگتفای  هر 
هّللا

ص:31  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دندومرفیم سیردت 

: فلؤم دیتاسا  - 4

. دنتشاد ناشیا  میلعت  تیبرت و  هب  يرفاو  تیانع  هک  ق ] م 1334 ه .  ] نیسح دیس  ناشیا ، ياوقت  اب  دنمشناد و  ّدج  . 1
. دندوب لوصا  ملع  رد  ناشیا  داتسا  هک  م 1336 ]  ] ءاطغلا فشاک  لآ  يداه  خیش  لآ  اضر  دمحم  خیش  هماّلع  . 2

. دنتشاد هدهع  رب  حطس  هرود  رد  ار  ناشیا  يداتسا  هک  یفجن  یّلح  نیسح  خیش  هماّلع  . 3
. دندشیم رضاح  ناشیا  هقف  جراخ  سرد  رد  ّفلؤم  هک  ق ] م 1390 ه .  ] میکح نسحم  دیس  هّللا  ۀیآ  ماقمیلاع  عجرم  . 4

. دندشیم رضاح  ناشیا  لوصا  جراخ  سرد  رد  ّفلؤم  هک  ق ] م 1361 ه .  ] یقارع ءایض  اغآ  خیش  . 5
دندشیم و رـضاح  ناشیا  هقف  جراخ  سرد  رد  فلؤم  هک  ق ] م 1365 ه .  ] یفجن یناهفصا  نسحلا  وبا  دیـس  هّللا  ۀیآ  نأشلا  میظع  میعز  . 6

. دناهتشون ار  ناشیا  تاریرقت 
تاریرقت دـندشیم و  رـضاح  ناشیا  لوصا  جراخ  هقف و  جراخ  سرد  رد  ّفلؤم  هک  ق ] م 1355 ه .  ] یفجن ینیئان  نیـسح  دمحم  ازریم  . 7

. دناهدرک تشاد  دای  ار  ناشیا 
. دندرکیم تکرش  ناشیا  لوصا  هقف و  جراخ  سرد  رد  ّفلؤم  هک  ق ] م 1413 ه .  ] یئوخ مساقلا  وبا  دیس  هللا  ۀیآ  . 8

ناشیا ماقم  زا  ّفلؤم  تاقوا  يرایـسب  تشاد و  یمیظع  تلزنم  ّفلؤم  دزن  هک  ق ] م 1352 ه .  ] یغالب داوج  دمحم  خیش  گرزب  دهاجم  . 9
. درکیم تیوقت  ار  اهنآ  نایم  هقالع  هک  دوب  تعیرش  زا  عافد  یملع و  ياههویش  رد  ّفلؤم  ناشیا و  نایم  لماک  هباشت  تفگیم ، نخس 

موحرم ّتیصخش  درکیم و  يرای  یفطصملا » نید  یلا  يدهلا   » نینچمه و  هّیسردملا » ۀلحرلا   » ندرک رـشتنم  رد  ار  یغالب  موحرم  ّفلؤم ،
رد هلأـسم  نیا  دوب . حرطم  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  تیـالو  هلأـسم  هک  يدراوم  رد  اـصوصخم  تشاد  یبـیجع  تمظع  ّفلؤم  يارب  یغـالب 

هک یحرش 
ص:32  ، مرقم لتقم  همجرت 
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باتک رب  هک  یحیحصت  لثم  دناهتشون  یغالب  موحرم  بتک  رب  هک  یحورش  ریاس  رد  نینچمه  دناهتـشون و  یغالب  موحرم  هدیـصق  رب  ّفلؤم 
. دوشیم هظحالم  یبوخ  هب  دناهتشون ، دمحا  دنسم  رب  هک  یتسرهف  ای  هیسردملا ،» ۀلحرلا  »

هفـسلف و ياهـسرد  زا  فلؤم  دوب و  ّفلؤم  ردـقلا  لیلج  ناـهارمه  زا  یکی  هک  ق ] م 1361 ه .  ] یناهفصا نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم  . 10
هرابرد هک  دندروآ  مظن  هب  ار  هّیسدقلا » راونألا   » یناهفـصا نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم  فلؤم ، بیغرت  اب  دندرکیم . هدافتـسا  ناشیا  مالک 

تاحالطصا زا  هتشابنا  باتک  نیا  بناوج  دنتسه و  هفـسلف  داتـسا  رعاش  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدش  هتـشون  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
اب هفـسلف  هک  مـینادیم  اـم  هـک  یلاـح  رد  دـنرادروخرب  یّـصاخ  ینیریـش  زا  دـناهدش و  بـیکرت  راوریجنز  تروـص  هـب  هـک  تـسا  یفـسلف 

یّقلت رعش  ناونع  هب  ار  باتک  نآ  دیابن  سپ  دنکیم ، ینیگنس  نآ  رب  رعش  درادن و  يراگزاس  رعش  اب  نادنچ  دراد  هک  یّصاخ  تاحالطـصا 
ینعی رضاح  باتک  دندرکیم و  تئارق  ار  باتک  زا  یئاهتمسق  دشیم  هداد  بیترت  همئا  يارب  هک  یـسلاجم  رد  امئاد  ّفلؤم  موحرم  درک .

صاصتخا مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  لصف  کی  باتک  نآ  ياههیثرم  رد  هتخادناین و  یگدنـشخرد  زا  ار  باتک  نآ  نیـسحلا » لتقم  »
. تسا هتفای 

موحرم دـندوب و  سفن  یکاپ  تاجرد  نیرتالاب  رد  تفع و  يوقت و  هنومن  هک  م 1389 ]  ] يرهاوج فیرش  خیش  نب  لوسرلا  دبع  خیـش  . 11
موحرم دندوب و  فورعم  یملع  یلاع  تاماقم  داهتجا و  هب  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  لوسرلا  دبع  خیـش  دندوب . ناشیا  نیمزالم  زا  ّفلؤم 

جاح نم  داتـسا  لضاف و  تسود  هّمهم  لئاسم  هقیقد و  ثحابم  رد  ندرک  ثحب  يارب  اصوصخم  دنتـشاد  ناـشیا  اـب  یّـصاخ  طاـبترا  ّفلؤم 
مّرقم موحرم  هک  داد  خساپ  مدرک  لاؤس  وا  زا  نم  هک  راب  کی  دشیم و  رضاح  اهنآ  هثحابم  تاسلج  رد  هک  دوب  یناسک  زا  يرهاوج  ییحی 

ار اهنآ  لوسرلا  دـبع  خیـش  موحرم  دـیمانیم و  رهاوج  باتک  رد  رهاوج  بحاص  ریبک  خیـش  تاهابتـشا  ار  اـهنآ  هک  درکیم  دراو  یتاداریا 
. دوب ههبش  عفار  هک  دندرکیم  فقاو  یتاکن  رب  ار  ناشیا  دندادیم و  خساپ 

ص:33  ، مرقم لتقم  همجرت 

: فّلؤم یملع  ماقم  - 5

یمارگ هدنناوخ  رگا  یلو  دنتـسه ، نم  ردـپ  ناشیا ، هکیلاحرد  میوگب  نخـس  نآ  هرابرد  یتحار  هب  مناوتب  نم  هک  تسین  يزیچ  هلأسم  نیا 
یّطخ و تافیلأت  دنک ، هظحالم  تسا  هدش  جرد  ناشیا  تافیلأت  رد  هک  ار  هچنآ  تسا  یفاک  دـنک  فشک  ار  ّفلؤم  یملع  ماقم  دـهاوخیم 

ناشیا هب  املع  رباکا  هک  یملع  ياههزاجا  تسا  یفاک  دزاسیم . بآ  ریـس  ار  هدـنیوج  زاینیب و  ار  هدـننکثحب  هک  دنتـسه  ياهنوگب  یپاچ 
. دوب هنوگچ  ناـشیا  نورد  رد  اـهنآ  رثا  هک  منادیمن  نم  دـشیمن و  ناـمداش  اـهنآ  هب  زگره  فـّلؤم  یلو  دـنوش ، هظحـالم  دـناهدرک  اـطعا 
هک هّللا  همحر  يدورهاش  یلع  دیـس  تاـسارد  باـتک  تاـمیلعت  نینچمه  دناهتـشون ، هدـش  پاـچ  تاـفیلأت  زا  يرایـسب  رب  هک  ییاههمدـقم 

يربص ناـشیا و  لّـقعت  زا  یگمه  يرفعجلا ،) هقفلا  یف  تارـضاحم   ) ناـشیا رگید  باـتک  نینچمه  تسا و  یئوخ  هللا  ۀـیآ  سرد  تاریرقت 
اهنآ هک  دندرک  کمک  ار  فجن  رد  رـصاعم  نیثّدحم  زا  يرایـسب  ناشیا  هک  منکیم  نامگ  دـنرادیم . رب  هدرپ  اهباتک  ندز  قرو  رد  میظع 

هک دناهدرک  میدقت  باتک  بحاص  هب  ّفلؤم  موحرم  ار  اهباتک  نآ  زا  یلماک  ياهلصف  اسب  هچ  دنهد و  هئارا  ار  يروهـشم  بتک  دناهتـسناوت 
هب : » دناهتـشون ینیما  موحرم  دـنزرف  ینیما  يداه  دـمحم  خیـش  هچنانچ  دـندادیم  ماجنا  ملع  لها  ملع و  هب  تمدـخ  ناونع  هب  ار  اـهنآ  همه 
هانپ نیدصاق و  هبعک  مه  تمکح  هفـسلف و  بدا و  ثیدـح و  رد  هکلب  دـندوب  ناشورخ  ییایرد  لوصا  هقف و  رد  اهنت  هن  مّرقم  دیـس  قیقحت 

وا ياهباتک  زا  باتک  کی  دوب »...  رادروخرب  تحارـص  زا  شرادرک  راتفگ و  همه  تشاد و  رفاو  یملع  عیـسو و  یتراهم  دندوب ، نادنمزاین 
رخف و هب  زگره  یناوت ، نینچ  یناوارف و  ملع  نینچ  اب  فلؤم  موحرم  دـنک ، اـطعإ  وا  تراـهم  هب  تبـسن  نشور  یهاگدـید  هک  تسا  یفاـک 

لئاسم دـندوب و  وخمرن  هک  يدـیدیم  ار  وا  هشیمه  دوب  تلـصخ  نیمه  يارب  درکن ، هلخادـم  وا ، یگدـنز  رد  رورغ  دـشن و  هدـناشک  ّربکت 
. دنریگیم دای  امش  زا  ایوگ  هک  دندرکیم  اقلإ  امش  هب  ياهنوگب  ار  یملع 
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: فّلؤم موحرم  هویش  - 6

هنوگچ ار  ّفلؤم  تافیلأت  اّما  تسا و  تّجح  لیلد و  هماقا  يرگنشور و  ساسا  رب  نیّفلؤم  شور 
ص:34  ، مرقم لتقم  همجرت 

رب هک  ار  ییاههمّدـقم  ای  اههقیلعت  نینچمه  ینکیم و  صّحفت  فلتخم  دراوم  رد  ار  ناشیا  ياهباتک  هک  یماگنه  يوق  ناـمگ  هب  میباـییم ؟
هدـنهد زیمت  هچنآ  و  تسا ، بیکرت  ساـسا  قوذ ، ییاویـش  هک  ینیبیم  یباـییم و  رد  کـش  نودـب  ینک ، یـسررب  دناهتـشون  بـتک  ریاـس 
فلتخم ياهتروص  هب  ار  صوصن  ناشیا  هک  دراد  مزال  نیا  تسا و  دانـسا  اب  قاـبطنا  قیبطت و  صّحفت و  سیردـت و  تسا  ناـشیا  ياـهباتک 

یقاب ربخ  ای  اهنیا  همه  زا  دعب  دنشاب . هدش  ناشیا  تیصخش  ضّرعتم  هتخادرپ و  نایوار  ناگدنیوگ و  دقن  هب  هکیلاحرد  دنشاب  هدرک  تئارق 
یگمه ّتس » لئاسم  یف  خیراتلا  دقن   » یطخ باتک  و  هنیکس » ةدیسلا   » باتک و  یفقثلا » راتخملا  هیزنت   » باتک دنکیم و  طوقـس  ای  دنامیم 

زا تاحفـص  ندرک  رپ  یظفل و  ياهشیارآ  هب  هّجوت  عجـس و  يانبم  رب  ناشیا  رـصع  رد  یگدنـسیون  هویـش  هکیلاـحرد  تساـنبم  نیمه  رب 
. تسین نآ  هب  یفاو  دیدج  یبرع  هک  یتاراشا  زمر و  ینعی  دنک ، نیگنس  ار  ترابع  هک  دوب  ییاهزیچ 

، لیلد نیمه  هب  تسا ، کین  مهف  طابنتـسا و  ساـسا  رب  ناـشیا  بولـسا  تسا و  یلاـخ  اـهنآ  زا  ّفلؤم  بولـسا  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ  اـهنیا 
ریطخ و لئاسم  رد  ار  امش  هک  دینیبیم  تسا و  یناعم  ندیناسر  قیاقح و  رکذ  رد  ییوگناور  رّکفت و  ندوب  لیصا  يانبم  رب  ناشیا  تافیلأت 

ّفلؤم موحرم  تسا و  يروما  نینچ  هب  ّصاخ  هجوت  اب  مالّسلا » هیلع  نیـسحلا  لتقم   » باتک نیا  دناسریم و  رطاخ  تیاضر  هب  نیرفآ  اغوغ 
: دندومرفیم صّحفت  سیردت و  ثحب و  نیح  رد  اررکم 

. تسا ینینچ  هلأسم  هک  مینکیم  هدافتسا  ام  یهقف  ثیح  زا  نیاربانب 

: تافیلأت نیلوا  - 7

ار یثیداحا  رابخا و  یباتک ، ره  هعلاطم  نیح  رد  هک  دادیم  قوس  تمـس  نیا  هب  ار  ناشیا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  فلؤم  ّتبحم  تّدـش 
هلاسر نیا  دـندرکیم . يروآعمج  ياهلاسر  رد  ار  تاقّرفتم  نیا  دـندرکیم و  نیچلگ  درکیم ، هراشا  اهنآ  ناـفلاخم  اـی  همئا  نوئـش  هب  هک 
عفتنم نآ  زا  هک  یناـسک  هب  ار  نآ  تاـقوا  يرایـسب  دوـب و  ثحب » هّیلوا  هّداـم   » قـیقحت لـها  حالطـصا  هب  هک  دوـب  لـماک  ریغ  هلاـسر  کـی 

. دندادیم دندشیم 
رد ار  ياهّیئاب  هدیصق  یتبس  نسح  خیش  موحرم  رعاش  بیطخ  هک  دندش  هاگآ  هکنآ  زا  سپ 

ص:35  ، مرقم لتقم  همجرت 
حرـش ار  نآ  دناهتـشاذگ . داـعملا » مویل  دازلا  عفنا   » اـی ّبیطلا » ملکلا   » ار نآ  ماـن  هک  دـناهدروآ  رد  مظن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیموـصعم  لاوـحا 

نیا رخآ  رد  دناهتـشون . نآ  زا  دعب  ار  دیهـشلا » دیز   » باتک متـشون و  نم  هک  تسا  يزیچ  نیلّوا  نیا  دناهدروآ : حرـش  يادتبا  رد  دندرک و 
زا يرادقم  هکنیا  مغریلع  ناشیا  دشیم ». عنام  ناوارف  تالاغتشا  اما  مسیونب ، ارصتخم  ار  نآ  متـساوخیم  : » تسا هدمآ  لیذ  ترابع  حرش 

ششوک کی  رب  ینتبم  حرش  نیا  نوچ  دندروآیمن ، باسح  هب  دوخ  تافیلأت  رامـش  رد  ار  نآ  اما  دندرک  حرـش  نیا  فرـص  ار  دوخ  تقو 
هفاضا نآ ، هب  یفقث  راتخم  نتسناد  كاپ  هّزنم و  رد  مه  ياهلاسر  هک  تسا  دیهشلا » دیز   » ناشیا باتک  نیلوا  دوبن . ناشیا  بناج  زا  یـساسا 

. تسا مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  لاوحا  رکذ  رد  باتک  نیا  دناهدرک و 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  بالقنا  هب  رادهشیر  تبحم  يوق  لامتحا  هب  اّما  تسا ، هدشن  رکذ  نآ  فیلأت  ياههزیگنا  باتک  نیا  راتفگـشیپ  رد 
تهابـش هک  ارچ  دنـسیونب ، یبلاطم  يوما  ماّکح  تکـاله  داجّـسلا و  یلع  نب  دـیز  تـالاح  رد  هک  تسا  هدـناشک  تمـس  نیا  هب  ار  ناـشیا 

ریخست ياهملق  ار  اهنآ  هک  تسا  یئایاضق  رب  لمتشم  باتک  نیا  دراد و  دوجو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  بالقنا و  نیا  نیب  يرایـسب 
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هتـشون ینامز  رد  باتک  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ، مهم  نادنچ  بلطم  نیا  هتبلا  دناهداد . هولج  هنوراو  ياهنوگ  هب  نایوما  تمدخ  رد  هدـش 
هولج کچوک  ار  وا  لضف  ماقم و  وا و  لاغتـشا ، نیا  دـشیم و  هدرمـش  بیع  لوصا  هقف و  ریغ  هب  لاغتـشا  دنمـشناد  ملاع و  يارب  هک  هدـش 
اهنآ رد  قیقحت  قیلعت و  عبط و  هتـشذگ و  نورق  ياهباتک  رد  ندرک  ثحب  زا  ار  ءاملع  تسکـش و  ار  نینهآ  ياهلفق  ّفلؤم  موحرم  دادیم .
هزوح يارب  دـنرادن ، لوصا  هقف و  اب  یطابترا  هک  دـنک  قیوشت  يروما  رد  ندرک  ثحب  هب  ار  ءاـملع  دوبن  لـیام  هّیملع  هزوح  تشادیمزاـب .

سیفن باتک  راشتنا  هب  مادقا  اصخـش  گرزب  اغآ  موحرم  نآ  زا  سپ  دوش و  هئارا  ینیما  نیـسحلا  دـبع  خیـش  موحرم  باتک  هک  دوب  بیجع 
ساّبع خیـش  جاح  موحرم  نآ  زا  سپ  دننک و  پاچ  ار  نآ  لّوا  تادلجم  مه  فجن  ياههناخپاچ  دنیامن و  ۀعیـشلا » فیناصت  یلا  ۀـعیرذلا  »

همّدـقم دریگ و  رارق  قیقحت  دروم  لیواتلا ) قئاقح   ) یـضر دیـس  باتک  نآ  زا  سپ  دـننک و  پاچ  ار  باقلألا » ینکلا و   » سیفن باتک  یمق 
خیش گرزب  رعاش  ملاع و  طسوت  مه  یسیفن 

ص:36  ، مرقم لتقم  همجرت 
سنا سرد  نتـشون و  ياههویـش  زا  هویـش  نیا  اب  ملع  لضف و  لها  هک  دـبای  نایرج  هویـش  نیا  و  دوش ...  هتـشون  نآ  رب  یّلح  نیـسحلا  دـبع 

، دـنامب یقاـب  فـلؤم  تاـفیلأت  رب  یـشومارف  راـبغ  هک  درادـن  ناـکما  یتّیعـضو  نینچ  رد  دـنروآ . رد  ریرحت  هتـشر  هـب  یتاـفیلأت  دـنریگب و 
. دنوش رایسب  ناگدننک  هدافتسا  دنروآ و  ور  تافیلأت  نیا  هب  لماک ، تیاضر  اب  ناگدنناوخ  تاراشتنا و  نابحاص  اههناخپاچ و 

«: نیسحلا لتقم   » باتک - 8

: تسا هدومرف  رعاش 
زین ار  هدنیآ  ياهتبیصم  درپس و  یشومارف  هب  ار  ام  هتشذگ  ياهتبیصم  امش  تبیصم  ۀیتآلا  ایازرلا  تنّوه  تفلسیتلا و  انایازر  مکتّیزر  تسنا 

. درک ناسآ  ام  رب 
. دـش لزاـن  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  لآ  رب  هـک  گرزب  یهودـنا  مـیظع و  ياهعجاـف  تسـالبرک ، تبیـصم  تبیـصم ، نـیا  زا  روـظنم 
ار اهلد  حورجم و  ار  بلق  دـش  دراو  ماش  هب  اجنآ  زا  قارع و  هب  هنیدـم  زا  ناشتکرح  ریـسم  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هک  ییاهیراتفرگ 

هدنز تهج  رد  ار  يراک  ره  دـننکن و  شومارف  ار  اهتبیـصم  نیا  هکنیا  هب  دـناهدرک  قیوشت  ار  نایعیـش  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دـنکیم . نینوخ 
لیلد نیمه  هب  دنک ) هدنز  ار  ام  رما  هک  یـسک  رب  دنک  تمحر  ادخ  ار ، ام  رما  دـیرادب  هدـنز  . ) دـنهد ماجنا  اهنآ  هرطاخ  دای و  نتـشاد  هاگن 

فطاوع و كرحم  هک  نیگهودنا  يروما  دناهدش . هّمئا  اب  اوآمه  هدش و  دراو  اهنآ  رد  هثداح  نیا  تیاور  هک  هدیـسر  ام  تسدب  ییاهلـصف 
هک دنکیم  نالوج  نهذ  رد  ینیمغ  ياههرطاخ  دزوسیم و  تبیصم  نیا  رد  نایعیش  بلق  دنتـسه . اههرطاخ  ياههنیفد  اهـسفن و  هدنزیگنارب 

بکترم ار  یتشز  لاعفا  نینچ  هک  یناسک  مامت  هب  تبسن  دوشیم  مشخ  زا  زیربل  اهلد  اهنآ  ندینش  اب  دنتسه و  فوخم  ياهتروص  زا  هتشابنا 
. دناهدش

هدش دراو  ییاهزیچ  البرک  هعجاف  رد  دناهتشون . هدیسر  اهنآ  شوگ  هب  هچ  ره  دناهدرک و  تبث  دناهدینش  ار  هچ  ره  نیخّروم  رگید  فرط  زا 
مالّسلا مهیلع  هّمئا  تایاور  اب  دراد ، ابا  اهنآ  زا  قوذ  هک 

ص:37  ، مرقم لتقم  همجرت 
میاهدرک هفاضا  البرک  زا  دعب  البرک و  عیاقو  هب  اهزیچ  يرایـسب  هک  تسام  بناج  زا  نیا  دنکیمن . قیبطت  مه  تقیقح  اب  تسین و  گنهامه 

قیاقح ندرک  یفخم  نداد و  هولج  نوگژاو  فیرحت و  يوس  هب  ادـمع  ناشیا  ياهملق  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  بناـج  زا  اـّما  ... 
. تسا هتفر  هناشن 

، یفخم روما  نیا  يور  زا  هدرپ  دـیاب  یلو  تسا ، یقاـب  مه  تماـیق  اـت  تسا و  هدرک  يرپـس  ار  اـهنامز  اهرـصع و  هعجاـف  نیا  لاونم  نیدـب 
گنهامه مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تضهن  ساسا  اب  هک  ار  هچ  ره  دیاب  دیایب . تسد  هب  تایاور  زا  اهنآ  حیحـص  ربخ  دیاب  دوش و  هتـشادرب 
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اهتعدب هدـناریم و  ار  اهّتنـس  هک  تسا  یناسک  ندرک  عمق  علق و  زیرنوخ و  ناداّلج  ندرب  نیب  زا  رب  ینتبم  هک  یـساسا  ددرگ ، ناریو  تسین 
. دناهدرک هدنز  ار 

هرمز رد  اّما  دوشیم ، رهاظ  بلق  ّتقر  اب  البرک  نادـیم  رد  هک  میریگب  ملـسم » نب  دـیمح   » زا ار  تیاور  ام  هک  تسین  بیجع  امـش  يارب  ایآ 
ار البرک  تیاور  ام  هک  تسیلاح  رد  نیا  دنکیم ؟ یهارمه  ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هار  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبارـس  هک  تسیناسک 
رد وا  تسیک ؟ یناهفـصا  جرفلا  وبا  مینکیمن ؟ ذـخا  تسا  هدـش  دراو  اهنآ  رب  ایالب  هک  یناسک  زا  هثداح و  لها  زا  ار  اهنآ  مینکیم و  اـهر 

مهیلع تیب  لها  نمشد  هک  نویوما  نویریبز و  رب  دوخ ، رابخا  رد  هک  تسا  یـسک  بسن و  رد  مه  البرک و  هعقاو  رد  مه  تسا  نیّیوما  هرمز 
لها هکیلاحرد  دننکیم  لقن  اهنآ  ریغ  دهاجم و  يدّسلا و  زا  ار  تایاور  شفورعم  باتک  رد  يربط  تسا ! هدرکیم  دامتعا  دندوب  مالّـسلا 

فیلأـت رد  فـّلؤم  موـحرم  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ  اـهنیا  تسا . هدـمآ  وا  فرط  زا  ـالبرک  راـبخا  یلو  تسیک ؟ يدّـسلا »  » هک دـننادیم  ملع 
. دناهداد رارق  ضارتعا  دروم  ار  همه  مالّسلا » هیلع  نیسحلا  لتقم   » ناشباتک

ياهنامز هک  یلاح  رد  دـنکیم  لاطبا  ار  اهنآ  صّحفت ، قیبطت و  اـب  دـنکیم و  هراـشا  ساـسایب  تـالوقم  زا  يرایـسب  هب  لـتقم  باـتک  نیا 
یهقف ياهثحب  يرس  کی  هدنرادربرد  دوخ  ياهیقرواپ  رد  باتک  نیا  نینچمه  دنوشیم . لقن  ناهد  هب  ناهد  بلاطم  نیا  هک  تسا  ینالوط 

رد فلؤم  هک  يرداـصم  زا  هدـنناوخ  دـنکیم و  هئارا  ناـیوار  ناـبز  رب  جـیار  ظاـفلا  هب  عجار  يدّدـعتم  تاـقیقحت  تسا و  یبدا  يوغل و  و 
ضیفتسم هدرک  هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  ثحابم  تاقیقحت و 

ص:38  ، مرقم لتقم  همجرت 
رگیدکی اب  تایّمـسم  یماسا و  تاقوا  یهاگ  هک  دنراد  دوجو  هچب  درم و  نز و  زا  معا  يددعتم  ياهتیـصخش  البرک  تیاور  رد  دوشیم .

ایآ و  تسا ؟ شیرق  يوناب  يربک  بنیز  نامه  موثلک  ّما  زا  روظنم  هک  ینادیم  ایآ  دـناهدز . راـنک  ار  اـههدرپ  همه  ّفلؤم  دـنوشیم ، هبتـشم 
هـشیر زا  ددرگیم  تیاور  ناشیا  زا  هک  يرعـش  نیا  و  دـناهدوبن ، تایح  دـیق  رد  البرک  هثداح  عوقو  ناـمز  رد  نینبلا  ّما  هک  يربیم  ناـمگ 

: تسین حیحص 
. دیزادنایم ماهدنّرغ  ناریش  دای  هب  ارم  اریز  دیناوخن ، نینبلا  ّما  ارم  نیرعلا  ثویلب  ینیرّکذتنینبلا  ّمأ  کی  و  ینوعدت ، ال 

تیاور نیا  أشنم  مینکیم و  فیـصوت  نازیر  یکـشا  اب  بلقلا  قیقر  ار  وا  مینکیم ، لقن  ناورم  زا  حیحـص  وحن  هب  ار  تیاور  ام  هکیلاحرد 
! مینادیمن ار 

موحرم دایز ؟ نب  هللا  دیبع  نینچمه  و  جازم ؟ ثیح  زا  مه  بسن و  ثیح  زا  مه  رمش ،)  ) مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زا  دیراد  تخانش  هچ 
هک دننکیم ...  طابنتسا  هّیعرـش  ماکحا  يرـس  کی  اههبطخ ، نمـض  رد  ناشیاهراتفگ  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  هللا  دبع  یبا  راتفر  زا  فلؤم 

، متسین اهنآ  ندرک  هئارا  ددص  رد  نآلا  نم  هک  ینیبیم  يرگید  ياهزیچ  نینچمه  یباییم و  مالّـسلا » هیلع  نیـسحلا  لتقم   » رد ار  اهنآ  همه 
. تفای یهاوخ  فارشا  باتک  نومضم  رب  دش و  یهاوخ  فقاو  اهنآ  رب  تدوخ  اّما 

: فلؤم راثآ  - 9

: هدش پاچ  فلا -
. دیهشلا دیز  . 1

. یفقثلا دیبع  نب  راتخملا  . 2
. مالّسلا اهیلع  ۀنیکس  ةدیسلا  . 3
. مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  . 4

. مالّسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀقیدصلا  . 5

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


. مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  . 6
. مالّسلا هیلع  اضرلا  مامالا  . 7

. مالّسلا هیلع  داوجلا  مامالا  . 8
. مالّسلا هیلع  سابعلا  مشاه - ینب  رمق  . 9

. مالّسلا هیلع  ربکالا  ّیلع  . 10
. مالّسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  دیهشلا  . 11

. ۀثلاثلا ةداهشلا  یف  نامیالا  ّرس  . 12
. نیسحلا دنع  نیعبرالا  موی  . 13

ص:39  ، مرقم لتقم  همجرت 
. يرفعجلا هقفلا  یف  تارضاحملا  . 14

: اهراتفگشیپ اههمدقم و  ب -
. يربط ریرج  نبا  ۀمامالا  لئالد  . 15

. دیفم خیش  یلامالا / . 16
. یضر دیس  صئاصخلا / . 17

. سوواط نب  دمحا  دیس  محالملا / . 18
. سوواط نب  میرکلا  دبع  دیس  ّيرغلا / ۀحرف  . 19

. يدوعسم ۀیصولا / تابثا  . 20
. یلمآ ینیسح  يدیبع  ردیح  دیس  لوکشک / . 21
. یلما يربط  نیدلا  دامع  یفطصملا / ةراشب  . 22

. دیفم خیش  لمجلا / . 23
: یطخ راثآ  ج -

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ربکالا - ذقنملا  . 1
. مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  . 2

. مالسالا یف  اروشاع  . 3
. مالسالا یف  دایعألا  . 4
. نیموصعملا يرکذ  . 5

. هلیقعلا بنیز  . 6
. رامتلا مثیم  . 7

. يرافغلا رذ  وبا  . 8
. رسای نب  رامع  . 9

. یمالسالا هقفلا  یف  تاومالا  لقن  . 10
. ّتس لئاسم  یف  خیراتلا  دقن  . 11

. ۀیحللا قلح  . 12
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. خیراتلا هقفلا و  یف  تاسارد  . 13
. لوسرلا بئابر  . 14

. باقلالا ینکلا و  . 15
. ۀیافکلا یلع  ۀیشاح  . 16

. بساکملا یلع  هیشاح  . 17
. راثآلا رداون  . 18
. ریدغلا موی  . 19

ص:40  ، مرقم لتقم  همجرت 

: مالّسلا هیلع  تیب  لها  هب  تبسن  فلؤم  تّبحم  - 10

يزیچ ناـسنا  يارب  گرم  ماـگنه  دـنک و  یگدـنز  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  اـب  هک  تسین  نیا  زا  رتـگرزب  ياهتخودـنا  یمدآ  يارب 
برقم اهنآ و  یهارمه  مه  ناسنا  يورخأ  شاداپ  دوش و  وا  لماش  اهنآ  تعافش  هکنیا  تسین و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  زا  رتسیفن 

یکی تسا ، فلتخم  اهنآ  دزن  تفـص  نیا  هب  هّجوت  هجرد  یلو  دـنوشیم ، دـّلوتم  اهنآ  تیالو  تبحم و  اب  مدرم  همه  دـشاب . اهنآ  دزن  ندوب 
یـضار یکی  نآ  دنک ، اپرب  یـسلجم  اهنآ  يارب  هکنیا  زج  دوشیمن  یـضار  يرگید  دوش و  رـضاح  اهنآ  سلاجم  رد  هکنیا  هب  تسا  یـضار 

رد اسب  هچ  دزاس و  هدامآ  ترایز  يارب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  رد  شطاشن  يرگید  دوش و  لئان  هفّرشم  دهاشم  رد  اهنآ  ترایز  هب  هک  تسا 
لها سلاجم  هک  دوب  ياهناخ  رد  ناـشیا  تیبرت  دـّلوت و  دوب ...  دـنمهرهب  اـهنیا  همه  زا  فلؤم  موحرم  دوش . لّـمحتم  مه  یجراـخم  هار  نیا 
تیب لـها  بئاـصم  رکذ  هـب  دـننکیم و  عاـمتجا  نیـسح ) دیـس   ) شّدـج دزن  مدرم  هـک  دـیدیم  دوـب ، ناوارف  نآ  رد  مالـّـسلا  مـهیلع  تـیب 

تدایز بلط  مهزاب  هدـش و  تیالو  زا  زیربل  شـسفن  هک  دـیدیم  دـننکیم ، هئارا  ار  دوخ  یبدا  تـالوصحم  تاـقوا  یهاـگ  دـنزادرپیم و 
ياهمچرپ هک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیعبات  يارب  یتح  دندوب  سلاجم  يراد  اپرب  يارب  تصرف  ندروآ  تسدب  ددـص  رد  ناشیا  درکیم .

نیرباص هرمز  رد  هک  یلاح  رد  دندوب  هدیـشون  هعرج  هعرج  ار  تبیـصم  ياهماج  هتـشذگ و  رد  تبرغ  راید  رد  ای  دندوب  هدرک  دنلب  ار  نید 
ياهتبـسانم رد  هّرـس  سدق  ءارعـش  هک  دراد  دوجو  ییاههدیـصق  راثآلا » رداون   » یطخ باتک  رد  دنناوارف و  اعقاو  رما  نیا  رب  دـهاوش  دـندوب .

. دناهدورس مالّسلا  مهیلع  همئا  فلتخم 
دندرکیم و نایب  ار  ناشیا  یگدنز  شور  هار و  دـندرکیم و  رـشتنم  ار  همئا  ءارآ  هکلب  دوبن ، سلجم  هماقا  فرـص  فلؤم  دزن  ءایحا  هقیرط 

ثحابم نیا  دشیم و  رپ  اهنآ  زا  هناخ  هک  مدیدیم  دندادیم . همادا  دـندشیم ، عمج  نآ  رد  هبـسک  هک  ییاههسلج  قیرط  زا  اموادـم  ار  نیا 
دنوادـخ زا  دناهتـشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  هک  تسا  یتاـفیلأت  نیمه  شدـهاش  ناـشملق ، اـّما  دـشیم . لاـبند  ناـضمر ، هاـم  ره  بش و  ره 

. دیامرف اطع  ام  هب  ار  اهنآ  راشتنا  قیفوت  هک  میهاوخیم 
هک تسا  مالّسلا » هیلع  نسحلا  مامإلا   » و هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ربکالا  ذقنملا   » ناشیا یطخ  راثآ  نیرتمهم 

ص:41  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دنتفگیم نخس  تاقوا  يرایسب  مه  ّتس » لئاسم  یف  خیراتلا  دقن   » باتک زا  تسا و  هتفرگ  تقو  لاس  یس  زا  شیب  اهنآ  فیلأت 

: فّلؤم موحرم  رعش  - 11

تیب لها  هب  عجار  هک  ینامز  اصوصخم  دنتـشاد  تسود  ار  رعـش  اّما  دنتـشادن ، مه  تسراـمم  دندورـسیمن و  وکین  ار  رعـش  ّفلؤم  موحرم 
زا يدای  هکنیا  ات  دندرکیم  سابتقا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارعش  رعش  زا  ناشتافیلأت  رد  تاقوا  يرایسب  دشاب و  هدش  هدورس  مالّسلا  مهیلع 
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رادـقم زج  درادـن  دوجو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عجار  ینادـنچ  رعـش  ناشدوخ  زا  اّما  دـشاب ...  هدـش  زین  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  ءارعش 
يو مالّـسلا  هیلع  نیرهاط  لآ  ربماـیپ و  هب  عجار  هک  ياهعطق  نینچمه  دناهدورـس و  مالّـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلا  اـبا  دروم  رد  هک  یکدـنا 

. دناهدورس

ناشیا یناگدنز  نایاپ 

تریـس دندرک ، لّمحت  ار  یگمه  دندیـشچ و  ناوارف  ياهیتخـس  راگزور  زا  رایـسب و  تواسق  یناگدنز ، زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ّفلؤم  موحرم 
رد روضح  هب  ناشیا  قشع  تسین . ناشیا  نأش  رد  هک  دـنوش  کیدزن  ییاهزیچ  هب  هکنیا  زا  دنتـشاد  راع  هداد و  رارق  عبط  تعاـنم  رب  ار  دوخ 

یناهفـصا نسحلا  وبأ  هللا  ۀیآ  موحرم  دندوب . یـضار  ّلقا  دح  هب  تاّیدام  رد  دوب . ناشیا  یگـشیمه  راک  فاکتعا  دوب و  سیردـت  سورد و 
هلیـسو نیدـب  هک  دوب  حـضاو  دـنوش و  لیکو  ناـشیا  فرط  زا  قارع  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  رد  ّفلؤم  موحرم  هک  دـندوب  بغار  رایـسب 

یهلا ياضر  هب  یـضار  درکیمن . عابـشا  ار  ناشیا  رما  نیا  دندادیمن و  تیاضر  داهنـشیپ  نیا  هب  ناشیا  اّما  دشیم ، نیمأت  ناشیا  یناگدـنز 
رد دـننک و  رپ  ملع  زا  ار  دوخ  سفن  هک  دوب  نیا  ناشیا  يارب  ّمهم  دـندوب . عناق  دوب ، هدـش  اـّیهم  ناـشیا  رب  هک  ياهزادـنا  ناـمه  هب  دـندوب و 

تـسد یعیفر  هاگیاج  هب  لضف  لها  نایم  رد  هکنیا  ات  دـننک  باریـس  قیقد  ياههتخودـنا  زا  ار  دوخ  راکتـشپ ، ّتیدـج و  اب  مولع ، ياهجنگ 
 .... دنبای

هنوگنیا ار  اهنآ  ندرک  در  ّتلع  دنتفگیم و  نخـس  دوب  هدش  ناشیا  هب  عجارم ، فرط  زا  هک  اهداهنـشیپ  نیا  لاثما  زا  تاقوا  يرایـسب  ناشیا 
رد یمدآ  سفن  يارب  رگا  : » هک دندرکیم  نایب 

ص:42  ، مرقم لتقم  همجرت 
نیا درب »...  ورف  يرگید  ياهزیچ  رد  ار  ناـسنا  اـسب  هچ  درادیمنرب و  تسد  اهیـسوهلاوب  زا  سفن  دوش ، مهارف  شیاـسآ  روفو و  یگدـنز 

رایـسب ناـشیا  ینوئـش  نینچ  رد  دـننک و  در  ار  اهداهنـشیپ  نیا  هک  دوب  ببـس  دنتـشادیمن ، رب  هدرپ  اـهنآ  زا  هک  يرگید  ياـهزیچ  اـهتّلع و 
ناشدق دندرکیم  یعس  دندوب  هدش  رامیب  هک  رمع  رخاوا  رد  دندوب ، طسوتم  يّدق  ياراد  مادنارغال و  یمسج  ظاحل  زا  دندوب . رادنتشیوخ 

مالّـسلا و مهیلع  همئا  دّدـعتم  ياهتبـسانم  رد  ار  سلجم  نوئـش  هکنیا  زا  دـندوب  دونـشخ  رایـسب  دـنراد و  هـگن  ـالاب  ار  ناشرـس  فاـص و  ار 
هب ایالب  عفر  يارب  تاقوا  يرایسب  دنتشاد ، دنوادخ  دزن  نانآ  تاماقم  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  هب  هک  ینامیا  رطاخ  هب  دننک . ظفح  ناشباحـصا 
زا هک  دندرکن  رما  يرفعج  مشاه  ابا  هب  مالّسلا  هیلع  يداهلا  نسحلا  وبا  ماما  رگم  دننکن ؟ نینچ  ارچ  دندشیم و  لّسوتم  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

يوق نادنچ  باصعا  فلؤم  موحرم  دنک ؟ اعد  ناشیارب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  دـقرم  دزن  دورب و  البرک  ترایز  هب  هک  دـهاوخب  يدرف 
ات دـنکیم  فیعـض  ار  مکحم  نوتـس  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تخاسیم ، لعفنم  دادیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناشیا  یقاـّفتا  ره  دنتـشادن ،
نآ نیشناج  يرگید  يرامیب  هکنیا  زج  دشیمن  ادج  ناشیا  زا  کیچیه  هک  ییاهیرامیب  دنتشاد ، يدّدعتم  ياهیرامیب  هک  ناشیا  هب  دسر  هچ 

. دننک فرطرب  ار  تالکـشم  اهیتخـس و  هک  دنتـساوخیم  ناشیا  زا  دـندشیم و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  لّسوتم  لاوحا ، نیا  همه  اب  دـشیم .
هک دوـب  یفاـک  ناـشیا  ياـهیرامیب  زا  یکی  هک  ارچ  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  تمرح  ناـشرمع  همادتـسا  ببـس  هک  دـندوب  دـقتعم  تـخس 
وا رب  دنوادخ  ناوضر  دمآ . رس  هب  ناشرمع  مرحم 1391  رد 17  هکنیا  ات  دندرک  یگدنز  ناشیا  شور  نیدب  دـناسرب . نایاپ  هب  ار  ناشرمع 

! داب
ص:43  ، مرقم لتقم  همجرت 

« َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اوُقَْحلَی َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  »

«. َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب 
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َو ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاوـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  »
«. ِنآْرُْقلا َو  ِلیِْجنِْإلا 

«. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  »
اب دنوادخ  نیقی  هب  مینکیم  تیادـه  نتـشیوخ  ياههار  هب  دـننکیم  شالت  هدـهاجم و  ادـخ  هار  رد  هک  ار  نانآ   » میرک نآرق  تایآ  همجرت 

«. دشابیم ناراکوکین 
«. دنتسه مّعنتم  ناشراگدرورپ ، شیپ  رد  هک  دنتسه  یناگدنز  هکلب  دنشابیم  ناگدرم  دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  ربم  نامگ  »

نانآ رس  تشپ  زا  هک  يدارفا  هب  دنیامنیم  تراشب  راهظا  تسا و  هدرک  اطع  نانآ  هب  شیوخ ، لضف  زا  دنوادخ  هک  نآ  زا  دنتـسه  نامداش  »
.« دندرگیمن كانهودنا  زگره  تسین و  نانآ  رب  یکاب  فوخ و  عون ، چیه  هک  دناهدشن  قح  ال 

سپ دنیامنیم  رازراک  ادخ  هار  رد  نانآ  داد  دـهاوخ  تشهب  نآ  لباقم  رد  هک  تسا  هدناتـسزاب  ار  ناشلاوما  حاورا و  نانمؤم ، زا  دـنوادخ  »
«. تسا هدش  هداد  نانآ  هب  نآرق  لیجنا و  تاروت ، رد  هک  ياهدعو  ساسا  رب  دنوشیم  هتشک  ای  دنشکیم 

نامه نیا  دیاهداد و  ماجنا  دنوادخ  اب  هک  ياهلماعم  نآ  رب  داب  تراشب  سپ  دشاب  هدوب  شیوخ  دهع  هب  رتهدننکافو  دـنوادخ  زا  هک  تسیک  »
«. تسا هدیدرگ  ناشبیصن  هک  تسا  یگرزب  تداعس 

ص:44  ، مرقم لتقم  همجرت 

ءالبرک ثیدح 

هراشا

: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق 
«. 1 « » ادبا دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  ةرارح  نیسحلل  ّنا  »

: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
«. دوشیمن درس  زگره  هک  تسا  یترارح  نینمؤم  ياهلد  رد  نیسح  يارب  انامه  »

ۀیواعم زا  سپ  دیزی 

رـسب ناروح »  » مان هب  ياهقطنم  رد  دـیزی  شرـسپ  دیـسر ، تکـاله  هب  قشمد  رد  هیواـعم  يرجه  تصـش  لاـس  بجر  همین  رد  هک  یماـگنه 
روای و برع و  ژد  هیواعم  تفگ : نینچ  دنوادخ  ءانث  دمح و  زا  دـعب  تفر و  ربنم  رب  تشادرب و  ار  هیواعم  نفک  سیق  نب  كاّحـض  دربیم .
، دوشگ وا  تسد  هب  ار  اهنیمزرـس  داد و  رارق  دوخ  ناگدنب  رب  ّطلـسم  ار  وا  درک و  عطق  ار  هنتف  وا  هطـساوب  دـنوادخ  دوب ، برع  یمرگ  تشپ 

راذـگاو شلمع  هب  ار  وا  هتـشاذگ  شربـق  رد  مـیهدیم و  رارق  شنفک  رد  ار  وا  اـم  دنتـسه ، وا  ياـهنفک  اـهنیا  درم و  وا  هـک  دیـشاب  هاـگآ 
. دوش رضاح  سپ  دشاب  دهاش  دهاوخیم  هک  امش  زا  سک  ره  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخ  وا  خزرب  ربق  نیا  سپ  مینکیم 

اب ار  دیرب  درک و  نفد  ریغصلا » باب   » ناتسربق رد  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  كاّحض  سپس 
______________________________

ص 217. لئاسولا ج 2 ، كردتسم  (- 1)
ص:45  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1  » دریگب تعیب  مدرم  زا  ادّدجم  هکنیا  ات  دباتشب  قشمد  هب  اعیرس  هک  دهاوخب  وا  زا  دیوگ و  تیلست  ار  وا  هک  داتـسرف  دیزی  يوس  هب  ياهمان 
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«2 : » تشون شاهمان  نییاپ  رد  و 
درک یهاوخ  هچ  وا  زا  دعب  هک  رگنب  سپ  يدش  هفیلخ  وت  ودوب  وا  نأش  رد  هک  هنوگنآ  تشذگ  رد  نایفس  یبا  رسپ 

هک یماگنه  مینکیم  هلان  هک  یماگنه  یتسه  ام  دیما  وت  سپ  دـشاب ، مکحتـسم  هکنک  باختنا  ار  یهار  نآ  وت  میاهداتـسیا و  هارب  مشچ  ام 
«3  » دورس نومضم  نیدب  يرعش  دناوخ  ار  همان  دیزی 

دنکیم عزف  ساسحا  وا  همان  زا  بلق  سپدوب  روآبارطضا  هک  دروآ  ياهمان  دیرب 
دوب دنمدرد  نیگنس و  هک  یلاح  رد  دنارذگ  ار  بش  هفیلخ  تفگ : ؟ يراد هتشون  رد  هچ  وت  رب  ياو  متفگ :

تسا هدش  هدنک  نآ  مکحم  ناکرا  زا  یکی  ایوگدیزرل  دهاوخ  يدوزب  ای  دمآ  رد  هزرل  هب  نیمز 
ددنویپ عوقو  هب  سفن  نیا  تاردقم  هک  دوریمدسرتیم  نونکا  هدوب  تباث  هشیمه  شسفن  هک  یسک 

زور هس  درک و  تکرح  قشمد  يوسب  دیزی  دنکشیم  دوشیم و  ناریو  ملد ، یگنس  يادص  زادشاب  هتسب  رصق  رد  موش و  دراو  هک  یماگنه 
، دیـسر اهنآ  هب  دـیزی  هک  یماگنه  دـندش . جراـخ  وا  زا  لابقتـسا  يارب  یتعاـمج  اـب  كاّحـض  و  « 4  » دیـسر قـشمد  هب  هیواـعم  نفد  زا  سپ 

وا ادتبا  كاّحض 
______________________________

ص 143. ریثک ج 8 ، نبا  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  (- 1)
ص 178. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 2)

. یساس يد  پاچ  ص 34  یناغالا ج 16 ، (- 3)
هک یماگنه  هیواعم  هک : تسا  هدمآ  یعفاش  زا  هیواعم  لقن  هب  ۀـباصإلا  شماه  یلع  باعیتسالا  رد  ص 178 و  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 4)

لّوا و تسا ، هدرک  رکذ  ار  نآ  تیب  راهچ  هک  دورـس  يراعـشا  دیزی  سپ  داد ، ربخ  وا  هب  ار  دوخ  لاح  تشون و  ياهمان  دـیزی  هب  دـش  رامیب 
. دناهدشن رکذ  اهنآ  ياتود  تساهنآ و  زا  تایبا  نیا  مّوس 

ص:46  ، مرقم لتقم  همجرت 
زا ياهدنب  هیواعم  مدرم ! يا  : » تفگ نینچ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دش و  رهـش  لخاد  سپـس  دناوخ ، زامن  ربق  رانک  درب و  شردـپ  ربق  رـس  رب  ار 

دوخ ناینیـشیپ  زا  رتنییاپ  ناگدنیآ و  زا  رتهب  وا  درب . الاب  دوخ  يوس  هب  دعب  دوب و  هدینادرگ  مّعنتم  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  دنوادخ  ناگدـنب 
تمحر هطـساوب  درذـگب  وا  زا  رگا  هک  تسوا  هب  رتاـناد  دـنوادخ  هک  یتسردـب  سپ  منکیمن  هیکزت  لـج  زع و  يادـخ  دزن  ار  وا  نم  دوـب ،

منکیمن تنواعم  ياهتساوخ ، چیه  رب  متفرگ ، هدهع  رب  ار  رما  تیالو  نم  يو  زا  سپ  تسوا . هانگ  هطـساوب  دنک  باقع  ار  وا  رگا  تسوا و 
داتـسرفیم و ایرد  هب  گنج  يارب  ار  امـش  هیواعم  دش . دهاوخ  نامه  دهاوخب  يزیچ  دنوادخ  هک  یماگنه  مرذگیمن و  یهاتوک  چیه  زا  و 

مور نیمزرـس  هب  ار  يدـحا  نم  تشادیم و  لیـسگ  مور  نیمزرـس  هب  ار  امـش  وا  متـسرفیمن و  اـیرد  هب  ار  نیملـسم  زا  رفن  کـی  یّتـح  نم 
«1 «. » مشخبیم ناتدوخ  هب  ار  نآ  همه  نم  تفرگیم و  مّوس  کی  نازیم  هب  امش  زا  ار  تایلام  وا  متسرفیمن ،

ار وت  دنوادخ  تفگ : دش و  لخاد  يو  رب  یلولـس  ماّمه  نب  هّللا  دبع  هکنیا  ات  درکن  مادقا  يو  هب  نتفگ  تیلـست  يارب  يدحأ  مامتا ، زا  سپ 
یگرزب تبیصم  هک  قیقحت  هب  دنک . کمک  ّتیعر  رب  ار  وت  دنادرگ و  كرابم  تسا  هداد  وت  هب  هک  ياهّیطع  دهد و  شاداپ  تبیـصم  نیا  رب 

هفیلخ نک ، ربص  مه ، هدراو  تبیصم  رب  نک و  رکـش  تسا  هدرک  اطع  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  دش ، هداد  وت  هب  ینیگنـس  ءاطع  دش و  دراو  وت  رب 
ار دوخ  رمع  هیواعم  يدیسر ، یهوبنا  رما  هب  يدش و  ادج  یگرزب  درف  زا  يدروآ ، تسدب  ار  دنوادخ  تفالخ  يداد و  تسد  زا  ار  دنوادخ 

رارق ینامداش  رورـس و  هاگیاج  رد  ار  تسایر  نیا  دـنوادخ  سپ  دـش  هداد  وت  هب  تسایـس  یتفرگ و  هدـهع  رب  ار  تساـیر  وت  درک و  يرپس 
: دورس سپس  دنک . ّقفوم  هتسیاش  ياهراک  رب  ار  وت  وا  مه  دهد و 

دیزگرب تنطلس  هب  ار  وت  هک  هّیطع  نیا  رب  نک  رکش  ويداد  تسد  زا  ار  مرک  بحاص  يدرف  قیقحت  هب  سپ  دیزی ! يا  نک  ربص 
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تسین  وت  تبقاع  لثم  یتبقاع  چیه  دشاب و  وت  تبیصم  لثمهک  درادن  دوجو  لئابق  نایم  رد  یتبیصم  چیه 
______________________________

ص 143. ریثک ج 8 ، نبا  ۀیادبلا  (- 1)
دنوادخ یهدیم و  رارق  ذوفن  تحت  ار  اهنآ  وت  سپیتسه  نید  لها  یمامت  رب  طلسم  هکیلاحرد  يدرک  حبص  ص:47   ، مرقم لتقم  همجرت 

تسوت رب  ذفان  مه 
يارب هنوگ  نیدـب  سپ  میونـشن  ار  وت  ةافو  ربخ  زگره  ام  يورب و  ایند  زا  هک  یماگنهدوب  دـهاوخ  وت  نیـشناج  ام  يارب  وت  دـنزرف  هیواـعم  و 

«1 . » درک باب  حتف  نابیطخ 
، دش هداد  وت  هب  ءایشا  همه  يدش و  رادهّصغ  ردپ  نیرتهب  رب  وت  هک  یتسردب  نینمؤملا ! ریما  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : دیزی  هب  فیقث  زا  يدرم 

چیه هیبش  مه  وت  تبیصم  هدشن و  هداد  يدرف  چیه  هب  دش  هداد  وت  هب  هک  ییاطع  نک ، دمح  اطع  نیا  رب  ار  ادخ  نک و  ربص  تبیـصم  نیا  رب 
، میتسه نید  نارای  قح و  ناروای  ام  تفگ : دـیزی  دـنتفگیم . تیلـست  تینهت و  ار  وا  هدروآ و  يور  وا  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  تسین  یتبیـصم 

اریز دوش ، اپرب  یگنج  قارع  لها  نم و  نیب  هک  تسا  دوز  هدوب و  امش  نایم  رد  هشیمه  ریخ  هک  یتسردب  ماش ! لها  يا  ار  امـش  داب  تراشب 
نآ زا  مدرکیم  یعـس  نم  تسا و  نایرج  رد  تّدـش  هب  نوخ  زا  ياهناخدور  قارع  لـها  نم و  ناـیم  منیبیم  باوخ  رد  هک  تسا  بش  هس 

! مدرکیم هاگن  وا  هب  نم  درک و  روبع  نآ  زا  نم ، يور  شیپ  رد  دایز  نب  هّللا  دیبع  هکنیا  ات  متسناوتن  منک  روبع 
يارب دیزی  دناهتخانش  نیّفص  رد  ار  اهنآ  قارع  لها  هک  تسوت  اب  ام  ياهریـشمش  ربب ، ار  ام  یهاوخیم  اج  ره  هک  دش  دنلب  ماش  لها  يادص 

هب ار  شردپ  تکاله  ربخ  تشون و  همان  اهرهش ، ماّکح  یمامت  هب  دیزی  درک . میـسقت  نانآ  نایم  يرایـسب  لاوما  تساوخ و  ریخ  يازج  اهنآ 
هیواعم نایلاوم  زا  یکی  نوجرـس »  » هکنآ زا  سپ  داد  دایز  نب  هّللا  دـیبع  هب  ار  قارع  ياههمان  درک و  تیبثت  تموکح  رب  ار  اهنآ  داد و  اـهنآ 

: تشون نومضم  نیدب  ياهمان  دوب  هنیدم  رادنامرف  هک  ۀبقع  نب  دیلو  هب  درک و  داهنشیپ  ار  رما  نیا 
______________________________

ص 148 قیشر ج 2 ، نبا  ةدمع ، ص 300  دّربم ج 3 ، لماک  هیواعم . تیصو  باب  مّود  پاچ  ص 109  ظحاج ج 2 ، نییبتلا ، نایبلا و  (- 1)
. دیزیل ۀعیبلا  ۀیواعملا  بلط  باب  ص 309  هبر ج 2 ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  ءاثرلا . باب 

ص:48  ، مرقم لتقم  همجرت 
يو رایتخا  رد  یتاناکما  تشاد و  مرتحم  دیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  دنوادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  هیواعم  هک  یتسرد  هب  سپ  دـعب ، اّما  »

یلاح رد  تفر  ایند  زا  نّیعم  لجا  اب  تسیز و  ینامز  تدـم  درک ، ضبق  دوخ  باذـع  ای  ناـحیر ، تمحر و  يوس  هب  ار  وا  سپـس  داد ، رارق 
يا نوخ ، نتخیر  رب  اهنآ  تأرج  رطاخ  هب  مشاب  رذح  رب  بارت  وبا  لآ  زا  تسا  هدرک  ّتیـصو  ارم  تسا و  هدرپس  نم  هب  ار  دـهع  تیالو  هک 

قح و ناروای  ناشیا  هکنوچ  تسا ، نایفـس  یبا  لآ  تسد  هب  مولظم  نامثع  هدـنریگماقتنا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  منادیم  نم  دـیلو !
«. ریگب تعیب  هنیدم  لها  زا  نم  يارب  دیسر  وت  تسدب  نم  همان  هک  یماگنه  دنتسه ، تلادع  ناگدنیوج 

دبع رمع و  نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  : » دوـب هتـشون  نآ  رد  هک  درک  هفاـضا  مه  یکچوـک  هتـشون  هماـن ، نیا  هب  سپس 
نم يارب  ار  شرـس  نزب و  ار  شندرگ  دـندرک  يراددوـخ  هک  مادـک  ره  ریگب و  تعیب  تّدـش  اـب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  رکب و  یبا  نب  نـمحرلا 

هکنیا دیما  هب  داتسرف  ریبز  نبا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  غارـس  بش  همین  سپ  دمآرب ، مهم  رما  نیا  ماجنا  ددص  رد  يو  رادنامرف  « 1 «. » تسرفب
رد ار  ود  ره  « 2  » ناّفع نب  نامثع  نب  ورمع  نب  نمحرلا  دبع  ینعی  يو  هداتسرف  دنک ، تعیب  اهنآ  اب  مدرم  زا  لبق  درمش و  تمینغ  ار  تصرف 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  تقو  تجح  اّما  « 3  » داتفا کش ، هب  دوبن  لومعم  تقو  رد  هک  توعد  نیا  زا  ریبز  نبا  تفای ، ّیبنلا  دجسم 
ار دوخ  باوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  نینچمه  دوب و  دـیزی  يارب  تعیب  بلط  هیواـعم و  تکـاله  ناـمه  هک  درک  فقاو  یبیغ  رما  کـی  رب  ار  وا 

«4 . » تسا هدوب  يو  ربنم  ندش  نوگژاو  هیواعم و  هناخ  رد  شتآ  ندش  روهلعش  هک  دندرک  فیرعت 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

. فجن پاچ   180 ص 178 - یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 1)
ص 327. رکاسع ج 4 ، نبا  (- 2)

ص 189. يربط ج 6 ، (- 3)
تسا قیاقح  هدهاشم  ع )  ) ماما يایؤر  هک  دنامن  یفخم  لصف 8 ؛ ص 182 ، یمزراوخ ج 1 ، لتقم  و  امن ص 10 ، نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 4)
كرد ناوتیم  ار  دوجو  ملاع  قیاقح  مامت  نآ  هلیـسوب  دوش و  نآ  عنام  دناوتیمن  زیچ  چـیه  هک  يرون  تسا ، تماما  رون  هلیـسوب  شرگن  و 

ربنم ینوگژاو  زا  ماـما  روظنم  سپ  تسین  یبیجع  زیچ  تسا  نیملاـع  رب  تّجح  اـنیوکت  هک  یـسک  زا  يزیچ  نینچ  هک  تسا  حـضاو  درک و 
ندمآ دوجوب  زا  هیانک  شتآ  ندش  روهلعش  تسا و  هدش  عطقنم  وا  تاوهش  تکاله ، هطساوب  هدش و  جراخ  وا  تسد  زا  روما  هک  تسنامه 

. تسنآ لاثما  مارحلا و  هّللا  تیب  ندش  بارخ  ةّرح و  هعقاو  ّفط و  هعجاف  لثم  ییاههنتف 
دوشیم مرج  بکترم  ادخ  نید  هب  کّسمت  اب  اراکشآتسا  هتشگ  نید  رب  ریما  نوسیم  رسپ  ص:49   ، مرقم لتقم  همجرت 

دوب هدش  هتشارفارب  نید  ياهنوتس  البق  وا  يرادیاپ  ابهک  تساخرب  یسک  فلخ  دنزرف  نید  يرای  يارب 
ار دوخ  میمصت  مالّسلا  هیلع  ماما  « 1  » درب الاب  ار  اهنآ  نیّیلع  یلعا  ات  يو ، مراکم  هکدندش  عمج  یهورگ  وا ، فارطا  یهلا  نومزآ  ماگنه  و 
نآ ماجنا  زا  يراددوخ  هب  ار  ناشیا  ریبز  نب  هّللا  دـبع  دـندرک و  نایب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  يارب  دوب  تقو  نامه  رد  یلاو  اب  ندرک  تاقالم  هک 

تیب لها  ناتسود و  زا  رفن  یس  اب  هارمه  و  « 2  » دندش روآدای  ار  دوخ  زا  هلیح  ندرک  رود  ناوت  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  درک ، شرافس 
ماما يادص  هک  یماگنه  دنتـسیاب و  رد  يولج  دـندوب  فّظوم  دارفا  نیا  « 3 . » دندرک تکرح  هنابش  دندوب  حّلـسم  مه  یگمه  هک  نایعیـش  و 

«4 . » دنزیخرب وا  زا  عافد  هب  دش  دنلب 
ربخ ۀبقع  نب  دیلو  سلجم ، رارقتسا  زا  سپ  دندش و  سلجم  دراو  دنتـشاد  ار  ربمایپ  ریـشمش  دوخ  تسد  رد  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 

دنکیمن تعیب  هناـیفخم  روـط  هب  نم  لـثم  يدرف  : » دـندومرف ترـضح  درک ، داهنـشیپ  ار  دـیزی  اـب  تعیب  داد و  ناـشیا  هـب  ار  هیواـعم  گرم 
دش عناق  راتفگ  نیا  زا  دیلو  « 5 «. » دوش يریگمیمـصت  اجکی  هک  نک  توعد  اهنآ  اب  زین  ار  ام  يدرک  توعد  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  یماـگنه 

ار وا  دریگرد ، امـش  نایم  یگنج  هکنیا  زج  يریگب  تعیب  وا  زا  یناوتیمن  دـنکن  تعیب  دوش و  ادـج  وت  زا  نالا  رگا  تفگ  وا  هب  ناورم  یلو 
نایصع یتفگ و  غورد  وا ؟ ای  یشکیم  ارم  وت  « 6  » ءاقرز رسپ  يا  دندومرف : ماما  نزب . ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  هکنیا  ات  نک  سبح 

______________________________

. رهاوج بحاص  لآ  یقت  دمحم  خیش  هماّلع  هدیصق  (- 1)
ص 6. ریثا ج 4 ، نبا  (- 2)

. مق مالسا  دیون  پاچ  سوواط  نب  نیّدلا  یضر  دیس  زا  فوهل  (- 3)
لصف 8. ص 183  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 4)

ص 189. يربط ج 6 ، (- 5)
زا ناورم  هّدج  هک  تسا  هدـمآ  يرخف ص 88  زا  هیناطلـسلا  بادآ  ناریا و  پاـچ  يزوج ص 229  نب  طبـس  زا  صاوخلا  ةرکذـت  رد  (- 6)

بهوم رتخد  ءاقرز  هطـساوب  ار  ناورم  نب  کلملا  دبع  نادنزرف  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  ص 75  ریثا ج 4 ، نبا  رد  تسا و  هدوب  هقـساف  نانز 
هک دوب  ياهشحاف  نانز  هلمج  زا  وا  اریز  دندرکیم  شهوکن 

ص:50  ، مرقم لتقم  همجرت 
دمآ تفر و  لحم  تلاسر و  ندـعم  تّوبن و  تیب  لها  اـم  ریما  يا  : » دـندومرف دـندرک و  دـیلو  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  « 1 . » يدرک

دشونیم و ار  اهبارـش  عاونا  هک  تسا  يدرم  دیزی  هک  یلاح  رد  دوب  دـهاوخ  ام  هب  زین  وا  متخ  دوب و  ام  هب  دـنوادخ  حـتف  میتسه ، ناگتـشرف 
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مینکیم و حبـص  ام  یلو  دـنکیمن  تعیب  وا  نوچمه  يدرف  اب  نم  نوچمه  يدرف  دوشیم . قسف  بکترم  اـنلع  تسا و  همرتحم  سفن  لـتاق 
اهادص درک و  تشرد  ار  دوخ  نخس  دیلو  « 2 «. » دراد ار  تفالخ  قاقحتسا  رتشیب  یسک  هچ  هک  میرگنیم  یگمه  دینکیم و  حبص  زین  امش 

زا ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـندروآ و  موجه  دـندوب ، هدیـشک  نوریب  ار  دوخ  ياهرجنخ  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  زا  رفن  هدزون  دـش و  دـنلب 
فرح زا  تفگ : دیلو  هب  ناورم  هعقاو  نیا  زا  سپ  « 3 . » دندرب ناشلزنم  هب  هدروآ و  نوریب  سلجم 

______________________________

در ریبز  نب  هّللا  دبع  ناورم و  نایم  یمالک  هک  تسا  هدمآ  ص 407  رکاسع ج 7 ، نبا  خیرات  رد  دوب و  هدرک  بصن  مچرپ  شاهناخ  يولج 
هک تسا  هدمآ  هحفص 129  يرذالب ج 5  زا  فارـشالا  باسنا  رد  ءاقرز و  رـسپ  يا  یتسه  اجنیا  وت  تفگ : وا  هب  هّللا  دبع  سپ  دش ، لدب  و 
هک تشاد  تباجن  ردـق  نآ  دوب  ءاقرز  رگا  تفگ : ناورم  سپ  ءاقرز  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  تشاد  ناورم  اب  هک  یمالک  رد  صاع  نب  ورمع 

ثعـشا نب  دمحم  نب  ناورم  تسا : هدمآ  ص 16  يربط ج 8 ، خـیرات  رد  و  دـندرکن . نینچ  وا  ریغ  هک  یلاح  رد  دـنک  فرطرب  ار  تاـهبش 
هچ رگا  ام  تعیرـش  هک  تسین  یفخم  دـندوب . هّیروفـص  لها  زا  صاعلا  ینب  دـندشیم و  شهوکن  ءاقرز  هب  اـمئاد  ناورم  ینب  هک  تفگیم 

رتراوازس دوشیم  هدافتسا  وا  زا  تعیرـش  بادآ  یهلا و  مکح  هک  یـسک  تسا و  هدرک  عونمم  ار  بسن  رد  ندز  هنعط  باقلا و  اب  شهوکن 
زواجت تارّرقم  نیا  زا  املسم  تسا  لاوحا  عاضوا و  هب  هاگآ  تجح و  قئالخ  رب  ماما و  تّما  رب  هک  یسک  اما  دشاب ، مزتلم  اهنآ  هب  هک  تسا 
تـسا هدش  رداص  ع )  ) موصعم ماما  زا  هک  هچ  ره  دروم  رد  هک  دـنکیم  مزلم  ار  ام  نامز ، نآ  لاوحا  ياضتقم  زا  ام  ندوب  رود  دـنکیمن و 

، دـش ماجنا  ناورم  هب  تبـسن  ماما  زا  هک  یـشهوکن  تسا . یهلا  ماکحا  همـشچرس  هک  نآرق  اب  نآ  تقباطم  اب  اـصوصخم  میوش  يو  میلـست 
رد مینز  مینز » کلذ  دعب  ّلتع  : » دـیامرفیم ملق  هروس  هیآ 13  دش : ماجنا  یموزخم  هریغم  نب  دـیلو  هرابرد  یلاعت  دـنوادخ  زا  مه  نآ  هیبش 

هدمآ لامعلا ص 156  زنک  رد  هچنانچ  هدش  دراو  يوبن  ثیدح  رد  دشاب . هدش  دـقعنم  انز  زا  وا  هفطن  هک  دـنیوگ  ار  لصف  الب  هدازانز  تغل 
زا سپ  هریغم ، ینعی  دیلو  ردپ  هک  دـنکیم  تیاور  ص 28  یناعملا ج 29 ، حور  رد  یـسولآ  تسا و  تسپ  هداعلا  قوف  درف  مینز  ّلـتع  هک 

نینچ صخـشم  درم  کی  هرابرد  لاعتم ، دنوادخ  رارـسا  بدا و  عبنم  هک  یماگنه  سپ  درک . يردپ  ياعّدا  وا  رب  يو  دـّلوت  زا  لاس  هدـجه 
هک تسین  بیجع  تّوبن  دـنزرف  زا  سپ  دـنکیم  حـیبقت  نینچ  ار  وا  دوـشیم  هدـناوخ  اـهبارحم  رد  زور  بش و  هک  یباـتک  رد  دـیوگیم و 

. تشاد نانآ  هیحان  زا  ار  بیرف  رکم و  همه  نآ  راظتنا  هک  یلاح  رد  دنک  باطخ  هنوگنآ  ار  ناورم 
. يرولا مالعا  داشرا و  ریثا و  نبا  يربط و  خیرات  (- 1)

. مشش نرق  ناگرزب  زا  یّلح  يامن  نبا  زا  نازحالا  ریثم  (- 2)
ص 208. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 3)

ص:51  ، مرقم لتقم  همجرت 
يراـک یهاوخیم  وگب ! نیرفآ  تدوخ  ریغ  هب  ناورم  يا  تفگ : دـیلو  يریگب . تعیب  یناوتیمن  رگید  مسق  ادـخ  هب  يدرک ، یچیپرـس  نم 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  نوـخ  هب  يدرف  تماـیق  زور  رد  هک  منکیمن  ناـمگ  مسق  ادـخ  هب  مشکب ؟ ار  نیـسح  دورب ، تـسد  زا  مـنید  هـک  مـنک 
باذـع وا  يارب  دـنکیمن و  ریهطت  ار  وا  دـنکیمن و  هاگن  وا  هب  زگره  دـنوادخ  و  « 1  » دشاب کبـس  وا  لمع  نازیم  هکنیا  زج  دوش  هبـساحم 

، درک شنزرس  نایرج  نیا  رطاخ  هب  ار  شرـسمه  دوب  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  رتخد  ءامـسا  هک  دیلو  رـسمه  « 2 . » تسا یکاندرد 
سپ یهدیم ؟ شحف  شردپ  وا و  هب  زین  وت  ایآ  دهد ، شحف  وت  هب  وا  رگا  تفگ : وا  هب  دیلو  رسمه  داد ، شحف  وا  ادتبا  هک  دروآ  رذع  دیلو 

دباتیم ناشیا  رب  ربق  زا  يرون  دنکیم و  ترایز  ار  ناشّدج  ربق  مالّـسلا  هیلع  ماما  بش  نیا  رد  « 3 . » درک مهاوخن  نینچ  زگره  تفگ : دیلو 
نایم رد  وت  هک  ياهون  و  ترتوبک ، دنزرف  وت و  رتوبک  متسه ، همطاف  دنزرف  نیـسح  نم  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  دنکیم : ضرع  ماما  « 4»

امش دزن  هک  تسا  نم  تیاکش  نیا  دندرکن ، ظفح  ارم  تمرح  دندرک  ریقحت  ارم  نانآ  هک  ادخ ! ربمایپ  يا  شاب  دهاش  یتشاذگ ، یقاب  تّما 
هک دتسرفیم  ار  یصخش  دیلو  بش  نیا  رد  « 5 . » دندوب هدجس  عوکر و  رد  ناشیا  حبص  ماگنه  ات  و  منک ، تاقالم  ار  امش  هکنآ  ات  ماهدروآ 
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ماما زا 
______________________________

ص 19. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
فوهل ص 13. (- 2)

ص 328. رکاسع ج 4 ، نبا  (- 3)
سلجم 30. قودص ص 93 ، یلاما  (- 4)

ای ناشروبق  رد  ءایصوا  ءایبنا و  دوجو  هلأسم  تسا : هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  دمحم  زا  ص 172  راحب ج 10 ، ملاوعلا ص 54 و  لتقم  (- 5)
قودص و لاصخ  نویع و  سلاجم و  دیحوت و  تارایزلا و  لماک  رد  تسا . فالتخا  دروم  لئاسم  هلمج  زا  دناهدش  هدرب  اهنامـسآ  هب  هکنیا 

یسبع دلاخ ، بیعش و  حون و  و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  يرابخا  رئاصب  يدنوار و  جئارخ 
يارب دـندوجوم و  ناشروبق  رد  اهنیا  تسا ، هدـمآ  وا  رکذ  ءاقـستسا  ربخ  رد  هک  يربماـیپ  فسوی و  مدآ و  ياهناوختـسا  نون و  نب  عشوی  و 

ناشروبق رد  اهنآ  هک  هدرک  رایتخا  تسا  هتـشون  هلأـسم  نیا  رد  هک  ياهلاـسر  رد  یمظاـک  ینیـسح  هّللا  حـتف  نب  دومحم  دّیـس  تهج  نیمه 
رد یبن  یـصو  ای  یبن  چیه  هک  تسا  هدـمآ  تارایز  باب  رخآ  یـسوط  بیذـهت  باب 108 و  تارایزلا ص 390 ، لماک  رد  اـما  دـندوجوم ،

دوشیم هدرب  نامسآ  هب  شمسج  حور و  هکنیا  زج  دوش  هدرب  نامسآ  هب  شیاهناوختـسا  حور و  هک  نآ  ات  دنامیمن  زور  هس  زا  شیب  نیمز 
یـسلجم ص 76 زا  نیعبرا  حرـش  رد  تساهنآ و  تاجرد  رد  فالتخا  دنامیمن . زور  لهچ  زا  شیب  هک  هدمآ  یـسوط  خیـش  بیذهت  رد  و 

نینچمه دـنوشیم و  هدرب  ـالاب  زور  لـهچ  زا  دـعب  یـضعب  زور و  هس  زا  دـعب  یـضعب  هک  تسا  هدـش  عمج  ربخ  ود  نیا  نیب  يرگید  هنوگب 
هک یناسک  هلمج  زا  دنشاب . هدش  دراو  ربق  شبن  زا  جراوخ  عمط  ندرک  عطق  يارب  رابخا  نیا  هک  تسا  هداد  لامتحا 

ص:52  ، مرقم لتقم  همجرت 
اذل دنتـسه ، هنیدم  زا  جراخ  ناشیا  هک  دوشیم  دقتعم  دباییمن  ناشلزنم  رد  ار  ترـضح  شاهداتـسرف  دـنک  شرازگ  دـیزی  هب  هتفرگ و  ربخ 

دیزی اب  تعیب  هب  ار  ناشیا  دنکیم و  تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ناورم  ماگنه  حبـص  دـنکیم . دـمح  ءالتبا ، مدـع  نیا  رب  ار  ادـخ 
و نوعجار » هیلا  انا  هّلل و  ّانا   » دننکیم عاجرتسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسوت . يایند  نید و  حالـص  تعیب  نیا  رد  دیوگیم : دنکیم و  شرافس 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  تسا ، هدش  هدناوخ  مالـسا  هحتاف  دنوش  التبم  دیزی  لثم  ییاورنامرف  هب  تما  هک  یماگنه  دنیامرفیم :

لها دینک ، هراپ  ار  وا  مکـش  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هک  یماگنه  « 1  » تسا مارح  نایفس  یبا  لآ  رب  تفالخ  دومرفیم  هک  مدینـش  هلآ 
قساف دیزی  لثم  يدرف  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دندرکن ، نینچ  دندید و  ربنم  رب  ار  وا  هنیدم 

______________________________

لوقعلا ج 1، ةأرم  رد  یسلجم  دئاوفلا ص 258  زنک  رد  یکجارک  تالاقم ص 84  رد  دیفم  خیش  دنتسه  یلـصا  داسجا  نتفر  الاب  اب  قفاوم 
لئاق یفاو  رد  ضیف  دنشابیم  ص 331  مالـسلا ج 2 ، راد  رد  يرون  ثدحم  هیفجنلا ص 266 و  ةرّدلا  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  ص 373 ،

هک تسا  هدمآ  ص 227  لوقعلا ج 1 ، ةأرم  رد  دنامیم و  یقاب  نیمز  رد  يرـصنع  دـسج  دوریم و  الاب  اهنآ  یلاثم  داسجا  هک  تسا  هدـش 
ار اهحیرض  رب  نایعیش  روضح  تلع  دیفم  خیش  زا  بجاح  نبا  هک  یماگنه  دناهدش . اهنآ  ياهحیرـض  هب  داسجا  تشگزاب  هب  لئاق  یهورگ 

دوعـص اهنآ  زا  هک  عضاوم  نیا  سیدـقت  لیلجت و  دـنچ  ره  دـنیآیم  همئا  روبق  لحم  هب  ناگدـنب  انامه  داد : خـساپ  دـیفم  خیـش  درک  لاؤس 
دجنگیمن و یناکم  چیه  رد  ناحبـس  يادخ  هکیلاحرد  تسا  ناگدنب  رب  مارحلا  هللا  تیب  ّجح  ندرک  بجاو  لثم  نیا  دـشابن و  دـناهدرک ،

انامه تسا : هدـش  لـقن  یبرع  نبا  زا  رجح ص 213  نبا  زا  ۀـثیدحلا  يواتف  باتک  رد  تسوا . ماقم  لیلجت  تشادـگرزب و  جـح  نیا  اـنامه 
یعنام سپ  دننک ، فرصت  یلفـس  ای  يولع  توکلم  رد  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  ناشیا  هب  دوشیم و  هدنادرگزاب  ناشیا  هب  ربق  رد  ءایبنا  حور 

زا ص 407  يدوهمس ج 2 ، زا  ءافولا  ءافو  رد  دنشابیم . نارگید  هب  تبسن  دیـشروخ  لثم  هک  ارچ  دننیبب ، ار  نارگید  ربمایپ  هکنیا  زا  تسین 
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دنوادخ زا  نم  دش ، هدرب  نامـسآ  هب  زور  هس  زا  دعب  هکنیا  رگم  دشن  نفد  يربمایپ  چیه  نم  زا  ریغ  دندومرف : هک  هدـش  تیاور  ص )  ) ربمایپ
رب هک  دید  ار  یهورگ  بیسم  نب  دیعـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  قازّرلا  دبع  نینچمه  مشاب . امـش  نایم  تمایق  زور  ات  هک  مدرک  تساوخرد 

ص یسولآ ج 2 ، زا  یناعملا  حور  رد  و  درکن ...  ثکم  نیمز  رد  زور  لهچ  زا  شیب  يربمایپ  چیه  تفگ : دنتـسرفیم ، مالـس  ص )  ) ربمایپ
شیب يربمایپ  چیه  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  سنا  زا  یثیداحا  مکلاجر ،» نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  و   » هیآ ریـسفت  رد  ، 37

لقن دوخ  حرـش  رد  یعفار  ۀـیاهن و  رد  نیمرحلا  ماما  هک  تسا  یتیاور  تاـیاور  نیا  هلمج  زا  و  دـنکیمن ...  فقوت  نیمز  رد  زور  لـهچ  زا 
یبرع و نبا  یـضاق  زا  دـنک ...  اهر  مربق  رد  ارم  زور  هس  زا  دـعب  هک  مراد  ماـقم  نآ  زا  شیب  دـنوادخ  دزن  نم  دـندومرف : ربماـیپ  هک  هدومرف 

اهربق زا  هک  دوشیم  هداد  هزاـجا  ناـشیا  هب  دوشیم و  هدـنادرگزاب  ناـشیا  هب  ندـش  ضبق  زا  سپ  ءاـیبنا  حور  هک  تسا  هدـش  لـقن  ضورلا 
. تسا هدرک  رکذ  ار  دوخ  يأر  سپس  دننک  فّرصت  یلفس  يولع و  توکلم  رد  دنوش و  جراخ 

نازحالا ص 10. ریثم  فوهللا ص 13 و  (- 1)
ص:53  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّسلا هیلع  ماما  مّود  بش  رد  « 1 . » دوشیم ادـج  مشخ  تلاح  اب  ناورم  هکنیا  ات  دوشیم  ینالوط  ماما  ناورم و  نیب  يوگتفگ  درک . ـالتبم 
تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ایادخ  دنرادیم : هضرع  سپس  دنناوخیم  زامن  تعکر  دنچ  دنیآیم و  ناشّدج  ربق  دزن 

ار رکنم  مراد  تسود  ار  فورعم  نم  ایادـخ  ینادیم ، رتهب  وت  هک  هدرک  دـماشیپ  يرما  میارب  قیقحت  هب  متـسه و  تربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  و 
و دـشاب ، وت  لوسر  وت و  ياـضر  هک  ینک  راـیتخا  ار  يزیچ  نم  يارب  تسنآ  رد  هک  یـسک  ربق و  نیا  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  مراد  نمـشد 
زا یهورگ  نایم  رد  ار  ربمایپ  دنتفر و  باوخ  یکدنا  دنتـشاذگ ، ربق  رب  ار  دوخ  رـس  دـش  حبـص  کیدزن  هک  یماگنه  دنتـسیرگ . ماما  هاگنآ 
هب هک  منیبیم  نیسح  نم  بیبح  دندومرف : دندیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  ماما  ربمایپ  دندومرف ، هدهاشم  هکئالم 

نانیا دوجو  نیا  اب  دش ، یهاوخ  حبذ  یگنـشت  لاح  رد  تما  زا  یهورگ  نایم  البرک  نیمز  رد  دـش و  یهاوخ  هتـشغآ  دوخ  نوخ  رد  يدوز 
دزن تردارب  ردام و  ردپ و  نیسح ، نم  بیبح  دناسرن ! ناشیا  هب  تمایق  زور  رد  ارم  تعافش  زگره  دنوادخ  هک  دنراد  نم  تعافـش  هب  دیما 

مّرکم ربمایپ  اما  دربب  ربق  هب  شدوخ  اب  ار  وا  هک  تساوخ  شّدج  زا  تسیرگ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنتسه ، وت  رادید  قاتـشم  دناهدمآ و  نم 
ناگدـیزگرب زا  ناحبـس  يادـخ  دزن  تمایق  زور  دـنوش و  لئان  میظع  شاداپ  نآ  هب  هک  درذـگب  یتلاـح  ناشدـنزرف  رب  هکنیا  زج  دـنراد  اـبا 

وت و انامه  دوش ، هتـشون  تیارب  میظع  باوث  نآ  هکنآ  ات  دوش  وت  يزور  تداهـش  دـیاب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دنـشاب .
. دیوش دراو  تشهب  هب  هکنیا  ات  دیوشیم  روشحم  هورگ  کی  رد  تمایق  زور  رد  تردپ  يومع  تیومع و  تردپ و 

ربمایپ هک  يدعوم  دنتسناد  و  « 2  » دنتسیرگ رایسب  دش  دیدش  ناشیا  نزح  درک ، تیاکح  شنادناخ  يارب  ار  دوخ  باوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح 
هک اجنآ  زا  هتشگ و  کیدزن  تسا  هداد  ربخ  نآ  زا 

______________________________

لصف 9. ص 185  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 1)
هدهاشم رد  هک  تما  هب  میلعت  تسا و  لاح  ياضتقم  نایب  تیاکـش  نیا  تسا  هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  دمحم  زا  ملاوع ص 54  لتقم  (- 2)

دیـس بناج  زا  رما  نیا  دوشیم و  ناسآ  گرم  هک  دیآیم  شیپ  یتلاح  فورعم  نتفر  نایم  زا  تارکنم و  ندـش  لوادـتم  زا  یتالاح  نینچ 
قاثیم دـهع و  تاردـقم  نیا  رب  دـندوب و  هداد  تیاضر  تاردـقم  هب  ناـشیا  هکنیا  هچ  دوبن ، یهلا  تاردـقم  زا  عزج  نتفر و  هرفط  ءادهـشلا 

تاردقم دیاب  هک  دوب  هاگآ  وا  دوب و  هدش  هتفرگ 
ص:54  ، مرقم لتقم  همجرت 

ماما زا  دـندز و  هقلح  ماما  فارطا  اذـل  دـنهدن ، تسد  زا  ار  یهلا  شـشخب  نیا  دوشن و  ناهنپ  ناشیا  زا  تّوبن  رون  هک  دـندوب  لـیام  ادـیدش 
. دندش راتساوخ  ار  دالب  نیا  زا  يرود  ای  دیزی  اب  تقفاوم 
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دندوب فئاخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  مایق  نیا  رد  هک  یهورگ 

«1 : » فارطا رمع  يأر  - 1

ریما شردـپ  زا  داد  ربخ  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  « 2  » مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  فرطا  رمع 
: دندومرف شباوج  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا . رتهب  تیارب  هنیآره  ینک  تعیب  رگا  دش ، یهاوخ  هتشک  وت  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ایآ دوب ، دـهاوخ  نم  تبرت  کـیدزن  وا  تبرت  هکنیا  درک و  ربخ  اـب  نم  لـتق  شدوخ و  لـتق  زا  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردـپ 

؟ منادیمن نم  هک  ینادیم  يزیچ  ینکیم  لایخ 
تما زا  وا  هّیرذ  هک  یتّیذا  زا  دـنکیم  تیاکـش  شردـپ  هب  هک  ار  همطاف  دـید  یهاوخ  درک و  مهاوخن  تعیب  تسپ ، درف  کـی  اـب  زگره  نم 

، تفر يو  دزن  هفوک  رد  راتخم  ماـیق  ماـگنه  رمع  « 3 . » تسا هتـشاد  اور  ار  تیذا  نیا  هک  یـسک  دوشیمن  تشهب  لخاد  دـناهدش و  لّمحتم 
«4 . » دش هتشک  هکنیا  ات  تفر  بعصم  دزن  وا  درک . درط  ار  وا  راتخم 

نانمشد وا  ناعیفش  هک  یـسک  رب  ياو  تسا  هتـشغآ  نیـسح  نوخ  هب  شنهاریپ  هکیلاحرد  دش و  دراو  همطاف  تمایق  زور  رد  دیاب  راچان  هب 
«5  » دوشیم هدیمد  روص  رد  هکیلاحرد  تسوا 

______________________________

رگم دوشیمن  لصاح  هک  دهدب  ماما  هب  یتلزنم  هکنیا  رب  تسا  هدش  يراج  یهلا  ياضق  هک  دندرک  هاگآ  ار  ناشیا  ربمایپ  دوش ! يراج  یهلا 
ای دریگب  سرد  اهنآ  زا  هک  تسه  یسک  تما  رد  ایآ  و  تسا ، هتفهن  ییالاو  ياهسرد  البرک  هیـضق  زا  یفرح  ره  رد  هکیلاحرد  تداهـش  اب 

؟ دنک نایب  نارگید  يارب  ار  اهنآ 
. دروآیم ياهزات  دیدج و  بلاطم  هک  یسک  ینعی  دیآیم ، فرط  هشیر  زا  تغل  رد  فرطأ  (- 1)

. تسا هدش  رکذ  مّود  پاچ  ص 100  دیهشلا » دیز   » باتک یقرواپ  رد  ناشیا  تالاح  (- 2)
سوواط ص 15. نب  دّیس  فوهّللا  (- 3)

يرونید ص 29. زا  لاوطلا  رابخالا  (- 4)
. دوب ینیاق  هللا  دبع  نب  دوعسم  وا  هک  هدمآ  ص 91  بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  رد  (- 5)

ص:55  ، مرقم لتقم  همجرت 

: ۀّیفنح نبا  يأر  - 2

تحیـصن مهاوخیمن  ار  مدرم  زا  يدحا  نم  « 1 ، » یتسه نم  دزن  اهنآ  نیرتزیزع  مدرم و  نیرتبوبحم  وت  ردارب  يا  تفگ : ۀـّیفنح  نب  دـمحم 
وت اب  رگا  تسرفب ، مدرم  يوس  هب  ار  دوخ  ناگداتسرف  رادزاب و  هیواعم  نب  دیزی  زا  ار  دوخ  تعیب  یتسه ، راوازـس  نآ  هب  وت  ار و  وت  زج  منک 

تّورم و دنکیمن و  صقان  ار  وت  لقع  نید و  ببـس  نیا  هب  دنوادخ  دندرک  عامتجا  وت  ریغ  رب  رگا  ینکیم و  دـمح  ار  ادـخ  دـندرک  تعیب 
دنـشاب و وت  اب  یهورگ  دـتفا ، فالتخا  مدرم  نیب  يوش  اهرهـش  نیا  زا  يرهـش  لـخاد  مسرتیم  نم  هک  یتسردـب  تفر ، دـهاوخن  وت  لـضف 

نوخ ثیح  زا  اهنآ  نیرتعیاض  ردام  ردـپ و  ثیح  زا  تّما  نیرتهب  هاـگنآ  دـیوش ، ریـشمش  فدـه  امـش  دـننک و  عازن  سپ  وت ، هیلع  یهورگ 
ياج رگا  دیوشیم ، دراو  هّکم  هب  تفگ : ۀّیفنح  نب  دمحم  مورب ؟ اجک  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنوش . راوخ  وا  لایع  لها و  دـشاب و 

رد دـماجنایم ، اجک  هب  مدرم  راک  دـینیبب  هکنیا  ات  دـیدرگیم  رهـش  هب  رهـش  دـیوریم و  لاـبجلا  بعـش  هب  اـّلا  رتهب و  هچ  دوب  نئمطم  اـمش 
نیا اهنآ  نتـشاذگ  رـس  تشپ  ماگنه  دیابن  دیتسه و  درف  نیرتطاتحم  لمع  ثیح  زا  دـیراد و  ار  يأر  نیرتحیحـص  امـش  روما ، اب  ییورایور 
دیزی اب  نم  دشاب ، هتشادن  دوجو  یهاگهانپ  يوأم و  چیه  ایند  رد  رگا  مردارب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  « 2 . » دنشاب تخس  امش  رب  روما 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـهد ، ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  مردارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درک . عطق  هیرگ  اب  ار  وا  مالک  دـمحم  منکیمن . تعیب  هیواـعم  نب 
ار دوخ  نایعیـش  ناردارب و  نادـنزرف  ناردارب ، دوخ ، متـسه و  هّکم  مزاـع  نم  يداد . ماـجنا  تسرد  ار  تروشم  يدرک و  تحیـصن  قیقحت 

هنیدم رد  هک  تسا  وت  رب  سپ  وت  اما  و  تسا . نم  رظن  نانآ  رظن  نم و  رما  نانآ  رما  ماهدرک ، هدامآ 
______________________________

ساّبع زا  لاس  هد  سپ  تشاد ، لاـس  تسیب  هرـصب  زور  رد  هّیفنح  نب  دـمحم  هک  میاهدرک  رکذ  ص 104  مشاه » ینب  رمق   » باـتک رد  (- 1)
رکذ ار  وا  تالاح  زا  یـضعب  ص 316  نیدـباعلا » نیز   » باـتک رد  دوب و  وا  اـب  ناورهن  لـمج و  رد  نینمؤملا  ریما  مچرپ  دوب و  رتگرزب  (ع )

رـضاح دیزی  دزن  وا  تشون و  ياهمان  ۀیفنح  نبا  هب  ماما  تداهـش  زا  دعب  دیزی  هک  تسا  هدـمآ  ص 79  یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  رد  میاهدرک .
يرما نینچ  درف ، هب  رـصحنم  دـنمتریغ  درف  کـی  زا  هک  تسین  لوقعم  هکنوچ  درادـن ، تیعقاو  تسا و  یلعج  نیا  هک  مراد  نیقی  نم  دـش .

. دوش رداص 
ص 7. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 191 و  يربط ج 6 ، (- 2)

ص:56  ، مرقم لتقم  همجرت 
تساخرب و هّیفنح  نب  دّـمحم  شیپ  زا  وا  ماگنه  نیا  رد  « 1 . » یشاب هتشادن  هدیـشوپ  نم  رب  نانآ  زا  يزیچ  هک  یـشاب  نم  مشچ  دیاب  ینامب ،
دینش و يربقم  دیعـس  وبا  ار  وا  رعـشم  « 2  » دوب یگرزب  هثداح  زا  نداد  ربخ  شنومـضم  هک  دورـسیم  رعـش  هکیلاحرد  دـش  دجـسم  لخاد 

«3 . » تسا هدرک  هدارا  ار  یمیظع  رما  وا  هک  تسناد 

: هملس ّما  يأر  - 3

مدنزرف دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ  لوسر  تّدج  زا  نم  انامه  نکم ، نوزحم  ارم  قارع  هب  نتفر  اب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هملـس  ّما 
يرادـهگن نم  دزن  ياهشیـش  رد  تسا  هداد  نم  هب  ربماـیپ  ار  وت  تبرت  دوـشیم ، هتـشک  ـالبرک »  » ماـنب ینیمزرـس  رد  قارع  نیمز  رد  نیـسح 

. دوشیم
مرح و هک  دهاوخیم  لج  زع و  يادـخ  دـش ، مهاوخ  هتـشک  ناودـع  ملظ و  هب  هک  منادیم  نم  ناج ! ردام  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

يرای ار  اهنآ  یـسک  دـننکیم و  کمک  بلط  اهنآ  هکیلاحرد  دـنیبب  ریـسا  اـی  هتـشک ، ارم  لاـفطا  دـنیبب و  نادرگرـس  هدـنکارپ و  ارم  عمج 
مورن زورما  رگا  ردام ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  يوشیم ؟ هتشک  ینادیم  هکیلاحرد  يوریم  اجک  ابجع ، او  دومرف : هملس  ما  دنکیمن .
ندش هتـشک  زور  مسانـشیم ، ار  وت  هک  هنوگنامه  نم  تسین ، گرم  زا  ياهراچ  مسق  ادخ  هب  ادرف ، سپ  مورن  ادرف  رگا  تفر و  مهاوخ  ادرف 
نفدم مناوتیم  یهاوخب  رگا  منکیم ، هاگن  زین  اهنآ  هب  منکیم  هاگن  وت  هب  هک  هنوگنامه  مسانـشیم و  زین  ار  دوخ  ربق  نآ و  تعاس  دوخ و 

تبرت ماما  درک و  تساوخرد  هملس  ّما  سپ  مهد . ناشن  وت  هب  ار  دوخ  باحصا 
______________________________

هب ار  يرامیب  اّنهم ، نبا  ياهلاؤس  زا  خساپ  ماقم  رد  یلح  هماّلع  دناهدرکن . رکذ  ار  رذع  نیا  لتاقم  بابرا  بلاط . یبا  نب  دـمحم  لتقم  (- 1)
تسناوتن هک  دوب  هدش  دراو  ناشیا  مشچ  رب  ییاهمخز  هک  تسا  هدمآ  یّلح ص 81  يامن  نبا  زا  راثلا  ذخا  رد  دناهدرک . حرطم  رذع  ناونع 

یقاب ام  يارب  یهار  ع )  ) داّجـس ماما  تماـما  هب  ناـشیا  رارقا  ناـشیا و  نشور  عضوم  هّیفنح و  نب  دّـمحم  تمظع  دوش . جراـخ  ع )  ) ماـما اـب 
. تسا هدوب  رئاج  عورشم و  الامجا  هعقاو ، نیا  زا  ناشیا  ریخأت  هک  مینک  رارقا  هکنیا  زج  دراذگیمن 

. تسا هتسج  لّثمت  تیب  ود  نیا  هب  مه  هکم  رد  ص 66  فارشألا ج 4 ، باسنا  (- 2)
ص 339. رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  بیذهت  ص 186 ، یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 68 ، یناغا ج 17 ، ص 191 ، يربط ج 6 ، (- 3)

ص:57  ، مرقم لتقم  همجرت 
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دنرادب هاگن  ياهشیش  رد  ار  نآ  هک  دندومرف  رما  دنداد و  ناشیا  هب  ار  تبرت  نآ  زا  يردق  هاگنآ  « 1 . » دنداد ناشن  مه  ناشیا  هب  ار  باحصا 
هدهاشم درک  هاگن  هشیـش  ود  هب  هملـس  ما  هک  مهد  زور  رهظ  زا  دعب  دناهدش . دیهـش  وا  هک  دـنک  نیقی  درک  ناروف  نآ  زا  نوخ  هک  یماگنه 

. دنکیم ناروف  نوخ  هشیش  ود  زا  هک  دومن 

: مشاه ینب  نانز  - 4

ار ناشیا  تفر ، اهنآ  يوس  هب  ماما  دندرک . عامتجا  ییارسهحون  يارب  اذل  و  دمآ ، نیگنس  بلطملا  دبع  ینب  نانز  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  جورخ 
هاگن ار  هیرگ  هحون و  یـسک  هچ  يارب  دنتفگ : تسا . لوسر  ادـخ و  تیـصعم  رما  نیا  هک  منکیم  تحیـصن  ار  امـش  دومرف : درک و  تکاس 

؟ میرادب
، ناکین بوبحم  يا  دهد  رارق  امـش  ییادف  ار  ام  دنوادخ  دنتفر ، ایند  زا  نسح  همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسر  هک  تسا  يزور  دننامه  زورما 

ربص هب  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دادیم . ربخ  ماما  تداهـش  زا  هک  دناهدینـش  یفتاه  يادـص  هک  دـنداد  ربخ  ماما  هب  نانز  زا  یـضعب  هاگنآ 
«2 . » تسا دنوادخ  یمتح  ءاضق  رما  نیا  هک  دندنامهف  دندرک و  توعد 

: رمع نب  هّللا  دبع  يأر  - 4

راوخ هللا  دبع  يا  دومرف : درک و  عانتما  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنامب ، یقاب  هنیدم  رد  هک  درک  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  رمع  نب  هللا  دبع 
هّیما ینب  ناملاظ  زا  یملاظ  دزن  نم  رس  لیئارـسا و  ینب  ناملاظ  زا  یملاظ  دزن  اّیرکز  نب  ییحی  رـس  هک  تسا  هنوگنآ  دنوادخ  دزن  ایند  ندوب 

دیرخ و هب  هاگنآ  دنتشکیم . ار  ربمایپ  داتفه  دیشروخ  عولط  ماگنه  لیئارسا  ینب  ینادیمن  ایآ  دوشیم . هدرب 
______________________________

مالسلا راد  نینچمه  یـسوط . يدهـشم  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  فلؤم : بقانملا ، بقاث  زا  لقن  زجاعملا ص 244  ۀنیدم  (- 1)
لتقم ماما و  تازجعم  باب  رد  جـئارخلا  تسا ؛ هدـش  تیاکح  ییاهب  لـماک  زا  تانجلا ص 593  تاـضور  رد  ص 102 و  يروـن ج 1 ، زا 

ملاوعلا ص 47.
بوشآ ج 2، رهـش  نبا  بقانم  ص 92  بهذلا ج 2 ، جورم  ص 14  يزیربت ج 3 ، زا  مامت  یبا  هسامح  حرـش  ةرایزلا ص 96  لماک  (- 2)

ریثا نبا  لماک  ص 142  يرعشا ج 1 ، نسحلا  یبا  زا  نییمالسإلا  تالاقم  ص 52  نادلبلا ج 6 ، مجعم  صاوخلا ص 124  ةرکذت  ص 228 
نییبلاطلا ص 19. لتاقم  ص 215  یبهذ ج 3 ، ءالبنلا  مالعا  ریس  ص 37  ج 4 ،

ص:58  ، مرقم لتقم  همجرت 
تفرگ ار  اهنآ  نآ ، زا  سپ  هکلب  درکن ، لزان  اعیرـس  ار  باذـع  دـنوادخ  دـناهدرکن . يراکچـیه  ایوگ  هک  دـندشیم  لوغـشم  دوخ  شورف 
ناوریپ ربارب  رد  ماـیق  هنیدـم و  كرت  هب  میمـصت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسناد  رمع  نب  هللا  دـبع  هـک  یماـگنه  « 1 . » يردـتقم زیزع  نتفرگ 
ربماـیپ هک  نک  زاـب  ار  یهاـگیاج  نم  يارب  هللا  دـبع  اـبا  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  تسا ، هتفرگ  ار  تارکنم  ندرب  نـیب  زا  یهارمگ و 

ابا يا  دندومرف  وا  هب  ماما  « 2 . » تسیرگ دیـسوب و  هعفد  هس  رمع  نب  هّللا  دبع  دندرک ، زاب  ار  دوخ  سابل  ماما  دندیـسوبیم ، ار  اجنآ  هراومه 
«. 3  » نکم كرت  ارم  يرای  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  نمحرلا ، دبع 

مالّسلا هیلع  ماما  تیصو 

تسا یتّیصو  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدمآ  نآ  رد  هک  تشون  ياهمان  ّتیصو  هنیدم  زا  ندش  جراخ  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
يادخ زج  ییادخ  هک  دهدیم  تداهـش  نیـسح  دـنکیم : شرافـس  نآ  هب  ار  ۀـیفنح  نب  دـمحم  شردارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک 
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تمایق تسا و  قح  مّنهج  تشهب و  دمآ و  وا  دزن  زا  قح  هب  هک  تسوا  لوسر  هدنب و  دّـمحم  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  چـیه  تسین ، هناگی 
جراخ ملظ  داسف و  ای  يدونـشخان  يور  زا  ای  هدوهیب  نم  اـنامه  درک . دـهاوخ  ثوعبم  ار  روبق  لـها  دـنوادخ  دـمآ و  دـهاوخ  کـش  نودـب 

هب منک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوـخیم  مدرک ، جورخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مدـج  تّما  حالـصا  يارب  نم  اـنامه  مدـشن ،
منکیم ربص  درک  در  سک  ره  تسا و  لوبق  هب  یلوا  دنوادخ  دنک  لوبق  ارم  سک  ره  سپ  منک ، لمع  مالّسلا  هیلع  یلع  مردپ  مّدج و  هریس 

. تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  دنوادخ  هک  دنک  مکح  وا  نم و  نیب  دنوادخ  هکنیا  ات 
مدرک لکوت  وا  رب  دنوادخ ، بناج  زا  رگم  یقیفوت  تسین  مردارب و  هب  تسا  نم  تیصو  نیا 

______________________________

. فوهل امن و  نبا  (- 1)
قودص ص 93. یلاما  (- 2)

فوهل ص 17. (- 3)
ص:59  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » درپس دمحم  شردارب  هب  ار  نآ  تسب و  ار  همان  سپس  مدرگیمزاب . وا  يوس  هب  و 
دز رانک  دوخ  تمظع  اب  ار  يروک  تملظدرب  الاب  ار  تیاده  مچرپ  دوخ  نوخ  اب 

دش دنلب  نآ  عیفر  ناکرا  وا  هطساو  هبدش  هتشاد  اپرب  تعیرش  نیا  وا  هطساوب 
دشن زبس  وا  نوخ  اب  زج  نید  تخرد  هکالاو  تّمه  اب  ياهدازگرزب 

دش تخادرپ  ینیگنس  ياهب  هچ  سپدرک  يرادیرخ  ار  نید  تایح  دوخ  تایح  اب 
«2  » درک اوادم  دوخ  ياهمخز  اب  ار  نید  ياهمخزدرک  هدنز  دوخ  حور  اب  ار  تیاده 

هنیدم زا  جورخ 

نادنزرف ناردارب و  نارـسپ ، هک  یلاح  رد  درک  تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  بجر  متـشه  تسیب و  هبنـشکی ، بش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
اْهنِم َجَرَخَف  : » دـندرکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  ماـما  و  « 3  » دـندرکیم یهارمه  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نسح  شردارب 

َنِم ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ 
______________________________

فده دنتـساوخیم  ناشیا  تسین ، یفخم  ّتیـصو  نیا  زا  ع )  ) ماما فده  ص 188 ، یمزراوخ ج 1 ، لـتقم  ملاوعلا ص 54 و  لـتقم  (- 1)
هظحل اـت  یفّرعم  نیا  رب  دـننک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  ناـشرما  ماـجنا  زاـغآ و  ناـشدوخ  دـننک و  نشور  مدرم  يارب  ار  دوـخ  سّدـقم  تضهن 

تقو هفیلخ  رب  نیـسح  هکنیا  لیبق  زا  دـننک  لاـطبا  دـندرکیم  دومناو  مدرم  يارب  نویوما  هک  ار  هچنآ  اـت  دنتـشاد  تموادـم  دوخ  تداـهش 
مومـسم تاغیلبت  نیا  زا  فدـه  دـنک . لیامتم  دوخ  يوسب  ار  مدرم  دـنز و  مه  رب  ار  تدـحو  دنکـشب و  ار  نید  دـهاوخیم  هدرک و  جورخ 

ار تلاسر  نیا  اموادم  ناشیا  هباحص  ناشیا و  لآ  و  ع )  ) ماما تسا و  هدوب  ربمایپ  لآ  ربارب  رد  نویوما  هنالدگنـس  لامعا  نداد  هولج  کین 
. دنهد تسکش  ار  اهغورد  نیا  هکنیا  ات  دندادیم  ماجنا 
(. هّرس سدق   ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  همالع  (- 2)

ص 190. يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
ص:60  ، مرقم لتقم  همجرت 

«. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 
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ماما دوب . هدرک  نینچ  ریبز  نبا  هچنانچ  دننک  زارتحا  یلـصا  هار  زا  دش  داهنـشیپ  ناشیا  هب  هچ  رگا  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  یلـصا  هار  نامه  ماما 
هکم لخاد  نابعـش  مّوس  هعمج  زور  دوش . قّقحم  یهلا  ياـضق  هکنیا  اـت  منکیمن  تقراـفم  هار  نیا  زا  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع 

بلطملا دبع  نب  ساّبع  هناخ  هب  « 1 « » ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو  : » دندرک تئارق  ار  هیآ  نیا  دـندش و 
ماما دزن  مدرم  اـب  یهاـگ  دوب و  هبعک  مزـالم  ریبز  نبا  دـندرکیم . دـمآ  تفر و  ناـشیا  دزن  نینکاـس  ریاـس  هکم و  لـها  و  « 2  » دـندش دراو 

تعیب وا  اـب  یـسک  دوب  هکم  رد  نیـسح  هک  ماداـم  دوب و  رتـشیب  وا  زا  ماـما  تلـالج  نوچ  دوـب ، نیگنـس  وا  رب  هّکم  هب  ماـما  دورو  دـمآیم ،
ادخ يوسب  يرایسب  دنتفریم و  زین  مالّسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  دوخ  هّدج  ربق  ترایز  هب  مایا  زا  یـضعب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  درکیمن .

«3 . » دندرکیم عّرضت 

هّکم رد 

«4 ، » يرکب عمـسم  نب  کلام  زا : دندوب  ترابع  اهنآ  دنتـشون و  هرـصب  هناگجنپ  ياسؤر  هب  یلآملا  دّحتم  همان  هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
دوخ نایلاوم  زا  یکی  هلیسوب  ار  اهنآ  رّمعم و  نب  دیبع  نب  ورمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع ، نب  دوعـسم  « 5 ، » دوراج نب  رذنم  سیق ، نب  فنحأ 

هب ار  وا  دیزگرب و  دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دنوادخ  انامه  دعب  اّما  : » همان نتم  « 6 ، » دندرک لاسرا  نامیلس  مانب 
______________________________

. دیفم داشرا  (- 1)
رکاسع ج 4 ص 328. نبا  خیرات  (- 2)

ملاوعلا ص 20. لتقم  يرتشوش ص 35 ، رفعج  خیش  زا  هینیسحلا  صئاصخلا  (- 3)
هانپ وا  هب  ناورم  لمج  زور  رد  دوب و  هیما  ینب  هب  لیام  عمـسم  نب  کلام  هک  تسا  هدـمآ  لوا  پاـچ  ص 63  يربط ج 6 ، خـیرات  رد  (- 4)

. درب
هّللا دیبع  دوب ، نامعن  رتخد  ۀماما  شردام  دوب و  ع )  ) یلع اب  لمج  زور  رد  دوراج  نب  رذـنم  تسا : هدـمآ  ص 480  هباصالا ج 3 ، رد  (- 5)

هب ریبز  نب  بعصم  هک  تسا  هدمآ  ص 183  يربط ج 7 ، خیرات  رد  تشذگ . رد  لاس 61  رد  اجنامه  هک  داد  وا  هب  ار  دـنه  تیالو  دایز  نب 
دوخ جاودزا  هب  ار  يو  رهاوخ  سپـس  دش ، هدنهانپ  سیقلا  دبع  هب  دوب ، یـسراف  هریزج  کی  میقم  دوراج  تفگ : دوراج  نب  رذنم  نب  مکح 

. دیدن ار  تفارش  يور  دوخ  یناگدنز  رد  زگره  دروآ و  رد 
مرقم 61 لتقم  همجرت  عارذ  هلیـسوب  ار  همان  هک  تسا  هدمآ  نازحالا ص 13  ریثم  رد  فوهل ص 21 ، ص 200 ، يربط ج 6 ، خیرات  (- 6)

60 ص :  هکم .....  رد 
ص:61  ، مرقم لتقم  همجرت 

غالبا ار  دوخ  تلاسر  هدرک و  تحیـصن  ار  ناگدنب  هک  درب  دوخ  يوسب  ار  ربمایپ  یلاح  رد  درک و  ثوعبم  تلاسر  هب  تشاد و  مرکم  تّوبن 
موق و ار  قح  نیا  میراد ، ار  وا  ماقم  قاقحتـسا  رتشیب  مدرم  همه  زا  هک  میتسه  وا  ثراو  يو و  ءایـصوا  ءایلوا و  ربماـیپ ، لـها  اـم  دوب . هدومن 
مراد و ار  ملـسم  قح  نیا  قاقحتـسا  رتشیب  ناگمه  زا  نم  هک  دـینادیم  میدوب . رازیب  هقرفت  زا  میداد و  تیاضر  اـم  دـنتفرگ ، اـم  زا  اـم  هلیبق 
هدرم و ّتنـس  انامه  منکیم ، توعد  شربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  يوسب  ار  امـش  نم  مداتـسرف ، امـش  يوسب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  هداتـسرف 
هب ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هداتسرف  دوراج  نب  رذنم  منکیم . تیاده  حیحـص  هار  هب  ار  امـش  دیونـشب  ارم  مالک  رگا  تسا ، هدش  هدنز  تعدب 
اّما « 1 . » تخیوآ راد  هب  ار  ماـما  هداتـسرف  درکیم ، تکرح  هفوـک  يوـس  هب  زور  نآ  يادرف  هک  یبـش  رد  داـیز  نبا  داد ، لـیوحت  داـیز  نبا 

دیزی «. 2  » دننک کبس  ار  امش  نامیایب  دارفا  دیابن  تسا و  ّقح  دنوادخ  هدعو  هک  یتسردب  نک ، ربص  سپ  دعب ، اما  : » تشون ماما  هب  فنحا 
: تفگ نانآ  هب  درک و  عمج  ار  دعس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت و  ینب  « 3  » دوعسم نب 
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تارقف نوتـس  وت  مسق  ادخ  هب  وت ، رب  نیرفآ  وت ، رب  نیرفآ  دنداد : خساپ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  نایم  رد  نم  ّتیعقوم  هاگیاج و  میمت ، ینب  يا 
ار امـش  نم  تفگ : دوعـسم  نب  دـیزی  یتسه . زاتـشیپ  ناگمه  رب  تفارـش  رد  يدرک و  لولح  تفارـش  هنایم  رد  یتسه ، ام  راختفا  سأر  ام و 

دیزی میونشب . ات  وگب  سپ  میتسه ، وت  تحیصن  عبات  ام  دنداد : خساپ  مبلط . تناعتسا  امش  زا  منک و  تروشم  امـش  اب  هکنیا  يارب  مدرک  عمج 
دومن راوتسا  ار  متـس  ياههیاپ  درک و  زاب  ار  هانگ  ملظ و  باب  انامه  تسوا . ندوب  زا  رتهب  وا  ندوبن  تسا و  هدرم  هیواعم  تفگ : دوعـسم  نب 

، دـش لیلذ  راوخ و  اـّما  درک  تروشم  دوش ، قّقحم  وا  هتـساوخ  هک  تسا  دـیعب  تسا ، هدرک  مکحم  ار  نآ  درکیم  لاـیخ  هک  تفرگ  یتعیب 
روجف قسف و  سأر  دشونیم و  بارش  عاونا  هک  دیزی 

______________________________

. درک لاسرا  یسودس 
ص 200. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)

نازحألا ص 13. ریثم  (- 2)
هک تسا  هتفگ  برعلا  باـسنا  ةرهمج  رد  مزح  نبا  تسا و  ورمع  نب  دوعـسم  ریثا  نبا  يربط و  دزن  تسا و  هنوگنیا  نازحـألا  ریثم  رد  (- 3)

رکب ابا  مان  هب  يدـنزرف  وا  زا  هدوب و  ع )  ) یلع ترـضح  رـسمه  یلیل  ماـن  هب  شنارهاوخ  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  دـلاخ  نب  دوعـسم  نب  داـبع 
. تسا هدش  دیهش  ع )  ) نیسح اب  هک  هتشاد 

ص:62  ، مرقم لتقم  همجرت 
تسا و مک  وا  ملح  ملع و  هکیلاحرد  دـنکیم  ینارمکح  نانآ  رب  اهنآ  تیاضر  نودـب  زونه  دراد و  ار  نیملـسم  رب  تفـالخ  ياـعّدا  تسا 

هیلع یلع  نب  نیـسح  نیا  تسا و  رتالاب  نیکرـشم  اب  داهج  زا  وا  اب  داهج  مسق  ادـخ  هب  دـهدیمن ، صیخـشت  قح  زا  ار  دوخ  لـطاب  هاـگیاج 
دح نودب  یملع  فیـصوت و  نودب  یلـضف  تسا ، راوتـسا  يأر  لیـصا و  تفارـش  بحاص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  مالّـسلا 

دنوادخ تّجح  هک  تسا  یماما  و  دراد ، ناسحا  ریبک  هب  تفوطع و  ریغص  رب  تسا ، رما  نیا  هب  یلوا  شتبارق  ّنس و  هقباس و  رطاخ  هب  دراد ،
سیق نب  رخـص  قیقحت  هب  دیورن ، ورف  لطاب  یتسپ  رد  دـینادرگم و  يور  قح  رون  زا  دـنکیم ، غالبا  ار  هظعوم  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  تسا و 
مـسق ادـخ  هب  دـییوشب ، ار  نآ  يو  يرای  اب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يوس  هب  نتفر  اب  درک ، راوخ  لمج  زور  رد  ار  امش 

هک یسک  ماهدیشوپ ، گنج  سابل  نم  نونکا  دناشچب ، وا  هب  ار  ّتلق  ّتلذ و  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکن  یهاتوک  وا  يرای  رد  امـش  زا  يدحا 
! دیهد خساپ  سپ  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  دش ، دهاوخن  اهر  گرم  زا  دنک  رارف  سک  ره  دریمیم و  دوشن  هتشک 

هلیـسوب رگا  دنکیم و  تباصا  فده  هب  يزادنیب  ار  ام  رگا  میتسه ، وت  هلیبق  نابـسا  وت و  شکرت  ياهریت  ام  دلاخ  ابا  يا  دنتفگ : هلظنح  ینب 
ینیبن یتخـس  میوشیم و  دراو  زین  ام  هکنیا  رگم  يوشن  دراو  یجنر  چیه  رد  مسق  ادخ  هب  تسا ، وت  نآ  زا  حتف  يوش  راپـسهر  یگنج  هب  ام 

. مینک يرادساپ  وت  زا  دوخ  ياهندب  اب  مینک و  يرای  دوخ  ياهریشمش  اب  ار  وت  ینک  هدارا  هاگره  مینیبیم ، مه  ام  هکنیا  رگم 
رگا میتسین و  وت  بضغ  هب  یضار  میتسه ، وت  اب  مسق  مه  وت و  ناردارب  ام  دلاخ ! ابا  يا  دنتفگ : دندوشگ و  مّلکت  هب  نابز  میمت  نب  رماع  ینب 

نیرتدب دلاخ  ابا  يا  دـنتفگ : دـیز  نب  دعـس  ینب  ناوخب . ار  ام  یهاوخیم  هنوگ  ره  تسا ، وت  اب  میمـصت  مینامیمن ، یقاب  يوش  گنج  دراو 
دمح ار  ادـخ  ام  درک و  رما  گنج  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخـص  لمج  زور  رد  تست ، يأر  زا  ندـش  نوریب  وت و  اب  تفلاخم  ام  دزن  ءایـشا 

كرت ار  گنج  رگا  تفگ : ناشیا  هب  سپ  مینک . مالعإ  ار  دوخ  رظن  مینک و  تروشم  ات  هدب  تلهم  ام  هب  سپ  دنام . یقاب  ام  تّزع  میدرک و 
قیقحت هب  دعب ، اّما  تشون : مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ياهمان  سپس  درادن . رب  امش  زا  ار  ریشمش  زگره  دنوادخ  دینک 

ص:63  ، مرقم لتقم  همجرت 
نیمز زگره  دنوادخ  مدیمهف . دوب ، امش  يرای  ببس  هب  يراگتسر  امش و  تعاطا  زا  يدنمهرهب  هک  ار  امش  توعد  دیسر و  نم  هب  امـش  همان 
نوتیز زا  دـیتسه ، نیمز  يور  رد  دـنوادخ  هعیدو  قـلخ و  رب  دـنوادخ  تّجح  امـش  دراذـگن ، یلاـخ  تاـجن  رب  لـیلد  ریخ و  هب  لـماع  زا  ار 
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وت ربارب  رد  ار  میمت  ینب  ياهندرگ  قیقحت  هب  نک ، دنمتداعـس  ار  ام  راذگب و  مدق  دیتسه . هخاش  امـش  هشیر و  نآ  دیدش ، بعـشنم  يدمحا 
يارب ار  دعس  ینب  ياهندرگ  قیقحت  هب  بآ و  هب  دورو  يارب  هنـشت  رتش  قایتشا  زا  شیب  دنتـسه  وت  زا  تعاطا  قاتـشم  ردق  نآ  مدرک و  لیلذ 

زا ار  وت  دـنوادخ  دومرف : دـناوخ  ار  وا  همان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  متـسش . اهربا  بآ  اب  ار  اهنآ  ياهبلق  یگریت  مدرک و  لـیلذ  وت 
نیـسح تداهـش  ربخ  دش  تکرح  هدامآ  دوعـسم  نبا  هک  یماگنه  دنادرگ . زیزع  باریـس و  ار  وت  ربکا ، شطع  زور  رد  دنک و  نمیا  فوخ 

«1 . » تسا هدیسرن  تداهش  ینعی  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  هک  دروخ  فّسأت  رایسب  دومن و  ناوارف  هیرگ  دیسر ، وا  هب  مالّسلا  هیلع 
زا هک  طیبن  نب  دیزی  دنتفگیم ، ار  تیب  لها  لئاضف  نآ  رد  هک  دوب  نایعیش  عمجم  وا  هناخ  دوب و  صالخا  اب  نایعیش  زا  دعـس  رتخد  ۀیرام » »

رومأم ار  هّللا  دیبع  هّللا و  دبع  ياهمان  هب  اهنآ  زا  ات  ود  دوشیم ؟ هارمه  نم  اب  امـش  زا  یمادک ك  تفگ : دوخ  دنزرف  هد  هب  دوب  سیقلا  دبع 
، دنریگب تخس  نم  رب  هک  هزادنا  ره  مسق  ادخ  هب  داد : خساپ  میسرتیم . دایز  نبا  نارومأم  زا  دنتفگ : وا  هب  باحـصا  نز  نیا  هناخ  رد  درک .
و « 3  » دندش هارمه  يو  اب  کلام  نب  فیـس  رماع و  مانب  يو  مالغ  « 2 . » تسا رتناسآ  نم  رب  تسا  هدرک  بلط  ارم  هک  یـسک  ندرک  تباـجا 

. دنتشگ دیهش  يو  هارمه  دندش و  البرک  دراو  هکنیا  ات  دندرک  چوک  يو  اب  دندیسر ، مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هکم  رد 

نایفوک ياههمان 

هیلع ماما  زا  دوب و  يرفن  راهچ  هس و  ای  يرفن  ود  يرفن ، کت  ییاههمان  هک  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  هفوک  لها  دّدـعتم  ياههمان  هّکم  رد 
. دندرکیم تساوخرد  ار  نانآ  يوس  هب  نتفر  مالّسلا 

______________________________

فوهل ص 21. نازحالا ص 13 و  ریثم  (- 1)
ص 198. يربط ج 6 ، خیرات  (- 2)

نیرادلا ص 224. ةریخذ  (- 3)
ص:64  ، مرقم لتقم  همجرت 

ماما رب  همان  ردق  نآ  دننکیمن . تکرش  تعامج  هعمج و  رد  دیزی ) رادنامرف   ) ریشب نب  نامعن  اب  دنتسه و  ماما  نودب  هک  دندوب  هتشون  نانآ 
مامت رد  هک  دش  عمج  ناشیا  دزن  همان  رازه  هدزاود  قّرفتم  ياهتبون  رد  دیـسر و  ناشیا  تسد  هب  همان  دصـشش  زور  کی  رد  هک  دـش  دایز 
بناج زا  ماما  هب  هدیـسر  همان  نیرخآ  دادیمن . ار  اهنآ  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دـندرکیم  تساوخرد  ار  ناشیا  نتفر  اـهنآ ،

اهنآ رد  هک  دوب  دراطع  نبا  ریمع و  نب  دّـمحم  جاـجح و  نب  ورمع  سیق ، نب  ةرزع  « 1 ، » ثراح نب  دـیزی  رجبا ، نب  راّجح  یعبر ، نب  ثبش 
زبسرـس و ام  فارطا  قیقحت  هب  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  باتـشب  باتـشب ، دنرادن ، وت  رظن  زج  يرظن  دنتـسه ، وت  رظتنم  مدرم  انامه  دوب : هدـمآ 

. دناهتسشن گرب  هب  ناتخرد  هدیشوپ و  هایگ  زا  نیمز  دناهدش . هدامآ  اههویم 
«2 . » يوشیم دراو  هدامآ  يرکشل  رب  هک  راذگب  مدق  یتساوخ  هاگره 

مالّسلا هیلع  نیسح  خساپ 

هّللا دـبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  هب  ار  نآ  تشون و  نانآ  هب  همان  کی  دـش ، عمج  همان  ینیجرخ  هزادـنا  هب  ماما  دزن  هک  یماگنه 
: دوب رارق  نیا  زا  همان  نتم  دوب و  ماما  هداتسرف  نیرخآ  هک  درپس  یفنح 

دندروآ نم  يارب  ار  امـش  ياههمان  دیعـس  یناه و  انامه  دعب ، اّما  نیملـسم ، نینمؤم و  عمج  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
مدق تسین ، یماما  ام  يارب  دوب : رارق  نیا  زا  هک  متـسناد  ار  امـش  مومع  راتفگ  امـش و  ناتـساد  نم  دندوب و  امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  نانآ 

. دنک تیاده  ار  ام  وت  هطساوب  دنوادخ  دیاش  راذگب 
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رما وا  هب  مداتسرف و  امش  يوس  هب  ار  مدوخ  دامتعا  دروم  صخش  ومع و  رسپ  ردارب و  نم 
______________________________

، تشاد هقباسم  ماعط  ماعطا  رد  یعبر  نب  ۀـمرکع  اب  دـیزی  نب  بشوح  هک  تسا  هدـمآ  ص 338  يرذالب ج 5 ، فارـشألا  باسنا  رد  (- 1)
. دننک قافنا  دوخ  روجف  تنایخ و  زا  دیراذگب  تفگیم : بعصم 

لاوطلا ص 238. رابخا  ص 198  يربط ج 6 ، ص 193 ؛ یمزراوخ ج 1 ، امن ص 11 ، نبا  (- 2)
ص:65  ، مرقم لتقم  همجرت 

هنوگنامه امـش  زا  درخ  لضف و  نابحاص  امـش و  مومع  يأر  هک  تشون  رگا  دـنک ، شرازگ  نم  يارب  ار  امـش  يأر  امـش و  لاـح  هک  مدرک 
رگم تسین  ماما  مدوخ  ناج  هب  مسق  هّللا . ءاش  نا  درک  مهاوخ  تکرح  امـش  يوس  هب  تعرـس  هب  نم  تسا ، هدـمآ  ناـتیاههمان  رد  هک  تسا 

. مالسلا دشاب و  ادخ  يارب  دوخ  سفن  هدننک  فقو  تقیقح و  قح و  رادماو  دشاب ، داد  لدع و  هدنریگ  دنک ، لمع  ادخ  باتک  هب  هک  یسک 
دروم رد  یهلا  ردق  اضق و  هّللا  ءاش  نا  متـسرفیم و  هفوک  لها  يوس  هب  ار  وت  نم  دندومرف : دـنداد و  لیقع  نب  ملـسم  هب  ار  همان  نآ  زا  سپ 

هک یماگنه  نک و  تکرح  دنوادخ  يرای  هب  میـشاب ، ءادهـش  هجرد  رد  وت  نم و  هک  مراودـیما  تسوا  ياضر  بجوم  هک  دـشاب  هنوگنآ  وت 
«1 . » ایب دورف  هفوک  لها  نیرتّقثوم  دزن  يدش  هفوک  لخاد 

ملسم رفس 

هراشا

زین ار  يدزأ  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  یلولـس و  هللا  دـبع  نب  ةرامع  يوادیـص ، رّهـصم  نب  سیق  لیقع ، نب  ملـسم  هارمه  مالّـسلا  هیلع  ماما 
يارب اعیرس  تفای ، قوثو  دروم  دّحتم و  ار  مدرم  رگا  هک  دندرک  رومأم  هفوک  لها  عامجا  رد  نتسیرگن  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وا  دنداتـسرف و 

اب درازگ و  زامن  یبنلا  دجـسم  رد  زین  هنیدم  رد  و  « 3  » دش جراخ  هنیدـم  يوس  هب  هّکم  زا  ناضمر  هام  همین  رد  ملـسم  « 2 . » دسیونب همان  يو 
شطع هب  التبم  رفن  ود  نیا  هار  نیب  رد  دنشاب . هار  رد  يو  يامنهار  هک  درک  ریجا  ار  سیق  ینب  زا  رفن  ود  سپـس  « 4 . » درک عادو  هنیدم  لها 
دنکیم تکرح  ییامنهار  قبط  ملسم  یبای . تاجن  دیاش  يوریم ، تهج  نیا  زا  دنیوگیم  دنداد و  ناشن  ملسم  هب  ار  هار  دنوشیم ، تخس 

و « 5  » دوب هدـش  صّخـشم  هار  مئالع  طقف  دـندوب و  تکاله  هناتـسآ  رد  اهنآ  نوچ  دوبن ، نکمم  امنهار  ود  نیا  ندرب  يو  يارب  هکیلاحرد 
دوبن و مولعم  بآ  ات  هلصاف 

______________________________

لصف 10. ص 196  یمزراوخ ج 1 ، نیسحلا  لتقم  (- 1)
. دیفم داشرا  (- 2)

ص 86. بهذلا ج 2 ، جورم  (- 3)
ص 198. يربط ج 6 ، (- 4)

لاوطلا ص 232. رابخا  (- 5)
ص:66  ، مرقم لتقم  همجرت 

ملسم تشادن . ریسم  همادا  زج  یهار  اذل  تشادن ، يو  گرم  زج  يرثا  مه  ملسم  ندنام  یقاب  دنتشادن ، ار  ندش  راوس  تقاط  زین  رفن  ود  نیا 
مالّسلا هیلع  نیسح  هب  ياهمان  درک و  ریجا  ياهداتسرف  ملسم  اجنآ  رد  دندش . دراو  يدابآ  هب  دنتفای و  تاجن  مامت  یتخس  هب  يو  ناهارمه  و 

میقم اجنآ  رد  هک  دادیم  ربخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تخاس و  ربخ  اب  اهیتخـس  ریاـس  اـمنهار و  ود  گرم  زا  ار  ماـما  هماـن  نآ  رد  هک  داتـسرف 
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مالّـسلا هیلع  نیـسح  دنکیم . میلـست  ناشیا  هب  ار  همان  دنیبیم و  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکم  رد  وا  هداتـسرف  دـنادب . ار  يو  رظن  هکنیا  ات  تسا 
دنکیم و تکرح  هظحل ، نامه  دناوخیم  ار  همان  ملـسم  هک  یماگنه  دهد . همادا  ار  هفوک  هار  ریخأت  نودب  هک  دـسیونیم  ملـسم  هب  ياهمان 

همادا ار  هار  دریگیم و  کین  لاف  هب  ار  نیا  تسا . هدز  ار  ییوهآ  يدرم  هک  دـنکیم  هدـهاشم  اجنآ  رد  دوشیم و  دراو  يرگید  يداـبآ  هب 
«1 . » دهدیم

هفوک هب  دورو 

، تمارک اب  فیرش ، یناسنا  راتخم  « 3 . » دیآیم دورف  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  و  « 2  » دوشیم هفوک  دراو  ملـسم  لاوش  مجنپ  رد 
رد اصوصخم  تشاد  بئاص  يرظن  رفاو و  یلقع  دوب . مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  رب  ریگتخـس  سفنلا و  يوق  هبرجت ، اب  تمه ، دنلب 

دوب هدرک  بسک  لضاف ، یقالخا  لماک و  یبدا  ناشیا  زا  دوب و  هتفای  شرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لآ  دزن  نمشد . رب  هبلغ  گنج و 
. دوب مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود  راکشآ  ءافخ و  رد  و 

تعیب

يو جاهتبا  رورـس و  بجوم  هک  ياهنوگ  هب  دـننکیم  دایقنا  تعاطا و  راهظا  دـنیوگیم و  دـمآ  شوخ  ملـسم  هب  نایعیـش  راتخم ، هناـخ  رد 
. دوشیم

رب يرکاش  بیبش  نب  سباع  دنکیم ، تئارق  ناشیا  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  همان  هک  یماگنه 
______________________________

. دیفم داشرا  (- 1)
ص 86. بهذلا ج 2 ، جورم  (- 2)

ص 199. يربط ج 6 ، (- 3)
ص:67  ، مرقم لتقم  همجرت 

وت نم  مسق  ادخ  هب  مهدیمن ، بیرف  زین  ار  وت  درذگیم و  هچ  اهنآ  نورد  منادیمن  مرادـن و  عالّطا  مدرم  لد  زا  نم  دـیوگیم : دزیخیم و 
ادخ هک  منزیم  دوخ  ریشمش  اب  ردق  نآ  مگنجیم و  امش  نمشد  اب  منک و  تباجا  دیناوخب  رگا  هّللا  و  منکیم ، هاگآ  مدوخ  ّتیعـضو  زا  ار 

. ار یهلا  تامعن  رگم  مرادن  يروظنم  منک و  تاقالم  ار 
نامه نم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  مسق  يدرک ، راکشآ  ار  دوخ  نورد  راتفگ ، زا  ییوگهدرـشف  اب  وت  دومرف : رهاظم  نب  بیبح 

. يراد وت  هک  مراد  ار  يداقتعا 
هک ّدح  نآ  ات  دندرکیم  تعیب  وا  اب  دـندمآیم و  يو  دزن  نایعیـش  « 1  » درک زاربا  ار  رفن  ود  نیا  راتفگ  لـثم  مه  یفنح  هّللا  دـبع  نب  دـیعس 
رفن رازه  لهچ  هب  ناگدننک  تعیب  یبعـش  ثیدح  قبط  و  « 3  » رازه جـنپ  تسیب و  یلوق  قبط  و  « 2  » دش غلاب  رفن  رازه  هدجه  هب  نانآ  دادـعت 

«4 . » دندیسر
مدرم عامتجا  زا  ار  ترضح  همان ، نآ  رد  هک  درپس  يرکاش  بیبش  نب  سباع  هب  تشون و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  هب  ياهمان  ملـسم 

نم اب  هفوک  لها  زا  رفن  رازه  هدـجه  انامه  تشون : همان  نیا  رد  درکیم ، ربخ  اب  ترـضح  نآ  یئامرف  فیرـشت  يارب  ناـشیا  راـظتنا  هفوک و 
«5 . » دینک تکرح  اعیرس  همان ، تفایرد  ضحم  هب  دناهدرک ، تعیب 

يا دوب : هدمآ  همان  نیا  رد  درک و  همیمـض  نآ  هب  مه  ار  هفوک  لها  همان  هک  « 6  » دوب ملـسم  لتق  زا  لبق  بش  نیمتفه  تسیب و  رد  هعقاو  نیا 
«7 . » دینکن ریخأت  تسامش . يارب  ریشمش  رازه  دص  هفوک  رد  هک  دییایب  اعیرس  ادخ ! لوسر  دنزرف 
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ةرامع یمرضح و  هعیبر  نب  ملسم  نب  هللا  دبع  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  نب  رمع  نانآ  هلمج  زا  هک  درک  تحاران  ار  هّیما  ینب  نارادفرط  رما  نیا 
ریشب نب  نامعن  یناوتان  وا و  زا  هفوک  لها  لابقتسا  لیقع و  نب  ملسم  ندمآ  زا  ار  وا  دنتشون و  دیزی  هب  ياهمان  دندوب . طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب 

______________________________

ص 199. يربط ج 6 ، (- 1)
ص 211. يربط ج 6 ، صاوخلا ص 138 و  ةرکذت  (- 2)

ص 310. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  (- 3)
امن ص 11. نبا  (- 4)

ص 210. يربط ج 6 ، (- 5)

ص 224. يربط ج 6 ، (- 6)
ص 185. راحب ج 10 ، (- 7)
ص:68  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » دندرک ربخ  اب 
نب هللا  دـیبع  داـب  وت  رب  تفگ : يو  هب  نوجرـس  دوـب  يو  سینأ  بتاـک و  رواـشم ، تسود ، هک  « 2  » داتسرف نوجرس »  » دزن ياهداتـسرف  دیزی 

؟ يدرپسیم وا  هب  ار  تیالو  ایآ  درکیم ، شرافس  ار  وت  دوب و  هدنز  هیواعم  رگا  تفگ : نوجرـس  تسین . يو  دزن  يریخ  تفگ : دیزی  دایز ،
: تفگ دیزی 

متـسنادیم هک  دوب  تهج  نآ  زا  متفگن  وـت  هب  زورما  اـت  رگا  دـشابیم و  شدوـخ  رهم  هب  تسا  هیواـعم  هماندـهع  نیا  تفگ : نوجرـس  یلب 
، دعب اما  تشون : وا  يارب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  درک و  لزع  ار  ریـشب  نب  نامعن  درک ، ذیفنت  ار  مکح  نآ  دیزی  يراد . ضغب  يو  هب  تبـسن 

وت تیالو  نایاپ  نیا  دوشیم . حدم  يرگید  زور  دوش  تّمذم  يزور  سک  ره  دوشیم و  تّمذم  رگید  زور  دوش  حدم  يراگزور  سک  ره 
. تسا

ملسم دوش و  هفوک  مزاع  اعیرس  هک  درک  رما  هّللا  دیبع  هب  هاگنآ  « 3  » تسا دیشروخ  جرب  وت ، هاگیاج  انامهیتشذگ  زین  اهربا  زا  یتفر و  الاب 
«4 . » دنک دیعبت  ار  وا  ای  دشکب  ار  وا  ای  دریگب  تعیب  وا  زا  ای  دبایب ، ار  لیقع  نب 

دودح رد  يرگید  عمج  لفون و  نب  ثراح  نب  هللا  دـبع  یثراح و  کیرـش  دوراج ، نب  رذـنم  یلهاب ، ورمع  نب  ملـسم  یهارمه  هب  دایز  نبا 
. دندرک تکرح  هفوک  يوس  هب  تعرس  اب  هرصب  یلاها  زا  رفن  دصناپ 

هک یئاج  ات  درکیمن  انتعا  اهنآ  هب  دـندنامیم  هار  رد  هک  يو  باحـصا  زا  مادـک  ره  دومیپیم و  هار  ماـمت  تعرـس  اـب  ریـسم  رد  هّللا  دـیبع 
یتافتلا اهنآ  هب  دایز  نبا  اّما  داتـسیا ، يو  اب  دایز  نبا  نتخادنا  ریخأت  دـیما  هب  ثراح  نب  هّللا  دـبع  دـنامزاب و  هار  طسو  رد  روعأ  نب  کیرش 

زا درکن 
______________________________

.201 ص 99 - يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
هیواعم دوب ، ماش  نایحیسم  زا  روصنم  نب  نوجرـس  هک  : » تسا هدمآ  هنوگنیا  ص 158  ج 2 ، هیبرعلا » ةراضحلا  مالـسالا و   » باتک رد  (- 2)

رد ار  ناناملسم  هک  دوب  یئاراد  ریزو  مالـسا  زا  لبق  ینعی  لق  ره  نامز  زا  روصنم  يو  ردپ  دوب ، هدرک  مادختـسا  یتلود  ياهراک  يارب  ار  وا 
همه دوب . تلود  مدختـسم  شردپ  لثم  زین  وا  هک  تشاد  روصنم  مان  هب  يدـنزرف  مه  نوجرـس  دومن . تدـعاسم  کمک و  نایمور  اب  گنج 

«. دوب هدرک  عنم  یمالسا  تلود  رد  يراصن  مادختسا  زا  باّطخ  نب  رمع  هک  دوب  یلاح  رد  اهنیا 
ص 82. يرذالب ج 4 ، زا  فارشالا  باسنا  (- 3)

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 199. يربط ج 6 ، (- 4)
ص:69  ، مرقم لتقم  همجرت 

مانب وا  نامالغ  زا  یکی  دـش  دراو  هّیـسداق  هب  هک  یماـگنه  تشاد  هلجع  دوش  هفوک  دراو  ناـنآ ، زا  رتدوز  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هکنآ  سرت 
مـسق ادـخ  هب  تفگ : نارهم  داد . مهاوـخ  وـت  هب  مهرد  رازه  دـص  یهد  همادا  ار  هار  رگا  تفگ : وا  هب  داـیز  نـبا  داتـسیازاب ، هار  زا  نارهم » »

. داد همادا  هفوک  يوسب  ار  هار  دوخ  درک و  اهر  ار  وا  هللا  دیبع  مناوتیمن 
هیلع نیسح  صخش  هک  دندرکیم  نامگ  تشذگیم  نانابهگن  رب  تقو  ره  تشاذگ و  رس  رب  هایس  ياهمامع  دیـشوپ ، ینمی  سابل  هّللا  دیبع 

«1 . » دش هفوک  دراو  فجن ، تمس  زا  دوب و  تکاس  وا  هللا » لوسر  نباب  ابحرم  : » دنتفگیم سپ  تسا ، مالّسلا 
ةرامألا راد  يوس  هب  وا  درک و  دونـشخان  ار  دایز  نبا  تلاح  نیا  هللا » لوسر  نباب  ابحرم  : » دندرک لابقتـسا  يو  زا  دحاو  راعـش  کی  اب  مدرم 

«2 . » مهدیمن لیوحت  ار  تناما  نیا  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يو  هب  رـصق  يالاب  زا  درکن و  زاب  وا  يورب  ار  رـصق  رد  نامعن  تفر .
دایز نبا 
______________________________

. امن نبا  نازحألا ، ریثم  (- 1)
نبا تسا . یّنظ  یبیرقت و  روط  هب  طقف  تسا  هدش  رکذ  هچنآ  دـناهدرکن و  رکذ  هناققحم  تروصب  ار  دایز  نبا  دـلوت  خـیرات  نیخّروم  (- 2)

. تسا هدوب  يرجه  لاس 39  رد  دایز  نب  هللا  دـیبع  دـلوت  هک  دـنکیم  تیاکح  سنوی  نب  دـمحا  زا  رکاسع  نبا  زا  هیادـب ص 283  رد  ریثک 
اب هیرظن  نیا  تسا  هدوب  هلاس  وا 14  لاس 53  رد  شردپ  گرم  زور  رد  و  تسا . هتـشاد  لاس  يرجه 21  لاس 60  رخاوا  فط  زور  رد  سپ 

راگزاس نادـنچ  داد ، رارق  ناسارخ  یلاو  ار  داـیز  نب  هللا  دـیبع  لاـس 53  رد  هیواـعم  هک  هدرک  رکذ  خـیراتلا ص 166  رد  ریرج  نبا  هـچنآ 
: دیوگیم دوخ  باتک  رد  دیزی  نبا  دوش . راد  هدهع  ار  ناسارخ  لثم  یگرزب  نیمزرـس  تیالو  ياهلاس  رسپ 14  هک  تسا  دیعب  نوچ  تسین .

زین لاس 60  رد  هدوب و  لاس 28  رد  يو  تدالو  نیاربانب  تسا و  هتشاد  لاس   25 دوشیم ، ناسارخ  یلاو  دایز  نب  هللا  دیبع  هک  لاس 53  رد 
اذل دش و  ّدلوتم  ای 33  لاس 32  رد  دایز  نب  هللا  دیبع  هک  دـنکیم  رکذ  ۀـعفنملا ص 271  لیجعت  باتک  رد  رجح  نبا  تسا . هدوب  هلاس   32

يراخب ج حرش  رد  ینیع  ص 383 و  ۀیادب ج 8 ، رد  ریثک  نبا  دوب و  یتشترز  هناجرم »  » مان هب  يو  ردام  دوب . هلاس  ای 28  وا 27  لاس 60  رد 
. دنادیم ایابس )  ) یّبس ار  وا  ص 656  ، 7

ریثا نبا  لماک  رد  يدرک ؟ هچ  وت ، رب  ياو  تفگ : هللا  دیبع  هب  هناجرم  ع )  ) نیـسح لتق  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ص 6  يربط ج 7 ، خیرات  رد 
یهاوخن ار  تشهب  زگره  مسق  ادخ  هب  یتشک ، ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  ثیبخ  يا  تفگ : هللا  دـیبع  هب  هناجرم  هک  تسا  هدـمآ  ص 103  ج 4 ،

اب وت  هچنآ  درکن  سکچـیه  هک  یلاـح  رد  يوش  تخبـشوخ  يراد  تسود  تفگ : شرـسپ  هب  وا  هک  دـننکیم  رکذ  نیخروم  یـضعب  دـید .
: تفگ يو  هب  نامثع  ینعی  هللا ، دیبع  ردارب  هک  تسا  هدمآ  ص 34  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 268 و  يربط ج 6 ، خیرات  رد  يدرک ؟ نیسح 

دمآ تفر و  هللا  دیبع  سپ  دشیمن ، هتشک  ع )  ) نیـسح دوبیم و  یگدرب  هقلح  دایز  ینب  زا  مادک  ره  ینیب  رد  تمایق  زور  ات  متـشاد  تسود 
طایح زا  سدقم  رس  دورو  ماگنه  هک  دوب  دهاش  هکیلاحرد  دنکن  نینچ  هنوگچ  درک و  عطق  وا  اب  ار  دوخ 

ص:70  ، مرقم لتقم  همجرت 
يادخ هب  مسق  دنزیم : دایرف  دسانـشیم ، ار  وا  دونـشیم و  ار  مالک  نیا  يدرم  تسا . هدمآ  رـس  هب  وت  نامز  هک  نک  زاب  ار  رد  تفگ : وا  هب 

. دنوریم دوخ  ياههناخ  هب  هدش  قرفتم  مدرم  « 1  » تسا دایز  نبا  وا  هک  هبعک 
، دهدیم شکشیپ  ایاطع و  لوق  دناسرتیم و  ار  اهنآ  دناوخیم ، هبطخ  دروآیم ، درگ  عماج  دجسم  رد  ار  ناگمه  دایز  نبا  دعب  زور  حبص 

شاهناخ رد  يولج  دنکن ، میلست  نم  هب  ار  وا  دوش و  تفای  نینمؤملا  ریما  رب  ناگدننک  جورخ  زا  یکی  وا  دزن  هک  سک  ره  دیوگیم : هاگنآ 
«2 . » دوشیم هتخیوآ  راد  هب 
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لیقع نب  ملسم 

، دوش ریگتسد  یناهگان  روط  هب  هک  دیسرت  دش ، راکشآ  مدرم  لاح  وا  يارب  دیـسر و  لیقع  نب  ملـسم  عالّطا  هب  دایز  نبا  هبطخ  هک  یماگنه 
میعز و و  « 5  » ءاّرق و  « 4  » فارشا زا  « 3 ، » یعقاو نایعیـش  زا  هورع  نب  یناه  درک ، ناکم  لقن  هورع  نب  یناـه  هناـخ  هب  راـتخم  هناـخ  زا  اذـل 

هک دوب  هفوک  گرزب 
______________________________

باسنا رد  تسا . هدـمآ  ص 77  رکاسع ج 4 ، نبا  خـیرات  ص 116 و  هقرحملا » قعاوصلا   » رد هچناـنچ  درکیم ، ناروف  نوـخ  ةراـمالا  راد 
دوب یسک  نیلوا  دوب و  رش  زا  هتـشابنا  هک  هدمآ  رد ص 81  دوب و  رادلاخ  ابیز و  دایز  نب  هللا  دیبع  هک  تسا  هدـمآ  ص 77  فارشالا ج 4 ،

يزیچ هعفد  هاـجنپ  زور  کـی  رد  یهاـگ  هک  ياهنوگ  هب  دوب  روخرپ  رایـسب  هک  هدـمآ  رد ص 86  تشاذـگ و  ار  یتشز  گـنن و  ياـنب  هک 
رد دـندرکیم . روصت  هراوس  ار  وا  مه  هدایپ  لاح  رد  هک  دوب  تماق  دـنلب  يدـح  هب  تسا : هدـمآ  هبیتق ص 256  نبا  فراـعم  رد  دروخیم .

هکیلاحرد درک  جاودزا  ۀناجرم  اب  دایز  هکنوچ  تشاد ، نابز  تنکل  وا  هک  تسا  هدمآ  ص 167  ظحاج ج 2 ، زا  نییبتلا » نایبلا و   » باتک
هک تسا  هدمآ  ص 84  فارـشالا ج 5 ، باسنا  رد  دش . بلاغ  وا  رب  ناشیا  تغل  درک و  دشر  هرواسا  نیب  سپ  دوب ، هناجرم  اب  مه  هللا  دـیبع 
نب ءامسا  رتخد  دنه  اب  هللا  دیبع  هک  تسا  هدمآ  رد ص 82  تخادنایم و  ةرامالا  راد  يالاب  زا  ار  وا  درکیم  بضغ  یسک  رب  دایز  نبا  رگا 

. دنتفرگ داریا  يو  رب  ثیرح  نب  رمع و  ثعشا و  نب  دمحم  ریمع و  نب  دمحم  سپ  درک . جاودزا  ۀجراخ 
ثیرح نب  ورمع  رتخد  دروآ و  رد  نامثع  شردارب  جاودزا  هب  ار  دراطع  نب  ریمع  رتخد  درک و  جاودزا  ثعـشا  نب  دمحم  رتخد  اب  هللا  دـیبع 

. دروآرد هللا  دبع  شرگید  ردارب  جاودزا  هب  ار 
لاس رد  هک  یماگنه  دوب  دایز  نب  هللا  دیبع  درک  تسرد  یبّلقت  مهرد  هک  یـسک  نیلّوا  تسا  هدـمآ  ص 50  ۀیمالسالا » ۀمیدقلا  دوقنلا   » رد

. دش جیار  اهرهش  ریاس  رد  دعب  هب  نآ  زا  درکیم و  رارف  هرصب  زا   64
ص 201. يربط ج 6 ، (- 1)

. دیفم داشرالا  (- 2)
ص 10. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 3)

لاوطلا ص 235. رابخألا  (- 4)
ص 95. یناغألا ج 14 ، (- 5)

ص:71  ، مرقم لتقم  همجرت 
یـس هب  دـندشیم  قحلم  يو  هب  مه  ةدـنک  زا  وا  ناوریپ  ریاس  هک  یماگنه  درکیم . تکرح  هدایپ  رازه  تشه  هراوس و  رازه  راهچ  نایم  رد 

«7  » دوب هدرک  تکرش  ترـضح  هناگهس  ياهگنج  رد  هک  « 6  » دوب مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ّصاوخ  زا  يو  دندشیم . غلاب  رفن  رازه 
هارمه « 8 . » تشذگیم شرمع  زا  لاس  دنچ  دون و  شتداهش  زور  رد  دوب . هدش  فّرـشم  يو ، تبحاصم  هب  دوب و  هدرک  كرد  زین  ار  ربمایپ 

دوب ردقلا  لیلج  رایسب  دوب ، هرصب  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  هک  دش . دراو  زین  « 9  » ینادمه یثراح  روعا  هللا  دبع  نب  کیرش  لیقع ، نب  ملـسم  اب 
هیواعم بناج  زا  داـیز  نب  هللا  دـیبع  يو  تمظع  تفارـش و  رطاـخ  هب  « 11  » دـیگنج رـسای  نب  رامع  اب  هارمه  دوب و  رـضاح  نیفـص  رد  « 10»

ار وا  داـیز  نبا  هک  دـش  راـمیب  ادـیدش  ناـمرک  رد  تشاد ، يدـنواشیوخ  ةورع  نـب  یناـه  اـب  « 12 ، » دوـب هدرپـس  يو  هب  ار  ناـمرک  تیـالو 
دزن هکنیا  ات  نامب  هناخ  رابنا  رد  وت  تسا . تکاله  نایعیش  وت و  رما  نایاپ  تفگ : ملسم  هب  کیرش  دایز ، نبا  ندمآ  زا  لبق  دوب . هدنادرگزاب 

هب دندوب  تلاح  نیا  رد  اهنآ  هک  یماگنه  « 13 . » منکیم تیافک  ار  وت  روما  هفوک  رد  نم  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  وش ، جراخ  سپ  دـیایب ، نم 
هناخ رابنا  هب  ملسم  تسا ، هناخ  رد  رب  ریما  هک  دش  هتفگ  اهنآ 
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______________________________

ص 616. ۀباصالا ج 3 ، (- 6)
. دیگنجیم رسای  نب  رامع  اب  نیفص  رد  هک  تسا  هدمآ  زین  ص 10  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  رد  نیرادلا ص 278 و  ةریخذ  (- 7)

ص 616. ۀباصإلا ج 3 ، (- 8)
لقن هتخادنا  هابتشا  رد  ار  وا  هچنآ  تسا و  هدش  هبتشم  رما  کیرش  هب  دروم  رد  نیما  دیس  موحرم  رب  ص 201 ، یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 9)
روای روعا ، نب  ثراح  هب  يو  باستنا  کیرـش ، يارب  هدـش  رکذ  بسن  تسا . نازحالا  ریثم  رد  امن  نبا  لقن  نیـسحلا و  لـتقم  رد  یمزراوخ 

تـسا یجحذـم  کیرـش  هک  دـناهدش  لئاق  اذـل  تسا . یثراح ) روعا  نب  کیرـش   ) نیخروم راتفگ  هابتـشا  أشنم  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما 
لاجر زا  هک  هدمآ  مه  رد ص 397  دنادیم  یجحذم  ار  کیرـش  مه  قاقتـشا ص 401  رد  دیرد  نبا  تسا و  ینادمه  ثراح  هکیلاحرد 
نیدنچ رد  تسا و  روکذم  زین  ص 239  لیلکالا ج 2 ، باتک  رد  هک  هتشاد  ییوگتفگ  هیواعم  اب  هک  تسا ، روعا  نب  کیرش  ةریـشعلا  دعس 

نیا تسا ، هدوب  یجحذم  هکنیا  تادیؤم  زا  و  يرـشخمز ، زا  راربالا  عیبر  رد  سورعلا و  جات  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  رکذ  مه  رگید  باتک 
ثراح هناخ  هب  دوب  ینادـمه  رگا  هک  یلاح  رد  دوب  يو  ناشیوخ  ابرقا و  زا  هک  دـش  دراو  ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  هفوک  رد  هک  تسا  بلطم 

. دشیم دراو  ینادمه 
امن ص 14. نبا  (- 10)

ص 203. يربط ج 6 ، (- 11)
هحفص 70 دلج 17  یناغا  هحفص 206 و  دلج 3  ریثا  نبا  لماک  هحفص 153 ، دلج 1  ةرهازلا  موجنلا  (- 12)

امن ص 14. نبا  (- 13)
ص:72  ، مرقم لتقم  همجرت 

تشاذگیم نیمز  رب  تشادرب و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  کیرش  داتفا ، ریخأت  هب  ملسم  ندش  جراخ  نوچ  دمآ . کیرـش  دزن  هّللا  دیبع  تفر و 
اب سپـس  دوب ، رابنا  رد  رب  وا  مشچ  اّبترم  دسرب و  ملـسم  شوگ  هب  هک  دناوخیم  يراعـشا  دـنلب  يادـص  اب  تشاذـگیم و  رـس  رب  ادّدـجم  و 

: تفگ درک و  یناه  هب  ور  هللا  دیبع  « 1 . » دشاب نم  گرم  نآ  رد  دنچ  ره  دینک  باریس  ارم  دز : دایرف  دنلب  يادص 
. دنادیمن هک  دیوگیم  ییاهزیچ  دیوگیم و  نایذه  يرامیب  نامز  زا  کیرش  تفگ : یناه  سپ  هدش ، مه  هناوید  يرامیب  رد  تیومع  رسپ 

: تفگ ملسم  هب  کیرش  دایز  نبا  نتفر  زا  سپ  « 2»
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ثیدح  یکی  رما : ود  تفگ : ملسم  دش ؟ وت  عنام  زیچ  هچ 

مسق ارم  تسیرگ و  نم  دزن  تخیوآ و  نم  هب  هک  یناه  رـسمه  مّود  « 3 . » دزیریمن ار  یـسک  نوخ  نمؤم  و  تسا ، يزیرنوخ  راصح  نامیا 
رارف هچنآ  زا  دناسر و  تکاله  هب  ار  شدوخ  مه  نم و  مه  وا ، رب  ياو  تفگ : یناه  سپ  دریگن  تروص  يراک  نینچ  يو  هناخ  رد  هک  داد 

«4 . » تفرگ رارق  رما  نامه  رد  درکیم ،
______________________________

. تسا هدش  لقن  کیرش  زا  يرگید  تاملک  ص 204  يربط ج 6 ، خیرات  رد  بئاصملا ص 60 و  ضایر  (- 1)
امن ص 14. نبا  (- 2)

بختنم ص 166  دمحا ج 1 ، دنسم  تسا : هدمآ  اررکم  یئاور  عماوج  رد  ثیدح  نیا  ص 240  يربط ج 6 ، ص 11 ، ریثا ج 4 ، نبا  (- 3)
یمزراوخ لتقم  ص 352  مکاحلا ج 4 ، كردتسم  ص 95 ، قئاقحلا ج 1 ، زونک  ص 123 ، ریغصلا ج 4 ، عماج  ص 57 ، لامعلا ج 1 ، زنک 

(. ع  ) قداصلا زجاعم  راحب ج 11  ص 318 ، بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  ص 202 ، ج 1 ،
وریپ یهقف  ثیح  زا  هک  دـناسریم  ار  وا  یعقاو  نّیدـت  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  نیـشناج  تیب و  لها  ملاع  زا  مـالک  نیا  اـمن ص 14 ؛ نبا  (- 4)
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هکنیا زا  دـنراد  ابا  كاپ  ياهـسفن  هک  دـهدیم  ناشن  نینچمه  دوب و  ناشیا  هلیح  زا  عناـم  يوریپ  نیمه  دـندوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  یعقاو 
قیقد و ّرـس  کی  اجنیا  رد  دـنمهفب . اهنآ  رگا  دنـسّدقم  تّما  يارب  میلاعت  نیا  دـشاب و  دـنیاشوخان  ار  نابزیم  هک  دـهد  ماجنا  يراک  نامهیم 

تـسا هتفرگ  ارف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  شیومع  زا  ار  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  لیقع  نب  ملـسم  هّجوت  دروم  هک  تسا  هدوب  يرگید  فدـه 
: تفگ هک  یسک  باوج  رد 

مورن البرک  هب  رگا  ۀملس : ّما  هب  ع )  ) نیسح راتفگ  نینچمه  دشکیم ؟ ارم  یسک  هچ  سپ  دندومرف : ترضح  یـشکیمن ؟ ار  مجلم  نبا  ارچ 
؟! دنهدیم ربخ  هچ  زا  اهنآ  موشیم ؟! ربق  نکاس  هنوگچ  دشکیم و  ارم  یسک  هچ 

ریما تداهـش  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  یهلا  ءاضق  دهد و  رییغت  ار  دنوادخ  یمتح  تاردقم  هک  درادن  تردق  يدحا  هک  تسنیا  مالک  نیا  دافم 
بیبح و مثیم و  لثم  دوخ  ّصاوخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دـشاب  زئاـج  هک  یماـگنه  دـیزی . مجلم و  نبا  تسد  هب  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نینمؤملا
هب فرح  ار  وا  يارجام  لیقع  نب  ملـسم  هب  مه  ءادهـشلا  دّیـس  هک  تسین  دیعب  سپ  دـهد  عالّطا  ار  اهنآ  لتاق  لتق و  ّتیفیک  لیمک  دیـشر و 

هکنوچ دهد ، عالطا  فرح 
ص:73  ، مرقم لتقم  همجرت 

دایز نبا  يارب  هک  یماگنه  دـش . نفد  هیوث »  » رد و  « 1  » دناوخ زامن  وا  رب  دایز  نبا  تفر ، ایند  زا  دوب و  هدـنز  زور  هس  کیرـش ، نآ  زا  سپ 
: تفگ هدرکیم  قیوشت  وا  لتق  رب  کیرش  هک  دش  راکشآ 

ار کیرش  ربق  هنیآره  تسا ، ناتسربق  نیا  رد  دایز  ربق  هک  دوبن  رگا  دناوخ و  مهاوخن  زامن  یقارع  چیه  هزانج  رب  دعب  هب  نیا  زا  مسق  ادخ  هب 
نامتک هب  شرافـس  ار  رگیدـکی  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  یناـه  هناـخ  رد  لـیقع  نب  ملـسم  دزن  هناـیفخم  روطب  نایعیـش  « 2 . » متفاکشیم

رازه هس  دـناوخ و  ار  لقعم »  » مان هب  دوخ  نامالغ  زا  یکی  دایز  نبا  دـنام . یفخم  داـیز  نبا  رب  ملـسم  هاـگیاج  بیترت  نیدـب  و  دـندومنیم ،
هدنارذگ وا  دزن  یلام  هدمآ و  رهـش  نیا  هب  هک  دنک  یفّرعم  ماش  لها  ار  دوخ  دـنک و  ذوفن  نایعیـش  رد  هک  درک  رما  ار  وا  داد و  وا  هب  مهرد 

زاـمن هک  دـید  ار  يدـسا  هجـسوع  نب  ملـسم  دـش و  عماـج  دجـسم  دراو  لـقعم  سپ  دـناسرب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـهاوخیم  هک  هدـش 
دزن ار  وا  درک و  اعد  وا  يارب  هجـسوع  نب  ملـسم  تفگزاب ، ار  دوخ  ناتـساد  دـش و  کیدزن  وا  هب  لقعم  دـش  غراف  هک  یماگنه  دـناوخیم ،

عاجش انیب  يدرف  هک  داد  يدئاص  همامث  یبا  هب  ار  لام  زین  ملسم  « 3 . » درک تعیب  وا  اب  داد و  لیقع  نب  ملسم  هب  ار  لام  درب . لیقع  نب  ملـسم 
دمآیم ملسم  دزن  زور  ره  درم  نیا  دوب . هدرک  نییعت  حالس  دیرخ  لاوما و  يروآعمج  يارب  ار  وا  لیقع  نب  ملسم  دوب ، هعیـش  ناگرزب  زا  و 

«4 . » دربیم دایز  نبا  يارب  ار  اهنآ  ماگنه ، بش  تفرگیم و  ار  رابخا  یمامت  و 

هورع نب  یناه  تّیعضو 

یفخم ةورع  نب  یناه  هناخ  رد  ملسم  هک  تسناد  دش و  راکشآ  دایز  نبا  يارب  رما  هک  یماگنه 
______________________________

هب عورش  ملسم  اذل  دونشب ، ار  ص )  ) دمحم لآ  رارـسا  هک  درادن  شیاجنگ  وا  بطاخم  یلو  دراد ، رارق  نیقی  زا  الاو  ياهجرد  رد  لیقع  نبا 
. تسا هدش  نایب  لیصفت  هب  ص 134  ملسم » دیهشلا   » باتک رد  هتکن  نیا  دنیوگیم . نخس  ّتیفیک  نآ  هب  دنکیم و  ییوگ  لمجم 

ص 202. يربط ج 6 ، ص 202 ؛ یمزراوخ ج 1 ، نیسحلا  لتقم  (- 1)
ص 202. يربط ج 6 ، (- 2)

لاوطلا ص 237. رابخألا  (- 3)
. دیفم داشرإلا  (- 4)

ص:74  ، مرقم لتقم  همجرت 
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اهنآ درک ، لاؤس  وا  زا  یناـه  نتفرگ  هلـصاف  زا  درک و  توـعد  ار  جاّـجح  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  دّـمحم  هجراـخ ، نب  ءامـسأ  تسا ، هدـش 
ریما دزن  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفر و  یناه  دزن  دندش و  راوس  هورگ  نیا  اذـل  دـشن ، عناق  دایز  نبا  يوش . وا  عنام  یناوتیم  هیالگ  اب  دـنتفگ :

«1 . » دمآ شدوخ  ياپ  اب  نئاخ  تفگ : دش ، علّطم  دایز  نبا  هک  یماگنه  درک . تکرح  دش و  راوس  وا  هک  دـندرک  رارـصا  ردـق  نآ  دـیایب و 
. دناسرب لتق  هب  ارم  دهاوخیم  وا  مشخبب و  ار  وا  مهاوخیم  نم  « 2 : » تفگ دش و  هّجوتم  یضاق  حیرش  هب  سپس 

الاب ثحب  درک و  راـکنا  یناـه  ینکیم ؟ يروآعمج  حالـس  شیارب  ياهدرب و  تاهناـخ  هب  ار  لـیقع  نبا  تفگ : درک و  یناـه  هب  ور  هاـگنآ 
تردـپ تفگ : دایز  نبا  هب  یناه  تسا ، هدیـسریم  دایز  نبا  هب  وا  بناج  زا  رابخا  هک  تسناد  یناه  دز و  ادـص  ار  لقعم  دایز ، نبا  تفرگ ،

هدمآ یـسک  تفالخ  يارب  دیورب ؟ ماش  هب  املاس  تتیب  لها  تدوخ و  يرـضاح  ایآ  منک ، ناربج  ار  نآ  مهاوخیم  نم  دراد و  یّقح  نم  رب 
یهاوخن ادج  مسق  ادخ  هب  درک : هفاضا  سپـس  « 4 « » تسا صلاخ  ریـش  اهفک ، ریز  : » تفگ دایز  نبا  « 3 . » تسا دیزی  وت و  زا  رتهتـسیاش  هک 

. يروایب ار  وا  هکنیا  زج  دش 
. درک لتق  هب  دیدهت  ار  وا  دش و  دنت  دایز  نبا  متشادیمن . رب  ار  میاهاپ  دوب  میاهاپ  ریز  رگا  مسق  ادخ  هب  داد : خساپ  یناه 

دز وا  تروص  رب  ریشمش  اب  ردق  نآ  تسب و  ار  وا  ياهتسد  دایز  نبا  دش ، دهاوخ  دایز  وت  فارطا  ریشمش  قرب  تروص  نآ  رد  تفگ : یناه 
رب شیناشیپ  اههنوگ و  تشوگ  تسکش و  وا  ینیب  هک 

______________________________

نب راـج  رب  هک  یناـمز  تسا  هتفگ  یناّـسغ  هلبج  نب  ثراـح  ار  مـالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ص 19  ینادـیم ج 1 ، لاـثمالا  عمجم  رد  (- 1)
. تفای رفظ  فیفع 

رد تسا . هتفگ  شاهدازرهاوـخ  هراـبرد  ار  نآ  هک  تسا  دـعم  نب  ورمع  زا  تراـبع  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ص 274  ۀـباصالا ج 2 ، رد  (- 2)
، دنتسج لّثمت  رعش  نیا  هب  درک ، تعیب  وا  اب  دش و  لخاد  يو  رب  مجلم  نبا  هک  یماگنه  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدمآ  ص 32  یناغا ج 14 ،

هداد ماجنا  یتاکیرحت  هنیدم  رد  هللا  دـبع  نب  دـمحم  هک  دـش  رادربخ  حاّفـس  سابعلا  وبا  هک  تسا  هدـمآ  ص 97  یبوقعی ج 3 ، خـیرات  رد 
دهاوخیم وا  مشخبب و  ار  وا  مهاوخیم  نم  تشون : شیارب  زین  ار  هلمج  نیا  همان  نآ  رد  تشون و  هّللا  دـبع  شردـپ  هب  ياهماـن  سپ  تسا ،

. دناسرب لتق  هب  ارم 
ص 88. بهذلا ج 2 ، جورم  (- 3)

ص 15. يرشخمز ج 1 ، زا  یصقتسملا  (- 4)
ص:75  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » تخاس سوبحم  ار  وا  تقو  نآ  تخیر و  شنساحم 
جحذـم زا  یهورگ  اب  وا  دوب ، یناه  رـسمه  ۀـعور »  » شرهاوخ هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  هتـشک  یناـه  هک  دیـسر  ربخ  جاّـجح  نب  ورمع  هب 

. درک هرصاحم  ار  دایز  نبا  رصق  درک و  تکرح 
: دـیوگیم حیرـش  دـهدب . ار  يو  تایح  ربخ  هاگنآ  و  « 2  » دورب یناه  دزن  هک  درک  رما  یـضاق  حیرـش  هب  دـش  هاگآ  داـیز  نبا  هک  یماـگنه 

رگا دیوگیم : حیرـش  دـنهدیم . تاجن  ارم  دـنوش  دراو  رفن  هد  رگا  نیملـسملل ! ای  درک : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـید  ارم  یناه  هک  یماگنه 
ار ادخ  جاّجح  نب  ورمع  تسا ، هدنز  وا  هک  متفگ ، طقف  یلو  مدناسریم ، شباحـصا  هب  ار  وا  راتفگ  دوبن  نم  اب  يرمحا  رکب  یبا  نب  دیمح 

«3 . » تفر دوخ  عمج  هارمه  دومن و  رکش 

ملسم مایق 

هدرک رّرقم  مدرم  اب  هک  يدعوم  زا  شیپ  اذل  دوش و  ریگتـسد  یناهگان  روط  هب  هک  دیـسرت  دش  لقن  ملـسم  يارب  یناه  نایرج  هکنآ  زا  سپ 
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رس ار  ردب  زور  راعش  هک  دندش  عمج  وا  فارطا  رفن  رازه  راهچ  دنک ، ادن  ار  وا  باحصا  هک  درک  رما  مزاح  نب  هللا  دبع  هب  دش و  جراخ  دوب 
: دندادیم

. ناریمب روصنم  يا  تمأ » روصنم  ای  »
: تفگ يو  هب  داد و  رارق  ةدنک  هورگ  رب  ریما  ار  يدنک  ورمع  نب  هّللا  دیبع  لیقع  نب  ملسم 

میمت هورگ  رب  ار  يدئاص  همامث  یبا  و  دسا ، ینب  جحذم و  هورگ  رب  ار  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  نک ، تکرح  هراوس  تروص  هب  نم  يولج 
. داد رارق  ریما  هنیدم  هورگ  رب  ار  یلدج  هدعج  نب  ساّبع  و  نادمه ، و 

______________________________

. امن نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 1)
ایند زا  لاس 76  رد  هک  تسا  هدوب  ءانبالا »  » هلمج زا  حیرـش  هک  تسا  هدرک  رکذ  ص 330  تاقبطلا ج 1 ، باتک  رد  ورمع  نب  ۀـفیلخ  (- 2)
نزی يذ  نب  فیس  اب  هک  دندوب  ینایناریا  نادنزرف  ءانبالا  تسا  هدمآ  ج 1 ، راک ص 16 ، لیهس ز  زا  تاقبطلا » یلع  قیلعتلا   » رد تسا . هتفر 

. دندوب برع  ناشناردام  سراف و  ناشناردپ  هک  دندادیم  لیکشت  ار  یصاخ  هقبط  نمی  رد  ءانبالا »  » دننک و يرای  ار  وا  ات  دندوب  هدمآ 
. وا رهاوخ  هن  تسا  جاجح  نب  ورمع  رتخد  وا  هدرب و  ۀحیور »  » ار یناه  نز  مسا  سوواط  نبا  امن و  نبا  دزن  ص 206  يربط ج 6 ، (- 3)

ص:76  ، مرقم لتقم  همجرت 
رفن یس  طقف  نوچ  تشادن  تمواقم  ناوت  هک  یلاح  رد  تسب  ار  اهرد  تفرگ و  هانپ  رصق  رد  دایز  نبا  دندرک ، تکرح  رـصق  يوس  هب  اهنآ 

رد تشاذگن و  یقاب  ياهتـشارفارب  مچرپ  هدش  یحارط  هشقن  هفوک و  مدرم  قافن  یلو  دندوب ، وا  اب  یلاوم  فارـشا و  زا  رفن  تسیب  نابهگن و 
«1 . » دندنام یقاب  رفن  دصیس  طقف  رفن  رازه  راهچ  زا  هجیتن 

دنلب ادص  رصق  نورد  زا  هکنآ  زا  سپ  « 2  » دبلطیم رهوش  کی  زور  ره  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ياهراکدـب  هب  ار  هفوک  لها  سیق  نب  فنحا 
دصیس نیمه  دیاهدرک ،» هبرجت  دیاهدیشچ و  خلت  رهز  امـش  دینکن ، دراو  دوخ  رب  ار  ماش  نایرکـشل  دیـسرتب و  ادخ  زا  هفوک ! لها  يا  : » دش

دوخ نارهوش  دزن  اهنز  دندرکیم و  فرـصنم  ار  اهنآ  دندمآیم و  دوخ  ناردارب  نادنزرف و  غارـس  دارفا  هک  یئاج  ات  دندش  قّرفتم  مه  رفن 
نآ زا  سپ  دـندوب ، يو  هارمه  رفن  یـس  هک  یلاح  رد  دـناوخ  دجـسم  رد  ار  ءاشع  زاـمن  ملـسم  « 3 . » دـندنادرگیمزاب ار  اهنآ  دـندمآیم و 

ییامنهار هک  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  دـندرکن . گنرد  رتشیب  یکدـنا  زین  اهنآ  دـندوب و  وا  اب  رفن  هس  هک  یلاح  رد  « 4  » دش ةدنک  هّجوتم 
قّرفتم مدرم  هک  یماگنه  « 6 « ؟ دورب وس  مادـک  هب  تسنادیمن  دزیم و  مدـق  ّریحت  اب  هفوک  ياههچوک  رد  دـش و  هدایپ  بسا  زا  « 5  » درادن

؟ ریخ ای  تسا  هدرک  نیمک  یسک  ایآ  دننیبب  ات  دنبای  فارشإ  دجـسم  رب  هک  درک  رما  رـصق ، لخاد  دارفا  هب  دینـشن  ییادص  دایز  نبا  دندش و 
یچراج هب  دایز  نبا  دنتخاس . هاگآ  ار  دایز  نبا  دندیدن و  ار  يدحأ  دنتفر ، عماج  دجسم  نحص  ات  هتخورفا و  شتآ  هتـشادرب ، اهغارچ  اهنآ 

هدرک و یتفلاخم  لیقع  نبا  تفگ : تفر و  ربنم  رب  دایز  نبا  دش  رپ  دجسم  هک  یماگنه  دنک ، عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  دوخ 
ره دوشیم و  هتـشادرب  وا  نوخ  زا  تمرح  دوش  ادـیپ  وا  هناخ  رد  لـیقع  نبا  هک  سک  ره  دـینادیم  ار  نآ  امـش  همه  هک  هتخادـنا  یفـالتخا 

هار دیربن و  دای  زا  ار  دوخ  تعیب  دیشاب و  عیطم  دیشاب ، هتشاد  یهلا  ياوقت  داد . مهاوخ  هدنروآ  هب  ار  وا  هید  دروایب  ار  وا  سک 
______________________________

ص 207. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
هحفص 162 دلج 17  یناغا  هحفص 338  دلج 5  فارشالا  باسنا  (- 2)

ص 208. يربط ج 6 ، (- 3)
يرونید ص 240. لاوطلا  رابخألا  (- 4)

ص 192. يریرح ج 1 ، تاماقم  حرش  (- 5)
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فوهللا ص 29. (- 6)
ص:77  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دینکن راومه  ناتدوخ  رب  ار  ماش  لها 
ملسم ادابم  تشاد  رذح  رب  يزیرنوخ  زا  ار  وا  دنک و  شیتفت  ار  اههار  اههناخ و  هک  داد  روتسد  میمت  نب  نیـصح  نانابهگن ، سیئر  هب  هاگنآ 

«1 . » دوش جراخ  هفوک  زا  ای  دوش  دیدپان 
دیزی نب  یلعألا  دبع  تخادرپ ، ملـسم  اب  ناگدننک  تعیب  ناگرزب و  هناخ  هب  هناخ  يوجتـسج  هب  تشاذگ و  نابهگن  اههار  هناهد  رب  نیـصح 
نانآ نایم  رد  هک  درک  ریگتسد  ار  سانشرس  دارفا  زا  یهورگ  نینچمه  درک  دیهش  ار  اهنآ  ریگتـسد و  ار  يدزأ  بخلـص  نب  ةرامع  یبلک و 

«2 . » دنتشاد دوجو  مه  ینادمه  روعأ  ثراح  ۀتابن و  نب  غبصأ 

راتخم سبح 

ثراـح نب  هّللا  دـبع  تشارفارب و  زبـس  یمچرپ  دوـخ  ناـیلاوم  اـب  هارمه  « 3  » دوب هّیناوطخ »  » ماـنب ياهیرق  رد  راـتخم  ملـسم ، جورخ  ماـگنه 
نب هللا  دـبع  راـتخم و  هب  « 4  » موـش ورمع  عناـم  مهاوـخیم  تفگ : دز و  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ  رد  رب  ار  دوـخ  مچرپ  راـتخم  زمرق . یمچرپ 
نبا دندرک و  نینچ  اهنآ  دنوش ، دراو  ثیرح  نب  ورمع  ناما  مچرپ  ریز  هک  دش  داهنـشیپ  دـش و  هداد  عالّطا  یناه  ملـسم و  تداهـش  ثراح 

وا تروص  هب  بوچ  اب  داد و  رارق  متش  دروم  ار  راتخم  هکنآ  زا  سپ  دایز  نبا  دناهدیزگ ، يرود  لیقع  نبا  زا  اهنآ  هک  داد . تداهش  ثیرح 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  هک  يزور  ات  دندوب  نادنز  رد  نانچمه  رفن  ود  نیا  « 5  » دومن سبح  ار  ود  ره  دـش ، روک  شمـشچ  هک  ياهنوگ  هب  دز 

«6 . » دش دیهش 
______________________________

هحفص 209 و 210. دلج 6  يربط  خیرات  (- 1)
دبع يو  لماع  هدوب و  ریبز  نب  هللا  دـبع  تفالخ  ماّیا  رد  هفوک  رد  روعأ  ثراح  تافو  هک  هدـمآ  ص 169  دعس ج 6 ، نبا  تاقبط  رد  (- 2)

. تسا هدناوخ  زامن  شاهزانج  رب  ثراح  ّتیصو  قبط  هک  هدوب  دیزی  نب  هللا 
. تسا قارع  لباب  رد  ياهیحان  هک  هدمآ  ص 449  نادلبلا ج 3 ، مجعم  رد  ص 214 ، يرذالب ج 5 ، فارشألا  باسنأ  (- 3)

ص 215. يربط ج 6 ، خیرات  (- 4)
هب ياهنایزات  اب  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  هک  تسا  هدرک  لـقن  بیبح ص 303  نبا  زا  تاـهاعلا  يوذ  باـب  هبیتـق ص 253  نبا  فراـعم  رد  (- 5)

. دش روک  وا  مشچ  سپ  دز ، راتخم  تروص 
ص 215. فارشألا ج 5 ، باسنأ  (- 6)

ص:78  ، مرقم لتقم  همجرت 
نب ورمع  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  و  « 3  » رجبا نب  راجح  و  « 2  » یلهذ روش  نب  عاقعق  یعبر و  نب  ثبش  و  « 1  » ثعشا نب  دمحم  هب  دایز  نبا 

نارگید دـندرک و  تباجا  دوب  هدز  همیخ  اهنآ  رب  هقرفت  هک  یهورگ  « 4 . » دنهد ناما  مدرم  هب  دنرب و  الاب  ناما  مچرپ  هک  داد  روتـسد  ثیرح 
لطاب رب  هک  دندیشکیم  راظتنا  ار  اهرد  ندشزاب  دندرک و  یفخم  ار  دوخ  دنتـشاد  كاپ  ینطاب  هک  اهنآ  دندش و  هدناشک  یهاو  عمط  هب  زین 

. دنوش روهلمح 

ۀعوط هناخ  رد  ملسم 

زا هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  داتـسیا  ۀعوط  مانب  ینز  هناخ  رد  رب  داد و  همادا  ةدنک  زا  ۀلبج  ینب  لزانم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  لیقع  نبا 
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. دوب هدرک  هدازآ  ار  وا  ثعشا  دوب و  هدروآ  ياهّچب  وا 
ملسم دوب . وا  رظتنم  رد  يولج  يو  ردام  دوب و  مدرم  نیب  رد  لالب  دوب  جاودزا  نیا  لصاح  لالب  دوب و  هدرک  جاودزا  يو  اب  یمرضح  دیـسا 

. درک بآ  ریس  ار  ملسم  وا  درک و  بآ  بلط  وا  زا 
هناـخ زا  ریغ  ياهناـخ  هب  ار  وا  هعوط  درادـن . ياهریـشع  لـها و  رهـش  نیا  رد  هک  درک  هاـگآ  ار  وا  درک و  یفّرعم  ار  دوخ  ملـسم  نآ  زا  سپ 

شردام زا  دوشیم ، دمآ  تفر و  دایز  هناخ  نیا  هب  هک  درک  هدهاشم  هعوط  رـسپ  درک ، ابا  ملـسم  تشاذگ ، يو  دزن  یئاذغ  درب و  شدـنزرف 
هب حبص  ماگنه  درک . راتفر  مسق  فالخ  رب  یلو  درادیم  موتکم  ار  هّیضق  هک  دروخ  مسق  شردام  رب  هکنیا  ات  دادن  ربخ  وا  هب  ردام  دیـسرپ و 
مس يادص  ملسم ، هک  یماگنه  دنک . ریگتـسد  ار  وا  هک  داتـسرف  سیق  هلیبق  زا  رفن  داتفه  اب  ار  ثعـشا  نبا  دش ، مالعا  ملـسم  ناکم  دایز  نبا 

دینش ار  نابسا 
______________________________

ردپ ۀفاحق  یبا   ) دوب ۀفاحق  یبا  رتخد  ةورف  ّمأ  شردام  سیق ، نب  ثعشا  نب  دّمحم  هک  تسا  هدمآ  ص 331  ۀفیلخل ج 1 ، تاقبطلا  رد  (- 1)
.206 مسق 2 / لیدعتلا ج 3 ، حرجلا و  دیسر . لتق  هب  راتخم  مایأ  رد  بعصم  اب  هارمه  لاس 67  رد  تسا ) رکب  وبأ 

ورمع نب  سیقلا  ئرما  نب  دابع  نب  هثراح  نب  لافع  نب  نامعن  نب  روش  نب  عاقعق  هک  تسا  هدـمآ  ص 328  هفیلخل ج 1 ، تاقبطلا  رد  (- 2)
.137 مسق 2 / لیدعتلا ج 3 ، حرجلا و  تسا  هدوب  نکاس  هفوک  رد  لهذ  نب  نابیش  نب 

. تفر ایند  زا  لهچ  لاس  رد  دوب و  ینارصن  رجبا  هک  تسا  هدمآ  ص 84  يربط ج 6 ، خیرات  رد  (- 3)
ص 12. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 4)

ص:79  ، مرقم لتقم  همجرت 
ادأ ار  دوخ  هفیظو  تفگ : ۀعوط  هب  دیشوپ و  ار  دوخ  سابل  دناوخ ، اعیرـس  ار  حبـص  زامن  زا  دعب  ياعد  « 1 ، » دناهدمآ يو  غارس  هک  تسناد 

. یتخاس دوخ  بیصن  ار  ربمایپ  تعافش  يدرک و 
«2 . » یتسه ام  اب  ادرف  دومرفیم : هک  مدید  ار  نینمؤملا  ریما  میومع  باوخ  رد  بشید 

ادّدجم درک ، جراخ  هناخ  زا  ار  نانآ  وا  دندرب و  هلمح  وا  هب  هناخ  رد  اهنآ  تفر ، نانآ  يوس  هب  دوب  هدرک  هنهرب  ریشمش  هک  یلاح  رد  هاگنآ 
: تفگیم هک  یلاح  رد  درک  نوریب  ار  نانآ  مهزاب  وا  دنتشگرب و 

دیشون یهاوخ  ار  گرم  ماج  کش  نودبنکب  یناوتیم  هچ  ره  سپ  تسا ، گرم  نیا 
هب يو ، تردق  و  « 3  » دـناسر لتق  هب  ار  رفن  کی  لهچ و  تسا  عیاش  قلخ  نایم  رد  یهلا  ءاضق  مکحهلالج و  ّلج  دـنوادخ  رما  رب  نک  ربص 

: داد ماغیپ  وا  هب  دیبلط و  کمک  وا  زا  داتسرف و  دایز  نبا  غارس  ثعشا  نبا  دنکفایم . ماب  تشپ  تفرگیم و  ار  دارفا  هک  دوب  ياهنوگ 
، ياهداتسرف هّللا  دبع  نب  دّمحم  ياهریشمش  زا  يریـشمش  يوس  هب  ارم  ياهداتـسرف ؟ هفوک  ياهلاّقب  زا  یلاّقب  يوس  هب  ارم  ینکیم  لایخ  ایآ 

«. 4  » درک دادما  ینایرکشل  اب  ار  وا  دایز  نبا  سپ 
عطق ار  وا  يالاب  بل  دز ، ملسم  ناهد  رب  ياهبرض  ریکب  دنتخیوآرد ، رگیدکی  اب  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  ملسم و  تفرگ ، رد  دیدش  گنج 

هب وا  هناش  رب  يرگید  هبرـض  دز و  وا  رـس  رب  يدیدش  هبرـض  ملـسم  دش . ادـج  وا  نادـند  ود  دروآ و  نییاپ  بل  فرط  هب  ار  ریـشمش  درک و 
ای دندزیم  گنس  اب  ار  وا  دندش و  فرـشم  يور  هب  ماب  تشپ  زا  دایز  نبا  ياهورین  « 5 . » تفر ایند  زا  دمآ و  نییاپ  وا  مکـش  ات  هک  ياهنوگ 
: دناوخیم زجر  ناونع  هب  ار  کلام  نب  نارمح  راعشا  وا  دش و  دیدش  ریسم  رد  هلتاقم  گنج و  دنتخیریم  يو  رس  رب  دنتخورفایم و  شتآ 

دشاب  تخس  ءیش  کی  گرم  دنچ  رهار  دازآ  درف  رگم  مشکن  هک  ماهدروخ  مسق 
______________________________

ص 208. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 210 و  يربط ج 6 ، جرفلا ، یبا  لتاقم  (- 1)
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مومهملا ص 56. سفن  (- 2)
ص 212. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 3)

بختنملا ص 299. (- 4)
ص 210. یمزراوخلا ج 1 ، لتقم  (- 5)

«1  » دـنوشیم طوـلخم  رگیدـکی  اـب  یمرگ  یکنخ و  اـبترمدرک  دــهاوخ  تاـقالم  ار  گرم  يزور  يدرف  ره  ص:80   ، مرقم لـتقم  همجرت 
ار وا  گنـس  ریت و  اب  دـندش و  روهلمح  وا  رب  تفر ، هناخ  بناج  دروآ ، رد  اـپ  زا  ار  وا  نوخ  شزیر  درک و  فیعـض  ار  وا  دّدـعتم  تاـحارج 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  نم  هک  یلاح  رد  دننزیم  ار  راّفک  هک  هنوگنآ  دینزیم  گنـس  اب  ارم  ارچ  تفگ : ملـسم  دندزیم ،
هانپ وت  هب  نم  هدن و  نتشک  هب  ار  تدوخ  تفگ : وا  هب  ثعشا  نبا  دینک ؟ تاعارم  شترتع  هرابرد  ار  هللا  لوسر  ّقح  دیهاوخیمن  ایآ  متـسه .

هاگنآ درک . رارف  وا  درب و  هلمح  ثعشا  نبا  رب  درک ، مهاوخن  نینچ  ادخ  هب  مراد ؟ ناوت  هک  یلاح  رد  موش  ریـسا  ایآ  تفگ : ملـسم  مهدیم .
«. 2  » دـش ریـسا  داتفا و  نیمز  رب  وا  دز و  هزین  وا  رب  تشپ  زا  يدرم  دوب . هدـش  دـیدش  يو  شطع  هک  یلاح  رد  دـندش  روهلمح  وا  رب  یگمه 
رد هک  دنتـشاذگ ، زاب  ار  وا  يولج  سپـس  دندناشوپ ، ار  نآ  يور  دندرک و  رفح  ياهرفح  ملـسم  يارب  نانآ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه 
وا هیرگ  زا  یملس  هللا  دیبع  نب  ورمع  دش و  يراج  وا  کشا  دنتفرگ  ار  وا  ریشمش  هک  یماگنه  « 3  » دندرک شریسا  هاگنآ  دنک و  طوقس  نآ 

. درک بّجعت 

دایز نبا  ملسم و 

. دینک بآریس  بآ  نیا  زا  ارم  تفگ : دید و  یکنخ  بآ  رصق  رد  رب  دندروآ ، دایز  نبا  دزن  ار  ملسم 
______________________________

رد بوشآ  رهش  نبا  و  ص 209 ، لتقم ج 1 ، رد  یمزراوخ  نازحألا ، ریثم  رد  اـمن  نبا  فوهل ص 30 ، رد  سوواط  نبا  ار  تاـیبا  نیا  (- 1)
رد یلب  تسا . هدـشن  رکذ  یلهاـج  برع  ماـّیا  رد  زور  نیا  دناهتـسناد  مرقلا » موـی   » ار نآ  زور  دـناهدرک و  رکذ  هحفص 212 ، ج 2 ، بقانم 

رماـع ینب  يارب  ياهعقاو  نآ  رد  هک  تسا  یهوـک  مسا  نرق  هک  تسا  هدـمآ  ص 310  سورعلا ج 9 ، جاـت  ص 64 و  نادـلبلا ج 7 ، مجعم 
و تسا ، هدوـب  هورگ  نـیمه  زا  مـه  ینرق  سیوا  هـک  دـندوب  دارم  زا  ياهریت  نرق  ینب  هـک  هدـمآ  برالا ص 321  ۀـیاهن  رد  و  داـتفا ، قاـفتا 

. دنک داشرا  مّلسم  بلطم  کی  هب  ار  ام  دنناوتیمن  اهنیا  زا  مادکچیه 
ص 209. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 212 ؛ بوشآرهش ج 2 ، نبا  بقانم  (- 2)

بختنملا ص 299. (- 3)
ص:81  ، مرقم لتقم  همجرت 

؟ یتسه یک  دومرف : ملسم  یشچب . ار  مّنهج  ناشوج  بآ  هکنآ  رگم  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  تفگ : وا  هب  « 1  » یلهاب ورمع  نب  ملسم 
. متفاتش دوخ  ماما  يرای  هب  متخانش و  ار  قح  هک  متسه  یسک  نم  تفگ :

هب تسشن و  هاگنآ  یتسه . مّنهج  میمح  هب  یلوا  هلهاب ، رسپ  وت  یتسه . بلقلاّیسق  وخدنت و  ردقچ  داب ! وت  رادازع  تردام  تفگ : لیقع  نبا 
«2 . » داد هیکت  رصق  راوید 

. دشیم دولآنوخ  دشونب  تساوخیم  ملسم  هک  تقو  ره  دروآ و  بآ  سیق  سپ  « 3  » داتسرف ار  سیق  مانب  دوخ  مالغ  طیعم  یبا  نب  ةرامع 
بآ نیا  رگا  تفگ : تشاذـگ و  رانک  ار  نآ  داـتفا . فرظ  رد  وا  ياهنادـند  دـش و  نوخ  زا  رپ  فرظ  دـشونب  تساوخ  هک  هعفد  نیمّوس  رد 

. مدیشونیم دوب  نم  يزور 
: تفگ وا  هب  مالغ  درکن و  مالس  ملسم  درب . لخاد  ار  ملسم  دش و  جراخ  رصق  زا  دایز  نبا  مالغ 
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زا هک  یسک  رب  مالـس  تفگ : ملـسم  هک  دناهتفگ  نینچمه  « 4 . » تسین نم  ریما  وا  شاب ، تکاس  تفگ : ملـسم  ینکیمن ؟ مالـس  ریما  رب  ایآ 
يوشیم هتـشک  ینکن ، ای  ینکب  مالـس  تفگ : دیدنخ و  دایز  نبا  دنک . تعاطا  ار  ادخ  دسرتب و  یهارمگ  بقاوع  زا  دنک و  ّتیعبت  تیاده 

ندش هتـشک  هب  سکچیه  هک  نادب  اّما  تسا ، هدناسر  لتق  هب  ارم  زا  رتهب  مه  وت  زا  رتدب  قیقحت  هب  یناسرب  لتق  هب  ارم  رگا  تفگ : ملـسم  « 5»
. تسین وت  زا  رتراوازس  نطاب  تثابخ  ندش و  هلثم  و 

. یتفگ غورد  تفگ : ملـسم  یتخادنا . هنتف  نیملـسم  نایم  رد  یتفاکـش و  ار  نیملـسم  تدحو  يدرک ، جورخ  دوخ  ماما  رب  تفگ : دایز  نبا 
نیرتدب تسد  هب  ارم  تداهش  دنوادخ  هک  مراودیّما  نم  تخادنا ، وت  ردپ  ار  هنتف  دنتسکش و  ار  نیملسم  تدحو  دیزی  شرسپ  هیواعم و 

______________________________

ریبز نب  بعـصم  اب  هارمه  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  هک  تسا  هدمآ  ص 185  يربط ج 7 ، خـیرات  رد  ص 126 و  ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  (- 1)
. دش هتشک  کلملا  دبع  رکشل  اب  دروخرب  ماگنه 

. دیفم خیش  داشرالا  (- 2)
. داتسرف ار  میلس  مان  هب  دوخ  مالغ  ثیرح  نب  ورمع  هک  تسا  دقتعم  دیفم  موحرم  ص 212  يربط ج 6 ، (- 3)

ص 212. يربط ج 6 ، خیرات  فوهل ص 30 ؛ (- 4)
بختنملا ص 300. (- 5)

ص:82  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 . » دهد رارق  تاقولخم ،

نب رمع  درک ، هاگن  رـضاح  دارفا  هب  ملـسم  داد و  هزاجا  دایز  نبا  دـنک . ّتیـصو  دوخ  ماوقا  زا  یـضعب  هب  هک  درک  تساوخرد  ملـسم  هاگنآ 
رارـسا زا  ّتیـصو  نیا  تسا و  مزال  وت  رب  نآ  ماجنا  هک  مراد  یتجاح  نم  تسا و  يدـنواشیوخ  وت  نم و  نایم  تفگ : وا  هب  دـید و  ار  دـعس 

. دنک رکذ  ار  شتجاح  وا  ات  درک  ابا  دعس  نب  رمع  تسا .
ّتیـصو ملـسم  دـیدیم . ار  ود  ره  دایز  نبا  هک  ياهنوگب  تفر  وا  دزن  دعـس  نب  رمع  نکن . عانتما  تیومع  رـسپ  تجاح  زا  تفگ : دایز  نبا 

زا ار  وا  ندب  هکنیا  و  « 2  » دوب هدرک  ضرق  مهرد  دصشش  هفوک  هب  دورو  ماگنه  هک  دنک  ادأ  ار  شـضرق  وا  هرزو  ریـشمش  ياهب  زا  هک  درک 
ار ایاصو  نیا  یمامت  تفر و  دایز  نبا  دزن  دعس  نب  رمع  دسیونب . مالّسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  وا  ربخ  دنک و  نفد  دریگب و  لیوحت  دایز  نبا 

«3 . » دوشیم هدرمش  نیما  نئاخ ، تاقوا  یهاگ  یلو  دنکیمن  تنایخ  نیما  تفگ : دایز  نبا  درک . ءاشفا 
______________________________

ص 211. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  امن ص 17 ؛ نبا  (- 1)
. دیسریم مهرد  رازه  هب  هک  تسا  هدمآ  لاوطلا ص 241  رابخا  رد  (- 2)

ص لئاسو ج 2 ، رد  تسا . هدـش  دراو  ع )  ) تیب لها  ناـبز  رب  تسا  لـثملا  برـض  هیبش  هک  هلمج  نیا  ص 212  يربط ج 6 ، خـیرات  (- 3)
تناـیخ نیما  هک  ع )  ) رفعج وـبا  لوـق  زا  مدینـش  ع )  ) نسحلا وـبأ  زا  دـیوگیم  هک  دـنکیم  تیاور  دـالخ  نب  رّمعم  زا  ینیلک  باب 9   643

. دوشیم هدرمش  نیما  نئاخ  یلو  دنکیمن 
يدرمناوج تّورم و  هک  درک  هدارا  یلو  دوبن ، لهاج  ار  وا  هشیر  لصا و  یگدولآ  دوبن و  یفخم  دعس  نب  رمع  نطاب  ع )  ) ملسم رب  نینچمه 

هکنیا هب  تسا  هفوک  لها  داشرا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  هتکن  هکنیا  رب  هوالع  دروخن . ار  وا  بیرف  يدحا  هک  دهد  ناشن  ناگمه  هب  ار  وا 
هک یلاح  رد  درکن  زارد  لاملا  تیب  هب  ار  دوخ  تسد  یلاو  نیا  دوب . یهلا  توعد  راشتنا  حالـصا و  اهنآ ، نایلاو  و  ع )  ) تیب لها  ّتین  اـهنت 

. دننک تکرح  نایلاو  دیاب  هنوگنیا  دینارذگ و  ندرک  ضرق  اب  ار  راگزور  وا  یلو  دنک ، فّرصت  دهاوخب  هنوگره  تسناوتیم 
رد تسا  یمالسا  قالخا  زا  هکنیا  رب  هوالع  ّرس  نامتک  هکنوچ  دزادنایم ، يرـصق  دلاخ  ناتـساد  دای  هب  ارم  تنایخ  نیا  هک  دیوگ : ّفلؤم 
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ار وا  دنریگیم  میمـصت  یهورگ  دنکیم ، ّجح  هدارا  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  دـشابیم . زین  برع  موسر  هرمز 
دزن دلاخ  راد . موتکم  ار  ناتساد  نیا  هک  دنیوگیم  دلاخ  هب  اهنآ  دنکیم . ابا  دلاخ  دننکیم و  تکراشم  تساوخرد  دلاخ  زا  دننک ، تراغ 

ار نانآ  مان  یتسه ؟ فئاخ  یناسک  هچ  تباب  زا  دیوگیم : دیلو  متـسه . فئاخ  وت  رب  نم  نک ، اهر  ار  ّجح  لاسما  دیوگیم : هدـمآ و  دـیلو 
رمع نب  فـسوی  تنمـشد  دزن  ار  وـت  نم  دـیوگیم : دـیلو  تفگ ، مهاوـخن  ار  اـهنآ  ماـن  زگره  دـیوگیم : دزرویم و  عاـنتما  دـلاخ  وـگب ،

نادنز هب  ار  وا  دربیمن ، مان  وا  زاب  دهدیم  هجنکش  ار  وا  فسوی  دتسرفیم و  فسوی  دزن  ار  وا  متسرفیم 
ص:83  ، مرقم لتقم  همجرت 

. یتخادنا هقرفت  اهنآ  نایم  وت  دـندوب و  دـّحتم  هکیلاحرد  يدـمآ  مدرم  دزن  وت  لیقع ! نبا  يا  دـیوگیم : دـنکیم و  ملـسم  هب  ور  دایز  نبا 
يرـسک و لامعا  هتخیر و  اهنوخ  هتـشک و  ار  ناکین  وت  ردپ  هک  دندرکیم  رّوصت  مدرم  ماهدماین ، هقرفت  يارب  نم  زگره ، داد : خـساپ  ملـسم 

. مینک توعد  نآرق  مکح  هب  مینک و  رما  تلادع  هب  ات  میدمآ  ام  هدش ، بکترم  ار  رصیق 
هطـساوب وت  یتسین ، قداص  وت  هک  دـنادیم  ادـخ  تفگ : ملـسم  مینکیمن ؟ لمع  لدـع  هب  ام  ایآ  لدـع ، هب  دـسر  هچ  ار  وت  تفگ : دایز  نبا 

«1 ، » داد مانـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لیقع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  وا ، دایز  نبا  یناسریم . لتق  هب  ار  دارفا  ّنظ  ءوس  ینمـشد و  بضغ و 
«2 . » نک مکح  یهاوخیم  هچ  ره  ادخ  نمشد  يا  دیتسه ، مانشد  هب  رتهتسیاش  تردپ  وت و  تفگ : ملسم 

ار وا  یماش  درم  دنکفیب . نییاپ  ار  ندب  رـس و  دـنزب و  ار  شندرگ  و  « 3  » دربب رـصق  يالاب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  یماش  درف  کی  هب  دایز  نبا 
راوخ دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  یموق  ام و  نایم  ایادـخ  درکیم : اـعد  و  « 4  » دوب نایوگریبکت  حیبست و  ملـسم  هک  یلاح  رد  درب  رـصق  يالاب 

«5 . » داتسرف مالس  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  دش و  هنیدم  هّجوتم  هاگنآ  نک ، تواضق  دندرک  بیذکت  دندرک و 
تّدش هب  هک  یلاح  رد  نآ  زا  سپ  « 6 . » تخادنا نیمز  رب  ار  دسج  رـس و  هاگنآ  دز ، ار  وا  ندرگ  داد و  رارق  دوخ  ربارب  رد  ار  وا  یماش  درم 

: تفگ دایز  نبا  دمآ . نییاپ  دوب  هدز  تشحو 
وا زا  نم  دـیزگیم ، ار  دوخ  تشگنا  دوب و  هداتـسیا  مربارب  هک  مدـید  ار  یتروص  دـب  هایـس و  يدرم  لتق  هظحل  رد  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ 

«7 . » ياهدرک لایخ  دیاش  تفگ : دایز  نبا  مدیسرت .
. دیبلطیم کمک  دوب و  هتسب  شیاهتسد  هک  یلاح  رد  دشیم  شورفودیرخ  دنفسوگ ، نآ  رد  هک  دندرب  يرازاب  هب  ار  یناه  نآ  زا  سپ 

ایآ دز : دایرف  دیشک و  ار  دوخ  تسد  دهدیمن  يرای  ار  وا  سکچیه  دید  هک  یماگنه 
______________________________

. دناسریم لتق  هب  یگلاس  تصش  ّنس  رد  لاس 126  رد  ار  وا  هجنکش  اب  دزادنایم ،
ص 213. يربط ج 6 ، ص 14 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 1)

فوهل ص 31. (- 2)
ص 213. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 3)

ص 213. يربط ج 6 ، خیرات  (- 4)
ةداهشلا ص 259. رارسا  (- 5)

نازحألا ص 18. ریثم  (- 6)
ص 312. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 7)

ص:84  ، مرقم لتقم  همجرت 
ار تندرگ  دش : هتفگ  وا  هب  دنتسب ، ار  وا  دنتخیر و  وا  رب  اهنآ  منک ؟ عافد  مدوخ  زا  نم  هک  تسین  یناوختسا  گنـس و  ای  یئوقاچ  ای  یئاصع 

ياهبرض دیشر  مان  هب  دایز  نب  هّللا  دیبع  نامالغ  زا  یکی  منکیمن . کمک  ار  امـش  مرادن و  تواخـس  نآ  هب  تبـسن  نم  تفگ : یناه  روایب .
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يرگید هبرـض  مالغ  میآیم ، وت  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  ایادخ  تسادـخ . يوس  هب  تشگزاب  تفگ : یناه  دـشن و  رگراک  هک  دز  وا  رب 
«1 . » دناسر لتق  هب  رزاخ »  » رد يدارم  نیصح  نب  نمحّرلا  دبع  ار  مالغ  نیا  دناسر . تداهش  هب  ار  وا  دز و 

تخیوآ راد  هب  هبورکاخ  اب  هنوراو  روط  هب  ار  اـهنآ  « 2 . » دنـشکب رازاب  رد  دندنبب و  بانط  اب  ار  یناه  ملـسم و  ياهاپ  هک  درک  رما  دایز  نبا 
«4 . » درک بصن  قشمد  ياههار  زا  یکی  رد  ار  اهنآ  دیزی  داتسرف و  دیزی  دزن  ار  اهرس  و  « 3»

، درک تیافک  نمـشد  رب  هبلغ  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  نینمؤملا  ریما  قح  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح  دعب ، اّما  تشون : دیزی  هب  هللا  دـیبع 
راک هب  ياهلیح  متشاذگ و  سوساج  اهنآ  رب  نم  دوب ، هدش  هدنهانپ  يدارم  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  مهدیم  ربخ  امـش  هب 
نب ریبز  یعدا و  هّیح و  یبا  نب  یناه  هلیسوب  ار  اهنآ  رـس  هدز و  ار  اهنآ  ندرگ  ات  درک  رّـسیم  دنوادخ  مدروآ و  نوریب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  مدرب 

، ملاـع هک  دـنک  لاؤس  اـهنآ  زا  نینمؤملا  ریما  سپ  دنتـسه ، ریذپتحیـصن  عیطم و  ونـش ، فرح  رفن  ود  نیا  مداتـسرف ، وـت  دزن  یمیمت  حورا 
. مالّسلا دنتسه و  اوقتاب  مهف و  اب  قداص 

______________________________

ص 214. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
رد ار  رکب  یبا  نب  دمحم  جیدخ  نب  هیواعم  هک  هدمآ  رکب  یبا  دالوا  هب  عجار  ص 266  سیمخلا ج 2 ، خیرات  رد  بختنملا ص 301 ؛ (- 2)

ار وا  هک  داد  روتـسد  دنداد  رارق  یغالا  نورد  رد  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  و  داد ، روبع  صاع  نب  رمع و  هناخ  يولج  زا  ار  وا  دـناشک و  اههچوک 
. تسا هدش  لقن  ص 153  ریثا ج 11 ، نبا  لماک  رد  دراطع  نب  نیدلا  ریهظ  دروم  رد  مه  نیا  هباشم  دننازوسب و 

مالـسا زا  هک  یـسک  رگم  دهدیمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ص 215 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لـتقم  ص 21 ؛ بوشآ ج 2 ، رهـش  نبا  بقانم  (- 3)
رد هچنانچ  داد  ماجنا  ریبز  نب  هللا  دـبع  هب  تبـسن  جاجح  ار  راک  نیا  لثم  دـشاب . هتـشادن  یتّقر  تفوطع و  هنوگ  چـیه  دـشاب و  هدـش  جراخ 

. تسا هدروآ  ربحملا ص 481  رد  بیبح  نبا  تسا و  هدمآ  ص 268  فارشالا ج 5 ، باسنا 
ص 157. ریثک ج 8 ، نبا  زا  ۀیادبلا  ص 190 و  ءادفلا ج 1 ، یبا  خیرات  (- 4)

ص:85  ، مرقم لتقم  همجرت 
، یتفای تسد  هناعاجش  يدرک و  لمع  هناطاتحم  متـساوخیم ، نم  هک  يدوب  هنوگنامه  وت  هک  یتسرد  هب  دعب ، اّما  تشون : دایز  نبا  هب  دیزی 
يأر و رد  هک  مدـید  مدرک و  لاؤس  متـساوخ ، ار  وت  ياههداتـسرف  نم  يدرک ، قداص  ار  تدوخ  هب  تبـسن  نم  نامگ  يدرک و  ار  تیاـفک 
هب یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  منکیم . ریخ  هب  شرافـس  نانآ  دروم  رد  ار  وت  يدرک و  رکذ  وت  هک  دنتـسه  هنوگنآ  لضف 

وت و نامز  هب  اهنامز  نیب  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  «، 1  » نک ریگتسد  نامگ  ّکش و  اب  هد و  رارق  حّلسم  نانابهگن  هدرک ، تکرح  قارع  يوس 
هدرب تروص  هب  ای  يوشیم  دازآ  ای  بیترت  نیدب  ياهدش ، التبم  وا  هب  وت  نایاورنامرف ، نیب  زا  هدش و  دراو  وت  نیمزرس  هب  اهنیمزرـس  نیب  رد 

«3 . » یتسرفیم نم  دزن  ار  وا  ای  یگنجیم  وا  اب  ای  سپ  «، 2  » یئآیم رد 

قارع يوس  هب  تکرح 

ینایرکـشل وا  هارمه  تسا و  هداد  رارق  جاّجح  ریما  ار  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  دیزی ، هک  دیـسر  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  یماگنه 
هیلع ماما  « 4 ، » دزیرب ار  وا  نوخ  تفای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اج  ره  هک  تسا  هدرک  شرافـس  هدرپس و  وا  هب  ار  جـح  مسارم  هدرک و  هناور 
ادـخ هناخ  تمرح  ندـش  هتخیر  زا  نوچ  دـننک ، هدنـسب  هرمع  هب  دـنوش و  جراخ  هّکم  زا  ّجـح ، مامتا  زا  لـبق  هک  دـنتفرگ  میمـصت  مالّـسلا 

«5 . » دنتشاد تهارک 
______________________________

ص 214. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
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ص 332. رکاسع ج 6 ، نبا  خیرات  ملاوعلا ص 66 ؛ لتقم  (- 2)
.1 تسا : هیرظن  هس  ملسم  تداهش  زور  هرابرد  تایرظن  هک  دنامن  یفخم  ص 215 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 3)

سوواـط نبا  تسا . هدرک  تقفاوم  نآ  اـب  فوـهل  رد  مه  سوواـط  نبا  ارهاـظ  تسا و  هدـش  رکذ  لاوـطلا  راـبخا  رد  هک  هجحیذ  موـس  زور 
رد ملسم  هک  دوب  يزور  نامه  رد  هکم  زا  ماما  جورخ  دیوگیم : نآ  زا  دعب  دمآ . نوریب  هّکم  زا  هّجحلا  يذ  مّوس  رد  ع )  ) نیسح دیوگیم :

ةرکذت ص 19 و  ءادفلا ج 2 ، یبا  خـیرات  ارهاظ  تسا و  هدرک  رکذ  صئاصخلا  ررغ  رد  طاوطو  هک  هجحیذ  متـشه  زور  . 2 دش ؛ هتشک  نآ 
امن نبا  رهاظ  دناهتفگ و  ار  نآ  احیرـص  حابـصم  رد  یمعفک  داشرا و  رد  دـیفم  هک  هفرع  زور   3 دراد ؛ تلـالد  ار  نیمه  صاوخلا ص 139 

. تسا نیمه  ص 90  بهذلا ج 2 ، جورم  ص 215 و  يربط ج 6 ، خیرات  نازحالا و  ریثم  رد 
بختنملا ص 304. (- 4)

ص 177. يربط ج 6 ، خیرات  امن ص 89 و  نبا  (- 5)
ص:86  ، مرقم لتقم  همجرت 

هّکم رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هبطخ 

دورد هّللاب ، ّالا  ةّوق  هّللا و ال  ءاش  ام  هّللا و  دمحلا  : » دندناوخ ار  هبطخ  نیا  دنداتـسیا و  دـنوش  جراخ  هّکم  زا  هکنآ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  ماما 
نم قایتشا  تسا ، هدش  هتشون  نارتخد  ندرگ  رب  دنبندرگ  هک  هنوگنآ  تسا  هدش  هتـشون  گرم  یمدآ  دالوا  يارب  داب ، وا  لوسر  رب  دنوادخ 
نم يارب  ّلحم  نیرتهب  درک  مهاوخ  تاقالم  هک  یندـمآ  دورف  ّلحم  تسا ، فسوی  هب  بوقعی  قاـیتشا  زا  شیب  دوخ ، ناگتـشذگ  ندـید  هب 
هار دننکیم ، رپ  شتآ  زا  ار  دوخ  نورد  سپ  دننکیم ، ادـج  ارم  دـنب  دـنب  نابایب ، ياهگرگ  البرک  سیواون و  نایم  رد  منیبیم  ایوگ  تسا .
وا مینکیم و  ربص  وا  يالب  رب  تسا ، تیب  لـها  اـم  ياـضر  دـنوادخ  ياـضر  تسا ، هدـش  هتـشون  ءاـضق  ملق  اـب  هک  يزور  زا  تسین  يرارف 

دنتـسه و عمج  يو  دزن  سدقلا  ةریـضح  رد  هکلب  دش ، دـنهاوخن  هدـنکارپ  وا  زا  ادـخ  لوسر  هداوناخ  داد . دـهاوخ  ام  هب  ار  نارباص  شاداپ 
دنوادخ ءاقل  هدامآ  ار  دوخ  سفن  دنک و  لذب  ام  هار  رد  ار  دوخ  يولگ  نوخ  تسا  رـضاح  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا . زجنم  یهلا  هدـعو 

«1 «. » دوب مهاوخ  مزاع  حبص  ادرف  هّللا  ءاش  نا  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  سپ  تسا  هدرک 
هک هفوک  هرصب و  زاجح و  زا  ناشیا  نایعیش  ناتسود و  تیب و  لها  هک  یلاح  رد  دوب  ۀّجحلا  يذ  متشه  رد  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  جورخ 

«2 . » دندومرف اطعا  هشوت  لمح  يارب  رتش  کی  رانید و  هد  رفن ، ره  هب  ماما  دندوب و  ناشیا  هارمه  دندوب  هدش  قحلم  ناشیا  هب  هّکم  رد 

مالّسلا هیلع  ماما  ندرک  فرصنم  يارب  ییاهوگتفگ 

نشور مدرم  ّتیعضو  هکنیا  ات  دنکفا  ریخأت  هب  ار  دوخ  رفس  هک  دندرکیم  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  نارگید  تیب و  لها  زا  یهورگ 
، دننک وگزاب  دارفا  یمامت  يارب  ار  دوخ  ياههتسناد  احیرص  دنتسناوتیمن  ءادهـشلا  دّیـس  یلو  دندیـسرتیم ، نایفوک  رکم  زا  هک  ارچ  دوش ،

توافتم و بتارم  هک  یلاح  رد  دوبن  هضافا  لباق  ناگدننک ، تساوخرد  یمامت  يارب  قیاقح  هک  ارچ 
______________________________

امن ص 20. نبا  فوهللا ص 33 و  (- 1)
مومهملا ص 91. سفن  (- 2)

ص:87  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دندادیم خساپ  شتفرعم  ّتیفرظ و  هزادنا  هب  مادک  ره  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  تسا ، فلتخم  اهتّیفرظ 

. دوشیم هتـسکش  تیب  تمرح  بیترت  نیدب  دش و  دهاوخ  هتـشک  یـصخش  هّکم  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  دندومرف : ریبز  نب  هللا  دـبع  هب 
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نآ نورد  هکنیا  ات  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  موش  هتـشک  مرح ، زا  نوریب  بجو  کـی  هزادـنا  هب  رگا  مشاـب ، هدوب  صخـش  نآ  مهاوخیمن  نم 
هدروآرب ار  دوـخ  تجاـح  دـنروآیم و  نوریب  ارم  ناـنآ  مریگب  ياـج  اههدـنرپ  زا  ياهدــنرپ  هنـال  رد  رگا  ادــخ  هـب  مـسق  « 1  » موش هتـشک 

. دندادیم ماجنا  هبنش  زور  رد  دوهی  هک  یبیترت  لکش و  نآ  هب  دننکیم  زواجت  نم  رب  هنوگنآ  مسق  ادخ  هب  دنزاسیم ،
نم هک  تسین  نیا  زا  رتهب  وا  يارب  ایند  رد  زیچ  چیه  دندومرف : دوخ  نایفارطا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش ، جراخ  ریبز  نب  هللا  دـبع  هک  یماگنه 

. نم دوجو  اب  دنادیم  وا  نوچ  موش ، نوریب  زاجح  زا 
«2 . » ددرگ مهارف  وا  يارب  هنیمز  موش و  نوریب  نم  دهاوخیم  اذل  دنوریمن ، وا  غارس  مدرم 

هلیح رکم و  وت  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  تفر ، قارع  يوسب  زور  نآ  يادرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یبش  رد  هّیفنح  نب  دمحم 
وت هک  نامب  اج  نیمه  سپ  دـشاب . اهنآ  دـننام  وت  ّتیعـضو  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  و  ياهتخانـش ، تردارب  ردـپ و  دروم  رد  ار  هفوک  لها 

. یتسه مرح  رد  درف  نیرتزیزع 
تمرح يو  هطساو  هب  هک  مشاب  یـصخش  نامه  نم  دهد و  رارق  فده  مرح ، رد  ارم  هیواعم  نب  دیزی  مسرتیم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

هیلع هللا  دـبع  ابا  دـننک . تمیزع  يرگید  هیحان  ای  نمی  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـندرک  داهنـشیپ  هّیفنح  نب  دـمحم  دوشیم . هتـسکش  مرح 
. دننک يرکف  هراب  نیا  رد  هک  دنداد  هدعو  مالّسلا 

هک يدادن  لوق  نم  هب  ایآ  تفگ : تفرگ و  ار  رتش  راسفا  دمآ و  هّیفنح  نب  دّمحم  دندرک ، تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بش  نیا  رحـس  رد 
يا دومرف : دـمآ و  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  وـت  زا  تقراـفم  زا  سپ  یلو  يرآ  دوـمرف : ینک ؟ هشیدـنا  ماهتـساوخ  هراـبرد 

انامه وش ، جراخ  نیسح 
______________________________

. دندومرف سابع  نبا  هب  ار  مالک  نیا  هک  هدمآ  ص 150  یقرزا ج 2 ، هکم  خیرات  رد  (- 1)
ص 16. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 2)

ص:88  ، مرقم لتقم  همجرت 
اب ار  لایع  ندرب  ّتلع  وا  هک  یلاح  رد  نوعجار . هیلإ  ّانإ  هّلل و  ّانإ  دومرف : هّیفنح  نب  دّمحم  دنیبب ، هدش  هتـشک  ار  وت  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  تسنادیمن ، ّتیعضو  نیا 
«1 «. » دنیبب ریسا  ار  نانآ  دهاوخیم  دنوادخ  »

ارم همان  هک  یماگنه  دـنوادخ  هب  ار  وت  دـعب  اّما  تشون : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ياهمان  دـمحم  نوع و  شدـنزرف : ود  اـب  رفعج  نب  هللا  دـبع 
نیمز رون  يورب  ایند  زا  زورما  وت  رگا  دشاب ، وت  تیب  لها  ندش  لصأتسم  وت و  گرم  رفس  نیا  رد  هک  مسرتیم  نم  وش ، فرـصنم  يدناوخ 

. مالّسلا و  متسه ، ماهمان  لابند  هب  نم  نکن و  هلجع  نتفر  رد  یتسه ، نانمؤم  دیما  تیاده و  مچرپ  وت  دوشیم ، شوماخ 
هداد ناما  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  همان  نآ  رد  هک  تفرگ  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  هّکم ، رد  دیزی  لماع  زا  ياهمان  رفعج  نب  هللا  دبع  سپس 
هیلع نیسح  هک  درک  شالت  دوب و  يو  هارمه  مه  صاع  نب  دیعس  نب  ییحی  هک  یلاح  رد  دروآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  ار  نآ  دوب و  هدش 
ایؤر زا  هللا  دبع  تسا ، هدوب  هنوگنیا  ربمایپ  يأر  هک  دنامهف  وا  هب  دومرفن و  لوبق  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبا  یلو  دزاس ، فرـصنم  ار  مالّـسلا 

مالّسلا هیلع  نیسح  هب  ساّبع  نبا  دش . دهاوخن  هتفگ  یـسک  يارب  نم ، تداهـش  زا  لبق  ماهتفگن و  یـسک  يارب  دندومرف : ماما  درک و  لاؤس 
مدرم قارع  لها  دـشاب . هدوب  وت  لاصیتسا  وت و  گرم  هار  نیا  رد  هک  مسرتیم  مناوتیمن ، یلو  منک  ربص  مهاوخیم  ومع ! رـسپ  يا  تفگ :

دنهاوخیم ار  وت  رگا  قارع  لها  یتسه ، زاجح  لها  ياقآ  وت  هک  نامب  نیمزرس  نیا  رد  وشن ! کیدزن  نانآ  هب  دنتـسه ، زاب  بیرف  گنرین و 
رد هک  دیورب  نمی  هب  دیوش  نوریب  دیهاوخیم  امتح  رگا  دیورب ، امش  هاگنآ  دننک و  نوریب  تسه ، نانآ  یلاو  هک  ار  وت  نمشد  تسخن  سپ 

رانک ار  دوخ  امش  دنراد . ینایعیش  اجنآ  رد  امش  ردپ  تسه و  مه  یلیوط  ضیرع و  نیمزرس  هک  یلاح  رد  دیراد  ینانابهگن  ناروای و  اجنآ 
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نیسح سپ  دوش . هدروآ  رب  یتمالـس  نیع  رد  امـش  هتـساوخ  هک  مراودیما  دیتسرفیم ، ار  ناگدننک  توعد  دیـسیونیم و  همان  دیـشکیم و 
هار نیا  زا  یتسه و  یقفشم  حصان  وت  هک  منادیم  نم  مسق  ادخ  هب  ومع  رسپ  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع 

______________________________

ص 184. راونالا ج 10 ، راحب  (- 1)
ص:89  ، مرقم لتقم  همجرت 

وت هب  نانآ  هک  یلاح  رد  يوش  هتـشک  وت  هک  مسرتیم  نم  راذـگب ، ار  اههّچب  نانز و  يورب  یهاوخیم  رگا  تفگ : ساّبع  نبا  يراد . ساره 
، دـننک جراـخ  نم  مسج  زا  ار  حور  نیا  هکنآ  اـت  درک  دـنهاوخن  اـهر  ارم  ناـنآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـننکیم . هاـگن 

. دنوش رتلیلذ  نانز  هنهک  زا  هک  یئاج  ات  دنک  لیلذ  ار  اهنآ  هک  دنکیم  ّطلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ  دندرک  نینچ  هک  یماگنه 

رفس ياههزیگنا  هیجوت 

هراشا

یلاح رد  دننک  فرصنم  قارع  هب  ترفاسم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دندوب  بغار  هک  دوب  یناسک  كرد  ياهتنم  اهاّنمت  اهتـساوخرد و  نیا 
راهظا همه  نآ  زا  دعب  دنک  هچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  اّما  دوبن ، هدیـشوپ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  رب  نانآ  قافن  ردـغ و  نییفوک و  تاّیحور  هک 

ّبر ياضر  يوس  هب  تیادـه  یهارمگ و  لاـگنچ  زا  تاـجن  داـشرا و  كرت  رد  تّما  ماـما  اـیآ  دـننکیم ؟ هک  تعاـطا  داـیقنا و  یتسود و 
ردـپ و رب  نانآ  ياهتنایخ  هب  ندروآ  رذـع  ایآ  دوب و  هدـشن  رهاظ  یتفلاخم  قاقـش و  هظحل  نآ  ات  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دراد  يرذـع  نیملاـعلا 

یلمع هک  تسنآ  زا  رتالاب  تسا  رشب  تیاده  لوئـسم  هک  یماما  و  دنزادرپ ؟ جاجتحا  هب  نیب  رهاظ  دارفا  یمامت  هک  دشیمن  ببـس  شردارب 
نایرج دنتشادن و  یتینما  هنوگ  چیه  « 1  » درک هراشا  اهنآ  هب  ساّبع  نبا  هک  ییاهنیمزرس  و  دنشاب ، هتـشاد  یتّجح  يو  رب  تّما  هک  دهد  ماجنا 

یبوخ هب  ةاطرا  نب  رسب 
______________________________

رمع و يرجه و  دیشر  رهاظم و  نب  بیبح  لثم  ار  هبیرغ  مولع  دناوتب  هک  دوبن  یلاع  هاگیاج  نآ  رد  ساّبع  نبا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (- 1)
اذل دندوب  هدیسر  نیقیلا  ّقح  هب  دنتشاد و  میظع  یتریـصب  دارفا  نیا  دنک ، تفایرد  راّمت  مثیم  دایز و  نب  لیمک  يدع و  نب  رجح  قمح و  نب 

زا ناوتیم  ار  رما  نیا  درک ! فقاو  ناشثداوح  رب  ار  نانآ  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  یگژیو  نیمه  يارب  و  دنتشادن . ییانتعا  هدراو  ياهیتخس  هب 
یهورگ دندرکیم ، وگزاب  ع )  ) تیب لها  يرای  هار  رد  ار  رگیدکی  لتق  هوحن  هک  درک  كرد  راّمت  مثیم  رهاظم و  نب  بیبح  نایم  يوگتفگ 

وگتفگ درک  لاؤس  اهنآ  هرابرد  دمآ و  يرجه  دیشر  هک  یماگنه  دندرک  بیذکت  ار  اهنآ  دندرکیمن  كرد  ار  یهلا  رارسا  هک  دسا  ینب  زا 
هاگنآ تسا ، مهرد  دص  بیبح  رـس  هّیده  دیوگب  هک  درک  شومارف  ار ، مثیم  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ : دیـشر  دـندرک ، وگزاب  يو  يارب  ار 

مثیم داتفا ! قاّفتا  عیاقو  نآ  همه  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا . رتوگغورد  اـت  ود  نآ  زا  صخـش  نیا  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : هورگ  نآ  تفر و 
درک عطق  ار  دیـشر  نابز  اهاپ و  اهتـسد و  دایز  نبا  دش و  هتـشک  ع )  ) نیـسح اب  بیبح  دش و  هتخیوآ  راد  هب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  کیدزن 

ع)  ) نینمؤملا ریما  هچنانچ 
ص:90  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دناسریم ار  اهنآ  یتسس 
. يرهاظ یعقاو و  تشاد : فیلکت  ود  مالّسلا  هیلع  نیسح  دیامرفیم : دنکیم و  حیرصت  رما  نیا  هب  هماقم  هّللا  یلعا  يرتشوش  خیش 

: یعقاو فیلکت  فلا )
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توعد ندومن ، هداـمآ  حـبذ  يارب  ار  دوخ  لاـفطا  نداد و  رارق  تراـسا  ضرعم  رد  ار  لاـیع  تداهـش و  يوـس  هب  ار  وا  هک  یعقاو  فـیلکت 
زامن رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ازسان  هک  یئاج  ات  دنتسه  قح  رب  هک  دندوب  دقتعم  هّیما  ینب  نازواجتم  هک  تسا  نیا  ّتلع  درکیم ،

و درک ! اضق  سپ  دمآ ، شدای  رفس  رد  درب و  دای  زا  ار  هبطخ  رد  تنعل  یصخش  هک  دوب  هدش  ياهنوگ  هب  ّتیعضو  دندوب و  هداد  رارق  هعمج 
یقاب قح  زا  يرثا  دشیم  يو  میلست  درکیم و  تعیب  دیزی  اب  نیسح  رگا  سپ  تشاذگ ، رکذلا  دجسم  ار  نآ  مان  تخاس و  يدجـسم  اجنآ 

زا دعب  اّما  تسا . نانآ  رظن  تّحص  لیلد  ندش  هّیما  ینب  میلست  هک  دندشیم  دقتعم  مدرم  زا  يرایسب  و  دنامیمن .
______________________________

يو هبتر  اّما  تسا  هتشاد  يو  دالوا  نینمؤملا و  ریما  اب  ياهناقداص  یتسود  ساّبع  نبا  مینک  فارتعا  هک  میریگ  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ هداد  ربخ 
یـشک ص 54 لاجر  رد  دوب ...  هدیـسرن  هیلاع  لزانم  نآ  هب  هک  دـنکیم  تلالد  راّمت  مثیم  اـب  يو  ناتـساد  تسا . رتنییاـپ  ناـگرزب  نیا  زا 

تـشادرب يذغاک  سابع  نبا  یهاوخیم  هچ  ره  نآرق  ریـسفت  زا  نک  لاؤس  تفگ : مثیم  دوب ، هنیدـم  رد  مثیم  اب  ساّبع  نبا  هک  تسا  هدـمآ 
تخادـنا و ار  ذـغاک  درک و  بّجعت  ساـّبع  نبا  ینیبـب ، راد  يـالاب  ارم  رگا  وت  لاـح  تسا  هنوگچ  تفگ : مثیم  هاـگان  دـنک ، تشادداـی  هک 

هراپ ار  ذـغاک  ّالا  رادـهگن و  ار  اهنآ  دـش  قح  بلطم  نیا  رگا  نک ، ظفح  يونـشیم  هچنآ  تفگ : مثیم  یتسه  وگبیغ  نهاـک و  وت  تفگ :
. نک

نیمز نارتش  منک  ریـسفت  ار  نیملاعلا  ّبر  دـمحلا هللا  رگا  هک  سابع  نبا  زا  ص 600  هلـصلا ج 2 ، ۀلمکت  رد  ءابا  نبا  ثیدح  بیترت  نیدـب 
هلباقم ع )  ) نینمؤملا ریما  لوق  اب  دنهاوخیم  هک  هدـش  لعج  سابعلا  ینب  طسوت  تسین و  تّحـص  هب  نورقم  دـننک ، لمح  ار  نآ  دـنناوتیمن 

ص 186 و یطویـس ج 2 ، ناقتالا  یکم ص 72 ، بلاـط  یبا  زا  بوـلقلا  ملع  ص 260 ، یلازغ ج 1 ، مولعلا  ءاـیحا  رد  راـتفگ  نیا  دـننک .
ریـسفت زا  ار  رتش  داـتفه  مهاوخب  رگا  دـندومرفیم : نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدـش  تیاـکح  ص 251  یناشاک ج 1 ، ضیف  ءاـضیبلا  ۀـجحم 

. منکیم نیگنس  باتکلا  هحتاف 
حرـش ار  هحتاف  نم  دندادیم  نذا  نم  هب  لوسر  ادـخ و  رگا  دومرف : هک  هدـش  لقن  نینمؤملا  ریما  زا  سوواط ص 284  نبا  دوعسلا  دعـس  رد 

رد اریز  تسین ، دـیعب  رما  نیا  تسا  هّللا  مسب  ءاـب  ریز  هطقن  هک  یـسک  زا  هدـمآ : ص 227  راحب ج 9 ، رد  دـسرب ، رتش  لـهچ  هب  هک  مدزیم 
هللا مسب  رد  دمح  یمامت  تسا و  دمح  رد  نآرق  یمامت  تسا : هدـش  لقن  نینمؤملا  ریما  زا  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  خیـش  ریـسفتلا  ۀـمدقم 

. متسه ءاب  ریز  هطقن  نم  تسا و  هطقن  رد  ءاب  یمامت  تسا و  ءاب  رد  هللا  مسب  یمامت  تسا و 
ص:91  ، مرقم لتقم  همجرت 

وا هک  دش  نشور  دعب ، ياهنامز  ناگرزب  يو و  نامز  لها  يارب  لایع ، لافطا و  دوخ و  نداد  رارق  ضرعم  رد  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هبراحم 
. دنربیم رس  هب  یهارمگ  رد  يو  نافلاخم  تسا و  رما  هب  ّقحا 

: يرهاظ فیلکت  ب )

هتسب يو  رب  اهنیمزرس  یمامت  دشن و  رّسیم  يو  يارب  سپ  دننک ، ظفح  ار  دوخ  لایع  دوخ و  هک  دنتشاد  یعس  لاح  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
هانپ یهلا  نما  مرح  هب  دش و  جراخ  فوخ  تلاح  اب  هنیدم  زا  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  اجنآ  رد  هک  تشون  هنیدـم  رد  دوخ  لماع  هب  دـیزی  دوب .
هرمع هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـشاب ، هدـش  نازیوآ  هبعک  ياههدرپ  هب  دـنچ  ره  دـنناسرب  لتق  هب  یناهگان  ار  وا  هک  دـندوب  ددـص  رد  ناـنآ  درب ،

دندوب و هدرک  تعیب  دندوب و  هدرک  هبتاکم  وا  اب  هفوک  لها  نوچ  دندش ، هفوک  هّجوتم  دندادن و  ماجنا  ار  عّتمت  جح  دـندرک و  ءافتکا  هدرفم 
رب تّجح  هکنیا  ات  دـننک  تقفاوم  نانآ  اب  دـندوب  فّلکم  رهاظ  بسح  رب  سپ  دـنهد ، تاجن  ار  ماما  ناـیوما  رورـش  زا  هک  دـندوب  هداد  لوق 

يوس هب  ماما  رگا  هکنیا  رب  هوالع  دـندش ، قافن  قاقـش و  هب  مهّتم  دـندرک و  هثاغتـسا  اهنآ  هک  دـنرواین  رذـع  تمایق  زور  دوش و  مامت  اـهنآ 
هیلع ماما  راتفگ  يانعم  تسا  نیمه  دوب و  هدـش  گنت  وا  رب  تعـسو  یمامت  اـب  نیمز  هک  یلاـح  رد  تفریم  اـجک  هب  سپ  تفریمن ؟ هفوک 
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هیلع ماما  دـنناسریم ! لتق  هب  دـنروآیم و  نوریب  ارم  اهنآ  موش  ناگدـنرپ  نیا  زا  ياهدـنرپ  هنال  لخاد  رگا  هک  هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  مالّـسلا 
، دنزیرب ارم  نوخ  دنتساوخ  مدرک ، ربص  دنتخیر  ارم  يوربآ  مدرک ، ربص  دنتفرگ  ارم  لام  هّیما  ینب  انامه  دندومرف : يدسا  هّره  یبا  هب  مالّسلا 
ار سوألا  یخا  ياهتیب  ماما  دش  دایز  اهوگتفگ  نوچ  دوب و  نوزحم  ماما  نتفر  رب  هکنیا  رگم  دوبن  يدـحا  هّکم  رد  « 1 . » مدرک تکرح  سپ 

: دوب هدرک  عنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اب  داهج  زا  ار  وا  هک  یماگنه  دوب  هدناوخ  شیومع  رسپ  يارب  وا  هک  دندناوخ 
______________________________

هینیسحلا ص 32. صئاصخلا  (- 1)
دنک داهج  مالسا  هار  رد  و  قح ، يو  ّتین  هک  یماگنهتسین  راع  درمناوج  يارب  گرم  هک  موریم  ص:92   ، مرقم لتقم  همجرت 

ِهَّللا ُْرمَأ  َناک  َو  دندرک : توالت  ار  نآرق  هیآ  ماما  هاگنآ  دـنیزگ  يرود  مرجم  نوعلم و  دارفا  زا  ودـهد  رارق  حـلاص  دارفا  يواسم  ار  شدوخ 
«1 . » ًاروُدْقَم ًارَدَق 

میعنت

هتـسارآ تالآ  رویز  اـب  هک  دـنیبیم  ار  ینارتش  درکیم ، روبع  « 2 « » میعنت  » ماـنب یناـکم  هب  دومنیم و  تکرح  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هب دنکیم و  طبض  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دتـسرفیم ، هیواعم  نب  دیزی  يارب  يریمح  راسی  نب  ریحب  مان  هب  نمی  یلاو  ار  اهنآ  دناهدش و 

هارمه وا  اـب  تخادرپ و  میهاوخ  ار  وا  هیارک  یماـمت  دـیایب  قارع  هب  اـم  اـب  هک  دراد  تسود  امـش  زا  سک  ره  دـیوگیم : نارتـش  ناـهارمه 
هارمه یهورگ  دـندش و  ادـج  یهورگ  سپ  داد ، میهاوخ  ار  هدـش  هدوـمیپ  رادـقم  هیارک  دوـش  ادـج  دـهاوخیم  سک  ره  دـش و  میهاوـخ 

نیا هک  دیدیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  « 3 . » دندمآ
______________________________

رّذـح رب  هـیما  ینب  تفلاـخم  زا  ار  ناـشیا  ّرح  هـک  یناـمز  دـندناوخ  ار  هـیآ  نـیمه  ع )  ) ماـما نـینچمه  صاوـخلا ص 137 ، ةرکذـت  (- 1)
هیآ 38. بازحا / هروس  تشادیم .

یهوک نآ  تسار  تمـس  هک  تسا  مرح  زا  جراخ  هکم و  یگنـسرف  ود  رد  یناکم  میعنت  هک  هدمآ  ص 416  نادلبلا ج 2 ، مجعم  رد  (- 2)
زا نیمثلا » دـقعلا   » رد تسه و  يدـجاسم  نآ  رد  هک  دـنمانیم  مه  نامیعن  ار  يداو  نیا  تسا و  معان  مانب  یهوک  پچ  تمـس  میعن و  ماـنب 
نآ زا  ناگدـننک  هرمع  هک  تسا  ییاج  نامه   ) دراد هلـصاف  هکم  زا  لیم  راهچ  اـی  هس  میعنت  هک  هدـمآ  يوارـضخ ص 60  دمحم  نب  دمحا 

(. تسا هتفرگ  رارق  ءادهشلا  نابایخ  ریسم  رد  هکم  هطّوحم  لخاد  ابیرقت  هزورما  دندنبیم و  مارحا  ّلحم 
امن ص نبا  نازحالا  ریثم  دیفم ، خیش  داشرالا  ص 166 ؛ هیادب ج 8 ، ص 220 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 218 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
دـشیم و هدرب  يو  دزن  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نامز  رد  لام  نیا  هک  هدـمآ  ص 327 ؛ دیدحلا ج 4 ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  21 ؛
ار اهنآ  قشمد  هنازخ  رد  ات  دـمآیم  وت  يوس  هب  تالآ  رویز  اب  نمی  زا  ینارتش  دومرف : رکذ  نآ  رد  تشون و  هیواعم  هب  ياهماـن  ع )  ) نیـسح
، يدوبن راوازـس  هک  یلاـح  رد  یتـفرگ  ار  لاـم  وت  تشون : هیواـعم  متفرگ . ار  اـهنآ  نم  یـشخبب ، دوـخ  ناـشیوخ  هب  سپـس  ینک و  هتـشابنا 

نم نامز  رد  نیا  هک  یتسه  لابقا  شوخ  وت  مدادیم ، زین  ار  وت  مهس  دوب  هدیسر  نم  تسدب  رگا  مسق  ادخ  هب  تسا  رتراوازس  یلاو  هکنوچ 
ياهظحل هک  يوش  التبم  یسک  هب  مسرتیم  یلو  مرذگیم ، نم  هک  نادب  ار  دوخ  ردق  تسا ، هدوب 

ص:93  ، مرقم لتقم  همجرت 
، دناهدرک بصغ  ار  تما  ّقح  وا و  ّقح  شردپ  دیزی و  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  نییعت  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  تّما  ماما  هب  ّقلعتم  لام 

ماما هب  دنوادخ  یمتح  ءاضق  اّما  دیـشخب ، دندوب ، هدیـشچ  ار  رقف  معط  اهتّدم  دندوب و  وا  اب  هک  یبارعا  هب  ار  لام  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ 
زا یهارمگ  ياههدرپ  وا  ندش  دیهش  ینابرق و  اب  دنچ  ره  دننک  دادرتسا  ار  ادخ  لوسر  تّما  زا  هبوصغم  ءایشأ  مامت  هک  دادن  ار  تصرف  نیا 
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. تشگ راکشآ  مولعم و  ناگمه  رب  تفالخ ، نایعّدم  تلالض  و  دش ، هتشادرب  اهمشچ 

حافص

اب نانآ  ياهبلق  تفگ : قدزرف  تفرگ و  ربخ  وا  زا  درک . تاقالم  ار  رعاش )  ) بلاغ نب  قدزرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  حافـص »  » مان هب  یّلحم  رد 
تسار مسق  ادخ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  دوشیم . لزان  نامسآ  زا  مه  یهلا  ياضق  تسا ، هّیما  ینب  اب  نانآ  ياهریـشمش  تسوت و 
میراد تسود  ام  هک  دشاب  هنوگنآ  یهلا  ياضق  رگا  تسا ، ینأش  رد  دنوادخ  زور  ره  دوشیم ، قّقحم  دشاب  دنوادخ  ّتیشم  هچ  ره  یتفگ ،

، دزادـنا هلـصاف  نامدـیما  ام و  نیب  یهلا  ءاضق  رگا  مییوجیم و  تناعتـسا  وا ، زا  رکـش  ءادا  يارب  مینکیم و  دـمح  ار  وا  يو  تمعن  رب  سپ 
. دندش ادج  رگیدمه  زا  درک و  یتالاؤس  کسانم  روذن و  هرابرد  قدزرف  هاگنآ  دنکیمن . يّدـعت  تساوقت  شنطاب  قح و  شتّین  هک  یـسک 

رکـشل متفگ : مدـید و  نابایب  رد  ینایرکـشل  مدرک  هرمع  دـصق  مدـش و  جراخ  هرـصب  زا  نم  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  قدزرف  زا  « 1»
مالّسلا هیلع  ماما  مدرک ، مالس  مدمآ و  منک . ادأ  ار  هللا  لوسر  قح  دیاب  متفگ : تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رکـشل  دنتفگ : تسیک ؟

: متفگ یتسیک ؟ دومرف :
«2 «. » دیتسه ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  امش  تسا ، رتهاتوک  امش  بسن  متفگ : تسا . یهاتوک  بسن  دندومرف : بلاغ ، نب  قدزرف 

______________________________

. دهدن تلهم 
رد قدزرف  تاقالم  هک  هدمآ  ص 338  یبهذ ج 1 ، ظافحلا  ةرکذت  رد  ص 16 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 218 و  يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)

. تسا مرحلا  باصنا  نینح و  نایم  حافص  هک  هدمآ  نادلبلا  مجعم  رد  هدوب و  قرع  تاذ 
رارکت ص 703. باب  ناخ  یلع  دیس  زا  عیبرلا  راونا  (- 2)

ص:94  ، مرقم لتقم  همجرت 

قرع تاذ 

دومن تاقالم  « 1  » قرع تاذ  رد  ار  بلاغ  نب  رشب  داتسیایمنزاب ، يدحأ  شرافـس  اب  هک  یلاح  رد  درکیم  تکرح  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا 
: دـنیامرفیم مالّـسلا  هیلع  ماما  تسوت  اب  ناشیاهلد  هیما و  ینب  اـب  ناـنآ  ياهریـشمش  دـهدیم : خـساپ  وا  دومن ، لاؤس  هفوک  لـها  هراـبرد  و 

«2 . » یتفگ تسار 
طسو رد  مدومن ، لودع  یلصا  هار  زا  مدرک و  تکرح  جح  زا  دعب  دیوگیم : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناهارمه  زا  یـشایر 

: دنتفگ تسیک ؟ نآ  زا  اههمیخ  نیا  هک  مدرک  لاؤس  متفر و  اهنآ  يوس  هب  داتفا ، ییاههمیخ  هب  نم  ممشچ  هار 
ياهمان دوب و  هدز  هیکت  همیخ  رد  رب  هک  یلاح  رد  متفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  تسا . مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  یلع  نب  نیـسح  زا 

هن هک  تسا  هدروآ  دورف  کشخ  نیمزرس  نیا  رد  ار  امـش  يزیچ  هچ  داب ! امـش  يادف  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ : دناوخیم .
. دنتـسه نم  لتاق  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا  هفوک  لها  ياههمان  نیا  دـناهدومن ، كانـسرت  ارم  ناشیا  دومرف : یتّینما ، هن  تسنآ و  رد  ياهزبس 
زا هک  یئاج  ات  دناسرب  لتق  هب  ار  نانآ  هک  دتسرفیم  اهنآ  يارب  ار  یـسک  دنوادخ  دندرک  کته  ار  یتمرح  ره  دندرک و  نینچ  هک  یماگنه 

«3 . » دنشاب رتلیلذ  ناکزینک  هنهک 
______________________________

حلفم ج نبا  عورفلا  رد  تسه و  هاگلزنم  ود  قرع  تاذ  هکم و  نایم  هک  هدـمآ  ص 317  یفنح ج 2 ، میجن  نبا  زا  قـئارلا » رحبلا   » رد (- 1)
زین ص 8  سورعلا ج 7 ، جات  رد  هچنانچ  دراد  رارق  لحم  نآ  رد  ماـن  نیا  هب  یکچوک  هوک  تسا و  هلـصاف  بش  ود  هک  هدـمآ  ص 216  ، 2
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لوسر هک  دنکیم  تیاکح  هیماما  تایاور  تسا و  ناسارخ  قارع و  لثم  قرـش  یلاها  تاقیم  قرع  تاذ  تنـس  لها  دزن  تسا . هدمآ  نینچ 
هب عجار  تسا  دـقتعم  نوچ  هدرک  نیـسحت  ار  تیاور  نیمه  مه  یعفاش  داد ، رارق  قارع  یلاـها  يارب  تاـقیم  ناونعب  ار  قیقع » ( » ص  ) ادـخ
زا مارحا  تسا  هدمآ  ص 257  همادـق ج 3 ، نبا  ینغم  رد  درک . صخـشم  تاقیم  ناونعب  ار  نآ  رمع  تسا و  هدـشن  دراو  یتیاور  قرع  تاذ 

يوون و یعفار و  یلازغ و  هک  تسا  هدـمآ  ص 250  يرابلا ج 3 ، حتف  رد  تسا . قرـش  یلاها  تاقیم  قرع  تاذ  دـنچ  ره  تسا  رتهب  قیقع 
قرع تاذ  زا  مارحا  هک  دـناهدرک  طایتحا  هیماما  ءاهقف  هدـشن و  نییعت  تاقیم  ناونعب  تایاور  رد  قرع  تاذ  هک  دـنراد  نیقی  عطق و  کـلام 

. دوشن عورش 
امن ص 21. نبا  نازحألا  ریثم  (- 2)

يریسفت چیه  رد  دیوگ : فلؤم  تسا  هتفرگ  هعنقم  يانعم  هب  ار  نآ  هدمآ و  مرق »  » هملک مارف »  » هملک ضوع  ص 169  هیادب ج 8 ، رد  (- 3)
. ناکزینک هنهک  يانعم  هب  تسا  ۀمألا  مارف  نآ  حیحص  مدیدن و  هنوگنیا  نم 

ص:95  ، مرقم لتقم  همجرت 

رجاحلا

ار نآ  دنتـشون و  هفوک  لها  هب  باطخ  ار  لیقع  نب  ملـسم  هماـن  خـساپ  دندیـسر  همرلا  نطب  زا  « 1  » رجاح هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یماـگنه 
: دوب هدمآ  نآ  رد  دنداتسرف و  « 2  » يوادیص رّهصم  نب  سیق  هلیسوب 

دزاس و قّقحم  ار  رما  نیرتهب  مهاوخیم  دنوادخ  زا  دادیم ، ربخ  ام  يرای  يارب  امش  عامتجا  زا  هک  دیسر  نم  تسدب  لیقع  نب  ملـسم  همان  »
راک رد  دمآ  نم  هداتسرف  هک  یماگنه  مدرک ، تکرح  امش  يوس  هب  ۀجحلا  يذ  متشه  هبنشهس  زور  رد  نم  دهدب ، امش  هب  ار  شاداپ  نیرتهب 

«. دمآ مهاوخ  امش  دزن  ماّیا  نیمه  رد  نم  هک  دیشاب  رادیاپ  دوخ 

نویعلا ضعب 

دبع اهيدابآ ، زا  یکی  رد  « 3  » دندمآیم دورف  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنتـشذگیمن  يدابآ  چیه  زا  درک و  تکرح  رجاح  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما 
وت ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دراد  ار  قارع  دصق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسناد  هّللا  دبع  هک  یماگنه  دندید ، ار  يودع  عیطم  نب  هللا 

تمرح ادخ و  هب  ار 
______________________________

یهاگلزنم همرلا  نطب  هک  تسا  هدمآ  ص 290  باتک ج 4 ، نیمه  رد  تسا و  ریگبآ  نامه  زجاح  هک  تسا  هدمآ  نادـلبلا  مجعم  رد  (- 1)
ص 195 خورف ج 1 ، رمع  یبرعلا  بدألا  خیرات  رد  دـنوشیم . عمج  هرـصب  هفوک و  لها  نآ  رد  تسا و  هنیدـم  ریـسم  رد  هرـصب  لها  يارب 
هک تسا  هدمآ  ص 219  نادلبلا ج 2 ، مجعم  رد  دراد ، هلصاف  دجن  نیمزرـس  اب  زور  کی  تسا و  ضایر  بونج  رد  رجاح  هک  تسا  هدمآ 

هدش لقن  دـیرد  نبا  زا  برع ص 274  هریزج  هبـش  يایفارغج  باتک  هیـشاح  رد  تسا . دـجن  يالاب  رد  فورعم  نیمزرـس  کی  ۀـمرلا  نطب 
رد بالک  ینب  هک  تسا  لیوط  ضیرع و  نیمزرـس  کی  ۀمر  هک  هدش  لقن  یبارعا  نبا  زا  تسا و  دـجن  رد  میظع  ینیمزرـس  ۀـمر  هک  تسا 
همر تسا : هتفگ  یعمصا  دنتسه و  نکاس  نآ  ینییاپ  ياهتمـسق  رد  دسا  ینب  ینایم و  ياهتمـسق  رد  نافطغ  سبع و  نآ و  يالاب  ياهتمـسق 
نآ نییاپ  تسا و  نافطغ  بالک و  ینب  يارب  نآ  طـسو  تسا و  میلـس  ینب  هنیدـم و  لـها  يارب  نآ  يـالاب  سپ  دراد ، رارق  زاـجح  قمع  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  نویعلا  لمر  سپس  دشابیم  سبع  دسا و  ینب  هب  قلعتم 
رطقی نب  هللا  دبع  هلیـسو  هب  ار  همان  نیا  ع )  ) ماما هک  تسا  هدمآ  يروباشین ص 152  لاّتف  دمحم  نب  یلع  فیلأت  نیظعاولا  ۀـضور  رد  (- 2)

رد دشاب . هدش  هداتـسرف  رّهـصم  نب  سیق  هلیـسوب  يرگید  رطقی و  نب  هللا  دـبع  هلیـسو  هب  یکی  هک  دـشاب  همان  ود  تسا  نکمم  دنداتـسرف و 
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هکنوچ تسا ، هابتشا  نیا  دوب . ع )  ) نیـسح اب  البرک  رد  سیق  دیوگیم : دنکیم  رکذ  ار  سیق  بسن  هکنآ  زا  سپ  ص 492  ۀباصإلا ج 3 ،
. دش هتشک  دایز  نبا  طسوت  هفوک  رد 
ص 168. ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  (- 3)

ص:96  ، مرقم لتقم  همجرت 
ار تفالخ )  ) تسا هّیما  ینب  تسد  رد  هچنآ  رگا  شاب ، برع  مارتحا  بجوم  ادـخ  هب  ار  وت  نکـشن ، ار  تمرح  نیا  هک  مهدیم  مسق  مالـسا 

دوخ هار  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دنـسارهیمن ، وت  زا  دعب  يدحا  زا  دـنناسر  لتق  هب  ار  وت  رگا  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  وت  اهنآ  یهاوخب 
«1 . » داد همادا 

هّیمیزخ

دـیآیم و ناشیا  دزن  مالّـسلا  اـهیلع  بنیز  ناـشرهاوخ  ماـگنه  حبـص  دـندرک ، فّقوت  زور  هنابـش  کـی  « 2  » هّیمیزخ رد  مالّـسلا  هـیلع  ماـما 
: تفگیم هک  یفتاه  مدینش  دیامرفیم :

دنکیم هیرگ  ءادهش  رب  نم  زا  دعب  یسک  هچدینک  هیرگ  تّدش  هب  اهمشچ  يا 
ياضق هچ  ره  رهاوخ  يا  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دوش  قّقحم  یهلا  هدـعو  هک  یئاج  اتدـهدیم  تکرح  ار  اهنآ  اهوزرآ  هک  یهورگ  رب 

«3 . » دوشیم قّقحم  دشاب  یهلا 

دورز

ار مالّسلا  هیلع  ماما  ریهز  « 5 . » دمآ دورف  زین  یلجب  نیق  نب  ریهز  ناشیا  کیدزن  دندمآ  دورف  « 4  » دورز رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه 
ریهز دوب ، هدروآ  درگ  ناکم  کی  رد  ار  اهنآ  بآ  هب  زاین  یلو  دـیآ ، دورف  اجکی  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  تساوخیمن  درکیمن و  یهارمه 
مهلد  » شرسمه درک ، ثکم  ریهز  دناوخ ، شیالوم  يوس  هب  ار  ریهز  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  هداتـسرف  هک  دندوب  اذغ  رـس  رب  یتعامج  و 

مالّسلا هیلع  نیسح  يوس  هب  ریهز  « 6 . » درک قیوشت  مالّسلا ، هیلع  نیسح  مالک  عامتسا  نتفر و  هب  ار  وا  ورمع » رتخد 
______________________________

. دیفم خیش  داشرإلا  (- 1)
. تسا دورز  زا  دعب  هکم  يوس  هب  هفوک  بناج  زا  هک  تسا  مزاح  نب  ۀمیزخ  هب  بوسنم  ۀّیمیزخ  (- 2)

امن ص 23. نبا  (- 3)
هّیبلعث نایم  هقطنم  نیا  هک  هدمآ  ص 327  نادلبلا ج 4 ، مجعم  رد  تسا و  لوا  حتف  اب  دورز  ص 696  مجعتسا ج 2 ، امم  مجعملا  رد  (- 4)

. دراد رارق  اجنآ  یضوح  تسه و  نآ  رد  یتاکرب  دراد و  هلصاف  هّیمیزخ  اب  لیم  کی  هزادنا  هب  هک  تسا  عقاو  هّیمیزخ  و 
. کلام نب  دعس  نب  رماع  نب  ثراح  نب  نیق  نب  ریهز  تسا : هدمآ  برعلا ص 365  باسنا  ةرهمج  رد  (- 5)

فوهللا ص 40. (- 6)
ص:97  ، مرقم لتقم  همجرت 

ار شیاـههمیخ  هک  درک  رما  دوـخ  دارفا  هب  دیـشخردیم ، شتروـص  دوـب و  رورـسم  هک  یلاـح  رد  دـیدرگزاب  هـک  تشذـگن  يزیچ  تـفر ،
هیحان زا  هک  مهاوخیمن  نم  وش ، قحلم  دوخ  ناشیوخ  هب  تفگ : شرـسمه  هب  هاگنآ  دننک ، بصن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ياههمیخ  کیدزن 

نم دهاوخیمن  سک  ره  تسا و  نم  اب  وا  دنک  يرای  ار  ربمایپ  رـسپ  دهاوخیم  سک  ره  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  دـسرب . وت  هب  ریخ  زج  نم 
«1 « » رجنلب  » رد هک  یماـگنه  دوـمرف : درک و  هاـگآ  هعقاو  نیا  زا  یـسراف  ناملـس  نداد  ربـخ  زا  ار  اـهنآ  هاـگنآ  متـشادرب . ار  تـعیب  دـهع و 
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دید و « 2  » ار ام  رورـس  یلاحشوخ و  یـسراف  ناملـس  میدوب ، نامداش  رورـسم و  میتفای ، تسد  یمئانغ  هب  میدش و  زوریپ  میدـیگنجیم و 
هک دیـشاب  رتلاحشوخ  يو  باکر  رد  ندـیگنج  زا  دـیدرک  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ناناوج  ياقآ  هک  یماـگنه  دومرف :
دزن تمایق  زور  هک  مهاوخیم  وت  زا  دهد ، ریخ  ار  وت  دنوادخ  تفگ : وا  رسمه  « 3 . » منکیم عادو  ار  امش  نم  سپ  دیربیم ، يرتشیب  مئانغ 
هیلع ماما  دیسر  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  لتق  ربخ  دورز  رد  « 4 . » يروآدای هب  زین  ارم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ّدج 

دنتسیرگ و و  « 5  » دندرکیم تمحر  بلط  اهنآ  يارب  دندومرفیم و  نوعجار » هیلا  ّانا  انا هللا و   » اّبترم مالّسلا 
______________________________

یلهاب هعیبر  نب  ناملس  تسد  هب  لاس 33  رد  هک  تسا  رزخ  رهـش  نامه  رجنلب »  » هک هدمآ  مجعتـسا  امم  مجعملا  نادلبلا و  مجعم  رد  (- 1)
نب ةرارز  هک  تسا  هدروآ  ص 274  ۀباصالا ج 3 ، رد  رجح  نبا  هکنیا  زج  ماهدیدن  مان  نیا  هب  يرگید  رهش  نم  دیوگیم : فلؤم  دش . حتف 

. تسا قارع  ياهنیمزرس  زا  رجنلب  هک  تسا  هتفگ  دش و  دیهش  رجنلب  رد  دوب و  قارع  حتف  دهاش  مقرا 
نبا ص 225  لتقم ج 1 ، رد  یمزراوخ  نازحألا ص 23  ریثم  رد  امن  نبا  نیظعاولا ص 153 ، ۀضور  رد  لاتف  داشرإلا ، رد  دیفم  خیش  (- 2)

يربط ج 5، خیرات  رد  دناهدرک و  حیرـصت  قوف  بلطم  هب  ص 376  مجعتسا ج 1 ، امم  مجعملا  رد  يرکب  ص 17 و  لماکلا ج 4 ، رد  ریثا 
. تسا قوف  بلطم  دّیؤم  هک  تسا  هتشاد  روضح  هوزغ ، نیا  رد  یسراف  ناملس  هک  تسا  هدمآ  ص 77 

لّوا ص 222. ءزج  یمزراوخ  لتقم  ص 224 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
اّما داد . قالط  ار  دوخ  رسمه  ریهز  هک  تسا  هدمآ  ص 224  يربط ج 6 ، خیرات  رد  فوهل ص 40 ؛ امن ص 23 و  نبا  نازحالا  ریثم  (- 4)

ای دزاس  حابم  وا  يارب  ار  هام  هس  زا  دـعب  جاودزا  ای  دـنک  مورحم  ثرا  زا  ار  وا  تساوخیم  اـیآ  هک  تسین  مولعم  قـالط  نیا  زا  يو  فدـه 
تداعس و يوس  هب  ار  ریهز  هک  دوب  وا  دراد و  رایسب  تلیـضف  هدازآ  نز  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دشاب ؟ وا  هجوز  ترخآ  رد  هک  تساوخیمن 

مولعم و  تسا . فیعـض  هشیر  زا  تیاور  نیا  هکنیا  دـنکیم  ناـسآ  ار  بلطم  هچنآ  تسا . دـیعب  تـالامتحا  نیا  اذـل  درک ، داـشرا  تداـهش 
. دشاب هدوب  حیحص  تسین 

ص 168. ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 995 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 5)
ص:98  ، مرقم لتقم  همجرت 

يا : » دنتفگ ماما  هب  لعمشم  نب  رذنم  میلـس و  نب  هللا  دبع  دش . ریزارـس  اهکـشا  دش و  دایز  نانز  نویـش  دنتـسیرگ و  ناشیا  اب  زین  مشاه  ینب 
رب ام  دنتفگ : دنتـساخرب و  لیقع  لآ  « 1 «. » تسین امـش  يارب  يروای  چیه  هفوک  رد  درگرب ، اج  نیمه  زا  ادـخ  هب  ار  وت  ادـخ ، لوسر  دـنزرف 

درک و رظن  ناشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دیـسر . نامردارب  هک  هچنآ  هب  میـسرب  ای  میریگب  ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  هکنیا  رگم  میدرگیمن 
«2 . » تسین یگدنز  رد  يریخ  چیه  نانیا  زا  دعب  دومرف :

هّیبلعث

: درکیم لاؤس  نآرق  هیآ  نیا  زا  دمآیم و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  يدرم  هّیبلعث  رد 
تیادـه هب  توعد  یماما  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  میناوخیم ، اهنآ  ماما  اب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  ْمِهِمامِِإب » ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  »

تـسا نیمه  دنـشتآ و  رد  اهنآ  تشهب و  رد  نانیا  دناهدرک ، تباجا  اهنآ  هدرک و  یهارمگ  هب  توعد  یماما  دـندرک و  تباجا  اهنآ  هدرک و 
مالّسلا هیلع  نیـسح  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  هفوک  لها  زا  يدرم  ناکم  نیا  رد  « 3 « » ریعـسلا یف  قیرف   » ۀنجلا و یف  قیرف  دنوادخ : لوق 

: دومرفیم
لها ردارب  يا  مدادیم ، ناشن  وت  هب  نامهناخ  رد  ار  مّدـج  رب  یحو  لوزن  لیئربج و  ياـپ  ياـج  مدـیدیم  هنیدـم  رد  ار  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب 

رد هّیبلعث  یلاها  زا  ریجب  ثیدح  « 4 . » تسین یندش  نیا  میدنام ؟ لهاج  ام  دـندش و  ملاع  هّیما  ینب  ایآ  تسام ، دزن  زا  ملع  شـشوج  هفوک ،
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: دیوگیم هک  هدوب  ناکم  نیمه 
______________________________

دشاب و هتفرگ  رب  رد  ار  هدیمح  مان  هب  ملسم  رتخد  ع )  ) نیـسح هک  متفاین  یّقثوم  عبنم  چیه  رد  نم  دنیامرفیم : فلؤم  فوهل ص 41 ؛ (- 1)
. دشاب هدیشک  وا  رس  رب  شزاون  تسد 

ص 208. یبهذ ج 3 ، ءالبنلا  مالعا  ریس  و  ص 17 ؛ ءزج 4 ، ریثا  نبا  لماک  (- 2)
زا هک  یـسک  يارب  هدمآ و  دورف  اجنآ  رد  هدوب و  هبلعث  وا  مان  هک  هدش  هدیمان  دسا  ینب  زا  يدرم  مسا  هب  هّیبلعث  قودص ص 93  یلاما  (- 3)

نیمزرس نآ  رد  هّیبلعث  مان  هب  یبآ  هک  تسا  هدمآ  ص 35  يدوهمس ج 2 ، فیلأت  ءافولا  ءافو  رد  تسا و  قوقـش  زا  دعب  دور  هکم  هب  هفوک 
. تسا يرهش  هیبلعث  هک  هدمآ  یبوقعی ص 311  نادلبلا  رد  تسا و  يراج 

. دمحم لآ  تیب  زا  شناد  هدنیوج  باب  یفاک  لوصا  رافص ص 3 و  زا  تاجردلا  رئاصب  (- 4)
ص:99  ، مرقم لتقم  همجرت 

مدرم زا  یمک  دادـعت  ناـیم  رد  ار  امـش  ربماـیپ ، رتـخد  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  مردارب  مدوـب ، هّچب  نم  تشذـگ و  اـم  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
«1 . » تسا همان  زا  رپ  نیا  دومرف : درک و  هراشا  يرابهلوک  هب  هنایزات  اب  سپ  منیبیم ،

قوقشلا

نانآ هک  داد  ربخ  وا  درک ، لاؤس  قارع  لها  هب  عجار  وا  زا  دیآیم . هفوک  بناج  زا  هک  « 3  » دید ار  يدرم  مالّسلا  هیلع  نیسح  « 2  » قوقش رد 
، تسا ینأش  رد  يزور  ره  دنکیم ، دـهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  دـنوادخ  اب  راک  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـناهدرک . عامتجا  يو  هیلع 

: دندناوخ ار  راعشا  نیا  سپس 
تسا رتالاب  دنوادخ  باوث  هناخ  سپدوشیم  هدرمش  سیفن  ایند  رگا 

دزرو لخب  كورتم ، هب  تبسن  ناسنا  ارچ  سپتساهنآ  ندرک  كرت  يارب  لاوما  عمج  رگا 
تسا رتابیز  ناسنا  يارب  صرح ، یمک  سپدناهدش  میسقت  ریدقت ، ملاع  رد  قازرا  رگا 
تسا رتهب  لضفا و  ریشمش  اب  ندش  هتشک  سپدناهدمآ  دوجوب  گرم  يارب  اهندب  رگا 

« 4  » تفر مهاوخ  امش  دزن  زا  يدوزب  هک  منیبیمداب  امش  رب  دنوادخ  مالس  دمحا  لآ  يا 
______________________________

ص 205. یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعا  ریس  (- 1)
دـسا ینب  هب  قلعتم  تسا و  هلابز  زا  دـعب  هکم  يوس  هب  هدـنور  يارب  هک  تسا  یهاگلزنم  قوقـش  ص 213  ءزج 2 ، بوشآ  رهـش  نبا  (- 2)

. دراد رارق  نآ  رد  مه  يدابع  ربق  هک  تسا 
. تسا هابتشا  نیا  هتسناد و  قدزرف  ار  صخش  نیا  هحفص 233  ءزج 1  دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  (- 3)

. تسا هتسناد  ع )  ) نیسح ماما  تائاشنا  زا  ار  راعشا  نیا  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  مجنپ  تیب  ص 223  ءزج 1 ، لتقم  رد  یمزراوخ  (- 4)
ص:100  ، مرقم لتقم  همجرت 

هلابز

، دوب لیقع  نب  ملسم  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هداتسرف  وا  هک  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  رطقی  نب  هللا  دبع  لتق  ربخ  هلابز »  » لحم رد 
نبا باّذک  دور و  ربنم  رب  هک  دوب  هدرک  رما  هللا  دیبع  دوب ، هداتـسرف  دایز  نب  هللا  دـیبع  شیپ  دوب و  هتفرگ  ار  وا  هّیـسداق  رد  ریمن  نب  نیـصح 
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رد ار  وا  متـسه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم  يا  تفگ : دـش  فّرـشم  مدرم  رب  هک  یماگنه  دـنک ، نعل  ار  باّذـک 
رد یقمر  زونه  تسکش و  وا  ياهناوختسا  سپ  دنزادنیب ، نیئاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  هّللا  دیبع  دینک ، يرای  هناجرم  رـسپ  لباقم 

: تفگ دنتفرگ ، بیع  وا  رب  هک  یماگنه  تشک و  ار  وا  دمآ و  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دبع  مانب  يدرم  دوب ، هدنام  یقاب  وا 
. درک نینچ  ریمع  نب  کلملا  دبع  هیبش  دق  دنلب  يدرم  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دوش ، تحار  متساوخیم 

هیلع ماما  دـندش و  قّرفتم  تسار  پچ و  زا  سپ  دـندرگرب ، مدرم  هک  دـنداد  هزاجا  دـندرک و  مـالعا  مدرم  هب  ار  رما  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هک دنوریم  ینیمزرـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دندوب  هدمآ  نامگ  نیا  هب  بارعا  زا  يریثک  هورگ  دندنام . یقاب  باحـصا  نایم  رد  مالّـسلا 

دننکیم مادقا  نآ  رب  هک  يراک  هب  دننک  هاگآ  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  دنتـشاد  تهارک  نانآ  یهارمه  زا  ماما  دنتـسه ، هّیما  ینب  عیطم  نآ  یلاها 
هدامآ مالّـسلا  هیلع  ماما  لثم  ار  دوخ  هک  دـننکیم  یهارمه  یناسک  طـقف  دوش  هداد  اـهنآ  هب  تشگزاـب  هزاـجا  رگا  هک  دنتـسنادیم  ماـما  و 

«1 . » دناهدرک گرم 

ۀبقعلا نطب 

ار دوخ  : » دـنیامرفیم دوخ  باحـصا  هب  اجنآ  دـیآ و  دورف  ۀـبقعلا  نطب  ّلحم  هب  هکنآ  اـت  درک  تکرح  ۀـلابز »  » ّلـحم زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
رب ییاهگس  هک  مدید  باوخ  رد  انامه  هدش ، هتشک  رگم  منیبیمن 

______________________________

دـسا ینب  هب  قلعتم  ياهعلق  نآ  رد  هتفرگ و  رارق  قوقـش  زا  لبق  دوریم  هکم  يوس  هب  هک  یـسک  يارب  هلابز  ص 226  ءزج 6 ، يربط  (- 1)
. دوب هقلامع  زا  ینز  هک  دناهدیمان  رعسم  رتخد  هلابز  مان  هب  ار  نآ  دراد و  رارق 

ص:101  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 «. » دوب دیفس  هایس و  گس  کی  اهنآ  نیرتدب  دندوب و  روهلمح  نم 

هللا دبع  ابا  دنکیم . نایب  هفوک  لها  تنایخ  رکم و  ار  نآ  لیلد  دـندرگزاب و  هّکم  هب  هک  دـهدیم  داهنـشیپ  ۀـمرکع  ینب  زا  ناذول  نب  ورمع 
ارم نانیا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  « 2 . » تسین بلاغ  دنوادخ ، رما  رب  سکچیه  تسین ، ناهنپ  يزیچ  نم  رب  دندومرف : مالّـسلا  هیلع 

ات دیامن  لیلذ  ار  اهنآ  هک  دنکیم  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دـندرک  نینچ  هک  یماگنه  دـنزیرب و  ارم  نوخ  هکنآ  ات  دـننکیمن  اهر 
«3 . » دنشاب اهتما  هقرف  نیرتلیلذ  هکنآ 

فارش

رما ناناوج  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  رحس  ماگنه  دیدرگ . دراو  « 4  » فارش ّلحم  هب  هکنآ  ات  دومن  تکرح  هبقعلا  نطب  ّلحم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  دـیوگیم : ریبـکت  هک  دنونـشیم  باحـصا  زا  یکی  زا  زور  طـسو  رد  دـنرادرب و  بآ  زا  يداـیز  رادـقم  هک  دـننکیم 

هک دنیوگیم  دشابن و  زگره  لخن  اجنآ  رد  هک  دندرک  راکنا  نایفارطا  مدید . ار  ییاهلخن  دیوگیم : درم  نآ  یتفگ ؟ ریبکت  ارچ  دیامرفیم :
نایفارطا دنرب ، هانپ  نآ  هب  هک  یهاگهانپ  زا  دنکیم  لاؤس  هاگنآ  منیبیم و  ار  اهنآ  نم  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  نیـسح  تساههزین . رـس  نیا 

«6  » یحایر ّرح  دننزیم . ار  دوخ  ياههمیخ  دوریم و  اجنآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دراد ، رارق  پچ  تمس  رد  « 5 « » مسح وذ   » اجنیا دنیوگیم :
هنیدم هب  تشگزاب  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ات  دوب  هداتسرف  ار  وا  دایز  نبا  هک  دوشیم  نایامن  هراوس  رازه  یهارمه  هب 

______________________________

تارایزلا ص 75. لماک  (- 1)
ص 226. يربط ج 6 ، خیرات  (- 2)
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یمق ص 98. ثدحم  زا  مومهملا  سفن  دیفم ، داشرا  (- 3)
دوب و هدروآ  نوریب  ياهمشچ  اجنآ  رد  هک  هدش  هدیمان  يدرم  مان  هب  هک  تسا  یناکم  مان  فارـش »  » هک تسا  هدمآ  نادلبلا  مجعم  رد  (- 4)

دصتفه رازه و  سیق  نب  ثعشا  دوب  فارش  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  ینامز  هدمآ : ص 87  يربط ج 4 ، خیرات  رد  تشاد  ییاراوگ  بآ 
. تفر قارع  هب  درک و  اهر  ار  همه  سپ  داتسرف ، يو  يارب  ار  نمی  لها  زا  رفن 

. تخادرپیم راکش  هب  اجنآ  رد  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  یهوک  مان  مسح  (- 5)
. حایر نب  یمره  نب  فدرلا  باّتع  نب  بنعق  نب  ۀیجان  نب  دیزی  نب  ّرح  هدمآ  برعلا ص 215  باسنا  ةرهمج  رد  (- 6)

ص:102  ، مرقم لتقم  همجرت 
هک یماگنه  « 1 . » دنداتـسیا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لباقم  شباحـصا  ّرح و  رهظ  نازوس  ياـمرگ  رد  سپ  دروآرد ، هفوک  هب  ار  وا  دـنک و  عنم 

ییاهفرظ سپ  دننک  باریس  ار  ناشیاهبسا  ناشدوخ و  هک  دندرک  رما  دوخ  باحصا  هب  دندرک  هدهاشم  ار  هورگ  نیا  یگنشت  ءادهـشلا  دّیس 
. دیسریم يرگید  بسا  هب  تبون  دندشیم و  باریس  دندیـشونیم و  هعفد  نیدنچ  هکنآ  ات  دندربیم  اهبـسا  کیدزن  دندرک و  بآ  زا  رپ  ار 

«4»
مالّـسلا هیلع  نیـسح  دوب ، هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  شطع  هک  یلاح  رد  دیـسر  رـس  همه  زا  دـعب  دوب و  ّرح  اب  هارمه  یبراحم  ناـعط  نب  ّیلع 

وا اّما  رادهگن ، ار  فرظ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  تخیر ، نیمز  هب  بآ  دشونب  بآ  تساوخ  هک  یماگنه  ناباوخب ، ار  دوخ  رتش  دومرف :
. دندش باریس  شبـسا  وا و  هکنیا  ات  دنتفرگ  ار  بآ  فرظ  دنتـساخرب و  ناشدوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنک ؟ هچ  تسنادیمن  شطع  تّدش  زا 

تمیقرپ ردان و  زیزع و  رایـسب  مه  بآ  هعرج  کی  یّتح  هک  یکـشخ  نیمزرـس  نیا  رد  تسا  تعامج  رب  هللا  دـبع  ابا  تمحرم  فطل و  نیا 
هیلع و هّللا  یّلص  يوبن  تاذ  یلو  دمآ ، دنهاوخ  اجنآ  يرایسب  نایرکـشل  ادرف  هک  دنادیم  تسا و  فقاو  یبآ  مک  هب  وا  هک  یلاح  رد  تسا 
هب عورـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  دعب  دشاب . هدوب  نیا  زا  ریغ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـنهدیمن  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  يولع  مرک  هلآ و 

هکنآ ات  مدماین  امش  يوس  هب  نم  انامه  دشاب ، امـش  دنوادخ و  دزن  نم  رذع  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نخـس  نیا  دیامرفیم : دنکیم و  نخس 
دیاش تسین و  یماـما  اـم  يارب  هک  یتسرد  هب  اـیب ، اـم  يوس  هب  هک  دـندمآ  نم  دزن  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نم  تسد  هب  امـش  ياـههمان 
لمع دوخ  قاثیم  دهع و  هب  مه  امش  مدمآ و  امـش  دزن  نم  سپ  دیتسه  دوخ  دهع  رب  زونه  رگا  دنک ، تیاده  ار  ام  امـش  هطـساو  هب  دنوادخ 
یفعج قورـسم  نب  جاّجح  دندرک . توکـس  ناگمه  مدرگیم . رب  مدمآ  هک  یهار  نامه  زا  نم  دیراد ، تهارک  نم  ندمآ  زا  رگا  و  دینک ،

زامن امـش  اب  یگمه  هکلب  ریخ ، تفگ : ّرح  یناوخیم ؟ زامن  دوخ  باحـصا  اب  اـیآ  دومرف : ّرح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ ، ار  رهظ  ناذأ 
دنتسرفیم و دورد  ربمایپ  رب  دنروآیم ، اجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  دننکیم  ور  مدرم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  میناوخیم .

یهلا ياوقت  امش  رگا  مدرم ! يا  دنیامرفیم :
______________________________

لصف 11. ص 230  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 1)
ص 226. يربط ج 6 ، خیرات  (- 4)

ص:103  ، مرقم لتقم  همجرت 
تیالو رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تیب  لها  ام  دوب . دهاوخ  دنوادخ  ياضر  دروم  رتشیب  دیـسانشب  نآ  لها  زا  ار  قح  دیـشاب و  هتـشاد 

يارب ام  رگا  دننکیم . ریـس  ناودـع  روج و  هب  تسین و  اهنآ  لام  هک  یلاح  رد  دـننکیم  يزیچ  ياعّدا  هک  میتسه  یلوا  نایعّدـم  نیا  رب  رما 
امـش دزن  زا  نـم  تـسا ، هدـمآ  ناـتیاههمان  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  ریغ  امــش  يأر  نـآلا  دـینادیمن و  ار  اـم  ّقـح  میتـسه و  دـنیاشوخان  اـمش 

ات درک  رما  ناعمـس  نب  هبقع  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دنتـسه ، هچ  ییوگیم  هک  ییاـههمان  نیا  منادیمن  نم  تفگ : ّرح  مدرگیمزاـب .
زا امـش ، تاقالم  زا  سپ  هک  مرومأم  نم  متـسین ، اهنآ  ناگدنـسیون  هرمز  رد  نم  تفگ : ّرح  دوب . هماـن  زا  رپ  هک  دروآ  نوریب  ار  ینیجروخ 
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  سپ  مزاس . دراو  دایز  نبا  رب  هفوک  رد  ار  امش  هکنآ  ات  موشن  ادج  امش 
، دـش عنام  ّرح  دـندرک ؛ راوس  زین  ار  ناـنز  دـنوش و  راوس  هک  دـندرک  رما  دوخ  باحـصا  هب  هاـگنآ  تسا و  راـک  نیا  زا  رتهب  وت  يارب  گرم 

دربیم ارم  ردام  مان  برع  زا  يدحا  وت  زا  ریغ  رگا  تفگ : ّرح  یهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هب رگم  مربب  ار  تردام  مان  مناوتیمن  مسق  ادخ  هب  یلو  دشاب ! هدوب  هک  سک  ره  مدادیم ، خـساپ  ار  نامه  مه  نم  دوب  یتّیعقوم  نینچ  رد  و 

دایز نبا  هب  نم  هکنآ  ات  هفوک  هب  هن  دربب و  هنیدم  هب  ار  امش  هن  هک  ریگب  شیپ  رد  هنایم  هار  کی  یلو  مراد . ار  نآ  ناوت  هک  یتروص  نیرتهب 
دنوادخ هب  ار  وت  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  سپـس  دزاسن . التبم  امـش  هب  ارم  دنک و  نم  يزور  ار  تیفاع  دنوادخ  دیاش  مسیونب ، ياهمان 

گرم زا  ارم  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  دش . یهاوخ  هتـشک  ینک  گنج  رگا  هک  منیبیم  نم  شاب ، دوخ  ناج  ظفاح  هک  مهدیم  مسق 
شیومع رـسپ  هب  سوا  ردارب  هک  میوگیم  ار  نامه  نم  دـنکیم ، اهر  ار  امـش  راوگان  ياهدـماشیپ  نم ، نتـشک  زا  سپ  اـیآ  یناـسرتیم و 

«1 : » تشاد ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرای  دصق  هک  ینامز  تفگ 
دنک  داهج  مالسا  هار  رد  دشاب و  قح  يو  تین  هک  یماگنهتسین  راع  درمناوج  رب  گرم  موریم و 

______________________________

. دناهدرک داهشتسا  ماما  ارّرکم  تشذگ و  مه  نیا  زا  شیپ  راعشا  نیا  هب  ماما  داهشتسا  (- 1)
نیا ّرح  هک  یماگنه  دـنک  يرود  مرجم  نوعلم و  دارفا  زا  ودـهد  رارق  حـلاص  نادرم  اب  يواسم  ار  دوخ  سفن  ص:104   ، مرقم لتقم  همجرت 

هب عورـش  رگید  فرط  رد  مه  ناهارمه  ّرح و  دندرک و  تکرح  یتهج  رد  دوخ  باحـصا  اب  ماما  تفرگ و  هلـصاف  ماما  زا  دینـش  ار  تاملک 
«1 . » دندومن تکرح 

ۀضیبلا

: دومرف ادخ  لوسر  مدرم ! يا  دندومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دنداد و  رارق  بطاخم  ار  ّرح  باحصا  مالّسلا ، هیلع  ماما  ۀضیبلا  ّلحم  رد 
مدرم نایم  رد  هدرک و  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  تفلاخم  هدننکـش ، ار  وا  دهع  لالح و  ار  دـنوادخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  یملاظ  ناطلـس  سک  ره 
کی رد  ار  ود  ره  دـنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دـهدن  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  رادرک  ای  راـتفگ  اـب  سپ  دوشیم ، ناودـع  هاـنگ و  بکترم 

هدرک و راکـشآ  ار  داسف  هتـشاذگ ، رانک  ار  دنوادخ  تعاط  دنتـسه ، ناطیـش  مزالم  ماّکح  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ! يا  دهد . رارق  هبترم 
نارگید زا  رتراوازـس  نم  دناهدرک و  مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  دنوادخ  مارح  هدرک ، فرـصت  ءیف  رد  دناهدومن ، لیطعت  ار  یهلا  دودح 

رگا دینکیمن ، اهر  ارم  هکنیا  هب  دیدرک  تعیب  امـش  هک  دـنداد  ربخ  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نم  هب  امـش  ياههمان  متـسه ، تیالو  رما  هب 
اب نم  سفن  متـسه ، ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  نم  دیـسریم ، تیادـه  دـشر و  هب  دـیدناسر  لامک  هب  ار  دوخ  تعیب 

دوخ هّمذ  زا  ارم  تعیب  دیتسکش و  ار  دوخ  دهع  دیدرکن و  نینچ  رگا  دوب ، مهاوخ  امـش  هوسأ  نم  تسامـش و  لها  اب  نم  لها  امـش و  سفن 
یسک هدروخ  بیرف  دیدرک ، ار  راتفر  نینچ  زین  ملـسم  میومع  رـسپ  ردارب و  ردپ ، اب  امـش  تسین ، بیجع  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  دیتشادرب ،

دوز هدرک و  نینچ  دوخ  هیلع  دـنک  ینکـشدهع  سک  ره  دـیدرک ، عیاض  ار  دوخ  بیـصن  دـیدرک و  اـطخ  دروخب ، ار  امـش  بیرف  هک  تسا 
مکیلع و مالّسلا  دنک و  زاینیب  ارم  دنوادخ  هک  تسا 

______________________________

دـلج 1 یمزراوخ  لتقم  رد  ّرح  و  ع )  ) ماما نایم  تانایرج  تسا . هدرک  هفاـضا  مه  رگید  تیب  کـی  بوشآرهـش  نبا  دـیفم و  داـشرا  (- 1)
. تسا هدش  رکذ  هحفص 230 
ص:105  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » هتاکرب هللا و  ۀمحر 
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ۀمیهرلا

لوسر دنزرف  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  ماما  هب  درم  نیا  درک  تاقالم  مره  وبا  مان  هب  هفوک  یلاها  زا  يدرم  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  « 2  » ۀمیهرلا رد 
نم دنتفرگ و  ارم  لام  مدرک ، ربص  نم  دنتخیر و  ارم  يوربآ  هّیما  ینب  مره ، ابا  يا  دندومرف : ماما  دیدمآ ؟ نوریب  ناتدـج  مرح  زا  ارچ  ادـخ 
نانآ رب  لماک  یّتلذ  دنوادخ  هاگنآ  دـنناسریم ، لتق  هب  ارم  اهنآ  مسق  ادـخ  هب  مدرک ، تکرح  نم  سپ  دـندرک  بلط  ارم  نوخ  مدرک ، ربص 

هک دـنوش  رتلیلذ  مه  أبـس  موق  زا  هک  ییاج  ات  « 3  » دزاس راوخ  لیلذ و  ار  نانآ  هک  دـنکیم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  دزاسیم و  یلوتـسم 
«4 . » دوب نز  نانآ ، ءامد  لاوما و  رب  مکاح 

ۀیسداق

ناّفخ ات  هّیسداق  نیب  ام  هک  دوب  هدرک  رما  وا  هب  دایز  نبا  درک ، ریگتسد  ار  يوادیص  رّهصم  نب  سیق  یمیمت ، ریمن  نب  نیصح  « 5  » هّیسداق رد 
، درک هراپ  دروآ و  نوریب  ار  همان  سیق  دـنک ، شیتفت  ار  سیق  تساوخ  هک  یماگنه  درامگب ، ياهراوس  ياهورین  ار  هناـطقطق  اـت  اـجنآ  زا  و 

رارـصا دایز  نبا  يوشن . علّطم  نآ  زا  وت  هکنیا  يارب  تفگ : يدرک ، هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ : داـیز  نبا  داتـسرف ، داـیز  نبا  دزن  ار  وا  نیـصح 
ار وت  تروص  نیا  ریغ  رد  هد ، مانـشد  ار  شردارب  و  شردـپ ، نیـسح و  ورب و  ربـنم  رب  سپ  تفگ : داـیز  نبا  هکنیا  اـت  درک  اـبا  سیق  درک و 

ربنم رب  سیق  منکیم . هعطقهعطق 
______________________________

ص 21. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 229 ؛ ءزج 6 ، يربط  (- 1)
هک هدمآ  ص 236  يدوهمـس ج 2 ، ءاـفولا  ءاـفو  رد  دراد و  رارق  هیفخ  زا  لـیم  هس  هلـصاف  رد  ۀـمیهر  هک  هدـمآ  نادـلبلا  مـجعم  رد  (- 2)

. تسا حیحص  ۀمیحّرلا 
قودص ص 93. یلاما  (- 3)

. امن نبا  نازحألا  ریثم  ص 226 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لتقم  (- 4)
دلوت لـحم  هیرق  تسا و  نآ  رد  ياهمـشچ  هک  تسا  هفوک  کـیدزن  یهاـگیاج  ناّـفخ  هک  هدـمآ  ص 451  نادـلبلا ج 3 ، مـجعم  رد  (- 5)

لیم تسیب  هزادنا  هب  هفوک  يوس  هب  همیهر  زا  هناطقطق  هک  هدمآ  ص 125  باتک ج 7 ، نیمه  رد  تسا و  نآ  رد  یمشاه  یسوم  نب  یسیع 
. دراد هلصاف 

ص:106  ، مرقم لتقم  همجرت 
نیسح ماما  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  داتـسرف و  دورد  ربمایپ  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر و 

امـش يوس  هب  نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم  يا  دومرف : سپـس  درک . نعل  ار  هّیما  ینب  شردپ و  دایز و  نب  هّللا  دـیبع  داد و  مالـس  مالّـسلا  هیلع 
. دینک تباجا  ار  وا  متسه 

«1 . » تفر ایند  زا  تسکـش و  وا  ياهناوختـسا  دـنتخادنا و  نییاپ  ار  وا  سپ  دـنزادنیب . نییاپ  رـصق  يـالاب  زا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  داـیز  نبا 
خـساپ رد  دـش  هتفرگ  بیع  وا  رب  هک  یماگنه  درک و  حـبذ  ار  وا  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دـبع  هک  تشاد  یقمر  زونه  هک  دـناهتفگ  یـضعب 

: تفگ
«2 . » منک تحار  ار  وا  متساوخیم 

بیذع
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نب ورمع  زا : دـندوب  ترابع  اهنآ  دـندش و  قحلم  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دـندوب  هدـش  جراخ  هفوک  زا  هک  رفن  راهچ  « 3  » تاناجهلا بیذع  رد 
. دوب ییاط  يدـع  نب  حامرط  مه  اهنآ  يامنهار  لاله و  نب  عفان  یجحذـم و  هللا  دـبع  نب  عّمجم  دعـس ، ماـن  هب  وا  مـالغ  يوادیـص و  دـلاخ 

دنوادخ هچنآ  هک  مراودیما  نم  مسق  ادخ  هب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دندناوخ ، يراعشا  دندیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  هک  یماگنه 
فارشا هک  دنداد  خساپ  اهنآ  دندرک و  لاؤس  مدرم  يأر  زا  ماما  هاگنآ  ام . يزوریپ  هچ  ام و  ندش  هتشک  هچ  دشاب  ام  ریخ  تسا  هدرک  هدارا 
يوادیص رّهصم  نب  سیق  ندش  هتشک  هاگنآ  تسامش . هیلع  اهریـشمش  هک  یلاح  رد  تسامـش  اب  مدرم  هیقب  ياهبلق  هدش و  رایـسب  ناشداسف 

ام و يارب  ایادخ  دندرک : اعد  هاگنآ  الیدبت » اولّدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  و  هبحن ، یضق  نم  مهنم  : » دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دنداد و  ربخ  ار 
رد ار  ام  هد و  رارق  ار  تشهب  ناشیا  يارب 

______________________________

هدمآ ص 151  یبهذ ج 1 ، لادتعالا  نازیم  رد  يرولا ص 136  مالعا  ص 118 ، ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  نیظعاولا ، ۀـضور  داشرإلا و  (- 1)
هدمآ يوون  ءامسألا  بیذهت  رد  درکیم . هابتشا  رایـسب  تفرگ و  تسد  هب  یبعـش  زا  دعب  ار  هفوک  تواضق  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دبع  هک 

. تفر ایند  زا  یگلاس  رد 103  لاس 136  رد  هک 
. نیظعاولا ۀضور  دیفم و  خیش  داشرإلا  (- 2)

تاناجهلا بیذـع  نآ  هب  دراد و  رارق  اجنآ  رد  سراف  هب  ّقلعتم  یناـگداپ  تسا و  قارع  زرم  هک  تسا  میمت  ینب  هب  ینیمزرـس  بیذـع  (- 3)
. دندرکیم ارچ  اجنآ  رد  نامعن  ياهبسا  هکنوچ  دشیم ، هتفگ 

ص:107  ، مرقم لتقم  همجرت 
«. امرفب عمج  تباوث  ياههنیجنگ  تدوخ و  تمحر  هاگیاج 

هک دنتفگ  اهنآ ، زا  مدرک  لاؤس  دـناهدرک ، عامتجا  هفوک  تشپ  مدرم  هک  مدـید  هفوک  زا  جورخ  زا  لبق  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  حاّمرط 
يدحا نم  يورن ، نانآ  يوسب  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دنوشیم ، هداتسرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  دنوشیم و  يروآعمج  نانیا 

. دنکیم تیافک  دنتسه  وت  مزالم  هک  ییاههورگ  نیمه  رگم  دنگنجن  وت  اب  رگا  منیبیمن و  وت  روای  ار 
هد مسق ، ادـخ  هب  درکیم ، تیامح  رذـنم  نب  نامعن  زا  ریمح و  ناسغ و  ناهاشداپ  زا  ار  ام  هک  اجآ »  » مانب یهوک  يوسب  نک  تکرح  ام  اـب 

دنگنجب امش  شیپاشیپ  هک  منکیم  تنامض  ار  ییاط  رفن  رازه  تسیب  نم  دنیآیم و  ییاههراوس  اههدایپ و  ّیط  هلیبق  زا  هک  درذگیمن  زور 
تسه ینامیپ  دهع و  موق  نیا  نم و  نایم  دندومرف : دندرک و  بلط  ریخ  يازج  شموق  وا و  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  دننک . تظافح  ار  امش  و 

. دننک فرصنم  ارم  هکنآ  رگم  موش  فرصنم  مناوتیمن  هک 
. دـندش هارمه  ماما  اب  دارفا  یقاب  دـنداد و  هزاجا  ماما  ددرگزاب ، ماما  يرای  يارب  اعیرـس  دور و  ةریم »  » هب هک  تساوخ  هزاجا  حاـّمرط  هاـگنآ 
وا دش و  هداد  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  ربخ  دیـسر  تاناجهلا  بیذع  هب  هک  یماگنه  تشگزاب ، اعیرـس  تفر و  ةریم  هب  حامرط 

«1 . » تشگزاب

لتاقم ینب  رصق 

هدش و بصن  ياهزین  هدش ، هدز  ياهمیخ  دیدرگ ، دراو  « 2  » لتاقم ینب  رصق  هب  هکنآ  ات  درک  تکرح  تاناجهلا  بیذع  زا  مالّسلا  هیلع  ماما 
قورسم نب  جاجح  مالّسلا  هیلع  ماما  « 3  » تسا یفعج  ّرح  نب  هللا  دیبع  هب  ّقلعتم  هک  دوشیم  هتفگ  دننکیم و  لاؤس  دننیبیم ، هداتسیا  یبسا 

وا دزن  ار  یفعج 
______________________________

ص 230. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
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هناطقطق رمتلا و  نیع  نایم  دـنادیم ، سیقلا  ئرما  هب  بوسنم  ار  نآ  يومح  تسا و  هبلعث  نب  ناسح  نب  لـتاقم  هب  بوسنم  رـصق  نیا  (- 2)
. درک انب  دیدجت  ار  نآ  یلع  نب  یسیع  هک  دراد  رارق 

دزن اذل  دوب و  نامثع  نارادـفرط  زا  ّرح  نب  هّللا  دـیبع  هک  هدـمآ  برعلا ص 385  باـسنا  ةرهمج  ص 168 و  يربط ج 7 ، خـیرات  رد  (- 3)
تراغ يو و  ینزهار  هب  عجار  یثیداـحا  ص 169  يربط ج 7 ، خـیرات  رد  دـش و  گنج  دراو  ع )  ) یلع اب  نیفـص  زور  رد  تفر و  هیواـعم 

هب ار  وا  رـسمه  شنز  ردارب  دـش ، ینالوط  ماش  رد  شتماـقا  نوچ  هک  هدرک  رکذ  ص 112  رد ج 4 ، ریثا  نبا  هدـش و  رکذ  وا  طـسوت  لاوما 
هک یماگنه  دروآرد ، صیبخ  نب  ۀمرکع  جاودزا 

ص:108  ، مرقم لتقم  همجرت 
هک تسا  نیـسح  نیا  يریذپب ، رگا  مراد  تیارب  یتمارک  هیده و  دیوگیم : جاجح  دنکیم ، لاؤس  شندمآ  تلع  زا  هّللا  دـیبع  دنتـسرفیم .

مسق ادخ  هب  : » تفگ هللا  دیبع  یتسه . دیهش  يوش  هتـشک  رگا  ینیبیم و  شاداپ  ینک  هزرابم  يو  هار  رد  رگا  دناوخیم  دوخ  يرای  هب  ار  وت 
دوشیم و هتشک  وا  هک  متسناد  سپ  دندرکیم . هدامآ  وا  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هک  يدارفا  ترثک  رطاخ  هب  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  نم 

«1 «. » منک رادید  وا  اب  هک  مرادن  تسود  مرادن و  ار  وا  يرای  ناوت  نم 
دزن دوخ  باحصا  تیب و  لها  زا  یهورگ  اب  هارمه  دنتساخرب و  مالّسلا  هیلع  ماما  دومن ، وگزاب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  وا  مالک  جاّجح 

: دیوگیم ّرح  نب  هّللا  دیبع  دندش . دراو  وا  همیخ  هب  دنتفر و  وا 
ار وا  فارطا  اههّچب  دوریم و  هار  مدید  هک  ینامز  مدرکن  ّتقر  وا  هزادنا  هب  سکچیه  رب  مدیدن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رتابیز  ار  يدحا 

رسپ يا  دومرف : سپ  دناهدش ؟ باضخ  ای  دنتسه  هایس  ایآ  متفگ : دنتسه . هایس  غاز  لاب  دننام : مدید  مدرک ، وا  نساحم  هب  یهاگن  دناهتفرگ ،
يریپ ّرح ،
______________________________

وت لدـع  ایآ  تفگ : هللا  دـیبع  يدروآ . ام  دزن  ار  ام  نمـشد  دومرف : ع )  ) یلع سپ  درب . بلاط  یبأ  نب  یلع  دزن  ار  ۀـمرکع  دیـسر  وا  هب  ربخ 
لمح عضو  هکنیا  ات  درپس  دامتعا  دروم  یـصخش  هب  دوب  رادراب  هک  یلاح  رد  ار  نز  هاـگنآ  ریخ . دومرف : ع )  ) یلع تسا . تواـضق  زا  عناـم 

یکیدزن رد  هللا  دیبع  کلملا ، دبع  مایا  رد  لاس 68  رد  تشگزاب . ماش  هب  هللا  دیبع  هللا و  دیبع  هب  ار  نز  داد و  ۀـمرکع  هب  ار  هچب  سپ  درک ،
دندرک حورجم  ار  وا  هک  یماگنه  دیگنج و  يو  اب  ساّبع  نب  هللا  دیبع  هک  تسا  هدمآ  ص 297  فارشالا ج 5 ، باسنا  رد  دش . هتشک  رابنا 

بآ هب  ار  دوخ  ّرح  نب  هّللا  دیبع  هک  دنریگب  ار  یتشک  دنتساوخ  ساّبع  نب  هللا  دیبع  نایرکـشل  دنک و  روبع  تارف  زا  هک  دش  راوس  یتشک  رب 
وا نایرکشل  سپ  داتسرف ، بعصم  گنج  هب  ار  یفعج  ّرح  نب  هللا  دیبع  کلملا ، دبع  هک  تسا  هدمآ  نیلاتغملا ص 268  هلاسر  رد  تخادنا 
نب هللا  دیبع  دش ، راوس  یتشک  رب  درک و  رارف  ّرح  نب  هللا  دیبع  دش ، يو  ضرعتم  یملـس  سابع  نب  هللا  دـیبع  هکنآ  ات  دـندرک  فلخت  يو  زا 

ود ره  هکنآ  ات  دندش  زیوالگ  رگیدکی  اب  دنادرگرب و  ار  وا  سپ  مناسریم ، لتق  هب  ار  وت  يربب  ار  وا  رگا  هک  دز  دایرف  ادـخان  رـس  رب  سابع 
« ربحملا  » رد دش . هتـشک  هک  دندز  ریت  ردق  نآ  دنتـسب و  ییاج  هب  فده  ناونع  هب  ار  وا  دنداد و  تاجن  ار  ّرح  نب  هللا  دیبع  سپ  دندش  قرغ 
: تسا هدمآ  لاوطلا ص 289  راـبخا  رد  دومن و  بصن  هفوـک  رد  ار  یفعج  ّرح  نب  هللا  دـیبع  رـس  ریبز  نب  بعـصم  هک  هدـش  رکذ  ص 492 
. دـشیم مدرم  لاوما  ضّرعتم  هک  دوب  یهوک  رد  یفعج  ّرح  نب  هللا  دـیبع  تفرگ  ع )  ) نیـسح یهاوـخنوخ  هب  میمـصت  راـتخم  هک  یماـگنه 

لاوما درک و  مدهنم  ار  وا  هناخ  راتخم  درکن و  تباجا  وا  سپ  دنک  تکراشم  يو  اب  ع )  ) نیسح یهاوخنوخ  رد  هک  داتـسرف  يو  دزن  راتخم 
: دیوگ فلؤم  ینادنز . ار  وا  رسمه  درک و  تراغ  ار  وا 

دزن دوخ  ياپ  اب  ع )  ) ماما هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک و  عانتما  ءادهـشلا  دیـس  تباجا  زا  هک  یلاح  رد  دشاب  هدـش  هبوت  هب  ّقفوم  تسا  نکمم 
. دندوب هتفر  وا 

يرونید ص 246. لاوطلا  رابخألا  (- 1)
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ص:109  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 . » دنتسه باضخ  هک  متسناد  دمآ ، نم  غارس  هب  سردوز 

رهش لها  ّرح  رسپ  يا  دومرف : دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ماما  تفای  رارقتسا  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  روضح  اب  سلجم  هک  یماگنه 
ناهانگ وت  انامه  « 2  » دوبن هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دندرک  ندمآ  ياضاقت  نم  زا  دناهدرک و  عامتجا  نم  يرای  رب  هک  دنتـشون  همان  نم  هب  امش 

؟ منکب دیاب  هچ  تفگ : ینک ؟ وحم  ار  دوخ  ناهانگ  ینک و  هبوت  یهاوخیم  ایآ  ياهدش ، بکترم  يرایسب 
«3 . » یگنجیم وا  هارمه  ینکیم و  يرای  ار  ربمایپ  رتخد  رسپ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

نوچ درادن  ياهدیاف  نم  دوجو  اهنت  یلو  تسا ، تخبـشوخ  ترخآ  رد  دشاب  وت  اب  سک  ره  هک  منادیم  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هللا  دـیبع 
رب مسق  ادخ  هب  مهدیم ، امـش  هب  ار  بسا  نیا  یلو  دیراذگاو ، ارم  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دـیرادن . مه  روای  کی  هفوک  رد  امش 

. منک رارف  متسناوت  هکنیا  زج  درکن  بیقعت  ارم  يدحأ  مدیسر و  نآ  هب  هکنیا  رگم  مدرکن  بلط  يزیچ  نآ  يور 
«5 ، » مینکیمن ذاختا  روای  ناونع  هب  ار  ناهارمگ  اـم  « 4 ، » تسین وت  بسا  هب  يزاین  ار  ام  ییآیمن  تدوخ  رگا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
هب یشابن ، هعقاو  دهاش  يونشن و  ار  ام  دایرف  هک  نک  يراک  یناوتیم  رگا  يدرک ، تحیصن  ارم  وت  هچنانچ  منکیم  تحیصن  ار  وت  نم  یلو 

مّنهج شتآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسنآ  وا  يازـس  دـنکن  يرای  ار  اـم  هک  یلاـح  رد  دونـشب  ار  اـم  کـمک  داـیرف  هک  يدرف  ره  مسق  ادـخ 
«6 . » دزادنیب

تناـما میهاوخیمن  دوشیم و  هچ  مینادیمن  تساـم ، تسد  رد  مدرم  دیارـسیم  يراعـشا  دوشیم و  نامیـشپ  نآ  زا  سپ  ّرح  نب  هللا  دـیبع 
. دوش عیاض  مدرم 

______________________________

ص 291. فارشألا ج 5 ، باسنأ  ص 298 و  يدادغب ج 1 ، بدألا  ۀنازخ  (- 1)
مومهملا ص 104. سفن  (- 2)
ةداهشلا ص 233. رارسا  (- 3)

لاوطلا ص 249. رابخألا  (- 4)
قودص ص 94. یلاما  (- 5)

. دوشیم صخشم  ع )  ) ماما فده  ّرح  نب  هللا  دیبع  دزن  ع )  ) ماما نتفر  رد  ص 298 ، بدألا ج 1 ، ۀنازخ  (- 6)
هب ارم  وا  هک  دنکن  اعّدا  يدحا  هکنآ  ات  دننک  مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  دنزاس و  هاگآ  دوخ  تابجاو  هب  ار  مدرم  هک  دندوب  ددص  رد  ع )  ) ماما

. درکن توعد  دوخ  يرای 
ص:110  ، مرقم لتقم  همجرت 

ای دونـشب  ار  ام  کمک  دایرف  هک  یـسک  دـینیبن ، ار  ام  یهایـس  دیونـشن و  ار  ام  یـسردایرف  هکنآ  ات  دـیورب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ 
«1 . » دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  دنکن  تباجا  دنیبب و  ار  ام  یهایس 

ّفط ياهیدابآ 

هار نایم  رد  دننک . چوک  لتاقم  ینب  رـصق  زا  دـنرادرب و  بآ  هک  دـندومرف  رما  ناناوج  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اهبـش  زا  یکی  رخآ  تاعاس  رد 
. درک لاؤس  عاجرتسا  ّتلع  زا  ربکا  یلع  نیملاعلا » ّبر  هّلل  دمحلا  نوعجار و  هیلا  ّانإ  هّلل و  ّانإ  : » دندومرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دش  هدینش 
هب مه  گرم  یلو  دنوریم  موق  نیا  دنزیم  دایرف  ياهراوس  هک  مدـید  دـش ، ضراع  نم  رب  باوخ  هیبش  یتلاح  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دنکیم هاگآ  ار  ام  هک  تسام  ياهسفن  نامه  هراوس  نیا  هک  متسناد  دوریم ، اهنآ  لابند 
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مامت تشگزاب  هک  ییادـخ  هب  مسق  يرآ ، دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  میتسین ؟ قح  رب  ام  ایآ  درواـین ، دـب  دـنوادخ  درک : ضرع  ربکا  یلع 
: دندومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  میرادن ، گرم  هب  ییانتعا  سپ  میتسه  قح  رب  ام  رگا  ردپ  يا  دومرف : تسا . نینچ  نیا  تسوا  يوس  هب  ناگدـنب 

«2 . » دهدب وت  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ 
نبا هداتسرف  هک  دش  ادیپ  ياهراوس  ماگنه  نیا  رد  دندیسر ، « 3  » يونین هب  هکنآ  ات  تفرگیم  ار  پچ  تمس  فرط  مئاد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

ار وا  و  « 4  » يریگیم تخس  نیسح  رب  يدناوخ  ارم  همان  هک  یماگنه  دوب : هتشون  نآ  رد  هک  دوب  ّرح  بناج  هب  ياهمان  وا  هارمه  دوب و  دایز 
دورف
______________________________

یمزراوخ ج 1 ص 228. لتقم  (- 1)
هک دـید  ار  ياهدـنیوگ  هلولیق  باوـخ  رد  بیذـع ، رد  ع )  ) نیـسح تسا : هدـمآ  ملاوـعلا ص 48  لـتقم  رد  ص 231 ؛ يربـط ج 6 ، (- 2)

ع)  ) نیسح هّیبلعث  رد  هک  هدمآ  ص 226  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  رد  دربیم . ّتنج  هب  ار  نانآ  گرم  دنوریم و  تعرـس  هب  نانیا  تفگیم :
. دندومرف ار  الاب  هلمج  ع )  ) ماما دیسرپ و  ار  ّتلع  ربکا  یلع  دنتساخرب  هیرگ  اب  سپ  دندیباوخ ، رهظ  ماگنه 

ع)  ) قداص ماما  نامز  رد  هدوب و  روهـشم  شناد  هب  هک  دوب  ّفط  ياهیدابآ  زا  يونین  هک  هدمآ  ص 1330 ؛ سبتقملا ج 10 ، ۀلجم  رد  (- 3)
. دوبن نآ  زا  يرثا  مّوس  نرق  لئاوا  رد  دش و  دابآ 

ع)  ) نیسح رب  هک  تشون  همان  دعس  نب  رمع  هب  دایز  نبا  هک  تسا  هدمآ  ص 416  ۀغللا ج 1 ، سییاقم  رد  (- 4)
ص:111  ، مرقم لتقم  همجرت 

. هانپ نودب  فلع و  بآیب و  نابایب  کی  رد  رگم  يروآیمن 
: تفگ ّرح  میئآ . دورف  ۀیفـش  اـی  تاّیرـضاغ  اـی  يونین  هب  راذـگب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـناوخ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  هماـن  ّرح 

یناسک اب  ندیگنج  زا  رتناسآ  نانیا  اب  ندیگنج  ادخ ، لوسر  دـنزرف  يا  دومرف : نیق  نب  ریهز  « 1 . » تسا نم  رب  سوساج  درم  نیا  مناوتیمن 
. میشاب هتشادن  ار  اهنآ  اب  هلباقم  ناوت  ام  هک  دنیایب  دارفا  ردق  نآ  مدوخ  ناج  هب  مسق  دنیآیم . نانیا  زا  سپ  هک  تسا 

تسا نمیا  هک  دراد  رارق  ياهیرق  تارف  دور  بل  رب  ام  یکیدزن  رد  تفگ : ریهز  منکیمن . گنج  هب  عورش  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  فارطا  تارف  و 

هب مالّسلا  هیلع  نیسح  رقع . زا  دنوادخ  هب  مربیم  هانپ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دوشیم . هدیمان  « 2 « » رقع : » تفگ ریهز  تسیچ ؟ نآ  مسا 
يولج شباحصا  ّرح و  اجنیا  رد  دندیـسر ، البرک  نیمزرـس  هب  هکنآ  ات  دنتفر  مه  اب  همه  سپ  ایب  هار  ام  اب  یکدنا  دومرف : تفر و  ّرح  بناج 

هدـش هتفگ  نینچمه  دـندش ، عنام  تکرح  همادا  زا  وحن  نیا  هب  تسا و  تارف  هب  کیدزن  ناکم  نیا  دـنتفگ : دنداتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
درکن تکرح  داتسیا و  تکرح  زا  ماما  بسا  هار  هنایم  رد  هک  تسا 

______________________________

زا روـظنم  هـک  هدروآ  ۀــغللا  بیذــهت  رد  يره  زا  دروآ . دورف  نـشخ  یناــکم  هـب  ار  ع )  ) ماــما هـک  دوـب  نـیا  وا  روــظنم  دریگب و  تـخس 
. تسا هدوب  ع )  ) ماما ندرک  سبح  روظنم  هک  تسا  هتفگ  یعمصا  تسا و  هدوب  ع )  ) ماما رب  نتفرگ  گنت  يریگتخس ،

. دیفم داشرا  (- 1)
. مجرتم تسا / هدمآ  ندوب  میقع  یمیقع و  يانعم  هب  تغل  رد  رقع » (- » 2)

زا برضلا  لهانم  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نوع »  » ربق لامش  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  دسا و  ینب  زا  ةرـضاغ  هب  بوسنم  تسا  ياهیرق  هّیرـضاغ 
نب هللا  دبع  نب  دمحا  نب  دواد  نب  سیردا  نب  نسح  نب  یعرم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  نوع  وا  هک  تسا  هدمآ  یمظاک  یجرعا  رفعج  دیس 

تفر و ایند  زا  اجنامه  دش و  راتفرگ  البرک  یگنسرف  کی  رد  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  نب  نسحلا  نب  ینثملا  نسحلا  نب  هللا  دبع  نب  یسوم 
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هابتـشا رایطلا  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  نوع  ای  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نوع  اب  اضعب  هک  یلاـح  رد  تسا  تراـیز  دروم  هک  دراد  هاـگراب  هبق و 
. دوشیم

یهاگیاج رقع »  » تسا و دـسا  ینب  هب  قلعتم  هک  تسا  یهاچ  هیفـش  تسا ، فورعم  دـسا  ینب  هعلق  هب  هک  تسا  ياهعلق  راـثآ  ناـکم  نیا  رد 
. دش هتشک  زور  نآ  رد  بهلم  نب  دیزی  يرجه  لاس 102  رد  هک  تسا  يزور  رقعلا  موی  و  دراد . رارق  نآ  رد  رـصنلا  تخب  لزاـنم  هک  تسا 

روظنم هک  تسا  رقع  زور  ناورم  ینب  حبـص  تسالبرک و  زور  برح  ینب  حبـص  تسا  هتفگ  ص 95  مجعتـسا ج 3 ، امم  مجعملا  رد  يرکب 
هب هک  يزور  تسا : هتفگ  یعازخ  نمحرلا  دبع  نب  ریثک  لصوم ص 16  خیرات  رد  تسا و  بلهم  نب  دیزی  لتق  زور  و  ع )  ) نیسح لتق  زور 

. دش زواجت  تمارک  هب  دش  زواجت  بهلم  لآ 
ص:112  ، مرقم لتقم  همجرت 

اب تفگ : خساپ  رد  ریهز  دـندرک ، لاؤس  نیمزرـس  مان  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  « 1 . » تخاس فّقوتم  هّیبیدـح  رد  ار  ربمایپ  رتش  دـنوادخ  هچنانچ 
مالّـسلا هیلع  ماما  دوشیم  هدیمان  ّفط »  » نیمزرـس نیا  دناسرب ، ار  ام  جرف  دنوادخ  هکنآ  ات  دینکن  لاؤس  يزیچ  زا  دـینک و  تکرح  تعرس 

: دومرف و  « 2  » دش کشا  زا  رپ  ماما  نامشچ  تسا . فورعم  مه  البرک  هب  داد : خساپ  ریهز  دراد ، مه  يرگید  مان  ایآ  دندومرف :
زا ربمایپ  مّدج  هک  تسام  روبق  ّلحم  ام و  نوخ  ندش  هتخیر  ام و  ندـمآ  دورف  ّلحم  اجنیا  « 3  » مربیم هانپ  وت  هب  ءالب  برک و  زا  نم  ایادـخ 

«4 . » تسا هداد  ربخ  نآ 

البرک

ار دوخ  تیب  لها  ناردارب و  نادنزرف و  مالّـسلا  هیلع  ماما  « 5 . » دوب يرجه  لاس 61  مّرحم  مّود  رد  البرک  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندمآ  دورف 
هدنار نوریب  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تربمایپ  ترتع  ام  ایادخ  دندومرف : دنتـسیرگ و  دـندرک و  هاگن  اهنآ  هب  دـندرک ، عمج 

. امرفب يرای  ار  ام  ریگب و  ار  ام  ّقح  ایادخ  دندرک ، يّدعت  ام  رب  هّیما  ینب  میدنام و  رود  دوخ  ّدج  مرح  زا  میدش و  درط  میدش و 
، نانآ تشیعم  هک  اجنآ  ات  دننکیم  ارادم  نید  اب  تساهنآ  نابز  هقلقل  نید  دنتـسه و  ایند  هدنب  مدرم  دومرف : درک و  شباحـصا  هب  ور  هاگنآ 

«6 . » دنمک يرایسب  نارادنید  دنوش  ءالب  راچد  هک  یماگنه  دنکیم و  ءاضتقا 
______________________________

. هیردیح هناخپاچ  یحیرطلا ص 308  بختنم  (- 1)
، دندیسرپ ار  نیمز  مان  ماما  هک  هدمآ  ص 209  یبهذ ج 3 ، فیلأت  ءالبنلا  مالعا  ریـس  رد  یمق و  دش  نبا  زا  طوطخم )  ) راهزالا ۀفحت  (- 2)

. ءالب برک و  دندومرف : ماما  ءالبرک  دش  هتفگ 
ص 188. راحب ج 10 ، (- 3)

. سوواط نب  دّیس  فوهل ، (- 4)
. دیفم داشرا  ص 20 و  ریثا ج 4 ، نبا  ص 233 و  يربط ج 6 ، (- 5)

ءادهّشلا دیس  يایاضق  یمامت  نیمزرـس و  مان  ندیـسرپ  هک  دنامن  یفخم  ص 237 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لـتقم  ص 198 و  راـحب ج 10 ، (- 6)
دسانـشیم و ار  تانئاک  نایم  رد  یهلا  ياههعیدو  تسا ، ناکم  نوک و  ثداوح  یمامت  هب  ملاع  ام  دزن  رد  ماما  دراد ، ضماغ  سب  يرارـسا 

ربمایپ رتش  لثم  ار  بسا  دـنوادخ  هکنیا  ای  دـنکیم  لاؤس  ار  نیمز  ماـن  ماـما  رگا  تسوا ، دوهـشم  زیچ  همه  هک  میدرک  رکذ  همدـقم  رد  اـم 
هداد زیمت  دارفا  دوش و  نئمطم  بولق  هکنآ  ات  دننک  فارتعا  ینابرق  لحم  نیمز  نیا  هب  باحصا  هک  تسنیا  نآ  ّرـس  دنکیم ، فّقوتم  (ص )

عضوم رد  يدحا  هکنآ  ات  دوش  صّخشم  فده  دوش و  دایز  رما  نیا  رد  اهنآ  تریصب  دوش ، تیبثت  اهمیمصت  دنوش و 
ص:113  ، مرقم لتقم  همجرت 
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شیپ ياهثداح  قیقحت  هب  دعب  اما  : » دومرف داتسرف و  دورد  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رب  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هاگنآ 
هدنامهت هزادنا  هب  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  يزیچ  نآ  زا  تسا و  هدرک  تشپ  نآ  ياهیشوخ  هدرک و  رییغت  ایند  دینیبیم ، دوخ  هک  تسا  هدمآ 

، دوشیمن هتفرگ  لطاب  يولج  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  ایآ  تسا  تبقاع  دـب  یهاگارچ  لثم  هیامورف  یناگدـنز  کـی  یفرظ ،
«1 . » منیبیمن يراوخ  ّتلذ و  زج  ار  نیملاظ  اب  یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  نم  هک  انامه  دشاب ! یهلا  ءاقل  قاتشم  دیاب  نمؤم 

زاب میدوبیم ، هنادواج  نآ  رد  ام  دوب و  رادیاپ  ایند  ضرف  رب  رگا  میدینـش ، ار  امـش  راتفگ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : تساخرب و  ریهز 
. میدادیم حیجرت  ایند  رد  ندنام  رب  ار  امش  اب  مایق 

وت ّدج  هاگنآ  دوش ، هعطقهعطق  ام  ءاضعا  میگنجب و  امش  شیپاشیپ  هک  تسا  هتشاذگ  تنم  ام  رب  دنوادخ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ریرب 
«2 . » دشاب ام  عیفش  تمایق  زور  رد 

هب ار  دوخ  ّتبحم  تسناوتن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تّدج  هک  ینادیم  وت  تفگ : لاله  نب  عفان 
______________________________

مان زین  ربمایپ  تسا . هدـش  تیاور  مه  ربمایپ  زا  نآ  ریظن  هچنانچ  تسین  یفازگ  چـیه  لاؤس  هوحن  نیا  رد  دـشاب ! هتـشادن  ّکش  لاجم  البرک 
ملاع یلب ، دنتـسنادیمن ؟ ربمایپ  ایآ  دندیـسرپ . دنتـشاد  رارق  ردب ، ریـسم  رد  هک  یهوک  ود  دـندوب و  رتش  ندیـشود  ددـص  رد  هک  يدرم  ود 

. درک لاؤس  هب  راداو  ار  ناشیا  ام  رب  هدیشوپ  حلاصم  یلو  دندوب 
« فراـعلا لـهاجت   » هب ار  نآ  تغـالب  ءاـملع  هک  تـسا  یتـالاؤس  زا  لاؤـس  نـیا  هـک  مـیاهدرک  هراـشا  ص 90  ملـسم ) دیهـشلا   ) باـتک رد 
رد يزیچ  هچ  : » دیوگیم ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  تسا  ریبک  ریغـص و  هب  ملاع  هک  ءایـشا  هدنروآدیدپ  دـنوادخ  هک  یماگنه  دنـسانشیم .

میهاربا هب  و  دـینک » ذاّختا  ادـخ  ناونع  هب  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  : » دـیوگیم ع )  ) یـسیع هب  و  یـسوم » يا  تسوت  تسد 
. تسین یفخم  حلاصم  مه  دنوادخ  بناج  زا  بوصنم  ماما  رب  سپ  تسوا ، نامیا  هب  ملاع  هکنیا  اب  يرادن » نامیا  ایآ  : » دیوگیم

رد دیآیم  شیپ  هچ  دنادیمن  هک  دنزیم  دب  لاف  یسک  هکنوچ  دننزیمن ، دب  لاف  ع )  ) ماما ءالب  برک و  ندینش  زا  ندرب  هانپ  رد  نینچمه 
تیب لها  رب  ناشیا و  رب  هدراو  ياهیتخـس  هک  دنادیم  دوب و  دـهاوخ  هچ  فط  نیمزرـس  رد  یهلا  ءاضق  هک  راد  نیقی  ع )  ) نیـسح هک  یلاح 

. دوب دهاوخ  هچ 
ص 312؛ دیرفلا ج 2 ، دقع  رد  تسا ، هدش  هدناوخ  مسح  يذ  رد  هبطخ  نیا  ص 229  يربط ج 6 ، دزن  تسا و  فوهل  رد  مالک  نیا  (- 1)
یبقعلا ص 149 رئاـخذ  ص 192 و  دـئاوزلا ج 9 ، عمجم  زا  تسا . فوهل  لـثم  ص 333  رکاـسع ج 4 ، نبا  ص 39 ؛ ءایلوالا ج 3 ، ۀـیلح 

دعس نب  رمع  دورو  ماگنه  هک  هدمآ  ص 209  یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعا  ریس  رد  تسا و  اروشاع  زور  ياههبطخ  زا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
. تسا هدش  داریا  هبطخ  نیا 

فوهل ص 44. (- 2)
ص:114  ، مرقم لتقم  همجرت 

راک هب  گنرین  ردغ و  ناهنپ  رد  یلو  دـندادیم  يرای  هّدـع  و  دـندوب ، قفانم  ياهّدـع  نوچ  دـنک ، دوخ  عیطم  ار  نانآ  دـناشچب و  مدرم  همه 
یلع تردپ  دیسر . نایاپ  هب  شفیرش  رمع  هکنآ  ات  دندوب  لظنح  زا  رتخلت  رـس  تشپ  دندوب و  لسع  زا  رتنیریـش  يو  دزن  مدرم  دنتفرگیم ،

رد گنج  رد  زا  وا  اب  نیقرام  نیطـساق و  نیثکاـن و  هک  یلاـح  رد  دـندرک  عاـمتجا  وا  يراـی  رب  تشاد ، ار  ّتیعـضو  نیمه  زین  مالّـسلا  هیلع 
سک ره  دیراد ، ار  تلاح  نیمه  ام  دزن  امش  مه  زورما  تفر . دنوادخ  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  دمآ و  رس  هب  مه  وا  لجا  هکنآ  ات  دندمآ 

. تسا هدننکتیافک  دنوادخ  شدوخ و  هب  رگم  دنزیمن  ررض  دنک  رارف  تعیب  زا  دنک و  ینکشنامیپ 
هارکإ دنوادخ  ءاقل  زا  میسرتیمن و  یهلا  ردق  اضق و  زا  ام  برغ ، هب  ای  ورب  قرـش  هب  یهاوخیم  رگا  نک ، تکرح  تمالـس  هب  ام  شیپاشیپ 

مالّـسلا هیلع  ماما  نآ  زا  دعب  « 1 . » نمشد ار  امش  نانمشد  میراد و  تسود  ار  امـش  ناتـسود  میتسه ، شیوخ  تریـصب  ّتین و  رب  ام  میرادن ،

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


يو ربق  دزن  هک  دندرک  طرـش  دنداد و  اهنآ  هب  ار  لوپ  دندرک و  يرادیرخ  مهرد  رازه  تصـش  هب  هّیرـضاغ  يونین و  یلاها  زا  ار  ربق  یحاون 
نادـنزرف و رب  هک  تسا  لیم  راهچ  رد  لـیم  راـهچ  هدـش  يرادـیرخ  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مرح  دـننک . ییاریذـپ  ار  راّوز  زور  هس  دـنیایب و 

افو تعیب  هب  نافلاخم  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا و  مارح  ناهاوخدـب  نیفلاخم و  رب  لالح و  ناشناتـسود 
«2 . » دندرکن

يزیچ ایند  زا  ایوگ  دعب  اما  تشون : مشاه  ینب  زا  یهورگ  هّیفنح و  نب  دّمحم  هب  ياهمان  دش  دراو  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه 
«3 . » مالّسلا و  تسا ، یگشیمه  ترخآ  هدنامن و 

______________________________

ملاوعلا ص 76. لتقم  (- 1)
. تسا هدرک  لقن  رئازلا  حابصم  رد  ار  بلطم  نیا  مه  سوواط  نب  دیـس  تارایزلا ، باتک  زا  لقن  ص 91 ؛ ییاهب ج 2 ، خیش  لوکشک  (- 2)
رد هک  اعّدا  نیا  اب  هدرک  راکنا  ار  ع )  ) ماما طسوت  نیمز  يرادـیرخ  رجاتم ص 245  باتک  رد  هک  تسا  ۀـمارکلا  حاتفم  بحاص  زا  بجعت 
زا ار  هفوک  ات  ةریح و  ات  قنروخ  نیب  ام  مه  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  یلاح  رد  تسا . هدوبن  فقاو  رما  نیا  رب  ع )  ) ماـما هک  تسا  هدـمآ  راـبخا 

لصّتم مه  هب  شرخآ  لوا و  هفوک  دندومرف : دیوریمن ، نیمز  نیا  دنتفگیم : هک  ینیـضرتعم  هب  دندیرخ و  مهرد  رازه  لهچ  هب  نازرواشک 
. دنوش دراو  نم  کلم  زا  هک  متساوخ  نم  دنوشیم و  دراو  تشهب  هب  نآ  زا  رفن  رازه  داتفه  دنوشیم و 

ار بلطم  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  ص 151  یناغا ج 8 ، رد  جرفلا  وبأ  باب 23 ؛ تارایزلا ص 75  لماک  (- 3)
ص:115  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّسلا هیلع  نیسح  اب  دایز  نبا 

. دهدب وا  هب  ار  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ندمآ  دورف  ربخ  هک  دتسرفیم  دایز  نبا  دزن  ار  یصخش  ّرح 
نینمؤملا ریما  ياهدمآ . دورف  البرک  هب  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  نیـسح ! يا  دعب  اّما  دسیونیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ياهمان  دایز  نبا 

مکح هب  ای  منک  قحلم  ریبخ  فیطل و  يادخ  هب  ار  وت  هکنآ  رگم  مروخن  اذغ  ریس  مراذگن و  شلاب  رب  رـس  هک  تسا  هتـشون  همان  نم  هب  دیزی 
. مالسلا و  يوش ، میلست  دیزی  مکح  نم و 

دناهدیرخ قلاخ  مشخ  ربارب  رد  ار  قولخم  تیاضر  هک  یموق  دومرف : تخادنا و  رود  ار  نآ  دناوخ  ار  همان  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه 
وا رب  دنوادخ  باذـع  نوچ  تسین ، وا  يارب  یباوج  نم  دزن  دومرف : ماما  درک و  تساوخ  رد  ار  همان  باوج  ناسرهمان  دـنوشیمن . راگتـسر 

. تسا هدش  یمتح 
دهدیم روتسد  دعـس  نب  رمع  هب  و  « 1  » دـنکیم بضغ  دایز  نبا  دزاسیم ، ربخ  اب  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  راتفگ  زا  ار  دایز  نبا  ناسرهمان 

ير تیالو  هک  دسیونیم  ياهمان  دهع  دایز  نبا  و  « 2  » دنورب البرک  هب  دندوب  هدش  هدامآ  یبتسد »  » هب نتفر  يارب  هک  ورین  رازه  راهچ  اب  هک 
بـش کی  دوشیم  دادرتسا  هماندهع  هک  یماگنه  دنکیمن و  لوبق  دعـس  نب  رمع  « 3 . » دنکیم راذگاو  وا  هب  ار  ملید  یبتـسد و  ینابزرم  و 

، دـننکیم یهن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  گـنج  هب  نتفر  زا  ار  وا  ناـگمه  دـنکیم ، عمج  ار  دوـخ  نیحـصان  دعـس  نب  رمع  دـهاوخیم . تلهم 
: دیوگیم ةریغم  نب  ةزمح  شاهدازرهاوخ 

هدومن عطق  ار  دوخ  محر  راک  نیا  اب  يورن ، مالّسلا  هیلع  نیسح  گنج  هب  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت 
______________________________

تسا هدمآ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رابخا  بهذلا  جورم  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  تفالخ  هک  ینامز  تشون  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  يرصب  نسح 
لوا تاـعوضوم ، رد  تشون و  ار  بلطم  نیا  مزاـح  یبا  نکب و  یتّیـصو  رـصتخم  روط  هب  ارم  هک  تشوـن  جرعا  یندـم  مزاـح  یبا  هب  وا  هک 
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. تسا هدرک  لقن  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  ار  نآ  میعن  وبا  یلو  مدرکن  ادیپ  ار  نآ  نم  هک  دیوگیم  یطویس  فاک  فرح 
ملاوعلا ص 76. لتقم  ص 189 و  راحب ج 10 ، (- 1)

رشب نابرد  نیعا  هب  بوسنم  هک  هدش  فورعم  مان  نیا  هب  نیعا » مامح   » ینعی رکشل  ناکم  هک  هدمآ  ص 277 ؛ یناغا ج 1 ، دیرجت  رد  (- 2)
. تسا هدوب  صاقو  یبا  نب  دعس  مالغ  نیعا  هک  هدمآ  ص 334 ؛ نادلبلا ج 3 ، مجعم  رد  تسا و  هدوب  ناورم  نب 

ص 232. يربط ج 6 ، (- 3)
ص:116  ، مرقم لتقم  همجرت 

هک تسا  رتهب  تیارب  يوش  جراخ  تنطلس  نیا  ایند و  زا  وت  دشاب و  وت  لام  نیمز  یهاشداپ  رگا  مسق  ادخ  هب  یئامنن ، نایـصع  ار  دنوادخ  و 
. درک رکف  ار  بش  یمامت  درک و  مهاوخ  نینچ  هللا  ءاش  نا  تفگ : دعس  نبا  « 1  » یشاب هدرک  تاقالم  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  اب  ار  ادخ 

ار يرگید  صخـش  رادـب و  فاعم  ارم  سپ  دندینـش ، مدرم  يدرپس و  نم  هب  ار  راـک  نیا  وت  تفگ : هدـمآ و  داـیز  نبا  دزن  دـعب  زور  حـبص 
نیا ریغ  رد  نک و  تکرح  یهاوـخیم  رگا  مدرکن ، تروـشم  وـت  اـب  نم  تفگ : داـیز  نبا  درب . ماـن  ار  هفوـک  فارـشا  زا  یـضعب  تسرفب و 
رفن رازه  راهچ  اب  سپ  « 2  » منکیم تکرح  مدوخ  نم  درادن  بیع  تفگ : دید  ار  دایز  نبا  رارـصا  هک  یماگنه  هدـب ، ار  هماندـهع  تروص 

. دنک لاؤس  ار  شندمآ  تلع  دورب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  هک  درک  رما  وا  هب  دناوخ و  ار  یسمحا  سیق  نب  ةرزع  دعـس  نبا  درک . تکرح 
ار یتساوخرد  نینچ  رکشل  ياسؤر  یمامت  زا  دعس  نبا  دوب . هتشون  همان  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دوب  یناسک  زا  نوچ  دیـشک ، تلاجخ  ةرزع 

. دندوب هتشون  همان  یگمه  نوچ  دندرک  ابا  ناگمه  یلو ، دنورب  ماما  روضح  هب  هک  دومن 
نبا درک . مهاوخ  نینچ  مزیرب  ار  وا  نوخ  یهاوخب  رگا  موریم و  نم  تفگ : تساـخرب و  دوب  كاـبیب  يدرم  هک  یبعـش  هللا  دـبع  نب  ریثک 

: تفگ داتسیا و  وا  يولج  تخانش  ار  وا  يدئاص  همامث  وبا  تفر و  ریثک  تسیچ ؟ شندمآ  ّتلع  هک  نک  لاؤس  یلو  ریخ ، تفگ : دعس 
. تشگزاب ریثک  اذل  دادن ، هزاجا  همامث  وبا  درک و  ابا  ریثک  وش  لخاد  راذگب و  ار  تریشمش 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  ابا  درک  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  سیق  نب  ةّرق  هک  یماگنه  دنک . لاؤس  ات  دناوخ  ار  یلظنح  سیق  نب  ةّرق  دعـس ، نب  رمع 
وا دـش و  هدرب  دعـس  نبا  يارب  ربخ  نیا  مدرگیم . رب  دـیراد  هارکإ  رگا  میایب ، امـش  دزن  هک  دنتـشون  همان  نم  هب  امـش  رهـش  لـها  دـندومرف :

نبا هب  ياهمان 
______________________________

تسا و ير  نادمه و  نایم  یعیـسو  نیمزرـس  یبتـسد  هک  تسا  هدـمآ  ص 58 ؛ نادـلبلا ج 4 ، مـجعم  رد  لاوطلا ص 251 ، راـبخالا  (- 1)
. تسا فورعم  ینادمه  یبتسد  هب  یتمسق  يزار و  یبتسد  هب  یتمسق 

ةوفص رد  يزوج  نبا  تسا . سب  وت  يارب  درادب  تمالس  هب  ار  وت  هک  یسک  هدمآ  لثم  رد  دنیامرفیم : فلؤم  ص 22 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  (- 2)
: تفگ وا  هب  هبالق  وبا  تسکش . وا  ياپ  ود  ره  درک و  طوقس  ماب  زا  هرـصب  رد  دایز  نبا  نارادرـس  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  ص 161 ؛ ج 3 ،

هداتسرف هب  نوچ  دش . ققحم  مالک  نیا  دتـسرفب  ع )  ) نیـسح اب  گنج  هب  ار  وا  تساوخ  دایز  نبا  هک  یماگنه  دشاب . ریخ  تیارب  هللا  ءاش  نا 
. درک دمح  تیفاع  نیا  رب  ار  ادخ  دیسر و  وا  هب  ع )  ) نیسح تداهش  ربخ  زور  تفه  زا  سپ  نیبب و  ارم  تیعضو  تفگ : دایز  نبا 

ص:117  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 . » دید میهاوخ  هاگنآ  داد ، ماجنا  رگا  نک . هضرع  ار  دیزی  اب  تعیب  شباحصا  نیسح و  رب  سپ  دعب  اّما  داد : خساپ  دایز  نبا  تشون ، دایز 

دایز نبا  ینارنخس 

دنتسه هنوگنامه  هک  دیاهدید  دیاهدومزآ و  ار  نایفس  یبا  لآ  امش  مدرم  يا  تفگ : دروآ و  درگ  هفوک  عماج  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز  نبا 
اههّیده دنکیم و  ناسحا  ّتیعر  هب  دراد ، هدیدنـسپ  شور  وکین و  یتریـس  هک  دیـسانشیم  ار  دیزی  نینمؤملا  ریما  دـیراد . تسود  امـش  هک 
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قزر دزاسیم  زاینیب  ار  اهنآ  لاوما  اب  دنکیم و  مارکا  ار  ناگدنب  دـیزی  دوب ، نینچ  زین  هیواعم  شردـپ  دـنکیم و  نمیا  ار  اههار  دـهدیم ،
، متـسرفب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شنمـشد  گنج  هب  ار  امـش  منک و  رتشیب  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  تسا و  هدوزفا  ربارب  دـص  ار  امش 
. دوب رکـشل  هاگیاج  هک  « 2  » تفر ۀلیخن »  » هب درک و  میـسقت  مدرم  نایم  يرایـسب  يایاده  دـمآ ، دورف  هاگنآ  دـینک . تعاطا  دیونـشب و  سپ 

درک رما  اهنآ  هب  داتسرف و  یعبر  نب  ثبش  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  رجبا و  نب  راّجح  یمیمت و  ریمن  نب  نیـصح  دزن  یناگداتـسرف  نینچمه 
. دننک کمک  ار  دعس  نبا  هک 

داد و نم  هب  ار  وت  ضراـمت  ربـخ  نم  هداتـسرف  هک  داتـسرف  وا  دزن  یـصخش  داـیز  نبا  « 3  » درک یهاـتوک  يراـمیب  هناـهب  هب  یعبر  نب  ثبش 
اعیرس سپ  یتسه  ام  تعاطا  ریسم  رد  رگا  یشاب ، هدوب  نانآ  اب  نیطایش  دزن  ینک و  نامیا  ياعّدا  نینمؤم  دزن  هک  یشاب  یناسک  زا  مسرتیم 

. ایب ام  دزن 
. دوشن هدید  شاهرهچ  هک  دمآ  ءاشع  زا  دعب  ثبش 

یـصخش ره  عنام  دتـسیاب و  هفوک  هار  رد  هک  درک  رما  وا  هب  داتـسرف و  هراوس  دـصناپ  هارمه  هب  ار  یفعج  سیق  نب  رجز  دایز ، نب  هّللا  دـیبع 
منادیم تفگ : رجز  دیسر ، وا  هب  هللا  دبع  نب  ۀمالس  یبا  نب  رماع  تسا . ندش  نوریب  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  نتسویپ  يارب  هک  دوش 

وت دصقم 
______________________________

ص 233 و 234. يربط ج 6 ، (- 1)
رد تسا و  لـفکلا  يذ  کـیدزن  نآ  ياـج  تسا و  فورعم  تایـساّبع »  » هب هزورما  هک  تسا  هیـساّبع »  » ناـکم نیا  اـمن  نبا  مـالک  رد  (- 2)

. دراد هلصاف  هفوک  زا  گنسرف  ود  هلیخن  هک  تسا  هدمآ  سوواط ص 147  نب  نیدلا  یضر  زا  نیقیلا »  » باتک
لاوطلا ص 253. رایخألا  (- 3)

ص:118  ، مرقم لتقم  همجرت 
هیلع نیـسح  هب  دیـسر ، ـالبرک  هب  هکنآ  اـت  درک  روـبع  تشادرب و  ناـیم  زا  ار  همه  درب و  هلمح  شباحـصا  وا و  رب  رماـع  درگرب . تساـجک ،

«1 . » دیسر تداهش  هب  يو  اب  هکنآ  ات  دش  قحلم  مالّسلا 

نایفوک دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح 

حیرصت دوب ، تشهب  ناناوج  دّیس  ادخ و  لوسر  دنزرف  وا  نوچ  دندرکیم ، يدونشخان  راهظا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  زا  اموادم  مدرم 
زور رد  ار  وا  لضف  اهنآ  دوب ، هتفرن  نوریب  مدرم  نهذ  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  شردارب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  عجار  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و 

وا سّدقم  سفن  تاکرب  هب  داتـسرف و  ءاقـستسا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  وا  دندوب و  هدمآ  نسحلا  وبا  دزن  مدرم  هک  دندوب  هدید  یطحق 
ّطلسم بآ  نتشادرب  لحم  رب  نیّفص  زور  هک  دوب  یسک  وا  دش و  زبس  نیمز  هک  داتسرف  ناراب  ردق  نآ  درک و  باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ 
شخپ هفوک  یمامت  رد  فلعیب  کشخ و  نیمزرـس  نآ  رد  هراوس  رازه  ّرح و  هب  نداد  بآ  ربخ  و  « 2  » درک باریس  ار  ناناملسم  همه  دش ،

هورگ لیلد  نیمه  هب  سفن و  فعـض  نایغط و  سفن و  ياوه  هبلغ  اب  رگم  دـگنجب  يو  اب  تسناوتیم  يدـحا  یتّیعـضو ، نینچ  اب  اـیآ  دـش .
نب دیوس  تسناد  ار  هتکن  نیا  دایز  نبا  هک  یماگنه  دندنام . یقاب  كدنا  یهورگ  طقف  دندش و  تسـس  البرک  هب  ندیـسر  زا  سپ  يرایـسب 

گنج يارب  ناگمه  هک  دنک  نالعا  دنک و  شدرگ  هفوک  یلصا  ياههار  رد  هک  درک  رما  وا  هب  داتسرف و  يرکشل  اب  ار  يرقنم  نمحرلا  دبع 
هک دید  ار  یماش  درم  کی  نمحرلا  دبع  نب  دیوس  دروآ ، دایز  نبا  دزن  ار  وا  دزرو  فّلخت  سک  ره  دنوش و  جراخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب 
هک یماگنه  دننزب ، ار  شندرگ  هک  داد  روتـسد  دایز  نبا  دروآ و  دایز  نبا  دزن  درک و  ریگتـسد  ار  وا  دوب ، هدمآ  هفوک  هب  هّیثرا  نتفرگ  يارب 

«3 . » دندش جراخ  ناگمه  دندید  وا  زا  يّرش  نینچ  مدرم 
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______________________________

ص 87 و 101. ینادمه ج 10 ، زا  لیلکإلا  (- 1)
ملاوعلا ص 15 و 45. لتقم  (- 2)

يرونید ص 253. لاوطلا  رابخألا  (- 3)
ص:119  ، مرقم لتقم  همجرت 

نایرکشل

کی اب  یعبر  نب  ثبـش  رفن  رازه  راهچ  اب  یمیمت  ریمن  نب  نیـصح  رفن  رازه  ود  اب  باـکر ، نب  دـیزی  رفن ، رازه  راـهچ  یهارمه  هب  « 1  » رمش
ود اب  هشرح  نب  رصن  رفن و  رازه  هس  اب  ینزام  هنیهر  نب  ریاضم  رفن ، رازه  کی  اب  رجبا  نب  راجح  رفن ، رازه  هس  اب  ۀحلط  نب  بعک  رفن ، رازه 
هک یلاـح  رد  « 3  » دـندش يروآعمج  دعـس  نبا  دزن  رفن  رازه  تسیب  مّرحم  هاـم  لوـلح  زا  لـبق  بیترت  نیدـب  و  « 2  » دـندش جراخ  رفن  رازه 

هیلع قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد  دـندمآ . درگ  وا  دزن  رفن  رازه  یـس  هکنآ  اـت  داتـسرفیم  دعـس  نبا  يوس  هب  ار  نایرکـشل  داـیز  نبا  اموادـم 
نـسح ماما  هک  یماگنه  دندش ، دراو  ناشیا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشردارب  يرامیب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا 

نسح ماما  امش ، رابفّسأت  ّتیعضو  رطاخ  هب  دومرف : هللا ؟ دبع  ابا  يا  ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  دندومرف : دندید ، ار  ناشیا  هیرگ  مالّسلا  هیلع 
هللا دبع  ابا  يا  تسین  وت  زور  لثم  يزور  چیه  یلو  موشیم  هتشک  نآ  هطساوب  هک  تسا  یّمـس  هدیـسر  نم  هب  هچنآ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع 

دنراد ار  مالـسا  نید  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نامّدج  تّما  زا  هک  دـننکیم  اعّدا  دـننکیم  ماحدزا  وت  دزن  رفن  رازه  یـس  هک 
ینب رب  تنعل  ماگنه  نیا  رد  دننکیم ، عامتجا  وت  نادـنزرف  نانز و  نتفرگ  ریـسا  وت و  تمرح  نتـسکش  وت و  نوخ  نتخیر  نتـشک و  رب  سپ 

هب دایز  نبا  « 4 . » اهایرد نایهام  اهنابایب و  شوحو  یّتح  دننکیم  هیرگ  وت  رب  همه  درابیم و  نوخ  رتسکاخ و  نامـسآ  دوشیم و  لالح  هّیما 
، تسا نم  دزن  وت  ربخ  ماش  حبص و  ره  رد  هک  نادب  متشاذگن ، یقاب  تیارب  ياهناهب  چیه  نم  هراوس  هدایپ و  ترثک  نیا  اب  تشون : دعـس  نبا 

«5 . » يوش گنج  دراو  دیاب  مّرحم  زا  لبق 
______________________________

رکب یبا  ظـفاح  فیلأـت  يدـتبملا  ۀـلاجع  رد  تسا و  هدرک  رکذ  نشوجلا  يذ  نب  رـشب  ار  وا  ماـن  ص 10 ؛ خـیراتلا ج 6 ، ءدـبلا و  رد  (- 1)
. تسا هدومن  رکذ  نشوجلا » يذ  نب  روش   » ار وا  مان  یمزاح  نامثع  یبا  نب  دمحم 

ص 215. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  (- 2)
. فوهل امن و  نبا  (- 3)

رازه دص  هک  تسا  هدمآ  صاوخلا  ةرکذت  هیـشاح  رد  دندوب و  رفن  رازه  تسیب  هک  هدمآ  لوئـسلا  بلاطم  رد  قودص ص 71 ؛ یلامأ  (- 4)
هدایپ نویلیم  کی  هراوس و  رازه  تصش  هک  هدمآ  ةداهشلا ص 237  رارسا  رد  دناهدوب و  رازه  داتشه  هک  هدمآ  راهزالا  ۀفحت  رد  دناهدوب و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  رازه  ود  اب  ّرح  رازه و  راهچ  اب  دعس  نبا  جورخ  طقف  ص 190  دوخ ج 2 ، خیرات  رد  ءادفلا  وبا  دندوب و 
. بلاط یبا  نب  دمحم  لتقم  ءارهزلا ص 101 و  مّلظت  (- 5)

ص:120  ، مرقم لتقم  همجرت 
مالّسلا هیلع  نیسح  باحصا  دندش . لئاح  ءادهشلا  دّیس  بآ و  نایم  دندرک و  بحاصت  ار  بآ  درب ، تارف  يوس  هب  ار  نایرکـشل  دعـس  نبا 

هن نانز  همیخ  تشپ  دنتـشادرب و  يربت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، تخـس  ناشیا  رب  ار  راک  یگنـشت  هک  اجنآ  ات  دنتفاین  بآ  يوس  هب  یهار 
چیه تفر و  ورف  همشچ  سپس  دندیشون ، ناگمه  هک  دز  نوریب  اراوگ  بآ  اب  ياهمـشچ  دندرک ، رفح  ار  اجنآ  دنتـشادرب و  هلبق  يوسب  مدق 

هک دسریم  بآ  هب  دنکیم و  رفح  هاچ  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تشون : دعـس  نبا  هب  ياهمان  دایز  نبا  دشن . هدید  نآ  زا  يرثا 
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ّدح ات  ینکیم و  عنم  هاـچ  رفح  زا  ار  وا  یناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  دیـسر  وت  تسدـب  نم  هماـن  هک  یماـگنه  دنـشونیم . شباحـصا  شدوخ و 
رما نیا  و  « 1  » دندمآ دورف  تارف  هعیرش  رب  هک  داتـسرف  هراوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  مه  تقو  نامه  رد  ریگب . گنت  اهنآ  رب  نکمم 

«2 . » دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  زا  لبق  زور  هس 

متفه زور 

ره تشاذگ ، مامتإ  هب  ور  مه  دوجوم  بآ  دش و  هتسب  بآ  هب  دورو  هار  دش ، رتدیدش  شنارای  ءادهـشلا و  دیـس  رب  هرـصاحم  متفه  زور  رد 
دنتـسناوتیمن دوب ، مشاه  ینب  نادـنمتریغ  ریاس  هللا و  دـبع  اـبا  مشچ  شیپ  روما  نیا  همه  دـناشنب ، ورف  ار  شطع  شتآ  دوب  ددـص  رد  سک 

ار تلاح  نیا  تسناوتیمن  ناگنـشت  یقاس  یلو  دوب ، هنهرب  ییاهریـشمش  هتـشارفارب و  ییاههزین  بآ  ناشیا و  نایم  هک  یلاح  رد  دنبایب  یبآ 
. دنک لّمحت 

هدرک بلـس  وا  زا  ار  لّمحت  بات و  وا  میرک  سفن  هک  یلاح  رد  دزیخیم  رب  ّمهم  نیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـّبع  شردارب  اـجنیا  رد 
. دنداتـسرف ناشیا  هارمه  هراوس  تسیب  اب  هدایپ  تسیب  دننک و  بلط  بآ  ناکدوک  نانز و  يارب  هک  دندرک  رما  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا 

دّمحم لآ  ریش  اب  هک  ارچ  دندوب ، انتعایب  هعیرش  ظفاح  نیرومأم  هب  هک  یلاح  رد  دندرک  تارف  دصق  ماگنه  بش  یگمه 
______________________________

ملاوعلا ص 78. لتقم  ص 244 و  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  یمق ص 116 و  دمحم  زا  مومهملا  سفن  (- 1)
ص 22. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  یمزراوخ ج 1 ؛ لتقم  دیفم و  داشرا  ص 234 و  يربط ج 6 ، (- 2)

ص:121  ، مرقم لتقم  همجرت 
میاهدمآ تفگ : یتسه ؟ یک  دز : دایرف  جاّجح  نب  ورمع  دش ، مدق  شیپ  تشاد  تسد  رد  ار  مچرپ  هک  یلمج  لاله  نب  عفان  دـندوب . هارمه 

، مسق ادـخ  هب  هن  تفگ : عفاـن  يربـب . دـیابن  نیـسح  يارب  یلو  داـب  وت  ياراوگ  شونب ، تفگ : ورمع  میـشونب . دـیاهدرک  عنم  هک  یبآ  نیا  زا 
: دنزیم دایرف  عفان  دنشاب . بل  هنشت  شنارای ، نیسح و  هک  یلاح  رد  دیشون  مهاوخن  ياهرطق 

یلاح رد  دنوشیم  گنج  لوغـشم  یهورگ  دنرادیم و  رب  بآ  یهورگ  دننکیم  يریگتخـس  جاّجح  نارای  دـینک ، رپ  ار  دوخ  ياهکـشم 
نایم رد  دندرگیمزاب ، بآ ، اب  ماجنارـس  دشابیم . مالّـسلا  هیلع  لضفلا  وبا  ترـضح  يردیح  بتکم  رد  هتفای  تیبرت  نامه  اهنآ  یماح  هک 

«1 . » دوشیم شوماخ  ناکدوک  نانز و  یگنـشت  شتآ  بیترت  نیدب  دنک و  کیدزن  نانآ  هب  ار  شدوخ  هک  دوشیمن  ادیپ  يدـحأ  نانمـشد 
کـش نودـب  دوـبن و  دـیفم  قارع ) مرگ  ياوـه  نآ  رد   ) رفن هاـجنپ  دـص و  زا  شیب  عـمج  نیا  يارب  بآ  مک  رادـقم  نیا  هـک  دـنامن  یفخم 

ادخ و هب  اهنآ  تیاکش  يادص  تشگزاب و  نانآ  يوس  هب  یگنـشت  هک  تشذگن  يزیچ  راب و  کی  رگم  درکیمن  کنخ  ار  نانآ  ياهرگج 
. تساخرب نامسآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

دعس نبا  رورغ 

رگیدـکی اـب  رکـشل  ود  ناـیم  ماـگنه  بش  هک  درک  تساوـخ  رد  داتـسرف و  دعـس  نبا  دزن  ار  يراـصنا  هظرق  نب  ورمع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ساّبع و رگم  دنورب  رانک  هک  درک  رما  دوخ  نارای  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دندش ، جراخ  هراوس  تسیب  اب  مادک  ره  دنـشاب . هتـشاد  يرادـید 

. دندنام یقاب  شمالغ  صفح و  شدنزرف  مه  وا  اب  درک  نینچ  زین  دعس  نبا  ربکا و  یلع  شدنزرف 
يوس هب  ناگمه  تشگزاب  هک  يدرک  شومارف  ار  دـنوادخ  ياوقت  ایآ  یگنجیم ، نم  اب  ایآ  دعـس ، دـنزرف  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ایآ ینادیم ! وت  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  تسوا !؟
______________________________
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زور هب  ار  ساّبع  رکذ  ّتلع  نیمه  هب  دـیاش  تسا و  هدوب  متفه  زور  رد  بآ  تساوخرد  تیاور  نیاربانب  بلاط ، یبا  نب  دـمحم  لتقم  (- 1)
يارب هدایپ  تسیب  هراوس و  یس  اب  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  ع )  ) نیـسح هک  تسا  هدمآ  قودص ص 95  یلاما  رد  دـناهداد و  صاصتخا  متفه 

. داتسرف بآ  نتشادرب 
ص:122  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دننک ناریو  ارم  هناخ  مسرتیم  تفگ : رمع  ینک ؟ اهر  ار  نانیا  یشاب و  نم  اب  یهاوخیمن 
لام زا  نم  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنریگب  ارم  لاوما  مسرتیم  تفگ : درک . مهاوخ  اـنب  تیارب  ار  نآ  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

کلم هک  مهدیم  وت  هب  ار  ۀغبیغب »  » نم دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  تیاور  و  « 1  » داد مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  زاجح  رد  مدوخ 
«2 . » دندوب هتخورفن  وا  هب  ماما  درخب و  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  نآ  رانید  نویلیم  کی  هب  دوب  هدش  رضاح  هیواعم  دوب و  یمیظع  رایسب 

. دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دایز  نبا  هک  مسرتیم  دنتسه و  هفوک  رد  نم  هداوناخ  تفگ : دعس  نبا 
ادخ هب  دزرماین ، ار  وت  رشح  زور  رد  دنک و  حبذ  باوختخر  رد  ار  وت  دنوادخ  دندومرف : دنتساخرب و  دندش ، سویأم  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما 

«3 . » تسا یفاک  نم  يارب  وج  تفگ : ءازهتسا  اب  دعس  نبا  یکدنا . رگم  يروخن  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودیما  مسق 
تساوخ و ار  وا  دایز  نبا  تشگرب  البرک  زا  هک  یماگنه  دوب . ير  تیالو  نتفر  نایم  زا  درک  هدـهاشم  دـنوادخ  بضغ  زا  هک  يزیچ  نیلوا 

ماهداد ار  نآ  تفگ : دعس  نبا  دش ، دنت  وا  رب  دایز  نبا  تسا . هدرک  مگ  ار  نآ  هک  درک  اعّدا  دعـس  نبا  درک . هبلاطم  ار  ير  تیالو  هماندهع 
ّقح مدوب  هدرک  تحیصن  ار  دعس  مردپ  رگا  هک  مدرک  یتحیـصن  نیـسح  هرابرد  ار  وت  نم  مسق  ادخ  هب  دنناوخب . شیرق  ياهنزریپ  يارب  هک 

121 ص :  دعس .....  نبا  رورغ  مرقم 122  لتقم  همجرت  تفگ : هللا  دیبع  ردارب  دایز  نب  نامثع  مدوب . هدرک  ادأ  ار  وا 
«4 . » دوب هدشن  هتشک  نیسح  یلو  دوبیم  یگدرب  هقلح  تمایق  ات  دایز  ینب  زا  يدرم  ره  ینیب  رد  هک  مراد  تسود  دیوگیم ، تس 

هیلع نیـسح  رب  دننیـشنب و  دعـس  نب  رمع  هناـخ  رد  رب  هک  درک  ریجا  ار  یناـنز  داد  ناـما  يو  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  وا  اـب  راـتخم  ياـهراک  زا 
دعس نبا  تسا . تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  لتاق  هناخ  نیا  بحاص  هک  درکیم  بلج  ار  يرباع  ره  رظن  راک ، نیا  هک  دنک . يرادازع  مالّـسلا 

«5 « ؟ تسیرگ دیابن  نیسح  رب  ایآ  تفگ : وا  هب  راتخم  درادرب ، ار  نانآ  هک  تساوخ  راتخم  زا  دش و  هدرزآ  راک  نیا  زا 
______________________________

ملاوعلا ص 78. لتقم  (- 1)
ءارهزلا ص 103. مّلظت  (- 2)

ص 245. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ءارهزلا ص 103 ؛ مّلظت  (- 3)
ص 268. يربط ج 6 ، خیرات  (- 4)

. راتخم تضهن  باب  دیرفلا ، دقعلا  (- 5)
ص:123  ، مرقم لتقم  همجرت 

تروص هب  هعیبر  نادـمه و  نانز  دـننک  هفوک  رب  ریما  ار  دعـس  نب  رمع  دنتـساوخ  هفوک  یلاها  هیواعم  نب  دـیزی  گرم  زا  دـعب  هک  یماـگنه 
: دنتفگیم دندمآ و  عماج  دجسم  هب  نانک  نویش 

«1 . » دندش نادرگ  يور  وا ، زا  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  سپ  تراما ، يارب  رگم  دادن  تیاضر  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  هب  دعس  نبا 

دعس نبا  ءارتفا 

تّما و حالـص  نآ  رد  هک  نامگ  نیا  هب  تشون  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  هب  ياهماـن  دـندش  ّرثأـتم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اـب  رادـید  زا  سپ  دعـس  نبا 
نیا تسا ، هدومن  حالـصا  ار  تما  رما  هدرک و  شوماخ  ار  شتآ  دنوادخ  هک  یتسردب  دعب ، اّما  تفگ : دوخ  همان  رد  تسا ، ماظن  ماکحتـسا 
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زا يداع  درف  سپ  دورب . اهزرم  زا  يزرم  هب  ای  تسا  هدـمآ  اـجنآ  زا  هک  ددرگزاـب  یناـکم  هب  دـهاوخیم  هداد  ربخ  نم  هب  هک  تسا  نیـسح 
نیب ام  دراذگب و  وا  تسد  رد  ار  شتـسد  دیایب و  دیزی  نینمؤملا  ریما  دزن  ای  دوش  رادروخرب  فیلاکت  قوقح و  نامه  زا  دـشاب و  ناناملـسم 

«2 . » تسا تّما  تحلصم  امش و  تیاضر  رما  نیا  رد  دننک ، حالصا  ار  دوخ 
ار تالکـشم  اب  ییورایور  اهیتخـس و  رب  ربص  مدرم  هب  هک  یـسک  ایآ  دـنز  رـس  راختفا  تّزع و  ندـعم  نآ  زا  یلمع  نینچ  هک  تاـهیه  یلو 

مـسق ادخ  هب  تفگ : شردارب  هب  هک  دوبن  وا  ایآ  دوش !؟ راوخرگج  دـنه  دـنزرف  عیطم  دـنکیم و  تعاطا  هناجرم  رـسپ  زا  دـهدیم  شزومآ 
نم زاب  دشاب  هتشادن  دوجو  یهاگهانپ  چیه  رگا  دومرف : هّیفنح  نب  دّمحم  هب  منکیمن و  يراذگهیامرس  مدوخ  زا  ریقح  تسپ و  ناسنا  يارب 
چیه تسا و  نم  باحـصا  نم و  تداهـش  ّلحم  اـجنیا  هک  منادیم  نیقی  روط  هب  نم  دومرف : حـلاص  نب  ةرارز  هب  منکیمن و  تعیب  دـیزی  اـب 

نم مسج  زا  ار  حور  نیا  هکنآ  رگم  دننکیمن  اهر  ارم  نانیا  دومرف : یعبـض  نامیلـس  نب  رفعج  هب  دباییمن و  تاجن  یلع  مدـنزرف  زج  سک 
: دوب نینچ  اروشاع  زور  رد  يو  مالک  نیرخآ  و  دننک . جراخ 

______________________________

ص 105. بهذلا ج 2 ، جورم  (- 1)
ص 253. بیذهتلا ج 2 ، بیذهت  فارشالا ص 15 ؛ بحب  فاحتإلا  (- 2)

ص:124  ، مرقم لتقم  همجرت 
لوسر ادخ و  تلذ ، ام  زا  تسا  رود  ّتلذ و  لوبق  ای  ندش  هتشک  تسا : هتخاس  ریخم  رما  ود  نیب  ارم  هدازانز  دنزرف  هدازانز  هک  دیشاب  هاگآ 
ندـش هتـشک  رب  تسپ ، صاخـشا  زا  تعاطا  هک  دـنراد  ابا  تّمه  دـنلب  ياهـسفن  كاپ و  ياهنماد  دندنـسپیمن ، ار  ّتلذ  اـم  يارب  نینمؤم  و 

ات اجنآ  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  دیوگیم : هبقع  دهدیم . حیـضوت  ار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  تلاح  ناعمـس  نب  ۀبقع  ثیدح  دـبای . حـیجرت 
هک مدینـشن  هاگچیه  مدینـش و  ار  وا  تاملک  یمامت  دش و  هتـشک  هکنآ  ات  مدشن  ادـج  وا  زا  مدوب و  بحاصم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  قارع 
هک مدینـش  یلب  هار ، ناـیم  رد  هن  هکم و  رد  هن  هنیدـم  رد  هن  دورب ، اـهزرم  زا  يزرم  هـب  هـن  دراذـگب و  دـیزی  تـسد  رد  ار  شتـسد  دـهاوخب 

«1 . » تفر مهاوخ  روانهپ  نیمزرس  نیا  هب  دینک ، اهر  ارم  دومرفیم :

رمش نایغط 

باوج درک  هدارا  هاگنآ  تسا . موق  رب  زوسلد  حـصان و  هک  تسا  یـصخش  همان  نیا  تفگ : دـناوخ  ار  دعـس  نبا  همان  دایز  نبا  هک  یماگنه 
ینکیم لوبق  ار  نیا  ایآ  تفگ : و  « 2  » تساخرب رمش  هک  دهد 

______________________________

ص 235. يربط ج 6 ، (- 1)
هایـس و گس  منیبیم  ایوگ  دناوخ : شباحـصا  يارب  ار  شّدـج  ثیدـح  ع )  ) نیـسح هک  هدـمآ  ص 188 ؛ ریثـک ج 8 ، نبا  هیادـب  رد  (- 2)

. تسا روانش  نم  تیب  لها  نوخ  رد  هک  يدیفس 
هدمآ ۀتسر ص 222  نبا  زا  هیـسفنلا  قالعألا  رد  تسا . نم  لتق  راد  هدهع  وا  دندومرف : تسا  صربا  رمـش  هک  دندید  ع )  ) ماما هک  یماگنه 

نشوجلا يذ  نب  رمـش  هک  هدمآ  ص 449 ؛ یبهذ ج 1 ، لادـتعالا  نازیم  رد  دوب . صربا  ع )  ) نیـسح لتاق  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک  تسا 
ام هب  ام  ناریما  تفگ : يدرک ، تناعا  ربمایپ  دـنزرف  نتـشک  رب  هنوگچ  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  هک  یماـگنه  دوب و  ع )  ) نیـسح نـالتاق  زا  یکی 

ریما اـب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نیّفـص  رد  هدـمآ : محازم ص 303  نب  رـصن  زا  نیفـص  باـتک  رد  دوـبن . تفلاـخم  ناـکما  دـندرک و  مکح 
هب ياهبرـض  دندش . گنج  لوغـشم  دمآ و  نوریب  رمـش  دیبلط . زرابم  دـمآ و  نوریب  زرحم  نب  مهدا  هیواعم  باحـصا  زا  دوب . ع )  ) نینمؤملا
وا هک  دز  مهدا  رب  ياهبرض  تشگزاب ، نادیم  هب  تفرگ و  تسدب  ياهزین  دروخ و  بآ  تشگرب و  رمش  دیسر . ناوختسا  هب  هک  دروخ  رمش 
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. تخاس نوگژاو  بسا  زا  ار 
رارف شرسپ  دش  هتـشک  راتخم  طّسوت  رمـش  هک  یماگنه  دندوب ، هفوک  رد  شردپ  اب  رمـش  نب  متاح  هک  هدمآ  بیطلا  حفن  باتک  هیـشاح  رد 

هب شلایع  لها و  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  راتخم  جورخ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  ص 67  رابآ ج 1 ، نبا  زا  ءاریـسلا  ۀّلحلا  باتک  رد  درک .
ضایع نب  موثلک  هکنیا  ات  درک  رارف  شدنزرف  دـناسر و  لتق  هب  ار  وا  راتخم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  تسیز  اجنآ  رد  درک و  رارف  ماش 

رد لاس 142  رد  دش و  زورما ) يایناپـسا   ) سلدنا لخاد  درک و  تکرح  يو  اب  رمـش ) دنزرف   ) لیمـص سپ  دش ، اپورا  مزاع  گنج  دصق  هب 
نمحرلا دبع  نادنز 

ص:125  ، مرقم لتقم  همجرت 
يوق وا  املسم  دراذگن  وت  تسد  رد  ار  شتسد  دنک و  چوک  وت  نیمزرس  زا  رگا  مسق  ادخ  هب  تسا ؟ هدش  دراو  وت  نیمزرس  هب  هکنآ  زا  سپ 

. فیعض وت  دش و  دهاوخ 
ای ینک  عافد  وا  زا  هک  مداتـسرفن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوسب  ار  وت  نم  دـعب ، اما  تشون : دعـس  نبا  هب  ياهمان  دیدنـسپ و  ار  وا  رظن  دایز  نبا 

دنداهن ندرگ  نم  مکح  هب  شباحصا  نیسح و  رگا  نک  هاگن  یشاب . وا  عیفـش  هن  ینک و  تمالـس  يوزرآ  شیارب  ییامن و  ینالوط  ار  روما 
. دـنراد قاقحتـسا  اهنآ  هک  ینک  هلثم  یناسرب و  لتق  هب  ار  اهنآ  ات  ینکیم  هلمح  اهنآ  هب  دـندرک  عاـنتما  رگا  رواـیب و  نم  دزن  ملاـس  ار  اـهنآ 

ّرـضم وا  يارب  رما  نیا  گرم  زا  دعب  هک  منادیم  دینک و  لامدگل  بسا  اب  ار  شتـشپ  هنیـس و  دـش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه 
ابا رگا  داد و  میهاوخ  وت  هب  ار  عیطم  هدنونـش  شاداپ  يدرک  لمع  ام  رما  هب  رگا  درک . نینچ  دـیاب  تراتفگ  ندـش  ققحم  يارب  یلو  تسین ،

«1 . » میاهداد وا  هب  ار  مزال  روتسد  هک  نک  راذگاو  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  رکشل  ریگب و  هرانک  رکشل  زا  يدرک 
هک هچنآ  دنک و  تشز  ار  وت  يور  دنادرگن و  دنمتداعـس  ار  وت  دنوادخ  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دعـس  نبا  دروآ  ار  همان  رمـش  هک  یماگنه 

میلست نیسح  مسق  ادخ  هب  يدرک . دساف  تفریم ، شحالصا  هب  دیما  هک  ار  يرما  يدرک و  یهن  ار  وا  وت  هک  منکیم  نامگ  نم  ياهدروآ ،
. تسوا مسج  رد  شردپ  حور  هک  ارچ  دوشیمن ،

دوـخ تفگ : دعـس  نب  رمع  نک . راذـگاو  نم  هب  ار  رکـشل  هنرگو  ینکیم ؟ لـمع  ریما  رما  قـبط  اـیآ  ینکب ، یهاوـخیم  هـچ  تـفگ : رمش 
«2 . » شاب هدایپ  يورین  رب  ریما  یلو  يرادن ، نم  رب  یتلیضف  وت  دوب و  مهاوخ  نآ  رادهدهع 

______________________________

دوب هفوک  یلاها  زا  یعالک  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  تسا  هدمآ  ص 234  ج 1 ، سلدنا » ءاملع  خیرات   » باتک رد  تفر . ایند  زا  هیواعم  نب 
دراو سپـس  درک ، رارف  دوخ  هداوناخ  اـب  درک  روهظ  راـتخم  هک  یماـگنه  درب و  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  ار  ع )  ) نیـسح رـس  هک  دوب  یـسک  و 
هدرک لقن  لاوطلا ص 216  رابخا  رد  يرونید  هک  تسا  نامه  رتحیحص  لوق  اما  دشابیم . رمـش  نب  متاح  نب  لیمـص  ّدج  وا  دش و  سلدنا 

فص 222 و هیسفنلا  قالعألا  رد  دش . هداتسرف  هّیفنح  نب  دمحم  دزن  وا  رس  دش و  هتشک  راتخم  باحـصا  تسدب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک 
. دوب صربا  رمش  هک  تسا  هدمآ  ص 92  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 122 ؛ يربط ج 7 ،

ص 23. ریثا ج 4 ، نبا  (- 1)

ص 236. يربط ج 6 ، (- 2)
ص:126  ، مرقم لتقم  همجرت 

همانناما

هیلع نیـسح  دندادن . خساپ  اهنآ  « 1 « ؟ دنتـسه اجک  شناردارب  ساّبع و  ام ؟ ياههدازرهاوخ  دنتـسه  اجک  دز : دایرف  ادـص  نیرتدـنلب  اب  رمش 
. تسا قساف  دنچ  ره  دیهدب  ار  وا  خساپ  دندومرف : مالّسلا 
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رب دـیهدن و  نتـشک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ار  ناتدوخ  دـیتسه . نمیا  امـش  رهاوخ ، نادـنزرف  يا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دـنتفگ : اـهنآ 
ادخ لوسر  دـنزرف  میـشاب و  نمیا  ام  ایآ  دـنک . تنعل  ار  وت  همان  ناما  ار و  وت  دـنوادخ  دومرف : ساّبع  دـیئآرد . دـیزی  نینمؤملا  ریما  تعاطا 

«3 « ؟ میوش دراو  نینوعلم  نادنزرف  نینوعلم و  تعاطا  رد  هک  ینکیم  رما  ار  ام  ایآ  « 2 « ؟ دشاب هتشادن  ناما 
ار تّوبن  مچرپ  دنکیم و  ضوع  رون  اب  ار  تملظ  دهدیم و  نت  ّتلذ  یتسـس و  هب  تریغ  درم  هک  درکیم  لایخ  رـس  کبـس  ناسنا  نیا  ایآ 

یثیدح ایآ  دومرف : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  تشگزاب  ساّبع  هک  یماگنه  زگره . دوشیم ... ؟ هدنهانپ  نوسیم  رـسپ  مچرپ  هب  دراذگیم و 
، تـسنادیم ار  برع  بـسن  هـک  لـیقع  شردارب  زا  درک  جاودزا  هدارا  تردــپ  هـک  یماـگنه  تـفگ : ریهز  یلب . دوـمرف : مناوـخب ؟ تـیارب 
رد مالّسلا  هیلع  نیسح  روای  هک  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  ات  دشاب  هدش  ّدلوتم  برع  ناریـش  زا  هک  دنک  رایتخا  وا  يارب  ینز  هک  درک  تساوخرد 

. رادم رب  تسد  تنارهاوخ  تیامح  تردارب و  يرای  زا  تسا . هدرک  هریخذ  ار  وت  تردپ  يزور  نینچ  يارب  دشاب . البرک 
نیا زا  شیپ  هک  داد  مهاوخ  ناشن  يزیچ  مسق  ادخ  هب  یناوخیم ! تعاجش  هب  يزور  نینچ  رد  ارم  ایآ  ریهز ، يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  سابع 

هب بآ  ندـناسر  وا  ّمه  هکلب  دوبن ، گنج  لاتق و  وا  ّمه  هک  یلاح  رد  درک  نوگنرـس  یئاـهمچرپ  دـیگنج و  یناریلد  اـب  سپ  « 4 . » ياهدیدن
هداوناخ
______________________________

بابـض بعک و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندوب  رفن  هدزای  رماع  نب  ۀعیبر  نب  بالک  نادنزرف  هک  هدـمآ  برعلا ص 261  باـسنا  ةرهمج  رد  (- 1)
، دمحم وا  يارب  دش و  ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  رـسمه  دوب ، اهنآ  هرمز  رد  نینبلا  ّما  هک  دـندوب  دـیحو  ینب  بعک  نادـنزرف  هلمج  زا  دـندوب .

دوب نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتفگ  هرک و  رکذ  ار  بابـض  ینب  رد ص 270  دروآ . ایند  هب  ار  سابع  رفعج و  ناـمثع ،
تسا هتفگ  ص 83  دیرفلا ج 2 ، دقع  رد  دیسر و  یگرزب  تدایس و  هب  سلدنا  رد  هک  دوب  رمش  نب  متاح  نب  لیمص  رمـش ، نادنزرف  زا  هک 
هدناوخ رـسک  اب  دیاب  سپ  دوب  رماع  ینب  زا  رمـش  نوچ  دوشیم و  هدناوخ  داض  رـسک  اب  رماع  ینب  رد  داض و  حـتف  اب  ثراح  ینب  رد  بابض 

. دوش
. تسا هدرک  لقن  جرفلا  یبا  شدج  زا  ار  تیاکح  نیا  هک  صاوخلا ص 142  ةرکذت  (- 2)

امن ص 28. نبا  (- 3)
ةداهشلا ص 387. رارسا  (- 4)
ص:127  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دوب شردارب 

دسا ینب 

. دنداد هزاجا  مالّسلا  هیلع  ماما  دورب و  دسا  ینب  دزن  هک  تساوخ  هزاجا  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  رهاظم  نب  بیبح 
تبثم خساپ  وا  هب  رفن  هن  درک ، تساوخرد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  دنتخانـش ، ار  وا  دمآ  دسا  ینب  دزن  هک  یماگنه 

رد دندنبب و  ار  هار  هک  داتسرف  قرزأ  یهدنامرف  هب  ار  رفن  دصراهچ  دعـس  نبا  داد . وا  هب  ار  ربخ  نیا  تفر و  دعـس  نبا  دزن  یـصخش  دنداد .
ار ربخ  ددرگیمزاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  بیبح  دننکیم . رارف  یضعب  دندش و  هتـشک  دسأ  ینب  زا  یـضعب  هک  دنزادرپ  گنج  هب  اجنآ 

«1 . » میظعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  دنکیم . لقن 

مهن زور 

ماما هک  یلاح  رد  داد ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  هلمح  نامرف  دوخ  نایرکشل  هب  تساخرب و  مّرحم  مهن  هبنشجنپ  رهظ  زا  دعب  دعس  نبا 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوب ، هدش  ضراع  ناشیا  رب  یکدنا  باوخ  و  دندوب ، هتـسشن  ریـشمش  رب  هیکت  دوخ  همیخ  يولج  مالّـسلا  هیلع 
. ییآیم ام  دزن  يدوز  هب  وت  دیامرفیم : هک  دندید  ار  هلآ 

هب مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . هدش  کیدزن  ام  هب  نمشد  دنکیم : ضرع  دیآیم و  ردارب  دزن  دونشیم  ار  صاخشا  يادص  مالّـسلا  اهیلع  بنیز 
اهنآ دـصق  دـناهدمآ و  هچ  يارب  هک  نک  لاؤس  ورب و  اهنآ  دزن  وش و  راوس  داب ، وت  يادـف  مناج  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ناـشردارب 

«2 . » تسیچ
______________________________

ص 243. یمزراوخ ج 1 ، لتقم  و  بلاط ، یبا  نب  دمحم  لقن  هب  راحب  (- 1)
هچ مـالک  نیا  هک  تسین  یفخم  ص 176 ؛ ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  دـیفم و  داشرا  نیظعاوـلا ص 157 ؛ هضور  ص 137 ؛ يربـط ج 6 ، (- 2)

ضیف تانئاک و  ّتلع  هک  ماما  هک  تسا  یتاذ  هچ  نیا  دوشیم . هتـسخ  نآ  هب  ندیـسر  زا  مه  رکف  یّتح  هک  دنکیم  لابند  ار  یقیقد  فدـه 
هاگنآ هدرک و  هبرجت  ار  وا  تهازن  کحم  اب  هک  دسانـشیم  تریـصب  اب  یـصخش  ار  تاذ  نیا  دوشیم ؟ وا  یئادف  تسا  تانکمم  رب  سدـقا 
مردام ردپ و  دنیامرفیم : ادهـش  ترایز  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  ارچ  درادن  تیمها  مالک  نیا  هک  دوشن  مّهوت  دیوگیم ، وا  هب  ار  مالک  نیا 

دناهدرکن باطخ  ناشدوخ  ترایز  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  نوچ  دش . كاپ  مه  امش  نفد  لحم  نیمز  دیدوب و  كاپ  امش  امش ، يادف 
ص:128  ، مرقم لتقم  همجرت 

ار اهنآ  ندـمآ  ّتلع  دوریم و  اهنآ  دزن  دـندوب ، بیبح  ریهز و  اـهنآ  هلمج  زا  هک  درک  تکرح  هراوس  تسیب  هارمه  هب  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع 
. دیگنج میهاوخ  امش  اب  ای  دیوش  وا  عیطم  هکنیا  رب  ینبم  هدمآ  ریما  نامرف  هک  دنهدیم  خساپ  دنکیم . لاؤس 

، دندرکیم هظعوم  ار  نانمشد  دنداتسیا و  اجنامه  وا  باحصا  دربب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  ار  ربخ  نیا  هک  دش  ادج  مالّـسلا  هیلع  ساّبع 
دننک و مادقا  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیلع  هک  یهورگ  دنتـسه  دب  هچ  دنوادخ  دزن  تمایق  يادرف  مسق  ادخ  هب  دومرف : نانآ  هب  رهاظم  نب  بیبح 

ةرزع سپ  دنتـسه . دنوادخ  نیرکاذ  رحـس و  رد  ناگدننک  دّجهت  رهـش و  نیا  نارگتدابع  هک  اهنآ  دنناسرب ، لتق  هب  ار  ربمایپ  ترتع  هّیرذ و 
: دومرف ریهز  يدرمش . كاپ  ار  تدوخ  یتسناوت  هک  اجنآ  ات  تفگ : سیق  نب 

مـسق دنوادخ  هب  ار  وت  سرتب ، ادخ  زا  هک  منکیم  تحیـصن  ار  وت  نم  ةرزع  يا  هدرک ، تیادـه  هدـینادرگ و  كاپ  ار  وا  دـنوادخ  ةرزع  يا 
. ینکن يرای  كاپ ، سوفن  نتشک  رب  ار  یهارمگ  تلالض و  لها  هک  مهدیم 

لوبق نم  زا  ّتیعقوم  نیا  ندـید  اب  ایآ  تفگ : ریهز  دوب . اهنآ  زا  ریغ  وت  يأر  ياهدوبن و  تیب  لها  نیا  نایعیـش  زا  وت  ریهز  يا  تفگ : ةرزع 
ریسم یلو  مدادن ، يرای  هدعو  مداتسرفن و  وا  دزن  ياهداتسرف  متـشونن و  همان  وا  هب  زگره  نم  مسق  ادخ  هب  متـسه ، نانآ  زا  نم  هک  ینکیمن 

نآ رب  سپ  دنراد . يدصق  هچ  وا  نانمشد  هک  متـسناد  مدروآ و  دایب  ار  ادخ  لوسر  مدید  ار  وا  هک  یماگنه  درک . عمج  ار  وا  نم و  نیب  هار 
ار مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  شردارب  مالّـسلا  هیلع  سابع  مهد . رارق  وا  یئادف  ار  دوخ  سفن  مشاب و  وا  بزح  زا  منک و  يرای  ار  وا  هک  مدـش 

. درک هاگآ  موق  تین  رب 
اعد میناوخب و  زامن  بشما  میهاوخیم  ریگب ، تلهم  ادرف  ات  ار  بشما  درگرب و  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

______________________________

نتفر ماگنه  هک  درک  تساوخ  رد  یترایز  ع )  ) قداص ماما  زا  ناوفص  هک  تسا  حیرـص  تیاور  دندوب . لامج  ناوفـص  میلعت  ماقم  رد  هکلب 
ات دنداد  همادا  ار  ترایز  هنوگ  نیمه  و  ریگب ...  هزور  زور  هس  نتفر  زا  لبق  ناوفـص  يا  دندومرف : ع )  ) قداص ماما  دـناوخب  ار  نآ  البرک  هب 
ای مکیلع  مالسلا  وگب : ورب و  ادهش  دزن  تسه و  نیسحلا  نب  یلع  ياپ  نییاپ  هک  وش  جراخ  يرد  زا  سپس  دندیسر : ءادهش  ترایز  هب  هکنآ 

ناشدوخ ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدـشن  رکذ  تیاور  نیا  رد  دنتـسه و  ناوفـص  میلعت  ماقم  رد  ع )  ) قداص ماما  سپ  رخآ  ات  هللا ...  ءایلوا 
. دناهدرکیم ترایز  ار  ءادهش  هنوگچ 
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ص:129  ، مرقم لتقم  همجرت 
. مراد تسود  ار  رافغتسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  ادخ و  يارب  زامن  نم  هک  دنادیم  ادخ  مینک ،

: تفگ جاّجح  نب  ورمع  مینک ؟ هچ  هک  درک  لاؤس  مدرم  زا  داتسیا و  دعـس  نبا  تساوخ ، تلهم  ار  بش  نآ  تشگرب و  مالّـسلا  هیلع  ساّبع 
: تفگ ثعـشا  نب  سیق  یهدب . تبثم  خساپ  هک  دوب  راوازـس  دـندرکیم  تساوخرد  يرما  نینچ  دـندوب و  ملید  زا  نانیا  رگا  ار  هّللا  ناحبس 

ریخأت ار  بشما  دـنکیم  نینچ  هک  منادـب  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دعـس  نبا  دـنزادرپیم . گنج  هب  ادرف  هک  نک  تباجا  ار  اهنآ  هتـساوخ 
میربیم دایز  نبا  ریما  دزن  ار  امش  دیدش  میلست  رگا  میهدیم  تلهم  امش  هب  ادرف  ات  داتسرف  مایپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  هاگنآ  مزادنایمن .

«1 . » درک میهاوخن  اهر  ار  امش  دیدرک  ابا  رگا  و 

داهن كاپ  ناگدازآ 

رب ار  وا  ءانث و  نیرتهب  هب  میوگیم  ار  دنوادخ  ءانث  دـمح و  دومرف : و  « 2  » درک عمج  بورغ ، کیدزن  ار  دوخ  باحصا  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
دوخ نید  رد  ار  ام  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدرک و  مارکا  توبن  اب  ار  ام  هک  منکیم  دمح  ار  وت  نم  ایادخ  منکیم . دمح  يدب  یبوخ و 

. يدادن رارق  نیکرشم  زا  ار  ام  يداد و  رارق  لد  مشچ و  شوگ و  ام  يارب  يدرک و  هیقف 
امـش همه  هب  دنوادخ  مسانـشیمن  مدوخ  تیب  لها  زا  رتوکین  یتیب  لها  مدوخ و  باحـصا  زا  رتهب  یباحـصا  نم  هک  یتسردب  سپ  دعب ، اّما 

«3 . » دیامرف اطع  ریخ  شاداپ 
رد میآیم و  دورف  البرک  ای  ارومع  مان  هب  ینیمز  هب  موریم و  قارع  هب  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّدج  قیقحت  هب 

«4 . » تسا هدش  کیدزن  دعوم  نیا  هک  قیقحت  هب  موشیم و  دیهش  اجنآ 
______________________________

ص 337. يربط ج 6 ، (- 1)
. ناذاش نب  لضف  زا  ۀعجرلا  تابثا  (- 2)

ص 34. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 238 ؛ يربط ج 6 ، (- 3)
. ۀعجرلا تابثا  (- 4)

ص:130  ، مرقم لتقم  همجرت 
یتعیب چیه  امـش  رب  نم  زا  هک  دـیورب  یگمه  مداد ، هزاجا  امـش  هب  نم  دـشاب و  ادرف  ام  تایح  زور  اهنت  هک  منکیم  نامگ  نم  دیـشاب  هاگآ 

تیب لها  زا  رفن  کی  تسد  امش  زا  مادک  ره  دیریگب و  رایتخا  رد  يرتش  دننام  ار  نآ  تسا ، هداد  ششوپ  ار  امش  بش  یکیرات  نیا  تسین .
، دنهاوخیم ارم  اهنت  موق  نیا  دیوش . هدنکارپ  دوخ  ياهنیمزرس  اهرهش و  رد  دیامرف ! اطع  ریخ  يازج  امـش  همه  هب  دنوادخ  دریگب ، زین  ارم 

نب هللا  دـبع  نادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ناگدازردارب  نادـنزرف و  ناردارب و  هاگنآ  دـنرادن . يراک  نارگید  اب  دـنبایب  تسد  نم  هب  رگا  و 
: دنتفگ رفعج 

مالّـسلا هیلع  یلع  نب  ساّبع  ار  راتفگ  نیا  دهدن . ناشن  ام  هب  ار  يزور  نینچ  دنوادخ  مینامب ، هدنز  وت  زا  دـعب  هکنآ  يارب  مینک ؟ نینچ  ارچ 
. دندرک ّتیعبت  وا  زا  زین  نیریاس  درک و  عورش 

. مداد نذا  امش  هب  نم  هک  دیورب  تسا ، سب  ملسم  امش  زا  دومرف : دش و  لیقع  ینب  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح 
میدرک و اهر  ار  دوخ  يومع  رـسپ  دوخ و  ياقآ  دوخ و  گرزب  ام  هک  مییوگب  مییوگب ؟ هچ  اهنآ  هب  ام  و  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم  دنتفگ : اهنآ 

؟ دندرک هچ  وا  اب  میدیمهفن  میدزن و  ياهزین  ریشمش و  میتخادناین و  يریت  وا  اب 
وت باـکر  رد  درک ، میهاوـخ  وـت  يادـف  ار  دوـخ  تیب  لـها  دوـخ و  لاوـما  دوـخ و  ياهـسفن  هکلب  مینکیمن ، يراـک  نینچ  مـسق  ادـخ  هـب 
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«1 . » هدینادرگ تشز  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  دنوادخ  يوشیم ، دراو  وت  هک  میوش  دراو  ییاج  نامه  هب  ات  میگنجیم 
ات موشیمن  ادـج  وت  زا  مسق  ادـخ  هب  میراد ؟ دـنوادخ  دزن  يرذـع  هچ  وت  ّقح  هرابرد  میرادرب ؟ تسد  وت  زا  ایآ  دومرف : ۀجـسوع  نب  ملـسم 

گنس اب  مشاب  هتشادن  یحالس  رگا  مگنجب و  نآ  اب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  هضبق  هک  مادام  مناشنب و  اهنآ  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  هکنآ 
. مریمب وت  اب  هکنآ  ات  منزیم  ار  اهنآ 

دنوادخ هکنآ  ات  میرادیمنرب  وت  زا  تسد  مسق  ادخ  هب  تفگ : یفنح  هللا  دبع  نب  دیعس 
______________________________

ص 202. ءالبنلا ج 3 ، مالعأ  ریس  يرولا ص 141 ؛ مالعأ  دیفم ، داشرا  ص 24 ؛ لماک ج 4 ، ص 238 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
ص:131  ، مرقم لتقم  همجرت 

هدـنز روط  هب  سپـس  موشیم ، هدـنز  سپـس  موـشیم  هتـشک  هک  منادـب  رگا  مسق  ادـخ  هب  میدرک ، ظـفح  ار  شلوـسر  تبیغ  اـم  هک  دـنادب 
يادف نم  حور  هکنآ  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  زگره  زاب  دوش  ماجنا  نم  اب  هبترم  داتفه  لمع  نیا  موشیم و  هّرذ  هّرذ  سپس  موشیم  هدنازوس 

. دراد لابند  هب  يدبا  تمارک  نآ  زا  سپ  تسا و  ندش  هتشک  هعفدکی  نیا  هکیلاحرد  منکن  نینچ  هنوگچ  دوش و  وت 
ّزع و يادخ  هبترم و  رازه  ات  مدشیم  هتشک  زاب  مدشیم ، هدنز  سپس  مدشیم  هتـشک  هک  متـشاد  تسود  مسق  ادخ  هب  تفگ : نیق  نب  ریهز 

. تشادیمرب امش  ناناوج  امش و  زا  ار  لتق  ّلج 
«1 . » درک بلط  ریخ  شاداپ  ناگمه  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوب . هیبش  رگیدکی  هب  اضعب  هک  دندروآ  نابز  هب  یتاملک  زین  باحصا  هّیقب 

، وا تراسا  زا  سپ  تفگ : ریشب  نب  دّمحم  تسا . هدش  ریـسا  يزرم  رد  ترـسپ  هک  دش  هداد  ربخ  یمرـضح  ریـشب  نب  دّمحم  هب  لاح  نیا  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  منامب . هدنز  مرادن  تسود 

وت زا  رگا  دنروخب  ارم  ناگدنّرد  درک ، مهاوخن  نینچ  ادخ  هب  هن  تفگ : دمحم  نک  شالت  تدنزرف  يدازآ  يارب  هدـش ، هتـشادرب  نم  تعیب 
رازه اهسابل  نآ  تمیق  دنک و  مادقا  شردارب  يدازآ  يارب  هک  هدب  ار  سابل  جنپ  نیا  ترسپ  هب  سپ  : » دندومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  موش ، ادج 

«2 «. » دوب رانید 
ادرف نم  دومرف : درک و  فقاو  یهلا  تخـس  ردـق  اضق و  رب  ار  اهنآ  دـید ، ار  اهنآ  صالخا  تین و  قدـص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماـگنه 
نیز یلع  مدـنزرف  رگم  هللا  دـبع  مساـق و  یّتـح  « 3  » دـنامیمن یقاب  امـش  زا  يدـحا  دـیوشیم و  هتـشک  نم  اب  امـش  همه  موشیم و  هتـشک 

«4 . » تسا هناگتشه  هّمئا  ردپ  وا  دنکیمن و  عطق  ارم  لسن  دنوادخ  نوچ  نیدباعلا ،
زا میتسه  یضار  دیشخب ، تفارش  وت  اب  ندش  هتـشک  هب  تشاد و  مّرکم  وت  يرای  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  دمح  دنتفگ : ناگمه 

دنزرف يا  میشاب  امش  هجرد  رد  هکنیا 
______________________________

ص 239. يربط ج 6 ، دیفم و  داشرا  (- 1)
فوهل ص 53. (- 2)

مومهملا ص 122. سفن  (- 3)
. يدنبرد ةداهشلا  رارسا  (- 4)
ص:132  ، مرقم لتقم  همجرت 

رد ار  اهنآ  لزانم  دـندید و  ار  تشهب  ياهتمعن  تشادرب ، ناگمه  ناگدـید  زا  هدرپ  و  « 1  » درک ریخ  ياعد  ناگمه  يارب  سپ  ادـخ . لوسر 
نوعرف نارحاس  تسین . بیجع  ماـما  تافّرـصت  ناـیم  رد  تسین و  تخـس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يارب  رما  نیا  و  « 2  » داد ناـشن  اـهنآ  هب  تشهب 

ناشن ناشیا  هب  تشهب  رد  ار  اهنآ  لزانم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  تساوخ  نوعرف  دندروآ و  نامیا  هک  یماگنه 
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«3 . » داد
ادخ هب  تشهب ، هب  ار  امش  مهدیم  تراشب  دندومرف : ناشباحصا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  رد 

دریگب ماقتنا  نیملاظ  زا  دنک و  روهظ  ام  مئاق  هکنآ  ات  میوریم  نوریب  ایند  زا  سپـس  مینکیم و  ثکم  دهاوخب  دنوادخ  هک  هزادنا  نآ  مسق 
ماما ادخ ؟ لوسر  دنزرف  يا  تسیک  امش  مئاق  درک : ضرع  یصخش  مینکیم ، هدهاشم  باذع  عاونا  ریجنز و  لغ و  رد  ار  اهنآ  امش  نم و  و 

یسوم نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  ۀّجح  وا  رقابلا و  یلع  نب  دّمحم  مرـسپ  نادنزرف  زا  دنزرف  نیمتفه  دندومرف : مالّـسلا  هیلع 
دنکیم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم و  روهظ  سپـس  دوشیم  بئاغ  ینالوط  یتّدـم  هک  تسوا  تسا و  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 

«4 «. » تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هچنانچ 

اروشاع بش 

يرتشیب یتخس  دوب و  هدیچیپ  جنر  یتخس و  هب  بش  نآ  تشذگ ، مالّسلا  هیلع  تلاسر  تیب  لها  رب  هک  دوب  یبش  نیرتتخـس  اروشاع  بش 
رد دوب  هدرک  عطقنم  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  ار  یگدـنز  تاناکما  یمامت  اهنآ  ناوریپ  هّیما و  ینب  تواسق  تلاـح  تشاد ، لاـبند  هب  زین  ار 

. دوب دنلب  شطع  تّدش  زا  ناکدوک ، هلان  نانز و  نویش  هک  یلاح 
هدنام یقاب  اهنآ  يارب  ینوخ  ایآ  دندوب ؟ یلاح  هچ  رد  مشاه  ینب  زا  فرش  نارورـس  باحـصا و  زا  تمظع  نادرم  دوجوم  ّتیعقوم  نیا  رد 

هک دوب  هدنام  یسفن  ای  دنزیخاپب  نآ  اب  هک  دوب 
______________________________

مومهملا ص 122. سفن  (- 1)
. يدنوار زا  جئارخلا  (- 2)

يدوعسم ص 247. زا  نامزلا  رابخا  (- 3)
. ۀعجرلا تابثا  (- 4)

ص:133  ، مرقم لتقم  همجرت 
؟ دنگنجب نآ  اب  ادرف 

هک ییاهیتحار  اهتمعن و  زا  دنرورـسم  دـندوب ، تلاـح  نیرتداـش  رد  باحـصا  ناگدـیزگرب  ّبلطملا و  دـبع  لآ  ناریـش  لاـح  نیا  رد  يرآ 
. تشگیم رادیدپ  يرتشیب  طاشن  حرف و  رورس و  دنخبل و  نآ  لابند  هب  دشیم  رتشیب  تالکشم  هک  هزادنا  ره  درک و  دنهاوخ  تاقالم 

هک دـننادیم  نم  هلیبق  یمامت  تفگ : ریرب  تسین . یخوش  تقو  هک  نالا  : » تفگ نمحرلا  دـبع  درک ، یخوش  يراصنا  نمحّرلا  دـبع  اب  ریرب 
ام نایم  مسق  ادخ  هب  درک . میهاوخ  تاقالم  هچنآ  زا  ملاحشوخ  یلو  يریپ ، نارود  هب  دـسر  هچ  ات  ماهدوبن  یخوش  لها  مه  یناوج  رد  نم 

«1 «. » دننک هلمح  ام  هب  نآلا  نیمه  هک  مراد  تسود  دننک و  هلمح  ام  هب  ریشمش  اب  هورگ  نیا  هکنیا  رگم  تسین  ياهلصاف  اهنیعلا  روح  و 
هچ تفگ : بیبح  تسین . ندیدنخ  تقو  نآلا  تفگ : وا  هب  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  دیدنخیم ، هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  رهاظم  نب  بیبح 

«2 . » میوشیم شوغآ  مه  یتشهب  ناروح  اب  دننکیم و  هلمح  ام  هب  نانیا  رورس ، يارب  نآلا  زا  رتهب  ینامز 
نوچمه یئادـص  هک  دوب  هداد  تسد  اهنآ  هب  طاـشن  تلاـح  کـی  گـنج  يارب  یگداـمآ  یئوس  زا  و  تداـبع ، هب  نتخادرپ  یفرط  زا  اـیوگ 

: دیوگیم یفرـشم  هللا  دبع  نب  كاّحـض  دندوب . دوجـس  رد  یهورگ  عوکر و  رد  یهورگ  مایق و  رد  یهورگ  دنتـشاد ، لسع  روبنز  يادص 
تلهم هک  دینکن  نامگ  زگره  : » دناوخیم ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دینـش  نایرکـشل  زا  یکی  درک ، روبع  ام  رب  دعـس  نبا  رکـشل 

دنوادـخ تسا . هدـننکراوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  هاـنگ  رب  هک  میهدیم  تلهم  اـم  اـنامه  تسا ، اـهنآ  ریخ  نیرفاـک  هب  نداد 
«. دنک ادج  ناکاپ  زا  ار  ثیبخ  هکنآ  ات  دنکیمن  اهر  لاونم  نیمه  هب  ار  نینمؤم 
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. میدش ادج  امش  زا  هک  میتسه  ّبیط  كاپ و  ام  هبعک  يادخ  هب  تفگ : صخش  نآ 
ام مسق  ادـخ  هب  نک ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  ایب و  اـم  يوس  هب  تسا ؟ هداد  رارق  ناـکاپ  ناـیم  رد  ار  وت  دـنوادخ  اـیآ  قساـف ! يا  : » دومرف ریرب 

اب صخش  نآ  دیتسه . ثیبخ  امش  میتسه و  ّبیط 
______________________________

ص 241. يربط ج 6 ، (- 1)

ص 53. یشک ، لاجر  (- 2)
ص:134  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 «. » متسه دهاش  نیا  رب  نم  و  تفگ : ءازهتسا  تلاح 
«2  » دنتسویپ اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  دّجهت  اعد و  هدهاشم  اب  دعس  نبا  رکـشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ 

: دومرفیم ریشمش  حالصا  لاح  رد  هک  مردپ  زا  مدینش  تداهش  بش  رد  هک  دنیامرفیم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع 
یتشاد وت  ار  لیصا  فیرش و  دارفا  ردقچیتسود  ثیح  زا  وت  رب  ّفا  راگزور  يا 

تسین عناق  اهنآ  ینیشناج  هب  راگزور  ودندش  هتشک  هک  يدارفا  نانیشنمه و  زا 
ار نآ  نم  درک ، رارکت  هبترم  هس  اـی  ود  ار  رعـش  نیا  مردـپ  دـیامیپیم  ار  هار  نیا  ياهدـنز  ره  ومربیم  لـیلج  يادـخ  دزن  ار  رما  نیا  اـنامه 
، بنیز ماهّمع  اّما  تسا . هدش  لزان  یهلا  يالب  هک  متسناد  مدوب ، تکاس  دوب و  هتـسب  نم  رب  ار  هار  کشا  متـسناد و  ار  وا  دوصقم  مدیمهف و 

مردپ همطاف و  مردام  زورما  تفرگیم ! ارم  یناگدنز  گرم  شاک  يا  دومرف : دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  دینـش  ار  رعـش  نیا  هک  یماگنه 
رما تفگ و  تیلست  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناگدنیآ . سردایرف  ناگتـشذگ و  هدنامیقاب  يا  « 3  » دنتفر ایند  زا  مردارب  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

تسا کلاه  يزیچ  ره  دننامیمن و  یقاب  نامـسآ  لها  مامت  دنریمیم و  نیمز  لها  مامت  هک  نادب  رهاوخ  يا  دومرف : سپـس  دومرف ، ربص  هب 
. تسا هنومن  وگلا و  نیرتنشور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناناملسم ، همه  نم و  يارب  دنوادخ و  هجو  رگم 

«4 . » تسا رتنارگ  نم  رب  دنکیم و  حورجم  ارم  بلق  رتشیب  نیا  ینیبیم ؟ روهقم  ار  تدوخ  ایآ  دومرف : اهیلع  هّللا  مالس  بنیز 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  هانیـسح . او  هاّما  او  هاّیلع ، او  هادّـمحم ، او  دز : دایرف  بنیز  دـندزیم و  دوخ  ياههنوگ  رب  دنتـسیرگ و  وا  اب  ناـنز  همه 

دـینزن و همطل  دوخ  تروص  هب  دـینکن و  هراپ  نابیرگ  مدـش  هتـشک  نم  هک  یماگنه  بابر ، يا  همطاف ، يا  موثلک  ّما  يا  مرهاوخ  يا  دومرف :
ریغ مالک 
______________________________

ص 240. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
ص 210. یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعا  ریس  ص 217 ؛ یبوقعی ج 2 ، خیرات  فوهل ، (- 2)

جرفلا ص 45. یبا  زا  نیبلاطلا  لتاقم  ص 238 و  یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 24 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 240 ؛ يربط ج 4 ، خیرات  (- 3)
. سوواط نب  دیس  فوهل  (- 4)

ص:135  ، مرقم لتقم  همجرت 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  زا  ار  ماکحا  هک  درک  ّتیصو  بنیز  شرهاوخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  « 1  » دیرواین نابز  هب  ياهتسیاش 

هدرک ثیدح  زین  میهاربا  نب  دمحا  ار  رما  نیا  هک  دنامب  روتـسم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هکنآ  ات  دناسرب  نایعیـش  هب  دـنک و  تفایرد 
زا وا  اب  مدش و  دراو  هنیدـم  رد  لاس 282  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح  رب  دیامرفیم : هک  تسا 

. نسحلا نب  ۀّجح  دومرف : هکنآ  ات  درب  ار  هّمئا  مان  سپ  وا ، نید  زا  مدرک  لاؤس  متفگ ، نخس  هدرپ  تشپ 
کی هب  هک  یتّیـصو  هب  ایآ  متفگ : تشون . شردام  يارب  ار  نآ  هک  تسا  دّمحم  یبا  زا  ربخ  دومرف : دـیاهتفرگ ؟ ربخ  ای  دـیاهدید  ایآ  متفگ :
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بنیز شرهاوخ  هب  رهاظ  رد  هک  منکیم  ادـتقا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسح  هب  نم  دومرف  دـینکیم ؟ ادـتقا  تسا  هدـش  نز 
روتـسم مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ات  دوب  بنیز  هب  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  هرداـص  مولع  یماـمت  سپ  درک . ّتیـصو 

هیلع نیسح  سپس  « 2 « ؟ دنکیم میسقت  ار  وا  ثاریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  هک  دینکیمن  تیاور  امـش  ایآ  دومرف : هاگنآ  دننامب .
دندرک رما  دنوش و  وربور  نمشد  اب  فرط  کی  زا  اهنت  ات  دننک  بصن  رگیدکی  کیدزن  ار  اههمیخ  هک  دندرک  رما  دوخ  باحصا  هب  مالّسلا 

. دشاب تهج  کی  زا  طقف  گنج  ات  دنزورفیب  شتآ  نآ  رد  لاتق  ماگنه  هک  دنزیرب  مزیه  نآ  رد  دوش و  رفح  اههمیخ  تشپ  رد  یقدـنخ  هک 
«3»

نوریب مالّـسلا  هیلع  ماما  لابندب  یلمج  لاله  نب  عفان  دنوش ، علّطم  اههاگنیمک  زا  ات  دندمآ  اههمیخ  نوریب  هب  بش  لد  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
یغاط نیا  هاگرکـشل  يوسب  امـش  نتفر  زا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داد : خـساپ  وا  درک . لاؤس  شندـمآ  ّتلع  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـمآ .

تشگزاب و هاگنآ  میوش . ریگلفاغ  هلمح  زور  رد  ادابم  موش  علّطم  هاـگنیمک  زا  هک  مدـش  جراـخ  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدیـسرت ،
هوک ود  نیا  نایم  یهاوخیمن  ایآ  دومرف : سپس  تسین . نآ  رد  یفّلخت  چیه  هک  تسا  ياهدعو  مسق  ادخ  هب  دومرف : تفرگ و  ار  عفان  تسد 

هب مردام  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  اهنآ  داتفا و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ياـهاپ  رب  عفاـن  یهد ؟ تاـجن  ار  تدوخ  بش  همین  نیا  رد  يریگب و  ار 
میازع
______________________________

. دیفم خیش  داشرإلا  (- 1)
باب 49. قودص ص 275 ، نیدلا  لامکإ  (- 2)

ص 240. يربط ج 6 ، (- 3)
ص:136  ، مرقم لتقم  همجرت 

ادـج امـش  زا  تسا  هتـشاذگ  ّتنم  نم  رب  هک  ییادـخ  هب  مسق  ماهدـیرخ ، رانید  رازه  اـب  زین  ار  مبـسا  راـنید و  رازه  اـب  ار  مریـشمش  دنیـشنب ،
داتـسیا و همیخ  نوریب  عفان  تفر و  بنیز  همیخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـنوش . هتـسخ  نم  ندـیگنج  زا  بسا  ریـشمش و  هکنآ  اـت  موشیمن 

. دوب مالّسلا  هیلع  ماما  رظتنم 
. دننک میلست  ار  وت  گنج  ماگنه  هک  مسرتیم  ياهدومزآ ، ار  دوخ  باحصا  ّتین  ایآ  دومرفیم : مالّسلا  اهیلع  بنیز  هک  دینش  عفان 

هنوگنآ دناهتفرگ  سنا  گرم  اب  مدق ، تباث  نینهآ و  ینادرم  رگم  نانآ  رد  مدیدن  مدومزآ و  ار  اهنآ  مسق  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح 
. دشاب هتفرگ  سنا  ردام  هنیس  هب  هچب  هک 

ادخ هب  دومرف : بیبح  مدرک . تیاکح  شیارب  مدوب  هدینـش  هچنآ  متفر و  بیبح  دزن  متـسیرگ و  مدینـش  ار  نیا  هک  یماگنه  دیوگیم : عفان 
ناـمگ مدرک و  اـهر  شرهاوخ  دزن  ار  وا  نم  دـیوگیم : بیبـح  هب  عفاـن  متخادرپیم . گـنج  هب  بشما  نیمه  دوـبن  وا  رما  راـظتنا  رگا  مسق 

اهنآ لد  هک  یهد  يرادلد  ار  اهنآ  یمالک  اب  ینک و  عمج  ار  باحصا  یناوتیم  ایآ  دناهدش . اونمه  بنیز  اب  و  رادیب ، نانز  هّیقب  هک  منکیم 
: دز دایرف  تساخرب و  بیبح  دشخب ؟ یّلست  ار 

، شیوخ هاگیاج  هب  دیدرگزاب  امش  دومرف : مشاه  ینب  هب  بیبح  دنتساخرب . عاجش  ناریش  نوچ  ناگمه  هشیب ، ناریش  و  تریغ ! نابحاص  يا 
. دنکن رادیب  یسک  ار  امش  نامشچ 

ّتنم ام  رب  هک  ییادخ  هب  مسق  دنتفگ : ناگمه  درک  تیاکح  دوب  هدید  دوب و  هدینـش  عفان  هک  ار  هچنآ  دـش و  هّجوتم  نارای  هب  بیبح  سپس 
بیبح سپ  داب ، نشور  تمـشچ  دشاب  تحار  تلایخ  میدشیم ! روهلمح  دوخ  ياهریـشمش  اب  نآلا  نیمه  دوبن  وا  رما  راظتنا  رگا  تشاذـگ 
تـشپ يو  باحـصا  بیبح و  مینک . هدوسآ  ار  اهنآ  رطاخ  میورب و  نانز  دزن  اـت  دـیئایب  نم  اـب  دومرف : تساوخ و  ریخ  يازج  ناـگمه  يارب 
دنرواین دورف  ار  اهنآ  دناهتفرگ  میمـصت  هک  تسامـش  ناناوج  ریـشمش  نیا  ادخ  لوسر  ناگدازآ  يا  دز : دایرف  بیبح  دـندمآ و  نانز  همیخ 
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هب رگم  دننزن  ار  نآ  دناهدروخ  مسق  هک  تسامش  نامالغ  ياههزین  نیا  دنشاب و  هتشاد  امش  هب  تبـسن  ءوس  هدارا  هک  یناسک  ندرگ  رب  رگم 
. دنزاس قّرفتم  ار  امش  عمج  دنهاوخب  هک  یناسک  هنیس 

ریما نانز  ادخ و  لوسر  نارتخد  زا  ناکاپ  يا  دندومرف : دندمآ و  نوریب  نویش  هیرگ و  اب  نانز 
ص:137  ، مرقم لتقم  همجرت 

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  بش  نیا  هاگحبـص  رد  « 1 . » داد خر  هلزلز  ایوگ  هک  دنتـسیرگ  هنوگنآ  شباحـصا  بیبح و  دینک . تیامح  نینمؤملا 
دناهدش و روهلمح  وا  رب  هک  دید  ار  یئاهگـس  باوخ  رد  هک  دهدیم  ربخ  دوخ  باحـصا  هب  دوشیم و  رادـیب  دریگیم ، ارف  یکدـنا  باوخ 
رد نآ ، زا  سپ  داد  ربخ  زاـب  تسا و  صربا  يدرم  تسوا  لـتق  رـشابم  هک  يدرم  هک  داد  ربخ  دوب و  يدیفـس  هایـس و  گـس  اـهنآ  نیرتدـب 

نیا دیهش  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دندوب و  باحـصا  زا  یهورگ  اب  هک  یلاح  رد  دید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  باوخ 
نیا هک  امنم  ریخأت  نک و  هلجع  یـشاب ، نم  دزن  بشما  وت  راطفا  دـیاب  دـنهدیم و  تراشب  وت  هب  یلعا  شرع  نامـسآ و  لـها  یتسه و  تّما 

«2 . » دنک يروآعمج  گنر ، زبس  ياهشیش  رد  ار  وت  نوخ  ات  دوشیم  لزان  نامسآ  زا  هتشرف 

اروشاع زور 

هراشا

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  منادیمن  ّتلذ  زج  ار  نیملاظ  اب  یناگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  هک  یتسرد  هب 
رب ياهنوگ  هب  نآ  ياههعجاف  دوب ، روآنزح  فرط  ره  زا  نآ  یمامت  هک  یلاح  رد  تشذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  اروشاع  زور 
هک یـسک  داـیرف  رگم  دـشن  هدینـش  زور  نیا  رد  تخاـسیم . ناور  ار  اهمـشچ  کـشا  دومنیم و  بوذ  ار  اـهنآ  هک  تشاذـگیم  رثا  اـهبلق 

دوـخ رـس  رب  كاـخ  هک  ياهدولآراـبغ  دوـب و  هدرزآ  ار  وا  تبیـصم  هـک  یلاوـحا  ناـشیرپ  رگم  دـشن  هدـید  دادیم و  تـسد  زا  ار  شزیزع 
زور نیا  رد  هک  ینیبیم  دـندوب و  هتـشاذگ  بلق  رب  ار  رگید  تسد  دـندزیم و  یناشیپ  هنیـس و  هب  تسد  کی  اب  هک  یناـسک  اـت  تخیریم 

مه توکلم  ملاـع  زا  دـنتفریم  راـنک  اـههدرپ  رگا  تسا . هدرک  نینچ  ار  اـهنآ  تبیـصم  تمظع  هکیلاـحرد  دـناهدش  دوخیب  دوخ  زا  مدرم 
يده همئا  هیرگ  دندرکیم و  دایرف  هلان و  نایروح  دشیم و  هدینش  هلان  نویش و  يادص 

______________________________

رد هچنانچ  تسا . لاله  نب  عفان  نآ  حیحص  تسا و  هابتشا  هک  هدمآ  عفان  نب  لاله  اررکم  يو  مالک  رد  و  ۀبکاسلا ص 325 ؛ ۀعمدلا  (- 1)
. تسا هدمآ  ریثا  نبا  لماک  يربط و  خیرات  هیحان و  ترایز 

. قودص زا  لوقنم  مومهملا ص 125  سفن  (- 2)
ص:138  ، مرقم لتقم  همجرت 

نت هراپ  یفطصم و  طبس  وا  دوب ، تماما  جات  توقای  تفالخ و  تنیز  تلاسر و  رطع  تفر  تسد  زا  زور  نیا  رد  هک  یـسک  دشیم . هدینش 
موادم تمحر  هدش و  هریخذ  تیآ  وا  دوب . ناگمه  رب  دنوادخ  تجح  یبتجم و  ياتمه  یضترم و  هشوگرگج  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف 

. دندوب دنمزاین  نآ  هب  مدرم  همه  هک  دوب  يإجلم  دوب و  هظوفحم  تناما  و 
دوش جراخ  ندب  زا  حور  دوش و  هراپ  اهبلق  دنب  رگا  تسا . تخس  نآ  رد  ءازع  تسا و  مک  نآ  يارب  هیرگ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  وا  تبیـصم 

شخبتایح رـصنع  نیا  هب  نآ  شزرا  دـشاب  هتـشاد  شزرا  یناگدـنز  رگا  تسا و  هدـشن  ءادأ  يو  قح  مهزاب  گرزب  هثداـح  نیا  رطاـخ  هب 
دید تریـصب  اب  ار  دّمحم  لآ  ناینابرق  درک و  زاب  مشچ  ناوتیم  ایآ  تسا ، كدـنا  هچ  ادـخ  نوخ  يارب  نتخیر  کشا  و  تسا ، هتـسب  كاپ 

رد دـناهدرپس  ناج  یگنـشت  اب  دـناهدش و  هراپ  هراپ  ریت  هزین و  ریـشمش و  تبرـض  اب  نانآ  ياهندـب  دـناهدش و  هعطقهعطق  كاخ  يور  رب  هک 
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زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  یلو  دنشونیم ، نآ  زا  نابایب  شوحو  دنتسه و  روانش  نآ  رد  اهگـس  هک  دناهدوب  تارف  بل  رب  هک  یلاح 
ءادهّشلا دّیـس  رب  تبیـصم  رّکذت  دّرجم  هب  هک  تسا  مزال  دیرگیم  وا  دنزرف  رب  دنکیم و  ادتقا  ربمایپ  هب  هک  یّبحم  رب  سپ  دناهدش . عنم  نآ 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  رد  هچنانچ  دنشخب ، تیلـست  ار  رگیدکی  دنک و  رما  هیرگ  هب  ار  هناخ  لها  همه  و  « 1  » دریگب متام 
یهارمه هب  يو  ناهاوخنوخ  زا  ار  امش  ام و  دنادرگ و  میظع  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  یگدزتبیصم  هطـساو  هب  ار  امـش  ام و  شاداپ  دنوادخ 

هک دید  دش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  اروشاع  زور  رد  نانـس  نب  هّللا  دـبع  « 2 . » دهد رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  يدـهم 
قداص ماما  دـینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دزیریم ، ناشیاههنوگ  رب  ؤلؤل  لثم  کـشا  دنتـسه و  هتفرگ  ناـشیا 

تبیصم صاخشا  دننام  هک  دندرک  رما  وا  هب  سپس  دش .؟ دیهـش  زور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینادیمن  ایآ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع 
تقو نآ  رد  نوچ  دنک  راطفا  بآ  يردق  اب  رـصع  زا  دعب  هکلب  دریگن ، هزور  ار  زور  یمامت  دشاب و  نیگمغ  دنز و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  هدز 

سپس دیسر . نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  گنج 
______________________________

يدروام ص 83. زا  ةوبنلا  مالعا  ص 125 ؛ یطویس ج 2 ، زا  صئاصخلا  (- 1)
سوط ص 39. خیش  زا  دجهتملا  حابصم  تارایزلا ص 175 ؛ لماک  (- 2)

ص:139  ، مرقم لتقم  همجرت 
هدـنخ مّرحم  ههد  یمامت  رد  سپ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اّما  « 1 . » دندوب ازع  بحاص  دوخ  ناشیا  دندوب  هدنز  ادـخ  لوسر  رگا  دـندومرف :

دیاب نیـسح  لثم  رب  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب . ناشیا  تبیـصم  نزح و  زور  مهد  زور  دوب و  بلاغ  نزح  دـشن و  هدـید  ناشیا 
. دنیرگب ناگدننک  هیرگ 

، هیحان ترایز  رد  تسا  هدرک  لـیلذ  ـالب  برک و  نیمزرـس  رد  ار  اـم  زیزع  هدرک و  مخز  ار  اـم  ياـهکلپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زور  اـنامه 
هیرگ نوخ  تیارب  کـشا  ضوـع  هنیآره  منکیم و  هلاـن  هآ و  تیارب  بش  حبـص و  : » دـنیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  تّجح 

میظعت هک  مینادـب  مینک و  نت  هب  هیرگ  نزح و  سابل  مینک و  هراپ  ار  سنا  سابل  مّرحم  ههد  رد  هک  تسین  بجاو  اـم  رب  اـیآ  نونکا  منکیم »
؟! تسا بل  هنشت  دیهش  رب  متام  هماقا  اب  یهلا  رئاعش 

ق) م 1225 ه .  ) يوحن يداه  خیش  راعشا 

هداهن یهارمگ  هب  ور  هتخانش  فورعم و  هار  زورما  تسا  هتفر  لوفا  هب  ور  قح  تعیرش  زورماتسا  هدمآ  دورف  مالـسا  نید  ياهنوتـس  زورما 
وا کمک  هب  هیـسآ »  » زورما تسا و  هدـیزرو  ماـیق  يراز  هبدـن و  هب  ارهز  زورما  تسا  هتـشگ  هتـسب  ناراودـیما  يور  هب  دـیما  هنزور  تسا و 
وا رذع  تسا  رـشح  یـضاق  رواد و  ادـخ  نانآ و  مصخ  یفطـصم  هک  یلاح  رد  تسیچ ؟ رـشح  زور  رد  هدـنه  نادـنزرف  رذـع  تسا  هتفاتش 

. تـــسا هتــــشگ  اـــهنآ  لـــفاحم  رورــــس  بجوـــم  ناـــنآ و  ياهدـــیع  ياـــنح  وا  نادـــنزرف  ياـــهنوخ  هـــک  یلاـــح  رد  تـــسیچ 
______________________________

. مشش نرق  ناگرزب  زا  يدهشم  نبا  رازم  (- 1)
ص:140  ، مرقم لتقم  همجرت 

ءاروشاع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

تساخاپب و دـناوخ  دوخ  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  اروشاع  زور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماـگنه  « 1 : » دـناهتفگ يدوعـسم  هیولوق و  نبا 
: دومرف دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  سپ  درک ، داریا  ياهبطخ 
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يارب ار  اهنآ  فوفـص  سپـس  لاتق . ربص و  هب  داب  امـش  رب  سپ  دهاوخیم  زورما  رد  ار  نم  امـش و  ندش  هتـشک  یلاعت  يادخ  هک  یتسردـب 
رب ار  رهاـظم  نب  بیبح  تسار و  تمـسق  رب  ریما  ار  نیق  نب  ریهز  دـندوب . هراوس  هداـیپ و  رفن  ود  داتـشه و  هک  یلاـح  رد  درک  مّظنم  گـنج 

ینب رمق  هک  ارچ  « 3  » دندرپس سابع  ناشردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  و  « 2  » دنداد رارق  بلق  رد  ار  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  دوخ و  پچ و  تمسق 
«4 . » دندوب رتریلد  رتکیدزن و  ناشیا  هب  رتنابرهم و  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ناگمه  زا  دوب و  مچرپ  لمح  يارب  درف  نیرتقیال  مشاه 

نب هللا  دبع  زا : دندوب  ترابع  هفوک  هلیبق  راهچ  ياسؤر  زور  نآ  رد  هک  رفن  رازه  یـس  اب  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  دعـس  نب  رمع 
ثعـشأ نب  سیق  دوب و  دسا  جـحذم و  رب  سیئر  یفنح  هربس  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  دوب و  هنیدـم  لها  تمـسق  سیئر  يدزا  میلـس  نب  ریهز 

رب سیئر 
______________________________

هیصولا ص 139. تابثا  تارایزلا ص 73 و  لماک  (- 1)
ص 4. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 2)

صاوخلا ص 143. ةرکذت  ص 241 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
: دنراد فالتخا  ع )  ) ماما باحصا  دادعت  دروم  رد  نیخروم  (- 4)

نبا نیظعاولا ص 158 ، ۀـضور  رد  لاتف  يرولا ص 142 ، مالعا  رد  یـسربط  داشرا ، رد  دیفم  خیـش  هک  هدایپ  لهچ  هراوس و  ود  یـس و  . 1
لاوطلا ص 354 رابخا  رد  يرونید  لودلا ص 108 ؛ رابخا  رد  ینامرق  ص 24 ؛ لماک ج 4 ، رد  ریثا  نبا  ص 241 ؛ خیرات ج 6 ، رد  ریرج 

تصش . 3 تسا ؛ فلؤم  رایتخا  نیمه  هداد و  تبـسن  یتیاور  هب  ار  نآ  ۀبکاسلا ص 327  ۀعمد  رد  هک  هدایپ  ود  داتـشه و  . 2 دناهدومن ؛ رکذ 
يریرح ج 1، تاماقم  حرش  رد  یشیرش  هک  رفن  تفه  یس و  . 4 تسا ؛ هدرک  رکذ  ص 73  ناویحلا ج 1 ، ةایح  باتک  رد  يریمد  هک  هدایپ 
ص ماشلا ج 4 ، خـیرات  بیذـهت  رد  هدرک و  رکذ  رکاسع  نبا  هک  هدایپ  دـص  دودـح  هراوس و  جـنپ  لهچ و  . 5 تـسا ؛ هدرک  رکذ  ص 193 
هک رفن  کی  تصش و  . 7 تسا ؛ هدرک  رکذ  ص 4  لتقم ج 2 ، رد  یمزراوخ  هک  هدایپ  لهچ  هراوس و  ود  یس و  . 6 تسا ؛ نینچنیا  زین   337

هدرک و رکذ  نازحالا ص 28  ریثم  رد  امن  نبا  هک  هدایپ  دص  هراوس و  جنپ  لهچ و  . 8 تسا ؛ هدرک  رکذ  هیصولا ص 35  تابثا  رد  يدوعسم 
فارشالا ص 17 بحب  فاحتالا  باتک  رد  يواربش  هک  رفن  ود  داتفه و  . 9 تسا ؛ هتسناد  ع )  ) رقاب ماما  زا  يورم  ار  نآ  فوهل ص 56  رد 

تکرح هنیدـم  زا  هراوس  داتفه  اب  ع )  ) ماـما هک  هدـمآ  ص 31  یبهذ ج 1 ، مالـسالا  لود  خیرات  رـصتخم  رد  هچنآ  . 10 تـسا ؛ هدرک  رکذ 
. دندرک

ص:141  ، مرقم لتقم  همجرت 
. یحایر دیزی  نب  ّرح  رگم  دـندرک  تکرـش  گنج  رد  اهنآ  همه  و  « 1  » دوب نادمه  میمت و  رب  سیئر  یحایر  دیزی  نب  ّرح  ةدـنک و  ۀـعیبر و 
ار یـسمحا  سیق  نب  ةرزع  پچ و  تمـسق  رب  ریما  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسار و  تمـسق  رب  ریما  ار  يدیبز  جاّجح  نب  ورمع  دعـس  نبا 

«2 . » درپس دیوذ  شمالغ  هب  ار  مچرپ  داد و  رارق  هدایپ  ریما  ار  یعبر  نب  ثبش  هراوس و  رب  ریما 
اب رمش  دوشیم . روهلعش  قدنخ  رد  شتآ  هک  دنکیم  هدهاشم  هاگان  دهدیم ، نالوج  اههمیخ  فارطا  دنکیم و  تکرح  دعـس  نبا  رکـشل 
يذ نب  رمـش  ایوگ  تسیک ؟ درم  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یتفر  شتآ  يوسب  تمایق  زا  لبق  نیـسح  يا  دنزیم : دایرف  دنلب  يادـص 

. یتسه شتآ  هب  رتراوازس  وت  ناپوچ ، دنزرف  يا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  یلب ، دش : هتفگ  تسا . نشوجلا 
: دومرف درک و  عنم  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنزب ، ریت  اب  ار  وا  هک  تفرگ  میمصت  هجسوع  نب  ملسم 

«3 «. » مشاب هدوب  گنج  هدننک  زاغآ  مهاوخیمن  »

مالّسلا هیلع  نیسح  ياعد 
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: دومرف درک و  دنلب  اعد  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دننزیم ، جوم  لیس  نوچ  هک  دید  درک و  هاگن  نمشد  عمج  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه 
رایـسب هچ  دوشیم . لزاـن  نم  رب  هک  يروما  رد  یتسه  نم  هاـگهانپ  وت  یتـسه ، دـئادش  رد  دـیما  یتخـس و  ره  رد  ینم  هاـگهیکت  وت  ایادـخ 

وت هب  مدروآ و  وت  دزن  ار  نآ  نم  دندرکیم ، تتامش  نانمـشد  هدش و  راوخ  ناتـسود  دش ، هتـسب  هراچ  هار  دنازرل و  ار  اهلد  هک  یتالکـشم 
«4 . » یتسه تبغر  ره  ياهتنم  تمعن و  ره  ّیلو  وت  يدرک . مهارف  ار  شیاشگ  لئاسو  يدوشگ و  ار  نآ  سپ  مدرک ، تیاکش 

______________________________

. تشاد هلیبق  تشه  هفوک  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  ص 81  دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  زا  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  (- 1)
ص 241. يربط ج 6 ، خیرات  (- 2)

ص 242. يربط ج 6 ، خیرات  دیفم و  خیش  داشرا  (- 3)
ربمایپ ار  اعد  نبا  هک  هدرک  رکذ  حابصم ص 158  رد  یمعفک  ص 233 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  ص 25 ؛ لماک ج 4 ، رد  ریثا  نبا  (- 4)

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  راصتخا  هب  ص 202  ءالبنلا ج 3 ، مالعأ  ریس  رد  یبهذ  دناوخ و  ردب  زور  رد 
ص:142  ، مرقم لتقم  همجرت 

تسخن هبطخ 

ارم مالک  مدرم ! يا  دندز : دایرف  دنونـشب  اهنآ  مومع  هک  دنلب  يادص  اب  دـندش و  راوس  هتـساوخ ، ار  دوخ  رتش  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ 
، منک رکذ  مندـمآ  زا  ار  دوخ  رذـع  نم  هکنآ  ات  تسا و  نم  رب  امـش  قح  نیا  هک  منک  هظعوم  ار  امـش  نم  هکنآ  ات  دـینکن  هلجع  دیونـشب و 

تّجح نم  رب  دیوشیم و  دنمتداعـس  هلیـسو  نیدب  دیدرک ، دروخرب  هنافـصنم  دـیدرک و  قیدـصت  ارم  مالک  دـیتفریذپ و  ارم  رذـع  رگا  سپ 
نم اب  دیهاوخیم  هچ  ره  دینک و  عمج  ار  دوخ  ءاکرـش  یمامت  سپ  دـیدرکن  دروخرب  هنافـصنم  دـیتفریذپن و  ارم  رذـع  رگا  درادـن و  دوجو 

. تسا ناحلاص  ّیلو  وا  هدرک و  لزان  ار  باتک  هک  تسا  دنوادخ  نم  ّیلو  دینکب ،
ساّبع و شردارب  مالّسلا  هیلع  ماما  دش . دنلب  اهنآ  يادص  دنتـسیرگ و  دندز و  دایرف  دندینـش  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  يادص  نانز  هک  یماگنه 

. تسیرگ دنهاوخ  رایسب  دعب  هب  نیا  زا  مدوخ  ناج  هب  مسق  دینک ، تکاس  ار  اهنآ  دندومرف : دنداتسرف و  ار  ربکا  یلع  شدنزرف 
هّللا یّلـص  ءایبنا  ناگتـشرف و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  دندروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندش  تکاس  نوچ 

. دشن هدینش  مه  نآ  زا  دعب  دوب و  هدشن  هدینش  هنوگنیا  ياهدنیوگ  چیه  زا  هک  دندومرف  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  دنداتـسرف و  دورد  هلآ  هیلع و 
یقاب نآ  رب  یـسک  ای  تشاد  یئاقب  ایند  رگا  دیـشاب . رذح  رب  ایند  زا  دیـشاب و  هتـشاد  ار  یهلا  ياوقت  دنوادخ ! ناگدنب  دـندومرف : هاگنآ  « 1»

شزرایب و نآ  دـیدج  تسا ، هدرک  قـلخ  ءاـنف  يارب  ار  اـیند  دـنوادخ  یلو  رتیـضار ، یهلا  ياـضق  هـب  دـندوب و  رتراوازـس  ءاـیبنا  دـنامیم 
دیریگرب هشوت  تسا  یندـش  بارخ  نآ  ياههناخ  لزلزتم و  نآ  شمارآ  هاگیاج  مغ و  هب  هتخیمآ  نآ  یـشوخ  ینتفر و  نیب  زا  نآ  ياهتمعن 

«2 . » دیوش راگتسر  دیاش  دیشاب  هتشاد  یهلا ، ياوقت  تساوقت و  هشوت ، نیرتهب  هک 
بیرف دـنکیم . یفّرـصت  دوخ  لها  هب  هظحل  ره  داد ، رارق  ینتفر  نیب  زا  ءانف و  هاـگیاج  ار  نآ  درک و  قلخ  ار  اـیند  یلاـعت  يادـخ  مدرم  يا 

دروخ و هب  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ 
______________________________

ص 242. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
ص 62. يرصح ج 1 ، زا  بادآلا  رهز  (- 2)

ص:143  ، مرقم لتقم  همجرت 
هدیزرو دامتعا  نآ  هب  هک  ار  یسک  دیما  دنکیم  عطق  ایند  نیا  هک  دبیرف  هب  ار  امش  ایند  ادابم  دوش . راتفرگ  ایند  هب  هک  تسا  یسک  نآ  یقش 
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امـش زا  تسا و  نآ  رد  دنوادخ  بضغ  هک  دیاهدرک  عامتجا  يرما  رب  منیبیم  دنک ، عمط  نآ  رد  هک  ار  یـسک  عمط  دزاسیم  دیماان  دشاب و 
دیدرک رارقا  وا  تعاطا  هب  دیتسه ، یناگدنب  دب  هچ  امش  تسا و  یبوخ  يادخ  هچ  دنوادخ  دیآیم ، دورف  وا  باذع  دوشیم و  نادرگيور 

رکذ هدش و  طلـسم  امـش  رب  ناطیـش  دیدرک ، هدارا  ار  اهنآ  لتق  دـیدش و  روهلمح  وا  ترتع  هب  سپـس  دـیدروآ  نامیا  دّـمحم  شربمایپ  هب  و 
وا يوس  هب  همه  مییادـخ و  زا  ام  همه   ) نوعجار هیلإ  ّانا  هّلل و  ّانا  امـش ، هتـساوخ  رب  ياو  امـش و  رب  ياو  تسا ، هدرب  امـش  دای  زا  ار  دـنوادخ 
نم هک  دـیروآ  داـیب  ارم  بـسن  مدرم  يا  « 1 . » ناراکمتـس رب  ياو  دـندش و  رفاک  نامیا  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یموق  ناـنیا  تشگمیهاوخزاـب )

رـسپ ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ  تسا ؟ اور  نم  تمرح  کته  نم و  لتق  ایآ  هک  دـیدرگزاب  دوخ  سفن  هب  هاـگنآ  متـسیک ،
رایط رفعج  ایآ  تسین ؟ مردپ  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  ایآ  متـسین ؟ لوسر  ادـخ و  هب  هدـنروآنامیا  نیتسخن  يومع و  رـسپ  وا و  یـصو 

ارم رگا  تسا ؟ هدیـسرن  امـش  هب  دنتـسه ، تشهب  ناناوج  ياـقآ  ود  نیا  هک  مردارب  نم و  هب  عجار  ار  ربماـیپ  راـتفگ  اـیآ  تسین ؟ نم  يومع 
ار غورد  لها  دنوادخ  هک  منادیم  نوچ  ماهتفگن ، غورد  مراد  دایب  هک  یتقو  زا  مسق  ادخ  هب  دیاهدرک  قیدصت  ار  قح  هک  دینکیم  قیدـصت 

هللا دـبع  نب  رباـج  زا  دـینک ، لاؤس  ناـنآ  زا  دـیناوتیم  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  ناـیم  رد  سپ  دـینکیم  بیذـکت  ارم  رگا  دراد و  نمـشد 
ربمایپ زا  ار  مالک  نیا  هک  دنهدیم  ربخ  امش  هب  نانآ  کلام ، نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعس  نب  لهـس  يردخ ، دیعـس  ابا  يراصنا ،

؟ تسین نم  نوخ  نتخیر  زا  عنام  امش  يارب  مالک  نیا  ایآ  دناهدینش .
داتفه رب  ار  ادخ  وت  هک  منیبیم  تفگ : رمـش  هب  رهاظم  نب  بیبح  دنکیم . تدابع  یفرح  رب  ار  ادـخ  دـیوگیم  هچ  دـنادب  رگا  تفگ : رمش 
هتـسب ار  وت  بلق  دنوادخ  هک  ارچ  دـیوگیم ، هچ  وا  یمهفیمن  وت  ییوگیم ، تسار  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  ینکیم و  تدابع  فرح 

! تسا
______________________________

. يرئاح بلاط  یبا  نب  دمحم  لتقم  (- 1)
ص:144  ، مرقم لتقم  همجرت 

مسق ادخ  هب  متسه ؟ ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد  کش  مالک  نیا  رد  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  سپس 
زا یلام  ای  دینکیم  بلط  ارم  نوخ  هک  ماهتشک  ار  یسک  امش  زا  ایآ  امش  رب  ياو  تسین ، ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  زا  ریغ  برغم  قرـشم و  نایم 

، رجبا نب  راجح  يا  یعبر ، نب  ثبـش  يا  دندز : دایرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دادن . خساپ  سکچـیه  ماهدرک ؟ دراو  یتحارج  ای  ماهدرب  نیب 
اهنآ دنتـسه . زبس  رـس  اهغاب  هدیـسر و  اههویم  میایب ، امـش  يوسب  نم  هک  دـیتشونن  همان  امـش  ایآ  ثراـح ، نب  دـیز  يا  ثعـشا  نب  سیق  يا 

هک دینک  میاهر  دیهاوخیمن  ارم  رگا  لاح  دیاهدرک ، نینچ  مسق  ادخ  هب  هللا ، ناحبـس  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  میدرکن . نینچ  ام  دنتفگ :
دنناسریم و تاهتـساوخ  هب  ار  وت  اهنآ  یهد ؟ نت  تیومع  رـسپ  مکح  هب  یهاوخیمن  ایآ  تفگ : ثعـشا  نب  سیق  مورب . نما  ناکم  کی  هب 

نوخ زا  شیب  مشاه  ینب  هک  یهاوخیم  ایآ  یتسه ، لتاق  نامه  ردارب  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـسریمن . وت  هب  اـهنآ  زا  يدـب  چـیه 
. منکیمن رارف  ناگدرب  نوچمه  مهدیمن و  اهنآ  تسد  هب  لیلذ  دارفا  دننام  ار  دوخ  تسد  مسق  ادخ  هب  هن  دنهاوخب ؟ وت  زا  لیقع  نب  ملـسم 

«1»
نامیا باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  دـنوادخ  هب  مربیم  هانپ  مربیم ، هاـنپ  دـنوادخ  هب  امـش  تسیاـشان  ياـهراک  زا  نم  ادـخ ، ناگدـنب 

«2 . » ددنبب ار  نآ  يوناز  هک  دندومرف  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  دندناباوخ و  ار  رتش  ماما  هاگنآ  درادن .
______________________________

زا رتحیحص  تیاور  نیا  دیوگ  ّفلؤم  منکیمن . رارف  يانعم  هب  هدمآ  ءاف  اب  ّرفا » ال   » هملک نازحألا ص 26  ریثم  رد  امن  نبا  تیاور  رد  (- 1)
هب دـشاب  ءاف  اب  رگا  دوشیم و  لوا  هلمج  رارکت  نامه  دـشاب  فاق  اب  رگا  نوچ  منکیمن  رارقا  يانعم  هب  هدـمآ  فاق  اب  هک  تسا  لتاقم  هیقب 

ةریبه نب  ۀلقصم  هرابرد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  مالک  هب  دننکیم  داهشتسا  هاگنآ  منکیمن . رارف  یتخس  ندش و  هتشک  زا  هک  تسانعم  نیا 
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نیا زا  ناتـساد  درک . تنایخ  نارجاف  نوچ  درک و  رارف  ناگدرب  نوچمه  درک و  ار  گرزب  دارفا  راک  دـش ، هچ  ار  وا  دـندومرف  ترـضح  هک 
اههچب نانز و  تشک و  ار  اهنآ  نادرم  دیگنج و  اهنآ  اب  ع )  ) یلع دندش ، دـترم  ع )  ) یلع نامز  رد  دـشار  نب  ثیرح  باحـصا  هک  دوب  رارق 

ار قوف  مالک  ع )  ) یلع تفر . هیواعم  دزن  لوپ  نتخادرپن  هناهب  هب  نآ  زا  سپ  درک و  دازآ  دـیرخ و  ار  اـهنآ  ةریبه  نب  ۀلقـصم  درک . ریـسا  ار 
. دندومرف وا  هرابرد 

ص 243. يربط ج 6 ، خیرات  (- 2)
ص:145  ، مرقم لتقم  همجرت 

تیاده تمارک و 

ایآ دز : دایرف  سپ  « 1 . » دوب اهنآ  نایم  رد  یمیمت  هزوح  نب  هللا  دبع  هک  یلاح  رد  دـندرک  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  نایرکـشل 
نیـسح يا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تسا ، نیـسح  نیا  دـنتفگ : مالّـسلا  هیلع  ماـما  باحـصا  هبترم  نیموـس  رد  تسامـش ؟ ناـیم  رد  نیـسح 

؟ یتسه یک  وت  موریم ، میرک  روفغ و  دنوادخ  يوسب  نم  ییوگیم  غورد  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  شتآ ، هب  ار  وت  مهدیم  تراشب 
درک و بضغ  هزوح  نبا  زادنیب . شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  دومرف : درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  متسه ، هزوح  نبا  نم  تفگ :

دـش عـطق  نار  زا  وا  ياـپ  درک و  نـالوج  بسا  دوـب ، هدـنام  باـکر  رد  وا  ياـپ  درک و  طوقـس  بسا  زا  سپ  داد ، تـکرح  ار  دوـخ  بـسا 
، تخادنا قدنخ  شتآ  رد  ار  وا  ماجنارس  و  « 2  » دیشکیم كاخ  گنس و  يور  ار  وا  بسا  دوب . هدنام  باکر  رد  شرگید  ياپ  هکیلاحرد 
دندرک و دنلب  ار  دوخ  يادص  سپـس  دندرک . دمح  ار  ادـخ  دـنداتفا و  هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیـسر . تکاله  هب  تخوس و  شتآ  رد 

ثعـشا نب  دـمحم  یتسه . کیدزن  اونـش و  وت  رادرب ، نایم  زا  ار  ام  رب  ناراکمتـس  میتسه ، وا  هّیرذ  ربمایپ و  تیب  لـها  اـم  ایادـخ  دـندومرف :
: تفگ

نم نایم  هک  دیوگیم  ثعشا  نب  دمحم  ایادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  وت و  نایم  يدنواشیوخ  هچ 
. هدب ناشن  ار  ّتلذ  وا  هب  زورما  ایادخ  تسین . يدنواشیوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  و 

ماگنه نیا  رد  دمآ ، نییاپ  بسا  زا  تجاح  ياضق  يارب  دش و  ادج  رکـشل  زا  ثعـشا  نب  دمحم  درک . باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  سپ 
«4  » ایند زا  دوب  فوشکم  وا  تروع  هک  یلاح  رد  هدولآ و  تروص  هب  سپ  « 3  » درک اهر  سابل  رد  هدولآ  ار  وا  دز و  ار  وا  هایس  برقع  کی 

. تفر
رس متساوخیم  مدوب و  رکشل  شیپاشیپ  رد  نم  دیوگیم : یمرضح  لئاو  نب  قورسم 

______________________________

یمزراوخ ج 1، نیـسحلا  لتقم  رد  تسا و  هدوب  ةزیوج  ای  ةریوج  نبا  وا  مان  هک  تسا  هدمآ  ص 193  یمثیه ج 9 ، دئاوزلا  عمجم  رد  (- 1)
ار وا  درک و  مر  وا  بسا  دوب و  ةزیوج  یبا  نبا  هک  هدـمآ  نیظعاولا ص 159  ۀضور  رد  دوب و  ةزیوج  نب  کلام  وا  مان  هک  هدـمآ  ص 248 

. تخادنا قدنخ  شتآ  رد 
ص 27. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 2)

. تسا هدرک  ءافتکا  ع )  ) ماما اعد  هب  یلاما  رد  قودص  ص 249 ؛ یمزراوخ ج 1 ، نیسحلا  لتقم  (- 3)
يروباشین ص 159. لاتف  نیظعاولا  ۀضور  (- 4)

ص:146  ، مرقم لتقم  همجرت 
دنوادـخ دزن  تیب  لها  نیا  هک  متـسناد  مدرک  هدـهاشم  ار  ةزوح  نبا  ناـیرج  هک  یماـگنه  مربب ، داـیز  نبا  دزن  مروآ و  تسد  هب  ار  نیـسح 

: متفگ مدش و  ادج  مدرم  زا  سپ  دنراد ، تلزنم  تمرح و 
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«1 . » تسا شتآ  نآ ، ماجنارس  هک  دیگنج  مهاوخن 

نیق نب  ریهز  هبطخ 

: دومرف داتسیا و  رکشل  يولج  رد  دوب  حالس  قرغ  بسا و  رب  راوس  هک  یلاح  رد  نیق  نب  ریهز 
میتسه ینید  ردارب  نالا  ات  ام  تسا و  تحیـصن  ناملـسم  ردارب  رب  ناملـسم  کی  قح  مناسرتیم . دنوادخ  باذع  زا  ار  امـش  هفوک ! لها  يا 

ادج رگیدکی  زا  دوشیم و  هتشادرب  تمصع  تفرگ  رارق  مکح  ریشمش  هک  یماگنه  تسا . هدرکن  مکح  ریـشمش  امـش  ام و  نایم  هک  مادام 
هب ار  امـش  ام  مینکیم . هچ  ام  دنیبب  ات  تسا  هدرک  التبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  شربمایپ  نادنزرف  هب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  میوشیم .
امش ياپ  تسد و  روک ، ار  امش  نامشچ  دیاهدیدن ، يزیچ  يدب  زج  دایز  نب  هللا  دیبع  دیزی و  زا  امـش  مینکیم . توعد  ربمایپ  نادناخ  يرای 
نب یناه  يدع و  نب  رجح  لیبق  زا  امـش  ءاّرق  ناگرزب و  دننکیم ، زیوآ  قلح  اهلخن  يور  ار  امـش  دننکیم و  هلثم  ار  امـش  ياهندب  عطق و  ار 

هب ار  وت  هارمه  هکنآ  ات  میوریمن  ام  دـنتفگ : دـندرک و  انث  ار  دایز  نب  هللا  دـیبع  دـنداد و  شحف  وا  هب  تیعمج  دـنناسریم . لتق  هب  ار  ةورع 
يراـی ار  وا  رگا  تسا . يراـی  هب  رتراوازـس  همطاـف  دـنزرف  ادـخ  ناگدـنب  دومرف : ریهز  میربب . داـیز  نب  هللا  دـیبع  دزن  ار  وا  اـی  میناـسرب  لـتق 

هیلع نیـسح  لتق  هب  امـش  هک  تسیفاک  نیمه  مدوخ  ناج  هب  مسق  دینک . اهر  ار  دیزی  مه  وا و  مه  دـیزادرپب . وا  اب  گنج  هب  ادابم  دـینکیمن 
. دیوشن هدولآ  مالّسلا 

وت هب  نم  دومرف : ریهز  يدرک . هتـسخ  ار  اـم  تمـالک  يداـیز  اـب  دـنک ، تکاـس  ار  وت  دـنوادخ  هک  وش  تکاـس  تفگ : دز و  ریت  ار  وا  رمش 
زور رد  ّتلذ  هب  ار  وت  داب  تراشب  یـشاب  دـلب  ار  هیآ  ود  دـنوادخ  باتک  زا  مرادـن  ناـمگ  هک  یتسه  ییاـپراهچ  وت  اـنامه  مدرکن ، باـطخ 

ارم دومرف : ریهز  دناسریم . لتق  هب  ار  وت  هارمه  وت و  نالا  نیمه  دنوادخ  تفگ : رمش  كاندرد . باذع  تمایق و 
______________________________

ص 27. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 1)
ص:147  ، مرقم لتقم  همجرت 

يادـص اب  درک و  رکـشل  هب  ور  هاگنآ  امـش . اب  هارمه  یگنادواج  زا  تسا  رتبوبحم  وا  باکر  رد  گرم  مسق  ادـخ  هب  یناسرتیم ؟ گرم  زا 
هب دسریمن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تعافش  مسق  ادخ  هب  دنهدن ، بیرف  ار  امش  وا  لاثما  رس و  کبس  نیا  ادخ ! ناگدنب  دز : دایرف  دنلب 

. دنناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  ناروای  نایماح و  دنزیرب و  ار  وا  نادنزرف  نوخ  هک  یموق 
تحیـصن ار  دوخ  موق  نوعرف  لآ  نمؤم  رگا  مدوخ  ناج  هب  مسق  درگرب ، دـیوگیم : هللا  دـبع  ابا  اـنامه  دز : داـیرف  ریهز  باحـصا  زا  يدرم 

«1 . » درادن ياهدیاف  تحیصن ، یلو  يدرک ، نینچ  زین  وت  درک  غالبا  ار  توعد  درک و 

ریرب هباطخ 

يریپ ریرب  دنداد . هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگب و  نخس  نایرکـشل  اب  هک  تساوخ  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  « 2  » ریضخ نب  ریرب 
ریرب دندوب . لئاق  یّصاخ  تلزنم  تفارش و  وا  يارب  نیینادمه  دوب و  هفوک  عماج  دجسم  رد  ءاّرق  ناگرزب  زا  نآرق و  يراق  راگزیهرپ ، دباع ،

: دز دایرف  تفر و  نانآ  دزن 
بآ نیا  دشاب ، نازورف  غارچ  ادخ و  يوسب  هدننک  توعد  ریذـن و  ریـشب و  هک  داتـسرف  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـنوادخ  مدرم ، يا 

يازج اـیآ  تسا ، هدـش  عنم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  یلو  دنروانـش ، نآ  رد  اهگـس  هایـس و  ناـکوخ  هک  تسا  تارف 
هچنانچ دشاب  هنـشت  دیاب  نیـسح  مسق  ادخ  هب  تسا  سب  یتفگ ، نخـس  دایز  ریرب  يا  دـنتفگ : « 3 « ؟ تسا نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
نارتخد ترتع و  نادنزرف و  نانیا  تسامش . شود  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تلاسر  نایرکشل ! يا  دومرف : ریرب  دندوب . هنشت  ناینیشیپ 
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: دنتفگ دینک ؟ هچ  نانآ  اب  دیهاوخیم  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مرح  و 
. مینک دایز  نب  هّللا  دیبع  ریما  میلست  ار  نانآ  میهاوخیم 

يا امش  رب  ياو  دندمآ . اجنآ  زا  هک  یناکم  نامه  هب  دندرگزاب  هک  دیریذپیمن  ایآ  دومرف :
______________________________

ص 243. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
. تسا حیحص  ءای  نوکس  ءار و  حتف  ءاب و  ّمض  اب  ریرب  هک  هتفگ  ص 37  لماک ج 4 ، رد  ریثا  نبا  (- 2)

رکـشل اب  هک  تساوخ  هزاجا  ریرب  تفای  ینوزف  شباحـصا  و  ع )  ) نیـسح شطع  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  قودـص ص 96  یلاما  رد  (- 3)
. دنداد نذا  وا  هب  ع )  ) ماما دیوگب و  نخس 

ص:148  ، مرقم لتقم  همجرت 
؟ دیتفرگ دهاش  ار  ادخ  دیتسب و  هک  ار  يدهع  ار و  ناتیاههمان  دیدرک  شومارف  ایآ  هفوک ! لها 

بآ زا  دینکیم و  دایز  نبا  میلست  ار  اهنآ  ندمآ  زا  سپ  اما  دینکیم ، یفرعم  اهنآ  یئادف  ار  دوخ  دینکیم و  توعد  ار  ربمایپ  تیب  لها  ایآ 
رد ار  امـش  دنوادخ  تسا ، هدش  هچ  ار  امـش  دینکیم ! دروخرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هّیرذ  اب  عون  دـب  هچ  دـیزاسیم ؟ مورحم  تارف 

تریصب هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح  دومرف : ریرب  یئوگیم ؟ هچ  وت  مینادیمن  ام  دنزیم : دایرف  یـصخش  دنکن . باریـس  تمایق  زور 
نیگمـشخ اهنآ  رب  وت  دـننک و  تاقالم  ار  وت  هک  یتقو  ات  زادـنیب  ینمـشد  اهنآ  ناـیم  ایادـخ  مرازیب  موق  نیا  رادرک  زا  نم  ایادـخ  دوزفا . ارم 

«1 . » تشگزاب ریرب  دندرک و  يزادناریت  هب  عورش  نایرکشل  سپ  یشاب 

مالّسلا هیلع  نیسح  مود  هبطخ 

: دومرف داتسیا و  رکشل  يولج  تشاذگ و  رس  رب  ینآرق  دش ، بسا  رب  راوس  مالّسلا  هیلع  نیسح  نآ  زا  دعب 
دندرک لاؤس  نارضاح  زا  سپ  « 2 . » دنکیم مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّدج  تنس  ادخ و  باتک  امش  نم و  نایم  نایرکشل ! يا 

؟ تسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  همامع  ریشمش و  همامع ، ریشمش و  نیا  ایآ  هک 
. دایز نب  هّللا  دیبع  ریما  زا  تعاطا  يارب  دنتفگ : دنتسه . وا  لتق  هب  مّمـصم  ارچ  هک  دندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندرک . قیدصت  ناگمه 

تـسود تقو  نآ  میدماین ؟ امـش  دزن  ام  دـیدرک  یهاوخ  داد  ام  هب  نانآ  تسد  زا  هک  ینامز  ایآ  امـش ، رب  ياو  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
رد دیدرک  اهر  ارم  امـش ، رب  ياو  دنـشاب . هدیناسر  ناتیاهوزرآ  هب  ار  امـش  ای  دنـشاب  هدینارتسگ  یتلادع  هکنیا  نودـب  دـیدش  دوخ  نانمـشد 

دهع سپـس  دـیدرک ، توعد  دـیداد و  ناشن  قایتشا  نامـسآ  ناگدـنرپ  دـننام  تسا . هتـشگنرب  زونه  نم  يأر  ّنئمطم و  نم  بلق  هک  یلاح 
ياههیاپ نآرق و  ناگدـننک  فیرحت  باتک و  ناگدنزادنارـستشپ  ماوقا و  ياـههّرذ  و  زینک ! ناگدـنب  يا  دیـشاب  راوخ  دیتسکـش . ار  دوخ 

زا گنرین  بیرف و  مسق  ادخ  هب  راوخ ؟ ار  ام  دینکیم و  کمک  ار  نانیا  ایآ  امش  رب  ياو  ّتنس ! ناگدننک  شوماخ  ناطیش و  مومـس  هانگ و 
نایم رد  هک  هدوب  امش  نایم  رد  میدق 

______________________________

. بلاط یبأ  نب  دمحم  زا  راحبلا ج 10  (- 1)
صاوخلا ص 143. ةرکذت  (- 2)

ص:149  ، مرقم لتقم  همجرت 
دنزرف هداز  انز  هک  دیـشاب  هاگآ  دیتسه . هدافتـسا  لباق  نیبصاغ  يارب  هویم و  نیرتدـب  امـش  نونکا  و  هدز ، گرب  خاش و  هدـیناود  هشیر  امش 

كاپ و ياهنماد  نینمؤم و  لوسر و  ادـخ و  تسا  رود  ام  زا  ّتلذ  هک  یلاح  رد  تسا  هتخاس  ّریخم  ّتلذ  ندـش و  هتـشک  ناـیم  ارم  هدازاـنز 
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، ددع یمک  مغریلع  نم  هک  دیشاب  هاگآ  میهد . حیجرت  تمارک  اب  ندش  هتشک  رب  ار  تسپ  دارفا  زا  تعاطا  ام  هک  دنراد  ابا  عیفر  ياهسفن 
هاگآ دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  « 1 . » دـندرک تئارق  ار  يدارم  کیـسم  نب  ةورف  راعـشا  نآ  زا  سپ  دـیگنج . مهاوخ  روای  ندوبن  و 

ار امـش  ایـسآ ، گنـس  لثم  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ  درک ، دـیهاوخن  فّقوت  بسا  رب  ندـش  راوس  هزادـنا  هب  نم  نتـشک  زا  سپ  دیـشاب 
عمج ار  دوخ  ءاکرـش  ناروای و  همه  . » تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  هک  تسا  يرارق  نیا  دـننادرگیم .
چیه تسامـش ، نم و  راگدرورپ  هک  مدرک  لکوت  ادخ  رب  نم  دـینکن . لّمأت  دـینک و  مکح  سپ  دـشابن ، مغ  ّمه و  بجوم  امـش  راک  دـینک ،
دوخ ياهتسد  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ  « 2 «. » میقتسم طارص  یلع  ّیبر  ّنا  تسا ، دنوادخ  تردق  هضبق  رد  هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج 

يدرف تسرفب و  نانآ  رب  فسوی  ياهلاس  لثم  ییاهلاس  نک و  سبح  نانآ  زا  ار  نامـسآ  ياههرطق  ایادخ  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار 
لّکوت وت  رب  یتسه ، ام  راگدرورپ  وت  دندرک ، راوخ  دندرک و  بیذکت  ار  ام  نانیا  دناشونب . اهنآ  هب  ار  هّصغ  ياهماج  هک  نک  ّطلسم  نانآ  رب 

«4 «. » تفرگ دنهاوخ  ارم  ماقتنا  هکنیا  زج  دننکیمن  اهر  ار  نانآ  زا  يدحا  مسق  ادخ  هب  « 3 . » تسوت يوس  هب  ام  تشگزاب  میدرک و 
______________________________

ص 205. رجح ج 3 ، نبا  زا  ۀباصالا  ص 6 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رکاسع ص 333 و  نبا  زا  ماش  خیرات  فوهل ص 54 و  (- 1)
فوهل ص 54. ص 7 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 334 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  (- 2)

ص 7. یمزراوخ ج 3 ، لتقم  ادیص و  پاچ  فوهل ص 56  (- 3)
ملاوعلا ص 84. لتقم  (- 4)

ص:150  ، مرقم لتقم  همجرت 

دعس نبا  یهارمگ 

مالّـسلا هیلع  ماـما  دـمآ . هرخـألاب  تشاد  هارکا  تساوـخیمن و  هک  یلاـح  رد  دعـس  نبا  تساوـخ ، ار  دعـس  نـب  رمع  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح 
یهاوخن یئاراوگ  مسق  ادـخ  هب  دـهدیم ، وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تیالو  وا  یناسریم و  لتق  هب  ارم  ینکیم  لایخ  اـیآ  رمع ! يا  دـندومرف :

رب وت  رـس  هک  منیبیم  ترخآ  رد  هن  يوشیم و  نامداش  ایند  رد  هن  نم  زا  دعب  نکب ، یهاوخیم  هچ  ره  هدش و  هتـشاذگ  تسا  يرارق  دید ،
«1 . » تفر دنادرگ و  ار  دوخ  يور  نیگمشخ  یتلاح  اب  دعس  نب  رمع  دننزیم . گنس  اب  ار  نآ  هفوک  ياههّچب  تسا و  هزین 

ّرح هبوت 

رمع یگنجیم ؟ درم  نیا  اب  ایآ  تفگ : تفر و  دعس  نب  رمع  دزن  دینش  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هثاغتـسا  مالک  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هک  یماگنه 
ییاهتلصخ ایآ  تفگ : ّرح  دشاب . هدوب  اهتسد  ندش  عطق  اهرـس و  نداتفا  نآ ، ّدح  نیرتمک  هک  یگنج  مسق  ادخ  هب  يرآ  تفگ : دعـس  نب 

. دراد ابا  وت  ریما  یلو  مدرکیم ، لوبق  نم  دوب  نم  اب  راک  رگا  تفگ : دعس  نب  رمع  دوبن ؟ حیحص  تفگ  هک 
: تفگ ياهداد ؟ بآ  ار  تبسا  زورما  ایآ  تفگ : وا  هب  ّرح  دوب . سیق  نب  ةّرق  وا  رانک  هک  یلاح  رد  داتـسیا  رکـشل  رانک  دش و  ادج  وا  زا  ّرح 
ّرح دـش . ادـج  وا  زا  سپ  دوش ، ادـج  دـهاوخیم  دراد و  تهارک  وا  یهارمه  زا  هک  دـیمهف  ةّرق  یهدـب ؟ بآ  یهاوخیم  اـیآ  تفگ : ریخ ،

کـش رد  رجاهم  تفرگ . ار  وا  ياهزرل  دش و  تکاس  ّرح  ینک ؟ هلمح  یهاوخیم  ایآ  تفگ : سوا  نب  رجاهم  دمآ  نیـسح  يوس  هب  یکدنا 
: تفگ ّرح  يراد ؟ وت  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  متـشذگیمن ، وت  زا  تسیک  هفوک  درف  نیرتعاجـش  هک  دشیم  هتفگ  نم  هب  رگا  تفگ : داتفا و 

. موش هدنازوس  دنچ  ره  مهدیمن  حیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  مسق  ادخ  هب  منیبیم ، منهج  تشهب و  نایم  ار  مدوخ  نم 
ار دوخ  رپس  هنوراو و  ار  دوخ  هزین  هک  یلاح  رد  « 2  » دنار مالّسلا  هیلع  نیسح  يوسب  ار  دوخ  بسا  سپس 

______________________________

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 8. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 84 و  لتقم  ءارهزلا ص 110 ؛ مّلظت  (- 1)
ص 244. يربط ج 6 ، (- 2)

ص:151  ، مرقم لتقم  همجرت 
هدروآ دورف  فلع  بآیب و  ناکم  نیا  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  هدـنکفا  نییاـپ  لوسر  لآ  زا  تلاـجخ  رطاـخ  هب  ار  شرـس  دوب و  هدرک  نوگژاو 

نادنزرف وت و  ءایلوا  بولق  نم  هک  قیقحت  هب  ریذپب ، ارم  هبوت  سپ  متـشگزاب ، وت  يوس  هب  نم  ایادخ  : » درک دنلب  ار  دوخ  يادـص  هاگنآ  دوب !
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  « 1 « »؟ تسا هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  منکیم  هبوت  نم  هّللا  دبع  ابا  يا  مدنازرل ! ار  وت  ربمایپ 

فتاـه لوـق  اـجنیا  درک . نیقی  یمئاد  تمعن  يدـبا و  تاـیح  هب  درک و  رورـسم  ار  وا  مـالک  نیا  « 2 ، » دریذـپیم ار  وت  هبوت  دـنوادخ  يرآ 
: تفگ درک و  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ور  دش ، حضاو  شیارب 

تـشهب تراشب  ّرح و  رب  ياو  متفگ : تشهب ، هب  ار  وت  داب  تراشب  ّرح  يا  تفگیم : هک  مدینـش  یئادص  مدـش  جراخ  هفوک  زا  هک  یماگنه 
«3 . » دوریم ربمایپ  رتخد  رسپ  گنج  هب  هک  یلاح  رد 

«4 . » دوب ّرح  هارمه  مه  كرت  مالغ  کی  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا . ظوفحم  وت  شاداپ  يدیسر و  ریخ  هب  وت  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح 

هفوک لها  هب  ّرح  تحیصن 

رکشل دزن  داد ، هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دیوگب . نخس  نایرکـشل  اب  هک  تساوخ  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  یحایر  دیزی  نب  ّرح 
هرـصاحم ار  وا  فرط  ره  زا  نونکا  دیدرک و  توعد  ار  وا  دشاب  نایرگ  رادازع و  امـش  ردام  هفوک ! لها  يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و 

نوچمه دنشاب  نمیا  شتیب  لها  شدوخ و  هکنآ  ات  دورب  دنوادخ  ضیرع  ياهنیمزرس  هب  دیراذگیمن  دیاهدرک ،
______________________________

دروایب مالـسا  هک  یـسک  تفگ : دیلو  نب  دـلاخ  هب  دوب  نایحیـسم  زا  هک  هجرج »  » هک تسا  هدـمآ  ص 63  ریثـک ج 7 ، نبا  هیادـب  رد  (- 1)
دمآیم و یحو  دوب ، ام  دزن  وا  هک  یلاح  رد  میدرک  قیدـصت  ار  ربمایپ  ام  نوچ  تسام ، زا  لضفا  وا  شاداپ  تفگ : دـلاخ  تسیچ ؟ شماقم 

اجنیا تسا . لضفا  وا  مالسا  هدیدن  ار  بئاجع  نآ  هک  یلاح  رد  دروایب  مالسا  هقداص  ّتین  اب  یـسک  امـش  زا  رگا  اما  میدیدیم ، ار  تایآ  ام 
هک هدمآ  ص 42  يرذالب ج 1 ، زا  فارشألا  باسنأ  رد  نک . میلعت  نم  هب  ار  مالسا  هک  تفگ  دلاخ  هب  درک و  نوگژاو  ار  دوخ  رپس  هجرج 

. درکیم هنوراو  ار  دوخ  هزین  دشیم  هدنهانپ  یسک  هب  دیسرتیم و  تقو  ره  برع 
نیظعاولا ص 159. ۀضور  قودص ص 97 و  یلاما  فوهل ص 58 ، (- 2)

قودص ص 93. یلاما  (- 3)
ص 9. یمزراوخ ج 2 ، زا  نیسحلا  لتقم  امن ص 31 ؛ نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 4)

ص:152  ، مرقم لتقم  همجرت 
رد دـیاهدرک  عنم  تارف  بآ  زا  ار  شباحـصا  ار و  شاهّچب  نز و  ار و  وا  تسین . دوخ  ررـض  عـفن و  کـلام  هک  تسامـش  تسد  رد  يریـسا 

هدرک لاحیب  ار  اهنآ  یگنـشت  نونکا  دنروهطوغ ! نآ  رد  ناگـس  هایـس و  ناکوخ  دنـشونیم و  ار  نآ  سوجم  يراصن و  دوهی و  هک  یلاح 
يوس هب  یهورگ  سپ  دنکن . باریس  یگنشت  زور  رد  ار  امـش  ادخ  دیدرک ، دروخرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادنزرف  اب  دب  هچ  تسا ،

«1 . » داتسیا مالّسلا  هیلع  نیسح  يولج  هکنآ  ات  تشگزاب  وا  دنتخادنا و  ریت  وا 

لوا هلمح 

هک مدوب  یسک  نیتسخن  نم  هک  دیهد  تداهش  ریما  دزن  تفگ : تخادنا و  يریت  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  يوس  هب  دعـس  نب  رمع 
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تباصا يو  هب  اـهریت  نیا  زا  هکنیا  رگم  دوبن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  يدـحا  و  « 2  » دـنتخادنا ریت  مدرم  يو  زا  سپ  متخادـنا . ریت 
نآ زا  ياهراچ  چیه  هک  یگرم  يوس  هب  دـیزیخرب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  دومرف : شباحـصا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  « 3  » دشاب هدرک 

، دندیگنج یتّدـم  و  « 4  » دـندرک هلمح  مالّـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  دنتـسه  امـش  يوس  هب  موق  نیا  ناگداتـسرف  اهریت  نیا  هک  اـنامه  تسین .
«5 . » دندوب هداتفا  نیمز  يور  رب  رفن  هاجنپ  تسشن  ورف  اهرابغ  هک  یماگنه 

هیلع نیسح  دندش ، بلطواد  ریرب  بیبح و  دندیبلط ، زرابم  دندمآ و  نوریب  دوب  دایز  نب  هّللا  دیبع  مالغ  هک  ملاس  دوب و  دایز  مالغ  هک  راسی 
راهچ يوق ، تماق ، دنلب  یناسنا  دوب ، بهو » وبا   » شاهینک هک  تساخرب  میلع » ینب   » زا یبلک  ریمع  نب  هّللا  دبع  دادـن ، هزاجا  اهنآ  هب  مالّـسلا 

یک دـنتفگ : ود  نآ  دـشاب  یفاک  ود  ره  يارب  منک  نامگ  دومرف : داد و  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوب ، هبرجت  اب  عاجـش و  فیرـش ، هناش ،
هلمح راسی  هب  ریمع  نب  هللا  دبع  دنیآ . نوریب  ریرب  ای  بیبح  ای  ریهز  دـیاب  میـسانشیمن ، ار  وت  ام  دـنتفگ : اهنآ  تفگ ، ار  دوخ  بسن  یتسه ؟

: تفگ درک و 
______________________________

ص 27. ریثا ج 4 ، نبا  (- 1)
ص 287. ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  (- 2)

ملاوعلا ص 84. لتقم  (- 3)
فوهل ص 56. (- 4)

. بلاط یبا  نب  دّمحم  زا  راحبلا  (- 5)
ص:153  ، مرقم لتقم  همجرت 

سپ هّللا  دبع  دز ، ریشمش  اب  ياهبرض  درک و  هلمح  ملاس  هاگان  دندوب  هزرابم  لوغـشم  ود  نآ  هک  یلاح  رد  ینک ؟ هزرابم  نم  اب  یهاوخیمن 
هب تشادرب و  يدومع  بهو  ّما  يو  رسمه  تشگزاب . مالّسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ود ، ره  نتـشک  اب  درک و  هلمح  ملاس  هب  راسی  نتـشک  زا 
هّللا دـبع  نک ، گـنج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هّیرذ  زا  ناـکاپ  باـکر  رد  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : تفر و  رهوش  يوـس 

: دز داـیرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مریمب ، وت  اـب  هکنیا  رگم  منکیمن  اـهر  ار  وت  تفگیم : تفریذـپن و  وا  دـنادرگرب ، همیخ  هب  ار  وا  تساوـخ 
«1 . » تشگزاب وا  ماگنه  نیا  رد  تسین و  ندیگنج  نانز  رب  هک  درگزاب  همیخ  هب  دهد ، ریخ  شاداپ  امش  هب  دنوادخ 

راهچ ود و  هزرابم 

هیلع ماما  زا  يرفن  دنچ  تروصب  دارفا  دندرک ، هاگن  دوخ  ياههتشک  يدایز  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  ناگدنامیقاب  هک  یماگنه 
نب کلام  عیرس و  نب  ثراح  نب  فیـس  سپ  دنک . تیامح  ار  يرگید  مادک  ره  دننک و  عافد  وا  مرح  وا و  زا  هک  دنتفرگیم  هزاجا  مالّـسلا 

. دنتسیرگیم ود  ره  هک  یلاح  رد  دندمآ  ماما  دزن  دندوب  يردام  ردارب  يردپ و  يومع  رسپ  هک  عیرس  نب  دبع 
. دیشاب نیعلا  روح  دزن  رگید  هظحل  دنچ  ات  هک  مراودیما  نم  دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هک : دنکیم  لاؤس  هیرگ  ببس  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح 

دیتسه و هرصاحم  رد  هک  مینکیم  هیرگ  امش  رب  ام  مینکیمن ، هیرگ  دوخ  رب  ام  دهد ، رارق  امـش  یئادف  ار  ام  دنوادخ  دنهدیم : باوج  اهنآ 
«2 . » دندش هتشک  هکنآ  ات  دندرک  گنج  هب  عورش  ود  ره  تساوخ ، ریخ  شاداپ  اهنآ  يارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  میرادن . یعفن  امـش  يارب  ام 

. دندیسر تداهش  هب  هکنآ  ات  دندیگنج  مالّسلا  هیلع  ماما  شیپاشیپ  دندمآ و  نمحرلا  دبع  هللا و  دبع  يرافغ  هورع  نارسپ  نآ  زا  سپ 
نب عّمجم  یناملس و  ثراح  نب  رباج  دعس و  مانب  وا  مالغ  يوادیص و  دلاخ  نب  ورمع 

______________________________

ص 37. ریثا ج 4 ، نبا  ص 245 ؛ يربط ج 6 ، (- 1)
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ص 29. ریثا ج 4 ، نبا  (- 2)
ص:154  ، مرقم لتقم  همجرت 

هیلع مامإ  باحصأ  زا  دندرک و  هطاحا  ار  اهنآ  هفوک  نایرکشل  دندرک ، گنج  هب  عورـش  دندمآ و  نوریب  ماما  رکـشل  زا  « 1  » يدئاع هللا  دبع 
. دندومن عطقنم  مالّسلا 

هدش حورجم  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  داد  تاجن  ار  همه  دوخ  ریشمش  اب  سپ  داتسرف ، نانآ  کمک  هب  ار  ساّبع  شردارب  مالّسلا  هیلع  نیسح 
. دندوب

تداهـش هب  هکنآ  ات  دندش  رازراک  دراو  اهنآ  اب  دـندوب و  حورجم  اهنآ  هک  یلاح  رد  دوشیم  کیدزن  اهنآ  هب  ادّدـجم  نمـشد  هار  هنایم  رد 
«2 . » دندیسر

تیاده هثاغتسا و 

: دومرف تفرگ و  تسدب  ار  دوخ  نساحم  تسیرگن  ءادهش  ترثک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه 
دنداد رارق  ادخ  نیموس  ار  وا  هک  دش  دیدش  ینامز  نایحیـسم  رب  دنداد و  رارق  دنزرف  وا  يارب  هک  دش  دیدش  ینامز  دوهی  رب  دنوادخ  بضغ 
قافتا ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  رب  هک  دوشیم  دیدش  موق  نیا  رب  دندیتسرپ و  ار  هام  دیـشروخ و  هک  تفرگ  تّدش  ینامز  سوجم  رب  و 

هدش باضخ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  دـنوادخ  هکنآ  ات  مهدیمن  تبثم  خـساپ  اهنآ  هتـساوخ  هب  مسق  ادـخ  هب  دـناهدرک 
. مشاب

«3 « ؟ دیامن عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  ياهدننکعافد  ایآ  دنک ! يرای  ار  ام  هک  تسین  ياهدننک  يرای  ایآ  دز : دایرف  نآ  زا  سپ 
. دش رایسب  اهنآ  هلان  دنتسیرگ و  نانز  سپ 

ياهریشمش اب  دندینش ، ار  نانز  هیرگ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هثاغتسا  دندوب  دعـس  نبا  رکـشل  رد  هک  فوتحلا  وبا  شردارب  ثراح و  نب  دعس 
«4 . » دندش هتشک  هکنآ  ات  دندیگنج  دندرب و  هلمح  مالّسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  رب  دوخ 

______________________________

. دش دیهش  ع )  ) یلع نب  نیسح  اب  البرک  رد  کلام  نب  عّمجم  نب  هّللا  دبع  نب  عّمجم  هک  هدمآ  ۀباصإلا ج 94  رد  (- 1)
ص 255. يربط ج 6 ، (- 2)

فوهل ص 57. (- 3)
. یّطخ ۀیدرولا ، قئادحلا  (- 4)

ص:155  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1  » ۀنمیم تابث 

، دنداد ماجنا  نت  هب  نت  تروص  هب  ار  گنج  دـش ، راکـشآ  ندـش  مک  نیا  دـش و  مک  ناشدادـعت  مالّـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  هکنآ  زا  سپ 
اب دینادیم  ایآ  دز : دایرف  دوب  هفوک  رکشل  ناهدنامرف  زا  یکی  هک  جاجح  نب  ورمع  دندشیم ، هتشک  بیترت  نیا  هب  هفوک  رکشل  زا  يرایـسب 

هکنیا رگم  دوریمن  نانآ  يوس  هب  امش  زا  يدحا  هک  دیگنجیم  گرم  نابلطواد  تریصب و  لها  رهـش و  ناریلد  اب  دیگنجیم ؟ یناسک  هچ 
يأر ییوگیم  تسار  تفگ : دعـس  نب  رمع  دنـشاب . هدش  هتـشک  دیاب  دیدوب  هدز  ار  اهنآ  گنـس  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  وا 

بولغم امتح  دـنورب  ییاهنت  هب  رگا  دورن و  هزرابم  هب  يدـحا  دـنهد  روتـسد  هک  تسرفب  رکـشل  نایم  هب  ار  يدارفا  یتفگ . وت  هک  تسناـمه 
هزین باترپ  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  درک ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  تسار  تمـسق  رب  جاـجح  نب  ورمع  نآ  زا  سپ  « 2 . » دنوشیم
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ار ياهّدع  دندرک و  لابند  ار  اهنآ  ریت  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  رکـشل  دندرک  ینیـشنبقع  هب  عورـش  نایرکـشل  هک  یماگنه  دنتـشادزاب ، ار  اهنآ 
تّما زا  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یسک  اب  دیگنجب  دزیم : دایرف  جاّجح  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد  « 3 . » دنتخاس حورجم  ار  یعمج  كاله و 
جراـخ نید  زا  اـم  اـیآ  ینکیم ؟ قـیوشت  نم  هیلع  ار  مدرم  اـیآ  ورمع ، يا  وـت  رب  ياو  دز : داـیرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ! هتفرگ  هلـصاف 

؟ دیتسه نید  رب  امش  میاهدش و 
«4 « ؟ تسا یلوا  شتآ  هب  یسک  هچ  هک  دیمهف  میهاوخ  دوش  ادج  اهندب  زا  اهحور  هک  یماگنه 

ۀجسوع نب  ملسم 

نب ملـسم  تشاد ، رارق  ۀجـسوع  نب  ملـسم  اهنآ  نایم  رد  هک  دش  دربن  هب  لوغـشم  یهورگ  اب  درک و  هلمح  تارف  بناج  زا  جاّجح  نب  ورمع 
هک دوب  هتـسشنن  رابغ  زونه  تفرگ . ارف  ار  هنحـص  يدیدش  رابغ  دندش و  زیوالگ  يو  اب  یلجبلا  ةراکـشخ  نب  هّللا  دـبع  یبابـض و  هّللا  دـبع 

ناگمه
______________________________

بلق پچ و  تمسق  هرسیم  تسار  تمسق  نامه  هنمیم  دوب  رکشل  بلق  هرـسیم و  هنمیم ، تروص  هب  رکـشل  شیارآ  میدق  ياهگنج  رد  (- 1)
. مجرتم دوب / رکشل  زکرم  طسو و  تمسق  نامه 

ص 249. يربط ج 6 ، (- 2)
ص 27. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 3)

ص 182. ریثک ج 8 ، نبا  زا  ۀیادبلا  (- 4)
ص:156  ، مرقم لتقم  همجرت 

هکیلاحرد تفر  وا  يوسب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دشابیم  يو  رد  یقمر  زونه  هکیلاحرد  هداتفا  نیمز  رب  ۀجسوع  نب  ملـسم  دندرک  هدهاشم 
نم مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  ، » دنک تمحر  ار  وت  ادخ  ملسم ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  درکیم . یهارمه  ار  وا  رهاظم  نب  بیبح 

! تشهب هب  ار  وت  داب  تراشب  تسا ، تخس  نم  رب  وت  تداهـش  ملـسم  يا  تفگ : وا  هب  دش و  کیدزن  يو  هب  بیبح  الیدبت » اولّدب  ام  رظتنی و 
. دهد تراشب  ریخ  هب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : فیعض  ییادص  اب  ملسم 

هیلع نیسح  هب  هک  یلاح  رد  ملـسم  یـشاب  هدرک  یتیـصو  نم  هب  متـشاد  تسود  الا  متـسه و  وت  لابند  هب  مه  نم  هک  منادیم  تفگ : بیبح 
هک هبعک  يادـخ  هب  مسق  تفگ : بیبح  يورب . ایند  زا  وا  زا  دـعب  ادابم  هک  منکیم  شرافـس  درم  نیا  هب  ار  وت  دومرف : درکیم  هراشا  مالّـسلا 

: دزیم دایرف  وا  زینک  درک و  زاورپ  وا  حور  ماگنه  نیا  رد  تخاس . مهاوخ  لمع  ار  وت  شرافس 
ناتردام تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  یعبر  نب  ثبش  ار ، ملسم  میتشک  دندرک : دنلب  ار  دوخ  يادص  جاّجح  نبا  باحصا  هادّیـس ! او  هاملـسم ! او 

وا دوب ، هداد  رارق  ناناملسم  نایم  رد  دنلب  یهاگیاج  وا  يارب  دنوادخ  دینکیم ! يداش  امش  هدش و  هتشک  ملسم  دننام  يدرف  دنیـشنب ، ازع  هب 
«1 «. » دناسر لتق  هب  ار  نیکرشم  زا  رفن  شش  ناناملسم ، رکشل  ندیسر  زا  شیپ  هک  مدید  ناجیابرذآ  زور  رد  ار 

ةرسیم

قرفتم ار  اهنآ  ات  دندرک  هزرابم  ردـق  نآ  ماما  نایرکـشل  دـش  روهلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  پچ  تمـسق  هب  یتعامج  اب  هارمه  رمش 
تیبـث نب  یناـه  سپ  دـناسر ، تکـاله  هب  ار  هفوک  رکـشل  زا  هداـیپ  هدزاود  هراوـس و  هدزوـن  ریمع ، نب  هللا  دـبع  ناـیم  نیا  رد  هک  دـنتخاس 

هدرک ریسا  ار  وا  ماجنارس  « 2 . » دندرک عطق  ار  وا  ياپ  رکب  تسار و  تسد  یناه  دندش و  زیوالگ  وا  اب  یح  نب  رکب  یمرضح و 
______________________________
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هاپـس نیب  لاس  نآ  رد  داد  خر  لاس 23 ه  رد  هک  ددرگیم  قطانم  نآ  حـتف  هب  طوبرم  ناـجیابرذآ  زور  ص 249  يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
. دوش هعجارم  ج 4  ناجیابرذآ » رخافم   » هب تسا  هداد  خر  نالبس  دنهس و  یناتسهوک  قطانم  لیبدرا و  رد  ناماس  نآ  مدرم  مالسا و 

ص 217. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 2)
ص:157  ، مرقم لتقم  همجرت 

تشهب تفگ : درک و  كاپ  شاهرهچ  زا  نوخ  تسشن ، وا  رس  يالاب  تفاتش و  يو  يوس  هب  بهو  ّما  يو  رسمه  « 1 . » دندناسر تداهش  هب  و 
نآ رـس  تفگ : شمالغ  هب  رمـش  سپ  دـهد . رارق  وت  هارمه  زین  ارم  هک  مهاوخیم  درک  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادـخ  زا  داب ، وت  ياراوگ 

«2 . » دیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  زا  هک  دوب  ینز  نیلوا  نیا  دش و  دیهش  اجنامه  درک و  نینچ  مالغ  نزب  ار  نز 
دومع هاگنآ  درک . كاپ  ار  نوخ  تشادرب و  ار  دنزرف  رس  شردام  تخادنا ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  درک و  ادج  ار  هّللا  دبع  رـس  رمش 

وت زا  داهج  هک  درگرب  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : دنادرگزاب و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفر ، نمـشد  يوس  هب  تشادرب و  ار  همیخ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  نکن . عطق  ارم  دیما  ایادخ  دومرفیم : هک  یلاح  رد  تشگزاب  وا  تسا  هدش  هتشادرب 

«3 . » دنکیمن عطق  ارت  دیما  دنوادخ 
دـش دنلب  نانز  هلان  مشک . شتآ  هب  ار  اههمیخ  هک  دـیروایب  شتآ  دز : دایرف  داد و  رارق  فدـه  هزین  اب  ار  اهنآ  درک و  هلمح  اههمیخ  هب  رمش 

. دندشیم جراخ  همیخ  زا  هک  یلاح  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح 

. دنازوسب شتآ  هب  ار  وت  دنوادخ  یشکب ؟ شتآ  هب  ارم  هناخ  یهاوخیم  وت  ایآ  نشوجلا  يذ  دنزرف  يا 
. مرادن غارـس  وت  هاگیاج  زا  رتتشز  یهاگیاج  چـیه  راتفگ و  زا  رتدـب  يراتفگ  چـیه  یناسرتیم ؟ ار  نانز  ایآ  تفگ : وا  هب  یعبر  نب  ثبش 

«4 . » دنار بقع  ار  اهنآ  دش و  روهلمح  اهنآ  هب  رفن  هد  اب  هارمه  نیق  نب  ریهز  دیشک و  تلاجخ  رمش 
______________________________

. دش عطق  تسار  تسد  زا  دعب  پچ  تسد  هک  هدمآ  ص 13  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رد  تسا و  ریثا  نبا  زا  لقن  نیا  (- 1)
روبع ینز  رب  ادـخ  لوسر  اههوزغ  زا  یکی  رد  هک  هدـش  تیاکح  رمع  نبا  زا  ص 100  دمحا ج 2 ، دنسم  رد  ص 251 ؛ يربط ج 6 ، (- 2)

. دندرک یهن  ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  سپ  دوب ، هدش  هتشک  هک  دندرک 
ءارهزلا ص 113. مّلظت  (- 3)

ص 16. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 251 ؛ يربط ج 6 ، (- 4)
ص:158  ، مرقم لتقم  همجرت 

ةرزع دادمتسا 

زا دعس  نبا  درک . ورین  تساوخ  رد  داتسرف و  دعس  نب  رمع  دزن  يدصاق  درک  هدهاشم  ار  دوخ  باحصا  یتسس  سیق ، نب  ةرزع  هک  یماگنه 
دنناوتیم نارگید  هک  یلاح  رد  ینکیم . فیلکت  رهش  گرزب  هب  وت  هّللا ! ناحبس  تفگ : ثبـش  دورب . هک  درک  تساوخ  رد  یعبر  نب  ثبش 

مالّـسلا و هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  باکر  رد  لاس  جـنپ  ام  تفگیم : تشاد و  تهارک  لاتق  زا  یعبر  نب  ثبـش  دـنهد . ماـجنا  ار  راـک  نیا 
نیا مگنجب ؟ هّیمس  رسپ  هیواعم و  لآ  باکر  رد  تسا  نیمز  لها  نیرتهب  هک  شرسپ  اب  نونکا  میدیگنج ، نایفس  یبا  لآ  ربارب  رد  شدنزرف 
رمع « 1 . » دنکیمن تیاده  ار  اهنآ  دهدیمن و  ریخ  رهـش  نیا  لها  هب  دنوادخ  مسق  ادخ  هب  یهارمگ  نیا  زا  سپ  تسا  يراکـشآ  یهارمگ 

ات دش  رایسب  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  نایم  رد  تحارج  تفرگ  رد  یتخس  گنج  داتسرف و  زادناریت  دصناپ  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  دعس ، نب 
پچ و زا  هک  داتـسرف  ار  يدارفا  دعـس  نبا  دـنگنجب . تهج  کی  زا  دنتـسناوتن  و  « 2  » دـندش هدایپ  اهنآ  و  ریگنیمز ، اهنآ  نابـسا  هک  ییاج 
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دارفا زا  مادک  ره  دنتشگیم و  اههمیخ  يالبال  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هس و  دننک . هطاحا  ار  اهنآ  دننک و  هلمح  تسار 
. دندناسریم لتق  هب  دندیدیم  هک  ار  نمشد 

مالّسلا هیلع  نیسح  دندوب . هدز  تشحو  لافطا  دش و  دنلب  نانز  دایرف  و  تفرگ ، الاب  شتآ  دننزب ، شتآ  ار  اههمیخ  هک  داد  روتسد  دعس  نبا 
«3 «. » دندومرف هک  دش  هنوگنامه  دنرادن و  امش  هب  یهار  نآ  زا  سپ  هک  دننزب  شتآ  دیراذگب  : » دومرف

ءاشعّشلا وبا 

ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  طورـش  دعـس  نبا  هک  یماگنه  دوب و  دعـس  نبا  نایرکـشل  زا  تسا  داـیز  نب  دـیزی  ناـمه  هک  يدـنک  ءاشعـشلا  وبا 
ریت دـص  داتـسیا و  اهوناز  يور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يولج  اروشاـع  زور  دوب و  زادـناریت  وا  دـش ، هارمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  تفریذـپن 

مالّسلا هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  تخادنا 
______________________________

ص 251. يربط ج 6 ، (- 1)
ص 28. ریثا ج 4 ، نبا  يرولا ص 145 ؛ مالعا  (- 2)

ص 16. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 28 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  (- 3)
ص:159  ، مرقم لتقم  همجرت 

هک متـسناد  تفگ : تساخرب و  دش  مامت  اهریت  هک  یماگنه  هد . رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  ناسرب و  فده  هب  ار  وا  ياهریت  ایادخ  دومرفیم :
«2 . » دش دیهش  زین  دوخ  دناسر و  تکاله  هب  ار  رفن  هن  درک  هلمح  نآ  زا  سپ  « 1  » مدناسر لتق  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  جنپ 

رهظ ماگنه 

! داب امـش  يادـف  نم  ناج  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تسا  هدیـسر  نامـسآ  طسو  هب  هک  دـش  دیـشروخ  هّجوتم  « 3  » يدـئاص همامث  وبا 
ار ادـخ  مراد  تسود  موش و  هتـشک  رتدوز  نم  هکنیا  رگم  دـش  یهاوخن  هتـشک  مسق  ادـخ  هب  دـناهدش ، کـیدزن  امـش  هب  ناـنیا  هک  منیبیم 

زامن داـی  هب  ارم  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مشاـب . هدـناوخ  ار  زاـمن  نیا  هک  یلاـح  رد  منک  تاـقالم 
زاـمن اـت  دـننک  فـّقوتم  ار  گـنج  هک  دـیهاوخب  اـهنآ  زا  تسا ، تقو  لّوا  یلب  دـهد ، رارق  رکاذ  نارازگزاـمن  زا  ار  وـت  دـنوادخ  یتخادـنا ،

«4 . » تسین هتفریذپ  زامن  نیا  تفگ : ریمن  نب  نیصح  میناوخب .

رهاظم نب  بیبح 

درک و هلمح  وا  هب  نیـصح  غالا ؟ يا  تسا  هتفریذـپ  وت  زا  تسین و  هتفریذـپ  ربمایپ  لآ  زا  ینکیم  لایخ  تفگ : خـساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح 
دش گنج  لوغشم  بیبح  « 5 . » دنداد تاجن  دنتشادرب و  ار  وا  شباحصا  دز و  نیمز  رب  ار  وا  بسا  دز  ریـشمش  اب  ار  وا  بسا  تروص  بیبح 

ّنس نآ  اب  و 
______________________________

ص 255. يربط ج 6 ، (- 1)
. دناسر لتق  هب  ار  رفن  هدزون  هک  هدمآ  نیرادلا  ةریخذ  رد  قودص ص 17 و  یلاما  (- 2)

ع)  ) نیـسح اب  هک  دوب  بیرع  نب  ورمع  نب  داـیز  هماـمث  وبا  هک  هدـمآ  ص 97  لیلکالا ج 10 ، برعلا ص 373 ؛ باــسنا  ةرهمج  رد  (- 3)
. دوب يدئاص  هّللا  دبع  نب  ورمع  همامث  وبا  هک  هدمآ  هیحان  ترایز  ص 151 و  يربط ج 6 ، خیرات  رد  دش ، دیهش 
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نبا دوب . مه  زاـمن  تقو  بقارم  دوب و  گـنج  هب  لوغـشم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدـمآ  ص 247  ۀعیـشلا ج 1 ، لئاسو  رد  (- 4)
یلع تسین ؟ رتبجاو  زامن  زا  گنج  ایآ  تفگ : ساّبع  نبا  متسه ، دیـشروخ  بقارم  دومرف : ع )  ) یلع تسا ؟ یتلاح  هچ  نیا  تفگ : ساّبع 

. میگنجیم زامن  يارب  ام  دندومرف : (ع )
ص 17. یمزراوخ ج 2 ، نیسحلا  لتقم  (- 5)

ص:160  ، مرقم لتقم  همجرت 
، درک باترپ  ياهزین  وا  هب  زین  میمت  ینب  دارفا  زا  یکی  درک و  هلمح  وا  هب  میرـص  نب  لیدـب  دـناسر . تکاله  هب  ار  رفن  ود  تصـش و  لاـس  و 

ادج ار  وا  رس  میمت  ینب  زا  درف  نامه  داتفا و  نیمز  رب  تروص  هب  وا  دز  وا  رس  هب  ریشمش  اب  نیصح  دزیخرب ، تساوخ  داتفا و  نیمز  رب  بیبح 
. تسا دنوادخ  اب  نم ، باحصا  نم و  باسح  دومرف : دمآ و  نارگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  وا  تداهش  درک 

«1 . » دندومرفیم نوعجار » هیلإ  انإ  هّلل و  ّانإ   » رایسب نآ  زا  سپ 

یحایر ّرح 

یکی رب  راک  هک  یماگنه  دوب ، يرگید  نابیتشپ  مادـک  ره  هک  دـندش  جراخ  نیق  نب  ریهز  یهارمه  هب  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  بیبح ، زا  سپ 
. دادیم تاجن  ار  وا  يرگید  دشیم  تخس 

: تفگ نایفس  نب  دیزی  هب  نیصح  تشاد . نایرج  نوخ  دوب و  هدش  عطق  شیاهشوگ  ّرح  بسا  هک  یلاح  رد  « 2  » دندیگنج هنوگ  نیا  یتدم 
لتق هب  ار  وا  ّرح  هک  تشذگن  يزیچ  درک و  هزرابم  تساوخرد  دمآ و  ولج  يرآ ، تفگ : دـیزی  یتشاد ، ار  شلتق  يوزرآ  هک  تسا  ّرح  نیا 

. دناسر
دنچ لهچ و  دش ، دربن  لوغشم  ریشمش  اب  و  « 3  » دش هدایپ  يریش  نوچمه  ّرح  داتفا  نیمز  رب  بسا  دز و  ریت  اب  ار  ّرح  بسا  حرـشم  نب  بویا 

ار ءادهش  هیقب  هک  دندرب  ياهمیخ  يولج  ار  وا  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  داتفا . نیمز  رب  تخـس  گنج  کی  رد  و  « 4  » دناسر لتق  هب  ار  رفن 
هک یلاـح  رد  تفر  ّرح  يوـس  هب  نآ  زا  سپ  « 5  » ناربمایپ لآ  ناربمایپ و  ياههتشک  لثم  ياهتـشک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دندروآیم 

: دومرف درک و  كاپ  شتروص  زا  نوخ  دوب ، هدنام  یقاب  يو  رد  یقمر  زونه 
. یتسه دازآ  ترخآ  ایند و  رد  دیمان و  نینچنیا  ار  وت  تردام  هک  هنوگنامه  یتسه  دازآ  وت 

______________________________

درک عطق  ار  بیبح  رس  یمیمت  نآ  هک  هدمآ  ص 19  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رد  ص 251 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  ص 29 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  (- 1)
، دید ار  وا  بیبح  رـسپ  دش  هفوک  لخاد  هک  یماگنه  درک و  نازیوآ  شبـسا  ندرگ  رب  ار  رـس  درک و  نینچ  میرـص  نب  لیدـب  هدـش  هتفگ  و 

. تفرگ ار  رس  دناسر و  لتق  هب  ار  وا  درک و  هلمح 
ص 183. هیادبلا ج 8 ، ص 252 ؛ يربط ج 6 ، (- 2)

.250 ص 248 - يربط ج 6 ، (- 3)
ص 217. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 4)

ص 30. ریثا ج 4 ، نبا  ص 256 و  يربط ج 6 ، خیرات  ص 135 ؛ ج 13 ، ص 117 ؛ راحبلا ج 10 ، ءارهزلا ص 118 ؛ مّلظت  (- 5)
ص:161  ، مرقم لتقم  همجرت 

وا يارب  « 2 ، » دناهدوب مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  هدش  هتفگ  و  « 1  » هدوب نیسح  نب  یلع  تسا  هدش  هتفگ  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  زا  يدرف 
يادف ار  دوخ  هک  دوب  ياهدازآ  وکین  هچ  دوب و  روبـص  اههزین  ندـمآ  دورف  ماگنه  هک  حایر  ینب  ّرح  تسا  ياهدازآ  وکین  هچ  دـناوخ : هیثرم 

. داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  حبص  ماگنه  درک و  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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زامن

دیعس نیق و  نب  ریهز  هک  دندناوخ  فوخ  زامن  باحصا  هیقب  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  هتفگ  داتـسیا . زامن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
یماگنه « 4 . » دندناوخ يدارف  ار  زامن  هراشا  اب  هک  هدش  هتفگ  و  « 3  » دنداتسیا مالّسلا  هیلع  ماما  يولج  باحصا  فصن  اب  یفنح  هّللا  دبع  نب 

يدرک و تنعل  ار  دومث  داـع و  هک  هنوگناـمه  نک  تنعل  ار  موق  نیا  ایادـخ  تفگیم : داـتفا و  نیمز  رب  دـش  حورجم  یتخـس  هب  دیعـس  هک 
. دوب وت  باوث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هّیرذ  يرای  زا  نم  دصق  انامه  نک  غالبا  وا  هب  ارم  ياهتحارج  درد  ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  مالس 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مدرک ؟ افو  مدهع  هب  ایآ  لوسر ! دنزرف  يا  تفگ : درک و  ور  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هاگنآ 
دوجو وا  ندب  رد  ریت  هدزیس  هزین ، ياج  ریشمش و  هبرض  زا  ریغ  دندید  دنتفر و  وا  يوس  هب  هاگنآ  « 5 ، » یتسه نم  يولج  تشهب  رد  وت  يرآ 

نآ ياهرهن  هدشزاب ، شیاهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  نامیرک  يا  دومرف : شباحصا  هب  دش  غراف  زامن  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوچ  « 6 . » دراد
. تسا هدیسر  نآ  ياههویم  هتسویپ و  مه  هب 

زا دنتسه ، امش  ندمآ  رظتنم  هک  دنتسه  هّللا  لیبس  یف  ءادهش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیا 
______________________________

ص 11. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 85 ؛ لتقم  (- 1)
قودص ص 97. یلاما  نیظعاولا ص 160 ؛ ۀضور  (- 2)

دراو مّرحم  مّود  نوچ  دوب ، هتسکش  ع )  ) نیـسح زامن  نم  رظن  هب  دیوگ  فلؤم  ص 17  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 88 ؛ لتقم  (- 3)
نیا دنرادن  یهاگآ  نادنچ  هک  یناسک  اذل  دنک و  تماقا  دـصق  تسناوتیمن  سپ  دـسریم ، تداهـش  هب  مهد  هک  تسنادیم  دـش و  البرک 

. دناهتشادنپ فوخ  زامن  ار  هتسکش  زامن 
ملاوعلا ص 88. لتقم  (- 4)

نیرادلا ص 178. ةریخذ  (- 5)
فوهل ص 62. (- 6)

ص:162  ، مرقم لتقم  همجرت 
ادخ هب  امـش ، نوخ  رپس  ام  نوخ  امـش و  ناج  يادف  ام  ناج  دنتفگ : ناگمه  دینک . عافد  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  لوسر  ادخ و  نید 

«1 . » دنزیم ام  ضبن  هک  یلاح  رد  دسریمن  امش  مرح  هب  امش و  هب  يدب  مسق 

دنطلغیم كاخ  هب  اهبسا 

«2 . » دـندرک ناراب  ریت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  اهنآ  داتـسرف و  ولج  نازادـناریت  زا  یتعامج  اـب  ار  دیعـس  نب  ورمع  دعـس ، نب  رمع 
اب دندیطلغ  كاخ  هب  اهبسا  مدید  هک  یماگنه  دیوگیم : هک  یقرشم  هّللا  دبع  نب  كاحض  رگم  دنامن  یقاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  ياهراوس 

: تفگیم درکیم و  عادو  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  درکیم  نتفر  نوریب  هدارا  سک  ره  و  « 3  » تفرگ رد  دیدش  گنج  مدمآ ، ولج  دوخ  بسا 
ار نآرق  هیآ  هاـگنآ  میتـسه . وـت  لاـبند  هب  زین  اـم  مالّـسلا ، کـیلع  دادیم : خـساپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هّللا ! لوـسر  نب  اـی  کـیلع  مالّـسلا 

«4 «. » اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : » دندناوخیم

يدئاص همامث  وبا 

اهنآ نایم  دوب و  ومع  رـسپ  دعـس  نب  رمع  اب  هک  اجنآ  زا  دـیدرگ  حورجم  هکنآ  اـت  دـش  گـنج  لوغـشم  دـمآ و  نوریب  يدـئاص  هماـمث  وبا 
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. دناسریم تداهش  هب  ار  وا  تفر و  وا  يوس  هب  دعس  نب  رمع  دوب  ینمشد 

براضم نبا  ریهز و 

هب هک  دیگنجیم  ردق  نآ  دمآ و  نوریب  دوب  ریهز  يومع  رسپ  هک  یلجب  براضم  نب  ناملس 
______________________________

ةداهشلا ص 175. رارسا  (- 1)
امن ص 34. نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 2)

ص 255. يربط ج 6 ، (- 3)
ص 25. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 85 ؛ لتقم  (- 4)

ص:163  ، مرقم لتقم  همجرت 
هزاجا يارب  دوب و  هدراذـگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  نیق  نب  ریهز  وا  زا  دـعب  دیـسر  تداـهش 

: تفگ نتفرگ 
منکیم تاقالم  ار  ربمایپ  تّدج  زورماماهدش  تیاده  هک  یلاح  رد  موریم 

وت لابند  هب  زین  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ار  دیهـش  هللا  دـسا  تسا و  لاب  ود  بحاـص  هکيدرمناوج  ار و  یـضترم  یلع  ار و  نسح  و 
نب رجاهم  یبعص و  هّللا  دبع  نب  ریثک  و  دناسر ، تکاله  هب  ار  رفن  تسیب  دص و  دش و  راز  راک  لوغـشم  ریهز  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  اهنآ 

. دنناسر تداهش  هب  ار  وا  دنوشیم و  روهلمح  وا  هب  سوا 
هنوگنآ دنک  تنعل  ار  وت  نیلتاق  دنادرگن و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وت  دنوادخ  ریهز  يا  دومرفیم : دمآ و  وا  رس  يالاب  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

«1 . » دندمآ رد  نومیم  كوخ و  لکش  هب  هک  ار  یناسک  درک  تنعل  هک 

هظرق نب  ورمع 

یناـشیپ هنیـس و  اـب  ار  اـهریت  دـنکیم ، تظفاـحم  نمـشد  زا  ار  وا  اـت  داتـسیایم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يولج  « 2  » يراـصنا هظرق  نـب  ورمع 
يا دـیوگیم : دوشیم و  هّللا  دـبع  یبا  هّجوتم  دـش  رایـسب  وا  رد  تحارج  هک  یماگنه  دـسرب . ماما  هب  يریت  ات  دادیمن  هزاـجا  تفرگیم و 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  نیسح  مدرک ؟ افو  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف 
«3 . » دوشیم دیهـش  هاگنآ  متـسه ، وت  لابند  هب  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  یتسه ، نم  يولج  تشهب  رد  وت  يرآ 

دوب دعس  نبا  هارمه  هک  هظرق  نب  یلع  شردارب 
______________________________

ص 20. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 253 ؛ يربط ج 6 ، (- 1)
مانب یکی  تشاد . رـسپ  ود  مه  هظرق  هک  هظرق  ةانم و  تشاد  دـنزرف  ود  دـیز  نب  ورمع  هک  هدـمآ  برعلا ص 345  باـسنا  ةرهمج  رد  (- 2)

. دوب دعس  نبا  اب  يرگید  دش و  دیهش  ع )  ) نیسح اب  هک  ورمع 
ملاوعلا ص 88. لتقم  (- 3)

ص:164  ، مرقم لتقم  همجرت 
. یتشک ار  وا  ات  يداد  بیرف  ار  مردارب  باّذک ! يا  نیسح ! يا  دنزیم : دایرف 

: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  ماما 
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هلمح مناسرن ، لتق  هب  ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادـخ  تفگ : هظرق  نب  یلع  هارمگ . ار  وت  درک و  تیادـه  ار  وا  دـنوادخ  مدادـن ، بیرف  ار  وا  نم 
دنربیم ار  وا  شنارای  دتفایم  نیمز  رب  هک  دنزیم  وا  هب  ياهزین  دوشیم و  عنام  لاله  نب  عفان  دنزب ، هزین  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم 

«1 . » دباییم دوبهب  هکنآ  ات  دننکیم  هجلاعم  و 

یلمج عفان 

«2 . » تخادـنایم هفوک  رکـشل  يوسب  ار  اهنآ  دوب و  هتـشون  اهنآ  رب  ار  دوخ  مان  هک  دوب  هدرک  هدامآ  مومـسم  ییاهریت  یلمج  لاله  نب  عفان 
گنج هب  درک و  هنهرب  ار  دوـخ  ریـشمش  دـش  ماـمت  اـهریت  هـک  یماـگنه  دوـمن  حورجم  هـک  یناـسک  زا  ریغ  دـناسر  لـتق  هـب  ار  رفن  هدزاود 

وا شباحصا  اب  هارمه  رمش  « 3  » دندرک ریسا  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهوزاب  هکنآ  ات  دزیم  گنس  اب  درک و  هطاحا  ار  وا  نمـشد  تخادرپ ،
روظنم هک  دنادیم  تسا و  نم  اب  دنوادخ  دومرف : لاله  يدرک ؟ نینچ  تدوخ  اب  ارچ  تفگ : وا  هب  دعس  نب  رمع  دندروآ . دعـس  نبا  دزن  ار 

: دیامرفیم لاله  یتسه ؟ هنوگچ  ینیبیمن  ایآ  تفگ : درکیم  هاگن  هدش  يراج  ياهنوخ  هب  هک  يدرم  تسا ؟ هدوب  هچ  نم 
دیتسناوتیمن امش  متـشاد  ییوزاب  رگا  منکیمن و  تمالم  شالت  نیا  رب  ار  مدوخ  مدناسر ، لتق  هب  ار  امـش  زا  رفن  هدزاود  نیحورجم  زا  ریغ 

هک دوب  نیگنـس  تیارب  يدوب  ناملـسم  رگا  مسق  ادخ  هب  رمـش  يا  دیامرفیم : عفان  تخاس  هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  رمـش  ژ »  » دینک ریـسا  ارم 
ولج رمش  تخاس  هدروآرب  دوخ  قلخ  نیرتدب  هلیسوب  ار  ام  يوزرآ  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  دمح  ینک . تاقالم  ام  نوخ  اب  ار  دنوادخ 

«4 . » دز ار  وا  ندرگ  دمآ و 
______________________________

ص 27. ریثا ج 4 ، نبا  (- 1)
ص 184. هیادب ج 8 ، ص 29 و  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 252 ؛ يربط ج 6 ، (- 2)

ص 21. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 3)
ص 253. يربط ج 6 ، (ژ -)

ص 253. يربط ج 6 ، ص 84 ؛ ریثک ج 8 ، نبا  زا  هیادب  (- 4)
ص:165  ، مرقم لتقم  همجرت 

ملسأ حضاو و 

دزن مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  درک  هثاغتسا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  زا  داتفا  نیمز  هب  دوب  یجحذم  ثرح  كرت  نامالغ  زا  هک  حضاو  هک  یماگنه 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  یلاح  رد  تسا  نم  لثم  یـسک  هچ  دیوگیم : وا  داهن ، شتروص  رب  ار  دوخ  تروص  دمآ و  وا 

یلاح رد  تفر و  ملسا  مان  هب  دوخ  مالغ  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  « 1  » درک زاورپ  وا  حور  هاگنآ  تسا ، هتشاذگ  نم  تروص  رب  تروص 
«2 . » دوریم ایند  زا  راختفا  تلاح  اب  دنکیم و  مسبت  ملسأ  دراذگ ، شتروص  رب  تروص  تشاد  تایح  زا  یقمر  هک 

ریضخ نب  ریرب 

اب هدرک و  راتفر  ریخ  هب  نم  اب  دنوادخ  دیامرفیم : ریرب  ینیبیم ؟ هنوگچ  تدوخ  اب  ار  ادخ  راک  ریرب ! يا  دنزیم : دایرف  « 3  » لقعم نب  دیزی 
میتفریم و هدایپ  مه  اب  « 4 « » ناذول ینب   » رد هک  يزور  يراد  دایب  ایآ  يدوبن . وگغورد  نیا  زا  شیپ  یتفگ و  غورد  تفگ : دیزی  رـش . هب  وت 

وت هک  مهدیم  تداهـش  مه  نالا  يرآ  دومرف : ریرب  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تیادـه  ماما  دوب و  هارمگ  هیواعم  یتفگیم : وت 
ار وگغورد  دنوادخ  هک  دـننکیم  اعد  دـننکیم و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  ود  ره  دـنکیم و  توعد  هلهابم  هب  ار  وا  ریرب  یتسه . هارمگ 
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. دناسرب لتق  هب  دنک و  تنعل 
زا ایوگ  هک  دتفایم  نیمز  رب  نانچ  دفاکـشیم و  ینیب  ات  ار  همجمج  هک  دنزیم  وا  رـس  رب  ياهبرـض  ریرب  دنزادرپیم ، گنج  هب  نآ  زا  سپ 
اب دنکیم و  هلمح  وا  هب  ذقنم  نب  یضر  دروآ  نوریب  دیزی  رـس  زا  ار  دوخ  ریـشمش  دهاوخیم  ریرب  هک  یماگنه  تسا . هدرک  طوقـس  يدنلب 

کمک بلط  یضر  دنیشنیم . شاهنیس  رب  دنزیم و  نیمز  رب  ار  وا  ریرب  دوشیم  زیوالگ  ریرب 
______________________________

نیسح نامالغ  زا  كرت  مالغ  نیا  هک  هدمآ  ص 24 ؛ یمزراوخ ج 2 ، نیسحلا  لتقم  رد  نیعلا ص 85 ، راصبا  ملاوعلا ص 91 ؛ لتقم  (- 1)
. دوب نآرق  يراق  تسنادیم و  یبرع  هک  دوب  (ع )

نیرادلا ص 366. ةریخذ  (- 2)
. دوب هعیبر  نب  ریمع  ینب  زا  وا  هک  هدمآ  ص 247  يربط ج 6 ، خیرات  رد  (- 3)

. تسا هدوب  دیز  نب  ثرح  نب  دو  دبع  نب  ناذول  هدمآ : ذول »  » هدام سورعلا  جات  رد  (- 4)
ص:166  ، مرقم لتقم  همجرت 

: دنزیم دایرف  سنخا  یبا  نب  ریهز  نب  فیفع  دوشیم ، نتفر  هدامآ  ورمع  نب  رباج  نب  بعک  دنکیم ،
ریشمش اب  بعک  دتفایم  ریرب  دنزیم ، ریرب  رمک  هب  هزین  دنکیمن و  انتعا  بعک  تسا . نآرق  يراق  هفوک  عماج  دجسم  رد  هک  تسا  ریرب  نیا 

یماگنه منکیمن . شومارف  زگره  هک  یتشاذگ  نم  رب  یتّنم  دیوگیم : بعک  هب  دزیخیم و  رب  ذقنم  نب  یضر  دناسریم ، تداهـش  هب  ار  وا 
هب ار  نایراق  گرزب  يدرک و  کمک  همطاف  دـنزرف  هیلع  تفگ : درک و  باتع  وا  هب  شرـسمه  تشگزاـب  دوخ  هناـخ  هب  رباـج  نب  بعک  هک 

«1 . » تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  هملک  کی  دعب  هب  نیا  زا  يدرک و  یتشز  رایسب  راک  يدناسر ، لتق 

یمابش هلظنح 

دومث و داع و  حون و  موق  لثم  دیوش . راتفرگ  بازحا  زور  لثم  هب  هک  مسرتیم  امـش  رب  نم  موق  يا  دنزیم : دایرف  یمابـش  دعـس  نب  ۀلظنح 
رب هک  يزور  مسرتیم ، امـش  رب  تمایق  زور  زا  نم  دنک . ملظ  ناگدنب  رب  دهاوخیمن  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـندوب  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک 
وا يداه  سکچیه  دنک  هارمگ  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  تسین . دنوادخ  زا  امـش  هدنرادهگن  سکچیه  هک  یلاح  رد  تشذگ  دهاوخ  امش 

. دزاسیم راتفرگ  باذع  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  دیشکن  ار  نیسح  موق  يا  تسین .
: دومرف درک و  بلط  ریخ  شاداپ  وا  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

دسر هچ  ات  دندش  باذع  بجوتسم  دنتساخاپب  وت  نوخ  نتخیر  يارب  دندرک و  در  ار  توعد  هک  تقو  نامه  نانیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ 
: تفگ هلظنح  دناهدناسر  لتق  هب  ار  وت  حلاص  ناردارب  هک  نالا  هب 

گنج هب  درک و  مالـس  نیـسح  رب  داد ، هزاـجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مورب ؟ ترخآ  يوس  هب  مناوتیم  اـیآ  لوسر ، دـنزرف  يا  یتـفگ  تسار 
«2 . » دش دیهش  هکنآ  ات  تخادرپ 

______________________________

ص 248. يربط ج 6 ، (- 1)

ص 254. يربط ج 6 ، (- 2)
ص:167  ، مرقم لتقم  همجرت 

بیبش نب  سباع 
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لها لئاضف  رکذ  لحم  وا  هناخ  دوب  صـالخا  اـب  دارفا  زا  رکاـش و  ناتـسود  زا  یکی  هک  دوریم  « 1  » بذوش دزن  يرکاش  بیبش  نب  سباـع 
: دیوگیم بذوش  هب  سباع  دوب ، نایعیش  يارب  تیب 

: دیوگیم بذوش  ینک ؟ هچ  یهاوخیم 
ار وت  ات  ورب  هّللا  دبع  یبا  دزن  دیوگیم : دنکیم و  بلط  ریخ  شاداپ  وا  يارب  سباع  موش . دیهـش  وت  زا  شیپ  هکنآ  ات  مگنجیم  وت  اب  هارمه 

. میشاب شاداپ  رجا و  بلاط  ناوت  ّدح  ات  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما  دنیبب ،

بذوش

. دوشیم دیهش  هکنآ  ات  دنکیم  گنج  هب  عورش  دهدیم و  مالس  دوریم ، مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  بذوش 
ياهلیـسو هب  متـسناوتیم  رگا  درادن و  دوجو  نیمز  يور  رب  وت  زا  رتزیزع  نم  يارب  دیوگیم : دوریم و  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  دزن  سباع 

دزن هاگنآ  متـسه . تردـپ  وت و  تیادـه  رب  نم  هک  مهدیم  تداهـش  وت ، رب  مالـس  مدرکیم ، هنیآره  منک  عفد  وت  زا  ار  الب  مناج  زا  رتزیزع 
. دنتسنادیم ار  وا  تعاجش  نوچ  دننکیم ، رارف  ناگمه  تسه ؟ یسک  ایآ  دنزیم : دایرف  هنهرب  ریشمش  اب  دوریم و  رکشل 

هک دگنجیم  نانچ  دزادنایم و  ار  دوخهالک  وا  دنزادنایم ، گنس  وا  يوس  هب  یگمه  دینزب و  گنس  اب  ار  وا  دنزیم : دایرف  دعـس  نب  رمع 
وا رس  نتشادرب  يارب  ياهّدع  دسریم . تداهش  هب  هرخالاب  دوشیم و  هطاحا  فرط  ره  زا  نآ  زا  سپ  دناسریم . تکاله  هب  ار  رفن  تسیود 

«2 . » دنکیم قّرفتم  ار  اهنآ  مالک  نیا  اب  تسین و  رفن  کی  وا  لتاق  دیوگیم : دعس  نب  رمع  دننکیم ، عازن 
______________________________

. تسا هدیمان  بذوش  نامه  دیفم  داشرا  هدیمان و  ناذوش  ار  وا  يرولا ص 145  مالعا  رد  (- 1)
ص 254. يربط ج 6 ، (- 2)

ص:168  ، مرقم لتقم  همجرت 

نوج

وت نوج  يا  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  دهاوخیم ، هزاجا  دتسیایم و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  يولج  دوب  يرافغ  رذ  یبا  مالغ  هک  « 1  » نوج
یناسآ رد  نم  دیوگیم : دسوبیم و  ار  اهنآ  دتفایم و  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهاپ  رب  وا  يورب ، یناوتیم  نونکا  يدش ، هارمه  ام  اب  تیفاع  رد 

ّتنم نم  رب  تشهب  اب  تسا  هایـس  نم  گنر  تسپ و  نم  هداوناخ  تسا و  دـب  نم  يوب  منک ؟ اهر  ار  امـش  یتخـس  رد  مدوب ، امـش  راوخهزیر 
اب هایـس  نوخ  نیا  هکنآ  ات  موشیمن  ادـج  امـش  زا  مسق  ادـخ  هب  دوش ، دیفـس  نم  گنر  فیرـش و  نم  هداوناـخ  ّبیط ، نم  يوب  هک  راذـگب 

نیـسح دوشیم . دیهـش  دناسریم و  تکاله  هب  ار  رفن  جنپ  تسیب و  « 2 ، » دهدیم هزاجا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دوش ! طولخم  امـش  ياهنوخ 
شروشحم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  نادرگب و  بیط  ار  وا  يوب  دیفـس و  ار  شتروص  ایادخ  دیامرفیم : دوریم و  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع 

. هد رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  اب  ار  وا  نادرگ و 
«3 . » دوب رتوبشوخ  مه  کشم  زا  هک  درکیم  مامشتسا  ار  وا  بیط  يوب  تشذگیم  وا  رانک  زا  هکرعم  رد  سک  ره  دعب  هب  نآ  زا 

یلهاک سنا 

هک یلاـح  رد  دـمآ و  ولج  دوب ، هدـش  نینح  ردـب و  دـهاش  دوب و  ربماـیپ  یباحـص  گرزب و  يدرم  ریپ  هک  یلهاـک  هیبن  نب  ثراـح  نب  سنا 
: دندومرف دنتسیرگ و  دندید  تئیه  نیا  اب  ار  وا  نوچ  مالّسلا  هیلع  ماما  تساوخ . هزاجا  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  دوب  هتشاذگ  رـس  رب  ياهمامع 

«4 . » دش دیهش  دوخ  دناسر و  تکاله  هب  ار  رفن  هدجه  لاس  نس و  نآ  اب  دشاب  وت  رکاش  دنوادخ  خیش  يا 
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______________________________

یمزراوخ ج لتقم  هدیمان و  نیوج  ار  وا  ص 218  بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  هدیمان و  يوح »  » ار وا  ص 239  يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
. تسا هدیمان  نوج »  » ار وا  ص 237  ، 1

. موشن دراو  تشهب  هب  نم  هک  یهاوخیم  ایآ  تسا : هدمآ  نینچ  فوهل ص 61  رد  امن ص 33 ؛ نبا  نازحألا  ریثم  (- 2)
هحفص 88. ملاوعلا  لتقم  (- 3)

ادخ لوسر  ثیدح  ص 68  ۀـباصإلا ج 1 ، رد  تسا ، هدرک  رکذ  ار  وا  هزراـبم  نازحـألا  ریثم  رد  اـمن  نبا  نیرادـلا ص 208 ، هریخذ  (- 4)
یطویس ار  بلطم  نیا  دنک . يرای  ار  وا  دیاب  دشاب  دهاش  سک  ره  دوشیم ، هتشک  البرک  نیمزرـس  رد  مدنزرف  هدرک : تیاور  وا  زا  ار  (ص )

ص ۀباغلا ج 1 ، دسا  رد  يرزج  ص 125 و  صئاصخلا ج 2 ، رد 
ص:169  ، مرقم لتقم  همجرت 

ةدانج نب  ورمع 

هیلع ماما  دـیبلط ، هزاجا  دـیآیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  شردـپ  تداهـش  زا  سپ  دوب ، هلاسهدزای  يرـسپ  هک  يراصنا  ةداـنج  نب  ورمع 
هب مردام  دیوگیم : ورمع  دشاب . هتـشاد  تهارک  تردام  دیاش  هدش و  هتـشک  هلمح  نیلوا  رد  تردپ  دـنیامرفیم : دادیمن و  هزاجا  مالّـسلا 

هیلع نیـسح  يوس  هب  ار  شرـس  دوشیم و  دیهـش  زین  وا  هک  درذـگیمن  يزیچ  دـهدیم و  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، هدرک  رما  نم 
هب ار  وا  دوب  کیدزن  هک  دنزیم  هفوک  نایرکشل  زا  یکی  رب  ار  نآ  دنکیم و  كاپ  ار  نوخ  درادیم ، رب  ار  رس  شردام  دنزادنایم . مالّـسلا 

نیـسح دـنکیم . هلمح  دـناوخیم  يراعـشا  هک  یلاح  رد  درادیم و  رب  ار  همیخ  دومع  دـیآیم و  همیخ  هب  ورمع  ردام  « 1  » دناسر تکاله 
«2 . » دوب هدز  ار  رفن  ود  دومع  اب  هکنآ  زا  سپ  دنادرگیمزاب  همیخ  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع 

یفعج جاجح 

زورما دیوگیم : ددرگیمزاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  دوشیم ، باضخ  نوخ  هب  هکنآ  ات  دزادرپیم  گنج  هب  یفعج  قورـسم  نب  جاجح 
. منادیم یصو  ار  وا  نم  هک  تسا  یسک  وا  ار ، یلع  تردپ  سپس  منکیم ، تاقالم  ار  ربمایپ  تّدج 

«3 . » دش دیهش  هکنآ  ات  دیگنج  تشگزاب و  منکیم . تاقالم  ار  اهنآ  وت  لابندب  مه  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح 
______________________________

. دناهدرک رکذ  ص 287  لیدعتلا ج 1 ، حرجلا و  رد  يزار  متاح  وبا  123 ؛
باتک رد  دـیفم  خیـش  هچنانچ  تسین  دـیعب  نادـنچ  قوف  بلطم  ص 22  یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  ص 219 ؛ بوـشآ ج 3 ، رهـش  نبا  (- 1)

رد دناسریم و  لتق  هب  ار  وا  دـنزیم و  دوخ  فیرح  هب  ار  نآ  دـش  عطق  شیاپ  هک  یتقو  ۀـلبج  نب  میکح  هک  هدرک  لقن  ص 137  لمجلا » »
شابم نیگمغ  نم  ياپ  يا  دنکیم : باطخ  درم  نآ  نتـشک  زا  سپ  هک  هدمآ  ص 35  ریثأ ج 3 ، نبا  لماک  ص 180 و  يربط ج 5 ، خیرات 

. مراد تسد  زونه  هک 
هب هتشادرب و  ار  نآ  تباث  درک و  عطق  ار  سیق  نب  تباث  ياپ  ۀملیـسم  باحـصا  زا  يدرم  هک  هدرک  لقن  ص 140  لماکلا ج 2 ، رد  ریثا  نبا 

. دناسر لتق  هب  ار  وا  دز و  درم  نامه 
ص 22. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 198 ؛ راحبلا ج 10 ، (- 2)

. يرئاح لتقم  زا  ص 198  راحبلا ج 10 ، (- 3)
ص:170  ، مرقم لتقم  همجرت 
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راّوس

نبا دننکیم و  ریسا  ار  وا  دوشیم . حورجم  تدش  هب  و  « 1  » دنکیم یتخس  گنج  هللا  دبع  نب  رباج  نب  مهف  نادنزرف  زا  ریمح  یبا  نب  راّوس 
هیحان ترایز  رد  « 2 . » دوشیم دیهش  تاحارج  رثا  رد  هام  شش  زا  سپ  وا  دننکیم و  تعافش  وا  موق  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دهاوخیم  دعس 

. یعدنج هللا  دبع  نب  رمع  وا  هارمه  رب  مالس  یمهف و  ریمح  یبا  نب  راّوس  هدش ، ریسا  حورجم  رب  مالس  تسا ، هدمآ  هسدقم 

دیوس

زا سپ  تسا ، هدـش  هتـشک  هک  دـنکیم  نامگ  دـتفایم  نیمز  هب  تروص  اـب  تحارج  رثا  رد  عاـطملا  یبا  نب  ورمع  نب  دـیوس  هک  یماـگنه 
، دگنجیم درادیمرب و  هتشاد  دوخ  اب  هک  يدراک  دزیخیمرب و  دش ، هتـشک  نیـسح  دنیوگیم : هک  دونـشیم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهش 

. تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  باحصا  زا  دیهش  نیرخآ  نیا  هک  دنناسریم  تداهش  هب  ار  وا  دننکیم و  هطاحا  ار  وا  ناگمه 

: مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تداهش 

ربکا یلع 

تاقالم هب  دوجو  مامت  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دـندنام  یقاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیب  لها  طقف  دـندش و  دیهـش  باحـصا  یمامت  هک  یماگنه 
وا رمع  هک  دوـب  « 5  » ربـکا یلع  نسحلا  وبا  « 4  » دش مدـق  شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  « 3  » رگیدکی اب  عادو  هب  دـندرک  عورـش  دـنورب و  گرم 

ارچ دوب ، لاس  تفه  تسیب و 
______________________________

ص 103. ینادمه ج 10 ، زا  لیلکإلا  (- 1)
. تسا هدشن  هراشا  وا  تراسا  هب  هدش و  رکذ  بلطم  نیمه  مه  لیلکإلا  رد  یطخ »  » هیدرولا قئادحلا  (- 2)

ص 26. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 3)
هدوب ناشدـنزرف  رطاخ  هب  نسحلا  وبأ  هینک  دـیاش  دـندوب و  هدرک  جاودزا  دـلو  ما  اـب  ناـشیا  هک  میاهدرک  رکذ  ربکا » یلع   » هلاـسر رد  (- 4)

. دنکیم دیکأت  ار  نیمه  تارایزلا ص 239  لماک  رد  هدش  تیاور  ترایز  هچنانچ 
ار نآ  دایز  نبا  اب  وگتفگ  رد  مه  ع )  ) داجـس ماما  دـندوب و  ع )  ) داجـس ماـما  زا  رتگرزب  ناـشیا  هک  هدـش  رکذ  ربکا » یلع   » هلاـسر رد  (- 5)

. دننکیم ریرقت 
ص:171  ، مرقم لتقم  همجرت 

زا ياهصالخ  يو و  وکین  قـالخا  لـثملا  برـض  يوبن ، لاـمج  هنیآ  وا  « 1 ، » دوب هدـش  دـلوتم  يرجه  هس  یـس و  لاس  نابعـش  هدزای  رد  هک 
: دیوگیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرابرد  رعاش  دوب  غیلب  راتفگ 

هدیئازن ینز  ار  وت  زا  رتهب  وهدیدن  نم  مشچ  وت  زا  رتابیز 
: دیوگیم ربکا  یلع  هرابرد  رعاش  نیمه  یتساوخیم  هک  ياهدشهدیرفآ  نانچ  ایوگیتسه  بیع  زا  اربم  هک  یلاح  رد  يدش  هدیرفآ 

تسا و يوبن  تخرد  زا  هتـساخرب  ربکا  یلع  دـنور  هار  شفک  اب  ای  شفک  نودـب  هک  یناـسک  زاتسا  هدـیدن  ارت  دـننام  ییاـنیب  مشچ  چـیه 
رب لیئربج  طسوت  هدـش  لزان  هفیحـص  رد  ار  اهنآ  ءامـسا  دوب و  هدومن  ردـقم  ار  وا  تداهـش  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا  تسا ، هبیط  راثآ  ثراو 

. دوب تفالخ  ماقم  راوازس  هنیآره  دوب ، هدرک  رّرقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
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هاگهیکت اهنآ  ّتینما  یماح  اهنآ ، هاگهانپ  وا  نوچ  دـیآیم ، نیگنـس  مرح ، ناوناب  رب  وا  ییادـج  دریگیم  گـنج  هب  میمـصت  هک  یماـگنه 
فوسک لاح  رد  تّوبن  دیشروخ  تسا ، ندش  عطق  لاح  رد  تلاسر  گنهآ  هک  دندیدیم  دوب . مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  سپ  اهنآ ، ياهوزرآ 

محر ام  تبرغ  رب  دنتفگیم : دـندیبسچ و  وا  فارطا  هب  دـندرک و  هطاحا  ار  وا  سپ  تسا ، ندرک  چوک  ددـص  رد  يدّـمحم  قالخا  تسا و 
يارب نانمـشد  هک  تسا  یلاح  هچ  رد  يو  نامز  ماما  هک  دنیبیم  نوچ  دـنکیمن ، انتعا  ربکا  یلع  مینک . لمحت  ار  وت  قارف  میناوتیمن  نک ،
تهج نآ  زا  « 2  » دوشیم راوس  قحال »  » مانب مالّسلا  هیلع  نیـسح  هب  ّقلعتم  یبسا  رب  دریگیم و  نذا  ردپ  زا  دناهدرک  عامتجا  شنوخ  نتخیر 

نایفس وبا  رتخد  مه  هنومیم  دوب و  هنومیم  رتخد  یلیل  ربکا  ردام  هک 
______________________________

. يرفعجلا نسحلا  دبع  دمحم  دیس  زا  یطخ  ۀعیشلا  سینا  (- 1)
هک هدمآ  رد ص 183  دوب و  قحال »  » مان هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نابـسا  زا  یکی  هدـمآ  یطایمد ص 178  زا  لیخلا  لصف  باـتک  رد  (- 2)

. دوب راوس  نآ  رب  ّفط  زور  رد  ربکا  یلع  شدنزرف  هک  تشاد  قحال »  » مانب يرگید  بسا  مومحی و  مانب  یبسا  ع )  ) یلع نب  نیسح 
ص:172  ، مرقم لتقم  همجرت 

يدنواشیوخ نیا  میهاوخیم  ام  یتسه و  دنواشیوخ  دیزی »  » نینمؤملا ریما  اب  وت  یلع  يا  دـنزیم : دایرف  هفوک  رکـشل  زا  يدرم  اذـل  « 1  » دوب
. میهدیم ناما  وت  هب  یهاوخب  رگا  مینک ، تاعارم  ار 

ار دوخ  دـناوخ و  زجر  هاگنآ  « 2 ، » دوش تاعارم  هک  تسا  رتراوازـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  دـیامرفیم : ناشیا 
: دنکیم یفرعم 

میتسه ربمایپ  هب  یلوا  ام  هبعک  يادخ  هبمتسه  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نم 
تسناوتن مالّسلا  هیلع  نیـسح  « 4  » منکیم تیامح  مردـپ  زا  دوخ  ریـشمش  اب  «3  » دنک تموکح  ام  رب  دـناوتیمن  هدازانز  رـسپ  مسق  ادـخ  هب 

عطق ارم  محر  هچنانچ  دـنک  عطق  ار  وت  محر  دـنوادخ  هدـش ؟ هچ  ار  وت  دز : دایرف  دعـس  نب  رمع  يوس  هب  « 5  » دریگب ار  مشچ  کـشا  يولج 
حبذ ار  وت  باوختخر  رد  هک  دنک  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  و  يدرکن ، ظفح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ارم  يدـنواشیوخ  يدرک و 
یّلـص دّمحم  تربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  شاب  دهاش  وت  ایادـخ  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  نساحم  هاگنآ  « 6 ، » دنک
هاگن وا  هب  مینیبب  ار  تربمایپ  هک  میدشیم  قاتـشم  هاگره  « 7 ، » تفر موق  نیا  يوس  هب  راتفگ  قـالخا و  شنیرفآ و  ثیح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا 

زا نایلاو  زگره  هک  هدـب  رارق  هدـنکارپ  ياههار  رد  ار  اهنآ  امرفب ، لیلذ  قرفتم و  ار  اهنآ  ریگب ، اـهنآ  زا  ار  نیمز  تاـکرب  ایادـخ  میدرکیم 
نآرق هیآ  نآ  زا  سپ  دنتخادرپ . گنج  هب  ام  اب  دندرک و  يّدعت  ام  رب  سپس  دننک ، يرای  هک  دندرک  توعد  ار  ام  اهنآ  دنوشن ، یـضار  اهنآ 

دنوادخ دنرگید و  ضعب  زا  یضعب  هک  ياهّیرذ  دیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  : » دومرف توالت  ار 
ياونش
______________________________

ص 178. رجح ج 4 ، نبا  زا  ۀباصالا  (- 1)
شیرق ص 57. بسن  رصن و  یبا  زا  هلسلسلا  ّرس  (- 2)

نازحألا ص 35. ریثم  یسربط ص 145 ؛ زا  يرولا  مالعا  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
. دناهدرک تیاور  داشرإلا  رد  دیفم  خیش  ار  تایبا  یمامت  (- 4)

. دیفم خیش  داشرا  امن ص 35 و  نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 5)
ص 30. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 6)

. یمزراوخ لتقم  فوهل و  نازحألا و  ریثم  (- 7)
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ص:173  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 «. » تساناد

درکیمن و هلباقم  وا  اب  ياهدارا  تسس  چیه  تفریم ، ورف  رکشل  بلق  ات  درکیم و  هلمح  رکشل  پچ  تسار و  تمسق  رب  هتـسویپ  ربکا  یلع 
. دناسریم تکاله  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  دمآیمن  ولج  یعاجش  چیه 

«2  » دش روآدای  ار  یگنشت  یتخس  دنک و  تحارتسا  ات  تشگزاب  ردپ  دزن  دومن ، هبلغ  وا  رب  یگنـشت  دناسر و  لتق  هب  ار  هراوس  تسیب  دص و 
هنشت زگره  نآ  زا  دعب  هک  دناشونیم  یتبرش  وت  هب  ینکیم و  تاقالم  تّدج  اب  يدوز  هب  هاثوغ ! او  دومرف : تسیرگ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

«3 . » دهد رارق  شناهد  رد  هک  داد  يو  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دیکم و  ار  یلع  نابز  هاگنآ  دش ، یهاوخن 
رب ار  رابغ  درک  هلمح  رکـشل  يوس  هب  دوب ، رورـسم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تراشب  زا  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  نادـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع 

قرب رد  هک  تسا  هقعاص  ای  هدـش  رهاظ  نادـیم  رد  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـی  تسا  ربکا  یلع  اـیآ  هک  دـنمهفیمن  دـناشنیم ، ناـنآ  هرهچ 
«4 . » دنسریم رفن  تسیود  هب  هکنآ  ات  دنکیم  دایز  ار  هفوک  لها  ياههتشک  دوشیم  هدید  شریشمش 

رب ار  ریشمش  و  « 7  » دنزیم وا  تشپ  هب  ياهزین  « 6 ، » مناشنن شیازع  هب  ار  شردپ  رگا  نم  رب  برع  هانگ  دـیوگیم : « 5  » يدبع ذقنم  نب  ةّرم 
، ریـشمش اب  دـننکیم و  هرـصاحم  ار  وا  دربیم ، نمـشد  رکـشل  هب  ار  وا  دـنکیم و  مر  بسا  دوشیم ، هتفاکـش  هـالک  دروآیم ، دورف  وا  رس 

تسادخ لوسر  مّدج  نیا  « 9  » هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  نم  مالس  دنکیم : دنلب  ار  شیادص  « 8 . » دننکیم هعطقهعطق 
______________________________

ص 30. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 1)
ص 222؛ بوشآ ج 2 ، رهـش  نبا  بقانم  نیظعاولا ص 161 ، ۀضور  ملاوعلا ص 96 ، لتقم  جرفلا ص 47 ، یبا  زا  نییبلاطلا  لـتاقم  (- 2)

ص 30. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  فوهل ص 64 و  نازحألا ص 35 ، ریثم 
یماگنه دیزم  نب  دیزی  هک  هدـمآ  ص 51  یسابع ج 2 ، صیـصنتلا  دهاعم  رد  ملاوعلا ص 95  لتقم  ص 31 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 3)

. دز ار  وا  هزین  اب  هکنآ  ات  درک  لابند  ار  وا  تشاذگ و  ناهد  رد  ار  دوخ  رتشگنا  سپ  دش ، دیدش  وا  رب  یگنشت  دیسر  فیرط  نب  دیلو  هب  هک 
ص 31. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 4)

هب ملاوعلا  لتقم  رد  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، فوهل ، نازحألا ، ریثم  دیفم ، داشرا  لاوطلا ص 254 ؛ رابخا  ص 30 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 5)
. تسا هدمآ  ةرم  نب  ذقنم  مان 

ص 256. يربط ج 6 ، دیفم و  داشرا  (- 6)
ص 222. بوشآرهش ج 2 ، نبا  بقانم  (- 7)

ملاوعلا ص 95. لتقم  ص 31 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 8)
بئاصملا ص 321. ضایر  (- 9)

ص:174  ، مرقم لتقم  همجرت 
دراذگیم یلع  تروص  رب  تروص  دـیآیم ، وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  « 10 . » دراد وت  يارب  مه  هدـش  هریخذ  ماج  کـی  هک  دـیوگیم  و 

: دیامرفیم و  « 11»
اهنآ هک  تسا  تخس  تردپ  تّدج و  رب  « 12  » دنراد تئرج  لوسر  تمرح  کته  نمحر و  يادخ  رب  ردقچ  ایند ، رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب 

«13 . » دنسرن تدایرف  هب  ینک و  یسردایرف  دننکن و  تباجا  یناوخب و  ار 
: دـیامرفیم هیحان  ترایز  هراب  نیا  رد  دـماین ! دورف  نآ  زا  هرطق  کـی  دیـشاپ ، نامـسآ  هب  درک و  رپ  وا  رهاـط  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  سپس 

یسک يادف  مردام  ردپ و  دش ، هدرب  الاب  دنوادخ  بیبح  يوس  هب  هک  ینوخ  يادف  مردام  ردپ و  داب ! هانگ  نودب  هتشک  يادف  مردام  ردپ و  »
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زا ياهرطق  سپ  دیـشاپیم ، نامـسآ  هب  ار  نوخ  تخوسیم و  شبلق  تسیرگیم ، ردپ  هک  یلاح  رد  دوب  هدیـشک  زارد  ردـپ  يولج  هک  داب !
«14 «. » تفرگیمن مارآ  ردپ  ياهسفن  تشگیمنزاب و  نآ 

«15 . » دنروآ همیخ  هب  ار  یلع  هک  دنهدیم  روتسد  ناناوج  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
ریشمش هدناسر و  خرـس  تّزع  هاگیاج  هب  ار  وا  نوخ  دننکیم ، لمح  ار  وا  نارگید  هک  یلاح  رد  دننکیم  هاگن  وا  هب  یحو  هناخ  نانز  دازآ 

وا زا  درکیم  رک  ار  توکلم  شوگ  هک  ناوارف  نویـش  هلاـن و  ناـشیرپ و  يوم  نازوـس و  ییاههنیـس  اـب  هدرک ، هعطقهعطق  ار  وا  ندـب  هزین  و 
هلاـن هآ و  هک  یلاـح  رد  « 16  » تسادـخ لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  يربک  بنیز  مشاه ، ینب  يوناـب  ناـگمه  شیپاـشیپ  دـننکیم ، لابقتـسا 

نیدب دزادنایم و  مالّسلا  هیلع  یلع  يور  رب  ار  دوخ  دنکیم ،
______________________________

ص 31. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 95 ؛ لتقم  (- 10)
فوهل ص 64. (- 11)

ص 265. يربط ج 6 ، (- 12)
ملاوعلا ص 95. لتقم  (- 13)

رد دناهدرک و  میلعت  ار  نآ  یلامث  هزمح  ابا  هب  ع )  ) قداص ماما  تسا ، حیحص  دنـس  ثیح  زا  ترایز  نیا  تارایزلا ص 239 ؛ لماک  (- 14)
. دننک ظفح  ار  تیب  لها  باحصا و  نوخ  دناهدوب  مّمصم  ص )  ) ربمایپ هک  دش  دهاوخ  رکذ  تنس  لها  زا  یتایاور  مهدزای  بش  ثحبم 

ص 31. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، دیفم ، داشرإلا  (- 15)
دش هتشک  ربکا  یلع  هک  یماگنه  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح  زا  لقن  هب  ص 185  ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 16)

دمآ و ردارب ، دنزرف  يا  دزیم : دایرف  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  اههمیخ  زا  هک  مدید  ار  ینز 
ص:175  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » دریگیم رب  هب  ار  دوخ  مادهنا  لاح  رد  هناخ  نوتس  اههمیخ و  یماح  دوخ ، حور  شمارآ  هلیسو 

ملسم نب  هّللا  دبع 

زجر نیا  دیآیم و  نوریب  تسا  « 2  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  يربک  هیقر  شردام  هک  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  ربکا ، یلع  زا  دعب 
: دناوخیم ار 

هب ار  یهورگ  هلمح  هس  رد  ار . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نید  هار  هـب  ناگدشهتـشک  یماـمت  مـنکیم و  تاـقالم  ار  ملـسم  مردـپ  زورما 
دننزیم وا  یناشیپ  هب  ار  ریت  رگید  راـب  دـنکیم  عفد  ار  ریت  تسد  اـب  دـنزیم ، ریت  هب  ار  وا  « 4  » ینهج داقر  نب  دـیزی  « 3  » دناسریم تکاله 

: دیامرفیم و  « 5  » دوش عنام  ار  ریت  دناوتیمن 
وا بلق  رب  هزین  اب  يدرم  لاح  نیا  رد  دـندناسر ، لتق  هب  ار  ام  هک  هنوگنآ  ناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  دـندرک ، لیلذ  فیعـض و  ار  ام  نانیا  ایادـخ 

«6 . » دوشیم دیهش  دنزیم و 
«7 . » دوب هتفر  ایند  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنامیم  یقاب  ناکیپ  دروآیم ، نوریب  ار  ریت  دیآیم و  داقر  نب  دیزی 

______________________________

ربمایپ رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  دنتفگ : مدرک ، لاؤس  دنادرگرب ، همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ع )  ) نیـسح تخادنا ، یلع  يور  رب  ار  دوخ 
. تسا (ص )

، دـش جراخ  دزیم  دایرف  هک  یلاح  رد  همطاف  رتخد  بنیز  هدـمآ : ص 31  یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، خـیرات  رد  (- 1)
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زا یکی  هک  دوشیم  روصت  ایآ  دشاب  هنوگنیا  بنیز  هک  یماگنه  دـنادرگزاب و  همیخ  هب  ار  وا  ع )  ) نیـسح تخادـنا و  یلع  يور  رب  ار  دوخ 
؟ دشاب هدنام  یقاب  همیخ  رد  نانز 

. دشابیم زین  دمحم  یلع و  شرگید  ردارب  ود  ردام  ناشیا  دیوگیم : يریبز ص 45 ؛ بعصم  زا  شیرق  بسن  (- 2)
ص 220. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 3)

. دناهتسناد یبنج  ار  وا  ص 238  فارشألا ج 5 ، باسنأ  رد  (- 4)
جرفلا ص 27. یبا  زا : لتاقملا  (- 5)

رد درک و  تباـصا  وا  بلق  هب  یمود  هک  دز  ریت  ود  یئادـص  حـیبص  نب  ورمع  هک  هدـمآ  ص 256  يربط ج 6 ، خـیرات  رد  داـشرإلا و  (- 6)
. تسا هتسناد  داقر  نب  دیزی  ار  زادناریت  ص 239  فارشألا ج 5 ، باسنأ 

ص 179. يربط ج 6 ، خیرات  (- 7)
ص:176  ، مرقم لتقم  همجرت 

بلاط یبا  لآ  هلمح 

يا دز : داـیرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـندرک ، هلمح  هراـبکی  یگمه  بلاـط  یبا  لآ  دیـسر ، تداهـش  هب  ملـسم  نـب  هـّللا  دـبع  هـک  یماـگنه 
بنیز شرداـم  هک  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  نوع  « 1  » دید دیهاوخن  یتخـس  زورما  زا  دعب  مسق  ادخ  هب  دیـشاب ، روبـص  گرم  رب  ناگدازومع 
دمحم لیقع و  نب  رفعج  شردارب  و  « 2  » بلاط یبا  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  دبع  تسا و  ءاصوخ  شردام  هک  دّمحم  شردارب  مالّـسلا و  اهیلع 

«3 . » دنتشاد رارق  اهنآ  نایم  رد  لیقع  نب  ملسم  نب 
دنزرف رکب  وبأ  دوشیمن  دیهـش  یلو  دوشیم  عطق  شتـسار  تسد  درادیم و  رب  تحارج  هدجه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـنزرف  مود  نسح 

«6 . » دناسریم تداهش  هب  ار  وا  یعخن  ردب  نب  رحز  دیآیم و  نوریب  « 5  » تسا دمحم  شمان  هک  « 4  » مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
وا رـس  رب  یمیمت  دلاخ  نب  نامثع  دتفایم و  نیمز  رب  دوشیم ، حورجم  اپارـس  هک  دـگنجیم  ردـق  نآ  دـیآیم و  نوریب  لیقع  نب  هّللا  دـبع 

. دناسریم لتق  هب  ار  وا  دیآیم و 

شردارب مساق و 

مه ۀلمر  وا  هب  و  « 7  » تسا دلو  ما  شردام  ربکا و  هّللا  دبع  هک  نینمؤملا  ریما  نب  نسح  نب  رکب  وبا 
______________________________

فوهل ص 64. ص 78 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 256 ؛ ریرج ج 6 ، نبا  خیرات  (- 1)
هبیتق نبا  فراعم  رد  دوب و  لیقع  نب  نمحرلا  دبع  رـسمه  ع )  ) یلع رتخد  هجیدـخ  هک  تسا  هدـمآ  بیبح ص 57  نبا  زا  ربـحملا  رد  (- 2)

. دوب ود  نآ  دنزرف  دیعس  هک  هدمآ  ص 89 
ع)  ) نیسح اب  نمحّرلا  دبع  هّللا و  دبع  ياهمان  هب  لیقع  نب  ملـسم  دنزرف  ود  هک  هدمآ  ص 217  یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعأ  ریـس  رد  (- 3)

. دندش دیهش 
ص 98 یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  ص 119 و  يزوج ج 1 ، نبا  زا  ةوفـصلا  ةوفـص  مزح ص 118 و  نـبا  زا  برعلا  باـسنأ  ةرهمج  رد  (- 4)

. دیسر تداهش  هب  ع )  ) نیسح اب  هک  تسا  دوعسم  رتخد  یلیل  رکب  ابا  ردام  هک  هدمآ 
هدرک و رکذ  هّللا  دـبع  ار  وا  مان  ص 28  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رد  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نادـنزرف  ثحبم  رد  يرولا  مالعأ  داـشرإلا و  (- 5)
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. تسا هدومن  رکذ  رغصا  دّمحم  ار  وا  ص 179  ةوفصلا ج 1 ، ةوفص  رد 
هدـش رکذ  جرفلا  یبا  لتاقم  رد  هتـسناد و  یعخن  سیق  نب  رحز  ار  لتاق  یمزراوخ  لتقم  رد  ص 221 ، بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 6)

. تسین مولعم  لتاق  هک 
جرفلا ص 34. یبا  لتاقم  ص 269 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 7)

ص:177  ، مرقم لتقم  همجرت 
هب هکیلاحرد  دمآ  نوریب  « 3  » مساق شردارب  وا  زا  سپ  « 2 . » دسریم تداهش  هب  هک  دگنجیم  ردق  نآ  دیآیم و  نوریب  « 1 ، » دشیم هتفگ 

یلاح رد  دش  نایامن  وا  داد و  نذا  وا  هب  « 4  » تسیرگ دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  درک ، هاگن  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوب . هدیسرن  غولب  نس 
وا شفک  دنب  دنکیم و  تکرح  دوب . نیلعن  وا  ياپ  رب  راولش و  نهاریپ و  وا  سابل  ریشمش ، وا  تسد  رد  « 5 ، » دوب هام  هراپ  لثم  شاهرهچ  هک 
رد « 7  » دنک مکحم  ار  شفک  دنب  هک  دتـسیایم  دشاب ، هنهرب  اپ  نادیم  رد  هک  دراد  ابا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنزرف  « 6 ، » دوشیم هراپ 

ملـسم نب  دیمح  دوریم ، وا  يوس  هب  لیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  لاح  نیا  رد  دنکیمن . يرفن  رازه  دـنچ  ّتیعمج  هب  ییانتعا  چـیه  هک  یلاح 
، مریگیم تخـس  وا  رب  مسق  ادخ  هب  دـیوگیم  ورمع  تسین ؟ یفاک  وت  يارب  ینیبیم  هک  نانیا  ایآ  یهاوخیم ؟ هچ  رـسپ  نیا  زا  دـیوگیم :

دیآیم نیگمـشخ  ریـش  لثم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ومع ، يا  دـنزیم : دایرف  دـتفایم و  نیمز  رب  دـنزیم  وا  رـس  هب  ریـشمش  اـب  ددرگیمرب و 
وا تاجن  يارب  دعس  نبا  رکشل  دنزیم و  يدنلب  دایرف  دوشیم ، عطق  جنرآ  زا  دروآیم و  ولج  ار  شتـسد  ورمع  دنزیم ، ورمع  رب  ياهبرض 

. دسریم تکاله  هب  نابسا  مس  ریز  ورمع  دنوشیم و  روهلمح 
______________________________

دبع رکب و  وبأ  مساق و  ردام  ۀلیفن  هک  هدـمآ  صاوخلا ص 103  ةرکذت  رد  دوب . ۀلمر  مساق ، وا و  ردام  هک  هدمآ  ۀـیدرولا  قئادـح  رد  (- 1)
البرک رد  رکب  وبأ  مساق و  هک  هدش  رکذ  شیرق ص 50  بسن  رد  تسین ، هدش  هتخانـش  دلو  ّما  هک  هدش  رکذ  جرفلا  یبا  لتاقم  رد  دوب ، هّللا 

. تسا هدشن  رکذ  يزیچ  رگید  دندش و  دیهش 
هدمآ راصبألا ص 202  رون  شماه  یلع  نیبغاّرلا  فاعـسا  و  نسحلا ، یبا  بسن  رد  ّيدـجم  یـسربط ص 127 و  زا  يرولا  مالعأ  رد  (- 2)

. درک جاودزا  ع )  ) نیسح رتخد  هنیکس  اب  ربکا  هّللا  دبع  هک 
یحیحص صن  نیخروم  دندوب و  هدیسرن  جاودزا  نس  هب  ناشیا  هکنوچ  تسا ، حیحـصان  دوشیم  رکذ  مساق  یـسورع  باب  رد  هچنآ  (- 3)

. تسا هدش  هفاضا  ناشیا  باتک  رد  هک  تسا  لعج  هدمآ ، یحیرط  بختنملا  باتک  رد  هکنیا  دنرادن و  بلطم  نیا  رب 
نذا هک  دیـسوب  ار  ماما  ياپ  تسد و  مساق  ردق  نآ  دندادن و  نذا  ع )  ) ماما هک  هدرک  رکذ  یمزراوخ  ص 27 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 4)

. دراد تافانم  اروشاع  بش  رابخا  اب  تسین و  حیحص  ربخ  نیا  دنیامرفیم : فلؤم  تفرگ 
ص 27. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  يرولا ص 146 ؛ مالعأ  داشرإلا و  جرفلا ؛ یبا  لتاقم  ص 256 ؛ يربط ج 6 ، (- 5)

ص 27. یمزراوخ ج 2 ، جرفلا و  یبا  لتاقم  ص 256 و  يربط ج 6 ، (- 6)
: دیوگیم ص 144  رد ج 11 ، یناغأ  دیوگیم  فلؤم  نیعلا ص 37 ؛ راصبإ  نیرادلا ص 152 ؛ ةریخذ  (- 7)

وا يدش و  لوغـشم  نآ  هب  ارچ  دیوگیم  يدرم  دنک ، تسرد  دتـسیایم  دوشیم و  هراپ  شـشفک  دـنب  نادـیم  رد  هک  یتقو  ۀـیلع  نب  رفعج 
. متسه مارآ  ثداوح  رد  هک  دنیبب  نمشد  ات  منکیم  تسرد  ار  دوخ  لعن  دیوگیم :

ص:178  ، مرقم لتقم  همجرت 
نیسح درکیم . هتسب  زاب و  ار  دوخ  ياهاپ  وا  تسا و  هداتسیا  مساق  رس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  دنیـشنیم  ورف  رابغ  درگ و 
سپـس تسا . وت  ّدج  تمایق  زور  رد  اهنآ  نمـشد  هک  یلاح  رد  دنتـشک  ار  وت  هک  اهنآ  دنـشاب  رود  دنوادخ  تمحر  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

ادخ هب  دشاب ، هتشادن  يدوس  وت  يارب  دنک و  تباجا  ای  دنکن  تباجا  ار  وت  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  تخس  تیومع  رب  مسق  ادخ  هب  دومرف :
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وا ياهاپ  دوب و  مالّسلا  هیلع  ماما  هنیس  رب  وا  هنیس  هک  یلاح  رد  درک  لمح  ار  مساق  هاگنآ  دنتسه . مک  شناتسود  رایـسب و  وا  نانمـشد  مسق 
ار اهنآ  ایادخ  دومرف : درک و  نامسآ  هب  ار  دوخ  يور  « 1 . » داد رارق  تیب  لها  ءادهش  ریاس  ربکا و  یلع  رانک  ار  وا  دشیم ، هدیشک  نیمز  رب 

یتخـس زگره  زورما  زا  دعب  تیب ، لها  يا  ناگدازومع ، يا  دینک  ربص  زرماین ! ار  اهنآ  زگره  نکن و  راذگورف  يدـحا  زا  روآ و  باسح  هب 
«2 . » دید دیهاوخن 

مالّسلا هیلع  ساّبع  ناردارب 

یـشیپ ردام  نادنزرف  يا  دومرف : رفعج  نامثع و  هللا ، دبع  دوخ  ناردارب  هب  دومن  هدـهاشم  ار  ادهـش  ترثک  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  هک  یماگنه 
وت ات  ورب  ردارب  يا  دومرف : دوب و  رتگرزب  رفعج  نامثع و  زا  هک  دش  هّجوتم  هّللا  دبع  هب  هاگنآ  دیـشاب ، لوسر  ادخ و  هار  رد  حصان  ات  دیریگ 

. دندش دیهش  دندیگنج و  لضفلا  یبا  شیپاشیپ  ناگمه  سپ  « 3  » منک ربص  منیبب و  دیهش  ار 

مالّسلا هیلع  ساّبع  تداهش 

تّجح يرای  تناعا و  هک  دیدیم  دنک ، لّمحت  ار  ندنام  تسناوتن  مالّسلا  هیلع  ساّبع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  باحـصا و  تداهـش  زا  سپ 
. تساوخ هزاجا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  شردارب  زا  اذل  تسا  هدرک  رپ  لافطا  نویش  نانز و  هلان  ار  وا  ياهـشوگ  هدش و  نکمم  ریغ  تقو 
وا نتفر  وـلج  زا  دیـسرتیم و  وا  تبیه  زا  نمـشد  هک  ارچ  دوـب ، مالّـسلا  هیلع  ماـما  دزن  هریخذ  نیرتسیفن  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  هک  اـجنآ  زا 

تشحو
______________________________

. داشرإلا ص 186 و  ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 257 ؛ يربط ج 6 ، (- 1)
178 ص :  مالسلا .....  هیلع  سابع  تداهش  مرقم 178  لتقم  همجرت  ص 28 . یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 2)

.33 جرفلا ص 32 - یبا  لتاقم  (- 3)
ص:179  ، مرقم لتقم  همجرت 

دوبن وا  یئادج  هب  یضار  مالّسلا  هیلع  نیسح  اذل  دنتفاییم  نانیمطا  وا  دوجو  هب  دندیدیم  ار  وا  هتشارفا  رب  مچرپ  هاگره  مرح  لها  تشاد و 
«1 «. » یتسه نم  مچرپ  بحاص  وت  ردارب  يا  : » دومرف و 

هک دندرک  رما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  منک ، یهاوخنوخ  نانآ  زا  مهاوخیم  هدـش و  گنت  نیقفانم  نیا  زا  ماهنیـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ساّبع 
. دنک بآ  بلط  لافطا  يارب 

! دعس نب  رمع  يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دیـشخبن ، هدیاف  دناسرت ، دنوادخ  بضغ  زا  دومن و  هظعوم  ار  اهنآ  تفر  رکـشل  يوس  هب  ساّبع 
اهنآ دنتسه ، هنشت  وا  نادنزرف  هداوناخ و  دیتشک ، ار  وا  تیب  لها  باحصا و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  نیـسح  نیا 

موریم و دنه  ای  مور  هب  نم  دینک ، میاهر  دـیوگیم : بئاصم  نیا  همه  دوجو  اب  هدـنازوس و  ار  اهنآ  ياهبلق  یگنـشت  هک  دـینک  باریـس  ار 
دنزرف يا  دنزیم : دایرف  رمش  دننکیم . هیرگ  هب  عورش  یضعب  دنکیم و  رثا  نایرکشل  رد  وا  مالک  مراذگیم . امش  يارب  ار  قارع  زاجح و 

وا دیوش  لخاد  دیزی  تعیب  هب  هکنآ  ات  میدادیمن  امش  هب  ار  نآ  زا  ياهرطق  دوب  ام  تسد  ریز  دوب و  بآ  نیمز  حطس  یمامت  رگا  بارت ! یبا 
ار وا  تریغ  دنک و  لمحت  دناوتیمن  « 2  » دنلانیم شطع  زا  هک  دونـشیم  ار  لافطا  هلان  دهدیم ، ار  ربخ  نیا  ددرگیمزاب و  ردارب  يوس  هب 

. دروآیم تکرح  هب 
هدز تشحو  ار  وا  اهنآ  ترثک  دننزیم ، ریت  اب  دننکیم و  هرـصاحم  ار  وا  رفن  رازه  راهچ  درادیمرب ، یکـشم  دوشیم و  راوس  ار  دوخ  بسا 
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بلاط یبأ  نب  ّیلع  ای  ساّبع  ایآ  هک  دنمهفیمن  نایرکشل  هتفرگ ، دوخ  رس  يور  ار  مچرپ  هک  یلاح  رد  دفاکـشیم  ار  ناگمه  دزاسیمن و 
. دوشیم دراو  تارف  هب  ترثک  هب  انتعا  نودب  شمارآ  اب  وا  درادـن و  هلباقم  ناوت  سکچـیه  تسا  هدـش  رهاظ  نادـیم  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع 

«3 : » دیامرفیم دزیریم و  ار  بآ  دروآیم و  دایب  ار  لافطا  نیسح و  شطع  دشونب  ات  درادیم  رب  بآ  زا  یفک  هک  یماگنه 
یشاب  هدنز  وا  زا  سپ  هک  ادابم  وشاب  راوخ  نیسح  زا  سپ  سفن  يا 

______________________________

ملاوعلا ص 94. لتقم  ص 251 و  راحبلا ج 10 ، (- 1)
ءارهزلا ص 118. مّلظت  (- 2)

ءارهزلا ص 119. مّلظت  ملاوعلا ص 95 و  لتقم  ص 201 ؛ راونألا ج 10 ، راحب  یحیرط ص 311 ؛ زا  بختنملا  (- 3)
ص:180  ، مرقم لتقم  همجرت 

هک دناسریم  لتق  هب  ردـق  نآ  وا  دـندنبیم و  وا  رب  ار  هار  ددرگیم ، اههمیخ  هّجوتم  دوشیم و  راوس  بسا  رب  دـنکیم  رپ  بآ  زا  ار  کشم 
رپس نم  سفن  موش . ناهنپ  اهکاخ  ریز  رد  هکنآ  « 1  » ات دنزب  هحیص  گرم  هک  یماگنه  گرم  زا  مسرتیمن  دیامرفیم : دنکیم و  زاب  ار  هار 

. مرادن ّرش  زا  یسرت  رشحم  زور  رد  متفای و  ناونع  اّقس  هب  هک  متسه  ساّبع  نم  داب  یفطصم  كاپ  دنزرف 
ار تسد  دنزیم و  وا  تسار  تسد  رب  ياهبرـض  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  کمک  اب  دنکیم و  نیمک  لخن  کی  تشپ  ینهج  داّقر  نب  دـیز 

ادّدجم لیفط  نب  میکح  تسا ، مالّسلا  هیلع  نیسح  لافطا  هب  بآ  ندناسر  وا  تّمه  دنکیمن و  ءانتعا  تسار  تسد  ندیرب  هب  دنکیم . عطق 
کـشم هب  يریت  دیآیم . وا  يوس  هب  ناراب  لثم  ریت  دننکیم و  هلمح  ناگمه  « 2  » دنکیم عطق  ار  پچ  تسد  دـنکیم و  نیمک  لخن  تشپ 

دایرف دـتفایم و  نیمز  رب  دـنزیم . ناشیا  رـس  رب  دومع  يدرم  و  « 3  » دـنکیم تباصا  هنیـس  هب  يرگید  ریت  دزیریم  بآ  دـنکیم و  تباصا 
هنوگچ مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  متـسنادیم  شاک  يا  « 4  » دیآیم وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هّللا . دبع  ابا  يا  داب  وت  رب  نم  مالـس  دـنزیم :

!؟ دناشک شبوبحم  ردارب  هاگلتق  يوس  هب  ار  وا  يردارب  هبذج  ای  دوب  ندش  ادج  لاح  رد  میظع  تبیصم  نیا  رثا  رد  هک  یتایح  اب  ایآ  دمآ ،
یتمظع وا  هب  اهریت ، هتـشغآ و  دوخ  نوخ  هب  هداتفا ، نیمز  يور  رب  سّدـقم  ینابرق  هک  دـنیبیم  دـیآیم و  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ 

زغم هک  یلاح  رد  دنیبب  هک  یمـشچ  هن  دناسرتب و  هک  یتبیه  هن  دناوخب ، زجر  هک  يراتفگ  هن  دگنجب  هک  دراد  تسار  تسد  هن  دناهدیـشخب .
. تسا راکشآ  نیمز  يور  رب  وا 

______________________________

ام دـندومرف : دـندمآ و  نم  دزن  ّقثوم  ءاملع  زا  یـضعب  دومرفیم : هک  مدینـش  یتبـس  مظاـک  خیـش  لـضاف  ملاـع  زا  دـیوگیم : ّفلؤم  (- 1)
: دومرفیم درکیم و  باتع  وت  رب  هک  میاهدید  باوخ  رد  ار  وا  میتسه  ع )  ) سابع هداتسرف 

ار تبیـصم  نیا  وگب  دندومرف : ناشیا  دناوخیم  ار  امـش  تبیـصم  اموادم  ناشیا  میدرک : ضرع  دناوخیمن  ارم  تبیـصم  یتبـس  مظاک  خیش 
رپس ار  زیچ  هچ  دـشاب  هدـش  عطق  اهتـسد  دـشاب و  وا  هنیـس  رد  ریت  رگا  دـنکیم ، رپس  ار  اهتـسد  دـتفایب  نیمز  رب  یماگنه  هراوس  هک  دـناوخب 

؟ دنکیم
ص 221. بوشآ ج 1 ، رهش  نبا  بقانم  (- 2)

بئاصملا ص 315. ضایر  (- 3)
رب ار  نهآ  دومع  لیفط  نب  میکح  هدمآ : ص 222  بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  رد  بئاصملا ص 315  ضایر  بختنملا ص 312 ، (- 4)

. دز ناشیا  رس 
ص:181  ، مرقم لتقم  همجرت 

یندب رگم  دوبن  نیسح  عقاو  رد  ساّبع  زا  سپ  دزیخرب !؟ هک  دوب  هدنز  زونه  دید و  ار  عیاجف  نیا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
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«1 . » دـش مک  ماهراچ  تسکـش و  مرمک  نـآلا  راـتفگ : نیا  اـب  تشادرب  هدرپ  تلاـح  نیا  زا  شدوخ  تشادـن و  دوخ  اـب  ار  تاـیح  مزاول  هک 
. دندش هتسکش  وا  هلان  زا  اههوک  دش و  راکشآ  وا  یناشیپ  رد  یگتسکش 

یهاگترایز دوش و  نفد  ادهـش  زا  ادـج  هکنیا  درک : راکـشآ  ار  نآ  راگزور  هک  ياهتفهن  زار  رطاخ  هب  دـنکیم  اهر  ناـکم  ناـمه  رد  ار  وا 
یلاع و هاگیاج  مدرم  دوش و  رهاظ  وا  تامارک  دـننک ، دـمآ  تفر و  مدرم  هک  ياهعقب  دـنهاوخب و  ار  دوخ  تاـجاح  مدرم  هک  دـشاب  هتـشاد 

. دشاب دنوادخ  اهنآ و  نایم  لاّصتا  هقلح  وا  دننک و  ّتبحم  زاربا  امئاد  دننیبب ، دنوادخ  دزن  ار  وا  تلزنم 
مالّسلا هیلع  نیسح  دشاب . ناشیا  يونعم  تلزنم  هب  هیبش  لضاف  وبا  يرهاظ  تلزنم  یلاعت ، يادخ  ّتیشم  قبط  هک  دنتساوخ  مالّسلا  هیلع  ماما 
اههمیخ فارطا  نایرکـشل  درکیم و  كاپ  تسد  اـب  ار  دوخ  ياهکـشا  دوب ، ناـیرگ  نوزحم و  هتـسکش ، هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  همیخ  هب 
ناهاوخ ایآ  دهد ؟ هانپ  ار  ام  هک  تسین  ياهدـنهدهانپ  ایآ  دـنک ؟ کمک  ار  ام  هک  تسین  ياهدـننک  کمک  ایآ  دز : دایرف  دـندوب ، هدز  هقلح 

ومع هرابرد  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  هنیکـس  « 2 . » دـنک عافد  ام  زا  هک  تسین  یـشتآ  زا  ناسرت  ایآ  دـنک ؟ يرای  ار  اـم  هک  تسین  یّقح 
یگمه نانز  هاساّبع ! او  هاخأ ! او  دش : دنلب  وا  دایرف  دینـش و  ار  ربخ  نیا  بنیز  دـنداد ، ار  وا  تداهـش  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، لاؤس 

. وت زا  دعب  ام  ندش  عیاض  زا  ياو  دومرف : مالّسلا  اهیلع  بنیز  تسیرگ ، اهنآ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنتسیرگ و 

دربن نادیم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

دوخ نادناخ  باحصأ و  هب  دناهدنامن ، وا  ناروای  زا  يدحأ  هک  دید  درک و  هاگن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  نوچ 
ایآ دز : دایرف  ادص  نیرتدنلب  اب  دینشیم ، ار  ناکدوک  هلان  نانز و  نویش  ماگنه  نیا  رد  دناهدش و  هعطقهعطق  ناینابرق  نوچمه  هک  درک  هاگن 

لوسر مرح  زا  یعفادم 
______________________________

ءارهزلا ص 120. مّلظت  ص 251 و  راحبلا ج 10 ، (- 1)
بختنملا ص 312. (- 2)

ص:182  ، مرقم لتقم  همجرت 
يادص دشاب ؟ هتشاد  ادخ  هب  دیما  ام  هب  کمک  رد  هک  تسه  ياهدننک  کمک  ایآ  دسرتب ؟ دنوادخ  زا  هک  تسه  يدّحوم  ایآ  تسه ؟ ادخ 

دنتشادن تکرح  ناوت  يرامیب  تّدش  زا  دندوب ، هدز  هیکت  اصع  رب  هک  یلاح  رد  تساخرب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  « 1 . » دش دنلب  نانز  هیرگ 
لآ لسن  زا  نیمز  ات  رادـب  هاگن  ار  وا  درک : باـطخ  مالّـسلا  اـهیلع  بنیز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دندیـشکیم . دوخ  لاـبند  هب  ار  ریـشمش  و 

ار دوخ  هداوناخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  « 2 . » دنادرگزاب شهاگیاج  هب  ار  وا  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  سپ  دوشن ، یلاخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
هتشاذگ دازآ  ار  نآ  فرط  ود  هک  رـس  رب  ياهمامع  « 3  » نت رب  ابیز  رایـسب  زخ  سابل  کی  دننکیم ، عادو  اهنآ  اب  دننکیم و  توکـس  هب  رما 

نآ رد  يدحا  هک  ات  درک  تساوخرد  یـسابل  مالّـسلا  هیلع  ماما  « 4 . » دنتـشاد تسد  هب  ار  ناشیا  ریـشمش  رب و  رد  ار  ادخ  لوسر  درب  دندوب ،
مالّسلا هیلع  ماما  و  « 5  » دوب شزرایب  هک  دنروآیم  یـسابل  سپ  دنوشن ، نایرع  تراغ ، زا  سپ  دنـشوپب و  سابل  ریز  ار  نآ  ات  دـنکن  تبغر 

زین ار  نآ  دنهاوخیم و  سابرک  سنج  زا  يراولـش  و  « 6  » دنشوپیم اهـسابل  ریز  دنفاکـشیم و  ار  نآ  زین  دوخ  دنرادیم و  رب  ار  هراپ  سابل 
«7 . » دنشوپیم دننکیم و  هراپ 

راوخریش

بابر شردام  هک  دروآیم  ار  « 8  » هّللا دبع  بنیز  دنهاوخیم ، ار  دوخ  راوخ  ریش  دنزرف  مالّسلا  هیلع  ماما 
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______________________________

فوهل ص 65. (- 1)
دناهدرک حیرـصت  البرک  زور  رد  ع )  ) داجـس ماما  يرامیب  هب  هک  یناـسک  زا  يرتشوش ص 129 ؛ رفعج  خیـش  زا  ۀینیـسحلا  صئاصخلا  (- 2)

: تسا هتفگ  ص 32  لتقم ج 2 ، رد  یمزراوخ  دنشابیم . ص 217  دوخ ج 2 ، خیرات  رد  یبوقعی  شیرق ص 58 و  بسن  رد  يریبز  بعصم 
. تشادن ار  ریشمش  لمح  ناوت  هک  دوب  رامیب  ياهنوگ  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  دوب  رتکچوک  شدیهش  ردارب  زا  هک  نیسح  نب  یلع 

حور رد  یـسولآ  دـننکیم و  تیاور  ار  بلطم  نیا  ع )  ) رقاب ماـما  زا  ص 105  لوقعلا ج 4 ، ةآرم  شماـه  یلع  یفاـکلا و  رد  ینیلک  (- 3)
ص 192 و دئاوزلا ج 9 ، عمجم  رد  رجح  نبا  دنکیم و  تیاور  ار  نآ  هّللا » ۀنیز  مّرح  نم  لق   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  ص 111  یناعملا ج 8 ،

. دننکیم تیاور  ار  نآ  ص 35  لتقم ج 2 ، رد  یمزراوخ 
بختنملا ص 315. (- 4)

ص 305. راحبلا ج 10 ، ص 222 و  بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 5)
ص 205. راحبلا ج 10 ، ص 193 و  یمثیه ج 9 ، رجح  نبا  زا  دئاوزلا  عمجم  (- 6)

ص 259. يربط ج 6 ، خیرات  فوهل ص 69 و  (- 7)
لابقا رد  سوواط  نب  دیس  دناهدیمان و  رغصا  یلع  ار  ناشیا  ص 222  بقانم ج 2 ، رد  بوشآ  رهش  نبا  (- 8)

ص:183  ، مرقم لتقم  همجرت 
هّللا یّلـص  یفطـصم  تّدج  هک  موق  نیا  دنـشاب  رود  دنوادخ  تمحر  زا  دنیامرفیم : و  « 1  » دنـسوبیم دـنناشنیم ، دوخ  ناماد  رب  ار  وا  دوب ،

ار وا  دزادنایم و  يریت  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دننکیم ، بلط  بآ  دروآیم و  نایرکشل  دزن  ار  وا  هاگنآ  « 2 . » تساهنآ مصخ  هلآ  هیلع و 
نوخ زا  ياهرطق  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنشاپیم . نامسآ  هب  دنریگیم و  تسد  اب  ار  وا  نوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دنکیم . حبذ 

، دوب ناطلغ  نوخ  هب  هک  يدیهش  هدروخریت  راوخ ، ریش  هللا  دبع  رب  مالـس  دنیامرفیم : هجرف ) هّللا  لّجع   ) دّمحم لآ  تّجح  « 3 . » دماین دورف 
هاگنآ « 4  » دنک تنعل  ار  شنارای  يدسا و  لهاک  نب  ۀلمرح  وا  هدننز  دنوادخ  دش ، حبذ  ریت  اب  ردپ  ناماد  رد  دش و  هدرب  نامسآ  هب  وا  نوخ 

حلاص هقان  هّچب  زا  نیا  ایادخ  « 5 ، » تسا دنوادخ  مشچ  يولج  هک  تسنیا  دنکیم  ناسآ  ار  الب  نیا  هک  هچنآ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح 
هریخذ ار  ایند  نیا  ياهالب  و  « 6  » ریگب نیملاظ  زا  ار  ام  ماقتنا  هد  رارق  ام  ریخ  ار  نآ  يدومن  سبح  ام  زا  ار  يراـی  رگا  ایادـخ  دـشابن ، رتمک 

«7 . » هدب رارق  ترخآ 
ماما ماگنه  نیا  رد  « 8 . » دندیناسر لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  موق  نیا  هک  یتسه  دـهاش  وت  ایادـخ 

هک راذگب  ار  وا  نیسح  يا  دومرفیم : هک  دندینش  یئادص  مالّسلا  هیلع 
______________________________

دوب هّللا  دبع  وا  مان  دناهدرک  حیرصت  هک  یناسک  رغصا . یلع  تدنزرف  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  هدمآ : ترابع  نیا  نآ  رد  هدرک و  لقن  یترایز 
. دنشابیم شیرق ص 59  بسن  رد  يریبز  بعصم  نیبلاطلا ص 35  لتاقم  رد  جرفلا  وبا  صاصتخا ص 3  رد  دیفم  خیش 

ماما دوب ، هدش  دلوتم  هزات  دندروآ و  ار  دازون  هک  دوب  هداتسیا  ع )  ) نیـسح هدمآ : ص 218  یبوقعی ج 2 ، خیرات  رد  فوهل ص 65 ؛ (- 1)
. درک حبذ  ار  وا  تسشن و  هّچب  قلح  هب  يریت  هاگان  هک  دندناوخیم  ناذا  وا  شوگ  رد  (ع )

یتـسه و رتزیزع  دـنوادخ  يارب  هقاـن  زا  وت  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دوب و  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  دـندروآ  نوریب  وا  يولگ  زا  ار  ریت  ع )  ) نیـسح
. دنداد رارق  دوخ  نادنزرف  رانک  ار  وا  هاگنآ  تسا ، رتیمارگ  دنوادخ  دزن  حلاص  زا  دّمحم 

ص 22. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 23 و  راونألا ج 10 ، راحب  (- 2)
رابخا رد  یناـمرق  ص 186 و  هیادـب ج 8 ، رد  امن  نبا  تشگنزاـب . نوخ  زا  يزیچ  هدـمآ  ص 222  بوشآرهـش ج 2 ، نبا  بقانم  رد  (- 3)

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


« رانلا دقوم  نبا   » ار ریت  هدـننز  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  ار  نوخ  هک  دـناهدرک  رکذ  طقف  ص 32  لـتقم ج 2 ، رد  یمزراوخ  ص 108 و  لودلا 
. دناهدرک یفرعم 

. هسّدقم هیحان  ترایز  (- 4)
فوهل ص 66. (- 5)

ص 32. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  امن ص 26 و  نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 6)
ءارهزلا ص 122. مّلظت  (- 7)

بختنملا ص 313. (- 8)
ص:184  ، مرقم لتقم  همجرت 

رد وا  رب  دننکیم و  رفح  يربق  ریـشمش  فالغ  اب  دـنیآیم و  نییاپ  بسا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  « 1 . » میاهداد رارق  هدریـش  تشهب  رد  وا  يارب 
مهیلع تیب  لها  ءادهـش  ریاس  راـنک  ار  وا  هک  هدـش  هتفگ  نینچمه  « 2 ، » دـننکیم نفد  دـنناوخیم و  زامن  تسا  هتـشغآ  نوخ  هب  هک  یلاح 

«3 . » دنداد رارق  مالّسلا 
دیآیم سک  ره  دنبلطیم و  زرابم  دنوریم ، رکشل  يوس  هب  دندوب  سویأم  یناگدنز  زا  هک  یلاح  رد  هنهرب  ریشمش  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

: دنیامرفیم هک  یلاح  رد  دننکیم  هلمح  تسار  تمسق  رب  ماما  « 4  » دوشیم دایز  اههتشک  دادعت  دنناسریم ، تکاله  هب  ار  وا 
يروهقم زگره  دـیوگیم : ثوغی  نب  راّمع  نب  هّللا  دـبع  « 5  » تسا رتهب  شتآ  هب  ندـش  لخاد  زا  راـع  وتسا  رتهب  راـع  نتفریذـپ  زا  گرم 

مادقا تأرج  بلق و  شمارآ  تردق و  مامت  اب  لاح  نیع  رد  دنشاب و  هدش  هتـشک  وا  باحـصا  تیب و  لها  نادنزرف و  هک  مدیدن  ار  وا  دننام 
«6 . » تشادن ار  وا  اب  هلباقم  ناوت  يدحا  تشادیم و  رب  ور  شیپ  زا  ار  دارفا  هک  یلاح  رد  دنک 

رازه راهچ  دینک  هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  تسا ، برع  هدنشک  دنزرف  نیا  تسا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دنزرف  نیا  دنزیم : دایرف  دعس  نب  رمع 
لآ ناتسود  يا  دننزیم : دایرف  مالّسلا  هیلع  ماما  دنوشیم  لئاح  شاهداوناخ  وا و  نایم  نایرکشل  و  « 7  » دمآیم وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  ریت 
. دیدرگزاب دوخ  بسن  هب  دیتسه  برع  دوخ  نامگ  قبط  رگا  دیشاب و  درم  دازآ  ایند  رد  دیسرتیمن  داعم  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس  یبا 

مگنجیم و امش  اب  نم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  همطاف ؟ رسپ  يا  ییوگیم  هچ  دز : دایرف  رمش 
______________________________

حرش ص 102 و  يووـن ج 1 ، زا  ءامـسألا  بیذـهت  ۀـباصإلا ، رد  داـهرف ص 385 و  ازریم  زا : ماــقمق  صاوـخلا ص 144 و  ةرکذـت  (- 1)
وا يارب  دندومرف : ص )  ) ربمایپ تفر  ایند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسپ  میهاربا  هک  ینامز  هدـمآ : ص 214  یناقرز ج 3 ، زا  ۀـیندللا  بهاوملا 

. دراد دوجو  هدریش  تشهب  رد 
یسربط ص 163. زا  جاجتحإلا  ص 32 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 2)

نازحألا ص 36. ریثم  داشرإلا و  (- 3)
ص 33. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  امن ص 37 و  نبا  زا  نازحألا  ریثم  ملاوعلا ص 97 ، لتقم  (- 4)

هحفص 171. دلج 3  ظحاج  زا  نییبتلا  نایبلا و  (- 5)
. تسا هداد  تبسن  دوهش  زا  یضعب  هب  ار  لقن  نیا  ص 38  لتقم ج 2 ، رد  یمزراوخ  ص 259 ؛ يربط ج 6 ، (- 6)

ص 223. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 7)
ص:185  ، مرقم لتقم  همجرت 

. میریذپیم تفگ : رمش  دیتسیازاب . مرح  هب  ضرعت  زا  ماهدنز  نم  هک  مادام  دنرادن . یهانگ  نانز 
«1  » دوب هدش  دیدش  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  یگنشت  هکیلاحرد  دوشیم  تخس  گنج  دنوشیم و  روهلمح  مالّسلا  هیلع  ماما  يوسب  نایرکـشل 
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بآ دراو  بسا  اب  دننکیم ، روبع  رفن  رازه  راهچ  نایم  زا  دننکیم و  هلمح  جاجح  نب  ورمع  رب  دـنوریم ، تارف  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما 
ار مالک  ایوگ  بسا  یشونب ، وت  ات  مشونیمن  هنشت ، نم  هنشت و  وت  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دشونب ، بآ  دهاوخیم  بسا  دنوشیم ،

یلاح رد  یشونیم  بآ  ایآ  دنزیم : دایرف  يدرم  درادرب ، بآ  زا  یفک  هک  دربیم  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درادیم ، رب  رـس  دمهفیم و 
«2 . » دنوریم همیخ  يوس  هب  دنزیریم و  ار  بآ  مالّسلا  هیلع  ماما  دندرک ، کته  ار  وت  مرح  هک 

مّود عادو 

: دنیامرفیم دننکیم و  ربص  هب  رما  ار  اهنآ  دننکیم  عادو  دوخ  هداوناخ  اب  ادّدجم  مالّسلا  هیلع  ماما 
دنادرگیم و ریخ  هب  ار  رما  تبقاع  دهدیم ، تاجن  نمشد  ّرش  زا  ار  امش  تسامش و  ظفاح  یماح و  دنوادخ  هک  دینادب  دیـشاب و  الب  هدامآ 
دینکن و تیاکـش  سپ  دنادرگیم ، امـش  بیـصن  تمارک  تمعن و  عاونا  الب  نیا  ضوع  دنکیم ، بّذـعم  باذـع  عاونا  اب  ار  امـش  نانمـشد 

يزیچ
______________________________

سوواط ص 67. نب  دّیس  فوهل  (- 1)
نم دنیامرفیم : ّفلؤم  ۀینیسحلا ص 46  صئاصخلا  مومهملا ص 188 و  سفن  ملاوعلا ص 98 ؛ لتقم  ص 204 ؛ راونألا ج 10 ، راحب  (- 2)

هک یلاح  رد  دنزیرب  ار  بآ  نمشد  هتفگ  فرص  هب  ع )  ) نیسح دنک و  عانتما  ندیشون  زا  بسا  هک  منکیمن  نیمضت  ار  ثیدح  نیا  تّحص 
ناج هنـشت  دـیاب  تسوا و  نارواـی  ادهـشلا و  دیـس  هب  ّصتخم  هک  زور  نیا  ياههصیـصخ  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  رکم  دروم  هک  تسنادیم 

لاوقا لاعفا و  رد  ع )  ) ماما مینادیم  هکنآ  زا  سپ  تسین  ام  يارب  میلست  زج  یهار  چیه  تسام و  تخانـش  زا  جراخ  هک  تسا  يروما  دنهد 
دندودـحم ناکم  نامز و  ثیح  زا  البرک  يایاضق  دـناهدرک . تفایرد  ناشّدـج  زا  هک  هچنآ  هب  رگم  دـننکیمن  لمع  دنتـسه و  میکح  دوخ 

زا تیامح  يارب  برع  هکنیا  هدوب  ءادهـشلا  دیـس  ظاحل  دروم  هک  يرگید  هتکن  دنادیم . نیملاعلا  بر  طقف  ار  اهنآ  حـلاصم  رارـسا و  یلو 
دراد و ار  تلـصخ  نیا  املـسم  سپ  تسا ، برع  دیـس  دنزرف  برع و  دیـس  هّللا  دـبع  وبا  دـنکیم و  ادـف  ار  اههریخذ  نیرتسیفن  دوخ  مرح 

. دنکیم تکرح  دشونیمن و  بآ  تیعمج  هب  مالعا  يارب  دیوگیم  ار  بلطم  نیا  درم  نآ  هک  یماگنه 
ص:186  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » دهاکب امش  شزرا  زا  هک  دییوگن 
مرح ناوناب  « 2 ، » دـندرک تاـقالم  زور  نیا  رد  ءادهـشلا  دیـس  هک  دوب  یهاـگیاج  نیرتـگرزب  تیعقوـم  نیا  هک  دوـش  هتفگ  رگا  تسا  قـح 

نآ رد  یتشگزاب  رگید  هک  تسا  ندش  ادـج  لاح  رد  اهنآ  تفارـش  هاگیاج  تزع و  یماح  تنایـص و  زکرم  اههمیخ و  نوتـس  هک  دـننیبیم 
. دننک شوخ  لد  یسک  هچ  هب  وا  زا  دعب  دنربب و  هانپ  یسک  هچ  هب  نمشد  زواجت  زا  دننادیمن  تسین ،

تبیـصم زا  هک  يرارقیب  دـنزیم  هلان  یکدوک  دـناهدیبسچ ، وا  فارطا  هب  دـناهدرک و  هطاحا  ار  وا  دـناهدرک  عامتجا  ناگمه  تسین  بجع 
هب دوخ  عساو  ملع  اب  هک  یلاح  رد  دـنراد  یلاح  هچ  ینابرهم  همّـسجم  نادـنمتریغ و  ياقآ  بآ ! يرگید  دـبلطیم و  ینمیا  یلفط  دـلانیم ،

نیا رد  نونکا  ار ، تلالج  ياههدرپ  تّزع و  ياهناکم  رگم  دـناهدیدن  اـهنآ  درگنیم و  تمـصع  هناـخ  ناـنز  دازآ  تلاـسر و  ياـهراگدای 
دیاب هچ  دزیخیمرب  نازوس  ياهبلق  زا  هک  ییاهـسفن  دفاکـشیم و  ار  هرخـص  هک  ییاهدایرف  محریب و  ینانمـشد  اب  فلع  بآیب و  ناـبایب 

تیاـمح چـیه  هک  یلاـح  رد  دـنروخن  کـتک  هک  تسنآ  يارب  دـنوش  رود  رگا  دـنوشن و  تراـغ  هک  تسنیا  يارب  دـننک  رارف  رگا  دـننکب ؟
دنادیم دـنیبیم و  ار  اهنیا  همه  يربک  بنیز  مشاه  ینب  يوناب  اّما  تسا . هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  يرامیب  هک  یماما  رگم  دـنرادن  ياهدـننک 

لاح رد  تماما  تخرد  ندش و  شوماخ  لاح  رد  تعیرش  رون  نتسسگ ، لاح  رد  تّوبن  نامسیر  نتـسکش ، لاح  رد  نید  مکحم  دومع  هک 
هّیقب زا  هک  دنیبیم  دندوب ، هدرک  دزمان  یّنثم  نسح  يارب  ار  وا  هک  دوشیم  هنیکس  شرتخد  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تسا . ندش  کشخ 
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: دنیامرفیم لاح  نابز  اب  دتسیایم و  وا  دزن  تیلست  ربص و  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . هلان  هیرگ و  لاح  رد  هدش و  ادج  نانز 
______________________________

تراغ مه  مرح و  لها  ندشن  هتـشک  مه  دننک  نایب  ار  هتکن  ود  هک  دـندوب  ددـص  رد  ماما  دـنیامرفیم : ّفلؤم  یـسلجم ، نویعلا  ءالج  (- 1)
يارب ود  ره  رکذ  سپ  دوب ، یفاک  ود  نیا  زا  یکی  هک  یلاح  رد  تسامـش  یماح  امـش و  ظفاح  دنوادخ  دنیامرفیم : نوچ  ار ، ناشیا  ندشن 

. تسا بلطم  ود  ره  هب  هراشا 
راد رد  يرون  هچنانچ  هدرک  شرافس  عادو  تبیصم  ندناوخ  هب  ار  ناشیا  هک  هدرک  روهظ  یسلجم  هب  ارهز  همطاف  شرافس  رد  رما  نیا  (- 2)

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  دلج 1  مالسلا 
دعـس نب  رمع  تسا  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  زور  رددـعب  رادـید  هکیلاحرد  تسا  نم  هزیزع  اـب  عادو  نیا  ص:187   ، مرقم لتقم  همجرت 

تـسار پچ و  تمـسق  دوش  غراف  رگا  مسق  ادخ  هب  دـیرب ، موجه  وا  رب  تسا  لوغـشم  دوخ  مرح  هب  وا  هک  مادام  امـش ، رب  ياو  دزیم  دایرف 
نانک دایرف  هدز و  تشحو  نانز  درک ، هراپ  ار  اههمیخ  ياهبانط  ریت  هک  دندز  ریت  ردق  نآ  دندرک و  هلمحت  ناگمه  دنکیم . یکی  ار  رکـشل 

هب ار  وا  ریـشمش  اب  هکنآ  رگم  دیـسریمن  يدحا  هب  دیدرگ و  روهلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنتفر ، اههمیخ  لخاد  هب 
یلـصا هاگیاج  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  « 1  » دـمآیم مالّـسلا  هیلع  ماـما  يوـس  هب  وـس  ره  زا  ریت  هـک  تسیلاـح  رد  نـیا  دـناسریم و  تکـاله 

هکنآ ات  یشونیمن  بآ  دیوگیم : رمـش  درکیم . بلط  بآ  تلاح  نیا  رد  و  « 2  » تفگیم هّللاب » ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال   » رایـسب دیدرگزاب و 
ایند زا  هنشت  هکنآ  ات  یـشونیمن  تسا ؟ تایح  همـشچ  تارف  نیا  هک  ینیبیمن  ایآ  نیـسح ! يا  دنزیم : دایرف  يدرم  يوش ، لخاد  شتآ  هب 

نوریب شناهد  زا  هک  دیشونیم  ردق  نآ  درکیم و  تساوخرد  بآ  درم  نیا  ناریمب ، هنـشت  ار  وا  ایادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يورب .
«3 . » تفر ایند  زا  هکنآ  ات  دوب  هنوگ  نیمه  درکیم ، یگنشت  ساسحا  مهزاب  دزیم و 

دوب و يراج  ناشیا  تروص  رب  نوخ  هک  یلاح  رد  دـندروآ  نوریب  ار  ریت  ماـما  دز ، مالّـسلا  هیلع  ماـما  یناـشیپ  هب  يریت  یفعج  فوتحلا  وبا 
زا يدحا  ناسرب و  لتق  هب  ار  اهنآ  رآ و  باسح  هب  ار  اهنآ  دادعت  ایادخ  متـسه ، وت  راکهنگ  ناگدنب  نایم  نم  هک  ینیبیم  وت  ایادـخ  دومرف :
هّللا یّلص  دّمحم  ترتع  اب  دب  هچ  راکهنگ ! تّما  يا  دندز : دایرف  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  زرماین . ار  اهنآ  زگره  راذگم و  یقاب  نیمز  رب  ار  اهنآ 

ناسآ امـش  يارب  نتـشک  هکلب  دیـسرتب ، وا  نتـشک  زا  هک  تشک  دیهاوخن  ار  سکچـیه  نم  زا  سپ  دیـشاب  هاگآ  دـیدرک ، راتفر  هلآ  هیلع و 
هک مراودیما  نم  مسق  ادخ  هب  دوشیم ،

______________________________

. رهاوج بحاص  لآ  فیرش  خیش  هماّلع  زا  نازحألا  ریثم  (- 1)
فوهل ص 67. (- 2)

نیا ص 203  راحب ج 10 ، رد  ص 254 ، راونألا ج 10 ، راحب  ص 338 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  بیذهت  جرفلا ص 47 ، یبا  لتاقم  (- 3)
. دندش عنام  نایرکشل  دندرک و  دصق  ار  تارف  ماما  دش و  دیدش  شطع  هدرک  لقن  امن  نبا  هدش و  لقن  سوواط  نب  دیس  دیفم و  زا  بلطم 

ص:188  ، مرقم لتقم  همجرت 
! دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دنک و  مارکإ  تداهش  اب  ارم  دنوادخ 

ار امش  نوخ  دزادنایم و  ینمشد  امش  نایم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  دریگیم ؟ ام  زا  ار  وت  ماقتنا  هنوگچ  همطاف  رسپ  يا  تفگ : نیـصح 
«1 . » دروآیم دورف  امش  رب  ار  باذع  هاگنآ  دزیریم ،

رب نوخ  دنزیم ، ماما  یناشیپ  رب  گنـس  يدرم  دـننکیم ، فّقوت  تحارتسا  يارب  دـندش  هتـسخ  ندـیگنج  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
هیلع ماما  دنزیم ، ماما  بلق  رب  ریت  يرگید  دنک ، كاپ  ار  نوخ  دوخ ، سابل  اب  دهاوخیم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ددرگیم ، يراج  ناشتروص 

: دنیامرفیم مالّسلا 
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: دنیامرفیم دنرادیم و  رب  نامسآ  هب  ار  دوخ  رس  هاگنآ  هّللا » لوسر  ۀّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  »
. تسین وا  زا  ریغ  ربمایپ  رتخد  رسپ  هک  دنشکیم  ار  يدرف  اهنآ  هک  ینادیم  وت  ایادخ 

نامـسآ هب  دـنریگیم  نوـخ  ریز  ار  دوـخ  تسد  « 2 ، » دوـشیم يراـج  نادواـن  دـننام  نوـخ  دـنروآیم ، نوریب  رـس  تشپ  زا  ار  ریت  هاـگنآ 
نیمز رب  ياهرطق  نوخ  نیا  زا  دنیبیم ، دوخ  دـنوادخ  هک  تسنآ  دـنکیم  ناسآ  نم  يارب  ار  ندرک  لّمحت  هچنآ  دـنیامرفیم : دنـشاپیم و 

: دنیامرفیم دنشکیم و  دوخ  نساحم  تروص و  رس و  هب  دننکیم و  رپ  ار  دوخ  تسد  ادّدجم  « 3 ! » دیآیمن
«4 . » دندناسر لتق  هب  ارم  نانیا  میوگب : منک و  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّدج  دنوادخ و  هکنآ  ات  دوب  مهاوخ  هنوگنیا 

نب کلام  دوشیم ، جک  وس  کی  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندرگ  دنیـشنیم و  نیمز  رب  دنکیم ، فیعـض  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیدش  يزیرنوخ 
: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  دوشیم ، نوخ  زا  رپ  ماما  دوخهالک  دنکیم ، هلمح  رسن 

«5 . » دنزادنایم نیمز  رب  ار  هالک  هاگنآ  دزاس ، روشحم  نیملاظ  اب  ار  وت  دنوادخ  یشونن و  يروخن و  يزیچ  تتسد  اب 
______________________________

ص 34. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  مومهملا ص 189 و  سفن  ملاوعلا ص 98 ، لتقم  (- 1)
فوهل ص 68. ص 34 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  مومهملا ص 189 ، سفن  (- 2)

ص 34. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 338 و  رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  بیذهت  (- 3)
فوهل ص 70. ص 34 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 4)

ص 35. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 31 و  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 5)
ص:189  ، مرقم لتقم  همجرت 

دیعس یبا  نب  دّمحم 

لآ زا  ياهّچب  رـسپ  مدید  مدوب ، هداتـسیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگلتق  رانک  هک  مدوب  يرفن  نیمهد  نم  دـیوگیم : یمرـضح  تیبث  نب  یناه 
، تشاد رارق  همیخ  دومع  وا  تسد  رد  دوب و  ّرد  هناد  ود  وا  ياهشوگ  رب  تشاد  نت  هب  يراولش  نهاریپ و  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
اب دـش و  لـیام  بسا  زا  دیـسر  وا  یکیدزن  هب  هک  یماـگنه  تفر  وا  يوـس  هب  تعرـس  اـب  يدرم  ددرگیم  تسار  پچ و  هب  هدـمآ و  نوریب 

دیعس یبا  نب  دّمحم  رسپ  نیا  « 1 . » تسنادن بوسنم  دوخ  هب  درک و  در  ار  نآ  دش  ییوجبیع  وا  رب  هک  یماگنه  دناسر . لتق  هب  ار  وا  ریشمش 
«3 . » دش شوهدم  درکیم و  هاگن  وا  هب  شلتق  هظحل  رد  مه  شردام  هک  دوب  « 2  » بلاط یبا  نب  لیقع  نب 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  هّللا  دبع 

دناهتـسشن و نیمز  رب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـندرگیمزاب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوـس  هب  دـننکیم و  فـّقوت  یتّدـم  نایرکـشل 
رد هک  دزادنایم  دوخ  يومع  هب  یهاگن  تشادـن  رتشیب  لاس  هدزای  هک  نسح  نب  هللا  دـبع  دـننکیم ، هطاحا  ار  ناشیا  دـنزیخرب  دـنناوتیمن 
دزن دـنکیم و  رارف  وا  درادزاـب  ار  وا  دـهاوخیم  بنیز  دـنکیم ، تکرح  ومع  يوس  هب  تعرـس  اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  نایرکـشل  هرـصاحم 

يومع هثیبخ  رسپ  يا  دنزیم : دایرف  رسپ  نیا  دروآ ، دورف  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  دربیم  الاب  ار  ریشمش  بعک  نب  رحب  دیآیم ، شیومع 
داـیرف رـسپ  نیا  دوشیم ، نازیوآ  تسوپ  هب  تسد  دربیم ، ریـشمش  يوـلج  ار  دوـخ  تسد  هّللا  دـبع  دـیآیم ، نیئاـپ  ریـشمش  ینزیم ؟ ارم 
دنزرف يا  دیامرفیم : دنابسچیم و  هنیس  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزادنایم ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناماد  رد  ار  دوخ  ناج ! ومع  دنزیم :

ياهتسد هاگنآ  درک  دهاوخ  قحلم  تاهتـسیاش ، ناردپ  هب  ار  وت  یلاعت  يادخ  تسا ، ریخ  وت  يارب  هک  نادب  شاب و  روبـص  الب  نیا  رب  ردارب !
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ار دوخ 
______________________________

ص 186. ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 258 و  يربط ج 6 ، (- 1)
ص 56 و ربحملا »  » رد هک  تسا  بئاجع  زا  ریثک ج 8 ص 186 ؛ نبا  هیادب  ص 258 ، يربط ج 6 ، خیرات  جرفلا ص 37 ، یبا  لتاقم  (- 2)

. دوب لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دّمحم  رسمه  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  همطاف  هک  تسا  هدمآ  شیرق ص 46  بسن 
هینیسحلا ص 129. صئاصخلا  (- 3)

ص:190  ، مرقم لتقم  همجرت 
ار ام  نانیا  رادـم ، یـضار  نانآ  زا  زگره  ار  نایلاو  نک و  قّرفتم  ار  اهنآ  سپ  يداد  تلهم  اهنآ  هب  نـآلا  اـت  رگا  ایادـخ  دومرف : درک و  دـنلب 

حبذ شیومع  ناماد  رد  ار  وا  دز و  رـسپ  نیا  هب  يریت  لهاک  نب  ۀلمرح  « 1 . » دنتـساخرب ام  اب  گنج  هب  هاگنآ  دننک ، يرای  ات  دندرک  توعد 
«2 . » دومن

راذگاو يرگید  هب  ياهلیبق  ره  یلو  دنتـسناوتیم  دنناسرب  لتق  هب  دنتـساوخیم  رگا  دنام ، یقاب  نوخ  رد  قرغ  هداتفا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
«3 . » دراد هارکإ  ندرک  مادقا  زا  درکیم و 

«4 ! » دینک هلمح  تسا ؟ هدروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  هزین  ریت و  هک  یلاح  رد  دینکیم ، اشامت  دیاهداتسیا و  ارچ  دنزیم : دایرف  رمش 
ياهزین سنا  نب  نانـس  دنزیم ، ندرگ  هب  ریت  يرگید  « 5  » دنزیم قلح  هب  يریت  نیصح  دنزیم ، پچ  فتک  رب  ياهبرض  کیرـش  نب  ۀعرز 

نداد ناج  هظحل  رد  دیوگیم : عفان  نب  لاله  « 7 . » دنزیم ولهپ  هب  ياهزین  بهو  نب  حلاص  و  « 6  » دنزیم هنیس  هب  نآ  زا  سپ  هاگولگ و  هب 
ارم هک  دوب  ینارون  يّدح  هب  تروص  مدیدن ! وا  زا  رتینارون  رتابیز و  ار  ینوخ  هب  هتشغآ  هتـشک  چیه  مسق  ادخ  هب  مدوب ، وا  دزن  نم  نیـسح 

ات یشونیمن  بآ  دیوگیم : يدرم  دندرک . ابا  بآ  نداد  زا  نایرکـشل  درک و  بلط  بآ  لاح  نیا  رد  دوب ! هتـشادزاب  لتق  هب  ندرک  رکف  زا 
. یشونب میحج  زا  يوش و  دراو  شتآ  هب  هکنآ 

هناخ رد  موشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  مّدج  رب  نم  انامه  موشیم ؟ دراو  شتآ  رب  نم  ایآ  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. منکیم تیاکش  وا  هب  امش  لاعفا  زا  منیزگیم و  ینکس  ردتقم  کیلم  دزن  قدص  هاگیاج  رد  وا 

مح ياهّرذ  اهنآ  زا  يدحأ  بلق  رد  دنوادخ  ایوگ  هک  اجنآ  ات  دندش  نیگمشخ  ناگمه  سپ 
______________________________

فوهل ص 68. نازحألا ص 38 و  ریثم  ص 259 ؛ يربط ج 6 ، (- 1)
فوهل ص 68. نازحألا ص 39 و  ریثم  (- 2)

ص 288. ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  لاوطلا ص 255 و  رابخألا  (- 3)
ص 222. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  ص 35 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 4)

فارشألا ص 16. بحب  فاحتإلا  (- 5)
فوهل ص 70. (- 6)

ص 35. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 110 و  لتقم  (- 7)
ص:191  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 . » دوب هدادن  رارق  تقفش  و 

ءاعد
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: دومن ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تروص  دش  نوگرگد  تخس  مالّسلا  هیلع  ماما  لاح  هک  یماگنه 
هک هچنآ  رب  یتسه  رداـق  ضیرع و  وت  ءاـیربک  یتسه  ینغ  قیـالخ  زا  وت  لاـحملا  دـیدش  و  توربـجلا ، میظع  ناـکملا ، لاـعتم  يادـخ  يا  »

دوخ قلخ  رب  یتسه ، کیدزن  يوش  هدناوخ  تقو  ره  تسابیز ، وت  ناحتما  ناوارف  وت  تمعن  قداص  وت  هدـعو  کیدزن  وت  تمحر  یهاوخب ،
وت دـننک  رکـش  ار  وت  هک  یماگنه  ینکیم ، كاردا  دـنهاوخب  هچنآ  ییاناوت ، دوخ  هدارا  رب  ینکیم ، لوبق  ار  هبوت  نیبئات ، زا  يراد ، هطاحا 

یلاح رد  مبغار  وت  هب  متسه و  وت  جاتحم  هک  یلاح  رد  مناوخیم  ار  وت  ینکیم ، دای  زین  وت  دننک  دای  ار  وت  هک  یماگنه  ینکیم و  رکش  زین 
میوجیم تناعتـسا  وت  زا  ماهدش ، یتخـس  لّمحتم  هک  یلاح  رد  میرگیم  متـسه و  ناسرت  هک  یلاح  رد  منکیم  هلان  وت  يوس  هب  مریقف ! هک 

دنتفیرف و ار  ام  نانیا  هک  نک  مکح  موق  نیا  ام و  نایم  ایادخ  ینکیم ، تیافک  وت  هک  منکیم  لّکوت  وت  رب  متـسه و  فیعـض  هک  یلاح  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  وت  بیبح  نادـنزرف  وت و  ربمایپ  ترتع  ام  هک  یلاح  رد  دـندناسر  لـتق  هب  ار  اـم  دـندرک و  هلیح  دـندرک  راوخ 

«2 . » نیمحارلا محرأ  يا  هد  رارق  شیاشگ  ام  راک  رد  سپ  يداد . رارق  یحو  رب  نیما  يدیزگرب و  تلاسر  هب  ار  وا  هک  میتسه 
ریغ يدوبعم  تسین و  وت  زج  يراگدرورپ  چـیه  « 3  » ناگراچیب سردایرف  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  چـیه  منکیم ، ربص  وت  ءاضق  رب  ایادـخ 

، ناگدرم هدننک  يا  يرادن ، لاوز  هک  یگشیمه  يا  درادن ، سردایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  منکیم  ربص  وت  مکح  رب  تسین ، وت  زا 
______________________________

امن ص 39. نبا  (- 1)
راحبلا ص 107. رازم  لابقالا و  دجهتملا و  حابصم  (- 2)

ةداهشلا ص 423. رارسا  (- 3)
ص:192  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 «. » یتسه هدننکمکح  نیرتهب  وت  هک  نک  مکح  موق ، نیا  نم و  نایم  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سفن  ره  رب  مئاق  يا 

مالّسلا هیلع  ماما  بسا 

«2 . » دنکیم هتشغآ  مالّسلا  هیلع  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  ددرگیم و  مالّسلا  هیلع  ماما  فارطا  دیآیم ، بسا 
ات دنزیم  دگل  رکشل  هب  وا  دننکیم و  هطاحا  ار  وا  نایرکشل  تسادخ  لوسر  رکشل  ياهبسا  زا  هک  دیریگب  ار  بسا  دنزیم : دایرف  دعس  نبا 

. دناسریم لتق  هب  ار  هراوس  هد  هدایپ و  لهچ  هکنآ 
نوخ هب  ار  دوخ  یناشیپ  دـیآیم ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  دـنکیم  ینمیا  ساسحا  هک  یماگنه  دـینک . شیاهر  دـیوگیم : دعـس  نبا 

، ملظ تفگیم : بسا  نآ  دـناهدومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  « 3  » دنزیم ههیش  ادص  نیرتدنلب  اب  دیوبیم و  ار  نیـسح  دنکیم ، هتـشغآ 
هک دـندید  نانز  هک  یماگنه  « 4 ، » دوشیم اههمیخ  هجوتم  دایرف  نیمه  اب  هاـگنآ  دـندناسر ، لـتق  هب  ار  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  هک  یتّما  زا  ملظ 

يادـص دـندزیم و  دوخ  تروص  رب  ناشیرپ و  اهوم  هک  یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  اههمیخ  زا  هدـش  نوگژاو  نیز  تسا و  بحاـصیب  بسا 
: دنزیم دایرف  شیرق  يوناب  بنیز  « 5  » دندرک تکرح  مالّسلا  هیلع  نیسح  هاگلتق  يوس  هب  هدش و  راوخ  تّزع  زا  دعب  دوب ، دنلب  اهنآ  نویش 
يا دز : دایرف  هاگنآ  « 6 . » تسالبرک هتـشک  هداتفا و  نابایب  رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  هاتزمح ، او  هارفعج ، او  هاّیلع ، او  هاـتبأ ، او  هادّـمحم ، او 
نب رمع  هک  یلاح  رد  دمآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  هاگنآ  « 8 ، » دنتخیریم ورف  اهنابایب  رب  اههوک  و  « 7  » داتفایم نیمز  رب  نامسآ  شاک 
يا دز : دایرف  مالّسلا  اهیلع  بنیز  دوب . نداد  ناج  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  دندوب و  مالّسلا  هیلع  ماما  رانک  شباحصا  زا  یهورگ  اب  دعس 

______________________________

بئاصملا ص 33. ضایر  (- 1)
ءارهزلا ص 128. مّلظت  یمزراوخ ص 37 و  لتقم  قودص ص 98 ؛ یلامأ  (- 2)
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ص 205. راونألا ج 10 ، راحب  ءارهزلا ص 129 ؛ مّلظت  (- 3)
ص 37. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 4)

. هسّدقم هیحان  ترایز  (- 5)
ص 37. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 206 ؛ راونألا ج 10 ، راحب  (- 6)

ص 259. يربط ج 6 ، (- 7)
فوهل ص 73. (- 8)

ص:193  ، مرقم لتقم  همجرت 
. تخیریم ورف  وا  کشا  هک  یلاح  رد  دنادرگیمرب  ار  دوخ  يور  دعس  نب  رمع  ینکیم !؟ هاگن  وت  دوشیم و  هتـشک  هّللا  دبع  وبا  ایآ  رمع !

دایرف دعس  نبا  « 2 ، » دهدیمن خساپ  يدحا  تسین ؟ امـش  نایم  رد  ناملـسم  رفن  کی  ایآ  امـش  رب  ياو  دـیامرفیم : مالّـسلا  اهیلع  بنیز  « 1»
دریگیم و تسد  هب  ار  سّدقم  نساحم  دنیشنیم  مالّسلا  هیلع  ماما  هنیس  رب  دوریم ، کیدزن  رمـش  دینک . تحار  ار  وا  دیئآ و  دورف  دنزیم :

. دزاسیم ادج  ار  سّدقم  رس  هکنآ  ات  « 3  » دنزیم ریشمش  هبرض  هدزاود 

مالّسلا هیلع  مایخ  تراغ 

درادیمرب ار  همامع  یمرـضح ، همقلع  نب  دثرم  نب  سنخأ  درادیم  رب  ار  نهاریپ  ۀـیوح  نب  قاحـسا  دـننکیم ، تراغ  هب  مادـقا  نایرکـشل !
نب دوسأ  ماـن  هب  میمت  ینب  زا  يدرف  هک  هدـش  هتفگ  درادیم و  رب  ار  ریـشمش  يدوأ  قلخ  نب  عیمج  درادیم ، رب  ار  اهـشفک  دـلاخ  نب  دوـسأ 

دنکیم و عطق  ار  تشگنا  دـنیبیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تشگنا  رد  نوخ  هب  قرغ  ار  رتشگنا  دـیآیم و  لدـج  هب  تشادرب . ار  ریـشمش  هلظنح 
، دش فورعم  ۀفیطق  سیق  هب  اذل  تسشنیم و  نآ  يور  رب  « 4  » درادیم رب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هفیطق  ثعشا  نب  سیق  درادیمرب ، ار  رتشگنا 

ریرج یمرـضح و  بیبش  نب  یناه  یفعج و  همثیخ  نب  لیحر  ار  اههّلح  نامک و  درادیمرب ، یمرـضح  هیوح  نب  ۀـنوعج  ار  گنج  سابل  « 5»
هک یماـگنه  دـیوگیم : دراد ، رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  شـشوپ  نیرخآ  دـهاوخیم  اـهنیا  زا  یکی  « 6 . » دنرادیم رب  یمرـضح  دوعـسم  نب 

پچ تسد  مدرک ! عطق  ار  تسار  تسد  منک  دنلب  ار  تسد  متسناوتن  تشاذگ ، نآ  يور  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  منک  ادج  ار  نآ  متساوخ 
متساوخ هک  یماگنه  مدرک . عطق  مه  ار  پچ  تسد  اذل  منک  دنلب  ار  نآ  متسناوتن  تشاذگ و  ار 

______________________________

ص 259. يربط ج 6 ، ص 32 و  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 1)
. داشرإلا (- 2)

ص 36. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ملاوعلا ص 100 و  لتقم  (- 3)
فوهل ص 73. (- 4)

هحفص 32. دلج 4  ریثا  نبا  لماک  هحفص 38 و  دلج 2  یمزراوخ  لتقم  (- 5)
ص 224. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 6)

ص:194  ، مرقم لتقم  همجرت 
مدید ار  نسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  لاح  نآ  رد  مدش ، شوهیب  مدرک ، اهر  ار  نآ  مدیسرت و  مدینـش  ياهلزلز  يادص  منک  ادج  ار  سابل 
ناتسد لفاغ  نیا  ردام  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  دناسرب ! لتق  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتشک ، ار  وت  مدنزرف  دومرفیم : همطاف  هک  یلاح  رد 

شتآ هب  ار  وت  دنک و  روک  ار  تمـشچ  دـنک ، عطق  ار  وت  ياهاپ  اهتـسد و  دـنوادخ  دومرف : نم  هب  درک و  نیرفن  نم  رب  همطاف  درک . عطق  ارم 
«1 . » شتآ رگم  هدنامن  یقاب  اعد  زا  دناهداتفا و  میاهاپ  اهتسد و  هتفر ، نم  مشچ  نونکا  دنک . لخاد 
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تداهش زا  دعب  ثداوح 

؟ دیتخیر ینوخ  هچ  و  دیدرک ؟ هراپ  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دینادیم  ایآ  هفوک  لها  يا  »
ترخآ باذع  هنیآره  و  دراب ! نوخ  نامسآ  رگا  دینکیم  بّجعت  ایآ  دیدرک ؟ کته  ار  یتمرح  هچ  و  دیدرک ؟ راکـشآ  ار  ياهمیرک  هچ  و 

!« دنوشیمن يرای  اهنآ  تسا و  رتدیدش 
( بنیز  ) موثلک ّما  وناب 

«2  » مهدزای بش 

هراشا

نآ اـب  مئاد  دـّلوت  هظحل  زا  هک  یخماـش  تّزع  نآ  زا  دـعب  درذـگیم ؟ هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  رب  هنوـگچ  بـش  نـیا 
عاعـش اب  اهنآ  زور  هک  دـندرکیم  يرپس  تلالج  ياههمیخ  و  تمظع . ياههدرپ  ارـس  رد  زورید  دوب ؟ دـنهاوخ  هنوگچ  نونکا  دنتـسیزیم 

نیا نداد  تسد  زا  هطـساو  هب  بشما  دوب ، رّونم  تسادـق  ینارون  ياهغارچ  تماما و  ناگراتـس  اب  اهنآ  بش  دوب و  نشور  تّوبن ، دیـشروخ 
شتآ اـههمیخ  یفرط  زا  دـنهد  تکرح  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  هظحل  ره  یفرط  زا  دـنربیم ، رـس  هب  ضحم  یکیراـت  رد  ناـشخرد  ياـهرون 

كاخ رب  یگمه ، نایماح  هتفرگ ،
______________________________

ص 102. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 1)
(- 2)

بشما  تسا  بل  رب  ترسح  ناج ز  لولم  نم  زا  بیبطبشما  تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تمایق  حبص  رگا 
ص:195  ، مرقم لتقم  همجرت 

عاـفد ناـنآ ، زا  یـسک  هچ  دـنک  هلمح  ياهدـننک  هلمح  رگا  دـننادیمن  درادـن ، دوجو  اـهنآ  يارب  یلیفک  هدـننکتیامح و  چـیه  دـناهداتفا ،
هلان اهنآ  نایم  دشخبیم  نیکـست  ار  هداد  دیهـش  ياهنز  زوس  هآ و  یـسک  هچ  دـهدیم ، خـساپ  ار  نارگزواجت  زواجت  یـسک  هچ  دـنکیم ؟

هک يردام  دیهـش و  رـسمه  تسا ، هدرک  ادـج  ار  وا  دازون  ریت  هک  یلفط  رداـم  دراد ، دوجو  رارقیب  ناـنز ، هآ  نارتخد و  نویـش  ناـکدوک ،
هدـش و هعطقهعطق  هک  ییاـهوضع  اهندـب و  زا  یئاـههعطق  اـهنآ  راـنک  لاـح  نیع  رد  و  دـیرگیم ، زوس  زا  هک  یـسک  هداد  تسد  زا  دـنزرف 

یلاحشوخ يزوریپ و  ینامداش  گنرین ، بیرف و  رکـشل  رد  دنداتفا و  یهانپ  چیه  نودـب  نابایب  يور  رب  نانیا  هتـشغآ و  نوخ  هب  یئاهولگ 
! دش دهاوخ  دنلب  هنوگچ  يدانم  يادص  دـش و  دـهاوخ  هچ  حبـص  ادرف  هک  دـننادیمن  اهنیا  همه  رب  هوالع  هدرک ! تسم  ار  اهنآ  هبلغ  رفظ و 

عفد دوخ  زا  ار  ررـض  دناوتیمن  تسا و  رامیب  هک  یماما  رگم  تسین  اهنآ  يارب  یعفادم  درک ؟ دنهاوخ  ریـسا  ای  تشک  دـنهاوخ  ار  اهنآ  ایآ 
! دراد رارق  لتق  رطخ  رد  دوخ  لاح  نیع  رد  دنک و 

دناوخیم ربص  هب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  هفطاعدناهتفرگ  ار  شکدوک  هک  یهد  ریش 
دادیم ناکت  ار  نآ  یلاحشوخ  اب  نیا  زا  شیپ  هکدرگنیم  نزح  اب  ار  هراوهگ 

دشونب ریش  دناوتب  هک  دنیبب  یقمروا  هک  دیاش  دوریم  هّچب  هاگیاج  يوس  هب 
تسا نازیوآ  زونه  هدرک  حبذ  ار  ولگ  هک  يریتهاگلتق  يور  ياهثج  رگم  دنیبیمن 

متام نزح و  رد  توکلم  کلم و  ملاع  بش  نیا  رد  دوشیم  باضخ  شاهنیس  وا  نوخ  زا  ودنابـسچیم  دوخ  هنیـس  هب  ار  حوبذم  دازون  نیا 
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رگهبدن دوخ  ناکم  رد  ّنج  یمامت  دننکیم و  نویش  هیرگ و  نامسآ  تاقبط  نایم  هکئالم  هلان  هآ و  تشهب  ياههفرغ  رد  ناروح  تسا ،
ص:196  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » دنتسه
«2 . » دوب هداهن  انب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ضغب  رب  ار  اهنآ  هک  دوب  هتخاس  دجسم  راهچ  هرصب  رد  دایز  نب  هّللا  دیبع  دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 

دوبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  يازج  نیایغب  نایغط و  تّما  يا 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  « 3  » ۀملس ّما  دنیشنیم  ازع  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ياربدوش  هدنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیا  زا  دعب  رگا 

ضرع ربماـیپ  هب  تسا ، ربماـیپ  رـس  يور و  رب  كاـخ  يردـق  تسا و  دولآراـبغ  نوزحم و  هک  یلاـح  رد  دـنیبیم  باوـخ  رد  ار  هلآ  هیلع و 
وا و يارب  ربـق  رفح  لاـح  رد  نم  هدـش و  هتـشک  نیـسح  مدـنزرف  دـنیامرفیم : ربماـیپ  دـیتسه ؟ دولآراـبغ  نوزحم و  هنوـگنیا  ارچ  دـنکیم :

دوب البرک  كاخ  نآ  رد  هک  ياهشیش  هب  دوشیم و  رادیب  سرت  اب  ۀملس  ّما  « 4 . » متسه شباحصا 
______________________________

رجح نبا  زا : دئاوزلا  عمجم  ص 341 ، رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  یلبش ص 146 ، هّللا  دبع  نب  دّمحم  نیدلا  ردب  خیـش  زا  ناجلا  ماکأ  (- 1)
ص 56. يوانم ج 1 ، زا  هیردلا  بکاوکلا  یطویس ص 139 و  زا  ءافلخ  خیرات  ص 199 ؛ ج 9 ،

ص 729. راحب ج 8 ، زا  لقن  ص 602  راحبلا ج 1 ، ۀنیفس  ص 386 و  دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)
رد دشاب ، هدرک  تافو  هعقاو  زا  دعب  ۀملس  ّما  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تیاور  نیا  دیوگیم : ص 38  لماکلا ج 3 ، رد  ریثا  نبا  (- 3)

دوب ربمایپ  رسمه  نیرخآ  درک و  تافو  لاس 62  رد  دیوگیم : میعن  وبا  تفر  ایند  زا  لاس 61  رد  ۀملس  ّما  هک  هدمآ  ص 460  ۀباصالا ج 4 ،
رد ۀملـس  ما  هک  هدرک  لقن  ۀمثیخ  یبا  نب  دمحا  زا  ص 362  يوون ج 2 ، ءامـسألا  بیذهت  رد  تفر . ایند  زا  لاس 59  دیوگیم : يدقاو  و 

، تفر ایند  زا  لاس 61  رد  نینمؤملا  ما  ۀملس  ّما  هدمآ : ص 137  یعفای ج 1 ، زا  نانجلا  ةآرم  رد  تفر ، ایند  زا  هیواعم  نب  دیزی  تیالو  نامز 
مه تداهش  زا  دعب  هک  دنکیم  تلالد  ع )  ) نیـسح لتق  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  هتفگ  اما  هدرک  ّتیعبت  يدقاو  زا  هچ  رگا  ۀیادب  رد  ریثک  نبا 

ص 341 رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  بیذـهت  رد  تفر ، ایند  زا  لاوش 59  رد  ۀملس  ما  هک  هدمآ  ص 427  يراقلا ج 1 ، ةدمع  رد  هدوب ، هدنز 
ع)  ) نیـسح هک  هدـش  لـقن  ع )  ) تیب لـها  زا  یفاـک  لوـصا  رد  یلو  تفر  اـیند  زا  ع )  ) نیـسح لـتق  زا  لـبق  لاـس  هـس  ۀملـس  ما  هـک  هدـمآ 
ص 142 یبهذ ج 2 ، زا  ءالبنلا  مالعأ  ریـس  رد  دـهدب ، ع )  ) نیدـباعلا نیز  هب  ار  اهنآ  هک  درک  ّتیـصو  درپس و  وا  هب  ار  تماما  ياـههریخذ 

رامیب ع )  ) نیسح لتق  رطاخ  هب  دوب ، دیهش  نیـسح  لتق  زا  سپ  وا  تافو  تفر و  ایند  زا  دوب ، ادخ  لوسر  رـسمه  نیرخآ  ۀملـس  ما  هک  هدمآ 
. تفر ایند  زا  هام  کی  هلصاف  هب  هک  دوب  نوزحم  ردق  نآ  دش و 

رد یطویس ص 139 و  زا  ءافلخ  خیرات  یبقعلا ص 148 ، رئاخذ  ص 356 ؛ بیذهتلا ج 2 ، بیذهت  یسوط ص 56 ، خیش  رسپ  یلامأ  (- 4)
. دهدیم وا  هب  ار  ع )  ) نیسح لتق  ربخ  ربمایپ  دنیبیم و  باوخ  رد  ار  ربمایپ  ۀملس  ّما  هک  هدمآ  ص 213  یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعأ  ریس 

ص:197  ، مرقم لتقم  همجرت 
هاگن ار  نآ  هک  دوب  هدومرف  دوب و  هداد  وا  هب  ربماـیپ  هک  دوب  ياهشیـش  ناـمه  نیا  « 1  » دنکیم ناروف  نوخ  نآ  زا  هک  دنیبیم  دـنکیم  هاگن 

: دیوگیم دنکیم  يرادازع  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  دونشیم  یئادص  بش  همین  رد  نینچمه  درادب ،
یتخس باذع و  هب  ار  امش  داب  تراشبلهج  يور  زا  نیسح  نیلتاق  يا 

«2  » لیجنا بحاص  یسوم و  ودیدش  تنعل  دواد  دنزرف  نابز  هب  امش 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  رب  هک  دونـشیم  ییاهادـص  بش  همین  رد  « 3  » دیهـش لوسر و  ربماـیپ و  زادـننکیم  نیرفن  امـش  رب  نامـسآ  لـها  همه 

ّما دنکیم و  لاؤس  دیآیم ، ۀملس  ّما  دزن  تعرس  اب  دونـشیم و  ار  هیرگ  يادص  ساّبع  نبا  دوشیم . هیرگ  لوغـشم  وا  دننکیم و  يرادازع 
نوزحم و ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ساّبع  نبا  اروشاع  زور  رد  « 4 . » دنکیم ناروف  نوخ  هشیش  ود  ره  زا  هک  دهدیم  ربخ  ۀملس 
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نوخ دنیامرفیم : تسیچ ؟ نیا  امش ، يادف  مردام  ردپ و  دنکیم  ضرع  تسوا ، تسد  هب  نوخ  هشیش  کی  هک  یلاح  رد  دنیبیم  دولآرابغ 
نیمز يور  رب  نایرع  زور  هس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اجنآ  زا  « 5 . » ماهدرک يروآعمج  زورما  هک  تسوا  باحصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 

اذل هدش ، عرفتم  یهلا  سدقا  عاعـش  زا  هک  تسا  للعلا  ۀلع  وا  هتفای و  قاقتـشا  ربمایپ  زا  هک  تسا  تانئاک  ّتلع  هک  یلاح  رد  دنامیم ، یقاب 
نانچنآ و  « 6  » دش کیرات  ایند  زور  هس 

______________________________

ص 96. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 38 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 134 ؛ یعفای ج 1 ، زا  نانجلا  ةآرم  (- 1)
. دراد دوجو  ص 96  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رد  تیب  ود  نیا  (- 2)

. تسا هدش  رکذ  موس  لّوا و  تیب  ص 103  سورعلا ج 7 ، جات  رد  دراد و  دوجو  ص 341  رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  رد  تیب  هس  ره  (- 3)
. تسا هدمآ  یحیرط ص 235  بختنم  نینچمه  رجاهملا ص 244 ؛ ۀنیدم  یفلزلا ص 91 ؛ ملاعم  رد  هشیش  ود  ثیدح  (- 4)

ص یعفای ج 1 ، زا  ناـنجلا  ةآرم  ءافلخ ص 139 ، خـیرات  ص 126 ؛ يربکلا ج 2 ، صئاـصخلا  ص 340 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خـیرات  (- 5)
زا بیذهتلا  بیذهت  يربط ص 148 ، بحم  زا  یبقعلا  رئاخذ  ص 56  يوانم ج 1 ، زا  ۀیردلا  بکاوکلا  ص 242 ، دمحا ج 1 ، دنسم  134 ؛

بیطخ زا  دادغب  خیرات  ص 22 ، بیرثتلا ج 1 ، حرط  ۀقرحملا ص 116 ، قعاوصلا  ص 28 ، ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 355  رجح ج 2 ، نبا 
ص 213. یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعأ  ریس  ص 94 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 285 ، ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  ص 142 ، ج 1 ،

ص ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  ۀقرحملا ص 116 و  قعاوصلا  ص 126 ، يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  ص 339 ، رکاسع ج 4 ، نبا  خـیرات  (- 6)
.289

ص:198  ، مرقم لتقم  همجرت 
، دندروخیم رگد  یضعب  هب  یـضعب  و  « 3  » دندوب ادیپ  زور  همین  رد  ناگراتـس  «، 2  » هدش اپرب  تمایق  دـندرک  نامگ  مدرم  هک  « 1  » دش هایس 

يور رب  تشهب  ناناوج  ياقآ  هک  یتدم  رد  درادن  يدعب  چـیه  « 6 . » دوب لاونم  نیدب  زور  هس  ات  ایند  و  « 5  » دشیمن هدید  دیشروخ  رون  « 4»
لقع للعلا و  ۀلع  وا  هدش  ادج  هّیدمحم  تقیقح  زا  هک  تسا  ّتلع  یتسه  يارجم  رد  وا  اریز  دوش ، دـیدپان  دیـشروخ  رون  دوب  نایرع  نیمز 

تمظع زاربا  يارب  یتسه  رییغت  ثیدح  رگا  تسا . بلطم  نیمه  دـکؤم  تادوجوم  یمامت  رب  تیب  لها  تیالو  هضرع  ثیدـح  تسا و  لوا 
«7  » درابیم نامسآ  دنکیم  ءاقستسا  يأر » نم  ّرـس   » رد یحیـسم  نادنمـشناد  زا  یکی  یتقو  هک  اجنآ  ات  تسا  حیحـص  ناربمایپ  زا  يربمایپ 

وحم هام  دیـشروخ و  رون  دوشن و  ّریغتم  یتسه  ملاع  هنوگچ  سپ  دوب ، هدشن  عطق  وا  ءاضعا  دوبن و  فوشکم  ربمایپ  نیا  دسج  هک  یلاح  رد 
تادوجوم و عاضوا  يرآ  تسا . هدـش  هلثم  امامت  وا  سّدـقم  ندـب  هداتفا و  نایرع  نیمز  يور  رب  تشهب  ناناوج  ياـقآ  هک  یلاـح  رد  دوشن 

مردام ردپ و  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوشیم ! يراج  اهنآ  کشا  دـننکیم و  هیرگ  شوحو  و  دوشیم ، ریغتم  تانئاک 
دنشکیم وا  ربق  رب  ار  دوخ  ندرگ  شوحو  هک  منیبیم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  دوشیم ، هتشک  هفوک  تشپ  رد  هک  داب ! نیسح  يادف 

______________________________

ار نیا  دناوتیمن  يدحأ  ص 339 ، رکاسع ج 4 ، نبا  خـیرات  ص 354 ، بیذهتلا ج 2 ، بیذـهت  فارـشألا ص 24 ، بحب  فاحتإلا  (- 1)
درک کیرات  ار  ایند  یمامت  هک  دیزرو  یهایس  داب  هّیبلعث  رد  هک  هدرک  لقن  ص 244  مظتنملا ج 7 ، رد  يزوج  نبا  هکنآ  زا  سپ  دوش  رکنم 

. دیدیمن ار  يدحا  يدحا ، هک  ياهنوگ  هب 
فاحتإلا ص 24. هقرحملا ص 116 و  قعاوصلا  (- 2)

ص 89. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  هقرحملا ص 116 و  قعاوصلا  ص 354 و  بیذهتلا ج 1 ، بیذهت  (- 3)
ءاـفلخ ص 138 و خـیرات  ص 339 ، رکاـسع ج 4 ، نبا  خـیرات  هـقرحملا ص 116 ، قـعاوصلا  فارـشألا ص 24 ، بـحب  فاـحتإلا  (- 4)

ص 56. هیردلا ج 1 ، بکاوکلا 
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قـعاوصلا ص 116؛ فاـحتإلا ص 24 ؛ ص 89 ، یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  ءافلخلا ص 138 ، خـیرات  ص 197 ، دـئاوزلا ج 9 ، عمجم  (- 5)
رد یناقرز  هک  تفرگ  دیـشروخ  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  گرم  زور  رد  هچنانچ  درادـن  یتبارغ  چـیه  ص 56 و  هیردلا ج 1 ، بکاوکلا 
. دناهدرک حیرصت  نآ  هب  ص 472  يراقلا ج 3 ، ةدمع  رد  ینیع  ص 39 و  ۀباغلا ج 1 ، دسا  رد  يرزج  هحفص 212  بهاوملا ج 3 ، حرش 

تارایزلا ص 77. لماک  (- 6)
(. ع  ) يرکسع نسح  ماما  تازجعم  نایب  رد  يدنوار ص 64  جئارخلا  (- 7)

ص:199  ، مرقم لتقم  همجرت 
یقاب راوید  هناخ و  يور  رب  یتّدم  ات  نوخ  رثا  « 3  » دوشیم نوخ  زا  رپ  زیچ  ره  « 2  » درابیم نوخ  نامسآ  « 1 ، » دنیرگیم حبص  هب  ات  بش  و 

سّدقم رس  هک  یماگنه  و  « 6  » سدقملا تیب  رد  یّتح  « 5  » تسا هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتشادرب  یگنس  چیه  « 4 ، » دنامیم
دایز نب  هّللا  دیبع  يوس  هب  دنزیم و  نوریب  رصق  ياهراوید  زا  یشتآ  و  « 7  » دوشیم نوخ  قرغ  نآ  نحص  دننکیم  دراو  ةرامألا  راد  هب  ار 

رد رگا  ینکیم ؟ رارف  اجک  نوعلم  يا  دیامرفیم : دنلب  يادـص  اب  فیرـش  رـس  دـنکیم ، رارف  و  « 8  » دینک شوماخ  دـنزیم : دایرف  دوریم ،
تـشحو رـصق  رد  نیرـضاح  همه  دوریم و  شتآ  هکنآ  اـت  دوشیمن  تکاـس  رـس  تسا ، شتآ  وـت  هاـگیاج  ترخآ  رد  دـسرن  وـت  هب  اـیند 

هب ار  دوخ  یغاز  « 10 . » دنتـسه نوخ  هب  هتـشغآ  اهراوید  نآ  بورغ  دیـشروخ و  عولط  ماگنه  هک  دننیبیم  ناگمه  هام  ود  ات  « 9 ، » دننکیم
هنوگنیا دنیشنیم و  مالّسلا  هیلع  نیسح  رتخد  يرغـص  همطاف  هناخ  راوید  رب  دوریم  هنیدم  هب  دنکیم و  هتـشغآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ 

يزیچ هدروآ و  رحـس  دـنیوگیم  ناـگمه  دـهدیم  هنیدـم  لـها  هب  ار  ربخ  نیا  هک  یماـگنه  دـهدیم . وا  هب  ار  شردـپ  ندـش  هتـشک  ربخ 
لاس 568 ياّفوتم  یکم  نب  دمحا  مزراوخ  بطخا  ّقفوم  ار  ثیدح  نیا  دسریم . هنیدم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  ربخ  هک  درذـگیمن 
رد رضاح  نارتخد  رب  هوالع  مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ندوب  مّلسم  زا  سپ  درادن  مه  يدعب  چیه  هدرک و  لقن  ص 92  نیسحلا ج 2 ، لتقم  رد 

رتخد البرک 
______________________________

تارایزلا ص 80. لماک  (- 1)
ص 89؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  صاوخلا ص 155 ، ةرکذت  ص 339 ، رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  ص 126 ، يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  (- 2)
ص 206 بوشآ ج ، رهش  نبا  بقانم  هقرحملا ص 116 ، قعاوصلا  فارشألا ص 255 ، بحب  فاحتإلا  ص 989 ؛ ۀّیزیرقملا ج 2 ، ططخلا 

ص 29. ریثا ج 7 ، نبا  لماک  و 
ص 126. يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  (- 3)

هقرحملا ص 116. قعاوصلا  ص 339 و  رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  (- 4)

هقرحملا ص 116. قعاوصلا  ص 339 و  رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  (- 5)
ص 315 دیرفلا ج 2 ، دقع  ءافلخلا ص 138 ، خیرات  ص 125 ؛ يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  ص 196 ؛ یمثیه ج 9 ، زا  دـئاوزلا  عمجم  (- 6)

ص 90. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 56 و  ۀیردلا ج 1 ، بکاوکلا 
هقرحملا ص 116. قعاوصلا  ص 339 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  (- 7)

یحیرط ص 338. بختنملا  ص 87 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 103 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 196 ؛ دئاوزلا ج 9 ، عمجم  (- 8)
سارف ص 149. یبا  هدیصق  حرش  (- 9)

صاوخلا ص 155. ةرکذت  ص 56 و  هیردلا ج 1 ، بکاوکلا  ص 37  ریثا ج 6 ، نبا  لماک  (- 10)
ص:200  ، مرقم لتقم  همجرت 

هدرک هدارا  لج  ّزع و  يادـخ  تسا . هداعلا  قراخ  روما  زا  يرایـسب  هب  فوفحم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تداهـش  هک  ارچ  دناهتـشاد ، زین  يرگید 
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هّللا دبع  یبا  هب  تبـسن  نّویوما  هک  یتواسق  زا  هدرواین  ار  هعجاف  نیا  لثم  راگزور  هک  دنک  مالعا  هدنیآ  ناکین  هرـضاح و  تّما  هب  هک  تسا 
وحم وا  تداهش  هک  نیا  دنوادخ و  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  تمارک  هب  اهرظن  ندرک  هّجوتم  تسا  ریـسم  نیا  رد  دنتـشاد و  اور  مالّـسلا  هیلع 

، دنکیم تیاور  دوخ  ّدج  زا  یعازخ  لبعد  تسا . هدرک  هدارا  ار  نآ  ندنام  یقاب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  هدـننک  هدـنز  یهارمگ و  هدـننک 
ربمایپ يوضو  تکرب  هب  دوب و  هدیکـشخ  تخرد  نیا  دوب . یعازخ  دـبعم  ّما  دزن  هک  دوب  هدـید  ار  یتخرد  کلام  رتخد  يدعـس  وا  ردام  هک 

هک یماگنه  دش و  مک  نآ  هویم  دنتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دادیم . يرایـسب  هویم  دروآرد و  گرب  نآ ، ياپ  رد 
هقاس زا  هک  دننیبیم  یتّدم  زا  سپ  دنتشاد . شوخ  لد  نآ  گرب  هب  ناگمه  دادن و  هویم  رگید  دنتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

: تفگیم هک  ياهدنیوگ  دنونشیم و  ياهلان  هیرگ و  يادص  بش  ماگنه  دنسرتیم ، ادیدش  هثداح  نیا  زا  دشوجیم ، نوخ  نآ 
رد هک  دسریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  یتّدم  زا  سپ  تسا  راّیط  رفعج  هک  اهومع  نیرتهبدیهش  هدازردارب  يا  دیهـش و  دنزرف  يا 

. دناهدش دیهش  تقو ، نامه 
رتش دش ، رتسکاخ  هب  لیدبت  هدننکوبـشوخ ) یعون   ) سرو دـنازوس و  ار  شندـب  هکنآ  رگم  درکن  هدافتـسا  هدـش  تراغ  نارفعز  زا  يدـحا 

هدید نامسآ  رد  یخرـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زور  ات  « 1  » دنزیم نوریب  نآ  زا  شتآ  هک  دندید  دـش و  تفـس  شتـشوگ  هدـش  تراغ 
«2 . » دوب هدشن 

اب اذـل  تسا  ّتیمـسج  زا  هّزنم  لاـعتم  يادـخ  نوچ  دوشیم و  ّرثؤم  شتروـص  رد  وا  بضغ  دـنک  بضغ  سک  ره  دـیوگیم : يزوـج  نبا 
زور رد  هک  بلطملا  دبع  نب  ساّبع  ربمایپ  يومع  هلان  دیوگیم : هاگنآ  دنکیم ، راهظا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نیلتاق  رب  بضغ  قفأ ، یخرس 

تسا هنوگچ  سپ  دوب  هتشگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باوخ  عنام  دوب ، هدش  هتسب  شیاههناش  دوب و  هدش  ریسا  ردب 
______________________________

ص دئاوزلا ج 9 ، عمجم  ص 354 ، بیذهتلا ج 2 ، بیذهت  ص 339 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  ص 126 ؛ يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  (- 1)
ص 90. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 56 و  ۀیردلا ج 1 ، بکاوکلا  96 ؛

ۀقرحملا ص 116. قعاوصلا  (- 2)
ص:201  ، مرقم لتقم  همجرت 

زا ار  تاهرهچ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دروآ  مالسا  هزمح  لتاق  یشحو  هک  یماگنه  دونشب ؟ ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هلان  رگا 
دنیبب رگا  تسا  هنوگچ  سپ  دناشوپیم ، ار  دوخ  لبق  ام  مالـسا  هکنآ  اب  منیبب  ار  دوخ  ناتـسود  لتاق  مرادـن  تسود  نم  رادـب ، هدیـشوپ  نم 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  کش  نودب  يرآ  « 1 . » تسا هدرک  لمح  نارتش  تشپ  رب  ار  وا  تیب  لها  هدوب و  شدـنزرف  لتاق  هک  ار  یـسک 
ناکدوک دایرف  هداد و  تسد  زا  ناوج  ياهنز  هلان  تسا ، هدوب  شتیب  لها  ندرک  لصأتـسم  رب  عمج  نیا  دهاش  دوب و  رـضاح  هکرعم  رد  هلآ 

. تسا هدوب  وا  نامشچ  شیپ  رد  یگنشت  زا 
یهاگ ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  منیبیم  نم  هفوک ! لها  يا  امش  رب  ياو  تفگیم : هک  دندینشیم  یکانتشحو  يادص  نایرکـشل 

رد هک  یهارمگ  سوه و  يوه و  یلو  دراد . تسد  رد  ار  دوخ  سّدـقم  نساحم  هک  یلاـح  رد  نامـسآ  هب  یهاـگ  دـنکیم و  هاـگن  امـش  هب 
نم رظن  هب  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا . هناوید  کـی  يادـص  هک  درکیم  ماـهلا  اـهنآ  هب  دوب  هدـش  مکحتـسم  اـهنآ  سوفن 
دیع كاردا  هب  ّقفوم  ار  امـش  دنوادخ  دیدش  هارمگ  ربمایپ  زا  سپ  هک  تّما  يا  دـننزیم : دایرف  هکئالم  زا  یـضعب  « 2 . » تسا هدوب  لیئاربج 

: دناهدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنادرگن ! نابرق  رطف و 
شردپ هک  دنکیم  تیاور  یئاهب  خیش  « 3  » دنک یهاوخنوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هاوخنوخ  هکنآ  ات  دنوشیمن  دندشن و  ّقفوم  مسق  ادخ  هب 

: دوب هتشون  نآ  رب  هک  دید  قیقع  ياهعطق  دش ، هفوک  دجسم  لخاد  یثراح  دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیش 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  ردپ  جاودزا  زور  ردماهداتفا  نامسآ  زا  هک  متسه  يرهوگ  نم 
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« 4  » تسا هدرک  يزیمآگنر  ارم  مالّسلا  هیلع  نیسح  يولگ  نوخماهدوب  رتدیفس  مه  هرقن  زا  نم 
______________________________

هقرحملا ص 116. قعاوصلا  صاوخلا ص 154 و  ةرکذت  (- 1)
. تارایزلا لماک  (- 2)

قودص ص 148. خیش  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  (- 3)
. یئاهب خیش  لوکشک  زا  ینارحب ص 17  فسوی  خیش  لوکشک  (- 4)

ص:202  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّسلا هیلع  نیسح  دزن  مهدزای  بش 

رد دننک  يرپس  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربق  رانک  رد  ار  مهدزای  بش  هک  تسنآ  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ناوریپ  رب  دّـکؤم  جـیار و  روما  زا 
لآ ناینابرق  هب  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  دنـشاب  هلان  هآ و  نویـش و  لاـح  رد  دنـشاب ، هتـشاد  بل  رب  نزح ، راعـش  نت و  رب  نزح  ساـبل  هک  یلاـح 

همعط ار  اهنآ  هزین  كون  دناهتـشگ ، هعطقهعطق  دزویم ، اهنآ  رب  نابایب  داب  هدـیطلغ ، دوخ  نوخ  هب  دـنرگنیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
هّجوتم هورگ  نیا  زا  تسا ، هدرک  لامدـگل  ار  اهنآ  نمـشد  نابـسا  مس  تسا و  هدـیئارگ  یخرـس  هب  يدیفـس  اهنآ  نوخ  زا  هدـینادرگ ، دوخ 

رب یکی  نآ  و  نویـش ، لاح  رد  يرگید  هبدـن  لاح  رد  یکی  تسا ، نازیر  كاپ  ياهندـب  نیا  رب  اهنآ  کـشا  هک  دوشیم  یحو  تیب  ناوناـب 
. دنک یهارمه  ار  نانآ  دوخ  دنلب  هلان  دوخ و  مئاد  هیرگ  اب  هدننکروصت  دیاب  « 1 ، » هدرک ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  يرگید  دنزیم و  هنیس 

مهیلع يده  هّمئا  تبغر  لاح  نیا  رد  تسا و  هارمه  وا  اب  تسا و  هتـسویپ  ءارهز  همطاف  هرهاط ، هقیّدص  هب  ناسنا  لاح  نیا  رد  کش  نودـب 
هیلع رقاب  ماما  زا  ینهج  کلام  درک . هدافتسا  ار  هّیرظن  نیا  ناوتب  اهنآ  رد  لّمأت  اب  اسب  هچ  هک  دراد  دوجو  یثیداحا  دنکیم . بلج  ار  مالّسلا 

: دنکیم تیاور  مالّسلا 
تاقالم ار  ادخ  تمایق  زور  دیرگیم ، هک  یلاح  رد  دشاب  يو  دزن  بش  ات  دنک و  ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یـسک 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  گنج  رازه  نارازه  هرمع و  رازه  نارازه  ّجح و  رازه  نارازه  باوث  اب  دـنکیم 
نیا رب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفعج  رباج  ثیدـح  اّما  « 3  » تسین بش  ندرک  يرپس  مزلتـسم  بش ، ات  متام  هماـقا  هچ  رگا  « 2 . » مالّسلا

تسا یسک  دننام  دنک  يرپس  اجنآ  ار  بش  دنک و  ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  سک  ره  دنیامرفیم : هک  دراد  تدعاسم 
يرپس ثیدح ، رهاظ  « 4 . » تسا هدش  دیهش  وا  شیپاشیپ  هک 

______________________________

رب ار  دوخ  ياهنابیرگ  یمطاف  ياـهنز  دـنکیم : تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  روذـن  رخآ  ص 282  بیذهتلا ج 2 ، رد  یـسوط  خیـش  (- 1)
. درک هراپ  نابیرگ  دز و  تروص  رب  دیاب  ع )  ) نیسح لثم  يارب  دندزیم و  اهتروص  رب  دندرک و  هراپ  ع )  ) نیسح

تارایزلا ص 174. لماک  (- 2)
. دناهتفرگ زور  ندرک  يرپس  يانعم  هب  ار  نآ  امومع  هک  هدش  هدافتسا  ّلظ  هدام  زا  قوف  ثیدح  رد  (- 3)

تارایزلا ص 137. لماک  (- 4)
ص:203  ، مرقم لتقم  همجرت 

 ... دنک و يرپس  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دزن  ار  اروشاع  بش  هک  یـسک  دیوگب : تسیابیم  ّالا  و  نآ ، زا  لبق  هن  تساروشاع  زا  دعب  بش  ندرک 
یبش رد  دنک  تماقا  زور ، مامت  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ربق  دزن  سک  ره  هکنیا  رب  دنکیم  تدعاسم  مه  تلزنم  ماقم و  هکنیا  رب  هوالع 
نابات ياههام  یلاخ ، کشخ و  نابایب  نیا  رد  اهنآ  درک ، دـهاوخن  چوک  تسا  هتـشذگن  تماما  ياههعیدو  ربمایپ و  نارتخد  رب  نآ  لـثم  هک 
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اهنآ رس  رب  هچ  لوسر  ادخ و  نانمشد  بناج  زا  هک  دننادیمن  و  دناهداتفا ، هدش  هعطقهعطق  ءاضعا  اهنآ ، رانک  رد  دناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ 
یمیظع يراگتـسر  هچ  نانآ  اب  یهارمه  هک  دنراد  هّجوت  دـننکیم  يرپس  اهنآ  ربق  رانک  ار  بش  نیا  هک  اهنآ  ناتـسود  سپ  دـمآ ؟ دـهاوخ 

تـسد میظع  يراگتـسر  هب  میدوب و  امـش  اب  ام  شاک  يا  « » اـمیظع ازوف  زوفنف  مکعم  اـنک  اـنتیل  اـی  : » دـیوگب دـیاب  رایـسب  اذـل  تسا و  هدوب 
. دیرگیم مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  رب  هک  دنکیم  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  اب  ماگمه  ار  دوخ  ناسنا  هلیسو  نیدب  « 1 « » میتفاییم

زا يدحا  درک ، لاؤس  حئانلا » نبا   » زا یـسلجم  رد  بتاک  نسح  وبا  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  یخونت  یلع  نب  نسحم  یلع  وبا  یـضاق 
لها دریگیم و  هزور  رایـسب  هک  مراد  يزینک  نم  تفگ : نسحلا  وبا  تسیچ ؟ ناتـساد  هک  متفگ  وا  هب  نم ، رگم  تخانـشن  ار  وا  خرک  لـها 
حبص زورما  دیوگیم ، نخس  یطبن  نابز  هب  ابلاغ  دناوخب و  رعـش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنادیمن  یبرع  هملک  کی  هک  یلاح  رد  تسا  دّجهت 

رد مدیباوخ ، مدناوخ و  ار  دوخ  ياعد  نم  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  متفگ  بایرد ! ارم  نسحلا  ابا  يا  دنزیم : دایرف  هتساخرب و  هدز  تشحو 
ینانز دوب و  زاب  نآ  رد  هک  دوب  يدیفس  زیمت و  رایسب  قاتا  نم  يولج  ماهداتـسیا ، خرک  ياههزاورد  زا  ياهزاورد  رب  ایوگ  هک  مدید  باوخ 

رد هک  مدـید  يزیمت  رایـسب  هناخ  اجنآ  رد  مدـش و  لخاد  موش . لـخاد  هک  دـندرک  هراـشا  تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ : ناـنآ  هب  دـندوب . هداتـسیا 
رداچ دوب  هدیشوپ  ییابیز  رایسب  سابل  مدوب ، هدیدن  وا  زا  رتزیزع  رتابیز و  نم  دوب  هک  هداتسیا  ناوج  ینز  نآ  نحص 

______________________________

رد یهاوـخیم  رگا  دـنیامرفیم : هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) اـضر ماـما  زا  یثیدـح  قودـص ص 66  خیـش  زا  ع )  ) اـضرلا راـبخا  نوـیع  رد  (- 1)
مهعم تنک  ینتیل  ای  : » وگب يداتفا  ع )  ) نیسح دای  هب  هاگره  نک و  نعل  ار  ع )  ) نیسح نیلتاق  يوش ، نکاس  ص )  ) ربمایپ اب  تشهب  ياههفرغ 

«. امیظع ازوف  زوفأف 
ص:204  ، مرقم لتقم  همجرت 

رتـخد همطاـف  نم  دومرف : دـیتسه ؟ یک  امـش  مدرک : لاؤس  دوب . هتـشغآ  نوخ  هب  هک  دوب  يدرم  رـس  وا  ناـماد  رد  تشاد و  رـس  هب  يدـیفس 
: دناوخب ار  رعش  نیا  وگب  قدصا  نبا  هب  تسا ، مالّسلا  هیلع  نیسح  مرسپ  رس  نیا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

یخونت یلع  هب  بتاک  نسحلا  وبا  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  تشحو  تلاح  اب  نم  دـیوگیم : زینک  نیا  اـضیرم  ناـک  ـال  الولـساف و  هضّرما  مل 
مازلا ار  امـش  دـناهدرپس و  امـش  هب  ار  تناما  نیا  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سپ  یـسانشیم  ار  قدـصا  نبا  نوچ  مساقلا  اـبا  يا  دـیوگیم :

نابعـش هام  رد  هعقاو  نیا  دیوگیم : هاگنآ  متـسه . نیملاع  ءاسن  هدّیـس  رما  عیطم  دهدیم : خساپ  یخونت  دـیناسرب . ار  ربخ  نیا  هک  دـناهدرک 
رئاح رد  نابعـش  همین  بش  رد  مدرک و  نتفر  دـصق  مه  نم  دنتـشاد ، ار  رئاـح  هب  نتفر  دـصق  هک  دـنتفریم  یناـسک  تاـقالم  هب  مدرم  دوب و 

راضح همه  وا و  مدرک و  وگزاب  ار  هّصق  هکنآ  ات  درک  رارصا  ردق  نآ  مداد ، ار  ماغیپ  مدید ، ار  وا  هکنآ  ات  مدرک  لاؤس  قدصا  نبا  زا  مدوب ،
«1 . » دنتسیرگ تّدش  هب 

تراسا تراغ و 

«2 ، » دندرک تراغ  دوب  اههمیخ  رد  هک  هچنآ  ره  دندش و  هّجوتم  وا  لاوما  هب  نایرکـشل  دندش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  هک  یماگنه 
هدز و تشحو  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  نارتخد  دندرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارتخد  لئاسو  تراغ  هب  عورـش  دندز و  شتآ  ار  اههمیخ 

يدرم « 4 . » دشیم ادج  اهنآ  ياپ  زا  لاخلخ  شوگ و  زا  هراوشوگ  تشگنا ، زا  رتشگنا  اهنآ و  رس  زا  نانز  هعنقم  « 3  » دندرکیم رارف  نایرگ 
هک دوریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  رتخد  همطاف  غارـس  يرگید  دوشیم ، « 5  » هراپ شوگ  دنکیم و  ادج  ار  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  ياههراوشوگ 

: دیوگیم وا  هب  همطاف  تسیرگیم ، هک  یلاح  رد  دنک  ادج  ار  لاخلخ 
______________________________

ص 218. ةرضاحملا ج 8 ، راوشن  (- 1)
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ص 32. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 2)

ص 260. يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
امن ص 40. نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 4)

ۀبکاسلا ص 348. ۀعمدلا  (- 5)
ص:205  ، مرقم لتقم  همجرت 

سپ دیوگیم : منکیم ؟ تراغ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  دیوگیم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
«1 . » دنرادرب ار  نآ  نارگید  هک  مسرتیم  دیوگیم : ینکیم ؟ نینچ  ارچ 

هدـش هتفرگرب  اهنآ  ياههعنقم  دـندربیم و  هانپ  رگیدـکی  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دربیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هزین  بوچ  اب  ار  ناـنز  يدرم 
نیمز هب  تروـص  اـب  وا  دـنکیم و  بیقعت  ار  وا  دـنکیم ، رارف  وا  دـنکیم و  دـصق  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارتـخد  زا  یکی  يرگید  دوـب ،

زا ینز  « 2 . » تسا نایرگ  شرـس  يالاب  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  شاهّمع  هک  دنیبیم  دیآیم  شوه  هب  هک  یماگنه  دـنکیم ، شغ  دروخیم و 
رکب لآ  يا  دنزیم : دایرف  دنکیم و  هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارتخد  هب  تلاح  نآ  رد  دوب  شرـسمه  هارمه  هک  لئاو  نب  رکب  لآ 

ناهاوخنوخ يا  ادـخ ، يارب  رگم  مکح  تسین  دـنوش ، تراغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  هک  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  لئاو ! نب 
«3 . » دزاسیم تکاس  ار  وا  قیرط  نیدب  دنادرگیمزاب و  شاهداوناخ  دزن  ار  وا  شرسمه  ادخ . لوسر 

دنلب ناوت  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدیباوخ  رتسب  رد  و  « 4  » رامیب ناشیا  هک  یلاح  رد  دنوریم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  يوس  هب  نایرکـشل 
. مینک تروشم  دعس  نب  رمع  ریما  زا  ات  دینکن  هلجع  دیوگیم : يرگید  دیراذگن و  یقاب  يریبک  ریغـص و  دیوگیم : یکی  تشادن . ار  ندش 

رامیب هچب  کی  نیا  یـشکب ؟ ار  اههّچب  یهاوخیم  ایآ  هّللا ! ناحبـس  دیوگیم : ملـسم  نب  دیمح  دـنکیم ، هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  رمـش  « 5»
دنیبیم هک  یماگنه  دیآیم و  دعس  نب  رمع  میناسرب . لتق  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دالوا  هداد  روتسد  دایز  نبا  دیوگیم : رمـش  « 6 ، » تسا

رمع « 7 « » دیناسرب لتق  هب  وا  زا  شیپ  ارم  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتشک  وا  : » دیوگیم مالّسلا  اهیلع  بنیز  مشاه  ینب  يوناب 
______________________________

ص 204. یبهذ ج 3 ، زا  ءالبنلا  مالعأ  ریس  قودص ص 99 ؛ یلامأ  (- 1)
ءارهزلا ص 130. مّلظت  بئاصملا ص 341 ؛ ضایر  (- 2)

امن ص 41. نبا  زا  نازحألا  ریثم  فوهل ص 74 ؛ (- 3)
ص ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 33  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 260 ، يربط ج 6 ، تسا : هدش  رکذ  بتک  نیا  رد  ع )  ) داجس ماما  يرامیب  (- 4)
یسربط ص 148؛ يرولا  مالعأ  ص 225 ؛ بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  دیفم ، خیـش  داشرإلا  ص 133 ؛ یعفای ج 1 ، ناـنجلا  ةآرم  188 ؛

يدوعسم ص 140. هیصولا  تابثا  نیظعاولا ص 162 و  ۀضور 
ءارهزلا ص 132. مّلظت  (- 5)

ص 260. يربط ج 6 ، خیرات  (- 6)
. ریخا شخب  یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن  (- 7)

ص:206  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 . » دنکیم عنم  نتشک ، زا  ار  دارفا  دهدیمن و  نتشک  هزاجا 

اهنآ لاوما  یمامت  هک  یلاح  رد  درادیمزاب  اهنآ  هب  ضّرعت  زا  ار  نایرکـشل  دنیبیم ، ار  اهنآ  هیرگ  دیآیم و  نانز  يوس  هب  دعـس  نبا  هاگنآ 
«2 . » ددرگیمزاب شاهمیخ  هب  دوخ  درامگیم و  اهنآ ، تظفاحم  هب  ار  یهورگ  دوب ، هدش  تراغ 

ناراکراوس
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رفن هد  دـهد ، رارق  نابـسا  مس  ریز  ار  وا  تشپ  هنیـس و  دور و  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  يوـس  هـب  هـک  تـسه  یـسک  اـیآ  دز : داـیرف  دعـس  نـبا 
، يوادیـص حیبص  نب  ورمع  یـسبنس ، لیفط  نب  میکح  یمرـضح ، همقلع  نب  دثرم  نب  شبحا  « 4 ، » ۀیوح نب  قاحـسا  اهنآ  « 3 . » دنزیخیمرب
اب دندوب و  کلام  نب  دیـسا  یمرـضح و  تیبث  نب  یناه  متاغ ، نب  طخاو  یفعج ، بهو  نب  حـلاص  یفعج ، همثیخ  نب  ملاس  ذـقنم ، نب  ءاجر 

يولج کلام  نب  دیـسا  هک  دنیآیم  دایز  نبا  دزن  نآ  زا  سپ  دننکیم ! لامدـگل  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هناحیر  ندـب  دوخ  نابـسا 
. دنهدب نانآ  هب  یکدنا  هزئاج  هک  دنکیم  رما  دایز  نبا  میتسکـش و  مه  رد  تشپ  زا  دعب  ار  هنیـس  هک  میدوب  ام  دـناوخیم : زجر  دوب و  اهنآ 

«5»
نیرترورش اب  اهتّما  یمامت  رد  هک  دندرک  يراک  نیسح  اب  دیوگیم : ینوریب  ناحیر  وبا 

______________________________

ینامرق ص 108. خیرات  (- 1)
زا یـضعب  هک  دیوگیم  وا  دـنکیم . تیاکح  ار  یبیرغ  رما  شیرق ص 58  بـسن  رد  يریبز  بعـصم  ص 32 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  (- 2)
نبا يدانم  يادص  هک  یماگنه  دندرکیم . ناسحا  مارتحا و  وا  هب  ءافخ  رد  دندرک و  یفخم  ار  وا  دنتفرگ و  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نایرکـشل 

شاهّمع عافد  رگا  هک  دندروآ  دایز  نبا  دزن  دنتسب و  شندرگ  هب  ار  وا  ياهتـسد  دوب  هدرک  نییعت  هزیاج  مهرد  دصیـس  هک  دندینـش  ار  دایز 
سپ تسا  ربمایپ  مرح  یماح  لیفک و  يرامیب  مغریلع  ع )  ) داّجس ماما  هک  یتقو  تسا  حضاو  دناسریم . لتق  هب  ار  وا  دایز  نبا  دوبن  بنیز 

؟ دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  یماح  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دندوب  هنوگچ  يداع  ّتیعضو  رد  نانز  دوش ، یفخم  درادن  ناکما 
. دناهدرکن رکذ  مه  دیعب  لامتحا  کی  تروص  هب  یتح  ار  بلطم  نیا  نیخّروم  زا  يدحا  هکنیا  رب  هوالع 

ریثک نبا  هیادب  ص 288 ؛ ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  ص 91 ؛ بهذلا ج 2 ، جورم  ص 33 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 161 ؛ يربط ج 6 ، (- 3)
و نیظعاولا ص 662 ، ۀضور  یـسربط ص 888 ؛ زا  يرولا  مالعأ  دیفم ، خیـش  داشرإلا  ص 333 ؛ سیمخلا ج 3 ، خـیرات  ص 189 ؛ ج 8 ،

ص 224. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم 
. دوب ةزیوح  نیسح  نیلتاق  هلمج  زا  هدمآ : زوح  هدام  هحفص 31  دلج 4  سورعلا  جات  رد  (- 4)

ص 39. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  نازحألا ص 41 ؛ ریثم  فوهل ص 75 ؛ (- 5)
ص:207  ، مرقم لتقم  همجرت 

دندیسر رهش  هب  اهبسا  نیا  زا  یضعب  هکنآ  زا  سپ  هک  « 1  » بسا ندناود  گنس و  هزین و  ریشمش و  اب  نتشک  زا  دندوب  هدرکن  نینچ  قئالخ ،
. دنداد ماجنا  ار  نآ  ریظن  يرایسب  دمآ و  رد  ّتنس  تروص  هب  رما  نیا  هک  دندرک  نازیوآ  هناخ  رد  رب  كّربت  ناونع  هب  دندنک و  ار  اهنآ  لعن 

«2»

سّدقم ياهرس 

سیق اهنآ  سیئر  هک  ةدنک  هلیبق  دندرک . میسقت  ار  اهنآ  دایز  نبا  هب  بّرقت  يارب  اههلیبق  دننک و  عطق  ار  اهرس  یمامت  هک  درک  رما  دعـس  نبا 
، رـس هدزناش  دـسا  ینب  رـس ، هدـفه  میمت  هلیبق  رـس ، هدزاود  دوب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اـهنآ  سیئر  هک  نزاوه  رـس ، هدزیـس  دوب  ثعـشا  نب 

تعنامم وا  ندب  نتسکش  مه  رد  رس و  ندرک  عطق  زا  یحایر  ّرح  هلیبق  یلو  « 3 ، » دنتشادرب ار  اهرس  هّیقب  نایرکشل  هّیقب  و  رس ، تفه  جحذم 
«4 . » دندرک

اهرس هّیقب  تشاد و  لیسگ  يدزا  ملسم  نب  دیمح  یحبصا و  دیزی  نب  یلوخ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـس  اروشاع  زور  نامه  رد  دعـس  نبا 
وا هک  تسنادیم  نوچ  تشادیم  یفخم  شرـسمه  زا  ار  رـس  وا  دوب ، هفوک  یگنـسرف  کی  رد  یلوخ  لزنم  « 5 . » تشاذـگاو نارگید  هب  ار 
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، درادیماو بّجعت  هب  ار  وا  هک  دوشیم  عطاـس  يرون  رونت  زا  هک  دـنیبیم  یتـقو  نز  نیا  دراد . مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  یّـصاخ  هقـالع 
ربخ دوخ  رـسمه  هب  دـننکیم ، هیرگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـنلب  يادـص  هب  هک  دونـشیم  ار  ینانز  يادـص  دوشیم  کیدزن  هک  یماگنه 
هیلع نیسح  رب  هک  یهودنا  نزح و  رطاخ  هب  درکن  هدافتسا  شوخ  يوب  زا  دیشکن و  همرس  نآ  زا  سپ  « 6 ، » دوریم نوریب  نایرگ  دهدیم و 

«7 . » دوب فّویع »  » نز نیا  مسا  تشاد و  مالّسلا 
______________________________

ینوریب ص 329. ناحیر  وبا  ۀیقابلا ، راثآلا  (- 1)
یکجارک ص 46. زا : بجعتلا  باتک  (- 2)

ص 656. ینیع ج 7 ، زا  يراخبلا  حرش  یف  يراقلا  ةدمع  فوهل ص 81 ؛ (- 3)
. رمحالا تیربکلا  (- 4)

. دیفم خیش  داشرالا  (- 5)
يدیفـس ناگدنرپ  دوشیم و  عطاس  نامـسآ  هب  يرون  هک  دید  وا  رـسمه  هدمآ : ص 190  ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  رد  ءادهـشلا ، ۀـضور  (- 6)

یشارف چیه  سپ  نیا  زا  ياهدروآ ، ار  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  رـس  تفگ : کلام  رتخد  راون  مان  هب  وا  رگید  هجوز  دندرگیم ، نآ  فارطا 
. دش ادج  وا  زا  تسین و  وت  نم و  نایم 

ص 238. يرذالب ج 5 ، زا  فارشألا  باسنأ  (- 7)
ص:208  ، مرقم لتقم  همجرت 

دراذگ و وا  يولج  ار  رس  دوب ، هتشگزاب  هلیخن  رد  دوخ  هاگرکشل  زا  دایز  نبا  هک  یلاح  رد  درب  ةرامألا  راد  هب  ار  رـس  یلوخ  دعب  زور  حبص 
: تفگ

مدیناسر لتق  هب  ار  بّجحم  دیس  نم  هک  یتسرد  هبنک  رپ  الط  هرقن و  زا  ارم  باکر 
دش هتفشآ  رب  عمج  روضح  رد  مالک  نیا  زا  دایز  نبا  ردام  ردپ و  ثیح  زا  ار  مدرم  نیرتهب  مدناسر  لتق  هبار  بسن  ثیح  زا  مدرم  نیرتهب  و 

«1 . » دیسر دهاوخن  وت  هب  يزیچ  نم ، هیحان  زا  مسق  ادخ  هب  يدناسر ؟ لتق  هب  ار  وا  ارچ  دوب  نینچنیا  وا  هک  یتسنادیم  رگا  تفگ : و 
______________________________

: دیوگ هراب  نیا  رد  یناشاک  مشتحم  داشناور  هدمآ  ص 133  نانجلا ج 1 ، ةآرم  رد  (- 1)
روص هحفن  ات  هدکمتام  همه  ملاع  وتیبروص  همشچ  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غاد  يا ز 

رونت هب  نامهم  ردنا و  خاک  هب  هتفخ  نابزیمناشن  تسا  هداد  یک  تسا  هدوب  دشاب و  ناهج  ات 
(: س  ) بنیز لاح  نابز  رون  هیآ  رونت  ةاکشم  هب  تسا  هدید  یک  ایفهک  هیآ  بل  هب  تسا  هدینش  یک  نتیب  رس 

ماهنامیپ نم  وت  اب  ار  الب  زیربل  ماجماهناشاک  مرحم  قشع و  مزب  سینا  يا 
ماهناورپ نم  یعمش و  وت  تسنیا  ام  قرفقارف  مزب  رد  هلعش  کی  زا  میزوسیم  ود  ره 

ماهناریو رد  نم  یخبطم  غارچ  وتور  هچ  زا  رخآ  نم  ناج  يا  میرون  کی  ود  ره 
ماهناش راب  تسا  هدیدرگ  تسا  وت  تشونرسدوبک  نم  فتک  حورجم  دوب  وت  قرف  کنیا 

مان دناسر و  لتق  هب  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  دایز  نبا  هک  ماهنال  اب  متخوس  شتآ  زا  راوذفنق  وچ  نمنایتشآ  یخرـس  رب  یتفرگ  اسآامه  وت 
هب ار  وا  دایز  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  ار  وا  مان  ص 213  دیرفلا ج 2 ، دـقع  رد  تسا ، هدرکن  رکذ  ار  وا 

ص 33 رد ج 4 ، ریثا  نبا  ص 261 و  رد ج 6 ، يربط  ریرج  نبا  دنراد : فالتخا  تایبا  هدنیوگ  رس و  لماح  دروم  رد  نیخّروم  دناسر . لتق 
وت تفگ : وا  هب  رمع  هک  تـسا  هدـمآ  صاوخلا ص 144  ةرکذـت  رد  دـناوخ و  دعـس  نب  رمع  رب  ار  اهنآ  هک  دـننادیم  سنا  نب  نانـس  ار  وا 
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دایز نبا  رب  ار  اـهنآ  تسا : هدـمآ  ص 193  یـشیرش ج 1 ، تاماقم  حرـش  رد  دـناسریم . لتق  هب  ار  وت  دونـشب  دایز  نبا  رگا  یتسه ، هناوید 
زا لوئسلا  بلاطم  رد  دناوخ ، دایز  نبا  رب  ار  اهنآ  کلام  نب  رشب  هک  هدمآ  ص 40  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  یلبرا و  هّمغلا  فشک  رد  دناوخ ،

تایبا نیا  لئاق  رمش  هدمآ : بئاصملا ص 437  ضایر  رد  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  درک و  بضغ  دایز  نبا  هک  هدـش  هفاضا  هحلط ص 76  نبا 
. تسا

دناهدرک رکذ  مه  نیخّروم  زا  یتعامج  هدمآ و  هیحان  ةرایز  رد  هچنانچ  هدوب  رمش  ع )  ) نیسح لتاق  هک  یتسناد  هک  یماگنه  دیوگ : ّفلؤم 
مان هب  ار  هّصق  ام  درادرب و  ار  رـس  يرگید  یلو  دناسرب  لتق  هب  وا  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  اریز  تسا ، رمـش  نامه  مه  تایبا  نیا  هدـنیوگ  سپ 

. میشاب هدرک  یهارمه  لتاقم  هیقب  اب  ات  میدرک  رکذ  یلوخ 
ص:209  ، مرقم لتقم  همجرت 

ءالبرک زا  چوک 

ار دوخ  ياههتـشک  دـنام ، یقاب  البرک  رد  مهدزای  زور  رهظ  ات  دوخ  نایرکـشل  اـب  تشاد  لیـسگ  هفوک  هب  ار  اهرـس  دعـس  نبا  هک  یماـگنه 
باحـصا تیب و  لها  یمامت  و  یمارگ ، لوسر  هناحیر  تشهب و  ناناوج  ياقآ  درک و  نفد  ار  اهنآ  دـناوخ و  زامن  اهنآ  رب  درک ، يروآعمج 

هفوک يوس  هب  رهظ  زا  دعب  « 1 . » دـننک ترایز  ار  اهنآ  نابایب  شوحو  دزوب و  اهنآ  رب  ابـص  داب  ات  درک  اهر  نفد  نفک و  لسغ و  نودـب  ار  وا 
رب ار  اهنآ  « 2 ، » دندوب وا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  هداوناخ  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  نازینک  ناکدوک و  نانز و  هک  یلاح  رد  درک  تکرح 

ربمایپ نیرتهب  ياههعیدو  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتـشادیم  لیـسگ  ار  مور  كرت و  ناریـسا  هچنانچ  دـندرک  راوس  هواـجک  نودـب  نارتش  تشپ 
رد دـندرک  راوس  هواجک  نودـب  يرتش  رب  ار  وا  « 3 ، » دوب لاس  يو 23  فیرـش  رمع  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  اهنآ  اب  دندوب و 

. دنتشاد هام  دنچ  لاس و  ود  هک  « 5  » دندوب مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  وا  هارمه  و  « 4  » دوب هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  ناشیا  يرامیب  هک  یلاح 
دـناسر و لتق  هب  ار  رفن  هدـفه  هکنآ  زا  سپ  یّنثم  نسح  هک  دـندوب  یّنثم  نسح  ورمع و  دـیز ، مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  « 6»

اهنآ هارمه  و  « 7  » تفرگ دعـس  نبا  زا  ار  وا  يرازف  ۀجراخ  نب  ءامـسا  تشگ و  ریـسا  دش ، عطق  وا  تسار  تسد  تشادرب و  تحارج  هدجه 
يدسا همامث  نب  عّقرم  هک  دـش  هداد  ربخ  دایز  نبا  هب  هک  یماگنه  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـسمه  بابر  مالغ  هک  دوب  ناعمـس  نب  ۀـبقع 

هب ار  وا  هک  داد  روتسد  دایز  نبا  دناهتفرگ ، دناهدرک و  تعافش  ار  وا  وا  هلیبق  تسا ، هدیگنجیم  هدرکیم و  يزادناریت 
______________________________

ص 39. یمزراوخ ج 2 ، نیسحلا  لتقم  (- 1)
ماما زا  دانـسا  هب  سوواط  نب  دّیـس  دیفم و  خیـش  لوا  پاچ  ص 234  يرون ج 2 ، لئاسولا  كردتـسم  رد  موـمهملا ص 204 ، سفن  (- 2)
مّدـج رـس  هک  تسا  یناکم  اجنیا  دـندومرف : دـندناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  هفوک  هار  زا  ياهشوگ  رد  ناـشیا  هک  دـننکیم  لـقن  ع )  ) قداـص

دوش و هدناوخ  زامن  زا  سپ  هک  دندومن  رکذ  یئاعد  سپـس  دندرب ، دایز  نب  هّللا  دـیبع  دزن  ار  رـس  نآ  زا  سپ  دـنداد و  رارق  ار  ع )  ) نیـسح
. تسا فورعم  هناّنح »  » هب اجنیا  هک  دندومرف 

يریبز ص 58. بعصم  زا  شیرق  بسن  (- 3)
سوواط ص 54. نبا  زا  لابقإلا  (- 4)

يدوعسم ص 143. ۀیصولا  تابثا  نازحألا ص 49 ؛ ضایر  (- 5)
. دنتشاد لاس  هس  ناشیا  هک  هدش  رکذ  ص 203  ءادفلا ج 1 ، یبا  خیرات  رد  ۀیصولا ص 143 ؛ تابثإ  (- 6)

هفوـک رد  ار  ناـشیا  هک  هدرک  رکذ  فوـهل ص 8  نیبغارلا ص 28 و  فاعـسا  ع ،)  ) نسح ماـما  دـالوا  رکذ  رد  راونألا ج 10 ، راـحب  (- 7)
. دندرب هنیدم  هب  دوبهب ، زا  سپ  دندرک و  هجلاعم 
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ص:210  ، مرقم لتقم  همجرت 
دندید دندرک و  هاگن  هک  یماگنه  دنهد ، روبع  ءادهش  رانک  زا  ار  اهنآ  هک  دندرک  تساوخرد  نانز  تکرح  ماگنه  « 1 . » دننک دیعبت  هراز » »

دندز هحیص  یگمه  دناهدرک ، لامدگل  ار  اهنآ  دوخ  مس  اب  نابسا  هداد و  رارق  شیوخ  همعط  ار  اهنآ  هزین  كون  هدش ، عطق  اهنآ  دنب  دنب  هک 
وا ءاضعا  هتشغآ و  دوخ  نوخ  هب  تسوت ، نیسح  هداتفا  نابایب  رد  هتـشک  نیا  هادّمحم ، ای  دز : دایرف  بنیز  « 2 ، » دندزیم دوخ  تروص  رب  و 
ریز ار  دوخ  ياهتـسد  هاگنآ  « 3 . » دنتسیرگ نمشد  تسود و  سپ  دناهدیسر . تداهـش  هب  وت  هّیرذ  دناهدش و  ریـسا  وت  نارتخد  هتـشگ ، عطق 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  زا  ار  ینابرق  نیا  ایادخ  درک : ضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  ندـب  درب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  سّدـقم  ندـب 
وا زا  قاثیم  دهع و  هکنیا  دنک و  افیا  تلالج ، شرع  رد  دیاب  یشقن  هچ  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  هک  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  « 4 . » امرفب لوبق 
اب مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه  تسا . ظوفحم  توافت  هچ  رگا  هدش ، هتفرگ  مه  مالّسلا  هیلع  نیسح  شردارب  زا  هچنانچ  هدش  هتفرگ  مه 

ماجنا هب  عورش  تساخاپب و  بنیز  وناب  دمآ ، نوریب  نامیپ  هدهع  زا  وا  یسدق  سفن  ندش  جراخ 
______________________________

رد تسا  ياهیرق  هدمآ  ص 367  نادـلبلا ج 4 ، مجعم  رد  هچنانچ  ةراز  ص 33 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  ص 261 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
یهاگیاج ةراز  هک  هدمآ  ص 692  مجعتسا ج 2 ، امم  مجعملا  رد  دراد . دوجو  مان  نیا  هب  ياهیرق  مه  یبرغ  سلبارط  رد  نینچمه  نیرحب و 

هزرابم نآ  نابزرم  اب  کلام  نب  ءارب  هک  دشابیم  سراف  رد  يرهش  نینچمه  هتشاد و  یئاهغاب  اجنآ  رد  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  نیرحب  رد 
رد لماک  رد  دـشیم . هتفرگ  نآ  سمخ  هک  دوب  یتراغ  نیلّوا  نیا  تفرگ و  ار  نآ  سمخ  رمع  هک  دوب  مهرد  رازه  یـس  نآ  تمیق  درک و 

ص باتک ج 8 ، نیمه  رد  دنکیم و  دـیعبت  ةراز  هب  ار  اهنآ  هک  درک  دـیدهت  ار  هفوک  لها  دایز  نبا  هک  تسا  هدـمآ  ص 10  ریثا ج 4 ، نبا 
دوب هلبانح  زا  یصخش  هنتف  ثعاب  دندیسرت و  مدرم  دننک ، نعل  دادغب  ربانم  رب  ار  دیزی  شرسپ  هیواعم و  هک  درک  رما  قیلی  نب  یلع  هدمآ :  86

. دندرک دیعبت  ناّمع  هب  دنتفرگ و  ار  وا  وا  هلیبق  درک و  رارف  هک 
هذبر هب  ار  يدسا  همامث  نب  عّقرم  دایز  نبا  هک  هدمآ  لاوطلا ص 256  رابخا  رد  دراد و  رارق  نامع  رد  ةراز  هک  دوشیم  رهاظ  بلطم  نیا  زا 

. دمآ هفوک  هب  عّقرم  تخیرگ و  ماش  هب  دایز  نبا  دیسر و  تکاله  هب  دیزی  هکنآ  ات  دوب  اجنآ  درک و  دیعبت 
یحیرط ص 332. لتقم  ص 39 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  فوهل ص 74 ؛ هحفص 41 ، نازحألا  ریثم  (- 2)

ص 280. ۀیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  (- 3)
! لوسرلا اهّیا  ای  هک  درک  هنیدم  هب  ورلوتب  هعضب  نآ  هلگرپ  نابز  اب  سپ 

تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیاتسوت  نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 
تسوت  نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخزتسه  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

ص 13. رمحالا ج 3 ، تیربکلا  (- 4)
ص:211  ، مرقم لتقم  همجرت 

هیقب نآ  زا  سپ  دنک و  یفّرعم  ار  وا  دنک و  میدقت  یبوبر  لالج  تحاس  هب  ار  ینابرق  هکنیا  هلمج  زا  دوب  هدش  بجاو  وا  رب  هک  درک  يروما 
ندب رب  ار  دوخ  هنیکـس  درادـن . يدـعب  چـیه  رما  نیا  تسا  یکی  اهنآ  تقیقح  تسا و  دـحاو  رون  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـهد و  ماجنا  ار  اهراک 

: تفگیم هک  مدینش  یئادص  ردپ  هدیرب  يولگ  زا  تفگ : و  « 1  » دنکفایم مالّسلا  هیلع  نیسح  شردپ 
يدحا « 2  » دینک هیرگ  نم  يارب  دیدینش ، ار  يدیهـش  ای  بیرغ  ربخ  هاگره  ایدیروآ  دای  هب  ارم  دیدیـشون ، یئاراوگ  بآ  هاگره  نم  نایعیش 

ّیلع اّما  « 3 . » دنتخاس ادج  ردپ  ندب  زا  روز  رهق و  اب  ار  وا  دندرک و  عامتجا  بارعا  زا  ياهّدع  هکنآ  ات  دنک  ادج  ردپ  ندب  زا  ار  وا  تسناوتن 
ياهنوگ هب  ارهز  زیزع  اهنآ  نایم  دـناهدش و  هعطقهعطق  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  هک  دـید  درک و  هاگن  هک  یماـگنه  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

بنیز دمآ ، گنت  هب  وا  سفن  دوب و  نارگ  تخس  وا  يارب  دنوش  مدهنم  اههوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  دزیر  ورف  دهاوخیم  نامسآ  هک  تسا 
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نیسحلا نب  ّیلع  هک  یلاح  رد  دنکیم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  تیلست  هب  عورش  درامگیم و  تّمه  « 4  » دنیبیم ار  ّتیعضو  نیا  هک  يربک 
يا یهدـب  ناـج  یهاوخیم  اـیوگ  هک  هدـش  هچ  ار  وت  : » دـیامرفیم بنیز  دنتـشادن . ار  وا  ربص  تقاـط  اـههوک  هک  دوب  یـسک  مالّـسلا  هیلع 

يارب دنوادخ  بناج  زا  تسا  ینامیپ  نیا  مسق  ادخ  هب  مناردارب ؟ مردپ و  مدج و  زا  هدنامیقاب 
______________________________

نایعألا تایفو  یجنلبش ص 160 ؛ راصبألا  رون  ص 58 ؛ يوانم ج 1 ، ۀیردلا  بکاوکلا  ص 163 ؛ يوون ج 1 ، ءامـسألا  بیذهت  رد  (- 1)
يرمع نسحلا  یبا  زا  يدجملا  رد  تفای . تافو  لاس 117  لّوالا  عیبر  مجنپ  هبنشجنپ  زور  رد  ع )  ) نیسح رتخد  هنیکـس  هدمآ : ناکلخ  نبا 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  شیومع  رـسپ  اب  وا  تسا : هدـمآ  ص 163  یناغأ ج 12 ، یـسربط ص 127 و  زا  يرولا  مالعأ  و 
شرهوش هک  هدمآ  يرولا  مالعأ  رد  دوب . هدرواین  وا  يارب  يدنزرف  هک  یلاح  رد  دش  هتـشک  البرک  هعقاو  رد  شرهوش  هک  درک  جاودزا  (ع )

لقن ءادهشلا  دیس  زا  یمالک  نیبغارلا  فاعـسا  رد  ناّبـص  تشاد و  نس  لاس  هدزاود  شیب  البرک  هعقاو  رد  دش ، دیهـش  وا  اب  یگدنز  زا  لبق 
. دنکیم یفرعم  یبوخ  هب  ار  رتخد  نیا  تلزنم  نیا  تسا و  دنوادخ  رد  قرغتسم  هنیکس  ابلاغ  دومرفیم : هک  دنکیم 

یمعفک ص 376. حابصم  (- 2)
ءارهزلا ص 135. مّلظت  (- 3)

نبا دناهدروآ و  ص 158  لماک ج 3 ، رد  ریثا  نبا  ص 89 ؛ رد ج 6 ، يربط  هک  تسا  یفیصوت  يربک  هب  مالّـسلا ) اهیلع   ) بنیز بقل  (- 4)
. تشاد وا  زا  دنزرف  نیدنچ  دوب و  رفعج  نب  هّللا  دبع  رسمه  همطاف  رتخد  يربک  بنیز  اّما  دیوگیم : دوخ  فراعم  رد  ۀبیتق 

ص:212  ، مرقم لتقم  همجرت 
یبوخ هب  نامـسآ  لها  هک  یلاـح  رد  دنـسانشیمن  نیمز  هنعارف  ار  اـهنآ  هک  هتفرگ  قاـثیم  مدرم  زا  یهورگ  زا  دـنوادخ  تردـپ ، تّدـج و 

دّیس تردپ  ربق  رب  نیمزرـس  نیا  رد  دننکیم ، نفد  دننکیم و  يروآعمج  ار  رـس  نودب  ياهندب  هعطقهعطق و  ءاضعا  نیا  اهنآ  دنـسانشیم ،
یهارمگ ناوریپ  رفک و  ناـیاوشیپ  دوشیمن ، وحم  زور  بش و  تشذـگ  اـب  و  دوشیمن ، هنهک  زگره  هک  دـننکیم  بصن  یمچرپ  ءادهـشلا 

«1 «. » نانآ نأش  ّولع  رب  ندوزفا  رگم  درادن  يرثا  یلو  دننک ، رثایب  وحم و  ار  نآ  دنهاوخیم 
تسا هدرک  ربص  یکانتشحو  بئاصم  هچ  رببنیز  وناب  دراد  يربص  هچ  ایادخ 

اهنآ دنزیم ، دایرف  نانز  رس  رب  دیآیم و  سیق  نب  رجز  دناهدش  هعطقهعطق  نیمزرس  کی  رد  یگمهموق  نامیرک  ناگرزب و  دید ، هک  هگنآ 
«2 . » دننکیم راوس  نارتش  رب  ار  اهنآ  ات  دننکیم ، عامتجا  نایرکشل  زا  یهورگ  دنکیم و  هنایزات  اب  ندز  هب  عورش  دنزیخیمن ، رب 

هطاحا ار  وا  بلطملا  دبع  لآ  زا  روالد  ناریش  هک  ار  عینم  تمرح  نآ  خماش و  تّزع  نآ  دروآیم  دای  هب  دوشیم ، راوس  مالّسلا  اهیلع  بنیز 
. دندشیمن دراو  يو  هزاجا  نودب  دندوب  وا  مداخ  هک  يدارفا  دندوب و  نابهاگن  ار  وا  هدامآ  ياههزین  هنهرب و  ياهریشمش  دندرکیم و 

دوبن وا  تلاح  لثم  یتلاح  چیه  ماگنه ، رصع  ودوبن  وا  تّزع  دننام  یتّزع  چیه  حبص  ماگنه  رد 

هفوک رد 

هراشا

: دز دایرف  بنیز  دندوب ، هدرک  عامتجا  اشامت  يارب  هفوک  لها  دندرک  دراو  هفوک  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نارتخد  هک  یماگنه 
دزن هفوک  یلاها  زا  ینز  « 3 « ؟ دینکیم هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مرح  هب  هک  دیشکیمن  تلاجخ  لوسر  ادخ و  زا  ایآ  هفوک  لها  يا 

ناریسا ام  دنهدیم : خساپ  دیتسه ؟ یناریسا  مادک  زا  امش  دیوگیم : اهنآ  هب  دنیبیم ، لاح  نیا  رد  ار  اهنآ  دیآیم و  اهنآ 
______________________________
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تارایزلا ص 261. لماک  (- 1)
ءارهزلا ص 177. مّلظت  (- 2)

ۀبکاسلا ص 364. ۀعمدلا  (- 3)
ص:213  ، مرقم لتقم  همجرت 

مارح ام  رب  هقدـص  دـنزیم : دایرف  بنیز  دـنهدیم ، ودرگ  امرخ و  نان و  اههچب  هب  هفوک  لها  « 1 ! » میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ 
«2 . » دزادنایم نیمز  هب  دریگیم و  ار  اهنآ  تسا و 

مالّسلا اهیلع  بنیز  هبطخ 

هراشا هوبنا  ّتیعمج  نآ  هب  دنکیم ، راکشآ  مدرم  يارب  شاهبطخ  رد  ار  وا  یتسپ  دایز و  نبا  تثابخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رتخد 
تمظع دّمحم و  لآ  يوناب  یهلا  تبیه  رگا  هک  یلاح  رد  دناهداتـسیا  ناگدنرپ  اهنآ  رـس  يالاب  ایوگ  هک  دـنوشیم  تکاس  نانچ  دـنکیم ،

: دـیوگیم يوار  دـنناشنورف . ار  ادـص  رـس و  نآ  دـننک و  تکاـس  ار  ّتیعمج  نآ  دنتـسناوتیمن  مه  يریثـک  عمج  یتـح  دوبن  وا  يدّـمحم 
نوکـس رطاخ و  شمارآ  اب  هاگنآ  دندش . نکاس  اهگنز  اهسفن و  یمامت  درک  هراشا  مدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هک  یماگنه 

دعب اّما  وا ، ّبیط  لآ  دّمحم و  مردپ  رب  ادخ  دورد  تسادخ و  صوصخم  دـمح  دومرف : درک و  هباطخ  هب  عورـش  يردـیح  تعاجـش  مامت و 
نامه لثم  امش  لثم  دابم ، مارآ  امش  نویـش  دابم و  کشخ  زگره  امـش  کشا  دینکیم ؟ هیرگ  ایآ  گنرین ! بیرف و  لها  يا  هفوک ! لها  يا 

رد دـیاهتفرگ ، يزاب  هب  دوخ  نایم  ار  اهمسق  درکیم . هبنپ  ار  اهنآ  ادّدـجم  اـهنآ  ندرک  مکحم  اـههبنپ و  ندیـسیر  زا  سپ  هک  تسا  ینزریپ 
نانمشد هنعط  راب و  ّتلذ  ّقلمت  اجیب و  ضغب  غورد و  بجع و  روجف و  دنرادن و  دوجو  هک  ییاهزیچ  هطساو  هب  حدم  رگم  تسین  امش  نایم 

رب ار  امش  امش ، ياهسفن  « 4 . » دـنربیم راکب  ربق  يارب  هک  یچگ  ای  « 3  » هدش انب  تفاثک  كرچ و  رب  هک  دیتسه  یهاگارچ  دننام  امـش  ندوب 
طخس
______________________________

فوهل ص 81. امن ص 84 و  نبا  (- 1)
ءارهزلا ص 150. مّلظت  ةداهشلا ص 477 و  رارسأ  (- 2)

رد هچ  رگا  مه  هفوک  لها  دراد ، نیگآرهز  ینطاب  هتسارآ  يرهاظ  هنمد  نوچ  دنروآیم  ریبعت  هنمد » یعرم   » هب بنیز  ترـضح  هکنیا  (- 3)
. دنزیم رس  اهنآ  زا  ّتیلهاج  لامعا  نامه  هک  دوب  یناملظ  اهنآ  ياهبلق  یلو  دندوب  ناملسم  رهاظ 

نبا تیاور  رد  دشاب . هتشادن  بسانت  دسریم  رظن  هب  هک  ربق  هرقن  يانعم  هب  هدمآ  هدوحلم » هّضف   » هب ریبعت  فوهل  امن و  نبا  تیاور  رد  (- 4)
رد دناهدروآ ، ار  انعم  نیا  تغل  ءاملع  مومع  هچنانچ  دراد  بسانت  ربق  اب  نیا  چـگ و  يانعم  هب  هدـمآ  هّصق »  » هب ریبعت  بقانم  رد  بوشآ  رهش 
هک دناهدرک  رکذ  یگمه  هنیدملا  خیرات  دـمحا و  دنـسم  ملاوعلا ، نحل  ثیدـحلا ، بیرغ  يرـشخمز ، قئاف  سورعلا ، جات  يرهوج ، حاحص 

تسا يراک  چگ  يانعم  هب  صیصقت 
ص:214  ، مرقم لتقم  همجرت 

هک دیدنخب  مک  دینک و  هیرگ  رایسب  مسق  ادخ  هب  يرآ  دینکیم ؟ نویش  هیرگ و  ایآ  دوب . دیهاوخ  نادواج  باذع  رد  درک و  راداو  دنوادخ 
تّوبن و متاخ  هلالـس  هک  یلاح  رد  تسـش  دیهاوخ  اجک  دیئوشب ، ار  نآ  دـیناوتیمن  نیا  زا  دـعب  زگره  هدـش و  ّطلـسم  امـش  رب  ّتلذ  راع و 

دب هچ  دـیدناسر و  لتق  هب  ار  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دارفا و  هثاغتـسا  هاگیاج  دوخ و  هاگهانپ  رون و  ار و  ادـخ  تّجح  تلاـسر و  ندـعم 
امش هلماعم  و  داب ! هدیرب  امـش  ناتـسد  تسا . هدیافیب  امـش  شالت  رود ، دنوادخ  تمحر  زا  دیـشاب و  نوگژاو  امـش  رب  ياو  دیدرک !؟ لمع 
ادخ لوسر  زا  يرگج  هچ  دینادیم  ایآ  هفوک ، لها  يا  امش  رب  ياو  دش . هدز  امـش  رب  رقف  ّتلذ  دیدیرخ و  ار  لوسر  ادخ و  بضغ  رابنایز ،
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بکترم تشز  رایـسب  يرما  قیقحت  هب  دیدومن ؟ کته  یتمرح  هچ  و  دیتخیر ؟ ینوخ  هچ  دـیدرک ؟ راکـشآ  ياههیرک  هچ  دـیدرک ؟ هراپ  ار 
زا ار  نامسآ  ياههاگیاج  و  « 1  » نیمز ياههرفح  انامه  دنزیر ! ورف  اههوک  دوش و  هتفاکـش  نیمز  دوش و  هراپ  دهاوخیم  نامـسآ  هک  دیدش 

نداد تلهم  دش . دیهاوخن  يرای  تسا و  رترابتلذ  ترخآ  باذع  هنیآره  درابب و  نوخ  نامسآ  هک  دینکیم  بّجعت  ایآ  دیدرک ، رپ  یتشز 
هاگنیمک رد  امـش  راگدرورپ  هک  یتسردب  دسرتیمن ، ندش  توف  زا  تسین و  تخـس  وا  يارب  ندرک  تردابم  هک  دـبیرفن  ار  امـش  دـنوادخ 

امش دینک ، توکس  ناج  همع  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  « 2 . » تسا
______________________________

، درک هیبشت  ربق  چـگ  هب  ار  اهنآ  ع )  ) بنیز دـیوگیم : ۀـیاهن  رد  ریثا  نبا  دـناهدرکیم . دیفـس  چـگ  اب  ار  اهربق  هک  دـناهدرک  رکذ  ناگمه  و 
: دیوگ فلؤم  تسا . ناگدرم  هفیج  لثم  اهنآ  سوفن  تسابیز و  ربق  چگ  لثم  اهنآ  ياهمسج  نوچ 

ناملـسم يرهاظ  هچ  رگا  مه  هفوک  لها  تسا ، هدیدنگ  هفیج  کی  نآ  لخاد  دوشیم و  نییزت  چگ  يدیفـس  اب  رهاظ  رد  ربق  هک  هنوگنامه 
تـسدب رد  نایز  تیانج و  تمظع  دـننکیم  میهفت  ناگدـنیآ  راّضح و  هب  مالک  نیا  اب  تسا . ناگدرم  هفیج  لثم  اـهنآ  ياـهبلق  اـما  دـنراد 

. ار ربکا  ناوضر  يروآ 
هتفرگ راک  هب  ياهدرم  ربق  رد  یتقو  دوریم  راک  هب  اهنامتخاس  اهفاطا و  رد  تایح  شیاسآ و  شیع و  یئابیز و  تهج  چگ  : » دـیوگ مجرتم 
دروم رد  تسا  یئاسر  اـبیز و  ریبعت  رایـسب  ددرگیم و  ّتیـصاخیب  زیچ  دوشیم و  بلـس  نآ  زا  یگدـنز  تاـیح و  فدـه  نآ  رگید  دوش 

«. هفوک ّتیصاخیب  فدهیب و  افویب و 
جات ناسللا و  ۀیاهنلا ، قئافلا ، برغملا ، ۀغللا ، سییاقم  ۀـغللا ، بیذـهت  رد  هچنانچ  عالط  تسا و  هدـمآ  ضرا » عالط   » ریبعت ۀـبطخ  رد  (- 1)

. دنک نالیس  هک  ییاج  ات  تسا  نیمز  ندرک  رپ  يانعم  هب  تسا  هدمآ  سورعلا 
. تسا هدش  رکذ  یسربط  جاجتحا  بوشآ و  رهش  نبا  امن و  نبا  فوهل و  شدنزرف و  یلامأ  قودص و  خیش  یلامأ  زا  هبطخ  بیترت  (- 2)

ص:215  ، مرقم لتقم  همجرت 
عطق ار  دوخ  مالک  مشاـه  ینب  يوناـب  « 1 . » دـیاهدشن میهفت  یئاج  هک  دـیتسه  میهف  دـیاهدیدن و  میلعت  یئاج  هک  دـیتسه  ییاناد  هّللا  دـمحب 

شاهبطخ دنکیم ، داجیا  هّجوت  اهمـشچ  رد  يرادیب و  اهبلق  رد  دزادنایم ، تشحو  هب  ار  توهـش  وزرآ و  رد  هتفر  ورف  عمج  نیا  دـنکیم و 
!؟ دننکب دیاب  هچ  هک  دننادیمن  دننکیم و  كرد  ار  تیانج  تمظع  دنکیم ، بذج  ار  اهبلق 

مالّسلا هیلع  نیسح  رتخد  همطاف  هبطخ 

ات شرع  نزو  هب  هزیرگنـس و  لمر و  ددع  هب  تسادخ  صوصخم  دـمح  دومرف : درک و  داریا  ياهبطخ  « 2  » مالّسلا هیلع  نیسح  رتخد  همطاف 
درادن و کیرـش  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  تداهـش  منکیم  لّکوت  وا  رب  مراد و  نامیا  وا  هب  منکیم . دـمح  ار  وا  ایرث ،

تداهش
______________________________

یباستکا هدـش و  اطعا  دـنوادخ  بناج  زا  ع )  ) بنیز ترـضح  مهف  ملع و  هک  تسنیا  داّجـس  ماما  روظنم   » یـسربط ص 166 جاجتحا  (- 1)
«. تسین

دّیس ناشردپ  بلطم  رب  دهاش  دندوب ، نید  رد  عیفر  یهاگیاج  میظع و  یتلزنم  ياراد  ردقلا و  ۀلیلج  رایـسب  ع :)  ) نیـسحلا تنب  همطاف  (- 2)
هدمآ نیبغارلا ص 202  فاعـسا  رد  هچنانچ  دـیآیم ، ع )  ) ماما رتخد  ود  زا  یکی  يراگتـساوخ  هب  ینثم  نسح  هک  یماگنه  تسا  ءادهـشلا 

نید ثیح  زا  تسادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف  مرداـم  هب  رتهیبش  نوچ  منکیم  راـیتخا  ار  همطاـف  وت  يارب  نم  دـنیامرفیم : ع )  ) نیـسح تسا 
. تسا نیعلا  روح  هیبش  ییابیز  ثیح  زا  تسا و  رادهزور  اهزور  راد و  هدنز  بش  اهبش 
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نبا و  ع )  ) بنیز ناشهّمع  نیدباعلا و  نیز  ناشردارب  ناشردپ و  زا  ثیدح  يو  ار  ناشیا  هک  هدـمآ  ص 442  بیذهتلا ج 12 ، بیذهت  رد 
نیسحلا تنب  همطاف  ثیداحا  ثیدح  باحصا  هک  تسا  هدمآ  لامکلا ص 425  بیهذت  هصالخ  رد  دناهدوب . سیمع  تنب  ءامـسا  ساّبع و 

. دناهدرک لقن  ۀجام  نبا  یئاسن و  دواد ، وبا  يذمرت ، زا  ار 
ص تارذش ج 1 ، رد  دامع  نبا  ص 234 ، نانجلا ج 1 ، ةآرم  رد  یعفای  هدوب و  لاس 110  رد  ناشیا  تافو  هک  دنکیم  حیرـصت  رجح  نبا 

تدالو سپ  دناهدرک  رمع  لاس  دون  دودح  هک  دنکیم  لقن  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچنآ  ربانب  دـننکیم . لقن  ار  لوق  نیمه   139
ناشرهاوخ زا  همطاف  هک  هدـمآ  ریثا  نبا  لماک  يربط و  خـیرات  رد  دـناهدوب ، هلاسیـس  ادودـح  ـالبرک  هعقاو  رد  هدوب و  لاس 30  رد  ناـشیا 

دیلو هک  ینامز  تسنیا : نیسحلا  تنب  همطاف  تامارک  زا  هک  هدرک  لقن  ةرجهلا » راد  ملاعم  یلا  هرـصنلا  قیقحت   » رد دناهدوب . رتگرزب  هنیکس 
هک درک  رما  درک و  انب  ياهناخ  تفر و  ةّرح  هب  ع )  ) نیـسحلا تنب  همطاف  دننک ، لخاد  دجـسم  رد  ار  اههرجح  هک  درک  رما  کلملا  دـبع  نب 
نآ هب  مدرم  تخیر و  همشچ  رب  ار  ءوضو  بآ  يدایز  تفرگ . ءوضو  وا  دنداد و  ربخ  وا  هب  دش ، ادیپ  ياهمشچ  اجنآ  رد  دننک ، رفح  یهاچ 

. دندوب هتشاذگ  مزمز »  » ار نآ  مان  دنتسجیم و  كّربت 
ص:216  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دندش حبذ  هانگ  نودب  تارف  دور  رانک  وا  دالوا  هک  تسوا  لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم 
یبأ نب  ّیلع  هب  دش و  هتفرگ  ینامیپ  هکنیا  منک  نایب  هدـش  لزان  هچنآ  فالخ  مهد و  تبـسن  غورد  وت  هب  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ 

هک يدجـسم  دش ، هتـشک  شدـنزرف  زورید  هچنانچ   » دـش هتـشک  دجـسم  رد  هانگ  نودـب  دوشیم و  لامیاپ  شّقح  هک  دـش  شرافـس  بلاط 
ات تامم  ماگنه  هن  تایح و  رد  هن  دندرکن  عفد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یتخـس  چیه  هک  اهنآ  رب  ياو  دندوب ، ناملـسم  نابز  هب  نآ  ّتیعمج 
هار رد  تشاد ، هدـش  هتخانـش  یبهذـم  مارآ و  يرطاخ  فورعم  ینأش  هدومحم و  لئاضف  هک  یلاـح  رد  تفاتـش  دـنوادخ  يوس  هب  وا  هکنآ 

رایـسب ار  وا  لئاضف  يدرک و  تیاده  مالـسا  هب  یکدوک  رد  ار  وا  ایادخ  تفرگیمن . ار  وا  هدننکعنم  عنم  هدننکتمالم و  تمالم ، دنوادخ 
ار وا  يدوب ، یـضار  وا  زا  دوب ، وت  هار  رد  رگداهج  ترخآ و  رد  بغار  ایند و  رد  دـهاز  دوب ، تربماـیپ  وت و  هار  رد  حـصان  اـمئاد  يدوتس ،

دنوادخ هک  میتسه  یتیب  لها  ام  بیرف  گنرین و  هعدخ و  لها  يا  هفوک ! لها  يا  دعب  اّما  يدومن . تیاده  میقتسم  طارـص  هب  و  يدیزگرب ،
ام تسا ، هداد  رارق  ام  دزن  ار  دوخ  مهف  ملع و  تسا ، هداد  رارق  ابیز  ار  ام  شیامزآ  ام ، هطساو  هب  ار  امش  دیامزآیم و  امـش  هطـساو  هب  ار  ام 

یّلـص دّمحم  دوخ  ربمایپ  هب  تشاد و  مّرکم  ار  ام  دوخ  تمارک  هب  میتسه ، وا  ناگدنب  رب  نیمز  رد  وا  تّجح  تمکح و  مهف و  ملع ، هاگیاج 
ار ام  لاوما  دیدرمش و  لالح  ار  ام  اب  گنج  دیدیزرو ، رفک  دیدرک ، بیذکت  ار  ام  امش  داد . تلیـضف  قئالخ  زا  يرایـسب  رب  هلآ  هیلع و  هّللا 

نیگنر ام  نوخ  زا  امـش  ياهریـشمش  دیدناسر ، لتق  هب  زورید  ار  ام  ّدـج  هک  هنوگنامه  میتسه  لباک  ای  كرت  دالوا  ام  ایوگ  دـیدرک  تراغ 
هک تسا  يرکم  دیاهتـسب ، دـنوادخ  رب  هک  یئارتفا  اب  تسا  ناـمداش  امـش  ياـهبلق  و  نشور ، امـش  ياهمـشچ  نیـشیپ ، هنیک  رطاـخ  هب  تسا 
امش امش  ياهـسفن  دیاهدرک ، تراغ  هک  یلاوما  و  دیاهتخیر ، هک  یئاهنوخ  زا  تسا . ناگدننک  رکم  نیرتهب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیاهدرک 

هتـشون ظوفحم ، باتک  رد  ام  دوجو  زا  شیپ  دیـسر  ام  هب  هک  یمیظع  ياهیتخـس  گرزب و  ياهتبیـصم  همه  دـنکن ، توعد  یناـمداش  هب  ار 
هدیـسر امـش  هب  هچنآ  ببـس  هب  دیوشن  نامداش  هدش و  توف  هچنآ  زا  دیوشن  فّسأتم  هکنآ  ات  تسا ، ناسآ  دنوادخ  رب  رما  نیا  دوب و  هدـش 

تسود ار  هدننکرخف  رگهلیح  دنوادخ  تسا و 
ص:217  ، مرقم لتقم  همجرت 

راوخ باذع  اب  ار  امش  هتشگ ، رتاوتم  نامسآ  زا  باذع  هدرک و  لولح  امش  رب  ایوگ  هک  دینیبب  ار  یهلا  باذع  تنعل و  امـش ، رب  ياو  درادن .
دوب دـیهاوخ  هنادواج  كاندرد  باذـع  رد  تماـیق  زور  رد  نآ  زا  سپ  دـناشچیم ، رگید  یـضعب  هب  یـضعب  هلیـسوب  ار  ترارم  دـنکیم و 

هب یسفن  هچ  اب  و  دیدوشگ ؟ ام  نعط  هب  ینابز  هچ  دینادیم  ایآ  امش  رب  ياو  داب . نیملاظ  رب  دنوادخ  تنعل  دیدرک ، ام  رب  هک  یملظ  هطساوب 
امش ياهلد  دنوادخ  دش ، تخـس  امـش  ياهرگج  تفای و  تواسق  امـش  ياهبلق  دیدمآ ، ام  اب  گنج  هب  یئاپ  هچ  اب  ای  دیتساخرب  ام  اب  گنج 
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، دزادنایم هدرپ  امش  مشچ  رب  دنکیم و  دنموزرآ  ار  امش  هتشگ ، ّطلسم  امش  رب  ناطیش  هدرک و  رهم  ار  امش  مشچ  شوگ و  تسا ، هتـسب  ار 
راتفر نیا  تسامش ؟ هارمه  یهاوخنوخ  هچ  تسامش و  دزن  ادخ  لوسر  ثاریم  مادک  هفوک ! لها  يا  امش  رب  گرم  دیوشیمن . تیاده  سپ 

: دیدرکیم راختفا  نادب  دیتشاد و  وا  ّبیط  ترتع  نادنزرف و  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  شردارب  اب  هک  تسا  ینمشد  هطساوب  امش 
يدنه ياههزین  اهریشمش و  ابمیدناسر  لتق  هب  ار  وا  نادنزرف  ار و  مالّسلا  هیلع  یلع  ام 

راختفا یموق  نتـشک  هب  هدنیوگ ، يا  تناهد  رب  كاخ  یندرب  نیب  زا  میدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  وكرت  ناریـسا  دـننام  میدرک  ریـسا  ار  اهنآ  نانز 
هچنانچ نیـشنب  دوخ  ياج  رب  روخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  تسا . هتخاس  رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  هدرک و  ریهطت  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  ینکیم 

هب دیدیزرو  دسح  ام  هب  امش ! رب  ياو  تسا  هداتسرف  شیپاشیپ  هچنآ  هدرک و  بسک  هک  تسا  يزیچ  نآ  صخـش  ره  يارب  تسـشن ، تردپ 
لضف بحاص  دنوادخ  دهدیم و  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  لضف  نیا  تسا ، هدرک  تیانع  ام  هب  دنوادخ  هک  یتلیـضف  هطـساو 
رتخد يا  دنیوگیم : دش و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  اهادص  تسین . وا  يارب  يرون  چیه  هدادن  رارق  رون  وا  يارب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا ، میظع 

. يدز شتآ  ار  ام  نورد  يدرک و  کشخ  ار  ام  ياهولگ  يدنازوس ، ار  ام  ياهلد  قیقحت  هب  تسیفاک ، ناکاپ !
ص:218  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1  » موثلک ّما  هبطخ 

نایم رواد  دننکیم ، هیرگ  امش  نانز  دنناسریم و  لتق  هب  ار  ام  امش  نادرم  هفوک ! لها  يا  دیـشاب  تکاس  : » دندومرف مالّـسلا  اهیلع  موثلک  ّما 
ار وا  لام  دـیتشک و  دـیدرک و  راوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ  امـش ، رب  گرم  هفوک ! لها  يا  تمایق . زور  رد  تسا  دـنوادخ  امـش  اـم و 
رب يراب  هچ  دیدروآ و  دـیدپ  يراتفرگ  هچ  دـینادیم  ایآ  امـش ، رب  ياو  امـش ، رب  ّتلذ  گرم و  دـیدرک ، ریـسا  ار  وا  نانز  دـیدرک و  تراغ 

نیرتهب دیدرک ؟ تراغ  یلاوما  هچ  دیدرک و  ریسا  ییاههّچب  هچ  دیتفای ؟ تسد  ياهمیرک  هچ  رب  دیتخیر و  ینوخ  هچ  دیدیشک ؟ دوخ  شود 
بزح دنراگتـسر و  هراومه  دـنوادخ  بزح  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسین . امـش  ياـهبلق  رد  تمحر  دـیدناسر و  لـتق  هب  ار  ربماـیپ  زا  سپ  دارفا 

«. دنراکنایز ناطیش 
رایــسب دـندرکیم و  نـیرفن  دوـخ  رب  دـندزیم ، تروـص  رب  دـندرک و  ناـشیرپ  ار  دوـخ  ياـهوم  ناـنز  دـش ، دــنلب  هـیرگ  هـب  مدرم  هّـجض 

. دنتسیرگیم

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 

ناشندرگ هب  ناشیا  ياهتـسد  ندرگ و  رب  ریجنز  لـغ و  هک  یلاـح  رد  دـندوب  هدومن  راوس  هنهرب  يرتش  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 
اجب ار  یهلا  يانث  دمح و  توکس  زا  سپ  دنوش ، تکاس  هک  دندرک  هراشا  مدرم  هب  دزیم . نوریب  نوخ  ناشیا  ياهگر  زا  دوب و  هدش  هتـسب 

نیسح نب  ّیلع  نم  دسانشیمن  سک  ره  دسانشیم ، هک  دسانشیم  ارم  سک  ره  مدرم  يا  دندومرف : دنداتـسرف و  دورد  ربمایپ  رب  دندروآ و 
وا هداوناخ  تفر و  تراغ  هب  وا  لام  دش  بلس  وا  تمعن  دش ، کته  وا  تمرح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  متـسه ، بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

. دش حبذ  ثاریم  هاوخنوخ و  نودب  تارف  طش  رانک  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  دندش . ریسا 
______________________________

هینک موثلک  ّما  مان و  بنیز  ینعی  دنتـسه ، موثلک  ّما  نامه  بنیز  وناب  میاهدرک  هراشا  مه  نیا  زا  شیپ  ام  هک  هنوگنامه  دـیوگ : ّفلؤم  (- 1)
. تسا لتاقم  بابرا  تداع  رطاخ  هب  دوشیم  رکذ  هناگادج  مالک  نیا  رگا  تسا ، ناشیا  مالک  زا  یئزج  تارقف  نیا  تسا و  ناشیا 

ص:219  ، مرقم لتقم  همجرت 
. تسا سب  ام  يارب  راختفا  نیا  دش و  هتشک  « 1  » ربص اب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 
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لاتق وا  اب  دیدرپسن و  تعیب  قاثیم و  دهع و  دیدرکن ؟ هعدخ  سپس  دیتشونن و  همان  مردپ  هب  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا 
دینکیم هاـگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  مشچ  مادـک  اـب  دیاهداتـسرف ! شیپاـشیپ  هک  هچنآ  هطـساو  هب  امـش  رب  گرم  دـیدرکن ؟
رگیدکی هب  دش و  دـنلب  هیرگ  يادـص  دـیتسین . نم  تّما  زا  امـش  سپ  دـیدرک ، کته  ارم  تمرح  دـیتشک ، ارم  ترتع  دـیوگب : هک  یماگنه 

، دریذپب ارم  تحیصن  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  میتسنادیمن . هک  یلاح  رد  میدش  كاله  دنتفگیم :
. تسام همه  يوکین  يوگلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  انامه  دنک ، ظفح  ار  تیب  لها  لوسر و  ادخ ، هار  رد  نم  ّتیصو 

زا میتسین و  انتعایب  امـش  هب  تبـسن  میتسه ، ظفاح  عیطم و  عماس و  یگمه  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دـنتفگ : ناگمه 
امش هب  نارگمتس  زا  میتسه و  تسود  امش ، ناتسود  اب  نمشد و  امـش  نانمـشد  اب  ام  دینک ، رما  دیهاوخیم  هچ  ره  مینادرگیمن ، يور  امش 

دیهاوخیم ایآ  دیاهتفرگ ، رارق  تاوهش  دوخ و  نایم  راّکم ، ناراکبیرف  يا  تاهیه ! تاهیه ! دندومرف : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  میتسه . رازیب 
؟ دیروایب مه  نم  رس  رب  دیدروآ  مردپ  رس  رب  هچنآ 

ادخ و لوسر  غاد  زونه  دـندش و  هتـشک  زورید  وا  تیب  لها  مردـپ و  تسا . هدـشن  بوخ  تاحارج  زونه  هک  لاعتم  يادـخ  هب  مسق  زگره ،
نم قلح  هرجنح و  نایم  نآ  یخلت  و  خلت ، نم  ماک  رد  زونه  اهنآ  نداد  تسد  زا  مسق  ادخ  هب  تسا ، هدشن  شومارف  مردپ  نادنزرف  مردـپ و 

«2 . » تسا نم  هنیس  رد  نآ  هصغ  و 

نادیهش نفد 

و « 3  » دنتشارفارب نادیم  هشوگ  کی  رد  ياهمیخ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  هک  دناهدرک  رکذ  خیرات  لها 
______________________________

. تسا اهلتق  نیرترابهجنکشرپ  نیرتروآرجز و  زا  یکی  نتشک ، عون  نیا  دشابیم و  تروص  ور و  هب  ندش  هتشک  ربص : (- 1)
. دناهدش لقن  نازحألا  ریثم  رد  امن  نبا  فوهل و  رد  سوواط  نب  دّیس  طسوت  اههبطخ  یمامت  (- 2)

. دیفم خیش  داشرإلا  ص 30 و  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 256  يربط ج 6 ، خیرات  (- 3)
ص:220  ، مرقم لتقم  همجرت 

: دندومرفیم دشیم  هدروآ  هک  يدیهـش  ره  دوش و  لمح  همیخ  نآ  هب  دندرکیم  رما  دـشیم  دیهـش  هک  تیب  لها  باحـصا و  زا  سک  ره 
«1 . » ناربمایپ لآ  ناربمایپ و  ياههتشک  لثم  ياهتشک 

«2 . » دنتشاذگ یقاب  تارف ، دور  کیدزن  شنداتفا  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  مالّسلا  هیلع  ساّبع  شردارب  طقف 
ایند و رد  ءادهش  ياقآ  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  صاخـشا  نیا  درب ، هفوک  هب  ار  تلاسر  مرح  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه 
ار اهنآ  « 3 ، » دش دهاوخن  قحلم  اهنآ  هب  ياهدنوشقحلم  چیه  هتفرگن و  تقبس  اهنآ  رب  ياهدنریگتقبـس  چیه  هک  درکیم  فیـصوت  ترخآ 

. دننک ترایز  ار  اهنآ  نابایب  شوحو  دباتب و  اهنآ  رب  دیشروخ  هک  درک  اهر  كاخ  يور  رب 
دوب و عطاس  وا  بناوج  زا  یهلا  راونا  اّما  تخیریم ، ورف  مه  رد  ار  ءاّمـص  هرخـص  هک  یتلاح  هب  دوب  تشهب  ناـناوج  ياـقآ  ناـنآ  ناـیم  رد 

. دیزویم وا  یحاون  زا  نیگآرطع  ياههحیار 
عطاس یئاهرون  هعطقهعطق  ياهمسج  نیا  زا  مدمآ ، هکرعم  لحم  هب  اجنآ  زا  نایرکـشل  ندرک  چوک  زا  سپ  هک  دیوگیم  دسا  ینب  زا  يدرم 

سّدقم و ياهندب  هب  تشادیم و  رب  ار  هعطقهعطق  ياضعا  تشاد ، فوخم  يرهاظ  هک  مدید  يریـش  دیزویم ، يزیگنالد  هحیار  دـشیم و 
نیا اریز  مدش ، هدز  تشحو  ادـیدش  تشاد . ياهحیـص  همهمه و  و  درکیم ، هتـشغآ  نوخ  هب  ار  دوخ  درکیم ، لصّتم  تیادـه  ياهینابرق 

. دنک اهر  ار  دوخ  همعط  دیابن  یشحو  ناویح 
نـشور یئاهعمـش  بش  همین  رد  هکنیا  دوزفا  نم  بّجعت  ّریحت و  رب  هچنآ  مدید . ار  تلاح  نیمه  رخآ  ات  مدش و  یفخم  یئاج  رد  دیوگیم :
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دیهش ردپ  نفد  يارب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مرحم  مهدزیـس  زور  « 4 . » درکیم رپ  ار  نیمز  هلان  هیرگ و  يادـص  اهنآ  رانک  زا  هک  مدـید 
نیا رب  دهاش  « 5 ، » وا دوخ  لثم  یماما  رگم  دریگیمن  هدهع  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  نیفدت  زیهجت و  نوچ  دنیآیم ، دوخ 

______________________________

هحفص 125. دلج 13  هحفص 211 و  دلج 10  راونالا  راحب  (- 1)
ّفلؤم ص 115. زا  مشاه » ینب  رمق   » باتک هب  نک  هاگن  دناهدرک  حیرصت  نیخّروم  زا  یهورگ  ار  بلطم  نیا  (- 2)

تارایزلا ص 219. لماک  (- 3)
زجاعملا ص 263. ۀنیدم  (- 4)

دنچ ره  میدرک  رکذ  ار  بلطم  رب  لاد  ثیداـحا  نیدـباعلا  نیز  باـتک  رد  اـم  دـیوگیم : فـّلؤم  يدوعـسم ص 173  ۀیـصولا  تابثا  (- 5)
ندب هک  دشاب  رارق  نیا  زا  نآ  هتکن  دیاش  دناهدرکن . رکذ  ام  يارب  ار  بلطم  نیا  زار  ثیداحا 

ص:221  ، مرقم لتقم  همجرت 
هیلع یلع  نب  نیـسح  ایآ  هک  هدب  ربخ  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . ةزمح  یبا  نب  ّیلع  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم  بلطم 
هیلع داّجسلا  نیسحلا  نب  یلع  دیوگیم : ةزمح  یبا  نبا  تفرگ ؟ هدهع  رب  ار  وا  رما  یسک  هچ  دنیامرفیم : یلب ، دیوگیم : دوب ؟ ماما  مالّسلا 

دمآ و نوریب  یلو  دوب ، ینادنز  دایز  نبا  دزن  هفوک  رد  دیوگیم : دوب ؟ اجک  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تفرگ ، هدـهع  رب  مالّـسلا 
. تشگزاب نادنز  هب  داد و  ماجنا  ار  روما  هکنآ  ات  دندیمهفن  اهنآ 

نم هب  دناوتیم  دهد  ماجنا  ار  دوخ  ردپ  نفد  دور و  البرک  هب  داد  ناکما  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  هک  یئادخ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
دنیآیم مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  یماگنه  تراسا . رد  هن  متـسه و  نادنز  رد  هن  هک  یلاح  رد  میایب  دادغب  هب  هک  دهدب  ار  ناکما  نیا  مه 

یلاح رد  دنـسانشب ؟ ار  اهنآ  دنناوتیمن  دننکب ، هچ  دننادیمن  دنّریحتم و  هک  یلاح  رد  دناهدرک  عامتجا  ءادهـش  دزن  دـسا  ینب  هک  دـننیبیم 
ربخ دوخ  ندمآ  ّتلع  زا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دـندرکیم ! لاؤس  هریـشع  لها و  زا  اسب  هچ  تسا و  هداتفا  یئادـج  ندـب  رـس و  نایم  هک 

دوشیم و دنلب  هلان  هیرگ و  يادص  دننکیم ، فقاو  ءادهش  ءامسا  رب  ار  اهنآ  تسا و  ةرهاط  ياهمـسج  نیا  ندرک  نفد  فده  هک  دنهدیم 
. دننزیم تروص  رب  دننکیم و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  دسا  ینب  نانز  دوشیم و  يراج  اهکشا 

رادقم دنیآیم و  ربق  هاگیاج  هب  دننکیم ، هیرگ  دنلب  يادـص  اب  دنـشکیم و  شوغآ  رد  ار  وا  دـنوریم ، ردـپ  ندـب  دزن  نیدـباعلا  نیز  ماما 
راکشآ هدش  رفح  يربق  دنرادیم ، رب  كاخ  زا  یمک 

______________________________

دیابن دشابن  تمصع  هبترم  نیا  رد  سک  ره  هکنیا  هلمج  زا  دباییم  ار  دوخ  ّصتخم  راثآ  يرس  کی  یلعا  ءدبم  هب  وا  نتفر  زا  سپ  موصعم 
هرابرد اعّدا  نیا  دـنکیم . اهر  توکلم  تاحبـس  رد  ار  ربمایپ  تسا و  زجاـع  نآ  زا  نیمـألا  حور  هک  تسا  یماـقم  نیا  دوش . کـیدزن  وا  هب 
کیرـش دوخ  ّدج  اب  بقانم  همه  رد  دناهدش و  نّوکتم  يدّـمحم  تقیقح  زا  مینادیم  ام  هکنآ  زا  سپ  تسین  بیجع  هجوچـیه  هب  ع )  ) همئا

فرـص هب  دسریمن و  نآ  هب  رـشب  راکفا  هک  تسا  يرارـسا  اهنیا  تسا  هدمآ  رـضتحملا ص 22  رد  هچنانچ  اههجوز ، تّوبن و  رگم  دـندوب 
اهنآ اب  قلخ  هیقب  هک  دناهتـشاد  یبیجع  لاوحا  ع )  ) همئا هک  هدـمآ  حیحـص  ياـهلقن  رد  مینک . راـکنا  میناوتیمن  اـهنآ  كاردا  زا  اـم  يرود 
دیفم خیش  زا  تالاقملا  رد  هچنانچ  نیرئاز  مالس  ندینش  نامسآ و  هب  داسجا  دوعـص  رگیدکی و  تیؤر  تاوما و  ءایحا  لثم  دندوبن  کیرش 

يرون ج زا  مالسلا  راد  ءاطغلا ص 51 و  فشاک  زا  داشرلا  جهنم  ص 373  یسلجم ج 1 ، لوقعلا  ةآرم  یکجارک ، زا  دئاوفلا  زنک  ص 84 ،
. تسا هدش  رکذ  ص 289  ، 1
ص:222  ، مرقم لتقم  همجرت 

ام هلوسر  هّللا و  قدص  هّللا  لوسر  ۀّلم  یلع  هللا و  لیبس  یف  هّللاب و  هّللا و  مسب  : » دـنیوگیم دـنربیم و  ندـب  ریز  ار  دوخ  ياهتـسد  دوشیم ،
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«. میظعلا هّللاب  ّالا  ةوق  لوح و ال  هّللا ال  ءاش 
اهنآ هب  ماـما  دـننکیمن و  تکراـشم  ناـشیا  اـب  دـسا  ینب  هک  یلاـح  رد  دراذـگیم  ربق  نورد  ار  ندـب  یئاـهنت  هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 

فیرـش يولگ  رب  ار  دوخ  تروص  دـنراذگیم  دـحل  رد  ار  ندـب  هکنآ  زا  سپ  دـننک . کمک  ارم  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  اـب  دـنیامرفیم :
: دنیامرفیم دنراذگیم و 

سپ بش  اّما  تسا ، رّونم  وت  رون  هب  ترخآ  تسا و  کیرات  وت  زا  دعب  ایند  هک  یتسرد  هب  تفرگ ، رب  رد  ار  وت  كاپ  ندب  هک  ینیمز  اشوخ  »
نم مالس  یتسه ، میقم  نآ  رد  وت  هک  دنک  رایتخا  ار  ياهناخ  نامه  وت ، تیب  لها  يارب  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسا  یگـشیمه  نزح  يرادیب و 

.« هتاکرب هّللا و  ۀمحر  و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  وت  رب 
بیرغ هنشت و  هک  یلاح  رد  دندناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسح  ربق  نیا  : » تشون ربق  يور  رب  هاگنآ 

هتخادـنا و تشحو  هب  ار  نامـسآ  تاقبط  نایم  هکئالم  هک  دـید  یتلاح  رد  ار  وا  تفر ، مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  شیومع  يوس  هب  سپـس  دوب .»
يا وت  زا  دعب  دومرف : دیسوبیم و  ار  سّدقم  يولگ  تخادنا و  ندب  يور  رب  ار  دوخ  تسا ، هدنکفا  هیرگ  هب  تشهب  ياههفرغ  رد  ار  ناروح 

دوشیم و راکشآ  يربق  داب . وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  يدوب و  رباص  يدیهش  هک  وت  رب  نم  مالس  ایند ، رس  رب  كاخ  مشاه ! ینب  رمق 
کمک ارم  هک  دنتسه  یناسک  نم  اب  دنیامرفیم : دسا  ینب  هب  ناشردپ و  لثم  دنراذگیم  ربق  رد  ار  ندب  یئاهنت  هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

دنهدیم روتسد  دننکیم و  نیعم  ار  هاگیاج  ود  دنیوج و  تکرش  ءادهش  هّیقب  يراپـس  كاخ  رد  هک  دنهدیم  هزاجا  دسا  ینب  هب  یلب  دننک .
یئاج هب  ار  شندـب  وا  هلیبق  یحایر ، ّرح  اـّما  « 1  » ار باحـصا  يرگید  رد  دـنهدیم و  رارق  ار  مشاـه  ینب  یکی  رد  دوـش ، رفح  هرفح  ود  هک 
ناکم نیا  هب  ار  ّرح  دننکیم ، هچ  اهندب  اب  هک  دید  هک  یماگنه  تشاد و  روضح  يو  ردام  هک  هدش  هتفگ  تسوا و  دـقرم  نالا  هک  دـنربیم 

هب ادهش  نیرتکیدزن  « 2 . » دومن لمح 
______________________________

. داقیالا ةداهشلا و  رارسا  رمحالا ، تیربکلا  (- 1)
قوف بلطم  رب  دهاش  هک  هدرک  رکذ  یبلطم  هینامعنلا ص 344  راونالا  رد  يرئازج  دیس  رمحالا ، تیربکلا  (- 2)

ص:223  ، مرقم لتقم  همجرت 
هّللا دبع  وبا  دنیامرفیم : يرصب  داّمح  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هراب  نیا  رد  تسا ، مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ناشدنزرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
سک نآ  تسا ، نوزحم  هدرکن  ترایز  هک  یسک  دنیرگیم و  وا  رب  وا  نیرئاز  دندش ، هتشک  تبرغ  نیمزرس  رد  دندوب  بیرغ  هک  یلاح  رد 
لها دـیآیم ، ّتقر  هب  دـنکیم  هاگن  فلع  بآیب و  ینیمزرـس  رد  اپ  نییاـپ  رد  شدـنزرف  ربق  هب  سک  ره  دزوسیم و  هدرکن  هدـهاشم  هک 

بآ ندیـشون  زا  ار  وا  دندرک ، هضرع  ناگدنرد  رب  ار  وا  دندرک و  عیاض  دندناسر و  لتق  هب  هکنآ  ات  دـندرک  هرـصاحم  ار  وا  رفک  دادـترا و 
ار مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عجار  وا  ّتیصو  ار و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّقح  دندرک ، عنم  دندیـشونیم  مه  تاناویح  هک  تارف 

رگم دیآیمن  اجنآ  هک  تسا  یلزنم  دوب . هدش  هتشک  دوخ  نایعیش  ابرقا و  نایم  هک  یلاح  رد  تفرگ  رارق  دوخ  هرفح  رد  سپ  دندرک ، عیاض 
زا وا  ناکم  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردـپ  قیقحت  هب  دـشاب . ام  ّقح  هب  فراع  دـشاب و  هدرک  ناحتما  ناـمیا  يارب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  یـسک 
رئاز هب  هکنیا  رگم  تسین  يدحا  شوحو ، ای  سنا  ای  ّنج  ای  هکئالم  هچ  وا  رب  هدنتسرف  تاولـص  زا  تسا  هدنامن  یلاخ  دش  هتـشک  هک  ینامز 

. تسا هدرک  ربق  هب  رئاز  هک  یهاگن  رطاخ  هب  دراد  ریخ  دیما  رئاز  هب  ندرک  هاگن  رد  دروخیم و  هطبغ  وا 
ربخ نم  هب  تسا . بش  حبص و  ره  وا  رب  ماحرتسا  تسام  دزن  هچنآ  اّما  دنکیم . تاهابم  هکئالم  رب  وا  نیرئاز  اب  لاعتم  يادخ  هک  یتسرد  هب 

فیرعت هب  یهورگ  نآرق  تئارق  هب  یهورگ  دـنیآیم ، ربـق  دزن  نابعـش  همین  رد  هفوـک  فارطا  هفوـک و  لـها  زا  یهورگ  هک  تـسا  هدیـسر 
. دنزادرپیم یثارم  نتفگ  هب  مه  یضعب  هبدن و  هب  نانز  هلمج  زا  یهورگ  ارجام ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ماهدرک . هدهاشم  نم  ار  دراوم  نیا  زا  یضعب  دیوگیم : داّمح 
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حدم و دنیایب ، ام  دزن  هک  داد  رارق  یناسک  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح 
______________________________

، دوب یلامتسد  وا  رس  رب  هدش و  هتشک  هک  یتئیه  نامه  رب  دید  ار  يدرم  تفاکش ، ار  عضوم  نیا  يوفـص  لیعامـسا  هک  هدرک  لقن  وا  تسا .
هکنیا سپ  درک . نیعم  مداخ  درک و  انب  ياهبق  ربق  نآ  رب  لامتـسد . نتـسب  اب  رگم  دشن  عطق  دـش و  يراج  نوخ  درک  زاب  ار  نآ  هک  یماگنه 

ص 37 مولعلا ج 1 ، رحب  رفعج  دیـس  زا  ملاـعلا  ۀـفحت  رد  تسین . هنیرق  اـب  هارمه  تسا  ناـکم  نیا  رد  نفد  رکنم  ناـجرم  ؤلؤل و  رد  يروـن 
ّدج ّرح  دـننکیم و  ترایز  مدرم  هک  تسالبرک  زا  یئاج  نامه  رد  ّرح  ربق  هک  هدرک  رکذ  بولقلا  ۀـهزن  رد  یفوتـسم  هّللا  دـمح  هک  هدـمآ 

. تسوا مهدجه 
ص:224  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 . » دننک حیبقت  ار  نانآ  ياهراک  دننک و  دیدهت  نعط و  ار  اهنآ  هک  داد  رارق  ياهنوگ  هب  ار  ام  نمشد  دنناوخ و  هب  هیثرم 

«2  » ةرامالا راد  رد 

طایح زا  دش  هتـشاذگ  وا  يولج  سّدقم  رـس  و  « 3  » دـش ةرامألا  راد  لخاد  تشگزاب و  ۀـلیخن  رد  دوخ  هاگرکـشل  زا  دایز  نبا  هک  یماگنه 
رصق ياهقاتا  هب  درک و  رارف  وا  دش ، « 5  » هّجوتم دایز  نبا  تخت  هب  دمآ و  نوریب  شتآ  رصق  ياهتمسق  یضعب  زا  « 4 ، » دش يراج  نوخ  رصق 

وت هب  ایند  رد  رگا  ینکیم ؟ رارف  اجک  دومرف : دز و  دایرف  دنونـشب  راّضح  دایز و  نبا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  دـنلب  يادـص  اب  ینارون  رـس  تفر ،
ياهثداح نیا  زا  رـصق  رد  رـضاح  دارفا  همه  دوریم ! شتآ  هکنآ  ات  دوشیمن  تکاس  رـس  تسا . شتآ  نیمه  وت  هاگیاج  ترخآ  رد  دـسرن 

دـنوش و دراو  هک  دـهدیم  ماـع  نذا  مدرم  هب  دوشیمن و  هّبنتم  داـیز  نبا  اـّما  « 6  » دنوشیم هدز  تشحو  دوب  هدـشن  هدـهاشم  نآ  دـننام  هک 
دراو ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  دننک ، دراو  وا  سلجم  هب  ار  ناریسا  هک  دهدیم  روتسد 

______________________________

راحبلا ص 124. رازم  تارایزلا ص 325 ، لماک  (- 1)
ود زا  کیمادک  هب  هک  دش  هتفگ  ناشیا  هب  دش  هفوک  لخاد  ع )  ) یلع هک  یماگنه  هدمآ : محازم ص 8  نب  رصن  زا  نیّفص »  » باتک رد  (- 2)
رد هچنانچ  لابخ  دندش . دراو  یموزخم  هریبه  نب  ةدعج  رب  سپ  دینکن ! دراو  لابخ  رصق  هب  ارم  دندومرف : ترضح  مینک ؟ دراو  ار  امش  رصق 

روج و لها  لزنم  روظنم  اجنیا  رد  شتآ و  داسف و  يانعم  هب  تسا  لبخ  هدام  زا  هدـمآ  ۀـغللا  سییاقم  ریثا و  نبا  ۀـیاهن  يرـشخمز و  قئاـفلا 
. تسا داسف 

: دیوگیم هک  هدرک  تیاور  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دبع  زا  مهن  باب  یبلاعث ص 142  زا  فراعملا  فئاطل  رد  (- 3)
دزن رپس  کی  يور  ار  دایز  هّللا  دیبع  رس  مدید و  دایز  نب  هّللا  دیبع  دزن  رپس  کی  يور  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  رس  ةرامألا  راد  رد 

مدید و ناورم  نب  کلملا  دبع  دزن  رپس  کی  يور  ار  بعصم  رس  مدید و  ریبز  نب  بعصم  دزن  رپس  کی  يور  ار  راتخم  رـس  مدید و  راتخم 
يزوج نبا  ءافلخلا ص 139 و  خیرات  رد  یطویس  دش . ادج  ناکم  نآ  زا  دز و  دب  لاف  متفگ  کلملا  دبع  يارب  ار  ثیدح  نیا  هک  یماگنه 

. دناهدرک رکذ  ار  تیاور  نیا  صاوخلا ص 148  ةرکذت  رد 
سوواط ص 128. نبا  محالم  یبقعلا ص 145 و  رئاخذ  ۀقرحملا ص 116 ، قعاوصلا  ص 339 ، رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  (- 4)

یحیرط ص 339 بختنملا  ص 87 ، یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 196 ؛ رجح ج 9 ، نبا  دئاوزلا  عمجم  ص 103 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 5)
ص 286. ریثک ج 8 ، نبا  ۀیادب  و 

سارف ص 149. یبا  ةدیصق  حرش  (- 6)
ص:225  ، مرقم لتقم  همجرت 
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«1 . » دیزرلیم اهنآ  نادبا  هک  یتلاح  رد  دنزاس 
نیا زا  ار  بوچ  دیوگیم : وا  هب  مقرا  نب  دیز  دنزیم ، ناهد  بل و  رب  بوچ  اب  یتّدم  وا  دنراذگیم و  وا  يولج  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رس 

ار اـهنآ  هک  مدـید  اـهبل  نیا  يور  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ياـهبل  تسین  وا  زج  يدوـبعم  هک  یئادـخ  هب  مـسق  رادرب ، اـهبل 
، یتسه ریپ  هکنیا  دوبن  رگا  ادـخ  هب  مسق  دـنایرگب ، ار  وت  دـنوادخ  تفگ : وا  هب  داـیز  نبا  درک . نتـسیرگ  هب  عورـش  نآ  زا  سپ  دیـسوبیم ،
رب ّطلـسم  ياهدـنب  تفگیم : هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  دـیز  مدزیم ! ار  تندرگ  اـج  نیمه  تسا  هتفر  تسد  زا  تلقع  ياهدـش و  یفارخ 

. تسا هداد  رارق  تسد  تلآ  ار  اهنآ  هدش و  ناگدنب 
لتق هب  ار  امـش  ناـکین  وا  دـیتسه ، هدرب  رگید  دـیدرک  ریما  ار  هناـجرم  رـسپ  دـیتشک و  ار  همطاـف  دـنزرف  هک  زورما  زا  دـعب  برع ! هورگ  يا 

«2 . » تسا رود  دنوادخ  تمحر  زا  دوش  یـضار  ّتلذ  هب  سک  ره  دیدش و  یـضار  ّتلذ  هب  امـش  دزاسیم  دوخ  هدرب  ار  اهدـب  دـناسریم و 
زا هک  تماما  تمظع  تّوبن و  لالج  یلو  تسا ، هتخانـشان  هک  یلاح  رد  دوشیم  ادج  نانز  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز 

؟ تسیک هتخانشان  نیا  دیوگیم : دایز  نبا  دنکیم ، بلج  ار  دایز  نبا  رظن  درابیم  وا 
دمح دیوگیم : تتامش  اب  اذل  دنازوسب ، ار  وا  بلق  نیا  زا  شیب  دهاوخیم  دایز  نبا  تسا . بنیز  نینمؤملا  ریما  رتخد  دوشیم : هداد  خساپ 

. درک بیذکت  ار  امش  ياعّدا  دیناسر و  لتق  هب  درک و  حضتفم  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  صوصخم 
زا ار  ام  درک و  مارکإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  شربمایپ  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  دـمح  دـیامرفیم : مالّـسلا  اـهیلع  بنیز 
اب دنوادخ  راک  دیوگیم : دایز  نبا  تسام . زا  ریغ  وا  دیوگیم و  غورد  رجاف  دوشیم و  حضتفم  قساف  درف  انامه  دومن  كاپ  الماک  يدـیلپ 

؟ دوب هنوگچ  امش  تیب  لها 
رب دنوادخ  هک  دندوب  یهورگ  نانیا  مدیدن ، يزیچ  ییابیز  زج  نم  دنیامرفیم : مالّسلا  اهیلع  بنیز 

______________________________

ص 8. لودلا ج 1 ، رابخا  (- 1)
ص دئاوزلا ج 9 ، عمجم  ص 190 ؛ ریثک ج 8 ، نبا  زا  هیاهنلا  هیادبلا و  ص 262 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  رد  هقرحملا ص 118 ؛ قعاوصلا  (- 2)

نکمم نوچ  درادـن ، وا  ندوب  روک  اب  تافانم  نیا  درک و  در  ار  لـمع  نیا  دـیز  هک  تسا  هدـمآ  ص 340  رکاسع ج 4 ، نبا  خـیرات  195 و 
. تسا هدرک  ّدر  هدینش و  نینچنیا  هک  تسا 

ص:226  ، مرقم لتقم  همجرت 
تموصخ هّجاحم و  اجنآ  دنک ، عمج  اهنآ  وت و  نایم  دـنوادخ  هک  تسا  دوز  دـنتفر . ناشیاههاگمارآ  يوس  هب  اذـل  دوب ، هتـشون  ار  لتق  اهنآ 

«2 . » ۀناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تیازع  هب  ردام  دوشیم ؟ ریگنیمز  یسک  هچ  زور  نآ  رد  هک  نیبب  و  « 1  » نک
. دریگیم مالّسلا  اهیلع  بنیز  لتق  هب  میمصت  دوشیم ، هتخورفارب  عمج  روضح  رد  مالک  نیا  زا  دوشیم و  نیگمشخ  دایز  نبا 

؟ ینک هذخاؤم  ار  وا  یهاوخیم  راتفگ  اب  ایآ  تسا و  نز  وا  دیوگیم : ثیرح  نب  ورمع 
بنیز داد ! افش  وت  تیب  لها  زا  دّرمتم  ناراکهنگ  وت و  نایغط  زا  ارم  بلق  دنوادخ  دیوگیم : دنکیم و  ور  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  هب  دایز  نبا 

، يدنک ار  هشیر  يدرک و  عطق  ار  ام  ياههخاش  يدومن ، راکشآ  ار  ام  هداوناخ  یتشک ، ار  ام  گرزب  دیامرفیم : دزیخیمرب و  مالّـسلا  اهیلع 
«3 . » ياهتفای افش  هک  تسوت  هدنهد  افش  اهنیا  رگا 

؟ تسیچ وت  مسا  دیوگیم : دوشیم و  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هّجوتم  دایز  نبا 
؟ تشکن ار  یلع  دنوادخ  ایآ  دیوگیم : دایز  نبا  متسه . نیسحلا  نب  ّیلع  نم  دیامرفیم :

ّدر دایز  نبا  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  مدرم  دوب و  یلع  شمان  « 4 ، » دوب نم  زا  رتگرزب  هک  متشاد  يردارب  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
. تشک ار  وا  ادخ  دیوگیم : دنکیم و 
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نداد خساپ  دنوادخ . نذا  اب  رگم  دریمیمن  یـسفن  چیه  دریگیم و  ار  اهناج  گرم  هظحل  رد  دنوادخ  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
اذل دیآیم  نیگنس  دایز  نبا  رب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

______________________________

ص 262. يربط ج 6 ، (- 1)
فوهل ص 90. (- 2)

رد یـسربط ؛ زا  يرولا  مالعأ  دـیفم و  داشرا  ص 263 ؛ يربط ج 6 ، ص 42 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  ص 33 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  (- 3)
هدروآ دایز  نبا  دزن  هک  دوب  يدرف  نیرتّنسم  وا  تفگ و  نخـس  تحاصف  اب  ع )  ) یلع رتخد  بنیز  تسا : هدمآ  ص 145  دّربم ج 3 ، لماک 

نآ زا  یئوگیم  نخـس  هنوگنیا  رگا  دیوگیم : دایز  نبا  دریگیم . دایز  نبا  تسد  زا  ار  تّجح  هک  دـیوگیم  نخـس  غیلب  نانچ  دوب . هدـش 
. دوب نکلا  دایز  نبا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  راک و  هچ  رعش  اب  ار  نانز  دیامرفیم : ع )  ) بنیز دوب . رعاش  بیطخ و  تردپ  هک  تسور 

رد جرفلا  وبا  نینچمه  هدرک و  رکذ  احیرص  ص 89 ) ج 12 ،  ) تسا خـیرات  هب  قحلم  هک  بختنملا  رد  يربط  ریرج  نبا  ار  بلطم  نیا  (- 4)
رتگرزب اهنیا  همه  رد  يریبز ص 58 ، بعـصم  زا  شیرق  بسن  یحیرط ص 238 و  بختنملا  ناوـیحلا ، ةاـیح  رد  يریمد  ص 49 ، لتاقملا 

. تسا هدش  حیرصت  ع )  ) داّجس ماما  زا  ربکا  یلع  ندوب 
ص:227  ، مرقم لتقم  همجرت 

هچنآ دایز ! رسپ  يا  دنیامرفیم : دنزادنایم و  هدازردارب  يور  رب  ار  دوخ  بنیز  وناب  دننزب . ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندرگ  هک  دهدیم  روتـسد 
اب زین  ارم  یناسرب  لتق  هب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  « 1 « ؟ ياهتـشاذگ یقاب  ار  ناشیا  زا  ریغ  يدحا  ایآ  دوبن ، سب  وت  يارب  یتخیر  ام  ياهنوخ  زا 

. ناسرب لتق  هب  وا 
«2 « ؟ تسام رب  دنوادخ  تمارک  ادخ  هار  رد  تداهـش  تسام و  تداع  ندش  هتـشک  هک  ینادیمن  ایآ  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

«3 . » دوش هتشک  وا  اب  دهاوخیم  هک  تسا  بیجع  يدنواشیوخ  نیا  دینک ، شیاهر  دیوگیم : دنکیم و  هاگن  دایز  نبا 
: دیامرفیم دسوبیم و  دراذگیم ، ناماد  رد  دریگیم ، ار  رس  مالّسلا  هیلع  نیسح  رسمه  بابر 

يارب سلجم  لها  يوهایه  مدرم و  هلول  هک و  یماگنه  « 4 . » دندرک دصق  ار  وا  نانمشد  ياهرجنخ  هک  ار  نیسح  مربیمن  دای  زا  هانیسح ! او 
هک دهدیم  روتسد  نانابهگن  هب  دیسرتیم ، مدرم ، ناجیه  زا  دایز  نبا  درک ، ینارنخس  بنیز  وناب  هک  ینامز  اصوصخ  دش  راکـشآ  دایز  نبا 
دش هداد  روتسد  هک  یماگنه  مدوب  اهنآ  اب  نم  دیوگیم : دایز  نب  بجاح  « 5 . » دننک ینادنز  رهش  گرزب  دجسم  رانک  ياهناخ  رد  ار  ءارسا 

دایرف مالّـسلا  اهیلع  بنیز  « 6 . » دـننزیم تروص  هب  دـننکیم و  هیرگ  دـناهدرک ، عامتجا  درم  نز و  هک  مدـیدیم  دـنربب ، نادـنز  هب  ار  اهنآ 
دنکیم هراشا  مالّسلا  اهیلع  بنیز  مشاه  ینب  يوناب  « 7 . » میاهدش ریسا  ام  هچنانچ  دناهدش  ریـسا  اهنآ  نوچ  زینک ، رگم  دیاین  ام  دزن  دنزیم :

ساّسج هک  هدمآ  تسا  خیرات  رد  دنزیمن . رس  وا  زا  تتامش  لثم  تسیاشان  ياهراک  اذل  دنکیم ، كرد  ار  ّتلذ  یخلت  هدش  ریسا  درف  هک 
هب دـندرک  عامتجا  بیلک  رب  متاـم  هماـقإ  يارب  ناـنز  هک  یماـگنه  دوب ، بیلک  رـسمه  ساّـسج  رهاوخ  دوب و  هعیبر  نب  بیلک  لـتاق  ةّرم  نب 

وا ندوب  نوچ  نک  نوریب  هسلج  زا  ار  ساسج ) رهاوخ   ) بیلک رسمه  هک  دنتفگ  بیلک  رهاوخ 
______________________________

ص 263. يربط ج 6 ، (- 1)
ص 13. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  فوهل ص 91 و  (- 2)

ص 34. ریثا ج 4 ، نبا  (- 3)
رتخد هکتاع  هب  ار  رعـش  نیا  هک  هدـمآ  ص 214  يرـصب ج 1 ، هسامح  رد  هک  تسا  يرما  تاهابتـشا  زا  صاوخلا ص 148 ؛ ةرکذـت  (- 4)

. دناهدرکن رکذ  ار  وا  اب  ع )  ) ماما جاودزا  ّقثوم  نیخروم  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  تبسن  ع )  ) نیسح رسمه  لیفن 
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ص 150. یناغألا ج 4 ، (- 5)
نیظعاولا ص 163. ۀضور  (- 6)

ملاوعلا ص 130. لتقم  فوهل ص 92 و  (- 7)
ص:228  ، مرقم لتقم  همجرت 

یئادـج زواـجتم و  نتفر  تفگ : بیلک  رهاوـخ  تفریم  نوریب  هک  یماـگنه  تسا . لـتاق  رهاوـخ  هـک  ارچ  تـسا  راـع  تتامـش و  بجوـم 
«1 . » هدننکتتامش

یهلا رون  هک  یلاح  رد  دندید  وا  يولج  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رـس  اهنز  دندش  لخاد  هک  یماگنه  دناوخ ، ار  اهنآ  رگید  راب  کی  دایز  نبا 
دسوبیم دزادنایم  رس  يور  رب  ار  دوخ  دنک ، لرتنک  ار  دوخ  دناوتیمن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رسمه  بابر  درکیم ، دوعص  نامـسآ  هب  نآ  زا 

: دیوگیم و 
دشن نفد  دش و  هتشک  البرک  رددنتساوخیم  ینشور  وا  زا  دوب و  رون  هک  سک  نآ 

داب رود  نازیم  نارسخ  دهدبریخ و  يازج  وت  هب  ادخ  ربمایپ  هون  يا 
«2  » تسا روآمحرت  هک  ياهنوگب  یتسه  ام  هارمه  نونکانآ  هب  مدربیم  هانپ  هک  يدوب  راوتسا  یهوک  نم  يارب  وت 

يدزأ فیفع  نبا 

تفر و ربنم  رب  دایز  نبا  دـندمآ ، درگ  مدرم  دـنروآ ، اج  هب  عماـج  دجـسم  رد  ار  زاـمن  هک  درک  رما  داـیز  نبا  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـیمح 
رـسپ باّذـک  درک و  يرای  ار  وا  بزح  دـیزی و  نینمؤملا  ریما  دومن ، راکـشآ  ار  ّقح  لها  ّقح و  هک  تسا  یئادـخ  صوصخم  دـمح  تفگ :

هّللا دبع  رگم  درکن  در  ار  وا  نخس  یهارمگ  رد  روهطوغ  ّتیعمج  نآ  زا  يدحا  « 3 . » دناسر لتق  هب  ار  وا  نایعیش  یلع و  نب  نیسح  باّذک 
ار وت  هک  سک  نآ  یتسه و  تردـپ  وت و  باّذـک  رـسپ  باّذـک  ۀـناجرم  رـسپ  يا  تفگ : تساخرب و  دوب ، انیبان  يدرف  هک  يدزأ  فیفع  نب 

هدنیوگ نیا  دیوگیم : دایز  نبا  « 4 « ؟ ینکیم مّلکت  نیقیدص  مالک  هب  یناسریم و  لتق  هب  ار  ربمایپ  نادنزرف  شردپ . درک و  یلاو 
______________________________

ص 43. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  فوهل ص 91 و  (- 1)
ص 158. یناغأ ج 14 ، (- 2)

ص 34. ریثا ج 1 ، نبا  (- 3)

ص 263. يربط ج 6 ، (- 4)
ص:229  ، مرقم لتقم  همجرت 

ار يدیلپ  دنوادخ  هک  يدناسر  لتق  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیرهاط  هّیرذ  وت  ادخ ! نمشد  يا  متـسه  هدنیوگ  نم  دیوگیم : فیفع  نبا  تسیک ؟
هک ینایغاط  زا  دنریگب  ماقتنا  ات  راصنأ  نیرجاهم و  دنیاجک  هاثوغ ! او  یتسه . مالسا  نید  رب  ینکیم  لایخ  هک  یلاح  رد  هدرک  رود  اهنآ  زا 

. دیروایب ار  وا  دیوگیم : دوشیم و  نوزفا  دایز  نبا  بضغ  دناهدش . نعل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دنوادخ  لوسر  دّمحم  نابز  رب 
«1 ! » دنوریم وا  يوس  هب  نانابهگن 

دنریگیم و ار  وا  دنیآیم  وا  يوس  هب  دندوب  رضاح  هک  نایدزا  زا  يدایز  دادعت  دوب . نایدزا  راعش  هک  روربم » ای  : » دنزیم دایرف  فیفع  نبا 
. دنربیم شاهداوناخ  دزن 

«2 . » يدرک كاله  ار  تاهداوناخ  دوخ و  دیوگیم : وا  هب  يدزا  فنخم  نب  نمحرلا  دبع 
ماگنه « 3 . » تشاد دوجو  مه  يدزأ  فنخم  نب  نمحرلا  دبع  اهنآ  نایم  رد  هک  دننک  سبح  ار  دزا  زا  یهورگ  هک  دهدیم  روتسد  دایز  نبا 
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اهنآ نانامیپمه  دننکیم  عامتجا  اهنآ  دسریم و  دزا  هلیبق  هب  ربخ  دـنروایب ، ار  وا  هک  دـنوریم  وا  لزنم  هب  دایز  نبا  بناج  زا  یهورگ  بش 
دریگیم رد  يدیدش  هزرابم  « 4  » دتسرفیم یهورگ  هارمه  هب  ار  ثعشا  نب  دّمحم  دسریم . دایز  نبا  هب  ربخ  دنوشیم ، همیمـض  اهنآ  هب  زین 

! دندمآ نایرکشل  دنزیم : دایرف  فیفع  نبا  رتخد  دنوشیم ، هتشک  یهورگ  فرط  ود  زا  و 
درم نم  شاک  يا  دـیوگیم : شرتخد  دـناوخیم ، زجر  دـنکیم و  عاـفد  شدوخ  زا  رواـیب ، ارم  ریـشمش  دـیوگیم : شرتخد  هب  فیفع  نبا 
نوچ دوش ، کیدزن  وا  هب  دـناوتیمن  يدـحا  مدرکیم . عافد  وت  زا  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  راهطا  ترتع  لتاق  هک  نارجاف  نیا  ربارب  رد  مدوب و 

: دنزیم دایرف  شرتخد  دننکیم . هرـصاحم  ار  وا  هرخألاب  دننک . هلمح  دنهاوخیم  اجک  زا  هک  تفگیم  وا  هب  درکیم و  یئامنهار  شرتخد 
. درادن يروای  چیه  دوشیم و  هرصاحم  مردپ  هّالذ ! او 

______________________________

. سوواط نب  دیس  فوهل  (- 1)
ص 263. يربط ج 6 ، (- 2)

. افصلا ۀضور  زا  نازحألا ص 57  ضایر  (- 3)
هطساو هب  اروشاع  زور  رد  ثعشا  نب  دّمحم  هک  اجنآ  زا  داتـسرف ، ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دایز  نبا  هک  هدمآ  امن  نبا  زا  نازحألا  ریثم  رد  (- 4)

. تسا هدش  هداتسرف  ثعشا  ینب  زا  یکی  هدعاقلا  یلع  دسریم ، تکاله  هب  برقع  شین  اب  ع )  ) نیسح ياعد 
ص:230  ، مرقم لتقم  همجرت 

: دیوگیم دنادرگیم و  رس  رود  هب  ار  ریشمش  فیفع  نبا 
دننکیم ریگتسد  ار  وا  ناوارف  تمحز  اب  درکیم  گنت  امـش  رب  ار  هصرع  نم  تفر  دمآ و  هنیآرهدوب  انیب  نم  مشچ  رگا  هک  مروخیم  مسق 

. درک راوخ  ار  وت  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح  دیوگیم : دایز  نبا  دنروآیم . دایز  نبا  دزن  و 
؟ یئوگیم هچ  نامثع  هرابرد  ادخ  نمشد  يا  دیوگیم : دایز  نبا  درک ؟ راوخ  ارم  زیچ  هچ  اب  دیوگیم : فیفع  نبا 

هب ار  تواضق  یلاعت  يادخ  داسفا ؟ ای  درک  حالصا  بوخ و  ای  درک  دب  هک  نامثع  هب  هچ  ار  وت  دیوگیم : دهدیم و  مانشد  ار  وا  فیفع  نبا 
. شردپ دیزی و  زا  تردپ و  نک و  لاؤس  تدوخ  زا  وت  دننک . تواضق  قح  هب  لدع و  اب  هک  هدرک  راذگاو  دوخ  قلخ 

. دیشچ یهاوخ  هّصغ  اب  ار  گرم  منکیمن ، لاؤس  زیچ  چیه  زا  نم  دیوگیم : دایز  نبا 
هک مدوب  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  نم  یئاـیب  اـیند  هب  وت  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، نیملاـعلا  ّبر  دـنوادخ  صوصخم  دـمح  دـیوگیم : فـیفع  نبا 
هک یماـگنه  دـهد ، رارق  قئـالخ  نیرتـضوغبم  نیرتـنوعلم و  تسد  هب  ار  نآ  هک  مدوـب  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  دـنک و  نم  يزور  ار  تداـهش 
نم يزور  ار  نآ  تداهـش ، زا  سأی  زا  سپ  هک  منکیم  دـمح  ار  ادـخ  نالا  اّما  مدـش ، سویأم  تداهـش  زا  مداد  تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ 

بدنج دایز  نبا  « 1 . » دنزیوایب ار  وا  ندب  دننزب و  ار  وا  ندرگ  هک  دهدیم  روتـسد  دایز  نبا  دیناسر . تباجا  هب  ارم  میدق  ياعد  دـینادرگ و 
بدنج يدوبن ؟ نیّفص  رد  بارت  وبا  هارمه  ایآ  ادخ  نمشد  يا  دیوگیم : وا  هب  دوب ، ّنسم  رایـسب  يریپ  هک  دهاوخیم  ار  يدزا  هّللا  دبع  نب 

باحصا و لوسر و  دنزرف  هک  نالا  اصوصخم  مراد  نمـشد  ار  تردپ  ار و  وت  منکیم ، راختفا  نآ  هب  مراد و  تسود  ار  وا  يرآ  دیوگیم :
لتق هب  ار  وا  تیب  لها 

______________________________

هّصق ص 263  يربط ج 6 ، خیرات  رد  ص 53 ، یمزراوخ ج 2 ، لتقم  سوواط ص 92 ، نبا  فوهل  امن ص 50 ، نبا  زا  نازحألا  ریثم  (- 1)
رد ار  وا  هک  دنراد  قافتا  قوف  دارفا  یمامت  یلبرا ص 116 ، زا  ۀمغلا  فشک  دیفم ، خیش  داشرإلا  ربحملا ص 480 ، هدش ، رکذ  راصتخا  هب 

. دنتخیوآ اههبورکاخ  ناکم 
ص:231  ، مرقم لتقم  همجرت 
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هب وت  نوخ  اب  مهاوخیم  نم  تسا و  رتمک  روک  نیا  زا  وت  ءایح  دـیوگیم  داـیز  نبا  يدیـسرتن . مقتنم  راـّبج  زیزع  يادـخ  زا  ياهدـناسر و 
: دیوگیم بدنج  رسپ  میوج . بّرقت  دنوادخ 

هتفر و نیب  زا  شلقع  هدش ، ریپ  وا  دیوگیم : دـنکیم و  دازآ  ار  وا  دـسرتیم  شاهلیبق  مایق  زا  دایز  نبا  دـنادرگیمن . بّرقم  ار  وت  دـنوادخ 
«1 «. » تسا هدش  یفارخ 

یفقث راتخم 

لیقع نب  ملسم  لتق  زور  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنروایب  ار  راتخم  هک  داد  روتسد  درک  رضاح  دوخ ، سلجم  رد  ار  ناریسا  دایز  نبا  هک  یماگنه 
دنت راتخم  تاملک  نیا  رد  هک  دش  لدب  در و  یتاملک  دایز  نبا  وا و  نایم  دیـشک ، يدنلب  هآ  دید  ار  ّتیعـضو  نآ  راتخم  نوچ  دوب ، ینادنز 

وا مشچ  دز و  راتخم  مشچ  رب  ار  دوخ  هنایزات  دایز  نبا  هک  هدش  هتفگ  نینچمه  « 2 . » دنادرگزاب سبح  هب  ار  وا  درک و  بضغ  دایز  نبا  دش ،
«3 . » دش روک 

رمع نب  هّللا  دبع  نوچ  دوشیم ، دازآ  دیزی  دزن  باطخ  نب  رمع  نب  هّللا  دبع  تعافـش  اب  یفقث  دـیبع  یبا  نب  راتخم  فیفع ، نبا  لتق  زا  سپ 
. دوب راتخم  رهاوخ  رهوش 

ازـسان مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دناوخیم و  هبطخ  فیفع  نبا  لتق  زا  دـعب  دایز  نبا  هک  یماگنه  درادیم ، هگن  هفوک  رد  ار  وا  زور  هس  دایز  نبا 
: دیوگیم دهدیم و  مانشد  ار  وا  دتسیایم  وا  يولج  راتخم  دیوگیم ،

زیزع شزرمآ  تشهب و  اـب  ار  وا  نایرکـشل  نیـسح و  هک  تسا  یئادـخ  صوصخم  دـمح  لوسر ، نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  یتـفگ  غورد 
راـتخم یناـشیپ  دـنزیم  وا  رب  ینهآ  دومع  کـی  داـیز  نبا  دـینادرگ . راوـخ  ّتلذ  شتآ و  اـب  ار  دـیزی  نایرکـشل  دـیزی و  وـت و  دـینادرگ و 

. دنربب نادنز  هب  ار  وا  دهدیم  روتسد  دایز  نبا  دنکشیم و 
نینچمه تسا و  دعس  نب  رمع  رهاوخ  رهوش  وا  هک  دننکیم  دزشوگ  دایز  نبا  هب  مدرم 

______________________________

نازحألا ص 58. ضایر  ص 55 و  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  نازحألا ص 51 ، ریثم  (- 1)
نازحألا ص 52. ضایر  (- 2)

هتسر ص 224. نبا  ۀّیسفنلا  قالعألا  (- 3)
ص:232  ، مرقم لتقم  همجرت 

. دراد يدنلب  بسن  تسا و  رمع  نب  هّللا  دبع  دنواشیوخ 
دایز نب  هّللا  دیبع  هب  دیزی  دنکیم ، تعافش  رمع  نب  هّللا  دبع  ادّدجم  درادیم . هگن  نادنز  رد  ار  وا  دوشیم و  فرـصنم  وا  لتق  زا  دایز  نبا 

هک دـهدیم  ربـخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  باحـصا  زا  ّصاوـخ  هـب  راـتخم  يدازآ ، زا  سپ  « 1 . » دزاـس دازآ  ار  وا  هـک  دـسیونیم 
دایز نبا  سبح  رد  راتخم  هک  ینامز  « 2 . » دنک مایق  البرک ، نیلتاق  یمامت  دایز و  نبا  نتشک  مالّسلا و  هیلع  نیسح  یهاوخنوخ  هب  دهاوخیم 

. دندوب سبح  رد  زین  راّمت  مثیم  لفون و  نب  ثراح  نب  هّللا  دبع  يو  هارمه  دوب 
. تسین دایز  نبا  لتق  زا  ینمیا  دیوگیم  دشارتب و  ار  دوخ  ندب  يوم  هک  دنکیم  تساوخرد  یغیت  ثراح  نب  هّللا  دبع 

ار ود  نآ  مالک  هک  مثیم  يوش . اجنآ  یلاو  يورب و  هرـصب  هب  وت  هکنآ  ات  دناسریمن  لتق  هب  ار  وت  نم و  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : وا  هب  راتخم 
ياههنوگ رب  ار  دوخ  ياهاپ  یناسرب و  لتق  هب  ار  دایز  نب  هّللا  دیبع  يزیخرب و  نیسح  یهاوخنوخ  هب  مه  وت  و  دیوگیم : راتخم  هب  دینـشیم 

ریما ار  وا  هرـصب  لها  درک و  جورخ  هرـصب  رد  ثراح  نب  هّللا  دبع  دیزی  تکاله  زا  سپ  دش ، قّقحم  اهینیبشیپ  نیا  همه  « 3 . » يراذگب وا 
زا يرایسب  و  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  لهاک ، نب  ۀلمرح  دایز ، نبا  تساخرب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  راتخم  دنداد ، رارق  دوخ  رب 
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: دیوگیم امن  نبا  دناسر ، لتق  هب  ار  البرک  نیلتاق 
رد دوب ، یعبر  نب  ثبـش  اـهنآ  هلمج  زا  هک  « 4  » دنتفر يریبز  بعـصم  دزن  رفن  رازه  هد  دودح  دـیناسر و  لتق  هب  ار  رفن  رازه  هدـجیه  راتخم 

درک و بارخ  ار  ام  ياههناخ  هک  ایب  قساف  نیا  گـنج  هب  دزیم  داـیرف  دـیرب و  ار  رتسا  مد  اهـشوگ و  دـش ، رتسا  رب  راوس  هراـپ  ساـبل  کـی 
«5 . » دناسر لتق  هب  ار  ام  فارشا 

______________________________

نازحألا ص 58. ضایر  رد  رصتخم  روط  هب  ص 178 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 1)
ص 284. راونألا ج 10 ، راحب  (- 2)

. دیفم داشرإلا  ص 284 ؛ راونألا ج 10 ، راحب  ص 210 ؛ دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 3)
لاوطلا ص 295. رابخألا  (- 4)

ص 146. يربط ج 7 ، خیرات  (- 5)
ص:233  ، مرقم لتقم  همجرت 

سّدقم رس  نتفگ  نخس 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دندوب ، تّمأ  رب  نیشناج  ود  هّللا و  لوسر  لقث  ود  نآرق  وا و  نوچ  درکیم ، توالت  نآرق  ّدلوت  نامز  زا  دیهش  طبس 
هیلع نیـسح  لیلد  نیمه  هب  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  هکنآ  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدـمه  زا  اهنآ  هک  دـندوب  هدرک  حیرـصت  هلآ 

اروشاع زور  رد  یتح  رفـس  ریغ  هچ  رفـس و  رد  هچ  درکیم  توالت  نآرق ، مدرم  داشرا  غیلبت و  يارب  دوخ  تاـیح  لوط  رد  اموادـم  مالّـسلا 
فده يوس  هب  نینچنیا  ادـخ  لوسر  دـنزرف  دـهد . ناشن  ار  حیحـص  هار  دـنک و  مامت  ار  تّجح  هکنآ  ات  دـناوخیم  نآرق  نایرکـشل  يولج 
دشاب یصخش  تعامج  نیا  نایم  رد  دیاش  دنکیم  توالت  نآرق  هزین  يور  رب  مه  وا  رّهطم  رـس  هک  یئاج  ات  دنکیم ، تکرح  دوخ  سدقم 
ياهلد دنوادخ  . » دش هجاوم  اهـشوگ  يرک  اهلد و  رب  رهم  كاردا و  روصق  اب  طقف  قح  هب  هدننک  تیاده  اما  دنک ، نشور  ار  وا  قح  رون  هک 

«. تسا هتخیوآ  هدرپ  اهنآ  شوگ  مشچ و  رب  هدز و  رهم  ار  اهنآ 
رب ار  تلالض  ياهرد  نتسب  يارب  مایق  هکنآ  زا  دعب  ناحبس  يادخ  تسین . بیجع  دنکیم  كرد  ار  یهلا  رارسا  هک  یسک  يارب  بلطم  نیا 
هک یحلاصم  رطاخ  هب  مه  نآ  مولعم ، ّتیفیک  نّیعم و  ناکم  نّیعم و  نامز  رد  ّصاخ  لکـش  نآ  اب  درک  بجاو  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیس 

یهار دنک و  تئارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  رب  ار  صاخ  هحفص  نیا  هک  دنکیم  یحو  دوخ  ربمایپ  هب  دنادیم ، لج  زع و  يادخ  طقف 
دریگیمن رارق  لاؤس  دروم  شیاهراک  ربارب  رد  دنوادخ  . » درادن دوجو  نیملاعلا  ّبر  ياضر  دروم  تحلصم  ربارب  رد  عوضخ  میلـست و  زج 

هدنیآ ناکین  رـضاح و  تّما  هب  سّدقم  تضهن  نیا  اب  هک  تسا  هدرک  هدارا  یلاعت  يادـخ  هک  اجنآ  زا  دـنریگیم » رارق  لاؤس  دروم  نانیا  و 
ار تداهـش  نیا  ساسا  هک  هچنآ  ره  دـهاوخیم  اذـل  دـنک  یفرعم  ار  تعیرـش  اب  ناگدـننک  يزاـب  میقتـسم و  طارـص  زا  نیفرحنم  یهارمگ 

يارب هدیرب  رـس  کی  زا  نتفگ  نخـس  هلمج  زا  دسرن و  نآ  هب  رـصاق  مهف  هک  دوشیم  هدیچیپ  یبئاجع  هب  سپ  دنک ، رهاظ  دنکیم ، مکحم 
هیلع نیـسح  ماما  توعد  تیناقح  رب  ار  دئاقع  سدقم  رـس  نتفگ  نخـس  تسا ، رتغیلب  هدرک  روک  ار  وا  تاوهـش  هک  یـسک  رب  تجح  مامتا 

تعاطا زج  يدصق  هک  دنکیم  زکرمتم  مالّسلا 
ص:234  ، مرقم لتقم  همجرت 

رب ار  تما  نتفگ  نخـس  نیا  هچنانچ  دنتـشادنرب ، وا  ینمـشد  زا  تسد  هک  یناـسک  تبقاـع  ندوب  میخو  نینچمه  تشادـن و  نیملاـعلا  بر 
تردق مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هب  دنوادخ  هک  تسین  بیجع  هجو  چیه  هب  دندوب . يرج  نایغط  نیا  رد  هک  تخاس  هبنتم  یناسک  یهارمگ 

نب یسوم  اب  نتفگ  نخس  تردق  « 1  » تخرد کی  هب  هک  هنوگنامه  میزجاع ، اهنآ  هنک  هب  ندیـسر  زا  ام  هک  یحلاصم  رطاخ  هب  دهد  ملکت 
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زگره تسا ... ؟ سایق  لباق  دنوادخ  هار  رد  هدش  هدیرب  رس  اب  تخرد  کی  ایآ  و  دهدیم ، ار  مالّسلا  هیلع  نارمع 
تبـسح مأ  : » درکیم تئارق  نآرق  هک  یلاح  رد  دنداد  روبع  نم  يولج  زا  ار  رـس  مدوب ، هتـسشن  دوخ  قاطا  رد  نم  دیوگیم : مقرأ  نب  دیز 

دیز دـندوب ) ام  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  هک  ینکیم  ناـمگ  اـیآ  « ) اـبجع اـنتایآ  نم  اوناـک  میقّرلا  فهکلا و  باحـصا  ّنأ 
«2 . » تسا رتبیجع  رتبیجع و  وت  رس  مسق  ادخ  هب  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  متفگ : دیزرل و  نم  نت  دیوگیم :

هیلع ءادهشلا  دّیس  دوب ، صاخـشا  يادص  رـس و  ّتیعمج و  ماحدزا  اجنآ  هک  دنداد  رارق  رازاب  زا  یهاگیاج  رد  ار  سّدقم  رـس  هک  یماگنه 
هدز تشحو  دنوشیم و  رـس  هّجوتم  مدرم  دننکیم ، هفرـس  دنلب  يادص  اب  اذل  دنزاس ، هّجوتم  دوخ  يوس  هب  ار  ناگمه  دـنهاوخیم  مالّـسلا 
نیا ات  دنکیم  تئارق  ار  فهک  هروس  ماگنه  نیا  رد  دنک ، هفرـس  هدیرب  رـس  کی  هک  دندوب  هدینـشن  زور  نآ  زا  شیپ  نوچ  دـننکیم ، هاگن 

دندروآ نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  دندوب  ینادرمناوج  نانیا  « ) ًالالَـض اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال  ًيدُه  ْمُهانْدِز  َو  ْمِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّنِإ   » هیآ
هب دننکیم و  عامتجا  مدرم  دـننکیم ، نازیوآ  تخرد  رب  ار  رـس  ار ). یهارمگ  رگم  نیملاظ  رب  میئازفایمن  میدوزفا و  اهنآ  تیادـه  رب  ام  و 

ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  : » دنکیم تئارق  هاگان  دننکیم ، هراظن  نآ  رون 
______________________________

یبلاعث ص 120. زا  ءایبنالا  صصق  ص 278 و  راونألا ج 5 ، راحب  َْکَیلِإ » ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر   » هیآ ص 119 ؛ روثنملا ج 2 ، ردلا  (- 1)
مقرأ نب  دیز  دیوگیم : ص 362  هغالبلا ج 1 ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ص 125 ؛ يربکلا ج 2 ، صئاصخلا  دیفم و  داشرإلا  (- 2)

اعد ع )  ) یلع ترـضح  درک ، نامتک  ار  ریدـغ  زور  رد  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  تداهـش  نوچ  دوب ، ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  نیفرحنم  زا 
هیزیرقملا ططخلا  ص 191 ؛ ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 24 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  رد  گرم . ماگنه  ات  دـش  روک  وا  دوش و  روک  هک  دـندرک 

. دننادرگب هفوک  رد  ار  ع )  ) نیسح رس  هک  داد  روتسد  دایز  نبا  هک  هدمآ  ص 288  ج 2 ،
ص:235  ، مرقم لتقم  همجرت 

«1 (. » دندرگیمزاب یهاگیاج  هچ  هب  دننادب  نیملاظ  هک  تسا  دوز  « ) َنُوِبلَْقنَی
یئادج نم  ندـب  رـس و  نایم  درک : باطخ  وا  هب  رـس  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  لماح  هک  مدـید  ار  يدرم  دـیوگیم : هیواعم  نب  لاله 

دز رس  رب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  وا  دهد . رارق  نایناهج  يارب  ياهناشن  ار  وت  دزادنا و  یئادج  تناوختـسا  تشوگ و  نایم  دنوادخ  یتخادنا ،
« تساناد ياونش  وا  تسا و  یفاک  ار  اهنآ  دنوادخ  : » دنکیم تئارق  هزین  يور  رب  رس  هک  دونشیم  لیهک  نب  ۀملـس  « 2  » دش تکاس  هکنآ  ات 

«3 «. » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  »
: دیوگیم ةدیکو  نبا 

عطق ار  تئارق  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرگید . زا  ای  تسوا  زا  ادص  ایآ  هک  مدرک  کش  درکیم ، تئارق  ار  فهک  هروس  سّدقم  رـس  هک  مدـینش 
؟ میروـخیم يزور  دـنوادخ  دزن  میتـسه و  هدـنز  هّمئا  اـم  هک  ینادیمن  اـیآ  ةدـیکو  رـسپ  يا  دـندومرف : دـندش و  هّجوـتم  نم  هـب  دـندرک ،

يراک نینچ  یناوتیمن  ةدیکو  رسپ  يا  درک : باطخ  نم  هب  ینارون  رس  ماگنه  نیا  رد  منک . نفد  مدزدب و  ار  رس  متفرگ  میمصت  دیوگیم :
رد اـهلغ  هک  یماـگنه  نـک ، ناـشیاهر  دـنربب . فرط  ره  هـب  هزین  يور  ارم  هـکنیا  زا  تـسا  رتـگرزب  دـنوادخ  دزن  نـم  نوـخ  نـتخیر  ینک ،

«4 . » تسناد دنهاوخ  دنوش  هدناشک  اهریجنز  اب  دشاب و  اهنآ  ياهندرگ 
هکنآ ات  دناوخیم ، ار  فهک  هروس  يدرم  وا  يولج  مدید و  هزین  يور  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رـس  قشمد  رد  دیوگیم : ورمع  نب  لاهنم 

: دیسر هیآ  نیا  هب 
نم نتشک  فهک  باحصا  زا  رتبیجع  دومرف : حیصف  نابز  اب  سّدقم  رس  ًابَجَع » اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  »

ضارتعا وا  هب  هکنیا  رطاخ  هب  دـنناسرب  لتق  هب  ار  مور  هاـشداپ  هداتـسرف  هک  درک  رما  دـیزی  هک  یماـگنه  « 5 . » تسا نم  رـس  ندرک  لـمح  و 
«6 «. » هّللاب ّالا  ةوق  لوح و ال  ال  : » دومرف دنلب  يادص  اب  سدقم  رس  دوب ، هدرک 
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______________________________

ص 188. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  (- 1)
سارف ص 148. یبا  ةدیصق  حرش  (- 2)

ةداهشلا ص 488. رارسا  (- 3)
سارف ص 148. یبا  ةدیصق  حرش  (- 4)

ص 127. یطویس ج 2 ، زا  صئاصخلا  (- 5)
ملاوعلا ص 151. لتقم  (- 6)
ص:236  ، مرقم لتقم  همجرت 

قدشأ هب  بّقلم  دیعس  نبا  نایغط 

هیلع نیسح  ندش  هتشک  « 1  » قدشا دیعس  نب  ورمع  هب  هک  داتسرف  هنیدم  هب  ار  یملس  ثراح  نب  کلملا  دبع  دایز ، نبا  دیوگیم : ریرج  نبا 
ار هار  تعرس  اب  هک  درک  رما  وا  هب  تفریذپن و  دوب  لدگنس  رایسب  هک  دایز  نبا  درک ، هناهب  ار  يرامیب  کلملا  دبع  دهد ، تراشب  ار  مالّـسلا 

. دریگن تقبس  وا  رب  ربخ  ندناسر  رد  یسک  درخ و  هب  يرگید  بکرم  داتسیا  وا  بکرم  رگا  دیامیپب ،
ریما دزن  ار  ربخ  تفگ : وا  درک ، لاؤس  يو  زا  شیرق  زا  يدرم  دیـسر  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  دومیپ و  ار  هار  ماـمت  تعرـس  اـب  کـلملا  دـبع 

داد روتسد  درک . تتامش  تراشب و  هب  عورش  تشگ و  نامداش  دش  هاگآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  دیعـس  نبا  هک  یماگنه  تفگ . مهاوخ 
هدینش تشهب  ناناوج  ياقآ  رب  مشاه  ینب  نانز  زور  نآ  هلان  لثم  ياهلان  چیه  دنک ، نالعا  هنیدم  ياههچوک  رد  ار  تداهـش  ربخ  يدانم  هک 

«2 «. » نامثع هلان  ربارب  رد  ياهلان  تفگ : دناوخ و  رعش  دیدنخ ، دیسر ، قدشأ  هناخ  هب  دایرف  يادص  دشن ،
دیعس نبا  « 3 . » دننکیم ضارتعا  راصنا  زا  یهورگ  ردب ، زور  ربارب  رد  زورما  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تفر و  ادخ  لوسر  ربق  دزن  نآ  زا  سپ 
هبطخ زا  سپ  هک  یئاههبطخ  رایسب  هچ  همدص . ربارب  رد  دوب  ياهمدص  هبرـض و  ربارب  رد  دوب  ياهبرـض  مدرم ، يا  دیوگیم : دوریم  ربنم  رب 

هک یـسک  اب  درک ؟ دـیاب  هچ  یلو  میتفریم ، وا  دزن  ام  دوب و  هدـیرب  ام  زا  وا  میدرکیم ، حدـم  ار  وا  ام  دادیم و  مانـشد  اـم  هب  وا  دـنیآیم ،
. مینک عافد  دوخ  زا  هکنیا  زج  دناسرب  لتق  هب  ار  ام  دهاوخیم  تسا و  هدیشک  ام  هیلع  ار  دوخ  ریشمش 

نب ورمع  تسیرگیم . وا  رب  هنیآره  دیدیم  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دوب و  هدنز  همطاف  رگا  دیوگیم : دزیخیم و  رب  بئاس  نب  هّللا  دبع 
وت زا  ام  دیوگیم : دنکیم و  در  ار  وا  فرح  دیعس 

______________________________

: هدرک لقن  ةریره  یبا  زا  هقرحملا ص 141  قعاوصلا  هیشاح  رب  نانجلا  ریهطت  ص 240 ؛ یمثیه ج 5 ، رجح  نبا  زا  دئاوزلا  عمجم  رد  (- 1)
هب دوشیم ، يراج  وا  ینیب  نوخ  دوشیم و  غامد  نوخ  هیما  ینب  هربابج  زا  يراـبج  نم  ربنم  رب  دومرفیم : هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  مدـینش 

. تشگ يراج  نوخ  هکنآ  ات  دش  غامد  نوخ  دوب  ربنم  رب  هک  یلاح  رد  دیعس  نب  ورمع  قیقحت 
ص 268. يربط ج 6 ، (- 2)

ص 361. دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  مومهملا ص 222 و  سفن  (- 3)
ص:237  ، مرقم لتقم  همجرت 

نایرگ شمـشچ  دوب  هدـنز  همطاف  رگا  دوب . ام  رتخد  وا  رداـم  اـم و  ردارب  وا  رهوش  اـم  يومع  وا  ردـپ  میتسه ، همطاـف  هب  تبـسن  رتهتـسیاش 
نب ورمع  هب  دوب ، وخدنت  لدگنس و  یناسنا  دیعس  نب  ورمع  « 1 . » تشادیم رذح  رب  ار  شدوخ  درکیمن و  تمالم  لتق  نیا  زا  یلو  دـشیم 

دناوتیم هچ  ره  و  دنکیم ، نینچ  وا  دننک ، بارخ  ار  مشاه  ینب  ياههناخ  هک  دـهدیم  روتـسد  هنیدـم ، نانابهگن  سیئر  « 2  » ماوع نب  ریبز 
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دبع هب  مدرم  راچان  هب  دهدیم و  رارق  متش  برـض و  دروم  هجو ، نیرتدیدش  هب  ار  مدرم  دنکیم ، بارخ  ار  عیطم  نبا  هناخ  دنکیم ، تراغ 
بلاط یبأ  نب  یلع  هب  نداد  مانـشد  رد  قارغا  رطاـخ  هب  هک  دوب  تهج  نآ  زا  قدـشأ  هب  وا  يراذـگمان  « 3 . » دنوشیم هدـنهانپ  ریبز  نب  هّللا 

دزن نینهآ  ياهریجنز  نایم  رد  ار  وا  هک  دش  راتفرگ  تبوقع  نیرتدـب  هب  مه  تبقاع  « 4 ، » دوب هدش  لصاح  جاجوعا  وا  قلح  رد  مالّسلا  هیلع 
«5 . » دندناسر لتق  هب  ار  وا  داد و  ار  وا  لتق  روتسد  رایسب  نابز  مخز  زا  سپ  کلملا  دبع  دندرب و  ناورم  نب  کلملا  دبع 

راصنا نیرجاهم و  هب  و  دوشیم ، هدنهانپ  ربق  هب  دیآیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربق  دزن  نانز  زا  یتعامج  اب  بلاط  یبأ  نب  لیقع  رتخد 
: دیوگیم

دوشیم هدینش  تسار  راتفگ  هک  یلاح  رد  باسح  زور  رددیوگب  امش  هب  ربمایپ  رگا  دیئوگیم  هچ 
هدش يروآعمج  دنوادخ  دزن  قح  هک  یلاح  رددیدوب  بیاغ  امش  ایآ  دیدرک  راوخ  ارم  ترتع 
دش  دیهاوخن  تعافش  دنوادخ  دزن  امش  زا  کی  چیهسپ  دیدرپس  نیملاظ  تسد  هب  ار  اهنآ 

______________________________

ملاوعلا ص 131. لتقم  (- 1)
دیعـس نب  ورمع  دوب ، دیعـس  نب  دـلاخ  رتخد  زینک  ریبز ، نب  ورمع  ردام  هک  تسا  هدـمآ  ص 23  يرذالب ج 4 ، فارـشألا  باسنأ  رد  (- 2)

ریبز نب  ورمع  ریبز  نب  هّللا  دبع  نایرکشل  داتسرف ، هّکم  رد  ریبز  نب  هّللا  دبع  گنج  هب  داد و  رارق  يرکـشل  هدنامرف  ار  ریبز  نب  ورمع  قدشا 
دنزب و هنایزات  اب  ار  وا  دراد  ياهملظم  وا  رب  سک  ره  هک  داد  روتـسد  ریبز  نب  هّللا  دبع  دندروآ . ریبز  نب  هّللا  دـبع  دزن  دـندرک و  ریگتـسد  ار 

. دش كاله  هک  دندز  ردق  نآ 
ص 155. یناغألا ج 4 ، (- 3)

ینابزرم ص 231. زا  ءارعشلا  مجعم  (- 4)
يرکسع ص 9. لاله  یبا  زا  لاثمألا  ةرهمج  (- 5)

ص:238  ، مرقم لتقم  همجرت 
نیسح رب  لیقع  رتخد  بنیز  شرهاوخ  « 1 . » دشن هدهاشم  هدننکهیرگ  زور  نآ  هزادنا  هب  يزور  چیه  رد  دـننکیم و  هیرگ  راّضح  همه  سپ 

: دیوگیم دنکیم و  هبدن  مالّسلا  هیلع 
دیدوب تّما  نیرخآ  امش  هک  یلاح  رد  دیدرک  هچدیوگب  امش  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  دییوگیم  هچ 

دندیطلغ دوخ  نوخ  رد  یضعب  ریسا و  اهنآ  زا  یضعبدیدرک  هچ  نم  لها  ترتع و  اب  نم  زا  سپ 
«2  » دینکن راتفر  يدب  هب  نم  ناشیوخ  اب  هکمدرک  تحیصن  ار  امش  دوبن  نم  شاداپ  نیا 

نینبلا ّمأ 

هچنآ تسا  هدوب  هدنز  اروشاع  زور  رد  نینبلا  ّمأ  هک  دنک  تلالد  احیرـص  هک  متفاین  تسد  ینانیمطا  دروم  ّصن  چـیه  رب  نم  دـیوگ : ّفلؤم 
: تسا لوق  هس  لصا  رد  دوشیم  رکذ  ناشیا  تایح  رب  لیلد  ناونع  هب 

ساّبع ردام  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رـسمه  نینبلا  ّمأ  هناـخ  رد  نازحألا ص 60 : ضایر  رد  ینیوزق  نسح  دـمحم  هماـّلع  لوق  . 1
. دش تبیصم  ازع و  هماقا  مالّسلا  هیلع 

نـسحلا وبا  ار  اهنآ  هک  نینبلا  ّما  همطاـف  شرداـم  یناوختبیـصم  زا  منکیم  ّتقر  ساـسحا  نم  نیعلا ص 31 : راـصبإ  رد  يوامـس  لوق  . 2
يارب هنیدم  لها  دناوخیم ، تبیصم  دربیم و  زین  ار  هّللا  دبع  شدنزرف  تفریم ، عیقب  هب  زور  ره  تسا ، هدروآ  لماک  حرش  رد  شفخا 

______________________________
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. هدیمان ءامسا  ار  وا  ص 227  بقانم ج 2 ، رد  بوشآرهش  نبا  یسوط ص 55 ؛ خیش  رسپ  یلامأ  (- 1)
رد يربط  دـناهدش . رکذ  هیقابلا ص 329  راـثآ  ص 36 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  فوهل ص 96 ؛ نازحـألا ص 51 ؛ ریثم  رد  تاـیبا  نیا  (- 2)

ياهتروص هب  تایبا  ص 212  اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع  رد  ۀـبیتق  نبا  تیاور  رد  هدرک ، رکذ  ار  مود  لوا و  تیب  ص 268  دوخ ج 6 ، خیرات 
هب ار  تاـیبا  نیا  بقاـنملا  رد  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدـش  رکذ  لوا  تیب  ود  ص 76  یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  رد  دـناهدش و  رکذ  فلتخم 

عمجم رد  زین  یمثیه  رجح  نبا  دـندناوخ . ار  اهنآ  هفوک  رد  دوخ  هبطخ  تئارق  زا  سپ  هک  هداد  تبـسن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز 
. تسا هداد  تبسن  لیقع  رتخد  بنیز  هب  ار  تایبا  نیا  ص 200  دئاوزلا ج 9 ،

ص:239  ، مرقم لتقم  همجرت 
. تشاد دوجو  زین  مکح  نب  ناورم  نانآ  نایم  رد  هک  دندرکیم  عامتجا  وا  یناوختبیصم  ندینش 

: قداص ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  ینهج  یـسیع  نب  داّمح  زا  یلفون  زا  ةزمح  یلع  نب  دّـمحم  زا  نیّیبلاطلا  لـتاقم  رد  جرفلا  یبا  تیاور  . 3
رد زین  ناورم  دـندرکیم و  عامتجا  ندینـش  يارب  مدرم  درکیم ، هبدـن  تروص  نیرتدـیدش  هب  تفریم ، عیقب  هب  ردارب  راهچ  ردام  نینبلا  ّما 

. دوب ناگدننک  عامتجا  نایم 
تلالد رثکا  ّدـح  نوچ  درادـن ، یتلالد  چـیه  یلّوا  تفرگ . البرک  زور  رد  ناـشیا  تاـیح  رب  لـیلد  ناوتیم  هک  تسا  يدراوم  یماـمت  اـهنیا 

. تسین مولعم  هن ؟ ای  دناهدوب  هدنز  مه  ناشیا  دوخ  هکنیا  تسا و  هدوب  نینبلا  ّما  هناخ  رد  ءازع  هک  دنکیم 
ناسکی مّوس ) هیرظن   ) نیّیبلاطلا لتاقم  ترابع  اب  نآ  تراـبع  نوچ  تسا ، هدـش  هتفرگ  جرفلا  وبأ  زا  تسا  حـضاو  شتلـالد  هک  مود  تیاور 
حیرـصت نآ  هب  مجارت  بابرا  زا  کی  چیه  تسا  شفخا  هب  بوسنم  هک  لماکلا  حرـش  اما  دوشیمن . بوسحم  يدـیدج  هیرظن  اذـل  تسا و 

ار دوخ  داقتعا  احیرـص  نم  یتح  دناهدرک ، توکـس  ناشیا  ماهدرک و  لاؤس  ار  حرـش  نیا  لصا  يوامـس  خیـش  زا  ارّرکم  مه  نم  دناهدرکن .
یبا تیاور  هک  مّوس  تیاور  اّما  دهدب !..  ار  اهنآ  شاداپ  دنوادخ  دناهدومرف : ناشیا  تسامـش و  دوخ  زا  تایبا  مدقتعم  نم  هک  ماهدرک  نایب 

: دراد دوجو  هتکن  دنچ  نآ  هب  عجار  تسا  هدروآ  ص 201  راونالا ج 10 ، راحب  رد  مه  یسلجم  هک  تسا  جرفلا 
بیذهتلا ج بیذهت  رد  رجح  نبا  تسا ، لفون  نب  هریغم  نب  دیزی  هک  یلفون  دنتسین . دامتعا  لباق  هک  دراد  دوجو  يدارفا  دنس  هلـسلس  رد  . 1

ثیدحلا كورتم  یئاسن  هتـسناد و  ثیدحلا  رکنم  متاح  وبا  هتـسناد ، ثیدـحلا  فیعـض  ۀـعرز  یبا  هتـسناد ، هتخانـشان  ار  وا  ص 347  ، 11
. دنکیمن جاجتحا  وا  ثیداحا  هب  متاح  وبا  دیوگیم : ص 214  بیذهتلا ج 10 ، بیذهت  رد  مه  رامع  نب  ۀیواعم  هب  عجار  تسا . هتسناد 

نینمؤملا ریما  زا  نیقی  هجرد  نیرتالاب  رد  ار  يدّمحم  بادآ  یهلا و  فراعم  نینبلا  ّما  . 2
ص:240  ، مرقم لتقم  همجرت 

هک تسا  یهیدب  دشاب . تعیرش  فالخ  رب  هک  دنزیمن  رس  يزیچ  وا  زا  هدرک و  سابتقا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
هک یلباک  دلاخ  یبا  هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  رگا  دشاب . ظوفحم  بناجا ، تیؤر  زا  دنیـشنب و  هناخ  رد  دیاب  دوخ  زیزع  رب  هبدن  يارب  نز 

ربمایپ نارتخد  يارب  سپ  ددنبب ، ار  رد  دیاب  هک  دـنادیمن  دـش و  جراخ  يزینک  دـیامرفیم : ناشیا  هب  دـنکیم ، بّجعت  هناخ  رد  ندوب  زاب  زا 
«1 . » دنوش جراخ  هک  تسین  زئاج 

ارهز همطاف  اّما  درادن . ناکما  یهلا  دودح  زا  يّدعت  رد  کیکـشت  دوشیمن و  فرحنم  اهنآ  قیرط  زا  هدـش  تیبرت  اهنآ  هناخ  رد  هک  یـسک 
نینمؤملا ریما  اذل  دـنک ، هبدـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شردـپ  رب  دورب و  عیقب  هب  دـندرک  روبجم  ار  وا  هنیدـم  خویـش  قیقحت  هب  مالّـسلا  اهیلع 
دناهدرکن لقن  زین  نیخّروم  « 2 . » دنتـسشنیم تیب  نآ  رد  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  نازحألا » تیب   » مان هب  دـنتخاس  لخن  هنت  زا  ياهناخ 

. دندرکیم عامتجا  هبدن ، ندینش  يارب  مدرم  هک 
يرگید ناتـسربق  رد  نفد  زا  سپ  هک  تسا  هدرکن  لقن  يدحأ  دشاب و  نوفدم  اجنآ  هک  دـیرگیم  دوخ  زیزع  رب  ناتـسربق  رد  ینامز  نز  . 3

هک تسا  یحضاو  ءارتفا  دنکیم  رکذ  ار  عیقب  هب  نینبلا  ما  نتفر  جرفلا  وبا  هکنیا  تسا . ناسکی  تداع  نیا  اههنامز  یمامت  رد  دننک و  هیرگ 
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نب ناورم  هک  یلاح  رد  دـنکیم  تلالد  ار  وا  کشا  ندـش  يراج  مکح و  نب  ناورم  بلق  ّتقر  رثکا  دـح  درادـن و  دوجو  نآ  رب  يدـهاش 
«3 . » درکیم تتامش  حرف و  راهظا  دوب و  نامداش  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  مکح 

______________________________

ینارحب ص 318. مشاه  دیس  زا  زجاعملا  ۀنیدم  (- 1)
س)  ) همطاف هب  ّقلعتم  عیقب  رد  نازحـألا  تیب  هدـمآ : يوره ص 93  رکب  یبا  نب  یلع  نسحم  یبا  زا  تاراـیزلا  ۀـفرعمل  تاراـشإلا  رد  (- 2)

همطاف هک  دراد  رارق  نزحلا  تیب  ربمایپ  يومع  ساّبع  هبق  کیدزن  هدـش : لـقن  ریبج  نبا  زا  ص 103  يدوهمـس ج 2 ، ءافولا  ءافو  رد  تسا .
: تسا هدمآ  يرقم ص 191  دمحا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  یبا  زا  رابخألا  رداون  نم  راتخملا  رد  تفریم . اجنآ  هب  ص )  ) شردـپ تافو  زا  سپ 

یفنح مامه  نبا  ریدقلا  حتف  رد  تسیرگیم  شردپ  رب  نآ  رد  هک  هنیدـم  تشپ  رد  تخاس  لخن  هنت  زا  ياهناخ  س )  ) ءارهز يارب  ع )  ) یلع
. تسا نازحألا  تیب  هب  فورعم  هک  دوشیم  هدناوخ  زامن  عیقب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  دجسم  رد  هدمآ : ص 328  ج 2 ،

مکح نب  ناورم  بلق  ّتقر  رب  لیلد  مینادـب و  ءارتفا  ار  نآ  هکنیا  دـشابن . بسانم  نادـنچ  تیاور  اـب  دروخرب  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  (- 3)
تلالد تیاور  نیا  تسین و  هدیشوپ  يدحا  رب  ناورم  تثابخ  تسین . حیحص  نیا  مینادب 

ص:241  ، مرقم لتقم  همجرت 
وا هب  ردارب  هس  ثاریم  دوب و  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  نینبلا  ّما  دـنزرف  راـهچ  زا  ردارب  نیرخآ  هک  تسا  هدرک  رکذ  لـتاقملا »  » رد جرفلا  وـبا  . 4

رصن وبا  درب . ار  وا  ثرا  زین  يو  رـسپ  دوب و  شناردارب  ثراو  ساّبع  هک  دنکیم  لقن  زین  شیرق ص 43  بسن  رد  يریبز  بعصم  دیسریم .
یگمه داتـسرف و  نادیم  هب  ار  ناردارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ّفط  زور  رد  هک  ینامز  دنکیم : رکذ  ۀیولعلا ص 89  ۀلسلسلا  ّرـس  رد  يراخب 

ّمأ دیاب  هدعاقلا  یلع  درب . ار  ثاریم  نآ  شدنزرف  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  تداهـش  زا  سپ  دش و  اهنآ  ثراو  مالّـسلا  هیلع  سابع  دـندش  دـیهش 
ردارب هب  هن  دنتـسه  یلوا  هقبط  هک   ) دسریم ناشیا  هب  ناردارب  ثاریم  ردام ، تایح  تروص  رد  نوچ  دنـشاب . هتفر  ایند  زا  زور  نآ  رد  نینبلا 

( تسا مّود  هقبط  هک 

رفعج نب  هّللا  دبع 

241 ص :  رفعج .....  نب  هللا  دبع  مرقم 241  لتقم  همجرت 
دزن تیلست  ضرع  يارب  مدرم  تسشن و  ءازع  هب  رفعج  نب  هّللا  دبع  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  دیوگیم : ریرج  ن 

: تفگ « 1 « » سالسللا وبأ   » مان هب  وا  مالغ  دندمآیم . وا 
نینچ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  اـیآ  فلخاـن  دـنزرف  يا  تفگ : دز و  شفک  اـب  ار  وا  هـّللا  دـبع  میدـید ! نیـسح  زا  اـم  هـک  تـسا  يزیچ  نـیا 

نم هک  تسا  یسک  وا  مسق  ادخ  هب  موش ، هتـشک  وا  اب  هکنآ  ات  موشن  ادج  وا  زا  متـشاد  تسود  مدیدیم  ار  وا  رگا  مسق  ادخ  هب  یئوگیم !؟
ار منادنزرف  تبیصم  نم  رب  هچنآ  منادنزرف ، هب  دسر  هچ  ات  منک  میدقت  وا  هب  هنادنمتواخس  ار  مدوخ  مرضاح 

______________________________

نینبلا ّما  نأش  فالخ  ار  عیقب  هب  نتفر  هکنیا  و  درکیم . راداو  ّتقر  هب  زین  ار  ناورم  یّـسق  بلق  هک  دوب  میظع  هعجاف  يّدـح  هب  هک  دـنکیم 
ای نینبلا  ّمأ  هب  طوبرم  راعـشا  الّوا : نینبلا ، ّمأ  تافو  دروم  رد  مرتحم  ّفلؤم  لالدتـسا  مجرتم . دسریمن / رظن  هب  حیحـص  نادنچ  دناهتـسناد 

؟ دوش ازع  هماقا  تسا  یموزل  هچ  درادن  بحاص  هک  ياهناخ  تسا و  هدمآ  لتاقم  ياهباتک  رد  مه  يوامس م 1371  زا  لبق  ناشیا ، لاحنابز 
دیسرپ ار  نایرج  دید و  ار  نانز  عّمجت  تشذگیم و  عیقب  رانک  زا  هک  ناورم  هدمآ  هکلب  تسیرگیم  مه  ناورم  هک  میرادن  خیرات  رد  ایناث :

ساّبع لثم  يدنزرف  هب  یلو  دنربب  شلزنم  هب  ار  وا  متفگیم  دوب  ساّبع  ریغ  رگا  تفگ : وا  دـشابیم  رگید  دـنزرف  هس  ساّبع و  ردام  دـنتفگ 
روبق هب  هّبـشت  ای  دیـشکیم و  ریوصت  هب  ار  يربق  هس  لکـش  ای  روصت  هک  تسا  هدمآ  لتاقم  رد  اثلاث : دـهد ، رـس  هیرگ  دراد  رمع  ات  دراد  اج 
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یقیقع تسین / يّدـج  ّمهم و  مـه  یلیخ  هلأـسم  تروـص  ره  رد  دـشاب . هدوـب  عـیقب  رد  نادیـشر  نآ  روـبق  هـکنآ  هـن  دوـمنیم  هـیرگ  ناـنآ 
. یشیاشخب

. دناهدرک لقن  لسالسلا  وبأ  ار  وا  مان  یلبرإ ص 94  هّمغلا  فشک  دیفم و  خیش  داشرإلا  رد  (- 1)
ص:242  ، مرقم لتقم  همجرت 

دمآ و نیرـضاح  دزن  نآ  زا  سپ  دندرک . يرادیاپ  وا  اب  دندوب و  وا  هارمه  دـندوب ، میومع  رـسپ  مردارب و  اب  اهنآ  هک  تسنیا  دـنکیم  ناسآ 
رد مدرکن  وا  يادف  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  تخس  نم  رب  تهج  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  تبیـصم  قیقحت  هب  هّلل  دمحلا  دومرف :
هّللا دبع  هک  دننکیم  لقن  « 3  » یخونت نسحم  و  « 2  » يرذالب هک  تسنیا  خیرات  بئاجع  زا  « 1  ... » دندوب وا  یئادف  نم  دـنزرف  ود  هک  یلاح 

. تشاذگ مارتحا  رفعج  نب  هّللا  دبع  هب  هیواعم  شردپ  زا  شیب  دیزی  دش و  دراو  دیزی  رب  رفعج  نب 
تیاور کی  تروص  هب  ینئادم  هک  تسمّلـسم  ناتـساد ، نیا  ندوب  غورد  وا  يارب  دـشاب  فقاو  رفعج  نب  هّللا  دـبع  ّتیـصخش  رب  هک  یـسک 

هک دراد  نیقی  دسانشب  ار  درف  هب  رصحنم  نادرم  نیا  هک  یسک  تسا . هدومن  دانتسا  نآ  هب  مه  یخونت  يرذالب و  تسا و  هدرک  لقن  فیعض 
! دنتسه یهاوخنوخ  يارب  تصرف  رظتنم  تسا و  باهتلا  رد  شتآ  زا  نانآ  بلق 

ِۀَنیِدَْـملا َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  : » دوشیم لزان  نآرق  هیآ  هک  دـنکیم  يراـک  ّیبا  تسا . ربماـیپ  اـب  لولـس  نب  ّیبأ  نب  هّللا  دـبع  تیاور  نآ  دـهاش 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا . هدیـسر  نم  هب  ربخ  نیا  دیوگیم : دیآیم و  ربمایپ  دزن  هّللا  دبع  شدنزرف  « 4 « » َّلَذَْألا اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل 
هب ار  وا  دیهاوخیم  رگا  هدرکن ، یکین  شردپ  هب  تبـسن  نم  هزادنا  هب  سکچیه  هک  دینادیم  امـش  دیوگیم : هّللا  دـبع  يرآ . دـنیامرفیم :

موش شتآ  لها  سپ  مناسرب  لتق  هب  ار  وا  مریگب و  لد  هب  ار  لتاق  هنیک  نم  دـینک و  رما  نم  ریغ  هب  مسرتیم  دـینک ، رومأم  ارم  دـیناسرب  لتق 
«5 .... »

دنچ ره  دنتسه  یهاوخنوخ  يارب  تصرف  رظتنم  دنتسه و  نیگمشخ  لتاق  رب  لوتقم  ءایلوا  هک  دنکیم  یفّرعم  ار  یمدآ  تعیبط  ناتـساد  نیا 
نامثع و صاع و  نب  دیعس  اب  هک  اهبش  زا  یکی  رد  باّطخ  نب  رمع  هک  تسا  یعیبط  هزیرغ  نیمه  رطاخ  هب  دشاب  هدوب  كرـش  رطاخ  هب  لتق 

يور نم  زا  نانچ  دیوگیم : صاع  نب  دیعس  هب  دوب  ساّبع  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع 
______________________________

ص 218. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
ص 3. فارشألا ج 4 ، باسنأ  (- 2)

داوجألا ص 22. تالعف  نم  داجتسملا  (- 3)
هیآ 63. نیقفانم  هروس  (- 4)

ص 97. ۀباغلا ج 3 ، دسا  (- 5)
ص:243  ، مرقم لتقم  همجرت 

. تسا هدناسر  لتق  هب  ار  وا  نسحلا  وبا  متشکن و  ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  مدناسر  لتق  هب  ار  تردپ  ایوگ  هک  یتسه  نادرگ 
ار اهبلق  ارچ  رمع  يا  دنکیم ، وحم  ار  دوخ  لبق  ام  مالسا  دربیم و  نیب  زا  ار  دوخ  نورد  كرش  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

لتق هب  ار  وا  یـصخش  هکنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نیا  دـناسر و  لـتق  هب  میرک ، ییاـتمه  ار  وا  دـیوگیم : دیعـس  يروآیم ؟ ناـجیه  هب 
هب يدّمحم  توعد  ریشمش  اب  دوب و  رفاک  شردپ  هچ  رگا  دوبن  ناسآ  شردپ  ندش  هتشک  دیعس  رب  « 1  » دشاب هدوبن  فانم  دبع  زا  هک  دناسر 
هک دوـب  نیملاـعلا  ّبر  يادـن  نوـخ  نتخیر  رب  وا  هزیگنا  دوـب و  اهتلیـضف  یماـمت  عماـج  هـک  دوـب  فیرـش  یـصخش  وا  لـتاق  دیـسر و  لـتق 
هک تسا  تصرف  رظتنم  هک  یلاح  رد  دـنک  تیاـضر  هب  رهاـظت  هک  دـنکیم  مزلم  ار  دیعـس  لدـع ، زا  سرت  اـّما  دوب . ربماـیپ  هب  هدـننکیحو 

رارق هنیدم  یلاو  ار  وا  دیزی  هکنآ  زا  سپ  هک  دوشیم  رهاظ  قدشأ )  ) دیعس نب  ورمع  شدنزرف  نابز  رب  ضغب  شتآ  نیا  دنک و  یهاوخنوخ 
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ینب نانز  هیرگ  هک  یماگنه  و  ردب ، زور  ربارب  رد  زورما  ادخ  لوسر  يا  دیوگ : هب  دور و  ربمایپ  ربق  دزن  دهدیم  خر  البرک  هعقاو  دهدیم و 
«2 ! » نامثع هلان  ربارب  رد  ياهلان  دیوگیم : دونشیم ، تشهب  ناناوج  ياقآ  رب  ار  مشاه 

وا و دزاس و  نوگنرـس  ار  وا  هک  دروآ  تسدب  یتصرف  دهاوخیم  دزوسیم و  دـیزی  هنیک  شتآ  زا  شبلق  رفعج  نب  هللا  دـبع  فاصوا  نیا  اب 
دبع لآ  زا  نیمز  ناگراتـس  ار و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  تداهـش  زاب  دـشاب  هدرک  شومارف  ار  هچ  ره  رگا  دـیامن  كـاله  ار  شاهداوناـخ 
رفعج نب  هّللا  دـبع  فصو  نیا  اـب  اـیآ  ار ! هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هناـحیر  ناـهد  رب  بوـچ  ندز  سپـس  دربیمن و  داـی  زا  ار  بلطملا 

: تسا هدرک  رپ  ار  هّللا  دبع  شوگ  وا  تتامش  راهظا  دکچیم و  نادناخ  نآ  نوخ  وا  ریشمش  زا  هک  یلاح  رد  دنیبب ؟ ار  دیزی  دناوتیم 
______________________________

ص 134. رکاسع ج 6 ، نبا  خیرات  بیذهت  ص 335 ؛ دیدحلا ج 3 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)
. تشذگ بلاطم  نیا  یمامت  قدشأ » نایغط   » ناونع تحت  نیا  زا  شیپ  (- 2)

راکنا نآ  زا  سپ  دش و  لدتعم  میدیـشخب و  لداعت  ردب  زور  لیامت  هبمیدـناسر  لتق  هب  ار  تاداس  زا  ناگرزب  ص:244   ، مرقم لتقم  همجرت 
: تلاسر

نانز دازآ  هک  دنکیم  شومارف  رفعج  نب  هّللا  دبع  ایآ  تسا  هدشن  لزان  یحو  هدماین و  يربخچـیه  درک و  يزاب  یهاشداپ  کُلم و  اب  مشاه 
ار ثیدـح  هک  تس  نیا  دـنکیم  ناسآ  ار  بلطم  هچنآ  دـندرکیم ...  هراظن  ار  ناـنآ  کـیدزن  رود و  هک  دـندوب  هداتـسیا  یلاـح  رد  تّوبن 
هب دناوتیمن  دهاکیم و  يولع  نادناخ  تمارک  زا  دربیم و  الاب  ار  يوما  نادناخ  هک  تسا  رپ  یثیداحا  زا  وا  باتک  هک  هدرک  لقن  ینئادـم 

. دشاب هاگآ  نایوار  ّتیصخش  هب  هک  یسک  رگم  دنک  هّجوت  نآ 

ساّبع نب  هّللا  دبع  يریگعضوم 

هدیـسر ربخ  نم  هب  دعب ، اّما  : » تشون وا  هب  ياهمان  دیـسر ، دیزی  هب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  اب  تعیب  زا  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  عانتما  ربخ  هک  یماگنه 
وا ناهانگ  رد  یـشاب و  لطاب  نابیتشپ  وت  هکنیا  اـت  هدرک  توعد  شتعاـط  رد  ندـش  لـخاد  دوخ و  تعیب  هب  ار  وت  ریبز  نبا  دـحلم  هک  تسا 

هداد رارق  تیب  لها  اـم  ّقح  هب  تبـسن  وت  رد  دـنوادخ  هک  یتخانـش  رطاـخ  هب  ياهدـنادرگ  يور  وا  زا  ياهدرک و  عاـنتما  وت  يوش ، کـیرش 
وت و یـسانشردق  منک  شومارف  ار  هچ  ره  نم  دهدب ، زین  وت  هب  دهدیم ، دهع  هب  ناگدننک  افو  هب  هک  ار  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  سپ  تسا ،

هزیاج نیا  هتسیاش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يدنواشیوخ  فرـش و  تعاطا و  رطاخ  هب  وت  هک  منکیمن  شومارف  ار  وت  هزیاج  یکین 
هک نک  نادرگ  يور  ریبز  نبا  زا  ار  اهنآ  نک ، رظن  کین  هدرک  رحس  ار  اهنآ  شنابز  اب  ریبز  نبا  هک  یناسک  دوخ و  موق  ناینیـشیپ  هب  یتسه .

«. مالّسلا دنرتاونش و  وت  زا  عیطم و  وت  هب  تبسن  اهنآ 
تعیب هب  ارم  ریبز  نبا  هک  يدوب  هتشون  تاهمان  رد  دعب  اّما  تشون : وا  خساپ  رد  سابع  نبا 

ص:245  ، مرقم لتقم  همجرت 
هب دـنوادخ  هک  یلاح  رد  مرادـن  وت  یبوخ  هب  يدـیما  نم  دـشاب  نینچ  نیا  رگا  ماهدرک ، عانتما  وت  ّقح  تخانـش  رطاخ  هب  نم  هدـناوخ و  ارف 

نینچ هک  ادخ  هب  هن  مرادزاب ، ریبز  نبا  زا  ار  اهنآ  نم  دنکیم و  قیوشت  وت ، هیلع  ار  مدرم  ریبز  نبا  هک  ياهتـشون  نم  هب  تسا . هاگآ  نم  ّتین 
ناگمه زا  دوخ  هکیلاحرد  دـناشکیم  وس  ره  هب  ارت  سفن  ياوه  هک  یتسه  ییأر  دوخ  ناـسنا  وت  اـنامه  تناـهد  رب  كاـخ  دوب ، دـهاوخن 

زا ار  میرای  یتسود و  نم  هک  رادب  هاگن  تدوخ  يارب  ار  هزیاج  یتسرفیم ، اعیرس  ارم  هزیاج  هک  ياهتـشون  نم  هب  یتسه ، داقتنا  دروم  رتشیب 
، يرادیم هاگن  دوخ  يارب  ار  همه  لیلق و  رگم  یهدیمن  اـم  هب  تسا  وت  تسد  رد  هچنآ  زا  هک  مدوخ  ناـج  هب  مسق  درک . مهاوخ  سبح  وت 

ياهمچرپ تیاده و  ناگراتس  ینارون و  ياهغارچ  ّبلطملا و  دبع  ینب  ناناوج  نیـسح و  لتق  نم  ینکیم  لایخ  ایآ  یـشاب ...  هتـشادن  ردپ 
رد دـندش ، هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  دـنداتفا ، نیمزرـس  کی  رد  ناگمه  دـندیگنج و  اهنآ  اب  وت  نامرف  هب  وت  نایرکـشل  ماهدرب ؟ دای  زا  ار  اوقت 
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داتـسرف ار  یهورگ  دنوادخ  هکنآ  ات  دندوب  نانآ  رادازع  اهگرگ  دیزویم و  نانآ  رب  اهداب  نفد ، نودب  نفک و  نودـب  دـندش ، تراغ  نابایب 
ره تسا ! تخـس  وت  رب  دنوادخ  باذع  مسق  ادخ  هب  ببـس  نیدب  دندرک و  نفد  دندرک و  نفک  ار  نانآ  دندوبن ، کیرـش  اهنآ  نوخ  رد  هک 
هن دوب ، هرجاـف  نز  کـی  زا  هک  يدرک  ّطلـسم  ناـنآ  رب  داـیز ) نبا   ) ار هدازاـنز  دـنزرف  هدازاـنز  وت  هک  مربیمن  داـی  زا  منک  شوـمارف  ار  هچ 
هک دوب  نیا  دروآ ، تسد  هب  ترخآ  ایند و  رد  راب  ّتلذ  یهاو و  ياعّدا  کی  رد  تردپ  هچنآ  اّما  دوب . تسپ  مه  وا  ردـپ  دوب و  دـنواشیوخ 
هب ّقلعتم  دنزرف  هک  درکیم  لایخ  وت  ردپ  تسا ، گنس  قساف  يارب  تسا و  رهوش  هب  ّقلعتم  دنزرف  دندومرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

يور زا  ار  ربمایپ  ّتنس  تردپ  قیقحت  هب  درک ! قحلم  دیشر  هب  ار  دیـشر  دنزرف  هچنانچ  درکیم  قحلم  قساف  هب  ار  دنزرف  تسا و  رهوش  ریغ 
مرح زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  مربیمن  دای  زا  منک  شومارف  ار  هچ  ره  درکیم . هدنز  ادمع  ار  هدننکهارمگ  ياهتعدب  دناریم و  تلاهج 

وا هکنآ  ات  يدیزرو  تموادم  دنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  هک  یتفیرف  ار  اهنآ  يداتـسرف و  ار  يدارفا  يدناشک ، یلاعت  يادخ  مرح  هب  ادخ  لوسر 
لوسر ادخ و  اب  هک  ینمشد  رطاخب  دندش  روهلمح  وا  هب  ناگدنرد  دننام  وت  نایرکشل  يدناشک  هفوک  نیمزرس  هب  هکم  زا  ار 

ص:246  ، مرقم لتقم  همجرت 
هک یتشون  وا  هب  دـننک و  لابقتـسا  ریـشمش  رجنخ و  رکـشل و  اب  ار  وا  هک  یتشون  هناجرم  رـسپ  هب  هاگنآ  یتشاد ! مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  و 

دوب و هدرک  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  یتیب  لها  يدناسر ، لتق  هب  ار  بلطملا  دـبع  ینب  ناناوج  یمامت  وا و  هکنآ  ات  دـننک  عیرـست 
میدق رد  هچ  تسا  ءاحطب  لها  نیرتزیزع  وا  هک  یتسنادیم  وت  وت ، رس  کبس  ناردپ  لثم  هن  میتسه  هنوگنیا  ام  دوب ، هدینادرگ  كاپ  ار  اهنآ 

مرح ادـخ و  مرح  تمرح  هک  تساوخیمن  وا  یلو  يدرکیم ، لـالح  ار  وا  نوـخ  اـجنآ  رد  دـشیم  هدـنهانپ  نیمرح  هب  رگا  نوـنکا ؛ هچ  و 
ناروای و یمک  زا  امش  ددرگزاب ، هک  درک  تساوخرد  وت  نایرکـشل  زا  درک و  عادو  اذل  دوش ، هتـسکش  وا  هطـساو  هب  تیب  تمرح  لوسر و 

ارم يرای  ّتبحم و  هنوگچ  دـیناسریم ... ! لـتق  هب  ار  لـباک  اـی  كرت  زا  ياهداوناـخ  اـیوگ  دـیدرک  هدافتـسا  وا  تیب  لـها  ندـش  لصأتـسم 
نم نوخ  هب  هّللا  ءاش  نا  یهاوخیم و  ارم  نوخ  وت  دزیریم و  ام  نوخ  وت  ریشمش  زا  يدناسر ، لتق  هب  ارم  ناردارب  هک  یلاح  رد  یهاوخیم 

اهنوخ نیا  سپ  يدناسر  لتق  هب  ار  ربمایپ  هداوناخ  هک  هنوگنآ  يدناسر  لتق  هب  ار  ام  یتفرگ و  تقبس  رگا  يریگیمن و  تقبس  یسریمن و 
! تسا هدـننکتیافک  ناملاظ  زا  ماقتنا  ناـمولظم و  يراـی  يارب  دـنوادخ  تسادـخ و  اـب  نآ  دـعوم  تسا ، ظوفحم  اـهنوخ  ناـمه  ناـیم  رد 

لایخ يدرب ، ماش  هب  ار  اهنآ  نارسپ  بلطملا و  دبع  نارتخد  وت  تسا ، هتشاذگ  هدنز  ار  وت  زونه  راگزور  هک  تسنیا  بیجع  رایسب  بیجع و 
زا بش  حبـص و  ره  وت  هک  دنوادخ  هب  مسق  تردام ...  تردـپ و  وت و  رب  دـنوادخ  تنعل  يدرک ، لیلذ  ار  ام  يدرک و  روهقم  ار  ام  ینکیم 

لوسر ترتع  نتـشک  زا  دعب  یتسین ، نمیا  نم  ماربا  ضقن و  زا  نم و  نابز  هب  ندش  حورجم  زا  اما  یتسه  نمیا  نم  تسد  هب  ندـش  حورجم 
هک یلاـح  رد  درب  نوریب  اـیند  زا  ار  وت  يردـتقم و  زیزع  نتفرگ  دریگب  ار  وـت  هکنآ  اـت  یکدـنا  رگم  دـهدیمن  تلهم  وـت  هب  دـنوادخ  ادـخ 

ار وت  ياهدرک  يروآعمج  هک  یناهانگ  یمامت  قیقحت  هب  یشاب ، هتشادن  ردپ  هک  یهاوخیم  هچ  ره  نک  یگدنز  یتسه ، مومذم  راکهنگ و 
«1 . » تسا هدرک  رادقمیب  لیلذ و  دنوادخ  دزن 

______________________________

یمزراوخ ج نیسحلا  لتقم  ص 18 ، يرذالب ج 4 ، فارشألا  باسنا  ص 250 ؛ یمثیه ج 7 ، رکب  یبا  زا  دـئاوزلا  عمجم  زا  هماـن  نیا  (- 1)
جورم تسا . هدش  لقن  هدش و  بترم  ص 50  ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 77 و  ، 2

ص:247  ، مرقم لتقم  همجرت 

ماش ریسم  رد  ناریسا 

روتسد رظتنم  دنتسه و  هفوک  رد  وا  هداوناخ  هکنیا  دهدب و  وا  هب  ار  شنارای  نیسح و  لتق  ربخ  هک  دتسرفیم  دیزی  دزن  ياهداتـسرف  دایز  نبا 
هک دزادنایم  ینادنز  رد  دـسیونیم و  ياهمان  دایز  نبا  « 1  » دشاب اهنآ  اب  زین  اهرـس  دنربب و  ماش  هب  ار  اهنآ  هک  دیآیم  باوج  دنـشابیم  وا 
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تسا و هتفر  دیزی  دزن  ام  دصاق  امش  ّتیعـضو  هب  عجار  هک  دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  دندوب . ینادنز  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ 
. تسا ناما  همان  نیا  ّالا  دینک و  ّتیصو  سپ  دیدینش  ریبکت  يادص  رگا  ددرگیمزاب ، هدنیآ  زور  دنچ  رد 
«2 . » دنهد تکرح  ماش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هداوناخ  هک  دهدیم  ربخ  ددرگیمزاب و  ماش  زا  دصاق 

هیلع نیـسح  رـس  هک  دنکیم  رومأم  هفوک  لها  زا  یهورگ  هارمه  هب  ار  نایبظ  نب  قراط  يدزا و  فوع  نب  ةدرب  ابأ  سیق ، نب  رجز  دایز  نبا 
هب « 4 . » درب باّنق  نب  دلاخ  نب  ةرم  نب  ربجم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  تسا  هدش  هتفگ  « 3 . » دنربب دیزی  يوس  هب  ار  اهرـس  هّیقب  مالّـسلا و 
وا اب  زین  وا  هداوناخ  دوب و  هدش  هتـسب  شندرگ  هب  يو  ناتـسد  هک  یلاح  رد  دشیم  هداد  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اهنآ  لابند 

نانآ هارمه  « 6 . » دیزرلیم اهندب  تسوپ  نانآ  هدهاشم  زا  هک  یتلاح  هب  « 5  » دندوب
______________________________

. تسا هدرک  رکذ  ار  همان  بیترت  نیمه  هب  زین  يدوعسم  بهذلا 
.97 فوهل ص 95 - (- 1)

زور رد  وا  دور و  هیواعم  دزن  هک  داد  تلهم  ةرکب  ابا  هب  هتفه  کـی  ةاـطرا  نب  رـسب  هک  هدرک  رکذ  رد ص 96  ص 266 ، يربط ج 6 ، (- 2)
دهد روتسد  هک  دوب  ياهمان  وا  اب  داتسرف و  دیزی  دزن  ار  ةریمع  رمع  نب  هّللا  دبع  هک  هدمآ  امن ص 74  نبا  نازحألا  ریثم  رد  تشگزاب . متفه 

. دومیپ هزور  هدزای  ار  هفوک  ماش و  تفاسم  ةریمع  تشون و  دایز  نبا  هب  ار  همان  نیا  دیزی  دنک ، دازآ  ار  یفقث  راتخم  دایز  نبا 
فوهل ص يرولا ص 149 و  مالعا  دیفم ، داشرا  یمزراوخ ، ص 191 ؛ هیادبلا ج 8 ، ص 34 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  ص 264 ؛ يربط ج 6 ، (- 3)

.97
ص 489. ۀباصالا ج 3 ، (- 4)

ص 288. هیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  ص 254 ؛ يربط ج 6 ، (- 5)
نیز اهنآ  اـب  دـندربیم و  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نارتخد  هدـمآ : ص 134  یعفاـی ج 1 ، ناـنجلا  ةآرم  رد  ینامرق ص 108 ، خـیرات  (- 6)

یهیدب نیا  اب  هیمیت  نبا  دشکب . ار  نآ  هدنهد  ماجنا  دنوادخ  دنوشیم ، هدرب  ناریـسا  هک  هنوگنآ  دوب  رامیب  هک  یلاح  رد  دوب  ع )  ) نیدـباعلا
. داتسرف هنیدم  هب  وا  نتشک  زا  سپ  ار  ع )  ) نیسح هداوناخ  دایز  نبا  دیوگیم : تسا و  فلاخم  خیرات 

ص:248  ، مرقم لتقم  همجرت 
رما اهنآ  هب  دایز  نبا  دندوب ، هفوک  لها  زا  یهورگ  جاجح و  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبش  « 1 ، » يدئاع هبلعث  نب  رّفجم  نشوجلا ، يذ  نب  رمش 

ضعب رد  هک  دندربیم  تعرس  اب  ار  اهنآ  « 2 ، » دننادرگ هب  دنوشیم  دراو  هک  يرهش  ره  رد  ار  اهنآ  دنشارتب و  ار  ناریسا  رـس  هک  دوب  هدرک 
هب درکیم و  هثاغتـسا  دوب  نازیوآ  هبعک  ياههدرپ  هب  دید  ار  يدرم  وا  هک  دنکیم  ثیدح  ۀعیهل  نبا  « 3 . » دنسرب اهرس  هب  هار  نایم  لزانم  زا 

نابرهم هدـنزرمآ و  دـنوادخ  ياهناوید ، وت  متفگ : مدرب و  ياهشوگ  هب  ار  وا  دـیوگیم : یـشخبب . ارم  منکیمن  نامگ  تفگیم : نآ  لاـبند 
. دزرمآیم دشاب  مه  ناراب  ياههرطق  دادعت  هب  وت  ناهانگ  رگا  تسا 

بارـش نآ  فارطا  میتشاذـگ و  ار  رـس  ماـگنه  بش  مدربیم ، ماـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  مدوـب  یناـسک  زا  نم  تفگ : نم  هـب 
مدیـسرت و نم  دـندرکیم ، فاوط  ار  رـس  هک  یتّیعمج  مدـید و  ار  یقرب  دـندوب  باوخ  هّیقب  مدادیم و  ینابهگن  نم  هک  یناـمز  میدیـشون ،

وت عیطم  هک  هدومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  دّمحم ! يا  تفگیم : هک  ياهدنیوگ  مدینـش و  ياهلان  هیرگ و  مدرک ، رایتخا  توکـس  هدز  تشحو 
نم و لیئربج  يا  دـندومرف : ربمایپ  درک . مهاوخ  اـمتح  مدرک  نینچ  طول  موق  اـب  هچناـنچ  منازرلب  ناـنیا  رب  ار  نیمز  هک  ینک  رما  رگا  مشاـب 
ار وت  دنوادخ  هک  ورب  دندومرف : دیهد ، ناما  نم  هب  ادخ ! لوسر  يا  مدز : دایرف  داتـسیا . میهاوخ  ناحبـس  يادخ  يولج  تمایق  زور  رد  اهنآ 

«4 « ؟ دشخبب ارم  دنوادخ  هک  ینکیم  رکف  ایآ  نونکا  دزرماین .
«5 : » تشونیم نوخ  اب  دش و  رهاظ  ینهآ  ملق  کی  هک  دندیدیم  دارفا  دنتشاذگیم  ار  رّهطم  رس  لزانم  زا  یضعب  رد 
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______________________________

یـسک نامه  وا  تسا و  رماع  نب  دلاخ  نب  ةرم  نب  رفجم  هدـئاع  ینب  زا  یکی  هدـمآ : مزح ص 165  نبا  زا  برعلا  باـسنا  ةرهمج  رد  (- 1)
. درک لمح  ماش  هب  ار  امهنع  هللا  یضر  یلع  نب  نیسح  رس  هک  تسا 

یحیرط ص 339. بختنملا  (- 2)
. دیفم خیش  داشرإلا  (- 3)

فوهل ص 98. (- 4)
هقرحملا قعاوصلا  ص 342 ؛ رکاسع ج 4 ، نبا  خیرات  ص 127 ؛ یطویس ج 2 ، صئاصخلا  ص 199 ؛ رجح ج 9 ، نبا  دئاوزلا  عمجم  (- 5)

دادغب خـیرات  هب  ار  نآ  فوـهل ص 98  رد  سوواـط  نبا  فارـشألا ص 23 ؛ بحب  فاـحتإلا  ص 57 ؛ هیردـلا ج 1 ، بکاوکلا  ص 116 ؛
نیا نآ  راوید  رب  هک  دندید  سپ  دندمآ  دورف  نآ  رد  دندیـسر ، ياهناخ  هب  هار  رد  هدـمآ  ینامرق ص 108  خـیرات  رد  تسا . هدرک  بوسنم 

ۀیزیرقملا ططخلا  رد  تسا . هدش  هتشون  تیب 
یهلا تیآ  نیا  زا  دـنراد  باسح  زور  رد  شّدـج  تعافـش  هب  دـیمادندناسر  لتق  هب  ار  نیـسح  هک  یتّما  اـیآ  ص:249   ، مرقم لـتقم  همجرت 

. تسا یلاعت  دنوادخ  هدننکمکح  نیرتهب  داد و  لزنت  تسد  رود  یهاگترپ  هب  ار  اهنآ  يروک  دنتفرگن و  تربع 
ره دتفایم ، هرخص  رب  نوخ  ياهرطق  دنتشاذگ ، ياهرخص  يور  رب  ار  رس  یگنسرف  کی  هلصاف  رد  دنسرب  یـصاخ  هاگیاج  هب  هکنآ  زا  شیپ 

رایـسب دـندرکیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  متام  هماقا  دـندرکیم ، عامتجا  نآ  فارطا  مدرم  دیـشوجیم و  نوخ  نآ  اروشاع  زور  رد  لاس 
رگید نآ  زا  سپ  دـننک ، لقتنم  ار  گنـس  نآ  هک  داد  روتـسد  وا  دوب و  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نامز  ات  هّیـضق  نیا  دـندرکیم . هلان  هیرگ و 
تسا يدجسم  نآ  ياهغاب  رد  ةامح »  » یکیدزن رد  « 1 . » دندراذگ مان  هطقنلا  ار  نآ  دندرک و  انب  ياهّبق  لحم  نآ  رد  یلو  دشن  هدـید  يرثا 

یماگنه هدوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  نوخ  رثا  گنس و  نآ  هک  دنیوگیم  ّلحم  نآ  دارفا  تسا و  فورعم  نیسحلا  دجـسم  هب  هک 
«2 . » دندربیم قشمد  هب  ار  رس  هک 

تسا و فورعم  « 3 « » طقسلا طقسم   » هب هک  دراد  دوجو  تداهش  ّلحم  کی  بلح  یکیدزن  رد 
______________________________

: هدمآ امن ص 53  نبا  نازحألا  ریثم  رد  تسین . مولعم  نآ  هدنیوگ  هدوب و  میدق  زا  تیب  نیا  هدمآ : ص 285  ج 2 ،
نآ دنـسم  دوب و  هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  تیب  نیا  دش و  ادیپ  یگنـس  دـش ، يراّفح  کی  مور  رد  ص )  ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  لاس  دـصیس 

. تسا ثیش  دالوا  مالک 
اب ار  نیسح  رـس  هک  یماگنه  هدمآ : ص 23  بلح ج 3 ، خـیرات  یف  بهذـلا  رهن  رد  یمق ، سابع  خیـش  زا  موـمهملا ص 228  سفن  (- 1)

دهشم  » هب هک  دنتخاس  یهاگترایز  اجنآ  رد  دیکچ ، فیرـش  رـس  زا  نوخ  هرطق  کی  دندیـسر ، هوک  نیا  برغ  تمـسق  هب  دندروآ و  ءارـسا 
رد درک . انب  ار  هاـگترایز  نآ  یـسک  هچ  هک  هدرک  لـقن  یط  یبا  نب  ییحی  خـیرات  زا  ص 280  باـتک ج 3 ، نیا  رد  دـش . فورعم  هطقنلا »

هتفگ هک  هطقنلا » دهشم  : » تسه هاگترایز  ود  رهش  رد  هدمآ  يو ص 66  ره  رکب  یبا  نب  یلع  فیلأت  تارایزلا  ۀفرعم  یلا  تاراشإلا  باتک 
هک یماگنه  دندوب  هدرک  نازیوآ  ار  رس  اجنآ  رد  هک  تسا  سأرلا  دهشم  نیباشن  رازاب  رد  تخیر و  اجنآ  ع )  ) نیـسح رـس  نوخ  زا  دوشیم 

. دندربیم ماش  هب  ار  ارسا 
میارب ماّدخ  ار  نآ  مدرک و  هدهاشم  ار  گنس  نآ  مدرکیم  رفـس  ّجح  هب  هک  یماگنه  دیوگیم : مومهملا  سفن  رد  یّمق  سابع  خیـش  (- 2)

. دندرک لقن 
ار نآ  ص 278  بهذـلا ج 2 ، رهن  دـناهدیمان . حرطلا  دهـشم  ار  نآ  بئاجعلا ص 128  ةدـیرخ  ص 173 ؛ نادـلبلا ج 3 ، مـجعم  رد  (- 3)
لاس 351 رد  حرطلا  دهشم  هک  هدش  تیاکح  یط  یبا  نبا  خیرات  زا  تسا . هتسناد  بلح  برغ  رد  ار  حرطلا  دهـشم  هدیمان و  هکدلا  دهـشم 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب یندعم  اجنآ  رد  درک و  طقس  يدنزرف  اجنآ  رد  ع )  ) نیسح نانز  زا  یکی  هک  دناهتفگ  یـضعب  هدش و  هتخاس  هلودلا  فیـس  روتـسد  هب 
دندرک ینامداش  تراسا  نیا  هب  نآ  لها  نوچ 

ص:250  ، مرقم لتقم  همجرت 
طقس يدنزرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـسمه  دندیـسر  ناکم  نیا  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مرح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا 
بهار نآ  بش  همین  رد  دـنهدیم ، رارق  بهار  کی  هعموص  راـنک  هزین  يور  رب  ار  رـس  لزاـنم  زا  یکی  رد  « 1  » دوب نسحم  وا  ماـن  هک  درک 

ابا ای  کیلع  مالّـسلا  دیوگیم : ياهدنیوگ  هک  دونـشیم  دوشیم ، عطاس  رّهطم  رـس  زا  يرون  هک  دنیبیم  دونـشیم و  هّللا  ّالا  هلا  حیبست و ال 
یبأ نب  یلع  نب  نیسح  رـس  دنیوگیم : اهنآ  دنکیم ، لاؤس  دارفا  زا  حبـص  ماگنه  دنکیم . بّجعت  دنادیمن  ار  هّیـضق  هک  اجنآ  زا  هّللا  دبع 

رابخا تعامج ! يا  امـش  رب  گرم  دـیوگیم : بهار  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  شرداـم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 
دنچ هکنآ  ات  دننکیمن  لوبق  اهنآ  دسوبب ، ار  رس  دنهد  هزاجا  هک  دهاوخیم  اهنآ  زا  درابیم . نوخ  نامسآ  وا  تداهـش  اب  هک  دندوب  قداص 

ناکم نآ  زا  هک  یماگنه  دروآیم ، مالـسا  توعد  نودب  حوبذم ، رـس  تکرب  هب  دـنکیم و  راهظا  ار  نیتداهـش  وا  دـهدیم . اهنآ  هب  مهرد 
هک تسا  دوز  « ) نوبلقنی بلقنم  ّيا  اوملظ  نیّذلا  ملعیـس  و   » هدـش هتـشون  اهنآ  رب  هک  دـننیبیم  دـننکیم و  هاگن  اهمهرد  هب  دـننکیم  چوک 

«2 « )؟ تشگدنهاوخزاب یهاگیاج  هچ  هب  دننادب  نیملاظ 

ماش رد 

هراشا

هک دننک  دراو  يرد  زا  ار  نانآ  هک  داتـسرف  رمـش  دزن  ياهداتـسرف  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  دش  کیدزن  قشمد  هب  ناریـسأ  ناوراک  هک  یماگنه 
ياهنوگ هب  ار  اهنآ  رمش  دنوش ، لوغشم  اهرـس  ياشامت  هب  مدرم  ات  دنرب  نوریب  اهلمحم  نایم  زا  ار  اهرـس  دشاب و  هتـشاد  رتمک  هدننکاشامت 

رد ار  اهرس  دنهد و  روبع  نارگاشامت  طسو  زا  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  دوشیم . شعترم  ندرگ  ياهگر  دزرلیم و  ندب  نآ  رکذ  زا  هک  درب 
قشمد هب  رفص  هام  زا  زور  نیتسخن  رد  « 3 . » دنهد رارق  اهلمحم  طسو 

______________________________

. تفر نیب  زا  ندعم  نآ  درک و  نیرفن  اهنآ  رب  س )  ) بنیز
نینکاس زا  ع )  ) نیسح ارسا  زا  یضعب  هک  هدش  رکذ  بئاجعلا ص 128  ةدیرخ  هدام ج و ش و  رد  ص 173  نادلبلا ج 3 ، مجعم  رد  (- 1)

. دندربن يدوس  رگید  تهج  نیا  زا  دنتفرگ ، رارق  نیرفن  دروم  دندرک و  عانتما  اهنآ  دندرک ، تساوخرد  نان  بآ و  اجنآ 
صاوخلا ص 150. ةرکذت  (- 2)

ملاوعلا ص 145. لتقم  امن ص 53 و  نبا  نازحألا  ریثم  فوهل ص 99 ؛ (- 3)
ص:251  ، مرقم لتقم  همجرت 

رورـس و قرغ  هک  یلاح  رد  دـنیآیم  نوریب  قوب  لبط و  اب  مدرم  « 2  » دـننکیم فّقوتم  تاعاّسلا  باب  يولج  ار  اهنآ  و  « 1  » دنوشیم دراو 
ناریسا ام  دیوگیم : دیتسه ؟ یناریسا  هچ  امـش  دیوگیم : دوشیم و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  هنیکـس  هب  يدرم  دندوب . ینامداش 
دنیبیم ار  هزین  يور  ياهرس  ناریسا و  هک  یماگنه  هتسشن  « 4 « » نوریج  » رب یهاگیاج  رد  دیزی  « 3 . » میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

: دیوگیم وا  دنزادنایم و  هار  ادص  رس و  اهغالک 
دندرک ششخرد  هب  عورش  نوریج  هبل  رب  اهرسنآ  دش و  راکشآ  اهلمحم  نآ  هک  یماگنه 

نبا هک  تساجنیا  زا  متفرگ  سپزاـب  ار  دوخ  بلط  ربماـیپ  زا  نم  هک  قیقحت  هبدـییوگن  اـی  دـییوگب  متفگ : نم  دـندرکیم و  ادـص  اـهغالک 
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وا نعل  رفک و  هب  یطویس  لالج  ینازاتفت و  یلعی ، وبأ  یضاق  يزوج ،
______________________________

. دناهدرک حیرصت  بلطم  نیا  هب  نینسحملا ص 15  میوقت  یمعفک ص 269 و  حابصم  ینوریب ص 331 ، هیقابلا  راثآلا  یئاهب ، لـماک  (- 1)
دیعب یلیخ  دنتفر  ماش  هب  نآ  زا  سپ  دـندوب و  نادـنز  رد  ماش  زا  همان  ندـمآ  ات  هک  هدـمآ  ص 266  يربط ج 6 ، خـیرات  رد  هک  هچنآ  ربانب 

. دنشاب هداتسرف  هدنرپ  هلیسو  هب  ار  همان  هکنیا  رگم  دنشاب  هدیسر  ماش  هب  رفص  لوا  رد  هک  تسا 
دـصاقملا ص رامث  رد  هچنانچ  دـندش و  دراو  قشمد  رهـش  هب  اموت »  » برد زا  اهنآ  هک  هدـش  تیاور  ص 61 ، یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  (- 2)

قالعألا رد  داّدش  نبا  هب  فورعم  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  هّللا  دـبع  وبا  تسا . هدوب  میدـق  قشمد  ياههزاورد  زا  یکی  تسا  هدـمآ  ، 109
یناگدـنرپ تشاد ، رارق  تعاس  کی  نامتخاس  اجنآ  رد  نوچ  دـنتفگیم  تاعاسلا  باـب  هزاورد  نآ  هب  دـیوگیم : ص 72  ج 3 ، ةریطخلا 

ادـص رـس و  اههدـنرپ  نآ  درکیم ، تکرح  هبرقع  نآ  دـشیم  مامت  هک  تعاس  کـی  ره  دـیخرچیم ، ياهبرقع  دـندوب و  هدـش  هیبعت  ینهآ 
. داتفایم تشط  رد  ياهزیرگنس  دندرکیم و 

ص 60. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  قودص ص 100 ؛ یلامأ  (- 3)
تـشادن دوـجو  نآ  زا  رتاـبیز  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  هتفگ : نوریج  هب  عـجار  لـقوح ص 161  نـبا  زا  ضرـالا  ةروـص  باـتک  رد  (- 4)

هب نآ  زا  سپ  دـش و  اـهيدوهی  هب  قـلعتم  نآ  زا  سپ  دـندروآیم  اـجب  ار  ینید  مـسارم  نآ  رد  اـهینانوی  سپـس  دوـب ، نیئباـص  هاـگتدابع 
رـس دـش و  هتخیوآ  رد  نیا  يولج  ایرکز  نب  ییحی  رـس  دوشیم ، هدـیمان  نوریج  باب  دجـسم  نیا  برد  دـش . قلعتم  تسرپتب  ناـهاشداپ 

ياهراوید کلملا  دبع  نب  دیلو  مایا  رد  و  دوب ، هدش  هتخیوآ  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک  دش  هتخیوآ  یهاگیاج  نامه  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
. تسا يوما  عماج  نامه  دجسم  نیا  ارهاظ  دش . تّمرم  نآ 

ص:252  ، مرقم لتقم  همجرت 
هدروآرب ات  دیراد  یتجاح  ایآ  دیوگیم : دوشیم و  کیدزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رتخد  هنیکس  هب  يدعاس  دعس  نب  لهس  « 1  » دناهدرک مکح 

و دنوش ، لوغـشم  اهرـس  ياشامت  هب  مدرم  دنوش و  رود  نانز  زا  اهنآ  ات  دنزادرپب  اهرـس  نیلماح  هب  یغلبم  هک  دـنهدیم  روتـسد  وا  هب  منک ؟
«2 . » دهدیم ماجنا  ار  روتسد  نیا  زین ، لهس 

زا ار  ریما  درک و  كاله  ار  امـش  هک  تسا  یئادـخ  صوصخم  دـمح  : » دـیوگیم دوشیم و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  يدرمریپ 
تـسار هار  هب  دنک و  کیدزن  قح  هب  ار  وا  هک  دـنکیم  ناضیف  هدروخ  بیرف  نیکـسم  نیا  رب  ماما  فطل  اجنیا  تخاس ! تحار  امـش  تسد 

ماما دباتیم . دشاب  هتـشاد  تیاده ، دادعتـسا  نطاب و  تراهط  بلق و  يافـص  هک  سک  ره  رب  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  رون  يرآ  دیامن  داشرا 
ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال   » ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  دنیامرفیم : يرآ ، دـیوگیم : ياهدـناوخ ؟ نآرق  ایآ  خیـش ! يا  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجس 

َو  » هیآ نیا  نینچمه  و  نادـنواشیوخ ) اـب  ّتبحم  زج  مهاوـخیمن  يدزم  چـیه  نم  هک  وـگب  ربماـیپ  يا  «. ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهـْیَلَع 
ادخ و يارب  نآ  مجنپ  کی  دیروآ  تسد  هب  هک  ار  هچ  ره  دـینادب  « ) یبْرُْقلا يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا 

. ماهدناوخ يرآ  دهدیم : خساپ  درمریپ  تسوا ) ءابرقا  لوسر و 
يادخ لوق  ایآ  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  سپس  میتسه ، ام  تایآ  نیا  رد  ابرقا  مسق  ادخ  هب  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
يدیلپ هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  « ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   » ياهدرک تئارق  ار  یلاعت 

هک میتسه  تیب  لها  نامه  ام  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يرآ ، دیوگیم : دنک ؟) كاپ  ار  امـش  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار 
؟ دیتسه امش  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دیوگیم : درمریپ  تسا . هداد  رارق  ریهطت  هب  ّصتخم  ار  اهنآ  دنوادخ 

______________________________

ربماـیپ زا  ار  دوخ  بلط  نم  هتفگ  هکنیا  دـیوگیم : یـسولآ  ُْمْتیَّلََوت » ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف   » هیآ ص 73  یـسولآ ج 26 ، ات  یناـعملا  حور  (- 1)
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هبتع و شّدـج  لثم  دوب  هدـناسر  لتق  هب  ردـب  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  يدراوم  ربارب  رد  لـتق  نیا  هک  تسنیا  شروظنم  متفرگ  سپزاـب 
. تسا حیرص  رفک  نیا  اهنآ و  ریغ  وا و  یئاد 

ملاوعلا ص 145. لتقم  (- 2)
ص:253  ، مرقم لتقم  همجرت 

: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
دـسوبیم و ار  اهنآ  دـتفایم  ماما  ياـهاپ  يور  رب  درمریپ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یّکـش  هکنیا  نود  هب  میتسه  اـم  ربماـیپ  نامّدـج  قح  هب  مسق 
هب ربخ  دنکیم ، تشگزاب  ماما  تسد  هب  دنکیم و  هبوت  دوخ  روصق  زا  دندناسر ، لتق  هب  ار  امش  هک  یناسک  زا  میوجیم  يرازیب  دیوگیم :

«1 . » دنکیم رداص  ار  درمریپ  لتق  روتسد  دسریم و  دیزی 
نیز ندرگ  رد  نامـسیر  رـس  کی  دندنبیم ، رگیدمه  هب  ار  اهنآ  دنروآیم و  ینامـسیر  دننک  دراو  دـیزی  سلجم  هب  ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ 
نتفر زا  هاـگره  دنتـشاد و  رارق  طـسو  رد  ربماـیپ  نارتـخد  هـیقب  دوـب ، موـثلک  ّما  بـنیز  ندرگ  رد  نآ  رگید  رـس  مالّـسلا و  هـیلع  نیدـباعلا 

: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  دوب ، هتسشن  تخت  رب  وا  دنتشاد و  هاگن  ار  اهنآ  دیزی  يولج  هکنآ  ات  دندزیم  ار  اهنآ  دندنامیم 
هک داد  روتـسد  دیزی  دندرک و  هیرگ  هب  عورـش  راّضح  دنیبب ؟ لاح  نیا  رد  ار  ام  رگا  يراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ینامگ  هچ 

دیزی يولج  ار  سّدـقم  رـس  دنتـشادیم ، هاـگن  ار  ناریـسا  هک  یئاـج  دـنرادیم  هاـگن  عماـج  دجـسم  رد  ار  اـهنآ  « 2 . » دـننک هراپ  ار  باـنط 
: دناوخیم رعش  دنکیم و  هاگن  ناریسا  هب  وا  دنراذگیم ،

دمح تفگ : دش و  ریـشب  نب  نامعن  هّجوتم  هاگنآ  درکیم  هراپ  ار  اههدرپارـس  ام  ياهریـشمش  هک  یلاح  رددوب  ربص  رب  ام  مزع  میدرک  ربص 
: تفگ نامعن  دناسر . لتق  هب  ار  وا  هک  تسا  یئادخ  صوصخم 

هب ار  وا  دوب ، هدرک  جورخ  مه  نینمؤملا  ریما  رب  رگا  دوب ، جورخ  زا  لبق  هارکإ  تفگ : دـیزی  تشاد . هارکا  وا  لـتق  زا  هیواـعم  نینمؤملا  ریما 
«3 . » دناسریم لتق 

______________________________

هدمآ ص 61  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ص 31 و  یسولآ ج 25 ، یناعملا  حور  ص 112 ، ریثک ج 4 ، نبا  ریـسفت  رد  فوهل ص 100 ؛ (- 1)
. درک هبوت  درمریپ  نآ  دندناوخ و  ار  تدوم  هیآ  ع )  ) داّجس ماما  هک 

صاوخلا ص 49. ةرکذت  فوهل ص 101 و  ۀّینامعنلا ص 341 ؛ راونألا  (- 2)
ص 59. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 3)

ص:254  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  اب  دیزی  يوگتفگ 

ماما يدید ؟ هنوگچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  اب  دـنوادخ  راک  یلع  يا  دـیوگیم : دوشیم و  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هّجوتم  دـیزی 
اهنآ دنکیم ، تروشم  راّضح  زا  رفن  دنچ  اب  دیزی  مدید ! ار  نیمز  نامسآ و  تقلخ  زا  شیپ  دنوادخ  ياضق  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس 
رظن نوعرف  نانیـشنمه  هک  هچنآ  فالخ  رب  دنداد  يرظن  نانیا  دیزی  يا  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دننکیم ! داهنـشیپ  ار  وا  لتق 

: دنتفگ اهنآ  درک ، تروشم  نانآ  اب  نوراه  یسوم و  هرابرد  هک  یماگنه  دنداد 
«1 . » درک كاسما  دیزی  سپ  دنناسریمن ، لتق  هب  ار  ءایبنا  نادنزرف  مه  قاّسف  نک ، اهر  ار  شردارب  یسوم و 

تبـسک امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  دیزی  هک  دوب  نیا  دش  لدـب  در و  اهنآ  نایم  هک  ینانخـس  هلمج  زا 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  تسا ) هدرک  بسک  امش  ياهتسد  هک  تسا  يزیچ  نآ  رطاخ  هب  دوش  دراو  امش  رب  هک  یتبیـصم  ره  « ) مکیدیأ
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ٍباتِک ِیف  اَّلِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  : » هدش لزان  هیآ  نیا  ام  هرابرد  هدـشن ، لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دـندومرف :
«. ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 

رب نیا  تسا و  هدش  هتـشون  نآ ، ندمآ  دوجوب  زا  لبق  یباتک  رد  هکنیا  رگم  دسریمن  امـش  هب  امـش  ياهـسفن  رد  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه 
هب « 2 .( » تسا هدیـسر  امـش  هب  هک  هچنآ  رب  دـیوشن  نامداش  هدـش و  توف  هک  هچنآ  رب  دـیروخن  سوسفا  هکنیا  يارب  تسا ، ناسآ  دـنوادخ 

ساّبع نب  لضف  رعش  دیزی  « 3 . » میوشیمن نامداش  دسریم  ام  هب  هک  هچنآ  هب  میتسین و  فسأتم  هتفر  نامتسد  زا  هک  هچنآ  رب  ام  هک  یتسرد 
: دناوخیم ار  ۀبقع  نب 

______________________________

ۀیصولا ص 143. تابثا  (- 1)
ص 267. يربط ج 6 ، خیرات  ص 313 ؛ دیرفلا ج 2 ، دقعلا  (- 2)

میهاربا ص 603. نب  ّیلع  ریسفت  (- 3)
ماما نآ  زا  سپ  « 1  » تسا نوفدـم  ام  نایم  هک  ار  هچنآ  دیفاکـشنام  تسود  مارآ  ام ، يومع  رـسپ  شاب  مارآ  ص:255   ، مرقم لتقم  همجرت 

رد وت  دندومرف : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یئوگن . ازسان  هکنآ  طرـش  هب  يرآ  تفگ : دیزی  تساوخ . نتفگ  نخـس  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  داّجس 
نیا رد  ارم  رگا  يراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ینامگ  هچ  دندومرف : سپـس  دیوگب ، ازـسان  دناوتیمن  نم  لثم  هک  یتسه  یئاج 

«2 . » دننک زاب  ار  لغ  هک  دهدیم  روتسد  دیزی  دنیبب . لاح 
مالّسلا و هیلع  یلع  هب  یئوگمانـشد  بیطخ  دهد ، مانـشد  وا  لآ  نیـسح و  هب  دیوگب و  ار  هیواعم  يانث  هک  دهدیم  روتـسد  بیطخ  هب  دیزی 

سپ يدـیرخ ، قلاخ  بضغ  ربارب  رد  ار  قولخم  تیاضر  دـنزیم : دایرف  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  دـنکیم ، نوزفا  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
«3 . » نادب رپ  شتآ  زا  ار  دوخ  هاگنمیشن 

دیزی هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دش  بصن  اهربنم  بوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اب  هک  یلاح  رددنداد  مانـشد  انلع  دنتفر و  الاب  ربانم  رب 
یباوث شاداپ و  مدرم  يارب  تسا و  دـنوادخ  تیاضر  نآ  رد  هک  میوگب  یمالک  مور  ـالاب  اـهبوچ  نیا  رب  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  دـیوگیم :

دیزی دنک . مّلکت  دناوتیمن  هدب ، هزاجا  دیوگیم : هیواعم  شدنزرف  دریذپیمن ، دیزی  دننکیم  رارصا  مدرم  دنکیم ، ابا  تسخن  دیزی  تسا ،
هزاجا هرخألاب  هکنآ  ات  دوشیم  رارصا  « 5 ، » دـناهتخیر اهنآ  نادهنیچ  رد  ار  ملع  و  « 4  » دناهدرب ثرا  هب  ار  تحاصف  ملع و  نانیا  دـیوگیم :

. دهدیم

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 

زا هک  تسا  یمئاد  درادن و  زاغآ  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  دمح  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
______________________________

ص 775. یناهفصا ج 1 ، بغار  زا  تارضاحملا  (- 1)
امن ص 54. نبا  نازحألا  ریثم  (- 2)

مومهملا ص 242. سفن  (- 3)
. یئاهب لماک  (- 4)

نازحألا ص 148. ضایر  (- 5)
ص:256  ، مرقم لتقم  همجرت 

، تسا یقاـب  قـلخ  ءاـنف  زا  سپ  هکنآ  تسین ، وا  يارب  ّتیرخآ  هک  تسا  يرخآ  تسین و  وا  يارب  تیلّوا  هک  تسا  یلّوا  درادـن ، نتفر  ناـیم 
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«1 . » مالعلا کلملا  هّللا  كرابتف  درک ، میسقت  ار  اهتمسق  دومرف و  رّدقم  ار  زور  بش و 
تعاجـش و تحاصف ، تواخـس  يرابدرب ، شناد ، ام  هب  میاهتفای ، يرترب  زیچ  تفه  هب  هدش و  هداد  ام  هب  زیچ  شـش  مدرم  يا  دومرف : هاگنآ 

دـسا هّللا و  دـسا  تسام  زا  راّیط  تسام  زا  قیّدـص  تساـم  زا  ربماـیپ  هکنیا  هب  میاهتفاـی  تلیـضف  تسا ، هدـش  هداد  نینمؤم  بولق  رد  تبحم 
. دنتسه ام  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  تما و  نیا  طبس  ود  لوسرلا و 

میانم هّکم و  دنزرف  نم  مدرم  يا  میوگیم . ار  دوخ  بسن  بسح و  دسانشیمن  سک  ره  دسانشیم ، هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  مدرم  يا 
نیرتهب دنزرف  نم  دومن ، لمح  دوخ  يابع  نایم  رد  ار  دوسالا  رجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  متـسه ، افـص  مزمز و  دـنزرف  نم  متـسه ،

هب قارب  هلیسو  هب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  تفگ ، کیبل  داد و  ماجنا  جح  درک و  یعـس  دومن و  فاوط  درک و  ترایز  هک  متـسه  یـسک 
متسه یسک  دنزرف  نم  دوب ، رتکیدزن  ای  نامک  فرط  ود  لثم  دنوادخ  ات  وا  هلصاف  درب ، یهتنملا  ةردس  هب  ار  وا  لیئربج  دش و  هدرب  اهنامسآ 

هک متسه  یسک  دنزرف  نم  درک ، یحو  هچنآ  درک  یحو  وا  هب  لیلج  يادخ  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  دناوخ ، زامن  نامـسآ  هکئالم  اب  هک 
، ناربمایپ ثراو  نینمؤم و  حلاص  دنزرف  نم  دشن ، رفاک  ندز  مشچ  کی  دیگنج و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شیپاشیپ  نینح  ردب و 
رتمکحتـسم و همه  زا  هک  یـسک  متـسه ، بازحا  هدـننک  قرفتم  نیقرام و  نیطـساق و  نیثکاـن و  لـتاق  نیدـهاجم ، رون  ناناملـسم ، هاـشداپ 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیسح ، نسح و  ربمایپ  هون  ود  ردپ  وا  دوب ، رتممصم 
البرک رد  هدش  حبذ  دنزرف  نم  دش ، هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 

______________________________

تاراشتنا زا  اههباطخ » اههرطاخ و  نیمزرس  ماش   » باتک رد  نآ  يوسنارف  یسیلگنا و  همجرت  نتم و  اب  هارمه  ار  هبطخ  نیا  لیـصفت  ام  (- 1)
. یشیاشخب یقیقع  دننک / هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوتیم  ملع  لها  باّلط و  نایاقآ  میاهدروآ  مق  مالسا  دیون 

ص:257  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دننکیم هحون  وا  رب  نامسآ  ناگدنرپ  دنتسیرگ و  وا  رب  یکیرات  رد  نایرب  یمامت  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  متسه ،

ربکا هّللا  دیوگیم : نذؤم  دیوگب ، ار  زامن  ناذا  هک  داد  روتـسد  نّذؤم  هب  دیـسرت ، هنتف  زا  دیزی  دوشیم ، دنلب  هیرگ  هب  مدرم  هّجـض  اجنیا  رد 
. میشاب رذح  رب  ای  میسرتب  ام  هک  تسنآ  زا  رتمیرک  رتیلاع و  رتلیلج ، رتگرزب  دنوادخ  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

چیه هک  مهدیم  تداهـش  ياهدنهدتداهـش  ره  اب  يرآ  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  دـیوگیم : نّذؤم 
. درادن دوجو  وا  ریغ  يراگدرورپ  تسین و  وا  زج  يدوبعم 

. هّللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  دیوگیم : نّذؤم 
میوگب ار  مالک  نیا  نم  ات  ینک  توکس  مهاوخیم  وت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ّقح  هب  دنیامرفیم : نّذؤم  هب  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

راّضح و همه  تسوت  ّدج  ییوگب  رگا  تسا ؟ نم  ّدـج  ای  تسوت  ّدـج  میرک  زیزع و  لوسر  نیا  دـنیامرفیم : دـننکیم و  دـیزی  هب  ور  هاگنآ 
ار وا  لاوما  يدناسر ، لتق  هب  ناودع  ملظ و  يور  زا  ار  مردـپ  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدـج  یئوگب  رگا  ياهتفگ ، غورد  هک  دـننادیم  مدرم  همه 

. دشاب وت  نمشد  نم  ّدج  هک  یماگنه  تمایق  زور  رد  وت  رب  ياو  يدرک ، ریسا  ار  وا  نانز  يدرک ، تراغ 
«1 . » دنوشیم قرفتم  یهورگ  دنناوخیم و  زامن  یهورگ  دتفایم ، همهمه  مدرم  نیب  وگب ، هماقا  زامن  يارب  دنزیم : دایرف  نذؤم  رب  دیزی 

رّهطم رس 

هنیکس و دنراد ، رارق  وا  تشپ  رد  نانز  دراذگیم ، « 2  » الط تشط  کی  رد  دوخ  يولج  ار  نآ  دهاوخیم ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  دیزی 
رس دهاوخیم  دیزی  دننیبب ، ار  رس  هکنآ  ات  دنزیخیمرب  همطاف 

______________________________
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ص 69. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  مومهملا ص 242 ؛ سفن  (- 1)
ص 135. یعفای ج 1 ، نانجلا  ةآرم  (- 2)

ص:258  ، مرقم لتقم  همجرت 
«2 ، » دهدیم ندش  دراو  هزاجا  مدرم  هب  دیزی  « 1 ، » دوشیم دنلب  اهنآ  هیرگ  يادص  دتفایم  ود  نآ  هاگن  هک  یماگنه  دنک ، ناهنپ  اهنآ  زا  ار 

: دناوخیم رعش  هاگنآ  و  « 4  » ردب زور  ربارب  رد  زورما  دیوگیم : « 3  » دنزیم مالّسلا  هیلع  نیسح  موقلح  رب  درادیم و  رب  یبوچ 
دکچیم نوخ  ام  ياهبوچ  زا  هک  یلاح  ردمیدوب  فصنم  ام  دنشاب و  فصنم  ام  اب  هک  دندرک  ابا  ام  موق 

هک ناورم  ردارب  صاـعلا ، یبا  نب  مکح  نـب  ییحی  « 5  » دـندوب ملاظ  اعقاو  هک  یلاح  رد  دـندوب  زیزعام  رب  هک  ینادرم  رـس  قرف  میفاکـشیم 
: تفگ نینچ  دوب  هتسشن  اجنآ 

دوب یتسپ  بسن  بسح و  ياراد  هک  دایز  رسپزا  تشاد  رتکیدزن  يدنواشیوخ  دش  هتشک  البرک  رد  هکنآ 
هدنامن  لسن  زورما  یفطصم  لآ  يارب  هک  یلاح  ردتسا  هدش  اههزیرگنس  هزادنا  هب  هیمس  لسن 

______________________________

غابص ص 205. نبا  زا  همهملا  لوصفلا  ص 195 ؛ دئاوزلا ج 9 ، عمجم  ص 35 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 1)
ص 35. ریثا ج 4 ، نبا  لماک  (- 2)

نبا عورفلا  هقرحملا ص 116 ؛ قـعاوصلا  صاوخلا ص 148 ؛ ةرکذـت  ص 35 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  ص 267 ؛ يربط ج 6 ، خـیرات  (- 3)
ۀیزیرقملا ج 3، ططخلا  غابـص ص 205 ؛ نبا  زا  ۀمهملا  لوصفلا  ص 195 ؛ رجح ج 9 ، نبا  دـئاوزلا  عمجم  ص 549 ؛ یلبنح ج 3 ، حلفم 

رهش نبا  بقانم  مالـسالا ص 435 ، یف  برعلا  مایا  ص 193 ؛ يریرح ج 1 ، تاماقم  حرـش  ص 192 ؛ ریثک ج 8 ، نبا  هیادـبلا  ص 289 ؛
ینوریب ص هیقابلا  راثآلا  رد  تسا  نینچمه  دزیم و  ناـهد  بل و  رب  ار  بوچ  دـیزی  هدـمآ : فاحتإلا ص 23  رد  ص 225 ؛ ج 2 ، بوشآ 

.331
ص 226. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  (- 4)

هنوگنیا ار  لوا  تیب  ص 135  نانجلا ج 1 ، ةآرم  رد  یعفاـی  غابـص ص 205 ؛ نبا  زا  ۀمهملا  لوصفلا  ص 35 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لـماک  (- 5)
: دیوگیم

راعشا صاوخلا ص 148  هرکذت  رد  يزوج  نبا  درکیم  هراپ  ار  اههدرپ  ارس  ام  ياهریشمش  هک  یلاح  رددوب  ام  میمصت  ربص  میدرک و  ربص 
. دناهدرک رکذ  ار  مّود  تیب  طقف  يربط  ریرج  نبا  ریثک و  نبا  یسلدنا ، یشیرش ، لثم  نیخّروم  زا  یضعب  هدرک و  رکذ  يرگید  ظافلا  اب  ار 

ص:259  ، مرقم لتقم  همجرت 
مدید نم  هک  مهدیم  تداهش  دیوگیم : دزیخیمرب و  یملسا  هزرب  وبا  « 1 . » ردامیب يا  شاب  تکاس  دیوگیم : دنزیم و  وا  هنیس  هب  دیزی 

، دیتسه تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  امش  دومرفیم : دیکمیم و  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  شردارب  ياهبل  وا و  ياهبل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
نوریب ار  وا  هک  دهدیم  روتسد  دوشیم ، نیگمشخ  دیزی  دنک ، هدامآ  وا  يارب  ار  منهج  باذع  دنک و  تنعل  دشکب و  ار  امـش  لتاق  دنوادخ 

«2 . » دنربیم نوریب  روز  هب  ار  وا  دننک و 

مور ریفس 

نآ هب  هلاس  ره  دراد ، دوجو  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  غالا  لعن  رئازج  زا  ياهریزج  رد  ام  دـیوگیم : دوشیم و  هّجوتم  دـیزی  هب  رـصیق  هداتـسرف 
وت هک  مهدیم  تداهـش  نم  دینکیم ، میظعت  ار  ناتیاهباتک  امـش  هک  مینکیم  میظعت  ار  نآ  ردق  نآ  میربیم و  تاروذن  میوریم و  هریزج 
وا دهدیم ، ار  وا  لتق  روتسد  دوشیم و  نیگمـشخ  راتفگ  نیا  زا  دیزی  « 3 « ؟ دینکیم راتفر  هنوگنیا  ناتربمایپ  زا  يدنزرف  اب  یتسه  لطاب  رب 
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هک دنونشیم  حیصف  دنلب و  يادص  هب  فیرش  رس  زا  سلجم  لها  وا  لتق  ماگنه  دیوگیم و  ار  نیتداهـش  دسوبیم ، ار  نآ  دوریم  رـس  دزن 
: دومرفیم

هک یماگنه  « 5 ، » دننکیم نازیوآ  رـصق  برد  رب  زور  هس  دـنربیم و  نوریب  سلجم  زا  ار  رـس  نآ  زا  سپ  « 4 «. » هّللاب ّالا  ةوق  لوح و ال  ـال  »
برد رب  ار  رس  لیهس  نب  ورمع  رتخد  دیزی  رسمه  دنه 

______________________________

ص بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  ص 198 و  دئاوزلا ج 9 ، عمجم  رد  ص 37 ؛ ریثا ج 4 ، نبا  لماک  ص 265 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
نیا نیصح  هدمآ : ص 193  ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  رد  هدـنامن » لسن  شیارب  ادـخ  لوسر  رتخد  : » هدـمآ هنوگنیا  مود  تیب  مود  عرـصم   226

دنزیم ع )  ) نیسح رس  هب  دیزی  دید  هک  یماگنه  ینثم  نسح  نب  نیـسح  هک  هدش  تیاور  امن ص 54  نبا  نازحألا  ریثم  رد  دورس . ار  راعشا 
ص 71 یناغا ج 12 ، رد  دناوخ ، ار  مود  تیب  دیسر  يرصب  نسح  هب  ربخ  نیا  یتقو  هک  هدمآ  صاوخلا ص 149  ةرکذت  رد  هالذ  او  دومرف :

. تسا هداد  تبسن  مکح  نب  نمحرلا  دبع  هب  ار  اهنآ  ص 56  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  و 
ص 26. بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانم  ص 267 و  يربط ج 6 ، خیرات  ۀمهملا ص 205 ، لوصفلا  فوهل ص 102 ، (- 2)

ۀقرحملا ص 119. قعاوصلا  (- 3)
رکذ ار  وا  ندش  هتشک  دیزی و  اب  ینارصن  يوگتفگ  ص 72  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  رد  امن و  نبا  نازحألا  ریثم  ملاوعلا ص 151 ، لتقم  (- 4)

. تسا هدرکن  رکذ  ار  رهطم  رس  نتفگ  نخس  هدرک و 
ص 204 و ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 75  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  فارشألا ص 23  بحب  فاحتإلا  ص 289  هیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  (- 5)

ص 216. ءالبنلا ج 3 ، مالعأ  ریس 
ص:260  ، مرقم لتقم  همجرت 

«2 ، » تسا دـنلب  نآ  زا  شوخ  يوب  هدـشن و  کشخ  زونه  نآ  هزات  نوخ  تسا و  عطاس  نآ  زا  یهلا  رون  هک  یلاـح  رد  « 1  » دنیبیم شاهناخ 
دـناشوپیم و ار  وا  دزیخیمرب ، دـیزی  تسام ، هناـخ  برد  رب  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  رـس  دـیوگیم : دوشیم و  دراو  سلجم  هب  باـجح  نودـب 
رب ار  اهرـس  هک  دهدیم  روتـسد  دیزی  « 3 . » درک نینچ  وا  اب  داـیز  نبا  هک  دوب  مشاـه  ینب  داـیرف  وا  راپـسب ، نم  هب  ار  وا  دـنه  يا  دـیوگیم :

«4 . » دننکیم نینچ  اهنآ  دنزیوایب و  عماج  دجسم  رهش و  ياههزاورد 
: دیوگیم دنزیم و  مالّسلا  هیلع  نیسح  تروص  رب  بوچ  دناوخیم ، رعش  دوشیم و  نامداش  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  ناورم 

دناهدمآ رد  زمرق  گنر  هب  وت  ياههنوگ  هک  یلاح  ردتسد  ود  نایم  رد  وت  ندش  درس  تسوکین  هچ 
«5  » نیسح يا  تفای  افش  وت  زا  نم  سفندناهدناباوخ  الط  رد  ار  اهنآ  هک  ایوگ 

همطاف اب  یماش  درم 

ات دـشخبب  يو  هب  ار  وا  هـک  درک  تساوـخرد  دـیزی  زا  « 6  » درک هاگن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد  همطاـف  هب  یماـش  يدرم  دـنیوگیم : ناـیوار 
راکتمدخ هنوگچ  تفگ : هدیبسچ و  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  شرهاوخ  هب  دیـسرت ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  دـشاب ، وا  راکتمدـخ 

رگم دومرف : مالّـسلا  اهیلع  بنیز  مناوتیم  مهاوخب  رگا  تفگ : دـیزی  دـش . دـهاوخن  نینچ  زگره  سرتن ، دومرف : مالّـسلا  اهیلع  بنیز  مشاـب 
زا هکنیا 
______________________________

ملاوعلا ص 151. لتقم  (- 1)
ص 284. هیزیرقملا ج 2 ، ططخلا  (- 2)
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ص 74. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  (- 3)
مومهملا ص 247. سفن  (- 4)

هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هدرک ، هدنـسب  لوا  تیب  هب  يزوج  نبا  امن ص 5 ؛ نبا  نازحألا  ریثم  نازحألا ص 59 و  ضایر  (- 5)
تخادنا ربمایپ  ربق  يور  ار  رس  هاگنآ  تفگ ، ار  قوف  راعشا  دیسر  وا  هب  رـس  هک  یماگنه  دوب ، هنیدم  ریما  ناورم  دیوگیم : ص 361  ج 1 ،

هکنیا تسا . هدوبن  هنیدم  ریما  ناورم  هک  تسنیا  حیحـص  اما  تسا  روهـشم  ربخ  نیا  هچ  رگا  ردـب . زور  ربارب  رد  زورما  دّـمحم  يا  تفگ : و 
ندوب دیعب  ص 267  دوخ ج 6 ، خیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  تسا . ندش  تکرحیب  ندش و  هتـشک  نامه  شروظنم  وت » ندـش  درـس   » هتفگ

. دنکیم در  ار  ماش  رد  ناورم  روضح 
لتقم ج رد  یمزراوخ  نازحألا ص 54 و  ریثم  رد  امن  نبا  قودص ص 100 ؛ خیش  یلاما  ص 194 ، ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  يربط ج 6 ، (- 6)

. تسا هدوب  ع )  ) نیسح رتخد  همطاف  وا  هک  دننکیم  تیاور  ص 262  ، 2
ص:261  ، مرقم لتقم  همجرت 

ادخ و نید  هب  دیامرفیم : مالّـسلا  اهیلع  بنیز  دندش  جراخ  نید  زا  تردارب  تردپ و  دیوگیم : دـنکیم و  در  دـیزی  يوش  جراخ  ام  نید 
مالّسلا اهیلع  بنیز  ادخ ، نمشد  يا  یتفگ  غورد  دیوگیم : دیزی  دیـشاب . ناملـسم  رگا  دیدش  تیاده  تردپ  وت و  مردارب  مردپ و  مّدج و 

، دنکیم رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  ادّدجم  یماش  درم  « 1 . » یهدیم مانشد  ملظ  يور  زا  یتسه و  ّطلسم  زورما  وت  دیوگیم : دزیخیم و  رب 
«2 . » دشخبب وت  هب  ار  گرم  دنوادخ  دیوگیم : دنکیم و  شنزرس  ار  وا  دیزی 

مالّسلا اهیلع  بنیز  هبطخ 

«5 . » دناوخیم ار  يرعبز  نبا  راعشا  دیزی  هک  « 4  » دینش مالّسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هک  یماگنه  دنیوگیم : « 3  » سوواط نبا  امن و  نبا 
هداتفا قافتا  هک  يدنت  هعقاو  زا  ار  جرزخ  عزجدندوب  دهاش  ردب  رد  نم  ناردپ  شاک  يا 

دنکن درد  وت  تسد  دیزی  يا  دنتفگیم : هاگنآدنتفگیم  شابداش  رگیدکی  هب  ینامداش  اب 
دندش لداعتم  سپ  میدرک  لباقم  ردب  اب  ار  نآ  ومیدناسر  لتق  هب  ار  موق  ناگرزب  ام 

هدشن  لزان  یحو  هدماین و  يربخ  چیهالا  درک و  يزاب  یهاشداپ  اب  مشاه 
______________________________

ص 35. ریثا ج 4 ، نبا  (- 1)

ص 265. يربط ج 6 ، (- 2)
. تسا هدش  رکذ  ص 64  یمزراوخ ج 2 ، لتقم  ءاسنلا ص 21 ؛ تاغالب  رد  هبطخ  نیا  (- 3)

(. همطاف ترضح  هبطخ  هب  هراشا   ) تسا س )  ) ارهز همطاف  وا  رد  ام  هک  هداد  رکذت  دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  (- 4)
رد یمزراوخ  تسین . وا  زا  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  دناهداد  تبـسن  يرعبز  نبا  هب  فوهل ص 102  رد  سوواط  نب  دیـس  ار  تایبا  نیا  (- 5)
زا اهنآ  رد  دناهدرک و  رکذ  تیب  هدزناش  ةریسلا ، رد  ماشه  نبا  ص 383 و  هغالبلا ج 3 ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ص 66 ، لتقم ج 2 ،

ص نآ ج 1 ، حرـش  رد  يرکب  ص 142 ؛ یلاـما ج 1 ، رد  یلع  یبا  تیاور  رد  تسه . یموس  یلوا و  طـقف  هدرک  رکذ  سوواـط  نبا  هچنآ 
راثآلا رد  ینوریب  ناحیر  وبا  تسا و  هدمآ  لوا  تیب  هس  ظحاج  هلاسر  رد  دش . لداعتم  سپ  میدرک  تسار  ردب  لیامت  هدـمآ : هنوگنیا   387

. تسا هدرک  رکذ  ار  هیقب  مراهچ  تیب  زا  ریغ  ۀیقابلا ص 331 
تساخرب مالّسلا  اهیلع  بنیز  دناهداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  دمحا  ینب  زامریگن  ماقتنا  رگا  متـسین  فدنخ  زا  نم  ص:262   ، مرقم لتقم  همجرت 

َۀَِبقاع َناک  َُّمث  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ناحبس  يادخ  تفگ  تسار  لوسر ، لآ  وا و  لوسر  رب  ادخ  دورد  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  دومرف : و 
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تایآ هک  تسا  نیا  دـنهدیم  ماجنا  تشز  ياهراک  هک  یناسک  تبقاع  َنُؤِزْهَتْـسَی » اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاـسَأ  َنیِذَّلا 
رب نامسآ  ياهقفا  نیمز و  ياهنارک  رد  هکنیا  ینکیم  نامگ  ایآ  دیزی ! يا  دنریگیم ) رخـسمت  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  بیذکت  ار  دنوادخ 

تمارک زا  وـت  میتـسه و  راوـخ  دـنوادخ  دزن  اـم  هک  ینکیم  ناـمگ  اـیآ  یهدیم ، تکرح  ناریـسا  نوـچمه  ار  اـم  ياهتفرگ و  تخـس  اـم 
رورـسم ناـمداش و  هک  یلاـح  رد  ینکیم  هاـگن  دوـخ  فارطا  هب  ینکیم و  ریقحت  اذـل  تسوـت ؟ ندوـب  ّمهم  رطاـخ  هب  نیا  يرادروـخرب و 
شومارف اـیآ  مارآ ، مارآ  سپ  تسا ، هدـش  رارقرب  تنطلـس  یهاـشداپ و  گـنهامه و  روما  همه  تسوـت ، ماـک  هب  اـیند  هک  ینیبیم  یتـسه ،

« ٌنیِهُم ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو   » ار یلاـعت  يادـخ  لوق  يدرک 
دـنیازفیب و ار  دوخ  هانگ  هک  میهدیم  تلهم  اهنآ  هب  انامه  تسا ، یبوخ  ریخ و  اهنآ  يارب  میهدیم  تلهم  رافک  هب  رگا  هک  دـینکن  ناـمگ  )
يراد و هاگن  هدیـشوپ  ار  دوخ  ياهزینک  اهنز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  اـیآ  « 1 ، » هدش دازآ  رـسپ  يا  تسا ) هدننکراوخ  یباذـع  اهنآ  يارب 

نانمشد يدنایامن ؟ ار  اهنآ  ياهتروص  ياهدرک و  کته  ار  اهنآ  ياهشـشوپ  هک  یلاح  رد  یهد  تکرح  ریـسا  ناونع  هب  ار  ربمایپ  نارتخد 
نایماح زا  هک  یلاح  رد  دنرگنیم ، نانآ  تروص  هب  کیدزن  رود و  دننکیم و  هراظن  ار  اهنآ  فیرش  یند و  دنربیم ، رهش  هب  رهـش  ار  اهنآ 
ناکاپ رگج  هک  یناسک  زا  دوریم  تبقارم  دـیما  هنوگچ  تسین . نانآ  تسرپرـس  رفن  کی  اهنآ  نادرم  زا  تسین و  اهنآ  اب  یماح  کی  نانآ 
دنکیم هاگن  ام  هب  ینمشد  هنیک و  اب  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؟ هدیئور  ءادهـش  نوخ  زا  نانآ  تشوگ  دناهتفرگ و  نادند  هب  ار 

ام ضغب  رد 
______________________________

همه هدعاقلا  یلع  هک  دندروآ  ربمایپ  دزن  ریسا  ناونع  هب  ار  نیکرشم  یمامت  و  دیزی ) ّدج   ) نایفس وبا  هک  تسا  هکم  حتف  زور  هب  هراشا  (- 1)
: دندومرف ص )  ) ربمایپ هاگنآ  دندشیم ، بوسحم  زینک  اهنآ  ياهنز  مالغ و  اهنآ 

. مجرتم دیتسه / ناگدشدازآ  ار  امش  همه  دیورب  ءاقلطلا ، متنا  اوبهذا 
ص:263  ، مرقم لتقم  همجرت 

: یئوگیم ینک  هانگ  ساسحا  هکنآ  نودب  هاگنآ  دزرو ؟ لّلعت 
مخ تشهب  ناناوج  ياقآ  هّللا  دبع  یبا  ياهبل  رب  دنکن  درد  وت  تسد  دیزی  يا  دنتفگیم  هاگنآدـنتفگیم  شابداش  رگیدـکی  هب  ینامداش  اب 

ناگراتـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هّیرذ  ياهنوخ  نتخیر  اب  هک  یلاح  رد  یئوگن  نینچ  هنوگچ  ینزیم ؟ بوچ  اب  ار  اهنآ  ياهدش و 
نانآ اب  دوخ  لایخ  رد  یهدیم و  هدژم  دوخ  ناردپ  هب  هاگنآ  يدرک ، لصأتـسم  ار  اهنآ  ياهدز و  کمن  ار  مخز  بلّطملا ، دبع  لآ  زا  نیمز 

يدوـب و لـال  یتشادـن و  تسد  شاـک  يا  هـک  ینکیم  وزرآ  تـقو  نآ  يوـش و  دراو  ناـنآ  ياـج  هـب  هـک  تـسا  دوز  یئوـگیم ؟ نـخس 
دـنتخیر و ار  ام  نوخ  هک  یناسک  رب  ریگب و  اـم  رب  نیملاـظ  زا  ار  اـم  قح  ایادـخ  يدرک . هک  ار  هچنآ  يدرکیمن  یتفگ و  هچنآ  یتفگیمن 
، ار تدوخ  تشوگ  رگم  یتفاکشن  ار و  تدوخ  تسوپ  رگم  يدرکن  هراپ  هک  ادخ  هب  مسق  رآ . دورف  ار  دوخ  بضغ  دنتـشک ، ار  ام  نایماح 

کته وا و  هیرذ  نوخ  نتخیر  زا  يراد ، شود  رب  ار  دوخ  راب  هک  یلاح  رد  يوش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  تسا  دوز 
َو ال . » تسا هتفرگ  سپزاب  ار  اهنآ  قح  هدیـشخب و  مایتلا  ار  اهنآ  یناشیرپ  هدرک ، عمج  ار  اهنآ  ّتیعمج  دنوادخ  هک  اجنآ  وا . ترتع  تمرح 
، دناهدرم دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  دـیربن  نامگ  زگره  « ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت 

نمـشد ناونعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هدننکمکح و  ناونع  هب  دنوادخ  وت  يارب  دنروخیم ) يزور  دنوادخ  دزن  دنتـسه و  هدنز  هکلب 
رب ار  وت  دادیم و  هولج  هنوراو  وت  يارب  ار  روما  یـسک  هچ  تسناد  یهاوخ  يدوز  هب  تسوا . ناـبیتشپ  زین  لـیئربج  هک  یلاـح  رد  تسیفاـک 

يرتدب هاگیاج  رد  کیمادک  هک  تسناد  یهاوخ  يدوز  هب  تسا . يدـب  هاگیاج  نیملاظ  يارب  ردـقچ  و  درکیم ، ّطلـسم  ناناملـسم  ندرگ 
وت ندز  بوچ  منادیم  مک  ار  وت  شزرا  نم  هدرک  يرج  تابیصم  نیا  رب  ار  وت  وت  نتفگ  نخس  رگا  دیراد . يرتفیعض  نایرکشل  دیتسه و 

دارفا هک  تسا  بیجع  رایـسب  تسا  بیجع  نازوس . اههنیـس  نایرگ و  ام  ياـهمشچ  یلو  منکیم ، خـیبوت  رایـسب  ار  وت  منادیم و  گرزب  ار 
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اهتسد نیا  زا  دـناهدش . دازآ  ام  ناردـپ  تسد  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ، هتـشک  ناطیـش ، بزح  تسد  هب  دـنوادخ  بزح  زا  بیجن 
خر ناشیا  رب  لسع  زا  رتنیریـش  ياهعقاو  رهاط  كاپ و  ياهندب  نیا  هدروخ ، ریـش  ام  تشوگ  زا  اهنآ  ناهد  هک  یلاح  رد  دکچیم  ام  نوخ 

. تسا هداد 
ص:264  ، مرقم لتقم  همجرت 

وت ناتـسد  هک  ار  هچنآ  رگم  یباـییمن  زیچ  چـیه  هک  اـجنآ  یباـیب ، دوخ  تمارغ  ار  اـم  هک  تسا  دوز  ياهتفرگ  تمینغ  ناونع  هب  ار  اـم  رگا 
هچنآ نک و  دیک  یناوتیم ، هچنآ  مراد . دامتعا  وا  رب  منکیم و  تیاکـش  وا  هب  دـنکیمن ، ملظ  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  دـناهداد و  ماجنا 

نیا ّتلذ  یناریم و  هب  ار  اـم  یحو  ینک و  وحم  ار  اـم  رکذ  یناوتیمن  مسق  ادـخ  هب  نکم ، راذـگورف  يرما  چـیه  زا  نک ، شـالت  یناوتیم ،
زج وـت  عاـمتجا  اـیآ  تـسین و  دودــحم  وـت  راـگزور  اـیآ  و  تـسا ؟ يرگید  زیچ  غورد  زج  وـت  ناـیفارطا  يأر  اـیآ  ینک ، كاـپ  ار  تراـک 

: دهد ادن  يدانم  هک  زور  نآ  تسین ؟ یگدنکارپ 
رخآ درک و  متخ  ترفغم  تداعـس و  هب  ار  ام  لّوا  هک  یئادخ  تسا ، نیملاعلا  ّبر  دنوادخ  صوصخم  دمح  داب . نیملاظ  رب  دـنوادخ  تنعل 

هب دنادرگ ، وکین  ابیز و  ار  ام  ینیـشناج  دنک ، رتشیب  دنادرگ و  لماک  ار  اهنآ  باوث  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  تمحر . تداهـش و  هب  ار  ام 
ناهد هک  تسنیا  دـیزی  یهارمگ  تلاهج و  زا  تسا .» یلیکو  وکین  هچ  تسا و  سب  اـم  يارب  دـنوادخ  تسا ، دودو  میحر و  وا  هک  یتسرد 

نب نیـسح   ) همطاف رـسپ  هک  دینادیم  ایآ  دنکیم : باطخ  دوخ  هسلج  رد  رـضاح  ياهگرگ  هب  هانگ  ساسحا  نود  هب  دـنکیم و  رپ  ار  دوخ 
شردام نم ، ردپ  زا  رتهب  شردپ  درکیم  لایخ  دیوگیم : دـیزی  ریخ . دـنیوگیم : دوب ؟ هچ  وا  هزیگنا  درک و  نینچ  ارچ  مالّـسلا ) هیلع  یلع 

هکنیا اما  دـشابیم . تفالخ  هب  رتهتـسیاش  نم و  زا  رتهب  زین  شدوخ  نم و  ّدـج  زا  رتهب  شّدـج  نم ، ردام  زا  رتهب  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف 
مکح یمادک ك  عفن  هب  هک  دننادیم  مدرم  دنتفریذپ و  ار  ّتیمکح  ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  وا  ردپ  نم و  ردپ  دشاب ، نم  ردپ  زا  رتهب  شردپ 

اّما تسا ، نم  ردام  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  دـشاب  نم  ردام  زا  رتهب  شردام  هکنیا  اّما  دـش ،
تمایق زور  ادـخ و  هب  نمؤم  دـشاب  لئاق  ار  یئاتمه  ادـخ  لوسر  يارب  یـسک  رگا  مدوخ  ناج  هب  مسق  دـشاب  نم  ّدـج  زا  رتهب  وا  ّدـج  هکنیا 
َْکلُْملا ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َکـِلام  َّمُهَّللا  ِلـُق  : » هدـناوخن ار  هیآ  نیا  یلو  هدـمآ  هقف  هّلق  زا  وا  اـنامه  شدوخ  اـّما  تسین ،

ره هب  یتسه ، یهاشداپ  کلام  وت  ایادـخ  وگب  « ) ُءاشَی ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو   » دـنوادخ لوق  و  ُءاشَت » ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاـشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاـشَت  ْنَّمِم 
لیلذ یهاوخب ، ار  هک  ره  ینکیم و  زیزع  یهاوخب  ار  هک  ره  يریگیم ، یهاوخب  سک  ره  زا  یهدیم و  ار  نآ  یهاوخب  سک 

ص:265  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 (. » دهدیم دهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دنوادخ  و  ( ) ینکیم

هبارخ

هار يداو  هچ  رد  هک  دندیمهف  دـندش و  فقاو  دوخ  یهارمگ  رب  دارفا  همه  دـنکفا ، دـیزی  سلجم  رد  ياهمهمه  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  هبطخ 
تّدم هب  اجنآ  رد  دناشوپیمن ، ار  اهنآ  امرس  امرگ و  زا  هک  دربب  هبارخ  هب  سلجم  زا  ار  تیب  لها  هکنیا  زج  دیدن  ياهراچ  دیزی  دنیامیپیم ،

«3 . » دننکیم ازع  هحون و  هماقإ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  « 2  » زور هس 
: دیوگیم دنیبیم و  ار  ناشیا  رمع  نب  لاهنم  دنیآیم ، نوریب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زور  کی 

حبذ ار  نانآ  نارسپ  نوعرف ، لآ  نایم  رد  میتسه  لیئارسا  ینب  نوچمه  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  ادخ ؟ لوسر  دنزرف  يا  دیتسه  هنوگچ 
برع هّیقب  رب  شیرق  تسوا ، زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دنکیم  راختفا  مجع  رب  برع  دنتـشادیم ، هگن  هدنز  ار  نانز  دندرکیم و 
هراوآ لوتقم و  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هداوناخ  ام  تقو  نآ  تسوا ، زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  دـنکیم  راـختفا 

«4 . » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  میتسه .
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دارفا زا  درف  نیرتهب  يا  يوریم  اـجک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هب  دـمآ و  نوریب  یئوناـب  هاـگان  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگیم : لاـهنم 
. دنتفر ناشیا  يوس  هب  دندرک و  اهر  ارم  مالّسلا  هیلع  ماما  هدنامیقاب ؟

«5 . » دوب مالّسلا  اهیلع  بنیز  وا  هّمع  دنتفگ : نم  هب  خساپ  رد  مدرک  لاؤس 

ۀنیدم يوس  هب 

«6 ، » درک رورسم  ار  دیزی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میرح  ندرک  ریسا  وا و  نارای  مالّسلا و  هیلع  نیسح  نتشک 
______________________________

ص 195. ریثک ج 8 ، نبا  هیادب  ص 266 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
بـش رد  هدمآ : ص 146  ینیخوی ج 4 ، ناـمزلا  ةآرم  لـیذ  رد  هک  تسناـمه  سبحم  اـی  هبارخ  نیا  ص 34 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لـتقم  (- 2)

نوریج يروخبآ  نینچمه  هّللا و  اسع  رازاب  هب  فورعم  شامق  رازاب  نینچمه  تفرگ و  شتآ  لماک  روطب  قشمد  رازاب  ناضمر  هام  مهدزاـی 
 ... دوب ع )  ) نیدباعلا نیز  نادنز  هب  هدـیبسچ  رد  نیا  دوب و  عماج  رد  هب  لصتم  هک  يرمع  دجـسم  راوید  دیـسر و  نوریج  طسو  هب  شتآ  و 

. هرخآ یلا 
قودص ص 101. یلامأ  فوهل ص 207 و  (- 3)

ص 72. یمزراوخ ج 2 ، لتقم  امن ص 58 و  نبا  نازحألا  ریثم  (- 4)
ۀینامعنلا ص 340. راونألا  (- 5)

یطویس ص 139. زا  ءافلخلا  خیرات  (- 6)
ص:266  ، مرقم لتقم  همجرت 

ربمایپ رب  یحو  یّتح  دناوخیم و  ار  يرعبز  نبا  راعشا  هک  اجنآ  تشادن  دوخ  رفک  داحلا و  هب  یئانتعا  دوب و  رهاظ  سلجم  رد  يو  ینامداش 
هدش اطخ  بکترم  دوخ ، راک  رد  هک  دش  حـضاو  تفرگ و  ینوزف  وا  رب  تمالم  هک  یماگنه  اّما  درکیم ، راکنا  زین  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ار نیسح  قارع  لها  : » دوب هتفگ  وا  هب  هک  دیمهف  ار  هیواعم  ّتیـصو  و  دنتفرگ ، داریا  وا  رب  دندوبن  مالـسا  نید  هب  نّیدتم  هک  یناسک  یّتح  و 
.« دراد ام  رب  میظع  یّقح  یمتح و  يدنواشیوخ  وا  هک  ارچ  رذگب  وا  زا  درک  جورخ  وت  رب  هک  یماگنه  دنک ، جورخ  هکنآ  ات  دـننکیمن  اهر 

روتسد هک  اجنآ  هّللاب » ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال   » هب سّدقم  رـس  نتفگ  نخـس  دنتفرگ ، بیع  وا  رب  دیزی  نانز  تیب و  لها  ناکیدزن و  یّتح  و  « 1»
زج دیدن  ياهراچ  دیچیپ ، قشمد  ياهنارک  همه  رد  تواسق  مرج و  نیا  زا  يرازیب  و  « 2  » دوب وا  نامشچ  شیپ  رد  داد  ار  مور  هداتسرف  لتق 

. دوشیمن لئاز  تسا  تباث  هچنآ  یلو  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  مانشد  ات  دزادنیب  دایز  نبا  ندرگ  رب  ار  راک  نیا  باکترا  هکنآ 
درک لیجعت  ماش  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  ندرب  نوریب  رد  دیسرت  دوخ  هیلع  بالقنا  هنتف و  زا  هک  یماگنه  دیزی 

ینابرهم اب  هنیدم ، ات  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  وا  ناهارمه  ریـشب و  نب  نامعن  هب  دنک ، هدروآرب  ار  نانآ  ياههتـساوخ  هک  دـمآرب  ددـص  رد  و 
«3 . » دننک یهارمه 

هّللا دبع  نب  رباج  دندیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگلتق  هب  ربب ، البرک  هار  زا  ار  ام  دـنتفگ : دوخ  يامنهار  هب  دندیـسر  قارع  هب  هک  یماگنه 
هیرگ و يادص  دـندوب ، هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دـندید  ار  ربمایپ  لآ  زا  یخرب  مشاه و  ینب  زا  یتعامج  يراصنا و 

«5 . » دندنام البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  هحون  يارب  « 4  » زور هس  دش ، دنلب  هلان 
: دومرف هاگنآ  نیسح ! ای  تفگ : راب  هس  تسیرگ و  تّدش  هب  داتسیا ، ربق  دزن  يراصنا  رباج 

هداتفا یئادـج  تندـب  رـس و  نایم  هدـش و  عطق  وت  ياـهگر  هک  یلاـح  رد  یهدـب  ارم  باوج  هنوگچ  دـهدیمن و  ار  تسود  باوج  تسود 
ءاسک و باحـصا  نیمجنپ  تیاده و  هداز  يوقت و  هدروخمسق  نانمؤم ، ریما  دنزرف  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تسا ،
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دنزرف
______________________________

ص 180. يربط ج 6 ، خیرات  (- 1)
ملاوعلا ص 150. لتقم  (- 2)

. دیفم داشرإلا  (- 3)
نازحألا ص 157. ضایر  (- 4)

امن ص 79. نبا  نازحألا  ریثم  فوهل ص 112 و  (- 5)
ص:267  ، مرقم لتقم  همجرت 

هداد اذغ  وت  هب  نیلـسرملا  دیـس  تسد  هک  یلاح  رد  یـشابن  نینچ  هنوگچ  یتسه ! نانز  هدّیـس  ءارهز  همطاف  دنزرف  ناراوگرزب و  نیرتگرزب 
، يدرک تلحر  كاپ  یتسیز و  كاپ  يدش ، ادج  ردام  زا  مالسا  اب  يدیشون و  ریش  نامیا  هنیس  زا  ياهدشتیبرت ، نایاسراپ  ناماد  رد  تسا ،

نامه رد  وت  هک  مهدیم  تداهش  داب ! وت  رب  وا  ناوضر  دنوادخ و  مالـس  تسا  تریح  رد  امئاد  تسین و  مارآ  وت  قارف  زا  نینمؤم  بولق  اّما 
تداهـش دومرف : داد و  تکرح  ربـق  فارطا  هب  ار  دوخ  مشچ  نآ  زا  سپ  درک . تکرح  اـّیرکز  نب  ییحی  تردارب  هک  يدرک  تکرح  ریـسم 

ار دنوادخ  دیدرک و  داهج  دحلم  دارفا  اب  دیدرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیداد و  تاکز  دـیتشاد و  اپرب  ار  زامن  امـش  هک  مهدیم 
. دیدیسر نیقی  هب  هکنآ  ات  دیدرک  تدابع 

. میتسه کیرـش  امـش  اب  ام  دیاهدش  دراو  هک  هچنآ  رد  درک ، ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  یئادخ  هب  مسق 
میدزن و يریشمش  چیه  میتفرن و  الاب  یهوک  چیه  زا  میدومیپن ، ار  يداو  چیه  ام  هک  یلاح  رد  تسا  نینچنیا  هنوگچ  دیوگیم : یفوع  هیطع 

. دناهدش هویب  اهنآ  نارسمه  میتی و  اهنآ  نادنزرف  هداتفا  یئادج  ناشندب  رس و  نایم  تعامج  نیا 
سک ره  دوب و  دهاوخ  نانآ  اب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  دیوگیم : رباج 

يربمایپ هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  یئادـخ  هب  مسق  تسا ، موق  نآ  کیرـش  لمع  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  یموق  لـمع 
«1 . » دناهدوب نآ  رب  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هک  تسنامه  رب  نم  باحصا  نم و  ّتین  تشاد  ثوعبم 

ندب هب  رس  قاحلا 

نیا دیزی  دنک . نفد  دوخ  ّلحم  رد  ار  اهنآ  ات  تساوخ  وا  زا  ار  اهرـس  یمامت  دـید  ار  دـیزی  شمرن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  هک  یماگنه 
نازحألا ص 155 ضایر  مومهملا ص 253 و  سفن  ریسلا و  بیبح  رد  دننک . قحلم  ندب  هب  هک  داد  ار  اهرس  یمامت  تفریذپ و  ار  هتـساوخ 

. دندروآ البرک  هب  ار  اهرس  هک  تسا  هدش  حیرصت 
دزن تسا : هدمآ  امن ص 58  نبا  نازحألا  ریثم  لاتف ص 165 و  نیظعاولا  ۀضور  رد 

______________________________

نرق ءاملع  زا  هک  تسا  مساقلا  یبا  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  هدـمآ  تاـنجلا  تاـضور  رد  هچناـنچ  نآ  ّفلؤم  یفطـصملا ص 89 ، ةراشب  (- 1)
. دشابیم يرجه  مجنپ 

ص:268  ، مرقم لتقم  همجرت 
زا يرولا  مالعا  رد  دـنلئاق ، نینچنیا  هّیماـما  هدـمآ : فوهل ص 112  رد  تسا ، دامتعا  لباق  ندـب  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  قاحلا  هّیماـما 

. تسا ندب  هب  رس  قاحلا  ءاملع  نایم  روهشم  هدمآ : راحب  بئاصملا و  ضایر  ملاوعلا ص 154 ، لتقم  یسربط ص 151 ،
مالّسلا هیلع  نیسح  رس  هک  هدرک  رکذ  دوخ  ياههلاسر  زا  یضعب  رد  یضترم  دیـس  تسا : هتفگ  ص 200  بقانم ج 2 ، رد  بوشآرهش  نبا 
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رد یّلح و  هماّلع  ردارب  زا  راونألا  راحب  رد  دراد ، تلالد  قاحلا  رب  نیعبرا  ترایز  دیوگیم : یـسوط  خیـش  دش . قحلم  البرک  رد  شندـب  هب 
هدش هتفگ  دیوگیم : يواربش  دش ، هدنادرگزاب  ندب  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رفص  متـسیب  رد  هدمآ : ینیوزق ص 67  تاقولخملا  بئاجع 

زا زور  لهچ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـس  هدمآ : يریـصوبلا  ۀیزمه  حرـش  رد  « 1 ، » دش هدینادرگزاب  ندـب  هب  رـس  زور  لهچ  زا  سپ  هک 
يوانم « 2 ، » دش نفد  ندب  اب  دش و  هدینادرگزاب  البرک  هب  رـس  هک  تسنیا  رتروهـشم  دیوگیم : يزوج  نبا  دـش ، هدـینادرگزاب  يو  تداهش 
حیجرت ار  نآ  یبطرق  دش ، هدنادرگزاب  البرک  هب  رـس  هک  دـندقتعم  قاّفتالاب  هّیماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ص 57  هیّردلا ج 1 ، بکاوکلا  رد 
ینوریب ناحیر  وبا  نینچمه  و  دناهدش ، علّطم  البرک  هب  رـس  ندنادرگزاب  زا  اهنآ  هک  هداد  تبـسن  دوهـش  فشک و  لها  زا  یـضعب  هب  هداد و 

«3 . » دوش نفد  نآ  اب  ات  دش  هدنادرگزاب  ندب  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رفص  زا  متسیب  رد  هک  دیوگیم 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  شردـپ  ربق  رانک  رهطم  رـس  هک  ثیدـح  نیا  درک و  اـنتعا  ناوتیمن  نآ  فـالخ  هب  رگید  لیـصافت  نیا  هب  هّجوت  اـب 

دنتـسم نوچ  دنرادن ، دامتعا  نآ  هب  هک  دـنکیم  تلالد  دـناهدرک  ضارعا  نآ  زا  هکنیا  تسا و  هدوب  ناگرزب  نیا  يولج  رد  تسا ، مالّـسلا 
: تفگ خساپ  رد  وا  دش  لاؤس  رّهطم  رس  هاگیاج  یسولآ  رکب  وبأ  زا  هک  یماگنه  دنتسین . هدش  هتخانش  نآ  نایوار  تسین و  مّلسم  نآ  ندوب 

نآ برغ  ای  نیمز  قرش  رددیئوجم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس 
« 4  » تسا نم  بلق  نآ  ياج  هک  نم  يوس  هبدیئایب  دینک و  اهر  ار  همه 

______________________________

فارشألا ص 12. بحب  فاحتإلا  (- 1)
صاوخلا ص 150. ةرکذت  (- 2)

ص 331. ۀیقابلا ج 1 ، راثآلا  (- 3)
رد هک  دیوگ  ّفلؤم  هدروآ ؛ ّصاوخلا  ةرکذت  رد  يزوج  نبا  ار  تایبا  نیا  هک  هدمآ  ص 128  تایلباب ج 3 ، رد  (- 4)

ص:269  ، مرقم لتقم  همجرت 
«1 : » دیامرفیم یلح  یجولف  يدهم  جاح  نینچمه 

درادن دوجو  يداو  نیمزرس و  چیه  ردنآ  هک  یتسرد  هب  دیهاوخن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس 
تسا هدش  نفد  نم  بلق  طسو  رد  وا  هکنیا  ربدنکیم  ییامنهار  ار  امش  دمآ  ّتبحم  تقو  ره  یلو 

نیعبرا زور 

ندرمـش رب  و  رکذ ، سلاجم  ندرک  اـپرب  تاریخ و  لاـسرا  اـب  زیزع  کـی  تاـفو  زا  زور  نیملهچ  رد  هک  تسنیا  یناـگمه  مسر  فرع و  زا 
دنتـسه و وا  ندرک  شومارف  لاح  رد  ناگمه  هک  تسیلاـح  رد  نیا  دـننکیم و  هّجوت  وا  هب  وا  رکذ  یگنادواـج  ندرک  وزرآ  وا و  لـئاضف 

راعـشا نیا  هک  هظحل  نآ  رد  دننک . هدنز  ار  وا  دای  دنهاوخیم  غیلب  هباطخ  کی  ای  دنلب  رعـش  کی  اب  اذل  دـننک ، اهر  ار  وا  دـنهاوخیم  اهلد 
دیقف نآ  رگا  دننک . يوریپ  ار  وا  ياهتلیـضف  دنهاوخیم  ناگمه  دوشیم و  هدنز  مه  دیقف  نآ  دای  دوشیم  داریا  هباطخ  ای  دوشیم  هدـناوخ 

رتدکؤم رتمهم و  یئوگلا ، دارفا  نیحلـصم و  دروم  رد  دباییم و  يرتشیب  ّتیمها  هنـسح  ّتنـس  نیا  دـشاب  رادروخرب  تلیـضف  تمظع و  زا 
. دهدیم قوس  سفن  بیذهت  حالصا و  يوس  هب  ار  اهنآ  ناوریپ  اهنآ  میلاعت  يایازم و  ندرک  رشتنم  نوچ  تسا ،

و « 2  » دـنکیم هیرگ  نمؤم  رب  زور  لهچ  ات  نیمز  هک  دـناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سابع  نبا  يرافغ و  رذ  وبا  هک  یتیاور 
نیمز تسیرگ و  نوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  زور  لهچ  ات  نامسآ  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ةرارز  هک  یتیاور  نینچمه 

، دندرک هیرگ  زور  لهچ  نامسآ  هکئالم  تسیرگ و  یخرس  فوسک و  اب  زور  لهچ  دیشروخ  درک و  هیرگ  یگریت  یهایـس و  اب  زور  لهچ 
دزن دایز  نب  هّللا  دیبع  رس  هکنیا  ات  دیشکن  همرس  دزن و  دوخ  هب  نغور  درکن و  باضخ  ام  زا  ینز  چیه 
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______________________________

. دناهدومرف نینچ  ام  ناگرزب  زا  یضعب  هدش  هتفگ  هدشن و  رکذ  اهنآ  لئاق  ةرکذت 
ص 371. ۀلحلا ج 5 ، ءارعش  (- 1)

ص 679. راونألا ج 2 ، راحب  ص 276 و  مارو ج 2 ، خیشلا  ۀعومجم  (- 2)
ص:270  ، مرقم لتقم  همجرت 

نایم هّرمتسم  تداع  هفورعم و  ّتنس  نیا  دّکؤم  تایاور  نیا  یمامت  « 1 ، » میدوب هیرگ  لاح  رد  ام  اموادم  تداهش  زا  سپ  دش و  هداتسرف  ام 
تداع نیا  دنیآ . مهدرگ  ناتسود  ناشیوخ و  هک  دنراداپب  سلجم  وا  ربق  رب  ملهچ  زور  رد  دننک و  هّجوت  ّتیم  هب  زور  لهچ  هک  تسا  مدرم 

زامن مان  هب  دنناوخیم  يو  رب  يزامن  دننکیم  اپرب  سلجم  اسیلک  رد  تافو  زا  زور  نیملهچ  رد  زین  نایحیـسم  تسین ، ناناملـسم  هب  ّصتخم 
کی زا  سپ  هام و  هن  زا  سپ  نینچمه  زور و  یـس  تشذـگ  زا  سپ  نایدوهی  دـننکیم ، نینچ  زین  لاس  کی  زا  سپ  لاسمین و  رد  هزاـنج و 

هک دـشاب  یناگرزب  زا  رگا  اصوصخ  تسوا  لامعا  راثآ و  نداد  رّکذـت  وا و  دای  ندـنادرگزاب  يارب  اـهنیا  یماـمت  « 2 . » دـننکیم نینچ  لاس 
. دشاب هدوب  یلامعا  راثآ و  بحاص 

تضهن ناتساد  یگدنز و  دشاب و  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  انعم  مامت  هب  یکین  هک  دوشیمن  تفای  یـصخش  نیحلـصم  یمامت  نایم  رد  لاح  ره  هب 
، تشهب ناناوج  ياقآ  رگم  دـشاب  ینید  یظعاوم  یقالخا و  میلاعت  هنابلط و  حالـصا  سرد  یهلا و  یتوعد  اـمامت  وا  زوسناـج  تداهـش  وا و 
دوش و هماقا  یناکم  ره  رد  وا  دای  هکنیا  هب  تسا  یلوا  صخش  ره  زا  وا  مالّسلا . هیلع  نیسح  بیذهت ، قالخا و  دیهـش  مالـسا ، نید و  دیهش 

. دنیآ لئان  همیرک  فادها  نیا  هب  ات  دننک  تکرح  شسّدقم  دقرم  يوس  هب  نیعبرا  زور  رد 
فالخ رب  تسا ، ریذـپنایاپ  دودـحم و  اهنآ  لـئاضف  هک  تهج  نآ  زا  تسا  لّوا  نیعبرا  هب  رـصحنم  نیعبرا  سلاـجم  مدرم  مومع  دروم  رد 
تـسا جاتحم  کین  ناسنا  ره  تسا و  دیدج  مهزاب  دوش  رکذ  وا  تالاح  هزادنا  ره  تسین و  دودعم  دودحم و  وا  لئاضف  هک  ءادهـشلا  دـیس 

ناعبات و نّویوما و  تواسق  ندرک  یفّرعم  وا و  تضهن  ندرک  هدـنز  لاـس  ره  نیعبرا  رد  وا  ربق  دزن  متاـم  هماـقا  سپ  دـنک . يوریپ  وا  زا  هک 
وا رب  نآ  زا  شیپ  هک  دوشیم  زاب  وا  رب  تلیـضف  زا  ییاهرد  دـیاشگب  نخـس  هب  بل  يرعاش  اـی  بیطخ  هک  ناـمز  ره  و  تسا ، ناـنآ  ناوریپ 

. تسا هدوب  هتسب 
نامسآ هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  دننک و  دهع  دیدجت  لاس  ره  نیعبرا  زور  هک  تسا  نیا  رب  نایعیـش  یمامت  تداع  لیلد ، نیمه  هب 

نآ بورغ  عولط و  تسیرگ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  زور  لهچ 
______________________________

يرون ص 215. زا  لئاسولا  كردتسم  (- 1)
ص 63. بلح ج 1 ، خیرات  یف  بهذلا  رهن  (- 2)

ص:271  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دشاب هتشاد  هراشا  مدرم  نایم  فورعم  تداع  نیمه  هب  دیاش  « 1 ، » دوب خرس 

مـسب نیعبرا ، ترایز  زامن ، تعکر  کی  هاجنپ و  تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ثیدـح 
تداـع نیا  هب  ار  اـم  تیاور  نـیا  « 2 . » ندـیئاس كاـخ  رب  یناـشیپ  و  ندرک ، تسار  تسد  هب  رتـشگنا  نتفگ ، دـنلب  ار  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا 
یناسک بناج  زا  نیعبرا  زور  رد  وا  رکذ  سلاجم  یئاپرب  ءادهشلا و  دیس  تشادگرزب  دنکیم ، یئامنهار  مدرم  نایم  هدش  هتخانش  یناگمه 
ّتبحم نامیا و  مئالع  زا  دنـشاب و  دقتعم  وا  تماما  هب  هک  دنتـسه  ینینمؤم  نامه  نایعیـش  کش  نودب  دنـشاب و  وا  هعیـش  ّبحم و  هک  تسا 
. دشابیم يو  اب  قاثیم  دهع و  دیدجت  متام و  هماقا  يارب  نیعبرا  زور  رد  يو  رّهطم  ربق  دزن  نتفای  روضح  تشهب ، ناناوج  ياقآ  هب  اهنآ 

قوذ هک  تسا  یمهفجـک  کی  دـشابیم ، نمؤم  لهچ  تراـیز  نآ  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  هب  نیعبرـألا » ةراـیز   » هلمج رد  ندرک  فّرـصت 
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«، نیعبرا ةرایز  : » دیوگب درواین و  مال  فلا و  تسیابیم  دوب ، نمؤم  لهچ  ترایز  ثیدـح ، روظنم  رگا  نوچ  دراد ، عانتما  ابا و  نآ  زا  میلس 
نامیا و مئالع  زا  یکی  هک  تسا  رظن  ّدـم  فورعم  نّیعم و  نیعبرا  ترایز  نامه  دوشیم  مولعم  تسا  هدروآ  ار  دـهع  مـال  فلا و  هک  نـالا 

. تسا مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  تبسن  ّتبحم 

اهنیعبرا

ریغ زا  نمؤم  اهنآ  تیالو  اب  دنتـسه و  تمحر  ياهیتشک  تاجن و  ياهرد  یگمه  هچ  رگا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هکنیا  رگید  هتکن 
نسح ماما  اذل  دندرک و  ادها  دنوادخ  رما  لاثتما  يارب  ار  دوخ  ناج  دندش و  دیهش  نید  هب  توعد  هار  رد  ناگمه  دوشیم و  هتخانش  نمؤم 
بجاو اذل  و  دوش ، مومـسم  ای  لوتقم  هکنیا  رگم  تسین  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـنراد  ماما  هدزاود  ار  رما  نیا  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  یبتجم 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ترایز  صوصخ  هلمج  نیا  زا  هک  هدرک  مزلم  ار  ءاملع  هیلاح ، هنیرق  اما  همئا ، زا  مادـک  ره  نیعبرا  رد  متام  هماقا  تسا 
اریز دنمهفب ، ار 

______________________________

تارایزلا ص 90. لماک  (- 1)
نآ مه  دجهتملا ص 551  حابصم  نینچمه  هدرک و  لقن  ع )  ) يرکسع ماما  زا  ار  تیاور  نیا  ص 17  بیذهتلا ج 3 ، رد  سوط  خیش  (- 2)

. تسا هدومن  رکذ  ار 
ص:272  ، مرقم لتقم  همجرت 

تسا ینیسح  نآ  ءاقب  و  يدّمحم ، مالسا ، زاغآ  هک  دوشیم  هتفگ  اذل  هداد و  زیمت  لطاب  قح و  توعد  نایم  هک  تسا  ءادهشلا  دیـس  هیـضق 
ءادهـشلا دّیـس  هچنآ  اریز  دنکیم ، هراشا  بلطم  نیمه  هب  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثیدح  و 

یهارمگ لها  مئارج  هب  ناکین  ندرک  هاگآ  تعیرـش و  هار  زا  لطاب  ياهراخ  ندرک  كاپ  مالـسا ، ساـسا  ندرک  مکحم  يارب  درک  لّـمحت 
چیه مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوب . یهلا  توعد  رشن  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تضهن  نیع  نیا  دوب و 

ار هرخـص  هک  تسا  یئاههعجاف  هدنریگربرد  تضهن  نیا  نوچ  دنزاس ، هّجوتم  همیرک  تضهن  نیا  هب  ار  اهرظن  هکنیا  رگم  دناهتفاین  یتصرف 
هدنونش دنکیم ، مرن  ار  اهلد  کیرحت و  ار  اههفطاع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ّتیمولظم  ندرک  راکـشآ  رب  تبظاوم  هک  دننادیم  دزیریم و  ورف 

وا هزرابم  هب  سک  ره  تسا و  هتفرگ  دوخ  ردـپ  دوخ و  ّدـج  زا  ار  تماما  دـهدیمن ، نت  یتسپ  هب  تسا ، لداـع  یماـما  نیـسح  هک  دـنادیم 
هار کش  نودـب  تسوا  موصعم  نادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  اب  قح  هک  تسناد  هدنونـش  هک  یماگنه  تسا ، جراخ  تلادـع  زا  دزیخرب 

. دومیپ دهاوخ  ار  نانآ 
اریز تسا  هدـشن  دراو  مالـسا  ربمایپ  نیعبرا  یّتح  ینیعبرا  چـیه  رد  متاـم  هماـقا  هب  قیوشت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  بناـج  زا  هک  تسور  نیا  زا 

نیموصعم رما  ءایحإ  رد  البرک  هب  اهرظن  ندرک  هّجوتم  دشابیم و  ینید  هطبار  ندراذگ  یقاب  رد  يوق  لماع  کی  البرک  هعجاف  نداد  رّکذت 
مه رئاظن و  رگا  دوشیم  راکـشآ  نمؤم  هب  نیعبرا  ترایز  صاصتخا  یمارگ  هدـنناوخ  يارب  لاـح  ره  هب  و  تسا . رتباّذـج  مالّـسلا  مهیلع 

. دسانشب ار  نآ  ياههنیرق 
هدفه دـش : هدنـسب  بجاو  زامن  جـنپ  هب  ربمایپ  تعافـش  اب  دـش و  عیرـشت  جارعم  بش  رد  هک  تسا  تعکر  کی  هاجنپ و  زامن  اهنآ  نیتسخن 
رصع تعکر  تشه  نآ و  زا  لبق  رهظ  هلفان  تعکر  تشه  هلفان ، تعکر  راهچ  یس و  ءاشع و  برغم و  رـصع و  رهظ و  حبـص و  رد  تعکر 

حبـص و زا  لبق  تعکر  ود  دوشیم و  بوسحم  تعکر  کی  هک  ءاـشع  زا  دـعب  تعکر  ود  نآ و  زا  دـعب  برغم  تعکر  راـهچ  نآ ، زا  لـبق 
هب ّصتخم  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  دنوشیم . تعکر  کی  هاجنپ و  اعومجم  بجاو  ياهزامن  هب  اهنآ  هفاضا  اب  هک  بش  هلفان  تعکر  هدزای 

حتف رد  تسا : فلتخم  اهنآ  لاوقا  لفاون  رد  اّما  دنتسه  هعیش  اب  قفاوم  ضئارف  ددع  رد  هچ  رگا  تنس  لها  تسا ، هّیماما 
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ص:273  ، مرقم لتقم  همجرت 
زا دـعب  تعکر  ود  رهظ و  زا  لبق  تعکر  راهچ  رجف ، زا  لبق  تعکر  ود  لـفاون  هک  تسا  هدـمآ  ص 314  یفنح ج 1 ، مامه  نبا  زا  ریدـقلا 
هک تسا  فالتخا  مه  بش  هلفان  دروم  رد  تسا  ءاشع  زا  دـعب  تعکر  راهچ  نآ و  زا  دـعب  تعکر  ود  برغم و  زا  لبق  تعکر  راـهچ  رهظ ،

تعکر کی  هاجنپ و  بجاو  ياهزامن  اب  زور  بش و  لفاون  عومجم  هک  رتشیب  اـی  تعکر  هدزیـس  اـی  تعکر  ود  اـی  تسا  تعکر  تشه  اـیآ 
رد هّیماما  تسا . نتفگ  هّللا  مسب  دـنلب  هدرک  رکذ  تیاور  هک  يزیچ  نیمود  تسا . هّیماـما  هب  ّصتخم  تعکر  کـی  هاـجنپ و  اذـل  دوشیمن و 

ياهزامن رد  دـننادیم و  بجاو  ار  نآ  ءاـشع ) برغم و  حبـص و  ینعی  دوش ، هدـناوخ  دـنلب  يادـص  اـب  دـیاب  هک  يزاـمن   ) هیرهج ياـهزامن 
. دننادیم ّبحتسم  ار  نآ  رصع ) رهظ و   ) هّیتافخا

رظن نیا  اب  ءاهقف  هیقب  تسا و  ّتنـس  زا  یتاـفخا  يرهج و  ياـهزامن  رد  هللا  مسب  نتفگ  دـنلب  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـیوگیم : يزار  رخف 
هب دوخ  نید  رد  سک  ره  تفگیم و  دنلب  ار  هللا  مسب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هک  تسا  هدش  تباث  رتاوت  هب  دنتـسه . فلاخم  هعیش ،

یلع اب  ار  قح  ایادخ  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  مه  نآ  لیلد  هتفای و  تیاده  قیقحت  هب  دنک  ادتقا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب يدرف  رگا  تسا : هتفگ  اذـل  هدرکن و  مضه  یـسولآ  ءاـنثلا  وـبا  ار  يزار  رخف  هملک  نیا  هتبلا  « 1 . » دشاب هک  اج  ره  هدـب  رارق  مالّـسلا  هیلع 

هکنیا دوش و  رفاک  یضعب  هب  دروآ و  نامیا  یضعب  هب  دیاب  نوچ  هدش ، رفاک  قیقحت  هب  دنک  لمع  تسا  رتاوتم  نینمؤملا  ریما  زا  هچنآ  عیمج 
هک یتیاور  هک  تسا  یتروص  رد  یلو  تسا ، ملـسم  هدش ، تیادـه  دـنک  ادـتقا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  نید  رد  سک  ره  هک  هدـش  هتفگ 

دوخ ياهمدق  هک  دناسریمن  ررض  هعیش  هب  وا  لاثما  یـسولآ و  موجه  نیا  « 2 . » دشاب مّلسم  دنکیم  تیاکح  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهراک 
ارم وت ، نم و  رگم  تخانشن  ار  یلاعت  يادخ  یلع  يا  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دناهدینادرگ . خسار  ءایصوا  دّیس  تیالو  رب  ار 

همادق ج نبا  ینغم  رد  دنتسه ، فلاخم  هّیماما  اب  رهج  هلأسم  رد  ننـست  لها  « 3 . » نم ادخ و  رگم  تخانشن  ار  وت  وت و  ادخ و  رگم  تخانـشن 
مسب نتفگ  دنلب  هک  تسا  هدمآ  ص 216  ءایضلا ج 1 ، یبا  رصتخم  رب  یناقرز  حرش  ص 204 و  یناشاک ج 1 ، عیانصلا  عیادب  ص 478  ، 1

زامن رد  هللا 
______________________________

ص 107. بیغلا ج 1 ، حیتافم  (- 1)
ص 47. یناعملا ج 1 ، حور  (- 2)

رضتحملا ص 165. (- 3)
ص:274  ، مرقم لتقم  همجرت 

همئا تایاور  قبط  هّیماما  دننکب ، تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک  تسنیا  تسا  هدـش  ضّرعتم  نآ  هب  ثیدـح  هک  يزیچ  نیمّوس  تسین . ّتنس 
یتساجن ره  هک  تسنیا  ّتنس  دیوگیم : یکلام  جاّجح  نبا  دناهدرک . تفلاخم  نّنست  لها  زا  یهورگ  دناهدش و  مزتلم  نآ  هب  مالّسلا  مهیلع 

دوش هدز  پچ  تسد  هب  هک  تسنیا  ّبحتسم  رتشگنا  دروم  رد  اذل  دوش ، هتفرگ  تسار  تسد  اب  كاپ  ءیش  ره  دوش و  هتفرگ  پچ  تسد  اب 
هب ار  رتشگنا  تشاد  هارکا  کلام  هک  دـنکیم  تیاکح  رجح  نبا  « 1 . » دوشیم هدز  پچ  تسد  هب  دوشیم و  هتفرگ  تسار  تسد  اـب  نوچ 

. تسا هدرک  هغلابم  یجاب »  » هّیکلام زا  دزیم و  پچ  تسد  هب  ار  نآ  دنزب و  تسار  تسد 
هدوب نیا  رب  ّتنـس  لصا  رد  هک  هدرک  تیاور  رردلا  دـقع  رد  يوس  ورب  لیعامـسا  خیـش  « 2  » تسا حـجرا  پچ  تسد  هب  رتـشگنا  هکنیا  رد 

هب ار  رتشگنا  هک  تسنیا  رب  ّتنس  ام  نامز  رد  اذل  هعیش )  ) دش تملظ  تعدب و  لها  راعش  راک  نیا  نوچ  دننزب و  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا 
رب نتـشاذگ  كاخ  رب  يانعم  هب  تغل  رد  ریفعت  تسا . نیبج  ریفعت  تسا  هدش  رکذ  ثیدـح  رد  هک  يزیچ  نیمراهچ  « 3 . » دننزب پچ  تسد 

. تسا یناشیپ  يانعم  هب  نیبج  تسا و  ندیئاس  كاخ 
رب هدجـس  یتیاور  ربانب  دمحا  کلام و  ۀـفینح و  وبا  دوش ، هتـشاذگ  كاخ  رب  یناشیپ  دـیاب  دوجـس  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ضرغ  سپ 
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قلطم و  « 5  » سابل يدایز  و  « 4  » هدش هدیچیپ  همامع 
______________________________

. دجسملا یف  لوخدلا  بادآ  ص 46 ، لخدملا ج 1 ، (- 1)
. سابللا یف  ص 264 ، يربکلا ج 1 ، ۀیهقفلا  يواتفلا  (- 2)

تفلاخم نیلّوا  نیا  هّتبلا  هدرک و  تیاکح  ص 142  نایبلا ج 4 ، حور  ریسفت  زا  ار  بلطم  نیا  ص 211  ریدغلا ج 10 ، رد  ینیما  هماّلع  (- 3)
ۀفحت حرـش  يروـن ص 25 ، جاـهنملا  ص 47 ، یلازغ ج 1 ، زیجوــلا  ص 137 ، يزاریـش ج 1 ، قاحـسا  یبا  بذـهم  رد  تسین . هّیماما  اـب 

نبا ینغملا  ص 681 ، حـلفم ج 1 ، نبا  عورفلا  ص 248 ، يراخب ج 4 ، حرـش  ینیع ، يراقلا  ةدـمع  ص 560 ، رجح ج 1 ، نبا  جاـتحملا 
ّتنس هدمآ : ص 88  ینارعـش ج 1 ، زا  ۀمألا  ۀمحر  رد  تسا ، تعدـب  لها  راعـش  هب  هیبش  ربق  ندرک  حطـسم  هدـمآ : ص 505  ج 2 ، همادق 
دورد هرابرد  نینچمه  تسا . روبق  ندرک  هتـسجرب  اهنآ و  اب  تفلاخم  یلّوا  هدش  نیا  هضف  ار  راعـش  نوچ  دننک ، حطـسم  ار  روبق  هک  تسنیا 
ندوب یضفار  هب  ماهتا  نوچ  تسا  هورکم  نداتسرف  دورد  دیوگیم : هیآ 56  بازحا  هروس  فاشک  رد  يرشخمز  ع )  ) تیب لها  رب  نداتسرف 

. دیتسیان تمهت  هاگیاج  رد  هک  دناهدومرف  ع )  ) ربمایپ دراد و  دوجو  نآ  رد 
عورـشم اقلطم  هک  هدش  هتفگ  تسا ، فالتخا  ءایبنا  ریغ  رب  نداتـسرف  مالـس  رد  هدمآ : ص 135  رجح ج 11 ، نبا  يرابلا  حـتف  رد  نینچمه 

. تسا هضفار  راعشا  نیا  نوچ  صاخ ، صخش  کی  يارب  هن  یعبت  تروص  هب  هدش  هتفگ  تسا و 
ص 138. ینارعش ج 1 ، نازیملا  (- 4)

ص 33. ینانیغرم ج 1 ، مالسالا  خیش  زا  هیادهلا  (- 5)
ص:275  ، مرقم لتقم  همجرت 

«7 . » دناهداد هزاجا  زین  ار  وج  مدنگ و  رب  هدجـس  نینچمه  و  « 6  » دناهداد هزاجا  زین  ار  تسد  رب  هدجـس  هیفنح  دناهدرک  زیوجت  ار  تاسوبلم 
دوش هدیلام  كاخ  هب  تروص  یمامت  هک  تسنیا  حجرا  رکش  هدجـس  رد  هک  تسنیا  ثیدح  فده  سپ  دشاب  تروص  نیبج  زا  روظنم  رگا 

هب رکش  هدجس  رد  دراد . هراشا  نآ  هب  مه  مولعلا  رحب  دیس  تسا و  حجرا  اههنوگ  نتشاذگ  كاخ  هب  هدرک  طابنتسا  كرادم  بحاص  اذل  و 
ریفعت رد  مه  هّیماما  و  « 9 ، » تفای بّرقت  قاقحتسا  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  نیمه  هطساو  هب  و  « 8  » هدش دراو  اههنوگ  نتشاذگ  كاخ 

. دنرادن رظن  فالتخا 
هورکم ار  رکش  هدجس  الصا  هفینح  وبا  کلام و  یعخن و  هک  یلاح  رد  دنتسین  ریفعت  هب  مزتلم  رکش  هدجس  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  نّنست  لها 

. دشاب كاخ  رب  هکنیا  نودب  دندقتعم  رکش  هدجس  لصا  هب  « 11  » یعفاش و  « 10  » هلبانح یلو  دننادیم 

نمؤم مئالع  هرابرد  ياهصالخ 

لحم رد  ندش  رضاح  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ندرک  داشرا  نیعبرألا  ةرایز  زا  روظنم  هک  دوشیم  راکـشآ  دش  رکذ  هچنآ  زا 
دوشیمن بکترم  یناسنا  چیه  هک  یتواسق  زا  تشذگ  وا  رب  هچنآ  ندرک  رکذ  اب  دننک  ازع  هماقا  ات  تسا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش 

مئالع نیرتراکـشآ  زا  نیعبرأ  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  روضح  دنرادب و  هدنز  ار  وا  دای  دشاب ، مه  نّیدتم  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات 
چیه هک  یلاح  رد  تسا  نمؤم  لهچ  تراـیز  نآ  زا  روظنم  دـیوگب  دـنک و  فرـصت  هلمج  نیا  رد  هک  یـسک  زا  تسا  بّجعت  تسا . ناـمیا 

هک تسا  يدراوم  زا  مه  نمؤم  لهچ  ترایز  هتبلا  دنکیم . تلالد  ار  نیعبرا  ترایز  نامه  دهع  مال  فلا و  درادـن و  دوجو  نآ  رب  ياهنیرق 
يدراوم زا  شلتق  زا  زور  نیملهچ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هک  یلاح  رد  تسین  نمؤم  تاصاصتخا  زا  یلو  تسا  هدش  قیوشت  نآ  هب 

هک اهنآ  تسا  مولعم  تسا و  نمؤم  هب  صتخم  هک  تسا 
______________________________
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ص 189. ۀعبرالا ج 1 ، بهاذملا  یلع  هقفلا  (- 6)
ص 319. میجن ج 1 ، نبا  زا  قئارلا  رحبلا  (- 7)

ص 266. یسوط ج 1 ، خیش  بیذهتلا  قودص ص 69  هیقفلا  ص 129 ، لوقعلا ج 3 ، ةآرم  شماه  یلع  یفاکلا  (- 8)
قودص ص 69. هیقفلا  (- 9)

ص 382. حلفم ج 1 ، نبا  عورفلا  ص 626 ، همادق ج 1 ، نبا  ینغملا  (- 10)
ص 32. یلازغ ج 1 ، زیجولا  ص 90 ؛ ینزملا ج 1 ، رصتخم  ص 116 ؛ مالا ج 1 ، باتک  (- 11)

ص:276  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دنشابیم وا  یقیقح  ناوریپ  یعقاو و  نایعیش  دنباییم  روضح  رهطم  مرح  رد  نیعبرا  زور  رد 

اهنآ هلمج  زا  دناهدیمهف . ار  نیعبرا  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  نامه  ثیدح  نیا  زا  ءاملع : زا  ناگرزب  هک  تسنیا  بلطم  رب  دهاش 
یثیداحا هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ترایز  تلیـضف  باب  ص 17 ) ج 2 ،  ) بیذـهتلا رد  تسا  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

نیا نآ  زا  سپ  تسا و  اروشاع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنکیم  رکذ  ار  یـصاخ  تاقوا  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  قلطم  هرابرد 
یبا مرح  تشگزاب  نآ  متسیب  رد  تسا : هتفگ  هدومن و  رکذ  رفـص  هام  ثداوح  رد  دجهتملا ص 551  حابـصم  رد  دنکیم . رکذ  ار  ثیدح 

وا تسا ، مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  تراـیز  يارب  ءـالبرک  هب  يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  دورو  هنیدـم و  هب  ماـش  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع 
تـسا زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دـناهدومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  قیقحت  هب  دوب ، نیعبرا  ترایز  وا  ترایز  دوب و  رئاز  نیتسخن 
نیعبرا ترایز  زور  نیا  رد  دش ، نفد  نآ  اب  دـش و  هدـنادرگزاب  ندـب  هب  رـس  رفـص  متـسیب  رد  تسا : هتفگ  زین  ینوریب  ناحیر  وبا  رخآ . یلا 

هیلع نیـسح  ترایز  دـیامرفیم : یهتنملا  رد  یّلح  هماّلع  « 1 . » دشابیم ماش  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مرح  تشگزاب  زور  تسا و  هدـش  دراو 
. رخآ یلا  تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دناهدومرف : یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تسا ، ّبحتسم  رفـص  متـسیب  رد  مالّـسلا 

ماما زا  میاهدرک  تیاور  ام  دیوگیم : رفص  متـسیب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  باب  رد  لابقإلا  رد  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیس 
 .... تسا زیچ  جنپ  نمؤم  تامالع  دناهدومرف : هک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

خیـش دنکیم ، لقن  نیعبرا  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  ثحبم  رد  راحبلا  رازم  رد  ار  ثیدح  نیا  هماقم  هللا  یلعا  یـسلجم  موحرم 
. تسا نمؤم  تامالع  زا  رفص  متسیب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  دیوگیم : قئادح  رد  ینارحب  فسوی 

نودب دـنکیم  لقن  نیعبرا  ترایز  ناحجر  رب  لیلد  ناونع  هب  دّـجهتملا  حابـصم  بیذـهت و  زا  ار  تیاور  نیا  حـیتافم  رد  یّمق  ساّبع  خـیش 
. تسا روظنم  نمؤم  لهچ  هک  دهد  لامتحا  هکنآ 

تسا تهج  نآ  زا  دشاب  نیعبرا  ترایز  تیاور ، زا  روظنم  هک  دناهتسناد  دیعب  یضعب  هکنیا 
______________________________

ینوریب 331. ناحیر  وبا  هیقابلا ، راثآلا  (- 1)
ص:277  ، مرقم لتقم  همجرت 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ترایز  هب  قیوشت  ماگنه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  اب  دـناهتخادرپن  ترایز  يورخا  راثآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک 
رکذ ار  نمؤم  مئالع  دـنهاوخیم  ثیدـح  نیا  رد  نوچ  تسین ، هّجوت  لـباق  داعبتـسا  نیا  هتبلا  دـننکیم . رکذ  زین  ار  نآ  رب  ّبترتم  ياـهباوث 

. دنتسین ترایز  راثآ  نایب  ددص  رد  دوش و  زاتمم  نمؤم  ریغ  زا  هک  دننک 
بابحتـسا هک  دـناهدرک  حیرـصت  نینـسحملا  میوقت  رد  ضیف  نسحم  الم  ریرحت و  ةرکذـت و  رد  یلح  هماّلع  ۀعیـشلا ، راـسم  رد  دـیفم  خـیش 

مهد زور  هک  تسا  نآ  ربانب  دناهتسناد  رفص  زا  مهدزون  ار  نیعبرا  دصاقملا  حیضوت  رد  یئاهب  خیـش  هکنیا  تسا و  رفـص  متـسیب  رد  ترایز 
. تسا فراعتم  فالخ  نیا  هک  یلاح  رد  دننک  هبساحم  زور  لهچ  زا  زین  ار 
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هنیدم رد 

هک دـننیبیم  نوچ  دـننک  تکرح  هنیدـم ، يوس  هب  البرک  زا  هکنآ  زج  دـننیبیمن  ياهراچ  تماقا ، زور  هس  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
. دننیشنیم يرگید  ربق  رانک  دنزیخیمرب و  يربق  زا  دنتسه ، هحون  هیرگ و  لاح  رد  زور  بش و  ناکدوک  نانز و  اههّمع و 

، دندروآ دورف  ار  دوخ  لحر  دندمآ ، دورف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  میدش  کیدزن  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دیوگیم : ملذح  نب  ریـشب 
رعـش ناوت  زین  وت  ایآ  دوب ، رعاش  وا  دنک ، تمحر  ار  تردپ  دـنوادخ  ریـشب ! يا  دـندومرف : دـنداد و  ناکـسا  ار  ناگمه  دـندز و  ار  اههمیخ 
هیلع هّللا  دبع  ابا  تداهش  ربخ  ورب و  هنیدم  هب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  میوگیم . رعش  زین  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  يرآ  متفگ : يراد ؟

مدیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  دجسم  هب  هک  یماگنه  مدش ، لخاد  رهش  هب  مدش و  راوس  ار  دوخ  بسا  دیوگیم : ریـشب  هدب . ار  مالّـسلا 
: متفگ مدرک و  دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادص 

دیزیرب کشا  امئاد  سپ  دش  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسحدینکن  تماقا  رهش  رد  برثی  لها  يا 
اههّمع و اب  هارمه  هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  متفگ : هاگنآ  دوشیم  هدنادرگ  اههزین  رب  وا  رـستسا  هدـش  هعطقهعطق  البرک  رد  وا  ندـب 

نوریب هلان  هآ و  اب  مدرم  میوگب . امش  هب  ار  اهنآ  ناکم  هک  متسه  امش  دزن  وا  هداتسرف  مه  نم  دناهدمآ ، امش  دزن  نارهاوخ 
ص:278  ، مرقم لتقم  همجرت 

هیلع نیدباعلا  نیز  دزن  ناگمه  تسیرگیم ، هنیدـم  یمامت  دوب و  دـنلب  نویـش  يادـص  دـمآ ، نوریب  هکنیا  زج  دوبن  یئوناب  چـیه  دـندمآ و 
، دنتـشاد تسد  رد  ياهچراپ  هک  یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  همیخ  زا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دـنیوگب ، تیلـست  هک  دـندرک  عاـمتجا  مالّـسلا 

کشا يولج  دنتسناوتیمن  هک  یلاح  رد  دنتسشن  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دوب . یمالغ  ناشیا  رس  تشپ  دندرکیم و  كاپ  ار  دوخ  ياهکشا 
هیلع داّجـس  ماما  دش  رارقرب  توکـس  هک  یماگنه  دندرک ، توکـس  هب  هراشا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـش ، دـنلب  هلان  هیرگ و  يادـص  دـنریگب ، ار 
همه هدـنروآدیدپ  تسازج ، زور  کـلام  میحر و  نمحر و  تسا ، نیملاـعلا  ّبر  هک  تـسا  دـنوادخ  صوـصخم  دـمح  دـندومرف : مالّـسلا 

رب مینکیم  دمح  ار  وا  دونـشیم . ار  ام  ياوجن  هک  ياهنوگ  هب  تسا  کیدزن  هدـش و  عفترم  اهنامـسآ  رد  تسا  رود  هکنآ  تسا ، تاقولخم 
تسوا صوصخم  دمح  هک  یلاعت  دنوادخ  مدرم ! يا  دنتسه . زوسناج  راب و  ّتقر  شارخلد ، هک  یمیظع  بئاصم  اهیتخـس و  همیظع ، روما 

، دندش هتشک  شاهداوناخ  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  دمآ ، دیدپ  مالسا  رد  میظع  یفاکـش  دومن و  ناحتما  یمیظع  بئاصم  هب  ار  ام 
! مدرم يا  تسین . یتبیصم  نآ  لثم  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دندنادرگ و  اهرهـش  رد  هزین  يور  رب  ار  وا  رـس  دندش ، ریـسا  وا  ناکدوک  نانز و 

دناوتب هک  تسا  مشچ  مادک  ای  دشابن  نوزحم  وا  رطاخ  هب  هک  تسا  بلق  مادک  ای  دوب ؟ دـیهاوخ  رورـسم  وا  لتق  زا  دـعب  امـش  زا  کیمادـک 
نیمز و نآ ، ناـکرا  اهنامـسآ و  نآ ، جاومأ  اـهایرد و  دنتـسیرگ ، وا  لـتق  زا  شوحو  ناگدـنرد و  قـیقحت  هب  دراد ؟ هاـگن  ار  دوـخ  کـشا 
هک تسا  بلق  مادک  مدرم ! يا  دنتسیرگ . اهنامـسآ  لها  یمامت  نیبّرقم و  هکئالم  ایرد ، نایهام  اهنآ ، ياههخاش  ناتخرد و  نآ ، ياههنارک 

میدرک حبص  مدرم ! يا  دوشن ؟ رک  دونشب و  ار  نیا  هک  تسا  شوگ  مادک  ای  دنکن  هلان  هآ و  هک  تسا  لد  مادک  ای  دوشن ، نوزحم  وا  لتق  زا 
هداد ماجنا  یمرج  هکنیا  نودب  میتسه  لباک  ای  كرت  نادنزرف  ام  هک  ایوگ  میدوب  اهرهـش  زا  هدـش  هدـنار  هدـش و  درط  هراوآ ، هک  یلاح  رد 
رگا مسق  ادخ  هب  میاهدینشن ، مه  دوخ  ناردپ  زا  ار  نیا  ام  میشاب ، هدروآ  دیدپ  مالسا  رد  یفاکش  ای  میشاب  هدش  بکترم  یهورکم  ای  میشاب 

دنتـسناوتیمن دـنداد ، ماجنا  هچنآ  زا  شیب  نانیا  دـندوب  هدرک  ار  ام  اب  ندـیگنج  لاتق و  داهنـشیپ  دـندرک  ار  ام  شرافـس  هک  هنوگنآ  ربماـیپ 
زا میدرگیمزاب . دنوادخ  يوس  هب  همه  میئادخ و  زا  ام  همه  دنوش . بکترم 

ص:279  ، مرقم لتقم  همجرت 
ماـقتنا بحاـص  زیزع و  وا  هک  مینکیم  تیاکـش  دـنوادخ  هب  دوب ، خـلت  هچ  شارخلد و  هچ  زوسناـج  هچ  عـیجف  هچ  میظع  هچ  هک  یتبیـصم 

ماما دـنکیم . رکذ  رذـع  ناونع  هب  ار  دوخ  ندوب  ریگنیمز  دزیخیمرب و  دوب  ریگنیمز  هک  يدـبع  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  نب  ناـحوص  تسا .
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هیلع نیدباعلا  نیز  دـننکیم . تمحر  بلط  وا  ردـپ  يارب  دـننکیم و  ینادردـق  رّکـشت و  وا  زا  دـنریذپیم ، ار  وا  رذـع  مالّـسلا  هیلع  داّجس 
هچ دـیوگیم : دـیآیم و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  هّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  نب  میهاربا  « 1 . » دـنوشیم رهـش  لخاد  دوخ  هداوناخ  اب  هارمه  مالّـسلا 

یسک هچ  هک  دیمهف  یهاوخ  تقو  نآ  وگب ، ناذا  زیخرب و  دیـسر  زامن  تقو  هک  یماگنه  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  دش ؟ بلاغ  یـسک 
: تسا هدورس  نینچ  مالّسلا  اهیلع  بنیز  موثلک  ّما  اما  « 2 . » تسا هدش  بلاغ 

میاهدمآ اهنزح  اهترسح و  اب  ام  هکنوچریذپن  ار  ام  ام  ّدج  رهش  يا 
ریما رتخد  بنیز  هاگنآ  تسین  ام  اب  يدنزرف  درم و  چـیه  هک  یلاح  رد  میتشگزابدـندوب  ام  اب  ام  لها  همه  هک  یلاح  رد  میدـش  جراخ  وت  زا 

زا هاّدج  ای  دز : دایرف  هنیکس  ماهدروآ . ار  نیسح  مردارب  تداهش  ربخ  نم  هاّدج ! ای  دز : دایرف  تفرگ و  ار  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دنت رتراکمتـس و  رتدب ، ار  یکرـشم  رفاک و  چیه  میدـیدن ، دـیزی  زا  رتیـسق  ام  مسق  ادـخ  هب  مینکیم ، تیاکـش  وت  هب  تشذـگ  ام  رب  هچنآ 

رب تلاسر  نانز  دازآ  « 3 « ؟ ینیبیم هنوگچ  ار  ندز  نیـسح  يا  تفگیم : دزیم و  مردـپ  موقلح  رب  دوخ  بوچ  اب  وا  میدـیدن ، وا  زا  رتوخ 
مالّـسلا هیلع  داّجـس  ماما  دندرکیم و  هحون  زور  بش و  هکیلاحرد  دندیـشوپ  هایـس  سابل  دندرک و  متام  هماقإ  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیس 

دزن دوخ  هب  نغور  درکن و  باضخ  یمشاه  نز  چیه  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  « 4 . » دندرکیم هدامآ  ار  اهنآ  ياذغ 
مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  ابا  رب  ردـق  نآ  بابر  اّما  « 5 . » داتسرف ار  دایز  نب  هّللا  دیبع  رـس  راتخم  هک  لاس  جنپ  ات  دیـشکن  دوخ  مشچ  هب  همرـس  و 

زا یضعب  دش ، کشخ  وا  کشا  هک  تسیرگ 
______________________________

سوواط ص 116. نبا  فوهل  (- 1)
یسوط ص 66. خیش  یلامأ  (- 2)

نازحألا ص 163. ضایر  (- 3)
ص 420. یقربلا ج 2 ، نساحم  (- 4)

ص 215. لئاسولا ج 2 ، كردتسم  (- 5)
ص:280  ، مرقم لتقم  همجرت 

امئاد وا  ياهکـشا  ات  دنزاس  هدامآ  قیوس  شیارب  هک  داد  روتـسد  زین  وا  دـنکیم ، يراج  ار  کشا  توواق )  ) قیوس هک  دـنتفگ  وا  هب  اهزینک 
«2 : » تسنیا مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  هرابرد  وا  ياههیثرم  هلمج  زا  « 1 . » دشاب يراج 

تسا هدشن  نفد  هک  یلاح  رد  هدش  هتشک  البرک  رددنتفرگیم  یئانشور  وا  هطساو  هب  ناگمه  دوب و  رون  هک  سک  نآ 
داب رود  اهنازیم  يرابنایز  ودهد  ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  ربمایپ  هون  يا 

يدرکیم یهارمه  ار  ام  ینابرهم  اب  ومدربیم  هانپ  نآ  هب  هک  يدوب  مکحم  یهوک  نم  يارب 
تسا نیکسم  ره  هانپ  هدننکینغ و  یسک  هچ  وهدنام  یقاب  ءارقف  ماتیا و  يارب  یسک  هچ  نونکا 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  اّما  موش  ناهنپ  لگ  كاخ و  نایم  هکنآ  ات  مهاوخیمن  امـشيدنواشیوخ  ضوع  رد  يدنواشیوخ  چیه  مسق  ادـخ  هب 
هک ییاج  ات  تسیرگیم  زور  بش و  دزادرپب ، شردـپ  رب  يراز  هیرگ و  تدابع و  هب  دـشاب و  رود  اههنتف  زا  ات  دـش  عطقنم  مدرم  زا  مالّـسلا 

دنوادخ هب  ار  دوخ  هودنا  نزح و  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دینک . كاله  ار  ناتدوخ  امـش  هک  میـسرتیم  ام  دنتفگ : ناتـسود  زا  یـضعب 
درک یفخم  وا  زا  ار  وا  نادنزرف  زا  یکی  دنوادخ  دوب ، ربمایپ  بوقعی  دینادیمن . امـش  هک  منادیم  ییاهزیچ  دنوادخ  زا  منکیم و  تیاکش 

شنامـشچ هکنآ  ات  تسیرگ  ردق  نآ  اذه  عم  تسا ، هدـنز  شدـنزرف  هک  تسنادیم  وا  دـندوب و  وا  دزن  رگید  دـنزرف  هدزاود  هک  یلاح  رد 
هنوگچ دندوب ، هدیسر  لتق  هب  نم  فارطا  رد  ناگمه  هک  نارای  باحصا و  میاهومع و  مناردارب و  مردپ و  هب  مدرکیم  هاگن  نم  دش . دیفس 

دـنک و ماهفخ  دـهاوخیم  کـشا  هکنآ  رگم  مروآیمن  داـیب  ار  س )  ) همطاـف نادـنزرف  تداهـش  نم  هک  یلاـح  رد  دوـش  يرپـس  نـم  نزح 

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یماگنه 
______________________________

ص 235. راونألا ج 10 ، راحب  (- 1)
ص 158. یناغا ج 2 ، (- 2)

ص:281  ، مرقم لتقم  همجرت 
. دندرکیم رارف  رگید  همیخ  هب  ياهمیخ  زا  اهنآ  هک  مروآیم  دای  هب  منکیم  هاگن  دوخ  نارهاوخ  اههّمع و  هب 

دندوب تریغ  ياههمیخ  اهنآ  هک  یلاح  رددیدیم  ار  اههمیخ  رد  شتآ  ندش  روهلعش 
تلاسر یحو و  نارتخد  ربار  یهارمگ  رفک و  موجه  دیدیم 

تسین يدرمناوج  یتعیرش  چیه  رد  هک  ییاهزیچتّوبن  ناوناب  نایم  رد  دیدیم 
دنتشادن راگدرورپ  زج  یهانپ  چیه  هک  یلاح  رداهنآ  ندز  اهنآ و  بلس  اهنآ و  تراغ  زا 

دوب ادیپ  اهنآ  ياهتروص  هک  یلاح  رد  هیناز  دنزرف  يوسبدنهدیم  تکرح  ار  كاپ  ناوناب  هک  دیدیم 
نادنزرف اب  وت  تّما  هک  هچنآ  زا  میربیم  تیاکـش  وت  هب  ادخ ! لوسر  يا  یغاط  دـیلپ و  دـیزی  ربارب  رددناهداتـسیا  هرهاط  ناوناب  هک  دـیدیم 

. نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  نوبلقنی و  بلقنم  ّيأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  دنداد ، ماجنا  وت ، كاپ 
ص:282  ، مرقم لتقم  همجرت 

ذخأم عبانم و  تسرهف 

هراشا

، لتقم خیرات ، ربتعم  عبنم  ناونع  زا 500  شیب  هب  دیاش  نآ  فیلأت  رد  هک  دشابیم  لتاقم  ياهباتک  نیرتذخأمرپ  زا  یکی  فیرـش  باتک  نیا 
. میدروآ اجکی  ار  اهنآ  زا  يدادعت  قّقحم ، فلؤم  حوتفرپ  حور  هب  ترفغم  تمحر و  بلط  اب  ام  تسا  هدش  دانتسا  هریس 

آ:

. يرخف هّیناطلسلا  بادآ  . 1
. يوامس دمحم  خیش  نیعلا ، راصبإ  . 2

. ناداش نب  لضف  هعجرلا  تابثا  . 3
. يدوعسم ۀیصولا  تابثا  . 4

. یسربط جاجتحا  . 5
. یسدقم میساقتلا  نسحا  . 6

. ینامرق لودلا  رابخا  . 7
. يدوعسم نامّزلا  رابخا  . 8

(. ق م 413 ه .  ) دیفم خیش  داشرإ  . 9
. ریثا نبا  ۀباحصلا  ۀفرعم  یف  هباغلا  دسا  . 10

. يرزج ۀباغلا  دسا  . 11
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. ناّبص نیبغارلا  فاعسا  . 12

. ینیلکلل یفاکلا  لوصا  . 13
. يدروام ةّوبنلا  مالعا  . 14
. یسربط يرولا  مالعا  . 15

. نیما نسحم  دیس  ۀعیشلا  نایعا  . 16
. يزیرقم هّمغلا  فشکب  ۀمألا  ۀثاغا  . 17

. یلبش نیدلا  ردب  خیش  ناحلألا  ماکا  . 18
. یطویس نآرقلا  مولع  یف  ناقتإلا  . 19

. ینوریب ناحیر  وبا  هیقابلا  راثآلا  . 20
. نایرومیت دمحا  هّیوبنلا  راثآلا  . 21

. يرونید لاوّطلا  رابخألا  . 22
. ۀباصإلا شماه  یف  باعیتسالا  . 23

. یلع درک  هیبرغلا  ةراضحلا  مالسإلا و  . 24
. يوره تارایزلا  ۀفرعم  یف  تاراشإلا  . 25

. ۀباحصلا زییمت  یف  ۀباصإلا  . 26
. داّدش نبا  هریطخلا  قالعألا  . 27
. هتسر نبا  هسیفنلا  قالعألا  . 28

. یناهفصا جرفلا  وبا  یناغألا  . 29
. ینادمه لیلکإلا  . 30

. هبیتق نبا  ۀسایسلا  ۀمامإلا و  . 31
. ینادیص لاثمألا  . 32

. دیرد نبا  قاقتشإلا ، . 33
. یعفاشلل ّمألا  . 34

. يرئازج هّینامعنلا  راونألا  . 35
. یفنح میجن  نبا  قئارلا  رحبلا  . 36

. ریثک نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  . 37
. ظفاح نییبتلا  نایبلا و  . 38

. یّلحلا ۀمالعلا  هرکذتلا  ریرحتلا و  . 39
ص:283  ، مرقم لتقم  همجرت 

. یعفار نیوزق  خیرات  یف  نیودّتلا  . 40
. یکجارک بّجعتلا  . 41

. راّکز لیهس  تاقبطلا  یلع  قیلعتلا  . 42
(. م 461 ه  ) یسوط خیش  بیذهتلا  . 43
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. ینارحب فسوی  خیش  ةرضانلا  قئادحلا  . 44
(. طوطخم  ) هیدرولا قئادحلا  . 45

. رابنألا نبا  ءارّسلا  ۀلحلا  . 46
. يدنوار نیدلا  بطق  جئارخلا  . 47

. یطویس يربکلا  صئاصخلا  . 48
. يزیرقم هیزیرقملا  ططخلا  . 49

. ۀبکاسلا ۀعمدلا  . 50
. يربط بحم  یبقعلا  ةریخذلا  . 51
. مّرقم لیقع  نب  ملسم  دیهشلا  . 52

. يرهوج حاحصلا  . 53
. ینالقسع رجح  نبا  هقرحملا  قعاوصلا  . 54

. ورمع نبا  هفیلخ  تاقبطلا  . 55
. یّلحلا ۀماّلعلا  وخأ  هیوقلا  ددعلا  . 56

. يوارضخ نیمثلا  دقعلا  . 57
. ّهبر دبع  نبا  دیرفلا  دقعلا  . 58

. یلازغلا دمحم  یندّللا  ملعلا  . 59
. هیوضرلا تایانعلا  . 60

. ینیمألا ۀماّلعلل  ریدغلا  . 61
. رجح نبا  هثیدحلا  يواتفلا  . 62

. حّلفم نبا  عورفلا  . 63
. یکلام غاّبص  نبا  همهملا  لوصفلا  . 64

. يدابآزوریف سوماقلا  . 65
. يوحن شفخأ  لماکلا  . 66

. يرئازج دیس  رمحألا  تیربکلا  . 67
. يوانف هیردلا  بکاوکلا  . 68

. یسوط خیش  طوسبملا  . 69
. یناهفصا بغار  تارضاحملا  . 70

. بیبح نبا  ربحملا  . 71
. يرابنا يرقم  رابخألا  رداون  یف  راتخملا  . 72

. یّلح نامیلس  نب  نسح  رصتخملا  . 73
. داوجألا تالعف  نم  داجتسملا  . 74
. يرشخمز دومحم  یصقتسملا  . 75

. همادق نبا  ینغملا  . 76
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. دیفم خیش  تالاقملا  . 77
(. هر  ) ءاطغلا فشاک  ۀّینیسحلا  ۀلوقملا  . 78

. يزوج نبا  مظتنملا  . 79

. یّلح هماّلع  یهتنملا  . 80
. يزاریش قاحسا  یبا  بّذهملا  . 81

. ینارعش نسحلا  وبا  نازیملا  . 82
. يرغت نب  رصم  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  . 83

. يزیرقم همیدقلا  ۀیمالسإلا  دوقنلا  . 84
. نیمرحلا ماما  هیاهنلا  . 85

. یناشاکلا ضیفلل  یفاولا  . 86
. یلازغلل زیجولا  . 87

. ینانیغرم مالسإلا  خیش  ۀیادهلا  . 88
سوواط 664 ه. نبا  نیقیلا  . 89

(. هر  ) قودص خیش  یلاما  . 90
. يرذالب فارشألا  باسنا  . 91

. راّکب نب  ریبز  شیرق  باسنا  . 92
. یندم ناخ  یلع  دیس  عیبرلا  راونا  . 93
. يرفعج دمحم  دیس  ۀعیشلا  سینا  . 94

. مالسإلا یف  برعلا  ماّیا  . 95
. يدوعسم نامزلا  رابخأ  . 96
. يدنبرد ةداهشلا  رارسأ  . 97
ص:284  ، مرقم لتقم  همجرت 

. يرذالب فارشألا  باسنأ  . 98
. یندم ناخ  یلع  دیس  عیبّرلا  راونأ  . 99

ب:

. یسلجم رقاب  دمحم  راونألا  راحب  . 100
. یناشاک عیانّصلا  عئادب  . 101

. ریثک نبا  ۀیادب  . 102
. مساقلا یبا  نب  دمحم  یفطصملا  ةراشب  . 103

. راّفص تاجردلا  رئاصب  . 104

ت:
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. يرهوج سورعلا  جات  . 105

. يرزج ریثا  نبا  خیرات  . 106
. ءادفلا یبا  خیرات  . 107

. خورف رمع  رتکد  یبرعلا  بدألا  خیرات  . 108
. یطویس ءافلخلا  خیرات  . 109

. سیمخلا خیرات  . 110
(. 334 ه  ) سابأ نبا  لصوملا  خیرات  . 111

. يدادغب بیطخ  دادغب  خیرات  . 112
. یبهذ مالسالا  لود  خیرات  . 113

. يربط ریرج  نبا  يربط  خیرات  . 114
. یطوف نبا  سلدنالا  ءاملع  خیرات  . 115

. یقزرا هکم  خیرات  . 116
. یبوقعی حضاو  نبا  یبوقعی  خیرات  . 117

. لصاو نبا  یناغألا  دیرجت  . 118
(. ظوفحم  ) مقدش نبا  راهزألا  ۀفحت  . 119

. مولعلا رحب  ملاعلا  ۀفحت  . 120
. ینالقسع رجح  نبا  جاتحملا  ۀفحت  . 121

. یبهذ ظاّفحلا  ةرکذت  . 122
. يزوج نبا  صاوخلا  ةرکذت  . 123
. یسولآ یناعملا  حور  ریسفت  . 124

. یناشاک ضیف  نینسحملا  میوقت  . 125
. ءابآ نبا  هلصلا  ۀلمکت  . 126

. یئاهب خیش  دصاقملا  حیضوت  . 127
. يوون ءامسالا  بیذهت  . 128

. ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  . 129
. يرهزأ ۀغللا  بیذهت  . 130

. رکاسع نبا  ماشلا  خیرات  بیذهت  . 131

ث:

. يدهشم یلع  نب  دمحم  دصاقملا  بقاث  . 132
. دصاقملا رامث  . 133

. ۀجحلا نبا  قاروألا  تارمث  . 134
. قودص لامعألا  باوث  . 135
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ج:

. يزار مشاه  وبا  لیدعت  حرج و  . 136
. ۀلاّحک اضر  برعلا  ةریزج  هبش  ۀّیفارغج  . 137

. دیفم خیش  لمج  . 138
. يرکسع لاله  وبا  لاثمألا  ةرهمج  . 139

. یسلدنا مزح  نبا  برعلا  باسنأ  ةرهمج  . 140

ح:

. دنوخآ ریم  ریسلا  بیبح  . 141
. مامت نبا  هسامح  . 142

. هّیرصب هسامح  . 143

خ:

. يدنوار جیارخ  . 144
. بئاجعلا ةدیرخ  . 145

. يدادغب بدألا  ۀنازخ  . 146
. يزیرقم هططخ  . 147

د:

. يرون مالّسلا  راد  . 148
ص:285  ، مرقم لتقم  همجرت 

. باهش نب  قوقعملا  ناوید  . 149
. يدنه دّمحم  دیس  ناوید  . 150

. ریخلا وبا  نسحم  خیش  ناوید  . 151

ر:

. یّشک لاجر  . 152
. نیلاتغملا ۀلاسر  . 153

. یسولآ یناعملا  حور  . 154
. ینیوزق نازحألا  ضایر  . 155

ز:
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. يرصح بادآلا  رهز  . 156
. یمق دمحا  نب  دمحم  تارایز  . 157

س:

. يراخب رصن  وبا  هیولعلا  ۀلسلسلا  ّرس  . 158
. سوواط نبا  دوعسلا  دعس  . 159

ش:

. دامع نبا  بهذلا  تارذش  . 160
. یناقرز ۀنیدملا  بهاوملا  حرش  . 161

. سارف یبا  هدیصق  حرش  . 162
. یشیرش يریرحلا  تاماقم  حرش  . 163

. يریهربلا ۀّیزمه  حرش  . 164
. یجولف يدهم  جاح  هّلحلا  ءارعش  . 165

ص:

. لقوح نبا  ضرالا  ةروبص  . 166

. يزوج نبا  ةوفصلا  ةوفص  . 167
. محازم نب  رصن  نیّفص  . 168

ض:

. نیما دمحا  مالسإلا  یحض  . 169

ط:

. يرزج نبا  ءاّرقلا  تاقبط  . 170
. يذیبن نیّیوحنلا  تاقبط  . 171

. بیرشتلا حرط  . 172

ع:

. ینیوزق تاقولخملا  بئاجع  . 173
. قودص لامعألا  باقع  . 174

. هبر دبع  نبا  دیرفلا  دقع  . 175
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. يوسورب لیعامسا  خیش  رودلا  هدقع  . 176
. یکم بلاط  وبا  بولقلا  ملع  . 177

. قیشر نبا  هدمع  . 178
. ینیعلا يراقلا  ةدمع  . 179

. يراجنلا حرش  یف  يراقلا  ةدمع  . 180
. یسلدنا یبرع  نبا  مصاوع  . 181

(. هیوباب نبا   ) اضرلا رابخا  نویع  . 182

غ:

. طاوطو صئاصخلا  ررغ  . 183

ف:

. يراجنلا حرش  یف  يرابلا  حتف  . 184
. یفنح مامه  نبا  ریدقلا  حتف  . 185

ق:

. یبلاعث ءایبنألا  صصق  . 186
. يوسوم مرقم  مشاه  ینب  رمق  . 187

ك:

. ریثا نبا  لماک  . 188
(. م 367  ) هیولوق نبا  تارایزلا  لماک  . 189

. يوحن دربم  لماک  . 190

. يرشخمز فاّشک  . 191
. یلبرإ همغلا  فشک  . 192

. یئاهب خیش  لوکشک  . 193
. ینارحب فسوی  خیش  لوکشک  . 194

ص:286  ، مرقم لتقم  همجرت 
. يوانم قئاقدلا  زونک  . 195

ل:

. یبلاعث فراعملا  فئاطل  . 196
. يرون یجاح  ناجرم  ؤلؤل  . 197
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م:

. یمثیه رجح  نبا  دئاوزلا  عمجم  . 198
. ماّرو یبا  هعومجم  . 199

. یقرب نساحم  . 200
. یناشاک ضیف  ءاضیبلا  ۀجحم  . 201

. يربع نبا  لودلا  خیرات  رصتخم  . 202
. يرئازج زجاعملا  ۀنیدم  . 203

286 ص :  مرقم 286 م ..... : لتقم  همجرت  یعفای . نانجلا  ةآرم  . 204
. ینینوی نامزلا  ةآرم  . 205

. یسلجم هماّلع  لوقعلا  ةآرم  . 206
. يدوعسم بهّذلا ، جورم  . 207

. دیفم خیش  ۀعیشلا  راسم  . 208
. مکاحلا كردتسم  . 209

. يرون یجاح  لئاسولا  كردتسم  . 210
. یهیشبا فرظتسم  . 211

. لبنح نب  دمحا  دنسم  . 212
. یّلح امن  نبا  نازحألا  ریشم  . 213

. یمعفک دجهتملا  حابصم  . 214
. یبویا قیاقحلا  رامضم  . 215

. لوئسلا بلاطم  . 216
. هبیتق نبا  فراعم  . 217

. یفلزلا ملاعم  . 218
. یساّبع صیخشتلا  دهاعم  . 219

. يومح توقای  ءابدألا  مجعم  . 220
. ینابزرم ءارعشلا ، مجعم  . 221

. يرکب مجعتسا  امم  مجعم  . 222
. يوسورب ررذلا  دقعم  . 223

. همادق نبا  ینغم  . 224
. يزار رخف  بیغلا  حیتافم  . 225

. مولعلا رحب  همارکلا  حاتفم  . 226
. يرعشا نیّیمالسإلا  تالاقم  . 227

. يریرح تاماقم  . 228
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. سراف نبا  ۀغللا  سییاقم  . 229
(. هّلجم  ) سبتقم . 230

. ینارحب هّللا  دبع  ملاوعلا  لتقم  . 231
. يرئاح بلاط  یبا  نب  دمحم  لتقم  . 232

. قازرلا دبع  دّیس  مّرقم  لتقم  . 233
. یناردنزام بوشآرهش  نبا  بقانم  . 234
. یجرعا رفعج  دیس  برضلا  لهانم  . 235

. یحیرط بختنم  . 236
. يدنه لاّمعلا  زنک  بختنم  . 237

. هیوباب نبا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  . 238
. ءاطغلا فشاک  داشرلا  جهنم  . 239

. یبهذ لادتعالا  نازیم  . 240
ن:

. یفوتسم هّللا  دمح  بولقلا  ۀهزن  . 241
. یخونت ةرضاحملا ، راوشن  . 242

. يزیرقم ّبیطلا  حفن  . 243
. یمق ثدحم  مومهملا  سفن  . 244
. يزیربت ۀیمالسا  ۀمیدق  دوقن  . 245

. يدنشقلق بدألا  ۀیاهن  . 246
. بط خیرات  یف  بهذلا  رهن  . 247

و:

. يدوهمس ءافولا  ءافو  . 248
ص:287  ، مرقم لتقم  همجرت 

نادلب قطانم و  نکامأ و  تسرهف 

آ:

156 ناجیابرذآ :
99 ، 98 ، 96 ۀّیبلعثلا :

105 همیهرلا :
99 قوقشلا :

105 ، 100 ، 62 هّیسداقلا :

مرقم لتقم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 215زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ، 124 سلدنا :

ب:

76 ، 75 ردب :
110 ، 107 ، 96 ، 95 ، 69 ، 68 ، 60 هرصب :

95 نویعلا : ضعب 
241 ، 240 ، 239 ، 238 عیقب :

97 رجنلب :
240 نازحألا : تیب 

ت:

92 میعنت :
29 نارهت :

ج:

62 ، 60 لمج :
265 ، 17 نوریج :

ح:

102 ، 101 مسح :
253 ، 249 بلح :

249 ةامح :
209 هناّنح :
114 ةریح :

خ:

114 قنروخ :

د:

115 یبتسد :
253 ، 251 ، 250 ، 149 ، 85 ، 84 ، 45 ، 44 قشمد :

ذ:
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117 لفکلا : يذ 
113 مسح : يذ 

ر:

235 ، 234 میقر :
17 ير :

ز:

210 هراز :
100 ۀلابز :

97 ، 96 دورز :
204 مزمز :

ش:

61 ، 60 فارش :
17 تارف : ّطش 

ص:

118 ، 107 ، 71 ، 47 نیّفص :

ط:

103 ، 69 ، 48 ّفط :

ع:

114 هّیسابع :
100 ، 99 ، 74 ، 73 ، 56 ، 47 ، 46 ، 33 ، 31 ، 21 قارع :

146 ، 145 ، 111 رقع :

غ:

114 ، 111 هّیرضاغ :

ف:
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185 ، 179 ، 155 ، 152 ، 148 ، 147 ، 138 ، 120 ، 111 ، 107 تارف :

ك:

246 ، 240 ، 216 لباک :
،185 ، 178 ، 177 ، 127 ، 126 ، 122 ، 118 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 64 ، 56 ، 54 ، 53 ، 44 ، 42 ، 38 ، 37 ، 26 ، 22 ، 12 ، 11 البرک :

210 ، 209 ، 200 ، 199 ، 197
113 ، 112 الب : برک و 

ص:288  ، مرقم لتقم  همجرت 
203 خرک :

،156 ، 155 ، 154 ، 151 ، 150 ، 95 ، 94 ، 91 ، 87 ، 86 ، 82 ، 78 ، 77 ، 76 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 63 ، 61 ، 54 ، 37 ، 29 هفوک :
221 ، 220 ، 210 ، 209 ، 207 ، 201 ، 200

235 ، 234 ، 208 فهک :

م:

18 ، 17 ، 16 هنیدم :
260 ، 253 ، 228 ، 166 ، 147 ، 123 ، 117 ، 76 ، 73 ، 70 ، 29 عماج : دجسم 

103 هطقنلا : دهشم 
146 ، 144 برغم :

60 ، 56 ، 55 ، 16 هّکم :

ن:

208 ، 117 هلیخن :

ه:

 149 ، 148 ، 147 ، 80 ، 77 ، 75 نادمه :
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