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( مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  تمسق   ) نویعلا ءالج 

: هدنسیون

 ( هر  ) یسلجم یقتدمحم  نبرقابدمحم  همالع 

: یپاچ رشان 

يریپن

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  تمسق   ) نویعلا 6ءالج 

باتک 6تاصخشم 

مالسلا امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  وبا  ماما  لاوحا  تداهش و  تدالو و  6خیرات 

ماما تدالو  خیرات  بقل و  تینک و  مسا و  6بسن و 

دش عقاو  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  7یضعب 

ماما تداهش  11خیرات 

دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  13یضعب 
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( مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  تمسق   ) نویعلا ءالج 

باتک تاصخشم 

موـصعم هدراـهچ  یناگدـنز  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و  نویعلاءـالج  يدادرارق : ناوـنع  یقتدـمحم  نـب  رقابدــمحم  یــسلجم ، هسانــشرس :
تاصخشم . 1388 يریپ ، نارهت : رشن : تاصخـشم  یتشهب . دمحم  راتـساریو  1111ق . رقابدمحم 1037 -  یسلجم ؛ فیلات  مالـسلامهیلع /

ار رـضاح  باتک  فلوم  تشاددای : اـپاف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو   4-014-215-964-978 لایر :  80000 کـباش : 714 ص . يرهاظ :
 -- موـصعم هدراـهچ  عوـضوم : سیوـنریز . تروـص  هب  نـینچمه  13 ؛]  - 11 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی : تـسا . هدـیمان  نویعلاءـالج " "

هرامش  297/95 ییوید : يدـنب  هدر  BP36/م3ج8 1388  هرگنک : يدنب  هدر  راتـساریو  دـمحم ، یتشهب ، هدوزفا : هسانـش  همان  تشذـگرس 
1635838 یلم : یسانشباتک 

مالسلا امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  وبا  ماما  لاوحا  تداهش و  تدالو و  خیرات 

ماما تدالو  خیرات  بقل و  تینک و  مسا و  بسن و 

نیرتروهـشم و  دوب ، قداص  رهاط و  لضاف و  رباص و  ترـضح : نآ  باقلا  و  هللادـبع ، وبا  وا  تینک  و  دوب ، رفعج  ترـضح  نآ  كرابم  مسا 
: هک دندیسرپ  مالـسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز ماما  ترـضح  زا  هک  دناهدرک  تیاور  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا  تسا . قداص  بانج  نآ  باقلا 
هک رفعج  تفگ : دوب ؟ دهاوخ  هک  ماما  وا  زا  دعب  هک : دندیسرپ  ینتفاکش ، دفاکش  یم  ار  ملع  هک  رقابدمحم  تفگ : تسیک ؟ وت  زا  دعب  ماما 

؟ دییوگ تسار  قداص و  امـش  همه  هک  نآ  لاح  دنمان و  یم  قداص  ار  وا  صوصخ  هب  ارچ  دـنتفگ : تسا ، قداص  اهنامـسآ  لها  دزن  وا  مان 
نم دنزرف  دوش  دلوتم  نوچ  هک : دومرف  ترضح  نآ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف 

يوعد وا  تشاد و  دهاوخ  مان  رفعج  وا  نادنزرف  زا  مجنپ  هک  اریز  دیمان ، قداص  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج 
ماما ترـضح  سپ  تسادخ ، رب  هدننک  ارتفا  هحفـص 1114 ]  ] باذک رفعج  ادخ  دزن  و  ادـخ ، رب  ارتفا  يور  زا  غورد  هب  درک  دـهاوخ  تماما 

شیتفت رب  ار  دوخ  نامز  روج  هفیلخ  تسا  هتخیگنارب  هک  ار  باذک  رفعج  منیب  یم  ایوگ  هک : دومرف  تسیرگ و  مالـسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز
دیفس ورهتخورفا و  الاب و  هنایم  ترـضح  نآ  هک : دنیوگ  نمحرلا . هللا  تاولـص  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ینعی : ناهنپ ، ماما  صحفت  و 
شقن مالسلاهیلع :)  ) اضر ماما  ترضح  تیاور  هب  دوب . یهایس  لاخ  شیور  دخ  رب  و  دوب ، دعجم  هایس و  وا  ياهیوم  و  ینیب ، هدیـشک  ندب و 

ینمـصعاف یتقث  تنأ  رگید : ربتعم  تیاور  هب  ءیـش . لک  قلاخ  هللا  رگید : تیاور  هب  و  هقلخ . نم  یتمـصع  ییلو و  هللا  ترـضح : نآ  نیگن 
هللا رگید : تیاور  هب  هللا . رفغتـسأ  هللااب  ـالا  هوق  ـال  هللا  ءاـش  اـم  رگید : تیاور  هب  کـقلخ . رـش  ینقف  یتقث  تنأ  رگید : تیاور  هب  ساـنلا . نم 
موس داتـشه و  لاـس  رد  روهـشم  قـفاوم  ترـضح  نآ  تدـالو  و  هقلخ . نم  ینمـصع  یبر  رگید : تیاور  هب  ساـنلا ، نم  یتمـصع  ینوـع و 

و دناهتفگ ، زین  بجر  هام  يهرغ  و  دوب ، لوالا  عیبر  هام  مهدفه  هک : تسا  نآ  رهشا  و  دناهتفگ ، زین  شش  داتـشه و  لاس  یـضعب  و  ترجه ،
هَورَف ما  ترـضح  نآ  ردام  و  مالـسلاهیلع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  نآ  ردپ  و  دناهتفگ . هبنـشود  یـضعب  و  هعمج ، یـضعب  ار  تدالو  زور 

رد ناشیا  هک  دشاب  یم  درادن ، ررض  دشاب ، یقفانم  رفاک و  ءایـصوا  ءایبنا و  ناردام  ناردپ و  رد  رگا  و  رکبیبا ، نب  دمحم  رـسپ  مساق  رتخد 
نب مساق  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  دوب . همطاف  وا  ماـن  هک  دـنیوگ  و  دنـشاب . هدوبن  هرفاـک  محر  رفاـک و  تشپ 

دـندروآ و نامیا  هک  دوب  اهنآ  زا  مردام  هک : دومرف  و  دوب ، مالـسلاهیلع )  ) نیدـباعلانیز ماـما  ترـضح  ناـصوصخم  نادـمتعم و  زا  دـمحم 
قداص ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  دیناسا  هب  و  ار . ناراکوکین  دراد  یم  تسود  ادخ  و  دندوب ، راکوکین  هحفص 1115 ]  ] راکزیهرپ و

ار مدرم  نخس  تسا  ردام  مکش  رد  هک  یتقو  رد  دسر ، یمن  وا  هب  امش  ياه  لقع  هک  دییوگم  نخس  ماما  باب  رد  هک : دومرف  مالسلاهیلع ) )
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، دـنک یم  دـنلب  نیتداهـش  هب  ادـص  دراذـگ و  یم  نیمز  رب  تسد  دـیآ  یم  ریز  هب  محر  زا  نوچ  دوش ، یم  دـلوتم  هدرک  هنتخ  و  دونـش ، یم 
هب نوچ  میلعلا » عیمـسلا  وه  هتاملکل و  لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  هملک  تمت  و   » هک ار  هیآ  نیا  دسیون  یم  وا  يهدید  ود  نایم  رد  یکلم 

. دـیامن ضرع  وا  رب  ار  رهـش  نآ  لاوـحا  هک  دـنادرگ  یم  لـکوم  یکلم  يرهـش  ره  رد  وا  يارب  یلاـعت  قـح  ددرگ ، یم  زیاـف  تماـما  هبترم 
هحفص 1116] ]

دش عقاو  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب 

قارع هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب  سابعینب  ساسا  تواقـش  يافلخ  لوا  هک  حافـس  ساـبعلاوبا  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  تاـیاور  رد 
بانج نآ  هب  یتیذا  تسناوتن  رادقم  یلاع  ماما  نآ  راوطا  قالخا و  مراکم  رامـشیب و  مولع  رایـسب و  تازجعم  يهدهاشم  زا  دعب  و  دـیبلط ،
ترثک رب  درک و  بصغ  ار  تفالخ  وا  ردارب  یقناود  روصنم  نوچ  دومن . تعجارم  هنیدـم  هب  و  ار ، ترـضح  نآ  تخاس  صخرم  دـناسر و 

ره رد  و  دومن ، مولظم  نآ  لتق  يهدارا  هدایز  ای  هبترم  جنپ  دیبلط و  قارع  هب  ار  ترـضح  رگید  راب  دـش ، علطم  ترـضح  نآ  عابتا  نایعیش و 
هک دـناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  هیوباب و  نبا  هچناـنچ  تشگرب . تمیزع  نآ  زا  و  دومن ، هدـهاشم  یمیظع  يهزجعم  هبترم 

رـضاح يریـشمش  هک  دومرف  دروآ  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیبلط  ار  مالـسلاهیلع )  ) قداصرفعج ماما  ترـضح  یقناود  رفعجوبا  يزور 
تسد رب  تسد  موش و  نخس  لوغشم  هحفص 1117 ]  ] دوش و رضاح  وا  نوچ  هک : تفگ  ار  دوخ  بجاح  عیبر  و  دنتخادنا ، یعطن  دندرک و 

امـش ام  هللادبعوبا ، يا  يدـمآ  شوخ  ابحرم  تفگ : داتفا  وا  رب  روصنم  رظن  مدروآ و  ار  ترـضح  نوچ  تفگ : عیبر  روآ . لتق  هب  ار  وا  منز ،
ارم درک و  هناور  ار  ترضح  نآ  و  درک ، رایسب  یهاوخرذع  و  میروآرب ، ار  امـش  جیاوح  مینک و  ادا  ار  امـش  ضرق  هک  میدیبلط  نآ  يارب  ار 

نبای تفگ : دیسر ، ترضح  تمدخ  هب  دمآ و  نوریب  عیبر  نوچ  ینک . هنیدم  هناور  ار  ترضح  نآ  زور  هس  زا  دعب  هک  دیاب  تفگ : دیبلط و 
اعد نیا  هک : دومرف  يدنام ؟ ظوفحم  وا  رش  زا  هک  يدناوخ  اعد  هچ  دوب ، هدرک  رـضاح  وت  يارب  يدید  هک  ار  عطن  ریـشمش و  نآ  هللا  لوسر 

لدـبم يدونـشخ  هب  ار  وت  میظع  مشخ  زیچ  هچ  تفگ : روصنم  هب  تشگرب و  عـیبر  رگید : تیاور  هب  دوـمن . وا  میلعت  ار  اـعد  و  مدـناوخ ، ار 
دییاخ و یم  نم  رب  نادند  دمآ و  نم  کیدزن  هک  مدـید  یمیظع  ياهدژا  دـش ، نم  هناخ  لخاد  وا  نوچ  عیبر  يا  تفگ : روصنم  دـینادرگ ؟

نآ میب  زا  نم  و  منک ، یم  ادج  وت  ياهناوختـسا  زا  ار  وت  ياهتـشوگ  یناسرب ، نامز  ماما  هب  یبیـسآ  كدـنا  رگا  هک : تفگ  حیـصف  نابز  هب 
ترضح رب  يزور  دیسر ، هذبر  هب  دمآ  جح  هب  هک  یلاس  رد  روکشمان  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دیس  مدرک . نینچ 

شکب و ار  وا  زادنیب و  وا  ندرگ  رد  ار  دمحم  نب  رفعج  ياههماج  ورب  هک : تفگ  ار  هلبج  نب  میهاربا  دش و  مشخ  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص
دوب هتفگ  وا  هچنانچ  هک  دـش  عنام  ارم  مرـش  و  متفای ، رذوبا  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  متفر  نوریب  نوچ  هک : تفگ  میهاربا  روایب ، نم  دزن 

ات راذگب  ارم  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  هک : دومرف  ترـضح  دبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ : مدـیبسچ و  وا  نیتسآ  هب  مربب ، ار  ترـضح 
هجوتم نآ  زا  دعب  و  درک ، رایـسب  هیرگ  دـناوخ و  ییاعد  زامن  زا  دـعب  درک و  هحفـص 1118 ]  ] زامن تعکر  ود  سپ  منکب ، زامن  تعکر  ود 

قیرط نآ  هب  ار  وـت  موـش  هتـشک  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : دربـب ، ارم  تسا  هدرک  رما  ار  وـت  هک  شور  ره  هب  هـک : دوـمرف  دـش و  نـم 
نآ سلجم  يهدرپ  کیدزن  نوچ  درک . دـهاوخ  وا  لـتق  هب  مکح  هک  متـشاد  مزج  و  مدرب ، متفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  و  درب ، مهاوخن 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : درک و  باتع  هب  عورـش  داتفا ، نیما  دیـس  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  نوچ  دش . لخاد  دـناوخ و  رگید  ییاعد  دیـسر ، نیعل 
تقرافم زور  تسا و  هدـنامن  ینادـنچ  وت  اب  نم  تبحاصم  ناـمز  زا  هک  رادرب  نم  زا  تسد  دومرف : ترـضح  مناـسر ، یم  لـتق  هب  ار  وت  هک 

داتـسرف و ترـضح  نآ  بقع  زا  ار  یلع  نب  یـسیع  دینادرگ و  صخرم  ار  ترـضح  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  نوعلم  نآ  دـش ، دـهاوخ  عقاو 
هب هک : دومرف  دیـسرپ  ترـضح  زا  نوچ  وا ؟ توف  هب  ای  دوب  دـهاوخ  نم  توف  هب  وا  زا  نم  تقرافم  هک  سرپب  ترـضح  نآ  زا  ورب و  تفگ :

رـصق رد  نوعلم  روصنم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دـش . داـش  ربخ  نیا  زا  نیعل  نآ  و  درک ، لـقن  روصنم  هب  تشگرب و  نم ، توم 
ترامع نآ  رد  تسشن  یمن  هک  اریز  دنتفگ ، یم  حبذ  زور  ار  زور  نآ  تسشن  یم  موش  رـصق  نآ  رد  هک  زور  ره  و  تسـشن ، دوخ  يارمح 
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بش نوچ  دوب ، هدش  لخاد  ترضح  نآ  و  دوب ، هدیبلط  هنیدم  زا  ار  مالسلاهیلع )  ) قداص ترضح  مایا  نآ  رد  و  تسایـس ، لتق و  يارب  رگم 
دوخ مرحم  ار  وت  ردـق  نیا  هب  یناد ، یم  نم  دزن  ار  دوخ  تلزنم  برق و  تفگ : دـیبلط و  ار  بجاـح  عیبر  تشذـگ ، بش  زا  یـضعب  دـش و 

قافـشا روفو  زا  اـهنیا  تفگ : عیبر  مراد ، یم  ناـهنپ  دوخ  مرح  لـها  زا  ار  اـهنآ  هک  منادرگ  یم  علطم  دـنچ  يزار  رب  ار  وت  هک  ماهدـینادرگ 
هحفص  ] يورب و مهاوخ  یم  تسا ، نینچ  تفگ : مرادن ، نامگ  یسک  دوخ  دننام  وت  یهاوخ  تلود  رد  زین  نم  و  نم ، هب  تبسن  تسا  هفیلخ 

مدـمآ و نوریب  تفگ : عیبر  دـهد . رییغت  ار  دوخ  لاح  تبیه و  هک  يراذـگن  يروایب و  یباـیب  هک  یتلاـح  ره  رب  ار  دـمحم  نب  رفعج  [ 1119
وا هتبلا  دراد  هک  یبضغ  تدـش  نیا  اب  مروایب  نیعل  نیا  دزن  تقو  نیا  رد  ار  وا  رگا  هک  اریز  مدـش ، كاله  نوعجار ، هیلا  انا  اـنا هللا و  متفگ :

، دریگ یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دشک و  یم  ارم  مربن  منک و  هنهادم  رگا  و  دور ، یم  متـسد  زا  ترخآ  دنک و  یم  كاله  ار 
هب مردپ  نوچ  هک : تفگ  عیبر  رسپ  دمحم  مدرک . رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دش و  لیام  ایند  هب  مسفن  و  ترخآ ، ایند و  نایم  مدش  ددرم  سپ 

هناخ راوید  زا  دمحم و  نب  رفعج  دزن  ورب  تفگ : سپ  مدوب ، رت  لدنیگنـس  رتراد و  تأرج  وا  ياهرـسپ  همه  زا  نم  و  دیبلط ، ارم  دمآ  هناخ 
متشاذگ ینابدرن  مدیسر و  وا  لزنم  هب  بش  نآ  رخآ  سپ  روایب ، یبایب  ار  وا  هک  یتلاح  ره  رب  و  وش ، لخاد  وا  يارس  هب  ربخیب  ور و  الاب  وا 

ایب متفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ  تسا ، زامن  لوغشم  هتسب و  رمک  رب  یلامتسد  هدیـشوپ و  ینهاریپ  هک  مدید  مدمآرد ، ربخیب  وا  هناخ  هب  و 
يایهم منک و  یلـسغ  مورب و  راذـگب  دومرف : مراذـگ ، یمن  متفگ : مشوپب ، هماـج  مناوخب و  اـعد  راذـگب  تفگ : دـبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک 

کی اب  دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  داتفه  زا  هداـیز  هک  ار  فیعـض  ریپ  درم  نآ  سپ  مراذـگ . یمن  متـسین و  صخرم  متفگ : مدرگ ، گرم 
دوخ رتسا  رب  ار  وا  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش ، بلاغ  وا  رب  فعض  دمآ  هار  ياهراپ  نوچ  و  مدروآ ، نوریب  هناخ  زا  هنهرب  ياپ  رس و  نهاریپ 
دمآ نوریب  عیبر  سپ  دـماین . درک و  رید  عیبر  يا  وت  رب  ياو  تفگ : یم  مردـپ  هب  هک  مدینـش  مدیـسر  هفیلخ  رـصق  رد  هب  نوچ  مدرک ، راوس 

ترـضح تمدـخ  هب  رایـسب  صـالخا  عیبر  هک  اریز  تسیرگ ، درک  هدـهاشم  لاـح  نیا  رب  ار  وا  داـتفا و  مالـسلاهیلع )  ) ماـما رب  شرظن  نوچ 
نیا يراد ، لیم  ام  بناج  هب  وت  هک  مناد  یم  عیبر  يا  هک : هحفص 1120 ]  ] دومرف ترضح  تسناد ، یم  نامز  ماما  ار  راوگرزب  نآ  تشاد و 

و تشگرب ، نیعل  نآ  دزن  هب  نکب و  یهاوخ  هچنآ  تفگ : عیبر  منک ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  منکب و  زامن  تعکر  ود  هک  هد  تلهم  ردق 
زار ياناد  اب  یلیوط  نامز  درک و  زامن  تعکر  ود  ترضح  سپ  نک ، رـضاح  دوز  ار  رفعج  هک  بضغ  شپط و  يزور  زا  درک  یم  هغلابم  وا 
ماما نوچ  دناوخ . ییاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درک ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  عیبر  دش ، غراف  نوچ  درک . زاین  ضرع 
یغب دسح و  ینک  یمن  كرت  وت  رفعج  يا  تفگ : نیک  مشخ و  يور  زا  داتفا ، ترضح  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  درب و  رصق  نوردنا  هب  ار  رصع 
اهنیا هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دشخب ، یمن  هدیاف  ناشیا  کلم  یبارخ  رد  ینک  یم  یعـس  دنچ  ره  و  سابع ، نادنزرف  رب  ار  دوخ 

اهرازآ نآ  اب  امش و  ام و  يارب  دندوب  قلخ  نیرتنمشد  هک  هیماینب  نامز  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  و  ماهدرکن ، ار  کیچیه  ییوگ  یم  هک  ار 
یبسن و یشیوخ  اب  منک ، اهرازآ  نیا  ارچ  امش  اب  دیـسرن ، ناشیا  هب  يدب  نم  زا  مدرکن و  هدارا  نیا  دیـسر  ام  تیب  لها  ام و  هب  ناشیا  زا  هک 
دوب و هتسشن  يدمن  هیکت  يور  رب  تقو  نآ  رد  و  دنکفا ، ریز  رد  رس  یتعاس  روصنم  سپ  ام . ناشیوخ  ام و  هب  تبسن  امش  فاطلا  قافـشا و 

درک دنسم  ریز  رد  تسد  ییوگ ، یم  غورد  تفگ : سپ  تشاذگ ، یم  يریشمش  هتسویپ  دوخ  موش  دنسم  ریز  رد  دوب و  هداد  هکت  یشلاب  رب 
تعیب هک  ياهتـشون  ناسارخ  لها  هب  هک  تسوت  ياههمان  نیا  تفگ : تخادـنا و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و  نوریب  رایـسب  ياههمان  و 

ياهدارا نینچ  ماهتـشونن و  ار  نیا  نم  و  تسارتـفا ، نم  رب  اـهنیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف : ترـضح  دـننک ، تـعیب  وـت  اـب  دننکـشب و  ارم 
ارم یهاوخ  رگا  منک ، هدارا  نیا  هنوگچ  تسا  هدش  یلوتسم  نم  رب  يریپ  فعض  هک  نونکا  ماهدرکن ، اهمزع  نیا  یناوج  رد  نم  و  ماهدرکن ،

نانخـس نیا  مولظم  ماما  نآ  دـنچ  ره  تسا . هدـش  کیدزن  نم  گرم  دـسرب و  گرم  ارم  اـت  هد  رارق  دوخ  رکـشل  ناـیم  رد  هحفص 1121 ] ]
نآ هک  مدید  نوچ  تفگ : عیبر  دیشک . فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش  و  دش ، یم  هدایز  نوعلم  نآ  شپط  تفگ ، یم  زیمآ  ترذعم 

درک و فالغ  رد  ار  ریشمش  سپ  درک ، دهاوخ  دیهش  ار  ترضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  مدیزرل و  دوخ  رب  درک  زارد  ریـشمش  هب  تسد  نوعلم 
نیا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  هک : دومرف  ترـضح  دوش ؟ هتخیر  اـهنوخ  هک  ینک  اـپرب  هنتف  یهاوخ  یم  نس  نیا  رد  هک  يرادـن  مرـش  تفگ :
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، دیشک عارذ  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش  نوعلم  نآ  زاب  سپ  دناهدرک . ارتفا  نم  رب  و  تسین ، اهنیا  رد  نم  رهم  طخ و  و  ماهتـشونن ، نم  ار  اههمان 
نادنزرف نم و  كاله  ثعاب  دنچ  ره  منز  شدوخ  رب  مریگب و  ار  ریشمش  ترضح  نآ  لتق  هب  دنک  رما  ارم  رگا  هک  مدرک  مزع  هبترم  نآ  رد 

ریـشمش دیدرگ ، لعتـشم  شنیک  شتآ  زاب  نوعلم  نآ  سپ  مدوب . هدرک  هدارا  ترـضح  نآ  قح  رد  رتشیپ  هچنآ  زا  مدرک  هبوت  و  ددرگ ، نم 
نآ و  دومرف ، یم  رذع  و  دوب ، تداهش  دصرتم  دوب و  هداتسیا  موش  یم  تخبدب  نآ  دزن  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  و  دیـشک ، فالغ  زا  مامت  ار 
عیبر يا  هک : درک  باطخ  نم  هب  ییوگ و  یم  تسار  تفگ : تشادرب و  رـس  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  سپ  دومن ، یمن  لوبق  لد  نیگنس 

نـساحم هیلاغ  نآ  زا  دـیناشن و  دوخ  دنـسم  رب  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  مالـسلاهیلع )  ) ماما مدروآ ، نوچ  روایب . ارم  صوصخم  هیلاغ  هقح 
نک اطع  وا  هب  مهرد  رازه  هد  و  نک ، راوس  نآ  رب  ار  رفعج  نک و  رضاح  ارم  نابسا  نیرتهب  تفگ : دینادرگ و  وبـشوخ  ار  ترـضح  كرابم 

هنیدم هب  نتـشگرب  نایم  تمارک و  تمرح و  تیاهن  اب  دـشاب  ام  اب  هکنآ  نایم  نادرگ  ریخم  ار  ترـضح  نآ  و  وا ، لزنم  هب  ات  ورب  وا  هارمه  و 
و تشاد ، هدارا  وا  باب  رد  لوا  روصنم  هچنآ  زا  مدوب  بجعتم  مدمآ و  نوریب  داش  نم  هک : تفگ  عیبر  هحفص 1122 ] . ] دوخ راوگرزب  دج 
و تشاد ، رطاخ  رد  وت  يارب  لوا  وا  هچنآ  زا  مبجعتم  نم  هللا  لوسر  نباـی  متفگ : مدیـسر  رـصق  نحـص  هب  نوچ  دروآ ، لـمع  هب  رخآ  هچنآ 

ناوـیا رد  هک  رگید  ياـعد  نآ  و  يدـناوخ ، زاـمن  زا  دـعب  هک  دوـب  اـعد  نآ  رثا  نیا  هک  مناد  یم  و  دروآ ، لـمع  هب  وـت  قـح  رد  رخآ  هچنآ 
بازحا زور  رد  ترـضح  هک  دوب  ییاعد  مود  ياعد  دوب و  دـیادش  برک و  ياـعد  لوا  ياـعد  یلب ، هک : دومرف  ترـضح  يدومن ، توـالت 

مراد و هنیدـم  رد  هک  ياهعرزم  نکیلو  مداد ، یم  وت  هب  ار  رز  نیا  دوش ، هدرزآ  روصنم  هک  متـشاد  فوخ  هن  رگا  هک : دوـمرف  سپ  دـناوخ .
اهاعد نآ  نم  هللا  لوسر  نبای  متفگ : نم  مدیشخب ، وت  هب  ار  نآ  متخورفن  وت  هب  نم  يداد و  نم  هب  نآ  تمیق  هب  مهرد  رازه  هد  نیا  زا  شیپ 
یـسک هب  تبـسن  هک  ییاطع  تلاسر  تیب  لها  ام  هک : دومرف  ترـضح  مرادن ، رگید  عقوت  دـییامن و  میلعت  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  ار 
متشون نم  دناوخ و  ار  اهاعد  متفر ، هناخ  هب  بانج  نآ  تمدخ  رد  نوچ  منک . یم  میلعت  وت  هب  زین  ار  اهاعد  نآ  و  میریگ ، یمن  سپ  میدرک 

اعد زامن و  لوغشم  امش  دندروآ ، نیعل  نآ  دزن  هب  ار  امش  هک  یتقو  رد  هللا  لوسر  نبای  متفگ : داد ، نم  هب  تشون و  هعرزم  يارب  یکسمت  و 
، مدرک یمن  هدـهاشم  امـش  رد  بارطـضا  فوخ و  رثا  چـیه  نم  دومن ، یم  امـش  راـضحا  رد  دـیکأت  درک و  یم  شپط  نوـعلم  نآ  دـیدش و 

یمن وا  رظن  رد  قولخم  تکوش  تهبا و  تسا ، هدش  رگهولج  وا  لد  رد  لالجلا  وذ  دنوادخ  تمظع  تلالج و  هک  یـسک  دومرف : ترـضح 
ریمالا اـهیا  متفگ : دـش ، تولخ  متـشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  نوچ  تفگ : عیبر  درادـن . اورپ  ناگدـنب  زا  دـسرت  یم  ادـخ  زا  هک  یـسک  دـیامن ،

هب و  يدیبلط ، ار  دمحم  نب  رفعج  بضغ  تدـش و  هحفـص 1123 ]  ] نآ اب  لاح  لوا  رد  و  مدرک ، هدهاشم  بیرغ  ياهتلاح  امـش  زا  بشید 
، يدیشک فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  ریشمش  هکنآ  ات  مدوب  هدرکن  هدهاشم  وت  زا  یبضغ  نینچ  زگره  هک  مدید  بضغ  رد  ار  وت  ياهبترم 

هقح زا  و  يدومن ، مارکا  میظعت و  ار  وا  یتشگرب و  نآ  زا  دعب  و  يدرک ، هنهرب  ار  ریـشمش  نآ  زا  دعب  و  يدیـشک ، عارذ  کی  ردـق  هب  زاب  و 
، یتخاس وا  تعیاشم  هب  رومأم  ارم  و  يدومن ، رگید  ياه  مارکا  و  يدرک ، وبشوخ  ار  وا  ینک  یمن  وبشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هیلاغ 
همطاـف و نادـنزرف  هب  هک  يراد  ناـهنپ  ار  رـس  نیا  دـیاب  نکیلو  منک  یمن  ناـهنپ  وت  زا  ار  يزار  نم  عیبر  يا  تفگ : روصنم  دوب ؟ هچ  اـهنیا 

هنـسلا رد  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  ناشیا  ترخافم  زا  هچنآ  ار  ام  تسا  سب  ددرگ ، ناشیا  ترخافم  دیزم  بجوم  هک  دسرن  ناشیا  نایعیش 
نم و زا  ریغ  هب  تفگ : متـشگرب  وا  دزن  مدرک و  تولخ  ار  هناخ  نوچ  نک . نوریب  تسه  هناـخ  رد  هک  ره  تفگ : سپ  تسا ، روکذـم  قلخ 

مناسر یم  لتق  هب  ار  وت  نادنزرف  ار و  وت  یسک ، زا  مونشب  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  زا  هملک  کی  رگا  و  تسین ، هناخ  نیا  رد  یـسک  ادخ  وت و 
ندوب و  منکن ، لوبق  يرذع  وا  زا  هکنآ  رب  وا و  لتق  رب  مدوب  رصم  مدیبلط ، ار  وا  هک  یتقو  رد  عیبر  يا  تفگ : سپ  مریگ . یم  ار  وت  لاوما  و 

یم ماما  مدرم  ار  وا  ناردپ  وا و  هک  اریز  دنک ، یم  جورخ  هک  نسحلا  نب  هللادبع  زا  تسا  رتنارگ  دنکن  ریشمش  هب  جورخ  دنچ  ره  نم  رب  وا 
لاوحا رب  نم  هیماینب  نامز  رد  و  دـنرت ، قالخا  شوخ  رتدـهاز و  رتملاع و  قلخ  همه  زا  و  دنرامـش ، یم  هعاطالا  بجاو  ار  ناـشیا  دـنناد و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  مدیشک ، فالغ  زا  ربش  کی  ار  ریشمش  مدرک و  وا  لتق  دصق  لوا  هبترم  رد  نوچ  مدوب ، علطم  ناشیا 
دوب و هدرک  شرت  ور  دوب و  هدز  رب  ار  دوخ  ياه  نیتسآ  دوب و  هدوشگ  اهتـسد  دیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم  دش و  لثمتم  نم  يارب  ملـس ) و 
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]

از روي خشـم به سـوي من نظر می کرد، من به آن ]صـفحه 1124[ سـبب شمشـیر را در غالف برگردانیدم. چون در مرتبه دوم اراده 
کردم و شمشـیر را بیشتر از غالف کشـیدم، باز دیدم که حضـرت به نزد من متمثل شد نزدیکتر از اول، و خشمش زیاده بود، و چنان 
بر من حمله کرد که اگر من قصد قتل جعفر می کردم او قصد قتل من می کرد، به این سبب شمشیر را باز به غالف بردم. و در مرتبه 
سوم، جرأت کردم و گفتم: اینها را فعل جن می نمایـد باشد و پروا نمی باید کرد، و شمشـیر را تمام از غالف کشـیدم، در این مرتبه 
دیدم که حضـرت رسول )صـلی اهللا علیه و آله و سـلم( بر من متمثل شد، و دامن بر زده و آستینها را باال بسته و برافروخته گردیده، و 
چنـان نزدیـک من آمـد که نزدیـک شـد که دست او به من برسـد، به این جهت، از آن اراده برگشـتم و او را اکرام کردم، و ایشـان 
ي از شریعت نداشته باشد، زنهار مبادا کسی این سخنان را از  فرزندان فاطمهاند، و جاهل نمی باشد به حق ایشان مگر کسـی که بهرها
تو بشـنود. محمـد بن ربیع گفت: پـدرم این سـخن را به من نقل نکرد مگر بعـد از مردن منصور، و من نقل نکردم مگر بعـد از مردن 
مهدي و موسـی و هارون، و کشـته شدن محمد امین. ایضا روایت کرده است به سـند معتبر از صـفوان جمال که مردي از اهل مدینه 
بعد از کشته شدن محمد و ابراهیم پسرهاي عبداهللا بن الحسن، به نزد منصور دوانقی رفت و گفت: جعفر بن محمد موالي خود معلی 
بن خنیس را فرسـتاده است که از شـیعیان اموال و اسـلحه بگیرد و ارادهي خروج دارد، محمـد پسـر عبداهللا نیز به اعانت او این کارها 
کرد، آن ملعون بسـیار در خشم شـد و فرمانی به داود عم خود که والی مـدینه بود نوشت که به سـرعت تمام امام )علیهالسـالم( را به 
نزد او فرسـتد، و او نامه منصور را به خـدمت حضـرت فرسـتاد و گفت: باید که فردا ]صـفحه 1125[ روانه شوي. صـفوان گفت که: 
حضـرت مرا طلبید و فرمود که: شتر براي ما حاضـر کن که فردا روانه شویم به جانب عراق، برخاست و متوجه مسجد حضرت رسول 
صلی اهللا علیه و آله و سلم( شد و چند رکعت نماز کرد و دست به دعا بلند کرد و دعایی خواند، روز دیگر شتران براي آن حضرت 
حاضـر کردم و متـوجه عراق شـد. و چون به شـهر منصور رسـید، به در خـانه او رفت رخصت طلبیـد داخـل شـد، آن ملعون اول آن 
م که معلی براي تو اموال و اسـلحه جمع می کند، حضرت  حضـرت را اکرام نمود، و بعد از آن شـروع به عتاب کرد و گفت: شـنیدها
فرمود: معاذ اهللا این بر من افتراست، منصور گفت: سوگنـد یاد کن، حضـرت به خدا سوگند یاد کرد، منصور گفت: به طالق و عتاق 
قسم بخور، حضـرت فرمود: سوگند به خدا خوردم قبول نمی کنی و مرا امر می کنی که سوگندهاي بدعت یاد کنم؟! منصور گفت: 
نزد من اظهـار دانـایی می کنی؟! حضـرت فرمود: چون نکنم و حال آنکه ماییم معـدن علم و حکمت. منصور گفت: الحال جمع می 

کنم میان تو و آنکه اینها را براي تو گفته است تا در برابر تو بگوید. فرستاد و آن بدبخت را طلبید و در حضور حضرت از او پرسید،
گفت: بلی چنین است و آنچه در حق او گفتهام صحیح است، حضرت به او گفت: سوگند یاد می کنی؟ گفت: بلی و شروع کرد به 
قسم و گفت: و اهللا الـذي ال اله اال هو الطالب الغالب الحی القیوم، حضـرت فرمود: در سوگند تعجیل مکن و به هر نحو که می گویم 

سوگنـد یـاد کن، منصور گفت: این سوگنـد که او یـاد کرد چه علت داشت؟ حضـرت فرمود: حق تعـالی صاحب حیا و کریم است،
کسـی که او را مـدح کنـد به صـفات کمـالیه و به رحمت و کرم، او را معـاجله به عقوبت نمی کنـد. پس حضـرت فرمود: بگو بیزار 
صفحه 1126[ شوم از حول و قوت خـدا و داخل شوم در حول و قوت خود اگر چنین نباشد، چون آن بدبخت این سوگند یاد کرد،در 
حال افتاد و مرد و به عـذاب الهی واصل شـد، منصور از مشاهـدهي این حال بر خود لرزید و خایف گردید و گفت: دیگر سـخن 
کسـی را در حق تو قبول نخواهم کرد. ایضا روایت کرده است از محمد بن عبداهللا اسکندري که گفت: من از جمله ندیمان ابوجعفر 
دوانقی و محرم اسـرار او بودم، روزي به نزد او رفتم، او را بسـیار مغموم یافتم و آهی کشید و اندوهناك بود، گفتم: ایها االمیر سبب 
تفکر و اندوه شـما چیست؟ گفت: صد نفر از اوالد فاطمه را هالك کردم، و سید و بزرگ ایشان مانده است و در باب او چاره نمی 
توانم کرد، گفتم: کیست؟ گفت: جعفر بن محمـد الصـادق، گفتم: ایهـا االـمیر او مردي است که بسـیاري عبـادت او را کاهانیـده، و 
اشـتغال او به قرب و محبت خدا او را از طلب ملک و مال و خالفت غافل گردانیده، گفت: می دانم که تو اعتقاد به امامت او داري،و 
م که پیش از آنکه شام این روز درآیـد، خود را از اندوه او بزرگی او را می دانم ولیکن ملک عقیم است، و من سوگنـد یاد کردها
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: تفگ دیبلط و  ار  يدالج  سپ  مدش ، نیگمغ  رایسب  دش و  گنت  نم  رب  نیمز  مدینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تفگ : يوار  منادرگ . غراف 
نیا و  نزب ، ندرگ  ار  وا  مراذگ ، نیمز  رب  مرادرب و  رس  زا  ار  دوخ  هالک  منادرگ و  نخـس  لوغـشم  میامن و  بلط  ار  قداص  هللادبع  وبا  نوچ 
رصق هک  مدید  دش ، نیعل  نآ  رصق  لخاد  ترضح  نوچ  دیبلط . ار  ترـضح  داتـسرف و  سک  تعاس  نامه  رد  وت ، نم و  نایم  تسا  تمالع 

وا لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  تسجرب و  روصنم  هک  مدید  دـشاب ، برطـضم  جاوم  يایرد  نایم  رد  هک  یتشک  دـننام  دـمآرد  تکرح  هب 
ترضح نآ  و  دش ، یم  درز  یتعاس  خرس و  یتعاس  و  دروخ ، یم  مهرب  شیاهنادند  هحفص 1127 ]  ] دیزرل و یم  شندب  ياهدنب  و  دیود ،

یم دوخ  ياقآ  تمدخ  رد  هک  ياهدنب  دننام  تسشن  وا  تمدخ  رد  وناز  ود  هب  دیناشن و  دوخ  تخت  يور  رب  و  درک ، رایسب  مارکا  زازعا و  ار 
لوـسر و ادـخ و  تعاـطا  يارب  هک : دوـمرف  ترـضح  يدروآ ؟ فیرـشت  تـقو  نـیا  رد  ببـس  هـچ  هـب  هللا  لوـسر  نباـی  تـفگ : و  دنیـشن ،
. بلطب يراد  هک  تجاح  ره  ياهدروآ  فیرـشت  هک  نونکا  و  هدرک ، یهابتـشا  لوسر  و  مدیبلطن ، ار  امـش  تفگ : ماهدـمآ ، وت  يرادربنامرف 

ادخ نم  و  دیآ ، نوریب  تساخرب و  ترضح  دشاب ، نینچ  تفگ : ییامنن ، بلط  ترورض  یب  ارم  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دومرف : ترـضح 
دـیبلط و فاـحل  روصنم  تفر ، نوریب  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  و  دیـسرن ، نیبم  ماـما  نآ  هب  نوعلم  نآ  زا  یبیـسآ  هک  مدرک  دـمح  رایـسب  ار 
منک و اضق  ار  دوخ  ياهزامن  نم  ات  ورم  نوریب  تفگ : ماهتـسشن ، وا  نیلاب  رب  هک  دید  دش  رادیب  نوچ  بش ، فصن  ات  دشن  رادـیب  دـیباوخ و 
هک مدید  دش ، نم  رـصق  لخاد  مدیبلط و  نتـشک  يارب  ار  قداص  ترـضح  نوچ  تفگ : دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  منک . لقن  وت  يارب  ياهصق 

رـصق ریز  رد  ار  دوخ  نییاپ  ماک  تشاذـگ و  نم  رـصق  يالاب  رب  ار  دوخ  يالاب  ماک  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناـهد  دـش و  ادـیپ  یمیظع  ياـهدژا 
، بانج نآ  هب  تبسن  ینک  هدارا  يدب  رگا  هک : تفگ  نم  هب  حیصف  یبرع  نابز  هب  دینادرگ و  نم  هناخ  رصق  رود  رب  ار  دوخ  مد  و  تشاذگ ،
. دروخ یم  مهرب  نم  ياهنادند  هک  يدح  هب  دمآرد  هزرل  هب  نم  ندب  دش و  ناشیرپ  نم  لقع  ببـس  نیا  هب  مرب . یم  ورف  ار  وت  هناخ  ار و  وت 
، دوش یم  زور  دـناوخب  بش  رب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  اهاعد  اهمـسا و  وا  دزن  هک  اریز  تسین ، بجع  وا  زا  اهنیا  هک : متفگ  نم  تفگ : يوار 

تـصخر وا  زا  زور  دنچ  زا  دعب  سپ  دوش ، یم  نکاس  دناوخب  اهایرد  جوم  رب  رگا  و  دوش ، یم  بش  دناوخب  زور  رب  هحفص 1128 ]  ] رگا و 
اعد نآ  هک  مدرک  سامتلا  ترضح  زا  متفر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ  درکن ، ابا  داد و  يروتـسد  ارم  مور ، بانج  نآ  ترایز  هب  هک  مدیبلط 

: تفگ بجاح  عیبر  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دومن . نم  سامتلا  تباجا  وا  دیامن ، نم  میلعت  دناوخ  روصنم  سلجم  لوخد  تقو  رد  هک 
یم رب  ار  شلـسن  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننک ، یم  لقن  نم  يارب  مدرم  دـمحم  نب  رفعج  زا  اههچ  ینیب  یم  تفگ : دـیبلط و  ارم  روصنم  يزور 

وا رس  وش و  لخاد  مالـسلاهیلع )  ) رفعج ماما  هناخ  هب  ربخیب  ور و  هنیدم  هب  رفن  رازه  اب  تفگ : دیبلط و  ار  دوخ  يارما  زا  یکی  سپ  مزادنا ،
و دنتشادزاب ، ترـضح  هناخ  رد  رب  دندروآ و  هقان  ود  دومرف  ترـضح  دش ، هنیدم  لخاد  ریما  نآ  نوچ  روایب  نم  يارب  ار  یـسوم  شرـسپ  و 

رکشل اب  ریما  نآ  هک  مدوب  هداتسیا  نم  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یسوم ماما  دش . اعد  لوغشم  تسـشن و  بارحم  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  دالوا 
هچنآ تفگ : تفر  روصنم  دزن  نوچ  تشگرب ، دـندیرب و  ار  هقاـن  ود  نآ  ياهرـس  هک  ار  دوخ  رکـشل  درک  رما  دـمآ و  اـم  هناـخ  رد  هب  دوخ 
اهنیا هک : دیسرپ  دید ، ار  هقان  ياهرس  درک ، زاب  ار  هسیک  رـس  روصنم  نوچ  تشاذگ . روصنم  دزن  ار  هسیک  و  مدروآ ، لمع  هب  يدوب  هدومرف 

رد هک  مدید  ار  صخش  ود  دش و  کیرات  مرظن  رد  هناخ  دیدرگ و  مرس  مدش ، رفعج  ماما  هناخ  لخاد  نم  نوچ  ریمالا  اهیا  تفگ : تسیچ ؟
یـسک هب  يدید  هچنآ  راهنز  تفگ : روصنم  مدروآ ، دندرک و  ادـج  ار  اهنآ  رـس  هک  مدرک  مکح  تسوا ، رـسپ  رفعج و  هک  دومن  نانچ  رظن 

هحفص 1129] . ] مدینادرگن علطم  هصق  نیا  رب  ار  یسک  دوب  هدنز  وا  ات  و  نادرگم ، علطم  هزجعم  نیا  رب  ار  يدحا  و  نکم ، لقن 

ماما تداهش  خیرات 

و لاوش ، هام  رد  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  دـش ، عقاو  ترجه  تشه  لهچ و  دـص و  لاس  رد  تداعـس  عبنم  نآ  تافو  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ 
تصش و یضعب  و  دناهتفگ ، لاس  جنپ  تصش و  ار  بانج  نآ  فیرش  رمع  رثکا  دناهتفگ . روکذم  لاس  بجر  هام  مهدزناپ  هبنـشود  یـضعب 
هک تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  دمحم  زا  باشخ  نبا  تیاور  هب  تسا ، هدرک  تیاور  زین  کی  داتفه و  همغلا  فشک  رد  و  دناهتفگ ، تشه 
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تدالو ترجه . متشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  لاس ، تشه  تصش و  ای  دوب  لاس  جنپ  تصش و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  تافو  ماگنه  رد 
هدزناپ رگید : تیاور  هب  دینارذگ ، زور  دنچ  لاس و  هدزاود  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع  دوخ  دج  اب  موس ، داتشه و  لاس  رد  شتداعس  اب 

هدرک تیاور  ریـصبوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  دنام . لاس  راهچ  یـس و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  و  لاس ، هدزون  دوخ  راوگرزب  ردـپ  اب  و  لاس ،
نآ تماما  مایا  و  تشاد ، لاس  جنپ  تصش و  دوب ، تشه  لهچ و  دص و  لاس  هک  تافو  ماگنه  رد  مالسلاهیلع )  ) قداص ترـضح  هک  تسا 

کلم و  کلملادبع ، نب  ماشه  کلم  هیقب  ترضح  نآ  تماما  مایا  هک  دناهتفگ  و  دوب . لاس  راهچ  هحفص 1130 ]  ] یس و ردپ  زا  دعب  بانج 
لاس رد  درک  جورخ  ملـسموبا  سپ  رامح ، ناورم  کلم  و  دیلو ، نب  میهاربا  کلم  و  دیلو ، نب  دیزی  کلم  و  کلملادبع ، نب  دیزی  نب  دـیلو 

بـصغ یقناود  روصنم  وا  زا  دـعب  و  دوب ، وا  مایا  هام  تشه  لاس و  راـهچ  و  دـش ، هفیلخ  ساـبعینب  زا  حافـس  هللادـبع  ود و  یـس و  دـص و 
هب قداص  ترضح  مود  لاس  رگید : تیاور  هب  وا ، یهاشداپ  مهد  لاس  رد  و  درک ، یهاشداپ  هام  هدزای  لاس و  کی  تسیب و  درک و  تفالخ 

نارگید هیوباـب و  نبا  دوب . دـیلو  نب  میهاربا  یهاـشداپ  رد  ترـضح  نآ  تماـما  يادـتبا  رگید : لوـق  هب  دـیدرگ ، قـحلم  دوـخ  مارگ  ياـبآ 
هب و  دندیناروخ ، ترضح  نآ  هب  يدولآرهز  روگنا  هک : دنیوگ  و  دندرک ، دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  نوعلم  روصنم  رما  هب  هک : دناهتفگ 
هک دناهدرک  تیاور  نارگید  یقرب و  هیوباب و  نبا  ینیلک و  دیدرگ . نوفدم  دوخ  عینم  دـلاو  بنج  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  عیفر  ماما  نآ  قافتا 

ناشیا يوسب  دـندش  عمج  همه  نوچ  دـینک ، عمج  ارم  ناشیوخ  دومرف : دوشگ و  ار  دوخ  ياههدـید  دـش ، ترـضح  نآ  تافو  ماگنه  نوچ 
هب الط  رانید  داتفه  دومرف : سپ  دیامنن ، نآ  نأش  هب  انتعا  درامـش و  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  هب  دسر  یمن  ام  تعافـش  دومرف : درک و  رظن 

ترـضح نآ  يهدرک  دازآ  هملاـس  دومرف . یتیـصو  دوخ  براـقا  زا  کـی  ره  يارب  و  دـیهدب ، دوب  ترـضح  نآ  مع  رـسپ  هک  سَْطفَأ  نسح 
عطق نم  هک  یهاوخ  یم  وت  دومرف : ترضح  درک !؟ وت  لتق  يهدارا  و  دیشک ، وت  يور  رب  دراک  وا  و  ینک ، یم  تیـصو  سَْطفَأ  يارب  تفگ :

هحفـص 1131]  ] َنیِذَّلا و   » هک تسا  هتفگ  ناشیا  نأش  رد  و  محر ، هلـص  هب  ار  ناشیا  تسا  هدرک  حدم  ادـخ  هک  مشابن  اهنآ  زا  و  منک ، محر 
قح هک  اریز  منک  یم  تیـصو  وا  يارب  هملاس ! يا  تفگ : سپ  باسِْحلا » َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصَی 

ردام و ردپ و  قاع  ار  نآ  يوب  دونـش  یمن  و  دسر ، یم  هار  لاس  رازه  ود  ات  نآ  يوب  و  دینادرگ ، وبـشوخ  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  تشهب  یلاعت 
رد مدرک  نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم ماما  زا  قثوم  دنـس  هب  ینیلک  محر . هدـننک  عطق 
هب مالسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز ماما  زا  هک  ياهمامع  رد  دیشوپ و  یم  هک  ینهاریپ  رد  و  تسب ، یم  مارحا  اهنآ  رد  هک  يرصم  دیفس  هماج  ود 

هدرک تیاور  اضیا  دیزرا . یم  رانید  دصراهچ  هب  دوب  یم  زورما  رگا  و  دوب ، هدـیرخ  الط  رانید  لهچ  هب  هک  ینمی  درب  رد  و  دوب ، هدیـسر  وا 
ياهرجح رد  دنزورفارب  غارچ  بش  ره  دومرف  یم  مالسلاهیلع )  ) یسوم ماما  ترضح  مالـسلاهیلع )  ) قداص ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  تسا 

: تفگ هک  يزوج  بویاوبا  زا  دناهدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  دوب . هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک 
ياهمان دناهداهن و  وا  شیپ  رد  یعمـش  هتـسشن و  یـسرک  رب  هک  مدید  متفر  نوچ  دیبلط ، ارم  داتـسرف و  بش  نایم  رد  یقناود  رفعجوبا  یبش 

ربخ تسا و  نامیلـس  نب  دمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ و  تخادنا و  نم  شیپ  ار  همان  مدرک ، مالـس  نوچ  دـناوخ ، یم  دراد و  تسد  رد 
یم مه  هب  اجک  رفعج  لثم  تفگ : و  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : تبون  هس  سپ  تسا ، هتـشون  ار  مالـسلاهیلع )  ) قداصرفعج ماما  تافو 
همان باوج  زور  دـنچ  زا  دـعب  نزب ، ندرگ  بلطب و  ار  وا  تسا ، هدرک  یـصو  ار  صوصخب  سک  کـی  رگا  هک  سیونب  تفگ : سپ  دـسر ،

و یـسوم ، هللادبع و  دوخ  هحفـص 1132 ]  ] رـسپ ود  و  هنیدم ، یلاو  نامیلـس  نب  دمحم  و  هفیلخ ، تسا : هدرک  یـصو  ار  رفن  جـنپ  هک  دیـسر 
تـسناد یم  تماما  ملع  هب  ترـضح  دیوگ : مجرتم  تشک . ناوت  یمن  ار  اهنیا  تفگ : دناوخ  ار  روصنم  همان  نوچ  ار ، یـسوم  ردام  هدیمح 

هتشون ار  نیعل  نآ  مان  لوا  دوب ، هدرک  کیرـش  تیـصو  رد  رهاظ  باسح  هب  ار  تعامج  نآ  اذل  درک ، دهاوخ  ياهدارا  نینچ  نوعلم  نآ  هک 
تماما تیاصو و  هک  دنتـسناد  یم  ملع  لها  زین  تیـصو  نیا  زا  و  تیـصو ، هب  دوب  صوصخم  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم ماـما  نطاـب  رد  و  دوب ،
تمدـخ هب  تسا و  همئا  باحـصا  رباـکا  زا  هک  یلاـمث  هزمح  وبا  دزن  یبارعا  هک  دـناهدرک  تیاور  هچناـنچ  تسا . ترـضح  نآ  صوصخم 

قداصرفعج ماما  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  یلامث  يهزمحوبا  تفر ، دوب  هدیـسر  مالـسلاهیلع )  ) نیدباعلانیز ماما  ترـضح 
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یـصو ار  هک  دیـسرپ : دمآ  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهیب  دز و  ياهرعن  رثا  تشحو  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  هزمحوبا  تفر ، ایند  زا  مالـسلاهیلع ) )
ار ام  هک  هللادمحلا  تفگ : درک و  مسبت  هزمحوبا  ار ، روصنم  رفعجوبا  مظاک و  یـسوم  حطفا و  هللادبع  درک : یـصو  ار  رفن  هس  تفگ : درک ؟
هب ار  وا  یـصو  هک  تسا  هیقت  يارب  هک  تسا  رهاظ  روصنم  تیـصو  هک : تفگ  یتسناد ؟ اـجک  زا  ار  قح  هک : دـنتفگ  درک ، قح  هب  تیادـه 

تماما لباق  هللادبع  هک  دننادب  مدرم  ات  درک  رکذ  تسا  هللادبع  هک  رتگرزب  دـنزرف  اب  تسا  یـسوم  ماما  هک  کچوک  دـنزرف  و  دـناسرن ، لتق 
شنید و  دوب ، اپ  لیف  ندب  رد  هللادبع  و  دشاب ، ماما  وا  هک  دیاب  یم  دـشاب  هتـشادن  نید  ندـب و  رد  یتلع  گرزب  دـنزرف  رگا  هک  اریز  تسین ،
یـسوم ماـما  هک  متـسناد  اـجنآ  زا  سپ  درک ، یم  اـفتکا  وا  هب  تـشاد  یمن  یتـلع  وا  رگا  تعیرـش ، ماـکحا  هـب  دوـب  لـهاج  و  دوـب ، صقاـن 

هحفص 1133] . ] تسا تحلصم  يارب  اهنآ  رکذ  و  تسا ، ماما  مالسلاهیلع ) )

دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب 

و درک ، یم  صحفت  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دالوا  درک ، یم  انب  یترامع  دادـغب  رد  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
زا ییوم  شوخ  يور  شوخ  كدوک  يزور  دـندش ، یم  دیهـش  رجز  نیا  هب  ات  تشاذـگ  یم  رجآ  ياهنوتـس  نایم  رد  تفاـی  یم  ار  هک  ره 
وا رب  ار  يدرم  دراذگ ، نوتـس  نایم  رد  ار  مولظم  يهدازماما  نآ  هک  دنداد  انب  هب  دندروآ و  ار  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما  ترـضح  نادـنزرف 

محرت وا  رب  داتفا ، لالج  تعفر و  جوا  دیشروخ  نآ  لاثم  یب  لامج  رب  انب  رظن  نوچ  دزاس . عقاو  ار  نیا  وا  روضح  رد  هک  دندینادرگ  لکوم 
نوتـس نایم  رد  ار  ناوج  نآ  سپ  دـنادرگ ، يراع  یناگدـنز  راب  گرب و  زا  ار  یناما  لاـمآ و  نمچ  لاـهنون  نآ  هک  درواـین  باـت  و  دومن ،

نیا زا  ار  وت  میآ و  یم  وت  دزن  يدوز  هب  هک  شابم  نیگمغ  يهدـید  رون  يا  تفگ : داد و  رارق  وا  ندیـشک  سفن  يارب  ياهجرف  تشاذـگ و 
نآ دمآ و  نوتـس  نآ  دزن  هحفـص 1134 ]  ] هب انب  نآ  دـنتفرگ ، مارآ  دوخ  ياهاج  رد  مدرم  و  دـمآرد ، بش  نوچ  مهد . یم  تاـجن  هکلهم 
نم اـب  هک  ياهلمع  ریاـس  دوخ و  نوخ  رد  نک و  محر  نم  رب  زین  وت  مدرک ، محر  وت  رب  نم  ناوج  يا  تفگ : دروآ و  نوریب  ار  یبرع  ناوج 
رات بش  نیا  رد  نم  و  دسانشن ، ار  وت  یـسک  هک  هد  رییغت  ار  دوخ  تأیه  زاس و  ناهنپ  قلخ  رظن  زا  ار  دوخ  و  وشم ، کیرـش  دندرک  یم  راک 
نآ هب  سپ  دنکن ، یمـصخ  نم  اب  تمایق  زور  رد  وت  دـج  هکنآ  يارب  مدـنکفا  میب  فوخ و  رد  ار  دوخ  مداد و  تاجن  ار  وت  مدـمآ و  وت  دزن 
هک درگم  رب  دوخ  ردام  يوس  هب  ور و  نوریب  راـید  نیا  زا  تفگ : دـیرب و  ار  یبرع  دیـس  نآ  ياـهوسیگ  دـشاب  یم  ار  ناراـکچگ  هک  یتلآ 
زا ارم  يداـهن و  تنم  نم  رب  مورب و  دوخ  رداـم  دزن  هب  نم  هک  یناد  یمن  تحلـصم  نوچ  تفگ : مولظم  يهدازماـما  موش . اوـسر  نم  اداـبم 
نم رب  وا  يرارقیب  هلان و  يراز و  عزج و  دـیاش  تسا ، یقاب  نم  تایح  هک  هد  ربخ  ار  وا  راذـگ و  تنم  زین  نم  ردام  رب  يداد ، تاجن  ندرم 

یـسک تخیرگ و  هدازماـما  نآ  بش  نآ  رد  سپ  دـنک . رواـب  ار  وت  نخـس  هک  ربـب  وا  يارب  هناـشن  هب  ارم  ياـهوسیگ  نیا  و  دـبای ، نیکـست 
هیرگ و يادص  مدـش ، هناخ  مغ  نآ  کیدزن  نوچ  متـسج ، ار  وا  ردام  هناخ  متفر و  نم  نآ  زا  دـعب  هک : تفگ  انب  تفر ، اجک  هک  تسنادـن 

. متشگرب مدینادرگ و  داش  ار  وا  و  مدیناسر ، وا  هب  ار  شرسپ  تایح  ربخ  سپ  مدینش ، ار  هدیس  نآ  هحون 

درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان           صفحه 13 از 16

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	جلاء العيون (قسمت زندگي امام صادق عليه السلام)
	مشخصات كتاب
	تاريخ ولادت و شهادت و احوال امام ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام
	نسب و اسم و كنيت و لقب و تاريخ ولادت امام
	بعضي از ستمها كه از جابران به آن امام واقع شد
	تاريخ شهادت امام
	بعضي از ستمها كه در زمان آن حضرت بر اقارب و شيعيان آن حضرت واقع شد





