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مالسلاهیلع تیب  لها  میرک 

باتک تاصخشم 

میرکلادـبع نب  رقاب  دـمحم  فلوم  (ع /) تیب لها  میرک  (ع .) یبتجمنسح ماـما  یناگدـنز  باـب  هبکاـسلا : هعمدـلا  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
لاوحا یف  هبکاسلا  هعمدلا  : ] يدادرارق ناونع  هدازنیسح  یلعدمحم  حیحـصت  بسنیناطلـس ؛ میهاربا  همجرت  1285ق ؛ یناهبهب ، یتشدهد 

-479-93-964 کباش : ص  [ 168 : ] يرهاظ تاصخشم  . 1380 مایص ، نارهت : رشن : تاصخشم  یسراف ] هدیزگرب . هرهاطلا . هرتعلا  یبنلا و 
دلج همجرت  رضاح  باتک  تشاددای : یلبق  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  99000-0-479-93-964 لایر ؛  99000-0

: همانباتک تشادداـی : 175 ص )  ) مایـص یلبق : پاچ  تشاددای : تسا  هرهاـطلا " هرتعلا  یبنلا و  لاوحا  یف  هبکاـسلا  هعمدـلا   " باـتک زا  موس 
. -- 3ق  - 50 مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : هرهاطلا  هرتعلا  یبنلا و  لاوحا  یف  هیکاـسلا  هعمدـلا  رگید : ناونع   168  - 165 . ][ ص

مجرتم  -، 1353 میهاربا ، یناطلـس ، هدوزفا : هسانـش  هیواعم  اب  حلـص  3ق -- .  - 50، مود ماـما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : همانتـشذگرس 
یسانشباتک هرامش   297/952 ییوید : يدنب  هدر  BP40/ب87د8 1380  هرگنک : يدنب  هدر  حصم  یلعدمحم ، هدازنیسح ، هدوزفا : هسانش 

م34237-82 یلم :

مجرتم همدقم 

و ناراـبریت ، تداهـش ، تیمومـسم ، نطو ، يـالج  ینیـشنهناخ ، حلـص ، تیمولظم ، تبرغ ، نوچ  یتراـبع  اـم  همه  ناـهذا  رد  یلاـعت  همـسب 
ماما يدوجو  تقیقح  تیعقاو و  هب  رتکیدزن  یتفایرد  مینزب  مقر  ار  خیرات  تاحفـص  يرتشیب  تقد  اب  رگا  اما  ددرگیم . یعادـت  تیروجهم 

، دناهدومن هبیط  هرجش  نیا  هب  الاو  ياهناسنا  هک  یتامدخ  زیزع و  مالـسا  لماکت  ریـس  رد  ام  ارچ  یتسارب  تشاد . میهاوخ  مالـسلاهیلع  نسح 
مالسلاهیلع نسح  ماما  هکنیا  هن  رگم  میجنسیم . شیوخ  هناکدوک  لیک  اب  ار  مالـسلامهیلع  يده  همئا  ناش  هدز و  هناماوع  یـسایق  هب  تسد 

دنتـسه ماما  نیـسح  نسح و  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  هن  رگم  تسوا . لد  هویم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناگدـید  رون 
ياقآ دیس و  شردارب  وا و  هکنیا  هن  رگم  تسا . نآرق  تنیز  وا  لامج  يؤلؤل  نایقتلی ، نیرحبلا  جرم  لد  زا  هکنیا  هن  رگم  هتسشن . ای  هداتسیا 

یبتجم نسح  ماما  ام  ياقآ  تیمولظم . اـفج و  همهنیا  ارچ  تیروجهم . یبیرغ و  همهنیا  ارچ  اـما  وا ... هکنیا  هن  رگم  دنتـسه . تشهب  ناـناوج 
يارب هیواعم  زا  نم  رگا  دومرف : ییاج  رد  هک  اجنآ  هب  ات  دوب  شیوخ  تورمیب  نارای  ینادان  لهج و  ریـسا  شتموکح  نامز  رد  مالـسلاهیلع 

اههعدخ هچ  شتماما  نامز  رد  مالـسلاهیلع  دمحمابا  ام  ياقآ  درکیم . افو  نم  هب  میافویب  نارای  زا  رتهب  متـساوخیم  ماما  متیب  لها  دوخ و 
هیلع نسح  ماما  اـم  ياـقآ  هحفـص 8 ] . ] دروخن شتریغیب  ناراـی  زا  ناـیع  رد  هک  ییاههمدـص  اـهمخز و  هچ  ناـهن و  رد  هک  ییاـهگنرین  و 

دینکیمن نامگ  ایآ  ناتسود  يا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  اما  دنامن . ناما  رد  نیرفاک  رکم  نیدساح و  دیک  زا  مه  شیوخ  هناخ  رد  مالـسلا 
ماما ام  ياقآ  یتبحم ! هچ  یتفرعم ، هچ  یتدارا ، هچ  میـشاب ! امـش  نم و  هک  شنادـنمتدارا  نیب  رد  یتح  تسا  بیرغ  نامیالوم  مه  زونه  هک 

تدارا هب  میاهتخودـنین و  تفرعم  هب  وا  زا  یمان  يدای و  ياهرطاـخ ، يزیچ ، ناـمنهذ  همه  رد  نوچ  بیرغ ، تسا  بیرغ  مالـسلاهیلع  نسح 
یکاخ ناتـسربق  رد  میاهدرک و  نیـشنهناخ  تبرغ  هناخ  هودـنا  رد  ار  وا  مه  ام  تسا . روجهم  مه  نایعیـش  ام  نیب  رد  نامیالوم  میاهتخوماین .

اخس دوج و  تفای و  وربآ  وا  زا  تمارک  هک  مالسلامهیلع  تیب  لها  میرک  يدبا  یلزا و  يهولج  دوش . نامـشومارف  هک  تاهیه  نوفدم ! عیقب 
نادـیم هب  یتقو  هک  رارک ، ردـیح  رـسپ  توربج  تلالج و  تلوص و  دوش . نامـشومارف  هک  اشاح  دـناهدیئاس . وا  هاگرد  هب  يراسکاخ  ههبج 
كاله ار  نانمـشد  همه  يریلد  طرف  زا  هک  دیبایرد  ار  مالـسلاهیلع  نسح  دومرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  نامیالوم  داهنیم  مدـق  داهج  مزر و 

نیا اب  ار  وا  قح  هب  هک  وا  نیرفآ  تایح  شخب و  تاجن  حلـص  رادـتقا  تزع و  یگرزب و  تمظع و  دوش . نامـشومارف  هک  تاهیه  دزاسیم .
نورق و سپ  زا  مه  زونه  لمع  نیا  رد  وا  تعاجـش  نمی  هب  دـینادرگ و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باـن  تعیرـش  مالـسا و  ددـجم  لـمع 

مالسلاهیلع تیب  لها  زا 82میرک  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مولظم دوب  بیرغ  نامیاقآ  زیزع  رهاوخ  ردارب و  يرآ  تساپب . هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  يادن ال  تیرشب  بولق  ياههتسدلگ  زا  راصعا 
تفر ایند  زا  دنتخاس ، مومسم  ار  وا  دومن ، نطو  يالج  نایفوک  ياهیدرمان  طرف  زا  دنتخاس ، شنیشنهناخ  دش ، حلص  شریذپ  هب  رومأم  دوب ،

نیا اما  دـندرپس . شکاخ  هب  عیقب  تبرغ  رد  شدـج  مرح  زا  رودـب  دـندرک و  ناراـبریت  ار  وا  رهطم  ندـب  دنتـشادن و  رب  وا  زا  تسد  مه  زاـب 
ار دوخ  فیلکت ، يادا  يارب  نامیالوم  الیمج  الا  تیأر  اـم  تفگ : دـهاوخ  دوش  لاوئـس  ناـمیالوم  زا  رگا  مییوگیم و  اـم  هک  تسا  يزیچ 

دوب هداـهن  وا  شود  رب  دـنوادخ  هک  ياهفیظو  هدـهع  زا  تفارظ  تقد و  تیاـهن  رد  تخاـس و  رامـشیب  هحفـص 9 ]  ] بئاصم ایالب و  جاـمآ 
یلو دهن . مدق  تفرعم  مالسلا  يداو  هب  تلالض  تریح  زا  دبای و  ییاهر  رانلا  نم  ةرفح  افش  زا  ات  تیرشب  يور  ارف  تشگ  یغارچ  دمآرب و 
ماما يدوجو  تقیقح  هب  لقع  لامک و  هب  لد  لامج و  هب  مشچ  ایآ  میبای ؟ تیادـه  تقیرط  مجن  نیا  زا  ات  میاهدرک  زاب  هدـید  وت  نم و  اـیآ 

يا سپ  میوش ؟ لصاو  تیالو  هرانک  نارکیب و  يایرد  هب  ای  مینک  زاورپ  دـشر  نامـسآ  هب  تفرعم  قارب  اب  ات  میاهدرپس  مالـسلاهیلع  یبتجم 
تسین نیا  میوش و  قیرط  کلاس  دیاب  میتسه  ضیف  بلاط  رگا  هک  تسا  هدیسرارف  ششوک  شالت و  نامز  هک  میزیخرب  دیزیخرب ، ناتسود ،

ماما نامیالوم  رضحم  زا  ریـسم  نیا  رد  ۀفرعم و  یلا  جاتحم  اهیف  تنا  الا و  ۀکرح  نم  ام  هک : ارچ  تقیرط  نابحاص  قیرط و  تفرعم  هب  رگم 
ام لد  ماـک  هب  شیوخ  تبحم  دهـش  دـنایامنب و  اـم  هب  يرورپ  هرذ  رـس  زا  شیوـخ  تفرعم  زا  ياهرذ  هک  میراد  اعدتـسا  مالـسلاهیلع  نسح 

هحفص 10]  ] بسن یناطلس  میهاربا  هللا  ءاشنا  دنادرگ . فرشم  رختفم و  عیشت  فرش  هب  ار  ام  دناشچب و 

مالسلاهیلع یبتجم  ماما  باقلا  هینک و  هیمست ، هجو  تدالو ، خیرات 

تسا نیا  ع )  ) نسح ماما  ترضح  تدالو  رد  لوق  نیرتحیحص  هک : هدروآ  لاؤسلا  بلاطم  باتک  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک 
ار وا  دوجو  رون  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  ناشیا  ردپ  دندمآ . ایندب  ترجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم  هام  همین  رد  هنیدم و  رهش  رد  ناشیا  هک 

زین یخرب  دوـب ، س )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  رـسپ  نیلوا  ع )  ) نسح ماـما  دوـمن . لـقتنم  ترجه  مود  لاـس  ۀـجحلا  يذ  رد  س )  ) همطاـف هـب 
ترضح نآ  هک  یماگنه  تسا ، نیا  فالخ  حیحص  لوق  یلو  دناهدمآ . ایندب  ناضمر  كرابم  هام  مشش  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  دناهتفگ 

تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  ص )  ) لوسر ترـضح  سدقم  دوجو  سپ  هدمآ  ایندب  كدوک  هک  دنداد  عالطا  ص )  ) هللا لوسر  هب  دـش  دـلوتم 
هینک دـیوگیم : بلاـطلا  ۀـیافک  رد  یعفاـش  یجنگ  هک  هدروآ  همغلا  فـشک  رد  هر )  ) یـسیع نب  یلع  تفگ . هماـقا ) و   ) ناذا شـشوگ  رد 
دیفم خیـش  دوب . ربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  دـمآ و  ایندـب  ناضمر  كرابم  هام  همین  بش  رد  هنیدـم  رد  دوب ، دـمحموبا  ع )  ) یلع نب  نسح 

، تداهـش تدالو ، نامز  تفالخ ، تدـم  تماما ، لئالد  تدالو ، خـیرات  رد  ع )  ) نینموملا ریما  زا  دـعب  ماـما  رکذ  باـب  رد  داـشرا  رد  هر ) )
س)  ) همطاف ملاع  نانز  رورـس  رـسپ  نسح  شرـسپ  ع )  ) نینموملا ریما  زا  دعب  ماما  هک : تسا  هدروآ  شدانـسا  هب  وا  دالوا  دادـعت  ربق و  لحم 

ترجه موس  لاس  رد  ناضمر  كرابم  هام  همین  بش  رد  هنیدم  رهش  رد  تسا و  دمحموبا  وا  هینک  تسا . ناربمایپ  رورـس  ص )  ) دمحم رتخد 
رد ار  وا  هحفـص 11 ] . ] دروآ ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  دزن  ار  وا  ع )  ) نسح ماـما  تدـالو  زا  متفه  زور  س )  ) ارهز همطاـف  دـمآ ، ایندـب 
وا يارب  داـهن و  نسح  ار  وا  ماـن  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـب . هدروآ  ربماـیپ  يارب  ار  نآ  لـیئربج  هـک  دوـب  هدـیچیپ  تـشهب  ریرح  زا  ياهچراـپ 

یفطصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هب  رتهیبش  یلع  نب  نسح  زا  سک  چیه  [ 1  ] دنیوگیم زین  ياهدع  درک . هقیقع  یچوق )  ) يدنفسوگ
، دوب هدـش  هلماح  ع )  ) نسح هب  س )  ) ارهز همطاف  یتقو  تفگ : هک  تسا  لـقن  یعازخ  هیما  تنب )  ) ةرب زا  بقاـنم  زا  راـحب  رد  تسین . (ص )

نم هب  لیئربج  ار  وا  يهدژم  هک  يروآیم  ایندـب  يرـسپ  يدوزب  تفگیم : وا  هب  دـمآیم و  وا  ندـید  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تاـقوا  یهاـگ 
ع)  ) نسح تدالو  زا  زور  هس  هک  یماگنه  مدش  دراو  س )  ) همطاف رب  تفگ : هیما  تنب  ةرب  منزب . رس  وت  هب  زاب  هکنیا  ات  هدم  ریـش  ار  وا  هداد ،
: تفگ س )  ) همطاف مهدـب ، ریـش  وا  هب  ات  هدـب  نم  هب  ار  نسح  متفگ : س )  ) همطاـف هب  دوب ، هدروخن  يریـش )  ) يزیچ زونه  وا  دوب و  هتـشذگ 
هچ تفگ : س )  ) همطاف هب  دـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  داد ، ریـش  ع )  ) نسح هب  شدوخ  دـش و  بلاـغ  وا  رب  يرداـم  سح  هاـگنآ  زگره ،

يراک چیه  هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  سپ  مداد . ریش  ار  وا  دش و  بلاغ  نم  رب  يردام  سح  تفگ  ياهدرک ؟
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لقن ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  شنیرهاط  ناردپ  زا  ع )  ) اضر ماما  زا  ربتعم  دنس  هس  هب  نویع  رد  [. 2 . ] تسا هدومرف  هدارا  هچنآ  زج  دنکیمن 
همطاـف رادـید  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش  دـلوتم  ع )  ) یلع نب  نسح  یتقو  تفگ : نم  يارب  سیمع  تنب  ءامـسا  دومرف : ترـضح  هک  هدـش 

يدرز هچراپ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  مدرب  وا  يوس  هب  ار  نسح  سپ  روایب  نم  دزن  هب  ار  مرـسپ  ءامـسا  يا  تفگ : دـمآ و  وا  دـنزرف  و  (ص )
سپ دیچیپن ، درز  هچراپ  رد  ار  دازون  هک  متفگن  امـش  هب  ایآ  ءامـسا  يا  دومرف : ترـضح  مداد ، ص )  ) ادخ لوسر  هب  ار  دازون  مدوب  هدیچیپ 
شپچ شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  تفرگ ، ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  مدرب و  ناشیا  دزن  هب  مدـیچیپ و  دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  دازون 

رد ص )  ) هللا لوسر  ای  درک : ضرع  ع )  ) یلع ترـضح  يداهن ؟ ماـن  هچ  ار  مرـسپ  تفگ : دومن و  ع )  ) یلع ماـما  هب  ور  سپـس  تفگ : هماـقا 
رد مه  نم  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  هحفـص 12 ] ، ] مماـنب برح  ار  وا  هک  متـشاد  تسود  یلو  مریگیمن  یـشیپ  امـش  هـب  وا  يراذـگمان 

دـناسریم و مالـس  وـت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـمحم  يا  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  هاـگنآ  میریگیمن ، یـشیپ  دـنوادخ  هـب  وا  يراذـگمان 
رـسپ مسا  هب  ار  ترـسپ  مسا  دوب ، دهاوخن  يربمایپ  وت  زا  دعب  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  يارب  نوراه  يهلزنم  هب  وت  يارب  یلع  هک  دـیامرفیم :

، دوب ربش  نوراه  رـسپ  مان  تفگ : راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  دوب ؟ هچ  نوراه  رـسپ  مسا  اراـگدرورپ  درک : ضرع  ربماـیپ  راذـگب . نوراـه 
هک دـش  نینچنیا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  ماـنب ، نسح  ار  وا  تفگ : لـیئربج  سپ  تسا ، یبرع  نم  ناـبز  یلو  تفگ : ص )  ) ادـخ لوسر 

هقیقع وا  يارب  گنر  هایـس  چوق  ود  ص )  ) ادخ لوسر  دش  ع )  ) نسح ماما  تدالو  متفه  زور  هک  ینامز  دیمان . ع )  ) نسح ار  وا  ادخ  لوسر 
هقدص كوکـسم  هرقن  وا  رـس  يوم  نزو  هب  دیـشارت و  ار  وا  رـس  يوم  داد و  لوپ  رانید  کی  اهدنفـسوگ و  نآ  زا  نار  کی  هلباق  هب  دومن و 
رابخا نویع  رد  [. 3 . ] تسا تیلهاج  موسر  زا  دازون  رـس  هب  نوخ  ندـیلام  ءامـسا  يا  دومرف : سپـس  دـیلام . نارفعز  رطع و  وا  رـس  رب  داد و 
نـسح مسا  زا  هتفرگرب  وا  مان  دش و  يراذگمان  شتدالو  متفه  زور  رد  ع )  ) نیـسح هک  هدـمآ  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  دانـسا  نیمه  هب  اضرلا 

لضفاما زا  ددع  باتک  زا  راحب  رد  دوب . هلصاف  لمح  کی  يهزادنا  هب  نیـسح  نسح و  نیب  هک  هدمآ  زین  هحفص 13 ]  ] دش و نیسح  هک  دوب 
. تسا نم  يهناخ  رد  امـش  ءاضعا  زا  وضع  کی  هک  مدـید  باوخ  رد  هللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  ربماـیپ  هب  هک : تسا  لـقن  ساـبع  رـسمه 

ادخ لوسر  دروآ  ایند  هب  ار  نسح  همطاف  نوچ  نک ، تلافک  یتسرپرس و  ار  وا  سپ  دروآیم  ایند  هب  يرسپ  همطاف  يدوزب  دومرف : ترـضح 
: دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  ربتعم  دانـسا  هب  همغلا  فشک  رد  مدادیم . وا  هب  سابع  رـسپ  ریـش  زا  زین  نم  داد و  نم  هب  ار  وا  (ص )

كرابم تسد  هب  ار  س )  ) همطاـف نوچ  دـیروایب  ار  مرتخد  تفگ : هملـسما  سیمع و  تنب  ءامـسا  هب  ربماـیپ  دـمآ ، ایندـب  س )  ) همطاـف یتقو 
هک یتسرد  هب  دومرف : دـناوخ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  دیـشخرد  يداش  زا  شاهرهچ  دـنداد  ادـخ  لوسر 

امـش هب  ار  وا  هک  یماـگنه  اـت  دـیئوگن  يزیچ  دومرف : سپـس  دـنامب . ناـما  رد  ناطیـش  رـش  زا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ار  راـک  نیا  سک  چـیه 
بآ اب  دش و  لاحـشوخ  نامداش و  رایـسب  نسح  ندید  اب  وا  میداد و  ادـخ  لوسر  هب  ار  وا  دـمآ  ایندـب  زین  نسح  هک  یماگنه  سپ  مهدیم ،

زا سودرف  باتک  رد  مراپـسیم . وت  هب  میجر  ناطیـش  رـش  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  ادـنوادخ ، دومرف : هاگنآ  تشادرب . ار  نسح  ماک  شناـهد 
. میامن يراذگمان  نیسح  نسح و  مان  هب  ار  مرـسپ  ود  نیا  هک  دمآ  روتـسد  دنوادخ  فرط  زا  نم  هب  دومرف : هک  تسا  لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ 

همطاف يا  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  دنکیم : لقن  شردپ  زا  زین  وا  شردپ و  زا  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  زا  ربتعم  دانسا  هب  عیارشلا  للع  رد 
رابخالا یناعم  رد  دوب . لجوزع  دنوادخ  دزن  ناشیا  تمارک  تلیضف و  رطاخب  ریبش  ربش و  نوراه  نارـسپ  مان  هب  نیـسح  نسح و  يراذگمان 

لوسر رضحم  هب  شدنزرف  اب  و  دروآ ، ایند  هب  ار  نسح  س )  ) همطاف یتقو  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ۀمرکع  زا  ربتعم  دانسا  هب  عیارـشلا  للع  و 
رـضحم هب  ار  دازوـن  هراـبود  دروآ  اـیند  هب  زین  ار  نیـسح  س ،)  ) همطاـف یتـقو  دـیمان . نسح  ار  دازوـن  ص )  ) ربماـیپ سپ  تفر . ص )  ) ادـخ

مه ص )  ) ادخ لوسر  یمانیم ؟ هچ  ار  مدنزرف  نیا  کنیا  يدـیمان  نسح  ار  مدـنزرف  نیا  هللا  لوسر  ای  تفگ : درب و  ص )  ) لوسر ترـضح 
هک تسا  لقن  ع )  ) یلع نب  دـمحم  شردـپ  زا  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  زا  ربتعم  دانـسا  هب  رابخالا  یناـعم  رد  هحفص 14 ] . ] دیمان نیـسح  ار  وا 
وا مان  زا  زین  نیـسح  مان  دروآ و  هیده  تشهب  ياههچراپ  زا  ریرح  زا  ياهچراپ  رد  ار  نسح  مسا  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  لیئربج  دـندومرف :

شنادـنزرف هب  همطاف  نداد  ریـش  ماگنه  ص )  ) ادـخ لوسر  هک : هدرک  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  جـئارخ  رد  يدـنوار  بطق  دـیدرگ . قتـشم 
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زا راونالاراحب  رد  هدم . ریـش  اهنآ  هب  دومرفیم : س )  ) همطاف ترـضح  هب  دناشچیم و  نیـسح  نسح و  هب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  دمآیم و 
هک تسا  تشهب  لها  یماسا  زا  مسا  ود  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح دـنتفگیم : هک  هدـش  لقن  تباث  نب  رمع  نامیلـس و  نب  نارمع  زا  بقاـنم 

ربمایپ هک  تسا  لقن  هر )  ) يراصنا هللادـبع  نب  رباج  زا  نینچمه  دوب . هدـشن  يراذـگمان  اهمان  نیا  هب  یـسک  تشادـن و  دوجو  اـیند  رد  ـالبق 
یلع و و  تسا . قتـشم  ناسحا  زا  نیـسح  تساجرباپ و  ادخ  ناسحا  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هکنیا  يارب  مدـیمان  نسح  ار ، نسح  دومرف : (ص )

دنوادـخ تفگ : باسن  نیـسحلاوبا  دـیوگیم : رباـج  تسا . نسح  رغـصم  مسا  نیـسح  تسا و  هبترم  دـنلب  يادـخ  ءامـسا  زا  مسا  ود  نسح 
ود هکنیا  ات  ار ) نیسح  نسح و  ياهمان  ینعی  . ) دناشوپ تشاد و  هاگن  یفخم  ار  مسا  ود  نیا  مدرم  لوقع  ناگدید و  زا  هبترم  دنلب  گرزب و 

میدق رد  دنتشادن و  یهاگآ  اهمـسا  نیا  هب  دنتـسنادیمن و  بارعا  زا  کی  چیه  هک  یتسرد  هب  دندش . يراذگمان  ءامـسا  نیا  هب  همطاف  رـسپ 
دوجو اب  نمی  زا  يرـسپ  چـیه  رازن و  هلیبق  زا  يرـسپ  چـیه  ماما  ود  نیا  نامز  ات  دوب و  هدـشن  يراذـگمان  یماـسا  نیا  هب  یبرع  چـیه  ماـیالا 

( نون نیس و  نوکس  اب   ) نسح طقف  اهنآ  دنتـشادن . یعالطا  ءامـسا  نیا  زا  دوب  جیار  لوادتم و  ناشیا  نیب  هک  یماسا  ترثک  هلیبق و  یگرزب 
زین لیبسلا  نسحلاب  رضا  ثیحب  تنجا  ام  لیو  ضرالا  مال  هحفص 15 ] [. ] 4 . ] دندومنیم لامعتسا  ار  بیبح ) لثم  روسکم  نیس  اب   ) نیسح و 

. هدـب ناشن  نم  هب  ار  همطاف  يهناخ  تفگ : دـمآ و  نم  کیدزن  هب  رتش  اب  یبهار  تفگ : هک  تسا  ةریرهوبا  زا  راسی  نب  ءاـطع  زا  بقاـنم  رد 
ار تنارـسپ  زا  یکی  هللا  لوسر  رتخد  يا  درک ؛ ضرع  س )  ) همطاف هب  وا  هاـگنآ  مدومن ، تیادـه  س )  ) همطاـف يهناـخ  هب  ار  وا  تفگ : سپ 

مان تفگ : هاگنآ  درک و  هیرگ  دیـسوب و  ار  ناشیا  كرابم  يور  زین  بهار  نآ  دـندمآ . وا  يوس  هب  نیـسح  نسح و  سپ  منیبب  نم  ات  رواـیب 
نوچ سپ  درک  لاؤس  ص )  ) ادـخ لوسر  فاـصوا  زا  بهار  نآ  سپـس  بیط . باـط و  لـیجنا  رد  تسا و  ریبـش  ربـش و  تاروت  رد  ود  نیا 

هب یفاک  رد  هللا . لوسر  دمحم  نا  دهشا  هللا و  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : بهار  نآ  دندومرف  نایب  ار  ادخ  لوسر  فاصوا  س )  ) همطاف ترضح 
نـسح يارب  ار  يدنفـسوگ  دوخ  تسد  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : هک  تسا  لقن  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  هللادـبعابا  زا  ربتعم  دانـسا 
اهمحل همظعب و  اهمظع  مهللا  : ) دومرف و  تسا . نسح  مرـسپ  هقیقع  هحیبذ  نیا  هللا ، مسب  تفگ : دنفـسوگ  حبذ  ماگنه  رد  درک و  هقیقع  (ع )

، وا ناوختسا  تیوقت  يارب  ار  هقیقع  نیا  ياهناوختسا  اراگدرورپ ، هلا ) دمحمل و  ءاق  اهلعجا و  مهللا  هرعـشب ، اهرعـش  و  همدب ، اهمد  همحلب و 
نیا اراگدرورپ  هدـب ، رارق  وا  ياـهوم  تیوقت  يارب  ار  شیاـهوم  وا و  نوخ  تیوقت  يارب  ار  شنوخ  وا ، تشوگ  تیوقت  يارب  ار  شتـشوگ 

لاؤسلا بلاطم  باـتک  رد  یعفاـش  هحلط  نب  نیدـلا  لاـمک  دـیوگیم : فلؤم  هدـب . رارق  توق  يهیاـم  دـمحم  لآ  دـمحم و  يارب  ار  هقیقع 
؟ دیاهداهن مان  هچ  ار  وا  دومرف ، ربمایپ  دمآ  ایندـب  وا  هک  یتقو  تسا  هداهن  وا  رب  ص )  ) هللا لوسر  شدـج  ار  نسح  مسا  هک  نادـب  دـیوگیم :
. درک حبذ  دومن و  هقیقع  شنادنزرف  يارب  ار  یچوق  ترـضح  نآ  سپـس  هحفـص 16 ] . ] دیمانب نسح  ار  وا  دومرف  ترـضح  برح ، دنتفگ :

دوخ ربمایپ  دومنیم . تعباتم  رما  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـنادیم و  تنـس  ار  ندرک  هقیقع  دازون  يارب  یعفاش  هک  تسا  نیمه  يارب 
وا يوم  نزو  يهزادنا  هب  دشارتب و  ار  دازون  رس  ياهوم  تفگ : وا  هب  دومن و  عنم  راک  نیا  زا  ار  س )  ) همطاف داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  اصخش 

یمک هزادـنا  هب  دندیـشارت  ار  وا  رـس  هک  يزور  رد  ع )  ) نسح ماما  يوم  نزو  رادـقم  درک ، نینچ  زین  س )  ) همطاف سپ  دـهد ، هقدـص  هرقن 
یتنس دازون  يوم  نزو  هب  هقدص  هقیقع و  هک  دش  هنوگنیا  داد . هقدص  هرقن  نآ  هزادنا  هب  س )  ) ارهز ترـضح  سپ  دوب  مهرد  کی  زا  رتشیب 
ماگنه رد  زین  نیـسح  شرگید  دنزرف  يارب  ناشیا  داد . ماجنا  ع )  ) نسح شدـنزرف  قح  رد  ص )  ) هللا لوسر  هک  یلمع  رطاخب  دـش . رمتـسم 

ترـضح نآ  باقلا  اما  ریغ  تسا و ال  دـمحموبا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هینک  اـهنت  داد . هقدـص  درک و  یناـبرق  هنوگ  نیمه  دـلوت 
یقت بقل  ار  لامعتـسا  نیرتشیب  دـندادیم و  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  ار  باقلا  نیا  مامت  یلو ، طبـس ، دیـس ، یکز ، بیط ، یقت ، دوب ، رایـسب 

هب ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  یبقل  دندومنیم  قالطا  ناشیا  هب  هک  باقلا  نیرت  یلوا  نیرتگرزب و  نکل  تفریم  راکب  رتشیب  تشاد و 
نیرتحیحص هب  مکحم  دانسا  هب  دمتعم  ربتعم و  هقث و  نایوار  هک  دوب  هداد  رارق  وا  تفص  دوب و  هداد  صاصتخا  وا  هب  دومنیم و  فصو  نآ 

[. 5 . ] دش دیـس  ع )  ) نسح ماما  بقل  نیرتیلوا  سپ  تسا  دیـس  مرـسپ  نیا  هک  یتسرد  هب  دومرفیم : ناشیا  هک  دـناهدرک  لقن  ربمایپ  زا  لوق 
، رب تجح ، نیما ، طبس ، دیس ، ترـضح  نآ  باقلا  و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هینک  تفگ : باشخنبا  دیوگیم ؛ همغلا  فشک  رد  یـسیعنبا 
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ع)  ) نسح ماـما  تفگ : هک  هدـمآ  يریغم  بوـیا  نب  دـمحا  زا  هـمغلا  فـشک  رد  دـشابیم . دـهاز  لوا و  طبـس ، یبـتجم ، ریثا ، یکز ، یقت ،
مک شتروص  ياهوم  دوب ، هحفص 17 ]  ] تشوگ مک  شیاههنوگ  تشاد ، تشرد  ینامـشچ  دیئارگیم ، یخرـس  هب  یمک  هک  دوب  وردیفس 

هلـصاف مه  اب  شاهناش  ود  دوب و  تشرد  شیاهلـصفم  دوب ، ماخ  هرقن  دننام  يدیفـس  زا  شندرگ  تشاد و  دنلب  ییاهوم  دوب ، كزان  تشپ و 
لد رتکمن و  اب  مدرم  مامت  زا  هرهچ  رظن  زا  هاتوک ، کچوک و  هن  دـنلب و  گرزب و  هن  دوب ، هماقلا  طـسوتم  دوب ، هناـشراهچ  تشاد و  يداـیز 

یفریـص دلاخ  نب  نیـسح  زا  شدانـسا  هب  نویع  رد  هیوبابنبا  درکیم . باضخ  ار  اهنآ  هک  دوب  دعجم  شیاهوم  لدتعم و  شمادـنا  دوب ، ابر 
شقن ةزعلا هللا و  ع )  ) نسح ماـما  يرتـشگنا  شقن  دوـمرف : ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلایبا  هک : تـسا  هدرک  لـقن  ینـالوط  ربـخ  رد 
شقن اب  یلع  نب  دمحم  دومنیم و  رهم  نیـسح  شردپ  يرتشگنا  اب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دوب ، هرما  غلاب  هللا  نا  ع )  ) نیـسح ماما  يرتشگنا 
نیـسح دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هیبش  رـس  هب  ات  هنیـس  زا  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  هدمآ  داشرا  رد  دومنیم . رهم  ع )  ) نسح ماما  يرتشگنا 

يارب صاخـشا  نیرتزیزع  ربمایپ  دالوا  هداوناخ و  ترتع و  نادـناخ  نیب  رد  ود  نآ  دوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هیبش  اهاپ  هب  اـت  هنیـس  زا  (ع )
هحفص 18] . ] دندوب ص )  ) ربمایپ

مالسلاهیلع یبتجم  ماما  تماما  لئالد  لئاضف و  بقانم ،

هراشا

شرانک رد  دوب و  هتـسشن  ص )  ) ادخ لوسر  مدـید  دـیوگیم : یفقث  ثرح  نب  عیـضن  ةرکبابا  مدینـش  تفگ : يرـصب  نسحلایبا  نب  نسح 
دیس و مرسپ  نیا  دومرفیم : تسیرگنیم و  ع )  ) نسح هب  یهاگ  دومنیم و  هاگن  مدرم  هب  یهاگ  ترـضح  تشاد . رارق  ع )  ) یلع نب  نسح 
رد دوخ  دنـس  هب  يذمرت  ماما  دیامنیم . حالـصا  ار  ناملـسم ) مدرم   ) مالـسا گرزب  هورگ  ود  نیب  وا  هلیـسوب  دنوادخ  تسا  دـیما  تساقآ ،
هب يدرم  هک  تفریم  دوب و  هتفرگ  دوخ  شود  رب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  ص ،)  ) هللا لوـسر  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ساـبعنبا  زا  حـیحص 
دنس هب  میعنوبا  ظفاح  تسا . یبکار  وکین  هچ  مه  وا  و  تفگ : وا  خساپ  رد  ترـضح  سپ  يراد  ییوکین  بکرم  هچ  رـسپ  يا  تفگ : ناشیا 

هک یلاح  رد  دـمآ و  ع )  ) یلعنبا نسح  هک  دـناوخیم  زامن  ام  اب  ص )  ) ربماـیپ تفگ : هک  هدروآ  ةرکبیبا  زا  ۀـیلح  ماـنب  شباـتک  رد  دوخ 
زامن نوچ  تساخرب . هدجـس  زا  یمرن  یمارآ و  هب  ص )  ) هللا لوسر  تسـشن ، شندرگ  ای  تشپ  رب  كدوک  نیا  دندوب  هدجـس  رد  ترـضح 

ترـضح دیاهدومنن ، يراتفر  نینچ  سک  چـیه  اب  لاحب  ات  هک  دـیدومن  راتفر  ياهنوگب  كدوک  نیا  اب  امـش  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دـش  مامت 
. دیامن حالصا  ار  نیملسم  زا  هورگ  ود  نیب  وا  هلیسوب  دنوادخ  هک  تسا  دیما  تساقآ . دیس و  نم  رسپ  نیا  تسا ، نم  لگ  رـسپ ، نیا  دومرف :

ءاشع زامن  يارب  دجسم  يوس  هب  ام  اب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  دادش و  نب  هللادبع  زا  شدنـس  هب  زین  یئاسن  ماما 
، تفر رازگزامن  تعاـمج  يولج  هب  ترـضح  سپ  دوب ، هتفرگ  دوخ  شود  رب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  هحفـص 19 ]  ] هک یلاح  رد  دش  جراخ 

ترضح نآ  هدجـس  زامن  تعکر  ود  نیب  رد  دومن  زامن  ندناوخ  هب  عورـش  تفگ و  ار  زامن  مارحالا  ةریبکت  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  كدوک 
رد زین  ترضح  نآ  هتسشن و  ع )  ) ادخ لوسر  تشپ  رب  ع )  ) نسح هک  مدید  متشادرب  هدجس  زا  ار  مرس  نم  تفگ : مردپ  دش ، ینالوط  رایسب 

ینالوط رایـسب  زامن  نیب  وت  يهدجـس  ص )  ) هللا لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  دش ، مامت  زامن  یتقو  متـشگرب ، هدجـس  هب  سپ  تسا  هدنام  هدـجس 
نـسح مرـسپ  نوچ  یلو  دوبن  اهنیا  زا  کی  چیه  دندومرف : ترـضح  هدش . لزان  یحو  ای  هداد  خر  ياهثداح  میدرک  نامگ  هک  يدح  ات  دش 

. دیایب نییاپ  مشود  زا  شدوخ  هکنیا  ات  مدش  رظتنم  سپ  مرادرب  هدجس  زا  رس  تعرـس  هلجع و  اب  ات  متـشاد  تهارک  دوب  مشود  يور  رب  (ع )
دجسم رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک : دننکیم  لقن  هدیرب  زا  دوخ  دانسا  هب  ناشیا  یگمه  دوخ و  يهحیحص  رد  زین  یئاسن  يذمرت و  دووادوبا ،

نیح رد  دندوب  هتفرگ  دای  نتفر  هار  هزات  نوچ  دوب و  گنر  خرـس  ییاهنهاریپ  ناشنت  رب  دندمآ و  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  دـناوخیم  هبطخ 
: دومرف سپـس  دناشن ، دوخ  رانک  رد  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ود  نآ  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  ناشیا  ندید  اب  ترـضح  دنداتفایم ، یهاگ  ندـمآ 
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متـسناوتن دـنیآیم  نازیخ  ناتفا و  هک  داتفا  كدوک  ود  نیا  هب  مهاـگن  یتقو  [ 11  ] هنتف مکدالوا  مکلاوما و  اـمنا  هک  هتفگ  تسار  دـنوادخ 
ثرح نب  ۀـبقع  زا  لـقن  هب  دوـخ  حیحـص  رد  شدانـسا  هب  يراـخب  متفرگ . شوـغآ  رد  ار  ود  نآ  مدرک و  عـطق  ار  متبحـص  سپ  منک  ربـص 

ناکدوک هارمه  ع )  ) یلع نب  نسح  دید  سپ  دوب ، وا  هارمه  ع )  ) یلع دورب و  هک  دش  جراخ  سپس  دناوخ ، ار  رصع  زامن  رکبوبا  دیوگیم :
رد و  تسین ، یلع  هیبش  تسا و  ربمایپ  هیبش  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  تفگ : دومن و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  وا  رکبوبا  تسا ، يزاب  لاـح  رد 
هب ات  رس  زا  تسادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  ع )  ) نسح هک : تسا  لوقنم  ع )  ) یلع زا  دیدنخیم . دیدیم و  ار  هنحـص  نیا  یلع  لاح  نیا 

نیسح نب  یلع  زا  لکوتم  نب  یسوم  نب  دمحم  زا  یلاما  رد  هر )  ) قودص خیش  تسادخ . لوسر  هیبش  نییاپ  هب  هنیـس  زا  ع )  ) نیـسح هنیس و 
دمحم شردپ  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  ماحش  دیز  زا  بویا  نب  ۀلاضف  زا  شردپ  زا  یقرب  هللادبع  نب  دمحا  زا  يدابآدعـس  هحفص 20 ] ]

تفر ایند  زا  يرامیب  نیمه  هطـساوب  ادعب  دوب و  ضیرم  ص )  ) ربمایپ هک : دـنکیم  لقن  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شردـپ  زا  ع )  ) رقابلا یلع  نب 
تـسار تسد  اب  دـندوب  وا  هارمه  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  یلاح  رد  دومن  تدایع  شردـپ  زا  س )  ) همطاف ملاع  ناـنز  رورـس  ناـمز  نیا  رد 
ناشیا نایم  رد  س )  ) همطاف ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـنتفریم  هار  ود  نآ  و  ع )  ) نیـسح تسد  پچ  تسد  اـب  هتفرگ و  ار  ع )  ) نسح تسد 
لوسر پچ  تمس  رب  ع )  ) نیسح تسـشن و  ص )  ) ادخ لوسر  تسار  تمـس  رب  ع )  ) نسح سپ  دندش . لخاد  هشیاع  لزنم  هب  هکنیا  ات  دوب 

س)  ) همطاف دندشن . رادیب  باوخ  زا  هللا  لوسر  یلو  دندش  کیدزن  ناشیا  ندب  هب  هتفر و  ربمغیپ  يوس  هب  زان  اب  ود  ره  تسـشن  ص )  ) ادـخ
دوش ادیب  هک  یتقو  ات  دیدرگزاب  نونکا  دنکیم  تحارتسا  هدیباوخ و  امـش  ردـپ  دـج )  ) نم نازیزع  يا  تفگ : ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح هب 

هدیشک زارد  هدز و  هیکت  ربمایپ  تسار  يوزاب  رب  ع )  ) نسح سپ  میوریمن ، اج  چیه  اجنیا  زا  نالا  ام  دنتفگ : ود  نآ  دییایب  وا  دزن  هب  هاگنآ 
دوش رادیب  باوخ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  زا  لبق  یلو  دندیباوخ  ود  ره  دیباوخ ، هدز و  هیکت  ترضح  نآ  پچ  يوزاب  رب  ع )  ) نیـسح و 

، دندرک لاؤس  هشیاع  زا  ع )  ) نیسح نسح و  دوب ، هتشگزاب  هناخ  هب  دندوب  باوخ  ود  نآ  هک  یماگنه  س )  ) همطاف ترـضح  دندش و  رادیب 
رد هشیاع  يهناخ  زا  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح تشگرب . لزنم  هب  ناتردام  دـیدوب  هدـیباوخ  امـش  یتقو  تفگ : هشیاع  هتفر ؟ اـجک  اـم  رداـم 
رب يرون  دوب و  هدرک  زاب  ناهد  ندیراب  يارب  نامـسآ  هک  ییوگ  دوب  قرب  دعر و  اب  هارمه  کیرات  رایـسب  یبش  دـندش  جراخ  بش  یکیرات 
مه اـب  اـهنآ  دوب و  هتفرگ  ار  ع )  ) نیـسح پچ  تسد  دوخ  تسار  تسد  اـب  ع )  ) نسح دـنتفریم ، هار  روـن  نآ  رد  اـهنآ  دـیباتیم و  ناـشیا 

. دندنام اج  نامه  سپ  دنورب  تمس  مادک  زا  هک  دنتسنادن  ماگنه  نآ  رد  دندیسر ، راجن  ینب  غاب  هب  هکنیا  ات  دندرکیم  تبحص  دنتفریم و 
ات زیخنرب  تیاج  زا  نونکا  سپ  میتسین  دلب  ار  هار  ریسم  نوچ  مینامیم  اج  نیمه  میورب ، اجک  زا  مینادیمن  تفگ : ع )  ) نیسح هب  ع )  ) نسح
رب هحفص 21 ]  ] تسد دندیـشک و  زارد  ود  ره  اهنآ  سپ  هدب  ماجنا  تسا  حالـص  يراک  ره  ردارب  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) نیـسح دوش ، حبص 

ترـضح نآ  دـنداد . ربخ  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح زا  وا  هب  تساـخرب  باوخ  زا  ص )  ) لوسر ترـضح  یتقو  دـندیباوخ . رگیدـکی  ندرگ 
ياج زا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندوب . هدـش  مگ  تقیقح  رد  دـندوبن و  اجنآ  ناشیا  یلو  تفرگ  س )  ) ارهز شرتخد  يهناخ  زا  ار  اـهنآ  غارس 

نم دزن  زا  فعـض  یگنـسرگ و  اب  نم  ناوجون  ود  نیا  نم  ياقآ  يا  الوم و  يا  ایادـخ ، تفگیم : هک  یلاـح  رد  داتـسیا  تساـخرب و  دوخ 
رد هک  دید  ار  اهنآ  دش و  هدیبات  يرون  ترضح  نآ  يارب  ماگنه  نیا  رد  سپ  یتسه ، نانآ  رب  نم  لیکو  دوخ  وت  ادنوادخ ، دناهدش ، جراخ 

رگیدـکی ندرگ  هب  تسد  هک  یلاح  رد  دـید  ار  اهنآ  دیـسر و  راجن  ینب  غاب  رد  هب  ترـضح  هکنیا  ات  دوب  یقاب  رون  نیا  دـناهدیباوخ و  اجک 
اب نامـسآ  زا  ناراب  هک  ارچ  دوب  یفقـس  ییوگ  ناشیا  رـس  يالاب  دوب و  هدش  هدنکارپ  ناشیا  رـس  يالاب  ياهربا  و  دـندوب ، هدـیباوخ  دنتـشاد 

ع)  ) نیـسح نسح و  رـس  يور  رب  هکنیا  زا  دوب  هدش  عنام  دنوادخ  دندوب و  هدیدن  زگره  مدرم  ار  وا  ریظن  هک  یناراب  دـیرابیم  مامت  تدـش 
هک تشاد  لاب  ود  رام  نآ  دومنیم . تظفاحم  زیزع  ود  نآ  زا  دوب  هدش  هتفاب  هک  دایز  رایـسب  ياهوم  اب  گرزب  يرام  درابب و  ناراب  ياهرطق 

ار ود  نآ  دید و  ار  هنحص  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  دوب . هدیناشوپ  ار  ع )  ) نیـسح يور  رگید  لاب  کی  و  ع )  ) نسح يور  نآ  لاب  کی 
مریگیم دهاش  ار  تاهکئالم  ار و  وت  ایادخ  تفگیم : هک  یلاح  رد  دومن و  نتفر  هب  عورـش  زین  رام  دومن و  رکـش  ار  ادخ  تفای  باوخ  رد 

وت رام  يا  تفگ : وا  هب  ربمایپ  ملاس . حیحـص و  ار  اهنآ  يود  ره  مدنادرگزاب  وا  هب  مدومن و  تظفاحم  وا  رطاخ  هب  ار  تلوسر  دـنزرف  ود  هک 
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، متسه حیلم  ینب  زا  یکی  نم  نیبیـصن ، يهنجا  تفگ : هنجا ؟ مادک  دومرف : ربمایپ  ماوت ، يوس  هب  هنجا  يهداتـسرف  نم  درک : ضرع  یتسیک ؟
دای ام  هب  میاهدرک  شومارف  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ  اـت  دناهداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  میاهدرک ، شومارف  ار  لاـعتم  يادـخ  باـتک  زا  ياهیآ  اـم 
سپ دنتسه  ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  ود  نیا  رام  يا  هک  داد  ادن  نم  هب  يدانم  هک  مدینش  مدیـسر  ناکم  نیا  هب  هک  یماگنه  سپ  یهدب ،

. مدومن میلست  امش  هب  ملاس  حیحـص و  مدومن و  تبظاوم  ناشیا  زا  زین  نم  نک و  تظفاحم  بش  زور و  تامدص  تافآ و  اهالب و  زا  ار  اهنآ 
ار ع )  ) نسح زین  ص )  ) ادخ لوسر  تشگزاب ، سپـس  تخومآ  ار  نآ  دیـسرپ و  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوب  هدرک  شومارف  هک  ار  ياهیآ  رام 
دش و جراخ  هناخ  زا  ع )  ) یلع ترـضح  تفرگ . شوغآ  رد  هداد و  رارق  دوخ  پچ  يهناش  هحفص 22 ]  ] رب ار  ع )  ) نیسح تسار و  هناش  رب 
زا یخرب  تشاد . شوـغآ  رد  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  یلاـح  رد  دـش  قـحلم  ص )  ) ادـخ لوـسر  هب  يدـنچ  زا  سپ 
هک اریز  دیورب  دومرف : ترـضح  يدرگ ، رتکبـس  ات  هدب  ام  هب  ار  تنادنزرف  زا  یکی  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  دـنتفگیم : ناشیا  باحـصا 

مردام ردپ و  دنتفگیم : دندیدیم  ار  هنحص  نیا  باحصا  رگید  نوچ  سپ  دونشیم  ار  امش  نخـس  تسا و  هاگآ  امـش  هاگیاج  هب  دنوادخ 
وت نخس  هب  هاگآ و  وت  هاگیاج  هب  ادخ  تفگیم : ص )  ) هللا لوسر  دوش و  مک  ناشیا  لمح  ینیگنس  ات  هدب  ار  تنادنزرف  زا  یکی  تیادف  هب 
ات هدب  نم  هب  ار  ناکدوک  زا  یکی  ص )  ) هللا لوسر  ای  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  ماما  دیـسر  ع )  ) یلع هب  نوچ  سپ  تسا . اونش 

لوسر هب  نسح  و  يوریم ؟ تردپ  شوغآ  هب  ایآ  ع )  ) نسح يا  تفگ : درک و  هاگن  ع )  ) نسح هب  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دوش . رتکبـس  وت  راب 
درک یهاگن  نیسح  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  مراد ، تسود  یلع  مردپ  شوغآ  زا  رتشیب  ار  وت  شوغآ  نم  ردپ  يا  داد : خساپ  ص )  ) ادخ

مردپ شوغآ  زا  شیب  ار  وت  شوغآ  نم  ناج  ردپ  يا  هک  ادخ  هب  داد : باوج  زین  نیـسح  يوریم ؟ تردپ  شوغآ  هب  ناج  نیـسح  تفگ  و 
اهنآ تشاذگ و  اهنآ  يولج  درک و  زیر  زیر  اهنآ  يارب  امرخ  يرادـقم  تفر و  س )  ) همطاف يهناخ  هب  اهنآ  اب  ربمایپ  [ 7 . ] مراد تسود  یلع 

دیریگب یتشک  مه  اب  دیزیخرب و  دومرف : ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح هب  ور  ص )  ) هللا لوسر  دیوگیم  يوار  دندش . ریـس  دندروخ و  يداش  اب 
یتقو دـش  جراخ  هناخ  زا  روما  یـضعب  ماجنا  يارب  س )  ) ارهز ترـضح  لاح  نیا  رد  دـندش . نتفرگ  یتشک  يهدامآ  هتـساخاپب و  اهنآ  سپ 

س)  ) ارهز ترضح  هاگنآ  ناسرب  نیمز  هب  ار  شتشپ  ریگب و  ار  نیسح  مکحم  ناج  نسح  دیوگیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینش  تشگزاب 
کچوک رـسپ  رب  هک  ینکیم  قیوشت  ار  رتگرزب  رـسپ  ینکیم ، کیرحت  يرگید  رب  ار  یکی  منکیم  بجعت  ناج  ردپ  دنتفگ : ناشردـپ  هب 

مبیبح منیبیم  هک  تسا  نیا  رطاخب  منکیم  قیوشت  ار  نسح  نم  هک  ینیبیم  رگا  شاب  یـضار  مرتخد  تفگ : همطاف  هب  ربماـیپ  دـنک ، هلمح 
قودص خیش  هحفـص 23 ] . ] دـننکیم قیوشت  ارم  نیـسح  همه  نزب و  نیمز  هب  ار  وا  نک و  هلمح  تردارب  هب  نیـسح  يا  دـیوگیم : لیئربج 

اهتنیز مامت  هب  ار  شرع  دنوادخ  دوشیم ، تمایق  زور  یتقو  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  دوخ  دانسا  اب  هر ) )
رارق شرع  پچ  تمس  رد  يرگید  شرع و  تسار  تمـس  رد  یکی  تسا ، لیم  رازه  اهنآ  لوط  هک  رون  زا  ربنم  ود  سپـس  دیامنیم ، نیئزت 
شرع ناشیا  هطـساوب  دنوادخ  يرگید و  رب  نیـسح  دوریم و  الاب  اهنآ  زا  یکی  رب  نسح  دـنیآیم و  ع )  ) نیـسح نسح و  سپـس  دـهدیم .

زا يذـبانج  هرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  باتک  زا  همغلا  فشک  رد  دـهدیم . تنیز  شیاه  هراوشوگ  ار  نز  هک  هنوگنامه  دـهدیم  تنیز  ار  دوخ 
نآ رب  لیئربج  هک  دوب  يزادـنا  ریز  ص )  ) هللا لوسر  تیب  لها  يارب  هک : دـنکیم  لقن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  ترـضح  زینک  ناـمثع  ما 

ار زادناریز  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  درکیم  جورع  نامـسآ  هب  لیئربج  یتقو  تسـشنیمن . زادـناریز  نآ  رب  وا  زج  سک  چـیه  تسـشنیم و 
يارب درکیم و  عمج  ار  رپ  ياههزیر  اهکرک و  نآ  ربمایپ  تخیریم و  نیمز  هب  لیئربج  رپ  ياهکرک  اهرپ و  هزیر  نآ  زا  سپ  دادیم  ناـکت 

ار ع )  ) یلع نب  نسح  مدـیدن  زگره  تفگ : هک  تسا  لـقن  هریرهوـبا  زا  درکیم . تسرد  مخز  مشچ  عـفد  زرح و  اـهنآ  زا  نیـسح  نسح و 
دید دجـسم  رد  ارم  دـش و  جراخ  هناخ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  يزور  هک  دوب  نیا  يارب  نآ  دـشیم و  يراج  کشا  منامـشچ  زا  هکنیا  رگم 

رازاب درگادرگ  تفگیمن و  ینخـس  نم  اب  سپ  میدمآ  عاقنیق  ینب  رازاب  هب  هکنیا  ات  میتفر  سپـس  داد  هیکت  نم  هب  تفرگ و  ارم  تسد  سپ 
ار دوخ  شـسابل  اب  تسـشن و  دجـسم  رد  دـمآ و  دجـسم  هب  متـشگزاب و  ناشیا  اب  مه  نم  تشگزاب و  سپـس  درک ، هاـگن  دومن و  وجتـسج 

هاگنآ تفرگ ، ياج  وا  شوغآ  رد  هکنیا  ات  دیود  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  هب  تعرس  هب  نسح  سپ  روایب  میارب  ار  مدنزرف  دومرف : دناشوپ و 
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ار دوخ  ناهد  درک و  زاب  ار  وا  ناهد  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  درکیم و  يزاب  ناشیا  نساحم  اـب  دومن و  ترـضح  نساـحم  رد  ار  دوخ  تسد 
لها قـیرط  زا  مراد . تسود  زین  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ  دوـمرف : راـب  هـس  داد و  رارق  وا  ناـهد  رد 

هک میدوب  دیشر  نوراه  شیپ  ام  هک : دنکیم  لقن  شردپ  زا  زین  وا  دسریم و  یمشاه  نامیلس  نب  قاحـسا  هب  اعوفرم  هک  يدانـسا  هب  تنس 
ار ع )  ) نیـسح نسح و  شنادنزرف  یلع و  ضغب  نم  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  تفگ : نوراه  دمآ و  نایم  هب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  نخس 
اهارحـص و رد  دنتـساخرب و  یهاوخنوخ  هب  نیـسح  نادنزرف  ام و  نادنزرف  نکل  دننکیم  رکف  ناشیا  هک  تسین  نینچ  ادـخ  هب  مراد  لد  رد 
میدش و ربارب  اهنآ  اب  ام  دیدرگ و  ام  نآ  زا  تفالخ  دش و  ام  بیـصن  يزوریپ  نیا  هکنیا  ات  دندیگنج  نیـسح  نیلتاق  اب  اههوک  هحفص 24 ] ]

مـسق ادخ  هب  دش . عطق  ناشقوقح  هدش و  مورحم  ناشقوقح  زا  سپ  دندرک . جورخ  ام  هیلع  دـندیزرو و  تداسح  ام  هب  هاگنآ  میدـش ، عمج 
هک میدوب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  تفگ : هک  سابع  نب  هللادبع  زا  هللادبع  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  روصنم  رفعجوبا  زا  يدـهم  درک  تیاور  هک 

لجوزع دنوادخ  هک  نادب  تیادف ، هب  ردـپ  نکن  هیرگ  ربمایپ  دـناهدش ، دوقفم  نیـسح  نسح و  تفگ : دـمآ و  نایرگ  مشچ  اب  س )  ) همطاف
نک و ناشظفح  دنتـسه  یکـشخ  رد  اهنآ  رگا  ادـنوادخ  دومرف : تشادرب و  اعد  رب  تسد  هاگنآ  تسا ، رتنابرهم  اهنآ  هب  تساـهنآ و  قلاـخ 
رد ود  نآ  شابم  نیگمغ  دمحا  يا  تفگ : دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  سپ  رادهگن  ملاس  حیحـص و  ار  اهنآ  دنتـسه  ایرد  رد  رگا 

دـناهدیباوخ و راـجن  ینب  غاـب  کـیدزن  رد  نیـسح  نسح و  تسا ، رترب  ود  نآ  زا  ناشناردـپ  دنتـسه و  نارترب  ناـگرزب و  زا  ترخآ  اـیند و 
هتساخرب و وا  اب  مه  ام  تساخاپب و  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  تفگ : سابعنبا  هداد . رارق  اهنآ  زا  تسارح  ظفح و  يارب  ار  ياهتشرف  دنوادخ 
دـندوب و هدـیباوخ  ود  ره  دوـب و  هتخادـنا  نیـسح  ندرگ  رد  تسد  نسح  هک  یلاـح  رد  میدیـسر  راـجن  ینب  هلحم  هب  هکنیا  اـت  میداـتفا  هار 

اجنآ رد  هک  ياهتـشرف  زا  مه  ار  نیـسح  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نسح  ربمایپ  سپ  دوب . هدـناشوپ  دوخ  ياهلاب  زا  یکی  اب  ار  اـهنآ  ياهتـشرف 
ترـضح هب  يراصنا  بویاوبا  رکبوبا و  دـیامنیم ، لمح  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  ربماـیپ  هک  دـندیدیم  مدرم  داـتفا و  هار  تفرگ و  دوب 

ار اهنآ  دومرف : ترضح  ددرگ . رتکبس  وت  شوغآ  دوش و  رتمک  اهنآ  ینیگنـس  ات  هدب  ام  هب  ار  ناکدوک  زا  یکی  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 
تـساهنآ زا  رترب  ناشیا  ردـپ  دنتـسه و  ترخآ  ایند و  رد  اهناسنا  نیرترب  ناگرزب و  زا  ود  نیا  هک  یتسرد  هب  دـیراذگب ، ناشدوخ  لاـح  هب 

داریا ار  ینانخـس  ص )  ) هللا لوسر  هاگنآ  دنـشابیم  رترب  همه  زا  دنراد  هک  یتفارـش  يرترب و  رطاخب  اهنآ  زورما  مسق  ادـخ  هب  دومرف : سپس 
ص)  ) هللا لوسر  اـی  هلب  دـندرک : ضرع  مدرم  هدـج ، دـج و  ظاـحل  زا  مدرم  نیرتهب  زا  ار  امـش  مهدـب  ربخ  اـیآ  مدرم  يا  دـندومرف : دومن و 

ربخ ایآ  دـندومرف : هرابود  دوب . دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  ناشگرزب  ردام  ادـخ و  لوسر  ناشگرزب  ردـپ  هک  نیـسح  نسح و  دومرف : ترـضح 
یلع ناشردپ  هک  نیسح  هحفص 25 ]  ] نسح و دومرف : ترضح  هللا  لوسر  ای  هلب  دنتفگ : ردام ، ردپ و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  زا  ار  امـش  مهدب 

، ومع همع و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  زا  مهدـب  ربخ  ار  امـش  ایآ  دـندومرف : ترـضح  زاب  تسا . دـمحم  رتخد  همطاف  ناشردام  بلاـطیبا و  نبا 
يا تسا . بلاطوبا  رتخد  یناهما  ناشهمع  بلاطیبا و  نبا  رفعج  ناشیومع  هک  نیسح  نسح و  دندومرف : ترـضح  هللا ، لوسر  ای  هلب  دنتفگ ،

ناشیا ییاد  هک  نیـسح  نسح و  دومرف : هللا ، لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ : هلاـخ ، ییاد و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  زا  ار  امـش  مهدـب  ربخ  اـیآ  مدرم 
، تسا تشهب  رد  ناشردام  تسا ، تشهب  رد  ناشردـپ  هک  یتسرد  هب  تسادـخ . لوسر  رتخد  بنیز  ناشیا  هلاخ  ادـخ و  لوسر  رـسپ  مساـق 

تـشهب رد  ناشهمع  تسا ، تشهب  رد  ناشیومع  تسا ، تشهب  رد  ناـشهلاخ  تسا ، تشهب  رد  ناـشییاد  تسا ، تشهب  رد  ناـشگرزبردام 
رد درادـب  تسود  ار  اـهنآ  نارادتـسود  هک  ره  تسا و  تشهب  رد  درادـب  تسود  ار  اـهنآ  هک  ره  دنتـسه و  تـشهب  رد  ناـشدوخ  و  تـسا ،

: تفگ ادـخ  هب  تشهب  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  تفگ : هک  تسا  لوـقنم  رماـع  نب  ۀـبقع  زا  شدانـسا  هـب  لآ  باـتک  رد  تـسا . تـشهب 
هک درک  یحو  وا  هب  ادـخ  سپ  دومرف : ربمایپ  ییامن ، نکاس  نم  رد  ار  دـخ  ناکرا  زا  ینکر  هک  يدوب  هدرکن  هدـعو  نم  هب  ایآ  اراـگدرورپ 

کی رورغ  زان و  دننام  تفریذپ  رخافت  رورغ و  زان و  اب  تشهب  میامن ؟ تنیز  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح اب  ار  وت  نم  هک  يوشیم  یـضار  ایآ 
نسح و هک  دناوخیم  زامن  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دوعـسمنبا  زا  شیبح  نب  ةرذ  زا  دوخ  داشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  سورع .

شوغآ رد  تبحم  اب  ار  ود  نآ  درک  دنلب  ار  شرـس  نوچ  تفگن  رکذ  رگید  دـش و  تکاس  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دـندمآ  ع )  ) نیـسح
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شرگید نار  رب  يرگید  تسـشن و  شنار  کی  رب  اـهنآ  زا  یکی  داد ) مالـس  تسـشن و  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس   ) تشگزاـب نوچ  تفرگ 
رد شربمایپ  يارب  ادخ  ياهتجح  ود  نیا  نوچ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ود  نیا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف : ربمایپ  هاگنآ  تسـشن ،

هعیهلنبا زین  و  دنتـسه . مالـسا  مدرم و  نید و  رد  مدرم  رب  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناشردپ  زا  دعب  ادخ  تجح  هناشن و  دـندوب و  هلهابم  زور 
، دنتسه ادخ  شرع  يهراوشوگ  ود  نیسح  نسح و  هک  یتسرد  هب  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هناوعیبا  زا 

تشهب هب  لاعتم  هحفـص 26 ]  ] دـنوادخ سپ  يدومن ، نکاس  ار  نیکاسم  افعـض و  نم  رد  اراگدرورپ  تفگیم : دـنوادخ  هاگرد  هب  تشهب 
زان هک  یسورع  دننام  تفریذپ  رخافت  رورغ و  اب  تشهب  سپ  دومرف : منک  تنیز  نیسح  نسح و  اب  ار  وت  ناکرا  هک  يوشیم  یضار  تفگ :
لقن ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  زا  شناردپ  زا  ع )  ) اضر ماما  زا  ربتعم  دنس  هس  هب  نویع  رد  هر )  ) قودص خیش  تسا . لاحـشوخ  دراد و  رورغ  و 
اهنآ هب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپـس  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  هکنیا  ات  دـندرکیم  يزاـب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  نیـسح  نسح و  هک : دـندرک 

دوب و یقاب  همطاف  ناشردام  دزن  هب  اهنآ  ندیـسر  ات  هک  دـش  هدـنکارپ  نامـسآ  رد  يرون  ماگنه  نیا  رد  سپ  دـیورب . ناتردام  دزن  هب  تفگ :
قودص خیـش  تشاد . یمارگ  ار  تیب  لها  ام  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتـس  دندومرف : دـندرک و  هاگن  رون  نیا  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

رتخد همطاف  تفگ : هک  دنکیم  لقن  عفاریبا  تنب  بنیز  شاهدج  زا  شردپ  زا  یعفار  یلع  نب  میهاربا  زا  ربتعم  دانسا  هب  شلاصخ  رد  هر ) )
تلحر ایند  زا  نآ  هطـساوب  هک  يرامیب  نامه  تفر ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  نیـسح  نسح و  اب  شردپ  يرامیب  مایا  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

نـسح يارب  دومرف : ترـضح  امرف  اطع  ناشیا  رب  هیثرا  ناونع  هب  يزیچ  دنتـسه  وت  نارـسپ  ود  نیا  هللا  لوسر  اـی  تفگ : س )  ) همطاـف دومن ،
لقن راصنا  زا  هر )  ) قودص خیـش  زا  لاصخ  رد  زین  و  مهدیم . رارق  ار  مشـشخب  تعاجـش و  نیـسح  يارب  ار و  دوخ  ییاقآ  یگرزب و  راقو ،
سپ دنتسه ، وت  نارسپ  ود  نیا  هللا  لوسر  ای  دومرف : همطاف  هک  دنکیم  لقن  شردام  زا  هک  دسریم  عفاریبا  تنب  بنیز  هب  شدنس  هک  هدش 

تواخـس و نیـسح ، هب  مدیـشخب و  ار  دوخ  ییاقآ  یگرزب و  راقو ، نسح ، هب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  امرف و  لـضفت  شـشخب و  اـهنآ  هب 
تبظاوم ناشیا  زا  هک  دوب  ییاهزرح  نیـسح  نسح و  يارب  تفگ : هک  تسا  لقن  رمعنبا  زا  شدانـسا  هب  لاصخ  رد  مدیـشخب . ار  متعاـجش 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  لقن  نامیلـس  نب  ناوفـص  زا  لاصخ  رد  دـندوب . لیئربج  لاـب  ياـهکرک  اـهرپ و  هزیر  زا  اـهزرح  نآ  دومنیم و 
رابخا نویع  رد  هر )  ) قودص خیـش  مدومن . اطع  ار  دوخ  تمحر  شـشخب و  نیـسح  هب  مدیـشخب و  نسح  هب  ار  مربص  راقو و  نم  دـندومرف :
وبـشوخ لگ  هتـسد  دنزرف  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  شنیرهاط  ناردـپ  زا  ع )  ) اضر ماما  زا  ربتعم  دنـس  هس  هب  اضرلا 

( هر  ) یسراف ناملـس  زا  وا  نازاز و  زا  داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  هحفص 27 ] . ] دنتسه نیسح  نسح و  نم  يوبشوخ  ياهلگ  هتـسد  تسا و 
ار یسک  ره  مراد و  تسود  ار  مدنزرف  ود  نیا  نم  ایادخ  تفگیم : نینچ  نیسح  نسح و  يهرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  مدینش  دنکیم : لقن 
هک ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  درادـب  تسود  ار  نیـسح  نسح و  سک  ره  دومرف : زین  مرادیم و  تسود  دراد  تسود  ار  زیزع  ود  نیا  هک 

نیسح نسح و  سک  ره  دنکیم و  تشهب  دراو  ار  وا  درادب  تسود  ار  وا  ادخ  هک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  زین  ادخ  مرادب  تسود  ار  وا  نم 
ار وا  ددرگ  وا  نمشد  ادخ  هک  ره  دش و  دهاوخ  وا  نمشد  زین  ادخ  مدش  وا  نمشد  نم  هک  ره  دش و  مهاوخ  وا  نمشد  نم  درادب  نمشد  ار 
زا هر )  ) یسوط خیش  بقانم  زا  راونالاراحب  رد  دنتسه . ایند  رد  نم  يوبشوخ  ياهلگ  هتسد  مرسپ  ود  نیا  دومرف : دومن و  دهاوخ  منهج  دراو 

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  لقن  ۀطب  نب  ۀنابا  زا  حیرشنبا  یلاما  یناعمـسلا و  لئاضف  یفطـصملا و  فرـش  دمحا و  لئاضف  يذمرت و  عماج 
ار ناـشردام  ردـپ و  ار و  نیـسح  نسح و  مرـسپ  ود  نیا  درادـب و  تسود  ارم  هک  ره  دـندومرفیم : دـنتفرگیم و  ار  نیـسح  نسح و  تسد 
دروآ و مظن  هب  نینچ  نیا  نیـسحلاوبا  ار  ص )  ) ادـخ یبن  مالک  نیا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  هجرد  کی  رد  نم  اب  تماـیق  زور  درادـب  تسود 
رد زین  و  [. 8  ] یعم هنکسم  دلخلاف  امهیوبا  وا  نیزه  وا  موق  ای  یندو  عمجم  یف  هبحص  لاق و  اموی و  هونص  نینـسحلا و  دی  یبنلا  ذخا  دنتفگ :

ص)  ) ادـخ یبن  هک : دـننکیم  لقن  سابعنبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ناشدانـسا  هب  یناعمـس  لئاضف  میعنوبا و  هیلح  هجافنبا و  ننـس  زا  راحب 
زا مربیم  هانپ  ادـخ  همات  تاملک  هب  امـش  زا  الب  عفر  يارب  تفگیم : دـناوخیم و  اعد  نیـسح  نسح و  زا  مخز  مشچ  عفد  یتمالـس و  يارب 
اعد اهنآ  يهطساوب  لیعامسا  يارب  ع )  ) میهاربا هک  تسا  یتاملک  تاملک ، نیا  دب و  روش و  ياهمشچ  يهمه  زا  رگهسوسو و  نیطایش  همه 
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ادـخ یبن  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  زا  شدانـسا  هب  یبلعث  زا  راـحب  رد  نینچمه  [. 9 . ] دناوخیم هحفص 28 ] ]
اههویم نآ  زا  ادـخ  لوسر  سپ  دوب . مه  روگنا  رانا و  نآ  رد  هک  دروآ  هویم  قبط  کی  ترـضح  نآ  يارب  لـیئربج  سپ  دـش  ضیرم  (ص )

یلاح رد  دندرک  لوانت  اههویم  نآ  زا  دندمآ و  ربمایپ  دزن  هب  نیـسح  نسح و  سپـس  دنتفگیم ، حیبست  اههویم  هک  یلاح  رد  دندومرف  لوانت 
حیبست اـههویم  هک  یلاـح  رد  دروخ  قبط  نآ  ياـههویم  زا  دـش و  دراو  ع )  ) بلاـطیبا نبا  یلع  سپـس  دـنتفگیم ، حـیبست  روگنا  راـنا و  هک 

هب تفگ : لیئربج  هاـگنآ  دـنتفگیمن  حـیبست  اـههویم  رگید  یلو  دروخ  قبط  نآ  ياـههویم  زا  دـمآ و  باحـصا  زا  یکی  سپـس  دـنتفگیم 
نب راصخ  حتفلاوبا  یلاما  زا  راحب  رد  ربمایپ . دنزرف  ای  نیـشناج  ربمایپ ، رگم  دروخیمن  یـسک  ار  یتشهب  ياههویم  اهاذغ و  نیا  هک  یتسرد 
ماج کی  شناتسد  رد  هک  یلاح  رد  دش  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  هک  میدوب  هتـسشن  ربمایپ  اب  ام  دنتفگ : هک  تسا  لقن  عفاروبا  سابع و 
رما وت  هب  دـناسریم و  مالـس  وت  هب  مه  دـنوادخ  وت ، رب  مالـس  تفگ : ربماـیپ  هب  لـیئربج  دوب ، ربـنع  کـشم و  زا  ولمم  گـنر  خرـس  يرولب 

حیبست و راب  هس  فرظ  نآ  داد  ربمایپ  هب  ار  نیرولب  ماج  لیئربج  هک  یتقو  یناسرب ، مالس  هلیسو  نادب  زین  ار  شنادنزرف  یلع و  هک  دیامنیم 
نآ ربمایپ  سپ  یقـشتل ) نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : ایوگ  اسر و  یناـبز  هب  فرظ  نآ  سپـس  تفگ ، ریبکت 

نمحرلا هللا  مسب  تفگ : فرظ  داد  ع )  ) یلع ماـما  تسدـب  ار  فرظ  یتـقو  سپ  تفگ . تـینهت  داتـسرف و  دورد  نآ  اـب  ار  یلع  دـیئوبب و  ار 
ع)  ) نسح ماـما  هب  ار  فرظ  نوچ  سپ  تفگ ، تینهت  نسح  هب  هلیـسو  نادـب  دـیئوبب و  ار  نآ  یلع  سپ  هلوـسر ) هللا و  مکیلو  اـمنا   ) میحرلا

هلیـسو نادـب  دـیئوب و  ار  فرظ  نسح  و  میظعلا ) ءابنلا  نع  نولئاستی  مع   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : دوخ  ناـبز  ناـمه  هب  فرظ  داد ،
لق ال  ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : دمآ و  نابز  هب  زاب  دیسر ، ع )  ) نیسح ماما  تسدب  فرظ  هک  یماگنه  سپ  تفگ  تینهت  ار  نیـسح 
دـمآ و نابز  هب  فرظ  زاب  دـنادرگزاب و  ربمایپ  هب  ار  فرظ  نآ  نیـسح  هحفـص 29 ]  ] ماما سپـس  یبرقلا ) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسأ 

دوعص نامـسآ  هب  یلاعت  دنوادخ  تردق  هب  نیرولب  هساک  نآ  مدیمهفن  دعب  ضرالا ) تاومـسلا و  رون  هللا   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ :
سابل نیـسح  نسح و  دـندومرف : ع )  ) اضر ماـما  هک : تسا  لـقن  شایلاـما  هر )  ) دـیفم هللادـبعیبا  زا  راـحب  رد  تفر . ورف  نیمز  رد  اـی  درک 

ام هب  هچ  يارب  ام ، زج  هب  دناهدرک  نت  هب  ون  سابل  یگمه  هنیدم  ياههچب  دنتفگ : ناشردام  هب  ود  نآ  دوب ، شیپ  رد  زین  دیع  مایا  دنتشادن و 
مهاوخ امش  نت  رب  ار  اهنآ  دروآ  ار  امش  سابل  یتقو  تسا ، طایخ  شیپ  امش  سابل  دندومرف : س )  ) همطاف ترـضح  یناشوپ ؟ یمن  ون  سابل 

هیرگ ارهز  ترـضح  سپ  دنتـساوخ  ون  سابل  دوخ  ردام  زا  دندرک و  رارکت  ار  دوخ  یلبق  نخـس  هرابود  دـمآ  دـیع  بش  هک  یماگنه  درک ،
دوـخ لاـحب  ار  وا  زین  نیـسح  نسح و  درک و  رارکت  دوـب  هدز  اـهنآ  هب  ـالبق  هـک  ار  یفرح  ناـمه  تخوـس و  ود  نآ  لاـح  هـب  شلد  درک و 
طایخ نم  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : س )  ) همطاف ترـضح  دیبوک  ار  رد  یـصخش  دمآ  بش  نوچ  دـنتفر . دنتـشاذگ و 

ترضح هداتسیا ، هناخ  رد  تشپ  رد  دوب  ون  سابل  تسد  ود  وا  اب  هک  يدرم  دید  درک و  زاب  ار  رد  س )  ) همطاف ماهدروآ ، ار  اهسابل  متـسه و 
داد و ناشیا  هب  ياهچقب  درم  هاگنآ  ماهدیدن ، وا  زا  رتراقو  اب  امیس  هرهچ و  رظن  زا  ار  يدرم  چیه  نامز  نآ  ات  ادخ  هب  دیوگیم : س )  ) همطاف
، زاب ولج  هبج  ود  نهاریپ ، ود  لامتـسد ، کی  نآ  رد  دـید  درک و  زاب  ار  هچقب  دـمآ و  هناخ  لخاد  هب  زین  همطاف  ترـضح  تشگزاب و  سپس 
هب ار  اهسابل  درک و  رادیب  ار  نیسح  نسح و  شنارسپ  همطاف  سپ  تسا ، زمرق  ناشتشپ  هک  دراد  رارق  هایس  شفک  ود  همامع و  ود  راولش ، ود 

هدیـشوپ ار  ابیز  ياهـسابل  نآ  نیـسح  نسح و  هک  یلاح  رد  دش  لخاد  س )  ) همطاف هناخ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  دناشوپ ، اهنآ 
نم هللا  لوسر  ای  هلب  تفگ : زین  همطاف  مدید . ار  طایخ  مدمآیم  هک  هار  رد  تفگ : دیسوب و  دیـشک و  شوغآ  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  دندوب ،

همطاف دوب . تشهب  راددیلک  نزاخ و  ناوضر  وا  هک  یتسرد  هب  دوبن  طایخ  وا  مرتخد  يا  دندومرف : ترـضح  مدـید ، هدرپ  تشپ  زا  ار  وا  مه 
ار نایرج  دـمآ و  نم  دزن  دـنک  جورع  هکنیا  زا  لبق  ناوضر  دومرف : ترـضح  هللا ؟ لوسر  اـی  داد  ربخ  رما  نیا  زا  امـش  هب  یـسک  هچ  تفگ :
هک یلاح  رد  دندمآ  هحفص 30 ]  ] ربمایپ دزن  نیـسح  نسح و  هک  تسا  لوقنم  هملـسما  يرـصب و  نسح  زا  نینچمه  درک . فیرعت  نم  يارب 

سپ تفرگ  يزیچ  ندروخ  تلاح  لکش و  هب  ار  شتسد  لیئربج  سپ  دوب ، هتسشن  ص )  ) ادخ لوسر  شیپ  یبلک  يهیحد  لکـش  هب  لیئربج 
يوس هب  اهنآ  هاگنآ  دش ، نادنخ  وا  لمع  نیا  زا  ود  نآ  بل  داد و  نیسح  نسح و  هب  ار  اهنآ  دش و  رهاظ  رانا  هب و  بیس ، شتسد  رد  هاگنآ 
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نداد ناشن  اب  دیورب و  ناتردام  دزن  هب  اههویم  نیا  اب  دندومرف : سپس  دندیئوب و  هتفرگ ، نیـسح  نسح و  زا  ار  اههویم  ناشیا  و  دنتفر ، ربمایپ 
هللا لوسر  ات  دندروخن  اههویم  نآ  زا  تیب  لها  زا  مادکچیه  سپ  دنتفر ، ادـخ  لوسر  رما  هب  اهنآ  دـینک ، هدزتفگـش  ار  وا  ناتردـپ  هب  اهنآ 

هک ینامز  ات  دنتـشگیمزاب  دوخ  لوا  لاح  هب  دندشیمن و  مامت  اههویم  دندروخیم  هچ  ره  یلو  دـندروخ  اههویم  زا  یگمه  هاگنآ  دـندمآ 
تفر ایند  زا  هللا  لوسر  تنب  همطاف  هکنیا  ات  دشن  ادیپ  یتساک  یمک و  چیه  اههویم  نآ  رد  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  تفر . ایند  زا  ادخ  لوسر 

هب دندیسر  تداهش  هب  ع )  ) نینموملاریما ترضح  یتقو  دندوب ، یقاب  ماگنه  نآ  رد  هب  بیـس و  یلو  دش  دیدپان  رانا  تفر  ایند  زا  وا  نوچ  و 
ندیسر زا  ارم  هکینامز  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  بیس  دیسر و  تداهش  هب  مس  هلیـسوب  نسح  هک  ینامز  ات  دنام  یقاب  بیـس  یلو  دش  دیدپان  زین 

نم رب  شطع  هک  یماگنه  دنیـشنیم ، ورف  مشطع  هلعـش  منکیم و  وب  شطع  تقو  رد  ار  نآ  نم  سپ  دنیامن ، هرـصاحم  دننک و  عنم  بآ  هب 
کی مردـپ  زا  ار  ناـیرج  نیا  دومرف : ع )  ) نیـسح نب  یلع  تفر . مهاوخ  نیب  زا  هک  منکیم  ادـیپ  نیقی  مروخیم و  ار  نآ  دریگیم  تدـش 

یلو متشگ  بیس  نآ  لابند  هب  دیسریم  ماشم  هب  شهاگلتق  لحم  زا  بیـس  يوب  دیـسر  تداهـش  هب  یتقو  مدینـش ، شتداهـش  زا  شیپ  هتفه 
یلاح رد  متفای  ار  بیس  نآ  يوب  مدرک  ترایز  ار  وا  ربق  نوچ  دنام و  یقاب  ع )  ) نیسح ماما  زا  دعب  بیـس  نآ  يوب  اما  متفاین  ار  نآ  زا  يرثا 
دیامن مامشتسا  ار  وب  نآ  هک  دهاوخیم  دوریم و  وا  فیرش  ربق  ترایز  هب  هک  ام  نایعیش  زا  سک  ره  دشیم ، هدنکارپ  اوه  رد  وا  ربق  زا  هک 

یتمـسق اجنیا  هک  تسا  بسانم  دیوگیم : فلؤم  دومن . دهاوخ  ساسحا  ار  نآ  رحـس  تاقوا  رد  دـیامن  ترایز  صالخا  اب  هک  یتروص  رد 
: تفگیم وا  میروایب  هدورس  هک  هنوگنامه  هب  ار  هر )  ) سدنرعنبا هناگی  رعاش  گرزب و  خیش  لضاف ، تسدربز و  لماک و  بیدا  هدیصق  زا 
عفـشلا و نوتیزلا و  نیتلا و  مه  هلالج  لج  هللارون  رونلا  مه  هحفص 31 ] : ] دوب رضاح  جع )  ) يدهم ترضح  هکنیا  الا  مدورـسن  ار  رعـش  نیا 

مهالول رذلا و  قلخی  نا  لبق  نم  ۀنوکسم  هشرع و  قوف  ۀبوتکم  مهئامسا  رکذلا و  لزن  مهتایبا  یف  نیمایم  هملع  نارخ  هللا  یحو  طباهم  رتولا 
حون يدبلا و  قرـشا  سمـش و ال  تعلط  ءامـس و ال  تعفر  ضرا و ال  تحطـس  ورمع و ال  مانالا و ال  یف  دـیز  ناک  امدآ و ال  هللا  قلخی  مل 

رمجلا و کلذ  یفطنا  ادرب و  امالـس و  تدـغ  امل  لیلخلا  راـن  مهـالول  رمـالا و  ضق  هناـفوط و  مهب  ضیغ  اـجذ و  نع  اـمل  کـلقلا  یف  مهب 
نامیلـس امل  رکفلا و  هب  رجی  درـس  یف  ردـقف  مهرـسب  دـیدحلا  روادـل  نال  رـضلا و  نشنی  بویا  نع  ناک  هنزح و ال  لازاـم  بوقعی  مهـالول 

یسیع ناک  ام  مهال  ول  رهش و  اهتمحر  رهـشاهت و  دغف و  هرماب  اخرلا  حیرلا  ترخـس  رطقلا و  هل  ضیفی  نیع  مهل  تلیـسا  يرـس  مهب  طاسبلا 
تانئاکلا یف  مهرس  يرس  رحسلا  فقتلا  نوعرف و  هراوا  یصع  امدنع  یصعلا  یسوم و  يرـس  مه  رـشن و  هل  دوحدلا  یط  نم  رزال  میرم  نب 

رون دنتـسه  رون  اهنآ  رکذ  یل  سانلا  یف  ناک  اـم  مهـالول  ـالغ و  مهب  يرخف  يردـق و  مهبـالع  رـس  مهرـس  نم  هیف  اـحبن  لـک  مهلـضف و  و 
دنتـسه یهلا  ملع  نزاـخم  ادـخ و  یحو  لوزن  لـحم  اـهنآ  دنتـسه  رتو  عفـش و  نوتیز و  نیت و  هروـس  اـهنآ  هبترم  دـنلب  گرزب و  دـنوادخ 

نکاس شرع  رد  ناشیا  حاورا  تقلخ  زا  لبق  هدش و  هتـشون  شرع  يالاب  رب  ناشیا  یماسا  دش  لزان  نآرق  ناشیاههناخ  رد  هک  یناگتـسجخ 
دـشیمن هدینارتسگ  نیمز  درکیمن  ادیپ  ینهذ  یجراخ و  دوجو  مدرم  زا  سکچیه  دیرفآیمن و  ار  یمدآ  دنوادخ  دندوبن  اهنآ  رگا  دندوب 

دومن و اعد  ناشیا  قح  رد  دوب  یتشک  رد  یتقو  حون  دـشیمن  ناشفا  وترپ  هام  درکیمن و  عولط  دیـشروخ  تشگیمن  هتـشارفارب  نامـسآ  و 
هاگچیه لیلخ  میهاربا  زا  نازوس  شتآ  دـندوبن  تیب  لها  رگا  هحفص 32 ]  ] دش مامت  درک و  شکورف  نافوط  ناشیا  هطـساوب  تفای و  تاجن 
بوقعی هودـنا  نزح و  هاگچیه  دـندوبن  تیب  لها  رگا  تشگیمن  شوماخ  هاگچیه  شتآ  نآ  دـشیمن و  تمالـس  درـس و  تشگیمنزاب و 

تـسناوت دش و  مرن  دواد  يارب  نهآ  هک  دوب  تیب  لها  دوجو  هطـساوب  دشیمن  فرطرب  جنر  يرامیب و  هاگچیه  بویا  زا  تفاییمن و  نایاپ 
يارب هک  دوب  تیب  لها  هطـساوب  دومیپیم  هار  هک  دوب  تیب  لـها  هطـساوب  نامیلـس  یلاـق  دـنک  مکحم  مهب  ار  اـههقلح  دزاـسب و  هرز  نآ  اـب 

هام و کی  دادماب  نآ  نتفر  هک  دش  نامیلس  رخسم  ناور و  مارآ ، داب  هک  دوب  تیب  لها  هطساوب  دش  يراج  هتخادگ  سم  يهمـشچ  نامیلس 
روبق ياهدحل  ریز  رد  هدش  ناهنپ  ناگدرم  تسناوتیمن  میرم  نب  یسیع  هاگچیه  دندوبن  تیب  لها  رگا  دوب  هام  کی  هاگماش  نآ  نتشگزاب 
لطاب ار  نارحاس  رحس  هک  اجنآ  دندوب  نوعرف  ياهینامرفان  شیپ  رد  وا  ياصع  تازجعم  یسوم و  ترـضح  رـس  تیب  لها  دزاس  راکـشآ  ار 

زا نم  راختفا  شزرا و  دـندش  تمارک  رـس و  بحاص  تیب  لها  رارـسا  زا  ایبنا  مامت  تسا و  يراج  تاـنئاک  رد  اـهنآ  لـئاضف  رارـسا و  درک 
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هک تسا  لوقنم  [ 10  ] راحب رد  متـشادن  ندش  حرطم  يروآدای و  شزرا  مدرم  نایم  رد  نم  دـندوبن  ناشیا  رگا  دـش  دایز  تفر و  الاب  ناشیا 
هاگنآ شپچ ، يولهپ  رب  ار  نیـسح  دوخ و  تسار  يولهپ  رب  ار  نسح  درکیم . لـمح  دوخ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  ص )  ) ادـخ لوسر 

زین و  تسا . رتهب  مه  امش  زا  یلع )  ) امـش ردپ  دیتسه و  نابکار  نیرتهب  امـش  تسا و  بکرم  نیرتهب  امـش  بکرم  دومرفیم : تفریم و  هار 
(. دومنیم هناش  ار  ناشناوسیگ  و   ) درکیم زاب  قرف  ناشرـس  ناـیم  ع )  ) نیـسح نسح و  يارب  ادـخ  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور  دنـس  ناـمه  زا 

میاهـشوگ و ییاونـش  تفگیم : درکیم و  هراشا  ع )  ) نیـسح نسح و  هب  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  مدینـش  دـیوگیم : يوار  هحفص 33 ] ]
هنیـس فرط  هب  ار  اهنآ  تفرگیم و  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  فتک  ناشدوخ  ناتـسد  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  دنتـسه ، ود  نیا  منامـشچ  ییانیب 

تـشاذگیم ربمایپ  هنیـس  يور  ار  شیاهاپ  اـت  تفریم  ـالاب  كدوک  نآ  سپ  [ 11 ( ] دـیئایب ـالاب  نم  نت  زا  : ) تفگیم دربیم و  ـالاب  دوـخ 
تسود ارم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  دومرفیم : دیسوبیم و  ار  نآ  سپس  نک  زاب  ار  تناهد  تفگیم : وا  هب  مالـسا  ربمایپ  هاگنآ 

يا تفگیم : ع )  ) نیسح نسح و  هب  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  لقن  يرـشخمز  يدهمنبا و  عیبلانبا و  باتک  زا  راحب  زا  زاب  و  تشاد . دهاوخ 
اهنآ سک  ره  شاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  مه  وت  مرادیم و  تسود  ار  وا  نم  اراگدرورپ  تفگیم : سپس  زیر ، مشچ  يا  ورب ، الاب  ولوچوک 

هحفص 34] . ] رادب تسود  زین  ار  درادیم  تسود  ار 

یبتجم نسح  ماما  تماما  رب  یلئالد 

مدوب دـهاش  نم  هک ؛ تسا  هدومن  تیاور  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  ربـتعم  دانـسا  هب  یفاـک  رد  هر )  ) ینیلک مالـسالا  ۀـقث  صوصخ  نیا  رد 
ماـمت هیفنح و  نب  دـمحم  نیـسح و  رب  تیـصو  رب  مهدیم  تداهـش  دومنیم و  تیـصو  نسح  شرـسپ  هب  ع )  ) نینموـملا ریما  هک  یماـگنه 

ادخ لوسر  مرـسپ  يا  دومرف : داد و  نسح  شرـسپ  هب  ار  شریـشمش  و  نآرق )  ) باتک سپـس  شاهداوناخ ، نایعیـش و  ناگرزب  وا و  نادنزرف 
باتک و دومن و  تیصو  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  روطنامه  مهدب  وت  هب  ار  دوخ  حالـس  و  باتک )  ) نآرق هک  درک  تیـصو  نم  هب  (ص )
هب ور  سپـس  یهدـب . نیـسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دیـسر  وت  تافو  ماگنه  یتقو  منک  رما  وت  هب  هک  درک  رما  نم  هب  داد و  نم  هب  ار  شحـالس 

سپس یهدب  ترـسپ  نیا  هب  ار  تحالـس  باتک و  هک  درک  رما  وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپـس  و  دومرف : دومن و  ع )  ) نیـسح شرـسپ  يوس 
تدـنزرف هب  ار  تحالـس  اـهباتک و  هک  تسا  هدرک  رما  زین  وـت  هب  ص )  ) هللا لوـسر  و  تفگ : وا  هب  تفرگ و  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تسد 

( هر  ) رفعجیبا زا  دوراجلایبا  زا  شدانسا  هب  یفاک  رد  زاب  و  یناسرب . مالس  وا  هب  نم  و  ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  یهدب و  یلع  نب  دمحم 
وت هب  ار  يرارسا  ات  ایب  نم  دزن  تفگ : ع )  ) نسح شرسپ  هب  دیـسر  ع )  ) نینموملا ریما  راضتحا  ماگنه  یتقو  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم 

سپ داد . رارق  نیما  نآ  رب  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هچنآ  رب  مهد  رارق  نیما  ار  وت  تفگ و  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هنوگنامه  میوگب ،
هب هک : هدرک  لـقن  دـسریم  بشوح  نب  رهـش  هب  هک  شدانـسا  هب  یفاـک  رد  داد . ماـجنا  دوـمرف  ع )  ) یلع ترـضح  هک  ار  هچنآ  نسح  ماـما 
هب هفوک  زا  نسح  هک  یماگنه  سپ  درپس . هملسما  هب  ار  شاهمان  تیصو  اهباتک و  تفریم  هفوک  تمـس  هب  هنیدم  زا  یلع  یتقو  هک  یتسرد 

ماگنه هک  دناهدرک  تیاور  حیحص  قرط  رتاوتم و  دانسا  هب  هصاخ  هماع و  دیوگیم : فلؤم  داد . نسح  هب  ار  اهنآ  هملـسما  تشگزاب  هنیدم 
شنایعیـش رب  دوخ  نیـشناج  یـصو و  ار  ناشیا  نینمؤملا  ریما  دش و  رـضاح  شناردارب  رگید  اب  ع )  ) نسح ماما  ع ،)  ) نینموملا ریما  تداهش 

ادخ لوسر  هک  هحفـص 35 ]  ] هنوگنامه تفگ  وا  هب  ار  يرارـسا  دناوخ و  دوخ  کیدزن  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  شریـشمش  باتک و  داد و  رارق 
رکذ رد  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  شردـپ  لاوحا  نایب  رد  دروم  نیا  رد  صوصن  لئالد و  یخرب  دوب . هدرک  وگزاب  ار  يرارـسا  وا  اـب  (ع )

نینموملا ریما  صن  هب  نسح  ماما  هکنیا  رد  تسین  نایعیش  تنـس و  لها  نیب  یفالتخا  چیه  هدمآ و  ع )  ) نسح ماما  هب  ترـضح  نآ  تیـصو 
بلاطیبا نبا  یلع  ادخ و  لوسر  زا  دروم  نیا  رد  هدراو  صوصن  دوب و  اراد  ار  نیملـسم  رب  تفالخ  قاقحتـسا  وا  اب  ناناملـسم  تعیب  و  (ع )

دح رد  لقتسم و  یباتک  رد  ات  تسا  نآ  هب  جایتحا  هکلب  دیآ  باسحب  هک  تسا  نآ  زا  رتعیـسو  دوش و  شرامـش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  (ع )
تداهـش هب  ع )  ) نینموملاریما یتقو  تسا : هدروآ  داشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  دوش . هتخادرپ  نآ  هب  نایعیـش  تنـس و  لـها  رظنم  زا  شدوخ 
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اب هک  دـندومن  تعیب  وا  اب  شردـپ  نارای  هاـگنآ  سپ  دـش . رکذـتم  ار  دوخ  تماـما  قح  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  ع )  ) نسح ماـما  دیـسر 
نم نارسپ  نیا  دومرف : ربمایپ  هک  ارچ  تسا  ترضح  نآ  تماما  تیناقح  عطاق  لئالد  نیا  دنشاب  تسود  شناتـسود  اب  نمـشد و  شنانمـشد 

دنشاب و نیشن  هناخ  هچ  دنریگب و  هدهعب  ار  تیربهر  هدننک و  مایق  هچ  دنشاب  هتسشن  ای  دنشاب  هداتـسیا  هچ  دنتـسه  ماما  ع )  ) نیـسح نسح و 
تباث مولعم و  لاعتم  دنوادخ  لوق  زا  ود  نآ  هانگ  زا  تمصع  دنتسه و  تشهب  لها  ناناوج  رورس  نیـسح  نسح و  دومرف : ترـضح  نآ  زین 

فنخمیبا زا  شداشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   ) دیامرفیم هک  اجنآ  تسا 
حبـص ع )  ) یلع نب  نسح  دـنتفگ : هک  دومن  لقن  میارب  نارگید  یعیبس و  قاحـسایبا  زا  راوس  نب  ثعـشا  هک : دـنکیم  لقن  ییحی  نب  طول 
ادـخ لوسر  هب  هدروآ و  ياج  هب  ار  ادـخ  يانث  دـمح و  سپ  دـناوخ ، ياهبطخ  مدرم  يارب  تفر  ایند  زا  ع )  ) نینموملاریما هک  يزور  يادرف 
چیه تفرگن و  یـشیپ  وا  رب  لمع  رد  نیلوا  زا  سک  چیه  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بشید  قیقحت  هب  تفگ : سپـس  داتـسرف و  تاولـص  (ص )

سجر و اهنآ  زا  دنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  یلع ) نب  نسح   ) نم دومن . دهاوخن  هدومنن و  كرد  ار  وا  ماقم  لمع  رد  نیرخآ  زا  سک 
رب شباتک  رد  ار  ناشیا  تبحم  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  دـینادرگ ، یهانگ  ره  زا  رهطم  كاپ و  ار  اـهنآ  هدرک و  رود  ار  يدـیلپ 

هحفـص 36]  ] اهیف هل  دزن  ۀنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسأ  لق ال  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  دـینادرگ ، بجاو  همه 
ترـضح نآ  رـضحم  رد  تساخرب و  هر )  ) سابع نب  هللادـبع  تسـشن و  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  تیب . لها  ام  یتسود  ینعی  هنـسح  و  انـسح )

دـندومن و تباجا  ار  وا  توعد  زین  مدرم  دـیئامن . تعیب  وا  اب  سپ  تسا  ناـتماما  یـصو  امـش و  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  نیا  تعاـمج  يا  تفگ :
نآ دـندرک و  تعیب  تفالخ  يارب  ترـضح  نآ  اب  همه  تسا و  بجاو  ام  رب  وا  قح  تسین و  اـم  شیپ  رد  رتزیزع  وا  زا  سک  چـیه  دـنتفگ :
نب هللادبع  دومن و  بترم  ار  روما  نیعم و  ار  نارازگراک  ترضح  نآ  سپ  دوب . ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  مکی  تسیب و  هعمج  زور  زور ،

هحفص 37] . ] دومرف تراظن  روما  رب  دومن و  هناور  هرصب  يوس  هب  ار  سابع 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ریثک  تازجعم  زا  یتمسق  نایب 

هراشا

نب دـمحم  دوب . لاعتم  يادـخ  نذا  هب  گربیب  کـشخ و  تخرد  زا  نتفرگ  هویم  رمث و  دومن  راکـشآ  ترـضح  نآ  هک  یتازجعم  هلمج  زا 
يارب ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هللادـبعیبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  تاجردـلا  رئاصب  رد  راـفص 

زا یکی  رد  هک  یماـگنه  سپ  دوب ، ریبز  تماـما  هب  لـئاق  هک  دوب  ترـضح  نآ  هارمه  ریبز  نادـنزرف  زا  يدرم  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  هرمع 
رمثیب لخن  نآ  ریز  دنتـسشن ، دوب  هدش  کشخ  یبآیب  زا  هک  کشخ  یلخن  تخرد  ریز  هب  دـندومن  فقوت  تحارتسا  يارب  هار  نیب  لزانم 

يریبز درم  سپ  دندرتسگ ، شرف  يرگید  لخن  تخرد  ریز  شتساوخرد  هب  يریبز  درم  نآ  يارب  دندنارتسگ و  ع )  ) نسح ماما  يارب  یشرف 
سوه ایآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  میدروخیم . نآ  زا  ام  تشاد و  یبطر  تخرد  نیا  شاک  تفگ : دوب  هدرک  دـنلب  ار  شرـس  هک  یلاـح  رد 

ار نآ  نومـضم  يریبز  درم  هک  دناوخ  ییاعد  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  ع )  ) نسح ماما  هلب ، تفگ : درم  ياهدرک ؟ بطر 
اب هک  ینابراس  درم  دومرف : ع )  ) قداص ماما  داد . رمث  هویم و  گرب و  تشگزاب و  شلوا  لاـح  هب  دـش و  زبس  هدیکـشخ  لـخن  سپ  دـیمهفن 

نـسح ماما  هاگنآ  دومن . وداج  رحـس و  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگیم : دروخیم و  ولتولت  بجعت  زا  هدـش و  بجعتم  نایرج  نیا  زا  دوب  ناشیا 
ع)  ) قداـص ماـما  تسا . هدـش  تباـجا  هک  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسر  رـسپ  ياـعد  نکل  تسین و  يرگوداـج  نیا  وت  رب  ياو  يا  دومرف : (ع )

رگید زا  دومن . تیافک  همه  يارب  دندروآ و  نیئاپ  هب  هدـیرب و  دوب  نآ  رب  رمث  هچ  ره  هکنیا  ات  دـنتفر  هحفص 38 ]  ] الاب لخن  زا  سپ  دومرف :
هب ع )  ) نسح ماما  يزور  دـنکیم : لقن  شناردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  جـئارخ  رد  يدـنوار  تسا : بیغ  زا  راـبخا  ترـضح  نآ  تازجعم 

تیؤر ماگنه  هک  زور  نالف  رد  ایاده  نآ  تسا و  هداتسرف  امش  يارب  ییایاده  هیواعم  دومرف : هللادبع  ناشداماد  و  ع )  ) نیـسح ماما  شردارب 
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رکذ ع )  ) نسح ماما  هک  یتعاس  زور و  نامه  رد  دوب و  هدش  گنت  ناشیا  تسد  هک  دیـسر  ینامز  اقافتا  دسریم ، امـش  تسدب  تسا  لاله 
شتـسدب هچنآ  زا  تشاد و  رایـسب  ضرق  ماگنه  نآ  ع )  ) نسح ماما  دیـسر ، ناشیا  هب  ایادـه  نآ  لاله  ندـمآ  ـالاب  ماـگنه  رد  دوب و  هدرک 

ع)  ) نیسح ماما  دومن . میسقت  شنارای  ناتسود و  شتیب و  لها  نیب  ار  اهنآ  زین  وا  دنامیقاب و  نآ  زا  يرادقم  تخادرپ . ار  دوخ  نوید  دیـسر 
هدرک و میـسقت  شنارادتـسود  تیب و  لها  نیب  رد  ار  نآ  هدـنامیقاب  موس  کی  تخادرپ و  ار  دوخ  نید  دیـسر ) شتـسد  هب  هک  یلام  اب   ) زین
زا هیواعم  نوچ  داد . لاوما  يهدندروآ  هب  ار  نآ  یقاب  دومن و  ادا  ار  دوخ  ضرق  رفعج  هللادبع  اما  و  تشاذـگ . شاهداوناخ  هدـهع  هب  ار  هیقب 

لقن ۀماسا  نب  لدنم  زا  دنـس  نامه  هب  زاب  داتـسرف . يدایز  لاوما  هللادـبع  يارب  هدرک ، هچ  رفعج  هللادـبع  هک  دـش  هاگآ  درک و  لاؤس  دـصاق 
نیا زا  شکرابم  ياهاپ  داتفا و  هار  هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  هدایپ  ياپ  اب  ع )  ) نسح ماما  دـندومرف : لقن  شناردـپ  زا  ع )  ) قداص ماـما  هک  تسا 

: دومرف ماما  دنکیم ، ادیپ  نیکـست  هدـش و  بوخ  ناتیاپ  مرو  دـیوش  بکرم  راوس  رگا  دـندرک : ضرع  ناشیا  هب  دوب . هدرک  مرو  يورهدایپ 
، تسا بوخ  مرو  نیا  يارب  هک  تسا  ینغور  وا  اب  دیآیم و  ام  لابقتسا  هب  یهایـس  مالغ  هک  دراد  رارق  یلزنم  هار  رد  نکل  موشیمن ، راوس 

چیه ام  لباقم  رد  اقآ  يا  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  نارای  زا  یـضعب  دـینزن ، هناچ  نغور  نآ  دـیرخ  رد  وا  اب  دـیرخب و  ار  نغور  نآ  وا  زا 
درم کی  هک  دندومیپ ، هار  يرادقم  تسام ، يور  شیپ  رد  لزنم  نآ  هلب  دندومرف : ماما  دـشورفب ، اود  نآ  رد  یـسک  هک  درادـن  رارق  یلزنم 

. زادرپب ار  شتمیق  ریگب و  وا  زا  ار  نغور  تسوت  کیدزن  درم  نآ  دـندومرف : نارای  زا  یکی  هب  ع )  ) نسح ماما  دـمآ ، ناوراک  شیپ  هب  هاـیس 
دزن ارم  تفگ : درم  میهاوخیم ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  يارب  ار  نغور  دـنتفگ : مهدیمن  وا  هب  ار  نغور  نیا  تفگ : هایـس  درم  نآ 

هحفـص 39]  ] یلوپ نغور  نیا  يارب  متـسه و  امـش  ناراـی  زا  نم  هللا  لوـسر  نباـی  تفگ : دـمآ  ترـضح  دزن  هب  هایـس  درم  نوـچ  دـیربب . وا 
هب درادب ، تسود  ار  تیب  لها  امش  هک  دیامن  اطع  بیع  صقنیب و  يرسپ  نم  رب  ادخ  هک  دینک  ییاعد  ادخ  دزن  نم  يارب  نکل  مریگیمن و 

تاهناـخ هب  دوـمرف : ماـما  ماهدـمآ ) امـش  دزن  هب  و   ) ماهدرک اـهر  هناـخ  رد  دراد  ناـمیاز  درد  هک  یلاـح  رد  ار  منز  نوـنکا  مه  هک  یتـسرد 
هک دـید  تشگزاب و  هناخ  هب  تعرـس  هب  هایـس  درم  نآ  تسا . هداد  صقن  بیعیب و  وکین و  يرـسپ  وت  هب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  درگزاـب .

تدالو رطاخب  يرایـسب  ریخ  ياعد  تشگزاب و  ع )  ) نسح ماما  دزن  هایـس  درم  نآ  هدروآ . ایندـب  صقن  بیعیب و  ملاس و  يرـسپ  شرـسمه 
مروت هک  دوب  هتـساوخنرب  شیاج  زا  دیلام و  درک و  هتـشغآ  نغور  نآ  اب  ار  شیاهاپ  ترـضح  سپ  دومن ، ع )  ) نسح ماما  قح  رد  شدنزرف 

سپ دندوب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دزن  درم  ود  هک : تسا  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  يزاج  رافغلادبع  زا  دوب . هتفای  دوبهب  شکرابم  ياهاپ 
هچ دـنادیم  وا  هک  یتسرد  هب  تفگ : يرگید  هب  درم  نآ  يدرک . ار  اهتبحـص  نیا  ینالف  اـب  بشید  وت  دـندومرف : ود  نآ  زا  یکی  هب  ناـشیا 

. مینادیم درذگیم  دتفایم و  قافتا  بش  زور و  رد  هک  هچنآ  ام  دومرف : ع )  ) نسح ماما  درک . بجعت  ماما  لوق  لمع و  نیا  زا  تسا و  هدوب 
سپ داد ، دای  وا  هب  ار  نآرق  لیوأت  و  ار ) شیناعم   ) ریـسفت تخومآ و  شلوسر  هب  ار  مارح  لالح و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : سپس 

زا ع )  ) قداـص ماـما  زا  يدـنوار  جـئارخ  رد  نینچمه  تخومآ . ع )  ) یلع هب  دوب  هداد  داـی  وا  هب  دـنوادخ  هک  یملع  ماـمت  ص )  ) هللا لوسر 
هللا لوسر  هک  هنوگناـمه  درم  مهاوخ  مس  هلیـسوب  نم  هک  یتسرد  هب  دومرف : شتیب  لـها  هب  نسح  ماـما  هک  تسا  لوقنم  شنیرهاـط  ناردـپ 

(، امهیلع هللا  نعل   ) سیق نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  مرـسمه  دومرف : دـنکیم ؟ ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دـنتفگ : شتیب  لها  تفر . اـیند  زا  (ص )
زا ار  وا  هنوگچ  دومرف : امنرود ، تدوخ  زا  نک و  نوریب  تاهناخ  زا  ار  وا  دنتفگ : دیامنیم ؛ رما  راک  نیا  هب  ار  وا  دنیچیم و  هسیسد  هیواعم 

سک وا  زا  ریغ  هب  ملتاق  هک  منادیم  منک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  مه  رگا  تسا ، هدادـن  ماجنا  يراک  چـیه  زونه  هک  یلاح  رد  منک  نوریب  هناخ 
(. تسا هدرک  نوریب  شاهناـخ  زا  هاـنگیب  ارم  یلع  نب  نسح  هک   ) دوب دـهاوخ  هجوم  مدرم  شیپ  وا  فرح  رگید  فرط  زا  تسین و  يرگید 

فرط زا  هدـش و  هدیـشخب  مهرد  رازه  دـص  وا  هب  دیـسر و  هیواعم  يوس  زا  یناوارف  رایـسب  تورث  هدـعج  يارب  هکنیا  ات  تشذـگ  ماـیا  سپ 
دروآ و مهاوخرد  دیزی  مرـسپ  هحفـص 40 ]  ] جاودزا هب  ار  وت  يزاس  مومـسم  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  رگا  هک  دـش  هداد  هدـعو  وا  هب  هیواـعم 

زور نآ  دوب و  رادهزور  هک  یلاح  رد  دـمآ  دوخ  لزنم  يوس  هب  ع )  ) نسح ماـما  دـناشونب ، ع)  ) نسح ماـما  هب  نآ  زا  اـت  داتـسرف  رهز  شیارب 
ریش نآ  دوب . هدش  طولخم  مس  اب  هک  یلاح  رد  دروآ  ع )  ) نسح ماما  يارب  يریش  هدعج  دش  راطفا  تقو  نوچ  سپ  دوب ، یمرگ  زور  رایـسب 
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ار وت  دـنوادخ  یـشکیم  ارم  ادـخ  نمـشد  يا  دومرف : دیـشونیم ، مومـسم  ریـش  نآ  زا  هک  یلاح  رد  ع )  ) نسح ماما  و  دـیناشون ، ماما  هب  ار 
سپس دنام  هدنز  زور  ود  ماما  دنک . لیلذ  راوخ و  ار  هیواعم  ار و  وت  دنوادخ  دش . دهاوخن  وت  بیـصن  نم  زا  دعب  يزیچ  چیه  ادخ  هب  دشکب 

دوب هداد  وا  هب  هک  ییاههدعو  هب  هدز و  گنرین  دوب  هتخاس  مومسم  ار  ماما  هک  ثعشا  رتخد  هدعج  هب  هیواعم  نآ  زا  سپ  دیـسر  تداهـش  هب 
هب تسا : لوقنم  شنیرهاط  ناردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  یقرب  دواد  زا  بقاـنملا  بقاـث  باـتک  بحاـص  دومنن . لـمع 
وا تسا ، سینا  وا  مسا  هک  داتـسرف  دهاوخ  نم  يارب  يزینک  هیواعم  لاس  نیا  رد  دومرف : هللادـبع  شرـسپ  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یتسرد 

ار وا  ناوتیمن  ایآ  درک : ضرع  ماما  هب  هللادبع  تسا ، هداد  رارق  وا  رتشگنا  نورد )  ) رد هیواعم  هک  يرهز  دومن ، دهاوخ  مومـسم  رهز  اب  ارم 
رییغت لباق  ادخ  موتحم  رما  تسا و  هدـش  یمتح  دـنوادخ  رما  هدـش و  هتـشون  ریدـقت  مرـسپ  يا  دومرف : ماما  دـناسر ؟ لتق  هب  راک  نآ  زا  لبق 

دوخ تسد  اب  ترـضح  دش  دراو  وا  هناخ  هب  هک  یماگنه  دش و  هیده  ماما  هب  دوب  سینا  شمان  هک  يزینک  تشذـگ ، مایا  نوچ  سپ  تسین .
باـتک زا  راـحب  رد  تسوت . يرتـشگنا  نیگن  ریز  هک  هچنآ  رطاـخب  يدـش  لـخاد  منهج  شتآ  هب  سینا  يا  دوـمرف : سپـس  دز  شاهناـش  هب 

زا دوخ  نایوار  زا  حارج  نب  فسوی  بوقعی  بویا  زا  هر )  ) یلح رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلایضر  هیقف  خیش  هک  تسا  لقن  هیوقلاددع 
یلع نامثع و  رمع ، رکبوبا ، هارمه  دوب ، يرگید  هوک  ای  يرح  منامگ  هک  یهوک  رد  ص )  ) هللا لوسر  اـب  هک : هدرک  لـقن  ناـمی  نب  ۀـفیذح 

رد داد : همادا  نینچ  هفیذح  هاگنآ  دوب . رـضاح  ثیدح  يارب  زین  کلام  نب  سنا  دندوب و  زین  راصنا  نیرجاهم و  زا  یتعامج  هک  میدوب  (ع )
لیئربج هک  یتسرد  هب  دومرف : درک و  هراظن  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـمآ ، اـم  يوس  هب  راـقو  شمارآ و  اـب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـگنه  نآ 
يهدید ود  رون  ماهون و  مدوجو ، هحفص 41 ]  ] زا یتمسق  مسفن و  یکاپ  مرسپ و  وا  تسا ، میقتسم  هار  هب  وا  رگتیاده  لیئاکیم  وا و  يامنهار 

نم لد  يهویم  وت  دومرفیم : ع )  ) نسح هب  وا  میتساخرب و  وا  اب  مه  ام  تساخرب و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگنآ  داب . شیادف  مردپ  هک  تسا  نم 
ام تسشن . هکنیا  ات  میداتفا  هار  وا  اب  مه  ام  داتفا و  هارب  وا  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  ینم . بلق  ییانـشور  یتسه ، نم  بیبح  وت  یتسه ،
وا هک  یتسرد  هب  دومرفیم : و  تشاد . یمنرب  نسح  يور  زا  هدید  ترـضح  نآ  میدرکیم ، هاگن  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  میتسـشن و  وا  اب  مه 
رب دـیامنیم و  هاگآ  نم  دوجو  زا  ار  مدرم  هک  ملاع  ود  دـنوادخ  زا  نم  يارب  تسا  ياهیدـه  نیا  تسا ، رگتیادـه  ییاـمنهار  نم  زا  دـعب 

تمحر رظن  وا  هب  دنوادخ  شلامعا  رد  دنکیم ، یتسرپرـس  تیالو و  ارم  روما  درادیم و  هاگن  هدـنز  ارم  تنـس  دسانـشیم ، ارم  راثآ  مدرم 
نیمه ادخ  لوسر  دراد . یمارگ  نم  رطاخ  هب  ار  وا  دنک و  یکین  وا  طسوت  نم  هب  دسانـشب و  ار  وا  قح  هک  ره  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دراد ،

تسیرگن و وا  هب  ادـخ  لوسر  تشاد ، تسد  هب  یتـفلک  یتـسد  بوچ  هک  دـمآ  اـم  يوس  هب  یبارعا  درم  هکنیا  اـت  تفگیم ، نخـس  هنوـگ 
دوشیم و عمج  وا  دـب  نحل  زا  امـش  ندـب  تسوپ  هکنانچ  دـیوگیم  نخـس  امـش  اب  دـب  ینحل  اـب  هک  دـیآیم  امـش  يوس  هب  يدرم  دومرف :

برع درم  نآ  تسا . ییوخدـنت  وا  نتفگ  نخـس  مالک و  رد  دـنکیم و  لاؤس  يروما  هرابرد  امـش  زا  وا  هک  یتسرد  هب  دـیوشیم ، تحاران 
مارآ و دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  یهاوخیم ؟ هچ  میتفگ  دیتسه ؟ ص )  ) دمحم امش  زا  کیمادک  تفگ : درکن  مالـس  هک  یلاح  رد  دمآ و 
زا شیب  وت  زا  مترفن  ماهدـید  ار  وت  هک  نالا  ماهدـیدن و  ار  وت  هک  یلاـح  رد  مرفنتم  وت  زا  نم  دـمحم  يا  تفگ : درم  نآ  سپ  شاـب . هتـسهآ 

هیداب درم  نآ  يوس  هب  هک  میتساوخ  میدش و  ینابـصع  رایـسب  ام  هک  یلاح  رد  دز  يدنخبل  ادخ  لوسر  دیوگیم : هفیذح  تسا . هدش  شیپ 
نامگ وت  دمحم  يا  تفگ : یبارعا  درم  ماگنه  نیا  رد  مینک . توکس  هک  درک  رما  دش و  ام  عنام  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  مینک  هلمح  نیـشن 

يا دومرف : وا  هب  ترـضح  يرادن ، دوخ  توبن  رب  یلیل  ناهرب و  چیه  يدـنبیم و  غورد  ناربمایپ  هب  وت  هک  یتسرد  هب  يربمایپ ؟ هک  ینکیم 
هاـگآ ار  وت  نم  ءاـضعا  زا  يوضع  هک  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : ترـضح  نک ، هاـگآ  تتازجعم  زا  ارم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  وت  یبارعا 

يا هلب ، دومرف : ترـضح  دیوگیم ؟ نخـس  ندـب  زا  يوضع  ایآ  تفگ : دوب . دـهاوخ  رتيوق  نم  هزجعم  لیلد و  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـنک ؟
ترـضح دـیامن ؟ جاجتحا  نم  اب  كدوک  کـی  هچ  يارب  تفگ : هحفـص 42 ]  ] یبارعا درم  ناـشنب ، شیاـج  رب  ار  برع  نیا  زیخرب و  نسح 

: تفگ تفرگ و  یـشیپ  نخـس  رد  نسح  ماما  سپ  تسا . هاگآ  یهاوخیم  وت  هک  هچنآ  هب  وا  دید  یهاوخ  هک  یتسرد  هب  نک ، ربص  دومرف :
هلیح رکم و  دوـخ  سفن  رب  يدرک و  يریگوـلج  دوـخ  تیادـه  دـشر و  زا  يدرک و  زارد  ار  تناـبز  درم  يا  [. 12 . ] شاـب مارآ  یبارعا  يا 
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نیا تفگ : دومن و  یمـسبت  یبارعا  درم  يروایب ، ناـمیا  ادـخ  هب  هکنآ  رگم  تسین  وت  يارب  تیادـه  تفرـشیپ و  چـیه  هک  نادـب  و  يدومن ،
لهج يور  زا  ناتدوخ  نیب  هچنآ  ره  دوب و  تاهلیبق  اب  تتاـعامتجا  ییوگب ، نینچ  مه  دـیاب  هلب  دومرف : ع )  ) نسح ماـما  . نک اـهر  ار  اـهفرح 

لمحت ار  امـش  ياهراک  مالـسا  ربمایپ  دـیدرکیم  روصت  دوب و  هنـالهاج  ياهمیمـصت  رب  امـش  تاداـع  دـیدیدیم و  كرادـت  دـشیم  عقاو 
دمحم لتاق  وت  هاگنآ  دـنکیمن و  یهاوخنوخ  ص )  ) دـمحم نوخ  زا  سک  چـیه  دوب و  دـهاوخ  وا  هیلع  اـمومع  مه  بارعا  درک و  دـهاوخ 
تاهزین تقونآ  يدوب  هدرک  شوخ  اـهلایخ  نیا  هب  ار  تلد  تفرگ و  یهاوخ  رارق  هجوت  دروم  تاهلیبق  نیب  تروص  نآ  رد  هک  دـش  یهاوخ 

يدمآ ام  شیپ  نونکا  سپ  دیدن  ار  ییاج  تنامشچ  دش و  راوشد  تیارب  نتفر  هار  یلو  يدومن  ار  ربمایپ  نتـشک  دصق  یتفرگ و  تسدب  ار 
دیع بش  رد  مهدب ؟ ربخ  ترفـس  یگنوگچ  زا  وت  هب  یهاوخیم  ایآ  يدمآ ، ریخ  يوس  هب  وت  هک  لاح  يوش ، هتخانـش  ادابم  هکنیا  سرت  زا 

دوب و هتخادنا  هیاس  نامـسآ  دوزفایم ، نآ  تاملظ  بش و  یکیرات  رب  داب  تدش  دیزویم و  يدـنت  داب  هک  یلاح  رد  يدـش  جراخ  هناخ  زا 
اهنآ زا  هاـگ  ره  و  هحفـص 43 ]  ] يدرکیم مگ  ار  هار  يداتفایم  ولج  اهنآ  زا  هاگ  ره  دندزیم ، وسوس  ناگراتـس  دندشیم و  هدرـشف  اهربا 

ياهربا ار ، قرب  دعر و  يادـص  هن  يدینـشیم و  دـنامیم  تیاپ  ریز  هک  هچنآ  يادـص  هن  سرت  زا  يدـنامیم و  زاب  هار  زا  يداتفایم  بقع 
نآ زا  هک  ییانشور  هن  ینک و  یبایهار  ياهدنشخرد  هراتس  زا  یتسناوتیم  هن  دندوب ، هدش  ناهنپ  وت  زا  شیاههراتس  هدش و  مکارتم  نامـسآ 

دیبوکیم وت  نت  هب  تدـش  هب  بآ  يداـتفا و  نآ  رد  وت  دوب و  هدـش  عمج  قـیمع  ياـهلادوگ  رد  ناوارف  بآ  دـش و  هتـسب  هار  يریگب . هرهب 
هاگنآ دوب ، هدش  عطق  تیاهدیما  مامت  تخادـنایم و  تشحو  هب  ار  وت  نافوط  درکیم ، هریخ  ار  تنامـشچ  قرب  دربب . ارت  دـهاوخیم  ییوگ 

. تفر نیب  زا  تاینیب  دوخ  رورغ و  راکـشآ و  تنید  دیدرگ و  نشور  تنامـشچ  تاجن ، نیا  زا  يدید و  ام  دزن  ار  دوخ  يدرک و  زاب  مشچ 
رهاـظ فوشکم و  وت  يارب  زیچ  همه  يراد و  ربخ  نم  بلق  نطاـب  زا  وت  ییوگ  رـسپ ؟ يا  ییوگیم  ار  نانخـس  نیا  اـجک  زا  تفگ : یبارعا 

ع)  ) نسح ماـما  هب  یبارعا  یتـسه . بیغ  هب  ملاـع  هدـنامن و  یفخم  وت  زا  نم  روما  زا  يزیچ  يدوب و  نم  روما  همه  دـهاش  وـت  اـیوگ  تسا ،
، هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا  هللا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  سپ  تسیچ ؟ مالـسا  درک : ضرع 

نآ هاگنآ  دومرف : میلعت  وا  هب  ار  نآرق  زا  یتایآ  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دوب  وکین  رایـسب  شایناملـسم  دروآ و  مالـسا  یبارعا  درم  نآ  سپ 
هب ادخ  لوسر  منکیم .) انـشآ  مالـسا  اب  ار  اهنآ  و   ) مزاسیم هاگآ  ار  اهنآ  روما  زا  مدرگیم و  زاب  ماهلیبق  يوس  هب  هللا  لوسر  ای  تفگ : درم 

، دـندمآ ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  شاهلیبق  زا  یتعامج  اب  يدـنچ  زا  سپ  تفر و  شاهلیبق  يوس  هب  تشگزاـب و  وا  سپ  دومرف  هزاـجا  وا 
اطع اـم  هب  يزیچ  وت  هک  یتسرد  هب  دـنتفگ : دـندرک  هاـگن  ع )  ) یلع نب  نسح  هب  مدرم  نوچ  سپ  دـندوب . هدـیورگ  مالـسا  هب  اـهنآ  یگمه 

دمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  گرزب  دیـس  موـمهملا  جرف  باـتک  زا  دوـب . هدادـن  اـم  هب  يزیچ  نینچ  یـسک  نیا  زا  شیپ  هک  يدرک 
نسح لباقم  زا  هک : تسا  لقن  دسریم  سابع  نب  هللادبع  هب  هک  شدانسا  اب  يربط  متسر  نب  رفعج  لئالد  باتک  زا  هر )  ) ینسح سوواطنبا 

رد دیفـس  تمالع  کی  هک  تسا  هدام  ياهلاسوگ  وا  مکـش  رد  تسا و  هلماـح  واـگ  نیا  دومرف : سپ  تشذـگ ، ياهداـم  واـگ  ع )  ) یلع نب 
هنوگنامه ار  هلاسوگ  سپ  درک . حـبذ  ار  وا  هکنیا  اـت  میتفر  باـصق  اـب  اـم  دـیوگیم : يوار  تسا ، دیفـس  زین  نآ  مد  كون  دراد و  یناـشیپ 

لجوزع دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میتـفگ : وا  هب  سپ  دوب ، هدرک  فصو  هحفص 44 ]  ] ار نآ  لکـش  ام  يارب  یلع  نب  نسح  هک  میتفای 
نسح ماما  یتسناد ؟ هنوگچ  وت  سپ  دراد ) دوجو  اهمحر  رد  زیچ  هچ  دنادیم  هک  تسا  دنوادخ  طقف )  ) ماحرالا یف  ام  ملعی  و  : ) دیامرفیم

زا ریغ  تسین  علطم  نآ  زا  یلسرم  یبن  برقم و  کلم  چیه  دنادیمن و  ار  ياهدیشوپ  روتسم و  یناهنپ ، هتـشابنا ، رـس  سک  چیه  دومرف : (ع )
یتقو هک : تسا  لقن  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  هللادبعابا  زا  [ 13  ] مومهملا جرف  باتک  زا  اددجم  زین  و  وا .) نانیشناج   ) وا دالوا  دمحم و 

ادخ لوسر  هک  مدینش  دمحمابا  يا  تفگ : ماما  هب  هیواعم  دنتشاد  هلیخن  رد  هک  ياهسلج  رد  دومن ، حلـص  هیواعم  اب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما 
ناـمگ امـش  نایعیـش  هک  یتـسرد  هب  تسه ؟ وـت  دزن  يزیچ  ملع  نآ  زا  اـیآ  دزیم ، سدـح  تـخرد  يور  رب  ار  لـخن  هوـیم  هرمث و  رادـقم 

رظن زا  ار  لخن  هرمث  ادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  دـندومرف : ماما  تسین . هدیـشوپ  امـش  زا  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  چـیه  ملع  هک  دـننکیم 
نـسح ماما  تسا ؟ ردقچ  تسام  لباقم  رد  هک  تخرد  نیا  راب  تفگ : هیواعم  میوگب ، مه  ار  نآ  دادعت  مناوتیم  نم  دزیم و  نیمخت  نزو 
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شایعنبا زا  یتیاور  رد  ار  تیاور  نیا  همادا  نم  دومرف : هر )  ) یـسلجم موحرم  سراـن ، ياـمرخ  ددـع  راـهچ  رازه و  راـهچ  داد  باوج  (ع )
هـس رازه و  راهچ  دادعت  سپ  دنرامـشب ، ار  لخن  نآ  رمث  هویم و  ات  درک  رما  هیواعم  ع ،)  ) نسح ماما  شیامرف  نیا  زا  سپ  هک  متفای  يرهوج 

ار امرخ  هک  یـسک  رماع ) نب  هلادـبع   ) تسد هب  هاگنآ  میوگیمن ، ماهتفگن و  غورد  ادـخ  هب  دومرف : ماما  دـش ، هدرمـش  سران  ياـمرخ  هناد 
ریفکت رگا  ادخ  هب  هیواعم  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  دوب ، سران  يامرخ  هناد  کی  وا  تسد  رد  هک  دـندید  همه  دومن و  هراشا  درمـشیم 

وگغورد ار  وا  هک  دوب  ینامز  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ارچ  دادیم ، ماجنا  ص )  ) ادـخ لوسر  ار  يروما  هچ  هک  متفگیم  وت  هب  يدرکیمن 
لوسر تدـج  زا  تقو  هچ  يدوبن ، شیب  ياهچب  هللا  لوسر  ناـمز  رد  وت  تفگ : یهاوخ  ینزیم و  ییوگغورد  تمهت  وـت  یلو  دـنتفگیمن 

ار دایز  هک ؛ تسا  نیا  داد  یهاوخ  ماجنا  هدنیآ  رد  هک  ییاهراک  زا  مسق  ادـخ  هب  هیواعم ، يا  هحفص 45 ] . ] ياهدینش ار  روما  نیا  ص )  ) هللا
نیا اهدعب  دروآ . دنهاوخ  وت  يارب  يرهش  هب  يرهش  زا  ار  هدیرب  ياهرـس  یناسریم و  لتق  هب  ار  يدع  نب  رجح  دناوخ ، یهاوخ  يردارب  هب 

رد دندروآ . رهش  هب  رهـش  شیارب  ار  یعازخ  قمحلا  نب  رمع  رـس  دناسر و  لتق  هب  ار  رجح  دناوخیم ، يردارب  هب  ار  دایز  هیواعم  دش ، نینچ 
لها ایاعر و  زا  نم  یلع  ای  درک : ضرع  دـمآ و  وا  دزن  هب  يدرم  هک  دوب  هناخ  طایح  رد  ع )  ) یلع ترـضح  تسا : تیاور  يدـنوار  جـئارخ 

هداتسرف هیواعم  يوس  هب  يروما  تهج  مکچوک  رـسپ  یتسین ، نم  دالب  لها  نم و  تیعر  وت  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  متـسه و  امـش  دالب 
، ییوگیم تسرد  ع )  ) نینمؤـملاریما اـی  تفگ : درم  داتـسرف . نم  يوـس  هب  نآ  رطاـخب  ار  وـت  وا  هدرک و  هتفـشآ  باـتیب و  ار  وا  هک  هدـش 

نآ دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  سپ  دـنادیمن . ادـخ  زج  یـسک  ار  نیا  يراد و  عالطا  نآ  زا  وت  هداتـسرف و  وت  يوس  هب  هنایفخم  ارم  هیواعم 
هک دـمآ  وا  شیپ  هب  سپ  منکیم ، لاؤس  ع »)  ) نسح ینعی   » راوگرزب نیا  زا  تفگ : درم  نآ  نک ، لاؤس  مرـسپ  ود  نیا  زا  یکی  زا  ار  لئاسم 

هلصاف ردقچ  برغ  قرش و  نیب  نیمز و  نامسآ و  نیب  لطاب و  قح و  نیب  هک  ینک  لاؤس  ات  ياهدمآ  تفگ : وا  هب  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
رگید ضعب  زا  رتالاب  رترب و  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  زیچ  هد  مادک  دوشیم و  هداد  صیخـشت  هنوگچ  یثنخ  و  تسیچ ؟ حزق  سوق  و  تسا ؟

ینیبیم دوخ  مشچ  اب  هک  ار  هچ  ره  تسا ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نیب  دومرف : ع )  ) نسح ماما  هلب . تفگ : درم  نآ  تسا ، نآ  زا 
تسا و مشچ  هاگن  قفا  مولظم و  ياعد  نیمز  نامـسآ و  نیب  هلـصاف  تسا و  لطاب  يونـشیم  دوخ  شوگ  اب  ار  هچ  ره  تسا و  قح  نآ  سپ 

یمرخ يزبسرس و  تمالع  ادخ و  سوق  نآ  تسا و  ناطیـش  يارب  یمـسا  حزق  تسا و  دیـشروخ  تکرح  ریـسم  برغ  قرـش و  نیب  هلـصاف 
نس هب  ات  دننکیم  ربص  سپ  نز  ای  تسا  درم  تسین  مولعم  هک  تسا  یسک  یثنخ  اما  تسا و  ندش  قرغ  زا  نیمز  لها  ینمیا  هناشن  تسا و 

ود وا  هب  هن  رگ  دوشیم و  ناـیامن  گرزب و  شیاهناتـسپ  دوشیم و  ضئاـح  دوب  ثنوم  رگا  دوشیم و  ملتحم  دوب  درم  رگا  هک  دـسرب  غولب 
هحفـص 46]  ] دزیرب شیاـهاپ  بقع  هب  وا  لوـب  رگا  تسا و  رکذـم  وا  دروـخب  راوـید  هب  میقتـسم  وا  لوـب  رگا  هاـگنآ  دوـشیم  هتفگ  هـسنج 

نیرتتخـس سپ  تسا ، رگید  ضعب  زا  رترب  نآ  زا  یـضعب  هک  زیچ  هد  اـما  تسا و  ثنؤم  وا  سپ  دزیریم  بقع  هب  رتش  لوب  هک  روطناـمه 
تسا شتآ  نهآ  زا  رترب  دننکشیم و  ار  گنس  نآ  هلیسوب  هک  تسا  نهآ  رتتخـس  نآ  زا  تسا و  گنـس  درک  قلخ  ار  نآ  ادخ  هک  ءیش 

وـس نآ  وس و  نیا  هب  ار  ربا  هک  تسا  داب  ربا  زا  رترب  تسا و  ربا  بآ  زا  رترب  تسا و  بآ  شتآ  زا  رترب  دـننکیم و  بوذ  نآ  اـب  ار  نهآ  هک 
حور ضبق  ار  هتـشرف  نآ  هک  تسا  توملا  کـلم  هتـشرف  نآ  زا  رترب  تسا و  داـب  لـکوم  هک  تسا  ياهتـشرف  داـب  زا  رترب  دـنکیم و  لـمح 

ار گرم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  رما  گرم  زا  رترب  دناریمیم و  ار  توملا  کلم  هک  تسا  گرم  دوخ  توملا  کلم  نآ  زا  رترب  دـنکیم و 
. دنکیم فرطرب 

تسا درم  هب  نز  نز و  هب  درم  لیدبت  ترضح  نآ  تازجعم  زا  و 

هک مدـید  داب ) یـضار  ناشیا  زا  دـنوادخ  هک   ) رظن بحاص  ياملع  ربتعم و  ناـیوار  بتک  یـضعب  رد  دـیوگیم : بقاـنملا  باـتک  بحاـص 
بارتوبا و رسپ  يا  تفگ : سپ  دوب ، وا  هارمه  زین  شرـسمه  هک  یلاح  رد  دمآ  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرم  دناهدروآ 

نک نز  هب  لیدبت  ارم  یتسه  وگتـسار  قداص و  ناتیاعدا  رد  وت  رگا  تفگ  منکیم و  يراددوخ  نآ  نتفگ  زا  هک  تفگ  یمالک  نآ  زا  دعب 
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يهشوگ اب  دش و  نیگمـشخ  وا  رب  ترـضح  سپ  درکیم . هرخـسم  ار  ترـضح  شمالک  رد  هک  ییوگ  امن و  درم  کی  هب  لیدـبت  ار  منز  و 
، دومن يزیت  هاگن  درم  نز و  نآ  هب  سپس  دوبن ، موهفم  هک  تفگ : يزیچ  داد و  تکرح  ار  شنابل  درک و  هاگن  وا  هب  هنانیگمشخ  دوخ  مشچ 

شرـسمه دزن  هب  تعرـس  اـب  داـهن و  شتروص  هب  ار  دوـخ  تسد  دـش و  شوماـخ  تلاـجخ  اـب  دـمآ و  دوـخ  هب  یماـش  درم  ماـگنه  نیا  رد 
دزن ود  نآ  یتدم  زا  سپ  تشذگ و  لاونم  نیدب  یمایا  ماهدـش ، درم  هب  لیدـبت  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  زین  شرـسمه  تشگزاب ،
راتفر زا  هدرک و  هبوت  شیوخ  راک  زا  هلان و  عرـضت و  لاحب  دوب و  هدـمآ  ایند  هب  اهنآ  يارب  يدـنزرف  هک  یلاـح  رد  دـندمآ  ع )  ) نسح ماـما 

هحفـص 47]  ] ناشدوخ لوا  لاحب  ار  ناشیا  هک  دـندرک  تساوخرد  ترـضح  زا  دـندوب ، نامیـشپ  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اـب  هک  ياهناـبدایب 
دنتـسه و قداص  ناشراتفگ  رد  رگا  ایادخ  تفگ : هدرک و  دـنلب  ار  شناتـسد  دومرف و  لوبق  ار  ناشیا  تساوخرد  زین  ترـضح  دـنادرگزاب ،

لاح هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ماما  ياعد  هب  سپ  هدـب . ناشرییغت  لوا  لاح  هب  دنتـسه  هک  یتلاح  زا  ریذـپب و  ار  ناشهبوت  تسا  نیتسار  ناـشهبوت 
لقن ع )  ) قداص ماما  زا  نسح  نب  یسیع  زا  شدانسا  هب  نیربخلا  سنوم  رد  يروباشین  لاتف  دمحم  زا  بقانم  زا  راحب  رد  دنادرگزاب . ناشلوا 

رادشین ییاهراتفر  اهدروخرب و  ترضح  نآ  اب  دارفا  یضعب  دومن ، يریگتخـس  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  تبـسن  هیواعم  یتقو  هک : تسا 
دنوادـخ زا  رگا  : » تسا نیا  شنومـضم  هک  تفگ  ینخـس  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  يزور  دـنتفگیم . زیمآ  هیاـنک  ینانخـس  دـندرکیم و 

يدرم دومن ». دـهاوخ  نم  ياعد  هب  دـیامن  نز  ار  درم  درم و  ار  نز  ای  دـهد و  رارق  قارع  رد  ار  ماش  ماش و  رد  ار  قارع  هک  مهاوخب  گرزب 
نسح ماما  ترضح  هاگنآ  سپ  دنکب ؟ ار  راک  نیا  دناوتیم  یسک  هچ  اتقیقح  دنک . نینچ  دناوتب  یسک  منکیمن  نامگ  تفگ : ماش  لها  زا 

دوخ هجوتم  یماش  درم  نآ  سپ  ياهتسشن ؟ نادرم  نیب  رد  هک  یشکیمن  تلاجخ  ایآ  ورب ! وش و  دنلب  نز  يا  دومرف : درک و  هاگن  وا  هب  (ع )
ياهچب هک  هدرک  رادراب  وا  زا  ار  وت  وا ، اب  وت  تبراقم  هک  دش ، درم  هب  لیدبت  زین  ترـسمه  دومرف : سپـس  هدش ، نز  هب  لیدبت  هک  دـید  دـش 
تـشذگ ناشیا  زا  مه  ماما  درذگرد  ناشیا  زا  ات  دندمآ  ماما  يوس  هب  دندرک و  هبوت  ود  ره  شرـسمه  درم و  نآ  سپ  دروآ  یهاوخ  یثنخ 

: تفگ هیواعم  هب  صاـعورمع  هک  تسا  تیاور  جـئارخ  رد  دـنادرگزاب . ناـشلوا  لاـح  هب  هک  دومن  تساوخرد  گرزب  دـنوادخ  زا  دومن و 
تبحـص دـناوتیمن  دـشکیم و  تلاجخ  دـننک  هاگن  وا  هب  مدرم  دورب و  ربنم  يالاب  رگا  تسایح ، اـب  بوجحم و  يدرم  ع )  ) یلع نب  نسح 

ربنم هب  ارچ  دـمحمابا  يا  تفگ : درک و  ماـما  هب  ور  مه  هیواـعم  دورب . ربنم  يـالاب  وا  یهد  هزاـجا  رگا  دـیرب و  دـنهاوخ  وا  زا  مدرم  دـنک و 
دسانشیم هحفـص 48 ]  ] ارم هک  ره  دومرف : دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  ترـضح  سپ  ینکیمن ؟ هظعوم  ار  ام  يوریمن و 

لوسر رسپ  نم  متسه . هللا  لوسر  رتخد  همطاف  نانز ، رورس  رـسپ  و  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  دنادب  دسانـشیمن  ارم  هک  ره  دسانـشیم و  سپ 
تمحر يهداتسرف  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  متـسه ؛ هدننک  راذنا  هدنهد و  تراشب  رـسپ  تیاده ، ینارون  غارچ  رـسپ  ادخ ، یبن  رـسپ  ادخ ،

تیالو تازجعم  تماما و  لئالد  بحاص  رـسپ  نم  تسا ، هدـش  ثوعبم  سنا  نج و  يارب  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  تسا ، ناـیملاع  يارب 
نکر و رسپ  نم  متسه ، تشهب  لها  ناناوج  رورس  زا  یکی  نم  ماهدنام ، رود  هب  مقح  زا  هک  متسه  یسک  نم  منانمؤمریما ، رـسپ  نم  متـسه ،
رد نسح  يا  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  متـسه . تافرع  رعـشم و  رـسپ  نم  متـسه ، ینم  هکم و  رـسپ  نم  متـسه ، ماقم 

رطع و وا  هب  بش  يامرس  دزپیم و  ار  وا  باتفآ  دزویم و  وا  رب  داب  دومرف : ترضح  سپ  نک  اهر  ار  اهفرح  نیا  وگب و  نخس  امرخ  فصو 
رد کئالم  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  متسه ، هدش  تعاطا  يهدننک  تعافش  رسپ  نم  دومرف : تشگزاب و  شتبحـص  هب  سپـس  دشخبیم . وب 

دمحم رسپ  مدرم و  ياوشیپ  رسپ  نسح  نم  دروآیم ، ورف  میظعت  رس  وا  ربارب  رد  شیرق  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  دندوب ، وا  مزرمه  اهگنج 
، ایب نییاپ  ربنم  زا  دمحمابا  ای  تفگ : سپ  دنکفیب ، ییادج  هنتف و  مدرم  نیب  ع )  ) یلع نب  نسح  نانخس  هک  دیسرت  هیواعم  متـسه . هللا  لوسر 

هفیلخ نانخـس  نیا  اـب  هک  ینکیم  لاـیخ  تفگ : وا  هب  هیواـعم  دـمآ ، نیئاـپ  ربنم  زا  ع )  ) ماـما تسا . سب  رگید  درک ، تیاـفک  یتفگ  هچنآ 
ادـخ و باـتک  قیرط  رد  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : ع )  ) نسح ماـما  ییوگیم ؟ ار  نانخـس  نیا  هچ  يارب  دـش ؟ یهاوخ 
ار ایند  دنکیم و  لیطعت  ار  تنس  ماکحا و  دوریم و  ملظ  روج و  هار  رد  هک  یسک  دنک . ریس  ار  ناشیا  قیرط  درادرب و  مدق  وا  لوسر  تنس 

گرم اب  ایند  تذل  سپـس  دوش  دنمهرهب  رتمک  نآ  زا  هک  دریگب  رایتخا  رد  ار  یکلم  هکنیا  ای  تسین ، هفیلخ  دهدیم  رارق  دوخ  ردام  ردـپ و 
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فرح مالک و  ع )  ) نسح ماما  هب  هک  تشاد  روضح  هیما  ینب  زا  یناوج  لفحم  نآ  رد  دـنامیم . یقاب  وا  لمع  هجیتن  راثآ و  اما  دوش ، ماـمت 
يداد وا  هب  هک  ییاهتمعن  ایادخ  : » دومرف ع )  ) نسح ماما  سپ  درب . نورب  دح  زا  شردـپ  وا و  هب  ار  ازـسان  مانـشد و  تفگ و  ظیلغ  تشرد و 

هدش نز  هب  لیدبت  هک  دید  و  درک ، عوجر  دوخ  هب  يوما  درم  نآ  سپ  هحفص 49 ] .« ] دوشب شتربع  ات  نادرگب  نز  ار  وا  ریگب ، هدب و  رییغت 
هب هچ  ار  وت  وش  رود  نم  زا  دومرف : نسح  ماما  سپ  تخیر . شتروص  ياهوم  اهـشیر و  تسا و  هدرک  لیدبت  ینز  هبار  وا  يدرم  دنوادخ  و 

ار شسابل  تساخرب و  نآ  زا  سپ  و  درک ، توکس  یتعاس  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  یتسه . نز  وت  هک  یتسرد  هب  ورب  نادرم  لفحم  سلجم و 
دـسریم ترکف  هب  هچنآ  زا  نک  لاوئـس  دومرف : ترـضح  مسرپب  یتالاؤس  وت  زا  نم  اـت  نیـشنب  تفگ : صاـع  رـسپ  هک  دورب  اـت  داد  ناـکت 

ریخ و روما  ماجنا  لاغتـشا و  سپ  مرک ، اـما  دومرف : ماـما  يدرمناوج ، يریلد و  تعاجـش و  شـشخب و  زا  هدـب  ربخ  ارم  تفگ : صاـعورمع 
اما و  تشز ، دـب و  لاـمعا  ندادـن  ماـجنا  رد  ربـص  ناـهانگ ، زا  يرود  سپ  تعاجـش  يریلد و  اـما  و  تساوخرد ، زا  لـبق  شـشخب  وکین و 

هاگنآ تسا . ندومن  مالـس  دـنلب  قوقح و  يادا  هب  مایق  اهیدـیلپ و  زا  سفن  نتـشاد  هاگن  رود  صخـش ، طسوت  تسا  نید  ظفح  يدرمناوج 
ام هب  ار  اهنآ  يدرک و  بارخ  ار  ماش  لها  تفگیم : درکیم و  شنزرـس  ار  صاـعورمع  هیواـعم  دـش و  جراـخ  سلجم  زا  ع )  ) نسح ماـما 

هکلب دـنرادن  تسود  نامیا  تبحم و  رطاخ  هب  ار  وت  ماش  لـها  هک  ونـشب  نم  زا  نادـب و  تفگ : هیواـعم  هب  صاـعورمع  يدومن ، داـمتعایب 
ياهدیاف شیارب  ع )  ) یلع نب  نسح  مالک  تسوت و  تسد  رد  لوپ  ریشمش و  دناهدش ، عمج  وت  رود  هب  یهدیم  اهنآ  هب  هک  ییاهلوپ  رطاخب 

هیرگ و رایـسب  زین  وا  داتـسرف و  ع )  ) نسح ماما  دزن  هب  ار  شرـسمه  زین  وا  داتفا و  اهنابز  رـس  رب  يوما  ناوج  نایرج  يدـنچ  زا  سپ  درادـن ،
هحفص 50] . ] ددرگزاب دوخ  لوا  لاح  هب  ناوج  نآ  هک  تساوخ  ادخ  زا  هدرک و  يزوسلد  وا  لاح  هب  ترضح  درک و  سامتلا  يراز و 

تسا ناگدرم  ندرک  هدنز  رد  ترضح  نآ  تازجعم  زا  و 

شدانـسا اب  هر )  ) قودص خیـش  فیلأت  ءایفـصالا  دلوم  یبنلا و  دلوم  باتک  زا  هر )  ) سوواط نب  یلع  دیـس  مومهملا  جرف  باتک  زا  راحب  رد 
تازجعم زا  دـنتفگ : هدـمآ و  ع )  ) یلع نب  نسح  يوس  هب  مدرم  هک : تسا  لقن  ع )  ) رفعجیبا زا  دـسریم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  هب  هک 

نامیا نآ  هب  هک  ادخ  هب  هلب ، دنتفگ : دـیروآیم ؟ نامیا  نآ  هب  مهدـب  ناشن  رگا  دومرف : ترـضح  هدـب ، ناشن  ام  هب  میاهدـید  ام  هک  تردـپ 
تشادرب و ناشیا  ناگدید  زا  باجح  ترـضح  سپ  میـسانشیم ، هلب  دـنتفگ : همه  دیـسانشیم ؟ ار  مردـپ  ایآ  دومرف : ترـضح  میروآیم ،

تسا نینمؤملاریما  نیا  دنتفگ : همه  دیسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  تسا . هداتـسیا  ع )  ) یلع ترـضح  هک  دندید  همه 
ناشن شگرم  زا  دـعب  ار  یلع  تردـپ  ام  هب  وت  یتسه . یلع  زا  دـعب  ياوشیپ  ماما و  اـقح  یتسه و  ادـخ  یلو  وت  هک  میهدیم  تداهـش  اـم  و 

ياو يا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  داد . ناشن  شگرم  زا  دعب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رکبوبا  هب  ابق  دجـسم  رد  تردـپ  هک  روطنامه  يداد 
رگا سپ  نورعشت ) نکل ال  ءایحأ و  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال  : ) دومرف هک  ار  لجوزع  يادخ  لوق  دیاهدینشن  ایآ  امش  رب 

نامیا وت  راتفر  راتفگ و  هب  ام  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : دیـشیدنایم ؟ هچ  ام  يهرابرد  هدش ، لزان  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  يهرابرد  هیآ  نیا 
نیرحبلا عمجم  زا  لقن  هب  هر )  ) یلماع رح  خیش  هک  هدمآ  تاداهشلا  رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا  باتک  رد  مینکیم . قیدصت  ارنآ  هدروآ و 

: هک تسا  نیا  رکذ  نآ  لـصاح  تسا و  هدرک  يرکذ  هر )  ) يوـضر نیـسحلا  هللا  ۀـمعن  نـب  یلو  دیـس  راوـگرزب  دیـس  نیطبـسلا  بقاـنم  رد 
تسود رایسب  ار  رـسپ  نآ  هاشداپ  ییابیز و  ییوکین و  تیاهن  رد  تشاد  يرـسپ  مه  ریزو  نآ  تشاد و  يریزو  نیچ  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ 

ره داد  روتـسد  دـش  علطم  نایرج  نیا  زا  هاشداپ  یتقو  هاشداپ ، رتخد  قشاع  زین  ریزو  رـسپ  دـش و  ریزو  رـسپ  قشاع  هاشداپ  رتخد  تشادیم ،
ود نآ  زا  هک  یتبحم  رطاخب  دش و  نامیشپ  رایسب  دوب  هداد  هک  يروتسد  میمـصت و  زا  هاشداپ  ادعب  یلو  دنتـشک  سپ  دنـشکب ، ار  اهنآ  يود 
هار اهنآ  زا  ناشیا  ندرک  هدـنز  يارب  درک و  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجاـم  دـناوخ و  ار  دوخ  موق  ياـملع  درک و  رـضاح  ار  شریزو  تشاد 

رهـش رد  يدرم  زجب  دهدب  ماجنا  وت  يارب  يراک  نینچ  دناوتیمن  سک  چیه  تسین و  رودقم  نیا  دنتفگ : اهنآ  تساوخ ، هراچ  هحفص 51 ] ]
هاشداپ دنک ، هدنز  هرابود  ار  ناگدرم  دهاوخب  ادـخ  زا  دـناوتیم  وا  دـنیوگیم  دـشابیم . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  وا  مان  هک  هنیدـم 
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هب تفگ : هاشداپ  دنتخاس و  رـضاح  ار  يدرم  سپ  تسا ، هام  شـش  هنیدم  ات  ام  ریـسم  دنتفگ : تسا : هلـصاف  هنیدـم  ام و  نیب  ردـقچ  تفگ :
دـش و جراخ  یتحاران  اب  تفر و  هاـشداپ  شیپ  زا  درم  مشکیم ، ار  وت  هنرگ  يروآیم و  نم  يارب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  يوریم و  هنیدـم 

تردـق رما و  هب  ع )  ) نسح ماما  هاگان  دـیاشگب . وا  لکـشم  زا  هرگ  هک  تساوخ  ادـخ  زا  درک و  اعد  دومن و  تراهط  تفر ، نوریب  رهـش  زا 
: تفگ تساخرب و  وا  سپ  زیخرب ، دومرف : سپـس  دز ، دوب  هدجـس  لاح  رد  هک  وا  ياپ  هب  شیاپ  اب  هدش و  رـضاح  درم  نآ  ربارب  رد  دنوادخ 
هب ار  ع )  ) یلع نب  نسح  ندمآ  ربخ  دمآ و  هاشداپ  يوس  هب  درم  نآ  سپ  متسه ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نم  دومرف : یتسه ؟ هک  وت 

سامتلا رایسب  ع )  ) نسح ماما  هب  هاگنآ  دندروآ و  ار  ریزو  رسپ  شرتخد و  دسج  دومن  رما  هاشداپ  سپس  دش ، لاحـشوخ  رایـسب  وا  داد و  وا 
ماما ياعد  هب  ار  ود  نآ  ادخ  دومن و  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ترـضح  دنک و  هدنز  ار  ود  نیا  ات  دهاوخب  ناحبـس  يادـخ  زا  هک  درک 

هللادـبع نب  رباج  زا  بقانملا  بقاث  باتک  بحاص  دروآرد . ریزو  رـسپ  جاودزا  دـقع  هب  ار  هاشداپ  رتخد  ماـما  سپـس  درک  هدـنز  ع )  ) نسح
ثداوح لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  اریز  درادـن ، یعنام  نیا  درکیم و  تبحـص  لیئارـسا  ینب  زا  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  هر ) )
نیمزرـس هب  هکنیا  ات  دـندرک  ترجه  لیئارـسا  ینب  زا  ياهفئاـط  تفگ : دومن و  لـقن  ار  ياهعقاو  ترـضح  سپـس  تسا . هدـش  عقاو  یبیجع 

هک نک  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  ناوخب و  يزامن  ای  نک ، ییاعد  ربمایپ  يا  دـنتفگ : دوخ  موق  ربمایپ  هب  سپـس  دندیـسر ، وکین  بوخ و 
رس يدرم  دش و  راکشآ  ناشیا  يارب  دندرک و  نینچ  سپ  میسرپب . وا  زا  گرم  هرابرد  یلئاسم  ات  دنک  هدنز  ار  نیمزرـس  نیا  مدرم  زا  يدرم 
هک تسا  لاس  نیدـنچ  دـیهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  تعامج  يا  تفگ : درم  نآ  سپ  دوب ، هدجـس  رثا  شایناـشیپ  يور  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا 

ادـخ و هب  تفگ : رباج  مدرگزاب ، منیـشیپ  عضو  هب  دـیهاوخب  ادـخ  زا  سپ  زورما . ات  ماهدرکن  ادـیپ  شمارآ  گرم  لوه  زا  اما  متـسه  اـجنیا 
رتبیجع رتالاب و  ع )  ) یلع نب  نیسح  زا  مدید و  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  ار  هنحـص  نیا  زا  رتالاب  رتبیجع و  هحفص 52 ]  ] نم مسق  شلوسر 

دندومن ینکش  نامیپ  ع )  ) نسح ماما  باحصا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج  مدرک ، هدهاشم  مدید ، ع )  ) نسح زا  هک  هچنآ  زا 
دندش و تحاران  همه  دـمآ و  نیگنـس  شـصاوخ  کیدزن و  نارای  رب  رما  نیا  دومن ، هحلاصم  زین  وا  دیـشک و  هیواعم  اب  هحلاصم  هب  هجیتن  و 
هک ارچ  نکن  شنزرس  ارم  رباج  يا  دومرف : نم  هب  ماما  مدرک ، شنزرس  راک  نیا  رب  ار  وا  متفر و  وا  دزن  هب  سپ  مدوب  ناشیا  زا  یکی  مه  نم 
زا گرزب  هورگ  ود  وا و  نیب  دـهدیم  حلـص  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  تسا ، هدازاـقآ  نیا  نم  رـسپ  هک : هدوـمرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  مدـج 

دتفایب و قافتا  ادعب  دشاب و  يرگید  نایرج  نیا  دیاش  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم  رباج  دیآیم ، دردـب  نم  لد  نآ  زا  هک  نیملـسم 
سپ دـشیم  رجنم  نانمؤم  تکاله  هب  تانایرج  نیا  دوبن ، حلـص  نیا  رگا  دومرف : ترـضح  دـشابن . هیواعم  اب  حلـص  هب  طوبرم  ناـیرج  نیا 

هک يراد  تسود  ایآ  دومرف : هاگنآ  یئوگیم  نخـس  هنوگنیا  نیمه  يارب  ياهدرک و  کش  وت  دومرف : داهن و  ماهنیـس  رب  ار  شکرابم  تسد 
رد مونشیم  یمالک  نینچ  وا  زا  هک  مدرک  بجعت  نانخس  نیا  زا  نم  يونشب ؟ وا  دوخ  زا  ات  منک  رضاح  میامن و  رهاظ  ار  ص )  ) ادخ لوسر 
زا سپ  دندش ، جراخ  فاکـش  نآ  زا  ع )  ) هزمح رفعج و  ع ،)  ) یلع ص ،)  ) ادـخ لوسر  تفاکـش و  نم  ياپ  ریز  زا  نیمز  ناهگان  لاح  نیا 

رتـهب دوخ  هک  هچنآ  رطاـخب  دـنکیم  شنزرـس  ارم  رباـج  نیا  هللا  لوسر  اـی  تفگ : ع )  ) نسح ماـما  مدـیرپ ، تریح  سرت و  اـب  دوـخ  ياـج 
نانچ یـشاب و  نید  نایاوشیپ  رماوا  میلـست  هکنیا  رگم  دوب  یهاوخن  نمؤم  وت  رباج  يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ص )  ) ادخ لوسر  ینادیم ،
ماجنا وا  هچ  ره  نادب  شاب و  نسح  مرسپ  میلست  رباج  يا  نکم ، ضارتعا  ناشیا  رظن  هب  دننک و  ضارتعا  وت  لمع  يأر و  هب  ناشیا  هک  شابن 

ار يرما  چیه  وا  دـنکیم ، فرطرب  ناناملـسم  نایم  زا  ار  ترودـک  يراوگان و  شراک  نیا  اب  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ، نآ  رد  قح  دـهدیم 
میلست دیئامرفب  امش  هچ  ره  هللا  لوسر  ای  متفگ : ص )  ) ادخ لوسر  هب  دیوگیم  رباج  ارم ، روتسد  دنوادخ و  روتـسد  رما و  رگم  هدادن  ماجنا 

دش زاب  ناشیا  يارب  نامسآ  رد  يرد  هک  یلاح  رد  مدیدیم  ار  اهنآ  دنتفر و  نامسآ  يوس  هب  ع )  ) یلع رفعج و  هزمح و  وا و  سپس  متـسه .
هحفص 53] . ] دومنیم يربهر  تیاده و  ار  ناشیا  ص )  ) ادخ لوسر  متفه و  نامسآ  ات  موس  مود ، نامسآ  رد  سپس  دندش . لخاد  ناشیا  و 
: دومرف هک  مدینـش  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  هللادـبعابا  ترـضح  زا  هک : تسا  لوـقنم  باـثو  نب  یلع  زا  بقاـنملا  بقاـث  باـتک  بحاـص  زا 

رضخ ترضح  لئاسم  ربارب  رد  ع )  ) یسوم ترضح  یناوتان  زجع و  بجوم  يزیچ  هچ  تفگ : دمآ و  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دزن  یـصخش 
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شتسد رد  هک  يزیچ  سپس  نک ، سب  تفگ : دز و  درم  نآ  يهناش  هب  شتسد  اب  سپس  دوب ، گرزب  مظعا و  روما  زا  دومرف : ماما  دش ؟ (ع )
هاگنآ دش  رتشیب  راخب  نیا  مه  هوک  کی  يهزادنا  زا  هک  يردق  هب  دش  دـنلب  دایز  رایـسب  يراخب  لباقم ، يهرخـص  زا  ناهگان  داد  ناکت  دوب 

: دنتفگیم درم  ود  نآ  درکیم . یهارمه  ناطیش  ار  مادک  ره  دوب و  ریجنز  اهنآ  زا  مادک  ره  ندرگ  رد  هک  دندش  نایامن  هرخـص  رد  رفن  ود 
دازآ دوعوم  زور  ات  ار  اهنآ  دومرف : سپـس  دـندنادرگیمزاب . ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  غورد  ناشهارمه  ناطیـش  ود  نآ  دـمحم و  ای  دـمحم ، ای 

راک اهنیا  تفگ : درم  نآ  دـشابیم . جـع )  ) رظتنم مئاـق  روهظ  زور  نآ  دـتفایم و  ریخأـت  هن  دوشیم و  عقاو  رتدوز  هن  هک  يزور  دـیراذگب .
رماع نب  نسحلایبا  زا  بقانملا  بقاث  باتک  رد  دش . لال  هک  دـیوگب  عوضوم  نیا  فالخ  هب  يزیچ  تساوخیم  سپـس  تسوداج . رحس و 

هللا لوسر  مدج  دزن  ع )  ) نسح مردارب  اب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ع )  ) نیسح ماما  زا  شناردپ ، زا  ع ،)  ) قداص ماما  زا  شردپ  زا  هللادبع  نب 
دمآیم ص )  ) ادخ لوسر  ندید  يارب  ماش  زا  هاگ  ره  یبلک  هیحد  دوب . هتسشن  یبلک  هیحد  لکش  تروص و  هب  لیئربج  وا  دزن  میتفر ، (ص )

ار لیئربج  سابل  و  میتفرگ ، یهابتـشا  یبلک  هیحد  اب  ار  لیئربج  اـم  دروآیم . قبن  باـنع و  بونرخ ، لـیبق  زا  ییاـههویم  مردارب  نم و  يارب 
یتسه یبلک  هیحد  وت  هک  دناهدرک  نامگ  اهنیا  دومرف : ترـضح  دنهاوخیم ؟ هچ  اهنیا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : لیئربج  سپ  میدرک  شیتفت 
یلعا تشهب  يوس  هب  ار  شتـسد  لیئربج  هاگان  دیامرفیم : نیـسح  ماما  دـندرگیم . دروآیم  راب  ره  وا  هک  ییاههویم  تاغوس و  لابندـب  و 

زا یلاحشوخ  اب  دیامرفیم : ترـضح  درک . رپ  اهنآ  اب  ار  ام  نماد  تفرگرب و  ار  رانا  هب و  بونرخ ، بانع ، یتشهب ، ياههویم  زا  درک و  زارد 
مادک ره  زا  دوب  هدـیدن  ار  اهنآ  دـننامه  ایند  رد  هک  تخادـنا  اههویم  هب  یهاگن  مردـپ  میدروخرب  یلع  نامردـپ  هب  هدـش و  جراخ  اهنآ  دزن 

يا دومرف : مدـج  سپ  درکیم ، لوانت  اـههویم  نآ  زا  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  دزن  هب  تشادرب  ددـع  دـنچ 
بقانم زا  راحب  رد  هحفص 54 ] . ] تسا هدروآ  ار  اهنآ  نالا  نیمه  لیئربج  هک  اریز  دوب ، دایز  تايزور  هک  هدب  مه  نم  هب  روخب و  نسحلاابا 

وت زا  نسحلااـبا  يا  تفگ : دـمآ و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دزن  هـب  نایفـسوبا  يزور  هـک  تـسا  لوـقنم  شدانـسا  هـب  قاحـسا  نـب  دـمحم  زا 
ياهتـشون اـی  هماندـهع  وا  زا  میورب و  دـمحم  تیومع  رـسپ  دزن  هب  نم  اـب  اـیب  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دوـمرف : ترـضح  مراد ، یتـساوخرد 

ترـضح تشگ . دـهاوخن  زاب  نآ  زا  هاگچیه  هک  تسا  هتـسب  يدـهع  وت  اـب  ص )  ) هللا لوسر  نایفـسابا ، يا  تفگ : ع )  ) یلع ماـما  میریگب .
لوسر رتخد  يا  دومرف : همطاف  هب  سپ  تشاد  نس  هاـم  هدراـهچ  ادودـح  دوب و  وا  شوغآ  رد  ع )  ) نسح دوب و  هدرپ  تشپ  رد  س )  ) همطاـف

هب ع )  ) نسح ماما  سپ  دـیامن ، يرورـس  ار  مجع  برع و  شمالک  اب  دـنک و  تبحـص  شدـج  اب  نم  يهراـبرد  هک  وگب  كدوک  نیا  هب  هللا 
يا تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  لجوزع  دـنوادخ  نذا  هب  دز و  وا  يهنوگ  رب  رگید  تسد  اب  ینیب و  رب  تسد  کی  اـب  دـمآ و  نایفـسیبا  يوس 

رد هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  سپ  منک ، تعافـش  ربمایپ  دزن  ار  وت  ات  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  وگب ال  نایفـسابا 
یلامث هزمحیبا  زا  ایبص .) مکحلا  هانیتآ  و   ) هک ارچ  داد  رارق  ایرکز  نب  ییحی  دننام  ار  یـصخش  یفطـصم  دمحم  دالوا  زا  دمحم و  ماهناخ 
تاهناخ هللا  لوسر  نبای  تفگ : دـمآ و  صخـش  سپ  دوب  هتـسشن  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  يزور  هک : تسا  لقن  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  زا 

يهناخ رانک  هناـخ  رد  شتآ  هللا  لوسر  نباـی  تفگ : دـمآ و  رگید  صخـش  زاـب  دزوسیمن ، ریخ  دومرف : ترـضح  تسا ، نتخوس  لاـح  رد 
هناخ زا  ار  شتآ  دـنوادخ  اما  دـنازوسب ، مه  ار  امـش  هناخ  هک  میراد  نآ  میب  ام  تسا  نتخوس  لاـح  رد  امـش  هیاـسمه  يهناـخ  تساـمش و 
الاب ار  دوخ  ناتـسد  ترـضح  نآ  سپ  دندرب  تیاکـش  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  دایزنبا  زا  مدرم  دنام . ملاس  هناخ  دومن و  رود  ترـضح 

رتدوز هچ  ره  دیآیم  وا  رس  رب  هک  ییالب  هدب و  تاجن  بسن  لصایب و  دایزنبا  تسد  زا  ار  ام  نایعیـش  ار و  ام  ادنوادخ ، دومرف : تفرگ و 
تـسد ماهبا  تشگنا  رد  سپ  دیامرفیم : نیدباعلا  نیز  ماما  ییاناوت ، زیچ  همه  هب  وت  هک  ددرگ  نارگید  تربع  بجوم  هک  هدـب  ناشن  ام  هب 

هب يدرم  درم . هکنیا  ات  تفر  شیپ  وا  ندرگ  ات  درک و  مرو  هدغ  نآ  دنتفگیم ، هعلـس  نآ  هب  هک  دمآ  نوریب  ياهدغ  لمد و  دایزنبا  تسار 
، دنتفر یضاق  حیرـش  شیپ  هب  ود  ره  سپ  دوبن ، نینچنیا  هک  یلاح  رد  تسا ، راکبلط  رانید  رازه  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  هک  درک  اعدا  غورد 
هب یـضاق  مهدیم ، ار  رانید  رازه  نم  دروخب  مسق  یعدـم  رگا  دومرف : يروخیم ؟ مسق  اـیآ  تفگ : ع )  ) نسح هحفص 55 ]  ] ماما هب  یضاق 

ماما سپ  متـسه ، راـکبلط  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  نم  تسا  ناـیع  بیغ و  هدـنناد  تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخب  وگب  تفگ : درم  نآ 
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درم سپ  ریگب . ار  راـنید  رازه  مراد و  بلط  وت  زا  نم  هک  ادـخ  هب  وگب ، هکلب  يروخب ، مسق  هنوگ  نیا  مهاوخیم  نم  هن ، تفگ : ع )  ) نسح
ارجاـم هک  دـندرک  لاؤس  ع )  ) نسح ماـما  زا  درم ، دروخ و  نیمز  هب  دورب  هک  تساـخرب  یتـقو  تفرگ ، ار  اـهرانید  تفگ و  ار  تاـملک  نآ 

دوش و هدیشخب  شغورد  مسق  هانگ  دیحوت ، تکرب  هب  دروخب  مسق  دنک و  زاب  نابز  دیحوت  هب  وا  رگا  هک  مدیسرت  دومرف : ترضح  تسیچ ؟
بحاص هک  تسا  لقن  هر )  ) یلماع رح  خیـش  تاداهـشلا  رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا  باـتک  رد  دـنامب . ناـما  رد  شغورد  مسق  تبوقع  زا 

نب یلع  نب  نسح  مدـید  هک : تسا  هدرک  لقن  روصنم  زا  میهاربا  زا  شمعا  زا  ربتعم  دانـسا  هب  ع )  ) شنارـسپ و  س )  ) همطاـف بقاـنم  باـتک 
رب هکنیا  ای  گرگت  ای  ناراـب  دـیراد  تسود  ار  مادـک  تفگ : مدرم  هب  سپ  دوب ، هارمه  دـندوب  هنـشت  هک  مدرم  زا  یهورگ  اـب  ع )  ) بلاـطیبا
امش زا  کی  چیه  هک  مراد  تسود  نم  دومرف : ترـضح  دیراد ، تسود  ار  مادک  امـش  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : مدرم  درابب ؟ دیراورم  ناترس 

رد میتفریم  ماش  يوس  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  ام  هک : تسا  لقن  ۀصیبق  زا  یـسوم  نبا  زا  دنـس  نامه  هب  و  دیهاوخن . ناتیایند  يارب  يزیچ 
دـش ناهنپ  دیـشروخ  هک  یماگنه  سپ  دوب . هدش  راوس  نآ  رب  هک  هچنآ  رگم  تشادن  يزیچ  یبآ و  هشوت و  چـیه  دوب و  هزور  وا  هک  یلاح 

اههویم اهاذغ و  دوخ  هارمه  دندش و  لزان  هکئالم  دش و  نازیوآ  ییاهلیدنق  اهفرظ و  دش و  زاب  نامسآ  ياهرد  سپس  دناوخ ، ار  ءاشع  زامن 
زا میدروخیم و  اذغ  میدرکیم و  تبحص  میدوب و  هتـسشن  مه  رود  هک  میدوب  درم  رفن  تفه  ام  دندروآ ، یندیـشون  تبرـش و  ياهماج  و 

لاحب اههویم  اههدئام و  نآ  سپس  دندش ، ریس  مه  ترـضح  میدش و  ریـس  هکنیا  ات  نآ  مرگ  درـس و  زا  میدروخ ، اهیندیـشون  اههویم و  همه 
زا وا  قرزالا و  دیوس  زا  یلماع  رح  خیـش  زا  عبنم  نامه  زا  تسا . هدیدرگ  هدافتـسا  هدشن و  مک  اهنآ  زا  الـصا  ییوگ  دنتـشگزاب ، دوخ  لوا 

شیوخ ياج  زا  هبعک  هاگان  درکیم ، همزمز  ار  یتاملک  هک  مدید  هکم  رد  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ذقنم  نب  دعس 
ات دندرکیمن  دـیئات  رواب و  میدرکیم  فیرعت  ار  هیـضق  هحفـص 56 ]  ] نیا هک  اج  ره  میدرک و  بجعت  رما  نیا  زا  ام  دـش ، اـجباج  دـیبنج و 

؟ دـیدرک ناـنچ  نینچ و  امـش  اـیآ  ص )  ) هللا لوسر  نباـی  میدرک  ضرع  ناـشیا  هب  میدـید ، هفوـک  مظعا  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  هکنیا 
رگا میتفگ  ام  منک ، اجباج  مربب و  یلعا ) رهن  تارف و  رهن  ود  یقالت  لحم   ) هقیرخ هب  اجنیا  زا  ار  امش  دجسم  یهاوخب  رگا  دومرف : ترـضح 

تازجعم ام  نآ  زا  دعب  دنادرگزاب  شلوا  لاح  هب  ار  دجـسم  هرابود  هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ترـضح  نآ  هدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  یناوتیم 
نب نسح  مدید  تفگ : هک  تسا  لقن  ریثک  نب  میهاربا  زا  شدانـسا  هب  دیوگیم : زین  يوار  میدرکیم . قیدـصت  هفوک  رهـش  رد  ار  ترـضح 

دروآ نوریب  یبآ  دجسم  فک  زا  دومن و  هراشا  ترضح  هاگنآ  دندرک ، ریخأت  بآ  ندروآ  رد  سپ  دیبلط  بآ  دش و  هنشت  هک  ار  ع )  ) یلع
ناشونب و میتفگ : مناشونب ، لسع  ریـش و  امـش  هب  دیهاوخیم  رگا  تفگ : سپـس  دیناشون ، زین  شباحـصا  همه  هب  دیـشون و  بآ  نآ  زا  سپ 

هحفص . ] دوب س )  ) ارهز همطاف  ترضح  ربق  لباقم  هک  ییاج  زا  دناشون  ام  هب  دیشون و  لسع  ریش و  دجسم  فک  زا  دومن و  هراشا  ترـضح 
[57

مالسلاهیلع یبتجم  ماما  تمظع  ششخب و  یگرزب ، ملع ، قالخا ،

هراشا

یلاخ هناش  يوتف  زا  ناشیا  سپ  دومن  ءاتفتـسا  نامثع  نب  ورمع  ریبز و  نب  هللادـبع  زا  یبارعا  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  بقاـنم  زا  راـحب  رد 
هب ود  نآ  سپ  ندش . یئامنهار  يارب  ماهدمآ  امش  يوس  هب  نم  دینک ، هشیپ  يوقت  تفگ : اهنآ  هب  یبارعا  سپ  دندومن . یناوتان  راهظا  هدرک 
وا لاوس  هداد و  يوتف  وا  هب  راوگرزب  ود  نآ  تفر  ناشیا  دزن  درم  نآ  یتقو  نک . لاوئـس  ناشیا  زا  ینعی  دنداد ، ناشن  ار  نیـسح  نسح و  وا 

امهوأـطی اتبـس  نیلعن  اـمکیهجو  رح  هللا  لـعج  تسا : لـیذ  تیب  هلمج  نآ  زا  هک  دورـس  یتاـیبا  ناـشیا  فصو  رد  زین  وا  دـنتفگ . باوج  ار 
وـضو هابتـشا  هک  دنتـشذگ  يدرمریپ  رب  نیـسح  نسح و  هک  تـسا  لوـقنم  یناـیور  زا  نساـحملا ، نوـیع  زا  دنـس  ناـمه  زا  زین  نانـسحلا و 

دزن هب  لاح  نیا  اب  يریگیمن و  وضو  حیحـص  وت  دنتفگیم : يرگید  هب  کی  ره  دندرک و  هعزانم  هب  عورـش  ارهاظ  ود  نآ  سپ  تفرگیم ،
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نآ دـنتفرگ ، وضو  هاگنآ  تسا  رتحیحـص  ام  زا  کیمادـک  يوضو  هک  نک  تواضق  رفن  ود  اـم  نیب  ردـپ  يا  دـنتفگ : دـنتفر و  درم  ریپ  نآ 
لهاج درمریپ  نیا  نکل  دیتفرگ  وضو  تسرد  رفن  ود  امـش  تفگ : تفای  دوخ  نتفرگ  وضو  زا  رتحیحـص  ار  ناشیا  نتفرگ  وضو  هک  درمریپ 

و دندمآ . دوخ  هب  ناتدج  تما  امش  ینابرهم  امش و  ناتـسد  تکرب  هب  تفرگارف و  امـش  زا  نونکا  هک  دریگیم  حیحـصان  يوضو  هک  تسا 
نب دـمحم  تفگیمن و  نخـس  وا  شیپ  رد  ع )  ) نسح ماما  مارتحا  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  دومرف : هک  تسا  لـقن  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  زا  زین 

[14  ] هک دنکیم  لقن  دمحا  نب  یلع  زا  یلاما  رد  هیوباب  نبا  هحفص 58 ] . ] دومنیم توکس  وا  مارتحا  هب  ع )  ) نیسح ماما  رضحم  رد  هیفنح 
، دوب شنامز  مدرم  نیرتدـباع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  هک  یتسرد  هب  دینـش  شردـپ  زا  هک  تفگ  مردـپ  دـندومرف : ع )  ) قداص ماما 

هدییاس شیاهاپ  شنتفر  هار  تدش  زا  یهاگ  هکنانچ  تفریم  هدایپ  تفریم ، جـح  هب  یتقو  دوب ، ناشیا  نیرت  راوگرزب  ناشیا و  نیرتدـهاز 
يادص اب  دشیم  تبحـص  یهلا  هاگردب  لامعا  همان  هئارا  هضرع و  زا  یتقو  تسیرگیم ، دشیم  گرم  زا  تبحـص  وا  شیپ  یتقو  دـشیم ،

شکرابم ندب  مامت  داتـسیایم  راگرورپ  رـضحم  رد  تساوخیم و  رب  زامن  يارب  هک  یماگنه  دومنیم . شغ  سرت  زا  درکیم و  هیرگ  دنلب 
شتآ زا  دومنیم و  بلط  ار  تشهب  دنوادخ  زا  دـشیم و  نازرل  برطـضم و  دـشیم ، منهج  تشهب و  زا  تبحـص  هک  یماگنه  دـیزرلیم ،

: دومرفیم هکنیا  رگم  اوـنمآ ) نیذـلا  اـهیأ  اـی   ) دوـش تئارق  وا  يارب  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  هک  دوـبن  هاـگچیه  دربیم . هاـنپ  ادـخ  هب  منهج 
وا تشاد و  بل  رب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  دای  رکذ و  هکنیا  رگم  دـندرکیمن  هدـهاشم  ار  وا  یلاـح  چـیه  رد  کـیبل .) مهللا  کـیبل ، کـیبل ، )

ییوگب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  هب  رگا  دـنتفگ : هیواعم  هب  يزور  دوب . نخـس  رد  مدرم  نیرت  حیـصف  راتفگ و  رد  مدرم  نیرت  قداص 
مدرم يارب  سپ  دـیوگب ، نخـس  بوخ  دـناوتیمن  دراد  هک  ییایح  رطاخب  دـیوگب ، هبطخ  دورب و  ربنم  يالاب  هب  هب  وا  سپ  ورب و  ربنم  هب  هک 

دنپ اـهنآ  زا  اـم  هک  وگب  ینانخـس  ورب و  ربـنم  يـالاب  تفگ : وا  هب  دومن و  توعد  ار  وا  هیواـعم  سپ  دوـشیم . نشور  وا  یتساـک  فـعض و 
ارم هک  ره  مدرم  يا  : » دومرف سپـس  دروآ ، اجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  يالاب  تساخرب و  زین  ترـضح  میوش ، هظعوم  میریگب و 

همطاف ملاع  نانز  رورس  رسپ  نم  متسه ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نم  دنادب  سپ  دسانشیمن  ارم  هک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم 
متسه یسک  نم  متسه ، تامارک  لئاضف و  بحاص  رسپ  ادخ ، لوسر  رسپ  ادخ ، ياههدیرفآ  نیرتهب  رسپ  نم  متسه ، ص )  ) هللا لوسر  رتخد 

رعشم و رـسپ  انم ، هکم و  رـسپ  ماقم ، نکر و  رـسپ  نم  میتسه ، ملاع  ناناوج  رورـس  مردارب  نم و  ماهدنام ، رود  هب  هحفص 59 ]  ] مقح زا  هک 
نآ رب  داب  دومرف : ترـضح  نک  اهر  ار  نانخـس  نیا  وگب و  نخـس  امرخ  فصو  رد  دـمحمابا  يا  تفگ : وا  هب  هیواعم  سپ  متـسه ، تاـفرع 

ناگدـنب ياوشیپ  رـسپ  نم  تشگزاب »، دوخ  قباس  نخـس  مالک و  هب  سپـس  دـنکیم ، وبـشوخ  ار  نآ  امرـس  دزپیم و  ار  نآ  امرگ  دزویم ،
: تفگ سپ  دنروایب ، يور  وا  هب  مدرم  دیوگب  نخس  نیا  زا  شیب  رگا  هک  دیسرت  هیواعم  متـسه . ادخ  لوسر  ص )  ) دمحم رـسپ  نم  میادخ ،
و دمآ . نییاپ  ربنم  زا  ترضح  سپ  ایب ) نیئاپ  ربنم  زا  وگم و  ینخس  رگید  ینعی   ) دنکیم تیافک  یتفگ  نونکات  هچنآ  ام  يارب  دمحمابا  يا 

نب یلع  نب  نسح  نب  یلع  هک  داد  ربخ  ام  هب  یفوک  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  تفگ : هک  تسا  لوقنم  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  زین 
ماما ترـضح  دـندومرف : هک  هدرک  لقن  شناردـپ  زا  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  لاضف 

زا وت  تلزنم  نأش و  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  دنتفگ : وا  هب  تسیرگیم ، دوخ  تافو  ماگنه  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح 
تـسیب امـش  هک  یتسرد  هب  تفگ . هک  ار  هچنآ  تفگ  وت  نأش  رد  ص )  ) ادخ لوسر  ینکیم ، هیرگ  یتسه  بستنم  وا  هب  تسادخ و  لوسر 

سپ ار ، ناتیاپ  شفک  یتح  دیاهدرک  میسقت  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  یئاراد  مامت  راب  هس  امش  هک  قیقحت  هب  دیاهتفر ، جح  هب  هدایپ  ياپ  اب  هبترم 
. مناتسود نازیزع و  زا  يرود  مود  تمایق ، زا  ساره  تشحو و  یکی  منکیم ، هیرگ  رما  ود  يارب  نم  هک  یتسرد  هب  دومرف : ع )  ) نسح ماما 
ار ترـضح  نآ  یماش  يدرم  يزور  هک : تسا  هدـش  تیاور  هشیاعنبا  دربم و  زا  ترـضح  نآ  ربص  يرابدرب و  باب  رد  بقانم  زا  راحب  رد 

راـک نیا  زا  درم  نآ  هک  یماـگنه  دادـن . ار  وا  باوج  ماـما  یلو  دومن ، نیرفن  نعل و  هب  عورـش  دـید و  دوب ، بکرم  رب  راوـس  هک  ییاـج  رد 
هبتشم وت  هب  رما  ای  یتسه  دنمزاین  منکیم  نامگ  درمریپ  يا  تفگ : وا  هب  دنخبل  اب  دومن و  مالـس  وا  هب  تفر و  وا  دزن  هب  ماما  تشادرب  تسد 
يراد ییاـمنهار  هـب  جاـیتحا  رگا  مـینک ، اـطع  یهاوـخیم  يزیچ  رگا  مـینک ، ردـب  ار  تایگتــسخ  يروـجنر  هتــسخ و  رگا  تـسا ، هدـش 
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رگا میناشوپب ، سابل  وت  هب  يرادن  سابل  رگا  مینک ، ریـس  ار  وت  یتسه  هنـسرگ  رگا  مینک ، لمح  تیارب  يراد  يراب  رگا  مینک ، تاییامنهار 
رگا میزاس ، هدروآرب  ار  نآ  يراد  یتجاح  رگا  میهدـب ، هاـنپ  ار  وت  ياهدـش  درط  همه  زا  رگا  میزاـس ، ینغ  هحفـص 60 ]  ] ار وت  یتسه  ریقف 
لحم میراد ، عیـسو  یناکم  ام  مییآیم ، وت  نید  هب  يورب  اـم  دزن  زا  هک  یتقو  اـت  یتسه و  اـم  ناـمهم  وت  دـنک  تکرح  اـم  تمـس  هب  تیاـپ 

وت هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : درک و  هیرگ  دینـش  ار  ماما  نخـس  درم  نآ  هک  یماگنه  میراد . يدایز  یئاراد  تسا و  عیـسو  اـم  تحارتسا 
شیپ تردپ  وت و  دهد ، رارق  یناسک  هچ  نیب  اجک و  رد  ار  دوخ  تلاسر  تیالو و  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  یتسه ، نیمز  رد  دنوادخ  يهفیلخ 

ترـضح نآ  نامهیم  دنکفا و  ار  دوخ  راب  سپ  دیتسه . نم  دزن  قیالخ  نیرتبوبحم  امـش  الاح  یلو  دیدوب  نم  دزن  مدرم  نیرتنمـشد  نیا  زا 
بلاطم رد  تشاد . داقتعا  ع )  ) تیب لها  یتسود  قشع و  تیالو و  هب  بلق  میمـص  زا  هک  یلاح  رد  تفر  تشگزاـب و  ماـش  هب  هکنیا  اـت  دوب 

حالس تشاد ، نت  رب  ابیز  رخاف و  یسابل  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  شاهناخ  زا  درک و  لسغ  يزور  ع )  ) ترضح نآ  هک : تسا  لقن  لاوئـسلا 
ییابیز و تیاهن  رد  ینارون و  شتروص  دوب ، هدیچیپ  اج  همه  رد  وا  رطع  يوب  فاص و  ابیز و  دنلب و  ینساحم  اب  هزیکاپ  دوب ، هدرک  لیامح 

رظن دوخ  فارطا  هب  هناراوگرزب  هاـگن  اـب  وا  دـندرکیم و  لابقتـسا  وا  زا  فرط  ره  زا  مدرم  تریـس ، تروص و  لاـمک  تیاـهن  رد  وا  تئیه 
نیب رد  هدـش و  راوهار  اـبیز و  يرطاـق  رب  راوس  سپـس  دـشاب ، وا  تاذ  زا  یئزج  تداعـس  هک  دوب  هدرک  مکح  ریدـقت  تسد  تخادـنایم و 

درکیم و راختفا  تاهابم و  وا  هب  دـیدیم  ار  وا  فانمدـبع  رگا  هک  تفریم  هار  نانچ  دـندوب  هدیـشک  فص  هک  دوخ  نارادتـسود  نارای و 
نیا ات  دوب  هداد  رارق  هزادنا  هب  هدش و  باسح  ار  وا  دوجو  دنوادخ  تقلخ  ریدقت و  تسد  دیلامیم ، كاخب  ار  نایوگ  هوای  نانمـشد و  ینیب 

وا هب  دـنمزاین  يدوهی  درف  کی  هار  نیب  رد  دـمآیم  ماـما  هک  روط  نیمه  دـیامنب  دوخ  نآ  زا  ار  راـختفا  ماـمت  دـشاب و  وا  صتخم  فاـصوا 
ار وا  يرادان  دوب و  یتخبدب  تلذ و  راتفرگ  دوب ، هتفرگ  تخس  وا  رب  راگزور  دوب و  هدوسرف  هنهک و  شیاهسابل  هک  یلاح  رد  درک  دروخرب 

ررض وا  رب  یگراچیب  یتخبدب و  دوب ، هدش  طلسم  شیاهاپ  رب  یناوتان  فعض و  هدیبسچ و  شناوختسا  هب  شتـسوپ  دوب ، هتخادنا  تکاله  هب 
هدـش و تخیر  دـب  رقف  زا  شتروص  دـندوب ، هدـش  نادرگ  يور  وا  زا  شنارای  ناتـسود و  ماـمت  دوب و  رتبوبحم  رتهب و  شیارب  گرم  هدز و 
هدـش و هدـیمخ  شدـق  دوب ، جـنر  رد  ساـبل  نتـشادن  یگنهرب و  زا  دوب ، هدـش  مخز  شفک  نتـشادن  نتفر و  هار  تدـش  زا  شیاـهاپ  فـک 
درکیم و لمح  ار  نآ  یبوچ  هلیسوب  هدیـشک و  شودب  ار  هحفص 61 ]  ] شبآ هزوک  دوب ، هدیبسچ  شتشپ  هب  يرغال  فعـض و  زا  شمکش 

لوسر نبای  تفگ : هاگنآ  دتـسیاب ، هک  درک  اضاقت  نسح  ماما  زا  درکیم ، محرت  وا  رب  یلدگنـس  يهدـننیب  ره  هک  تشاد  یتیعـضو  هرخالاب 
رفاک تشهب  نموم و  نادنز  ایند  دیوگیم : امش  دج  تفگ : يزیچ ؟ هچ  رد  دومرف : وا  هب  ترـضح  نک ، تواضق  تدوخ  هدب و  فاصنا  هللا 

يربیم تذـل  نآ  زا  يدـنمهرهب و  يرایـسب  تامعن  زا  نآ  رد  هک  منیبیم ، وت  تشهب  ار  اـیند  نم  یلو  رفاـک  نم  یتسه و  نمؤم  وت  تسا و 
نوچ سپ  متـسه ، ندش  فلت  لاح  رد  رقف  زا  ییوگ  تشک و  دهاوخ  یتخبدب  رد  ارم  ییوگ  هنیآره  هک  تسا  ینادنز  دننام  نم  يارب  یلو 

نوریب تماما  ملع  هنازخ  زا  ار  يدوهی  درم  نآ  لاؤس  باوج  تفرگ و  ندـیبات  وا  رب  تفرعم  مهف و  رون  دینـش ، ار  وا  نخـس  ع )  ) نسح ماما 
گرزب يادخ  هچنآ  هب  رگا  درمریپ ، يا  دومرف : وا  هب  تخاس و  راکـشآ  ار  شرظن  رکف و  یتسـس  نامگ و  ياطخ  يدوهی  نآ  يارب  دروآ و 
تداـبع هـب  بـش  ماـمت  هدـش و  دـنلب  باوـخ  رتـسب  زا  بـش  ياـههمین  هـک  یناـنمؤم  ، ) تـسا هداد  هدـعو  تـشهب  رد  نینمؤـم  نـم و  يارب 

هدید ار  اهنآ  یمـشچ  هن  هک  یتامعن  يوش  هاگآ  تسا ، هداد  هدعو  تمایق  زور  رد  هک  تاریخ  اهیکین و  زا  هچنآ  نینچمه  و  دننارذگیم )
هک هچنآ  هب  ینک  هاگن  هاگ  ره  دشابیم و  نادنز  هلزنم  هب  تامعن  نآ  لباقم  رد  ام  يویند  یگدنز  هک  ینیبیم  هدینش ، ار  اهنآ  یشوگ  هن  و 
رد امـش  يایند  هک  دید  یهاوخ  تمایق ، كاندرد  باذع  منهج و  شتآ  زا  تسا  هداد  هدـعو  ترخآ  ملاع  رد  رافک  ریاس  وت و  هب  دـنوادخ 
رـس رب  سابع  نب  هللادبع  و  ع )  ) نسح ماما  هک : هدش  تیاور  جئارخ  رد  [. 15 . ] تسا لماک  تمعن  عیسو و  تشهب  دننامه  باذع  نآ  لباقم 

؟ تسا هتشون  هچ  خلم  نیا  لاب  رب  تفگ : نسح  ماما  هب  سابع  نب  هللادبع  سپ  تسـشن  اهنآ  ياذغ  رب  دمآ و  یخلم  هک  دندوب  هتـسشن  هرفس 
ار نآ  ات  متـسرفیم  هنـسرگ  یموق  يارب  ار  خلم  یهاگ  تسین . ییادخ  نم  زج  هک  متـسه  ییادخ  نم  هک  هدـش  هتـشون  دـندومرف : ع )  ) ماما
رس دش و  دنلب  سابع  نب  هللادبع  سپ  دروخب ، ار  ناشیا  ياذغ  ات  متسرفیم  یموق  رب  الب  تروصب  ار  خلم  یهاگ  دننک و  هحفص 62 ]  ] لوانت
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زا ریمعیبا  زا  دـیزی  نب  بوـقعی  زا  تاجردـلا  رئاـصب  رد  دوـب . موـلع  ياههدیـشوپ  رارـسا و  زا  نیا  تـفگ : تـفرگ و  شوـغآ  رد  ار  ماـما 
لقن شناردـپ  زا  وا  هک  درک  تیاور  دـناسریم  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  ار  ثیدـح  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماـما  هللادـبعیبا  زا  شناـیوار 

تسا و دالوف  زا  ییاهراوید  اهنآ  رب  تسا ، برغم  رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  هک  تسا  رهـش  ود  دنوادخ  يارب  هک  یتسرد  هب  دـنکیم :
اب توافتم  تغل  ره  هک  دوشیم  تبحـص  تغل  هجهل و  رازه  رازه  تفه  نآ  رد  تسا و  دـمآ  تفر و  يارب  الط  رد  رازه  رازه ، رهـش  ره  رب 

دعب تجح  مهاگآ و  تساهنآ  رب  اهنآ و  نیب  اهنآ و  رد  هچ  ره  زا  منادیم و  ار  اههجهل  تاغل و  نآ  همه  نم  تسا و  يرگید  هجهل  تغل و 
نخـس زور  کـی  مکح  نب  ناورم  هک : تسا  لوـقنم  يربـخ  رد  لدـع  قاحـسایبا  زا  بقاـنم  زا  راـحب  رد  تسا . ع )  ) نیـسح مردارب  نم  زا 

نآ رد  زین  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یلاح  رد  تفگ  ازسان  درک و  دای  يدب  هب  وا  زا  دومن و  تبحـص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  سپ  تفگیم ،
رب وت  غاز  مشچ  نز  رـسپ  يا  دومرف : دمآ و  ناورم  يوس  هب  ترـضح  دیـسر  ع )  ) نیـسح ماما  شوگ  هب  نایرج  نیا  تشاد . روضح  سلجم 

مانـشد تردـپ  هب  ناورم  هک  يدینـش  وت  دوـمرف : دـمآ و  ع )  ) نسح ماـما  دزن  سپـس  یتـفگ ؟ یتـساوخ  هچ  ره  يدرک و  ادـیپ  تأرج  یلع 
هچ ره  دـیوگیم و  دـهاوخیم  هچ  ره  تسا  طلـسم  هک  يدرم  هب  میوگب  هچ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  یتفگن ، يزیچ  چـیه  وا  هب  دـهدیم و 
رد ع )  ) یلع نب  نسح  هک : هتشون  ۀیجانلا  ۀسردم  رد  حتفلاوبا  خیـش  هک  هدمآ  لئاضف  رد  تاداعـسلایبا  زا  زین  و  دهدیم . ماجنا  دهاوخیم 

ظفح دینـشیم و  نسح  دـشیم  یحو  ربماـیپ  رب  ياهیآ  ره  سپ  تشاد  لاـس  تفه  هک  یلاـح  رد  دوـب  رـضاح  ص )  ) ادـخ لوـسر  سلجم 
هاگآ هدـش  لزان  تایآ  زا  همطاف  هک  دـیدیم  دـمآیم  هناخ  هب  یلع  نامز  ره  درکیم . وگزاب  دـناوخیم و  شرداـم  يارب  ار  نآ  درکیم و 

نم هب  نسح  ترـسپ  زا  تاـیآ  نیا  دومرف : س )  ) ارهز ترـضح  درک ، لاوس  همطاـف  زا  هلئـسم  نیا  يهراـبرد  سپ  دـنادیم  ار  اـهنآ  تسا و 
نکل دنک  وگزاب  شردام  يارب  هک  تساوخ  دوب  هدینـش  هک  ار  نآرق  زا  یتایآ  دمآ و  هناخ  هب  نسح  هک  دوب  هناخ  رد  یلع  يزور  دسریم .

اریز نکم  بجعت  رما  نیا  زا  ردام  يا  تفگ : وا  هب  نسح  سپ  دـش . هحفـص 63 ]  ] بجعتم رما  نیا  زا  همطاف  دناوخب ، تسناوتن  درک  هچ  ره 
رد دش و  جراخ  دوب  هک  یناکم  زا  ع )  ) یلع ماما  سپ  هتـشاد  زاب  ندناوخ  زا  ارم  وا  عامتـسا  هک  دـهدیم  شوگ  نم  مالک  هب  گرزب  يدرم 

دنوادخ هک  يا  نادب ، دیوگیم : لاؤسلا  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  خیش  ترـضح  نآ  تدابع  يهرابرد  [. 16 . ] تفرگ رارق  ناشیا  لباقم 
، یندب دوشیم ؛ میـسقت  عون  هس  هب  تدابع  دناسرب ، نانیمطا  قیفوت و  ماقم  هب  ار  وت  دوخ  فطل  هب  دنک و  لصو  دوخ  دییأت  يهتـشر  هب  ار  وت 
ایاده و اههلـص ، تاقدص ، دننام : یلام  تدابع  و  راکذا . عاونا  میرک و  نآرق  توالت  هزور ، زامن ، دننام : یندـب  تدابع  اما  بکرم . یلام و 
، تادابع عاونا  زا  کی  ره  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  یتسرد  هب  هرمع و ... داهج ، جـح ، دـننام : یلبق  تداـبع  ود  زا  بکرم  تداـبع  و  تاریخ .

روهشم ترضح  نآ  لامعا  مایق و  تسا ، هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  راکذا و  زامن و  اما  دوب ، تاجن  يراگتسر و  هار  هب  لماک و  میلس و  یلماع 
شاهیلح باتک  رد  شدنس  هب  هک  میعنوبا  ظفاح  زا  حیحـص  تیاور  هب  تاقدص  اما  و  دشابیم . روهـشم  نامیا  لها  نایم  رد  شکرابم  مان  و 

هقدص درک و  میسقت  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  شایئاراد  همه  راب  هس  هدیـشخب و  ار  دوخ  ییاراد  لام و  مامت  رابود  ترـضح  نآ  هک  هدمآ 
دوخ هیلح  باتک  رد  میعنوبا  ظفاح  هک  هبکرم  تدابع  اما  و  تشادیم . هگن  ار  یکی  دیـشخبیم و  ار  یکی  نیلعن  ددع  ود  زا  هکیدح  هب  داد 
سپ مورن ، شاهناخ  هب  هدایپ  یلو  مورب  وا  رادید  هب  هک  دنوادخ  زا  منکیم  مرـش  نم  دومرفیم : ترـضح  نآ  تسا ، هدرک  لقن  شدانـسا  هب 

نب دیز  نب  یلع  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  ةوفـصلا  ةوفـص  باتک  بحاص  دومن . رفـس  هدایپ  ياپ  اب  هکم  هب  هنیدم  زا  هبترم  تسیب 
ار وا  دـنتفریم ) هلبق  يوس  هب  هک  اـهنآ   ) ناـیجاح تفر و  مارحلا  هللا  تیب  جـح  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  راـب  هدزناـپ  ع )  ) نسح ماـما  هک : ناعذـح 

نـسح ماما  یتقو  تسا : لوقنم  سابعنبا  زا  رمع  نب  هللادـبع  زا  بقانم  زا  راحب  رد  تسا . نیا  زا  رتگرزب  یتدابع  هچ  دـندرکیم و  یهارمه 
نـسح هک  یتسرد  هب  متـسین ، نوزحم  شنتفر  جح  هب  هدایپ  هزادنا  هب  يزیچ  هب  تفگ : وا  شیاتـس  رد  هیواعم  تفر  ایند  زا  هحفص 64 ] ( ] (ع

مامت رابود  ادـخ  يارب  دـندرکیم و  یهارمه  ار  وا  نایجاح  همه  تفر و  ادـخ  هناخ  جـح  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  راـب  جـنپ  تسیب و  ع )  ) یلع نب 
تشادیم و هگن  ار  یکی  نیلعن  ود  زا  دیشخبیم و  ار  یکی  تشادیم و  هگن  ار  یکی  شفک  ود  زا  هک  يوحن  هب  دومن  میسقت  ار  شایئاراد 

شلصافم تفرگیم : وضو  هاگ  ره  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هک  هدمآ  نیظعاولا  ۀضور  رد  ترضح  نآ  دهز  يهرابرد  دیشخبیم . ار  یکی 
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قح دومرف : ناشیا  دـش ، لاؤس  ناـشلاح  نیا  يهراـبرد  ترـضح  نآ  زا  سپ  تشگیم  درز  شتروص  دـشیم و  ریغتم  شگنر  دـیزرلیم و 
دجـسم رد  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  دزرلب . شلـصافم  دوش و  درز  شگنر  دتـسیایم ، هبترم  دنلب  دنوادخ  ربارب  رد  هک  یـسک  ره  دراد 
لیمجب يدنع  ام  حیبق  نع  رواجتف  ءیسملا  كاتأ  دق  نسحم  ای  کبابب  کفیض  یهلا  : ) دومرفیم درکیم و  دنلب  ار  شکرابم  رس  دیسریم 

غراف رحـس  لامعا  زا  هک  یماگنه  ( ) ع  ) نسح ماما  هک : هدـش  لـقن  قئاـف  رد  يرـشخمز  زا  لاؤسلا  بلاـطم  رد  زین  و  میرک ) اـی  كدـنع  اـم 
زا ندش  رود  لاح  رد  درکیم و  تکرح  دوخ  ياج  زا  دیـشروخ  نوچ  درکیمن و  تبحـص  یـسک  اب  دیـشروخ  عولط  ات  رحـس  زا  دشیم )
هک تسا  لقن  عبنم  نامه  زا  زین  و  درکیم . او  بل  موزل  دروم  روما  يارب  طقف  تفگیم و  نخس  تایرورـض  دح  رد  طقف  دوب  عولط  عضوم 
نز نآ  هب  سپـس  و  درک ، هصالخ  ار  شزامن  ترـضح  سپ  دمآ ، وا  يوس  هب  دناوخیم  زامن  ع )  ) نسح ماما  هک  یلاح  رد  ابیز  رایـسب  ینز 
وت يوس  هب  نم  ایب ، نم  يوس  هب  زیخرب و  تفگ : نز  نآ  تسیچ ؟ تتجاح  دومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : نز  نآ  يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ :
هب ار  ترـضح  نز  نآ  ینادرگن ، كاله  ینازوسن و  تدوجو  شتآ  هب  ارم  ات  وش  رود  نم  زا  دومرف : ترـضح  مرادـن ، يرـسمه  ماهدـمآ و 

شاهیرگ سپـس  وش ، رود  نم  زا  وت  رب  ياو  يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  تماـیق  زور  رکفب  ترـضح  هک  یلاـح  رد  درکیم  توعد  دوخ 
هیرگ ود  نآ  دید  دمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  يدـنچ  زا  سپ  درک ، هیرگ  وا  هیرگ  هب  دـید  ار  ترـضح  هیرگ  نوچ  نز  نآ  سپ  دـش  رتدـیدش 

هک ردقنآ  دندرک ، هیرگ  دنتـسشن و  دـندمآ و  ترـضح  باحـصا  زا  ياهدـع  زین  نآ  زا  سپ  درک و  هیرگ  تسـشن و  زین  وا  سپ  دـننکیم ،
ماما دنتفر و  هتـساخرب و  زین  باحـصا  دـش و  جراخ  اجنآ  زا  یبارعا  نز  نآ  سپ  دـش  هحفـص 65 ]  ] دنلب نآ  يادص  دش و  دـیدش  اههیرگ 

يراقو تمظع و  رطاخب  درکن  لاؤس  زور  نآ  يارجام  يهرابرد  شردارب  زا  زگره  دوب  ارجام  نیا  زا  دـعب  هک  يدـنچ  راگزور  ع )  ) نیـسح
نیـسح سپ  دومن  هیرگ  هب  عورـش  دش و  رادیب  باوخ  زا  ناهگان  هک  دوب  باوخ  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  یبش  تشاد . ع )  ) نسح ماما  هک 
متـسه هدنز  هک  یتقو  ات  دومرف : ياهدید ؟ هچ  دومرف : ع )  ) نیـسح ماهدید ، باوخ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  تسا ، هدش  هچ  تفگ : وا  هب  (ع )

، متـسیرگ مدـید  باوـخ  رد  ار  ع )  ) فـسوی دوـمرف : ع )  ) نسح ماـما  مشچ ، يورب  دوـمرف : ع )  ) نیـسح نکن ، فـیرعت  ار  نآ  یـسک  يارب 
نایرج متفگ : تیادـف . هب  مرداـم  ردـپ و  ینکیم ، هیرگ  هچ  يارب  ردارب  يا  تفگ : درک و  هاـگن  نم  هب  مدرم  نیب  زا  ع )  ) فسوی ترـضح 

زا هک  یهودنا  دـمآ و  ترـس  هب  نادـنز  رد  هچنآ  دـش و  وت  ریگنابیرگ  وا  هطـساوب  هک  هچنآ  دـمآ و  مدای  هب  رـصم  زیزع  نز  و  ع )  ) فسوی
رب هک  ییارجام  زا  وت  : ) تفگ ع )  ) فسوی مدرک ، بجعت  ناـیرج  نیا  زا  منکیم و  هیرگ  روما  نیا  زا  نم  درک ، ریپ  ار  ع )  ) بوقعی وت  قشع 

صیقع دیعسیبا  زا  شدانـسا  هب  یفاک  رد  [. 17 [ ؟ دـش هناخ  دراو  هک  يودـب  نز  نآ  زا  يدرکن  بجعت  سپ  يدرک ) بجعت  دـمآ  نم  رس 
دوشیم بارخ  ناتیاهسابل  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  دنتسه  بآ  لخاد  سابل  اب  هک  مدید  ار  نیـسح  نسح و  هک : تسا  لقن  یمیت 

دراد ینانکاس  لها و  مه  بآ  هک  یتسرد  هب  ناـمنید ، ندـش  بارخ  زا  تسا  رتهب  نامیاهـسابل  ندـش  بارخ  دیعـسوبا  يا  دـندومرف : ناـنآ 
رورـسلا مایأب  یلوت  اهئافـص  نا  مایالا  ردک  يرذ  تسا . ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  یگرزب  بقانم و  زا  ریز  تایبا  زین  و  نیمز . نانکاس  دننامه 

ناح ۀماقا  راد  ریغب  میقملل  لق  لیذ : تایبا  تسا  نینچمه  و  براجتلا ... تامکحم  یلایللا  نیب  هنیب و  ناک  نم  رهدلا  رغی  فیک  بهاوذـلا و 
مهتبحص مهتیقل و  نیذلا  نا  هحفص 66 ] ( ] دینک عادو  ناتـسود  زا  تسا  چوک  ماگنه  ارذگ ، يایند  نانکاس  هب  وگب   ) ابابحألا عدوف  لیحرلا 

نآ زا  لیذ  تیب  زین  و  دناهدش ) لیدبت  كاخب  اهربق  رد  یگمه  دیتشاد ، تبحاصم  رادید و  اهنآ  اب  هکیناسک   ) ابارت روبقلا  یف  اعیمج  اوراص 
هیاس رد  ایند  درادـن ، ییاقب  ایند  تاذـل  ایند  ياهتذـل  لها  يا   ) قمح قئار  لظب  ماقملا  نا  اهل  ءاـقب  ـال  اـیند  تاذـل  لـها  اـی  تسا ؛ ترـضح 
ماما يزور  هک : تسا  لقن  يدهمنبا  زا  راصبالا ، ۀـهزن  بدؤم و  نب  دـمحا  زا  نوتف  باتک  زا  نینچمه  [. 18 ( ] تساراوگ ناقمحا  تقامح 

يوسب امرفب و  دنتفگ : ماما  هب  اهنآ  تشذگیم  دندروخیم  اذـغ  دـندوب و  هتـسشن  نیمز  رب  هک  ءارقف  زا  یعمج  رانک  زا  ع )  ) یلع نب  نسح 
هک یتسرد  هب  دومرف : هاگنآ  دـمآ و  دورف  ترـضح  دـیوگیم : يوار  اـمرف ، لواـنت  اذـغ  نیا  زا  یمک  ادـخ و  لوسر  رتخد  رـسپ  يا  اـیب  اـم 
هب یلو  دندیـشک ) ندروخ  اذـغ  زا  تسد  و   ) دـندش ریـس  همه  هکنیا  ات  دروخ  اذـغ  نآ  زا  ناشیا  اـب  درادـن و  تسود  ار  نیربکتم  دـنوادخ 

فرص تهج  دوخ  هناخ  هب  ار  ناشیا  ترضح  سپـس  هدروخن ، تسد  اذغ  نآ  هب  الـصا  ییوگ  تشگرب ، دوخ  لوا  لاح  هب  اذغ  ماما  تکرب 
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هک دناهدرک  لقن  حیجن  زا  دوخ  دانـسا  هب  ربتعم  بقانم  بتک  زا  یخرب  دیناشوپ . هزیکاپ  ون و  سابل  داد و  اذغ  ناشیا  هب  دومن و  توعد  اذـغ 
کی دروخیم  هک  ياهمقل  ره  دوب ، هتـسشن  یگـس  وا  لباقم  رد  دوب و  ندروخ  اذـغ  لاح  رد  هک  مدـید  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـما  تفگ :

زا امـش و  دزن  زا  ار  گس  نیا  دـیهاوخیم  اـیآ  هللا  لوسر  نباـی  مدرک : ضرع  وا  هب  سپ  تخادـنایم ؛ گـس  يولج  ار  ناـمه  دـننام  همقل 
هاگن نم  تروص  رد  يرادـناج  کی  هک  منکیم  مرـش  لجوزع  دـنوادخ  زا  نم  نک  شیاهر  دومرف : منک ؟ رود  ناتیاذـغ  يهرفـس  کیدزن 

نب نسح  هب  مکح  نب  ناورم  تفگ : هک  تسا  لقن  حـیجن  زا  زاب  و  هحفـص 67 ] . ] مهدن اذغ  ار  وا  مشاب و  اذغ  ندروخ  لاح  رد  نم  دنک و 
هب ار  وت  اما  منکیمن  تشذگ  وت  زا  يزیچ  نم  مسق  ادخ  هب  دندومرف : ع )  ) ماما دش  قراف  نداد  مانـشد  زا  نوچ  سپ  تفگ  ازـسان  ع )  ) یلع

غورد و يازج  دـنوادخ  ییوگیم  غورد  وت  رگا  دـهدب و  ار  وت  ییوگتـسار  يازج  ادـخ  ییوگیم ، تسار  وت  رگا  منکیم ، راذـگاو  ادـخ 
یهانگ یمالغ  هک  دناهدروآ  دیوگیم : حیجن  دیامنیم . تازاجم  تبوقع و  نم  زا  رتدیدش  ار  ناراکهانگ  دنوادخ  هک  دهدب  ار  وت  بذک 

( سانلا نع  نیفاـعلا  و   ) نم رورـس  يا  تفگ : مـالغ  هک  دـنزب  ار  وا  اـت  دومرف  رما  ترـضح  سپ  دوب  تازاـجم  بجوتـسم  هک  دـش  بکترم 
یتسه دازآ  ادخ  هار  رد  وت  دومرف : ترضح  نینسحملا ) بحی  هللاو   ) نم رورس  يا  تفگ : مالغ  رگید  راب  مدیـشخب ، ار  وت  دومرف : ترـضح 

. میامنیم ربارب  دنچ  مدرک  اطع  وت  رب  نونکات  هک  هچنآ  و 

نسح ماما  يراوتسا  ششخب و  تمارک ، باب  رد 

دهاوخیم گرزب  دنوادخ  زا  يدرم  هک  دینش  ع )  ) نسح ماما  تفگ : هک  هدش  لقن  زیزعلادبع  نب  دیعس  زا  ترـضح  نآ  شـشخب  دروم  رد 
هدمآ زین  و  داتـسرف . وا  يارب  مهرد  رازه  هد  تشگزاب  شلزنم  هب  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  نوچ  سپ  دـنادرگ  وا  يزور  مهرد  رازه  هد  هک 

يزارفارـس و بجوـم  وـت  تجاـح  ندروآرب  درم  يا  دوـمرف : ترـضح  تساوـخ ، تجاـح  وا  زا  دـمآ و  ترـضح  نآ  يوـس  هب  يدرم  هـک 
نم راختفا  تاهابم و  بجوم  مزاس  هدروآرب  ار  نآ  تسیچ و  وت  زاین  هک  منادـب  موش و  ربخاب  وت  تجاـح  زا  نم  رگا  تسا و  نم  يدـنلبرس 

هچنآ تسا و  مک  مه  زاب  دوش  هداد  ادـخ  هار  رد  هچ  ره  دـهد و  ماجنا  وت  نأش  روخ  رد  یناسحا  هک  تسا  زجاـع  نم  تسد  دوب و  دـهاوخ 
فرطرب يریگب و  نم  زا  ار  تدوخ  ياـهزاین  یناوتیم  یهاوخب  هاـگ  ره  دـشابیم . وت  تجاـح  زاـین و  عـفر  تهج  تسا  نم  کـلم  رد  هک 

لقادـح هزادـنا  هب  هللا  لوسر  نباـی  تفگ : درم  نآ  ییاـمن . جرخ  هنیزه و  تسوت  هدـهع  هب  یتسه و  فلکتم  هک  هچنآ  هب  تبـسن  يزاـس و 
رخآ ات  ار  وا  زاین  مامت  دومرف : شلیکو  هب  ع )  ) نسح ماما  دوب ، مهاوخ  راذـگ  رکـش  امـش  ناسحا  هب  تبـسن  مریذـپیم و  امـش  زا  مجاـیتحا 

هک یهاوخیم  ار  یسک  ایآ  تفگ : داد و  درم  نآ  هب  ار  اهنآ  مه  ترـضح  دندروآ و  سپ  دیروایب  ار  اهلوپ  تفگ : ترـضح  نک . هبـساحم 
داد اهرگراک  هب  هیارک  ياج  هب  ار  شئادر  ع )  ) نسح هحفص 68 ]  ] ماما سپس  داد  وا  هب  رگراک  ود  هاگنآ  دنک . لمح  وت  يارب  ار  اهلوپ  نیا 

ام راک  نیا  مراودیما  نم  یلو  دومرف : ع )  ) نسح ماما  تسین . ام  دزن  رگید  یلوپ  چیه  ادخ  هب  دندرک : ضرع  ماما  هب  ناراکتمدـخ  نامالغ و 
نب هللادبع  و  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ینئادـم  نسح  زا  دـشاب . هتـشاد  لاعتم  يادـخ  دزن  میظع  یـشاداپ 
ایآ دنتفگ : وا  هب  دندیـسر  ینزریپ  يهمیخ  رب  هار  رد  دندش  هنـشت  هنـسرگ و  دیدرگ ، دوقفم  ناشلیاسو  هشوت و  هار  رد  دنتفر  جـح  هب  رفعج 

رگم تشادن  يزیچ  نزریپ  نآ  دندیزگ و  تماقا  دـنتفر و  نزریپ  يهمیخ  لخاد  هب  سپ  هلب ، تفگ : نز  ریپ  يراد ؟ شطع  عفر  يارب  يزیچ 
ار دنفسوگ  نآ  امش  زا  یکی  سپس  دیشونب  ار  نآ  دیـشودب و  ریـش  دنفـسوگ  نیا  زا  تفگ : نزریپ  دوب ، همیخ  يهشوگ  رد  هک  يدنفـسوگ 
. دنک ارنآ  تسوپ  دومن و  حبذ  ارنآ  تساوخرب و  دنفـسوگ  حبذ  يارب  ناشیا  زا  یکی  مزاس ، هدامآ  امـش  كاروخ  يارب  ارنآ  ات  دـیامن  حـبذ 

دنتـساوخیم هک  یماگنه  دندومن ، تحارتسا  دندیباوخ و  نآ  زا  سپ  دندومن . لوانت  نانآ  درک و  مهارف  ناشیارب  ییاذـغ  نزریپ  نآ  سپس 
دزن میتشگزاب  نامرهش  هب  ملاس  یتقو  سپ  میزادرپب ، ار  دنفـسوگ  نیا  هجو  هک  میهاوخیم  میتسه  شیرق  زا  ام  دنتفگ : نزریپ  نآ  هب  دنورب 
حبذ اهنآ و  نایرج  وا  دمآ و  نزریپ  رهوش  نآ  زا  دعب  دنتفر ، هاگنآ  دناسر  میهاوخ  ریخ  وت  هب  دومن و  میهاوخ  ار  وت  تبحم  ناربج  ام  ایب  ام 

ار اـهنآ  هک  یتـشک  یناـسک  يارب  ار  اـم  دنفـسوگ  اـهنت  وـت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دـش و  تحاراـن  درم  درک . فـیرعت  وا  يارب  ار  دنفـسوگ 
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اب دـنرخب و  رتش  ود  ات  دـندمآ  هنیدـم  هب  يراک  يارب  شرهوش  نزریپ و  يدـنچ  زا  سپ  دـندوب ، شیرق  زا  اهنآ  تفگ  نزریپ  یتخانـشیمن ،
نزریپ هک  دوب  هتسشن  شلزنم  رد  رب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  درکیم ، رذگ  هنیدم  ياههچوک  یـضعب  زا  نزریپ  دننک . یگدنز  نارذگ  اهنآ 
نزریپ یتقو  دروایب  شدزن  هب  دنادرگرب و  ار  وا  ات  داتسرف  ار  شمالغ  ماما  هاگنآ  درواین . رطاخ  هب  ار  وا  نزریپ  یلو  تخانـش  ار  وا  دید و  ار 

امـش مدوب و  امـش  نامهیم  زور  نالف  رد  نم  دـندومرف : ماما  ریخ ، تفگ : نزریپ  یـسانشیم ؟ ارم  ایآ  ادـخ  زینک  يا  تفگ : وا  هب  ماما  دـمآ 
امش هزات  امـش ، يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : نزریپ  تقو  نیا  رد  دیدرک  حبذ  ام  يارب  دوب  ناتیگدنز  يهیامرـس  يهمه  هک  ار  يدنفـسوگ 

هک درک  رما  زین  دنرخب و  هدام  دنفسوگ  رازه  شدنفـسوگ  کی  نآ  لباقم  رد  نزریپ  يارب  ات  درک  رما  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  متخانـش . ار 
وت هب  ردقچ  مردارب  دومرف : ع )  ) نیسح ماما  داتسرف . شردارب  يوس  هب  شمالغ  هحفص 69 ]  ] هارمه ار  نزریپ  سپس  دنهدب  وا  هب  رانید  رازه 
هک هچنآ  دننامه  هدام  دنفسوگ  رازه  رانید و  رازه  ات  درک  رما  ع )  ) نیـسح ماما  دنفـسوگ ، رازه  رانید و  رازه  تفگ : نزریپ  سپ  دومن  اطع 

: تفگ هللادبع  داتـسرف ؛ رفعج  نب  هللادبع  يوس  هب  شمالغ  هارمه  ار  نزریپ  نآ  زا  دعب  دنهدب و  نزریپ  هب  دوب  هداد  ع )  ) نسح ماما  شردارب 
، دـنداد رانید  رازه  هدام و  دنفـسوگ  رازه  نم  هب  مادـک  ره  تفگ : نزریپ  دـناهدرک ، اطع  وت  هب  ردـقچ  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح ناج  ردام 

رگا تفگ : سپس  دنهدب و  نزریپ  هب  دناهداد  وا  هب  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک  رادقم  نامه  هب  درک  رما  زین  رفعج  نب  هللادبع  سپ 
تـشگزاب شرهوش  شیپ  هب  نزریپ  يزادنایب ، تمحز  هب  ار  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح هک  تشادن  یموزل  رگید  يدمآیم  نم  شیپ  هب  لوا 

لها رب  هیکت  دامتعا و  زا  دوب و  هاگآ  ایند  يهلیح  بیرف و  هب  ع )  ) نسح ماما  تشاد . رانید  رازه  راهچ  دنفسوگ و  رازه  راهچ  هک  یلاح  رد 
يارب ایند  دئازا  لها  يا  قمح  لئاز  لظب  رارتغا  نا  اهل  ءاقب  ایند ال  تاذـل  لها  ای  دومرفیم : دـشیم و  لثمتم  رعـش  نیا  هب  ابلاغ  رفنتم و  ایند 

نآ تواخـس  يهراـبرد  بقاـنم  زا  راـحب  رد  تسا . قمحا  دـهدب  لد  یندـش  لـیاز  يهیاـس  هب  سک  ره  هک  یتـسرد  هب  تسین ، ییاـقب  اـیند 
: دومرف داد و  وا  هب  رانید  دصناپ  مهرد و  رازه  جنپ  ماما  سپ  تساوخ  تجاح  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  زا  يدرم  هک  هدـش  تیاور  ترـضح 
داد و وا  هب  ار  شیابع  دـنک و  لمح  وا  يارب  ار  اهنآ  ات  دروآ  رگراک  کی  زین  وا  هاگنآ  دـنک  لمح  وت  يارب  ار  اهنآ  ات  رواـیب  رگراـک  کـی 
وا هب  تسه  هنازخ  رد  هچ  ره  دومرف : ترـضح  تساوـخ  تجاـح  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  بارعا  زا  یکی  رگراـک . هیارک  مه  نیا  تفگ :

هتساوخ مامت  نم  رورـس  يا  تفگ : یبارعا  درم  نآ  دنداد و  درم  نآ  هب  ار  اهرانید  يهمه  دنتفای . مهرد  رازه  تسیب  هنازخ  رد  سپ  دیهدب ،
ءاجرلا و هیف  عفری  لضخ  انلاون  سانا  نحن  دورس : ار  رعش  نیا  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  يدومن ، دنلبرـس  ارم  یتخاس و  هدروآرب  ارم  ياهزاین  و 

نم هجو  ام  یلع  افوخ  انـسفنا  لاوسلا  لبق  دوجت  دوشیم  زبس  اهزورآ  دـیما و  نآ  رد  هک  يزبس  تخرد  دـننام  میتسه  یناـمدرم  اـم  لـمألا 
تجاح زاربا  رثا  رد  اداـبم  هک  میزاـسیم  هدروآرب  ار  شتجاـح  دـنهاوخب  تجاـح  دـننک و  لاوئـس  اـم  زا  هکنآ  زا  شیپ  هحفـص 70 ]  ] لسی

هب مرـش  تلاجخ و  زا  دـشیم  هاگآ  ام  شـشخب  زا  ایرد  بآ  هاگره  لجخ  هضیف  دـعب  نم  ضاغل  انلئان  لـضف  رحبلا  ملع  ول  دورب . شیوربآ 
نـسح ماما  سپ  دروآ ، لگ  لغب  کـی  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـما  يارب  يزینک  تفگیم : کـلام  نب  سنا  هک  دـناهدروآ  تفریمورف . نیمز 

: دومرف ماما  ینکیم ؟ دازآ  ار  وا  هچ  يارب  مدرک  ضرع  ماما  هب  سپ  دیوگیم : سنا  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  تفگ : زینک  نآ  هب  (ع )
زا و  دوب . ادخ  هار  رد  شندرک  دازآ  وا  راک  نیا  زا  رتهب  و  اهنم ) نسحاب  اویحف  ۀیحتب  متییح  اذا  و  : ) هتفگ نآرق  رد  هداد و  دای  ام  هب  دنوادخ 

تواخـس ادـخ  ناگدـنب  يارب  مکحم  باتک  یف  أرقی  ۀـضیرف هللا  دابعلا  یلع  ءاخـسلا  نا  دـناهدرک : لقن  ار  راعـشا  نیا  ع )  ) نسح ماـما  لوق 
هب دنوادخ  منهج  ران  ءالخبلل  دعاو  هنانج  ءایخـسالا  دابعلا  دـعو  تسا . هدـمآ  نآرق  دـنوادخ  مکحم  باتک  رد  بطم  نیا  هک  تسا  بجاو 

ملـسمب کلذ  سیلف  نیبغارلل  لئانب  هادـی  یمدـت  ناک ال  نم  هتخاس . ایهم  ار  منهج  لخب  لـها  يارب  هداد و  هدـعو  ار  تشهب  تواخـس  لـها 
ترضح نآ  هک  تسا  ترضح  نآ  تمه  يهرابرد  تسین . ناناملسم  زا  دوشن  زارد  يدنمزاین  هتساوخ  ندروآرب  يارب  وا  ناتسد  هک  یـسک 
تکرح تساوخ  ع )  ) نسح ماما  هک  یتقو  تشاذـگ . هیواعم  يور  شیپ  ار  ینیگنـس  باسح  رتفد  هاگنآ  تفر ، هیواـعم  دزن  ماـش  هب  يزور 

زا سپ  داد ، ترضح  نآ  هب  ار  باسح  رتفد  تشاذگ و  ترضح  نآ  ياپ  يولج  دومن و  ریمعت  زیمت و  ار  راوگرزب  نآ  ياهشفک  مداخ  دنک 
هب مهرد  رازه  ردص  ات  مهرد  رازه  جنپ  دمآ  وا  رادید  هب  هک  یـسک  ره  درک و  سولج  زور  لوا  رد  دمآ و  هنیدـم  هب  يزور  هیواعم  يدـنچ 
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دیاش دـمحمابا  يا  يدرک  ریخأت  ام  ندـید  يارب  يدـمآ و  رید  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـمآ ، همه  زا  دـعب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـما  دادیم . وا 
هحفـص  ] شمالغ هب  ور  هاگنآ  دوش  مامت  ام  ياهلوپ  ایادـه و  ات  يدـش  رظتنم  نیمه  يارب  یهد  هولج  سیـسخ  شیرق  شیپ  ارم  یهاوخیم 

رد ینعی  . ) متـسه دنه  رـسپ  نم  دمحمابا  يا  هدـب . ع )  ) نسح هب  ماهدومن  هیدـه  مدرم  همه  هب  زور  نیا  رد  هچنآ  ربارب  مالغ  يا  تفگ : [ 71
وت ياطعا  ياهلوپ  ایادـه و  هب  یجایتحا  نم  هیواعم ) يا   ) نمحرلادـبع يا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  مراد ) تهابـش  مردام  هب  يزابلد  تسد و 
هب ییانتعایب  یتمه و  دنلب  رد  ینعی   ) متسه هللا  لوسر  دمحم  رتخد  رـسپ  نم  هیواعم  يا  تفگ : داد و  سپ  وا  هب  ار  هیواعم  يایاده  مرادن و 
نبا مدوب ، یلع  نب  نسح  رطاق )  ) رتسا هتفیش  نم  تفگ : مکح  نب  ناورم  هک  تسا  تیاور  لماک  رد  دربم  زا  متسه .) مدج  ردام و  لثم  ایند 
نبا مقفاوم ، دـشاب  تفگ : ناورم  ینادرگیم ؟ اور  ارم  تجاـح  یـس  وـت  مریگب  وـت  يارب  ار  بکرم  نآ  نم  رگا  تفگ : ناورم  هب  قیتـعیبا 
نب نسح  نساحم  اهیبوخ و  رکذ  زا  یلو  میوگیم  ار  اهنآ  ناگرزب  شیرق و  نساحم  اهیبوخ و  نم  دندش  عمج  مدرم  یتقو  تفگ : قیتعیبا 

زا فـیرعت  هب  عورـش  قیتـعیبا  نـبا  دـندمآ  مدرم  نوـچ  سپ  دـننکیم  تمـالم  راـک  نـیا  رطاـخب  ارم  سپ  مـنکیم ، يراددوـخ  ع )  ) یلع
دراد یتاراختفا  وا  هک  ارچ  وگب  مه  دـمحمابا  ياهیبوخ  قباوس و  رخاـفم و  زا  تفگ : وا  هب  ناورم  هاـگنآ  دومن . شیرق  قباوس  تاراـختفا و 
نسح ماما  هک  یماگنه  میئوگیم . نخـس  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  همه  زا  شیپ  هک  یتسرد  هب  تفگ : قیتعیبا  نبا  درادن ، وا  لثم  یـسک  هک 

ایآ تفگ : دز و  يدـنخبل  وا  هب  ترـضح  تفر ، ماـما  لابندـب  مه  قیتـعیبا  نبا  دورب ، دوشب و  شبکرم  راوـس  اـت  دـش  جراـخ  اـجنآ  زا  (ع )
دوخ رتسا  دش و  هدایپ  بکرم  زا  ع )  ) نسح ماما  هلصافالب  مهاوخیم ، ار  امش  رطاق )  ) رتسا هلب ، تفگ : یهاوخیم ؟ يزیچ  يراد و  یتجاح 

هب ار  دوخ  دروآیمن و  ناـشیور  هب  ار  ناـشیا  گـنرین  يراوگرزب  يور  زا  وا  دـننزب  گـنرین  میرک  هدنـشخب و  هب  رگا  هک  ارچ  داد . وا  هب  ار 
ع)  ) یلع نب  نسح  ماما  دزن  هب  يدرم  هک : تسا  لقن  هر )  ) یلح رهطم  فسوی  نب  یلع  خیش  هیوقلا  ددع  باتک  زا  دنزیم . لهاجت  لفاغت و 

تمعن همه  نیا  یـسک  هب  وت  زا  دـعب  هک  هدرک  اطع  تمعن  همهنیا  وت  هب  هک  یـسک  هب  مسق  نینمؤملاریما  نبای  درک : ضرع  ناشیا  هب  دـمآ و 
میوشیم دنمهرهب  هحفـص 72 ]  ] نآ تمعن  زا  امـش  هلیـسوب  میـسریم و  تمعن  بحاـص  نآ  هب  وت  تعافـش  هلیـسوب  مه  اـم  تسا و  هدادـن 

هب هن  دنکیم  محر  ناگدروخلاس  ناریپ و  يریپ  هب  هن  تسا  رگمتـس  ملاظ و  رایـسب  هک  نم  نمـشد  نم و  نیب  هدـب ، فاصنا  نک و  تواضق 
مهد و فاصنا  وا  زا  وت  هب  دـیاب  هک  تسیک  وت  نمـشد  دومرف : تسـشن و  تسار  دوب  هداد  هیکت  هک  ماما  ناکدوک . نـالاسدرخ و  یکچوک 
هب درک و  دـنلب  ار  شرـس  سپـس  درک  توکـس  دـنکفا و  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  یتعاس  ترـضح  رقف ، تفگ : درم  میامن . تواضق  وا  وت و  نیب 

ماما هاگنآ  دـشیم . مهرد  رازه  جـنپ  هک  دـندروآ  دوب  مهرد  هچ  ره  سپ  روایب ، میراد  مهرد  رانید و  زا  يدوجوم  هچ  ره  تفگ : شمداخ 
نمـشد نیا  نامز  ره  يداد  مسق  اهنآ  هب  ارم  هک  یناسک  نآ  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  دومرف : ترـضح  سپـس  هدـب  درم  نیا  هب  ار  اهنآ  دومرف :

دانسا هب  لاصخ  رد  هر )  ) قودص خیـش  میناهرب . رقف  زا  ار  وت  میئامن و  فرطرب  ار  وت  تیمولظم  ات  ایب  ام  دزن  دمآ  تغارـس  هب  رقف )  ) وت ملاظ 
دوب هداتـسیا  دجـسم  رد  رب  وا  هک  یلاح  رد  دـمآ  نافع  نب  نامثع  شیپ  هب  يدرم  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  ع ،)  ) قداص رفعج  ماـما  زا  دوخ 

، نک ییاـمنهار  تیادـه و  زین  رگید  یناـسک  شیپ  هب  ارم  تفگ : وا  هب  درم  داد ، درم  نآ  هب  مهرد  جـنپ  زین  وا  تساوـخ  تجاـح  وا  زا  سپ 
نب هللادبع  و  ع )  ) نیسح نسح و  اجنآ  رد  هک  دجسم  زا  یتمـسق  هب  درک  هراشا  مینیبیم ، هک  نادرمناوج  نآ  دزن  هب  ورب  تفگ : وا  هب  نامثع 
درم يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) نسح ماما  تساوخ . تجاح  ناشیا  زا  سپـس  درک و  مالـس  دمآ و  ناشیا  يوس  هب  درم  نآ  دـندوب ، هتـسشن  رفعج 
هناخ رد  هب  راکبلط  هک  يراکهدب  مود  دشاب ، هتخیر  قحان  هب  هک  ینوخ  لوا  دروم ، هس  نیا  زا  یکی  رد  رگم  تسین  زیاج  نتـساوخ  تجاح 
یکی رد  درک : ضرع  یهاوخیم ؟ تجاح  دراوم  نیا  زا  کی  مادک  يهرابرد  وگب  دناشنب ، تلذم  كاخ  هب  ار  ناسنا  هک  يرقف  موس  دیایب ،

وا هب  رانید  هن  لهچ و  درک  رما  ع )  ) نیسح ماما  دنهدب و  وا  هب  رانید  هاجنپ  هک  داد  روتسد  ع )  ) نسح ماما  مهاوخیم ، تجاح  دراوم  نیا  زا 
وا هب  نامثع  تشذگیم ، نامثع  رانک  زا  نوچ  تشگزاب و  ناشیا  دزن  زا  درم  نآ  داد . وا  هب  رانید  تشه  لهچ و  زین  رفعج  هللادبع  دـنهدب و 

يدومنن و لاؤس  نم  تجاح  زا  يداد و  هک  ار  هچنآ  يداد  نم  هب  متـساوخ  تجاح  مدـمآ و  وت  دزن  هب  تفگ : درم  نآ  يدرک ؟ هچ  تفگ :
هک ارچ  یهاوخیم ، هچ  يارب  تجاح  هحفص 73 ]  ] درم يا  دنتفگ : نم  هب  دندرک  لاؤس  نم  زا  یتقو  ناشیا  اما  متـسه . دنموربآ  يدرم  نم 
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هاجنپ لوا  رفن  مهاوخیم ، دروم  هس  نیا  زا  یکی  يارب  هک  متفگ  وا  هب  نم  و  دروم ، هس  نیا  زا  یکی  رد  رگم  تسین  لالح  نتساوخ  تجاح 
، تسا نادرمناوج  نیا  لثم  یـسک  هچ  تفگ  وا  هب  نامثع  دـنداد . نم  هب  رانید  تشه  لهچ و  موس  رفن  رانید و  هن  لهچ و  مود  رفن  راـنید و 
ع)  ) نسح ماما  يوکین  تافص  دیوگیم : فلؤم  [. 19 . ] دنشابیم تمکح  ریخ و  اب  يواسم  ربارب و  دنتسه و  نآ  تیاهن  ملع و  ندعم  اهنآ 
رـصح و دـح و  زا  هتفای  صاصتخا  وا  هب  هک  ییاـهیبوخ  هدـش و  عمج  وا  رد  لـئاضف  زا  هک  هچ  ره  نساـحم و  یگرزب و  فاـصوا  يرترب و 

رطاخب تسا  هدـنامرد  نآ  تمظع  نایب  ینارنخـس و  زا  ناـبز  ناوتاـن و  نآ  تبث  زا  ناتـشگنا  تسا . رتـالاب  رتارف و  نیرخآ  نیلوا و  ءاـصحا 
هـشیر تبـسن و  ثیح  زا  نیرتکاپ و  عرف  ثیح  زا  نیرتلماک و  تفارـش ، ثیح  زا  نیرتالاب و  تیعقوم  هاـگیاج و  رظن  زا  ترـضح  نآ  هکنیا 

زا دنناوتان  دماج و  وا  عبط  فصو  زا  رصاق و  وا  نسح  نایب  زا  ملق  نابز و  دومن ، ادیپ  ییاتمه  لثم و  وا  يارب  ناوتیمن  دشابیم و  نیرتیلاع 
هدننک رـشتنم  تسا و  شـشخب  اطع و  لها  تیب و  لها  زا  ترـضح  نآ  نکل  دوش ، هدرمـش  ناشیا  نساحم  رخافم و  زا  دـیاب  هک  هچنآ  نایب 
ياطع هب  ار  دایز  ناسحا  دریذـپیم و  زاب  هرهچ  اب  ار  كدـنا  ناسحا  اـهیبوخ و  شیاـبیز ، فاـصوا  نیمه  يارب  دـشابیم ، تواخـس  دوج ،

زا یـضعب  میناسریم و  رخآ  هب  شدیهـش  مولظم و  ردارب  و  ع )  ) نسح ماما  لیاضف  زا  ياهمـش  اب  ار  لصف  نیا  سپ ، دهدیم  شاداپ  گرزب 
ناملس زا  نازاز  زا  شدانسا  هب  ناذاشنبا  زا  یمیدق  بقانم  بتک  یضعب  زا  راحب  رد  مینکیم . رکذ  هدش  هدورس  هنیمز  نیا  رد  هک  يدیاصق 

ادخ يهدنب  يا  دومرف : ترضح  متفر ، س )  ) ارهز ترضح  دزن  هب  هاگنآ  مداد ، مالـس  وا  هب  متفر و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  هک : تسا  لقن  هر ) )
ار ود  نآ  تسد  ربب . ناشدـج  يوس  هب  ار  اهنآ  ریگب و  ار  ود  نیا  تسد  دـننکیم  هیرگ  دناهنـسرگ و  ع )  ) نیـسح نسح و  مدـنزرف  ود  نیا 

لوسر ای  میهاوخیم  اذغ  ام  دنتفگ  منازیزع ؟ يا  هدش  هچ  دومرف : ترضح  میدیسر  ص )  ) هللا لوسر  دزن  هب  هکنیا  ات  مدرب  دوخ  اب  متفرگ و 
مدید مدرک  هاگن  ادخ  لوسر  هب  دیوگیم  ناملـس  نک . ریـس  ار  مدـنزرف  ود  نیا  ایادـخ  دومرف : راب  هس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هحفص 74 ] . ] هللا

اب ارنآ  ترـضح  هاـگنآ  رتمرن ، هرک  زا  رتنیریـش و  لـسع  زا  رتدیفـس ، فرب  زا  تسا  هلق  لکـش  هب  تسا و  ترـضح  نآ  تسد  رد  هب  کـی 
رد هک  مدرک  هب  يهمین  ود  نآ  هب  هاـگن  نم  داد . ع )  ) نیـسح هب  ارنآ  فـصن  و  ع )  ) نـسح هـب  ارنآ  فـصن  درک ، فـصن  ود  ماـهبا  تـشگنا 

؟ يدرک سوه  مه  وت  ایآ  ناملس  يا  دومرف : ترضح  هک  مروخب  اهنآ  زا  یمک  مه  نم  هک  مدرک  سوه  دوب و  ع )  ) نیـسح نسح و  ناتـسد 
. دنکیم ادیپ  تاجن  تمایق  زور  باسح  زا  هکنیا  رگم  دروخیمن  یسک  ماعط  نیا  زا  تسا  تشهب  زا  اذغ  نیا  ناملس  يا  دومرف : هلب ، متفگ 

طخ زا  رتهب  نم  طخ  تفگ : ع )  ) نیسح هب  نسح  سپ  دندوب  نتشون  لاح  رد  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  لقن  لیسارم  رد  زین  و 
مکح ام  نیب  رد  ناج  ردام  دنتفگ : دنتفر و  س )  ) همطاف دزن  هب  سپ  تسوت . طخ  زا  رتهب  نم  طخ  هکلب  ریخ ، تفگ : ع )  ) نیسح تسا و  وت 

زا دومرف : اهنآ  هب  دوش  تحاران  اهنآ  زا  یکی  ادابم  هکنیا  زا  تشاد  تهارک  س )  ) همطاف تسا . یکی  نآ  زا  رتهب  یسک  هچ  طخ  وگب  نک و 
وا تواضق  زا  اهنآ  زا  یکی  ادابم  هک  دنتـشاد  تهارک  زین  ناشیا  دندرک و  لاؤس  دنتفر و  ناشردـپ  دزن  هب  ود  ره  سپ  دـینک  لاؤس  ناتردـپ 

تواضق امش  نیب  نم  دومرف : ترـضح  دنتفر ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  سپ  دینک  لاؤس  ص )  ) هللا لوسر  ناتدج  زا  دومرف : دوش . تحاران 
مکح امـش  نیب  دـناوتیم  لیفارـسا  یلو  منکیمن  مکح  امـش  نیب  نم  تفگ : دـمآ  لیئربج  یتقو  منک ، لاوس  لیئربج  زا  هکنیا  اـت  منکیمن 

دنوادخ زا  لیفارـسا  و  دـنک . مکح  ود  نآ  نیب  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  یلو  منکیمن  مکح  اهنآ  نیب  نم  تفگ : دـمآ  لیفارـسا  یتقو  دـنک 
س)  ) همطاـف دـنک ، مکح  ود  نیا  نیب  دـناوتیم  س )  ) همطاـف یلو  منکیمن  مکح  ود  نیا  نیب  دومرف : لاـعتم  يادـخ  دـنک . مکح  تساوخ 

مزادنایم ار  دنبندرگ  نیا  رهاوج  نم  دومرف : شنارسپ  هب  تشاد  يدنبندرگ  همطاف  منکیم ، تواضق  مدنزرف  ود  نیا  نیب  نم  ایادخ  دومرف :
گرزب دنوادخ  دوب  هداتـسیا  شرع  نوتـس  رانک  لیئربج  تخادنا و  ار  رهاوج  سپ  تسا  رتهب  وا  طخ  تسا و  هدنرب  تفرگ  ار  نآ  سک  ره 

هحفـص 75]  ] ود نآ  زا  یـسک  اـت  دـنک  میـسقت  تاواـسم  هب  ع )  ) نیـسح نسح و  نیب  ار  رهاوـج  نآ  دـیایب و  دورف  نیمز  هـب  درک  رما  ار  وا 
هحفص 76] [. ] 20 . ] داد ماجنا  ار  راک  نیا  بدا  مارتحا و  اب  لیئربج  هاگنآ  دوشن  هتسکشلد  تحاران و 

دش عقاو  نآ  زا  لبق  هک  یتاقافتا  نآ و  تیفیک  هیواعم و  اب  نسح ، ماما  حلص  لیلد 
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ادخ و رما  يهدنراد  اپرب  اهنآ  هکنیا  ناشیا و  لالج  ردق و  یگرزب  راکـشآ و  نیهارب  عطاق و  لئالد  اب  همئا  تمـصع  تابثا  زا  دعب  هک  نادب 
زواجت یهلا  یهاون  رماوا و  زا  لجوزع  دـنوادخ  نامیپ  دـح  رد  رگم  دـنهدیمن  ماجنا  يراـک  چـیه  دنتـسه و  دـنوادخ  ماـکحا  هب  نیلماـع 

تسا و بجاو  زین  همئا  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  لیلد  نیمه  هب  دنتسه . هاگآ  ملاع و  قح  ترـضح  یهاون  رماوا و  ماکحا و  هب  دننکیمن و 
رب دراد  تلالد  رتاوتم  دنتـسم و  رابخا  زا  یخرب  یتسناد  زاب  تسین و  زیاج  ناـشیا  یهاون  رماوا و  زا  نتـساوخ  لـیلد  تلع و  ندرک و  لاؤس 

نییعت و شیپ  زا  تسا و  هدـمآ  ناـشیا  فیلاـکت  ناـماما و  یماـسا  نآ  رد  هک  هداتـسرف  نامـسآ  زا  یباـتک  ربماـیپ  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا 
هن دنراد و  یـضارتعا  هحفـص 77 ]  ] هن دنتـسه ، فیلاکت  ماجنا  رد  ادـخ  رما  زا  تعاطا  فیلکت و  ماجنا  هب  فلکم  ناشیا  هدـش و  صخـشم 
هک هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  هللادـبعابا  زا  شدانـسا  هـب  یفاـک  رد  هر )  ) ینیلک مالـسالا  ۀـقث  دروـم  نـیا  رد  دـننکیم . یلاؤـس 

ثاریم تیـصو و  باتک  نیا  دمحم  ای  دومرف  دومن و  لزان  شتافو  زا  لبق  یباتک  دوخ  ربمایپ  رب  لجوزع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـندومرف :
یلع تفگ : لیئربج  لیئربج ؟ يا  دنتـسه  یناسک  هچ  ناراوگرزب  نآ  درک  لاؤس  ص )  ) ربمایپ تسوت  نادنزرف  نادـناخ و  ناراوگرزب  هب  وت 

هب ار  باتک  نآ  ص )  ) ربمایپ یتقو  دوب  الط  زا  ییاهرهم  باتک  نآ  رب  داب . ناشیا  رب  دـنوادخ  دورد  مالـس و  هک  وا  نادـنزرف  بلاطیبا و  نبا 
ار باتک  رهم  ع )  ) نینموملاریما دـیامن . لمع  هدـمآ  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  درادرب و  باتک  زا  ار  رهم  هک  درک  رما  وا  هب  داد  ع )  ) نینمؤملاریما
هب طوبرم  تمسق  رهم  ترـضح  نآ  سپ  داد  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  هفیحـص  نآ  ع )  ) یلع سپـس  درک  لمع  دوب  نآ  رد  هچنآ  هب  تشادرب و 

شیوخ هب  طوبرم  تمسق  رهم  زین  ترضح  نآ  داد  ع )  ) نیسح هب  ار  هفیحص  سپس  دومن  لمع  دوب  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  تشادرب و  ار  دوخ 
دنوادخ اب  وت و  اب  رگم  دروخیمن  مقر  تداهش  ناشیا  يارب  ورب ، تداهش  يوس  هب  دوخ  موق  لها و  اب  هتـشون  نآ  رد  هک  دید  تشادرب و  ار 

هک دید  تشادرب و  ار  رهم  زین  وا  داد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هب  ار  هفیحص  سپـس  دومن . نینچ  زین  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  نک  هلماعم  لجوزع 
زین ترضح  نآ  سپ  دیامن  اطع  نیقی  وت  هب  هکنیا  ات  امن  تدابع  ار  دنوادخ  شاب و  نیـشن  هناخ  نک و  توکـس  هک  هتـشون  وا  فحـصم  رد 

مدرم يارب  تسا  هتـشون  هک  دـید  تشادرب و  ار  رهم  دوخ  فحـصم  زا  مه  وا  داد  ع )  ) یلع نب  دـمحم  شرـسپ  هب  ار  هفیحـص  درک و  نینچ 
. دوشیمن طلـسم  وت  رب  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  سرتن ، هبترم  دنلب  گرزب و  يادخ  زج  سک  چیه  زا  هدـب ، يوتف  ناشیا  رب  وگب و  ثیدـح 

هدش هتـشون  هک  دید  تشادرب  ار  دوخ  فحـصم  رهم  زین  وا  یتقو  داد  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  شرـسپ  هب  ار  هفیحـص  هاگنآ  درک  نینچ  زین  وا 
نک میرکت  قیدصت و  ار  دوخ  حلاص  ناردپ  نک و  رـشتنم  ار  تربمایپ  تیب  لها  مولع  هدب و  يوتف  وگب و  ثیدح  مدرم  ادـخ و  يارب  تسا ،

شدـنزرف هب  ار  هفیحـص  نآ  سپـس  درک ، نینچ  زین  وا  ییادـخ . ناـما  مکحم و  هعلق  رد  وت  هک  سرتن  لـجوزع  يادـخ  زج  سک  چـیه  زا  و 
نامه هب  زین  ع )  ) همئا هیقب  سپـس  داد  دوخ  زا  دعب  ماما  هب  ار  هفیحـص  هاگنآ  دومن  لمع  شناردپ  دـننام  مه  وا  داد و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم 

دیوگیم داـشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  [. 21 . ] دسرب ارف  جـع )  ) يدـهم ترـضح  مایق  هحفـص 78 ]  ] نامز هکینامز  ات  دـندومن  لـمع  بیترت 
هب ار  ریمح  زا  يدرم  هنایفخم  دیـسر  هیواـعم  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  شرـسپ  اـب  مدرم  تعیب  و  ع )  ) نینموملاریما تداهـش  ربخ  هک  یماـگنه 

ع)  ) نسح ماما  تموکح  تحت  هک  ییاهرهش  رد  دنسیونب و  وا  يارب  ار  اهرهـش  نآ  رابخا  ات  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  نیق  ینب  زا  يدرم  هفوک و 
شندرگ دندرک و  نوریب  شتماقا  لحم  زا  ار  يریمح  درم  نآ  هک  درک  رما  سپ  دش  علطم  راک  نیا  زا  ماما  دـننک ، داجیا  جرم  جره و  تسا 

نسح ماما  سپس  دندز . ار  شندرگ  هدرک و  ادیپ  زین  ار  وا  دننک ، تازاجم  ار  ینیق  درم  نآ  ات  تشون  هرصب  یلاو  هب  ياهمان  هاگنآ  دندز ، ار 
جرم جره و  شروش و  داـجیا  نم و  ناراـی  مدرم و  بیرف  يارب  ار  يدارفا  وت  هیواـعم  يا  دـعب  اـما  تفگ : تشوـن و  هیواـعم  هب  ياهماـن  (ع )
نیا رد  يرادیم و  تسود  ار  هنامـصخ  رادـید  دروخرب و  ایوگ  يداد  رارق  اههاگ  نیمک  رد  ار  یناسوساج  يدرک و  کیرحت  يداتـسرف و 
لقف ینادیم . لقاع  كریز و  ار  دوخ  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دریگیم و  تروص  زین  رادید  نیا  دشاب  ادخ  تساوخ  رگا  تسین و  یکش 

ترخآ يارب  يوریم  هابتـشا  ار  هار  وگب  هدرک  نایغط  هک  یـسک  نآ  هب  یـضق  ناک  اهلثم و  يرخأل  دوزت  یـضم  يذلا  فالخ  یغبی  يذـلل 
نم و هک  یتسرد  هب  يذـتغیل  بیبلا  یف  یـسمیف  حوری  يذـل  کلانم  تام  دـق  نم  اناف و  تسا  یعطق  یمتح و  هک  نک  مهارف  ياهشوت  دوخ 
رد ياهمان  هیواـعم  مینکیم . تفاـیرد  ار  شیوخ  لـمع  هجیتن  دوخ  هاـگیاج  رد  میوشیم و  هدـنز  امـش  نینچمه  هدرم و  هک  یـسک  نآ  ره 
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اههمان و هیواـعم  و  ع )  ) نسح ماـما  نیب  هک  دـش  نینچ  نیا  میرادـن و  نآ  رکذ  هب  یجاـیتحا  اـجنیا  هک  تشون  ع )  ) نسح ماـما  هماـن  باوج 
حرـش رد  دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  ياهمان  نآ  تابتاکم  اـههمان و  نیا  هلمج  زا  دـیوگیم : فلؤم  دـش . لدـب  در و  ییاـهثحب  تاـبتاکم و 

دهاوخب هچ  ره  شناگدنب  رد  دنوادخ  دعب  اما  تشون : هحفص 79 ] ( ] ع  ) یلع نب  نسح  ماما  يارب  هیواعم  دیوگیم ، هک  هدروآ  هغالبلاجهن 
هکنیا زا  شاب  رذحرب  دنکیم . یگدیـسر  تعرـس  هب  لامعا  باسح  هب  وا  دزادنایمن و  ریخات  هب  ار  وا  مکح  يزیچ  چـیه  دـهدیم و  ماجنا 

هب ینک  تعیب  نم  اب  یهدـن و  ماجنا  ینادرگرب و  يور  يراد  دـصق  هچنآ  زا  رگا  دریگب  رارق  مدرم  زا  ياهدـع  تسد  رد  تارایتخا ، هدارا و 
يارب نم  زا  دعب  تفالخ  نادـب  سپـس  [. 22 . ] داد مهاوخ  ماـجنا  ماهدرک  طرـش  تیارب  هک  هچنآ  منکیم و  اـفو  ماهداد  وـت  هب  هک  ياهدـعو 

هب وت  همان  دـعب  اما  تشون : وا  باوج  رد  ع )  ) نسح ماما  مالـسلاو . یتسه  تفالخ  ماقم  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  نیرتکـیدزن و  وت  تسوت و 
مربیم هانپ  دنوادخ  هب  وت و  ملظ  دسح و  میب  زا  مدرک ، رظن  فرص  وت  باوج  زا  يدوب ، هتفگ  هچنآ  دوب  هدش  رکذ  نآ  رد  هک  دیسر  متـسد 

نوچ مالـسلاو . دـشاب  غورد  هک  میوگب  ار  يزیچ  تسین  هتـسیاش  نم  رب  متـسه و  قح  لـها  نم  هک  نادـب  نک و  يوریپ  قح  زا  وـت ، ملظ  زا 
هیواـعم هللادـبع  زا  تشون : ار  هماـن  نیا  فـلتخم  یحاوـن  رد  شلماوـع  هب  سپـس  دـناوخ  ار  هماـن  دیـسر  هیواـعم  هب  ع )  ) نسح ماـما  يهماـن 

وا زج  ییادخ  چیه  هک  ار  ییادخ  امش  يارب  میوگیم  دمح  هک  یتسرد  هب  مکیلع . مالس  نیملـسم  يهمه  نالفنبا و  نالف  هب  نینمؤملاریما 
ندـش هتـشک  ماـگنه  ناتنمـشد و  ینیگمهـس  یتخـس و  زا  ار  امـش  درک  تیاـفک  هک  تسا  ییادـخ  صوـصخم  دـمح  سپ  دـعب  اـما  تسین 
تـشک ار  وا  داد و  بیرف  ار  وا  شناگدنب ، زا  يدرم  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  تخاس  رـسیم  دوخ  تقلخ  نسح  فطل و  هب  دنوادخ  ناتهفیلخ 

زا هک  تسا  هدیسر  ام  هب  ناشیا  ناهدنامرف  ناشیا و  ناگرزب  زا  ییاههمان  قیقحت  هب  دندرک . فالتخا  دندش و  قرفتم  شنارای  باحصا و  و 
اب رتعیرس  هچ  ره  شالت و  اب  دییایب  نم  دزن  هب  دیسر  امش  تسد  هب  نم  يهمان  نیا  یتقو  سپ  دنهاوخیم  ناما  ناشلیابق  ناشدوخ و  يارب  ام 

دیـشوپ و دـهاوخ  لمع  هماـج  ناـتیاهوزرآ  دومن و  هحفـص 80 ]  ] میهاوخ مایق  ادـخ  دـمح  هب  يدوز  هب  دـییایب . داـیز  دادـعت  ناـتنایهاپس و 
يوس هب  اهرگـشل  نازابرـس و  سپ  دیوگیم  يوار  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو  دـنکیم  كاله  ار  نایغای  نانمـشد و  دـنوادخ 

هسیسد هیواعم  هدمآ  هر )  ) قودص خیش  عیارشلا  للع  باتک  رد  داتسرف . قارع  يوس  هب  يدصاق  هیواعم  دنتشگ ، هدامآ  هدش و  عمج  هیواعم 
هب ار  اهنآ  سک  ره  تفگ : نخـس  یعبر  نب  ثبـش  درج و  نب  رجم  سیق و  نب  ثعـشا  ثیرح و  نب  ورمع  هک  دنچ  ینت  اب  رما  نیا  زا  دیچ و 

لتق هب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  رگا  مادـک  ره  امـش  تفگ : هیواعم  دـندرک  ادـیپ  طاـبترا  رگیدـکی  اـب  داتـسرف و  شناـسوساج  زا  یکی  يوس 
امـش جاودزا  هب  ار  منارتـخد  زا  یکی  مهدیم و  رارق  ماـش  ياهرگـشل  زا  یکی  هدـنامرف  مهدیم و  مـهرد  رازه  تـسیود  امـش  هـب  دـیناسرب 

هرز دیشوپ و  هرز  يور  رب  یسابل  دیشوپ و  یهرز  درکن . راکشآ  ار  عوضوم  یلو  دیـسر  ع )  ) نسح ماما  شوگ  هب  نایرج  نیا  مروآیمرد .
زا سپ  هاـگنآ  دـشیم  رـضاح  دوب  هدومن  یفخم  شـسابل  ریز  هک  یهرز  اـب  مه  زاـمن  يارب  دومنیم و  تبقارم  دوـخ  زا  دوـمن و  یفخم  ار 
هب دوب  ترضح  نت  رد  هک  یهرز  رطاخ  هب  ریت  نآ  سپ  دومن  باترپ  يریت  ترضح  نآ  يوس  هب  زامن  رد  هیواعم  ناسوساج  زا  یکی  يدنچ 
لپ رد  ار  ربخ  نیا  نآ و  يارجا  يهوحن  هیواعم و  هسیـسد  يارجام  زا  دنداد  ربخ  ع )  ) نسح ماما  هب  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  درکن . رثا  وا 

هک تفگ  مدرم  دوخ و  نارازگراک  هب  داتـسرف و  ار  يدع  نب  رجح  هاگنآ  دـندومن  تکرح  اجنآ  زا  ترـضح  دـنداد و  ترـضح  هب  حیـسم 
ماما هب  ور  هک  یلاح  رد  دـندمآ  مدرم  هاگنآ  دـنوش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  زامن  يارب  هک  داد  ادـن  يدانم  دـننک و  لـیجعت  تکرح  يارب 

ربخ ارم  دندش  هدامآ  مدرم  هک  یماگنه  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دندش . عمتجم  و  وت ، يادف  هب  ام  ردام  ردپ و  دنتفگیم : دـندوب ، ع )  ) نسح
يالاب رب  دمآ و  ترضح  هاگنآ  دییآ ، نوریب  هبطخ  يارب  دناهدامآ  مدرم  تفگ : دمآ و  ترـضح  دزن  هب  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  سپ  دینک 

هداد و رارق  شناگدنب  يارب  ار  داهج  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـعب  اما  دومرف : سپـس  دروآ ، ياج  هب  ار  دـنوادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم 
امش مدرم  يا  تسا . نیرباص  اب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دینک  ربص  هک  دومرف  نینمؤم  زا  داهج  لها  هب  سپس  دیمان ، دنسپان  تخـس و  ار  نآ 

هک دناهدناسر  هیواعم  هحفـص 81 ]  ] هب هک  مدینـش  دیرادن . تسود  هک  يزیچ  رب  ربص  اب  رگم  دیـسر  دیهاوخن  دـیراد  تسود  هک  يزیچ  هب 
دینیبب مینیبب و  هکنیا  ات  دیوش  عمج  هلیخن  رد  هاپـس  عمجت  لحم  يوس  هب  رما  نیا  يارب  دینک و  تکرح  سپ  میراد  ار  وا  يوس  هب  نتفر  مزع 
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هک دـیوگیم  نخـس  ياهنوگب  ع )  ) یلع نب  نسح  تفگ : يوار  دـیامن . تمحرم  امـش  هب  دـنوادخ  مینک  تاقالم  اـجنآ  رد  ار  رگیدـمه  و 
يزیچ یـسک  دـندش و  تکاس  مدرم  نکل  دومن ، رارکت  ار  دوخ  نخـس  ماما  زاب  دـننک . كرت  دـنراذگب و  اهنت  ار  وا  مدرم  دـسرتیم  ییوگ 
ردقچ ادخ ، هب  مربیم  هانپ  متسه  متاح  رسپ  نم  تفگ : تساخرب و  دید  نینچ  متاح  نب  يدع  نوچ  سپ  دادن  یباوج  ترضح  هب  تفگن و 

لقع و ناشیاهنابز  هک  رـصم  نابیطخ  دـنیاجک  دـینکن . تباجا  ار  دوخ  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  دوخ و  ماـما  هک  يراـک  نیا  تسا  حـیبق  تشز و 
تمحر زا  يرود  ادخ و  ینمشد  زا  ایآ  دندرگیم . بیرفرپ  ناهابور  دننامه  دنوش  ممـصم  هک  هاگنآ  دهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  شوه 

رود وت  زا  ار  اهبیرف  رکم و  دـناسرب و  وت  هب  ار  ناگدـنوش  تیادـه  دـنوادخ  تفگ : دومن و  ع )  ) نسح ماما  هب  ور  سپـس  دیـسرتیمن ؟ وا 
امش میدینش و  امش  زا  میدناسر  وت  رما  هب  ار  دوخ  میدینش و  ار  تنانخـس  هک  قیقحتب  درادب  قفوم  ار  وت  یتفرگ  هک  یتامیمـصت  رد  دیامن و 
ارم دهاوخیم  سک  ره  سپ  موریم  رگـشل  يوس  هب  نونکا  مه  نم  دـیدش ، ممـصم  نآ  هب  دـیدومرف و  هک  هچنآ  ره  رد  میدرک  تعاطا  ار 
هب دش و  راوس  دوب  دجسم  رد  رب  هک  ار  شبکرم  دش و  جراخ  دجـسم  زا  دومن و  تکرح  تشگزاب و  سپـس  دیایب  نم  هارمه  دنک  یهارمه 

سیق و زین  دش و  دراو  هاپـس  هب  هک  مدرم  زا  دوب  یـسک  لوا  متاح  نب  يدـع  دوش ، قحلم  وا  هب  هک  درک  رما  شمالغ  هب  تفر و  هلیخن  يوس 
هدومن و تمالم  ار  ناشیا  دنتفگ ، نخـس  مدرم  اب  دنتـساخرب و  یمیت  هعـصعص  نب  دایز  یحایر و  سیق  نب  لقعم  يراصنا و  ةدابع  نب  دعس 

لوبق ماما و  تباجا  رد  متاح  نب  يدع  هک  ینانخس  دننام  دنتفگ ، نخس  ع )  ) نسح ماما  اب  دنیایب و  هیواعم  اب  گنج  هب  هک  دندرک  کیرحت 
هب ار  امـش  ام  دـنک و  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  دـییوگیم  تسرد  تفگ : ناشیا  هب  ع )  ) نسح ماما  هاـگنآ  دوب . هتفگ  ترـضح  نآ  ناـمرف 

ربنم زا  ماما  سپـس  دـیامن ، اطع  ریخ  يازج  امـش  هب  دـنوادخ  میـسانشیم ، هناقداص  یتسود  نامرف و  یلوبق  دـهع و  هب  يافو  تین و  یتسرد 
هب دـش و  جراخ  دجـسم  زا  زین  ع )  ) نسح ماما  دـندرک و  تکرح  هقالع  اب  هدـش و  قحلم  هاپـس  هب  دـندش و  جراخ  دجـسم  زا  مدرم  نیئاپ و 
ات درک  رما  وا  هب  داد و  رارق  هفوک  مکاح  ریما و  ار  بلطملادـبع  نب  ثرح  هحفص 82 ]  ] نب لفون  نب  ةریغم  تفر و  هاپـس  تماقا  لحم  يوس 

هاگتماقا هناور  رهش  زا  ار  اهنآ  دومن و  قیوشت  کیرحت و  ار  مدرم  زین  وا  دتسرفب ، وا  يوس  هب  ار  مدرم  دنک و  کیرحت  گنج  يارب  ار  مدرم 
، دمآ دورف  نمحرلادبع  رید  رد  هکنیا  ات  تفر  رایـسب  یتیعمج  گرزب و  يرگـشل  اب  ع )  ) نسح ماما  دش و  هدامآ  رگـشل  هکنیا  ات  دومن  هاپس 

ینادمه ثرح  زا  دوخ  جئارخ  رد  يدنوار  هک  یتایاور  رد  و  دندش . عمج  اجنآ  رد  همه  مدرم  هکنیا  ات  دومن  تماقا  اجنآ  زور  هس  ترضح 
دمآ وا  هارمه  تشاد  ار  هیواعم  اب  گنج  يهدارا  هک  یسک  ره  داتفا و  هار  دش و  راوس  شبکرم  رب  ع )  ) نسح ماما  تسا : هدمآ  دنکیم  لقن 

ترـضح هب  دندرکن و  افو  دندوب  هتـسب  ع )  ) نسح ماما  اب  هک  ینخـس  دـهع و  هب  دـندرک و  رظن  فرـص  راک  نیا  زا  زین  يدایز  يهدـع  یلو 
هلیح نم  هب  تفگ : نینچ  ياهبطخ  تساخرب و  ماما  سپ  دـندرک  نینچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  هک  روطنامه  دـندرک  هلیح  دـندز و  گنرین 

نمـشد اب  نم  يربهر  هب  دـیدشن  رـضاح  هک  لاح  دـیدز ، گنرین  وا  هب  دـیداد و  بیرف  ارم  زا  لبق  ماما  هک  روطنامه  دـیداد  بیرف  دـیدز و 
؟ دش دیهاوخ  گنج  هب  رضاح  هدرواین  نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  یملاظ  رفاک و  نمشد  اب  ربهر  ماما و  مادک  اب  نم  زا  دعب  سپ  دیگنجب 
اب مه  زاب  دشاب  هدنامن  یقاب  هتخیر  نادند  ینزریپ  زج  هیما  ینب  زا  هاگره  دـشاب  مکاح  دـناوتیمن  ریـشمش  زج  يزیچ  هیما  ینب  مالـسا و  نیب 
زا ياهدنامرف  نازابرس  زا  رفن  رازه  راهچ  يارب  سپـس  ص ،)  ) ادخ لوسر  تفگ  نینچ  نیا  هک  یتسرد  هب  دومن . دهاوخ  تفلاخم  ادخ  نید 
هب رگـشل  هک  یماگنه  دهدب . نامرف  وا  هب  هکنیا  ات  دنکن  يراک  چـیه  دورب و  رابنا  هاگرگـشل  هب  هک  درک  رما  وا  هب  داد و  رارق  هدـنک ) هلیبق  )

داتـسرف و ع )  ) نسح ماما  رگـشل  هدنامرف  يوس  هب  همان  اب  هارمه  یکیپ  دش و  رادربخ  هیـضق  نیا  زا  هیواعم  دـمآ  دورف  اجنآ  رد  تفر و  رابنا 
دنک تلاخد  وت  راـک  رد  یـسک  هکنیا  نودـب  منکیم  هریزج  ماـش و  ياهنیمزرـس  زا  یکی  یلاو  ار  وت  ییاـیب  نم  يوس  هب  رگا  تفگ : نینچ 

تشپ ع )  ) یلع نب  نسح  هب  درک و  لوبق  ار  لوپ  هیواعم  ادخ  نمـشد  زا  يدنک  درم  نآ  سپ  داتـسرف  مهرد  رازه  جنپ  همان  هارمه  هب  هیواعم 
تساخرب و ماما  دـنتفگ  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  هیـضق  نیا  نوچ  درک  تکرح  شاهلیبق  هداوناخ و  زا  درم  تسیود  اب  هیواـعم  يوس  هب  دومن و 

ربخ امـش  هب  اهراب  اهراب و  هک  یتسرد  هب  دز  گنرین  امـش  نم و  هب  دش و  لیام  هیواعم  يوس  هب  يدنک  درم  نیا  تفگ : نینچ  ياهبطخ  یط 
مهاوخ رومأم  یفرعم و  يدنک ) [ ) هحفص 83  ] وا ياج  هب  ار  يرگید  يدرم  نم  دیتسه و  ایند  يهدنب  امش  تسین ، ییافو  امش  رد  هک  ماهداد 

مالسلاهیلع تیب  لها  زا 82میرک  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  ادخ  امش  يارب  هن  نم و  يارب  هن  دومن و  دهاوخ  تنایخ  امش  هب  نم و  هب  درک و  دهاوخ  راتفر  وا  دننام  مه  نیا  هک  مراد  نیقی  دومن و 
ربخ درک و  دـیکأت  وا  هب  دومن و  هقردـب  ار  وا  مدرم  روضح  رد  داتـسرف و  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  دارم  هلیبق  زا  يدرم  سپ  تشاد  دـهاوخن  رظن 

هب هک  تسب  نیگنـس  نامیپ  تخـس و  رایـسب  ياهمـسق  وا  اب  دومن و  هلیح  يدنک  درم  نآ  هب  هک  روطنامه  درک  دهاوخ  هلیح  هیواعم  هک  داد 
وا يوس  هب  همان  هارمه  هب  یکیپ  هیواعم  داتفا  هار  رابنا  يوس  هب  نوچ  دنکیم ، تنایخ  زین  وا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دنکن . تنایخ  ترـضح 

کی ره  تیالو  هک  داد  لوق  وا  هب  داتسرف و  وا  يارب  زین  مهرد  رازه  جنپ  تشون و  يدنک  درم  يارب  هک  هچنآ  لثم  وا  يارب  تشون  داتسرف و 
تفر و هیواعم  يوس  هب  دومن و  تشپ  درک و  تنایخ  ع )  ) نسح ماما  هب  زین  وا  سپ  دهدب ، وا  هب  دهاوخب  هک  ار  هریزج  ماش و  ياهنیمزرس  زا 

ماما هب  زین  ار  يدارم  درم  تنایخ  ربخ  دومنن  ظـفح  ار  اـههمان  دـهع  نآ  تشادـن و  هاـگن  ار  دوب  هتـسب  ماـما  اـب  هک  یناـمیپ  دـهع و  تکرح 
اب ادـخ و  اب  هک  يدـهع  هب  امـش  هک  ماهداد  ربخ  امـش  هب  اهراب  اـهراب و  هک  یتسرد  هب  تفگ : هبطخ  نینچ  تساـخرب و  ماـما  سپ  دـندناسر 

دیدحلا یبا  نبا  تفر . هیواعم  يوس  هب  دومن و  تنایخ  امش  نم و  هب  هک  ناتهاپس  ربهر  هدنامرف و  زا  مه  نیا  دینکیمن . افو  دیاهتسب  ناتماما 
ناراوس زا  رفن  رازه  هدزاود  وت  اب  نم  ومع  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادیبع  ع )  ) ماما سپس  دیوگیم :

ناشن عضاوت  اهنآ  يارب  نک . دروخرب  ییور  هداشگ  يراتفرـشوخ و  اب  اهنآ  اـب  ورب و  اـهنآ  يوس  هب  متـسرفیم ، ار  رـصم  ناعاجـش  برع و 
روبع ار  طش  ورب و  تارف  طش  ات  اهنآ  هارمه  دنتسه . ع )  ) یلع نانموم  ریما  نیدمتعم  ناگدنامیقاب  اهنآ  هک  اریز  نیـشنب  ناشرانک  رد  هداد و 
نانآ يورـشیپ  زا  يدـش  وربور  هیواـعم  اـب  وت  هاـگره  يوش  وربور  هیواـعم  اـب  هکنیا  اـت  ناـمب  اـجنآ  ینک  تکرح  نکـسم  يوس  هب  اـت  نک 

نب دیعـس  سیق و  نب  سیق  ینعی  رفن  ود  نیا  اب  ناسرب و  نم  هب  ار  هطوبرم  رابخا  زور  ره  مسرب و  امـش  هب  تعرـس  هب  نم  اـت  نک  يریگولج 
وا اب  درک  گنج  هب  عورـش  رگا  سپ  دـنک ، زاغآ  ار  گنج  وا  هکنیا  ات  نکم  گنج  وا  اب  يدرک  دروخرب  هیواعم  اب  رگا  نک . هرواـشم  سیق 

. دشابیم هاپس  هدنامرف  سیق  نب  دیعس  تفر  نیب  زا  زین  وا  رگا  دشاب و  هاپـس  هدنامرف  دعـس  نب  سیق  دش  وت  هجوتم  يرطخ  رگا  نک . گنج 
یط ار  هجولف  تارف و  سپـس  دـش  جراخ  هحفـص 84 ]  ] یهاس يوس  هب  تشذـگ و  رونیـش  مان  هب  یلحم  زا  هکنیا  اـت  درک  تکرح  هللادـیبع 
چیه نودب  تفر  طاباس  يوس  هب  ناباتش  سپس  دیـسر  بعک  رید  هب  هکنیا  ات  دومن . تکرح  زین  ع )  ) نسح ماما  دیـسر ، نکـسم  هب  هدومن و 
يارب ياهبطخ  تفر و  الاب  ربنم  زا  ماما  سپ  دـنوش  عمج  تعامج  زاـمن  يارب  هک  دـنداد  ادـن  مدرم  نیب  رد  دـش  حبـص  نوچ  سپ  یلکـشم ،
تسین وا  زج  ییادخ  هک  مهدیم  تداهش  تسوا و  صوصخم  نارگشیاتس  شیاتس  هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  دومرف : دناوخ و  مدرم 

یحو و اب  ار  وا  داتسرف و  ار  وا  قح  هب  هک  تسادخ  لوسر  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  هاوگ  رما  نیا  رب  نادهاش  تداهـش  و 
نم یلاعت و  يادـخ  تنم  دـمح و  هب  منک  حبـص  هک  متـشاد  دـیما  نم  مسق  ادـخ  هب  اما  درک . دـییأت  دومرف  لزاـن  وا  هب  هک  ینامـسآ  باـتک 

هب هک  یلاـح  رد  هن  دـشاب و  نم  لد  رد  یناملـسم  زا  ياهنیک  هک  مـنک  حبـص  یلاـح  رد  مرادـن  تـسود  متـسه و  مدرم  نـیرت  رگتحیـصن 
اب هکنیا  زا  تسا  رتهب  امـش  يارب  دیـشاب  عامتجا  رد  تهارک  اب  امـش  رگا  هک  یتسرد  هب  مشاب . هتـشاد  بیرف  دصق  ای  ءوس و  دصق  یناملـسم 
ارم يأر  دینکن و  تفلاخم  نم  تاروتسد  اب  متسه . امـش  يارب  امـش  زا  رتهاوخ  ریخ  نم  هک  دینادب  دیربب . رـس  هب  هقرفت  ییادج و  رد  تبحم 

تـسا نآ  رد  وا  تساوخ  تیاضر و  هک  هچنآ  هب  دیامن  تیاده  ار  ام  درذگرد و  ام  ناهانگ  زا  دشخبب و  ار  امـش  نم و  دنوادخ  دییامنن  در 
. تفگ ع )  ) یلع نب  نسح  هچنآ  زا  دینیبیم  هچ  دنتفگیم  دندرکیم و  هاگن  رگیدـکی  هب  مدرم  سپ  دـمآ  نییاپ  ربنم  زا  سپـس  هللا . ءاش  نا 

درم نیا  هک  ادخ  هب  دراپـسب  وا  هب  ار  تفالخ  رما  دیامن و  حلـص  هیواعم  اب  دـهاوخیم  درم  نیا  هک  مینکیم  نامگ  ادـخ  هب  دـنتفگ  ياهدـع 
سپـس دندیـشک . ترـضح  ياـپ  ریز  زا  ار  شزاـمن  زادـناریز  یتـح  دـنداد  رازآ  ار  وا  دـندرک و  هـلمح  ماـما  رداـچ  هـب  سپـس  هدـش  رفاـک 

هک یلاح  رد  دوب  هتـسشن  ترـضح  دوبر و  ترـضح  شود  زا  ار  شیابع  درب و  هلمح  ترـضح  هب  يدزا  لاعج  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع 
شناراـی صاوخ و  زا  ییاـههورگ  ار  وا  رود  دـش و  راوس  درک و  بلط  ار  شبـسا  سپ  ءادر  اـبع و  نودـب  دوب  لـیامح  شندرگ  هب  ریـشمش 

هلیبق نادرم  يا  دومرف  ترـضح  دـندرک . شهوکن  ار  وا  شنانخـس  رطاخ  هب  دنتـشادیم و  زاب  ماما  تمـس  هب  هلمح  زا  ار  ناـیغای  دـنتفرگ و 
اب دنیایب و  ترـضح  تمـس  هب  هکنیا  زا  دندش  دس  ار  مدرم  دنتفرگ و  ار  ترـضح  رود  دندمآ و  ناشیا  دیایب و  نم  يوس  هب  نادمه  هعیبر و 
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رد ماما  نوچ  سپ  دـندشیم  کیرحت  ناشیا  هک  تسا  نیا  روظنم  ییوگ  دوب  ناشیا  ریغ  زا  هک  دوب  ياهلیح  گـنرین و  ناـشیا  هحفص 85 ] ]
شتسد رد  هک  یلاح  رد  دنتفگیم  نانس  نب  حارج  وا  هب  هک  نیعق  نیرـصن  ینب  زا  يدرم  زین  دسا و  ینب  زا  يدرم  دندمآ  طاباس  زا  یکیرات 

دـش كرـشم  تردپ  نسح  يا  ربکا  هللا  تفگ : ترـضح  هب  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  بسا  ماگل  سپ  دـمآ  شیپ  هب  دوب  کچوک  ياهشیت 
ترضح ياپ  نار  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ياهشیت  اب  سپ  تفگیم  ازسان  دزیم و  هنعط  وا  هب  دنلب  يادص  اب  يدش و  كرشم  مه  وت  سپس 
حورجم ار  درم  نآ  دوخ  ریشمش  اب  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  هب  بسا  يور  زا  ع )  ) نسح ماما  تفاکش و  ناشیا  ياپ  نار  خیب  ات  ار  نآ  دز و 

تـسد زا  هشیت  درک و  هلمح  وا  هب  دـیرپ و  دوخ  ياج  زا  لطخا  نب  هللادـبع  دـنداتفا  نیمز  هب  ود  ره  هتخادـنا و  شندرگ  هب  تسد  تخاس و 
ات دز  ار  وا  رجآ  اب  ردـقنآ  تسکـش و  ار  وا  تروص  رـس و  يرجآ  يهلیـسوب  داتفا و  يدوگ  ياج  هب  زین  يو  دوخ  داـتفا و  نانـس  نب  حارج 
وا دوب و  اجنآ  رد  لبق  زا  هک  دوب  یفقث  دوعـسم  نب  دیعـس  اجنآ  یلاو  دندرب ، نئادم  يوس  هب  یتخت  يور  رب  ار  ع )  ) نسح ماما  درم و  هکنیا 

یفقث دوعـسم  نب  دیعـس  دزن  نئادـم  هب  ماما  دومن . ءاقبا  ماقم  نیا  رد  ار  وا  زین  ع )  ) نسح ماما  دـش و  نئادـم  یلاو  ع )  ) یلع ماـما  ناـمز  رد 
دوعسم نب  دیعـس  شیومع  هب  راتخم  دیوگیم : هدروآ  عیارـشلا  للع  رد  هر )  ) قودص خیـش  هک  یتایاور  رد  دیامن . هجلاعم  ار  دوخ  ات  تفر 

نیا زا  نوچ  نایعیـش  میزاس ، دوخ  نآ  زا  ار  قارع  تموکح  مییامن و  میلـست  هیواعم  هب  میریگب و  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  ات  ایب  تفگ : یفقث 
هک دنـشخبب  ار  راتخم  نایعیـش  ات  دش  هطـساو  درک و  يرگیجنایم  دوعـسم  نب  دیعـس  دنتفرگ ، راتخم  نتـشک  هب  میمـصت  دـندش  هاگآ  نخس 
وا اب  هنایفخم  هک  دندرک  دـیکأت  دنتـشون و  هیواعم  هب  ياهمان  لیابق  ياسؤر  زا  یتعامج  دـیامرفیم  هر )  ) دـیفم خیـش  دـنتفریذپ . زین  نایعیش 

دننک و میلـست  هیواعم  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  دنداد  نیمـضت  هدومن و  قیوشت  هار  يهمادا  هب  ار  هیواعم  دنیامنیم  تعیب  هدرک و  يراکمه 
دیزگ تماقا  نکسم  يداو  رد  هینیوج  يهیرق  هب  هکنیا  ات  دمآ  هیواعم  سپ  تفگ : دیدحلا  یبا  نبا  دیسر . ع )  ) نسح ماما  عمـس  هب  ربخ  نیا 

: تفگ داتسرف و  یماغیپ  هللادیبع  يوس  هب  هیواعم  هحفـص 86 ]  ] زورنآ يادرف  نوچ  تفرگ ، رارق  وا  ربارب  رد  دمآ و  زین  سابع  نب  هللادیبع  و 
یهاوخب هچره  ییآرد  نم  تعاطا  هب  نونکا  رگا  سپ  تسا  ممصم  ملسم و  رما  نیا  رد  وا  هداتسرف و  حلـص  مایپ  نم  هب  ع )  ) یلع نب  نسح 

مهرد رازه  رازه  وت  هب  ینک  تباجا  ارم  نالا  رگا  ینک  تعاطا  نم  زا  دـیاب  میایب  وت  يوس  هب  نم  يوشن و  نم  وریپ  رگا  یلو  مهدیم  ماجنا 
مه هیواعم  دمآ  هیواعم  هاگرگشل  هب  هنابـش  هللادیبع  مهدیم ، ار  رگید  فصن  يدمآ  هفوک  هب  یتقو  نونکا و  ارنآ  فصن  داد . مهاوخ  اعیرس 
وا یلو  دناوخب  زامن  ناشیا  اب  ات  دیایب  سابع  نب  هللادیبع  هک  دندوب  رظتنم  مدرم  دش  رحس  یتقو  درک . لمع  دوب  هداد  وا  هب  هک  ییاههدعو  هب 

دناوخ و ياهبطخ  ناشیا  يارب  دناوخ  زامن  ناشیا  اب  هدابع  دعـس  نب  سیق  دـنتفاین . ار  وا  دـنتفر و  وا  لابندـب  سپ  دـش  حبـص  هکنیا  ات  دـماین 
رد يرادـیاپ  ربص و  هب  ار  مدرم  و  دومن ، تتامـش  ار  وا  درک و  رکذ  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  هللادـیبع  تنایخ  نایرج  دروآ و  لیلد  ناشیا  يارب 

هلباقم و هب  مه  اب  ادـخ و  مان  اـب  اـت  اـیب  دـنتفگ : وا  هب  دـندومن و  تباـجا  تعاـطا و  ار  وا  زین  مدرم  درک و  رما  اـهنآ  هب  هلمح  نمـشد و  ربارب 
نیا رگشل  لباقم  رد  دمآ و  هیواعم  فرط  زا  ةاطرا  نب  رسب  هاگان  تفر  نمشد  تمس  هب  هاپس  اب  دمآ و  سپ  میورب  نمشد  ربارب  رد  يرادیاپ 

هدومن حلص  هک  تسا  نسح  امش  ماما  دیدومن و  تعیب  وا  اب  هک  تسام  دزن  امـش  ریما  نیا  امـش  رب  ياو  يا  قارع  لها  يا  هک  داد  ادن  نینچ 
ود نیا  زا  یکی  هک  دیتسه  راتخم  مدرم  يا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دعس  نب  سیق  دیهدیم ؟ نتـشک  هب  ار  ناتدوخ  هچ  يارب  سپ  تسا ،

سپ درک  میهاوخ  گنج  ماما  ریغ  اب  ام  دـنتفگ : مدرم  یهارمگ . رد  ناهارمگ  اب  دـینک  تعیب  ای  ماما  ریغ  اب  گنج  اـی  دـینک  باـختنا  ار  هار 
ار وا  تشون و  دعـس  نب  سیق  هب  ياهمان  هیواعم  دـندنار . بقع  ناشهاگودرا  هب  دـنتخاس و  راـم  راـت و  ار  ماـش  لـها  هاپـس  دـندرک و  هلمح 

رگم ینکیمن  تاقالم  ارم  زگره  هک  مسق  ادخ  هب  هن ، تفگ  تشون و  ياهمان  سیق  تشاذگ . تنم  وا  هب  درک و  دوخ  هب  نتسویپ  هب  توعد 
يدوهی وت  هک  یتسرد  هب  دـعب  اما  تفگ : تشون و  ياهمان  وا  يارب  دـش  دـیماان  وا  زا  یتقو  هیواعم  دـنک . مکح  هزین  نیا  وت  نم و  نیب  هکنیا 

هورگ ود  زا  مادـک  ره  درادـن . یطبر  وت  هب  هک  يرما  رد  یهدیم  نتـشک  هب  ار  تدوخ  ياهدرک و  تخبدـب  ار  تدوخ  یتسه  يدوهی  رـسپ 
وت ردپ  هک  یتسرد  هب  دنـشکیم ، ار  وت  دننکیم و  تشپ  وت  هب  دزیگنارب  ناشـضغب  هنیک و  رگا  تشاذگ و  دنهاوخ  رانک  ار  وت  دـنوش  زوریپ 

شموق هحفص 87 ]  ] سپ تفر  اطخ  هب  يریـشمش  دش و  رتشیب  وا  يدوبان  تکاله و  سپ  هتخادنا  ریت  فدهیب  هدیـشک و  هلچ  نامک  نودب 
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تسرپتب رسپ  تسرپتب  وت  هک  یتسرد  هب  دعب  اما  تشون : وا  باوج  رد  سیق  سپ  تفر . ایند  زا  بیرغ  اهنت و  ناروح  رد  دنتـشک و  ار  وا 
يدش و نوریب  تیاضر  اب  نآ  زا  یتخادنا و  هقرفت  ییادج و  مالـسا  رد  دـیتشاد و  تهارک  هک  یلاح  رد  دـیدش  لخاد  مالـسا  هب  هک  یتسه 

گنج زا  هاگچیه  يرواین و  تسدب  يزیچ  زین  رتالاب  نآ  زا  يرادن و  یناملسم  هقباس  تسا ، هدادن  رارق  مالـسا  زا  یبیـصن  وت  يارب  دنوادخ 
رب تسد  ادخ  ناگدنب  زا  نینمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  نانمـشد  زا  نیکرـشم و  بازحا و  زا  یتشادن و  رب  تسد  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و  اب 

يرگهنتف مردپ  هیلع  یـسک  درکن . يزادناریت  فده  نودب  تخادنین و  ریت  شنامک  اب  زج  دنگوس  مناج  هب  يدرک  دای  مردپ  زا  اما  یتشادن .
وت یلو  متـسه  يدوهی  رـسپ  يدوهی  نم  هک  ینکیم  نامگ  وت  دوبن . هدـمآرب  شاهنیـس  دوب و  هدرکن  كاپ  ار  دوخ  رابغ  درگ و  زا  هک  درک 
نآ هب  هک  میتسه  ینید  رواـی  میدـش و  جراـخ  نآ  زا  هک  میتـسه  ینید  نمـشد  مردـپ  نم و  هک  دـننادیم  زین  مدرم  يهمه  ینادیم و  دوخ 

دش و كانبضغ  تحاران و  رایسب  دناوخ  ار  سیق  نب  دعس  همان  هیواعم  نوچ  مالـسلاو . میدومن  تشگزاب  تعجارم و  نآ  هب  میدش و  لخاد 
نیا زا  رتدیدش  وا  یـسیونب  رگید  ياهمان  وا  يارب  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نک  ربص  تفگ : وا  هب  صاعورمع  دهدب  ار  وا  باوج  هک  تساوخ 

باوج زا  سپ  دـننکیم  ادـیپ  ءوس  لایخ  رکف و  وا  هب  تبـسن  مدرم  ینک  يراددوخ  نداد  باوج  زا  رگا  اما  داد ، دـهاوخ  ار  وت  باوج  همان 
ع)  ) نسح ماما  هب  مومـضم  نیا  هب  ياهماـن  هیواـعم  هک  تسا  هدروآ  میدرک ، رکذ  ار  نآ  اـم  هک  یتیاور  زا  دـعب  جـئارخ  رد  نک . يراددوخ 

هدرک تنایخ  وت  زا  لبق  تردپ  وت و  هب  مدرم  هک  یتسرد  هب  نکن ، عطق  تسوت  نم و  نیب  هک  یگداوناخ  دنویپ  هتـشر  ومع  رـسپ  يا  تشون :
هب ع )  ) نسح ماما  میتسه . قفـشم  ینارگتحیـصن  وت  يارب  ام  یلو  دـندز  هلیح  وت  هب  دـندرک و  تناـیخ  درم  ود  نآ  وت  هب  رگا  دـندز ، هلیح  و 
هک منادیم  نیقی  نم  دنادرگیم و  زاب  امـش  ام و  نیب  ار  تشذـگ  تموصخ  دـیاهدروخ  ارنآ  بیرف  امـش  هک  نود  يایند  نیا  تفگ : ناشیا 
هب امـش  مسق  ادخ  هب  مینکیم  تاقالم  ار  رگیدکی  اجنآ  دشابیم ، رقتـسم  هلیخن  رد  نم  رگـشل  دیربیم ، راکب  هلیح  ناتدوخ  نم و  نیب  امش 

ع)  ) نسح ماما  هحفـص 88 ] . ] دومن یهاوخ  صقن  هدش  دقعنم  امـش  نم و  نیب  هک  ینامیپ  وت  درک و  دیهاوخن  افو  دـیتسب  نم  اب  هک  يدـهع 
هب ترـضح  دشن ، عمج  زابرـس  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  دنام و  دوخ  رگـشل  هاگودرا  رد  زور  هد  سپ  تفر  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هلیخن  هار 
نم رگا  نید و  هن  دـنراد و  اـیح  هن  هک  یمدرم  زا  بجع  دـناوخ : هبطخ  نینچ  ربـنم  يـالاب  رب  تفر و  دجـسم  هـب  تشگزاـب و  هفوـک  يوـس 

دنگوس ادـخ  هب  دـید . دـیهاوخن  ار  ینامداش  یـشوخ و  يور  گنر و  هیما  ینب  اب  هاگچیه  دـنگوس  ادـخ  هب  منک  هیواعم  میلـست  ار  تفالخ 
غوی ریز  یلو  دیدوب  هشبح  نایهاپس  تسد  ریسا  شاک  دینک  وزرآ  هکنیا  ات  داد  دهاوخ  ماجنا  امش  قح  رد  ار  اهباذع  هجنکـش و  نیرتدیدش 
ینب رب  نیملـسم  تماما  تفالخ و  هک  ارچ  مدرکیمن  هیواعم  میلـست  ار  تفالخ  رما  زگره  متفاییم  يروای  راـی و  نم  رگا  دـیدوبن  هیما  ینب 

نب نسح  یهاوخب  رگا  میتسه  وت  اب  ام  نایفـسیبا  رـسپ  يا  دنتـشون  هیواعم  هب  هفوک  لها  رثکا  یلو  ایند . ریقح  ناگدنب  يا  تسا ، مارح  هیما 
وا زا  تشون و  ع )  ) نسح ماما  يارب  ياهمان  هیواعم  سپ  دیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  میتسرفیم . هتـسب  تسد  وت  يارب  هتفرگ و  ار  ع )  ) یلع

هیواعم هب  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  دندوب  هداد  لوق  هیواعم  هب  نآ  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  همان  دـیامن و  حلـص  یتشآ و  هک  تساوخ 
هدومن لمح  دوخ  رب  حلـص  ققحت  يارب  ار  يدایز  تادـهعت  طورـش و  همان  نآ  رد  هیواعم  درک . همیمـض  شدوخ  همان  هب  دـننکیم ، میلـست 

زین ع )  ) نسح ماما  تسا ، هدـش  لسوتم  گنرین  هلیح و  هب  قیرط  نیا  زا  هیواعم  هک  تسناد  درکن و  دامتعا  همان  نآ  هب  ع )  ) نسح ماـما  دوب ،
شنارای زا  ع )  ) نسح ماما  هک  یماگنه  دیوگیم : فلؤم  دـیدن . حلـص  داقعنا  گنج و  كرت  رب  ینبم  هیواعم  ياههتـساوخ  لوبق  زج  یهار 

ياهدع هک  تفای  یهاگآ  سابع  نب  هللادیبع  شیومع  رـسپ  تنایخ  ییافویب و  رب  دناوخ ، دـید و  هیواعم  هب  ار  اهنآ  ياههمان  دـش و  سویأم 
عیارـشلا لـلع  رد  قودـص  خیـش  هک  هچنآ  رباـنب   ) دـش ناـیب  هک  اـهتنایخ  زا  رگید  دراوـم  دوـب و  هدرک  عـمج  هیواـعم  هاـگودرا  هب  ار  رگید 

يدوبان قح و  ءایحا  يارب  هک  هچنآ  متفگ  مدرم  هب  ار  اـهینتفگ  نم  هک  یتسرد  هب  دـعب  اـما  تشون : ياهماـن  هیواـعم  يارب  اروف  دـیوگیم )
هچرگ میامنیم  یلاخ  ار  هاـگیاج  نآ  وت  عفن  هب  هدومن و  لزع  تفـالخ  رما  زا  ار  دوخ  نم  يدرک  ناـیب  ار  دوخ  نانخـس  مه  وت  دوب ، لـطاب 
تیاعر رگا  هک  میامنیم  طرـش  وت  اـب  هک  مراد  یطورـش  زین  نم  لاـح  نیع  رد  دـشابیم  وت  ترخآ  ررـض  هب  تفـالخ  زا  نم  يریگهراـنک 

هب هک  دـنکیم  دای  مسق  هیواعم  تسا : طورـش  نآ  زا  و  مرادـن . هحفـص 89 ]  ] ینارگن وت  رکم  هلیح و  زا  تروـص  نیا  ریغ  رد  چـیه  يدرک 
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يوشیم نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  يدوزب  هیواعم  يا  دـیامرفیم  ترـضح  همادا  رد  دـنک و  زیهرپ  رکم  هلیح و  زا  دـیامن و  لـمع  شتادـهعت 
رد مالـسلاو . تشادـن  يدوس  ینامیـشپ  رگید  هک  دـندش  هجوتم  یتقو  هکنیا  ای  دـندش  نامیـشپ  لطاب  هار  هب  نتفر  زا  نارگید  هک  روطنامه 

هیواعم يوس  هب  ار  بلطملادـبع  نب  ثراـح  نب  لـفون  نب  ثراـح  نب  هللادـبع  ع )  ) نسح ماـما  هک  تسا  هدـمآ  هریغ  همغلا و  فشک  باـتک 
رد ترـضح  هک  تسا  یبلاطم  نامه  نیا  و  دسیونب . تسا  تحلـصم  يواح  هک  ياهدـهاعم  دـیامن و  تفایرد  ار  هماندـهعت  وا  زا  ات  داتـسرف 
هللا مسب  دوش : شوماخ  هنتف  شتآ  ظفح و  مدرم  نوخ  هکنیا  يارب  دش  رقتسم  هیواعم  ترضح و  نآ  نیب  هک  یحلص  تشون ، حلـص  دادرارق 

لوبق یلع  نب  نسح  دندومن ، حلص  هلیـسو  نادب  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نسح  هک  تسا  ینامیپ  نیا  میحرلا : نمحرلا 
دیامن و لمع  نیحلاص  افلخ و  هریس  وا و  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  هکنیا  رب  ینبم  دیامن  هیواعم  میلـست  ار  نیملـسم  رما  تیالو  هک  درک 
تسا و نیملـسم  نیب  ییاروش  وا  زا  دعب  نیملـسم  رما  دهد و  رارق  دهعیلو  ار  يدحا  چیه  شدوخ  زا  دـعب  دـناوتیمن  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم 
و ع )  ) یلع باحـصا  دـیاب  زین  نمی و  ای  زاجح و  قارع ، ماش ، رد  دنتـسه  هک  ادـخ  نیمز  زا  اجک  ره  دنـشاب ، شیاسآ  نما و  رد  دـیاب  مدرم 
رب دیاب  هک  تسا  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  نیا  دنـشاب و  شیاسآ  رد  دیاب  ناشنادنزرف  لاوما و  اهناج ، دنـشاب  شیاسآ  نما و  رد  شنارادتـسود 

زگره هکنیا  تسا و  هدومن  مازلا  شتاقولخم  هب  ارنآ  تیاعر  لاعتم  دـنوادخ  هک  ییاهنامیپ  یمامت  هب  دـنامب و  دـنبیاپ  شقاثیم  ادـخ و  دـهع 
يراتفرگ و ص )  ) ادـخ لوسر  تیب  لها  زا  کـی  چـیه  يارب  نینچمه  دـنک و  ناـیغط  دروشب و  نیـسح  شردارب  یلع و  نب  نسح  هب  دـیابن 

دالب فاـنکا  فارطا و  زا  هشوگ  ره  رد  ناشنایعیـش  و  ص )  ) ادـخ لوسر  تیب  لـها  زا  کـی  چـیه  راکـشآ و  ناـهن و  دـنکن  داـجیا  یتخس 
دیاب اهجارخ  زا  لاس  ره  رد  یلع  نب  نسح  هب  دوش ، هتخادرپ  دـیاب  یقح  بحاص  ره  قح  دنـشابن  كانمیب  يو  لامع  هیواـعم و  زا  یمالـسا 

دیامن عونمم  كرت و  ار  ع )  ) نینموملاریما هب  نداد  مانـشد  هک  تسا  فیلکت  هیواعم  رب  زین  و  هحفص 90 ]  ] دوش تخادرپ  مهرد  رازه  هاجنپ 
. دنتـسه همانحلـص  نیا  نادـهاش  ص )  ) شلوـسر ادـخ و  دـنک و  زیهرپ  شنایعیـش  و  ع )  ) یلع هب  اـهزامن  رد  ییوگازـسان  نیرفن و  زا  زین  و 

نب هللادـبع  هماندـهع  نیا  دـهاش  دـنکن و  افو  اهنآ  هب  هک  دروخ  مسق  دـش و  دـهعتم  اهنآ  رب  دومن و  لوبق  ار  هدـش  دای  دراوم  یمامت  هیواعم 
دعـس نب  سیق  نوچ  دـیوگیم : يوار  دـندوب . نارگید  ةرـسیبا و  نمحرلادـبع  زیرک و  نب  رماع  نب  هللادـبع  ۀملـسیبا ، نب  ورمع  ثراـح ،

اما دومن  مادقا  تملاسم  حلـص و  يارب  قح  ياوشیپ  ماما و  هک  یتسرد  هب  ییآیم ، تلذ  هب  تزع  جوا  زا  ایآ  تفگ : دینـش  ار  حلـص  نایرج 
مامتا هب  ع )  ) نسح ماما  اب  هیواعم  حلـص  نایرج  نوچ  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  تسا . هدمآ  شیپ  هب  تموصخ  رکم و  تین  اب  وا  نمـشد 

ار رهظ  زامن  مدرم  اب  سپ  دوب  هعمج  زور  زورنآ ، دـنیزگ و  تماـقا  هلیخن  رد  هکنیا  اـت  دـش  یهار  هیواـعم  دـش ، رکذ  هک  وحن  نآ  هب  دیـسر 
اب دیدوب  كرـشم  امـش  هکنیا  يارب  جح و  هزور و  زامن و  يارب  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : شاهبطخ  رد  دناوخ ، مدرم  يارب  ياهبطخ  دناوخ و 

رما نیا  زا  امـش  داد و  نم  هب  ارنآ  گرزب  دـنوادخ  قیقحت  هب  موشب و  رورـس  ریما و  امـش  رب  ات  مدـیگنج  امـش  اـب  نم  هکلب  مدـیگنجن ، اـمش 
هچنآ زا  یکی  هب  مراذگیم و  اپ  ریز  ار  تادهعت  نآ  یمامت  هک  ماهداد  لوق  یلع  نب  نسح  هب  ار  ییاهزیچ  نم  هک  دینادب  دـیتسه ، تحاران 

، هدـمآ همغلا  فشک  رد  دـیزگ . تماقا  هفوک  رد  یتدـم  دیـسر و  هفوک  هب  ات  درک  تکرح  سپـس  درک  مهاوخن  لمع  ماهتـشاذگ  رارق  وا  اب 
دیامن تبحص  مدرم  نیب  هک  درک  تساوخرد  سامتلا و  ع )  ) نسح ماما  هب  هیواعم  دش  مکحم  نآ  رما  دیـسر و  مامتا  هب  حلـص  نایرج  یتقو 

شیاتـس دمح و  دـناوخ ، هبطخ  دومن و  لوبق  ماما  تسا . هدومن  میلـست  وا  هب  ار  تفالخ  رما  هدومن و  تعیب  هیواعم  اب  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  و 
اهقمحا نیرتقمحا  دنتـسه و  نیقتم  اهکریز  نیرتکریز  دومرف : داتـسرف و  دورد  تاولـص و  شربماـیپ  رب  دروآ و  ياـجب  ار  گرزب  يادـخ 

زج دشاب  ص )  ) ادخ لوسر  شدج  هک  دیتشگیم  یسک  لابند  سلباج  قلباج و  ياهنیمزرس  نیب  امش  هاگره  دنتسه ، نارجاف  ناراکهانگ و 
ص)  ) هللا لوسر  هحفـص 91 ]  ] مدج طسوت  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیراد  نیقی  دیدرکیمن و  ادـیپ  ار  رگید  یـسک  ع )  ) نیـسح مردارب  نم و 

يراوخ تلذ و  زا  دـعب  وا  هلیـسوب  دـیتساخرب و  تلاـهج  زا  وا  هطـساوب  داد و  تاـجن  یهارمگ  زا  ار  امـش  مدـج  هلیـسو  هب  دومن و  تیادـه 
قح نآ  هک  تساوخرب  گنج  هب  نم  اب  یقح  رـس  رب  هیواعم  هک  یتسرد  هب  دـیدش ، رایـسب  تلق  یمک و  زا  دـعب  وا  هلیـسوب  درک و  ناـتزیزع 

اب دیدوب  هدرک  تعیب  امـش  قیقحت  هب  مدرک و  عطق  مدـناباوخ و  ار  بوشآ  هنتف و  مدرک و  هاگن  تما  حالـص  هب  اما  هیواعم ، هن  دوب  نم  يارب 
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نیب ار  گنج  منک و  تملاسم  هیواعم  اب  هک  مدـید  نیا  رد  حالـص  دیـشاب و  نمـشد  نم  نانمـشد  اب  تسود و  نم  ناتـسود  اب  هکنیا  رب  نم ،
نیا زا  يدصق  چیه  نم  نآ و  ندش  هتخیر  ات  تسا  رتهب  مدرم  نوخ  ظفح  مدید  هکنیا  رطاخ  هب  مدرک  تعیب  وا  اب  مراذـگب ، رانک  وا  دوخ و 

دهاوخ عیاض  ییاهب  كدنا  هب  ار  هحلاصم  نیا  هدومن و  هنتف  امش  رب  هیواعم  منادیم  هچ  رگ  مدرم ، امش  ءاقب  یتمالـس و  رگم  متـشادن  تعیب 
زا دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هتفر و  ربنم  يالاب  دـش  مامت  ع )  ) نسح ماما  اـب  هیواـعم  تعیب  نوچ  سپ  دـیامرفیم : هر )  ) دـیفم خیـش  درک .

سلجم نآ  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  یلاـح  رد  درک  ییوگدـب  ع )  ) نسح ماـما  زا  و  ع )  ) یلع ماـما  زا  سپ  درک ، داـی  ع )  ) نینمؤملاریما
نـسح ماما  دوخ  هاگنآ  دیناشن ، تفرگ و  ار  وا  تسد  ع )  ) نسح ماما  هک  دـهدب  ار  وا  باوج  ات  تساخرب  ع )  ) نیـسح ماما  دـندوب ، رـضاح 

وت تسا و  ع )  ) یلع مردپ  متـسه و  نسح  نم  ینکیم  ییوگدب  ینکیم و  دای  يدـب  هب  ع )  ) یلع زا  هک  یـسک  يا  تفگ : تساخرب و  (ع )
ردام تسا ، برح  وت  دج  و  ص )  ) ادخ لوسر  نم  دـج  تسا ، دـنه  وت  ردام  و  س )  ) همطاف نم  ردام  تسا ، رخـص  تردـپ  یتسه و  هیواعم 

درامـشیم و رادقمیب  دراگنایم و  زیچان  ار  ام  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ، هلیفن  وت  گرزب  ردام  و  س )  ) هجیدخ نم  گرزب 
ياهدع دنادب و  ورشیپ  قافن  رفک و  رد  ار  ام  دنک و  ییوگدب  ام  يهقباس  هب  تبسن  درامشب  رادقمیب  دنکیم و  دای  شزرامک  کبس و  ار  ام 

زا راحب  رد  نیمآ ). دیوگیم ، زین  باتک  نیا  فلوم  یتشدهد  میرکلادبع  نب  رقاب  دـمحم  میوگیم  . ) نیمآ نیمآ ، دـنتفگ : دجـسم  لها  زا 
ار مردـپ  میدرک  اـطع  امـش  هب  ار  زیچ  هس  دوخ  ناـج  زا  اـم  هک  یتسرد  هب  قارع  لـها  يا  تفگ : ع )  ) نسح ماـما  هک  تسا  تیاور  بقاـنم 

نیسح هحفـص 92 ]  ] زا هیواعم  يارب  دیوگیم  يوار  میدرک . امـش  يادف  ار  دوخ  یتسه  دیدرک ، یمارتحایب  دیدز و  هنعط  نم  رب  دیتشک و 
تعیب وـت  اـب  زگره  وا  هک  یتـسرد  هب  نکن  راـک  نیا  هب  روـبجم  ار  وا  هیواـعم  يا  دوـمرف : ع )  ) نـسح ماـما  سپ  دـندومن ، تـعیب  بـلط  (ع )

ات دـنوشیمن  هتـشک  شاهداوناخ  دـنوش و  هتـشک  زین  شاهداوناخ  هکنیا  رگم  دوشیمن  هتـشک  وا  یناسرب و  لتق  هب  ار  وا  رگا  یتح  دـنکیمن 
زا ام  دنتفگ : ع )  ) یلع نب  نسح  هب  یعازخ  درص  نب  نامیلس  يزارف و  هیجن  نب  بیـسم  دناهدروآ ؛ دنوش . هتـشک  ماش  لها  زا  یـضعب  هکنیا 

ماما زاجح ، هرـصب و  لـها  زج  هب  دوب  هفوک  زا  روآگـنج  رازه  لـهچ  وت  اـب  هک  یلاـح  رد  يدرک  تعیب  هیواـعم  اـب  هک  مینکیم  بجعت  وت 
راک نیا  اما  دید  یهاوخ  ار  تقیقح  هیواعم  گنج  هب  مدرگرب  هاگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : و  دـینیبیم ، الاح  ار  اهنیا  دومرف : ع )  ) نسح
نب رجح  سپ  مهدیمن . ماجنا  مه  دیهاوخب  ار  راک  نیا  رگا  اذـل  تسین  يریخ  بیرف  هلیح و  رد  بیـسم ، يا  دومرف : زاب  تسا . نامیپ  ضقن 

هب میدیدیمن  ار  يزور  نینچ  میدشیم و  هتـشک  وت  هارمه  مه  ام  يدشیم و  هتـشک  هار  نیا  رد  متـشاد  تسود  مسق  ادخ  هب  تفگ : يدـع 
دنتـشادیم تسود  هک  هچنآ  زا  لاحـشوخ و  شناراـی  هیواـعم و  اـما  میتشگرب ، تحاراـن  راـچان و  هارکا و  اـب  هیـضق  نیا  زا  اـم  هک  یتسرد 

ار هچنآ  مدرم  همه  مدینـش  هیواعم  سلجم  رد  ار  تنانخـس  رجح  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) نسح ماما  دـش  تولخ  سلجم  هک  یتقو  دنتـشگرب .
هب دوبن  دنیاشوخ  وت  يارب  مدرک و  نم  هک  يراک  دنرادن و  تهارک  يراد  هارکا  وت  هک  هچ  ره  زا  دنرادیمن و  تسود  يراد  تسود  وت  هک 

ار هیواعم  اب  تعیب  هب  دوخ  يراچان  تلع  ماما  هاگنآ  دراد ، يدـیدج  صاخ و  يهدارا  زور  ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دوب و  امـش  ءاـقب  رطاـخ 
مل ینرس  نا  ریسی و  مودی  ءالب ال  لک  اربصت و  تمزع  ارهد  یندءاس  نئل  اهـضارم  یلع  یلغت  مهبولق  ءایح و ال  اماوقأ  لماجأ  دورـس : نینچ 
رد راگزور  رگا  دهدیمن . تیاضر  نآ  هب  اهنآ  ياهلد  هک  ار  یموق  یناگدنز  منکیم  وجتـسج  ریقح  مودی  رورـس ال  لک  هرورـس و  جهتبأ 

رورسم ینک ، رورـسم  ارم  یهاوخب  مه  رگا  و  تسین . لمحت  لباق  یتحارب  يراتفرگ  چیه  ماهتفرگ و  ربص  هب  میمـصت  نم  دنک  يدب  نم  قح 
نایرج هک  یماگنه  دنکیم : لقن  جرفلاوبا  زا  دیدحلایبا  نبا  هحفص 93 ] . ] دروآیمن ماود  تلذم  ریقحت و  اب  يرورس  چیه  دش و  مهاوخن 
يدرم وا  دمآ ، وا  سپ  دومن ، تعیب  هب  توعد  ار  وا  داتـسرف و  دعـس  نب  سیق  هب  ياهمان  دیـسر  مامتا  هب  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  نیب  حلص 

يارب دوبن و  ییوم  چـیه  شتروص  رد  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  شتماق  يدـنلب  زا  شیاهاپ  دوب  هدـش  راوس  هک  یبسا  رب  دوب  تماـق  دـنلب 
نم و نیب  هکنیا  رگم  منیبن  ار  وا  هک  مروخیم  مسق  تفگ : دورب  هیواعم  يوس  هب  تساوخ  هک  یماگنه  دنتفگیم . راصنا  هسوک  ار  وا  نیمه 

یلمع سیق  مسق  ات  دـنهد  رارق  دعـس  نب  سیق  وا و  نیب  دـنروایب و  ریـشمش  هزین و  هک  درک  رما  هیواعم  سپ  دـنک ، مکح  ریـشمش  اـی  هزین  وا 
زا نایسراف  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  دعـس  نب  سیق  دش  عقاو  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  نیب  حلـص  هک  یتقو  دناهدروآ  دیوگیم : جرفلاوبا  دوش .
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رادید يارب  ادتبا  دمآ و  تعیب  يارب  سیق  دومن  تعیب  ع )  ) نسح ماما  نوچ  دـندز ، زاب  رـس  هیواعم  اب  تعیب  زا  هتفرگ و  هرانک  حلـص  نایرج 
يوس هب  سیق  هاگنآ  هلب ، دومرف : ماما  ماهدرک ؟ لمع  مدروخ  هک  يدـنگوس  امـش و  اب  تعیب  هب  نم  ایآ  تفگ : وا  هب  تفر و  ع )  ) نسح ماما 

يا تفگ : سیق  هب  هیواعم  تشاد ، روضح  زین  ع )  ) نسح ماما  دوب و  هتـسشن  تخت  رب  هیواـعم  دـنداد و  رارق  یـسرک  وا  يارب  تفر ، هیواـعم 
رب شیاهوناز  يور  هب  هیواعم  درکن ، زارد  هیواـعم  يوس  هب  ارنآ  داد و  رارق  شنار  يورب  ار  شتـسد  هلب و  تفگ : ینکیم ؟ تعیب  اـیآ  سیق 

. دادن هیواعم  تسد  هب  ار  شتسد  سیق  دروخ و  سیق  تسد  هب  شتـسد  هکنیا  ات  دش  زارد  وا  فرط  هب  دومن و  سیق  هب  ور  تسـشن و  تخت 
دراو يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفر  هفوک  ربنم  رب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  يزور  هک : دـنکیم  لقن  دوخ  دانـسا  هب  جرفلاوبا  نینچمه  و 

دجـسم باب  نیا  زا  هکنیا  ات  دریمیمن  هدرمن و  وا  ادخ  هب  هن  دومرف : ترـضح  درم ، هطفرع  نب  دـلاخ  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دـش و  دجـسم 
يوار دـنکیم ، لمح  زامج  نب  بیبح  ارنآ  هک  تسا  یهارمگ  مچرپ  وا  اب  تفگ : دومن و  لـیف  باـب  هب  هراـشا  ترـضح  نآ  دوش و  لـخاد 

هک یتسرد  هب  دیوگیم  يوار  متسه ، امـش  يهعیـش  نم  متـسه و  زامج  نب  بیبح  نم  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دش و  دنلب  يدرم  دیوگیم :
هک دیآیم  هیواعم  لباقم  رد  هطفرع  نب  دـلاخ  هک  مدـید  قیقحت  هب  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف ، نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـش  نانچنآ  هیـضق 

نایفس هب  ار  اهنآ  هک  دنس  ود  هب  یناهفصا  جرفلایبا  زا  دیدحلایبا  نبا  [. 23 . ] درکیم لمح  زامج  نب  بیبح  هحفص 94 ]  ] ار هیواعم  مچرپ 
شاهناخ هاگرد  رب  ار  وا  دوب . هدرک  تعیب  هیواعم  اب  هک  یماگنه  رد  متفر  ع )  ) یلع نب  نسح  دزن  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دـناسریم  لـیل  نب 

ياپ مدش و  هدایپ  رتش  زا  سپ  نایفس ، يا  وت  رب  مالس  دومرف : نینمؤم ، يهدننک  هارمگ  يا  مالس  متفگ : وا  هب  دوب ، ماعط  وا  شیپ  رد  متفای و 
وت رب  مالس  متفگ  تفگ : نایفس ، يا  یتفگ  هچ  دومرف : ترـضح  متـسشن ، وا  رانک  رد  متفر و  وا  يوس  هب  سپـس  متـسب )  ) مدز لاقع  ار  رتش 

مسق مردام  ردپ و  هب  ادخ و  هب  متفگ  دوشیم ، هداد  ام  هب  وت  يوس  زا  یتبـسن  نینچ  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  نینمؤم ، يهدننک  هارمگ  يا 
راوخ رگج  دـنه  رـسپ  نوعلم ، نآ  هب  ار  تفالخ  رما  يدومن و  تعیب  راکمتـس  رگناـیغط  نیا  اـب  هک  یتقو  يدرک ، هدنکفارـس  ار  اـم  وت  هک 

هب ار  مدرم  نیا  رما  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  دندوب ، گرم  هدامآ  تباکر  رد  ناشهمه  دوب و  روآگنج  رازه  دـص  وت  اب  هک  یلاح  رد  يدرپس 
نآ هب  مینکیم  ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  میهدیم و  صیخـشت  ار  قح  هک  یماگنه  تیب  لها  ام  نایفـس  يا  دومرف : ترـضح  دوب ، هداد  وت  تسد 

ات دـنرذگیمن  اهبـش  اهزور و  دومرفیم : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  مدینـش  دومرفیم : هک  مدینـش  ع )  ) یلع مردـپ  زا  نم  میئوجیم ، کـسمت 
فطل و رظن  وا  هب  دنوادخ  دوشیمن ، ریس  یلو  دروخیم  تسا ، روخ  رپ  گرزب و  مکـش  هک  دوشیم  راذگاو  يدرم  هب  تما  نیا  رما  هکنیا 

هیواعم وا  و  دومرف : ع )  ) نسح ماما  درادن . يروای  نیمز  رد  دوشیمن و  وا  ریذپرذع  یسک  نامسآ  رد  هکنیا  ات  دریمیمن  وا  درادن  تمحرم 
رد ار  ریش  سپ  دیشودیم  رتش  زا  ریش  هک  یسک  شیپ  هب  میتساخرب  ام  داد و  ناذا  نذؤم  سپس  تسا ، هدیسر  وا  رما  هک  متسناد  نم  تسا و 

ار وت  دومرف : ع )  ) ماما میتفر ، دجسم  يوس  هب  میدش و  جراخ  هناخ  زا  سپس  دیناشون  مه  نم  هب  دیشون و  ریش  زا  هداتسیا  ماما  تخیر  یفرظ 
ثوعبم قح  نید  اب  تیاده  يارب  ار  ص )  ) دمحم هک  ییادـخ  هب  تسا ، نم  لد  رب  هک  تسامـش  تبحم  متفگ  نایفـس ؟ يا  تسا  هدـش  هچ 

هک مدینـش  ادخ  لوسر  زا  دومرفیم : هک  مدینـش  ع )  ) یلع مردپ  زا  نم  هک  نایفـس  يا  داب  تاهدژم  دـندومرف : ع )  ) ماما هحفص 95 ] . ] دومن
هبابس تشگنا  ینعی  تشگنا  ود  نیا  دننام  متما ، زا  شنایعیش  هارمه  هب  رثوک  ضوح  رد  دنوشیم  دراو  نم  رب  تیب  لها  تمایق  زور  دومرف :
هکنیا ات  تسا  خارف  عیـسو و  نادب  نابوخ و  يارب  ایند  هک  داب  تاهدژم  نایفـس  يا  دراد . يرترب  يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  طسو و  تشگنا  و 

حلص لاس  نوچ  سپ  دنکیم : لقن  ینئادم  زا  دیدحلایبا  نبا  جع .»)  ) نسحلا نب  ۀجح  ینعی  ( » ص  ) دمحم لآ  زا  ار  قح  ماما  دزیگنایمرب 
هبیجن نب  بیـسم  سپ  ددرگزاب  هنیدـم  هب  هشیمه  يارب  هفوک  زا  هک  دـش  هدامآ  سپـس  دـندنارذگ . هفوک  رد  ار  يزور  ع )  ) نسح ماما  دـش 

هریچ روما  رب  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتـس  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دندمآ . ترـضح  اب  عادو  يارب  یمیت  ةرامع  نب  نایبظ  يرازف و 
شردارب سپ  دـنناوتیمن  دـنریگب  ار  دوشب  دـیاب  هک  هچنآ  يولج  اـت  دـنوش  عمج  تاـقولخم  همه  رگا  تسوا ، تسد  رد  روما  همه  تسا و 

هارکا زا  و  دیگنج ) هیواعم  اب  هک   ) مدرمشیم وکین  ار  مردپ  شور  متشاد و  هارکا  نسح ) مردارب  حلـص   ) رما نیا  هب  نم  دومرف : ع )  ) نیـسح
تارظن عبات  ارم  شدوخ  لیالد  راتفر و  اب  هنأک  مدومن  تعاطا  وا  میمـصت  زا  نم  دـمآ و  نم  دزن  مردارب  يزور  هکنیا  ات  متـشادن  ییابا  دوخ 
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ناهاوخ ام  اما  ددرگ ، اـم  ریقحت  ملظ و  بجوم  هکنیا  ـالا  دوب  نیگنـس  یلیخ  اـم  يارب  رما  نیا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : بیـسم  دـینادرگ . دوخ 
، یتسه ام  نارادتـسود  زا  وت  هک  مینادیم  ام  بیـسم  يا  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  دشاب . رودقم  نامیا  رب  هک  رادقم  ره  میتسه  امـش  یتسود 

ناشیا اب  درادب  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : هک  مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  سپ 
راک نیا   ) تسین یهار  راکنیا  يارب  دومرف : ترضح  دننک ، رظن  فرص  رفس  نیا  زا  هک  دنتـساوخ  ترـضح  زا  نایبظ  بیـسم و  دوب . دهاوخ 
نآ زا  هاگنآ  دندیـسر  دنه  رید  لحم  هب  ات  دندش  جراخ  هفوک  زا  شتیب  لها  و  ع )  ) نسح ماما  دمآ  زورنآ  يادرف  نوچ  سپ  تسین ) یندش 

ماهلیبق يدابآ و  رهش و  زا  ارم  يرامذ  یتزوحل و  نوعناملا  مه  يرشاعم  راد  تقراف  یلق  نع  و ال  دندومرف : هتخادنا و  هفوک  هب  يرظن  ناکم 
رد هر )  ) یضترم دیس  هحفص 96 ] . ] دندومن تکرح  هنیدم  يوس  هب  سپس  ماهناخ ، رانک  منطو و  رد  ندنام  زا  دندش  عنام  اهنآ  يدرک  ادج 

نـسح ماما  یتقو  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ةدیبع  نمحرلادبع  دونکلایبا  زا  فنخمیبا ، زا  شردپ  زا  ماشه  نب  سابع  زا  ءایبنالا  هیزنت  باتک 
اب گنج  كرت  رطاخب  دـندومنیم  ترـسح  فسأت و  راهظا  دـندمآیم و  ترـضح  نآ  تاقالم  يارب  نایعیـش  درک ، حلـص  هیواـعم  اـب  (ع )

ماما هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  سپ  دـندومنیم ، تعیب  دـندشیم و  جراخ  هیواعم  يوس  هب  نآ  زا  دـعب  لاـس  ود  هک  یلاـح  رد  هیواـعم ،
وت زا  اهنآ  همه  دندوب ، هفوک  لها  زا  رواگنج  رازه  لهچ  وت  هارمه  هکنیا  اب  متسه  بجعت  رد  هیواعم  اب  امش  تعیب  زا  نم  زونه  درک : ضرع 
اب ناشدوخ  دـننامه  زین  ناشنادـنزرف  و  دـندوب ) تاروتـسد  ماجنا  هدامآ   ) دـندوب ناشیاههناخ  برد  يولج  اهنآ  دـندرکیم . تفایرد  ایاطع 
زا يدرکن و  دامتعا  یـسک  هب  دادرارق  رد  وت  اما  دـندوب ، زاجح  هرـصب و  رد  هک  وت  نایعیـش  زا  يادـج  اهنآ  ناوریپ  نینچمه  دـندوب و  اـهنآ 

دهاـش هیواـعم  هیلع  برغم  قرـشم و  مدرم  زا  هک  دوب  نیا  نآ  يدرکیم و  دـیاب  ینکب ، ار  يراـک  یتساوخیم  هاـگره  يدربن ، یظح  هیطع 
اما دشیم . رتناسآ  ام  يارب  راک  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  وت  نآ  زا  تفالخ  رما  وا  زا  سپ  هک  یتشونیم  هیواعم  رب  ياهتـشون  یتفرگیم و 

ناگرزب هب  هک  دریگب  رارق  یماقم  رد  تسناوتیمن  هیواعم  درکن ، افو  نآ  هب  هیواعم  نآ ، زا  سپ  هک  يداد  رارق  هیواعم  تدوخ و  نیب  يزیچ 
. مناباوخب ار  هنتف  منک و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  هکنیا  رطاخب  متشاذگ  رارق  ار  يدراوم  مدرک و  طرش  ار  یطورـش  نم  دیوگب : نادهاش  و 
دـصق و یتـسه و  داد  رارق  نیا  لـماع  وت  تسا و  نم  ياـهاپ  ریز  هیواـعم  داد  رارق  هدومن  عمج  یکی  ار  تبحم  راـتفگ و  اـم  يارب  دـنوادخ 
هعدـخ و گنج  هک  اریز  درگرب  داد  رارق  نآ  زا  نالا  دوش . هتفرگ  هدـیدان  هدـش  دـقعنم  هیواعم  وت و  نیب  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  ام  فدـه 

رانک راک  زا  هدومن و  دـی  علخ  تردـق  زا  ار  اـهنآ  مینک و  جراـخ  نآ  زا  ار  هیواـعم  لاـمع  هدـش و  هفوک  دراو  هدـب  هزاـجا  تسا و  گـنرین 
ماما دوب . هتفگ  نامیلس  هک  دنتفگ  نومضم  نیا  هب  ینانخس  زین  ترضح  نارای  هیقب  درادیمن ، تسود  ار  نینئاخ  دنوادخ  هک  اریز  میراذگب 

راک نآ  هب  طلست  يارب  میهدیم و  ماجنا  دیشاب  هتشاد  یتخس  ایند  روما  رد  هاگره  دیتسه  ام  ناتسود  ام و  نایعیـش  امـش ، دومرف : ع )  ) نسح
دشابیمن رتيدج  نم  زا  تامیمـصت  رد  تسین و  رتالاب  نم  زا  تسین و  رتعاجـش  رتيوق و  نم  زا  هیواعم  دیـشک . مهاوخ  تمحز  ناباتش و 

یـضار سپ  مدرکن  هدارا  ار  مدرم  ياـهنوخ  ظـفح  زج  مدوخ  هحفـص 97 ]  ] درکلمع زا  دـینیبیمن و  امـش  هک  منیبیم  يرگید  زیچ  نم  اـما 
ره هب  ندز  تسد  زا  دومرف : دینک و  يرادوخ  يرگید  مادقا  زا  دینیشنب و  ناتیاههناخ  رد  دیوشب ، ادخ  رما  میلـست  ادخ و  تاردقم  هب  دیـشاب 

للع رد  هر )  ) قودـص خیـش  دنـشاب . شیاسآ  رد  قساـف  نارجاـف  تسد  زا  هدرک و  ادـیپ  شمارآ  ناـبوخ  هکنیا  اـت  دـینک  يراددوخ  يراـک 
تدوخ درکلمع  راتفر و  ریدس  يا  دومرف : ناشیا  متفر و  ع )  ) رقاب ماما  دزن  مدنزرف  هارمه  هب  هک : دنکیم  لقن  ریدس  زا  شدانسا  هب  عیارـشلا 
ترضح میوگب . نخس  ات  متفر  شیپ  دیوگیم : ریدس  مینک ، داشرا  ار  وت  یـشاب  هدش  طیرفت  راتفرگ  رگا  ات  یتسه  هک  نانچنآ  وگب  ام  هب  ار 
دـسانشب ارنآ  سک  ره  داد ، رارق  ع )  ) یلع دزن  ص )  ) ربماـیپ هک  یملع  هک  یتـسرد  هب  منک ، ناـیب  ار  وت  زاـین  نم  اـت  وگم  يزیچ  وت  دوـمرف :
دیوگیم ریدـس  دوب  ع )  ) نسح ماـما  دزن  ع )  ) یلع زا  دـعب  ملع  نآ  دـش . دـهاوخ  رفاـک  دـنک  ناـمتک  ارنآ  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  نمؤـم 

: دومرف ع )  ) رقاب ماما  دومن . راذگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  رما  هک  یلاح  رد  تشاد  ار  ماقم  نیا  ع )  ) یلع نب  نسح  هنوگچ  متفگ : ترـضحب 
رد دادیم . خر  یگرزب  هعجاف  درکیمن  ار  راک  نآ  رگا  دوب و  رتهاـگآ  دادیم  ماـجنا  هک  هچنآ  هب  ع )  ) نسح ماـما  هک  اریز  شاـب ، تکاـس 
ادخ لوسر  رسپ  يا  متفگ  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  تفگ : هک  تسا  لقن  صیقع  دعسیبا  زا  شدانسا  هب  هر )  ) قودص خیش  عیارشلا  للع 
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هیواعم هک  یتسرد  هب  هیواعم و  اب  هن  تسوت  اب  قح  ینادـیم  هک  یلاح  رد  یتفریذـپ  ار  وا  حلـص  يدرک و  یتشآ  هیواـعم  اـب  هچ  يارب  (ص )
زا دعب  مدرم  ماما  هدش و  روآدای  شقلخ  رب  ار  وا  هک  لاعتم  دـنوادخ  تجح  نم  ایآ  دیعـسابا  يا  دومرف : ترـضح  تسا . رگنایغط  هارمگ و 

نیسح نسح و  دومرف  مردارب  نم و  نأش  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  متسین  یـسک  نم  ایآ  دومرف : هللا ، لوسر  نبای  هلب ، متفگ : متـسین ؟ مردپ 
مایق رگا  متسه  ماما  نم  سپ  دومرف : هللا ، لوسر  نبای  تسا  تسرد  متفگ : حلص ؟ هچ  دننک و  مایق  هچ  دنتسه ، نم  تما  ياوشیپ  ماما و  (ع )

عجشا ینب  ةرمض و  لیابق  اب  نآ  هطساوب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  یتلع  نامه  هیواعم  اب  نم  هحلاصم  تلع  دیعسابا  يا  منک ، حلص  ای  منک 
لیوأت قبط  شباحـصا  هیواعم و  دندوب و  رفاک  میرک  نآرق  صن  قبط  اهنآ  دومن ، هحلاصم  هیبیدح  لحم  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  هکم  لها  و 

زیاج هدومن  یفرعم  دنوادخ  هک  متسه  امش  ياوشیپ  ماما و  دوخ  يوس  زا  نم  هک  لاح  دیعسابا  يا  دنتسه ، رفاک  میرک  نآرق  تایآ  ریسفت  و 
دننامه دـیآیم ) تسیاشان  امـش  رظن  هب  هک   ) نم راک  تمکح  میامن و  گنج  اـی  هکنآ  هچ  دـینک ، مهتم  یناداـن  هب  ارم  تسین  هحفص 98 ] ]

اپرب ار  بارخ  راوید  تشک و  ار  هچب  نآ  درک و  خاروس  ار  یتشک  هک  یتقو  ع )  ) رـضخ ینادیمن  اـیآ  دـشابیم ، ع )  ) رـضخ راـک  تمکح 
لاعفا تمکح  نتسنادن  دمآ و  شیپ  شیارب  هک  ياههبـش  رطاخ  هب  دش و  ینابـصع  وا  لاعفا  نیا  زا  دوب  وا  اب  هک  ع )  ) یـسوم تخاس  درک و 

هب امش  یتحاران  مشخ و  روطنیمه  دش . یـضار  تفایرد و  ار  رما  تقیقح  ع )  ) یـسوم داد و  ربخ  نایرج  لصا  زا  وا  هب  هکنیا  ات  ع ،)  ) رـضخ
یقاب ام  نایعیـش  زا  يدـحا  نیمز  يور  مدومنیمن  حلـص  هیواعم  اب  نم  رگا  تسا . نم  لمع  تمکح  هب  امـش  ینادان  لـهج و  رطاـخ  هب  نم 
لقن بتک  یخرب  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  شلاـجر  باـتک  رد  یـشک  زیزعلادـبع  نب  رمع  نب  دـمحم  دیـسریم . لـتق  هب  هکنیا  رگم  دـنامیمن 
شـش وا  اب  هدرک و  تاقالم  رکـسک  رد  ار  وا  دش و  جراخ  هفوک  زا  هیواعم  اب  گنج  يارب  لاوش  هام  رد  ع )  ) نسح ماما  تفگ : هک  دنکیم 

هب مهرد  رازه  دص  هارمه  هب  یکیپ  هیواعم  دوب . هداد  رارق  هاپس  يور  شیپ  هدنامرف و  ار  هللادیبع  شیومع  رـسپ  ع )  ) نسح ماما  دیگنج ، هام 
هاگنآ دنام ، سیئر  هدنامرف و  نودب  ماما  هاپـس  دـش و  قحلم  هیواعم  هب  تشاذـگ و  رانک  ار  مچرپ  سابع  نب  هللادـیبع  سپ  داتـسرف  وا  يوس 

شردـپ وا و  هک  یتسردـب  دزادـنین ، ساره  هب  ار  امـش  نآ  نیا و  رارف  مدرم  يا  تفگ : نخـس  نینچ  مدرم  يارب  تساخرب و  ةدابع  نب  سیق 
ماما رگشل  تفرگ ، هدهع  هب  ار  هاپس )  ) مدرم یهدنامرف  دوخ  سیق  سپـس  دندماین . ریخ  حالـص و  تمـس  هب  تسرد  لماک و  روط  هب  زگره 

هچ ره  دندومن و  تراغ  ار  ترضح  نآ  همیخ  دندرک و  یچیپرس  شتاروتسد  زا  هداتـسیا و  ماما  يور  رد  ور  لوالا  عیبر  هام  رد  ع )  ) نسح
مدرک ضرع  دیشکیم  درد  هک  یلاح  رد  دندروآ  نئادم  هب  ار  وا  سپ  درک  حورجم  نار  هیحان  زا  ار  وا  يدسا  رشب  نبا  دندرب و  دوب  نآ  رد 

دروخرب رتهب  نم  اب  هیواعم  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دنتسه  ریحتم  نادرگرـس و  مدرم  نیا  هک  یتسرد  هب  هللا  لوسر  نبای  ییوگیم  هچ 
دندرب امغی  هحفص 99 ]  ] هب ارم  مزاول  هیثاثا و  دنشکب  ارم  دنتساوخیم  دنتسه ، نم  نایعیـش  زا  دنربیم  نامگ  هک  نادان  مدرم  نیا  ات  درکیم 

زا دوب  رتهب  دنشاب  تینما  رد  ملایع  لها و  دشاب و  ناما  رد  منوخ  نآ  هطساوب  هک  متفرگیم  دهع  هیواعم  زا  رگا  ادخ  هب  دنتفرگ . ار  ملاوما  و 
دنتفرگیم و ار  مندرگ  مدرم  نیا  مدرکیم  گنج  هیواعم  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  دننک . عیاض  ار  ملایع  لها و  قوقح  دنشکب و  ارم  اهنیا  هکنیا 
مگنجب و وا  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مرادـهگن  ار  دوخ  تمرح  میامن و  تملاسم  هیواعم  اـب  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـندرکیم . ملـست  هیواـعم  هب 

هیواعم تنم  دزیم و  تفوکرـس  مشاه  ینب  رب  هشیمه  رمع و  رخآ  ات  درکیم و  دازآ  ارم  تشاذگیم و  تنم  نم  هب  هکنیا  ای  موشب  وا  ریـسا 
دننام ار  تنایعیـش  ص )  ) هللا لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دیوگیم ، بهو  نب  دیز  تشاذگیم ، تنم  ام  هدنز  هدرم و  رب  دوبن و  یندـش  مامت 

زا هک  يروـما  هب  مهاـگآ  منادیم و  نم  ادـخ  هب  یحمج  ردارب  يا  منکب  هـچ  تـفگ : ياهدرک ، اـهر  درادـن  ناـپوچ  هـک  يدنفـسوگ  هـلگ 
یتقو يراد  یلاح  هچ  نسح  يا  منیبیم  لاحشوخ  ار  وت  دومرف  يزور  نینمؤملاریما  هک  یتسرد  هب  هدیـسر ، نم  هب  نانیمطا  دروم  صاخـشا 

ره تسا ، هرابمکش  روخ و  رپ  رایـسب  ناشریما  دنـشاب و  هیما  ینب  نیملـسم  رما  یلو  هک  یتقو  يراد  یلاح  هچ  ای  ینیبب  هتـشک  ار  تردپ  هک 
الیتسا قرش  برغ و  هب  سپس  یعیفش ، ریذپرذع و  نیمز  رد  درادن و  يرای  نامسآ  رد  هک  یلاح  رد  دریمیم  دوشیمن و  ریس  دروخیم  هچ 

یهارمگ و لها  تنـس  هب  دوشیم  هدرتسگ  وا  تکلمم  ینـالوط و  وا  تموکح  دنـشابیم و  شزرایب  وا  دزن  ادـخ  ناگدـنب  دـنکیم . ادـیپ 
عنم نآ  نابحاص  ناگتسیاش و  زا  دنکیم و  میسقت  دوخ  نارای  نیب  ار  لاملا  تیب  دریمیم ، ادخ  لوسر  تنس  قح و  دنکیم ، لمع  تلالض 
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راذـگاو دـنادرگیم و  تسد  هب  تسد  شناراـی  نیب  ار  لاـملا  تیب  دوشیم  يوق  قساـف  دوشیم و  لـیلذ  نمؤم  وا  تموکح  رد  دـیامنیم ،
دوشیم و رهاظ  لطاب  دوریم و  نیب  زا  زین  قح  هدنام  یقاب  وا  تنطلـس  رد  دهدیم و  رارق  دوخ  يهدرب  مالغ و  ار  ادخ  ناگدـنب  دـنکیم و 

دنک يوریپ  لطاب  رد  ار  وا  سک  ره  دوشیم و  هتـشک  دـنک  توعد  قح  نید  هب  ار  وا  سک  ره  دـنریگیم . رارق  نعط  نعل و  دروم  نیحلاص 
دید دهاوخ  یتخـس  راگزور  تسا  تسرد  دزیگنایمرب ، نامزلا  رخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  هکنیا  ات  دوب  دـهاوخ  نینچ  نیا  دوشیم و  زیزع 

شیاههناشن هب  ار  وا  دـنکیم و  ظفح  ار  وا  نارای  دـنکیم و  يرای  شاهکئالم  اـب  ار  وا  دـنوادخ  دـنام . دـهاوخ  هتخانـشان  مدرم  يوس  زا  و 
هحفـص  ] هب هچ  هاوخلد و  هب  هچ  دـنوشیم  وا  رادربنامرف  نیمز  لها  هکنیا  ات  دزاسیم  راکـشآ  ار  وا  نیمز  لها  ماـمت  رب  دـهدیم و  ترـصن 

دنوشیم و وا  رادربنامرف  رخـسم و  نیمز  ضرع  لوط و  رـسارس  دـنکیم و  رپ  ناهرب  تینارون و  طسق و  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  رابجا  [ 100
وا تموکح  رد  دوشیم ، حلاص  راکتـسرد و  هکنیا  رگم  دـنامیمن  يرجاف  راکدـب و  چـیه  دروآ . نامیا  هکنیا  رگم  دـنامیمن  يرفاک  چـیه 
وا يارب  نیمز  ياهجنگ  همه  دتـسرفیم و  ورف  ار  شتکرب  نامـسآ  دنکیم و  رهاظ  ار  دوخ  ياهیندیئور  نیمز  دندرگیم و  مارآ  ناگدنرد 

ار نآ  ياهزور  هک  یـسک  نآ  لاحب  اشوخ  سپ  دوشیم  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ملاع و  برغ  قرـش و  کـلام  لاـس  لـهچ  ددرگیم و  ناـیع 
دعب ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هک : تسا  لقن  یملید  نیدلا  مالعا  باتک  زا  راحب  رد  دونـشیم . ار  زیزع  نآ  مالک  دنکیم و  كرد  دنیبیم و 

رب ماش  مدرم  گنج  زا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هاگنآ  دروآ  ياجب  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  سپ  دـناوخ ، هبطخ  مدرم  يارب  شردـپ  تداهـش  زا 
اب ار  ربص  توادع و  اب  ار  تمالـس  اما  میدـیگنجیم  ربص  نید و  تمالـس  رطاخب  اهنآ  اب  ام  نامدارفا ) یمک  رطاخ  هب   ) تلذ رطاخب  میتشگن 
اب ام  هتـشذگ  رد  دشابیم . ناتنید  رب  مدقم  ناتیایند  نونکا  اما  دوب  ایند  رب  مدقم  ناتنید  دیدوب و  ام  هارمه  امـش  دـندرب و  نیب  زا  عزف  عزج و 
هار نویـش  ناگتـشک  زا  هورگ  ود  يارب  هک  یلاح  رد  دـیدرک  حلـص  سپـس  دـیتسه  ام  هیلع  امـش  نونکا  اما  دـیدوب  ام  اب  امـش  میدوب و  امش 
هک اهنآ  سپ  دیتخادرپ ، ناشیهاوخ  نوخ  هب  هک  ناورهن  ناگتـشک  يرگید  دیدرک و  هیرگ  ناشیا  رب  هک  نیفـص  ناگتـشک  یکی  دـیتخادنا ،
ادخ هب  ار  نآ  ام  دیهاوخیم  یگدنز  رگا  هک  یتسرد  هب  دـنتفرگ . ماقتنا  دـندرک  یهاوخنوخ  هک  اهنآ  دـندش و  اوسر  لیلذ و  دـندرک  هیرگ 
نب دـیمحلادبع  مـیدرک . توـعد  یگدــنز  تـیعبت و  هـب  ار  مدرم  ماـمت  مـینادیم  ادــخ  يهدارا  تموـکح و  رد  ار  نآ  رما  میدراذــگاو و 

رد دمآ  هنیدم  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  دزن  هب  يدرم  تفگ : هک  هدرک  لقن  ملـسا  نب  دیز  زا  دمحم  نب  میهاربا  زا  ینئادم  تفگ ، دیدحلایبا 
نم هب  نآ  رد  هک  تسا  هیواعم  يهمان  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ همان  نیا  تفگ : ماما  هب  درم  سپ  دوب  ياهمان  ماما  تسد  رد  هک  یلاح 

وا هب  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  يدرک ، نینچ  ارچ  سپ  يدوـب  یفاـصنا  اـب  درم  وـت  تفگ : درم  نآ  تسا . هداد  ناـنچ  نـینچ و  ییاههدـعو 
یم نوخ  نآ  هحفـص 101 ]  ] زا هدش و  هدیرب  ناشیاهگر  هک  رفن  رازه  داتـشه  داتفه ، تمایق  زور  هک  مراد  فوخ  نآ  زا  نکیلو  هلب  دومرف :

یـشاقر ردنم  نب  نیـصح  تفگ ، ینئادـم  نسحلاوبا  تسا . هدـش  هتخیر  ناشیاهنوخ  هچ  يارب  هک  دنـسرپب  دـننک و  لاؤس  دـنوادخ  زا  دـیآ 
تشک و ار  وا  باحصا  يدع و  نب  رجح  درکن ، افو  دوب  هتسب  ع )  ) نسح ماما  اب  هک  يدهع  دراوم  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  ادخ  هب  دیوگیم :
اـیند و رد  ار  وت  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يا  نادـب  دـیوگیم : فلؤم  دومن . مومـسم  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  تفرگ و  تعیب  دـیزی  شرـسپ  يارب 

تاولص  ) ترضح نآ  لعف  تمکح  رب  دراد  تلالد  یگمه  تشذگ و  هک  يرابخا  زا  دیدینش  هک  هچنآ  زا  دعب  دیامن  دییأت  يرای و  ترخآ 
هب یجایتحا  هک  منکیمن  ناـمگ  وا ، هب  تموکح  رما  میلـست  هیواـعم و  اـب  هصماـخم  كرت  حلـص و  رد  شاینطاـب  لـیم  مغر  یلع  هیلع ) هللا 
ارچ هدیسر  میلع  زیزع  دنوادخ  زا  هک  هچنآ  رگم  دنهدیمن  ماجنا  ار  يراک  چیه  همئا  هک  یتسرد  هب  دشاب  هتـشاد  ماقم  نیا  رد  رتشیب  نخس 

هحفص 102] . ] دیامنیم تیاده  میقتسم  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  دنوادخ  هک 

وا نارای  هیواعم و  اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ياهوگتفگ  تاجاجتحا و 

هراشا
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لقن يرصم  بیبحیبا  نب  دیزی  فنخمیبا و  یبعش و  زا  جاجتحا  باتک  رد  هر )  ) یسربط بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنموبا  دیعس  خیش 
لاجنج لاح  رد  عمج  نآ  دارفا  بلغا  دندوب و  هدش  عمج  اج  کی  رد  هک  ياهدع  هرجاشم  رد  مالـسا  رد  يزور  چیه  دناهتفگ : هک  دنکیم 

ناـفع و نب  ناـمثع  نب  ورمع  نایفـسیبا ، نب  ۀـیواعم  هـک  يزور  دـننام  دوـبن ، راـتفگ  رد  هغلاـبم  ندز و  فرح  دـنلب  رد  دـندوب و  داـیرف  و 
هب صاعورمع  دندوب . دحاو  یفده  يارب  هئطوت  لاح  رد  ۀبعـش  نب  ةریغم  طیعمیبا و  نب  ۀبقع  نب  دیلو  نایفـسیبا و  نب  ۀبقع  صاعورمع و 

ایحا هدـنز و  ار  شردـپ  شور  وا  هک  قیقحت  هب  دروایب ، اجنیا  هب  ار  وا  ات  یتسرفیمن  ع )  ) یلع نب  نسح  شیپ  ار  یـسک  اـیآ  تفگ : هیواـعم 
هرظانم وا  اب  هاگ  ره  دننکیم . دییأت  ار  شیاههتفگ  مدرم  دوشیم و  تعاطا  شتاروتـسد  زا  دراذـگیم و  شردـپ  ياپ  ياج  اپ  دـیامنیم و 

نآ رد  میهدیم و  هولج  زیچاـن  ار  شردـپ  و  ع )  ) نسح تلزنم  ماـقم و  مینکیم و  ییوگدـب  اـهنآ  زا  هدومن و  ریقحت  ار  شردـپ  وا و  مینک 
گنن هک  دزادنایب  امـش  ندرگ  هب  ار  يرما  وا  دـینکب و  يراک  مسرتیم  نم  تفگ : اهنآ  هب  هیواعم  مینکیم ، دـییأت  قیدـصت و  ار  وت  سلجم 

ام و رب  شهاوگ  زج  ماهدـیدن  وا  زا  يزیچ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : صاعورمع  دزاسن . اهر  ار  امـش  دوشن و  كاپ  ناـتنماد  زا  گرم  مد  اـت  نآ 
: تفگ صاعورمع  هن ، تفگ  هیواعم  دریگیم ، یـشیپ  ام  تسرد  شور  هار و  رب  وا  مینکیم  هرظانم  وا  اب  هاگره  ام و  هیلع  شتمذم  باتع و 

ناتناوت زا  شیب  دیناوتیمن  امش  مسق  ادخ  هب  دیاهتخانشن  ار  وا  امش  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ : هبتع  تسرفب ، وا  يوس  هب  ار  یسک  نونکا 
یکیپ هیواعم  سپ  دراد . يرترب  نمـشد  رب  هک  تسا  ياهداوناخ  زا  وا  تسوا  تردق  زا  رتمک  امـش  ییاناوت  دینک و  اقلا  وا  هب  هحفص 103 ] ]

. تسا هدـناوخارف  دوـخ  دزن  هب  ار  وـت  هیواـعم  تفگ : وا  هب  دیـسر  ترـضح  نآ  دزن  هب  هداتـسرف  نوـچ  داتـسرف و  ع )  ) نسح ماـما  يوـس  هب 
هچ دومرف : ماما  درب . مسا  مان  هب  ار  همه  ینالف و  ینالف و  هیواعم  شیپ  رد  تفگ : هداتسرف  نآ  دوب ، هیواعم  شیپ  یسک  هچ  دومرف : ترضح 
يا دومرف : هاگنآ  امرفب ، لزان  ناشیا  رب  دنمهفن  هک  ییاج  زا  تخـس  یباذع  نک و  بارخ  ناشرـس  رب  ار  نامـسآ  ایادخ  دنراد ، يرـش  دصق 

هب ناشیا  رورس  زا  منکیم و  ناشیا  رـش  عفد  وت  اب  مروآیم و  هانپ  وت  هب  موق  نیا  تجاجل  زیتس و  زا  ادنوادخ  دومرف : روایب و  ار  مسابل  زینک ،
زا ییاهر  ياعد  نیا  تفگ : اهنآ  هداتـسرف  هب  ماما  هاگنآ  نیمحارلا ، محرا  يا  مبلطیم  يرای  وت  تردـق  توق و  زا  نم  تسا و  سب  هاـنپ  وت 

داتسرف و دورد  درک و  مالـس  وا  رب  تفگ و  دمآ  شوخ  ماما  هب  وا  دیـسر  هیواعم  دزن  هب  ع )  ) نسح ماما  نوچ  سپ  تسا ، جرف  تالکـشم و 
وا اـب  دـنیامنب و  ار  وا  یتمالـس  يوزرآ  دنتـسرفب و  دورد  سک  ره  هب  هک  یتـسرد  هب  دوـمرف : هیواـعم  هب  ع )  ) نـسح ماـما  دوـمن . هحفاـصم 

هتـشک مولظم  نامثع  هکنیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  دنتـشاد و  ار  امـش  روضح  ياضاقت  اهنیا  یلب  تفگ : هیواعم  تسا ، ناما  رد  دنیامن  هحفاصم 
ماما راذگن ، مک  ناشباوج  زا  يزیچ  هدب و  باوج  دنیوگیم  هک  هچنآ  هب  سپس  ونشب  ناشدوخ  زا  لاح  تسا ، هتشک  ار  وا  امش  ردپ  هدش و 
اهنآ هک  هچنآ  هب  رگا  هاگره  مسق  ادخ  هب  دوشیم ، مادقا  يراک  هب  وت  هزاجا  اب  اجنیا  تسوت و  يهناخ  هناخ ، هللا ، ناحبس  دومرف : ع )  ) نسح

زا دـننک  لیمحت  وت  هب  ار  ناـشدوخ  ياههتـساوخ  مه  رگا  منکیم و  اـیح  دـش  دـهاوخ  وت  هجوتم  هک  یتناـها  زا  مهدـب  باوج  دـنهاوخیم 
ناشناکم زا  اهنآ و  عمج  زا  نم  رگا  اما  يروذـعم ؟ کـی  مادـک  زا  ینکیم و  رارقا  ار  مادـک  سپ  مشکیم  تلاـجخ  وت  یناوتاـن  فعض و 

. اهنآ عمج  زا  نم  ات  دنسرتیم  رتشیب  اهنت  نم  زا  اهنآ  متـسه  اهنت  هک  لاح  نیع  رد  مدمآیم ، مشاه  ینب  زا  ياهدع  اب  مه  نم  متـشاد  عالطا 
یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  مونـشیم و ال  نم  هک  دـییوگب  دـیهاوخیم  هچنآ  سپ  تسه  نم  روای  دـعب  ياهزور  زورما و  لاـعتم  دـنوادخ 

نادنزرف زا  یـسک  هک  ار  زور  نیا  لثم  مدوب  هدینـشن  تفگ : درک و  نخـس  هب  عورـش  نافع  نب  نامثع  نبورمع  سپ  هحفص 104 ] . ] میظعلا
تلزنم زا  مالـسا  رد  دوب و  ناشرهاوخ  رـسپ  وا  هکنآ  لاح  دنـشاب ، هتـشک  ار  نیملـسم  يهفیلخ  هک  یلاح  رد  دشاب  نیمز  يور  بلطملادبع 

هنتف و هتخیر و  ار  وا  نوخ  هکیروطب  دـندرک ، هدافتـسا  ءوس  یهلا  تمارک  زا  دوب . ناـشیا  ناـکیدزن  صاوخ و  زا  دوـب و  رادروـخرب  ییـالاب 
زا یتلزنم  هقباس و  هکنیا  اب  دنتـشادن  ار  نآ  تیلها  هک  دـندرکیم  هبلاطم  ار  يزیچ  دـندیزرو و  تداسح  وا  هاـگیاج  هب  هدرک و  اـپب  بوشآ 

لتق هب  ار  نامثع  هک  بلطملادـبع  نادـنزرف  ریاس  نسح و  زا : دـنترابع  ناـنآ  دـندوب و  هدرک  بسک  مالـسا  زا  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و 
هتشک هدزون  قح  ام  هدیسوپ و  شندب  هدش و  هتـشک  نامثع  هک  یلاح  رد  دنوریم ، هار  نیمز  يور  هدنز و  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دندناسر 

: تفگ دروآ و  ياج  هب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  سپ  دومن : نخس  هب  عورـش  صاعورمع  وا  زا  دعب  میناهاوخ . اهنآ  زا  زین  ار  ردب  گنج  رد 
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لتق رد  درک و  مومـسم  ار  قیدـص  رکباـبا  وت  ردـپ  هک  یتسرد  هب  میئوگب  وت  هب  هک  میاهدومن  رـضاح  هدرک و  ربـخ  ار  وت  بارتوبا ، رـسپ  يا 
اپرب هنتف  دـش و  بحاص  ار  نآ  تسین و  وا  قح  هک  ار  يزیچ  درک  اـعدا  تشک و  مولظم  ار  نیرونلا  وذ  ناـمثع  تشاد و  تکراـشم  قوراـف 
امـش هدرکن و  اطع  ار  یهاشداپ  تفالخ و  امـش  هب  دنوادخ  بلطملادبع  نادنزرف  يا  امـش  درک . ییوجبیع  همه  زا  لاح  نآ  رد  وا  درک و 
ریما دننام  مه  وت  هک  ینکیم  رکف  دوخ  اب  نسح  يا  وت  سپ  هدرک ، مارح  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دیداد  ماجنا  ار  یلامعا  نآ ، هب  ندیـسر  يارب 

زا هک  یلاح  رد  يدرک  ییاعدا  نینچ  هنوگچ  سپ  يرادـن  ار  هاگیاج  نیا  تیارد  وت  هک  یلاح  رد  یتسه ؟ نانمؤمریما  نادـنزرف  ناگداز و 
توعد ار  وت  ام  هک  یتسرد  هب  دشابیم و  تردپ  دب  درکلمع  رطاخب  نیا  دناهدرک و  كرت  ار  وت  مه  شیرق  ناهیفـس  یتح  هدش و  بلـس  وت 

یناوتیمن وت  زین  یناروشب و  ینک و  کـیرحت  اـم  هیلع  ار  یـسک  یناوتیمن  وت  میئوگب و  ازـسان  میئاـمن و  ریقح  ار  تردـپ  وـت و  اـت  میدرک 
ییاعدا مهدیم و  تبسن  وت  هب  لطاب  نخـس  مهدیم و  تبـسن  غورد  وت  هب  هک  يرادنپیم  ینیبیم و  وت  رگا  یئامن و  بیذکت  ار  ام  نانخس 
دنوادخ تاقولخم  نیرتدب  تردپ  وت و  هک  نادب  تروصنیا  ریغ  رد  وگب . نک و  تبحـص  سپ  تسا  قح  فالخ  میداد  وت  هب  تبـسن  ام  هک 

وت اما  تشک و  ار  شدوخ  هحفص 105 ] ، ] دوخ تسدب  وا  اریز  دنکیم  تیافک  ار  ام  ادخ  راک  هک  یتسرد  هب  تردپ ، نسح  يا  اما  دیتسه .
ادـخ دزن  هدـشن و  بکترم  یهانگ  میـشکب  ار  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب  میتسه  راتخم  وت  يهراـبرد  اـم  یتسه و  اـم  تسد  رد  وت  هک  نادـب  سپ 

رد دومن و  نخس  هب  عورـش  نایفـسیبا  نب  ۀبقع  سپـس  دنریگیمن . بیع  دننکیمن و  شهوکن  شنزرـس و  ار  ام  زین  مدرم  میتسین و  رـصقم 
درک و عطق  ار  شیرق  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  اـهمحر و  دوب ، شیرق  يارب  يرـش  وت  ردـپ  هک  یتسرد  هب  نسح  يا  تفگ : نخـس  يادـتبا 
، دنشکب نامثع  لتق  رطاخب  ار  وت  هک  تسا  نیا  قح  هک  یتسرد  هب  یتشک و  ار  نامثع  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تخیر  ار  ناشیا  ياهنوخ 

اما تشک و  میهاوخ  نامثع  لتق  رطاخب  ار  وت  اـم  داـب و  وت  رب  هدرک  داـی  نآ  زا  شباـتک  رد  هبترم  دـنلب  گرزب و  دـنوادخ  هک  یـشتآ  يرآ 
تفالخ هب  هن  سپ  ینک  تفالخ  مدرم  رب  هک  يراودیما  وت  اما  دنکیم و  تیافک  ار  ام  وا  راک  تشک و  ار  وا  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  تردـپ 
شنارای دننام  طیعمیبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  سپـس  دراد . ناحجر  تفالخ  يارب  تلابقا  يوزارت  هفک  هن  يراد و  ار  نآ  تیفرظ  هن  یـسریم و 

دیتخاس و دوبان  ار  مدرم  دیدومن و  ییوجبیع  نامثع  زا  هک  دیدوب  یناسک  نیلوا  امش  مشاه  ینب  هورگ  يا  تفگ : دوشگ و  نخس  هب  نابز 
ار مدرم  دیدرب و  نیب  زا  ار  يدـنواشیوخ  هطبار  دـیدومن و  محر  عطق  تفالخ ، تموکح و  هب  ندیـسر  عمط  صرح و  زا  دـیدناسر ، لتق  هب 
هک یلاح  رد  نآ  نتـشاد  تسود  تسپ و  شزرایب و  يایند  بلط  تفالخ و  هب  ندیـسر  عمط  هب  دـیتخیر و  ار  مدرم  نوخ  دـیتخاس و  دوبان 

یناسک نیلوا  امـش  قیقحت  هب  دوب و  امـش  يارب  يداماد  بوخ  دوب و  امـش  داماد  دوب و  امـش  يارب  مه  یبوخ  ییاد  دوب و  امـش  ییاد  نامثع 
سپـس دنکیم . هچ  امـش  اب  دنوادخ  هک  دید  دیهاوخ  دیدش  وا  نتـشک  راکب  تسد  سپـس  دیدز  هنعط  وا  هب  دیدرب و  دسح  وا  هب  هک  دیدوب 
نامثع هک  یتسرد  هب  نسح ، يا  تفگ : سپـس  دوب ؛ ع )  ) یلع يهراـبرد  شلوق  مـالک و  ماـمت  وا  دومن و  نخـس  هب  عورـش  هبعـش  نب  ةریغم 

ام نامگ  نسح  يا  تسین ، نم  هجوتم  یترذعم  تسین و  تئارب  يارب  ياهناهب  رذع و  چیه  تردپ  يارب  هیـضق  نیا  رد  دـش و  هتـشک  مولظم 
نامثع لتق  هب  وا  دومنیم  درط  مدرم  زا  ار  نامثع  درکیم و  يزوسلد  راهظا  مدرم  هب  دوب و  نامثع  نیلتاق  هلمج  زا  زین  تردـپ  هک  تسا  نیا 

ییوگبیع اههدرم  زا  مه  تشکیم و  ار  اههدنز  مه  نارب ، زیت و  شنابز  دوب و  هتخآ  شریشمش  هشیمه  تردپ  هک  مسق  ادخ  هب  دوب  یضار 
فلاخم شتایح  نامز  رد  وت  ردـپ  نسح ، يا  تسوت  زا  رتهب  هیواـعم  و  هحفـص 106 ]  ] تسا مشاه  ینب  زا  رتهب  هیما  ینب  هک  نادـب  درکیم ،

ربمایپ راتفگ  زا  عوضوم  نیا  تشاد و  ربمایپ  نتشک  هب  میمـصت  دومن و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  ربمایپ  تافو  زا  شیپ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر 
سپـس دـندروآ . تعیب  يارب  ار  وا  رابجا  هب  هکنیا  ات  تشاد  هارکا  رکبوبا  اب  ندرک  تعیب  زا  مالـسا  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  دوشیم و  هدـیمهف 

لتق رد  دـنزب و  ار  رمع  ندرگ  درک  شالت  یتح  دومن  هعزانم  زین  رمع  اب  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دـناشون و  مس  وا  هب  درک و  هئطوت  رکبابا  هیلع 
تسا کیرـش  ناشیا  لتق  نوخ و  رد  یلع  تردپ  دراوم  نیا  یمامت  رد  تشک و  ار  وا  هکنیا  ات  درک  هئطوت  نامثع  هیلع  دومن و  شـشوک  وا 

هداد رارق  هطلـس  لوتقم  یلو  يارب  میرک  نآرق  دوخ  لزنم  باتک  رد  دنوادخ  قیقحت  هب  نسح  يا  تشاد ، دهاوخ  ادخ  دزن  یتلزنم  هچ  سپ 
ادخ هب  دیوش ، هتـشک  تردارب  وت و  هک  تسا  نیا  قح  تسا و  هدـش  هتـشک  قحان  هب  هک  تسا  نامثع )  ) لوتقم مد  یلو  بحاص و  هیواعم  و 

مالسلاهیلع تیب  لها  زا 82میرک  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


عمج ار  توبن  یهاشداپ و  امـش  رد  ادخ  هک  مسق  ادـخ  هب  هللادـبع  نارـسپ  يا  تسین و  رتنیگنر  رتهب و  نامثع  نوخ  زا  یلع  نوخ  هک  مسق 
ساپس دومرف : دومن و  نخس  هب  عورش  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  دمحمابا  اهنآ  نانخـس  زا  دعب  دش . تکاس  هریغم  هاگنآ  تسا  هدرکن 

رب دنوادخ  مالس  تاولص و  ام و  نیرخأتم  هب  امش  نیرخأتم  ام و  نیمدقتم  هب  ار  امش  نیمدقتم  درک  تیاده  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 
هیواعم يا  منکیم  عورـش  وت  زا  دینکب ، نم  هجوتم  ار  ناتدوخ  ساوح  دیونـشب و  ار  منانخـس  وا ، نادناخ  ادخ و  ربمایپ  ص )  ) دمحم مدـج 

شحف و نم  هب  هک  یتسه  وت  نیا  عقاو  رد  دیوگیم  ازسان  ارم  هک  اهنیا  دیوگیمن و  مانشد  نم  هب  یـسک  وت  زج  مسق  ادخ  هب  یبآ  مشچ  يا 
، لاحب ات  هتشذگ  زا  تسا  مالسا  ربمایپ  اب  وت  ینمـشد  ام و  رب  تسوت  تداسح  ینمـشد و  يرگیغای و  تشز و  تارظن  نیا  ییوگیم  ازـسان 
ام فارطا  رد  مه  راصنا  نیرجاهم و  میدرکیم و  تبحـص  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دجـسم  رد  دارفا  نیا  نم و  رگا  یبآ  مشچ  يا  مسق  ادخ  هب 

یتعامج يا  نم  زا  دیونشب  دنیامن ، لابقتسا  دندرک  لابقتسا  نم  زا  هنابدایب  هک  روطنآ  دنیوگب و  نخـس  نینچنیا  دندرکیمن  تأرج  دندوب 
دییأت ارنآ  متفگ  یلطاب  نخـس  رگا  دـیناشوپن و  دـینکن و  ناـمتک  دـینادیم  هک  ار  یقح  بلطم  دـیاهدومن و  عاـمتجا  نم  هیلع  اـجنیا  رد  هک 

ایآ مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دراد ، دوجو  وـت  رد  هک  هچنآ  رگم  میوـگیمن  يزیچ  وـت  يهراـبرد  سپ  هیواـعم ، يا  مدرک  زاـغآ  وـت  زا  دـینکن ،
ار یلع  هک  ییاهنآ  هب  هراشا   ) دـناوخ زامن  هلبق  ود  رب  ص )  ) هللا لوسر  اب  دـیهدیم  مانـشد  ارنآ  امـش  هک  هحفص 107 ]  ] يدرم هک  دینادیم 
اب ار  تعیب  ود  دیهدیم  مانشد  ار  وا  امش  هک  ار  یسک  نآ  يدیتسرپیم  ار  يزع  تال و  يدوب  تلالض  رد  هیواعم  يا  وت  و  دندرکیم ) بس 
رد يدـش . نکـش  نامیپ  يدـعب  رد  يدوب و  رفاـک  یلوا  تعیب  رد  هیواـعم  يا  وت  حـتف و  تعیب  ناوضر و  تعیب  دوب  هارمه  ص )  ) هللا لوسر 
هللا لوسر  اب  دـیدید  ار  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ؟ قح  تسرد و  میوگیم  هچ  ره  هک  دـینادیم  اـیآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ماـما  همادا 

تدابع ار  يزع  تال و  وت  دوب و  وت  تسد  رد  نیکرـشم  مچرپ  هیواعم  يا  دوب و  وا  اب  نینمؤم  ربمایپ و  مچرپ  هک  یلاـح  رد  ردـب  زور  (ص )
مچرپ هک  یلاح  رد  دـیدید  ار  مردـپ  دـحا  زور  یتسنادیم و  یمتح  بجاو و  یلمع  ار  نینمؤم  و  ص )  ) هللا لوسر  اـب  گـنج  يدومنیم و 
بجاو ار  نیملـسم  و  ص )  ) هللا لوسر  اب  گنج  يدـیتسرپیم و  ار  يزع  تـال و  وت  دوب و  رفک  مچرپ  هیواـعم  يا  وت  اـب  دوب و  وا  اـب  مالـسا 
یمامت رد  دوب و  نیکرـشم  مچرپ  هیواعم  يا  وت  تسد  رد  دوب و  ربمایپ  مچرپ  وا  اب  هک  یلاح  رد  دیدید  ار  مردـپ  بازحا  زور  یتسنادیم و 

ار وا  نانخـس  دـناشن و  تقیقح  یـسرک  هب  ار  وا  ياـعدا  توعد و  دوـمن و  دـنمرفظ  دـناسر و  يزوریپ  هب  ار  شتجح  دـنوادخ  اـهگنج  نآ 
زا دوب و  یضار  یلع )  ) وا زا  مالسا  ربمایپ  اهنیا  يهمه  رد  داد و  ترصن  دناسر و  يرای  ار  وا  مچرپ  دومن و  نایع  یتسرد  هب  درک و  قیدصت 

اههعلق و دوب  هدرک  هرصاحم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینادیم ) رتهب  ناتدوخ   ) دینادیم ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امش  تفگ : سپس  نیگمـشخ ، وت 
ذاعم نب  دعس  دوب و  نیرجاهم  مچرپ  وا  اب  هک  یلاح  رد  داتـسرف  ناشیا  يوس  هب  ار  باطخ  نب  رمع  سپ  ار  ریظن  ینب  هظیرق و  ینب  ياههلحم 

ساره و اب  رمع  یلو  تشگزاب  گنج  زا  یمخز  حورجم و  وا  سپ  ذاعم  نب  دعـس  اما  دوب  راصنا  مچرپ  وا  اب  هک  یلاح  رد  درک  وا  هارمه  ار 
لوسر دندوب و  هدرک  كرت  ار  وا  شباحصا  دندوب و  هدیـسرت  زین  شباحـصا  دوب و  هدیـسرت  هک  یلاح  رد  تشگزاب  وا  دوب  هتـشگزاب  سرت 

، دراد تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  زین  وا  دـنراد و  تسود  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دوـمرف : ص )  ) ادـخ
تسدب ام  راک  زا  هرگ  دنوادخ  هک  دنامیم  گنج  يهنحص  رد  ردقنآ  دنکیمن و  تشپ  نمـشد  هب  زگره  هک  هدنرب  هلمح  تسا  يرواگنج 

یلع مردپ  راصنا ، نیرجاهم و  زا  نارگید  رمع و  رکبوبا ، دشاب . صخـش  نآ  تساوخیم  درکیم و  نامگ  یـسک  ره  سپ  دـنکیم ، زاب  وا 
نامشچ هب  شناهد  بآ  زا  دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  وا  هحفص 108 ] ( ] ص  ) ادخ لوسر  سپ  تشاد  يدیدش  درد  مشچ  ماگنه  نآ  رد  (ع )

: دنتفگ نینچ  نیرضاح  زا  یـضعب  داد و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  ص )  ) ادخ لوسر  تفای و  دوبهب  مردپ  نامـشچ  سپ  دندومن  اعد  دندز و  وا 
لوسر هافـش  ایوادم  سحی  نأ  املف  ءاود  یغتبی  نیعلا  دـمرأ  یلع  ناک  ایخاؤم و  لوسرلل  ابحم  ایمک  امراص  یلا  مویلا  ۀـیارلا  یبطعأس  لاق  و 

تـسود ریلد )  ) ربراک يدرم  مراپـسیم ، یـسک  تسدـب  ار  مچرپ  يدوزب  مالـسا ) ربمایپ   ) دومرف ایقاو  كروب  یقرم و  كروبف  الفتم  هنم  هللا 
وا داد ، افـش  ارنآ  دوخ  ناهد  بآ  اب  ادخ  ربمایپ  دومن . اوادم  ار  نآ  ربمایپ  دوب ، التبم  درد  مشچ  هب  یلع  هک  یلاح  رد  تسادخ . ربمایپ  ردارب 

درک و يرای  ار  وا  دوخ  مرک  فطل و  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  تشگن  زاب  تفر و  یلع  مردپ  سپ  درک . اعد  وا  يارب  هدومن و  رود  ایالب  زا  ار 
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هک یناسک  دنتـسه  يواـسم  اـیآ  سپ  يدوب  شلوسر  ادـخ و  نمـشد  هکم  رد  ماـگنه  نآ  رد  هیواـعم  يا  وت  دوشگ و  ار  اـههعلق  رد  مردـپ 
زا دعب  یتح   ) دوبن ادخ  میلست  تبلق  هاگچیه  وت  ادخ  هب  دنشابیم . شلوسر  ادخ و  نمـشد  هک  یمدرم  اب  دنتـسه  شلوسر  ادخ و  هاوخریخ 
وا ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دوبن ، تبلق  رد  هک  یتفگ  ار  يزیچ  نابز  هب  سرت  رطاخ  هب  یلو  مالـسا ) يزوریپ 

دوب تحاران  يو  زا  هن  دوب و  هتفرگ  مشخ  یلع  رب  هن  مالـسا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  داد  رارق  كوبت  هوزغ  نامز  رد  هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ار 
چیه رد  نونکاـت  اریز  راذـگن  یقاـب  رهـش  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ارم  تفگ : مالـسا  ربماـیپ  هب  ع )  ) یلع دـندرک . هعیاـش  روطنیا  نیقفاـنم  اـما 

وت هاـگیاج  تلزنم و  یتسه ، متما  هداوناـخ و  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  وت  یلع  يا  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  ماهدوبن ، بیاـغ  ياهوزغ 
یـسک ره  مدرم  يا  دومرف : سپ  تفرگ  ار  ع )  ) یلع تسد  ص )  ) هللا لوسر  تسا . یـسوم  هب  نوراه  هاگیاج  تلزنم و  دننام  نم  هب  تبـسن 

يرادربنامرف تعاطا و  نم  زا  سک  ره  دراد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  ره  دراد و  تسود  ار  ادـخ  دراد  تسود  ارم  هک 
هحفـص 109]  ] ایآ مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دندومرف : ماما  سپـس  هدرک ، تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  یلع  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دـنک 
زا سک  ره  هک  مداد  رارق  راگدای  ود  امـش  نیب  رد  نم  هک  یتسرد  هب  مدرم  يا  دومرف : عادولا  ۀجح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیتسناد  یمن 

ار نآ  مارح  لالح و  نآ  لالح  هک  نم  تیب  لها  هداوناخ و  نآرق و  ادخ  باتک  دش ، دـهاوخن  هارمگ  زگره  نیا  زا  سپ  دـیامن  تیعبت  اهنآ 
دومرف لزان  باتک  زا  ادـخ  هک  هچنآ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دـییوگب : سپ  دـنراد  نامیا  نآ  هباشتم  هب  هاـگآ و  نآرق  مکحم  هب  هدرک و  مارح 

دینک يرای  دنراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ار  سک  ره  دیرادب  تسود  دیرادب و  تسود  ارم  نادنزرف  زین  دـیرادب و  تسود  ارم  تیب  لها  هک 
قحلم نم  رب  رثوک  ضوح  رد  تمایق  زور  هکنیا  ات  دوریمن  نیب  زا  امـش  رد  تناـما  ود  نیا  هک  یتسرد  هب  ناتنانمـشد و  ربارب  رد  ار  ناـشیا 

تفرگ و ار  وا  تسد  دـیناشک و  دوخ  يوس  هب  ار  ع )  ) یلع مردـپ  دـندوب  ربنم  يـالاب  هک  یلاـح  رد  دـنک  اـعد  تساوخ  یتقو  سپ  دـنوش ،
ره ادـنوادخ  درادیم ، نمـشد  ار  وا  هک  سک  ره  اب  شاـب  نمـشد  دراد و  تسود  ع )  ) یلع هک  ار  سک  ره  رادـب  تسود  ادـنوادخ  دومرف :

هجرد نیرخآ  رد  ار  وا  هدم و  رارق  یتعفر  هاگیاج  چیه  نامسآ  رد  شمارآ و  یناکم  چیه  نیمز  رد  وا  يارب  درادیم  نمـشد  ار  یلع  سک 
هطساوب دوب و  ضیرم  وا  هکیماگنه  دمآ ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  مردپ  يزور  هک  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امش  هدب ، رارق  منهج  هقبط  و 
ینکیم هیرگ  هچ  يارب  ص )  ) هللا لوسر  ای  تفگ : یلع  مردپ  تسیرگ ، مردپ  ندـید  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  تفر  ایند  زا  ضیرم  نامه 

رهاـظ ارنآ  وـت  رب  هک  تسا  ییاـههنیک  وـت  زا  نم  تما  مدرم  زا  یـضعب  بوـلق  رد  منادیم  هـکنیا  رطاـخب  مـنکیم  هـیرگ  دوـمرف : ترـضح 
ار شتیب  لها  ناشتافو  راضتحا  ماگنه  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  موش . ادـج  وت  زا  نم  هکنیا  اـت  دـننکیمن 

نک يرای  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  دنتـسه ، نم  نادـنزرف  نم و  تیب  لها  نانیا  ادـنوادخ ، دومرف : دـناوخارف و 
دش راوس  نآ  رب  هک  سک  ره  تسا  حون  يهنیفس  لثم  امش  نایم  رد  تیب  لها  ام  لثم  هک  دینادب  دومرف  سپس  ناشنانمشد  ربارب  رد  ار  ناشیا 

لوسر باحـصا  هک  دینادیم  امـش  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دوشیم ، كاله  قرغ و  درک  یچیپرـس  نآ  زا  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  تاجن 
ع)  ) یلع مردپ  هک  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دندوب ، ص )  ) هللا لوسر  تایح  نامز  رد  ع )  ) یلع مردپ  تیالو  میلـست  یگمه  ادـخ 

لزان ياهیآ  هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  سپ  درک  مارح  دوخ  هب  ار  تاوهش  همه  هک  دوب  یسک  نیلوا  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  نیب  رد 
امم اولک  نیدـتعملا و  بحی  هللا ال  نا  اودـتعت  مکل و ال  هللا  لحأ  اـم  تاـبیط  هحفـص 110 ]  ] اومرحت اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  اـی   ) دومرف درک و 

اهباطخلا لصف  ملع  تواضق و  ملع  دوب و  لئاسم  تاردقم و  ملع  هب  هاگآ  مردپ  و  نونمؤم ) هب  متنأ  يذلا  هللا  اوقتا  ابیط و  الالح  هللا  مکقزر 
رفن هد  نآ  هک  يروطب  تشاد  رارق  تفرعم  نامیا و  زا  یهاگیاج  رد  یلع  مردـپ  دوب و  مردـپ  دزن  نآرق  لوزن  دوب  مردـپ  دزن  خـسار  ملع  و 
ادـخ لوسر  نابز  زا  هیواعم ) يا  وت  و   ) اهامـش هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  دنتـسناوتیمن  ار  یلع  دوب  هداد  ربخ  اـهنآ  ناـمیا  هب  دـنوادخ  هک 

ار امش  ص ،)  ) ربمایپ نابز  اب  دیتسه  ادخ  ناگدش  تنعل  امش  همه  هک  مهدیم  تداهـش  امـش  رب  وت و  رب  سپ  یتفرگ  رارق  نعل  دروم  (ص )
هک یتقو  یسیونب  همیزخ  ینب  هلیبق  يارب  ياهمان  وا  يارب  هک  داتـسرف  وت  يوس  هب  ار  یـسک  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب 
هب دـصاق  سپ  تسا  ندروخ  لاح  رد  وا  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  دـصاق  سپ  دوب  هدرک  هلمح  ناشیا  هب  دـیلو  نب  دـلاخ 
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سپ تسا ، ندروخ  لاح  رد  وا  تفگیم : ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  تشگیم  زاب  هک  هعفد  ره  تشگزاـب و  دـمآ و  راـب  هس  اـت  وت  يوس 
ار امش  دراد . همادا  تمایق  ات  وت  ندروخ  تسین و  یندش  ریـس  وا  هک  مسق  ادخ  هب  نکن  ریـس  ار  وا  مکـش  ادنوادخ  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 
ار نآ  راسفا  تردارب  يدناریم و  دوب  راوس  نآ  رب  تردپ  هک  ار  يرتش  هیواعم  وت  تسا ، قح  میوگیم  هک  هچنآ  دینادیم  ایآ  مسق  ادخ  هب 

جورخ ماـگنه  نآ  نیلوا  هک  دومن  تنعل  هبترم  تفه  ار  نایفـسابا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هک  دوـب  بازحا  گـنج  رد  هیـضق  نیا  دیـشکیم و 
يوجتسج هب  تفرگ و  رارق  ص )  ) لوسر ترجه  نایرج  رد  سپ  دمآ  ماش  زا  نایفـسابا  هک  دوب  هنیدم  تمـس  هب  هکم  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

ص)  ) هللا لوسر  يوجتـسج  زا  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دـنک  هلمح  وا  هب  اـت  تساوخ  دوـمن و  دـیدهت  ار  وا  دوـمن و  ینکـشدهع  تخادرپ و  وا 
یغالا رب  نایفسوبا  هک  دوب  يزور  مود  تشادزاب ، ص )  ) هللا لوسر  يوجتسج  زا  ار  وا  دنوادخ  رب  نایفـسوبا  هک  دوب  يزور  مود  تشادزاب ،

زور نآ  رد  ادخ  لوسر  هک  يزور  دوب  دحا  زور  موس : درادب و  ناهنپ  ار  نآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  ات  دـناریم  بوچ  اب  ار  نآ  دوب و  راوس 
دیرادن ییادخ  نینچ  امش  تسه و  يزع  تب  ام  يارب  تفگ : باوج  رد  نایفسوبا  دیرادن و  يرورس  امـش  تسام و  رورـس  دنوادخ  دومرف :

دمآ و نایفسوبا  هک  دوب  نینح  زور  مراهچ : و  دندرک . تنعل  هحفـص 111 ]  ] ار وا  یگمه  نینمؤم  شلوسر و  شاهکئالم و  دنوادخ و  سپ 
زا یعفن  دـندرک و  رود  ناشدوخ  زا  مشچ  اـب  زین  اـهنآ  سپ  تفر  دوهی  ناـفطغ و  لـیابق  يوس  هب  زین  هنییع  درک و  عمج  ار  نزاوه  شیرق و 

ناراـی نایفـسوبا و  ماـنب  ار  هروس  ود  ره  و  دومرف ، لزاـن  هروس  ود  رد  هک  هبترم  دـنلب  گرزب و  يادـخ  لوق  نیا  دیـسرن ، دارفا  نیا  هب  اـهنآ 
ادخ لوسر  اب  زورنآ  رد  یلع  مردپ  يدوب و  هنیدم  رد  تردـپ  هدـیقع  رکف و  مه  يدوب و  كرـشم  زورنآ  هیواعم  يا  وت  داهن و  مان  شرفاک 

، هلحم غلبی  نأ  افوکعم  يدهلاو  تسا  هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  نخـس  مجنپ : و  دوب . وا  تعیرـش  هدیقع و  شور و  هار و  رب  دوب و  (ص )
ات وا  هیرذ  یمامت  نایفـسوبا و  لماش  هک  دومن  یتنعل  ادخ  لوسر  سپ  دـیدش ، ص )  ) ادـخ لوسر  عنام  شیرق  نیکرـشم  تردـپ و  وت و  هک 

تفر نافطغ  هلیبق  عمج  هب  نیصح  نب  ۀنییع  دمآ و  شیرق  عمج  رد  نایفسوبا  هک  دوب  بازحا  گنج  زور  مشـش  و  تفرگ . رارق  تمایق  زور 
ار مدرم  هک  اهنآ  مه  دـندومن و  تعاـطا  اـهنیا  زا  هک  اـهنآ  مه  دـنداتفا و  شیپ  مدرم  کـیرحت  رد  هک  ار  اـهنیا  مه  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ 

نمؤم هب  تنعل  دومرف : دشن ؟ نمؤم  یسک  نیعبات  نآ  نیب  رد  ایآ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : اهیضعب  تمایق  زور  ات  دومن  تنعل  دندومن  کیرحت 
يزور هبنـش  زور  متفه : و  ياهتفای . تاجن  هن  تسه و  ياهدش  تباجا  اهنآ  زا  هن  دندشن و  نمؤم  مادـکچیه  اهنآ  نایاوشیپ  زا  اما  دـسریمن 
شیرق ریاس  زا  رفن  جـنپ  هیما و  ینب  زا  اهنآ  زا  نت  تفه  هک  دنتـشاد  روبعلا  بعـص  هاگرذـگ  رد  ربماـیپ  يدوباـن  هب  میمـصت  رفن  هدزاود  هک 

ادخ هب  ار  امـش  دندومن . تنعل  دـندرکیم  تیامح  ار  ناشیا  هک  اهنآ  دـندوب و  هدـنامرف  هک  یناسک  اهنآ و  هب  شلوسر  ادـخ و  سپ  دـندوب 
ایآ مردارب  رسپ  يا  تفگ : دمآ و  نامثع  دزن  هب  نایفسوبا  دندومنیم ، تعیب  ربمایپ ، دجـسم  رد  نامثع  يارب  هک  یماگنه  دینادیم  ایآ  مسق 
هب مسق  دـینادرگب ، تسدـب  تسد  هیما  ینب  ناناوج  نیب  ار  تفالخ  تفگ : نایفـسابا  ریخ ، تفگ : وا  تسه ؟ ام  بظاوم  نیفلاـخم  زا  یـسک 
اب هک  یماگنه  نایفـسابا  دینادیم  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  یمنهج . هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  تسوا  تسدـب  نایفـسوبا  ناج  هک  یـسک 

نایم هب  هکنیا  ات  دنتفر  سپ  میورب  عیقب  ناتـسربق  يوس  هب  مه  اب  ایب  مردارب  رـسپ  يا  تفگ : تفرگ و  ار  نامثع  تسد  دشیم ، تعیب  نامثع 
دیدرکیم گنج  ام  اب  هک  يروبق  لها  يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  سپ  هحفص 112 ]  ] دیشک دوخ  تمس  هب  ار  وا  هاگنآ  دندیسر  ناتسربق 

زا ار  شتسد  سپس  دنادرگب ، تشز  هایس و  ار  تیور  دنوادخ  تفگ : نامثع  دیاهدش . دوبان  هدیسوپ و  امـش  دیـسر و  ام  هب  تموکح  زورما 
هدرواین هنیدم  هب  هتفرگن و  ار  وا  تسد  دوب و  هتفاین  ار  وا  ریشب  نب  نامعن  رگا  تفر و  تفگ و  كرت  ار  وا  دیـشک و  نوریب  نایفـسوبا  تسد 

زا هیواعم  يا  یهدب  تبسن  ام  هب  ای  ینک و  در  ار  بلاطم  نیا  زا  یکی  یناوتیم  ایآ  هیواعم ، يا  تسوت  يارب  اهنیا  دشیم . كاله  اعطق  دوب 
زا ار  مدرم  قیرط  نآ  زا  دـناوتب  ات  دوش  ناملـسم  رهاـظب  درکیم  شـالت  نایفـسوبا  تردـپ  هک  تسا  نیا  ادـخ  تمحر  زا  وت  يرود  لـیالد 

يدرک و تناـیخ  وا  هب  سپ  داد  رارق  ماـش  یلاو  ار  وت  باـطخ  نب  رمع  هک  یتسرد  هب  ددـنبب . ار  مالـسا  هب  مدرم  شیارگ  هار  یهن و  مالـسا 
وت سپس  دش  هتـشک  وا  داتفا و  قافتا  نامثع  يارب  يدب  دماشیپ  هک  يدیـشک  راظتنا  سپ  دومن  اقبا  درامگ و  ماش  تیالو  هب  ار  وت  زین  نامثع 

هقباس و هاگیاج و  زا  يدوب  هاگآ  وت  قیقحت  هب  يدـناسر  لتق  هب  ار  یلع  يدرک و  تراسج  تأرج و  شلوسر  ادـخ و  هب  مامت  تراـسج  اـب 
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زا ادخ  قلخ  شیپ  مه  ادخ و  دزن  مه  دوب و  رتیلوا  نیریاس  وت و  زا  تفالخ  هب  تبسن  وا  هکنیا  تفالخ و  تیالو و  رما  رب  وا  ملع  یگرزب و 
مدرم و زا  یهورگ  نوخ  يدرک ، بصغ  ار  تفالخ  هاگیاج  نیا  اما  دوبن ، رـسیم  وت  ریغ  هن  وت و  يارب  هن  یلع  هاـگیاج  دوب . رتهتـسیاش  همه 

سپ يداد  ماجنا  دـسرتیمن  نآ  يازج  زا  درادـن و  نامیا  تمایق  هب  هک  ار  یـسک  راک  دـش ، هتخیر  وت  هلیح  گنرین و  هعدـخ و  هب  هللا  قلخ 
یلع مردپ  ینکیم و  لزنم  نآ  رد  يوریم و  تسوت  يارب  هک  یتخبدب  رش و  يوس  هب  دیـسر  گرم  ماگنه  دمآ و  رـس  هب  نامز  هک  یماگنه 
درک ناوتیمن  يرود  نآ  زا  تسوت و  صوصخم  نیا  تسوت و  نیمک  رد  دـنوادخ  هیواعم  يا  ددرگیمزاب . یتخب  کین  ریخ و  يوس  هب  زین 
نینچ لاـبند  هب  هک  دـیآیمنرب  وـت  نوـچمه  یقمحا  مدآ  زا  ناـمثع  نـب  ورمع  يا  وـت  اـما  تـشاد . یهاوـخ  ینـالوط  یتـشز  ینامیـشپ و  و 
يور زا  مهاوخیم  هک  رادهگن  ار  دوخ  دیوگیم : يدنمونت  تخرد  هب  هک  یماگنه  تسا  هشپ  لثم  وت  لثم  هک  یتسرد  هب  يورب ، ییاهراک 

زا تندش  دنلب  هنوگچ  مدشن  هجوتم  مدرکن و  ساسحا  يزیچ  دوخ  يور  وت  نتـسشن  زا  هک  نم  دیوگیم : وا  هب  تخرد  نآ  موش و  دـنلب  وت 
تقـشم رد  تدوجو  زا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  منکیمن  هحفـص 113 ]  ] سح ار  وت  دوجو  نم  مسق  ادـخ  هب  دـشاب ؟ تخـس  نم  رب  نم  يور 

مک وا  بسن  بسح و  زا  وت  راـک  نیا  اـیآ  یهدیم ، مانـشد  ار  یلع  هک  یتسرد  هب  یتـفگ : هکنیا  مهدیم ، ار  وت  باوج  نم  لاـح  و  مشاـب .
هتخاس دراو  مالسا  رب  راوگان  ییالب  وا  ایآ  یهدیم ) مانـشد  هچ  يارب  ار  وا   ) درک دهاوخ  رود  تلزنم  رظن  زا  ادخ  لوسر  زا  ار  وا  دنکیم و 
غرود قـیقحت  هب  یتـسه  روـما  نیا  زا  یکی  یعدـم  رگا  سپ  هدرک  ادـیپ  تبغر  اـیند  هب  اـی  هدرک  دراو  یملظ  یمکح ، ءاـشنا  ارجا و  رد  اـی 
هتشک ام  تسدب  ردب  رد  هک  هیما  ینب  نیکرشم  ندش  هتشک  هطساو  هب  هتـشک  رفن  هدزون  ماقتنا  امـش  يارب  هک  ییوگیم  هکنیا  اما  ییوگیم .

رفن هس  نآ  زا  دـعب  رفن و  هدزون  مشاـه  ینب  زا  دنتـشک  هیما  ینب  هک  دـننادیم  شلوسر  دـنوادخ و  هک  یتـسرد  هب  تسا ، ظوـفحم  دـناهدش 
ادـخ زج  ار  اـهنآ  دادـعت  تشک و  هیما  ینب  هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  لـحم  کـی  رد  ار  رگید  رفن  هدزون  رگید و  رفن  هدزون  دنتـشک  سپـس  رگید 

لاملا تیب  ار ) ادخ  لام   ) تشذگ رفن  زا 30  شدالوا  دادعت  صاعلایبا ) نب  مکح   ) غزو هک  یماگنه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دـنادیمن .
دننکیم و يأر  هب  ریـسفت  لیوأت و  ار  ادخ  باتک  دنرادنپیم و  دوخ  هدرب  ار  ادخ  ناگدـنب  دـننادرگیم و  تسد  هب  تسد  ناشدوخ  نیب  ار 

یماگنه دنوشیم و  تنعل  دوشیم و  اهنآ  قح  تنعل  دش ، رتشیب  رفن  هد  دصیـس و  زا  اهنآ  دادـعت  هک  یماگنه  سپ  دـنهدیم  رارق  زیواتـسد 
ص)  ) ادـخ لوسر  هک  یلاح  رد  دوب . دـهاوخ  رتعیرـس  امرخ  تخرد  یگدام  نداتفا  زا  اهنآ  يدوبان  كاله و  دـندش  رتشیب  رفن  زا 475  هک 

سپ دـمآ  صاعلایبا  نب  مکح  دوب  مالک  نیا  نایب  لوغـشم  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  دـمآ  صاعلایبا  نب  مکح  دوب  مالک  نیا  نایب  لوغـشم 
ادخ لوسر  هک  دوب  یماگنه  نایرج  نیا  دونـشیم . صاعلایبا ) نب  مکح   ) غزو هک  دـیروایب  نییاپ  ار  ناتیادـص  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
رما هک  دوب  هدـید  ار  شدوخ  زا  دـعب  نامکاح  ساـبع و  ینب  ناورم و  ینب  هیما و  ینب  ءاـفلخ  ندیـسر  تفـالخ  هب  ناـیرج  باوخ  رد  (ص )

دننکیم زیخ  تسج و  هتفر و  نیئاپ  الاب و  اهنومیم  شربنم  يور  رب  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  ینعی  دتفایم . ناشتسد  هب  مالـسا  تما  تفالخ 
لزان ار  هیآ  نیا  هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  سپ  دـمآ ، نیگنـس  تخـس و  ترـضح  رب  دومن و  نیگهودـنا  رایـسب  ار  ناشیا  نایرج  نیا  و 
تـسا هام  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  هک  درک  لزان  ار  ردـق  يهروس  زین  هیما و  ینب  زا  تسا  تراـبع  هدـمآ  نآرق  رد  هک  هنوعلم  هرجـش  درک و 

امـش و هیلع  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  داد  تداهـش  سپ  تسا ) ناورم  ینب  هیما و  ینب  ههاـم  رازه  تموکح  زا  رترب  رتهب و  یلع  تیـالو  ینعی  )
ردقم و ارنآ  شباتک  رد  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخن  هام  رازه  زا  رتشیب  مردپ  نتشک  زا  دعب  امش  تنطلـس  هک  مهدیم  تداهـش  هحفص 114 ] ]
هک تسا  نیا  وت  تیصوصخ  نیلوا  هک  یتسه  یگس  وت  لسنیب )  ) هدیرب مد  هدش  تنعل  يوگدب  يا  صاعورمع  وت  اما  تسا . هدومن  میسرت 
نب نایفـسوبا  ناشیا ، يهلمج  زا  هک  دـندوب  یعدـم  شیرق  نادرم  وت  يهرابرد  سپ  يدـمآ  ایند  هب  كرتشم  رتسب  رب  وت  دوب و  هیناز  تردام 
اهنآ رـسپ  وت  دندرکیم  نامگ  ناشیا  همه  هک  دندوب  لئاو  نب  صاع  هدلک و  نب  ثراح  نب  رـضن  ثرح ، نب  نامثع  ةریغم ، نب  دیلو  برح ،

نارگید رب  ار  شدوخ  فرح  دوب ، رتیغای  نیریاـس  زا  رتثیبخ و  هاـگیاج  ثیح  زا  رتماندـب و  شرداـم  هک  یـسک  اـهنآ  ناـیم  رد  یتسه و 
تناردـپ زا  یکی  لئاو  نب  صاع  متـسه و  دـمحم  هدـننک  شنزرـس  نم  یتفگ : يدـمآرب و  نتفگ  نخـس  ماقم  رد  وت  سپـس  دومن . لیمحت 

نیب زا  دوشیم ، عطق  شنیئآ  هار و  دریمب  رگا  سپ  تسین ، وا  يارب  رـسپ )  ) يدـالوا هک  تسا  لـسنیب  يدرم  دـمحم  هک  یتـسرد  هب  تفگ :
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غارـس هب  وت  ردام  و  رتبالا ) وه  کئناش  نا  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناـمز  نیا  رد  ددرگیم  شومارف  دوریم و 
اج ره  وت  هاگنآ  دادیم . انز  تشگیم و  ناشیا  ياههلیوط  اهرداچ و  اههچوک ، اههناخ ، رد  تشگیم و  هیناز  نز  لاـبند  هک  تفریم  سیق 

ادخ لوسر  هب  تبسن  ار  راکنا  ینمشد و  نیرتشیب  وت  نارای  هک  یلاح  رد  يدوب  نانآ  هارمه  دندوب  ص )  ) ادخ لوسر  تخسرس  نانمشد  هک 
نب رفعج  هک  یلاح  رد  دندوب  هتفر  هشبح  هب  امش  رش  زا  نیرجاهم  دیدوب و  هتفر  یـشاجن  دزن  یتشک  اب  تناهارمه  وت و  هک  هگنآ  دنتـشاد و 

، لطاب تشمارآ  دـیدرگ ، تدوخ  ریگنماد  امـش  هلیح  رکم و  دـندوب  ناشناج  نداد  تسد  زا  لتق و  ضرعم  رد  نیرجاـهم  ریاـس  بلاـطیبا و 
رد تنانخـس  اما  دش . شزرااب  مرتحم و  هللا  يهملک  شزرایب و  تسپ و  امـش  زیمآرفک  نانخـس  دش ، غورد  تنانخـس  لصاحیب و  تشالت 

ثداوح راظتنا  دیدرک و  رارف  نیطسلف  هب  سپـس  هدش  هداد  رارق  ینازرا  اهنآ  رب  منهج  شتآ  هک  یناسک  وربآیب و  يا  وت  سپ  نامثع  دروم 
نید هک  یتسه  نامه  وت  ثیبخ  يا  يدناسر ، هیواعم  هب  ار  تدوخ  يدینـش  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  هکنیمه  و  دیدیـشکیم ، ار  هدـنیآ 
هرود رد  هچ  یتسه  مشاـه  ینب  نمـشد  وت  دوشیمن ، اـم  لـماش  تسوت  ضغب  زا  هک  اـم  رب  وت  تمذـم  یتخورف ، يرگید  ياـیند  هب  ار  دوخ 
لوسر سپ  رعش  تیب  تفه  اب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هحفص 115 ]  ] يدرک هرخسم  يدومن و  وجه  وت  مالسا و  روهظ  زا  سپ  هچ  تیلهاج و 

راب رازه  تیب  ره  يازا  هب  ار  صاعورمع  سپ  تسین  هتـسیاش  نم  يارب  نآ  نتفگ  متـسین و  رعاش  نم  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ  دومرف : ادـخ 
رفـس وا  يوس  هب  مود  راب  يداد و  یـشاجن  هب  ار  ییایاده  ياهداد  حیجرت  تدوخ  نید  رب  ار  نارگید  يایند  هک  ورمع  يا  وت  اما  امنب . تنعل 

میمصت هک  یلاح  رد  یتشگرب ، نابیرگ  رد  تسد  هتسخ و  دیماان ، اهرفس  نیا  همه  رد  هک  یتفرگن  تربع  دوخ  لوا  رفـس  هجیتن  زا  يدرک و 
. یتسویپ دیلو  نب  رامع  تقیفر  هب  دش  لیدبت  یماکان  هب  تیوزرآ  يدـیماان و  هب  تدـیما  هک  هاگنآ  یتشاد ، ار  شنارای  رفعج و  تکاله  هب 

ياهدروخ هنایزات  رمخ  برش  رطاخ  هب  وت  هک  اریز  يریگب  مشخ  یلع  رب  هک  يرادن  ار  نآ  تقایل  وت  مسق  ادخ  هب  ۀبقع  نب  دیلو  يا  وت  اما  و 
زا هیآ  هد  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ییوگب  ازـسان  یلع  هب  یناوتیم  هنوگچ  زاب  هدـش و  هتـشک  ع )  ) یلع تسدـب  ردـب  گنج  رد  تردـپ  و 

: دیامرفیم زاب  و  نووتسی ) اقساف ال  ناک  مک  انمؤم  ناک  نمفا  : ) دیامرفیم دنوادخ  هدربمان و  قساف  ار  وت  هدرک و  باطخ  نمؤم  ار  وا  نآرق 
رـسپ هک  وت  اریز  ینزب  مد  شیرق  زا  هدـماین  وت  هب  و  نیمدان ) متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  ۀـلاهجب  اموق  اوبیـصت  نأ  اونیبتف  أبنب  قساف  مکئاـج  نأ  )

ریبز و هحلط و  هک  مسق  ادخ  هب  میاهتشک  ار  نامثع  ام  هک  تسا  نیا  وت  نامگ  اما  یتسه و  هدوب ، ناوکذ  شمسا  هک  هیروفص  لها  زا  يدرف 
رگا و  ییوگیم ؟ ار  نخس  نیا  وت  هنوگچ  سپ  دنیوگب  دنهد و  تبسن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ار  راکنیا  هک  دنتشادن  یتأرج  نینچ  هشیاع 

لـصتم طـیعمیبا  نب  ۀـبقع  هب  ار  وت  دومن و  كرت  ار  ناوکذ  هک  یماـگنه  تفگیم ، وت  هب  يدرکیم  لاؤـس  تردـپ  يهراـبرد  ترداـم  زا 
ییاوسر ایند و  گنن  هتخاس  هدامآ  تردام  ردپ و  وت و  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  درک و  بسک  وربآ  وت  يارب  راک  نیا  هطـساوب  تخاس و 

رود ینکیم  اعدا  تدالو  رد  هچنآ  زا  رایـسب  مسق  ادخ  هب  دیلو  يا  وت  سپـس  دنکیمن ، ملظ  شناگدنب  هب  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  ترخآ 
هب هن  ینک  تباـث  تردـپ  هب  ار  تتبـسن  هکنیا  يارب  يزادرپب  دوخ  هب  رگا  هک  یهدیم  مانـشد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  هنوگچ  سپ  یتـسه 

نیرتثیبخ نیرتتسپ و  مسق  ادخ  هب  تردپ  مرـسپ  يا  تفگیم : وت  هب  تردام  هک  یلاح  رد  تسا  تردپ  ییوگیم  غورد  هب  هک  یـسک ،
لقاع هن  مهدـب و  ار  تباوج  ات  يرادـن  شزرا  مه  هلـصو  کی  يهزادـنا  هب  وت  مسق  ادـخ  هب  نایفـسیبا  نب  ۀـبقع  يا  وت  اما  و  تسا . باقعا 

، یـسرتب نآ  زا  هک  تساتود  یکی  تیاهیتشز  هن  مشاب و  راودـیما  نآ  هب  هک  يراد  هحفـص 116 ]  ] یبوخ هقباس  هن  منک و  تتمذم  ات  یتسه 
وت هک  اریز  تشاد ، دهاوخ  مرـش  گنن و  وت  يارب  ع )  ) یلع هب  وت  نتفگ  ازـسان  هک  اریز  ییوگیم  ازـسان  ار  ع )  ) یلع هک  يراد  یـضرم  هچ 
رد لجوزع  دـنوادخ  اما  میامنب ، تتمذـم  ای  مهدـب  ار  تیاهییوگ  هوای  باوج  ات  يرادـن  شزرا  مه  یلع  مـالغ  مـالغ  هزادـنا  هب  نم  شیپ 

ۀلماع تسا  هدومرف  وا  يهرابرد  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسه  يردـپ  نآ  لسن  وت  دـشابیم و  تردارب  ردام و  تردـپ و  وت و  نیمک 
تأرج و ردق  نیا  وت  رگا  نم ، نتـشک  هب  وت  دـیدهت  اما  و  عوج ) نم  دـیامرفیم : هکنیا  ات   ) ۀـینآ نیع  نم  یقـست  ۀـیماح  اران  یلـصت  ۀبـصان 

داد رارق  نز  نآ  محر  رد  هک  يدنزرف  زا  دوب و  هدش  رتسبمه  تلایع  اب  هک  يدـید  تباوختخر  رد  هک  ار  يدرم  نآ  ارچ  سپ  يراد  تردـق 
لوغـشم تدوخ  هب  طوبرم  لیاسم  هب  رگا  وت  رب  ياو  يدرکن ) يدروخرب   ) دوبن وت  نآ  زا  هک  داد  تبـسن  وت  هب  ار  يدنزرف  دش و  وت  کیرش 

کریم اهل بیت علیهالسالم             صفحه 55 از 82

http://www.ghaemiyeh.com


لتق هب  ارم  تیعـضو  نیا  اـب  وت  تقونآ  دوب . رتکیدزن  يدرمناوج  هب  دوب و  رتهب  تیارب  يدرکیم  هبلاـطم  وا  زا  ار  تدوخ  نوخ  يدـشیم و 
بلطملادبع نب  ةزمح  تسا و  هتشک  هزرابم  رد  ار  تردارب  وا  هک  اریز  ییوگب  ازسان  ع )  ) یلع هب  هک  هدماین  وت  هب  مه  زاب  ینکیم و  دیدهت 

دومن و راتفرگ  منهج  شتآ  هب  ار  تگرزبردـپ  هزمح  یلع و  تسدـب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  ات  تسا  هدومن  يرای  تدـج  نتـشک  رد  ار  (ع )
مناجب تفالخ ، هب  نم  دیما  اما  دندومن . دـیعبت  ص )  ) ادـخ لوسر  روتـسد  هب  ار  تیومع  دـیناشچ و  وا  هب  ار  شدوخ  باذـع  كاندرد  معط 

زا همه  زا  شیب  تردارب  هک  اریز  تردپ ، تردارب و  وت و  دننام  يدارفا  ات  مرتهتـسیاش  نآ  يارب  نم  دشاب ، يدـیما  تفالخ  هب  رگا  دـنگوس 
تیانج هعدخ و  دیتسین ، نآ  هتسیاش  هک  يزیچ  ياضاقت  دوب و  رتهنشت  همه  زا  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  هدرک و  یچیپرس  ادخ  تاروتـسد 

نیرتدب شیرق  رد  ع )  ) یلع یتفگ : هکنیا  اما  تسا ، زاسهراچ  نیرتهب  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  راتفرگ  ار  امش  دنوادخ  تسا ، ناناملسم  هب 
وت هک  یتسرد  هب  هبعش  نب  ةریغم  يا  وت  اما  تشک . ار  یمولظم  هن  درک و  ریقحت  دوب ، محرت  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  هن  یلع  مسق  ادخ  هب  دوب ،

وت و يراسگنـس  مجر و  تسا  بجاو  هک  قیقحت  هب  يراکانز و  وت  یتسه ، وا  ربمایپ  يهدننک  بیذـکت  وا و  باتک  فلاخم  ادـخ و  نمـشد 
نخـس دنتخاس و  رود  لطاب  اب  ار  قح  هحفص 117 ]  ] دش و هتخادنا  ریخأت  هب  وت  راسگنـس  سپ  دنتـسه  نیقتم  ناکین و  زا  ینالداع  وت  دهاش 
هدامآ ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  يراوخ  یتخبدـب و  كاندرد و  باذـع  دـنوادخ  وت  يارب  هدـش و  هدز  رانک  طـلغ  غرود و  نخـس  اـب  قح 

ار وا  هکنیا  ات  يدز  کـتک  ار  ص )  ) هللا لوسر  رتخد  همطاـف  وت  تسا ، رتشیب  رتدـب و  رایـسب  ترخآ  باذـع  يراـتفرگ  يراوخ و  هتخاـس و 
قیقحت هب  دوب ، وا  تمرح  کته  وا و  رماوا  اب  تفلاخم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هزرابم  وت  راکنیا  هدـش و  طقـس  شدـنزرف  يدومن و  یمخز 

نیا رطاـخب  هریغم  يا  سپ  یتـشهب . لـها  ناـنز  رورـس  وت  همطاـف  يا  دوب : هدومرف  س )  ) همطاـف ترـضح  دروـم  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک 
ع)  ) یلع هب  راـب  هس  هچ  يارب  سپ  دوب  دـهاوخ  وت  رب  ياهدـنیوگ  ره  لاـبو  رزو و  دربـب و  منهج  شتآ  يوس  هب  ار  وـت  دـنوادخ  تیاـهراک 
ای دروآ ؟ مالـسا  رـس  رب  هک  يراوگان  يالب  ای  ص )  ) ادخ لوسر  شور  هار و  زا  وا  يرود  ای  شبـسن ؟ رد  صقن  تهج  هب  ایآ  يداد  مانـشد 

تبغر و ای  هدرک  يراج  مکح  رد  هک  یملظ  ای  دروآ ؟ مالـسا  رـس  رب  هک  يراوگان  هب  وا  لیم  تبغر و  ای  هدرک  يراج  مکح  رد  هک  یملظ 
ینکیم نامگ  ایآ  دنیامنیم . بیذکت  ار  وت  لاوقا  نیا  زین  مدرم  ییوگیم و  غورد  هک  قیقحت  هب  تساهنیا  هک  ییوگب  رگا  ایند ، هب  وا  لیم 

كاپ رودب و  امـش  ياهتمالم  اهتمهت و  نیا  زا  ع )  ) یلع مردپ  هک  مسق  ادخ  هب  هدـیناسر ، لتق  هب  مولظم  ار  نامثع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک 
نایغاط و لابند  هب  هتـسویپ  دـیتسین و  ياهراک  هراب  نیا  رد  امـش  ادـخ  هب  دوب ، هتـشک  هناـمولظم  ار  ناـمثع  ع )  ) یلع رگا  مدوخ  ناـجب  تسا 

اما دوب و  مالـسا  زا  لبق  نارود  رد  هچنآ  دـننامه  دـیرادرب ، نایم  زا  ار  مالـسا  دـینک و  هدـنز  ار  یلهاج  تنـس  هکنیا  ات  دـیتفریم  ناشکرس 
اما یـشاب و  هتـشاد  رواـب  نآ  هب  هکنیا  هن  ییوگب  نخـس  هیواـعم  عفن  هب  یهاوخیم  وت  هیما ، ینب  هب  تبـسن  مشاـه  ینب  دروم  رد  وت  ضارتعا 

دـصراهچ زین  نوعرف  هک  یتسرد  هب  دـیاهدرک ، بحاصت  کیلمت و  ار  نآ  هک  یکلم  دروم  رد  تنارای  نخـس  تراما و  دروم  رد  وت  راـتفگ 
زا ار  وا  ات  دـندش  هداتـسرف  نوعرف  يوس  هب  هک  دـندوب  یهلا  ءایبنا  زا  رفن  ود  ع )  ) نرواه و  ع )  ) یـسوم دوب و  هدرک  کـلمت  ار  رـصم  لاـس 

رایتخا رد  یهاگ  دـهدیم و  رارق  يوقت  لها  رایتخا  رد  یهاگ  ار  نآ  وا  تسادـخ و  کلم  نیمز  تموکح و  هرخـالاب  دـیامن  عنم  شیاـعدا 
انرما ۀیرق  کلهن  نا  اندرأ  اذا  دیامرفیم و  زاب  نیح و  یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هلعل  يردأ  نا  دیامرفیم و  شیوخ  باتک  رد  دنوادخ  نیقـساف ،

لاح نیا  رد  داد و  ناکت  ار  شیاـبع  تساـخرب و  ترـضح  سپـس  هحفـص 118 ] . ] اریمدت اهانرمدـف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم 
هیآ نیا  قادصم  هک  دنتـسه  وت  ناتـسود  نیا  وت و  باحـصا  وت و  هیواعم  يا  مسق  ادخ  هب  هدروآ  نآرق  رد  امـش  هرابرد  دنوادخ  تفگیم :

ناشیا يهرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهنآ  وا  ناتسود  نارای و  و  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  تاثیبخلل و  نوثیبخلا  نیثیبخلل و  تاثیبخلا  دنتـسه 
اب هک  ار  هچنآ  ریگب  دوخ  شودـب  شچب و  دومرفیم : هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  سپـس  تاـبیطلل  نوبیطلا  نیبیطلل و  تاـبیطلا  و  دـیامرفیم :
رد كاندرد  باذع  ایند و  یناگدنز  رد  يراتفرگ  یتخبدب و  هک  هدومن  ایهم  هچ  اهنآ  وت و  يارب  دـنوادخ  نیبب  ياهدرک و  هیهت  دوخ  تسد 
نب دیلو  دنیوگ : دیدش ، بکترم  هک  یتشز  لامعا  نآ  دیریگب  ندرگ  هب  دیشچب و  مه  امش  و  تفگ : شنارای  هب  هیواعم  سپ  تسا . ترخآ 

دیدرکیمن عمط  وا  ریقحت  رد  راب  نامه  رگا  دیهاکب ؟ يزیچ  درم  نیا  تلالج  زا  دـیناوتیمن  متفگن  امـش  هب  نم  ایآ  تفگ : هیواعم  هب  هبقع 
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رب درب و  ار  ام  تیثیح  نامدوخ  هناخ  رد  مسق  ادخ  هب  دیدش ، وربآیب  حضتفم و  الاح  اما  منک  کمک  ار  امش  وا  لباقم  رد  متسناوتیم  دیاش 
هیواعم و تاقالم  ناتساد  مکح  نب  ناورم  دنیوگ : تسا . هدنامن  امـش  يارب  يریخ  وربآ و  چیه  رگید  دعب  هب  زورما  زا  سپ  درک  شاخرپ  ام 

یلع نب  نسح  ندمآ  هیـضق  دیـسرپ : اهنآ  زا  تفای  وا  دزن  هیواعم  هناخ  رد  ار  اهنآ  دـمآ و  اهنآ  دزن  سپ  دینـش  ع )  ) نسح ماما  اب  ار  شنارای 
ادخ هب  دیدرکن ، توعد  وگتفگ  نیا  يارب  ارم  ارچ  تفگ : اهنآ  هب  ناورم  دنتفگ . ار  نایرج  و  هک ... دوب  رارق  نیا  زا  هیـضق  دنتفگ : دوب ؟ هچ 

يراک مه  وت  زا  دنتفگ : دارفا  نآ  هیواعم و  سپ  دشیم . یفاک  مدرم  همه  يارب  هک  متفگیم  ازـسان  ار  شتیب  لها  شردپ و  وا و  نانچ  مسق 
هک تسرفب  ع )  ) یلع نب  نسح  لابند  هب  هیواـعم  يا  تفگ : ناورم  دنتـسنادیم ، ار  ناورم  یـشاحف  ینهد و  دـب  اـهنآ  هک  اریز  دوبن  هتخاـس 
هچ نم  ناـج  زا  یغاـط  نیا  دوـمرف : ترـضح  دـمآ ، ماـما  دزن  هیواـعم  هداتـسرف  هـک  یتـقو  داتـسرف  ترـضح  نآ  لاـبند  زین  هیواـعم  دـیایب ،

نانخـس نآ  راع  گنن و  زا  تمایق  زور  ات  هک  میوگب  وا  هب  ینانخـس  ناـنچ  دوش  حرطم  هراـبود  نانخـس  نآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـهاوخیم ،
هدهاشم دوب  هدرک  ناشکرت  هک  ییاج  نامه  رد  ار  اهنآ  دـمآ و  شنارای  هیواعم و  دزن  راچان  ع )  ) نسح ماما  سپ  دـشاب ، هتـشادن  یـصالخ 

هیواعم و رانک  دومن و  یط  ار  سلجم  راقو  مامت  اب  ع )  ) نسح ماما  هحفص 119 ] . ] دوب هدش  هفاضا  ناشعمج  هب  زین  ناورم  هکنآ  زجب  دومن ،
وت يوس  هب  ار  یسک  نم  تفگ : هیواعم  يداتـسرف ؟ نم  لابند  هب  هچ  يارب  تفگ : هیواعم  هب  باطخ  تسـشن و  سلجم  ردص  رب  صاعورمع 

ماـما يدومن ، بس  ار  شیرق  لاـجر  ناـگرزب و  وت  نسح  يا  تفگ : ناورم  سپ  داتـسرف ، امـش  لابندـب  هک  دوب  ناورم  نیا  نکل  مداتـسرفن 
هدش جراخ  تردپ  بلص  زا  هک  یسک  ره  تنادنزرف و  تیب و  لها  ار و  تردپ  ار و  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ : ناورم  یهاوخیم ؟ هچ  تفگ :

تردپ وت و  هاگچیه  نم  ناورم ، يا  وت  اما  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دـنک . تیافک  نم  راتفگ  مدرم  يهمه  يارب  ات  منکیم  بس  نانچ  دـشاب 
بلـص زا  هکنآ  ره  ار و  تاهداوناـخ  تیب و  لـها  ار و  تردـپ  ار و  وت  هدرک  تنعل  هبترم  دـنلب  گرزب و  دـنوادخ  نکل  منکیمن و  بس  ار 

دیناوتیمن نیرـضاح  زا  کی  چیه  هن  وت و  هن  ناورم  يا  مسق  ادخ  هب  ص .)  ) دمحم شربمایپ  نابز  اب  تمایق ، زور  ات  دوشیم  جراخ  تردـپ 
نوزفا ینارگن  هک  هچنآ  زا  وت  رب  دنوادخ  ناورم  يا  هدومن و  تنعل  ار  تناگتشذگ  تردپ و  وت و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینک  راکنا  ار  نیا 

يهرجـش : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  ص ،)  ) ادخ لوسر  ادخ و  دنتفگ  تسار  دش و  دهاوخ  وت  نایغط  بجوم  هکنآ  رگم  دـنکیمن ،
يهرجـش ناـمه  وت  دـالوا  ناورم و  يا  وت  تسا و  هدوزفا  ار  امـش  ناـیغط  نتـشاد  رذـحرب  نیا  هتـشاد و  رذـح  رب  نآ  زا  ار  امـش  و  هنوـعلم »

دوخ ياج  زا  هیواعم  سپ  تسا . هدرک  لقن  دـنوادخ  زا  وا  لـیئربج و  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ار  نیا  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  دـیتسه  ياهنوعلم 
تساخرب و ع )  ) نسح ماـما  سپ  يدوبن  وگازـسان  هک  وت  دـمحمابا  يا  تفگ : تشاذـگ و  ع )  ) نسح ناـهد  رب  ار  دوخ  تسد  تساـخرب و 
رد یلبرا  یسیع  نب  یلع  دندش . قرفتم  یهایسور  یتحاران و  تینابـصع و  اب  هسلج  نآ  ءاضعا  سپ  دش  جراخ  دناکت و  ار  شیابع  سابل و 

ثیح زا  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  تفگ : دوب  وا  دزن  ع )  ) نسح ماما  هک  یلاح  رد  هیواعم  يزور  تفگ : یبعـش  هک  هدروآ  همغلا  فشک 
نم یـشورفیم ، رخف  نم  رب  ایآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  تسا . هدوب  رتابیز  نیریاس  زا  تسا و  مدرم  نیرتمیرک  تسایرد و  دـننام  تواـخس 

وا تیاضر  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  متسه ، ایند  لها  رورس  رسپ  نم  متسه ، ناربمایپ  ءایبنا و  رورـس  رـسپ  نم  متـسه ، تاریخ  بحاص  رـسپ 
هک تسه  ياهشیر  هقباس و  وت  يارب  ایآ  هیواعم  يا  تسا . دنوادخ  یتحاران  مشخ و  وا  یتحاران  مشخ و  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  تیاضر 

ییوگب رگا  ییوگب ؟ یهاوخیم  ار  مادـک  هن ، وگب  ای  يرآ ، وگب  ای  ینک ؟ راختفا  نادـب  هک  يردـپ  اـی  هحفـص 120 ]  ] ینک تاهابم  نآ  هب 
ع)  ) نسح ماما  سپ  منکیم  دییأت  ار  وت  نخـس  هن و  میوگیم  تفگ : هیواعم  سپ  يوشیم  هتخانـش  هن  ییوگب  رگا  منکیم و  راکنا  يرآ ،

. دنناد نالقاع  ار  قح  دنک و  ادیپ  رییغت  شهار  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  قح  بابلالا  اوذ  هفرعی  قحلا  هلیبس و  لیلحت  ام  جلبا  قحلا  دومرف :

نایفسیبا نب  ۀبقع  هبقع و  نب  دیلو  هبعش و  نب  ةریغم  مکح و  نب  ناورم  هیواعم و  رب  یلع  نب  نسح  ماما  يرترب  تاراختفا  نایب  رد 

ماما روضح  رد  ماگنه  نیا  رد  دندوب  هتسشن  سلجم  رد  ياهدع  هک  یلاح  رد  دش  دراو  هیواعم  رب  يزور  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دنیوگیم 
کـش ناشیا  بسن  رد  دـندادیم و  تبـسن  ناشردـپ  ریغ  هب  ار  مشاه  ینب  دـنتخورفیم و  رخف  مشاـه  ینب  رب  ناـشیا  زا  کـی  ره  ع )  ) نسح
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نب نسح  ماما  دندنارذگ . دح  زا  ار  نانخـس  نیا  دندادیم و  یلع  نب  نسح  هب  يدب  ياهتبـسن  نآ  رد  هک  دنتفگیم  ییاهزیچ  دندرکیم و 
بـسن یگرزب و  رخف و  دنتـسه ، برع  مدرم  نیرتیمارگ  نم  ناردـپ  متـسه ، اههخاش  نیرتهب  زا  ياهخاـش  نم  دومرف : باوج  رد  ع )  ) یلع

دـشابیم و یگدـنلاب  دـشر و  جوا  رد  هک  یتـخرد  نیرتـهب  زا  تساـم ، هشیر  لـصا و  رد  يراوگرزب  يدنمتواخـس و  تساـم و  يارب  ـالاو 
میراختفا يهلق  يادنلب  ردام  تسا ، هرجش  نیا  زا  توبن  ملع  مالـسا و  لصا  هک  تماق  تسار  راوتـسا و  ییاهندب  هزیکاپ و  كاپ و  ياههویم 

رارق ریثأـت  تحت  ار  اـم  دـنلب  ياـههوک  درادـن و  ندـش  کـشخ  هک  میتسه  ياهدرتـسگ  ياـهایرد  میتـسه ، نیرترادهشیر  تزع  ماـقم  رد  و 
ادخ هب  ام  نسح  يا  وت  رب  ياو  يا  یتخورف  رخف  يدش و  رورغم  يدومن و  يرایسب  فیرعت  دوخ  زا  تفگ : ناورم  ماگنه  نیا  رد  دهدیمن .

یگرزب تسین و  ام  فرش  تزع و  دننام  وت  فرش  تزع و  هک  شورفم  رخف  ام  هب  میتسه ، ناهدنامرف  نیرتزیزع  موق و  ناگرزب  نابابرا و  زا 
انباف هحفص 121 ]  ] انیلی نمیف  اهزع  تلانف  اروق  تباط و  انـسفنأ  انیفـش  دناوخ : نومـضم  نیدب  ار  يرعـش  سپـس  تسین  ام  یگرزب  دننام  وت 

تحیصن یلو  مدرک  تحیصن  ار  تردپ  تفگ : درک و  نخس  هب  عورش  هبعش  نب  ةریغم  سپس  [. 24  ] انینرقم كولملاب  انباو  انبا  نیح  ۀمینغلاب 
یحارط هشقن و  رد  نم  هک  تسنادیم  تردپ  مدشیم ، قحلم  ماش  رکشل  هب  متشادن ، هارکا  منایانشآ  اب  هطبار  عطق  زا  رگا  درکن ، لوبق  ار  ام 

عورش ع )  ) نسح ماما  سپ  مشابیم . لیابق  ییاورنامرف  هرادا و  هبرجت  رد  اهنآ  نیرترب  متسه و  فیقث  سیق و  هلیبق  نیرترب  يریگمیمـصت  و 
منکیم و فیرعت  مدوخ  زا  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  متـسه ، زجاع  ناوتاـن و  وسرت ، نم  يدرک  روصت  وت  ناورم  يا  تفگ : دومن و  نخـس  هب 

ناناوج رورـس  هک  یلاح  رد  ماهدش ، رورغم  دوخ  هب  ینکیم  نامگ  ایآ  متـسه ، ص )  ) ادخ لوسر  رـسپ  هک  یلاح  رد  منکیم ، ییاتـسدوخ 
دیامن گرزب  ار  دوخ  دهد و  ناشن  گرزب  ار  دوخ  دهاوخب  هک  دنکیم  ربکت  دشورفیم و  رخف  یـسک  هک  یتسرد  هب  متـسه و  تشهب  لها 

شـشخب تمارک و  ندعم  ام  میتسه ، تمحر  تیب  لها  ام  اما  دهد  ناشن  رترب  ار  دوخ  دـهاوخب  هک  دـنکیم  ربکت  یـسک  ناورم ، وت  رب  ياو 
تکاس ایآ  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  میتسه ، نید  ریـشمش  مالـسا و  زیت  ناکیپ  ام  میتسه ، نامیا  جنگ  یکین و  لصا  هاگیاج و  ام  میتسه ،

مـسا زا  تروص  نیا  رد  هک  مروایب  نابز  رب  ینخـس  مسیم  هب  وت  يراذگمان  تلع  زا  هکنیا  ای  و  میوگب ؟ تیکدوک  زا  هکنآ  زا  لبق  يوشیم 
رد یتشاذگیم و  رارف  هب  اپ  گنج  رد  هک  ییاهزور  زا  میوگب  ایآ  میدوب  کلم  تمینغ و  نابحاص  ام  یتفگ  هکنیا  اما  يوش ، رازیب  تدوخ 

يداد تاجن  ار  تدوخ  یتشک و  ار  وا  يداد و  بیرف  ار  هحلط  دوب و  ترارف  وت ، تمینغ  سپ  يدرکیم ؟ يرود  دربن  زا  عزف  عزج و  لاـح 
هاگن وا  هب  ع )  ) نسح ماما  هک  درکیم  اشامت  توهبم  هریغم  دنادرگرب و  هتخادنا و  نییاپ  ار  شرس  ناورم  ناورم . يا  یمرشیب  ایحیب و  هچ 
اهنیا نم  ینکیم  رکف  ینکیم ؟ راـختفا  اـهنآ  هب  وت  هک  دراد  شیرق  هب  یطبر  هچ  فیقث  ترطف ، تسپ  يا  دومرف : دـش و  وا  هجوتم  هدرک و 

كرابت دنوادخ  هحفص 122 ]  ] ملع هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  هک  متسه  نانز  رورس  رسپ  نم  متـسه ، ناوناب  نیرتهب  رـسپ  نم  منادیمن ؟ ار 
تشهب و تمایق و  زور  يزارفارـس  داد ، دای  ار  نید  ماـکحا  تالکـشم  تخومآ و  ار  نآرق  ریـسفت  لـیوأت و  اـم  هب  دومن و  هیذـغت  یلاـعت  و 
دشن و مولعم  ناشیا  ردپ  بسن و  تیلهاج  رد  هک  یتسه  یمدرم  زا  وت  تسام و  يارب  ماقم  يرترب  راختفا و  دـیحوت ، زارفارـس  دـنلب  يهملک 
اب هزرابم  رد  هن  دیتشادن ، یگدنز  رد  يراختفا  چـیه  هک  دـیدوب  ییرارف  ياههدـنب  اههدرب و  تشگن ، ناشبیـصن  يزیچ  مه  مالـسا  نامز  رد 

تریغ و طرف  زا  هک  میتسه  ناـگراچیب  ناـگداتفا و  اـپ  زا  ناـبیتشپ  یماـح و  اـم  میتسه ، ناـگرزب  زا  اـم  ناـکیدزن . زا  عاـفد  رد  هن  ناریش و 
راوگرزب و نانز  رورـس  رـسپ  نم  تسا و  رودـب  یماندـب  گنن و  اـم  فرـش  تزع و  ناـماد  زا  مینکیم ، عاـفد  مالـسا  سیماون  زا  یگنادرم 

ملظ هب  رتانیب و  وت  یناوتان  زجع و  هب  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  ناربمایپ  نیرتهب  یصو  هب  يدرک  هراشا  وت  ناورم  يا  . متسه كاپ  دنمتواخس و 
تاهیه تسادـیپ  تنامـشچ  زا  رکم  بیرف و  هک  یلاح  رد  يوشب  درط  ع )  ) یلع يوس  زا  هک  يدوب  نآ  راوازـس  وت  دوب ، رتهاگآ  وت  متـس  و 

ادـیپ يرترب  فـیقث  سیق و  زا  رکم  بـیرف و  رد  يدوـب  نیفـص  رد  رگا  يدرک  لاـیخ  وـت  دـننک و  ادـیپ  يرواـی  دوـخ  يارب  ناـهارمگ  هـک 
تـسد رگا  مسق  ادـخ  هب  نادـب  اهیریگرد ؟ زا  ترارف  ای  اهدـمآ  شیپ  رد  تیناوتان  هب  یلابیم  هچ  هب  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  يدرکیم ؟

عزف عزج و  هب  هک  دروآیم  ترس  هب  یئالب  تشادیمن و  هاگن  نوصم  وا  زا  ار  وت  یعنام  چیه  هک  یتسنادیم  دیـسریم ، وت  هب  نینمؤملاریما 
مه اب  هک  دـیتسه  يراوخ  ناگدرب  امـش  دراد  یطابترا  هچ  وت  هب  سیق  هفیاط  دنتـسه ، گـنرز  راـکم و  سیق  هفیاـط  هکنیا  اـما  يداـتفایم ،
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تکارـش هار  زا  وت  یتسین  نانآ  نادرم  زا  وت  هک  نک  ادـج  هیقب  زا  ار  تدوخ  باـسح  دـندیمان ، فیقث  ار  امـش  تقونآ  دـیدرکیم  ینمـشد 
هکنیا اما  دنداد . تبسن  تهج  کی  هب  ارت  فالتخا  گنج و  اب  یتفرگ و  لکش  اههفطن  لخادت  زا  ياهدمآ و  دوجوب  نز ) کی  اب  درم  دنچ  )

تاـقالم يوزرآ  دــعب  و  يراد ؟ اـعدا  ناـگدرب  فیعــض  يهدرب  زا  ار  يراـبدرب  مـلح و  مادــک  يدز ، فرح  فـیقث  يراــبدرب  مـلح و  زا 
سالپ هک  ناکرشم ، يهدنـشک  کلهم و  مهـس  گنج ، نیدایم  عاجـش  ریـش  هک  یلاح  رد  يدرک  اعدا  گنج  رد  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما 

ماقم و رد  نانادرگ  نیگرس  دنشاب و  هتشاد  تأرج  وا  رب  نارتش  هنوگچ  سپ  دوبن ، وا  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  ینکارپ  هزین  ماگنهب  ار  ناشوپ 
دننام هحفـص 123 ] ( ] وت يریگلکـش   ) وت هفطن  داـقعنا  مولعماـن و  تاهفیاـط  هتخانـشان و  وت  هشیر  تلاـصا و  اـما  دنـسرب . وا  هب  تیـصخش 

. دـیرپ دوخ  ياج  زا  هریغم  سپ  يرترود  مه  لاثم  نیا  زا  بسن  تلاصا و  رد  هکلب  دـنامیم  یکـشخ  ناویح  اب  ییایرد  ناویح  يریگتفج 

. دـندز فرح  هیما  ینب  مانب  تسپ  ناربکتم  ناگدرب و  هکنآ  زا  سپ  مینک  تبحـص  هیما  ینب  اب  هکنیا  زا  میرورغم  ام  تفگ : ع )  ) نسح ماـما 
تمواقم بات  ریلد  عاجـش و  نارورـس  ناشیا  ربارب  رد  هک  دنتـسه  فانمدـبع  نادـنزرف  نانیا  هریغم  يا  درگرب  تفگ : هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

رگید هک  تساوخ  وا  زا  داد و  مسق  توکس  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  هیواعم  سپس  دنرادن ، یگداتسیا  ناوت  ناشیا  نیرتراختفا  اب  هتشادن و 
: دنتفگ وا  هب  دش  هفوک  دراو  هیواعم  هک  هاگنآ  هدش  لقن  باتک  نآ  زا  زاب  و  تفگن . نخس  رگید  دش و  تکاس  ترضح  سپ  دیوگن  نخس 
دریگب و رارق  ربنم  يور  وت  زا  رتنییاپ  یهدب  روتسد  وا  هب  رگا  تسا  زیزع  تیصخش و  اب  یلیخ  مدرم  دزن  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یتسرد  هب 

رارـصا دوخ  هتـساوخرب  زین  اهنآ  درک و  يراددوخ  اـضاقت  نیا  لوبق  زا  هیواـعم  دـتفایم ، مدرم  مشچ  زا  دـهدب  تسد  وا  هب  یناوتاـن  زجع و 
ار ادخ  هاگنآ  تفریذپ  ترـضح  دورب ، ینارنخـس  يارب  ربنم  هب  وا  زا  رتنیئاپ  تساوخ  ع )  ) نسح ماما  زا  تفریذپ و  هیواعم  هکنیا  ات  دندرک 

میدیشخب یغاط  صخـش  نیا  هب  ار  نامدوخ  قح  ام  دیدرکیمن و  ادیپ  ار  یـسک  مردارب  نم و  زا  ریغ  هاگ  ره  دومرف : سپـس  تفگ ، ساپس 
ار ناناملـسم  نوخ  ظفح  ام  دوب ) هتـسشن  ص )  ) ادخ لوسر  هاگیاج  رد  هک  درک  هراشا  هیواعم  يوس  هب  ربنم  يالاب  هب  شکرابم  تسد  اب  (و 

هراشا هیواعم  يوس  هب  مه  زاـب  و  . ) تشاد دـهاوخن  يریخ  تسا و  هنتف  امـش  يارب  وا  میتسنادیم  هچرگ  میداد  حـیجرت  نآ  ندـش  هتخیر  هب 
دنوادـخ رظن  دروم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مروظنم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نانخـس  نیا  زا  تروظنم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هیواعم  درک .)

ماما هاـگنآ  دومن . ییوگدـب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  زا  نآ  رد  هک  درک  داریا  ار  یقطنمیب  هفیعـض و  يهبطخ  دـش  دـنلب  هیواـعم  سپ  تسا ،
قیقحت هب  یهدیم و  مانشد  ار  نینمؤملاریما  وت  راوخرگج  دنه  رسپ  يا  تفگ : داتـسیا و  دوب  ربنم  يور  رب  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع نب  نسح 

هداد مانشد  ار  دنوادخ  هحفص 124 ] ، ] دهد مانشد  ارم  هک  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد ، مانـشد  ار  ع )  ) یلع هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
تخـس و یباذـع  وا  يارب  دـنام و  دـهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  دـنکیم و  لـخاد  مـنهج  هـب  ار  وا  دـنوادخ  دـهد ، مانـشد  ار  ادـخ  سک  ره  و 

هدش تیاور  بقانم  زا  راحب  رد  تشاذگن . زامن  مدرم  اب  تفر و  دوخ  لزنم  هب  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  ع )  ) نسح ماما  سپـس  تسا ، یگـشیمه 
: تفگ هیواعم  يرتهب ؟ نم  زا  وت  هنوگچ  دنه  رـسپ  يا  دومرف : ماما  مرتهب ، وت  زا  نم  نسح  يا  تفگ : ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  هیواعم  هک 

يرترب ساسحا  وت  هک  هچنآ  رـش  زا  تاهیه  تاهیه ، دومرف : ماـما  دـناهدرکن . عاـمتجا  وت  رود  دـناهدش و  عمج  نم  رودـب  مدرم  هکنیا  يارب 
اب راچان و  ياهدع  وت و  زا  یـضار  عبات و  ياهدـع  دنتـسه  هورگ  ود  دـناهدش  عمج  وت  رود  هک  یمدرم  هراوخ ، رگج  دـنه  رـسپ  يا  ینکیم 

زگره ادـخ  هب  دـنروذعم و  دـناهدمآ  هارکا  اـب  هک  اـهنآ  دـناهدیزرو و  نایـصع  ادـخ  هب  دـناهتفرگ  ار  وـت  رود  تیاـضر  اـب  هک  اـهنآ  هارکا ،
روطنامه هتخاس  رود  يرب و  لئاذر  اـهیتسپ و  زا  ارم  دـنوادخ  نکل  و  تسین ، يریخ  وت  رد  الـصا  هک  ارچ  متـسه  رتهب  وت  زا  هک  میوگیمن 
سابعنبا زا  نسح  زا  لصاو  زا  يروث  نایفس  زا  يزاریـش  باتک  زا  راحب  رد  نینچمه  تسا . هتـشاد  هاگن  رود  لئاضف  اهیبوخ و  زا  ار  وت  هک 

امرخ دندوب و  هتـسشن  هیواعم  نب  دـیزی  و  ع )  ) یلع نب  نسح  يزور  هک  هدـمآ  دالوالا .) لاومألا و  یف  مهکراش  و   ) هفیرـش يهیآ  يهرابرد 
ع)  ) نسح ماما  متـسه . مدوب و  نمـشد  وت  اب  دـمآیم و  مدـب  وت  زا  لوا  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ع )  ) نسح يا  تفگ : دـیزی  سپ  دـندروخیم 

طولخم مه  اب  ود  نآ  ناهد  بآ  سپ  تسا ، هدوب  کیرـش  تردام  اب  شعامج  ماگنه  رد  وت  ردـپ  اـب  سیلبا  اـنامه  دـیزی  يا  نادـب  دومرف :
تگرزب ردام  اب  شعامج  ماگنه  برح  اب  ناطیـش  و  دـنیامرفیم : دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  هدیـسر ، ثرا  وت  هب  نم  اب  ینمـشد  نیا  هک  هدـش 
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: تفگ دیدحلایبا  نب  دیمحلادبع  دوب . نمـشد  ص )  ) ادخ لوسر  مدـج  اب  وا  نیمه  يارب  دـیآیم  ایندـب  رخـص  وا  يارب  سپ  هدوب  کیرش 
رد ۀعامجلا  ماع  زا  دعب  دش  دراو  هیواعم  رب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  تفگیم : وا  هک  هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  بیبح  نب  دـمحم  رفعجوبا 

تـساوخیم هک  ار  هچنآ  تفگ  هیواـعم  تسـشن . شیاـپ  ود  يور  رب  ماـما  سپ  دوب ، هتـسشن  غولـش  تیعمجرپ و  یـسلجم  رد  وا  هک  یلاـح 
هک ماهتفرگ  رارق  یهاـگیاج  رد  متـسین و  تفـالخ  هتـسیاش  نم  هک  درکیم  ناـمگ  هک  منکیم  بجعت  هشیاـع  زا  نم  تفگ : سپ  دـیوگب ،

ماما هب  درک  هراشا   ) صخش نیا  هحفـص 125 ]  ] ردپ هک  یتسرد  هب  دزرمایب  ار  وا  دنوادخ  تسا ، یهاگدید  هچ  نیا  رخآ  مرادن . ار  شتیلها 
؟ دراد بجعت  راک  نیا  ایآ  هیواعم  يا  دومرف : ع )  ) نسح ماما  داد . يرترب  وا  رب  ارم  دـنوادخ  دومن و  عازن  نم  اب  تفالخ  رما  رد  ع ))  ) نسح

ماما تسیچ ؟ نآ  تفگ : هیواعم  تسا ؟ رتبیجع  مه  نیا  زا  هک  مهد  ربخ  يرما  زا  وت  هب  ایآ  دومرف : ماما  مسق . ادخ  هب  يرآ  تفگ : هیواعم 
دـیدنخ و هیواـعم  سپ  ماهتـسشن . تیعمج  نیب  رد  میاـپ  ود  يور  رب  نم  ياهتـسشن و  سلجم  ردـص  رب  وـت  هک  تسا  نیا  رتبیجع  دوـمرف :
: تفگ هیواـعم  تسا . ع )  ) یلع قح  نآ  دومرف : ماـما  يراد ، قـح  نم  ندرگ  رب  وـت  هک  یتـسرد  هب  اـیب  نم  شیپ  هب  مردارب  رـسپ  يا  تفگ :

ضرق يارب  ار  اـهنآ  زا  مهرد  رازه  دـنهدب  وـت  هب  مهرد  رازه  دصیـس  هک  مینکیم  رما  تفگ : سپ  مهرد ، رازه  دـص  تفگ  تسا ؟ ردـقچ 
ار تاهلـص  زیخرب و  سپ  راد ، هاگن  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  مهرد  رازه  نک و  میـسقت  تتیب  لها  هداوناخ و  نیب  ار  نآ  مهرد  رازه  هدب و  دوخ 
هب هک  وا  لثم  ار  سک  چـیه  مدـیدن  زگره  مسق  ادـخ  هب  تفگ : شردـپ  هب  هیواعم  نب  دـیزی  دـش  جراخ  ع )  ) نسح ماما  هک  یماگنه  ریگب ،

هاگره تساهنآ  قح  قح ، نیا  مرـسپ  يا  تفگ : هیواعم  دـنهدب . مهرد  رازه  دصیـس  وا  هب  هک  ینک  رما  و  ینک ، مارتحا  يورب و  شلابقتـسا 
نارای زا  يدرم  هیبأ  نب  دایز  هک : دیوگیم  ینئادم  نسحلاوبا  نینچمه  و  [. 25 . ] هدب رارق  قیوشت  دروم  ار  وا  دمآ  وت  شیپ  هب  اهنآ  زا  یسک 

یلع نب  نسح  زا  تشون : ياهمان  وا  هب  ع )  ) نسح ماما  سپ  دومن . راضحا  دوب  ناگدـش  هداد  ناما  تسیل  رد  شمـسا  هک  ار  ع )  ) نسح ماما 
ینـالف ضرعتم  وت  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک  یلاـح  رد  میاهتفرگ ، هماـن  ناـما  دوخ  ناراـی  يارب  اـم  ینادیم  هک  یتسرد  هب  دـعب  اـما  داـیز ، هب 

زا سپ  هیضق  نیا  و   ) دیسر وا  هب  ع )  ) نسح ماما  يهمان  یتقو  مالـسلاو . يوشن  وا  ضرعتم  یکین  ریخ و  يارب  زج  مراد  تسود  سپ  ياهدش 
ع)  ) نسح ماما  هب  تشون  ياهمان  دسریمن ) نایفـسیبا  هب  وا  بسن  دیمهف  هک  تهج  نیا  هحفص 126 ]  ] زا دوب  تحاران  هیواعم  هک  دوب  نآ 

يهعیش وت و  نایعیش  زا  هک  یقساف  دروم  رد  دیسر  نم  هب  وت  يهتشون  دعب  اما  ع )  ) یلع نب  نسح  هب  نایفسیبا  نب  دایز  زا  نومـضم : نیا  هب 
مدرم نیرتهب  هک  اریز  دومن  مهاوخ  بلط  راضحا و  دشاب ) هک  اجک  ره   ) وت تشوگ  تسوپ و  نایم  رد  ار  وا  مسق  ادخ  هب  دـشابیم . تردـپ 

، دـناوخ ار  همان  ع )  ) نسح ماـما  نوچ  سپ  مالـسلاو . دـشاب  نآ  ناـیم  رد  وت  تبحم  هک  دروخب  ار  یـسک  تشوگ  هک  تسا  یـسک  نم  دزن 
دایز نومضم  نیا  هب  ياهمان  دش و  تحاران  رایسب  دناوخ  ار  همان  هیواعم  هک  یتقو  سپ  داتسرف  هیواعم  يوس  هب  دایز  همان  مامضنا  هب  ياهمان 

زا وت  هیور  هیمـس ، زا  رگید  هیور  نایفـسوبا و  زا  هیور  کی  دراد  دوجو  هیور  ود  وت  يارب  دعب  اما  دایز ، هب  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  زا  تشون :
هب وت  تسا  هتـشون  نم  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یتسرد  هب  دوب  دهاوخن  نآ  لثم  هیمـس  زا  وت  يهیور  اما  تسا  ریبدت  يرابدرب و  نایفـسوبا 
زا ع )  ) یلع نب  نسح  ماهدادـن و  ار  وا  ياـهراک  رد  تلاـخد  يهزاـجا  وت  هب  نم  هک  اریز  وشن ، وا  ضرتعم  سپ  يوشیم  ضرتعم  وا  ناراـی 

يدرکن هجوت  وا  ردام  ردپ و  تبسن  هب  ياهتشون و  وا  هب  هک  ياهمان  زا  منکیم  بجعت  یشاب و  هتشاد  ار  شیربنامرف  دیما  هک  تسین  یناسک 
نب ناورم  هک  تسا  هدـمآ  دـقعلا  باتک  رد  بقانم  زا  راحب  رد  مالـسلاو . راذـگب  دوخ  رایتخا  هب  ار  وا  رادرب و  وا  زا  تسد  نـالا  نیمه  سپ 

ییوبدب زا  سردوز  يریپ  دـنیوگیم  نسح  يا  يدرک ، دیفـس  ار  تنـساحم  دوز  هچ  تفگ : ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هب  هیواعم  شیپ  مکح 
اذـل میراد  ییاراوگ  ياهبل  وبـشوخ و  ناهد  مشاـه  ینب  هفیاـط  اـم  دـناهتفگ  وت  هب  هک  تسین  نینچ  نیا  دومرف : ترـضح  سپ  تسا ، ناـهد 

اهناهد و ناتنانز  اذـل  دـشابیم  وبدـب  تدـشب  ناتیاهناهد  هیما  ینب  يهفیاط  امـش  اـما  دـننکیم . لابقتـسا  اـم  زا  لد  ناـج و  زا  اـم  نارـسمه 
يرگید دب  تلصخ  مشاه  ینب  امش  اما  تفگ : ناورم  دوشیم ، دیفس  امش  ندب  ياهوم  نیمه  يارب  دننادرگیمرب ، امش  زا  ار  ناشیاهتروص 

هب هدش و  هتفرگ  نانز ، زا  يرآ  دومرف : ترـضح  دایز . شزیمآ  هب  لیم  تفگ : ناورم  تسا ؟ تلـصخ  مادک  نآ  دومرف : ترـضح  دیراد  زین 
رگم هیما  ینب  ربارب  رد  دنکیمن  مایق  یـسک  سپ  دوشیم . لقتنم  امـش  نانز  هب  هدش و  هتفرگ  امـش  نادرم  زا  یلو  دوشیم ، لقتنم  ام  نادرم 
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دعب الباق  یجرا  اسمخ  ۀجح و  نیـسمخ  رهدلا  اده  تسرامو  هحفـص 127 ] : ] دومرف نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  سپـس  مشاه . ینب 
لجاعم توم  نهد  ینا  تنقیأ  اهفکأ و  ایانملا  یف  ینتعرـشا  دـقف  لئاطب  تحدـک  يوها  يذـلا  یف  اهمیـسج و ال  تغلب  ایندـلا  انا  امف  لـباق 

يا تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـید ، فاوط  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  صاعورمع  هک : هدومن  تیاور  ینئادـم  تفگ : دـیدحلایبا  نب  دـیمحلادبع 
يهلیـسوب ار  دوخ  نید  دـنوادخ  هک  ینیبیم  لاح  تردـپ  ای  وت و  هطـساوب  رگم  دوشیمن  اـپرب  مالـسا  نید  هک  ینکیم  رکف  وت  اـیآ  نسح 

ءافتخا زا  سپ  دیدرگ و  تیبثت  هیواعم  طسوت  هدـش  هدیـشک  فرط  نآ  فرطنیا و  هب  مالـسا  نید  هکنآ  زا  دـعب  و  تسا . هتـشاد  اپرب  هیواعم 
رود رب  لمج  ندیخرچ  دننامه  ینکیم  فاوط  هبعک  رود  وت  هک  یلاح  رد  نامثع  ندش  هتشک  هب  دش  دهاوخ  یضار  ادخ  ایآ  دش ، راکـشآ 

ار وت  هیواعم  هک  تسا  نیا  راک  نیرتناسآ  مسق  ادخ  هب  یتسه ؟ نامثع  لتاق  هک  یلاح  رد  يرادرب  رد  غرم  مخت  يدیفس  هب  یسابل  بایسآ و 
هک تسا  ییاههناشن  اهتمالع و  منهج  لـها  يارب  هک  یتسرد  هب  دومرف : ع )  ) نسح ماـما  دریگب . ار  تناـج  دـنک و  هناور  تردـپ  لابندـب  زین 
وت مسق  ادخ  هب  دنشاب ، تسود  ادخ  نانمشد  اب  نمشد و  ادخ  ناتسود  اب  هک  تسا  نیا  تامالع  نآ  دنسانشیم و  ار  اهنآ  مدرم  نآ  هلیـسوب 
هب ار  تدوخ  شردام ) دنزرف  يا   ) ورم ما  دنزرف  يا  درکن ، کش  زگره  ادخ  دروم  رد  ياهظحل  تشادن و  دیدرت  نید  رد  یلع  هک  ینادیم 
هب ینزب ، هنعط  نم  رب  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  یهدیم  تبـسن  ار  تدوخ  هک  نآ  هب  هن  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  هک  نک  لصتم  ياهشیر  لسن و 

ثیح زا  نم  درادـن ، يراـک  نم  يارب  وت  ناوختـسا  ندرک  دروخ  متـسین و  ناوتاـن  وت  هب  نداد  باوج  رد  نم  ینادیم  تدوـخ  هک  یتـسرد 
تدوخ وـت ، اـما  تسین  نم  هب  مه  ییاـعدا  مردـپ  زج  تسا و  هدـش  هتخانـش  زین  مبـسن  لـصا و  متـسه و  شیرق  زا  يدـنبندرگ  دـننام  بسن 
تردام هب  هک  سکنآ  نایم  نآ  رد  دنتـشاد  اـعدا  یتسه  اـهنآ  لـسن  زا  هکنیا  دروم  رد  شیرق  زا  ینادرم  هک  دـننادیم  مدرم  مه  ینادیم و 

ام یتسه و  دیلپ  هک  اریز  وش  رود  نم  زا  سپ  دومن . هبلغ  اهاعدا  رگید  رب  شیاعدا  دوب  رتماندب  ناشیا  همه  زا  درکیم و  یلام  کمک  رتشیب 
. تسا هداد  رارق  رهطم  كاپ و  هجو  نیرتهب  هب  ار  ام  هتخاس و  رود  ام  زا  ار  يدـیلپ  عون  ره  دـنوادخ  هک  میـشابیم  هزنم  كاپ و  ینامدود  زا 

هحفص 128] ]

وا نارای  هیواعم و  اب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  باحصا  ياهوگتفگ  تاجاجتحا و 

هیواـعم دزن  يزور  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  ناورم  نب  کلملادـبع  زا  ةورفیبا  نب  میهاربا  زا  دوـخ  دانـسا  هب  لاـصخ  رد  هر )  ) هیوباـبنبا
ینب يا  تفگ : ناشیا  هب  هیواعم  سپ  دـندوب  مشاـه  ینب  زا  ياهدـع  اـهنآ  رد  هک  دـندوب  هدـش  عمج  وا  دزن  شیرق  زا  زین  یتعاـمج  میدوب و 
یکی ام  دـلوت  لحم  هناخ و  تسین ؟ یکی  امـش  ام و  ردام  ردـپ و  ایآ  دـینکیم ؟ راـختفا  دوخ  هب  دیـشورفیم و  رخف  اـم  هب  هچ  يارب  مشاـه 

ریاس رب  نآ  هب  حبص )  ) زور ره  هک  يزیچ  نآ  هطساوب  میشورفیم  رخف  امـش  هب  دوخ و  هب  مینکیم  راختفا  ام  تفگ : سابعنبا  سپ  تسین ؟
نآ هب  دـشورفیم  رخف  بارعا و  ریاس  رب  راصنا  نآ  هب  دـشورفیم  رخف  راصنا و  رب  شیرق  نآ  هب  دـشورفیم  رخف  مینکیم و  راـختفا  شیرق 
يا تفگ : هیواـعم  يزیرگب ، نآ  تقیقح  زا  ینک و  راـکنا  ارنآ  یناوـتیمن  وـت  هچنآ  هب  تسادـخ و  لوـسر  هـب  اـم  راـختفا  مـجع . رب  برع 

: تفگ ساـبعنبا  ینکیم . قحاـن  قح و  یهدیم و  رییغت  دوـخ  لـطاب  هب  ار  نارگید  قـح  يراد ، يزیت  دـنت و  ناـبز  هک  منیبیم  ساـبعنبا 
: تفگ هیواعم  دراد ، يراوگان  تبقاع  دـسح  هک  نک  رود  دوخ  زا  ار  دـسح  وت  دوشیمن و  هریچ  قح  رب  لـطاب  هک  نادـب  رادـهگن و  تسد 

نم هک  نادب  سپ  مشخبیم ، ار  وت  تلـصخ  راهچ  مراد و  تسود  تلـصخ  راهچ  رطاخب  ار  وت  نم  ادخ  هب  هک  نادـب  اما  یئوگ  یم  تسرد 
هداوناخ و زا  يدرم  وت  هک  تسا  نیا  وت  مود  تلـصخ  اما  یتسه ، ادخ  لوسر  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  زا  هکنیا  رطاخب  مراد  تسود  ار  وت 

یتسود تقافر و  هحفـص 129 ]  ] وت ردپ  اب  مردـپ  هکنیا  موس  اما  یتسه و  فانمدـبع  کشالب  نادـنزرف  لسن و  زا  هک  یتسه  نم  تیب  لها 
یکی مشخبیم  هک  یتلـصخ  راهچ  نآ  اما  یتسه و  شیرق  ياـناد  ملاـع و  ناـشیا و  گرزب  شیرق و  ناـبز  وت  هکنیا  مراـهچ  اـما  دنتـشاد و 
هکنیا مراهچ  نینمؤملاما و  هشیاع  زا  وت  ییوگدـب  موس  نامثع ، ندومن  اوسر  رد  وت  یمارتحایب  مود  نیفـص ، گنج  رد  نم  اـب  وت  ینمـشد 

اما مریذـپیم  ار  وا  رذـع  رعاش  لوق  ادـخ و  باـتک  قبط  منکیم و  مـالعا  هموتخم  ار  عوضوم  نم  سپ  يدرک  یفن  نم  يردارب  زا  ار  داـیز 
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و دـناهتفگ : رانید  ینب  يارعـش  هچنآ  اما  ائیـس و  رخآ  اـحلاص و  اـملع  اوطلخ  هک : تسا  لوق  نیا  تسا  نآرق  ادـخ ، باـتک  قفاوم  هک  هچنآ 
ار وت  هدومن و  لابقتـسا  وت  زا  یلبق  تلـصخ  راهچ  رطاخب  نم  هک  نادـب  سپ  بذـهملا  لاجرلا  ییأ  ثعـش  یلع  هملت  اـخا ال  قبتـسمب  تسل 

نمم لبق  أس  دیوگیم : هک  مهدیم  رارق  كالم  ار  هدنیوگ  نآ  نخس  هیضق  نیا  رد  مشخبیم و  ار  وت  رگید  تلصخ  راهچ  نآ  مریذپیم و 
درک و زاغآ  نخس  سابعنبا  سپ  درک . رایتخا  توکـس  دش و  مامت  هیواعم  نخـس  یتقو  کلذ  ریغ  نم  ناک  دق  ام  رفغا  هلیمج و  بحأ  دق 

امـش رب  نیا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  مایکیدزن  رطاـخ  هب  يراد  تسود  ارم  وت  یتفگ  هکنیا  اـما  دـنوادخ ، ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  تفگ :
امـش زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تیب  لـها  تبحم  نیا  هدروآ و  ناـمیا  شلوـسر  ادـخ و  هب  هک  ینمؤـم  ناملـسم و  ره  رب  زین  تسا و  بجاو 

الا ارجأ  هیلع  مکلأسأ  ـال  لـق  : ) هک هدومرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ  ناـتیارب  هک  تسا  يراکـشآ  ياـهناهرب  تفرعم و  رون  ربارب  رد  هتـساوخ 
شتآ رد  تروص  اب  تسا و  راکنایز  رگتنایخ و  دهدن  هتساوخ  هچنآ  باوج  دورن و  ادخ  لوسر  يرای  هب  سک  ره  سپ  یبرقلا ) یف  ةدوملا 
قیرط نیا  زا  یتساوخ  رگا  سپ  تسا  تسرد  نآ  نادـب  متـسه ، وت  تیب  لها  وت و  هداوناخ  زا  يدرم  نم  یتفگ  هکنیا  اما  و  دـتفایم ، منهج 

ار ییاناوت  نیا  هک  دـسرب  يزور  هکنآ  زا  لبق  یهد  ماجنا  يراک  یناوتیم  هک  تسا  يزور  ناـمه  نیا  مسق  مناـجب  يروآ ، اـجب  محر  هلص 
یخأ نم  ظفحأس  دـیوگیم : هک  رعاش  نآ  لوق  هب  دوب و  نینچ  هلب  دوب  تسود  وت  ردـپ  اب  مردـپ  هک  ییوگیم  هکنیا  اما  و  یـشاب ، هتـشادن 

نم یتفگ  هکنیا  اما  یبحاصب و  تابئانلا  دـنع  وه  اقماو و ال  دـهعلا  ظفحی  نمل ال  تسل  براـقألا و  یف  هدـعب  نم  هظفحأ  هتاـیح و  یف  یبأ 
بلاطیبا نب  یلع  زا  هک  ياهتخودنا  رادقم  نآ  زج  مرادن  هحفص 130 ]  ] يزیچ هنیمز  نیا  رد  نم  متـسه ، اهنآ  هیقف  گرزب و  شیرق و  نابز 

الهأ و هل  هاری  لضفم  مارکلل  میرک  لک  و  دیوگیم : هک  رعاش  لوقب  دراد . يرترب  وت  رب  تلیـضف  تمارک و  فرـش و  رد  وا  متخومآ و  (ع )
، مدوب رتتسپ  ایند  مدرم  همه  زا  مدرکیمن  ار  راک  نیا  رگا  مسق  ادـخ  هب  مدوب  وت  نانمـشد  زا  نیفـص  رد  یتفگ  هکنیا  اـما  الـضاف  ناـک  نا 
هک ناناملـسم  ياقآ  نانمؤمریما و  میومع  رـسپ  رب  نم  یتشاد  راظتنا  وت  هک  یتسرد  هب  هیواـعم  يا  شاـبن  عیطم  دوخ  سفن  ياوه  هب  ردـقنیا 
يا مدرکیم  ار  راـک  نیا  هچ  يارب  مدرکیم ؟ تناـیخ  دوب  ناـبوخ  همه  يهدـیزگرب  دـندرکیم و  راـختفا  شدوجو  هب  راـصنا  نیرجاـهم و 

ار نامثع  يوربآ  یتفگ  هکنیا  اما  منامگدـب ؟ مسفن  هب  ای  مریحتم  دوخ  یقالخا  ياهـشزرا  رد  ای  ماهدرک  ادـیپ  کـش  منید  رد  اـیآ  هیواـعم ؟
دـننکیم و بدا  هئاسا  وا  هب  شناکیدزن  اهلیماف و  دـندوب و  وا  هب  رتکیدزن  نم  زا  هک  یناـسک  هک  یلاـح  رد  مدومن  بدا  هئاـسا  وا  هب  مدرب و 

مراتفر راتفگ و  هکلب  متـسین  رتنمـشد  نامثع  هب  اهنآ  زا  نم  تسا و  تجح  وا  دروم  رد  ناـمثع  رود  کـیدزن و  ياـهلیماف  راـتفگ  راـتفر و 
رد دوب  هداد  روتـسد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مدرک ، ییوگدب  هشیاع  زا  هکنیا  اما  تسا . يدرمناوج  تورم و  لها  راتفر  دـننامه  يو  هب  تبـسن 

میتفگ هچ  ره  دومن و  راتفر  ربمایپ  روتسد  فلاخم  دز و  رانک  ار  ایح  يهدرپ  وا  هک  یلاح  رد  دیاین  نوریب  باجح  هدرپ  زا  دنیشنب و  شاهناخ 
هدرک یفن  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یلاح  رد  مدومن  یفن  نایفـسوبا  يدـنزرف  وت و  يردارب  زا  ار  دایز  هکنیا  اـما  و  دـش . هک  دوب  ناـمه 

صاعورمع هاگنآ  متـسه . قفاوم  وت  اب  روما  رگید  رد  متفگ  هک  لیاسم  نیا  زا  سپ  نم  و  رجحلا ) رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  : ) هدومرف تسا و 
يزیچ یـشاب و  تکاس  هکنیا  رگم  درادن  تسود  ياهظحل  ارت  سابعنبا  هک  مسق  ادـخ  هب  نانمؤمریما  يا  تفگ : دومن و  تبحـص  هب  عورش 
هاگنآ : ... ) دـیوگیم هک  تسا  رعاـش  يهتفگ  دـننام  وا  وت و  لـثم  هک  اریز  دـنادرگب  دـهاوخب  هک  تمـس  ره  هب  ار  مـالک  هتـشر  اـت  ییوگن 

ار تباوج  لاح  یتفگ  ینخـس  يداتفا ، یتخـس  انگنت و  رد  هک  یتسرد  هب  صاعورمع  يا  تفگ : سابع  نبا  دـناوخ .) ار  رعـش  صاـعورمع 
یسک نامه  وت  منکیمن  یهاوخرذع  متسین و  نامیـشپ  مه  راک  نیا  زا  مراد و  ینمـشد  وت  اب  ادخ  رطاخب  نم  ورمع  يا  مسق  ادخ  هب  ونـشب ،

رتبا ایند  نید و  رد  نآرق  نابز  رد  وت  رتبالا  وه  کئناش  نا  دش  لزان  هیآ  هاگنآ  میتسه  دـمحم  نانمـشد  هحفص 131 ]  ] ام یتفگ  هک  یتسه 
رخالا مویلا  هللااب و  نونمؤی  اموق  دجت  ال  دیامرفیم : ادخ  هکنانچ  یتسه  ص )  ) ادخ لوسر  نمـشد  مالـسا  زا  دعب  مالـسا و  زا  شیپ  یتسه و 

ماظن و هدایپ  اب  يدرب ، راکب  ادـخ  ربمایپ  هیلع  ار  دوخ  تردـق  ناوت و  همه  وت  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  هلوسر ، هللا و  داح  نم  نوداوی 
، درک رود  شربمایپ  زا  ار  وت  يهلیح  رکم و  دومن و  بلاغ  وت  رب  ار  شدوخ  هدارا  دـنوادخ  هکنیا  ات  يدرک  یـشکرگشل  وا  هیلع  ماظن  هراوس 
، یتخوسیم ترـسح  شتآ  رد  هک  یلاح  رد  دنام . هجیتنیب  تیاهوزرآ  دمآرد و  غورد  تنانخـس  دیئارگ ، یتسـس  هب  ار  وت  تردق  ناوت و 
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اب وت  یتسود  رما  نیا  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  یتشاد  تیب  لها  اب  هک  ینمشد  رطاخب  يدومن  شـشوک  ینیچ  هسیـسد  رد  سپس 
فانمدبع نادنزرف  هب  هنهک  میدق و  تداسح  هنیک و  نینچمه  دوب ، شلوسر  اب  وت  ینمشد  لاعتم و  دنوادخ  اب  وت  ینمشد  هکلب  دوبن  هیواعم 

یلوه امف  درولا  دسألل  رفقلا  عیض  ضرعت  ۀیازخ  رمع و  ورمع  یل  ضرعت  دناهتفگ : ناینیـشیپ  هک  تسا  نامه  لثم  راک  نیا  رد  وت  لثم  دوب ،
نم هب  وا  ضرعت  تسا ، لـیلذ  راوخ و  شدوخ  هک  یلاـح  رد  دـش  ضرعتم  نم  هب  ورمع  دـبعلاب  شطباـف  دـبع  یلوهـال  هضرع و  متـشاف  دـن 

وا اب  اـت  تسین  مه  نم  مـالغ  هزادـنا  هب  وا  منکیم ، ییوگدـب  وا  هب  مهنم  هک  راـک  هچ  نم  هب  ار  رمع  تسا . هدـنرد  ریـش  هب  ضرعت  دـننامه 
وت ادـخ  هب  هک  ورمع  يا  نادـب  تفگ : درک و  عطق  ار  وا  نخـس  هیواـعم  هک  دومن  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  صاـعورمع  سپ  منک . دروـخرب 

رایتخا توکـس  نک و  اهر  ار  وا  یهاوخیم  رگا  وگب و  نخـس  هدب و  همادا  یهاوخیم  رگا  سپ  ینک  هلداجم  وا  اب  یناوتب  هک  یتسین  يدرم 
هب راذگب ، دوخ  لاح  هب  نک و  اهر  ار  وا  هیواعم  يا  تفگ : سابعنبا  سپ  دـنام ، تکاس  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  صاعورمع  سپ  نک 
زور ات  شتبـسن  رد  فالتخا  رطاخب  وا  یبسن  هشیر  هقباس و  هکلب  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  يوربآ  نآ  اب  هک  درادـن  ياهشیر  هقباس و  وا  ادـخ 

هرابود سابعنبا  هاگنآ  دش . دهاوخ  رپ  وا  یبسنیب  یکاپان و  ناتساد  زا  لفاحم  سلاجم و  دش و  دهاوخ  لقن  نازینک  ناگدرب و  نیب  تمایق 
وا ناـهد  يور  رب  درک و  زارد  ار  شتــسد  هیواـعم  ساــبعنبا ، هحفـص 132 ]  ] نخـس يادـتبا  نامه  ناـهگان  هک  صاـعورمع ، يا  تفگ :

لها هک  تساوخیمن  هیواعم  هک  اریز  ییوگن ، نخـس  هک  سابعنبا  يا  مهدیم  مسق  ار  وت  تفگ : دش و  وا  نتفگ  نخـس  عنام  تشاذـگ و 
هک زیچان  هدرب  يا  وش  رود  اجنیا  زا  وش و  مگ  هک : دوب  نیا  صاـعورمع  هب  ساـبعنبا  رخآ  نخـس  دـیوگیم . هچ  ساـبعنبا  دـنمهفب  ماـش 
هب هیواعم  یتقو  تسا : هدرک  لقن  سابعنبا  قیفر  تسود و  ۀمرکع  زا  دوخ  دانسا  هب  یلاما  رد  هر )  ) یسوط خیـش  یتسه . شزرایب  تسپ و 

: تفگ دـندوب  وا  دزن  هک  یناسک  هب  هیواـعم  دـیایب ، وا  دزن  هب  هک  تساوخ  هزاـجا  صاـقویبا  نب  دعـس  سپ  دـش  دراو  هنیدـم  هب  تفر  جـح 
دراو وا  داد و  هزاجا  دعس  هب  هیواعم  دیوش ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ضرتعم  امش  تسشن  سلجم  رد  وا  مداد و  هزاجا  دعس  هب  هک  یماگنه 
نداد مانشد  هب  عورش  نارضاح  دش  سلجم  دراو  دعـس  هک  یماگنه  دیوگیم : سابعنبا  تسـشن . تخت  يور  رب  وا  رانک  رد  دش و  سلجم 

ایآ دعـس  يا  ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ : وا  هب  هیواعم  سپ  دـش  يراج  کـشا  دعـس  نامـشچ  زا  ناـهگان  هک  دـندومن  نینمؤملاریما  هب 
هاگنآ مرادن ، ار  دوخ  ياهکـشا  رایتخا  مسق  ادخ  هب  تفگ  دـنهدیم ؟ مانـشد  نافع  نب  نامثع  تردارب  لتاق  رب  هکنیا  رطاخب  ینکیم  هیرگ 

و دوب ، ام  هاگتحارتسا  هاگیاج و  دجـسم  سپ  میدیزگ  تنوکـس  ربمایپ  دجـسم  نیا  رد  هنیدم و  رد  میدمآ  میدرک و  ترجه  هکم  زا  ام  هک 
یلع زجب  دندرک  نوریب  دجسم  زا  ار  ام  همه  سپ  دنکن . هدافتسا  تحارتسا  لحم  ناونعب  دجسم  زا  سکچیه  دمآ  روتـسد  هک  دیـسر  ینامز 

، میراذگب نایم  رد  ربمایپ  اب  ار  عوضوم  میتفرگ  میمصت  دمآ  نارگ  ام  رب  هلئـسم  نیا  هک  دنامب  دجـسم  رد  دوب  زاجم  هک  ع )  ) بلاط یبا  نبا 
میتشاد وا  هرجح  دـننامه  دجـسم  رد  ياهرجح  میدوب  یلع  هارمه  اـم  نینمؤملاما  يا  میتفگ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هشیاـع  دزن  میتـفر 

ار نانخس  نیا  سپ  ادخ  لوسر  ای  هتفرگ  مشخ  ام  رب  ادخ  مینادیمن  تسا  هدنام  دجسم  رد  یلع  اما  دناهدرک ، جارخا  دجسم  زا  ار  ام  نونکا 
ار اهنآ  نم  هن  مسق  ادـخ  هب  هشیاع ! يا  دوب : هدومرف  ترـضح  دـناسر  ادـخ  لوسر  هب  ار  نانخـس  نیا  هشیاـع  ناـسرب ، ص )  ) ادـخ لوسر  هب 

هاگنآ دنامب . یلع  دـنوش و  جراخ  دجـسم  زا  اهنآ  هک  هدوب  ادـخ  روتـسد  اهنیا  يهمه  هکلب  متـشاذگ  یقاب  ار  ع )  ) یلع هن  ماهدرک و  جارخا 
زورما دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  سپ  میدرک  هحفـص 133 ]  ] رارف نمـشد  لباقم  زا  ام  همه  میتفر  ربیخ  گنج  هب  هیواعم  يا  داد  همادا  دعس 

تـساوخ ار  ع )  ) یلع سپ  دنراد  تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  هب  ار  مچرپ 
ص)  ) ادخ لوسر  تفای و  دوبهب  وا  دیلام و  وا  مشچ  رب  دوخ  ناهد  بآ  زا  ادخ  لوسر  تشاد ، يدـیدش  درد  مشچ  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد 
ع)  ) یلع ترـضح  ناشیا  یلو  ص )  ) ادخ لوسر  اب  میتفر  كوبت  گنج  هب  دینادرگ . زوریپ  ار  ام  دنوادخ  داد و  وا  تسد  هب  ار  هایـس  مچرپ 
: تفگ ع )  ) یلع ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دیـسرپ : وا  زا  ص )  ) هللا لوسر  دومن و  هیرگ  ع )  ) یلع تشاذگ ، هنیدم  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار 

تکرـش هزاجا  هچ  يارب  سپ  ماهدوب  وت  اب  تاوزغ  يهمه  رد  دومن ، ثوعبم  ار  وت  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ 
هاـگیاج و دـننامه  نم  هب  وت  تلزنم  هک  يوشیم  یـضار  اـیآ  یلع  اـی  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـیهدیمن ؟ نم  هب  ار  هوزغ  نیا  رد 
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زا راحب  رد  مدش . یـضار  هللا  لوسر  ای  هلب  تفگ : ع )  ) یلع دمآ ، دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  رگم  دـشاب  یـسوم  هب  نوراه  تلزنم 
نب یلع  زا  راکب  نب  ریبز  زا  نامیلس  نب  یلع  زا  يرهوج  نیسح  نب  دمحم  زا  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم  زا  هر )  ) دیفم خیـش  سلاجم  باتک 
دمآ وا  دزن  هیواعم  دش ، رضاح  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  سلجم  رد  سابع  نب  هللادبع  هک : دنکیم  لقن  شردپ  زا  بعـصم  نب  هللادبع  زا  حلاص 

ار تماما  دیهاوخیم  امش  سابعنبا  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  هیواعم  دش ، رـضاح  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  سلجم  رد  سابعنبا  يا  تفگ : و 
، درکن عمج  اج  کی  رد  مه  اب  ار  ود  نیا  دـنوادخ  تسا و  هدومن  ادـیپ  صاصتخا  امـش  هب  توبن  هک  هنوگنامه  دـیروآ  رد  دوخ  راـیتخا  رد 

ریغ رد  ترضح  نآ  ینیشناج  میتسه و  ربمایپ  تیب  لها  زا  ام  دیتفگیم : امش  تشاد ، ههبش  مدرم  يارب  تفالخ  عوضوم  رد  امـش  لالدتـسا 
ایحا شیرق  رد  يروش  يأر  اب  مدرم و  مومع  تیاضر  اب  تفالخ  هک  اریز  دوبن ، دیتفگیم  امش  هک  مه  روطنآ  دش . دهاوخن  عقاو  ام  نادناخ 

تیالو ام  رب  مشاه  ینب  رگا  دنیوگب : هکنیا  ای  دـندرکیم و  تفالخ  ام  رب  مشاه  ینب  شاک  يا  دـیوگب : هک  میدـیدن  ار  سکچیه  ام  دـش و 
ییایند ماقم  تفالخ و  رس  رب  هاگچیه  دیدوب  دهاز  ییاهناسنا  دیراد  اعدا  هک  روطنامه  امش  رگا  دوب . رتهب  نامترخآ  ایند و  يارب  دندرکیم 

زا و  داـع ، موق  ناـفوط  زا  مدرم  يارب  داـتفایم  امـش  تسد  تموـکح  رگا  مسق  ادـخ  هب  ساـبعنبا : يا  دـیتساوخ . یمن  رب  گـنج  هب  اـم  اـب 
هحفـص 134]  ] تیناـقح تاـبثا  يارب  اـم  یتـفگ  هکنیا  هیواـعم  يا  تفگ : شباوج  رد  ساـبعنبا  دـشیم . رتهدنـشک  دومث  موـق  يهقعاـص 

سپ میشاب  هتشادن  قاقحتسا  تفالخ  هب  توبن  هطـساوب  ام  رگا  سپ  دوب  نینچ  مسق  ادخ  هب  میدرک  لالدتـسا  توبن  هب  تفالخ ، هب  نامدوخ 
لجوزع دنوادخ  لوق  نیا  سپ  دوشیمن ، عمج  یسک  يارب  توبن  تفالخ و  ییوگیم  هک  وت  نخـس  اما  و  میراد ؟ قاقحتـسا  يزیچ  هچ  هب 

امیظع اکلم  مهانیتآ  ۀمکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  مأ  دـنیامرفیم : هک  تسیچ 
میهاربا نادـناخ  ام  هک  نادـب  تسا و  تفالخ  نامه  کلم  زا  روظنم  تسا و  يوبن  تنـس  نامه  تمکح  توبن و  باتک  روظنم  هیواـعم  يا 

قح و نیب  هابتـشا  بجوم  ام  لالدتـسا  هکنیا  رب  وت  ياعدا  اما  تسا و  يراج  ام  رد  تماـیق  زور  اـت  هیآ  نیا  قادـصم  مکح و  میتسه و  (ع )
نایم رد  مالسا  ربمایپ  تنـس  ام و  اب  ادخ  باتک  تسا . هدوب  رتینارون  هام  زا  رتنـشور و  دیـشروخ  زا  ام  لیالد  هکلب  تسین  نینچ  هدش  لطاب 

، تردـپ تردارب ، ام  نوچ  يراد  ام  زا  هک  تسا  ياهنیک  رطاخب  نیا  ینادرگ و  يور  تقیقح  زا  وت  نکل  ینادیم و  ار  نیا  مه  وت  تسام و 
تسوا و ربارب  رد  گرزب  یباجح  هک  یسک  يارب  شابم  نیگهودنا  نکم و  هیرگ  سپ  میدروآرد  ياپ  زا  گنج  رد  ار  تیومع  تاییاد و 

نید درک و  دوبان  ار  رفک  فیعـض و  ار  كرـش  هک  ینوخ  رطاخب  تسا و  هدننک  كاله  شتآ  رد  ناشحاورا  هک  یناسک  يارب  روخم  هودنا 
رود زا  مدرم  ندش  هدنکارپ  نادب  ار  نیا  دندش  هدـنکارپ  ام  رود  زا  دـندومن و  كرت  ار  ام  مدرم  هکنیا  اما  شابم ، نیگمـشخ  درک  اجرباپ  ار 

لطاب تابثا و  نآ  قح  دیـسر  هجیتن  هب  هک  هاگنآ  يراک  ره  دـشن و  ام  تیمورحم  بجوم  دـش ، ناشدوخ  تیمورحم  بجوم  هک  ردـقنآ  ام 
لبق ياهدیسر  نآ  هب  تايرواب  ان  مامت  اب  هک  ینکیم  راختفا  هدیسر  وت  تسدب  هک  ریذپ  لاوز  تموکح  هب  هکنیا  اما  دش ، دهاوخ  لیاز  نآ 

زا دـعب  ام  دـینک  تموکح  زور  کی  رگا  دـینادب  هیما  ینب  يا  دومن ، كاله  ار  وا  دـنوادخ  دیـسر و  یتموکح  نینچمه  نوعرف  هب  زین  وت  زا 
لاس ود  ام  دـینک  تموکح  لاسکی  رگا  مینکیم و  تموکح  هام  ود  ام  دـینک  تموکح  هام  کی  رگا  درک و  میهاوخ  تفالخ  زور  ود  امش 

رتهدنـشک مدرم  يارب  دومث  يهقعاص  زا  داع و  نافوط  زا  داـتفایم  مشاـه  ینب  تسد  هب  تموکح  رگا  یتفگ : هکنیا  اـما  مینکیم ، تفـالخ 
ناکیدزن زا  ام  نیملاعلل و  ۀمحر  الا  كانلـسرا  ام  و  دـیامرفیم : هک  اجنآ  دـنکیم  بیذـکت  ار  وت  راتفگ  نیا  دـنوادخ  هک  نادـب  دـشابیم .

تردپ نادنزرف  تنادنزرف و  وت  زا  سپ  يدوزب  دنشابیم و  باذع  اراکـشآ  ناناملـسم  مدرم و  يارب  ام  نیفلاخم  میتسه و  تمحر  نادناخ 
تبقاع تفرگ و  دهاوخ  ماقتنا  امـش  زا  دوخ  ءایلوا  اب  دنوادخ  سپـس  دش  دـیهاوخ  رتنیگمهـس  هحفـص 135 ]  ] اهنافوط زا  قح  يدوبان  رد 

رد  ) تشون ناورم  هب  ياهمان  هیواعم  هدش  تیاور  هک  تسا  لوقنم  یمیدق  بقانم  بتک  یـضعب  زا  راحب  رد  زین  و  دشابیم . يوقت  لها  يارب 
هیرهم و رد  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رظن  دروآرد و  دـیزی  دـقع  هب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  هک  دوب ) هنیدـم  مکاـح  لـماع و  ناورم  هکیناـمز 

هللادـبع دزن  مه  ناورم  دـیامن . رارقرب  حلـص  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  راک  نیا  اب  امن و  بلج  تسه  هک  هچ  ره  شیاهیراکهدـب  تخادرپ 
وا زا  دـشابیم ، ع )  ) یلع نب  نسح  ام  ياـهراک  راـیتخا  بحاـص  تفگ : رفعج  هللادـبع  دـیامن  يراگتـساوخ  شرتخد  زا  اـت  دـمآ  رفعج  نب 
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هک ار  سک  ره  دومرف : ترضح  دمآ و  ع )  ) نسح ماما  دزن  رفعج  نب  هللادبع  رتخد  زا  يراگتـساوخ  يارب  زین  ناورم  دیئامن . فیلکت  بسک 
عورش ناورم  درب ، ع )  ) نسح ماما  هناخ  هب  شدوخ  اب  ار  هیما  ینب  زا  ياهدع  مشاه و  ینب  زا  ياهدع  ناورم  سپ  روایب  تدوخ  اب  یهاوخیم 

ار رفعج  نب  هللادبع  رتخد  هک  هدومن  رما  نم  هب  هیواعم  هک  یتسرد  هب  دعب  اما  تفگ : دنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  دومن و  نتفگ  نخـس  هب 
ره شردپ  ضورق  نید و  تخادرپ  هیرهم و  شردپ و  يرواد  تیاضر و  بلج  اب  میامن  دقع  هدومن و  يراگتـساوخ  هیواعم  نب  دـیزی  يارب 

تفای يرـسمه  وا  دـننام  هک  تسا  يرـسمه  هیواعم  نب  دـیزی  دوش ، رارقرب  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  حلـص  ساـسا  نآ  رب  دـشاب و  هک  هچ 
ار وا  يوزرآ  مدرم  همه  هک  تسا  یسک  دیزی  درادن و  زاین  امش  هب  دیزی  دیراد ، زاین  دیزی  هب  امش  هک  ردقنآ  دنگوس  مدوخ  ناجب  دوشیمن 

رظن يهرابرد  يدرک  رکذ  هکنیا  اما  دومرف : سپ  دروآ  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  دومن و  نخـس  هب  عورـش  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  دنراد .
جراخ هدرکن و  لودـع  هیرهم  رد  شنارتخد  شلها و  يهراـبرد  ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  زا  اـم  هک  یتسرد  هب  هیرهم  رد  رفعج  نب  هللادـبع 

ادا هدومن و  تخادرپ  ار  ناشناردـپ  نوید  ام  نانز  لاح  هب  اـت  یک  زا  منیبب  وگب  رفعج  نب  هللادـبع  نید  ضورق و  يهراـبرد  اـما  میوشیمن و 
هحلاصم امـش  اب  ایند  رطاخب  ادـخ و  يارب  راک  ادـخ و  مکح  هب  مینکیم  توعد  ار  امـش  ام  هورگ ، ود  نایم  حلـص  دروم  رد  اما  دـناهدرک و 

هب ام  دـشاب  توبن  زا  رترب  تفالخ  رگا  سپ  امـش  هب  وا  يهطبغ  زا  تسا  رتشیب  دـیزی  هب  اـم  يهطبغ  یئوگیم  هک  وت  نخـس  اـما  مینکیمن و 
اما دروخ و  دهاوخ  هطبغ  ام  هب  دـیزی  دـشاب ، رترب  دـشاب و  هتـشاد  تیحجرا  هحفـص 136 ]  ] تفالخ رب  توبن  رگا  میروخیم و  هطبغ  دـیزی 

قدـص ص )  ) ادـخ لوسر  نادـنزرف  دروم  رد  هک  یتسرد  هب  دـنراد ، ار  دـیزی  اب  ندـش  لیماف  يوزرآ  مدرم  يهمه  ییوگیم  هک  وت  نخس 
دروآ و میهاوخ  رد  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  شیومع  رسپ  جاودزا  هب  ار  رفعج  نب  هللادبع  رتخد  ام  هک  دید  میهاوخ  قیقحت  هب  دنکیمن و 

هیرهم يارب  دوب  رـضاح  هیواعم  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  هنیدم  رد  هک  دوب  دهاوخ  ياهعرزم  وا  هیرهم  درک و  دنهاوخ  جاودزا  مه  اب  ود  نیا 
امـش مشاـه  ینب  يا  تفگ : باوـج  رد  ناورم  دـنکیم . تیاـفک  ار  وا  مهدیم  ناـشیا  هب  نم  هک  یکلم  نـیا  یلو  دـهدب  راـنید  رازه  هد  وا 
اهنآ میدرک و  يراگتـساوخ  يرتخد  مشاه  ینب  زا  ام  تفگ : هیواعم  تشون ، هیواعم  هب  ار  عیاقو  نیا  همه  ناورم  دیتسه . ياهراچیب  ياهمدآ 

نب دـمحم  زا  هر )  ) دـیفم خیـش  صاصتخا  باتک  زا  میدرکیمن . در  ار  اهنآ  تساوخرد  دـندرکیم  يراگتـساوخ  ام  زا  رگا  اـما  دـنتفریذپن 
هب نیقارع  ناگداتـسرف  تفگ : هک  تسا  لقن  یناسغ  دیزی  نب  هللادبع  زا  نارمع  نب  هللادبع  نب  دمحم  زا  بدؤم  رفعج  نب  دـمحم  زا  نیـسح 
نب ۀعصعص  سیق و  نب  فنحا  هرصب  لها  ناگداتسرف  رد  دوب و  یئاط  متاح  نب  يدع  هفوک  لها  ناگداتـسرف  رد  سپ  دندمآ  هیواعم  يوس 

لمج و گنج  رد  اهنآ  اب  هک  نانامه  ع )  ) یلع نایعیـش  ناشیا  دنتـسه و  ایند  نادرم  نانیا  تفگ : هیواـعم  هب  صاـعورمع  دـندوب ، ناـحوص 
اب دـنروایب و  وا  روضح  هب  یـصوصخ  روطب  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هک  درک  رما  هیواعم  شاب ، رذـحرب  ناشیا  زا  سپ  ياهدومن  گـنج  نیفص 

رایـسب تفگیم : وا  هب  دمآیم  وا  دزن  هب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  یماگنه  سپ  دومن  لابقتـسا  ییاریذـپ و  ناشیا  زا  یمرگ  هب  رایـسب و  مارتحا 
هکنیا هیواعم  يا  تفگ : دوب  باوج  رضاح  يدرم  هک  هعصعص  رشن . رشح و  نیمزرـس  ناربمایپ و  ءایبنا و  سدقم  نیمزرـس  هب  يدمآ  شوخ 
تمرح اب  ار  نیمز  هک  تسا  ناشیا  حلاص  لامعا  هکلب  تسین  نآ  لها  هب  نیمز  ندوب  سدقم  هک  نادـب  تسا  سدـقم  نیمز  اجنیا  ییوگیم 
هنعارف كرـش و  قافن و  لها  هک  منیبیم  نونکا  نم  یلو  تسا  ناربمایپ  ءایبنا و  نیمزرـس  اجنیا  ییوگیم  هکنیا  اما  دنادرگیم و  سدقم  و 

دنکیمن ررض  رشح  يرود  زا  نمؤم  سپ  رشن  رشح و  نیمزرس  یتفگ  هکنیا  دنتـسه و  ءایبنا  ناربمایپ و  زا  شیب  نیمزرـس  نیا  رد  نارابج  و 
كریز و ناشهمه  دندوب  نایفـسوبا  نادـنزرف  زا  مدرم  مامت  رگا  تفگ : هیواعم  هحفـص 137 ] . ] دربیمن تعفنم  نآ  هب  یکیدزن  زا  قفانم  و 
رجاف و قفانم و  قمحا و  ياهمدآ  یمامت  سپ  دنشاب  نایفسوبا  نادنزرف  زا  بوخ  ياهمدآ  مامت  رگا  سپ  تفگ : هعصعص  دندشیم . دیـشر 
زا بئاس  نب  ماشه  زا  ربتعم  دنـس  هب  زین  و  دـش . هدنمرـش  باوج  نیا  زا  هیواعم  دنتـسه و  رـشبلاوبا  مدآ  نادـنزرف  زا  ربکتم  هناوید و  قساف و 

ماـگنه نآ  رد  هک  یلاـح  رد  تفگیم : نخـس  دـناوخیم و  هبطخ  مدرم  يارب  قـشمد  دجـسم  رد  هیواـعم  يزور  هـک : تـسا  لـقن  شردـپ 
هیواعم سپ  دنتشاد  روضح  نآ  نامکاح  نمی و  عاجش  نارورـس  ناگرزب و  كریز و  دارفا  هعیبر و  نارونخـس  شیرق و  ءاملع  ناگداتـسرف 

منهج شتآ  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  بجاو  ناـشیارب  ار  تشهب  هتـشاد و  یمارگ  ار  شیاـفلخ  لاـعتم  گرزب و  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  تفگ :
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دننک و عافد  دنوادخ  مرح  زا  هک  داد  رارق  نم  نارای  ار  ماش  لها  هداد و  رارق  شیافلخ  زا  ارم  سپـس  تسا  هداد  تاجن  هتـشاد و  هاگن  رودب 
رد دـیوگیم : يوار  دـناهدش . يرای  زوریپ و  دـنوادخ  نانمـشد  ربارب  رد  هدومن و  تیامح  دـییأت و  ناشیاه  يزوریپ  رد  ار  ناشیا  دـنوادخ 
هب فنحا  دنتـشاد  روضح  زین  ناحوص  نب  ۀعـصعص  سیق و  نب  فنحا  دندوب  هدمآ  درگ  هیواعم  روضح  رد  هک  قارع  مدرم  زا  ياهدع  نایم 

میآیمرب وا  سپ  زا  ییاـهنت  هب  نم  تفگ : فنحا  هب  ۀعـصعص  مهدـب ؟ ار  هیواـعم  باوج  موش و  دـنلب  اـت  ینکیم  مکمک  تفگ : ۀعـصعص 
هنوگچ يدرکن ، یهاـتوک  ییوگب  یتـساوخیم  هک  هچنآ  زا  يدز و  ار  تیاـهفرح  نایفـسوبا  رـسپ  يا  تفگ : دـش و  دـنلب  ۀعـصعص  سپس 

قح نودب  ینکیم و  تموکح  ام  رب  يرگمتـس  اب  يدش و  زوریپ  ام  رب  لغد  گنرین و  اب  وت  هک  یلاح  رد  دشاب  تسرد  تنانخـس  دـناوتیم 
عیطم عبات و  ماش  لها  دـننام  یتیعمج  چـیه  یلابیم  ماش  لها  هب  هکنیا  اما  يدرک . ادـیپ  تیالو  ام  رب  ربکت  روز و  اب  ینکیم و  ریقحت  ار  اـم 

اهنآ هب  يزیچ  رگا  دنـشابیم ، دـنمهقالع  ناشیایند  ناشمـسج و  هب  یغای و  ناشنید  هب  دنتـسه  یمدرم  دنتـسین ، قلاـخ  هب  یـصاع  قولخم و 
هیواعم دـننکیم . درط  ناشدوخ  زا  دـننکیم و  ینمـشد  وت  اب  یهدـن  يزیچ  رگا  دنباتـشیم و  تیرای  هب  دـننکیم و  تیاـمح  وت  زا  یهدـب 
جرخب مرک  مــلح و  دــح  زا  شیب  مدربیمن و  هحفـص 138 ]  ] ورف ار  دوـخ  مشخ  رگا  مسق  ادـخ  هب  ناـحوص  رـسپ  يا  وـش  تکاـس  تفگ :

هعـصعص سپ  يدرکیمن  تأرج  ینانخـس  نینچ  نتفگ  هب  وت  مدادیمن  ناـشن  يراـبدرب  وت  لـثم  يدارفا  لـباقم  رد  صوصخب  مدادیمن و 
هیواعم يارب  تفالخ  رما  یتقو  هک : تسا  هدرک  لـقن  دـسریم  هبلعث  نب  ۀـیواعم  هب  هک  شدانـسا  هب  یلاـما  رد  یـسوط  خیـش  [. 26 . ] تسشن

نب هللادـیبع  ماگنه  نیا  رد  داتـسرف  زاجح  يوس  هب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نایعیـش  يریگتـسد  بیقعت و  يارب  ار  ةاـطرا  نب  رـسب  دـش  یعطق 
نآ يوجتسج  هب  سپ  دنتسه  وا  لاسدرخ  دنزرف  ود  هک  دش  رادربخ  اما  دیامن  ریگتـسد  ار  وا  تسناوتن  دوب ، هکم  رد  بلطملادبع  نب  سابع 
هب ربخ  نیا  نوچ  دندیرب و  رس  ار  اهنآ  داد  روتسد  درب و  نوریب  دندوب  هک  ییاج  زا  دومن و  ریگتسد  درک و  ادیپ  ار  اهنآ  تفر و  كدوک  ود 

هیواعم دزن  ةاطرا  نب  رـسب  ساـبع و  نب  هللادـیبع  سپـس  [. 27 . ] دوش جراخ  شندـب  زا  حور  دوب  کـیدزن  هصغ  تدـش  زا  دیـسر  ناـشردام 
نآ نم  هلب  تفگ : رسب  ماگنه  نیا  رد  تسه  ترسپ  ود  لتاق  هک  ار  درمریپ  نیا  یـسانشیم  ایآ  تفگ : سابع  نب  هللادیبع  هب  هیواعم  دندمآ ،
وا هیواعم  هک  شریشمش  هب  دومن  هراشا  سپ  نم  ریشمش  نیا  تفگ : رسب  نیب  نیا  رد  هک  متـشاد  ریـشمش  رگا  تفگ : هللادیبع  متـشک . ار  ود 

دامتعا یتشک  ار  وا  دـنزرف  ود  هک  يدرم  هب  یقمحا  ردـقچ  وت  درم  يا  داـب  وت  رب  فا  تفگ : دومن و  فرـصنم  تشادزاـب و  راـک  نیا  زا  ار 
یهدب وا  هب  ار  تریشمش  رگا  مسق  ادخ  هب  یـسانشیمن  ار  مشاه  هحفص 139 ]  ] ینب دالوا  وت  ایوگ  یهدیم  وا  هب  ار  تریـشمش  ینکیم و 

هلمح وا  هب  سپس  مشکیم  ار  وت  لوا  مسق  ادخ  هب  هکلب  هیواعم  يا  هن  تفگ : هللادیبع  دمآ . دهاوخ  نم  غارس  هب  سپس  دشکیم ، ار  وت  لوا 
مدوب و گنج  لوغـشم  ناسارخ  رد  هیواـعم  ناـمز  رد  تفگ : هک  تسا  لـقن  يرـصب  نسحلایبا  نب  نسح  زا  ربتعم  دانـسا  هب  دومن . مهاوخ 

يا تفگ : دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تفر ، ربنم  رب  دـعب  دومن ، هماقا  ام  اب  ار  رهظ  زامن  زور  سپ  دوب  نیعبات  زا  يدرم  ام  هارمه 
رجح هیواعم  هک  ماهدینـش  هتفاین ، عوقو  نآ  لثم  يرما  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زج  هک  هداد  خر  میظع  ياهعقاو  مالـسا  رد  هک  دینادب  مدرم 

نیملـسم يهیور  نیا  رگا  یلو  چیه ، هک  تسا  هدوب  نیملـسم  دزن  تعدب  هیور و  نیا  رگا  تسا ، هدـناسر  لتق  هب  ار  شباحـصا  يدـع و  نب 
رگم دناوخیمن  زامن  ام  اب  هاگچیه  مسق  ادخ  هب  تفگ : نسحلایبا  نب  نسح  دریگب ، ارم  ناج  رتعیرس  هچ  ره  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تسین ،

نب ۀـیواعم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  جاـجتحا  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  دوـب . دـنلب  وا  داـیرف  هلاـن و  هراوـمه  هکنیا 
یتح اهنآ  رد  درک  هاگن  ناگدننک  لابقتسا  هب  هک  یماگنه  دنتفر ، شلابقتسا  هب  هنیدم  لها  سپ  تفر  جح  هب  شتفالخ  نامز  رد  نایفـسیبا 

وا هب  دـندماین ، نم  لابقتـسا  هب  هک  دنتـشاد  یمهم  راک  هچ  راصنا  تفگ : دـمآ  نیئاپ  بکرم  زا  هک  یماگنه  تفاـین ، ار  شیرق  زا  رفن  کـی 
؟ ناشیا ناگرزب  دنتـسه  اجک  سپ  تفگ : هیواعم  دنیایب . وت  لابقتـسا  هب  ات  دـنرادن  اپراهچ  بکرم و  دنتـسه ، ریقف  ییاهناسنا  راصنا  دـنتفگ 

ادخ لوسر  هک  ییاهاج  اهگنج و  رگید  دحا و  ردـب و  زور  رد  دـندش  هتـشک  ناشیا  تفگ : دوب  راصنا  گرزب  هک  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق 
دش و راکـشآ  ادـخ  رما  هکنیا  ات  دومنیم  گنج  امـش  اب  دومنیم و  توعد  مالـسا  هب  ار  تردـپ  ار و  وت  هک  یماگنه  تشاد  روضح  (ص )

يدـهع ام  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یتسرد  هب  تفگ : سیق  سپـس  دـش  تکاس  ماـگنه  نیا  رد  هیواـعم  دـیدوب . نادرگ  يور  نآ  زا  اـمش 

مالسلاهیلع تیب  لها  زا 82میرک  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر تفگ : سیق  دومن . رما  زیچ  هچ  هب  ار  امـش  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هیواعم  دید . میهاوخ  وا  دعب  ار  شراثآ  يدوز  هب  ام  هک  تفرگ 
هیواـعم سپـس  دـینک ، تاـقالم  ار  وا  اـت  دـینک  ربص  سپ  تفگ : هیواـعم  میئاـمن . تاـقالم  ار  وا  هکنیا  اـت  مینک  ربص  هک  دومن  رما  ار  اـم  هللا 

ناشیا نیب  رد  هک  سابع  نب  هللادبع  رگم  دنتـساخرب  دوخ  ياج  زا  دـندید  ار  وا  یتقو  هک  داتفا  شیرق  زا  هحفص 140 ]  ] یهورگ هب  شرذگ 
نیا رطاـخ  هب  رگم  يزیخرب  تناتـسود  دـننام  نم  ربارب  رد  هک  درک  عنم  ار  وت  زیچ  هچ  ساـبعنبا  يا  تفگ : وا  هب  هیواـعم  سپ  دوب ، هتـسشن 

. دش هتشک  مولظم  نامثع  میومع  رسپ  هک  نادب  سابعنبا  يا  . تسین نیا  زج  يزیچ  هک  مدنارذگ ، غیت  مد  زا  نیفص  رد  ار  امش  نم  هک  دشاب 
یسک هچ  سپ  تفگ : سابعنبا  تشک ، يرفاک  ار  رمع  تفگ : هیواعم  دش ، هتـشک  مولظم  زین  باطخ  نب  رمع  سپ  تفگ : سابعنبا  [. 28]

همه يارب  اـم  تفگ : هیواـعم  تسا . رتدـب  ییوگیم  وـت  هکنیا  تفگ : ساـبعنبا  دنتـشک . ار  وا  نیملـسم  تفگ : هیواـعم  تشک ، ار  ناـمثع 
، رادـهاگن ار  تناـبز  زین  وـت  سپ  دوـش  يریگوـلج  شتیب  لـها  و  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  لـیاضف  رکذ  زا  هـک  میاهتـشون  فاـنکا  فارطا و 

یهن نآ  ریـسفت  لیوأت و  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : سابعنبا  ریخ ، هن  تفگ : ینکیم  یهن  نارق  تئارق  زا  ار  ام  اـیآ  هیواـعم  يا  تفگ : ساـبعنبا 
هنوگچ سپ  تسا ، هدروآ  نآرق  رد  يزیچ  هچ  دـنوادخ  مینادـن  هک  یلاـح  رد  میناوخب  نآرق  سپ  تفگ : ساـبعنبا  هلب ، تفگ : ینکیم ؟

هب دیـسرپب  نآ  لیوأت  نآرق و  زا  تفگ : هیواعم  تسا . هدرک  هدارا  نآرق  رد  يزیچ  هچ  دنوادخ  مینادیمن  هک  یلاح  رد  نآرق  هب  مینک  لمع 
لزاـن نم  نادـنواشیوخ  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  تفگ : ساـبعنبا  دـیئامنیم . ریـسفت  لـیوأت و  تیب  لـها  دوخ و  هچنآ  زا  ریغ 

دنوادـخ هک  هچنآ  زا  ینکیم  یهن  ار  ام  ایآ  هیواعم  يا  مینک ! لاؤس  نایفـسیبا  نادـنزرف  زا  نآ  لیوأت  نآ و  يهرابرد  هاگنآ  تسا  هدومرف 
دنوشن ایوج  دـننکن و  لاؤس  هدروآ  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یمارح  لالح و  زا  مدرم  رگا  سپ  تسا ، هدومن  رکذ  نآرق  رد  مارح  لالح و  زا 

تسا و هدـش  لزان  هک  هنوگنامه  دـییامن  لـیوأت  دـینک و  تئارق  ار  نآرق  تفگ : هیواـعم  یناـشکیم . فـالتخا  تکـاله و  هب  ار  ناـشیا  وت 
هک یتسرد  هب  تفگ : سابعنبا  رگید . یلکـش  هب  هن  تسه  هک  هنوگنامه  ار  نآ  دـینک  تیاور  دـینکن و  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  هحفص 141 ] ]
يا تفگ : هیواعم  نورفاکلا . هرک  ول  هرون و  متی  نأ  الا  هللا  یبأی  مههاوفأب و  هللا  رون  اؤفطی  نا  نودیری  دیامرفیم : نآرق  رد  گرزب  دنوادخ 

یـسک ات  وگب  هنایفخم  ییوگب  هک  يدش  راچان  رگا  نک و  هاتوک  ار  تنابز  دـنبب و  ار  تناهد  شاب و  تکاس  رادـهاگن و  ار  دوخ  سابعنبا 
ادـن وا  يدانم  هک  یلاح  رد  داتـسرف  سابعنبا  يارب  مهرد  رازه  دـص  تشگزاب و  شاهناخ  هب  هیواعم  سپـس  دونـشن . ار  وت  نخـس  اراکـشآ 

يرادتسود هطساوب  هفوک  لها  دش . يرب  تسوا  تیب  لها  تمارک  یلع و  لئاضف  نأش و  رد  ثیدح  يوار  هک  یـسک  زا  نم  يهمذ  دادیم ،
هفوک و نیقارع  درامگ و  ترامع  هب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم ، هکنیا  ات  دومن  لمحت  هدـید و  ار  تبیـصم  الب و  نیرتشیب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع 
ار نایعیـش  يهمه  سپ  تخانـشیم  ار  نایعیـش  وا  نوـچ  ددرگب و  نایعیـش  لابندـب  هک  تفگ  وا  هـب  سپ  تخاـس ، قـحلم  نآ  هـب  ار  هرـصب 
راد هب  تخرد  ياههنت  رب  درکیم و  عطق  ار  ناشیاهاپ  اهتسد و  دناسرتیم ، ار  ناشیا  دندوب  هک  كاخ  ره  يور  گنـس و  ره  ریز  تشکیم 

قارع زا  ناشیا  يهمه  هکنیا  ات  تخاـسیم  هدـنکارپ  درکیم و  دـلب  یفن  ار  ناـشیا  دروآیمرد و  هقدـح  زا  ار  ناشیاهمـشچ  تخیوآیم و 
دلب یفن  ای  هدش  ینادنز  ای  هدش  هتخیوآ  راد  هب  ای  هدش  هتشک  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ناشیا  نیروهـشم  ناگرزب و  زا  سک  چیه  سپ  دنتفر ،
لها یلع و  نایعیـش  زا  کی  چیه  تداهـش  هک  دوب  هتـشون  اهرهـش  مامت  رد  دوخ  یتموکح  نالماع  مامت  هب  هیواعم  دش ، هدـنکارپ  ای  دـش و 

یکین هب  نامثع  زا  هک  یناسک  شنایرهـشمه و  شاهداوناخ و  وا و  ناتـسود  نامثع و  نارادـفرط  هب  ناشیا  ياـج  هب  دـننکن و  لوبق  ار  شتیب 
دیزاس و کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  نارادفرط  نامثع و  نارای  دیزیهرپب و  نایعیـش  زا  دـیئامن ، هجوت  دـنیوگیم  ار  وا  لئاضف  دـننکیم و  تیاور 

نینچ سپ  دـینک ) تبث  ار  شاهلیبق  مان  شردـپ و  مان  مان و   ) دیـسیونب دـیوگیم  نامثع  لـئاضف  زا  هک  یناـسک  همه  مسا  دـیرادب و  یمارگ 
نداد زامن ، لیبق  زا  دادیم  ماجنا  مدرم  دروم  رد  هک  يراک  ره  رد  دـندرک و  لعج  ار  یتاـیاور  زین  اـهنآ  دوش . داـیز  ناـمثع  رکذ  اـت  دـینک 
رتشیب ایند  لام  زا  ات  دـنتفگیم  رتدایز  ناـمثع  لـیاضف  هحفـص 142 ]  ] رد یگتخاـس  تاـیاور  نیا  زا  نیریاـس  اـی  بارعا  هب  نیمز  تعلخ و 

وا مسا  هکنیا  رگم  دومنیم  تمارک  تلیضف و  لقن  نامثع  زا  دمآیم و  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هک  دوب  هدنامن  يدحا  چیه  دنوش . دنمهرهب 
ات دـنامب . اهرهـش  ماکح  ارما و  دزن  دـهاوخب  هک  هاگ  ره  ات  دـشیم  هداد  هزاجا  وا  هب  تشگیم و  تموکح  هاگتـسد  برقم  دـشیم و  تبث 
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زا رکذ  تیاور  هب  ار  مدرم  سپ  هدـش  راکـشآ  اهرهـش  همه  رد  هدـش و  دایز  ناـمثع  ثیدـح  رکذ و  هک  تشون  شماـکح  هب  هیواـعم  هکنیا 
ار تیب  لها  لیالد  دوشیم و  ام  مشچ  ییانـشور  بجوم  تسا و  دنیاشوخ  ام  يارب  راکنیا  هک  اریز  دـیئامن  توعد  هیواعم  لیاضف  قباوس و 

يهرابرد مدرم  اب  دنـسیونب و  مدرم  همه  هب  ار  ام  رما  نیا  تاـضق  ارما و  همه  دـیریگب و  تخـس  ءارقف  رب  سپ  دـنکیم . یثنخ  هیما  ینب  هیلع 
ءاقلا اهبتکم  نیملعم  هب  ار  بلاطم  نیا  دـینیبیم و  ار  یمدرم  هک  دجـسم  ره  رهـش و  ره  رد  دـیئوگب ، نخـس  ربنم  رب  هیواعم  لئاضف  تایاور 

ناراکتمدخ و نانز و  نارتخد و  هب  دـنهدیم و  دای  ار  نآرق  اهنآ  هب  هک  روطنامه  مدرم  نادـنزرف  نادرگاش و  هب  دـنهدب  میلعت  اهنآ  دـینک ،
يأر نید و  رب  نییمرـضح  لها  هک  تشون  هیواعم  هب  هیبا  نب  دایز  دیـشخبب . رارمتـسا  دنوادخ  تساوخ  هب  ار  راک  نیا  دیهدب و  دای  نامداخ 

ناشیا همه  هیبا  نب  دایز  ناسرب . لتق  هب  تسا  ع )  ) یلع يأر  نید و  رب  هک  ار  یـسک  ره  هک  تشون  دایز  هب  باوج  رد  هیواـعم  دنتـسه . یلع 
لها یلع و  تبحم  هب  مهتم  هک  اهنآ  مسا  دـینک و  هاـگن  نآ  لـها  دـالب و  همه  هب  هک  تشون  دوخ  لاـمع  هب  هیواـعم  دومن ، هلثم  تشک و  ار 

ار یلع  يهعیـش  رگا  دـینک و  هاگن  دوخ  يایاعر  هب  هک  تشون  رگید  ياهمان  هاگنآ  دـیئامن . فذـح  لاملا  تیب  ناوید  زا  ار  دنتـسه  وا  تیب 
ساـسا رب  دیـشکب . ار  اـهنآ  دـیتفاین  زین  یلع  رب  وا  تبحم  يارب  یلیلد  رگا  یتح  دیـشکب و  ار  وا  هدومن و  یلع  تبحم  هب  مهتم  ار  وا  دـیدید 

ار یلع  تبحم  يوب  هک  دیدینش  يدرم  زا  ياهملک  رگا  دشاب . كاشاخ  راخ و  گنس و  ره  ریز  هچ  رگا  ههبش  نامگ و  نظ و  تمهت ، نامه 
زین يدب  راک  رگا  دیراذگب و  مارتحا  وا  هب  دـینک و  میرکت  ار  وا  دـنهدیم  رفک  هقدانز و  هب  تبـسن  ار  يدرم  رگا  دـینزب  ار  شندرگ  دادیم 

ات هرصب  هفوک و  اصوصخم  اهرهش  زا  يرهش  چیه  رد  دیامن . نما  ساسحا  شناج  زا  دیابن  نایعیـش  زا  يدرم  دیوشن و  وا  ضرعتم  داد  ماجنا 
زا دـیآیم  شاهناخ  رد  دـنک و  تاقالم  هنایفخم  روطب  دراد  وا  هب  دـیما  هک  یـسک  هحفـص 143 ]  ] اب هدرک  هدارا  اهنآ  زا  يدـحا  رگا  هکنیا 

تبسن دیاب  مکاح  دیوگن و  یسک  هب  ار  رس  نیا  وا  ات  دریگب  دیدش  مسق  وا  زا  هکنیا  رگم  دیوگن  نخس  یسک  اب  دسرتب و  شکولمم  مداخ و 
ءارق دـنوش و  تیبرت  هدـش و  گرزب  ثیداحا  نیا  میلعت  اب  ناکدوک  دوش و  دایز  بذاک  ثیداحا  هکنیا  اـت  دـهد  ناـشن  تدـش  دارفا  نیا  هب 

، دـننکیم اعدا  دنتـسه و  وگغرود  هکنیا  لاح  دـننکیم و  ایر  هدرک  رهاظ  ار  يوقت  عوشخ و  هک  ییاـهنآ  دـنهدب . داـی  يرهاـظ  يراـکایر 
نیا هک  دنزاسب  ثیدح  لذب  دننک و  کیدزن  مه  هب  ار  ناشـسلاجم  دنـسیونب و  اهیـضاق  اهیلاو و  دزن  هب  دـننک و  دـیلوت  نیغورد  ثیداحا 

دنشاب هتشاد  تسود  ار  ثیداحا  نیا  دنریگب و  دای  دنهدب و  دای  دننک و  لوبق  ار  اهنآ  مدرم  دنک  هولج  قح  مدرم  دزن  رد  تایاور  ثیداحا و 
رب ار  مدرم  دنرادب و  نمـشد  ار  دننکیم  کش  تایاور  نیا  رد  هک  یناسک  نینچمه  دنرادب و  نمـشد  دنک  در  ار  ثیداحا  نیا  یـسک  ره  و 

دننادیم غورد  ار  ثیداحا  نیا  هک  مه  ییاهنآ  دنورب و  نینیدتم  ناگدننک و  تدابع  تمس  هب  هکنیا  ات  دیئامن  عمج  لفاحم  ثیداحا و  نیا 
نیقی دنـشاب و  هاگآ  ثیداحا  نیا  ندوب  لطاب  هب  هک  دـنچ  ره  دـنیامن ، تیاور  دـنرادنپب و  تسرد  ار  اهنیا  تیاور  نیا  لقن  ترثک  هطـساوب 

تایاور اب  هک  یناسک  اب  دنراذگن و  هحص  نآ  هب  دننکن و  تیاور  دشاب ) مه  قح  هب  ولو   ) تسین ماع  لوبق  لباق  هک  هچنآ  زا  دنشاب و  هتـشاد 
، دـیآیمرد قح  تروص  هب  لطاب  ددرگ و  لطاب  ناـشیا  دزن  رد  قح  هک  تسا  ناـمز  نیا  رد  دـنیامنن . ینمـشد  دـننکیم  تفلاـخم  حـیحص 

الب تفر  ایند  زا  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هک  یماگنه  يرآ  دوشیم . ییوگغورد  هب  لیدبت  ییوگتسار  ییوگتـسار و  تروصب  ییوگغورد 
ای دـشیم  درط  ای  دـشیم  هتـشک  ای  دیـسرتیم  شناج  رب  هکنیا  الا  دـنامن  یقاب  یتسود  یلو و  دـنوادخ  يارب  سپ  دـش  رایـسب  شیاـمزآ  و 

دنتفر و جح  هب  ناشیا  اب  سابع  نب  هللادـبع  رفعج و  نب  هللادـبع  ع )  ) نسح ماما  دوب  هدـنام  هیواعم  گرم  هب  لاس  ود  یتقو  دـشیم  هدـنکارپ 
مدرم دوب و  هدـماین  جـح  هب  هک  ره  دوب و  هدـمآ  جـح  هب  ناشیا  اب  هک  ره  نایعیـش و  ناتـسود و  نانز و  مشاه و  ینب  نادرم  ع )  ) نسح ماـما 

هک ینارای  نیعبات و  ناشیا و  نادنزرف  و  ص )  ) هللا لوسر  باحصا  همه  دنتخانـشیم و  ار  ع )  ) تیب لها  دنتخانـشیم و  ار  ناشیا  هک  راصنا 
همیخ رد  ع )  ) نیـسح ماما  دـندش و  هحفـص 144 ]  ] درم رازه  زا  شیب  هک  درک  عـمج  اـنم  رد  ار  هـمه  دـندوب  تداـبع  یکین و  هـب  فورعم 

ادخ يانث  دمح و  دناوخ ، هبطخ  تساخرب و  ع )  ) نیسح ماما  هاگنآ  دندوب  عمج  اجنآ  رد  هباحـص  نادنزرف  نیعبات و  هک  دوب  ناشیا  یمومع 
دـیدوب و دـهاش  دـیدید و  دـینادیم و  رتهب  دوخ  امـش  هک  درک  يراک  ام  نایعیـش  ام و  اـب  هیواـعم  نیا  دـعب  اـما  دومرف : دروآ و  ياـج  هب  ار 
، دیئامن بیذکت  ارم  متفگ  غورد  رگا  دینک و  قیدصت  متفگ  تسرد  رگا  منک  لاوئس  امش  زا  يزیچ  يهرابرد  مهاوخیم  نم  لاح  دیدینش ،
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ییاهزیچ نیمه  دیراد  دامتعا  نامیا و  وا  هب  هک  سک  ره  هب  دیدرگزاب و  ناتلیابق  ناتیاهرهش و  هب  سپس  دینک ، نامتک  ارم و  فرح  دیونشب 
مامت لماک و  ار  شرون  دنوادخ  هکنآ  لاح  ددرگ و  لئاز  دوش و  هنهک  قح  هک  مسرتیم  نم  هک  دینادب  دییوگب ، مدرک  نایب  امـش  يارب  هک 
مدرم يارب  دوب  هدـمآ  نآرق  رد  ع )  ) تیب لها  نأش  رد  هک  ياهیآ  ره  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  دـیایب ، ناشدـب  مه  نارفاـک  هکنیا  ولو  دـنکیم 

. دومن تیاور  دوب  هدومرف  شتیب  لها  شرداـم و  شردـپ ، يهراـبرد  ص )  ) هللا لوسر  هک  ییاـهزیچ  همه  هاـگنآ  سپ  دومن  ریـسفت  تفگ و 
ص)  ) هللا لوسر  هک  میدوب  دـهاش  مینکیم و  قیدـصت  ار  اههتفگ  نیا  اـم  ایادـخ  دـنتفگیم  یگمه  هباحـص  تفگ  ار  اـهنیا  همه  هک  یتقو 

قیدـصت ار  اـهنآ  يهمه  اـم  هک  دوـمن  تیاور  اـم  يارب  ار  يزیچ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ادـنوادخ ، دـنتفگیم  زین  نیعباـت  دوـمرفیم و  نینچ 
ار امش  دومرف : ترضح  سپ  تسام  دییأت  دروم  تفگ  شاهداوناخ  دوخ و  نأش  رد  هک  ار  ییاهزیچ  همه  مینادیم و  نیما  ار  وا  میئامنیم و 

قرفتم مدرم  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  دیئوگب  دوخ  نیدمتعم  هب  ار  ثیداحا  نیا  دیتشگزاب  ناتیاههناخ  هب  هک  یتقو  مهدیم  مسق  ادخ  هب 
هحفص 145] . ] دندش

مالسلاهیلع نسح  ماما  تداهش  یگنوگچ  یگدنز و  خیرات  زا  ياهشوگ 

موس لاس  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  میدومن  لالدتـسا  نیا  زا  شیپ  تسا و  فـالتخا  ناـشیا  رمع  تدـم  تدـالو و  ناـمز  رد  هک  نادـب 
دش نفد  یلاح  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  دندومرف ؛ هک  تسا  هدمآ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  ریصبیبا  زا  شدانـسا  هب  یفاک  رد  تسا . ترجه 

دناهدروآ زین  و  درک . یگدنز  لاس  لهچ  ربمایپ  زا  دعب  هک  دوب ) يرجه  مهاجنپ  لاس  رد  وا  تداهـش   ) تشاد و نس  لاس  تفه  لهچ و  هک 
ترـضح نآ  هک  دناهتفگ : دمآ و  ایندب  ترجه  زا  سپ  لاس  ود  گنج ، عوقو  لاس  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هک 

لاس تفه  لهچ و  هک  یلاح  رد  دومرف  تلحر  ایند  زا  يرجه  هن  لهچ و  لاس  رفـص  هام  رخآ  رد  دمآ و  ایندب  ترجه  زا  سپ  موس  لاس  رد 
ناضمر كرابم  هام  يهمین  هبنـش  هس  زور  رد  ترـضح  نآ  هک : هدروآ  دوخ  سورد  باتک  رد  دیهـش  تسا و  رتروهـشم  لوق  نیا  تشاد و 

جنپ زور  رد  دمآ و  ایندب  ترجه  موس  لاس  رد  ترـضح  هک : دیوگیم  هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  دـمآ . ایندـب  ترجه  زا  سپ  مود  لاس  رد 
تداهـش ماگنه  ترـضح  نآ  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  هدـش و  مومـسم  ترجه  مهاجنپ  لاس  رد  ای  مهن  لهچ و  لاس  رد  رفـص  متفه  هبنش 

نیا رد  هک  تسب  ایند  زا  مشچ  ترجه  مهاجنپ  لاس  رفـص  هام  رد  هک : تسا  هدـمآ  داشرا  رد  دـندوب . هلاس  تشه  لهچ و  ای  تفه  لـهچ و 
همین بش  رد  هنیدـم  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  هدـمآ  بقانم  زا  راحب  رد  دوب . لاس  هد  ترـضح  نآ  تماما  تشاد و  لاس  تشه  لهچ و  نامز 

دنچ لاس و  تفه  هحفـص 146 ]  ] شدـج اب  هک  تسا  ترجه  مود  لاس  رگید ؛ لوق  دـمآ و  ایند  هب  ترجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم  هاـم 
هن ع )  ) نینمؤملاریما زا  دعب  درک و  یگدنز  لاس  یـس  شردپ  اب  دوب و  ص )  ) هللا لوسر  اب  لاس  تشه  هک  دـناهتفگ  زین  درک و  یگدـنز  هام 
هام مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  شردپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  اب  مدرم  درک . تموکح  لاس  هد  تدم  هک  دناهتفگ  دـنامن و  هدـنز  رتشیب  لاس 
هام راهچ  دنتشاد و  لاس  تفه  یس و  ترـضح  دش  تعیب  ناشیا  اب  هک  یماگنه  ینعی  دندرک  تعیب  ترجه  ملهچ  لاس  رد  ناضمر  كرابم 

هفوک رد  عقوم  نآ  رد  ماما  دومن و  تعیب  ترجه  کی  لهچ و  لاس  رد  ترـضح  نآ  اب  هیواعم  هک  دوب  هتـشذگ  ناشیا  تماما  زا  زور  هس  و 
تداهـش هب  دـندرک و  مومـسم  ار  وا  رخآ  رد  درک و  یگدـنز  هناـمولظم  دـنام و  لاـس  هد  اـجنآ  رد  تفر و  هنیدـم  هـب  نآ  زا  سپ  هـک  دوـب 

هارمه هیواعم  تنطلـس  زاغآ  اب  ترـضح  تماما  زاغآ  اریز  هیواعم  تنطلـس  زا  لاس  هد  تشذگ  زا  دعب  دش  دیهـش  هنیدم  رد  ماما  دندناسر ،
هتفگ زین  تفر و  ایند  زا  هک  دوب  هدـنام  ترجه  هاجنپ  لاس  رفـص  هاـم  رخآ  هب  بش  ود  نآ  زا  سپ  دـش و  ضیرم  زور  لـهچ  ماـما  سپ  دوب 

دناهتفگ زین  دوب و  هدرک  رمع  هام  دـنچ  لاس و  تفه  لهچ و  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ترجه  هن  لهچ و  لاس  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش 
هفاحق یبا  نب  رکبیبا  رتخد  ةورف  ما  رتخد  هک  يدنک  ثعشا  نب  دمحم  رتخد  هدعج  هب  هیواعم  تشاد  لاس  هاجنپ  ای  تشه  لهچ و  ترضح 
نیـسح ماما  دـیامن ، مومـسم  ار  ع )  ) نسح ماما  هکنیا  يارب  داد  ار  هفوک  ياهنیمز  بآ و  اب  ياهنیمز  زا  نیمز  هعطق  هد  راـنید و  رازه  هد  دوب 

رد دشابیم . س )  ) دـسا تنب  همطاف  شاهدـج  ربق  دزن  عیقب  رد  ترـضح  نآ  ربق  دوب ، ع )  ) نسح ماما  ربق  نفد و  نفک و  لسغ و  یلوتم  (ع )
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نآ هک : دـنیوگیم  سپ  ترـضح  نآ  تافو  تقو  رد  هدـش  فالتخا  هک  تسا  لقن  باعیتسا  باـتک  زا  ۀـیوقلاددع  باـتک  زا  راونـالاراحب 
تفالخ زا  لاس  هد  تشذگ  زا  سپ  دش  دیهش  هاجنپ  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  دناهدروآ  زین  دش و  دیهش  يرجه  هن  لهچ و  لاس  رد  ترضح 

نب دیعـس  دـش و  نفد  عیقب  رد  شردـپ  هناخ  رد  دـش و  دیهـش  يرجه  کی  هاجنپ و  لاس  رد  ترـضح  نآ  هک  دـناهدروآ  نینچمه  هیواـعم .
دیعس يا  دومرف : دناوخ و  زامن  ترضح  نآ  رب  ع )  ) نیسح ماما  صاع  نب  دیعـس  زا  لبق  دناوخ و  زامن  ع )  ) نسح ماما  رب  هنیدم  ریما  صاع ،

ار ع )  ) نسح ماما  مدـناوخیمن ، زامن  وا  رب  وت  زا  لبق  نم  دـناوخب  زامن  ماما  رب  ماما  دـیاب  هک  دوبن  ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  رگا  صاـع  نب 
هدومن مومـسم  ثعـشا  رتخد  نوج  ار  ترـضح  نآ  دـنیوگیم  زین  دومن و  مومـسم  هحفـص 147 ]  ] سیق نب  ثعـشا  رتخد  ةدعج  شرـسمه 

وا هک  دومن  تنامض  زین  دهدب و  ثعشا  تنب  ةدعج ) ای   ) نوج هب  مهرد  رازه  دص  هک  درک  تنامض  وا  يارب  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  و  تسا .
دوخ دهع  هب  هیواعم  داد  ماجنا  ار  شیوخ  راک  هدعج  هک  یتقو  سپ  دیامن ، مومـسم  ار  ع )  ) نسح وا  هکنیا  زا  سپ  دروآرد  دیزی  دقع  هب  ار 

هام و راهچ  لاس و  هن  لهچ و  ترضح  نآ  رمع  هدش  هتفگ  زین  دوب و  لاس  راهچ  هاجنپ و  ترضح  نآ  رمع  هدمآ  ردلا  باتک  رد  درکن . افو 
لاس هد  شردـپ  زا  دـعب  دوب و  لاس  هس  یـس و  شردـپ  اب  لاس  تفه  شدـج  اب  ع )  ) نسح ماـما  یگدـنز  هک  هدـش  هتفگ  زین  دوب و  زور  هن 
همین رد  ع )  ) نسح ماما  تدالو  دیوگیم : یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  دش . لاس  هاجنپ  ترضح  نآ  رمع  عمج  سپ  درک  یگدنز 

ترـضح نآ  رمع  تدم  سپ  دوب  يرجه  هن  لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  هام  مجنپ  رد  شتداهـش  دوب و  ترجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم  هام 
شدج تافو  زا  دعب  ع )  ) یلع شردپ  اب  درک و  یگدنز  لاس  تفه  ص )  ) هللا لوسر  شدـج  اب  ترـضح  نآ  دوشیم و  لاس  تفه  لهچ و 

رقاب ماما  زا  باشخ  نبا  هک : هدمآ  همغلا  فشک  رد  درک . یگدنز  لاس  هد  شدوخ  تداهـش  تقو  ات  شردـپ  تافو  زا  دـعب  دوب و  لاس  یس 
و ع )  ) نسح ماما  نیب  درک و  یگدـنز  لاس  تفه  لهچ و  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  دـندومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  و  (ع )

هکنیا رگم  دماین  ایندب  ههام  شش  دازون  چیه  دوب و  هام  شش  شردام  نطب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  لمح  دوب و  هلـصاف  هام  هن  ع )  ) نیـسح ماما 
لوسر تافو  زا  دعب  شردپ  اب  لاس و  تفه  شدـج  اب  ع )  ) نسح ماما  ع .)  ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  و  ع )  ) نیـسح ماما  رگم  تفر  نیب  زا 

نیا سپ  دوب ، لاس  تفه  لهچ و  ترـضح  نآ  رمع  سپ  درک  یگدـنز  لاس  هد  ع )  ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  دـعب  لاـس و  یـس  ص )  ) هللا
ع)  ) نسح ماما  نس  رد  مدرم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  جرفلاوبا  زا  دـیدحلایبا  نبا  دوب . فـالتخا  ترـضح  نآ  رمع  رد  هک  تسا  يدراوم 

ملاس نب  ماشه  تیاور  رد  هدرک و  لقن  دـمحم  نب  رفعج  زا  وا  تشه و  لهچ و  هتفگ : نامث  نب  نامثع  سپ  دـنراد  فالتخا  شتافو  ماگنه 
بلاطم شباتک  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  [. 29 . ] تسا هدمآ  لاس  هحفص 148 ]  ] شش لهچ و  ای  لاس و  تشه  لهچ و  مه 

دزن هب  يدرم  هارمه  هب  نم  تفگ : هک  هدروآ  قاحـسا  نب  ریمع  زا  هیلح  باتک  رد  شدنـس  هب  وا  هدومن و  تیاور  میعنیبا  ظـفاح  زا  لاؤسلا 
هکنیا اـت  مهاوخیمن  يزیچ  وت  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هاوخب ، يزیچ  ینـالف  يا  دومرف : سپ  میتـفر  شتداـیع  يارب  ع )  ) یلع نب  نسح 
مرگج زا  ییاهتمسق  قیقحت  هب  دومرف : ترضح  دومن . مهاوخ  بلط  يزیچ  امش  زا  هاگنآ  سپ  دیامن  اطع  تیفاع  تمالس و  امش  هب  دنوادخ 

رد موش  لخاد  وا  رب  زورنآ  يادرف  سپـس  هدوبن  کلهم  راب  نیا  لثم  هاگچیه  اما  دـناهدیناشون  رهز  اـهراب  نم  هب  هک  یتسردـب  هتخیر  نوریب 
(: ع  ) نسح ماما  یتسه  نونظم  دروم  نیا  رد  یـسک  هچ  هب  ردارب  يا  تفگ : دوب  وا  نیلاـب  رب  ع )  ) نیـسح دوب و  يراـمیب  رتسب  رد  هک  یلاـح 

نسح ماما  سپس  هلب ، دومرف : ع )  ) نیسح تشک  یهاوخ  ار  وا  مشاب  نونظم  یـسک  هب  رگا  دومرف : ع )  ) نیـسح هب  هاگنآ  سک . چیه  دومرف :
رگا دناسریم و  تازاجم  هب  تخاس و  دهاوخ  راتفرگ  ار  وا  رتدیدش  دنوادخ  سپ  مشاب  نونظم  وا  هب  نم  هک  دشاب  یـسک  رگا  تفگ : (ع )

زا يدرم  تفگ : هک  هدمآ  دعجلا  یبا  نب  ملاس  زا  شمعا  زا  جاجتحا  رد  دوش . هتـشک  هانگیب  یـسک  هک  مرادن  تسود  درادـن  دوجو  یـسک 
تعاـمج يدرک و  راوخ  لـیلذ و  ار  اـم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ  متفر و  ع )  ) یلع نب  نسح  دزن  هب  هک : درک  ثیدـح  نم  يارب  ناـیعیش 

راوخ ام  هیواعم  هب  تفالخ  میلست  اب  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  تفگ : روطچ ؟ تفگ : ترـضح  يداد  رارق  هیواعم  يهدرب  هدنب و  ار  نایعیش 
اب متـشاد  يروای  رگا  هک  متـشادن  یهار  چـیه  هکلب  مدرکن  میلـست  وا  هب  ار  تفالخ  زگره  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  هاگنآ  میدـش . نوبز  و 

ماهدرک ناحتما  متخانشیم و  ار  هفوک  لها  نم  نکل  دیامن و  مکح  وا  نم و  نیب  هحفص 149 ]  ] دنوادخ ات  مدیگنجیم  زور  بش و  هیواعم 
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یتسردب تسین  ناشیاهراک  اهفرح و  هب  یتنامـض  چیه  دنرادن و  افو  چیه  رهـش  نیا  مدرم  هک  یتسرد  هب  دیـسریمن  يریخ  نم  هب  اهنآ  زا  و 
هیلع ناشیاهریـشمش  هک  یتسرد  هب  یلو  تسام  اب  ناشیا  ياهبلق  هک  دنیوگیم  ام  هب  ییوس  زا  دنتـسین ، لدـکی  گنهامه و  ام  اب  ناشیا  هک 

ترـضح نآ  دزن  هب  یتشط  سپ  درک ، بلط  یتشط  دروآ و  الاب  نوخ  هکنیا  ات  تفگیم  نخـس  ع )  ) نسح ماـما  دـیوگیم : يوار  تساـم ،
هک یتسرد  هب  تسیچ ؟ نیا  ص )  ) هللا لوسر  نبای  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  سپ  تخیر  نآ  رد  ار  شرگج  ياههراپ  ناشیا  دندروآ و 

، هدومن رثا  مرگج  رب  هک  هدناشون  نم  هب  یمـس  هدرک و  هسیـسد  نم  هیلع  هیواعم  هلب ، دومرف : ترـضح  منیبیم . رامیب  ضیرم و  رایـسب  ار  وت 
ترضح ییامنیمن ؟ اوادم  ار  یضیرم  نیا  ایآ  مدرک  ضرع  سپ  دزیریم ، نوریب  مناهد  زا  هعطق  هعطق  ینیبیم  هک  هنوگنامه  مرگج  يرآ 

نآ يارب  ییاود  دوشیم و  دصق  ءوس  نم  هب  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  راب  نیموس  نیا  دناهدیناشون و  مس  نیا  زا  رابود  نم  هب  هک  نادـب  دومرف :
ناوتب دشاب و  کلهم  رایسب  هک  دتسرفب  وا  يارب  یمس  هک  هتـساوخ  وا  زا  تشون و  ياهمان  مور  هاشداپ  هب  هیواعم  هک  دناهتفگ  نم  هب  تسین ،

میشکب ار  یسک  هک  میاهدش  عنم  ام  تسین و  تسرد  راکنیا  ام  مارم  نید و  رد  هک  تشون  هیواعم  يارب  مور  هاشداپ  دناشون و  یسک  هب  ارنآ 
هدرک و جورخ  هماهت  نیمزرـس  رد  هک  تسا  یـسک  رـسپ  مشکب  مهاوخیم  هک  ار  یـسک  نیا  تشون  وا  هب  هیواعم  درادـن . گنج  اـم  اـب  هک 
زا اهنیمزرـس  ادخ و  ناگدنب  ات  مناشونب  وا  هب  رهز  نیا  زا  هدـیچ و  هسیـسد  وا  هیلع  رب  هک  مهاوخیم  نم  دـهاوخیم و  ار  شردـپ  یهاشداپ 

داتسرف وا  يارب  ار  رهز  نیا  یطورش  هب  مور  هاشداپ  هکنیا  ات  داتـسرف  رایـسب  لاوما  ایاده و  مور  هاشداپ  يوس  هب  سپ  دنوش  تحار  وا  تسد 
ع)  ) یلع نب  نسح  ماما  دزن  هک : تسا  لقن  هیمایبا  نب  ةدانج  زا  شدانـسا  هب  راحب  رد  دـناشون . نم  هب  ارنآ  هدرک و  هئطوت  نم  يارب  زین  وا  و 

ترـضح نآ  تسد  رد  هک  یلاـح  رد  تفر ) اـیند  زا  يراـمیب  ناـمه  يهطـساو  هب  و   ) دوب هداـتفا  رتسب  رد  دوب و  ضیرم  هک  یماـیا  رد  متفر 
هیواـعم هک  يرهز  يهطـساو  هب  تخیریم  تشط  لـخاد  هـب  شرگج  ياـههراپ  دروآیم و  ـالاب  نوـخ  یتحاراـن  جـنر و  اـب  دوـب و  یتـشط 

درد نیا  زا  ینکیمن و  هجلاـعم  ار  تدوـخ  هچ  يارب  نـم  يـالوم  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هـب  دوـب . هدـناشون  وا  هـب  ةدـعج ) يهلیـسوب  )
هیلا اـنا  اـنا هللا و  متفگ  هاـگنآ  میاـمن  هجلاـعم  ار  گرم  روـطچ  هنوـگچ و  هللادـبع  هحفـص 150 ]  ] يا دومرف : ترـضح  یباییمن ، یـصالخ 

و ع )  ) یلع نادنزرف  زا  رفن  هدزای  هک  هتـسب  ام  اب  ادخ  لوسر  هک  تسا  يدهع  نیا  هللاو  دندومرف : دـندرک و  یهاگن  نم  هب  سپـس  نوعجار .
. دوشیم هتـشک  ای  ددرگیم و  مومـسم  ای  هکنیا  رگم  دوریمن  ایند  زا  ع )  ) تیب لها  ام  زا  یـسک  دیـسر و  دـنهاوخ  تماما  هب  س )  ) همطاـف

ضرع ماما  هب  دیوگیم : يوار  درک . هیرگ  تخیر و  تشط  لخاد  هب  شرگج  ياههراپ  زا  يرادـقم  درک و  دـنلب  ار  تشط  ترـضح  سپس 
هب گرم  هکنیا  زا  لبق  ار  رفس  نیا  يهشوت  شاب و  ترخآ  رفس  هدامآ  هلب ، دومرف : ترضح  نک ، ياهظعوم  ارم  ص )  ) هللا لوسر  نبای  مدرک 

، روخم هدـماین  هک  ار  يزور  هصغ  مغ و  دـبلطیم  ار  وت  مه  گرم  هکنیا  لاح  یبلطیم و  ار  ایند  وت  هک  نادـب  نک و  هداـمآ  دـیایب  تغارس 
يروآ عمج  يزاـس و  اـیهم  تدوخ  يارب  ارنآ  وت  هکنیا  رگم  يربب  ياهرهب  اـیند  زا  یناوتیمن  دوخ  توق  زا  رتـشیب  وت  هک  یتـسرد  هب  نادـب 

هب طولخم  ههبـش و  لام  رد  تسا و  كاندرد  یباذع  نآ  مارح  رد  تخـس و  یباتک  باسح و  ایند  لالح  يروآ  عمج  رد  هک  نادـب  ییامن ،
ییامن لمع  هنوگنیا  رگا  هک  نک ، هدافتـسا  جایتحا  ردـقب  نآ  زا  نادـب و  ياهدرم  مسج  يهلزنم  هب  ار  ایند  تسا . شنزرـس  تمـالم و  مارح 
ماـگنه رد  هتیم  دـننام  اـیند  زا  سپ  تسین  یتیلوئـسم  يرزو و  وـت  رب  نآ  رد  دـشاب  مارح  رگا  ياهدـیزرو و  دـهز  نآ  رد  دـشاب  لـالح  رگا 

وت ایوگ  هک  نک  راک  ایند  يارب  نانچ  دش ، دهاوخ  مک  هدنیآ  شنزرس  هک  یتسرد  هب  دشاب  كانههبش  لام  رگا  ياهدرک و  هدافتسا  رارطضا 
تزع و يدرک  هدارا  هک  یناـمز  يورب ، اـیند  زا  یهاوخیم  ادرف  هک  ییوگ  اـمن  لـمع  تترخآ  يارب  ناـنچ  دوب و  یهاوـخ  اـیند  رد  هشیمه 
هب ادخ و  تیـصعم  تلذ  زا  ورب  نوریب  سپ  یهاشداپ  تنطلـس و  نودب  یهاوخیم  یتمظع  یگرزب و  تاهریـشع و  رب  هیکت  نودب  ار  یفرش 
وت هک  ربب  ار  دوخ  تجاح  یسک  يوس  هب  يدنمتجاح  نامز  يدرک ، تقافر  یسک  اب  هک  یتقو  وش ، لخاد  لجوزع  دنوادخ  تعاط  تزع و 
وت يدز  یفرح  رگا  دنک و  کمک  ار  وت  یتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  ینامز  دراد و  هاگن  ار  وت  درک  تمدخ  وت  هب  هک  ینامز  ات  دـهد  تنیز  ار 
وت يوس  هب  ار  دوخ  تسد  زین  وا  يدرک  زارد  وا  يوس  هب  زاین  تسد  رگا  دـنک و  مکحم  ارنآ  يدرک  تلـصو  وا  اـب  رگا  دـنک و  قیدـصت  ار 

يزیچ وا  زا  وت  رگا  دروآرد و  رامـش  هب  ار  اهنآ  دید  ياهنـسح  وت  زا  رگا  دریگب و  ارنآ  يولج  دش  راکـشآ  وت  زا  یتسکـش  رگا  دـنک ، زارد 
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دیامن و يرای  ار  وت  دش  دراو  وت  رب  یتحاران  رگا  دیوگب ، نخـس  وت  اب  وا  یتفگن  نخـس  وا  اب  رگا  دـنک و  اطع  وت  هب  یهاوخب  هحفص 151 ] ]
راوخ ار  وت  قیاقح  عقوم  رد  ات  دشاب  ینادراک  ناسنا  دنراذگب و  اهنت  ار  وت  نارگید  هک  دـنچ  ره  دـشاب ، وت  درد  کیرـش  دـشاب و  وت  هارمهب 

دش و عطق  ترضح  سفن  سپس  دیوگیم : يوار  دیامن . راثیا  دشاب و  هتـشاد  یگتـشذگدوخ  زا  دیدومن  هعزانم  مه  اب  ود  ره  رگا  دزاسن و 
نیب دش و  مخ  دش و  لخاد  دوسایبا  نب  دوسا  هارمه  هب  ع )  ) نیسح ماگنه  نیا  رد  مدیـسرت و  وا  لاح  هب  هکنیا  ات  دییارگ  يدرز  هب  شگنر 

فیعض رایسب  روجنر و  شندب  ع )  ) نسح ماما  هک  یتسرد  هب  انا هللا  تفگ : دوسالاوبا  سپ  تسـشن  ترـضح  دزن  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود 
: هک هدمآ  دسریم  باحصا  بتک  زا  یضعب  هب  هک  شدانسا  هب  زین  راحب  رد  دومن . تیصو  ع )  ) نیسح هب  ع )  ) نسح ماما  لاح  نآ  رد  دش و 
هب شتروص  درک و  رییغت  شگنر  دـش و  يراج  شندـب  رد  مس  دیـسر  نایاپ  هب  شتلهم  دـش و  کیدزن  ع )  ) نسح ماما  تاـفو  ناـمز  یتقو 

قیقحتب مردارب  يا  تفگ : تسیرگ و  ع )  ) نسح ماما  هدییارگ ، يزبس  هب  تگنر  هک  هدش  هچ  تفگ : ناشیا  هب  ع )  ) نیسح هدییارگ ؟ يزبس 
ع)  ) نیـسح زا  سپ  دنتـسیرگ . هتخادـنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  يداـیز  تدـم  سپـس  تسا . حیحـص  وت  نم و  يهراـبرد  مدـج  يهتفگ  هک 

تشهب ياهغاب  هب  جارعم  بش  هک  یماگنه  دومرف : ص )  ) هللا لوسر  مدج  دومرف : ترضح  مدرک . لاؤس  ص )  ) هللا لوسر  يهتفگ  يهرابرد 
هکنیا رگم  دوب  یکی  ناشفاصوا  همه  دندوب و  هزادنا  لکش و  کی  هب  یلاع  رـصق  ود  هک  مدید  متـشذگ ، نامیا  لها  لزانم  هب  مدش  توعد 

؟ تسا یناسک  هچ  يارب  رـصق  ود  نیا  لیئربج  يا  متفگ : سپ  دوب  هدـش  هتخاس  خرـس  توقای  زا  ناشیکی  زبس و  دـجربز  زا  اـهنآ  زا  یکی 
تـسا مه  زا  توافتم  رـصق  ود  نیا  گـنر  ارچ  لـیئربج  يا  متفگ : تسا  ع )  ) نیـسح يارب  يرگید  و  ع )  ) نسح يارب  اـهنآ  زا  یکی  تفگ 

وا هب  مدش  تکاس  امـش  مرـش  زا  تفگ : ینزیمن ، یفرح  يدش و  تکاس  هچ  يارب  متفگ  دادـن ، یباوج  دـنام و  تکاس  لیئربج  هک  مدـید 
هک تسا  نیا  ع )  ) نسح رـصق  يزبس  تلع  تفگ : سپ  نک ، ربخاب  رـصق  ود  نیا  گنر  توافت  نایرج  زا  ارم  هک  مسق  ادخ  هب  ار  وت  متفگ :
هک تسا  رطاخ  نیا  هب  ع )  ) نیسح رصق  یخرس  دیارگیم و  يزبس  هب  تداهش  ماگنه  رد  شراسخر  گنر  دوشیم و  هتـشک  مس  يهلیـسوب 

. دندمآرد هیرگ  هب  يراز  هیرگ و  نیا  زا  نیرضاح  دنتسیرگ و  ود  ره  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . گنر  خرس  نوخ  هب  شتروص  گرم  ماگنه 
نیسح دیـسر  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  نامز  یتقو  هک : تسا  لقن  یقراخم  میهاربا  نب  هللادبع  زا  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  رد  هحفص 152 ] ]

هب هک  قیقحتب  موشیم ، قحلم  مراگدرورپ  هب  موشیم و  ادج  وت  زا  نم  هک  یتسرد  هب  مردارب  يا  تفگ : وا  هب  دومن و  بلط  ار  ع )  ) یلع نب 
مسانـشیم و هدـیناشون  رهز  نم  هب  هک  ار  دوـخ  لـتاق  نم  ماهدروآ . ـالاب  تشط  هب  ار  مرگج  ياـههراپ  نیمه  يارب  دـناهدیناشون و  رهز  نم 
هب هراب  نیا  رد  ینخـس  رگا  مراد  وت  رب  هک  یقح  هب  سپ  مربیم  ادخ  دزن  ار  وا  تیاکـش  نم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اجک  زا  هئطوت  نیا  منادیم 

نک و لمح  یتوبات  رب  امن و  منفک  لسغ و  ناشوپب و  ارم  مدرم  نوچ  دوش و  ثداح  نم  يهرابرد  دـنوادخ  رما  ات  شاب  رظتنم  یتفگ  یـسک 
هدرب و ص )  ) دسا تنب  همطاف  ماهدج  ربق  يوس  هب  ارم  ندب  سپـس  میامن . نامیپ  دیدجت  وا  اب  هکنیا  ات  ربب  ص )  ) هللا لوسر  مدـج  ربق  يوسب 

نفد ص )  ) هللا لوسر  راوج  رد  ارم  دیهاوخیم  امـش  دـنربیم  نامگ  ياهدـع  هک  تسناد  یهاوخ  ع )  ) نیـسح يا  دـینک ، نفد  اج  نامه  رد 
یـسک زا  ینوخ  نیفدـت ، ماجنا  ماگنه  نم و  يهزانج  رانک  رد  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ارت  دـنوشیم  راک  نیا  رد  امـش  عنام  اهنآ  دـییامن ،

وا زا  هک  یلاوما  شدالوا و  هداوناخ و  يهرابرد  دومرف  تیـصو  شردارب  هب  ع )  ) نسح ماما  سپـس  تماجح . يهزادنا  هب  یتح  دوشن  هتخیر 
دومن تیـصو  شاهداوناخ  ربارب  رد  وا  هب  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  یتقو  ع )  ) نینمؤملاریما هک  هنوگنامه  دـنامیم  اـجب 

رب دوخ  زا  دعب  تیاده  يهناشن  ناونع  هب  ار  وا  تخاس و  هاگآ  ع )  ) نیـسح ماما  ندیـسر  تماما  هب  زا  ار  شنایعیـش  زین  ع )  ) نسح ماما  سپ 
نفک لسغ و  ار  وا  ترضح  نآ  تیصو  قبط  ع )  ) نیسح ماما  دیشون  تداهش  تبرش  ترضح  نآ  هک  یتقو  دومن . بصن  شنارای  نایعیش و 

وا تسا  رارق  هک  دنتشادن  دیدرت  شناهارمه  ناورم و  هک  یلاح  رد  دومن  لمح  ص )  ) هللا لوسر  ربق  تمس  هب  تشاذگ و  یتوبات  رب  دومن و 
اب ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماـگنه  دـینادرگ ، حلـسم  درک و  عمج  ار  هیما  ینب  ناورم ، لاـحنیا  اـب  دومن  دـنهاوخ  نفد  ص )  ) هللا لوسر  دزن  ار 

هدـننک عییـشت  عمج  يوس  هب  ناورم  هیما و  ینب  دـندمآ ، تعیب  دـیدجت  يارب  ص )  ) هللا لوسر  شدـج  ربق  يوس  هب  ع )  ) نسح ماما  يهزانج 
لخاد ار  یـسک  دیهاوخیم  هک  مراد  راک  هچ  امـش  اب  نم  تفگ : دوب  راوس  يرطاق  رب  هک  یلاح  رد  تسویپ  هیما  ینب  هب  زین  هشیاع  دندمآ و 
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هحفـص ، ] گنج گنج ، نم  راگدرورپ  يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  تسویپ ، وا  هب  زین  ناورم  مرادـن و  تسود  ار  وا  هک  دـیئامن  نم  يهناخ 
، تسین یندـش  نیا  ددرگ . نفد  ربمایپ  اب  نسح  دوش و  نوفدـم  رهـش  رانک  رد  نامثع  هک  تساور  ایآ  تسا ، هتـساوخ  نیرتهب  نآ  هک  [ 153

ۀیلـست باـتک  زا  دوش . اـپ  هب  ياهنتف  هیما  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  هک  دوب  کـیدزن  مروآیم ، ریـشمش  راـک  نیا  زا  تعناـمم  يارب  نم  زگره ،
رد تشذگ و  داتفه  زا  اهریت  رامش  هک  دندز  ریت  ردقنآ  دندومن و  هلمح  ع )  ) نسح ماما  يهزانج  هب  ریت  اب  هیما  ینب  هک  تسا  لقن  سلاجملا 

ياهدـمآ هک  اجک  ره  زا  ناورم  يا  تفگ : وا  هب  تفر و  ناورم  يوس  هب  تعرـس  هب  ساـبعنبا  هک : هدـمآ  سلاـجملا  ۀیلـست  زا  لوا  تیاور 
هدـمآ ص )  ) هللا لوسر  تراـیز  هب  هزاـنج  اـب  هک  میهاوخیم  یلو  مینک  نفد  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ار  ناـمزیزع  میهاوـخیمن  اـم  درگزاـب 

رگا یلو  دومن  تیـصو  شدوخ  هک  هنوگنامه  میراپـسب  كاخ  هب  دـسا  تنب  همطاف  شاهدـج  ربق  رانک  ار  وا  هاگنآ  میئاـمن  تراـیز  دـیدجت 
زا ار  اـم  هک  یتسه  نآ  زا  رتکچوک  هک  یتسنادیم  تدوخ  وت  میئاـمن  نفد  ص )  ) هللا لوسر  راـنک  رد  وا  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  تیـصو 

تساوخیمن دوب و  رتملاع  ربمایپ  ربق  تمرح  شلوسر و  ادخ و  قح  هب  همه  زا  ع )  ) نسح ماما  نکل  ینک  در  اجنیا  زا  ییامن و  عنم  راک  نیا 
دوش هتخیر  صوصخ  نیا  رد  يدایز  ياهنوخ  نامثع  هیضق  رد  هک  يروطنامه  دوش  هتخیر  ینوخ  يوبن  فیرـش  عجـضم  رانک  رد  هکنیا  ات 
نفد وا  راـنک  رد  هللا  لوسر  نذا  نودـب  ار  ناـمرحمان  دـش و  هتخیر  صوـصخ  نیا  رد  يداـیز  ياـهنوخ  ناـمثع  هیـضق  رد  هک  يروطناـمه 

ص)  ) ادخ لوسر  رسپ  نفد  يولج  يوشیم و  راوس  رطاق  رب  زور  کی  وت  هک  افسأ  او  تفگ : درک و  هشیاع  هب  ور  سابعنبا  سپس  دندومن .
ءایلوا ییامن و  شوماـخ  ار  ادـخ  رون  یهاوخیم  يزادـنایم و  هار  گـنج  ع )  ) یلع هیلع  رب  يوشیم و  راوس  رتش  رب  يزور  يریگیم و  ار 

یم هچنآ  تاهناخ  هب  درگرب  دوش  نفد  شدـج  رانک  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  یـسرتیم  وت  تاهناـخ  هب  درگرب  ینارذـگب ، غیت  مد  زا  ار  ادـخ 
نیـسح ماما  تمایق . رد  یتح  نیا ، زا  دعب  ولو  دـنکیم  هدومرف و  يرای  ار  هناخ  نیا  لها  لاعتم  دـنوادخ  یتفگ ، یتشاد  تسود  یتساوخ و 

رد هک  ینوـخ  يهزادـنا  هب  یتـح  دوـشن  هتخیر  شاهزاـنج  راـنک  ینوـخ  هک  نم  اـب  ع )  ) نسح ماـما  دوـب  هدرکن  دـهع  رگا  هللاو  دوـمرف  (ع )
ضقن دیدوب  هتسب  ام  اب  هک  يدهع  امش  تفرگیم ، ارف  ار  ناتیاهندب  امش و  دنوادخ  ياهریشمش  هنوگچ  هک  دیدیدیم  دنریگیم ، تماجح 

دزن عیقب  رد  ار  وا  دـنتفر و  ع )  ) نسح ماما  ندـب  اب  نایعیـش  یگمه  هاگنآ  دـیتخاس ، لطاب  میدوب  هداد  رارق  امـش  رب  هک  یطورـش  دـیدرک و 
. دنداد ناکـسا  میعن  تانج  هب  ار  وا  دـناهدومن و  نفد  اهنع ) هللا  یـضر   ) فانم دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  هحفـص 154 ]  ] تنب همطاف  شاهدج 

زین شرتخد  تسد  دوب و  کیرش  ع )  ) یلع ترضح  نوخ  رد  سیق  نب  ثعـشا  هک  میدومن  لقن  یفاک  زا  نینموملاریما  لاوحا  رد  میوگیم 
تازجعملا نویع  زا  راحب  رد  تشاد . تکرش  ع )  ) نیسح ماما  لتق  رد  ثعـشا  نب  دمحم  زین  البرک  رد  دش و  هدولآ  ع )  ) نسح ماما  نوخ  هب 

زا يدایز  تاعطق  دیـشخب و  رانید  رازه  هد  ع )  ) نسح ماما  نز  ثعـشا  نب  دمحم  رتخد  هدعج  هب  هیواعم  هک : تسا  لقن  هر )  ) یـضترم دیس 
رد رهز  یتقو  سپ  دزیرب ، ماما  ياذغ  رد  ارنآ  ات  داتـسرف  يرهز  وا  يارب  درک و  هیده  وا  هب  یفوک  يروس و  دـنبوزاب  دـنبندرگ و  ياههقلح 

یبأ نیلـسرملا و  دیـس  دمحم  ءاقل  یلع  هللادمحلاو  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ترـضح  تشاذگ  ماما  دزن  ار  اذغ  تخیر و  ماما  ياذغ 
دانسا هب  خیـش  نیعمجا . مهیلع  هللا  یلـص  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  ۀنجلا و  یف  رایطلا  رفعج  یمع  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیـس  یما  نییـصولا و  دیس 

يا تفگ : دـش و  لخاد  يو  رب  ع )  ) نسح ماما  یـضیرم  ياهزور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  هک : تسا  هدرک  لـقن  ساـبعنبا  زا  یلاـما  رد  دوخ 
یشیپ ملجا  تلهم و  رب  نم  هک  نادب  منیبیم ، ایند  مایا  زا  زور  نیرخآ  ترخآ و  مایا  زا  زور  نیلوا  رد  ار  مدوخ  دومرف : ياهنوگچ ؟ مردارب 

قارف زا  متحاران و  مراد و  تهارک  وت  قارف  زا  هکنیا  دوجو  اب  موشیم  دراو  مدـج  مردـپ و  رب  نم  تسا و  نامز  نیا  اـت  نم  رمع  مریگیمن ،
رودب تسوا و  یقاب  لاح  همه  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  منکیم  ترفغم  بلط  متـسه و  نیگهودنا  شیوخ  نازیزع  ناتـسود و  رهاوخ ،

هک مدیمهف  مدید  ار  تخیر  تشط  هب  نونکا  مه  هک  مرگج  ياهراپ  یتقو  ردارب  يا  دندرگیم . زاب  وا  يوس  هب  همه  تسا و  یتبیصم  ره  زا 
ادخ هب  تفگ : ع )  ) نیـسح ماما  شاب . هتـشادن  يراک  نم  لتاق  اب  ردارب  يا  دربب ، نیب  زا  ارم  دـهاوخیم  هدومن و  هئطوت  نم  يارب  یـسک  هچ 
مه منک ، تاـقالم  ار  ص )  ) هللا لوـسر  هکنیا  اـت  تسیک  وا  هک  میوـگیمن  وـت  هب  مسق  ادـخ  هب  دوـمرف : ع )  ) نسح اـما  مشکیم . ار  وا  مسق 

نسح درادن و  یکیرش  تسا و  یکی  تسین  هللا  زج  ییادخ  مهدیم  تداهـش  درک : تیـصو  یلع  نب  نسح  هک  سیونب  ارم  تیـصو  نونکا 
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هب تسین و  وا  رورـس  رترب و  سک  چـیه  درادـن و  شیوخ  یهاـشداپ  رد  یکیرـش  وا  دـیامنیم ، تداـبع  ار  وا  اـهنت  یلع  هحفص 155 ]  ] نب
ره دوش ، هتفگ  دمح  دوش و  تدابع  هک  تسا  رتراوازس  وا  هک  یتسرد  هب  هتفرگ ، هزادنا  ریدقت و  هدومرف و  قلخ  ار  زیچ  همه  وا  هک  یتسرد 
وت هب  نم  دباییم ، تیاده  ددرگ  زاب  وا  يوس  هب  هک  ره  ددرگیم و  لیلذ  دیامن  ار  وا  تیصعم  هک  ره  دبای و  یلاعت  دیامن  تعاطا  ار  وا  هک 

يرذـگب و ناـشناهانگ  زا  ییاـمن ، یتسرپرـس  ار  تدوـخ  هداوناـخ  ماهداوناـخ و  لـها  مدـنزرف و  لـها و  هـک  نیـسح  يا  مـنکیم  تیـصو 
متـسه رتقحم  نم  هک  یتسرد  هب  نک  نفد  ص )  ) هللا لوسر  مدج  اب  ارم  یـشاب ، ردـپ  نیـشناج و  ناشیا  يارب  ییامن و  لوبق  ار  ناشیاهیکین 
روتسد راک  نیا  رد  هکنیا  نودب  دناهدش  نفد  وا  رانک  رد  هدش  وا  تیب  دراو  وا  نذا  نودب  هک  یناسک  ات  موش  نفد  وا  رانک  وا و  هناخ  رد  هک 
اولخدت اونمآ ال  نیذلا  اهیأ  ای  تسا  هدروآ  هدومرف  لزان  ربمایپ  رب  هک  شباتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب ، هدـمآ  ناشیا  رب  ادـخ  زا  یتجح  و 

نذا نودـب  شتایح و  ماگنه  رد  دـنوش  ربمایپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  هک  دنتـشادن  هزاجا  اهنآ  مسق  ادـخ  هب  مکل  نذؤی  نا  الا  یبنلا  تویب 
میتسه ص )  ) هللا لوسر  ثاریم  فرصت  رد  نوذأم  ام  دندرگ ، وا  مرح  دراو  هک  دشن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  زین  شتافو  زا  دعب  ص )  ) هللا لوسر 
یتبارق هب  ار  وت  مهدیم  مسق  دنوادخ  هب  ار  وت  ییامن  نفد  ص )  ) هللا لوسر  دزن  ارم  هک  دادن  هزاجا  هشیاع )  ) مناخ نآ  رگا  شتافو ، زا  دـعب 

ص)  ) هللا لوسر  زا  سوسمم  هک  یمحر  هب  ار  وت  مهدیم ، مسق  هدـینادرگ  نم  ردارب  ار  وت  هداد و  رارق  وت  نم و  نیب  لـجوزع  دـنوادخ  هک 
سپ مینک  تاقالم  ار  ص )  ) هللا لوسر  هکنیا  ات  تماجح ، کی  نوخ  يهزادـنا  هب  یتح  دوشن  هتخیر  نم  يهزاـنج  ياـپ  رد  ینوخ  هک  تسا 
نـسح ماما  هاگنآ  دـنداد . ماجنا  ام  قح  رد  شتافو  زا  دـعب  مدرم  هک  يراک  زا  میهد  ربخ  ار  وا  هدرب و  ناـشیا  دزن  هب  ار  مدرم  نیا  تیاـکش 

ماما نفک  لسغ و  زا  ع )  ) نیـسح ماما  یتقو  هک : دراد  لوا  ربخ  لـیذ  رد  دومرف . تلحر  اـیند  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  شتیـصو  زا  دـعب  (ع )
دوب ربمایپ  يهدش  هدنار  هک  مکح  نب  ناورم  دیامن  نفد  اجنآ  ار  وا  ات  دومن  لمح  ص )  ) هللا لوسر  ربق  يوس  هب  ار  وا  دش و  غراف  ع )  ) نسح

ص)  ) هللا لوسر  رانک  ار  شردارب  دـهاوخیم  نیـسح  هک  یتسرد  هب  نینمؤملاما  يا  تفگ : دـمآ و  هشیاع  يوس  هب  دـش و  راوس  يرطاـق  رب 
ات رمع  تاهفیلخ  رکبوبا و  تردـپ  يوربآ  رابتعا و  هنیآ  ره  دـنیامن  نفد  ص )  ) هللا لوسر  شیپ  ار  نسح  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  دـیامن . نفد 

شرطاـق زا  ناورم  وش ، راوس  ریگب و  ارم  رطاـق  نیا  تفگ : ناورم  مورب ؟ وا  شیپ  هحفـص 156 ]  ] هنوگچ تفگ : هشیاع  دوریم  تمایق  زور 
مـسق ادخ  هب  تفگ : تخادـنا و  نییاپ  هب  رطاق  زا  ار  شدوخ  دـمآ ، ع )  ) نیـسح ماما  يوس  هب  دـش و  راوس  رطاق  نآ  رب  هشیاع  دـمآ و  نییاپ 
دنیامن هرجاشم  دنتـساوخ  مشاه  ینب  هک  دومن ، شناوسیگ  هب  هراشا  هاگنآ  سپ  مورب  نیب  زا  نم  هکنیا  ات  دوش  نفد  اجنیا  دیابن  زگره  نسح 

دهع نم  زا  وا  هک  یتسرد  هب  دـینادرگرب  عیقب  هب  ار  وا  دـیزاسن و  عیاـض  ار  مردارب  تیـصو  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ع )  ) نیـسح ماـما  نکل 
تنب همطاف  شردام  رانک  عیقب  رد  ار  وا  میئامنن و  اوعد  سک  چیه  اب  ام  دیئامن ، نفد  ربمایپ  رانک  ارم  دـندش  عنام  رگا  هک  هداد  مسق  هتفرگ و 

زا شدانـسا  هب  یفاک  رد  دندومن . نفد  داب ) وا  رب  ادخ  مالـس   ) هک شردام  اب  اجنامه  دـنادرگزاب و  عیقب  هب  ار  وا  سپ  مینک  نفد  س )  ) دـسا
: تفگ ع )  ) نیـسح ماما  هب  دش  کیدزن  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  نامز  یتقو  تفگ : هک  مدینـش  رفعجابا  زا  هک  تسا  لقن  ملـسم  نب  دمحم 

يوس هب  یتوبات  يور  رب  نک و  زیهجت  امن و  هداـمآ  ارم  متفر  اـیند  زا  نم  هک  یتقو  نک ، ظـفح  ار  نآ  هک  منکیم  یتیـصو  ار  وت  مردارب  يا 
دعب میامن و  دهع  دیدجت  زین  وا  اب  ات  ص )  ) همطاف مردام  ربق  يوس  هب  نادرگرب  ارم  سپـس  منک  دهع  دـیدجت  وا  اب  ات  ربب  ص )  ) ادـخ لوسر 

هک دـنک  يراک  نم  اب  هشیاع  هک  تسا  دوز  هک  نادـب  نک و  نفد  هدرب و  عیقب  يوس  هب  ارم  ص )  ) ارهز ترـضح  مردام  ربمایپ و  تراـیز  زا 
هب ع )  ) نسح ماـما  هک  یماـگنه  سپ  دراد . هنیک  توادـع و  ینمـشد ، تیب  لـها  اـم  و  ص )  ) لوسر ادـخ و  اـب  ردـقچ  وا  هک  دـننادب  مدرم 

زامن نیملـسم  ياههزانج  هب  نآ  رد  هک  یناکم  هب  دـنتفر ، ص )  ) هللا لوسر  دجـسم  تمـس  هب  دنتـشاذگ و  یتوباـت  رب  ار  وا  دیـسر  تداـهش 
دجـسم لخاد  هب  هدرک و  دـنلب  ار  هزانج  دـش  هدـناوخ  زامن  یتقو  سپ  دـناوخ  زامن  ع )  ) نسح شردارب  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  دـندناوخیم ،

ات دناهدروآ  ار  نسح  يهزانج  دنتفگ : وا  هب  دیـسر و  هشیاع  هب  نآ  ربخ  دندرک  فقوت  ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  رانک  رد  هک  یماگنه  دـندرب ،
ص)  ) هللا لوسر  مرح  يوس  هب  رطاق  اب  دنتـشاذگ و  نیز  نآ  رب  ات  داتـسیا  يرطاق  دزن  دمآ و  نوریب  هشیاع  دـنیامن . نفد  هللا  لوسر  رانک  رد 

ادخ لوسر  تمرح  باجح و  دش و  دهاوخن  نفد  هناخ  نیا  رد  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  نم  يهناخ  زا  ار  ناترسپ  دینک  رود  تفگ : دمآ و 
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دیاهدومن و هحفـص 157 ]  ] کته ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تمرح  تردـپ  وت و  البق  تفگ : هشیاع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دـش . دـهاوخن  کـته 
وت لمع  نیا  زا  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  تشادـن . تسود  ار  ناشیا  هب  یکیدزن  وا  هک  دـیاهدومن  ص )  ) ادـخ لوسر  هناخ  لخاد  ار  یناـسک 

لوسر ربق  دزن  دهع  دیدجت  يارب  ار  وا  يهزانج  هک  دومن  رما  درک و  تیـصو  نم  هب  مردارب  هک  یتسرد  هب  هشیاع  يا  دومن ، دـهاوخ  لاوئس 
ار ادـخ  باتک  ریـسفت  لیوأت و  تسا و  هاگآ  ناشیا  قح  هب  فراـع و  شلوسر  ادـخ و  هب  مردارب  هشیاـع  يا  هک  نادـب  مرواـیب ، ص )  ) ادـخ
اونمآ ال نیذـلا  اهیا  ای  هدومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـیامنیمن . لـیاز  ار  ص )  ) هللا لوسر  تمرح  هاـگچیه  دـنادیم و 

اهنآ اب  تبارق  هب  یـضار  شتایح  رد  وا  هک  وا  هزاجا  نودب  ص )  ) هللا لوسر  هناخ  هب  ار  ینادرم  وت  مکل و  نذؤی  نأ  الا  یبنلا  تویب  اولخدـت 
مکل نذؤی  نأ  الا  یبنلا  توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  ونما ال  نیذـلا  اهیا  ای  دوب  هدومرف  لجوزع  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  يدرک  لـخاد  دوبن 

نا دوب : هدومرف  لـجوزع  دـنوادخ  يدومن ، داـیرف  داد و  ص )  ) هللا لوسر  دزن  رمع  وا  قوراـف  تردـپ و  يارب  وت  هک  دـنگوس  مدوخ  ناـجب 
هللا لوسر  هب  ار  شقوراف  تردـپ و  هک  دـنگوس  مناجب  يوقتلل  مهبولق  هللا  نحتما  نیذـلا  کـئلوا  هللا  لوسر  دـنع  مهتاوصأ  نوضغی  نیذـلا 

هب دـندومنن ، لمع  دـندوب  هدرک  رما  وا  لوسر  دـنوادخ و  هچنآ  هب  اهنآ  اریز  يدرک  تیذا  ار  وا  راک  نیا  يهطـساوب  يدومن و  لخاد  (ص )
دوبن وت  تهارک  رگا  هشیاع  يا  مسق  ادـخ  هب  هدومن ، مارح  ناشیا  ءایحا  رب  هک  هچنآ  ره  هدرک  مارح  نینمؤم  تاوما  رب  دـنوادخ  هک  یتسرد 

وت تساوخ  مغریلع  هک  يدـیدیم  دوبن  طرـش  وت  يهزاـجا  ادـخ  اـم و  نیب  رگا  و  ص )  ) هللا لوسر  شردـپ  راـنک  رد  نسح  مردارب  نفد  رد 
هیفنح نب  دمحم  سپـس  دـیوگیم : يوار  دـشیم .) هدـیلام  كاخ  هب  تاینیب  و   ) مدومنیم نفد  اجنیا  ار  وا  يدادیمن  مه  هزاجا  رگا  یتح 

هنوـگچ یتـسین  طلـسم  تدوـخ  رب  وـت  یئاـمنیم  شروـش  يوـشیم و  راوـس  رتـش  رب  يزور  يراوـس و  رطاـق  رب  يزور  هشیاـع  يا  تفگ :
: تفگ دش و  کیدزن  هیفنح  نب  دمحم  هب  هشیاع  سپ  تسا  مشاه  ینب  اب  ینمشد  رطاخب  وت  ياهراک  نیا  يوش  طلـسم  نیمز  رب  یهاوخیم 

دمحم يا  تفگ : ع )  ) نیـسح ماما  سپ  ییوگیم ؟ هچ  رگید  وت  دـننکیم  ضارتعا  هک  دنتـسه  ص )  ) همطاف نادـنزرف  ناـنیا  هیفنحنبا  يا 
موزخم و نبورمع  نب  ذـئاع  نب  نارمع  رتخد  همطاـف  تسا ، همطاـف  هس  دـالوا  لـسن و  زا  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  یتسه  مطاوف  زا  مه  وت  هیفنح 

ماما هب  هشیاع  سپ  دماع . نب  صیعمدـبع  نب  رجح  نب  ۀـحاور  نب  مصا  نب  ةدـئاز  رتخد  همطاف  مشاه و  هحفـص 158 ]  ] نب دسا  تنب  همطاف 
ربق يوس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  دیوگیم : يوار  دـیتسه  ام  نمـشد  امـش  هک  یتسرد  هب  دـیورب  دـیربب و  ار  ناتردارب  تفگ : ع )  ) نیـسح

راضتحا نامز  هک  یماگنه  دـیامنیم  تیاکح  بقانم  زا  راحب  رد  دومن . نفد  عیقب  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  تفر و  دـسا  تنب  همطاـف  شرداـم 
ربمایپ هک  مدینـش  دومرف : ترـضح  سپ  موش  ربخاب  تلاح  زا  مهاوخیم  ناـج  ردارب  تفگ : وا  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  دیـسر  ع )  ) نسح ماـما 
کلم يدـید  هک  ینامز  ات  ریگب  ارم  تسد  نیـسح  يا  سپ  دوشیمن  لئاز  ام  زا  لقع  تسا  تیب  لها  ام  نت  رد  حور  هک  یمادام  دومرفیم :

هک دـید  یتعاس  زا  سپ  تشاذـگ  ع )  ) نسح ماما  تسد  رد  تسد  مه  ع )  ) نیـسح ماما  اـمن و  اـهر  ار  دوخ  تسد  هاـگنآ  دـیآیم  توملا 
کلم دیوگیم : ترضح  هک  دینش  درب و  ع )  ) نسح ماما  ناهد  کیدزن  هب  ار  دوخ  شوگ  ع )  ) نیسح هاگنآ  دش  زاب  یمارآ  هب  ردارب  تسد 

ایند زا  هاگنآ  تسوت  عیفـش  ص )  ) هللا لوسر  تدج  تسا و  یـضار  وت  زا  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  هدـب  تراشب  هک  دـیوگیم  نم  هب  توملا 
ینـساحم و بیطت  مأ  یـسأر  نهد  نا  درک : همزمز  نینچ  دوخ  اب  تشاذـگیم  دـحل  رد  ار  ردارب  ندـب  هک  یماگنه  ع )  ) نیـسح ماما  تفر .

یندأم لک  یلا  هبحأ  ءیشل  ایندلا  یسأر  نهد  نا  بیبح  کیلا  یندأم  لک  یلا  هبحأ  ءیشل  ایندلا  عتمتـسا  نا  بیلـس  تنأ  روفعم و  کسأر 
حور یف  رـضخا  ام  ةرطق و  عمدـلا  نم  ینیع  تلمهأ  ام  بونج و  ابـص و  تبه  ام  کیلع و  ۀـمامح  تنغت  ام  یکبأ  تلز  امف  یبح ب  کیلا 

بیرغ بارتلا  تحت  نم  لک  الا  هطوحت  تویبلا  فارطأ  بیرغ و  بیرق  رازملا  دیعب و  تنأ  ةریزغ و  عومدلا  لیوط و  یئاکب  بیضق  زاجحلا 
کبیسن بیرح  هاخأ  يراو  نم  نکل  هلامب و  بیصأ  نم  بیرح  سیلف  بیصن  هیف  توملل  یتف  لک  یـضم و  يذلا  فالخ  یقابلا  حرفی  و ال 

خیـش موـحرم  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  ماـما  ترـضح  هیثرم  رد  بیـسن  بارتـلا  تـحت  نـمل  سیل  هـفیط و  کـیجانی  یـسمأ  نـم 
هحفص 160] [. ] 30 : ] هک تسا  هدورس  نینچ  رکش  دمحا  دمحم  همالع  هحفص 159 ]  ] رسپ نیسحلادبع 

ناشیا رابخا  زا  ياهشوگ  یماسا و  دادعت  یلع و  نب  نسح  دالوا  رکذ  رد  باتک  همتاخ 
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: تسا لیذ  حرش  هب  ناشیا  یماسا  هک  تسا  ثنؤم  رکذم و  زا  دنزرف  هدزناپ  ع )  ) یلع نب  نسح  دالوا  دیامرفیم : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش 
نب نسح  تسا و  هیجرزخ  ۀبلغت  نب  ورمع  نب  ۀبقع  دوعسمیبا  رتخد  ریشبما  ناشردام  هک  نیـسحما  نسحما و  شنارهاوخ  نسح و  نب  دیز 

دوب و دـلوما  ناشردام  هک  نسح  نارـسپ  هللادـبع  مساق و  شناردارب  نسح و  نب  رمع  تسا و  ۀـیرازف  روظنم  تنب  ۀـلوخ  شردام  هک  نسح 
تنب همطاـف  ود  نیا  رهاوخ  نسح و  نب  ۀـعلط  شردارب  مرثا و  هب  بقلم  نسح  نب  نیـسح  دوب و  دـلوما  شرداـم  هک  نسح  نب  نمحرلادـبع 

هک ع )  ) نسح ماما  نارتخد  هیقر  هملسما و  همطاف  هللادبعما و  یمیمتلا و  هللادیبع  نب  ۀعلط  رتخد  هحفص 161 ]  ] قاحساما ناشردام  نسح و 
رایسب دوب ، رتگرزب  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  همه  زا  دوب  ص )  ) هللا لوسر  تاقدص  یلوتم  هر )  ) نسح نب  دیز  اما  و  دنتسه . ادج  یناردام  زا 

لضف و بلط  دصق  هب  مدرم  دندومنیم و  حدم  ار  وا  رایسب  ارعـش  درکیم و  یکین  رایـسب  تشاد ، یفیرظ  سفن  دوب و  میرک  ردقلا و  لیلج 
هللا لوسر  تاقدص  نسح  نب  دیز  هک : دنتفگیم  ملق  باحصا  دندمآیم و  شرضحم  هب  فانکا  فارطا و  قافآ و  زا  راوگرزب  نآ  ششخب 

تیلوت زا  ار  دیز  دیسر  وت  هب  نم  هتشون  یتقو  دعب  اما  تشون : هنیدم  رد  شلماع  هب  کلملادبع  نامیلس  هک  نیا  ات  دومنیم  تیلوت  ار  (ص )
نیا رد  ار  وا  نک و  راذگاو  کلملادـبع ) نب  نامیلـس  ماوقا  زا  يدرم   ) نالف نب  نالف  هب  ار  ماقم  نیا  نک و  لزع  ص )  ) هللا لوسر  تاقدـص 

دیـسر تموکح  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یماگنه  مالـسلاو . ناسرب  ددـم  وا  هب  تساوخ  تناعتـسا  وت  زا  راک  نیا  رد  رگا  امن و  يراـی  رما 
هک یماگنه  تسا ، ناشیا  نیرتنسم  مشاه و  ینب  ناراوگرزب  زا  نسح  نب  دـیز  هک  یتسرد  هب  دـعب  اما  هک : تشون  هنیدـم  یلاو  هب  ياهماـن 
نس رد  نسح  نب  دیز  و  [. 31 . ] مالسلاو امن  يرای  راک  نیا  رد  ار  وا  نادرگزاب و  وا  هب  ار  ص )  ) هللا لوسر  تاقدص  تیلوت  دیسر  وت  هب  همان 

يوار هحفص 162 ] [. ] 32 . ] دنتـسیرگ هدورـس و  اههیثرم  وا  ياهیراوگرزب  وا و  يهرابرد  ارعـش  زا  یتعامج  سپ  تفر  اـیند  زا  یگلاـس   90
تمحز و هب  ار  ناناملـسم  نایعیـش و  هکنیا  يارب  تشادن  تفالخ  يارب  ییاعدا  چـیه  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  نسح  نب  دـیز  دـیوگیم :

دالوا زا  تماما  هک  یلاح  رد  دیامنیم ، هلدا  رب  هیکت  تماما  رد  هیماما  يدیز ، یماما و  دندوب  هنوگود  نایعیش  هکنیا  رطاخب  دزادنین . هابتـشا 
چیه نآ  رد  دنتشادن ، تماما  صوصخ  رد  ییاعدا  مه  اهنآ  زا  سک  چیه  املع و  همه  قافتا  هب  تسا ، نکمم  ریغ  مودعم و  ع )  ) نسح ماما 

دنتـسین و لیاق  داهج  يارب  يربهر  دح  رد  زج  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  زا  دعب  ار  تماما  هیدیز  دـشابیمن و  ياههبـش  کش و 
اب دوب و  نانمـشد  رب  هیقت  شرظن  یلو  درکیم  دیلقت  تعباتم و  هیما  ینب  زا  رهاظ  رد  دومنیم و  راتفر  تملاسم  اب  هیما  ینب  اب  نسح  نب  دـیز 

لئاق ناشیا  هک  هنوگنآ  تماما  مئالع  اب  دوب و  فراعتم  ریغ  هیدـیز  دزن  راتفر  نیا  دومنیم و  ارادـم  درکیم و  دروخرب  ناـشیا  اـب  یناـبرهم 
رد دندوب و  هیما  ینب  تماما  هب  لئاق  الـصا  هک  دندوب  هیوشح  مان  هب  رگید  ياهدـع  اما  و  دـیدرگ . رکذ  البق  هک  روطنامه  دوب  داضتم  دـندوب 

راوازـس یـسک  يارب  ار  تماـما  هـک  دـندوب  هلزتـعم  ماـن  هـب  زین  ياهدـع  دـندوبن و  لـئاق  ار  تماـما  ص )  ) هللا لوـسر  دـالوا  يارب  ناـمز  نآ 
ربانب نسح  نب  دـیز  هک  دـنک . تشپ  رایتخا  يروش و  هب  هک  یـسک  ره  دـشاب و  ایند  زا  يریگهرانک  يریگهشوگ و  شراـک  هک  دنتـسنادیم 

دنتـشادن و لوبق  تسنادیم  یلو  ار  ع )  ) یلع یـسک  ره  هک  دندوب  جراوخ  رخآ  هورگ  و  دوب . جراخ  لاوحا  نیا  زا  دوب  ناشیا  داقتعا  هچنآ 
نادنزرف زا  رگید  اما  تسنادیم . ماما  یلو و  یفرح  چیهیب  ار  شدـج  ردـپ و  نسح  نب  دـیز  هکنآ  لاح  دـندوبن و  لئاق  وا  يارب  ار  تماما 
راوگرزب یقتم و  لضاف ، ربدم ، ردقلا ، لیلج  رایـسب  يدرم  هحفـص 163 ]  ] هک دوب  ینثم  نسح  هب  فورعم  نسح  نب  نسح  ع ،)  ) نسح ماما 

راکب نب  ریبز  هک  تسا  يربخ  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  اـب  وا  يارب  دومنیم و  تیلوت  شیوخ  ناـمز  رد  ار  نینمؤملاریما  تاقدـص  هک  دوب 
ینامز فسوی  نب  جاـجح  سپ  دوب ، شیوخ  رـصع  رد  ع )  ) نینمؤملاریما تاقدـص  یلوتم  ع )  ) نسح نب  نسح  هک : تسا  هدرک  لـقن  نینچ 

هب امن ، راکمه  شردـپ  تاقدـص  رما  رد  تدوخ  اـب  ار  یلع  نب  رمع  تفگ : وا  هب  درک و  دروخرب  نسح  نب  نسح  هب  دوب  هنیدـم  مکاـح  هک 
ار یسک  مهدیمن و  رییغت  هدش  نم  رب  هک  یطرش  نآ  تفگ : جاجح  هب  نسح  نب  نسح  تسوت ، هداوناخ  زا  تسوت و  يومع  وا  هک  یتسرد 

راـکنیا زا  نسح  نب  نسح  موشیم ، هارمه  وت  اـب  راـک  نیا  رد  مدوـخ  نم  تروـص  نیا  رد  سپ  تفگ : جاـجح  منکیمن . راـک  نیا  لـخاد 
ادیپ روضح  البرک  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما  شیومع  اب  نسح  نب  نسح  درک . رظن  فرـص  هدـش و  لفاغ  جاجح  هکنیا  ات  دومن  ضارعا 
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زا ار  يو  دوب  وا  يردام  ياهلیماف  زا  هک  هجراخ  تنب  ءامسا  دندش  ریـسا  شتیب  لها  هیقب  دش و  هتـشک  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  درک و 
هب ار  وا  تفگ : دـید  نینچ  هک  دعـس  نب  رمع  دـسرب . نـسح  هـب  ۀـلوخنبا  تـسد  هـک  مراذـگیمن  زگره  تـفگ : درک و  جراـخ  ارـسا  نـیب 
هک دمآرد  تراسا  هب  دوب  هدش  حورجم  یتخس  هب  هک  یلاح  رد  نسح  نب  نسح  هک  دناهدروآ  زین  نک و  راذگاو  ناسحیبا  شاهدازرهاوخ 

سپ دومن ، يراگتـساوخ  ار  وا  نارتـخد  زا  یکی  ع )  ) نیـسح ماـما  شیومع  زا  نسح  نب  نسح  هک  هدـش  هتفگ  درک . ادـیپ  يدوـبهب  اهدـعب 
ع)  ) نیسح ماما  هکنیا  ات  تفگن  يزیچ  دومن و  ایح  نسح  نب  نسح  مکرسپ ، يا  نک  رایتخا  يراد  تسود  هک  ار  مادک  ره  دومرف : ترضح 

هللا لوسر  تنب  س )  ) همطاـف مرداـم  هیبش  رایـسب  وا  مروآیم  رد  وت  جاودزا  هب  ار  همطاـف  مرتخد  نم  هک  یتسرد  هب  نیـسح  يا  دومرف : دوخ 
ردارب هب  وا  دوـب ) تاـیح  دـیق  رد  نسح  نب  دـیز  شردارب  هک  یلاـح  رد   ) تـفر اـیند  زا  یگلاـس  رد 35  نسح  نـب  نـسح  دـشابیم . (ص )

دز ياهمیخ  وا  ربق  رانک  رد  نیسحلا  تنب  همطاف  شرسمه  درک  تافو  وا  هک  یماگنه  دومن . تیصو  ۀحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  شايردام 
سک درکن و  تماما  ياعدا  هاگچیه  هک  یلاح  رد  تفر  اـیند  زا  نسح  نب  نسح  تفرگیم . هزور  ار  اـهزور  درکیم و  يرادهدـنز  بش  و 
نیسح ناشیومع  دزن  رد  هحفـص 164 ]  ] یگمه یلع  نب  نسح  نادـنزرف  هللادـبع  مساق و  رمع و  اما  و  درکن . اعدا  وا  يارب  ار  ماقم  نیا  مه 
مارحا لاح  رد  ءاویا  رد  دوب  هدش  جراخ  جح  يارب  هنیدم  زا  نیسح  شیومع  اب  هک  نسح  نب  نمحرلادبع  و  دندیسر ، تداهش  هب  البرک  رد 

تسین و خـیرات  رد  وا  زا  ینادـنچ  رکذ  هک  دوب  میرک  تلیـضف و  اب  رایـسب  يدرم  دوب و  مرثا  هب  فورعم  هک  نسح  نب  نیـسح  تفای ، تافو 
یلو دوب  دایز  ع )  ) نسح ماما  دالوا  دادـعت  تفگیم : یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لاـمک  دوب . هدنـشخب  رایـسب  يدرم  نسح  نب  ۀـحلط 

، نسح تسا . لیذ  حرش  هب  ترـضح  نآ  روکذ  دالوا  یماسا  هک  دش  هتفگ  زین  ناشیا ، زا  رفن  ود  رگم  دنتـشادن  يدنزرف  ترـضح  نآ  دالوا 
ریبز نسح و  اهنت  مساق و  رکبوبا و  هزمح ، هحلط ، رفعج ، بوقعی ، دمحم ، لیعامـسا ، هللادیبع ، نمحرلادـبع ، هللادـبع ، نیـسح ، رمع ، دـیز ،
یلع مالـسلاو  نیملاعلا » بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و  . » دندشن لسن  ياراد  ترـضح  نآ  دالوا  رگید  زا  مادکچیه  دندش و  دالوا  ياراد 

. نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  نیلسرملاو  ءایبنالا  دیس 

یقرواپ

دهاوخ ع )  ) نیسح شردارب  لاوحا  رد  لماک  روطب  قوف  تیاور  [ 2 . ] تسا هدرک  لقن  کـلام  نب  سنا  زا  زین  وا  يرهز و  زا  وا  رمعم و  [ 1]
ءامـسا يا  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دمآ و  ایندب  ع )  ) نیـسح هک  يدنچ  زا  سپ  دـیوگیم : ءامـسا  [ 3 . ] هللا ءاشنا  دمآ 

ار هماقا  تفگ و  ناذا  شتسار  شوگ  رد  سپ  مداد  وا  هب  مدیچیپ و  دیفس  ياههچراپ  رد  ار  ع )  ) نیـسح سپـس  روایب  نم  شیپ  هب  ار  مرـسپ 
يارب تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  دیوگیم ، ءامسا  دومن . هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  نیمز  يورب  ار  وا  تفگ و  شپچ  شوگ  رد 
دازون يارب  هدمآ و  ایندب  هزات  دنزرف  نیا  هللا  لوسر  ای  متفگ : منکیم ، هیرگ  ع )  ) نیـسح مرـسپ  يارب  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  هچ 

ار وا  نم  زا  سپ  دنشکیم و  راکمتس  نامدرم  ار  نیسح  مرـسپ  ءامـسا  يا  دومرف : ترـضح  يراز ، هیرگ و  هن  دننکیم  يداش  هدیـسر  هزات 
همطاف مرتخد  هب  يزیچ  نایرج  نیا  زا  ءامسا  يا  دومرف : سپس  دناسر . دهاوخن  ناراکمتـس  نیا  هب  ار  نم  تعافـش  دنوادخ  دننکیم ، دیهش 

نیا رد  هللا  لوسر  ای  تفگ : يداهن ؟ مان  هچ  ار  مرـسپ  تفگ : ع )  ) یلع هب  سپـس  تسا ، هدومن  لمح  عضو  هزاـت  وا  اریز  نکم  وگزاـب  (س )
یـشیپ ادـخ  هب  راـک  نیا  رد  زین  نم  تفگ : ادـخ  لوـسر  سپ  مماـنب  برح  ار  وا  هـک  متـشاد  تـسود  یلو  مریگیمن  یـشیپ  امـش  هـب  راـک 

هک اـجنآ  تـسیچ  ع )  ) نینمؤـملاریما لوـق  نـیا  ینعم  هـک  دـش  لاؤـس  بـلغت  مـالغ  همعوـبا  زا  [ 4 . ] دـش لزاـن  لـیئربج  سپـس  مریگیمن .
همعوبا دش ، هراپ  مدرم  موجه  تدش  زا  مسابل  هماج و  فرط  ود  دندش و  دگل  دندنام و  اپ  تسد و  ریز  منادـنزرف  هکنیا  ات  دـنیامرفیم ... :

ناشیا زا  یکی  انیقی  یلو  تسا  نیسح  نسح و  شرسپ  ود  ره  ای  ترضح  نادنزرف  قلطم  شروظنم  دیاش  تسا و  ماهبا  اجنیا  نانسح  تفگ :
قش تدابع  زا  ترضح  روظنم  نئش  اهیفکب  ءاسلم  ءامج  نسحلا  ءامرد  نیعشکلا  ۀموضهم  دیوگیم : زین  يرفنش  تسا . ع )  ) یلع نب  نسح 

هللا و ءاشنا  دمآ  دهاوخ  دعب  لصف  رد  قوف  ثیدح  مامت  دیوگیم : فلؤم  [ 5 . ] تسا ناشیا  سابل  نماد  ای  ابع  فرط  ود  یلیز  يأ  يافطع :
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يزور [ 8 . ] تفگ ع )  ) نسح هک  میوگیم  ار  نامه  مه  نم  ادخ  هب  ردپ  يا  [ 7 . ] تسامش شیامزآ  بجوم  امش  دالوا  لاوما و  [ 6 . ] یلاعت
نسح و نیا  ارم و  هک  ره  مدرم  يا  نم  دومرف : دندوب  یعمج  رد  شباحصا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  نسح  شردارب  نیسح و  تسد  ربمایپ 

ادخ ربمایپ  هک  هدمآ  ریسافت  رثکا  رد  تفگ : زین  و  [ 9 . ] دوب دهاوخ  نیشنمه  نم  اب  تشهب  رد  درادب  تسود  ار  شردام  ردپ و  ار و  نیـسح 
زا بقانم  زا  [ 10 . ] دـش روهـشم  نیتذوعم  هب  هروس  ود  نیا  نیمه  يارب  دـناوخیم  اعد  قلف  سان و  يهروس  ود  اب  ع )  ) نیـسح نسح و  يارب 

نیسح ماما  تروص  نوچ  و  [ 11 . ] دوعسمنبا زا  همقلع  زا  میهاربا ، زا  روصنم ، زا  نیفص  زا  یسوم  نب  هللادیبع  زا  نایفس  نب  بوقعی  ریـسفت 
يا ورب  الاب  نم  نت  زا  دومرفیم : ع )  ) نیـسح ماما  هب  تیاور  نیا  رد  و  کچوک ، مشچ  تفگیم : وا  هب  ص )  ) هللا لوسر  دوب  شقن  زیر  (ع )

لاوئسلا و أسام  لهجلا  ءافـش  يدنع  نأف  تلهج  دق  کلت  نأف  لوهجملا  تنأ  اذا و  اهیقف  لب  یبغنبا  تلأس و  ایبغ  ام  [ 12 . ] کچوک مشچ 
اناد يدنمـشناد  هکلب  متـسین  نادان  یـصخش  دنزرف  زین  نم  يدرکن  لاوئـس  نادان  يدرف  زا  لوسرلا  هثروا  ناک  اثارت  یلاورلا  همـسقت  ارحب ال 

راگزور هک  متـسه  ییایرد  نک . لاوئـس  یهاوخیم  هچ  ره  تسا و  نم  شیپ  لهج  نامرد  سپ  یتسه  لهاج  وت  رگا  ینادان . وت  و  متـسه ؛
نب نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  طـخ  هب  هک  يربـخ  رد  [ 13 . ] تسه ادـخ  لوسر  يراگدای  هدـنامزاب و  دـنک ، هعطق  هعطق  ار  نآ  دـناوتیمن 
درک ثیدح  تفگ : يزار  رهاونبا  هب  فورعم  يریمح  دمحم  نب  هللادبع  دمحموبا  هک : تسا  هدمآ  هدـش  هتـشون  لاس 448  رد  هک  رایزهم 

یـسوم هک  ام  يارب  درک  ثیدح  یفوک  هللادبعیبا  نب  دمحم  [ 14 . ] یقر ریثک  نب  دواد  ۀنیمسوبا  یـشیرق  یفریـص  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 
[15 . ] تفگ هک  هدـش  لـقن  رمع  نب  لـضفم  زا  نانـس  نب  دـمحم  زا  وا  یلفوـن و  دـیزی  نب  نیـسح  میوـمع  زا  هک  تـفگ  یعخن  نارمع  نـب 

يابیز ياههار  دـش و  يراج  وا  ملع  ياراوگ  ياههمـشچ  هنوگچ  هک  امن  تواضق  قح  هب  نک و  هاـگن  باوج  نیا  رد  دـیوگیم : هحلطنبا 
هتفرگرب وا  ملع  هک  ياهنیس  وکین و  يهباطخ  نانخس و  هدننک و  نشور  تسرد و  هار  يوق و  خساپ  بحاص  تسشن ، راب  هب  وا  كرد  مهف و 

يا تفگ : همطاف  شردام  هب  نسح  ماما  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  و  [ 16 . ] تسا تلاسر  راثآ  ثراو  هدـش و  دـییأت  تسا و  توبن  غارچ  رون  زا 
هک یهباشم  نایرج  دش و  رکذ  البق  هک  یناتـساد  هب  هراشا  [ 17 . ] دراد رظن  تحت  ارم  یگرزب  دیاش  تسا  رصاق  منابز  هاتوک و  منخـس  ردام 

ینیفکت ءاملا  حارق  نم  ۀبرش  ینعبشت و  ربخلا  سیسخ  نم  ةرثکل  لیذ : تایبا  زین  و  [ 18 . ] داتفا قافتا  يودب  نز  نآ  و  ع )  ) نسح ماما  يارب 
( امطف ملعلا  اومطف   ) زا وا  لوق  ینعم  و  دـیوگیم : قودـص  خیـش  [ 19 . ] ینیفکتل ینیفکت  تم  نا  اـیح و  ینرتـست  بوثلا  قـیقد  نم  ةرهط  و 

نیب تقرف  مک  نیبلا  دـی  انیف  ترهـش  ام  هللا  [ 20 . ] دـناهدومن عمج  اـنعم  یماـمت  هب  شیوـخ  رد  هدرک و  ادـج  نآ  ریغ  زا  ار  ملع  هکنیا  ینعی 
هیبشلا یف  میعنلا و  ءام  امهئاذـغ  لصأ  یف  نیـصغک  اـناک  نیفلا  نیب  امدـق  نیبلا  قرف  مک  هتعلطب  ـالهأ  ـال  نیبلل  یلاـم و  ینیب  نم  یباـبحأ و 

نیلوذعلا لذع  امهلیزی  امهدهع و ال  ظفح  یف  امهنیب  لدع  نیمـسج ال  نیب  ام  تمـسق  دـق  حور و  امهفلا  نسح  نم  امهیحور  نأک  نیلکش 
مه ام  نییلخ و  مه  نم  شیعلا  یف  نیلخ  امهب  يونلا  نیع  ترـصب  اذا  یتح  نیم  یلا  دـهع  نم  نالیمی  امهدو و ال  رییغت  یف  رهدـلا  عمطی  ال 
یـش دسحأ  رهدلا  نییجـش و  دعب  یلع  نیورـشم  برتغم  برغلا  یل  اذه و  قرـش  یف  نیدض  لمـشلا  عمج  دعب  احبـصأف  ۀـیهادب  هنم  دـسح 

مهتتـش يداهلا و  ةرتع  یلع  یتخأ  نیهجو  ایندلا و  یف  زیناسلا  وذ  ریغوذ و  رهدلا  نا  رهدلا  نمأت  نیبلا ال  دعبلاب و  امهلاصو  یمری  نیقیرفلل 
ضعب البرکب و  مهضعب  نوفدم و  ۀبیطب  ضعب  نید  يذک  أدانع و  يذ  رئاسک  مهددبی  نا  یلآ  رهدلا  امنأک  نیصخشب  مهنم  اعماج  يرت  امف 

ینیع نم  نینفجب  یکبأ  نمل  واسأ  یعفا  نملا  یتداس  ای  نیربق  طسو  الح  نیردـب  دادـغب  تنمـض  دـق  ارماـس و  سوط و  ضرأ  نییرغلاـب و 
دیرولا زوزجم  دخلا  رفعم  همد  نم  بیشلا  بیضخ  هیلع  یکبأ  نیسیمخلا  نب  یقل  نیسحلل  ما  ارهطـضم  موسملا  نسحلا  یلع  یکبأ  نیحیرق 

نیعراضلا نیدج  دجماوبأ و  يرولا  ریخ  امه  نیذلا  نیفیرشلا  نیدیسلا  نیدیدهشلا  نیلینقلا  نیدیسلل  امجسنم  لهنی  امد  یکبأ  تلز  نم ال 
يوـلبلا یلع  نیرباـصلا  يدیـشرلا  نیمیلحلا  نیلداـعلا  نیمیکحلا  شرعلا  يذـب  نیملاـعلا  نیعیفـشلا  قـحلا  یلا  نیعرـسملا  نیبـینملا  هللا  یلا 

نینموملا نییکزلا  نییقلا  نیدـباعلا  نییفوـلا  هللا  نع  نیقداـصلا  نیماـمالا  قـلخلا  یلع  نیدیـسلا  نیبـینملا  ایندـلا  نع  نیـضرعملا  نیروکـشلا 
هللا شرعل  یبنلا  لاـق  اـمک  مـالظلا  یف  امیدـق  اـناک  نیرون  نییکزلا  نیروهطلا  نیبیطلا  نیرمـالا  قلخلا  یلع  نیتـجحلا  نیئرجملا  نیعاجـشلا 

[21 . ] نیکامـسلا وت  ادبأ  امهیربق  یقـس  امهیحور و  یلع  هلالا  یلـص  نیلـسن  رهطا  یلع  مطافل و  العج  دق  يداهلا و  دـمحا  یتحافت  نیطرق 
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رد رییغت  یکدـنا  اب  دـش  رکذ  هکیوحن  هب  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  یلاـما  رد  دوخ  دنـس  هب  هر )  ) قودـص خیـش  نومـضم  نیمه  هب  یتیاور 
ایفا و تم و  اذا  یعدت  اهب  فوأف  ۀنامأ  کیلا  يدسأ  دحأ  نا  و  دیوگیم : نینچ  ۀبلعث  نب  سیق  رعاش  هک  [ 22 . ] تسا هدروآ  ریباعت  ظافلا و 

درک ثیدـح  هک  دـنکیم : لقن  دیعـس  نب  کلام  زا  جرفلاوبا  [ 23 . ] ایناف لاملا  یف  ناک  نا  هفجر  ـال  ینغاذ و  ناـک  اذا  یلاوملا  دـسحت  ـال 
هک اطعیبا ) نبا  بئاس  يهناخ  هب  درک  هراشا  و   ) درک ثیدـح  نم  يارب  هناخ  نیا  بحاص  تفگ : زین  وا  نم و  يارب  ار  ثیدـح  نیا  شمعا 

سک ره  و  يراوگرزب ، راقو و  تدـش  زا  ام  سفن  تفاـی  شمارآ  [ 24 . ] تفگیم نینچ  هک  دینـش  ع )  ) یلع ماما  زا  ار  ناـیرج  نیا  دوخ  وا 
يراذگ هیاپ  ینارمکح  تنطلـس و  رب  و  هدش ، هتـشاذگ  تمینغ  تورث و  دوس و  رب  ام  هشیر  انب و  دش . دنمهرهب  ام  تزع  زا  زین  دش  ام  هارمه 
یسایس یبیرف و  ماوع  يارب  زج  هدش  هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد  هک  هیواعم  لامعا  نیا  هک  دنادیم  رتهب  دوخ  مرتحم  هدنناوخ  هتبلا  [ 25 . ] میاهدش

دهد هولج  ناشیا  رادتسود  ار  دوخ  تساوخیم  ياهلیسو  ره  هب  دوب و  هاگآ  ع )  ) تیب لها  یمدرم  هاگیاپ  زا  وا  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  يراک 
ماما هک  هنوگنامه  تخیریم  ار  ناشیا  بوکرـس  لـتق و  هشقن  اـفخ  رد  یلو  درکیم  میرکت  ار  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رهاـظ  هب  نیمه  يارب 

ۀمرکم و املح و  مهلهاج  تلبق  دناوخ . هعصعص  باوج  رد  ار  رعش  نیا  هیواعم  [ 26 ... ] دناسر و تداهش  هب  ار  ع )  ) نسح ماما  و  ع )  ) یلع
يراعشا [ 27 . ] تسا مرک  زا  رترب  تردـق  ماگنه  رد  ملح  مدرک و  دروخرب  مرک  ملح و  اب  اهنآ  نالهاج  اب  مرکلا  نم  لضف  ةردـق  نع  محلا 

یبلقف ینیع  یعمـس و  نیذلا  یینب  نسحأ  نماه  فدـصلا  امهنع  یظـشت  نیتردـلاک  امه  نیذـلا  یینب  نسحأ  نماه  دورـس : ناشیا  هیثرم  رد 
ةذوحـشم و ۀـفهرم  یلفط  یجر  لع و  تحـضا  اوفرتقا  يذـلا  کفالا  نم  مهلوق و  نم  اومعز  ام  تقدـص  اـم  يرـسب و  تبث  فطتخب  مویلا 

عیسو تاغیلبت  اب  هیواعم  دینادیم  هک  روطنامه  [ 28 . ] فلسلا یضم  ذا  اتاف  نییبص  یلع  ۀعجفم  ءاربع  ۀهلاو  لد  نم  فرشلا  ملظلا و  كاذک 
درکیم نایب  فلتخم  ءاحنا  هب  ار  هتکن  نیا  تسناوتیم  هک  اج  ره  دنتـشک و  ار  نامثع  مشاه  ینب  و  ع )  ) یلع هک  درک  دومناو  هنوگنیا  دوخ 

تـسادیوه وا  دـیلپ  راکفا  نایامن و  هیواعم  ياهتـسد  نامثع  لتق  يهدرپ  سپ  رد  هک  یلاح  رد  دزادـنیب  ناشیا  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  هانگ  ات 
حرش هب  ياهیثرم  تسا  ترـضح  نآ  نیبحم  زا  هک  ۀنق  نب  نامیلـس  ع )  ) نسح ماما  يهرابرد  [ 29 . ] تسین لاقم  نیا  رد  نآ  حرـش  ياج  هک 
رادلا یف  لوجا  نکس  هلها  نم  یح  لکل  یتصلاخ  تنک  یلیلخ و  تنک  نمث  هیعن  بیذکتل  سیل  انسح  یعن  نم  هللا  بذک  ای  هدورـس : لیذ 
یکبأ نجشلا  کلاح  ءزر  ۀیادهلا  ده  [ 30 . ] ندع مهنیب  ینیب و  اوحضا و  مهنا  تیل  کنم  مهتلذب  نبغ  مهراوج  سانا  رادلا  یف  كارا و  ال 

ضورف نم  اسراود  تیقب  دق  ملعلا  تاصرع  هب  ءزر  ینب  لالظلل  تیب  هیف  مک  نکر و  يوه  داشرلل  امک  هب  ءزر  نته هللا  هدـنع  عمدـب  راخفلا 
حورلا ماقم  اهیف  ماق  دق  اهتجهب  ءایشألا  یف  ناک  هناف  نسحلا  یلع  نزح  نم  نساحملا  بوث  تعلخ  دق  ناوکألا  نکت  نا  ورغ  ننسلا ال  هللا و 
نزحلا نم  ابوث  امطاف  تسبلأ  دق  مک  یبنلا و  نفج  تحرقأ  مک  نکت هللا  ام  هالول  ادبأ  يذلا  وه  تضم و  هیف  رادقألل  ءاضقلل و  ام  ندـبلا  یف 

ادبک تعطقف  نبللا  ۀعرج  نم  يورلا  ةدعجف  اهتماع  ایلعلا و  نم  دهتام  یک  نثولا  دباع  ارـس  مسلا  ةدعجل  نب  سد  نیدلا  دیمع  موی  سنأ  مل 
تعقرب ایلعلا و  هدـعب  تلوعاف  نلعلا  رـسلا و  یف  هئراب  رمأل  ـالثتمم  مسلا  عیجنب  یـضق  یتح  ندـح  اوب  نم  یـسح  مطاـفأ و  ادـبک  ادـغ  نمم 

ای ایدتنم  رارکلا  ردیحلا  غلبم  نم  نطعلا  لباو  ءادن  دعب  دجملا  ابستکم و  لیللا  یجاد  حبصأ  نوکلا  نجدلا و  نم  بوث  یف  ةرینملا  سمـشلا 
نا ۀمطاف  رهطلا  یفطصملا و  غلبم  نم  نحالا  ناغضألل و  دقحل و  ابهن  يدغ  یکزلا  طبسلا  ماقملا و  فیک  ننـض  الب  يولـسلا  نملا و  لزنم 

دجا ملف  یـضم  مث  بحلا  تام  بیبحلا و  تام  نتهلا  ضراعلاک  اهعمدأ  يربع و  هیتلقم  هوعدـت و  بنیزأ  نسحلا  یلع  یکبی  اـمد  نیـسحلا 
یف یحوت و  مل  جربتلا  يأ  یفطـصملل  نأک  نتفلا  برحلا و  ماتق  تذـخا  دـق  تتأ و  نیح  لاـمجالا  ۀـبکار  سنأ  مل  ینلفکی  مویلااذ  ـالفاک 

اولخدـت الأ ال  لالـضلا  بزح  اهفلخ  نم  تلاـق و  ننملا  اذ  رارکلا  یفن  اـهوبأ  اـمک  هترتع  راـتخملا  نع  یفنل  تتأ  نکت  مل  لـیزنتلا  مکحم 
مهـسأ یف  مهدیـسنبا  مسج  تمر  نینمؤملل  يرت  ما  يأف  نمثلا  نم  عمـست  انئراب  مکحب  اهلو  هب  تصتخا  له  لاجرلل  ای  نذا  الب  یتب  مکنبا 
نحملا ۀنحم  تراثأ  امدق  رارکلا  یلعف  يدهلا  طبس  تبراح  نا  ورغ  ندرلا ال  لضاف  عمدب  هیلع  تلب  اهتجهم  دیرطت  مطاف  تأر  ولف  نغـضلا 

وذ نکی  نک  لاق  ارمأ  مار  یتم  ثیل  مکل  نا  راتخملا  ینب  الیمج  اربص  ینب  راسألا  كاذ  یلع  ءانبلا  اذـف  تلعف  ام  لـالا  یف  تلعف  نکت  نا  و 
ثیللا کلذـف  نفـس  الب  اراـتب  نایفـس  لآ  نم  هب  ضوخی  ذا  لـیلج  موی  ینف هللا  هل  ارزـش  ۀـظحل  هیف  یند  نم  دوجولا و  ینفی  أـشی  نا  ۀـمزع 
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نا كاذ  یلع  افطع  ننجلا  ۀنج  مهالو  مهداد و  نم و  میظعلا و  ضیفلا  دوجلا و  ردـصم  ای  یند  لکل  یندـی  يدرلل  هبـضعب  رخدـم  تاراثلل 
يذ ال نیـسحلادبع و  یتننا  یتجحف  نفکلا  یف  جردـلا  دـنع  تامملا و  دـنع  یلمأ  یتداس  اـی  مکیف  اوققحف  ندـی  مل  مکبح هللا  ریغب  مکلاون 

دق ارذع  مکتبحم  نم  يداهت  مکیلا  تتأ  نذالا  یف  طرقلاک  مکرکذ  لوجی  اهرهوج  دیج  یف  ةداغ  مک  اهف  نهت  مل  قلخلا  مارک  دـنع  کش 
دمحم نسح ، نب  دـیز  ماقم  نأش و  يهرابرد  [ 31 . ] نلعلا رسلا و  یف  يرولل  مکئالآ  تلطه  ام  هللا  تاولـص  مکیلع  نجـشلا  نم  بوث  اهناز 

ةوتش لک  یف  سانلا  عیبر  دیز  اهدوع و  تبنلاب  رضخاو  اهبدج  یفن  ۀعلق  نطب  یفطـصملانبا  لزن  اذا  تسا : هدورـس  نینچ  یجراخ  رـشب  نب 
نب ۀمادق  هدورس  تساههیثرم  نآ  زا  سپ  [ 32 . ] اهدوعس هتنراق  اذا  یجدلا  جارس  هنأک  تایدلا  قاتشال  لومح  اهدوعر  اهؤاونا و  تفلخ  اذا 
وهف هب  يوث  دـقف  سمر  نهر  یـسمأ  کی  نا  دوجو و  كانه  فورعم  ناب  دـقف  هصخـش  ضرـالا  تلاـغ  دـیز  کـی  یناـف  یعمج . یـسوم 

اذا دیرت  نیأ  فورعملا  ستلمل  هلحر  طح  دـق  لاوقب و  سیل  دوعی و  مث  فورعملا  هبلطیـس  هنأ  ملعی  رتعملا  یلا  عیمـس  دـیقف  لاعفلا  دومحم 
فیرطلا زعلا  لحتنا  اذا  دوسأ  تابئانلا  دنع  عورلا  یف  يرقلل و  دیشاحم  یلولل  لیذابم  دودج  هل و  ءابآ  دجملا  یلا  هبیمن  یندلا  دقولا  رصق 

. ریشی هدعب و  ینبی  میرک  دیس  ماق  ادیس  مهنم  تام  اذا  دیلت  ماری  ام  دجم  ثرا  مهل  مهناف 
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