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مالسلاهیلع قداص  ماما  ناموصعم : ي  هریس

: هدنسیون

نیما نسحم 

: یپاچ رشان 

( یمالسا يروهمج  امیس  ادص و  تاراشتنا   ) شورس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع قداص  ماما  ناموصعم : 8يهریس 

باتک 8تاصخشم 

مالسلامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  رقاب  دمحم  نبا  قداص  رفعج  هللادبع  وبا  نفدم  رمع و  لوط  تافو ، 8دلوت ،

مالسلاهیلع قداص  ماما  8ردام 

مالسلاهیلع قداص  ماما  8هینک 

مالسلاهیلع قداص  ماما  9بقل 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يرتشگنا  9شقن 

مالسلاهیلع قداص  ماما  9نابرد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  9نارعاش 

مالسلاهیلع قداص  ماما  9نادنزرف 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يرهاظ  10ياهیگژیو 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يراتفر  یقالخا و  10ياهیگژیو 

مالسلاهیلع قداص  ماما  10سابل 

مالسلاهیلع قداص  ماما  لیاضف  11بقانم و 

یلاعت دنوادخ  تفرعم  بوجو  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  12نانخس 

هیبشت یفن  دیحوت و  يهرابرد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  13نخس 

ادخ تیؤر  یفن  13يهرابرد 

لدع يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  13نخس 

وا يایلوا  تخانش  ادخ و  نید  رد  یشیدنا  فرژ  ینیبکیراب و  هب  قیوشت  يهرابرد  مالسلاهیلع  ماما  13راتفگ 

هدش یهن  اهنآ  زا  هک  يروما  رد  هیفوص  رب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  13جاجتحا 

اهشسرپ زا  یضعب  هب  خساپ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نانخس  زا  15یخرب 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رصع  رد  مود  نرق  18ياهیگژیو 
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مالسلاهیلع قداص  ماما  لاوحا  20رابخا و 

بش رد  لوصحم  تشادرب  ندرک و  ورد  زا  یهن  21تلع 

یتسه تدوخ  يارب  هک  شاب  نانچ  تردارب  21يارب 

تسا لیلذ  راوخ و  21رگمتس 

سابع ینب  نایعاد  اب  دروخرب  رد  قداص  ماما  21رابخا 

ینثم نسح  نب  هللادبع  ینادمه و  نامیلس  نب  صفح  لالخ ، يهملس  وبا  اب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  21دروخرب 

روصنم طسوت  قارع  هب  نسح  ینب  نداتسرف  ماگنه  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  22لمعلاسکع 

روصنم اب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  23رابخا 

ملاظ عفد  23ياعد 

تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  قیرط  زا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  هک  23یثیداحا 

دوش یم  هداد  دانسا  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تایاور  هک  24یناسک 

دناهدرک ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  24ینایوار 

دناهدرک تیاور  يو  زا  هک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  25نادنزرف 

مالسلاهیلع قداص  ماما  26تافیلأت 

ءایلوالا ۀیلح  باتک  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يایاصو  بادآ و  28اهتمکح و 

نودمح نبا  يهرکذت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  29نانخس 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  29نانخس 

تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  هک  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  راصق  31تاملک 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  شنارای ، نایعیش و  هب  باطخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهمان  زا  31ياهدیزگ 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  راصق  31تاملک 

رردلا رثن  زا  لقن  هب  قداص  ماما  هاتوک  36نانخس 

لوؤسلا بلاطم  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاتوک  37نانخس 

( مالسلاهیلع مظاک  ماما  شدنزرف  هب  ترضح  نآ  تیصو   ) مالسلاهیلع قداص  ماما  38يایاصو 

يروث نایفس  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  38شرافس 
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تسا هدش  رکذ  لوقعلا  فحت  رد  هک  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يایاصو  زا  39ياهدیزگ 

تسا هدش  رکذ  لوقعلا  فحت  رد  هک  لوحالا  نامعن  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تیصو  زا  40ياهدیزگ 

يرصب ناونع  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  41زردنا 

تسا هدش  تیاور  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  هک  یهاتوک  ياهاعد  زا  42یخرب 

تسا هدنام  یقاب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  هک  يراعشا  ارعش و  يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  42نخس 

تسا هدش  هدورس  مالسلاهیلع  ماما  نآ  حدم  رد  هک  يراعشا  زا  43یخرب 

مالسلاهیلع قداص  ماما  44تافو 

44یقرواپ

47مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلاهیلع قداص  ماما  ناموصعم : يهریس 

باتک تاصخشم 

شورـس نارهت : رـشن : تاصخـشم  ینامرک  یتجح  یلع  همجرت  1952م ،  - 1865 نیما ، نسحم  ناموصعم / هریـس  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
9-231-376-964؛ : 1 ج . 0-230-376-964 ؛ هرود : کباش : دـلجم . ردج 6   5 يرهاظ : تاصخشم  . 1374( امیـس ، ادص و  تاراشتنا  )
: لوا پاچ  تشادداـی :  964-376-235-1 : 5 ج . 3-234-376-964 ؛ : 4 ج . 5-233-376-964 ؛ : 3 ج . )7-232-376-964 ؛ : 2 (ج .

(ع– ،) قداص ماـما  عوضوم : (ع … ،) قداـص ماـما  . … 5 ج . تاجردـنم : همان  باـتک  تشادداـی : . 1384 موس : پاـچ  تشادداـی : . 1373
يامیس ادص و  هدوزفا : هسانـش  نیـسح  ینادجو ، هدوزفا : هسانـش  . 1379  - 1316 یلع ، ینامرک ، یتجح  هدوزفا : هسانـش  همان  تشذـگرس 
هرامش  297/95 ییوـید : يدــنب  هدر  68ف9041 1374  فلا /BP36 هرگنک : يدـنب  هدر  شورـس  تاراـشتنا  ناریا . یمالــسا  يروـهمج 

: یلم یسانشباتک 

مالسلامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  رقاب  دمحم  نبا  قداص  رفعج  هللادبع  وبا  نفدم  رمع و  لوط  تافو ، دلوت ،

رد یطحق ، لاـس  هب  فورعم  يرجه ، لاس 80  بجر  هرغ  ای  لوالاعیبر و  مهدـفه  هبنـشود  ای  هعمج  زور  هاگپ  رد  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما 
. تسا هداتفا  قاـفتا  يرجه  لاس 83  رد  ترـضح  نآ  تدالو  دیهـش ، ینیلک و  دیفم و  خیـش  هتفگ  هب  انب  اما  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  هنیدـم 

تیاور هدرک ، لقن  ام  يارب  عارذ  هک  ناـنچ  دـیوگ : هراـب  نیا  رد  زین  باـشخ  نبا  دـناد و  یم  رتحیحـص  ار  تسخن  تیاور  هحلط  نبا  نکل 
رد 25 دولخلا  تانج  فلؤم  هتـشون  هب  انب  لاوش و  هام  زا  يزور  هبنـشود  رد  ع )  ) ماما نآ  تاـفو  تسا . حیحـص  يرجه ، لاس 80  تسخن ،

تفگ لاس  ای 65  ار 68  ترضح  نآ  رمع  ناوت  یم  باسح  نیا  اب  تسا . هداد  يور  يرجه  لاس 148  بجر  هام  يهمین  یتیاور  هب  لاوش و 
زا سپ  لاس  شردپ و 34  اب  لاس  هدوب و 19  رصاعم  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  شدج  اب  لاس  ای 15  يزور و  دنچ  لاس و  رادقم 12  نیا  زا  هک 
نب ماشه  تنطلس  هک  تسا  یتدم  هیقب  زین  دیآ و  یم  رامش  هب  ترضح  نآ  تماما  تفالخ و  نارود  تدم ، نیمه  هک  تسا  هتـسیز  شردپ 

دمحم نب  ناورم  دیلو و  نب  میهاربا  صقان ، هب  بقلم  کلملادبع ، دیلو  نب  دـیزی  کلملادـبع و  نب  دـیزی  نب  دـیلو  تفالخ  و  کلملادـبع ،
، عیقب هاگمارآ  رد  گرم  زا  سپ  داد و  يور  یسابع  روصنم  تفالخ  زا  لاس  هد  تشذگ  زا  سپ  ع )  ) قداص ماما  تافو  تسا . هتـشاد  همادا 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلامهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  شراوگرزب  يومع  نیدباعلانیز و  ماما  شدج  رقاب و  ماما  شردپ  راوج  رد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ردام 

مساق شردپ  همطاف ، هحفـص 48 ]  ] ای هبیرق  ار  وا  مسا  هتـشون و  مساقلا  ما  ار  وا  يهینک  زین  یخرب  دناهتفگ . هَورَف  ما  ار  ع )  ) ماما ردام  يهینک 
ع)  ) قداص ماما  شیامرف  موهفم  نامه  نیا  و  دـناهدرک . رکذ  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  رتخد  ءامـسا ، ار  شرداـم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  نب 

مکرخف ۀیاغ  وه  اقیتع و  انزح  و  تسا : هدورس  هراب  نیا  رد  زین  یضر  فیرـش  و  دروآ . ایند  هب  ارم  راب  ود  رکبوبا  یتسار  هب  تفگ : هک  تسا 
ار هَورَف  ما  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یلعالا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  خیـش  [. 1  ] دمحم نب  مساقلا  تنب  دلومب 

مالتـسا پچ  تسد  اب  ار  دوسالارجح  سپ  دش  یمن  هتخانـش  نآ  اب  هک  دوب  هدرک  نت  رب  یـسابل  وا  درک ، یم  فاوط  هبعک  درگ  هب  هک  مدید 
هَورَف ما  سپ  ياهدرک . اطخ  ار  تنس  ادخ ، يهدنب  يا  تفگ : درک و  هَورَف  ما  هب  ور  دوب  لوغشم  فاوط  هب  هک  ینادرم  زا  یکی  ناهگان  درک .

. میزاین یب  امش  ملع  زا  ام  تفگ :

مالسلاهیلع قداص  ماما  هینک 
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یخرب دیوگ : هحلط  نب  دمحم  تسا . رتروهـشم  رتفورعم و  يو  ياههینک  رگید  زا  هینک  نیا  تسا و  هدوب  هللادبعوبا  ترـضح  نآ  يهینک 
وبا هللادبعوبا و  هب  ینکم  ترـضح  نآ  دیوگ : یم  بقانم  باتک  رد  زین  بوشآ  رهـش  نبا  دناهتـسناد . لیعامـسا  وبا  ار  ترـضح  نآ  يهینک 

. تسا هدوب  یسوموبا  يو  صاخ  يهینک  لیعامسا و 

مالسلاهیلع قداص  ماما  بقل 

، دوب وگتسار  راتفگ  نایب و  رد  يو  هک  اجنآ  زا  دوب . رهاط  لضاف و  رباص ، قداص ، اهنآ  نیرتروهشم  هک  تشاد  يدنچ  باقلا  ترـضح  نآ 
. دندناوخ قداص  ار  وا 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يرتشگنا  شقن 

لقن ع )  ) ماـما يرتشگنا  شقن  يهراـبرد  یفلتخم  تاـیاور  هتبلا  تسا . هدوب  هقلخ » نم  یتمـصع  ییلو و  هللا   » ترـضح نآ  يرتـشگنا  شقن 
عیمج رـش  ینق  یتقث  ای  کقلخ ، نم  ینمـصعاف  یتقث  تنا  یـش ، لک  قلاخ  هللا  هللا ، رفغتـسا  هللااب ، الا  ةوق  هللا ال  ءاش  ام  : » دـننام تسا . هدـش 

« . هقلخ نم  یتمـصع  یبر  سانلا ، نم  یتمـصع  ینوع و  هللا  سانلا ، نم  ینمـصعاف  یتقث  تنا  کقلخ ، رـش  ینقف  یتقث  تنا  مهللا  کقلخ ،
يرادـیرخ رانید  داتفه  هب  رگید  یتیاور  رد  رانید و  تفه  هب  ار  ع )  ) قداص ماما  يرتشگنا  ع ،)  ) مظاک یـسوم  ماـما  هک  تسا  هدـش  تیاور 

هحفص 49] . ] درک

مالسلاهیلع قداص  ماما  نابرد 

. تسا هدش  رکذ  نانس ، نب  دمحم  بقانم  باتک  رد  و  رمع ، نب  لضفم  ترضح ، نآ  نابرد  مان  همهملا ، لوصف  باتک  رد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  نارعاش 

. دناهتفگ نافع  نب  رفعج  يدبع و  رابا ، هریرهوبا  تیمک ، یملس ، عجشا  يریمح ، دیس  ار  ترضح  نآ  نارعاش 

مالسلاهیلع قداص  ماما  نادنزرف 

رسپ و نانآ  زا  رفن  تفه  هک  دناهدرک  رکذ  نت  هدزای  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  یخرب  رتخد . هس  رسپ و  تفه  تشاد . دنزرف  هد  ترضح  نآ 
، هَورَف ما  هللادبع ، دناهدناوخ ، زین  نیما  لیعامـسا  ار  وا  هک  جرعا  لیعامـسا  تسا : هدوب  نینچ  ترـضح  نآ  نادنزرف  مان  دناهدوب . رتخد  یقاب 
، همطاف نانآ  ردام  دیوگ : دیفم  خیش  درک . جاودزا  دوب  هدرک  مایق  یلع  نب  دیز  اب  هارمه  هک  دوخ  يومعرـسپ  اب  هک  تسا  یـسک  نامه  يو 

نیسح رتخد  همطاف ، نانآ  ردام  دیوگ : يذبانج  رـضخا  نب  زیزعلادبع  تسا . هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  رتخد 
جابید و دمحم  مظاک ، یـسوم  ماما  زا : دـندوب  ترابع  ع )  ) ماما نآ  رگید  نادـنزرف  تسا . هتـشاد  مان  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مرثا 

دمحم يرسمه  هب  يو  دیوگ : يذبانج  رضخا  نب  زیزعلادبع  دندوب . هدش  هداز  هیربرب ، هدیمح  مان  هب  يزینک  زا  هک  يربک ، همطاف  قاحسا و 
دندوب ترابع  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  رگید  تفای . تافو  زین  وا  يهناخ  رد  دمآرد و  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب 

زا دناهتسناد  نت  هد  ار  ع )  ) ماما نادنزرف  هک  یناسک  دندوب . هدش  دلوتم  يزینک  زا  کی  ره  هک  يرغص ، همطاف  ءامـسا و  یـضیرع ، یلع  زا :
ع)  ) قداص ماما  نادـنزرف  وزج  ار  يربک  همطاف  دـناهدرک  رفن  هدزای  ار  يو  دـالوا  هک  ناـنآ  دـناهدرک و  يراددوخ  يربک  همطاـف  ماـن  رکذ 
: دیوگ یم  هک  نانچ  تسا . هدوب  ءامـسا  نامه  هَورَف  ما  هک  دیآیمرب  نینچ  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ترابع  زا  دناهدرک . دادـملق 
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. تسین دیعب  رظن  نیا  تحص  تفرگ . » ینز  هب  ار  وا  هدرک ، مایق  یلع  نب  دیز  باکر  رد  هک  شیومعرسپ  هک  تسا  یـسک  هَورَف ، ما  ءامـسا  »
ار ءامـسا  هَورَف و  ما  مینک و  رکذ  ماما  نادـنزرف  وزج  ار  يربک  همطاف  رگا  بیترت  نیا  اب  مسا . هن  دـیآ  یم  باـسح  هب  هینک  هَورَف ، ما  هک  ارچ 

هحفص 50] . ] دوب دهاوخ  نت  هد  نامه  ماما  نآ  دالوا  مینادب ، نت  کی 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يرهاظ  ياهیگژیو 

وا ینیب  تشپرپ و  هایـس و  شیاهوم  تشاد . ینارون  ییامیـس  دوب و  هناش  راهچ  ع )  ) قداـص ماـما  دـسیون : یم  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
ترـضح نآ  رهاظ  فیـصوت  يهرابرد  ۀمهملا  لوصف  رد  دوب . یگدمآرب ؟ ود  شندب  رب  هایـس و  یلاخ  شاهنوگ  رب  دوب . کیراب  هدیـشک و 

. دوب نوگمدنگ  دق و  هنایم  ع )  ) قداص ماما  تسا : هدمآ 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يراتفر  یقالخا و  ياهیگژیو 

دمحم نب  رفعج  هللادبعوبا  نانآ  نامز  بحاص  قطان و  ماما  ع ))  ) تیبلها  ) ناشیا زا  یکی  دـسیون : یم  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا 
هورگ هتـسد و  لیکـشت  ندرک و  تساـیر  زا  دـیزگ و  یم  رب  ار  عوشخ  تلزع و  درک و  یم  يور  عوضخ  تداـبع و  هب  هراوـمه  يو  تسا .

يهلالس راوگرزب ، يرورـس  قداص  رفعج  هللادبعوبا  تسا : هدروآ  ع )  ) قداص ماما  فصو  رد  نانجلا ، ةآرم  رد  یعفای  داد . یم  زیهرپ  نداد 
ملع لضف و  رظن  زا  ار  یسک  نم  ناگدید  : » تفگ یم  سنا  نب  کلام  تسا : هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  هدوب  توتف  ندعم  توبن و 
لاح رد  ای  داتـسیا و  یم  زامن  هب  ای  تشاد و  یم  هزور  ای  دوبن  نوریب  تلاح  هس  زا  هراومه  وا  تسا . هدـیدن  دـمحم  نب  رفعج  زا  رترب  اوقت  و 

برـشم و شوخ  تفگ و  یم  ثیدح  رایـسب  دندیـسرت . یم  ناشراگدرورپ  زا  هک  دوب  ینادـهاز  ناگدـنب و  ناگرزب  زا  وا  دوب . رکذ  نتفگ 
یم دـمحم  نب  رفعج  هب  هاـگره  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن  مادـقم  نب  ورمع  زا  دوخ  دنـس  هب  ءاـیلوالا  ۀـیلح  رد  میعنوـبا  دوـب . » هدـیافرپ 

ءاشع و زامن  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  هک  دوب  نآ  قداص  ماما  يهزور  ره  تداـع  تسا ». ناربماـیپ  يهلالـس  وا  زا  هک  متفاـی  یم  رد  متـسیرگن 
درب و یم  هنیدـم  رهـش  نادـنمزاین  يهناخ  هب  تفرگ و  یم  شود  رب  لوپ  يرادـقم  زین  تشوگ و  ناـن و  زا  یناـبنا  بش ، زا  یـساپ  تشذـگ 

لوپ اذـغ و  نآ  تفر و  ایند  زا  ع )  ) ماما هک  یماگنه  اهنت  درک . یم  میـسقت  ناشنایم  رد  ار  لوپ  اذـغ و  دنـسانشب ، ار  يو  اـهنآ  هکنآ  نودـب 
. تسا هدوب  ع )  ) قداص ماما  درم  نآ  هک  دنتسناد  همه  دش ، عطق 

مالسلاهیلع قداص  ماما  سابل 

نمـشد دراد و  یم  تسود  ار  ندـب  ییابیز  لجوزع ، يادـخ ، دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خـیش 
دنک ینازرا  شیوخ  يهدـنب  رب  یتـمعن  دـنوادخ  هاـگره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  وا  مه  زین  و  تسا . ندـب  یتـشز 

هحفـص  ] نم : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) ماما نآ ، زا  زین  و  دراد . تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دوخ  وا  اریز  دـنیبب  ار  نآ  دراد  تسود 
هک تسا  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه  دـنک . یمن  راکـشآ  ار  نآ  وا  هداد و  یتمعن  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  مرادـن  شوخ  [ 51

یـسوط خیـش  دشاب ». لالح  هار  زا  دیاب  اما  دراد . یم  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  ادخ  نوچ  هد . ناشن  ابیز  ار  دوخ  شوپب و  سابل  دومرف :
نمـشد دراد و  تسود  ار  ندب  شیارآ  ییابیز و  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  بیذـهت  باتک  رد 

ار تمعن  نآ  يهناشن  دراد  تسود  دهد  یم  رارق  ماعنا  دروم  یتمعن ، ياطعا  اب  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  یتقو  اریز  تسا . نآ  هب  لیامت  یتشز و 
دنس هب  ینیلک  دنک . وراج  ار  نآ  و  دودنا ، چگ  اب  ار  شاهناخ  يوبـشوخ ، زیمت و  ار  سابل  دومرف : هنوگچ ؟ دندیـسرپ : دنک . هدهاشم  يو  رب 

هاـگن نوچ  دریگ . یم  ارم  ساـبل  یـسک  مدـید  هک  مدوب  فاوط  لاـح  رد  يزور  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ 
ياهماج نینچ  یتسه  ع )  ) یلع نادنزرف  زا  یتسه و  ناکم  نیا  رد  هکنیا  اب  ایآ  رفعج ! يا  تفگ : تسا . يرـصب  ریثک  نب  دابع  مدـید  مدرک 
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دیـشوپ یم  ياهماج  تسیز و  یم  ینامز  رد  یلع  اما  ماهدـیرخ . رانید  کی  هب  ار  نآ  هک  تسا  [، 3  ] یُبقُرف يهماج  نیا  متفگ : ياهدیشوپ ؟
دابع لثم  مه  رفعج  دنتفگ : یم  مدرم  مدیـشوپ  یم  سابل  ع )  ) یلع دـننام  شیوخ  راگزور  رد  زین  نم  رگا  دوب و  نامز  نامه  اب  بسانم  هک 

! دانادرگ وکین  ار  وت  دنوادخ  درک  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  يدرم  : » هک دنک  یم  لقن  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  نینچمه  تسا . » ناراک  ایر  زا 
یم نونکا  اما  تشادن  شزرا  رتشیب  مهرد  راهچ  هک  دیشوپ  یم  ینهاریپ  درک و  یم  ربرد  نشخ  ياهماج  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یناد  یم 

رب رد  ینامز  رد  ار  اههماج  نیا  هیلع ، هللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  داد : خـساپ  وا  هب  ع )  ) ماـما يراد !؟ نت  رب  رخاـف  ياهماـج  وت  هک  منیب 
دروم دیشوپ  یم  ار  نارود  نیا  رد  لومعم  ياهـسابل  نامز  نآ  رد  رگا  هک  هنوگ  نامه  دش  یمن  هدرمـش  تشز  اهنآ  ندیـشوپ  هک  درک  یم 

هب ینیلک   … دـننک » یم  نت  رب  راگزور  نامه  مدرم  هک  تسا  ياهماج  نارود ، ره  يهماـج  نیرتهب  سپ  تفرگ . یم  رارق  ضارتعا  داـقتنا و 
يهتـسوپ دننام  كزان  دیپس و  ياهماج  ترـضح  نآ  هک  دـید  تفر و  ع )  ) قداص ماما  دزن  يروث  نایفـس  : » هک تسا  هدرک  لقن  دوخ  دـنس 

هچنآ هد و  ارف  شوگ  نم  هب  دومرف : وا  هب  ع )  ) ماما تسین . امـش  نأـش  رد  ساـبل  نیا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  سپ  دراد ، نت  هب  [ 3  ] غرممخت
رد ص )  ) ادـخ لوسر  هک  شاب  هاگآ  تعدـب . رب  هن  يریمب  تنـس  رب  هک  تسا  رتهب  نیا  وت  ترخآ  ایند و  يارب  راپـسب . رطاـخ  هب  میوگ  یم 

کین و ناگدنب  يویند ، بهاوم  زا  هدافتـسا  هب  مدرم  نیرتراوازـس  دروآ ، يور  ایند  رگا  اما  درک . یم  یگدنز  تخـس  راوشد و  يراگزور 
اب دـنگوس  ادـخ  هب  يرامـش ؟ یم  تشز  ار  يراک  نینچ  ارچ  سپ  نآ . نارفاک  ناقفانم و  نارجاف و  هحفص 52 ]  ] هن دننآ ، ناملـسم  نمؤم و 
زا یقح  ملاوما  رگا  هکنآ  زج  ماهدرکن  يرپـس  ار  یبـش  زور و  چـیه  ماهدیـسر  لـقع  لاـمک  هب  هک  يزور  زا  ینیب  یم  ارم  وت  هک  عـضو  نیا 

. ماهدیناسر فرصم  نامه  هب  ار  نآ  مناسرب  یفرصم  رد  ار  نآ  ات  هدومرف  نم  هب  هدوب و  ادخ  يارب 

مالسلاهیلع قداص  ماما  لیاضف  بقانم و 

رگیدـکی اـب  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  هدـش  رکذ  همئا  زا  کـی  ره  يارب  هک  یبقاـنم  هکنیا  نآ  درک و  هراـشا  یمهم  يهتکن  هب  دـیاب  اـجنیا  رد 
نانآ هکلب  تسا . هدوبن  دوجوم  رگید  ماما  رد  میاهتـشاد  صوصخم  ماما  کی  هب  هک  یتبقنم  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  هتبلا  دراد . فالتخا 

رد مادـک  ره  دـناهدش و  هتــشرس  تـنیط  کـی  زا  روـن و  کـی  زا  هـمه  ناـنآ  دــناكرتشم . هدیدنــسپ  لـیاضف  بقاـنم و  ماـمت  رد  یگمه 
رد تافص  نیا  ياه  دومنزاب  هرود و  ره  تایضتقم  هک  اجنآ  زا  اما  دناهدوب  شیوخ  راگزور  مدرم  دمآرس  هدیدنسپ  تافص  زا  يرادروخرب 
زا تعاجـش  راثآ  روهظ  لاثم  ناونع  هب  دـنراد . ار  دوخ  صاخ  بقاـنم  کـی  ره  تسا  تواـفتم  هرود ، رـصع و  ره  فـالتخا  بسحرب  همئا ،
رد يو  داـهج  اـب  ع )  ) یلع تعاجـش  تسین . همئا  رگید  رد  ناـنآ  روهظ  نوچمه  ع )  ) نیـسح ماـما  شراوـگرزب  دـنزرف  و  ع )  ) ناـنمؤمریما

یماگنه هب  زین  ع )  ) نیسح تعاجش  دیـسر و  روهظ  هب  شتفالخ  راگزور  رد  نیثکان  نیقرام و  نیطـساق و  اب  وا  دربن  و  ص )  ) ربمغیپ باکر 
هنوگ نادب  تعاجش  زورب  دندوب ، ارادم  هیقت و  هب  رومأم  نوچ  همئا  رگید  اما  دش . راکشآ  دزیخرب ، هزرابم  هب  نارگمتس  اب  تفای  روتـسد  هک 

، دـناهدوب شیوخ  يهنامز  مدرم  نیرتعاجـش  هکنیا  رد  نانآ  يهمه  فصو  نیا  اب  اما  تفاین . یموزل  دـش ، هدـهاشم  ع )  ) ماما ود  نآ  رد  هک 
هب ناـنآ  طیارـش  اریز  دروـخ . یم  مشچ  هب  همئا  ریاـس  زا  شیب  ع )  ) قداـص ماـما  و  ع )  ) رقاـب ماـما  رد  ملع  تفـص  ضوـع  رد  دـناكرتشم .
ات تفر  یم  يرگید  تموکح  لاـح  ناـمه  رد  دـییارگ و  یم  يدوباـن  هب  هک  دنتـسیز  یم  یتموکح  راـگزور  نیـسپاو  رد  هک  دوب  ياهنوگ 

. دـناهدوب شیوخ  راگزور  مدرم  نیرتاناد  یگمه  نانآ  تسا و  كرتشم  اـهنآ  ماـمت  رد  ملع  تفـص  اـما  دوش . نیـشیپ  تموکح  نیزگیاـج 
يرتشیب دومن  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  همئا  زا  یخرب  رد  ناگدـنب  ندرک  دازآ  تاقدـص و  یناوارف  شـشخب و  مرک و  ياـههناشن  نینچمه 

مرک و رد  نانآ  يهمه  اما  تسا . هدوب  رایـسب  ارقف  دادـعت  اـهنآ  ناـمز  رد  هکنآ  اـی  دناهتـشاد و  تشیعم  تعـسو  یلاـم  رظن  زا  هک  ارچ  دراد 
نیا تسا و  رادروخرب  يرتشیب  یگتسجرب  زا  تدابع  تفـص  زین  همئا  زا  یخرب  رد  دناهدمآ . یم  باسح  هب  دوخ  نارود  دمآرـس  تواخس 
همئا يهمه  لاح  نیا  اب  تسا . هتـسیز  ایند  رد  یکدنا  تدم  ماما  نآ  هکنآ  ای  هدوب و  رتمک  نانآ  لاوحا  زا  مدرم  عالطا  هک  هدوب  رطاخ  نادب 

، دنک یم  هولج  رظن  رد  ناماما  ریاس  زا  شیب  همئا  زا  یخرب  رد  ملح  تفـص  نینچمه  دناهدمآ . یم  رامـش  هب  شیوخ  هنامز  مدرم  نیرتدباع 
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هجنکش یتخس و  همه  نآ  لمحت  هدش و  تیذا  رازآ و  عاونا  لمحتم  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  ماما  هحفص 53 ]  ] نآ تسا  نکمم  هک  ارچ 
شیوخ راـگزور  مدرم  نیرتمیلح  زا  ناـماما  يهمه  فصو  نیا  اـب  اـما  ددرگ . یم  ماـما  يوس  زا  يرتشیب  ملح  زورب  ببـس  دوخ  هب  دوـخ 

زا راصتقا  هب  هک  تسا  رایسب  ترـضح  نآ  بقانم  میزادرپ . یم  ع )  ) قداص ماما  لیاضف  بقانم و  ییوگزاب  هب  کنیا  دناهدش . یم  بوسحم 
: تفگ هک  دـنک  یم  لقن  دوسا  نب  حـلاص  زا  هرهاطلا  ةرتعلا  ملاـعم  باـتک  رد  يذـبانج  رـضخا  نب  زیزعلادـبع  ملع : . 1 مینک . یم  دای  اـهنآ 

نم زا  سپ  سک  چیه  اریز  دیـسرپب . نم  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دـیهد ، تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  رفعج  مدینـش  »
ياهزادنا هب  مدرم  دسیون : یم  قعاوصلا ، رد  رجح  نبا  دنک ». هاگآ  ار  امش  میوگ ، یم  امـش  هب  نم  هک  نانچ  اهـشناد ، مولع و  زا  دناوت  یمن 

مدرم دزنابز  رانک  هشوگ و  ره  رد  شاهزاوآ  نارفاـسم و  ناـیناوراک و  هار  يهشوت  شنانخـس  هک  دـناهدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  مولع  زا 
يرگید سک  چیه  زا  هک  هدش  لقن  ياهزادنا  هب  ع )  ) قداص ماما  مولع  هب  یهاگآ  زا  : » دیوگ یم  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هتـشگ 

دوخ راک  ای  نخـس  زا  یـسک  فرح  رطاخ  هب  نونکات  ایآ  تفگ : یلیل  یبا  نبا  هب  جارد  نب  حون  : » دـسیون یم  نینچمه  يو  تسین ». لوقنم 
: دسیون یم  داشرا  رد  دیفم  خیـش  دـمحم ». نب  رفعج  داد : خـساپ  تسیک ؟ وا  دیـسرپ : رفن . کی  فرح  رگم  ریخ  تفگ : ياهدیـشک ؟ تسد 
رد نادنمشناد  تفای . راشتنا  اج  همه  رد  شمان  دش و  نایناوراک  يهشوتهر  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دناهدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  یمولع 

هرهب ترضح  نآ  زا  هک  هزادنا  نادب  رابخا  نایوار  راثآ و  لها  زا  کی  چیه  دناهدرک . تیاور  قداص  ماما  زا  ار  اهلقن  نیرتشیب  ع )  ) همئا نیب 
رد فالتخا  زا  رظنفرص  اب  اهنآ ، يهرامش  هک  دناهدرک  عمج  ار  ترضح  نآ  قثوم  نایوار  مان  ناثدحم  دناهدربن . دوس  نارگید  زا  دناهدرب 

دوخ لاجر  باتک  رد  يدیز  يهدقع  نب  ظفاح  اهنت  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتکن  نیا  هدنراگن : دسر . یم  رفن  رازه  راهچ  هب  راتفگ ، هدیقع و 
ققحم لوق  نیشیپ  ياه  همدقم  رد  نینچمه  تسا . هدناسر  رفن  رازه  راهچ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  يروآعمج  ار  ترـضح  نآ  قثوم  نایوار  مان 

« . درادیماو تریح  هب  ار  لوقع  هک  هدش  لقن  دمحم  نب  رفعج  هیحان  زا  يدنمشزرا  ناوارف و  مولع  : » دوب هتفگ  هک  میدرک  لقن  ربتعم  رد  ار 
دنـس هب  لاجر  رد  یـشک  تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ثیدـح  رازه  یـس  بلغت ، نب  نابا  مان  هب  ترـضح  نآ  نایوار  زا  یکی  اـهنت 

لاـجر رد  یـشاجن  نینچمه  درک . تیاور  نم  زا  ثیدـح  رازه  یـس  بلغت  نب  ناـبا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ 
ناگرزب زا  نت  دـصهن  رـضحم  هفوک ) دجـسم   ) دجـسم نیا  رد  : » تفگ هک  تسا  هدروآ  یثیدـح  رد  اشو  یلع  نب  نسح  زا  لقن  هب  شیوخ 

نم نخس  دومرف : یم  زین  ع )  ) قداص ماما  درک . هحفص 54 ]  ] ثیدح میارب  دمحم  نب  رفعج  دنتفگ  یم  یگمه  هک  مدرک  كرد  ار  ثیدح 
راتفگ وا  نخـس  و  ص )  ) ادخ لوسر  نخـس  یلع  نخـس  بلاط و  یبا  نب  یلع  نخـس  يو  نخـس  مدـج و  نخـس  وا  نخـس  مردـپ و  نخس 
قداص ماما  راتفگ  زا  ياهظعوم  يدهز و  تمکح و  ثیدح و  باتک  چیه  دسیون : یم  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  تسا . لجوزع  دنوادخ 

. دومرف نینچ  قداص  دمحم  نب  رفعج  تفگ و  نینچ  دمحم  نب  رفعج  دنیوگ  یم  همه  و  تسین . هرهبیب  یلاخ و  (ع )

یلاعت دنوادخ  تفرعم  بوجو  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نانخس 

نیا هدنام ، ياج  رب  وا  نید  دنوادخ و  تخانـش  بوجو  يهرابرد  هک  ع )  ) قداص ماما  نانخـس  هلمج  زا  دـسیون : یم  داشرا  رد  دـیفم  خـیش 
یهاگآ هداد  ماجنا  وت  اب  هچنآ  رب  هک  نآ  مود  یـسانشب . ار  تراگدرورپ  هک  نآ  لوا  متفاـی  رـصحنم  زیچ  راـهچ  رد  ار  مدرم  شناد  : » تسا

هراب نیا  رد  دیفم  خیـش  درب . » یم  رد  هب  تنید  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  ینادـب  هک  نآ  مراهچ  دـهاوخ . یم  هچ  وت  زا  ینادـب  هک  نآ  موس  یبای .
هدـنب رب  هک  يزیچ  نیتسخن  اریز  درک . قبطنم  فراـعم  زا  کـی  ره  رب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یماـسقا  هدـش ، داـی  دراوم  نیا  دـیوگ : یم 

وا قح  رد  يراک  هچ  شدوبعم  دـنادب  دـیاب  دراد  يدوبعم  تفایرد  هدـنب  هک  یماگنه  تسا . هلالج  لـج  راـگدرورپ  تخانـش  تسا  بجاو 
یم بجاو  وا  رب  تمعن  رکـش  تخانـش  ار  تمعن  نوچ  و  دسانـش ، یم  ار  شراـگدرورپ  تمعن  درب  یپ  اـهنآ  هب  یتـقو  و  تسا ، هداد  ماـجنا 

وا زا  شرادرک  اب  ات  دهاوخ  یم  هچ  وا  زا  دنوادخ  دنادب  دیاب  درآ  ياج  هب  ار  شراگدرورپ  ياهتمعن  ساپـس  دـهاوخب  هک  یماگنه  و  دوش ،
جراخ هدرک ، ررقم  وا  يارب  راگدرورپ  هک  ینید  زا  ار  وا  يزیچ  هچ  هک  دنادب  دیاب  دیآ  یم  بجاو  وا  رب  ادخ  تعاط  نوچ  و  دـنک ، تعاطا 
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. ددنب رمک  شیاهتمعن  رکش  راگدرورپ و  تعاطا  هب  هناصلاخ  دنیزگ و  يرود  اهنآ  زا  ات  دزاس  یم 

هیبشت یفن  دیحوت و  يهرابرد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نخس 

هچ ره  دنوادخ و  هیبش  يزیچ  هن  تسا و  يزیچ  هیبش  دـنوادخ  هن  دومرف : مکح  نب  ماشه  هب  ع )  ) قداص ماما  تسا : هدـمآ  داشرا  باتک  رد 
. تسا نآ  فالخرب  دنوادخ  دیآ ، لایخ  رد 

ادخ تیؤر  یفن  يهرابرد 

ار شراگدرورپ  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  دیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلح  دمحم  هک  تسا  تیاور  رد  دیوگ : یلاما  باتک  رد  یـضترم  دیس 
دـید و دـنهاوخن  زگره  ناگدـننیب  ياهمـشچ  ار  هلالج  لج  هحفـص 55 ]  ] اـم راـگدرورپ  اـما  دـید . لد  مشچ  اـب  ار  وا  يرآ  دومرف : دـید ؟

. تفای دنهاوخن  هطاحا  وا  نخس  ندینش  رب  ناگدنونش  ياهشوگ 

لدع يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نخس 

هدومرف نیعا  نب  ةرارز  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  ینخـس  لدع ، يهرابرد  ترـضح  نآ  راصق  نانخـس  زا  دسیون : یم  داشرا  رد  دیفم  خـیش 
زور نوچ  دوـمرف : تیادـف ! هب  مناـج  يرآ  داد : خـساپ  هرارز  منک ! وگزاـب  تیارب  هلمج  کـی  رد  ار  ردـق  اـضق و  اـیآ  هرارز ! يا  هک : تسا 
هدرک ردقم  نانآ  يهرابرد  هچنآ  زا  هن  دنک  شـسرپ  هتـسب  نامیپ  دهع و  ناشیا  اب  هچنآ  زا  دروآ  درگ  ار  قیالخ  دنوادخ  دسر و  ارف  تمایق 

. تسا

وا يایلوا  تخانش  ادخ و  نید  رد  یشیدنا  فرژ  ینیبکیراب و  هب  قیوشت  يهرابرد  مالسلاهیلع  ماما  راتفگ 

تخانـش ادـخ و  نید  رد  یـشیدنا  فرژ  ینیبکیراب و  يهراـبرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  تسا : هدـمآ  داـشرا  رد  نینچمه 
رد دینک و  یـشیدناریخ  دوخ  يارب  دیرگنب و  یکین  هب  تسین  اور  امـش  رب  نآ  نتـسنادن  هچنآ  رد  دومرف : هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  وا  يایلوا 

یسک يارب  هک  تسا  ياههیاپ  ناکرا و  ار  ادخ  نید  اریز  دینک . ششوک  تسین  ياهناهب  امش  يارب  شنتـسنادن  رد  هک  هچنآ  تخانـش  بلط 
اهنادب تخانـش و  ار  اهنآ  هک  یـسک  يارب  زین  دروآ و  یمن  راب  هب  يدوس  دـشوکب ، تدابع  رد  هک  مه  ردـقچ  ره  دسانـش ، یمن  ار  اهنآ  هک 

تخانـش رب  دـنوادخ  ددـمیب  هک  تسین  نآ  يرای  ار  سک  چـیه  هتبلا  دـناسر و  یمن  یبیـسآ  يو  هب  تدابع  رد  وا  يورهنایم  دروآ ، ناـمیا 
. دیآ لیان  نید  ناکرا 

هدش یهن  اهنآ  زا  هک  يروما  رد  هیفوص  رب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  جاجتحا 

نآ يهماج  هب  تبـسن  دـمآ و  ع )  ) قداص ماما  دزن  هب  يروث  نایفـس  هکنآ  رب  ینبم  میدرک  لقن  لوقعلا  فحت  باتک  زا  یتیاور  نیا  زا  شیپ 
دنشاب اهنآ  دننام  ات  دندرک  یم  توعد  ار  همه  هک  شورف  دهز  یمدرم  سپس  : » تسا هدمآ  تیاور  نیا  يهلابند  رد  درک : ضارتعا  ترضح 
نایفـس  ) ام تسود  دنتفگ : هدمآ  ترـضح  نآ  دزن  دنیوگ ، كرت  ار  ادـخ  تمعن  زا  هدافتـسا  ینارذـگشوخ و  تفاظن و  ناشیا  شور  هب  و 

. دیروایب ار  دوخ  لیالد  امش  دومرف : اهنآ  هب  ع )  ) قداص ماما  دروایب . یلیلد  تسناوتن  دمآ و  دنب  شنابز  دش و  ریگلد  امش  نخـس  زا  يروث )
رد دنوادخ  دنتفگ : تسا . رتراوازـس  يرگید  لیلد  ره  زا  لمع  يوریپ و  هب  هک  دـییوگب  ار  نآ  دومرف : ماما  تسا . نآرق  زا  ام  لیلد  دـنتفگ :
ره دنـشاب و  دـنمزاین  هچ  رگا  دـنراد  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  تسا : هدومرف  هحفـص 56 ]  ] ربمایپ نارای  زا  یعمج  لاح  شرازگ  ماـقم 

13 سیره معصومان: امام صادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


و تسا : هدومرف  يرگید  ياج  رد  هدوتـس و  ار  ناشیا  رادرک  ادخ  سپ  [. 7  ] دنناراگتـسر هک  دننانآ  دنام  ظوفحم  دوخ  سفن  لخب  زا  سک 
: دومرف ع )  ) ماما سپ  مینک . یم  هدنسب  هیآ  ود  نیمه  هب  ام  [، 8  ] دنناروخ یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  شتسود  هکنآ  اب  ار  كاروخ 

دوبان هک  ره  تساجنیا و  زا  هدش  هارمگ  هک  ره  هک  دـیناد  یم  ار  نآرق  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ایآ  دـییوگب  نم  هب  تعامج  يا 
. دـیاهدش راـتفرگ  هک  تساـج  نیمه  زا  دومرف : ار . اـهنآ  ماـمت  هن  یلو  میناد  یم  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دـنداد : خـساپ  تساـج ؟ نیمه  زا  هدـش 

راک نیا  زور  نآ  تسا  هداد  ربخ  ناشیا  کین  رادرک  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دیتفگ  هچنآ  اما  تسا . نینچ  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  ثیداحا 
لمع اهنآ  هچنآ  فالخ  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  تسادـخ ، رب  ناشباوث  دـندوب و  هدـشن  یهن  نآ  زا  هدوب و  زیاج  حاـبم و  اـهنآ  يارب 

نیا زا  نانآ  یهاوخریخ  نانمؤم و  هب  يزرورهم  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هدـش و  اهنآ  راک  خـسان  ادـخ  رما  تسا و  هداد  نامرف  دـندرک 
و دـنراد . هدروخلاس  زوجع  هداتفا و  راک  زا  ناریپ  لافطا و  كدوک و  ناوتان و  هک  دـنوشن  ناشنادـناخ  دوخ و  نایز  هیام  ات  هدرک  یهن  راک 
دنور و یم  نیب  زا  نانآ  مهدب  هقدص  هب  مه  ار  نآ  مرادن و  يرگید  نان  مراد و  نان  صرق  کی  نم  رگا  دنرادن . یگنـسرگ  رب  ربص  تردق 

دراد ناسنا  هک  یمهرد  رانید و  دنچ  ای  نان  صرق  جنپ  ای  امرخ  يرادقم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تساجنیا  زا  دنریم  یم  یگنسرگ  زا 
رد و  دـناسرب ، دوخ  رداـم  ردـپ و  فرـصم  هب  ار  نآ  تسخن  يهلهو  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دـناسرب  ریخ  فرـصم  هب  ار  اـهنآ  دـهاوخ  یم  و 

ياههیاسمه هب  مراـهچ  هبترم  رد  و  شنمؤم ، ناردارب  ناـشیوخ و  هب  موس  هبترم  رد  و  دـنک ، فرـص  [ 9  ] شلاـیع دوخ و  يارب  مود  يهلهو 
میارب مردـپ  دوـمرف : سپـس  تسا . رتمک  همه  زا  شرجا  نیا  هک  دـناسر  فرـصم  هب  داـهج  ادـخ و  هار  رد  مجنپ  يهلهو  رد  و  شدنمتـسم ،

رد زین  نآرق  هتشذگ  نیا  زا  نک . زاغآ  تسوت  هب  رتکیدزن  بیترت  هب  هک  سک  ره  زا  قافنا  ماگنه  هب  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  درک  ثیدح 
گنت هن  دـنور و  هدایز  هن  دـننک  قافنا  نوچ  هک  یناسک  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـنک ، یم  یهن  ار  نآ  تسایوگ و  امـش  راتفگ  در 

شنزرس دیناوخ  یم  هحفص 57 ]  ] ارف ار  مدرم  نادب  امـش  هک  يراک  دنوادخ  هک  دینیب  یمن  ایآ  [ 7 . ] دنشاب ورهنایم  ناسحا  رد  هکلب  دنریگ 
فارسا زا  ار  مدرم  ادخ  درادن ؟ تسود  ار  نافرـسم  دنوادخ  تسا  هدومرف  هتفرگ و  شهوکن  داب  هب  هیآ  نیدنچ  رد  زین  ار  نافرـسم  هدرک و 

ادخ زا  نآ  زا  سپ  دنک و  فارـسا  دراد  هک  ار  هچنآ  يهمه  دـیابن  هدـنب  تسا . هداد  نامرف  طسو  دـح  هب  هتـشادزاب و  نتفرگ  گنت  زا  زین  و 
دنچ ياعد  : » دومرف هک  تسا  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدـح  رد  اریز  دـنک . یمن  تباجا  ار  وا  ياـعد  مه  ادـخ  دـناسرب ، يزور  وا  هب  هک  دـهاوخب 

هتفرگن هاوگ  يو  رب  وا  هدرب و  ار  شلام  يراکهدـب  هک  يدرم  دـنک ، نیرفن  شرداـم  ردـپ و  هب  هک  يدرم  دـسرن ؛ تباـجا  هب  متما  زا  هتـسد 
یم هتـسشن و  هناخ  رد  هک  يدرم  و  هدرک ، ررقم  وا  تسد  هب  ار  شقالط  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـنک  نیرفن  شرـسمه  رب  هک  يدرم  تسا ،
بلط هار  نم  ایآ  نم ! يهدـنب  يا  دـیوگ : یم  وا  هب  دـنوادخ  دور . یمن  يزور  بسک  لابند  هب  دوخ  هد و  يزور  نم  هب  اراـگدرورپ  دـیوگ 
شود رب  ار  دوخ  راب  يروایب و  رذع  نم  نامرف  زا  جراخ  تدوخ  نم و  نایم  دیاب  وت  مدوشگن ؟ وت  يور  هب  نت  تمالـس  اب  ار  رفـس  يزور و 

هب دنوادخ  هک  يدرم  يروذعم و  نم  دزن  وت  مریگ و  گنت  وت  رب  ار  يزور  ای  مهد و  يزور  وت  هب  متـساوخ  نم  رگا  ات  ینکفین ، تاهداوناخ 
 … هد يزور  ارم  اراگدرورپ  دیوگ : اعد  هب  دروآ و  يور  ادخ  هاگرد  هب  سپـس  دنک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  همه  دـهد و  يرایـسب  لام  وا 

ارچ يدرکن ؟ هشیپ  يورهنایم  مدوب  هداد  روتـسد  ار  وت  هک  نانچ  نآ  یلو  مدوب  هدادـن  ناوارف  يزور  وت  هب  رگم  اـیآ  دـیوگ : یم  وا  هب  ادـخ 
داد دای  شربمایپ  هب  دنوادخ  سپس  دنک . » اعد  محر  عطق  رد  هک  يدرم  مدوب و  هدرک  عونمم  وت  رب  ار  نآ  نم  هک  یلاح  رد  يدرک  فارـسا 

دوـخ دزن  بش  رد  ار  اـهنآ  هک  تساوـخ  یمن  تشاد و  ـالط  يرادـقم  ترـضح  نآ  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  دـنک . قاـفنا  هنوـگچ  هک 
هب نابز  مه  لئاس  دهدب . وا  هب  تشادن  يزیچ  ربمایپ  دمآ . وا  دزن  یلئاسو  تشادن  چیه  نادادـماب  داد . هقدـص  ار  نآ  يهمه  سپ  درادـهگن 

سپ دـهدب . لئاس  هب  هک  تشادـن  يزیچ  اریز  دـش  نیگهودـنا  ارجام  نیا  زا  دوب  زوسلد  نابرهم و  هک  مه  ص )  ) ربمایپ دوشگ . وا  شهوکن 
[. 8  ] ینیـشنب روخ  سوسفا  هدش و  شهوکن  ات  اشگم ، رب  ار  نآ  دـنبم و  ار  دوخ  تسد  دومرف : يو  هب  تخومآ و  بدا  ار  شربمایپ  دـنوادخ 

یلام نایز  هب  یهدـب  نارگید  هب  هچ  ره  رگا  دـنرادن و  روذـعم  ار  وت  دـنهاوخب و  يزیچ  وت  زا  هک  یمدرم  رایـسب  هچ  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
. دنناد تسرد  دنانمؤم  هک  نآ  لها  مامت  مه  ار  نآرق  دنراد و  قیدـصت  ار  نآرق  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  ثیداحا  دوب  نیا  يوش . یم  راچد 
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تفرگ یم  ار  دوخ  ياطع  نوچ  ناملـس ؛ اما  دنتـسه ، رذوبا  ناملـس و  دـیناد  یم  امـش  ار  شدـهز  لضف و  هک  یـسک  ربمغیپ  زا  دـعب  سپس 
نیا اب  وت  هللادـبعوبا  يا  دـش : هتفگ  وا  هب  شاهدـنیآ . لاس  ياطع  دیـسررس  ات  تشادیمرب  نآ  زا  ار  شیوخ  لاـس  کـی  جرخ  هحفص 58 ] ]

هزادنا نامه  هب  امـش  ارچ  هک  دوب  نآ  يو  خساپ  اما  یتفر ؟ ایند  زا  ادرف  ای  زورما  دیاش  هک  یلاح  رد  ینک  یم  ار  راک  نیا  يراد  هک  يدـهز 
یگدنز هک  دریگ  گنت  شبحاص  رب  سفن  یتقو  هک  دیناد  یمن  نادان ! هورگ  يا  امش  ایآ  دیرادن ؟ مندنام  هب  دیما  دینارگن ، مگرم  يارب  هک 

ار اهنآ  ریـش  هک  تشاد  دنفـسوگ  دنچ  رتش و  دنچ  وا  رذوبا ؛ اما  دوش ؟ یم  مارآ  مه  وا  درک  نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  نوچ  دشابن و  نیمأت  وا 
وا اب  هک  يداب  لها  دـید  یم  رگا  و  دـیرب . یم  رـس  اهنآ  زا  دیـسر  یم  وا  هب  ینامهم  ای  دـندرک  یم  لیم  شاهداوناـخ  هاـگره  دیـشود و  یم 

ار نآ  دنک و  عناق  ار  اهنآ  تشوگ  رظن  زا  هک  ياهزادـنا  هب  تشک  یم  ناشیارب  يدنفـسوگ  ای  يرتش  دـناهداتفا ، یتسدـگنت  رقف و  هب  دـندوب 
ص)  ) ادخ لوسر  تسیک ؟ رتدهاز  نانیا  زا  رتشیب . هن  تشادیمرب  یمهس  نانآ  زا  یکی  يهزادنا  هب  زین  دوخ  درک و  یم  تمسق  اهنآ  نایم 
هک دینک  یم  رما  مدرم  رب  امش  هچنانچ  دنشاب  هتشادن  چیه  هک  دیـسرن  اجنادب  اهنآ  راک  هتبلا  و  تفگ . هک  تفگ  ار  نامه  نانآ  يهرابرد  زین 

دننک یم  فالخ  اهیـضاق  ایآ  دییوگب  نم  هب  دنراد . مدـقم  شیوخ  تالایع  دوخ و  رب  ار  نارگید  دـنزیرب و  ار  دوخ  ياهزیچ  الاک و  يهمه 
سپ دننک  یم  فالخ  دییوگب  رگا  مرادن ؟ يزیچ  مدـهاز و  نم  دـیوگب  هک  یماگنه  دنرامـش  یم  بجاو  ار  شنز  هقفن  امـش  نادرم  رب  هک 
مدرم يهمه  رگا  دیهد  خساپ  نم  هب  دـیدومن . موکحم  ار  دوخ  دـننک  یم  مکح  لدـع  هب  تسرد و  رگا  دـیدرک و  متـس  ناناملـسم  قح  رد 
تاکز ياه  هقدـص  رذـن و  مسق و  ياههرافک  سپ  دنـشاب  هتـشادن  نارگید  عاتم  هب  يزاین  دنـشاب و  دـهاز  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  روطناـمه 

دراد اهنادب  مه  دیدش  زاین  هچرگ  دـیاب  دراد و  هاگن  ار  ایند  عاتم  زا  يزیچ  یـسک  هک  تسین  راوازـس  دـییوگ ، یم  امـش  هچنآ  ربانب  بجاو ،
هب لـهج  زا  یـشان  نیا  دـیناشک و  یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـیاهدییارگ و  نآ  يوس  هب  هچنآ  تسا  يرواـب  دـب  هچ  دـهنب . فـک  زا  ار  همه 

دینک و یم  در  ینادان  يور  زا  ار  اهنآ  امـش  دنک . یم  قیدـصت  ار  اهنآ  نآرق  هک  تسوا  ثیداحا  شربمایپ و  تنـس  لجوزع و  ادـخ  باتک 
امـش اـیآ  دـییوگب  نم  هب  دـیهد . یم  فـک  زا  ار  یهن  رما و  هباـشتم و  مکحم و  خوـسنم و  خـسان و  زا  ار  ریـسفت  زا  نآرق  بیارغ  رد  لـمأت 

قح نامیلس  دیشخب . وا  هب  ار  نآ  زین  دنوادخ  دیاشن  يو  زا  سپ  ار  يدحا  هک  تساوخ  یکلم  ادخ  زا  هک  ع )  ) دواد نب  نامیلـس  ای  دیرتاناد 
زین نامیلـس  زا  شیپ  دـنک . شهوکن  رطاخ  نادـب  ار  رگید  ینمؤم  ای  وا و  دـنوادخ  هک  میتفاین  ام  هاگنآ  درک . یم  لمع  قح  هب  تفگ و  یم 

رامگب نیمز  نیازخ  رب  ارم  تفگ : رصم  هاشداپ  هب  هک  دمآ  ربمایپ  فسوی  سپـس  دوب و  راوتـسا  سب  وا  تنطلـس  درک و  یم  تنطلـس  دوواد 
هب مدرم  تفرگ و  تسد  هب  ار  نمی  ات  نآ  فارطا  رصم و  روشک  روما  هک  دیسر  اجنادب  شراک  و  متسه . اناد  ینابهاگن  هحفص 59 ]  ] نم هک 
راک هب  ار  قح  تفگ و  یم  قح  زین  فسوی  دندرک . یم  تفایرد  دوب  وا  دزن  هک  یکاروخ  زا  دـندوب ، هدـش  راتفرگ  نادـب  هک  یطحق  ماگنه 
دوب ياهدنب  زین  وا  نینرقلاوذ  سپـس  دنک . شنزرـس  ار  وا  دریگ و  بیع  فسوی  رب  راک  نیا  رطاخ  هب  هک  میدیدن  ار  سک  چـیه  تسب و  یم 

شتموـکح ریز  رد  ار  یتـیگ  براـغم  قراـشم و  درک و  مهارف  شیارب  ار  لـیاسو  دـنوادخ  ار . وا  مه  ادـخ  تـشاد و  تـسود  ار  ادـخ  هـک 
دنوادخ هک  یبادآ  هب  تعامج ! يا  دریگب . بیع  وا  رب  رطاخ  نیدـب  یـسک  میدـیدن  سپـس  تسب و  راک  هب  ار  قح  تفگ و  قح  وا  دروآرد 

زا دیرادن ، ار  نآ  ملع  هدش و  هبتـشم  امـش  رب  هچنآ  دینک و  افتکا  ادخ  یهن  رما و  نامه  هب  دیوش و  بداتم  هدومرف ، بدوم  نادب  ار  نانمؤم 
هباشتم مکحم و  خوسنم و  خسان و  ملع  یپ  رد  دیـشاب  روذعم  دنوادخ  دزن  دیرب و  رجا  ات  دـیراذگاو  ملاع  هب  ار  نآ  ملع  دـینک و  رود  دوخ 

لهج و زا  رتکیدزن و  دـنوادخ  هب  امـش  يارب  نیا  دیـسانش . زاب  شیاه  مارح  زا  هدرک ، لالح  نآ  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دیـشاب و  نآرق 
زارف رب  تسا : هدومرف  دوخ  دنوادخ  دـنکدنا و  ملع  لها  ناوارف و  ینادان  لها  هک  ارچ  دـیراذگاو  شلها  هب  ار  ینادان  تسا و  رترود  ینادان 

[. 9 .« ] تسا يدنمشناد  یملع ، بحاص  ره 

اهشسرپ زا  یضعب  هب  خساپ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نانخس  زا  یخرب 

رگم اـیآ  تفگ : داد و  رارق  شـسرپ  دروـم  ار  مکح  نب  ماـشه  ءاـجوعلا ، یبا  نبا  هک : تـسا  هدرک  تـیاور  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  خـیش 
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هتفگ هک  هیآ  نیا  يهرابرد  سپ  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا  تسا . نایاورنامرف  نیرترداق  وا  تسه  ارچ  تفگ : ماـشه  تسین ؟ میکح  دـنوادخ 
تلادع هک  دیسرتب  رگا  راهچ و  هس  ای  ود  تسا  تلادع  اب  بسانم  وکین و  ار  امـش  هک  دیریگب  يرـسمه  هب  ار  نانز  زا  سک  نآ  سپ  تسا :

یبا نبا  يرآ . تفگ : ماـشه  تسا ؟ ضرف  ادـخ  بناـج  زا  مکح  نیا  اـیآ  هک  وـگب  نم  هـب  [ 28 . ] دـینک رایتخا  نز  کی  دـینکن  تیاـعر  ار 
بغار دنچ  ره  دینک  راتفر  تلادع  هب  نانز  نایم  دیناوتن  زگره  امـش  و  دیوگ : یم  يرگید  ياج  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دیـسرپ : ءاجوعلا 

دنام فیلکتالب  قلعم و  وا  ات  دـینکم  مورحم  ار  رگید  نآ  دـنمهرهب و  ار  یکی  دوخ  لیم  مامت  هب  سپ  دیـشاب . یتسرد  لدـع و  رب  صیرح  و 
دزن هب  دش و  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  سپ  دهدب  وا  هب  هک  تشادن  یباوج  ماشه  دیوگ ؟ یم  نخـس  ضقانتم  هنوگ  نیا  یمیکح  مادک  [ 29]

تیادف يرآ . داد : خساپ  ياهدمآ !؟ اجنیدب  هرمع  جح و  مسوم  ریغ  رد  ماشه  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) ماما هحفص 60 ] . ] تفر ع )  ) قداص ماما 
: دیـسرپ ع )  ) ماما متـشادن . نآ  يارب  یباوج  چیه  نم  تسا و  هدرک  نم  زا  یـشسرپ  ءاجوعلا  یبا  نبا  ماهدـمآ . اجنیا  یمهم  راک  يارب  موش .
رد تلادع  زا  دنوادخ  روظنم  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هاگنآ  درک . وگزاب  ع )  ) ماما يارب  ار  ءاجوعلا  یبا  نبا  لاؤس  ماشه  دوب ؟ هچ  وا  هلئسم 

ندینـش اب  ماشه  تسا . نانآ  ناـیم  يزرورهم  رد  تلادـع  روظنم  مود  يهیآ  رد  ناـنآ و  هقفن  تخادرپ  رد  تلادـع  تیاـعر  تسخن ، يهیآ 
درک بجعت  خساپ  نیا  ندینـش  اب  ءاجوعلا  یبا  نبا  تفگزاب . يو  هب  ار  باوج  نامه  دمآ و  ءاجوعلا  یبا  نبا  دزن  هب  ع )  ) قداص ماما  خـساپ 

قداص ماما  دزن  هب  دیبع  نب  ورمع  دسیون : یم  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  دوبن . » تدوخ  زا  خـساپ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ و 
ناهانگ مراد  تسود  تفگ : سپـس  [ 30  ] دـینک بانتجا  دـیاهدش ، عنم  اهنآ  زا  هک  يرئاـبک  زا  هک : دـناوخ  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  تفر و  (ع )

یمن دنوادخ  یتسار  هب  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هک  ادخ : هب  كرش  درمـشرب : نینچ  ار  اهنآ  درک و  لوبق  ع )  ) ماما مسانـشب . نآرق  زا  ار  هریبک 
زا نارفاـک  هورگ  زج  و  تسا : هدوـمرف  نآرق  رد  هراـب  نیا  رد  هک  ادـخ : تـمحر  زا  يدـیماان  [. 31 . ] دوش هدیزرو  كرـش  ودـب  هک  دزرمآ 

و دیامرف : یم  نآرق  هراب  نیا  رد  تسا و  زور  هریت  هراکمتـس و  دوش  یم  قاع  هک  سک  نآ  نیدلاو : قاع  [. 32 . ] دنوشن دیمون  ادخ  تمحر 
دمع هب  ار  ینمؤم  سک  ره  تسا : هدـمآ  ياهیآ  رد  هک  سفن : لتق  [. 33 . ] دادن رارق  تخب  هریت  هراکمتـس و  ارم  مدرک و  ینابرهم  مردام  هب 

مهارف گرزب  یباذع  شیارب  دنک و  نعل  مشخ و  وا  رب  ادـخ  دوب . دـهاوخ  بذـعم  هشیمه  يارب  نآ  رد  هک  تسا  منهج  وا  تازاجم  دـشکب 
دب راـک  زا  ربخیب  هفیفع و  ناـمیااب  ناـنز  هب  هک  ناـنآ  یتسار  هب  دـیامرف : هراـب  نیا  رد  نآرق  هک  هفیفع : ناـنز  هب  ندز  تمهت  [. 34 . ] دزاس
نیا رد  نآرق  میتی : لام  ندروخ  [. 35  ] گرزب تسا  یباذع  ناشیا  يارب  دنتفرگ و  رارق  نعل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  نیقی  هب  دنتـسب  تمهت 

هب دـنروخ و  یم  شتآ  ناـشیاهلد  رد  هک  تسین  نیا  زج  دـنروخ  یم  هحفـص 61 ]  ] متـس هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  انامه  دـیوگ : هراب 
درک و تشپ  اهنآ  هب  گنج  زور  رد  هک  سک  ره  دـیامرف : هراب  نیا  رد  نآرق  گنج : زا  رارف  [. 27 . ] داتفا دنهاوخ  نازورف  شتآ  رد  يدوز 

نیا رد  هک  يراوخابر : [. 28 . ] تسا یهاـگیاج  دـب  هچ  تسا و  منهج  شهاـگیاج  هدروآ و  يور  ادـخ  مشخ  بضغ و  فرط  هب  تخیرگ 
: انز [. 29 . ] تسا هدش  هناوید  ناطیـش  بیرف  هسوسو و  هب  هک  نآ  دننام  زج  دنتـسیاب  دـنناوتن  دـنروخ  یم  ابر  هک  یناسک  تسا : هدومرف  هراب 
: تسا هدـش  هتفگ  زین  و  [. 30 . ] تسا دنـسپان  رایـسب  یهار  تشز و  سب  يراک  نآ  هک  دـیوشن  کیدزن  انز  هب  تسا : هدـمآ  زین  هراب  نیا  رد 
هک نانآ  یتسار  هب  دیامرف : هراب  نیا  رد  نآرق  غورد : دـنگوس  [. 31 . ] تفای دهاوخ  ار  شرفیک  دـنک  نینچ  سک  ره  دـننک و  یمن  انز  نانآ 
زور رد  دیوگن و  نخس  ناشیا  اب  ادخ  تسین و  نانآ  يارب  ترخآ  رد  ياهرهب  چیه  دنـشورفب  كدنا  ییاهب  هب  ار  دوخ  ياهدنگوس  نامیپ و 
سک ره  تسا : هدومرف  تناـیخ  يهراـبرد  و  تناـیخ : [. 32 . ] تسا یکاندرد  باذـع  ناشیارب  دزاـسن و  ناـشکاپ  درگنن و  ناـنآ  هب  تماـیق 

دـننک و یم  هریخذ  هرقن  الط و  هک  ار  یناسک  و  دـیوگ : نآرق  هراب  نیا  رد  تاکز : ندادـن  [. 33 . ] دیـسر دهاوخ  نآ  رفیک  هب  دزرو  تنایخ 
يولهپ تشپ و  یناشیپ و  دنوش و  هتخادـگ  خزود  شتآ  رد  هک  يزور  هد . هدژم  كاندرد  یباذـع  هب  دـننک  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ 

. دـیدرک یم  عمج  هک  ار  هچنآ  دیـشچب  نونکا  سپ  دـیدرک  هریخذ  دوخ  يارب  هچنآ  تسا  نیا  دـنیوگب  اهنآ  هب  دـنهن و  غاد  نادـب  ار  اـهنآ 
نیا رد  تداهش : نامتک  هحفص 62 ] [. ] 35 . ] دـنهدن غورد  تداهـش  هک  یناسک  و  تسا : هدومرف  نآرق  هراـب  نیا  رد  غورد : یهاوگ  [. 34]

يهدنـشون تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هراب  نیا  رد  یـشونبارش : [. 27 . ] تسا راکهنگ  شبلق  دـنک  نامتک  ار  تداهـش  سک  ره  دـیامرف : هراب 
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يو زا  وا  لوسر  ادـخ و  دـنک  كرت  ار  زامن  دـمع  هب  سک  ره  دومرف : هراب  نیا  رد  ربماـیپ  زاـمن : كرت  تسا . تب  يهدنتـسرپ  نوچ  بارش 
ار هچنآ  دننکـش و  یم  شنتـسب  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  دیوگ : هراب  نیا  رد  نآرق  محر : عطق  ینکـشنامیپ و  دوب . دـنهاوخ  رازیب 

نآرق رد  اوران : نخس  [. 28 . ] ناراکنایز دـننانیا  دـنروآ  یم  راب  هب  داسف  نیمز  رد  دـننک و  یم  عطق  هداد ، نامرف  نآ  لصو  هب  دـنوادخ  هک 
رکم زا  سپ  دندش ، نمیا  ادـخ  رکم  زا  ایآ  سپ  دـیوگ : نآرق  ادـخ : ربارب  رد  یخاتـسگ  [. 29 . ] دینک زیهرپ  اوران  نخـس  زا  و  تسا : هدـمآ 

نم باذع  هک  یتسار  هب  دیزرو  رفک  رگا  و  دیامرف : هراب  نیا  رد  نآرق  تمعن : یساپسان  [. 30 . ] ناراکنایز هورگ  رگم  دنوشن  نمیا  دنوادخ 
یناسک دـیامرف : نآ  يهرابرد  نآرق  طاول : [. 32  ] ناشورفمک رب  ياو  تسا  هتفگ  نآ  يهراـبرد  نآرق  هک  یـشورفمک : [. 31 . ] تسا تخس 
دیدنخ يراذگتعدب  يهرهچ  رد  سک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  تعدب : [. 33 . ] دننک یم  يرود  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک 

ملع فلتخم  ياههنیمز  رد  هک  يرابخا  دسیون : یم  داشرا  رد  دیفم  خیـش  [. 34 . ] تسا هدرک  يرای  دوخ  نید  ندرک  هاـبت  رب  ار  وا  قیقحت  هب 
نآ زا  هحفص 63 ]  ] رتشیب یسب  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  یملع  نوگانوگ  ياههخاش  زردنا و  دنپ و  دهز و  تجح و  نایب و  تمکح و  و 

ظاـح : @ ملح مود ، تسا . یفاـک  دوـصقم ، هب  لـین  يارب  میدرک  لـقن  هچنآ  رد  و  دـجنگب . یباـتک  رد  اـی  دـیآ و  هتفگ  ناـبز  هب  هک  تسا 
نـسح نب  هللادـبع  دـمحم و  نب  رفعج  نایم  يزور  زاغآ  رد  دـسیون : یم  هرهاـطلا  هرتعلا  ملاـعم  باـتک  رد  يذـبانج  رـضخا  نب  زیزعلادـبع 
سپس دنتفر . دجسم  يوس  هب  هدش  ادج  رگیدکی  زا  سپـس  درک . يدنت  دوخ  راتفگ  رد  نسح  نب  هللادبع  تفرگ . تروص  یظفل  ياهلداجم 

اب هللادبع  دمحموبا ؟ يا  ياهنوگچ  تفگ : نسح  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  رفعج  سپ  دـندرک . رادـید  دجـسم  رد  رب  ار  رگیدـکی  اددـجم 
هراومه تفگ : هللادـبع  دـهاک ؟ یم  باـسح  زا  محر  هلـص  یناد  یمن  رگم  دـمحموبا  يا  تفگ : وا  هب  ماـما  مبوـخ . داد : خـساپ  تینابـصع 

هلص ایآ  تفگ : هللادبع  میوگ . یم  وت  يارب  نآرق  زا  نم  دومرف : ع )  ) قداص ماما  میسانش ؟ یمن  ار  اهنآ  ام  هک  ییوگ  یم  ام  يارب  ییاهزیچ 
ار هچنآ  هک  یناسک  و  دیوگ : لجوزع  دنوادخ  دومرف : ع )  ) ماما وگب . سپ  تفگ : هللادـبع  يرآ . دومرف : ع )  ) ماما تسا ؟ نآرق  زا  مه  محر 
اب نسح ، نب  هللادبع  [. 35 . ] دنشیدنا یم  باسح  ماگنه  یتخس  زا  دنـسرت و  یم  ادخ  زا  دننک و  یم  تعاطا  هدرک  نآ  دنویپ  هب  رما  ادخ  هک 

: تسا هدرک  لقن  هضور  باتک  زا  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  تفاـی . یهاوخن  محر  عطاـق  ارم  سپ  نیا  زا  تفگ : هیآ ، نیا  ندـینش 
عونمم نم  دومرف : ع )  ) ماما دـش . ایوج  ار  نآ  تلع  تسا . ریغتم  ماما  يامیـس  هک  دـید  تفر . ع )  ) قداص ماـما  دزن  هب  يروث  نایفـس  يزور 
نابدرن زا  تشاد  هدـهع  رب  ار  مناکدوک  زا  یکی  يراتـسرپ  هک  منازینک  زا  یکی  مدرک  هدـهاشم  اما  دور . هناخ  ماب  رب  یـسک  هک  مدوب  هدرک 

مد رد  داتفا و  شتسد  زا  كدوک  تسج و  باتش  ندمآ ، نییاپ  رد  دیزرل و  دید ، ارم  زینک  نوچ  دوب . وا  هارمه  زین  كدوک  تفر و  یم  الاب 
نم يهدـهاشم  زا  هک  تسا  يزرل  سرت و  رطاخ  هب  هکلب  هدرک ، ریغت  نینچ  هک  تسین  كدوک  گرم  رطاخ  هب  نم  يهرهچ  اما  درپس . ناـج 

ارجاـم نیا  رد  يدازآ و  ادـخ  رطاـخ  هب  وـت  دوـمرف : راـبود  زینک ، نآ  هب  ارجاـم  نیا  زا  سپ  ع )  ) قداـص ماـما  تسا . هتفاـی  هار  زینک  نآ  هـب 
رد مالغ  داتـسرف . يراک  یپ  رد  ار  دوخ  مالغ  يزور  ع )  ) قداص ماما  تسا : هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  خیـش  یهانگیب .
ات دز  یم  داب  ار  وا  تسـشن و  وا  رـس  يالاب  تسا . هدـیباوخ  هک  تفای  ار  يو  دـش و  ناور  وا  لابند  هب  ع )  ) ماما سپ  دومن ، ریخأت  تشگزاـب 

زور بش و  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  نالف ! يا  دومرف : وا  هب  ع )  ) قداص ماما  دش  رادـیب  باوخ  زا  مالغ  نوچ  دـش . رادـیب  مالغ 
هب اضرلا  رابخا  نویع  باـتک  رد  قودـص  خیـش  ربص : موس ، اـم . نآ  زا  زور  تسوت و  نآ  زا  بش  هکلب  یباوخب  نآ  رد  دـشاب و  وت  هب  قلعتم 

، لیعامـسا هک  دنداد  ربخ  ع )  ) قداص ماما  هب  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  زا  شناردـپ  زا  دـمحموبا  زا  دوخ  دـنس 
هدـمآ درگ  شفارطا  رد  يو  نامیدـن  دروخب و  اذـغ  تساوـخ  هظحل  نآ  رد  ماـما  تسا . هتـشذگرد  يو ، دـنزرف  نیرتگرزب  هحفص 64 ] ]

شنامیدن اب  دروخ ، اذغ  رتهب  اهزور  ریاس  زا  ترـضح  نآ  تسـشن . شنامیدن  رانک  رد  دش و  اذغ  راتـساوخ  درک و  مسبت  ماما  سپ  دـندوب .
زا ماـما  نوـچ  دـنداتفا . تفگـش  هب  دـندید ، یمن  ماـما  يامیـس  رد  هودـنا  نزح و  زا  يرثا  چـیه  هکنیا  زا  يو  نامیدـن  تفگ . رایـسب  نخس 
هک ياهنوگ  نیا  اما  يدمآ  راچد  يرسپ  نانچ  نادقف  تبیصم  هب  میدید ، تفگـش  يزیچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : تفای  غارف  ندروخ 
یم ایند  زا  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نایوگتـسار  نیرتوگتـسار  هک  یلاح  رد  دینیب  یم  هک  مشابن  هنوگ  نیا  ارچ  دومرف : ماما  مینیب !؟ یم  ام 
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دناهداد و رارق  دوخ  دـید  ارف  ار  نآ  هتخانـش و  ار  گرم  هک  دنتـسه  یمدرم  یتسار  هب  تفگ . دـیهاوخ  دوردـب  ار  ایند  نیا  زین  امـش  يور و 
زا دوخ  دنس  هب  ینیلک  نینچمه  دناهتـشگ . میلـست  لجوزع ، راگدرورپ  رما  هب  تسا و  هدوبر  رد  ار  نانآ  زا  یـسک  گرم  هک  دناهدشن  رکنم 
اج زا  دایرف  ندینش  اب  ماما  دش . دنلب  هناخ  زا  يدایرف  هاگان  هک  مدوب  هتسشن  ع )  ) قداص ماما  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  لماک  نب  ءالع 

هاگنآ درک  مامت  ار  دوخ  ثحب  هکنآ  ات  تشگزاب  دوخ  راتفگ  هب  و  نوعجار » هیلا  انا  هللا و  انا  : » تفگ عاجرتسا  تسـشن و  سپـس  تساـخرب 
ام يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـیابن  دـسر  هار  زا  یهلا  ياضق  نوچ  اما  دنـشاب  تمالـس  رد  ام  لاوما  دـالوا و  دوخ و  هک  میلیاـم  اـم  دومرف :

قداص ماما  تمدخ  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  یشعا  ۀبیتق  زا  یفاک  رد  ینیلک  هک  يرگید  تیاور  رد  میرادب . تسود  هدیدنـسپن ،
لاـح موش  تیادـف  مدرک : ضرع  تسا . كانهودـنا  نیمغ و  هداتـسیا و  رد  رب  ع )  ) ماـما مدـید  منک . تداـیع  وا  دـنزرف  زا  اـت  مدیـسر  (ع )

هک یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  اـم  يوس  هب  سپـس  درک  گـنرد  یتعاـس  سپ  تسا . راـمیب  تخـس  هک  ینیب  یم  دومرف : تسا ؟ روطچ  كدوـک 
كدوک لاح  موش  تیادـف  متفگ : تسا  هتفای  دوبهب  كدوک  لاح  هک  مدرک  نامگ  دوب . هتفر  نآ  زا  هودـنا  مغ و  راثآ  دوب و  داش  شاهرهچ 
نونکا اما  دیدوب  نیگهودنا  تحاران و  امـش  دوب  هدنز  كدوک  هک  یماگنه  موش  تیادف  متفگ : تفر . ادخ  هار  هب  وا  دومرف : تسا ؟ روطچ 

تبیـصم هک  یماگنه  اما  میکانهدنا  نیگمغ و  تبیـصم  ندیـسر  زا  شیپ  تیبلها  ام  دومرف : ارچ !؟ دـش ، نوگرگید  امـش  تلاح  درمب  هک 
رد دوخ  دنس  هب  ینیلک  ادخ . دای  ترثک  تدابع و  مراهچ ، میوش . یم  ادخ  رما  میلـست  میدرگ و  یم  دونـشخ  یهلا  ياضق  هب  دوش  یم  عقاو 

بلغت نب  نابا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  تفگ . یم  حیبست  راب  دـصناپ  مدرمـش ، هدجـس  رد  ار  ع )  ) قداص ماما  رکذ  هک  تسا  هدرک  لقن  یفاک 
رد يدنوار  تفگ . حیبست  راب  تصش  مدرمشرب  دوجس  عوکر و  رد  ار  وا  رکذ  مدش و  دراو  ع )  ) قداص ماما  رب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن 

متسشن سپ  دیوگ : روصنم  دید . هدجس  لاح  هب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  ار  ع )  ) قداص ماما  يو  هک  درک  تیاور  لقیـص  روصنم  زا  جئارخ 
عورـش میوگ و  یم  ار  ادخ  حـیبست  زین  نم  تسا  هدجـس  رد  ماما  هک  ینامز  ات  متفگ  دوخ  اب  هاگنآ  هحفـص 65 ]  ] دیماجنا لوط  هب  یتدم  و 

هک متفرگ  ار  رکذ  نیا  يدنا  تصـش و  رگید  راب  هبترم و  دصیـس  رابکی  هیلا » بوتا  یبر و  رفغتـسا  هدمحب  یبر و  ناحبـس   » نتفگ هب  مدرک 
هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  يالوم  ینارقـش  زا  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  یقالخا : مراکم  مجنپ ، تشادرب . هدجـس  زا  رـس  ماما 

مدوب هداتـسیا  ریحتم  لاح  نیا  رد  دنک  یفرعم  وا  هب  ارم  هک  متـشادن  ار  یـسک  نم  اما  دنداد  یم  ءاطع  روصنم ، تفالخ  راگزور  رد  تفگ :
دمآ و نوریب  یتدم  زا  سپ  تفر و  نورد  هب  ماما  مداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  يهتـساوخ  دیآ . یم  ع )  ) دمحم نب  رفعج  مدـید  ناهگان  هک 

رطاخ هب  رتهدـنزارب  وت  زا  تسا و  هدـنزارب  یـسک  ره  زا  کـین  راـک  دومرف : داد و  نم  هب  ار  نآ  تسوا . ساـبل  نیتسآ  رد  نم  ياـطع  مدـید 
نب طبـس  يراد . ام  اب  هک  ياهطبار  رطاخ  هب  رتتشز  وت  زا  تسا و  تشز  دـنز  رـس  هک  یـسک  ره  زا  تشز  راک  و  يراد . ام  اـب  هک  ياهطبار 

هب ار  يو  تساوخ  یم  دشون و  یم  بارـش  وا  هک  دوب  هدرب  یپ  اریز  تفگ  ینارقـش  هب  ینخـس  نینچ  تهج  نآ  زا  ع )  ) ماما دـیوگ : يزوج 
هدش لقن  ماطـسب  هب  جایه  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  یگدنـشخب : مرک و  مشـش ، تسا . ناربمایپ  قالخا  زا  نیا  دنک و  هظعوم  هیانک 

لوؤسلا بلاطم  رد  و  دنام . یمن  یقاب  يزیچ  شاهداوناخ  يارب  رگید  هک  دیناروخ  یم  ماعط  ردـقنآ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  تفگ : هک  تسا 
ناهنپ ندرمـش و  کچوک  نآ و  ماجنا  رد  باتـش  زیچ : هس  هب  رگم  دوش  یمن  ماـمت  کـین  راـک  دومرف : یم  ع )  ) قداـص ماـما  تسا : هدـمآ 

هک نیمه  ع )  ) قداص ماما  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  تاقدص : ترثک  متفه ، نآ . ندرک 
راپسهر هنیدم  نادنمزاین  يوس  هب  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  نآ  درک و  یم  مهارف  لوپ  تشوگ و  نان و  زا  رپ  ینابنا  تشذگ  بش  زا  یساپ 
فقوتم رما  نیا  تفر و  ایند  زا  ع )  ) قداص ماما  هک  یماگنه  ات  دنتخانش  یمن  ار  وا  زین  ناشیا  درک . یم  میسقت  ناشنایم  رد  ار  نآ  دش و  یم 

« . تسا هدوب  ع )  ) قداص ماما  صخش  نآ  دنتسناد  هک  دوب  تقو  نآ  دیدرگ .

مالسلاهیلع قداص  ماما  رصع  رد  مود  نرق  ياهیگژیو 

ناهج نیا  رد  لاـس  نیاربانب 68  تفگ . تاـیح  دوردـب  يرجه  لاـس 148  رد  دـمآ و  اـیند  هب  يرجه  ای 83  لاس 80  رد  ع )  ) قداـص ماـما 
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نارود زین  سابع ، ینب  يافلخ  زا  دوب و  دـهاش  ار  هیما  ینب  تموکح  لوفا  ات  کلملادـبع  نب  ماشه  تفالخ  دوخ  رمع  لوط  رد  يو  تسیز .
، ریسفت نوچمه  یمالسا  مولع  راشتنا  رصع ، نیا  تاصخـشم  زا  درک . كرد  ار  روصنم  تموکح  يهرود  زا  لاس  تسیب  حافـس و  تموکح 
زا ع )  ) قداص ماما  هحفص 66 ] . ] دوب هریغ  موجن و  خیرات ، طخ ، بدا ، رعـش ، تغل ، باسنا ، دننام  رگید  مولع  لدج و  مالک ، ثیدح ، هقف ،

شناد و تلیضف و  رد  تسا : هتفگ  ترـضح  نآ  يهرابرد  سنا  نب  کلام  ماما  دمآ . یم  رامـش  هب  دوخ  راگزور  دمآرـس  لضف  ملع و  رظن 
هدرکن روطخ  یبلق  چیه  رب  هدینـشن و  ار  نآ  فیـصوت  یـشوگ  چیه  هدـیدن و  ار  دـمحم  نب  رفعج  نوچ  ياهدـید  چـیه  ییاسراپ  تدابع و 

؟ هدش شسرپ  هدید  هک  یسک  نیرتهیقف  يهرابرد  هفینحوبا  زا  تفگ : دایز  نب  نسح  دوب . هدیاف  رپ  برشم و  شوخ  یخس ، رایـسب  وا  تسا .
رگم ماهدرازگن  رانک  ار  یمیمـصت  ای  نخـس  چیه  نم  دیوگ : یلیل  یبا  نبا  تسا . هدوب  دمحم  نب  رفعج  ماهدید  هک  یـسک  نیرتهیقف  تفگ :
درکن دایرف  دـمحم  نب  رفعج  شدـنزرف  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  زج  سک  چـیه  تسا . دـمحم  نب  رفعج  وا  نت و  کی  لوق  هب 

نب رفعج  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دوسا  نب  حـلاص  زا  هرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  باـتک  رد  يذـبانج  ینودـقفت . نا  لـبق  ینولـس  هک 
نآ دننام  دناوت  یمن  یسک  میوگ  یم  امش  يارب  نم  هچنآ  اریز  دینک . شـسرپ  نم  زا  دیهد  تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیوگ : یم  دمحم 

بلاط یبا  نب  یلع  ثیدح  مدج  ثیدح  مدج و  ثیدح  مردپ  ثیدح  مردپ و  ثیدح  نم  ثیدح  دومرف : یم  ع )  ) قداص ماما  دـیوگب . ار 
. دوش یم  لقع  یتفگـش  بجوم  هک  هدش  تیاور  دنمـشزرا  مولع  زا  ياهزادنا  هب  ترـضح  نآ  زا  تسادخ : لوسر  ثیدح  یلع  ثیدـح  و 
راثآ و نابحاص  زا  کی  چـیه  و  دـناهدرواین . تیاور  تیبلها  رگید  زا  دـناهدرک ، لقن  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  ردـقنآ  نادنمـشناد 

نآ قثوم  نایوار  مان  ناثدحم ، دناهدربن  هرهب  نارگید  زا  دناهدرک ، ضیف  بسک  ع )  ) قداص ماما  رـضحم  زا  هک  هزادـنا  نادـب  رابخا  نایوار 
باتک رد  يدـیز  هدـقع  نبا  اهنت  دـسر . یم  نت  رازه  راهچ  هب  راتفگ ، ارآ و  رد  فالتخا  دوجو  اب  نانآ ، رامـش  هک  دـناهدروآ  درگ  ار  ماما 

هک يریاضغ  نبا  نارگید . هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هدرک  دای  ار  نانآ  ياهباتک  هدرمـشرب و  ترـضح  نآ  يارب  يوار  رازه  راـهچ  دوخ  لاـجر 
نب نابا  مان  هب  ترـضح  نآ  نایوار  زا  یکی  اهنت  و  تسا . هدوزفا  ع )  ) قداص ماما  نایوار  دادعت  رب  هتـشون ، هدـقع  نبا  باتک  رب  یکردتـسم 

خیاشم زا  نت  دـصهن  هفوک ) دجـسم  ، ) دجـسم نیا  رد  : » دـیوگ اشو  یلع  نب  نسح  تسا . هدرک  لقن  ماـما  نآ  زا  ثیدـح  رازه  یـس  بلغت 
ملع و يهنهپ  ناگتـسجرب  اهقف و  ناگرزب  زا  يرایـسب  درک . ثیدح  نینچ  دمحم  نب  رفعج  دنتفگ  یم  یگمه  هک  مدرک  كرد  ار  ثیدـح 
رکب و شردارب  ود  نیعا و  نب  ةرارز  نوچمه  یناسک  هب  ناوت  یم  هدـع  نیا  زا  دـناهدوب . ع )  ) قداص ماما  بتکم  ناگتفای  شرورپ  زا  شناد 
ریـصبوبا و ملاس و  نب  ماشه  مکح و  نب  ماشه  هیواعم و  نب  دیرب  یفئاط و  ملـسم  نب  دمحم  جارد و  نب  لیمج  حلاص و  نب  لیمج  نارمح ،

رازه راهچ  نیا  زا  ریغ  هب  درک . هراشا  الـضف  زا  رگید  يرایـسب  ینانک و  حابـصلا  وبا  نانـس و  نب  هللادبع  یبلح و  نارمع  دمحم و  هللادیبع و 
نآ زا  ملع  ناگرزب  تنـس و  لها  بهاذم  نایاوشیپ  هتـسجرب و  هحفص 67 ]  ] نادنمشناد زا  رگید  يرایـسب  امـش  تشذگ ، نانآ  رکذ  هک  نت 
نب ییحی  دـننام  يدارفا  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  زا  دـناهدش . یم  بوسحم  ترـضح  نآ  بتکم  ناروهرهب  زا  هدرک و  لـقن  ثیدـح  ترـضح 

یفوک و نایح  نب  رباج  ینایتخس و  بویا  هبعـش و  هفینحوبا و  هنییع و  نبا  يروث و  نایفـس  سنا و  نب  کلام  حیرج و  نبا  يراصنا و  دیعس 
دیزیوبا دـننام  یناـسک  زین  ترـضح  نآ  ناـمالغ  زا  دومن . هراـشا  رگید  يرایـسب  راـنید و  نب  ورمع  ءـالع و  نب  ورمعوـبا  بلغت و  نب  ناـبا 

هک یناسک  ترثک  ترضح و  نآ  مولع  راشتنا  تلع  دندرب . اههرهب  ترضح  نآ  بتکم  زا  رانید ، نب  کلام  مهدا و  نب  میهاربا  یماطـسب و 
نآ دوـب . هدرک  كرد  ار  ساـبع  ینب  تموـکح  لـیاوا  هیما و  ینب  تموـکح  رخاوا  يو  هک  تسا  نیا  دـندرک  ضیف  بـسک  يو  رـضحم  زا 

تموکح زا  سرت  راشف و  ندش  مک  اب  تسناوت  درک و  كرد  دوب  هدییارگ  فعـض  لوفا و  هب  هک  ینامز  رد  ار  هیما  ینب  تموکح  ترـضح 
دروم بلاطوبا  نادـناخ  زونه  هک  سابع  ینب  تموکح  زاغآ  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  نینچمه  دـهد . راـشتنا  ار  شایمارگ  ناردـپ  مولع 

دوخ رخافم  زا  ار  ع )  ) قداص ماما  دنتـشادنپ و  یم  مشاه  لسن  زا  هتـساخرب  یتموکح  ار  دوخ  سابعلا  ینب  دندوب و  هدشن  عقاو  دیدش  دسح 
رد ترـضح  نآ  زا  درامگ . تمه  مولع  رـشن  نادرگاش و  میلعت  هب  يرتشیب  يدازآ  اب  ترـضح  نآ  ات  دـش  یم  ثعاب  دـندرک ، یم  باـسح 

. تسا یفاک  باب  نیا  زا  ياهنومن  يارب  لضفم  دیحوت  باتک  تسا و  هدش  لقن  يرامـشیب  تایاور  نویرهد ، در  مالک و  ملع  رد  ریـسفت و 
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مهم و لوصا  تسا . هدش  نیودـت  يدنمـشزرا  ناوارف و  ياهباتک  هریغ  یهقف و  تالاؤس  صوصخ  رد  ترـضح  نآ  ياهخـساپ  زا  نینچمه 
هنیمز رد  ترضح  نآ  ياهخساپ  يهرابرد  هدنسیون  دصراهچ  زا  فیلأت  دصراهچ  هدش و  هتفرگارف  ترضح  نآ  زا  هقف  لوصا  ملع  یـساسا 

فورعم باسنا  ریـسفت و  ملع  رد  مود  نرق  رد  هک  یناسک  زا  تسا . روهـشم  هئام  عبرالا  لوصالا  مان  هب  هک  هدمآ  دیدپ  هقف  لوصا  تالاؤس 
نآ رد  ثیدـح  هقف و  رد  درب . مان  ناوت  یم  ار  یلامث  هزمحوبا  ریبک و  يدـس  نمحرلادـبع  نب  لیعامـسا  یبلک ، بئاـس  نب  دـمحم  دـندوب ،
نب دـمحم  یکلام و  بهذـم  ماما  سنا  نب  کلام  فسویوبا و  شدرگاش  یفنح و  بهذـم  ماـما  هفینحوبا  ع ،)  ) قداـص ماـما  زج  هب  هرود ،

يهزاوآ ترهش و  زا  یبعـش  يرـصب و  نسح  و  دوب ، مانب  نارـسفم  زا  هک  نیریـس  نبا  ریبز و  نب  ةورع  حیرج و  نبا  لیل  یبا  نب  نمحرلادبع 
فرص و ملع  عضاو  یفوک  ءاره  ملسم  نب  ذاعم  یبرع  مولع  رد  راسی و  نب  قاحـسا  نب  دمحم  يزاغم  خیرات و  رد  دندوب . رادروخرب  رایـسب 

هفیلخ نیرخآ  رامح  ناورم  بتاک  ناهج و  گرزب  ناگدنـسیون  زا  یکی  دیمحلادبع ، باتک ، نایم  رد  تخبون و  نادناخ  یـسانشهراتس  رد 
دماحوبا زا  دـیاب  زین  دـندوب  ع )  ) قداـص ماـما  باحـصا  وزج  هک  یناگدنـسیون  زا  هحفـص 68 ] . ] دندوب دـنمهرهب  رایـسب  يهزاوآ  زا  يوما ،

رد زین  نانآ  زا  یخرب  دندروآ و  تسد  هب  یترهـش  ترـضح  نآ  رـصع  رد  هک  ینارونخـس  نارعاش و  زا  و  درب ، مان  یفوک  بتاک  لیعامـسا 
یلجع و هریرهوبا  رابا و  هریرهوبا  درو و  شردارب  لهتسم و  شرسپ  تیمک و  یملس ، عجشا  يریمح ، دیـس  دیاب  دندوب  يو  ناحادم  فیدر 

. درب مان  ار  يرمن  روصنم  همره و  نب  میهاربا  فیس و  يودع و  هتق  نب  نامیلس  نافع و  نب  رفعج  يدبع و 

مالسلاهیلع قداص  ماما  لاوحا  رابخا و 

بجاح عیبر ، دـندش ، عمج  روصنم  يهناخ  رد  رب  هنیدـم  یلاها  نایکم و  زا  ياهدـع  تسا : هدـش  لـقن  یبآ  يهتـشون  رردـلا  رثن  باـتک  رد 
يهزاجا هنیدـم  مدرم  زا  شیپ  هکم  یلاها  هب  ایآ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  سپ  داد . دورو  يهزاجا  هنیدـم  یلاها  زا  شیپ  ار  ناـیکم  روصنم ،

. دندنام شنادب  دندیرپ و  شناکین  دنگوس  ادخ  هب  اما  تسا  هنایشآ  يرآ  داد : خساپ  ماما  تسا . هنایـشآ  هکم  تفگ : عیبر  یهد ؟ یم  دورو 
دنک و یمن  ربرد  نشخ  سابل  زج  هدیـسر  تفالخ  هب  هک  ینامز  زا  روصنم  رفعجوبا  دـش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک : تسا  هدرک  لقن  یبآ 

یم عمج  وا  يارب  مدرم  لاوما  هداد و  تاـناکما  وا  هب  دـنوادخ  هک  همه  نیا  اـب  وا ! رب  ياو  دومرف : دروـخ . یمن  يزیچ  شزرامک  ماـعط  زج 
شتورث زا  ار  وا  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دومرف : ماما  سپ  دنک . یم  یگدـنز  نینچ  لام  ندرک  عمج  لخب و  روظنم  هب  يو  دـش : هتفگ  دوش ؟

قداص ماما  باکر  رد  هراومه  هک  یناهایـس  زا  یکی  تسا : هدش  لقن  لوؤسلا  بلاطم  رد  تسا . هتفگ  كرت  ار  شنید  هدـینادرگ و  مورحم 
زا وا  تفگ : دمآرب و  خساپ  ماقم  رد  دنزب  هنعط  هایـس  نآ  هب  تشاد  میمـصت  هک  يدرم  دش . ایوج  وا  لاح  زا  ماما  دیدرگ . دـیدپان  دوب ، (ع )
هک نیا  رد  یگمه  نامز  درم  و  تسوا . ياوقت  شمرک  و  نید ، شبسح  وا ، درخ  درم ، لصا  دومرف : ع )  ) قداص رفعج  ماما  دوب . یطبن  مدرم 
اذغ ندروخ  لاح  رد  ع )  ) ماما دسیون : یم  رردلا  رثن  رد  نینچمه  یبآ  دش . هدنمرش  نخـس  نیا  زا  درم  نآ  دنناسکی . ربارب و  دنمدآ ، دنزرف 

هک تسا  نآ  تنـس  دش : ضرع  ماما  هب  درک . توعد  اذغ  هب  ار  وا  ماما  ربارب ، رد  درکن . مالـس  ماما  هب  اما  تشذگ  وا  رانک  زا  يدرم  هک  دوب 
مالـس دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  تفگن . مالـس  دـمع  هب  درم  نیا  هک  نآ  لاـح  ندروخ ، اذـغ  هب  توـعد  ادـعب  دوـش و  هتفگ  مالـس  تسخن 

، دوشن توعد  اذغ  هب  هدرکن  مالـس  هک  یـسک  هک  ثیدـح  نیا  رگا  هدـنراگن : دوش . یم  طوبرم  لخب  هب  یکی  نیا  یهقف و  تسا  ياهلئـسم 
هدش رکذتم  الاب  تیاور  رد  زین  ماما  هک  نانچ  درک . هیجوت  بابحتسا  مدع  بابحتسا و  رد  تاهج  فالتخا  اب  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب  حیحص 
لقن ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  هحفص 69 ] . ] تسا طوبرم  لخب  هب  هدرکن  مالس  هک  یسک  هب  ندادن  اذغ  هلئـسم  هک 

: دومرف هاگنآ  دنکن . دای  ییوکین  هب  زج  ارم  یسک  هک  ینک  يراک  مهاوخ  یم  وت  زا  اراگدرورپ ! تفگ : ع )  ) یسوم دومرف : هک  تسا  هدرک 
اب اترطف  ناسنا  تفگ : هک  هدش  لقن  دمحم  نب  رفعج  زا  روفعی  یبا  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  متساوخن . دوخ  يارب  ار  نیا 
هک دنچ  ره  یلو  تساناد ، رما  نیا  رد  دـنوادخ  هچ  رگا  هدـنراگن : تسین . غورد  تنایخ و  وا  تشرـس  رد  اما  هدـش  هدـیرفآ  تلـصخ  دـنچ 

نیا هک  نانچ  تسین  وا  تشرس  عبط و  رد  غورد  تنایخ و  اما  دشاب  تشز  تافـص  زا  یخرب  هب  فصتم  یقالخا  رظن  زا  یـسک  تسا  نکمم 
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هک هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  باتک  نیمه  رد  نینچمه  تسا . یباستکا  غورد  تنایخ و  هکلب  تسا . هدـش  وگزاـب  رگید  یثیدـح  رد  هتکن 
. دیوش نامگدب  نانآ  يهرابرد  دنتفر  نارادمامز  يوس  هب  دیدید  رگا  سپ  دنناربمایپ . ناراد  تناما  اهقف ، دومرف :

بش رد  لوصحم  تشادرب  ندرک و  ورد  زا  یهن  تلع 

هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  هرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  باتک  رد  يذبانج  رـضخا  نب  زیزعلادـبع 
راک نیا  ص )  ) ربمایپ تفگ : عنم  نیا  تلع  حیضوت  رد  دمحم  نب  رفعج  دومرف : عنم  لوصحم  هنابش  تشادرب  ندرک و  ورد  زا  ترـضح  نآ 

. دندوب یمن  رضاح  اجنآ  رد  ماگنه  نآ  نادنمتسم  نادنمزاین و  اریز  تشاد  یمن  شوخ  ار 

یتسه تدوخ  يارب  هک  شاب  نانچ  تردارب  يارب 

قح رد  هک  سک  نآ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـمحم  نب  رفعج  زا  هرهاـطلا  هرتعلا  ملاـعم  باـتک  رد  يذـبانج  رـضخا  نب  زیزعلادـبع 
یم هنوگچ  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا . هدرواین  ياج  هب  ار  يردارب  قوقح  شدوخ ، قح  رد  هک  دنک  یمن  نآ  شردارب 
نیا رد  سپ  دیامرف : یم  هدش  روآدای  ار  ناتـسود  ینابرهم  اج  نیمه  رد  هاگنآ  دزیرگ ؟ یم  شردارب  زا  ردارب  و  ردـپ ، زا  ناسنا  هک  دـیامرف 

. یمیمص یتسود  هن  تسا و  یجنایم  هن  ام  يارب  زور 

تسا لیلذ  راوخ و  رگمتس 

يهرابرد ياهدـع  نم و  نایم  تفگ  ع )  ) قداص ماما  هب  يدرم  تسا : هدرک  لقن  نوع  نب  رباج  زا  هرهاـطلا  هرتعلا  ملاـعم  باـتک  يهدنـسیون 
ماـما يوـش . یم  لـیلذ  يرادرب  تسد  راـک  نیا  زا  رگا  دوـش  یم  هتفگ  نم  هب  اـما  مرادرب  تـسد  نآ  زا  مهاوـخ  یم  داد و  يور  عازن  يرما 

هحفص 70] . ] تسا راکمتس  لیلذ ، داد : خساپ  وا  هب  ع )  ) قداص

سابع ینب  نایعاد  اب  دروخرب  رد  قداص  ماما  رابخا 

نب دمحم  نادنزرف  هاوخ  اوه  ام  دنتفگ : يو  هب  دندمآ و  ع )  ) قداص ماما  دزن  ناسارخ  نایعاد  تسا : هدروآ  یلاما  باتک  رد  یـضترم  دـیس 
هارمه و ام  اب  زین  وت  دـهاوخب  ار  ام  ریخ  دـنوادخ  رگا  دـنتفگ : متـسین . امـش  قفاوم  ناهن  رد  نم  ناهنپ و  رد  نانآ  دومرف : ماـما  میتسه . یلع 
رد ام  داد : خـساپ  ماما  يراد ؟ ام  هیلع  مایق  دـصق  وت  ایآ  تفگ : ع )  ) قداص ماـما  هب  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  روصنم  سپـس  دـش ؟ یهاوخ  قفاوم 

ماـیق ناتدـض  رب  امـش ، تموکح  يهرود  رد  دـینک  یم  ناـمگ  هنوگچ  سپ  میدرک ، ییاـمنهار  امـش  هب  ار  مدرم  هیما  ینب  تموکح  نارود 
؟ درک میهاوخ 

ینثم نسح  نب  هللادبع  ینادمه و  نامیلس  نب  صفح  لالخ ، يهملس  وبا  اب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دروخرب 

یفخم ار  ناشیا  میمصت  دندش ، دراو  یفوک  دالخ  هملسوبا  رب  یناهنپ  شاهداوناخ ، حافـس و  سابعلاوبا  نوچ  تسا : هدمآ  بلاطلا  ةدمع  رد 
. دننک رایتخا  دنتـسه  لیام  دوخ  هک  ار  یـسک  ره  نانآ  ات  دراذگ  روش  هب  سابع  نادنزرف  یلع و  نادـنزرف  نیب  رد  ار  نآ  تساوخ  تشاد و 

یلع نادنزرف  هب  ار  تفالخ  تفرگ  میمصت  اذل  دشابن ، گنهامه  رگیدکی  اب  نانآ  رظن  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  ادعب  اما 
رمع نیسح و  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  ياهمان  هب  نانآ  زا  نت  هس  هب  سپ  دنک . راذگاو  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  لسن  زا  (ع )

زا ياهمان  هک  داد  ربخ  ار  وا  تفر و  دمحم  نب  رفعج  يوس  هب  کیپ  ادتبا  تشاگن . ياهمان  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  نیسح و  نب  یلع  نب 
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دوخ يهدیقع  ناوخب و  ار  همان  تفگ : هداتسرف  تسا . يرگید  سک  وریپ  وا  راک ؟ هچ  هملـسوبا  اب  ارم  تفگ : ع )  ) ماما تسا . وا  اب  هملـسوبا 
يهمان ع )  ) ماما دروآ و  شیپ  ار  غارچ  راکتمدخ  رآ . کیدزن  ار  غارچ  تفگ : شرازگتمدخ  هب  ع )  ) دمحم نب  رفعج  وگب . نآ  يهرابرد  ار 

زا هداتـسرف  يدـید . ارم  خـساپ  دومرف : ماما  ییوگ ؟ یمن  خـساپ  ار  نآ  اـیآ  تفگ : هداتـسرف  تفرگ . شتآ  هماـن  داـهن و  نآ  رب  ار  هملـسوبا 
هناور دمحم  نب  رفعج  يوس  هب  تفریذپ و  ار  وا  يهمان  هللادـبع  تفر . ینثم  نسح  نب  هللادـبع  دزن  هب  دـمآ و  نوریب  ع )  ) قداص ماما  يهناخ 

رما تفگ : هللادـبع  مدـمآ . یم  تیوـس  هب  دوـخ  نم  یتـفگ  یم  رگا  يدـمآ ؟ نم  دزن  هک  هداد  يور  يراـک  هچ  دوـمرف : وا  هب  ماـما  تشگ .
نم درادنپ  یم  هدناوخارف و  گرتس  يراک  هب  ارم  تسا  هملـسوبا  همان  نیا  تفگ : تسیچ ؟ دومرف : تسین . هداس  نآ  نتفگ  هک  تسا  یمهم 

ماگنه هچ  زا  نانیا  دیـسرپ : ع )  ) قداـص ماـما  دـناهدمآ . هملـسوبا  دزن  هب  ناـسارخ  زا  اـم  ناوریپ  هک  دـیناد  یم  و  منآ . هب  مدرم  نیرتراوازس 
مسا هب  ار  نانآ  زا  یکی  ایآ  ياهداد ؟ روتسد  هایس  يهماج  ندیشوپ  هب  ار  وا  ياهداتسرف و  ناسارخ  هب  ار  ملسموبا  وت  ایآ  دناهدش ؟ وت  ناوریپ 

هللادبع دنسانش ؟ یمن  ار  وت  مه  اهنآ  یسانش و  یمن  ار  اهنآ  وت  هک  هحفص 71 ]  ] یلاح رد  دناوت  ناوریپ  ناشیا  هنوگچ  یسانش ؟ یم  بسن  و 
ماهدرک بجاو  دوخ  رب  نم  هک  دناد  یم  یکین  هب  دنوادخ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هاگنآ  تسین . مکحم  نادنچ  امـش  زا  خـساپ  نیا  تفگ :

نیا ورم . ورف  لـطاب  ياـهایؤر  رد  سپ  منک . یهاـتوک  وت  قح  رد  مناوت  یم  هنوگچ  سپ  منکن . راذـگورف  یناملـسم  چـیه  تحیـصن  زا  هک 
نیا زا  سپ  تسا . هدـش  هداتـسرف  زین  نـم  يارب  هدـمآ  وـت  يارب  هـک  هماـن  نـیمه  و  دوـش . یم  ماـمت  تعاـمج  نـیا  عـفن  هـب  ادرف  تموـکح 

درک و در  ار  همان  زین  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  درک . كرت  ار  وا  يهناخ  دوب ، هدشن  عناق  نادنچ  ع )  ) ماما نخـس  زا  هک  هللادـبع  وگوتفگ ،
زا یکاح  دوخ  درک ، ذاختا  هلئـسم  نیا  رد  ع )  ) قداـص ماـما  هک  یعـضوم  میوگ . شخـساپ  اـت  مسانـش  یمن  ار  نآ  يهدنـسیون  نم  تفگ :

ماما تحیصن  نتفریذپن  داهنشیپ و  نیا  هب  ندش  هتفیرف  رد  هللادبع  يرگن  هتوک  لباقم  رد  ترـضح  نآ  يأر  تباصا  يرگن و  فرژ  تمظع 
هب دوخ  نم  یتفگ  یم  رگا  هک  هللادبع  هب  ماما  نخس  نیا  اما  تسا . وا  نیهارب  لیالد و  ندینـش  زا  سپ  ع )  ) ماما هب  ماهتا  داریا  و  ع )  ) قداص

ار ماما  شجنر  تمحازم و  بابـسا  هللادـبع  هک  یلاح  رد  تسا . محر  قح  رب  وا  تظفاحم  یقالخا و  يراوگرزب  رب  لیلد  مدـمآ ، یم  تدزن 
ود هنیدـم و  یلاو  نامیلـس  نبا  رگید  نت  راـهچ  روـصنم و  ناـنآ  زا  یکی  هک  رفن  جـنپ  هب  ع )  ) قداـص ماـما  تیـصو  یفرط  زا  درک . مـهارف 
یم اریز  دوب . شیوخ  نیشناج  نتـشاد  ناهنپ  رد  ماما  یـشیدنا  فرژ  زا  یکاح  دوخ  دوب ، شزینک  هک  هدیمح  یـسوم و  هللادبع و  شدنزرف 
ياج ترضح  نآ  يایصوا  فیدر  رد  زین  سابع ، ینب  نوعرف  روصنم ، هک  نآ  اب  دبای  تاجن  ندش  هتشک  زا  دوخ  یقیقح  نیشناج  تساوخ 

. تشاد

روصنم طسوت  قارع  هب  نسح  ینب  نداتسرف  ماگنه  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  لمعلاسکع 

مدـید هک  مدوب  هداتـسیا  ص )  ) ربماـیپ ربنم  ربق و  ناـیم  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا 
هب یتقو  داتـسرف . نم  یپ  رد  دـمحم  نب  رفعج  ماگنه  نیا  رد  دـنداد . تکرح  هذـبر  يوس  هب  ناورم  يهناخ  زا  ار  ع )  ) نسح ماـما  نادـنزرف 

سپـس نیـشنب . تـفگ : سپ  دـندرب . یم  ناـشنوریب  ییاـه  جدوـه  رد  هـک  مدـید  ار  نـسح  دـالوا  مـتفگ : ربـخ ؟ هـچ  دیـسرپ : مـتفر  شدزن 
هک تشذگن  يرید  نک . هاگآ  ارم  دندروآ  ار  نانآ  هک  نیمه  تفگ : شمالغ  هب  سپـس  دناوخ ، رایـسب  ار  شیادخ  دیبلط و  ار  يراکتمدخ 
نب هللادبع  هب  شمـشچ  درک . هاگن  يدیپس  يهدرپ  سپ  زا  داتـسیا و  ع )  ) رفعج ماما  دیناسر . ماما  عالطا  هب  ار  اهنآ  ندمآ  ربخ  دـمآ و  مالغ 
دید نینچ  ار  اهنآ  تلاح  نوچ  دـندوب . تکرح  رد  هایـس  ییاههرهچ  اب  هک  دروخ  اهنآ  زا  کـی  ره  يهداوناـخ  نسح و  نب  میهاربا  نسح و 

! هللادـبعوبا يا  تفگ : درک و  ور  نم  هب  هاگنآ  تشگ . يراج  هحفص 72 ]  ] شنساحم يور  رب  شیاه  کشا  دش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ 
ص)  ) ادخ لوسر  اب  دوخ  نامیپ  هب  راصنا  دنگوس  ادخ  هب  دنام . دهاوخن  ناما  رد  ادخ  يارب  یتمرح  چیه  ارجام  نیا  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب 

تظفاحم ناش  نادنواشیوخ  دوخ و  زا  هک  هنوگ  نامه  هب  دـننک ، تظفاحم  شنادـناخ  ربمایپ و  زا  هکنآ  رب  ینبم  دـندوب ، هتـسب  هبقع  رد  هک 
. دش رادیدپ  نانآ  نایم  زا  لسن  نیا  هکنیا  ات  دندادن  ناشن  دهعت  نامیپ  نیا  هب  ردقنآ  مسق  ادخ  هب  دندرکن . افو  دننک ؛ یم 
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روصنم اب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  رابخا 

ترایز يارب  يرجه  لاس 147  رد  روصنم  تفگ : هک  درک  ثیدـح  شردـپ  زا  عیبر  نب  لضف  نب  هللادـبع  تسا : هدـمآ  لوؤسلا  بلاطم  رد 
جنر و اب  ار  وا  ات  تسرفب  دـمحم  نب  رفعج  لابند  هب  ار  یـسک  تفگ : عیبر  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  لاس  نامه  رد  تفر و  هکم  هب  ادـخ  يهناخ 

دنک شومارف  ار  دوخ  روتـسد  روصنم  هکلب  ات  دز  لفاغت  هب  ار  دوخ  عیبر  دـشکب . ارم  دـنوادخ  منکن  دوبان  ار  وا  رگا  دروآ . ام  دزن  هب  یتخس 
زا رپ  هداشگرـس و  يهمان  روصنم  راـب  نیا  داد . ناـشن  لـفاغت  وا  ناـمرف  يارجا  رد  عیبر  اـما  درک  رارکت  ار  دوخ  ناـمرف  اددـجم  روصنم  اـما 

دمآ ع )  ) ماما نوچ  درک . نینچ  زین  عیبر  دنک . رضاح  ار  دمحم  نب  رفعج  ات  داد  نامرف  ودب  درک و  يدنت  وا  رب  تشون و  عیبر  يارب  یمانشد 
چیه دنوادخ  زج  هک  هتفرورف  بضغ  مشخ و  رد  نانچ  هداتسرف و  امش  یپ  رد  روصنم  نک . دای  ار  يادخ  هللادبعوبا ! يا  تفگ : يو  هب  عیبر 
نوچ درک . هاگآ  ماما  روضح  زا  ار  روصنم  عیبر ، سپـس  هللااب » الا  ةوق  لوح و ال  ال  : » دومرف ع )  ) ماـما تسین . نآ  اـب  هلباـقم  ياراـی  ار  سک 
دوخ ياوشیپ  ار  وت  نایقارع  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : درک و  يدنت  وا  اب  تخادرپ و  ماما  دیدهت  هب  يو  دش ، دراو  روصنم  رب  ع )  ) قداص ماما 
رگا دشکب  ارم  يادـخ  ینک  یم  ییوج  هنتف  ینامرفان و  نم  تنطلـس  يهزوح  رد  وت  دنتـسرف ، یم  وت  يارب  ار  دوخ  لاوما  تاکز  هداد ، رارق 

هب بویا  و  درازگ . ساپـس  ار  يادـخ  دـش ، هداد  تموکح  نامیلـس  هب  نانمؤمریما ! يا  دومرف : وا  هب  ع )  ) قداص ماما  سپ  مربن . نیب  زا  ار  وت 
، دینشب ار  نخس  نیا  روصنم  نوچ  ياهرمز ! نیا  زا  وت  درک . هشیپ  تشذگ  دش ، عقاو  متس  دروم  فسوی  دیزرو و  بیکـش  دمآ ، راتفرگ  الب 
هب یکین  درف  ره  هک  یشاداپ  دهدب . وت  هب  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  یتسه . رـسدرد  مک  كاپ و  هانگیب ، نم  رظن  رد  وت  هللادبعوبا  يا  تفگ :

شیارب رطع  داد  نامرف  سپـس  دـیناشن ، تخت  رب  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  ماما  تسد  روصنم  سپـس  دـنک . یم  ءاطعا  دوخ  ناشیوخ 
نـساحم زا  رطع  تارطق  هک  يروط  هب  درک  هتـشغآ  رطع  هب  ار  ع )  ) ماما نساحم  دوخ  تسد  هب  روصنم  دندروآ . وا  يارب  ياهیلاغ  دـنروایب .

اطعا يو  هب  ار  هللادبعوبا  تعلخ  هزیاج و  هک  داد  روتسد  عیبر  هب  سپس  زیخرب . ادخ  هانپ  رد  تفگ : ماما  هب  سپس  دش . ریزارس  ترـضح  نآ 
زا تساخرب و  زین  ماما  وش . هناور  هحفـص 73 ]  ] یهلا تظافح  تیامح و  فنک  رد  هللادبعوبا  يا  تفگ : ع )  ) ماما هب  باطخ  سپـس  دنک و 
نآ زا  لبق  هک  مدید  يزیچ  وت  زا  شیپ  مدرک : ضرع  هدیـسر  وا  هب  مدش و  هناور  ع )  ) ماما یپ  رد  دیوگ : عیبر  دـمآ . نوریب  روصنم  سلجم 
. مدناوخ ار  اعد  نیا  دومرف : یتفگ ؟ هچ  یتفر  روصنم  دزن  هک  یماگنه  هب  مدوب . هدیدن  هاگ  چیه  هک  مدید  يراک  وت  زا  دعب  مدوب و  هدیدن 

ملاظ عفد  ياعد 

امم لجا  ربکا و  تنا  مهللا  ییاجر  تنا  یلع و  کتردـقب  یلرفغا  ماری و  يذـلا ال  کتکربب  ینفنکا  مانت و  یتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  مهللا  »
« ماضی ماری و ال  يذلا ال  کفنکب  ینفنکا  و  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  و  هرش . » نم  کب  ذیعتـسا  هرحن و  یف  عفدا  کب  مهللا  رذحا  فاخا و 

.

تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  قیرط  زا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  هک  یثیداحا 

زا شردپ  زا  مردپ  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  زا  ملاس  نب  رمع  نب  دمحم 
زا ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) یلع زا  نیـسح  نب  یلع  زا  شردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما 

مارآ ار  يو  نیـشنمه  سنوم و  نودـب  هدرک و  زیزع  هلیبـق  نودـب  زاـینیب و  تورث  نودـب  ار  وا  دـهد ؛ لاـقتنا  اوـقت  تزع  هب  ناـهانگ  تلذ 
زا ار  وا  دنوادخ  دسرتن  ادخ  زا  هک  یسک  دنسرتب و  وا  زا  زیچ  همه  هک  دنک  یم  يراک  دنوادخ  دسرتب ، ادخ  زا  هک  یسک  و  تسا . هدیـشخب 
رد هک  یـسک  و  ددرگ ، یم  دونـشخ  وا  كدنا  لمع  زا  مه  ادخ  دوش  یـضار  ادخ  زا  كدـنا  قزر  هب  هک  یـسک  و  دـناسرت ، یم  يزیچ  ره 

و دنریگ ، رارق  تمعن  رد  شاهداوناخ  دـتفا و  شدرگ  هب  شیاهراک  خرچ  ددرگ ، کبـس  وا  رب  شجراخم  دـشاب  هتـشادن  راع  تشیعم  بلط 
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هب ایند  زا  تمالـس ، هب  ار  وا  دنک و  یم  ایوگ  نادـب  ار  شنابز  راوتـسا و  شبلق  رد  ار  تمکح  دـنوادخ  دـنک  هشیپ  دـهز  ایند  رد  هک  یـسک 
لوسر تفگ : هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  باتک  نیمه  رد  نینچمه  درب . یم  نوریب  ترخآ  يارس 

چیه قح  زا  دـنوادخ  هک  نادـب  دوش و  یم  راتـساوخ  ار  وا  قـح  دـنوادخ  اریز  نک  هشیدـنا  موـلظم  داـیرف  زا  یلع ! يا  دوـمرف : ص )  ) ادـخ
تسا هدرک  لقن  نیسح  نب  یلع  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  ملس  نب  رمع  نب  دمحم  رکبوبا  یـضاق  دنک . یمن  تعنامم  یقح  بحاص 

رد گرم  ییوگ  مدرم  يا  دومرف : یم  درک و  یم  ینارنخـس  شیوخ  نارای  يارب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يزور  تفگ : هک 
مینک یم  عییـشت  ار  ناشرکیپ  ام  هک  ار  یناسک  تسا . هتـشگ  بجاو  نارگید  يارب  نآ  رد  قح  ییوگ  هدـش و  ردـقم  نارگید  يارب  ایند  نیا 

زا سپ  ناهج  نیا  رد  اـم  ییوگ  هک  میروخ  یم  ار  ناـنآ  ثاریم  دـندرگیمزاب ، اـم  يوس  هب  دـعب  یکدـنا  دـنور و  یم  یترفاـسم  هب  ییوگ 
هب اشوخ  میناد . یم  ناما  رد  ار  دوخ  ياهثداح  ره  هحفص 74 ]  ] زا میرب و  یم  دای  زا  ار  يزردنا  دنپ و  ره  مینک . یم  تسیز  نادواج  ناشیا 

لالح و شبسک  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا . هتـشادزاب  مدرم  بویع  رد  ندش  کیراب  زا  ار  وا  شیوخ ، بویع  هب  هجوت  هک  یـسک  لاح 
نآ هک  نآ  نودب  دنک  عضاوت  دنوادخ  يارب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دشاب . میقتـسم  شاهقیرط  بوخ و  شرهاظ  وکین و  شنطاب  هزیکاپ و 

ناگراچیب و هب  دـشاب و  نیـشنمه  نامیکح  ناهیقف و  اب  دـنک و  قافنا  تسا  هزیکاپ  هدروآ و  درگ  هچنآ  زا  دراـگنیب و  دوخ  يارب  یـصقن  ار 
ارجا ار  تنس  دیامن و  يریگولج  دوخ  راتفگ  يهدایز  زا  دنک و  قافنا  ار  شلام  زا  يدایز  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  درآ . تمحر  نادنمتسم 

. دیارگن تعدب  هب  نآ  زا  دنک و 

دوش یم  هداد  دانسا  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تایاور  هک  یناسک 

نب نمحرلادبع  عفار و  یبا  نب  هللادـیبع  همرکع و  حابر و  یبا  نب  ءاطع  زا  شردـپ و  زا  دـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هدـمآ  ءایلوالا  ۀـیلح  رد 
یخرب دوجو  هرطاخ  هب  هدرک  لقن  شردپ  زج  هب  رگید  دارفا  زا  ع ،)  ) قداص ماما  هچنآ  هدـنراگن : تسا . هدرک  لقن  تیاور  نارگید  مساق و 

. دنک لقن  تیاور  یلومعم  يداع و  دارفا  زا  هک  هتشادن  نادب  يزاین  وا  هنرگو  هدوب  حلاصم  تایضتقم و 

دناهدرک ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  ینایوار 

رد تسا . هدوب  نت  رازه  راهچ  دناهدرک  تیاور  ثیدـح  يو  زا  هک  ینایوار  رامـش  هک  میدرک  لقن  ترـضح ، نآ  بقانم  شخب  رد  رتشیپ 
راهچ اهنت  هک  دـناهدرک  لقن  يریثک  هورگ  دوب : هتفگ  هک  میدرک  رکذ  يرولا  مالعا  باتک  رد  ار  یـسربط  نخـس  زین  باـتک  نیا  تامدـقم 

هب کیدزن  دـسیون : یم  ربتعم  مان  هب  دوخ  باتک  رد  زین  ققحم  دـندرک . یم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  شناد ، ملع و  ناگتـسجرب  زا  رفن  رازه 
نب ةرارز  دننام  یناسک  دندمآ . دیدپ  هتـسجرب  ياهقف  زا  يدایز  هدـع  ترـضح  نآ  میلعت  رثا  رد  دـناهدرک و  تیاور  يو  زا  رفن  رازه  راهچ 

ریـصبوبا مکح و  نب  ماشه  هیواعم و  نب  دیرب  ملـسم و  نب  دمحم  جارد و  نب  لیمج  حلاص و  نب  لیمج  نارمح و  ریکب و  شناردارب  نیعا و 
. دندوب وا  نادرگاش  يهرمز  رد  دنمشناد  ناگرزب  زا  رگید  يرایسب  ینانک و  حابـصلا  وبا  نانـس و  نب  هللادبع  نارمع و  دمحم و  هللادیبع و  و 
ع)  ) قداص ماما  فورعم  باحـصا  وزج  ماش ، ناـسارخ و  زاـجح و  قارع و  یلاـها  زا  نت  رازه  راـهچ  دـیوگ : يرکذ  باـتک  رد  زین  دـیهش 

دمحم تسا . هدوزفا  نت  رازه  راهچ  نیا  رب  ار  يرگید  ناسک  مان  تسا ، هدز  هدقع  نبا  باتک  رب  هک  یکردتـسم  یط  يریاضغ ، نبا  دندوب .
ناـیاوشیپ و ناــگرزب  زا  یهورگ  هحفـص 75 ]  ] هدـش و لـقن  ثیدـح  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : لووـسلا  بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب 

بویا هبعـش و  هفینحوبا و  هینیع و  نبا  يروـث و  نایفـس  سنا و  نب  کـلام  حـیرج و  نبا  يراـصنا و  دیعـس  نب  ییحی  نوـچمه  نادنمـشناد 
رگید زا  نینچمه  دناهدرک . بوسحم  دوخ  يارب  یتلیضف  تفارش و  ار  نآ  هدرب و  اههرهب  ترضح  نآ  رضحم  زا  رگید ، ياهدع  ینایتخس و 
رفعج زا  نیعبات  زا  یهورگ  دسیون : یم  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  درب . مان  ار  یفوک  نایح  نب  رباج  دـیاب  ترـضح  نآ  نادرگاش 

نب هللادبع  نب  دیزی  ءالع و  نب  ورمعوبا  بلغت و  نب  نابا  ینایتخس و  بویا  يراصنا و  يدیعس  نب  ییحی  نانآ  هلمج  زا  دندرک . تیاور  (ع )
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حیرج و نبا  يروث و  نایفـس  جاجح و  نب  ۀبعـش  سنا و  نب  کلام  دـننام  یناسک  ناناملـسم ، ناگرزب  همئا و  زا  و  درب . مان  ناوت  یم  ار  داه 
راتخم و نب  زیزعلادبع  لیعامسا و  نب  متاح  رفعج و  نب  لیعامسا  لالب و  نب  نامیلس  هینیع و  نب  نایفـس  مساق و  نب  حور  رمع و  نب  هللادبع 
، دوخ حیحص  رد  زین  جاجح  نب  ملسم  دناهدرک . ضیف  بسک  ترـضح  نآ  بتکم  زا  نامهط  نب  میهاربا  دعب ، يهقبط  رد  دلاخ و  نب  بهو 

يهلـسلس رد  هک  هدروآ  يرگید  ثیدـح  سپـس  تسا . هتـسج  دانتـسا  ترـضح  نآ  ثیدـح  هب  هدرک و  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  یثیداـحا 
تباث حیحـص و  ثیدح  نیا  دـیوگ  سپـس  تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  رباج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  تسا : هدـمآ  نآ  نایوار 

مشچ هب  اهنآ  دانسا  هلسلس  رد  ع )  ) دمحم نب  رفعج  مان  هک  هدروآ  يرگید  ثیداحا  سپس  درک . لقن  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  تسا و 
عاـنتما اـهنآ  زا  يرایـسب  رکذ  زا  مـالک ، يزارد  زا  يرود  يارب  میاهدرک و  هراـشا  ثیداـحا  نـیا  زا  یخرب  هـب  تبـسانم  هـب  اـم  دروـخ . یم 

رانید نب  ورمع  یناتسجس و  بویاوبا  حلاص و  نب  نسح  یعفاش و  کلام و  میعنوبا ، زا  ریغ  دیوگ : بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  میاهدیزرو .
فیصوت ار  وا  سپ  دیـسرپ . کلام  زا  هفوک  یـضاق  یکلام ، دیمحلادبع  هلودلافیـس  دناهدرک . تیاور  ترـضح  نآ  زا  لبنح ، نب  دمحا  و 

دراوم زا  يرایسب  رد  کلام  دیوگ : بوشآ  رهش  نبا  تسا . هتفای  شرورپ  ع )  ) قداص ماما  بتکم  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تفگ : درک و 
میارب دمحم  نب  رفعج  دمتعم ، رایـسب  قثوم و  يوار  تفگ : یم  تاقوا  یـضعب  تسا و  هدینـش  ماما  زا  اصخـش  ار  تایاور  هک  درک  یم  اعدا 

دوب و ع )  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  یکی  هفینحوبا  دـیوگ : يرقا  شمار  هللادـبعوبا  دـیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  درک . لقن  ثیدـح  هنوگ  نیا 
نآ سابع  ینب  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  ع )  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  زین  ینابیـش  نسح  نب  دمحم  دوب . ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  زین  شردام 

هدزیس تدم  دوب و  ع )  ) قداص ماما  نارازگتمدخ  زا  زین  اقس  روفیط  یماطسب  دیزیوبا  دیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  دنتـشاد . یمن  تمرح  ار  ود 
نب کلام  مهدا و  نب  میهاربا  دـیوگ : یـسوط  رفعجوبا  [. 36 . ] تشاد هدهعرب  ار  ترـضح  نآ  يرازگتمدخ  تیاقـس و  هحفص 76 ]  ] لاس

، کلام حـیرج ، نبا  دیعـس ، نب  ییحی  دـننام  یگرزب  ناماما  دـسیون : یم  قعاوص  رد  رجح  نبا  دـندوب . ع )  ) قداص ماـما  ناـمالغ  زا  راـنید 
: تسا هدمآ  ۀیفاکلا  حیاصنلا  باتک  رد  دناهدرک . تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ینایتخس  بویا  هبعش و  هفینحوبا ، يروث ، نایفس  هینیع ، نایفس 
زا يراخب  تیاور  ذخا  عبانم  نیا  زا  شیپ  هتبلا  دناهدرک . دانتـسا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  دوخ  باتک  رد  يراخب  زج  هتـس  حاحـص  نافلؤم 
نب نسح  هب  هک  دوب  یـسک  مکح  نب  ناورم  میدرک . لقن  ار  یبحر  ناـمثع  نب  زیرح  ناـطح و  نب  نارمع  مکح و  نب  ناورم  دـننام  يدارفا 

مجلم نبا  اهنآ  یط  هک  تسا  یفورعم  تایبا  نامه  يهدنیوگ  یجراخ  ناطح  نب  نارمع  و  دیناگدش . نیرفن  تیبلها  امش  تفگ : ع )  ) یلع
هب بیذـهت ، فلؤم  لقن  هب  انب  هک  تسا  یـسک  نامه  یبحر  نامثع  نب  زیرح  و  تفرگ . ازـسان  داب  هب  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوتـس و  ار 

ناونع هب  نت  هس  نیا  مان  اما  دنرایـسب  یتایاور  نینچ  يهنومن  دـیوگ : ۀـیفاکلا  حـیاصنلا  فلؤم  هاگنآ  تفگ . یم  ازـسان  مانـشد و  ع )  ) یلع
يو دنایناسک . هچ  خنـس  زا  دنناد ، یم  ثیدـح  باتک  نیرتحیحـص  ار  نآ  هک  يراخب ، حیحـص  نایوار  دوش  مولعم  ات  دـیدرگ  رکذ  هنومن 

 … تسا هدورس  هراب  نیا  رد  مه  يراعشا  سپس 

دناهدرک تیاور  يو  زا  هک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نادنزرف 

قداص ماما  نادنزرف  زا  هک  هدش  تیاور  تسا : هتـشون  ةرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  يذبانج  رـضخا  نب  زیزعلادبع  ظفاح 
. تسا هدرک  لقن  یثیدح  اهنآ  زا  کی  ره  زا  يو  هاگنآ  دـناهدرک . یم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  قاحـسا  لیعامـسا و  دـمحم ، یـسوم ، (ع ،)
نسح و تسد  ص )  ) ربمایپ هک : تسا  هدرک  لـقن  بلاـط  یبا  نب  یلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  شردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم 

ناکم رد  تمایق  زور  رد  درادب ؛ تسود  زین  ار  ناشردام  ردپ و  ود و  نیا  درادب و  تسود  ارم  سک  ره  دومرف : سپـس  تفرگب و  ار  نیـسح 
هحفـص : ] هک تسا  هدرک  لقن  رباج  زا  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب  دمحم  دوب . دهاوخ  مهارمه  نم  هاگیاج  و 

یبا نب  یلع  شردپ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  شردـپ  زا  رفعج  نب  لیعامـسا  تفگ . یم  کیبل  هرمع  جـح و  رد  ربمایپ  [ 77
. دراذـگاو دـناسر  یمن  دوس  ودـب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  درم  مالـسا  ییوـکن  زا  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) بلاـط

25 سیره معصومان: امام صادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک لـقن  میدروآ ، یـسابع  يهفیلخ  روصنم  اـب  ع )  ) قداـص ماـما  دروخرب  باـب  رد  هک  ار  یتیاور  دـمحم  نب  رفعج  زا  رفعج  نب  قاحـسا 
تسد ياهقف  زا  نت  شش  قیدصت  رب  همه  دوب و  نانـس  نب  دمحم  ترـضح  نآ  نابرد  تسا : هدش  هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  تسا .
نامثع نب  دامح  یـسیع ، نب  دامح  ریکب ، نب  هللادبع  جارد ، نب  لیمج  زا : دنترابع  نت  شـش  نآ  دناهدرک . قافتا  ع )  ) قداص ماما  يهدرورپ 

نسح نب  هللادبع  یفوک ، نمحرلادبع  نب  لیعامسا  زا : دنترابع  دندوب  ترضح  نآ  باحـصا  وزج  هک  نیعبات  زا  یناسک  نامثع و  نب  نابا  و 
هللادبع ماحش ، دیز  هلیجب ، زا  ياهلحم  نهد . ینب  يالوم  رامع  نب  ۀیواعم  ناوت  یم  ترـضح  نآ  باحـصا  صاوخ  زا  و  یلع . نب  نسح  نب 

، یفعج دیزی  نب  رباج  نمحرلادبع ، نب  مالـسلادبع  میکح ، نب  ریدـس  لضفلاوبا  لوحا ، نامعن  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  روفعی ، یبا  نب 
نب ةرـسیم  بلطملادـبع ، نب  ثراـح  نب  لـفون  یفعج ، رمع  نب  لـضفم  هناـمر ، نـب  سیق  نـب  لـضفم  راـنید ، نـب  تباـث  یلاـمث ، هزمحوـبا 

دمحموبا نارهم ، نب  نامیلـس  یفریـص ، ماسب  يدـسا ، مزهم  نب  میهاربا  قرتسم ، دوواد  وبا  فوفکم ، رباج  نالجع ، نب  هللادـبع  زیزعلادـبع ،
زا يراصنا  زیزعلادـبع  نب  نمحرلادـبع  دایز ، نب  نسح  یمرـضح ، رکبوبا  نومیم  نب  هبلعث  طامق ، دـلاخوبا  شمعا ؛ ناگدـش  دازآ  يدـسا 

دازآ زا  نینچمه  درک . دای  ار  یندـم ، رانید  نب  ۀملـس  مزاحوبا ، نب  زیزعلادـبع  یلاله ، نارمع  یبا  نب  ۀـنییع  نب  نایفـس  هماـماوبا  نادـنزرف 
. درب مان  فداصم  ملسم و  بتعم ، زا  دیاب  ترضح  نآ  ناگدش 

مالسلاهیلع قداص  ماما  تافیلأت 

نیا زج  هب  يو  هک  دیوگ  لاجر  فلؤم  یشاجن  دراد . ترهـش  یـشاجن  نب  هللادبع  يهلاسر  مان  هب  هک  زاوها  یلاو  یـشاجن  هب  ماما  يهمان  . 1
هب هک  تسا  يرثا  اهنت  نیا  هک  درک  هیجوت  نینچ  ار  یـشاجن  رظن  ناوت  یم  اما  تسا . هدـیدن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  فینـصت  هلاـسر ،

.2 تسا . هدـش  يروآعمج  ترـضح  نآ  نایوار  طـسوت  هک  تسا  ییاـهزیچ  هلمج  زا  راـثآ  یقاـب  هدـش و  نیودـت  ع )  ) قداـص ماـما  تسد 
نیا تسا . هدـیناسر  ع )  ) قداص ماما  هب  شمعا  زا  ار  شدنـس  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لاصخ  باتک  رد  قودـص  هک  ترـضح  نآ  زا  ياهلاـسر 
مایـص ضیح و  و  هرطف ، تاکز  لام و  تاکز  تاکز ، نآ و  ماسقا  زامن و  اهنآ و  عاونا  لسغ و  وضو و  لیبق  زا  یمالـسا  ماکحا  يواح  همان 

ردپ و هب  یکین  ادخ و  نانمـشد  زا  تئارب  ادـخ و  يایلوا  یتسود  و  ص )  ) ربمایپ رب  تاولـص  قالط ، حاکن و  و  هحفص 78 ]  ] داهج جح و  و 
همئا و ناربماـیپ و  تمـصع  ناـکدوک و  مکح  ضیوـفت و  ربـج و  ناگدـنب و  رادرک  دـالوا و  ماـکحا  جـح و  جاودزا و  هعتم  مکح  رداـم و 

ماکحا نابرق و  رطف و  دیع  رد  ریبکت  ثعب و و  ربق و  باذـع  نامیا و  يانعم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  نآرق و  ندوب  قولخم 
.3 دـشاب . یم  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  هریبک و  ناهانگ  ینابرق و  یهام و  دیـص  اهیندیـشون و  اهیندروخ و  ماکحا  هدرک و  لمح  عضو  هک  ینز 
هب اهباتک  نیرتهب  وزج  دنوادخ  تابثا  نویرهد و  در  رد  باتک  نیا  دراد . مان  لضفم  دیحوت  نآ  رگتیاور  مان  رطاخ  هب  هک  دیحوت  رد  یباتک 

پاچ هب  رصم  رد  یگنس  پاچ  اب  هناگادج  تروص  هب  باتک  نیا  نینچمه  تسا . دوجوم  راونالاراحب  نمـض  رد  نآ  مامت  دور و  یم  رامش 
باتک . 4 ماهدیدن . ار  نآ  زونه  هک  هدیسر  پاچ  هب  مه  لوبناتسا  رد  باتک  نیا  ماهدناوخ  سبتقملا  يهلجم  رد  هچنآ  ربانب  و  تسا . هدیـسر 

هک تسا  هدمآ  راحب  يهمدقم  رد  تسا . دوجوم  راونالاراحب  نمض  رد  هدش و  تیاور  رمع  نب  لضفم  يهلیـسو  هب  مه  باتک  نیا  ۀجلیلها ،
اجنآ رد  هجهملا  ةرمثل  ۀجحملا  فشک  رد  سواط  نب  یلع  دیـس  دراد . تلالد  اهنآ  تحـص  رب  ۀـجلیلها  و  لضفم )  ) دـیحوت ياهباتک  قایس 
راثآ يهرابرد  هک  رگنب  هدومرف  الما  يو  رب  ار  نآ  ع )  ) قداص ماما  هک  رمع  نب  لضفم  باتک  هب  دیوگ : دنک ، یم  شرافـس  ار  شدنزرف  هک 
میدن نبا  تسرهف  رد  اما  تسا . یـشزرارپ  سب  باتک  هک  ناوخب  ار  ۀـجلیلها  باتک  زین  و  تسا . هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  تسا  ییاههدـیدپ  و 
میدـن نبا  اما  تسا . لاحم  نیا  اـما  تسا  هتـشون  ع )  ) قداـص ماـما  ار  نآ  دـنیوگ  تسین و  مولعم  ۀـجلیلها  باـتک  يهدنـسیون  تسا : هدـمآ 

ع)  ) قداص ماما  هب  بوسنم  هک  ۀقیقحلا  حاتفم  ۀعیرشلا و  حابـصم  باتک  . 5 تسا . هدرواین  یلیلد  چـیه  رما  نیا  ندوب  لاحم  تلع  يهرابرد 
باتک نیا  رد  تسا : هتفگ  نآ  يهرابرد  راحب  يهمدـقم  رد  یـسلجم  اما  تسا . هدـش  پاچ  رابخالا  عماج  باتک  اب  هارمه  باتک  نیا  تسا .

تسین و ع )  ) همئا راثآ  نانخس و  رگید  هیبش  باتک  نیا  بولـسا  دنک . یم  هجاوم  دیدرت  اب  ار  علطم  دنمدرخ و  يهدنناوخ  هک  هدمآ  یبلاطم 

26 سیره معصومان: امام صادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لقن اهنآ  زا  تسین و  دامتعا  لباق  هک  تسا  تباث  ام  رب  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  دیوگ : ۀـیاده  باتک  نایاپ  رد  لیاسو  باتک  فلؤم  ملعی . هللا 
اب فلاخم  هک  هدمآ  ینانخس  نآ  رد  تسین و  هدش  تباث  نآ  دنس  اریز  تسا . ع )  ) قداص ماما  هب  بوسنم  ۀعیرـشلا  حابـصم  باتک  میدرکن 

یباتک ظعاوم  رابخا و  رد  ۀعیرشلا  حابـصم  دسیون : یم  هتخانـشان  لوهجم و  ياهباتک  رکذ  ماگنه  هب  زین  املعلا  ضایر  بحاص  تسا . رتاوت 
نب یلع  دیـس  ترابع  رهاظ  سواط و  نبا  اما  تسا . نایفوص  زا  یکی  تافیلأت  هحفـص 79 ]  ] زا باتک  نیا  هکلب  تسا …  لوادتم  فورعم و 

هک ییاهباتک  هلمج  زا  دیوگ : یم  اجنآ  رد  اریز  تسا . هتـشاد  دامتعا  باتک  نیا  رب  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  راظحالا  ناما  باتک  رد  سواط 
تخانـش يهرابرد  هک  تسا  يدـنه  یبیبط  اب  ع )  ) قداص ماما  هرظانم  يواح  باتک  نیا  تسا . ۀـجلیلها  باتک  دـشاب  هارمه  رفاـسم  اـب  دـیاب 
یگناگی تیهولا و  هب  هرظانم  نیا  زا  سپ  يدـنه  بیبط  نآ  هک  يروط  هب  هدـش  لالدتـسا  یهیدـب  بیجع و  يزرط  هب  هلالج  لج  دـنوادخ 

تقلخ رد  تمکح  هوـجو  هنیمز  رد  هدرک و  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  رمع  نب  لـضفم  باـتک  نینچمه  تـسا . هدرک  رارقا  دـنوادخ 
حابـصم باتک  زین  و  تسا . روآتفگـش  رایـسب  دوخ  عون  رد  باتک  نیا  دشاب . رفاسم  هارمه  دیاب  تسا ، نآ  رارـسا  ندرک  راکـشآ  یتیگ و 
یبایتسد وا و  هب  هجوت  دنوادخ و  يوس  هب  كولـس  يهرابرد  باتک  نیا  دشاب . رفاسم  اب  دیاب  ع )  ) قداص ماما  زا  ۀـقیقحلا  حاتفم  ۀعیرـشلا و 

زا قداصلا  لاق  ظفل  اب  ار  يرایـسب  تایاور  بئارغلا  عومجم  رد  یمعفک  تسا . ردقنارگ  فیطل و  سب  تسا ، هتفهن  نآ  رد  هک  يرارـسا  هب 
ةالـصلا رارـسا  داوفلا و  نکـسم  دیرملا و  ۀینم  رد  زین  ۀبیرلا و  فشک  رد  یناث  دیهـش  تسا . هدرک  لقن  ۀـقیقحلا  حاتفم  ۀعیرـشلا و  حابـصم 

هچنآ تسا : هدروآ  اهنآ  زا  یخرب  نایاپ  رد  هداد و  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب  هناـعطاق  ار  اـهنآ  هدرک و  لـقن  ۀعیرـشلا  حابـصم  زا  یتاـیاور 
حابصم دیوگ : باتک ، ذخآم  رکذ  ماگنه  هب  طیارشلا ، عماج  باتک  رد  ینیوزق  نیـسح  دیـس  دوب . ع )  ) قداص ماما  مالک  زا  امامت  دش  هتفگ 

. تسا ع )  ) قداص ماما  هب  بوسنم  رگید  ياهدع  یناشاک و  نسحم  انالوم  سواط و  نب  دیس  یناث و  دیهش  لضاف  حراش  تداهش  هب  ۀعیرشلا 

. شنارای هب  باطخ  ترـضح  نآ  يهلاسر  . 6 دـنام . یمن  یقاب  باتک  نیا  رد  دـیدرت  کیکـشت و  يارب  ییاج  نانیا  دـییأت  زا  سپ  نیاربانب ،
نیا ع )  ) قداص ماما  تسا : هدرک  لقن  ع )  ) هللادـبعوبا زا  رباـج  نب  لیعامـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  ۀـضور  زاـغآ  رد  ار  هلاـسر  نیا  ینیلک 

شومارف ار  نآ  دننک و  رظن  نآ  رد  دنهد و  سرد  رگیدکی  هب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  تشاد و  موقرم  دوخ  باحـصا  يارب  ار  هلاسر 
یم غارف  راک  زا  نوچ  دـندوب و  هدراذـگ  ناشاههناخ  رد  دوخ  تدابع  هاگیاج  رد  ار  هلاـسر  نیا  زین  باحـصا  دـننک . لـمع  نادـب  دـننکن و 
ماما فرط  زا  همان  نیا  تفگ : هک  هدرک  لقن  جارس  دلخم  نب  لیعامـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  ینیلک  دندناوخ . یم  ار  نآ  دنتفای 

تیفاع ناتراگدرورپ  زا  دـعب ، اما  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا نینچ  همان  نیا  زاغآ  دـیدرگ ، غالبا  شباحـصا  هب  باـطخ  ع )  ) قداـص
هب ماـما  يهلاـسر  ناونع  تحت  لوقعلا  فحت  رد  هماـن  نیا  زاـغآ  زا  یتمـسق  نینچمه  تسا . هدرک  رکذ  ار  هماـن  ماـمت  هاـگنآ  دـینک ». بلط 

میانغ و يهرابرد  ترضح  نآ  هلاسر  . 8 سایق . يأر و  يهویـش  ناوریپ  هب  ماما  يهلاسر  . 7 تسا . هدـش  رکذ  شنارای ، ناوریپ و  زا  یهورگ 
ماما شرافس  . 9 تسا . هدـش  لقن  هلاسر ، نیا  زا  مهدزناش  شخب  ات  هحفص 80 ]  ] تمـسق و نیا  لوقعلا  فحت  رد  اهنآ . رد  سمخ  بوجو 

ار نآ  نایعیش  زا  یخرب  هک  ياهلاسر  . 11 لوحا . نامعن  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  ترضح  نآ  شرافس  . 10 بدنج . نب  هللادبع  هب  ع )  ) قداص
نآ هلاسر  . 13 قـسف . رفک و  مالـسا و  ناـمیا و  دـیحوت و  تیبلـها و  تـبحم  فـصو  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  . 12 دناهدیمان . رردـلا  رثن 

يهرابرد يو  زا  هک  یسک  خساپ  رد  ار  همان  نیا  ع )  ) ماما لاوما . جارخا  هوجو  ناگدنب و  راک  بسک و  تشیعم و  هوجو  يهرابرد  ترضح 
.14 تشون . دوب ، هدیـسرپ  تاقفن  هوجو  زین  دـنهد و  یم  ماجنا  رگیدـکی  نیب  هلماعم  راک و  بسک و  اهنآ  رد  هک  ناگدـنب  تشیعم  تاـهج 

يهرابرد ترضح  نآ  راتفگ  . 15 دندرک . یم  یهن  يزور  قزر و  بلط  زا  ار  ترضح  نآ  هک  هیفوص  رب  جاجتحا  رد  ترـضح  نآ  يهلاسر 
شخب رد  هدش ، لقن  لوقعلا  فحت  رد  هک  ار  نانخـس  نیا  زا  ياهدـیزگرب  ام  ترـضح . نآ  راصق  تاملک  . 16 وا . بیکرت  ناـسنا و  تقلخ 
ترضح نآ  باحصا  هک  تسا  دوجوم  ع )  ) قداص ماما  زا  يرگید  ياهباتک  هراب ، نیا  رد  درک . میهاوخ  رکذ  ترـضح  نآ  بادآ  مکح و 

یم رظن  هب  حیحـص  ع )  ) قداـص ماـما  هب  روبزم  بتک  نتخاـس  بستنم  ور  نیا  زا  دـناهدروآ . درگ  هدـش ، تیاور  يو  زا  هک  هچنآ  ساـسارب 
یبایتسد يهوحن  دنک و  یم  دای  ار  لیبق  نیا  زا  باتک  جنپ  مان  دوخ ، باتک  رد  یشاجن  تسا . فیلأت  قرط  زا  یکی  دوخ  الما  هک  ارچ  دسر .
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نیا دنک . ادیپ  لخادت  دـش ، دای  البق  هچنآ  اب  هدرب  مان  یـشاجن  هک  ییاهباتک  زا  یخرب  هک  تسین  دـیعب  هتبلا  دـهد . یم  رکذ  اهنادـب  ار  دوخ 
يهرابرد يو  تسا . هدرک  دای  نآ  زا  ینارفعز  نومیم  نب  دمحم  یناگدـنز  رکذ  ماگنه  هب  یـشاجن  هک  ياهخـسن  فلا . زا : دـنترابع  اهباتک 

ضایع نب  لیضف  هک  یتیاور  ب . تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  طقف  تسا و  تنـس  لها  زا  وا  دیوگ : نومیم  نب  دمحم 
قداص ماما  زا  دوب و  تنس  لها  تاقث  زا  هرصب و  مدرم  زا  وا  دیوگ : لیضف  یناگدنز  حرش  رد  یشاجن  تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 

وبا نب  ةرم  نب  میمت  ینب  نامیپمه  یحبـصا  رماع  نب  کلام  نب  یـسیوا  یبا  نب  هللادبع  هک  ياهخـسن  ج . تسا . هدرک  لقن  تیاور  کی  (ع )
د. تسا . هدرک  تیاور  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  ماـما  زا  ياهخـسن  وا  دـیوگ : وا  يهراـبرد  یـشاجن  تسا . هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  سیوا ،
ه. تسا . هدرک  تیاور  ياهخـسن  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  يو  دـیوگ : یـشاجن  تسا . هدرک  لـقن  ینابیـش  ءاـجر  نب  میهاربا  هک  ياهخـسن 

دمحم نب  رفعج  ماما  زا  ياهخـسن  هحفـص 81 ]  ] وا دیوگ : یـشاجن  تسا . هدرک  لقن  یلاله  نارمع  یبا  نب  ۀینیع  نب  نایفـس  هک  ياهخـسن 
هک دراد  یباـتک  رفعج  دـیوگ : تسرهفلا  رد  یـسوط  خیـش  تسا . هدرک  تیاور  یلجب  ریـشب  نب  رفعج  هک  یباـتک  و . تـسا . هدرک  تـیاور 
نآ یفوک  نایح  نب  رباج  هک  ترضح  نآ  لیاسر  هعومجم  ز . دشاب . یم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تیاور  هب  ع )  ) قداص ماما  هب  بوسنم 

و دراد . يدنمشزرا  نانخس  نآ  ریغ  یـسانش و  اتکی  مولع  رد  ع )  ) قداص ماما  دیوگ : نانجلا  ةآرم  باتک  رد  یعفای  تسا . هدرک  تیاور  ار 
. دریگیمربرد تسا ، هلاسر  دـصناپ  دودـح  هک  ار  ترـضح  نآ  لیاسر  هک  هدرک  فیلأت  گرب  رازه  رد  یباتک  نایح ، نب  رباج  وا ، درگاـش 

نارصاعم یشاجن و  یسوط و  خیش  دننام  دناهتشون  اهباتک  همئا  باحصا  هعیش و  لاجر  يهرابرد  هک  هعیـش ، ناگرزب  زا  کی  چیه  هدنراگن :
لاح دناهتفگن . ینخس  تسا ، هدوب  ع )  ) قداص ماما  باحصا  ای  نادرگاش  زا  نایح  نب  رباج  هکنیا  يهرابرد  اهنآ ، زا  نارخأتم  ناینیـشیپ و  و 
نایح نب  رباج  هک  دنیوگ  نایعیـش  تسا : هدـش  هتفگ  میدـن  نبا  تسرهف  رد  هتبلا  دنتـسه . رت  هاگآ  نارگید  زا  دوخ  بهذـم  رد  نانیا  هکنآ 

ع)  ) قداص ماما  باحصا  زا  رباج  هک  دننک  یم  نامگ  نایعیش  : » دیوگ همادا  رد  میدن  نبا  تسا . هدوب  نانآ  باوبا  هعیـش و  ناگرزب  زا  یکی 
لیـصفت هتبلا  درک . » مهاوخ  دای  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  هک  دراد  هعیـش  بهاذم  رد  هک  ییاهباتک  رباج  تسا : هتفگ  سپـس  تسا … و  هدوب 

هک دش  تباث  ام  رب  ادعب  اما  میدوب ، هتـشون  ار  نآ  زاغآ  رد  ام  هک  دوب  یبلطم  نیا  دش . دـهاوخ  لقن  رباج  یناگدـنز  حرـش  ماگنه  هب  بلطم 
زا ایؤرلا  میـسقت  هک  تسا  نونظلا  فشک  رد  ایؤرلا ، میـسقت  ك . تسا . هتـشاد  ياج  ع )  ) قداص ماما  نادرگاش  يهرمز  رد  نایح  نب  رباـج 

قداص ماما  زج  هب  يرگید  سک  هب  باتک  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  يدنس  ام  هک  تسا  هدمآ  ۀعیرذلا  رد  تسا . ع )  ) قداص رفعج  ماما  تافیلأت 
. تسا ع )  ) قداص ماما  تایاور  دانتسا  هب  نایعیـش  زا  یکی  فیلأت  باتک  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  ارهاظ  اما  میدرکن . ادیپ  دشاب  بوسنم  (ع )
زا نادنمشناد  هچنآ  هنرگو  تسا . هدش  هتخانـش  یـصاخ  ياهمان  هب  هدیدرگ و  نیودت  نونکات  هک  دوب  ییاهباتک  هب  طوبرم  دش  هتفگ  هچنآ 

تمکح و هرظانم و  بط و  هقف و  لوصا  هقف و  نید و  لوصا  ریاس  دیحوت و  مالک و  نوچمه  یملع  نوگانوگ  ياههخاش  رد  ترـضح  نآ 
هب دـیاب  اـهنآ  زا  یهاـگآ  يارب  و  درمـشرب . ار  اـهنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  رایـسب  ناوارف و  ناـنچ  نآ  دـندرک ، لـقن  هریغ  بادآ و  هظعوـم و 

هحفص 82] . ] درک عوجر  دناهدش ، ترضح  نآ  نانخس  يروآعمج  لفکتم  هک  یثیدح  ياهباتک 

ءایلوالا ۀیلح  باتک  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يایاصو  بادآ و  اهتمکح و 

رد تسا . هدـش  باختنا  ءایلوالا  ۀـیلح  باتک  زا  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  ياـیاصو  بادآ و  نانخـس و  يهعومجم  دـیآ  یم  ریز  رد  هچنآ 
، جح راگزیهرپ و  ره  برقت  يهلیسو  زامن  : » مینک یم  يراددوخ  تایاور  نیا  دانـسا  هلـسلس  رکذ  زا  مالک  يهلاطا  زا  يرود  تهج  هب  اجنیا 

بلط ار  يزور  نداد  هقدص  اب  تسا . نامکیب  زادـناریت  دـننام  لمعیب  يهدـننک  توعد  تسا . هزور  ندـب ، تاکز  تسا . ناوتان  ره  داهج 
رهم تسا و  یگدنز  زا  یمین  ریبدت  دشن . جاتحم  درک  هشیپ  يورهنایم  هک  یـسک  دینک . يرادهگن  تاکز  تخادرپ  اب  ار  دوخ  لاوما  دـینک .
اهنآ قاع  هب  دزاـس  نیگمغ  ار  شرداـم  ردـپ و  سک  ره  تسا . یناـسآ  ود  زا  یکی  لاـیع  تلق  تسا و  لـقع  زا  یمین  نارگید  هب  ندـیزرو 

نادنمتفارش دزن  رد  زج  کین  راک  تسا ، هدرک  عیاض  ار  دوخ  رجا  دبوکب  شنار  رب  ار  شتسد  تبیصم  ماگنه  هب  هک  یسک  ره  دیآ . راتفرگ 
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سک ره  دـنک و  یم  لزان  جایتحا  يهزادـنا  هب  ار  يزور  تبیـصم و  يهزادـنا  هب  ار  ربص  یلاعت  دـنوادخ  دـیآ . یمن  باسح  هب  نارادـنید  و 
رت رابنایز  ینمـشد  چیه  توکـس و  زا  رتوکین  زیچ  چیه  اوقت و  زا  رترب  ياهشوت  چیه  دهد . قزر  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دشاب  كدنا  شیزور 
هب قافن  دـنک و  لفاغ  ار  بلق  نآ  هک  نید  رد  تموصخ  لادـج و  زا  زیهرپ  داب  امـش  رب  تسین . ییوگغورد  نوچ  يرامیب  چـیه  ینادان و  زا 
نآ رد  هک  تسا  یتبوقع  دیوگ  یم  وا  هک  دشاب  نانچ  رگا  اریز  وشم  كانهودنا  دیسر  وت  هب  دنسپان  يرما  تردارب  يوس  زا  نوچ  درآ . راب 
هب ع )  ) قداص ماما  تسا . » هتفاین  صاصتخا  ودـب  هک  تسا  یـشاداپ  هنـسح و  دـیوگ  یم  وا  هک  دـشابن  نانچ  نآ  رگا  هتـشاد و  اور  لـیجعت 
هب ءایلوالا  ۀـیلح  رد  نآ . نتفهن  ندرمـش و  کچوک  نآ ، ماجنا  رد  باتـش  ددرگن : لماک  طرـش  هس  اب  زج  کین  راک  تفگ : يروث  ناـیفس 
نآ نک و  تمدخ  دنک ، یم  تمدـخ  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  هک  درک  یحو  ایند  هب  یلاعت  يادـخ  تسا : هدـمآ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  زا  لقن 

. زادنا يراتفرگ  جنر و  رد  دنک  یم  تمدخ  ار  وت  هک  سک 

نودمح نبا  يهرکذت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نانخس 

هانگ رب  يراشف  ياپ  يدوبان و  بجوم  دنوادخ  رب  نتسج  هناهب  تریح . نآ  ندرک  ادرف  زورما و  تسا و  ندروخ  بیرف  هبوت  نتخادنا  بقع 
رب هک  سک  ره  دشن و  اناوت  نآ  رب  تساوخ  يزیچ  هک  سک  ره  تسین . ناما  رد  دنوادخ  رکم  زا  یـسک  ناراکنایز  زج  تسا و  تینما  لیلد 

هحفـص 83]  ] قیفوت و تردق و  تین و  هک  یماگنه  سپ  تفاین . تسد  نادـب  درک  ادـیپ  قیفوت  هک  سک  ره  تفاین و  قیفوت  تشگ  اناوت  نآ 
یناسک دومرف : دنوادخ  هک  دنادرگ . ناسآ  ار  هبساحم  تمایق  زور  رد  محر ، يهلـص  دیآ . یم  تسد  هب  تداعـس  دش ، عمج  مه  اب  یبایتسد 

[« . 37 . ] دنکانشیدنا باسح  يدب  زا  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  هداد و  نامرف  اهنآ  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دندنویپ  یم  رد  هک 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نانخس 

زار ندرک  شاف  دروآ . راب  ییاوسر  يربص  مک  تسا . ینمـشد  يهیام  ییوجبیع  : » دـناهدیمان رردـلا  رثن  ار  نانخـس  نیا  نایعیـش  زا  یخرب 
ترخآ اـیند و  تیاـهن  هب  دزیوآرد  اهنادـب  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  تسا . تلفغ  یتـسپ  تسا . یکریز  تواخـس  تسا . طوقـس  بجوم 

نآ رد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  درب . ادخ  هب  کین  نامگ  دوش و  یـضار  وا  ياضق  هب  دـبای و  تسد  دـنوادخ  هب  یـسک  دـبای : یم  تسد 
: دنک یم  داجیا  تبحم  زیچ  هس  ناطلس . زا  ییوجلد  دنمشناد و  اب  ینخس  مه  هدنشخب و  زا  ششخب  بلط  ددرگ : بیـصنیب  دزرو  یهاتوک 
ره دسر ، تزع  هب  دیوج  يرازیب  يدب  زا  سک  ره  دسر : یم  زیچ  هس  هب  دنیزگ  يرود  زیچ  هس  زا  سک  ره  شـشخب . ینتورف و  يرادـنید ،

، قافن ددرگ : ینمشد  لماع  زیچ  هس  دسر . تفارـش  هب  دنک  بانتجا  لخب  زا  سک  ره  دسر و  تمارک  هب  دنک  يرود  يزارف  ندرگ  زا  سک 
یلام ای  دیارایب ، ار  وا  ات  دشاب  هتـشادن  یلقع  هک  یـسک  دوشن : بوسحم  فیرـش  دشابن  اراد  ار  تلـصخ  هس  نیا  سک  ره  ینیبدوخ . ملظ و 
سک هس  يرسکبس . ینیچنخـس و  تداسح ، دزاس : راوخ  ار  ناسنا  زیچ  هس  دهد . يرای  ار  وا  هک  ياهداوناخ  ای  دنادرگ و  زاینیب  ار  وا  هک 

زیچ هس  وا . هب  يدـنمزاین  ماگنه  زج  ردارب  گنج و  ماگنه  زج  عاجـش  مشخ ، ماگنه  رد  زج  رابدرب  دـنوش : یمن  هتخانـش  عضوم  هس  رد  زج 
یسک دفاب ، غورد  دیوگ  نخـس  یتقو  هک  یـسک  دریگب . هزور  دناوخب و  زامن  هچ  رگا  دیآ  باسح  هب  قفانم  دشاب  یـسک  رد  رگا  هک  تسا 

. نیچ نخس  هشیپ و  متس  راکتنایخ و  نک : زیهرپ  سک  هس  زا  دزرو . تنایخ  دوش و  هدرمش  نیما  هک  یسک  دنک و  فالخ  دهد و  هدعو  هک 
یـسک درک و  دهاوخ  متـس  زین  وت  هب  دنک  ملظ  وت  دوس  هب  هک  یـسک  دزرو و  تنایخ  زین  وت  قح  رد  دنک  تنایخ  وت  دوس  هب  هک  یـسک  اریز 

هب وا  دزن  زیچ  هس  نآ  رگم  تفگ  ناوتن  نیما  ار  یـسک  درک . دهاوخ  ینیچنخـس  زین  وت  دـض  رب  دـنک  ینیچنخـس  وت  شیپ  نارگید  زا  هک 
. تسین نیما  درک  عیاض  ار  یکی  درک و  يرادـتناما  اهنیا  زا  اتود  رد  رگا  و  جورف . رارـسا و  لاوما ، دـنک : ادا  ار  اهنآ  دوش و  هدراذـگ  تناما 

وت يارب  ار  رود  وـگغورد  اریز  نکم . داـمتعا  ناـهاشداپ  یتـسود  هب  وـجم و  يراـی  وـگغورد  زا  نکم و  تروـشم  قـمحا  اـب  هحفص 84 ] ]
هچ ره  اب  ناـهاشداپ  دـسرن و  تدوصقم  هب  دزادـنا و  جـنر  هب  تیارب  ار  دوخ  قمحا  دـهد و  یم  هولج  رود  وت  يارب  ار  کـیدزن  کـیدزن و 
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ندروخ ورف  تسا : رورـس  اقآ و  دشاب  سک  ره  رد  زیچ  هس  دنـشاب . رتدنویپ  رد  ياهدیرب  نآ  زا  وت  هچنآ  اب  دـننک و  اهر  ار  وت  يراد  دامتعا 
زیت ریشمش  نداتفاورف و  زا  ار  هدنود  بسا  تسین : زیچ  هس  زا  هراچ  ار  سک  هس  لام . ناج و  اب  محر  يهلـص  راکهانگ و  زا  تشذگ  مشخ ،

هس يوش . نامیشپ  تیاطخ  رب  ینامب و  تاهناخ  رد  يرادهاگن ، ار  تنابز  تسا : زیچ  هس  رد  تغالب  شزغل . زا  ار  رابدرب  ندش و  دنک  زا  ار 
زج تشز  رکم  و  : » دومرف هک  تسا  یلاعت  دنوادخ  نخـس  نیا  و  زواجت . ینکـشنامیپ و  يرگ ، هیلح  تسوا : نایز  هب  دـشاب  هک  ره  رد  زیچ 

میدرک نوگنرـس  ناشناسک  مامت  اب  ار  نانآ  اـم  دـش ؟ هچ  ناـشرکم  ماـجرف  هک  رگنب  سپ  [« 38  ] درک دـهاوخن  كاله  ار  یـسک  شبحاص 
هب امـش  زواجت  اـنامه  مدرم ! يا  دومرف : زین  و  [« 40  ] تسا هتـسکش  دوخ  نایز  هب  انامه  تسکـش  ناـمیپ  سک  ره  دومرف : دـنوادخ  و  [. 39]

، تمه یهاتوک  درادیمزاـب : اـهتیقفوم  هب  یباـیتسد  زا  ار  ناـسنا  زیچ  هس  [« . 41  ] تسایند یناگدـنز  يهرهب  نامه  تسامـش و  دوخ  ناـیز 
اهنآ رد  ناـسنا  هک  تسا  زیچ  هس  گـنرکی . تسود  وکین و  دـنزرف  قـفاوم ، رـسمه  تسا : زیچ  هس  رد  شمارآ  يأر . یتسـس  مرزآ و  یمک 

هک ناسک  نیرتراوازـس  دنرامـشن و  کچوک  ار  یـسک  نادـنمدرخ  مدرم . اب  یتسود  دوسح و  اب  ارادـم  هاوخریخ ، اب  تروشم  درادـن : هناهب 
نآ هدرک و  بارخ  ار  شیایند  درامش  ریقح  ار  نادنمشناد  هک  سک  نآ  اریز  ناردارب . ناطلس و  نادنمشناد ، دنـسک : هس  دنوش  ریقحت  دیابن 
نز دـب و  يهیاسمه  رگمتـس ، ناطلـس  دزاـس : یم  هریت  ار  یگدـنز  زیچ  هس  تسا . هتخاـس  هاـبت  ار  شتورم  دـنک  راوخ  ار  ناردارب  هک  سک 

دوجو زا  رهش  ره  مدرم  لوصحم . رپ  نیمز  اراوگ و  ناوارف  بآ  شوخ ، ياوه  زیچ : هس  هب  رگم  تسین  شوخ  نکسم  هحفص 85 ] . ] نابزدب
ییاورنامرف اناد ، یهیقف  دندرخبان : دنـشاب ، هتـشادن  ار  نانآ  رگا  دننک و  عوجر  اهنادـب  ناشترخآ  ایند و  روما  رد  ات  دنتـسین  زاینیب  سک  هس 

تـسا گنرکی  تسود  دـشاب ، وا  رد  هس  نیا  رگا  تسا : زیچ  هس  اب  تسود  ناحتما  دامتعا . دروم  انیب و  یبیبط  تعاـطا و  دروم  راـکوکین و 
وا اب  يدـب  دادـیور  رد  هک  نآ  ای  ینک و  نیما  یلاـم  رب  ار  وا  اـی  یهاوخب  یلاـم  وا  زا  یتخـس . نارود  هن  تسا  یتحار  ناـمز  تسود  هنرگو 
وا تشرس  رد  اهتلـصخ  نیا  هچرگا  دوش  لفکتم  ار  اهنآ  ات  تسا  دنمزاین  تلـصخ  هس  هب  شلایع  هناخ و  يهرادا  يارب  درم  ینک . تکراشم 

رهام شراک  رد  دشاب : هتشاد  تلصخ  هس  دیاب  يرتشم  بلج  يارب  يرگتعنص  ره  وکین . یتریغ  هزادنا و  هب  یتعـسو  يراتفرـشوخ ، دنـشابن :
: تسا قـح  هس  دـنزرف  رب  ار  رداـم  ردـپ و  دـنک . ییوـجلد  تفرگ  راـک  هـب  ار  وا  هـک  سک  ره  زا  دـنک و  تیاـعر  نآ  رد  ار  تناـما  دـشاب ،

دنوادخ ینامرفان  رد  تعاطا  زج  هب  دننک  یم  یهن  نآ  زا  ای  رما  نادـب  هک  يراک  ره  رد  نانآ  زا  تعاطا  لاح ، ره  رد  نانآ  زا  يرازگـساپس 
وا رب  وکین  مان  ندرک ، باختنا  وا  يارب  بوخ  ردام  تسا . قح  هس  ردام  ردپ و  رب  ار  دنزرف  و  راکـشآ ، ناهن و  رد  نانآ  يارب  یهاوخریخ  و 

دنوش و ادج  هنرگو  دنیاپب  دندنب ، راک  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  دندنمزاین  تلصخ  هس  هب  دوخ  نایم  ناردارب  وا . تیبرت  رد  رایـسب  شالت  نداهن و 
ناشیوخ نایم  هاگره  مه . هب  ندرکن  تداسح  رگیدکی و  اب  ینابرهم  رگیدکی ، اب  فاصنا  زا : دنترابع  هس  نآ  دنزرو و  ینمشد  رگیدکی  اب 

دنویپ ددرگن و  هتفشآ  ناشراک  دنوشن و  ادج  رگیدکی  زا  ات  مه  هب  ندربن  دسح  دنیارگ : نانمشد  شنزرس  یتسـس و  هب  دشابن  تلـصخ  هس 
رد باتش  تلـصخ : هس  اب  رگم  ددرگن  مامت  کین  راک  دناشوپب . اهنآ  رب  تزع  يهماج  ات  رگیدکی  اب  يرایمه  دهد و  تفلا  ار  اهنآ  ات  مه  اب 

شوگ بوخ  يدروخرب ، شوخ  تسا : يأر  تباصا  يهناـشن  زیچ  هس  نآ . ببـس  هب  ندراذـگن  تنم  نآ و  رایـسب  ندرمـش  مک  نآ ، ماـجنا 
ادـها شزرا  رب  هیدـه  هدنتـسرف ، شزرا  رب  هداتـسرف  دـنک : تلالد  شاهدـننک  يدـنمدرخ  رب  زیچ  هس  نداد . باوج  بوخ  نخـس و  هب  نداد 
تـسا زیچ  هس  رادیاپ . هدنز و  یتنـس  هنالداع و  ياهضیرف  ررقم ، تباث و  مکحم و  یتیآ  تسا : هس  ملع  هدنـسیون . شزرا  رب  باتک  هدننک و 
يزور دیاین و  تسد  هب  تشذگ و  هک  يزور  دناهنوگ : هس  اهزور  دـیدرت . زا  يرود  يرازآیب و  بوخ ، تیبرت  تسین : تبرغ  اهنآ  رد  هک 

هـس وا  رد  سک  ره  تسا . ناـمدرم  تـسد  رد  نآ  يوزرآ  اـهنت  هـک  ادرف  دـننادب و  ار  نآ  ردـق  هحفـص 86 ]  ] دیاب سپ  دـننآ  رد  مدرم  هک 
هک یقالخا  دنک و  شیادج  مراحم  بلط  زا  هک  ییاوقت  دنک ، فرطرب  ار  لهاج  ینادان  هک  يرابدرب  دشخبن : شدوس  نامیا  دشابن  تلـصخ 

نوـچ و  دورن ، نوریب  قـح  زا  مشخ  تقو  هب  هک  یـسک  تسا : لـماک  شناـمیا  دـشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  هـس  دـنک . ارادـم  مدرم  اـب 
لامک هب  ار  نامیا  تقیقح  ياهدنب  دنک . تشذگ  تفای  تردق  نوچ  هک  یسک  دهدن و  قوس  لطاب  فرط  هب  ار  وا  شیدنسرخ  دش  دنسرخ 

. اهتبیصم رب  ییابیکش  یگدنز و  رد  شجنس  نید ، رد  یهاگآ  دشاب : تلصخ  هس  وا  رد  هک  نآ  رگم  دنسرن 
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تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  هک  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  راصق  تاملک 

بلج یقلخ  شوخ  تسا . یباـیماک  تواخـس  تسا . يراوگرزب  مهف  تسا . يراوـخ  یناداـن  تسا . يزارفرـس  یتـسار  تسا و  رپـس  شناد 
هدنزرمآ و دنمدرخ  تسا . نامگ  غارچ  یشیدنارود  درواین . موجه  وا  هب  تاهبش  تساناد  دوخ  نامز  هب  هک  یـسک  تسا . یتسود  يهدننک 

دـشاب میرک  شناـینب  سک  ره  شاـب . نشخ  يوش ، راوخ  یهاوخ  یم  رگا  شاـب و  مرن  يوش ، مارکا  یهاوـخ  یم  رگا  تسا . راـکبان  ناداـن 
كانـشیدنا تبقاـع  زا  سک  ره  دـنک و  طوقـس  دراد ، اور  ریـصقت  هک  ره  لدگنـس . تسا ، نشخ  شاهشیر  هک  سک  نآ  تسا و  مرن  شلد 

نیا يوشن  هتخانـش  یناوت  یم  رگا  هدیرب  ار  دوخ  ینیب  درک  هلمح  يزیچ  هب  یهاگآ  نودـب  سک  ره  دتـسیازاب . دـناد  یمن  هچنآ  رد  دـشاب ،
هاگـشیپ رد  هک  یماگنه  یـشاب  مومذـم  نانآ  دزن  رگا  تسین  یکاب  وت  رب  زین  دنیاتـسن و  ار  وت  مدرم  رگا  تسین  یکاـب  وت  رب  نکب و  ار  راـک 
یناسحا دوخ  ناسحا  هب  زور  ره  هک  یسک  رفن . ود  يارب  رگم  تسین  یعفن  یگدنز  رد  دومرف : یم  ع )  ) نانمؤمریما یتسه . هدوتـس  دنوادخ 

يور یم  نوریب  هناخ  زا  یتقو  اریز  نک ، نینچ  ییاین  نوریب  هناخ  زا  یناوت  یم  رگا  دنیبب . ار  شگرم  كرادت  هبوت ، اب  هک  یـسک  دـیازفیب و 
شزاس ناراکدـب  اب  ییامنن و  يزاـسرهاظ  ینکن و  اـیر  یهدـن و  جرخ  هب  تداـسح  ییوگن ، غورد  ینکن و  تبیغ  هک  دوش  یم  مزـال  وت  رب 

ياهتمعن هب  سک  رایـسب  هچ  دـنک . یم  سوبحم  ار  شجرف  ناـبز و  مشچ و  دوخ و  نآ  رد  هک  تسوا  يهناـخ  ناناملـسم  هاـگتدابع  ینکن .
شیاتـس بیرف  هک  سک  رایـسب  هچ  تشگ و  ریگلفاـغ  شناـهانگ  رب  ادـخ  ياـه  یـشوپ  هدرپ  هب  هک  سک  اـسب  دـش و  رورغم  دوخ  رب  یهلا 

. دروخ ار  نامدرم 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  شنارای ، نایعیش و  هب  باطخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهمان  زا  ياهدیزگ 

تباجا يهدعو  شنمؤم  هحفص 87 ]  ] ناگدنب هب  دراد و  تسود  دننک  یم  اعد  وا  هاگرد  هب  هک  ار  یناگدنب  دنوادخ  هک  دیناوخب  رایسب  اعد 
رد دیناوت  یم  ات  دیازفا . تشهب  رد  ار  اهنآ  شاداپ  دنک و  یم  باسح  ناشرادرک  وزج  ار  نانمؤم  ياعد  تمایق  زور  دـنوادخ  و  تسا ، هداد 

ینمؤم ره  روآدای  دنوادخ  تسا . هداد  نامرف  دوخ  دای  ترثک  هب  ار  امـش  دـنوادخ  اریز  دـینک  دای  رایـسب  ار  ادـخ  زور  بش و  زا  تعاس  ره 
رد دـنوادخ  هک  نانچ  دیـشاب  نتورف  دـنوادخ  يارب  دـینک و  تظفاحم  هنایم  زامن  اهزامن و  رب  هک  داب  امـش  رب  دـنک . یم  دای  ار  وا  هک  تسا 

ار نانآ  سک  ره  هک  دـیرادب  تسود  ار  دنمتـسم  ناناملـسم  هک  داب  امـش  رب  تسا . هدرک  رما  نینچ  زین  امـش  زا  شیپ  نانمؤم  هب  دوخ  باتک 
دیزیهرپب یـشنمگرزب  ربکت و  زا  تسوا . نمـشد  هدننکراوخ و  ادخ  هدیزغل و  دنوادخ  نید  زا  دنک  يزارف  ندرگ  اهنآ  رب  درامـش و  ریقح 
رگیدکی رب  ادابم  درک . دهاوخ  لیلذ  درخ و  ار  وا  تمایق  زور  شیادخ  دزیتسب  وا  يهماج  رد  ادخ  اب  هک  ره  تسادخ و  يهماج  یگرزب  هک 

رب ار  وا  زواـجت  دـنوادخ  دـنک ، يدـعت  يرگید  رب  هک  امـش  زا  سک  ره  یتـسار  هب  تسین ، ناـحلاص  تریـس  زا  نیا  هـک  دـیراد  اور  يدـعت 
هریچ دنک  يرای  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  و  تسا . هدش  عقاو  زواجت  دروم  هک  دریگ  قلعت  یـسک  هب  ادـخ  يرای  دـنادرگ و  دـهاوخ  شدوخ 
ادابم تسا . دـسح  زا  رفک  ناینب  هک  دـنک  تداسح  رگید  یخرب  رب  امـش  زا  یخرب  اداـبم  دـسر . یم  شیارب  ادـخ  يوس  زا  يزوریپ  ددرگ و 

ار اهنآ  تشادـن و  ار  یهلا  ياه  تمرح  ساـپ  هک  ره  اریز  تسا . هدومرف  مارح  امـش  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  ددرگ  دـنمزآ  يزیچ  هب  امـش  سفن 
. ددرگ لیاح  دبا ، ات  دناهدنیاپ  دیواج و  نایتشهب  يارب  هک  شتمارک  تذل و  تمعن و  تشهب و  وا و  نایم  دنوادخ  ایند  نیمه  رد  درک  هراپ 

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  راصق  تاملک 

نآ مدرم  دـشاب و  متـس  نارود  نارود ، هاـگره  ددنــسپ . یم  مـه  نارگید  يارب  ار  مـکح  نآ  دـهد ، قـح  دوـخ  هـب  مدرم  فرط  زا  هـک  ره 
سپ رآ  مشخ  هب  ار  وا  هن ؛ ای  تسا  راوتسا  تقافر  رد  وت  تسود  ینادب  یهاوخ  رگا  تسا . یگدنامرد  ثعاب  یسک  ره  هب  دامتعا  راکتنایخ ،
مـشخ هب  ار  وا  راـب  هس  هک  نآ  رگم  نکم  داـمتعا  تردارب  یتـسود  هب  تسین . وـت  ردارب  هنرگو  تسوـت  ردارب  دـنام  تباـث  یتـسود  رد  رگا 
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اجباج زا  تسا  رتناسآ  هوک  ندـنک  تسا . ریذـپان  ناربج  یگتخاب ، دوخ  زا  ندروخ  نیمز  اریز  نکم  تردارب  هب  هبناج  همه  دامتعا  يروآ .
اب شروضح  رد  هک  يدرم  ود  هب  ترضح  نآ  تسا . ندب  لد و  شیاسآ  ایند  رد  دهز  تسا و  هودنا  مغ و  يهیام  ایند  هب  تبغر  لد . ندرک 
دب مه  وا  هب  هک  دنادن  تشز  دـنک  دـب  مدرم  اب  هک  ره  دـسرن و  ریخ  هب  دوش  زوریپ  متـس  هب  هک  یـسک  دـینادب  دومرف : دـندرک ، یم  عازن  مه 

تسین اج  هب  هحفص 88 ]  ] ناسحا تبیصم . رب  ربص  یگدنز و  رد  يزیرهمانرب  نید ، رد  هقفت  تلصخ : هس  هب  رگم  دباین  حالص  نمؤم  دننک .
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  دنادب . ار  ناسحا  ردـق  هک  یـسک  تسا  بایمک  هچ  دراد و  نید  ای  هداوناخ  هک  یـسک  هب  تبـسن  رگم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسک  هن . [، 42  ] ریـشمش هنایزات و  بحاص  اما  دریگ  یم  دای  هک  یلهاج  ای  دریذـپ  یم  دـنپ  هک  ینمؤم  دوش 

و تسا ، لداع  دنک  یم  رما  هچنآ  رد  تساناد  دنک  یم  یهن  هچنادب  تساناد و  دنک  یم  رما  هچنادب  دشاب : تلـصخ  هس  ياراد  هک  دنک  یم 
دنک یم  ماعنا  یمدرم  رب  اه  تبهوم  نداد  اب  دنوادخ  دنک . یم  یهن  شمرن  اب  دـنک و  یم  رما  شمرن  اب  تسا  لداع  دـنک  یم  یهن  هچنآ  رد 
الب نآ  سپ  دـنزرو  بیکـش  نانآ  دزاس و  راتفرگ  اهالب  هب  ار  یمدرم  ددرگ و  اهنآ  لابو  تمعن  نآ  دـنرازگ و  یمن  ار  وا  ساپـس  نانآ  اـما 

هدـیدان شموس  کی  شوه و  شموس  ود  هک  تسا  رپ  يهنامیپ  کی  مه  اب  ترـشاعم  یناگدـنز و  لاـح  حالـص  دوش . یم  تمعن  ناـشیارب 
تـسا نآ  دومرف : تسیچ ؟ تورم  دش : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  تسا . تشز  ردقچ  تردـق  نابحاص  يارب  ییوجماقتنا  [. 43 . ] تسا نتفرگ 

داد و تمعن  وت  هب  هک  ار  سک  ره  رازگـساپس  دـنکن . مگ  هداد  تنامرف  هک  اـجنآ  رد  دـنیبن و  هدرک  تیهن  هک  اـجنآ  رد  ار  وت  دـنوادخ  هک 
رد ینوزفا  رکـش  دیاپ . یمن  ندیزرو  رفک  اب  دور و  یمن  نیب  زا  ندرک  رکـش  اب  تمعن  هک  درک  يرازگـساپس  وت  زا  هک  یـسک  رب  نک  ماعنا 
زا رتدـب  ینک و  تساوـخرد  لـهاان  زا  ار  نآ  هکنآ  زا  تسا  رتـهب  تجاـح  نتفر  تسد  زا  تـسا . یتسدـگنت  رقف و  زا  یگدوـسآ  اـهتمعن و 

ترخآ ایند و  ریخ  هب  ندیـسر  هیام  ات  دزومآ  يزیچ  وا  هب  هک  تساوخ  ع )  ) قداص ماما  زا  يدرم  تسا . نآ  رطاـخ  هب  ییوخ  جـک  تبیـصم 
سک نآ  دومرف : تسیچ ؟ تغالب  دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  وگم . غورد  دومرف : وا  خساپ  رد  ع )  ) ماما دناشکن . زارد  هب  ار  مالک  و  دـشاب .
هدمآ لیان  شدوصقم  هب  كدنا  یشالت  اب  هک  دناهدیمان  غیلب  رطاخ  نیدب  ار  وا  ددرگ و  كدنا  نآ  يهرابرد  شنخس  تخانش  ار  يزیچ  هک 
هدید دننک و  يراتفرشوخ  امـش  اب  ناتنارـسپ  ات  دینک  يراتفرشوخ  ناتناردپ  اب  زور . يراوخ  تسا و  هنابـش  هودنا  يراکهدب  ماو و  تسا .

هب ترضح  نآ  درادن . یتنامض  ادخ  رب  دراپس  تناما  هب  يزیچ  نئاخ  هب  هک  ره  دنراد . هدیشوپ  ناتنانز  زا  هاگن  ات  دیـشوپ  ورف  مدرم  نانز  زا 
هک اریز  رگنم ، تسا  وت  زا  رترب  هک  یـسک  هب  تسا و  وت  تسدریز  ناوـت  ورین و  رد  هک  رگن  یـسک  هب  نارمح ! يا  دوـمرف : نیعا  نب  نارمح 

ادـخ يوس  زا  ینوزفا  بجوم  هک  تسا  رتهتـسیاش  تسا و  هدرک  تمـسق  وت  يارب  ادـخ  هچنادـب  تسا ، وت  تعاـنق  بجوم  رتـشیب  راـک  نیا 
رترب نیقی  هحفص 89 ]  ] رب ینتبم  ریغ  رایسب  لمع  زا  دنوادخ ، دزن  تسا  نیقی  رب  ینتبم  هک  كدنا  رمتـسم و  لمع  هک  نادب  و  دشاب . لجوزع 

ناشیا زا  ندرک  تبیغ  نانمؤم و  رازآ  زا  نتـشادزاب  تسد  یهلا و  مراحم  زا  يرود  زا  رتدنمدوس  يراکزیهرپ  چیه  هک  نادب  تسا و  رتهب  و 
زا رترابنایز  یلهج  چـیه  یفاک و  كدـنا و  لام  هب  تعاـنق  زا  رتدـنمدوس  یلاـم  چـیه  یقـالخا و  شوخ  زا  رتاراوگ  یـشیع  چـیه  تسین و 

لامک دییوگم . شخساپ  درک ، نخس  هب  زاغآ  مالس  نتفگ  زا  شیپ  هک  ره  تسا . بجاو  شباوج  بحتسم و  نداد ، مالس  تسین . ینیبدوخ 
یم ار  هنیک  هک  دـیهد  تسد  رگیدـکی  هب  تسا . هقناعم  رفاسم  يارب  ندرک  مالـس  ماـمت  نداد و  تسد  میقم  يارب  نداتـسرف ) دورد   ) تیحت

تسه ات  هک  تسا  یکبس  تمعن  تیفاع  دنک . مارح  شتآ  رب  ار  شنت  ادخ  دشاب  راددوخ  توهـش  سرت و  تبغر و  مشخ و  رد  هک  ره  درب .
یـشیاشگ یتخـس  ره  يارب  يرکـش و  یتمعن  ره  يارب  يربص و  ییالب  ره  يارب  هک  یـسک  دـیآ . دای  هب  دور  نیب  زا  ات  دوش و  یم  شومارف 

تیراع و دنوادخ  اریز  شاب . ابیکـش  دـسر ، یم  لام  ای  دـنزرف  رد  هک  یتبیـصم  الب و  ره  رد  تسا . هدـنامرد  ناوتان و  هدرکن ، هدامآ  ایهم و 
ناکت ياهدادیور  رد  دشاب : هتشاد  تلصخ  تشه  هک  تسا  راوازس  نمؤم  يارب  دیامزایب . ار  وت  ربص  رکـش و  ات  دناتـس  یغاب  ار  دوخ  يهبه 

نانمـشد هب  دشاب ، عناق  هداد  شیزور  ادخ  هچنادب  دنک ، يرازگـساپس  تحار  ماگنه  هب  دنک ، ییابیکـش  ایالب  ماگنه  هب  دشاب  راقواب  هدـنهد 
ربص وا و  ریزو  ملح  نمؤم و  تسود  شناد ، دنشاب . تحار  رد  وا  زا  مدرم  جنر و  رد  يو  زا  شرکیپ  دشابن ، ناتـسود  شود  راب  دنکن ، متس 

ناگدنب تسد  هب  میزور  ات  نک  اعد  نم  يارب  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هدیبعوبا  تسوا . ردپ  ارادم  شردارب و  شمرن  وا و  رکـشل  يهدنامرف 
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تـسد هب  ار  تیزور  هک  هاوخب  ادخ  زا  یلو  دهنب  رگیدکی  تسد  هب  ار  ناگدنب  يزور  هک  تسا  هتـساوخن  نیا  زج  دـنوادخ  دومرف : دـشابن .
هک تسا  یسک  نوچ  تریـصب  یب  لماع  تسا . يزور  هریت  نیا  هک  شدب  ناگدنب  تسد  هب  هن  تسا  یتداعـس  نیا  هک  دهنب  شکین  ناگدنب 
ادخ زا  هک  یسک  دیسرت و  وا  زا  تخانش  ار  ادخ  هک  یسک  درادن . هارمه  هب  ار  دصقم  زا  ندش  رود  زج  نتفر  رد  باتش  دور و  یم  ههاریب 

رادافو وگتسار و  روبص و  هدننک و  ارادم  رابدرب و  سانـشنید و  میهف و  دنمدرخ و  هک  ار  یـسک  میراد  تسود  ام  دنک . ایند  زا  لد  دیـسرت 
رد درازگ و  رکش  ار  يادخ  دشاب ، سک  ره  رد  رگا  تافص  نیا  سپ  تسا . هتـشاد  هژیو  یقالخا  مراکم  هب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  اریز  دشاب ،

، عرو دومرف : تسیچ ؟ یقالخا  مراکم  دـش : هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دـنک . بلط  ار  نآ  دـنک و  يراز  دـنوادخ  هاـگرد  هب  دـشابن ، هک  ره 
. تورم ییوخ و  شوخ  نیقی ، تناما ، نداد  سپ  زاب  يراکوکین ، ییوگتسار  تریغ ، تعاجش ، تواخس ، ایح ، ملح ، رکـش ، ربص ، تعانق ،

هار رد  ینک و  ششخب  ادخ  هار  رد  يرادب و  نمـشد  ادخ  هار  رد  يرادب و  تسود  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نآ  نامیا ، ياههقلح  نیرتمکحم 
ماجنا شتایح  نارود  رد  يو  هک  ياهیراج  هقدـص  دـیآ : یمن  ناسنا  لابند  هب  تلـصخ  هس  زج  سک  چـیه  گرم  زا  سپ  ینک . غیرد  ادـخ 

، هزور دـنک . اعد  شیارب  هک  یحلاص  دـنزرف  دوش و  لمع  نادـب  هک  يرگتیادـه  شور  تسا ، یقاـب  شگرم  زا  هحفـص 90 ]  ] سپ هک  هداد 
مدرک و [ 44  ] رذن ياهزور  هدنـشخب  يادـخ  يارب  نم  انامه  دومرف : ع )  ) میرم اریز  تسین . یندیـشون  یندروخ و  زا  نتـشادزاب  تسد  طقف 
هک دییامنن  زیتس  مه  اب  دینکن و  تداسح  مه  هب  دیشوپ ، ورف  ار  ناتناگدید  دیراد و  هگن  ار  ناتیاه  نابز  سپ  توکـس . ینعی  اجنیا  رد  هزور 

دوخ مان  نوچ  ناسحا  دـنک . هجنکـش  ار  دوخ  دـشاب  دـب  شقالخا  سک  ره  دروخ . یم  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچ  دروخ  یم  ار  نامیا  دـسح 
ره هن  دناوت و  دنک  یبوخ  مدرم  هب  دهاوخ  سک  ره  هن  هدـنب . هب  تسا  یهلا  هفحت  ناسحا  شباوث . زج  تسین  رترب  ناسحا  زا  يزیچ  دـشاب و 
رد تبغر  وا  يارب  دهن  تنم  هدنب  رب  ادـخ  هاگره  دـبای . نآ  قیفوت  دـش ، اناوت  نادـب  سک  ره  هن  تساناوت و  نآ  رب  دراد  تبغر  نادـب  سک 

يرکشل ناطیـش  يارب  دیآ . دیدپ  بولطم  بلاط و  يارب  تمارک  دسر و  لامک  هب  تداعـس  دزاس و  مهارف  ار  نآ  قیفوت  تردق و  ناسحا و 
دیدـید هاـگره  دـشاب . رتهدـننام  گرم  نوـچ  ینیقی  یب  کـش  هب  هک  دـیرفاین  یکـشیب  نیقی  دـنوادخ  تسین . بضغ  ناـبز و  زا  رتتخس 

هک نآ  دـشاب . دـنوادخ  رکم  راـتفرگ  هک  دـینادب  هدرپـس ، یـشومارف  هب  ار  دوخ  هاـنگ  تسا و  مدرم  ناـهانگ  زا  وجوتسج  یپ  رد  ياهدـنب 
ار رباص  راتفرگ  باوث  تسا  رازگرکش  تسردنت و  هک  یسک  و  دراد . هتفرگ  هزور  ادخ  يارب  هک  ار  يرادهزور  باوث  دنک ، رکش  دروخب و 
اور وت  رب  دشاب . ینوزفا  بجوتسم  ات  درازگ  رکش  رایسب  دنروآ و  نامیا  شنخس  هب  ات  دشاب  وگتسار  هک  تسا  راوازـس  دنمدرخ  يارب  دراد .

تسود ار  جنردوز  ینک . مهتم  يدرپس  یتناما  ودب  هک  ار  یسک  هک  تسین  اور  وت  رب  زین  يزاس و  نیما  ياهدومزآ  هک  ار  يراکتنایخ  تسین 
دـهاز و رازه  دـباع و  نارازه  زا  رتهب  ملاع  کی  دـنک . روراـب  ار  درخ  تمکح ، رد  ناوارف  ندرک  رظن  دـیاین و  يرگناوت  ار  دوسح  دـیاپن و 

راـهچ نایـضاق  دـنزومایب . شلها  هب  ار  نآ  هـک  تـسا  نآ  شناد  تاـکز  تـسا و  یتاـکز  يزیچ  ره  يارب  یتـسار  هـب  تـسا . دـهتجم  رازه 
قحاـن هب  هتـسنادان  هک  يدرم  تسا . خزود  رد  دـنک  تواـضق  قحاـن  هب  هتـسناد  هـک  يدرم  تـشهب . رد  یکی  شتآ و  رد  اـت  هـس  دـناهنوگ :
تشهب رد  دنک  تواضق  قح  هب  هتسناد  هک  يدرم  تسا و  خزود  رد  دنک  تواضق  قح  هب  هتـسنادن  هک  يدرم  تسا  خزود  رد  دنک  تواضق 

. درادرب تسد  ملاظم  زا  ددنب و  نابز  ناهانگ  زا  دشوپ و  مشچ  مراحم  زا  هاگره  دومرف : دندیسرپ ، تلادع  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  تسا .
: دومرف یقر  دواد  هب  ع )  ) ترـضح نآ  دنامهفب . دـنک و  مالعا  اهنآ  هب  ات  تسا  طقاس  نانآ  زا  دراد  هدرپ  رد  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  ار  هچ  ره 
زا تاجاح  ییاور  ینک . تجاـح  بلط  هدیـسر  نارود  هب  هزاـت  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یـسب  يربورف  اـهدژا  ماـک  رد  گـنرآ  اـت  ار  تسد 

امـش زا  هک  يزاین  ره  دوش . یم  يراج  هحفـص 91 ]  ] نانآ تسد  هب  جئاوح  هک  دنیوا  ناگدنب  نآ  لیاسو  ادـخ  زا  سپ  تسادـخ و  هاگرد 
امش حالـص  نآ  هک  تسا  دیما  دیوش . اریذپ  ربص  میلـست و  اضر و  هب  ادخ  زا  دماینرب  مادک  ره  دریذپب و  شیادخ  زا  رکـشت  اب  دش  هدروآرب 
چیه نانآ  اب  یتسود  هک  زیهرپب  ناگیامورف  اب  تقافر  یتسود و  زا  دیناد . یمن  امـش  نکل  تسا  رتهاگآ  امـش  حالـص  هب  دنوادخ  اریز  دشاب ،

زیچ نیرت  جنر  رپ  ددرگ . لوغـشم  دوخ  بیع  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  ناسنا  يارب  زیچ  نیرت  دنمدوس  درواین . راب  هب  یکین  يهرمث 
نیرتهب تسا . صیرح  اب  یگیاسمه  دریذـپ و  یمن  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  هب  نتفگ  زردـنا  زیچ  نیرتشزرایب  تسا ، يرادـن  نتـشاد  ناهن 
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هب وت  انامه  نک . مار  تسوت  زا  رترب  وت و  تفلاخم  هک  یـسک  لمحت  يارب  ار  دوخ  شابم ، نارگن  هلان و  رپ  تسا . نامدرم  زا  سأی  شیاـسآ 
تزع هک  نادـب  تسا و  شیوخ  يأر  هب  نوتفم  دسانـشن  یلـضف  يرگید  يارب  هک  ره  ینکن ! تفلاـخم  وا  اـب  اـت  ياهدرک  فارتعا  وا  يرترب 

. تسا تنـس  زا  ندرک ، تسد  هب  يرتشگنا  دنک . یمن  ینتورف  ادخ  يارب  هک  یـسک  درادن ، تعفر  تسین و  مار  ار  ادـخ  هک  یـسک  درادـن ،
یخرب ای  طیارش  نیا  يهمه  هک  ره  یطیارش ؛ اب  زج  دشابن  یتسود  دننک . هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  مناتـسود  نیرتبوبحم 
هکنیا مود  دـشاب ، یکی  وت  اـب  شراکـشآ  ناـهن و  هکنیا  تسخن  هدـم . تبـسن  یتسود  هب  ار  وا  هنرگو  تسا  تسود  دـشاب ، اراد  ار  اـهنآ  زا 
مراهچ دـنکن ، نوگرگید  وت  اب  ار  وا  بصنم  ای  لام و  هب  ندیـسر  هکنیا  موس  درامـش ، دوخ  یتشز  ار  وت  یتشز  دـناد و  وت  زا  ار  وت  ییاـبیز 

. دراذـگناو دوخ  لاح  هب  ار  وت  اهیراتفرگ  ماگنه  نآ  تسا  لاصخ  نیا  يهمه  عماج  هکنیا  مجنپ  درادـن ، غیرد  وت  زا  دـناوت  ار  هچ  ره  هکنیا 
زا هک  ار  یـسک  ای  مرپس  تناما  ار  ینئاخ  هک  درادن  یتوافت  نم  يارب  تسا . مسبت  نمؤم  يهدنخ  تسا . يدنمدرخ  موس  کی  مدرم  اب  ارادم 
هب ار  اهنآ  ات  منک  یم  شرافس  تلـصخ  شـش  هب  ار  وت  دومرف : لضفم  هب  ع )  ) ترـضح نآ  دنک . یمن  يرادهگن  دیاب ، هک  نانچ  نآ  تناما 

يارب هک  يدنـسپ  ار  نآ  تردارب  يارب  هدرپس و  یتناما  وت  هب  هک  یـسک  هب  تناما  تخادرپ  دومرف : دـنمادک ؟ اهنآ  متفگ : یناـسرب . مناوریپ 
رذـحرب اهنآ  زا  تسا  ییاه  یناهگان  يراک  ره  يارب  شاب و  رذـحرب  نآ  ماجرف  زا  دراد و  یماجرف  يراک  ره  هک  نادـب  يدنـسپ . یم  دوخ 

رد نآ  يافو  هک  هدـم  ياهدـعو  تردارب  هب  دراد . هاگترپ  تندـمآ  دورف  ماگنه  هب  هک  دـیآ  ناسآ  وت  رب  یهوک  زارف  رب  دوعـص  ادابم  شاـب .
نانآ هچ  ردام  ردـپ و  اب  يراتفر  شوخ  تسا : هدرکن  ررقم  یتصخر  سک  چـیه  يارب  اهنآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  تسین . ترایتخا 
اهنآ هب  هک  دنراوازس  منک و  یم  محر  هتـسد  هس  هب  نم  دب . بوخ و  هب  تناما  تخادرپ  دب و  کین و  اب  نامیپ  هب  يافو  دب ، هچ  دنـشاب  کین 
یم راوخ  دنرامـش و  یم  ریقح  ار  يو  نانادان  وا و  لها  هک  يدنمـشناد  هدـش و  دـنمزاین  هک  يرگناوت  هدـش ، لـیلذ  هک  يزیزع  دوش : محر 

رد يدـیما  یندـماین و  تسد  هب  ییوزرآ  تیاهنیب و  یتمه  دزیوآرد : زین  شناـیز  هس  هب  تخیوآرد  اـیند  یتسود  هب  شلد  هک  ره  دـنراد .
وت يارب  هک  یـسک  اب  یتسود  دـبای . ینوزف  شردارب  يهلیـسو  هب  ناسنا  دـنربارب . مه  اب  هناش  ياههنادـند  هحفـص 92 ]  ] نوچ مدرم  ینتفاین .

فرح تشگ و  نیگمـشخ  وت  رب  راب  هس  هک  تناردارب  زا  مادک  ره  درادن . ياهدیاف  دریگ ، یمن  رظن  رد  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ 
زا مهرد  کـی  بسک  مارآ و  لد  قیفر  زا  رتباـیمک  يزیچ  هک  دـیآ  یناـمز  مدرم  رب  رامـشب . هریخذ  دوخ  يارب  ار  وا  تفگن ، وـت  هب  يدـب 

دراد ناـهن  ار  دوـخ  زار  هک  ره  دـنک و  شنزرـس  ار  دوـخ  هب  نامگدـب  دـیابن  دـهد  رارق  تمهت  عـضوم  رد  ار  دوـخ  هک  ره  تـسین . لـالح 
ینخـس نک و  لمح  تروص  نیرتهب  رب  ار  دوخ  ردارب  راک  دوش . شاف  تشذگ  سک  ود  زا  هک  يزار  ره  تسوا و  دوخ  تسد  هب  شرایتخا 

نانآ هک  قیدص  ناردارب  هب  یتسود  هب  داب  وت  رب  نکم . ریسفت  دب  هب  دوش  یم  ادیپ  نآ  يارب  يریخ  لمحم  ات  دیآرد  تردارب  ناهد  زا  هک  ار 
نازیم هب  ار  شیوخ  ناردارب  دنـسرت . یم  ادخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک  اب  تنخـس  رد  و  دـنیالب . نارود  رپس  تحار و  راگزور  يهریخذ 
مدرم نیرتهناگیب  ات  دسرن  نامیا  تقیقح  هب  امـش  زا  یـسک  شاب . رذحرب  ناشنابوخ  زا  زیهرپب و  دب  نانز  زا  رادب . تسود  دنراد  هک  ییاوقت 

رب هک  تسا  نآ  ابیز  تشذگ  یـشوپمشچ و  دراد . نمـشد  ادخ  يارب  دوخ ، هب  ار  مدرم  نیرتکیدزن  درادب و  تسود  ادخ  يارب  ار  دوخ  زا 
ییوخشوخ ایح ، ییوگتسار ، تسا : نمؤم  دشاب  زیچ  راهچ  هک  ره  رد  دشابن . تیاکش  نآ  رد  هک  تسا  نآ  وکین  ربص  ینکن و  رفیک  هانگ 

زا ار  تردارب  دوخ و  نایم  تمشح  تسا . ریپ  تشذگ  لهچ  زا  نوچ  تسا و  لاس  هنایم  تشذگ  یگلاس  یس  زا  درم  نوچ  يرازگرکش . و 
ضرع ترـضح  نآ  هب  تسا . یتسود  یگدنیاپ  نآ  یگدنیاپ  تسا و  یمرزآ  یب  تمـشح  نتفر  نیب  زا  اریز  راذگ . یقاب  ار  نآ  ربم و  نایم 

، يدیساره یم  مه  تدوخ  زا  يدوب  هدیشچ  ار  ییاهنت  ینیریش  وت  رگا  دومرف : ياهدرک ؟ رایتخا  اوزنا  ياهدیزگ ؟ تولخ  قیقع  رد  ایآ  دش :
هب ایند  زا  يرد  ادـخ  تسا . مدرم  اب  شزاـس  ارادـم و  زا  یگدوسآ  ددرگ  یم  شبیـصن  ییاـهنت  زا  هدـنب  هک  ياهرهب  نیرتمک  دومرف : سپس 
رد دوـمرف : تسیچ ؟ شیاـسآ  هار  دـش  لاؤـس  ع )  ) ترـضح نآ  زا  دـیازفیب . شـصرح  رب  ربارب  ود  هـک  نـیا  زج  دـیاشگن  شناگدـنب  يور 

نتفر هار  باتـش  اب  دور . تشهب  هب  هک  يزور  نیتسخن  زا  دومرف : دـبای ؟ یم  تحار  هدـنب  تقو  هچ  دـش : شـسرپ  سفن . ياوه  اب  تفلاـخم 
وت زا  تناردارب  زا  یکی  هک  تسا  كاب  هچ  دومرف : شنایعیـش  زا  یکی  هب  ع )  ) ترـضح نآ  دـنک . شوماخ  ار  شرون  دربب و  ار  نمؤم  ياهب 
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ایوگ دومرف : تسـشن و  كانمـشخ  ترـضح  نآ  ماهتفرگ . وا  زا  ار  مقح  مامت  هک  دراد  تیاکـش  نم  زا  رطاخ  نیدـب  تفگ  دـنک ؟ تیاکش 
یم هچ  دنکانـشیدنا ، باسح  يدـب  زا  هک  یمدرم  زا  دـنوادخ  هک  مهد  ناشن  وت  هب  ایآ  يدرکن  دـب  يو  هب  یتفرگ  وا  زا  هک  ار  تقح  ماـمت 

یباسح دب  ار  نآ  ادخ  دشکب و  اهنآ  زا  مامت  باسح  ادخ  دنـسرت  یم  هکلب  هن . دنک ؟ مکح  قحان  هب  اهنآ  رب  ادخ  دنـسرت  یم  ینعی  دـیوگ ؟
یم دایز  ار  يزور  تسا و  يرادـنید  زا  ییوخ  شوخ  تسا . هدرک  یباسح  دـب  دـهاوخب  ار  دوخ  باـسح  هحفـص 93 ]  ] هک ره  سپ  هدیمان 

؟ دوب هچ  نامقل  تیـصو  رد  دش : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـنک . یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شلام  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  رگـششخب  دـنک .
يهمه رگا  هک  سرتب  ادخ  زا  اجنآ  ات  تفگ : شرـسپ  هب  هک  دوب  نیا  اهنآ  نیرتروآتفگـش  زا  دوب و  هدـمآ  یتفگـش  تاکن  نآ  رد  دومرف :

هب ار  سنا  نج و  يهمه  ناهانگ  رگا  هک  شاب  راودـیما  وا  هب  اجنآ  ات  دـنک و  تباذـع  مه  زاب  يرب  شهاگرد  هب  ار  سنا  نج و  ياه  یکین 
رگا درب و  یم  دنک ، یم  لمع  نادب  هک  ار  یـسک  باوث  هکنآ  زج  دـیوگن  قح  هملک  کی  یـسک  دروآ . محر  وت  رب  مه  زاب  يرب  شهاگرد 

ناربمایپ تریـس  زا  زیچ  راهچ  دوش . یم  وا  لماش  دـنک ، یم  لمع  نادـب  هک  یـسک  ره  هانگ  دـیاشگب  بل  یهارمگ  قحاـن و  هملک  کـی  هب 
يارب دنوادخ  يوس  زا  دناهدرک و  تیابیکـش  نآ  رب  هک  یتبیـصم  نمؤم . قح  نتفرگ  يارب  مایق  تبیـصم و  رب  ربص  تواخـس ، یکین ، تسا :

ربص نآ  رد  هاگ  ره  دوش ، مورحم  نآ  شاداپ  رجا و  زا  شبحاص  هک  تسا  نآ  تبیصم  انامه  رامشم . تبیصم  تسا . هدش  ررقم  شاداپ  نآ 
شیگدنز تاجن  ایند و  رد  ار  يریقف  نمؤم  هک  تسا  یـسک  ادخ  هاگـشیپ  رد  ناگدنب  نیرتبوبحم  هک  دینادب  دهدن . جرخ  هب  ییابیکـش  و 

ار باسح  يراکوکین ، محر و  يهلـص  یتسار  هب  دنک . عفد  نانمؤم  زا  ار  يدب  دشخب و  دوس  دهد و  يرای  هک  یـسک  دهد و  کمک  رقف  زا 
بوخ هب  ولو  دـینک  یکین  نات  ناردارب  هب  دـینک و  محر  هلـص  دوخ  ناشیوخ  اب  سپ  دـننک . یم  يرادـهگن  ناهانگ  هب  باکترا  زا  ناـسآ و 
لالح زا  یمک  هب  هک  ره  دریذـپب و  ار  مک  تعاـط  وا  زا  ادـخ  تسا  دونـشخ  كدـنا  يزور  هب  هک  ره  نتفگ . مالـس  خـساپ  ندرک و  مـالس 

دنوادخ مشخ  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  ناملـسم  نیقی  یتسرد  زا  دشابن . هدنامرد  تسا و  كاپ  شبـسک  کبـس و  شاهنیزه  تسا  دنـسرخ 
يزور هچنآ  اریز  دنکن ، شنزرـس  ار  مدرم  هدادن ، دنوادخ  هچنآ  هب  درازگن و  ساپـس  هدرک  يزور  ادـخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دزاسن و  دونـشخ 

هک نانچ  دزیرگب ، دوخ  يزور  زا  امش  زا  یکی  رگا  تسین و  ریگولج  شهاوخ  دب  یهاوخدب  دشکن و  وا  يوس  هب  شصیرح  صرح  تسوا 
هدنب يارب  اهنآ  هب  لمع  هک  تسا  تلـصخ  هس  دبایرد . شگرم  هک  نانچ  دریمب  هک  نآ  زا  شیپ  دبایرد  ار  وا  شايزور  دزیرگ ، یم  گرم 

يانعم دش . لاؤس  ترضح  نآ  زا  لاح . ره  رد  ادخ  دای  شردارب و  اب  یصخش  تاساوم  شدوخ ، فرط  زا  نمؤم  نداد  قح  تسا : رتتخس 
مانـشد زا  دوش . لیاح  ینامرفان  نآ  وا و  نایم  ات  دروآ  دای  ار  ادخ  دنک  هک  ینامرفان  ره  دصق  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ لاح  ره  رد  ادـخ  رکذ 

نوچ دومرف : ع )  ) قداص ماما  دیوگ : دشار  نب  نسح  دشاب . رتکچوک  مانشد  نامه  دوش و  بجوم  ار  هنیک  دروآ و  ینمـشد  هک  دیزیهرپب 
راک تیافک  ای  دراد : ار  رثا  راهچ  زا  یکی  هک  وگب  تناردارب  زا  یکی  هب  یلو  ربم  تیاکـش  نافلاخم  زا  يدحا  هب  داد  يور  تیارب  يراوگان 

نخـس دـهد . یم  يرای  دوخ  تروشم  اب  ار  وت  ای  دـنک و  یم  رثؤم  ياعد  تیارب  ای  دـنک  کمک  وت  هب  دوخ  ماـقم  يهطـساو  هب  اـی  دـنک ، وت 
هب هتفگ و  اجیب  ار  دنمدوس  تسرد و  نخـس  هک  ياهدنیوگ  هحفص 94 ]  ] اسب هچ  وگ ، اج  هب  وگب و  مک  مه  دیفم  نخـس  زا  وگم و  هدوهیب 

نانچ ار  وا  تردارب  بایغ  رد  دزاس ، راوخ  ار  وت  درخبان  دـیآ و  هریچ  وت  رب  رابدرب  اریز  نکم  هلداجم  رابدرب  درخبان و  اب  تسا . هداـتفا  جـنر 
دراد شاداپ  ییوکن  ربارب  رد  دناد  یم  هک  یسک  رادرک  لثم  تسا ، نیمه  تسرد  رادرک  دیوگب . وت  بایغ  رد  وا  يراد  تسود  هک  نک  دای 
امـش قح  هب  تبـسن  نم  هب  ادخ  هک  یتفرعم  امـش و  زا  نم  تعاطا  انامه  تفگ : ترـضح  نآ  هب  سنوی  دوش . یم  هذـخاؤم  هانگ  ربارب  رد  و 

ام سنوی  يا  دومرف : سپس  مدید . مشخ  راثآ  ترـضح  نآ  يهرهچ  رد  تفگ : سنوی  ایند . يهمه  زا  نم  شیپ  تسا  رتبوبحم  یـسب  هداد 
یلاح رد  تسا ؟ یتروع  رتس  یگنـسرگ و  عفر  زج  هب  نآ  ایآ  تسیچ ؟ تسا ، نآ  رد  هچنآ  اـیند و  يدرک . ساـیق  دوبن  هتـسیاش  هچنآ  هب  ار 

دشابن و راددوخ  مشخ  ماگنه  هک  یسک  تسین  ام  زا  هک  نادب  دمحم ! لآ  يهعیش  يا  یبای . تسد  دیواج  یگدنز  هب  ام  يهلیـسو  هب  وت  هک 
اب دنکن و  هحلاصم  هدرک ، یتشآ  وا  اب  هک  یـسک  اب  دهدن و  جرخ  هب  یمرن  دنک  ارادـم  وا  اب  هک  یـسک  اب  دـنکن و  ییوکن  دوخ  نیـشنمه  اب 

هللادبع هللااب . » الا  ةوق  لوح و ال  و ال   » دینک راکزیهرپ  دینک و  هشیپ  اوقت  دیناوت  یم  ات  دمحم ! لآ  يهعیـش  يا  دنکن . تفلاخم  دوخ  فلاخم 
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دش یم  هدناوخ  ْنَیلُد  وبا  هک  اهنآ  زا  يدرم  دنتفگ . نخـس  رایـسب  دوج  يهرابرد  نانآ  مدوب و  یعمج  نایم  رد  هنیدم  رهـش  رد  دیوگ : یلع 
: دومرف يرآ . متفگ : يراد ؟ تسلاجم  هنیدم  مدرم  اب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تشاذگ . مه  يور  ار  شتسد  سپـس  تسا . رفعج  وا  تفگ :

نآ داب  هک  تسا  رپ  کی  لثم  وا  ْنَیلُد  وبا  رب  ياو  دومرف : سپ  متفگ . شیارب  ار  نانخـس  نآ  زین  نم  يوگزاب . نم  هب  دـناهتفگ  وت  هب  هچ  ره 
عورش دوخ  لایع  زا  ادتبا  دشاب . يزاینیب  زا  هک  تسا  نآ  هقدص  نیرتهب  تسا و  هقدص  یناسحا  ره  تفگ : ربمایپ  دومرف : سپـس  درب  یم  ار 

تسا و لیخب  دنوادخ  هک  دینک  یم  نامگ  ای  دنک . یمن  شهوکن  دراد  فافک  هک  یـسک  رب  دـنوادخ  تسا ، نییاپ  زا  رتهب  الاب  تسد  نک ،
تورث هک  تسین  نآ  هدنشخب  دهنب و  شهاگیاج  رد  ار  ادخ  قح  هک  تسا  یسک  اقآ  يهدنشخب  تسادخ ؟ زا  رتهدنشخب  یسک  دیراد  رواب 
تاقالم ار  ادخ  مراودیما  دنگوس  ادخ  هب  نم  هک  دینادب  دـهد . رارق  تسین  راوازـس  هک  ییاج  رد  ار  اهنآ  دروآ و  تسد  هب  لالح  ریغ  زا  ار 

يرپس یبش  زگره  مدرک و  لمع  ار  نآ  هکنیا  زج  هدـشن  دراو  نم  رب  ادـخ  زا  یقح  چـیه  مشاـب و  هتفرگن  تسین  لـالح  نم  رب  هچنآ  منک و 
مه هب  اهزور  لصو  هزور  رد  تسین و  یعاضر  ریـش ، زا  نتفرگرب  زا  سپ  مشاب . هتخادرپن  ار  نآ  دـشاب و  یقح  ملاـع  رد  هک  نآ  زج  مدرکن 

کلام زا  شیپ  تسین  تسرد  قـالط  حاـکن ، زا  شیپ  تسین  هتـسیاب  ترجه  هکم ، حـتف  زا  سپ  تسین ، هتـسیاش  يدرگ  ناـبایب  تسین ، اور 
. رهوش دوجو  اب  نز  مسق  کلام و  دوجو  اب  كولمم  مسق  هن  دشابن و  حیحص  دنزرف  مسق  ردپ  دوجو  اب  درادن . انعم  هدنب  ندرک  دازآ  ندش ،
شیع و هب  دشاب  تسرد  شراک  همه  هچرگ  هک  دـشابن  يدـحا  درادـن . ریثأت  محر  هحفـص 95 ]  ] عطق رد  مسق  دباین و  ققحت  هانگ  رد  رذـن 

شراگزور دهد ، تسد  زا  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  راظتنا  هب  ار  تصرف  هک  ره  و  دـشاب . شریگ  نماد  یترودـک  هکنیا  زج  دـسر  یـشون 
، تعافـش تساه و  تمعن  تاکز  ناسحا ، تسا . ندـش  تسد  زا  هنامز  شور  ییابر و  تصرف  راگزور  راک  اریز  دـیابرب  ار  تصرف  ناـمه 
هب ایند  نوچ  تسا . ناما  رد  يدوبان  زا  دوش  هداد  شتاکز  هچنآ  تسا و  يزوریپ  تاکز ، وفع  اهدـبلاک و  تاکز  اهیرامیب ، ماـقم و  تاـکز 

نارتخد دـیابرب . نانآ  زا  مه  ار  ناشدوخ  ياه  یکین  دـنک  تشپ  نوچ  دـشوپ و  اهنآ  نت  رب  مه  ار  نارگید  ياـه  یکین  دروآ  يور  یمدرم 
. دننک لاؤس  تمعن  ربارب  رد  دنهد و  شاداپ  هنسح  ربارب  رد  تمعن . نارسپ  دناهنسح و 

رردلا رثن  زا  لقن  هب  قداص  ماما  هاتوک  نانخس 

هتفریذـپ نارگید  رواد  ناونع  هب  داد  فاصنا  دوخ  بناج  زا  سک  ره  تسا . فرژ  نآ  نطاـب  اـبیز و  نآرق  رهاـظ  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما 
تسد زا  رتهدننک  لاحـشوخ  نم  دزن  رد  زیچ  چیه  دنک . ظفح  ار  وا  ثاریم  شردارب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ناسنا  يراوگرزب  زا  دوش .

یتسدگنت اب  یهاگ  نم  درب . یم  نیب  زا  زین  ار  لیاوا  ساپـس  نابز  رخاوا  نتـشادزاب  اریز  دنک ، تعباتم  ار  نآ  رگید  تسد  هک  تسین  يریخ 
هب هک  اجنآ  ات  دروآ  یگنت  بارطـضا و  هراومه  تزع  مزادرپ . یم  تراـجت  هب  دـنوادخ  اـب  هقدـص  هب  ماـگنه  نآ  رد  سپ  موش  یم  ورهبور 
یم مدق  تردارب  يهناخ  هب  یتقو  دننام . یم  نآ  رد  دنوش و  یم  دیمون  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  هناخ  نآ  نانکاس  دـیآ و  یم  ياهناخ 

زا تسا . ناردارب  هب  یکین  ناطلـس  رادرک  هرافک  سلجم . ردص  رد  نتـسشن  زا  رگم  ریذـپب  دـهد  یم  ماجنا  وت  قح  رد  هک  یتمارک  ره  یهن 
یگدنز يهزم  لثم  دومرف : تسیچ ؟ بآ  يهزم  دـش : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  تسا . ریذـپان  ناربج  هک  نک  بانتجا  يزارد  هدور  یفرحرپ و 
نیرتهب انامه  تسین . وا  رد  يریخ  چیه  دسرتن ، دنوادخ  زا  ناهن  رد  دوشن و  رایـشه  يریپ  رد  دنکن و  مرـش  ییوجبیع  زا  هک  یـسک  تسا .

نوچ دـبلط ، شزرمآ  درک  هانگ  نوچ  دـشاب ، ور  هداشگ  ندرک  ناـسحا  تقو  هب  دـیآ : درگ  وا  رد  تلـصخ  جـنپ  هک  تسا  یـسک  ناگدـنب 
نتخاس هدروآرب  رد  نم  دنک . وفع  دش  متـس  وا  هب  نوچ  دزرو و  بیکـش  دمآ  راتفرگ  ییالب  هب  نوچ  درازگ ، ساپـس  دش  هداد  ودـب  یتمعن 

نک و مارکا  هدرک  مارکا  ار  وت  هک  یسک  هب  دیوجن . يزاینیب  نم  زا  مدرب  يزاین  وا  هب  رگا  هکنآ  میب  زا  مزرو  یم  باتش  رایسب  منمشد  زاین 
متس اب  ار  نارادمامز  دنک : دوبان  زیچ  شش  هب  ار  سک  شش  دنوادخ  نک . مارکا  يو  هب  وا  ندرک  اهر  اب  هدرامـش  ریقح  ار  وت  هک  یـسک  هب 

زا غیرد  دـسح . اب  ار  اهقف  ینادان و  اب  ار  ناییاتـسور  تنایخ ، اب  ار  ناناگرزاب  ربکت ، اب  ار  ناناقهد  بصعت ، هحفص 96 ]  ] اب ار  برع  ندرک ،
لام ینوزفا  یناهن ، هقدص  راید و  رهش و  ینادابآ  یگیاسمه  شوخ  تسا و  يریپ  ياصع  ماحرا  هلص  دنوادخ . هب  تسا  ینامگدب  ششخب ،
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مدرم دنوادخ  نک . تداع  ریخ  ياهراک  نداد  ماجنا  هب  دـهد و  يزور  وت  هب  ادـخ  ات  نک  ترفاسم  دومرف : يدرم  هب  ع )  ) قداص ماما  تسا .
یم نانآ  هب  سپ  دنریگ . شاداپ  ات  دناوخ  یم  ناشلامعا  هب  ار  نانآ  ترخآ  رد  دنسانشب و  ار  رگیدکی  ات  دناوخ  یم  ناشناردپ  هب  ایند  رد  ار 
سپ دنیوا  ناریـسا  یمدآ ، نادناخ  دوش . یم  نآ  كاروخ  دوخ  دنک  رادـیب  ار  ياهنتف  سک  ره  نارفاک . يا  ناگدروآ و  نامیا  يا  دـیامرف :
حالص نطاب  نوچ  دور . یم  تسد  زا  يدوز  هب  تمعن  نآ  دنکن  رگا  دنک و  شیاشگ  شناریسا  رب  دیاب  داد  یتمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  یسک 

ریقف و درک  هشیپ  يورهنایم  هک  یـسک  تاکز . تخادرپ  اب  ار  تورث  دـینک و  بلج  هقدـص  نداد  اب  ار  يزور  دـبای . حالـص  زین  رهاـظ  درآ ،
ود زا  یکی  هداوناخ  یمک  تسا . يریپ  زا  یمین  هودـنا  مغ و  لقع و  زا  یمین  يزرورهم  یگدـنز و  زا  یمین  يزیرهماـنرب  دـشن . تسدـگنت 

شنار رب  ار  شتـسد  تبیـصم  ماگنه  رد  سک  ره  دوش  راتفرگ  اـهنآ  قاـع  هب  دزاـس  نیگمغ  ار  شرداـم  ردـپ و  سک  ره  تساـه . یناـسآ 
يهزادنا هب  ار  يزور  دـنوادخ  نارادـنید . نافیرـش و  دزن  رد  رگم  دوشن  بوسحم  ییوکن  کین ، راک  تسا . هدرک  هابت  ار  دوخ  رجا  دـبوکب 

هچروـم يارب  دـنوادخ  رگا  دریگ . هشیپ  شـشخب  هار  دروآ  نیقی  تماـیق  هب  سک  ره  دروآ . دورف  تبیـصم  يهزادـنا  هب  ار  ربـص  جراـخم و 
تاکز هقدص و  نداد  زا  یلام  چیه  دراد : تقیقح  ادخ  هب  دـنگوس  هک  تسا  زیچ  هس  داد . یمن  رارق  لاب  ود  وا  يارب  دوب  هدرک  هدارا  يریخ 

مـشخ اما  تشاد ، ار  نآ  یقالت  تردق  دوب و  هدش  عقاو  متـس  دروم  هک  سک  نآ  هکنآ  زج  درکن  یمتـس  يرگید  هب  یـسک  تفاین ، شهاک 
دوخ يور  هب  ار  اضاقت  تساوخرد و  باب  ياهدـنب  چـیه  دـنک ، اـطعا  يزارفارـس  وا  هب  متـس  نآ  ياـج  هب  دـنوادخ  سپ  دروخ  ورف  ار  دوخ 

يدنلبرـس تزع و  زج  ناملـسم  يارب  اهنادب  دنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  درک . زاب  ار  یتسدـگنت  رقف و  باب  وا  رب  مه  ادـخ  هکنآ  زج  دوشگن 
زا تسا . هدیرب  يو  زا  هک  یـسک  اب  دنویپ  هدیزرو و  غیرد  يو  زا  هک  یـسک  هب  شـشخب  هدرک ، متـس  يو  هب  هک  یـسک  زا  تشذگ  دـهدن :

شهوکن هداد ، اهنآ  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  ببـس  هب  ار  نانآ  يدرگن و  دونـشخ  تسادخ  مشخ  بجوم  هچنادب  مدرم  زا  هک  نآ  تسا  نیقی 
زاب ار  نآ  دونشخان  يدونشخان  دروآ و  یمن  صیرح  صرح  ار  قزر  اریز  ییاتسن . هداد ، ناشیا  هب  هک  ادخ ، قزر  رطاخ  هب  ار  نانآ  ینکن و 

هک نانچمه  تفای  دهاوخرد  ار  وا  ادخ  يزور  دزیرگب ، شايزور  زا  دزیرگ ، یم  گرم  زا  هک  هنوگ  نامه  امش ، زا  یسک  رگا  درادیمن و 
هک یسک  تشگ و  كاپ  شلمع  دش ، تسار  شنابز  هک  یـسک  دوخ . يهلیبق  هلالـس و  يارب  تسا  بسن  شدوخ ، يارب  درم  تورم  گرم .

ار تلد  هک  ریگرب  ياهرهب  کین  نامگ  زا  دوش . زارد  شرمع  دنک  ییوکن  شهداوناخ  رد  هک  یسک  ددرگ و  نوزفا  شقزر  دش ، وکن  شتین 
، ددرگ دنـسرخ  نوچ  دربـن و  نورب  قـح  زا  ار  وا  شمـشخ  دوـش ، مشخ  رد  نوـچ  نمؤـم  دـنادرگ . ناـسآ  ار  تراـک  هحفـص 97 ]  ] داش و

نآ كدنا  زیچ ، راهچ  دریگن . رب  تسوا  قح  هچنآ  زا  شیب  دـبای  تردـق  نوچ  هک  تسا  یـسک  دـنکن و  لخاد  یلطاب  هب  ار  وا  شیدونـشخ 
. تسا يدنواشیوخ  هزور ، تسیب  ینیشنمه  يرامیب . یتسدگنت و  ینمشد ، شتآ ، تسا : رایسب 

لوؤسلا بلاطم  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاتوک  نانخس 

سپ دوش . ناهن  نآ  هاگ  نتـساوخ  هک  اجنآ  ات  دور  فک  زا  تمالـس  دومرف : یم  هک  مدینـش  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  دـیوگ  يروث  نایفس 
دیاش سپ  یبای  یمن  ار  نآ  يور  تمالـس  لابند  هب  یمانمگ  رد  نوچ  سپ  دشاب  یمانمگ  رد  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  دـشاب  يزیچ  رد  رگا 
يور یم  تولخ  هب  نوچ  دـشاب و  اوزنا  توـلخ و  رد  دـیاش  سپ  یباـی  یمن  نآ  رد  ییوـج  یم  ار  یـشوماخ  نوـچ  دـشاب و  یـشوماخ  رد 
نادـب دـبای و  یتولخ  دوخ  رد  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  و  دـشاب . رادرک  وکین  ناگتـشذگ  مـالک  رد  دـیاش  سپ  یباـی  یمن  ار  تمـالس 

دیاپب یتشاد  تسود  هک  داد  یتمعن  وت  هب  ادخ  رگا  تفگ : يروث  نایفـس  هب  يزور  ع )  ) قداص ماما  دیوگ : سنا  نب  کلام  ددرگ . لوغـشم 
رایسب دش  كدنا  تیزور  نوچ  و  [« . 45  ] منک شنوزفا  دیرازگ ، ساپس  رگا  : » دومرف دنوادخ  هک  رازگب  وا  ساپس  يوگ و  وا  دمح  رایـسب 

لزان ناوارف  امـش  رب  ار  نامـسآ  ناراب  ات  تسا  هدنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دیهاوخ  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  : » دومرف دنوادخ  هک  نک  رافغتـسا 
رد ینعی  [ 47  ] دـهد رارق  ییاهرهن  اهتـشهب و  امـش  يارب  ایند و  رد  ینعی  [« 46  ] دیامرف يرای  ددعتم  نارـسپ  رایـسب و  لام  هب  ار  امـش  دنک و 
زا یجنگ  شیاشگ و  دـیلک  رکذ  نیا  میظعلا . یلعلا  هللااب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  وگب  رایـسب  تخاـس  نیمغ  ار  وت  يدـماشیپ  نوچ  ترخآ و 
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. درازگن ار  تمعن  ساپس  دوشن  نیگمشخ  متس  زا  سک  ره  تسا . تشهب  ياهجنگ 

( مالسلاهیلع مظاک  ماما  شدنزرف  هب  ترضح  نآ  تیصو   ) مالسلاهیلع قداص  ماما  يایاصو 

، یـسوم متفر . ع )  ) قداص ماما  دزن  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  باتک  رد 
هب ترضح  نآ  زا  هک  ینانخس  هلمج  زا  دومرف . یم  تیـصو  اه  شرافـس  نیدب  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب و  هتـسشن  ردپ  يور  شیپ  شدنزرف ،

دنمتداعـس يراپـس  رطاخ  هب  ار  نآ  رگا  ریگ . دای  ار  منانخـس  ریذپب و  ار  مشرافـس  مرـسپ ! يا  هحفـص 98 ] : ] دومرف هک  تسا  نآ  مراد  داـی 
تـسد هب  شمـشچ  هک  یـسک  و  دوش ، زاینیب  دشاب  دونـشخ  هدش  میـسقت  شیارب  هچنادب  هک  ره  مرـسپ ! يا  يریمب . هدوتـس  ینک و  تسیز 
شزغل هک  یـسک  تسا . هدرک  مهتم  شیاضق  رد  ار  ادخ  دشابن ، دونـشخ  لجوزع  ادخ  تمـسق  هب  هک  ره  دریمب و  تسدگنت  دـشاب  يرگید 

يا دناد . گرزب  ار  دوخ  شزغل  درامـش  کچوک  ار  يرگید  شزغل  هک  یـسک  درامـش و  گرزب  ار  يرگید  شزغل  دریگ  کچوک  ار  دوخ 
يارب هک  ره  دوش . هتشک  نادب  دشک  رب  متس  ریشمش  سک  ره  دوش . نایامن  شاهناخ  لها  ياهیتشز  دردب  ار  يرگید  يهدرپ  هک  ره  مدنزرف !
دـشاب نیـشنمه  نادنمـشناد  اب  هک  ره  دوش و  راوخ  دهن  مدـق  نادرخبان  يهگرج  رد  سک  ره  دـتفا . ورف  نآ  رد  دوخ  دـنک  یهاچ  شردارب 

ادابم دنریگ . مشخ  وت  رب  هک  يریگ  مشخ  نارادمامز  رب  ادابم  مدنزرف ! يا  دوش . یم  مهتم  دراذگ  مدق  دب  هار  رد  هک  یـسک  ددرگ . گرزب 
هب هچ  دشاب و  تدوس  هب  هچ  وگب  ار  قح  مدنزرف ! يا  يدرگ . نوبز  راوخ و  رطاخ  نیدـب  هک  يوش  دراو  درادـن  يدوس  ار  وت  هک  يراک  رد 
اب دنویپب و  هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  امن . يریگولج  رکنم  زا  نک و  رما  فورعم  هب  هد و  مالـس  اراکـشآ  ناوخب و  نآرق  مدنزرف ! يا  تنایز .
هک زیهرپب  ینیچنخس  زا  و  هدب . خساپ  هدرک  یتساوخرد  وت  زا  هک  یسک  هب  شاب و  نخس  رگزاغآ  هدیزگ  یشوماخ  وت  ربارب  رد  هک  یـسک 

دوج و بلاـط  نوـچ  مرـسپ ! يا  تسا . جاـمآ  يهلزنم  هب  دوـخ  وـجبیع  هک  يزادرپ  مدرم  ییوـجبیع  هب  اداـبم  دراـک  یم  اـهبلق  رد  هنیک 
. تسا ياهویم  ار  اههخاش  اههخاش و  ار  اههشیر  اههشیر و  ار  نداـعم  تسا و  ینداـعم  ار  دوج  هک  نآ  نداـعم  هب  داـب  وت  رب  یتشگ  شـشخب 
هب نوچ  مدـنزرف ! يا  دوشن . تفای  اراوگ  يوبـشوخ و  ندـعم  رد  زج  تباث  يهشیر  هشیر و  هب  زج  هخاش  تسین و  شوخ  هخاش  هب  زج  هویم 

یناتخرد ددرگن و  ناور  اـهنآ  زا  بآ  هک  دنتـسه  ییاـه  گنـس  ناـنآ  هک  ناراکدـب ، هن  نک  تراـیز  ار  نارادرک  وکین  يور  یم  يرادـید 
شگرم نامز  ات  مردپ  تفگ  ع )  ) یسوم نب  یلع  ددرگن . رهاظ  ناشیاه  ینتسر  هک  دنتسه  ییاهنیمز  دوشن و  زبس  ناشیاه  گرب  هک  دنتسه 

. درکن اهر  ار  اهشرافس  نیا 

يروث نایفس  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  شرافس 

رد تسا . هدرک  تیاور  يروث  نایفـس  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  نآ  لاصخ  باتک  رد  زین  قودـص  هدـمآ و  لوقعلا  فحت  باتک  رد  تیـصو  نیا 
: دومرف يامرف . یتیصو  ارم  ادخ  دنزرف  رسپ  يا  مدرک  ضرع  متفر و  قداص  نب  قداص  رادید  هب  تفگ : نایفس  تسا : هدمآ  قودص  تیاور 
: مدرک ضرع  وا  هب  متفر و  ع )  ) قداص ماما  دزن  تفگ : يروث  نایفـس  هک  تسا  هدـمآ  لوقعلا  فحت  تیاور  زاغآ  رد  اما  خـلا . نایفـس ! يا 

يا يرآ  متفگ : درپـس ؟ یهاوخ  رطاـخ  هب  ار  هحفـص 99 ]  ] نآ ایآ  نایفـس ! يا  دومرف : منک . ظفح  وت  زا  سپ  ار  نآ  ات  ياـمرف  یتیـصو  ارم 
لولم و يارب  يردارب  دوسح و  يارب  شیاسآ  تحار و  وگغورد و  يارب  یگنادرم  تورم و  نایفـس ! يا  دومرف : ادـخ . لوسر  رتخد  دـنزرف 
زا شیب  ادخ ! لوسر  تخد  دنزرف  يا  متفگ : داتسیا . زاب  نخـس  زا  ع )  ) ماما هاگنآ  تسین . يوخ  دب  يارب  تدایـس  نیبدوخ و  يارب  یتسود 

و يدرگ . زاینیب  هک  وش ، دنسرخ  هدرک  ردقم  وت  يارب  هک  یتمسق  هب  يوش و  فراع  دنب ، دیما  ادخ  هب  نایفس ! يا  دومرف : امرفب . میارب  نیا 
، دـننک یم  یهارمه  وت  اب  هچنآ  دـننام  هب  وش  هارمه  یـشاب . ملـسم  نک ، يراتفر  شوخ  دوخ  يهیاـسمه  اـب  و  هک : تسا  لاـصخ  تیاور  رد 

دنوادخ زا  هک  نک  تروشم  یناسک  اب  دوخ  راک  رد  و  دهد . دای  وت  هب  دوخ  يراکدب  زا  هک  وشم  بحاصم  راکدـب  اب  دوش و  نوزفا  تنامیا 
سک ره  نایفـس ! يا  دومرف : هدب . همادا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  وا  هب  نم  داتـسیا و  زاب  نتفگ  زا  ع )  ) ماما سپـس  دنـسرت . یم 
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یتورث هلیبـق و  هریـشع و  یب  یتزع  سک  ره  لاـصخ ) تیاور  قـبط  و   ) لاـمیب یهوکـش  ردارب و  یب  یناوارف  تنطلـس و  یب  یتزع  دـهاوخ 
: متفگ نم  تسبورف و  نتفگ  زا  بل  هاگنآ  دروآ . يور  وا  تعاط  تزع  هب  ادخ  یصاعم  تلذ  زا  دیاب  دهاوخ ، تنطلـس  یب  یتبیه  لامیب و 

هـس نآ  اما  تشادزاب : تلـصخ  هس  زا  درک و  بیدأت  تلـصخ  هس  هب  ارم  مردـپ  نایفـس ! يا  دومرف : هد . همادا  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  يا 
ار شراتفگ  هک  سک  نآ  دنامن و  ملاس  دوش  راکدب  بحاصم  سک  ره  مدنزرف ! يا  دومرف : هک  دوب  نیا  درک  بیدأت  اهنادب  ارم  هک  یتلصخ 

لوسر دنزرف  يا  متفگ : دوش . یم  مهتم  دهن  ماگ  دب  ياههار  هب  هک  سک  نآ  دوش و  نامیـشپ  دریگن  رایتخا  رد  ار  شنابز  دـنکن و  تبقارم 
داش تمعن و  هب  هدننک  يدوسح  اب  هک  نآ  زا  درک  یهن  ارم  مردپ  دومرف : دندوب ؟ هچ  دوب ، هتـشادزاب  نآ  زا  ار  وت  هک  یتلـصخ  هس  نآ  ادخ !

ار تیب  ود  نیا  ع )  ) ماما هاگنآ  هک  تسا  هدش  هفاضا  لاصخ  تیاور  رد  و  مشاب . هتشاد  تقافر  یتسود و  نیچ ، نخس  ای  تبیـصم  هب  هدنوش 
فیک رظناف  رشلا  ریخلا و  یف  هل  تننس  ام  یضاقتب  لکوم  [. 48  ] داتعم تدوع  امل  ناسللا  نا  هب  ظحت  ریخلا  لوق  کناسل  دوع  دناوخ : میارب 

[. 49  ] داتعت

تسا هدش  رکذ  لوقعلا  فحت  رد  هک  بدنج  نب  هللادبع  هب  باطخ  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يایاصو  زا  ياهدیزگ 

دوخ درادـب و  هضرع  نتـشیوخ  رب  ار  دوخ  بش  زور و  ره  رادرک  هک  تسا  مزال  دسانـش  یم  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  رب  بدـنج ! دـنزرف  يا 
يدنـسپان رادرک  اهنآ  رد  رگا  دوش و  نآ  تدایز  راتـساوخ  ادخ  زا  دید  ییوکین  رادرک  دوخ ، لامعا  رد  رگا  سپ  دـشاب . شیوخ  رگباسح 

هب هک  يویند  ياه  قرب  قرز و  اهتمعن و  رطاخ  هب  هک  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ  دـهاوخ . شزرمآ  دـنوادخ  هحفـص 100 ]  ] زا نآ  يارب  زا  دید 
شالت نآ  رطاخ  هب  دـشاب و  ترخآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هک  ياهدـنب  لاح  هب  اشوخ  دروخن و  ار  ناـنآ  يهطبغ  هدـش ، هداد  ناراـکاطخ 

دنک و یصلاخان  شردارب  اب  هک  یـسک  بدنج ! رـسپ  يا  دزاسن . مرگرـس  دوخ  هب  ار  وا  نیغورد  ياهوزرآ  هک  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ  دنک .
بلق رد  نامیا  درک  تداسح  ینمؤم  هب  هک  یسک  و  دهد . یم  رارق  وا  هاگیاج  ار  شتآ  دنوادخ  دنک  ینمشد  وا  اب  درامـش و  کچوک  ار  وا 
ماـگ شردارب  زاـین  نتخاـس  هدروآرب  هار  رد  هک  یـسک  بدـنج ! يهداز  يا  بآ . رد  کـمن  هک  ناـنچ  دور ) یم  نیب  زا   ) دوش یم  لـح  وا 

هک تسا  یسک  نوچمه  دروآ  ياج  هب  ار  شردارب  زاین  هک  یـسک  و  دنک . یم  یعـس  هورم  افـص و  نایم  هک  تسا  یـسک  نانوچ  درادیمرب 
راوخ ار  ناشتـسدیهت  ناردارب  قوقح  هک  یماگنه  رگم  درکن  باذع  ار  یمدرم  چیه  دنوادخ  و  تسا . هدیتلغ  شیوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد 

هب دربن . رد  هب  هار  زا  ار  امـش  نوگانوگ  بهاذم  يوگب  ناشیدب  ناسرب و  ار  ماغپ  نیا  ام  نایعیـش  هب  بدنج ! دـنزرف  يا  دندرمـش . کبـس  و 
هک یسک  دوش و  یمن  بیصن  ادخ ، هار  رد  ناردارب  ندرک  يرای  ایند و  رد  داهتجا  يراگزیهرپ و  اب  رگم  ام  یتسود  تیالو و  دنگوس ! ادخ 
درگ يرگید  يارب  اـنامه  دزاـس  مورحم  شدرواتـسد  زا  ار  دوخ  هک  ره  بدـنج ! دـنزرف  يا  تسین . اـم  نایعیـش  زا  دـنک  یم  متـس  مدرم  هب 
درک ناـنیمطا  دـنوادخ  هب  هک  سک  نآ  تسا و  هدرب  ناـمرف  شنمـشد  زا  اـنامه  درک  يوریپ  شیوـخ  ياوـه  زا  هک  یـسک  تـسا و  هدروآ 

قیقحت هب  دراد . یم  هگن  شیارب  تسا  هدیـشوپ  وا  زا  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  تیافک  شیورخا  يویند و  روما  تامهم  زا  ار  وا  زین  دـنوادخ 
ایهم یناسآ  یتخـس  ره  يارب  درواین و  ياـج  هب  يرکـش  یتمعن ، ره  يارب  درکن و  هراـچ  يربص  یتبیـصم ، ره  يارب  هک  یـسک  دـش  ناوتاـن 

هک ار  یتناما  دنوادخ  اریز  هد ، يروبـص  دنک  یم  دـماشیپ  هک  یتخـس  ره  ای  لام و  ای  نادـنزرف  رد  هک  یتبیـصم  ره  رد  ار  تدوخ  تخاسن .
يدیما شاب  راودیما  دنوادخ  هب  دنک . ناحتما  اهنآ  اب  ار  وت  يرازگساپس  ربص و  نازیم  ات  دریگ  یم  هدیـشخب  هک  ار  هچنآ  دناتـس و  یم  هداد 

نک و تعانق  داد  رارق  تیارب  دـنوادخ  هچنادـب  دـنکم . دـیمون  شتمحر  زا  هک  یـسرت  سرتب ، وا  زا  دـنکن و  ریلد  شایناـمرفان  رب  ار  وت  هک 
. شابم ابیکـشان  باتیب و  رقف  تقو  رورغم و  لاحـشوخ و  تحار ) و   ) تورث تقو  هب  نکم  انمت  یباـی  تسد  نادـب  ناوت  یمن  هک  ار  يزیچ 
، تخانـش ار  وت  سک  ره  هک  نکم  یکبـس  هاگ  چیه  دـنراد و  شوخان  ار  وت  اب  یکیدزن  مدرم  هک  شابم  قلخدـب  يوختشرد و  هاگ  چـیه 

نـالقع کبـس  زا  ریگم . دنخـشیر  هب  تسا  وت  تسدورف  هک  ار  یـسک  نکم و  یکولـس  دـب  تسا  وـت  زا  رترب  هک  یـسک  اـب  دـنک . تریقحت 
يهطرو رد  هکنآ  زا  شیپ  ات  نک  لمأت  یکین  هب  يراک  ره  ماجنا  ماگنه  نکم و  دامتعا  هیکت و  یـسک  تیافک  رب  هاگ  چـیه  نکم . تعاـطا 
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ینک و یم  داهج  نآ  اب  هک  نک  ضرف  ینمشد  ار  دوخ  سفن  یسانشزاب . شجورخ  هار  زا  ار  نادب  دورو  هار  يوش ، نامیـشپ  یتفا و  رد  نآ 
. یسانش یم  ار  شتمالـس  يهناشن  یتسه و  هحفـص 101 ]  ] تسفن بیبط  دوخ  وت  هک  یتـسرد  هب  یهد  یم  سپزاـب  ار  نآ  هک  ریگب  یتناـما 

هابت ندروآ  دای  ندرازگ و  تنم  رایسب  اب  ار  نآ  ياهدیشخب  یسک  هب  يزیچ  رگا  ياهتفای . هر  زین  نامرد  رب  تسا و  هدش  راکـشآ  تیارب  درد 
رد شاداپ  نتفرگ  يارب  رتهدننک  باجیا  وت و  قالخا  هب  رتهدنبیز  نیا  اریز  روایب  ار  نآ  زا  رتهب  ياهدنشخب ، هک  يزیچ  لابند  هب  هکلب  نکم ،

یشوماخ انامه  دنرمش . یم  میلح  دارفا  زا  ملاع ، هچ  یشاب و  لهاج  هچ  ار  وت  ینیزگ  یـشوماخ  رگا  یـشوماخ . داب  وت  رب  تسا . وت  ترخآ 
رارق شبلق  رد  ار  دوخ  ییانیب  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  ناـنادان . دزن  رد  وت  يارب  تسا  ياهدرپ  نادنمـشناد و  دزن  رد  وت  يارب  تسا  یتنیز 

رب مدرم  دینک . رظن  دوخ  بویع  رد  ياهدنب  نوچمه  لب  دیرگنن ، ناگیادخ  دننام  نامدرم  ياهبیع  رد  دادـن . رارق  شمـشچ  رد  ار  نآ  داد و 
يا دییوگ . ساپس  تیفاع  تمعن  رطاخ  هب  ار  يادخ  دیروآ و  تمحر  نایالتبم  هب  سپ  تمالس . رد  یهورگ  التبم و  یهورگ  دناهتـسد : ود 

نک و ییوکن  هدرک ، يدب  وت  هب  هک  یسک  هب  شخبب و  هدراذگ  هرهبیب  ار  وت  هک  یسک  هب  دنویپب و  هدیرب  وت  زا  هک  یـسک  اب  بدنج ! رـسپ 
اور متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  نک و  راتفر  فاصنا  هب  هتـساخرب ، زیتس  هب  وت  اب  هک  یـسک  اـب  يوگ و  مالـس  هداد ، مانـشد  وت  هب  هک  یـسک  رب 

ینیب یمن  رگم  نـک . رظن  دوـخ  زا  ادـخ  وـفع  تشذـگ و  هـب  درذـگرد  وـت  زا  وا  يراد  یم  تـسود  وـت  هـک  روـط  ناـمه  رذـگرد  هتـشاد ،
هقدص مدرم  نامشچ  ربارب  رد  بدنج ! دنزرف  يا  دراب . یم  ناراکاطخ  ناراکتسرد و  رب  شناراب  دبات و  یم  نادب  ناکین و  رب  شدیشروخ 

تتـسار تسد  هب  ار  هقدص  رگا  هک  نک  راتفر  نانچ  نآ  اما  یتفرگ ، هک  تسا  نامه  تشاداپ  ینک  نینچ  رگا  دنرامـش ، كاپ  ار  وت  ات  هدـم 
زگره داد . دـهاوخ  شاداپ  راکـشآ  هب  ار  وت  یهد  یم  هقدـص  ناهن  رد  شرطاـخ  هب  هک  یـسک  اـنامه  دربن ، ییوب  نآ  زا  تپچ  تسد  يداد 

لجوزع دنوادخ ، بدنج ! يهداز  يا  ددنب . عمط  نادب  رادرک  هب  دراد  رارق  ناکین  ياه  هاگیاج  رد  هک  یلاح  رد  تسین  هدنبیز  یـسک  يارب 
رطاخ هب  دنک و  ینتورف  نم  تمظع  يارب  هک  مریذپ  یم  یسک  زا  ار  زامن  هک  یتسرد  هب  تسا : هدومرف  درک ، یحو  هک  هچنآ  زا  یتمسق  رد 

ار نایرع  دـهد و  كاروخ  ار  هنـسرگ  دـنکن . یگرزب  نم  قلخ  رب  درب و  رـس  هب  نم  رکذ  اـب  ار  شزور  درادـب . رود  تاوهـش  زا  ار  دوخ  نم 
یم دیشروخ  نانوچ  شرون  هک  تسا  یسک  نیا  سپ  دهد . هانپ  ياج و  ار  هانپیب  بیرغ و  دروآ و  تمحر  هدیدتبیصم  هب  دناشوپب . هماج 

شتباجا زین  نم  دـناوخ  یم  ارم  وا  مرامگ . یم  وا  زا  ینابهاگن  هب  ار  مناگتـشرف  منک و  یم  ظـفح  دوخ  تزع  فنک  رد  ار  وا  نم  دـشخرد ،
هحفص 102] . ] مشخب یم  وا  هب  زین  نم  دنک و  یم  شهاوخ  نم  زا  منک و  یم 

تسا هدش  رکذ  لوقعلا  فحت  رد  هک  لوحالا  نامعن  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تیصو  زا  ياهدیزگ 

ار وت  هک  مراد  یم  رذـحرب  تموـصخ  لادـج و  زا  ار  وـت  درب و  یم  نیب  زا  ار  ترادرک  هک  مهد  یم  زیهرپ  زیتـس  زا  ار  وـت  ناـمعن ! رـسپ  يا 
دندوب امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  دـننک . یم  رود  دـنوادخ  زا  ار  وت  اریز  مراد  یم  راـنکرب  اـهتموصخ  يرایـسب  زا  ار  وت  و  دـنک . یم  كـاله 

نآ زا  شیپ  لاـس  هد  درک ، یگدـنب  دـصق  امـش  زا  یکی  رگا  دـیریگ . یم  ارف  ار  نـتفگ  امـش  هـکنآ  لاـح  دـنتفرگ و  یم  ارف  ار  یــشوماخ 
هتسیاش نم  دیوگب  هنرگو  تسا  هدرک  یگدنب  دیزرو ، ییابیکش  راک  نیا  رب  دمآرب و  نآ  يهدهع  زا  بوخ  رگا  سپ  دریگبارف  ار  یشوماخ 

ییابیکـش اههجنکـش  رب  لطاب  تموکح  رد  هدـینادرگ و  زارد  ار  یـشوماخ  هک  دـهد  یم  اـشحف  زا  مد  یـسک  متـسین . ماهدرک  دـصق  هچنآ 
نخـس ناگرزب  نم  دزن  رد  امـش  نیرتضوغبم  انامه  دنانمؤم . ناشیا  و  دنتـسه ، ایلوا  ناگدیزگرب و  ابجن و  زا  قح  هب  نانیا  دـشاب . هدـیزرو 

رگا دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپس  متـسین . نانآ  زا  زین  نم  دنتـسین و  نم  زا  دنـشاب  ناشناردارب  هب  تداسح  یپ  رد  هک  یناسک  دنتـسه . نیچ 
غاد شآ  رد  ار  وا  نآ  اب  هک  دوش  یم  هلیسو  الط  نیا  دنک  تداسح  ینمؤم  هب  سپس  دراد ، میدقت  الط  نیمز  يور  يهزادنا  هب  امش  زا  یکی 

نمؤم تسا . هدرک  ادا  ار  ملع  قح  قیقحت  هب  مناد ؛ یمن  دهد  خساپ  وا  دندیسرپ و  یملع  يهرابرد  یسک  زا  رگا  نامعن ! رـسپ  يا  دننک . یم 
وت يارب  تردارب  یتسود  یتساوخ  رگا  نامعن ! دـنزرف  يا  ددرگ . یم  فرطرب  شاهنیک  تساـخرب  نوچ  دراد و  هنیک  هتـسشن  هک  یناـمز  اـت 
هک يزور  رگم  نکم  هاگآ  دوخ  زار  زا  ار  تتـسود  و  تفین . رد  وا  اب  امنم و  یهن  ار  وا  نکم و  هزیتس  حازم و  وا  اب  هاگ  چـیه  ددرگ  هزیکاپ 
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ات دوش  یمن  نمؤم  هدنب  نامعن ! دنزرف  يا  دوش . یم  نمشد  يزور  زین  تسود  هک  ارچ  تدناسرن  ینایز  تفای  یهاگآ  نآ  زا  تنمـشد  رگا 
اهزار يهدنناشوپ  هک  تسا  نآ  تسادخ  زا  هک  یتنس  اما  ماما . زا  یتنس  ادخ و  لوسر  زا  یتنس  ادخ ، زا  یتنس  دشاب : تنـس  هس  وا  رد  هکنآ 

نآ تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  یتنـس  اما  [. 50  ] ادـحا هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  دـیامرف : داب ، یمارگ  شدای  هک  دـنوادخ  دـشاب 
هک ینامز  ات  تسا  تبیـصم  یتخـس و  رد  ربص  تسا  ماما  زا  هک  یتنـس  دـنک و  راتفر  یفینح  قالخا  اب  اـهنآ  اـب  ارادـم و  مدرم  اـب  هک  تسا 

ناهرب ندروآ  ینعم و  هب  تباصا  هکلب  تسین ، نایذه  یناوارف  نابز و  يزیت  هب  تغالب  نامعن ! رـسپ  يا  دروآ . وا  يارب  یـشیاشگ  دـنوادخ 
رد دروخ  ورف  دنک ، فرط  رب  هحفص 103 ]  ] ار نآ  دناوت  یمن  هک  يزیچ  يارب  ار  شمـشخ  ام  رطاخ  هب  هک  یـسک  نامعن ! دنزرف  يا  تسا .

. تسام هارمه  دنلب  یهاگیاج 

يرصب ناونع  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زردنا 

ینیـسح نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  دیـس  نینچمه  تسا . هدرک  رکذ  ار  يرـصب  ناونع  دنلب  ثیدح  القن  دیرملا  ۀینم  باتک  رد  یناث  دـیهش 
زا تنـس  لها  تایاور  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  ۀـیددعلا  ظعاوملا  یف  ۀیرـشع  ینثالا  باتک  رد  مساق  نبا  هب  فورعم  یثاـنیع  یلماـع 

کلام دزن  ملع  بسک  يارب  نم  تفگ : ناونع  تشذـگ . یم  وا  نس  زا  لاس  راهچ  تصـش و  هک  دوب  يدرمریپ  ناونع  تسا . يرـصب  ناونع 
، کلام دننام  زین  وا  زا  هک  مدرک  ادـیپ  لیامت  دـمآ ، [ 51  ] هنیدـم هب  ع )  ) قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  نوچ  مدرک . یم  دـمآ  تفر و  سنا  نب 

دزن زا  مناوخ . یم  یـصوصخم  ياعد  یتعاـس  ره  رد  نم  و  [. 52  ] یتـسه یبولطم  یـصخش  وت  دومرف : نم  هب  يزور  سپ  منک . ملع  بسک 
هتـسج ییوکن  ریخ و  نم  رد  رگا  متفگ  مدـش و  نیگمغ  تباب  نیا  زا  نم  وش . هناور  کلام  بناج  هب  رادـم و  زاب  میاعد  زا  ارم  زیخرب و  نم 

ادـخ زا  و  مدرازگ . هضور  رد  زاـمن  تعکر  ود  مداتـسرف و  دورد  وا  رب  مـتفر و  ص )  ) ربماـیپ دجـسم  هـب  سپ  درک . یمن  نـینچ  زگره  دوـب 
رگید مبای و  تیاده  تسار  هار  هب  نادب  ات  دراد  يزور  يزیچ  نم  هب  شلمع  زا  دنک و  نابرهم  نم  رب  ار  دمحم  نب  رفعج  بلق  هک  متساوخ 

. متـساوخ دورو  نذا  مدرک و  ار  وا  يهناخ  گنهآ  تشگ  لامالام  ع )  ) رفعج یتسود  زا  ملد  نوچ  مورن . کلام  رـضحم  هب  ملع  بلط  يارب 
هتشذگن یکدنا  متسشن . سپ  تسا . زامن  لاح  رد  وا  تفگ : مهد  فیرش  رب  مالس  مهاوخ  یم  متفگ : يراد ؟ راکچ  دیـسرپ  دمآ و  یمداخ 

ار ممالـس  زین  وا  متفگ . دورد  ترـضح  نآ  رب  متفر و  نورد  سپ  وش . لـخاد  ادـخ  تکرب  هب  تفگ : دـمآ و  نوریب  يرگید  مداـخ  هک  دوب 
؟ تسیچ تاهینک  دومرف : درک و  دـنلب  ار  شرـس  ترـضح  نآ  متـسشن . رتکیدزن  یمک  دازرماـیب ! تیادـخ  نیـشنب  دومرف : تفگ و  خـساپ 

تلع رگا  متفگ : یم  مدوخ  اـب  نم  دـهد . قیفوت  يریخ  ره  ماـجنا  رد  ار  وـت  دراد و  راوتـسا  ار  تاهینک  دـنوادخ  دوـمرف : هللادـبعوبا . متفگ :
نم رب  ار  امـش  بلق  متـساوخ  ادـخ  زا  متفگ : تسیچ ؟ تاهتـساوخ  دومرف : هاگنآ  تسا . گرزب  يرما  دـشاب ، هدوبن  اـعد  نیمه  زج  تراـیز 
نم هب  مسرپ  یم  وا  زا  هک  هچنآ  رد  ع ) ( ) ماما  ) فیرـش هک  مراد  دیما  ادخ  زا  دنادرگ و  يزور  نم  رب  امـش  شناد  ملع و  زا  دـنک و  نابرهم 

ره بلق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  تسین ، يریگداـی  يرایـسب  هب  ملع  هللادـبعوبا ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دـیوگ . خـساپ 
تقیقح تسخن  سپ  يدرک ، يزودنا  شناد  يهدارا  هک  یماگنه  هحفص 104 ] . ] دراذگ یم  ياج  رب  دنک  شتیاده  دهاوخ  یم  هک  یسک 
تیدوبع تقیقح  مدیـسرپ : دـهد . یم  دای  ار  وت  وا  سرپب  دـنوادخ  زا  نک ، بلط  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  ملع  يوجب و  تدوخ  رد  ار  تیدوبع 

تسین و یتیکلام  هدنب  يارب  اریز  دنیبن . یکلمت  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  شدوخ  يارب  هدـنب  هکنیا  تسا : زیچ  هس  دومرف : تسیچ ؟
يهمه دـشیدنین و  يریبدـت  شدوخ  يارب  هدـنب  دـنهد . یم  رارق  هدومرف  ادـخ  هک  ییاج  نامه  ار  نآ  دـنناد و  یم  ادـخ  لاـم  ار  لاـم  ناـنآ 
یکلمت هداد  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  رد  هدنب  هک  یماگنه  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  هداد و  روتـسد  نادب  ادخ  هک  دشاب  ییاهزیچ  رد  شلاغتـشا 
تـشذگ او  دوخ  ربدم  هب  ار  شراک  ریبدت  هک  یماگنه  ددرگ و  یم  لهـس  هدومرف ، دنوادخ  هک  يدراوم  رد  وا  رب  ندرک  قافنا  دوشن ، لئاق 

هزیتـس و يوس  هب  دـش  لوغـشم  تسا ، هدرک  یهن  نآ  زا  هدومرف و  دـنوادخ  هچنادـب  هک  یماـگنه  دوـش و  یم  ناـسآ  وا  رب  اـیند  ياـهیتخس 
دوش و یم  ناسآ  شیارب  مدرم  هب  وا  يدنمزاین  ایند و  تشاد ، یمارگ  زیچ  هس  نیا  اب  ار  ياهدنب  دنوادخ  نوچ  دیارگ . یمن  مدرم  اب  تاهابم 
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لـطاب و ار  دوخ  رمع  راـگزور  دـیوج و  یمن  يدنلبرـس  تزع و  ناـمدرم  شیپ  رد  دور و  یمن  اـیند  یپ  رد  ییوجهداـیز  رخاـفت و  يارب  زا 
یف اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت  : » دیامرف یلاعت  دنوادخ  تسا . نیقتم  يهجرد  نیتسخن  نیا  دنک . یمن  اهر  لصاحیب 
نیا منک  یم  شرافـس  زیچ  هن  هب  ار  وت  تفگ : اـمرف ! یـشرافس  ارم  هللادـبعوبا  يا  مدرک  ضرع  [« 53  ] نیقتملل ۀـبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال 
اهنآ زا  ات  هس  دنک . قفوم  اهنآ  نتسب  راک  هب  رد  ار  وت  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دیوپب و  ادخ  هار  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  ره  هب  نم  يهیـصوت 
اهنآ هب  تبسن  یتسس  يراگنالهس و  زا  ار  وت  راپسب و  دای  هب  ار  اهنآ  سپ  تسا . ملع  رد  رخآ  يات  هس  ملح و  رد  ات  هس  سفن و  تضایر  رد 
لیم هک  يزیچ  ندروخ  زا  تسا : تضاـیر  رد  هک  زیچ  هس  نآ  دومرف : سپ  دـش . یلاـخ  سرت  زا  ملد  يوت  تفگ : ناونع  مراد . یم  رذـحرب 

يادـخ مان  روخب و  لالح  ماعط  زا  يدروخ ، نوچ  روخم و  اذـغ  یگنـسرگ  ماگنه  رد  زج  دروآ و  یم  راـب  يدرخیب  اریز  زیهرپب ، يرادـن 
هـس نآ  اما  درکن . رپ  دشاب ، رتدب  شمکـش  زا  هک  ار  یفرظ  چیه  ناسنا  دومرف : هک  دروآ  دای  هب  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  نیا  و  ربب . ار  یلاعت 
رگا و  يونـشن . مه  یکی  ییوگب  اـت  هد  رگا  وگب  وـت  يونـش  یم  اـت  هد  ییوـگب  یکی  رگا  وـت  دـیوگ ، وـت  هب  یـسک  رگا  تسا : ملح  رد  هک 

شزرمآ بلط  وت  يارب  ییوگغورد ، رگا  مبلط و  یم  شزرمآ  دوخ  يارب  ادخ  زا  ییوگتسار ، یتفگ  هچنآ  رد  رگا  ییوگب  تفگ ، تمانشد 
هک ار  هچنآ  املع  زا  تسا : ملع  رد  هک  هس  نآ  اما  یهد . هدعو  اعد  تحیصن و  اب  ار  وا  وت  داد  هدعو  تنایخ  اب  ار  وت  یـسک  رگا  و  منک . یم 

و يراذگورف . يزیچ  قیرط  نیا  زا  ادابم  ینک و  شـسرپ  ناشیا ، هحفـص 105 ]  ] ناحتما يارب  ای  تجاجل  يور  زا  ادابم  و  سرپب . یناد  یمن 
ندرگ و  يزیرگ . یم  گرگ  ریش و  زا  هک  هنوگ  نامه  زیرگب  اوتف  نداد  زا  نک و  هشیپ  طایتحا  تیاهراک  يهمه  رد  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات 

نم هللادبعوبا ! يا  زیخرب  : » دومرف هاگنآ  هللادبعوبا  يا  وگب  دومرف : فیرـش ! يا  تفگ : وا  هب  سپـس  هدم . رارق  نامدرم  يارب  یلپ  ار  تدوخ 
« . متسه دوخ  هب  لیخب  يدرم  نم  نکم  هابت  نم  رب  ار  میاعد  سپ  متفگ  زردنا  ار  وت 

تسا هدش  تیاور  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  هک  یهاتوک  ياهاعد  زا  یخرب 

تینامرفان اب  نادرگ و  زارفرـس  تتعاط  اب  ارم  ادـنوادخ ! دوب : نیا  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  ياعد  زا  تسا : هدـش  لقن  ءایلوالا  ۀـیلح  باتک  رد 
. ياهداد تعـسو  نم  رب  تلیـضف  زا  هک  هچنادب  ياهتفرگ ، گنت  وا  رب  ار  شیزور  هک  یـسک  تاساوم  ارم ، هد  يزور  ایادـخ  نکم ، منیگمغ 

نینچمه تسا . فارـشا )  ) ناگرزب ياـعد  نیا  تفگ : مدـناسر  ملاـس  نب  دیعـس  یهاـگآ  هب  ار  اـعد  نیا  دـیوگ : ناـسغ ، ینعی  هیواـعم ، وبا 
دـصق نم  متفگ : میتفر . دمحم  نب  رفعج  دزن  هب  يروث  نایفـس  نم و  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ریثک  نب  رـصن  زا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعنوبا 

ای توفلا  قباس  ای  : » يوگب سپـس  هنب و  نآ  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  يدیـسر  مارحلاتیب  هب  نوچ  دومرف : زومایب . ییاعد  ارم  سپ  مراد  جح 
نآ هک  تسا  يزیچ  تفگ : وا  هب  نایفس  سپ  وگب . یهاوخ  یم  ادخ  زا  هچ  ره  هاگنآ  توملا . » دعب  امحل  ماظعلا  یساک  ای  توصلا و  عماس 

ار يزیچ  نوچ  نک و  شیاتس  ناوارف  ار  ادخ  دش ، لصاح  تیارب  يراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  یتقو  نایفس ! يا  دومرف : ماما  مدیمهفن . ار 
رد نک . رافغتـسا  رتشیب  دـش  كدـنا  تیزور  نوچ  يوگب و  ار  هللااب » ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال   » رایـسب داد ، خر  تیارب  يراد  یم  شوخاـن  هک 

. بضغ هن  هد  رارق  بدا  ار  نآ  ادنوادخ  دومرف : سپ  درک  تیاکش  راب  کی  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  یبآ »  » هتـشون رردلا  رثن  باتک 
يهتـسیاش هک  ینم  زا  رتراوازـس  سب  ینک  وفع  ارم  هکنیا  رد  وت  ایادـخ ! دومرف : یم  ع )  ) قداص ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  یبآ »  » نینچمه

هحفص 106] . ] مباذع

تسا هدنام  یقاب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  هک  يراعشا  ارعش و  يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نخس 

وجه رد  لیخب و  ندرک  حدـم  هب  نانآ  هک  دـیزیهرپب ، نارعاش  اب  زیتس  زا  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدرک  لـقن  رردـلا  رثن  رد  یبآ » »
[. 54  ] هخارفا خرفت  انیف  ءافولا و  دعی  انیقی  انیف  دومرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  دندنمتواخس . ندرک 
مه ع ،)  ) ماما هک  یتساوخرد  ترـضح  نآ  زا  یلئاس  هک  تسا  هدمآ  بقانم  رد  [. 55  ] هخارمش قذعلا  نیز  امک  لاجرلا  نیزی  ءافولا  تیأر 
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کـضع دـق  يدـنلا و  لاصخ  تبلط  ام  اذ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هاگنآ  درک . زاب  ساپـس  رکـش و  هب  ناـبز  لـئاس  درک . اور  ار  وا  تجاـح 
[. 58  ] هدج نع  دـجملا  ثرو  نم  یلعلا و  لهاب  کیلع  نکل  و  [. 57  ] هدک نم  ةراسیلا  باصا  حلاک  یلا  نبلطت  الف  [. 56  ] هدهج نم  رهدلا 
هک تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  دـسیون : یم  بوشآ  رهـش  نبا  نینچمه  [. 59  ] هدج نم  ةراسیلا  یبحتـس  ابلاط  هتئج  اذا  كاذـف 
[. 61  ] عیطم بحا  نمل  بحملا  نا  هتعطال  اقداص  کبح  ناک  ول  [. 60  ] عیدب لاعفلا  یف  كرمعل  اذه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  دومرف :
نآ هب  تایبا  نیا  بقاـنم  رد  نینچمه  دوب . هدورـس  ار  تیب  ود  نیا  ع )  ) رقاـب ماـما  هک  میدرک  لـقن  لوقعلا  فحت  باـتک  زا  ـالبق  هدـنراگن :

تبجع دقل  و  هحفص 107 ] [. ] 62  ] یمع یف  ۀجحملا  نع  بولقلا  يرا  هدیرمل و  حـضاو  ۀـجحملا  ملع  تسا : هدـش  هداد  تبـسن  ترـضح 
ماما زا  ار  راعـشا  نیا  یعمـصا  هک  تسا  هدـمآ  یبلعث  ریـسفت  زا  لقن  هب  بقانم  رد  [. 63  ] اجن نمل  تبجع  دـقل  ةدوجوم و  هتاجن  کـلاهل و 

نا اهاوس  ءیشب  اهتعب  انا  نا  تانجلا  يرتشی  اهب  [. 64  ] نمث مهلک  قلخلا  یف  اهل  سیلف  اهبر  ۀسیفنلا  سفنلاب  نماثا  درک : تیاور  ع )  ) قداص
هک تسا  هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  رد  [. 66  ] نمث بهذ  دق  یـسفن و  تبهذ  دـقف  اهتبـصا  ایندـب  یـسفن  تبهذ  اذا  [. 65  ] نبغ مکلذ 

انرس نا  [. 67  ] اعزجلا رهظن  رهد  ۀـمزال  انرطبیف و ال  اموی  انؤرطی  رـسیلا  ال  درک : لقن  ع )  ) قداـص ماـما  لوق  زا  ار  راعـشا  نیا  يروث  ناـیفس 
رهش نبا  [. 69  ] اعلط رخآ  مجن  بیغت  اذا  اـنلوا  رامـضم  یلع  موجنلا  لـثم  [. 68  ] اعلهلا هل  رهظن  مل  رهدلا  انءاس  وا  هتحـصل  جـهبن  مل  رهدـلا 

[. 70  ] ناسنالا اهیا  کسفنل  رتخا  تیم و  کناف  لـهم  یلع  لـمعا  دـناهدرک : تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  زین  ار  راعـشا  نیا  دـیوگ ، بوشآ 
تیاور ع )  ) قداص ماما  زا  زین  راعشا  نیا  دسیون : یم  بوشآ  رهش  نبا  [. 71  ] ناک دق  نئاک  وه  امنأک  یضم و  ذا  کی  مل  ناک  دق  ام  نأکف 

توقاـی و نیمث و  رد  مکـصئاغل  اـهیف  یتـلا  روحبلا  نحن  [. 72  ] ناهرب مویلا  نحن  ۀـیربلل  انب و  ءاضتـسی  اموجن  اـنک  لـصالا  یف  تسا : هدـش 
رـضخا نب  زیزعلادبع  ظفاح  [. 74  ] نازخ سودرفلا  سدـقلل و  نحن  اـهکلمن و  سودرفلا  سدـقلا و  نکاـسم  هحفص 108 ] [. ] 73  ] ناجرم

تفر و ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هناخ ي  هب  ناناگرزاب  زا  يدرم  تفگ : دوعـسم  نب  میهاربا  دـیوگ : هرهاطلا  ةرتعلا  ملاعم  باـتک  رد  يذـبانج 
رفعج هب  تباب  نیا  زا  دش و  نوگرگد  شعضو  یتدم  زا  سپ  اما  تخانش . یم  لاح  ییوکین  هب  ار  وا  ماما  دوب و  تسود  وا  اب  تشاد و  دمآ 

سأیلا ناف  سأیت  و ال  [. 75  ] لیوط نمز  یف  ترـسیا  دقف  اموی  ترـسعا  نا  عزجت و  الف  دومرف : وا  هب  ع )  ) ماما درب . تیاکـش  ع )  ) دمحم نب 
نایفـس هک  تسا  هدمآ  ۀیوقلا  ددعلا  باتک  رد  [. 77  ] لیمجلاب یلوا  هللا  ناف  ءوس  نظ  کبرب  ننظت  ـال  و  [. 76  ] لیلق نع  ینغی  هللا  لعل  رفک 

هدش هابت  راگزور  نایفـس ! يا  داد : خساپ  یتفرگ ؟ هرانک  مدرم  زا  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هب  يروث 
باهذ ءافولا  بهذ  دناوخ : ار  تایبا  نیا  سپـس  تسا . رت  شخب  مارآ  لد ، يارب  يریگ  هشوگ  مدـید  سپ  دـنا  هدرک  رییغت  ناردارب  تسا و 
هیـشاح رد  نینچمه  [. 79  ] براـقعب ةوشحم  مهبولق  افـصلا و  ةدوـملا و  مهنیب  نوـشفی  [. 78  ] براوم لتاخم و  نیب  ساـنلاو  بهاذـلا  سما 
بادآلا ۀـیلح  لاجرلا و  رطع  هناف  دادـملا ، نم  نع  زجت  ال  تسا : هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب  تیب  نیا  ۀیرعـشلا  لاثمالا  ۀـعومجم 

[. 80]

تسا هدش  هدورس  مالسلاهیلع  ماما  نآ  حدم  رد  هک  يراعشا  زا  یخرب 

ای تنا  دناوخ : ار  راعـشا  نیا  درک و  لابقتـسا  ار  ع )  ) قداص ماما  كرابم ، نب  هللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  یناغماد  زا  سورعلا  قوس  باتک  رد 
ءایبنالا هتدلو  دق  نم  حدملا  دح  زاج  [. 82  ] ءامس تنا  مهل  ضرا و  فارشالا  امنا  هحفص 109 ] [. ] 81  ] ءانع حدملا  حدم و  لا  قوف  رفعج 

دیس دسیون : یم  داشرا  رد  دیفم  خیش  [. 85  ] دمحم نب  رفعج  ۀف  الخلاب  مرکا  هللا  و  [. 84  ] دـمحمب هزعا  هنید و  رهظا  هللا  تفگ : زین  و  [. 83]
، هدرک راکنا  ار  وا  ياعدا  ع ،)  ) قداص ماما  هک  دـش  رادربخ  دوب و  هتفاترب  يور  هیناسیک  بهذـم  زا  هک  یتقو  يریمح  دـمحم  نب  لیعامـسا 

ارفعج تنیاع  هللا  كاده  ام  اذا  [. 86  ] بسبس لک  اهب  يوطی  ةرفاذع  ةرسج  هنیدملا  وحن  ابکار  ایا  دورـس : ماما  نآ  يهرابرد  ار  راعـشا  نیا 
ابنطم تنک  يذـلا  بنذـلا  نم  کیلا  [. 88  ] یبوأـت مث  نمحرلا  یلا  بوـتا  هیلو  نبا  هللا و  یلو  اـی  ـالا  [. 87  ] بذـهملا نبا  هللا و  یلول  لـقف 

مل دمحم و  یصو  نع  اینور  نکل  و  [. 90  ] بیطملا لسنل  ینم  ةدناعم  انئاد  ۀلوخ  نبا  یف  یلوق  ناک  ام  و  [. 89  ] برعم لک  ابئاد  هیف  دهاجا 

43 سیره معصومان: امام صادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیب هبیغت  امناک  دـیقفلا  لاوما  مسقیف  [. 92  ] بقرتملا فئاخلا  لعفک  نینـس  يری  دـقفی ال  رمالا  یلو  ناب  [. 91  ] بذـکملاب هلاق  ام  یف  کی 
ۀجح کلوق  نا  یبر  دهشا  و  هحفص 110 ] [. ] 94  ] بصعتم ام  ریغ  متحف  لوقت  يذـلا  کلوق و  قحلاف  تلق ال  ناف  [. 93  ] بصنملا حیفصلا 

یلصف اهبیغیـس  نا  دبال  ۀبیغ  هل  [. 96  ] یبرطت هوحن و  یـسفن  علطت  يذـلا  مئاقلا  رمالا و  یلو  ناب  [. 95  ] بنذـم عیطم و  نم  ارط  قلخلا  یلع 
دیس عوجر  رب  لیلد  رعش  نیا  دیوگ : دیفم  خیش  [. 98  ] برغم قرش و  لک  الدع  ألمیف  هرما  رهظی  مثانیح  ثکمیف  [. 97  ] بیغتم نم  هللا  هیلع 

. تسا ع )  ) قداص ماما  تماما  هب  فارتعا  هیناسیک و  بهذم  زا  يریمح 

مالسلاهیلع قداص  ماما  تافو 

یلع هنولمحی  هب  اوحا  ردـق  لوقا و  دورـس : ار  تایبا  نیا  یلجع  هریرهوبا  دـش ، هدرب  عیقب  ناتـسربق  يوس  هب  تفای و  تاـفو  ع )  ) ماـما نوچ 
هحیرض قوف  نوثاحلا  اثح  ةادغ  [. 100  ] قهاش ءایلع  سأر  نم  يوث  اریبث  يرثلا ! یلا  نولمحت  اذام  نوردتا  [. 99  ] قتاع هیلماح و  نم  لهاک 

هب هنابـش  روصنم  رفعجوبا  تفگ : هک  دـننک  یم  لـقن  يزوج  بوـیاوبا  زا  نارگید  ینیلک و  خیـش  [. 101  ] قرافملا قوف  ناـک  یلوا  اـبارت و 
وا هب  نوچ  دوب . ياهماـن  شتـسد  رد  تشاد و  رارق  یعمـش  شیورهبور  هتـسشن و  یلدنـص  رب  روـصنم  متفر . وا  دزن  سپ  داتـسرف . نم  غارس 

ار ام  نآ  رد  هک  تسا  هنیدـم ، یلاو  نامیلـس ، نب  دـمحم  يهمان  نیا  تفگ : تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  دـنکفا  میوس  هب  ار  همان  متفگ  مالس 
؟ تساجک رفعج  دننام  رگید  نوعجار . » هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ هبترم  هس  هاگنآ  تسا . هتفگ  تایح  دوردـب  دـمحم  نب  رفعج  هک  هداد  ربخ 

شیپ ار  وا  درک  تیصو  دوخ  زا  دعب  یـسک  هب  رفعج  رگا  سیونب  تفگ : روصنم  متـسشن  تباتک  ياج  رد  نم  سیونب . تفگ : نم  هب  هاگنآ 
هحفـص 111] ، ] روصنم رفعجوبا  تسا : هدرک  تیـصو  رفن  جنپ  هب  دمحم  نب  رفعج  دنتـشون : وا  خساپ  رد  نزب . ریـشمش  هب  ار  شندرگ  رآ و 

دوجو اهنیا  نتـشک  يارب  یهار  چیه  تفگ : دارفا  نیا  مان  ندید  اب  روصنم  ةدیمح . شنادـنزرف و  زا  یـسوم  هللادـبع و  نامیلـس ، نب  دـمحم 
هزمحوبا دمآ . یلامث  يهزمحوبا  دزن  بارعا  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یقر ، ریثک  نب  دواد  زا  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  درادن .

دمآ لاح  هب  نوچ  داتفا . شوهیب  دیـشک و  يدـنلب  دایرف  هزمحوبا  تفر . اـیند  زا  ع )  ) قداـص رفعج  تفگ : دراد ؟ يربخ  هچ  دیـسرپ : وا  زا 
سپ تسا . هدرک  تیصو  روصنم  رفعجوبا  هب  و  شنادنزرف ، یسوم ، هللادبع و  هب  يرآ  داد : خساپ  تسا ؟ هدرک  تیصو  یسک  هب  ایآ  دیسرپ :
ریغص رب  ار  ام  درک  ییامنهار  ریبک و  زا  ام  يارب  درک  نایب  دش و  نومنهر  تیاده  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپـس  تفگ : دیدنخ و  هزمحوبا 
ریغـص رب  ار و  گرزب )  ) ریبـک بوـیع  درک  ناـیب  دوـصقم  تفگ : دـندرک  شـسرپ  يو  روـظنم  زا  نوـچ  تشاد . هدیـشوپ  ار  مـیظع  يرما  و 
ناهن روصنم  هب  تیصو  اب  ار  تماما  رما  تسناد و  نانآ  هلمج  زا  ار  وا  درک و  هفاضا  ایصوا  هب  ار  یـسوم )  ) ریغـص درک و  تلالد  کچوک ) )

ماما دنزرف  نیرتگرزب  هچرگا  هللادبع ، یتسه . وت  ماما ، یصو  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک  شـسرپ  یـصو  زا  روصنم  رگا  هکنآ  يارب  تشاد 
ماکحا هب  تبسن  يو  کلذ  عم  دشاب . هتشاد  یبیع  یـصقن و  دیابن  ماما  هکنآ  لاح  دوب  حطفا  وا  تشاد  ینامـسج  یبیع  اما  دوب ، ع )  ) قداص

هللادبعوبا هک  دوب  هتـشذگ  روصنم  تفالخ  زا  لاس  هد  يرجه  لاس 148  رد  دسیون : بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  تشادن . یهاگآ  مه  نید 
هدرپس كاخ  هب  شدـج  ردـپ و  رانک  رد  عیقب و  ناتـسربق  رد  يو  تفای  تافو  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج 
تسا يرمرم  گنس  نانآ  روبق  رب  عیقب  زا  تمسق  نیا  رد  دندوب . هدرک  مومسم  ار  وا  هک  هدش  هتفگ  تشاد و  لاس  تافو 65  ماگنه  هب  دش .
ةدیـس و  ص )  ) هللا لوسر  تنب  همطاف  ربق  اذه  ممرلا  ییحم  ممالا و  دیبم  هللا  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » هدـش هتـشون  نآ  يور  رب  هک 
دمحم نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  بلاـط و  یبا  نـب  یلع  نـب  نـسحلا  ربـق  نیملاـعلا و  ةاـسن 

. تسا هدش  لقن  يدقاو  زا  رمرم  نیا  يور  يهتشون  تیاکح  صاوخلا  ةرکذت  رد  مالسلامهیلع . »

یقرواپ

اجنآ رد  هماج  نیا  هک  هدوب  یلحم  مان  بقرف : [ 2 . ] دمحم نب  مساق  رتخد  دالیم  هب  تسامش  راختفا  يادنلب  نآ  تسا و  نهک  یهودنا  و  [ 1]
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هدـمآ جربز ، »  » نزو رب  یقرغ »  » يهملک تیاور  نتم  رد  [ 3 . ] تسا هدوب  ناتک  سنج  زا  دـیپس و  یبقرف  يهماج  و  تسا . هدـش  یم  تسرد 
يهماـج هیبـشت  و  دراد . رارق  غرممخت  تفـس  یکهآ و  يهتـسوپ  ریز  هک  تـسا  یکزاـن  دـیپس  يهتـسوپ  برع  ناـبز  رد  ءیقرغ »  » و تـسا .

حـش قوی  نم  هصاصخ و  مهب  ناـک  ولو  مهـسفنا  یلع  نورثوی  و  : 9 رشح /  [ 4 . ] تسا نآ  یکزان  تفاـطل و  راـبتعا  هب  ءیقرغ  هب  ترـضح 
دشاب رـسمه  لایع ، زا  دوصقم  رگا  [ 6 . ] اریسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : 8 ناسنا /  [ 5 . ] نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن 

بجاو و ریغ  هقفن  اجنیا  رد  دوصقم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا  ناشیوخ  هقفن  رب  مدقم  رسمه  هقفن  اریز  هدش  تباث  هک  تسا  ییاعدا  یفان 
. اماوق کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  : 67 ناقرف /  [ 7 . ] تسا زیاـج  عسوت  نآ  رد  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  دـننام 

ملع يذ  لک  قوف  و  : 76 فسوی /  [ 9 . ] اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطسبت  کقنع و ال  یلا  ۀلولغم  كدی  لعجت  الف  : 31 ءارسا /  [ 8]
نل و  : 129 ءاسن /  [ 11 …  ] ةدـحاوف اولدـعت  الا  متفخ  نا  عابر و  ثالث و  ینثم و  ءاسنلا  نم  مکل  باط  ام  اوحکناـف  : 3 ءاسن /  [ 10 . ] میلع

. هنع نوهنت  ام  رئاـبک  اوبنتجت  نا  : 31 ءاـسن /  [ 12 . ] هقلعملاک اهورذـتف  لیملا  لک  اولیمت  الف  متـصرح  ولو  ءاسنلا  نیب  اولدـعت  نا  اوعیطتـست 
ارب و  : 32 میرم /  [ 15 . ] نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سأـیی  ـال  نا  : 87 فسوی /  [ 14 . ] هب كرـشی  نا  رفغی  ـال  هللا  نا  : 48 ءاـسن /  [ 13]
هل دعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادـلاخ  منهج  هءازجف  ادـمتعم  انمؤم  لتقی  نم  و  : 93 ءاسن /  [ 16 . ] ایقش ارابج  ینلعجی  مل  یتدلاوب و 
 / ءاسن [ 18 . ] میظع باذع  مهل  ةرخالا و  ایندلا و  یف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذلا  نا  : 23 رون /  [ 17 . ] امیظع اباذع 
الا هربد  ذـئموی  مهلوی  نم  و  : 16 لافنا /  [ 19 . ] اریعـس نولـصیس  اران و  مهنوطب  یف  نولکای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکای  نیذـلا  نا  : 10
الا نوموقی  ابرلا ال  نولکای  نیذلا  : 275 هرقب /  [ 20 . ] ریـصملا سئب  منهج و  هاوام  هللا و  نم  بضغب  ءاب  دقف  ۀئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم 

نونزی و ال  : 68 ناقرف /  [ 22 . ] الیبس ءاس  ۀشحاف و  ناک  هنا  انزلا  اوبرقت  و ال  : 32 ءارسا /  [ 21 . ] سملا نم  ناطیشلا  هطبختی  يذلا  موقی  امک 
ةرخالا و ال یف  مهل  قالخال  کئلوا  الیلق  انمث  مهنامیا  هللا و  دـهعب  نورتشی  نیذـلا  نا  : 77 نارمع /  لآ  [ 23 . ] اماثا قلی  کلذ  لـعفی  نم  و 
. همایقلا موی  لغ  امب  تاـی  لـلفی  نم  و  : 161 نارمع /  لآ  [ 24 . ] میلا باذـع  مهل  مهیکزی و  ـال  ۀـمایقلا و  موی  میهلا  رظنی  ـال  هللا و  مهملکی 

منهج ران  یف  اهیلع  یمحی  موی  میلا  باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  ۀضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذـلا  و  : 35  - 34 هبوت /  [ 25]
. روزلا نودهشی  نیذلا ال  و  : 71 ناقرف /  [ 26 . ] نوزنکت متنک  ام  اوقوذف  مکسفنال  متزنک  ام  اذه  مهروهظ  مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف 
لصوی و نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذلا  : 27 هرقب /  [ 28 . ] هبلق مثآ  هناف  اهمتکی  نم  و  : 283 هرقب /  [ 27]

الا هللا  رکم  نمأی  الف  هللا  رکم  اونمافا  : 99 فارعا /  [ 30 . ] روزلا لوق  اوبنتجا  و  : 30 جح /  [ 29 . ] نورساخلا مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی 
نوبنتجی نیذلا  : 32 مجن /  [ 33 . ] نیففطملل لیو  : 1 نیففطم /  [ 32 . ] دیدشت یباذـع  نا  مترفک  نئل  و  : 7 میهاربا /  [ 31 . ] نورساخلا موقلا 

ور نیا  زا  تسا . هتفرگ  رارق  دیدهت  ای  تمذـم و  دروم  تنـس  ای  نآرق  رد  هک  تسا  یناهانگ  هریبک ، ناهانگ  [ 34 . ] شحاوفلا مثالا و  رئابک 
. تسا هتسج  دانتسا  تنس  هب  زین  رگید  یخرب  رد  هدرک و  دای  ار  نآرق  زا  يدیدهت  دش  هدرمـشرب  هک  یماسقا  زا  یـضعب  رد  ع )  ) قداص ماما 
. باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نولـصی  نیذـلا  و  : 21 دعر /  [ 35 . ] تسا هدوبن  ود  نآ  ناـیم  یقرف  اریز 

تایح دوردب  يرجه  رد 261  یماطسب  دیزیوبا  يرجه و  لاس 148  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدـمآ  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  [ 36]
زا شیب  دیزی  وبا  دناهتفگ  هکنآ  لاح  تسا و  هلـصاف  لاس  دودح 113  رد  يزیچ  خیرات  ود  نیا  نایم  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  دـناهتفگ .

دناهدوب دـیزیاب  مسا  هب  رفن  ود  هک  درک  عمج  نینچ  ار  لوق  ود  نیا  نایم  نادـلبلا  مجعم  لوق  هب  دانتـسا  اب  ناوت  یم  هدرکن  رمع  لاس  داتـشه 
تافو يرجه  لاس 261  رد  هک  نآ  ربکا و  دـیزیاب  هدرک  یم  تمدـخ  ار  ع )  ) قداص ماـما  هک  نآ  رتکـچوک و  يرگید  رتگرزب و  یکی 

ءوـس نوفاـخی  مهبر و  نوـشخی  لـصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نولـصی  نیذـلا  و  : 21 دـعر /  [ 37 (. ] فلؤم . ) تسا هدوب  رغـصا  دـیزیاب  هتفاـی ،
مهموق مهانرمد و  اـنا  مهرکم  ۀـبقاع  ناـک  فیک  رظناـف  : 52 لـحن /  [ 39 . ] هلهاـب ـالا  ءیـسلا  رکم  قیحی  ـال  و  : 41 رطاـف /  [ 38 . ] باسحلا

. ایندـلا ةویحلا  عاتم  مکـسفنا  یلع  مکیغب  امنا  سانلا  اهیا  ای  : 24 سنوی /  [ 41 . ] هسفنل ثکنی  اـمناف  ثکن  نم  و  : 10 حتف /  [ 40 . ] نیعمجا
ار تیاور  نیا  ظحاج  [ 43 . ] دـشاب یفتنم  فرط  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  لامتحا  هک  تسا  قداص  ییاج  رد  ناـیب  نیا  [ 42]
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 / حون [ 46 . ] مکندیزال مترکش  نئلو  : 7 میهاربا /  [ 45 . ] اموص نمحرلل  ترذن  ینا  : 26 میرم /  [ 44 . ] تسا هدروآ  زین  نییبتلا  ناـیبلا و  رد 
مکل لعجی  تانج و  مکل  لعجی  نینب و  لاوماب و  مکددمی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ  ناک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  تلقف  : 12  - 9
مکل لعجی  نینب و  لاوماب و  مکددـمی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ  ناک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  تلقف  : 12  - 9 حون /  [ 47 . ] اراهنا

هتخومآ یهد  شتداع  هچنادـب  نابز  انامه  يوش . دـنمهرهب  نادـب  ات  هد  تداع  ریخ  راـتفگ  هب  ار  تناـبز  [ 48 . ] اراهنا مکل  لعجی  تاـنج و 
.؟ ياهداد شزومآ  ار  وا  هنوـگچ  هک  رگنب  سپ  ياهداد  شزوـمآ  وا  هب  رـش  ریخ و  رد  وـت  هک  هچنآ  دوارت  یم  تناـبز  زا  [ 49 . ] دش دهاوخ 
هب رفس  زا  ع )  ) ماما هک  تسا  یتقو  روظنم  [ 51 . ] دنکن هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  سپ  تسا  ناهن  ياناد  يهیآ 26 : نج /  يهروس  [ 50]

راهتشا زا  يو  یبولطم . هفیلخ  بناج  زا  ای  یتسه  ادخ  بولطم  تادابع  لامعا و  يهطـساو  هب  وت  ینعی  [ 52 (. ] فلؤم . ) دوب هتشگزاب  هنیدم 
يرترب و ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  میداد  رارق  ار  نآ  تسا  ترخآ  هناخ  نیا  يهیآ 86 : صصق /  يهروس  [ 53 (. ] فلؤم . ) تشاد تهارک 
هک تساـم  یتسود  بح و  رد  دـننک و  بوسحم  اـفو  اـم  رد  ار  نیقی  [ 54 . ] تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  راک  ماـجرف  دنتـسین و  نیمز  رد  داـسف 

ار دوخ  يهشوخ )  ) خاش رـس  امرخ ، هک  هنوگ  نامه  دهد  یم  تنیز  ار  نادرم  هک  ار  افو  مدید  [ 55 . ] دنروآ یم  ردب  مخت  زا  رس  ناگجوج 
شیاه یتخـس  زا  ار  وت  راگزور  هک  یلاح  رد  یـشاب ، هدـش  ناهاوخ  ار  نارگ  شـشخب  نادرمناوج و  لاصخ  هاگره  [ 56 . ] دهد یم  تنیز 
لاصخ نآ  دیاب  وت  اما  [ 58 . ] يوجم هدیـسر ، يرگناوت  هب  جنر  تمحز و  اب  هک  ییور  شورت  زا  ار  لاصخ )  ) اهنآ سپ  [ 57 . ] دشاب هدیزگ 
یهاوخ تجاـح  هب  وا  دزن  نوچ  سپ  [ 59 . ] يوش ناهاوخ  دـناهدرب ، ثرا  هب  شیوخ  دـج  زا  ار  يراوگرزب  هک  یناسک  ناگیاپدـنلب و  زا  ار 

نیا يراد  اعدا  ار  وا  یتسود  هک  یلاح  رد  ینک  یم  تیـصعم  ار  يادخ  [ 60 . ] دنک یم  هیده  شیوخ  دـج  زا  ار  يرگناوت  يدوز  هب  يورب ،
قـشاع اریز  يدرک ، یم  تعاطا  ار  يادخ  دوب  یم  هناقداص  وت  یتسود  رگا  [ 61 . ] تسا ون  يرما  اه ، رادرک  نایم  رد  مسق  تدوخ  ناـج  هب 

زا هک  منیب  یم  ار  اهبلق  تسا و  راکـشآ  دـهاوخ  یم  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  هار  زا  یهاگآ  [ 62 . ] دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  عیطم 
تفای تاجن  هک  یسک  زا  زین  مدمآ و  تفگش  هب  دوب ، مهارف  شتاجن  هک  یلاح  رد  دش  كاله  هک  یسک  زا  نم  [ 63 . ] دنروک اههار  ندید 

[65 . ] تسین ییاـهب  اههدـیدپ  ماـمت  رد  سفن  نیا  يارب  سپ  مدرک  تمیق  ار  شراـگدرورپ  اـهبنارگ ، سفن  نیا  اـب  [ 64 . ] مدش تفگـش  رد 
. تسا یفاصنایب  یگدروخ و  بیرف  راک  نیا  هک  یتسرد  هب  مشورفب  تشهب  زا  ریغ  هب  ار  نآ  نم  رگا  دوش  يرادیرخ  اهتـشهب  سفن ، نیدب 

ربرد ار  ام  هرابکی  شیاشگ  [ 67 . ] تسا هتفر  ناـیم  زا  نآ  ياـهب  زین  مسفن و  لاـح  نیا  رد  هک  مریگب  ار  نآ  دور ، اـیند  هب  مسفن  نوچ  [ 66]
رطاخ هب  دـنک  داش  ار  اـم  خرچ  شدرگ  رگا  [ 68 . ] مینک دایرف  هلان و  ات  تسا  راگزور  يهمزال  نآ  هن  دزاـس و  ناملاحـشوخ  اـت  دریگ  یمن 

لثم [ 69 . ] میوش یمن  رارقیب  باتیب و  وا  رطاخ  هب  دزاس  دب  هتفـشآ و  ار  ام  رطاخ  رگا  ای  میوش ، یمن  لاحـشوخ  دارم  قفو  رب  نآ  شدرگ 
هک نک  راک  یمارآ  هب  [ 70 . ] دنز رب  رس  رگید  ياهراتس  دوش  ناهنپ  ياهراتس  نوچ  هک  دننز  یم  رس  ام  تسخن  رامضم  رب  هک  دنا  ناگراتس 

تسا و هدوبن  تفر ، هک  نآ  زا  سپ  دوب ، هچنآ  نک  ضرف  [ 71 . ] نک باختنا  ار ) رما  ود  نیا  زا  یکی   ) دوخ يارب  ناسنا  يا  يریم و  یم  وت 
. میناهرب قیالخ  يارب  زورما  دندیبلط و  یم  رون  ام  زا  هک  میدوب  یناگراتـس  ام  ناینب ، رد  [ 72 . ] دوب هک  تسا  نامه  تسه  هچنآ  نک  ضرف 
رد تشهب  یکاپ و  سدق و  ياهنکـسم  [ 74 . ] تسا ناجرم  توقای و  اهبنارگ و  رد  امـش  صاوغ  يارب  اـهنآ  رد  هک  میتسه  اـهایرد  اـم  [ 73]
رد زارد  يراـگزور  هک  یلاـح  رد  يداـتفا ، یگنت  هب  يزور  رگا  نکم  هلاـن  سپ  [ 75 . ] میـسودرف سدـق و  نانابهاگن  ام  تسا و  ام  کلمت 
هب [ 77 . ] دنادرگ زاین  یب  دعب  یکدـنا  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش  تسا ، رفک  يدـیمون  هک  وشم  دـیماان  و  [ 76 . ] يدرب رـس  هب  شیاشگ  تحار و 

مدرم و  تسب ، رب  تخر  مدرم  نایم  زا  زورید ، نتفر  لثم  افو  [ 78 . ] تسا رتراوازس  وکین  نامگ  هب  دنوادخ  هک  ربم ، دب  نامگ  تراگدرورپ 
. تسا اهبرقع  زا  هدـنکآ  ناشیاهلد  هکنآ  لاح  دـنهد و  یم  ناشن  یگنر  کی  یتسود و  مه  اـب  رهاـظ  رد  [ 79 . ] فرحنم ای  دـنگنر و  ود  ای 
ار دوخ  وت  شیاتس  یـشیاتس و  حدم و  زا  رترب  وت  رفعج  يا  [ 81 . ] تسا بادآ  رویز  نادرم و  رطع  نآ  هک  نکم  تیاکش  شـشخب  زا  [ 80]

تفر رتارف  حدم  زرم  دح و  زا  [ 83 . ] ینامسآ ناشیا  يارب  وت  دنانیمز و  فارشا ، ناگرزب و  هک  تسین  نیا  زج  [ 82 . ] تسا ندنکفا  جنر  هب 
تفالخ اب  ادـخ  و  [ 85 . ] دیـشخب تزع  ص )  ) دـمحم هب  ار  نآ  تخاس و  رهاـظ  ار  شنید  دـنوادخ  [ 84 . ] تسا ناربمایپ  يهداز  هک  یـسک 
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نآ هلیـسو  هب  يراپـسهر و  هنیدم  يوس  هب  ياهدش و  راوس  وردـنت  تخـس و  رتش  رب  هک  یـسک  يا  [ 86 . ] درک مارکا  ع )  ) دـمحم نب  رفعج 
یلو نآ  هب  سپ  يدرک  رادید  ار  دمحم  نب  رفعج  نوچ  دنک ، تیادـه  ار  وت  ادـخ  [ 87 . ] يدرون یم  مهرد  ار  زارد  رود و  ياههار  اـهرتش 

و [ 89 . ] منک یم  تشگزاب  هبوت و  هدنـشخب  دنوادخ  يوس  هب  نم  وا ، یلو  رـسپ  يا  ادـخ و  یلو  يا  ناه  [ 88 : . ] وگب هزیکاپ  دنزرف  ادـخ و 
. مدرک یم  هزراـبم  يرونخـس  درم  ره  اـب  نآ  هار  رد  هتـسویپ  متفر و  یم  نآ  هار  هب  یناـمز  رید  هک  یهاـنگ  زا  منک  یم  هبوت  وت  يوس  هب  زین 
زا اما  [ 91 . ] موش امـش  كاپ  رابت  اب  ینمـشد  هب  روبجم  نآ  رطاخ  هب  نم  هک  دوبن  ینید  هیفنح ) نب  دـمحم   ) هلوخ يهرابرد  نم  داقتعا  [ 90]

هدید ددرگ و  دیدپان  اهلاس  رما  یلو  هک  [ 92 [ .؛ تسین وگغورد  هتفگ  هچنآ  رد  وا  هتبلا  و  هدش ، تیاور  نینچ  ام  يارب  ص )  ) دمحم یـصو 
ياهگنـس نایم  رد  هتفر و  ایند  زا  وا  ییوگ  هک  يروط  هب  دننک  تمـسق  ار  هدشمگ  نآ  لاوما  و  [ 93 . ] نارگن ناسرت و  صخـش  دننام  دوشن 

، دـشاب نآ  رد  یبـصعت  هکنآ  یب  ییوگ ، وت  هچنآ  تسا و  قح  وت  نخـس  تسین  نینچ  ییوـگ  یم  وـت  رگا  سپ  [ 94 . ] تسا هدـش  ناهن  ربق 
[96 . ] تسا ناهرب  تجح و  رادربنامرف ، راکهنگ و  زا  مدرم ، مامت  رب  وت  راتفگ  هک  ار  مراـگدرورپ  مریگ  هاوگ  [ 95 . ] تسا حیحص  ملسم و 

دوش بیاغ  دیاب  راچان  هک  تسا  یتبیغ  ار  يو  [ 97 . ] دوش یم  داش  دریگ و  یم  جوا  وا  يوس  هب  نم  ناـج  هک  یمئاـق  رما و  یلو  هک  نیا  هب 
برغم قرشم و  دنک و  راکشآ  ار  شیوخ  راک  هاگنآ  درب و  رس  هب  تبیغ  رد  یتدم  سپ  [ 98 . ] داب رظن  زا  ناهنپ  ماما  نآ  رب  ادخ  دورد  سپ 

هچ دیناد  یم  ایآ  [ 100 . ] دندوب هتفرگ  ار  وا  هک  یناسک  ياهـشود  رب  دـندرب  یم  ار  وا  هکنآ  لاح  میوگ و  یم  [ 99 . ] دنک رپ  تلادع  زا  ار 
هک تسا  نآ  رتهب  هک و  یلاح  دنزیر  كاخ  شحیرض  يالاب  رب  ناگدنشاپ  كاخ  یهاگحبـص  [ 101 !. ] دیرب یم  كاخ  يوس  هب  ار  يزیچ 

. دنزیر رس  رب  كاخ 
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