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تسرهف
5تسرهف

نوذأم 9ياههناخ 

باتک 9تاصخشم 

اضر 9ماما 

متکت ای  همجن  وا ، 9ردام 

متشه ماما  تماما  رب  10صن 

اضر ماما  تماما  10نامز 

درک در  ار  نانیچ  نخس  فرح  10نوراه 

اضر ترضح  10نوراه و 

؟ درکیم هچ  تیب  لها  اب  11لکوتم 

دهدیم ربخ  نوراه  اب  شربق  ندوب  راوجمه  زا  هیانک  زمر و  اب  اضر  11ماما 

دوب هداد  رارق  ثیدح  ملع  زکرم  ار  هنیدم  12ماما 

دهدیم ربخ  داوج  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلع  اضر  12ماما 

وا ندوب  روفنم  نوراه و  12گرم 

دیونشب يربط  حابص  نابز  زا  ار  نوراه  13تلذ 

تشاد ضیقن  دض و  تعیبط  13نوراه 

اضر ماما  نیما و  14تفالخ 

دش عورش  ایاَرَّسلا  وبا  مایق  اهمایق و  نومأم  تفالخ  14اب 

جابید نب  روهشم  قداص ، رفعج  نب  دمحم  14مایق 

رانلا دیز  یسوم ، نب  دیز  15مایق 

هطقن هس  رد  نیسح  رفعج و  میهاربا و  15مایق 

دوبن مالسلاهیلع  اضر  ماما  دییأت  دروم  اهمایق  16نیا 

دیآیم ناسارخ  هب  اضر  16ماما 
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تعیب ناسارخ و  ات  هنیدم  زا  ماما  16ریسم 

رتش يارجام  مق و  رد  17لوزن 

بهذلا ۀلسلس  ثیدح  روباشین و  رد  17ماما 

هجیدخ يهناخ  رد  اضر  18ماما 

ورم هب  روباشین  18زا 

ماما شنکاو  نومأم و  18داهنشیپ 

هلمج جنپ  یس و  رد  نومأم  ملق  هب  هماندهع  طخ  19تروص 

هماندهع تشپ  رد  اضر  ماما  طختسد  20تروص 

هدرک هراشا  مهم  يهتکن  تشه  هب  هماندهع  رد  21نومأم 

اضر ماما  نانخس  زا  زارف  21تفه 

زبس ياهمچرپ  ترضح و  مان  هب  22هکس 

رعاش 23ساونوبا 

تایآ سرادم  يهدیصق  یعازخ و  23لبعد 

دوب يرابجا  يرهاظ و  نومأم  مالسلاهیلع و  ماما  ملع  رد  دهع  24تیالو 

دنکیم اشفا  ار  ناهنپ  قیاقح  مالسلاهیلع  24ماما 

نومأم يهرابرد  داضتم  25تایرظن 

خیرات تیانج  ماما و  25تیمومسم 

هدش مومسم  نومأم  تسد  هب  ماما  هعیش ، خیرات  يهیاپ  25رب 

تفگیم هچ  یمومع  26راکفا 

اضر ماما  روتسد  يوره و  26تلصوبا 

دهدیم لسغ  ار  شردپ  داوج  27ماما 

دوب نومأم  نادنز  رد  رهق و  دروم  لضف ، ندش  هتشک  زا  دعب  اضر  28ماما 

درک یثنخ  ار  لهس  نب  لضف  نومأم و  گنرین  یهاگآ ، اب  28ماما 

ییحی نب  لضف  لتق  دادغب و  دصق  هب  ورم  زا  نومأم  29تکرح 
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دشن قفوم  اما  تشاد  ار  لضف  ماما و  لتق  دصق  29نومأم 

اضر ماما  ترایز  بیبح و  وبا  30باوخ 

ماما تامارک  اقستسا و  30زامن 

تسا ناسارخ  صوصخم  مهدزای  31ربا 

دش لیدبت  ماما  تزع  هب  يراوخ  31سلجم 

دندیرد ار  نارهم  نب  دیمح  ماما  رما  هب  اکتم  32ناریش 

ماما فیعضت  ای  دوب  مالسا  جیورت  هرظانم ، سلجم  زا  نومأم  32دصق 

دسرپیم نومأم  مارم  زا  یلفون  زا  33ماما 

دهدیم ربخ  نومأم  ینامیشپ  زا  33ماما 

قیِلَثاَج اب  ماما  33يهرظانم 

دروآیم دهاش  ار  یمور  ساطسن  34ماما ،

دهدیم قیِلَثاَج  هب  لاؤس  هنوگ  ره  يهزاجا  34ماما 

دناوخیم تاروت  يدوهی ، توُلاَْجلا  سَْأر  يارب  35ماما 

تشاد هزجعم  مه  ام  35ربمغیپ 

درک هدنز  ار  ناغرم  لیلخ  36میهاربا 

توُلاَْجلا سَْأر  اب  36زاب 

هدوقفم 36لیجنا 

دهدیم ربخ  لیجنا  تشذگرس  زا  36ماما 

؟ تسیک ریعب  37بکار 

ناربمایپ متاخ  نب  یسوم  37يهدژم 

دناهتفگ هچ  قوُقیَح  ربمایپ و  38يایْعَشا 

درک فارتعا  دمحم  توبن  هب  توُلاَْجلا  38سَْأر 

دنکیم رارقا  دوخ  زجع  هب  توُلاَْجلا  39سَْأر 

ربکا ِذبْرِه  اب  39ثحب 
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دش ماما  نانخس  بوذجم  یباص  39نارمِع 

دهدیم لاؤس  يهزاجا  یباص  نارمِع  هب  40ماما 

یلفون اب  رفعج ، نب  دمحم  ماما ، يومع  يوگ  40تفگ و 

داد باوج  یباص  نارمِع  هب  40ماما 

ماما يدهع  تیالو  يهرابرد  نامیلس  رتخد  بنیز ، 41ضارتعا 

41یقرواپ
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نوذأم ياههناخ 

باتک تاصخشم 

.1307 رقاب ، دمحم  يدابآ ، ناتـسب  سردم  فیلات  مالـسلامهیلع / موصعم  هدراهچ  لاح  حرـش  رد  نوذام  ياههناخ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
، تاراشتنا للملا ، نیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت : رـشن : تاصخـشم  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  طوبرم  شخب 

تروص هب  همانباتک  تشادداـی : زییاپ 1385 . مود : پاچ  تشاددای : لاـیر   35000 کـباش : 545 ص . تسیب ، يرهاظ : تاصخـشم  . 1383
نامزاس هدوزفا : هسانـش  همانتـشذگرس . رـشعانثا -  همئا  عوضوم : همانتـشذگرس . موصعم -  هدراهچ  عوضوم : هیامن . تشادداـی : سیونریز .

یسانشباتک هرامش   297/95 ییوید : يدنب  هدر  م 357خ 2   / BP36 هرگنک : يدنب  هدر  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرـش  یمالـسا . تاغیلبت 
2749 م 83 -  یلم :

اضر ماما 

مظاک ماما  قلطم  نسحلاوبا  هک  تشذگ  رفعج  نب  یسوم  تالاح  رد  یناث . نسحلاوبا  هینک : تسا . یلع »  » شمان مهد  موصعم  متشه و  ماما 
شبقل نیرتروهـشم  اما  تسا  یفو  یـضر و  رباص ، اضر ، شیاه  بقل  تسا . يداـه  ماـما  ثلاـث  نسحلاوبا  اـضر و  ماـما  یناـث  نسحلاوبا  و 

: ردپ مان  [. 1  ] تسا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تافو  زا  دعب  زور  دنچ  يهدعقلا 148 ، يذ  مهدزای  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات  تسا . اضر » »
زین [ 2 « ] متکت  » و هنامـس »  » هدـش و رکذ  همجن »  » داـشرا یفاـک و  رد  تسا و  دـلو  ما  نینبلا ، ما  رداـم : ماـن  مالـسلاامهیلع . رفعج  نب  یـسوم 

. دنتفگیم هرهاط  ار  وا  اضر  ترضح  تدالو  زا  دعب  هک  يروط  هب  هدشیم  هتفگ  وا  هب  لَدَبلا  یلع  اهمان  نیا  تسا  نکمم  دناهتفگ .

متکت ای  همجن  وا ، ردام 

: دوـمرف نم  هب  رفعج  نب  یـسوم  يزور  تفگ : يو  هک  دـناهدرک  لـقن  رمحا  نـب  ماـشه  زا  نارگید ، داـشرا و  رد  دـیفم  یفاـک و  رد  ینیلک 
. میرخب اهنآ  زا  ياهیراج  میورب و  زیخرب  هدروآ . هارمه  زین  ینازینک  هدـمآ و  يرآ  دومرف : منادیمن . متفگ : تسا . هدـمآ  برغم  زا  ياهلفاق 

کی چـیه  میدرک . هاگن  دروآ و  ار  نازینک  تشاد . هارمه  ینازینک  برغم  زا  هک  میدیـسر  يدرم  هب  میدـمآ  نوریب  نوچ  هک  دـیوگ  ماـشه 
. درکن لوبق  رواـیب . ار  وا  دومرف : هحفـص 286 ]  ] ماما تسه . زین  يرامیب  زینک  تفگ : دیراد ؟ هچ  رگید  دومرف : دـشن . عقاو  ماما  دنـسپ  دروم 

هدرب شیپ  زین  نم  رواـیب . رخب و  دـشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ار  راـمیب  زینک  نآ  ورب  تفگ : دـیبلط و  ارم  ماـما  دـیوگ : ماـشه  تشگرب . ترـضح 
ادـخ هب  ار  وت  تفگ : هدرب  بحاص  مدـیرخ و  ار  زینک  مدرک و  میلـست  ار  غلبم  نامه  مهدیمن . رتمک  تمیق  نالف  زا  تفگ : وا  متفر . شورف 

؟ تسیچ تروظنم  منادیمن  نیا  زا  شیب  متفگ : هلیبق ؟ مادک  زا  تفگ : مشاه . ینب  زا  دوب  يدرم  متفگ : دوب ؟ هک  يزورید  صخش  نیا  وگب 
دزن رد  دـیاب  تسا ، وـت  اـب  هک  زینک  نیا  تفگ : نم  هب  باـتک  لـها  زا  ینز  مدـیرخ . برغم  ياهرهـش  نیرترود  زا  ار  زینک  نیا  نـم  تـفگ :

وا زا  رتهب  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  يدنزرف  دوشیم ؛ دلوتم  وا  زا  يدنزرف  هک  درذگیمن  يزور  دنچ  زا  رتشیب  دشاب و  نیمز  لها  نیرتهب 
تـسا مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نامه  هک  دروآ . يدنزرف  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  كدنا  یتدم  رد  يو  دش  مه  نیمه  دـشابن .

هب زین  داشرا  رد  دیفم  یفاک و  لوصا  رد  ینیلک  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  دش . عقاو  لاس 203  ریخلا  رفص  هام  رخآ  رد  ماما  تداهش  [. 3]
ریثا و نبا  تسا . فالتخا  ترضح  نآ  تداهش  زور  نییعت  رد  دناهدرکن و  صخشم  ار  نآ  زور  یلو  دنراد  تحارص  لاس 203  رفص و  هام 

هدعقلايذ هعیـشلا 23  راـسم  رد  ياهرمک  نیدـلا  نیز  خیـش  مهدـفه و  یمعفک  مهدراـهچ ، یـضعب  دـناهتفگ و  ار  رفـص  رخآ  زور  يربـط 
رمع تدم  [ 4  ] دوب لاس  تسیب  ترـضح  نآ  تماما  تدم  تسا . بحتـسم  زور  نآ  رد  شترـضح  ترایز  هک  تسا  يزور  نآ  دناهتفگ و 
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رهش نیمود  نیرتگرزب و  نونکا  هک  تسا  سوت  رهـش  عباوت  زا  دابانـس  يهیرق  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نفدم  تسا . لاس  جنپ  هاجنپ و  زین  ماما 
هب يو  تسد  هب  نومأم و  تموکح  رد  ترـضح  هک  دـندوب  نومأم  هللادـبع  نیما و  دـمحم  دیـشرلا ، نوراـه  وا : ناـمز  ياـفلخ  تسا . ناریا 

. دیسر تداهش 

متشه ماما  تماما  رب  صن 

ناونع لیذ  شیپ  تاحفـص  رد  هک  تسا  يربخ  ناـمه   - 1 دوشیم : رکذ  ییاههنومن  اجنیا  رد  هک  تسا  رایـسب  اضر  ماما  تماـما  رب  لـیلد 
یلع میدوب . دادغب  رد  نیطقی  نب  یلع  مکح و  نب  ماشه  نم و  دیوگ : فاحص   - 2 دش . نایب  دوریم » هنیدم  هب  ماما  دوشیم و  هراپ  ریجنز  »

نم دالوا  رورس  یلع  نیا  نیطقی ! نب  یلع  دومرف : ماما  دش . دراو  یلع  شرسپ  هک  مدوب  هتـسشن  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  تفگ : نیطقی  نب 
: تفگ نیطقی  نبا  یتفگ ؟ هچ  وت ! رب  ياو  تفگ : تفر و  ورف  رکف  هب  یمک  ماشه  ماهدیـشخب . وا  هب  ار  نسحلاوبا »  » دوخ يهینک  نم  تسا و 

نآ هب  يو  زا  سپ  تماـما  هک  تسا  نیا  راـتفگ  نیا  حیرـص  ینعم  تفگ : ماـشه  مدینـش . رفعج  نب  یـسوم  زا  هک  متفگ  ار  ناـمه  ادـخ  هـب 
ییاـهر خزود  زا  ارم  ریگب و  ار  متـسد  ماهدـش ؛ ریپ  مدرک : ضرع  مظاـک  ماـما  هب  دـیوگ : هیولوق  نبا  [. 5  ] دسریم هحفص 287 ]  ] ترضح
ْمُُکبِحاَص اَذَه  دومرف : درک و  هراشا  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  شدنزرف  هب  تسد  اب  ترضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  رایتخا  بحاص  ماما  شخبب .

[. 6  ] يِدَْعب ْنِم 

اضر ماما  تماما  نامز 

ص 11) باب 2 ، ج 49 ،  ) راحب و  اضر ) نسحلاوبا  رب  صن  هراشا و  باـب  ص 88 ، ج 2 ،  ) یفاک لوصا  هب  تسا . دایز  باـب  نیا  رد  تیاور 
رخآ لاس  جنپ  نوراه و  گرزب  رسپ  نیما ، تفالخ  رد  زین  لاس  جنپ  دوب . نوراه  تفالخ  رد  ترضح  نآ  تماما  لوا  لاس  هد  دوش . عوجر 

هب مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تشاد و  توافت  مه  اب  طیارـش  عاضوا و  ظاحل  زا  هرود  هس  نیا  کـش  یب  دوب . فداـصم  نومأـم  تفـالخ  اـب  مه 
. دادیم ماجنا  نایعیش  يربهر  مالسا و  هب  تمدخ  هار  رد  ار  دوخ  فیاظو  نامز  بسانت 

درک در  ار  نانیچ  نخس  فرح  نوراه 

شرازگ وا  هب  دنتـشاد و  رظن  تحت  ار  ماـما  تاـکرح  يهمه  نوراـه  ناـسوساج  هک  دـنچ  ره  تشاد ؛ ترـضح  اـب  یبساـنم  راـتفر  نوراـه 
ار تیب  لها  نانمشد  ناضرغم و  نخس  دوب و  هدش  هتسخ  رگید  يولع  تاداس  راتشک  رفعج و  نب  یـسوم  لتق  زا  سپ  نوراه  اما  دندادیم ؛
ار وا  تیاعـس  نوراه  تشذگ . البق  دنزیم » تسد  هلیح  ره  هب  دوخ  ترازو  ظفح  رد   » ناونع لیذ  دلاخ  نب  ییحی  تیاور  دینـشیم . رتمک 
هب هقر  زا  هک  یعقوم  [ 7  ] رفعج نب  یسیع  مدینـش  دیوگ : نارهم  نب  یـسوم  دش . هجاوم  نوراه  مشخ  اب  يو  درک و  در  اضر  ماما  يهرابرد 

یـسوم زا  دـعب  رگا  هک  يدومن  دای  بلاط  یبا  لآ  يهرابرد  هک  ار  يدـنگوس  روایب  رطاخ  هب  تفگ : نوراـه  هب  دوب  تکرح  رد  هکم  يوس 
ار یماقم  نامه  وا  دـنکیم و  تماما  ياعدا  هک  تسا  یـسوم  رـسپ  یلع  نیا  لاح  منزیم . ار  وا  ندرگ  دـنک  تماما  ياعدا  نانآ  زا  یـسک 
: تفگ مهلک ؟ لتقا  نا  دیرت  يرت ؟ ام  تفگ : درک و  هاگن  وا  هب  بضغ  اب  نوراه  دـیوگیم : يوار  تشاد . ترهـش  نادـب  شردـپ  هک  دراد 
مداد و عالطا  اضر  ترـضح  هب  مدینـش  هک  ار  بلطم  نیا  دـیوگ : نارهم  نب  یـسوم  مشکب ؟ ار  اـهنآ  يهمه  یهاوخیم  تسیچ ؟ تروظنم 

هحفص 288] [. ] 8 . ] دوب دنهاوخن  يراک  هب  رداق  نم  يهرابرد  تشاد و  دنهاوخن  يراک  نم  اب  اهنآ  دومرف : ترضح 

اضر ترضح  نوراه و 

هب داد  روتسد  داتسرف و  هنیدم  هب  يدولج  مان  هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  دیشرلا  نوراه  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  زا  دعب 
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روتـسد يدولج  دراذـگب . یقاب  سابل  کی  طقف  نز  ره  نت  رب  دـنک و  تراغ  ار  ناـنآ  ناـنز  ساـبل  دـنک و  هلمح  بلاـط  یبا  لآ  ياـههناخ 
قاتا لباقم  رد  درک و  عمج  قاتا  کی  رد  ار  نانز  يهمه  دیسر ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يهناخ  هب  یتقو  درک  ارجا  هنیدم  رد  ار  نوراه 

رز و همه  نم  هک  درک  دای  دنگوس  ترضح  منک . تخل  ار  نانز  موش و  لخاد  دیاب  تفگ : يدولج  دوش . دراو  يدولج  تشاذگن  داتـسیا و 
يدولج اـضر ، ترـضح  ساـمتلا  يهجیتن  رد  ماجنارـس  ینکن . تکرح  دوخ  ياـج  زا  وت  هک  نآ  طرـش  هب  مروآیم ، وت  دزن  ار  ناـنز  رویز 

ار همه  وا  داد و  لیوحت  يدولج  هب  دروآ و  ار  هناخ  ثاثا  ناوناب و  ياهسابل  اـهالط و  يهیلک  دـش و  لـخاد  ترـضح  داتـسیا و  رد  نوریب 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  دشکب . ار  وا  تساوخ  دش و  عقاو  وا  بضغ  دروم  يدولج  دیسر ، تنطلـس  هب  نومأم  هک  ینامز  درب . دیـشر  شیپ 

رد مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  تبسن  ار  دوخ  تنوشخ  تیانج و  يدولج  نوچ  درک . وفع  ياضاقت  نومأم  زا  دوب و  رضاح  سلجم  نآ  رد 
نیا راـتفگ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : نومأـم  هب  درک  ور  اذـل  دـنکیم ؛ تیاعـس  وا  يهراـبرد  ترـضح  هک  درکیم  رکف  تشاد  رطاـخ 

دـننزب و ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  سپـس  منکیمن . لوـبق  ار  شفرح  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نومأـم  نکن . لوـبق  نم  يهراـبرد  ار  صخش 
[. 9  ] دندز ار  شندرگ 

؟ درکیم هچ  تیب  لها  اب  لکوتم 

یلو درکیم  هرداصم  ار  ناشلاوما  دروآیم و  نوریب  ار  تیب  لـها  ناوناـب  تاداـس و  ناـنز  ياـهسابل  نومأـم  يهلیـسو  هب  دیـشرلا  نوراـه 
هب لکوتم  دـسیونیم : نییبلاطلا  لـتاقم  بحاـص  جرفلاوبا ، دـندنامیم . ناـیرع  ًارهق  هک  دادیم  رارق  راـشف  تحت  ار  اـهنآ  ردـق  نآ  لـکوتم 
هب هک  يروط  هب  دـیناسر . جوا  هب  ناـنآ  قح  رد  ار  يزوت  هنیک  ـالعا و  دـح  هب  ار  ناـنآ  هب  راـشف  تفرگ و  تخـس  بلاـط  یبا  لآ  نادـنزرف 

یلع لآ  اب  تاقالم  تنیط ، دب  نیا  دننک . هنامـصخ  دروخرب  یلع  لآ  اب  داد  روتـسد  یجخر ) جرف  نب  رمع   ) هکم هنیدم و  رد  دوخ  رادنامرف 
زامن نآ  اب  کی  هب  کی  تشگیم و  هدیـس  نز  نیدـنچ  نیب  نهاریپ  کی  هک  داد  رارق  يداصتقا  راشف  رد  ناـنچ  ار  ناـنآ  دومن و  عونمم  ار 

دندوب نایرع  دنتسشنیم  یسیر  مشپ  ای  یسیر  هبنپ  يارب  هک  یماگنه  دندرکیم و  هلصو  ار  نآ  دشیم  هنهک  هک  نآ  زا  سپ  دندناوخیم و 
ییامندوخ ریرح  ابید و  هحفـص 289 ]  ] رخاف ياهسابل  الط ، ياهتنیز  هب  نایرابرد  هک  یلاح  رد  دـنوش ؛ جراخ  لزنم  زا  دنتـسناوتیمن  و 

[. 10  ] دندرکیم

دهدیم ربخ  نوراه  اب  شربق  ندوب  راوجمه  زا  هیانک  زمر و  اب  اضر  ماما 

مدرم زا  هک  ثیدـح  باحـصا  زا  راوگرزب  يدرم  میدوب . یـضاق  ناسغ  دزن  ام  تفگیم : جارد  نب  حون  نب  ماـس  هک  هدرک  تیاور  يریمح 
مدینش تفگ : صخش  نآ  دش . تبحص  لوغشم  وا  اب  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تشاذگ و  مارتحا  وا  هب  یضاق  دمآ . وا  دزن  دوب  ناسارخ 

ياـج شردـپ  ناـکم  رد  هدرک و  ریگتـسد  ار  مالـسلاامهیلع  یـسوم  نب  یلع  موریم و  هکم  هب  نم  لاـسما  تفگیم : دیـشرلا  نوراـه  هـک 
ترـضح نآ  عـالطا  هب  ار  ناـیرج  هتفر  وا  يوـس  هب  میوـج ، برقت  وا  لوـسر  ادـخ و  هب  نم  هک  نآ  رتـهب  هچ  متفگ  دوـخ  هب  نم  مـهدیم .

ریخ يازج  وت  هب  دنوادخ  دومرف : نم  هب  ماما  متخاس . ربخ  اب  نوراه  میمصت  زا  ار  وا  مدیـسر و  اضر  ماما  تمدخ  هب  متفر و  هکم  هب  مناسرب .
رد رگیدکی  راوج  رد  وا  نم و  هک  نآ  زا  هیانک  . ) دومن هراشا  دوخ  تشگنا  ود  هب  نیا و  دـننام  تسین  یکاب  وا  زا  ارم  دومرف : سپـس  دـهد .

يداد ترهش  تماما  هب  ار  تدوخ  وت  متفگ : اضر  ماما  هب  نوراه  نامز  رد  هک  دیوگیم  نانـس  نب  دمحم  [. 11 .( ] میوریم كاخ  هب  سوت 
رگا هک  هدومرف  هللا  لوسر  هک  تسا  يزیچ  وت  باوج  دومرف :. دکچیم ! نوخ  نوراه  ریـشمش  زا  هک  یلاح  رد  یتسـشن ، تردپ  ياج  رد  و 

تداهش دنکب  ییوم  نم  رـس  زا  نوراه  رگا  میوگیم  امـش  هب  زین  نم  متـسین . ربمایپ  نم  هک  دیهد  یهاوگ  دنکب ، ییوم  نم  رـس  زا  لهجوبا 
ینارنخس مالسلاهیلع  اضر  ماما  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  زا  دعب  دیوگ : ییحی  نب  ناوفـص  [. 12  ] متـسین ماما  نم  هک  دیهد 

وت رب  راکمتـس  نیا  زا  اـم  تماـما .)  ) يدرک راـهظا  یگرزب  رما  وت  میتـفگ : شترـضح  هب  میداـتفا و  تشحو  هب  ترـضح  ناـج  میب  زا  درک .
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[. 13 . ] تسین یتردق  نم  رب  ار  وا  دنک . شالت  دهاوخ  هچ  ره  دومرف : میسرتیم .

دوب هداد  رارق  ثیدح  ملع  زکرم  ار  هنیدم  ماما 

هب ترضح  نآ  صاوخ  نایعیش و  هراومه  تشاد ؛ لاغتشا  دنوادخ  تدابع  بهذم و  جیورت  مولع و  رشن  هب  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
لئاـسم منک  تاـقالم  ار  اـضر  ماـما  هک  نیا  زا  لـبق  دـیوگیم : ءاـشو  یلع  نب  نسح  دوب . تاـکرب  أـشنم  وا  دوجو  دـندرکیم و  هعجارم  وا 

ار وا  تماما ، نایرج  رد  متـشاد  تسود  دوب . نآ  رد  نآ  زج  وا و  ناردـپ  ثیداـحا  زا  مدرک و  عمج  یباـتک  رد  ار  اـهنآ  متـشون و  يرایـسب 
. مهدب وا  هب  ار  باتک  منک و  تاقالم  وا  اب  یصوصخ  متشاد  رظن  رد  متفر . ماما  لزنم  هب  متـشادرب و  ار  باتک  مسرب . نیقی  هب  منک و  ناحتما 

تعاـمج هک  یلاـح  رد  منک ، لـصاح  نذا  روط  هچ  هک  مدوـب  هتفر  ورف  رکف  هحفـص 290 ]  ] هب متـسشن و  شاهناخ  نوریب  ياهشوگ  رد  اذـل 
زا کی  مادک  دز  ادص  دوب . یباتک  شتـسد  رد  دمآ و  یمالغ  ماگنه  نیا  رد  دنتفگیم . ثیدح  رگیدمه  هب  دـندوب و  هدرک  عامتجا  يدایز 

متفگ یهاوـخیم ؟ هچ  تفگ : منم  یلع  نب  نسح  مـتفگ : مدرک ؛ یفرعم  وا  هـب  ار  مدوـخ  مداتـسیا و  دـیتسه ؟ ءاـشو  یلع  نـب  نـسح  اـمش 
هب ار  دوـخ  متفرگ و  ار  باـتک  دـیوگ : نسح  مهدـب . وـت  هب  ار  نآ  هداد  روتـسد  ماـما  ریگب . ار  باـتک  نـیا  تـفگ :. مـالغ  مراد . یتـالاؤس 

مدرک نیقی  وا  تماما  هب  هدش . هتشون  شباوج  کی  هب  کی  لئاسم ، یمامت  هدش و  رکذ  نآ  رد  متساوخیم  هچنآ  مدید  مدیـشک . ياهشوگ 
هک مدینـش  اضر  ماما  زا  دیوگیم : راحب ) دـلج 49  متفه  باب  زا  ثیدح 17  لیذ  رد   ) يوره تلـصابا  [. 14  ] متـشگرب فقو  بهذم  زا  و 

َیلِإ اُوثََعب  َو  ْمِهِعَمْجَِأب  َیلِإ  اوُراَشَأ  ٍۀـَلَأْسَم  ْنَع  ْمُْهنِم  ُدِـحاَْولا  ایْعَأ  اَذِإَـف  َنوُِرفاَوَتُم ] ِۀَـنیِدَْملِاب  ُءاَـمَلُْعلا  َو  ِۀَـضْوَّرلا  ِیف  ُسِلْجَأ  ُْتنُک  : ] دومرفیم
زجاع لئاسم  لح  زا  اهنآ  زا  یکی  تقو  ره  دـندوب . رایـسب  هنیدـم  ياملع  متـسشنیم و  يوبن  يهکرابم  يهضور  رد  اَْهنَع  ُْتبَجَأَف  ِِلئاَسَْملِاب 

[. 15  ] مدادیم ار  اهنآ  باوج  نم  دنداتسرفیم و  نم  دزن  ار  هلأسم  نآ  دندومنیم و  هراشا  نم  هب  یگمه  دندشیم 

دهدیم ربخ  داوج  ماما  تدالو  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما 

هدش ههبش  بجوم  هدیقع  تسـس  نامدرم  يارب  نیا  تشادن . يدنزرف  زونه  هدوب و  هدیـسر  یگلاس  شـش  لهچ و  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
تقو وا  يارب  اضر  ماما  زا  تساوخ  ام  زا  دوب  هیفقاو  ياسؤر  زا  هک  اَماِیق  نب  نیـسح  دنیوگیم : ناوفـص  َناَرَْجن و  یبا  نب  نامحرلادبع  دوب .

یهاوگ نم  تفگ :. يرآ . دومرف :. ترـضح  یماما ؟ وت  تفگ : دیـسر  ماما  روضح  هب  هک  یماـگنه  میتفرگ . تقو  مه  اـم  میریگب . تاـقالم 
ام تفگ :. متسین ؟ ماما  نم  هک  هدرک  میلعت  ار  وت  یـسک  هچ  دومرف : سپـس  تخادنا . نییاپ  ار  شرـس  اضر  ماما  یتسین . ماما  وت  هک  مهدیم 

سپس تفر . ورف  رکف  هب  ماما  زاب  ياهدرواین !؟ يدنزرف  زونه  ياهدیسر و  نس  نیا  هب  وت  دوشیمن و  میقع  ماما  هک  میاهدینش  قداص  ماما  زا 
نامحرلادبع موشیم . دالوا  بحاص  دنوادخ  تیانع  اب  نم  درذگیمن و  یتدـم  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  دومرف : درک و  دـنلب  ار  شرس 

. درک هبه  اضر  ماما  هب  ار  داوج »  » رفعجوبا دـنوادخ  هک  دوب  هدـشن  مامت  لاس  میدرمـش و  ار  اـهزور  تقو ، ناـمه  زا  دـیوگ : َناَرْجَن  یبا  نب 
زا دعب  هدرک ؟ تناریح  ادخ  هدـش ! هچ  تفگ : درک و  هاگن  وا  هب  اضر  ماما  دوب . هداتـسیا  تکرح  یب  فاوط  رد  اَماِیق  نب  نیـسح  دـیوگیم :

تسام هگآ  ناج  دنویپ  وت  يوم  میسن  تسام  هرمه  قیرط  ره  رد  وت  لایخ  هحفص 291 ] : ] دیوگ ظفاح  [. 16  ] درک ادتقا  اضر  ماما  هب  وا  نیا 
ناشیرپ و تخب  هانگ  دـسرن  ام  تسد  وت  زارد  فلز  هب  رگا  تسام  هجوم  تجح  وت  يهرهچ  لاـمج  دـننک  قشع  عنم  هک  ینایعدـم  مغر  هب 

تسام هتوک  تسد 

وا ندوب  روفنم  نوراه و  گرم 

یـسابع تفالخ  هاگتـسد  زا  زاجح  قارع و  لها  ترفن  بجوم  وا  يهزانج  هب  تناـها  وا و  ياهندـش  ینادـنز  رفعج و  نب  یـسوم  تداـهش 
مچرپ دنقرمس  رد  ثیل  نب  عفار  دش . بالقنا  شروش و  شوختسد  یمالـسا  روانهپ  روشک  درک و  طوقـس  دوخ  تردق  زا  نوراه  دیدرگ و 
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رد زین  نایمرخ  تضهن  دور . ناسارخ  يوس  هب  دـنک و  كرت  ار  زاجح  قارع و  روشک  دـش  روبجم  نوراه  هک  يدـح  اـت  تشارفارب : ناـیغط 
. دوب نوراه  ریبدـت  ءوس  رگید ، لماع  [. 17  ] دنتـشادرب شروش  هب  رـس  مه  ناتـسنمرا  مدرم  دوب . هدش  هقطنم  نآ  یمارآان  ثعاب  ناجیابرذآ 

میسقت نمتؤم  نومأم و  نیما و  شنارسپ  نیب  ار  روشک  وا  يراد . روشک  یـشیدنا و  لآم  رد  هن  تشاد ، هتـشر  رـس  ییاشگروشک  رد  نوراه 
هکم هب  ار  اهنآ  يهمه  داد و  رارق  نومأم  دـهعیلو  ار  نمتؤم  دـهعیلو و  ار  نومأم  تخاس و  دوخ  نیـشناج  ار  نیما  ياهمان  نامیپ  یط  درک و 

نآ دنتـشون و  نآ  رد  ار  دوخ  تداهـش  لیابق  ناگرزب  دـیناسر و  اهنآ  ياضما  هب  ياهماـن  ناـمیپ  هبعک  لـخاد  رد  هـجحلا 186  يذ  رد  درب ؛
دهاوخن لمع  نآ  هب  تسنادیم  نوراه  هک  همانتیصو  نیا  [ 18  ] دننادب ار  دوخ  فیلکت  ناناملـسم  ات  دش  بصن  هبعک  يهناخ  رد  همان  نامیپ 

ماسرـس یبارخ  دـش و  هتخیر  ناناملـسم  زا  يدایز  ياهنوخ  دـیدرگ و  نیما  لتق  بجوم  گرم  زا  دـعب  قاـفن و  بجوم  شتاـیح  رد  دـش ،
[. 19  ] دیدرگ ببس  دادغب  رد  ار  يروآ 

دیونشب يربط  حابص  نابز  زا  ار  نوراه  تلذ 

ارم رگید  منکیمن  نامگ  تفگ : نوراـه  متفر . وا  يهقردـب  يارب  درکیم ، تکرح  ناـسارخ  يوس  هب  نوراـه  یتقو  دـیوگ : يربط  حاـبص 
نم هب  ار  شمکـش  دز و  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  دـنوش . رود  صاوخ  داد  روتـسد  درب و  یتخرد  يهیاـس  ریز  ارم  مدرک . اـعد  ار  وا  نم  ینیبب و 

اب دنیبن و  یسک  هک  ماهتسب  نآ  يور  ار  یمشیربا  يهچراپ  نیا  ماهتفگن و  مدوخ  يهداوناخ  یتح  یسک  هب  ار  ضرم  نیا  تفگ : داد و  ناشن 
مداخ رـسای ، دـناهداهن . یـسوساج  نم  يارب  منادـنزرف  زا  کی  ره  فرط  زا  تسا و  فـالتخا  یـسب  ماهداوناـخ  لـخاد  رد  درد ، نیا  دوجو 

دنرامـشیم و ارم  ياهسفن  اـهنآ  تسا . نیما  سوساـج  مصوصخم  بیبط  عوُشِیتَْخب ، لـیئربج  تسا و  نومأـم  سوساـج  مدوخ ، یـصخش 
گرم دنتـسه و  اـنتعا  یب  نم  یتمالـس  هب  هزادـنا  هچ  مناگتـسب  هک  یمهفب  یناوتیم  نم  بکرم  زا  حابـص ! دنتـسه . نم  گرم  ربـخ  رظتنم 

دایز ار  درد  نآ  ره  نآ  رب  ندـش  راوس  هک  دـندوب  هدروآ  راومهان  رغال  بکرم  کی  نوراه  يارب  دـنهاوخیم . ارم  سردوز  هحفص 292 ] ]
[. 20  ] وگن یسک  هب  ارم  لد  درد  نیا  تفگ : نم  هب  سپس  درکیم .

تشاد ضیقن  دض و  تعیبط  نوراه 

يربق وا  يارب  هبطحق  نب  دـیمح  غاـب  رد  داد  روتـسد  تفرگ . تدـش  وا  يراـمیب  دـش . سوت  دراو  هاپـس  زا  یهوبنا  اـب  لاس 193  رد  نوراـه 
دض و عبط  نوراه  [. 21  ] دننک متخ  نآرق  کی  دـنوش و  ربق  دراو  رفن  دـنچ  داد  روتـسد  دـندروآ . روگ  بل  رب  یجدوه  رد  ار  وا  دـندنک و 

يارب تشکیم و  ار  رفعج  نب  یـسوم  دروآیم و  رد  خیب  زا  ار  هردـس  تخرد  درکیم و  ناریو  ار  نیـسح  ماما  ربق  یهاگ  تشاد . یـضیقن 
تلاح دشیم و  رثأتم  ۀیِهاَتَْعلا  وبا  راعـشا  زا  دیهد و  زردنا  نم  هب  تفگیم  دـهازتم  نایفوص  هب  یهاگ  تفریم ، راکـش  هب  هزانج  هب  تناها 
شوگ تذـل  قوذ و  اب  ار  یلـصوم  میهاربا  ياهزاوآ  دـنروآ و  هصاـقر  هنیدـم  زا  اـت  دادیم  راـنید  رازه  هد  زین  یهاـگ  درکیم ، ادـیپ  شغ 
شوگ نآ  هب  هناقاتـشم  درکیم و  تحیـصن  ياضاقت  ییاط  دوواد  ضاـیِع و  نب  لیَُـضف  كاَمِـس ، نبا  لولهب ، یقرط ، زا  مه  یناـمز  دادیم .

ملع و يهمـشچرس  وا  ینادیم  هک  یلاح  رد  ینکیمن ، تحیـصن  ياضاقت  رفعج  نب  یـسوم  زا  ارچ  دـیوگب  وا  هب  دوبن  یـسک  [ 22  ] دادیم
شردارب هدرک و  رارف  دوب  هدرک  مایق  دنقرمس  رد  هک  ثیل  نب  عبار  هک  دندروآ  ربخ  تشگرب  هک  روگ  بل  زا  فصو  نیا  اب  تسا !؟ تلیضف 

رب نینچ  ار  هملک  نآ  دنامن ، یقاب  هملک  کی  يادا  رادقم  زج  مرمع  زا  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دـندروآیم . هتـسب  تسد  ار  ثیل  نب  ریـشب 
هک دوب  ینوخ  نیرخآ  نیا  [. 23  ] دنتشک شمشچ  ولج  یعیجف  عضو  اب  ار  وا  تساوخ و  ار  دالج  سپـس  دیـشکب ». ار  وا   » هک مناریم  نابز 

، تشگرب هک  يداه  شردارب  يهزانج  زامن  زا  تنطلـس  تخت  هب  شـسولج  زاغآ  رد  نوراه  هک  هدـش  لـقن  تخیر . گرم  يهناتـسآ  رد  وا 
[. 24  ] تفای نایاپ  دش و  زاغآ  يزیرنوخ  اب  نوراه  تموکح  رخآ  لوا و  نیاربانب  درک . رداص  دوب  نارس  زا  یکی  هک  ار  ۀَمْصِع »  » لتق نامرف 

قداص ماما  دـندادیم . بیرف  ار  ماوع  تلم  هناـقفانم ، ياـهندرک  رهاـظت  نیا  اـب  تشاد ؟ دـهاوخ  هدـیاف  هچ  وا  روگ  لـخاد  رد  نآرق  متخ 
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َبَلَغ ْنَمَف  اَمِهیَْتلِک  َمَدآ  ِیَنب  ِیف  َبَّکَر  َو  ٍلْقَع  اَِلب  ًةَوْهَش  ِِمئاَهَْبلا  ِیف  َبَّکَر  َو  ٍةَوْهَش  اَِلب  اًْلقَع  ِۀَِکئاَلَْملا  ِیف  َبَّکَر  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم :
نودـب داد  رارق  ار  لـقع  اههتـشرف  رد  لـجوزع  يادـخ  ِمئاَـهَْبلا ؛ َنِم  ٌّرَـش  َوُهَف  ُهَْلقَع  ُُهتَوْهَـش  َبَلَغ  ْنَم  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٌریَخ  َوُهَف  ُهَتَوْهَـش  ُُهْلقَع 

هحفص 293]  ] بلاغ شتوهش  رب  شلقع  سک  ره  هداد . رارق  ار  ود  ره  ناسنا  رد  لقع و  نودب  هداد  رارق  ار  توهـش  تاناویح  رد  توهش و 
رد دیوگ : يولوم  نیدـلا  لالج  [. 25  ] تسا رتدـب  تاناویح  زا  دـیآ  قیاـف  شلقع  رب  شتوهـش  سک  ره  تسا و  رتـالاب  هتـشرف  زا  وا  دـیآ ،

دوجـس زج  دنادن  وا  تسا  هتـشرف  نآ  دوج  ملع و  لقع و  هلمج  ار  هرگ  کی  دیرفآ  هنوگ  هس  ار  ملاع  قلَخ  دـیجم  قاّلخ  هک  دـمآ  ثیدـح 
رخ مین  رخ  شیمین  هتـشرف و  وا ز  مین  رـشب  دازیمدآ و  تسه  موس  نیا  یهبرف  رد  فلع  زا  ناوـیح  وـچمه  یهت  شناد  زا  رگید  هورگ  کـی 

دوش یلقع  لیام  رگید  مین  دوب  یلفس  لیام  دوخ 

اضر ماما  نیما و  تفالخ 

تیبرت میلعت و  يارب  تشاد و  یناج  نیمأت  دوب و  یبسن  هافر  رد  نوراه  تموکح  نارود  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تشذـگ  هک  يروط  هب 
دمآ و دوجو  هب  یبسانم  تصرف  زین  نومأم  نیما و  طباور  یگریت  يهجیتن  رد  نیما  تفالخ  يهرود  رد  دوب . هدروآ  تسد  هب  یبوخ  تصرف 

اـضر ماما  دوب . هدرک  ادیپ  قادصم  هدش و  باجتـسم  َنیِِمناَغ ) َنیِِملاَس  مُهنَیب  اَنلَعْجا  َو  َنیملاَّظلِاب  َنیملاَّظلا  ِلَغْـشا  َّمُهَّللا   ) موصعم ماما  ياعد 
. دروآیم باسح  هب  یبسانم  تصرف  ار  فالتخا  نیا  دوخ  نایعیش  شیوخ و  تیلاعف  يارب  اهنت  تشاد و  هاگن  رود  يریگرد  نیا  زا  ار  دوخ 

اضر ماما  دیوگیم : وا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  راََّشب  نب  نیـسح  هک  تسا  یتیاور  هدش  لقن  اضر  ماما  زا  اهنآ  يریگرد  رد  هک  ینخـس  اهنت 
؟ دـشکیم ار  نوراه  رـسپ  دـمحم  هللادـبع ، مدرک : ضرع  بجعت  اب  دـشکیم . ار  دـمحم  هللادـبع  ًادَّمَحُم ، ُُلتْقی  ِهَّللا  َدـْبَع  َّنِإ  دومرف : نم  هب 

. دش مه  نینچ  دشکیم و  تسا  دادغب  رد  هک  ار  هدیبز  رسپ  دمحم  تسا  ناسارخ  رد  هک  هللادبع  يرآ ؛ دومرف : ترضح 

دش عورش  ایاَرَّسلا  وبا  مایق  اهمایق و  نومأم  تفالخ  اب 

نب رهاط  زا  ار  قارع  تموکح  هک  دیزرو  رارصا  لهس  نب  لضف  ریما  دش . عورش  جرم  جره و  یمالـسا  روانهپ  روشک  رد  نیما ، لتق  زا  سپ 
طلسم تفالخ  رب  لهس  نب  لضف  تشگ  عیاش  هک  دش  نیا  شدمایپ  دهدب . لهس  نب  نسح  هب  هتفرگ  دوب  دادغب  حتاف  هک  نینیمیلاوذ  نیـسح 

قارع نمی و  زاـجح ، هیروس ، يهقطنم  رد  هجیتن  رد  دـش و  نایـسابع  ینارگن  بجوم  نیا  درادـن و  يریگ  میمـصت  تردـق  نومأـم  هدـش و 
. درک مایق  هفوک  رد  [ 26  ] ابطابط میهاربا  نب  دمحم  لاس 199 ، رخآلا  يدامج  مهد  رد  انثا  نیمه  رد  دندرک . يرایسب  ياهمایق  یلحم  ماکح 

تلع تشاد . هدهع  هب  ینابیش  روصنم  نب  يرس  ایاَرَّسلا  وبا  ار  نآ  یماظن  یهدنامرف  دوب و  ابطابط  نبا  مایق  نیا  یناحور  ربهر  هحفص 294 ] ]
وبا دـش . ساسحا  ییاسران  رابراوخ  تمـسق  رد  تشاد و  رارق  نایهاپـس  نایم  رد  ایاَرَّسلا  وبا  هک  دوب  نآ  ایاَرَّسلا  وبا  اب  ابطابط  نبا  یتسدـمه 

تشاداو و وا  تعاطا  هب  ار  نانآ  تفرگ و  تعیب  وا  يارب  هفوک  یلاها  زا  درک و  تعیب  ابطابط  میهاربا  نب  دـمحم  اب  تفر و  هفوک  هب  اـیاَرَّسلا 
دربن رد  دنیوگ  دندرکیم . رامورات  ار  نانآ  یمک ، يهلصاف  رد  دندشیم  ور  هبور  یهاپـس  ره  اب  ناشنایرکـشل  [ 27  ] درک جورخ  نومأم  رب 

زا سپ  ایاَرَّسلا  وبا  [ 28  ] دیـشکن لوط  هام  هد  زا  شیب  مایق  تدـم  هک  یلاح  رد  دـندش ، هتـشک  نومأم  نارای  زا  نت  رازه  تسیود  ایاَرَّسلا  وبا 
دمحم نب  دمحم  سپس  [. 29  ] درک مومـسم  ار  وا  اذل  دشاب  نانعلا  قلطم  دناوتیمن  ابطابط  نبا  دوجو  اب  هک  دـیمهف  ریگمـشچ  ياهيزوریپ 

. دش هتشک  زین  شدوخ  دروخ و  تسکش  ایاَرَّسلا  وبا  رکشل  هک  دییاپن  يرید  اما  درک  بوصنم  يربهر  هب  ار  یلع  نب  دیز  نب 

جابید نب  روهشم  قداص ، رفعج  نب  دمحم  مایق 

رد بوشآ  نوچ  دوب . تلزنم  ماقم و  ياراد  هکم  رد  نومأم  مایا  رد  هدش . لقن  يو  زا  [ 30  ] يرایسب ثیداحا  دوب و  تیب  لها  ناگرزب  زا  وا 
یهدـنامرف هب  ار  نومأم  رکـشل  درک و  ریخـست  ار  هنیدـم  دومن و  مایق  نایناریا  زا  یخرب  شرـسپ و  کـیرحت  اـب  دـش  ریگارف  یمالـسا  روشک 
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ات تازرابم  نیا  [ 32  ] درکن لوبق  ار  ماما  يرگیجنایم  دومن و  ار  يو  علخ  ياضاقت  اضر  ماـما  زا  يدولج  [. 31  ] داد تسکش  يدولج  یسیع 
هدرم نومأم  دندوب  هتفگ  نم  هب  مدرم  تفگ : درک و  علخ  ار  دوخ  ماع  ألم  رد  دش و  ریگتسد  دمحم  ماجنارـس  تشاد . همادا  لاس 200  رخآ 

هحفص 295] . = ] مینک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  مزال  امـش  نم و  رب  تسا  هدنز  وا  هک  لاح  متفرگ . تعیب  دوخ  يارب  نم  تهج  نیا  زا  تسا .
نومأم دزن  ناسارخ  رد  نانچمه  وا  داد . يو  هب  زین  ییاـهتعلخ  داـهن و  تمرح  وا  هب  نومأـم  دـندرب . نومأـم  شیپ  ناـسارخ  هب  ار  وا  سپس 

نفد مامت  مارتحا  اب  تشاد  تکرش  وا  يهزانج  عییشت  رد  نومأم  دوخ  هک  یلاح  رد  سخرس  رد  تفای و  تافو  ینامز  كدنا  زا  دعب  دنام و 
[. 33 . ] دناوخ نومأم  زین  ار  شزامن  دش و 

رانلا دیز  یسوم ، نب  دیز  مایق 

، سابع ینب  ياههناخ  درک و  مایق  هرـصب  رد  ایاَرَّسلا  وبا  مایق  اب  نامزمه  رانلا » دیز   » هب فورعم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ردارب  یـسوم  نب  دـیز 
ياههخاش عباوت و  زا  عقاو  رد  تفرگیم -  تعیب  دوخ  يارب  وا  هک  دنچ  ره  دیز -  مایق  دیشک . شتآ  هب  ار  ناشیاه  ناتسلخن  اهنآ و  ناوریپ 

دنچ زا  سپ  تشگ . يراوتم  دیز  دش و  هدنکارپ  زین  دیز  رکشل  ایاَرَّسلا  وبا  ناشربهر  ندش  هتـشک  زا  سپ  دمآیم . رامـش  هب  ایاَرَّسلا  وبا  مایق 
نآ رد  ماما  داتـسرف . اضر  ماـما  شیپ  ار  يو  و  [ 34  ] درک دازآ  ار  وا  نومأم  سپـس  دوب . ینادنز  یتدـم  تفرگ و  ار  وا  لهـس  نب  نسح  هام 

. دنتـشاد روضح  سلجم  رد  اضر  ترـضح  دومن . مارتحا  ار  وا  نومأم  دش  دراو  نومأم  رب  دیز  هک  يزور  رگید ، لقن  رد  دوب . ورم  رد  تقو 
ارچ سپ  ماوت . ردارب  نم  تفگ : دـیز  دادـن . ار  شخـساپ  درکن و  انتعا  وا  هب  مالـسلاهیلع -  ماما -  یلو  تفگ  مالـس  زین  اضر  ماـما  هب  دـیز 

نم و نیب  زگره  ینک  ینامرفان  ار  ادخ  رگا  ییامن و  تعاطا  ار  ادخ  هک  ینم  ردارب  تقو  نآ  ات  وت  دومرف : ماما  یهدیمن ؟ باوج  ارم  مالس 
َْتنَأ َو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  : » دناوخ تسا  حون  رسپ  يهرابرد  هک  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  ماما  سپس  تسین . يردارب  وت 

تسا و نم  لـها  زا  نم  دـنزرف  اراـگدرورپ   … ٍحـِلاص ؛» ُریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  َکـِلْهَأ  ْنِم  َسَیل  ُهَّنِإ  ُحوـُن  اـی  َلاـق  (. » 45/ دوه « ) َنیِمِکاـْحلا ُمَکْحَأ 
وا تسین ؛ وت  ناـسک  زا  تقیقح  رد  وا  حوـن ! يا  دوـمرف : دـنوادخ ) . ) يرتمکاـح همه  زا  مکح  ماـقم  رد  وـت  تسا و  قـح  مه  وـت  يهدـعو 
مگ ار  هار  یتخیر و  ار  اهنوخ  هک  وت  رب  ياو  دیز ! يا  تفگ : درک و  خـیبوت  ار  وا  اضر  ماما  یـسلجم  تیاور  هب  تسا . هتـسیاشان  يرادرک 

شنماد همطاف  هدومرف  ربمایپ  دـنتفگ : وت  هب  دـندرک . فرحنم  دـندز و  لوگ  ار  وت  هفوک  ناقمحا  یتفرگ . قحاـن  هب  ار  مدرم  لاوما  يدرک و 
نسح و صوصخم  ربمایپ  مالک  نیا  مسق  ادخ  هب  يوریمن .) شتآ  هب  ینکب  يراک  ره  وت  ینعی   ) دنوریمن شتآ  هب  وا  يهیرذ  تسا . كاپ 

نآ هب  ادخ  تیصعم  كرت  اب  وت  رگا  ادخ و  تعاطا  اب  رگم  دناهدیـسرن  ماقم  نیا  هب  نانآ  دناهدمآ و  نوریب  همطاف  نطب  زا  هک  تسا  نیـسح 
: دومرف هک  هدرک  هفاضا  قودص  [. 35  ] يوشیم فرشا  مه  نانآ  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  تقو  نآ  یسرب ، دناهدیسر  تعاطا  اب  نینسح  هک  ماقم 

زین وت  دنک و  تدابع  اهبش  دریگب و  هزور  اهزور  دـنک و  هحفص 296 ]  ] تعاطا ار  ادخ  رفعج  نب  یـسوم  رگا  هک  ینکیم  لایخ  وت  دیز !
رترب رتیمارگ و  تردـپ  زا  ادـخ  دزن  رد  وت  دـشاب  نینچ  نیا  رگا  دـیتسه ؟ يواـسم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  امـش  ود  ره  ینک ، تیـصعم  ار  ادـخ 

[. 36 ! ] يوشیم

هطقن هس  رد  نیسح  رفعج و  میهاربا و  مایق 

یـسوم نب  میهاربا  دشیمن . هصالخ  رانلا ) دیز  جابید و  دـمحم  ابطابط ، نبا  ایاَرَّسلا ، وبا   ) رفن راهچ  نیا  هب  نومأم ، تفالخ  رد  نایولع  مایق 
نب رفعج  نومأم ، تفالخ  زا  ههرب  ناـمه  رد  [ 37  ] درک ماـیق  نمی  رد  لاس 200  رد  يربط  يهتفگ  هب  طـساو و  رد  لاس 199  رد  رفعج  نب 

ای دوب  هکم  مکاح  ایاَرَّسلاوبا  فرط  زا  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  سَْطفألا  نسح  نب  نیسح  درک و  مایق  زین  یلع  نب  دیز 
اب ار  نآ  دوش و  كاپ  سابع  ینب  تافاثک  زا  هبعک  دیاب  تفگ : تشادرب و  دوب  نیـسابع  زا  هک  ار  هبعک  يهدرپ  دشیم ، تیامح  وا  بناج  زا 
ار نایسابع  لاوما  درک و  میسقت  ناشیاه  ماقم  بسحرب  نایولع  نیب  ار  قباس  يهدرپ  وا  دوب و  لاس 199  رد  نیا  دیناشوپ . مشیربا  يهدرپ  ود 
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يهحفص 202 و رد  نیسح » رهش   » باتک رد  ام  دش و  یـشروش  روشک  ياج  ره  رد  هصالخ  دومن . طبـض  تلود  عفن  هب  دوب  سک  ره  شیپ 
. میاهدش ضرعتم  اهمایق  نیا  زا  یخرب  هب  دعب 

دوبن مالسلاهیلع  اضر  ماما  دییأت  دروم  اهمایق  نیا 

زا کیره  رد  دـناوخ و  عورـشمان  ار  وا  لـمع  تفرگن و  لـیوحت  درک و  درط  دوخ  زا  ار  وا  اـضر  ماـما  هک  تشذـگ  راـنلا  دـیز  ناـیرج  رد 
، فیَّسلا رِهاَش  هک  دندوب  دقتعم  یـسک  تماما  هب  اهنآ  ناربهر  اریز  هدـشن . لقن  دـشاب  اضر  ماما  تیاضر  لیلد  هک  يزیچ  هتـشذگ  ياهمایق 
رد تشذگ ، وا  لاح  حرش  هک  زین  جابید  هب  فورعم  رفعج  نب  دمحم  دنتـسنادیمن . ماما  ار  نیـشنهناخ  ماما  دشاب ؛ هدیـشکرب  ریـشمش  ینعی 

رفعج نب  دمحم  رسمه  هجیدخ  زا  همحرلا -  هیلع  دیفم -  دشاب . وجگنج  هک  دوب  یـسک  وا  رظن  رد  ماما  ینعی  دوب ؛ هیدیز  ناوریپ  زا  داقتعا ،
يوریپ وا  زا  هیدوراــج  دــیز و  درک . جورخ  هــکم  رد  لاـس 199  رد  دـمحم  دـیوگیم : شرهوـش  حدـم  زا  سپ  هجیدـخ  هک  هدرک  لـقن 
يهتفگ هب  دوب و  مایق  نارس  زا  رگید  یکی  یسیع  نب  دیز  نینچمه  [. 38  ] دش بولغم  يدولج  یسیع  تسد  هب  رس  ماجنارس  یلو  دندرکیم 

اـضر ماما  باحـصا  ناوریپ و  زا  هک  هدش  هدید  یهاگ  مه  رگا  [. 39  ] هدوب يدـیز  زین  وا  اضرلا ، رابخا  نویع  رد  همحرلا -  هیلع  قودـص - 
نایولع ناگرزب  روضح  ندید  اب  اهنآ  هدوب . ماما  يهزاجا  نودب  دناهتشاد  تکرـش  ایاَرَّسلا  وبا  مایق  رد  اصوصخم  اهمایق  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

جیاتن هب  درکیمن ، هحفص 297 ]  ] تیامح اهمایق  نیا  زا  اهنت  هن  هیلع -  هللا  مالس  اضر -  ماما  تهج  نیا  زا  دندشیم و  لافغا  اهمایق  نیا  رد 
. دوبن نیب  شوخ  زین  اهنآ 

دیآیم ناسارخ  هب  اضر  ماما 

زکرم ناونع  هب  ورم  باختنا  درمـشیم . مرتحم  دروم  ره  رد  ار  وا  رظن  دوب و  نومأم  مظعا  ریزو  لهـس  نب  لضف  هک  دـسیونیم  یقطقط  نبا 
نومأم و هب  هک  نآ  يارب  ماما  تفرگ . ماجنا  وا  داهنـشیپ  اب  مه  ورم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  توعد  نینچمه  دوب و  وا  رظن  اـب  زین  تفـالخ 

ماجنارـس ات  دش  يدایز  رارـصا  هلأسم  نیا  رد  تفریذپن و  ار  نومأم  توعد  ادتبا  دنراد ، یئوس  دصق  هچ  رما  نطاب  رد  هک  دـنامهفب  وا  رامقا 
يارب ترضح  دیبلط ، ناسارخ  هب  ار  اضر  ماما  نومأم ، یتقو  دنکیم : لقن  یناتـسجس  زا  قودص  موحرم  دندرک . لوبق  تهارک  اب  ترـضح 

رب تفریم و  ربـق  دزن  هب  هک  تبوـن  ره  درک و  عادو  شراوـگرزب  دـج  ربـق  اـب  راـب  دـنچ  دـمآ . هللا  لوـسر  دجـسم  هـب  یظفاحادـخ  عادو و 
: دومرف متفگ . تینهت  شرفس  تهج  هب  مدش و  بایفرش  شتمدخ  هب  لاح  نامه  رد  دیوگ : يوار  دشیم . دنلب  هیرگ  هب  شیادص  تشگیم 

یلع زا  بوشآ  رهش  نبا  [. 40  ] موشیم نفد  نوراه  ربق  راـنک  رد  مدرگیمن و  رب  رگید  موریم و  مدـج  ربق  راوج  زا  نم  نک . تراـیز  ارم 
هب هدرک و  عمج  ار  دوخ  لایع  لها و  دـنربب ، نوریب  هنیدـم  زا  ارم  دنتـساوخ  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  هدرک  تیاور  ءاـشو  نب 

نیب رانید  رازه  هدزاود  مدش و  ادج  اهنآ  زا  سپس  مونشب . ار  امـش  يهیرگ  نم  ات  دینک  هیرگ  نم  يارب  دیریگب و  ارم  فارطا  هک  متفگ  اهنآ 
َرَمَأ ْنَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  هدـمآ : ترـضح  ياـههمان  تراـیز  زا  یخرب  رد  مدرگیمن . رب  امـش  يوـس  هب  رگید  نم  مـتفگ  مدرک و  میـسقت  ناـنآ 

. دننک هیرگ  وا  رب  داد  روتسد  دوخ  لایع  لها و  هب  شگرم  زا  لبق  هک  یماما  رب  مالس  هتوم ؛ َْلبَق  ِهیَلَع  ِۀَحایِّنلِاب  َُهلایِع  َو  ُهَدَالْوَأ ] ]

تعیب ناسارخ و  ات  هنیدم  زا  ماما  ریسم 

هار زا  هک  دوب  هدـش  هیـصوت  دربب و  ورم  هب  مارتحا  اب  ار  ماما  ات  تشاد  تیرومأم  نومأـم  فرط  زا  كاحـض  یبا  نب  ءاـجر  ترفاـسم  نیا  رد 
مک و يرهـش  ره  رد  هرـصب  ات  زاجح  هار  لوط  رد  ماما  دنهد . روبع  روباشین  زاریـش و  هرـصب ، هار  زا  ار  ماما  و  [ 41  ] دـننک زیهرپ  مق  هفوک و 

ینایاش ییاریذپ  تفاتـش و  ترـضح  لابقتـسا  هب  دادغب  حتاف  نیـسح ، نب  رهاط  دش ، کیدزن  دادغب  هب  نوچ  تشاد . یتبحـص  مدرم  اب  شیب 
نم درک : ضرع  داد و  ناشن  ار  نومأم  يهمان  دش و  بایفرـش  هنامرحم  رهاط ، یبش  درک ، فقوت  دادغب  رد  ماما  هک  هتفه  کی  زا  دعب  دومن .
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اب زین  هدایپ  هراوس و  رکـشل  رازه  دص  منک ، تعیب  هحفص 298 ]  ] نم نوچ  منکیم و  تعیب  امش  اب  هک  متسه  یـسک  لوا  نومأم  روتـسد  هب 
ترـضح داد و  رارق  ماما  تسد  ریز  ار  پچ  تسد  زین  رهاط  دروآ . شیپ  ار  كرابم  تسد  ترـضح  تقو  نآ  رد  درک . دنهاوخ  تعیب  امش 
ششوخ ارهاظ  لمع  نیا  زا  ماما  تسا . غراف  مپچ  تسد  اما  تسا  قوبسم  نومأم  تعیب  هب  متـسار  تسد  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  دومرف :

[. 42  ] دمآ

رتش يارجام  مق و  رد  لوزن 

يافوتم  ) سوواط نب  میرکلادـبع  دیـس  دوب . تکرح  رد  كارا  ير و  هار  زا  سپـس  ناهفـصا ، زاریـش ، زاوها ، هرـصب ، هار  زا  دادـغب ، زا  ماما 
لابقتـسا هب  دـندش  ربخ  اب  نایرج  زا  هک  مق  لها  تسا . هتـشون  مق  هب  سپـس  دادـغب و  هب  اجنآ  زا  هرـصب و  هب  هنیدـم  زا  ار  ماـما  ریـسم  ( 693

؛ تسا رومأم  نم  رتش  دومرف : دـش و  ربخ  اب  اهنآ  فالتخا  زا  اضر  ماما  دـندرک . فالتخا  رگیدـمه  اب  ماما  هاـگتماقا  نییعت  رد  یلو  دـنتفاتش 
دوب هدید  باوخ  رد  نآ ، بحاص  هک  دز  وناز  ياهناخ  ولج  رد  دـمآ و  رتش  دـش . دـهاوخ  نم  تماقا  لحم  اج  نامه  دـباوخب  اجک  ره  ینعی 

فورعم ياهسردم  لحم  نآ  رد  زورما  درک و  ادیپ  ترهـش  تمظع و  لحم ، نیا  هک  تشذگن  يزیچ  دش . دهاوخ  وا  نامهم  ادرف  اضر  ماما 
هاش  » دجسم هب  موسوم  يدجسم  نآلا  هک  درک  لوزن  ياهناخ  رد  دومرف و  تماقا  مق  رد  زور  هدجه  ماما ، یتیاور  هب  انب  [. 43 . ] تسا هدش  انب 

نامه هب  نونکا  دناهدومرف  تحارتسا  نآ  رد  اضر  ترـضح  هک  یقاتا  هدوب و  دجـسم  بنج  رد  زین  ياهسردـم  نیا ، زا  لبق  تسا . ناسارخ »
نآ زا  دـندومن و  ترـضح  هب  ار  میرکت  تمدـخ و  تیاهن  مق  لها  تسا . نایعیـش  هاگترایز  دجـسم و  لـخاد  رد  هدوب ، قباـس  رد  هک  عضو 

[. 44  ] دنتخومآیم نید  لوصا  یعرش و  لئاسم  ثیدح و  ترضح ،

بهذلا ۀلسلس  ثیدح  روباشین و  رد  ماما 

نب دمحم  [ 45 ، ] هعرزوبا نانآ  نایم  رد  هک  دـش  ور  هبور  روباشین  ياملع  رهـش و  مدرم  يهناقـشاع  لابقتـسا  اب  روباشین  رهـش  رد  اضر  ماما 
مدرم فلتخم  راشقا  ییحی و  نب  ییحی  ثراح ، هحفص 299 ]  ] نب دمحا  عفار ، نب  دمحم  دندوب و  املع  يهمه  سییر  هک  [ 46  ] یسوت ملسا 

. دوب هتـسشن  تشاد  ياج  اپهـش  يرتسا  تشپ  رب  هک  یجدوه  رد  ترـضح  دنتخیریم . کشا  ماما  رادید  قوش  زا  همه  هتـشاد و  روضح  زین 
یلاح رد  ار  ماما  يابیز  باذج و  يهرهچ  مدرم  دـندش و  رهاظ  مدرم  راظنا  لباقم  رد  سپـس  دـننزب . رانک  ار  هواجک  يهدرپ  دـندرک  اضاقت 
ماما نخـس  زج  هک  يروط  هب  دندش ؛ مارآ  همه  سپـس  دـنداد . رـس  هیرگ  دـندرک و  هدـهاشم  دوخ  لباقم  رد  تشاد ، نت  هب  هداس  سابل  هک 
ۀمحر یـسوت -  ملـسا  نب  دمحم  ۀَعْرُز و  وبا  هیوبن : ثیداحا  نیظفاح  ربهر  اوشیپ و  ود  لاجرلا ، مجعم  بحاص  يهتفگ  هب  دشیمن . هدـینش 
ناردپ قح  هب  توبن ! كاپ  يهصالخ  يا  هیضرم ! يهرهاط  يهلالس  زا  يا  ناماما ! رسپ  ماما و  يا  نایاقآ ! رـسپ  اقآ  يا  دنتفگ : امهیلع -  هللا 

ماما [. 47  ] مینک دای  ار  وت  نآ  اب  هک  وگب  ام  هب  دوخ  دادجا  ناردپ و  زا  یثیدح  نایامنب و  ار  تکرابم  يهرهچ  تمیرک  ناگتشذگ  تکاپ و 
روباشین دراو  مالسلاهیلع  اضر  نسحلاوبا  هک  ینامز  دنکیم : لقن  هیوهار  نب  قاحسا  زا  لیقع  نب  فسوی  دناوخ . ار  بهذلا  هلسلس  ثیدح 

یثیدح يوریم و  ام  نایم  زا  ربمایپ ! رـسپ  يا  دنتفگ : دندش . عمج  وا  رود  ثیدح  باحـصا  دنک ، تکرح  نومأم  يوس  هب  تساوخ  دـش و 
ِیبَأ ُْتعِمَـس  دومرف : دروآ و  نوریب  ار  شرـس  دوب  هتـسشن  جدوه  ای  هرامع  رد  ماـما  هک  یلاـح  رد  میربب ؟ هدـیاف  نآ  زا  اـم  هک  ییاـمرفیمن 

ُْتعِمَس ُلوُقی  ِنیَسُْحلا  َْنب  ِیلَع  ِیبَأ  ُْتعِمَس  ُلوُقی  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقی  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقی  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسوُم 
ُلوُقی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُلوُقی  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقی  ِیلَع  َْنب  َنیَـسُْحلا  ِیبَأ 
اَناَداـَن ُۀَـلِحاَّرلا  ِتَّرَم  اَّمَلَف  ِیباَذَـع  ْنِم  َنِمَأ  ِینْـصِح  َلَـخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُلوُقی  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  ُْتعِمَـس  ُلوُقی  َلـِیئَْربَج  ُْتعِمَس 
مردپ زا  مدینش  تفگیم : دمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  مدینـش  تفگیم : رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  مدینـش  [ 48  ] اَهِطوُرُش ْنِم  اَنَأ  َو  اَهِطوُرُِـشب 
مردـپ زا  مدینـش  تـفگیم : یلع  نـب  نیـسح  مردـپ  زا  مدینـش  تـفگیم : نیـسح  نـب  یلع  مردـپ  زا  مدینــش  تـفگیم : یلع  نـب  دـمحم 
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هک مدینـش  دـنوادخ  زا  تفگیم : هک  لـیئربج  زا  مدینـش  دومرفیم : هک  هللا  لوسر  زا  مدینـش  دومرفیم : بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 
نیا دوشیم . نمیا  نم  باذـع  زا  دوـش  لـخاد  راـصح  نیا  رد  سک  ره  سپ  تسا . نم  راـصح  نصح و  هللا  ـالا  هلا  ـال  يهملک  دوـمرفیم :
الط اب  ار  نآ  ادخ و  هب  دسرب  ات  دنتسه  موصعم  نآ  دنـس  يهلـسلس  يهمه  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا و  بهذلا  هلـسلس  هب  فورعم  ثیدح 

اب دـیاب  هملک  نیا  دومرف  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  ماـما  درک ، تکرح  هواـجک  هک  نیمه  ثیدـح  ناـیب  زا  دـعب  هحفص 300 ] . ] دنتشون
هملک نآ  دشابن  تماما  رگا  نامیا  دیحوت و  ققحت  رد  ینعی  تسا . تماما  تیالو و  موزل  هب  هراشا  متسه  نآ  طیارـش  زا  نم  دشاب و  طیارش 
رازه راهچ  تسیب و  ای  رازه  تسیب  ملـسم ، نب  دـمحم  هعرزوبا و  رب  هوالع  تایاور ، خـیرات و  لقن  هب  انب  ار  ثیدـح  نیا  دوشیمن و  ققحم 

يدیز و هعیـش و  تنـس و  لها  ربتعم  ياهباتک  يهمه  رد  ثیدح  نیا  بیترت  نیدب  دنتـشون و  ار  ثیدح  هدروآ و  نوریب  تاود  ملق و  رفن 
. تسا هدش  طبض  قرف  ریاس 

هجیدخ يهناخ  رد  اضر  ماما 

يروباشین دـمحم  عساو  وبا  گرزب  ردام  هجیدـخ ، يهناخ  رد  داـباشال ، هب  فورعم  روباـشین ، یبرغ  يهلحم  رد  داـتفا و  هار  هب  ماـما  بکرم 
يهتـشون هب  انب  اما  دـش . فورعم  هدیدنـسپ  هب  وا  دیدنـسپ و  ار  وا  يهناخ  ماما  دومرف . تماقا  زور  دـنچ  هناخ  نآ  رد  ترـضح  دـمآ و  دورف 

ياهمشچ اجنآ  رد  زین  دش . فورعم  اضرلا  مامح  هب  اهدعب  هک  دوب  یمامح  اجنآ  رد  دومرف . تماقا  ینیورف  يهلحم  رد  ماما  یسلجم ، همالع 
رد دش و  هفاضا  روفو  دح  هب  نآ  بآ  هک  يروط  هب  دـنک ، یبوریال )  ) هیقنت ار  نآ  درک  فظوم  ار  یـسک  ماما  دوب . هدـش  مک  شبآ  هک  دوب 
نآ رد  ًاررکم  مدرم  دـناوخ و  زامن  نآ  رانک  درک و  لـسغ  ضوح  نآ  رد  ماـما  تخیریم . اـجنآ  هب  بآ  هک  دـش  تسرد  یـضوح  نوریب ،

زورما ات  تسا و  فورعم  نالهک »  » يهمـشچ هب  نونکا  مه  همـشچ  نآ  دـنروخیم . نآ  بآ  زا  كربت  دـصق  هب  دـندرکیم و  لسغ  ضوح 
[. 49  ] دنیوجیم كربت  افش و  نآ  زا  مدرم 

ورم هب  روباشین  زا 

رد هک  نوراه  نفد  لحم  هب  دش و  دراو  هبطحق  نب  دیمح  يهناخ  هب  دابآ  انـس  رد  دومرف . تکرح  دابآ  انـس  دصقم  هب  روباشین  زا  ماما  سپس 
دیـشک و نیمز  هب  یطخ  دوخ  تسد  هب  نوراـه  ربق  يور  شیپ  رد  درب . فیرـشت  دوب  هدرک  اـنب  هبق  اـجنآ  رد  نومأـم  دوب و  هبطحق  نبا  غاـب 

ادخ هب  درک . دهاوخ  نایعیـش  دمآ  تفر و  زکرم  ار  لحم  نیا  دنوادخ  يدوز  هب  موشیم و  نفد  اجنیا  رد  نم  تسا و  نم  تبرت  نیا  دومرف :
هب ور  اجنآ  رد  ماما  دوشیم . دنوادخ  شزرمآ  لومـشم  هک  نآ  رگم  دنکیمن  مالـس  نم  هب  یتسود  دنکیمن و  ترایز  ارم  يریاز  دـنگوس 
درک تکرح  ورم  سخرـس و  فرط  هب  هاگنآ  دروآ . اج  هب  ینالوط  ياهدجـس  سپـس  درک و  اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  دنچ  داتـسیا و  هلبق 
دنچ ماما  دشیم . ترضح  نآ  هب  مدرم  تدارا  بجوم  دیسریم و  روهظ  هب  ترضح  نآ  زا  یتازجعم  تامارک و  رفـس ، نیا  لوط  رد  [. 50]

زا ماـما  دـش و  عورـش  تفـالخ  يراذـگاو  يهمزمز  نومأـم  فرط  زا  كدـنا  كدـنا  دـنتخادرپ . هار  یگتـسخ  عفر  تحارتـسا و  هب  يزور 
هحفـص  ] لوبق ار  نآ  رگا  تفگ : سپـس  درکن . لوبق  ماما  تشاد و  هضرع  ار  تفالخ  لصا  نومأم  تسخن  درک . عانتما  ادیدش  نآ  نتفریذپ 

. درک در  مه  ار  نآ  ماما  هک  ینک  لوبق  ار  يدهع  تیالو  دیاب  يدرکن  [ 301

ماما شنکاو  نومأم و  داهنشیپ 

نیتسایرلاوذ لهـس  هک  يروط  هب  دـندنام . تفگـش  رد  ماما  عانتما  زا  لهـس  نب  لـضف  دـننام  نومأـم ، ناـکیدزن  یتح  مدرم  زا  يریثک  عمج 
راذـگاو اضر  ماما  هب  ار  دـهع  تفالخ  نومأم  هک  میوگب  ات  ياهدـش  هدز  تفگـش  ارچ  دیـسرپب  نم  زا  مدرم ! تفگیم : مدرم  هب  راو  هناوید 

نب نسح  دوخ  ردارب  اب  تفگ : تشاذـگ و  نایرج  رد  ار  لهـس  نب  لضف  تسخن  نومأم  جرفلاوبا ، يهتفگ  هب  [. 51 ! ] درکن لوبق  وا  درک و 
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نومأم روضح  هب  ردارب  ود  نیا  منک . راذـگاو  اضر  ماما  هب  ار  يدـهعتیالو  مهاوخیم  نم  نک . نالعا  نم  هب  ار  هجیتن  نک و  تروشم  لهس 
اب نم  تفگ : نومأم  ینکیم . علخ  تفالخ  زا  ار  سابع  ینب  لمع  نیا  اـب  وت  تسا . یمیظع  رایـسب  رما  نیا  تفگ : لهـس  نب  نسح  دـندمآ .

اضر ماما   ) درم نیا  زا  منک و  راذگاو  بلاط  یبا  ینب  لضفا  درف  هب  ار  تفالخ  مدرک ، هبلغ  نیما  ینعی  عولخم »  » هب رگا  هک  ماهتسب  دهع  ادخ 
عانتما رد  هک  ماما  دنتفر . ماما  دزن  دندزن و  فرح  رگید  دندید  نینچ  نسح ) لضف و   ) لهـس نادنزرف  یتقو  مرادن  غارـس  رتهب  مالـسلاهیلع )

روش هب  رفن  شش  نایم  ار  تفالخ  رَمُع  تفگ : دش و  لسوتم  زیمآ  دیدهت  تاملک  هب  نومأم  رمألا  رخآ  داشرا ، يهتفگ  هب  دوب ، راوتـسا  دوخ 
اب هتبلا  درک . لوبق  ماما  دیـسر  اجنیا  هب  هک  راک  [. 52  ] دیـشکب ار  وا  دنکن  لوبق  سک  ره  تفگ  دوب و  یلع  تردپ  اهنآ  زا  یکی  تشاذـگ .
[. 53 . ] دشاب هتـشادن  تکرـش  بصن  لزع و  اوتف و  تواضق و  رد  دـنکن و  تلاخد  تموکح  هب  طوبرم  روما  زا  يرما  چـیه  رد  هک  یطورش 

نومأم هبنشجنپ  زور  درک . یلاحشوخ  راهظا  و  [ 54  ] درک لوبق  ار  يدهعتیالو  هارکا  اب  مه  ترضح  داد و  تیاضر  طیارش  نیا  هب  زین  نومأم 
نیمزالم تهج  هبنشجنپ  زور  نومأم  دیوگ : سمشلا  علطم  بحاص  دومن . نالعا  امسر  ار  يدهعتیالو  لوبق  لهـس  نب  لضف  درک و  سولج 

دوب نییبلاط  توسک  هک  زبس  سابل  هب  دوب  سابع  ینب  راعـش  هک  ار  هایـس  يهماج  رکـشل ، تاقبط  داد  روتـسد  درک و  سولج  راـبرد  صاـخ 
هب تسخن  نومأم  دـنیامن . هحفـص 302 ]  ] تفایرد ار  هلاسکی  قوقح  ات  دـننک  تعیب  ترـضح  اب  يدـهع  تیالو  ناونع  هب  دـنیامن و  لیدـبت 

مجنپ زور  رد  مدرم  تعیب  دندرک . تعیب  بیترت  هب  رکشل  تاضق و  فارشا ، ارما ، سپـس  دنک . تعیب  داد  روتـسد  سابع  دوخ  یبلـص  دنزرف 
رد نیا  دومن . جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  هبیبح  ما  دوخ  رتخد  نومأم ، لاس 202  زاغآ  رد  تفرگ و  ماـجنا  يرمق  يرجه  لاس 201  ناضمر 

تشپ رد  ماما  تشون و  دوخ  طخ  هب  ار  هماندهع  نومأم  [. 55  ] تشاد لاس  هدراهچ  هبیبح  ما  لاس و  راهچ  هاجنپ و  اضر  ماما  هک  دوب  یلاـح 
تسار پچ و  فارـشا ، رکـشل و  ناریما  ناگرزب و  ارزو و  درک  يرـصتخم  تافرـصت  زین  نومأم  ياهرطـس  لالخ  رد  دومرف و  شراگن  نآ 

نآ زا  ياهخـسن  هدرک و  ترایز  ار  هماـن  نیع  داـتفه  دصـشش و  لاـس  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  نیدـلارخف  دـندومن . حیـشوت  ار  هماندـهع 
يهخـسن تروص  ام  دوب . یقاب  اضر  ترـضح  يهنازخ  رد  رومیت  ریما  تنطلـس  نامز  ینازاتفت ، نیدـلا  دعـس  یـسوم  ناـمز  اـت  هک  هتـشادرب 

طخ يور  زا  تنمیم  يارب  هدمآ ، تسد  هب  یمعفک  میهاربا  خیـش  طخ  هب  هدـش و  هتـشون  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ملق  هب  هچنآ  اب  ار  هماندـهع 
. میروآیم یمعفک 

هلمج جنپ  یس و  رد  نومأم  ملق  هب  هماندهع  طخ  تروص 

َّنِإَف ُدَْعب  اَّمَأ   1 ِهِدْهَع : ِیلَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِیلَِعل  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِدیِـشَّرلا  َنوُراَه  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَبَتَک  ٌباَتِک  اَذَـه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمِهِیلاَت ُقِّدَـصی  َو  ْمِهِرِخآـِب  ْمُُهلَّوَأ  ُرِّشَبی  ِهَیلِإ 3  َنیِداَـه  َو  هیلع  َنیِّلاَد  اًلُـسُر  ِهِداَـبِع  ْنِم  َُهل  یَفَطْـصا  َو  ًانیِد 2  ماَلْـسِْإلا  یَفَطْـصا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا 

َو یْحَْولا  َنِم  ٍعاَـطِْقنا  َو  ِْملِْعلا  َنِم  ٍسُورُد  َو  ِلُـسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یَلَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  ِهَّللا  ُةَُّوُبن  ْتَهَْتنا  یَّتَـح  ْمُهیِضاَم 4 
ِهیَدی ِنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأی  يِذَّلا ال  َزیِزَْعلا  َُهباَتِک  ِهیَلَع  َلَْزنَأ  َو  ْمِهیَلَع 6  ًانِمیَهُم  َو  ْمَُهل  ًادِهاَش  ُهَلَعَج  َو  َنیِیبَّنلا  ِِهب  ُهَّللا  َمَتَخَف  ِۀَعاَّسلا 5  َنِم  ٍباَِرْتقا 

یَلَع ُۀَِغلاَْبلا  ُۀَّجُْحلا  َُهل  َنوُکِیل  ُْهنَع 7  یَهَن  َو  ِِهب  َرَمَأ  َو  َرَْذنَأ  َو  َرَّذَح  َو  َدَعْوَأ  َو  َدَعَو  َو  َمَّرَح  َو  َّلَحَأ  اَِمب  ٍدـیِمَح  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال 
َنِم ِِهب  ُهَرَمَأ  اَِمب  ِِهلِیبَس  َیلِإ  اَعَد  َو  ُهََتلاَـسِر  ِهَّللا  ِنَع  َغَّلَبَف  ٌمِیلَع 8  ٌعیِمََـسل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ٍۀَنَیب  ْنَع  یَح  ْنَم  ییْحی  َو  ٍۀَـنَیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهِیل  ِهِْقلَخ 

هیلع و هللا  یلـص  ُهَْدنِع  اَم  َُهل  َراَتْخا  َو  ِهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  یَّتَح  ِۀَْـظلِْغلا  َو  ِداَهِْجلِاب  َُّمث  ُنَسْحَأ 9  یِه  ِیتَّلِاب  َِۀلَداَجُْملا  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلا 
ِْرمَأ َماَِظن  َو  ِنیِّدـلا  َماَِوق  َلَـعَج  َۀـَلاَسِّرلا 11  َو  یْحَوـْلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهَّللا  َمَتَخ  َو  ُةَّوـُبُّنلا  ِتَـضَْقنا  اَّمَلَف  ملـس 10  هلآ و 
ُُهنَنُس َو  ِماَلْـسِْإلا  ُِعئاَرَـش  َو  ُهُدوُدُح  َو  ِهَّللا  ُِضئاَرَف  ُماَقی  اَِهب  ِیتَّلا  ِۀَعاَّطلِاب  اَهِیف  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِّقَِحب  َمایِْقلا  َو  اَهَّزِع  َو  اَهَماَْمتِإ  َو  ِۀَفاَلِْخلِاب 12  َنیِِملْسُْملا 

َو ْمِِهئاَفَلُخ  ُۀَـعاَط  َنیِِملْـسُْملا  یَلَع  َو  ِهِداَبِع 14  َو  ِِهنیِد  ْنِم  ْمُهاَـعْرَتْسا  َو  ْمُهَظَفْحَتْـسا  اَـمِیف  ُُهتَعاَـط  ِهَّللا  ِءاَـفَلُخ  یَلَعَف  ُهُّوُدَـع 13  اَهب  ُدَـهاَجی  َو 
ِْلبَح ُباَرِطْضا  َِکلَذ  ِفاَلِخ  ِیف  َو  ِۀَْفلُْألا 15  ِعْمَج  َو  ِنیَْبلا  ِتاَذ  ِحاَلَص  َو  ِءاَمِّدلا  ِنْقَح  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنمَأ  َو  ِِهلْدَع  َو  ِهَّللا  ِّقَح  ِۀَماَقِإ  یَلَع  ْمُُهتَنَواَعُم 

ِنَم یَلَع  ٌّقَـحَف  ِةَرِخآـْلا 16  َو  اْینُّدـلا  ُناَرْـسُخ  َو  ِۀَِـملَْکلا  ُقُّرَفَت  َو  ْمِهِّوُدَـع  ُءاَْلِعتْـسا  َو  ْمِِهنیِد  ُرْهَق  َو  ْمِِـهتَّلِم  ُفاَِـلتْخا  َو  ْمُُهلاَِـلتْخا  َو  َنیِِملْـسُْملا 
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ُهُِقفاَُوم ُهَّللا  اَِمل  َّدَتْعی  َو  ُُهتَعاَط 17  َو  ِهَّللا  اَضِر  ِهِیف  اَـم  َِرثْؤی  َو  ُهَسْفَن  ِهَِّلل  َدِـهْجی  ْنَأ  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُهَنَمَْتئا  َو  هحفص 303 ]  ] ِهِضْرَأ ِیف  ُهَّللا ]  ] ُهَفَلْخَتْسا
اَّنِإ ُدُواد  ای  مالـسلاهیلع : َدُواَد  ِهِیبَِنل  ُلوُقی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ُهَدَّلَق 18  َو  ُهَّللا  ُهَلَمَح  اَمِیف  ِلْدَْـعلِاب  َلَمْعی  َو  ِّقَْحلاـِب  َمُکْحی  َو  ُْهنَع  ُُهِلئاَـسُم  َو  ِهیَلَع 

ٌباذَع ْمَُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج 
ِباَّطَْخلا َْنب  َرَمُع  َّنَأ  اَنَغََلب  َو  [. 57  ] َنُولَمْعی اُوناک  اَّمَع  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  َّلَج : َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َو  [ 56  ] ِباسِْحلا َمْوی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش 

اَمِیف ِِهلَمَع  یَلَع  َفُوقْوَْملا  ِهِسْفَن  ِۀَّصاَخ  ْنَع  َلُوئْـسَْملا  َّنِإ  ِهَّللا  ُمیا  َو  اَْهنَع 19  ُهَّللا  ِیَنلَأْسی  ْنَأ  ُْتفَّوَخََتل  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَِشب  ٌۀَلْخَـس  ْتَعاَض  َْول  َلاَق 
ِیف ُۀَبْغَّرلا  َو  ُعَْزفَْملا  ِهَیلِإ  َو  ُۀَقِّثلا  ِهَّللِاب  َو  ِۀَّمُْألا 21  ِۀیاَعِر  ْنَع  ِلُوئْسَْملِاب  َفیَکَف  ٍمیِظَع 20  ٍرَطَخ  یَلَع  َو  ٍرِیبَـک  ٍْرمَأ  یَلَع  ُضَْرعَیل  ُهَنَیب  َو  ِهَّللا  َنَیب 
ِهَِّلل ْمُهُحَْـصنَأ  َو  ِهِسْفَِنل  ِۀَّمُْألا  ُرَْظنَأ  َو  ِۀَمْحَّرلا . َو  ِناَوْضِّرلِاب  ِهَّللا  َنِم  ُزْوَْفلا  َو  ِۀَّجُْحلا  ُتُوبَث  ِهِیف  اَم  َیلِإ  ِۀـیاَدِْهلا  َو  ِدـیِدْسَّتلا  َو  ِۀَمْـصِْعلا  َو  ِقِیفْوَّتلا 

َو اَهَدَْعب 23  َو  ِهِمایَأ  ِةَّدُم  ِیف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهِیبَن  ِۀَّنُس  َو  ِِهباَتِک  َو  ِهَّللا  ِۀَعاَِطب  َلِمَع  ْنَم  ِهِضْرَأ 22  ِیف  ِهِِقئاَلَخ  ْنِم  ِهِداَبِع  َو  ِِهنیِد  ِیف 
ْمِِهثَعَش َِّمل  َو  ْمِِهتَْفلُأ  ِعْمَج  ِیف  ًاعَْزفَم  َو  ْمَُهل  ًامَلَع  ُُهبِْصنی  َو  ُهَدَْعب  ْمِِهتیاَعِر  َو  َنیِِملْـسُْملا  ِۀَماَمِِإل  ُهُراَتْخی  َو  ُهَدْهَع  ِهیِّلَوی  ْنَمِیف  ُهَرَظَن  َو  ُهیْأَر  َدَهْجَأ 

َلَعَج َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُْهنَع 24  ِهِدـیَک  َو  ِناَطیَّشلا  ِغْزَن  ِْعفَر  َو  ْمِِهفاَِلتْخا  َو  ْمِِهنَیب  ِتاَذ  ِداَسَف  َو  ْمِِهتَقِْرف  ْنِم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنمَْألا  َو  ْمِِهئاَمِد  ِنْقَح  َو 
ِِهب ْتَمُظَع  اَم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  ُهَنوُراَتْخی  ْنَِمل  ِهِدیِکْوَت  ْنِم  ُهَءاَفَلُخ  َمَْهلَأ  َو  ِِهلْهَأ  ِحاَلَص  َو  ِهِّزِع  َو  ِِهلاَمَک  َو  ِماَلْسِْإلا  ِْرمَأ  ِماَمَت  ْنِم  ِۀَفاَلِْخلا  َدَْعب  َدْهَْعلا 

ُریِمَأ ْلَزی  ْمـَل  َو  ِۀَْـنتِْفِلل 25  ِصُّبَرَّتلا  َو  ِۀَـقْرُْفلا  ِیف  یْعَّسلا  َو  ِةَواَدَْـعلا  َو  ِقاَـقِّشلا  ِلـْهَأ  َرْکَم  َِکلَذـِب  ُهَّللا  َضَقَن  َو  ُۀـِیفاَْعلا  ِهِیف  ْتَلِمَـش  َو  ُۀَـمْعِّنلا 
َو ِهَّللا  ِۀَعاَط  ِطاَِبتْرا  ِنِم  اَهَدَّلَقَت  ْنَم  یَلَع  ُبِجی  اَم  َو  اَِهتَنُوئَم  َةَّدِش  َو  اَِهلِمْحَم  َلِْقث  َو  اَِهقاَذَم  َۀَـعاََشب  َرَبَتْخاَف  ُۀَـفاَلِْخلا  ِهَیلِإ  ْتَضَفَأ  ُذـْنُم  َنِینِمْؤُْملا 

ُۀَماَقِإ َو  ِلْدَْعلا  ُرْـشَن  َو  ِۀَّمُْألا  ُحاَلَـص  َو  َنیِکِرْـشُْملا  ُعْمَق  َو  ِنیِّدلا  ُّزِع  ِهِیف  اَمِیف  ُهَرِْکف  َلاَطَأ  َو  ُهَنیَع  َرَهْـسَأ  َو  ُهَنَدـَب  َبَْصنَأَف  اَْهنِم  ُهَلَّمَح  اَمِیف  ِِهتَبَقاَُرم 
َو ِِهنیِد  ِیف  َُهل  ًاحِـصاَنُم  َهَّللا  یَْقلی  ْنَأ  ًۀَّبَحَم  َو  ُْهنَع  ُُهِلئاَس  ُهَّللا  اَِمب  ًاْملِع  ِشیَْعلا  ِإَنْهَم  َو  ِۀَـعَّدلا  َو  ِضْفَْخلا  َنِم  َکـِلَذ  ُهَعَنَم  َو  ِۀَّنُّسلا 26  َو  ِباَتِْکلا 

ِهِّقَح َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ِیف  ِمایِْقِلل  ْمُهاَجْرَأ  َو  ِهِْملِع  َو  ِِهنیِد  َو  ِهِعَرَو  ِیف  ِهیَلَع  ُرِدْقی  نَم  َلَْضفَأ  ِهِدَْعب  ْنِم  ِۀَّمُْألا  ِۀیاَعِر  َو  ِهِدْهَع 27  ِۀیَالِِول  ًاراَتُْخم  َو  ِهِداَبِع 
ْنِم ِِهتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ِهِساَِمْتلا  َو  ِِهبَلَط  ِیف  اًلِمْعُم  ِهِراَهَن 28  َو  ِِهلَیل  ِءاَنآ  ِیف  ُُهتَعاَط  َو  ُهاَضِر  ِهِیف  اَم  ِۀَّماَْهلا  ِِهَتلَأْسَم  َو  َِکلَذ  ِیف  ِةَراَِختْـسالِاب  َهَّللا  ًایِجاَنُم 

َِۀلَأْسَْملا ِیف ]  ] ًاـِغلَاب َو  ِهِْملِع 29  یَلَع  ْمُْهنِم  ُهَبَهْذَـم  َو  َُهلاَـح  َِملَع  ْنَّمِم  ًارِـصَتْقُم  ُهَرَظَن  َو  ُهَرِْکف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  َو  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِدـْلُو 
اَم َفَشَک  َو  ًۀَنیاَعُم  ْمَُهلاَوْحَأ  َأَْربَتْـسا  َو  ًةَدَهاَشُم  ْمُهَراَبْخَأ  یَلَْتبا  َو  ًۀَـفِْرعَم  ْمُهَرُومُأ  یَـصْقَتْسا  یَّتَح  ُهَتَقاَط 30 . َو  ُهَدـْهُج  ُهُْرمَأ  ِهیَلَع  یِفَخ  ْنَّمَع 
ِْنب یَسُوم  َْنب  ِیلَع  ًاعیِمَج 31  ِنیَتیَْبلا  ِیف  ِهِداَِلب  َو  ِهِداَبِع  ِیف  ِهِّقَح  ِءاَضَق  ِیف  ُهَسْفَن  ِهِداَهْجِإ  َو  ِهَِّلل  ِِهتَراَِختْـسا  َدَْعب  ُُهتَریِخ  َْتناَکَف  ًَۀلَءاَسُم  ْمُهَدـْنِع 

َو ِِصلاَْخلا  ِهِدـْهُز  َو  ِرِهاَّظلا  ِهِعَرَو  َو  ِِعفاَّنلا  ِهِْملِع  َو  ِعِراَْبلا  ِِهلْـضَف  ْنِم  َيأَر  اَِمل  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 
ِهِیف ُۀَِملَْکلا  َو  ًۀَقِفَّتُم  ِهیَلَع  ُنُْسلَْألا  َو  ًۀَئِطاَوَتُم  ِهیَلَع  ُراَبْخَْألا  ِلََزت  َْمل  اَم  َُهل  َناَبَتْـسا  ِدَـق  َو  ِساَّنلا 32 . هحفص 304 ]  ] َنِم ِهِمُّلَـسَت  َو  اْینُّدلا  َنِم  ِهیِّلَخَت 

َِکلَذ ِیف  ِهَّللا  ِةَریِِخب  ًاِقثاَو  ِهِدَْعب  ْنِم  ِۀَفاَلِْخلا  َو  ِدْقَْعلِاب  َُهل  َدَـقَعَف  اًلِهَتْکُم 33  َو  ًاثَدَح  َو  ًائِـشاَن  َو  ًاِعفای  ِلْضَْفلا  َنِم  ِِهب  ُُهفِْرعی  ْلَزی  َْمل  اََّمل  َو  ًۀَعِماَج 
ِهِیف ُساَّنلا  ُموُقی  يِذَّلا  ِمْوْیلا  ِیف  ِةاَجَّنلا  َو  قحلا  ِتاَـبَث  َو  ِۀَـماَلَّسِلل  ًاـبَلَط  َو  َنیِِملْـسُْملا  َو  ِماَلْـسِْإِلل  ًارَظَن  َو  ِنیِّدـِلل  َو  َُهل  ًاراَـثیِإ  ُهَلَعَف  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  ْذِإ 
ِریِمَأ ِراَـثیِِإب  َنیِِملاَـع  َنیِروُرْـسَم  َنیِعِراَـسُم  اوُعیاَـبَف  ُهَمَدَـخ  َو  ُهَداَُّوق  َو  ُهَتَّصاَـخ  َو  ِِهتَیب  َلـْهَأ  َو  ُهَدـْلُو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَـعَد  َو  َنیَِملاـْعلا 34  ِّبَِرل 
ِریِمَأ َدـْنِع  اًضِر  َناَک  ْذِإ  اَضِّرلا  ُهاَّمَـس  َو  ًۀـَباَرَق 35  ُبَْرقَأ  َو  ًاـمِحَر  ُْهنِم  ُکَبْـشَأ  َوُه  ْنَّمِم  ْمِهِریَغ  َو  ِهِدـْلُو  ِیف  يَوَْهلا  یَلَع  ِهَّللا  َۀَـعاَط  َنِینِمْؤُْملا 

اَضِّرِلل َو  َنِینِمْؤُْملا 36  ِریِمَِأل  َنیِِملْـسُْملا  ِۀَّماَع  َو  ِهِْدنُج  َو  ِهِداَُّوق  ْنِم  ِۀَسوُرْحَْملا  ِۀَنیِدَْملِاب  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِتَیب  ِلْهَأ  َرَـشْعَم  اوُعیاَبَف  َنِینِمْؤُْملا 
َنیِِملاَع ْمُکُروُدُص  اََهل  ًۀَحِرَْـشنُم  ْمُکیِدیَأ  اَهَیلِإ  ًۀَطوُْسبَم  ًۀَعَیب  ِهِداَبِع  َو  ِِهنیِِدل  ِِهئاَضَق  ِنْسُح  َو  ِِهتَکََرب  َو  ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  یَـسوُم  ِْنب  ِیلَع  ِهِدـَْعب  ْنِم 

ْمُِکتیاَعِر ِیف  ِهِّقَح  ِءاَضَق  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َمِْهلُأ  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  َنیِرِکاَش  اَهِیف  ْمَُکل  َو  ِهِسْفَِنل  َرَظَّنلا  َو  ِهَّللا  َۀَـعاَط  ََرثآ  َو  اَِهب  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َداَرَأ  اَِمب 
َو ْمُِکنیِد  ِةَُّوق  َو  ْمُکِروُُغث  ِّدَـس  َو  ْمُِکثَعَـش  َِمل  َو  ْمُِکئاَمِد  ِنْقَح  َو  ْمُِکتَْفلُأ  ِعْمَج  ِیف  َِکلَذ  َةَدـِئاَع  َنیِجاَر  ْمُکِحاَلَـص  َو  ْمُکِدْـشُر  یَلَع  ِهِصْرِح  َو 

ُُمْتفَرَع َو  ِهیَلَع  َهَّللا  ُُمتْدَمَح  َو  ِهَیلِإ  ُْمتْعَراَس  ْنِإ  ُْنمَْألا  ُهَّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِۀَـعاَط  َو  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  َیلِإ  اوُعِراَس  َو  ْمُکِرُومُأ  ِۀَماَِقتْـسا  َو  ْمُکِّوُدَـع  ِْمقَو 
[. 58  ] ِنیَتَئاِم َو  يَدْحِإ  َۀَنَس  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍْعبَِسل  ِنیَْنثِْإلا  ِمْوی  ِیف  ِهِدِیب  َبَتَک  َو  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِهِیف  َّظَْحلا 
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ُهَّللا یَّلَـص  َو  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  ام  َو  ِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعی  ِِهئاَضَِقل  َّداَر  َال  َو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ُءاَشی ال  اَِمل  ِلاَّعَْفلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُهَقَّفَو َو  ِداَدَّسلِاب  ُهَّللا  ُهَدَّضَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ُْنب  ِیلَع  اَنَأ  َو  ُلُوقَأ  َنیِرِهاَّطلا 1  َنِیبیَّطلا  ِِهلآ  َو  ءایبنألا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  ِهِیبَن  یَلَع 
اَـضِر ًایِغَْتبُم  ْتَرَقَْتفا  ِذِإ  اَهاَنْغَأ  َو  ْتَِفلَت  ْدَـق  َو  اَهایْحَأ  َْلب  ْتَعِزَف  ًاسوُُفن  َنَمآ  َو  ْتَعُِطق  ًاماَحْرَأ  َلَصَوَف  ُهُریَغ  ُهَلِهَج  اَـم  اَـنِّقَح  ْنِم  َفَرَع  ِداَـشَّرِلل 

ْنِإ يَْربُْکلا  َةَْرمِْإلا  َو  ُهَدـْهَع  َیلِإ  َلَـعَج  ُهَّنِإ  َو  َنِینِـسْحُْملا 2  َرْجَأ  ُعیِـضی  َو ال  َنیِرِکاَّشلا  ُهَّللا  يِزْجیَـس  َو  ِهِریَغ  ْنِم  ًءاَزَج  ُدـیِری  َال  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر 
یَلَع ًایِراَز  َِکلَذـِب  َناَک  ْذِإ  ُهَمَّرَحُم  َّلَحَأ  َو  ُهَمیِرَح  َحَابَأ  ْدَـقَف  اَـهَقاَثیِإ  ُهَّللا  َّبَحَأ  ًةَوْرُع  َمَصَق  َو  اَهِّدَِـشب  ُهَّللا  َرَمَأ  ًةَدـْقُع  َّلَـح  ْنَمَف  ُهَدـَْعب  ُتیَِقب 

َو ِنیِّدـلا  ِتاَتَـش  یَلَع  ًافْوَخ  ِتاَمَزَْعلا  یَلَع  اَهَدـَْعب  ْضِرَتْعی  َْمل  َو  ِتاَتَلَْفلا  یَلَع  ُْهنِم  َرَبَصَف  ُِفلاَّسلا  يَرَج  َِکلَذـِب  ِماَلْـسِْإلا  َۀَـمْرُح  ًاکِهَْتنُم  ِماَمِْإلا 
َْرمَأ ِیناَـعْرَتْسا  ِنِإ  یِـسْفَن  یَلَع  ِهَِّلل  ُتـْلَعَج  ْدَـق  ُرِدَْـتبَت 3 و  ٍۀَِـقئَاب  َو  ُزِهَْتنَت  ٍۀَـصُْرف  ِدَـصَر  َو  ِۀـِیلِهاَْجلا  ِْرمَأ  ِبْرُِقل  َو  َنیِِملْـسُْملا  ِْلبَح  ِباَرِطْـضا 

َو ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  ِۀَعاَط  َو  ِِهتَعاَِطب  ًۀَّصاَخ  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِیَنب  ِیف  َو  ًۀَّماَع  ْمِهِیف  َلَمَْعلا  ُهَتَفاَلِخ  ِینَدَّلَق  َو  َنیِِملْسُْملا 
َو يِدـْهُج  َةاَفُْکلا  َریََختَأ  ْنَأ  َو  ُهُِضئاَرَف  ُْهتَحَابَأ  َو  هللا  ُدوُدُـح  ُْهتَکَفَـس  اَم  اَّلِإ  ًالاَم  َال  َو  ًاجْرَف  َحـِیبُأ  َال  َو  ًاـماَرَح  ًاـمَد  هحفص 305 ]  ] َکِفْـسَأ َال  ْنَأ 

ْنِإ َو  ًالُؤْسَم 4  َناـک  َدـْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ُلوُقی  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّنِإَـف  ُْهنَع  ُهَّللا  ِیُنلَأْـسی  ًادَّکَُؤم  ًادـْهَع  یِـسْفَن  یَلَع  َِکلَذـِب  ُْتلَعَج  َو  ِیتَقاَـط 
ِینَیب ِلْوَْحلا  َو  ِِهتَعاَِطل  ِقِیفْوَّتلا  ِیف  ُبَغْرَأ  ِهَیلِإ  َو  ِهِطَخَـس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َو  ًاضِّرَعَتُم  ِلاَکَّنِلل  َو  ًاّقِحَتْـسُم  ِریِْغِلل  ُْتنُک  ُْتلََّدب  َْوأ  ُتْریَغ  َْوأ  ُْتثَدْحَأ 

ِهَِّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  َِکلَذ  ِّدِض  یَلَع  ِناَّلُدـی  ُْرفَْجلا  َو  ُۀَـعِماَْجلا  َو  َنیِِملْسُْمِلل 5  َو  ِیل  ٍۀِیفاَع  ِیف  ِِهتیِـصْعَم  َنَیب  َو 
یِـسْفَن یَلَع  ُهَّللا  ُتْدَهْـشَأ  َو  ُهاـیِإ  َو  ِینُمِـصْعی  ُهَّللا  َو  ُهاَـضِر  ُتَْرثآ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْرمَأ  ُْتلَثَْتما  یِّنَِکل  َنِیلِصاْفلا 6  ُریَخ  َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  یِـضْقی 

ِْنب ییْحی  َو  ِلْضَْفلا  ِْنب  ِلْهَـس  َو  ٍلْهَـس  ِْنب  ِلْضَْفلا  َو  ُهَءاََقب  ُهَّللا  َلاَـطَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِةَرْـضَِحب  یِّطَِخب  ُْتبَتَک  َو  ًادیِهَـش 7  ِهَّللِاب  یفَک  َو  َِکلَِذب 
رد دوهش  ِنیَتَئاِم 8 و  َو  يَدْحِإ  َۀَنَس  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِداَّمَح  َو  ِرِمَتْعُْملا  ِْنب  ِرِْـشب  َو  َسَرْـشَأ  ِْنب  َۀَماَُمث  َو  ٍرِهاَط  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  َمَثْکَأ 

[. 59 . ] دنداد تداهش  نومأم  روتسد  هب  لهس  نب  لضف  هقرو و  پچ  بناج  رد  نارگید  مثکا و  نب  ییحی  هماندهع و  تسار  بناج 

هدرک هراشا  مهم  يهتکن  تشه  هب  هماندهع  رد  نومأم 

نیرتهب هدوب  نآ  غالبا  رومأم  ربمایپ  هک  ار  مالـسا  نید  يهرامش 1  يهلمج  رد   - 1 هدش : روآدای  ار  یمهم  تاکن  هماندـهع  نیا  رد  نومأم 
نایب ار  تفالخ  يهلأسم  ات 16  ياههلمج 12  رد   - 3 هداد . حیـضوت  ار  ایبنالا  متاخ  تیرومأم  ات 11  ياههلمج 2  رد   - 2 هدرک . نایب  نید 

یمالسا مکاح  هفیلخ و  تیلوئسم  يهلمج 17  رد   - 4 هدرک . یفرعم  یمالـسا  هعماج  ياقب  ماظن و  ظفح  نید و  ماوق  هیاپ و  ار  نآ  هدرک و 
لداع تموکح  دیاب  ادخ  يهفیلخ  دیوج . کسمت  نآرق  تایآ  هب  دنک و  يراکادف  هجرد  نیرخآ  ات  هفیلخ  دیاب  دـیوگیم : هدرک و  نایب  ار 
نایب ار  نامکاح  قلخ و  فیاظو  همانرب و  سوؤر  ات 24  يهلمج 18  رد   - 5 هدومن . داهشتسا  زین  باطخ  نب  رمع  نخس  هب  دهد و  لیکـشت 
روما میظنت  تفالخ و  فیاظو  يادا  رد  ار  دوخ  ياهشـشوک  يهلمج 25  رد   - 6 دندنبب . راک  هب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنکیم  دـیکأت  هدومن و 

دنکیم نایب  هفیلخ  نییعت  عوضوم  هب  ار  دوخ  هجوت  ات 33  يهلمج 26  رد   - 7 هدرک . نایب  ماکحا  يارجا  تنس و  باتک و  يهماقا  روشک و 
هحفص 306]  ] تما هعماج و  هب  مها ، فیلکت  کی  ناونع  هب  مهم  رما  نیا  يارب  ار  ياهتسیاش  درف  هک  هدوب  رکف  نیا  رد  اهتدم  دیوگیم  و 

هدرک اهرکف  هتـسراو  یـصخش  باختنا  رد  هتـساوخ و  کمک  ادـخ  زا  هنیمز  نیا  رد  هتخادرپ و  دوخ  ياـهشالت  هب  دـنک ؛ یفرعم  یمالـسا 
يهلمج 34 رد   - 8 هدرک . باختنا  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  بلاط ، یبا  نب  یلع  سابع و  ینب  دالوا  نایم  زا  هک  نآ  ات  هدرب  راک  هب  اهتقد 

راهظا نینچمه  دننک . تعیب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اب  دارفا  يهمه  املع و  هصالخ  ارزو و  نایرکـشل و  دوخ و  نادنزرف  يهمه  هداد  روتـسد 
. دوب دهاوخ  دیفم  یلع  لآ  سابع و  ینب  نیب  دوجوم  ياهفاکش  میمرت  یمالسا و  فادها  دربشیپ  رد  لمع  نیا  هک  هدرک  يراودیما 

اضر ماما  نانخس  زا  زارف  تفه 
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يهلمج رد   - 1 دراد . دوجو  یمهم  هتـسجرب و  تاکن  اهنآ  يهمه  رد  دوش  تقد  رگا  میدرک . میـسقت  هلمج  تشه  هب  ار  ماما  يهتـشون  اـم 
، هدروآ ریبعت  نم »  » فرح هب  تخانش و  دندوب  هتخانشن  نارگید  هک  ار  هچنآ  تیب  لها  ام  قح  زا  نومأم ) ینعی   ) نینمؤملاریما هک  هدمآ  مود 

دنک فارتعا  دـشکب و  رانک  تفالخ  زا  ار  دوخ  وا  هک  دوب  نیا  ام  قح  يهمه  دـیوگیم  ماما  رگید  ترابع  هب  ار . اـم  قح  زا  يرادـقم  ینعی 
! تسا اوتحم  رپ  رایسب  ماما  ریبعت  درادن . نآ  رد  یقح  نیرتکچوک  یسک  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  نآ  زا  ادخ  فرط  زا  قح  نیا  هک 

تاملک موهفم  زا  تسا . هدرک  هراشا  دربیم  نیب  زا  ار  مشاه  لآ  هک  نکشرمک  رقف  گرم و  زا  تاجن  محر و  يهلص  هب  هلمج  نیا  لیذ  رد 
یگدـنز قانتخا  تراـغ و  لـتق و  نادـنز و  راـشف و  رد  راـبگرم و  یطیارـش  رد  یلع  نادـناخ  هتـشذگ  رد  هک  دـیآیم  رب  ینـشور  هب  ماـما 

نیا هب  طورـشم  يدـهعتیالو  نیا  تیماـمت  ینعی  ُتیَِقب ، » ْنِإ   » هدومرف هدومرف و  هراـشا  يدـهع  تیـالو  هب  مود  يهلمج  رد   - 2 دندرکیم .
ییاهدماشیپ زا  دعب  ماما  هک  تشذگن  يزیچ  اریز  دهدیم ، ربخ  یبیغ  رما  کی  زا  طرـش  نیا  مشاب … و  هدنز  نومأم  زا  دـعب  نم  هک  تسا 

ادخ هک  دنک  زاب  یهرگ  سک  ره  هتفگ : هدرک و  هراشا  یهلا  نوناق  هب  تفالخ و  تشز و  ياهراک  هب  ماما  هلمج  نیا  رد  دیسر . تداهـش  هب 
ات هدرک . کته  ار  ماما  میرح  ادخ و  میرح  تقیقح  رد  هتساوخیم ، ار  نآ  دنویپ  ادخ  هک  دنک  هراپ  ار  ياهتـشر  ای  دنامب  هتـسب  هتـساوخیم 
اب ار ) یلع  ینعی   ) ار قح  بحاص  دـندومن ؛ فرحنم  دوخ  روحم  زا  ار  تفالخ  ینعی  دـندرک ، يراک  نینچ  ناینیـشیپ  هک  اـجنیا  هب  دـسریم 

نایم نیا  رد  تفگن . يزیچ  مه  مالـسلاهیلع  یلع  دندز و  رانک  تفالخ  زا  دندوب ، هناهب  دصرتم  مدرم  هک  تیلهاج  رـصع  یکیدزن  هب  هجوت 
يهمه يهلمج 4  رد   - 3 تسا . هدرک  هراشا  تیب  لها  ادخ و  میرح  هب  تبسن  اهنآ  یکاته  يراکهانگ و  ناگتـشذگ و  ياهفالخ  هب  ماما 

دـنکن و کته  ار  نارگید  سوماـن  دزیرن و  ینوخ  هحفـص 307 ]  ] تسا هدومرف  هدومن و  صخـشم  يدهعتیالو  نارود  رد  ار  دوخ  درکلمع 
َو يِدـْهُج  َةاَفُْکلا  َریََختَأ  ْنَأ   ) درامگب اـهراک  هب  ار  تیاـفک  اـب  دارفا  دـنک  شـشوک  نید و  بوچراـچ  رد  رگم  دـنکن  حاـبم  ار  مدرم  لاوما 
زا یتارییغت  ای  لیدبت و  ای  مدوزفا  تاررقم  نآ  رب  ياهزات  زیچ  رگا  دـیامرفیم : يهلمج 5  رد   - 4 دنک . لمع  اهنامیپ  دـهع و  هب  و  ِیتَقاَط )

: دیامرفیم يهـلمج 6  رد   - 5 دربیم . هاـنپ  ادـخ  هب  یهلا  بضغ  مشخ و  زا  ماـما  دوب و  مهاوخ  تازاـجم  تبوقع و  قحتـسم  دز ، رـس  نم 
دهاوخ هچ  نم  ماجرف  هک  منادیمن  نم  تسا و  یندشن  نم  دهع  تیالو  ینعی  دنراد ؛ تلالد  دهع  نیا  فالخ  رب  هک  [ 60 « ] ْرفَج هعماج و  »

قح نیب  هدننک  ادج  نیرتهب  تسوا  درک . دهاوخ  مکح  قح  هب  دنوادخ  تسا و  ادخ  تسد  هب  نامرف  دوشیم و  هچ  امـش  نم و  نایاپ  دش و 
هک هعماج  رفج و  باتک  ود  یبیغ  راـبخا  هب  هلمج  نیا  رد  ماـما  متفریذـپ . ار  فیلکت  نیا  مدـش و  میلـست  نینمؤملاریما  رما  هب  نم  لـطاب و  و 

ناـشن رادزار  نایعیـش  زا  یخرب  هب  ار  اـهباتک  نیا  يدـه  يهمئا  و  هتـشون -  دوخ  طـخ  هب  وا  هدومرف و  ـالما  نینمؤـملاریما  رب  مرکا  ربماـیپ 
نایب يدهعتیالو  شریذپ  زا  ار  دوخ  تهارک  يهلمج 7  رد   - 6 [. 61 . ] هدرک هیکت  دناهدومن -  دانتـسا  نآ  هب  يددعتم  دراوم  رد  دناهداد و 

زا ار  وا  ارم و  دنوادخ  مریگیم و  دهاش  مدوخ  ینورد  رارسا  نیا  هب  ار  ادخ  مدرک و  بلج  ار  نومأم ) ینعی   ) وا ياضر  دیوگیم  دنکیم و 
دهاش ار  ادخ  اهنت  ماما  يهلمج 8  رد  دینک  تقد  رگا  هدرک . دای  دنس  دوهش  دوخ و  طختسد  زا  يهلمج 8 ، رد   - 7 دراد . نوصم  اههاگترپ 

. دنتسین ربخ  اب  وا  تهارک  زا  دنرادن و  یعالطا  ماما  نورد  زا  رگید  دوهش  نوچ  ار . رگید  دوهش  هن  دریگیم ،

زبس ياهمچرپ  ترضح و  مان  هب  هکس 

دوب هدش  برض  ترضح  مسا  هب  هرقن  الط و  ياههکس  دنتفرگ و  رارق  یصوصخم  هاگیاج  رد  دش و  سلجم  دراو  نومأم  هارمه  هب  ترضح 
. دندرک تعیب  وا  نارسپ  سپس  درک و  زارد  تعیب  تسد  دوخ  لوا  نومأم ، دوب . هدش  هدامآ  هیده  يارب  شیپ  زا  زبس  ياهسابل  ياههچقب  و 
زا لاس  لهچ  هک  ار  هبیبح  ما  شرتخد  نومأم  دشاب . هدومنن  تعیب  هک  دنامن  یـسک  دندرک و  تعیب  تیعمج  يهمه  سپـس  نایانـشآ و  دـعب 

هبطخ ماما  درک  اضاقت  نومأـم  درک . دزماـن  داوج  ماـما  يارب  ار  شرگید  رتخد  لـضفلا  ما  دومن و  جـیوزت  اـضر  ماـما  هب  دوب  رتکچوک  ماـما 
يهطـساو هب  ْمَُکل  ُّقَْحلا  اَنیَلَع  َبَجَو  َِکلَذ  اَنَیلِإ ]  ] ُْمتیَّدَأ متنا  اَذِإَف  ِِهب  ًاّقَح  اَنیَلَع  ْمَُکل  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ًاّـقَح  ْمُکیَلَع  اََـنل  َّنِإ  دومرف : ماـما  دـناوخب .

ام دیدرک : ادا  ار  ام  قح  امش  هاگره  سپ  تسا . یقح  ام  رب  امش  ترضح ، نآ  يهطساو  هب  زین  تسا و  یقح  امش  رب  ام  يارب  زا  ادخ  لوسر 

نوذأم زا 46ياههناخ  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


[. 62  ] هتفگن ینخس  نیا  زا  شیب  سلجم  نیا  رد  ترضح  دیفم ، لقن  هب  انب  درک . میهاوخ  تاعارم  هحفص 308 ]  ] ار امش  قح  زین 

رعاش ساونوبا 

ام یلعف  [. 63  ] هِیبَّنلا ِماَلَْکلا  َنِم  ٍنُوُنف  ِیف  اّرُط  ِساَّنلا  ُدَـحْوَأ  َْتنَأ  ِیل  َلِیق  دـناوخ : ار  لیذ  راعـشا  نومأم  ياـضاقت  هب  یعیـش  رعاـش  ساونوبا 
اَذهلو ُْهنَع  ِۀَحاصَْفلا  ُنُْسلا  ْتَرُصَق  هِیبَِأل  ًامِداَخ  ُلیِْربِج  َناَک  ٍماَمِإ  ِحْدَِمل  يِدَتْهَأ  َال  ُْتُلق  هِیف  َنْعَّمَجَت  ِیتَّلا  َلاَصِْخلا  َو  یَـسُوم  ِْنبا  َحْدَم  َتْکََرت 

رد ینکیمن ؟ حدـم  ار  یـسوم  نب  یلع  ارچ  سپ  یتسه  هناگی  مدرم  نایم  رد  نخـس  نونف  رد  هک  وت  دـش  هتفگ  نم  هب  هیِوَتحی  ـال  ِضیرَقلا 
اهنت هن  مرادن . ار  یماما  نینچ  حدم  ییاناوت  نم  دشاب  وا  ردپ  مداخ  لیئربج  هک  یـسک  متفگ  وا  هب  تسا . لیاضف  يهمه  عماج  وا  هک  یلاح 

يرطاق راوس  دـمآ و  نوریب  نومأم  دزن  زا  ماما  هک  یماگنه  تسا . زجاع  نآ  زا  زین  ایند  ناحیـصف  ياهنابز  هکلب  مرادـن  ار  ییاـناوت  نیا  نم 
هب ار  نآ  دومرف : هدنام . رانید  دصیس  تفگ :. هدنام ؟ جراخم  زا  يزیچ  وت  دزن  رد  دومرف : دوخ  مالغ  هب  ماما  دناوخ . يراعـشا  ساونوبا  دوب ،

[. 64 . ] دیتسرفب وا  يارب  مه  ار  رتسا  نیا  هدب و  ساونوبا 

تایآ سرادم  يهدیصق  یعازخ و  لبعد 

اـشنا يراعـشا  درک : ضرع  دش و  دراو  ترـضح  رب  يزور  تسا . یعازخ  یلع  نب  لبعد  دناهدرک  حدم  ار  اضر  ماما  هک  ییارعـش  هلمج  زا 
ٍةَواَِلت ْنَع  ْتَلَخ  ٍتایآ  ُسِراَدَم  دناوخ : ار  هدیصق  لبعد  دناوخب . داد  روتسد  ماما  مناوخن . یـسک  شیپ  امـش  زا  لبق  ماهدومن  دهع  ماهدرک و 

تحاـس و هک  یحو  يهناـخ  دـناهدشن و  میلعت  توـالت و  هک  ینآرق  تاـیآ  یهلا و  ياـههناشن  اههسردـم و  تاَـصَرَْعلا  ُرِفْقُم  یْحَو  ُلِْزنَم  َو 
لبعد يارب  تشاذگ و  رانید  دصشش  زخ  يهچراپ  رد  دش و  هناخ  لخاد  ماما  دناوخ . ار  هدیصق  رخآ  ات  هتشگ …  یهت  هنکس  زا  نآ  طیحم 

ياهسابل زا  طقف  تسین . مروظنم  لوپ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : لبعد  رادب . روذعم  ارم  نک و  جرخ  رفـس  يهنیزه  ناونع  هب  دومرف : داتـسرف .
. دـش مق  رهـش  دراو  اجنآ  زا  لـبعد  داد . وا  هب  يزخ  يهبج  دوخ  ياـهسابل  زا  دـینادرگرب و  ار  لوپ  اددـجم  ماـما  دـیهدب . نم  هب  ناـتدوخ 

رانید رازه  دـش  رارق  رمـالارخآ  دـنتفرگ . وا  زا  ار  هبج  هار  رد  مق  لـها  دـمآ . نوریب  مق  زا  تخورفن . دـنداد ، هبج  يارب  راـنید  رازه  اـهیمق 
ْمُهَئیَف َيرَأ  دیـسر : تیب  نیا  هب  لبعد  هک  نیمه  هدمآ : اضرلا  رابخا  نویع  رد  [. 65  ] دنهدب وا  هب  هبج  زا  مه  هحفص 309 ]  ] ياهراپ دنهدب و 

دوشیم و میـسقت  نارگید  ناـیم  رد  تسا  لوسر  نادـنزرف  صوـصخم  هک  ءیف  منیبیم  تاَْرفِـص  ْمِِهئیَف  ْنِم  ْمُهیِدـیَأ  َو  ًاـمِّسَقَتُم  ْمِهِریَغ  ِیف 
ًاّفُکَأ ْمِهیِِرتاَو  َیلِإ  اوُّدَـم  اوُِرتُو  اَذِإ  دـناوخ : ار  تیب  نیا  یتقو  یتفگ و  تسار  دومرف : تسیرگ و  ماما  تسا . یلاـخ  دوخ  لاوما  زا  ناشتـسد 

کمک زا  یلو  دننکیم  زارد  نمشد  يوس  هب  تسد  عافد  يارب  دنوشیم  نمشد  تابرـض  فده  ریت و  يهناشن  یتقو  تاَِضبَْقنُم  ِراَتْوَْألا  ِنَع 
ْدََقل دـناوخ : ار  تیب  نیا  نوچ  تسا و  هتـسب  ام  تسد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دز و  مه  هب  ار  اهتسد  ماما  تسا . هتـسب  ناشتـسد  يراـی  و 

مدوب و فئاخ  سابع  ینب  زا  شالت  راک و  ياهزور  ایند و  یگدـنز  رد  نم  ِیتاَفَو  َدـَْعب  َْنمَْألا  وُجْرََأل  یِّنِإ  َو  اَهیْعَـس  َماـیَأ  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُْتفِخ 
ََۀلاَحَم َال  ٍماَمِإ  ُجوُرُخ  دیـسر : تیب  نیا  هب  لبعد  هک  نآ  ات  دنادرگ . نمیا  عزف  زا  ار  وت  ادخ  دومرف : ماما  مراد . ار  گرم  زا  دعب  ناما  يوزرآ 
دهاوخ جراخ  امتح  هک  یماما  جورخ  تاَمِقَّنلا  َو  ِءاَمْعَّنلا  یَلَع  يِزْجی  َو  ٍلِـطَاب  َو  ٍّقَح  َّلُـک  اَـنِیف  ُزیَمی  تاَـکَرَْبلا  َو  ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  ُموُقی  ٌجِراَـخ 

نانآ هب  مدرم  رادرک  ربارب  رد  هدومن و  صخـشم  تما  نایم  رد  ار  یلطاب  قح و  ره  دوب ؛ دـهاوخ  دـنوادخ  تاـکرب  ماـن و  اـب  وا  ماـیق  دـش و 
ِیف ُنَمْحَّرلا  اَهَنَّمَضَت  ٍۀیِکَز  ٍسْفَِنل  َداَدْغَِبب  ٌْربَق  َو  دناوخ : ار  تیب  نیا  یتقو  تفگ ! نخس  وت  نابز  اب  سدقلا  حور  دومرف : ماما  دهدیم . شاداپ 
ایآ دومرف : ماما  هدرک . نیمـضت  تشهب  ياههفرغ  رد  ار  وا  هاگیاج  نامحر  يادـخ  هک  تسا  هزیکاـپ  سفن  نآ  زا  دادـغب  رد  يربق  تاَـفُرُْغلا 

ماما دییامرف . هفاضا  ربمغیپ  رـسپ  درک : ضرع  لبعد  دبای ؟ نایاپ  نآ  اب  وت  يهدیـصق  هک  یتیب  ود  وت ، يهدیـصق  زا  عضوم  نیا  هب  منک  هفاضا 
اَّنَع ُجِّرَفی  ًاِمئاَق  ُهَّللا  َثَْعبی  یَّتَح  ِرْـشَْحلا  َیلِإ  تاَرَفَّزلِاب  ِءاَشْحَْألا  یَلَع  ْتََّحلَأ  تاَقُرُْحلِاب  ِءاَشْحَْألِاب  ُدِّقَُوت  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  اََهل  اـی  َسوُِطب  ٌْربَق  َو  دومرف :

. دراد نازوس  هآ  ینعی  دهدیم ؛ راشف  ار  ءاشحا  ءاعما و  نورد ، سفنت  اب  دراد . تبیـصم  ردـق  هچ  وا  تسا ؛ يربق  سوت  رد  تَابُرُْکلا  َو  َّمَْغلا 
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ام زا  ار  مغ  مه و  هصغ و  نیا  ات  دراد  همادا  دتـسرفب ، ار  دمحم  لآ  مئاق  دنوادخ ، هک  ینامز  ات  ینعی  تمایق ، ات  بئاصم  نیا  هحفص 310 ] ]
ياهزور اهبش و  تسا . نم  ربق  دومرف : ماما  تسیک ؟ ربق  تسا  سوت  رد  يدومرف  هک  يربق  نیا  مدرک  ضرع  دـیوگ : لـبعد  دـیاشگ . زاـب 

رد نم  اب  تمایق  رد  هدش و  هدیزرمآ  دنک ، ترایز  ارم  هک  ره  دوشیم و  ناریاز  نایعیـش و  دمآ  تفر و  لحم  سوت  هک  درذگیمن  ینادنچ 
[. 66  ] دوب دهاوخ  نم  يهجرد 

دوب يرابجا  يرهاظ و  نومأم  مالسلاهیلع و  ماما  ملع  رد  دهع  تیالو 

رد ماما  ناکیدزن  زا  یکی  درکیم ، ینارنخس  يدهع  تیالو  ياهسابل  رد  اضر  ترـضح  یتقو  هدرک : لقن  هک  [ 67  ] ینیادم زا  دیفم  خیش 
هب تفای . يدنسرخ  تیشاشب و  يداش و  ساسحا  نم  رد  ترضح  مدوب . هتـسشن  شترـضح  ربارب  رد  نم  دیوگیم  دوب . رـضاح  سلجم  نآ 
رـس هب  راـک  نیا  شاـبن . شوخلد  دومرف : نم  شوگ  رد  هتـسهآ  مدـش  کـیدزن  وا  هب  یتـقو  تساوخ  دوخ  روضح  هب  ارم  درک و  هراـشا  نم 

ناهنپ دوخ  نیتسآ  رد  يدولآرهز  دراک  تفرگ و  اضر  ماما  لتق  هب  میمصت  جراوخ  زا  یکی  دسیونیم : يدنوار  بطق  [. 68  ] تفر دهاوخن 
ار رگمتـس  کی  يدهع  تیالو  هک  نیا  تلع  زا  مورب و  مربمغیپ  رـسپ  دیوگیم  هک  درم  نیا  شیپ  مراد  دـصق  تفگ : شناتـسود  هب  درک و 
. دـنوش تحار  يو  زا  مدرم  ات  مشکیم  ار  وا  سلجم  نامه  رد  هنرگو  منکیم  شیاـهر  تفگ  هدـننک  عناـق  باوج  رگا  مسرپب . هدرک  لوبق 
وا هب  ماما  دـنک  حرطم  ار  دوخ  بلطم  هک  نیا  زا  لـبق  دیـسر . ماـما  روضح  هب  هزاـجا  بسک  زا  سپ  دـش . ماـما  لزنم  یهار  تفگ و  ار  نیا 

عناق ار  وت  نم  خساپ  رگا  دومرف : ماما  طرش ؟ مادک  تفگ : صخش  نآ  ینک . افو  نآ  هب  هک  نآ  طرـش  هب  مهدیم  خساپ  ار  وت  لاؤس  دومرف :
دروآرد نیتسآ  زا  ار  دراک  اروف  دش . ریحتم  ماما  راتفگ  زا  ینکـشب ! ياهدرک  یفخم  نیتسآ  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  دیاب  يدرک ، لوبق  درک و 

هب رافک  زا  اهنیا  يربمغیپ و  رـسپ  هک  یلاح  رد  يدرک ، لوبق  ار  ملاـظ  نیا  يدـهع  تیـالو  هچ  يارب  وت  درک : ضرع  سپـس  تسکـش و  و 
نب فسوی  دنتخانـشیمن . ار  ادـخ  ناینوعرف  شروشک . لها  رـصم و  زیزع  ای  دـنرت  رفاک  وت  دزن  رد  افلخ  نیا  دومرف : ماما  دـنیآیم ؟ راـمش 

ناینوعرف اب  تشاد  يربمغیپ  ماقم  فسوی  هک  نیا  اب  هد . رارق  دوخ  یلام  ریزو  ارم  هک  درک  اـضاقت  وا  زا  دوب . هداز  ربمغیپ  ربمغیپ و  بوقعی ،
هحفص  ] هب هارکا  رابجا و  هب  ارم  هکلب  متفرن  راک  نیا  راب  ریز  دوخ  رایتخا  هب  مربمغیپ  رسپ  اهنت  هک  نم  تشاد . تساخرب  تسـشن و  زین  رـصم 

مزاب هدومن و  یهن  نآ  لوبق  زا  ارم  ياهتفرگ و  هنیک  نم  رب  وت  هک  مراد  یهانگ  هچ  نم  تروص  نیا  رد  دناهدرک . راداو  نآ  نتفریذـپ  [ 311
دنزرف وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : هاگنآ  درک . هبوت  دـش و  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  ماـما  نخـس  ندینـش  زا  یجراـخ  درم  يرادیم ؟

[. 69  ] ییوگتسار دوخ  راتفگ  رد  يربمغیپ و 

دنکیم اشفا  ار  ناهنپ  قیاقح  مالسلاهیلع  ماما 

ناگدنیآ يارب  يدنـس  ات  هدرک  یفرعم  يرابجا  یلاشوپ و  يزیچ  ار  يدهع  تیالو  شریذپ  هتـشادرب و  هدرپ  قیاقح  زا  نایب  ود  نیا  رد  ماما 
يارب دنتـشادن  يرابتعا  ههجو و  یمالـسا  هعماج  رد  دوخ  نوچ  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیب  لها  ماـن  زا  نایـسابع  هشیمه  دـشاب .

هب ندیسر  يهلیسو  ار  شنارای  نیسح و  نوخ  هصاخ  ار  نانآ  كاپ  ياهنوخ  دنتـسجیم و  هرهب  تیب  لها  يههجو  زا  دوخ  فادها  دربشیپ 
زا ار  تیب  لها  نوگانوگ  ياههویش  اب  یمرشیب  لامک  اب  دارم  بکرم  رب  ندش  راوس  زا  دعب  دندادیم و  رارق  هیما  ینب  فیعضت  تموکح و 

ماما يدهع  تیالو  زا  دوخ  نطاب  رد  زگره  نومأم  دندرک . دیفـس  ار  هیما  ینب  يور  هک  دـندیبوکیم  نانچ  ار  اهنآ  دـندرکیم و  رود  دوخ 
وا هکلب  دنادرگرب . تیب  لها  هب  یناسآ  هب  دناهدیشخب  رارمتسا  يولع  نارازه  نتـشک  اب  ناشناردپ  هک  ار  یتموکح  دشیمن  دوبن و  شوخلد 

دنک و یعرش  حبذ  ار  همئا  تیبوبحم  تیب و  لها  تیونعم  دنک و  شودخم  ار  ماما  يونعم  تیـصخش  دوش و  دراو  رگید  هار  زا  تساوخیم 
دـنکیم و يرود  اـهنآ  زا  ماـقم  هکلب  دـننکیمن  يرود  يراد  اـیند  یتسرپرـس و  ماـقم و  تساـیر و  زا  تیب  لـها  هک  دـهد  ناـشن  مدرم  هب 

رفنتم وا  زا  مدرم  هک  یتقو  ات  دومنیم  روفنم  هعماج  رد  ار  وا  درکیم و  رورت  ار  ماما  يونعم  ماقم  شور ، نیا  اب  دـسریمن . نآ  هب  ناشتـسد 
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بوصنم يدـهع  تیالو  هب  اریز  هتـشک ! ار  وا  نومأـم  دـننکن  رواـب  مدرم  هک  دربب  نیب  زا  يوحن  هب  ار  وا  دـش ، هعماـج  روفنم  ماـما  دـندش و 
ود نیخروم  وا ، يهناراکایر  جنرغب و  لامعا  کیتکات و  نیا  ساسارب  دشکیمن . ار  دوخ  بوبحم  بحم ، چیه  تسا و  تبحم  لیلد  ندرک ،

: دناهدش هتسد 

نومأم يهرابرد  داضتم  تایرظن 

نیا هب  دوب و  نمؤم  دقتعم و  قداص ، یلع ، نادـناخ  اضر و  ماما  تیناقح  تماما و  هب  يدـهع  تیالو  رما  رد  نومأم  دـندقتعم  لوا  يهتـسد 
هک دننآرب  زین  یخرب  دنادرگرب . قح  بحاص  هب  ار  قح  تساوخیم  دنرت و  الوا  تفالخ  هب  نایسابع  زا  نایولع  هک  دوب  هتفای  تسد  تقیقح 

نادناخ هب  ار  تفالخ  دـش  زوریپ  رگا  هک  دوب  هدرک  رذـن  دوش و  دوبان  هک  نیا  زا  دوب  كانمیب  رایـسب  دوخ  ردارب  نیما ، اب  گنج  رد  نومأم 
. میدرک لقن  مه  ۀمحرلا -  هیلع  دیفم -  زا  البق  ار  هیجوت  نیا  درکیم . افو  دوخ  رذن  هب  يدـهع ، تیالو  داهنـشیپ  نیا  اب  دـنادرگرب و  یحو 

هدرک ادیپ  تدش  نومأم  هحفـص 312 ]  ] نامز رد  دوب و  هدش  عورـش  نوراه  نامز  زا  هک  نایولع  یپ  رد  یپ  ياهمایق  هک  دننآرب  مه  یخرب 
، زاجح زا  ار  وا  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  تساوخیم  نومأم  دش و  اضر  ماما  هب  نومأم  لیامت  بجوم  اضر ، ترضح  ناردارب  اصوصخم  دوب ،

يهبنج هوجو ، زا  یهجو  هب  دناوتیمن  يدهع  تیالو  ضیوفت  ناسارخ و  هب  ماما  راضحا  نیاربانب  دراد . هگن  رود  هنیدم  رهـش  زا  اصوصخم 
هک دناهتشون  خیرات  ثداوح  رد  تقد  نودب  لئاسم و  قمع  هب  هجوت  یب  ناسیون  هریس  ملق و  لها  زا  يرایسب  دشاب و  هتشاد  یسدق  يونعم و 

هدادن یشاداپ  لمع  نیا  يارب  سابع  لآ  يهتـشذگ  يافلخ  تشاد و  يرتشیب  تمحرم  تیانع و  سابع  نادناخ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ 
[. 70  ] دنک ناربج  ار  نآ  لمع  نیا  اب  تساوخ  نومأم  دندوب ،

خیرات تیانج  ماما و  تیمومسم 

گرم تلع  مه  یخرب  دناهتسناد ! روگنا  يروخرپ  ار  گرم  تلع  هدرک و  یفاصنا  یب  ماما  تافو  تلع  رد  تنس  لها  نیخروم  زا  يرایـسب 
هنم و رثکا  هلکا و  بنعل  سوطب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ضبق  دیوگیم : يدوعسم  دناهدادن . لتق  تبسن  یـسک  هب  اما  دناهتفگ  تیمومـسم  ار 

هتفگ روگنا و  ندروخ  دایز  تلع  هب  تشذگ ، رد  سوت  رد  یـسوم  نب  یلع  نیتأم ؛ ثالث و  ۀنـس  رفـص  یف  کلاذ  امومـسم و  ناک  هنا  لیق 
تناک مالـسلاامهیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تام  دـیوگیم : ریثا  نبا  [. 71  ] دوب لاس 203  رفـص  هام  رد  نیا  دش و  مومـسم  وا  هک  هدـش 

ناهگان هک  دوب  روگنا  ندروخ  دایز  شتوف  تلع  تشذگرد و  مالسلاامهیلع  یـسوم  نب  یلع  ۀئاجف ؛ تامف  هنم  رثکاف  ابنع  لکا  هتوم  ببس 
تـسود ار  روگنا  یـسوم  نب  یلع  نوچ  درک و  مومـسم  روگنا  اب  ار  وا  نومأم  هک  هدـش  هتفگ  دـیوگیم : رطـس  دـنچ  زا  دـعب  تشذـگ . رد 

دنیوگ دسیونیم : یناوجخن  یبحاص  هاش  ودنه  دـناهتفگ . ار  بلطم  نیمه  یعفای  ادـفلا و  وبا  تسا و  دـیعب  نم  رظن  رد  تبـسن  نیا  تشاد ،
دروخ نوچ  دندرب . اضر  شیپ  دـندرک . دراو  روگنا  هب  رهز  نزوس ، رـس  يهلیـسو  هب  یتشاد . تسود  تیاغ  هب  روگنا  اضر  یـسوم  نب  یلع 

زا هدیسر ؛ تداهش  هب  هدش و  مومـسم  نومأم  تسد  هب  ماما  هک  دندقتعم  اههریـس  بحاص  زا  رگید  یخرب  [. 72  ] تفای تافو  ینامز  زا  دعب 
. تشگرب سوت  هب  نالان  تحاران و  ماما  لهـس ، نب  لضف  راک  يهمتاـخ  زا  سپ  دـسیونیم : وا  خـیراوتلا . لـمجم  بحاـص  تسا  هلمج  نآ 

اـضر تفر . نوریب  نومأم  دـیناروخ . يو  هب  شیوخ  تسد  اب  دـندرک و  نآ  رد  رهز  دـنروایب و  رانا  بآ  تفگ : تفر و  شتدایع  هب  نومأـم 
هحفص 313] [. ] 73  ] درک میلست  ناج  مالسلاهیلع 

هدش مومسم  نومأم  تسد  هب  ماما  هعیش ، خیرات  يهیاپ  رب 

نیخروــم و يرآ  [. 74  ] تشذـگرد نادـب  دـنداد و  شرهز  روـگنا  رد  نومأـم  ناـمرف  هب  نایعیـش  يهدـیقع  هـب  دـیوگ : یفوتـسم  هللادـمح 
هدش مومـسم  نومأم  تسد  هب  ای  روتـسد  هب  اضر  ماما  هک  دندقتعم  سوواط -  نبا  همغلا و  فشک  رد  یلبرا  همالع  زج  هعیـش -  نادنمـشناد 
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دـشیم و نیگمـشخ  نطاب  رد  نومأم  اسب  درکیم . تحیـصن  هظعوم و  ار  نومأم  تولخ  رد  ماـما  هک  دـسیونیم  همحرلا  هیلع  دـیفم  تسا .
نومأم هاوخدـب  ناناملـسم و  نید و  هب  نئاخ  ار  ود  نآ  تشادیم و  رذـحرب  لـضف ) نسح و   ) لهـس نارـسپ  زا  ار  وا  ماـما  درکیمن . راـهظا 

ترـضح هب  تبـسن  ار  نومأم  رظن  هک  نآ  ات  دنتـشاذگ  نومأم  دزن  ترـضح  ییوگدـب  يانب  دـندیمهف . ار  ینعم  نیا  اـهنآ  درکیم و  یفرعم 
ار دوخ  ياهنخان  هک  درک  رما  ارم  نومأم  هک  دنکیم  لقن  ریشب  نب  هللادبع  زا  زاب  تفرگ . میمصت  وا  لتق  هب  نومأم  ماجنارـس  دنداد و  رییغت 
. نک ریمخ  نزب و  مه  هب  ار  نیا  تفگ : دروآ . نوریب  يدـنه  رمت  هیبش  يزیچ  دومن . راضحا  ارم  سپـس  منکن . راـهظا  یـسک  هب  منک و  دـنلب 

نم تفگ : نومأم  مرتهب . يدح  ات  دومرف : تسا ؟ روط  هچ  تلاح  دیسرپ : دش . بایفرـش  ماما  روضح  هب  تفر و  نومأم  سپـس  مدرک . نینچ 
رـس رب  مشخ  تلاح  اب  نومأم  هن . دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـمآ  امـش  روضح  هب  زورما  یـسک  ناراتـسرپ  زا  ایآ  مرتهب . زورما  هللادـمحب  مه 

. روایب نم  يارب  يرانا  تفگ  نومأم  دیوگ : هللادبع  تسا . بوخ  امـش  يارب  هک  روخب  رانا  بآ  نونکا  مه  تفگ : سپـس  دز . دایرف  نامالغ 
ترـضح هب  دوخ  تسد  اب  ار  رانا  بآ  نومأم  مدرـشف . نم  هدـب و  راـشف  ار  نآ  دوخ  تسد  اـب  تفگ  نومأـم  مدرک . مهارف  دـنچ  يراـنا  نم 

[. 75  ] تفر ایند  زا  دنامن و  هدنز  رتشیب  زور  ود  دیدرگ و  شترضح  تافو  ببس  نآ  دیناروخ و 

تفگیم هچ  یمومع  راکفا 

: هدـش تیاور  مداخ  رـسای  زا  تشاد . ترهـش  نومأم  مس  اب  ماما  تداهـش  رازاب  هچوک و  مدرم  نایم  رد  دوشیم  مولعم  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
يزور دنچ  دوب . هتفای  تیفاع  شیرامیب  زا  هک  یلاح  رد  میتفر ، سوت  هب  ام  دـش . ضیرم  نسحلاوبا  ماما  دوب . هار  لزنم  تفه  سوت  ام و  نیب 

هب دوب . هدش  فیعض  رایسب  تشذگرد  هک  رخآ  زور  رد  اما  دمآیم . ترضح  تدایع  هب  هبترم  ود  زور  ره  نومأم  میدومن . تماقا  سوت  رد 
: دومرف سپس  تسـشن . ماما  دروخب . يزیچ  دناوتیم  امـش  روضح  رد  یـسک  هچ  متفگ : دناهدروخ ؟ يزیچ  همدخ  تعامج  نیا  تفگ : نم 

اذغ هک  نیمه  درک . دقفت  اهنآ  يهمه  زا  سپس  دنتسشن . هرفس  رانک  رد  داد  روتسد  هک  نآ  رگم  دنامن  یـسک  مشح  مدخ و  زا  دیروآ . اذغ 
امغا تلاح  دنتفای  تغارف  ندروخ  زا  همه  یتقو  دندرب  ماعط  اهنآ  يارب  دیتسرفب و  ماعط  هحفص 314 ]  ] مه ناوناب  يارب  دومرف : دندروخ  ار 

هنهرباپ و نومأم  دندمآ . هنهربرس  هنهرباپ و  وا  نانز  نومأم و  نازینک  دش . دنلب  ادص  هجض و  نارضاح  نانز و  نایم  رد  دش . ضراع  ماما  رب 
شلاح یتاظحل  داتـسیا و  ماما  رانک  رد  دوب . يراـج  شکـشا  درکیم و  هیرگ  تفرگیم و  ار  شـشیر  دزیم و  شرـس  رب  دـمآ . هنهرب  رس 

ار وا  وت  هک  نم  رب  ار  مدرم  تمهت  اـی  ار  وت  قارف  نادـقف و  منک : لـمحت  ار  اهتبیـصم  زا  کـی  مادـک  نم ! ياـقآ  تفگ : نومأـم  تشگرب .
انامه نک . يراتفر  شوخ  رقاب ) ماما   ) رفعجوبا يهداوناخ  اب  نینمؤملاریما ! ای  دومرف : درک . زاب  ار  شمـشچ  هشوگ  فعـض  اـب  ماـما  یتشک ؟
هتشک ماما  هک  دندزیم  هجض  مدرم  ادرف  تشذگرد . بش  نامه  دینابسچ و  مه  هب  ار  تشگنا  ود  سپس  تسا . نینچ  نیا  وا  رمع  وت و  رمع 

دیـشاب و تکاس  مدرم ! تفگ : دمآ . نوریب  وا  دش . لسوتم  دمحم ) نب  رفعج  نب  دمحم   ) اضر ماما  يومع  هب  سرت ، زا  نومأم  تسا و  هدش 
[. 76  ] دیدرگ نفد  دش و  هداد  لسغ  هنابش  ماما  دنتفر و  مدرم  دیآیمن . نوریب  زورما  اضر  ماما  دیوش . قرفتم 

اضر ماما  روتسد  يوره و  تلصوبا 

راـهچ زا  وش و  لـخاد  تسا  نآ  رد  نوراـه  ربـق  هک  هبق  نیا  هب  تلـصوبا ! دومرف : مدوـب . متـشه  ماـما  رـضحم  رد  دـیوگ : يوره  تلـصوبا 
هب مدوب  هتـشادرب  رد  فرط  زا  هچنآ  زا  نم  تساوخ . ار  اهكاخ  زا  یکی  ماما  مدرک . لمع  ماما  روتـسد  هب  روایب . كاخ  میارب  نآ  يهشوگ 

يهمه هک  دوشیم  رهاظ  یگنـس  دوشیم ؛ هدـنک  يربق  نم  يارب  اجنآ  رد  دومرف : تخیر و  نیمز  رب  دـییوب و  ار  نآ  ماـما  مداد . شترـضح 
ار تاملک  نیمه  مداد . ار  وا  رس  فرط  نینچمه  نوراه و  ياپ  فرط  كاخ  دننکب . نآ  زا  ياهعطق  ات  دنوشیم  عمج  ناسارخ  نانز  گنلک 
هب هلپ  تفه  یهدیم  روتـسد  تسا . نیا  نم  ربق  كاـخ  دومرف : دوب . نوراـه  ربـق  يور  شیپ  هک  تساوخ  ار  هدـنامیقاب  كاـخ  دـعب  دومرف .

ار نآ  ادخ  دننکب . بجو  کی  عارذ و  ود  ار  نآ  یهدیم  روتسد  يزاسیم . يدحل  یحیرض  نم  يارب  نآ  طسو  رد  دننکیم و  رفح  نییاپ 
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نیا تقو  نآ  رد  تسه . یتبوطر  ربق  رد  نم  رـس  فرط  رد  دـید  یهاوخ  دـش  ماـمت  ربـق  یتـقو  داد  دـهاوخ  تعـسو  درک و  دـهاوخ  تسس 
وت هب  هک  ار  یناـن  دـنوشیم . رهاـظ  نآ  رد  یکچوک  ناـیهام  دوشیم و  بآ  زا  رپ  ربـق  دـشوجیم و  یبآ  تقو  نآ  رد  ناوخب . ار  تاـملک 
لاح نآ  رد  دوشیم . دـیدپان  سپـس  دـعلبیم و  ار  اهنآ  يهمه  دوشیم ؛ رهاظ  گرزب  یهام  دـش  مامت  ناـن  یتقو  زیرب  اـهنآ  يارب  مهدیم 

! تلـصوبا دومرف : دـعب  هدـب . ماجنا  نومأم  روضح  رد  ار  اـهنیا  يهمه  دوریم و  ورف  بآ  هک  وگب  ار  تاـملک  نیا  راذـگب و  بآ  رب  تسد 
رگا میوگ . باوج  ار  وت  يوگب . نخـس  نم  اـب  تسا  زاـب  مرـس  يدـید  رگا  ندـمآ  نوریب  ماـگنه  رد  تفر . مهاوخ  رجاـف  نیا  لزنم  هب  ادرف 

تسشن دوخ  بارحم  رد  دیفس  سابل  اب  ماما  دش ، حبص  نوچ  دیوگ : تلصوبا  هحفص 315 ] . ] وگم نخس  نم  اب  ماهدیشک  رس  رب  ابع  يدید 
. تفر تخادنا و  شود  رب  ادر  دیـشوپ و  شفک  ماما  دهاوخیم . ار  امـش  نینمؤملاریما  تفگ : دـش و  دراو  نومأم  مالغ  هاگان  دوب . رظتنم  و 

يروگنا هشوخ  نومأم  تشاد . رارق  رگید  ياههویم  روگنا و  نآ  رد  هک  دوب  یقبط  نومأم  دزن  دش . لزنم  لخاد  ات  متفریم  وا  رس  تشپ  نم 
دیسوب و ار  شیناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ماما  تساخ ، اپ  رب  دید  ار  ترـضح  یتقو  دوب  هدروخ  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  تشاد  تسد  رد 
: دومرف ترـضح  ماهدـیدن . روگنا  نیا  زا  رتهب  ربماـیپ ! رـسپ  تفگ : داد و  ترـضح  هب  ار  روگنا  يهشوخ  سپـس  دـیناشن . شدوخ  راـنک  رد 

ارچ يروخب . دـیاب  تفگ : نومأـم  رادـب . فاـعم  نا  ندروخ  زا  ارم  دومرف : ماـما  روخب . نآ  زا  تفگ : دوشیم . ادـیپ  تشهب  رد  رتـهب  روگنا 
ماـما داد . ترـضح  تسد  هب  دـعب  دروخ . نآ  زا  هناد  دـنچ  تفرگ و  ار  هشوخ  نومأـم  ینکیم ؟ مهتم  تین  ءوس  هب  ارم  اـیوگ  يروخیمن ؟

وت هک  اـجنآ  دوـمرف :. يوریم ؟ اـجک  تفگ :. نومأـم  تساـخرب . اـج  زا  تخادـنا و  رود  هـب  ار  هـیقب  دروـخ . نآ  زا  هـناد  هـس  مالـسلاهیلع 
. دش لزنم  دراو  ترـضح  ات  مدزن  یفرح  نم  دیوگ :. تلـصوبا  دش . جراخ  دیـشک و  رب  ار  ابع  ماما  سپـس  ِینَتْهَّجَو .) ُثیَح  َیلِإ   ) یتسرفیم
هک يورابیز  یناوج  هاگان  مدوب . هداتسیا  هناخ  نحص  رد  هدرمژپ  نوزحم و  نم  داتفا . رتسب  رد  ترضح  متسب . ار  اهرد  دنبب . ار  اهرد  دومرف :
هک ار  اهرد  يدش ؟ دراو  اجک  زا  مدیـسرپ : متفر و  وا  فرط  هب  دـش . نحـص  لخاد  دوب  ماما  هب  سک  نیرتهیبش  دوب و  هدـیچیپ  شرـس  يوم 
ارم تفر و  ماما  روضح  هب  تفگ و  ار  هملک  نیا  متـسه . یلع  نب  دمحم  نم  میادخ . تجح  نم  تلـصوبا ! دومرف : یتسیک ؟ وت  مدوب ! هتـسب 
هب ار  وا  دعب  دیسوب . ار  شیناشیپ  دینابسچ و  شاهنیـس  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  تساخرب و  دید  ار  وا  نوچ  اضر  ماما  میایب . هک  درک  رما  مه 

. مدـیمهفن نم  هک  يروط  هب  تفگیم ؛ نخـس  هتـسهآ  وا  اب  دیـسوبیم و  ار  وا  داتفا و  شردـپ  يور  هب  داوج  ماما  دیـشک . دوخ  باوختخر 
سابل نایم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هاگنآ  دیعلب . ار  نآ  داوج  ماما  دیفـس . یفرب  دننام  دش ، رهاظ  یفک  اضر  ماما  ياهبل  رب  مدید  ناهگان 

. دومرف تلحر  ایند  زا  ترضح  دعب  دیعلب و  مه  ار  نآ  مالسلاهیلع  داوج  رفعجوبا  دروآ . نوریب  کشجنگ  دننام  يزیچ  شاهنیس  و 

دهدیم لسغ  ار  شردپ  داوج  ماما 

ار رد  زیخرب و  تلـصوبا ! يا  دومرف : دعب  دناوخ . زامن  ترـضح  نآ  رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  شراوگرزب  ردپ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 
رب درک و  هراپ  ار  دوخ  سابل  نومأم  دندش . دراو  نایرگ  دـندوب  رد  تشپ  رد  هک  شنامالغ  نومأم و  تقو  نآ  دوش . دراو  نومأم  ات  نک  زاب 

دننک زیهجت  ار  ماـما  داد  روتـسد  تسـشن . ترـضح  راـنک  رد  سپـس  يدرک . هدز  تبیـصم  ارم  نم ! ياـقآ  يا  تفگیم : دزیم و  دوخ  رس 
رهاظ دوب  هداد  ربخ  ماما  هک  يروط  نآ  مئالع ، مدرک و  لمع  دوب  هداد  روتـسد  ماما  هک  روط  نامه  نم  دـننکب . ربق  تفگ : و  هحفص 316 ] ]

. دنکیم تامارک  نیا  زا  زین  تافو  زا  دعب  لاح  درکیم . اهراک  نیا  زا  شیگدنز  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تفگ : نآ  ندید  اب  نومأم  دش .
هب تدم  نوچ  تسا . کچوک  نایهام  نیا  دننام  شترثک  تدم و  لوط  اب  سابع  ینب  تموکح  هک  دـنامهفب  وت  هب  هتـساوخ  تفگ : شریزو 
نم هب  نومأم  هاگنآ  یتفگ . تسار  تفگ : نومأـم  دربب . نیب  زا  ار  امـش  هک  درک  دـهاوخ  طلـسم  امـش  رب  ار  اـم  زا  يدرم  دـنوادخ  دـیآ  رس 
مدش ینادنز  نومأم  روتسد  هب  اما  متفگیم ، تسار  مدرک و  شومارف  نونکا  هللاو  متفگ : دوب ؟ هچ  یتفگ  هک  نانخس  نآ  تفگ : تلصوبا ) )

ادخ زا  مدرک و  اعد  مدوب  هدش  باوخیب  دوب و  هدمآ  گنت  هب  ماهنیـس  هک  بش  کی  مدوب . نادنز  رد  لاس  کی  دـیدرگ . نفد  اضر  ماما  و 
گنت تاهنیـس  دومرف : دمآ . نادنز  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هک  دوب  هدـشن  مامت  میاعد  دـهد . متاجن  شلآ  دـمحم و  قح  هب  هک  متـساوخ 
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زاـب دزیم  تسد  هک  اـهلفق  هب  ترـضح  نآ  درک . نوریب  نادـنز  زا  ارم  ماـما  زیخرب  دوـمرف : دـنگوس ! ادـخ  هـب  يرآ ، مـتفگ : تـسا ؟ هدـش 
ار وت  زین  نومأم  دـید و  یهاوخن  ار  نومأم  رگید  وت  ادـخ . ناما  رد  ورب  دومرف : دـنتفگیمن . يزیچ  یلو  دـندیدیم  ارم  نارومأم  دـندشیم .

[. 77  ] دید دهاوخن 

دوب نومأم  نادنز  رد  رهق و  دروم  لضف ، ندش  هتشک  زا  دعب  اضر  ماما 

نآ زا  تیب  ود  هک  مدورس  ار  دوخ  يهیئار  يهدیصق  مدینـش و  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تداهـش  ربخ  هک  مدوب  مق  رد  نم  دیوگیم : لبعد 
ِسْجِّرلا ِبْرُِقب  یِکَّزلا  یَلَع  ام  َو  یِکَّزلا  ِبُْرق  ْنِم  ُسْجِّرلا  ُعَْفنی  اَم  رَبِْعلا  َنِم  اَذَـه  ْمِهِّرَـش  ُْربَق  َو  ْمِهِّلُک  ِساَّنلا  ُریَخ  َسوُط  ِیف  ِناَْربَق  تسا : نیا 

زا كاپ  ناسنا  هن  دربیم و  دوس  كاپ  یگیاسمه  زا  كاپان  درم  هن  مدرم . نیرتدـب  ربق  مدرم و  نیرتهب  ربق  تسا . ربق  ود  سوت  رد  رَرَـض  ْنِم 
لبعد راعـشا  رتابیز  همه  زا  دناهدورـس و  یناوارف  راعـشا  هراب  نیا  رد  نارعاـش  ص 660 ) قودـص ، یلاما  . ) دربیم نایز  كاپان  ترواـجم 

ترضح مرح  شیاتس  رد  ياهدیصق  يافوتم 1270 )  ) ینآاق بیبح  ازریم  زین  نانابز  یسراف  زا  تسا . دابع  نب  بحاص  ساونوبا و  یعازخ و 
شرع هدرب  شرف  زا  تلزنم  هب  یهز  میروآیم : حرـش  نیدب  ار  تیب  دنچ  تسا . تبث  يربچگ  اب  مرح  ياهقاور  يهبیتک  رد  هک  هتفگ  اضر 

رازه یباص  بحاص و  رازه  نتفگ  وت  فصو  ثیدح  دناوتن  یکی  دص  ز  هحفص 317 ]  ] قَّبَطُم خاک  تفه  دوسحم  وت  نمی  نیمز ز  قنور  وت 
تتحاس هب  تمحر  تیآ  مادـک  قشنم  هقعاص  دوش ز  اّمَـص  يهرخَـص  هکنانچ  تَرون  یِّلََجت  مه  دفاکـشب ز  ار  رهپـس  [. 78  ] قعمع رباـص و 

يهناد تفه  دنوامد  هوک  شیپ  وچ  نودرگ  دبنگ  تفه  تیلاع  دبنگ  دزن  هب  قد  نیرب  خرچ  هب  تاهصرع  فرـش  دـنزیم ز  هک  لزان  هدـش 
رد هک  تسا  يرعاش  اهدـص  زا  یکی  ینآاق  هتبلا  قدزرف  ریرج  دـص  ود  ار  تتبقنم  رامـش  دراین  دومن  یکدـنا  نوزف  یکی ز  دـص  قزوج ز 
نآ تشاذـگ و  ار  ماما  اب  يراتفر  دـب  يانب  لهـس  نب  لضف  لتق  زا  دـعب  نومأم  دناهدورـس . رعـش  ماـمه  ماـما  نآ  يهیثرم  تبقنم و  حدـم و 
هدش ینادنز  سخرـس  رد  اضر  ماما  هک  ياهناخ  رد  هب  نم  دیوگ : يوره  حلاص  نب  مالـسلادبع  درک . ینادـنز  دوخ  يهناخ  رد  ار  ترـضح 

هب یتقو  متفرگ  هزاـجا  تمحز  اـب  تسا . تداـبع  لوغـشم  تاـعاس  رتـشیب  ماـما  هک  تفگ  دادـن و  تاـقالم  يهزاـجا  نابنادـنز  مدـمآ . دوب 
ماما دنیوگیم ! امـش  يهرابرد  ییاهزیچ  هچ  هک  دـینادیمن  ربمغیپ ! رـسپ  مدرک : ضرع  دوب . هتـسشن  دوخ  يالـصم  رد  مدیـسر  شرـضحم 

هک ادوبعم  يا  دومرف : ترضح  دنتـسه . وا  يهدنب  هدرب و  مدرم  دنکیم  اعدا  یـسوم  نب  یلع  هک  دنیوگیم  متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  دومرف :.
نینچ زین  مناردـپ  زا  کی  چـیه  زا  هتفگن و  نینچ  زگره  نم  هک  یهاوگ  دـهاش و  وت  يراکـشآ ! ناهنپ و  هب  ملاع  نیمز و  نامـسآ و  قلاـخ 

. تسا اهمتس  نآ  زا  یکی  مه  نیا  دننکیم . ام  هب  مدرم  نیا  هک  ییاهمتس  ملاظم و  هب  ییاناد  وت  ماهدینشن و  ینخس 

درک یثنخ  ار  لهس  نب  لضف  نومأم و  گنرین  یهاگآ ، اب  ماما 

دندوب هدیشک  شیپ  ار  نومأم  يومع  يدهم ، نب  میهاربا  سابع  ینب  درک . رییغت  قارع  یـسایس  عضو  ماما  يدهع  تیالو  نیما و  لتق  زا  دعب 
. تشادن ار  نآ  شرازگ  تئرج  شترا  ناهدنامرف  نارـس و  زا  یـسک  دوب و  هتـشاد  هاگن  ناهنپ  نومأم  زا  ار  اهنیا  يهمه  لهـس  نب  لضف  و 

قیدـصت ار  ماما  راتفگ  نانآ  درک . قیقحت  هلأسم  يهرابرد  شترا  نارـس  زا  نومأم  دـش و  شرازگ  اضر  ماـما  يهلیـسو  هب  عاـضوا  ماـجنارس 
وا زا  ار  روشک  حالـص  و  نومأم )  ) درب هانپ  ترـضح  هحفـص 318 ]  ] هب تهج  نیا  زا  درک . خیبوت  ار  وا  نومأم  دـش و  اوسر  لضف  دـندرک و 
هب دید . هاپـس  نارـس  رظن  دـننام  ار  ماما  رظن  نومأم  یهد . لاقتنا  دادـغب  هب  ار  تفالخ  زکرم  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  دومرف : ماما  تساوخ .

دینـش و ار  نیا  لضف  دـنزاس . مهارف  ار  دادـغب  هب  تمیزع  تامدـقم  نایهاپـس  داد  روتـسد  تسا . نیمه  یقطنم  يأر  درک : ضرع  ترـضح 
. تسا نیمه  مه  باوص  هتسناد و  حالص  نینچ  نسحلاوبا  نم  ياقآ  تفگ : نومأم  دنک . فرصنم  ار  نومأم  تساوخ  دش . برطضم  رایـسب 
هب ینعی   ) درک هیِْحل  قلح  ار  رگید  یخرب  سوبحم و  ار  یخرب  درک . هذخاؤم  ار  شترا  نارس  دش و  رتدایز  ترضح  هب  لضف  يهنیک  هدقع و 

راضحا ار  وا  نومأم  درک . يریگ  هرانک  تسـشن و  هناخ  رد  يزور  دـنچ  سپـس  دیـشارت .) ار  ناشـشیر  تازاجم  ناونع  هب  نامز و  نآ  مسر 

نوذأم زا 46ياههناخ  هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نومأم راذگب . ناسارخ  رد  ارم  يوریم  دادـغب  هب  هک  وت  مناساره . نایوگدـب  تسایـس  زا  نم  تفگ : دیـسرپ . ینیـشن  هناخ  تلع  زا  دومن و 
. دوب دح  زا  هدایز  هک  تشون  ییاهزیچ  وا  منکیم . اضما  نم  سیونب  یهاوخیم  هچره  یشاب . نم  هارمه  دیاب  وت  تسین . رودقم  نیا  تفگ :
. درکن انتعا  وا  هب  ماما  دـش و  بایفرـش  ماما  تمدـخ  همان  ماکحتـسا  يارب  لضف  دنتـشاذگ . ةَْوبَح »  » ار همان  نآ  مان  درک و  اـضما  مه  نومأـم 
: دومرف تفرگن . وا  زا  ار  همان  ماما  دـییامرف . اضما  ار  هوبح »  » يهمان درک : ضرع  يراد ؟ راک  هچ  دومرف : ترـضح  هک  نآ  ات  داتـسیا  یتدـم 

امش تساوخرد  تسا  مزال  ام  رب  يزیهرپب  دنوادخ  اب  تفلاخم  زا  هک  یمادام  لضف ! دومرف : ترضح  دناوخ . ار  همان  هداتـسیا  لضف  ناوخب .
هک دوـمن  میهفت  وا  هب  درک و  بآ  رب  شقن  ار  لـضف  راـتفگ  يهمه  هملک  نیا  اـب  ماـما  دـیوگیم : ترـضح  مداـخ  رـسای ، مـیهد . ماـجنا  ار 

[79  ] تفر نوریب  هتـسکش  رـس  وا  دادـن و  وا  هب  مه  نتـسشن  يهزاجا  یتح  منکیمن و  اضما  ار  همان  نم  تسا و  عرـش  فالخرب  وت  ياضاقت 
. میتفر اضر  ماما  روضح  زا  مه  ام  دش و  جراخ  وا  دیوگ : رسای 

ییحی نب  لضف  لتق  دادغب و  دصق  هب  ورم  زا  نومأم  تکرح 

رد دـندوب . يو  هارمه  نیتسایرلاوذ »  » لهـس نب  لضف  شریزو  اضر و  ترـضح  درک . تکرح  دادـغب  دـصق  هب  ورم  زا  لاس 202  رد  نومأـم 
جارختـسا نینچ  یموجن  ياهباسح  زا  وت  يهرابرد  نم  دوب : هتـشون  نآ  رد  دیـسر . ياهمان  لـضف  ردارب  لهـس  نب  نسح  زا  لزاـنم ، زا  یکی 

، زور نآ  رد  اضر  ترـضح  نومأم و  وت و  نیاربانب  دیـشچ . یهاوخ  ار  شتآ  نهآ و  ترارح  هبنـشراهچ ، زور  هام ، نالف  رد  وت  هک  ماهدرک 
نیا تشون و  نومأم  هب  ياهمان  نیتسایرلاوذ  دوش . رود  وت  زا  دوش و  دراو  وا  هب  نآ  تسوحن  ات  دینک  تماجح  دیورب و  مامح  هب  هبنشراهچ ،

ار هلأسم  نومأم  دیامن . مادقا  تماجح  لمع  هب  زور  نآ  هک  دنک  تساوخرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هک  دوزفا  درک و  تساوخرد  وا  زا  ار 
ارم باوخ  رد  مدج  دومرف : ماما  دومن . اضاقت  اددجم  نومأم  درک و  در  ار  اهنآ  يهتساوخ  ترـضح  داد . حیـضوت  هحفص 319 ]  ] ماما يارب 

درک و بورغ  دیـشروخ  نوچ  دـیوگ : ترـضح  مداخ  رـسای ، تفریذـپ . نومأم  راچان  هب  هدومرف . عنم  هبنـشراهچ  زور  رد  مامح  هب  نتفر  زا 
یتقو میدرکیم  رافغتـسا  مادـم  ام  دوشیم . لزان  بشما  هچنآ  رـش  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  دـییوگب  دومرف : ام  هب  اـضر  ترـضح  دـش ، بش 

مک ادص  مدینـش . نویـش  يادص  متفر و  ماب  يالاب  يونـشیم ؟ هچ  نک  شوگ  ورب . ماب  يالاب  دومرف : نم  هب  دناوخ  ار  حبـص  زامن  ترـضح 
نب لضف  توف  دش . دراو  دوب  اضر  ترـضح  وا و  يهناخ  نایم  هک  يرد  زا  نومأم  مدید  هاگان  متـسنادیمن . ار  نآ  ببـس  دشیم . دایز  مک 

دناهدرک هعطق  هعطق  ار  وا  ندب  دناهتشک و  ار  وا  هتخیر  ریشمش  اب  یهورگ  مامح ، رد  هک  درک  هفاضا  تفگ و  تیلـست  اضر  ماما  هب  ار  لهس 
هکنانچ یکی  دوبن  هنامز و  درآ  رب  شقن  رازه  [. 80  ] تسا لضف  يهلاخ  رسپ  نیملقلاوذ ، اهنآ  زا  یکی  دناهدش . ریگتسد  نیلتاق  زا  رفن  هس  و 

نایرکـشل و تعاس  نامه  رد  تساطخ  هلمج  اهریبدت  هک  لیلد  نادب  قلاخ  شک  نانع  دب  کین  رهب  تساضق  یلب  تسام  روصت  يهنییآ  رد 
نومأم دننازوسب . ار  وا  ات  دندوب  هدروآ  شتآ  دنتفگیم و  دـب  وا  هب  دـندرکیم و  مهتم  ار  وا  هتخیر  نومأم  يارـس  رد  رب  لضف  ناهاوخ  اوه 
یهاگن ماما  میدش  نوریب  هناخ  رد  زا  هک  نیمه  دیوگ : رسای  دش . بسا  راوس  رسای  اب  ترـضح  دناباوخب . ار  هنتف  هک  تساوخ  شترـضح  زا 
رگیدمه يور  ییوگ  هک  دندش  هدنکارپ  يروط  هب  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : رـسای  دیوش . هدنکارپ  دومرف و  هراشا  شتـسد  اب  درک و  مدرم  هب 

[. 81  ] دنتفر همه  دنامن و  یسک  ماجنارس  دنتخیریم .

دشن قفوم  اما  تشاد  ار  لضف  ماما و  لتق  دصق  نومأم 

تفرن ماما  دوب . هدرک  رداص  ار  ود  ره  لتق  روتسد  دنورب و  مامح  هب  ود  ره  لضف ، ماما و  هک  دوب  نیا  شرظن  نومأم  تشذگ ، هک  يروط  هب 
یفوتسم هللادمح  و  ( 413  ) دیفم يافوتم 329 ،)  ) ینیلک موحرم  دوب . هدش  باسح  ياهشقن  نیا  دـمآ و  لئان  شدارم  فصن  هب  اهنت  نومأم  و 

ماما دننک . تماجح  دنورب و  مامح  هب  دوخ  قافتا  هب  هک  درک  توعد  ار  لهس  نب  لضف  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  نومأم ، هک  دناهدومن  لقن 
عنم يزور  نینچ  رد  ماـمح  هب  هحفـص 320 ]  ] ندـمآ زا  ارم  باوخ  رد  مدـج  دومرف : ماما  درک  رارـصا  نوچ  تفریذـپن و  ار  نومأم  توعد 
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ناشیرپ ياهباوخ   ) ٍمالْحَأ ُثاغْضَأ  تقو  چیه  همئا  باوخ  داد و  تاجن  رطخ  زا  ار  شناج  شدج  باوخ  اب  دروم  نیا  رد  ماما  [. 82 . ] هدومن
. تسا عقاو  قباطم  تسرد و  الماک  زین  یهاگ  تسین و  انعم ) یب  و 

اضر ماما  ترایز  بیبح و  وبا  باوخ 

ره نایجاح  هک  يدجسم  رد  هدمآ  جابن »  » هب هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیوگ : [ 83  ] یجابن بیبح  وبا 
ترـضح نآ  شیپ  رد  مداتـسیا . ترـضح  لباقم  مدرک و  مالـس  هدیـسر و  ناشرـضحم  هب  نم  ایوگ  تسا . هتـسشن  دـندمآیم  اجنآ  هب  لاس 

هناد هدجه  مدرمش  داد . نم  هب  ار  امرخ  نآ  زا  یتشم  ادخ  لوسر  ایوگ  دنتفگیم . یتاحیـص  يامرخ  ار  نآ  هک  دوب  هنیدم  يامرخ  زا  یقبط 
. دندرکیم هدامآ  تعارز  يارب  هک  مدوب  ینیمز  رد  زور  تسیب  زا  دعب  درک . مهاوخ  رمع  لاس  هدجه  هک  مدرک  ریبعت  يرادـیب  زا  سپ  دوب .
هک مدید  نیب  نیا  رد  دناهتسشن . دجـسم  رد  نآلا  هدمآ و  جابن »  » هب مالـسلاهیلع -  اضر -  نسحلاوبا  ترـضح  تفگ : دمآ . نم  شیپ  يدرم 

هدید اجنآ  رد  ار  ادخ  لوسر  باوخ ، رد  هک  یلحم  رد  ترـضح  مدید  متفاتـش . شرادـید  هب  مه  نم  دـنوریم . شترـضح  رادـید  هب  مدرم 
دوب هدش  هتفاب  امرخ  گرب  زا  هک  یقبط  اضر  ماما  شیپ  مدوب . هدید  نآ  يور  ار  هللا  لوسر  نم  هک  تسا  يریصح  وا  ریز  رد  هتسشن و  مدوب 
کی مدـش . کیدزن  یتقو  موش  کیدزن  تساوخ  نم  زا  سپـس  دـندومرف . مباوج  مدرک . مالـس  دوب . ِیناَحیَـص  يامرخ  زا  رپ  تشاد و  رارق 
لوسر رگا  دومرف : نک . دایز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  متفگ  دوب . هناد  هدجه  مدرمـش  داد . نم  هب  ار  امرخ  نآ  زا  تشم 

ترـضح هک  همحرلا -  هیلع  دـیفم -  باوخ  [. 84 . ] كاَنْدَِزل ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ََكداَز  َْول  َلاَقَف  میدادیم ؛ داـیز  مه  اـم  دوب  هداد  هداـیز  ادـخ 
بتکم رد  حبص  دیفم  خیش  نک و  میلعت  هقف  اهنیا  هب  خیش  يا  هقفلا ؛ امهملع  خیش  ای  دومرف : دروآ و  وا  شیپ  هتفرگ  ار  نینـسح  تسد  ارهز 

ای تفگ : ار  هلمج  نامه  دروآ و  دیفم  خیـش  شیپ  هتفرگ  ار  اهنآ  تسد  یـضر  دیـس  یـضترم و  دیـس  ردام  همطاف  دید  دوب و  هتـسشن  دوخ 
شیپ ربمایپ  ریبعت  لضفلا و  ما  باوخ  ناونع  لیذ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لصف  رد  ربمایپ ، ریبعت  لضفلا و  ما  باوخ  و  هقفلا ؛ اـمهملع  خـیش 

هب َهبُونُذ  ُهَّللا  َرَفَغ  اَّلِإ  ٌِبنْذـُم  َال  َو  ُهََتبْرُک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  اَهَراَز  اَـم  َناَـساَرُِخب  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُنَفُْدتَـس  هدومرف : هللا  لوسر  تشذـگ . نیا  زا 
دیادزیم و وا  يهصغ  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  وا  ینیگمغ  چیه  دوشیم . نفد  ناسارخ  نیمز  رد  نم  ندب  زا  ياهراپ  يدوز 

ْنَم دومرف : یفریص  دوواد  هب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  [. 85 . ] دزرمآیم ار  شناهانگ  ادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  وا  يراکهانگ  چیه 
َال هدومرف : مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 86 . ] دوـشیم هداد  وا  هب  تشهب  هحفـص 321 ]  ] دنک ترایز  ار  مردـپ  ربق  هک  ره  ۀَّنَْجلا ؛ ُهَلَف  ِیبَأ  َْربَق  َراَز 

ُۀَّنُّسلا اَّمَأ  َو  ِهِّرِس  ُناَْمتِکَف  ِهِّبَر  ْنِم  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأَف  ِهِیلَو  ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  ِهِیبَن  ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَّنُـس  ٍلاَصِخ  ُثاََلث  ِهِیف  َنوُکی  یَّتَح  ًانِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکی 
. دـشاب تلـصخ  هس  وا  رد  هکنآ  رگم  دوـشیمن  نمؤـم  نمؤـم  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَـسْأَْبلا  ِیف  ُْربَّصلاَـف  ِهِیلَو  ْنـِم  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأ  َو  ِساَّنلا  ُةاَراَدُـمَف  ِهِیبـَن  ْنـِم 

هاگن ناهنپ  ار  مدرم  رارـسا  هک  تسا  نآ  شراگدرورپ  يهویـش  اما  شماما . زا  ياهویـش  وا و  ربمایپ  زا  ياهویـش  شراـگدرورپ و  زا  ياهویش 
[. 87  ] دنک لمحت  ار  یلام  یناج و  ياهررض  هک  تسا  نآ  شربهر  يهویش  دنک و  ارادم  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  شربمایپ  يهویش  دراد و 

ماما تامارک  اقستسا و  زامن 

زا ار  ناراب  دنوادخ  هدش  ام  دهعیلو  اضر  ماما  هک  یتقو  زا  دنتفگ : نانمشد  دمآ . شیپ  یلاسکشخ  دوب  ناسارخ  رد  اضر  ماما  هک  ینامز  رد 
هس مدرم  داد  روتـسد  مهدیم و  ماجنا  هبنـشود  دنتفگ : دنتفریذپ و  ترـضح  درک . اقـستسا  ياضاقت  ماما  زا  نومأم  هصالخ  تسا . هتفرگ  ام 

ترـضح دندمآ و  نوریب  يدایز  تیعمج  موس  زور  دندرک و  لمع  ماما  روتـسد  هب  مدرم  دـنورب . ارحـص  هب  موس  زور  دـنریگب و  هزور  زور 
: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  دیسر  الـصم  هب  ماما  نوچ  دش . ارحـص  يهناور  اهنآ  هارمه 

ًایْقَس ْمِهِقْساَف  َکَتَمِْعن  َو  َکَناَسْحِإ  اوُعَّقََوت  َو  َکَتَمْحَر  َو  َکَلْضَف  اُولَّمَأ  َو  َتْرَمَأ  اَمَک  اَِنب  اُولَّسَوَتَف  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّقَح  َتْمَّظَع  َْتنَأ  ِّبَر  ای  َّمُهَّللا 
لها ام  قح  وت  ایادخ  راب  مِهِّراَقَم . َو  ْمِِهلِزاَنَم  َیلِإ  اَذَه  ْمِهِدَهْـشَم  ْنِم  ْمِِهفاَرِْـصنا  َدـَْعب  ْمِهِرَطَم  ُءاَدـِْتبا  ِنُکْیل  َو  ٍِرئاَض  َال  َو  ٍِثئاَر  َریَغ  ًاّماَع  ًاِعفاَن 
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وت تمعن  ناسحا و  عقوت  دـنراودیما و  وت  تمحر  لضف و  هب  اهنآ  يدرک . رما  هکنانچ  دـندش ، لسوتم  ام  هب  نانیا  يدرمـش و  میظع  ار  تیب 
زا دعب  نآ  عورـش  نکلو  رابنایز  هن  دیاز و  هن  دشاب ، یناگمه  عفان و  هک  يروط  هب  نک ، لزان  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراب  سپ  دـنراد . ار 

تقو نآ  رد  هک  دنگوس  هداتـسرف  قح  هب  ار  دمحم  هک  ییادـخ  هب  دـیوگ : يوار  [. 88  ] دـشاب ناش  هاگرارق  هب  ناکم  نیا  زا  اـهنآ  تشگرب 
رارف هک  دنتـساوخیم  دندمآ و  شبنج  هب  مدرم  دش . عورـش  قرب  دعر و  دنتـسویپ و  مه  هب  دـندش و  نایامن  اوه  رد  اهربا  تساخرب و  اهداب 

يرگید ربا  دندرک . روبع  اهربا  سپـس  تسا . رهـش  نالف  مدرم  يارب  ربا  نیا  دیروخن . ناکت  دوخ  ياج  زا  دیـشاب و  مارآ  دومرف : ماما  دننک .
رهـش نالف  نآ  زا  ربا  نیا  دینکن . تکرح  دوخ  ياج  زا  دومرف : ماما  دندمآ . رد  شبنج  هب  مدرم  هرابود  دوب . قرب  دعر و  رپ  رایـسب  هک  دـمآ 

هحفص 322] . ] دومرفیم ار  اهنآ  زا  کی  ره  تیرومأم  ناکم  ماما  دش و  در  دمآ و  ربا  هد  هکنآ  ات  دوب  هنوگ  نیدب  تسا .

تسا ناسارخ  صوصخم  مهدزای  ربا 

هب دییوگ و  ساپـس  رکـش و  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  سپ  تسا . ناسارخ  نیمزرـس  امـش و  نآ  زا  ربا  نیا  دومرف : ماما  دروآ . يور  مهدزای  ربا 
دهاوخ لزان  امـش  رب  تسا  یلاعت  يادخ  مرک  راوازـس  هچ  ره  نآ  زا  سپ  دییآ . رد  دوخ  يهناخ  هب  ات  دتـسیایم  ربا  نیا  دیور . دوخ  لزانم 

ماـمت دومن و  ندـیراب  هب  عورـش  اـهربا  دـندش  کـیدزن  دوخ  ياـههناخ  هب  مدرم  هک  نیمه  دـمآ . دورف  ربنم  زا  ترـضح  دوخ  هاـگنآ  دـش .
ادخ تامارک  دنتفگیم  همه  دندرک و  اعد  ار  ترضح  زین  مدرم  دیدرگ . زیربل  دش و  رپ  بآ  زا  اهنابایب  ياهلادوگ  اهریگبآ و  اههناخدور و 

زا سپ  مدرم  دومرف و  هظعوم  ار  اهنآ  یفاو  تانایب  اب  ترـضح  دـنتفای و  راب  شتمدـخ  هب  يدایز  تعامج  داب و  اراوگ  هللا  لوسر  دـنزرف  رب 
دیادزن لد  يهنییآ  هیـس ز  گنز  ات  دـیوگ : تدـحو  دـندیزرویم  قشع  وا  هب  دـندش و  ترـضح  يهتفیـش  تیاهن  یب  تاـمارک  نیا  ندـید 

هب تقیقح  هب  تقیرط  نییآ  دیابرن  نونجم  لد  یمـشچ  شدرگ  زا  یلیل  خر  زا  دمدن  رگ  یلزا  رون  دـیامنن  شوخ  وا  رد  رادـلد  خر  سکع 
دیآ مخ  هتبلا  دهن  رگ  کلف  تشپ  رب  تدحو  تمسق  هدش  هک  تناما  راب  نیا  دیازفب  تجنر  تحار و  مغ  يداش و  زک  تسین  نیا  زج 

دش لیدبت  ماما  تزع  هب  يراوخ  سلجم 

ترضح هب  هک  دندوب  یناسک  زین  دنسرب و  يدهعیلو  هب  ترضح  ياج  هب  دنتـساوخیم  هک  دندوب  یناسک  نومأم ، نایرابرد  نایم  رد  دنیوگ 
. دوش راد  هکل  وت  يهرود  رد  افلخ  خیرات  هک  میربیم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  نینمؤملاریما ! يا  دـنتفگ : نومأم  هب  اهنآ  دنتـشاد . تداسح  هنیک و 

متـس دوخ  نادـناخ  هب  يداد و  لاقتنا  وا  دالوا  یلع و  نادـناخ  هب  ساـبع  ینب  نادـناخ  زا  ار  گرزب  راـختفا  یمومع و  تفارـش  نیا  وت  اریز 
هکنیا زا  لفاغ  يدرب ؛ الاب  یتخاس و  رهاظ  ار  وا  يدروآ و  اجنیا  هب  دوب  هدرـسفا  لومخ و  هک  یلاح  رد  ار  رحاـس  رـسپ  رحاـس  نیا  يدرک و 

ارف ار  ایند  وا  يهدبعـش  رحـس و  الاح  يدرک . روهـشم  ار  وا  وت  دوب و  هدـش  راوخ  کبـس و  يدروآ ؛ دای  هب  ار  وا  وت  اما  دوب ، هدـش  شومارف 
هداد رارق  ییامن  دوخ  يهلیسو  ار  نآ  هدمآ و  باسح  هب  وا  رخافم  زا  هتفای و  هار  مدرم  تاعامتجا  هب  هدیراب  وا  ياعد  هب  هک  یناراب  هتفرگ و 
دوخ يوس  هب  ار  مدرم  دوب و  ناـهنپ  اـم  هاگدـید  زا  درم  نیا  تفگ : دـیوگب و  دارفا  نآ  هب  ار  دوخ  یبلق  ریامـض  دـش  روبجم  نومأـم  تسا .

تیمـسر هب  زین  ار  اـم  تفـالخ  کـلم و  و  دـشاب ! اـم  بناـج  هب  وا  توعد  هکنآ  اـت  مینک  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  میتـساوخ  اـم  درکیم . توعد 
دیدپ ام  يارب  یعـضو  مینک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  هک  میدیـسرت  ام  دـنربب . یپ  شیاعدا  یچوپ  هب  زین  شناگتفیـش  میتساوخ  تخانش .

بکترم وا  يهرابرد  یهابتـشا  اطخ و  میاهدرک و  وا  يهرابرد  مینکب  دـیاب  ار  هچنآ  ام  نونکا  دـشابن و  يریگـشیپ  لـمحت و  لـباق  هک  دروآ 
وا رما  رد  یتیمها  یب  یتسـس و  نونکا  میاهتخاس . هحفـص 323 ]  ] کیدزن تکاله  هب  وا  ندومن  هزاوآ  دنلب  يهطـساو  هب  ار  دوخ  میاهدش و 

مدرم يهدوت  ماوع و  دزن  رد  ات  میرآ ، دورف  دراد  هک  یتلزنم  زا  ار  وا  میروآ و  نییاپ  ار  وا  ماقم  هک  میدنمزاین  نادب  نونکا  مه  تسین و  اور 
ام رس  زا  ار  وا  تمحز  هک  میشیدنیب  يزیچ  وا  يهرابرد  سپس  تسین . رما  نیا  يهتـسیاش  راوازـس و  هک  میهد  هولج  یـسک  تروص  هب  ار  وا 

شماقم زا  ار  وا  مزاس و  لـجخ  ار  شناراـی  وا و  منک و  هلداـجم  وا  اـب  نم  هدـب  هزاـجا  تفگ : نیچ  نخـس  دوسح  درم  نآ  [. 89 ! ] دنک مک 
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کی رد  ار  روشک  ناـگرزب  دوب  نارهم  نب  دـیمح  هک  درم  نآ  سپـس  مهاوخیم ! ادـخ  زا  ار  يزیچ  نینچ  نم  تفگ : نومأـم  مروآ . نییاـپ 
نب دـیمح  درک . توعد  سلجم  نآ  هب  مه  ار  ترـضح  درک و  عمج  دنتـشاد ، روضح  مه  اـهقف  راـیخا  تاـضق و  رکـشل ، نارـس  هک  عـمجم 
وت رد  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، طارفا  وت  فصو  رد  دـنیوگیم و  یتامارک  وت  زا  مدرم  تفگ : ترـضح  هب  باطخ  نارهم 

ار نآ  درادـن . یطبر  وـت  نتـساوخ  هب  تسا و  يداـع  يزیچ  ناراـب  هک  یلاـح  رد  یتـساوخ ، ناراـب  ادـخ  زا  وـت  دـنیوگیم  تسخن  تـسین .
. يدروآ ار  ناراب  هک  ییوگیم  غورد  وت  ریخن  تفگ : بضغ  مشخ و  اب  درم  نآ  داد و  ار  وا  باوج  ماما  دـننادیم . وت  بناـج  زا  ياهزجعم 
هب نومأم  دندوب و  مه  لباقم  هک  نومأم  ياکتم  رب  ییاهریش  لیامـش  هب  درک  هراشا  دننک و  هراپ  ارم  ریـش  ود  نیا  وگب  يراد  تمارک  وت  رگا 

. دوب هدرک  هیکت  اهنآ 

دندیرد ار  نارهم  نب  دیمح  ماما  رما  هب  اکتم  ناریش 

دندیرپ و اکتم  زا  گنرد  یب  ار . رجاف  نیا  دیریگب  رِجاَْفلا ؛» اَمُکَنوُد  : » تفگ دز و  هحیص  اهریـش  لیامـش  تروص و  هب  مشخ  تلاح  اب  ماما 
عمج دندیـسیل و  ار  شنوخ  ناوختـسا و  اضعا و  قورع و  دـندروخ . ار  وا  مسج  يهمه  دـنامن و  یقاب  وا  زا  يرثا  دـندرک و  هراپ  ار  بجاح 
نیا ایآ  يراد ؟ يرما  هچ  رگید  ربمغیپ ! رسپ  يا  دنتفگ  دندمآ و  نخـس  هب  دندش  غراف  یتقو  دندرکیم  هاگن  تشحو  تریح و  اب  نارـضاح 
لاح هب  ار  يو  دندیشاپ و  بآ  وا  تروص  هب  داد  روتسد  ماما  دش . شوهیب  نآ  ندینش  زا  نومأم  مینک . نینچ  نومأم ) هب  هراشا   ) مه ار  رجاف 

هک دراد  يریبدـت  وا  يهرابرد  راگدرورپ  هن . دومرف : ماما  مینک ؟ قحلم  شتـسود  هب  ار  وا  یهدیم  هزاجا  دـنتفگ : اهریـش  هراـبود  دـندروآ .
سپ دیدوب . هک  روط  نامه  دـیدرگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  دومرف : ماما  ربمایپ ؟ رـسپ  يا  مینک  هچ  دـنتفگ : سپـس  دوش . ارجا  وا  تسد  هب  دـیاب 

يا تفگ : سپـس  درک . هدوسآ  تحار و  نارهم  نب  دیمح  رـش  زا  ار  ام  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ : نومأم  دندوب . هک  دـندش  تروص  ود  اهنآ 
نییاپ تفالخ  تخت  نیا  زا  یهاوخیم  رگا  تسامـش . صوصخم  سپـس  تسا و  هللا  لوسر  امـش  دج  صوصخم  تفالخ ، رما  ربمایپ ! رـسپ 
تخت نیا  رب  هک  مدادیمن  تلهم  امـش  هـب  رگید  متـساوخیم  ار  نـیا  هحفـص 324 ]  ] رگا دومرف : ماـما  مهد . لـیوحت  امـش  هب  ار  نآ  میآ و 

دوخ ظح  اهنآ  هک  مدآ ، ینب  لاهج  رگم  تسا  هداد  رارق  نم  نامرف  تحت  يدید  هک  ناریش  نآ  دننام  ار  تاقولخم  يهمه  دنوادخ  دینیشنب .
زا هک  ار  یتاکرح  لامعا و  منکن و  ضارتعا  وت  هب  هداد  روتـسد  نم  هب  دراد و  يرگید  ریبدت  اهنآ  يهرابرد  دـنوادخ  دـناهداد و  نایز  هب  ار 

نومأم دـنک . راک  رـصم  نوعرف  تسد  ریز  دوب  رومأم  هک  ربمایپ  فسوی  دـننام  مشاب ؛ شوماخ  ینعی  منک ؛ رهاظ  مه  نم  دوشیم ، رهاـظ  وت 
[. 90 . ] درک مومسم  ار  ترضح  ماجنارس  ات  دش  لیلذ  ریقح و  ماما  ربارب  رد  نیا ، زا  سپ 

ماما فیعضت  ای  دوب  مالسا  جیورت  هرظانم ، سلجم  زا  نومأم  دصق 

دیاقع ءایحا  نید و  جیورت  هیضق  رهاظ  دشیم . لیلذ  راوخ و  شدوخ  اما  دادیم  لیکشت  یسلجم  ماما  ندرک  راوخ  روظنم  هب  یهاگ  نومأم 
نب لضف  داد  روتسد  نومأم  هک  هدروآ  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  دوب . ماما  ریقحت  فیعضت و  دصرد  دص  هیضق  نطاب  اما  دوب  یمالـسا 

، قِیَلثاَج زین  لضف  دننک . ثحب  اضر  ترـضح  اب  ات  دـنک  توعد  ار  فلتخم  للم  نادنمـشناد  نایدا و  نارـس  دـهد و  بیترت  یـسلجم  لهس ،
بهاذم ياسؤر  ریاس  یمور و  ساطـسن  یباص ، نارمِع  نایتشترز ، ياوشیپ  ربکا  دبره  نایدوهی ، گرزب  تولاج ، سأر  نایحیـسم ، ياوشیپ 

کی کی  نومأم  روضح  رد  درک و  توعد  دـندوب  دوخ  ياـهتلم  غباون  زا  هک  ار  ناـسارخ  فورعم  ملکتم  يزورم  نامیلـس  نینچمه  رگید ،
درک نایب  هسلج  لیکشت  زا  ار  دوخ  روظنم  سپس  دومن . تبحم  فطل و  درک و  یـسرپ  لاوحا  دقفت و  اهنآ  زا  نومأم  دومن و  یفرعم  ار  اهنآ 

داتسرف و ترضح  دزن  ار  ماما  مداخ  رسای ، نومأم ، رگید  یفرط  زا  ماهدرک . عمج  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اب  ثحب  يارب  ار  امـش  نم  تفگ : و 
باحصا زا  یعمج  دوش ! وت  يادف  تردارب  دیوگیم  نومأم  درک : ضرع  دمآ و  اضر  ترـضح  تمدخ  رـسای  دراذگ . رما  نایرج  رد  ار  وا 

یلیام وگ  تفگ و  هب  مه  وت  رگا  مهد . لیکـشت  یملع  یـسلجم  مراد  رظن  رد  دنرـضاح و  نم  دزن  للم  ناملکتم  نایدا و  ياملع  تالاقم و 

نوذأم زا 46ياههناخ  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد ماما  میسرب . امـش  تمدخ  هب  ام  دیـشاب  لیام  رگا  دیهدن . تمحز  دوخ  هب  دیـشابن  لیام  رگا  دیوش و  رـضاح  سلجم  نآ  رد  ادرف  دادماب 
زا رـسای  یتقو  دیوگیم : یلفون  دمحم  نب  نسح  دش . مهاوخ  رـضاح  ادخ  يرای  هب  حبـص  ادرف  منادیم و  ار  امـش  روظنم  نم  دومرف : خساپ 

ظیلغ تشرد و  مه  ناشنطاب  تسین و  دـنت  ناشیوخ  دایز و  یقارع  تقر  یتسه . قارع  وت  یلفون ! دومرف : نم  هب  ماـما  تشگرب  ماـما  روضح 
دهاوخیم نومأم  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  هدروآ ؟ درگ  ار  تالاقم  باحـصا  كرـش و  لطاب و  لها  تمع  رـسپ  ارچ  وت  رظن  هب  تسین .

هحفص 325] . ] هداهن راوتسا  ان  هیاپ و  یب  ار  هئطوت  ساسا  نکلو  دنادب  ار  امش  شناد  ملع و  يهیاپ  دنک و  ناحتما  ار  امش 

دسرپیم نومأم  مارم  زا  یلفون  زا  ماما 

زج املع  اریز  دننادنمـشناد ، املع و  فالخرب  تعدب ، نابحاص  مالک و  باحـصا  تفگ : لفون  تسیچ ؟ رب  هراب  نیا  رد  وا  يانب  دومرف : ماما 
هک ینک  جاجتحا  ناشیارب  رگا  دنتریح . تهب و  لها  هدـننک و  راکنا  كرـش ، لها  نیملکتم و  تالاقم و  باحـصا  دـننکن و  راکنا  ار  رکنم 

يارب ار  وا  تلاسر  دنیوگ  تسوا ، لوسر  دمحم  ییوگ  رگا  ناسرب و  توبث  هب  ار  وا  تینادحو  دـنیوگ  تسا  دـحاو  هناگی و  یلاعت  يادـخ 
هکنآ ات  دـنراذگب  هطلاغم  يانب  ینک ، لطاب  ار  اهنآ  لـیلد  تجح و  نوچ  دـنزادنا و  تریح  هب  ار  صخـش  ره  تهج  نیدـب  نک . تاـبثا  اـم 
نانآ اب  هرظانم  ناشیا و  زا  شاب و  رذح  رب  اهنآ  زا  وت  موش ! تیادف  نیاربانب ، درادرب . تسد  دوخ  فرح  زا  دـهناو و  ار  دوخ  راتفگ  صخش ،

نم دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  مدرک : ضرع  دـننک ؟ عطق  نم  رب  ارم  لـیلد  هک  يراد  میب  اـیآ  یلفون ! دوـمرف : دوـمن و  مسبت  ترـضح  نک . زیهرپ 
. هللا ءاش  نا  دنادرگ ، زوریپ  ار  امش  دنوادخ  هک  مراد  دیما  مسرتیمن و  وت  رب  زگره 

دهدیم ربخ  نومأم  ینامیشپ  زا  ماما 

لیلد هک  یماگنه  دومرف : یلب . مدرک : ضرع  دوشیم ؟ نامیشپ  دوخ  راک  زا  تقو  هچ  نومأم  ینادب  يراد  تسود  یلفون ! دومرف : ترـضح 
اهنآ و روبز  رب  روبز  لها  در  هک  هاگنآ  دـنیبب و  ناش  لیجنا  رب  ار  لیجنا  لها  در  دونـشب و  ناش  تاروت  رب  تاروت  لها  در  رب  ارم  جاجتحا  و 
تالاقم و باحصا  در  اهنآ و  یمور  نابز  رب  مور  لها  در  نانآ و  یـسراف  نابز  رب  هذباره  سوجم و  در  ناش و  یناربع  نابز  رب  نیبئاص  در 
مدیرب و ار  یفنـص  ره  نابز  نم  هک  هاگنآ  دوشیم . نامیـشپ  دوخ  راک  زا  دومن ، هدهاشم  ناشیا  ياههتفگ  تاغل و  رب  ار  نخـس  نادـنوادخ 

دهاوخ نومأم  هاگنآ  دنتـشاذگ ، او  ار  ناـشدوخ  راـتفگ  هتـشگرب و  نم  يأر  هدـیقع و  لوق و  هب  مادـک  ره  متخاـس و  لـطاب  ار  اـهنآ  لـیلد 
یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  دوشیم و ال  نامیـشپ  شیوخ  لمع  زا  تقو  نآ  درادـن . تسا  نآ  رد  هک  ار  یهاگیاج  یگتـسیاش  هک  تسناد 

، میدش سلجم  دراو  ماما  اب  یتقو  دـیوگیم : یلفون  دـش . تکرح  يهدامآ  سلجم ، يارب  یگدامآ  نالعا  زا  سپ  ادرف  دادـماب  ماما  میظعلا .
ناگرزب و زا  يرایـسب  هاپـس و  نارـس  رکـشل و  يارما  هتـسشن و  مشاه  ینب  نیبلاط و  ناـیم  رد  رفعج ، نب  دـمحم  تسا و  رپ  سلجم  میدـید 
اج زا  نارـضاح  مشاه و  ینب  مامت  رفعج و  نب  دمحم  نومأم و  دندش  دراو  ترـضح  هک  نیمه  دنتـشاد . روضح  زین  نادنمـشناد  فارـشا و 

، قِیَلثاَج هب  درک  ور  سپس  دوب و  نتفگ  نخس  لوغشم  ترضح  اب  تعاس  کی  ات  نومأم  دندومرف . رما  سولج  هب  اضر  ترضح  ات  دنتساخرب 
اب ینک و  جاـجتحا  ییوگ و  نخـس  وا  اـب  مراد  تسود  نم  تسا و  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نم ، يوـمع  رـسپ  نیا  تفگ : اراـصن و  ملاـع 
نآ هب  نم  هک  تسا  ینآرق  وا  لـیلد  هک  یـصخش  هحفـص 326 ]  ] اب هنوگچ  نم  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : قِیَلثاَج  ینک . راتفر  وا  اـب  فاـصنا 

. منک جاجتحا  ماهدرواین  نامیا  وا  هب  نم  هک  تسا  يربمغیپ  تنس  شرگید  لیلد  متسه و  نآ  رکنم  مرادن و  هدیقع 

قیِلَثاَج اب  ماما  يهرظانم 

ترضح دشاب . ررض م  هب  ولو  مریذپیم  يرآ ، تفگ : قِیَلثاَج  يوشیم ؟ عناق  مدروآ  لیلد  وت  رب  وت  لیجنا  زا  رگا  ینارصن ! يا  دومرف : ماما 
يزیچ ایآ  وا ؛ باتک  یـسیع و  توبن  رد  ییوگیم  هچ  تفگ : قِیَلثاَـج  نک . كرد  بوخ  ار  شباوج  یهاوخ و  هچنآ  زا  نک  لاؤس  دومرف :
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تسا و هداد  تراـشب  دوـخ  تما  هب  هچنآ  وا و  باـتک  یـسیع و  توـبن  هـب  مـنکیم  رارقا  نـم  دوـمرف : ماـما  ینکیم ؟ راـکنا  ار  ود  نـیا  زا 
تثعب هدرکن و  رارقا  وا  باتک  هب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  توبن  هب  هک  ار  ییاسیع  ره  توبن  دـناهدرک . رارقا  نآ  هب  نویراوح 

؟ تسا لداع  دهاش  ود  اب  ماکحا  رودـص  عازن و  نایاپ  هک  تسین  نینچ  ایآ  تفگ : قِیَلثاَج  مرادـن . لوبق  هدادـن  تراشب  دوخ  تما  هب  ار  يو 
زا ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلم  ریغ  زا  دوخ  ياعدـم  رب  روایب  دـهاش  ود  سپ  درک : ضرع  تسا . نینچ  یلب  دومرف : ترـضح 

. يدمآ فاصنا  هار  هب  نآلا  ینارصن ! يا  دومرف : ماما  نک . بلط  ار  نآ  لثم  مه  ام  زا  دشاب و  لوبقم  ناشتداهـش  اراصن  تلم  رد  هک  یناسک 
ماما میـسانشب . ار  وا  ات  نک  شیفرعم  تسیک ؟ مدقم  لدع  دیـسرپ : قِیَلثاَج  ار ؟ میرم  نب  حیـسم  دزن  مدقم » لدع   » نم زا  ینکیمن  لوبق  ایآ 

: دومرف ماما  تسا . بوبحم  رایسب  حیسم  دزن  هک  تسا  یسک  وا  بوخ ؛ رایسب  درک : ضرع  یملید ؟ ياَّنَحوی  يهرابرد  ییوگیم  هچ  دومرف :
تسا و هداد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبرع  دـمحم  نید  هب  ارم  حیـسم  تفگ  اَّنَحوی  هک  هدـمآ  لیجنا  رد  اـیآ  مهدیم ! مسق  ار  وت 

یلص دمحم  هب  اهنآ  مداد و  هدژم  ار  نویراوح  ربخ  نیا  هب  دمآ و  دهاوخ  وا  زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنآ  هب  هداد  هدژم 
يدرم توبن  هب  تسا و  هدرک  لقن  حیسم  زا  ار  بلطم  نیا  اَّنَحوی  تفگ : قِیَلثاَج  دندرک ؟ لوبق  ار  وا  دندروآ و  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ار ناشیا  نم  ات  تسا  هدرکن  نایب  ار  نانآ  مان  تسا و  ینامز  هچ  رد  نیا  هک  هدرکن  صخشم  نکلو  هداد  هدژم  وا  یـصو  وا و  تیب  لها  هب  و 
ایآ دناوخب  نآ  رد  ار  وا  تما  تیب و  لها  دمحم و  مان  دنک و  توالت  وت  رب  ار  لیجنا  هک  میروایب  ار  یسک  ام  رگا  دومرف : ترضح  مسانشب !

. یقطنم تسا  ینخس  نیا  يرآ  درک : ضرع  يروآیم ؟ نامیا 

دروآیم دهاش  ار  یمور  ساطسن  ماما ،

. تسا بوخ  رایسب  نآ  رب  نم  ظفح  درک : ضرع  لیجنا ؟ موس  رفس  رب  وت  ظفح  تسا  هنوگچ  دومرف : یمور و  ساطسن  هب  درک  ور  ترضح 
نم زا  ار  نآ  موس  رفس  سپ  دومرف : ترضح  میناوخیم . درک : ضرع  یناوخیمن ؟ لیجنا  ایآ  دومرف : قِیَلثاَج و  هب  درک  ور  ترـضح  سپس 

تداهـش نم  هب  سپ  هدمآ  وا  تما  وا و  تیب  لها  هحفص 327 ]  ] ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رکذ  نآ ، رد  رگا  سپ  نک . شوگ 
درک و فقوت  اجنآ  رد  ترضح  دیسر . ربمغیپ  رکذ  مان و  هب  ات  دناوخ  ار  موس  رفـس  ترـضح  دیهدن . یهاوگ  تسا  هدشن  رکذ  رگا  دیهد و 

نآ زا  سپ  يرآ . درک : ضرع  متسه ؟ اناد  لیجنا  هب  نم  هک  ینکیم  فارتعا  ایآ  مسرپیم : وت  زا  وا  ردام  حیسم و  قح  هب  ینارـصن ! دومرف :
ار لیجنا  راتفگ  رگا  تسا . میرم  نب  یسیع  نخس  نیا  ییوگیم ؟ هچ  ینارصن  دومرف : سپس  دناوخ و  ار  وا  تما  تیب و  لها  دمحم و  رکذ 
وا ربمغیپ  ادخ و  باتک  راتفگ و  هب  اریز  تسا  بجاو  وت  لتق  تروص  نآرد  ياهدرک و  بیذکت  ار  میرم  نب  یسیع  لوق  سپ  ینک  بیذکت 

. دیـشاب هاوگ  وا  رارقا  رب  دومرف : ترـضح  مریذپیم . منکیمن و  راکنا  دوش  رهاظ  نم  رب  لیجنا  زا  هک  ار  هچنآ  تفگ : قِیَلثاَج  يدـش . رفاک 
. یهاوخ هچ  ره  زا  نک  لاؤس  وت  کنیا  قِیَلثاَج ! دومرف : سپس  دش . نشور  قِیَلثاَج  رب  دمحم  توبن  اجنیا  ات  سپ 

دهدیم قیِلَثاَج  هب  لاؤس  هنوگ  ره  يهزاجا  ماما 

ترـضح نک . مهاگآ  لیجنا  ناملاع  دادـعت  زا  نینچمه  دـندوب و  رفن  دـنچ  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  یـسیع  نویراوح  ددـع  زا  تفگ : قِیَلثاَـج 
رفن هس  اراصن  ياملع  اما  دوب و  اَقُولَأ »  » اهنآ ملعا  لـضفا و  دـندوب . رفن  هدزاود  نویراوح  اـما  ياهدیـسر . هاـگآ  هربخ و  یـصخش  هب  دومرف :
لها زا  ربمغیپ و  يایرکز  دوب و  نکاـس  وراـجز »  » رد هک  یملید  اَّنَحوی  اـیقرق و  نکاـس  اَّنَحوی  دوب و  جا »  » نکاـس هک  ربکا  ياَّنَحوی  دـندوب :

يا دوـمرف : سپـس  داد . تراـشب  ترـضح  نآ  ندـمآ  هب  ار  لیئارـسا  ینب  یـسیع و  تما  هک  دوـب  یـسک  وا  دوـب و  وا  دزن  وا  تما  وا و  تیب 
رد هدروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  هک  متسه  ییاسیع  نآ  يهدننک  قیدصت  نمؤم و  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  ینارصن !

مدرکیم نامگ  نم  يدرک و  دساف  ار  دوخ  ملع  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : قِیَلثاَج  هزور . زامن و  رد  وا  فعض  رگم  متفاین  یصقن  امش  ياسیع 
هزور مک  فیعض و  تدابع  رد  یسیع  هک  وت  نخس  نیا  زا  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ارم  داریا  دومرف : ترضح  یتسه . مالسا  نید  ملع و  لها 
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ماما دوب . لوغشم  تدابع  هب  هشیمه  دیباوخن و  ار  یبش  زگره  درکن و  راطفا  ار  يزور  زگره  یسیع  هکنیا  لاح  دناوخیم و  مک  زامن  دوب و 
[. 91  ] دـش لال  شنابز  دـنام و  زجاع  باوج  زا  قِیَلثاَج  هک  دوب  اـجنیا  تفرگیم ؟ هزور  دـناوخیم و  زاـمن  یـسک  هچ  يارب  یـسیع  دومرف :

راـکنا ارچ  دومرف : ترـضح  میوگیم . باوج  متـسناد  رگا  سرپب ؛ تفگ : مسرپیم . ياهلأـسم  وت  زا  ینارـصن ! يا  دومرف : ترـضح  سپس 
ردام روک  دنکیم و  هدنز  ار  هدرم  هک  نآ  هک  دوب  نیا  مراکنا  تلع  تفگ : قِیَلثاَج  درکیم ؟ هدنز  ار  هدرم  ادخ  نذا  هب  یسیع  هک  ینکیم 

لبق ربمغیپ ، َعَسْیلا  دومرف : ماما  تسا . شتسرپ  قحتـسم  تسادخ و  وا  دنکیم  بوخ  ار  یـسیپ  يرامیب  هحفـص 328 ]  ] دنکیم و انیب  ار  داز 
وا شموق  ارچ  نداد . افـش  ار  سیپ  داز و  ردام  روک  ندرک و  هدنز  ار  هدرم  بآ و  يور  نتفر  هار  لثم  تسا ، هدرک  ار  راک  نامه  یـسیع  زا 

یـس و لاس ، تصـش  زا  دعب  هک  دوب  نیا  هدش  رداص  لیقزح  زا  هچنآ  هدـش و  رداص  تازجعم  نیا  زین  ربمغیپ  لیقزح  زا  دنتـسنادن ؟ ادـخ  ار 
لیئارـسا ینب  ناناوج  زا  رفن  رازه  جنپ  یـس و  نیا  هک  ياهدید  تاروت  رد  ایآ  دومرف : تُولاَْجلا  ْسأَر  هب  سپـس  درک . هدنز  ار  رفن  رازه  جنپ 

؟ درب لباب  هب  ار  اـهنآ  دـیگنج  سدـقملا  تیب  رد  هک  یماـگنه  درک و  ادـج  لیئارـسا  ینب  ناریـسا  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  رْـصَّنلا  تُْخب  هک  دـندوب 
. دنریذپیم همه  امـش  نیرفاک  زج  ار  نآ  هدرک و  رکذ  تاروت  ار  ارجام  نیا  درک و  هدنز  ار  اهنآ  لِیقْزِح  داد و  اهنآ  هب  ار  لتق  ربخ  دـنوادخ 

. میاهتسناد ار  نیا  ام  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر 

دناوخیم تاروت  يدوهی ، توُلاَجْلا  سْأَر  يارب  ماما 

نآ دـناوخ . ار  تاروت  زا  هیآ  دـنچ  ترـضح  مناوخب . وت  يارب  نم  هک  نک  شوگ  ار  تاروت  زا  رفـس  نیا  يدوـهی ! يا  دوـمرف : ماـما  سپس 
. دـناوخیم هدرک و  ظفح  ار  تاروت  تایآ  ماما  هنوگچ  هک  دوب  هدز  تفگـش  درک و  لابقتـسا  ماما  تئارق  زا  تُولاَْجلا  ْسأَر  ینعی  يدوهی ،
: درک ضرع  دوب ؟ اهنآ  نامز  زا  شیپ  یسیع  ای  دندوب  یسیع  نامز  زا  شیپ  رفن  رازه  جنپ  یـس و  نیا  ایآ  دومرف : قِیَلثاَج  هب  ترـضح  سپس 

اـضاقت شترـضح  زا  دندمآ و  هللا  لوسر  دزن  دندرک و  عامتجا  شیرق  يهفیاط  دومرف : ترـضح  دـندوب . یـسیع  نامز  زا  شیپ  اهنآ  املـسم 
ار ناشناگدرم  ياهمان  دنلب  يادص  اب  دورب و  ناتـسربق  هب  دومرف  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هللا  لوسر  دنک . هدـنز  ار  نانآ  ناگدرم  هک  دـندومن 

دنوادخ نذا  هب  دیامرفیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  هللا  لوسر  دمحم  نالف ! نب  نالف  ياهک  دروایب  نابز  رب  تساهنآ  رظن  دروم  هک 
دندـناشفیم دوخ  رـس  زا  كاخ  هک  یلاح  رد  یعمج ، سپ  درک . لمع  دوب  هداد  روتـسد  هللا  لوسر  هک  ياهنوگ  هب  نینمؤملاریما  دـیزیخرب .

ام تسا و  ثوعبم  توبن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دنداد  ربخ  اهنآ  دندیـسرپ . ار  ناشعاضوا  شیرق  يهفیاط  دنتـساخرب و 
. میدروآیم نامیا  وا  هب  میدرکیم و  كرد  ار  وا  نامز  میتشادیم  تسود 

تشاد هزجعم  مه  ام  ربمغیپ 

وا ام  دنتفگیم و  نخس  وا  اب  نیطایش  نج و  ناغرم ، تاناویح ، داد و  افـش  ار  ناگناوید  سیپ و  روک ، زین  ام  ربمغیپ  دومرف : اضر  ماما  سپس 
ارچ دینادیم ، ادخ  ار  یـسیع  هک  امـش  مینادیمن . ادخ  ار  نانآ  زا  کی  چـیه  اما  مینکیم  لوبق  ار  ناربمایپ  تازجعم  ام  میتسنادـن . ادـخ  ار 
زا گرم ، نوعاط و  سرت  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  دنتـشاد . هزجعم  عون  کی  هس  ره  هک  یلاـح  رد  دـینادیمن ، ادـخ  ار  لـِیقْزِح  َعَسْیلا و 

راوید ار  اهنآ  درگادرگ  يدابآ  لها  درک . كاله  تعاـس  کـی  رد  ار  اـهنآ  يهمه  دـنوادخ  دـندرک و  هحفـص 329 ]  ] رارف دوخ  ياهرهش 
اهنآ لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ینالوط  ینامز  تشذگ  زا  سپ  دش . درخ  هدیسوپ و  اهنآ  ياهناوختسا  تشذگ و  اهنامز  دندیشک و 

؟ ینیبب ار  ناشیا  ات  مینک  هدنز  ار  اهنآ  یهاوخیم  ایآ  هک  دـمآ  یحو  دـنوادخ  فرط  زا  دـش . هدز  تفگـش  اهناوختـسا  ترثک  زا  دـید و  ار 
. دـیزیخرب ادـخ  نذا  هب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  يا  تفگ : ربمغیپ  نک . ادـص  ار  اهنآ  دـنلب  يادـص  اب  هک  دیـسر  یحو  بر ! اـی  يرآ  تفگ :

. دنتساخرب اهنآ  يهمه  هبترمکی 
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درک هدنز  ار  ناغرم  لیلخ  میهاربا 

يهمه هبترمکی  دز و  ادـص  ار  اـهنآ  سپـس  داد . رارق  یهوک  رـس  رب  ار  هعطق  ره  درک و  هعطق  هعطق  تفرگ و  غرم  راـهچ  زین  لـیلخ  میهاربا 
یـسوم هب  اهنآ  دنتفریم . انیـس  روط  هب  دوخ  باحـصا  ناگدیزگرب  زا  رفن  داتفه  اب  مه  نارمِع  نب  یـسوم  دـندمآ . میهاربا  يوس  هب  ناغرم 

ادخ هکنآ  ات  میروآیمن  نامیا  وت  هب  دنتفگ : ماهدیدن . ار  ادخ  نم  تفگ : یـسوم  نایامنب . ام  هب  ياهدید  هک  يروط  نآ  ار  تیادخ  دنتفگ :
هب اهنت  نم  رگا  اهلا ! راب  درک : ضرع  یـسوم  دنتخوس . همه  درک و  كاله  ار  اهنآ  يهمه  دـمآ و  ینامـسآ  ياهقعاص  یهد . ناشن  ام  هب  ار 

َأ ياـیِإ  َو  ُلـْبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ  َْتئِـش  َْول  « ؛ هدرک كـاله  ار  اـهنآ  هقعاـص  هک  دـننکیمن  لوبق  نم  زا  میوگب و  هچ  مدرگرب  دوـخ  موـق  يوـس 
ییاناوت متفگ ، وت  يارب  هک  ار  اهنیا  يهمه  قِیَلثاَج ! يا  درک . هدـنز  ار  اهنآ  يهمه  یلاعت  قح  سپـس  [ 92 [ ». ؟ اَّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  اَنُِکلُْهتَف 

هزجعم هک  ره  رگا  سپ  دناهدرک . حیرصت  اهنآ  هب  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  ینامـسآ  ياهباتک  اریز  يرادن ، ار  اهنآ  زا  کی  چیه  در 
هک دوب  اجنیا  تسا !؟ هراک  هچ  ادخ  تقو  نآ  یسیع ؛ اهنت  هن  دنشاب  شتـسرپ  راوازـس  ایبنا  نیا  يهمه  دیاب  دشاب ، شتـسرپ  راوازـس  دنکیم 

. هللا الا  هلا  ال  تفگ : درک و  فارتعا  ماما  راتفگ  قدص  هب  قِیَلثاَج 

توُلاَجْلا سْأَر  اب  زاب 

دمحم ربخ  هدش ، لزان  نارمِع  نب  یـسوم  رب  هک  ياهزجعم  رد  ایآ  وگب ! قح  هب  دومرف : دـش و  دوهی  ربهر  تُولاَْجلا  ْسأَر  هجوتم  ماما  سپس 
هب دـنکیم  حـیبست  ار  راگدرورپ  هک  رتش  بکار  عابتا  تسا : هدـمآ  حرـش  نیدـب  نآ  و  يا ؟ هتفای  ار  وا  تما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ینب دیاب  سپ  دندرکیم . لمع  هک  تسا  قباس  تما  حیبست  زج  وا  حیبست  ینعی  دـیدج ؛ ياههناخ  تدابع  رد  دـیدج  حـیبست  اب  يدـج  روط 
اهریشمش نآ  اب  هک  ییاهریـشمش  تسوا  اب  انامه  دریگب و  شمارآ  ناشیاهلد  ات  وا  نید  کلم و  يوس  هب  وا و  يوس  هب  دنیوج  هانپ  لیئارـسا 

ار قوف  لثم  ام  یلب  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر  تسا ؟ هدمآ  امش  تاروت  رد  لیصفت  نیا  ایآ  دناهدیشک . ماقتنا  نیمز  فارطا  رد  رفاک  ياهتما  زا 
فرح هب  فرح  ار  نآ  نم  تفگ : ایْعَـش ؟ باتک  هب  وت  ملع  تسا  هنوگچ  تفگ : قِیَلثاَج  هب  ماـما  سپـس  هحفص 330 ] . ] میاهتفای تاروت  رد 
بکار تروص  نم ! موق  يا   » يهلمج دینادیم  ایآ  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  مه  اب  ار  تُولاَْجلا  ْسأَر  قِیَلثاَج و  ماما  سپـس  منادیم .

ود ره  تسایْعَش ؟ راتفگ  زا  دوب » هام  ییانـشور  لثم  وا  ییانـشور  هک  ار  رتش )  ) ریَِعب بکار  مدید  دوب و  هدیـشوپ  ون  سابل  هک  مدید  ار  رامح 
هب نم  هدومرف : یـسیع  هک  هدـمآ  لیجنا  رد  ینادیم  اـیآ  ینارـصن ! يا  دومرف : ماـما  تسا . هتفگ  ار  هلمج  نیا  ایْعَـش  تسا ؛ تسرد  دـنتفگ :
نم تیناقح  هب  هک  تسا  یسک  وا  دمآ و  دهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینعی  اَطِیْلقِراَف »  » تفر و مهاوخ  دوخ  راگدرورپ  يوس 

رهاظ هک  یـسک  تسوا  دنک و  ریـسفت  امـش  يارب  ار  زیچ  همه  هک  یـسک  تسوا  مداد و  یهاوگ  وا  ندمآ  هب  نم  هکنانچ  دـهدیم ، یهاوگ 
. دنکشیم ار  رفک  نوتس  هک  یسک  تسوا  ار و  اهتما  ياهییاوسر  دنک 

هدوقفم لیجنا 

وگب قِیَلثاَج ! دومرف : ماما  هتفگ . ار  اهنآ  یـسیع  هدـمآ و  ام  لـیجنا  رد  هک  میریذـپیم  میراد و  رارقا  یتفگ  هچنآ  يهمه  هب  تفگ : قِیَلثاَـج 
ام تفگ : قِیَلثاَج  تخاس . امـش  يارب  ار  لـیجنا  نیا  یـسک  هچ  دـیتفای و  یـسک  هچ  دزن  ار  نآ  دـش  دوقفم  لـیجنا  هک  يراـب  نیتسخن  منیبب 
مک ردـق  هچ  دومرف : ماما  دنتـشاگن . ام  يارب  ار  نآ  یَّتَم  اَّنَحوی و  میتفای ؛ هزات  رت و  ار  نآ  سپـس  زور و  کی  رگم  میدرکن  دوقفم  ار  لیجنا 

فالتخا ردـق  نیا  لیجنا  يهرابرد  ارچ  ینکیم ! اعدا  وت  هک  دـشاب  نانچ  رگا  ناتلیجنا ، ياـملع  لـیجنا و  يهراـبرد  امـش  تاـعالطا  تسا 
؟ دیتشادن فالتخا  امش  رگید  دوب ، لوا  دهع  رد  هک  دوب  رییغت  یب  لیجنا  نامه  لیجنا  نیا  رگا  دیراد .

دهدیم ربخ  لیجنا  تشذگرس  زا  ماما 
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دنتفر و املع  دزن  دندرک و  عامتجا  اراصن  دـش  دوقفم  لوا  لیجنا  نوچ  شاب  هاگآ  مهدیم . حیـضوت  وت  يارب  ار  لیجنا  تشذگرـس  نم  اما 
سوباقرم اَقُولَأ و  تسامش . دزن  نآ  زا  يراثآ  هچ  دیتسه . ام  ياملع  امش  میدرک و  مگ  ار  لیجنا  ام  دش و  هتشک  میرم  نب  یسیع  هک  دنتفگ 

اَّنَحوی سوباقرم و  اَقُولَأ و  سپ  تسه . هک  ره  قح  رد  میروآیم  نوریب  هنیس  زا  ْرفِس  هب  ْرفِـس  ار  نآ  ام  تسام و  ياههنیـس  رد  لیجنا  دنتفگ 
؟ دـش نشور  امـش  يارب  تقیقح  ایآ  دـندوب . نیلوا  ياملع  نادرگاـش  نادرگاـش  رفن  راـهچ  نیا  دـنتخاس . امـش  يارب  ار  لـیجنا  نیا  یَّتَم  و 
رد ییاهزیچ  البق  دـش . رهاظ  نم  رب  لیجنا  يهرابرد  وت  ملع  مدـش و  هاگآ  نآ  زا  نآلا  متـسنادیمن و  ار  بلطم  نیا  البق  نم  تفگ : قِیَلثاَج 

: دومرف ترضح  هحفـص 331 ] . ] مهاوخیم رتشیب  حیـضوت  هراب  نیا  رد  مدرک و  نیقی  مدروآ و  نامیا  نآ  هب  نـآلا  مدوب و  هدینـش  هراـب  نیا 
تداهـش هچ  ره  دنتـسه و  لیجنا  ياملع  اهنیا  تسا ؛ ربتعم  عومـسم و  درک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  سلجم  نیرـضاح  ینعی  اـهنیا ، تداـهش 

قِیَلثاَج هب  سپـس  میهاوگ . همه  ام  دندرک : ضرع  دیـشاب . دهاش  هاوگ و  دومرف : راضح  نومأم و  هب  ترـضح  لاح  نیا  رد  تسا . قح  دنهد 
نب بوقعی  نب  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دوواد  دنزرف  یـسیع  تفگ  یَّتَم  ینادیم  ایآ  میرم -  یـسیع و  ینعی  ردام -  دنزرف و  قح  هب  دومرف :

اَقُولَأ تسا و  هدش  ناسنا  سپ  تسا ، هدرک  لولح  یمدآ  دسج  رد  هک  تسادخ  يهملک  یسیع  تفگ  سوباقرم  تسا و  نورـضح  نب  دوهی 
؟ تسا هدش  لخاد  ناشیا  رد  سدقلا  حور  سپ  نوخ ، تشوگ و  زا  دندوب  ناسنا  ود  وا  ردام  میرم و  نب  یسیع  تفگ 

؟ تسیک ریعب  بکار 

نامـسآ هب  هک  میوگیم  امـش  هب  نویراوح  هورگ  يا  هتفگ : هک  تسا  قح  شدوخ  قـح  رد  یـسیع  تداهـش  دـییوگیم  امـش  قِیَلثاَـج ! يا 
زا دنکیم و  دوعـص  اهنامـسآ  هب  وا  انامه  ایبنا . متاخ  ینعی  رتش ،)  ) ریعب بکار  رگم  دشاب و  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  یـسک  رگم  دـنکن  دوعص 
هچ دومرف : ترـضح  مینکیمن . راـکنا  ار  نآ  اـم  تسا و  یـسیع  لوق  نیا  تفگ : قِیَلثاَـج  ییوگیم ؟ هچ  لوق  نیا  رد  دـیآیم . دورف  اـهنآ 

غورد یـسیع  يهرابرد  تفگ : قِیَلثاَج  دناهداد ؟ [ 93  ] تبـسن وا  هب  هچنآ  یـسیع و  يهرابرد  یَّتَم  سوباقرم و  اَقُولَأ ، تداهـش  رد  ییوگیم 
اهنآ لوق  دنتسه و  لیجنا  ياملع  اهنیا  هک  داد  تداهش  درک و  هیکزت  ار  املع  نیا  قِیَلثاَج  امـش  شیپ  رد  مدرم ! يا  دومرف : ترـضح  دنتفگ .

ترـضح ییاـمرف . وفع  اـملع  نیا  رما  زا  ارم  مهاوخیم  ناناملـسم ! ملاـع  يا  تفگ : قِیَلثاَـج  دـمانیم !! وگغورد  ار  اـهنآ  ـالاح  تسا . قح 
حیسم هب  [ 94  ] دـنک لاؤس  وت  زا  نم  زج  یـسک  مراد  تسود  تفگ : قِیَلثاَـج  یهاوخ . هچنآ  زا  نک  لاؤس  ینارـصن ! يا  مدرک . وفع  دومرف :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینکیم  تباث  اجک  زا  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر  سپس  تسین . وت  دننام  یـسک  ناناملـسم  ياملع  نایم  رد  دنگوس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  توبن  هب  نیمز  رد  هللا  ۀفیلخ  دوواد  میرم و  نب  یـسیع  نارمِع ، نب  یـسوم  دومرف : ترـضح  ار . ملـس  و 

. نک تباث  ار  نارمِع  نب  یسوم  لوق  درک : ضرع  دناهداد . تداهش 

ناربمایپ متاخ  نب  یسوم  يهدژم 

ناتدزن امش  ناردارب  زا  يربمغیپ  يدوز  هب  تفگ  دومن و  تیصو  لیئارـسا  ینب  هب  یـسوم  هک  ینکیم  فارتعا  ایآ  يدوهی ! يا  دومرف : ماما 
دالوا زا  ریغ  یناردارب  لیئارـسا  ینب  يارب  ایآ  دـیوگیم  هحفـص 332 ]  ] هک ار  وا  نخـس  دیونـشب  ار و  وا  مالک  ار و  وا  دینک  قیدصت  دـیایب .
ْسأَر [. 95  ] تسا میهاربا  بناج  زا  تسا  ناـشیا  ناـیم  هک  یتبارق  تبـسن و  لیعامـسا و  بوقعی و  نیب  دـنویپ  اریز  دیـسانشیم ؟ لیعامـسا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زج  لیئارـسا  ینب  ناردارب  زا  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  تسا . یـسوم  يهتفگ  نیا  يرآ  تفگ : تُولاَْـجلا 
مراد تسود  دـیهدب و  حیـضوت  رتشیب  اما  تسا  یفاک  درک : ضرع  تسین ؟ یفاک  رادـقم  نیا  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : تسه ؟ يربمغیپ 
َءاَضَأ َو  َءاَنیَس ؟ ِروُط  ِلَبَج  ْنِم  ُروُّنلا  َءاَج  : » تسا هدمآ  تاروت  رد  هک  يراد  لوبق  ایآ  دومرف : ترضح  ینک . تباث  تاروت  اب  ار  دمحم  توبن 
دیدرگ راکشآ  داد و  ینشور  ریعاس  هوک  زا  ار  ام  دمآ و  انیـس  روط  زا  يرون  ینعی  َناَراَف ؛» ِلَبَج  ْنِم  اَنیَلَع  َنَْلعَتْـسا  َو  َریِعاَس  ِلَبَج  ْنِم  ِساَّنِلل 
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دای وت  هب  نم  دومرف : ترـضح  منادیمن . ار  اهنآ  يانعم  ریـسفت و  اما  منادیم  ار  تاملک  نیا  مان  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر  ناراف . هوک  زا  ام  رب 
یهوک ناراف  ناراف ؛ هوک  زا  ام  رب  نآ  ییانـشور  اما  هدـش . لزان  یـسوم  رب  انیـس  روط  رد  هک  تسا  یلاـعت  قح  یحو  روط  رون  اـما  مهدیم .

. تسا عقاو  هکم  رهش  یلزنم  کی  يهلصاف  رد  هک  هکم  ياههوک  زا  تسا 

دناهتفگ هچ  قوُقیَح  ربمایپ و  يایْعَشا 

راوس ود  نم  ٍلَمَج ؛» یَلَع  ُرَخْآلا  َو  ٍراَمِح  یَلَع  اَمُهُدَحَأ  َضْرَْألا  اَمَُهل  َءاَضَأ  ِنیَبِکاَر  ُتیَأَر  : » هدـمآ تاروت  رد  هتفگ و  نینچ  ربمغیپ  يایْعَـشا 
؟ تسیک رتش  راـمح و  راوس  ود  نیا  امـش  رظن  هب  دوب . رتـش  راوس  يرگید  راـمح و  راوس  یکی  دوب ؛ هدـش  نشور  ناـشیا  يارب  هک  مدـید  ار 
یـسیع و راـمح ، بکار  اـما  دومرف : ترـضح  دنتـسیک . رفن  ود  نآ  هک  نک  هاـگآ  ارم  وت  مسانـشیمن . ار  اـهنآ  نم  تفگ : تُولاَْـجلا  ْسأَر 
ار ربمایپ  قوُقیَح  ایآ  دومرف : ترضح  سپس  منکیمن . راکنا  منکیم و  لوبق  تفگ : تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتش ، بکار 
هک هدروآ  یمایپ  ناراف  هوک  زا  دـنوادخ  هک  هدـمآ  مه  امـش  باتک  رد  تفگ و  وا  دومرف : مسانـشیم . ار  وا  یلب  درک : ضرع  یـسانشیم ؟

هچنآ دننام  دهدیم  تکرح  ایرد  رد  ار  دوخ  هاپس  ِّرَْبلا ؛» ِیف  ُلِمْحی  اَمَک  ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلیَخ  ُلِمْحی  « ؛ دش رپ  وا  تما  دمحا و  حیبست  زا  اهنامسآ 
ایآ تسا . نآرق  دیدج  باتک  زا  دوصقم  سدقملا و  تیب  یبارخ  زا  دـعب  روایب ، دـیدج  یباتک  ام  يارب  تفگ : دـنکیم . لمح  یکـشخ  رد 

دوواد روبز  رد  دومرف : ترـضح  مینکیمن . راکنا  ام  هتفگ و  ار  اهنیا  ربمایپ  قوقیح  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر  ینکیم ؟ قیدصت  ار  بلطم  نیا 
ندش عطقنم  ینعی  ترتف ، نامز  زا  دـعب  دـنک  ایحا  ار  تنـس  هک  ار  یـسک  نادرگ  ثوعبم  ادـنوادخ !  » هک ینکیم  تئارق  ار  نآ  وت  هدـمآ و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  ریغ  دومن  ایحا  ترتف  زا  دـعب  ار  یهلا  نید  هک  ار  يربمغیپ  نینچ  ایآ  نید ». ندـش  سردـنم  توبن و  راثآ 
شراکنا مینکیم و  قیدـصت  ار  نآ  ام  تسا و  دوواد  لوق  نیا  یلب  تفگ : تُولاَْـجلا  ْسأَر  يراد ؟ غارـس  هحفص 333 ]  ] یسانشیم و ملس 

ترضح هک  دوب  اجنآ  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هن  تسا  ترتف  وا  مایا  تسا و  یـسیع  مالک ، نیا  زا  وا  دوصقم  نکلو  مینکیمن 
هکنآ ات  دوب  تنس  قفاوم  دومنن و  تنس  اب  تفلاخم  مالسلاهیلع  یسیع  ترـضح  هک  ینادیمن  يراد و  لهج  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  دومرف :
کبس ار  اهراب  وا  تسا و  هدنیآ  وا  زا  دعب  اَطِیْلقِراَف »  » تسا و هدنور  هک  ِةَّرَْبلا » َْنبا   » تسا هتشون  لیجنا  رد  درب و  نامسآ  هب  ار  وا  یلاعت  قح 

امـش يارب  مدروآ  نم  مهدیم . تداهـش  وا  هب  نم  هک  نانچمه  دهدیم  یهاوگ  نم  هب  دـنکیم و  ریـسفت  ار  زیچ  ره  امـش  يارب  دـنکیم و 
؟ هدمآ لیجنا  رد  اهنیا  هک  ینکیم  قیدصت  ایآ  ار . لیوأت  امش  يارب  دروآیم  وا  ار و  لاثم 

درک فارتعا  دمحم  توبن  هب  توُلاَجْلا  سْأَر 

وت ربـمغیپ  يهراـبرد  وت  زا  تُولاَْـجلا ! ْسأَر  يا  دومرف : ترـضح  منکیمن . راـکنا  ار  نآ  منکیم و  قیدـصت  ار  نیا  تفگ : تُولاَْـجلا  ْسأَر 
یـسوم هک  تسا  نآ  ملیلد  تفگ :. دیراد ؟ یلیلد  هچ  یـسوم  توبن  تابثا  رب  دومرف : ماما  دیـسرپب . درک : ضرع  مسرپب ؟ نارمِع  نب  یـسوم 
ییاهزیچ درک : ضرع  دروآ ؟ ياهزجعم  هچ  دومرف : دـندوب . هدرواـین  لـبق  ناربمغیپ  زا  يدـحا  هک  دروآ  هزجعم  ار  يزیچ  دوخ  توبن  يارب 

رشب هک  رگید  ياهتمالع  اضیب و  دی  اصع و  ندز  اب  گنـس  زا  اههمـشچ  ندش  يراج  وا و  تسد  رد  اصع  ندش  اهدژا  ایرد و  نتفاکـش  لثم 
ياعدا تابثا  رب  سپـس  درک و  توبن  ياعدا  هک  ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  یتفگ و  تسار  دومرف : ترـضح  درادن . ار  نآ  نداد  ماجنا  تردق 

اریز تفگ : وا  دینکیمن ؟ قیدـصت  ار  یـسوم  ریغ  ارچ  سپ  دـییامنیم ؟ قیدـصت  ار  وا  امـش  دـنام  زجاع  نآ  زا  قلخ  هک  دروآ  يزیچ  دوخ 
توبن هب  هنوگچ  سپ  دومرف : ماما  دروآ . هزجعم  وا  لثم  هکنآ  رگم  مینک ، فارتعا  سک  ره  توبن  هب  تسین  بجاو  تشادـن و  ریظن  یـسوم 

متفگ نم  درک : ضرع  يدوهی  دنتشادن ؟ اضیب  دی  ایرد و  نتفاکـش  لثم  ار  یـسوم  تازجعم  هک  یلاح  رد  دینکیم ، فارتعا  قباس  ناربمایپ 
تسا بجاو  ام  رب  دشابن  یسوم  تازجعم  هیبش  هچ  رگا  دنـشاب ، زجاع  نآ  ندروآ  زا  قلخ  هک  دروایب  ياهزجعم  توبن ، یعدم  تقو  ره  هک 

ار هدرم  وا  هک  یلاح  رد  دـینکیمن ؟ فارتعا  میرم  نب  یـسیع  توبن  هب  ارچ  سپ  تُولاَْجلا ! ْسأَر  يا  دومرف : ماـما  مینک . قیدـصت  ار  وا  هک 
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؟ درکیم زاورپ  راگدرورپ  نذا  هب  نآ  دیمدیم و  نآ  رد  تخاسیم و  غرم  لگ ، زا  دادیم و  افـش  ار  سیپ  دازردام و  روک  درکیم و  هدنز 
تسین نیا  زج  دیا ؟ هدید  ار  یسوم  تازجعم  امـش  ایآ  دومرف : ترـضح  میاهدیدن . ام  یلو  درکیم  نینچ  دنیوگیم  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر 

نینچمه زین  میرم  نب  یـسیع  تازجعم  دومرف : ماما  میاهدینـش . طقف  یلب  درک : ضرع  دـیا ؟ هدینـش  یـسوم  باحـصا  زا  نیدـمتعم و  زا  هک 
هحفص 334] . ] دینکیمن قیدصت  ار  یسیع  دینکیم و  قیدصت  ار  یسوم  هنوگچ  سپ  هدیسر . رتاوتم  رابخا  اب  هک  تسا 

دنکیم رارقا  دوخ  زجع  هب  توُلاَجْلا  سْأَر 

نابـش و ریقف و  دوب  یمیتی  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رما  تسا  نینچمه  دومرف : ترـضح  دش . هدـنامرد  تُولاَْجلا  ْسأَر  اجنیا 
ناربمغیپ و لاوحا  حرش  تشذگرـس و  نآ  رد  هک  دروآ  ینآرق  وا  یلو  دزومایب  يزیچ  ات  دوب  هتفرن  یملعم  دزن  دوب و  هدناوخن  یباتک  ریجا ؛
هک یلمع  ره  زا  دادیم و  ربخ  مدرم  ناهنپ  رارسا  زا  ترـضح  نآ  تسه و  تمایق  زور  ات  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  ياهربخ  اهنآ و  ياهربخ 

دییأت ام  دزن  یسیع  ربخ  تفگ : تُولاَْجلا  ْسأَر  دروآ . يرگید  رامش  یب  رایـسب و  تازجعم  دوب و  هاگآ  دندرکیم  دوخ  ياههناخ  رد  مدرم 
یهاوگ هک  ناهاوگ  نیا  دنتفگ  غورد  سپ  دومرف : ترـضح  مینک . رارقا  رفن  ود  نیا  هب  تسین  زیاج  ام  رب  اذل  دمحم . ربخ  نینچمه  هدشن و 
يدوهی دناهدومن . رارقا  نآ  هب  دناهدرک و  رکذ  ار  اهنآ  مالک  هک  ییایبنا  نیا  ینعی  ملـس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یـسیع و  رب  دـنداد 

. دادن خساپ  دنام و  زاب  باوج  زا  اجنیا  رد 

ربکا ذِبْرِه  اب  ثحب 

نخـس تسوت ، ربمغیپ  ینکیم  نامگ  هک  تشدرز  زا  نم  يارب  دومرف : وا  هب  درک و  باطخ  دوب  ناـیتشدرز  گرزب  هک  ربکا  ذـِبْرِه  هب  ماـما 
هدـهاشم ار  وا  تازجعم  ام  هچ  رگا  دوب و  هدرواـین  وا  زا  شیپ  یـسک  هک  دروآ  ياهزجعم  درک : ضرع  تسیچ ؟ وا  توبن  رب  وت  لـیلد  وگب .

، تسا هدرکن  لالح  وا  زج  هک  ار  يزیچ  ام  يارب  تسا  هدرک  لالح  وا  هکنیا  يارب  هدـش . لقن  اـم  يارب  اـم  ناینیـشیپ  راـبخا  زا  یلو  میدرکن 
هب دومرف : ماما  یلب . درک : ضرع  دـیا ؟ هدرک  تعباتم  وا  زا  نارگید  رابخا  هب  کسمت  اب  سپ  دومرف : ترـضح  میدرک . تعباتم  ار  وا  ام  سپ 

رذع سپ  تسا . هدیـسر  دناهدروآ  مالـسلا  میهلع  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  ناربمغیپ و  هچنآ  يهرابرد  يرابخا  زین  نینیـشیپ  ياهتما  ریاس 
تـشدرز تازجعم  زا  هک  تسا  يرتاوتم  رابخا  هب  تشدرز  تیناـقح  هب  امـش  رارقا  اریز  تسیچ ؟ ناـشیا  تیناـقح  هب  ندرکن  رارقا  رد  اـمش 

. تفگن چیه  رگید  دنام و  زجاع  باوج  زا  ِذبْرِه  دیاهدینش .

دش ماما  نانخس  بوذجم  یباص  نارمِع 

هک یباص  نارمِع  دسرپب . مرش  تلاجخ و  نودب  دراد  یلاؤس  مالسا  نافلاخم  زا  یسک  رگا  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  تیعمج  ماما 
: دومرف ترـضح  مدزیمن . یفرح  يدرکیمن  توعد  لاؤس  هب  تدوخ  رگا  دنمـشناد ! ملاع و  يا  تفگ : تساخرب و  دوب  نیملکتم  زا  یکی 

تکاس همه  تیعمج  هک  یلاح  رد  نزب . فرح  فاصنا  اب  نک و  لاؤس  دومرف : ماما  یباـص . نارمِع  منم  يرآ  تفگ : ییوت ؟ یباـص  نارمِع 
مهف رد  نک و  شوگ  ار  باوج  دومرف : ماما  درک . قلخ  هچنآ  لوا و  نئاک  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  تفگ : نارمِع  دـندوب  هدرپس  شوگ  دـندوب و 

داد و باوج  ترـضح  درک و  لاؤس  راـب  رگید  وا  دومرف و  لیـضفت  هحفـص 335 ]  ] هب ار  وا  باوج  ترـضح  دـیوگ : فلؤم  نک . تقد  نآ 
لد انامه  نکن . عطق  ارم  باوج  الوم ! يا  درک : ضرع  نارمِع  دـش و  هدامآ  زامن  يارب  ماما  دیـسر . زامن  تقو  هکنیا  ات  دـش  ینالوط  راـتفگ 

نومأـم ماـما و  میدرگیم . رب  میرازگیم و  زاـمن  دومرف : ترـضح  مروآ . مالـسا  ممهفب و  قیقد  ار  بلطم  تسا  کـیدزن  هدـش و  قیقر  نم 
زامن اضر  ماـما  يومع  رفعج  نب  دـمحم  رـس  تشپ  نوریب ، رد  مدرم  درازگ و  زاـمن  هناـخ  لـخاد  رد  ترـضح  نآ  دنتـساخرب و  زاـمن  يارب 

. دندرازگ
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دهدیم لاؤس  يهزاجا  یباص  نارمِع  هب  ماما 

باوج ترـضح  درک و  لاؤس  وا  نک . لاؤس  دومرف : دـیبلط و  ار  یباص  نارمِع  ترـضح ، دـندمآ . نوریب  نومأم  ماما و  زاـمن ، يادا  زا  سپ 
یَلَع َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُتْمِهَف  يِدیَـس  ای  ْمَعَن  َلاَق  ُناَرْمِع ؟ ای  َتْمِهَف  َأ  دومرف : یباص  نارمِع  هب  ماما  هکنیا  ات  تشاد  همادا  باوج  لاؤس و  داد .

.: تفگ نارمِع ؟! يا  يدیمهف  ایآ  َمَلْسَأ  َو  ِۀَْلبِْقلا  َوْحَن  ًادِجاَس  َّرَخ  َُّمث  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْهلِاب  ُثوُْعبَْملا  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  هَتْدَّحَو  َو  هَتْفَـصَو  اَم 
دمحم هکنیا  يداد و  رارق  شاهناگی  يدرک و  فصو  هک  تسا  نانچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  مهدیم  تداهـش  مدـیمهف و  نم  مرورـس ! يرآ 

. دروآ مالسا  داتفا و  هدجس  هب  هلبق  هب  ور  سپس  هدش . ثوعبم  قح  نید  هب  تیاده  يارب  تسوا و  يهدنب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یلفون اب  رفعج ، نب  دمحم  ماما ، يومع  يوگ  تفگ و 

نآ ات  دوب و  یلدـج  درم  وا  هک  یلاح  رد  دـندومن ، هجوت  یباص  نارمِع  نانخـس  هب  نیملکتم  نوچ  دـیوگ : یلفون  نب  نسح  ثیدـح ، يوار 
دشن یلاؤس  بانج  نآ  زا  دماین و  ترضح  کیدزن  تالاقم  نابحاص  نایدا و  ياملع  زا  يدحا  رگید  دوب ، هدرکن  بولغم  ار  وا  یسک  تقو 

باحـصا زا  یتعامج  اب  نم  دنتـشگ . قرفتم  مدرم  دندش و  لزنم  لخاد  دنتـساخرب و  مالـسلاهیلع -  اضر -  ترـضح  نومأم و  دـش . بش  و 
هب يدید ؟ ار  دوخ  قیفر  يوگ  تفگ و  یلفون ! تفگ : مدش  رـضاح  هک  وا  شیپ  دومن . راضحا  ارم  ماما ) يومع   ) رفعج نب  دمحم  هک  مدوب 

نیا یـسوم  نب  یلع  هک  دوبن  فورعم  ام  دزن  هنیدم  رد  دیآ و  رب  لئاسم  همه  نیا  هب  خـساپ  يهدـهع  زا  هک  مدرکیمن  نامگ  دـنگوس  ادـخ 
مارح لـالح و  لـئاسم  زا  دـندمآیم و  وا  دزن  ناـیجاح  متفگ : نم  دنـشاب . هدـش  عمج  وا  دزن  مـالک  باحـصا  اـی  دـشاب  هتفگ  نخـس  روـط 

رب نم  دمحموبا ! يا  تفگ : رفعج  نب  دمحم  دندرکیم . ثحب  دـندمآیم و  وا  دزن  هجاحم  لها  هک  اسب  دادیم و  باوج  وا  دندیـسرپیم و 
هک نک  هراشا  وا  هب  وت  دزاس . راتفرگ  ار  وا  ياهیلب  رد  هکنیا  ای  دهد  رهز  ار  وا  درب و  دـسح  وا  رب  نومأم ، ینعی  درم ، نیا  هک  مدیـسرتیم  وا 

، نومأم ینعی  درم ، نیا  روظنم  دنکیمن و  لوبق  نم  زا  متفگ : نم  دیامرفن . ار  بلاطم  هنوگ  نیا  دزیهرپب و  سلاجم  هنوگ  نیا  زا  سپ  نیا  زا 
تهارک تیومع  وگب  ماما ، ینعی  وا ، هب  تفگ : هحفص 336 ]  ] سپس هن . ای  دنادیم  نایدا  مولع  زا  يزیچ  وا  دنادب  هک  دوب  ترـضح  ناحتما 

لزنم هب  نوچ  دـیوگ : یلفون  يراد . هگن  رود  بلاطم  نیا  زا  ار  دوخ  دراد  تسود  دـنچ  یتاـهج  هب  يوش و  دراو  تاـعوضوم  نیا  رد  دراد 
بوخ دـیامرف . ظفح  ار  میومع  دـنوادخ  دومرف : درک و  مسبت  ترـضح  مدـناسر . وا  هب  ار  رفعج  نب  دـمحم  شیومع  شرافـس  متفر ، ماـما 

. دراد تهارک  نم  نانخس  زا  ببس  هچ  هب  منادیم 

داد باوج  یباص  نارمِع  هب  ماما 

بکرم تسین . یکاب  دومرف : تسا . نایعیـش  زا  یخرب  شیپ  وا  متفگ : درواـیب . نم  شیپ  ار  یباـص  نارمِع  دورب و  مـالغ  دومرف : ماـما  سپس 
رازه هد  دوـمرف و  تمحرم  وا  هب  يراوـس  لاـم  داد و  تعلخ  وا  هب  دوـمرف و  شزاوـن  ار  وا  ترـضح  مدروآ . ار  وا  نم  درواـیب . ار  وا  دربـب و 

رد ارم  دـندروآ و  ماش  دومرف  رما  سپـس  يدروآ . اج  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تدـج  لمع  موش ! تیادـف  متفگ : نم  درک . اـطع  وا  هب  مهرد 
ام دزن  حبـص  داب ! ترای  دنوادخ  ورب  دومرف : یباص  نارمِع  هب  میدش  غراف  ماعط  زا  نوچ  دـیناشن . پچ  فرط  رد  ار  نارمِع  تسار و  فرط 
وا اب  دندشیم و  عمج  وا  رود  تالاقم  باحـصا  زا  نیملکتم  يهمه  هک  دوب  نانچ  نارمِع  نیا  زا  دعب  منک . ماعطا  هنیدم  ماعط  هب  ار  وت  ات  ایب 

نارمِع هب  مهرد  رازه  هد  نومأم  دـندیزرو . يرود  بانتجا و  وا  زا  ماجنارـس  هک  اجنآ  ات  درکیم  لطاب  ار  اهنآ  راـتفگ  وا  دـندرکیم . ثحب 
بیترت نیدب  دومن و  خلب  تافوقوم  یلوتم  ار  وا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  داد و  وا  هب  يراوس  بسا  لام و  يرادـقم  مه  لضف  درک و  اطع 

راب دـص  یبش  ره  متفای  ناج  زا  رتهب  مداد  وچ  ناج  متفای  ناناج  لصو  مدـناشف  ناج  امه : هتفگ  یلاع  هچ  [ 96  ] دیسر وا  هب  يرایسب  ياطع 
مدوب هتـشگرس  فرط  ره  متفای  ناطلـس  جـنگ  رب  یهر  ات  متخاس  ییادـگ  اب  يراگزور  متفای  ناناج  لصو  يزور  هک  ات  رجه  تخیر  منوخ 
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قـشع نم  رب  هک  ات  مدوب  هرذ  متفای  نادـنز  هاچ و  رد  اهـشیع  نم  هک  ونـشب  نم  فسوی ز  يهصق  متفای  ناتـسلگ  يوس  یهر  اـت  میـسن  نوچ 
ات ز تسود  ریغ  زا  متخادرپ  لد  کلم  متفای  ناقاخ  جات  رب  ار  شیوخ  باتفآ  درک  مرهوگ  ناشخر  هک  ات  متفای  ناشخرد  رهم  ار  هرذ  تفاـت 
هب دوخ  لامک  ات  هام  وچ  مشیدنین  دوخ  لاوز  زا  متفای  ناماس  وت  فلز  رس  زا  نم  هک  يزور  نآ  فک  زا  ناماس  تفر  متفای  نامرف  قشع  هاش 

دوخ راگزور  تسود  فلز  ردـنا  لد  متـسب  امه  ات  متفای  ناشخدـب  دـص  لد  رد  هک  نم  مروخ  یک  ناشخدـب  لعل  یپ  نوخ  متفاـی  ناـصقن 
هحفص 337]  ] متفای ناشیرپ 

ماما يدهع  تیالو  يهرابرد  نامیلس  رتخد  بنیز ، ضارتعا 

تشاد رارق  یقناود  روصنم  يهقبط  رد  ماقم  نس و  تهج  زا  هک  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نامیلس  رتخد  بنیز  دسیونیم : یقطقط  نبا 
هب ساـبع  نادـناخ  زا  ار  تفـالخ  هک  تشاد  او  ار  نینمؤملاریما  زیچ  هچ  تفگ : نومأـم  هب  دوب  مارتـحا  دروم  رایـسب  ساـبع  ینب  ناـیم  رد  و 

ار سابع  نارسپ  دش  تفالخ  راد  هدهع  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  یلع  مدید  نم  همع ! يا  تفگ : نومأم  دنادرگرب . مالسلاهیلع  یلع  نادناخ 
یماگنه ام  يهداوناخ  دارفا  زا  مادک  چیه  یلو  درک  دنقرمس  رادنامرف  ار  مَُثق  نمی و  یلاو  ار  هللادیبع  هرصب و  یلاو  ار  هللادبع  درمش . مرتحم 

وا دالوا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  يدونـشخ  يارب  مدـید  مزال  ور  نیا  زا  دـندشن . لئاق  یـشاداپ  یلع  دالوا  يارب  دـندش  تفـالخ  راد  هدـهع  هک 
بنیز سپـس  دـنک . ناسحا  یکین و  رگید  ياهنوگ  هب  دراد و  هاگن  ار  تفالخ  تسناوتیم  نینمؤملاریما  تفگ : بنیز  مشاب . هدرک  یناسحا 

داد روتـسد  درک و  لوبق  نومأم  دـهد و  رییغت  دوب  هداد  رارق  یمـسر  سابل  اضر  ماما  يدـهع  تیالو  اب  هک  ار  زبس  سابل  تساوخ  نومأـم  زا 
دوب اهضارتعا  نیمه  ببس  هب  ماجنارس  دشیم . دوب و  هدش  نومأم  هب  اهضارتعا  نیا  نایـسابع  تاقبط  رثکا  رد  [. 97  ] دننک نت  هب  هایس  سابل 
لتق هب  نومأم  ندـش  مهتم  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـنزرف  میهاربا  مایق  تلع  نودـلخ  نبا  درک . مومـسم  ار  ماما  نومأـم  هک 
لتق ماهتا  هب  ار  غارچهاـش  هب  فورعم  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـمحا  ماـیق  ناـسیون ، خـیرات  زا  یخرب  [. 98  ] تسا هتـسناد  اضر  ماـما  شردارب 

دادـغب زا  رفن  رازه  هدزاود  یتیاور  هب  رفن و  رازه  هس  هارمه  دـش  هاگآ  شردارب  لـتق  زا  یـسوم  نب  دـمحا  یتقو  دـناهتخاس . طوبرم  نومأـم 
دیـس شردارب  وا و  دایز ، ياهـشکمشک  زا  سپ  تساخرب و  هلباقم  هب  وا  اب  نومأـم  رما  هب  ناـخ  علتق  دیـسر ، زاریـش  هب  یتقو  درک و  تکرح 

نت ود  تسیب و  اب  هارمه  یـسوم  نب  نوراه  مان  هب  اضر  ماما  رگید  ردارب  مایا  نآ  رد  [. 99  ] دندناسر تداهش  هب  ار  ناشنارای  دباع و  دمحم 
نارومأم هب  نومأم  دوب . مالـسلااهیاع  هموصعم  يهمطاف  ترـضح  اضر  ماما  رهاوخ  يهلفاق  نیا  گرزب  دـمآ . ناـسارخ  يوس  هب  ناـیولع  زا 

وا سپس  دش و  حورجم  دربن  نیا  رد  زین  نوراه  دندرک . هدنکارپ  حورجم و  ار  هلفاق  يهمه  زین  اهنآ  دنزاتب . اهنآ  يهلفاق  رب  داد  روتسد  دوخ 
رد زین  مالسلااهیاع  هموصعم  ترضح  هب  اهلقن  یضعب  قبط  دندیناسر . لتق  هب  هدرک و  ریگلفاغ  دوب  هتسشن  اذغ  يهرفـس  رـس  هک  یلاح  رد  ار 

[. 100  ] دیسر تداهش  هب  مق  رد  زور  دنچ  زا  سپ  دندیناروخ و  رهز  هواس 

یقرواپ

مردپ زا  یتاعفد  دومرفیم : رفعج  نب  یسوم  ترضح  دمآ . ایند  هب  اضر  ماما  دعب  زور  درک و 16  تافو  لاوش 148  رد 25  قداص  ماما  [ 1]
راونا . ) تسا نینمؤملاریما  مانمه  وا  مدرکیم . كرد  ار  وا  تدالو  شاـک  يا  تسا و  دـمحم  لآ  ملاـع  وت  بلـص  رد  دومرفیم  هک  مدـینش 
ِساَّنلا َریَخ  َّنِإ  َالَأ  تسا : هدـمآ  رعاش  رعـش  رد  تسا  برع  ناوناب  ياهمان  زا  هک  متکت  هب  وناب  نیا  يهیمـست  رب  لیلد  [ 2 (. ] ص 102 هیهبلا ،

ثیح زا  مدرم  نیرتهب  شاب  هاگآ  مَتُْکت  ِهَّللا  ُۀَّجُح  يِّدَؤی  ًاـماَمِإ  اـنِماَث  ِْملِْحلا  َو  ِْملِْعِلل  ِِهب  اَْـنتَتَأ  مَّظَعُْملا  ِیلَع  ًاداَدْـجَأ  َو  ًاـطْهَر  َو  ًادـِلاَو  َو  ًاـسْفَن 
تجح و ات  ناماما  زا  امیقتـسم  ملح  ملع و  لاقتنا  يارب  تسا  هداز  متکت  ار  وا  تسا . مظعم  هک  تسا  یلع  دادجا ، هفیاط و  ردپ و  صخش و 
. داشرا [ 4 . ] ص 7 ج 49 ، راحب ، ج 402 و  یفاک ، لوصا  ص 287 و  داشرا ، [ 3 (. ] ص 22 ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  . ) دنک ادا  ار  ادخ  لیالد 

ییحی نب  رفعج  رسپ  نامه  ارهاظ  [ 7 . ] ص 89 ج 2 ، یفاک ، لوصا  ص 235 و  ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 6 . ] ص 88 ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 5]
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عبط نییبلاطلا ، لتاقم  [ 10 . ] ص 188 رس ، دوخ  نارادمامز  هعیش و  [ 9 . ] ص 224 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 8 . ] تسا نوراه  ریزو  یکمرب 
، بقانم [ 12 . ] ص 64 هیصولا ، تابثا  [ 11 . ] دادیم ماجنا  رصنتسم  البق  ار  لمع  نیا  ص 20 ؛ ج 7 ، لماک ، ص 599 و  توریب ، ۀفرعملاراد 

ماما تلحر  هک  دوشیم  قالطا  ییاههقرف  هب  هفقاو  اـی  فقو  بهذـم  ص 44 ، ج 49 ، راحب ، [ 14 . ] ص 340 نامه ، [ 13 . ] ص 339 ج 4 ،
ج راحب ، [ 16 . ] ص 100 ج 49 ، راحب ، [ 15 . ] دنتفریذپن ار  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تماما  دندرک و  راکنا  ار  رفعج  نب  یـسوم 
ج 5، لماک ، [ 19 . ] ص 415 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 18 . ] ص 208 ج 6 ، لماک ، [ 17 . ] ص 209 ج 3 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 34 و  ، 49

رگا یتح  دش ، بکترم  يو  هک  یتایانج  نآ  لباقم  رد  تشاد !؟ يدوس  نآرق  تئارق  نیا  ایآ  [ 21 . ] ص 207 ج 6 ، نامه ، [ 20 . ] ص 121
 - ص 220 ج 6 ، لماک ، [ 22 ! . ] دـشیم شتآ  وا  يارب  نآرق  تایآ  نامه  دـندرکیم ، نفد  دـندیچیپیم و  زین  نآرق  تایآ  رد  ار  نوراـه 

لیعامسا نب  میهاربا  نب  دمحم  وا  [ 26 . ] ص 164 ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 25 . ] ص 273 همغلا ، فشک  [ 24 . ] ص 212 نامه ، [ 23 . ] 219
[29 . ] وزج 55 نییبلاطلا ، لتاقم  [ 28 . ] ص 4327 ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 27 . ] تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  میهاربا  ییاـبطابط  نب 

مقر رد  لاجرلا  مجعم  مهدزناـپ  دـلج  رد  هرـس -  سدـق  ییوخ -  مساـقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  [ 30 . ] ص 328 ج 1 ، يربط ، خـیرات 
نیا ارهاظ  هتفگ : هدرک و  تیاور  رقاب  ماما  ینعی  یلع ، نب  دمحم  داجس و  ماما  زا  وا  دیامرفیم : هداد و  رارق  ثیدح  نایوار  زا  ار  وا   10378

رخالا و عیبر  رد  هدوب ، ناـمزمه  وا  تعیب  اـب  ماـیق  نیا  [ 31 . ] تسا جابید  هب  بقلم  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  ناـمه 
: دیوگیم تسا  رفعج  نب  یسوم  مهدزیس  رسپ  هک  یسوم  نب  قاحسا  [ 32 (. ] ص 537 نییبلاطلا ، لتاقم  یقرواپ   ) لاس 200 لوالا  يدامج 
هب تفالخ  اب  دناوخ و  نینمؤملاریما  ار  دوخ  دومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  مایق  هکم  رد  رفعج  نب  دـمحم  میومع  هک  ینامز 

وگغورد ار  یـسوم  تردارب  رفعج و  تردـپ  لمع ، نیا  اب  ناج  ومع  دومرف : متـسه و  ماما  نم  هک  دـش  دراو  وا  رب  اضر  ماما  دـش ، تعیب  وا 
يزیچ دـمآ . نوریب  ماما  سپـس  دـنام . دـهاوخ  قفوماـن  امـش  تکرح  نیا  و  دـنا ) هدرک  یفرعم  وت  ریغ  رد  ار  تماـما  اـهنآ  هک   ) هدـن ناـشن 

ناجرج رد  دومن و  علخ  ار  دوخ  تفر و  ربنم  هب  سپس  دیشوپ . هایس  سابل  تساوخ و  ناما  وا  زا  داد و  تسکـش  ار  وا  يدولج  هک  تشذگن 
ص 107. رابخالا ، یناـعم  [ 36 . ] نامه [ 35 . ] ص 315 ج 48 ، راحب ، [ 34 . ] ص 269 داشرا ، [ 33 (. ] ص 32 ج 49 ، راـحب ، . ) درک توف 

دیاش [ 41 . ] ص 217 نامه ، [ 40 . ] ص 232 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 39 . ] ص 268 داشرا ، [ 38 . ] ص 987 ج 11 ، يربط ، خیرات  [ 37]
دندوب ینامثع  هک  زاوها  هرصب و  سکعرب  دنشاب . ماما  تکرح  زا  عنام  تشاد  ناکما  دوب و  دایز  هعیـش  اهرهـش  نآ  رد  هک  دشاب  نیا  شتلع 
نومأم شوگ  هب  لمع  نیا  هک  اهدعب . ص 141 ، یقهیب ، [ 42 . ] دنتشاد يدب  يهرطاخ  اضر  ترضح  ردارب  رانلا ) دیز   ) یـسوم نب  دیز  زا  و 
تسار تسد  امـش  يهزاجا  اب  ار  وا  پچ  تسد  نم  هدیـسر و  امـش  كرابم  تسد  هب  هک  دوب  یتسد  نیلوا  نیا  درک : ضرع  ماما  هب  دیـسر ،

قاحـساوبا فیلأت  تاراغلا  [ 43 (. ] ص 574 عیـشت ، خـیرات  رد  يریـس  . ) دـش بقلم  نینیمیلاوذ  هب  دـعب  هب  تقو  نآ  زا  رهاط  متـشاذگ . مان 
رد يزار  يهعرز  وبا  مان  هب  ییوخ  همـالع  ار  هعرزوبا  [ 45 . ] ص 575 عیشت ، خیرات  رد  يریس  [ 44 . ] ص 858 يافوتم 283 ، یفقث  میهاربا 

ج 1 ص 144 رد :  ) بلغت نب  نابا  لاح  حرـش  رد  تشذگ . وا  رکذ  یـشاجن  زا  بلغت  نب  نابا  لاح  حرـش  رد  دیوگ : هدرب و  مان  مق 14267 
نابا لاقف  مهبراق  نم  نیعباتلا و  نم  دمحم  نب  رفعج  نع  يور  نم  رکذ  هباتک و  یف  ۀعرز  وبا  هرکذ  هدـش : رکذ  رادـقم  نیا  لاجرلا ) مجعم 
نیا اب  هک … و  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  بلغت  نب  ناـبا  هک  هتفگ  شباـتک  رد  هعرزوبا  ینعی  کـلام ؛ نب  سنا  نع  يور  بلغت  نب 

هک دوشیم  هدافتسا  قوف  ترابع  زا  هدماین . تسد  هب  لاجر  بتک  زا  نیا  زا  رتشیب  تسا . قداص  ماما  باحصا  زا  نابا  هک  هدرک  دییأت  هلمج 
وبا لاح  حرـش  رد  یمالـسا  گرزب  فراعملا  ةریاد  هدرک . یفرعم  قداص  ماما  باحـصا  زا  ار  نابا  نآ  رد  هک  هدوب  باتک  بحاص  هعرزوبا 

خیرات اما  هدرک  نایب  يدایز  بلاطم  وا  لیاضف  زا  هتـسناد و  الاو  رایـسب  ثیدح  رد  ار  وا  هاگیاج  میرکلادـبع ، هللادـبع  مان  هب  يزار  يهعرز 
رد اریز  دـناوخیمن  اضر  ماما  تاقالم  اـب  نیا  و  ص 493 ) ج 5 ، یمالـسا ، گرزب  فراـعملا  ةریاد   ) هدروآ  194 نیب 264 -  ار  وا  تاـیح 

، لاجرلا مجعم  [ 46 . ] دشاب روباشین  ياملع  سییر  دناوتیمن  ینس  نینچ  رد  یسک  الومعم  دشاب و  هتـشاد  لاس  شـش  دیاب  وا  تاقالم  نامز 
[51 . ] 260 ص 261 -  داشرا ، [ 50 . ] ص 123 ج 49 ، راحب ، [ 49 . ] 122 ص 123 -  ج 49 ، راـحب ، [ 48 . ] نامه [ 47 . ] ص 83 ج 15 ،
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در زا  وت  روظنم  تفگ : نومأـم  هنطلـسلا  داـمتعا  يهتفگ  هب  [ 53 . ] ص 562 ناـمه ، [ 52 . ] ص 261 داـشرا ، ص 562 و  نییبلاطلا ، لـتاقم 
لاح هب  ات  تسا  هدرک  قلخ  ارم  دنوادخ  هک  يزور  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ماما  ینک . دـهازت  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  يدـهعتیالو  ندرک 
نیا وت  ضرغ  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ نم  ضرغ  تفگ : نومأـم  منادیم . ار  وـت  ضرغ  نم  ماهدرکن . اـیند  كرت  اـیند  يارب  ماهتفگن و  غورد 

ار نآ  وا  هدروآ  ور  وا  هب  ایند  هک  الاح  دوب . هدرک  كرت  ار  وا  ایند  هکلب  دوب  هدرکن  كرت  ار  ایند  یـسوم  نب  یلع  ییوگب  مدرم  هب  هک  تسا 
هچ یتفریذپ  ار  يدهعتیالو  رگا  داد : باوج  هنابدا  یب  دمآ و  مشخ  هب  فرح  نیا  ندینش  زا  نومأم  هتفر . شزاوشیپ  هب  هدیشک و  شوغآ  هب 
(. ص 455 سمـشلا ، علطم  . ) تفگ مه  ار  رمع  ياروش  يارجام  منزیم و  ار  تندرگ  يدرکن  لوبق  زاب  رگا  منکیم و  تروبجم  الا  رتهب و 

ص 457 و سمـشلا ، علطم  [ 58 . ] 92  - 93  / رجح [ 57 . ] 26  / ص [ 56 . ] ص 1039 ج 11 ، يربط ، خـیرات  [ 55 . ] ص 261 داـشرا ، [ 54]
.172 ص 179 -  ج 3 ، همغلا ، فشک  148 و  ص 152 -  ج 49 ، راحب ، 455 و  ص 461 -  سمشلا ، علطم  [ 59 . ] ص 148 ج 49 ، راحب ،
. تسا هدمآ  اهنآ  رد  هدنیآ  ثداوح  لک  دنتـسه و  يده  يهمئا  ثاریم  هک  دنحول  ای  باتک  ود  تشذـگ  هک  يروط  هب  رفج  هعماج و  [ 60]
اب هبن »  » يهدام زا  فیرش  نزو  هب  هیبن  [ 63 . ] ص 292 داشرا ، [ 62 . ] دینک عوجر  اهنآ  حرش  هب  59 ؛ ص 89 -  ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  [ 61]

مالک تفـص  دراد  لامتحا  دـشاب و  رعاش  تفـص  دراد  ناکما  تسا . یکریز  شوه و  صخاش ، ترهـش ، ینعم  هب  ءاب  يهناـگهس  تاـکرح 
نب دمحم  نب  یلع  مان  هب  يو  [ 67 . ] ص 145 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 66 . ] ص 292 داشرا ، [ 65 . ] ص 342 ج 4 ، بقانم ، [ 64 ! . ] دشاب

لتقم باتک  زا  داشرا  رد  دیفم  خیش  تسا . یمان  نیخروم  زا  هتشاد و  تنوکس  دادغب  رد  تسا . نکسملا  ینیادم  لصألا و  يرـصب  فسوی ،
ۀناحیر . ) هدرک توف  دادغب  رد  یگلاس  داتـشه  رد  لاس 250  رد  هدش و  دلوتم  لاس 135  رد  دراد . يدایز  تافیلأت  يو  دـنکیم  تیاور  وا 

[70 . ] ص 598 عیشت ، خیرات  رد  يریـس  باتک  رد  یماهلا  دوواد  لقن  هب  انب  جئارخ ، [ 69 . ] ص 292 داشرا ، [ 68 (. ] ص 503 ج 3 ، بدالا ،
، ناهفصا پاچ  فلـسلا ، براجت  [ 72 . ] ص 441 ج 3 ، بهذـلا ، جورم  [ 71 . ] 601 تاحفـص 602 -  يهصالخ  عیـشت ، خیرات  رد  يریس 
[76 . ] ص 296 داشرا ، [ 75 . ] ص 205 هدیزگ ، خیرات  [ 74 . ] ص 352 خـیراوتلا ، لمجم  [ 73 . ] رطس 13 ص 140 ، میدـق ، عبط  زا  تسفا 
هب بیجنلاوبا  يهینک  هب   ) قعمع [ 78 . ] ص 242 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  300 و  ص 303 -  ج 49 ، راحب ، [ 77 . ] ص 299 ج 49 ، راحب ،
ای ياهلاس 542  دودح  رد  دیاب  وا  تافو  دناهتشون  لاس  دص  زا  نوزف  ار  وا  رمع  هدش و  دلوتم  اراخب  رد  لاس 440  رد  نیدلا ) باهش  بقل 

یموهفم قعمع  يهملک  ادـخهد  يهتفگ  هب  ص 351 ، ج 35 ، ادخهد ، يهمانتغل  زا  صیخلت  . ) تسا خیرات  یمان  يارعـش  زا  وا  دـشاب .  543
: هدروآ بیترت  نیدب  ار  نیلتاق  مان  یبوقعی  [ 80 . ] 167 ص 168 -  ج 49 ، راحب ، [ 79 .(. ] تسا رعاش  نیا  مان  تسا و  تالمهم  زا  درادـن و 

یـسوم فح ، »  » هب فورعم  يرـصب  رمع  نب  فلخ  لهـس ، نب  لضف  يهلاخ  رـسپ  دیعـس  نب  یلع  نیملقلاوذ  مداـخ ، جارـس  یمور ، بلاـغ 
: تفگ داتـسرف و  لهـس  نب  نسح  دزن ]  ] قارع هب  ار  نیملقلاوذ  رـس  تشک و  ار  یلوا  رفن  هس  نومأم  ییاط . نارمِع  نب  زیزعلادـبع  يرـصب و 
: دنتفگ نومأم  هب  نیلتاق  ریثا  نبا  يهتفگ  هب  ص 452 ) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . ) تسا هدرک  یحارط  ار  لضف  نتـشک  يهشقن  هک  تسا  ومه 

نسح يارب  درک و  ادج  نت  زا  دناهتشاد  تسد  لتق  نیا  رد  هک  ار  یناسک  ندرگ  سپـس  یـشکیم ؟ ار  ام  الاح  يداد ، لتق  روتـسد  ام  هب  وت 
دـنام و هدـنز  لضف  ردام  اما  تشذـگ . رد  لضف  لتق  زا  هام  شـش  زا  دـعب  لضف  ردـپ  لهـس  و  ص 347 ) ج 6 ، لماک ،  ) داتـسرف لهـس  نب 
ص داشرا ، 168 و  ص 169 -  ج 49 ، راحب ، [ 81 (. ] ص 350 نامه ، . ) درک كرد  لاس 202  رد  نومأم  اب  ار  نسح  رتخد  ناروپ  یـسورع 
ص 210، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 84 . ] هیدابر رد  تسا  یهد  جاین ، [ 83 . ] ص 285 داشرا ، ص 492 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 82 . ] 294

نویع [ 88 . ] ص 442 لوقعلا ، فحت  [ 87 . ] ص 434 نامه ، [ 86 . ] ص 433 ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 85 . ] ص 35 ج 49 ، راحب ، باب 47 و 
ضیوفت ناسارخ و  هب  ماما  ندروآ  زا  وا  دـیلپ  دـصاقم  تایونم و  نومأم  راـتفگ  زا  هلمج  دـنچ  نیا  رد  [ 89 . ] ص 167 ج 2 ، اضرلا ، رابخا 

هک دومرف  دزـشوگ  نومأم  هب  مه  دوخ  يهتـشذگ  تاملک  رد  تسنادیم و  ار  اهنیا  يهمه  ماما  دـیآیم و  تسد  هب  یبوخب  يدـهع  تیالو 
هب دوخ  يارب  دیوگب  رگا  اریز  [ 91 . ] 167 ص 172 -  ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  180 و  ص 185 -  ج 49 ، راحب ، [ 90 . ] تشذگ نآ  حرش 

دناهتفاب تیحیسم  هک  وا  ثیلثت  ای  ییادخ  ماقم  دوشیم و  تباث  وا  یگدنب  دوب  ادخ  يارب  دیوگب  رگا  تسا و  هدوهیب  وغل و  هک  دروآیم  اج 
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ماجنا نامناهیفـس  هچنآ  هب  ار  ام  اـیآ  يدرکیم . كـاله  ارم  اـهنآ و  نیا  زا  شیپ  یتساوخیم ، رگا  ، 155 فارعا /  [ 92 . ] دروخیم همطل 
دنتفگ یـضعب  هدرک ؛ هولج  وا  رد  يرگید  دوواد  رـسپ  دنتفگ  یخرب  هک  تشذـگ  شیپ  رطـس  دـنچ  رد  [ 93 [ . ؟ ینکیم تازاجم  دـناهداد 

ار دوخ  زجع  تیاهن  قِیَلثاَج  دوشیم  مولعم  هملک  نیا  زا  [ 94 . ] رخآ ات  تسا  هدرک  لولح  اهنآ  رد  سُدُقلا  حور  دنناسنا ، ود  میرم  یسیع و 
لیئارـسا و ینب  يهشیر  یلوا  هک  لیعامـسا ، بوقعی و  هداوناـخ ، نیا  سپ  [ 95 . ] درادـن مه  شـسرپ  لاح  یتح  هک  يروط  هب  هدرک  راـهظا 
ج 1، اضرلا ، رابخا  نویع  173 و  ص 177 -  ج 49 ، راحب ، [ 96 . ] دنشیوخ موق و  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يهشیر  یمود 

تاداس مایق  [ 100 . ] ص 646 عیشت ، خیرات  رد  يریـس  [ 99 . ] ص 115 ج 3 ، نودلخ ، نبا  [ 98 . ] ص 285 داشرا ، [ 97 . ] 154 ص 178 - 
ص 261. يولع ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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