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بلاطیبا نب  یلع  مامالا  بقانم  همجرت 

: هدنسیون

یبالجلا یطساولا  دمحم  نبدمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا 
یلزاغملا نباب  ریهشا  یعفاشلا 

: یپاچ رشان 

راگتسر

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  15همجرت 

باتک 15تاصخشم 

[ شهوژپ تامدقم  ]15

[ یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ  ظیرقت  ]15

[ یشعرم داوج  دیس  مجرتم   ] 16راتفگشیپ

[ یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ   ] 17همدقم

17هراشا

فلؤم هینک  21مان و 

فلؤم 21ياهبقل 

فلؤم 21ناردپ 

فلؤم هاگداز  21نطو و 

فلؤم کلسم  21بهذم و 

یبالج ظفل  نوماریپ  رد  21ینخس 

یلزاغم نبا  ظفل  هراب  رد  22ینخس 

یطساو هملک  نوماریپ  رد  22ینخس 

« تیاور ۀیارد و  رد  فلؤم  دیتاسا  »24

دناهدرک تیاور  وا  زا  هتفرگ و  دای  فلؤم  بتکم  رد  هک  30نانآ 

دش ادیپ  وا  نادنزرف  نایم  رد  هک  31یغباون 

فلؤم هراب  رد  ءاملع  نادنمشناد و  32نانخس 

وا رب  نانآ  دانتسا  دامتعا و  ءاملع و  دزن  فلؤم  تیعقوم  32ماقم و 

فلؤم یملع  33راثآ 

وا نفد  لحم  فلؤم و  33تافو 
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تسا هدش  يرادربسکع  وا  زا  هک  ياهخسن  34تایصوصخ 

رگید هزاجا  34تروص 

رگید هزاجا  35تروص 

بقانم باتک  تازایتما  35اهیرترب و 

دنمشناد فلؤم  زا  باتک  تیاور  رب  قیرط  رد  36ینخس 

تسا هدش  عقاو  هدافتسا  دروم  هلاسر  نیا  يروآعمج  رد  هک  یعجارم  37رداصم و 

[ وا بسن  نینمؤملا ع و  ریما  ياهيرترب  ]38

38هراشا

مالّسلا هیلع  یلع  بسن  39رابت و 

مالّسلا امهیلع  یلع  40ردام 

مالّسلا هیلع  یلع  40هاگداز 

مالّسلا هیلع  یلع  41هینک 

مالّسلا امهیلع  یلع  تداهش  ماگنه  نسح  ماما  43راتفگ 

هدش دراو  مالّسلا  هیلع  وا  مالسا  رد  44هچنآ 

تسا وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  مالسلا  هیلع  ربمایپ  45راتفگ 

یتسه یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  وت  ص )  ) ربمایپ 49راتفگ 

تاخاوم 53يردارب و 

 ... دروآ لامک  مامت و  ار  شیوضو  هک  یسک  ص )  ) ربمایپ 54راتفگ 

 ... تسا هشفنب  يرترب  دننام  مدرم  رب  تیب  لها  ام  يرترب  ص )  ) ربمایپ 54راتفگ 

 ... رب درک  تدش  نم  مشخ  ادخ و  مشخ  ص »  » ربمایپ 54نخس 

وا ندرک  لمح  ملع و  54ربخ 

میتسه تجح  متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و  ع »  » ربمایپ 55راتفگ 

 ... دنک ینمشد  تفالخ  رد  یلع  اب  هک  ره  ع »  » ربمایپ 56راتفگ 

تسا هدرک  ینامیپ  دهع و  نم  رب  یلع  هراب  رد  ادخ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  56راتفگ 
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تسا دوخ  نادنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  ناناملسم  رب  یلع  قح  ص »  » ربمایپ 56نخس 

میتشهب لها  نارورس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  ص »  » ربمایپ 57راتفگ 

 .. داد رارق  دوخ  تشپ  زا  ار  يربمایپ  ره  لسن  ادخ  قیقحتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  57راتفگ 

دروآ نمب  تشهب  ياهطاسب  زا  یطاسب  لیئربج  ص »  » ربمایپ 57نخس 

 ... درادن یئاورپ  درادیم  نمشد  ارت  دریمیم و  هک  سک  نآ  یلع  يا  ص »  » ربمایپ 57راتفگ 

تسا هدش  تیاور  نآب  نتشاداو  اهنآ و  اب  هزیتس  رب  مدرم  بیغرت  و  ص »  » ربمایپ راتفگ  زا  جراوخ  هراب  رد  58هچنآ 

 ... درک ذخا  یقلت و  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  لاعتم : يادخ  61راتفگ 

دگنجب امش  اب  هک  یسک  اب  مگنجیم  نم  ص :)  ) ربمایپ 62نخس 

 ... ددرگیم روشحم  همطاف  مرتخد  ص »  » ربمایپ 62نخس 

دش هدیمان  همطاف  مرتخد  ارچ  ص :)  ) ربمایپ 62راتفگ 

یتسه ناناملسم  رورس  وت  قیقحتب  یلع  يا  ص :»  » وا 62راتفگ 

 ... نم تیب  له  رب  ناراکمتس  رب  ياو  ص :»  » وا 63نخس 

دشابیم شتآ  زا  یتوبات  رد  نیسح  لتاق  ص :)  ) وا 63راتفگ 

موشیم ادن  شرع  نایم  زا  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  ص :»  » ربمایپ 63راتفگ 

یشتآ هدننکتمسق  وت  هک  یلع : رب  ص )  ) وا 63نخس 

 ... دومن تساوخ  رد  دوخ  ياناوت  راگدرورپ  زا  یسوم  قیقحتب  ص »  » وا 64راتفگ 

 ... دیامن رازراک  نامزلا  رخآ  رد  وت  اب  هک  ره  ص »  » ربمایپ 64راتفگ 

 ... تما نیا  نایم  رد  یلع  لثم  ص »  » ربمایپ 64نخس 

 ... يدوبن وت  رگا  ص )  ) ربمایپ 64نخس 

اهیلع مالسلا و  هیلع  یلع  ردام  همطاف  67تافو 

تسا نآ  برد  یلع  مملع و  رهش  نم  هک  ص »  » وا 68راتفگ 

نآ برد  یلع  متشهب و  رهش  نم  ع )  ) وا 70راتفگ 

 ... متمکح يارس  نم  ع :)  ) وا 70راتفگ 

ثیدحلا میاهدشهدیرفآ  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  ع :»  » ربمایپ 71راتفگ 
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 ... تسا هدش  هتشون  تشهب  رد  رب  ع »  » وا 71راتفگ 

تسه مندب  زا  مرس  دننامه  نم  زا  یلع  ع )  ) وا 71راتفگ 

یلع رگم  دنیب  هب  نایرع  هنهرب و  ارم  هک  تسین  لالح  یناملسم  چیه  رب  ع )  ) وا 72راتفگ 

لطس 72ثیدح 

باتفآ 73تشگرب 

 ... تسا یناشخرد  ياهناحتما  وت  يارب  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ 73راتفگ 

 ... ایند رد  يرورس  وت  یلع  يا  ع )  ) وا 74راتفگ 

یتسه ناناملسم  رورس  وت  ع )  ) وا 75راتفگ 

تسا هدیشخب  رویز  یتنیز  اب  ارت  ادخ  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ 75راتفگ 

تسا هبعک  لثم  دننام  تما  نیا  نایم  رد  یلع  لثم  ع )  ) ربمایپ 76راتفگ 

 ... تسا عطقنم  تمایق  زور  رد  بسن  ببس و  ره  ع :)  ) ربمایپ 76راتفگ 

نداد دنگوس  77ةدشانم و 

يروش زور  رد  ار  مدرم  ع )  ) یلع نداد  77دنگوس 

 .... تسا ضوح  رانک  رب  تمایق  زور  یلع  ع :)  ) ربمایپ 80راتفگ 

دوشیم هدیسرپ  زیچ  راهچ  زا  هکنیا  ات  درادیمنرب  مدق  زا  مدق  ياهدنب  چیه  ع »  » ربمایپ 80راتفگ 

شناهد بآ  اب  وا  رب  ص )  ) ربمایپ 81ندیشکهمرس 

يرادیم تسود  ار  اهنیکسم  هک  هداد  رارق  يروط  ارت  لاعتم  يادخ  قیقحتب  یلع  يا  ع »  » ربمایپ 81نخس 

ناریمن ارم  ياهدادن  ناشن  نمب  ار  یلع  هرهچ  ات  ایادخ  ع »  » ربمایپ 81راتفگ 

هدب افش  ار  وا  ایادخ  ع :»  » ربمایپ 81راتفگ 

فیاط زور  رد  ع )  ) یلع اب  ص )  ) ادخ لوسر  82یئوگزار 

دنیامنیم راختفا  ناگتشرف  ریاس  رب  یلع  هتشرف  ود  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ 83راتفگ 

تسا ربارب  شجنس  رد  یلع  تسد  نم و  تسد  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ 83راتفگ 

نم زا  دعب  نم  تیب  لها  هب  دشاب  امش  نیرتهب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  ع )  ) ربمایپ 84راتفگ 

ثیدح دنکیم ...  رما  ار  لیئربج  ادخ  دوشیم ؛ تمایق  زور  هک  یماگنه  ع )  ) ربمایپ 84راتفگ 
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 ... تسا حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  ع )  ) وا 84راتفگ 

متساوخ وت  يارب  ارش  ریظن  هکنآ  زج  متساوخن  ادخ  زا  يزیچ  دوخ  يارب  ع :)  ) ربمایپ 85راتفگ 

 ... دیرادب تسود  دناروخیم  امشب  هک  یئاهتمعن  ببسب  ار  ادخ  ع :)  ) وا 85راتفگ 

یتخب رتش  دننام  تسا  یغرم  تشهب  رد  قیقحتب  ع »  » وا 86راتفگ 

. درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  راد  تسود  سپ  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  ع :»  » وا 86راتفگ 

 ... دشخردیم تشهب  رد  یلع  ع :)  ) وا 86راتفگ 

درک عنم  ناشناربمایپ  هب  ناشینامگدب  ببسب  لیئارسا  ینب  زا  ار  نامسآ  ناراب  گرزب  اناوت و  يادخ  هک  یتسردب  ع :)  ) ربمایپ 87راتفگ 

 ... تسین مدآ  نادنزرف  زا  هک  تسا  ياهدیرفآ  ادخ  يارب  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ 87راتفگ 

روصنم شمعا و  87ثیدح 

نآ ياهدنس  ریاط و  93ثیدح 

ثیدح رخآ  ات  مهدیم ...  يدرمب  ار  ملع  زورما  هتبلا  ع )  ) ربمایپ 99راتفگ 

( قفانم رگم  ارت  درادیمن  نمشد  و   ) نمؤم رگم  ارت  درادیمن  تسود  ع )  ) ربمایپ 104راتفگ 

تسنم نمشد  تنمشد  و  تسنم ، تسود  وت  تسود  ع »  » ربمایپ 105راتفگ 

میتجح متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و  ع )  ) ربمایپ 105راتفگ 

ثیدح رخآ  ات  ترخآ ...  رد  نم  ياول  بحاص  ع )  ) ربمایپ 106راتفگ 

تسا یثراو  یصو و  يربمایپ  ره  يارب  ع )  ) ربمایپ 106راتفگ 

( ماداب  ) هزول 106ثیدح 

ع)  ) ربمایپ شود  رب  یلع  نتفر  106الاب 

تسا وت  لتاق  نانیسپاو  نانیتسخن و  نیرتیقش  یلع  يا  ع )  ) ربمایپ 107راتفگ 

تستدابع ع )  ) یلع رکذ  ع )  ) ربمایپ 107راتفگ 

تستدابع یلع  خرب )  ) ندرک هاگن  ع )  ) ربمایپ 108راتفگ 

دیشخب هب  تنیز  یلع  رکذ  اب  ار  دوخ  109سلاجم 

دنک هاگن  یلع  هب  دیاب  دنک  هاگن  حون  هقف  مدآ و  ملع  رب  دهاوخیم  هک  ره  ع :)  ) ربمایپ 109راتفگ 

 ... برع رورس  هب  ینک  هاگن  هکنیا  ارت  دنکیم  داش  رگا  هشیاع : هب  ع »  » ربمایپ 110راتفگ 
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بیضق 110ثیدح 

دنکیم اپرب  ياهبق  شرع  تسار  بناج  زا  ادخ  دوشیم ، تمایق  زور  هک  یماگنه  ع )  ) ربمایپ 111راتفگ 

منآ زا  نم  و  نم ، زا  یلع  ع )  ) ربمایپ 112راتفگ 

ثیدح منکیم ...  تیصو  هدومن  قیدصت  هدروآ و  نامیا  نمب  هک  یسک  ع :)  ) ربمایپ 113راتفگ 

طاسب 114ثیدح 

 ... مراذگیم ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  قیقحتب  ع »  » ربمایپ 115راتفگ 

دمآ ربیخ  حتف  هب  یلع  هک  یماگنه  ع :)  ) ربمایپ 115راتفگ 

منکیم تساوخرد  ار  دوخ  يزاینیب  وت  زا  ایادخ  ع :»  » ربمایپ 116راتفگ 

تسا هدیزگ  یئادج  نم  زا  دنیزگ  یئادج  یلع  زا  هک  ره  ع :»  » ربمایپ 116راتفگ 

 ... دوشیم بصن  منهج  رانک  رب  طارص  دوشیم و  تمایق  زور  هک  ینامز  ع »  » ربمایپ 117راتفگ 

تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  تبحم و  نمؤم  هفیحص  همانرس  ع )  ) ربمایپ 117راتفگ 

درادیم تسود  ار  نابرهم  راکزیهرپ و  صخش  ادخ  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ 117راتفگ 

دیوشیمن هارمگ  دیهاوخب  یئامنهار  وا  زا  رگا  هک  یسک  هب  ار  امش  منکن  تلالد  ایآ  ع )  ) ربمایپ 118راتفگ 

 ... دنتسه رفن  هس  رادرک  تسرد  وگ و  تسا  رایسب  نادرم  ع )  ) ربمایپ 118راتفگ 

 ... دوشیم هدیمان  هلیسو  هک  تسا  ياهجرد  تشهب  رد  ع )  ) ربمایپ 118راتفگ 

ع»  ) یلعب ار  تواضق  ص »  » ربمایپ 119میلعت 

 ... نک انب  يدجسم  نم  يارب  هک  درک  یحو  یسوم  رب  ادخ  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ 120راتفگ 

ع)  ) یلع رب  ص )  ) ربمایپ 120ءالما 

اهرد نتسب  120ثیدح 

هلهابم 122ثیدح 

دندرک ینمشد  ادخ  نید  هراب  رد  هک  دنتسه  نمشد  ود  هورگ  ود  نیا  جح 19  س  ْمِهِّبَر - ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  لاعتم  يادخ  123راتفگ 

« يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  : » یلاعتم يادخ  راتفگ  و  تسا . نم  نیشناج  هفیلخ و  نم  زا  دعب  وا  دیآ  دورف  هک  ره  هناخب  دینک ، هاگن  هراتس  نیا  هب  ع )  ) ربمایپ 123راتفگ 

. دنزرویم دسح  هدومرف  اطع  دوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  رطاخب  مدرم  رب  ای  ءاسن 54  ِِهلْضَف . ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  لاعتم : يادخ  124راتفگ 

تسا اهنآ  يارب  تشگرب  یکین  تداعس و  یشوخ و  ینعی  دعر 29  ٍبآَم - ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  لاعتم : يادخ  124راتفگ 
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میرحت 4 س  َنیِنِمْؤُْملا - ُِحلاص  َو  لاعتم  يادخ  125راتفگ 

رمز 33 س  ِقْدِّصلِاب - َءاج  يِذَّلا  َو  لاعتم  يادخ  125راتفگ 

دشاب لیلد  تجح و  رب  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  سک  نآ  ایآ  دوه 17  س  ِهِّبَر » ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   » لاعتم يادخ  126راتفگ 

.« درک ذخا  ار  نانآ  ياهلسن  مدآ  نادنزرف  ياهتشپ  زا  وت  راگدرورپ  هک  یتقو  ینعی   » 172 فارعا - س  ْمُهَتَّیِّرُذ » ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَِنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  « 1  » ْذِإ َو   » لاعتم يادخ  راتفگ 

 ... ِناسْنِْإلا َیلَع  یَتأ  ْلَه  لاعتم : يادخ  127راتفگ 

میشکیم ماقتنا  نانآ  زا  ام  هک  یتسردب  میربب  ارت  رگا  ینعی  فرخز 41  س  َنوُمِقَتْنُم » ْمُهْنِم  اَّنَِإف  َکِب  َّنَبَهَْذن  اَّمَِإف   » لاعتم يادخ  128راتفگ 

مهدیم رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ارت  نم  هک  یتسردب  ینعی  هیآ 124  هرقب  ًاماِمإ - ِساَّنِلل  َکُلِعاج  یِِّنإ  لاعتم  يادخ  128راتفگ 

متسه وا  تسود  نم  نم و  تسود  نیا  ع )  ) یلع رب  ص )  ) ربمایپ 129راتفگ 

تسا هدومن  تقرافم  وت  زا  دیامن  تقرافم  نم  زا  هک  ره  یلع  يا  ص :»  » ربمایپ 129راتفگ 

دنیامنیم قافنا  زور  بش و  رد  ار  دوخ  ياهلام  هک  یناسک  ینعی  ( ) هرقب 274 « ) ِراهَّنلا َو  ِلْیَّللِاب  ْمَُهلاوَْمأ  َنوُقِفْنُی  َنیِذَّلا  : » لاعتم يادخ  129راتفگ 

 ... دینک تسدب  قیقع  رتشگنا  تفگ : دمآ و  دورف  نمب  لیئربج  ص )  ) ربمایپ 130راتفگ 

تسا وکین  وا  شور  هار و  میدق و  شترجه  یلع  ص :)  ) ربمایپ 130راتفگ 

تسا هدش  اطع  تمسق  هن  تمکح  زا  یلعب  ص )  ) ربمایپ 131راتفگ 

ار ياهیضق  ع )  ) یلع نداد  131هلصیف 

ثیدح دنوش ...  هتشاذگ  هفک  کی  رد  اهنیمز  اهنامسآ و  رگا  ص )  ) ربمایپ 131راتفگ 

تسا هدرک  رما  رفن  راهچ  یتسودب  ارم  لاعتم  يادخ  هک  یتسردب  ص )  ) ربمایپ 131راتفگ 

دیدرگ تخس  دوهی  رب  ادخ  مشخ  ص :)  ) ربمایپ 132راتفگ 

دنوشیم لخاد  تشهبب  متما  زا  رازه  داتفه  ع :»  » ربمایپ 132راتفگ 

یلع يارب  يدولوم  زج  ددرگ  يراذگمان  نم  مان  اب  يراذگهینک و  نم  هینک  اب  هک  منکیمن  لالح  يدحا  يارب  نم  هک  یتسردب  ص )  ) ربمایپ 132راتفگ 

تسا هدشن  هداد  ام  زا  شیپ  يدحا  هک  میاهدشهداد  زیچ  تفه  تیب  لها  ام  ص )  ) ربمایپ 133راتفگ 

ثیدح دتسرفب ...  دورد  دمحم  رب  هک  ره  ص )  ) ربمایپ 133راتفگ 

ثیدحلا ام ...  هعیش  هک  یتسردب  یلع  يا  ص :)  ) ربمایپ 133راتفگ 

راذگب نم  جنپ  رد  ار  تجنپ  یلع : هب  ص )  ) ربمایپ 133راتفگ 

مدیگنج وا  لیزنت  رب  نم  هکنآ  دننام  دگنجیم  نآرق  لیوأت  رب  هک  تسا  یسک  امش  زا  هک  یتسردب  ص :)  ) ربمایپ 134راتفگ 
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 ... تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  يوسب  مناردارب  نیرتبوبحم  ص )  ) ربمایپ 134راتفگ 

ثیدح درک ...  یحو  ع )  ) یسوم هب  اناوت  زیزع و  يادخ  هک  یتسردب  ص :)  ) ربمایپ 134راتفگ 

ناطیش اب  ع )  ) یلع 134ناتساد 

ریهطت 135هیآ 

« مناشیوخ هراب  رد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  ترجا  وا  رب  امش  زا  وگب   » يروش 23 یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَِّلإ  ًارْجَأ  ِهْیَلَع  ْمُکُلَئْسَأ  ْلُق ال  لاعتم  يادخ  136راتفگ 

دیآ دورف  هک  یتقو  هراتسب  مسق  ینعی  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  لاعتم  يادخ  137راتفگ 

ةدئاملا 55)  ... ) ُُهلوُسَر َو  « 1  » ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ  لاعتم  يادخ  137راتفگ 

( یسانشیم راتفگ  رییغت  ندینادرگ و  رد  ار  نانآ  هتبلا  ینعی   ) هیآ 30 لاتق  ِلْوَْقلا س  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِرْعََتل  َو  لاعتم : يادخ  138راتفگ 

میئازفایم یکین  نآ  رد  وا  يارب  دهدب  ماجنا  یکین  هک  ره  هیآ 23  يروش  ًانْسُح ...  اهیِف  َُهل  ْدِزَن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  لاعتم  يادخ  139راتفگ 

هیآ 35 رون  س  ٌحابْصِم ...  اهیِف  ٍةاکْشِمَک  لاعتم  يادخ  139راتفگ 

تسا نابرهم  امش  رب  ادخ  هک  یتسردب  دیشکم  ار  ناتدوخ  هیآ 29 و  ءاسن  س  ًامیِحَر - ْمُکِب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَسُفَْنأ  اوُلُتْقَت  َو ال  لاعتم  يادخ  139راتفگ 

هیآ 12) ۀقاحلا -  ) ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  لاعتم  يادخ  140راتفگ 

هیآ 10) هعقاو - س   ... ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  لاعتم  يادخ  140راتفگ 

(41 فرخز -  ) ۀیآلا َکِب ...  َّنَبَهَْذن  اَّمَِإف  لاعتم : يادخ  140راتفگ 

هیآ 19 ۀئارب  ۀیآلا س  ِّجاْحلا ...  ََۀیاقِس  ْمُتْلَعَج  َأ  لاعتم : يادخ  140راتفگ 

هیآ 29 حتف  س  ًامیِظَع ...  ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُهْنِم  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  لاعتم : يادخ  141راتفگ 

هیآ 81) هدجس  س   ... ) ًاقِساف َناک  ْنَمَک  ًانِمْؤُم  َناک  ْنَمَف  َأ  یلاعت : يادخ  142راتفگ 

دیهدب ار  اههقدص  ناتدوخ  نتفگ  زار  زا  شیپ  هکنیا  دیسرتیم  ایآ  هیآ 12  ۀلداجملا  ٍتاقَدَص ...  ْمُکاوَْجن  ْيََدی  َنَْیب  اوُمِّدَقُت  ْنَأ  ْمُتْقَفْشَأ  َأ  یلاعت  يادخ  142راتفگ 

دهدیم رارق  یتسود  نانآ  يارب  يادخ  يدوزب  دناهداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب  هیآ 96  میرم  ادُو س  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  يادخ  راتفگ 

هجیدخ بسن  هجیدخ و  اب  ص )  ) ربمایپ 143جاودزا 

ص)  ) ادخ لوسر  جیوزت  ماگنه  رد  بلاط  وبا  145هبطخ 

ع»  » هجیدخ 145گرم 

دوب هجیدخ  دروآ  مالسا  هک  یسک  نیتسخن  هتفگ  هک  146یسک 

تسین یجنر  گناب و  نآ  رد  هک  هدب  هدژم  دیراورم  زا  ياهناخ  هب  ار  هجیدخ  ص »  » ربمایپ 146راتفگ 
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هناخ نیاب  ار  وا  لیئربج  146تراشب 

داب شردپ  وا و  رب  ادخ  دورد  وا  بسن  همطاف و  147ياهيرترب 

147هراشا

وا 147هینک 

ع)  ) یلعب همطاف  147جیوزت 

اهیلع هَّللا  مالس  همطاف  هیرهم  151رادقم 

 ... دوشیم كانمشخ  وت  مشخ  يارب  ادخ  ص )  ) ربمایپ 151راتفگ 

 ... درک ظفح  ار  دوخ  تمصع  همطاف  هک  151یتسردب 

ثیدح دیشوپب ...  ار  دوخ  ياهمشچ  مدرم  هورگ  يا  دنکیم . ادن  اهباجح  ریز  زا  يدانم  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  ص :»  » ربمایپ 152راتفگ 

ثیدحلا دومن ...  دراو  تشهیب  ارم  لیئربج  متفر ) جارعم  هب   ) مدش هداد  ریس  هک  یبش  رد  ص :)  ) ربمایپ 152راتفگ 

يدنویپیم نمب  هک  یتسه  نم  تیب  لها  زا  یسک  نیتسخن  وت  همطاف  رب  ص :)  ) ربمایپ 152راتفگ 

... ؛ تسا یفاک  وت  رب  نایملاع  نانز  زا  ات  راهچ  ص )  ) ربمایپ 153راتفگ 

 ... دنک مالس  وت  نم و  رب  زور  هس  هک  ره  ص :)  ) ربمایپ 153راتفگ 

دیدرگ لزان  ًاضَْعب  ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَنَْیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اوُلَعْجَت  هیآ ال  هک  یماگنه  ع )  ) همطافب ص :)  ) ربمایپ 153راتفگ 

درک يراگتساوخ  ار  سیمع  تنب  ءامسا  ع )  ) یلع هک  یماگنه  ص :)  ) ربمایپ 154راتفگ 

ردب زور  رد  یلعب  ملع  154نداد 

رانید 154ثیدح 

تسا هدش  هدیرفآ  هیروح  تیناسنا  تروص  رد  همطاف  ص )  ) ربمایپ 155راتفگ 

 ... ار ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح تسد  ص )  ) ربمایپ 156نتفرگ 

هشپ مشچ  الاب  رپب  وا : راتفگ  ار و  وا  تسد  ربمایپ  156نتفرگ 

. داد دهاوخ  حلص  ار  هورگ  ود  نایم  وا  ببسب  ادخ  هک  تسا  يراوگرزب  نم  دنزرف  نیا  هک  نسح : رب  ص )  ) ربمایپ 156راتفگ 

ار ع )  ) نیسح ناهد  بآ  ص )  ) ربمایپ 156ندیکم 

رادب تسود  مه  وت  مراد و  تسود  ار  ود  نیا  نم  اراگدرورپ  ص )  ) ربمایپ 156راتفگ 

امش رتش  تسیرتش  وکین  هچ  ص :)  ) ربمایپ 157راتفگ 
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درادب تسود  ار  ود  نآ  دیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره  ص )  ) ربمایپ 157راتفگ 

ثیدح دناهتفر ...  نوریب  نم  شیپ  زا  نیسح  نسح و  هک  ص :)  ) ربمایپ رب  ع »  » همطاف 158راتفگ 

ثیدح دیمان ...  ریبش  ربش و  ار  دوخ  نادنزرف  نوراه  ص :)  ) ربمایپ 158راتفگ 

ثیدح دنامن ...  حبصب  ع )  ) یلع هناخ  رد  یئاذغ  چیه  هک  ص )  ) ربمایپ رب  ع )  ) همطاف 159نتفگ 

تسا نم  نت  هراپ  همطاف  ص :)  ) ربمایپ 159راتفگ 

جراوخ 168ناتساد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  175هرابرد 
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بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  همجرت 

باتک تاصخشم 

483ق. دمحم - ، نب  یلع  یلزاغم ، نبا  هسانشرس : 
یسراف ( . ع  ) بلاطیبا نبیلع  بقانم  يدادرارق :  ناونع 

یعفاشلا یبالجلا  یطـساولا  دـمحم  نبدـمحم  نبیلع  نسحلا  یبا  فیلات  بلاطیبا / نبیلع  مامالا  بقاـنم  همجرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یفجنلا یشعرملا  ینیسحلا  نیدلاباهش  همدقم  اب  یفجن ؛ یشعرم  هدازهللاتیآ  داوجدمحم  ملقب  یلزاغملا ؛ نباب  ریهشا 

.1387 راگتسر ، دهشم : رشن :  تاصخشم 
380 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-7213-81-3 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لیاضف . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
Ali ibn Abi-talib, Imam I -- Virtues عوضوم : 

تنس لها  ثیداحا  تنس --  لها  ثیداحا  . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
(Ali ibn Abi-talib, Imam I -- Hadiths (Sunnite عوضوم : 

Hadiths (Sunnite)* -- 11th century عوضوم : 
مجرتم داوجدمحم ، یفجن ، یشعرم  هدازهللاتیآ  هدوزفا :  هسانش 
سیونهمدقم .، 1369  - 1276 نیدلاباهش ، یشعرم ، هدوزفا :  هسانش 

27م8041 1387 فلا /BP37/4 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/951 ییوید :  يدنب  هدر 

1619609 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ شهوژپ تامدقم  ]

[ یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ  ظیرقت  ]

. يوقت دهز و  همسجم  نید  ملع و  رازگتمدخ  راوگرزب  ملاع  هک  ار  یظیرقت 
نیا رب  داب ) مادتسم  ناشیا  هیاپ  دنلب  هیاس  هک   ) یفجن یشعرم  ینیسح  نیدلا  باهش  دیـس  یلاعملا  وبا  یمظعلا  هَّللا  تیآ  هرهاط  هیرذ  فرش 

: دنتشون باتک 
. شنیرهاط لآ  دمحم و  ام  ياقآ  رب  ۀیحت  دورد و  و  شناسحا . یکین و  رب  ار  ناحبس  دنوادخ  ساپس 

تدابع بارحم  رد  نک  هیرگ  مامه  ماما  بقانم  باطتـسم  باتک  زا  یتاوزج  هعلاطمب  دومن  يرای  ارم  یهلا  تاضافا  ینابر و  فاطلا  دـعب  و 
ردپ نینسح و  راوگرزب  ردپ  ام  ياقآ  دندومن . نیشنهناخ  هدرب و  ار  وا  قح  هک  یسک  ءاحـصف . ورـشیپ  ءاغلب و  گرزب  دجاسم  ربانم و  تنیز 

وا میظنت  دراذگ و  تنم  نآ  فیلأتب  هک  یباتک  داب . وا  يادف  محور  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  مرکا  لوسر  هناحیر  ود 
نب یلع  نسحلا  وبا  خیش  ثیداحا  رد  مکحم  دنس  قیرط و  اب  لقن  رد  نقتم  ثیداحا ، ظفاح  قفوم  ملاع  میمـش  تدافا  ملق  دینادرگ  وکین  ار 
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هنس 483 ق. یفوتم  یلزاغم  نباب  روهشم  يدادغب  دعب  یعفاش  یبالج  یطساو  خروم  دمحم  نب  دمحم 
نوتم تفاطل  قرط و  ماکحتـسا  دـیناسا و  ندوب  حیحـص  ثیح  زا  لیاضف  بقانم و  بتک  مهأ  زا  یگـشیمه  رثا  سیفن و  باـتک  نآ  نوچ  و 

. دنک هدافتسا  نآ  زا  دناوتیمن  دشابن  فیرش  نابز  نآب  فراع  هک  یسک  هدش  فیلأت  یبرع  تغلب  دشابیم و 
بحاص افـص . اب  لضاف  نابرهم  دـنزرف  تخادـنا  ولج  ار  دوخ  هدارا  مزع و  تسب  غیلب  یعـس  تیدـج و  لامک  اب  ار  تمه  رمک  تهج  نیاـب 

داوج دـمحم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  مزیزع  مشچ  رون  هدـیمح  لاصخ  لـئاضف و  ندروآ  تسدـب  رد  طاـشن  اـب  ناوج  لـماک  شوه  هحیرق و 
ار باتک  نآ  تسوا  یـضرم  بوبحم و  هک  هچنآب  دـیامرف  قفوم  ار  وا  هدومن و  نوزفا  ار  ناشیا  تاقیفوت  دـنوادخ  یفجن  یـشعرم  ینیـسح 

ات دومن  همجرت  یسراف  نابزب 
ص:6  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ظافلا و تسالـس  راصتخا و  رظن  زا  دوب  مزال  هک  هچنآ  همجرت  نیا  رد  ناشیا  دـشاب  یناـگمه  شدـئاوف  دـنیامن و  هدافتـسا  نآ  زا  مومع  اـت 
ناشیا و هک  مناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دندومن  تاعارم  ار  لصا  رد  هجردنم  يایازم  تیاعر  طبض و  رد  ششوک  یعس و  لقن و  رد  تناما 

هرمز رد  هدومن و  جردـنم  هسدـقم  تعیرـش  ملع و  مادـخ  کلـس  رد  ار  اهنآ  درادـب  قفوم  ینید  تامدـخ  هنوگ  نیا  لاثماب  ار  مدالوا  ریاس 
. دنادرگ روشحم  ناشمولظم  دج  ناگهدننکيرای 

تیب لها  مولع  رازگتمدخ  دومن  ریرحت  ار  هملک  دنچ  نیا  دوش  هوالع  نیمآ  رازه  وا  رب  ات  نیمآ  کی  نتفگب  متـسین  یـضار  هک  نیمآ  نیمآ 
زور رصع  دنادرگ  روشحم  شنیرهاط  ناکاین  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  یفجن  یـشعرم  ینیـسح . نیدلا  باهـش  یلاعملا  وبا  تراهط  تمـصع و 
يانث دمح و  رکذ  لاح  رد  دمحم  لآ  هنایـشآ  راهطا و  همئا  مرح  مق  یبهذـم  رهـش  رد  ناضمر  كرابم  هام  زا  هتـشذگ  زور  نیمجنپ  هعمج 

. مهدیم همتاخ  ناهانگ  زا  رافغتسا  راتخم و  لوسر  رب  دورد  نداتسرف  راگدرورپ و 
ص:7  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

[ یشعرم داوج  دیس  مجرتم   ] راتفگشیپ

تـسدب يزاـتمم  ماـقم  يونعم  يداـم و  فلتخم  تاـهج  زا  دوخ  تاـیح  نارود  رد  هک  دـندش  رهاـظ  ناـهج  رـسارس  رد  ینادرم  ناـمگیب 
مارتحا و نسح  اب  ناهج  مدرم  نهذ  رد  اهنآ  مان  هراومه  هدوب و  ناگدنیآ  رظن  دروم  نامز  رید  ات  هدـنزرا  نادرم  نیا  یگتـسیاش  دـناهدروآ 

یبا نب  یلع  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  تیالو ، رهظم  نیتسخن  تیصخش  یگدنشخرد  هک  تفگ  ناوتیم  تأرجب  یلو  تسا . هدوب  هارمه  تمظع 
نیا تسا . هدشن  مالسا  ربمایپ  تیـصخش  زجب  يونعم  یئاوشیپ  ماقم  رد  یتیگ  گرزب  نادرم  زا  کی  چیه  بیـصن  خیرات  زارف  رب  ع )  ) بلاط

نانچنآ نایناهج  رب  وا  تیـصخش  تیرـشب  ملاع  رد  قیقحت  اهلاس  زا  دعب  زونه  هک  دوخ  ریگایند  تیفورعم  میظع و  ترهـش  اب  ناهج  درم  ربا 
دنابصعت و هدودـحم  يانگنت  رد  هک  یئاهنآ  هک  تسا  نکفا  وترپ  ردـقنآ  وا  تمظع  رون  تسا  هدـنام  هتخانـشان  هدـشن و  نشور  دـیاب  هک 
هدروآ و دورف  میظعت  رـس  دـننادب  دوخ  هکنآیب  دـنریگیم  رارق  وا  یناسنا  گرزب و  ماقم  ربارب  رد  یتقو  دـناهدش  تقیقح  راکنا  زا  ریزگاـن 

یئاسرفملق وا  بقانم  لیاضف و  هراب  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دناهتـشون و  مالـسا  ملاـع  درمدار  نآ  یفرعم  هراـب  رد  اـههلاسر  اـهباتک و 
. دناهدروآ رد  ریرحت  هتشرب  هراب  نیا  رد  ياهدنزرا  هعومجم  هدومن و 

یلع نسحلا  وبا  دنمشناد  فلؤم  ملقب  يزرط  نیرتهب  اب  دروآ  رامشب  اهنآ  نیرتتیمها  رپ  زا  ار  نآ  ناوتیم  قارغا  نودب  هک  رـضاح  باتک 
نیا تسا  هدـش  هتـشون  هدوب  بهذـم  یعفاـش  مجنپ و  نرق  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  یلزاـغم  نبا  هب  فورعم  یطـساو  دـمحم  نب  دـمحم  نب 

ماـجناب قفوم  هشیمه  هک  یفجن  یـشعرم  ياـقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  راوـگرزب  دـلاو  ریگیپ  ناوارف و  تاـمحز  اـب  سیفن  هعوـمجم 
مامت هدوب و  ینید  تامدخ 

ص:8  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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متخادرپ باتک  نیا  همجرتب  هل  مظعم  رمالا  بسح  دیسر  پاچ  رویزب  هدمآ و  تسدب  دناهدومن  قلخ  نیدب و  تمدخ  فرص  ار  دوخ  تاقوا 
رظن دروم  لـباقان  هرذ  نیا  هک  مدـنموزرآ  مناـسر . ماـمتاب  ار  سیفن  هعومجم  نیا  همجرت  هک  دومرف  تیاـنع  نم  هب  ار  قیفوت  نیا  ناـنم  دزیا 

. دریگ رارق  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تعافش  هلیسو  هدوب و  ع )  ) یلع نایقتم  يالوم 
هتفرگ ماجنا  ناشیا  هتـساوخب  مهم  رما  نیا  هدومن و  داشرا  ارم  هشیمه  هک  مراوگرزب  ردـپ  ياهیئامنهار  زا  منادیم  بجاو  مزـال و  دوخ  رب 

تادـییأت و ماود  یبوـبر  سدـق  تحاـس  زا  همتاـخ  رد  مرادیم . میدـقت  ناـشروضحب  ار  باـتک  نیا  میاـمن و  يرازگـساپس  رکـشت و  تسا 
. مراتساوخ تیدحا  ترضح  هاگرد  زا  ار  ناشیا  یتمالس  هدومن و  تلأسم  ار  ینارهت  یفرشا  جاح  ياقآ  مرتحم  یناب  تاقیفوت 

مجرتم
ص:9  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

[ یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ   ] همدقم

هراشا

تدوم دومرف ، اـطع  اـمب  ار  یبرقلا ) يوذ   ) ترتع یتسود  تدوم و  قیفوت  هک  يراگدـیرفآ  رب  شیاتـس  ساپـس و  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. دندوب نآرق  لیدع  فیدر و  مه  و  ینامسآ ، باتک  نیرق  قیفر و  هک  یئاهنآ 

يوریپ زا  اهنآ و  نانیمطا  رپ  تمظع و  اب  هاگرد  ياوس  يرد  ره  زا  و  داد ، رارق  نانآ  تیالوب  نیکـسمتم  زا  ار  ام  هک  يراگدیرفآ  رب  ساپس 
. دومن نادرگ  ور  ناشریغب  ینامرف  بحاص  ره 

ءایبنا و رگید  رب  دوخ  یحالـصا  ریذپانیگتـسخ  تیلاعف  اب  هک  یهلا  ناریفـس  ناگدیزگرب و  فرـشا  رب  دـحیب  تاولـص  رامـشیب و  دورد 
نید و نایاوشیپ  ماما و  هک  وا  تنمیم  اـب  كاـپ و  نادـنزرف  و  ص )  ) دـمحم مساـقلا  وبا  اـم  گرزب  ربماـیپ  رب  دورد  تفاـی ، يرترب  نیلـسرم 

. دنشابیم تیرشب  نایامنهار  نایداه و 
، رختفم فرشم و  مهیلع ) هَّللا  تاولص   ) دمحم لآب  باستناب  هک  یفجنلا » یشعرملا  ینیسحلا  یلاعملا  وبا  نیدلا  باهش   » دیوگ نینچ  دعب  و 

ترخآ رد  ار  ناشتعافـش  ایند و  رد  ار  اهنآ  ترایز  ادخ  هک   ) دشابیم نانآب  نیئجتلم  ناگدنهانپ و  زا  تیب و  لها  مولع  نارازگتمدخ  زا  و 
هدید و اهمتس  هدیشوپ و  تیمولظم  يادر  هدیقع  نید و  هار  رد  هک  ینادرمناوج  رورـس  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  بقانم  هکنآ  دنادرگ :) يزور 

ریذپلد نانچ  نآ  نایتاجانم  ياههمزمز  نایم  رد  یئایربک ، توربج  لالج و  ناتسآب  وا  شیاین  گنهآ  هک  يرادهدنزبش  دناهدیشک  اهرجز 
نارگهیوم نایم  رد  شیاهگـشا  دـیراورم  یئادـخ ، تمظع  هاگـشیپ  رد  هیرگ  ماـقم  رد  و  رـسفا ، كراـت  رب  هدنـشخر  رهوگ  هک  ازفاحور  و 

، رتهدننکهریخ
ص:10  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

، مالسا راختفا  تزع و  لوتب ، ءارهز  رسمه  جوز و  لوسر ، یقیقح  روای  ردارب و  ربمایپ ، هناحیر  ود  نینـسح ، ردپ  ناراکزیهرپ ، ماما  اوشیپ و 
نوزفا ءاصقتـسا  دـح  زا  نوریب و  شرامـش  ناوت  زا  هک  دراد  یلئاضف  بقانم و  داب ، وا  يادـف  محور  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  ـالوم 

. دشابیم
ردـقنارگ و تقادـص  يدرمناوج و  هدیدنـسپ و  لاصخ  فاصوا و  نیا  رکذ  ناـیب و  شراـگن و  هب  ناثدـحم  ناراگنخـیرات و  تهج  نیا  زا 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهتـشون  يداـیز  تاـفیلأت  اـهباتک و  هتـشامگ و  تمه  اـهنآ  زا  ياهمـش  یئوگزاـب  يارب  هتخادرپ و  وا  رادـجرا 
: هلمج زا  دوشیم 

ع) ( ) یلع بقانم   ) مانب هراب  نیا  رد  هناگادـج  لقتـسم و  یباتک  هَّللا - دـبع  شدـنزرف  تیاورب  انب  لـبنح ، نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  ظـفاح  - 1
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. تسا دوجوم  ام  یفقو  یمومع  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  هک  هتشون 
یـس لاس  یفوتم  یـشاش  لافق  یفوک ، یفنح  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  دـمحم  وبا  ظفاح  فیلأت  مالّـسلا ) هیلع  یلع  لئاضف   ) باتک - 2

بقانم  ) باتک تسا 3 - دوجوم  ام  دزن  نآ  یمیدق  لصا  زا  هدش  يرادربسکع  هخسن  هک  شـش  هاجنپ و  دصیـس و  ای  شـش  یـس و  دص و 
یفوتم ملق  نیکـشم  هب  روهـشم  يذمرت ، یفـشک ، یفنح ، ینیـسح ، هَّللا  دبع  دنزرف  حلاص  دـمحم  ریم  همالع  فیلأت  یئبمب  پاچ  يوضترم )

لاسب 1061.
. روهال پاچ  يدنه ، یفنح ، هَّللا  دیبع  خیش  همالع  فیلأت  ع )  ) یلع قح  یف  هَّللا  باتک  نم  لزن  امیف  یلجلا  صنلا   ) باتک - 4

پاچب هرهاق  رد  یفوتم 303 ، ننـسلا )  ) باتک فلؤم  یئاسن ، بیعـش ، دنزرف  دمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  ظفاح  فیلأت  صئاصخلا )  ) باتک - 5
. هدیسر

. یعفاش یبلعث ، رسفم ، ظفاح  فیلأت  یلع ) بقانم   ) باتک - 6
. یعفاش یطویس ، نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  خیش  فیلأت  مالّسلا ) هیلع  یلع  لئاضف   ) باتک - 7

ص:11  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
(. نیحیحصلا یلع  كردتسملا   ) باتک فلؤم  یعفاش ، يروباشین ، عیب ، دنزرف  هَّللا  دبع  وبا  مکاح  فیلأت  ع ))  ) یلع لئاضف   ) باتک - 8

. مهن نرق  رد  توم ، رضح  ياملع  زا  یعفاش ، یمرضح ، نسحاب ، یلع  خیش  فیلأت  ع ))  ) یلع بقانم   ) باتک - 9
(. یبقعلا رئاخذ   ) باتک فلؤم  یکم  یعفاش  يربط ، نیدلا ، بحم  همالع  فیلأت  ع )  ) یلع بقانم   ) باتک - 10

. یعفاش يولع  سوردیع ، همالع  فیلأت  مالّسلا ) هیلع  یلع  لئاضف   ) باتک - 11
یلعلا کلملا  حتف   ) باتک - 13 باطخلا ) لصف   ) باتک فلؤم  اسراپ ، دـمحم  هجاوخ  همالع  فراع  فیلأت  ع )  ) یلع بقاـنم   ) باـتک - 12
هتـشون فیلأت و  اهرازه  هکلب  اهدص  اهنیا  زا  ریغ  و  يرامغ ، دمحا  دیـس  همالع  فیلأت  مالّـسلا ) هیلع  یلع  ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدـح  ۀحـصب 

. تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشرب  ءاملع  ناگدنسیون و  هلیسوب  عوضوم  نیا  رد  هک  يرگید 
افتکا داـب  وا  يادـف  محور  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  رکذـب  اـهنت  هراـب  نیا  رد  دوـخ  تاـفیلأت  راـثآ و  رد  ناـفلؤم  زا  ياهدـع  یهاـگ  و 

تشهب ناناوج  نارورس  شدنمورب  دنزرف  ود  لئاضف  مالّسلا و  اهیلع  ءارهز  ترضح  تلاسر  فدص  رهوگ  لئاضف  بقانم و  هکلب  دناهدرکن 
: دننام دناهتشاد  هضرع  تیالو  نارادتسود  ملاعب  هتشون و  ار  یئاهبنارگ  راثآ  زین  دروم  نیا  رد  و  دناهدومن ، لقن  هدرک و  هفاضا  زین  ار 

هک یعفاش  ینیومح ، ینیوج ، میهاربا  دنزرف  دـمحم  خیـش  فیلأت  نیطبـسلا ) لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دـئارف   ) باتک - 1
. تسا دوجوم  ام  دزن  رد  نآ  یطخ  لصا  زا  هدش  يرادربسکع  هخسن 

نـسح دـنزرف  فسوی  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  فیلأـت  نیطبـسلا ) ءارهزلا و  یلع و  لـئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن   ) باـتک - 2
فجن رد  ینیما  يداه  دمحم  خیش  مالسالا  ۀجح  مامتها  یعس و  اب  هک  هاجنپ  دصتفه و  لاس  يافوتم  یندم ، دعب  يدنرز و  یفنح ،

ص:12  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا هدیسر  پاچب  فرشا 

. تسا هدیسر  پاچب  دنه  رد  هک  یعفاش  ینادمه ، ینیسح  یلع  دیس  فیلأت  یبرقلا ) ةدوم   ) باتک - 3
لاس 840 و يافوتم  ینامی ، ینسح ، یضترم ، ییحی ، دنزرف  دمحا  دیـس  فیلأت  ءارهزلا ) ةرهاطلا  ةرتعلا  بقانم  یف  رکفلا  ضایر   ) باتک - 4

. تسا دوجوم  خیرات  مسق  زا  هرامش 1  ریز  ءاعنص  دجسم  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن 
جنپ 405. دص و  راهچ  لاس  يافوتم  میعن  وبا  ظفاح  فیلات  تیبلا ) لها  بقانم  یف  نآرقلا  لوزن   ) باتک - 5

همالع فیلأت  راهطالا  ةرتعلا  بقانم  لیصفت  یف  راهزالا  نساحم   ) باتک - 7 یمزراوخ ) همالع  ءابطخ  نیرتاناوت  فیلأت  بقانملا   ) باتک - 6
. دیدرگ لوتقم  لاس 652  رد  هک  ۀیدرولا ) قئادحلا   ) باتک بحاص  ینامی ، یلحم ، دیهش ، دمحا ، دنزرف  نیدلا  دیمح  خیش 
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. یعفاش یصمح  هَّللا  دبع  همالع  فیلأت  ةرتعلا ) لئاضف  یف  ةربعلا   ) باتک - 8
لاس 654. يافوتم  يزوج  نبا  طبس  فسوی  خیش  همالع  فیلأت  ۀمالا ) صاوخ  ةرکذت   ) باتک - 9

هک ینارقم  ینامی  دیمح  دنزرف  نسح  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  ییحی  خیـش  فیلأت  راهطالا ) تیبلا  لها  بقانم  یف  راصبالا  ۀـهزن   ) باتک - 10
همالع فیلأت  لآلا ) لئاضف  یف  لآملا  ۀلیـسو   ) باتک دوشیم 11 - يرادهگن  هرامش 3850  ریز  ندنل  هزوم  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن 

. یمرضح
نیدلا باهش  خیـش  همالع  فیلأت  بغارلا ) ۀفحت   ) باتک یمرـضح 13 - همالع  فیلأت  لآلا ) ةرتعلا و  لئاضف  یف  لآللا  طمـس   ) باتک - 12

. تسا هدش  پاچ  هرهاق  رد  هک  هرهاق ) لامش  رد  تسیرهش   ) یبویلق يرصم ، دمحا 
(. رصم برغ  رد  تسیرهش  . ) ینیبرش يرصم ، رضخ ، دنزرف  داوجلا  دبع  خیش  همالع  فیلات  فادصالا ) ررد   ) باتک - 14

ص:13  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
رد نآ  یطخ  هخـسن  هک  یـسنع ، ینامی  دـمحا  دـنزرف  نسحم  خیـش  همالع  فیلأت  راهطالا ) تیبلا  لهال  دـهاشلا  راهظتـسالا   ) باتک - ) 15

. تسا دوجوم  اعنص  رد  ۀیلکوتملا ) ۀبتکملا   ) رد ياهعومجم  نمض 
لاس يافوتم  یعفاش  يرصم  نابص ، دمحم  خیش  همالع  فیلأت  مارکلا ) هتیب  لها  یفطصملاب و  قلعتی  امب  مالـسالا  لها  فاحتا   ) باتک - 16

، یفنح يزورم ، هَّللا  دیبع  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحم  خیش  همالع  فیلأت  بئاطالا ) لوسرلا  لآ  بقانم  یف  برأملا  لین   ) باتک - 17 1206
. ماهدید یفجن ، دعب  يوامس و  دمحم  دنزرف  رهاط  دنزرف  دمحم  خیش  ام  تسود  بدا  خیرات و  دیقف  هناخباتک  رد  ار  نآ  هخسن  هک 

. تسا هدیسر  باچب  هرهاق  رد  اهراب  هک  يرصم  نابص  دمحم  خیش  همالع  فیلأت  نیبغارلا ) فاعسا   ) باتک - 18
لاس 1173. يافوتم  يرصم ، يواربش ، هَّللا  دبع  خیش  همالع  فیلأت  فارشالا ) بحب  فاحتالا   ) باتک - 19

، یناکوش ینامی  یلع  دنزرف  دمحم  خیـش  یـضاق  همالع  فیلأت  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لآ  بقانم  یف  دـضنملا  دـقعلا   ) باتک - 20
ظوفحم هدزناپ  دص و  راهچ  هرامش 415  ریز  انایزو ) ریمالا   ) هناخباتک رد  ياهعومجم  نمض  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  لاس 1250 . يافوتم 

. دشابیم هیعفاش  هیدیز و  ياهباتک  زا  ندرک  تیاور  رد  مدیتاسا  دیتاسا  زا  روکذم  فلؤم  تسا ،
یخلب ینیـسح ، دـمحم  دـنزرف  نالک ) هجاوخ   ) هب فورعم  میهاربا  دـنزرف  نامیلـس  دیـس  همالع  فراع  فیلأت  ةدوملا ) عیبانی   ) باـتک - 21

. يزودنق
نکاـس یمرـضح ، يولع ، باهـش  دـنزرف  رکب  وبا  دیـس  همـالع  فیلأـت  يداـهلا ) یبنلا  ینب  لـئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ۀفـشر   ) باـتک - 22

(. ۀیواعم یلوتی  نمل  ۀیفاکلا  حیاصنلا   » باتک فلؤم  يولع ، لیقع  دنزرف  دمحم  دیس  همالع  داتسا  نکد ، دابآردیح 
. یجنلبش نمؤم ، دمحم  دیس  همالع  فیلأت  راصبالا ) رون   ) باتک - 23

ص:14  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. يربط نیدلا  بحم  خیش  همالع  فیلأت  یبقعلا ) رئاخذ   ) باتک - 24

ياهباتک اهنیا  زا  ریغ  و  دشابیم ، ریقح  یتیاور  خیاشم  زا  هک  یناهبن ، فسوی  خیـش  همالع  فیلأت  دمحم ) لال  دـبؤملا  فرـشلا   ) باتک - 25
. دشابیم لکشم  رایسب  اهنآ  شرامش  هک  يدایز  یطخ  یپاچ و 

يوک نیودـت  و  فیلأت - هقباسم  هزرابم و  نادـیم  رد  و  هتخادرپ ، دوخ  شناد  بکرم  نالوج  هب  یملع  هاگدروآ  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  و  - 
ندومن لیصحت  يارب  هک  يرگوجتـسج  واکجنک  رگنفرژ و  قیقد و  يداقن  و  روالد ، يأر و  تباث  یقثوم  تسا  هدوبر  ار  يرترب  تقبس و 

، تسا مظنم  وکین و  رایسب  نیودت  فیلأت و  رد  هک  يراوگرزب  هدرک ، بلس  شیوخ  زا  ار  شیاسآ  هتفرگن و  مارآ  ثیدح  ندروآ  تسدب  و 
یلزاغم نبا  هب  فورعم  يدادغب ، دعب  یطـساو و  یعفاش ، یبالج ، بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دمحم  وبا  ای  نسح  وبا  خیش 

. تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشرب  کبس  نیرتوکین  بولسا و  نیرتابیز  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  بقانم  رد  ار  باتک  نیا  هک  لاس 483 . يافوتم 
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لئاضف و نیرتروهشم  عماج  و  تسا ، اهنآ  همه  ورشیپ  هدش  هتشون  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاههلاسر  اهباتک و  نایم  رد  باتک  نیا  مناجب  مسق 
كالم هک  هچنآ  تیاعر  و  تیاور ، قرط  دانـسا و  رد  قیقحت  تقد و  لامک  رظن  زا  هک  یتازایتما  رابتعاب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـهیرترب 

زا و  تسا ، دوجوم  باتک  نیا  رد  دشابیم ، موصعم  زا  ثیدح  هکنیا  رب  نیقی  نانیمطا و  لوصح  يوار و  تقاثو  تهج  زا  تسا  ربخ  تیجح 
و دوصقم ، رب  نآ  تلالد  ینـشور  ضراعم و  ربخ  ندوبن  و  نیملـسم ، ندرکن  ضارعا  و  تیاور ، رودص  تهج  نایـضتقم و  هظحالم  تهج 
تسا و هدش  تیاعر  هتـشون  نیا  رد  دوش  تاعارم  ربخ  تیجح  باب  رد  دـیاب  هک  يدـعاوق  اهکالم و  اهزایتما و  ریاس  و  ربخ ، يانعم  یئاسر 

اهباتک رد  خیرات  ثیدح و  ياملع  زا  يرتشیب  هدع  هک  تسا  اهیئابیز  نامه  ببسب  و  دروخیم . مشچب  رتمک  رگید  ياهباتک  رد  تازایتما  نیا 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دیوشیم  علطم  اهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  هک  دناهدومن  دامتعا  هدرک و  دانتسا  باتک  نیاب  دوخ  ياههتشون  و 

ص:15  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ناـفلؤم و رتـشیب  تـلفغ  رـضاح و  ناـمز  رد  نآ  ياههخــسن  یباـیمک  دوـب ، ندروـخ  سوـسفا  فسأـت و  ثعاـب  هـک  یئاـهزیچ  زا  نـکل  و 
رد و  دریگب ، رارق  اهمودـعم  فـیدر  رد  مک  مک  و  دوـش ، هدرپـس  یـشومارف  هتوـب  رد  دوـب  کـیدزن  هـک  يروـطب  دوـب ، نآ  زا  ناگدنـسیون 

میرک و يادخ  هکنیا  ات  دنکن ، ادیپ  عالطا  واب  ناگدننکثحب  زا  يدحا  زج  هک  يروطب  و  ددرگ ، كورتم  اههناخباتک  زا  یـضعب  ياههسفق 
هک ار  شمارگ  ناردارب  باتک و  رجات  یچباتک  لیعامسا  دیس  یجاح  ماقمالاو  راوگرزب و  تاداس  تسا  هزنم  كاپ و  وا  هک  هدننکشـشخب 

تهج زا  زرط  نیرتهب  بولسا و  نیرتوکین  اب  هدز  الاب  ششوک  یعس و  نیتسآ  ات  داد ، قیفوت  دنشابیم ، ینید  بتک  راثآ و  رشن  هب  نیقفوم  زا 
نآ رشن  پاچب و  تسا ، بولطم  تاعوبطم  رد  هک  تازایتما  ریاس  تاعارم  نآ و  حیحصت  رد  ندومن  تمه  ذغاک و  یبوغرم  طخ و  یئابیز 

. دندومن مادقا 
یئدـنهوژپ تاشوارت  زا  هکنآ  و  تلیـضف ، لـضف و  ناـبحاص  هریخذ  ناـنیمطا ، دروم  ياهقث  ریبخ ، یئدـنهوژپ  لـضاف و  یثاـحب  نینچمه  و 

مادقا نآ  حیحـصت  قیقحتب و  دنادرگ ، رادـیاپ  نید  ملعب و  تمدـخ  رد  شیادـخ  هک  يدوبهب  رقاب  دـمحم  ازریم  دوشیم  هدافتـسا  شاهماخ 
هب هعجارم  اب  هدـنزرا  یئاهراک  مامتها و  اـب  دـناهتخادرپ ، ثیداـحا  ریـسفت  حرـشب و  هک  يرگید  ياـهباتک  زا  شثیداـحا  جارخا  رد  هدرک و 

ریذپانیگتـسخ و یـششوک  غیلب و  یعـس  دـشابیم ، تیب  لها  لئاضف  بقانم و  عوضوم  رد  هک  یبتک  راثآ و  اصوصخم  رگید  راثآ  اهباتک و 
سرتسد رد  و  هدومن ، رـشتنم  تفریم ، راـظتنا  دـیما و  هچنآ  زا  رتاـبیز  یبلاـق  رتـهب و  یعـضو  رد  ار  مهم  باـتک  نیا  و  هدرک ، نیـسحت  لـباق 

هدنزرا و ياهرد  نیا  مظان  یفارگویب  همجرت و  رد  يرصتخم  هلاسر  هک  دوب  نیا  ققحم  ححصم  رشان و  ياضاقت  سپـس  داد و  رارق  ناگمه 
دندوب هدرب  ورف  مرکیپ  حور و  رب  ار  دوخ  لاگنچ  نیگمهـس  ياهمغ  اههودـنا و  هک  یلاـح  رد  نم  و  میـسیونب ، اـهؤلؤل  رهاوج و  نیا  رگرز 

اهینمشد اهنآ  نیرتهدننکدرخ  نیرتکاندرد و  هک  هتخادنا ، گنچ  مناج  رب  كانزوس  ياهدرد  و  درازآیم ، یمـسج  ياهیرامیب  اهیناوتان و 
تلیضف نالتاق  نادوسح و  ياهیزوتهنیک  و 

ص:16  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
نیا بابـسا  للع و  و  هدـش ، ام  لاح  لماش  شنایاپیب  تمحر  نارکیب و  لضف  هک  مراد  دـیما  ادـخ  تمظع  اـب  هاگـشیپ  زا  و  تسا ، يوقت  و 

. دزاس دوبان  هدرک و  فرطرب  ار  اهالتبا 
هار ناـنآ  تساوخرد  ندرک  در  يارب  و  دوبن ؛ ياهراـچ  نتفریذـپ  زج  یحور ، ياهیگهتفـشآ  یمـسج و  ياـهیراتفرگ  نیا  همه  اـب  نکیل  و 

رصتخم نیا  تشادن  دوجو  يرگید ، ناکما  باتک  دوخ  هعلاطم  اهنآ و  یسررب  دامتعا و  دروم  رداصم  هب  عوجر  زا  دعب  راچانب  دوبن ، يرارف 
یفارگویب و لماش  هتشون  هک  تفرگ  مرب  رد  نانچنآ  یهلا  قیفوت  متـشون ، دهجیم ، هتخادگ  شتآ  زکرم  زا  هک  ياهرارـش  یگدزباتـش  اب  ار 
حوضو و اب  و  دنامن ، یقاب  وا  یگدنز  ياههیواز  تایح و  رد  یماهبا  هطقن  هک  يروطب  دیدرگ ، هدنزرا  هدنسیون  ققحم و  نیا  لماک  همجرت 

مظنم بترم و  يددعتم  ياهناونع  ریز  مدیمان و  طساو ) خروم  ۀمجرت  یف  طساقلا  نازیملا   ) هب ار  وا  دومن و  راکشآ  ار  اههتخانـشان  ینـشور 
ناشحرـش اـهناونع و  نآ  رکذ  هب  تسا ، نیا  رب  اـناوت  وا  هک  قیفوت  یگنادواـج  ماود و  ياعدتـسا  ادـخ  مرک  ياـیرد  زا  دادمتـسا  اـب  مدومن ،
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. مزادرپیم

فلؤم هینک  مان و 

، تسا وا  هینک  نیرتفورعم  هک  یلزاغم ) نبا   ) هب روهشم  دمحم  دنزرف  یلع  دمحم  وبا  ای  نسح  وبا  ظفاح 

فلؤم ياهبقل 

. طساو بیطخ  طساو و  خروم  و  یطساو ، و  یبالج ،

فلؤم ناردپ 

دوب مدرم  تاعفارم  رد  یضاق  طساو و  نادنمشناد  رامش  رد  بیطخ و  هک  بیط ، دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  شردپ 
.

ص:17  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

فلؤم هاگداز  نطو و 

ار یناف  راد  اجنآ  رد  و  هتفای . لاقتنا  دادـغبب  رمع  رخاوا  رد  دـیدرگ و  گرزب  هدرک و  وشن  اجنآ  رد  و  دوشگ ، ایندـب  هدـید  طـساو  رهـش  رد 
. تفگ عادو 

فلؤم کلسم  بهذم و 

نامه يرعـشا  بتکم  وریپ  لوصا  تهج  زا  دوب و  تسا ، تنـس  لها  یمـسر  بهذـم  راهچ  زا  یکی  هک  یعفاش  بهذـم  ریپ و  عورف  رظن  زا 
کلاسم و ریاس  ای  اهيدـیرتام و  ای  اهیلزتعم  هب  هک  دوشیم  ادـیپ  مک  نانآ  نایم  رد  و  دـشابیم ، اهبهذـم  یعفاـش  رتشیب  هقیرط  هک  يروط 

دنشاب هدرک  شیارگ  دیاقع 

یبالج ظفل  نوماریپ  رد  ینخس 

هحفص 186 دـلج 1  سورعلا  جات  رد  يدـیبز  هک  يروط  ناـمه  نیا  و  تسا ، یبـالج  نآ  روهـشم  فورعم و  باـقلا  زا  یکی  هک  یتخاـنش 
اب فلؤم  ندش  روهشم  باستنا و  دشابیم و  لگ ) بآ  ینعی   ) بالگ برعم  هک  رانز )  ) دننام میم  مض  اب  بالج  هب  بوسنم  هدرک  حیرـصت 
وا دادـجا  زا  یکی  لغـش  هکنیا  ای  هدوب  هداد  رارق  دوخ  شاعم  هلیـسو  لغـش و  ار  نآ  هدوب و  شورفبالگ  هک  هدوب  نیا  تهجب  اـی  بقل  نیا 

. تسا هدوب  دشابیم  طساو  تاهد  زا  یکی  هک  بالج )  ) هد یلاها  زا  هکلب  تسین  هدوبن و  اهنیا  زا  مادک  چیه  ای  و  دشابیم ،
دشابن شهارمه  یمـسا  هدش و  رکذ  قلطم  اج  ره  رد  ظفل  نیا  نکیل  و  دنتـسه ، یبالج  هب  بقلم  زین  رگید  ءاملع  زا  ياهدع  هکنیاب  هجوت  اب 

واـب هجوت  هتکن و  نیا  رکذ  زاـب  و  دراد ، فارـصنا  واـب  قلطم  نیا  تسا و  فـلؤم  روـظنم  دـناهتفگ ، يدـیبز  یناعمـس و  هک  يروـط  ناـمه 
میج مض  اب  یبالج  هک  هدش  هبتشم  ناثدحم  زا  یضعب  رب  رما  تقیقح  هک  تسا  يرورض 

ص:18  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هیقف و  مزراوخ ، هیحان  رد  بالج  مانب  تسا  یهد  هب  بوسنم  میج  حتفب  یبالج  هک  یتروص  رد  دـناهدومن ، طلخ  میج  حـتف  اب  یبالج  هب  ار 
نامه دوش ، عوجر  هبتـشملا ) ریـصبتلا و   ) باتک هب  سپ  تسا ، اجنآ  لها  تسا  یناعمـس  دیتاسا  زا  هک  یبالج  یلع  دنزرف  دمحا  دیعـس  وبا 
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یعـس و هدنـسیون  لقان و  هک  تسا  مزال  سپ  ددرگیم  هبتـشم  هلمهم  ءاح  حـتف  اب  یبالح  هب  میج  مضب  یبالج  هک  دوشیم  هاگ  هک  يروط 
دشاب هتشاد  تبثت  هدرک و  ششوک 

یلزاغم نبا  ظفل  هراب  رد  ینخس 

وبا رفظ  دـنزرف  رمع  اهنآ  زا  دـشابیم و  دـمحم  شدـنزرف  باتک و  نیا  فلؤم  هلمج  زا  هک  دـشابیم  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  هینک  ظـفل  نیا 
نیا دـشابیم  هجوت  لـباق  هک  ياهتکن  نکیل  تسا و  لاس 542  يافوتم  هک  دـیآیم  رامـشب  دادـغب  ياهیراق  زا  هک  تسا  یلزاـغم  نبا  صفح 

هک تسا  نآ  راهتشا  نیا  لیلد  دشابیم و  باتک  نیا  بحاص  دوصقم  دوش ، رکذ  یمسا  هارمه  نودب  قلطم و  هک  یتقو  روبزم  ظفل  هک  تسا 
. تسا هدوب  نکاس  اهیلزاغم  هلحم  رد  طساو  رد  وا  دادجا  زا  یکی 

یطساو هملک  نوماریپ  رد  ینخس 

لاس رد  ار  نآ  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  هرصب  هفوک و  نایم  قارع  بونج  رد  عقاو  یمالسا ، يرهش  هک  طساوب  بوسنم  یطـساو ، هملک 
ءزج ود  هب  رهـش  نیا  دشابیم و  تسا ، هدرک  سیـسأت  ناورم  نب  کلملا  دـبع  تموکح  نامز  رد  لاس 83  رد  حـصا  تیاورب  انب  ای 78 و   75

طـساو نآب  و  تسا ، هدـش  میـسقت  هتخادـنا ، هلـصاف  تمـسق  ود  نیا  نایم  و  هدرک ، روبع  نآ  نایم  زا  هک  هلجد  طـش  هلیـسوب  یبرغ  یقرش و 
نایم هلـصاف  تسا و  نآ  زا  یتسه ، یطـساو  وت  هک  نآ  دننام  ینزیم  تلفغب  ارت  دوخ  یطـساو ) کناک  لفاغتت   ) لثم و  هدش ، هتفگ  زین  بصق 
لحم نامه  رد  نآ  سیـسأت  ثودح و  زا  لبق  و  دشابیم ، خـسرف  هاجنپ  زین  هرـصب  طساو و  نایم  روط  نامه  خـسرف و  هاجنپ  طساو  هفوک و 

رکسک و  » مانب دوب  يرهش 
ص:19  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ابیز و ینوکسم  ياههناخ  دجاسم و  للجم و  ياهخاک  اب  و  هزاوآرپ ، قارطمطرپ و  يرهش  طساو  نیا  و  نایناساس ، هرودب  قلعتم  رکـشک » ای 
نامز هبارا  ياهخرچ  ریز  رد  هکنیا  ات  دوب ، هدیـسر  هوکـش  تمظع و  جواـب  مشـش  مجنپ و  نرق  ود  رد  اـصوصخم  دوب ، یهوکـشاب  ياـهانب 
ياج رب  يزیچ  ياهناریو  ياـهلت  زجب  جاـجح  راـثآ  زا  هک  يروطب  تشاذـگ ، یبارخ  یناریوب و  يور  اـهداسف  اـههنتف و  روهظ  شیادـیپاب و 

و طساو ) یح   ) یهاگ دوشیم  هدید  راثآ  زا  یـضعب  رد  هک  يروط  نآ  و  دـش ، انب  وا  ياههبارخ  يور  یح )  ) مانب يرهـش  اهدـعب  و  دـنامن ،
. دنتفگیم نیرشاعلا ) یح   ) یهاگ

« مجعتـسا ام  مجعم   » باتک رد  يرکب  یـسلدنا  دیبع  وبا  دننام  زین  نف  یلاها  زا  ياهدـع  هک  تسا  نیا  تسمزال  وا  رکذـت  هک  یئاهزیچ  زا  و 
و هحفص 236 ، دلج 5  سورعلا ) جات  رد   ) يدـیبز و  هحفـص 1419 ، دصارملا »  » باتک رد  يدادغب  نمؤملا  دـبع  و  هحفص 1363 ، دلج 3 

مانب اههوک  و  ناکم ، لحم و  هد ، رهـش ، يدادـعت  اهروشک  ریاس  یبرع و  دالب  رد  هک  دـناهتفگ : هدرک و  حیرـصت  سوماق »  » رد يدابآزوریف 
. دشابیم لحم  لهچب  کیدزن  نانآ  هرامش  هک  دناهدش  هدیمان  طساو 

دوشیم هتفگ  ناب  مه  دوهی  طساو  هک  سوط  زا  ناقون  طساو  و  هکم ،) فیاط و  نایم  تسا  یلحم  ، ) ۀلخن يارحص  رد  ۀکم  طساو  هلمج  زا 
«2 . » دشابیم ۀعازب  یکیدزن  رد  « 1 ( » ءابهشلا بلح  طساو   ) و

یکیدزن « 5 ( » هیدیزم هلح   ) طساو و  « 4 «، » اسیقرق  » یکیدزن « 3  » روباخ طساو  و 
______________________________

رد تسا  یهد  مان  زین  تسا و  ابهـش  شزکرم  هک  ادـیوس  ناتـسا  رد  ایروس  رد  تسا  ياهقطنم  ءابهـش  هیروس و  رد  تسا  يرهـش  بلح  ( 1)
دوشیم قالطا  بلحب  هک  تسا  یمان  زین  و  روشک ، نامه 

بلح حبنم و  نایم  تسا  يرهش  ( 2)
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. تسا لصوم  هلجد  یقرش  فرط  يرگید  و  تارف ، نیع و  سأر  نایم  تسیرهن  ( 3)
. تارف رانک  رد  تسا  يرهش  ( 4)

. تسا هدرک  انب  دیزم  رسپ  یسیبد  رسپ  روصنم  رسپ  هقدص  ار  وا  هک  تسا  يرهش  ( 5)
ص:20  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دشابیم « 7 « » ءارفص و  « 6  » ۀبیدغ  » نایم رد  یلحم  مان  و  «، 5 ( » هربنع و  « 4  » دیبز  ) یکیدزن رد  نمی  طساو  و  دابآریطم ،
رد تسا  يرهـش  مان  و  «، 9 ( » ۀـیدهاجم قرم و   ) نایم يرگید  و  دـصرلا ) نیع  و  « 8  » قرم  ) نایم رد  یکی  لـصوم  رد  تسا  یهد  ود  ماـن  و 

یلحم مان  دنشابیم و  ریشق  دنزرف  ۀملس  دنزرف  کلام  نادنزرف  زا  هک  ةدیسا  ونب  يارب  تسا  یناکم  مان  دادغب و  یخـسرف  هس  رد  « 10  » لیجد
هب قلعتم  تسیاهعلق  مان  و  ۀمامی ، رد  تسا  رهش  مسا  و  «، 11  » ةربق رهش  تموکح  ریز  سلدنا  رد  تسیرهـش  مان  و  میمت ، ونب  هب  قلعتم  تسا 
زا رتنیئاپ  تسا  یهوک  و  قارع ، رد  کلملا  رهن  رد  تسیرهش  و  دوشیم ، هتفگ  واب  مه  لدجم  هک  ۀفینح  ونب  زا  خ ل ) ریمـس -  ) نیمـس ونب 

و « 12 ، » هقرلا رد  تسیهد  و  لیذـه ، ونب  هب  قلعتم  تسیاهزاورد  مان  و  هبقع ، زا  ریغ  تسا  یهوک  ود  مان  زین  و  نیمز ، ام  ناـیم  ۀـبقعلا ، ةرمج 
«15 ( » ردکنم و  « 14  » جلف  ) نایم یهار  مان  و  ارحص ، رد  بالک  ونب  دالب  رد  « 13 ( » هیرض یمح   ) رد تسیناکم 

______________________________

. تسا هکم  ندع و  هار  رس  رد  خرس و  يایرد  يرتمولیک  رد 25  نمی  رد  تسیرهش  ( 4)
. دیبز یکیدزن  ایرد  لحاس  رد  نمی  رد  تسا  یهد  مان  ( 5)

. تسا یبآ  مان  ( 6)
. هنیدم هکم و  نایم  تسا  ینابایب  ای  رهش و  مان  ( 7)

. لصوم رد  تسا  يرهش  ( 8)
. تسا هکیمس  شزکرم  ءارماس )  ) قارع رد  تسا  ياهقطنم  مان  ( 9)

قارع رد  تسا  رهن  زا  ياهبعش  مسا  ( 10)
. سلدنا رد  تسا  يرهش  مان  ( 11)

. تسا رتنیئاپ  نآ  زا  خسرف  کی  تسیرهش  و   ) تارف برغ  فرط  يرگید  تارف و  رانک  رد  تسیرهش  مسا  ( 12)
ۀکم هرصب و  نایم  تسا  يرهش  ( 13)

ۀیرض ةرصب و  نایم  رد  تسیاهمشچ  مان  ( 14)
دوریم هکم  ات  همامی  زا  هک  تسا  یهار  نآ  مان  ( 15)

ص:21  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دوش یـسررب  شهوژپ و  فلتخم  ياهروشک  نوگانوگ  ياهباتک  رد  رگا  تسا  دایز  دـناهدش  هدـیمان  مان  اب  هک  یئاهرهـش  اهلحم و  ریاـس  و 
دوش رکذ  یئاهنت  هب  طساو  مان  هاگ  ره  هک  تسا  جاجح  طساو  اهنآ  نیرتهزاوآرپ  نیرتفورعم و  دـیآیم  تسدـب  يرتشیب  یهاـگآ  فوقو و 

تیبرت ءاـملع و  شرورپ  رد  رهـش  نیا  تشذـگ ، ـالبق  هک  هک  يروـط  ناـمه  تـسا ، اـجنآ  شنطو  مـه  فـلؤم  و  تـسا ، ناـمهب  فرـصنم 
لوذبم ناکم  نیاب  ار  دوخ  هجوت  نافلؤم  زا  یهورگ  تهج  نامهب  و  تسا ، هدوب  گرزب  یتیمها  ياراد  تایبدا  هقف و  ثیدح و  نادنمشناد 

ناـنآ ياـهمانب  اهتـسرهف  اـهباتک و  رد  ثحب  قیقحت و  شهوژپ و  و  دناهتـشامگ ، تمه  نآ  هراـب  رد  يداـیز  ياـهباتک  نتـشون  رد  هتـشاد و 
لهـس دنزرف  ملـسا  نسح  وبا  فیلات  طساو ) خیرات   ) باتک هدش : هتـشون  طساو  هراب  رد  هک  یئاهباتک  نیرتمهم  زا  و  درک ، دـهاوخ  دروخرب 
هتشون اههیـشاح  اهلیذ و  شباتک  رب  هک  لاس 292  يافوتم  شورف ) نزرا   ) زازر لشحب )  ) هب فورعم  بیبح  دنزرف  دایز  دنزرف  ملـسا  دـنزرف 

نادنمشناد قیقحت  اب  قارع ) یملع  عمجم   ) هیامرس اب  هک  تسا ؛ یلزاغم ) نبا   ) باتک نیا  فلؤم  هیـشاح  حرـش و  اهنآ  نیرتفورعم  هک  هدش 
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. تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  دادغب  رد  داوع  سیکروک  رصاعم 
لاس 597. يافوتم  ةدیرخلا ) بحاص   ) هب روهشم  یناهفصا  بتاک  نیدلا  دامع  فیلأت  طساو  لها  نساحم  باتک  و 

لاس 637. يافوتم  یطساو  یثیبد  جاجح  دنزرف  یلع  دنزرف  ییحی  دنزرف  دیعس  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  فیلأت  طساو  خیرات  باتک  و 
. تسا هتفگ  دوردب  ار  یناف  راد  لاس 850  رد  یعیش  يرفعج  نسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دیس  فیلأت  طساو ، خیرات  باتک  و 

هتـشون عوضوم  نیا  رد  هک  اهباتک  ریاس  لاس 600 و  يافوتم  خروم  یطـساو  یلع  دنزرف  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  فیلأت  طساو  خـیرات  باتک  و 
. تسا هدش 

ص:22  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
رب انب  هک  لاس 576  يافوتم  یطـساو  هَّللا  دبع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  یلع  وبا  دـشابیم : جاجح  طساوب  بوسنم  هک  ءاملع  ریهاشم  زا  و 

. تسا هدوب  سردم  مارو » نبا   » هسردم رد  دوشیم ، هدافتسا  یکبس ) يربکلا  تاقبط   ) زا هکنآ 
. تفای تافو  لاس 522  رد  هدوب و  فیرش  نآرق  يراق  قارع  رد  هک  یطساو  رادنب  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  زعلا  وبا  نانآ  زا  و 

. تسا مراهچ  نرق  نادنمشناد  زا  اهب ، یضاق  یطساو ، نسح  دنزرف  دمحم  مزاح  وبا  نانآ  زا  و 
لاس 364. يافوتم  یطساو ، رکب  وبا  دمحا  دنزرف  تباث  دنزرف  دمحم  اهنآ  زا  و 

لاس 331. يافوتم  یطساو  ناورم  دنزرف  بوقعی  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  الع  وبا  اهنآ  زا  و 
لاس 468. يافوتم  یطساو  ۀلمهم ) ءار  اب   ) يرامک دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  دنزرف  لیعامسا  یلع  وبا  نانآ  زا  و 

لاس 468. يافوتم  یطساو  سارملا ) مالغ   ) هب فورعم  يراق ، مساق  دنزرف  نسح  یلع  وبا  نانآ  زا  و 
بوسنم هک  یملع  ياهتیصخش  رگید  و  لاس 221 . يافوتم  یطساو  بیهـص ، دنزرف  مصاع  دنزرف  یلع  دنزرف  مصاع  نیـسح  وبا  نانآ  زا  و 

. درادن ار  اهنآ  مان  رکذ  لاجم  هلاسر  نیا  هک  دنشابیم ، رهش  نیاب 

« تیاور ۀیارد و  رد  فلؤم  دیتاسا  »

و هتخومآ ، ثیدـح  هتخودـنا و  ملع  هقف ، لاجر  ناگرزب و  ثیدـح و  نالماح  و  ناـنیمطا ، دروم  قثوم و  ياـهیوار  زا  يرتشیب  تعاـمج  زا 
: هلمج زا  تسا ، هدرک  تیاور 

ص:23  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
لقن صخـش  نیا  زا  هک  یتایاور  نآ  زا  یطـساو ، یعفاش  یـضاق  بذوش  دنزرف  رمع  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  - 1

ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح هدرک 
( نمؤم الا  کبحی  یلع ال  ای  )

. دمآ دهاوخ  اهنیا  حرش  و  تسا ،
( ریدغ  ) ثیدح هدومن  لقن  نیا  زا  هک  یتایاور  زا  تسا : یعفاش  يدادغب  عیب  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  - 2

ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح و 
مالّسلا هیلع  یلع  بلص  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ۀیرذ  هَّللا  لعج  )

ثیدح و  نیدلا ) نم  جراوخلا  قورم   ) ثیدح و 
( ملعلا ۀنیدم  انا  )

. تسا یتَأ ) ْلَه   ) هروس لوزن  نأش  رد  رگید  ثیدح  دنچ  و  سمشلا ) در   ) ثیدح و 
ثیدح ۀلاخلا ) نباب   ) فورعم لاس 462  يافوتم  یعفاش ، یطساو ، يوحن  لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  - 3
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( اهباب یلع  ۀنجلا و  ۀنیدم  انا  )
ثیدح و  نیلقثلا )  ) ثیدح و  ( ) ۀیأرلا  ) ثیدح و  ریطلا )  ) ثیدح و 

( ملعلا ۀنیدم  انا  )
ثیدح و 

( هَّللا يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  )
ثیدح و 

( یلعب هتدیا  یلاعت  هَّللا  لاق  )
( باسنالا  ) باتک رد  زین  یناعمس  و  دناهدرک ، تیاور  ثیدح  ثدحم  نیا  زا  زین  فلؤم  زا  ریغ  يدایز  هدع  و  هدرک ، لقن  ثدحم  نیا  زا  ار 

. تسا هدرک  حیرصت  نآب  ثویلجرم )  ) پاچ هحفص 146  دوخ 
: تسا رارق  نیدب  هدرک  لقن  وا  زا  فلؤم  هک  یتایاور  یطساو ، یعفاش ، راسمس ، ناواط ، دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  - 4

ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح و  ددعتم ، دانسا  اب  ریدغ )  ) ثیدح
( نمؤم الا  کبحی  یلع ال  ای  )

ثیدح و 
( ةدابع یلع  یلا  رظنلا  )

ثیدح و  جح ) هب  یلع  نب  نیسح  نتفر  هدایپ  ياپ  اب  راب  جنپ  تسیب   ) ثیدح و  ۀیأرلا )  ) ثیدح و  شدانسا ، اب  ریطلا )  ) ثیدح و 
( ینقراف ایلع  قراف  نم  )

ثیدح و 
( یلع باب  الإ  باوبالا  دس  )

(. شمعا اب  نآ  هرظانم  روصنم و  سلجم   ) هیضق و 
هک یتایاور  نآ  زا  ۀفینح ، ونب  هلیبق  زا  یفنح  یفوک  هَّللا  دبع  دنزرف  یـسوم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  حایر  دـنزرف  فسوی  دـمحم  وبا  یـضاق  - 5

هدرک تیاور  وا  زا  فلؤم 
ص:24  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح
( بارت یباب  یلع  هینک  )

. تسا
اب ریدـغ )  ) ثیدـح هدومن : لقن  وا  زا  فلؤم  هک  یتایاور  هلمج  زا  يره  زا  جرف  دـنزرف  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاـط  وبا  - 6

ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح و  شدانسا ،
( اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  )

ثیداحا و  حون ) ۀنیفس   ) ثیدح و 
( یلع باب  الإ  باوبالا  دس  )

( ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   ) هفیرش هیآ  ثیدح  و  ۀیأرلا )  ) ثیدح و  نیلقثلا )  ) ثیدح و  قیرط ، دنچ  اب  ریطلا )  ) ثیدح و  ۀلهابم )  ) ثیدح و 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد 

و ۀـلزنملا )  ) ثیدـح هدرک ، لقن  وا  زا  هک  یتایاور  هلمج  زا  یعفاش ، یطـساو ، زازب ، سابع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  - 7
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ثیدح و  ریطلا )  ) ثیدح
( ةدابع یلع  یلا  رظنلا  )

. تسا
ثیدح هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یتایاور  هلمج  زا  یعفاش ؛ یطساو ، نابایسآ )  ) ناحط باهولا ، دبع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  - 8

ثیدح و  ۀلزنملا ) )
( ۀمایقلا موی  یتما  یلع  ۀجح  یلع  انا و  )

ثیدح و 
( حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  )

ثیدح و 
( یلع یثراو  ییصو و  ثراو و  یصو و  یبن  لکل  )

ثیدح و 
( یلعب هتدیا  )

ثیدح و  ربمایپ ص ) شودب  یلع  نتفر  الاب   ) هیضق و 
( نیرخآلا نیلوالا و  یقشا  یلع  لتاق  )

. تسا
و ۀـلزنملا )  ) ثیدـح هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یثیداـحا  هلمج  زا  یعفاـش ، یفاکـسا ، هَّللا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  باـطخلا  وبا  یـضاق  - 9

ثیدح و  قیرط ، دنچ  اب  ۀیأرلا )  ) ثیدح
( نیرخآلا نیلوالا و  یقشا  یلع  لتاق  )

. دشابیم
. تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  نیلقث  ثیدح  و  ریدغ )  ) ثیدح زازب ، فالع ، دنزرف  دیبع  دنزرف  یلع  یلعی  وبا  - 10

ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح هدرک  لقن  وا  زا  هک  یتایاور  زا  یطساو ، هیقف ، یعفاش ، راطع ، دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  - 11
( اینارصن وا  ایدوهی  تام  یلع  ضغب  یلع  تام  نم  )

ثیدح و 
( ةرربلا نیما  یلع  )

ثیدح و  لطسلا )  ) ثیدح و 
ص:25  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح و  ۀیأرلا )  ) ثیدح و  ریطلا ) )
( ةدابع یلع  رکذ  )

ثیدح و 
( ینم ۀعضب  ۀمطاف  )

غابـسا  ) ثیدـح و  تسه ، تسا ، یلـصفم  تیاور  هک  تایثعـشا )  ) ای و  تاـیرفعج )  ) فلؤم ثعـشا  دـنزرف  دـمحم  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  و 
ثیدح و  ءوضولا )

( یترتع یف  یناذآ  نم  یلع  هَّللا  بضغ  دتشا  )
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ثیدح و 
( یندب نم  یسأر  لثم  ینم  یلع  )

. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  فلؤم  هک  هدومن  حیرصت  یناعمس  و  تسا ؛ جراوخ ) اب  هجاحم   ) ثیدح و  ۀنیفسلا )  ) ثیدح و 
ثیدح و  ریدغ )  ) ثیدح هدرک  تیاور  وا  زا  فلؤم  هک  یثیداحا  هلمج  زا  یناهفصا ، هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  - 12

( ملعلا هنیدم  انا  )
. تسا

، دوشیم هدافتسا  یناعمس  هتفگ  زا  هچنآ  رب  انب  یطـساو ، بیطخ  یمـشاه ، قازرلا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  - 13
ثیدح و  ۀلزنملا )  ) ثیدح هلمج  زا  هدرک  تیاور  وا  زا  يدایز  ثیداحا 

( یناوخا ریخ  )
. تسا

ثیدح هدرک ، لقن  وا  زا  هک  یثیداحا  زا  یعفاش ، هیقف ، راطع ، لدع ، دمحم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  نسح  وبا  - 14
« یلع یناوخا  ریخ  »

. دشابیم یلع ) انالوم  ةدشانم   ) ثیدح و 
ثیدح هدرک  لقن  وا  زا  هک  یثیداحا  زا  زازب ، دلخم ، دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  نسح  وبا  - 15

( یلع كوخا  خالا  معن  )
ثیدح و 

( هنم انا  ینم و  یلع  )
. تسا

( میج وا  زا  سپ  هلمهم و  لاد  وا  زا  دعب  نون و  نوکس  همجعم و  نیغ  مض  اب  . ) یناج دنغ  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  - 16
هدرک تیاور  نآ  زا  هک  یثیداحا  هلمج  زا  تسا ، ام  رـصع  رد  هک  یلعف  ناجیدنه  برعم  رهاظب  زاوها  ياهرهـش  زا  ناجدنغ  رهـشب  بوسنم 

ثیدح
( رفاک وهف  ایلع  بصان  نم  )

ثیدح و 
( رفاک وهف  یلع  یف  کش  نم  )

ثیدح و 
( یملع ۀنیدم  باب  یلع  )

ثیدح و 
( صوخلا یلع  یلع  )

ثیدح و 
( یلع رکذب  مکسلاجم  اونیز  )

ياهدنس اب  هک  نیلقثلا )  ) ثیدح و 
ص:26  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دشابیم هدومن ، لقن  ددعتم 
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ثیدح هدرک  تیاور  وا  زا  فلؤم  هک  یثیداحا  هلمج  زا  یفوص ، یطساو ، بیط  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  - 17
( یلع كوخا  خالا  معن  )

ثیدح و 
( هدلو یلع  دلاولا  قحک  نیملسملا  یلع  یقح  )

. دشابیم
ثیدح هدومن  لقن  وا  زا  هک  یثیداحا  زا  يولع ، نمحرلا  دبع  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  - 18

( ینعاطا طقف  ایلع  عاطا  نم  )
ثیدح و 

( نمؤم الا  کبحی  یلع ال  ای  )
. تسا

هدرک تیاور  وا  زا  هک  یثیداحا  هلمج  زا  يوحن ، يرـصب ، ناسغ  دنزرف  دمحم  دنزرف  میهاربا  دنزرف  ۀحلط  دـنزرف  میهاربا  قاحـسا  وبا  - 19
ثیدح و  ۀمطاف ) هیمست  هجو   ) ثیدح

( نیقتملا ماما  یلع  )
ثیدح و 

( یتیبلهأ یملاظل  لیولا  )
ثیدح و 

( رانلا نم  توبات  یف  نیسحلا  لتاق  نا  )
ثیدح و 

( یتیبلهأ یملاظل  لیولا  )
ثیدح و 

( رانلا نم  توبات  یف  نیسحلا  لتاق  نا  )
ثیدح و 

( رانلا میسق  یلع  )
، تسا مالّسلا ) هیلع  نیسح  شرسپ  نالتاق  زا  وا  ملظت  دوشیم و  قلعتم  شرع  همئاق  هب  هک  لوتب  ءارهز  ام  يوناب  ندرک  تیاکـش   ) ثیدح و 

. تسا هدرک  لقن  یثیداحا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  يوار  نیا  و 
هلمج زا  لاس 468  يافوتم  یفنح ، هیقف ، یقارع ، يرامک  دنزرف  بیط  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  - 20

مالّـسلا هیلع  یلع  تبقنم  حدـم و  رد  هک  تسا  یثیداـحا  اـهنآ و  رفک  جراوخ و  مذ  رد  هک  تسا  یثیداـحا  هدوـمن  لـقن  وا  زا  هک  یثیداـحا 
. تسا

ثیدح هدرک  لقن  وا  زا  هک  یتایاور  يراخب ، هزمح  دنزرف  لصاو  مساقلا  وبا  - 21
( نآرقلا یف  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  لثم  ۀمالا  هذه  یف  یلع  لثم  )

. تسا
ثیدح وا  زا  فلؤم  هک  يرصب ، یفنح ، هیقف ، خ ل ) نایب - ( ) خ ل ناس -  ) رایس دنزرف  رهاط  دنزرف  دیز  روصنم  وبا  - 22

( ملعلا ۀنیدم  انا  )
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. تسا هدرک  تیاور  ار  ریدغ »  » ثیدح و 
ثیدح هک  يدیمح  هَّللا  دبع  دنزرف  رصن  وبا  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  - 23

لحی «ال 
ص:27  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

« یلعالا يدرجم  يری  ملسمل 
ثیدح و 

« ةدحاو ةرجش  نم  یلع  انا و  »
. تسا هدومن  لقن  وا  زا 

. تسا هدرک  تیاور  ار  ریدغ »  » ثیدح وا  زا  فلؤم  هک  یطورش ، نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  میرکلا  دبع  یلع  وبا  - 24
لقن مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هراب  رد  یثیدح  وا  زا  هک  یناهفـصا  یلیلد  دمحم  دنزرف  دمـصلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  حتفلا  وبا  - 25

: تسا نیا  نآ  هدرک و 
« هبحاف هبحا  ینا  مهللا  »

وا زا  هک  لدع ؛ يراق ، حلاص  وبا  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  رادـب 26 - تسود  ار  وا  مه  وـت  مرادـیم  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ 
. تسا هدومن  لقن  ار  ریطلا »  » ثیدح

. تسا هدرک  لقن  وا  زا  ددعتم  ياهقیرط  اب  ار  ریطلا »  » ثیدح هک  يدادغب ، یبرح ، حتف  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  - 27
. تسا هدرک  تیاور  ار  ۀیأرلا »  » ثیدح وا  زا  فلؤم  هک  یعفاش ؛ یطساو ، ینومیم ، یلع ، دنزرف  رمع  مساقلا  وبا  - 28

ثیدح وا  زا  هک  یعفاش  یطساو ، عیب ، باصق ، دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  - 29
« نمؤم الا  کبحی  «ال 

ثیدح و 
نم بارتلا  اوذخا  الا  نیملـسملا  نم  ءالمب  رمت  الاقم ال  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  ۀـفئاط  لوقت  نا  ول ال  »

« کلجر تحت 
. تسا هدرک  لقن  ار 

ثیدح و  ۀیأرلا »  » ثیدح وا  زا  فلؤم  هک  یعفاش  یطساو  هیومام  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  - 30
« یضغبم کضغبم  یّبحم و  کبحم  یلع  ای  »

. تسا هدومن  تیاور  ار 
ثیدح وا  زا  هک  یناهفصا  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  - 31

« راقفلا وذ  الا  فیس  یلع و ال  الا  یتف  «ال 
تسا هدومن  لقن  ار 

ص:28  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ثیدح وا  زا  هک  یکلام  یسلدنا ، عیبر  دنزرف  دمحم  دنزرف  فلخ  دنزرف  یسیع  یسوم  وبا  - 32

« راقفلا وذ  الا  فیس  یلع و ال  الا  یتف  «ال 
. تسا هدرک  لقن  ار 

ثیدح وا  زا  هک  یعفاش ، یطساو ، رامت ، دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  تاکربلا  وبا  - 33

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


« ةدابع یلع  یلا  رظنلا  »
. تسا هدومن  تیاور  هدرک و  لقن  ار 

ثیدح وا  زا  هک  یطقس ، يرامج ، فلخ  دنزرف  دمحم  دنزرف  میهاربا  تاکربلا  وبا  - 34
« یلع راد  یف  بکوکلا  ضاضقنا  »

. تسا هدرک  لقن  ار 
ثیدح وا  زا  هک  يولع  نسح  دنزرف  لیعامسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یضاق  - 35

« باسح ریغب  ۀنجلا  یف  ۀعیشلا  نم  افلا  نیعبس  لوخد  »
ثیدح و  ریهطت » ۀیآ  لوزن   » و ءاسک )  ) ثیدح و 

« ۀمطاف بضغل  بضغی  هَّللا  نا  »
. تسا هدرک  تیاور  ار 

ثیدح وا  زا  هک  نیسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  مامت  وبا  یضاق  - 36
( قیقعلاب اومتخت  )

. تسا هدومن  تیاور  ار 
ۀنجلا ۀلجرفـس  نم  ءارهزلا  انتدیـس  هفطن  داقعنا   » ثیدح وا  زا  هک  یناهفـصا  یعاقر ، هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  - 37

. تسا هدرک  لقن  ار  ملس » هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  اهلکا  ام  دعب 
ثیدح وا  زا  هک  يدزا ، رضخ  دنزرف  یلع  نسح  وبا  یضاق  - 38

« ینم ۀعضب  همطاف  »
. تسا هدومن  تیاور  ار 

ثیدح وا  زا  هک  یسابع ، یمشاه ، مساق  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمصلا  دبع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  - 39
« ییصو یلع  »

لقن وا  زا  ار  يدایز  ثیداحا  فنـصم  هدومن  حیرـصت  دوخ  باسنا  باتک  رد  یناعمـس  هک  نانچ  تسا و  هدومن  لـقن  ار  ریدـغ »  » ثیدـح و 
. تسا هدرک 

. تسا هدرک  لقن  ار  ۀلزنملا »  » ثیدح وا  زا  فلؤم  هک  یطساو ، یسابد ، بوقعی ، دنزرف  نسح  دنزرف  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  - 40
ص:29  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح وا  زا  هک  یعفاش ، یبسارلا » نبا   » هب فورعم  یلع  دنزرف  دمحم  نسح  وبا  یضاق  - 41
« یلع فافز  یف  ۀکئالملا  لوزن  »

. تسا هدرک  لقن  ار 
ثیدح و  ۀلزنملا »  » ثیدح وا  زا  هک  لاس 447  يافوتم  یناجدنغ ، یسوم  دنزرف  دمحم  دنزرف  باهولا  دبع  دمحا  وبا  - 42

« یلع رکذب  مکسلاجم  اونیز  »
. تسا هدرک  تیاور  ار 

. تسا هدومن  لقن  ار  ریدغ »  » ثیدح وا  زا  هک  یناهفصا  یجرب  هَّللا  دیبع  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  لضفلا  وبا  - 43

دناهدرک تیاور  وا  زا  هتفرگ و  دای  فلؤم  بتکم  رد  هک  نانآ 
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: ۀلمج زا  هک  دناهدومن ، تیاور  هدرک و  ذخا  ثیدح  نآ  زا  وا  نایوار  ثیدح و  نادنمشناد  زا  يدایز  هورگ 
فورعم یلزاغم » نبا   » هب شردپ  دننام  هک  یبالج  بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  یـضاق  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  فلؤم  دوخ  دنزرف  - 1

هدرک حیرـصت  یناعمـس  هچنآ  رب  انب  يدادغب ، ریزو  دارط  دـنزرف  یلع  مساقلا  وبا  تسا 2 - هدومن  عادو  ار  یناـف  راد  لاـس 542  رد  تسا و 
. تسا

فلؤم زا  هک  باسنالا »  » باتک بحاـص  لاس 562  يافوتم  یناعمـسب  فورعم  یعفاش ، يزورم  دـمحم  دـنزرف  میرکلا  دـبع  رفظملا  وبا  - 3
. تسا هدرک  تیاور  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  یضاق  شدنزرف  هطساوب 

هچنآ رب  انب  و  هدوب ، فلؤم  ناتسود  زا  هک  لاس 488  يافوتم  يدزا ، يدیمح ، هَّللا  دبع  دنزرف  رـصن  وبا  حوتف  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  - 4
تیاور وا  طساو  خـیرات  باتک  زا  فلؤم  دوخ  هزاجا  اب  هک  دـیامنیم ، لقن  نارـشب ، دـنزرف  بلاغ  وبا  همجرت  رد  ءابدالا ) مجعم   ) باتک رد 

يدیمح هَّللا  دبع  وبا  هک  هتفگ : و  تسا ، هدرک 
ص:30  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نارـشب دنزرف  بلاغ  وبا  هک  تشون : ام  رب  طساو  زا  یطـساو  یبالج  دمحم  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسح  وبا  ام  تسود  هک  هدرک  تیاور 
. تسا هتفای  تافو  بجرملا  بجر  هام  رد 15  لاس 462  رد  و  هدش ، دلوتم  لاس 370  رد  يوحن 

دش ادیپ  وا  نادنزرف  نایم  رد  هک  یغباون 

: درب مان  ار  ریز  صاخشا  ناوتیم  هلمج  زا  هک  دندمآ  دوجوب  فلؤم  نادنزرف  باقعا و  نایم  رد  ریظنمک  یغباون  گرزب و  ینادرم 
ناـیب نینچ  نآ  قح  رد  هحفـص 142  ثویلجرم  پاچ  باسنالا )  ) باتک رد  یناعمـس  تسا ، یـضاق  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  فلؤم  دـنزرف  - 1

نـشور يریپ  تشاد ، هدهعب  ار  طساو  رهـش  تواضق  تموکح و  وا  زا  تباین  ناونعب  رایتخب و  دنزرف  دـمحا  سابعلا  وبا  فرط  زا  دـیامنیم :
لیعامـسا یلع  وبا  یـضاق  يدزا و  دلخم  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  نسح  وبا  و  دوخ ، ردـپ  زا  دوب  یملاع  و  دنمـشناد ، يدرم  و  ریمض ،

. تسا هدرک  تیاور  هدومن و  ذخا  ثیدح  نادنمشناد  ریاس  يرامک و  دنزرف  دمحا  دنزرف 
زا هزاجا  اب  مدوب و  شروضح  مزالم  هراومه  طساو  رد  تماقا  تدم  رد  و  مدینش ، وا  زا  يرتشیب  ثیدح  اعومجم  هبون  ود  رد  طساو  رد  نم 

. مدناوخ هدرک و  تئارق  وا  رب  يرتشیب  تایاور  یطساو ، يوحن  نارشب  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا 
ثیدح مه  اب  نارـشب  نبا  يرگید  دلخم و  نبا  یکی  گرزب  درم  ود  زا  باتک  نیا  فلؤم  دوخ ، ردپ  اب  یـضاق  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  میوگیم :

. دنشابیم یناجدنغ  دمحا  دنزرف  نسح  و  يرسلا ، نبا  دنزرف  دمحم  وبا  وا  رگید  دیتاسا  زا  و  دناهدرک . لقن 
ۀبه نیدـلا  زع  لدـع  یـضاق  دـننام  یتعاـمج  مه  وا  زا  و  هدرک ، تیاور  وا  زا  ار  دوخ  ردـپ  بقاـنم  باـتک  ءزج  ود  ره  هک  میوـگیم : سپس 

دوشیم رهاظ  باتک  نیا  زا  هک  يروط  نامه  وا  ریغ  یطساو و  شنابح  دنزرف  جرف  دنزرف  نسح  دنزرف  میرکلا 
ص:31  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دناهدرک تیاور 
دلج 4 تارذـشلا )  ) باتک رد  دامع  نبا  و  تسا ، هداتفا  قافتا  لاس 542 ، رد  وا  تافو  دـناهدرک  رکذ  دامع  نبا  ینالقـسع و  هچنآ  رب  انب  و 

دمحم دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  یضاق  یبالج  هَّللا  دبع  وبا  لاس 542  نیا  رد  هک  تسا  هتشون  هغبان  نیا  قح  رد  هحفص 131 
دمحا دـنزرف  نسح  و  يدزا ، دـلخم  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  دـننام  يدـیتاسا  زا  وا  تسا . هتفاـی  تاـفو  یلزاـغم  نبا  یطـساو ، بـیط 

ار تموکح  تباین  و  هدرک ، لیصحت  تیاور  هزاجا  يوغل  نارشب  دنزرف  بلاغ  وبا  زا  و  هدینش ، ثیدح  ءاملع ، زا  رگید  یهورگ  یناجدنغ و 
رد یبهذ  و  تسا ، هدرک  نییعت  روکذم  لاس  رد  ار  وا  تافو  خیرات  زین  یطوف  دنزرف  قازرلا  دبع  خیـش  خیرات  همالع  و  تسا . هتـشاد  هدـهعب 
لاس هک  دوشیم  هدید  سورعلا » جات   » رد يدـیبز  زا  هک  هچنآ  و  تسا ، هدوب  لاس 542  رد  یطساو  ثدحم  تافو  هتفگ : ظافحلا ) ةرکذت  )
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باتک رد  ینالقـسع  رجح  دـنزرف  دـمحا  ظفاح  و  تسا ، یپاچ  تاهابتـشا  اهطلغ و  زا  هک  دوشیم  رهاظ  هتـشون  لاس 543  رد  ار  وا  تاـفو 
: هدرک هراشا  زین  هدرک و  رکذ  ار  بلطم  نیا  هحفص 380  دلج 1  ریصبتلا » »

. تسا هدومن  تیاور  ار  بقانم  باتک  دوخ  ردپ  زا  دنزرف  هک 
هک طساو ، یـضاق  یطـساو  راطع  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  دنزرف  هَّللا  تمعن  نیدلا  لامج  دـشابیم : فلؤم  نادـنزرف  زا  هک  یغباون  زا  و  - 2

. تسا هدرک  تیاور  فلؤم  دنزرف  یضاق  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دوخ  يردام  دج  زا  ار  بقانم  باتک 
. دناهدرک لقن  وا  دوخ  زا  مه  ياهدع  هدومن و  تیاور  ار  شردپ  بقانم  باتک  هک  تسا  یغباون  زا  فلؤم ، دنزرف  حلاص  دمحم  وبا  - 3

هتفرگ دای  ثیدح  طساو  یـضاق  دمحم  دوخ  ردپ  زا  هک  باتک  فلؤم  دنزرف  دمحم  دنزرف  حلاص  دـمحم  وبا  مه  رگید  یکی  نانآ  زا  و  - 4
تسا هدومن  تیاور  هدنزرا  ياهتیصخش  یملع و  لاجر  ریاس  زا  زین  و  تسا ، هدرک  تیاور  و 

.
ص:32  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

فلؤم هراب  رد  ءاملع  نادنمشناد و  نانخس 

: دسیونیم نینچ  وا  هراب  رد  ثویلجرم  پاچ  هحفص 146  باسنالا »  » رد یناعمس 
ثیدح و ندینش  رب  ریذپانفصو  یصرح  دحیب و  هقالع  و  تشاد ، لماک  یئانشآ  طساو  لاجر  اهتیصخش و  هب  هک  تلیضف ، اب  يدنمشناد 

یلع نسح  وبا  زا  مدرک ، باختنا  ار  وا  زا  یتمسق  هدومن و  هعلاطم  قایتشا  اب  هدید و  ار  وا  طساو ) خیرات   ) باتک تشاد ، تیاور  نتفرگ  دای 
هدینش ثیدح  نارگید  زا  راطع و  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  زا  و  بیطخ ، دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  زا  و  یمشاه ، دمـصلا  دبع  دنزرف 

. تسا
لاس رفص  هام  رد  دادغب  رد  هلجد  طش  رد  و  دناهدرک ، لقن  ثیدح  وا  زا  دادغب  رد  ریزو  دارط  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  و  طساو ، رد  شرسپ  و 

. دش هدرپس  كاخب  اجنآ  رد  و  هدش ؛ لمح  طساوب  شاهزانج  دیدرگ ، قرغ   483
: تسا هتفگ  هتخیمآ  سوماق  اب  هک  هحفص 186  دلج 1  سورعلا ) جات   ) رد يدیبز  و 

، تسا هدینـش  ثیدح  بیطخ  رکب  وبا  زا  رتشیب  خروم ، و  ملاع ، دنمـشناد و  یبالج ، بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسح  وبا 
رد ءزج  نیا  بحاص  دمحم  شدنمـشناد  دنزرف  و  تسا ، هتفگ  دوردـب  ار  ناهج  لاس 534  رد  تسوا و  هتـشون  طساو ) خیرات  لیذ   ) باتک

. تسا هتفای  تافو  لاس 543 
: دیوگیم نینچ  وا  هراب  رد  تاقبط  رد  یمرضح  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  خیش 

لقن ربخ  وا  زا  يدایز  هدـع  هک  دوب  يراگنخـیرات  دـندرکیم ، دانتـسا  واب  دوب و  همه  دامتعا  دروم  دوخ  تایح  ناـمز  رد  هک  دوب  یثدـحم 
دامتعا دروم  درکیم  لقن  هک  یثیداحا  رد  دوب ، وگتـسار  نیما و  قثوم و  تسا  هدومن  تیاور  هدرک و  رکذ  ربخ  یتعامج  زا  زین  وا  و  هدرک ،

لیذ  ) هلمج زا  هک  دراد  یتافیلأت  دشیم  هداد  دانسا  واب  و  دوب ،
ص:33  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هدومن يروآعمج  باتک  نیا  رد  یثیداحا  هک  ههجو ) هَّللا  مرک  یلع  انالوم  بقانم   ) باتک و  لشحب )  ) هب روهشم  ملسا  فیلأت  طساو ) خیرات 
. تسا هدرک  لقن  دامتعا  دروم  ياهیوار  زا  هدرک و  ظفح  و 

. تسین هلاسر  نیا  رد  اهنآ  همه  لقن  لاجم  هک  دنراد  یبلاطم  ناشیاههتشون  اهباتک و  رد  وا  هراب  رد  مه  رگید  ءاملع 

وا رب  نانآ  دانتسا  دامتعا و  ءاملع و  دزن  فلؤم  تیعقوم  ماقم و 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


و هدرک ، دامتعا  واب  هک  يدارفا  هلمج  زا  دیآیم ، رامشب  ثیدح  ناظفاح  ناگرزب  زا  هصاخ ) هماع و   ) ینس هعیش و  نادنمشناد  شیپ  فلؤم 
. تسا هتسج  دانتسا  واب  شیاههتفگ  اهلقن و  رد 

هطساو نودب  یهاگ  و  یضاق ، یطساو  دمحم  فلؤم  دنزرف  هطساو  هب  رتشیب  دوخ  راثآ  ریاس  و  یلاما ) و  ( ) باسنالا  ) باتک رد  یناعمس  - 1
. دنکیم لقن 

. تسا هدرک  لقن  شراثآ  ریاس  روکذم و  باتک  رد  وا  زا  هک  لادتعالا ) نازیم   ) بحاص یعفاش ، یبهذ  - 2
(. یبرقلا ةدوم   ) باتک بحاص  ینادمه  یلع  دیس  روهشم  فراع  - 3

. دوخ راثآ  ریاس  و  ریصبتلا )  ) دوخ باتک  رد  یعفاش  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  - 4
. شتافیلأت ریاس  و  لآملا ) ۀلیسو   ) دوخ باتک  رد  یمرضح  - 5

. شیاههتشون ریاس  و  ةدوملا ) عیبانی   ) باتک رد  یفنح ، يزودنق  یخلب  - 6
. تسا هدومن  تیبثت  قیدصت و  ار  وا  هدرک و  لقن  وا  زا  سورعلا ) جات   ) رد یفنح ، يدیبز ، یضترم  دمحم  دیس  - 7

ص:34  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. یلح يدسا  قیرطب  دمحم  دنزرف  ییحی  خیش  - 8

. تسا هتشون  تماما  هراب  رد  هک  شیاهباتک  زا  یضعب  رد  یلح  فسوی  دنزرف  نسح  خیش  همالع  انالوم  - 9
. شتافیلأت ریاس  قاقحا و  رد  يرتشوش  یشعرم  ینیسح  هَّللا  رون  یضاق  انالوم  - 10

(. نیطمسلا دئارف   ) لیذ رد  ینیومح  - 11
( يربکلا ۀیعفاشلا  تاقبط   ) لیذ رد  یکبس ، نیدلا  جات  خیـش  - 13 تارذشلا )  ) باتک بحاص  دامع  دنزرف  یحلا  دبع  حالف  وبا  خیـش  - 12

. دنراد یتافیلأت  طساو  خیرات  رد  هک  نافلؤم  رتشیب  و  - 14

فلؤم یملع  راثآ 

: هلمج زا  هک  هدرک  شوارت  یئاههلاسر  اهباتک و  شاهدننکنالوج  رایسب  هماخ  ناور و  زیگنارحس و  ملق  زا 
«. شیرق لئاضف  یف  اثیدح  نیعبرالا   » باتک - 2 لشحب »  » هب فورعم  یطساو ، ملسا  فیلأت  طساو ) خیرات  لیذ   ) باتک - 1

. تسا هدنام  مامتان  هک  يراخبلل ) حیحصلا  عماجلا  حرش   » باتک - 3
. تسا وت  شیپ  رد  هک  باتک  نامه  بلاط » یبا  نب  یلع  بقانم   » باتک - 4

. یعفاش بهذم  اب  تاداهش  ءاضق و  رد  تسا  یباتک  - 6 يرعش ) ناوید  - ) 5
(. بهاذم رگید  رب  وا  بهذم  تاحجرم  یعفاش و  بقانم   ) باتک - 7

تسا هدنام  راگدایب  وا  زا  هک  یتافیلأت  اهباتک و  رگید  و 
.

ص:35  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

وا نفد  لحم  فلؤم و  تافو 

( بابللا  ) رد ریثا  نبا  هتفگ  تسا . مه  ضیقن  دـض و  نوگانوگ و  فلتخم و  فلؤم  تافو  خـیرات  رد  ناخّروم  ءاملع و  ياههیرظن  اهنخس و 
حیرصت یناعمـس  نکیل  و  تسا ، هتفگ  دوردب  ار  ناهج  لاس 534  رد  هک  تسا ، نیا  هدرک  يوریپ  سورعلا ) جاـت   ) رد وا  زا  مه  يدـیبز  هک 

: دیامنیم حیرصت  دیوگیم و  هک  اجنآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  لاس 483  رد  هک  هدرک 
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نیا ام  هک  دندرپس ، كاخب  اجنآ  رد  هدومن و  لمح  طساو  هب  ار  شاهزانج  و  هدش ، قرغ  داتفا و  هلجدب  لاس 483  رفص  هام  رد  دادغب  رد  هک 
: مینادیم رتهب  لیلد  ود  اب  ار  لوق 

يرتشیب ثیدح  وا  زا  تبون  ود  طساو  رد  و  هتـشاد ، يوق  کیدزن و  رایـسب  هطبار  یلزاغم  نبا  هَّللا  دبع  دنزرف  فلؤم  دـنزرف  اب  یناعمـس  - 1
شردپ هتـشون  فیلأت و  طساو ) خیرات  لیذ   ) باتک و  تسا ، هدوب  وا  بحاصم  مزالم و  هراومه  طساو  رد  دوخ  تماقا  تدـم  رد  و  هدـینش ،

نیا اب  هک  طساو  هب  ار  هزانج  ندرک  لمح  نفد و  زور  تاـفو و  زور  ببـس و  هک  تسا  نقیتم  هکلب  ارهاـظ  تسا ، هدـناوخ  هتفرگ و  وا  زا  ار 
انـشآ هناخ  یلخاد  عضو  رب  رتشیب  هناخ  لها  ینعی  تیبلا ) یف  امب  يردا  تیبلا  لها  و  ، ) تسا هدرک  لقن  وا  دـنزرف  زا  دـنکیم  نایب  لیـصفت 

. تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  دنشابیم -
هلیسو اب  هک  ار  ياهزاجا  خیرات  یهاگ  ثیداحا و  ندناوخ  ندینـش و  خیرات  دنکیم ، تیاور  دوخ  دیتاسا  زا  هک  یثیداحا  فلؤم  همالع  - 2
نـسب اهلاس  نیا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  تداع  رهاظ و  بسحب  هتکن  نیا  و  تسا ، هدوب  ات 440  ياهلاس 433  نیب  رد  هدروآیم ، تسدـب  همان 
هلسارم هبتاکم و  هب  ناگرزب  دیتاسا و  اب  نس  نیا  زا  رتمک  رد  هک  تسا  رود  اریز  دشاب ، هدیـسر  یگلاس  یـس  نسب  شرتمک  لماک و  نادرم 

نیا يدحا  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدرک  رمع  لاس  زا 130  شیب  دیاب  دـشاب ، هداتفا  قافتا  لاس 534  رد  شتافو  هچناـنچ  رگا  دوش و  هتخادرپ 
. تسا هتفگن  هدرکن و  لقن  فلؤم  يارب  ار  رمع  هزادنا 

ص:36  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا رودب  تحص  یئوگتقیقح و  هار  زا  تسا ، هدومن  يوریپ  وا  زا  سورعلا  جات  رد  مه  يدیبز  هتفگ و  ریثا  نبا  هچنآ  نیا  رب  انب 

رد شمـسا  هک  دشاب ، رگید  صخـش  تافو  خیراتب  طوبرم  ( 534  ) خـیرات نیا  و  هدـش ، طقاس  يزیچ  بابللا )  ) باتک پاچ  رد  مه  دـیاش  و 
. دوشب یسررب  قیقحت و  هک  تسا  مزال  و  هداتفا ، پاچ 

تسا هدش  يرادربسکع  وا  زا  هک  ياهخسن  تایصوصخ 

نبا  ) هب فورعم  رازن  وبا  دنزرف  نسح  دنزرف  دمحم  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  خیـش  همالع  طخ  اب  هک  هدـش  هتفرگ  ياهخـسن  زا  هخـسن  نیا  - 1
هدوب نمی  همئا  هنازخ  رد  هخسن  نیا  و  تسا ، هدیسر  نایاپب  وا  نتشون  ( 585  ) خیرات رد  و  تسا ، هدش  هتشون  ینامی  دعب  یطساو و  ۀیفرـشلا )

اب نآ  و  دوشیم ، هدید  يدـیز ، ینامی  يراب  فطل  خیـش  همالع  دـننام  نمی  ياملع  طخ  نآ  تشپ  رد  و  تسا ، یتمیق  شزرا و  رپ  رایـسب  و 
و متشه ، هدس  ءاملع  زا  ینامی  يرذع  بوقعی  دنزرف  رصان  دنزرف  نسح  دنزرف  نارمع  نیدلا  لامج  خیـش  همالع  طخ  نآ  رد  هک  ياهخـسن 

ءاملع زا  ینامی ، عوکا  نیـسح  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  خیـش  همالع  و  مهد ، هدس  ءاملع  زا  ریزو  ینـسح  دمحا  دنزرف  حالـص  دیـس  همالع 
. تسا هدیدرگ  هلباقم  هدوب ، مشش  هدس 

هلمج زا  هک  دوـشیم ، هدـید  نادنمـشناد  زا  یئاـههزاجا  شاتشپ  رد  هیـشاح و  رد  هک  تسا ، نآ  هخـسن  نـیا  رگید  تایـصوصخ  زا  و  - 2
ار باتک  نیا  تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  تسا  یلح  يدسا ، قیرطب  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  نسح  دنزرف  ییحی  خیـش  هزاجا 
درک و تئارق  نم  يارب  دنادرگ ) دیؤم  ادخ   ) یناعنـص ینمی  دماح  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نیدلا  فیفع  دنمـشناد ، خیـش  رخآ ، ات  لوا  زا 
ار وا  دـننک و  تیاور  نم  زا  دنتـساوخ  تقو  ره  ار  باتک  نیا  مهدـیم  هزاجا  ود  رهب  هک  داد ، شوگ  تئارق  نآب  زین  توقاـی )  ) وا قفوم  رـسپ 

دنزرف نسح  دنزرف  ییحی 
ص:37  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ساپس و و  تسا ، هتـشون  لاس 596  رد  یلوالا  يدامج  لوا  رد  بلح ، تایالو  رد  یلح ، يدسا  قیرطب  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نیـسح 
. تسادخ يارب  انث  رکش و 

رگید هزاجا  تروص 
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رگید هزاجا  تروص 

هیلع تیب  لها  لئاضف  بقانم و  رب  ود  ره  هک  مداد  ار  وا  مود  دلج  دـلجم و  نیا  عوکا  كرابم  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  یلع  هب 
دنزرف دـمحم  دـنزرف  یلع  ار  وا  هک  دـنک ، تیاور  ار  دـلج  ود  ره  هک  مداد  هزاجا  واب  فلؤم  دوخ و  فرط  زا  و  دنـشابیم ، لمتـشم  مالّـسلا 

. تسا هتشون  لاس 598  رد  ۀجح  يذ  مهدفه  رد  ینمی ، یناعنص  دماح 

رگید هزاجا  تروص 

هک یـسابع  يولع  رفظم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  لضفم  نانمؤم ، ریما  تسود  نیدـلا ، ماـظن  گرزب  ریما  هب  مداد  هزاـجا  تسا ، یفاـک  ارم  ادـخ 
دمحا دنزرف  یلع  مداد ، واب  هک  ار  باتک  نیا  و  دیامن ، تیاور  نم  زا  ندینـش  طیارـش  تسرد  حیحـص و  هار  اب  ار  یلزاغم  نب  بقانم  باتک 
روصنم ماقمالاو  یضاق  هب  روبزم  خیرات  رد  طئارش  نامه  اب  روط  نامه  و  تسا . هتـشون  لاس 612  زا  ۀجح  يذ  هام  رد  عوکا  نیـسح  دنزرف 

. داب وا  لآ  دمحم و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  مداد ، هزاجا  یئاط  مساق  دنزرف  لیعامسا  دنزرف 
ناگدـید اب  طساو  رد  هیفرـش  نبا  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  ياهتمارک  زا  یکی  هک  تسنآ  هخـسن  نیا  رگید  تایـصوصخ  زا  - 3

. تسا هدیدرگ  قحلم  هخسن  نیاب  تسا ، هدید  هدرک و  هدهاشم  لاس 580  رد  دوخ 
يدیس رضاح ، رصع  رد  اهیدیز ، ماما  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمایپ دنزرف  فیرـش ، راوگرزب و  يدرم  تسد  زا  هکنآ  زا  دعب  هخـسن  نیا  و 

، نمی هاشداپ  و  اهیدیز ، ماما  دمحا  دیـس  لالج ، تکوش و  بحاص  دنزرف  زاجح ، رد  فئاط  نکاس  ینـسح ، ردب  دمحم  دیـس  دـنمهوکش ،
، اهیدیز ماما  اهیولع ، راختفا  فرش ، بحاص  دنزرف 

ص:38  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
قیفوـت ناـبرهم  راـکوکین و  يادـخ  و  دـش ، هدروآ  نمی  زا  دوـب ، هدـش  جراـخ  ییحی  نیدـلا  دـیمح  راوـگرزب ، دیـس  نمی ، روـشک  هاـشداپ 

. دومرف اطع  نمب  ار  نآ  زا  يرادربسکع 

بقانم باتک  تازایتما  اهیرترب و 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ام  ياقآ  قح  رد  هک  يروهـشم  گرزب و  بقاـنم  اهتلیـضف و  اـهیرترب و  فیرـش  فیلأـت  نیا 
شتیاصو  ) ثیدح عوکر و  رد  متاخ  لذب  و  تاخاؤم ، و  ملعلا ، ۀنیدم  و  ریط ، و  ۀلزنملا ، و  ریدغ )  ) ثیدح دننام  دـشابیم  عماج  تسا  تباث 

هنحص قافآ و  هنهپ  رد  اهنآ  هزاوآ  هک  وا  تایـصوصخ  بقانم و  لئاضف و  رد  هک  ثیداحا  ریاس  و  باتفآ ، ندنادرگرب  و  ص )  ) ربمایپ يارب 
. دشابیم اراد  باتک  نیا  تسا  هدرتسگ  ناهج 

اهنآ و ناقثوم  ثیدـح و  نادنمـشناد  زا  نآ  ياهتیاور  هک ، تسا  نیا  مه  یکی  دـشابیم ، رادروخرب  نآ  زا  باـتک  نیا  هک  یتازاـیتما  زا  - 2
. ددرگیم حضاو  نشور و  ناگدننکهعجارم  ناگدنهوژپ و  رب  هک  نانچ  تسا ، هدش  لقن  دنتسه  ياج  رب  اپ  تباث و  ناشیأر  رد  هک  یناسک 

رـصاعم و ناثدـحم  زا  ار  ثیداـحا  هکنیا  رب  هدوـمن  یعـس  هتـشامگ و  تمه  رتـشیب  راوـگرزب  فـلؤم  هک  تسا  نآ  مه  یکی  اـهنآ  زا  و  - 3
. ددرگ یلاع  تیاور  دنس  ات  دنک ، لقن  هطساو  نودب  دوخ  نامزمه 

فلؤم رتشیب  مامتها  و  اهدنس ، میظنت  رد  نآ  نانخس  ياهیئابیز  وا و  ياهترابع  ندوب  سیلـس  یناور و  فیلأت  نیا  يایازم  اهیرترب و  زا  و  - 4
اهکرتشم ات  هک  دـشاب ، یم  هدـش  رکذ  تایاور  قرط  رد  هک  شـسیدح  نایوار  فاصوا  ندومن  صخـشم  و  لقن ، نامز  و  ناـکم ، نییعت  رد 

. ددرگ نشور  لماک  روطب 
لوصح ياـهلماع  نیرتمهم  زا  دوخ  نیا  هک  دروخیم ، مشچب  رتمک  باـتک  نیا  رد  ذاـش  هلـسرم و  تاـیاور  هک  تسا  نیا  اـیازم  نآ  زا  و  - 5

. دشابیم وا  تایوتحم  باتک و  هب  نانیمطا 
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ص:39  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف دـمحم  هب  اهنآ  دنـس  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  لئاضف  بقانم و  رد  يددـعتم  ثیداحا  هک  تسا : نیا  یکی  اهنآ  زا  و  - 6

رفعج نب  یـسوم  ماما  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  یـسوم  زا  مه  وا  و  دسریم ، تایثعـشا »  » ای تایرفعج )  ) باتک بحاص  ثعـشا ، دنزرف  دمحم 
. دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  كرابم  ناردپ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع 

، دـسریم دـنربمایپ  كاپ  ترتع  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  همئاب  اهنآ  دنـس  هک  تسه  وا  رد  يددـعتم  ثیداحا  هک  تسا : نیا  یکی  اهنآ  زا  و  - 7
هک رگید  ياهیرترب  ایازم و  اهنیا  زا  ریغ  مالّـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ماما  ام  ياقآ  زاتمم ، گرزب و  تیـصخش  دـننام 

. دوشیم هتفای  رتمک  باتک  نیا  ریغ  رد 

دنمشناد فلؤم  زا  باتک  تیاور  رب  قیرط  رد  ینخس 

فیلأت نانآ  هک  هچنآ  یمامت  میراد  قح  ام  هدـش ، رکذ  نادنمـشناد  ءاملع و  ياههزاجا  رد  هک  هچنآ  بسحب  دـشاب  مولعم  بلطم  نیا  دـیاب 
گرزب و باـتک  نیا  یکی  اـهنآ  هلمج  زا  و  مینک ، تیاور  لـقن و  دـناهدراذگ  هعیدوب  دوـخ  ياههتـشون  اـهباتک و  رد  و  دناهتـشون ، هدرک و 

. تسا فیرش  هعومجم 
باتک بحاص  ویـالم )  ) نکاـس یعفاـش ، یمرـضح ، دادـح ، يولع  دیـس  همـالع  زا  ار  وا  هک  تسا  نیا  یکی  اـم  ياهدنـس  قرط و  زا  و  - 1
یفنح يدیبز  یـضترم  دمحم  دیـس  همالع  هب  ات  شدوخ  دانـسا  قرطاب و  مشاه » ینب  ۀیما و  ینب  نیب  مصاختلا  عازنلا و  یف  مکاحلا  لصفلا  »

. میئامنیم لقن  دناسریم ، فلؤمب  دوخ  قرط  اب  مهنآ  هدناسر و  وا  ریغ  و  سورعلا » جات   » باتک بحاص 
. مینکیم تیاور  وا  قرط  اب  یمرضح  یلدها  یلع  دیس  همالع  زا  ار  وا  هک  تسا  یقیرط  اهنآ  زا  و  - 2

ینامی یملید ، دیز  دیس  یضاق ، همالع  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  يدنس  اهنآ  زا  و  - 3
ص:40  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. میئامنیم لقن  وا  قرط  اب 
. مینکیم تیاور  ار  باتک  نیا  نمی ، ياهرهش  زا  هخانم )  ) نکاس ینامی  سابع  دیس  همالع  زا  ام  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  و  - 4

. میئامنیم تیاور  دوخ ، دانسا  اب  هوجد )  ) نکاس ریرض  يوجد  يرصم  فسوی  خیش  همالع  زا  ار  وا  هک  تسا  نآ  اهنآ  زا  و  - 5
. مینکیم لقن  وا  قرط  اب  دادغب  نکاس  یعفاش ، يوار  میهاربا  دیس  همالع  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  یقیرط  اهنآ  زا  و  - 6

. مینکیم تیاور  رهزالا  عماج  قبسا  خیش  يرصم ، یلابج  میهاربا  خیش  همالع  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  قیرط  نیا  اهنآ  زا  و  - 7
و ( ) رطولا لین   ) باتک ود  بحاص  ینامی ، ینـسح  هرابز  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحم  دیـس  همالع  زا  ار  وا  هک  تسا  قیرط  نیا  اهنآ  زا  و  - 8

. میئامنیم لقن  فرعلا ) رشن 
. تسا ۀیواعم ) یلوتی  نمل  ۀیفاکلا  حیاصنلا   ) باتک بحاص  یمرضح ، يولع ، لیقع  دنزرف  دمحم  دیس  همالع  ام  قرط  هلمج  زا  - 9

هاشداپ ینـسح  ییحی  نیدلا  دیمح  ملق ، ملع و  دیقف  ربمایپ  نادـنزرف  راختفا  و  مالـسا ، كولم  دیـس  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  نآ  اهنآ  زا  و  - 10
. میئامنیم لقن  دیسر  لتقب  یناهگان  هک  نمی  روشک 

. تسا نمیلا » خیرات  یف  نزحلا  لیزم   » باتک بحاص  ینامی  یعساو ، عساولا  دبع  خیش  همالع  اهنآ  هلمج  زا  - 11
. تسا ناریا ، زا  ناتسدرک  ياهرهش  نکاس  یناتسدرک  دجم  الم  هب  روهشم  يدرک ، یعفاش ، نیسح  نیدلا  دجم  یلوم  همالع  اهنآ  زا  و  - 12

. مینکیم تیاور  يولهدناک  يدنه  فسوی  يولوم ، همالع  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  قیرط  نیا  اهنآ  هلمج  زا  و  - 13
ص:41  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

و میئامنیم . تیاور  ینامثع ، تموکح  نامز  رد  هفرـشم  يالبرک  یتفم  یفنح  نیـسای  دیـس  همالع  زا  ار  وا  اـم  هک  تسا  نآ  هلمج  زا  و  - 14

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


شروهـشم رثا  رد  دوخ  قرط  اـب  هک  دـسریم  سورعلا ) جاـت   ) بحاـص يدـیبز  همـالع  هب  شرتشیب  هک  رگید  ياهدنـس  قرط و  اـهنیا  زا  ریغ 
نبا هب  ات  اهنآ  قرط  اب  مالعا  نیا  هطساوب  ام  زا  دناوتیم  دنک ، لقن  شفلؤم  زا  ار  باتک  نیا  دهاوخیم  هک  یـسک  سپ  تسا ، هدراذگ  هعیدوب 

. دنک تیاور  اهؤلؤل ، اهرد و  نیا  مظان  یلزاغم 

تسا هدش  عقاو  هدافتسا  دروم  هلاسر  نیا  يروآعمج  رد  هک  یعجارم  رداصم و 

لاس 562. يافوتم  یناعمس ، یعفاش ، يزورم ، دمحم  دنزرف  میرکلا  دبع  رفظم  فیلأت  باسنالا » - » 1
دنزرف دمحم  خیـش  فیلات  ۀـیعفاشلا » تاقبط  - » 3 لاس 852 ، يافوتم  یعفاش ، ینالقـسع ، دنزرف  دمحا  ظفاح  فیلات  هبتـشملا » ریـصبت  - » 2

نرق 12. ياملع  زا  دنه ، تختیاپ  یلهد ، نکاس  یمرضح ، هَّللا  دبع 
. توریب پاچ  لاس 1089  يافوتم  یلبنح ، دامع  دنزرف  یحلا ، دبع  حالف  وبا  خیش  فیلأت  بهذ » نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  - » 4

. یعفاش يدابآزوریف  بوقعی  دنزرف  دمحم  فیلأت  طیحملا » سوماقلا  - » 5
خیرات رب  داوع ) سیکرک  رصاعم  دنمـشناد  ياههقیلعت  - ) يرصم 7 دعب  و  يدیبز ، یفنح ، یـضترم ، دمحم  دیـس  فیلأت  سورعلا » جات  - » 6

. دادغب پاچ  لشحب  فیلأت  طساو 
تـسا دوجوم  ماـش  قـشمد  هیرهاـظ  هناـخباتک  رد  هک  یطخ  هخـسن  يور  زا  نآ  هخـسن  و  یمرـضح ، يوـلع  اـب  فیلأـت  لآـملا » ۀلیـسو  - » 8

. تسا هدش  يرادربسکع 
. یپلچ یبتاک ، فیلأت  نونظلا » فشک  - » 9

ص:42  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. هرهاق پاچ  يولع ، باهش  دنزرف  رکب  وبا  دیس  همالع  فیلأت  يداهلا » یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفشر  - » 10

. ةرهاق پاچ  یکبس ، باهولا  دبع  نیدلا  جات  خیش  همالع  فیلأت  يربکلا » ۀیعفاشلا  تاقبط  - » 11
نباب فورعم  یلبنح  ینابیـش  يدادـغب ، یطوف ، دـمحا  دـنزرف  قازرلا  دـبع  نیدـلا ، لامک  خیـش  خـیرات  همالع  فیلأت  بادآلا » عمجم  - » 12

. قشمد پاچ  لاس 723  يافوتم  یطوف 
لاس يافوتم  يدادغب  قحلا  دبع  دنزرف  نمؤملا  دبع  نیدلا  یفـص  خیـش  همالع  فیلأت  عاقبلا » هنکمالا و  ءامـسا  یلع  عالطالا  دصارم  - » 13

. هرهاق رد  ۀیبرعلا ) بتکلا  راد   ) پاچ  739
يافوتم یکلام  یـسلدنا  يرکب  زیزعلا  دبع  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـیبع  وبا  ۀـمالع  فیلأت  عضاوملا » دالبلا و  ءامـسا  نم  مجعتـسا  ام  مجعم  - » 14

. هرهاق پاچ  لاس 487 
پاچ لاس 768  يافوتم  یکم ، یعفاـش ، یعفاـی ، یناـمی ، دعـسا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  نیدـلا  فیفع  خیـش  همـالع  فیلأـت  ناـنجلا » ةآرم  - » 15

. نکد دابآردیح 
. نکد دابآردیح  پاچ  لاس 597  يافوتم  يدادغب ، یلبنح ، يزوج  دنزرف  جرفلا  وبا  نمحرلا  دبع  خیش  همالع  فیلات  مظتنملا » - » 16

. هرهاق پاچ  لاس 911  يافوتم  یعفاش ، یطویس ، نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  فیلات  ظافحلا » تاقبط  - » 17
فیلأت نازیملا » ناسل  - » 19 يزیربت ، ینابایخ  سردم  یلع  دمحم  ازریم  ۀمالع  فیلات  بسنلا » ینکلا و  باقلالا و  یف  بدالا  ۀـناحیر  - » 18

لاس 852. يافوتم  یعفاش ، ینالقسع ، رجح  دنزرف  دمحا  ظفاح 
، یعفاش یبهذ  دمحم  نیدلا  سمش  ۀمالع  فیلات  لادتعالا » نازیم  - » 20

ص:43  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تشذگ هک  یعفاش  ینالقسع ، رجح  دنزرف  دمحا  ظفاح  فیلأت  بیذهتلا » بیذهت  - » 21
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تقو نادیم  تعـسو  تصرف و  هک  تسا  نامه  نیا  نارهت ، پاچ  يراسناوخ ، رقاب  دمحم  دیـس  جاح  همالع  فیلأت  تانجلا » تاضور  - » 22
اهنآ نیرخآ  هک  سلجم  دنچ  رد  ار  نیا  و  متخادرپ ، نآ  میظنت  هب  هدروآ و  رد  ریرحت  هتشرب  ار  هلجع  اب  راک  نیا  هک  درک ، هدامآ  ایهم و  ارم 

ادخ و يانث  دمح و  هب  نابز  هک  یماگنه  دـنامیم ، یقاب  نآ  زا  بش  هس  زونه  هک  لاس 1394  مارحلا  مرحم  هام  هبنشراهچ  بش  هاگماش  رد 
نادنزرف هنایـشآ  و  هزیکاپ ، كاپ و  نایاوشیپ  مرح  هفرـشم  مق  رهـش  رد  مدوب  لوغـشم  مدوخ  رب  رافغتـسا  وا و  لآ  ربمایپ و  رب  مالـس  دورد و 

. مدناسر نایاپ  هب  هدومن و  فیلات  ص ،)  ) ربمایپ
، ینیـسح نیدلا  باهـش  یلاعملا  وبا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمایپ نادـنزرف  یتسود  هب  جاتحم  دـنمزآ و  هدـش و  يرپس  یناف و  هدـنب  نم  و 

یـضار یکی  هب  هک  نیمآ ، نیمآ ، مشاـبیم  دـیامنب : دـنمهرهب  اـهنآ  تعافـش  زا  هدوـمن و  روـشحم  ناـنآ  اـب  ار  وا  ادـخ  هک  یفجن  یـشعرم ،
. دیوگب نیمآ  هک  ياهدنب  رب  دنک  تمحر  ادخ  و  دوشن ، دایز  وا  رب  نیمآ  ات  رازه  هکنآ  ات  موشیمن ،

یفجنلا یشعرملا  ینیسحلا  نیدلا  باهش 
ص:45  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: فلؤم مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  بقانم  همجرت 
: مجرتم یفوتم 483  یلزاغم  نبا  هب : روهشم  یعفاشلا  یبالجلا  یطساولا  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  همالع 

مق هیملع - هناخپاچ  مرکملا 1397  لاوش  یفجن  یشعرم  هداز  هَّللا  تیآ  داوج  دمحم  دیس 
ص:46  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

[ وا بسن  نینمؤملا ع و  ریما  ياهيرترب  ]

هراشا

نم و  هیلع ) ةءارق   ) عوکا نیـسح  دنزرف  دمحا  دـنزرف  یلع  نیدـلا  ءاهب  اسراپ  گرزب و  هیقف  امب  داد  ربخ  ( 1  ) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
ار وا  ادـخ   ) هـکم رد  اـمب  داد  ربـخ  تـفگ : « 1 ، » ثوـح رد  هیروـصنم  هسردـم  دجـسم  رد  لاس 599  زا  رخـآلا  يداـمج  هاـم  رد  مدینـشیم ،

، ینمی یناعنص  دماح  دنزرف  دمحم  « 2  » دنزرف یلع  لاس 598 ، هام  نیرخآ  ۀجح  يذ  هام  مود  ههد  رد  درادهگن )
______________________________

. تسا نمی  ياهرهش  زا  وا  نوکس و  هلمهم و  ءاح  مض  اب  ثوح  ( 1)
یلع دـنزرف  توقای  : ) تسا بلح  سورحم  رد  شدوخ  طخ  اب  هک  قیرطب  نبا  ثدـحم  همالع  يارب  ةدـمع  هخـسن  رد  لصا : هیـشاح  رد  ( 2)
ینعی  ) فلؤم دوخ  طخ  هخسن  نآ  رب  و  دناهدینش ، ردپ  مه  رسپ و  مه  شفلؤم  زا  ار  هخسن  نیا  و  ینمی ) یناعنص  دماح  دنزرف  دمحم  دنزرف 
دمحم دنزرف  یلع  نیدلا  فیفع  ملاع  خیـش  رخآ  ات  لوا  زا  ار  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  وا  هتفگ  تسا و  دوجوم  قیرطب ) نبا  ثدحم  همالع 

تقو ره  هک  مداد  هزاجا  دره و  رب  و  دینش ، توقای  شرـسپ  ار  وا  تئارق  دناوخ و  نم  رب  دنک ) دییأت  ار  وا  ادخ   ) یناعنـص ینمی  دماح  دنزرف 
رد یلح ، يدسا  قیرطب  دمحم  دنزرف  یلع  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  نسح  دـنزرف  ییحی  ار  وا  دـننک و  تیاور  نم  زا  ار  باتک  نیا  دنتـساوخ 

دماح دنزرف  یلع  طخ  هخسن  نآ  رب  و  تسادخ . يارب  شیاتس  تنم و  تسا و  هتـشون  لاس 596  زا  یلوالا  يدامج  هرغ  رد  بلح  هسورحم 
دنزرف دـمحا  دـنزرف  یلع  هب  دنـشابیم  لمتـشم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رب  هک  شرگید  ءزج  اـب  ار  دـلجم  نیا  هک  تسا : هتفگ  تسا 
ینمی یناعنص  دماح  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنک ، تیاور  فنـصم  زا  ار  ود  نآ  هک  مداد  هزاجا  واب  و  هداد ، عوکا  كرابم  دنزرف  نیـسح 

. تسا هتشون  لاس 598  رد  ۀجح  يذ  رد 17 
ص:47  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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نیدلا ردص  هدروخلاس  ریپ  امب  داد  ربخ  تفگ : هیفرـش ، دنزرف  رازن  وبا  دنزرف  سراوف  وبا  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : ۀلوانم ) )
زع لدع ، راوگرزب ، یـضاق  و  راطع ، دنزرف  هَّللا  تمعن  نیدلا  لامج  یـضاق  و  ینالقاب ، يراق  دـنزرف  رکب  وبا  طساو ، رد  عماج  سیئر  يراق 

لاس 591 زا  بجر )  ) ادـخ مصا  هام  رد  هدومن  تیاور  ار  وا  هک  شایح ، دـنزرف  یلع  دـنزرف  جرف  دـنزرف  نسح  دـنزرف  میرکلا  ۀـبه  نیدـلا 
هک داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) هک یبالج ، بیط  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  راوگرزب  یـضاق  امب  داد  ربخ  تفگ :

شتمحر يادـخ  یلزاغم ) نبا   ) هب فورعم  فنـصم  و  بیطخ ، یبالج  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  لدـع  وبا  نمب  داد  ربخ  تفگ 
: تفگ هک  دنک 

تـسد راکـشآ ، نشور و  وا  مرک  فطلب و  شیراوـگرزب  اـطع و  رادـیدپ ، شنیرفآ  رد  نآ  شیاتـس  رما و  هک  يراگدـیرفآ  رب  ساپـس  ( 1)
اطع لذـب و  رتشیب  و  دریذـپن ، ناصقن  شهد  اطع و  اب  شتمحر  ياـههنیجنگ  هک  يداوج  هداـشگ ، قلخ  رب  شـشخب  دوج و  هب  دوخ  تیاـنع 

. تسا هدنشخب  تردق و  اب  رایسب  وا  اریز  دیازفین ، شیگدنشخب  تمارک و  رب  زج  شندومن 
ياهتمعن ربارب  رد  تسا  ینادواج  شیاهـشیاتس  مامت  اب  وا  هک  هتـشاد ، هضرع  شتیبوبر  هاگرد  تزع و  ناتـسآب  ار  دوخ  هنادواج  شیاـتس 

هتشاد تسود  وا  دوخ  هک  میاسیم  شتمظع  ناتسآب  نانچنآ  ار  شتسرپ  نیبج  و  هدیشک ، رپ  شیاتـس  جوا  هطقن  ات  و  شنایاپیب ، رامـشیب و 
. ددرگ دونشوخ  و 

زا نایملاع  راگدیرفآ  هدیزگرب  نالوسر ، رورـس  ناربمایپ و  متاخ  نیما ، وگتـسار و  هک  یفطـصم  دمحم  ام  رورـس  رب  ادـخ  تمحر  دورد و 
. هتسیاش ناراکوکین  رب  و  قح ، هار  رد  نازابناج  نایوگتسارب و  و  مزعلا ، ولوا  ناربمایپ  ریاس  رب  وا و  رب  مالس  و  تسا ، اههدیرفآ  هفاک  نایم 

ياهخاش و  غورفرپ ، ياهغارچ  هک  هتسجخ ، ناراوگرزب  ردپ  نانیبج ، دیفـس  ياوشیپ  ناناملـسم ، رورـس  و  نانمؤم ، ریما  هک  یلع  رب  دورد  و 
. ربمایپ دنزرف  و  وا ، هدشهدیرفآ  رون  و  ادخ ، هتسویپ  نامسیر  لوتب ، ءارهز  همطاف  نانز ، يوناب  رب  و  دنتسه ، گربرپ 

ص:48  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
نایاوشیپ رب  و  مالّـسلا ، امهیلع  نیـسح  نسح و  تشهب ، لها  ناـناوج  ياـقآ  ود  ربماـیپ ، طبـس  ود  و  اوشیپ ، ود  هک  رورـس ، ود  رب  دورد  ( 1)

و ادـخ ، دـیحوت  ياههیاپ  و  وا ، رترب  ياهلثم  و  ادـخ ، ياـبیز  ياـهمان  تیادـه ، ياـههناشن  و  یکیراـت ، نازورف  ياـهغارچ  هک  سانـشهار ،
يوترپ اب  و  هدیرفآ ، دوخ  رون  زا  ار  نانآ  ادخ  هک  ینایاوشیپ  دنتـسه ، شقلخ ، رب  وا  ءانما  و  ادخ ، شناد  ياههنیجنگ  و  وا ، غورف  ياهلیدـنق 
. دناهدرک تاعارم  ار  تلادع  وا  اب  هدومن و  تواضق  قح  اب  هک  نانآ  هدیشخب ، ناشتنیز  دوخ  ینشور  اب  هدیناشوپ و  دوخ  یگزیکاپ  و 
تماـیق زور  رد  یئاـهر  تاـجن و  هب  وا  هلیـسوب  هک  تسنآ  دـناهدومن ، بسک  هدرک و  هریخذ  ناگدـنب  هک  هـک  يزیچ  نیرتراوازـس  سپس -

هار ار  نانآ  یتسود  راوتـسا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  نیـسای و  هط و  نادـنزرف  زا  ناـکاپ  تبحمب  یگتـسباو  نم  نوچ  و  دنـشابیم ؛ راودـیما 
. متفایرد میقتسم  قیرط  تسرد و 

اههروس زا  نانآ  قح  رد  لاعتم  يادـخ  هچنآ  زا  تفای ، تسد  نآب  مشـشوک  ناوت و  و  دیـسر ، نآب  نم  تفرعم  هک  ار  هچنآ  نانآ  لئاضف  رد 
فصنم و لقاع  رب  هچنآ  مدروآ و  درگ  هدـش ، نشور  اههزجعم  زا  هچنآ  هدـیدرگ ، يراـج  ربماـیپ  ناـبز  رب  لـیالد  زا  هچنآ  و  هدروآ ، دورف 

نیاب و  دـشابیم ، رتالاب  شرامـش  زا  و  نوریب ، هزادـنا  زا  نانآ  بقانم  هچ  رگا  متـشاگن  تسین ، ریذـپناکما  شراکنا  شیدـناتسرد  فراـع 
تیب لها  یتسود  رد  شیالآیب ، بان و  یلد  و  ملاس ، كاپ و  یبلق  هک  یـسک  رگم  دـنناسریمن ، یعفن  نادـنزرف  تورث و  هک  يزور  هلیـسو 

تبحم یتسود و  رد  ار  تداقتعا  صولخ  هک  یماگنه  و  مدـیدرگ ، راودـیما  یـصالخ  تاجن و  هب  دروایب ، ادـخ  هاگـشیپ  هب  هزیکاپ  كاپ و 
رارق وت  هنازخ  رد  ار  وا  منک ، ادیپ  برقت  وت  شیپ  هکنیا  يارب  و  منک ، هیده  هفحت و  وتب  ار  باتک  نیا  هک  متشاد ، تسود  متخانـش  تیب  لها 

. تسا یئوکین  هب  هدنهد  قیفوت  ادخ  و  یئامنب ، عبتت  هتسیرگن و  واب  تیاضر  يدونشخ و  مشچ  اب  هک  مراد  دیما  نیا  وت  ياهتمعن  زا  و  مهد ،
ص:49  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

مالّسلا هیلع  یلع  بسن  رابت و 
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مدناوخ و واب  نم  هک  داد  ربخ  بیترت  نیاب  امب  دنک  شتمحر  يادخ  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  - 1 ( 1)
دمحم هَّللا  دـبع  وبا  دومن  لقن  امب  تفگ : هدرک و  لقن  وتب  « 1  » یطـساو بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  وت  ردپ  متفگ : واب  درک ، رارقا  وا 

داد ربخ  تفگ : هک  درک ) لقن  امب  مردـپ  تفگ   ) همثیخ وبا  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لـقن  تفگ : یطـساو و  لداـع  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف 
هک تفگ : هَّللا و  دبع  دنزرف  « 2  » بعصم

______________________________

. هفوک هرصب و  نیب  تسیرهش  طساو  ( 1)
. مدینش درک و  ءالما  ظفح  زا  ای  مدینش و  نم  دناوخ و  ار  دوخ  باتک  ینعی  ةءارق : رکذت -

: دراد یماسقا  هزاجا -
. دینک لقن  نم  زا  ار  هخسن  نیا  ای  ار و  بیذهت  باتک  هک  مداد  هزاجا  وتب  دیوگب : هکنآ  دننام  نیعم  رب  نیعم  هزاجا  - 1

. دنک تیاور  نم  زا  ار  بیذهت  هک  مداد  هزاجا  ملاع  رهب  دیوگب  هکنآ  دننام  نیعم : رب  نیعم  ریغ  هزاجا  - 2
. ینک تیاور  لقن و  ماهدینش  هک  یئاهزیچ  مداد  هزاجا  وتب  دیوگب  هکنآ  دننام  نیعم : ریغ  رب  نیعم  هزاجا  - 3

. دنک تیاور  ار  میاههدینش  هک  مداد  هزاجا  یسک  ره  رب  دیوگب  هکنآ  دننام  نیعم : ریغ  رب  نیعم  ریغ  هزاجا  - 4
: تسا مسق  رب 2  هلوانم -

. دینک لقن  ار  نآ  تسا  ینالف  زا  نم  تیاور  ای  ینالف و  زا  نم  هدینش  نیا  دیوگیم  دهدیم و  ار  باتک  هکنآ  دننام  تسا  هزاجاب  نورقم  - 1
. دینک تیاور  مداد  هزاجا  دیوگیمن  تسا و  ینالف  زا  نم  هدینش  نیا  دیوگیم  دهدیم و  ار  باتک  هکنآ  دننام  تسین . هزاجاب  نورقم  - 2

. دسیونیم یقثوم  هک  دهدیم  نذا  ای  دسیونیم و  ار  دوخ  هدینش  هک  تسنیا  ۀباتک -
راکب دنزرف  ریبز  يومع  یفوتم 236  يدسا  ماوع  دنزرف  ریبز  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  تباث  دنزرف  بعصم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  بعـصم  ( 2)

. دراد لماک  تفرعم  بارعا  عیاقو  لیابق و  برع و  باسناب  هدوب و  باسنا  ملع  ياملع  زا  یکی  تسا و 
ص:50  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يؤل دنزرف  بعک  دنزرف  هرم  دنزرف  بالک  دنزرف  یـصق  دنزرف  فانم  دبع  دنزرف  مشاه  دنزرف  بلطملا  دبع  دنزرف  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  وا 
دعم دنزرف  رازن  دنزرف  رضم  دنزرف  سایلا  دنزرف  هکردم  دنزرف  همیزخ  دنزرف  هنانک  دنزرف  رضن  دنزرف  کلام  دنزرف  رهف  دنزرف  بلاغ  دنزرف 

. دوب فانم  دبع  بلاط  وبا  مان  دشابیم و  ناندع  دنزرف 

مالّسلا امهیلع  یلع  ردام 

ربخ امب  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تفگ  دنک  شمحر  ادخ  هک  يوحن  لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 2 ( 1)
داد و ربخ  امب  بعصم  تفگ : درک و  لقن  امب  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  تفگ : درک و  لقن  امب  ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  تفگ : هک  داد 
رب هک  تسا  یمشاه  نز  نیتسخن  و  دشابیم ، یـصق  دنزرف  فانم  دبع  دنزرف  مشاه  دنزرف  دسا  رتخد  همطاف  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  تفگ :

. دومن ترجاهم  ربمایپ  يوسب  دش و  ناملسم  دروآ و  دنزرف  یمشاه  درم 

مالّسلا هیلع  یلع  هاگداز 

دلاخ دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  تفگ : داد و  ربخ  امب  عیب  دمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  - 3 ( 2)
حور دنزرف  دمحا  دنزرف  رمع  تفگ : و  درک ، لقن  امب  یلتخ  ملـس  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  دـمحا  تفگ : و  دادربخ ، امب  بتاک 
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: تفگ و  دومن ، لقن  نمب  يولع  نسح  دنزرف  ییحی  رهاط  وبا  تفگ : و  دومن ، لقن  نمب  یجاس 
لقن امب  نیسح  دنزرف  یلع  شردپ  زا  یلع  دنزرف  دمحم  زا  شردپ ، زا  رفعج  دنزرف  یـسوم  هک  دومن  لقن  نمب  یمراد  دیعـس  دنزرف  دمحم 

: تفگ و  درک ،
واب دـمآ ، شیپ  اهنآ  زا  ینز  هاگان  دـندوب  يدایز  نانز  اجنآ  و  میدوب ، لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  نامدـج  ربق  ترایزب  مدوب و  هتـسشن  مردـپ  اـب 

هک وت  دنک  تمحر  تیادخ  متفگ :
ص:51  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

؟ ینک لقن  امب  يراد  یثیدح  بلطم و  ایآ  متفگ : واب  هدعاس  ینب  هلیبق  زا  نالجع  دنزرف  هبیرق  رتخد  هدیز  نم  تفگ : یتسه ؟
رد يزور  وا  هک  درک : لقن  نمب  يدعاس  نالجع  دنزرف  کلام  دـنزرف  هلـضن  دـنزرف  هدابع  رتخد  هرامع  ما  مردام  يرآ ، مسق  ادـخب  تفگ :
وبا يا  متفگ : واب  تفگیم ) : ) دمآ دوب  هتـسشن  شاهرهچ  رب  مغ  هودنا و  زا  ياهلاه  هک  یلاح  رد  بلاط  وبا  هاگان  هک  هدوب  برع  نانز  نایم 

؟ هدش هچ  بلاط 
. تشاذگ دوخ  تروصب  ار  شیاهتسد  سپس ، تسا ، هتفرگ  نامیاز  درد  دسا  رتخد  همطاف  تفگ :

وبا تسد  دلانیم ، نامیاز  درد  زا  دـسا  رتخد  همطاف  تفگ : بلاط  وبا  ومع ؟ ياهدـش  هچ  دومرف  واب  دـمآ  ص )  ) دـمحم هاگان  نایم  نآ  رد 
، نیـشنب ادـخ  ماـنب  اـجنیا  دومرف  سپـس  دـیناشن و  هبعک  لـخاد  رد  و  هدروآ ، هبعک  يوسب  دوب  وا  اـب  همطاـف  هک  یلاـح  رد  تفرگ  ار  بلاـط 

بلاط وبا  و  دیئاز ، ماهدـیدن ، وا  یئابیزب  هک  نانچنآ  كانحرف  كاپ و  يدـنزرف  تفرگ و  رد  ار  وا  یتخـس  نامیاز  درد  هک  تفگ : مردام ) )
يزیچ زگره  مسق ، ادخب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـنزرف  یلع  دروآ ، همطاف  لزنمب  هدرک و  لغب  ار  وا  ربمایپ  تشاذـگ و  یلع  ار  وا  مسا 

. مدینشن نخس  نیا  زا  رتابیز 

مالّسلا هیلع  یلع  هینک 

. نسح وبا  یکی  دراد : هنیک  ود  راوگرزب  نآ  ( 1)
دنزرف یلع  دـنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  هک  تفگ  داد ، ربخ  امب  « 1  » ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  - 4

امب یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحا  دنزرف  رفعج 
______________________________

بابل 2/ باتک  یناواط ، یطـساو  رازب  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  دج  ناواطب ، تسا  تبـسن  یناواط  ( 1)
270

ص:52  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
لقن امب  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  هک  تفگ : لدعم  ینارفعز  دیعـس  دنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هک  مدینـش  تفگ : داد و  ربخ 

. دشابیم نسح  وبا  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  تفگیم  مردپ  مدینش  تفگ : هدرک و 
. دشابیم بارت  وبا  مالّسلا  هیلع  یلع  وا ، رگید  هینک 

دناوخ نم  يارب  ار  دوخ  باتک  هک  بیترت  نیاب  لاس 435  زا  هجحیذ  هام  رد  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  نمب  داد  ربخ  - 5 ( 1)
دبع وبا  هک  تفگ : و  داد ، ربخ  امب  ظـفاح  « 1  » یطویخ یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  تفگ : هک  مدینـش  نم  و 
لقن امب  بلاط  وبا  دنزرف  رفعج  دنزرف  ییحی  هک  تفگ : و  درک ، لقن  امب  یطـساو  لدـع  ینارفعز  دیعـس  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  هَّللا 
دیزی نمب  داد  ربخ  تفگ : هک  قاحسا  دنزرف  زا  دایز  دنزرف  هَّللا  دبع  دومن  لقن  هک  داد  ربخ  امب  صفح  دنزرف  نمحرلا  دبع  تفگ : و  دومن ،

نم تفگ : و  رـسای ، دنزرف  رامع  زا  دیزی  وبا  دنزرف  مثیخ  دنزرف  دمحم  زا  یظرق ، بعک  دنزرف  دمحم  زا  یبراحم  مثیخ  دنزرف  دمحم  دنزرف 
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، دومن فقوت  هدومرف و  لوزن  اجنآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ینامز  میدوب ، مزرمه  هریـشع  هوزغ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  دـنزرف  یلع  و 
وبا يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندوب ، لوغـشم  دوب ، اـهنآ  يارب  لـیخن  رد  هک  ياهمـشچ  رد  جـلدم  ینب  هلیبق  زا  ینادرم  ماـگنه ، نآ  رد 

میدـمآ و تفگ : میآیم ! یهاوخب ! وت  رگا  متفگ  دـنهدیم ؟ ماجنا  راک  هنوگچ  مینیب  هب  ات  یئایب  ناـنآ  شیپ  هب  نم  اـب  یناوتیم  اـیآ  ناـظقی 
كزان ياههخاش  يور  هکنیا  ات  میتفر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  هتـشگ ، هریچ  ام  رب  باوخ  سپـس  میدرک ، اـشامت  یتدـم  اـهنآ  ندرک  راـکب 

هک دادن ، تکرح  دوخ  ياپ  اب  ار  ام  یسک  ادخ  ربمایپ  زجب  مسق  ادخب  میدیباوخ ، امرخ  ياهتخرد  كاخب  هدولآ 
______________________________

.264 باسنالا 5 / تسا . اجنآ  زا  یطویخ  یلع  دنزرف  دمحا  جرفلا  وبا  یضاق  هک  طویخ  هب  تسا  تبسن  ءای  ءاخ و  مضب  یطویخ  ( 1)
ص:53  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ادـخ ربمایپ  زور  نامه  نوچ  و  میدوب ، هدـش  هدولآ  كاخ  میدـیباوخ ، نآ  يور  هک  یکاخ  نآ  زا  ام ، و  داد ، تکرح  ار  ام  دوخ  ياـپ  اـب  وا 
هک يدرم  ود  اـیآ  هک : دومرف  سپـس  بارت ؟ وبا  يا  وت  رب  هدـش  هچ  دومرف : دـید ، هدوـلآ  كاـخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رب هکنآ  و  درک ، یپ  ار  حـلاص  رتش  هک  دومث  رمیحا  تفگ : ادـخ  لوسر  يا  یلب  میدرک  ضرع  مهدـن ؟ ربخ  امـشب  دنتـسه  مدرم  نیرتیقش 

دوشیم سیخ  تنوخ  اب  نیا  تبرض  نآ  زا  هکنیا  ات  تشاذگ ) مالّسلا  هیلع  یلع  قرف  رب  ار  دوخ  تسد   ) دنزیم ریشمش  تبرض  وت  ياجنیا 
(. تفرگ ار  مالّسلا  هیلع  یلع  شیر  (و 

لهـس زا  مزاح  وبا  زا  الع  دنزرف  ییحی  هک  داد  ربخ  امب  تلـص  دنزرف  دـمحم  تفگ : درک ، لقن  امب  بلاط  وبا  دـنزرف  ییحی  تفگ : - 6 ( 1)
ترهوش ومع و  رسپ  دومرف : واب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  همطاف  شیپ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ : درک ، لقن  امب  دعـس  دنزرف 

ربمایپ تفر : نوریب  هناخ  زا  یتحاران  اب  دـمآ و  شیپ  یفرح  وا  نم و  نیب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  همطاف  تفگ . يوار  تساـجک ؟
هیلع یلع  رب  ار  كاخ  داب  و  دمآ ، یلع  شیپ  هب  ربمایپ  تفگ : يوار  تسا ، دجسم  رد  وا  تفگ : نک ، وجتسج  ار  یلع  دومرف : یسکب  (ص )

. بارت وبا  يا  زیخ  رب  دومرف  دیشاپیم . مالّسلا 
. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  شیپ  اهمان  نیرتبوبحم  نیرتسدقم و  مان  نیا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : دعس  دنزرف  لهس 

وبا هک  داد  ربخ  دوب  هتشون  نمب  هک  يزیچان  نآ  رد  تفگ ، یفنح  یـسوم  دنزرف  یلع  دنزرف  حابر  دنزرف  فسوی  دمحم  وبا  یـضاق  - 7 ( 2)
ياهمیخ رد  راهچ  داتـشه و  دصیـس و  لاس  رد  داد ؛ ربخ  نانآب  يرـصم  سدنهم  جرفلا  وبا  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب 

، دومن لقن  نمب  اظفل  رـصم  رد  لاس 309  رد  یبالود  يراصنا  دامح  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  رـشب  وبا  تفگ  رـصم ، رد  دوب  وا  لزنم  هک 
: تفگ

يرهز نمحرلا  دبع  دنزرف  بوقعی  هک  تفگ  درک و  لقن  نمب  روصنم  دنزرف  دیعس  تفگ : درک  لقن  نمب  هَّللا  دبع  دنزرف  سنوی  یسوم  وبا 
رب داب ) وا  رب  ادخ  دورد  تمحر و   ) ادخ ربمایپ  هک  دومن  لقن  نمب  دعس  دنزرف  لهس  زا  مزاح  وبا  تفگ ، و  دومن ، لقن  امب 

ص:54  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
همطاف لزنم  زا  ص )  ) ربمایپ داتفا  قافتا  ینخـس  واو  نم  نیب  تفگ : تسا ؟ اجک  تیومع  رـسپ  دومرف : واب  هدـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  همطاف 

رانک رب  ار  كاـخ  شندـب  زا  ربماـیپ  دوب  هتـسشن  شـشود  رب  كاـخ  هک  دوب  هدـیباوخ  دجـسم  راوید  هیاـس  رد  ماـگنه  نآ  رد  دـش و  نوریب 
. بارت وبا  يا  زیخرب  تفگیم : دومنیم ،

. دوبن دننک  ادص  بارت  وبا  اب  ار  وا  هک  نآ  زا  رتهدیدنسپ  یلع  شیپ  هب  یمسا  چیه  تفگ : لهس  دعب  و 
نیـسح دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  تفگ : داد  ربخ  امب  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  تفگ : دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 8 ( 1)

، دش تعیب  مالّسلا  هیلع  یلعب  لاس 35  رد  تفگ : درک  لقن  امب  لبنح  نب  دـمحا  تفگ : دومن ، لقن  امب  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  هک  تفگ :
هدفه هک  هعمج  زور  لهچ ، لاس  رد  و  داد ، يور  نیفص  گنج  رخآلا  عیبر  هام  رد  لاس 37  رد  دعب  و  داتفا ، قافتا  لاس 36  رد  لمج  هعقاو 
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. دیدرگ دیهش  دوب  هتشذگ  ناضمر  هام  زا  بش 
، دومن لقن  امب  یطقـس  یلع  دنزرف  دمحم  تفگ : داد ، ربخ  امب  دـنک  تمحر  شیادـخ  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  - 9 ( 2)
: تفگ دومن ، لقن  امب  مردپ  تفگ : درک  لقن  امب  همثیخ  وبا  دنزرف  دـمحا  هک  تفگ  دومن  لقن  امب  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  تفگ ،

ماگنه دیدرگ و  دیهش  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب  هتـشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  هدفه  هک  ملهچ  لاس  رد  تفگ : درک  لقن  امب  ریرج  دنزرف  بهو 
. تشاد لاس  دنچ  هک  دش  فالتخا  وا  نس  رد  شتداهش 

درک لقن  امب  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  تفگ : درک  لقن  امب  نیـسح  دنزرف  دـمحم  تفگ : یطقـس  یلع  دـنزرف  دـمحم  داد  ربخ  امب  - 10 ( 3)
دیهش یگلاس  تشه  هاجنپ و  نس  رد  مردپ  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تفگیم : هَّللا  دبع  دنزرف  بعصم  هک  مدینـش  تفگ :

. دیدرگ
ام لزنمب  طساو  رد  يدادغب  عیب  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  - 11 ( 4)

ص:55  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف دمحا  هک  تفگ : درک  لقن  امب  بتاک  دلاخ  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : داد ، ربخ  امب  دـمآ و 

ملاس دنزرف  دمحا  دنزرف  زیزعلا  دبع  تفگ ؟ دومن ، لقن  امب  حور  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  رمع  تفگ : داد ، ربخ  امب  یلتخ : ملـس  دـنزرف  رفعج 
: تفگ داد ، ربخ  امب 

: تفگ دومن ، لقن  امب  نوراه  دنزرف  دیزی  هک  تفگ : لولهب  دنزرف  یسوم  امب  درک  لقن 
. تشاد لاس  تصش  شتداهش  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ  دومن  لقن  امب  قاحسا  دنزرف  دمحم 

دنزرف دمحا  تفگ : داد  ربخ  امب  دمحم  دنزرف  دمحا  هک  تفگ ؛ داد  ربخ  امب  عیب  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  - 12 ( 1)
نامیلـس تفگ : دومن ، لقن  امب  یکم  سیردا  دـنزرف  دـمحم  هک  تفگ : درک ، لقن  اـمب  حور  دـنزرف  رمع  هک  تفگ  دومن ، لـقن  اـمب  رفعج 

. دیدرگ دیهش  یگلاس  راهچ  تصش و  نس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ : يدقاو  هک  تفگ : درک  لقن  امب  برح  دنزرف 
هاجنپ و نس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ : درک ، لـقن  هناوع  وبا  زا  باـشخ  نبا  تفگ : درک ، لـقن  اـمب  یکم  سیردا  دـنزرف  دـمحم  تفگ :

. دیدرگ دیهش  یگلاس  تفه 
يوق ندرگ  ياراد  و  رس ) شیپ  يومیب   ) علصا مشچ ، تشرد  مکـشگرزب ، نوگمدنگ ، رایـسب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تفگ : هداتق  - 13 ( 2)

یگلاس تشه  هاجنپ و  نس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هدرک : لقن  ثراح  زا  وا  هک  هدرک  لقن  قاحسا  دنزرف  دمحم  زا  نوراه  دنزرف  دیزی  و  دوب ،
. دیدرگ دیهش 

نایفـس هک  دومن : لقن  امب  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  رمع  وبا  تفگ : درک  لقن  امب  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  تفگ : لوا  دانـسا  اب  و  - 14 ( 3)
. دیدرگ دیهش  یگلاس  تفه  هاجنپ و  نس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درک : لقن  امب  مالّسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  هنییع  دنزرف 

ص:56  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

مالّسلا امهیلع  یلع  تداهش  ماگنه  نسح  ماما  راتفگ 

نمب بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  تفگ : داد ، ربخ  امب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  - 15 ( 1)
هک تفگ  درک ، لقن  امب  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  تفگ : درک ، لقن  امب  لدع  ینارفعز  دیعـس  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : درک ، لقن 

دنزرف دلاخ  شردپ  زا  دلاخ  دنزرف  صفح  هک  درک : لقن  امب  راطع  زیزعلا  دبع  دنزرف  نیکس  تفگ : درک ، لقن  امب  لیعامـسا  دنزرف  یـسوم 
و تساوخ ، اپب  هبطخ  داریا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تفگ : درک ، لقن  امب  شدـج ، زا  رباج 

میرم نب  یـسیع  هدـش و  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یبش  رد  دـنگوس ، ادـخب  دیـشاب  هاگآ  دومرف  سپـس  دروآ و  اجب  ار  يادـخ  يانث  ساـپس و 
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. دیتشک ار  درمناوج  تسا ، هدش  هتشک  نون  نب  عشوی  دش و  هدرب  نامسآب 
. دش هدز  تبرض  دوب ، یقاب  وا  زا  رگید  بش  هن  هتشذگ و  ناضمر  هام  زا  هک  یبش  نیمکی  تسیب و  رد  هک 

ظفاح هدقع  دنزرف  دمحا  هک  تفگ : داد و  ربخ  امب  دمحم  دنزرف  دمحا  نسحلا  وبا  هک  تفگ  و  داد ، ربخ  امب  یسوم  دنزرف  نسح  - 16 ( 2)
وبا زا  دلاخ  وبا  زا  دلاخ  وبا  دـنزرف  لیعامـسا  درک  لقن  امب  نابا  دـنزرف  لیعامـسا  هک  داد  ربخ  امب  فسوی  دـنزرف  بوقعی  هک  درک  لقن  امب 

دناوخ و هبطخ  ام  رب  تساوخ و  اپب  هبطخ  داریا  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مدینش  تفگ : درک ، لقن  امب  میرم  دنزرف  هریبه  زا  قاحـسا 
نادیمب ار  وا  ربمایپ  دناهدربن ، یپ  وا  تمظعب  اهيرخآ  هتفرگن و  یـشیپ  وا  رب  اهیلوا  هک  دش ، ادـج  امـش  زا  يدرم  زورید  مدرم ! يا  دومرف :

دـینادرگیم و وا  بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  يادـخ  هکنیا  رگم  تـشگیمن  رب  وا  و  درپـسیم ، يو  تسدـب  ار  مـلع  و  داتـسرفیم ، هـکرعم 
دوب هدمآ  يدایز  وا  ششخب  زا  هک  مهرد  دص  تفه  زا  زجب  دوخ  زا  دعب  ياهرقن  الط و  دوبیم ، وا  پچ  زا  لیئاکیم  وا و  تسار  زا  لیئاربج 

. درکن كرت  درخب  یمالغ  نآ  اب  تساوخیم  و 
ص:57  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هدش دراو  مالّسلا  هیلع  وا  مالسا  رد  هچنآ 

هدیدرگ و دراو  امب  طساو  رد  دنک  شتمحر  ادخ  يدادغب  ره  زا  دنزرف  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  - 17 ( 1)
: تفگ داد ، ربخ  امب 

دنزرف دـمحم  تفگ : داد ، ربخ  امب  ینالقاب  دـمحا  دـنزرف  رمع  تفگ : داد  ربخ  امب  ؤلؤل  دـنزرف  هفرع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسح  وبا 
زا دایز  وبا  دنزرف  دیزی  زا  تباث  دنزرف  رمع  تفگ : داد ، ربخ  امب  هیواعم  وبا  سیق  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  تفگ  درک  لقن  امب  يدادـح  فلخ 
نم رب  لاس  تفه  اههتشرف ، دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ . دومن  لقن  امب  يراصنا  بویا  وبا  زا  بویا  وبا  یلوم  دیعـس  دنزرف  نمحرلا  دبع 

. دناوخیمن زامن  نم  اب  يدحا  وا  زج  اریز  دنداتسرف  تمحر  مالّسلا  هیلع  یلع  و 
دنزرف دمحم  تفگ : هک  داد ، ربخ  امب  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  هک  تفگ : داد ، ربخ  امب  ناواط  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  - 18 ( 2)

: تفگ دومن ، لقن  امب  ینارفعز  نیسح 
لقن نمب  هرم  دنزرف  رمع  داد  ربخ  امب  هبعـش  هک  تفگ : هدومن  لقن  امب  دعج  دـنزرف  یلع  تفگ : داد ، ربخ  امب  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  هک 

نب یلع  دناوخ  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  یسک  نیتسخن  دیوگیم : مقرا  نب  دیز  مدینش  تفگ : يراصنا  هزمح  وبا  مدینـش  تفگ : هدومن 
. دوب بلاط  وبا 

رازب دسا  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـیبع  مساقلا  یبا  تفگ : رازب  سابع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  - 19 ( 3)
دنزرف لهـس  هک  تفگ : درک  لقن  امب  روصنم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  هک : درک  لقن  امب  لتاقم  وبا  دـمحم  تفگ : دومن ، لقن  امب  ءالمإ 

ادخ ربمایپ  تفگیم : کلام  دنزرف  سنا  مدینـش  تفگیم : دمـصلا  دبع  دنزرف  دابع  رمعم  وبا  مدینـش  تفگ : دومن ، لقن  امب  يزورم  حلاص 
رب ادـخ و  دـیحوت  یگناگی و  رب  تداهـش  اریز  دـندومن  تمحر  تساوخرد  یلع  نم و  يارب  ادـخ ، زا  لاـس  تفه  ناگتـشرف  دومرف : (ص )

. دشیمن دنلب  نامسآب  یلع  نم و  زا  زجب  ص )  ) دمحم یگدنب  تلاسر و 
دمحا دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 20 ( 4)

تفگ یضرف  ملسم  وبا  دنزرف 
ص:58  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نایفـس و زا  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  مدج  نمب  درک  ثیدح  هک  قرزا  لولهب  دنزرف  قاحـسا  دنزرف  بوقعی  دنزرف  فسوی  امب  دومن  لقن 
. مشابیم نم  هدروآ  مالسا  هک  یسک  نیتسخن  دومرف : هک  ع )  ) یلع زا  ۀبح  زا  لیهک  دنزرف  هملس  زا  هبعش 
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درک لقن  تفگ : ییحی  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : یفاکـسا  هَّللا  دبع  دنزرف  نمحرلا  دبع  باطخ  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 21 ( 1)
دنزرف هملـس  زا  ۀبعـش  نایفـس و  زا  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یلماحم  دمحم  دـنزرف  نیـسح  امب 

. ماهدروآ مالسا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هبح  زا  لیهک 
دومن لقن  هک  ةدابع  دنزرف  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دنزرف  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 22 ( 2)
لیهک دنزرف  هملس  زا  يروث  زا  قازرلا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  حلاص  دنزرف  مالسلا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  يدلخ  دمحم  دنزرف  رفعج  امب 

رد نم  رب  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : دنک ) شتمحر  ادـخ   ) ناملـس زا  يدـنک  نیعق  دـنزرف  میلع  زا  قداص  وبا  زا 
. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نآ  ندروآ و  مالسا  تهج  زا  تسا  اهنآ  نیتسخن  دوشیم ، دراو  ضوح  رانک 

تسا وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  مالسلا  هیلع  ربمایپ  راتفگ 

دنزرف کلملا  دبع  دنزرف  مالـسلا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : انذا )  ) رازب فالع  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  دـنزرف  یلع  یلعی  وبا  امب  داد  ربخ  - 23 ( 3)
ثیدح هک  قازرلا  دبع  دنزرف  رکب  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  داد  ربخ  تفگ : رازب  بیبح 

هک ینادح  سیق  دنزرف  حون  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  دنزرف  ملسم  نمب  درک  ثیدح  تفگ  یبلهم  دمحم  دنزرف  ةریغم  متاح  وبا  امب  درک 
ص:59  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نایم رد  هفحج  ریدغب  ات  هتـشگرب  هکم  زا  عادولا  ۀجح  رد  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  مقرا  نب  دیز  رـسمه  زا  حلاص  دـنزرف  دـیلو  امب  دومن  لقن 
زامن هب  ار  مدرم  سپـس  دننک ، كاپ  ار  اهنآ  ریز  كاشاخ  سخ و  دـنهد و  بیترت  یگرزب  نابیاس  هک  درک  رما  و  درک ، لوزن  هنیدـم  هکم و 

هدیشک و رس  هب  ار  دوخ  يادر  امرگ  تدش  ببسب  اهام  زا  یضعب  و  میدمآ ، رد  وا  يوسب  مرگ  رایسب  ياوه  رد  ام  و  دومن ؛ توعد  تعامج 
. دناوخ ار  رهظ  زامن  ام  اب  میدیسر ، ص )  ) ادخ ربمایپ  روضحب  لاح  نیا  اب  دیچیپیم ، شیاهمدق  رب  اهیضعب 

نامیا واب  میهاوخیم و  يرای  وا  زا  مینکیم و  ساپس  وا  رب  هک  ار  یئادخ  ساپس  دومرف : هدنادرگرب و  ام  بناجب  ار  دوخ  يور  سپس  و  ( 1)
هدننکتیاده هک  یئادخ  میربیم ، هانپ  واب  دوخ  ياهراک  ياهیئاوران  زا  و  دوخ ، سفن  ياهیتشز  اهیدب و  زا  مینکیم و  لکوت  وا  رب  هدروآ و 

یئادخ وا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  تداهش و  و  دنک ، تیاده  وا  هک  ار  یـسک  تسین  ياهدننکهارمگ  و  دنک ، هارمگ  وا  هک  ار  یـسک  تسین 
رمع همین  رگم  دوشیمن  رمع  زا  يربمایپ  چیه  يارب  مدرم  هورگ  يا  اهنخـس  نیا  زا  دـعب  اما  تسا ، وا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  هکنیا  و  تسین ،

دیـشاب هاگآ  مدرک ، باتـش  لاس  تسیب  رد  نم  و  دـنام ، لاس  لهچ  دوخ  موق  ناـیم  رد  میرم  نب  یـسیع  قیقحتب  دوب ، وا  زا  شیپ  هک  یـسک 
ایآ دیتسه ، لوئـسم  مه  امـش  ملوئـسم و  نم  قیقحتب  دیـشاب  هاگآ  مدـنبرب ، تخر  امـش  نایم  زا  و  منک ، تقرافم  امـش  زا  هک  تسا  کیدزن 

و هدومن ، تردابم  دوخ  ربمایپ  خـساپ  هب  دنتـساخ و  اپب  یهورگ  یبناـج  ره  زا  دـیئوگیم ؟ هچ  امـش  سپ  مدـناسر ؟ امـشب  ار  دوخ  تلاـسر 
ار وا  رما  و  يدرک ، داهج  ادخ  هار  رد  و  يدناسر ، ار  وا  تلاسر  قیقحتب  یتسه ، وا  ربمایپ  ادخ و  هتـسیاش  هدنب  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ :

زا ادخ  دمآ ، نیقی  وت  رب  ات  يدرک  شتسرپ  ار  وا  یتخاس و  نشور  هدومن و  نایب 
ص:60  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دهدب وتب  دهدیم  دوخ  تما  زا  ربمایپ  ره  رب  هک  ار  شاداپ  ازج و  نیرتهدنزرا  نیرتهب و  ام  فرط 
قیقحتب تسا و  وا  ربمایپ  هدنب و  دمحم  هکنیا  و  درادـن ، کیرـش  وا  تسین و  ادـخ  زج  یئادـخ  هکنیا  رب  دـیهدیمن  تداهـش  ایآ  دومرف : ( 1)

ار امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  هک  یتسردـب  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : دـیراد ؟ ناـمیا  ادـخ  باـتک  همه  هب  تسا و  قح  شتآ  قح و  تشهب 
، دینکیم يوریپ  نم  زا  رما  نیا  رد  امش  و  متسه ، ینتفر  امش  شیپاشیپ  نم  هک  دیشاب  هاگآ  دیدرک ، قیدصت  ارم  زین  امش  و  مدومن ، قیدصت 
، مسرپیم امش  زا  اهبنارگ  ردقنارگ و  زیچ  ود  زا  دینکیم  تاقالم  ارم  هک  یماگنه  دیوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هک  تسا  کیدزن  و 

: تفگ دیدش ، نم  نیشناج  زیچ  ود  نیا  هراب  رد  هنوگچ  هک 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


يا داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  تساوخ و  اپب  نارجاهم  زا  يدرم  ات  دنتـسه ؟ هچ  ردـقنارگ  زیچ  ود  نآ  میتسنادـن  هدـنام  زجاع  ام  سپ 
یلع متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  راـتفگ  یلزاغملا 60  نبا  بقانم  همجرت  دنتـسیچ ؟ اـهبنارگ  زیچ  ود  نآ  ادـخ  ربماـیپ 

58 ص :  تسا .....  وا  يالوم 
رد شرگید  بناج  و  تسادخ ، تردـق  تسد  شفرط  کی  هک  تسا  یببـس  تسا ، لاعتم  يادـخ  باتک  اهنآ  نیرتگرزب  دومرف : ص )  ) ربما

. تسا نم  ترتع  اهنآ  نیرتکچوک  و  دیوشم ، هارمگ  دینزب و  کنچ  واب  سپ  تسا  امش  تسد 
ناـنآ زا  و  دـیوشم ، هریچ  اـهنآ  رب  و  دـیناسرم ، لـتقب  دیـشکم و  ار  اـهنآ  سپ  تسا ، هتفریذـپ  ارم  توعد  هدروآ و  ور  نم  هلبقب  هک  یترتـع 
يرای زا  هدننکيراددوخ  و  نم ، روای  اهنآ  روای  تسا ، هدرک  اطعا  وا  ماهتـساوخ و  ریبخ  فیطل  يادخ  زا  اهنآ  يارب  نم  هک  دینکن  یهاتوک 

. تسا نم  نمشد  نانآ  نمشد  و  نم ، رادتسود  اهنآ  رادتسود و  تسا ، نم  يرای  زا  هدننکيراددوخ  نانآ 
ار یسک  و  هدرک ، یئامن  دوخ  يربمایپ  توبن و  هیلع  رب  هدش و  سفن  ياوه  وریپ  هکنیا  رگم  هدشن  كاله  یتما  امـش  زا  شیپ  دیـشاب ، هاگآ 

. دنک دوبان  هدومن  مایق  تلادع  ندرک  هدنز  يارب  هک 
ص:61  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نم هک  یسک  تسوا و  يالوم  نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ار  یسک  دومرف : درک و  دنلب  هتفرگ و  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تسد  سپس  و 
دراد و نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و  دشاب ، وا  رادتسود  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا ، وا  تسود  نیا  مشاب  وا  تسود 

. تفگ ار  نیا  راب  هس 
لقن تفگ : كامـس ، دنزرف  نیـسح : دنزرف  دمحا  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : ناواط  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ 

امب درک  لقن  تفگ  یلمر  هبیتق  دنزرف  دیعـس  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  يدلخ  ریـصن  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دـمحم  وبا  امب  دومن 
: تفگ ةریره  وبا  زا  بشوح  زا  رهش  زا  قارو  رطم  زا  بذوش  دنزرف  یشرق  هعیبر  دنزرف  ةرمض 

. تسا مخ  ریدغ  زور  نآ  دوشیم و  هتشون  هام  تصش  هزور  باوث  وا  يارب  دریگب ، هزور  ار  ۀجح  يذ  هام  مهدجه  زور  هک  یسک 
ادـخ ربمایپ  يا  يرآ  دـنتفگ : متـسین ؟ یلوا  ناشناج  زا  نانمؤم  رب  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  ص )  ) ربمایپ هاگنآ 

. تسا یلوا  وا  ناجب  یلع  متسه  یلوا  وا  ناج  هب  نم  هک  ار  هک  ره  دومرف : (ص )
ورف ار  هیآ  نیا  لاـعتم  يادـخ  و  يدـش ، نمؤـم  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  بلاـط  یبا  نب  یلع  يا  وـتب  هب  هب  تفگ : باـطخ  نب  رمع  سپس 

. مدرک لماک  ار  امش  نید  زورما  ْمُکَنیِد ) ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   ) داتسرف
دمحا دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : نامثع و  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 25 ( 1)

امب داد  ربخ  تفگ : نابهو  امب  درک  ثیدـح  هک  يدـنغاب  نامیلـس  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  تفگ : باوب  نباـب  فورعم 
یلع متسه  وا  رادتـسود  نم  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : مقرا  نب  دیز  زا  یحـض  وبا  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  نسح  زا  هَّللا  دبع  دنزرف 

. تسا وا  يالوم ) ای   ) تسوا رادتسود  یلو و  زین 
: تفگ يزاوها  تلـص  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ  عیب و  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 26 ( 2)

رفعج دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن 
ص:62  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

امب درک  لقن  تفگ  یمشاه  نیـسح  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ : ءارماس ) تاهد  زا  تسا  یهد  ءاط  رـسک  میم و  حتف  اب  ةریطم   ) يریطم
یلع متسه  وا  يالوم  نم  ار  هک  ره  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا  قوزرم  دنزرف  لیـضف  دومن  لقن  هک  مردپ 

. درادب نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا ، وا  يالوم  مه 
يدادغب ظفاح  یـسیع  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 27 ( 1)
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لقن تفگ : مردپ و  امب  درک  لقن  تفگ : یلع  دنزرف  نیسح  امب  دومن  لقن  تفگ : لیعامـسا  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ :
: دنتفگ ینرع  هبح  ةرم و  يذ  رمع  ریخلا و  دبع  زا  ینادمه  قاحـسا  وبا  زا  يدـنک  حارج  زا  ير  یـضاق  شربا  لضف  دـنزرف  ۀملـس  امب  درک 

هَّللا یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدینش  یک  دیسرپیم  دادیم و  دنگوس  مسق و  ار  مدرم  یهاگنادیم  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدینش 
: دومرفیم هلآ  هیلع و 

. دـنتفگ دوب ، ناـنآ  زا  زین  مقرا  نب  دـیز  هک  دنتـساوخ  اـپب  ردـب  لـها  زا  درم  هدزاود  تسا ، وا  يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  ار  هک  ره 
يالوم مه  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  ار  هک  ره  دومرفیم : مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  میدینـش  هک  میهدیم  یهاوگ 

. دشاب وا  نمشد  هک  شاب  یسک  نمشد  و  دشاب ، وا  رادتسود  هک  شاب  یسک  رادتسود  ایادخ  تسا ، وا 
یطـساو يولع  لدع  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ . باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 28 ( 2)

وبا امب  امب  درک  ثیدح  تفگ ، دـمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  دومن  لقن  تفگ : یطـساو  دـمحم  دـنزرف  ریبج  یـسیع  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ :
رکـشل زا  یهورگ  نایم  رد  ار  ام  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شردـپ  زا  ةدـیرب  نبا  زا  ةدـیبع  دـنزرف  دعـس  زا  شمعا  درک  لقن  تفگ  ۀـیواعم 

نم تفگ : دیتفای ؟ هنوگچ  ار  دوخ  قیفر  تبحاصم  دومرف : امب  ص )  ) ادخ ربمایپ  میتشگرب ، هک  یتقو  داد ، رارق  ام  سیئر  ار  یلع  و  داتسرف ،
مدوب نیئاپب  رس  و  ومخا ، يدرم  نم  و  درک - تیاکش  نم  زا  ریغ  ای  و  مدومن - تیاکش 

ص:63  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یلع سپ  متـسه  وا  تسود  نم  هک  ره  تفگ : وا  و  تسا ، هدـش  هـتخورفا  شاهرهچ  هـک  مدـید  ار  ربماـیپ  تـقو  نآ  رد  متـشادرب ، ـالاب  مرس 

. تسا وا  تسود 
هک دوب ، هداتـسرف  نمب  هک  ياهتـشون  رد  یناهفـصا  یجرب  هَّللا  دیبع  دنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  لضفلا  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : - 29 ( 1)

: تفگ يرعشا  رفعج  دنزرف  دمحا  دماح  وبا  امب  درک  لقن  هک  هدرک  لقن  اهنآب  يدسا  سابع  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحا 
زا نیـسحلا  نب  یلع  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  زا  بلغت  دنزرف  نابا  زا  ةزمح  دنزرف  دمحا  زا  روهمج  دنزرف  دمحم  دـنزرف  یلعی  امب  دومن  لقن 

يالوم نم  هک  یسک  ره  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مدینش  تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شدج  زا  شردپ 
. درادب نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادتسود  ایادخ  تسا ، وا  يالوم  یلع  متسه  وا 

یلع امب  دومن  لقن  تفگ : لدع  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : رازب  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 30 ( 2)
: تفگ رشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف 

: تفگ ثراح  دنزرف  حایر  زا  ثراح  دنزرف  شنح  امب  درک  ثیدح  هک  يریبز  دمحا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : يدامر  امب  درک  ثیدـح  هک 
: دومرف ام ، رورس  يا  وت  رب  مالس  دنتفگ : هدمآ و  راصنا  زا  یناراوس  ناهگان  میدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  شیپ  یهاگنادیم  رد 

: دومرفیم مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  میدینـش  دنتفگ : دیئوگیم  ار  نخـس  نیا  روطچ  دیتسه  برع  زا  هک  امش 
: دنتفگ دننایک ؟ هورگ  نیا  مدیسرپ  نم  دنتشگرب ، دعب  و  تسا ، وا  رورس  الوم و  یلع  متسه  وا  رورس  الوم و  نم  هک  ره 

. دوب ام  نایم  رد  مه  يراصنا  بویا  وبا  دنراصنا و  زا  یهورگ 
لقن تفگ : یبراوج  امب  درک  ثیدح  هک  تفگ : لدع  دمحم  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  تفگ : دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 31 ( 3)

دنزرف نارمع  زا  ناذاش  نمب  درک  لقن  تفگ : یفقث  مکح  وبا  دـنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  تفگ : یفوص  ییحی  دـنزرف  دـمحا  امب  دومن 
مالّـسلا هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : باطخ  نب  رمع  زا  هریره  وبا  زا  شردپ  زا  حـلاص  وبا  دـنزرف  دـیوس  زا  ملـسم 

يالوم نم  هک  یسک  ره  دومرف :
ص:64  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تسا وا  يالوم  یلع  متسه  وا 
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یـسوم دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 32 ( 1)
دنزرف راهن  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  تفگ : لیعامـسا  دنزرف  یلع  دـنزرف  ینعی  دـمحم  امب  درک  لقن  تفگ : ظفاح  یـسیع  دـنزرف 
دنزرف سیق  دمحم  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  ینامح  ییحی  امب  دومن  لقن  تفگ : تارف  دـنزرف  دـمحا  دوعـسم  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : رامع 

الوم و یلع  متـسه  وا  رورـس  الوم و  نم  هک  سک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  زا  ۀـمقلع  زا  میهاربا  زا  شمعا  زا  عیبر 
. تسا وا  رورس 

امب درک  لقن  تفگ : مردـپ  نمب  درک  ثیدـح  هک  تفگ  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 33 ( 2)
زا یئالم  لیئارـسا  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دیمحلا  دبع  دـنزرف  ییحی  دـنزرف  دـمحا  نمب  دومن  لقن  تفگ  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف  دـمحم 

ار يدرم  ادخب  مهدیم  مسق  تفگ : داد و  مسق  دجسم  رد  ار  مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  مقرا  نب  دیز  زا  نذؤم  نامیلـس  وبا  زا  مکح 
تسود ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا ، وا  يالوم  یلع  متـسه  وا ، يالوم  نم  هک  ره  دومرفیم : هک  هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  هک 

. تفر نیب  زا  ممشچ  رون  و  مدومن ، ناهنپ  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  و  درادب . نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و  درادب ،
لقن تفگ : یطـساو  لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  تفگ : ناواط  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 34 ( 3)

: تفگ یفوع  هیطع  زا  کلملا  دبع  زا  قرزا  قاحـسا  امب  دومن  لقن  هک  تفگ : دـلاخ  دـنزرف  رامع  امب  درک  ثیدـح  تفگ  رـشبم  نبا  دومن 
، هچنآ تسه  امـش  رد  هفوک  لها  يا  تفگ : مدیـسرپ ؟ وا  زا  ار  یثیدح  مدید ، دوب  هدش  انیبان  هکنآ  زا  دعب  دوخ  زیلهد  رد  ار  یفوا  وبا  رـسپ 

: تفگ تسه ،
، یـسرپیم ار  ثیدح  مادک  تفگ : تسین ، یگنن  نم  بناج  زا  وت  رب  و  متـسین ، اهنآ  زا  نم  دهدب  قیفوت  فیاظو  ماجنا  رد  ارت  ادـخ  متفگ :

رد عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : مخ ، ریدغ  زور  رد  یلع  ثیدح  زا  متفگ : تفگ :
ص:65  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

؟ متـسه یلوا  ناشناج  زا  نانمؤم  رب  نم  هک  دینادیمن  ایآ  مدرم  يا  دومرف : دـمآ و  نوریب  ام  يوسب  تفرگ و  ار  یلع  يوزاب  مخ  ریدـغ  زور 
. تسا یلوا  وا  ناج  هب  مه  یلع  متسه  یلوا  وا  سفن  رب  نم  هک  سک  ره  سپ  دومرف : ادخ ، ربمایپ  يا  يرآ  دنتفگ :

: تفگ لدع  يولع  دمحم  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  تفگ : ناواط  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 35 ( 1)
زا شمعا  زا  ریرـض  ۀیواعم  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : هفرع  دـنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  تفگ  رـشبم  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  ثیدـح 

یلو یلع  متسه  وا  یلو  تسود و  نم  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  شردپ  زا  ةدیرب  نبا  زا  هدیبع  دنزرف  دعس 
امب درک  لقن  تفگ : لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  دومن  لقن  تفگ : دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 36 ( 2 : ) تسا وا  تسود  و 
وبا دنزرف  امب  درک  لقن  تفگ : میعن  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : یبرح  قاحـسا  امب  درک  ثیدح  تفگ : تایز  ریبک  مردارب  دـنزرف  نیـسح  وبا 

ربمایپ شیپ  مدـید ، يرهمیب  وا  زا  و  مدرک ، گنج  یلع  هارمه  نمی  رد  تفگ : ةدـیرب  زا  سابع  نبا  زا  ریبج  دـنزرف  دیعـس  زا  مکح  زا  هینغ 
هتفـشآ نوگرگد و  ادـخ  ربمایپ  هرهچ  هک  مدـید  سپ  مدرک ، یئوگدـب  وا  زا  مدروآ و  وا  داـی  ار  یلع  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 

؟ متسین یلوا  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  ایآ  ةدیرب  يا  تفگ : ددرگیم ،
. تسا یلوا  وا  سفنب  یلع  متسه  یلوا  وا  سفنب  نم  هک  ار  هک  ره  دومرف : ادخ ، ربمایپ  يا  یلب  متفگ :

یلع امب  درک  لقن  تفگ : لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  داد  ربخ  تفگ : ناواط  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 37 ( 3)
وبا زا  ۀعیهل  دنزرف  زا  حلاص  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  تفگ : يدام  روصنم  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  تفگ : رـشبم  دنزرف  هَّللا  دبع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  نمحرلا  دبع  دنزرف  ۀملس  وبا  بیوذ و  دنزرف  ۀصیبق  زا  ةداوس  دنزرف  رکب  هریبه و 

، دمآ دورف  وا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  طقف  دندرک ، يریگهرانک  وا  زا  مدرم  و  دمآ ، دورف  مخ  ریدغ  رد 
ص:66  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


عمج هک  یتقو  درک ، عمج  ار  اهنآ  یلع  سپ  دروآ ، درگ  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دمآ  تخس  وا  رب  مدرم  يریگهرانک  و 
ار امش  يریگهرانک  مدرم  يا  دومرف : سپس  هدروآ و  اجب  ار  ادخ  ساپـس  شیاتـس و  تساوخ ، اپب  هدرک  یلع  هب  هیکت  نانآ  نایم  رد  دندش ،

تبسن ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  نکیل  دومرف  دعب  تسین ، امـش  شیپ  نم  لسن  زا  رتنمـشد  یلـسن  هک  دمآ  ملایخب  ات  مدیدنـسپ ، هن  نم  زا 
یتسود و رب  يزیچ  وا  اریز  متسه ، دونشوخ  وا  زا  نم  هکنآ  دننام  دشاب  دونـشوخ  وا  زا  ادخ  مراد ، ادخ  شیپ  نم  هک  هداد  رارق  يروط  نمب 
، تسا وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  یسک  دومرف : هدرک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  دعب  و  دنک ، یمن  مدقم  هدادن و  حیجرت  نم  تبحم 

. درادب نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ 
رب هکنآ  سرت  زج  میتفرگن  هرانک  وت  زا  ام  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگیم  هدرک و  يراز  هیرگ و  هتفاتـش و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يوس  هب  مدرم  تفگ :

دونـشوخ اهنآ  زا  ادخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  میربیم ، هانپ  ادخب  ادـخ  ربمایپ  مشخ  و  نامیاهـسفن ، هتـسیاشان  ياهراک  زا  سپ  دـیایب ، راشف  وت 
. دیدرگ

زور هد  لاس 434  رد  دوب  هدش  دراو  ام  رب  طساو  رد  هک  یناهفـصا  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  لضف  مساقلا  وبا  نمب  درک  لقن  - 38 ( 1)
نامیلس امب  دومن  لقن  هک  تفگ : يدهم  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : ءالما )  ) شباتک زا  هدنام  ناضمر  هام  زا 

امب درک  ثیدـح  تفگ : یناهفـصا  یفقث  ناسیک  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  اـمب  دومن  لـقن  تفگ : یناربط  بویا  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف 
هیلع یلع  ربنم  رد  تفگ : دعس  دنزرف  ةریمع  زا  فرصم  دنزرف  ۀحلط  زا  مادک  دنزرف  رعسم  امب  درک  لقن  تفگ : یلجب  رمع  دنزرف  لیعامسا 

: دومرفیم دادیم و  مسق  ار  ادخ  ربمایپ  باحصا  نارای و  هک  مدید  ار  مالّسلا 
؛ دهدب یهاوگ  هدینش  هچنآب  مخ  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  ره 

ص:67  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  زا  اهنآ  هک  دـنداد  یهاوگ  هتـساوخ و  اپب  دوب  اـهنآ  زا  کـلام  نب  سنا  ةریره و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  هک  درم  هدزاود 

نمـشد و  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا ، وا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرفیم : هک  دـندینش 
. درادب نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب 

ص)  ) ادخ ربمایپ  زا  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  و  تسا ، حیحص  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  تفگ : دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  - 39 ( 1)
نیاب مالّسلا  هیلع  یلع  هک  منادیمن  یببـس  نکیل  و  تسا ، تباث  ثیدح  وا  و  دناهدرک ، لقن  تسا  رفن  هد  نیا  اهنآ  زا  هک  رفن  دص  هب  کیدزن 

. دشابن کیرش  يرترب  تلیضف و  نیا  رد  وا  اب  يدحا  هدش و  درفتم  تلیضف 

یتسه یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  وت  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

رارقا وا  مدـناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یعفاش  هیقف  راطع  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  لاس 444  رد  - 40 ( 2)
یلعی وبا  امب  درک  ثیدح  تفگ : اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  داد  ربخ  امـشب  متفگ : واب  درک ،
ینعی  ) بوقعی دنزرف  فسوی  امب  درک  لقن  تفگ  یلهاب  فرطم  دنزرف  دیعـس  امب  دومن  لقن  تفگ : یلـصوم  ینثم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  مدینش  تفگ : وا  هک  شردپ  زا  دعس  دنزرف  رماع  زا  بیسم  دنزرف  دیعس  زا  ردکنم  دنزرف  زا  نوشجام )
متشاد تسود  نم  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبـسن  نوراه  هک  یتسه  یتیعقوم  هلزنمب و  نمب  تبـسن  وت  دومرفیم :

، دومرفیم مدینـش  يرآ  تفگ  مداد ، رکذـت  واب  دوب  هتفگ  نمب  رماع  هچنآ  مدومن و  تاـقالم  ار  وا  منک ، وگتفگ  یهافـش  دعـس  دوخ  اـب  هک 
. داب رک  مشوگ  ود  نیا  مشاب  هدینشن  رگا  يرآ و  تفگ : و  تشاذگ ، شیاهشوگ  هب  ات  هدرک  دنلب  ار  شیاهتسد  يدینش ؟ ار  وا  وت  متفگ :

ص:68  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
: تفگ لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : باهولا  دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 41 ( 1)

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دیلو  وبا  مدینش  تفگ : رازب  حلاص  دنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  تفگ : رشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن 
مالّـسلا هیلع  یلع  هب  ص )  ) ربمایپ زا  دعـس  دنزرف  رماع  زا  ردکنم  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  نوشجام  دـنزرف  فسوی  امب  درک  لقن 

. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبسن  نوراه  هک  یتسه  ياهلزنمب  نمب  تبسن  وت  دومرف :
هَّللا دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : دوب  هدمآ  ام  رب  طساو  رد  هک  یفاکلا  هَّللا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  باطخ  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 42 ( 2)

داد ربخ  تفگ : نوشجام  بوقعی  دنزرف  فسوی  امب  دومن  لقن  تفگ : ملسم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ : دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف 
هیلع یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  يدینـش  وت  ایآ  مدیـسرپ  صاقو  وبا  دنزرف  دعـس  زا  تفگ : بیـسم  دنزرف  دیعـس  زا  ردکنم  دنزرف  دمحم  نمب 

: دومرفیم مالّسلا 
: متفگ سپ  تسین ) يربمایپ  نم  اب  ای  ، ) تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبسن  نوراه  هک  یتسه  ياهلزنمب  نمب  تبـسن  وت 

؟ ار نخس  نیا  يدینش  وت  ایآ 
. دنشاب رک  مشوگ  ود  مشاب  هدینشن  رگا  و  يرآ ، تفگ : دومن و  لخاد  شیاهشوگ  هب  شناتشگنا 

دمحم امب  درک  لقن  تفگ : و  دوب ، هدش  دراو  امب  طساو  رد  هک  يدادغب  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 43 ( 3)
: تفگ ۀبجن  دـنزرف  هیجان  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : لاس 394 ، رد  تایز  ییحی  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف 

هَّللا دبع  دنزرف  دمحم  زا  یئادص  میلـس  دنزرف  دیزی  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ : یطـساو  یئاشن  برح  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدـح 
نیـشناج نم  لها  نایم  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دـیدرگ ، مزاع  ياهوزغ  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : هک  رباج  زا  ریبز  وبا  زا  یمرزع 

راب دـنچ  ار  نخـس  نیا  تسا و  هدرک  یهاتوک  شیومع  رـسپ  يرای  زا  دـیوگیم  مدرم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  شاـب ، نم 
ياهلزنمب نمب  تبسن  هک  یتسین  دونشوخ  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ 

ص:69  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب : یسومب  تبسن  نوراه  هک  یشاب 

وبا امب  درک  ثیدح  تفگ : لدع  دمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  داد  ربخ  تفگ : یطـساو  راسمـس  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 44 ( 1)
لقن تفگ : نوراه  دنزرف  دیزی  امب  درک  لقن  تفگ : سودرک  دمحم  دنزرف  فلخ  امب  دومن  لقن  تفگ : بیطخ  دمحم  دـنزرف  بویا  مشاه 

وت دومرف : ع »  » یلع هب  ص )  ) ربماـیپ هک  سنا  زا  هداـتق  زا  سیق  دـنزرف  دـلاخ  مردارب  نمب  درک  ثیدـح  تفگ : سیق  دـنزرف  حون  اـمب  دومن 
. تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  رگم  دوب ، یسومب  تبسن  نوراه  هک  یتسه  ياهبتر  ماقم و  رد  نمب  تبسن 

دـسا دـنزرف  هَّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : یطـساو  سابع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 45 ( 2)
: تفگ یسوط  روصنم  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  تفگ : یلماحم  هَّللا  دبع  وبا  یضاق  امب  دومن  لقن  تفگ :

ۀحلط دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  تفگ : قاحـسا  نبا  زا  مردـپ  امب  دومن  لقن  تفگ : دعـس  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  بوقعی  امب  درک  لقن 
دادیم رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  هک  یتقو  ص »  » ربمایپ هک  شردپ  زا  صاقو  وبا  دنزرف  دعـس  دنزرف  میهاربا  زا  ۀناکر  دـنزرف  دـیزی  دـنزرف 

. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب  یسومب  تبسن  نوراه  هک  یشاب  ياهلزنمب  نمب  تبسن  هک  يرادیمن  تسود  ایآ  دومرف :
امب درک  ثیدح  تفگ : لدع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  تفگ : باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 46 ( 3)

: تفگ دامح  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  تفگ : يدامر  امب  دومن  لقن  تفگ : نیکس  دنزرف  یسیع  دنزرف  دمحا 
يوسب مدرم  تفگ : هک  ساـبع  نبا  زا  نومیم  دـنزرف  رمع  اـمب  داد  ربـخ  تفگ : جـلب  وبا  اـمب  درک  ثیدـح  تفگ : هناوع  وبا  اـمب  دومن  لـقن 

نم نیشناج  وت  هکلب  دومرف  ربمایپ  موش ؟ جراخ  وت  اب  مه  نم  ایآ  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  ع )  ) یلع دندمآ  نوریب  كوبت  گنج 
ص:70  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. یتسین ربمایپ  وت  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبسن  نوراه  هک  یشاب  ياهلزنمب  نمب  تبسن  وت  هک  يوشیمن  دونشوخ  ایآ  شاب ،
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، دوب هدمآ  ام  رب  طساو  رد  هک  يدادغب  یئاثبد  نباب  فورعم  یفریـص  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 47 ( 1)
درک لقن  تفگ : هیجان  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  تفگ : تایز  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  رمع  صفح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ :

. ریرج امب  درک  ثیدح  تفگ : عیکو  دنزرف  نایفس  امب 
اهنیا همه  ۀیواعم و  وبا  امب  درک  لقن  تفگ  يوره  هَّللا  دبع  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  تفگ  هیجان  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  و  تفگ :

هک یتسه  ياهلزنمب  نمب  تبسن  وت  دومرف  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : يردخ  دیعـس  وبا  زا  ۀیطع  زا  وا  و  دومن ، لقن  شمعا  زا  ار 
. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب  یسومب  تبسن  نوراه 

ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  ناحط و  باهولا  دـبع  دـنزرف  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 48 ( 2)
درک لقن  تفگ : یطساو  یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  امب  درک  لقن  دنتفگ : اهیطساو 
نسح دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  سنوی  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  تفگ : یطساو  جرف  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  بیط  وبا  امب 

یلع ایآ  تفگ : نمب  هیواعم  تفگ : شردپ  زا  دعس  دنزرف  بعـصم  زا  مکح  زا  شمعا  زا  هناوع  وبا  امب  درک  لقن  هک  یـسودرق  یلع  دنزرف 
رد نمب  تبـسن  وت  دومرفیم : مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  هک  یلاـح  رد  مشاـب ، هتـشادن  تسود  هنوگچ  متفگ : تفگ : يراد ؟ تسود  ار 

ههیـش بسا  دننامه  هک  مدـید  ار  وا  ردـب  زور  رد  و  تسین ، نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنآ  زج  دوب ، یـسومب  تبـسن  نوراه  هک  یتسه  ياهلزنم 
نیا دننام  يارب  متسه ، ینج  نم  هک  نآ  دننام  دسرتیم  نم  زا  بش  دشاب  هزات  ناوج  هک  متـسه  هلاس  ود  لزاب  دننام  تفگیم  دیـشکیم و 

. دش نوخب  هتشغآ  شریشمش  ات  تشگن  رب  سپ  تسا ، هدیئاز  ارم  مردام 
ص:71  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هَّللا دبع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : مردپ  امب  داد  ربخ  تفگ  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 49 ( 1)
یلیا رمع  دـنزرف  صفح  امب  درک  لقن  تفگ . ثراح  دـنزرف  نامیلـس  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  تفگ  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف  دـمحم 
دیعس زا  يرهز  امب  درک  لقن  دنتفگ : سنا  نب  کلام  دعس و  دنزرف  میهاربا  ۀبدعج و  دنزرف  دیزی  بئذ و  وبا  دنزرف  امب  درک  ثیدح  تفگ :

یلع تفگ : نک ، تماقا  هنیدم  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگ : صاقو  وبا  دنزرف  دعـس  زا  بیـسم  دنزرف 
نم و نودب  هنیدم  هک  یتسردب  دومرف : یلعب  ربمایپ  سپ  ینک ؟ دوخ  نیشناج  ارم  هک  ياهتفرن  ياهوزغ  چیهب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  هب 

دعس هب  تفگ : يوار  تسین . يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یتسه  یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  وت  و  دوشیمن ، تسرد  وت  ای 
ار نخس  نیا  راب  ود  راب و  کی  هن  يرآ ، تفگ : يدینش ؟ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  نخـس  نیا  وت  ایآ  متفگ : صاقو  وبا  دنزرف 

. دومرفیم ع )  ) یلعب
( رـصم رد  تسا  يرهـش   ) اثه سق  رد  بیطخ  یمـشاه  قازرلا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 50 ( 2)

دنزرف یلع  دنزرف  دمحا  یلعی  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : لصوم  رد  یجرم  لیلخ  دنزرف  دمحا  دـنزرف  رـصن  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ :
زا ردـکنم  رـسپ  زا  نوشجام  ینعی  بوقعی  دـنزرف  فسوی  امب  دومن  لقن  تفگ : یلهاب  فرطم  دـنزرف  دیعـس  امب  درک  ثیدـح  تفگ : ینثم 

ياهلزنمب نمب  تبسن  وت  دومرفیم  یلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدینـش  تفگ : دعـس  زا  دعـس  دنزرف  رماع  زا  بیـسم  دنزرف  دیعس 
یهافش دعس  اب  هراب  نیا  رد  هک  متـشاد  تسود  تفگ : دیعـس  تسین  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  دوب  یـسومب  تبـسن  نوراه  هک  یتسه 

وت ایآ  مدیـسرپ  دعـس  زا  ار ، وا  مدینـش  نم  یلب  تفگ : وا  مدومن ، رکذ  واب  دوب  هتفگ  رماـع  هچنآ  مدومن و  تاـقالم  ار  وا  سپ  منک ، وگتفگ 
. دنشاب رک  مشوگ  ود  نیا  مشاب  هدینشن  رگا  و  يرآ ؛ تفگ : هدرک و  لخاد  ششوگ  ود  رد  ار  شتسد  يدینش ؟ ار  وا  تدوخ 

ص:72  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : یطورـش  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  میرکلا  دـبع  یلع  وبا  امب  داد  ربخ  - 51 ( 1)

: تفگ لدع  يولع  نیسح  دنزرف  دمحم 
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بوقعی دنزرف  فسوی  امب  درک  لقن  هک  یسوط  ینعی  ملسم  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  تفگ : یبراوج  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  وت  ایآ  مدیسرپ  دعـس  زا  تفگ : بیـسم  دنزرف  دیعـس  زا  ردکنم  دنزرف  دمحم  نمب  داد  ربخ  تفگ : نوشجام 

دعب ای   ) تسین يربمایپ  نم  اب  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبسن  نوراه  هک  یتسه  ياهلزنمب  نمب  تبسن  وت  دومرفیم : ع )  ) یلعب هک  يدینش  هلآ 
. يرآ تفگ : تسین ) يربمایپ  نم  زا 

رازب دـسا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ  رازب  سابع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 52 ( 2)
بهو امب  درک  ثیدح  تفگ  سنوی  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ  دـمحا  دـنزرف  سابع  دـنزرف  دـمحم  لتاقم  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ :

دیـسرپ هیواعم  زا  ياهلأسم  يدرم  تفگ : سیق  زا  دلاخ  وبا  دنزرف  لیعامـسا  زا  مردپ  امب  درک  لقن  تفگ  یندم  نامثع  دـنزرف  رمع  دـنزرف 
زا هلأسم  نیا  رد  وت  نخـس  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : درم  نآ  تسا  رتاـناد  وا  اریز  سرپب  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ار  هلأـسم  نیا  تفگ : هیواـعم 

دنـسپان ار  يدرم  يدروآ ، ار  یتسپ  فرح  هچ  یتـفگ و  نخـس  دـب  هچ  تفگ : هیواـعم  تسا  رتـبوبحم  نم  شیپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نخس 
وت تسا : هدومرف  واـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  قیقحتب  و  تخیریم ، وا  ناـهد  ار  شناد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتـشاد 
زا باطخ  نب  رمع  هک  دوب  يدرم  وا  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دوب ، یسومب  تبـسن  نوراه  هک  یتسه  ياهلزنم ، رد  نمب  تبـسن 

اجنیا یلع  ایآ  تفگ : دیدرگ  لکشم  وا  رب  ياهلأسم  هک  ینامز  مدوب  رضاح  رمع  شیپ  مدوخ  نم  دیسرپیم ، وا  زا  و  تخومآیم ، شناد  وا 
. درک وحم  ناوید  زا  ار  وا  مان  و  دنکن ، تباث  ار  تیاهاپ  ادخ  زیخرب  تسا ؟

طساو رد  هک  یناجدنغ  یسوم  دنزرف  باهولا  دبع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  - 53 ( 3)
ص:73  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف ییحی  امب  دومن  لقن  تفگ  صلخم  سابع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دوب  هدـمآ  اـم  شیپ  هب 
: تفگ دواد  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  تفگ : يدزا  میرکلا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  تفگ  دعاص  دنزرف  دمحم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : صاقو  وبا  دنزرف  دعس  زا  بیـسم  دنزرف  دیعـس  زا  ةداتق  زا  ۀبورع  وبا  دنزرف  دیعـس  امب  درک  ثیدح 
. یتسه یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  وت  دومرف . مالسلا  هیلع  یلع  هب 

بلطم دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  هک  ۀبتاکم )  ) يولع نمحرلا  دبع  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ  - 54 ( 1)
: دنتفگ يدنغاب  نامیلـس  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  يربط و  ریرج  دـنزرف  دـمحم  رفعج  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : هدرک  لقن  اهنآب  ینابیش 

دعس زا  بیسم  دنزرف  دیعس  زا  دیعس  دنزرف  ییحی  زا  برح  دنزرف  مالسلا  دبع  امب  درک  لقن  تفگ : يراق  متاح  دنزرف  نوراه  امب  درک  لقن 
زج یتسه ، یسومب  تبـسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  وت  دومرفیم : یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مدینـش  تفگ : صاقو  وبا  دنزرف 

. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا 
هَّللا دبع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ  یطـساو  شورفباشود )  ) سابد بوقعی  دنزرف  نیـسح  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  - 55 ( 2)
امب درک  لقن  هک  یفاکـسا  رازب  کلام  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  ثیدـح  تفگ  نیـسح  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  دـنزرف  دـمحا 

هک دعس  زا  دعس  رتخد  هشیاع  زا  دیعج  زا  لالب  دنزرف  نامیلـس  زا  بهو  دنزرف  زا  ریفع  دنزرف  ریثک  دنزرف  دیعـس  امب  دومن  لقن  هک  صوحا 
.؟» 1  » یشاب یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  هک  يوشیمن  یضار  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

______________________________

هیلع یلع  هک  تسه : يدایز  نیا  اـجنآ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  لـبنح  دـمحا  - 171 هرامـش 1 / ریز  نتم  دنـس و  نیا  اـب  ار  ثیدـح  نیا  ( 1)
؟ يراذگیم ناکدوک  اهـضیرم و  نانز و  اب  ارم  تفگیم : درکیم و  هیرگ  یلع  و  دمآ ، عادولا  ۀـینث  ات  هدـش  جراخ  ص )  ) ربمایپ اب  مالـسلا 

. يربمایپ توبن و  زج  یشاب  یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  هک  یتسین  دونشوخ  ایآ  دومرف : ص )  ) ربمایپ
ص:74  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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طساو رد  هک  لاس 434  زا  یلوالا  يدامج  هام  رد  یناهفصا  یعاقر  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 56 ( 1)
امب دومن  لقن  هک  یعفاش  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  يدادغب  دمحم  دـنزرف  رافغلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  دوب  هدـمآ  ام  شیپ  هب 
نب هَّللا  دبع  زا  شیبح  دنزرف  رز  زا  مصاع  زا  هدـئاز  نمب  داد  ربخ  هک  یـسوم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  نمب  درک  ثیدـح  هک  بلاغ  دـنزرف  دـمحم 

شلها نایم  رد  و  یتسه ، یـسومب  تبـسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  وت  دومرف : یلع ) هب   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : دوعـسم 
داد رارق  نیشناج 

تاخاوم يردارب و 

ینطقراد يدهم  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 57 ( 2)
هیواعم امب  درک  ثیدح  تفگ : نافع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  امب  درک  لقن  تفگ . لدـع  هَّللا  دـبع  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : انذا )  ) ظفاح

نایم ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یتقو  تفگ : رمع  دنزرف  زا  یمیت  ریمع  دنزرف  عیمج  زا  ریبج  دنزرف  میکح  زا  حلاص  دنزرف  یلع  زا  ماشه  دـنزرف 
يدحا نم و  نایم  هک  نم  رب  هدش  ببس  هچ  تفگ : دمآ و  دولآ  کشا  نامـشچ  اب  یلع  دومن ، داجیا  يردارب  هطبار  دوخ  باحـصا  نارای و 

؟ يدرکن داجیا  يردارب  نم  ناردارب  زا 
. ینم ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  دومرف :

ص:75  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دمحم نمب  داد  ربخ  تفگ : دـمآ  ام  رب  طساو  رد  هک  يدادـغب  یفریـص  یئاثبد  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  اـمب  داد  ربخ  - 58 ( 1)

دیعس دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن  تفگ : یلماحم  دنزرف  امب  درک  لقن  تفگ : انذا )  ) زازخ هیویح  دنزرف  رمع  وبا  سابع  دنزرف 
ربمایپ تفگ : شردـپ  زا  سباع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  زا  مادـقم  وبا  دـنزرف  ورمع  امب  درک  لقن  هک  باوج  وبا  امب  درک  لـقن  تفگ : یفریص 

. تسا یلع  مناردارب  نیرتهب  دومرف . ص )  ) ادخ
اهیطـساو ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  لدـع و  رفظم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  - 59 ( 2)

دمحم دنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : لاس 388  يربط  دمحم  دنزرف  دمحا  دنزرف  میهاربا  قحـسا  وبا  امب  دومن  لقن  دنتفگ :
یلع امب  درک  لقن  تفگ : ماشه  زا  هیواعم  اـمب  دومن  لـقن  تفگ : ناـفع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  اـمب  درک  ثیدـح  تفگ : يوحن  راـفص 
هقالع دوخ  باحـصا  نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یتقو  تفگ : رمع ) دـنزرف  زا   ) ریمع دـنزرف  عیمج  زا  ریبج  دـنزرف  میکح  زا  حـلاص  دـنزرف 

يردارب مناردارب  زا  یکی  نم و  نایم  هک  نم  رب  هدش  هچ  تفگ : دـمآ و  تخیریم  کشا  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  یلع  درک ، داجیا  يردارب 
. ینم ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  دومرف : ص )  ) ربمایپ يدرکن ؟ رارقرب 

: تفگ يوحن  لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 60 ( 3)
دنزرف میهاربا  امب  درک  ثیدح  تفگ : ینابیش  بلطم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  دمحم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح 
دنزرف دعس  زا  یلعالا  دبع  دنزرف  میهاربا  زا  رمـش  دنزرف  رمع و  امب  دومن  لقن  تفگ : يدسا  هریون  وبا  دنزرف  روصنم  امب  درک  لقن  هک  رـشب 

ار يدرم  ره  دومن ، داجیا  يردارب  دوخ  باحصا  زا  راصنا  نارجاهم و  نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : نامی  دنزرف  ۀفیذح  شردپ  زا  ۀفیذح 
نیا دومرف : هتفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  سپس  درکیم ، ردارب  دوخ  ریظن  لثم و  اب 

ص:76  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
رشب نایم  رد  هک  یسک  نایملاع ، يادخ  ربمایپ  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  ناناملسم و  رورـس  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هفیذح  تسا ، نم  ردارب 

. دنردارب بلاط  یبا  نب  یلع  اب  درادن  يدننام  لثم و 
دنزرف بیط  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نیسح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : انذا )  ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 61 ( 1)
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لقن تفگ : یفارغ  رکب  وبا  امب  درک  ثیدـح  تفگ : قاحـسا  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  تفگ : دابع  امب  درک  لـقن  تفگ : هیقف  يراـمک 
: تفگ ءارمح ، وبا  هب  ات  دناسریم  هیلع  دنزرف  لیعامسا  امب  دومن 

ریغ یئادخ  متسه  یئاتکی  نم  مدید : شرع  تسار  قاس  رب  مدش ، هداد  ریس  اهنامسآ  يوسب  هک  یماگنه  دومرفیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش 
. مدرک يرای  یلع  اب  ار  وا  تسا  نم  هدیزگرب  دمحم  متشاک ، دوخ  تردق  تسد  اب  ار  ندع  تشهب  تسین ، نم  زا 

 ... دروآ لامک  مامت و  ار  شیوضو  هک  یسک  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

نامثع دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : راطع  دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 62 ( 2)
: تفگ ظفاح  اقس  نباب  بقلم 

زا شردپ  زا  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ ) لیعامـسا  دنزرف  یـسوم  نمب  دومن  لقن  تفگ  ثعـشا  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  )
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع شدج  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شدج 

ار دوخ  نابز  و  درادـهگن ، ار  دوخ  مشخ  و  دزادرپب ، ار  دوخ  لام  تاکز  و  دـهد ، ماجنا  رتهب  ار  شزامن  و  دروایب ، مامت  ار  شیوضو  هک  ره 
نامیا قیاقح  قیقحتب  سپ  دیامن ، ادا  ار  یهاوخریخ  نم  تیب  لها  رب  و  دبلطب ، شزرمآ  دوخ  هانگ  زا  دنک و  ششخب  شتورث  زا  و  دراد ، زاب 

تسا زاب  وا  يورب  تشهب  ياهرد  و  تسا ، هدرک  لیمکت  ار 
.

ص:77  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... تسا هشفنب  يرترب  دننام  مدرم  رب  تیب  لها  ام  يرترب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

: تفگ ثعشا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  تفگ : ظفاح  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : رفظم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 63 ( 1)
نب یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  شدـج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  نمب  دومن  لقن  تفگ : لیعامـسا  دـنزرف  یـسوم  نمب  درک  لقن 

ریاـس رب  تسا  هـشفنب  يرترب  دـننام  مدرم  رب  تـیب  لـها  يرترب  دوـمرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تـفگ  ع )  ) یلع شدـج  زا  شردـپ  زا  نیـسحلا 
. اهنغور

 ... رب درک  تدش  نم  مشخ  ادخ و  مشخ  ص »  » ربمایپ نخس 

امب داد  ربخ  تفگ : ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 64 ( 2)
: تفگ دمحم  دنزرف  دمحم 

نب یلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  شدـج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  نمب  داد  ربخ  تفگ : لیعامـسا  دـنزرف  یـسوم  اـمب  درک  لـقن 
ای و  دزیرب ، ارم  نوخ  هک  یسک  رب  نم  مشخ  لاعتم و  يادخ  مشخ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع شدج  زا  شردپ  زا  نیـسحلا 

. تفای تدش  درازایب ، ارم  مترتع  هراب  رد 

وا ندرک  لمح  ملع و  ربخ 

ثیدح تفگ : هعرذ  وبا  دمحم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : رازب  دلخم  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 65 ( 3)
حابـص دشار و  دـنزرف  نسح  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  يرـصب  یلع  دـنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  هک  رفعج  دـنزرف  دـمحا  امب  درک 

يرگید رب  یکی  و  دنتسه ، مه  کیدزن  ترابع  رد  هک  رشب  وبا  هَّللا  دبع  دنزرف 
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ص:78  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
نایم ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یلهاب  دیز  وبا  زا  هیطع  زا  فافخ  دعـس  امب  درک  ثیدح  هک  عیبر  دنزرف  سیق  امب  درک  لقن  دنتفگ : دراد ، هدایز 

: تفگ و  تخادنا ، يردارب  ناناملسم 
هک ینادیمن  ایآ  یلع  يا  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یتسه  یسومب  تبـسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  وت  ینم ! ردارب  وت  یلع  يا 
زا يزبس  هلح  متسیایم و  وا  هیاس  رد  شرع  تسار  رانک  رد  نم  سپ  دوب ، مهاوخ  نم  دوشیم  هتـساوخ  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن 

فص ود  شرع  تسار  فرط  زا  اهنآ  و  دنوشیم ، تساوخرد  رگید  ضعب  رب  مدقم  یضعب  رگید  ناربمایپ  سپس  مشوپیم ، یتشهب  ياههلح 
. دنوشیم هدیشوپ  یتشهب  ياههلح  زا  زبس  ياههلح  سپس  دنشابیم ،

هک یـسک  نیتسخن  قیقحتب  دعب  و  دنـشکیم ، باسح  اهنآ  زا  هک  تسا  اهتما  نیتسخن  نم  تما  هک  میهدـیم  ربخ  وتب  نم  یلع  يا  قیقحتب  و 
اب و  دوشیم ، هدرپس  وتب  تسا  دمح  ءاول  هک  نم  ياول  و  يراد ، نمب  تبسن  وت  هک  یتبارق  ماقم و  نآ  ببسب  یشابیم  وت  دوشیم  تساوخرد 

ياول يزارد  هک  دنریگیم ، هانپ  نم  ياول  هیاس  رد  اههدیرفآ  مامت  مدآ و  ترـضح  زور  نآ  رد  يرذگیم ، ناربمایپ  فص  ود  نایم  رد  نآ 
: تسه رون  زا  هخاـش  هس  وا  يارب  و  زبـس ، رد  زا  نآ  هیاـپ  و  دیفـس ، هرقن  زا  شاهتـسد  خرـس  توقاـی  زا  نآ  كون  تسا ، هار  لاـس  رازه  نم 

یلوا تسا : هدش  هتشون  وا  رب  رطس  هس  تسا  ایند  طسو  یموس  و  برغ ، رد  ياهخاش  و  قرش ، رد  ياهخاش 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یمود ، 
نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا 

- یموس ، 
هَّللا لوسر  دمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال 

. تسا هار  لاس  رازه  زین  شیانهپ  و  هار ، لاس  رازه  رطس  ره  يزارد  ، 
شرع هیاس  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  شیپ  رد  ات  وت ، پچ  فرط  زا  نیـسح  و  تتـسار ؛ بناج  زا  نسح  هک  یلاح  رد  یئامنیم  ریـس  ءاول  اب  وت 

هچ و  میهاربا ، تردپ  تسا  یبوخ  ردپ  هچ  دیامنیم : ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  دعب  و  يوشیم ، هدیشوپ  تشهب  زا  زبس  هلح  سپس  یتسیایم ،
. یلع تردارب  تسا  یبوخ  ردارب 

ص:79  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یتقو و  موش ، هتـساوخ  نم  هک  یتقو  يوشیم  تساوخرد  و  يوشیم ، هدیـشوپ  وت  موشیم  هدیـشوپ  نم  هک  یتقو  یلع : يا  وت  رب  داب  هدژم 

. يوشیم هدنز  وت  موشیم  هدنز  هک 
دومن لقن  هک  تفگ : یطقـس  دمحا  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  زا  انذا )  ) بیط دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 66 ( 1)

لقن تفگ : نامیلـس  دنزرف  دواد  امب  درک  لقن  تفگ : یئاط  برح  دـنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح  تفگ : یجابید  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب 
یلع شردپ  زا  نیسح  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  دمحم  شردپ  زا  رفعج  شردپ  زا  یسوم  شردپ  زا  یسوم  نب  یلع  نمب  دومن 

: تفگ ع )  ) بلاط یبا  نب 
ردارب هچ  و  تردپ ، تسا  وکین  ردپ  هچ  دمحم  يا  دنکیم : ادن  يدانم  دـنوشیم ، روشحم  یلع  میهاربا و  مردـپ  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ 

. تردارب تسا  وکین 

میتسه تجح  متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و  ع »  » ربمایپ راتفگ 

دبع امب  درک  لقن  تفگ : یطویخ  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 67 ( 2)
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دومن لقن  دنتفگ : مالسلا  دبع  دنزرف  میهاربا  یسوس و  زازخ  قاحسا  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تسا  دابع  نامه  هک  یسوم  دنزرف  دیمحلا 
یلص ربمایپ  شیپ  تفگ : سنا  زا  رطم  وبا  دنزرف  رطم  امب  درک  ثیدح  هک  یسوم  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  درک  ثیدح  هک  ینثم  دنزرف  یلع  امب 

. میتسه تجح  متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و  دومرف : دیآیم ، وربور  زا  یلع  هک  دید  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ص:80  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... دنک ینمشد  تفالخ  رد  یلع  اب  هک  ره  ع »  » ربمایپ راتفگ 

درک لقن  تفگ . دمحم  دنزرف  لاله  حتفلا  وبا  امب  درک  ثیدح  تفگ : یناجدنغ  یـسوم  دنزرف  دمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 68 ( 1)
: تفگ رفعج  دنزرف  رافغلا  دبع  امب  درک  ثیدح  تفگ : نیسح  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ  یلع  دنزرف  لیعامسا  امب 

هک ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : يرافغ  رذ  وبا  زا  شردـپ  زا  یمیت  میهاربا  زا  شمعا  زا  ریرج  امب  درک  لقن 
هتشاد دیدرت  یلع  هراب  رد  هک  ره  و  تسا ، هتخادرپ  گنجب  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  و  تسا ، رفاک  وا  دنک  ینمـشد  یلع  اب  تفالخ  رد  نم  زا  دعب 

. تسا رفاک  دشاب 

تسا هدرک  ینامیپ  دهع و  نم  رب  یلع  هراب  رد  ادخ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  راتفگ 

هتـشون نمب  هچ  نآ  رد  دنک ) تمحر  ادخ   ) يولع نمحرلا  دبع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  - 69 ( 2)
دومن لقن  تفگ  یلولـس  یلع  دنزرف  نیـسح  امب  درک  ثیدح  تفگ : رازب  یلمیت  نیـسح  دنزرف  دـمحم  بیط  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دوب ،
ةزرب وبا  زا  یفعج  مالس  زا  یفقث ) یـشعا  زا   ) يزار رهطم  وبا  زا  دوسا  وبا  دنزرف  حلاص  امب  درک  لقن  تفگ : یلولـس  یلع  دنزرف  دمحم  امب 

: امنب نایب  ار  وا  میارب  اراگدرورپ  متفگ : تسا ، هتسب  ینامیپ  دهع و  نم  رب  یلع  هراب  رد  لاعتم  يادخ  هک  ص )  ) ربمایپ زا 
نمب هک  یـسک  یئانـشور  و  نم ، ناتـسود  ياوشیپ  و  تیادـه ، ملع  یلع  دومرف : مدینـش  تفگ : ونـشب  دوـمرف : گرزب  تردـق و  اـب  يادـخ 

و هتـشاد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  دناهدرک ، مزال  دوخ  رب  ناراکزیهرپ  هک  تسا  ياهملک  نامه  وا  و  دشابیم ، دنک ، تعاطا 
هدژم واب  سپ  تسا ، هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  وا  هک  ره 

ص:81  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
و تسا ، نم  هانگ  ببسب  دنک  تبوقع  ارم  رگا  متـسه ، وا  تردق  هضبق  رد  ادخ و  هدنب  نم  تفگ : یلع  و  مداد ، هدژم  واب  تفگ : ربمایپ  هدب !
ار وا  بلق  ایادـخ  متفگ : تفگ : تسا ، رتراوازـس  واـب  ادـخ  دـنک  ماـمت  هداد  تراـشب  نمب  هک  ار  هچ  نآ  رگا  و  تسا ، هدرکن  متـس  نـم  رب 

سپـس متفریذـپ  یتساوخ  هک  ار  هچ  نآ  قیقحتب  دومرف : گرزب  تردـق و  اب  يادـخ  سپ  هدـب ، رارق  دوخب  نامیا  ار  وا  راـهب  و  هد ، ینـشور 
سپ ماهدادن ، صاصتخا  مدوخ  باحصا  زا  کی  چیهب  هک  مهد  صاصتخا  واب  ار  ینیگنس  ناحتما  هک  هتسب  ینامیپ  نم  رب  ادخ  هک  یتسردب 

: دومرف ادخ  تسا ، مقیفر  مردارب و  نم ، راگدرورپ  يا  متفگ :
. دنوشیم ناحتما  نارگید  وا  ببسب  دوشیم و  ناحتما  دوخ  وا  هک  تسا ، هتشذگ  هک  تسا  يرما  نیا  قیقحت  هب 

تسا دوخ  نادنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  ناناملسم  رب  یلع  قح  ص »  » ربمایپ نخس 

: تفگ ةزاجا )  ) بیط دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 70 ( 1)
سابع وبا  ام  هب  درک  لقن  تفگ : قارو  لیعامـسا  دنزرف  دـمحم  نمب  درک  لقن  : ) تفگ ظفاح  يراق  دـمحا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  امب  دومن  لقن 
دنزرف یلع  نادنزرف  زا  يدمحم  هَّللا  دبع  دنزرف  یـسیع  ام  هب  درک  ثیدح  تفگ ) ظفاح  هدقع  دـنزرف  دیعـس  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا 

رب یلع  قح  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع شدج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  نم  هب  درک  لقن  تفگ . یلع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  دـمحم 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسه شنادنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  ناناملسم 
ص:82  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

میتشهب لها  نارورس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  ص »  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحا  نسح  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : يدادغب  عیب  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  نمب  داد  ربخ  - 71 ( 1)
يوحن يرابنا  راشب  دنزرف  مساق  دنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  ثیدـح  تفگ : یکلام  تلـص  دـنزرف  مساق  دـنزرف  یـسوم  دـنزرف  دـمحم 

دایز دـنزرف  هَّللا  دـبع  نمب  درک  لقن  تفگ : دـیمحلا و  دـبع  دـنزرف  دعـس  نمب  درک  لقن  تفگ : مثیه  دـنزرف  دـمحا  امب  دومن  لـقن  تفگ :
: تفگ یمامه 

ام دومرف  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ  کلام  نب  سنا  زا  ۀـحلط  وبا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  قاحـسا  زا  رامع  دـنزرف  همرکع  اـمب  درک  ثیدـح 
مهیلع نیـسح  نسح و  بلطملا و  دبع  دنزرف  ةزمح  بلاط و  وبا  نارـسپ  رفعج  یلع و  نم و  میتشهب ، لها  نارورـس  بلطملا  دـبع  نادـنزرف 

. مالّسلا

 .. داد رارق  دوخ  تشپ  زا  ار  يربمایپ  ره  لسن  ادخ  قیقحتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ 

دمحم امب  درک  ثیدح  تفگ : دمحم و  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : عیب و  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 72 ( 2)
دایز دنزرف  ةدابع  امب  دومن  لقن  تفگ : ۀبیـش و  وبا  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  تفگ : يوحن  يرابنا  راشب  دنزرف  مساق  دنزرف 
یّلـص ادخ  ربمایپ  تفگ : يراصنا  هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  شردپ  زا  دمحم  دـنزرف  رفعج  زا  يزار  ءالع  دـنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  تفگ :

تـشپ زا  ار  دمحم  لسن  ادـخ  و  تسا ، هداد  رارق  شدوخ  تشپ  رد  ار  يربمایپ  ره  لسن  تلالج  تردـق و  اب  يادـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 
. تسا هداد  رارق  مالّسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

ص:83  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دروآ نمب  تشهب  ياهطاسب  زا  یطاسب  لیئربج  ص »  » ربمایپ نخس 

: تفگ یناجدنغ و  یسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 73 ( 1)
دومن لقن  تفگ : شردپ  زا  نیزر  دنزرف  یلع  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  تفگ : رافح  دمحم  دـنزرف  لاله  حـتفلا  وبا  امب  درک  ثیدـح 

. حایت وبا  زا  جاجح  دنزرف  ۀبعش  امب  درک  لقن  تفگ : یلع و  دنزرف  لبعد  مردارب  امب 
رد هک  یماـگنه  متـسشن ، وا  يور  رب  دروآ ، میارب  تشهب  ياـهطاسب  زا  یطاـسب  لـیئربج  دوـمرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : ساـبع  نـبا  زا 
وا سپ  تسناد ، ار  وا  یلع  هکنآ  زج  تخوماـین  نم  رب  يزیچ  درک ، تاـجانم  هتـشاداو و  نخـسب  ارم  متفرگ ، رارق  ادـخ  تمظع  اـب  هاگـشیپ 
نم اب  یتشآ  وت  اب  یتشآ  یلع  يا  دومرف : واب  هتساوخ و  دوخ  يوسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ار  وا  سپـس  تسا ، نم  شناد  رهـش  برد 

. یتسه هناشن  تمالع و  نم  تما  نایم  رد  نم  زا  دعب  وت  و  تسا ، نم  اب  ندیگنج  وت  اب  ندیگنج  و  تسا ،

 ... درادن یئاورپ  درادیم  نمشد  ارت  دریمیم و  هک  سک  نآ  یلع  يا  ص »  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : یعفاش و  هیقف  راطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 74 ( 2)
دمحم امب  درک  لقن  تفگ : ّیلـصوم و  مشاه  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  نمب  درک  ثیدـح  تفگ : یطـساو  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  نامثع 

: تفگ عیرز و  دنزرف  دیزی  امب  درک  لقن  تفگ  يرـصم  ثراح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  تفگ  بدؤم  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف 
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هب ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  مدینـش  تفگ  دوب - يریـشق  هدیح  دنزرف  هیواعم  وا  دج  شدج و  زا  شردـپ  زا  میکح  دـنزرف  زهب  امب  درک  ثیدـح 
یسک یلع  يا  دومرف : یلع 

ص:84  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا هدرم  يراصن  نید  ای  دوهی و  نید  رد  هک  درادن  یئاورپ  درادیم  نمشد  ارت  هک  یلاح  رد  دریمیم  هک 

نمب درک  لقن  ادخ : هب  تفگ : تسا ؟ هدومن  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  تدج  زا  تردپ  ایآ  متفگ : میکح  دنزرف  زهب  هب  تفگ : عیرز  دنزرف  دیزی 
. دیامنب رک  هتسب و  شتآ  اب  ارم  ياهشوگ  ادخ  دشاب  هدرکن  لقن  رگا  مدج و  زا  مردپ 

یلع دـنزرف  دـمحم  نمب  درک  لقن  تفگ  ظفاح  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  داد  ربخ  تفگ : رفظم و  دـنزرف  دـمحا  اـمب  داد  ربخ  - 75 ( 1)
نیـسح نمب  درک  ثیدـح  تفگ : يؤلؤل و  سنوی  دـنزرف  ماشه  مدـج  نمب  دومن  لقن  تفگ : هفوک  رد  يؤلؤل  سنوی  دـنزرف  ماـشه  دـنزرف 

زا یتعامج  میدوب و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  تفگ : کلام  نب  سنا  زا  ریمع  دنزرف  کلملا  دبع  نمب  دومن  لقن  تفگ : ءافر و  نامیلـس  دـنزرف 
- یبا نب  یلع  تقو  نیا  رد  تفگ  دیتسه ، رتبوبحم  نامنادنزرف  اهناج و  زا  ام  شیپ  وت  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگ : دندوب ، وا  دزن  زین  باحـصا 

تـسود ارم  درادـیم و  نمـشد  ار  وت  هدرک  نامگ  هک  سک  نآ  تفگ : غورد  تفگ : وا  رب  هدرک و  هاگن  وا  يوسب  ص )  ) ربمایپ دـمآ  بلاط 
. درادیم

ظفاح و ینزم  نامثع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  دومن  لقن  تفگ : راطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 76 ( 2)
ینارفعز و حابص  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  تفگ : طساو و  لین  رد  يراق  دیعس  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نیسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ :
ص)  ) ربمایپ شیپ  رد  تفگ : سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  حیجن  وبا  دنزرف  زا  هنییع  دـنزرف  نایفـس  امب  درک  ثیدـح  تفگ : دیـسرپ  مردـپ  وا  زا 

تیومع نارـسپ  تفگ  تسا ؟ هدروآ  مشخب  ارت  زیچ  هچ  دومرف : واب  ص )  ) ربمایپ دمآ ، كانمـشخ  بلاط  یبا  نب  یلع  ماگنه  نآ  رد  میدوب 
: دومرف تساوخ و  اپب  كانمشخ  ادخ  ربمایپ  دنهدیم ، رازآ  وت  هراب  رد  ارم 

مدرم يا  تسا ، امش  نیرتافواب  ادخ  نامیپ  هب  امـش و  نیتسخن  نامیا  رد  یلع  قیقحتب  تسا ، هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یلع  هک  یـسک  مدرم  يا 
. دوشیم هتخیگنارب  ینارصن  ای  دوهی و  نید  رد  تمایق  زور  رد  درازایب  ار  یلع  هک  یسک 

ص:85  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ادخ ربمایپ  دمحم  وت  هکنیا  ادخ و  زج  تسین  يدوبعم  دهدب  تداهـش  یهاوگ و  هچ  رگا  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج 
هیزج هکنیا  ددرگن و  حاـبم  ناـشیاهلام  و  دوشن ، هتخیر  ناـشنوخ  هکنیا  زا  دـنهدیم  رارق  عناـم  تسا  ياهملک  نآ  رباـج  يا  دومرف : یتـسه ،

. دنشاب نوبز  تسپ و  هک  یلاح  رد  دنهدن 

تسا هدش  تیاور  نآب  نتشاداو  اهنآ و  اب  هزیتس  رب  مدرم  بیغرت  و  ص »  » ربمایپ راتفگ  زا  جراوخ  هراب  رد  هچنآ 

هک یکلام  تلص  دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  عیب  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 77 ( 1)
هَّللا دبع  امب  درک  ثیدح  هک  یضاق  قاحسا  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  يوحن  يرابنا  راشب  دنزرف  مساق  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن 

: دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : دیعـس  وبا  زا  ۀملـس  وبا  زا  میهاربا  دـنزرف  دـمحم  زا  دیعـس  دـنزرف  ییحی  دـنزرف  کلام  زا  هملـسم  دـنزرف 
دنهاوخ کبـس  دوخ  لامعا  اب  ار  امـش  لامعا  و  دنرامـشیم ، راوخ  ناشدوخ  زامن  اب  ار  امـش  زامن  هک  دوب  دـهاوخ  امـش  ناـیم  رد  یهورگ 

رد دوشیم ؛ جراخ  راکـش  زا  هک  يریت  دننامه  دـنیآیم  نوریب  نید  زا  دـنکیمن ، زواجت  نانآ  هرجنح  زا  نکیل  دـنناوخیم  ار  نآرق  دومن ،
زاب دوشیم  هاگن  وا  رپ  رد  سپـس  دوشیمن ، هدید  يزیچ  دوشیم  رظن  نآ  تفاکـش  رد  دعب  دوشیمن ، هدید  يزیچ  دوشیم  هاگن  ریت  ناکیپ 

. دوشیم هدیشک  ریت  رافوس  رد  دعب  دروخیمن  مشچب  يزیچ 
هدـش هتخادـنا  واب  ریت  هک  يزیچ  نآ  يانعمب  ۀـیمر  و  تسا ، جورخ  يانعمب  قورم  هک  دـناهتفگ : اهیوغل  تفگ : يرابنا  مساق  دـنزرف  دـمحم 
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جراخ يراکش  ناویح  نآ  زا  هک  يریت  نیا  دننامه  دوشیمن ، هتسباو  يزیچب  وا  زا  دیآیم و  نوریب  مالـسا  زا  هارمگ  نیا  هکنیا  ینعی  تسا ،
، دوشیمن هدولآ  يزیچب  وا  تشوگ  نوخ و  زا  و  ددرگیم ،

ص:86  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
رافوسورپ هن  و  وا ، تفاکـش  هن  وا و  ناکیپ  هن  ریت  اریز  تسا ، دیکأت  دوشیمن ) هدید  يزیچ  دوشیم  هاگن  ریت  ناکیپ  رد  هک   ) ربمایپ راتفگ  و 

دوشیم عقاو  وا  رد  نامک  هز  زا  ریت  هک  تسا  یناکم  نآ  قوف  و  تسا ؛ هدشن  هدولآ  ناویح  نیا  نوخ  زا  يزیچب  وا 
یسیع دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : نامثع و  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 78 ( 1)
یـسوط روصنم  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  قارو  هدعـسم  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  دیعـس  امب  دومن  لقن  هک  ظفاح 

هَّللا یّلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع زا  یعبر  زا  روصنم  زا  هبعش  زا  نوراه  دنزرف  دیزی  امب  دومن  لقن  هک  يوره  یـسوم  امب  درک  لقن  هک 
ایآ تفگ : رکب  وبا  مدـیگنج  نآ  لیزنت  رب  نم  هک  نآ  دـننامه  دـیامنیم  هزیتس  نآرق  لـیوأت  رب  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  دومرف : هلآ  هیلع و 

(. ع  ) یلع ینعی  دنزیم ، هنیپ  ار  شفک  هک  تسا  یسک  نآ  نکیل  و  هن ، دومرف : منم ؟ ایآ  تفگ : رمع  هن ، دومرف : منم ؟
لدع يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 79 ( 2)

یلجب و رماع  دنزرف  لهـس  امب  دومن  لقن  هک  مزاخ  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : یبراوج و  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  درک  ثیدـح  هک 
نانآ نیرتبوبحم  زا  و  ینم ، نادنزرف  زا  وت  قورـسم  يا  تفگ  هشیاع  تفگ : هک  قورـسم  زا  یبعـش  زا  دهاجم  زا  دمحا  دـلاخ  وبا  تفگ :

هک يرهن  رانک  رد  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  يرآ ، متفگ : تفگ : يراد ؟ یعالطا  ملع و  هقلخلا  صقان  درم  نآ  زا  ایآ  یـشابیم ، نم  يوسب 
تنخـس نیا  رب  نم  شیپ  تفگ : هشیاع  تشک ، ءافرط  قیقاخا و  نایم  رد  دـنتفگیم ، ناورهن  نآ  نیئاپ  فرطب  و  ارمات )  ) نآ يالاب  بناج  رب 
تداهش هک  دندیدرگ -، تمسق  جنپ  مدرم  هورگ  نآ  و  مدیزگرب ، رفن  هد  رفن  هاجنپ  نآ  زا  مدروآ ، رفن  هاجنپ  وا  دزن  هب  روایب ، هاوگ  دهاش و 

ارت ردام : يا  متفگ : تشک ، ءافرط  قیقاخا و  نایم  رد  دشابیم  ناورهن  شنیئاپ  ارم و  ات  شیالاب  هک  يرهن  رانک  رد  ار  وا  ع )  ) یلع دندادیم 
هراب رد  هک  مهدیم  مسق  متسه  وت  نادنزرف  زا  یکی  هک  مدوخ  قحب  وا و  ربمایپ  ادخ و  قحب 

ص:87  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ار نانآ  دنتسه و  اهناسنا  مدرم و  نیرتدب  اهنآ  دومرفیم  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  تفگ : دومرفیم ؟ يدینـش  هچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  وا 

. دشکیم ادخ  شیپ  هلیسو  تهج  زا  اهنآ  نیرتکیدزن  اهناسنا و  اههدیرفآ و  نیرتهب 
هک تفگ : لدع و  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 80 ( 1)
درک لقن  هک  یبسار  لاله  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  تسا - یـسوم  دنزرف  هک  دسا - امب  دومن  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  عیبر  امب  درک  ثیدح 

يراج ص )  ) ادخ ربمایپ  نابز  زا  هچنآ  دیدرکیمن  ولغ  نم  قح  رد  رگا  دومرف : هک  ع )  ) یلع زا  یناملس  هدیبع  زا  نیریـس  دنزرف  دمحم  امب 
. مدرکیم لقن  امش  يارب  دشکیم  هدناسر و  لتقب  ار  جراوخ  نیا  هک  یسک  يارب  هدش 

دمحم دـنزرف  دـمحا  امب  دومن  لقن  هک  لدـع  يولع  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  اـمب  داد  ربخ  - 81 ( 2)
ۀلفغ دنزرف  دیوس  زا  همثیخ  زا  شمعا  زا  دیبع  دنزرف  یلعی  امب  دومن  لقن  هک  ینیفیرص  بویا  دنزرف  بیعـش  امب  درک  ثیدح  هک  ینالدیص 

هک تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  متفیب  نامـسآ  زا  رگا  قیقحت  هب  میوگب  ثیدح  امـشب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  رگا  دومرف : ع )  ) یلع تفگ :
یتسردـب و  تسا ، بیرف  گنرین و  هزیتس  گنج و  قیقحتب  مدرک ، وگتفگ  امـشب  نامدوخ  نایم  رد  رگا  و  مدـنبب ، غورد  ص )  ) ادـخ لوسرب 

، دنـشابیم لـقع  مک  ناوـج و  لاـس و  مک  دـنوشیم ، ادـیپ  یهورگ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  دوـمرفیم : مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  نم  هک 
زا هک  يریت  دننامه  دـنوشیم  جراخ  نید  زا  دـنکیمن  زواجت  ناشیاههرجنح  زا  نانآ  نامیا  نکیل  و  تسا : رـشب  نیرتهب  راتفگ  زا  ناشراتفگ 

. تسا یباوث  رجا و  نانآ  هدنشک  يارب  تمایق  زور  رد  اریز  دیشکب ، دیدید  ار  نانآ  اجک  ره  دوشیم ، جراخ  نامک 
زا هبعـش  امب  درک  ثیدح  هک  یبراوج  امب  دومن  لقن  هک  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 82 ( 3)
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تفگ ینادمه و  دماح  زا  قاحسا  وبا 
ص:88  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

«1 (. » ار هقلخلا  صقان  نآ  ینعی  ، ) تشک ار  ۀهدر  ناطیش  ع )  ) یلع هک  تفگیم : مدینش  کلام  دنزرف  دعس  زا 
درک لقن  تفگ : یبراوج و  امب  دومن  لقن  هک  لدع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  تفگ : ناواط و  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 83 ( 1)
رکب زا  لیفط  وبا  زا  سابع  وبا  دنزرف  ءالع  زا  ۀنییع  دنزرف  نایفـس  امب  دومن  لقن  هک  مره  دنزرف  هبقع  دنزرف  دمحم  تفگ  امب  هک  مردپ  نمب 

ای هوک  غاز  ۀهدر  ناطیـش  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : وا  دـندرک  وگتفگ  ۀـیدثلا  وذ  زا  دعـس  شیپ  رد  تفگ : دعـس  زا  شاوریق  دـنزرف 
: تفگ نایفس  تسناراکمتس . هورگ  رد  ياهناشن  دنیوگیم ، بهـشا  دنزرف  ای  بهـشا  ار  وا  هک  ۀلیجب  زا  دروآیم ) ار  وا  يدرم   ) نارچبسا

. دنتفگیم بهشا  دنزرف  ای  بهشا  ار  وا  هک  دروآ  ار  وا  يدرم  تفگ : رامع  هک 
زا يروث  امب  دومن  لقن  هک  قازرلا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  هیوجنز  دـنزرف  امب  دومن  لقن  هک  یبراوج  اـمب  درک  لـقن  و  تفگ : - 84 ( 2)

؟ تسیک لمع  تهج  زا  مدرم  نیرتراکنایز  تفگ : واب  تشذگ و  ع )  ) یلع يوسب  ءاوک  نبا  تفگ : لیفط  وبا  زا  لیهک  دنزرف  ۀملس 
(. هفوک یکیدزن  تسا  یهد  مان  ءارورح  . ) دنتسه ءارورح  لها  اهنآ  وت  رب  ياو  دومرف :

نیا زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : لیفط  وبا  زا  ۀملـس  زا  ۀنییع  دـنزرف  ینعی  نایفـس  امب  دومن  لقن  هک  تفگ : یبایرف و  امب  درک  لقن  تفگ 
«2 . » درک رکذ  ار  وا  دننام  و  دش . هدیسرپ  هیآ 

______________________________

. ححصم زا  یقرواپ  دوش - هتساوخ  رگا  هعصاق 190  هبطخ  رخاوا  ۀغالبلا  جهن  هب  دوش  عوجر  ۀهدر  ناطیش  هراب  رد  (- 1)
توالت ار  هیآ  نیا  ع )  ) یلع ترـضحب  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور  ناثدـحم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  لماک  رد  دربم  سابع  وبا  ( 2)

( ححصم زا  یقرواپ  . ) دنشابیم اهنآ  زا  ءارورح  لها  دومرف : ع )  ) یلع ًالامْعَأ ) َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  ، ) درک
ص:89  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 85 ( 1)
زا  ) فاسی دنزرف  لاله  زا  نیـصح  امب  درک  لقن  هک  مصاع  دنزرف  یلع  امب  دومن  لقن  هک  برح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  رـشبم 

يدحا چیه  هک  مرادیم  تسود  ياهزادناب  ار  یلع  تفگ : دمآ و  لیفن  دنزرف  رمع و  دنزرف  دیز  دنزرف  دیعس  شیپ  يدرم  تفگ : هَّللا ) دبع 
. ياهتشاد تسود  ار  تشهب  لها  زا  يدرم  تفگ : درادیمن  تسود  هزادنا  نآب  ار  وا 

هک دنک ) تمحر  ادخ   ) یفارغ هیقف  يرامک  دنزرف  بیط  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دنزرف  لیعامسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 86 ( 2)
باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  و  يریب ، دنزرف  لهـس  دنزرف  لضف  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  درک  لقن 

بلاغ وبا  امب  داد  ربخ  و  یطویخ ، یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  درک  لقن  هک  ناواط  دنزرف 
: تفگ و  ناحط ، يدادح  نسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم 

فورعم یطساو  زازر  ملسا  دنزرف  لهس  دنزرف  ملسا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  ظفاح  لدع  ناعمس  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  ثیدح 
امب دومن  لقن  تفگ : نومیم و  دنزرف  یـسیع  یطـساو : صاوخ  ۀملـس  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یـسیع  دنزرف  مساق  امب  درک  لقن  هک  لشحب  هب 

دنزرف هَّللا  دبع  جراوخ  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  يدرم  مدوب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دزن  تفگ : شدج و  زا  شردـپ  زا  بشوح  دـنزرف  ماوع 
و دنباییمن ، تاجن  رفن  هد  نانآ  زا  دنشاب  هتشذگ  ار  لپ  رگا  دینک  كرت  ار  اهنآ  دومرف  دناهتشذگ ، ار  لپ  هک  یلاح  رد  دنتـشک ، ار  بابخ 

. تسا هدشن  هتشک  رفن  هد  امش  زا 
ربمایپ رتسا  رب  دعب  دیربب و  نم  يارب  ینایو  وهاک  رازه  جنپ  دـیزی  يا  دومرف : یلع  سپ  دنتـشذگ ، لپ  زا  تفگ : دـمآ و  رگید  يدرم  سپس 

. مدوب وا  شیپ  نم  دیگنج و  اهنآ  اب  دمآ و  اهنآ  لابند  هدش و  راوس  (ص )
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ص:90  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
نانچ دعب  و  راذگب ، ینایو  وهاک  نآ  يور  دومرفیم : نمب  هکنآ  زج  تشذگیمن  ياهدرم  چیه  هب  دـش ، غراف  نانآ  اب  هزیتس  زا  هک  یماگنه 

: تفگیم لاح  نآ  رد  هک  مدید  ریغتم  ار  وا  هرهچ  هفایق و  سپ  دنکیمن ، ادیپ  ددرگیم و  ار  يزیچ  هک  دوب  رادومن 
عمج بآ  اـج  نآ  رد  و  دوب ، ناـکم  نآ  رد  بـالود  هک  دیـسر  یئاـجب  اـت  تسا ، هدـشن  هتفگ  غورد  نمب  و  ماهتفگن ، غورد  نم  مسق  ادـخب 

، میدیـشک نوریب  اج  نآ  زا  هتفرگ و  ار  شرگید  ياپ  مه  نم  شیاـپ و  کـی  وا  دوب ، ناـکم  نآ  رد  يدرم  تقو  نآ  رد  سپ  دوب ، هدـیدرگ 
هَّللا ربکا ، هَّللا  دومرف : دیدرگیم ، عمج  دشیم  كرت  هک  یتقو  دـشیم و  هدیـشک  ندیـشک  ماگنه  هک  دوب  یئاهوم  شیوزاب  رد  دوب  يدرم 

. تشگرب نیتسخن  لاحب  شاهرهچ  هفایق و  سپ  تسا ، هدشن  هتفگ  غورد  نمب  و  ماهتفگن ، غورد  نم  مسق  ادخب  ربکا ،
دمآ ام  شیپ  هب  طساو  رد  داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) یعفاش یفاکـسا  هَّللا  دبع  دنزرف  نمحرلا  دـبع  باطخ  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 87 ( 1)

یلماحم لیعامسا  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  یـضاق  امب  دومن  لقن  تفگ : ییحی و  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  لقن 
هدیبع دنزرف  یسوم  نمب  درک  لقن  هک  بابح  دنزرف  دیز  امب  درک  لقن  هک  دیعس  دنزرف  ییحی  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن  هک 

: تفگ دوب ، ع )  ) یلع ناگدنسیون  زا  هک  ریبج  دنزرف  هَّللا  دبع  شدج  زا  لبش  دنزرف  ییحی  نمب  درک  ثیدح  هک 
نیا تفگ : میگنجب ، هیواعم  اب  ام  دراذگب  هک  دینک ، تعافـش  یلع  روضح  رد  ام  يارب  هک  دندرک  تساوخرد  دندمآ و  ام  شیپ  هب  جراوخ 

: دومرف میدناسر ، ع )  ) یلع هب  ار  نخس 
زا هک  تسا  یقح  نخـس  دومرف : دندش ، یـضار  میکحت  هب  تفگ : میامنیم ، داهج  اهنآ  اب  نم  هتبلا  ماهدـشن ، هتفگ  غورد  ماهتفگن و  غورد 

ادیپ نم  يارب  ار  هقلخلا  صقان  جدخم ) : ) دومرف و  تخاس ، هدنکارپ  هتـشک و  ار  اهنآ  و  دیگنج ، اهنآ  اب  یلع  و  تسا ، هدـش  هدارا  لطاب  نآ 
؟ یـسانشیم ار  وا  هچ  اب  دومرف : مسانـشیم ، نم  تفگ : يدرم  دیـسانشیم ؟ ار  نیا  هک  دیـسرپ  ع )  ) یلع دیدرگ ، ادـیپ  شاهتـشک  دـینک و 

تفگ
ص:91  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ایآ ادخ  هدـنب  يا  تفگ : نمب  دوب ، هدرک  زارد  نیمز  رب  ار  شیاهاپ  مدـید  ار  وا  متـشذگ ، اقنع  هب  مدـش ، جراخ  قارع  يوسب  رهظ  تقو  رد 
: متفگ یناسریم ؟ قارعب  ارم 

. یتفگ تسار  دومرف : ع )  ) یلع مدناسر ، قارع  هب  ار  وا  تفگ : يرآ ،
نآ بذوش  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هک  ةزاجا )  ) ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 88 ( 1)
هک رازب  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  دوب ، لدعم  نوعمـش  دنزرف  وا  هک  نامثع  دنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  تفگ : هدرک و  لقن  ار 

دمحم دـنزرف  زیزعلا  دـبع  امب  داد  ربخ  تفگ : نابوث و  دـنزرف  ییحی  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  راکب  دـنزرف  ریبز  اـمب  دومن  لـقن 
دشیم هتفرگ  شنابز  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تفگ  هک  شردپ  زا  رباج  دنزرف  نمحرلا  دبع  زا  مارح  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  زا  يدروارد 

: تفگ دناوخ و  زامن  ص )  ) ربمایپ رس  تشپ  رد  و 
هَّللا تفگ : نیسح  ربکا ، هَّللا  تفگ : ادخ  ربمایپ  و  دومن ، لاحشوخ  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ ، ربکا  هَّللا  مه  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ربکا ، هَّللا 

، ربکا هَّللا  تفگ : تساوخ و  اپب  یمود  هب  سپـس  هدـناوخ  تئارق  ادـخ  ربمایپ  و  دـیدرگ ، تکاس  نیـسح  و  تفگ ، ریبکت  راب  تفه  اـت  ربکا ،
دیع ود  زامن  ریبکت  لیلد  لصا و  سپ  دناوخ ، ار  زامن  ادخ  ربمایپ  دش و  تکاس  نیـسح  و  تفگ : ریبکت  جنپ  ات  ربکا ! هَّللا  تفگ  ع )  ) نیـسح

. تسا نامه 

 ... درک ذخا  یقلت و  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  لاعتم : يادخ  راتفگ 

هک بذوش  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 89 ( 2)
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یلع دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  ثراح  دنزرف  نامیلـس  دـنزرف  دـمحم  نمب  دومن  لقن  تفگ : نامثع و  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن 
ورمع امب  درک  لقن  هک  رقشا  نیسح  امب  دومن  لقن  هک  راطع  فلخ  دنزرف 

ص:92  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هدومن و ذخا  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاملک  زا  ص )  ) ربمایپ تفگ : سابع  نب  هَّللا  دـبع  زا  ریبج  نب  دیعـس  شردـپ  زا  مادـقم  وبا  دـنزرف 

: دومرف دش ، هدیسرپ  درک  هبوت 
. درک لوبق  ار  وا  هبوت  ادخ  و  ریذپب ، ارم  هبوت  هک  درک  تساوخرد  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  ادخ  زا  مدآ 

دگنجب امش  اب  هک  یسک  اب  مگنجیم  نم  ص :)  ) ربمایپ نخس 

هداد ربخ  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  رمع  دنزرف  دمحا  هک  ةزاجا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 90 ( 1)
هک باهولا  دبع  دنزرف  لیـضف  امب  درک  ثیدح  هک  ییحی  دنزرف  ایرکز  امب  دومن  لقن  هک  یعذرب  قاحـسا  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک 

نـسح همطاف و  یلع و  هب  ص )  ) ربمایپ تفگ : هریره  وبا  زا  مزاح  وبا  زا  فاحج  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : نامیلـس  دنزرف  دیلت  امب  درک  لقن 
یتشآ حلص و  رد  دنک  یتشآ  امـش  اب  هک  یـسک  اب  و  دیامنب ، گنج  امـش  اب  هک  یـسک  اب  منکیم  گنج  نم  دومرف  و  درک : هاگن  نیـسح  و 

. مشابیم

 ... ددرگیم روشحم  همطاف  مرتخد  ص »  » ربمایپ نخس 

وبا دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  دنزرف  نیسح  یلع  وبا  هک  ةزاجا )  ) يرصب ناسغ  دنزرف  میهاربا  قاحسا  وبا  امب  داد  ربخ  - 91 ( 2)
دومن لقن  هک  مردپ  امب  درک  ثیدح  هک  یئاط  رماع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  مساقلا  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : هدرک و  لقن  اهنآب  دـیز 
دومن لقن  تفگ : و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ام  هب  درک  لقن  هک  رماع  دنزرف  دمحا  امب 

و ع )  ) یلع نب  دمحم  مردپ و  نمب  درک  لقن  تفگ : و  ع )  ) دمحم نب  رفعج  مردپ  نمب 
ص:93  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

یلع مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ : و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مردـپ  نمب  دومن  لقن  تفگ : و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  نمب  درک  لقن  تفگ 
هب دروآیم و  هارمه  نوخب  هتشغآ  یئاهسابل  دوخ  اب  دوشیم و  روشحم  همطاف  مرتخد  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : و  ع )  ) بلاط یبا  نب 

ص)  ) ادخ ربمایپ  امرف ، مکح  منادنزرف  ناگدنـشک  نم و  نایم  رابج ! يا  لداع و  يادخ  يا  دیوگیم  و  دزیوآیم ، شرع  ياهیاپ  زا  يا  هیاپ 
. دنکیم مکح  مرتخد  يارب  ادخ  هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  دومرف :

دش هدیمان  همطاف  مرتخد  ارچ  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

وا و دوخ  تمظعاب  اناوت و  يادـخ  اریز  تسا  هدـش  هدـیمان  همطاف  مرتخد  ارچ  دومرف . ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنـس  اـب  و  - 92 ( 1)
. تسا هتخاس  رودب  منهج  شتآ  زا  هتشاد  تسود  ار  وا  هک  یسک 

یتسه ناناملسم  رورس  وت  قیقحتب  یلع  يا  ص :»  » وا راتفگ 

دیپس ربهر  و  ناراـکزیهرپ ، ياوشیپ  و  ناناملـسم ، رورـس  وت  قیقحتب  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : شیاهدنـس  اـب  و  - 93 ( 2)
؟ تسا بوسعی  زا  هابور  مدیسرپ : ییحی  دنزرف  دمحا  زا  تفگ : یئاط  مساقلا  وبا  یتسه  نانمؤم  سیئر  و  نانیبج ،

. تسا اهنآ  سیئر  هک  تسا  يرن  روبنز  نآ  تفگ :
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 ... نم تیب  له  رب  ناراکمتس  رب  ياو  ص :»  » وا نخس 

كرد رد  ناقفانم  اب  اهنآ  تبوقع  باذع و  هک  نم  تیب  لها  هب  ناراکمتس  رب  ياو  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنس  اب  - 94 ( 3)
: دوب دهاوخ  شتآ  رتنیئاپ 

ص:94  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دشابیم شتآ  زا  یتوبات  رد  نیسح  لتاق  ص :)  ) وا راتفگ 

وا رب  شتآ  لها  باذع  فصن  و  تسا ، شتآ  زا  یتوبات  رد  نیسح  لتاق  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنس  اب  و  - 95 ( 1)
وا يارب  و  دوش ، عقاو  خزود  هت  رد  ات  ددرگیم  راسنوگن  شتآ  هب  دوب ، دـهاوخ  هتـسب  شتآ  زا  ياهریجنز  اـب  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  و  دـشابیم ،

دنام و دهاوخ  دبا  شتآ  نآ  رد  و  دـنوشیم ، هدـنهانپ  دوخ  تمظع  اب  اناوت و  يادـخ  هب  شتنوفع  يوب  تدـش  زا  شتآ  لها  هک  تسا  یئوب 
اهنآ يارب  ياو  دیـشون ، دهاوخ  خزود  غاد  بآ  زا  و  ددرگیمن ، عطق  اهنآ  زا  یتعاس  دیـشچ  دهاوخ  هشیمه  يارب  ار  كاندرد  تبوقع  نآ 

. داب يدبا  تکاله  تمظع و  اب  اناوت و  يادخ  باذع  زا 

موشیم ادن  شرع  نایم  زا  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  ص :»  » ربمایپ راتفگ 

هچ دمحم  يا  موشیم : ادن  شرع  نایم  زا  نم  دسریم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ  شیاهدنـس  اب  - 96 ( 2)
. یلع تردارب  تسا  يردارب  بوخ  هچ  و  میهاربا ، تردپ  تسا  يردپ  وکین 

یشتآ هدننکتمسق  وت  هک  یلع : رب  ص )  ) وا نخس 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : وا  هک  ع )  ) یلع زا  شیاهدنس  اب  و  - 97 ( 3)
اجنآب باسح  نودب  یبوکیم و  ار  تشهب  برد  وت  و  یشتآ ، هدننکتمسق  وت  قیقحتب 

ص:95  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
«1 . » يوشیم دراو 

______________________________

دنزرف دـمحم  مدینـش  تسا : نیا  وا  ظفل  هک  تسا  يزیچ  یفنح  یلعی  یبا  نبا  یـضاق  فیلأـت   320 هرامـش 1 / ریز  هلبانح  تاـقبط  رد  (: 1)
هتفگ یلع  هک  هدش  تیاور  هک  یثیدح  نیا  رد  یئوگیم  هچ  هَّللا : دبع  وبا  يا  تفگ : واب  يدرم  میدوب  لبنح  نب  دمحا  دزن  دیوگیم : روصنم 

: تفگ متسه ! شتآ  هدننکتمسق  نم  تسا :
رگم ارت  درادیمن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارت  درادیمن  تسود  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  هدشن  تیاور  امب  ایآ  تسیک ؟ نیا  دیسانشیمن 

: تفگ يرآ ، میتفگ : قفانم ؟
. تسا شتآ  هدننکتمسق  یلع  سپ  تفگ : شتآ ، رد  میتفگ : تسا ؟ اجک  قفانم  تفگ : تشهب ، رد  میتفگ : تسا ؟ اجک  نمؤم 

اب یهورگ  دنتـسه : هورگ  ود  مدرم  هک  تسا  نیا  شدارم  تسا : هتفگ  یبیتق  مشتآ ، میـسق  نم  ع :)  ) یلع ثیدـح  رد   247 / 3 ناسللا : رد  و 
رد نم  اب  شفصن  مشتآ  هدننکتمـسق  نم  سپ  جراوخ ، دننام  دنتـسه ، یهارمگ  رب  اهنآ  نم و  رب  یهورگ  دنتیاده و  رب  اهنآ  دنتـسه و  نم 

جراوخ اهنآ  زا  هک  هدش : هتفگ  تسا  مساقم  يانعم  رد  تسا  لیعف  میسق  و  دشابیم ، شتآ  رد  تسا  نم  رب  هک  رگید  فصن  و  تسا ، تشهب 
نم تسا : روط  نیا  اهمجعم  ریاس  رد  ثیدح  ظفل  میوگیم : تسا  وا  دارم  دیامن  گنج  وا  اب  هک  ره  هک  هدش  هتفگ  و  تسا ، هدرک  هدارا  ار 
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نامه تسا ، بسانم  مساقم  ياـنعم  اـب  نیا  و  ار ، وا  نک  كرت  تسا  نم  يارب  نیا  و  ار ، وا  ریگب  وت  يارب  نیا  میوگیم  شتآـب  مشتآ ، میـسق 
هدرک و راکنا  وا  رب  نوچ  دومنیم ، تیاور  ار  وا  شمعا  تسا و  هدرک  تیاور  یلع  زا  ۀیابع  زا  فیرط  دنزرف  یـسوم  زا  شمعا  هک  يروط 

. درک يراددوخ  وا  تیاور  زا  دنکیم  تیوقت  ار  هعیش  هیدیز و  هضف و  ار  ثیدح  نیا  تیاور  هک  دنتفرگ  بیع 
ص:96  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... دومن تساوخ  رد  دوخ  ياناوت  راگدرورپ  زا  یسوم  قیقحتب  ص »  » وا راتفگ 

دومن تساوخرد  دوخ  تلالج  اب  اناوت و  راگدرورپ  زا  نارمع  نب  یسوم  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنس  اب  و  - 98 ( 1)
نیلوا و هراب  رد  رگا  یـسوم ! يا  درک : یحو  واب  اناوت  يادـخ  زرمایب ! ار  وا  تسا  هدرم  نوراـه  مردارب  قیقحتب  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ : و 

. مریگیم ماقتنا  وا  لتاق  زا  مدوخ  هک  یلع  نب  نیسح  لتاق  زجب  میامنیم ، تباجا  مریذپیم و  ینک  تساوخرد  نیرخآ 

 ... دیامن رازراک  نامزلا  رخآ  رد  وت  اب  هک  ره  ص »  » ربمایپ راتفگ 

لاجد اب  هک  تسنآ  دننام  دزادرپب ، گنج  هب  وت  نانمشد  اب  وت  یهارمه  اب  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنس  اب  و  - 99 ( 2)
. تسا هتخادرپ  هزیتس  هب  وا  اب  هدومن و  رازراک 

 ... تما نیا  نایم  رد  یلع  لثم  ص »  » ربمایپ نخس 

داد ربخ  دواد  دنزرف  دمحم  دنزرف  دیمحلا  دـبع  هک  دـمآ  امب  طساو  رد  هک  يراخب  هزمح  دـنزرف  لصاو  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 100 ( 3)
دنزرف دیز  نیسح  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یضاق  دباع  وبا  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیـسح  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : امب و 

درک لقن  هک  دیبع  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  رـصن  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  كرابم  دنزرف  رفعج  دنزرف  دـمحم 
ص)  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ریشب  دنزرف  نامعن  زا  كامس  زا  مادقم  وبا  دنزرف  ورمع  زا  رشب  دنزرف  قاحسا  امب 

ص:97  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
«1 . » تسا نآرق  رد  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  لثم  تما  نیا  نایم  رد  یلع  لثم  تقیقحب  دومرف :

 ... يدوبن وت  رگا  ص )  ) ربمایپ نخس 

امب درک  ثیدح  تفگ : هدومن و  لقن  اهنآب  دمحا  دنزرف  نیـسح  یلع  وبا  هک  ةزاجا )  ) يرـصب ناسغ  دـنزرف  میهاربا  امب  داد  ربخ  - 101 ( 1)
لقن تفگ : ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  رماع  دنزرف  دمحا  وبا  امب  درک  لقن  هک  یئاط  رماع  دنزرف  دمحا  دنزرف  هَّللا  دبع 

و ع )  ) یلع نب  دمحم  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ : دمحم و  نب  رفعج  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ : و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  مردپ  نمب  دومن 
ع)  ) یلع نب  نیسح  مردپ  نمب  دومن  لقن  تفگ : ع )  ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  نمب  درک  ثیدح  تفگ 

______________________________

دننام یلع  بقانم  رد  یطـساو  یعفاش  یلزاغم : نبا  باـتک  نیا  فلؤم  قیرط  زا  هدرک و  تیاور  هرامـش 125  ةدوملا  عیبانی  رد  يزودنق  ( 1)
رد وت  لثم  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : تسا  نیا  تسا  سابع  نبا  لقن  رد  هک  یثیدـح  ظفل  و  تسا ، هدومن  لقن  دراوم  ریاـس 

ار نآرق  موس  کی  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب  راب  کی  ار  وا  هک  یـسک  نآرق ، رد  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  لثم  دـننام  رگم  تسین  تما  نیا  نایم 
و تسا ، هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسنآ  دننام  دناوخب  هبترم  هس  هک  ره  و  هدناوخ ، ار  نآرق  موس  ود  دناوخب  راب  ود  هک  یـسک  و  هدناوخ ،

موس ود  درادب  تسود  نابز  بلق و  اب  ارت  هک  ره  و  دراد ، ار  نامیا  موس  کی  درادـب  تسود  بلق  اب  طقف  ارت  هک  ره  یلع  يا  وت  روط  نامه 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یئادخب  مسق  تسا ، هدرک  ذخا  ار  نامیا  مامت  دشاب  هتشاد  تسود  شتـسد  نابز و  بلق و  اب  هک  ره  و  هدروآ ، تسدب  هتفرگ و  ار  نامیا 
باذـع شتآ  اب  اهنآ  زا  ار  يدـحا  ادـخ  دنتـشادیم ، تسود  ارت  نامـسآ  لها  دـننام  نیمز  يور  مدرم  رگا  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  ارم  قح  اب 

. درکیمن
ص:98  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ :
. دندشیمن هتخانش  نم  زا  دعب  نانمؤم  يدوبن  وت  رگا 

دنزرف یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 102 ( 1)
دمحا امب  درک  لقن  هک  ینارفعز  دیعس  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج 

. تسا هتفر  جحب  هدایپ  ياپ  اب  راب  جنپ  تسیب و  نیسح  تفگ : بعصم و  امب  داد  ربخ  هک  همثیخ  وبا  دنزرف 
: تفگ هداد و  ربخ  اهنآب  يوحن  هحلط  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  هک  ةزاجا )  ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 103 ( 2)

: تفگ مساق و  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  حارج  دنزرف  لضف  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  درک  لقن 
زا دیزی  دنزرف  روث  زا  ةربس  وبا  دنزرف  امب  درک  لقن  هک  يدقاو  امب  داد  ربخ  هک  دـیبع  دـنزرف  دـمحا  امب  دومن  لقن  هک  مردـپ  نمب  درک  لقن 

: تفگ واب  يدرم  هک  سابع  نبا  زا  ۀمرکع 
فلت و ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  هک  مدیدن  یلع  دـننام  ار  يدرم  مسق ! ادـخب  تفگ : دـشیم ؟ گنج  رـشابم  شدوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ 

حالس هرز و  هک  يدرم  يوسب  دوب  شتسد  ریـشمش  هک  یلاح  رد  یگنج  سابل  هرز و  نودب  هک  مدید  تاقوا  رتشیب  دشاب ، رتهدنکفا  يدوبان 
. تشکیم ار  وا  و  دربیم ، هلمح  واب  هدیدرگ و  جراخ  تشاد  لماک  یگنج 

دنزرف کلام  ناسغ  وبا  امب  درک  لـقن  هک  مثیه  دـنزرف  دـمحا  اـمب  درک  لـقن  هک  مساـق  دـنزرف  دـمحم  اـمب  درک  لـقن  و  تفگ : - 104 ( 3)
: تفگ ع )  ) یلع زا  دـجان  دـنزرف  ۀـعیبر  زا  قداص  وبا  زا  ةریـصح  دـنزرف  ثراح  زا  کلملا  دـبع  دـنزرف  مکح  امب  درک  لـقن  هک  لیعامـسا 
هک دنتـشادیم  نمـشد  ار  وا  ياهزادـناب  دوـهی   » تسا هداد  رارق  میرم  نـب  یـسیع  زا  یلثم  وـت  رد  ادـخ  یلع  اـی  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر 
رد هورگ  ود  دیشاب  هاگآ  دندرک  اعدا  قحانب  ار  يزیچ  وا  هراب  رد  هک  دنتـشادیم  تسود  يدحب  يراصن  و  دندز ، ناتهب  تمهت و  شردامب 

تبحم رد  هک  سک  نآ  دیسر : یتخبدب  تکالهب و  نم  هراب 
ص:99  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ارتفا زوتهنیک و  يرگید  و  درک . فیصوت  ارم  تسین  نم  رد  هک  یتفص  اب  و  درک ، ولغ  هدومن و  زواجت  دوخ  نازیم  هزادنا و  زا  نم  یتسود  و 
. دیوگب ناتهب  نمب  هک  تشاداو  ار  وا  شاینمشد  ترفن و  تدش  هک  دنب 

سپ میامنیم  لمع  ادـخ  باتکب  مراد  یئاناوت  تردـق و  هک  اجنآ  ات  نکیل  و  دوشیمن ، یحو  نم  رب  و  متـسین ، ربمایپ  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ 
نم ریغ  ای  نم و  رگا  اما  و  تسا ، ضرف  مزال و  وا  زا  يوریپ  امـش  ریغ  امـش و  يارب  منکیم  رما  گرزب  يادـخ  يرادربنامرف  زا  هک  ار  هچنآ 

طقف و  تسین ، زیاج  ندرک  يوریپ  ادخب  هانگ  تیصعم و  رد  یسک  چیه  زا  تقیقحب  میـشاب ، هدرک  رما  ادخب  تیـصعم  ینامرفان و  هب  ار  امش 
. تسا کین  ياهراک  رد  يرادربنامرف 

لقن هک  ناطق  دمحم  دنزرف  ناولع  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  و  تفگ : شیاهدنس  اب  و  - 105 ( 1)
مسق ادخب  تفگ  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  زا  یلعی  دنزرف  رمع  زا  يراصنا  يایرکز  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  هک  هبایس  دنزرف  یلع  امب  درک 

. دناوخب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  رتنیشنلد  رتابیز و  ار  ادخ  باتک  هک  مدیدن  ار  یشیرق  درم  چیه 
هک ریرـض  یمامی  هَّللا  دبع  وبا  نمب  درک  لقن  هک  مردپ  امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : شیاهدنـس  اب  - 106 ( 2)
زا یـضعب  دندیدیم  گنج  رد  ار  یلع  ناکرـشم  هک  یماگنه  تفگ : مردـپ و  نمب  درک  لقن  تفگ : هشیاع  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  امب  درک  لقن 
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. دندرکیم شرافس  تیصو و  رگید  یضعب  رب  نانآ 
فوع زا  شردپ  زا  هشیاع  دنزرف  زا  نومیم  دنزرف  سابع  زا  مردپ  درک  لقن  تفگ : مساق و  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  و  تفگ : - 107 ( 3)
تبسن وتب  وت  یعیش  ناردارب  هک  تفگ . نسح  هب  يدرم  هک  تسا :) مهب  کیدزن  اهنآ  یناعم  نکیل  تسا  فلتخم  تیاور  ظافلا  و   ) نسح زا 

نیرتدـب زا  و  دـنامیم ، هنیدـم  رد  یلع  رگا  یئوـگیم : يرامــشیم و  راوـخ  ار  وا  و  ینکیم ، تناـها  ع )  ) یلعب هـک  دـنیوگیم  دـنهدیم و 
ياهامرخ

ص:100  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دیشاب هاگآ  ماهتفگ ؟ ار  نخس  نیا  نم  تفگ  و  داتفا ، هیرگب  نخس  نیا  ندینـش  زا  نسح  درک ؟ هک  دوب  نآ  زا  رتهب  وا  يارب  دروخیم ، هنیدم 

زا دعب  دشاب ، هتسج  ادخ  نامک  زا  هک  دوب  يریت  درکیم ، تباصا  فدهب  هراومه  هک  دوب  يریت  تشگ  ادج  يدرم  امـش  زا  زورید  مسق  ادخب 
، تشاد ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  یشیوخ  نیرتکیدزن  و  يرترب ، تفارـش و  ياراد  دوب  يدرم  و  دوب ، تما  نیا  دباع  فراع و  تما  نیا  ربمایپ 

هاوخ ار  نآرق  ياهفده  دصاقم و  دیدزدیمن ، ار  وا  و  هدرکن ، زواجت  ادخ  لام  رد  تشادن ، یگدرسفا  هتشگن و  روجنر  هتسخ و  ادخ  رما  زا 
یبا نب  یلع  نیا  تخاسیم ، دراو  تخرد  رپ  یناتـسلخن  بسچلد و  ابیز و  یغاـبب  ار  وا  و  دومنیم ، هداـیپ  دوخ  ررـضب  اـی  دوخ و  تعفنم  هب 

!. درخیب يا  تسا  بلاط 
دنزرف هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  ریرـض  یمامی  هَّللا  دبع  وبا - امب  درک  ثیدـح  هک  مردـپ  امب  درک  لقن  تفگ : شیاهدنـس  اب  و  - 108 ( 1)

. تسا وا  رارسا  عضوم  و  ص )  ) ادخ لوسر  ملع  رشن  لحم  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تفگ : مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ : هشیاع 
هک یبلعث  قلاو  دنزرف  لدنج  امب  درک  لقن  هک  نیسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : و  - 109 ( 2)

يزاب تیز ) راجحا   ) دزن و  مدوب ، هنیدم  رد  سرون  یناوج  نم  تفگ : هک  يدس  زا  رـصن  دنزرف  طابـسا  زا  ۀـحلط  دـنزرف  رمع  امب  درک  لقن 
هدـمآ و صاـقو  یبا  نب  دعـس  دـندمآیم ، درگ  شرودـب  مدرم  و  درکیم ، بـس  ار  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـک  دـمآ  يراوـس  رتـش  مدرکیم ،
ار وا  یتخبهریت  تبکن و  دـیوگیم  ازـسان  هدرک و  یئوگدـب  ار  یحلاـص  هدـنب  درم  نیا  رگا  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد 

. دنادرگب دوبان  هدرک و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ  تسکش ، شندرگ  داتفا و  ورب  و  درک ، مر  درم  رتش  لاح  نآ  رد  نایامنب ، مدرمب 
دمحا امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : و  - 110 ( 3)

ص:101  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یلیل وبا  دنزرف  نمحرلا  دبع  زا  مکح  زا  یلیل و  وبا  زا  عیکو  امب  درک  لقن  هک  ۀبیش  وبا  دنزرف  نامثع  امب  دومن  لقن  هک  قارو  قاحسا  دنزرف 

ار یناتسبات  سابل  ناتسمز  لصف  رد  ناتسمز و  سابل  ناتسبات  لصف  رد  ع )  ) یلع دید  تفریم ، اهرفـس  رد  ع )  ) یلع هارمه  وا  هک  یلیل  وبا  زا 
؟ مدیسرپ راک  نیا  ببس  زا  دیوگیم : یلیل  وبا  دشوپیم ،

بآ زا  هدـش  بایفرـش  شروضحب  مدـیلانیم ، مشچ  درد  زا  نم  هک  یلاـح  رد  تساوخ  ارم  ربیخ  گـنج  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف :
يدرس ص )  ) ربمایپ ياعد  نیا  زا  دعب  رادهگن و  ار  وا  امرگ  امرـس و  زا  ایادخ  دومرف : هدش و  بوخ  میاهمـشچ  دیلام ، نم  مشچ  هب  شناهد 

. مدیشچ هن  هتفاین و  دوخ  رد  ار  یمرگ  و 
هتفگ هدرک و  لقن  اهنآب  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـمحا  وبا  هک  ةزاجا )  ) ناواط دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 111 ( 1)
هَّللا دیبع  امب  درک  لقن  هک  ینزام  نانح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  تفگ : نیـسح  دـنزرف  سنوی  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  تسا 

: تفگ کلملا و  دبع  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  هشیاع  دنزرف 
؛ دومن اطع  مدرمب  ص »  » ادخ لوسر  میدوب  ص »  » ادخ لوسر  اب  تفگ : دیعـس و  وبا  امب  درک  لقن  هک  تفگیم : مدینـش  يدبع  نوراه  وبا  زا 

ناوزاب ای  وزاب  ربمایپ  سپ  دشیم  هدـید  دوب و  سوسحم  دـمآ  شیپ  نیا  زا  ع »  » یلع هرهچ  ینوگرگد  تفگ : دیعـس  وبا  درکن ، اطع  یلعب  و 
: دومرف سپس  هتفرگ و  ار  وا 
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. دوش هدیشوپ  وتب  دش ، هدیشوپ  سابل  نمب  هک  هاگنآ  و  دوش ، اطع  وتب  مدش  اطع  نم  هک  هاگنآ  يوشیمن  دونشوخ  ایآ 
درک لقن  تفگ : هدرک و  لقن  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هک  ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 112 ( 2)
نبا زا  ۀـمرکع  زا  بویا  زا  ثراولا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  ثراولا  دـبع  قیفر  رمعم  وبا  امب  درک  لـقن  هک  کـلملا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  اـمب 

. درک هقیقع  ع )  ) نیسح يارب  یچوق  نسح و  يارب  یچوق  ص )  ) ادخ لوسر  هک  سابع :
( دنشکب رس  يوم  ندیشارت  عقوم  رد  دازون  دلوت  متفه  زور  رد  هک  تسا  يدنفسوگ  هقیقع  )

ص:102  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
لقن هک  تفگ : هدومن و  لقن  نانآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هک  ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 113 ( 1)

دنزرف مساق  زا  رمع  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : نسح و  دنزرف  هَّللا  دبع  بیعـش  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دـمحم  امب  درک 
ناذا نانآ  ياهـشوگب  نیـسح  نسح و  دـلوت  ماگنه  ص )  ) ربمایپ هک  رمع  نبا  زا  رانید  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  تفگ : يرمع  صفح 

. تفگ
دنزرف دمحم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 114 ( 2)

مثیه دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  يوحن  يرابنا  راشب  دنزرف  مساق  دنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یکلام  تلـص  دـنزرف  یـسوم 
ص)  ) ربمایپ روضح  رب  هک  هریره  وبا  زا  دایز  دنزرف  دـمحم  زا  ملـسم  دـنزرف  عیبر  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  دـنزرف  ملـسم  امب  درک  لقن  هک 

نـسح ماگنه  نآ  رد  دومن  میـسقت  ار  امرخ  ادـخ  ربماـیپ  دوب ، ناـشیا  دزن  ع )  ) یلع نب  نسح  و  دـش ، هدروآ  هقدـص  ياـهامرخ  زا  یئاـمرخ 
زا خک و  خک  دومرف : دید ، هدرک و  هاگن  واب  هک  یتقو  دـیدیمن ، ار  وا  ص »  » ادـخ لوسر  دروخب و  تساوخ  هتـشاذگ و  ناهدـب  ار  یئامرخ 

: دومرف هدروآ و  نوریب  ار  امرخ  نسح  ناهد 
. دروخیمن هقدص  دیس 

اهیلع مالسلا و  هیلع  یلع  ردام  همطاف  تافو 

لقن هک  يوحن  نادرک  دنزرف  ۀحلط  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يوحن  لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 115 ( 3)
امب درک  لقن  هک  مثیه  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : حارج و  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  درک 
دسا رتخد  همطاف  هک  یماگنه  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  حایر  وبا  دنزرف  ءاطع  زا  دیلو  دنزرف  نادعس  امب  درک  لقن  تفگ : رـشب  دنزرف  نسح 

رما و  دروآ ، رد  ار  دوخ  نهاریپ  ص »  » ادخ لوسر  تفر ، ایند  زا  ع )  ) یلع ردام 
ص:103  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ار هچنآ  ص »  » ادخ لوسر  يا  دش  هدیـسرپ  دیباوخ ، ولهپ  رب  اجنآ  رد  و  دش ، لخاد  دحل  هب  وا  اب  و  دـندناشوپ ، واب  دـنناشوپب و  واب  هک  درک 
هب وا  دحل  رد  و  دوش ، هدیـشوپ  تشهب  ياههلح  زا  ات  مدناشوپ  واب  ار  منهاریپ  نم  دومرف : ياهدادـن ؟ ماجنا  يرگید  اب  يداد  ماجنا  نیا  اب  هک 

. دوب مدرم  نیرتهب  نمب  تبسن  راتفر  تهج  زا  وا  اریز  دشاب ، کبس  ربق  راشف  وا  زا  ات  متفخ  ولهپ 
هدرک لقن  نانآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هک  ةزاجا »  » باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 116 ( 1)

امب درک  لقن  هک  نوراه  دنزرف  دیزی  امب  درک  لقن  هک  يدروام  يدهم  دـنزرف  دـیبع  امب  درک  لقن  تفگ : مردـپ و - امب  درک  لقن  تفگ : و 
هتفشآ و شیاهوم  هک  مدید  ار  ص »  » ادخ لوسر  وگتفگ  لاح  رد  تفگ  سابع  نبا  زا  رامع  وبا  دنزرف  رامع  زا  هملـس » دنزرف  ینعی   » دامح

نیا ادـخ : لوسر  يا  داب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  مدیـسرپ  دراد  تسد  رد  نوخ  زا  رپ  هشیـش  و  دوب ، ناـیامن  شاهرهچ  رد  راـبغ  درگ و  رثا 
رد میدـید  میدرمـش ، هتـشادهگن و  دایب  ار  زور  نآ  اـم  و  منکیم ، عمج  زورما  هراومه  تسوا ، ناراـی  نیـسح و  نوخ  نیا  تفگ : تسیچ ؟

. دناهدش دیهش  وا  نارای  نیسح و  زور  نامه 
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امب درک  لقن  تفگ : مساق  دنزرف  یسیع  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  تفگ : و  - 117 ( 2)
رد لیئربج  تفگ : هملـس  ما  زا  بشوح  دنزرف  رهـش  زا  نابا  زا  دامح  امب  دومن  لقن  هک  جاجح  امب  درک  لقن  هک  مالـسلا  دبع  دنزرف  میهاربا 

دنلب تفر  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  مدرک ، اهر  ار  وا  نم  و  درک ، هیرگ  سپ  دوب ، نم  اـب  نیـسح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح 
تـسود ار  وا  اـیآ  دـمحم  يا  تفگ : لـیئربج  دـش ، دراو  ص )  ) ادـخ لوسر  روضحب  راـب  نیا  مدوـمن ، اـهر  زاـب  درک ، هیرگ  متفرگ ، هدـش 

: تفگ یلب ، دومرف : يرادیم ؟
نآ رد  هک  نیمز  نآـب  ار  شیاـهلاب  مهدـب و  تناـشن  دوشیم  هتـشک  نآ  رد  هک  ینیمز  كاـخ  زا  یهاوـخیم  رگا  و  دنـشکیم ، ار  وا  تتما 

داد ناشن  امب  ار  اجنآ  و  درتسگ ، دوشیم  هتشک 
ص:104  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دوشیم هتفگ  البرک  نیمز  نآب  هاگنآ  سپ 
لقن هک  مردپ  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 118 ( 1)

دنزرف رماع  زا   ) دیعـس دنزرف  دلاجم  شردپ  زا  لیعامـسا  زا ) هبیـش  وبا   ) دنزرف نامثع  امب  درک  لقن  هک  مالـسلا  دبع  دنزرف  میهاربا  امب  درک 
مالس ورب و  بزاع  دنزرف  ءارب  يوسب  تفگ : مدید ، باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ دش . هتشک  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  تفگ : یلجب  دعس )

یباذـع اب  ار  مدرم  تمظع  اب  اناوت و  يادـخ  هک  تسا  کیدزن  و  دنتـسه ، شتآ  رد  نیـسح  ناگدنـشک  هک  هدـب  ربخ  واب  و  ناسرب ، واـب  ارم 
تفگ وا  مدرک ، لقن  واب  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  متفر و  ءارب  يوسب  سپ  دیوگیم : يوار  دربب ، نیب  زا  هدنکرب و  خـیب  زا  گرزب 

. تسا هدید  ارم  دوخ  دنیبب  باوخ  رد  ارم  سک  ره  هدومرف : شدوخ  هتفگ ، تسار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
هک دایز  دنزرف  نسح  دنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  مردـپ  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  - 119 ( 2)
رد ار  ص )  ) ربمایپ تفگ : ریرج  امب  درک  لقن  هک  دـمحم  دـنزرف  نامثع  امب  درک  لـقن  هک  يراـصنا  سیردا  دـنزرف  نیـسح  اـمب  درک  لـقن 

ار متما  دومرف  يدرپس ؟ تتماب  ار  دوخ  تیب  لها  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : متفریم  هچوک  رد  وا  هارمه  نم  هتفرگ و  ارم  تسد  مدید  باوخ 
. مدرپس متماب  ار  متیب  لها  هدومن و  شرافس  دوخ  تیب  لهاب 

تسا نآ  برد  یلع  مملع و  رهش  نم  هک  ص »  » وا راتفگ 

واب نم  هک  بیترت  نیاب  دـنک ) تمحر  شیادـخ   ) یعفاش هیقف  راـطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 120 ( 3)
هب بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هداد  ربخ  امشب  متفگ : واب  دومن  رارقا  وا  لاس 434 و  رد  مدرک  تئارق 

ص:105  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف دمحا  امب  درک  لقن  هک  دنک  شتمحر  ادخ  یفریص  نسح  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یطساو ظفاح  اقس  نبا 
دنزرف نمحرلا  دبع  زا  نامثع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  يروث  نایفـس  امب  درک  لقن  تفگ  قازرلا  دـبع  ام  هب  درک  لقن  هک  دـیزی  دـنزرف  هَّللا  دـبع 

ار وا  هک  ره  تسا ، نارفاک  هدنـشک  نانمؤم و  ریما  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  يوزاب  ص )  ) ربمایپ تفگ : هَّللا  دـبع  دـنزرف  رباج  زا  نامهب 
سپـس دوشیم ، هدنامرد  دوشیمن و  کمک  واب  دـنک ، يراددوخ  واب  يرای  زا  دـنکن و  يرای  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدـش  يرای  دـنک  يرای 

. ددرگ دراو  دیآ و  رد  نآ  برد  زا  دیاب  دهاوخب  ار  ملع  هک  ره  تسا ، نآ  برد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف : هدرک و  دنلب  ار  شیادص 
دنزرف دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) جرف دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 121 ( 1)

رامع دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یمخل  دیمح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) زازب ناذاش  دـنزرف  نسح  دـنزرف  میهاربا 
هک سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  ۀـیواعم  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  يوره  حـلاص  دـنزرف  مالـسلا  دـبع  امب  درک  لـقن  هک  هیطع  دـنزرف 

. ددرگ دراو  نآ  برد  زا  دیاب  دهاوخب  ملع  هک  ره  تسنآ  برد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ :
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ظفاح یسیع  دنزرف  یسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 122 ( 2)
صفح امب  درک  ثیدح  هک  یفـصم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  يدنغاب  امب  درک  لقن  هک  يدادـغب 

ملع رهـش  نم  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : ع )  ) یلع زا  « 1  » ریرج زا  شردپ  زا  رمع  دـنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یندـع  رمع  دـنزرف 
«2 . » اهنآ ياهرد  زا  زج  دیدرگ  دراو  دوشیمن  اههناخب  تسنآ و  برد  یلع  متسه و 

______________________________

«. ۀفیذح  » هدرک لقن  یلزاغم  نبا  زا  هک  قیرطب 153 - نبا  هدمع  رد  ( 1)
رد باب 58 ص 220 و  شاهیافک  رد  یجنگ  ظفاح  قیرط ، نیا  ریغ  نکیل  و  متفاین ، یثیدح  ياهمجعم  رد  ار  ثیدح  نیا  قیرط  نیا  زا  ( 2)

: دومرف ع »  » یلع تسا ، هتفگ  هدرک و  لـقن  ع »  » یلع زا  ةرمـض  دـنزرف  مصاـع  زا  و  ع »  » یلع زا  ثراـح  زا  قاحـسا  وبا  قیرط  زا  ص 98  ط 
ایآ دنتسه ، نآ  گرب  هعیش  و  نآ ، نآ ؛ هویم  نیسح  نسح و  و  نآ ، هخاش  یلع  متسه و  نآ  لصا  نم  هک  یتخرد  دومرف : ص »  » ادخ لوسر 
نآ برد  زا  دیاب  ددرگ ، دراو  رهشب  دهاوخب  هک  ره  تسا  نآ  برد  یلع  و  متـسه ، ملع  رهـش  نم  و  دوشیم ؟ جراخ  كاپ  زا  ریغ  كاپ  زا 

. تسا هدرک  رکذ  ار  شقرط  هدرک و  تیاور  روط  نامه  شخیرات  رد  بیطخ  هک  هتفگ  سپس  و  دیایب ،
: هتفگ هدرک و  تیاور  ص 22  یلع » ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدح  ۀحـصب  یلعلا  کلملا  حتف   » دوخ باتک  رد  رـصاعم »  » یبرغم ثدـحم  همالع 

. تسا هدرک  رکذ  هباشتملا  صیخلت  رد  بیطخ 
ص:106  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هَّللا دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  دوب ، هدمآ  ام  شیپ  هب  هک  طساو  رد  يرـصب  رایـس  دنزرف  رهاط  دنزرف  دیز  روصنم  وبا  امب  داد  ربخ  - 123 ( 1)
لقن هک  لبقم  دنزرف  دمحا  دنزرف  رکب  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دیبع  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  هک  هتـساد  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  دـمحم 

دهاجم زا  شمعا  زا  ۀیواعم  وبا  امب  درک  لقن  هک  حلاص  دنزرف  مالـسلا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  سابع  دنزرف  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک 
. دیایب رد  نآ  زا  دیاب  دهاوخب  ملع  هک  ره  تسنآ ، برد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  سابع  نبا  زا 

هام رد  راهچ  یس و  دص و  راهچ  لاس  رد  و  دمآ ، ام  شیپ  هب  طساو  رد  یناهفصا  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  - 124 ( 2)
رد یفریـص  ناذاش  دـنزرف  لضف  دـنزرف  یـسوم  دـنزرف  دـمحم  دیعـس  وبا  امب  داد  ربخ  هک  داد  ربخ  امب  ءالمإ )  ) طـساو دجـسم  رد  ناـضمر 
دبع امب  درک  لقن  هک  يوره  میحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  مصا  بوقعی  دـنزرف  دـمحم  سابع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  روباـشین 

امب دومن  لقن  هک  حلاص  دنزرف  مالسلا 
ص:107  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

، نآ برد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  ۀیواعم  وبا 
. دیایب رد  نآ  زا  دیاب  دهاوخب  ملع  هک  ره 

امب درک  لقن  هک  یشرق  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 125 ( 1)
دیزی دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  رازب  هبیـش  دـنزرف  یـسیع  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  يرـصم  دـمحم  دـنزرف  یلع 

دبع دنزرف  رباج  هک  مدینـش  تفگ . نمحرلا  دـبع  زا  نامثع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  رمعم  امب  داد  ربخ  هک  قازرلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  بدؤم 
: دومرفیم دوب  هتفرگ  ار  یلع  يوزاب  هک  یلاح  رد  هیبیدح  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدینش  تفگیم : يراصنا  هَّللا 

دهاوخن يرای  وا  هب  دـنکن  يرای  واب  هک  ره  و  دـش ، دـهاوخ  يرای  دـنک ، يرای  ار  وا  هک  ره  تسا  ناراکهانگ  لتاق  و  ناراکوکین ، ریما  نیا 
. دیآرد رد  نآ  زا  دیاب  دهاوخب ، ملع  هک  ره  تسنآ  برد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : هدرک و  دنلب  ار  شیادص  سپس  و  دش ،

تیاور وا  زا  هک  دوب  هداد  نذا  نمب  هچنآ  رد  دنک ) تمحر  ادخ   ) يوحن لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 126 ( 2)
بلطملا دبع  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  تفگ : و  هدرک : لقن  نانآب  ییحی  دـنزرف  رمع  دـنزرف  میهاربا  رهاط  وبا  هکنیا  منک 
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یقحال ملـسم  دنزرف  رمع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  لاس 310  رد  یـسیع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک 
نب رفعج  شردپ  زا  مردـپ  نمب  درک  ثیدـح  هک  دومرف : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  لاس 244  هرصب  رد  رافص 
ادخ لوسر  هک  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  زا  نیـسح  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  ع )  ) دمحم

یتسه نآ  برد  وت  متسه و  ملع  رهش  نم  یلع  يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ص:108  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دیآرد نآ  رد  زا  هک  نآ  نودب  دسریم  رهش  هب  هک  دربیم  نامگ  هک  یسک  تفگ : غورد 

نآ برد  یلع  متشهب و  رهش  نم  ع )  ) وا راتفگ 

رمع دنزرف  دمحم  دنزرف  میهاربا  رهاط  وبا  زا  انذا ) ( ) دنک شتمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 127 ( 1)
نامیلـس دنزرف  قازرلا  دبع  ام  هب  درک  لقن  هک  هَّللا  دـیبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  يولع  ییحی  دـنزرف 

لقن هک  یلع  دنزرف  نسح  ینغلا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  لیبحرش  دنزرف  دیعس  دنزرف  دمحم  حابر و  امب  درک  لقن  هک  يدزا  بلاغ  دنزرف 
: دومرف ص )  ) ربمایپ زا  سابع  نبا  زا  ریبج  دنزرف  دیعس  زا  شردپ  زا  درک  لقن  نمب  مردپ  هک  مامه  دنزرف  باهولا  دبع  امب  درک 

. دوش دراو  نآ  برد  زا  دیاب  دوش  دراو  تشهب  هب  دهاوخیم  هک  ره  نآ  برد  یلع  متشهب و  رهش  نم 

 ... متمکح يارس  نم  ع :)  ) وا راتفگ 

یلع نسح  وبا  داد  ربخ  امب  هک  داد  ربخ  هدـمآ و  ام  شیپ  هب  طساو  رد  يدادـغب  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاـط  وبا  - 128 ( 2)
لقن هک  ییحی  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  هریغم  دنزرف  دمحم  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) ؤلؤل دـنزرف  دـمحم  دـنزرف 

ص)  ) ادـخ لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعم  وبا  زا  لـیفط  دـنزرف  دـمحم  زا  یفوک  رفعج  دـنزرف  دـمحم  اـمب  درک 
. دیایب رد  زا  دیاب  دهاوخب  تمکح  هک  ره  تسا ، نآ  برد  یلع  متسه و  تمکح  رهش  نم  دومرف :

: تفگ جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 129 ( 3)
ص:109  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نامیلـس دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  يدنغاب  امب  درک  لقن  هک  ةزاجا )  ) ظفاح یـسیع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ 
یلع متمکح و  هناخ  نم  دومرف : هک  ص )  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع زا  یجبانـص  زا  لیهک  دـنزرف  هملـس  زا  کیرـش  زا  دـیوس  اـمب  درک  لـقن  هک 

. دیایب رد  نآ  زا  دیاب  دهاوخیم  تمکح  هک  یسک  سپ  تسا ، نآ  برد 
دنزرف یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) يوحن لهـس  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 130 ( 1)

درک لقن  هک  ایرکز  دنزرف  یلع  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  یطاشمـش  يودع  دمحم  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  هک  يرابخا  یبلح  روصنم 
: تفگ ناملـس  زا  ناذاز  زا  نادعم  دنزرف  دلاخ  زا  دیزی  دنزرف  روث  زا  ضایع  دنزرف  لیـضف  امب  درک  لقن  هک  یلجع  مادقم  دنزرف  دمحا  امب 

مدآ ادخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  رون  نیا  و  میدوب ، يرون  ادخ  گرزب  هاگشیپ  رد  یلع  نم و  دومرفیم : ص )  ) دمحم مدوخ  بیبح  مدینش 
ات دندوب ، زیچ  کی  رد  هراومه  و  دیدرگ ، راوس  وا  تشپ  رب  نیا  دیرفآ ، ار  مدآ  ادخ  هک  یماگنه  دومنیم ، سیدقت  حـیبست و  دـنک ، قلخ  ار 

. دش رارقرب  یلع  رد  تفالخ  رون  نم و  رد  يربمایپ  رون  دندش ، ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلص  رد  هکنآ 
دبع امب  درک  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  نسح  دمحم  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 131 ( 2)

باتع دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  يربکع  دـمحم  دـنزرف  هَّللا 
رذ وبا  زا  دعج  وبا  دنزرف  ملاس  زا  شمعا  زا  مردپ  امب  درک  لقن  هک  صفح  دنزرف  رمع  دنزرف  لهس  دنزرف  رباج  امب  درک  ثیدح  هک  يوره 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ
ع)  ) مدآ تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  رون  نیا  هک  میدوب ، رون  شرع  تسار  فرط  رد  یلع  نم و  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  مدینش 

تفگیم حیبست  ار  ادخ 
ص:110  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. میدش ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلص  رد  هکنآ  ات  میدوب  زیچ  کی  رد  هراومه  یلع  نم و  و  دوتسیم ، یکاپ  اب  ار  وا  و 
دنزرف یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 132 ( 1)

هَّللا دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یطساو ، يریراوق  یلع  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : ءالمإ )  ) یطساو یطقـس  يدهم  رهاوخ ) )
نب رباج  زا  ریبز  وبا  زا  زیزعلا  دبع  دنزرف  دیوس  زا  دیلو  دنزرف  هیقب  امب  درک  لقن  هک  یفـصم  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  تباث  دـنزرف 

ار وا  و  دومن ، رارق  رب  ع )  ) مدآ تشپ  رد  ار  وا  و  درک ، لزان  نیمز  رب  رون  زا  يوترپ  اناوت  گرزب و  يادـخ  دومرف : ص )  ) ربماـیپ زا  هَّللا  دـبع 
ربمایپ و ارم  سپ  هداد ، رارق  بلاط  وبا  بلـص  رد  رگید  ياهراپ  هَّللا و  دبع  تشپ  رد  ياهراپ  دومن ، تمـسق  شخب  ودب  هکنآ  ات  دـینادرگرب ،

. دروآ رد  یصو  ار  یلع 

ثیدحلا میاهدشهدیرفآ  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  ع :»  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحا  جرف  وبا  زا  ةزاجا ) ( ) نابایسآ  ) ناحط هَّللا  دبع  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  رصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 133 ( 2)
دنزرف نامثع  امب  داد  ربخ  هک  ۀیجان  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  دیمحلا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  یـضاق  یطویخ  یلع 

. تسا سردت  دنزرف  ملسم  دنزرف  دمحم  شمسا  ریبز و  وبا  زا  هعیهل  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  هرصب  رد  یشرق ، هَّللا  دبع 
: دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ماگنه  نآ  رد  هداتـسیا ، شیوربور  یلع  دوب و  تافرع  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يزور  تفگ : هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا 

ياههخاش نیسح  نسح و  و  نآ ، هخاش  وت  نآ و  هشیر  نم  هک  میاهدشهدیرفآ  تخرد  کی  زا  وت  نم و  وش ، کیدزن  نمب  یلع  يا 
ص:111  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دنکیم دراو  تشهب  رب  ار  وا  ادخ  دنزب  گنچ  تخرد  نآ  زا  ياهخاشب  هک  یسک  ره  میشابیم ، نآ  کچوک 

 ... تسا هدش  هتشون  تشهب  رد  رب  ع »  » وا راتفگ 

رارقا وا  مدرک و  تئارق  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  دنک ) تمحر  شیادخ   ) یعفاش هیقف  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 134 ( 1)
تمحر شیادخ   ) یطـساو ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هداد  ربخ  امـشب  متفگ : واب  دومن ،

درک ثیدح  هک  یئاسک  ییحی  دنزرف  ایرکز  امب  درک  لقن  هک  ّیلـصوم  ینثم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  یلعی  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دـنک )
درک لقن  تفگ : هدوب  رترب  حلاص  دنزرف  نسح  زا  هک  حلاص  دنزرف  نسح  يومع  رـسپ  ثعـشا  امب  درک  ثیدـح  هک  ملاس  دـنزرف  ییحی  امب 

زا شیپ  لاس  رازه  ود  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دیعـس  دنزرف  هیطع  زا  مادـک  دـنزرف  رعـسم  نمب 
. تسا وا  ردارب  یلع  ادخ و  ربمایپ  دمحم  دوب : هدش  هتشون  تشهب  رد  رب  دنیرفایب ؛ ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هکنآ 

تسه مندب  زا  مرس  دننامه  نم  زا  یلع  ع )  ) وا راتفگ 

وا مدناوخ و  واب  نم  هک  بیترت  نیاب  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یعفاش هیقف  دمحا  دنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 135 ( 2)
تمحر ادخ   ) یطـساو ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  داد  ربخ  امـشب  متفگ : واب  درک ، رارقا 

مـشاه ینب  یلوم  میلـس  دنزرف  دیزی  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نمب  دومن  لقن  تفگ : يرود  فلخ  دنزرف  مثیه  امب  درک  لقن  تفگ : دنک )
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: تفگ
ص:112  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  ثیل  مشاه و  وبا  زا  سیق  امب  دومن  ثیدـح  هک  رقـشا  نیـسح  نمب  درک  ثیدـح 
. تسه مندب  زا  مرس  دننامه  نم  زا  یلع 

واب دومن  رارقا  وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  رکب  وبا  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 136 ( 1)
امب درک  لقن  هک  رهاد  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  لدعم  يولع  دمحم  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  هداد  ربخ  امـشب  متفگ :

دمحا دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  نارهم  دنزرف  یـسیع  امب  درک  ثیدح  هک  يدادـغب  دـمحا  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  رهاد  وبا 
زا دهاجم  زا  ینامر  مشاه  وبا  زا  سیق  امب  درک  ثیدح  هک  رقشا  نیسح  امب  درک  لقن  هک  نارهم  دنزرف  یسیع  امب  درک  ثیدح  هک  يدادغب 

. مندب زا  تسا  نم  رس  دننامه  نم  زا  یلع  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع  نبا 

یلع رگم  دنیب  هب  نایرع  هنهرب و  ارم  هک  تسین  لالح  یناملسم  چیه  رب  ع )  ) وا راتفگ 

دمحا دنزرف  میحرلا  دبع  ایرکز  وبا  امب  دومن  لقن  هک  يدیمح  هَّللا  دبع  دنزرف  رـصن  وبا  دنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  - 137 ( 2)
دنزرف هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  یلع  نیـسح  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  ظفاح  دیعـس  دنزرف  ینغلا  دبع  دـمحم  وبا  امب  درک  لقن  هک  يراخب 
نیـسح مردارب  امب  درک  ثیدح  هک  هدرب  وبا  دنزرف  نوراه  امب  درک  لقن  تفگ : هدرک و  لقن  اهنآب  نادیز  دنزرف  هَّللا  دـبع  هک  یمیمت  لضف 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تفگ ؛ دیزی  دنزرف  بئاس  زا  يرهز  زا  یسوم  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  یلعی  دنزرف  ییحی  زا 
«1 . » یلع رگم  دنیب - هب  ارم  تروع  ای  دنیب - هب  نایرع  ارم  هک  تسین  زیاج  یناملسم  چیه  رب 

______________________________

یلزاـغم نبا  اـم  فلؤم  قیرط  زا  زا  دوخ 33  یطخ  بقاـنم  رد  یعفاـش  همـالع  قئاقحلا 193 و  زونک  رد  ظفل  نامه  اـب  يواـنم  همـالع  ( 1)
. تسا وا  نایرع  ندب  رب  رظن  ندوب  لالح  و  ص )  ) ادخ لوسر  لسغ  نایرج  ثیدح  دروم  و  تسا ، هدرک  تیاور 

ص:113  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
امب درک  لقن  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  اـهنآب  نادـیز  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  یلع  هک  ظـفاح  ینغلا  دـبع  اـمب  درک  لـقن  تفگ : - 138 ( 1)
رباج زا  ریبز  وبا  زا  یسوم  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  یلعی ، دنزرف  ییحی  زا  ةدرب  وبا  دنزرف  نیـسح  مردارب  نمب  درک  لقن  هک  ةدرب  وبا  دنزرف  نوراه 

. یلع رگم  دنیب  هب  نایرع  ارم  هک  تسین  زیاج  يدرم  چیه  رب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هَّللا  دبع  نب 

لطس ثیدح 

واب نم  هک  بیترت  نیاب  داب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) یعفاـش هیقف  راـطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 139 ( 2)
هک یطساو  ظفاح  ءاقـس  نباب  بقلم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امـشب  داد  ربخ  متفگ : واب  دومن ، رارقا  مه  وا  مدناوخ و 

دمحم امب  درک  ثیدح  تفگ : یناهفصا  هدنم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  هرـصب  رد  يزار  یـسیع  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  درک  لقن 
وبا هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : کلام  نب  سنا  زا  نایفـس  وبا  زا  شمعا  زا  دیمحلا  دبع  دنزرف  ریرج  امب  دومن  لقن  هک  يزار  دیمح  دـنزرف 

سنا میآیم ، امـش  رـس  تشپ  مه  نم  و  دـیوگب ، امـشب  هداد  يور  وا  يارب  بش  نیا  رد  هچنآ  اـت  دـیورب  یلع  يوس  هب  دوـمرف : رمع  رکب و 
خر يزیچ  رکب  وبا  يا  تفگ : هدمآ و  اهنآ  يوسب  یلع  و  دنتـساوخ ، نذا  رمع  رکب و  وبا  متفر ، نانآ  اب  مه  نم  و  دنتفر ، ود  نآ  دـیوگیم :

شبش رد  هک  ار  هچنآ  دیورب  یلع  يوسب  دومرف : رمع  نمب و  ص )  ) ربمایپ تسا ، تسا ، هدشن  ثداح  يزیچ  ریخ  زج  هن  تفگ : تسا ؟ هداد 
ص:114  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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. دیوگب امشب  هداد  يور 
رب دومرف : مراد ، مرـش  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : نک ، نایب  اهنیا  يارب  هداد  خر  وت  يارب  تبـش  رد  هچنآ  یلع  يا  دومرف : دـمآ و  ص )  ) ربماـیپ

مدیـسرت دش ، حبـص  مدوب ، بآ  لابند  ندرک  لسغ  يارب  بش  نآ  تفگ : یلع  سپ  دـشکیمن ، تلاجخ  قح  نایب  زا  ادـخ  اریز  وگب  ناشیا 
هاگان تخاس ، نیگهودنا  ارم  راک  نیا  دندرک و  رید  رگید ، يوسب  ار  نیـسح  هداتـسرف و  بآ  لابند  یئوسب  ار  نسح  دوش ، توف  مزامن  هک 

دش هتشاذگ  نیمزب  نم  شیپ  رد  هک  یماگنه  دوب ، دیشوپ  یلامتسد  اب  هک  دمآ  نیئاپ  هب  فاکش  نآ  زا  یلطـس  دش و  هتفاکـش  فقـس  مدید 
نامه زا  لامتسد  لطس و  سپس  مدناوخ ، زامن  هدرک و  لسغ  زامن  يارب  تسه ، بآ  وا  رد  مدید  تقو  نآ  متـشادرب  شیور  زا  ار  لامتـسد 

لامتسد و  رثوک ، رهن  زا  بآ  و  تشهب ، زا  لطس  اما  دومرف : یلعب  ص )  ) ربمایپ تسویپ ، مهب  فقـس  و  دش ، هدیـشک  نامـسآ  يوسب  فاکش 
. دشاب شمداخ  لیئربج  هک  بش  نآ  رد  تسا  وت  دننامه  یک  یلع  يا  دوب ، تشهب  يابید  زا 

باتفآ تشگرب 

نم هک  بیترت  نیاب  لاس 438 ، رد  یلوالا  يدامج  رد  يولع  نسح  دنزرف  لیعامسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 140 ( 1)
ظفاح اقـس  نباب  بقلم  ینزم  ناـمثع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هداد  ربخ  امـشب  متفگ : واـب  دومن ، رارقا  وا  مدـناوخ و  واـب 
دنزرف هَّللا  دـیبع  امب  درک  لقن  هک  نامثع  امب  درک  ثیدـح  هک  یطـساو  دـمحم  دـنزرف  دومحم  امب  درک  لـقن  هک  داـب ) وا  رب  ادـخ  تمحر  )

هک یماگنه  تفگ : سیمع  رتخد  ءامسا  زا  نیـسح  رتخد  ۀمطاف  زا  نسح  دنزرف  میهاربا  زا  قوزرم  دنزرف  لیـضف  امب  دومن  لقن  هک  یـسوم 
بورغ باتفآ  هکنیا  ات  دـناوخن  ار  رـصع  زامن  یلع  ببـس  نیاب  دوب ، یلع  نماد  رد  شرـس  هک  یلاح  رد  دـشیم  یحو  ص )  ) ادـخ لوسرب 

ص)  ) ادخ لوسر  درک ،
ص:115  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

رب ار  باتفآ  هدوب ، تربمایپ  وت و  تعاطا  نامرف و  رد  یلع  اراگدرورپ  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  هن ، تفگ : يدناوخ ؟ زامن  یلع  يا  دومرف :
. دوب هدرک  بورغ  هکنآ  زا  دعب  درک  عولط  سپس  و  دوب ، هدرک  بورغ  باتفآ  هک  مدید  نم  نادرگرب ، وا 

یـضرف ملـسم  وبا  دنزرف  هَّللا  دیبع  دمحا  وبا  هک  دوب  هتـشون  نمب  هچنآ  رد  يدادغب  عیب  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 141 ( 1)
: تفگ تسا ، هدرک  لقن  اهنآب  يدادغب 

لقن هک  یفعج  فسوی  دنزرف  لضف  درک  لقن  امب  هک  ینادمه  ظفاح  هدقع  دنزرف  دیعس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  سابع  وبا  امب  درک  لقن 
یلع يوناز  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : عفار  وبا  زا  شردپ  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  نوع  زا  نیـسح  دنزرف  دمحم  زا  ۀبقع  دنزرف  دمحم  امب  درک 

بورغ باتفآ  هکنیا  ات  دنک ، رادیب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیدنـسپ  هن  و  دوب ، هدناوخن  زامن  یلع  و  دش ، رـصع  زامن  ماگنه  دوب ، هدیباوخ 
رب باتفآ  سپ  درک ، اعد  ص )  ) ربمایپ ادخ  لوسر  يا  هن  تفگ : يدناوخن ؟ ار  رصع  زامن  نسح  وبا  يا  دومرف : دش  رادیب  هک  یماگنه  درک ،

اههراتس دیدرگ و  ناهنپ  باتفآ  دش  مامت  هک  یتقو  دناوخ ، ار  رصع  زامن  تساخرب و  یلع  و  تشگرب ؛ دوب  هدش  بیاغ  هک  يروط  نآ  یلع 
. دندیشخرد

 ... تسا یناشخرد  ياهناحتما  وت  يارب  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

هک هدرک  لقن  نانآب  زیزعلا  دبع  دنزرف  دحاولا  دبع  لضفلا  وبا  هک  رازب  دلخم  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحم  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 142 ( 2)
عیبر دنزرف  هیابع  زا  شمعا  زا  عیبر  دنزرف  سیق  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  تفگ : میهاربا  دنزرف  دمحا 

: دومرفیم بلاط  یبا  نب  یلعب  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : يراصنا  بویا  وبا  زا 
، مدش رومأم  وت  جیوزتب  نامسآ  زا  تسا : یناشخرد  ياههطقن  اهناحتما و  وت  يارب 
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ص:116  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. یئامنیم يرب  ارم  همذ  و  یشکیم ، ار  ناشکندرگ  نم  هقیرط  اب  نم  زا  دعب  هکنیا  و  ردب ، زور  رد  ار  ناکرشم  وت  نتشک  و 

ئرقم رافـص  دمحا  دنزرف  هَّللا  دیبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یفوص  بیط  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 143 ( 1)
امب درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  تفگ : سابع  دنزرف  رفعج  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : تئارق ) داتـسا  )
وبا زا  ۀیابع  زا  شمعا  زا  عیبر  دـنزرف  سیق  امب  دومن  لقن  هک  يراصنا  دـیز  وبا  سوا  دـنزرف  دیعـس  امب  درک  لقن  هک  سنوی  دـنزرف  دـمحم 
وت جـیوزت  هب  نامـسآ  زا  تسا : یناـشخرد  ياـههطقن  یگدـنز  رد  وت  يارب  دومرفیم : ع )  ) یلعب مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تفگ : بویا 

. ینکیم يرب  ار  ماهمذ  و  یشکیم ، ار  نایغای  نم  قیرط  اب  نم  زا  دعب  و  ار ، ناکرشم  وت  نتشک  يارب  و  مدش ، رومام 
نـسح دنزرف  دمحم  حتفلا  وبا  هک  انذا ) ( ) دنک تمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 144 ( 2)

: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  اهنآب  يدادغب 
لقن هک  نامیلـس  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  مدینـشیم : نم  دش و  تئارق  يدـلخ  ریـصن  دـنزرف  رفعج  دـمحم  وبا  رب 

ادخ لوسر  هک  يراصنا  بویا  وبا  زا  یعبر  دنزرف  ۀیابع  زا  شمعا  زا  سیق  زا  رقشا  نیسح  امب  درک  لقن  هک  قوزرم  دنزرف  دمحم  امب  دومن 
تدایع ص )  ) ربمایپ ترـضح  زا  اهیلع  هَّللا  یّلـص  ۀـمطاف  ضرم  ياهزور  رد  تفاـی ، يدوبهب  ضرم  نآ  زا  و  دـش ، راـتفرگ  یـضرمب  (ص )

شناگدید زا  کشا  تارطق  ات  درک  شریگولگ  هیرگ  دید  دوب  هدش  ضراع  ص )  ) ادـخ لوسرب  هک  ار  یگتـسخ  فعـض و  یتقو  دومنیم ،
يربماـیپ هب  ار  وا  دـیزگرب ، ار  تردـپ  نآ  زا  درک و  یهجوت  نیمز  رب  اـناوت  گرزب و  يادـخ  ۀـمطاف  يا  دومرف : واـب  ص )  ) ربماـیپ دـیطلغ ،

. درک ثوعبم 
مدومن دوخ  یـصو  ار  وا  و  مدروآ ، رد  وا  حاکن  هب  ارت  نم  هک  دومن  یحو  نمب  و  دـیزگرب ، ار  ترهوش  وا  زا  هدرک  يرگید  هجوت  سپـس  و 

زا هک  ینادیمن  ایآ  ۀمطاف  يا 
ص:117  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ینورد یلاحـشوخ  اهنخـس  نیا  زا  تسا ، هدومن  جیوزت  مدرم  نیرتاناد ، و  نیرتوجحلـص ، نیرتمیلح و  هب  ارت  هک  تسنآ  وت  رب  ادخ  تمارک 
هطقن تشه  یلع  يارب  همطاف  يا  دومرف : واب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  و  دیدرگ ، نایامن  همطاف  هرهچ  رد  زیمآ  بجح  یماف  خرـس  تروصب 

رما و  نیـسح ، نسح و  وا  طبـس  ود  و  نآ ، جـیوزت  همطاف و  يرـسمه  و  نآ ، تمکح  و  وا ، ربمایپ  ادـخب و  نامیا  تسه : ناـبات  ناـشخرد و 
. اناوت يادخ  باتک  اب  نآ  تواضق  و  ندومن ، رکنم  زا  یهن  و  ندرک ، فورعمب 

ام ربمایپ  دباییمن ، رد  ار  اهنآ  یسک  ام  زا  ریغ  دومرف : ای  هدشن ، اطع  یـسکب  نیرخآ  نیلوا و  زا  هک  هدش  هداد  امب  تلـصخ  تفه  همطاف  يا 
ردپ يومع  هک  تسا  نادیهـش  لضفا  ام  دیهـش  و  تسا ، وت  رهوش  هک  اهیـصو  نیرتهب  ام  یـصو  و  تسا ، وت  ردپ  هک  تسا  ناربمایپ  نیرترب 
رفعج وت  يومع  رـسپ  نآ  دیامنیم و  زاورپ  دهاوخیم  اج  رهب  تشهب  رد  اهنآ  اب  هک  تسا  لاب  ود  ياراد  هک  یـسک  نآ  تسا  ام  زا  و  تست ،

يدهم تسا  ام  زا  تسا  وا  تردـق  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادـخب  مسق  و  تسا ، وت  دـنزرف  ود  هک  تما  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  و  تسا ،
. تما نیا 

 ... ایند رد  يرورس  وت  یلع  يا  ع )  ) وا راتفگ 

دنزرف میهاربا  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  بلاغ  وبا  یطساو و  يراق  حلاص  وبا  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 145 ( 1)
: دنتفگ اهیطساو  فاکل 

دنزرف میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دقان  یـسیع  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  رازب  هیودرم  دنزرف  لهـس  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ 
: رهزا وبا  امب  دومن  لقن  هک  دمحم 
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ربمایپ تفگ : سابع  نبا  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  هَّللا  دیبع  زا  يرهز  زا  رمعم  امب  داد  ربخ  هک  قازرلا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  رهزا ، دنزرف  دمحا 
بلاط یبا  نب  یلع  هب  یهاگن  (ص )

ص:118  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دـشاب نم  تسود  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  ره  یئاـقآ : ترخآ  رد  رورـس و  اـیند  رد  وت  دومرف : دوـمن و 

. درادب نمشد  ارت  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسا ، ادخ  نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  و  تسا ، ادخ  تسود 

یتسه ناناملسم  رورس  وت  ع )  ) وا راتفگ 

دیبع دمحا  وبا  هک  نمب  دادیم  ربخ  دوب  هتشون  نمب  هچنآ  رد  يدادغب  عیب  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 146 ( 1)
امب درک  لقن  هک  ظفاح  دیعـس  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  سابع  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دومن و  لقن  اهنآب  یـضرف  ملـسم  وبا  دـنزرف  هَّللا 

لاله امب  درک  لقن  هک  رمحا  رفعج  امب  دومن  لقن  هک  سیدع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  قاحـسا  دـنزرف  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم 
يراصنا هرارز  دنزرف  دعسا  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  زا  بطخا  دنزرف  زا  هَّللا - دبع  دنزرف  ریثک  ای  ریثک - دنزرف  هَّللا  دبع  زا  فاوص 

هک خرـس  توقای  زا  يرـصق  هب  ممـشچ  هاگان  دنداد  ریـس  نامـسآ  يوسب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  شردـپ  زا 
دیپس ربهر  و  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  و  ناناملـسم ، رورـس  وا  هک  دـش : یحو  یلع  هراب  رد  نمب  تقو  نآ  رد  سپ  داتفا ، تشاد  یگدنـشخرد 

. تسا نانیبج 
زازخ هیویح  دـنزرف  سابع  دـنزرف  دـمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 147 ( 2)

ربخ هک  رکب  وبا  دـنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدـح  هک  ینامرک  دابع  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دواد  وبا  رـسپ  امب  دومن  لقن  هک  ةزاجا ) )
ص)  ) ادخ لوسر  تفگ : شردپ ) زا   ) هرارز دنزرف  دعـسا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  يدـسا  ریثک  وبا  زا  نازو  لاله  زا  دایز  دـنزرف  رفعج  امب  داد 

: دومرف
هس نمب  یلع  هراب  رد  مدیسر ، هک  یهتنملا  ةردسب  مدشیم ، هداد  ریس  هک  یبش  نآ  رد 

ص:119  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا ینارذگشوخ  ياهتشهب  يوسب  نانیبج  دیفس  ربهر  و  ناناملسم ، رورس  و  نایاسراپ ، ماما  وا  هک  دیدرگ : یحو  زیچ 

. تسا هدرکن  لقن  رگید  یسک  درم  نیا  زا  ریغ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  تیاور  نیا  هک  هتفگ : دواد  یبا  نبا 

تسا هدیشخب  رویز  یتنیز  اب  ارت  ادخ  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

هک دمحا  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  تفگ : یطویخ  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا ) ( ) نابایسآ  ) ناحط دنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 148 ( 1)
زا فیرط  دنزرف  دعـس  زا  ریثک  دنزرف  رجاهم  امب  دومن  لقن  هک  رـشب  دنزرف  قاحـسا  امب  درک  لقن  هک  لضف  دنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح 

هتـسارآ يرویزب  ارت  ادخ  یلع  يا  دومرف : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  رـسای  دنزرف  رامع  زا  هتابن  دـنزرف  غبـصا 
يزیچب وت  زا  هک  هداد  رارق  يروط  ار  ایند  و  ایند ، رد  یئاسراپ  دهز و  تسا : هتساراین  دشاب  نآ  زا  رتهدیدنـسپ  هک  يرویز  هب  ار  ناگدنب  هک 

«1 : » دسریمن
______________________________

یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  دناهدرک ، لقن  تیاور  رد  قیقحت  نابحاص  ناظفاح و  فلتخم  ياهدنس  اب  تسا  روهـشم  رتاوتم و  ثیدح  نیا  ( 1)
: تفگیم مدینش  رسای  نب  رامع  زا  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  غبصا  زا  اهدنس  نامه  اب   71 هرامش 1 / ءایلوالا  ۀیلح  رد 

هتـساراین دشاب  نآ  زا  رتهب  ادخ  شیپ  رد  هک  يرویز  اب  ار  ناگدنب  هک  هتـسارآ  يرویزب  ارت  لاعتم  يادخ  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
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مک ار  يزیچ  اـیند  زا  هـک  هدـیرفآ ، ناـنچ  نآ  ارت  و  اـیند ، رد  دـهز  یئاـسراپ و  تـسا ، ادــخ  هاگــشیپ  رد  ناراـکوکین  روـیز  نآ  و  تـسا .
یضار و نانآ  ندوب  عبات  رب  هک  هدیـشخب ، وت  رب  ار  ناگراچیب  تبحم  یتسود و  دنکیمن ، مک  وت  تیـصخش  زا  ار  يزیچ  ایند  و  یئامنیمن ،

. دنتسه یضار  وت  یئاوشیپ  رب  مه  نانآ  و  دونشوخ ،
ص:120  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تسا هبعک  لثم  دننام  تما  نیا  نایم  رد  یلع  لثم  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

ییحی دنزرف  رمع  دنزرف  دمحم  دنزرف  میهاربا  رهاط  وبا  هک  انذا )  ) يوحن لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 149 ( 1)
لاس رد  ینابیش  بلطم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  لضفم  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : هدرک و  لقن  نانآب  يولع 

دنزرف سبنع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  ناوسا  نکاس  یفوک  يدنک  جشأ  رتخد  دـنزرف  دومحم  دـنزرف  دـمحم  دومن  لقن  امب  هک   318
ءالع دنزرف  میری  زا  مثیم  دنزرف  حلاص  زا  مساق  دنزرف  نمؤملا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  دیزی  دنزرف  قاحسا  امب  درک  لقن  هک  يرشان  ماشه 

روهـشم ای  هدیـشوپ  هبعک  لثم  دننام  تما - نیا  نایم  رد  دومرف : ای  امـش - نایم  رد  یلع  لثم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  رذ  وبا  زا 
. تسا بجاو  وا  يوسب  ندرک  جح  و  تدابع ، واب  هاگن  تسا ،

نـسح تیاور  نیا  تفگ : مدومن ، يروآدای  ظفاح  هدقع  دنزرف  سابع  وبا  هب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : بلطم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  دـمحم 
رضاح وا  دهاشم  رد  یلع  اب  دعـس  دنزرف  سیق  و  تسا ، هدرک  لقن  رذ  وبا  زا  تسا  ءالع  وبا  شاهینک  ءالع  دنزرف  میری  تفگ : نمب  و  تسا ،

. دناهدرک لقن  نآ  زا  مثیم  نارسپ  حلاص  نارمع و  قاحسا و  وبا  تسا ، هتفر  ایند  زا  جاجح  نادنز  رد  مه  دعب  و  هدش ،

 ... تسا عطقنم  تمایق  زور  رد  بسن  ببس و  ره  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

هک انذا )  ) ؤلؤل دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 150 ( 2)
امب درک  ثیدح  هک  ینارح  مشاه  دنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  هک  یملس  دیعس  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  امب  داد  ربخ 

ص:121  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ریبج دنزرف  دیعـس  زا  ورمع  دنزرف  لاهنم  زا  هسینا  وبا  دنزرف  دیز  زا  ورمع  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  دومن  ثیدح  هک  یبجح  هحلط  دنزرف  دمحم 

ببـس زا  هچنآ  رگم  دوشیم  عطقنم  هدیرب و  تمایق  زور  رد  بسن  ببـس و  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ تفگ : باطخ  نب  رمع  زا  سابع  نبا  زا 
. دشاب نم  بسن  و 

یضرف ملـسم  وبا  دنزرف  هَّللا  دیبع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یناجدنغ  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 151 ( 1)
. تسا یمیدک  نامه  هک  یشرق  یسوم  دنزرف  سنوی  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  نامیلس  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک 

نبا زا  ملاس  زا  رانید و  دـنزرف  ورمع  امب  دومن  لقن  هک  نومیم  دـنزرف  ةرامع  امب  درک  لقن  هک  یثراح  لهـس  دـنزرف  دایز  امب  درک  لـقن  هک 
برع زا  و  دـیزگرب ، ناـنآ  ناـیم  زا  ار  برع  دـیرفآ  ار  مدرم  گرزب  اـناوت و  يادـخ  هک  یماـگنه  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  تفگ : رمع 

نمـشد و  دـیرادب ، تسود  ار  شیرق  هک  دیـشاب  هاـگآ  متـسه ، اههدـیزگرب  هدـیزگرب  نم  سپ  دـیزگرب ، ار  مشاـه  وـنب  شیرق  زا  و  شیرق ،
یبا نب  یلع  هک  دیشاب  هاگآ  نم ، بسن  ببس و  رگم  تسا  عطقنم  تمایق  زور  رد  بسن  ببس و  ره  دیـشاب  هاگآ  دیوشیم ، كاله  دیرادم 

. تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  تسنم ، بسن  زا  بلاط 
ربخ هک  یلع  دنزرف  لیعامـسا  امب  داد  ربخ  هک  دمحم  دنزرف  لاله  حـتفلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دـمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 152 ( 2)

دمحم شردـپ  زا  دـمحم  دـنزرف  رفعج  هَّللا  دـبع  وبا  زا  يروث  نایفـس  امب  درک  لقن  هک  لبعد  مردارب  نمب  درک  ثیدـح  هک  مردـپ  اـمب  داد 
عطقنم تمایق  زور  رد  بسن  ببس و  ره  دومرفیم  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  یلع  دنزرف 
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دمحا رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  دمحا  دنزرف  دمحم  دنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 153 ( 3  ) نم بسن  ببـس و  رگم  تسا 
وبا امب  داد  ربخ  هک  يوحن  لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  و  يریب ، دنزرف  لهـس  دـنزرف  لضف  دـنزرف  دـیبع  دـنزرف 

دنزرف باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  و  ناحط ، دنزرف  یلع  نسح 
ص:122  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  دنتفگ : یطویخ  دمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  ناواط 
نمب درک  لقن  هک  لشحب  هب  فورعم  یطساو  زازر  ملسا  دنزرف  لهس  دنزرف  ملـسا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  لدعم ، ناعمـس  دنزرف  نامثع 

مـصاع زا  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  رمع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  ۀـماسا  وبا  ام  هب  درک  لقن  هک  نارمع  دـنزرف  دـمحم 
جیوزت هب  ارم  مسق  ادخب  مدرم  يا  تفگ : تفر و  ربنمب  باطخ  نب  رمع  تفگ : مدینش  رمع  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  تفگ : مدینش  هَّللا  دبع  دنزرف 

رگم دوشیم  عطق  تمایق  زور  رد  رهـص  بسن و  ببـس و  ره  دومرفیم : مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هچنآ  رگم  درکن  راداو  یلع  رتخد  اـب 
. دننکیم تعافش  دوخ  نارای  رب  دنیآیم و  تمایق  زور  رد  ود  نیا  اریز  نم ، رهص  بسن و 

نداد دنگوس  ةدشانم و 

ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  و  یطـساو ، لدـع  رفظم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 154 ( 1)
هام رد  طساو  رد  يربط  دمحا  دـنزرف  میهاربا  قاحـسا  وبا  متفگ : نانآب  دـندرک ، رارقا  نانآ  مدـناوخ و  اهنآ  هب  نم  هک  بیترت  نیاب  یطـساو 
درک ثیدح  هک  يوغل  هَّللا  دبع  دنزرف  دحاولا  دبع  دنزرف  دمحم  رمع  وبا  امب  درک  لقن  هک  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  امشب  لاس 388  نابعش 

زا يزار  ءالع  دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدح  هک  يدسا  دایز  دنزرف  ةدابع  امب  درک  لقن  هک  یـسبع  دمحم  دـنزرف  نامثع  دـنزرف  دـمحم  امب 
: تفگ سابع  نبا  زا  شردپ  زا  دمحم  دنزرف  رفعج 

امش نیلوا  نم  هک  دیاهتسناد  متسه  ادخ  لوسر  ریزو  ردارب و  نم  دومرف : هدرک و  مدرم  ياههفایق  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
ادخ و لوسر  يومع  رـسپ  نم  و  دیدش ، لخاد  مالـس  اب  نم  زا  دعب  هتـسد  هتـسد  امـش  سپـس  و  مدروآ ، نامیا  وا  لوسر  ادخب و  هک  متـسه 

ياهنز يوناـب  شنادـنزرف و  رداـم  هک  شرتخد ، رهوش  رـسمه و  و  مشاـبیم ، شنادـنزرف  ردـپ  و  متـسه ، وا  بسن  رد  کیرـش  و  شردارب .
میتشگرب هکنآ  رگم  میدشن  جراخ  یئوسب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  زگره  ام  هک  دیتسناد  زین  و  مشابیم ، تسا  تشهب 

ص:123  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
يارب هک  دیدید  مدوب ، نمشد  ندرب  نیب  زا  نتـشک و  رد  امـش  نیرترثؤم  نیرتریگتخـس و  وا و  دزن  امـش  قثوا  امـش و  نیرتبوبحم  نم  و 

زا ریغ  ار  یـسک  دوخ  يردارب  يارب  و  دومن ، رارقرب  توخا  يردارب و  ناناملـسم  نایم  و  تخیگنارب ، ارم  ناکرـشم  رب  تئارب  هروس  ندناوخ 
دوـخ لاـح  هب  ارم  و  تخاـس ، جراـخ  دجـسم  زا  ار  مدرم  ترخآ  اـیند و  رد  مأوـت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وـت  دوـمرف : نمب  و  دیدنـسپن ، نـم 

: دومرف نم  هب  و  تشاذگ :
. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  رگم  یتسه ، یسوم ، زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت 

دنزرف ییحی  هک  شردپ  زا  دمحم  دنزرف  رفعج  زا  تسبیرغ  ثیدـح  نیا  تفگ : ظفاح  ینطقراد  يدـهم  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا 
. دناهدرکن لقن  دایز  دنزرف  ةدابع  يوسب  وا  زا  هدومن و  لقن  ادرفنم  يزار  ءالع 

يروش زور  رد  ار  مدرم  ع )  ) یلع نداد  دنگوس 

دنزرف دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يدادـغب  عیب  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 155 ( 1)
امب درک  لقن  هک  ظفاح  ةدقع » نباب   » فورعم دیعـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  سابع  وبا  امب  درک  لقن  هک  یـضرف  ملـسم  وبا  دنزرف  دمحا 
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درک لقن  هک  نیکسم  دنزرف  مکح  امب  دومن  لقن  هک  محازم ) دنزرف   ) رـصن امب  درک  ثیدح  هک  یـسمحا  دیعـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج 
زور رد  تفگ : هک  هلثاو  دـنزرف  رماع  زا  یعیبس  قاحـسا  وبا  زا  ةزمح  وبا  ناساس و  وبا  هلثاو و  دـنزرف  رماع  زا  قراـط  نبا  دوراـج و  وبا  اـمب 

هن هک  مروایب  یتجح  لیلد و  امشب  و  میامنب ، یجاجتحا  امـش  اب  هتبلا  دومرفیم : نانآب  ع )  ) یلع هک  مدینـش  مدوب  هناخ  رد  ع )  ) یلع اب  يروش 
: دومرف سپس  دهد و  رییغت  هدنادرگرب و  ار  نآ  دناوتن  امش  زا  یمجع  هن  یبرع و 

؟ دیاتسب یگناگیب  ار  ادخ  نم  زا  شیپ  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  همه  مدرم  هورگ  يا 
. هن هک  یهاگآ  وت  اراگدرورپ  دنتفگ :

شردارب تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :
ص:124  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. هن هک  یهاوگ  ایادخ  دنتفگ : دشاب ؟ زاورپ  رد  اههتشرف  اب  تشهب  رد  رفعج  نم  ردارب  دننام 
شلوسر و ادخ و  ریـش  هزمح  میومع  دننام  شیومع  هک  تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف : ( 1)

. هن هک  یهاوگ  اراگدرورپ  دنتفگ : دشاب ؟ نادیهش  رورس 
يوناب ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  مرسمه  دننام  شرسمه  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دشاب ؟ تشهب  لها  نانز 
نیـسح نسح و  نم  طبـس  ود  دننامه  طبـس  ود  وا  يارب  هک  تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ  دشاب ؟ تشهب  لها  ناناوج  نارورس 
نآ زا  شیپ  هک  دـنک  یئوگزار  ادـخ  لوسر  اب  هعفد  هد  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دشاب ؟ هداد  هقدص 
هتفگ وا  هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :

و دراد ، تسود  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  راد  تسود  اراـگدرورپ  تسا ) وا  سفنب  یلوا  مه  یلع  متـسه  یلوا  وا  ناـج  هـب  نـم  هـک  ره   ) دـشاب
: دنتفگ دـناسرب ؟ نابئاغ  هب  ارم  نانخـس  اهفرح و  تسا  رـضاح  اج  نیا  رد  سک  ره  دـیاب  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  رادـب  نمـشد 

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ 
اراـگدرورپ دـیوگب  وا  هراـب  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  مـهدیم  مـسق  ادـخب  ار  امـش  دوـمرف :

ار نآ  مه  ادـخ  دروخب و  ناـیرب  غرم  نیا  زا  نم  اـب  اـت  ناـسرب  ارم  وت و  اـهنآ  نیرتهدـنراد  تسود  نم و  دوخ و  شیپ  هب  قـلخ  نیرتـبوبحم 
. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دشاب ؟ هدش  کیرش  اذغ  نآ  رد  وا  اب  و  دشاب ، هدناسر 

هک تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :
ص:125  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هک مهدیم  يدرم  تسدب  ار  ملع  ادرف  دشاب : هتفگ  وا  هراب  رد  دندوب ) هتشگرب  هدروخ و  تسکـش  نارگید  هک  یماگنه  ( ) ص  ) ادخ لوسر 
ام بیـصن  يزوریپ  وا  تسد  اـب  ادـخ  هکنآ  اـت  ددرگیمنرب  دـنراد ؛ تسود  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  درادـیم و  تـسود  ار  شلوـسر  ادـخ و 

. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دنادرگیم ؟
ونب رب  وا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف : ( 1)

، تسا نم  زا  يوریپ  نآ  زا  يوریپ  تسا ، نم  ناج  دننام  هک  مزیگنایم  رب  امشب  يدرم  ای  و  دیوشب ، یهتنم  دینک و  سب  دشاب : هدومرف  ۀعیلو 
. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دنزیم ؟ ریشمش  اب  ار  امش  تسا ، نمب  ینامرفان  واب  ینامرفان  و 

غورد دشاب  هدومرف  وا  هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  ادخب  ار  امـش  دومرف :
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. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دشاب ؟ هتشاد  نمشد  ار  درم  نیا  هک  یلاح  رد  دراد  تسود  ارم  هک  تشادنپ  هک  یسک  هتفگ 
، لیئاکیم و  لیئربج ، دوب  اهنآ  زا  هک  هتشرف  رازه  هس  تعاس  کی  رد  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :

. تسین هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : دنشاب ؟ هداتسرف  دورد  مدروآ ) ادخ  لوسر  هب  هاچ  زا  ار  بآ  هک  یماگنه  ، ) لیفارسا و 
لوسر و  يردارب ، تاساوم و  تسا  نیا  دشاب : هتفگ  وا  هراب  رد  لیئربج  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :

هک یهاوگ  وت  ایادـخ  دـنتفگ : متـسه ؟ امـش  زا  مهنم  دـشاب : هتفگ  وا  هب  لـیئربج  و  متـسه ، وا  زا  نم  نم و  زا  وا  دـشاب  هدومرف  ص )  ) ادـخ
. تسین

نامسآ زا  وا  هراب  رد  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  ادخب  ار  امش  دومرف :
ص:126  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تسین هک  یهاوگ  وت  اهلا  راب  دنتفگ  ع ؟)  ) یلع زجب  تسین  يدرمناوج  راقفلا و  وذ  رگم  تسین  يریشمش  : ) دوش هداد  ادن 
اب وت  هک  دـشاب : هدومرف  وا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ( 1)

. تسین هک  یهاوگ  وت  اراگدرورپ  دنتفگ : ینکیم ؟ گنج  هزرابم و  جراوخ )  ) نیقرام و  لمج ) لها   ) نیثکان و  نیفص ) لها   ) نیطساق
لیزنت يارب  نم  دشاب  هدومرف  وا  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : یئامنیم ؟ گنج  نآرق  لیوأت  رب  یلع  ای  وت  و  مدیگنج ؛ نآرق 
دوخ تقو  رد  ار  رـصع  زامن  ات  دشاب  هتـشگرب  وا  رطاخ  هب  دیـشروخ  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :

. تسین هک  ینادیم  وت  ایادخ  دنتفگ : دناوخب ؟
هروس هکنیا  هب  دـشاب  هدرک  رما  واب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
دـشاب هدومرف  واب  ادخ  لوسر  تسا ؟ هدش  لزان  يزیچ  ماهراب  رد  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دـشاب  هتفگ  واب  رکب  وبا  و  دریگب ، رکب  وبا  زا  ار  تئارب 

. هن هک  ینادیم  وت  ایادخ  دنتفگ : یلع ؟ رگم  نم  فرط  زا  ار  وا  دنکیمن  ادا  هک 
نوراه هلزنمب  نمب  تبـسن  وت  دـیوگب : وا  هراب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  اـیآ  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

. تسین هک  ینادیم  وت  ایادخ  دنتفگ : تسین ؟ يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یتسه  یسومب  تبسن 
رگم درادیمن  تسود  ارت  دیوگب  واب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

رگم درادیمن  نمشد  نمؤم و 
ص:127  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. هن هک  ینادیم  وت  ایادخ  دنتفگ : رفاک ؟

نیا رد  وا  اب  نم و  برد  نتشاذگ  زاب  امش و  ياهرد  نتسب  هب  درک  رما  ص )  ) ربمایپ هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف  ( 1)
؟ تشاذگ زاب  ار  وا  رد  تسب و  ار  امش  ياهرد  ادخ  هکلب  متـشاذگن  زاب  ار  وا  رد  متـسبن و  ار  امـش  ياهرد  نم  دومرف : دیدرک ، وگتفگ  هراب 

. هن ایادخ  دنتفگ :
یئوگزار نیا  و  دومنن ، یئوگزار  مدرم  اب  درک و  یئوگزار  نم  اب  فئاط  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

هکلب مدرکن  اوجن  وا  اب  نم  دومرف : امـش  باوج  رد  دـنکیمن ، ام  اب  هدرک و  یئوگزار  یلع  اـب  هک  دـیدرک  ضارتعا  امـش  و  دـیماجنا ، لوطب 
: دنتفگ مدوبن ؟ نم  نیا  ایآ  درک ، یئوگزار  يوجن و  وا  اب  ادخ 

. تسین رگید  یسک  یلع  زا  ریغ  هک  یهاوگ  وت  ایادخ 
قح دورب  نیب  زا  یلع  هاگ  ره  تسا  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :

: دنتفگ دوریم ؟ نایم  زا  مه 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا روط  نیا  هک  ینادیم  وت  ایادخ 
زا مه  قح  دورب  نیب  زا  یلع  هاگ  ره  تسا  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

: دنتفگ دوریم ؟ نایم 
. تسا روط  نیا  هک  ینادیم  وت  ایادخ 

ترتع ادخ و  باتک  مدراذـگ : تناماب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
دراو نم  رب  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  و  دش ، دیهاوخن  هارمگ  دـینزب  گنچ  ات  ود  نیاب  هک  یماگنه  ات  مدوخ ،

. یلب ایادخ  دنتفگ : دنوش ؟
لاگنچ زا  هتشادهگن و  دوخ  ناج  اب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :

. هن اهلا  راب  دنتفگ  دباوخب ؟ وا  باوختخر  رد  و  دهدب ، تاجن  ناکرشم 
: دنتفگ دیامن ؟ گنج  دیبلط  هزرابمب  هک  یماگنه  ّدو  دبع  نب  ورمع  اب  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  ادخب  ار  امـش  دومرف :

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ 
وا هراب  رد  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  ادخب  ار  امش  دومرف :

ص:128  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ادخ تقیقحب  ینعی  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  « ؛ دیامرفیم هک  اجنآ  دنک  لزان  ار  ریهطت  هیآ  ادـخ 

. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : یندرک ؟ كاپ  دنک  كاپ  هدرب و  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  تیب  لها  امش  زا  هک  هدرک  هدارا 
رورـس و وت  دشاب ، هدومرف  وا  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :

: دنتفگ یتسه ؟ برع  ياقآ 
. تسین هک  ینادیم  وت  ایادخ 

دوخ يارب  يزیچ  ادخ  زا  دـشاب  هدومرف  وا  هراب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
. هن هک  یهاوگ  وت  ایادخ  دنتفگ : متساوخ ؟ وت  يارب  ار  نآ  ریظن  رگم  متساوخن 

 .... تسا ضوح  رانک  رب  تمایق  زور  یلع  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

هک رافح  دمحم  دنزرف  لاله  حـتفلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 156 ( 1)
ءاقرو دنزرف  دیزی  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  نامثع  دنزرف  نیزر  دنزرف  یلع  دنزرف  لیعامـسا  مساقلا  وبا  امب  درک  ثیدـح 

هک لیضف  دنزرف  امب  درک  ثیدح  هک  يدس  یسوم  دنزرف  لیعامسا  امب  دومن  لقن  هک  يدعس  نیـسح  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یعازخ 
ضوح رانکرب  تمایق  زور  رد  یلع  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  دایز  وبا  دـنزرف  دـیزی  اـمب  درک  ثیدـح 

. دشاب هتشاد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  روبع  نتشذگ و  هقرو  هک  یسک  زج  دوشیمن  لخاد  تشهب  هب  تسا ،
ص:129  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دوشیم هدیسرپ  زیچ  راهچ  زا  هکنیا  ات  درادیمنرب  مدق  زا  مدق  ياهدنب  چیه  ع »  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط یسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 157 ( 1)
نسح دنزرف  نیـسح  درک  لقن  نمب  هک  فلخ  دنزرف  مثیه  امب  درک  لقن  هک  جرف  دنزرف  بیط  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  ظفاح  یطویخ  یلعم 

تمایق زور  ياهدنب  چیه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  ینامر  مشاه  وبا  زا  میـشه  امب  دومن  لقن  هک  رقـشا 
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زیچ هچ  رد  هک  وا  دسج  زا  و  تسا ، هدرک  یناف  زیچ  هچ  رد  هک  شرمع  زا  دوشیم : هدیـسرپ  زیچ  راهچ  زا  هکنآ  ات  درادیمنرب  مدـق  زا  مدـق 
ام یتسود  تبحم و  زا  و  تسا ، هدرک  جرخ  قافنا و  اجک  رد  هدومن و  لیـصحت  هدرک و  بسک  اجک  زا  هک  شلام  زا  و  تسا ، هتخاس  دوباـن 

. دوشیم هدیسرپ  تیب  لها 

شناهد بآ  اب  وا  رب  ص )  ) ربمایپ ندیشکهمرس 

هک انذا )  ) نیهاش دنزرف  دمحا  دنزرف  رمع  صفح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 158 ( 2)
یلعم زا  دهاز  حداک  امب  درک  لقن  هک  يدهن  عیبر  دـنزرف  نامیلـس  امب  درک  ثیدـح  هک  دـعاص  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  ییحی  امب  درک  لقن 

. دیشک همرس  ع )  ) یلع ناگهدید  هب  شناهد  بآ  اب  ص )  ) ربمایپ هک  دوعسم  نبا  زا  قیقش  زا  نافرع  دنزرف 
ص:130  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يرادیم تسود  ار  اهنیکسم  هک  هداد  رارق  يروط  ارت  لاعتم  يادخ  قیقحتب  یلع  يا  ع »  » ربمایپ نخس 

درک لقن  هک  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط باهولا  دبع  دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 159 ( 1)
ریثک دنزرف  رجاهم  امب  دومن  لقن  هک  رـشب  دنزرف  قحـسا  امب  درک  لقن  هک  لضف  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  دمحا  دنزرف  میهاربا  امب 
ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا ، دیز  دنزرف  دلاخ  شمان  يراصنا و  بویا  وبا  زا  هتابن  دنزرف  غبـصا  زا  فیرط  دنزرف  دعـس  زا  رماع  وبا  يدـسا 
مه نانآ  و  یشابیم ، دونشوخ  نانآ  ندوب  عبات  هب  و  يرادیم ، تسود  ار  اهنیکسم  هک  هداد  رارق  يروط  ارت  ادخ  قیقحتب  دومرف : یلعب  (ص )
رب ياو  و  دـشاب ، وگتـسار  وتب  نامیا  رد  هدومن و  يوریپ  وت  زا  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دنتـسه ، دونـشخ  یـضار و  وت  ندوب  اوشیپ  ماـما و  هب 

. دشاب وگغورد  وتب  نامیا  رد  هتشاد و  نمشد  ارت  هک  یسک 

ناریمن ارم  ياهدادن  ناشن  نمب  ار  یلع  هرهچ  ات  ایادخ  ع »  » ربمایپ راتفگ 

دمحم دنزرف   ) هَّللا دیبع  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : هک  رازب  سابع  دنزرف  یلع  دنزرف  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 160 ( 2)
هک ملـسم  دنزرف  یلع  امب  دومن  لقن  هک  یلماحم  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا ) دبع  وبا  یـضاق  امب  درک  لقن  هک  رازب  دسا  دنزرف  دمحا  دـنزرف 
ای  ) لیبحرش ما  نمب  درک  ثیدح  تفگ : حیبص  دنزرف  رباج  نمب  دومن  لقن  تفگ : حارج  وبا  نمب  درک  لقن  تفگ : مصاع  وبا  امب  درک  لقن 

: تفگ و  کیرش ) ما 
هک مدینـش  نم  سپ  دوب ، نانآ  نایم  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  و  داتـسرف ، یگنجب  ار  يرکـشل  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هیطع  ما  نمب  درک  لـقن 

شتسد هدرک و  اعد  ص )  ) ادخ لوسر 
ص:131  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. ناریمن ارم  ياهدادن  ناشن  نمب  ار  یلع  هرهچ  ات  ایادخ  دومرفیم : هدرک و  دنلب  ار  شیاهتسد  ای  و 

هدب افش  ار  وا  ایادخ  ع :»  » ربمایپ راتفگ 

درک لقن  هک  یشرق  تلـص  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 161 ( 1)
زا هبعـش  امب  دومن  لقن  هک  دواد  وبا  امب  دومن  لقن  هک  حصان  دنزرف  دیبع  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  يرـصم  دمحم  دـنزرف  یلع  امب 
نم هک  دش  دراو  نم  رب  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دومرفیم : مدینش  ع )  ) یلع زا  تفگیم : هملس  دنزرف  هَّللا  دبع  هک  مدینش  تفگ : ورمع 
رگا و  هدـب ، تیفاع  نمب  تسا  یقاب  زونه  مرمع  رگا  و  امنب ، تحار  ارم  هدیـسر  نایاپب  مرمع  رگا  ایادـخ  متفگیم : هدرک و  تیاکـش  ادـخب 
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، متفگ هرابود  وا  رب  ار  منانخـس  یتفگ : هچ  دومرف : دز و  نمب  ياپ  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  امرفب ، تیانع  ربص  میارب  تسا  شیامزآ  ناـحتما و 
: تفگ ع )  ) یلع هدب ) تیفاع  تفگ : ای   ) هدب افش  ار  وا  ایادخ  تفگ : سپ 

. مدیلانن درد  نآ  زا  رگید 

فیاط زور  رد  ع )  ) یلع اب  ص )  ) ادخ لوسر  یئوگزار 

لاس 434 رد  هک  بیترت  نیاب  دنک ) تمحر  شیادخ   ) یعفاش هیقف  راطع  دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 162 ( 2)
هک دنک ) تمحر  ادـخ   ) ظفاح اقـس  نباب  بقلم  نامثع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  داد  ربخ  امـشب  متفگ : واب  درک ، رارقا  وا  مدـناوخ و  واب 
درک لقن  دنتفگ : اهیطـساو  یحایر  ماوع  دنزرف  دابع  دنزرف  قاحـسا  دنزرف  بوقعی  دمحم و  دنزرف  دومحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  ثیدـح 

بهو امب 
ص:132  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: تفگ رباج  زا  ریبز  وبا  زا  حلجا  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  دلاخ  امب  داد  ربخ  هک  هیقب  دنزرف 
اب زورما  وت  یئوگزار  دـش  هتفگ  واب  دیـشک ، ازاردـب  وا  اب  شیئوگزار  تخادرپ و  یئوگزارب  ع )  ) یلع اب  فئاط  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

. دوب لوغشم  یئوگزارب  وا  اب  ادخ  هکلب  مدرکیمن ، یئوگزار  وا  اب  نم  دومرف : دیماجنا ؟ لوطب  یلع 
ام شیپ  هب  طساو  رد  هک  یفریـص  یئاثبد  نبا  هب  فورعم  رهزا  دنزرف  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 163 ( 1)
وا زا  تیاور  نیا  ندرک  تیاور  رد  هداد و  ربخ  امـشب  زازب  ناذاش  دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  هک  متفگ : واب  دوب  هدمآ 

دنزرف دومحم  امب  دومن  لقن  هک  مردـپ  نمب  درک  لـقن  هک  یمخل  دـیمح  دـنزرف  دـمحم  اـمب  درک  ثیدـح  تفگ : ( ؟ تسا هداد  نذا  امـشب 
ادخ لوسر  تفگ : هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  ریبز  وبا  زا  ینهد  رامع  امب  درک  لقن  هک  سابع  دنزرف  رابجلا  دبع  امب  درک  ثیدـح  هک  میهاربا )

شیومع رـسپ  اـب  ار  شیئوگزار  قیقحتب  تفگ : يدرم  داد ، لوط  ار  شیئوگزار  و  تخادرپ ، یئوگزارب  ع )  ) یلع اـب  فئاـط  زور  رد  (ص )
. دومنیم یئوگزار  وا  اب  ادخ  نکیل  مدرکیمن و  یئوگزار  وا  اب  نم  دومرف : دیسر ، ص )  ) ربمایپ هب  نخس  نیا  داد  لوط 

رارقا وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  راسمـس  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 164 ( 2)
دومحم دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یطساو  لدع  يولع  نیسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  امشب  داد  ربخ  متفگ : واب  دومن ؛

رابجلا دبع  امب  درک  ثیدح  هک  يدهن  میهاربا  دنزرف  لوخم  امب  درک  لقن  هک  دلاخ  دنزرف  رامع  دنزرف  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک 
سپ دومن ، یئوگزار  ع )  ) یلع اب  ص )  ) ادخ لوسر  فئاط  زور  رد  تفگ : هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  ریبز  وبا  زا  ینهد  رامع  زا  سابع  دـنزرف 

ص)  ) ربمایپ شوگب  نخـس  نیا  هک  یماگنه  داد ! لوط  شیومع  رـسپ  اب  ار  شیئوگزار  تفگ  درم  ود  زا  یکی  دیماجنا ، لوطب  وا  یئوگزار 
. درک یئوگزار  وا  اب  ادخ  نکیل  و  مدرکن ، یئوگزار  وا  اب  نم  دومرف : دیسر 

ص:133  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
لقن هک  لدع  يولع  نیـسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 165 ( 1)

وبا زا  حلجا  زا  یعجـشا  يایرکز  دـنزرف  راکب  امب  درک  لقن  هک  ریفع  دـنزرف  امب  درک  ثیدـح  هک  یـضاق  مثیه  دـنزرف  صوحا  وبا  امب  درک 
زورما دـنتفگ : دوـخ  ناراـی  زا  یمدرم  درک ، اـعد  دوـب  هدرک  هرـصاحم  ار  فئاـط  هـک  یلاـح  رد  ار  یلع  هـک  ص )  ) ربماـیپ زا  رباـج  زا  ریبز 
. دومن یئوگزار  وا  اب  ادخ  نکیل  مدرکن و  یئوگزار  وا  اب  نم  دومرف : و  دینش ، ار  نخس  نیا  ص )  ) ربمایپ دیماجنا ، لوطب  وا  یئوگزار 

ثیدح هک  لدع  يولع  دمحم  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 166 ( 2)
زا ریبز  وبا  زا  حلجا  زا  دلاخ  امب  درک  ثیدح  هک  هیقب  دنزرف  بهو  امب  درک  ثیدح  هک  مردپ  دومن  لقن  هک  دومحم  دنزرف  دـمحم  امب  درک 

یلع اب  زورما  وت  یئوگزار  قیقحتب  دنتفگ : مدرم  و  تخادرپ ، یئوگزارب  ع )  ) یلع اب  يزور  فئاط  هوزغ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : رباج 
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«. 1  » تسا هدرک  یئوگزار  وا  اب  ادخ  نکیل  و  متخادرپن ، یئوگزارب  وا  اب  نم  دومرف : دیماجنا  لوطب  (ع )
______________________________

نآ اب  رگم  درکیمن  یئوگزار  ع )  ) یلع اب  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  درک ، یئوگزار  وا  اـب  ادـخ  نکیل  و  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  ارچ  ( 1)
، دادیم دای  یلعب  ار  وا  حبص  دشیم  یحو  واب  هک  بش  دوب ، بئاغ  راصح  زا  یلع  هک  یلاح  رد  دمآیم  یحو  زا  ص )  ) ربمایپ هب  هک  ینانخس 

یلع ص )  ) ادخ لوسر  فئاط ) راصح   ) هوزغ نیا  رد  و  دومنیم ، میلعت  یلعب  هدشن  ماش  تقو  ات  ار  وا  دـشیم . لزان  زور  رد  وا  رب  هک  یحو  و 
. دنکشب تفای  هک  ار  یتب  ره  و  دنک ، لامدگل  دنک  ادیپ  هچ  ره  دوب  هدرک  رما  هداتسرف و  هعلق  يوسب  رکشل  زا  یهورگ  اب  ار 

ص:134  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنیامنیم راختفا  ناگتشرف  ریاس  رب  یلع  هتشرف  ود  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

وبا یضاق  امب  درک  لقن  هک  دوخ  باتک  زا  ءالمإ )  ) یطورش نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  میرکلا  دبع  یلع  وبا  امب  داد  ربخ  - 167 ( 1)
دنزرف دمحا  ثعـشا  وبا  زا  رـشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  دمحم  دنزرف  رفعج  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا  جرف 

بلاط یبا  نب  یلع  هتـشرف  ود  هک  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  رباج  زا  رانید  دـنزرف  ورمع  زا  دـیز  دـنزرف  دامح  زا  یلجع  مادـقم 
كانمشخ ار  ادخ  هک  دناهدربن  يزیچ  ادخ  يوسب  تقو  چیه  یلع  زا  اهنآ  اریز  دننکیم ، راختفا  اههتـشرف  رگید  رب  یلع  اب  ناشندوب  ببـسب 

. دروآ رد  بضغب  هدرک و 
دمحم دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راسمـس  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 168 ( 2)

هک ۀبعـش  دنزرف  ذاعم  امب  دومن  لقن  هک  یلبا  يدهم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دومحم  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  لدع  يولع 
یلع ناظفاح  هک  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  شردپ  زا  رسای  دنزرف  رامع  دنزرف  دمحم  زا  يرماع  صاقو  وبا  زا  کیرـش  امب  درک  لقن 

. دروایب مشخب  ار  ادخ  هک  دناهدربن  يزیچ  ادخ  يوسب  وا  زا  نانآ  اریز  دنیامنیم ، راختفا  ناظفاح  ریاس  رب  یلع  اب  ناشن  دوب  ببسب 
دنزرف دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط یسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 169 ( 3)
يدهم دـنزرف  میهاربا  نمب  درک  لقن  تفگ : دـمحم  دـنزرف  دومحم  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  یطـساو  ظفاح  یطویخ  یلعم 

: هتفگ نآ  نکیل  ار و  شیپ  تیاور  نامه  ریظن  کیرش  امب  درک  ثیدح  هک  هبعش  دنزرف  ذاعم  نمب  درک  ثیدح  هک  یلبا 
« یلع یظفاح  نا  »

شیپ تیاور  رد  هک  یلاح  رد  یلع  ظفاح  ود  قیقحتب 
« یلع یتظفح  نا  »

. تسا
ص:135  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تسا ربارب  شجنس  رد  یلع  تسد  نم و  تسد  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

لـضف دنزرف  دیبع  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 170 ( 1)
هراو دنزرف  ملـسم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  حلاص  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  دومن  لقن  هک  یطـساو  يریب  دـنزرف  لهـس  دـنزرف 
شیپ رد  تفگ : ةدانج  دنزرف  یـشبح  زا  قاحـسا  وبا  شدج  زا  لیئارـسا  امب  دومن  لقن  تفگ : ءاجر  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  يراد 

امرخ زا  مهـس  هس  هک  هداد  هدعو  نمب  ص )  ) ادخ لوسر  ادـخ  لوسر  نیـشناج  يا  تفگ : دـمآ و  وا  روضحب  يدرم  مدوب ، هتـسشن  رکب  وبا 
. دهدب نم  يارب 
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: تفگ رکب  وبا  دمآ ، ع )  ) یلع دینک ، توعد  اجنیاب  ار  یلع  تفگ : رکب  وبا 
، نک هزادنا  واب  مهـس  هس  دهدب ، واب  امرخ  زا  مهـس  هس  هک  هداد  هدـعو  واب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  درادـنپیم  نانچ  درم  نیا  نسح ! وبا  يا 

. دومن ادج  ار  مهس  هس  ع )  ) یلع
هدایز يرگید  رب  یمهـس  چیه  و  دوب ، امرخ  هناد  تصـش  یمهـس  ره  رد  هک  دنتفای  دندرمـش ، سپ  دیرامـشب ، ار  مهـس  ره  دومرف : سپـس  و 

. درادن
ادـخ لوسر  هک  مدینـش  میتـفریم  هنیدـمب  هکم  زا  هک  ترجه  بش  رد  تسا  هتفگ  تسرد  مه  ربماـیپ  هدومرف و  تسار  ادـخ  تفگ : رکب  وبا 

. تسا ربارب  شجنس  رد  یلع  تسد  نم و  تسد  رکب  وبا  يا  دومرفیم : (ص )
ص:136  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نم زا  دعب  نم  تیب  لها  هب  دشاب  امش  نیرتهب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف ییحی  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رمع  صفح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 171 ( 1)
درک لقن  هک  ایرکز  وبا  نیعم  دنزرف  ییحی  امب  دومن  لقن  هک  رابجلا  دبع  دنزرف  نسح  دنزرف  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  تایز 

تسا امش  نیرتهب  امـش ، نیرتهب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : ةریره  وبا  زا  ۀملـس  وبا  زا  و  رمع ، دنزرف  دمحم  زا  سنا  دنزرف  شیرق  امب 
. نم زا  دعب  نم  تیب  لها  رب 

ثیدح دنکیم ...  رما  ار  لیئربج  ادخ  دوشیم ؛ تمایق  زور  هک  یماگنه  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحم  رب  تفگ : اقـس : دـنزرف  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يولع  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 172 ( 2)
دنزرف دیزی  زا  لیضف  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  يدس  یسوم  دنزرف  لیعامسا  امـشب  درک  ثیدح  هک  داد ، شوگ  وا  مدناوخ و  نیـسح 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  دایز  وبا 
نآ رگم  دـنکن ، تشهب  لخاد  ار  یـسک  و  دنیـشنب ، تشهب  برد  رب  هک  دـنکیم  رما  لیئربج  رب  دـنوادخ  دوشیم ، تمایق  زور  هک  یماگنه 

. دشاب هتشاد  یلع  زا  يدازآ  تارب  هک  یسک 
ص:137  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... تسا حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  ع )  ) وا راتفگ 

دمحم وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) یعفاش هیقف  راطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 173 ( 1)
هک يوحن  یلوص  ییحی  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : یطـساو  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  نامثع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع 

لضفم دنزرف  رشب  نمب  دومن  لقن  هک  یحایر  قابس  وبا  زا  قابس  دنزرف  مهج  امب  درک  لقن  هک  یبالغ  ایرکز  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح 
زا شردپ  زا  مردپ  نمب  درک  لقن  هک  تفگیم : مدینـش  روصنم  زا  هک  تفگیم : مدینـش  يدهم  زا  هک  تفگیم : مدینـش  دیـشر  زا  تفگ :

تاجن دوشب  وا  راوس  هک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  دـننامه  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : سابع  نبا 
. دوشیم دوبان  كاله و  دیامنب  فلخت  وا  زا  هک  ره  و  دباییم ،

ظفاح یسیع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 174 ( 2)
زا تباث  دنزرف  رمع  امب  درک  ثیدح  هک  دیوس  امب  دومن  لقن  هک  يدنغاب  نامیلـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحم  امب  دومن  ثیدـح  هک  انذا ) )

حون یتشک  دننامه  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : شردپ  زا  عوکا  دنزرف  ۀملـس  دنزرف  سایا  زا  ةدیبع  دـنزرف  یـسوم 
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. دباییم تاجن  دوشب  وا  راوس  هک  یسک  ره  تسا 
ظفاح یسیع  دنزرف  یسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 175 ( 3)

وبا زا  هَّللا  دبع  دنزرف  لضفم  امب  درک  ثیدح  هک  دیوس  امب  درک  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  انذا ) )
نآ رب  هک  ره  تسا ، حون  یتشک  دـننامه  نم  تیب  لـها  لـثم  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : رذ  وبا  زا  رمتعم  دـنزرف  زا  قاحـسا 

. ددرگیم قرغ  دیامن  فلخت  نآ  زا  هک  ره  و  دباییم ، تاجن  دوش  راوس 
ص:138  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دمحم هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 176 ( 1)
ۀمزر وبا  دنزرف  زیزعلا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یمرـضح  لهـس  دنزرف  فسوی  وبا  امب  درک  لقن  هک  ءالما )  ) یطقـس یلع  دنزرف 

نبا زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ابهـص  وبا  امب  دومن  لقن  هک  رفعج  وبا  دنزرف  نسح  امب  درک  ثیدح  هک  میهاربا  دـنزرف  نامیلـس  امب  درک  لقن  هک 
ره و  دنکیم ، ادیپ  یئاهر  دوش  راوس  نآ  رب  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دننامه  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع 

. دوشیم قرغ  دنک  یچیپرس  وا  زا  هک 
درک ثیدح  هک  جرف  دنزرف  بیط  وبا  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 177 ( 2)

هک رفعج  وبا  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  دنزرف  ملـسم  امب  درک  ثیدـح  هک  نانـس  دـنزرف  قاحـسا  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  امب 
حون یتشک  دننامه  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : رذ  وبا  زا  بیـسم  دـنزرف  دیعـس  زا  دـیز  دـنزرف  یلع  امب  دومن  لقن 

دننامه دگنجب  ام  اب  نامز  رخآ  رد  هک  ره  و  دوشیم ، قرغ  دنک  یچیپرس  نآ  زا  هک  ره  و  دباییم ، تاجن  دوش  راوس  نآ  رد  هک  ره  تسا ،
. تسا هدیگنج  لاجد  هارمه  تسا  نآ 

متساوخ وت  يارب  ارش  ریظن  هکنآ  زج  متساوخن  ادخ  زا  يزیچ  دوخ  يارب  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

درک لقن  هک  یفریـص  دمحم  دنزرف  رمع  صفح  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 178 ( 3)
مداق دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  رانید  دنزرف  ایرکز  دنزرف  مساق  امب  درک  ثیدح  هک  ۀبجن  دنزرف  هیجان  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب 
ربمایپ روضحب  تفرگ ، ارم  يدیدش  درد  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  ثراح  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  دایز  وبا  دنزرف  دیزی  زا  رمحا  رفعج  زا 

ص:139  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
! زیخرب یلع  يا  دومرف : دعب  دناوخ ، زامن  هتـساخرب و  سپـس  دیـشک ، میورب  ار  شـسابل  هشوگ  و  دیناباوخ ، دوخ  ناکم  رد  ارم  مدمآ  (ص )

متـساوخن يزیچ  و  متـساوخ ، وت  يارب  ار  شریظن  هکنآ  رگم  متـساوخن  ادخ  زا  دوخ  يارب  يزیچ  يرادن ، يدرد  ضرم و  يدش ، بوخ  هک 
. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دش ) هداد  نمب  قیقحتب  دش : هتفگ  ای  ، ) دش هتفریذپ  هچنآ  رگم 

 ... دیرادب تسود  دناروخیم  امشب  هک  یئاهتمعن  ببسب  ار  ادخ  ع :)  ) وا راتفگ 

ییحی دنزرف  دمحم  دنزرف  رمع  صفح  وبا  داد  ربخ  امب  هک  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 179 ( 1)
ماشه امب  درک  ثیدح  هک  نیعم  دـنزرف  امب  درک  ثیدـح  هک  یفوص  رابجلا  دـبع  دـنزرف  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  تایز  دـنزرف 

ار ادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  شردپ  زا  یلع  دـنزرف  دـمحم  زا  یلفون  نامیلـس  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  فسوی  دـنزرف 
تیب لها  نم  تبحم  رطاخب  و  دیرادب ، تسود  ارم  ادخ  یتسود  رطاخب  و  دیرادب ، تسود  هداد  شرورپ  ار  امـش  نآ  اب  هک  یئاهتمعن  رطاخب 

. دیئامن تبحم  ارم 
هک یطویخ  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  زا  ةزاجا )  ) ناحط یـسوم  دنزرف  دـمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 180 ( 2)
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لقن هک  نیعم  دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدـح  هک  ثعـشا  دـنزرف  نامیلـس  دواد  وبا  امب  درک  لقن  هک  جرف  دـنزرف  بیط  وبا  امب  درک  ثیدـح 
سابع نبا  زا  شردپ  زا  سابع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  زا  یلفون  نامیلـس  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  فسوی  دـنزرف  ماشه  امب  دومن 
تسود ارم  ادخ  یتسود  ببسب  و  دیرادب ، تسود  هداد  شرورپ  ار  امش  وا  اب  هک  یئاهتمعن  رطاخب  ار  ادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ :

. دیرادب تسود  ارم  تیب  لها  نم  یتسود  تهجب  هتشاد و 
دنزرف نامثع  امب  درک  لقن  هک  جرف  دنزرف  امب  درک  ثیدح  و  تفگ : - 181 ( 3)

ص:140  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یئالم سیق  دنزرف  ورمع  امب  درک  ثیدح  هک  دیمحلا  دبع  دنزرف  دواد  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  دنزرف  قاحـسا  امب  درک  ثیدـح  هک  رـصن 

: تفگ يردخ  دیعس  وبا  زا  هیطع  زا 
نمـشد ار  تیب  لها  ام  سک  چـیه  تسا ، وا  تردـق  تسد  رد  دـمحم  ناـج  هک  یئادـخ  نآـب  مسق  دومرف : هتفر و  ربنمب  ص )  ) ادـخ لوسر 

. دزادنایم شتآب  ورب  ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم  درادیمن 

یتخب رتش  دننام  تسا  یغرم  تشهب  رد  قیقحتب  ع »  » وا راتفگ 

امب داد  ربخ  تفگ : هدمآ و  ام  شیپ  هب  طساو  رد  هک  يدادغب  عیب  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 182 ( 1)
هک يریطم  رفعج  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  لاس 400  رد  هیلع ) ةءارق   ) يزاوها تلص  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا 

يردخ دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا  قوزرم  دنزرف  لیـضف  امب  درک  لقن  هک  مردپ  امب  درک  لقن  هک  یمـشاه  نیـسح  دنزرف  یلع  امب  دومن  ثیدح 
: تفگ

زا هک  یسک  لوا  هک  یتسردب  تسا ، رتنیریش  نیبگنا  زا  رتمرن و  نغور  زا  نآ  تشوگ  هک  یتخب  رتش  دننام  تسا  تشهب  رد  یغرم  تقیقحب 
. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دروخیم  نآ 

. درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  راد  تسود  سپ  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  ع :»  » وا راتفگ 

هکنیا دوب : هتشون  نمب  هک  هچنآ  رد  یناهفـصا  یلیلد  دمحم  دنزرف  دمـصلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  حتفلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 183 ( 2)
دنزرف یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  تفگ : هدرک و  لقن  نانآب  سنشح  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا 

ص:141  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
بزاع دنزرف  ءارب  زا  تباث  دنزرف  يدع  زا  قوزرم  دنزرف  لیـضف  امب  درک  ثیدح  هک  یلجب  ورمع  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  دلخم 

وا هک  ره  رادب و  تسود  ار  وا  سپ  مرادیم ، تسود  ار  وا  نم  ایادـخ  دومرف : درک و  ع )  ) یلع نب  نسحب  یهاگن  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ :
. راد تسود  درادیم  تسود  ار 

 ... دشخردیم تشهب  رد  یلع  ع :)  ) وا راتفگ 

تمحر ادخ   ) یفنح هیقف  يرامک  نباب  فورعم  بیط  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دـنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 184 ( 1)
هک تسا ) يراق  نامه  نآ  و   ) شاقن نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یطقـس  یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دـنک )
امب داد  ربخ  هک  حداک  یـسوم  وبا  امب  درک  لقن  هک  عیبر  دنزرف  نامیلـس  امب  درک  ثیدح  هک  ءاسن  رد  میهاربا  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح 
حبص هراتس  دننام  تشهب  رد  یلع  هک  یتسردب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سنا  زا  لیوط  دیمح  امب  درک  لقن  هک  ۀملس  دنزرف  دامح 

. دیشخردیم ایند  لها  رب 
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لقن هک  یطویخ  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  جرف  وبا  زا  ةزاجا )  ) یطـساو ناحط  دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 185 ( 2)
لقن هک  یـسوم  دنزرف  دسا  امب  درک  لقن  هک  ءاش  زیزعلا و  دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  عماج  دـنزرف  یلع  نمب  درک 

تشهب لها  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  تقیقحب  دومرف : ص )  ) ربمایپ تفگ : کلام  نب  سنا  زا  لیوط ) دیمح  زا   ) ۀملس دنزرف  دامح  امب  درک 
. دشخردیم ایند  لها  رب  حبص  هراتس  هک  يروط  نامه  دشخردیم 

ص:142  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

درک عنم  ناشناربمایپ  هب  ناشینامگدب  ببسب  لیئارسا  ینب  زا  ار  نامسآ  ناراب  گرزب  اناوت و  يادخ  هک  یتسردب  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

دمحم دنزرف  میهاربا  رهاط  وبا  هکنیا  انذا ) ( ) دنک تمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 186 ( 1)
: تفگ هدومن  لقن  نانآب 

امب دومن  ثیدح  هک  رازب  يدزا  بلاغ  دنزرف  نامیلـس  دنزرف  هَّللا  قزر  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  لضفم  وبا  امب  درک  ثیدـح 
هک مامه  دنزرف  قازرلا  دبع  امب  درک  لقن  هک  ناعم  رد  يدزا  یناعم  ینغلا  دبع  دنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  ینغلا  دـبع  وبا  امب  درک  لقن  حابر 

ناراب اناوت  گرزب و  يادـخ  هک  یتسردـب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : سابع  نب  هَّللا  دـبع  زا  ۀـمرکع  زا  يرهز  زا  رمعم  امب  داد  ربخ 
مه ار  تما  نیا  قیقحتب  و  دنتـشاد ، فالتخا  ناشنید  رد  هدوب و  نامگدـب  ناـشناربمایپ  هراـب  رد  اریز  دومن ، عنم  لیئارـسا  ینب  زا  ار  نامـسآ 

. دنکیم عنم  نانآ  زا  ار  نامسآ  ناراب  هتخاس و  راتفرگ  یطحقب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  ینمشد  ببسب 
نامگ و  دنک ، لقن  همرکع  زا  هک  مدوب  هدینـشن  ضرم  نآ  زا  شیپ  و  درک ، لقن  نمب  دوب  التبم  ضرمب  هک  یئاهزور  رد  يرهز  هتفگ : رمعم 

نک و ناهنپ  ار  ثیدح  نیا  ینامی  يا  تفگ : نمب  و  هدش ، نامیشپ  تفای  يدوبهب  ضرم  زا  هک  یماگنه  دومنن ، لقن  مه  وا  زا  دعب  هک  مراد 
وبا يا  تسیچ  وت  نأش  متفگ : دنرادیمن ، روذـعم  یلع  هب  نتفگ  انث  حدـم و  رد  ار  یـسک  ۀـیما ) ینب  ینعی  - ) اهنیا اریز  وگم ، ار  نیا  نم  دزن 

کیرـش ناشوهل  رد  ام  اب  نانآ  رمعم  يا  وت  رب  تسا  یفاـک  تفگ : ياهدینـش ؟ هچنآ  ياهدینـش  هک  یلاـح  رد  ياهتخاـس  هورگ  نیا  اـب  رکب 
. میدمآ نیئاپ  هب  هدش و  طحنم  اهنآ  سفن  ياوه  رد  نانآ  اب  مه  ام  سپ  دناهدش 

ص:143  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... تسین مدآ  نادنزرف  زا  هک  تسا  ياهدیرفآ  ادخ  يارب  قیقحتب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

داد ربخ  هک  نسح  دنزرف  دمحا  نمب  دومن  لقن  تفگ : یطویخ و  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 187 ( 1)
زا ۀملس  دنزرف  دامح  امب  درک  لقن  هک  یسوم  دنزرف  دسا  امب  درک  لقن  هک  دواد  دنزرف  مادقم  امب  درک  ثیدح  هک  نسح  دنزرف  دمحم  امب 

ناطیـش نادنزرف  زا  و  تسین ، مدآ  نادنزرف  زا  هک  تسا  ياهدیرفآ  ادخ  يارب  هک  یتسردب  دومرف ، ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : سنا  زا  تباث 
؟ دننایک اهنآ  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دننکیم ، تنعل  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمشدب  تسین ، مه 

بلاط یبا  نب  یلع  نانمـشد  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب  هاگآ  دننکیم ، ادص  ناتخرد  رـس  رب  دادماب  ماگنه  هک  دنتـسه  اهکشجنگ  اهنآ  دومرف :
. داب

روصنم شمعا و  ثیدح 

. تسا هدیزگرب  ار  نانآ  ادخ  هک  وا  ناگدنب  رب  دورد  و  تسار ، يادخ  ساپس  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مانب 
یماگنه دنک ) تمحر  ادخ   ) يدادغب یفریـص  رهزا  دنزرف  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 188 ( 2)

دمحم دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  نامیلـس  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  دوب  هدـمآ  ام  شیپ  هب  طساو  رد  هک 
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يریمن هدیبع  دنزرف  هبش  دنزرف  رمع  امب  درک  ثیدح  هک  يدبع  باتع  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  دومن  لقن  هک  يربکع  هَّللا  دبع  دنزرف 
امب دومن  لـقن  و  تفگ : دـهاوخب ، شروضحب  ار  وا  هک  داتـسرف  شمعا  لابندـب  ار  یـسک  روـصنم  تفگ : ینئادـم و  نمب  درک  لـقن  تفگ :

دنزرف باتع  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  يربکع  هَّللا  دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  نسح  دـنزرف  دـمحم 
شمعا و امب  درک  لقن  تفگ : ۀیواعم و  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  هفرع  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  دمحم 

ص:144  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هَّللا دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  و  داتسرف . نم  لابندب  ار  یـسک  روصنم  تفگ :
امب درک  لقن  هک  یمع  یلع  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  يدـبع  دـمحم  دـنزرف  باتع  دـنزرف  هَّللا ) دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  يربکع  )

لابندب روصنم  رفعج  وبا  هک  تفگ : شمعا و  نمب  دومن  لقن  هک  ملاس  دـنزرف  نامیلـس  نم  هب  درک  ثیدـح  تفگ : مکح و  دـنزرف  میهاربا 
: تفگ تسا  هبـش  دنزرف  رمع  يارب  ثیدح  ظفل  و  تسا ، هدیدرگ  دراو  رگید  یـضعب  رد  نانآ  زا  یـضعب  هتفگ  و  ( 1  ) داتسرف ار  یسک  نم 

نم هک  ناسرب  واب  متفگ : منادیمن ، تفگ : دهاوخیم ؟ هچ  يارب  ارم  نانمؤم  ریما  متفگ  هداتسرف  نآب  داتـسرف ، نم  لابندب  ار  یـسک  روصنم 
بلاط یبا  نب  یلع  لیاضف  هراـب  رد  هک  تسا  دـیما  نکیل  و  دـهاوخیمن ، یکین  يارب  ارم  تقو  نیا  رد  متفگ : مداـتفا و  رکفب  دـعب  میآیم ،

. دناسریم لتقب  ارم  مهدب  ربخ  وا  هب  رگا  دیامنب ، یشسرپ  نم  زا  (ع )
ار دیبع  دنزرف  رمع و  و  متفر ، وا  يوسب  دعب  هتشون  ار  متیصو  سپـس  هدومن و  طونح  و  مدیـشوپ ، ار  میاهنفک  هدرک و  لسغ  تفگ : شمعا 

نامیلس يا  تفگ : نم  هب  متفای ، کمک  لها  زا  تسرد  يروای  وا  دزن  متفگ : هدروآ و  اجب  نآ  دوجو  رطاخ  هب  ار  ادخ  ساپـس  متفای ، وا  دزن 
طونح يوب  نم  زا  مدرکیم  وگتفگ  وا  اب  هدرک  ور  دیبع  دـنزرف  رمع و  يوسب  مدـش ، کیدزن  وا  رب  هک  یماگنه  متفر ، وا  دزن  ایب ، کیدزنب 

: متفگ مناسریم ، لتقب  ارت  یئوگم  تسار  رگا  و  یئوگب ؛ تسار  دیاب  مسق  ادخب  تسا ؟ یئوب  هچ  نیا  نامیلـس  يا  تفگ : دـیدرگ ، رـشتنم 
نم زا  هکنآ  يارب  زج  ار  صخـش  نیا  تعاـس  نیا  رد  ناـنمؤم  ریما  متفگ : دوـخ  شیپ  دـمآ  نمب  بش  لد  رد  تاهداتـسرف  ناـنمؤم  ریما  يا 

، مدرک طونح  هدیشوپ و  ار  میاهنفک  هتشون و  ار  متیصو  سپ  دناسریم ، لتقب  ارم  مهدب  ربخ  واب  رگا  تسا ، هداتسرفن  دسرپب  ار  یلع  بقانم 
(. میظعلا یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  ال   ) تفگیم وا  و  دیدرگ ، تسار  هتسشن  لاح  رد 

يا يرآ  متفگ : تسیچ ؟ نم  مان  ینادیم  ایآ  نامیلس  يا  تفگ : سپس 
ص:145  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: تفگ بلطملا ، دـبع  دـنزرف  سابع ، نب  هَّللا  دـبع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  لیوط  هَّللا  دـبع  متفگ : تسیچ ؟ تفگ : نانمؤم ، ریما 
لقن ءاهقف  مامت  زا  یلع  لئاضف  زا  ردـق  هچ  وگب  نمب  مهدیم  مسق  مراد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  نم  هک  یتبارق  هب  ادـخب و  ارت  یتفگ ، تسار 

. رتداـیز ثیدـح و  رازه  هد  مـتفگ : روـط ، ناـمه  تـفگ : ماهدرک ، تـیاور  یمک  ناـنمؤم  ریما  يا  مـتفگ ، دوـشیم  هزادـنا  هـچ  ياهدرک و 
ياهدومن تیاور  ءاهقف  همه  زا  هک  یثیداحا  همه  هک  منک  لقن  تیارب  ثیدح  ات  ود  ع )  ) یلع لئاضف  هراب  رد  نامیلس  يا  تفگ : دیوگیم :

مـسق متفگ : میاـمنیم ، تـیاور  ار  اـهنآ  تـیارب  ینکن ، لـقن  ار  اـهنآ  هعیـش  زا  يدـحا  رب  هـک  يروـخب  مـسق  رگا  سپ  ( 1 ، ) دربـب ناـیم  زا 
یتسود تبحم و  ببسب  و  متشگیم ، اهرهـش  رد  مدوب و  يرارف  ناورم  ونب  زا  تفگ : منکیمن ، لقن  ار  اهنآ  هعیـش  زا  یـسکب  و  مروخیمن ،

هدامآ ارم  یگدـنز  شاعم و  لـئاسو  دـندادیم و  ماـعط  هدـش و  هاـنپ  نم  رب  ناـنآ  و  متـسجیم ، برقت  مدرم  يوسب  وا  لـئاضف  لـقن  یلع و 
ع)  ) یلع هب  دـجاسم  رد  یهاگحبـص  ره  ماش  لها  و  مدـش ، دراو  ماش  رهـشب  ات  دـندربیم  دوخ  اب  ارم  و  دـندرکیم ، مارکا  نم  رب  و  هدومن ،
اب و  دش ، اپرب  زامن  دوب ، اهنآ  زا  هچ  نآ  دوب  لد  رد  و  هدش ، دراو  دجـسمب  دندوب ، هیواعم  نارای  جراوخ و  اهنآ  همه  اریز  دـندرکیم ، تنعل 

لها هک  یلاح  رد  هدز  راوید  هب  هیکت  تفگ ، ار  زامن  مالس  تعامج  ماما  هک  ینامز  مداد ، ماجنا  ار  رهظ  زامن  متشاد  هک  ياهنهک  ياهسابل 
نخس نآ  روضح  رد  نانآ  زا  ار  یسک  مدیدن  هک  يروطب  دندرکیم  مارکا  رتشیب  ناشماماب  نوچ  و  متسشن ، مه  نم  دنتشاد ، روضح  دجسم 

امش هک  یسک  رب  امـش و  رب  نیرفآ  دیئایب  تفگ : درک  هاگن  اهنآ  رب  ماما  نوچ  دندیدرگ  دجـسم  دراو  هچب  ات  ود  ماگنه  نآ  رد  دشاب ، هتفگ 
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وا نادنزرف  دمحم و  هب  هک  یتسود  تبحم و  ببـسب  رگم  مدرکن  يراذگمان  نانآ  ياهمان  اب  ار  امـش  ادخب  مسق  تسا ، هدیمان  نانآ  مان  اب  ار 
. دشیم هتفگ  نیسح  يرگید  رب  نسح و  یکی  رب  هاگنآ  مراد 

، تسین ادخ  اب  زج  یتردق  مدیسر و  میوزرآب  زورما  متفگ : دوخ  لد  رد  سپ 
ص:146  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يدحا و  تسا ، اهنآ  دج  درمریپ  نیا  تفگ : دننایک ؟ رسپ  ود  نیا  و  تسیک ؟ درمریپ  نیا  مدیسرپ  نآ  زا  دوب  نم  تسار  فرط  رد  یناوج  و 
هدیمان نیسح  نسح و  ار  رـسپ  ود  نیا  ببـس  نامهب  و  تسین ، دزروب  تبحم  واب  هتـشاد و  تسود  ار  یلع  هک  درم  ریپ  نیا  زج  رهـش  نیا  رد 
یثیدح یهاوخیم  ایآ  متفگ : هدمآ و  درمریپ  دزن  هب  مدیـسرتیمن ، یـسک  زا  زور  نآ  رد  هدـنرب  ریـشمش  دـننام  هتـساوخ  اپب  يداش  اب  تسا ،

ار تمـشچ  ینادرگب ، نشور  هلیـسو  نیاب  ار  ممـشچ  رگا  و  مراد ، جایتحا  رتشیب  هچ  تفگ : منادرگب  نشور  ار  تمـشچ  منک و  لقن  تیارب 
. منکیم نشور 

: تفگ نمب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  شردپ  زا  مدج  زا  مردپ  نمب  درک  ثیدح  متفگ : ( 1)
نب هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  متفگ : دهاوخیم  ار  نادرم  ياهمان  صخـش  نیا  مدیمهف  هک  یماگنه  یک ؟ تدج  و  تسیک ؟ تردـپ 

؟ تسا هدروآ  رد  هیرگب  ارت  هچ  همطاف  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دمآ ، نایرگ  ع )  ) همطاف هاگنآ  مدوب  ص )  ) ربمایپ هاگشیپ  رد  تفگ : سابع ،
و دیامنیم ، يرایبآ  روعان  اب  ار  غاب  هک  تسا  زور  جنپ  ع )  ) یلع و  دنتـسه ؟ اجک  منادیمن  دناهتفر و  زورما  منیـسح  نسح و  ردـپ  يا  تفگ :
ص)  ) ربمایپ تسار  فرط  رکب  وبا  ماگنه  نآ  رد  مدرواین ، تسدب  نانآ  زا  يرثا  مدرکن و  ادیپ  هدرک  وجتسج  امـش  ياهلزنم  رد  ار  اهنآ  نم 

يا ناملس ، يا  بلطب ، ار  اهنآ  زیخ و  اپب  رمع  يا  دومرف : دعب  نک ، وجتـسج  ار  منامـشچ  رون  زیخاپب و  رکب  وبا  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دوب ،
و تخیگنارب ، اهنآ  ندروآ  تسدب  يارب  ار  همه  دـندوب  ص )  ) ربمایپ فارطا  رد  درم  رفن  داتفه  میدرمـش  تفگ : نالف ، يا  نالف  يا  رذ ، وبا 

. دندرواین تسدب  نانآ  زا  يربخ  دنتشگرب و  همه  نانآ 
رون ود  رگا  تاهدیزگرب ، مدآ  قحب  و  وت ، لیلخ  میهاربا  رطاخب  تفگیم : داتسیا و  دجـسم  برد  رد  هدش و  نیگهودنا  تدشب  ص )  ) ربمایپ

دورف لیئربج  ماگنه  نآ  رد  رادب  تمالس  هتشادهگن و  ار  اهنآ  دناهتفر  ایرد  ای  نابایب و  هب  ملد  ياههویم  منامشچ و 
ص:147  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ایند و رد  كدوک  ود  نیا  شاـبم ، هدزمغ  نیگهودـنا و  دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  تیارب  ادـخ  قیقحتب  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : هدـمآ و 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  ماهدرک ، رومأم  يرادـیب  باوخ و  لاح  رد  نانآ  يرادـهگن  يارب  ار  ياهتـشرف  و  دنتـشهب ، رد  اهنآ  تلیـضف و  اـب  ترخآ 
رب و  هدیدرگ ، دراو  راجن  ینب  هریظحب  ات  تفریم ، شفارطا  رد  ناناملسم  تسار و  فرط  زا  لیئربج  هک  یلاح  رد  هدیدرگ و  كانحرف  رایسب 

. داد مالس  دوب  لکوم  نانآ  رب  هک  ياهتشرف 
نیا و  دندوب ، هدیباوخ  هتخادـنا و  رگید  کی  ندرگب  تسد  نیـسح  اب  نسح  ماگنه  نآ  رد  تسـشن ، وناز  يور  رد  ص )  ) ربمایپ سپـس  ( 1)

مشپ و ای  وم و  زا  ینهاریپ  نانآ  زا  مادک  ره  نت  رب  و  دوب ، هدیشک  اهنآ  يور  رب  ار  يرگید  هداد و  رارق  نانآ  ریز  ار  شیاهلاب  زا  یکی  هتشرف 
ات ار  نیـسح  لیئربج  هتـشادرب و  ار  نسح  ص )  ) ربمایپ دندش ، رادـیب  هکنآ  ات  هدرک  عورـش  ندیـسوبب  ص )  ) ربمایپ دوب ، ناشیاهبل  رد  دادـم 

. دندمآ نوریب  راجن  ینب  هریظح  زا  هکنآ 
هک ره  تفگیم : و  دیسوبیم ، ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ هک  متفای  شپچ  فرط  ار  نیـسح  و  ص )  ) ربمایپ تسار  فرط  ار  نسح  تفگ : سابع  نبا 

. تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  ربمایپ  درادب  نمشد  ار  امش  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  ربمایپ  دراد  تسود  ار  امش 
هک یبکرم  رتهب  هچ  يراوس و  بوخ  هچ  دومرف : واب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  مرادرب  ات  هدـب  نمب  ار  نانآ  زا  یکی  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : رکب  وبا 

: تفگ دوب  هتفگ  رکب  وبا  هک  نخس  نآ  دننام  واب  هدرک و  تاقالم  ار  وا  رمع  دیسر ، هریظح  برد  هب  هک  یتقو  تسا ، اهنآ  ریز 
تـسار فرط  هب  هدیبسچ و  ص )  ) ادخ ربمایپ  سابل  هب  نسح  هک  یلاح  رد  ام  و  درک ، در  رکب  وبا  هتفگ  دننام  ار  وا  هتفگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ 
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: دومرف هدیدرگ و  دجسم  دراو  ص )  ) ربمایپ لاح  نامه  اب  دوب ، نآ  رس  رب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسد  و  میدید ، هدوب  هدرک  هیکت  وا 
. تسا هدینادرگ  گرزب  ار  نانآ  ادخ  هک  يروط  نامه  منادرگیم  گرزب  فیرش و  ار  مدنزرف  ود  نیا  زورما  هک  یتسردب 

ص:148  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ناتدوخ ربمایپ  زا  منارای  هورگ  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دندمآ  درگ  مدرم  هدرک و  ادـن  لالب  نک ، يروآ  درگ  ار  مدرم  لالب  يا  دومرف : ( 1)

؟ منکن یئامنهار  هدج  دج و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  يوسب  ار  امش  زورما  ایآ  دیوگیم : هک  دیناسرب  مدرمب  ص )  ) دمحم
دلیوخ رتخد  هجیدخ  نانآ  هدج  ادخ و  ربمایپ  ص )  ) دمحم اهنآ  دج  اریز  نیسح ؛ نسح و  داب  امش  رب  دومرف : ادخ ؛ ربمایپ  يا  يرآ  دنتفگ :

رب دومرف : ادخ ، لوسر  يا  یلب  دنتفگ  منکن ؟ یئامنهار  ردام  ردـپ و  فرط  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  ایآ  تسا ، تشهب  لها  ياهنز  يوناب 
تـسود ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  تسا  یناوج  تسا ، اهنآ  زا  رتهب  وا  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  ردـپ  اریز  نیـسح ، نسح و  داب  اـمش 

ع)  ) همطاف نانآ  ردام  و  تسا ، تعفنم  يرترب و  تلیضف و  ياراد  هک  تسا  یتیـصخش  دنرادیم ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  و  درادیم ،
. تسا تشهب  لها  ياهنز  يوناب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد 

داب امـش  رب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  يا  يرآ  دـنتفگ : میامنن  یئامنهار  همع  ومع و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  رب  ار  امـش  ایآ  مدرم  هورگ  يا 
وبا رتخد  یناه  ما  نانآ  همع  و  دنکیم ، زاورپ  اههتـشرف  اب  تشهب  رد  اهنآ  اب  تسلاب و  ود  ياراد  هک  رفعج  نانآ  يومع  اریز  نیـسح  نسح و 

. تسبلاط
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يا  يرآ  دـنتفگ : منکن ؟ یئاـمنهار  هلاـخ  یئاد و  فرط  زا  مدرم  نیرتهب  رب  ار  امـش  اـیآ  مدرم ، هورگ  يا 

. تسا وا  رتخد  بنیز  اهنآ  هلاخ  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  مساق  نانآ  یئاد  نوچ  نیسح ، نسح و  داب  امش  رب  دومرف :
اهنآ و هلاخ  یئاد و  و  همع ، ومع و  رداـم و  ردـپ و  و  تشهب ؛ رد  اـهنآ  هدـج  دـج و  هک  مهدـیم  داـی  امـش  رب  مدرم  هورگ  يا  دیـشاب  هاـگآ 

نمشد ار  نانآ  هک  ره  و  تسا ، تشهب  رد  ام  اب  ادرف  درادب  تسود  ار  یلع  دنزرف  ود  نیا  هک  ره  دنشابیم ، تشهب  رد  ناشدوخ 
ص:149  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تسا هدیمان  ریبش  ربش و  اب  تاروت  رد  ار  نانآ  ادخ  دنراد  ادخ  شیپ  هک  یماقم  تزع و  ببسب  و  تسا ، شتآ  رد  درادب 
یلع هراب  رد  هک  یلاح  رد  تسا  وت  لاح  نیا  تفگ : هدیـشک و  ولج  ارم  دینـش ، نم  زا  ار  ثیدح  نیا  ماما  درمریپ  نآ  هک  یماگنه  سپ  ( 1)

؟ یئامنیم تیاور  ار  ثیدح  نیا  (ع )
رب هک  منک  یئامنهار  یسک  رب  ارت  دومرف : نمب  سپس  و  متخورف ، رانید  دص  هب  ار  نآ  هک  هدرک  راوس  يرتسا  رب  ارم  دیـشوپ و  نم  رب  یتعلخ 
زور رد  و  هبترم ، رازه  یهاگحبص  ره  رد  دوب ، مدرم  زا  یهورگ  ماما  اوشیپ و  نانآ  زا  یکی  مراد : ردارب  ود  رهش  نیا  رد  نم  دنک ، یکین  وت 

، دش یتمالع  ناگدننکلاوئـس  رب  هک  داد ، رییغت  دوب  هداد  واب  هک  یتمعن  لاعتم  يادـخ  دومنیم ، تنعل  ع )  ) یلع هب  هبترم  رازه  راهچ  هعمج 
وا دزن  دیورب و  وا  يوسب  درادیم ، تسود  ار  یلع  هدمآ  ردام  مکـش  زا  هک  زور  نآ  زا  مرگید  ردارب  درادیم و  تسود  ار  یلع  زورما  نآ  و 

. دینامن
هکنیا ات  دنتـساوخ ، اپب  نم  اـب  مه  مدرم  درم و  ریپ  نآ  مدوب ، هنـسرگ  زور  ناـمه  هک  یلاـح  رد  هدـش  راوس  رتسا  رب  نامیلـس  يا  ادـخب  مسق 

نوگمدنگ یناوج  ماگنه  نآ  رد  مدیبوک ، ار  رد  دندوب  هتفر  مدرم  هک  یلاح  رد  امنم ، فقوت  رگنب و  تفگ : درمریپ  نآ  میتفر ، هناخ  يوسب 
، هدومنن راوس  شرتسا  رب  و  هدیـشوپن ، وت  رب  تعلخ  ینالف  ردپ  ادخب  مسق  وت ، هب  نیرفآ  تفگ : دید ، رتسا  اب  ارم  هک  نامه  دمآ و  نم  يوسب 

مـسق منادرگیم  نشور  ار  تمـشچ  ینک  نشور  ار  ممـشچ  رگا  هتبلا  يرادیم ، تسود  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هک  یتـسه  يدرم  هک  نآ  زج 
: يونشیم وت  دونشیم و  وا  هک  ثیدح  نیاب  مراد  تبغر  رتشیب  نم  نامیلس  يا  ادخب 

رد ع )  ) ارهز همطاف  ماگنه  نآ  رد  میدوب  هتـسشن  شاهناخ  برد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  ام  تفگ : هک  شردپ  زا  مدـج  زا  مردـپ  نمب  داد  ربخ 
، تفرگ وا  زا  ار  نیسح  هدومن و  لابقتسا  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  دروآیم ، ار  نیـسح  دمآیم و  ام  فرطب  دومنیم  هیرگ  تدش  اب  هک  یلاح 
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: تفگ تسا ؟ هدروآ  رد  هیرگب  ارت  هچ  همطاف  يا  دومرف : واب  و 
ص:150  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

مارآ دومرف  ص )  ) ربمایپ درادن . زیچ  چیه  هک  هدرک  جـیوزت  يدرمب  ارت  تردـپ  دـنیوگیم : دـننکیم و  شنزرـس  ارم  شیرق  نانز  ردـپ  يا 
لیئربج و  تسا ، هداد  رهوشب  ارت  شرع  يالاب  زا  ادخ  هکنآ  ات  مدادن  رهوشب  ارت  نم  اریز  مونـشب ، وت  زا  ار  نخـس  نیا  هکنیا  زا  سرتب  شاب و 
ثوعبم يربمایپ  هب  و  دیزگرب ، ارت  ردپ  مدرم  زا  هدومن  یهجوت  ایند  لها  هب  لاعتم  يادخ  قیقحتب  و  دندومن ، تداهش  لیفارـسا  لیئاکیم و  و 

ریزو یـصو و  ار  وا  و  مدرک ، جیوزت  واب  ارت  سپ  درک  یحو  نم  رب  و  دـیزگرب ، ار  یلع  اهنآ  زا  هدومن و  ادـیپ  یهجوت  مود  هعفد  دـعب  درک ،
. متفرگ دوخ 

مالـسا رظن  زا  و  اهنآ ، نیرترابدرب  ملح  تهج  زا  و  نانآ ، نیرتاناد  شناد  رظن  زا  و  مدرم ، نیرتعاجـش  بلق  تردق  تهج  زا  یلع  سپ  ( 1)
ياهدیلک مریگیم و  ار  دمح  ءاول  نم  هک  یتسردب  همطاف  يا  دوب ، مدرم  نیرتهب  قالخا  رد  و  نانآ ، نیرتیخـس  شـشخب  رد  اهنآ و  نیتسخن 

. دنشابیم یلع  ءاول  ریز  وا  نادنزرف  مدآ و  و  مهدیم ، یلعب  ار  اهنآ  میاهتسد  رد  تشهب 
. دیامنیم باریس  دسانشب  هک  متما  زا  ار  هک  ره  مراذگیم ، ضوح  رانک  رد  ار  یلع  تمایق  يادرف  همطاف  يا 

و تسا ، هدرک  تقبس  ع )  ) یسوم تاروت  رد  نانآ  ياهمان  و  دنتسه ، تشهب  لها  ناناوج  رورـس  ود  نیـسح  نسح و  وت  نادنزرف  همطاف  يا 
تهجب و  دراد ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  ص ) ( ) دـمحم  ) ربمایپ یگرزب  تزع و  ببـسب  سپـس  و  تسا ، هدوب  ریبش  ربش و  تشهب  رد  اـهنآ  ماـن 

. دیمان نیسح  نسح و  ار  نانآ  دنراد ، ص )  ) ربمایپ شیپ  رد  نانآ  هک  یتفارش 
متما و  نم ، تسد  رد  دـمح  ياول  و  دوشیم ، هدیـشوپ  ع )  ) یلعب اهنآ  زا  هلح  ات  ود  و  تردـپ ، هب  تشهب  ياههلح  زا  هلح  اـت  ود  همطاـف  يا 

هچ ص )  ) دمحم يا  دنکیم  ادن  ادخ  بناج  زا  يدانم  و  مهدیم ، یلع  تسدب  ار  وا  ادخ  شیپ  رد  یلع  تمارک  رطاخب  و  دنـشابیم ، نآ  ریز 
تردارب تسا  يردارب  وکین  هچ  میهاربا و  تدج  تسیدج  وکین 

ص:151  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
(. ع  ) یلع

و دنیـشنیم ، شناوناز  يور  نم  اب  مه  یلع  منیـشنب  مناوناز  يور  هک  یتقو  و  دهاوخیم ، نم  اب  ار  یلع  دهاوخب  ارم  ادـخ  هک  یماگنه  ( 1)
و دیامنیم ، لوبق  ار  یلع  نخس  دنکیم  تباجا  ارم  نخس  هک  هاگنآ  و  دهدیم ، رارق  عیفش  مه  ار  یلع  دهد  رارق  عیفش  ارم  ادخ  هک  ینامز 

. تسا نم  روای  تشهب  ياهدیلک  رب  ماقم  نامه  رد  وا  هک  یتسرد  هب 
. دنسریم یکین  ریخب و  هتفای و  تاجن  تمایق  يادرف  وا  ناعبات  یلع و  هک  یتسردب  زیخاپب ، همطاف  يا 

ارت هک  نم  رب  هدش  هچ  همطاف  يا  دومرف : و  تسشن ، شدزن  هدمآ و  وا  يوسب  ص )  ) ربمایپ ماگنه  نآ  رد  دوب ، هتـسشن  همطاف  یتقو  تفگ : و 
؟ منیبیم كانهودنا  نایرگ و 

و ینک ، هیرگ  دـیابن  همطاـف  يا  دومرف : واـب  ص )  ) ربماـیپ يوـش ، ادـج  نم  زا  یهاوـخیم  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  مردـپ  يا  تفگ :
. تسین یئادج  زا  ياهراچ  اریز  یشاب  نوزحم 

هک ینکیم ، تاقالم  دمح  هپت  يالاب  رب  دومرف : میامنب ؟ تاقالم  وت  اب  اجک  ردپ  يا  تفگ : سپس  دیدرگ ، تخـس  ع )  ) همطاف هیرگ  تفگ :
زا لیئربج  هک  یلاح  رد  ینکیم ، تاقالم  طارـص  دزن  دومرف : مدرکن ، تاـقالم  اـجنآ  رگا  ردـپ  يا  تفگ : منکیم ، تعافـش  متما  رب  اـجنآ 

تما نم  راگدرورپ  يا  منکیم : ادـن  مرـس ، تشپ  اههتـشرف  و  مدـنبرمک ، زا  هتفرگ  لیفارـسا  و  پچ ، فرط  زا  لیئاکیم  نم و  تسار  فرط 
دوخ رکفب  زور  نآ  رد  يربمایپ  ره  و  منکیم ، هاـگن  پچ  تسار و  زا  متما  يوسب  سپـس  اـمرف ، ناـسآ  ناـنآ  رب  ار  باـسح  نم ، تما  نم ،

. نم تما  نم  تما  ایادخ  میوگیم : نم  و  مدوخ ، مدوخ ، ایادخ  دیوگیم : هدوب و 
قیقحتب دمحم  يا  دـیامرفیم : ادـخ  و  دیـشابیم ، نیـسح  نسح و  یلع و  وت و  ددرگیم  قحلم  نم  رب  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  سپ 
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دننام یناهانگ  اب  رگا  وت  تما 
ص:152  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دنرادن تسود  ارم  نمشد  هدادن و  رارق  کیرش  نم  رب  ار  يزیچ  هک  اجنآ  ات  مشخبیم ، اهنآ  زا  دنیایب  گرزب  نیگنس و  ياههوک 
، دیـشوپ نم  رب  سابل  ات  یـس  و  دـنداد ، مهرد  رازه  هد  نم  رب  درک  رما  دینـش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  ناوج  نآ  هک  ناـمه  تفگ : تفگ : ( 1)

؟ یئاجک لها  زا  وت  تفگ : نمب  سپس 
تمـشچ يدرک  نشور  ارم  مشچ  هک  روط  نامه  تفگ : متـسه ، یبرع  هکلب  متفگ : یلوم ؟ ای  یتسه  یبرع  وت  تفگ : هفوک ، لها  زا  متفگ :

متفر درم  ریپ  نآ  شیپ  هب  ینکن ، مگ  ار  هار  هکنیا  زا  سرتب  ایب و  نم  دزن  ینالف  نارسپ  اب  دجـسم  رد  ادرف  تفگ : نمب  دعب  مدرک ، نشور  ار 
نیا روط  نیا  متفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ینالف  ردپ  تفگ : هدومن و  مزاوشیپ  دید  ارم  هک  یتقو  دیـشکیم ، ارم  راظتنا  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد 

: تفگ روط ،
عورـش هدش  راوس  رتسا  رب  نامیلـس  يا  مدرک  حبـص  هک  ینامز  دنک ، عمج  تشهب  رد  ار  نانآ  ام و  نایم  ادخ  دهدب ، ریخ  يازج  ار  وا  ادـخ 

، مدینش دجسم  رد  ار  زامن  ۀماقا  و  دش ، هبتـشم  نم  رب  هار  متفر  یمک  رادقم  هک  نامه  دندوب ، هدرک  فیـصوت  نم  رب  هک  یهار  نتفرب  مدرک 
؛ دوب مقیفر  مادنا  دننام  وا  مادنا  هک  مدید  ار  يدرم  مدش ، دراو  دجـسم  هب  هدش  هدایپ  رتسا  زا  مناوخیم ، زامن  مدرم  نیا  اب  ادـخب  مسق  متفگ :

ماگنه نآ  رد  مدرک  هاگن  وا  يورب  داتفا ، رـس  تشپ  هب  شاهمامع  ناهگان  میتفر  دوجـس  عوکرب و  هک  نامه  متفرگ  رارق  وا  تسار  فرط  زا 
هچ متفگ و  هچ  زامن  رد  هک  متـسنادن  و  دوب ، كوخ  دننام  شیاهاپ  شیاهتـسد و  شتقلخ و  شرـس و  كوخ و  يور  دننام  نآ  يور  مدید 

يوسب وت  زورید  تفگ : هتـسیرگن و  نم  يورب  و  تفگ : ار  زامن  مالـس  ماما  و  مدومنیم ، رکف  وا  راک  رد  هک  یلاح  رد  مدـناوخ ، زامن  روط 
ار ام  دجـسم  لها  هک  یتقو  دومن ، دنلب  ارم  هتفرگ  متـسد  زا  یلب ، متفگ : نانچ ؟ نآ  نینچ و  نیا  هب  وت  يارب  درک  رما  و  يدوب ، هدمآ  مردارب 

نهاریپ هب  ار  شتـسد  سپـس  دوش ، دراو  یـسک  راذگم  دنبهب و  ار  رد  رـسپ  يا  تفگ : هدیـسر  هناخب  هک  نامه  دندرک . تیعبت  ام  زا  دندید 
. دوب كوخ  نت  دننام  وا  نت  هک  مدید  ماگنه  نآ  رد  دروآ ، رد  نت  زا  ار  وا  هدرب و  دوخ 

ص:153  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هب هعفد  رازه  هماقا  ناذا و  نایم  یهاگحبص  زور  ره  مدوب  یموق  نذؤم  تفگ : منیبیم ؟ وت  رد  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا  ردارب  يا  متفگ : ( 1)

راهچ وا  نادـنزرف  واب و  نم  و  دوب ، هعمج  زور  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  هناخ  نیاب  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  تفگ : مدرکیم ، تنعل  یلع 
مدید هدش  هجوتم  سپ  متـشهب ، رد  هکنآ  دننام  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ ، هدز و  هیکت  ناکدـب  لاح  نآ  رد  مدوب ، هدرک  تنعل  هعفد  رازه 
ماگنه نآ  رد  دنشابیم ، راوس  رون  زا  ینابسا  رب  رورس  یلاحشوخ و  اب  و  دنتسه ، وا  اب  هداد  هیکت  رگیدمهب  نیـسح  نسح و  هدز و  هیکت  یلع 

ارم دومرف : نسح  هب  ص )  ) ربماـیپ تسا ، ياهساـک  نسح  تسد  رد  و  وا ، شیپ  نیـسح  نسح و  هتـسشن و  ص »  » ادـخ ربماـیپ  هک  مدـید  نم 
ار مدرم  نیا  دومرف : ع )  ) نسح هب  سپـس  دیماشآ ، مه  نآ  هدب ، بآ  ار  تردپ  دومرف : نیـسح  رب  دـعب  و  دـیماشآ ، نآ  زا  سپ  نک ، باریس 
و دـنادرگرب ، نم  زا  ار  شخر  نسح  سپ  تسا ، هدرک  هیکت  ناکدـب  هک  درم  نیا  هب  هدـب  بآ  دومرف : دـعب  دـندیماشآ ، مه  اهنآ  هدـب ، بآ 

تنعل راب  رازه  راهچ  زورما  و  دـنک ، یم  تنعل  مردـپ  هب  راب  رازه  زور  ره  رد  وا  هک  یلاـح  رد  میاـمنب  باریـس  ار  وا  روطچ  اـباب  يا  تفگ :
؟ یئوگیم ازسان  ار  مردارب  و  ینکیم ، تنعل  ار  یلع  وت  دنک  تنعل  وت  هب  ادخ  هدش  هچ  وت  رب  دومرف ؟ ص )  ) ربمایپ تسا ، هدومن 

رپ ار  ممادنا  خر و  تخادنا ، مخرب  ار  شناهد  بآ  ص )  ) ربمایپ سپس  یئوگیم ؟ ازسان  نیـسح  نسح و  منادنزرف  هب  دنک  تنعل  وت  رب  ادخ 
يارب و  ینیب ، یم  هک  روـط  ناـمه  تـسا  هدـش  خـسم  هـک  متفاـی  ار  ربماـیپ  نـهد  بآ  لـحم  و  مدـش ، رادـیب  باوـخ  زا  لاـح  نآ  رد  درک ،

. متفرگ رارق  هیآ  تجح و  ناگدننکلاوئس 
قافن نآ  ینمشد  و  نامیا ، یلع  یتسود  نامیلس  يا  ماهدینـش ؟ ار  ثیدح  ود  نیا  زا  رتبیجع  ع )  ) یلع لئاضف  رد  نامیلـس  يا  دومرف : سپس 

: تفگ مهاوخیم ؟ ناما  ناـنمؤم  ریما  يا  متفگ : درادـیمن . نمـشد  ار  وا  رفاـک  زج  و  درادـیمن ، تسود  ار  یلع  نمؤم  زجب  تسا ، یئورود  و 
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هراب رد  یئوگیم  هچ  متفگ : تفگ : تسا ، ناما  وت  يارب 
ص:154  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نادـنزرف اـهنآ و  نادـنزرف  هک  یـسک  هراـب  رد  یئوگیم  هچ  متفگ : مرادـن ، دـیدرت  تسا و  شتآ  رد  تفگ : دـشکیم ، ار  اـهنیا  هک  یـسک 
: تفگ دناسرب ؟ لتقب  ار  نانآ  نادنزرف 

: متفگ تفگ : وگب ، ع )  ) یلع لـئاضف  زا  یهاوخیم  هک  هچنآ  نکیل  و  تسا ، دازاـن  کـلم  نامیلـس  يا  تفگ : دـعب  تخادـنا  ریزب  ار  شرس 
ار وا  نادـنزرف  هک  یـسک  لاـحب  ياو  نامیلـس  يا  یتـفگ  تسار  تفگ : دـیبع  نب  ورمع  تسا ! شتآ  رد  دـشکب  ار  وا  نادـنزرف  هک  یـسک 

ینعی  ) وگتـسار درمریپ  نمب  داد  ربـخ  و  تفگ : ورمع  تسا ، شتآ  رد  وا  هک  مهدـیم  یهاوگ  تداهـش و  ورمع  يا  تفگ : روصنم  دـشکب ،
بلقنم شلاـح  رفعج  وبا  هک  مدـید  سپ  تفگ : دـیوبیمن ، ار  تشهب  يوب  دـشکب  ار  یلع  نادـنزرف  سک  ره  هک  یتسردـب  سنا  زا  نسح )
نامیلـس تشادن  روصنم  دزن  یماقم  تیعقوم و  ورمع  رگا  تفگ : رفعج  وبا  میدـمآ ، نوریب  ام  تفگ : تسا ، هدرک  شرت  ار  شیور  هدـش و 

. دشیم هتشک  هکنآ  رگم  دمآیمن  رد  نوریب 

نآ ياهدنس  ریاط و  ثیدح 

دمحا دنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  دومن ) رارقا  وا  مدرک و  تئارق  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب   ) امب داد  ربخ  لاس 434  رد  - 189 ( 1)
اقـس نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امـشب  داد ، ربخ  متفگ : واب  دـنک ) تمحر  ادـخ   ) یعفاش هیقف  راطع 

( دنک تمحر  ادخ   ) یطـساو يرهوج  هقدص  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دنک ) تمحر  ادـخ   ) یطـساو ظفاح 
رب تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  لیوط  دیمح  امب  درک  لقن  هک  يدبع  دیود  دنزرف  ایرکز  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  لاس 303  رد 

: تفگ دوب  هدش  هیده  ینایرب  غرم  ص )  ) ربمایپ
سنا يا  تفگ : دـمآ و  یلع  تفگ  دروخب  ناـیرب  غرم  نیا  زا  نم  اـب  اـت  تسرفب  نم  دزن  ار  تربماـیپ  دوخ و  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ 

ربمایپ متفگ : تفگ : بلطب ، نذا  ص )  ) ربمایپ زا  میارب 
ص:155  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: دومرف تشگرب و  ات  یکدنا  رگم  دیشکن  يرید  تشگرب ؛ یلع  تسا ، نادرگور  وت  زا 
موـس راـب  هکنیا  اـت  دیـشکن  يرید  تشگرب  تـسا ، هدرک  ضارعا  وـت  زا  ربماـیپ  مـتفگ : ریگب ، هزاـجا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  مـیارب  سنا  يا 
لخاد زا  ص )  ) ربماـیپ منک ، در  میوـگب و  مود  لوا و  هتفگ  دـننام  متفرگ  میمـصت  ریگب ، نذا  میارب  ربماـیپ  زا  سنا  يا  دوـمرف : و  تشگرب ،

هک تسا  موس  راب  نیا  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : تسا ؟ هتخادـنا  ریخأتب  ار  امـش  هچ  اـیب  نسحلا  وبا  يا  دومرف : و  دینـش ، ار  یلع  نخـس  هرجح 
: دومرف ص )  ) ربمایپ تسا ، هدومن  ضارعا  وت  زا  ص )  ) ربمایپ تفگیم : دنادرگیمرب و  ارم  سنا  اهنیا  همه  رد  ماهدمآ 

منادـنواشیوخ زا  يدرم  نیا  هک  متـشاد  تسود  مدینـش  ارت  ياعد  ادـخ  ربمایپ  يا  متفگ : تسا ؟ هتـشاداو  راـک  نیا  رب  ارت  زیچ  هچ  سنا  يا 
. دنرادیم تسود  ار  دوخ  ناشیوخ  مدرم  همه  سنا  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دشاب ،

وا رب  نم  هک  بیترت  نیاب  راسمـس  ناواط  دـنزرف  باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  لاـس 449  رد  - 190 ( 1)
، یطساو ظفاح  یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  هدرک  لقن  امشب  متفگ : واب  مدرک ، تئارق 
، دومن رارق  وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یطـساو  یفارغ  هیقف  بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  و 

: متفگ واب 
دنزرف دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  یطساو و  يریب  دنزرف  لهس  دنزرف  لضف  دنزرف  دیبع  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  داد  ربخ  امـشب 
دنزرف نامثع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  دـنتفگ : ناحط  يرذاج  نسح  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  لاس 454  رد  يوحن  لهس 
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دومن لقن  هک  یطساو  لشحب  هب  فورعم  زازر  ملسا  دنزرف  لهـس  دنزرف  ملـسا  نسح  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  یطـساو  ظفاح  لدعم  ناعمس 
سنا زا  نامیلس  وبا  دنزرف  کلملا  دبع  زا  یطـساو  قرزا  فسوی  دنزرف  قاحـسا  امب  درک  لقن  هک  یطـساو  دمحم  وبا  هیقب  دنزرف  بهو  امب 

، مدش دراو  جاجح  دنزرف  دمحم  روضح  هب  تفگ : هک  کلام  نب 
ص:156  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

وگتفگ اریز  دـینک  وگتفگ  متفگ : دـشابن ، هطـساو  یـسک  وا  وت و  نایم  هک  وگب  ام  يارب  یثیدـح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هزمح  وبا  يا  تفگ :
دنزرف دـمحم  درک ، رکذ  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ار  یثیدـح  سنا  دروآیم ، رد  ار  یـضعب  نآ  زا  یـضعب  هـک  تـسا  یماـسقا  ياراد  ندرک 
نخـس نیا  یلع  رب  ایآ  تفگ : هدش و  نیگمـشخ  سنا  سپ  امنب ؛ كرت  ار  بارت  وبا  یئوگیم ؟ ثیدح  ام  رب  بارت  وبا  زا  ایآ  تفگ : جاجح 

وا نم و  نایم  هک  منک  لقن  یلع  هراب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  قیقحتب  یتفگ  ار  نخـس  نیا  نوچ  ادخب  مسق  شاب  هاگآ  یئوگیم ؟ ار 
یتقو دنام ، دایز  نان  يرادقم  اب  نآ  زا  يزیچ  دروخ و  نآ  زا  دوب  هدش  هدروآ  هیده  یئاهغرم  ص )  ) ادخ لوسرب  ( 1 : ) تسین هطساو  یسک 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  مدروآ ، ص )  ) ربمایپ روضحب  ار  وا  دش  حبص  هک 
، تسا راصنا  زا  يدرم  متشاد  دیما  دز  ار  رد  دمآ  يدرم  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  دزن  ار  دوخ  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ 

دوخ دزن  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ : ص )  ) ربمایپ تشگرب ، تسا  لوغـشم  وت  زا  ص )  ) ربمایپ متفگ : مدش ، وربور  یلع  اب  ماگنه  نآ  رد 
سپس تشگرب ، يدماین ؟ نالا  ایآ  متفگ : تسا ، یلع  مدید  هاگنآ  دیبوک  ار  رد  دمآ و  يدرم  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نمب  ار 

ص)  ) ادخ لوسر  دیبوک ؛ ار  رد  دـمآ و  يدرم  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  ناسرب  نم  رب  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ  تفگ : ادـخ  ربمایپ 
ثیدح یلزاغملا 156  نبا  بقانم  همجرت  نم . يوسب  نم  يوسب  ایادـخ  دومرف : دـید  ار  یلع  هک  یتقو  سپ  دـیهدب ، لوخد  نذا  واب  دومرف :

154 ص :  نآ .....  ياهدنس  ریاط و 
دبع دنزرف  قاحسا  يدس و  لیعامسا  يرهز و  قرزا و  نامیلس  دنزرف  لیعامـسا  یطـساو و  میهاربا  دنزرف  فسوی  ار  ثیدح  نیا  هتفگ : مل 

: هتفگ ناعمـس  نبا  و  دناهدرک . تیاور  کلام  نب  سنا  زا  یبرز  دنزرف  دیعـس  سنا و  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  ۀـمامث  ۀـحلط و  وبا  دـنزرف  هَّللا 
دبع بیـسم و  دنزرف  دیعـس  اهنآ  زا  هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  یتعامج  و  تسا ، هدومن  لقن  سنا  زا  تباث  زا  ار  ثیدح  نیا  یبرز  نب  دیعس 

ریمع دنزرف  کلملا 
ص:157  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف منغی  رفعج و  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  لیعامسا  يدنه و  وبا  یندم و  لاجر  یبا  نبا  یفئاط و  جاجح  دنزرف  نامیلـس  یئالم و  ملـسم  و 
. دنشابیم نانآ  ریغ  ربنق و  دنزرف  ملاس 

نیا سنا  زا  ینانب  تباث  زا  یبرز  دنزرف  دیعس  اریز  تسا ، هدرک  هابتشا  یبرز  نب  دیعـس  دوخ  نخـس  رد  ملـسا  نبا  هک  هتفگ : ناعمـس  نبا  و 
. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح 

دنزرف نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امـشب  داد  ربخ  متفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 191 ( 1)
درک ثیدح  هک  مدج  امب  درک  لقن  تفگ : هدرک  لقن  نانآب  عیبر  دنزرف  دیمح  دنزرف  نیـسح  دنزرف  دـمحم  هک  انذا )  ) يدادـغب رازب  ناذاش 
هیده یئاهغرم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  ةریغم  وبا  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  یـسوم  دنزرف  هَّللا  دـیبع  امب 

اهنآ دوب ، هدنام  حبص  ات  اطق  غرم  ود  شیاهنز  زا  یضعب  دزن  دیسر ، ات  هس  اهنآ  زا  ینز  ره  رب  درک ، میسقت  شنانز  نایم  ار  اهنآ  دش ؛ هدروآ 
: تفگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  داتسرف  ص )  ) ربمایپ روضحب  ار 

رارق راصنا  زا  يدرم  ار  وا  ایادخ  متفگ : دروخب ، ماعط  نیا  زا  نم  اب  ات  ناسرب  نم  دزن  هب  ار  تربمایپ  دوخ و  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ 
راک ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگ  وا  هب  تسا ، ع )  ) یلع مدید  مدرک  هاگن  تسیک ؟ برد  رد  نیبب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ ، ع )  ) یلع هدـب ،

. دراد
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؟ تسیک برد  رد  نک  هاگن  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دمآ ، ع )  ) یلع مداتسیا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  شیپ  مدمآ  سپس 
وا رـس  تشپ  نم  تفریم و  و  دش ، دراو  مدرک  زاب  ار  رد  داد ) ماجنا  راب  هس  ار  راک  نیا  هکنیا  ات   ) تسا یلع  مدید  ماگنه  نآ  رد  مدرک  هاگن 

نامگ و  دنادرگیم ، رب  ارم  سنا  تسا  راب  نیموس  نیا  دومرف : تشادهگن ؟ هچ  ارت  دومرف  واب  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفریم ،
ص:158  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: متفگ تسا ؟ هتشاداو  راک  نیاب  ارت  هچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  يراد  راک  وت  هک  درکیم 
ار دوخ  ناشیوخ  درم  هک  یتسردب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دشاب ، مناشیوخ  زا  يدرم  هک  متشاد  تسود  مدینـش ، ارت  ياعد  ادخ  ربمایپ  يا 

. دومرف راب  هس  ار  نخس  نیا  و  درادیم ، تسود 
يدادغب ظفاح  یسیع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  هکنیا  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 192 ( 1)

درک ثیدح  هک  نامیلس  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  رصم  رد  یمرـضح  یـسوم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) اهنآ هب  هداد  ربخ 
هیده یغرم  ص )  ) ربمایپ رب  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  لیوط  نامثع  امب  درک  ثیدح  هک  ریهز  امب  درک  لقن  هک  دیزی  دنزرف  دـمحا  امب 

. دمآیم ششوخ  وا  ندروخ  زا  دوب ، هدش  هدروآ 
روضحب هک  تساوخ  نذا  نم  زا  دمآ ، ع )  ) یلع دروخب ؛ غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  ناسرب  نم  دزن  ار  دوخ  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ :

: دومرف تشگرب و  دـعب  تفر  ع )  ) یلع دـشاب ، راـصنا  هفئاـط  زا  يدرم  هک  متـشادیم  تسود  و  تسین ، نذا  متفگ : دوش  دراو  ص )  ) ربماـیپ
: دومرف و  دینش ، ار  وا  نخس  ص )  ) ربمایپ ریگب ، هزاجا  نم  يارب 

. ایب نم  يوسب  دومرف : سپس  و  وش ، دراو  یلع  يا 
دمحا رکب  وبا  زازخ و  هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 193 ( 2)

: تفگ هدرک و  لقن  اهنآب  دمحم  دنزرف  نیسح  هک  انذا )  ) اهیدادغب رازب  ناذاش  دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف 
سنا زا  يدع  دنزرف  ریبز  نمب  درک  لقن  هک  نیسح  دنزرف  رشب  امب  دومن  لقن  هک  یناهفـصا  هبیتق  دنزرف  فسوی  دنزرف  جاجح  امب  درک  لقن 

دزن قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ : دـش  هتـشاذگ  وا  شیپ  هک  یماگنه  دوب ، هدـش  هدروآ  هیدـه  ینایرب  غرم  ص )  ) ادـخ لوسرب  تفگ  هک :
سنا دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  شیپ  ار  دوخ 

ص:159  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ار رد  تسیک ؟ نیا  متفگ : دـیبوک ، مارآ  ار  رد  و  دـمآ ، ع )  ) یلع تفگ  هدـب ، رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  ایادـخ  متفگ : مدوخ  شیپ  تفگ :

مود راب  مدینـش  متـشگرب ، ص )  ) ادـخ لوسر  شیپ  هب  تفگ  تشگرب ، دراد ، راـک  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  متفگ  تسا ، یلع  تفگ  دـبوکیم ،
زا يدرم  ار  وا  ایادخ  متفگ  دوخ  شیپ  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  شیپ  هب  ار  وت  دزن  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  دـیوگیم :

ص)  ) ادخ لوسر  يوسب  نم  تشگرب ، دراد ؟ راک  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگن  وتب  ایآ  متفگ  دیبوک ، ار  رد  دمآ و  یلع  تفگ  هدب ، رارق  راصنا 
رد دمآ و  ع )  ) یلع دروخب ، غرم  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  يوسب  وت  دزن  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  دـیوگیم : موسر  اب  مدینـش  متـشگرب ،

يوسب ایادخ  تفگ  درک  هاگن  واب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یتقو  تفگ  نک ، زاب  نک ، زاب  نک ، زاب  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیبوک ، تدشب  ار 
. دروخ غرم  نآ  زا  وا  اب  تسشن و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  ع )  ) یلع تفگ : نم ، يوسب  ایادخ  نم ، فرطب  ایادخ  نم ،

لقن تفگ  اهنآب و  درک  لقن  ظعاو  نیهاش  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  رمع  صفح  وبا  هکنیا  ةزاجا )  ) یلع دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 194 ( 1)
سنا امب  درک  لقن  هک  ملاس  دنزرف  منغی  امب  درک  لقن  هک  هقدص  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح  هک  یبراوج  نیسح  دنزرف  دمحم  امب  درک 

. درک رکذ  رخآ  ات  ار  ثیدح  و  دوب ، هدش  هدروآ  هیده  یغرم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  تفگ : و 
وا رب  نم  هک  بیترت  نیاب  دوب  هدمآ  ام  شیپ  هب  طساو  رد  هک  يدادغب  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 195 ( 2)

دنزرف ییحی  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) صفح وبا  نیهاش  دنزرف  دمحا  دنزرف  رمع  امـشب  داد  ربخ  متفگ : واب  دومن ، فارتعا  وا  مدرک و  تئارق 
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دنزرف نامیلس  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  يرهوج  دیعس  دنزرف  میهاربا  امب  دومن  لقن  هک  دعاص  دنزرف  دمحم 
ربمایپ شیپ  هب  تفگ  هک  سابع  نبا  شدج  زا  شردـپ  زا  سابع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دواد  زا  بیعـش  دـنزرف  دـمحم  زا  مرق 

نم دزنب  ار  يدرم  ایادخ  تفگ : دش ، هدروآ  یغرم  (ص )
ص:160  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

(. تسا بوبحم  مه  نم  دزن  ینعی   ) نم يوسب  ایادخ  دومرف : ص )  ) ربمایپ دمآ ، یلع  درادیم ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک  ناسرب 
هدرکن لقن  یـسک  واب  دیعـس  دـنزرف  میهاربا  زج  و  هدرک ، لقن  مرق  دـنزرف  نامیلـس  زا  يزورم  نیـسح  ار  وا  اهنت  تسا ، بیرغ  ثیدـح  نیا 

. تسا
دنزرف رمع  صفح  وبا  هکنیا  دوب  هتـشون  نمب  هچنآ  رد  يدادـغب  یبرح  حـتف  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 196 ( 1)
يرهوج رواسم  دنزرف  یسیع  امب  درک  ثیدح  هک  یـضرف  مساق  دنزرف  رـصن  امب  درک  لقن  هک  تفگ : هدرک  لقن  اهنآب  نیهاش  دنزرف  دمحا 

تفگ نمب  لاس 112  رد  ملاس  دـنزرف  منغی  و  مدرک ، تاقالم  لاس 190  رد  ار  وا  نم  و  ربنق - دنزرف  ملاس  دـنزرف  منغی  تفگ  نمب  تفگ  و 
: تفگ ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب ، هدش  هیده  ینایرب  غرم  ص )  ) ادخ ربمایپ  شیپ  هب  تفگ  نمب  کلام  نب  سنا  هک 

- تسا يرهوج  رواسم  دـنزرف  یـسیع  زا  کش  يرادـیم -) تسود  هک  ار  یـسک  ای   ) ناـسرب نم  دزن  ار  دوخ  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ 
نم زا  ارت  زیچ  هچ  دومرف . واب  ص )  ) ربمایپ دش  لخاد  مراهچ  ای  موس و  راب  مدـنادرگرب ، زاب  دـمآ  سپـس  مدـنادرگرب ، ار  وا  دـمآ  ع )  ) یلع

سپـس درک  در  ارم  سنا  مدمآ  دعب  دنادرگرب ، ارم  سنا  مدـمآ  تفگ  یلع ؟ يا  تسا ) هتخادـنا  ریخأتب  ارت  زیچ  هچ  ای  و  ( ؟ دوب هتـشادهاگن 
راصنا زا  يدرم  يدوب  راودـیما  ایآ  تسا ؟ هتـشاداو  راک  نیا  رب  ارت  زیچ  هچ  سنا  يا  دومرف : نمب  ص )  ) ربماـیپ دـنادرگرب ، ارم  سنا  مدـمآ 
دنزرف دحاولا  دبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 197 ( 2 ( ؟ تسه یلع  زا  رتهب  رترب و  راصنا  هفئاط  رد  ایآ  سنا  يا  دومرف : يرآ ، متفگ  دـشاب ؟
دمحم امب  درک  لقن  هک  رازب  دسا  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یطـساو  رازب  سابع  دـنزرف  یلع 

ص)  ) ادخ ربمایپ  هب  هک  سنا  زا  يدنه  وبا  زا  مصاع  وبا  امب  درک  لقن  هک  سابع  امب  درک  ثیدح  هک  لتاقم  وبا  دمحا  دـنزرف  سابع  دـنزرف 
یغرم

ص:161  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ربمایپ دـمآ ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تفگ  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ناـسرب  نمب  ار  دوخ  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ  دومرف  دـش ، هدروآ 

(. تسا رتبوبحم  مه  نم  دزن  یلع  ینعی   ) نم دزن  ایادخ و  نم ، دزن  ایادخ و  دومرف : (ص )
لهس دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رصن  وبا  هکنیا  انذا ) ( ) دنک تمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 198 ( 1)

امب درک  ثیدـح  هک  دـقان  یـسیع  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  تفگ  ءالما »  » هدرک لقن  نانآب  لاس 400  رفـص  هام  رد  رازب  هیودرم  دـنزرف 
هب هک  یتسردب  کلام  نب  سنا  زا  عفان  زا  هَّللا  دبع  دـنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  کیدـف  یبا  نبا  امب  درک  لقن  هک  رامـسم  دـنزرف  حـلاص 

، دروخب نم  اب  غرم  نیا  زا  ناسرب  نم  دزن  ار  وت  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ  ص )  ) ربمایپ دش ، هدروآ  یغرم  ص )  ) ادخ ربمایپ  شیپ 
. دروخ وا  اب  و  دمآ ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

رـصن وبا  امب  درک  لقن  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) لدع يراق  حلاص  وبا  دنزرف  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  نمب  درک  ثیدـح  - 199 ( 2)
دنزرف میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دقان  یـسیع  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  رازب  هیودرم  دنزرف  لهـس  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا 
دنزرف ملـسم  امب  درک  ثیدح  هک  مقرا  دنزرف  سنوی  امب  درک  لقن  هک  يریراوق  رمع  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  مثیه  دـنزرف  دـمحم 

نیرتبوبحم ایادخ  تفگ : تشاذگ و  دوخ  شیپ  ار  اهنآ  دش ، هدروآ  یئاهغرم  ص )  ) ربمایپ روضح  رب  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  ناسیک 
. هدب رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  یهاوخب  رگا  ایادخ  متفگ : ناسرب ، نم  دزن  ار  دوخ  شیپ  قلخ 

دراو هک  یتقو  مداد ، نذا  وا  رب  دز ، ار  رد  و  دـمآ ، ع )  ) یلع دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  دوخ  ناـشیوخ  هک  یتسین  یـسک  نیتـسخن  وت  دومرف :
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: دومرف ص )  ) ربمایپ دش ،
(. تشذگ هلمج  نیا  حیضوت   ) نم دزن  ایادخ و 

امب درک  لقن  هک  حتفلا  وبا  نادعـس  دنزرف  رفعج  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  لاله  امب  داد  ربخ  هک  یـسوم  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 200 ( 3)
نیزر دنزرف  یلع  دنزرف  لیعامسا 

ص:162  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
وبا زا  هیقب  دنزرف  بهو  امب  درک  لقن  هک  نارح  رد  رازب  یعازخ  ءاقرو  دنزرف  لیدب  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  نامثع  دنزرف 

: تفگ کلام  نب  سنا  زا  كابس  رفعج 
وا شیپ  ار  غرم  نیا  نز  هدـش  دراو  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دوـمن ، هیدـه  راـصنا  زا  ینز  ار  نآ  و  دـش ، هیدـه  یناـیرب  غرم  ص )  ) ادـخ لوـسرب 

شیپ تفگ  سنا  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ناسرب ، نم  دزن  نیرخآ  نیلوا و  زا  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ : ص )  ) ربمایپ تشاذگ ،
. هدب رارق  نم  ناشیوخ  زا  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  اراگدرورپ  متفگ : ار  دوخ 

راک نیا  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  تسا ، راک  لوغـشم  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگ : و  مدـنادرگرب ، ار  وا  نم  دـیبوک ، ار  رد  دـمآ و  ع )  ) یلع سپ 
ار وا  ایادخ  متفگ ، دروخب ، نم  اب  غرم  نیا  زا  ناسرب  نم  رب  نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  دوخ  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ  تفگ : و  دـشن ، هاگآ 
رد زیخاپب و  دومرف  نمب  ص »  » ادخ ربمایپ  دمآ ، موس  راب  هک  یماگنه  مدرک  در  ار  وا  دمآ  یلع  و  هدب ، رارق  نم  ناشیوخ  زا  راصنا  زا  يدرم 

. دش وا  يارب  اعد  و  دروخ ، وا  اب  دمآ  یلع  مدرک ، زاب  ار  رد  متساوخ و  اپب  نک  زاب  یلع  يورب  ار 
لاس 435 مرحم  هام  رد  مدناوخ  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یطساو  یفوص  بیط  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 201 ( 1)

دمحم وبا  ةاضقلا  یضاق  امب  درک  لقن  تفگ : رافص  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  دمحا  دنزرف  هَّللا  دیبع  مساقلا  وبا  داد  ربخ  امـشب  متفگ : واب 
درک لقن  هک  مدینـشیم  نم  دناوخ و  یط  امنا  زورین  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  رب  تفگ : فورعم  دنزرف  دمحا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع 
سنا زا  هداتق  زا  تسا  جلعد  دنزرف  وا  دیلخ و  امب  دومن  لقن  هک  نسح  دنزرف  یلع  امب  دومن  ثیدح  هک  عفان  دنزرف  رمع  دنزرف  دمحم  امشب 

. دروخ وا  زا  تفگ و  هَّللا  مسب  مدروآ ، ینایرب  غرم  ص »  » ادخ ربمایپ  شیپ  هب  تفگ : هک 
: تفگ ناسرب ، مدزن  ار  نم  دوخ و  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ : سپس 

، دروخ نآ  زا  ياهمقل  دـعب  تفگ : دراد ، راک  ص »  » ادـخ ربمایپ  متفگ  تفگ : یلع ، دومرف : یتسیک ؟ وت  متفگ : دز ، ار  رد  دـمآ و  ع »  » یلع
، درک اعد  لوا  دننام  سپس 

ص:163  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دننام دعب  دروخ ، ياهمقل  نآ  زا  دعب  تفگ : داد ، راک  ادـخ  ربمایپ  متفگ : تفگ : متـسه ، یلع  نم  دومرف : یتسیک ؟ وت  متفگ : دـش ، هدز  رد 

دعب تفگ : دراد ، راک  ص »  » ادـخ ربمایپ  متفگ : تفگ : متـسه ، یلع  دومرف : یتسیک ؟ وت  متفگ : دـش ، هدز  رد  زاب  تفگ ، مود  لوا و  نخس 
. دومن دنلب  ار  شیادص  دز و  ار  رد  تفگ : تفگ ، موس  مود و  لوا و  راتفگ  دننام  دعب  دروخ  نآ  زا  ياهمقل 

ساپـس دومرف : ص »  » ربمایپ سپـس  دز ، دنخبل  دید  ار  ام  هک  یتقو  دش  لخاد  یلع  تفگ : نک ، زاب  ار  رد  سنا  يا  دومرف : ص »  » ادخ ربمایپ 
يدوب وت  دومرف : ناسرب ، نمب  ار  نم  دوخ و  شیپ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادـخ  هک  مدرکیم  اـعد  همقل  ره  رد  نم  اریز  يدـمآ ، وت  هک  ار  يادـخ 

ارم سنا  مدزیم و  ار  رد  هک  تسا  راب  هس  نم  قیقحتب  تسا  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یتسار  قحب و  ارت  هک  یئادخب  مسق  تفگ : يدزیم ؟ ار  رد 
. دوشیمن شنزرس  دوخ  ناشیوخ  نتشاد  تسود  هب  درم  دومرف : ص »  » ادخ ربمایپ  تفگ : دنادرگیمرب ،

هَّللا دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هکنیا  ةزاجا »  » راسمـس ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 202 ( 1)
دیعـس دنزرف  نیـسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : داد ، ربخ  اهنآب  یطـساو  يراق  بذوش  دنزرف  رمع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف 

امب درک  لقن  هک  تفگ : يدع  دنزرف  فسوی  امب  درک  لقن  هک  مثیه  دنزرف  دـمحم  صوحا  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ  یطـساو  لدـع  ینارفعز 
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 ... سنا زا  ریمع  دنزرف  کلملا  دبع  زا  تسا  هفوک  لها  زا  يدرم  هک  راتخم  دنزرف  دامح 
( شاقن ینعی   ) دایز دنزرف  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  رمع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 203 ( 2)

درک لقن  هک  منغی  امب  درک  ثیدح  هک  نوراه  دنزرف  نارمع  امب  دومن  لقن  هک  هلمر  رد  دـمحم  دـنزرف  دوعـسم  دوراج  وبا  امب  داد  ربخ  هک 
 ... سنا امب 

لقن هک  بذوش  دنزرف  رمع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 204 ( 3)
ص:164  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هک يریراوق  رمع  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  امب  درک  لقن  هک  مثیه  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لـقن  هک  یـسیع  دـنزرف  دـمحا  اـمب  درک 
 ... سنا زا  ناسیک  دنزرف  ملسم  امب  درک  لقن  هک  مقرا  دنزرف  سنوی  امب  درک  ثیدح 

لقن هک  يراموط  ینعی  حیرج  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دنزرف  یسیع  نمب  درک  لقن  تفگ : هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 205 ( 1)
یـسیع زا  کلملا  دبع  دنزرف  رهـسم  امب  درک  لقن  هک  دامح  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دـمحم  امب  درک 

 ... يدس زا  رمع  دنزرف 
دمحا امب  درک  لقن  هک  دایز  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 206 ( 2)

رمع دنزرف  یسیع  زا  ینادمه  علس  دنزرف  کلملا  دبع  دنزرف  رهـسم  امب  درک  لقن  هک  دامح  دنزرف  نسح  امب  درک  ثیدح  هک  نسح  دنزرف 
 ... يدس لیعامسا  زا 

هک رامع  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  دنک » تمحر  ار  وا  ادخ   » مردپ امب  داد  ربخ  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 207 ( 3)
دنزرف هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  تسا  یعبض  نامیلـس  دنزرف  وا  رفعج و  امب  درک  ثیدح  هک  دابع  وبا  عارذ  ریـسن  دنزرف  نطق  امب  درک  لقن 

 ... سنا زا  سنا  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  ینثم 
دنزرف نیـسح  امب  درک  ثیدح  هک  یـسوس  قاحـسا  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  رمع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  وبا )  ) امب داد  ربخ  و  - 208 ( 4)

هَّللا دبع  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  ینثم  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  نامیلس  دنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  هک  لاله  دنزرف  رشب  امب  درک  لقن  هک  یقیقد  قاحسا 
 ... تفگ سنا  هک  تفگ : سنا  دنزرف 

دنزرف ملسا  امب  درک  ثیدح  هک  لدعم  ناعمـس  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 209 ( 5)
کلام نب  سنا  زا  نامیلس  وبا  دنزرف  کلملا  دبع  زا  قرزا  فسوی  دنزرف  قاحسا  امب  داد  ربخ  هک  ۀیقب  دنزرف  بهو  امب  دومن  لقن  هک  لهس 

...
ص:165  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

درک لقن  هک  رامـسم  دنزرف  حلاص  امب  دومن  لقن  هک  دمحم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 210 ( 1)
. کلام نب  سنا  زا  عفان  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  نسح  زا  کیدف  یبا  نبا  امب 

نـسح رفعج  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  نیـسح  دنزرف  سنوی  دنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  و  - 211 ( 2)
زا هَّللا  دبع  وبا  ملسم  زا  رهسم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یصیصم  يدهم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  يوسف  دیلو  دنزرف  یلع  دنزرف 

. کلام نب  سنا 
حور دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  دایز  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لـقن  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  اـمب  داد  ربخ  و  - 212 ( 3)

: تفگ کلام  نب  سنا  تفگ : دیبع  دنزرف  دلاخ  امب  درک  لقن  هک  نارمع  دنزرف  ءالع  امب  درک  ثیدح  هک  زورم  رد  يزورم 
؟ تسه هزاجا  ایآ  تفگ  دمآ و  هدیشوپ  یقبط  اب  يدرم  هاگنآ  مدوب ، ص )  ) ربمایپ هناخ  برد  يزور  نایم  نیا  رد 

نیا زا  ار  تمکـش  هک  مراد  تسود  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : و  تشاذـگ ، ص )  ) ربمایپ شیپ  دوب  ینایرب  غرم  وا  رد  هک  ار  قبط  يرآ ، متفگ :
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اذغ نیا  رد  نم  اب  تسرفب  نم  شیپ  ار  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ایادخ  تفگ : هدرک و  دنلب  ار  شیاهتسد  دعب  ناشوپب ، ار  وا  تفگ : ینک ، ریس 
. دیامنب عازن 

زا يدرم  مدمآ و  نوریب  لاح  نآ  رد  هدب ، رارق  راصنا  زا  يدرم  قح  رد  ار  اعد  نیا  ایادخ  متفگ : مدینش  ار  نخـسنیا  هک  ینامز  تفگ : سنا 
؟ تسه هزاجا  ایآ  تفگ  دش و  دراو  ع )  ) یلع هاگان  هک  متشگیم ، روط  نامه  نایم  نیا  رد  مدرکیم ، وجتسج  ار  راصنا 

. هن متفگ ،
ادـیپ تسه  راـصنا  زا  یـسک  اـیآ  مدرکیم  هاـگن  پچ  تسارب و  نم  و  تشگرب ، یلع  تشادیمناو ، راـک  نـیا  رب  ارم  يزیچ  دـسح  زجب  و 

: تفگ تشگرب و  یلع  دعب  مدرکن ،
؟ تسه هزاجا  ایآ 

ص:166  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هزاـجا اـیآ  دوـمرف : و  تشگرب ، یلع  هاـگنآ  دوـبن ، راـصنا  زا  سک  چـیه  متـسیرگنیم و  پچ  تسار و  فرطب  زاـب  درگرب ، هن  مـتفگ : ( 1)
هعزانم اذغ  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  دش ، دراو  ع )  ) یلع سپ  هدب ، هزاجا  وا  رب  دومرف : دز و  ادـص  ص )  ) ربمایپ هاگنآ  تسه ؟

. تفرگ اج  هدش و  تباث  نم  بلق  رد  یلع  یتسود  تبحم و  زور  نامه  رد  درکیم ،
دزن تفگ : سنا  تسا : روط  نیا  سنوی  دنزرف  دمحم  ثیدح  رد  و  يزورم . ثیدـح  رد  تسا  شاقن  ظفل  نیا  تفگ : هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع 

تـسود نم  وت و  هک  ار  یـسک  ایادخ  دومرف : هتـشاذگ و  دوخ  شیپ  ار  وا  دوب ، هدـش  هدروآ  هیدـه  ناونع  هب  ینایرب  غرم  ص )  ) ادـخ ربمایپ 
. تسا هدومن  رکذ  رخآ  ات  ار  ثیدح  دمآ و  یلع  سپ  ناسرب ، نم  رب  میرادیم 

رخآ زا  و   ) تسنیا شظفل  هک  تسیزیچ  دوـب  هچرتفدـب  لـصتم  هک  ياهقرو  رد  مدرک  لـقن  ار  هخـسن  نـیا  نآ  يور  زا  هـک  ياهخـسن  رد  (و 
(. میدرک قحال  واب  تسا  ریط  رابخا  زا  ربخ  نیا  باتک :

ام رب  طساو  رد  هک  دنک ) تمحر  ار  وا  ادخ   ) يدادغب عیب  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : یلزاغم  نبا 
دبع امب  درک  لقن  هک  یلماحم  لیعامسا  دنزرف  نیسح  امب  درک  ثیدح  تفگ : نارکب  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  دوب  هدش  دراو 

هک هنیفـس  زا  نایفـس  دنزرف  ةدیرب  زا  بیعـش  دنزرف  لهـس  امب ) درک  ثیدح  هک   ) مالـس دنزرف  نوع  امب  درک  لقن  هک  لصاو  دنزرف  یلعالا 
هتـشادرب و ار  اـهنآ  زا  یـضعب  نمیا  ما  تـفگ : دوـب ، هدـش  هیدـه  ص )  ) ادـخ لوـسر  هـب  یئاـهغرم  تـفگ : دوـب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  مداـخ 

نآ زا  یـضعب  تفگ : تسیچ ؟ نمیا  ما  يا  دومرف : واب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دروآ  ص )  ) ربمایپ شیپ  هب  ار  وا  دش ، حبـص  هک  یتقو  تشادهگن .
. دندوب هدروآ  هیده  وتب  زورید  هک  تسیئاهغرم 

ياهدنب ره  يارب  اریز  مدرکن ؟ نغدق  یهن و  اذغ  نتشادرب  زا  ار  وت  ایآ  دومرف :
ص:167  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

، دـش دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اـب  ناـسرب ، نمب  ار  دوخ  شیپ  قـلخ  نیرتـبوبحم  ایادـخ  تفگ : دـعب  تسا ، وا  يزور 
. نم يوسب  ایادخ و  تفگ : ص )  ) ربمایپ

. تسبیرغ قیرط  دنس و  نیا  زا  ثیدح  نیا 

ثیدح رخآ  ات  مهدیم ...  يدرمب  ار  ملع  زورما  هتبلا  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

داد ربخ  هک  لاس 434  رد  دنک ) تمحر  ار  وا  ادخ   ) یعفاش هیقف  راطع  دمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 213 ( 1)
لـضف ۀفیلخ  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دنک ) تمحر  ار  وا  ادخ   ) ظفاح اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب 

هک شردپ  زا  ۀملـس  دنزرف  سایا  امب  درک  ثیدح  هک  رامع  دـنزرف  ۀـمرکع  امب  درک  لقن  هک  دـیلو  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  بابح  دـنزرف 
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: تفگیم دناوخیم و  زجر  رماع  هک  یلاح  رد  میدمآ  رد  ربیخ  يوسب  تفگ :
ياهاپ سپ  میدوبیمن ، زاینیب  وت  لضف  زا  ام  و  میدناوخیمن ، زامن  و  میدرکیمن ، هقدص  میتفاییمن و  تیاده  ام  دوبن  ادـخ  رگا  ادـخب  مسق 

: دومرف ص )  ) ربمایپ امرف ، اطع  ام  رب  بلق  شمارآ  و  راد ، راوتسا  میدرک  دروخرب  مه  اب  گنج  رد  هک  یتقو  ار  ام 
؟ تسیک نیا 

هچ نآ  زج  درکیمن  شزرمآ  بلط  يدرم  چیه  هراب  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  و  دـش ، هدـیزرمآ  وت  هانگ  رماع  يا  دومرف : تسا ، رماع  دـنتفگ :
: تفگ رمع  دیسریم ، تداهشب 

رماع هک  ینامز  دیسریمن ) تداهشب  دنامیم و  زور  دنچ  ینعی   ) يدوبیم ام  يارب  يدادیم  تلهم  امب  زور  دنچ  رگا  ص )  ) ادخ ربمایپ  يا 
: تفگیم دوب  نانآ  سیئر  دروآیم و  نیئاپ  هدرب و  الاب  ار  شریشمش  و  دمآ ، نوریب  هدش و  جراخ  راصح  زا  بحرم  دمآ ، ربیخ  هب 

روهلعش گنج  شتآ  هک  یتقو  مامت و  حالس  اب  يدرم  مبحرم ، نم  هک  هتسناد  ربیخ  لها 
ص:168  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. مرماع نم  هک  هتسناد  ربیخ  لها  قیقحتب  تفگ : هدرک و  هزرابم  وا  اب  رماع  سپ  متسه ، هدومزآ  یناولهپ  ددرگ 
رماع رپس  هب  بحرم  ریـشمش  و  دـش ، يدروخ  دز و  راب  ود  نانآ  نایم  سپ  اهتکاله ، رد  هدـنور  ورف  یناولهپ  مامت و  حالـس  اب  يدرم  ( 1)

اب ینعی   ) دوب وا  رد  شناج  هک  دیرب  ار  وا  تایح  گر  هتـشگرب  دوخ  فرطب  شریـشمش  دنک ، حالـصا  ار  شرپس  هک  تفر  رماع  دـش ، عقاو 
ار شدوخ  وا  اریز  دش ، لطاب  رماع  لمع  دنتفگیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  تقو  نآ  رد  دش ) هتشک  لحکا  گر  ندیرب  نامه 

؟ دشلطاب رماع  لمع  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  متفگ : هدمآ و  ص )  ) ادخ ربمایپ  شیپ  هب  نایرگ  لاح  اب  نم  تشک ،
: دومرف ص )  ) ربمایپ

وگغورد دیوگیم  ار  نخـس  نیا  هک  یـسک  دومرف : دنیوگیم ، روط  نیا  وت  نارای  زا  یهورگ  متفگ : دـیوگیم ؟ ار  نخـس  نیا  هک  تسیک 
. دراد باوث  ود  رماع  لمع  هکلب  دشابیم 

ار ملع  زورما  دومرف : ص )  ) ربمایپ سپ  تشاد . مشچ  درد  هک  یلاح  رد  هدش  رادـیب  وا  و  داتـسرف ، یلع  يوسب  ارم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  سپس 
مدروآیم ربمایپ  يوس  هب  ار  وا  و  درادیم ، تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  وا  و  درادیم ، تسود  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  يدرم  تسدب 

ار ملع  دعب  تفای ، يدوبهب  وا  و  دیلام ، یلع  مشچ  هب  ار  شناهد  بآ  مدناسر  ادخ  ربمایپ  شیپ  هب  هک  نآ  ات  تشاد  مشچ  درد  هک  یلاح  رد 
هک یماگنه  هدومزآ  یناولهپ  مامت و  حالس  اب  مبحرم  نم  هک  هتـسناد  ربیخ  لها  قیقحتب  تفگیم : هدمآ و  نوریب  بحرم  درک و  اطع  یلعب 

متدش اب  تخس و  رس  اههشیب  ریـش  دننام  دیمان ، هردیح  ارم  مردام  هک  منآ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ددرگ ، روهلعـش  گنج  شتآ 
: تفگ دنزاسیم  ةردنس  بوچ  زا  هک  ياهنامیپ  دننام  منکیم  هنامیپ  عاص  اب  ار  امش  هک 

. دوب ع )  ) یلع ياناوت  تسد  اب  ربیخ  حتف  و  تشک ، هتفاکش و  ار  وا  رس  دز و  یتبرض  بحرم  هب  ع )  ) یلع
ص:169  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: دومرف هک  شراتفگ  زا  ع )  ) یلع دوصقم  هک  مدیسرپ  ار  بلاط  وبا  نادنزرف  زا  یضعب  نم  تفگ : ملسم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا 
( ةردیح یما  ینتمس  يذلا  انا  )

مـسا هک  دـسا  مان  اب  ار  وا  دوب ، بئاـغ  بلاـط  وبا  لاـح  نآ  رد  دـیئاز ، ار  یلع  هک  یتقو  دوب ، دـسا  رتخد  همطاـف  یلع  رداـم  تفگ : تسیچ 
. دیمان دوب  شردپ 

زجر ربیخ  زور  رد  یلع  هک  یتقو  دـیمان ، یلع  ار  وا  دیدنـسپن و  دوب  هدرک  باختنا  شیارب  یلع  ردام  هک  ماـن  نیا  دـمآ ، رد  بلاـط  وبا  دـعب 
. دومن دای  هدرک و  رکذ  دوب  هتشاذگ  شردام  هک  مان  نآ  دناوخ 

تـسا نکمم  ثیدح  رد  ةردنـس  و  دوشیم ، تسرد  نامک  نآ  زا  هک  تسا  یتخرد  ةردنـس  تسا و  ریـش  ياهمان  زا  یمان  ةردیح  و  تفگ :
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. دومنیم هنامیپ  رپ  یفاک و  هنامیپ  اب  هک  دشاب  ینز  نآ  ةردنس  هک  تسا  لامتحا  و  تسا ، هدش  تسرد  تخرد  نآ  زا  هک  دشاب  هنامیپ  نآ 
دبع امب  داد  ربخ  هک  دوب ، هدمآ  ام  رب  طساو  رد  هک  یعفاش  یفاکسا  هَّللا  دبع  دنزرف  نمحرلا  دبع  باطخ  وبا  یضاق  امب  داد  ربخ  - 214 ( 1)

ع)  ) یلع هک  مدینش  تفگ : یـسوم  ردام  زا  ةریغم  زا  ریرج  امب  دومن  لقن  هک  فسوی  امب  درک  ثیدح  هک  ییحی  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  هَّللا 
: دومرفیم

نمب ربیخ  زور  رد  ار  ملع  و  هدیلام ، ممشچ  هب  ار  شنهد  بآ  هدیشک و  مخرب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یتقو  نآ  زا 
. تسا هدشن  تحاران  مرس  هدرکن و  درد  نم  مشچ  هداد 

دنزرف یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 215 ( 2)
دنزرف یلع  امب  درک  لقن  هک  بوقعی  دنزرف  دابع  امب  درک  لقن  هک  نیـسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) يدادـغب ظفاح  یـسیع 

یعبر زا  میوگب  وتب  رگا  تفگ : یلع  دـنزرف  دـمحم  شارح - دـنزرف  یعبر  زا  رمتعم  دـنزرف  روصنم  زا  یملـس  یلع  دـنزرف  دـمحم  زا  ماشه 
نارمع زا  ماهتفگ - تسار  مدینش 

ص:170  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
: تفگ نیصح  دنزرف 

ار شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  يدرمب  ار  ملع  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ربمایپ تشگرب ؛ وا  داتسرف ، ربیخ  لها  يوسب  ار  رمع  ص )  ) ادخ ربمایپ 
حتف ار  ربیخ  وا  ياناوت  ياهتـسد  اب  ادـخ  اـت  ددرگیمن  رب  و  تسین ، هدـننکرارف  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  شربماـیپ  ادـخ و  و  درادیم ، تسود 

. درک حتف  ار  ربیخ  نآ  ياهتسد  اب  ادخ  تفر و  ملع  نامه  اب  داد  واب  ار  ملع  تساوخ و  ار  یلع  تفگ  دنکیم 
درک لقن  هک  ییحی  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  هک  هَّللا  دبع  دنزرف  نمحرلا  دبع  باطخ  وبا  یضاق  امب  داد  ربخ  - 216 ( 1)
لقن هک  ناحط  میعن  وبا  امب  درک  لقن  هک  یناه  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح  هک  یلماحم  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  یـضاق  امب 
یعبر زا  میوگب  رگا  تفگ : دمحم  شارح - دنزرف  یعبر  زا  رمتعم  دنزرف  روصنم  زا  یملس  یلع  دنزرف  دمحم  زا  ماشه  دنزرف  یلع  امب  درک 

ار شربمایپ  ادـخ و  هک  مهدـیم  يدرمب  ار  ملع  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : نیـصح  دـنزرف  نارمع  زا  ماهتفگ - تسار  مدـینش 
. درک حتف  ار  ربیخ  لاعتم  يادخ  و  داد ؛ ع )  ) یلع هب  ار  ملع  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  و  درادیم ، تسود 

ظفاح یسیع  دنزرف  یسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 217 ( 2)
لقن هک  ییحی  وبا  مکح  دنزرف  سیردا  نمب  درک  لقن  تفگ : یعبض  ریصن  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رفعج  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  انذا ) )

ربمایپ تفگ : هریره  وبا  زا  بیسم  دنزرف  دیعس  زا  هداتق  زا  هبورع  وبا  دنزرف  دیعـس  امب  درک  ثیدح  هک  رافـص  هیطع  دنزرف  فسوی  امب  درک 
. دنک حتف  تسناوتن  تخیگنارب  اجنآ  رب  ار  رمع  دعب  و  دنک ، حتف  تسناوتن  داتسرف  ربیخ  يوسب  ار  رکب  وبا  ص )  ) ادخ

هدننکهلمح هک  مهدیم  يدرم  تسدب  ار  ملع  هتبلا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دعب 
ص:171  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  و  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  شربماـیپ  ادـخ و  و  درادـیم ، تسود  ار  شربماـیپ  ادـخ و  و  دـنکیمن ؛ رارف  زگره  تسا و 
، تشادن مشچ  درد  زگره  هکنآ  دننام  درک  زاب  ار  شمشچ  دیلام  وا  مشچب  ار  شناهد  بآ  و  تشاد ، مشچ  درد  وا  هک  یلاح  رد  تساوخ ،
ار ملع  ات  متفریم ، وا  رـس  تشپ  نم  و  تفریم ، ناود  ناود  هدمآ و  نوریب  یلع  دـنک  حـتف  وت  هلیـسوب  ادـخ  ات  ورب  ریگب و  ار  ملع  نیا  دومرف :

نارای هب  سپ  مبلاط ، یبا  نب  یلع  دومرف : یتسیک ؟ وت  تفگ : هدـش و  هاگآ  يدوهی  درم  راصح  يـالاب  زا  دـیبوک  راـصح  ریز  یگنـس  يور 
اب ادـخ  اـت  تشگنرب  ادـخب  مسق  و  دـیدش ، بولغم  امـش  هدرک  لزاـن  یـسوم  رب  ار  تاروت  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  تفگ : هدرک و  ور  دوخ 

. درک حتف  ار  ربیخ  وا  هلیسو 
( ءالما  ) یطقـس یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  يوحن  لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 218 ( 1)
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هک مکح  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  یمرـضح  امب  درک  ثیدـح  هک  یـضاق  لهـس  دـنزرف  فسوی  دـمحم  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک 
قیقحتب تفگ : مردپ  نمب  داد  ربخ  تفگ : ۀملـس  دنزرف  سایا  نمب  داد  ربخ  تفگ : هک  همرکع  امب  درک  لقن  هک  رـضن  وبا  امب  درک  ثیدـح 

ادخ و  درادیم ، تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  يدرمب  زورما  ار  ملع  هتبلا  دومرف : و  داتـسرف ، ع )  ) یلع يوسب  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر 
وا مشچب  ار  شناهد  بآ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  سپ  مدربیم ، تشاد  مشچ  درد  هک  یلاـح  رد  ار  وا  تفگ  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  شربماـیپ  و 

: تفگیم و  دادیم ، رطخ  نالعا  هلیسو  نیا  اب  دروآیم و  نیئاپ  هدرب و  الاب  ار  شریشمش  بحرم  و  دمآ ، نوریب  یلع  داد ، واب  ار  ملع  دعب  دز ،
و هدش ، وربور  يوق  عاجـش و  نادرم  اب  هک  یتقو  متـسه  هدومزآ  یناولهپ  مامت و  حالـس  اب  يدرم  مبحرم ، نم  قیقحتب  هک  دنادیم  ربیخ  لها 
اب ار  امـش  هک  دنمورین ، يوق و  اههشیب  ریـش  دـننام  هدـیمان  ةردـیح  ارم  مردام  هک  منامه  نم  دومرف : ع )  ) یلع ددرگ ، هتخورفا  گنج  شتآ 

دننام منکیم  هنامیپ  ریشمش 
ص:172  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تفاکش ریشمش  اب  ار  بحرم  رس  سپ  دشاب ، هدش  تسرد  ةردنس  بوچ  زا  هک  ياهنامیپ 
دمحا دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راسمـس  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 219 ( 1)

نسح دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  سنوی  امب  درک  ثیدح  هک  یـسوم  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دنزرف  رمع  دنزرف 
هب ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مدینـش  تفگ : هک  شردپ  زا  دعـس  دـنزرف  بعـصم  زا  مکح  زا  شمعا  زا  هناوع  وبا  امب  درک  لقن  هک  یلعم  دـنزرف 

: دومرفیم ع )  ) یلع
هک مدید  هزرابم  لاح  رد  ردب  زور  رد  هک  یتسردب  و  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یتسه ، یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  وت 

يوق و هک  متـسه  ياهلاس  هد  رتش  دـننامه  دومرفیم : دـنزیم و  گناب  هداـم  بسا  يوسب  نتفر  لاـح  رد  هک  یبسا  دـننام  دروآیم  رد  گـناب 
. تسا هدیئاز  ارم  مردام  راک  نیا  دننام  يارب  متسه  نج  نم  هک  ایوگ  دسرتیم  نم  زا  بش  هک  ماهزات  ناوج  دشاب و  عاجش 

یطـساو ود  ره  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  ینومیم و  یلع  دـنزرف  رمع  مساقلا  وبا  نمب  داد  ربخ  - 220 ( 2)
هزاجا اهنآ  رب  يربط  دمحم  دنزرف  دمحا  دنزرف  میهاربا  قاحـسا  وبا  هک  دندرک ) رارقا  نانآ  مدـناوخ و  اهنآ  رب  نم  هک  بیترت  نیاب   ) دنتـسه
دمحم دنزرف  دمحم  نمب  درک  لقن  تفگ : لیلع  دنزرف  نسح  امب  درک  ثیدح  هک  میهاربا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  تفگ : تسا  هداد 

وبا زا  نوراه  وبا  زا  يدبع  نسح  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  یمراد  صفح  دـنزرف  سیق  امب  دومن  لقن  هک  عراذ  نمحرلا  دـبع  دـنزرف 
هدروخ و تسکش  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  اب  وا  و  داتـسرف ، ربیخ  يوسب  ار  باطخ  نب  رمع  هک  یتقو  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : يردخ  دیعس 

. دنتشگرب ص )  ) ادخ لوسر  يوسب 
يدرمب ار  ملع  هتبلا  دومرف : دمآ  نوریب  مدرم  يوسب  دش  حبـص  هک  یماگنه  هدروآ  زورب  دوب  كانهودنا  هک  یلاح  رد  ار  بش  نامه  ربمایپ 

. تسین هدننکرارف  زگره  دنرادیم و  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم 
ص:173  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يا دـنتفگ : تسا ؟ اجک  یلع  دومرف : تفاین  اجنآ  ار  یلع  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندیدرگ و  رـضاح  راصنا  نارجاـهم و  عیمج  سپ  ( 1)
تـشادن مشچ  ندرک  زاب  رب  تردق  هک  ار  یلع  سپ  داتـسرف  وا  لابندب  ار  ناملـس  رذ و  وبا  ص )  ) ربمایپ تسا ، التبم  مشچ  دردب  ادخ  ربمایپ 

وا اب  و  نادرگ ، هریچ  نمـشد  رب  و  ربب ، ار  يدرـس  یمرگ و  نک و  رود  ار  مشچ  درد  وا  زا  ایادخ  دومرف : دعب  دندروآ ، ص )  ) ربمایپ شیپ  هب 
. داد واب  ار  ملع  دعب  تسین ، هدننکرارف  زگره  و  درادیم ، تسود  ار  تربمایپ  وت و  و  تسا ، وت  هدنب  وا  اریز  هد  يزوریپ 

یلع تفگیم : درک  عورـش  وگب ، دومرف : دشاب ، هتفگ  عوضوم  نیا  رد  يرعـش  هکنیا  رب  تساوخ  هزاجا  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  تباث  نب  ناسح 
كرابم هچ  رامیب و  هدـنخرف  هچ  سپ  داد ، افـش  نهد  بآـب  ار  وا  ادـخ  لوسر  تفاـین ، یئوراد  اـما  تسجیم  وراد  درکیم و  درد  مشچ  ار 

وا ادخ  درادیم و  تسود  ارم  يادخ  وا  تسا ، ادـخ  ربمایپ  رادتـسود  نارب و  غیت  نوچ  یناولهپ  مهدـیم  يدرمب  ار  ملع  ادرف  دومرف : یبیبط و 
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ریزو ردارب و  ار  وا  مدرم و  همه  زا  دیزگرب  رخف  نیدـب  ار  یلع  سپ  دـیاشگیم ، وا  تسد  اب  ار  یندوشگن  ياهژد  نیا  و  درادـیم ؛ تسود  ار 
نوراه وبا  ثیدح  زا  ثیدح  نیا  تفگ : دنک ) تمحر  ار  وا  ادخ   ) ظفاح ینطقراد  يدهم  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  دـناوخ  دوخ 

سیق زج  یـسک  ظافلا  نیا  اب  و  تسا ، بیرغ  وا  زا  يدبع  نسح  دنزرف  یلع  ثیدح  زا  مه  وا  و  تسا ، بیرغ  يردخ  دیعـس  وبا  زا  يدـبع 
. تسا هدرکن  تیاور  وا  زا  یمراد  صفح  دنزرف 

دنزرف رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ 
رکب وبا  امب  درک  لقن  هک  لدع  ینارفعز  دمحم  دنزرف  نیـسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  یطویخ  یلعم  دـنزرف  دـمحم 
هریره وبا  زا  شردپ  زا  حـلاص  وبا  دـنزرف  لیهـس  امب  داد  ربخ  هک  مصاع  دـنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  ییحی 

ص)  ) ادخ ربمایپ  تفگ :
ص:174  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ربمایپ نارای  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  و  درادـیم ، تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  مهدـیم  يدرمب  ادرف  ار  ملع  هتبلا  دومرف :
. داد ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  سپ  دنروایب  تسدب  یگرزب  ملع  نآ  نتفرگ  ببسب  دنتساوخیم  ص )  ) ادخ

دمحم امب  درک  ثیدح  هک  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 222 ( 1)
امب داد  ربخ  هک  ةدابع  دـنزرف  حور  امب  درک  ثیدـح  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  ییحی  امب  درک  لـقن  هک  ینارفعز  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف 
ملع هتبلا  دومرف : هدمآ  دورف  ربیخ  لها  یکیدزن  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یتسردب  هک  شردپ  زا  ةدـیرب  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  نومیم  زا  فوع 

رکب و وبا  اب  دش  ادرف  هک  یتقو  دنرادیم  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  و  درادـیم ، تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  مهدـیم  يدرمب  زورما  ار 
وا اب  مه  مدرم  و  داد ، واب  ار  ملع  و  دیلام ، وا  مشچ  هب  ار  شنهد  بآ  تشاد ، مشچ  درد  وا  هک  یلاح  رد  تساوخ  ار  یلع  دـش ، وربور  رمع 
نم هک  هتسناد  ربیخ  لها  قیقحتب  تفگیم : زجر  نانآ  شیپ  رد  بحرم  ماگنه  نآ  رد  هدومن  تاقالم  ربیخ  لها  اب  تفگ : دندومن ، تکرح 

. ماهدش هدومزآ  راک  هتخادنا و  تریحب  ار  مدرم  منارب  غیت  مبحرم و 
: تفگ منکیم ، گنج  ریـشمش  اب  یهاگ  منزیم و  هزین  اب  یهاگ  و  ددرگ ، روهلعـش  گنج  شتآ  هدش و  وربور  عاجـش  نادرم  اب  هک  یماگنه 

يادص رکشل  لها  و  درک ، دروخ  ار  وا  ياهنادند  ریشمش  ات  دز  وا  رس  رب  ریـشمش  اب  یلع  تفگ : دش ، لدب  در و  تبرـض  ود  یلع  وا و  نایم 
. دومن حتف  هدش و  زوریپ  ار  نانآ  لوا  هکنیا  ات  دوب  هدیسرن  مدرم  رخآب  دندینش ، ار  تبرض  نآ 

ربخ هک  ظفاح  یطویخ  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 223 ( 2)
ثیدح هک  دیعـس  دنزرف  هبیتق  امب  درک  لقن  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  ییحی  امب  درک  تیاور  هک  لدـع  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  امب  داد 

دعس دنزرف  رماع  زا  رامسم  دنزرف  ریکب  زا  لیعامسا  دنزرف  متاح  امب  درک 
ص:175  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ادـخ و هک  مهدـیم  يدرمب  ار  ملع  ادرف  هتبلا  دوـمرفیم  ربـیخ  زور  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  مدینـش  تفگ : هـک  شردـپ  زا  صاـقو  وـبا  دـنزرف 
یلع دیهاوخب  نم  يارب  ار  یلع  دومرف : میدرک ، یـشکندرگ  ام  سپ  دنرادیم ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  درادـیم و  تسود  ار  شربمایپ 

. درک حتف  وا  اب  ادخ  هداد و  واب  ار  ملع  و  دیلام ، وا  مشچب  ار  شنهد  بآ  تشاد ، مشچ  درد  هک  یلاح  رد  دش  هدروآ  (ع )
نیـسح امب  درک  لقن  هک  بابح  دـنزرف  دـیز  امب  داد  ربخ  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدـح  تفگ : شیاهدنـس  اـب  و  - 224 ( 1)

ار ملع  رمع  زور  نآ  يادرف  و  تفرگ ، ار  ملع  رکب  وبا  دش ، ربیخ  زور  هک  یماگنه  تفگ : شردپ  زا  ةدیرب  دنزرف  هَّللا  دـبع  زا  دـقاو  دـنزرف 
حتف وا  اب  ادخ  هکنیا  ات  ددرگیمن  رب  هک  مهدیم  يدرمب  ار  ملع  هتبلا  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دش ، هتشک  ۀملسم  دنزرف  دومحم  سپ  تفرگ ،

ار شتـسد  دیلانیم ، مشچ  درد  زا  وا  هک  یلاح  رد  درک  ادن  ار  یلع  و  تساوخ ، ار  ملع  دعب  دناوخ ، ار  حبـص  زامن  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنکیم ،
بحرم قیفر  وا  هک  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگیم : هَّللا  دبع  مدینـش  نم  و  دیدرگ ، حتف  وا  ببـسب  و  داد ، واب  ار  ملع  دـعب  دـیلام و  وا  مشچب 
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 ... دوب
. ثیدح رخآ  ات 

( قفانم رگم  ارت  درادیمن  نمشد  و   ) نمؤم رگم  ارت  درادیمن  تسود  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

وبا تردپ  متفگ : واب  لاس 438  رد  دنک ) تمحر  ادخ   ) بذوش دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 225 ( 2)
سابع وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دایز  دنزرف  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : داد ؟ ربخ  وتب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا 

وبا هناوع و  وبا  يرماع و  هَّللا  دبع  دنزرف  دایز  امب  درک  لقن  هک  کلام  وبا  ییحی  دنزرف  ریثک  امب  درک  ثیدـح  هک  رازب  نانح  دـنزرف  دـمحم 
دنزرف دیعس 

ص:176  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هناد هک  یئادخب  مسق  دومرف : ع )  ) یلع زا  شیبح  دنزرف  رز  زا  تباث  دنزرف  يدع  زا  شمعا  زا  تسا ) یکی  شیانعم  و   ) یفنح میرکلا  دـبع 

یسک قفانم  زج  و  درادیمن ، تسود  ارت  یسک  نمؤم  زج  قیقحتب  هک  تسا  نم  رب  یما  ربمایپ  نامیپ  رد  قیقحتب  دیرفآ ، ار  رشب  تفاکش و  ار 
. تسا نسح  دنزرف  دمحم  يارب  ثیدح  ظفل  و  درادیمن . نمشد  ارت 

دنزرف دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  لاس 435 و  زا  هدعق  يذ  هام  رد  نابایسآ )  ) ناحط یسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 226 ( 1)
ربخ متفگ : دندومن ، رارقا  اهنآ  مدـناوخ و  اهنآ  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  لاس 435  زا  هجح  يذ  هام  رد  اهیطـساو  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع 

دمحم دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  ثیدح  تفگ : یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد 
دنزرف يدع  زا  شمعا  امب  درک  تیاور  هک  یبیرخ  دواد  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  سنوی  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  جرف  دنزرف 

يارب ار  یگرزب  ءادر  دیرفآ و  ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخب  مسق  دومرفیم : ع )  ) یلع مدینـش  تفگ : شیبح  دـنزرف  رز  زا  تباث 
. درادیمن نمشد  ارت  قفانم  زج  و  درادیمن ، تسود  ارت  نمؤم  زج  هک  تسا  یما  ربمایپ  نامیپ  دهع و  قیقحتب  درک : باختنا  دوخ 

عماج دجسم  رد  نم  هک  بیترت  نیاب  دنک ) تمحر  ادخ   ) یطساو عیب  باصق  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 227 ( 2)
دیفم بوقعی  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امـشب  درک  لقن  متفگ : واب  لاـس 434  رد  دوـمن  فارتـعا  وا  مدرک  تئارق  وا  رب  طـساو 

: دومرفیم ع )  ) یلع هک  مدینش  تفگ : جشا  امب  درک  ثیدح  هک  یئارجرج 
. قفانم رگم  ارم  درادیمن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارم  درادیمن  تسود  قیقحتب  هک  تسا  یما  ربمایپ  دهع 

وبا یـضاق  امب  درک  لقن  هک  لاس 435  رد  یطـساو  هیوماف  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  ثیدـح  - 228 ( 3)
امب درک  لقن  هک  دقان  تباث  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یطساو  ظفاح  یطویخ  یلع  دنزرف  دمحا  جرف 

ص:177  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دهع هک  دومرف : هک  ع )  ) یلع زا  شیبح  دنزرف  رز  زا  تباث  دـنزرف  يدـع  زا  شمعا  زا  عیکو  امب  درک  ثیدـح  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  میهاربا 

. درادیمن نمشد  یسک  ارت  قفانم  زجب  و  درادیمن ، تسود  ارت  یسک  نمؤم  زج  قیقحتب  هک  تسا  نیا  نم  رب  ص )  ) ربمایپ
امب درک  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  رصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 229 ( 1)

يرازف لهس  دنزرف  عیبر  امب  دومن  لقن  هک  حلاص  دنزرف  نمحرلا  دبع  امب  درک  لقن  هک  دامح  دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدح  هک  جرف  دنزرف 
: تفگ یبلاو  هعیبر  دنزرف  یلع  زا  یئاط  دیبع  دنزرف  دیعس  زا 

. قفانم رگم  ارت  درادیمن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارت  درادیمن  تسود  هک  تسا  هدرک  دهع  نم  رب  ص )  ) یما ربمایپ  دومرفیم : ع )  ) یلع مدینش 
دنزرف دمحم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رهاقلا  دبع  امب  درک  لقن  هک  یناجدنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  امب  درک  ثیدـح  - 230 ( 2)
نوراه دنزرف  دمحم  دنزرف  یـسوم  نوراه  وبا  امب  دومن  لقن  هک  دادـغب ، لصوم  رد  لاوج ) دـننام  فرظ  هدنـشورف  ینعی   ) طفـس عایب  ةرتع 
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دیعـس امب  درک  ثیدح  هک   ) قیرب دنزرف  رفعج  امب  دومن  لقن  هک  یقرز  يراصنا  عیبر  دنزرف  دوعـسم  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  بوقعی  دـنزرف 
اب دومرفیم : ع )  ) یلع مدینـش  تفگ : هک  هَّللا  دبع  زا  رباج  زا  ةزمح  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  هلیمت  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یمرج ) دمحم  دنزرف 

ربمایپ هک  یئاهزیچ  زا  قیقحتب  دومرفیم : وا  هک  مدینـش  و  دناوخب ، زامن  وا  اب  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  مدناوخ ، زامن  لاس  هس  ص )  ) ادخ ربمایپ 
غورد ادخب  مسق  دیشاب  هاگآ  درادیمن ، نمـشد  ارم  نمؤم  و  درادیمن ، تسود  ارم  رفاک  هک  تسا  نیا  هتـسب  نامیپ  دهع و  نم  رب  ص )  ) ادخ

. تسا هدشن  هارمگ  یسک  نم  ببسب  ماهدشن و  هارمگ  و  ماهدشن ، هتفگ  غورد  متفگن و 
یلع نسح  وبا  هکنیا  ۀبتاکم ) ( ) دنک تمحر  ادـخ   ) يولع نمحرلا  دـبع  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نمب  داد  ربخ  - 231 ( 3)

رکب وبا  امب  درک  لقن  هک  یمرضح  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : تسا ، هداد  ربخ  اهنآب  یئاکب  نمحرلا  دبع  دنزرف 
ص:178  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  رز  زا  تباث  دـنزرف  يدـع  زا  شمعا  زا  عیکو  اـمب  درک  لـقن  دـنتفگ : داـمح  دـنزرف  هَّللا  دـبع  هبیـش و  وبا  دـنزرف 
. درادیمن نمشد  ارت  یسک  قفانم  زج  و  درادیمن ، تسود  ارت  یسک  نمؤم  زجب  قیقحتب  هک  تسا  هدرک  دهع  نم  هب  ص )  ) ربمایپ دومرفیم :

هک نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  مردپ  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 232 ( 1)
: تفگ نمب  نوراه  نانمؤم  ریما  تفگ : هیواعم  وبا  تفگ : رامع  دنزرف  امب  درک  لقن  هک  سیردا  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن 

: تسنیا نم  رب  ص )  ) یما ربمایپ  دـهع  قیقحتب  دومرف  هک  ع )  ) یلع ثیدـح  متفگ  تسا  رتتسرد  ع )  ) یلع لئاضف  هراب  رد  ثیدـح  مادـک 
. قفانم رگم  ارم  درادیمن  نمشد  و  نمؤم ؛ رگم  ارم  درادیمن  تسود  هک 

تسنم نمشد  تنمشد  و  تسنم ، تسود  وت  تسود  ع »  » ربمایپ راتفگ 

وبا یضاق  امب  درک  لقن  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یطساو هیوماف  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 233 ( 2)
امب درک  ثیدح  هک  تفگ : رفعج  دنزرف  دواد  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  یلعم  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا  جرف 

ناملس زا  ناذاز  زا  مشاه  وبا  زا  لیوط  یسوم  دنزرف  کلملا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  ینزم  لاله  امب  درک  لقن  هک  ییحی  وبا  دنزرف  ایرکز 
. تسا نم  نمشد  تنمشد  و  تسا ، نم  تسود  وت  تسود  یلع  يا  دومرف : ع )  ) یلعب ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک 

ص:179  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

میتجح متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دبع امب  درک  ثیدح  هک  یطویخ  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  تسا ص 67 ) هدش  رارکت  ثیدـح  ( ) 1)
یلع امب  درک  ثیدح  دنتفگ : مالـسلا  دبع  دنزرف  میهاربا  یـسوس و  زازخ  قاحـسا  دنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  یـسوم  دـنزرف  دـیمحلا 
مدوب ص )  ) ربمایپ دزن  تفگ : سنا  زا  رطم  وبا  دنزرف  رطم  امب  درک  ثیدح  هک  یسوم  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  يوهط  ینثم  دنزرف 

: دومرف دیآیم  ع )  ) یلع هک  دید 
. میتجح متما  رب  تمایق  زور  رد  نیا  نم و 

هدمآ امب  طساو  رد  هک  لاس 434  زا  ناضمر  هام  رد  یناهفـصا  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  امب  درک  ثیدـح  - 234 ( 2)
: تفگ طساو  عماج  رد  ءالما )  ) دوب

دومن لقن  هک  فلخ  دنزرف  دمحم  دنزرف  مثیه  امب  درک  ثیدح  هک  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  یلع  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ 
شردپ زا   ) عفار وبا  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  دمحم  زا  تباث  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  لضف  دنزرف  امب  درک  لقن  هک  رذنم  دنزرف  یلع  امب 

. تسین یلع  زج  يدرمناوج  راقفلا و  وذ  زج  يریشمش  درک  ادن  دحا  زور  رد  يدانم  تفگ : شدج ) زا 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  لاس 434  رد  هک  ( ) دنک تمحر  ادخ   ) یـسلدنا عیبر  دنزرف  دمحم  دـنزرف  فلخ  دـنزرف  یـسیع  یـسوم  وبا  امب  داد  ربخ  - 235 ( 3)
لیعامسا یلع  وبا  رب  تفگ : لدعم  نارشب  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نیـسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دوب ) هدش  دراو  ام  رب  طساو 

دمحم دنزرف  رامع  تفگ : تسا ؟ هدرک  لقن  امش  رب  ۀفرع  دنزرف  نسح  تفگ : دیدرگ ، تئارق  يوحن  رافص  لیعامـسا  دنزرف  دمحم  دنزرف 
رد دشیم  هتفگ  ناوضر  ار  وا  هک  ياهتـشرف  تفگ  هک  تسا ، هدرک  لقن  یلع  دنزرف  دـمحم ) رفعج  وبا  زا  یلظنح  فیرط  دـنزرف  دعـس  زا  )

زجب يدرمناوج  راقفلا و  وذ  زج  يریشمش  درکیم : ادن  نامسآ  ردب  زور 
ص:180  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تسین یلع 
دنزرف رمع  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) ناواط دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  و  - 236 ( 1)

. ار ثیدح  نیا  دننام  يوحن  رافص  دمحم  دنزرف  لیعامسا  یلع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  بذوش 

ثیدح رخآ  ات  ترخآ ...  رد  نم  ياول  بحاص  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

نیـسح دنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  تفگ : هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  تفگ : ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 237 ( 2)
لقن هک  نابا  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  لصاو  دـنزرف  یلعالا  دـبع  امب  داد  ربخ  هک  دـمحا  دـنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  هک  ینارفعز 

ترخآ رد  وت  ياول  بحاص  ادخ  ربمایپ  يا  دش  هتفگ  تفگ  ةرمس  زا  رباج  زا  برح  دنزرف  كامـس  زا  یملحم  هَّللا  دبع  وبا  حصان  امب  درک 
. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ایند  رد  نم  ياول  بحاص  دومرف : تسیک 

تسا یثراو  یصو و  يربمایپ  ره  يارب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

امب درک  لقن  هک  یـسوم  دنزرف  دیمحلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  زا  ةزاجا )  ) ناحط دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 238 ( 3)
زا قحـسا  دنزرف  زا  لضف  دنزرف  ۀملـس  امب  درک  لقن  هک  يزار  دیمح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  دیعـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم 

تـسیثراو یـصو و  ربمایپ  ره  يارب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ةدیرب  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  يدایا  هعیبر  وبا  زا  هَّللا  دـبع  دـنزرف  کیرش 
. تسبلاط یبا  نب  یلع  نم  ثراو  یصو و  قیقحتب 

ص:181  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

( ماداب  ) هزول ثیدح 

ثیدح هک  يدادغب  حـتف  دـنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دـنزرف  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 239 ( 1)
ص)  ) ربمایپ تفگ : سابع  نبا  زا  ریبج  دنزرف  دیعس  زا  میرکلا  دبع  زا  یقر  عازعز  وبا  دنزرف  امب  دومن  لقن  هک  یلمتـسم  هرامع  وبا  امب  درک 
، نادرگم هنـسرگ  ياهدرک  هنـسرگ  هچ  نآ  زا  شیب  ار  دمحم  ایادخ  تفگ : تفرگ و  هبعک  راتـسا  زا  و  دمآ ، هبعکب  دش ، هنـسرگ  تدـش  اب 

. نک زاب  ار  ماداب  نآ  دیامرفیم : و  دتسرفیم ، دورد  وت  رب  لاعتم  يادخ  قیقحتب  تفگ : دوب ، یماداب  وا  اب  دمآ و  دورف  لیئربج  تفگ :
وا تسا ، وا  ربمایپ  دمحم  و  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  دوب : هدـش  هتـشون  وا  رد  دوب ، يزبس  گرب  وا  رد  ماگنه  نآ  دوشگ  ار  وا  ص )  ) ربمایپ

. تسا هدرکن  فاصنا  دوخب  هتسناد  هدننکرید  نداد  يزور  رد  هدومن و  مهتم  شئاضق  رد  ار  ادخ  هک  یسک  مدرک و  يرای  یلع  اب  ار 

ع)  ) ربمایپ شود  رب  یلع  نتفر  الاب 

دمحم دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 240 ( 2)

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزرف ۀبده  امب  دومن  لقن  هک  ثایغ  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یناسح  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  یلعم  دـنزرف 
ادخ ربمایپ  تفگ : هک  ةریره  وبا  زا  بیـسم  دنزرف  دیعـس  زا  ناعدج  دنزرف  دیز  دنزرف  یلع  زا  دیز  دنزرف  دامح  امب  درک  ثیدح  هک  دـلاخ 

. ادخ ربمایپ  يا  یلب  تفگ : ینیبیمن  هبعک  يالاب  رد  ار  تب  نیا  ایآ  دومرف : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعب  هکم  حتف  زور  (ص )
مرادرب ارت  نم  هکلب  تفگ : یلع  يریگب ، ارف  ار  وا  ات  مرادرب  ارت  دومرف :

ص:182  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنرادرب مندوب  هدنز  لاح  رد  نم  زا  یتشوگ  هکت  ات  دننک  شـشوک  هعیبر  رـضم و  هلیبق  رگا  ادخب  مسق  دومرف : ص )  ) ربمایپ ادخ ، ربمایپ  يا 

. نک فقوت  یلع  يا  نکیل  دنرادرب و  دنناوتیمن 
يدیفـس هک  اجنآ  ات  تشادرب  شتـسد  اب  نیمز  زا  ار  وا  دعب  دز ، شاهمکچ  يالاب  زا  ع )  ) یلع قاس  دورب  شتـسد  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دعب 

. دیدرگ نشور  شیاهلغب  ریز 
رگا هک  هزادنا  نآ  ات  هدرک  گرزب  ارم  وت  ببـسب  تمظع  اب  تردق و  اب  يادـخ  هک  منیبیم  تفگ : ینیبیم ؟ هچ  یلع  يا  دومرف : واب  سپس 

. منکیم منک  سمل  ار  نامسآ  مهاوخب 
وا ياهاپ  تفر و  ردب  یلع  ریز  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـعب  تخادـنا  و  تفرگ ، ار  وا  یلع  ریگب ، ار  تب  نیا  یلع  يا  دومرف : واب  ص )  ) ربمایپ
نم رب  مداـتفا ، هبعک  يـالاب  زا  تفگ : دروآرد ، هدـنخب  ارت  هچ  دومرف : واـب  ص )  ) ربماـیپ دـیدنخ ، داـتفا و  نیمز  رب  ع )  ) یلع درک ، كرت  ار 

هتـشادرب و ارت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هک  یلاح  رد  دـسریم  يزیچ  وت  رب  روطچ  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هدیـسرن ، يزیچ 
. تسا هدروآ  نیئاپ  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج 

تسا وت  لتاق  نانیسپاو  نانیتسخن و  نیرتیقش  یلع  يا  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

هدش دراو  ام  رب  طساو  رد  هک  یناهفـصا  یعاقر  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  یلوالا  يدامج  هام  لاس 434  رد  - 241 ( 1)
هک حابـص  دنزرف  فسوی  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  قاحـسا  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  هک  دمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  هک  دوب 

تفگ ةرمـس  دنزرف  رباج  زا  برح  دنزرف  كامـس  زا  هَّللا  دـبع  وبا  حـصان  نمب  درک  لقن  هک  قارو  نابا  دـنزرف  لیعامـسا  امب  درک  ثیدـح 
ع)  ) یلعب ص )  ) ادخ ربمایپ 

ص:183  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا وت  لتاق  یلع  يا  دومرف  تسا  رتاناد  وا  ربمایپ  ادخ و  تفگ  تسیک ؟ نیرخآ  نیلوا و  نیرتیقش  دومرف :

ییحی دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  هَّللا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  باطخ  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 242 ( 1)
دواد دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  هیواعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح  هک  یلماحم  هَّللا  دـبع  وبا  یـضاق  امب  درک  لقن  هک 
رظتنم هچ  دومرفیم : ربنم  رد  ع )  ) یلع هک  مدینش  تفگ : عبس  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  دعج  وبا  دنزرف  ملاس  زا  لیهک  دنزرف  ۀملس  زا  شمعا ) زا  )

؟ ار تما  نیرتتخبدب  هتخاس 
: تفگ سپ  درک - هراشا  شرس  شیر و  رب  دواد  نبا  و  دوشیم ، نیگنر  نیا  زا  نیا  هک  تسا  هدرک  دهع  نمب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

. دشکب ارم  لتاق  ریغ  هک  ار  يدرم  مهدیم  مسق  گرزب  اناوت و  يادخب  دومرف  مینک  تعرس  ام  ات  تسیک  وا  نانمؤم  ریما  يا 

تستدابع ع )  ) یلع رکذ  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

وا رب  نم  هک  بیترت  نیاب  دوش ) دونـشخ  وا  زا  ادخ   ) یعفاش هیقف  راطع  دمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 243 ( 2)
یطساو ظفاح  تسا  اقس  نباب  بقلم  هک  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امشب  داد  ربخ  متفگ : درک  رارقا  وا  مدناوخ و 
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دومن لقن  هک  یفاعم  دنزرف  نادمح  امب  درک  ثیدح  هک  یفوک  رمعم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  نمب  درک  لقن  تفگ : دـنک ) تمحر  ادـخ  )
. تسا تدابع  ع )  ) یلع رکذ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  هشیاع  زا  شردپ  زا  ةورع  دنزرف  ماشه  زا  عیکو  امب 

ص:184  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تستدابع یلع  خرب )  ) ندرک هاگن  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راسمـس  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 244 ( 1)
دنزرف دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  ریکب  هب  فورعم  دادح  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن  هک  یطـساو  لدع  يولع  نیـسح  دنزرف  دمحم 

وبا زا  حلاص  وبا  زا  یبلک  زا  بعـصم  دنزرف  راوس  امب  درک  ثیدح  هک  يرـصب  رحب  دـنزرف  دـیمحلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  یمیدـک  سنوی 
: تفگ لبج  دنزرف  ذاعم  زا  ةریره 

نبا دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يولع  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 245 ( 2  ) تسا تدابع  یلع  خرب  نتـسیرگن  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ 
هـشیاع زا  شردـپ  زا  ةورع  دـنزرف  ماشه  زا  عیکو  امب  درک  لقن  هک  رباص  دـنزرف  ییحی  امب  دومن  لقن  هک  هَّللا  دـبع  اـمب  درک  لـقن  هک  اـقس 

. تسا تدابع  یلع  خرب  ندرک  هاگن  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  قیقحتب 
امب درک  لقن  هک  لدع  نیسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 246 ( 3)

زا قیلط  دنزرف  دلاخ  دنزرف  نارمع  دیجن  وبا  امب  درک  ثیدح  مدیسرپ  وا  زا  نم  یجک و  ملـسم  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دمحم  دنزرف  دمحا 
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  نیصح  دنزرف  نارمع  زا  شدج  زا  شردپ 

. تستدابع یلع  يورب  ندرک  هاگن 
دنزرف دمحا  امب  درک  لقن  هک  لدع  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 247 ( 4)

هبر دبع  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  یفعج  قاحـسا  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  یمیدـک  امب  دومن  لقن  هک  باشخ  فسوی 
زا نمحرلا  دبع  دنزرف  دیمح  زا  ةداتق  زا  جاجح  دنزرف  هبعش  امب  درک  لقن  هک  یلجع 

ص:185  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تستدابع یلع  خرب  ندرک  هاگن  دومرفیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مدینش  تفگ : نیصح  دنزرف  نارمع  زا  يردخ  دیعس  وبا 

دنزرف راوس  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  يرـصب  رحب  دـنزرف  دـیمحلا  دـبع  ام  هب  درک  لقن  : ) تفگ یمیدـک و  ام  هب  درک  لـقن  شیاهدنـس  اـب  و 
. ار ثیدح  نامه  دننام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  لبج  دنزرف  ذاعم  زا  ةریره  وبا  زا  حلاص  وبا  زا  یبلک ) زا  بعصم 

نـسح دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يدادغب  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 248 ( 1)
زا ریبز  وبا  زا  یلذـه  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  راکب  دـنزرف  سابع  امب  درک  ثیدـح  هک  يودـع  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) رازب ناذاش  دـنزرف 

. تسا تدابع  یلع  خر  هب  نتسیرگن  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  رباج 
دومحم دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  نیسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 249 ( 2)

یسیع دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدح  هک  یئالم  متاح  دنزرف  نوراه  رشب  وبا  امب  درک  لقن  هک  یفوص  نیـسح  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک 
. تستدابع یلع  خرب  ندرک  هاگن  دومرف  ص )  ) ربمایپ تفگ  هک  دوعسم  دنزرف  ینعی  هَّللا  دبع  زا  همقلع  زا  میهاربا  زا  شمعا  زا  یلمر 

دنزرف دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  مالـسلا  دـبع  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دومحم  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  و  تفگ : - 250 ( 3)
ع)  ) یلع يور  هب  ندرک  هاـگن  دومرفیم : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  مدینـش  تفگ : نیـصح  دـنزرف  نارمع  اـمب  درک  لـقن  هک  یـشرح  یـسوم 

. تسا تدابع 
دنزرف دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  لدع  نیـسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 251 ( 4)
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دنزرف دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یمجح  هیواعم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  یلبا  يدهم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  دومحم 
ص:186  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تستدابع یلع  خرب  ندرک  هاگن  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  عقسا  دنزرف  هلثاو  زا  لوحکم  زا  دشار 
هدش دراو  ام  رب  لاس 434  زا  ناضمر  هام  رد  طساو  رد  هک  یناهفصا  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  لضف  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 252 ( 1)

دنزرف دمحا  امب  درک  لقن  هک  میهاربا  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  میهاربا  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  دوب 
وبا مدـید  تفگ : هشیاع  زا  ةورع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلا  دـبع  امب  داد  ربخ  هک  ینارهط  دامح  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  دـمحم 

هک مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  كرتخد  يا  تفگ : يرگنیم ؟ یلع  يورب  رتشیب  منیبیم  ردـپ  يا  متفگ : درگنیم  رتشیب  یلع  خرب  رکب 
. تستدابع یلع  خرب  ندرک  هاگن  دومرفیم 

دنزرف میهاربا  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  زازب  سابع  دنزرف  یلع  دنزرف  دحاولا  دبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 253 ( 2)
دنزرف دمحم  امب  دومن  لقن  هک  رصم  رد  نسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  یضاق  یماف  میمت  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم 

واب درگنیم  رتشیب  یلع  يورب  رکب  وبا  هک  مدـید  تفگ : هشیاع  زا  ةورع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلا  دـبع  اـمب  داد  ربخ  هک  ینارهط  داـمح 
يورب ندرک  هاگن  دومرفیم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مدینش  نم  كرتخد  يا  تفگ  ینکیم  هاگن  رایـسب  یلع  يورب  هک  منیبیم  ردپ  يا  متفگ 

. تسا تدابع  یلع 
مدرک و تئارق  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یطساو  شورف ) امرخ   ) رامت دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  تاکربلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 254 ( 3)

: متفگ واب  درک ، رارقا  وا 
دنزرف دمحا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : ینالدیـص  ۀفزخ  دنزرف  نسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امـشب  درک  لقن 

دبع دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یفعج  قاحـسا  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  سنوی  دنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  قاحـسا 
نمحرلا دبع  دنزرف  دیمح  زا  ةداتق  زا  جاجح  دنزرف  هبعش  امب  درک  ثیدح  هک  هبر 

ص:187  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  نیصح  دنزرف  نارمع  زا  يردخ  دیعس  وبا  زا 

. تسا تدابع  بلاط  یبا  نب  یلع  يورب  ندرک  هاگن 

دیشخب هب  تنیز  یلع  رکذ  اب  ار  دوخ  سلاجم 

هک دوب  هدمآ  ام  رب  طساو  رد  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) یناجدنغ یسوم  دنزرف  دمحم  دنزرف  باهولا  دبع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  - 255 ( 1)
امب درک  لقن  هک  يرتخب  دنزرف  ورمع  دنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  ةزاجا )  ) یـضرف دـمحا  وبا  دـمحا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  امب  داد  ربخ 

هک دیـسر  نمب  تفگ : ناقرب  دـنزرف  رفعج  امب  دومن  لقن  هک  ماشه  دـنزرف  ریثک  امب  درک  ثیدـح  هک  لاس 65  رد  يروزب  فوع  وبا  دـنزرف 
. دیهدب تنیز  ع )  ) یلع رکذ  اب  ار  دوخ  سلاجم  تفگیم : هشیاع 

دنک هاگن  یلع  هب  دیاب  دنک  هاگن  حون  هقف  مدآ و  ملع  رب  دهاوخیم  هک  ره  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

يولع لدع  نیـسح  دنزرف  دمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  ثیدـح  هک  باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 256 ( 2)
نامیلـس دنزرف  میهاربا   ) امب درک  لقن  هک  یلبا  يدهم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح  هک  دومحم  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  یطـساو 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : کلام  نب  سنا  زا  زوریف  دنزرف  نابا  امب ) درک  ثیدح  هک  ۀیطع  دنزرف  دیز  امب  درک  لقن  هک  دیشر  دنزرف 
«1 . » دنک هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیاب  دنک  هاگن  حون  هقف  مدآ و  ملع  هب  دهاوخیم  هک  ره 
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______________________________

شمهف رد  حون  هب  شملع و  رد  مدآ  رب  دهاوخب  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا  ءارمح  وبا  ثیدح  باب  نامه  رد  و  ( 1)
بطخا دنک . هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیاب  دنک ، هاگن  شمـشخ  تدـش و  رد  نارمع  نب  یـسوم  رب  و  شدـهز ، رد  ایرکز  نب  ییحی  هب  و 

. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  شبقانم 49 و 245  رد  مزراوخ 
ص:188  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... برع رورس  هب  ینک  هاگن  هکنیا  ارت  دنکیم  داش  رگا  هشیاع : هب  ع »  » ربمایپ راتفگ 

یلع دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا ) ( ) دنک تمحر  ادـخ   ) یطـساو ناحط  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 257 ( 1)
لاله دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یطـساو ظفاح  یطویخ  یلعم  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف 

امب درک  لقن  هک  یلهاک  رـشب  دنزرف  قاحـسا  امب  درک  ثیدح  هک  رباج  دنزرف  لضف  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  رتشوش  رد  یجابید 
: تفگ هک  لیهک  دنزرف  ۀملس  زا  هریغم  وبا  دنزرف  رفعج  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  بوقعی 

ینک هاگن  هکنیا  دنادرگیم  داش  ارت  رگا  هشیاع  يا  دومرف : دوب ، وا  دزن  هشیاع  تشذـگیم و  ص )  ) ادـخ لوسر  رانک  زا  بلاط  یبا  نب  یلع 
، منایاسراپ رورس  ناناملسم و  ياوشیپ  نم  دومرف : یتسین ؟ برع  رورس  وت  ایآ  متفگ : نم  نک ، هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  برع ، رورـس  هب 

. نک هاگن  بلاط  یبا  نب  یلعب  يرگنب  برع  رورس  هب  هکنیا  ارت  دنکیم  داش  رگا 
دبع دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 258 ( 2)
امب درک  لقن  هک  يدایز  ییحی  دنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  سنوی  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  رمع  دـنزرف  هَّللا 

زا هناوع  وبا  هَّللا و  دبع  دنزرف  بوقعی  امب  درک  ثیدح  هک  يرازف  رمع  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  فسوی  وبا  بیعـش  دـنزرف  دـمحم 
هب هکنیا  ار  وا  دـیامنیم  داش  هک  ره  دومرف : ص )  ) ربماـیپ دـمآ ، شیپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : هک  هشیاـع  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  رـشب  وبا 

نادـنزرف رورـس  نم  دومرف : یتسین ؟ برع  ناناوج  رورـس  وت  ایآ  متفگ : دـنک ، هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دـیاب  درگنب  برع  ناناوج  رورس 
رورس یلع  و  ممدآ ،

ص:189  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا برع  ناناوج ) )

درک لقن  هک  سنوی  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 259 ( 1)
رـشب وبا  زا  هناوع  وبا  امب  درک  لقن  هک  نسح  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  هک  نامعن  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  دیزی  دنزرف  دـمحم  امب 

. تسا برع  رورس  یلع  و  ممدآ ، نادنزرف  رورس  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  هشیاع  زا  ریبج  نب  دیعس  زا 

بیضق ثیدح 

لاس 434. رد  درک ، رارقا  وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  راطع  دمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 260 ( 2)
داد ربخ  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) یطـساو ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هداد  ربخ  امـشب  متفگ : واب 

دنزرف دـمحم  امب  درک  لقن  هک  ناذاش  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  قاحـسا  امب  درک  ثیدـح  مدیـسرپ  نآ  زا  نم  دواد و  وبا  دـنزرف  رکب  وبا  اـمب 
رپ هک  یتـخرد  هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  ساـبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  اـمب  درک  ثیدـح  هک  تلص 

. دنزب گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسودب  دیاب  دنزب ، گنچ  هتشاک  ندع  تشهب  رد  ار  وا  يادخ  تسا و  خرس  توقای  زا  گرب و  خاش و 
زازخ هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دـمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  جرف  دـنزرف  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 261 ( 3)
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نمب درک  لقن  تفگ : بلاغ  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  دمحم  دنزرف  دمحا  یجابید  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  انذا ) )
تخرد هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ زا  سابع  نبا  زا  يدس  زا  یصمح  سابع  دنزرف  لیعامسا  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  زیزعلا  دبع 

بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  تبحم و  هب  دیاب  دنزب  گنچ  هتشاک  ندع  تشهب  رد  شربمایپ  يارب  يادخ  هک  یخرس  توقای 
ص:190  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دنزب گنچ 
دنزرف یلع  دنزرف  دیز  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 262 ( 1)

یلع دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  لاس 372 ، زا  هجحیذ  هام  رد  مدناوخ  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یفوک  ناورم  دنزرف  رفعج 
زا شردپ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  یسوم  دنزرف  قاحـسا  نمب  دومن  لقن  تفگ : لیعامـسا  دنزرف  دمحم  نمب  درک  لقن  تفگ : ناذاش  دنزرف 

ندع تشهب  رد  دوخ  تردق  اب  ادخ  هک  خرس  بیضق  هب  هک  ره  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  مدینـش  تفگ : سابع  نبا  زا  نیـسحلا  نب  یلع 
. دنزب گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  تبحم و  هب  دیاب  دنزب ، گنچ  هتشاک 

: تفگ بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 263 ( 2)
امب درک  ثیدح  هک  ایرکز  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـمحا  وبا  مردـپ  نمب  داد  ربخ 
دیز زا  لیفط  وبا  زا  تباث  وبا  دنزرف  بیبح  زا  شمعا  امب  درک  ثیدح  هک  کیرش  امب  درک  لقن  هک  یطساو  دشار  دنزرف  یلع  دنزرف  نسح 
ندع تشهب  رد  دوخ  تسد  اب  تردق  اب  اناوت و  يادخ  هک  خرـس  تخرد  هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : مقرا  نب 

. دنزب گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  تبحم  یتسود و  هب  دیاب  دنزب  گنچ  هتشاک 
دنزرف دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  دنک ) شتمحر  ادخ   ) يوحن لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 264 ( 3)

دبع دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  يریراوق  یلع  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  تسا  یطساو  يدهم  رهاوخ  نباب  فورعم  یطقس  یلع 
راسی دنزرف  نامیلـس  امب  درک  لقن  هک  سابع  دنزرف  دیلو  امب  درک  ثیدح  هک  يدنک  نومیم  دنزرف  لیلخ  امب  درک  لقن  هک  تباث  دنزرف  هَّللا 
هدـمآ دورف  نم  رب  لیئربج  زیچ  هچ  اب  دـینادیم  اـیآ  دومرف : و  داد ، ماـجنا  ار  حبـص  زاـمن  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هریره  وبا  زا  شردـپ  زا 

نمب لیئربج  دومرف : تسا ، رتاناد  ادخ  میتفگ : تسا ؟
ص:191  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دجربز زا  شموس  کی  و  خرـس ، توقای  زا  نآ  موس  کی  هک  هتـشاک  تشهب  رد  یتخرد  ادخ  هک  یتسردب  دمحم  يا  تفگ : دـمآ و  دورف 
رارق یتخرد  هراورپ  ره  رد  و  هداد ، رارق  اههراورپ  اهقاط  نایم  و  هدز ، یئاهقاط  نآ  يور  رب  و  تسا ، هزاـت  رتؤلؤل و  زا  شموس  کـی  و  زبس ،

. تسا هدومن  يراج  لیبسلس  همشچ  وا  رب  و  هداد ، رارق  نیعلا  روح  ار  وا  هویم  راب و  و  تسا ، هداد 
نیا هب  دهاوخب  هک  ره  دومرف : تسیک ؟ يارب  تخرد  نیا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دـیهج و  موق  زا  يدرم  داتـسیا ، زاب  نتفگ  نخـس  زا  سپس 

. دنزب گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  تبحم  هب  دیاب  دنزب  گنچ  تخرد 

دنکیم اپرب  ياهبق  شرع  تسار  بناج  زا  ادخ  دوشیم ، تمایق  زور  هک  یماگنه  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

مدرک تئارق  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  لاس 434 - رد  یعفاش  هیقف  راطع  دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 265 ( 1)
: متفگ واب  دومن ، فارتعا  وا  و 

ثیدح هک  فلخ  دنزرف  مثیه  امب  درک  لقن  هک  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امـشب  داد  ربخ 
زا قاحسا  دنزرف  دمحم  زا  دیمحلا  دبع  دنزرف  ریرج  امب  درک  ثیدح  هک  رقـشا  نمب  درک  لقن  هک  دیزی  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  درک 

يادخ دوشیم ، تمایق  زور  هک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تفگ : شردـپ  زا  همثح  وبا  دـنزرف  لهـس  زا  نمحرلا  دـبع 
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يارب و  دیامنیم ، اپرب  خرس  يالط  زا  ياهبق  میهاربا  مردپ  يارب  و  دنکیم ، اپرب  ياهبق  خرس  يالط  زا  شرع  تسار  فرط  رد  نم  يارب  اناوت 
داد ربخ  - 266 ( 2 ( ؟ تسیچ تسود  ود  نایم  تسود  هب  تبـسن  وت  نامگ  سپ  دـنکیم ، تسرد  زمرق  يالط  زا  ياهبق  اـهنآ  ناـیم  رد  یلع 

( دنک تمحر  ادخ   ) یفوص بیط  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب 
ص:192  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: تفگ يراق  رافـص  دـمحا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  امـشب  درک  لقن  متفگ : واب  درک ، رارقا  وا  مدومن و  تئارق  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب 
: تفگ هَّللا  دبع  امب  درک  ثیدح 

: تفگ فلخ  دنزرف  مثیه  امب  درک  لقن  تفگ : ظفاح  یلع  دنزرف  رفعج  امب  درک  لقن 
دبع دنزرف  ریرج  امب  درک  لقن  هک  رقـشا  نسح  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  میلـس  دنزرف  دیزی  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن 
یتقو دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ  شردپ  زا  همثح  وبا  دنزرف  لهـس  زا  نمحرلا  دبع  زا  قاحـسا  دنزرف  دمحم  زا  دیمحلا 

دجربز زا  ياهبق  مه  یلع  يارب  دیامنیم و  اپرب  ياهبق  میهاربا  مردپ  يارب  شرع و  تسار  بناج  زا  نم  يارب  ادخ  دوشیم ، تمایق  زور  هک 
. تسیچ لیلخ  ود  نایم  تسود  هب  تبسن  وت  نامگ  سپ  دنزیم ، زبس 

منآ زا  نم  و  نم ، زا  یلع  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

لقن متفگ : واب  درک  رارقا  وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  رازب  دلخم  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 267 ( 1)
هَّللا دبع  دـنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح  تفگ : لاس 374  رد  يریب  دنزرف  لهـس  دنزرف  لضف  دنزرف  دـیبع  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امـشب  درک 

یشبح زا  قاحسا  وبا  زا  کیرش  امب  داد  ربخ  هک  نوراه  دنزرف  دیزی  امب  درک  ثیدح  هک  نانس  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  رـشبم  دنزرف 
. یلع ای  نم و  زجب  دنکیمن  ادا  نم  زا  و  منآ ، زا  نم  نم و  زا  یلع  دومرفیم . ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  تفگ : ةدانج  دنزرف 

نیـسح دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  مردپ  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 268 ( 2)
کیرش امب  درک  ثیدح  هک  دیمحلا  دبع  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  هک  یضاق  قاحسا  دنزرف  لیعامسا  امب  درک  لقن  هک  ینارفعز 

ص:193  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
: دومرفیم ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مدینش  تفگ : ةدانج  دنزرف  یشبح  زا  قاحسا  وبا  زا  سیق  و 

. منآ زا  نم  و  نم ، زا  یلع 
دومن لقن  هک  لدع  ینارفعز  نیسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  تفگ : مردپ  امب  درک  لقن  هک  رمع  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 269 ( 1)

زا ۀملـس  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدـح  تفگ : تسا ، هدرک  لقن  اهنآب  نامیلـس  دـنزرف  یفاعم  هکنیا  ءارب  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب 
اما دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هکنیا  شردپ  زا  دیز  دنزرف  ۀماسا  دنزرف  دمحم  زا  طیـسق  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دیزی  زا  قاحـسا  دنزرف  دمحم 

. متسه وت  زا  نم  و  نم ، زا  وت  و  ینم ، نادنزرف  ردپ  نم و  داماد  یلع  يا  وت 
یلع امب  درک  لقن  هک  ییحی  وبا  دمحم  دنزرف  رفعج  امب  درک  ثیدح  هک  ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  و  تفگ : - 270 ( 2)

زا هَّللا  دبع  دنزرف  فرطم  زا  کشر  دیزی  زا  نامیلـس  دنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  دنتفگ : یلجب و  دمحم  دنزرف  یـسوم  رازب و  نیـسح  دنزرف 
یلع قیقحتب  دیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دیهاوخیم ! هچ  یلع  زا  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  هکنیا  نیـصح  دـنزرف  نارمع 

. تسا نمؤم  ره  یلو  نم  زا  دعب  وا  و  منآ ) زا  نم  و   ) نم زا 
دنزرف یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 271 ( 3)

هک مردپ  امب  درک  ثیدح  هک  ۀبیـش  وبا  دنزرف  نامثع  امب  دومن  لقن  هک  یفوص  نیـسح  دنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) ظفاح یـسیع 
نم و  نم ، زا  یلع  اریز  نکم ، نعل  هدم و  مانـشد  یلع  هب  ةدیرب  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  شردپ  زا  ةدیرب  دـنزرف  زا  حـلجا  امب  دومن  لقن 
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. منآ زا 
امب درک  لقن  هک  انذا )  ) نیهاش دـنزرف  صفح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : يرهزا  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  اـمب  داد  ربخ  - 272 ( 4)

قاحسا وبا  زا  کیرـش  امب  درک  ثیدح  هک  يدس  رتخد  دنزرف  یـسوم  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  سابع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج 
نم نم و  زا  یلع  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  ةدانج  دنزرف  یشبح  زا 

ص:194  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. یلع ای  نم و  زج  دنکیمن  ادا  نم  زا  و  متسه ، یلع  زا 

فـسوی امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) ظفاح رفظم  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 273 ( 1)
ةدانج دنزرف  یشبح  زا  قاحسا  وبا  زا  لیئارسا  امب  درک  لقن  هک  يدس  رتخد  رسپ  یسوم  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  لقن  هک  كاحـض  دنزرف 

. یلع رگم  دنکیمن  ادا  نم  زا  و  منآ ، زا  نم  نم و  زا  یلع  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ :
هک تفگ : ةزاجا )  ) ظفاح یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 274 ( 2)
زا قاحـسا  وبا  زا  کیرـش  امب  درک  ثیدح  تفگ : دیعـس  دنزرف  دیوس  امب  درک  ثیدح  هک  يدـنغاب  نامیلـس  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن 

: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  تفگ : ةدانج  دنزرف  یشبح 
. وت ای  نم و  زج  دنکیمن  ادا  نم  زا  و  متسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وت 

يدنغاب نامیلس  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  نیسح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 275 ( 3)
هکنیا بزاع  دنزرف  ءارب  زا  قاحسا  وبا  زا  لیئارسا  زا  یسوم  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  دومن  لقن  هک  ناطق  یسوم  دنزرف  فسوی  امب  درک  لقن  هک 

. متسه وت  زا  نم  و  نم ، زا  وت  دومرف : ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ
دنزرف دـمحا  نسح  وبا  هکنیا  نمب  دادـیم  ربخ  هک  تشون  نمب  دـنک ) تمحر  ادـخ   ) يولع نیـسح  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  - 276 ( 4)

امب درک  لقن  هک  ینارهز  عیبر  وبا  امب  دومن  لقن  هک  زیزعلا  دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  تفگ : داد و  ربخ  نانآب  نارمع 
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : نیـصح  دنزرف  نارمع  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  فرطم  زا  کشر  دیزی  امب ) دومن  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  رفعج  )

. دراد تیالو  نمؤم  ره  رب  نم  زا  دعب  وا  و  منآ ، زا  نم  و  نم ، زا  یلع 
ص:195  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح منکیم ...  تیصو  هدومن  قیدصت  هدروآ و  نامیا  نمب  هک  یسک  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

داد ربخ  متفگ : واب  درک ، رارقا  وا  مدناوخ و  وا  رب  نم  هک  بیترت  نیاب  یناج  دنغ  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 277 ( 1)
دنزرف دمحا  امب  درک  لقن  هک  يرصم  دمحم  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  تفگ : یشرق  تلـص  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امـشب 
دنزرف ةدیبع  وبا  زا  عفار  وبا  دـنزرف  زا  مشاه  دـنزرف  یلع  امب  درک  تیاور  هک  رـشب  دـنزرف  نایفـس  امب  دومن  لقن  هک  دعـس  دـنزرف  نیدـشر 

قیدصت هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : رامع  شردپ  زا  رـسای  دنزرف  رامع  دنزرف  دمحم 
. منکیم شرافس  تیصو و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  هب  ار  وا  هدومن 

ار وا  هک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  اریز 
درادـب نمـشد  ار  یلع  هک  ره  و  تسا ، هدوـمن  تبحم  ار  ادـخ  دـنک  تبحم  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تبحم  نم  هب  دـشاب ، هتـشاد  تبحم 

. تسا هتشاد  نمشد  ار  اناوت  يادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  ره  هتشاد و  نمشد  ارم  قیقحتب 
ناذاش و دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  تفگ : جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 278 ( 2)

رـشب وبا  هَّللا  دبع  دنزرف  نامثع  امب  داد  ربخ  تفگ : يودع  یلع  دـنزرف  نسح  امب  درک  لقن  تفگ : داد ، نذا  ثیدـح  نآ  ندرک  تیاور  رد 
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ةدیبع وبا  زا  عفار  وبا  دنزرف  امب  دومن  لقن  هک  یفوک  دیرب  دنزرف  مشاه  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  ربجم  دنزرف  لدـب  امب  درک  لقن  هک 
هدروآ و نامیا  نم  رب  هک  یسک  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : رامع  شردپ  زا  رامع  دنزرف  دمحم  دنزرف 

ص:196  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دشاب هتشاد  تسود  ارم  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  اریز  منکیم ، تیـصو  یلع  یتسودب  ار  وا  هدرک  قیدصت  و 

. تسا هتشاد  تسود  ار  اناوت  يادخ 
داد ربخ  هک  یطاشمش  يودع  دمحم  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  هک  يوحن  لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 279 ( 1)
یلع امب  درک  ثیدح  هک  باطخ  دنزرف  زیزعلا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  یجاس  دهف  دـنزرف  میهاربا  امب  داد  ربخ  هک  ییحی  دـنزرف  دـمحم  امب 

هکنیا رامع  شدج  زا  شردپ  زا  رـسای  دنزرف  رامع  دنزرف  دمحم  دنزرف  ةدیبع  وب  زا  عفار  وبا  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دـمحم  زا  مشاه  دـنزرف 
شرافـس تیـصو و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسودب  ار  وا  تسا  هدومن  قیدصت  و  هدروآ ، نامیا  نمب  هک  یـسک  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ 

. میامنیم
هک ره  و  تسا ، هتشاد  تسود  ار  ادخ  قیقحتب  درادب  تسود  ارم  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  قیقحتب  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  دومرف : و 

. تسا هتشاد  نمشد  ار  گرزب  اناوت و  يادخ  قیقحتب  درادب  نمشد  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم  قیقحتب  درادب  نمشد  ار  وا 

طاسب ثیدح 

هَّللا دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دوب ، هدـش  دراو  ام  رب  طساو  رد  هک  يدادـغب  عیب  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  اـمب  داد  ربخ   280 ( 2)
هک یلتخ  ملـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  هدنـسیون  دلاخ  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا 

مامه دنزرف  قازرلا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  یناجرج  دـنزرف  عیبر  وبا  ییحی  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  هک  دـمحا  دـنزرف  رمع  نمب  درک  لقن 
يارب ماش ) تاهد  زا  تسا  یهد   ) فدنهب زا  یشرف  تفگ : کلام  نب  سنا  زا  نابا  زا  رمعم  امب  دومن  لقن  هک  یناعنص 

ص:197  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. مدرتسگ ار  وا  نم  رتسگب ، ار  نیا  سنا  يا  دومرف : نمب  دش ، هدروآ  هیده  ص )  ) ادخ ربمایپ 

ار یلع  دعب  دننیـشنب ، شرف  يور  دومرف : اهنآب  دندش ، دراو  هک  یماگنه  متـساوخ ، ار  نانآ  نم  دنیایب ، ات  هاوخب  ار  رفن  هد  نآ  دومرف : سپس 
ار ام  داـب  ربب ، رادرب و  ار  اـم  داـب  يا  دومرف : دـعب  تسـشن  شرف  يور  هتـشگ  رب  یلع  سپـس  درک ، یئوگزار  زارد  تدـم  وا  اـب  و  تساوخ ،

ناکم اج  نیا  دومرف  هن ، میتفگ : دیتسه ؟ اجک  دینادیم  دومرف : سپس  راذگب ، ار  ام  داب  يا  دومرف : دعب  دادیم ، تکرح  ار  ام  شرف  هتشادرب و 
باوج میتفگ ، مالـس  نانآ  رب  هتـساوخ و  اـپب  کـی  کـی  تفگ : دـیئوگب ، مالـس  ار  ناـتناردارب  هتـساوخ و  اـپب  تسا ، میقر  فهک و  ناراـی 

تاکرب ادخ و  تمحر  دورد و  دنتفگ : تفگ : ءادهش ، نایوگتسار و  هورگ  يا  امـش  رب  مالـس  دومرف ، هتـساوخ و  اپب  ع )  ) یلع دعب  دنتفگن ،
؟ دندادن ار  ام  باوج  دنداد و  ارت  باوج  هک  تسیچ  ببس  نانآ و  رب  هدش  هچ  متفگ : تفگ : داب ، وت  رب  وا 

؟ دیهدیمن ارم  ناردارب  باوج  هک  هدش  هچ  امش  رب  دومرف : نانآب  ع )  ) یلع
ار ام  رادرب ، ار  ام  داب  يا  دومرف : میئوگیمن ، نخس  یسک  اب  وا  یـصو  ای  ربمایپ  اب  زج  گرم  زا  دعب  ءادهـش  نایوگتـسار و  هورگ  ام  دنتفگ :

یلع تفگ : میدوب ، هرح  رد  ام  ماگنه  نآ  رد  تشاذگ  ار  اهنآ  راذگب ، ار  ام  داب  يا  دومرف : دعب  ینداد ، تکرح  دادـیم  تکرح  هتـشادرب و 
نیا رخآ  تعکر  رد  ص )  ) ربمایپ تقو  نآ  رد  میدیـسر  ات  میدومیپ  ار  هار  ام  و  میـسریم ، زامن  رخآ  تعکر  رد  ص )  ) ربماـیپ رب  دومرف : (ع )

: دناوخیم ار  هیآ 
ام تایآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  هک  يرادـنپیم  وت  ایآ  دـمحم  يا  ( ) ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  )

(. دنتشاد بجعت 
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ص:198  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... مراذگیم ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  قیقحتب  ع »  » ربمایپ راتفگ 

هدمآ طساو  هب  لاس 440  رد  هک  يدادغب  یفریص  نباب  فورعم  يرهزا  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 281 ( 1)
دنزرف دـمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  باوب  دـنزرف  بوقعی  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دوب ،

دبع دنزرف  نسح  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  دلاخ  امب  درک  لقن  هک  تسا ) یطـساو  هیقب  دـنزرف  وا  و   ) نابهو امب  درک  ثیدـح  هک  يدـنغاب  نامیلس 
باتک مراذـگیم : ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : هک  مقرا  نبا  دـیز  زا  یحـض  وبا  زا  هَّللا 

. دنوشیم دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدمه  زا  ود  نیا  و  متیب ، لها  ترتع  و  ادخ ،
دنزرف یلع  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 282 ( 2)
دمحم دنزرف  نمحرلا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  رمع  دنزرف  فرصم  امب  دومن  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  يرصم  دمحم 

اب ندرک  تاقالم  هب  هک  تسا  کیدزن  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا  شمعا  زا  شردپ  زا  هحلط  دنزرف 
لها ترتع  و  گرزب ، اناوت و  يادـخ  باتک  مراذـگیم ، ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  قیقحتب  میامن ، تباجا  هدـش و  توعد  ادـخ 

. دیشابیم نم  نیشناج  روطچ  نانآ  هراب  رد  دینک  هاگن  متیب ،
هک یطقـس  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 283 ( 3)
: يدقع رماع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  یحایر  ماوع  وبا  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  ثیدح 

ص:199  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ص)  ) ادخ ربمایپ  هک  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دیعـس  دنزرف  هیطع  زا  شمعا  زا  ۀحلط  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  ورمع  دنزرف  کلملا  دـبع 
: مراذگیم اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  قیقحتب  میامن ، تباجا  موش و  تساوخرد  ادخ  اب  تاقالم  هب  نم  هک  تسا  کیدزن  قیقحتب  دومرف :

ربخ نمب  هاگآ  راکوکین و  يادـخ  قیقحتب  و  متیب ، لها  ترتع  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  نیمز  ات  نامـسآ  زا  تسا  ینامـسیر  هک  ادـخ  باتک 
نم ماقم  مئاـق  روطچ  ود  نآ  هراـب  رد  هک  دـینک  هاـگن  دـنوشیم ، دراو  نم  رب  ضوح  رد  اـت  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـمه  زا  ود  نآ  هک  هداد 

. دیوشیم
دنزرف یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 284 ( 1)
دنزرف یلع  امب  دومن  لقن  هک  دیوس  امب  درک  ثیدح  هک  يدنغاب  نامیلس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) ظفاح یـسیع 

: تفگیم مقرا  نب  دیز  مدینش  تفگ : هک  نایح  دنزرف  دیزی  نمب  درک  لقن  هک  یمیت  نایح  وبا  زا  رهسم 
کیدزن متـسه  رـشب  نم  قیقحتب  مدرم  يا  اهنخـس  نیا  زا  دعب  دومرف : و  دـناوخ ، هبطخ  ام  رب  و  تساوخ ، اپب  ام  نایم  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

هک تسا  ادخ  باتک  ود : نآ  و  مراذگیم ، ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  قیقحتب  میامن و  تباجا  نم  دنک و  توعد  ارم  قح  هک  هدش 
سپـس درک ، بیغرت  واب  لمع  ادخ و  باتک  ذخا  رب  و  دـینزب ، گنچ  واب  دـیریگب و  ار  ادـخ  باتک  سپ  تسا ، یئانـشور  تیادـه و  نآ  رد 

. دومرف رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  مروآیم ، امش  دایب  ار  ادخ  متیب  لها  هراب  رد  نم ، تیب  لها  و  دومرف :
ص:200  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دمآ ربیخ  حتف  هب  یلع  هک  یماگنه  ع :)  ) ربمایپ راتفگ 

دمحا دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) عیب باصق  دنزرف  هَّللا  دیبع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 285 ( 1)
یلع دنزرف  میرکلا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  ییحی  دنزرف  نامیلـس  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یئارجرج  دـیفم  بوقعی  دـنزرف 
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دنزرف حداک  امب  درک  ثیدح  هک  ینرع  نیـسح  دـنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  هک  یلجب  هعیبر  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  هک 
: تفگ هک  هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  راسی  دنزرف  ملسم  زا  دایز ) دنزرف  نمحرلا  دبع  زا  ۀعیهل  دنزرف  هَّللا  دبع  زا   ) رفعج

ار هچنآ  دـنتفگیمن  وت  هراب  رد  متما  زا  یهورگ  رگا  یلع  يا  دومرف : واب  ص )  ) ربمایپ دـمآ ، ربیخ  حـتف  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یماـگنه 
زا ار  كاخ  هکنآ  رگم  یتشذگیمن  ناناملسم  هورگ  رب  هک  متفگیم : ینخس  وت  هراب  رد  تسا ، هتفگ  میرم  نب  یـسیع  هراب  رد  يراصن  هک 
زا وت  هکنآ  تسا  یفاک  تیارب  نکیل  و  دنتـسجیم ، افـش  اهنآ  اب  و  دندومنیم ، ذخا  ار  تیوضو  بآ  هدنام  دایز  دـنتفرگیم و  تیاهاپ  ریز 
زا دعب  هکنآ  زج  یتسه  یسوم ، زا  نوراه  دننام  نمب ) تبـسن  وت  و  مربیم ، ثرا  وت  زا  نم  يربیم و  ثرا  نم  زا  وت  وت ، زا  نم  و   ) یـشاب نم 

نمب تبـسن  ترخآ  رد  ادرف  و  ینکیم ، گـنج  نم  هقیرط  اـب  و  یناـشوپیم ، ار  متروـع  یئاـمنیم و  يرب  ارم  همذ  وـت  و  تسین ، يربماـیپ  نم 
هک یلاح  رد  دنشابیم ، نم  فارطا  رد  رون  زا  یئاهربنم  رب  وت  هعیش  قیقحتب  و  ینم ، نیشناج  ضوح  رانک  رد  وت  یـشابیم و  قلخ  نیرتکیدزن 
اب ندیگنج  وت  اب  ندرک  گنج  قیقحتب  و  دنتـسه ، نم  ياههیاسمه  تشهب  رد  و  منکیم ، تعافـش  اهنآ  رب  نم  و  دـشخردیم ، نانآ  ياهور 

، تسا نم  نادنزرف  وت  نادنزرف  قیقحتب  و  تسا ، نم  راکشآ  وت  راکشآ  و  نم ، ناهنپ  وت  ناهنپ  تسا ، نم  اب  یتشآ  وت  اب  یتشآ  و  تسا ، نم 
تنامـشچ شیپ  تهاگـشیپ و  رد  وت و  اـب  تبلق و  رد  تناـبز و  رد  قح  قیقحتب  یئاـمنیم و  اـفو  نم  هدـعو  هب  و  ینکیم ، ادا  ارم  نید  وـت  و 

، دشابیم
ص:201  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

رانک رد  درادب  نمـشد  ارت  هک  یـسک  و  تسا ، هدش  هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هکنآ  دننام  هدـش  هتخیمآ  وت  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  و 
هک ار  یئادخ  ساپس  تفگ : و  داتفا ، نیمز  رب  هدجـس  يارب  یلع  سپ  ( 1  ) ددرگیمن بیاغ  وت  زا  تتـسود  و  دوشیمن ، دراو  نم  رب  ضوح 

تاقولخم و نیرتیمارگ  رـشب و  نیرتهب  رب  ارم  شلـضف  ناسحا و  ببـسب  ادـخ  و  تخومآ ، نمب  ار  نآرق  و  تشاذـگ ، تنم  مالـسا  اـب  نم  هب 
رارق تسود  نایملاع ، نایم  رد  ادخ  هدیزگرب  و  ناگداتسرف ، رورـس  ناربمایپ و  متاخ  رب  و  راگدرورپ ، دزن  نیمز  اهنامـسآ و  لها  نیرتزیزع 

. داد
زا ار  يربمایپ  ره  لسن  اناوت  يادخ  قیقحتب  دندشیمن ، هتخانـش  نم  زا  دـعب  اهنمؤم  يدوبن  وت  رگا  یلع  يا  دومرف : ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ

و یتسه ، اـهنآ  نیرتـیمارگ  تاـقولخم و  نیرتزیزع  نمب  تبـسن  وت  یلع  يا  تسا ، هداد  رارق  وت  تشپ  زا  ارم  لـسن  و  هداد ، رارق  دوخ  تشپ 
. دوشیم دراو  نم  رب  هک  متما  نایم  زا  تسا  یسک  نیرتیمارگ  وت  رادتسود 

منکیم تساوخرد  ار  دوخ  يزاینیب  وت  زا  ایادخ  ع :»  » ربمایپ راتفگ 

اقـس نباب  بقلم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راطع  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 286 ( 2)
دنزرف ییحی  زا  ناطق  ییحی  امب  دومن  لقن  هک  ددـسم  امب  درک  ثیدـح  هک  یحمج  بابح  دـنزرف  لـضف  هفیلخ  وبا  اـمب  داد  ربخ  هک  ظـفاح 

نم زا  دـعب  ار  میالوم  دوخ و  يزاینیب  وت  زا  ایادـخ  دومرفیم  ص )  ) ربماـیپ تفگ : هک  شیومع  زا  ییحی  دـنزرف  دـمحم  زا  يراـصنا  دـیعس 
(. شیومع رسپ  ینعی   ) مهاوخیم

ص:202  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تسا هدیزگ  یئادج  نم  زا  دنیزگ  یئادج  یلع  زا  هک  ره  ع :»  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 287 ( 1)
دنزرف هَّللا  دبع  دنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  تسا ) يراموط  نآ  و   ) حـیرج دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یـسیع  نمب  درک  لقن  هک  بذوش 

وبا زا  رامع  دنزرف  نارمع  دنزرف  نارمع  زا  یملـسا  یلعی  دنزرف  ییحی  امب  داد  ربخ  هک  يدسا  حیبص  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  نامیلس 
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ص)  ) ادخ ربمایپ  تفگ : هک  رمع  دنزرف  زا  دهاجم  نمب  دومن  لقن  تفگ : لاس ، یـس  تدـم  رد  نانآ  ياوشیپ  یـصفا و  ینب  نذؤم  سیردا 
: دومرف

. تسا هدیدرگ  ادج  گرزب  اناوت و  يادخ  زا  قیقحتب )  ) دنک یئادج  نم  زا  هک  ره  و  هدش ، ادج  نم  زا  دنیزگ  یئادج  یلع  زا  هک  ره 
دمحا امب  دومن  لقن  تفگ : بذوش  دنزرف  رمع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  ام  هب  داد  ربخ  هک  دمحم  دنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 288 ( 2)
دنزرف دمحا  ام  هب  داد  ربخ  و  مردپ ، ام  هب  درک  لقن  هک  لبنح  دنزرف  دمحا  دنزرف  هَّللا  دبع  ام  هب  درک  ثیدح  هک  مثیه  دنزرف  یـسیع  دنزرف 

لقن هک  نسح  دنزرف  دمحا  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـمحا  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  ناواط  دـنزرف  دـمحم 
وبا نم  هب  داد  ربخ  هک  طمـس  دنزرف  رماع  ام  هب  درک  ثیدح  هک  ریمن  دنزرف  هَّللا  دـبع  ام  هب  درک  لقن  دـنتفگ : رذـنم  دـنزرف  یلع  ام  هب  دومن 

یئادج ادخ  زا  قیقحتب  دـنیزگ  یئادـج  نم  زا  هک  ره  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : رذ  وبا  زا  ۀـبلعث  دـنزرف  ۀـیواعم  زا  فاجح 
. تسا هدومن  تقرافم  نم  زا  دنک  تقرافم  وت  زا  هک  ره  و  تسا ، هدیزگ 

ص:203  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... دوشیم بصن  منهج  رانک  رب  طارص  دوشیم و  تمایق  زور  هک  ینامز  ع »  » ربمایپ راتفگ 

وبا ام  هب  دومن  لقن  تفگ : یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  زا  انذا )  ) باهولا دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 289 ( 1)
ایرکز دنزرف  دـمحم  ام  هب  درک  لقن  هک  یئاط  مساقلا  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  لبلب  دـنزرف  لیعامـسا  دـنزرف  لیعامـسا  دـنزرف  لهـس  مناغ 

زا  ) شردپ زا  سنا  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  ۀـمامث  شیومع  زا  ینثم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  راکب  دـنزرف  سابع  نم  هب  درک  ثیدـح  هک  یبالغ 
یسک زج  درذگیمن  نآ  زا  دوشیم ، بصن  منهج  رانک  رب  طارص  دوشیم و  تمایق  زور  هک  ینامز  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شدج )

. دشاب ع )  ) بلاط یبا  نب  نلع  یتسود  همان  وا  اب  هک 

تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  تبحم و  نمؤم  هفیحص  همانرس  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

یطویخ یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) دمحم دنزرف  دمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 290 ( 2)
هب داد  ربخ  هک  هلمر  رد  نارهم  دنزرف  میهاربا  قاحـسا  وبا  ام  هب  دومن  لقن  هک  يروج  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  نمب  درک  لقن  هک 
زا نامعن  دنزرف  ۀمادق  ام  هب  دومن  لقن  هک  نامعن  وبا  لضف  دنزرف  مراع  ام  هب  درک  ثیدح  هک  هدنـسیون  نابا  دنزرف  دـلخم  دـنزرف  نومیم  ام 

همان رـس  دومرفیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مدینـش  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  مسق  تفگیم : کلام  نب  سنا  مدینـش  تفگ  يرهز 
. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  تبحم و  نمؤم  هفیحص 

ص:204  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

درادیم تسود  ار  نابرهم  راکزیهرپ و  صخش  ادخ  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

ینطقراد يدهم  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 291 ( 1)
مـشاه ینب  يالوم  نآ  و  دیعـس ، وبا  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  یکم  دابع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ام  هب  دومن  لقن  هک  انذا )  ) لدـعم ظفاح 

نایم رد  ص )  ) ربمایپ هناخ  دزن  تفگ : هک  شردپ  زا  دیعـس  وبا  دنزرف  نمحرلا  دبع  زا  ۀـیزغ  دـنزرف  ةرامع  زا  عیبر  دـنزرف  ۀـقدص  زا  تسا ،
؟ مهدن ربخ  امش  ناگدیزگرب  هب  ایآ  دومرف : هدش و  جراخ  ام  رب  میدوب  شباحصا  زا  راصنا  نارجاهم و  هورگ 

صخـش ادـخ  اریز  دنـشاب ، هزیکاپ  كاپ و  هدومن و  افو  ناشدـهعب  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نیرتهب  دومرف : ادـخ ، ربماـیپ  يا  يرآ  دـنتفگ :
. تسا نیا  اب  قح  تسا ، نیا  اب  قح  دومرف : تشذگ ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دنتفگ : درادیم  تسود  ار  راکزیهرپ  نابرهم و 
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دیوشیمن هارمگ  دیهاوخب  یئامنهار  وا  زا  رگا  هک  یسک  هب  ار  امش  منکن  تلالد  ایآ  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف هَّللا  دـیبع  دـمحم  وبا  ام  هب  دومن  لـقن  تفگ : لاس 404  رد  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 292 ( 2)
زا یعیبس  میهاربا  دنزرف  قاحـسا  ام  هب  درک  لقن  هک  دانق  هحلط  دنزرف  دامح  دنزرف  رمع  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  لالخ  دـباع  دـنزرف  دـمحم 

یئامنهار ار  امش  ایآ  دومرف : میدوب  هتسشن  ص )  ) ربمایپ شیپ  تفگ : مقرا  نب  دیز  زا  یلع  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  زا  زوبرخ  دنزرف  فورعم 
هک یسک  رب  منکن 

ص:205  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
(. ص  ) ادخ ربمایپ  يا  یلب  دنتفگ  دیوشیمن ؟ كاله  هدشن و  هارمگ  دیهاوخب  یئامنهار  وا  زا  رگا 

یهاوخریخ هدومن و  قیدـصت  ار  وا  و  دـینک ، يرای  واب  هدرک و  دـصق  ار  وا  دومرف  سپـس  دومن و  هراشا  یلع  بناـجب  و  تسنیا . نآ  دومرف :
. متفگ امشب  هک  ار  هچنآ  هداد  ربخ  نمب  لیئربج  اریز  دیئامنب 

 ... دنتسه رفن  هس  رادرک  تسرد  وگ و  تسا  رایسب  نادرم  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف دـمحا  رکب  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  لاس 438  رد  بذوش  دنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 293 ( 1)
ام هب  درک  ثیدح  هک  یمیدک  سابع  وبا  سنوی  دنزرف  دمحم  ام  هب  دومن  لقن  هک  یعیطق  بیبش  دنزرف  کلام  دنزرف  نادـمح  دـنزرف  رفعج 

شردارب زا  یلیل  وبا  دـنزرف ) نمحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم   ) زا عیمج  دـنزرف  ورمع  ام  هب  درک  لقن  هک  يراـصنا  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  نسح 
: دنشابیم رفن  هس  رادرک  تسرد  وگتسار و  رایسب  نادرم  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شردپ  زا  یلیل  وبا  دنزرف  نمحرلا  دبع  زا  یسیع 

. تساهنآ نیرترب  وا  بلاط و  یبا  نب  یلع  و  نوعرف ، لآ  نمؤم  لیبزح  و  نیسای ، لآ  نمؤم  راجن  یسوم  دنزرف  بیبح  - 1
درک لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  ام  هب  داد  ربخ  هک  انذا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 294 ( 2)
دلاخ دنزرف  رامع  دنزرف  دمحا  هیبش و  وبا  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحم  ام  هب  دومن  لقن  هک  ظفاح  یطـساو  لدع  ناعمـس  دنزرف  دمحم  ام  هب 

دبع دـنزرف  دـمحم  زا  يرـصب  عیمج  دـنزرف  ورمع  ام  هب  دومن  لقن  هک  یلیل  وبا  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  نسح  ام  هب  درک  لـقن  دـنتفگ :
ص)  ) ربمایپ زا  شردپ  زا  یلیل  وبا  دنزرف  نمحرلا  دبع  یسیع  وبا  زا  شردارب  زا  یلیل  وبا  دنزرف  نمحرلا 

ص:206  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ناگداتـسرف هب  نم  هورگ  يا  : ) تفگ هکنآ  نیـسای ، لآ  نمؤم  راجن  بیبح  دنتـسه : رفن  هس  رادرکتسرد  وگتـسار و  رایـسب  نادرم  دومرف :

نب یلع  و  تسا ،) ادخ  نم  راگدرورپ  دیوگیم  هک  دیـشکیم  ار  يدرم  ایآ  : ) تفگ هکنآ  نوعرف ، لآ  نمؤم  لیبزح  و  دـینک ،) يوریپ  ادـخ 
. تسا اهنآ  نیرترب  وا  و  بلاط ، یبا 

 ... دوشیم هدیمان  هلیسو  هک  تسا  ياهجرد  تشهب  رد  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

هک انذا )  ) یطویخ یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  ام  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) ناحط یـسوم  دنزرف  دمحا  رـصن  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 295 ( 1)
وبا دیمحلا  دبع  ام  هب  درک  ثیدح  هک  دـمحم  دـنزرف  رـصم  ام  هب  درک  لقن  هک  ینارفعز  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ام  هب  داد  ربخ 

تشهب رد  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ . هک  یلع  زا  ثراح  زا  قاحـسا  وبا  زا  کیرـش  امب ) دومن  لقن  هک  ، ) تسا رحب  دنزرف  وا  دیعس و 
دنتفگ دیهاوخب ، نم  يارب  دیهاوخب  ار  وا  رگا  مشاب  نم  مراودیما  هک  تسا  يربمایپ  يارب  نآ  و  دوشیم ، هدـیمان  هلیـسو  هک  تسا  ياهجرد 

(. ع  ) نیسح نسح و  شرهوش و  همطاف و  دومرف  دوشیم  نکاس  اجنآ  وت  اب  هک  ادخ  ربمایپ  يا 
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ع»  ) یلعب ار  تواضق  ص »  » ربمایپ میلعت 

نـسح دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  هکنیا  يرهزا  جرف  دنزرف  دمحا  دنزرف  نامثع  دنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 296 ( 2)
هَّللا دیبع  امب  درک  ثیدح  هک  مردپ  ام  هب  داد  ربخ  هک  نادعس  دنزرف  لیعامسا  امب  درک  لقن  تفگ : انذا )  ) هداد ربخ  اهنآب  رازب  ناذاش  دنزرف 

ربمایپ يا  متفگ : داتـسرف ، نمی  رب  ارم  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع زا  یـشبح  دنزرف  ورمع  زا  قاحـسا  وبا  زا  نابیـش  زا  یـسوم  دنزرف 
يوسب ارم  ص )  ) ادخ

ص:207  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
راوتـسا ارت  نابز  ادخ  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  مسرن ؟ فدـهب  هک  مسرتیم  نم  یتسرفیم و  نالاسگرزب  نادنمـشناد و  زا  یهورگ 

. دنکیم تیاده  ارت  بلق  هدومن و 
یـسیع دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 297 ( 1)

هک ءالع  دنزرف  دمحم  بیرک  وبا  امب  دومن  لقن  دوب  هدمآ  ام  رب  هک  يرقنم  یـضاق  لضف  دنزرف  دـمحا  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  انذا )  ) ظفاح
لها يوسب  ارم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تفگ : ع )  ) یلع زا  یـشبح  دـنزرف  ورمع  زا  قاحـسا  وبا  زا  نابیـش  زا  هیواعم  زا  دـمحم  امب  درک  لقن 

: متفگ داتسرف ، نمی 
تبلق ادخ  قیقحتب  دومرف : مسرن ، فده  هب  هک  مسرتیم  یتسرفیم  نالاسگرزب  نادنمشناد و  زا  یهورگ  يوسب  ارم  ص )  ) ادخ ربمایپ  يا 

. دنادرگیم راوتسا  ار  تنابز  و  دنکیم ، تیاده  ار 
هک انذا )  ) زازخ هیویح  دـنزرف  سابع  دـنزرف  دـمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  اـمب  داد  ربخ  - 298 ( 2)
زا شمعا  امب  درک  لقن  هک  ریرـض  هیواعم  وبا  امب  درک  ثیدح  حابـص  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هیوبرح  دنزرف  دـیبع  وبا  امب  درک  ثیدـح 

: دومرف میامنب . تواضق  ناـنآ  ناـیم  رد  اـت  داتـسرف ، نمی  يوسب  ارم  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دومرف : ع )  ) یلع زا  يرتخب  وبا  زا  ةرم  دـنزرف  ورمع 
ار وا  نابز  و  امرف ، یئامنهار  ار  وا  بلق  ایادخ  تفگ : و  دز ، ماهنیس  رب  ار  شتسد  متـسین ، انـشآ  تواضق  هب  نم  ص )  ) ادخ ربمایپ  يا  متفگ :

هتـسشن تواضق  ناکم  نیا  رد  هک  یتقو  ات  دـشن  ضراع  نم  رب  يدـیدرت  یکـش و  رفن  ود  نایم  تواـضق  رد  رگید  تفگ : نادرگ ، راوتـسا 
یسیع دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 299 ( 3  ) مدوب

نمحرلا دبع  امب  درک  لقن  هک  يوهط  ینثم  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  صفح  دنزرف  نیـسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) ظفاح
ارم ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) یلع زا  يرتخب  وبا  زا  ةرم  دـنزرف  ورمع  زا  قاحـسا  وبا  زا  لیئارـسا  اـمب  تفگ  ثیدـح  هک  داـمح  دـنزرف 

: متفگ داتسرف ، نمی  يوسب 
ص:208  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

اب دومرف : متـسین ؟ انـشآ  تواضق  هب  نم  هک  یلاح  رد  منک  تموکح  نانآ  ناـیم  اـت  یتسرفیم  ناراکمتـس  هورگ  يوسب  ارم  ادـخ  ربماـیپ  يا 
رد تعاس  نیا  ات  ادخب  مسق  تفگ : دنادرگیم ، راوتسا  تباث و  ار  تنابز  و  دنکیم ، تیاده  ار  تبلق  ادخ  دومرف : و  دز ، ماهنیس  رب  شتـسد 

. مدرکن یکش  رفن  ود  نایم  تواضق 
نانآب داجن  نسح  دنزرف  مساق  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  هک  ةزاجا )  ) يرـصب ناسغ  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  رمع  وبا  ام  هب  داد  ربخ   300 ( 1)

لقن هک  دمحم  دنزرف  کلملا  دبع  ۀـبالق  وبا  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  یئاردام  قاحـسا  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : هداد  ربخ 
: تفگ هک  یلع  زا  شنح  زا  كامس  زا  کیرش  ام  هب  درک  لقن  هک  ناسغ  وبا  ام  هب  دومن 

رد دومرف : يونـشب ، ار  شنخـس  یمود  زا  اـت  نکم  تواـضق  یلوا  يارب  دنتـسشن ، وت  دزن  مصخ  ود  ره  هک  یتقو  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
. مدنام راوتسا  تباث و  تواضق 
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 ... نک انب  يدجسم  نم  يارب  هک  درک  یحو  یسوم  رب  ادخ  هک  یتسردب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 

یـسیع دـنزرف  دـمحا  ام  هب  دومن  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  رمع  امب  درک  لقن  تفگ  ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 301 ( 2)
لقن هک  نومیم  دنزرف  دمحم  دـنزرف  میهاربا  ام  هب  درک  لقن  هک  ۀبیـش  وبا  دـنزرف  نامثع  دـنزرف  دـمحم  ام  هب  درک  ثیدـح  هک  مثیه  دـنزرف 

: تفگ تباث  دنزرف  يدع  زا  ةریصح  دنزرف  ثراح  زا  شایع  دنزرف  یلع  ام  هب  دومن 
رد هک  نک  انب  كاپ  يدجـسم  نم  يارب  هک  درک  یحو  یـسوم  دوخ  ربمایپ  رب  ادخ  هک  دومرف : دمآ و  رد  دجـسم  يوسب  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

یلع و مدوخ و  زج  هک  منک  انب  هزیکاپ  يدجسم  هک  درک  یحو  نم  رب  يادخ  و  دنیشنن ، یسک  نوراه  نارـسپ  نوراه و  یـسوم و  زج  اجنآ 
. دنیشن هن  یسک  وا  نارسپ 

ص:209  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ع)  ) یلع رب  ص )  ) ربمایپ ءالما 

دنزرف دمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  یفریـص  یئاثبد  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 302 ( 1)
دنزرف میهاربا  امب  دومن  لقن  هک  نامیلـس  دنزرف  نسح  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  يدادغب  ظفاح  یـسیع  دـنزرف  یـسوم  دـنزرف  رفظم 

( وبا دنزرف   ) زا ینهد  رامع  زا  سابع  دـنزرف  رابجلا  دـبع  زا  مرق  دـنزرف  نامیلـس  زا  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  يرهوج  دـیعس 
: تفگ ۀملس  ما  زا  برقع 

. درکیم ءالما  ع )  ) یلع رب  مه  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  درکیم ، ءالما  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  لیئربج 

اهرد نتسب  ثیدح 

یـسیع دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دـمحم  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 303 ( 2)
لقن هَّللا  دبع  وبا  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رفعج  امب  درک  ثیدح  عیبر  دنزرف  دیمح  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  ظفاح 

يرافغ دیسا  دنزرف  ۀفیذح  زا  لیفط  وبا  زا  ذوبرخ  دنزرف  فورعم  زا  ةرمع  وبا  دنزرف  مالس  امب  درک  لقن  هک  نابا  دنزرف  لیعامـسا  امب  دومن 
: تفگ

رد هدنام و  دجسم  رد  اهبش  دنروایب  حبـص  هب  ار  بش  دنباوخب و  اجنآ  رد  هک  دنتـشادن  ياهناخ  دندمآ  هنیدمب  ص )  ) ربمایپ نارای  هک  یتقو 
. دیوشیم ملتحم  دیباوخم ، دجسم  رد  دومرف : نانآب  ص )  ) ربمایپ دندیباوخیم ، اجنآ 

لبج دنزرف  ذاعم  ص )  ) ربمایپ قیقحتب  و  دنتشاذگ ، دجسم  هب  ار  اهنآ  ياهرد  دنتخاس و  یئاههناخ  دجسم  فارطا  رد  باحصا  نامه  سپس 
، یئآرد نوریب  هدـش و  جراخ  دجـسم  زا  هک  دـنکیم  رما  ارت  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : درک و  ادـن  ار  رکب  وبا  هداتـسرف  ناـنآ  بناـج  هب  ار 

نوریب دجسم  زا  تسب و  ار  شرد  و  منکیم ، يوریپ  مدینش و  تفگ :
ص:210  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

، يورب نوریب  اجنآ  زا  يدنبب و  تسا  دجـسم  هب  هک  ارت  رد  دیامنیم  رما  ارت  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تفگ : داتـسرف و  رمع  يوسب  دـعب  تفر ،
هک مشاب  هتـشاد  دجـسم  هب  یکچوک  برد  هک  متـشادیم  تسود  نم  هکنآ  زج  وا  ربمایپ  ادـخ و  رب  منک  یم  يرادربناـمرف  مدینـش و  تفگ :

. منک يراز  ادخب 
زا و  تسبارـش ، رد  منکیم و  يوریپ  تفگ : دوب ، وا  دزن  هیقر  داتـسرف و  نامثع  يوسب  دعب  دـناسر ، ربمایپ  هب  دوب  هتفگ  رمع  هچنآ  ذاعم  ( 1)
رد یلع  و  منکیم ، يوریپ  وا  ربمایپ  ادخ و  رب  میامنیم و  لوبق  تفگ : تسب و  ار  شرد  داتـسرف  هزمح  يوسب  سپـس  تفر ، نوریب  دجـسم 
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ص)  ) ربمایپ و  دنامب ، اجنآ  رد  هکنیا  ای  دوش و  جراخ  دجـسم  زا  دـیاب  هک  تسا  یناسک  زا  مه  نیا  ایآ  هک  تسنادـیمن  دوب  ددرتم  لاح  نیا 
هدومرف یلع  هب  ربمایپ  هچنآ  یتسه ، هزیکاپ  كاپ و  شاب  نکاس  دومرف : واب  ص )  ) ربمایپ دوب ، هدرک  انب  وا  يارب  دوخ  ياههناخ  نایم  ياهناخ 

؟ يرادیم هگن  ار  بلطم  نارسپ  غلابان  نارسپ  و  ینکیم ، نوریب  دجسم  زا  ار  ام  دمحم  يا  تفگ : دیسر ، هزمح  شوگب  دوب 
نیا واب  یـسک  ادخ  زج  ادـخب  مسق  دـنامب ، اجنآ  متـشاذگیمن  امـش  زا  ار  يدـحا  دوب  نم  راک  رگا  تسین  روط  نیا  دومرف : واب  ادـخ  ربمایپ 
زور داد ، هدژم  واب  ص )  ) ربمایپ سپ  وت ! رب  داب  هدژم  یتسه ، یکین  ریخ و  رب  وا  ربماـیپ  ادـخ و  بناـج  زا  وت  قیقحتب  و  تسا ، هدادـن  ارماـقم 

. دیدرگ هتشک  دحا 
رب یلع  يرترب  تلیضف و  و  تسا ، هدناسر  ماقم  نیاب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دوخ  نطاب  رد  دندیزرو و  دسح  یلع  رب  ینادرم 

دنرادنپیم نینچ  دوخ  شیپ  ینادرم  دومرف : دناوخ و  هبطخ  هتساوخ و  اپب  دیـسر ، ص )  ) ربمایپ شوگب  عوضوم  نیا  و  دیدرگ ، نشور  نانآ 
یـسوم و رب  اـناوت  يادـخ  هک  یتسردـب  متـشادن ، هگن  ار  یلع  هدرکن و  نوریب  ار  اـهنآ  نم  ادـخب  مسق  مدـناشن ، دجـسم  رد  ار  یلع  نم  هک 
هک میدرک  یحو  نوراه  یـسوم و  رب  ینعی  َةالَّصلا ) اوُمِیقَأ  َو  ًۀَْـلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  ًاـتُوُیب  َرْـصِِمب  اـمُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  : ) درک یحو  شردارب 

، دینک تسرد  یئاههناخ  رصم  رهش  رد  دوخ  نارای  يارب 
ص:211  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

.( دینک هماقا  زامن  و  دیهدب ، رارق  هلبقب  ور  ار  دوخ  ياههناخ  و 
نمب تبـسن  یلع  و  دوشن ، لخاد  وا  نادنزرف  نوراه و  زج  اجنآب  و  دـیامنن ، حاکن  اجنآ  رد  و  دنیـشنن ، دجـسم  رد  هک  ار  یـسوم  درک  رما  و 

دجسم رد  هک  تسین  زیاج  وا  نادنزرف  یلع و  زج  يدحا  يارب  و  تسا ، نم  لها  شیپ  نم  ردارب  وا  تسه و  یـسومب  تبـسن  نوراه  هلزنمب 
. درک هراشا  ماش  بناجب  شتسد  اب  و  دورب ، اجنآ  دیاین  ششوخ  نخس  نیا  زا  هک  ره  و  دنک ، حاکن  نم 

دنزرف رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  ام  هب  دومن  لقن  هک  يرهزا  جرف  دنزرف  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  ام  هب  داد  ربخ  - 304 ( 1)
دمحا ام  هب  درک  ثیدح  هک  نایح  وبا  دنزرف  نایح  دـنزرف  نامثع  دـنزرف  رمع و  مساقلا  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  ظفاح  یـسیع  دـنزرف  یـسوم 
نـسح ام  هب  داد  ربخ  هک  سیوا  وبا  ام  هب  دومن  لقن  هک  دمحم  دنزرف  رـضن  ام  هب  درک  لقن  یمامی  سنوی  دنزرف  رمع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف 
صاقو وبا  دنزرف  دعس  نم  هب  درک  ثیدح  هک  دعـس  دنزرف  ۀجراخ  نم  هب  دومن  لقن  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح  دنزرف  دیز  دنزرف 
ياهرد داد و  واب  ربیخ  زور  ار  ملع  ص )  ) ربمایپ دیباوخیم و  دجـسم  رد  دوبن  یـسک  يارب  هک  دوب  یئاهيرترب  لئاضف و  یلع  يارب  تفگ :
نیـسح هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 305 ( 2 : ) تـسب یلع  برد  زج  ار  باحـصا 

دبع دنزرف  میهاربا  ام  هب  درک  ثیدح  هک  رـشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  یلع  ام  هب  درک  لقن  هک  لدـع  يولع  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف 
: تفگ بزاع  دنزرف  ءارب  زا  هَّللا  دبع  وبا  نومیم  زا  ۀفیلخ  دنزرف  ةذوه  ام  هب  دومن  لقن  هک  اقون  دنزرف  میحرلا 

، دیدنبب ار  رگید  ياهرد  یلع  برد  زج  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب ، زاب  دجـسم  هب  یئاهرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  يارب 
. دنتفگ یئاهنخس  هراب  نیا  رد  یهورگ  تفگ :

: دومرف دعب  دروآ و  اجب  ار  ادخ  ساپس  هتساوخ و  اپب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ :
ص:212  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ادخب مسق  تسا  هتفگ  اهنخـس  امـش  زا  یـضعب  هراب  نیا  رد  مدنبب ، یلع  برد  زج  ار  اهرد  نیا  هک  ماهدش  رومأم  نم  اهنخـس  نیا  زا  دعب  اما 
. مدرک يوریپ  وا  زا  مدش  رومأم  يزیچب  نم  نکیل  مدومنن و  زاب  متسبن و  ار  يزیچ  نم 

لقن دومحم  دنزرف  دمحم  ام  هب  درک  ثیدح  هک  لدع  دمحم  دنزرف  نیـسح  امب  داد  ربخ  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 306 ( 1)
دنزرف هَّللا  دبع  زا  ۀفیلخ  دـنزرف  رطف  امب  درک  ثیدـح  یـسوم  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  ام  هب  درک  لقن  هک  قاوس  مالـس  دـنزرف  نیـسح  ام  هب  دومن 

، دومن كرت  ار  یلع  برد  دش و  هتسب  و  دومرف ، رما  باحصا  ياهرد  نتسب  هب  ص )  ) ربمایپ قیقحتب  دعس  زا  میقر  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  کیرش 
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برد نم  متـسبن و  ار  اهرد  نآ  نم  دومرف : يدرک ، اهر  ار  یلع  برد  یتسب و  ار  ام  ياهرد  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : هدـمآ و  وا  شیپ  سابع 
. متشاذگن زاب  ار  یلع 

دمحا ام  هب  دومن  لقن  هک  لدع  دمحم  دنزرف  نیـسح  ام  هب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  - 307 ( 2)
هک هناوع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  دامح  دنزرف  ییحی  ام  هب  درک  لقن  هک  يدامر  ام  هب  درک  ثیدح  هک  يدلب  نیکـس  دـنزرف  یـسیع  دـنزرف 

. تسب یلع  برد  زج  ار  دجسم  ياهرد  ص )  ) ربمایپ هک  سابع  نبا  زا  نومیم  دنزرف  ورمع  امب  درک  ثیدح  هک  جلب  وبا  امب  دومن  لقن 
ریبج امب  دومن  لقن  هک  لدع  دمحم  دـنزرف  نیـسح  امب  داد  ربخ  تفگ : باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 308 ( 3)

هک لدع  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  ام  هب  داد  ربخ  تفگ : دـمحم  دـنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  متاح و  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : دـمحم  دـنزرف 
رفعج وبا  ینارح  لیفن  دنزرف  ام  هب  درک  لقن  تفگ : یلتخ  یـسوم  دنزرف  یـسوم  ام  هب  درک  لقن  دنتفگ : نسح  دنزرف  رمع  امب  درک  ثیدح 
ربمایپ هک  سابع  نبا  زا  نومیم  دنزرف  ورمع  زا  جلب  وبا  زا  هبعـش  امب  دومن  لقن  هک  ریکب  دنزرف  نیکـسم  ام  هب  درک  ثیدح  هک  نومأم  هقث و 

. دش هتسب  یلع  برد  زج  و  درک ، رما  اهرد  یمامت  نتسب  هب  ص )  ) ادخ
ص:213  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دمحم دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یعفاش  هیقف  راطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 309 ( 1)
رـصن دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  هفوک  رد  یلجب  سابع  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح  هک  ظفاح  ءاقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دـنزرف 
دمحم دنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  هک  قراخم  دنزرف  نیـصح  امب  درک  لقن  هک  یلکع  یـسیع  دنزرف  دلاخ  ام  هب  دومن  لقن  هک  محازم  دنزرف 

نیا اب  يراد  راک  هچ  تفگ : تسیک ؟ ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  متفگ : رمع  رـسپ  هب  تفگ : رمع  نبا  يالوم  عفان  زا  شردـپ  زا 
دوش زیاج  وا  رب  هک  تسا ، یـسک  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  مهاوخیم ، شزرمآ  ادـخ  زا  تفگ : سپـس  دریمب ، تردام  نخس 

رد و  تسب ، ار  دجـسم  ياهرد  یلع ، تفگ : تسیک ؟ نآ  متفگ : دوب ، مارح  ص )  ) ربمایپ رب  هچنآ  وا  رب  دوش  مارح  و  دوب ، زیاـج  وا  رب  هچنآ 
یـصو ثراو و  وت  و  تسنم ، رب  هچنآ  تسا  وت  رب  و  تسنم ، يارب  هچنآ  دجـسم  نیا  رد  تسا  وت  يارب  دومرف : وا  رب  و  تشاذگ ، زاب  ار  یلع 
نمـشد ارت  دـنکیم  ناـمگ  هک  یـسک  هتفگ  غورد  ینکیم  گـنج  نم  هقیرط  اـب  یئاـمنیم و  اـفو  نم  هدـعوب  و  ینکیم ، ادا  ارم  نید  ینم 

. درادیم تسود  ارم  درادیم و 

هلهابم ثیدح 

وبا امب  دومن  لقن  هک  انذا )  ) قارو لیعامـسا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  تفگ : نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 310 ( 2)
دنزرف دمحم  ام  هب  دومن  لقن  هک  نارهم  دنزرف  رشب  امب  درک  لقن  هک  يرکـسع  متاح  دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدح  هک  دواد  وبا  دنزرف  رکب 

هلمج زا  دندمآ و  ص )  ) ربمایپ شیپ  هب  نارجن  ياراصن  یمازعا  تئیه  تفگ  هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  یبعـش  زا  دنه  وبا  دنزرف  دواد  زا  رانید 
رگا دیتفگ  غورد  دومرف  میاهدروآ ، مالـسا  وت  زا  شیپ  ام  دـمحم  يا  دـنتفگ : درک ، توعد  مالـساب  ار  اهنآ  ربمایپ  دوب ، بیط  بقاع و  نانآ 

، هدب ربخ  روایب و  دنتفگ  دنکیم  عنم  مالسا  زا  ار  امش  هچنآ  زا  مهدیم  ربخ  دیهاوخیم 
ص:214  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

توعد رگیدـمهب  ندومن  نیرفن  هنعالم و  هب  ار  اهنآ  سپ  كوخ  تشوگ  ندروخ  و  بارـش ، ندـیماشآ  و  بیلـص ، نتـشاد  تسود  دومرف :
. دنسرب روضحب  حبص  تقو  رد  هک  دنداد  هدعو  نانآ  و  درک ،

و دندرک ، عنم  تباجا  زا  اهنآ  داتسرف ، یمایپ  اهنآب  سپـس  تفرگ ، نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تسد  زا  درک ، حبـص  ص )  ) ادخ ربمایپ 
دندشیم رضاح  راک  نیاب  رگا  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یتسردب  ارم  هک  یئادخ  نآب  مسق  دومرف  ص )  ) ربمایپ دندرک ، رارقا  تایلام  جارخ و  هب 

. دشیم شتآ  زا  رپ  اهنآ  رب  نابایب 
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همطاف انئاسن  نیسح و  نسح و  انئانبا  تفگ  یبعـش  ْمُکَءاْنبَأ ) َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  : ) تسا هدمآ  دورف  اهنآ  هراب  رد  هیآ  نیا  تفگ : رباج 
. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  انسفنا  و 

دندرک ینمشد  ادخ  نید  هراب  رد  هک  دنتسه  نمشد  ود  هورگ  ود  نیا  جح 19  س  ْمِهِّبَر - یِف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  لاعتم  يادخ  راتفگ 

لقن هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) ناواط دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 311 ( 1)
هک ةدیبع  وبا  امب  درک  لقن  یناتسجس  متاح  وبا  امب  درک  ثیدح  ینابطرا  رـشب  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  رفعج  دنزرف  دمحم  امب  درک 

هزمح و هراب  رد  هنیدم  رد  هیآ  هس  نیا  تفگ : مدیسرپ  سابع  نبا  زا  تفگ : مدیـسرپ ؟ دهاجم  زا  تفگ : بیبح  دنزرف  سنوی  امب  دومن  لقن 
(. تسا جح  هروس  رد  هک  هیآ  رخآ  ات  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  : ) تسا هدمآ  دورف  دیلو  هبیش و  هبتع و  و  یلع ، هدیبع و 

هک یطقـس  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  يوحن  لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 312 ( 2)
بوقعی دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن 

ص:215  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
زا هبوت  وبا  عفان  دـنزرف  عیبر  رب  ندرک  تئارق  اب  دـیلو  امب  درک  لقن  نسح  امب  دومن  لقن  هک  یثراح  نوراـه  اـمب  درک  ثیدـح  هک  ینابـصق 

: تفگ لوحکم  زا  بشوح  دنزرف  یلع 
يزیچ مشوگ  اب  دومرف  ع )  ) یلع هد ، رارق  یلع  شوگ  ار  وا  ایادـخ  تفگ : ص )  ) ربماـیپ دـیدرگ ، لزاـن  ٌۀَـیِعاو  ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو  هیآ : هک  یتقو 

. مشاب هدرک  شومارف  ار  وا  هک  مدینشن 

َو : » یلاعتم يادخ  راتفگ  و  تسا . نم  نیـشناج  هفیلخ و  نم  زا  دعب  وا  دیآ  دورف  هک  ره  هناخب  دینک ، هاگن  هراتـس  نیا  هب  ع )  ) ربمایپ راتفگ 
« يوَه اِذإ  ِمْجَّنلا 

دمحا دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یطقـس  يرامج  فلخ  دنزرف  دمحم  دـنزرف  میهاربا  تاکربلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 313 ( 1)
رد تسا  يرهـش   ) اهیـسیطارق نایم  رد  طساو  رد  ظعاو  يرـصم  یکلام  لهـس  دنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحا  حـتفلا  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک 
وذ نابوث  امب  درک  لقن  هک  یئاط  دمحم  دنزرف  هعیبر  هعاضق  وبا  امب  دومن  لقن  تفگ : یکلام  دمحا  دنزرف  نامیلس  امب  درک  لقن  هک  رـصم )

دورف ياهراتـس  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  تفگ : سنا  زا  تباث  امب  دومن  لقن  هک  یلـشهن  ناسغ  دـنزرف  کلام  امب  درک  ثیدـح  هک  نونلا 
سپ دندرک  هاگن  تسا ، هفیلخ  وا  نم  زا  دعب  دیآ  دورف  وا  هناخب  هراتس  نیا  هک  ره  دینک ، هاگن  هراتس  نیا  هب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ ،

. درک لزان  ار  اههیآ  نیا  لاعتم  يادخ  و  دمآ ، دورف  یلع  هناخ  هب  ماگنه  نآ  رد 
ْنِإ يوَْهلا ، ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  يوَغ ، ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  « 1  » يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  »

______________________________

رارق نانمؤم  ریما  تماما  تمالع  ار  وا  ادخ  هک  تسا  ياهراتس  نآ  مجن  زا  دارم  دناهدرک  لقن  هک  تیاور  کی  رب  انب  مجرتم ، زا  یقرواپ  ( 1)
هک يارب  تماقم  وت  زا  دـعب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  يا  دندیـسرپ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هباحـص  زا  یتعاـمج  ناملـس و  هک  دوب  نآ  ببـس  داد و 

تشپ رب  همه  هنیدم  لها  بش  نامه  دیآ ، دورف  وا  هناخب  هدش و  ادج  نامـسآ  بطق  زا  هراتـس  بشما  هک  یـسک  يارب  دومرف : دوب ؟ دهاوخ 
رگا دنتفگ : و  دندرکن ، كرت  ار  دوخ  ياهرکذ  اهدرو و  هک  ع )  ) ارهز همطاف  یلع و  زج  دیایب ، ناشیا  هناخب  هراتس  هکنیا  دیما  هب  هتفر  اهماب 

: دشابن تبیصم  ود  ام  يارب  دیاین  ام  هناخب  رگا  و  میئامنب ، رکش  رتشیب  هک  تسا  مزال  سپ  دیآ  ام  هناخب 
. هراتس لوزن  يارب  رطاخ  بارطضا  شیوشت و  - 1

دورف ارهز  هناخب  هدش و  ادج  نامسآ  بطق  زا  هراتس  دندیدرگ و  تدابع  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد  کی  ره  اهرکذ ، تابجاو و  ریـصقت  - 2
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: تسا ادخ  راتفگ  نیا  و  دمآ ،
نآب درک  دای  مسق  لاعتم  يادـخ  تسا ، هدـش  هارمگ  یلع  هراب  رد  دـمحم  دیـشاب  هاگآ  دـنتفگ : دـندز و  هنعط  ناـقفانم  يوَه ) اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  )

: تفگ و  داتسرف ، وا  هناخب  هک  هراتس 
ت . ) تسین هارمگ  امـش  بحاص  دـیآ  دورف  وا  هناخب  هک  یتقو  رد  هراتـس  نآب  مسق  ینعی  يوَغ ) ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  اـم  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  )

ج 9 ص 332) ( ) ف
ص:216  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه 
ییحو رگم  وا  تسین  دیوگیمن ، نخس  سفن  ياوه  زا  و  تسا ، هدومنن  یـشکرس  هدشن و  هارمگ  امـش  قیفر  دیآ ، دورف  هک  ياهراتـسب  مسق 

. ددرگیم یحو  هک 

هدومرف اطع  دوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  رطاخب  مدرم  رب  ای  ءاسن 54  ِهِلْـضَف . ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  َْمأ  لاعتم : يادخ  راتفگ 
. دنزرویم دسح 

رمع امب  دومن  لقن  هک  رافص  مساقلا  وبا  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) یطـساو بیط  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 314 ( 1)
لقن هک  فسوی  دنزرف  بوقعی  امب  دومن  لقن  هک  یفوک  دیعـس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  نوراه  دنزرف  دمحا  دـنزرف 

زا رباج  زا  دعس  دنزرف  دوعسم  امب  درک  ثیدح  هک  ناسغ  وبا  امب  درک 
ص:217  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نامه ام  دومرف : ِِهلْضَف ) ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  « 1  » ْمَأ لاعتم : يادخ  هدومرف  رد  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دـمحم  ینعی  رفعج  وبا 
. میتسه مدرم 

تسا اهنآ  يارب  تشگرب  یکین  تداعس و  یشوخ و  ینعی  دعر 29  ٍبآَم - ُنْسُح  َو  ْمُهَل  یبوُط  لاعتم : يادخ  راتفگ 

امب درک  لقن  هک  یطـساو ، ناذاش  دنزرف  نسح  یلع  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) بیط دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 315 ( 1)
امب درک  ثیدح  هک  رازب  فلخ  دنزرف  دیبع  امب  دومن  لقن  هک  يدلخ ، ریصن  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دمحم  وبا 

______________________________

. تسا نیا  نآ  و  دراد ، جایتحا  هیآ  مامت  رکذ  هب  هیآ  يانعم  حیضوت  ( 1)
. ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

میهاربا نادنزرف  ام  قیقحتب  تسا . هداد  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  نآ  رب  مدرم  رب  نادوهج  نیا  دنزرویم  دسح  ایآ  هک  تسنیا : يرهاظ  يانعم 
. میدومن اطع  گرزب  یکلم  نانآ  رب  میداد و  تمکح  باتک و  ار 

ربمایپ و يربمایپ  رب  هک  دنتسه  نانآ  ناگدننکدسح  زا  دارم  تسا و  دمحم  نادنزرف  دمحم و  سان  زا  دارم  هک  دمآ  ع )  ) رقاب ماما  ریسفت  رد 
نادنزرف و  َۀَمْکِْحلا ) َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف   ) تسا هیآ  رخآ  نامه  نخـسنیا  لیلد  نایب و  و  دـندرک ، دـسح  وا  نادـنزرف  تماما  رب 

و تسا ، یئاوشیپ  تماما و  گرزب  کلم  زا  و  يربمایپ ، تمکح  زا  و  نآرق ، باتک  زا  دارم  و  تسا ، لماش  وا  نادنزرف  دـمحم و  رب  میهاربا 
دوسحم دـشاب  عینم  گرزب و  ماقم  هس  نیا  ياراد  هک  یـسک  درادـن  بجعت  سپ  دوبن ، عمج  ربمایپ  هناخ  زج  ياهناـخ  چـیه  رد  زیچ  هس  نیا 

. دوش عقاو 
ص:218  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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دمحم زا  تباث  دنزرف  میمت  هبیتق  وبا  امب  دومن  لقن  هک  یشرق  تباث  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یخلب  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  میهاربا  وبا 
یلع لزنم  رد  نآ  هشیر  لصا و  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  دومرف : ٍبآَم » ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط   » لاعتم يادخ  هدومرف  رد  نیریـس  دـنزرف 

«1 . » تسه اجنآ  رد  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هکنآ  زج  تسین  یقاطا  تشهب  رد  و  تسبلاط ، یبا  نب 

میرحت 4 س  َنیِنِمْؤُمْلا - ُحِلاص  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

زابخ یلتخ  رمع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) بیط دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 316 ( 1)
لقن هک  هفوک ، رد  هَّللا  دبع  وبا  یلولـس  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  نیـسح  امب  دومن  لقن  هک  ظفاح  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  هک 
ُِحلاـص َو  : » لاـعتم يادـخ  هدوـمرف  رد  دـهاجم  زا  ثیل  زا  دیعـس  دـنزرف  رمع  اـمب  درک  ثیدـح  هک  یلولـس  نسح  دـنزرف  دـمحم  اـمب  درک 

. تسبلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  حلاص  تفگ : َنِینِمْؤُْملا »
______________________________

هیآ نیا  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : هک  رقاب  دـمحم  ماما  ثیدـح  و  تسا : روط  نیا  شظفل  هک  تسا  سابع  نبا  ثیدـح  باب  نیا  رد  ( 1)
هراب رد  وت  زا  ادخ  ربمایپ  يا  دـش : هتفگ  تسا ، تشهب  لها  رب  شیاههخاش  نم و  هناخ  رد  شاهشیر  تسا  یتخرد  نآ  دومرف : دـش  هدیـسرپ 

قیقحتب دومرف : تسا ؟ تشهب  لـها  رب  شیاـههخاش  و  همطاـف ، یلع و  هناـخ  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  یتـخرد  نآ  يدومرف  میدومن  لاؤس  وا 
دوخ حور  زا  و  هتـشاک ، دوخ  تردـق  تسد  اب  گرزب  يادـخ  هک  تسا  یتخرد  نآ  و  تسا ، ناکم  کی  رد  ادرف  همطاف  یلع و  نم و  هناخ 

. دنایوریم ار  اههلح  اهتنیز و  هک  هدیمد  نآب 
.131 ةدوملا / عیبانی  / 317 یبطرق 9 / ریسفت 

ص:219  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

رمز 33 س  ِقْدِّصلاِب - َءاج  يِذَّلا  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

هَّللا دبع  امب  درک  ثیدـح  هک  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  ام  هب  درک  لقن  تفگ : انذا )  ) نیـسح دـنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 317 ( 1)
زا دیعـس  دنزرف  رمع  امب  درک  ثیدح  هک  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  یلع  دنزرف  نیـسح  ام  هب  دومن  لقن  هک  ظفاح  دمحم  دنزرف 

( دومن قیدـصت  ار  وا  دروآ و  ار  یتسرد  یتسار و  هچنآ  « ) ِِهب َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاـج  « 1  » يِذَّلا َو   » لاعتم يادـخ  هتفگ  رد  دـهاجم  زا  ثیل 
. دومن قیدصت  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دروآ و  ار  وا  ص )  ) دمحم تفگ 

______________________________

: دنراد فالتخا  هیآ  ریسفت  رد  ناعبات  نارسفم و  ( 1)
. تسا ص )  ) ربمایپ هدومن  قیدصت  هکنآ  زا  دارم  و  لیئربج ، هدروآ  ار  یتسار  هک  سک  نآ  زا  دارم  - 1

مه هدننکقیدصت  تسا و  هَّللا  الا  هلا  نتفگ ال  نآ  هدروآ و  یتسار  اریز  دـشابیم  ص )  ) ربمایپ ود  ره  زا  دارم  تفگ : سابع  نب  هَّللا  دـبع  - 2
. تسا وا 

بلاط یبا  نب  یلع  نآ  هدننکقیدصت  و  تسا ، ادخ  ربمایپ  هدروآ  یتسرد  یتسار و  هک  سک  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هدـمآ  ام  رابخا  رد  و  - 3
ار اهنیا  دوخ  تماب  ورب و  دنتفگ  دنداد ، ناشن  واب  ار  اهنامـسآ  توکلم  دندرب و  اهنامـسآب  هک  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  جارعم  بش  اریز  تسا ،
و تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  رتگرزب  قیدـص  نآ  و  دـنکیم ، قیدـصت  ار  وت  یلع  دومرف : دنرامـشیم ، وگغورد  ارم  ایادـخ  راـب  تفگ . وگب ،

لآ نمؤم  لیقزح  - 1 دنرفن : هس  اهقیدص  هک  دـناهدرک : لقن  ود  ره  فلاخم  قفاوم و  هک  تسا  یتیاور  یلع  ندوب  رتگرزب  قیدـص  رب  لیلد 
. تسا اهنآ  رورس  نیرتهب و  وا  بلاط و  یبا  نب  یلع  - 3 نیسای ، لآ  نمؤم  راجن  بیبح  - 2 نوعرف ،
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ص:220  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دشاب لیلد  تجح و  رب  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  سک  نآ  ایآ  دوه 17  س  ِهِّبَر » ْنِم  ٍۀَنِّیَب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   » لاعتم يادخ  راتفگ 

لقن هک  یضرف  ملسم  وبا  دنزرف  دمحا  وبا  امب  درک  لقن  هک  ۀبتاکم )  ) عیب دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 318 ( 1)
لقن هک  ریمع  دنزرف  فسوی  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  ایرکز  دنزرف  ییحی  امب  درک  ثیدح  هک  ظفاح  هدـقع  دـنزرف  سابع  وبا  امب  دومن 
یلع مدینـش  تفگ : هَّللا  دـبع  دـنزرف  دابع  زا  ورمع  دـنزرف  لاهنم  زا  شردـپ  زا  بیـسم  دـنزرف  دـیلو  نمب  داد  ربخ  تفگ : مردـپ  اـمب  دومن 

هدیدرگ لزان  هچ  هراب  رد  هدمآ و  دورف  یک  هک  ماهتسناد  نم  هکنآ  زج  هدشن  لزان  اناوت  گرزب و  يادخ  باتک  رد  ياهیآ  چیه  دومرفیم :
. تسا

يدرم دناریم ، خزود  ای  تشهب و  بناجب  ار  وا  هک  هدـمآ  دورف  ادـخ  باتک  زا  ياهیآ  وا  هراب  رد  هکنآ  زج  تسین  شیرق  زا  يدرم  چـیه  و 
: تفگ تساوخ و  اپب 

ایآ مدادـیمن ، ربـخ  يدیـسرپیمن  نم  زا  مدرم  هورگ  ناـیم  رد  وـت  رگا  دوـمرف : تسا ؟ هدـش  لزاـن  ياهیآ  هچ  وـت  هراـب  رد  ناـنمؤم  ریما  يا 
هب نم  و  هدروآ ، نایب  تجح و  دوخ  راگدرورپ  بناج  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  ُْهنِم » ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ، » یناوخیمن

هرقن خرـس و  يالط  زا  تسا  هدیزگرب  نآ  اب  ار  ام  اناوت  يادخ  هک  ار  هچ  نآ  دـینادب  رگا  ادـخ  هب  مسق  میامنیم  يوریپ  وا  زا  و  مهاوگ ، وا 
«1 . » تسا رتهب  رتبوبحم و  نم  دزن  دیپس 

______________________________

فالتخا نارـسفم  ُْهنِم » ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو   » هلمج رد  نکیل  و  تسین ، یفـالتخا  ِهِّبَر » ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ   » ینعی لوا  هلمج  ریـسفت  رد  ( 1)
: دناهتفگ یضعب  - 1 دنراد :

نآرق و هک  دناهدرک  رایتخا  اهیـضعب  و  - 3 تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  نابز  دارم  دنیوگیم : رگید  یـضعب  - 2 تسا ، لیئربج  دـهاش  زا  دارم 
. تسا هدش  هتفگ  مه  رگید  بلاطم  و  دومنیم ، يرای  دییأت و  ار  وا  هک  تسا  ياهتشرف  دارم  دناهتفگ : یضعب  - 4 تسا ، نآ  زاجعا  مظن و 

-2 تیعبت ، يوریپ و  - 1 ددرگ : تاعارم  دیاب  زیچ  هس  هیآ  ینعم  رد  اریز  دنتسه : برطضم  هکرابم و  هیآ  رهاظ  فالخ  رب  لاوقا  نیا  همه  و 
. دومن هظحالم  دیاب  ار  هنم  ظفل  - 3 نآ ، تحص  یهاوگ و 

نآرق دـیوگیم  هک  سک  نآ  اما  و  دنتـسین . ربمایپ  زا  اهنآ  اریز  درادـن  شزاس  هنم  ظفل  اب  وا  تسا  لـیئربج  دارم  دـیوگیم  هک  سک  نآ  اـما 
ربمایپ نابز  دارم  هتفگ : هک  سک  نآ  اـما  تسین و  وا  زا  ربماـیپ و  وریپ  نآرق  اریز  دراد ، تاـفانم  زاـب  ندوب  ربماـیپ  زا  يوریپ و  اـب  تسا  دارم 
دمتعم دـیدرگ  لطاب  هک  لاوقا  نیا  سپ  تسین ، وا  ور  سپ  وا و  عبات  وا  نابز  اریز  درادـن  تبـسانم  یهاوگ  ندوب و  وریپ  اـب  زاـب  مهنآ  تسا 

تسا و ع )  ) نینمؤملا ریما  دهاش  زا  دارم  و  تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  هنیب  بحاصب  دارم  هک  دـناهدرک  تیاور  قفاوم  فلاخم و  هک  تسا  نآ 
. درادن تفلاخم  هکرابم  هیآ  رهاظ  اب  هنوگ  چیه  هک  تسا  نآ  نیا  رب  لیلد 

ص:221  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ياهتشپ زا  وت  راگدرورپ  هک  یتقو  ینعی   » 172 فارعا - س  ْمُهَتَّیِّرُذ » ْمِهِروُهُظ  ْنِم  ََمدآ  یِنَب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  « 1  » ِْذإ َو   » لاعتم يادخ  راتفگ 
.« درک ذخا  ار  نانآ  ياهلسن  مدآ  نادنزرف 

هَّللا دبع  وبا  امب  دومن  لقن  هک  راطع  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 319 ( 1)
______________________________

ار وا  نادنزرف  دیلام و  ار  مدآ  تشپ  ادخ  دنیوگیم  دناهدرک : لالدتسا  رذ  ملاع  دوجو  رب  املع  نارسفم و  زا  یهورگ  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  ( 1)
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، دیورب تشهب  هب  نم  تمحر  اب  امـش  تفگ : اهنآب  هدروآ و  تسار  بناج  زا  دیپس  دیراورم  دننام  ار  ياهدـع  دروآ ، نوریب  ياهرذ  تروصب 
دینادب تفگ : هدومن و  باطخ  اهنآب  و  مرادن ، یکاب  و  دیورب ، خزودب  تفگ . اهنآب  هدروآ و  رد  پچ  فرط  زا  هایس  یتروص  اب  ار  یتمسق  و 

دای امـشب  ارم  دـهع  ات  متـسرفیم ، اهنآ  هلیـسوب  یئاهباتک  و  داتـسرف ، مهاوخ  یناربمایپ  نم  و  دـیروایم ، كرـش  نمب  تسین ، یئادـخ  نم  زج 
سرت زا  رگید  هورگ  و  دـندرک ، رارقا  تبغر  اـب  یهورگ  تسین ، یئادـخ  وـت  زج  هک  میهدـیم  یهاوـگ  اـم  دـنتفگ : دـیئوگیم ؟ هچ  دـنهدب ،

. تفرگ نامیپ  رارقا و  وحن  نیاب  اهنآ  زا  لاعتم  يادخ  دندومن و  فارتعا 
اما تسا  فلاخم  هیآ  رهاظ  اب  مه  لقع  لیلد  اب  مه  اریز  تسین ، تسرد  بلطم  نیا  دنیوگیم  نادنمشناد  نارـسفم و  زا  یهورگ  لباقم  رد 
زا باطخ  دوبن  لماک  ناشلقع  رگا  هن ، ای  دوب و  لماک  نانآ  لقع  ای  نامیپ  نتفرگ  لاح  رد  اههرذ  نیا  دـناهتفگ  روط  نیا  لدـع  لیلد  رظن  زا 

هوالع و  دـنکیمن ، شومارف  ار  نآ  زا  رتمک  لقاع  اریز  دـننکیمن  شومارف  دنـشاب  لقع  لماک  رگا  و  تسین ، تسرد  ناـنآ  رب  میکح  فرط 
هن تفگ  َمَدآ ) ِیَنب  ْنِم   ) لاعتم يادـخ  اریز  تسا ، هیآ  رهاظ  فلاخم  اما  و  تسین ، یندرک  شومارف  دای  زا  و  تسا ، یمهم  عوضوم  نیا  هک 
زا سپ  تسا ، هدروآ  عـمج  هغیـص  اـب  ار  اهریمـض  همه  هتیرذ ) نم   ) هن تفگ  ْمُهَتَّیِّرُذ ) و   ) هرهظ نم   ) هن تفگ  ْمِهِروُـهُظ  ْنِم  و  ( ) مدآ نـم  )

ینعم ات  ود  ار  هکرابم  هیآ  و  تسین . تسرد  رذ  ملاع  دوجوب  وا  اب  لالدتـسا  هکرابم و  هیآ  نیا  زا  انعم  نیا  هدافتـسا  هک  ددرگیم  مولعم  اهنیا 
: دناهدرک

رب و  درک ، فیلکت  ص )  ) ربمایپ نابز  اب  ار  ناشیا  و  داد ، لماک  لقع  اهنآ  رب  و  دـیرفایب ، ار  مدآ  نادـنزرف  زا  ياهدـع  هک  تسا  نیا  دارم  - 1
رگید کی  رب  ار  اهنآ  يرآ ، دـنتفگ : ادـخ  رب  تفرعم  لیـصحت  هلدا و  رب  رظن  زا  دـعب  مه  اهنآ  متـسین ؟ امـش  يادـخ  نم  ایآ  درک : نایب  اهنآ 

. دیوگیم هیآ  لیذ  هک  يروط  نآ  دنرواین  رذع  تمایق  يادرف  هک  تفرگ  هاوگ 
اناوت و ملاع و  رداق  یقلاـخ  اـهنآ  يارب  هک  داد  رارق  یئاـهلیلد  ناـنآ  تقلخ  رد  هک  دـیرفآ  ناـنچ  ار  اـهنآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  - 2
رب هیآ  نیا  سپ  دنـشاب  فرتعم  دننام  راب  نیا  رد  اهنآ  و  دنیامن ، راکنا  دنناوتن  ات  تفرگ  هاوگ  نانآ  زا  هکنآ  دننام  تسا  میکح  يراگدیرفآ 

. مجرتم زا  دوش - لوبق  دوش  تابثا  رگا  رگید  لیلد  اب  هک  درادن  تافانم  نیا  و  درادن ، تلالد  رذ  ملاع 
ص:222  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دمحم دنزرف  نسح  دمحم  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  يدواد  دمحم  دنزرف  فلخ  دنزرف  نیسح 
ص:223  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

لقن تفگ : میهاربا  دنزرف  نیـسح  یلع  وبا  امب  درک  ثیدح  تفگ : دقان  لیمز  دـنزرف  نامیلـس  دـنزرف  رهاط  امب  دومن  لقن  تفگ : يربکعلت 
نب رفعج  زا  ۀعامـس  دنزرف  زا  دنه  دـنزرف  امب  درک  ثیدـح  هک  يرکـس  نسح  دـنزرف  نسح  امب  دومن  لقن  هک  یلع  دـنزرف  نسح  امب  درک 

ار هیآ  نیا  وا  رب  هتابن  نب  غبـصا  هکنیا  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  شردـپ  زا  دـمحم 
: تفگ یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  دناوخ :

. تفرگ نامیپ  نم  زا  وا  رد  لاعتم  يادخ  هک  ار  یتقو  نآ  منکیم  دای  نم  هک  یتسردب  دومرف  درک و  هیرگ  ع )  ) یلع

 ... ِناسْنِإْلا یَلَع  یتَأ  ْلَه  لاعتم : يادخ  راتفگ 

هَّللا دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  عیب  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 320 ( 1)
رب تفگ : دمحا  دنزرف  رمع  نمب  دومن  لقن  هک  یلتخ  ملس  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  هدنـسیون ، دلاخ  دنزرف 
درک ثیدح  تفگیم : حور  دنزرف  دمحا  تردپ  مدینـش  تفگ : مدناوخ ، تایز  نیدم  وبا  دنزرف  بیعـش  دنزرف  دمحم  رتخد  همطاف  مردام 
ِهِّبُح یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   ) هیآ نیا  رد  سواط  زا  میلس  وبا  دنزرف  ثیل  زا  ناورم  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  لولهب  دنزرف  یسوم  نمب 

تقو نوچ  دندوب ، هتفرگ  هزور  وا  همداخ  ۀـمطاف و  اهنآ و  اریز  تسا ، هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  هک  ًاریِـسَأ ) َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم 
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نم اریز  دیهدب  نمب  یماعط  تفگ : دمآ و  یلئاس  دنروخب ، ار  اهنآ  ات  دنتسشن  تفگ : دوب ، ینان  هدرگ  ات  هس  نانآ  دزن  و  دش ، راطفا 
ص:224  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: تفگ دمآ و  یلئاس  سپس  داد ، واب  ار  شنان  هدرگ  هتساوخ و  اپب  ع )  ) یلع منیکسم !
شنان هدرگ  هتـساوخ و  اپب  وا  همداخ  دیهدب ! ماعط  ار  ریـسا  تفگ : دمآ و  یلئاس  دعب  و  داد ، واب  ار  نان  هدرگ  همطاف  دیهدب ، میتی  هب  یماعط 

ار تایآ  نیا  اهنآ  قح  رد  و  درک ، لوبق  هتفریذپ و  ار  نانآ  لمع  ادخ  و  دندیباوخ ، یلاخ  مکـش  اب  هنـسرگ و  ار  شبـش  نامه  و  داد ؛ واب  ار 
. دومرف لزان 

میشکیم ماقتنا  نانآ  زا  ام  هک  یتسردب  میربب  ارت  رگا  ینعی  فرخز 41  س  َنوُمِقَتْنُم » ْمُهْنِم  اَّنِإَف  َکِب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف   » لاعتم يادخ  راتفگ 

امب درک  ثیدـح  هک  رافح  دـمحم  دـنزرف  لاله  امب  درک  لقن  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  اـمب  داد  ربخ  - 321 ( 1)
مردپ امب  درک  لقن  یسوم  مردپ  امب  درک  ثیدح  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  امب  دومن  لقن  هک  یلع  وبا  امب  درک  لقن  هک  یلع  دنزرف  لیعامـسا 

اهنآ نیرتکیدزن  نم  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  يراصنا  هَّللا  دبع  دنزرف  رباج  زا  رقابلا  یلع  نب  دمحم  مردـپ  امب  درک  لقن  رفعج 
ار رگید  ضعب  ياهندرگ  امـش  زا  یـضعب  هک  دیوش ، رفاک  دیدرگرب  نم  زا  دعب  هک  ار  امـش  مباین  هتبلا  دومرف  ینم  هب  عادولا  ۀـجح  رد  مدوب 

. دیسانشیم دنکیم  گنج  امش  اب  هک  يرکشل  نآ  نایم  رد  ارم  دیهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  مسق  ادخب  دنزب ،
وا زا  دـعب  لاعتم  يادـخ  و  درک ، هراشا  واب  لیئربج  هک  میدـید  ام  و  یلع ، ای  یلع  ای  یلع  ای  دومرف : راب  هس  دـعب  درک ، هاـگن  تشپ  هب  سپس 
اَّنِإَف ْمُهانْدَـعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ   » میـشکیم ماقتنا  نانآ  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  َنوُمِقَْتنُم » ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َکـِب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَـف  : » داتـسرف ورف 
ُْلق  » دیدرگ لزان  هیآ  نیا  دعب  و  میراد ، یئاناوت  تردق و  نانآ  رب  ام  اریز  مینایامنیم  میاهداد  هدعو  اهنآب  هک  ار  هچنآ  ای  َنوُرِدَـتْقُم » ْمِْهیَلَع 

«. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعَْجت  الَف  ِّبَر  َنوُدَعُوی  ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر 
ص:225  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: هدم رارق  ناراکمتس  هورگ  اب  ارم  نم  راگدرورپ  يا  نایامنب  دناهدش  هداد  هدعو  هچنآ  اهنآب  ای  نم  راگدرورپ  وگب  ینعی 
وت اریز  نز  گنچ  هدش  یحو  وت  رب  هچ  نآب  ینعی  ٍمیِقَتْسُم » ٍطارِـص  یلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْـساَف  : » دمآ دورف  هیآ  نیا  سپس 

لاؤس بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  دـشاب  دوز  و  تسا ، رکذ  تناشیوخ  وت و  يارب  و  تمـالع ، تماـیق  زور  يارب  یلع  قیقحتب  یتسار و  هار  رب 
. دیوشیم

مهدیم رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ارت  نم  هک  یتسردب  ینعی  هیآ 124  هرقب  ًامامِإ - ِساَّنلِل  َکُلِعاج  یِّنِإ  لاعتم  يادخ  راتفگ 

هک رافح  دمحم  دنزرف  لاله  حـتفلا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  - 322 ( 1)
: دنتفگ يربد  میهاربا  دنزرف  قاحسا  مردپ و  نمب  درک  لقن  تفگ : نیزر  دنزرف  یلع  دنزرف  لیعامسا  امب  درک  ثیدح 

ربمایپ تفگ : دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  زا  فوع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  يالوم  انیم  زا  مردـپ  نمب  درک  لقن  تفگ : قازرلا  دـبع  امب  درک  ثیدـح 
. ممیهاربا دوخ  ردپ  هتساوخ  نم  دومرف : ص )  ) ادخ

ِساَّنِلل َُکلِعاج  یِّنِإ  درک : یحو  میهاربا  رب  گرزب  اناوت و  يادـخ  دومرف : يدـش ؟ میهاربا  تردـپ  هتـساوخ  روطچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  میتفگ :
یناـیاوشیپ نم  دـننام  منادـنزرف  زا  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ  دروآ و  دـجوب  ار  میهاربا  يداـش  مـهدیم  رارق  اوـشیپ  مدرم  رب  ارت  نـم  ًاـمامِإ 

؟ تسه
رب هک  يدهع  نآ  نم  راگدرورپ  يا  تفگ : منکن ، افو  وا  هب  هک  مدنبیمن  وت  اب  ینامیپ  نم  قیقحتب  میهاربا  يا  هک  درک  یحو  وا  يوسب  ادخ 

ِیْنُبنْجا َو  تفگ : میهاربا  ماگنه  نآ  رد  منکیمن ، اطع  تنادنزرف  زا  ناراکمتس  يارب  دومرف  تسیچ  ینکیمن  افو  نم 
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ص:226  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
قیقحتب اراگدرورپ  نک . رودب  اهتب  نیا  شتـسرپ  زا  ار  منادـنزرف  دوخ و  ینعی  ِساَّنلا ، َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْـضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  َمانْـصَْألا  َدـُبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو 

تب رب  اـم  زا  يدـحا  زگره  هک  دیـسر  یلع  نمب و  اـعد  تساوخرد و  ناـمه  دومرف  ص )  ) ربماـیپ دـندرک » هارمگ  ار  مدرم  زا  يرتشیب  اـهنآ 
«1 . » درک ذخا  یصو  ار  یلع  ربمایپ و  ارم  ادخ  سپ  میاهدرکن  هدجس 

______________________________

. مینک هراشا  میهاوخیم  هتکن  ودب  ام  نکیل  تسه  نوگانوگ  ياهثحب  هکرابم  هیآ  نیا  رد  ( 1)
َو َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر  تسا  نآرق  قطنم  نامه  نخـسنیا  دوب ، میهاربا  ترـضح  هتـساوخ  اـم  ربماـیپ  هکنیا  - 1
هک نک ، هتخیگنارب  نانآ  دوخ  زا  نانآ  نایم  رد  يربمایپ  ام  راگدرورپ  يا  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی 

ترـضح ياهتـساوخرد  زا  سپ  یتسه  میکح  اناوت و  وت  اریز  دیامنب  هیکزت  ار  اهنآ  دزومایب و  تمکح  باتک و  دناوخب و  ارت  تایآ  اهنآ  رب 
. دوب ام  ربمایپ  ندمآرب  مه  یکی  میهاربا 

ُهُّبَر َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  دـیامرفیم  دوشیم  نشور  هکرابم  هیآ  شیپ  هلمج  هظحالم  اـب  نآ  تسا و  تماـما  دـهع  زا  دارم  هکنیا  مود  هتکن  - 2
اب وا  راگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یتقو  َنیِِملاَّظلا  يِدـْهَع  ُلاـنَی  ـال  َلاـق  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاـق  ًاـمامِإ ، ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب 

ادخ نم ، نادنزرف  زا  تفگ و  میهاربا  داد ، مهاوخ  رارق  اوشیپ  مدرم  يارب  ارت  نم  تفگ : دـناسر ، مامتا  هب  ار  اهنآ  دومن و  شیامزآ  تاملک 
: دومرف

هک تسا  نیا  نآ  تسا و  دـهع  هـملک  رد  اـم  ثـحب  نـکیل  و  تـسا ، يرگید  ياهنخـس  هـیآ  نـیا  رد  دـسریمن ، ناراکمتـس  هـب  نـم  دـهع 
. دشابیمن قفاوم  تساوخرد  اب  ادخ  باوج  دشاب  يرگید  يانعم  دهع  زا  دارم  رگا  دوب ، تماما  شنادنزرف  يارب  ادخ  زا  میهاربا  تساوخرد 

ص:227  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

متسه وا  تسود  نم  نم و  تسود  نیا  ع )  ) یلع رب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

لقن هک  یطقس  یلع  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدح  تفگ : انذا )  ) یفوص نیـسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 323 ( 1)
رشب دنزرف  قاحـسا  امب  درک  ثیدح  تفگ : رواسم  دنزرف  مساق  دنزرف  دمحا  امب  دومن  لقن  تفگ : ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  امب  درک 
یلع تسد  ص )  ) ربمایپ هک  مدید  تفگ  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  زا  لئاو  وبا  زا  شمعا  زا  یلهاک  دیعـس  دـنزرف  رفعج  امب  درک  ثیدـح  تفگ 

ینمـشد هک  ره  اب  میامنیم و  یتشآ  مهنم  دـیامن  یتشآ  هک  یـسک  اـب  متـسه  وا  تسود  نم  نم و  تسود  نیا  دومرفیم  دوب و  هتفرگ  ار  (ع )
. منکیم ینمشد  دنک 

تسا هدومن  تقرافم  وت  زا  دیامن  تقرافم  نم  زا  هک  ره  یلع  يا  ص :»  » ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  یطقـس  یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ  انذا )  ) یفوص نیـسح  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ  - 324 ( 2)
هک ریمن  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  هک  مردـپ  امب  درک  ثیدـح  هک  دـمحا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  دومن  لقن  هک  دـقان  مثیه  دـنزرف  یـسیع 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : يرافغ  رذ  وبا  زا  هبلعث  دنزرف  هیواعم  زا  فاحج  وبا  نمب ) داد  ربخ  و   ) طمـس دنزرف  رماع  امب  درک  ثیدـح 
. تسا هدیزگ  يرود  نم  زا  دنیزگ  يرود  وت  زا  هک  ره  و  تسا ، هدش  ادج  وت  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  ره  یلع  يا 

ص:228  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

قافنا زور  بش و  رد  ار  دوخ  ياـهلام  هک  یناـسک  ینعی  ( ) هرقب 274 « ) ِراهَّنلا َو  ِلْیَّللاِب  ْمُهَلاوْمَأ  َنوُقِفْنُی  َنیِذَّلا  : » لاعتم يادـخ  راـتفگ 
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دنیامنیم

یلتخ رفعج  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  هک  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  هک  یلع  دـنزرف  دـمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 325 ( 1)
دنزرف زا  رمعم  امب  داد  ربخ  و ) تفگ :  ) قازرلا دـبع  نمب  درک  لقن  هک  يربد  نمب  درک  ثیدـح  هک  رفعج  دـنزرف  مساق  اـمب  دومن  لـقن  هک 

َو ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  لاعتم : يادخ  راتفگ  رد  سابع  نبا  زا  دهاجم  شردپ  زا  دهاجم  دنزرف  امب  درک  ثیدـح  دـنتفگ ):  ) حـیرج
ار یمهرد  و  راکشآ ، ار  یمهرد  و  ناهن ، ار  یمهرد  تشاد ، مهرد  راهچ  وا  اریز  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  وا  تفگ : ًۀَِینالَع  َو  ارِـس  ِراهَّنلا 

. دومن قافنا  زور  رد  ار  یمهرد  و  بش ، رد 

 ... دینک تسدب  قیقع  رتشگنا  تفگ : دمآ و  دورف  نمب  لیئربج  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

رفعج دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  نیـسح  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  مامت  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 326 ( 2)
لاس طساو  رد  زارط  رد  یلین  نوراه  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  شیبح  دنزرف  دمحم  بیط  وبا  نمب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) یطویخ یلعم  دنزرف 
هزمح دنزرف  نایفـس  امب  دومن  لقن  هک  یمازح  رذـنم  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  عراذ  دیعـس  دـنزرف  فرـشم  امب  داد  ربخ  تفگ   331

: تفگ دیز  دنزرف  ریثک  زا  یملسا 
نامیلس يا  تفگ : واب  دید ، ار  وا  هک  یتقو  دوب ، هتسشن  ناگدیدمتـس  قوقح  نتفرگ  يارب  وا  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، دراو  روصنم  رب  شمعا 
ثیدح تفگ : قداص  ترضح  نمب  داد  ربخ  تفگ : سپس  تسا ، سلجم  ردص  اجنآ  منیشنب  اجک  ره  نم  تفگ : نیشنب ! سلجم  ردص  رد 

دیهش نمب  درک  ثیدح  تفگ : داجس  نمب  درک  لقن  تفگ : رقاب  نمب  درک 
ص:229  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ع)  ) لیئربج تفگ : ص )  ) ربمایپ نمب  درک  لقن  تفگ  تسا ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  یـصو و  وا  یقت و  نمب  درک  لقن  تفگ :
ندوب یـصو  رب  نم و  يربمایپ  هب  ادخ و  یگناگی  هب  تسا  یگنـس  نیتسخن  وا  اریز  دینک ، تسدب  قیقع  رتشگنا  تفگ : و  دمآ ، دورف  نم  رب 

. تسا هداد  تداهش  یهاوگ و  تشهب  رب  وا  هعیش  نتفرب  شنادنزرف و  یئاوشیپ  تماما و  رب  یلع و 
ام ار  اـهنآ  زا  یـسک  ینادـیم  هک  ینکیم  يروآداـی  ار  یهورگ  دـش : هتفگ  واـب  و  دـندیدرگ ، وا  بناـج  هب  ناـشیاههرهچ  اـب  مدرم  تفگ :

دنزرف یلع  دنزرف  رقاب  تسا و  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  قداص  تفگ : میـسانشیمن ،
یقتم نآ  یصو و  یلع و  دنزرف  نیسح  دیهش  بلاط و  یبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  داجـس  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح 

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع 

تسا وکین  وا  شور  هار و  میدق و  شترجه  یلع  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

حتفلا وبا  هَّللا  دبع  دنزرف  نسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  رازب  دلخم  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحم  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 327 ( 1)
زا ملاس  دـنزرف  لیعامـسا  زا  ۀـناوع  وبا  امب  دومن  لقن  هک  ۀملـس  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  سابع  امب  دومن  لقن  هک  مردـپ  امب  درک  لـقن  هک 

؟ یئوگیم هچ  یلع  هراب  رد  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : هدمآ و  ص )  ) ربمایپ شیپ  هب  يدرم  هکنیا  رماع ،
نکیل و  مسرپیمن ، ار  نیا  وت  زا  تفگ : تسگرزب ، نآ  راـبت  لـصا و  و  بوخ ، وا  ءـالب  و  وکین ، وا  شور  و  میدـق ، وا  ترجه  یلع  دوـمرف :
همطاف هک  یتسردب  دومرف  دیامنیم ، نیگهودنا  ای  داش و  ارت  هزادنا  هچ  راک  نیا  منادب  متشاد  تسود  تسا ، هدومن  يراگتساوخ  ارم  رتخد 

هب مسق  تفگ : دنک ، نیگهودـنا  ار  وا  هک  ار  هچ  نآ  مدنـسپیمن  و  دـیامن ، داش  ار  وا  هک  ار  هچنآ  مرادـیم  تسود  تسنم ، زا  یتشوگ  هراپ 
ار وت  هک  یئادخ  نآ 
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ص:230  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تسا هدنز  همطاف  هک  تقو  نآ  ات  منکیمن  جیوزت  یلعب  ار  مرتخد  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یتسار  اب 

تسا هدش  اطع  تمسق  هن  تمکح  زا  یلعب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

وبا امب  دومن  لقن  هک  انذا )  ) هیویح دنزرف  سابع  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 328 ( 1)
دمحا امب  درک  ثیدح  هک  یلع  دنزرف  دمحم  مشاه  وبا  امب  درک  لقن  هک  يدنک  دـیبع  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  ناهد  هَّللا  دـبع 

ص)  ) ربمایپ شیپ  رد  تفگ : هَّللا  دبع  زا  ۀمقلع  زا  میهاربا  زا  روصنم  زا  دیعـس  دنزرف  نایفـس  زا  نالجع  دنزرف  ۀملـس  دنزرف  نارمع  دـنزرف 
. تسا هدش  هداد  مدرمب  تمسق  کی  یلعب و  تمسق  هن  تسا . هدش  تمسق  شخب  هدب  تمکح  دومرف : دش  هدیسرپ  ع )  ) یلع زا  مدوب 

ار ياهیضق  ع )  ) یلع نداد  هلصیف 

دنزرف یلع  نسح  وبا  نم  يردپ  دج  نمب  درک  لقن  تفگ  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 329 ( 2)
دنزرف لیعامـسا  زا  نوراه  دنزرف  دیزی  زا  رامع  امب  داد  ربخ  هک  عفار  وبا  دنزرف  لیلجلا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع 
دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  داد  هلـصیف  ار  ياهیـضق  یلع  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  تفگ : ینزام  هَّللا  دبع  زا  ورمع  دـنزرف  ناوفـص  زا  شایع 

. داد رارق  تیب  لها  ام  رد  ار  تمکح  هک  ار  یئادخ  ساپس 
ص:231  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح دنوش ...  هتشاذگ  هفک  کی  رد  اهنیمز  اهنامسآ و  رگا  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) ناواط دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 330 ( 1)
دمحم دـنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  هک  نامیلـس  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  هک  يراـق  بذوش 
دندمآ رمع  شیپ  هب  درم  ود  تفگ : شدج  زا  شردپ  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  ۀلقـصم  دنزرف  هبقر  زا  دیمحلا  دبع  دنزرف  میهاربا  زا  میکح  دـنزرف 

. دندیسرپ ار  دبع  قالط  وا  زا  و 
اب واب  و  تسا ؟ ات  دنچ  دبع  قالط  علصا  درم  يا  تفگ  رمع  دوب ، اهنآ  نایم  رد  رس ) شیپ  يومیب   ) علصا يدرم  هک  دیـسر  ینمجنا  هب  رمع 
ود نآ  زا  یکی  تسا ، ات  ود  تفگ : هدش و  هجوتم  وا  بناجب  رمع  داد - تکرح  ار  وا  لغب  تشگنا  هبابس و  و  تفگ - روط  نیا  شناتـشگنا 
هک يدمآ  يدرم  شیپ  وت  و  میدیسرپ ، وت  زا  یتسه و  نانمؤم  ریما  وت  هک  یلاح  رد  میدمآ  وت  شیپ  ام  ادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  تفگ : درم 

رگا دومرفیم : ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  مدینـش  تسبلاط ، یبا  نب  یلع  نیا  تسیک ؟ نیا  ینادـیم  وت  رب  ياو  تفگ : رمع  درکن ، وگتفگ  وت  اـب 
دیآیم نیگنس  دبرچیم و  یلع  نامیا  دوش  هتشاذگ  رگید  هفک  رد  مه  یلع  نامیا  دنوش و  هتشاذگ  ياهفک  کی  رد  اهنیمز  اهنامسآ و 

تسا هدرک  رما  رفن  راهچ  یتسودب  ارم  لاعتم  يادخ  هک  یتسردب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 331 ( 2)
لقن هک  هبیـش  وبا  دنزرف  نامثع  امب  درک  لقن  هک  یفوص  رابجلا  دبع  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  ثیدـح  هک  انذا )  ) ظفاح یـسیع 

زا يدایا  هعیبر  وبا  زا  کیرش  امب  درک  ثیدح  هک  ریمن  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن 
ص:232  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ربخ نم  هب  و  درادیم ، تسود  ار  رفن  راهچ  نم  باحـصا  زا  ادخ  هک  یتسردب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : شردـپ ) زا   ) ةدـیرب دـنزرف 
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؟ دننایک اهنآ  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگ : مرادب ، تسود  ار  اهنآ  هک  هدرک  رما  ارم  و  درادیم ، تسود  ار  اهنآ  هک  هداد 
دنزرف دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 332 ( 1  ) يدنک دوسا  دنزرف  دادقم  و  ناملس ، رذ و  وبا  و  تسا ، اهنآ  زا  یلع  هک  یتسردب  دومرف :

درک لقن  هک  يوغب ، دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) ناذاش دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع 
زا يدایا  هعیبر  وبا  زا  کیرـش  امب  درک  ثیدح  هک  یناثدح  دیعـس  دنزرف  دـیوس  امب  دومن  لقن  هک  ینامح  دـیمحلا  دـبع  دـنزرف  ییحی  امب 
ربخ نمب  تسا و  هدرک  رما  رفن  راهچ  نتـشاد  تسودب  ارم  نم  ياناوت  راگدرورپ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شردـپ  زا  ةدـیرب  دـنزرف 
راب هس  دومرف ): میشاب  نانآ  زا  هک  میرادیم  تسود  ام  همه  دنتسیک  اهنآ  ادخ  ربمایپ  يا  میتفگ ؟ تفگ  ، ) درادیم تسود  ار  اهنآ  وا  هک  هداد 
داد ربخ  - 333 ( 2 ، ) ناملـس دادـقم و  رذ و  وبا  یتسه و  نانآ  زا  وت  یلع  يا  یتسه  ناـنآ  زا  وت  یلع  يا  یتسه  ناـنآ  زا  وت  یلع  يا  دومرف 
هک لالخ  دباع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـیبع  دـمحم  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک  لاس 440  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب 

يدس رتخد  دنزرف  امب  درک  لقن  هک  حیرذ  دنزرف  حلاص  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  یثارب  دمحم  دنزرف  دـمحا  سابع  وبا  امب  درک  لقن 
اناوت و يادخ  هک  یتسردب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : شردـپ  زا  ةدـیرب  دـنزرف  زا  يدایا  هعیبر  وبا  زا  کیرـش  امب  درک  ثیدـح  هک 
، تساهنآ زا  یلع  دومرف . راب  هس  امرفب ، ام  يارب  ار  اهنآ  مان  ادخ  ربمایپ  يا  میتفگ : تسا ، هدرک  رما  رفن  راهچ  نتـشاد  تسودب  ارم  گرزب 

اهنآ نتشادتسودب  ارم  درادیم و  تسود  ار  اهنآ  دوخ  هک  داد  ربخ  نمب  و  دادقم ، ناملـس و  رذ و  وبا  و  تساهنآ ، زا  یلع  تساهنآ ، زا  یلع 
، تسا هدرک  رما 

ص:233  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دیدرگ تخس  دوهی  رب  ادخ  مشخ  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

نامثع دنزرف  دمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يولع  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 334 ( 1)
لیذه دنزرف  رـشب  امب  درک  لقن  کلملا  دبع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  هک  یلجب  سابع  دـنزرف  یلع  امب  درک  ثیدـح  هک  ظفاح  ینزم 

: تفگ يردخ  دیعس  وبا  زا  یفوع  هیطع  زا  لیئارسا  وبا  نمب  دومن  لقن  ۀلاوح  وبا  یفوک 
. دش دیدش  تخس و  درازایب  ارم  مترتع  هراب  رد  هک  یسک  رب  يراصن و  رب  دوهی و  رب  ادخ  مشخ  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ 

دنوشیم لخاد  تشهبب  متما  زا  رازه  داتفه  ع :»  » ربمایپ راتفگ 

نامثع دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  يولع  لیعامسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 335 ( 2)
يزار دـیبع  دـنزرف  نسح  دـنزرف  یلع  امب  درک  لقن  يزار  یلع  دـنزرف  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  امب  دومن  لقن  هک  اقـس  نباب  بقلم  ظفاح  ینزم 

هَّللا یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : کلام  نب  سنا  زا  کیلـس  دنزرف  دواد  زا  ثیرح  دنزرف  ورمع  زا  يدزا  نابا  دنزرف  لیعامـسا  امب  درک  ثیدح 
هدـش و هجوتم  ع )  ) یلع يوس  هب  سپـس  تسین . باسح  نانآ  رب  هک  دـنوشیم  لخاد  تشهب  هب  رازه  داـتفه  نم  تما  زا  دومرف : هلآ  هیلع و 

. یتسه اهنآ  ياوشیپ  وت  و  دنتسه ، وت  نایعیش  زا  نانآ  دومرف :
ص:234  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يارب يدولوم  زج  ددرگ  يراذگمان  نم  مان  اب  يراذگهینک و  نم  هینک  اب  هک  منکیمن  لالح  يدحا  يارب  نم  هک  یتسردـب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 
یلع

اقـس نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  رفظم  دنزرف  دمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 336 ( 1)
زا مردپ  امب  درک  لقن  هک  لیعامـسا  دنزرف  یـسوم  نمب  درک  ثیدح  تفگ : ثعـشا  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  تفگ  ظفاح 
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ادخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  شدـج  زا  شردـپ 
زج ددرگ ، يراذـگمان  نم  ماـن  اـب  هن  و  دوش ، يراذـگهینک  نم  هینک  اـب  هک  منکیمن  لـالح  يدـحا  يارب  نم  هک  یتسردـب  دوـمرف : (ص )
نب رفعج  تسا  یلع  دـنزرف  دـمحم  وا  مدیـشخب و  واب  ار  ماهینک  مان و  قیقحتب  دـشابیم ، ع )  ) ۀـمطاف مرتخد  ریغ  زا  هک  یلع  يارب  يدولوم 

. هیفنح رسپ  ینعی  هتفگ : دمحم 

تسا هدشن  هداد  ام  زا  شیپ  يدحا  هک  میاهدشهداد  زیچ  تفه  تیب  لها  ام  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  دـنزرف  رفعج  زا  شیاهدنـس  اـب  و  - 337 ( 2)
هدـشن اطع  ام  زا  دـعب  يدـحا  رب  هن  ام و  زا  شیپ  يدـحا  رب  اهنآ  هک  میاهدـشاطع  زیچ  تفه  تیب  لها  ام  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ :

. اهنز زا  تبحم  و  شناد ، يرابدرب ، تعاجش ، يدرمناوج ، تحاصف ، لامج ، تسا ،
ص:235  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح دتسرفب ...  دورد  دمحم  رب  هک  ره  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

ربمایپ تفگ : بلاط  یبا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  شیاهدنـس  اب  و  - 338 ( 1)
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

. دنکیم هدروآرب  ار  وا  تجاح  ات  دص  لاعتم  يادخ  دتسرفب  دورد  راب  دص  وا  نادنزرف  دمحم و  رب  هک  ره 

ثیدحلا ام ...  هعیش  هک  یتسردب  یلع  يا  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) یعفاش هیقف  راطع  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 339 ( 2)
راطع سنوی  دنزرف  یلع  دنزرف  سنوی  دنزرف  یلع  امب  دومن  لقن  نادیز  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  لقن  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع 
نمب درک  ثیدـح  تفگ : دـمحم  نب  رفعج  امب  درک  لقن  ملاس  دـنزرف  دـمحم  نمب  داد  ربخ  هک  يدـنک  یلع  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لـقن 

ادخ ربمایپ  زا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نمب  درک  ثیدح  یلع  نب  نیسح  نمب  دومن  لقن  نیسحلا  نب  یلع  نمب  درک  لقن  هک  یلع  نب  دمحم 
ياهور دـنراد  هک  یناهانگ  اهبیع و  نآ  اب  دـنیآیم ، نوریب  تماـیق  زور  رد  دوخ  روبق  زا  اـم  هعیـش  هک  یتسردـب  یلع  يا  دومرف : هک  (ص )

نما و و  هدیدرگ ، ناسآ  نانآ  رب  اهدورو  لحم  هدش و  هتـشادرب  نانآ  زا  اهیتخـس  هک  یلاح  رد  دشخردیم ، مهدراهچ  بش  هام  دننام  نانآ 
كانهودنا نانآ  دنوشیم ، كانهودنا  مدرم  دنـسرت ، یمن  نانآ  دنـسرتیم ، مدرم  تسا ، هدیدرگ  رانکرب  اهنآ  زا  اههودـنا  و  هدـش ، اطع  ناما 

نودب هدش و  مارآ  يراوخ  نودب  دنـشابیم و  اهرپ  ياراد  هک  يدیفـس  ياهرتش  رب  دـشخردیم  رون  دـننام  نانآ  ياهـشفک  دـنب  دـنوشیمن ،
تزع و ادـخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  اریز  دـنوشیم ، راوس  تسا ، رتمرن  مشیربا  زا  هک  خرـس  يالط  زا  ناشیاهندرگ  و  هدـیدرگ ، بیجن  تضایر 

. دنراد تمارک 
ص:236  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

راذگب نم  جنپ  رد  ار  تجنپ  یلع : هب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف دمحا  امب  درک  ثیدح  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  راطع  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 340 ( 1)
مدینـش تفگ : ریبز  وبا  زا  ۀعیهل  دنزرف  امب  دومن  لقن  ینامثع  هَّللا  دبع  دنزرف  نامثع  امب  درک  لقن  دادغب  رد  یموزخم  هیوجنز  دنزرف  دمحم 

رد میدـمآ  وا  يوسب  ام  و  دومرف ، هراشا  یلع  نم و  يوسب  شیوربور ، یلع  دوب و  تافرع  رد  ادـخ  ربمایپ  تفگیم : هَّللا  دـبع  دـنزرف  رباـج 
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فک رد  ار  شتـسد  فک  راذـگب ، نم  جـنپ  رب  ار  تجنپ  دومرف : ص )  ) ربماـیپ دـمآ ، وا  دزن  هب  یلع ، يا  اـیب  نم  دزن  دومرفیم : وا  هک  یلاـح 
ياهخاش نیـسح  نسح و  و  وا ، گرزب  هخاـش  وت  و  نآ ، هشیر  نم  میاهدـشهدیرفآ ، تخرد  کـی  زا  وت  نم و  دومرف : و  داد ، رارق  وا  تسد 

ات دنریگب  هزور  نم  تما  رگا  یلع  يا  دنکیم ، لخاد  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  تخیوآ ، نآ  زا  ياهخاش  هب  یـسک  ره  سپ  تسا ، وا  کچوک 
. دزادنایم شتآب  راسنوگن  ار  اهنآ  ادخ  قیقحتب  دنشاب  هتشاد  نمشد  ارت  و  دنشاب ، اههز  دننام  ات  دنناوخب  زامن  و  دنشاب ، اهنامک  دننام 

مدیگنج وا  لیزنت  رب  نم  هکنآ  دننام  دگنجیم  نآرق  لیوأت  رب  هک  تسا  یسک  امش  زا  هک  یتسردب  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

لقن دمحم  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  ظفاح  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  داد  ربخ  هک  راطع  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 341 ( 2)
شردپ زا  نیسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  امب  دومن  لقن  لیعامسا  دنزرف  یـسوم  امب  درک 
دنکیم گنج  نآرق  لیوأت  رب  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  هک  یتسردـب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  شدـج  زا 

. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  وا  مدرک و  گنج  شلیزنت  رب  نم  هکنآ  دننام 
ص:237  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  يوسب  مناردارب  نیرتبوبحم  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

میاهومع نیرتبوبحم  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دزن  مناردارب  نیرتبوبحم  دومرف  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنـس  اب  و  - 342 ( 1)
. دشابیم بلطملا  دبع  دنزرف  هزمح  نم  دزن 

ثیدح درک ...  یحو  ع )  ) یسوم هب  اناوت  زیزع و  يادخ  هک  یتسردب  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

هزیکاپ يدجسم  درک  یحو  ع )  ) یـسوم رب  گرزب  اناوت و  يادخ  هک  یتسردب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شیاهدنـس  اب  و  - 343 ( 2)
میامن انب  هزیکاپ  يدجـسم  هدرک  رما  رما  ادخ  هک  یتسردب  و  دشابن ، ریبش ، ربش و  نوراه  نارـسپ  نوراه و  یـسوم و  زج  نآ  رد  هک  نک  انب 

. دشابن ع )  ) نیسح نسح و  منارسپ  یلع و  مردارب  نم و  زج  وا  رد  هک 

ناطیش اب  ع )  ) یلع ناتساد 

وبا دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  ظفاح  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 344 ( 3)
هک دیـشر  زا  نومأم  امب  درک  ثیدح  يرهوج  دیعـس  دنزرف  میهاربا  امب  دومن  لقن  هک  هَّللا  دیبع  دـنزرف  نیـسح  نمب  درک  لقن  تفگ : خـیش 

ياههرد زا  یـضعب  رد  ص )  ) ربمایپ اب  یتقو  درک : لقن  ساـبع  نبا  زا  همرکع  تفگ : شردـپ  زا  روصنم  شردـپ  زا  يدـهم  نمب  دومن  لـقن 
ناـیم رد  تسا  ناطیـش  نیا  دومرف : تسیچ ؟ میونـشیم  هچنآ  ادـخ  ربماـیپ  يا  متفگ : نم  دـش  هدینـش  یتخـس  گـناب  هاـگنآ  میدوب ، هنیدـم 

وا و  وش ، راکـشآ  یلع  يارب  ادخ  نمـشد  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ منیبهب ، ار  وا  مرادـیم  تسود  نم  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : یلع  شرکـشل ،
ریپ ماگنه  نآ  رد  دیدرگ  راکشآ 

ص:238  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یلع سپ  دوب  شاهنیـس  رد  مشچ  ود  یناـشیپ و  رد  مشچ  ود  وا  يارب  و  دوب ، رتزارد  وا  زا  وا  شیر  هک  شیر  وم و  دـیپس  دـق  هاـتوک  يدرم 

دـیدنخ و ادـخ  ربمایپ  هدـب  نذا  وا  هراـب  رد  نم  يارب  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : هتـسشن و  شاهنیـس  يورب  هدـنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  تسجرب و 
: دومرف

. تسا اجک  تمایق  زور  ات  تلهم  یلع  يا 
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ریهطت هیآ 

وبا امب  داد  ربخ  هک  لاس 438  یلوالا  يدامج  هام  رد  يولع  نسح  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 345 ( 1)
امب درک  ثیدح  دمحم  دـنزرف  دومحم  امب  درک  لقن  یطـساو  ظفاح  اقـس  نباب  بقلم  ینزم  نامثع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم 

ُدیُِری امَّنِإ  هیآ : نیا  تفگ : ۀملس  ما  زا  دعس  دنزرف  میکح  زا  نمحرلا  دبع  دنزرف  رفعج  زا  شمعا  امب  دومن  لقن  ۀبیش  وبا  دنزرف  ینعی  نامثع 
لزاـن ع )  ) نیـسح نسح و  ۀـمطاف و  یلع و  و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هراـب  رد  « 1  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا 

. تسا هدیدرگ 
بقلم نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  يولع  نسح  دنزرف  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 346 ( 2)
نیسح دنزرف  نسح  امب  درک  ثیدح  نیـسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  امب  دومن  لقن  سابع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  ظفاح  اقـس  نباب 

، دش لزان  ریهطت  هیآ  هک  یتقو  تفگ ، یلع  دنزرف  نسح  زا  ناذاز  زا  ناظقی  وبا  زا  شردپ  زا  دمحم  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  امب  دومن  لقن  هک 
سپ دنتسه ، نم  ترتع  تیب و  لها  اهنیا  ایادخ  تفگ : سپـس  دروآ ، درگ  دوب  ۀملـس  ما  يارب  هک  يربیخ  میلگ  ریز  ار  ام  ص )  ) ادخ ربمایپ 

. یندینادرگكاپ نک  كاپ  ار  اهنآ  هدرب و  ار  يدیلپ  اهنآ  زا 
______________________________

مجرتم یندرک . كاپ  ار  امش  دنک  كاپ  هدرب و  ار  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  ات  دهاوخیم  ادخ  تقیقحب  ( 1)
ص:239  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هَّللا دبع  دنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  تفگ : لاس 437  رد  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 347 ( 1)
مهج وبا  نمب  دومن  لقن  هک  راسمس  نادمح  دنزرف  نودمح  نمب  درک  لقن  هک  مدینـشیم ، نم  دشیم و  هدناوخ  یتسط  نیـسح  وبا  رب  تفگ :
هملس ما  مدینش  تفگ : بشوح  دنزرف  رهش  زا  شردپ  زا  ۀملسم  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  ینامرک  میهاربا  دنزرف  ناسح  امب  درک  ثیدح 

: تفگیم ار 
: تفگ داتـسرف ، ار  یـسک  مهیلع ) هَّللا  تاولـص   ) یلع ۀمطاف و  نیـسح و  نسح و  يوسب  سپ  دوب ، هتـسشن  نم  دزن  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یتقو 
ار يدیلپ  نانآ  زا  دننم ، تیب  لها  اهنیا  قیقحتب  ایادخ  تفگ : راب  دـنچ  تخادـنا و  نانآ  دوخ و  يور  رب  تشادرب و  دوب  نم  ریز  هک  یمیلگ 

: دومرف متسه ؟ اهنآ  اب  نم  و  متفگ : یندرک ، كاپ  ار  اهنآ  نک  كاپ  و  ربب ،
. یتسه یکین  يوسب  ای  یکین - رب  وت  هک  یتسردب 

دمحم دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 348 ( 2)
هک قرزا  قاحـسا  امب  دومن  لقن  هک  دلاخ  دنزرف  رامع  امب  درک  لقن  هیجان  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  ثیدح  جشا  قیفر  دیفم  بوقعی  دـنزرف 
ریز هک  دوب  هاگباوخ  رد  ۀملـس  ما  هناخ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ۀملـس  ما  زا  يدنک  یلیل  وبا  زا  نامیلـس  وبا  دنزرف  کلملا  دبع  امب  درک  ثیدح 

تنارـسپ ترهوش و  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  دوب ، هریرح  وا  رد  هک  دروآ  یگید  اـهیلع ) هَّللا  تاولـص   ) ۀـمطاف سپ  دوب ، يربیخ  میلگ  وا 
: دیدرگ لزان  هیآ  نیا  ص )  ) ربمایپ رب  دندروخیم  هک  ماگنه  نآ  رد  متساوخ ، ار  اهنآ  نم  هاوخب ، ار  نیسح  نسح و 

. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
نک كاپ  و  ربب ، ار  يدیلپ  اهنآ  زا  سپ  دننم ، تیب  لها  اهنیا  ایادـخ  دومرف : سپـس  دـیناشوپ ، ار  نانآ  و  هتفرگ ، ار  میلگ  هدایز  ص )  ) ربمایپ

. یندرک كاپ  ار  اهنآ 
يزورم دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دمحم  وبا  امب  درک  ثیدح  هک  نیـسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  مامت  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 349 ( 3)

دنزرف دمحم  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن 
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ص:240  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف ییحی  ملـسم ، وبا  دـنزرف  نارمع  امب  دومن  لقن  هک  میعن  وبا  امب  درک  ثیدـح  ناطق  یـسوم  دـنزرف  فسوی  امب  دومن  لـقن  هک  دـعاص 
نارمع امب  داد  ربخ  هک  یـسوم  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  هک  قارو  یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  ثیدح  و  تفگ : دعاص  دـنزرف  دـمحم 

هراب رد  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هیآ : نیا  تفگ : يردـخ  دیعـس  وبا  زا  ۀـیطع  زا  يدوا  رمع  وبا 
: تفگ دیناشوپ و  ءاسک  اب  ار  نانآ  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : دمآ ، دورف  نیسح  نسح و  ۀمطاف و  یلع و  ادخ و  ربمایپ 

يا تفگ : دوب ، هناخ  برد  رب  ۀملـس  ما  و  تفگ : یندرک » كاپ  ار  اهنآ  نک  كاپ  و  ربب ، ار  يدیلپ  نانآ  زا  دننم  تیب  لها  اهنیا  ایادـخ  راب  »
: دومرف مه ؟ نم  ادخ و  ربمایپ 

. یتسه یکین  يوسب  ای  یکین ، اب  وت  هک  یتسردب 
دنزرف دمحم  دنزرف  ییحی  ام  هب  درک  لقن  هَّللا  دیبع  ام  هب  درک  ثیدح  هک  یضاق  نیسح  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  ام  هب  داد  ربخ  - 350 ( 1)

ۀلثاو رب  تفگ : رامع  وبا  زا  یعازوا  زا  یناسقرق  بعـصم  دنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  هک  رازب  حابـص  دـنزرف  نسح  ام  هب  دومن  لقن  دـعاص 
ربخ وتب  مدید  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هچنآ  ایآ  تفگ : نمب  ۀلثاو  دندرکیم ، رکذ  ار  یلع  هک  دندوب  یهورگ  وا  دزن  و  مدش ، دراو  عقسا  دنزرف 

: متفگ مهدن ؟
ادخ ربمایپ  مدوب ، وا  رظتنم  هتسشن و  نم  سپ  تفر ، ص )  ) ادخ ربمایپ  يوسب  دومرف : مدیسرپ ، یلع  زا  مدمآ و  ع »  » همطاف شیپ  تفگ : یلب ،

فرط زا  ار  يرگید  و  تسار ، بناج  زا  ار  یکی  هدروآ ، دوخ  دزن  ار  همطاف  یلع و  دـیدرگ  هناـخ  دراو  ناـشیا  اـب  دـندمآ و  یلع  اـب  (ص )
: دومرف سپس  دناشن ، شنار  رب  ار  نانآ  زا  یکی  ره  هتساوخ  ار  نیسح  نسح و  و  دیناشن ، پچ 

. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
. دنشابیم رتراوازس  نم  تیب  لها  و  دننم ، تیب  لها  اهنیا  ایادخ 

یبلح يرابخا  روصنم  دنزرف  یلع  نسح  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  يوحن  لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 351 ( 2)
دمحم دنزرف  یلع  امب  درک  ثیدح  هک 

ص:241  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
سنا امب  درک  ثیدح  دیمح  دـنزرف  بوقعی  امب  دومن  لقن  لضف  دـنزرف  سابع  امب  دومن  لقن  ییحی  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  یطاشمش 

: دیدرگ لزان  ۀملس  ما  هناخ  رد  هیآ  نیا  تفگ : راسی  دنزرف  اطع  زا  رمن  وبا  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  کیرش  زا  یثیل  ضایع  دنزرف 
. هیآ رخآ  ات  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

ادخ تقیقحب  : ) دومرف داد و  رارق  اهنآ  يور  رب  ار  وا  و  هتـساوخ ، ار  ع )  ) نیـسح نسح و  ۀـمطاف و  یلع و  و  هتفرگ ، ار  یـسابل  ص )  ) ربمایپ
زا نم  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : ۀملـس  ماهناخ  هشوگ  زا  یندرک  كاپ  ار  امـش  دنک  كاپ  و  دربب ، ار  يدـیلپ  تیب  لها  امـش  زا  هک  هتـساوخ 

. هَّللا ءاش  نا  یلب  تفگ : متسین ؟ تیب  لها 
: دیوگیم رعاش  هراب  نیا  رد  تفگ : دیمح  دنزرف  بوقعی 

ینعی یندش : هدینادرگ  كاپ  دناهدش  هدینادرگ  كاپ  و  هدش ، هدرک  رود  يدیلپ  زا  تمارک  یگرزب و  ببسب  هک  يرفن  جنپ  نآ  يادف  مردپ 
یمرخ يداش و  اب  وا  اب  و  درادیم ، تسود  ار  وا  شرع  بحاص  درادتسود  ار  نانآ  هک  ره  ار ، ریبش  ربش و  یلع و  ۀمطاف و  یفطصم و  دمحا 

. دنازوسب نازوس  شتآ  اب  ار  اهنآ  هدرک و  تنعل  اهنآ  نانمشد  رب  ادخ  دنکیم ، تاقالم 

هراب رد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  ترجا  وا  رب  امـش  زا  وگب   » يروش 23 یبْرُقْلا  یِف  َةَّدَوَمْلا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهْیَلَع  ْمُکُلَئْـسَأ  ْلُق ال  لاعتم  يادخ  راتفگ 
« مناشیوخ
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ثیدح انذا )  ) رباص وبا  دنزرف  زیزعلا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 352 ( 1)
دنزرف ییحی  امب  دومن  لقن  هقر  رد  يرکـسع  رفعج  دنزرف  هَّللا  دـیبع  امب  درک  لقن  قشمد  رد  مشاه  دـنزرف  قاحـسا  دـنزرف  میهاربا  امب  درک 

ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال  هیآ  هک  یتقو  تفگ : سابع  نبا  زا  ریبج  دنزرف  دیعـس  زا  شمعا  زا  سیق » زا   » رقـشا نیـسح  امب  دومن  لقن  هک  دـیمحلا  دـبع 
ِیف َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

ص:242  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
نادنزرف ۀمطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟ هدرک  رما  نانآ  نتـشاد  تسودـب  ادـخ  هک  یئاهنیا  ادـخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ : دـیدرگ ، لزان  یبْرُْقلا 

. تسا اهنآ 

دیآ دورف  هک  یتقو  هراتسب  مسق  ینعی  يوَه  اِذإ  ِمْجَّنلا  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

( انذا  ) زازخ هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 353 ( 1)
دنزرف لیلخ  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  دامح  ردارب  هب  فورعم  ناهد  یلع  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  ثیدـح  هک 

اب تفگ : سابع  نبا  زا  ریبج  دنزرف  دیعـس  زا  رـشب  وبا  زا  میـشه  امب  درک  ثیدح  ینهج  لیلخ  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  يرـصب  نوراه 
لزنمب هراتس  نیا  هک  یسک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ ، دورف  ياهراتس  هاگنآ  مدوب ، هتسشن  ص )  ) ربمایپ شیپ  مشاه  ینب  زا  یناناوج 

، دـمآ دورف  یلع  هناخب  هراتـس  تقو  نآ  دـندرک  هاگن  هتـساوخ و  اپب  مشاه  ینب  زا  یناـناوج  سپ  تسا ! یـصو  نم  زا  دـعب  وا  دـیآ  دورف  وا 
ُِقفُْألِاب َوُه  َو  دوخ : هدومرف  ات  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  ار  تایآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  ياهدشهارمگ ، یلع  نتـشاد  تسود  رد  ادخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ :

. داتسرف ورف  یلْعَْألا 
ص:243  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ةدئاملا 55)  ... ) ُهُلوُسَر َو  « 1  » ُهَّللا ُمُکُّیِلَو  امَّنِإ  لاعتم  يادخ  راتفگ 

ناذاش دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  امب  داد  ربخ  - 354 ( 1)
ثیدح قازرلا  دبع  امب  درک  لقن  بیبش  دنزرف  ۀملس  امب  دومن  لقن  يودع  یلع  دنزرف  نیسح  امب  درک  ثیدح  هک  انذا )  ) زازب

______________________________

: دنکیم نایب  رگید  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  همیرک  هیآ  نیا  رد  تیالو  زا  دارم  ( 1)
. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 

صتخم شربمایپ  هب  وا  زا  دعب  دباییمن  هار  وا  رد  اهیکیرات  تسا و  ضحم  رون  وا  اریز  تسا  اناوت  يادـخ  تاذـب  صتخم  تیالو  نیا  نوچ  و 
ِطارِـص یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِإـِب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َکـَْیلِإ  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  ادـخ  هک  يروط  نآ  تسا ،
يوسب ار  اهنآ  و  ناشراگدرورپ ، نذا  اب  ینک  جراخ  رون  فرطب  اهیکیرات  زا  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  وت  رب  تسا  یباـتک  « ) ِدـیِمَْحلا ِزیِزَْعلا 

(. ینک یئامنهار  زیزع  يادخ  هار 
هیآ نیا  رد  تهج  نامهب  دـناهرب  ار  مدرم  یکیرات  زا  هداد و  صیخـشت  ار  رون  اـت  دـنراد  یـسکب  جاـیتحا  زاـب  مدرم  ربماـیپ  زا  دـعب  نوچ  و 
لیذ رد  عوضوم  نامه  يارب  و  دوشیم ، هتفگ  نمؤم  ره  رب  هک  دـننکن  مهوت  ناناملـسم  ات  ددرگ  ریـسفت  اونمآ  نیذـلا  هک  دـش  ادـیپ  جایتحا 
لاح رد  نداد  ةاکز  نآ  و  دـنک ، زاتمم  تفـص  کی  نیا  اب  ار  صخـش  نیا  ات  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  دومرف :
یلع زا  ریغ  ایآ  تسیک ، هدوب  تفص  نیا  وا  رد  هک  یسک  دسانشب  دنیامن ، عبتت  هدرک و  وجتـسج  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  سپ  تسا  عوکر 

راک نیا  بحاص  یسک  یلع  زج  هک  تسا  نیا  باوج  دوش ، هتفرگ  ماجنا  تیفیک  نیا  اب  وا  زا  لمع  نیا  هک  تسه  یسک  ع )  ) بلاط یبا  نب 
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. تسین
ص:244  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

: لاعتم يادخ  راتفگ  رد  سابع  نبا  زا  شردپ  زا  دهاجم  دنزرف  باهولا ) دبع   ) امب درک 
. تسا هدمآ  دورف  ع )  ) یلع هراب  رد  تفگ : اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

دیمحلا دبع  امب  درک  ثیدح  تفگ : یطویخ  جرف  وبا  یضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط دنزرف  یسوم  دنزرف  دمحا  رصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 355 ( 1)
دنزرف دیبع  امب  درک  ثیدح  هک  راکب  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  زازخ  قاحـسا  دنزرف  دمحم   ) امب درک  لقن  هک  دابع  یـسوم  دـنزرف 
َنیِذَّلا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  گرزب  زیزع و  يادـخ  راتفگ  رد  ع )  ) یلع زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  نسح  دـنزرف  دـمحم  زا ) لضفلا  وبا 

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  اُونَمآ ) َنیِذَّلا   ) هب دارم  و  وا ، ربمایپ  ادخ و  تفگ : اُونَمآ 
: تفگ هداد  ربخ  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دـمحا  وبا  هک  انذا )  ) ناواط دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 356 ( 2)

درک لقن  هک  ینالقـسع  رـشب  دنزرف  رمع  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  مالـسلا  دبع  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح  هک  مردـپ  نمب  درک  لقن 
نیا دومرف : تشذـگیم ، ربمایپ  رب  دوب  يرتشگنا  شتـسد  رد  هک  یلئاس  تفگ : سابع  نبا  زا  یـسیع  وبا  زا  يدـس  زا  دایز  دـنزرف  بلطم  امب 

. دناوخیم زامن  لاح  نآ  رد  ع )  ) یلع تسا و  عوکر  لاح  رد  هک  یصخش  نیا  تفگ : داد ؟ وتب  هک  ار  رتشگنا 
يور رب  هیآ و  رخآ  اـت  ُُهلوُـسَر ، َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  داد : رارق  متیب  لـها  دوـخ و  هراـب  رد  ار  وا  هـک  ار  یئادـخ  ساپـس  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ

: دوب تاملک  نیا  داد  قدصت  هک  يرتشگنا 
( دبع هل  یناب  يرخف  نم  ناحبس  )

. متسه وا  هدنب  نم  هک  تسا  نیا  مراختفا  هک  یئادخ  نآ  تسا  هزنم 
امب درک  لقن  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 357 ( 3)

دمحم امب  درک  ثیدح  هک  قاقد  يرکسع  دمحا  دنزرف  دمحم 
ص:245  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

نبا زا  حلاص  وبا  زا  شردپ  زا  بئاس  دنزرف  دمحم  زا  تباث  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  ةدابع  امب  دومن  لقن  هک  هبیـش  وبا  دـنزرف  نامثع  دـنزرف 
: تفگ داد ؟ وتب  هک  ار  نیا  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  داد ، واب  ار  شرتشگنا  یلع  و  دمآ ، ینیکسم  دوب ، عوکر  لاح  رد  یلع  تفگ : سابع 

. هیآ رخآ  ات  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  دیدرگ : لزان  هیآ  نیا  دعب  داد ؛ هدننکعوکر  نیا 
: تفگ هداد  ربخ  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دـمحا  وبا  هک  انذا )  ) ناواط دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 358 ( 1)

دنزرف دمحم  دنزرف  میهاربا  امب  درک  ثیدح  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  يرکـسع  دمحم  دنزرف  رفعج  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن 
هک یثیدح  نآ  تفگ : میرم  وبا  میدش ، لخاد  اطع  دنزرف  هَّللا  دـبع - رب  میرم  وبا  نم و  تفگ : سباع  دـنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  نومیم 

رورم وا  رب  مالس  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  ماگنه  نآ  رد  مدوب  هتـسشن  رفعج  وبا  شیپ  تفگ : نک ، لقن  یلع  هب  يدرک  لقن  میارب  رفعج  وبا  زا 
امـش بحاص  وا  نکیل  و  هن ، تفگ : تسه ؟ باتک  زا  یملع  وا  دزن  هک  تسا  یـسک  نآ  رـسپ  نیا  دنادرگب  وت  يادف  ارم  ادـخ  متفگ : درک ،

َنِم ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  - 1 تسا : هدـمآ  دورف  گرزب  زیزع و  يادـخ  باـتک  زا  یئاـههیآ  وا  هراـب  رد  هک  یـسک  تـسا ، بلاـط  یبا  نـب  یلع 
. هیآ رخآ  ات  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ُْهنِم 3 - ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ِباتِْکلا 2 -

( تسا هدش  انعم  البق  اههیآ  نیا  )
ص:246  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

( یسانشیم راتفگ  رییغت  ندینادرگ و  رد  ار  نانآ  هتبلا  ینعی   ) هیآ 30 لاتق  ِلْوَقْلا س  ِنْحَل  یِف  ْمُهَّنَفِرْعَتَل  َو  لاعتم : يادخ  راتفگ 
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لقن بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  انذا )  ) باهولا دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 359 ( 1)
ایرکز امب  درک  لقن  زازخ  ناداز  دنزرف  بویا  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  تسا - يدلخ  وا  ریـصن و  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  امب  درک 

َو گرزب : اناوت و  يادخ  راتفگ  رد  يردخ  دیعـس  وبا - زا  يدبع  نوراه  وبا  زا  يدرم  زا  مداق  دنزرف  یلع  امب  درک  تیاور  هک  ییحی  دـنزرف 
: تفگ ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل 

. ار بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ  نتشاد  نمشد  ببسب 

میئازفایم یکین  نآ  رد  وا  يارب  دهدب  ماجنا  یکین  هک  ره  هیآ 23  يروش  ًانْسُح ...  اهیِف  ُهَل  ْدِزَن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

هداد ربخ  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا - هک  ةزاجا »  » باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 360 ( 2)
حابـص دـنزرف  امب  درک  ثیدـح  ماوع  وبا  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک  قاقد  دـمحا  دـنزرف  نامثع  امب  هدرک  لقن  تفگ :

رد یتسود  تفگ : ًانْـسُح » اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  : » لاعتم يادخ  راتفگ  رد  يدس  زا  ریهظ  دنزرف  مکح  امب  دومن  لقن  هک  یبالود 
هکنیا رب  دش  یـضار  ص )  ) دمحم تفگ : یـضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  لاعتم : يادـخ  هدومرف  رد  و  تسا ، ص )  ) ربمایپ نادـنزرف  هراب 

. دنوش لخاد  تشهب  هب  وا  تیب  لها 
ص:247  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هیآ 35 رون  س  ٌحابْصِم ...  اهیِف  ٍةاکْشِمَک  لاعتم  يادخ  راتفگ 

هداد ربخ  اهنآب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  هک  ةزاجا »  » باهولا دبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 361 ( 1)
وبا دنزرف  دمحم  نمب  درک  لقن  خـلب  رد  لیلخ  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  ثیدـح  هک  دایز  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  تفگ :

رفعج دـنزرف  یلع  زا  مساق  دـنزرف  یـسوم  زا  يدادـغب  لهـس  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  فورعم  وبا  دـنزرف  ییحی  امب  دومن  لقن  دومحم 
نیـسح و  نسح ، حابـصم »  » همطاف و ةاکـشم » : » تفگ مدیـسرپ ، ٌحابْـصِم ) اهِیف  ٍةاکْـشِمَک   ) زیزع يادخ  هدومرف  زا  ع )  ) نسحلا وبا  زا  تفگ 
میهاربا تکرب ، اب  تخرد  ٍۀَکَرابُم ) ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  ، ) دوب نایملاع  نانز  زا  ناشخرد  هراتـس  ۀمطاف  ٌيِّرُد ) ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  . ) تسا ۀـجاجز ) )

. تسا
. تسا ینارصن  هن  يدوهی و  هن  ٍۀَِّیبْرَغ ) َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  (ال 

زا دـعب  یماما  وا  رد  تفگ : ٍرُون ) یلَع  ٌرُون  ٌران ، ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  َو  . ) دـیوگب نخـس  وا  زا  ملع  هک  تسا  کیدزن  تفگ : ُءیُِـضی ) اُهْتیَز  ُداکَی  )
. تسا ماما 

: دنکیم یئامنهار  تیاده و  ام  تیالو  رب  دهاوخیم  هک  ار  یسک  گرزب  اناوت و  يادخ  تفگ . ُءاشَی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  »

نابرهم امش  رب  ادخ  هک  یتسردب  دیشکم  ار  ناتدوخ  هیآ 29 و  ءاسن  س  ًامیِحَر - ْمُکِب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُفْنَأ  اوُلُتْقَت  َو ال  لاعتم  يادخ  راتفگ 
تسا

ربخ اهنآ  هب  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا - هک  ةزاجا )  ) باهولا دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 362 ( 2)
زا قلاو  دنزرف  لدنج  امب  داد  ربخ  دامح  دنزرف  دمحم  دنزرف  مساق  امب  دومن  لقن  هک  يدولج  دمحم  دنزرف  رفعج  امب  درک  لقن  تفگ : هداد 

- نبا زا  حلاص  وبا  زا  ءالع  دنزرف  لماک  زا  یبلک  زا  ینزام  نامثع  دنزرف  دمحم 
ص:248  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

اریز دیـشکم ، ار  دوخ  ربمایپ  تیب  لها  ینعی  تفگ : ًامیِحَر  ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  گرزب  اناوت و  يادـخ  راـتفگ  رد  ساـبع 
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ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاـْنبَأ  َو  « 1  » انَءاْنبَأ ُعْدَن  اَْولاعَت  دـیامرفیم : شباتک  رد  گرزب  زیزع و  يادـخ 
. دوب یلع  ربمایپ و  اهنآ  ناج  و  ۀمطاف ، ناشنانز  و  دندوب ، نیسح  نسح و  تما  نیا  نارسپ  تفگ : َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

هیآ 12) ۀقاحلا -  ) ٌۀَیِعاو ٌُنُذأ  اهَیِعَت  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

ربخ دیفم  دمحم  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  رکب  وبا - امب  درک  لقن  باصق  دـنزرف  هَّللا  دـیبع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 363 ( 1)
نمب ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیدرگ ، لزان  ٌۀَـیِعاو ) ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   ) هک یتقو  دومرفیم : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع - هک  مدینـش  تفگ : جـشا  اـمب  داد 

. دهد رارق  وت  شوگ  ار  وا  هک  متساوخ  ادخ  زا  یلع  يا  دومرف :
امب درک  لقن  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 364 ( 2)

هک يریبز  دمحا  وبا  ردپ ) هَّللا  دبع   ) امب درک  لقن  مدآ  دنزرف  رـشب  امب  داد  ربخ  رماع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  امب  درک  ثیدح  هک  مردـپ 
هدینادرگ و کیدزن  ارت  هک  مدش  رومأم  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : شردپ  زا  هدیرب  نبا  زا  متـسر  دـنزرف  حـلاص  امب  داد  ربخ 

. دش لزان  ٌۀَیِعاو ) ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   ) هیآ سپ  ینک ، ظفح  هک  وت  رب  تسا  راوازس  و  ینک ، ظفح  هکنیا  و  منکن ، رود 
______________________________

رب ار  ادخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپس  میناوخب  ار  امش  ياهناج  ام و  ياهناج  امـش و  نانز  ام و  نانز  امـش و  نارـسپ  ام و  نارـسپ  دیئایب  ( 1)
. میهدب رارق  نایوگغورد 

ص:249  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هیآ 10) هعقاو - س   ... ) َنوُقِباَّسلا َنوُقِباَّسلا  َو  لاعتم  يادخ  راتفگ 

درک لقن  هک  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 365 ( 1)
كاحـض دنزرف  حلاص  وبا  امب  درک  لقن  ایرکز  امب  داد  ربخ  نیـسح  دنزرف  دمحا  امب  درک  ثیدح  روصنم  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب 

عـشوی تفگ : َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  لاعتم : يادخ  راتفگ  رد  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  حـیجن  وبا  دـنزرف  زا  هنییع  دـنزرف  نایفـس  امب  داد  ربخ 
. تسا هدومن  تقبس  ص )  ) دمحم يوسب  یلع  و  یسیع ، يوسب  نیسای  بحاص  و  یسوم ، يوسب  نون  دنزرف 

(41 فرخز -  ) ۀیآلا َکِب ...  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف  لاعتم : يادخ  راتفگ 

نـسح دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) دمحم دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 366 ( 2)
زا یـسیع  دنزرف  رمع  زا  یلعی  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  حیبص  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  مصاع  دـنزرف  فسوی  امب  دومن  لقن  دایز  دـنزرف 

یبا نب  یلع  هلیـسوب  ینعی  دومرف : دـیدرگ ، لزان  ص )  ) ادـخ لوسرب  َنوُمِقَْتنُم  ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَـف  هیآ : هک  یماـگنه  تفگ : رباـج 
. میشکیم ماقتنا  بلاط 

هیآ 19 ۀئارب  ۀیآلا س  ِّجاحْلا ...  َۀَیاقِس  ْمُتْلَعَج  َأ  لاعتم : يادخ  راتفگ 

( انذا  ) زازخ هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دـمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 367 ( 3)
لیعامسا زا  ةزمح  وبا  زا  نادبع  امب  داد  ربخ  هجوم  وبا  امب  درک  لقن  تفگ : يزورم  هیودمح  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن 

ص:250  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. دمآ دورف  سابع  یلع و  هراب  رد  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  هیآ  نیا  تفگ  رماع  زا 
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دنزرف دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  دنک ) تمحر  ادخ   ) يوحن لهـس  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 368 ( 1)
دایز وبا  دنزرف  دانه  امب  داد  ربخ  یمرضح  امب  دومن  لقن  یضاق  نیسح  دنزرف  لهس  دنزرف  فسوی  دمحم  وبا  امب  درک  لقن  هک  یطقس  یلع 

، ینکیمن ترجه  هنیدمب  ارچ  ومع  يا  دومرف : سابعب  یلع  تفگ : يذبر  هدیبع  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  يذبر  هدیبع  دنزرف  یـسوم  امب  داد  ربخ 
؟ منکیمن ریمعت  ار  مارحلا  دجـسم  مهدیمن و  بآ  ار  ادخ  هناخ  یجاح  نم  ایآ  مهدـیمن ؟ ماجنا  تسترجه  زا  رتهب  هک  يراک  نم  ایآ  تفگ :

. هیآ رخآ  ات  « 1  » ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  درک  لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ 
______________________________

سابع دوخ  يومعب  نانمؤم  ریما  هک  تسنیا  هیآ  لوزن  ببـس  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنراد  فالتخا  نارـسفم  هفیرـش  ۀیآ  لوزن  ببـس  رد  ( 1)
بآ ار  اهیجاح  نم  هکنیا  تفگ : یئآیمن ؟ هنیدم  هب  وا  تبحاصم  رد  یئامنیمن و  يرای  تردارب  رـسپ  هب  ینکیمن و  ترجه  ارچ  دومرف 

. داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  تسا ، رتهب  نآ  زا  منکیم  ریمعت  ار  مارحلا  دجسم  مهدیم و 
داهج ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هک  دیهدیم  رارق  یـسک  نامیا  دننام  ار  مارح  دجـسم  ریمعت  اهیجاحب و  نداد  بآ  ایآ 

. دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  هورگ  ادخ  دنوشیمن و  ناسکی  ادخ  دزن  هدومن 
نداد بآ  اریز  مرترب  وت  زا  نم  تفگ  سابع  دـندرک  فالتخا  مه  اب  ۀـیبش  دـنزرف  هحلط  ساـبع و  يزور  هک  دـنیوگیم  اهیـضعب  نکیل  و 
لوطب اهنآ  يوگتفگ  نوچ  تسنم و  تسد  مارحلا  دجـسم  ریمعت  اریز  مشابیم  وت  زا  رتهب  نم  تفگ : هحلط  تسنم و  تسد  رد  اـهیجاحب 

هَّللا دنتفگ : دیآیم  یلع  دندید  تقو  نامه  دشاب ، اور  دنتفگ  میهد  رارق  مکاح  ار  وا  دیایب  هار  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دـنتفگ : دـیماجنا 
هک منکن  یئامنهار  یسکب  ار  امـش  ایآ  دومرف : دنتفگ  واب  ار  نایرج  دندناشن و  هتفرگ و  ار  وا  تسد  دوشیمن ، ادیپ  مکاح  رتهب  نیا  زا  ربکا 

ياهدومن دصق  ارت  دوخ  دنتفگ  دیدروآ  مالسا  امش  ات  تشادن  رب  امش  رس  زا  ار  غیت  هک  سک  نآ  دومرف  تسیک ؟ دنتفگ  تسا ؟ رترب  امش  زا 
وا ات  ادـخ  ربمایپ  شیپ  میورب  ایب  داـتفا  وت  اـب  اـم  تموصخ  دـنتفگ  دـندرک و  یلعب  ور  درک ، شومارف  ار  دوخ  تموصخ  ناـشیا  یلب  دومرف :

ربمایپ دیامنیم ، ترخافم  ام  رب  ینیبیم  ار  كدوک  نیا  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگ : و  دـندیدرگ ، رـضاح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  شیپ  دـشاب  مکاح 
تاعارم ار  یلع  بناج  دیوگن  یـسک  ات  دیدرگ ، یحو  رظتنم  تفگن و  يزیچ  ادخ  ربمایپ  دـنتفگ ، واب  تسیچ ؟ نایرج  دیـسرپ  ص )  ) ادـخ

َدَهاج َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  تسا ، هدومن 
یـسک دننام  ار  مارحلا  دجـسم  ندرک  ریمعت  اهیجاح و  هب  نداد  بآ  ایآ  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف 

ار ناراکمتـس  هورگ  ادخ  دنتـسین و  ناسکی  ادخ  دزن  تسا ، هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دیهدیم  رارق 
مجرتم زا  دنکیمن - تیاده 

ص:251  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هیآ 29 حتف  س  ًامیِظَع ...  ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُهْنِم  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  لاعتم : يادخ  راتفگ 

ربخ - 369 ( 1  ) تسا هداد  هدعو  گرزب  يرجا  شزرمآ و  دناهداد  ماجنا  ياهتسیاش  لمع  هدروآ و  نامیا  نانآ  زا  هک  ار  یناسک  ادخ  ینعی 
نیزر دنزرف  یلع  دنزرف  یلع  دنزرف  لیعامـسا  امب  داد  ربخ  دمحم  دنزرف  لاله  امب  درک  لقن  هک  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  نسح  امب  داد 

میرکلا دبع  دـنزرف  ةرـسیم  دـنزرف  رمع  زا  عشاجم  امب  دومن  لقن  یلع  دـنزرف  لبعد  مردارب  امب  داد  ربخ  مردـپ  امب  دومن  لقن  نامثع  دـنزرف 
َو ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  گرزب  اناوت و  يادـخ  راتفگ  زا  وا  هک  سابع  نبا  زا  ریبج  دـنزرف  دیعـس  زا  يرزج 

. دش هدیسرپ  ًامیِظَع  ًارْجَأ 
ص:252  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

زور هک  یتقو  دومرف : تسا ؟ هدـیدرگ  لزان  هک  هراـبرد  هیآ  نیا  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ : دندیـسرپ و  ص )  ) ربماـیپ زا  یهورگ  تفگ : ( 1)
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ثوعبم زا  دعب  هک  نانآ  نانمؤم و  رورـس  دیاب  دـیوگیم : ياهدـننکادن  هاگ  نآ  دوشیم ، تسرد  دـیپس  رون  زا  یملع  دوشیم ، اپ  رب  تمایق 
يادخ راتفگ  یلزاغملا 252  نبا  بقانم  همجرت  دزیخیم . اپب  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزیخ ، اپب  دناهدروآ  نامیا  ص )  ) دمحم ادـخ  ربمایپ  ندـش 

251 ص :  هیآ 29 .....  حتف  س  امیظع ... ارجأ  ةرفغم و  مهنم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  هللا  دعو  لاعتم :
هتخیمآ اهنآ  اب  یـسک  و  دنـشابیم ، راصنا  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناـقباس  ماـمت  وا  ریز  هک  دوشیم  هداد  وا  تسدـب  دیفـس  رون  زا  ملع  نا 

هداد ناشدزم  رجا و  و  دوشیم ، هداد  ناشن  واـب  کـی  کـی  مدرم  همه  و  دنیـشنیم ، اـناوت  راـگدرورپ  رون  زا  يربنم  رد  هکنیا  اـت  دوشیمن ،
. دوشیم

: دیامرفیم امـش  راگدرورپ  هک  یتسردب  دیتخانـش ، ار  دوخ  ياهناکم  اهلزنم و  هک  دوشیم : هتفگ  اهنآب  دـسریم  نانآ  رخآب  هک  یماگنه 
. دنوشیم دراو  تشهب  رب  مه  اب  وا  ءاول  ریز  هورگ  نامه  هتساوخ و  اپب  یلع  سپ  تسا  تشهب ) ینعی   ) گرزب يدزم  شزرمآ و  نم  شیپ 
دراو تشهب  رب  دریگیم و  نانآ  زا  ار  دوخ  بیـصن  ات  دوشیم  هداد  ناشن  واب  ناـنمؤم  ماـمت  هراومه  و  ددرگیم ، رب  دوخ  ربنم  يوسب  سپس 

: تسلاعتم يادخ  راتفگ  نامه  نیا  و  دتسرفیم ، شتآ  يوسب  مه  ار  یهورگ  دیامنیم و 
نانمؤم و زا )  ) نیتسخن ناقباس  زا  ینعی  ْمُهُرُون ، َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
دـنوشب و رفاک  یلع  قحب  تیالو  رب  ینعی  ِمیِحَْجلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأ  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  دنـشابیم  وا  يارب  هک  تیـالو  لـها 

، تسا بجاو  نایملاع  مامت  رب  یلع  قح  و  دنخزود ) نابحاص  نانآ  دننک  بیذکت 
ص:253  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هیآ 81) هدجس  س   ... ) ًاقِساف َناک  ْنَمَک  ًانِمْؤُم  َناک  ْنَمَف  َأ  یلاعت : يادخ  راتفگ 

دنزرف قاحـسا  دومن  لقن  هک  یطویخ  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) یطـساو ناـحط  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  رـصن  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 370 ( 1)
: تفگ ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعب  هبقع  دنزرف  دیلو  هک  سابع  نبا  زا  حلاص  وبا  زا  یبلک  زا  ۀملـس  دـنزرف  دامح  زا  نافع  امب  درک  لقن  نومیم 

. یقساف وت  شاب  تکاس  دومرف  ع )  ) یلع مرتهدننکرپ  وت  زا  ار  رکشل  رتزیت و  وت  هزین  زا  ماهزین  رتروآنابز و  وت  زا  نم 
ربارب دشاب  قساف  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  نمؤم  هک  یسک  ایآ  َنوُوَتْسَی  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  دیدرگ  لزان  نآرق  سپس 

. دنشابیمن
امب درک  لقن  بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  انذا »  » باهولا دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  داد  ربخ  امب  - 371 ( 2)

زا تباث  دنزرف  ورمع  امب  درک  لقن  دایز  دنزرف  ةدابع  امب  درک  لقن  هک  نامثع  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  يرکسع  رفعج  دنزرف  دمحم 
يا تفگ  واب  یلع  دش  عقاو  ینخـس  هبقع  نب  دـیلو  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نایم  تفگ  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  بئاس  دـنزرف  دـمحم 

درک لزان  َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  هیآ  ادخ  سپ  دینادرگ  رب  وا  رب  ار  نامه  دننام  دیلو  قساف 

ناتدوخ نتفگ  زار  زا  شیپ  هکنیا  دیـسرتیم  ایآ  هیآ 12  ۀلداجملا  ٍتاقَدَص ...  ْمُکاوْجَن  ْيَدَی  َنْیَب  اوُمِّدَقُت  َْنأ  ْمُتْقَفْـشَأ  َأ  یلاعت  يادـخ  راتفگ 
دیهدب ار  اههقدص 

( انذا  ) زازخ هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 372 ( 3)
هَّللا دیبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  ینارفعز  دمحم  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  هیوبرح  دنزرف  دیبع  وبا  امب  درک  لقن  هک 

ص:254  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
یفقث هریغم  دنزرف  نامثع  زا  دیعس  دنزرف  نایفس  زا  یعجشا  نمحرلا  دبع  دنزرف  هَّللا  دیبع  امب  درک  لقن  مدآ  دنزرف  ییحی  امب  دومن  لقن  هک 

َلوُسَّرلا ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  هک  یماگنه  تفگ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  همقلع  دـنزرف  یلع  زا  دـعج  وبا  دـنزرف  ملاـس  زا 
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، دنرادن شلمحت  متفگ : رانید ؟ کی  ینادیم ؟ رتهب  ردقچ  ایآ  دومرف  نمب  ص )  ) ادخ لوسر  دـمآ  دورف  ًۀَـقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف 
َْنَیب اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  هیآ  سپـس  تفگ : ياهدـننکمک ، وت  قیقحتب  دومرف : وج  هبح  کی  هزادـناب  متفگ : ینادیم  رتهب  رادـقم  هچ  دومرف 

. دینادرگ کبس  تما  زا  ادخ  نم  رطاخب  سپ  دومرف  دیدرگ  لزان  ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی 
دنزرف دـمحا  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  ام  هب  داد  ربخ  هک  انذا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 373 ( 1)

: تفگ دهاجم  زا  ثیل  زا  باهش  وبا  امب  درک  لقن  هک  نامیلس  دنزرف  دیعس  امب  درک  لقن  ماوع  وبا  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  یبیط  قاحسا 
. تسا اوجن  هیآ  نآ  تسا و  هدرکن  لمع  واب  نم  زا  ریغ  يدحا  مدرم  زا  هک  تسیا  هیآ  ادخ  باتک  رد  دومرف : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

شیپ سک  چیه  مدادیم  هقدص  مهردکی  منک  یئوگزار  ص )  ) ربمایپ اب  متساوخیم  تقو  ره  متخورف  مهرد  هدب  ار  وا  متـشاد  رانید  کی  نم 
. تسا هدومنن  لمع  واب  نم  زا  دعب  هن  نم و  زا 

ص:255  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دندیورگ و هک  نانآ  هک  یتسردـب  هیآ 96  میرم  ادُو س  ُنمْحَّرلا  ُمُهَل  ُلَعْجَیَـس  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  يادـخ  راـتفگ 
دهدیم رارق  یتسود  نانآ  يارب  يادخ  يدوزب  دناهداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک 

ناذاش دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دـمحا  ام  هب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 374 ( 1)
دنزرف قاحـسا  ام  هب  دومن  لقن  ثراح  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  فسوی  دـنزرف  بوقعی  دـنزرف  فسوی  رمع  وبا  امب  درک  لقن  هک  انذا ) )

یلع ای  دومرف : ع )  ) یلعب ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : بذاع  دنزرف  ءارب  زا  قحـسا  وبا  زا  تایز  هزمح  زا  دیزی  دنزرف  دـلاخ  امب  درک  لقن  رـشب 
َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  هک  نک  ایهم  نم  يارب  یتبحم  ناـنمؤم  ياـهلد  رد  هدـب و  رارق  نم  يارب  یتدوم  یناـمیپ و  دوخ  شیپ  رد  ایادـخ  وگب 

. تسا هدیدرگ  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 
فسوی دنزرف  دمحم  دنزرف  رمع  هک  ةزاجا )  ) ینورزاک نامعن  دنزرف  ناسغ  دنزرف  ۀحلط  دنزرف  میهاربا  قاحسا  وبا  امب  داد  ربخ  - 375 ( 2)

تباث دنزرف  نیسح  درک  لقن  امب  یمارح  یسوم  دنزرف  دمحا  درک  لقن  امب  هک  ياهنیدم  قاحسا  وبا  درک  لقن  ام  هب  تفگ  هدرک  لقن  اهنآب 
یلع نم و  تسد  ادخ  لوسر  تفگ  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  مکح  زا  هبعـش  زا  مردپ  نمب  درک  لقن  هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  مداخ  یندـم 

. درازگ زامن  تعکر  راهچ  تفرگ و  ار 
تساوخرد وت  زا  دمحم  قیقحتب  و  درک ، تساوخرد  وت  زا  نارمع  نب  یسوم  ایادخ  دومرف : دومن و  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  شیاهتسد  سپس 

نم لـها  زا  ار  یلع  و  دـنمهفب ، ارم  راـتفگ  اـت  یئاـشگب  مناـبز  زا  ار  یگتفرگ  ینک و  ناـسآ  ارم  رما  ینادرگ و  خارف  ارم  هنیـس  هکنیا  دوـمن 
نادرگ راوتسا  مکحم و  وا  اب  ارم  تشپ  هدب و  رارق  نم  يارب  يریزو 

ص:256  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. دش هداد  وتب  يدرک  تساوخرد  هچنآ  قیقحتب  دمحا ! يا  درکیم  ادن  يدانم  مدینش  تفگ  سابع  نبا  امنب ، کیرش  نم  رما  رد  ار  وا  و 

ار شتسد  یلع  سپ  دهدیم  وتب  نک  تساوخرد  هاوخب و  تیادخ  زا  رادرب و  نامسآ  يوسب  ار  تتـسد  نسحلا  وبا  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ
. دومرف لزان  شربمایپ  رب  ادخ  هدب و  رارق  یتدوم  نامیپ و  دوخ  شیپ  نم  يارب  ایادخ  تفگیم : هدرک و  دنلب  نامسآ  يوسب 

. ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
قیقحتب دـیدش ؟ بجعتم  همه  نیا  هچ  يارب  دومرف : ربمایپ  دـندومن  راهظا  دـیدش  بجعت  یتفگـش و  اهنآ  دـناوخ و  شنارای  رب  ار  نآ  ربمایپ 

لالح و شمراهچ  کی  ام و  نانمـشد  هراب  رد  شمراهچ  کی  تسا و  تیب  لها  هراب  رد  طقف  شمراهچ  کـی  تسا ، تمـسق  راـهچ  نآرق 
. تسا هداتسرف  یئابیز  بوخ و  ياههیآ  یلع  هراب  رد  ادخ  ماکحا و  ضئارف و  رگید  مراهچ  کی  مارح و 

هجیدخ بسن  هجیدخ و  اب  ص )  ) ربمایپ جاودزا 
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یلع دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 376 ( 1)
امب درک  لقن  لدع  ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  انذا )  ) ظفاح یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف 

لیقع تفگ : باهـش  نبا  زا  لیقع  زا  دیعـس  دنزرف  ثیل  زا  بیعـش  امب  درک  لقن  عاجـش  دنزرف  دـیلو  امب  درک  لقن  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا 
نمب مردپ  هچنآ  رب  انب  هتفگ  دـیز  دـنزرف  سنوی  و  دومن ، جاودزا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  تیلهاج  نامز  رد  هک  هتفگ 

. دوب هکم  رد  هک  دیزی  دنزرف  سنوی  زا  يوما  ناوفص  وبا  امب  داد  ربخ  هک  تفگ  داد و  ربخ 
دنزرف يزعلا  دبع  دنزرف  دسا  دنزرف  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  هجیدخ : بسن  و 

ص:257  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
شردام و  تسا . ۀنانک  دنزرف  رـضن  دنزرف  کلام  دنزرف  رهف  دنزرف  بلاغ  دنزرف  يول  دنزرف  بعک  دـنزرف  هرم  دـنزرف  بالک  دـنزرف  یـصق 
. تسا يول  دنزرف  رماع  دنزرف  صیعم  دنزرف ) هَّللا  دبع   ) دنزرف رجح  دنزرف  هحاور  دنزرف ) مره   ) دنزرف مصا  دنزرف  هدئاز  رتخد  همطاف 

. تسا هداد  ربخ  نمب  قاحسا  دنزرف  دمحم  زا  لضف  دنزرف  ۀملس  زا  متاح  دنزرف  لضف  ار  بسن  نیا  تفگ : همثیخ  وبا  دنزرف 
ناگرزاب و ینز  یـصق  دنزرف  يزعلا  دبع  دنزرف  دسا  دنزرف  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  تفگ : قاحـسا  دنزرف  دـمحم  دانـسا  نیا  اب  و  - 377 ( 1)
درکیم و داد  رارق  هبراضم و  نانآ  اب  دـنیامن و  تراجت  وا  لوپ  لام و  اب  هک  تساوخیم  اـهدرم  زا  و  دوب ، تورث  فرـش و  یگرزب و  ياراد 

تناما لـقع و  یئوگتـسار و  زا  نوچ  و  دـندوب ، هشیپناـگرزاب  یهورگ  هک  شیرق  و  دادیم ، رارق  هیمهـس  دوخ  لاـم  زا  يزیچ  ناـنآ  يارب 
تـشاد مان  هرـسیم  هک  هجیدخ  مالغ  دورب و  ماشب  تراجت  يارب  وا  لام  اب  هک  درک  داهنـشیپ  وا  رب  داتـسرف و  وا  لابندب  دش  هاگآ  ادخ  ربمایپ 

. دهدب دادیم  ناناگرزاب  رگیدب  هچنآ  زا  رتشیب  ربمایپ  يارب  و  دنک ، یهارمه  وا  اب  رفس  نیا  رد 
، دمآ ماشب  ات  دـش و  جراخ  ماش  يوسب  هرـسیم  وا  مالغ  یهارمه  اب  هجیدـخ و  لام  اب  سپـس  تفریذـپ و  وا  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  ادـخ  لوسر 

ریز هک  یـصخش  نیا  تفگ  درک و  هرـسیمب  یهجوت  بهار  دمآ ، دورف  دوب  نابهار  زا  یبهار  رید  کیدزن  هک  یتخرد  هیاس  رد  ادخ  لوسر 
نیا ریز  زگره  هک : تفگ  واـب  بهار  سپ  تسا ، مرح  لـها  زا  شیرق  هلیبـق  زا  يدرم  نیا  تفگ : هرـسیم  تسیک ؟ هدـمآ  دورف  تخرد  نـیا 

. تسا هدماین  دورف  ربمایپ  زج  یسک  تخرد 
رب انب  تشگزاب و  هکم  يوسب  هرسیم  اب  سپس  دیرخ و  تساوخیم  هچ  نآ  تخورف و  دوب  هدروآ  ار  یعاتم  الاک و  ادخ  لوسر  تفگ : يوار 

دوخ رتش  رب  راوس  ربمایپ  هک  دیدیم  هرسیم  تفاییم  تدش  امرگ  دمآیم و  الاب  باتفآ  هک  یماگنه  دناهدرک ، هک  ینامگ 
ص:258  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دنکفایم هیاس  وا  رب  نامسآ  زا  هتشرف  ات  ود  دنکیم و  ریس 
ودـب کیدزن  ای  لـباقم و  ود  تمیقب  دوب  هدروآ  هک  ار  هچنآ  دـیدرگ ، دراو  هجیدـخ  رب  دوخ  هراـجتلا  لاـم  اـب  هکم ) رد   ) هک یماـگنه  ( 1)

نآ اب  هجیدخ  دومن و  لقن  هجیدخب  دوب  هدید  هار  رد  هک  وا  رـس  رب  هتـشرف  ود  ندـنکفا  هیاس  زا  بهار و  راتفگ  زا  هرـسیم  تخورف و  لباقم 
لقن هک  ار  هچ  نآ  درک  لقن  واب  هرسیم  هک  ینامز  دوب ، راوگرزب  لقاع و  رایـشوه و  ینز  دوب  هتـساوخ  وا  رب  تمارک  شـشخب و  زا  ادخ  هچ 

: تفگ واب  دننکیم ) لقن  هچ  نآ  رب  انب   ) داتسرف و ص )  ) ادخ لوسر  يوسب  یسک  درک ،
تقلخ نسح  تندوب و  نیما  رطاخب  تاهلیبق و  نایم  رد  تیگدیزگرب  رطاخب  مراد و  وت  اب  هک  يدنواشیوخ  ببسب  نم  قیقحتب  ومع  رسپ  يا 

اهنآ نیرتگرزب  شیرق و  نیرتفیرش  هجیدخ  زور  نآ  رد  درک ، داهنشیپ  وا  رب  ار  دوخ  سپس  متسه و  لیام  دنمقالع و  وتب  تراتفگ  یتسار  و 
(. دنتشاد یئاناوت  نآ  رب  رگا   ) دندوب صیرح  وا  اب  جاودزا  رب  شناشیوخ  همه  دوب و  یئاراد  تورث و  رد  اهنآ  نیرتشیب  بسن و  رد 

دبع نب  ةزمح  تشاذـگ و  ناـیم  رد  ار  نآ  شیاـهومع  اـب  ص )  ) ربماـیپ درک ، داهنـشیپ  ادـخ  لوسرب  ار  عوضوم  نیا  هجیدـخ  هک  یماـگنه 
. دومن جیوزت  هدرک و  يراگتساوخ  ار  وا  سپ  دندش  دراو  دسا  دنزرف  دلیوخ  رب  هدمآ و  وا  اب  بلطملا 
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وبا دنزرف  رامع  زا  هملس  دنزرف  دامح  ام  هب  درک  لقن  ۀملـس  وبا  ام  هب  درک  ثیدح  هک  تفگ  همیثخ  وبا  ام  هب  دومن  لقن  و  تفگ : - 378 ( 2)
هک دوب  لیام  وا  ردپ  درک و  رکذ  ار  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  دنکیم ) نامگ  دامح  هچ  نآ  رب  انب   ) سابع نبا  زا  رامع 

. دنک جیوزت  ربمایپ  هب  ار  هجیدخ 
تـسم هکنیا  ات  دـندیماشآ  دـندروخ و  اهنآ  دومن و  توعد  ار  شیرق  زا  یهورگ  شردـپ و  تخاس و  هدامآ  یبارـش  اذـغ و  هجیدـخ  سپ 
هجیدخ درک و  جیوزت  وا  هب  ار  هجیدخ  سپ  دنکیم  يراگتـساوخ  ارم  ص )  ) هَّللا دبع  نب  دمحم  قیقحتب  تفگ : شردپ  هب  هجیدـخ  دـندش 

هک یماگنه  اریز  دیناشوپ  وا  رب  ياهلح  هدرک و  وبشوخ  ار  وا 
ص:259  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تسا ياهلح  وا  نت  رب  هدش و  وبشوخ  دید  دیرپ  شرس  زا  یتسم  هک  یتقو  دندرکیم ، ار  راک  نامه  ناردپ  دندادیم  رهوش  هب  ار  ناشنارتخد 
؟ تسیچ نم  نایرج  تفگ 

هجیدخ ادخب ، مسق  هن  منکیم ؟ جـیوزت  بلاط  وبا  میتی  هب  ارت  نم  تفگ  ياهدرک  جـیوزت  ص )  ) هَّللا دـبع  نب  دـمحم  هب  ارم  تفگ  هجیدـخ 
يدوب و تسم  وت  هک  یهدب  ربخ  مدرم  هب  یهدب و  تبـسن  ینادان  تهافـس و  هب  شیرق  دزن  ار  تدوخ  یهاوخیم  ینکیمن  مرـش  ایآ  تفگ :

جیوزت یگلاس  جـنپ  تسیب و  نس  رد  هجیدـخ  هک  هتفگ  هدـیبع  وبا  تخاس و  رارقرب  ار  وا  تیاضر  هکنیا  ات  تفگیم  اهفرح  نیا  زا  هراومه 
. دومن

ص)  ) ادخ لوسر  جیوزت  ماگنه  رد  بلاط  وبا  هبطخ 

دنزرف یلع  نسحلا  وبا  ام  هب  داد  ربخ  هک  داب  وا  رب  ادخ  تمحر  يوحن  لهـس  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 379 ( 1)
لقن نامیلس  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  یطاشمـش  يودع  دمحم  دنزرف  یلع  ام  هب  داد  ربخ  هک  داب  وا  رب  ادخ  تمحر  يرابخا  یبلح  روصنم 
بلاط وبا  هدرک : لقن  سنوی  هک  تفگ  يراصنا  دیز  وبا  ام  هب  درک  لقن  ینزام  نامثع  وبا  ام  هب  درک  لقن  هک  دیزی  دنزرف  دـمحم  ام  هب  دومن 

: تفگ دناوخ و  هبطخ  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  اب  شجیوزت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  بلطملا  دبع  دنزرف 
رب نامکاح  ار  ام  داد و  رارق  دوصقم  هناخ  مارح و  يرهـش  ام  يارب  دیرفآ و  لیعامـسا  تشک  میهاربا و  لسن  زا  ار  ام  هک  ار  یئادـخ  ساپس 
رد مردارب  رـسپ  هکنآ  زج  دوشیمن  هدیجنـس  هَّللا  دبع  نب  دمحم  مردارب  رـسپ  اب  شیرق  زا  يدرمناوج  چیه  تقیقحب  دـعب  دـینادرگ و  مدرم 

هیاـس لاـم  اریز  دــشاب  رتـمک  تورث  لاـم و  رد  هـچ  رگا  ددرگیم ، رترب  وا  رب  فرــش  یگرزب و  لـقع و  تواخــس و  تلیــضف و  یکین و 
هچنآ تسه و  واب  لیم  زین  هجیدخ  يارب  تسا و  یتبغر  لیم و  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  رب  ار  وا  و  تسا . ینتفرگ  سپ  ياهیراع  یندـشدوبان و 

. تسا تیلهاج  ياههبطخ  نیرتهب  زا  هبطخ  نیا  و  تسا ، نم  هدهع  رب  دیهاوخب  هیرهم  يارب 
ص:260  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ع»  » هجیدخ گرم 

دنزرف رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 380 ( 1)
همیثخ وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  لدع  ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  ظفاح  یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم 

زا شیپ  لاس  هس  هجیدـخ  تفگ : هک  هداتق  زا  دیعـس  امب  درک  لقن  ءالع  دـنزرف  ریهز  اـمب  درک  لـقن  مادـقم  دـنزرف  دـمحا  اـم  هب  درک  لـقن 
یلوق زاب  تفگ و  دوردب  ار  ایند  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  هکم  رد  هجیدـخ  تفگ  ینثم  دـنزرف  رمعم  هدـیبع  وبا  اما  تفای و  تافو  ترجه 

. تفر ایند  زا  هشیاع  اب  ص )  ) ربمایپ جیوزت  زا  شیپ  لاس  راهچ  هک  تسه 
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دوب هجیدخ  دروآ  مالسا  هک  یسک  نیتسخن  هتفگ  هک  یسک 

دنزرف دمحم  امب  درک  لقن  هک  یطویخ  یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  تفگ : دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 381 ( 2)
يرهز هداتق و  و  يرهز ، زا  هبقع  دنزرف  یـسوم  زا  حیلف  دنزرف  دمحم  زا  یمازح  امب  درک  لقن  همیثخ  وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  نیـسح 

. دوب مدرم  نیتسخن  دوب  هدش  لزان  ادخ  لوسرب  هچنآ  هب  نامیا  رد  هجیدخ  تفگ : لیعج  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  زا 
نا  ) مشاه دـنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ : دامح  دـنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  همیثخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 382 ( 3)
رخآ هجیدخ  دناوخ و  زامن  هبنـش  ود  زور  لوا  ص )  ) ربمایپ تفگ : شدج  زا  شردپ  زا  عفار  وبا  دنزرف  هَّللا  دبع  دـنزرف  دـمحم  زا  هَّللا ) ءاش 

. درازگ زامن  هبنشود  زور 
ص:261  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

لیقع زا  ثیل  زا  ثیل  دنزرف  بیعـش  امب  درک  لقن  عاجـش  دنزرف  دیلو  امب  درک  لقن  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 383 ( 1)
زا ترجه  زا  شیپ  سپـس  دوب و  وا  شیپ  رد  هجیدخ  لاح  نآ  رد  دومن و  لزان  دوخ  لوسرب  ار  تیاده  نآرق و  ادـخ  تفگ  باهـش  نبا  زا 

. داب وا  رب  شدورد  دونشخ و  وا  زا  ادخ  تفر  ایند 
زا هیواعم  دنزرف  هَّللا  دبع  نمب  دومن  لقن  هَّللا  دبع  دنزرف  بعـصم  امب  درک  لقن  هک  همثیخ  وبا  دنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 384 ( 2)

دلیوخ رتخد  هجیدـخ  زا  هتـشون و  نم  رب  وت  هکنیا  دـعب ، اما  تشون : نآ  ریغ  اـی  ناورم و  نب  کـلملا  دـبع  هب  هورع  هک  هورع  دـنزرف  ماـشه 
. تسا هتفگ  دوردب  ار  ایند  هکم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ندش  جراخ  زا  شیپ  لاس  هس  وا  قیقحتب  تسا ؟ هتفای  تافو  یک  هک  یسرپیم 

تسین یجنر  گناب و  نآ  رد  هک  هدب  هدژم  دیراورم  زا  ياهناخ  هب  ار  هجیدخ  ص »  » ربمایپ راتفگ 

لقن هک  نیـسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  رفعج  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 385 ( 3)
هجیدـخ هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : یفوا  وبا  زا  دـلاخ  وبا  دـنزرف  لیعامـسا  زا  ریرج  امب  دومن  لقن  هک  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  اـمب  درک 

. تسین یجنر  دایرف و  وا  رد  تسا و  رد  دیراورم و  زا  هک  ياهناخ  هب  داد  تراشب 
رمعم تفگ : ذاعم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب  درک  ثیدـح  مردـپ  امب  درک  ثیدـح  هک  همثیخ  وبا  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 386 ( 4)

رد ياهناـخ  هجیدـخ  يارب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفر ، اـیند  زا  هجیدـخ  هک  داد  ربخ  نمب  ریبز  دـنزرف  ةورع  تفگ : يرهز  هک  تفگ :
. تسا دیراورم  زا  وا  و  تسین ، یجنر  ادص و  نآ  رد  هک  مدید  تشهب 

ص:262  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

هناخ نیاب  ار  وا  لیئربج  تراشب 

داد ربخ  هک  هملس  دنزرف  دامح  امب  درک  لقن  لیعامسا  دنزرف  یـسوم  امب  درک  لقن  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 387 ( 1)
يا دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دـمآ ، هجیدـخ  دوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  روضح  رد  لـیئربج  هک  یلیل  وبا  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  زا  تباـث  اـمب 

. تسرفب مالس  واب  نم  فرط  زا  ادخ و  فرط  زا  تفگ : هجیدخ . تسا  نیا  لیئربج 
هک تشهب  رد  ياهناخب  هدب  تراشب  واب  تفگ  لیئربج  هجیدخ - تسا  نیا  لیئربج  يا  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ  هجیدخ  يزور  تفگ :

. دوشیمن هدینش  یئادص  تسین و  يرازآ  وا  رد 
ظفاح یـسیع  دنزرف  یـسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  يدادغب  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 388 ( 2)

لوسرب لیئربج  تفگ  رمع  نبا  زا  كاحض  دهاجم و  زا  رمع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  دیوس  امب  درک  لقن  هک  يدنغاب  امب  دومن  لقن 
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. تفگیم ثیدح  ص )  ) ادخ لوسرب  درک و  نایب  دوب  هدش  هداتسرف  وا  يارب  هک  هچ  نآ  دمآ و  دورف  ص )  ) ادخ
زا هک  تفگ  لـیئربج  تسا  نم  تما  نیرتوگتـسار  نیا  دومرف  تسیک ؟ نیا  ص )  ) دـمحم يا  تفگ  لـیئربج  درک  روبع  هجیدـخ  هاـگ  نآ 
زا رود  هک  هد  هدژم  وا  هب  دیراورم  زا  تشهب  رد  ياهناخب  ناسرب و  مالـس  واب  تسه ، یمایپ  واب  نم  هلیـسوب  تمظع  اب  اناوت و  يادـخ  فرط 

لوسر يا  دش  هتفگ  وت ، رب  مالس  تسوا و  زا  مالس  تسا و  مالـس  ادخ  تفگ  هجیدخ  سپ  تسین  يرامیب  یگتـسخ و  وا  رد  شتآ و  هلعش 
: دومرف تسیچ  هناخ  نیا  ادخ 

. دننم نارسمه  زا  تشهب  رد  اهنآ  دراد و  رارق  محازم  رتخد  هیسآ  میرم و  هناخ  نایم  تعسو  اب  یلاخ و  وت  تسیرد 
هک مردپ  امب  دومن  لقن  هک  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : - 389 ( 3)

ص:263  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
مدیزرون دسح  ردق  نآ  ینز  چیه  رب  تفگ  هشیاع  زا  شردپ  زا  ةورع  دنزرف  ماشه  امب  درک  لقن  هک  مزاح  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  هک 

درکیم دای  رتشیب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  مدسح  نکل  مدوب و  هدرکن  كرد  ار  وا  نم  مدیزرو ، دسح  هجیدخ  رب  هک 
. داتسرفیم هفحت  هیده و  هجیدخ  ناتسود  رب  و  دومنیم ، حبذ  ار  دنفسوگ  وا  و 

دبع لضفلا  وبا  نمب  داد  ربخ  هک  انذا ) ( ) داب وا  رب  ادخ  تمحر   ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 390 ( 1)
نوراه دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  فاوص  نسح  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  یلع  وبا  امب  درک  لقن  هک  یمیمت  زیزعلا  دـبع  دـنزرف  دـحاولا 

دیعـس وبا  زا  يدـبع  نوراه  وبا  زا  يدـسا  عیبر  دـنزرف  سیق  ام  هب  درک  لقن  هک  یمامح  ییحی  امب  درک  لقن  مدـج  امب  دومن  لـقن  یمـشاه 
ود نآ  نایم  خزرب  تفگ  ِنایِْغبَی » ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب   » تسا همطاف  یلع و  تفگ  ِنایِقَْتلَی » ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » اناوت يادـخ  شیامرف  هراب  رد  يردـخ 

. تسا ع )  ) نیسح نسح و  تفگ : ُناجْرَْملا  َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  تسا  دمحم 

داب شردپ  وا و  رب  ادخ  دورد  وا  بسن  همطاف و  ياهيرترب 

هراشا

دنزرف دمحم  امب  درک  لقن  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  هک  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 391 ( 2)
دنزرف بلطملا  دبع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  رتخد  همطاف  تفگ : بعـصم و  امب  داد  ربخ  همثیخ  وبا  دنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  نیـسح 
رـضن دنزرف  کلام  دنزرف  رهف  دنزرف  بلاغ  دنزرف  يول  دنزرف  بعک  دنزرف  هرم  دنزرف  بالک  دنزرف  یـصق  دنزرف  فانم  دبع  دـنزرف  مشاه 
دنزرف عسیمه  دنزرف  ددا  دنزرف  ناندع  دنزرف  دعم  دنزرف  رازن  دنزرف  رـضم  دنزرف  سایلا  دنزرف  هکردـم  دـنزرف  همیزخ  دـنزرف  هنانک  دـنزرف 

. داب اهنآ  رب  ادخ  دورد  تسا  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  دنزرف  رادیق  دنزرف  تبن  دنزرف  بجشی 
ص:264  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

وا هینک 

هک بذوش  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  رمع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  انذا )  ) باهولا دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 392 ( 1)
لقن هبیش  وبا  دنزرف  نامثع  امب  درک  لقن  لیعامـسا  دنزرف  دمحم  لیعامـسا  وبا  امب  درک  لقن  روصنم  دنزرف  یلع  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن 

( اهیبا ما  ( ) ص  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هینک  تفگ  شردپ  زا  دـمحم  دـنزرف  رفعج  زا  دـیزی  دـنزرف  ریثک  زا  ام  ياقفر  زا  یـضعب  امب  درک 
. تسا

ع)  ) یلعب همطاف  جیوزت 
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دمحم دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یعفاش  هیقف  راطع  دـمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 393 ( 2)
لقن يوهط  ینثم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یلجب  سابع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  یطساو  ظفاح  اقـس  نبا  هب  بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف 
هَّللا دبع  نب  رباج  زا  ریبز  وبا  درک  لقن  امب  تسا  هبقع  دنزرف  هعیهل  دنزرف  هَّللا  دبع  وا  هک  هعیهل  نبا  امب  درک  لقن  بابح  دنزرف  دیز  امب  درک 

. دش دراو  ص )  ) ربمایپ رب  تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  نمیا  ما  تفگ :
زا يدرم  لزنمب  هک  مدرک  هیرگ  نیا  رطاخب  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ  تسیچ ؟ تاهیرگ  ببـس  دـنایرگن  ارت  نامـشچ  ادـخ  دومرف : واب  ربمایپ 

همطاف وت  هک  مدروآ  دایب  دندومنیم  راثن  رکش  ماداب و  اهنآ  رس  رب  هک  دوب  هدرک  جیوزت  راصنا  زا  يدرمب  ار  شرتخد  هک  مدش  دراو  راصنا 
هتخیگنارب یگرزبب  ارم  هک  یئادخ  نآب  مسق  نکن  هیرگ  نمیا  ما  يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ يدرکن  راثن  وا  رب  يزیچ  يدومن و  جیوزت  یلعب  ار 

. مدرکن یلع  جیوزت  ار  وا  نم  تسا  هدیزگرب  متلاسرب  و 
نم هکنیا  ات  دشن  یضار  یلع  دش و  یضار  یلع  هکنیا  ات  مدشن  یـضار  نم  تسا و  هداد  رهوشب  شرع  يالاب  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  نکیل  و 

مدشن دونشخ  نم  مدش و  یضار 
ص:265  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دیدرگ دونشخ  یضار و  نایملاع  راگدرورپ  هکنیا  ات  دشن  دونشخ  همطاف  دش و  دونشخ  همطاف  هکنیا  ات 
عمج شرع  رودـب  هک  دومن  رما  دوخ  هاگرد  برقم  ناگتـشرفب  درک ، جـیوزت  یلعب  ار  همطاـف  یلاـعت  يادـخ  هک  یماـگنه  نمیا  ما  يا  ( 1)

ار تشهب  هداد و  تنیز  دوخ  رب  هک  ار  نیعلا  روح  درک  رما  دندز و  هقلح  شرع  رودب  دوب  نانآ  نایم  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دیوش و 
یبوط تخرد  دزیرب و  راثن  نانآ  رب  هک  داد  روتسد  یبوط  تخردب  سپس  دندوب  اههتشرف  دوهـش  گرزب و  يادخ  راگتـساوخ  سپ  دنیارایب 

دـنتفرگیم و اههلح  اهرویز و  زا  هدرک و  یتسدـشیپ  نیعلا  روح  دـیناشفا و  اـهنآ  رب  دیفـس  رد  خرـس و  توقاـی  زبس و  رد  اـب  هزاـت  دـیراورم 
. تسا ع )  ) دمحم رتخد  همطاف  راثن  زا  نیا  دنتفگیم 

لقن لاس 372  رد  ناورم  دنزرف  دیز  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ 
لقن تفگ : بابح  دنزرف  دیز  امب  درک  لقن  دحاولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  ناذاش  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  امب  درک 

. ار تیاور  نامه  ریظن  رباج  زا  ریبز  وبا  امب  درک  لقن  هک  هعیهل  نبا  امب  درک 
وبا امب  درک  لقن  هک  یطویخ  یلع  دنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  زا  ةزاجا )  ) ناحط یـسوم  دـنزرف  دـمحا  رـصن  وبا  امب  داد  ربخ  - 394 ( 2)

دومن لقن  هک  هحلط  دنزرف  لماک  امب  دومن  لقن  ریرـض  یخرک  نوراه  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  هک  حون  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  یلع  نسح 
يالاب زا  ار  وا  ادخ  دومن  جیوزت  ار  ع )  ) همطاف ع )  ) یلع هک  یماگنه  رباج  زا  سردت  دـنزرف  ملـسم  دـنزرف  دـمحم  ریبز  وبا  زا  هعیهل  نبا  امب 
يادخ و  دـندوب ، شدوهـش  هتـشرف  رازه  داتفه  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  شراگتـساوخ و  لیئربج  و  درک : جـیوزت  یلع  يارب  اهنامـسآ  تفه 

ار اهنآ  درک  یحو  نیعلا  روحب  درک و  راثن  زین  نآ  زیرب و  اهنآ  رـس  رب  يراد  رهاوج  رد و  زا  هچ  ره  هک  دومن  یحو  یبوط  تخردـب  گرزب 
اهنآ دیروآ و  درگ  نیمز  زا 

ص:266  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
امب درک  لقن  حون  دنزرف  دمحا  دنزرف  یلع  ام  هب  درک  لقن  و  تفگ : - 395 ( 1  ) دنتسرفیم هیده  نآ  زا  رگیدمهب  اهنآ  دندروآ و  درگ  مه 
رفعج نب  یسوم  امب  درک  لقن  میهاربا  دنزرف  یسوم  ام  هب  درک  لقن  بیعش  دنزرف  رصن  امب  درک  لقن  یـضاق  راشب  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع 

شیرق دومن  جـیوزت  ع )  ) یلعب ار  ع )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  تفگ : هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  شدـج  زا  دـمحم  نب  رفعج  شردـپ  زا 
مدرکن جیوزت  یلعب  ار  همطاف  نم  دومرف : ص )  ) ربمایپ يدومن  جیوزت  یلعب  یتسپ  هیرهم  هب  ار  همطاف  ص )  ) ادخ لوسر  يا  دنتفگ  دندمآ و 

درک رما  یبوط  تخردب  ادخ  دنتشاد و  روضح  وا  جیوزت  رد  اههتـشرف  هدروآ و  رد  یلع  جاودزاب  یبوط  تخرد  دزن  ار  وا  دنوادخ  نکیل  و 
اهنآ دندروآ و  درگ  نیمز  زا  ار  اهنآ  هدرک  یتسدشیپ  نیعلا  روح  تخیر و  زبس  دجربز  توقای و  رد و  نآ  سپ  زیرب  يراد  اههویم  زا  هچنآ 
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هک یماگنه  تسا  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  راثن  زا  نیا  دـنیوگیم  مهب  دنتـسرفیم و  هیدـه  رگیدـمهب  هدومن و  تاهابم  وا  اب  تمایق  زور  ات 
رتسا رب  راوس  هک  دومرف  همطافب  هدـنکفا و  رتسا  تشپ  رب  هدرک و  ات  ار  وا  دـندروآ و  هفیطق  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دیـسر  شفاـفز  بش 

يادـص هاگان  دـندوب  هار  رد  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنارب  ار  وا  لالب  دـشکب و  ار  نآ  ماگل  هدـش و  نآ  رادولج  ناملـس  هک  دومرف : دوش و 
هچ دومرف : اهنآ  رب  هدش و  وربور  اههتشرف  زا  رازه  داتفه  اب  لیئاکیم و  لیئربج و  اب  تقو  نآ  درک  یهجوت  ربمایپ  دندینـش  ار  يزیچ  تکرح 

یـسورعب بلاط  یبا  نب  یلع  شرهوش  يوسب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ات  میدمآ  ام  دنتفگ  تسا ؟ هدروآ  نیئاپب  الاب  نآ  زا  ار  امش 
. تسا هدنام  بش  نیا  زا  اهیسورع  رد  نتفگ  ریبکت  دنتفگ و  ریبکت  اههتشرف  ادخ و  لوسر  دنتفگ و  ریبکت  لیئاکیم  لیئربج و  سپ  میربب ،
درک لقن  هک  طساو  عماج  دجسم  رد  ءالما )  ) یعفاش یبسار ) نبا   ) هب فورعم  یلع  دنزرف  دمحم  نسح  وبا  یضاق  امب  درک  لقن  - 396 ( 2)

لقن عیبر  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  نیسح  دنزرف  دمحم  دمحا  وبا  امب  دومن  لقن  یضاق  میمت  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب 
ص:267  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تباث زا  شمعا  زا  دینج  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  يراصنا  هَّللا  دبع  دنزرف  رانید  امب  دومن  لقن  هکم  یلاها  زا  حلاص  خیـش  نمب  دومن 
دمآ دورف  نم  رب  تشاد  رـس  تسیب  هک  ياهتـشرف  هاـگنآ  مدـناوخیم  زاـمن  دجـسم  رد  يزور  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  تـفگ : سنا  زا 

دیسوب ار  متسد  رس و  و  يرتیمارگ ، اهنیمز  اهنامسآ و  لها  مامت  زا  ادخ  دزن  وت  شاب  مارآ  دمحم ! يا  تفگ  مسوبب  ار  شرـس  ات  متـساخرب 
: تفگ ياهدماین ؟ دورف  نم  رب  نآ  دننامب  زگره  هک  تسا  یتروص  هچ  نیا  لیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ :

. تسا هدش  هتشون  ماهناش  ود  نایم  دنیوگیم ، دومحم  نم  رب  هک  متسه  ياهتشرف  نم  نکیل  و  متسین ، لیئربج 
متفگ منک ، جیوزت  رون  اب  ار  رون  ات  هداتـسرف  ارم  ادخ  تسا ، ادخ  ربمایپ  دمحم  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  «ال 

: تفگ تسیچ ؟ رون 
. دناهدش رضاح  هک  تسا  اههتشرف  زا  هتشرف  رازه  داتفه  تسا و  ایند  نامسآ  بحاص  لیعامسا  لیفارسا و  لیئربج و  نیا  و  یلعب ، ار  همطاف 

دومحم رب  ص )  ) ربمایپ سپـس  تسا ، هدومن  جیوزت  شیاهنامـسآ  تفه  يالاب  زا  ادخ  هچنآ  رب  مدرک  جیوزت  ارت  نم  یلع  يا  دومرف : ربمایپ 
: دومرف درک و  هاگن 

ار ياهساک  لیئربج  تسا و  هدیرفآ  ار  مدآ  ادخ  هکنآ  زا  لاس  رازه  ود  زا  شیپ  تفگ  تسا ؟ هدش  هتشون  وت  ياههناش  نایم  رد  نیا  یک  زا 
نیا زا  ار  شندـب  رـس و  هک  نک  رما  ار  همطاف  نم ! تسود  تفگ  داد و  واب  تشهب  زا  تسا ) شوخ  يوب  زا  یعون  ( ) دوب یقولخ   ) وا رد  هک 

. دندرکیم مامشتسا  ار  قولخ  رطع  هنیدم  لها  دناراخیم  ار  شرس  هاگ  ره  همطاف  سپ  دیلام  وا  دلامب و  قولخ 
لالخ دباع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 397 ( 1)

درک لقن  یلعم  دنزرف  ییحی  ام  هب  درک  لقن  هک  هداجس  دامح  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  یثارب  دمحم  دنزرف  دمحا  سابع  وبا  امب  درک  لقن 
رکب وبا  هک  سنأ  زا  نسح  زا  هداتق  زا  هبورع  وبا  دنزرف  دیعس  ام  هب 

ص:268  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
واب یباوج  دومن ، يراگتـساوخ  ار  وا  رمع  سپـس  دادن ، واب  یباوج  ص )  ) ربمایپ درک  يراگتـساوخ  ار  همطاف  هدـمآ و  ص )  ) ربمایپ شیپ  هب 

. دادن
: هدش هتفگ  درک و  جیوزت  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  وا  درک و  عمج  ار  نانآ  سپس 

نتخاس راکـشآ  رد  نم  رب  میامن و  جـیوزت  یلعب  ار  وا  هک  هدومرف  رما  ارم  اناوت  يادـخ  قیقحتب  دومرف  هدرک  ور  رمع  رکب و  وبا  رب  ربمایپ  هک 
. منکیمن منکن ، راکشآ  ار  وا  هدرک  رما  اناوت  زیزع و  يادخ  هک  هچ  نآ  نم  و  دوب ، هدادن  نذا  تقو  نیا  ات  نآ 

فسوی بوقعی  وبا  هک  ةزاجا )  ) يرصب ناسغ  دنزرف  دمحم  دنزرف  میهاربا  دنزرف  هحلط  دنزرف  میهاربا  قاحسا  وبا  ام  هب  داد  ربخ  - 398 ( 1)
ام هب  دومن  لقن  هدبع  دنزرف  دمحا  ام  هب  درک  لقن  هک  نالیغ  دنزرف  بوقعی  دومن  لقن  امب  تفگ : هدرک و  لقن  اهنآب  یمریجن  بوقعی  دنزرف 
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هک یماگنه  ع )  ) یلع هک  شردپ  زا  هدیرب  نبا  زا  طیلـس  دنزرف  میرکلا  دبع  زا  شردپ  زا  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  دـیمح  امب  درک  لقن  نایفس 
. نادرگ كرابم  همطاف  یلعب و  ایادخ  يدمآ  شوخ  نیرفآ  دومرف ، ص )  ) ربمایپ درک  يراگتساوخ  ار  همطاف 

درک لقن  یطویخ  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) باهولا دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 399 ( 2)
ییحی امب  درک  لقن  دامح  دنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  همثیخ  وبا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  ینارفعز  نیـسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب 

تسـشن و وا  شیپ  دمآ و  ص )  ) ربمایپ يوسب  رکب  وبا  تفگ : کلام  دنزرف  سنا  زا  هداتق  زا  هبورع  وبا  دنزرف  دیعـس  زا  یملـسا  یلعی  دنزرف 
نمب ار  همطاف  ایآ  تفگ : هدش ؟ هچ  دومرف : نم ...  قیقحتب  نم  قیقحتب  ياهتسناد  مالـسا  رد  ارم  تمدق  یهاوخریخ و  ادخ  لوسر  يا  تفگ 

. دینادرگ ور  وا  زا  تفگ  ای  دش ، تکاس  وا  زا  تفگ  ینکیم ؟ جیوزت 
ربمایپ يوسب  تفگ  تسیچ ؟ فرح  نیا  تفگ : مدومن  كاله  مدش و  كاله  قیقحتب  تفگ : تشگزاب و  رمع  يوسب  رکب  وبا  تفگ  يوار 

هچنآ دننام  مورب و  ص )  ) ربمایپ يوسب  ات  شاب  اج  نیمه  تفگ  دینادرگ  ور  نم  زا  مدرک . يراگتساوخ  ار  همطاف  هتفر و  (ص )
ص:269  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

قیقحتب ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تسـشن و  وا  روـضح  رد  دـمآ و  ص )  ) ربماـیپ يوـسب  رمع  سپ  موـش  راتـساوخ  نم  ياهتـساوخ  وـت  هک  ار 
نک جـیوزت  نمب  ار  همطاف  تفگ  تسیچ ؟ فرح  نیا  دومرف ، نم ...  قیقحتب  نم  قیقحتب  ياهتـسناد و  مالـسا  رد  ارم  تمدـق  یهاوخریخ و 

يوسب ار  ام  تسا  ادـخ  رماب  رظتنم  همطاف  هراـب  رد  وا  هک  تفگ : تشگزاـب و  رکب  وبا  يوسب  رمع  تفگ  يوار  دـینادرگ . ور  نم  زا  تفگ :
. دهاوخب وا  میدش  راتساوخ  ام  هک  هچنآ  مینک  رما  ار  وا  ات  ربب  یلع 

ار وا  رتخد  هک  یئآیمن  تیومع  رسپ  روضحب  ایآ  دنتفگ  دندمآ و  رفن  ود  نآ  مدومنیم  یگدیسر  ار  امرخ  لاهن  نم  دومرف : ع )  ) یلع ( 1)
نیمز رب  ار  رگید  هشوگ  مشود و  رب  میاـبع  زا  ياهشوـگ  متـساوخ و  اـپب  دـیدومن . رادـیب  هاـگآ و  يرما  هب  ارم  دوـمرف  ینک ؟ يراگتـساوخ 

رد ارم  تمدـق  یهاوخریخ و  قیقحتب  ادـخ  لوسر  يا  متفگ  متـسشن و  نیمز  رب  وا  شیپ  رد  مدـمآ و  ص )  ) ربماـیپ روـضحب  اـت  مدیـشکیم 
 ... نم قیقحتب  نم  قیقحتب  ياهتسناد ، مالسا 

: متفگ تفگ : يراد ، هچ  دوخ  شیپ  رد  دومرف  نک  جـیوزت  نمب  ار  همطاـف  تفگ : تسیچ ؟ اـهفرح  نیا  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
. شورفب ار  تهرز  اما  تسا و  مزال  وت  يارب  تبسا  اما  دومرف : یهرز  بسا و 

وا اب  لالب  يا  دومرف : هتـشادرب و  یتشم  وا  زا  متـشاذگ ، ربمایپ  نمادـب  هدروآ  ار  وا  تمیق  متخورف و  مهرد  داتـشه  دـص و  راهچب  ار  وا  سپ 
، دوب هدش  هتـسب  امرخ  فیل  زا  یئاهبانط  اب  هک  یتخت  وا  يارب  دنزاس و  ایهم  ار  همطاف  زاهج  هک  دومرف  رما  ار  اهنآ  و  تفگ : بلطب . يرطع 

واب يزیچ  دمآ  وت  شیپ  همطاف  رگا  دومرف : نمب  درک و  رپ  گیر  اب  ار  هناخ  داد و  رارق  دوب ، امرخ  فیل  زا  نآ  هیـشاح  هک  مرچ  زا  یـشلاب  و 
. میایب نم  ات  وگن 

مردارب دومرف  دـمآ و  ص )  ) ربمایپ تفگ  مدوب ، هناخ  رگید  هشوگ  رد  نم  تسـشن و  هناخ  هشوگ  رد  ات  دـمآ  نمیا  ما  اـب  ع )  ) همطاـف تفگ 
دومرف همطاف  هب  دش و  دراو  سپ  یلب ) تفگ  ( ؟ ياهدرک جیوزت  واب  ار  ترتخد  هک  تسا  وت  ردارب  متفگ  واب  تسا ؟ اجنیا 

ص:270  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. تخادنا واب  ار  شنهد  بآ  ربمایپ  دروآ  ربمایپ  شیپ  هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  وا  دوب  هناخ  رد  هک  ياهساک  هتساوخ و  اپب  همطاف  رایب ، نمب  یبآ 
زا میجر  ناطیش  زا  وا  لسن  وا و  يارب  نم  ایادخ  تفگ  دیشاپ و  وا  ياهناتسپ  نایم  و  رس - هب  ار  بآ  نآ  زیخاپب و  دومرف  همطافب  سپـس  ( 1)
وا يارب  ایادخ  تفگ  دیـشاپ و  بآ  نآ  زا  شیاههناش  نایم  دومن و  واب  تشپ  وا  نادرگ و  رب  نمب  تشپ  دومرف : واب  سپـس  مهاوخیم  هانپ  وت 

. مهاوخیم هانپ  وت  زا  میجر  ناطیش  زا  شنادنزرف  و 
شنهد هب  وا  زا  مدروآ ، شروضحب  هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  هساک  تساوخ و  اپب  دـهاوخیم ، هک  زا  متـسناد  سپ  روایب  نمب  یبآ  دومرف : سپس 

رارق وت  هاـنپ  رد  میجر  ناطیـش  زا  ار  وا  نادـنزرف  وا و  نم ، ایادـخ - تفگ : هتخیر و  ماهنیـس  ناـیم  رـس و  رب  دـعب  تخیر و  اـجنآب  تفرگ و 
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ناطیش زا  ار  وا  لسن  وا و  نم  ایادخ  تفگ : سپس  تخیر  ماهناش  نایم  بآ  نآ  زا  مدینادرگ ، ار  متشپ  نادرگب  تشپ  دومرف  سپس  مهدیم 
. وش دراو  تلهاب  وا  تکرب  ادخ و  مان  اب  دومرف ) دعب   ) مهدیم رارق  وت  هانپ  رد  میجر 

اهیلع هَّللا  مالس  همطاف  هیرهم  رادقم 

دنزرف نسح  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 400 ( 2)
داد ربخ  نمب  هک  زازخ  ثراح  دنزرف  دمحا  رفعج  وبا  امب  دومن  لقن  فسوی  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  هک  انذا )  ) زازب ناذاش 

مالسلا هیلع  یلع  زا  هتابن  نب  غبصا  زا  فیرط  دنزرف  دعـس  زا  هَّللا  دبع  دنزرف  کیرـش  زا  رماع  دنزرف  دوسا  زا  يدزا  نامیلـس  دنزرف  هَّللا  دبع 
اب تفگ  ثراـح  دـنزرف  رفعج  وبا  دومن . جـیوزت  نم  يارب  نزو  شـش  مهرد  داتـشه  دـص و  راـهچ  رب  ار  همطاـف  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ :
. دوشیم فصن  گناد و  ود  مهرد و  هدزای  دص و  راهچ  نالا  مهرد ، باسحب  هک  دوشیم  لاقثم  هس  داتشه و  تسیود و  زورما  ام  باسح 

ص:271  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

 ... دوشیم كانمشخ  وت  مشخ  يارب  ادخ  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف نسح  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 401 ( 1)
لقن هودنلا ) راد   ) رد هکم  رد  یموزخم  نمحرلا  دبع  دنزرف  دیعس  هَّللا  دیبع  وبا  امب  درک  لقن  یکم  ءالع  وبا  نبا  نمب  داد  ربخ  انذا )  ) ناذاش

ص)  ) ادخ لوسر  هک  یلع  زا  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  دنزرف  رفعج  زا ) یلع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع   ) يولع دیز  دنزرف  نیـسح  امب  درک 
. دوشیم یضار  وت  ياضر  يارب  كانمشخ و  وت  مشخ  يارب  ادخ  تقیقحب  همطاف : يا  دومرف :

دراو وا  رب  لدنـس  هدرک و  لقن  هکم  رد  ار  ثیدح  نیا  وا  هک  رفعج  زا  یلع  دنزرف  رمع  دنزرف  یلع  داد  ربخ  نمب  تفگ  دیز  دنزرف  نیـسح 
دنلب دوخ  سلجم  زا  هک  یماگنه  دننیـشنیم و  وت  تبحـص  ياپ  رد  ناکدوک  ینکیم و  لقن  ثیداحا  وت   ) دنک تمحر  تیادخ  تفگ  هدـش 
مـشخ همطاف  مشخ  يارب  گرزب  يادخ  ینکیم  لقن  وت  هک  دنراد  نامگ  تفگ  روط ؟ نیا  ارچ  تفگ  دنروآیم . ار  ثیداحا  نآ  يوشیم 

شنمؤم هدنب  رطاخب  ادخ  هک  هدـش  دراو  امـش  رب  ایآ  دـننکیم ؟ راکنا  ار  زیچ  هچ  نیا  زا  تفگ  دوشیم  یـضار  وا  ياضر  يارب  دریگیم و 
؟ دوش مشخ  وا  يارب  هک  ادخ  لوسر  رتخد  دـشاب و  نانمؤم  زا  همطاف  هک  دـینکیم  راکنا  امـش  ایآ  تفگ : یلب ، تفگ  دوشیم ؟ كانمـشخ 

. دهدیم رارق  اجک  رد  ار  تلاسر  دنادیم  ادخ  یتفگ  تسار  تفگ 
هَّللا دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) یطساو يولع  لیعامسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یضاق  امب  داد  ربخ  - 402 ( 2)

هک یکم  قحسا  دنزرف  دمحم  دنزرف  یمرح  هَّللا  دبع  وبا  امب  درک  لقن  یطساو  ظفاح  اقس ) نبا   ) هب بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف 
زا شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  دنزرف  رفعج  زا  دیز  دـنزرف  نیـسح  امب  درک  لقن  هک  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  دیعـس  هَّللا  دـیبع  وبا  امب  درک  لقن 

ص)  ) ادخ لوسر  هک  ع )  ) یلع
ص:272  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. ددرگیم یضار  وت  ياضر  رطاخب  دریگیم و  مشخ  وت  مشخ  رطاخب  ادخ  همطاف  يا  دومرف 

 ... درک ظفح  ار  دوخ  تمصع  همطاف  هک  یتسردب 

درک لقن  هک  انذا )  ) نیهاش دنزرف  دمحا  دنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 403 ( 1)
هیواعم امب  دومن  لقن  هک  يوهط  ینثم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  دنتفگ : لضف و  دنزرف  ریهز  ثعـشا و  دـنزرف  نامیلـس  دـنزرف  هَّللا  دـبع  امب 

ادخ ربمایپ  تفگ : دوعـسم  دنزرف  هَّللا  دبع  زا  شیح  دنزرف  رز  زا  دوجن  وبا  دـنزرف  مصاع  زا  ثایغ  دـنزرف  ورمع  امب  درک  لقن  ماشه  دـنزرف 
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. دومن مارح  وا  نادنزرف  رب  ار  شتآ  ادخ  درک و  ظفح  ار  دوخ  تمصع  تفع و  همطاف  هک  دومرف : هلآ  و  (ص )

 ... دیـشوپب ار  دوخ  ياهمشچ  مدرم  هورگ  يا  دـنکیم . ادـن  اهباجح  ریز  زا  يدانم  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  ص :»  » ربمایپ راتفگ 
ثیدح

دبع لضفلا  وبا  دومن  لقن  امب  تفگ : دـنک ) تمحر  يادـخ   ) رازب دـلخم  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 404 ( 2)
راکب دنزرف  سابع  امب  درک  لقن  هک  سنوی  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  بدؤم  رفعج  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  زیزعلا  دبع  دنزرف  دـحاولا 

زور هک  یماگنه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : ع )  ) یلع زا  هفیحج  وبا  زا  یبعـش  زا  نایب  زا  ناحط  هَّللا  دبع  دـنزرف  دـلاخ  امب  دومن  لقن 
همطاف تسا  نیا  هک  دیدنبب  ار  اهمـشچ  هدرک و  نیئاپ  ار  دوخ  ياهرـس  مدرم  هورگ  يا  دنک  یم  ادن  اههدرپ  تشپ  زا  يدانم  دوشیم  تمایق 

. دنک روبع  طارص  زا  دهاوخیم  ص )  ) دمحم تخد 
تمحر  ) يوحن لهس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 405 ( 3)

ص:273  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
وبا امب  درک  لقن  رفعج  دنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  ءالما  يدـهم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  امب  درک  لقن  هک  داب ) وا  رب  ادـخ 
دبع دنزرف  دلاخ  امب  درک  لقن  تفگ : هداتفا  نم  هتـشون  زا  شمـسا  هک  يدرم  زا  یفوک  رحب  دنزرف  دیمحلا  دبع  امب  درک  لقن  یـشک  ملـسم 

مدرم يا  دـنکیم  ادـن  يداـنم  دوشیم  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ زا  ع )  ) یلع زا  هفیحج  وـبا  زا  یبعـش  زا  ناـیب  زا  هَّللا 
. درذگیم دراد  رب  رد  گرزب  فیطل و  سابل  ود  هک  یلاح  رد  وا  درذگب و  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  ناتیاهمشچ 

. تسا هدرک  لقن  نارمح  زا  هک  دش  روآدای  نمب  وا  میتشون و  ار  ثیدح  نیا  هب  هبالق  وبا  نم و  تفگ  ملسم  وبا 

ثیدحلا دومن ...  دراو  تشهیب  ارم  لیئربج  متفر ) جارعم  هب   ) مدش هداد  ریس  هک  یبش  رد  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

لقن هک  ظفاح  اقـس ) نبا   ) هب بقلم  نامثع  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راطع  دنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 306 ( 1)
: تفگ دیعس  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  هک  هَّللا  دبع  وبا  هَّللا  دیبع  دنزرف  نیسح  امب  درک  لقن  هک  یطساو  خیـش  وبا  دنزرف  دمحم  امب  درک 

دیسوبیم رتشیب  ار  همطاف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ ، دومن  لقن  نمب  سابع  نبا  زا  شدج  زا  شردپ  زا  روصنم  زا  يدهم  زا  دیـشر  زا  نومأم 
تـشهب هب  ارم  لیئربج  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : ص )  ) ربمایپ یـسوبیم ؟ رتشیب  ار  همطاف  ص )  ) ادخ ربمایپ  يا  تفگ  واب  هشیاع 

هلماح ار  همطاف  هجیدخ  مدش و  هباوخمه  هجیدخ  اب  دـمآ  دوجوب  یبآ  نم  بلـص  رد  دـیناروخ  نمب  تشهب  ياههویم  مامت  زا  دومن و  دراو 
. منکیم مامشتسا  تشهب  ياههویم  رطع  دننام  وا  زا  مسوبیم  ار  همطاف  موشیم  قاتشم  اههویم  نآب  هک  هاگ  ره  دش و 

ص:274  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ام شیپ  هب  طساو  رد  هک  لوالا  يدامج  هام  رد  لاس 434  رد  یناهفـصا  یعاقر  هَّللا  دبع  دنزرف  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 407 ( 1)

هَّللا دبع  امب  درک  لقن  رافص  ملسم  امب  درک  لقن  تفگ : یتسط  یلع  دنزرف  دمـصلا  دبع  هک  یـسراف  یلع  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : دوب  هدمآ 
ص)  ) ادخ لوسر  تفگ : کلام  دنزرف  دعس  زا  بیسم  دنزرف  دیعس  زا  يرهز  زا  شارخ  دنزرف  باهش  امب  درک  لقن  هک  یبیرخ  دواد  دنزرف 

همطاف هفطن  مدـش  هباوخمه  هجیدـخ  اـب  مدروخ و  ار  نآ  دروآ و  میارب  یبـالگ  کـی  تشهب  زا  لـیئربج  متفر  جارعمب  هک  بش  نآ  دومرف :
: مباییم نآ  زا  ار  تشهب  يوب  منکیم و  مامشتسا  ار  همطاف  ندرگ  متفایم  تشهب  ياهرطع  دایب  هک  یماگنه  ببس  نیمهب  دش و  هتسب 

يدنویپیم نمب  هک  یتسه  نم  تیب  لها  زا  یسک  نیتسخن  وت  همطاف  رب  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

ظفاح اقس » نبا   » هب بقلم  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  داد  ربخ  تفگ : يولع  لیعامسا  دنزرف  دمحم  رفعج  وبا  یضاق  امب  داد  ربخ  - 408 ( 2)
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دنزرف باهولا  دبع  امب  درک  لقن  هک  رادنب  راشب : دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  رفعج  وبا  نانـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  رفعج  امب  درک  لقن 
دوخ دمآ و  ع )  ) همطاف دش و  ضیرم  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هشیاع  زا  هملـس  وبا  زا  رمع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  یفقث  دـیجملا  دـبع 

رد ربمایپ  زاب  تخادـنا  وا  يورب  ار  دوخ  مود  راب  سپـس  درک  هیرگ  همطاف  تفگ و  يزیچ  یناهنپ  وا  شوگ  رد  ربماـیپ  تخادـنا  وا  يورب  ار 
يورب هک  یماگنه  دومرف : مدیـسرپ  ار  نایرج  نآ  همطاف  زا  تفای  تافو  ربمایپ  هک  یماگنه  دـیدنخ و  همطاف  دز و  یفرح  یناـهنپ  وا  شوگ 

نم هک  داد  ربخ  نمب  متخادنا  وا  يورب  ار  دوخ  مود  راب  سپـس  متـسیرگ و  تفر  دهاوخ  ایند  زا  ضرم  نآ  اب  هک  داد  ربخ  نمب  مداتفا  مردپ 
وا تیب  لها  نیرتهدننکباتش  واب  نتسویپ  يارب 

ص:275  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. مدیدنخ هتفرگ  الاب  ار  مرس  هاگنآ  و  مشابیم ، نارمع  رتخد  میرم  ياوس  تشهب  لها  ياهنز  يوناب  نم  متسه و 

... ؛ تسا یفاک  وت  رب  نایملاع  نانز  زا  ات  راهچ  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

امب درک  لقن  هک  انذا )  ) قارو لیعامـسا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 409 ( 1)
زا هداتق  زا  رمعم  امب  داد  ربخ  هک  مامه  دنزرف  قازرلا  دبع  امب  درک  لقن  هک  هیوجنز  دنزرف  کلملا  دبع  دـنزرف  دـمحم  دومن  لقن  هک  مردـپ 

نوعرف نزو  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  تسا  یفاک  وت  رب  نایملاع  نانز  زا  رفن  راهچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : سنأ 
(. ص  ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  و 

 ... دنک مالس  وت  نم و  رب  زور  هس  هک  ره  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف یلع  امب  درک  لقن  انذا )  ) ناورم دنزرف  دیز  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 410 ( 2)
دنزرف دمحم  زا  ینادمه  دیز  دنزرف  نیسح  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  قارو  مینـست  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  درک  لقن  یلجع  دمحا 

ع)  ) همطاف رب  تفگ : شدج  زا  شردپ  زا  یلفون  کلملا  دبع  دنزرف  دیزی  زا  هبقع  دنزرف  حلاص  زا  بویا  دنزرف  دـمحم  زا  یـشرق  لیعامـسا 
هـس هک  ره  تفگ  نمب  شتایح  لاح  رد  مردـپ  دومرف : همطاف  تفگ : درک  یتسدشیپ  نمب  مالـس  رد  تفگ  مدـش  دراو  ص )  ) ربماـیپ رتخد 

. دشابیم بجاو  شیارب  تشهب  دنک  مالس  وت  نمب و  زور 
زا دـعب  یگدـنز و  تایح و  لاح  رد  دومرف : وت ؟ وا و  تافو  زا  دـعب  ای  تسا  وت ، وا و  تایح  لاح  رد  بلطم  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  همطاـفب 

. ام گرم  توف و 
ص:276  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دیدرگ لزان  ًاضْعَب  ْمُکِضْعَب  ِءاعُدَک  ْمُکَنْیَب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اوُلَعْجَت  هیآ ال  هک  یماگنه  ع )  ) همطافب ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

بوقعی دنزرف  دمحم  دنزرف  نیسح  هک  داد  ربخ  امب  دمآ و  ام  شیپ  طساو  رد  يرـصب  رایـس  دنزرف  رهاط  دنزرف  دیز  روصنم  وبا  - 411 ( 1)
دمحم دنزرف  دمحا  هک  امب  درک  لقن  یلبأ  يدع  دنزرف  دـمحم  هک  امب  دومن  لقن  يدـع  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  ظفاح  یطاش 

زا شردپ  زا  دمحم  دنزرف  مساق  هک  امب  درک  لقن  ابق  لها  زا  یئابق  میرم  وبا  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  هَّللا  دـبع  هک  امب  درک  لقن  دیعـس  دـنزرف 
ادخ لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف شردام  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسح  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج 
نآ دوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ   ) دـش لزان  ربمایپ  رب  ًاـضَْعب  ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاـعُد  اُولَعَْجت  ـال  هیآ  هک  یماـگنه  تفگ  هک  (ص )

(. دننکیم ادص  ار  ناتیاهیضعب  امش  زا  یضعب  هک  دینکن  ادص  يروط 
! مکرتخد يا  دومرف : هدرک و  يور  نمب  مدرکیم ، ادص  هَّللا  لوسر  ای  ار  وا  و  مدیسرت ، منک ، ادص  ردپ  يا  ربمایپ  رب  هکنیا  زا  تفگ : همطاف 
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هدـش لزان  ناشکندرگ  ناربکتم و  ناراکمتـس و  هراب  رد  هیآ  نیا  وت  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هدـشن ، لزاـن  وت  لـها  وت و  هراـب  رد  هیآ  نیا 
دیـسوب و ارم  یناشیپ  ربمایپ  سپـس  تسا  رتهدننکدونـشوخ  ار  ادخ  رتبوبحم و  لد  رب  هیاریپیب  ندرک  ادص  عون  نیا  هک  مردپ  يا  وگب ! نمب 

. مدرکن ادیپ  رطعب  يزاین  نآ  زا  دعب  هک  دیلام  مندب  رب  ار  شناهد  بآ 
ص:277  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

درک يراگتساوخ  ار  سیمع  تنب  ءامسا  ع )  ) یلع هک  یماگنه  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

نبا  ) هب بقلم  نامثع  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  دومن  لقن  هک  يولع  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم  رفعج  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 412 ( 1)
. تسا هبیش  وبا  نبا  وا  هک  نامثع  امب  دومن  لقن  دمحم  دنزرف  دومحم  امب  درک  لقن  ظفاح  اقس )

راگتساوخ یلع  تفگ : سیمع  تنب  ءامسا  زا  رفس  وبا  زا  دیعـس  دنزرف  نوراه  زا  مرق  دنزرف  نامیلـس  امب  درک  لقن  باوج  وبا  امب  درک  لقن 
رایتخا يرهوشب  ار  یلع  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تفگ : دمآ و  ربمایپ  روضحب  دیـسر  ع )  ) همطافب بلطم  نیا  موش و  وا  رـسمه  هک  دـش  نم 

. دناسرب رازآ  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  درادن  قح  وا  هک  دومرف : هدرک 

ردب زور  رد  یلعب  ملع  نداد 

لقن هک  ظفاح  اقـس ) نبا   ) نامثع دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  لیعامـسا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 413 ( 2)
جاجح زا  سیق  زا  يرازف  راوس  دـنزرف  هبابـش  امب  درک  لقن  يراصنا  رمع  دـنزرف  دـمحم  امب  دومن  لقن  یعناقم  سابع  دـنزرف  یلع  امب  درک 

. داد واب  ار  ملع  ادخ  لوسر  دوب  هلاس  تسیب  ناوج  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  ردب  زور  رد  تفگ : سابع  نبا  زا  مسقم  زا  مکح  زا  ةاطرأ  دنزرف 

رانید ثیدح 

یلعم دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  یلع  وبا  امب  درک  لقن  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 414 ( 3)
امب داد  ربخ  نوراه  دنزرف  دیزی  امب  درک  لقن  يدرک  دنزرف  رباج  امب  درک  لقن  رشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  لدعم  یملس 

نبا ینعی  كرابم 
ص:278  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

جراخ لزنم  زا  زاین  عفر  يارب  داد  ناشن  هرهچ  یلعب  دیدش  زاین  یتسدیهت و  هک  يردخ  دیعس  وبا  زا  يدبع  نوراه  وبا  امب  درک  لقن  هلاضف 
. دشن ادیپ  شبحاص  نکل  درک و  مالعا  ار  وا  درک  ادیپ  يرانید  دش و 

سپ واـب  دـش ، ادـیپ  شبحاـص  رگا  يرخب و  درآ  اـم  يارب  وا  اـب  یهد و  رارق  دوـخ  يارب  ار  وا  رگا  دراد  بیع  هـچ  تـفگ  ع )  ) همطاـف ( 1)
؟ یشورفیم رانید  دنچ  دومرف : تشاد ، هارمه  درآ  هک  دمآ  شیپ  يدرم  دمآ  نوریب  درآ  ندیرخ  يارب  ع )  ) یلع تفگ : يوار  یهدیم ،

همطاف يوسب  تفگ : مریگیمن ، ار  وا  مسق  ادخب  تفگ  درم  داد  واب  ار  رانید  درک ، هنامیپ  نک ، هنامیپ  دومرف  رادقم  نیاب  رادقم  نیاب  تفگ :
: دومرف يدروآ ؟ زین  ار  تدوخ  رانید  یتفرگ و  ار  درم  درآ  ادخ  تسا  هزنم  تفگ : وا  داد و  ربخ  واب  تشگرب و 

دش و مامت  درآ  هکنیا  ات  دندومنیم  یئاسانش  مدرمب  ار  رانید  دندروخیم و  ار  درآ  تفگ  يوار  تفرگ  دهاوخن  هک  دروخ  مسق  منک ؟ هچ 
راـنید دـنچ  تفگ : دـش  وربور  تشاد  درآ  هک  يدرم  ناـمه  اـب  هاـگنآ  هک  دـمآ  نوریب  درآ  دـیرخ  يارب  زاـب  تخانـشن و  ار  راـنید  یـسک 

هک دروـخ  مسق  داد و  واـب  ار  راـنید  یلع  درک و  هناـمیپ  ع )  ) یلع يارب  و  نک ، هناـمیپ  دوـمرف : رادـقم  نیا  رادـقم  نیا  تـفگ : یـشورفیم ؟
زین ار  راـنید  يدروآ و  ار  درآ  تـسا  هزنم  تـفگ  همطاـف  درک و  وـگ  زاـب  همطاـفب  دروآ  درآ  اـب  ار  راــنید  زین  راــب  نـیا  تـفرگ  دــهاوخن 

؟ يدنادرگرب
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یتسدـشیپ ندروخ  مسقب  هک  یتسناوتیم  تفگ : ع )  ) همطاـف دوش  ماـمت  هکنیا  اـت  دریگن  ار  وا  هک  دروخ  مسق  منک ؟ راـکچ  دومرف  ترـضح 
. ینک

يدرم نامه  اب  هک  دمآ  نوریب  درآ  دیرخ  يارب  تفگ  يوار  دش  مامت  هکنیا  ات  دندروخیم  ار  درآ  درکیم و  یفرعم  ار  رانید  تفگ : يوار 
ع)  ) یلع درک  هنامیپ  وا  نک و  هنامیپ  تفگ  رادقم ! نیاب  رادقم  نیاب  تفگ  یـشورفیم ؟ رانید  دنچ  تفگ  یلع  دـش  وربور  تشاد  درآ  هک 

. تشگرب تخادنا و  وا  يوسب  ار  رانید  يریگب و  ار  رانید  نیا  دیاب  امتح  مسق  ادخب  تفگ 
ص:279  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ادـخ لوسر  تسا . هدرک  راکچ  هک  تفگ  داد و  ربخ  واب  ع )  ) یلع دیـشک ؟ اجکب  راـنید  راـک  یلع  اـی  دومرف  ع )  ) یلعب ص )  ) ادـخ لوسر 
دوب هداتسرف  امش  يارب  ادخ  هک  دوب  يزور  درآ  نآ  دوب و  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  لیئربج  درم  نآ  دوب ؟ هک  درم  نآ  هک  ینادیم  ایآ  دومرف 

. یتفاییم ار  وا  هراومه  دوب  وت  تسد  رد  رانید  ات  يدروخیمن  مسق  رگا  تسوا  تردق  دیرد  نم  ناج  هک  یسک  نآب  مسق 
بتاک دلاخ  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  عیب  یلع  دنزرف  دمحم  رهاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 415 ( 1)
دنزرف نیـسح  امب  درک  ثیدح  حور  دنزرف  رمع  امب  درک  لقن  یلتخ  ملـس  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ 

وبا زا  يدبع  نوراه  وبا  زا  نامیلس  دنزرف  رفعج  زا  دلاخ  دنزرف  راشب  امب  دومن  لقن  دایز  وبا  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  عیبر  دنزرف  دیمح 
يروایب تسدب  يزیچ  يور و  نوریب  رگا  تسین  يزیچ  ام  دزن  تفگ  یلعب  ع )  ) همطاف دندش  تسدیهت  همطاف  یلع و  تفگ : يردخ  دـیعس 

تخانـشن و ار  رانید  نآ  یـسک  دش و  هتـسخ  هکنیا  ات  دومن  فیرعت  ار  وا  درک و  ادیپ  ار  يرانید  دـمآ و  نوریب  ع )  ) یلع تفگ : تسا  رتهب 
اب يریگب و  ضرق  وا  ياجب  ار  رانید  نیا  هک  يراد  يزیچ  ایآ  تفگ  همطاف  تشگرب  همطاف  دزن  هب  یلع  تفگ  يوار  دشن  ادـیپ  نآ  بحاص 
ار رانید  یلو  تفرگ  ار  درآ  وا  زا  تشاد  درآ  هک  دومن  تاقالم  يدرمریپ  اب  هاگنآ  هدـمآ و  رازابب  یلع  سپ  ینک ، کـمک  اـم  یگدـنزب  وا 

وتب هتخانـش و  ادـخ  لوسر  اب  ارت  یـشیوخ  دـنک  تمحر  درم  ریپ  نیا  رب  ادـخ  تفگ : همطاـف  داد  ربخ  همطاـفب  تفرگ و  وا  داد و  سپ  یلعب 
هاگنآ هک  دمآ  رازابب  ینک ، ذخا  نید  ار  رانید  تسا  نکمم  ایآ  تفگ : ع )  ) یلعب ع )  ) همطاف سپـس  دـندروخ  ار  ماعط  تسا ، هدرک  تبحم 
تخاس هاگآ  داد و  عالطا  همطافب  دـینادرگ  زاب  یلعب  ار  رانید  زاب  یلو  دـیرخ  درآ  وا  زا  رانید  نآ  هب  دراد ، درآ  هداتـسیا و  دـید  ار  درم  ریپ 

زاب هک  دروخ  مسق  داد و  واب  ار  رانید  دـیرخ و  ار  درآ  راـنید  نآـب  درم  نآ  زا  تشگرب و  رازاـبب  موس  راـب  يارب  سپـس  دـندروخ ، ار  ماـعط 
. تفرگ دهاوخن 

ص:280  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
وبا تفگ : میدرک و  دروخرب  راصنا  زا  يدرم  اب  هاگان  هک  میدمآ  رد  وا  شیپ  زا  درک ، لقن  نمب  ار  نآ  يردخ  دیعـس  وبا  تفگ : نوراه  وبأ 

؟ دادیم ربخ  هچ  امشب  دیعس 
. دوب لیئربج  نآ  تسا ، هتشاد  ناهنپ  امش  زا  ار  نآ  دوب ؟ هک  درم  ریپ  نآ  تفگ  امشب  ایآ  تفگ  میدرک ، نایب  واب  ار  ثیدح  ام 

تسا هدش  هدیرفآ  هیروح  تیناسنا  تروص  رد  همطاف  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

ملـسم وبا  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دیبع  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یناجدـنغ  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 416 ( 1)
لقن تفگ : هشیاع  دنزرف  امب  دومن  لقن  هک  یبالغ  امب  درک  ثیدح  هک  یلوص  ییحی  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  يراق  یـضرف 

سیمع تنب  ءامـسا  تفگ : یلع  رتخد  بنیز  زا  شردپ  زا  یلع  دنزرف  دیز  زا  یـسوم  دـنزرف  رمع  زا  یلجب  رمع  دـنزرف  لیعامـسا  امب  درک 
دیدن و ینوخ  دومن و  لمح  عضو  ار  شنادنزرف  زا  یـضعب  ماهدرک  هدهاشم  ار  همطاف  تقیقحب  دومرف : ص )  ) ربمایپ تفگ : هدرک  لقن  نمب 

. تسا هدش  هدیرفآ  هیروح  ناسنا  تروص  رد  همطاف  ءامسا ! يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ سپس 
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 ... ار ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح تسد  ص )  ) ربمایپ نتفرگ 

نبا  ) هب بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  لقن  دمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 417 ( 2)
اهیرصب و هیما  دنزرف  دمحم  یفریـص و  یلع  دنزرف  دمحم  یـشرق و  رـضن  دنزرف  دلاخ  یجاس و  ییحی  دنزرف  ایرکز  امب  درک  لقن  هک  اقس )
هک یلع  دنزرف  رـصن  امب  درک  لقن  دنتفگ : طساو  حلـص  رد  هبطحق  دنزرف  هَّللا  دبع  عینم و  دنزرف  مساقل  وبا  يدنغاب و  رکب  وبا  دنزرف  دمحم 

دنزرف رفعج  دنزرف  یلع  امب  داد  ربخ 
ص:281  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

یلع مردپ  درک  لقن  نمب  یلع  نب  دمحم  مردپ  دومن  لقن  نمب  رفعج  مردپ  درک  لقن  نمب  هک  رفعج  نب  یسوم  مردارب  امب  درک  لقن  دمحم 
ار نیسح  نسح و  تسد  ص )  ) ربمایپ تفگ : بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  درک  لقن  نمب  هک  یلع  نب  نیسح  مردپ  نمب  درک  لقن  نیـسحلا  نب 

. دوب دهاوخ  هجرد  ماقم و  کی  رد  نم  اب  تمایق  زور  رد  درادب  تسود  ار  اهنیا  ردام  ردپ و  ود و  نیا  ارم و  هک  ره  دومرف  تفرگ و 

هشپ مشچ  الاب  رپب  وا : راتفگ  ار و  وا  تسد  ربمایپ  نتفرگ 

امب درک  لقن  انذا )  ) ناذاش دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  بلاط  وبا  امب  داد  ربخ  - 418 ( 1)
زا درزم  وبا  دـنزرف  هیواعم  امب  درک  لقن  نوع  دـنزرف  رفعج  امب  دومن  لقن  يراـصنا  هَّللا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  اـمب  درک  لـقن  لـالخ  نوشبح 

ار شتـسد  دـشیم  وربور  نیـسح  اـی  نسح  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یماـگنه  دینـش  مشوـگ  دـید و  ممـشچ  تفگ : هریره  وـبا  زا  شردـپ 
تشاذـگ و ص )  ) ادـخ لوسر  ياهمدـق  يور  ار  دوخ  ياـپ  ود  ره  كدوک  سپ  هشپ  مشچ  ـالاب  رپـب  ولوچوک ! يا  تفگیم : تفرگیم و 

تـسود دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  ار و  وا  زین  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  اراگدرورپ  دومرف : درک و  دـنلب  شناـهد  اـت  ار  وا  ربماـیپ  سپس 
. رادب

. داد دهاوخ  حلص  ار  هورگ  ود  نایم  وا  ببسب  ادخ  هک  تسا  يراوگرزب  نم  دنزرف  نیا  هک  نسح : رب  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

هک تایز  دنزرف  ییحی  دنزرف  دمحم  دنزرف  رمع  صفح  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 419 ( 2)
امب درک  لقن  هک  ایرکز  وبا  نیعم  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  هَّللا  دبع  وبا  یفوص  رابجلا  دبع - دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ 

ص:282  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
تـسا يراوگرزب  نم  دنزرف  نیا  تقیقحب  دومرف : ع )  ) نسح رب  ادخ  لوسر  تفگ : رباج  زا  نایفـس  زا  شمعا  زا  يوما  دیعـس  دـنزرف  ییحی 

. دنکیم حالصا  ار  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  ببسب  دنوادخ  هک 

ار ع )  ) نیسح ناهد  بآ  ص )  ) ربمایپ ندیکم 

دنزرف رفظم  دنزرف  دمحم  نیـسح  وبا  میهاربا و  دنزرف  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 420 ( 1)
لقن دامح  دنزرف  نسح  امب  درک  لقن  هک  ردجم  دنزرف  دیمح  دنزرف  نوراه  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  دنتفگ : ظفاح  یسیع  دنزرف  یـسوم 
نسح ناهد  بآ  ص )  ) ادخ لوسر  مدید  تفگ : هریره  وبا  زا  مزاح  وبا  زا  یسوم  وبا  زا  هنییع  دنزرف  نایفـس  زا  یلعی  دنزرف  ییحی  امب  درک 

. دکمیم ار  امرخ  صخش  هک  روط  نامه  دیکمیم  ار  ع )  ) نیسح و  (ع )

رادب تسود  مه  وت  مراد و  تسود  ار  ود  نیا  نم  اراگدرورپ  ص )  ) ربمایپ راتفگ 
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امب درک  لقن  ناذاش  دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 421 ( 2)
دنزرف هَّللا  دبع  زا  بوقعی  دنزرف  یـسوم  امب  درک  لقن  دلخم  دنزرف  دلاخ  امب  درک  لقن  هبیـش  وبا  دنزرف  رکب  وبا  ام  هب  درک  لقن  عینم  دـنزرف 

نمب داد  ربخ  هماسا  دنزرف  نسح  نمب  داد  ربخ  تفگ : لابن  لهـس  وبا  دنزرف  ملـسم  نمب  داد  ربخ  تفگ : رجاهم  دنزرف  دـیز  دـنزرف  رکب  وبا 
: تفگ دیز  دنزرف  ۀماسا 

هک تشاد  هطاحا  يزیچ  رب  هدمآ و  رد  لزنم  زا  وا  ماگنه  نآ  رد  مدمآیم  ص )  ) ادخ لوسر  روضحب  یتجاح  ياضاقت  يارب  بش  کی  رد 
هاگان يراد ؟ هطاحا  وا  رب  وت  هک  تسیچ  نیا  متفگ  مدـش  غراف  دوخ  راک  زا  دـش و  فرطرب  مزاـین  هک  یماـگنه  تسیچ ؟ نآ  مدـیمهفن  نم 

نارسپ نم و  نادنزرف  ود  نیا  دومرف  ربمایپ  دندوب  وا  ياهنار  يور  رب  نیسح  نسح و  هک  مدید 
ص:283  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. درک رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  رادب و  تسود  ار  اهنیا  مه  وت  مرادیم و  تسود  ار  اهنیا  نم  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ  دننم  رتخد 
وبا امب  درک  لقن  تفگ : انذا )  ) هنبهج رباص  وبا  دنزرف  زیزعلا  دبع  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 422 ( 1)
امب درک  لقن  هک  رصم  رد  یبتع  ۀیواعم  دنزرف  نمحرلا  دبع  امب  درک  لقن  هک  قشمد  رد  یعردا  مشاه  دنزرف  میهاربا  دنزرف  قاحسا  بوقعی 
ادخ لوسر  تفگ : ءارب  مدینش  تفگ : تباث  دنزرف  يدع  زا  هبعش  امب  درک  لقن  هک  لیمش  دنزرف  رـضن  امب  درک  لقن  تفگ : دلخم  زا  دیمح 

. رادب تسود  ار  اهنآ  مه  وت  مرادیم و  تسود  ار  ود  نیا  نم  اراگدرورپ  دومرفیم  هتفرگ و  دوخ  شود  رب  ار  نیسح  نسح و  مدید  ار  (ص )

امش رتش  تسیرتش  وکین  هچ  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

زازب ناذاش  دنزرف  نسح  دنزرف  میهاربا  دنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 423 ( 2)
امب دومن  لقن  ورمع  دنزرف  دمحا  دنزرف  ورمع  امب  درک  لقن  يرکـس  عماج  دنزرف  دمحم  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لقن  انذا ) )

روضحب تفگ : رباج  زا  ریبز  وبا  زا  يروث  نایفـس  زا  باهـش  وبا  حورـسم  امب  درک  لقن  یلمر  بهوم  دنزرف  دیزی  دنزرف  دلاخ  دـنزرف  دـیزی 
وکین هچ  دومرفیم  وا  دندوب و  هدش  راوس  امش  شاتشپ  هب  نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

. دیتسه رگیدمه  دننام  نزو  رد  امش و  دیراب  هگنل  وکین  هچ  امش و  رتش  تسیرتش 
ص:284  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

درادب تسود  ار  ود  نآ  دیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

لقن انذا )  ) ظفاح یسیع  دنزرف  یسوم  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 424 ( 1)
زا شایع  دنزرف  رکب  وبا  امب  درک  ثیدح  ناطق  یسوم  دنزرف  فسوی  امب  درک  ثیدح  يدنغاب  نامیلس  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  امب  درک 

اهنآ مدرم  دندوب و  هدش  راوس  وا  تشپ  رب  دناوخیم  زامن  ربمایپ  هک  یلاح  رد  نیسح  نسح و  تفگ : دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  زا  رز  زا  مصاع 
يادف مردام  ردپ و  مرادـیم  ناشتـسود  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  زا  نانیا  هک  دـیراذگب  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دومرف : ربمایپ  دـندرکیم  رود  ار 

. درادب تسود  ار  اهنآ  دیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره  داب ، ناشردپ  اهنآ و 
دمحم دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) رفظم دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 425 ( 2)

زا ناراب  هتشرف  تفگ : سنا  زا  تباث  امب  دومن  ثیدح  هرامع  امب  درک  لقن  هک  خورف  دنزرف  نابیش  امب  درک  ثیدح  يدنغاب  نامیلـس  دنزرف 
. دوب هملس  ما  تبون  زور  نآ  دومرف و  نذا  ربمایپ  تساوخ  نذا  ص )  ) ربمایپ
: تفگ دوشن ، دراو  ام  رب  یسک  ات  شاب  رد  بظاوم  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ 

یلـص ادخ  لوسر  تشپ  رب  دش و  دراو  دومن و  زاب  هدروآ و  موجه  رد  هب  دـمآ و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دوب  هناخ  رد  رب  وا  هک  ماگنه  نآ  رد 
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. دیسوبیم ار  وا  ربمایپ  دیرپیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هتشک نآ  رد  هک  یلحم  یهاوخب  رگا  دشکیم و  ار  وا  یکیدزن  هدنیآ  رد  وت  تما  تفگ  یلب  دومرف  يراد ؟ شتسود  ایآ  تفگ : واب  هتـشرف 

داد رارق  دوخ  سابل  نایم  رد  تفرگ و  ار  وا  هملـس  ما  دروآ و  خرـس  كاخ  ای  لـگ  يرادـقم  داد و  ناـشن  وا  هب  مهدیم و  تناـشن  دوشیم 
. تسا البرک  نآ  هک  میتفگیم  ام  هک  تفگ  تباث 

ص:285  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ثیدح دناهتفر ...  نوریب  نم  شیپ  زا  نیسح  نسح و  هک  ص :)  ) ربمایپ رب  ع »  » همطاف راتفگ 

قحسا امب  داد  ربخ  هک  هفوک  رد  ناورم  دنزرف  دیز  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  امب  داد  ربخ  - 426 ( 1)
دیعس وبا  زا  يدبع  نوراه  وبا  زا  نامیلس  دنزرف  لهس  زا  دیز  دنزرف  قحـسا  امب  درک  ثیدح  مردپ  امب  درک  لقن  ناورم  دنزرف  دمحم  دنزرف 

نآ هک  یتقو  دـنکیم  لیم  پچ  فرطب  هاگ  تسار و  فرطب  هاگ  میدـید  میدوب  تبحـص  لوغـشم  ادـخ  لوسر  روضح  رد  تفگ : يردـخ 
. میتساخرب شروضح  زا  میدرک  هدهاشم  ار  لاح 

نینچ نیا  ارت  زیچ  هچ  همطاف  يا  دومرف  ع )  ) همطافب ع )  ) یلع میدش  وربور  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  اب  هاگان  میدـمآ  نوریب  رد  زا  هک  یتقو 
مرادـن و اهنآ  زا  يربخ  ماهدرک و  مگ  لاحب  ات  حبـص  زا  ار  نیـسح  نسح و  تفگ  تسا ؟ هدروآ  اـجنیاب  دوخ  لزنم  زا  هتخاـس و  برطـضم 
ار ادـخ  لوسر  درگرب و  دنتـسه  ادـخ  لوسر  روضح  رد  اهنآ  دومرف  ع )  ) یلع دنـشاب  ادـخ  لوسر  دزن  هکنآ  رگم  دیـسریمن  یئاجب  مناـمگ 

هدیـشوپ هک  ياهماج  ریز  اب  طقف  دینـش  ار  همطاف  یلع و  يوگتفگ  يادـص  ص )  ) ادـخ لوسر  تسین . نتفرگ  نذا  ماـگنه  اریز  نکم  تیذا 
ادخ لوسر  يا  تفگ : يدمآ ؟ نوریب  دوخ  لزنم  زا  بارطـضا  اب  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  تعاس  نیا  رد  دومرف : دـمآ و  رد  اهنآ  يوسب  دوب 
ارم يدیدش  سرت  دنتسه و  امش  روضح  رد  مدرکیم  لایخ  ماهدیدن و  ار  اهنآ  لاح  ات  دنتفر و  نوریب  نم  دزن  زا  نیـسح  نسح و  تنادنزرف 

يراتفرگ اهنآ  رب  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا  اهنآ  رادهگن  یلو و  گرزب  يادخ  همطاف  يا  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : تسا  هدرک  هطاحا 
. میرتراوازس اهنآ  يوجتسج  رب  ام  هک  درگرب  مکرتخد  يا  تسین 

ص:286  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دندرک و ادیپ  يراوید  رانک  رد  ار  اهنآ  دنتخادرپ و  يوجتـسجب  رگید  فرط  زا  یلع  یفرط و  زا  ادـخ  لوسر  تشگرب  شاهناخب  همطاف  ( 1)

. دناشوپیم ار  شدوخ  يرگید  هلیسوب  یکی  هک  دوب . هدنازوس  ار  اهنآ  باتفآ 
نسح سپس  دیـسوبیم و  ار  اهنآ  تخادنا و  اهنآ  يورب  ار  دوخ  هدومن و  شریگولگ  هیرگ  دید  لاح  نآ  رد  ار  اهنآ  ع )  ) یلع هک  یماگنه 
رگید ياپ  تشاذگیم و  نیمز  رب  اپ  کی  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  دروآیم و  ار  اهنآ  تفرگ و  پچ  شود  رب  ار  نیـسح  تسار و  شود  رب  ار 

اهنآ هک  تشادـن  تسود  تشگیم و  باتیب  امرگ  تدـش  زا  یلع  هک  دوب  تلع  نیاب  راک  نیا  دروآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  درکیم  دـنلب  ار 
. تشاد هگن  جنر  نآ  زا  دوخ  ناج  اب  ار  ود  نآ  دسرب و  اهنآب  دیسریم  واب  امرگ  زا  هک  یجنر  تقشم و  نآ  دنورب و  هار 

ثیدح دیمان ...  ریبش  ربش و  ار  دوخ  نادنزرف  نوراه  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

دنزرف نسح  دـنزرف  میهاربا  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاط  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 426 ( 2)
: تفگ ناملس  زا  لیلخ  وبا  زا  نمحرلا  دبع  دنزرف  هعرز  زا  ثیرح  دنزرف  ورمع  امب  درک  لقن  انذا )  ) زازب ناذاش 

نامهب مدیمان  نیـسح  نسح و  ار  منادنزرف  نم  دـیمان و  ریبش  ربش و  ار  دوخ  نادـنزرف  نوراه  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دیمان ریبش  ربش و  ار  شنارسپ  نوراه  هک  تبسانم 
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ثیدح دنامن ...  حبصب  ع )  ) یلع هناخ  رد  یئاذغ  چیه  هک  ص )  ) ربمایپ رب  ع )  ) همطاف نتفگ 

داد ربخ  انذا )  ) زازخ هیویح  دنزرف  سابع  دنزرف  دمحم  رمع  وبا  امب  داد  ربخ  هک  نامثع  دنزرف  دمحا  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  - 427 ( 1)
حیبص دنزرف  لیعامسا  امب  درک  لقن  رازب ، نیـسح  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  ناهد  يدسا  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  امب 

ع)  ) همطاف هک  دناسریم : اجنیاب  ار  ثیدـح  هک  يردـخ  دیعـس  مردـپ  زا  غبـصا  زا  روزح  دـنزرف  یلع  زا  روسم  دـنزرف  ییحی  امب  درک  لقن 
رد زگره  مسق - ادخب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : مکرتخد  يا  وت  رب  مالس  دومرف  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ  دمآ و  ص )  ) ربمایپ روضحب 

یتح یلع  هناخ  رد  میراد و  يرتش  هن  يدنفـسوگ و  هن  هدـشن و  دراو  مناهد  رب  یئاذـغ  تسا  زور  جـنپ  هدـنامن و  حبـصب  یماعط  یلع  هناخ 
ار شتـسد  راذگب  ماهناش  ود  نایم  ار  تتـسد  دومرف : دـمآ و  شکیدزن  ایب ، مکیدزن  دومرف : همطافب  ربمایپ  دوشیمن ، ادـیپ  مدـنگ  تشم  کی 

هحیـص همطاف  سپ  دوب  هدـش  هتـسب  شاهنیـس  ات  شاهمامع  هلیـسوب  هک  ربمایپ  هناش  ود  ناـیم  رد  یگنـس  هکت  هاـگان  هک  درک  زارد  وا  يوسب 
نمب تبـسن  یلع  تیعقوم  ینادیم  ایآ  دومرف  همطافب  سپـس  تسا  هدشن  نشور  یـشتآ  دـمحم  هناخ  رد  تسا  هام  کی  تفگ  دز و  يدـنلب 
دیـسر لاس  هدـفه  هب  هک  هاگنآ ، دزیم و  ریـشمش  نم  شیپ  یگلاس  هدزناش  رد  درکیم و  تیاـفک  ارم  روما  یگلاـس  هدزاود  رد  وا  تسیچ ؟

درم هاجنپ  هک  یلاح  رد  درب  نیب  زا  یئاهنتب  ارم  ياهمغ  اههودـنا و  دوب  هلاس  ود  تسیب  هک  یماگنه  تخادـنا و  تلذـم  كاخب  ار  اـهناولهپ 
. دندوب وا  اب  رگید 

همطاـف هرهچ  روـنب  لزنم  دـمآ و  ع )  ) یلع روـضحب  اـت  هـتفرن  رگید  ياـج  ناـکم  نآ  زا  دـیدرگ  ناـشخرد  هتفکـش و  همطاـف  هرهچ  هاـگنآ 
: تفگ همطاف  دوب ؟ نیا  زا  ریغ  تاهفایق  يدمآ  رد  هک  نم  شیپ  زا  دمحم  رتخد  يا  دومرف ؟ ع )  ) همطافب یلع  دیدرگ و  هدنشخرد 

. داد ربخ  نمب  وت  بقانم  زا  ص )  ) ربمایپ نوچ 
ص:288  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تسا نم  نت  هراپ  همطاف  ص :)  ) ربمایپ راتفگ 

هب بقلم  ینزم  نامثع  دنزرف  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  هک  راطع  دمحا  دـنزرف  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  - 428 ( 1)
امب درک  ثیدح  هک  لیعامـسا  دنزرف  یـسوم  نمب  درک  لقن  تفگ : ثعـشا  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  هک  ظفاح  اقـس » نبا  »

رتخد همطاف  زا  يروک  هک  ع :)  ) یلع شدج  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ 
: تفگ دنیبیمن ؟ ارت  هک  وا  يدناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  دومرف ، واب  ص )  ) ربمایپ دـیناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  همطاف  تساوخ و  نذا  ادـخ  لوسر 

نت هراپ  وت  هک  مهدـیم  تداهـش  دومرف  ص )  ) ربمایپ دـنکیم  مامـشتسا  ارم  رطع  وا  منیبیم و  ار  وا  نم  دـنیبیمن  ارم  وا  رگا  ادـخ  لوسر  يا 
. ینم

رتخد همطاف  رب  دوب  نایامن  شاهرهچ  رد  یقیمع  هودـنا  هک  یلاـح  رد  ع )  ) یلع هک  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  شدانـسا  اـب  - 429 ( 2)
متشادن ار  شباوج  هک  دیسرپ  ام  زا  ياهلأسم  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  تسیچ  قیمع  هودنا  نیا  تفگ : همطاف  دش  دراو  ادخ  لوسر 

ام تسا  رتکیدزن  شیادـخب  یک  دومرف  تسا ، تروع  میتفگ  تسیچ ؟ هک  دیـسرپ  نز  هراب  رد  ام  زا  تفگ  تسیچ  هلأسم  نآ  تفگ  همطاـف 
یماگنه دراد  دوخ  يادـخب  نز  هک  یتلاح  نیرتکیدزن  نک  مالعا  واـب  درگرب و  ادـخ  لوسر  يوسب  تفگ : همطاـف  میئوگب ) هچ   ) میتسنادـن

ربماـیپ هب  تسین  تدوخ  دزن  زا  نیا  یلع ! يا  دومرف  ربماـیپ  داد  ربخ  واـب  تفر و  ص )  ) ربماـیپ روضحب  یلع  دنیـشنب ، شاهناـخ  رد  هک  تسا 
. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  تقیقحب  هک  یتفگ  تسار  دومرف  ربمایپ  تسا  هتفگ  واب  همطاف  هک  داد  ربخ 

دنزرف دمحا  امب  درک  لقن  هک  بذوش  دـنزرف  هَّللا  دـبع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  هک  ةزاجا )  ) دـمحم دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 430 ( 3)
زا هَّللا  دبع  دنزرف  هَّللا  دیبع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلا  دبع  امب  دومن  لقن  رهزا  وبا  امب  درک  لقن  مثیه  دنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  یـسیع 
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سابع نبا 
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ادخ نمشد  نم  نمشد  نم و  نمشد  وت  نمشد  يرورـس ، اقآ و  ترخآ ، ایند و  رد  وت  دومرف : درک و  ع )  ) یلعب یهاگن  ص )  ) ربمایپ تفگ :
. تسا

زا دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسا  كانمـشخ  ادخب  تسا  كانمـشخ  نم  هب  هک  سک  نآ  تسا و  كانمـشخ  نمب  تسا ، كانمـشخ  وتب  هکنآ 
جرف وبا  یضاق  امب  داد  ربخ  هک  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  - 431 ( 1 ، ) درادب نمشد  ارت  نم 

دمحا دنزرف  دمحم  دنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  یطویخ و  یلعم  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحا 
وبا امب  داد  ربخ  يریب و  دنزرف  لهس  دنزرف  لضف  دنزرف  دیبع  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  درک  لقن  هک  یفارغ  هیقف  يرامک  دنزرف  بیط  دنزرف 

دمحم رکب  وبا  امب  درک  لقن  دنتفگ : يرذاج  نیـسح  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ 
داد ربخ  هک  ۀیقب  دنزرف  بهو  امب  دومن  لقن  ملسا  دنزرف  لهس  دنزرف  ملسا  امب  درک  لقن  هدش ) لیدعت   ) لدعم ناعمـس  دنزرف  نامثع  دنزرف 

هداتـسیا زامنب  مدرم  اب  هک  یماگنه  دش و  وا  نیـشناج  یلع  نب  نسح  دش  دیهـش  ع )  ) یلع هک  هاگنآ  هلیمج  وبا  زا  نیـصح  دنزرف  دلاخ  امب 
يرتسب ضیرم و  هبرض  نیا  رثا  رد  هامکی  تفرگ ، رارق  شنار  رد  هک  دومن  باترپ  واب  ياهزین  هدروآ و  موجه  وا  فرطب  يدرم  ناهگان  دوب 

میتسه یتیب  لها  ام  میئامش ! نانامهم  ناگرزب و  ءارما و  ام  هک  دیسرتب  ادخ  زا  ام  هراب  رد  قارع  مدرم  يا  تفگ  هتفر و  ربنم  هب  سپـس  دوب و 
هدارا ادخ  هک  تسین  نیا  زج  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هدومرف  اهنآ  هراب  رد  گرزب  دـنوادخ  هک 
دجسم رد  ار  یـسک  هکنیا  ات  درکیم  تبحـص  روط  نامه  یندرک  كاپ  ار  امـش  دنک  كاپ  دزاس و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هدرک 

. درکیم هیرگ  هکنیا  رگم  میدیدن 
وبا ناذاز  امب  داد  ربخ  تفگ : میـشه  امب  درک  لقن  حیبص  دنزرف  ییحی  دنزرف  ایرکز  امب  درک  لقن  هک  ملـسا  امب  درک  لقن  تفگ  - 432 ( 2)

. دوب هتشغآ  شنوخ  اب  شاهیحل  رس و  هک  مدید  ار  یلع  نب  نیسح  تفگ : روصنم 
درک لقن  یسیع  دنزرف  لیعامسا  امب  درک  لقن  ملسا  امب  درک  لقن  تفگ : - 433 ( 3)

ص:290  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دـش دیهـش  هک  هاگنآ  مدرک  كرد  ار  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  نم  تفگ : درک  لقن  نمب  شدـج  زا  مردام  هک  نوراـه  دـنزرف  دـیزی  اـمب 

دندوـب هدرک  تراـغ  هک  یئاـهزیچ  نآ  رد  دـش  بش  هک  هاـگنآ  دـندرک و  تراـغ  دـنتفر و  دوـب  وا  اـب  هک  يرتـش  يوـسب  مدرم  زا  یهورگ 
. دنازوس دوب  هدش  هتفرگ  وا  رکشل  زا  هک  يزیچ  ره  هک  مدید  یئاهشتآ 

لقن روصنم  دنزرف  نامیلس  امب  درک  لقن  هک  رمع  دنزرف  لیعامسا  دنزرف  دمحا  امب  درک  لقن  تفگ : ملـسا  امب  درک  لقن  تفگ : - 434 ( 1)
ایوگ میدنام  رظتنم  لطعم و  زور  هس  دیـسر  امب  یلع  نب  نیـسح  لتق  ربخ  مدوب  هفوک  رد  نم  تفگ : نیـصح  زا  مصاع  دنزرف  یلع  امب  درک 

: متفگ نیصح  هب  تفگ  مصاع  نب  یلع  دوب  هدش  هدیشوپ  رتسکاخ  اب  ام  ياهتروص  هک 
. مدوب هداوناخ  ياراد  يدرم  تفگ  يدوب ؟ لاح  هچ  رد  زور  نآ 

هدرک لقن  اهنآب  یمریجن  بوقعی  دنزرف  فسوی  بوقعی  وبا  هک  ةزاجا )  ) يدزا رـضخ  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  - 435 ( 2)
ینامز تفگ  شردـپ  زا  یفعج  دـیود  هدرک  لقن  امب  هک  يدـس  يرتخد  هون  لیعامـسا  امب  درک  لقن  یجاس  ییحی  وبا  امب  درک  لقن  تفگ :

. دنتخیر نیمزب  ار  وا  دوب  نوخ  شاهمه  دش  هتخپ  هک  یماگنه  دیدرگ  تراغ و  وا  رکشل  زا  يرتش  هچب  دش  دیهش  ع )  ) نیسح هک 
ربخ اهنآب  نادرک  دنزرف  هحلط  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  هک  انذا )  ) يوحن لهـس  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  - 336 ( 3)

دنزرف یلع  امب  درک  لقن  هک  يرونید  بوقعی  وبا  دنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  يرابنا  مساق  دـنزرف  دـمحم  رکب  وبا  درک  لقن  امب  تفگ : هداد 
ربانم رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  رداص  نامرف  ماکح  ءارما و  رب  هک  یماگنه  تفگ : روصنم  دـنزرف  رـصن  امب  درک  لقن  یماـس  نسح 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفر و ربنم  يالابب  دنزب  فرح  دنتفگیم  نخـس  هکم  رد  هک  یئاهنآ  نایم  رد  ات  دش  هدروآ  نمحرلا ) دـبع  دـنزرف  ریثک   ) دـننک نعل  بس و 
: تفگ تفرگ و  ار  هبعک  هدرپ 

. تسا مالسا  ربمایپ  تیب  لها  وت  لها  تسا ، كاپ  زین  وت  لها  ياهدوب و  كاپ  هناخ 
ص:291  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دنتسین ناما  رد  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  یلو  دنناما  رد  وت  میرح  رد  اهرتوبک  اههدنرپ و 
. اوشیپ زا  ای  يرازاب و  زا  دنک ، بس  ار  وا  نادنزرف  یلع و  هک  یسک  رب  دنک  تنعل  ادخ 

دزیخ اپب  مالـس  يارب  ياهدننکمالـس  هک  ینامز  ره  دـنوشیم  بس  دـنراد  كاپ  ياهومع  یئاد و  دـنک و  اپ  دـج  ردـپ و  زا  هک  یناسک  ایآ 
. داب اهنآ  رب  ادخ  دورد  تمحر و 

. تفگیم هدرک و  عورش  دندومن و  رادمخز  هک  دندز  ردقنآ  اهشفک  اهتسد و  اب  ار  وا  تفگ  يوار 
. ربمایپ یتسود  وا  تسیاشان  ياهراک  هکیدرم  ایآ 

. دوشیم شنزرس  دشاب  بیعیب  كاپ و  ياهردپ  تشپ  اهردام و  محر  رد  هک  یناسک  وا و  نادنزرف  نسح و  وبا  یتسود  و 
. تسا یهانگ  ره  هرافک  اهنآ  تبحم  یتسود و  هکلب  تسین  هانگ  اهنت  هن  دننادیم ، هانگ  اهنآ  رب  ارم  یتسود  ایآ 

. تسا هدش  هتخیمآ  اهنآ  تبحم  اب  نم  بلق  اریز  متسین  راکهنگ  هک  نم  دشاب  هانگ  ياراد  هک  ره 
دنزرف همیزخ  راعـشا  دیبع  دنزرف  دمحا  تفگ  دناوخ و  رعـش  میارب  مردـپ  تفگ : مساق  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  ثیدـح  تفگ : - 437 ( 1)
دیدرگ شاشب  ادخ  لوسر  هرهچ  درک و  داشنا  امب  تسا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  حدم  رب  لمتشم  هک  نیتداهشلا  وذب  روهشم  يراصنا  تباث 

: تسنیا راعشا  نآ  و 
. تسا تیادهب  هدننکتوعد  وا و  نیما  ادخ و  رب  يامنهار  یلع  هک  امش  رب  ياو 

. دنهاگآ نآ  رب  مدرم  همه  هک  تسا  يزیچ  نیا  هدوب و  وا  رای  داماد و  ربمایپ و  يومع  رسپ  و 
ص:292  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. دیارآیم ار  وا  هک  دراد  یفاصوا  اهنآ  ياوس  تسه و  نآ  رد  دهد  تنیز  ار  مدرم  هک  یکین  ره 
. دزادرپب رازراکب  وا  اب  دریگب  تسار  تسد  رد  ریشمش  هک  یماگنه  گنج  نادیم  رد  هک  یسک  رب  ياو  سپس 

. دوشب كاله  وا  نیرق  دیاب  سپ  متسه  یفیعض  نسح  وبا  نم  دز  ادص  سپس 
وبا امب  درک  لقن  ذبهج  یلع  وبا  ینیدم  راقو  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  هک  مساق  دنزرف  دمحم  امب  درک  لقن  تفگ : - 438 ( 1)

رد هک  سابع  نبا  زا  حلاص  وبا  زا  شردپ  زا  یبلک  دنزرف  ماشه  امب  درک  لقن  يرـس  وبا  دـنزرف  دـمحم  امب  درک  لقن  یمـشاه  یعبر  لضفلا 
. دش سیخ  شاهیحل  هکنیا  ات  داتفا  هیرگب  هدز و  دوخ  نار  رب  ار  شتسد  هدش  یلع  زا  يدای  وا  شیپ 

یگدنـشخرد رون و  دوب ، هزات  يراهب  ناشورخ و  يرهن  يراکـش و  ریـش  ناشخرد و  هام  دننام  نینمؤملا  ریما  یلع  مسق  ادـخب  تفگ  سپس 
. تسا هدومن  هیبش  راهب  هب  ار  وا  یناوارف  تفاطل و  و  رهن ، هب  شتواخس  ششخب و  ریش ، هب  وا  هدارا  تعاجش و  هدرک ، دننام  هامب  ار  وا  وا ،
راکب دـنزرف  ریبز  امب  درک  لقن  هَّللا  دـبع  دـنزرف  دیعـس  دـنزرف  دـمحا  درک  لقن  امب  هک  مساق  دـنزرف  دـمحم  امب  داد  ربخ  تفگ  - 439 ( 2)
تسا يرغص  بنیز  نامه  هک  بلاط  وبا  دنزرف  لیقع  رتخد  بنیز  دندش ) ربخ  اب  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  هنیدم  مدرم   ) هک یماگنه  تفگ :

: تفگیم هیثرم  دوب  هدش  هتشک  البرک  رد  هک  ره  دوخ و  ناشیوخ  لها و  رب  دمآ و  رد 
ریـسا و اهنآ  زا  یـضعب  دیئوگیم ، باوج  هچ  دیدوب  اهتما  نیرخآ  امـش  هک  یلاح  رد  نم  تیب  لها  اب  دیدرک  هچ  دیوگب  امـشب  ربمایپ  رگا 

. دیئامن راتفر  روط  نیا  نم  زا  دعب  نم  ماحرا  اب  هک  دوبن  امشب  نم  حیاصن  شاداپ  نیا  دیدومن ، هتشغآ  نوخب  ار  یضعب 
ص:293  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
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هدیسرپ ع )  ) یلع هراب  رد  یلبش  زا  تفگ  ماهدرکن ، ظفح  ار  وا  نم  هک  تفگیم  يدانسا  اب  هک  مدینش  ار  زیزعلا  دبع  روصنم  وبا  - 440 ( 1)
، دیسرپ وا  زا  یلئاس  دندمآ و  رد  زیچان  هدش  ناحتما  نآ  هراب  رد  تما  هک  تمکح ، لگ  رپ  تخرد  و  یتسرپهناگی ، لالد  تفگ ، یلبش  دش 

. ایب رادرب و  لاؤس  نیا  زا  تسد  هشیمه  يارب  تفگ : دیسرپ  سپس  ینکیم ، تاقالم  هار  رد  ارم  تفگ : واب 
نیا تفگ : تساوخ و  اپب  دوب  ناسارخ  لها  زا  منامگب  يدرم  درکیم ، ءـالما  ثیدـح  هتـسشن  دادـغب  رد  یحلط  میعن  وبا  تفگ : - 441 ( 2)
درم نآب  دینادرگرب و  ار  دوخ  تروص  زاب  دـمآ ، رگید  بناج  زا  وا  سپـس  دـینادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  تروص  دـنکیم ، يرگهعیـش  خـیش 

يارب نم  هک  اـیوگ  متـشاد  ناـهنپ  وـت  زا  هراوـمه  ندـناوخب : درک  عورـش  سپـس  دزویم ؟ نـمب  وـت  زا  هـک  تـسا  يدابدـنت  مادـک  تـفگ :
زا ياهدنز  ایآ  ینامب و  ملاس  زین  وت  منامب و  تمالس  نانیچنخس  ياههتفگ  رش  زا  هکنیا  ات  متسه  یمجع  هدننکشسرپ  باوج  ندنادرگرب 

: تفگیم دمحم  دـنزرف  رفعج  مدینـش  تفگ : یح  دـنزرف  حـلاص  تفگ  درکیم و  رارکت  ار  راتفگ  نیا  وا  و  دـنامیم ؟ ملاس  مدرم  نیا  رش 
. دوش نامتک  تسا  نآ  تدابع  نیرتهب  تسا و  تدابع  یلع  یتسود 

دبع لضفلا  وبا  درک  لقن  ام  رب  هک  داب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) يوحن لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاـغ  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 442 ( 3)
هک رامع  دنزرف  روصنم  دنزرف  يرس  درک  لقن  امب  یباعج  رمع  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  یـضاق  امب  درک  لقن  یمیمت  زیزعلا  دبع  دنزرف  دحاولا 

، دنداد ریس  ار  وا  هدرک و  ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دش  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  تفگ  لیبق  وبا  زا  هعیهل  وبا  زا  مردپ  درک  لقن  امب 
اب يرطس  دوب  نآ  رد  نینهآ  یملق  هک  دمآرد  راوید  زا  یتسد  دندرکیم ، ءازهتسا  رـسب  دنتـسارآ و  بارـش  مزب  دیـسر  ارف  بش  هک  یماگنه 

. تشون راوید  رب  نوخ 
. دندرگ دنمهرهب  شدج  تعافش  زا  باسح  زور  رد  هک  دنراودیما  دنتشک  ار  نیسح  هک  یتما  ایآ 

ص:294  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
هار رد  تفگ : لئاسب  سلجم  رد  دش ، هدیـسرپ  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  یلبـش  زا  هک  درک  لقن  نم  رب  زیزعلا  دـبع  روصنم  وبا  - 443 ( 1)
رب ار  هدرپ  ام  تسا و  تمالع  بحاص  ایند  رد  تفگ : مهاوخیم ، باوج  اجنیا  نم  تفگ  دینـش : یهاوخ  ار  هلأسم  باوج  نک  تاـقالم  ارم 

رذـگب تفگ : مهاوخیم  نیا  زا  رتنـشور  تفگ ، درم  ترخآ ، اـیند و  رد  تسا  تما  ملع  بحاـص  وا  یلب  یلب  میتـفگ  میدرک و  فشک  وـت 
. ایب راذگب و 

هَّللا دـبع  وبا  درک  لقن  امب  لاس 434  رد  یمـشاه  مساق  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  دمـصلا  دـبع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  - 444 ( 2)
رصم یضاق  هثالع  وبا  امب  درک  لقن  يرـصم  دمحم  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  تفگ  يدادغب ) بتاک  نبا   ) هب فورعم  دمحم  دنزرف  نیـسح 

: دیوگیم دعس  دنزرف  ثیل  مدینش  تفگ : بهو  رسپ  امب  درک  لقن  هک  يرصم  دمحم  دنزرف  هَّللا  دبع  نمب  درک  لقن  هک  مدج  درک  لقن  امب 
یم اعد  مدرک  ادیپ  اجنآ  رد  ار  يدرم  متفر  سیبق  وبا  هوکب  هدومن و  یعس  هورم  افص و  نیب  هدرک و  فاوط  ار  تیب  متفر  جح  لاس 113  رد 

. دمآ دنب  شسفن  ات  ادخ :) يا  ادخ  يا   ) تفگیم درک و 
: تفگ سپس 

« مارکالا لالجلا و  اذ  ای  »
ود نیا  اراگدرورپ  تفگ : سپس  دیدرگ  عطق  وا  سفن  ات  ادخ  يا  ادخ  يا  تفگ : سپس  دش  عطق  شـسفن  ات  یگرزب  تلالج و  بحاص  يا 
درب ود  دوب و  هنادیب  هک  روگنا  زا  يدبـسب  رگم  مدشن  هاگآ  سپ  ناسرب  ماعط  نمب  متـسه  هنـسرگ  نم  ناشوپب و  ارم  هدـش  هنهک  نم  سابل 

وت اب  ناسحا  یکین و  نیا  رد  نم  متفگ  شاب ، مارآ  تفگ : نمب  مروخب  وا  اب  ات  متـسشن  هدمآ و  رد  صخـش  نآ  يوسب  دوب  وا  رد  هک  ینامی 
. متفگیم نیمآ  مه  نم  يدرکیم  اعد  وت  متفگ : لیلد ؟ هچ  هب  تفگ  مکیرش 

یلاح رد  میدیشک  تسد  ندش  ریس  زا  دعب  سپـس  دوبن  رهـش  رد  يروگنا  نامز  نآ  میدروخ و  نکم ، هریخذ  يزیچ  یلو  روخب  تفگ  نمب 
نم زا  ار  تدوخ  دومرف  نمب  مرادن ، اهنآب  يزاین  نم  متفگ  رادرب  ار  اهدرب  نیا  زا  یکی  دومرف  نمب  دعب  دوب و  هدشن  مک  يزیچ  دبـس  زا  هک 
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وا لابندب  مه  نم  دمآ و  نیئاپ  هوک  زا  هتفرگ و  تسد  رد  ار  شاهنهک  ياهسابل  نآ  دیـشوپ و  وا  مدش و  ناهنپ  مشوپب ، ار  اهنیا  ات  نک  ناهنپ 
مدیسرپ مدمآ و  لئاس  لابندب  داد  واب  ار  هنهک  ياهـسابل  ناشوپب  ارم  ادخ  ربمایپ  رـسپ  يا  دناشوپب  ارت  ادخ  تفگ : دید و  ار  وا  يریقف  مدمآ 

. تسا قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نیا  تفگ : تسیک ؟ نیا 
ص:295  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف یلع  دنزرف  دمحا  جرف  وبا  یضاق  درک  لقن  امب  رکب  وبا  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 445 ( 1)
دنزرف بیط  دنزرف  دمحا  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  ظفاح و  یطویخ  یلعم  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج 
دنزرف دمحم  بلاغ  وبا  امب  داد  ربخ  يریب و  دنزرف  لهـس  دنزرف  لضف  دنزرف  دـیبع  دـنزرف  دـمحا  رکب  وبا  امب  درک  لقن  یفنح  هیقف  يرامک 
دنزرف نامثع  دنزرف  دمحم  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  دنتفگ : ناحط  يرذاج  نسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  درک  لقن  يوحن  لهس  دنزرف  دمحا 

لقن هک  ظفاح  زازر  بیبح  دنزرف  ملسا  دنزرف  لهس  دنزرف  ملسا  نسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  ظفاح  هدش ) لیدعت  هک  یـسک   ) لدعم ناعمس 
میشه هیواعم  وبا  نامه  هک  میشه  هک  مدینش  تفگ : یئارقف  نامهط  دنزرف  دیعـس  امب  دومن  لقن  نایفـس  دنزرف  ایرکز  دنزرف  دمحا  امب  درک 
بیطخ درمیم  اهنآ  زا  یـسک  هک  یماگنه  مدرک  كرد  هیما  ینب  نامز  رد  طساو  رد  ار  ماش  ءاـبطخ  تفگیم  تسا  یطـساو  ریـشب  دـنزرف 

. تفگیم انث  رکش و  ادخ  رب  تساوخیم و  اپب  اهنآ 
بیطخ مدـش  رـضاح  ناشـسلجم  رد  دوب  هدرم  اهنآ  زا  یـسک  هک  يزور  دومنیم  بس  ار  وا  درکیم و  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يداـی  سپس 

يور ار  شخاـش  ود  دـمآ و  يواـگ  هاـگان  دوـمن  بس  ار  وا  دروآ و  ناـیمب  يرکذ  یلع  زا  تـفگ و  اـنث  رکـش و  ار  ادـخ  هدـش  دـنلب  اـهنآ 
زاب پچ  تسار و  زا  ار  دوخ  هار  مدرم  هوبنا  نایم  زا  تشگرب  سپـس  دیناسر و  لتقب  ات  داد  راشف  راویدب  ار  وا  داد و  رارق  بیطخ  ياهناتـسپ 

. دناسرن يرازآ  بیطخ  نآ  ياوس  ار  يدحا  تفر و  درک و 
امب درک  لقن  تفگ : دـنیبیم ) ود  ار  یکی  هک  یـسک   ) روعا بیطخ  زابخ  مداق  دـنزرف  روصنم  دـنزرف  میهاربا  امب  درک  لقن  و  تفگ : ملـسا 

: تفگ یئارقف  نامهط  دنزرف  دیعس 
. درکیم لقن  ار  ثیدح  نیا  میشه  مدینش 

لـضف دنزرف  دیبع  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  یفـض  هیقف  بیط  دنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  لیعامـسا  یلع  وبا  امب  داد  ربخ 
دمحا جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  و  يریب ، دنزرف  لهـس  دـنزرف 

امب داد  ربخ  یطویخ و  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف 
ص:296  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

رکب وبا  درک  لقن  امب  دنتفگ : ناحط  يرذاج  نسح  دنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  يوحن  لهـس  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  دـمحم  بلاغ  وبا 
: تفگ بویا  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  سنوی  دنزرف  یمرح  امب  دومن  لقن  ملسا  امب  درک  لقن  لدعم  ناعمس  دنزرف  دمحم 

مدید باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تفگیم : مدینـش  مدمآ  تسا ) دادـغب  زا  یلحم  ( ) خرک  ) ینعی فورعمب  تفگ : ماسب  دـنزرف  رـصن  مدـینش 
ةرـسیم وبا  دنزرف  دمحا  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  ملـسا  امب  درک  لقن  تفگ : دـهدب . ریخ  يازج  میـشهب  نم  تما  زا  ادـخ  دومرفیم 

: دومرف فسوی ؟ وبا  ای  مشاب  میشه  مزالم  متفگ : واب  مدید و  باوخ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفگیم  روصنم  دنزرف  دیعس  مدینـش  تفگ :
. شاب مثیه  مزالم 

: تفگ حیبص  دنزرف  ییحی  دنزرف  ایرکز  امب  دومن  لقن  هک  ملسا  امب  درک  لقن  تفگ 
. دینک شقیدصت  دنک  لقن  ثیدح  امش  هب  میرم  نب  یسیع  زا  میشه  رگا  تفگیم  هبعش  مدینش  تفگیم : مدینش  نابآ  دنزرف  نارمع  زا 

. تسوا ثیدح  تحص  یئوگتسار و  رد  هغلابم  نیا 
لاس تسیب  زا  میـشه  تفگیم  نوع  دنزرف  ورمع  مدینـش  تفگ  یطـساو  قحـسا  دنزرف  ییحی  امب  درک  لقن  هک  ملـسا  دومن  لقن  امب  تفگ 
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. دروآیم اجب  ءوضو  کی  اب  ار  حبص  اشع و  زامن  هراومه  شگرم  زا  لبق 
دنزرف دمحا  دنزرف  دمحم   ) دنزرف هَّللا  دیبع  دمحا  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ : یناجدنغ  یسوم  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  امب  داد  ربخ  - 446 ( 1)

: تفگ شردپ  زا  هشئاع  دنزرف  امب  درک  لقن  ایرکز  دنزرف  دمحم  امب  دومن  لقن  یلوص  ییحی  دنزرف  دمحم  درک ) لقن  امب  یضرف  ملسم  وبا 
نآ عنام  مدرم  ماحدزا  دنک  مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  تفر و  جحب  دیلو  تفالخ  نامز  رد  کلملا  دبع  دـنزرف  ماشه 
زا مارتحا  يارب  مدرم  دـش  کیدزن  دوسـالا  رجحب  هک  یناـمز  دوب و  لوغـشم  جـح  لاـمعاب  ماـگنه  نآ  رد  زین  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـش و 

هداتسیا قدزرف  مسانـشیمن ؟ ار  وا  نم  تسیک  نیا  تفگ  دیـسرت و  ماشه  تهج  نامهب  سپ  دندرکیم  زاب  هار  شیارب  وا  تیـصخش  تمظع 
: تفگ هدرک و  ماشه  رب  يور  دوب 

دنسانشیم ار  وا  مرح  لح و  ادخ و  هناخ  هکم و  هک  تسا  نامه  نیا 
ص:297  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

. تسا هنومن  هزنم و  كاپ و  راکزیهرپ و  نیا  تسا  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  دنزرف  نیا 
. دوشیم یهتنم  نیاب  اهیبوخ  اهيراوگرزب و  مامت  دیوگیم  شاهدنیوگ  دنیبهب  ار  وا  شیرق  هک  یماگنه 

. دوب فورعم  ششخب  لذب و  هب  وا  تسد  نوچ  تشادیم  هگن  ار  وا  تسد  دوسالا » رجح   » دنک مالتسا  دیآیم  هک  یماگنه 
. دشاب « 1  » ممش وا  غامد  يالاب  هک  دشاب  یلامج  بحاص  تسد  رد  هکنآ  زا  تسا  وکین  وا  رطع  هک  تسا  ینارزیخ  وا  تسد  رد 

. دنخبل تلاح  اب  رگم  دنکیمن  ملکت  دننکیم و  ناهنپ  ار  دوخ  مدرم  وا  تبیه  زا  دشوپیم و  ار  دوخ  مرش  ایح و  زا 
. یسانشیمن وت  هک  ار  یسک  دسانشیم  مجع  برع و  دناسریمن  ررض  واب  تسیک  نیا  هک  وت  راتفگ 

یکلام هیقف  نیـسح  دـنزرف  نوراـه  دـنزرف  دـمحم  جرف  وبا  رازب و  دـلخم  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحم  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 447 ( 1)
دحاولا دبع  دنزرف  سابع  دـنزرف  دـحاولا  دـبع  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  مساق  رمع  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  دـنتفگ : داب ) اهنآ  رب  ادـخ  تمحر  )

مساقلا و وبا  میاهومع  مردپ و  امب  درک  لقن  هک  بلطملا  دبع  دنزرف  سابع  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  دنزرف  نامیلـس  دـنزرف  رفعج  دـنزرف 
روضح زین  ام  هک  دش  هدناوخ  رفعج  دنزرف  دـحا  دـبع  دـنزرف  سابع  ام  دـج  رب  دـنتفگ : دـمحم  دـمحم و  رفعج و  هَّللا  دـبع  وبا  نسح و  وبا 

( شردپ زا   ) شردپ زا  مردپ  نمب  تفگ : یلع  دنزرف  نامیلس  دنزرف  رفعج  دنزرف  بوقعی  میومع  نمب  داد  ربخ  تفگ : میدینشیم  میتشاد و 
: تفگ درک  لقن 

دیشکیم هدرک و  یئامنهار  دیعس  ار  هَّللا  دبع  هک  مدوب  ریبج  نب  دیعس  سابع و  نب  هَّللا  دبع  اب 
______________________________

. تسا یئابیز  عون  هک  تسا  ینیب  ناوختسا  يالاب  یکیراب  ممش  ( 1)
ص:298  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

زاب اهنآ  شیپ  ارم  تفگ : دیعـسب  هَّللا  دـبع  دـندرکیم  بس  ار  یلع  ماش  لها  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  داـتفا  مزمز  راـنک  رب  اـهنآ  روبع  سپ 
: تفگ داتسیا  اهنآ  دزن  هک  یماگنه  نادرگ و 

لوسر امش  زا  کی  مادک  تفگ  درکیمن ؟ بس  ار  ادخ  یسک  ام  نایم  رد  ادخ  تسا  هزنم  دنتفگ  درکیم ؟ بس  ار  ادخ  امش  زا  کی  مادک 
یبا نب  یلع  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : دومنیمن  بس  ار  ادـخ  لوسر  یـسک  ام  ناـیم  رد  ادـخ  تسا  هزنم  دـنتفگ  درکیم ؟ بس  ار  ادـخ 

: میدرکیم بس  ار  یلع  ینعی  دوب . نیا  اما  دنتفگ : درکیم ؟ بس  ار  بلاط 
یلع يا  دومرفیم  بلاط  یبا  نب  یلعب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  درک  ظفح  ار  نآ  مبلق  مدینـش و  مشوگ  ود  نیا  اب  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ 

شتآـب يورب  ار  وا  ادـخ  دـنک  بس  ار  ادـخ  هک  ره  هدرک و  بس  ار  ادـخ  دـنک  بـس  ارم  هـک  ره  هدرک و  بـس  ارم  دـنک  بـس  ارت  هـک  ره 
. دزادنایم
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؟ دندرک هچ  اهنآ  يدید  مدنزرف  يا  تفگ  دعب  دینادرگرب و  يور  اهنآ  زا  سپس 
. باصق دراک  هب  رن  ياهزب  هاگن  دننامه  دندرک  هاگن  وت  يوسب  هدش  خرس  ياهمشچ  اب  مردپ ! ردپ  يا  واب  متفگ 

تفگ زیزع ، اناوت و  صخـشب  لیلذ  ندرک  هاگن  دننام  هدرک  هاگن  ناشنامـشچ  هشوگ  اب  متفگ : نک ! هفاضا  داب  تیادف  تردپ  تفگ : دعب  و 
ناشیاههدـنز تسه  نم  دزن  نکل  داب و  تیادـف  تردـپ  تفگ  تسین  نم  دزن  نیا  زا  هدایز  يزیچ  متفگ  نک ! هفاـضا  داـب  وت  يادـف  تردـپ 

. دنتسه اهنآ  ناگدنامزاب  بس  هلیسو  ناشیاههدرم  دنتسه و  ناشیاههدرم  رب  گنن  ثعاب 
رب لاس 435  رد  طساو  عماج  دجسم  رد  دوخ  نابز  اب  هک  زازب  ناواط  دنزرف  باهولا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 448 ( 1)
وبا امب  درک  لقن  حیـسم  دنزرف  دیمح  امب  درک  لقن  هک  یبیـصن  یـسوم  دنزرف  ییحی  دنزرف  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  امب  درک  لقن  هک  دـناوخ  ام 

دنزرف دمحم  زا  یلجب  دیزی  دنزرف  دلاخ  امب  درک  لقن  دیعـس  دنزرف  نامی  امب  دومن  لقن  هک  هیکاطنا  رد  يراد  هَّللا  دیبع  دنزرف  دـمحا  بیط 
نم هک  یتما  دوشیم  كاله  هنوگچ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  شردپ  زا  رفعج  وبا  زا  یمشاه  میهاربا 

ص:299  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. میشاب نآ ، طسو  رد  نم  نادنزرف  زا  يدهم  نآ و  رخآ  رد  میرم  نب  یسیع  نآ و  لوا  رد 

يرکشل اب  سیئر  ناونعب  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ص )  ) ادخ لوسر  تفگیم : رباج  مدینش  تفگ : نسح  زا  دانـسا  نامه  اب  و  - 449 ( 1)
هک درک  فیصوت  یلع  رب  ار  يزینک  ریبز  هدمآ  دورف  نمشد  ياههعلق  زا  ياهعلق  رد  یلع  دوب ، مه  ماوع  دنزرف  ریبز  رکشل  نآ  رد  داتـسرف و 
رب هدرک و  حـتف  ار  هعلق  نآ  مورب و  نم  ات  شاب  هعلق  نیا  رد  دومرف ، ریبزب  درک و  ادـیپ  قایتشا  زینک  نآب  یلع  سفن  دوب ، هعلق  ود  زا  یکی  رد 

هعلق لها  دومن و  حـتف  ار  هعلق  یلع  دورو  زا  لـبق  هدرک و  باتـش  ریبز  تشاذـگ ، هعلق  نآ  رد  دوخ  ياـج  ار  ریبز  تفر و  ع )  ) یلع مدرگ و 
. دنداد ریبز  لیوحت  دندروآرد و  ار  زینک 

وت رب  مالـس  دز  ادص  تفر و  الاب  وا  يوس  هب  دراد ، رارق  نآ  راوید  يالاب  هدرک و  حتف  ار  هعلق  یلع  دید  دمآ  یلع  يوسب  هتفرگ و  ار  وا  ریبز 
وتب هک  تسا  يزینک  نیا  تفگ ، ریبز  دـیدنخیم  هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  وا  يوسب  هدینـش و  ار  ینز  يادـص  ریبز  دزن  یلع  نسح  وبا  يا 

یئادـج میوـمع  رـسپ  نـم و  ناـیم  یهاوـخیم  ریبز  يا  تـفگیم  ياهدـنیوگ  هاـگان  مدروآ  وـت  يارب  ار  وا  نـسح  وـبا  يا  مدرک  فیــصوت 
وا نم  ای  هدرک و  دصق  ارم  وا  ات  دشاب  برغم  رد  یلع  هدوب و  قرشم  رد  نم  رگا  مسق  ادخب  تفگ : نز  دش  بجعتم  تخـس  ریبز  يزادنایب ؟

. تسا ع )  ) همطاف دید  هاگان  سپ  دناسریم  رگید  مهب  ار  ام  مشچ  ياهکلپ  ندز  مهب  زا  رتدوز  دنوادخ  منک  دصق  ار 
زا کی  مادک  دـش  هتفگ  ع )  ) هَّللا دـبع  وبا  رب  تفگ  هدرک  لقن  امب  راسی  دـنزرف  لیـضف  هک  درک  لقن  امب  یعبر  اهدنـس  نامه  اب  - 450 ( 2)

تردـق تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادـخ  نآب  مسق  تسین ؟ ع )  ) نیـسح وت  شیپ  ءادهـش  نیرترب  ایآ  دومرف : تسا  رترب  رتهب و  ادهـش  ياهربق 
. دننکیم هیرگ  وا  رب  تمایق  زور  ات  دولآ  كاخ  هدرمژپ و  هتشرف  رازه  لهچ  وا  ربق  فارطا  رد  تسوا 

یجن دنزرف  هَّللا  دبع  زا  ینارفعز  نیسح  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تفگ : - 451 ( 3)
ص:300  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دمآ يونین  هب  هک  یماگنه  دوب  ع )  ) یلع راکتمدخ  رفس  نیا  رد  هک  درکیم  رفـس  نیفـص  يوسب  ع )  ) یلع اب  وا  هک  درک  لقن  امب  شردپ  زا 
ع)  ) یلع تسیک ؟ هَّللا  دـبع  وبا  متفگ : نک ! ربـص  تارف  طـش  راـنک  رد  هَّللا  دـبع  وبا  يا  نک  ربـص  هَّللا  دـبع  وبا  يا  دومرف : ع )  ) یلع هاـگان 

ارت یـسک  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يا  متفگ : تخیر  یم  کـشا  شناگدـید  هـک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  ص )  ) ربماـیپ روـضح  رب  يزور  تـفگ :
رانک رد  نیسح  هک  درک  لقن  نمب  تساخرب ، نم  شیپ  زا  نالا  لیئربج  تفگ : دنزیریم ؟ کشا  تنامـشچ  هک  هدش  هچ  هتخاس ؟ نیگمـشخ 

نآ زا  یتشم  درک و  زارد  ار  شتسد  يرآ  متفگ : ینک ؟ مامشتسا  وت  مهدب  نآ  كاخ  زا  یهاوخیم  ایآ  تفگ : دوشیم و  دیهـش  تارف  طش 
. دنتخیر کشا  هکنیا  ات  موش  کلام  منامشچ  رب  متسناوتن  درک  اطع  نمب  هتشادرب و  تبرت 

دنزرف هَّللا  دبع  دـنزرف  یلع  نسح  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یطـساو  بوقعی  دـنزرف  نیـسح  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  امب  داد  ربخ  - 452 ( 1)
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دمحا رفعج  وبا  امب  درک  لقن  زازب  یقر  دیعـس  دنزرف  دلاخ  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  رکب  وبا  امب  داد  ربخ  ینادـمه  مضهج  دـنزرف  نیـسح 
نارمع زا  نسح  وبا  دنزرف  نسح  زا  دیبع  دنزرف  ةورع  زا  عیمج  دنزرف  ورمع  زا  رهاد  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  درک  لقن  هک  یناولح  ییحی  دـنزرف 
تدایع ار  همطاف  ایآ  تسا ، یتلزنم  ماقم و  ام  شیپ  ارت  نارمع  يا  دومرف : مدرک  مالـس  هدـمآ  ص )  ) ربماـیپ روضحب  تفگ : نیـصح  دـنزرف 

هناخ رد  ات  میدـمآ  هتـساوخ  اپب  وا  اب  مه  نم  تساوخ و  اپب  ادـخ  لوسر  ادـخ ! ربمایپ  يا  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  یلب  متفگ : ینکیم ؟
. وش دراو  ادخ  لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : موش  دراو  مکرتخد  يا  وت  رب  مالس  تفگ  داتسیا و  همطاف 

، تسنم هارمه  یعازخ  نیـصح  دـنزرف  نارمع  دومرف : تسا  وـت  اـب  هک  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : میوـش ؟ دراو  تسنم  اـب  هکنآ  نم و  دوـمرف :
نانچ نآ  نینچ و  نیا  وا  اب  مکرتخد  يا  دومرف : مرادن  رگید  رتاس  یئابع  زجب  هدینادرگ  ثوعبم  توبنب  قح  هب  ارت  هک  یئادـخب  مسق  تفگ :

. درک هراشا  تسد  اب  نکب و 
ص:301  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

تخادـنا و وا  يوسب  هنهک  ياهفالم  منک ؟ راکچ  ار  مرـس  مدیـشوپ ، ار  منت  نیا  اب  ادـخ  ربماـیپ  يا  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ  ( 1)
. دنبهب ترس  رب  ار  نیا  دومرف :

؟ يدروآ حبصب  هنوگچ  ار  بش  مکرتخد  دومرف : مدش ، دراو  وا  اب  مه  نم  داد و  نذا  وا  هب  سپس  و 
یماعط ندروخ  رب  و  هدش ، نوزفا  میتحاران  نآ  رب  یگنسرگ  مدرک  حبص  تمحز  جنر و  اب  ار  بش  ص )  ) ادخ لوسر  يا  مسق  ادخب  تفگ :

. تسا هدروآ  رد  اپ  زا  ارم  یگنسرگ  اریز  مرادن  تردق 
مـسق روخم  هودـنا  وت ، مشچ  داب  نشور  وت و  رب  داب  هدژم  همطاف  يا  دومرف  سپـس  درک و  هیرگ  وا  اب  زین  همطاـف  داـتفا و  هیرگب  ادـخ  لوسر 

رد متـساوخیم  رگا  متـسه و  وت  زا  رتیمارگ  ادخ  شیپ  نم  ماهدیـشچن و  ماعط  هک  تسا  زور  هس  هتخیگنارب  يربمایپب  قحب  ارم  هک  یئادـخب 
هب نکم  يراز  مکرتخد  يا  مداد ، حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  نم  نکل  و  مدرکیم ، دیامن ، ریـس  بآ  اذغ و  زا  ارم  وا  هک  مشاب  ادـخ  هاگـشیپ 

هیسآ سپ  ردپ ! يا  تفگ  تشاذگ و  شرس  رب  ار  شتـسد  همطاف  یتسه و  نایملاع  نانز  يوناب  وت  هتخیگنارب  توبن  هب  قحب  ارم  هک  یئادخ 
؟ تساجک نارمع  رتخد  میرم  و  تساجک ؟ نوعرف  نز  محازم  رتخد 

ناج همطاف  وت  دوب و  شدوخ  ملاع  نانز  يوناب  هجیدـخ  شدوخ و  ملاع  نانز  يوناب  میرم  دوب و  شدوخ  ملاـع  ناـنز  يوناـب  هیـسآ  دومرف :
: متفگ دیشابیم  یتقشم  جنر و  هن  دراد و  دوجو  اجنآ  رد  يرازآ  هن  هک  رد  زا  یئاههناخ  رد  امش  و  یتسه ، دوخ  ملاع  نانز  يوناب 

سپـس تفگ : یئادـص  هن  تسه و  اـجنآ  رد  يرازآ  هن  هک  دـیراورم  زا  یلاـخ  وت  يرد  دومرف : تسیچ ؟ رد  زا  یئاـههناخ  ادـخ  ربماـیپ  يا 
ایند و رد  هک  یـسکب  ارت  تقیقحب  هتخیگنارب  يربمایپ  يارب  قحب  ارم  هک  یئادـخب  مسق  مکرتخد  يا  دومرف  دز و  همطاف  هناش  رب  ار  شتـسد 

. مدرک جیوزت  تسا  رورس  ترخآ 
ایرکز وبا  امب  درک  لقن  رصن  وبا  دنزرف  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  امب  داد  ربخ  - 453 ( 2)

ص:302  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف فسوی  امب  درک  لقن  ظفاح  يدزا  دیعس  دنزرف  ینغلا  دبع  دمحم  وبا  امب  درک  لقن  ظفاح  يدزا  رصن  دنزرف  دمحا  دنزرف  میحرلا  دبع 

: تفگ سابع  نبا  زا  کلام  وبا  زا  شردـپ  زا  مکح  دـنزرف  میهاربا  زا  ناورم  دـنزرف  دـمحم  زا  یعناقم  سابع  دـنزرف  یلع  زا  یجنایم  مساق 
. دنشابیم هدنکارپ  قرفتم و  ياهتخرد  زا  مدرم  میتسه و  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

دبع امب  درک  لقن  هک  یلهاب  امب  درک  ثیدح  یـشرق  هَّللا  دبع  دنزرف  نیـسح  امب  دومن  لقن  ینغلا  دبع  امب  درک  ثیدح  و  تفگ : - 454 ( 1)
تفگ تسا  رانید  دیعـس  وبا  وا  اصیقع و  زا  رذـنم  دـنزرف  دایز  امب  درک  لقن  ماشه  دـنزرف  ۀـیواعم  اـمب  درک  ثیدـح  دـلاخ  دـنزرف  نمحرلا 

ملید رد  يریسا  هچ  رگا  دناسریم  تعفنم  واب  ام  یتسود  رطاخب  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  هک  ره  دومرفیم : هک  ع )  ) نیسح زا  مدینش 
. دزیریم ار  اهگرب  داب  هک  روط  نامه  دزیریم  ار  ناهانگ  ام  یتسود  هک  یتسردب  و  دشاب ،
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دمحا دنزرف  نیسح  یلع  وبا  امب  درک  لقن  دوب  هتـشون  نم  هب  هک  هچ  نآ  رد  يرـصب  قاقد  ناسغ  دنزرف  قاحـسا  وبا  امب  داد  ربخ  - 455 ( 2)
نب یلع  نسح  وبا  نمب  دومن  ثیدح  مردپ  امب  درک  لقن  یئاط  رماع  دنزرف  دمحا  دنزرف  هَّللا  دـبع  مساقلا  وبا  ام  هب  درک  لقن  دـمحم  دـنزرف 

نمب درک  لقن  تفگ  دمحم  نب  رفعج  مردپ  نمب  درک  ثیدـح  تفگ  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ  نمب  درک  ثیدـح  دومرف  ع )  ) اضرلا یـسوم 
نمب درک  لقن  تفگ  یلع  نب  نیـسح  مردپ  نمب  درک  لقن  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  نمب  درک  ثیدـح  تفگ  یلع  نب  دـمحم  مردـپ 

نایعیـش لها و  ارت و  گرزب  يادخ  تقیقحب  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : داب  اهنآ  رب  دورد  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ 
ملع زا  رپ  هدـش و  عطق  هدـیرب و  كرـش  زا  ینعی  یتسه  نیطبلا ) عزنا   ) وت اریز  وت  رب  داـب  تراـشب  تسا  هدیـشخب  ارت  نایعیـش  ناتـسود  وت و 

. یتسه
زا یلمخم  رب  تـفرگ و  ارم  تـسد  لـیئربج  دـندرب  جارعمب  ارم  هـک  یماـگنه  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  تـفگ : شدانـسا  اـب  - 456 ( 3)

یبالگ کی  سپس  دیناشن  تشهب  ياهلمخم 
ص:303  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يا وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  رد  مدوب  هدیدن  ار  وا  زا  رتابیز  هک  تفص  يروح  يزینک  دش  هتفاکش  هاگان  هک  مدیسوبیم  ار  وا  نم  داد  نمب 
: تفگ یتسیک ؟ وت  متفگ  دمحم 

زا منت  يالاب  فرط  روفاک و  زا  نآ  هنایم  کشم و  زا  مندب  نیئاپ  تسا ، هدیرفآ  تمسق  هس  زا  ارم  رابج  يادخ  متسه  هیضرم ) هیضار و   ) نم
یبا نب  یلع  وت  يومع  رـسپ  ردارب و  يارب  ارم  مدـش  دوجوم  نم  شاـب و  تفگ : نمب  راـبج  يادـخ  درک و  طولخم  تاـیح  بآ  اـب  ارم  ربنع 

. تسا هدیرفآ  بلاط 
همطاـف مرتـخد  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هدرک و  تیاور  ع )  ) یلع زا  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  و  - 457 ( 1)

زا هدرک و  هاگن  وا  يوسب  ناگدنب  تسا  هدش  هتخیمآ  نیجع و  تایح  بآ  اب  تسا  اراد  ار  تمارک  ياهرویز  هک  یلاح  رد  دوشیم  روشحم 
يزبس طخ  اب  سابل  رهب  تسا و  سابل  رازه  وا  هک  یلاح  رد  دشوپیم  تشهب  ياهسابل  زا  یسابل  سپس  دنوریم  ورف  تریح  بجعت و  رد  وا 

هداتـسرف تشهب  هب  دـیئامن » تشهب  دراو  هرظنم  نیرتـهب  تمارک و  نیرتوکین  تروـص و  نیرتاـبیز  اـب  ار  دـمحم  رتـخد   » تسا هدـش  هتـشون 
. ددرگیم هدرامگ  وا  رب  زینک  رازه  داتفه  دوشیم و  هداتسرف  رهوش  هناخب  سورع  هک  روط  نامه  دوشیم 

ناقفانم اب  اهنآ  تبوقع  باذع و  هک  نم  تیب  لها  هب  ناراکمتـس  رب  ياو  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ  شیاهدنـس  اب  ررکم -)  94 ( ) 2)
. دنشابیم شتآ  رتنیئاپ  كرد  رد 

لها باذـع  فصن  تسا و  شتآ  زا  یتوبات  رد  نیـسح  لتاق  قیقحتب  دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ  شیاهدنـس  اـب  و  ررکم -)  95 ( ) 3)
، دوش عقاو  خزود  هت  رد  ات  ددرگیم  راسنوگن  شتآ  هب  دوب ، دهاوخ  هتسب  شتآ  زا  یئاهریجنز  اب  وا  ياهاپ  اهتـسد و  و  دشابیم ، وا  رب  شتآ 

هراومه شتآ  نآ  رد  و  دنوشیم ، هدنهانپ  دوخ  تمظع  اب  اناوت و  يادـخ  هب  شتنوفع  يوب  تدـش  زا  شتآ  لها  هک  تسا  یئوب  وا  يارب  و 
رب ار  يرگید  ياهتسوپ  دوشیم ، هتخوس  اهنآ  ياهتسوپ  هک  هعفد  ره   ) دیشچ دهاوخ  هشیمه  يارب  ار  رتکاندرد  تبوقع  نآ  دنام و  دهاوخ 

( دنشچب ار  یهلا  كاندرد  باذع  ات  مینایوریم  اهنآ 
ص:304  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

يدبا تکاله  تمظع و  اب  اناوت و  يادخ  باذع  زا  اهنآ  رب  ياو  دیـشون ، دـنهاوخ  خزود  غاد  بآ  زا  و  ددرگیمن ، عطق  اهنآ  زا  یتعاس  و 
. داب اهنآ  رب 

ؤلؤل دمحم  وبا  تفگ : نیـسح  دنزرف  دمحا  نیـسح  وبا  امب  درک  لقن  هک  انذا )  ) ناواط دنزرف  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 458 ( 1)
شاهدنیوگ رب  وکین  شاداپ  ادخ  مدناوخ - دـهاز  رمع  وبا  رب  ار  نینمؤملا  ریماب  بوسنم  راعـشا  تفگ : دـناوخ و  رعـش  نمب  هَّللا  دـبع  دـنزرف 

. دهدب
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. تسا نم  يومع  نادیهش  رورس  هزمح  و  تسا - نم  يومع  رسپ  نم و  ردارب  ربمایپ  دمحم 
. تسا نم  ردام  دنزرف  دنکیم  زاورپ  ناگتشرف  اب  راهن  هاگماش و  رد  هک  رفعج  و 

. تسا نم  تشوگ  نوخ و  اب  طولخم  وا  تشوگ  نم  يوناب  نم و  هدنهد  شمارآ  دمحم  رتخد 
. دیراد نم  مهس  لثم  یمهس  امش  زا  یکی  مادک  تسا  همطاف  زا  نم  نادنزرف  دمحا  طبس  ود 
. متفرگ تقبس  امش  رب  مدوب  هدشن  غلاب  زونه  سرون و  یناوج  هک  تیلوفط  مایا  رد  مالسا  رب 

هدرک متـس  نمب  هک  یلاح  رد  ادـخ  اـب  ادرف  هک  یـسک  رب  ياو  سپـس  ياو  سپ  هدومن  بجاو  امـش  رب  ارم  تیـالو  ریدـغ  زور  ادـخ  لوسر 
. دنک تاقالم 

امب داد  ربخ  هک  یـضرف  ملـسم  وبا  دنزرف  هَّللا  دـیبع  دـمحا  وبا  امب  داد  ربخ  هک  یـسوم  دـنزرف  دـمحا  دـنزرف  نسح  امب  داد  ربخ  - 459 ( 2)
امب دومن  لقن  هک  متاح  دنزرف  نوراه  امب  درک  لقن  هک  يراصنا  قحـسا  دنزرف  یـسوم  امب  درک  لقن  هک  يوحن  يرابنا  مساق  دنزرف  دـمحم 
نداد تسد  زا  تلع  مدـید ، ار  یتـشز  روک و  يدرم  تفگ : یمرح  رـضن  وبا  زا  لیعامـسا  دـنزرف  تباـث  زا  داـمح  وبا  دـنزرف  نمحرلا  دـبع 

: تفگ مدیسرپ  ار  شمشچ 
، مدیباوخ دیسر  ارف  بش  هک  یماگنه  مدوب  دعس  رمع  رکشل  رد  هک  مدوب  یناسک  زا  نم 

ص:305  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دشیم هدروآ  وا  شیپ  دعـس  نب  رمع  نارای  دوب و  وا  رد  مه  يرپ  هدوب و  نوخ  زا  رپ  یتشط  شربارب  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر 

مدرکن و اهر  يریت  مسق  ادخب  ادخ  ربمایپ  يا  متفگ : دندروآ  وا  شیپ  هب  ارم  دیشکیم : اهنآ  ناگدید  رب  یطخ  ناب  تفرگیم و  ار  رپ  نآ  و 
هراشا نم  ياهمشچب  وا  اب  هدرب و  ورف  نوخ  رد  ار  هنایم  هبابس و  تشگنا  سپ  يدرکن ؟ دایز  ار  ام  نمشد  ایآ  دومرف ،: مدزن  يریشمش  هزین و 

. ماهداد تسد  زا  ار  ممشچ  خیرات  نآ  زا  درک و 

جراوخ ناتساد 

دنزرف هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  امب  داد  ربخ  داب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) یعفاش هیقف  راطع  رفظم  دـنزرف  دـمحا  نسح  وبا  اـمب  داد  ربخ  - 460 ( 1)
نامثع دنزرف  دمحا  دنزرف  لهـس  سابع  وبا  هک  ةزاجا ) ( ) داب وا  رب  ادخ  تمحر   ) یطـساو ظفاح  اقـس » نبا   » هب بقلم  نامثع  دـنزرف  دـمحم 

هک هنانک  دنزرف  ییحی  دنزرف  دایز  باطخ  وبا  درک  لقن  امب  تفگ : هدرک  لقن  اهنآب  دوخ  باتک  یلـصا  هخـسن  زا  هک  یملـسا  دلخم  دـنزرف 
یلع تفگ : شردپ  زا  یمعثخ  رشب  دنزرف  هدیبع  امب  درک  ثیدح  هک  نیزر  دنزرف  دوسا  نمب  درک  لقن  هک  لضف  دنزرف  دواد  امب  درک  لقن 

يا تفگ  دیـسر و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریماب  هکنیا  ات  دروآ  يور  وا  يوسب  يدرم  ماگنه ) نآ  رد   ) دمآ نوریب  جراوخ  دصقب  بلاط  یبا  نب 
دنتـشذگ و ناورهن  زا  دیـسر ، هورگ  نآب  وت  زا  هک  یـسرت  نآ  رطاخب  تفگ : رایب ؟ ياهدروآ  ياهدژم  هچ  دومرف  داب ! تراشب  نینمؤملا  ریما 

؟ دندرک روبع  هک  يدید  امتح  وت  مهدیم ! مسق  ادخب  ارت  دومرف : دومن  لیلذ  وت  رب  ار  اهنآ  ندرگ  هک  درک  وتب  ار  ناسحا  نیا  دنوادخ 
. دومرف نینمؤملا  ریما  دروخیم ، مسق  ادـخب  راب  ره  درک و  دای  دـنگوس  راب  هس  مدـید و  دـندرک  روبع  هک  یماـگنه  هتبلا  مسق . ادـخب  تفگ 
هب دناهدیـسرن و  نآ  موس  کی  هب  دناهتـشذگن و  ار  ناورهن  دروآ  دوجوب  ار  مدرم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخ  نآب  دنگوس  یتفگ ! غورد 

دشکیم نم  ياهتسد  اب  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  ات  دنسریمن  ناروب  رصق 
ص:306  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

یئاضق و  هدش ، ریدقت  تسا  یتاردقم  هدش  هتـسب  تسا  ینامیپ  دوشیمن ، هتـشک  رفن  هد  ام  زا  دننکیمن و  ادیپ  تاجن  رفن  هد  اهنآ  همه  زا  و 
. تسا هدیدرگ  تخب  نوگن  دیوگب  ارتفا  هکنآ  و  یمتح ، تسا 

دومرفیم ار  باوج  نامه  ریظن  مه  ماما  دـنتفگیم و  ار  نیتسخن  درم  نخـس  همه  دـندمآ و  رگید  رفن  هس  ات  دـمآ  رگید  يدرم  سپـس  ( 1)
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دوـخ شیپ  وا  دز و  يرود  بـسا  تـشپ  رد  هدرک و  تـکرح  زین  ناوـج  ناــمه  درک و  ینــالوج  شرتـسا  تـشپ  رد  و  دــش ، راوـس  سپس 
دوب و مهاوـخ  یلعب  تبـسن  صخـش  نیرتریگتخـس  نم  دنـشاب  هتـشذگ  ناورهن  زا  موـق  رگا  تفر  مهاوـخ  یلع  اـب  مسق  ادـخب  تفگیم .

يور رب  هدرک و  یپ  ار  ناـشنایاپراچ  دــندوب ، هتــسکش  ار  ناشیاهریــشمش  فـالغ  هـک  دــندید . ار  موـق  دندیــسر  ناورهنب  هـک  یماـگنه 
مکح امش  هراب  رد  دومرف  ع )  ) یلع دندش  وربور  یلع  اب  اههزینرـس  اب  دندرکیم ، ارجا  ار  درم  کی  مکح  دندوب و  هدش  هدامآ  ناشیاهبکرم 

هب ارم  متـشاد  دـیدرت  کش و  موق  ندرک  گنج  رد  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  دـمآ و  نیئاـپ  دوخ  بکرم  زا  ناوج  ناـمه  مرظتنم  ار  ادـخ 
. نک شزرمآ  بلط  وا  زا  دشخبیم  ار  ناهانگ  ادخ  هکلب  دومرف  یلع  ریگم  هدروخ  نم  رب  ار  شزغل  نیا  شخب و 

تمـسق رد  ایآ  دینکیم ؟ ینمـشد  نینمؤملا  ریما  اب  هک  هدش  ثعاب  هچ  وگب  نک و  ادص  ار  موق  تفگ : درک و  ادـص  ار  ربنق  ع )  ) یلع سپس 
روزب ار  امش  لام  تسا ؟ هدرکن  محرت  يزوسلد و  امش  ءافعـض  رب  هدربن و  راکب  ار  فاصنا  امـش  مکح  رد  هدومنن و  تیاعر  ار  تلادع  امش 

يا دـنتفگ : جراوخ  تسا . هتفرگن  هداد ، رارق  هماع  يارب  ار  يرگید  هصاـخ و  يارب  ار  یکی  ادـخ  هک  یمهـس  ود  زا  زجب  امـش  زا  و  هتفرگن ،
ام هک  تساهنامه  زا  وا  و  دنتسه » نانمشد  یهورگ  اهنآ  هکلب   » تسا هدومرف  دنوادخ  تسا و  زوتهنیک  ریگتخـس و  يدرم  وت  يالوم  ربنق !
وا ام و  نایم  دنوادخ  هکنیا  ات  میدرگیمن  رب  دنگوس  ادـخب  دـنتفگ : یم - تسا و  هدـنادرگرب  اهاج  زا  يرتشیب  رد  دوخ  نیریـش  مالک  اب  ار 

. تسا ناگهدننکمکح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح 
ص:307  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ارت نخـس  مراودـیما  نک  توعد  ار  اـهنآ  درک ، توعد  ربنق  هکنآ  دـننامب  ار  اـهنآ  زیخرب و  موق  يوسب  ساـبع  نبا  يا  دومرف : ع )  ) یلع ( 1)
اب یلب  دومرف  مکانمیب  اـهنآ  زا  دوخ  ناـج  رب  نم  هک  ناـشوپب  نم  نت  رب  ارم  حالـس  ساـبل و  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : ساـبع  نبا  دـنریذپب ،

هدش ردقم  گرم  هک  يزور  زا  ای  هدشن  ردقم  گرم  هک  يزور  زا  ایآ  ینکیم ؟ رارف  گرم  زا  تزور  ود  مادک  زا  ورب ، اهنآ  يوسب  سابل 
.؟ تسا

اهنآ زا  یهورگ  تفگ ، دز و  ادـص  ار  اـهنآ  دوـب  هدرک  رما  واـب  هک  يروـط  ناـمه  هدرک و  تکرح  اـهنآ  يوـسب  ساـبع  نبا  تـفگ : يوار 
شیپ هک  رگید  یهورگ  تسا و  ناگهدـننکمکح  نیرتهب  وا  هک  دـنک  مکح  وا  ام و  نیب  ادـخ  ات  مینکیم  تباـجا  ار  شفرح  ادـخب  دـنتفگ ،

ار شبحاص  وا و  رفک  مینکیم و  همـصاخم  وا  اب  میهدیم و  ار  شباوج  امتح  مسق ، ادـخب  دـنتفگ : دـندوب  یلیلد  تجح و  ياراد  ناشدوخ 
. ددرگن نآ  رکنم  مه  شدوخ  هک  مینکیم  تباث 

: میدنسپیمن ار  یلع  تسا  روآ  رفک  هدننکكاله و  شاهمه  هک  دنچ  یتلصخ  ببسب  دنتفگ : سپ 
دـشاب نارفاک  ریما  دیاب  دـشابن  نینمؤملا  ریما  رگا  دومن ، وحم  دوخ  همان  زا  ار  نینمؤملا ) ریما   ) مسا تشونیم  هیواعمب  همان  هک  یماگنه  - 1

. دشاب ریما  ام  رب  وا  هک  میتسین  یضار  میتسه  نانمؤم  ام  نوچ  درادن و  دوجو  ياهبترم  ود ، نیا  نایم  نوچ 
هتخیر اهنوخ  هک  یلاح  رد  تخاس  مورحم  اههچب  نز و  زا  یلو  درک  تمـسق  اـم  رب  دوب  هدروآ  تسدـب  رکـشل  هرـصب  زور  رد  هچنآ  و  - 2

میرادـن و تسود  ار  وا  ببـس  نیاـب  درک و  مارح  ار  اـههچب  اـهنز و  ارچ  سپ  دوب  هدرک  لـالح  اـم  رب  ار  نیا  رگا  مناـجب  مسق  دوـب ، هدـش 
. میدنسپیمن

گنج و زا  ار  ام  هتـشاد و  تسود  ار  یگدنز  هدرک و  هیکت  ایند  رب  سرت  زا  دش ، دـنلب  اههزین  يالاب  اهنآرق  هک  یماگنه  نیفـص  زور  رد  - 3
ار ام  تسا و  هدزن  ار  اهنآ  دوخ  ریشمش  اب  هدنامن و  رادیاپ  موق  اب  گنج  رد  ارچ  تشاد ، زاب  دوخ  يرای  نمشد و  اب  هزیتس 

ص:308  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ات دیـشکب  ار  اهنآ  : » دیامرفیم ادخ  هک  یلاح  رد  دندرگرب  ادـخ  رماب  هکنیا  ات  میگنجب  اهنآ  اب  ات  هدومنن  راداو  نمـشد  اب  هزیتس  گنج و  رب 
هک دـندرک  مکح  متـس  اـب  اـهنآ  درک و  نییعت  ار  مکح  ود  نآ  نوـچ  میدنـسپیمن  ار  وا  - 4 ( 1 « ) دـشاب ادـخ  يارب  نید  دوشن و  اـپ  رب  هنتف 

. دش وا  ندرگب  شلابو 
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. تسا مدرم  نیرتمکاح  زا  ام  شیپ  وا  هک  یلاح  رد  داد  رارق  مکح  ار  يرگید  اریز  میدنسپیمن ، ار  وا  - 5
ار وا  دـشاب  رما  هب  رتراوازـس  هیواعم  رگا  هک  دـننک  رظن  ادـخ  باتک  رد  درک  رما  ار  مکح  ود  نآ  هک  یماـگنه  اریز  میدنـسپیمن . ار  وا  - 6

. دوب دهاوخ  رتدیدش  وا  هراب  رد  ام  کش  سپ  دنک  کش  دوخ  رد  وا  رگا  دومن و  کش  دوخ  رد  دنهدب ، رارق  اوشیپ 
ابیز و سابل  رد  هکنیا  رطاخب  میدنـسپیمن  مه  ارت  ساـبع  نبا  يا  - 8 دومن ، عیاض  ار  تیـصو  دوب و  یـصو  وا  نوچ  میدنـسپیمن  ار  وا  - 7

. ینکیم توعد  وا  يوسب  ار  ام  هدمآ و  ام  فرطب  ناشکنماد 
کـش و هتبلا  دومرف : ع )  ) یلع یتسه  نم  زا  رتراوازـس  یئوگ  باوجب  وت  يدینـش ، دـنتفگ  موق  هچنآ  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : ساـبع  نبا 

: نک ادن  ار  اهنآ  دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخب  مسق  ياهتشگ ، زوریپ  اهنآ  رب  هک  نکم  دیدرت 
.؟ مهدب ربخ  امشب  دینکیمن  راکنا  ار  وا  هک  ص )  ) ادخ ربمایپ  هقیرط  دیتسین و  لهاج  نآب  هک  ادخ  باتک  زا  يزیچب  دیتسین  یضار  ایآ 

ادخ لوسر  یشنم  نم  تسا  نم  اب  راک  رادم  هک  منکیم  عورـش  نآ  زا  مه  نم  دیدرک  عورـش  امـش  هچنآ  زا  دومرف : یلب : ایادخ  راب  دنتفگ 
. متشون ناکرشم  اب  یتدم ، يارب  ار  ینامیپ  هک  یماگنه  مدوب  (ص )

دنتشون اهنآ  ناکرشم ، زا  اهنیا  زا  ریغ  برح و  دنزرف  رخص  رمع و  دنزرف  لیهـس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمحم  زا  ِمیِحَّرلا ) ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  )
میسانشیم ار  وا  ام  نوچ  سیونب ، مهللا » کمساب   » ظفلب ام  هب  میدرکیمن  گنج  وت  اب  میتسناد  یم - ادخ  لوسر  ار  امش  ام  رگا  هک 

ص:309  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
. هَّللا دبع  رسپ  متـشون : مدرک و  وحم  نم  منک و  وحم  ار  هَّللا  لوسر  ظفل  هک  درک  رما  نمب  ص )  ) ادخ ربمایپ  ( 1 . ) هَّللا دبع  رسپ  سیونب ، امب 

نیثکان ریاس  صاع و  دـنزرف  رمع و  نایفـس و  وبا  دـنزرف  هیواـعم  يوسب  ناـنمؤم  ریما  یلع  زا  متـشون ، هیواـعم  رب  یتدـم  يارب  ار  یناـمیپ  و 
وتب ات  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  سیونب  ام  يارب  میدـیگنجیمن ، وت  اـب  میتسنادیم  ناـنمؤم  ریما  ارت  رگا  هک  دنتـشون  باوج  رد  اهنکـشنامیپ ) )

. تشون درک و  وحم  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  متشون  بلاط  یبا  نبا  مدومن و  وحم  ار  نینمؤملا  ریما  نم  میهد و  باوج 
رارقرب هتسناد و  وغل  مه  ارم  دیـسانشیمن ، رارقرب  ار  وا  دینادیم و  وغل  ندرک  وحم  اب  ار  هَّللا  لوسر  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  نانچ  رگا 

زین و  دیزیهرپب » هدومن  یهن  وا  زا  هک  هچنآ  دـیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  ربمایپ  هچنآ   ) هدومرف ادـخ  دـیتسناد ، رارقرب  ار  وا  رگا  اما  دـیئامنن .
: یتفگ تسار  دنتفگ  مدومن  يوریپ  ادخ  لوسر  زا  مه  نم  و  تسا » یبوخ  یسأت  ص )  ) ادخ لوسر  هراب  رد  امـش  يارب  تقیقح  هب   » هدومرف

. تسا ام  لیلد  نیا  ربارب  رد  لیلد  نیا 
و مدومن ، لالح  ار  اهنوخ  مدومن و  تمسق  امـش  نایم  دوب و  هدروآ  تسدب  رکـشل  ار  هچنآ  هرـصب  زور  رد  نم  هک  امـش  راتفگ  اما  دومرف :

. متخاس مورحم  اههچب  اهنز و  زا  ار  امش 
ادـخ لوسر  هک  روط  نامه  متـشاذگ ، تنم  اهنآ  رب  دـندرکیم  مالـسا  ياعدا  اهنآ  هک  یلاح  رد  مدـش و  زوریپ  هرـصب  لها  رب  هک  یماگنه 
نانآ هک  نآ  زا  شیپ  دـناهدش  دـلوتم  ترطف  رب  اهنآ  نادـنزرف  تشاذـگ . تنم  يزوریپ  ماـگنه  رد  دـندوب  كرـشم  هک  هکم  لـها  رب  (ص )

ناگرزب هانگ  ببـسب  ار  ناکدوک  ام  میئامنیم و  هذـخاؤم  ناشناهانگ  ببـسب  دـننک  زواجت  اـم  رب  ناـنآ  رگا  دـنوش و  ادـج  ناـشنید  ببـسب 
: هدومرف دوخ  باتک  رد  رد  ادخ  تقیقحب  مینکیمن ، هذخاؤم 

رگا دومرف : ادخ  لوسر  و  دمآ » دهاوخ  وا  اب  تمایق  زور  دنک  تنایخ  هک  ره  »
ص:310  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

ادا ار  وا  هکنیا  ات  دروآیم  تسا  هدـش  هتـسب  لاقع  نآ  اب  هک  یلاح  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  ادـخ  دـنک  تناـیخ  گـنج  زا  ار  یلاـقع  يدرم 
تسا و تنایخ  شدوخ  نیا  مدومنیم  تمسق  ار  وا  ریغ  مدرکیم و  تنایخ  ار  وا  رگا  دوب  لاقع  زا  رتنیگنـس  هشئاع )  ) نینمؤملا ما  دیامن و 
زا کی  مادک  دشیم  لالح  دوب  هدرک  مارح  وا  زا  ادخ  هک  هچنآ  تسامش  ردام  وا  هک  یلاح  رد  مدرکیم  تمـسق  امـش  يارب  زین  ار  وا  رگا 

نیا لباقم  رد  زین  لیلد  نیا  ام و  زا  کی  چـیه  دـنتفگ  تسا ، نآ  ردام  وا  هک  یلاح  رد  دـیدرکیم  ذـخا  دوخ  مهـس  رد  ار  نینمؤملا  ما  امش 
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. تسا ام  تجح 
اما و  دیئوگب ، غورد  هکنیا  رگم  مدیدنسپن  ار  اهنآ  هک  دیدیمهف  تقیقح  هب  مدرک  نییعت  ار  مکح  ود  نآ  نم  هک  امش  راتفگ  اما  دومرف : ( 1)

باختنا هکنآ  زج  دیدرک ، در  ار  نآ  امش  دروخیمن و  بیرف  شیرق  نوچ  دینک  باختنا  تیمکحب  شیرق  زا  ار  يدرم  هک  امـشب  نم  راتفگ 
. دیدومن باختنا  ار  هکنآ  تیمکح  يارب  دیدومن 

هداد رارق  اهنز  يارب  ار  اههناخ  رد  رارقا  ادخ . نوچ  تسین  تسرد  نیا  يدـنام  تکاس  میداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یماگنه  دـیئوگب  رگا  و 
ار اهدرم  دوخ  نید  رد  ادـخ  نوچ  تسین  تسرد  نیا  يدـش  یـضار  يداد و  رارق  مکح  وت  هک  دـیئوگب  هتفگ و  غورد  رگا  و  اهدرم ، رب  هن 

. تسا نامکاح  نیرتمکاح  وا  هداد و  رارق  مکح 
ٍلْدَـع اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  « 1 : » هدومرف و 

اِهلْهَأ ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  « 2 : » هدومرف و  ْمُْکنِم ،
______________________________

لثم اهاپ  راهچ  زا  شاهرافک  دشکب  ار  وا  دمع  اب  امش  زا  سک  ره  دیـشکم و  ار  راکـش  مارحا  لاح  رد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 1)
. دنکیم مکح  واب  امش  زا  لداع  رفن  ود  تسا و  هتشک  هک  تسنآ 

دنهاوخیم ار  حالـصا  رگا  دـیزیگنارب  نز  ناشیوخ  زا  یمکح  درم و  ناشیوخ  زا  یمکح  رهوش  نز و  نایم  فـالتخا  زا  دیدیـسرت  رگا  ( 2)
. دنکیم حالصا  ار  اهنآ  نایم  ادخ 

ص:311  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ناشرظنب اهنآ  هچنآ  رد  تلادـع  سپ  دـندوب ، لداع  رگا  هک  تسا  نیمکح  باـختنا  رد  شـشوک  تسا  يرورـض  ناـسنا  رب  هچنآ  تقیقحب 

یسک ندرگ  رب  یـسک  لابو  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  تسا . اهنآ  ندرگ  رب  لابو  دندرک  متـس  هدرکن و  تلادع  رگا  تسا و  رتهب  هدیـسر 
. تسا ام  تجح  نآ  لباقم  رد  زین  لیلد  نیا  یتفگ  تسار  دنتفگ  دوشیمن )

رد ص )  ) ادـخ لوسر  قیقحتب  مدوب  مدرم  نیرت  راوازـس - تیمکحب  نم  هک  یلاـح  رد  مداد  رارق  مکح  نم  هک  امـش  راـتفگ  اـما  دومرف  ( 1)
لاوما و هدرک و  مکح  اهنآ  نادنزرف  ندرک  ریسا  ناگهدننکگنج و  نتشکب  زین  نآ  داد و  رارق  مکح  ار  ذاعم  نب  دعـس  دوهی  اب  گنج  زور 

. تسام لیلد  ربارب  رد  زین  لیلد  نیا  یتفگ  تسار  دنتفگ  راصناب ، هن  داد  صاصتخا  نیرجاهم  يارب  ار  اهنآ  یئاراد 
دینک رارقرب  ار  وا  تسا  رتراوازـس  تفالخب  نم  زا  هیواعم  رگا  هک  دینک  رظن  ادخ  باتک  رب  متفگ  مکح  ود  نآ  رب  نم  هک  امـش  راتفگ  اما  و 

زا نم  هک  دـندیمهفیم  دـندرکیم  رظن  نآ  رقب  دندیـسرتیم و  ادـخ  زا  مـکح  ود  نآ  رگا  دـیئامن ، رارق  رب  ارم  مرتراوازـس  واـب ، نـم  رگا  و 
رد دـندرکیم  رظن  ادـخ  باتکب  اـهنآ  رگا  هک  متـسناد  و  دوب ، كرـشم  لاـح  نآ  رد  وا  مدوب و  هیواـعم  زا  شیپ  مالـساب  ناگهدـننکتقبس 

تسین ضرف  نم  رب  متفرگ و  یـشیپ  وا  زا  ادخب  نامیا  رد  نم  هک  لیلد  نامهب  دنک  یهاوخرذع  نم  زا  هک  دوب  مزال  هیواعم  رب  هک  دنتفاییم 
ادا نمب  دـیدرب  تمینغب  هک  ار  هچنآ  مجنپ  کی  هک  دوب  مزال  ضرف و  هیواـعم  رب  هک  دـنتفاییم  رد  زین  و  میاـمن ، یهاوخ  ترذـعم  وا  زا  هک 

: هدومرف گرزب  دنوادخ  نوچ  دنک 
قبط هک  نانچ  رگا  هیآ  رخآ  ات  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  « 1  » اوُمَلْعا َو 

______________________________

. هیآ رخآ  ات  تسا  ادخ  يارب  وا  مجنپ  کی  دیروآیم  تمینغ  هچ  ره  زا  دینادب  (- 1)
ص:312  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

عنام هیواعم  دینک  رارقرب  تفالخ  رد  ارم  متفگ  یم  رگا  و  دندومنیم ، رارقرب  رادیاپ و  تفالخ  رد  ارم  دندرکیم  مکح  ادخ  نامرف  مکح و 
: دومرف ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  يروط  نامه  دیدرگ ، یضار  زین  هیواعم  هکنیا  ات  مدومن  راهظا  تلادع  اهنآ  رب  نم  نکل  دشیم ،
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هک داتـسرف  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  دومن و  تلادع  اهنآ  رب  یلو  دندرک  يراددوخ  ندرک  هلهابم  زا  متـسرفیم  امـش  رب  ار  ادخ  تنعل 
یتفگ تسار  دـنتفگ  دـنتفریذپ و  اهنآ  درک  راهظا  ار  فاصنا  اهنآ  رب  نکل  دوب و  اهنآ  رب  زین  ادـخ  تنعل  دـندوب و  نایوگغورد  نامه  اـهنآ 

. تسام تجح  ربارب  رد  لیلد  نیا 
نم زا  ار  هیواعم  اهنآ  هک  متـسناد  ناـنچ  نم  دـینک  یم  رارقرب  ار  وا  دـشاب  نم  زا  رتهدـننکتیاده  هیواـعم  هک  امـش  راـتفگ  اـما  دومرف : ( 1)

: دومرف دوخ  ربمایپ  رب  زین  ادخ  هک  دنهدیمن  صیخشت  رتهدننکتیاده 
ادـخ شیپ  زا  دـشاب  نآرق  زا  رتهدـننکتیاده  هک  ار  یباتک  اهنآ  هک  دیتخانـش  ُهِْعبَّتَأ  اـمُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباـتِِکب  اُوتْأَـف  « 1  » ُْلق

. دنباییمن نم  زا  رتهدننکتیاده  ار  هیواعم  اهنآ  هک  متسناد  نانچ  نم  روط ، نامه  دندرواین 
هچنآ رد  دندرکیم  مکح  تلادع  اب  رگا  اهنآ  مدرک ،؟ باختنا  مکح  ار  اهنآ  ارچ  دندوب و  يدب  نادرم  مکح  ود  نآ  هک  امـش  فرح  اما  و 
مکح دوب  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآـب  رگا  باـتک  لـها  هک  روط  ناـمه  دـندمآیم ، نوریب  دوـخ  يدـب  زا  دـندشیم و  لـخاد  میتـسه  اـم  هک 
دنتفگ دندشیم ، دراو  ام  نیدـب  دـندمآیم و  رد  دوخ  رفک  زا  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  « 2  » ْمُکْحَْیل َو  دیامرفیم : هک  اجنآ  دـندرکیم ،

. تسام لیلد  ربارب  لیلد  نیا  یتفگ و  تسار 
______________________________

. دننک يوریپ  ات  دشاب  رتهدننکتیاده  وا  هک  دیروایب  ادخ  دزن  زا  یباتک  نم  ربمایپ  يا  وگب  (- 1)
. دننک مکح  دیاب  هدرک  لزان  وا  رد  ادخ  هچنآ  اب  لیجنا  لها  ( 2)

ص:313  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
ُّجِح ِساَّنلا  یَلَع  « 1  » ِهَِّلل َو  هدومرف  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  مدومن  عیاض  ار  تیصو  مدوب و  یصو  نم  هک  امـش  راتفگ  اما  دومرف : ( 1)

ار نآ  مدرم  هچ  رگا  دوشیمن  رفاک  ادخ  هناخ  دوشیم  رفاک  دنک  كرت  رگا  دراد  ار  جح  تعاطتـسا  هک  یـسک  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا 
و دروآیمن ، اجب  یلو  دراد  ار  ضئارف  ماجنا  تعاطتـسا  هک  دوشیم  رفاک  یـسک  نآ  نکل  و  دنرواین ، اجب  ار  نآ  ضئارف  ینعی  دـننک  كرت 

تسار دنتفگ  مدش  رفاک  امشب  نم  دیدرک  كرت  ارم  امـش  هکنیا  ببـسب  هکنیا  هن  دیدش  رفاک  نم  رب  امـش  مدوب  یـصو  رگا  نم : روط  نامه 
. تسام لیلد  ربارب  لیلد  نیا  یتفگ 

تقیقحب دنکیم  توعد  دینکیم  توعد  زین  امـش  هک  يزیچ  يوسب  ار  امـش  ناشکنماد  رخاف و  سابل  رد  سابع  نبا  هک  امـش  راتفگ  اما  و 
. مدید ص )  ) ادخ لوسر  نت  رب  برح  زور  رد  ار  نآ  زا  رتابیز  هک 

ع)  ) یلع دندرک . هجاحم  دندنام و  رادیاپ  وا  ربارب  رد  زین  رفن  رازه  راهچ  دنتشگرب و  وا  يوسب  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  جاجتحا  نیا  زا  دعب 
هتـشک ار  شرتخد  نز و  ترا و  دنزرف  بابخ  دنزرف  هَّللا  دبع  امـش  زا  کی  مادک  متـسه  رظتنم  ادـخ  مکحب  امـش  هراب  رد  هورگ  يا  دومرف :
متـسه رظتنم  ادخ  مکحب  امـش  هراب  رد  یتدم  ات  تسا  ینامیپ  مدرگرب  مشکب و  نانآ  لباقم  رد  ار  وا  دـنک و  یفرعم  نم  يارب  ار  دوخ  تسا 

هک دز  ادص  ار  اهنآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  میتسج  تکرـش  اهنآ  نوخ  رد  میتشک و  ار  شرتخد  نز و  بابخ و  دـنزرف  ام  همه  دـندرک  ادـص 
رارقا ادص  رس و  ءاغوغ و  رد  امش  زا  یـضعب  هک  مرادن  تسود  نم  دینک  تبحـص  وربور  رما  نیا  رب  نم  اب  دینک و  رهاظ  اههتـشون  نم  يارب 
رارقا اب  هدرکن  یـسک  لتقب  رارقا  هک  ار  یـسک  نتـشک  مسانـشیمن و  ادص  رـس و  شروش و  نآ  رد  نم  دینکن و  رارقا  رگید  یـضعب  دـینک و 

. منادیمن زیاج  يرگید 
______________________________

. دراد تعاطتسا  هار  تهج  زا  وا  يوسب  هک  یسک  دنک  ترایز  ار  وا  هناخ  هک  تسنیا  مدرم  رب  ادخ  قح  ( 1)
ص:314  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

لاؤس اهنآ  زا  دروآیم و  ياهتـشون  هک  ره  دـندرک  ار  راک  نامه  دـیدوب ، هک  روط  نامه  ناتدوخ  ياهلحمب  دـیدرگرب  ات  دـیناما ، رد  امش 
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. دناسر نایاپب  هکنیا  ات  درکیم  ادج  تسار  فرطب  ار  اهنآ  درکیم  رارقا  رگا  دومنیم 
هک روط  نامه  دیتشگرب  ناتدوخ  ياهفصب  ایآ  درک  ادن  ار  اهنآ  راب  هس  دنتـشگرب  هک  هاگنآ  دـیدرگرب  دوخ  ياج  رب  دومرف : سپـس  ( 1)

اهنآ نتـشکب  نیمز  لها  مامت  رگا  مسق  ادـخب  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  دومرف  دـش و  مدرم  هجوتم  یلب  دـنتفگ  همه  دـیدوب  ناما  رد  وا  زا  شیپ 
رب هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  هک  دینک  هلمح  تعامج  نیا  رب  متـشکیم  ار  اهنآ  متـشاد  یئاناوت  ایند  لها  نتـشک  رب  دندرکیم و  رارقا 

. دومنیم تسار  شناوناز  يور  رب  ار  وا  ياهیجک  راب  ره  هتشادرب و  راب  هس  ار  ادخ  لوسر  ریشمش  منکیم  هلمح  اهنآ 
وا هک  يدروایب  نم  يارب  ار  هیدثلا ) وذ  : ) دومرف تفاین  تاجن  اهنآ  زا  رفن  هد  مامت  هک  دنتـشک  ار  اهنآ  دـندرک و  هلمح  یلع  اب  مدرم  سپس 

ادخب ربکا  هَّللا - دومرف  میتفاین  دنتفگ : دنتـشگرب و  یلع  روضحب  دندرکن  ادیپ  ار  وا  دندرک و  وجتـسج  ار  اههتـشک  تسا  هورگ  نیا  نایم  رد 
تسا و هدش  تیاده  امنهار و  وا  هک  دـیروایب  ارم  رتسا  دومرف  سپـس  تسا  هورگ  نیا  نایم  رد  وا  دـنتفگن ، غورد  نمب  متفگن و  غورد  مسق 

. داتسیا يدوگ  رانک  رب  ات  تفر  سپس  دش  وا  راوس 
ادخ لوسر  هک  تسا  هیدثلا ) وذ   ) نیا ربکا ، هَّللا  دومرف : دوب  یمتـشه  وا  هک  دندنادرگرب  ار  ناگتـشک  زا  رفن  تفه  دـینادرگب ، دومرف  سپس 

وا اـب  دـندوب  هداتـسیا  راـنک  رد  هک  یئاـهنآ  دـیوش  هدـنکارپ  دومرف : سپـس  دوشیم ، هتـشک  اـههراوس  نیرتدـب  اـب  وا  داد  ربخ  نم  هب  (ص )
هَّللا دبع  امب  داد  ربخ  هک  دمحا  دنزرف  رفظم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  - 461 ( 2 ، ) دندوب هداتسیا  هناگادج  وا  رکشل  نایم  رد  و  دندیگنجن ،

دنزرف رفعج  دمحم و  دنزرف  دومحم  هَّللا  دبع  وبا  هک  ةزاجا )  ) ظفاح نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف 
ص:315  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

یسیع ۀملس  وبا  امب  درک  لقن  یئاط  یسیع  دنزرف  مساق  درک  لقن  امب  هک  دنتفگ : هدرک  لقن  ود  نآ  ار  نآ  هک  اهیطساو  نانس  دنزرف  دمحا 
یلع لماع  کلملا ) رهن  امـسوراب و   ) رد نم  تفگ : میور  دنزرف  دیزی  شدج  زا  شردـپ  زا  بشوح  دـنزرف  ماوع  زا  صاوخ  نومیم  دـنزرف 

دندرکن روبع  دومرف  ع )  ) یلع دندرک  روبع  ناورهن  زا  دناهتشک  ار  بابخ  دنزرف  هَّللا  دبع  جراوخ  هک  دروآ  ربخ  یـسک  مدوب  بلاط  یبا  نب 
اهنآ رب  دندمآ و  موق  سپـس  تفگ : دنوشیمن  هتـشک  رفن  هد  مه  امـش  زا  دننکیمن و  ادیپ  تاجن  ناشرفن  هد  دننک  روبع  رگا  دـننکیمن و  و 

: تفگ نک ، عطق  ین  ای  بوچ  رازه  راهچ  میور  دنزرف  دیزی  يا  تفگ : سپس  دش و  نایامن 
نمب دـش  غراف  اهنآ  راتـشک  لاتق و  زا  هک  هاگ  نآ  تشک و  درک و  گـنج  اـهنآ  اـب  تخاـس و  فقوتم  ار  اـهنآ  سپ  مدرک و  عطق  شیارب 

رد ام  دندوب و  وا  شیپ  رد  مدرم  زا  یهورگ  دش و  راوس  ار  ادـخ  لوسر  رتسا  سپـس  زادـنیب و  ین  ای  بوچ  ياهدرم  ره  رب  دـیزی  يا  تفگ :
یقاب تسد  رد  یکی  طقف  هکنیا  یتح  متخادـنایم  نآ  رب  ینایبوچ  هکنیا  رگم  میدرکیمن  رورم  ياهدرم  چـیه  رب  هک  میدوب ، يرهن  تشپ 
غورد نـمب  مـتفگن و  غورد  هـک  ادـخب  دـنگوس  دـیوگیم : تـسا و  ریغتم  هـتفرگ و  شاهرهچ  مدـید  متخادـنا  یلعب  یهاـگن  تـفگ : دـنام 

: دناهتفگن
ریما يا  متفگ : مدـش و  هجوتم  دوب  روعاـن  لـحم  رد  هک  یبآ  شزیر  يادـصب  متـشذگیم  وا  يور  شیپ  زا  نم  هک  یتقو  نآ  دـیوگ : يوار 

. نک وجتسج  دومرف  دیآیم  بآ  شزیر  يادص  اجنیا  نانمؤم 
هاگان هک  میدیـشک  ود  ره  میتفرگ و  مه  ار  شرگید  ياپ  دـمآ و  نیئاپ  نم  شیپب  تسا  يدرم  ياپ  اجنیا  متفگ  دـمآ و  متـسدب  یئاپ  هاـگان 

. دش تسار  مدیشک  ار  شتسد  شکب ، ار  شتسد  دومرف ، نمب  دمآ  نوریب  بآ  زا  يدرم 
. دوب وا  هنیس  رد  یناتسپ  تسد  نآ  هک  ایوگ  متشاذگ  دوخ  لاحب  یتقو  راذگب  دوخ  لاحب  دومرف  سپس 

ص:316  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
دنزرف دمحا  هک  ةزاجا )  ) یطـساو ظفاح  نامثع  دنزرف  دمحم  دنزرف  هَّللا  دـبع  امب  داد  ربخ  هک  رفظم  دـنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  - 462 ( 1)

زا تسا  حارج  دنزرف  وا  هک  عیکو  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  رکب  وبا  درک  ثیدح  امب  تفگ : هدرک  لقن  اهنآب  یسوم  وبا  دنزرف  نوراه 
رد تفگ  درک و  جراوخ  زا  يرکذ  ع )  ) یلع تفگ : یناملـس  ةدیبع  زا  نیریـس  دنزرف  دمحم  زا  یلعم  دنزرف  ورمع  وبا  مزاح و  دنزرف  ریرج 
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. تسا هاتوک  تسد  ای  صقان  تسد  يدرم  اهنآ  نایم 
یلعب دشکب  ار  اهنآ  هک  یسک  يارب  هداد  هدعو  شربمایپ  نابز  رب  ادخ  هک  يزیچب  مدادیم  ربخ  امـشب  دیدرمـشیمن  دب  رگا  دومرف : سپـس  و 
. مسق هبعک  يادخب  يرآ  مسق ، هبعک  يادخب  يرآ  مسق  هبعک  يادخب  يرآ  تفگ : يدینش  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ایآ  متفگ : (ع )

رد هک  دننکیم ، جورخ  یهورگ  کیدزن  هدنیآ  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : یـسوم  دـنزرف  ثیدـح  رد  و 
. دشابیم درک  رکذ  ار  نآ  ریظن  تسد و  فیعض  ای  تسد  هاتوک  ای  تسد  صقان  يدرم  نانآ  نایم 

دنزرف دمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  داد  ربخ  هک  داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) یطـساو ینومیم  یلع  دنزرف  رمع  مساقلا  وبا  امب  داد  ربخ  - 463 ( 2)
امب درک  لقن  تفگ : ماوع  وبا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  تفگ : یطـساو  یطویخ  یلعم  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع 

: تفگ نامثع  وبا  یبلک  دیز  دنزرف  هَّللا  دبع  امب  دومن  لقن  هک  مردپ 
يارب تسه ، یناگدنب  ادخ  يارب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : رمع  دـنزرف  زا  هماما  وبا  دـنزرف  هَّللا  دـبع  زا  یعازوا  نمب  درک  ثیدـح 

دـیامنیم و رادـیاپ  رارقرب و  اهنآ  رد  ار  تمعن  دـننکیم  شـشخب  لذـب و  ات  تسا  هدومن  صوصخم  یئاهتمعن  هب  ار  اهنآ  ناگدـنب  عفاـنم 
. دهدیم نارگیدب  هتفرگ و  اهنآ  زا  دندرک  يراددوخ  ناسحا  لذب و  زا  هک  یماگنه 

ص:317  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 
لوالا دبع  دنزرف  نیـسح  امب  دومن  لقن  هک  يرود  دمحم  دنزرف  سابع  امب  درک  لقن  هک  دمحم  دنزرف  دمحا  امب  داد  ربخ  تفگ  - 464 ( 1)

: تفگ هریره  وبا  زا  هماوت  یلوم  حلاص  زا  نایفس  امب  درک  لقن  هک  حیلم  دنزرف  حارج  دنزرف  عیکو  امب  درک  لقن  هک 
رب وا و  رب  هراومه  ادخ  مالـس  تاولـص و  دوریم  اطخ  ار  تشهب  هار  دنک  شومارف  نم  رب  ار  نتفگ  تاولـص  هک  ره  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

. داب وا  لآ 
یلع دـنزرف  رـصن  امب  درک  لقن  هک  ءاعد  نارمع  دـنزرف  حـلاص  امب  درک  لقن  هک  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  امب  درک  لـقن  و  تفگ : - 465 ( 2)

نم دزن  زا  لیئربج  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : کلام  دنزرف  سنأ  زا  لالظ  وبا  زا  هَّللا  دـبع  دـنزرف  نامعن  امب  درک  لقن  هک  یمـضهج 
دتسرفب تاولص  وت  رب  راب  کی  هک  تسین  یناملسم  نیمز  يور  رد  هک  دادیم  ربخ  نمب  گرزب  يادخ  زا  دش و  جراخ  کیدزن  هتـشذگرد 

دیداتسرف تاولص  هک  هاگنآ  دینک و  رتشیب  هعمج  زور  رد  نم  رب  ار  تاولص  سپ  میتسرفیم : دورد  راب  هد  وا  رب  مناگتشرف  نم و  هکنیا  رگم 
. متسه نالوسر  زا  یکی  نم  دیتسرفب و  دورد  نالوسرب 

دنزرف دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  جرف  وبا  یـضاق  امب  درک  لقن  تفگ : ینومیم  یلع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  - 466 ( 3)
درک لقن  هک  رکب  دنزرف  دمحم  ثعش  وبا  امب  درک  لقن  هک  رشبم  دنزرف  هَّللا  دبع  دنزرف  یلع  امب  درک  لقن  هک  یطساو  ظفاح  یطویخ  یلعم 

ص)  ) ادخ ربمایپ  دزن  يدرم  تفگ : هریره  وبا  زا  حلاص  وبا  زا  ملسا  دنزرف  دیز  نمب  درک  لقن  تفگ : نابهـص  دنزرف  دمحم  دنزرف  رمع  امب 
: درک ضرع  دمآ و 

رارق وت  رب  اـعد   ) ار زاـمن  موس  ود  اـیآ  تفگ ): یتـساوخ  رگا   ) يرآ دومرف : مهد ؟ رارق  وت  رب  اـعد  ار  مزاـمن  زا  یئزج  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا 
تیاـفک وت  رب  ترخآ  اـیند و  هودـنا  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  هاـگنآ  دومرف  مهد ! رارق  وـت  رب  اـعد  ار ) مزاـمن  ماـمت  تفگ : یلب  تفگ  مهد ؟

. دنکیم
ص:318  ، یلزاغملا نبا  بقانم  همجرت 

دنزرف هَّللا  دبع  هیما  وبا  امب  درک  لقن  هک  رفعج  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحا  امب  داد  ربخ  هک  ینومیم  یلع  دـنزرف  رمع  امب  داد  ربخ  - 467 ( 1)
زا تفگ : هَّللا  دبع  زا  صوحا  وبا  زا  قاحسا  وبا  زا  يروث  نایفـس  امب  درک  لقن  هک  میعن  وبا  امب  درک  لقن  هک  یطـساو  دالخ  دنزرف ) دمحم  )

مبلطیم . وت  زا  انغ ، تفع و  يراکزیهرپ و  تیاده و  اراگدرورپ  : » دوب ص )  ) ادخ لوسر  ياعد 

بلاطیبا نبیلع  مامالا  بقانم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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