




راهطالا ۀمئالا  ۀماما  ىف  راونالا  تاقبع 

: هدنسیون

يروباشینلا یئونهکللا  يوسوملا  نیسح  دماحریم 

: یپاچ رشان 

یمالسالا رشنلا  هسسوم  مقب  هیمعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
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باتک 16تاصخشم 

فلؤم 16یفرعم 

فلؤم 16همانیگدنز 

هیرصان 20هناخباتک 

20ةراشا

هیرشع انثا  هفحت  20باتک 

هفحت باتک  20یفرعم 

هفحت ياه  22هیّدر 

راونألا تاقبع  باتک  24یفرعم 

24ةراشا

یسانش هخسن  عوضوم و  - 124

لالدتسا کبس  ثحب و  یگنوگچ  - 226

یملع تردق  - 327

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 427

ندرک ّدر  هویش  - 528

تاقبع فلتخم  30داعبا 

یملع دعب  - 130

یعامتجا دعب  - 230

ینید دعب  - 330

صالخا دعب  - 431

ادتقا دعب  - 531
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تاقبع 32تاظیرقت 

مهدزای 33دلج 

تلزنم 33ثیدح 

تاراشتنا 33همدقم 

33هراشا

راونالا تاقبع  فیرش  باتک  فیلأت  33هزیگنا 

فیرشلا هماقم  هَّللا  یلعا  نیسح  دماح  دیس  ریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  لاح  35حرش 

35هخیاشم

35هتافلؤم

هبتک 36ۀنازخ 

دلج 15 هعیرذلا  باتک  زا  راونالا  تاقبع  یقیقحت  یملع و  تایصوصخ  36حرش و 

فلوم 38همدقم 

هفحت فلؤم  مالک  38در 

ننست لها  زا  تلزنم  ثیدح  نالقان  تاور و  یماسا  38تسرهف 

38هراشا

قاحسا نب  دمحم  41تیاور 

نامیلس دواد  وبا  41تیاور 

دعس نب  دمحم  41تیاور 

لبنح نب  دمحا  42تیاور 

يراخبلا لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  43تیاور 

يدبعلا ةدیرب  نب  هفرع  نب  نسحلا  یلع  وبا  43تیاور 

جاجحلا نب  ملسم  44تیاور 

ینیوزقلا ۀجام  نب  دیزی  نب  دمحم  44تیاور 

یتسبلا یمیمتلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  45تیاور 
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يذمرتلا ةروس  نب  دمحم  یسیع  وبا  45تیاور 

لبنح نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  45تیاور 

رازبلا قلاخلا  دبع  نب  ورمع  نب  دمحا  45تیاور 

یئاسّنلا بیعش  نب  دمحا  46تیاور 

یلصوملا یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  48تیاور 

يربطلا ریرج  یبأ  دمحم  48تیاور 

ینایحلا یناهبصالا  ناّیح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  49تیاور 

یناربطلا دمحا  نب  نامیلس  49تیاور 

يریطملا رفعج  نب  دمحم  رکب  وبا  49تیاور 

یفنحلا يدنقرمسلا  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  تیاور  49اّما 

ردب نب  نسح  50تیاور 

ّيروباسینلا مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  50تیاور 

یشوکرخلا میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  50تیاور 

يزاریشلا نمحرلا  دبع  نب  دمحا  50تیاور 

هیودرم نب  یسوم  نب  دمحا  50تیاور 

یناهبصالا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  50تیاور 

نامسلا نباب  فورعملا  یلع  نب  لیعامسا  51تیاور 

یخونتلا یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  51تیاور 

بیطخلا تباث  نب  یلع  نب  دمحا  51تیاور 

ربلا دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  51تیاور 

یکلاملا یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  51تیاور 

یملیدلا رادرهش  نب  هیوریش  53تیاور 

يوغبلا ءارفلا  دوعسم  نب  نیسح  53تیاور 

يردبعلا ۀیواعم  نب  نیزر  53تیاور 
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یمصاعلا یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  53تیاور 

یلیبدرالا رضخ  نب  دمحم  نب  رمع  54تیاور 

رکاسع نباب  فورعملا  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  55تیاور 

یناهبصالا ۀفلس  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  رهاط  وبا  55تیاور 

مزراوخ بطخاب  ریهشلا  یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوم  55تیاور 

یناحلاصلا ییحی  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  56تیاور 

يزارلا رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  56تیاور 

ینابیشلا دمحم  نب  دمحم  نب  كرابم  56تیاور 

يرزجلا ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  57تیاور 

یسنلبلا ملاس  نب  نامیلس  عیبرلا  وبا  57تیاور 

راخبلا نب  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  بحم  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  57تیاور 

یشرقلا ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  58تیاور 

یعفاشلا یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  59تیاور 

يوونلا فرش  نب  ییحی  59تیاور 

یعفاشلا یکملا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  59تیاور 

یعفاشلا ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  59تیاور 

ینیومحلا دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  60تیاور 

ساّنلا دّیس  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  حتفلا  وبا  60تیاور 

یلبنحلا ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  سمش  60تیاور 

یعفایلا ینمیلا  یلع  نب  دعسا  نب  هَّللا  دبع  61تیاور 

ریثک نباب  فورعملا  یقشمدلا  رمع  نب  لیعامسا  61تیاور 

ۀلودلا ءالعب  بقلملا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  62تیاور 

بیطخلا هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  62تیاور 

يزملا نمحرلا  دبع  نب  فسوی  نیدلا  لامج  63تیاور 
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يدنرز فسوی  نب  دمحم  63تیاور 

ینادمه یلع  دیس  64تیاور 

ۀنحشلا نباب  فورعملا  یبلحلا  دیلولا  وبا  دمحم  نب  دمحم  64تیاور 

یقارعلا میحرلا  دبع  نب  دمحا  هعرز  وبا  نیدلا  یلو  64تیاور 

يدابآتلودلا نیدلا  سمش  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  64تیاور 

ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  64تیاور 

یکملا یکلاملا  غابصلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  65تیاور 

یطویسلا نیدلا  لالج  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  65تیاور 

يرکبرایدلا نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسح  یضاق  65تیاور 

یکملا یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  66تیاور 

یقتملا نیدلا  ماسح  نب  یلع  66تیاور 

دمحا نیدلا  باهش  66تیاور 

ثدحملا نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  66تیاور 

يوانملا نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  دمحم  66تیاور 

سور دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  66تیاور 

یکملا ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  67تیاور 

یناشخدب ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  67تیاور 

ملاع ردص  دمحم  67تیاور 

يولهد میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  68تیاور 

یلیجعلا رداقلا  دبع  نب  دمحا  68تیاور 

نأشلا عیفر  بطاخم  ذیملت  ناخ  نیدلا  دیشر  لضاف  68تیاور 

يونهکل نیبم  دمحم  يولوم  68تیاور 

يونهکل هَّللا  یلو  68تیاور 

نالحد دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  69تیاور 
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یجنلبشلا نسح  نب  نمؤم  دیس  69تیاور 

فیرش ثیدح  نیا  تّحص  رب  تسا  صن  هک  تنس  لها  ياملع  69لاوقا 

69هراشا

ۀّیمیت نبا  70نخس 

یخونّتلا نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  70نخس 

ربلا دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ظفاح  71نخس 

يّزملا یکزلا  نب  فسوی  نیّدلا  لامج  جاّجحلا  وبا  71نخس 

یعفاش یجنک  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هماّلع  71نخس 

ریثک نباب  فورعملا  یقشمدلا  رمع  نب  لیعامسا  72نخس 

ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  72نخس 

قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  73نخس 

تلزنم ثیدح  73رتاوت 

تلزنم ثیدح  رد  بصعتم  ياملع  زا  یخرب  یشارت  لاکشا  74هئطخت و 

نیحیحص ثیداحا  تحصب  هینس  ياملع  تافارتعا  لقن  تلزنم و  ثیدح  رد  حدق  زا  راوگرزب  فنصم  77خساپ 

دشابن مه  رتاوتم  رگا  تلزنم  ثیدحب  جاجتحا  زاوج  هدیدع  78هوجو 

78هراشا

لوا 78هجو 

مود 79هجو 

موس 79هجو 

مراهچ 79هجو 

79هراشا

شیرق نم  همئالا  ثیدح  نوماریپ  79ثحب 

حیحص ود  نیا  رد  تلزنم  ثیدح  رکذ  نیحیحص و  ثیداحا  تیعطق  مجنپ  81هجو 

بیطخ یسوم  يزوج و  نبا  زا  نآ  بیذکت  رمع و  رکبوبا و  هرابرد  تلزنم  ثیدح  87لعج 
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نیحیحص زا  تلزنم  ثیدح  لقن  رد  وا  ریغ  هفحت و  بحاص  89فیرحت 

ع)  ) نانمؤم ریما  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هب  هفحت  بحاص  92فارتعا 

ع)  ) یلع تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  دیشر  لضاف  93تابثا 

یمزراوخ زا  لقن  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغبم  لبنح  نب  دمحا  94قیثوت 

نوراق هب  ار  نوراه  هملک  بصاون  95فیرحت 

ع)  ) نانمؤم ریما  تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  ننست  لها  ياملع  زا  ياهدع  96راکنا 

96هراشا

حیباصم حرش  رد  یتشبروت  96مالک 

یبیط يراق  98مالک 

دیحوت نایب  یف  دیهمت  رد  روکش  وبا  99مالک 

حیباصم حرش  رد  نیدلاسمش  99مالک 

حیتافم رد  نیدلارهظم  100مالک 

ملسم حیحص  حرش  رد  ایرکزوبا  100مالک 

يراخب حیحص  حرش  رد  ینامرکلا  یلع  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  101مالک 

يرابلا حتف  رد  ینالقسع  101مالک 

يراسلا داشرا  رد  دمحا  نیدلا  باهش  101مالک 

هرضنلا ضایر  رد  دمحا  نیدلا  بحم  101مالک 

نویعلا ناسنا  رد  یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  102مالک 

بهاذملا رحب  رد  یجونق  باهولادبع  103مالک 

دندومن تلزنم  ثیدح  تلالد  یفن  هک  یناسک  103یماسا 

تسین بصن  مزلتسم  هلصافیب  تفالخ  رب  تلالد  رد  104حدق 

بحاصهاش راتفگ  دروم  رد  فنصم  105مالک 

105هراشا

روعا تاملک  تفاخس  108نایب 
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تفالخ رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هیمیت  نبا  114راکنا 

114هراشا

هیمیت نبا  تاملک  تعانش  116نایب 

ترضح نآ  فالختسا  فعض  رب  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلختا  هرقفب  هیمیت  نبا  لالدتسا  117لاطبا 

تسین دوجوم  نآ  رد  هداد  تبسن  نیحیحص  هب  نیخیش  تلیضف  رد  هیمیت  نبا  هک  120یثیدح 

بصاون حدق  120باوج 

نآ در  تبیغ و  مایا  رد  فلتخم  دارفا  هب  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  هلوحم  فئاظو  رد  هفحت  بحاص  121مالک 

121هراشا

هنیدم رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  121فالختسا 

121هراشا

مالسلا هیلع  ریما  فالختسا  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  122تیاور 

يزاغم بقانم  زا  هنیدم  رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  فالختسا  122تیاور 

هنیدم رب  ریما ع  بانج  تفالخ  یناربط  122تیاور 

جارس ضایع و  یضاق  زا  هنیدم  رب  ریما ع  بانج  123فالختسا 

 ... ناهب و زور  نبا  ینالطسق ، اسراپ ، هجاوخ  يزم ، يوون ، زا  هنیدم  رب  ریما ع  بانج  124فالختسا 

هینس بتک  هب  نآ  هلاوح  ضحم  رب  ءافتکا  بصاون و  حدق  باوج  رکذ  زا  هفحت  بحاص  129ضارعا 

تلزنم ثیدح  هب  کسمت  رد  هعیش  تاملک  یگدنکارپ  هعیش و  مالک  بیذهت  حیقنت و  لامک  ياعدا  رد  هفحت  بحاص  رب  130در 

نینمؤملا ع ریما  يارب  تلزنم  مومع  133تابثا 

نایبص ءاسن و  تفالخ  ضحم  رب  تلزنم  لمح  139در 

كوبت رد  تلزنم  ثیدح  راصحنا  ياعدا  رد  هیمیت  نبا  رب  144در 

نوراه ترضح  تفالخ  اب  نینمؤملا ع  ریما  بانج  تفالخ  تلثامم  هب  هفحت  بحاص  147فارتعا 

تبیغ تدم  هب  ریما ع  بانج  فالختسا  دییقت  ياعدا  148باوج 

هنیدم هب  ربمایپ  هعجارم  اب  تفالخ  عاطقنا  ياعدا  رد  هیمیت  نبا  رب  149در 

مومع رب  تلزنم  ثیدح  رد  ءانثتسا  تحص  152تلالد 
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نآ در  تلزنم و  ثیدح  رد  ءانثتسا  عاطقنا  154ياعدا 

هجو کی  تسیب و  هب  وا  در  يونعم و  يرهاظ و  بتارم  همه  رد  نوراه  اب  ار  نانمؤم ع  ریما  تکراشم  هفحت  بحاص  راکنا  160رد 

هجو تصش  هب  نآ  در  تسا و  ربمایپ  راتفگ  بیذکت  تلزنم  ثیدح  زا  تلزنم  مومع  هدافتسا  ءانثتسا و  ندوب  لصتم  يهمزال  هک  هفحت  بحاص  مالک 

هجو جنپ  دصکی و  هب  نآ  در  تسا و  نانمؤم ع  ریما  تفالخ  یفن  شا  همزال  هک  یسوم  اب  نوراه  لزانم  زا  ار  تفالخ  هفحت  بحاص  172راکنا 

 ... يرصیق و دواد  میکح  یماج ، نمحرلادبع  ياه  هتفگ  یسوم و  ترضح  باب  رد  نیککشملا  ماما  178نانخس 

دناهتسناد نوراه  لزانم  زا  ار  تفالخ  هک  ننست  لها  ناققحم  مالعا و  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  181یماسا 

هدیدع هوجو  هب  نآ  لاطبا  نوراه و  ترضح  فالختسا  مدع  فالختسا و  ندوب  ربارب  رب  ینتبم  يزار  ساسا  یب  183رادنپ 

هجو هد  هب  نآ  در  تسا و  ربمایپ  زاجم  ریغ  لزع  شاهمزال  هک  لزع  اب  ار  تفالخ  عاطقنا  همزالم  هفحت  بحاص  188هئطخت 

نآ در  ار و  ریزو  بئان و  هفحت  بحاص  193لیثمت 

 ... یلقع و حبق  نسح و  تابشا  یلقن ، یلقع ، لئالد  عاونا  هب  وا  در  ایبنا و  رب  هرفنم  روما  زاوج  رب  ینتبم  يزار  194مالک 

هجو داتفه  هب  نآ  در  ربمایپ و  تشذگ  رد  زا  دعب  ترضح  نآ  تفالخ  یفن  ربمایپ و  تبیغ  مایا  هب  نانمؤم  ریما  تفالخ  راصحنا  رب  یسوم  زا  شیپ  نوراه  توف  هب  هفحت  فلؤم  لالدتسا 

وا خساپ  ربمایپ ص و  هدومرف  زا  تلزنم  فیرش  ثیدح  رد  عقاو  هیبشت  نوماریپ  بحاصهاش  233مالک 

هارث باط  نیسح  دماح  ریم  ققحم  همالع  نایب  هلمجلا و  یف  تلزنم  ثیدح  زا  نانمؤم  ریما  تماما  هدافتسا  هب  بحاصهاش  235فارتعا 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تمصع  تماما و  رب  تلزنم  ثیدح  هب  لالدتسا  236لهچ 

236هراشا

نوراه تعاط  ضارتفا  توبث  هب  ریما ع  بانج  تعاط  ضارتفا  توبث  لوا  237لیلد 

نوراه تیاصو  تماما و  توبث  هب  ریما  بانج  تماما  توبث  مود  256لیلد 

نوراه رسپ  ود  ریبش  ربش و  مسا  هب  نینسح  هیمست  ياضتقا  نینسح و  تدالو  تقو  تلزنم  ثیدح  لیئربج  ترضح  غیلبت  موس  289لیلد 

نوراه ترضح  تمصع  ببس  هب  ریما  بانج  تمصع  تابثا  مراهچ  295لیلد 

نوراه ع ترضح  هب  ریما  بانج  هیبشت  هب  ترضح  نآ  تیرذ  ریما ع و  بانج  رد  دجسم  يانکس  رصح  رب  بأمتلاسر  بانج  لالدتسا  رب  لمتشم  یلزاغم  نبا  تیاور  هب  لالدتسا  مجنپ  لیلد 

یسوم زا  نوراه  هلزنم  هب  بأمتلاسر  بانج  زا  ترضح  نآ  ندوب  ببس  هب  یلعل  هللا  لوسرل  لحی  ام  تیلح  رب  لمتشم  بطخا  تیاور  هب  لالدتسا  مشش  لیلد 

دجسم يانکس  رد  نوراه  ترضح  اب  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  متفه  301لیلد 

ترضح نآ  هب  دجسم  ریهطت  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  متشه  303لیلد 

ترضح نآ  رسپ  ود  ره  ترضح و  نآ  رد  دجسم  يانکس  رصح  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  مهن  304لیلد 
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تبانج لاح  رد  دجسم  تیبم  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  مهد  305لیلد 

نوراه هوخا  اذه  یسوم و  اذه  نینمؤملا  ریما  بانج  بأمتلاسر و  بانج  نتشذگ  تقو  هب  هنیدم  ياهلخن  ضعب  حایص  مهدزای  306لیلد 

نینمؤملا ریما  ترضح  رد  توبن  طئارش  لوصح  رب  يدعب  یبن  هنا ال  تلالد  مهدزاود  308لیلد 

تسا روثأم  يدعب  یبن  هنا ال  الا  زا  دعب  هک  هتنکل  ناک  ول  هرقف و  هب  لالدتسا  مهدزیس  309لیلد 

نینمؤملا ریما  قح  رد  ایبن  ناکل  يدعب  ناک  ول  ثیدح  هب  لالدتسا  مهدراهچ  315لیلد 

ترضح نآ  تمصع  نینمؤملا و  ریما  بانج  عابتا  موزل  رب  تلزنم  ثیدح  هب  رامع  ترضح  لالدتسا  مهدزناپ  315لیلد 

نوراه ترضح  تیملعا  ببس  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیملعا  تابثا  مهدزناش  319لیلد 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  رب  تلزنم  ثیدح  هب  هیواعم  لالدتسا  مهدفه  321لیلد 

نینمؤملا ریما  تعاطا  ترصن و  بجوم  ار  تلزنم  ثیدح  هیواعم  نتسناد  مهدجه  325لیلد 

ترضح نآ  رب  رایغا  مدقت  ببس  هب  تیمولظم  رد  نوراه  ترضح  هب  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  بأمتلاسر  مع  تنب  يورا  هیبشت  مهدزون  326لیلد 

نوراه ترضح  تیلضفا  ببس  هب  تلزنم  ثیدح  هب  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تابثا  متسیب  342لیلد 

ریما ع بانج  هیلست  ماقم  هب  تلزنم  ثیدح  دورو  ببس  هب  تفالخ  همزلتسم  تیلضفا  تابثا  مکی  تسیب و  358لیلد 

تلزنم ثیدح  داشرا  دعب  کب  وا  یب  الا  حلصت  هنیدملا ال  نا  بأمتلاسر  بانج  داشرا  مود  تسیب و  364لیلد 

میقت وا  میقا  نا  نم  دبال  كوبت  هوزغ  تقو  نینمؤملا  ریما  بانج  هب  بأمتلاسر  بانج  داشرا  موس  تسیب و  368لیلد 

بأمتلاسر بانج  منغم  رجا و  اب  ریما  بانج  منغم  رجا و  تلثامم  مراهچ  تسیب و  369لیلد 

تلاسر بانج  هک  تسنآ  تلزنم  ثیدح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  ولع  لامک و  فرش و  تلیضف و  تیاغ  توبث  رب  هرهاق  نیهارب  هرهاز و  ّهلدا  زا  هکنآ  مجنپ  تسب و  لیلد 

يدعب نمؤم  لک  یف  ینعی  یتفیلخ  تنا  صن  تلزنم  ثیدح  دعب  بأمتلاسر  بانج  داشرا  مشش  تسیب و  378لیلد 

تلزنم ثیدح  دعب  یتفیلخ  تنا  داشرا و  متفه  تسیب و  380لیلد 

هنیدم رب  ریما  ترضح  فالختسا  تقو  یتفیلخ  نوکت  نا  کتفلخ  داشرا  متشه  تسیب و  381لیلد 

ءافلخلا عبار  ترضح  نآ  ندوب  ریسفت  رد  تلزنم  ثیدح  هب  ریما  بانج  تفالخ  یکاطنا  دواد  تابثا  مهن  تسیب و  386لیلد 

نیعمجاب سانلا  یلوا  نییصو و  ریخ  نیملسم و  دیس  هب  ار  ریما  بانج  نداد  رارق  بطاخم  زا  دعب  ار  تلزنم  ثیدح  بأمتلاسر  بانج  ندومن  داشرا  ما  یس  لیلد 

ترضح نآ  هتبثم  لئاضف  رگید  نیملسم و  تدایس  ریما و  بانج  تراما  تلزنم  ثیدح  دعب  بأمتلاسر  بانج  ندومرف  مکی  یس و  391لیلد 

ریما ع بانج  اب  دوخ  تاخاؤم  تقو  ار  تلزنم  ثیدح  ربمایپ  داشرا  مود  یس و  394لیلد 

ریما ع بانج  تیلضفا  هتبثم  همیظع  لئاضف  هارمه  ربیخ  زور  ار  تلزنم  ثیدح  ربمایپ  داشرا  موس  یس و  400لیلد 
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نآ ندوب  باوص  قح و  هب  ءاهقف  رگید  مثکا و  نب  یحی  فارتعا  ریما ع و  ترضح  فالختسا  رب  تلزنم  ثیدح  هب  دیشر  نومأم  لالدتسا  مراهچ  یس و  لیلد 

نوراه باب  رد  یسوم  ترضح  تالاؤس  لثم  ریما ع  بانج  باب  رد  یلاعت  قح  زا  ربمایپ  تالاؤس  مجنپ  یس و  408لیلد 

ریما ع بانج  يارب  تباین  لوصح  رب  تلزنم  ثیدح  هب  يدابآ  تلود  ءاملعلا  کلم  لالدتسا  مشش  یس و  414لیلد 

ریما ع بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هب  یلحم  نیدلا  لالج  فارتعا  متفه  یس و  415لیلد 

هقیرط تفالخ  هب  هللا  ءانس  قح  رد  تلزنم  ثیدح  ریسفت  هب  ناناج  ناج  ازریم  لالدتسا  متشه  یس و  416لیلد 

اهیف ام  ایند و  زا  رتهب  دوخ  قح  رد  تلزنم  ثیدح  دورو  یناث  هفیلخ  نتسناد  مهنو  یس  417لیلد 

يروش موی  تلزنم  ثیدح  هب  ریما ع  بانج  جاجتحا  ملهچ  420لیلد 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  422هرابرد 
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مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک تاصخشم 

همئالا هماما  تابثا  یف  راونالا  تاـقبع  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  حراـش  1246ق  یلقدمحم 1306 -  نبنیـسحدماح  يروتنک  هسانـشرس : 
مق رـشن :  تاصخـشم  يدرجورب  انالوم  ربکایلع  نباضرمالغ  قیقحت  يروباشینلا  یئونهکللا  يوسوملا  نیـسح  دـماحریم  فیلات  راـهطالا /

.1374 یمالسالا 1416ق - =  رشنلا  هسسوم  مقب  هیملعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامجلا 
(801 هفرشملا مقب  نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسوم   : ) تسورف

لایر ج 1) 12000: اهب لایر ج 1 ؛ ) 12000: اهب کباش : 
یبرع تشادداـی :  يوـلهد  دـمحا  نبزیزعلادـبع  رثا  هیرـشعینثالا  هفحتلا  باـتک  رب  تـسا  یحرـش  ياهـیدر و  رـضاح  باـتک  تشادداـی : 

هفحتلا 1159ق   - 1239 دــمحا ، نبزیزعلادــبع  يوـلهد  عوـضوم :  حرــش  هیرــشعینثالا  هـفحتلا  رگید :  ناوـنع  هماـنباتک  تشادداـی : 
ریسفت دقن و  هیرشعینثالا -- 

اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 
حرش هیرشعینثالا  هفحتلا  1159ق   - 1239 دمحا ، نبزیزعلادبع  يولهد  هدوزفا :  هسانش  ناثدحم  عوضوم :  ثیداحا  تماما --  عوضوم : 
يدنب هدر  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانـش  ححـصم  اضرمالغ ، يدرجورب  انالوم  هدوزفا :  هسانش 

BP212/5/د9ت30218 1374 هرگنک : 
297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

م3739-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم یفرعم 

فلؤم همانیگدنز 

يرجه مهدزیـس  هدـس  لئاوا  رد  هعیـش  رخافم  زا  ناملاع و  نیرتمیظع  نامّلکتم و  نیرتگرزب  زا  يروباشین  يدـنه  نیـسح  دـماح  ریم  دـیس 
. دمآ ایند  هب  ق  مرحم 1246 ه . مجنپ  خیرات  هب  دنه  ونهکل  هریم  هدلب  رد  يرمق 

ردـپ یهاتوک  تدـم  زا  سپ  اّما  درک . عورـش  یلعمرک  خیـش  مان  هب  یخیـش  شیپ  هناخبتکم و  هب  نتفر  اب  یگلاس  نس 6  زا  ار  میلعت  ناـشیا 
. تخومآ يو  هب  ار  یئادتبا  لوادتم  بتک  یگلاس  نس 14  ات  دیدرگ و  يو  میلعت  رادهدهع  دوخ  ناشیا 

. تفر رگید  دیتاسا  غارس  هب  تالیصحت  لیمکت  يارب  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  سپ  یگلاس و  نس 15  رد  نیسح  دماح  ریم 
هیعرش مولع  دناوخ . يرتست  سابع  دمحم  دیس  یتفم  دزن  ار  هغالبلا  جهن  یلع و  تکرب  دیس  يولوم  دزن  ار  یبنتم  ناوید  يریرح و  تاماقم 

هعیش گرزب  ءاملع  زا  ود  ره  هک  یلع - رادلد  نب  نیسح  دیس  ءاملعلا  دیس  ناشیا  ردارب  یلع و  رادلد  نب  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلـس  دزن  ار 
. تفرگ ارف  ءاملعلا  ۀصالخ  هب  بقلم  ءاملعلا ، دیس  یضترم  دیس  دنزرف  دزن  ار  هیلقع  مولع  و  دندوب - دنه  رد 

نآ رب  يو  یـشاوح  هک  درک  ذخأ  ناشیا  زا  دوب  ءاملعلا  دیـس  شداتـسا  هیلاع  تافینـصت  زا  هک  ار  قیقدتلا  جهانم  باتک  ناشیا  نامز  نیا  رد 
. دشابیم ناشیا  دقن  تردق  قیقحت و  تمظع  رگنایب  باتک 

ردپ فیناصت  دقن  حیحـصت و  هب  ءادتبا  هنیمز  نیا  رد  تخادرپ و  شهوژپ  قیقحت و  رمأ  هب  لیـصحت  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  ناشیا  لاح  ره  هب 
هلباقم حیحصت و  فرص  ار  لاس  ياهلاس  تخادرپ و  نعاطملا  دییشت  هّیقت و  هلاسر  هیردیح ، تاحوتف  هلمج  زا  یلق  دمحم  دیس  شراوگرزب 
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. درک عبانم  بتک و  لوصا  اب  دوب - هیرشع  انثا  هفحت  رب  ياهیّدر  هک  نعاطملا - دییشت  اصوصخم  بتک  نیا  تارابع 
رب ّدر  رد  يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  مان  هب  تنس  لها  ءاملع  زا  یکی  طسوت  مالکلا  یهتنم  باتک  هک  دوب  هدشن  غراف  راک  نیا  زا  زونه 

یعدم نیفلاخم  فرط  کی  زا  دش . گنت  هعیش  زا  صاوخ  ماوع و  رب  هصرع  هک  ياهنوگهب  تفای  شرتسگ  رـشن و  ناوارف  تاغیلبت  اب  هیماما 
دنناوتیمن دنوش  عمج  هعیش  نیرخآ  نیلوا و  رگا  تفگیم  باتک  فلؤم  اجنآ  ات  تسین  باتک  نیا  بلاطم  باوج  رب  رداق  هعیش  هک  دندوب 

سابع دـمحم  دیـس  یتفم  ءاملعلا ، دیـس  ءاملعلا ، ناطلـس  هلمج  زا  دـنه  هعیـش  گرزب  ءاـملع  رگید  فرط  زا  دنـسیونب و  ارم  باـتک  باوج 
دماح ریم  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دنتشادن  ار  نداد  باوج  ناکما  رگید  تاظحالم  تنطلـس و  صاخ  عاضوا  ببـس  هب  مالعأ  رگید  يرتست و 
ثعاب هک  درک  فینـصت  ياهنوگهب  ار  مالکلا  یهتنم  ضقن  یف  ماحفإلا  ءاصقتـسا  باـتک  هاـم  شـش  هلـصاف  رد  دـش و  نادـیم  دراو  نیـسح 

زا کیچیه  هک  درک  دراو  نیفلاخم  رب  ياهبرض  نانچ  نآ  رشن  تفرگ و  رارق  نانآ  هدافتسا  دروم  هتـشگ و  ناشیا  دیتاسا  یتح  ءاملع  تریح 
هدـهع زا  فلتخم  تاعامتجا  يرازگرب  نیفلاخم و  نایلاو  زا  نتفرگ  کمک  شالت و  اـهلاس  زا  سپ  مـالکلا  یهتنم  فلؤم  دوخ  یتح  ناـنآ 

. دندماینرب نآ  باوج 
رما رد  رمع  رخآ  ات  هک  دـش  راونألا  تاقبع  میظع  باتک  فیلأت  لوغـشم  سپـس  تخادرپ و  صوصنلا  قراوش  باتک  فیلأـت  هب  نآ  زا  سپ 

. تشامگ تّمه  نآ  فینصت  قیقحت و 
نیمرح رد  دـنامن و  زاب  قیقحت  یملع و  تیلاعف  زا  مه  اـجنآ  رد  اـّما  دـش  تاـیلاع  تاـبتع  سپـس  جـح و  رفـس  مزاـع  ق  لاـس 1282 ه . رد 
هداـعلا قوف - مارتـحا  دروـم  هک  تسج  تکرـش  قارع  ءاـملع  یملع  لـفاحم  رد  قارع  رد  تشادرب و  رداـن  بتک  زا  ییاهتـشاددای  نیفیرش 

يروآدرگ رافـسالا  لضفأ  عیاقو  نع  راونالا  رافـسأ  باتک  بلاق  رد  ار  دوخ  یملع  راک  لصاح  تشگزاب  زا  سپ  يو  تفرگ . رارق  ناـشیا 
. دومن

نارـصاعم و زا  کی  چیه  هک  يّدح  ات  دوب  یمالـسا  یملع  ثاریم  رابخا و  راثآ و  رب  طیحم  عالطا و  رپ  عبتت و  رپ  یملاع  نیـسح  دـماح  ریم 
ینید و تاداـقتعا  رارـسا  رد  شهوژپ  ثحب و  هب  ار  شیوـخ  رمع  همه  دندیـسرن . وا  هیاـپ  هـب  نیـشیپ  ءاـملع  زا  يرایـسب  یتـح  نارخأـتم و 

هکناـنچ داد  تسد  زا  ینید  ملـسم  قیاـقح  يراوتـسا  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دـینارذگ و  نیتسار  نید  هزوح  یناـبزرم  مالـسا و  تسارح 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  بدالا  ۀناحیر  فلؤم 

فورصم ینید  تافیلأت  رد  شفیرش  رمع  قیاقد  تاعاس و  یمامت  هتـشاد و  مامت  مامتها  تعیرـش  هضیب  تناید و  هزوح  زا  هعفادم  رد  و  »... 
هتـشاگنیم پچ  تسد  اـب  رخاوا  رد  هدـش و  لـطاع  تباـتک  ریرحت و  ترثک  زا  وا  تسار  تسد  هکنآ  اـت  هتـشادن  يراذـگورف  ینآ  هدوب و 

...« تسا
نابز اب  ار  بلاطم  هتشادنرب و  راک  زا  تسد  ناشیا  تسا  هداتفایم  راک  زا  مه  ناشیا  پچ  تسد  هک  ینامز  ءامـسلا  موجن  فلؤم  هتفگ  هب  و 

. دراد زاب  یملع  داهج  زا  ار  ناشیا  تسناوتیمن  یعنام  چیه  تسا و  هدرکیم  ءالما 
ربخ دـش . نوفدـم  بآم  نارفغ  بانج  هینیـسح  رد  تفگ و  کـیبل  ار  قح  توعد  ق  لاس 1306 ه . رفـص  هام  مهدـجه  رد  ناشیا  ماجنارس 

وا ءاثر  رد  يدایز  ناگرزب  هتشگ و  ازع  کیرش  ءاملع  یمامت  تشاد . یپ  رد  ار  یناوخهحتاف  دّدعتم  سلاجم  ییاپرب  قارع  رد  ناشیا  تافو 
. دنتخادرپ هیثرم  هدیصق و  ندورس  هب 

ادتبا ناکاین : نادناخ و  *
نایم رد  دـندوب . دـهاجم  ینالـضاف  هاگآ و  یناملاع  همه  هک  تفای  شرورپ  دوشگ و  مشچ  ینادـناخ  ناماد  رد  يدـنه  نیـسح  دـماح  ریم 

. دنروخیم مشچ  هب  دهعتم  رازگتمدخ و  یناملاع  زین  يو  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  ناردارب و 
ياـمنهار شیوـخ  رـصع  رد  کـی  ره  هک  دـنروخیم  مشچ  هـب  ناـشخرد  یناگراتـس  تهاـقف  مـلع و  نامـسآ  رد  مـظعم  نادـناخ  نـیا  زا 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  نت  دنچ  هب  کنیا  دندوب . ناگدشمگ 
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. يروباشین يروتنک  يوسوم  مرک  هللا  دیس  هب  فورعم  نیسح  دمحم  دیس  تاقبع : بحاص  ّدج  - 1
هقالع ناشیا  تسا . يرجه  مهدزاود  هدـس  مود  همین  رد  تامارک  بحاص  ناـمز و  داـهز  ءاـهقف و  مـالعا  زا  نیـسح و  دـماح  ریم  دـج  يو 

رد وا  طـخ  هب  یـسابع  عماـج  رئازلا و  ۀـفحت  نیقیلا و  قـح  نآرق و  هتـشاد و  دوـخ  طـخ  هب  هسیفن  بتک  میرک و  نآرق  خاسنتـسا  هب  يداـیز 
. تسا دوجوم  ونهکل  هیرصان  هناخباتک 

يروباشین يروتنک  يوسوم  یلق  دمحم  دیس  یتفم  تاقبع : بحاص  دلاو  - 2
. دشابیم يرجه  مهدزیس  نرق  لوا  همین  رد  تارظانم  دئاقع و  ناشخرد  ياههرهچ  زا  نیسح و  دماح  ریم  دجام  دلاو  يو 

نرق رد  هعیش  نادنمشناد  مظاعا  زا  يوقن  یلع  رادلد  دیس  زراب  نادرگاش  زا  يو  دمآ . ایند  هب  لاس 1188  هدعق  يذ  هام  مجنپ  هبنشود  رد  وا 
. تشاذگ اجهب  دوخ  زا  ياهدنزرا  تافیلأت  دوب و  ریظنیب  یققحم  نونف  مولع و  رثکا  رد  هدوب و  مهدزیس 

. دوب ءاصقتسا  عبتت و  دننام  مک  ياههنومن  زا  تارظانم و  دیاقع و  ملع  ياههرهچ  نیرتهتسجرب  زا  یکی  ناشیا 
. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  ونهکل  رد  ق  مرحم 1260 ه . مهن  خیرات  رد  یلق  دمحم  دیس 

نیسح جارس  دیس  نیسح : دماح  ریم  دشرا  ردارب  - 3
رتشیب اّما  تسا  هدومن  يدرگاـش  ءاـملعلا  دیـس  شردـپ و  دزن  رد  هچرگ  تسا . هدوب  ناـگنازرف  ناـملاع و  زا  شناردارب  ردـپ و  نوچ  زین  وا 

نینچمه ناـشیا  تسا . ینحنم  تاـطورخم  رد  ياهلاـسر  هلباـقم و  ربـج و  تـالداعم  لـح  باـتک  هلمج  زا  یـضایر  موـلع  رد  يو  تاـفیلأت 
. تسا هدوب  یمان  یکشزپ  فوسلیف و 

دوب هتفای  طلست  یضایر  مولع  دیدج و  هفسلف  یسیلگنا ، نابز  رب  يدح  هب  همیدق ، نونف  هیبرع و  مولع  هب  لاغتشا  دوجو  اب  نیسح  جارس  دیس 
. تسا هدیدرگ  برغم  تمکح  نونف  رد  رهام  نینچ  نیا  یمالسا  ملاع  کی  هنوگچ  هک  دندوب  هتفر  ورف  تریح  رد  سیلگنا  ناگرزب  هک 

. درک تلحر  ق  لاس 1282 ه . لوألا  عیبر  رد 27  يو 
نیسح زاجعا  دیس  نیسح : دماح  ریم  ردارب  - 4

. تسا هدش  عقاو  بجر 1240  رد 21  شتدالو  هدوب و  یلق  دمحم  دیس  طسوا  دنزرف  يو 
. تسا هدوب  يددعتم  تافینصت  تافیلأت و  بحاص  دنه و  روشک  رد  هعیش  یمان  نادنمشناد  زا  شناردارب  ردپ و  دننام  زین  ناشیا 

کمک دـصاقم  طابنتـسا  بلاـطم و  جارختـسا  هنیمز  رد  ماـحفالا  ءاصقتـسا  باـتک  فینـصت  رد  ار  نیـسح  دـماح  ریم  دوخ  ردارب  نینچمه 
. تفای راشتنا  وا  مان  هب  نیسح  دماح  ریم  ترهش  تهج  هب  اّما  داد  ماجنا  وا  ار  باتک  راک  نیرتشیب  دناهتفگ  هک  ییاج  ات  دومن  یناوارف 

« رافسالا بتکلا و  لاوحا  نع  راتسالا  بجحلا و  فشک  و « نایعألا » مجارت  یف  نایقعلا  روذش  هب « ناوتیم  ناشیا  تافیلأت  هلمج  زا 
. درک هراشا 

. تسویپ يدزیا  تمحر  هب  تکربرپ  اّما  هاتوک  يرمع  زا  سپ  ق و  لاوش 1286 ه . مهدفه  رد  ناشیا 
ءاملعلا سمش  هب  بقلم  نیسح  دماح  ریم  دنزرف  نیسح : رصان  دیس  - 5

هب شردپ  تامحز  تشاذگن  هک  ارچ  دناهدرمـش  ردـپ  هبترم  یلات  عبتت  ملع و  رد  ار  وا  دـش . دـلوتم  ق  هیناثلا 1284 ه . يدامج  رد 19  يو 
رـشتنم ناشیا  مان  اب  فیلأت و  شراوگرزب  ردپ  قایـس  کبـس و  هب  ار  نآ  زا  رگید  دلج  نیدنچ  تخادرپ و  تاقبع  میمتت  هب  اذل  دور و  ردـه 

. تخاس
دوخ مظعم  دلاو  زا  ار  مولع  نیا  هدوب و  دوخ  دالب  یلاها  عجرم  یتفم و  عبتتلا و  ریثک  یلاجر  ثدحم و  یلوصا ، هیقف ، رحبتم ، یملاع  ناشیا 

. دوب هدرک  ذخا  سابع  دمحم  دیس  یتفم  و 
هب دنه  هرگآ  رد  يرتشوش  یضاق  دقرم  راوج  رد  شتیـصو  هب  انب  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ق  هجح 1361 ه . يذ  رد 25  ناشیا  تیاهن  رد 

. دش هدرپس  كاخ 
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نیسح دماح  ریم  رگید  دنزرف  نیسح : رکاذ  دیس  - 6
ناوید دومن . يرای  تاقبع  میمتت  رد  ار  شردارب  هک  دوب  دوخ  نامز  ءارعش  ءابدا و  زا  نینچمه  لضاف و  یملاع  دوخ  ردارب  نوچمه  زین  يو 

. تسوا راثآ  زا  تاقبع  رب  یتاقیلعت  یبرع و  یسراف و  هب  رعش 
نیسح رصان  دیس  نادنزرف  ریصن : دمحم  دیس  دیعس و  دمحم  دیس  7 و 8 -

دیتاسا دزن  فرشا  فجن  رد  هک  دندوب  دوخ  نامز  گرزب  ءاملع  ءالـضف و  زا  زین  دنـشابیم  نیـسح  دماح  ریم  ياههون  هک  راوگرزب  ود  نیا 
تفرگ و هدهعب  ار  ینید  یملع و  تسایر  نوؤش  دیعـس  دـمحم  دـنه  هب  تشگزاب  زا  سپ  دـندینارذگ . ار  دوخ  هیلاع  تالیـصحت  هتـسجرب 
رد شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  تفای و  تافو  دـنه  رد  ق  لاس 1387 ه . رد  هکنیا  ات  تشاذـگ  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يددـعتم  تافیلأت  راثآ و 

دراو ینامز  صاخ  طیارـش  تهج  هب  دنه  هب  تشگزاب  زا  سپ  ریـصن  دمحم  دیـس  اما  دـش . هدرپس  كاخ  هب  يرتشوش  یـضاق  دـقرم  نحص 
. دیسر یباین  سلجم  یگدنیامن  هب  نایعیش  بناج  زا  هدش و  یسایس  ياهراک 

هب يزاریـش  يازریم  هربقم  رد  فیرـش و  نحـص  رد  هدرب و  ءالبرک  هب  ار  يو  دـسج  یلو  درک  تلحر  ونهکل  رد  رابرپ  يرمع  زا  سپ  زین  وا 
. دندرپس كاخ 

ادتبا تافیلأت : *
( دّلجم  30 راهطالا ( ۀمئألا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  - 1

لاوحا باـتکلا و  فـیرحت  یف  ثحب  ق  یف 1315 ه . عبط  دـّلجم )  10 مالکلا ( یهتنم  ضقن  یف  ماقتنالا  ءاـفیتسا  ماـحفالا و  ءاصقتـسا  - 2
...[ ۀنسلا و لها  ءاملع  لاوحا  حرش  هدوجو و  تابثا  ۀجحلا و 

( دّلجم  5 صوصنلا ( قراوش  - 3
تالکشملا ّلح  یف  تالضعملا  فشک  - 4

راغلا هیآ  ثحبم  یف  رابتلا  بضعلا  - 5
( يدابآضیف یلع  ردیح  نیغلا ( ۀلازا  ّدر  یف  نیملا  لها  ماحفا  - 6

( ریغص طیسو و  ریبک و  بلاق  هس  رد  هقفلا ( یف  بجاحلا  ۀلئسم  یف  بقاثلا  مجنلا  - 7
ۀیبرعلا تآشنملا  بیتاکملا و  یف  ۀینسلا  رردلا  - 8

( ۀیهقفلا هیواتف  هیف  لئاسملا ( قیقحت  یلا  لئاسولا  نیز  - 9
1 مهیلع ) هللا  مالس  قارعلا  ۀمئا  ةرایز  جحلا و  یلإ  هرفس  یف  هل  حنس  ام  هیف  رکذ  رافسالا ( لضفا  عیاقو  نع  راونألا  رافسا  - 10

( ّمتی مل  هقفلا ( یف  عئارشلا  حرش  یف  عئارذلا  - 11
عوبطم لماک ) هقف  ءارغلا ( ۀعیرشلا  - 12

عوبطم نامثع ) دهع  یلع  فحاصملا  قارحا  هیف  ثحب  ۀلاوجلا ( ۀلعشلا  - 13
(. مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  نیسحلا  ءاثر  یف  هل  دئاصق  سلاجملا ( عمش  - 14

تایمعم زاغلأ و  ۀعومجم  فراطلا ، - 15
( یسامترالا لسغلا  یف  سامترالا ( ماکحا  یف  ساملالا  ۀحفص  - 16

عوبطم  2 ۀلکشم ) لئاسم  ةرشع  هیف  لح  ۀلماکلا ( ةرشعلا  - 17
( یسراف رعش  عمد ( عمش و  - 18

دوضنملا حلطلا  دودمملا و  لظلا  - 19
نیسح دماح  ریملا  لاجر  - 20
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قیقحتلا 3 ةرد  - 21

هیرصان هناخباتک 

ةراشا

ياههخسن تشگ و  لیمکت  نامز  رورم  هب  هک  دنتـشامگ  تمه  ياهناخباتک  يزیریپ  هب  مهدزیـس ، هدس  زاغآ  زا  نیـسح  دماح  ریم  نادناخ 
هدیمان يو  مان  هب  نیسح  رصان  دیس  نارود  رد  هکنیا  ات  دیـسر  هخـسن   30 ات 000 /  هک  دش  يروآدرگ  نآ  رد  جـیردت  هب  یـسیفن  ناوارف و 
ناوارف ریاظن  ياراد  یّمک  رظن  زا  هچرگ  هناخباتک  نیا  دش . لیدبت  یمومع  هناخباتک  هب  ناشیا  طسوت  دیعـس و  دمحم  دیـس  نامز  رد  دـش و 

. تسا ریظنمک  ردان  ياههخسن  دوجو  تهج  هب  یفیک و  رظن  زا  اّما  تسا 

هیرشع انثا  هفحت  باتک 

هفحت باتک  یفرعم 

هتخود ناتـسودنه  روانهپ  نیمزرـس  هب  عمط  مشچ  هسنارف  سیلگنا و  هژیوهب  رامعتـسا  ياهورین  هک  يرجه  مهدزیـس  هدس  نیتسخن  همین  رد 
» هب هک  يولهد  زیزعلا  دبع  مان  هب  دنه  ننـست  لها  ناملاع  زا  یکی  دمآیم  باسح  هب  نانآ  ربارب  رد  یگرزب  ّدـس  مالـسا  نامگیب  دـندوب و 

« دنهلا جارس 
دنکیم باطخ  بحاصهاش  ناونع  اب  ار  وا  تاقبع  بحاص  دیـسریم و  مود  هفیلخ  باطخ  رمع  هب  شبـسن  هطـساو  اب 31  تشاد و  ترهش 

. دیمان هیرشع » انثا  هفحت  ار « نآ  درک و  رشتنم  هیرشع  انثا  هعیش  اصوصخم  هعیش  ءارآ  تاداقتعا و  ّدر  رد  ار  یباتک 
نودب ثیدح و  ملع  دعاوق  دودح و  هظحالم  نودب  یمالسا و  خیرات  ياهتیعقاو  مالـسا و  يایند  حلاصم  هب  هجوت  نودب  باتک  نیا  رد  يو 
بادآ تیاعر  نودب  ار  هعیـش  لامعا  بادآ و  ریاس  قالخا و  عورف ، لوصا ، دیاقع ، شکاپ  نادـناخ  و  ص ) ربمایپ ( هاگیاج  نتفرگ  رظن  رد 

. تسا هداد  رارق  دوخ  تآارتفا  اهتمهت و  فده  ثیدح ، لقن  رد  يرادتناما  هرظانم و 
هک تسا  هدرک  تباث  هتشون ، هفحت  ّدر  رد  هک  هیرـشع  ینثالا  ۀهزنلا  باتک  رد  يریمـشک  ناخ  دمحأ  تیانع  نب  دمحم  يولهد  همالع  هتبلا 

یـسراف هب  یتارییغت  اب  ار  نآ  يولهد  زیزعلا  دـبع  هک  تسا  یلباک  هللا  رـصن  هجاوخ  هقبوم  عقاوص  باتک  زا  یتقرـس  تقیقح  رد  باـتک  نیا 
زا سرت  ببس  هب  باتک  نیا  لوا  پاچ  رد  يو  تسا 4 . هدنادرگرب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  هلاحک  اضر  رمع  هک  دشاب  هیرفسلا  حناوسلا  ۀیکملا و  ۀلحرلا  نامه  دیاش  ( 1 ) 
دشاب تالضعملا  فشک  باتک  نامه  دیاش  ( 2 ) 

. تسا هدرک  دای  تاقبع  ملعلا  ۀیندم  دّلجم  رد  شایملق  راثآ  زا  یکی  ناونع  هب  فلؤم  ار  باتک  نیا  ( 3 ) 
حیرـصت لیذ  رد  ریدغ  ثیدـح  ثحب  رد  هلمج  زا  تسا . هدومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  دروم  نیدـنچ  رد  زین  تاقبع  بحاص  دوخ  هتبلا  (. 4 ) 
تعاـضب تسا و  بطاـخم  دـشرم  ریپ و  هک  یلباـک  عیفـش  دـمحم  نب  دـمحم  هللا  رـصن  و  دـیوگیم «: نینچ  ریدـغ  ثیدـح  رتاوت  هب  یبـهذ 

وا لوق  هب  جاجتحا  دـنکیم و  فصو  ثیدـح  لـها  ماـما  همـالع و  خیـش  هب  ار  وا  عقاوص ) رد ( دـشابیم  وا  تاداـفا  زا  قورـسم  شتاـجزم 
بقلم ثیدـح  لها  ماماب  ار  وا  هفحت ) ینعی ( باتک  نیا  رد  مه  صاخ  باب  نیا  رد  شدـیلقتب  هفحت ) بحاـص  بطاـخم ( دوخ  دـیامنیم و 

مالغ ار « باتک  فلؤم  درک و  یفخم  ار  دوخ  مسا  ناخ  فجن  باون  مان  هب  هقطنم  یعیـش  مکاح  دیامنیم . شمالک  هب  جاجتحا  دزاسیم و 
. دش رشتنم  يو  دوخ  مان  هب  يدعب  پاچ  رد  اّما  دیمان  دوب - دجبأ  فورح  ربانب  يو  ّدلوت  لاس  قباطم  هک  میلح -»

هب یـسراف  زا  ار  هفحت » باتک « ناتـسودنه  سرادم » رهـش « رد  یملـسا  نیدلا  ییحم  نب  دـمحم  مالغ  مان  هب  یـصخش  ق  لاس 1227 ه . رد 
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ۀیهلإلا ۀحنملا  ار  نآ  تخادرپ و  نآ  یبرع  هخسن  راصتخا  هب  دادغب  رد  یـسولآ  يرکـش  دومحم  ق  لاس 1300 ه . رد  درک و  همجرت  یبرع 
عبط هلیـسو  ندوب  مک  یـسایس و  ياهتیدودحم  یخرب  رطاخ  هب  یلو  درک . میدقت  ناخ  دیمحلا  دبع  ناطلـس  هب  ار  نآ  شاهمدقم  رد  دیمان و 

هنوگنیا رـشن  هب  تبـسن  هدوب و  بناـجا  ذوفن  تحت  هک  یئبمب  رهـش  ناتـسودنه و  رد  اذـل  دـش . يریگولج  قارع  رد  نآ  راـشتنا  پاـچ و  زا 
روهال رد  ودرا  نابز  هب  نآ  زا  دـعب  دـش و  پاچ  رـصم  رد  ادّدـجم  یتّدـم  زا  سپ  دـیدرگ و  رـشتنم  دـشیم  لوذـبم  رایـسب  یعاسم  اهباتک 

قرف طباور  نتخاس  هریت  نیملـسم و  نیب  فالتخا  داجیا  رد  دّدـعتم ، راشتنا  تالّوحت و  اب  هفحت  باتک  لاـح  ره  هب  دیـسر . عبط  هب  ناتـسکاپ 
دوش ودع  قادصم  هب  اّما  تشاذگ . يدایز  ریثأت  نایعیش  هیلع  رب  ّتنس  لهأ  ّتیبصع  ینیبدب و  ّسح  کیرحت  رگیدمه و  هب  تبسن  یمالسا 

دنیایب نادیم  هب  هدرک و  هفیظو  ساسحا  هعیـش  نیملکتم  ءاملع و  زا  يدایز  هّدع  ات  دش  ببـس  باتک  نیا  راشتنا  دهاوخ  ادخ  رگا  ریخ  ببس 
نیا رد  راونألا  تاقبع  گنـسنارگ  باتک  هک  دنوش  يرـشع  انثا  هعیـش  بهذم  دیاقع و  رتشیب  هچره  تیوقت  ثعاب  یملع  نابز  قطنم و  اب  و 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  ششخرد  زا  نآ  فلؤم  ياسرفتقاط  تامحز  ناوارف و  عبتت  ببس  هب  نایم 
دمحم خیـش  مامتها  هب  ینـسح  عبطم  هک  تسا  ق  لاـس 1271 ه . رد  یلهد  پاـچ  هب  طوبرم  تسا  دوجوم  نونکامه  هفحت  زا  هک  ياهخـسن 

. تسا هدش  رکذ  لماک  روط  هب  فلؤم  مان  پاچ  نیا  رد  تسا . هدیناسر  پاچ  هب  يریزو  عطق  هب  هحفص  رد 776  ار  نآ  نسح 
: هفحت ياوتحم 

هب اهنت  هک  هتـسناد  مزتلم  ار  دوخ  باتک  نتم  رد  همدـقم و  رد  هچرگ  باتک  نیا  فلؤم  تسا . هعیـش  ّدر  رد  یـسراف و  نابز  هب  هفحت  باتک 
زا ّولمم  ار  دوخ  باتک  هدرک و  لمع  مازتلا  نیا  هب  رتمک  یلو  دنک  لقن  ربتعم  كرادم  زا  ار  دوخ  بلاطم  دنک و  دانتسا  هعیش  دوخ  تامّلسم 

. تسا هتخاس  هعیش  هب  اهتمهت  تآارتفا و 
: تسا هدروآ  شخب  ود  رد  ار  دوخ  بلاطم  باتک  متفه  شخب  رد  يولهد 

دنکیم دانتسا  ع ) ریما ( ترضح  تماما  رب  اهنآ  اب  هعیش  هک  یتایآ  لوا : شخب 
. تسا هدرک  افتکا  هیآ  لقن 6  هب  طقف  يو  شخب  نیا  رد 

هدرک حرطم  ار  تـیاور  طقف 12  زین  شخب  نیا  رد  دـنکیم . تیاور  تماما  تیـالو و  تاـبثا  ياتـسار  رد  هعیـش  هک  یثیداـحا  مود : شخب 
. تسا

. تسا هتسناد  شودخم  ار  اهنآ  دیناسا  ّهلدا و  هدومن و  تیاور  هیآ و 12  نیمه 6  هب  رصحنم  ار  هعیش  تادنتسم  عومجم  رد  و 
: هفحت باوبأ  تسرهف 

هفلتخم قرف  هب  نآ  باعشنا  عیشت و  بهذم  ثودح  تیفیک  رد  - 1
سیبلت لالضا و  قرط  هعیش و  دئاکم  رد  - 2

ناشیا بتک  ءاملع و  هعیش و  فالسأ  رکذ  رد  - 3
اهنآ ةاور  رکذ  هعیش و  رابخأ  لاوحا  رد  - 4

تایهلا رد  - 5
ع) ءایبنا ( نامیا  تّوبن و  رد  - 6

تماما رد  - 7
نیلقث اب  هعیش  تفلاخم  نایب  داعم و  رد  - 8

تسا هدرک  لمع  نیلقث  فالخ  نآ  رد  هعیش  هک  هیهقف  لئاسم  رد  - 9
هباحص رگید  نینمؤملا و  مأ  هثالث و  ءافلخ  نعاطم  رد  - 10

( تاوفه تابصعت - ماهوا - لصف ( رب 3  لمتشم  هعیش  بهذم  صاوخ  رد  - 11
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( هرشع تامّدقم  رب  لمتشم  يّربت ( ّالوت و  رد  - 12
هک دش  هتشاگن  نآ  ضقن  لاطبا و  رد  ناریا  قارع و  دنه ، رد  هعیش  ءاملع  زا  يدّدعتم  راثآ  دش ، رـشتنم  هتـشون و  هفحت  باتک  هکنآ  زا  سپ 

. تسا هداد  رارق  یملع  دقن  یسررب و  دروم  ار  نآ  زا  باب  کی  یخرب  هتخادرپ و  باتک  نیا  رسارس  ّدر  هب  یضعب 

هفحت ياه  هیّدر 

: تسا هدش  هتشون  هفحت  باوبا  همه  ّدر  رد  هک  هچنآ 
هیرشع ینثالا  ۀفحتلا  یلع  ّدرلا  یف  ۀیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  - 1

ق) م 1235 ه . يولهد ( يریمشک  ناخ  دمحا  تیانع  نب  دمحم  ازریم  رثا  باتک ، لصا  زا  باب  کی  هژیو  رتفد  ره  و  رتفد ، هدزاود  رد 
هک تسا  هدیسر  پاچ  هب  ق  لاس 1255 ه . هب  دنه  رد  هدوب و  رتروهشم  هیقب  زا  هدید  ار  نآ  بجحلا  فشک  بحاص  هک  نآ  زا  رتفد  هتبلا 5 

» مان هب  یباتک  هفحت  بحاص  متـشه  ضارتعا  خـساپ  رد  نینچمه  مهن . مجنپ و  مراهچ ، موس ، مکی ، ياـهباب  هب  يو  ياـههیباوج  زا  دـنترابع 
. تسا هدرک  فیلأت  تسا  حسم  هلئسم  هب  طوبرم  هک  نماثلا » دیکلا  باوج 

يرادهگن نارهت  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  نآ  متشه  رتفد  یطخ  هخسن  ونهکل و  هیرـصان  هناخباتک  رد  نآ  متفه  رتفد  یطخ  هخـسن  زین  و 
. دوشیم

دمحا وبا  فیلأت  رتفد  شش  رد  رارشالا  ّطق  راّجفلا و  ّدقل  رابتلا  مراصلا  هب ) هدش  هدیمان  لوسرلا ( نید  یبّرخم  یلع  لولـسملا  هللا  فیـس  - 2
ق) لاس 1232 . رد  هدش  هتشک  يدابآربکا ( يروباشین  یبنلا  دبع  نب  دمحم  ازریم 

» ناونع هب  ار  نآ  ّدر  رد  دوخ  مالک  و  نتم » ناونع « هب  ار  هفحت  تارابع  هک  تروصنیدـب  تسا  هدـش  هتـشون  هفحت  مامت  رب  ّدر  رد  یـسراف و 
. تسا هدروآ  حرش »

ق ) م 1260 ه . يدابآ ( میظع  يولهد  هللا  ناما  نب  نسح  يولوم  رثا  شیرق : یمنص  رسکل  شیجلا  زیهجت  - 3
. تسا دوجوم  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن 

: تسا هدش  هتشون  هفحت  باوبا  زا  باب  کی  ّدر  رد  هک  هچنآ 
: عیشت خیرات  یسررب  لوا : باب 

رب ینبم  هک  هفحت  لوا  باـب  ّدر  رد  هدوب و  تاـقبع  بحاـص  راوگرزب  ردـپ  يروـتنک  یلق  دـمحم  دیـس  رثا  باـتک  نیا  يرـصان : فیـس  - 1
هک تشون  ار  یکچوک  باتک  باتک ، نیا  ّدر  رد  هفحت ، بحاص  درگاش  ناخ  دیشر  لضاف  تسا . هدش  هتشاگن  تسا  هعیش  بهذم  ثودح 

. داد يو  بلاطم  هب  یلّصفم  خساپ  تشون و  ار  ةرعاشألا  یلع  ّدرلا  یف  ةرخافلا  ۀبوجألا  باتک  يروتنک  همالع  الباقتم 
: نایعیش ياههلیح  دیاکم و  رد  مود : باب 

. تسا هدش  پاچ  ق ) . 1262 هتکلک ( رد  هک  تسا  يروتنک  همّالع  رثا  زین  باتک  نیا  دئاکملا : بیلقت  - 2
: هعیش ناگتشذگ  فالسا و  لاوحا  رد  موس : باب 

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1255 ه . رد  هک  دراد  ّقلعت  شخب  نیا  ّدر  هب  ۀیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  هعومجم  ياهرتفد  زا  یکی 
: نآ لاجر  هعیش و  رابخا  ياههنوگ  رد  مراهچ : باب 

دنه پاچ  یسراف ) نابز  هب  يدابآهلإ ( يدنه  دمحم  نیدلا  ریخ  يولوم  رثا  زیزعلا : ۀیاده  - 1
. تسا باب  نیمه  ّدر  هب  طوبرم  زین  هیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  یپاچ  تادّلجم  زا  یکی  نینچمه 

تاّیهلا مجنپ : باب 
رد ق  لاس 1215 ه . رد  هک  يدابآریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیـس  همّالع  رثا  تاللا : يزعلا و  يدباع  تاهبـش  عطق  یف  تایهلإلا  مراوصلا  - 1
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( یسراف تسا (. هدیسر  پاچ  هب  هتکلک 
. دراد صاصتخا  باب  نیا  هب  زین  هیرشع  ینثالا  ۀهزنلا  مجنپ  رتفد 

يربمایپ رد  مشش : باب 
. تسا هدش  یگنس  پاچ  ق  لاس 1215 ه . رد  هک  يدابآریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیس  همّالع  رثا  مالملا ، ماهس  مالسالا و  ماسح  - 1

تماما رد  متفه : باب 
. تسا هدیدرگ  فینصت  ییاهبنارگ  راثآ  دوریم  رامش  هب  هفحت  باتک  زا  تمسق  نیرتیلاجنج  هک  باب  نیا  ّدر  رد 

يدابآریصن يوقن  یلع  رادلد  دیس  همالع  رثا  مراوصلا : ۀمتاخ  - 1
( یسراف نابز  هب  يدابآریصن ( يوقن  یلع  رادلد  دیس  دنزرف  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلس  رثا  هقبوملا : قراوبلا  - 2

( یبرع نابز  هب  يدابآریصن ( يوقن  یلع  رادلد  دیس  دنزرف  دمحم  دیس  ءاملعلا  ناطلس  رثا  ۀمامالا : - 3
وضو رد  اهاپ  حسم  نوچمه  یهقف  یعازن  لئاسم  یـسررب  هب  نآ  مهن  باب  رد  هک  یـسرانب ، يوسوم  ناخ  یلع  وبا  رثا  نیقداصلا : ناهرب  - 4

. تسا هتشاگن  ناهربلا  ۀجهم  مان  اب  ار  باتک  نیا  رصتخم  نینچمه  ناشیا  تسا . هتخادرپ  ّتقوم  حاکن  تیّلح  و 
. تاقبع بحاص  ردپ  يروتنک  همّالع  رثا  ةداعسلا : ناهرب  - 5

هدیـسر پاچ  هب  دـنه  رد  هک  یـسراف  نابز  هب  تاقبع  بحاص  داتـسا  يرتشوش  سابع  دـمحم  یتفم  دیـس  همالع  رثا  ۀـیرقبعلا : رهاوجلا  - 6
. تسا هتفگ  خساپ  یبوخ  هب  ار  جع ) رصع ( یلو  ترضح  تبیغ  هب  طوبرم  تاهبش  باتک  نیا  رد  ناشیا  تسا .

ترخآ رد  متشه : باب 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  دنه  رد  ق  لاس 1281 ه . رد  هک  يوقن  یلع  رادلد  همّالع  رثا  ۀّنسألا : نعطب  ۀعدبلا  ۀتاما  ۀنسلا و  ءایحا  - 1

( یسراف تسا (. باب  نیا  ّدر  صوصخ  رد  زین  يریمشک  دمحم  ازریم  ههزنلا  متشه  رتفد 
: هقف یفالتخا  لئاسم  رد  مهن : باب 

یلع دارفا  يولوم  تسا . باب  نیا  تالکشم  ّلح  تاهبش و  هب  خساپ  رد  هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1255 ه . رد  هک  ۀهزنلا  زا  مهن  رتفد  - 1
بحاص رگاش  یسرانب  يوسوم  ناخ  یلع  وبا  رفعج  لباقم ، رد  هتـشون و  ههزن  زا  رتفد  نیا  ّدر  رد  ار  نیطایـشلا  موجر  باتک  یّنـس  يوپلاک 

. تسا هتخادرپ  يو  تاکسا  لاطبا و  هب  نیقداصلا  نیعم  باتک  اب  مه  ههزن 
یطخ هخـسن  هک  دراد  وضو  رد  اهاپ  حسم  ّتقوم و  حاکن  عوضوم  رد  باب  نیا  زا  متـشه  دیک  ضقن  رد  يرگید  باتک  ۀهزنلا  بحاص  - 2

. تسا هدوب  دوجوم  هیرصان  هناخباتک  رد  نآ 
رد هدش و  هتـشون  باب  نیمه  زا  شخب  نیا  خساپ  رد  هک  یهاشنامرک  یلع  دمحم  نب  دمحا  رثا  ۀعتملا  ۀـیّلح  نع  ههبـشلا  فشک  باتک  - 3

. تسا دوجوم  یچارک  یّلم  هزوم  هناخباتک 
نعاطم رد  مهد : باب 

رد نآ  زا  یمظعم  شخب  هدش و  هتشون  گرزب  رتفد  ود  رد  هک  يروتنک  یلق  دمحم  دیس  همّالع  رثا  نئاغـضلا  فشک  نعاطملا و  دییـشت  - 1
( نیرحبلا عمجم  هعبطم  تسا (. هدش  یگنس  پاچ  ق  لاس 1283 ه . هب  دنه 

( یسراف يدنه (. ناخ  یلع  وبا  رثا  نیمنصلا : ریسکت  - 2
همطاف ترضح  هناخ  ندنازوس  كدف و  ناتساد  هب  طوبرم  باب  نیا  زا  یشخب  ّدر  رد  يوقن  یلع  رادلد  ءاملعلا  ناطلس  رثا  حامرلا : نعط  - 3

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1308 ه . رد  هک  اهیلع  هّللا  مالس 
. تسا هدش  هتشاگن  حامّرلا  ضقن  مان  هب  یباتک  یّنس  يدابآضیف  یلع  ردیح  خیش  طسوت  باتک  نیا  ّدر  رد 

هعیش تابصعت  ماهوا و  رد  مهدزای : باب 
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هعیش دیاقع  رگید  يّربت و  یلوت و  رد  مهدزاود : باب  دنه  پاچ  يروتنک ( یلق  دمحم  همالع  رثا  ماهوألا : علقل  ماهفألا  عراصم  - 1
زا جـع ) نامز ( ماما  تبیغ  ثحبم  رد  هفحت  بحاص  ياههتفگ  خـساپ  رد  نینچمه  و  یـسراف ) يوقن ( یلع  رادـلد  همالع  رثا  راقفلا : وذ  - 1

متفه باب 
: تسا هدش  هتشون  هفحت  زا  یتمسق  ّدر  رد  هک  يرگید  ياهباتک 

- تسا هفحت  بحاص  نادرگاش  زا  هک  ۀیرمعلا - ۀکوشلا  فلؤم  یّنس  ناخ  نیدلا  دیـشر  يوقن . یلع  رادلد  همالع  رثا  مالـسالا : مراوص  - 1
خـساپ ار  تاهبـش  نیا  لماک  دـمحم  ازریم  نادرگاش  زا  ناخ  یلع  رقاب  میکح  هک  هدومن  ّدر  یتاهبـش  اب  ار  تایهلالا  مراوصلا  باـتک و  نیا 

. تسا هداد 
رب ّلاد  ثیداـحا  رکذ  لوصا و  ملع  نوماریپ  ثحب  زا  سپ  باـتک  نیا  رد  يو  يدـنه ، ناـخیلع  ناحبـس  همـالع  لوصـألا : یف  ةزیجوـلا  - 2

. تسا هدرک  نایب  ار  هناگهس  يافلخ  تالوهجم  هتخادرپ و  هفحت  بحاص  تاملک  ّدر  ضّرعت و  هب  ع ) نینمؤملا ( ریما  تماما 
خیش نب  يدهم  خیش  رثا  دلجم :)  3 یسولآ ( دومحم  ملق  هب  یبرع  هب  هفحت  همجرت  ّدر  رد  ۀیناطیشلا ، ۀثفنلا  نع  هّیهلإلا  ۀحنملا  فیحصت  - 3

ق) م 1343 ه . یمظاک ( یصلاخ  نیسح 
. دراد هیهلالا  ۀحنملا  ّدر  رد  یباتک  نینچمه  يو  ق -) 1339 ه . م . یناهفصا ( هعیرشلا » خیش  هب « فورعم  هللا  حتف  ازریم  همالع  ّدر  - 4

يونهکل يداه  دمحم  ازریم  يولوم  رثا  ودرا ) نابز  هب  ۀیرشع (: ینثالا  ۀفحتلا  ّدر  یف  ۀینسلا  ۀیدهلا  - 5
( ودرا نابز  هب  هیرشع ( انثا  هفحت  باوج  رد  ۀبلقنملا : ۀفحتلا  - 6

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

تماما باب  ّدر  رد  هک  تسا  يروباشین  يدنه  نیـسح  دـماح  ریم  دیـس  موحرم  یقیقحت  یملع و  راکهاش  راونألا  تاقبع  میظع  باتک  ( 1 ) 
. دشابیم هدش - هتشون  هعیش  دیاقع  ّدر  رد  هک  يولهد - زیزعلا  دبع  هیرشع  انثا  هفحت  باتک 

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

. تسا هدش  هتشاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  هیماما  ّهلدا  هنیمز  رد  هفحت  متفه  باب  ّدر  ضقن و  رد  تاقبع 
. تسا هدوب  حرطم  افلخ  رابرد  رد  هک  تسین  ینید  نآ  مالسا  هک  دهد  ناشن  دنک و  نشور  ار  تماما  هفسلف  ات  دشوکیم  باتک  نیا  رد  يو 

. تسا هدرک  ضقن  دنتسم  راوتسا و  نیهارب  اب  ار  يولهد  تایعّدم  فرح  هب  فرح  باتک  نیا  رد  نیسح  دماح  ریم 
. تسا هدیشخب  ناماس  هدمآ  هفحت  متفه  باب  رد  هک  یتروص  نامه  هب  جهنم  ود  رد  ار  دوخ  باتک  يو 

تایآ رد  تسخن : جهنم 
هراشا دنکیم  لالدتسا  نآ  هب  هعیـش  هک  یتایآ  زا  هیآ  هب 6  طقف  يولهد  نوچ  دشاب ( هدوب  رتفد  شـش  رب  لمتـشم  یتسیاب  هک  جهنم  نیا  زا 

( تسا هدرک 
لگ يانعم  هب  واو  نوکس  نون و  حتفب  راونا  دراد و  شوخ  يوب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هقبع  عمج  ءاب  رـسک  نیع و  حتف  هب  تاقبع  (] 1 ) 

تسا  دیفس  لگ  ای  و 
1 تسا . هدیسرن  پاچ  هب  نونکات  هدوب و  دوجوم  هیرصان  هناخباتک  رد  سیونشیپ  تروص  هب  ییاهتشاددای  اهتشونتسد و 

تایاور رد  مود : جهنم 
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. تسا هدش  هتخاس  لیذ  بیترت  هب  رتفد  ود  ای  کی  ثیدح  ره  يارب  جهنم  نیا  رد 
شخب ود  رد  ریدغ  ثیدح  هب  فورعم  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ثیدح « هژیو  تسخن : رتفد  - 

فلؤم راگزور  ات  زاغآ  زا  یّنـس  ثیدـح  نایاوشیپ  ظاّفح و  نیعبات و  عباـت  نیعباـت و  هباحـص و  زا  نت  دـصکی  زا  شیب  ماـن  تسخن : شخب 
تیاور رداصم  قیثوت  اهنآ و  لاوحا  زا  یشرازگ  اب  هارمه 

. يولهد تاهبش  هب  خساپ  و  ع ) یلع ( نانمؤم  ریما  تماما  رب  نآ  هدیچیپ  نیارق  یلالد و  هوجو  ربخ و  ییاوتحم  یسررب  مود : شخب 
1293 و 1294. فلؤم ( تایح  نامز  رد  هحفـص  رازه  زا  شیب  رد  دّلجم  ود  رد  مود  شخب  ياهحفـص و  دـلجم 1251  کی  رد  لوا  شخب 

تسا هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  يدرجورب  انالوم  اضرمالغ  قیقحت  اب  یفورح  دلج  هد  رد  دلجم  هس  ره  هدش و  یگنس  پاچ  ق )
2 تسا . هدش  پاچ  مق  رد  هحفص  رد 462  یمق  سابع  خیش  زا  ریدقلا  ضیف  مان  اب  زین  رتفد  نیا  هصالخ 

دننام هک  تسا  تلزنم  ثیدح  هب  فورعم  يدعب » یبن  هنأ ال  الإ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنأ  یلع  ای  رتاوتم « ربخ  هژیو  مود : رتفد  - 
. تسا هتفای  ناماس  اهتلالد  دانسا و  شخب  ود  رد  ریدغ  ثیدح 

درگلاس نیمدـصکی  تبـسانم  هب  هدـش و  پاچ  ق  لاـس 1295 ه . هب  ونهکل  رد  گرزب  هحفـص  رد 977  فلؤم  تاـیح  ناـمز  رد  رتفد  نیا 
. تسا هدش  تسفا  ناهفصا  رد  فلوم  تشذگرد 

. تیالو ثیدح  هب  فورعم  يدعب » نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  و  هنم ، انأ  ینم و  ایلع  نإ  ثیدح « هژیو  موس : رتفد  - 
. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ق  لاس 1303 ه . رد  یلحر  عطق  هب  هحفص  رد 585  رتفد  نیا 

ندـمآ نایرب و  غرم  ناتـساد  هراـبرد  هک  ریطلا » اذـه  نم  یعم  لـکأی  کـیلإ  کـقلخ  ّبحأـب  ینتئا  مهللا  ثیدـح ...« هژیو  مراـهچ : رتفد  - 
( ریط ثیدح  هب  فورعم  دشابیم (. ص ) ترضح ( طسوت  هلمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  ص ) ربمایپ ( هناخ  هب  ع ) یلع ( ترضح 

( يوضترم ناتسب  هعبطم  تسا (. هدیسر  پاچ  هب  ونهکل  رد  ق  لاس 1306 ه . رد  گرزب  دّلجم  ود  رد  هحفص  رد 736  رتفد  نیا 
...« اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  ثیدح « هژیو  مجنپ : رتفد  - 

هب هحفص  رد 600  نآ  مود  دـّلجم  ق و  لاس 1317 ه . هب  هحفص  رد 745  نآ  تسخن  دّلجم  هک  هدش  هتـشون  گرزب  دّلجم  ود  رد  رتفد  نیا 
( نیسح رفظم  دیس  مامتها  هب  تسا (. هتفای  راشتنا  ق  لاس 1327 ه .

هیبشت ثیدح  هب  فورعم  یلع » یلإ  رظنیف  حون ... مدآ و  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم  ثیدح « هژیو  مشش : رتفد  - 
( ونهکل رد  تسا (. هدش  پاچ  ق  لاس 1301 ه . هب  هحفص  رد 248  يرگید  هحفص و  رد 456  یکی  دّلجم  ود  رد  مه  رتفد  نیا 

. تسا هدیسرن  ماجنا  هب  نآ  سیونکاپ  هک  رفاک » وهف  يدعب  ۀفالخلا  اّیلع  بصان  نم  ربخ « هرابرد  متفه : رتفد  - 
رون ثیدح  هب  فورعم  مدآ »... هللا  قلخی  نأ  لبق  هّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انأ و  تنک  ثیدح « هژیو  متشه : رتفد  - 

نامزلا ناحبس  ناخ  یلع  بجر  دیسلا  یلوملا  ۀبتکم  یف  و  ونهکلب ، فنصملا  ۀبتکم  یف  دوجوم  هنکل  عوبطم  ریغ  ریبک  دلجم  یف  وه  و  ( 1 ) 
( هعیرذلا فنصملا (... ذیمالت  نم  ناک  يذلا  ناوارکج  یف 

مق و نکاس  ردص ( نیدلا  ردص  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  روتـسد  هب  نارهت  رد  تاقبع » ریدغ « ثیدـح  تادـلجم  زا  مکی  ءزج  نینچمه  ( 2 ) 
هدیسر پاچ  هب  هحفـص ) رد 600  یملع ( ینماـضت  تکرـش  هناـخپاچ  مق - هیملع  هزوح  يالـضف  تمه  هب  یلحر  عـطق  رد  يافوتم 1373 )

 . تسا
. تسا هدش  پاچ  ونهکل  رد  ق  لاس 1303 ه . هب  گرزب  عطق  هحفص  رد 786  رتفد  نیا 

( دّلجم کی  رد  تسا (. هدشن  هتشون  ذغاک  يور  هک  ربیخ  راکیپ  رد  تیار  ربخ  نوماریپ  مهن : رتفد 
هتـشاد دوجو  هیرـصان  هناـخباتک  رد  نآ  سیونشیپ  زا  یـصقان  تشونتسد  هک  ع ») یلع ( عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  ربخ « هژیو  مهد : رتفد 

. تسا
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.) تسا هدماین  تسدب  یتشونکاپ  مه  رتفد  نیا  زا  هلیزنت .» یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوأت  یلع  لتاقی  نم  مکنم  نإ  ربخ « هژیو  مهدزای : رتفد 
( دلجم رد 3 

لاس ونهکل  رد  پاچ  دافم [. نامه  هب  هنیفـس  ثیدـح  تسویپ  هب  نیلقث  فورعم  رتاوتم و  ربخ  تالالد  دانـسا و  یـسررب  رد  مهدزاود : رتفد 
یگنـس پاچ  فلؤم  تایح  نامز  رد  رتفد  نیا  ق  يدهملا 1406 ه . مامالا  ۀسردم  دلج ) رد 6  ق ( ناهفصا 1380 ه . ق  1313 و 1351 ه .

) هدیافرپ ياهمان  ماجنا  مامضنا  هب  ناهفصا  رد  یتاضور  یلع  دمحم  دیس  مامتها  اب  دلج ) رد 6  نآ ( یفورح  عبط  هدروخ و  یلحر  هزادنا  هب 
. تسا هتفریذپ  تروص  هیرشع و )... انثا  هفحت  شفلؤم و  تاقبع و  هرابرد 

هب یبرع  نابز  هب  راونألا  تاقبع  ۀصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  باتک  رد  ناوتیم  ار  هعومجم  نیا  یقیقحت  دـیاوف  ثحابم و  هدرـشف  نینچمه 
. تسا هدش  پاچ  مق  رد  طسوتم  دلج  رد 20  هک  دروآ  تسدب  ینالیم  یلع  دیس  ياقآ  ملق 

نآ رتفد  ود  نیـسح و  رـصان  دیـس  شدنزرف  طسوت  رتفد  هس  نیـسح ، دـماحریم  موحرم  تسدـب  رتفد  جـنپ  رتفد ، هدزاود  نیا  زا  عومجم  رد 
: تسا هدیسر  ماجنا  هب  لیذ  لیصفت  هب  نیسح  دماح  بولسا  نامه  اب  نیسح  رصان  دیس  دنزرف  دیعس  دمحم  دیس  طسوت 

: نیسح دماح  دیس  موحرم  فلا :
تلالد دنس و  رظن  زا  ریدغ  ثیدح  - 1

تلالد دنس و  رظن  زا  تلزنم  ثیدح  - 2
تلالد دنس و  رظن  زا  تیالو  ثیدح  - 3
تلالد دنس و  رظن  زا  هیبشت  ثیدح  - 4

تلالد دنس و  رظن  زا  رون  ثیدح  - 5
نیسح رصان  دیس  موحرم  ب :

تلالد دنس و  رظن  زا  ریط  ثیدح  - 1
تلالد دنس و  رظن  زا  باب  ثیدح  - 2

تلالد دنس و  رظن  زا  هنیفس  نیلقث و  ثیدح  - 3
دیعس دمحم  دیس  موحرم  ج :

( یبرع نابز  هب  تلالد ( دنس و  رظن  زا  تبصانم  ثیدح  - 1
( یبرع نابز  هب  طقف ( دنس  رظن  زا  ربیخ ، ثیدح  - 2

. دناهدشن پاچ  نونکات  ثیدح  ود  نیا  هتبلا 
ماقم زا  ات  دنداد  رارق  نیسح  دماحریم  موحرم  مان  هب  ار  تسا - هدش  ماجنا  نیسح  دماحریم  هون  دنزرف و  طسوت  هک  ریخا - ثیدح  جنپ  هتبلا 

بلاطم و سوئر  هدرک و  میـسرت  ار  نآ  تاقبع  راذگناینب  هک  دـندومیپ  ار  يریـسم  نامه  رفن  ود  نیا  یفرط  زا  دوش و  لیلجت  ناشیا  خـماش 
. دوب هدرک  هدامآ  نارگید  يارب  ریس  تلوهس  تهجب  ار  اهنآ  رداصم 

: زا تسترابع  هدش  هتشون  تاقبع  اب  هطبار  رد  هک  رگید  بتک  هلمج  زا 
فلؤم رگید  دنزرف  نیسح  رکاذ  دیس  ملق  هب  تاقبع  لییذت  - 1

يونهکل باون  نسحم  دیس  ملق  هب  ملعلا » ۀنیدم  ثیدح « لوا  دلج  بیرعت  - 2
نـسحم دیـس  ملق  هب  تارمثلا » مان « هب  تادلجم  نیا  یمامت  بیرعت  مکی و  دـّلجم  زا  یـشخب  مشـش و  مجنپ ، مود ، دـلجم  مامت  صیخلت  - 3

باون

لالدتسا کبس  ثحب و  یگنوگچ  - 2
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ندوب رودصلا  یعطق  رتاوت و  تابثا  ثیدـح و  دنـس  رد  تسخن  تسا . هداد  رارق  ءزج  ود  ای  کی  رد  ار  باتک  مّود  جـهنم  زا  دـّلجم  ره  يو 
) ّفلؤم نامز  ات  رودص  رـصع  و  ص ) مرکا ( ربمغیپ  نامز  زا  ّتنـس  لها  هربتعم  كرادم  هب  دانتـسا  اب  هدومن و  ثحب  هّماع  قرط  زا  اهنت  نآ ،
قیثوت و هب  سپـس  هباحـص و  رگید  لوق  قیرط  زا  ثیدـح  هطـساو  الب  نایوار  زا  کی  ره  لیدـعت  قیثوت و  هب  ادـتبا  نرق ) هب  نرق  تروص  هب 
لاجر و بتک  قیرط  زا  دعب  تاقبط  لیدعت  قیثوت و  هب  تیاهن  رد  نیعبات و  لوق  قیرط  زا  اهنآ  ناگدننک  قیثوت  هباحص و  زا  کی  ره  لیدعت 

هتخادرپ ثیدـح  نتم  لیلحت  هیزجت و  هب  هاگنآ  تسا . هتخادرپ  دوخ ، نامز  هب  ات  اهنآ  دوخ  قوثو  دروم  رداصم  یثیدـح و  عماوج  مجارت و 
زا هدراو  تاضارتعا  تاهبـش و  هیلک  نایاپ  رد  هدومن و  حیرـشت  هعیـش  رظن  قفو  رب  ار  ثیدـح  تلالد  یگنوگچ  هدافتـسا و  هوجو  سپـس  و 

نانآ دوخ  تاملک  هب  نانآ  زا  یلیلد  ّدر  يارب  یهاگ  هنیمز  نیا  رد  و  تسا . هداد  خـساپ  اـهنآ  همه  هب  لـقن و  کـی  هب  کـی  ار  هماـع  فرط 
. تسا هدرک  لالدتسا 

یملع تردق  - 3

رد الثم  تسا  راکـشآ  حضاو و  یبوخب  باتک  نیا  تادـّلجم  رـسارس  زا  راوگرزب  فلؤم  هداعلا  قوف  هطاحا  عالطا و  هعـس  یملع و  تردـق 
رب ثیدح  تلالد  هب  تبسن  يزوج  نبا  هئطخت  رگید  ياج  رد  هدومرف و  نایب  هجو  هب 66  هعیش  بولطم  رب  ار  نیلقث  ثیدح  تلالد  اج  کی 

تسا و براقأ  يانعم  هب  ترتع  هکنیا  رب  ینبم  هفحت  بحاص  ياعدا  لاطبا  رد  هداد و  باوج  دـساف  یلاـت  ضقن و  هب 165  ار  هعیش  بولطم 
. تسا هدرک  دراو  وا  رب  ضارتعا  ضقن و   51 طقف ، تیب  لهأ  هن  تسا  ربمغیپ  ناکیدزن  همه  ندوب  هعاطالا  بجاو  شاهمزال 

ار عبتت  قیقحت و  قح  هداد و  رارق  رظن  ّدـم  ارنآ  ثحب  لباق  بناوج  تاهج و  هیلک  دوشیم  دراو  هک  ثحبم  بلطم و  ره  رد  ناـشیا  نینچمه 
نیا رد  هک  یتاعوضوم  نوماریپ  یقیقحت  هنوگره  يارب  ار  هدـننک  هعلاطم  دـیامرفیم و  ءادا  هجرد  یهتنم  هب  ثحب  دروم  عوضوم  هب  تبـسن 

ار نانآ  لاح  حرـش  هک  ثیدـح  لاجر  مجارت  دروم  رد  اصوصخ  دـنکیم ، زاینیب  رگید  رداصم  بتک و  هب  هعجارم  زا  هدـش  حرطم  باـتک 
. تسا هدومرف  لقن  ظافلا  نیع  هب  دوشیم  عقاو  هدافتسا  دروم  هک  یعضاوم  مجارت و  بتک  یمامت  زا  اعون 

نوچمه يو  دیتاسا  تاملک  یتح  وا و  بتک  ریاس  زا  ار  يو  تالالدتـسا  هفحت و  بحاص  تاملک  هدرکن و  ءافتکا  مه  رادقم  نیا  هب  ناشیا 
باتک نیا  یسراف  نادرگرب  هفحت  تقیقح  رد  هک  عقاوص - باتک  بحاص  یلباک  هللا  رصن  هجاوخ  میحرلا و  دبع  نبا  هللا  یلو  خیـش  شردپ 

1 دهدیم . خساپ  هدرک و  لقن  ار  تنس  لها  ناگرزب  خیاشم و  ریاس  و  تسا -

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

فرط هکیلاح  رد  دنکیم  تیاعر  ار  هرظانم  ثحب و  دعاوق  بادآ و  ّتنـس ، لها  اب  جاجتحا  رد  یعیـش  ناملاع  ریاس  دننام  تاقبع  بحاص 
. تسا هدرکن  لمع  نادب  اّما  هدومن  ار  رما  نیا  ياعدا  هچرگ  لباقم 

لقن و تنامأ  تقد و  اب  دایز و  مک و  نودب  رظن  دروم  هلئـسم  هرابرد  ار  دوخ  لباقم  فرط  مالک  صخـش  هک  تسنآ  ثحب  دـعاوق  زا  فلا :
ود ّهلدا  ندینش  اب  رظان  هک  تسا  تروصنیا  رد  دزادرپب . نآ  یّلح  ای  یضقن  باوج  هب  هدرک و  صخشم  ار  لاکشا  لحم  سپـس  دنک ، ریرقت 

. دیامن باختنا  ار  نسحأ  ای  حیحص  رظن  هتخادرپ و  تواضق  هب  دناوتیم  فرط 
یتح دنکیم و  لقن  تساک  مک و  نودب  ار  هفحت ) بحاص  يولهد ( ترابع  نیع  باتک  هبطخ  زا  سپ  تاقبع  رد  نیسح  دماح  ریم  موحرم 

يولهد لباقم  رد  اّما  دزادرپیم . نآ  باوج  هب  سپـس  دوشیم و  ضرعتم  هدرک  لقن  ریغ  ای  دوخ  زا  شباـتک  هیـشاح  رد  وا  هک  ار  هچنآ  ره 
ساسم یعّدم  اب  هقباس  ثیداحأ  روتـسدب  مه  ثیدـح  نیا  و  دـیوگیم «: نیلقث  ثیدـح  لقن  زا  سپ  الثم  دـنکیمن . تیاعر  ار  هدـعاق  نیا 

یتلا ایتللا و  دعب  و  دیوگیم ...«: رون  ثیدـح  لقن  زا  سپ  هکنیا  ای  دـنکیمن و  ياهراشا  ثیدـح  نیا  هرابرد  هعیـش  لالدتـسا  هب  اّما  درادـن »
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. دنکیمن حرطم  دوخ  ياعّدم  نیا  يارب  ار  هعیش  لیلد  اّما  درادن » اعدم  رب  تلالد 
شدوـخ دزن  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  دـنادب  تجح  ار  نآ  شلباـقم  فرط  هک  دـنک  جاـجتحا  يزیچ  هب  هک  تسنآ  ثـحب  دـعاوق  رگید  زا  ب :

ظافح ياههتفگ  هب  هدرک و  جاجتحا  ّتنس  لها  بتک  هب  دوشیم  دراو  هک  یباب  ره  رد  تاقبع  بحاص  دراد . دامتعا  نآ  هب  تسا و  تجح 
ثیدح لباقم  رد  هک  مینیبیم  اذل  درادـن  هدـعاق  نیا  هب  یلمع  مازتلا  يولهد  اّما  دـنکیم . لالدتـسا  فلتخم  مولع  رد  اهنآ  ءاملع  ریهاشم  و 

نیا هکیلاح  رد  دنکیم  کسمت  ذجاونلاب » اهیلع  اوضع  يدعب و  نم  نییدهملا  نیدـشارلا  ءافلخلا  ۀنـس  یتّنـسب و  مکیلع  ثیدـح « هب  نیلقث 
. دناهدرک لقن  ّتنس  لها  طقف  ار  تیاور 

ار یثیداحا  هک  روطنامه  تاقبع  بحاص  دنک . فارتعا  تقیقح  هب  ّدر  جاجتحا و  ماقم  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  ثحب  دـعاوق  رگید  زا  ج :
زین ار  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  شلباقم  فرط  هک  ار  یتایاور  دـنکیم  دنتـسم  ّتنـس  لها  قرط  زا  دـنک  لالدتـسا  اـهنآ  هب  دـهاوخیم  دوخ  هک 

. دنکیم لقن  ار  نآ  دانسا  همه  هکلب  دنکیمن  هدنسب  رفن  ود  یکی  لقن  هب  هدرکن و  یهاتوک  هار  نیا  رد  دنکیم و  دنتسم 
« ریط ثیدح « لباقم  رد  هک  رمع -» رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا  تیاور « اب  ناشیا  دروخرب  رد  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  هک 

زا 20 رتشیب  هکیلاح  رد  دنکیم  لقن  مقرا » نب  دـیز  قیرط « زا  طقف  ار  نیلقث  ثیدـح  يولهد  لباقم  رد  اما  دومن . هدـهاشم  دـناهدرک - لقن 
ادری یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لهأ  هلمج « هدرک و  لقن  صقان  زین  ار  ثیدـح  نیا  هکنآ  رب  هوـالع  دـناهدرک . لـقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن 

« ضوحلا یلع 
. تسا هدرک  فذح  نآ  زا  هدمآ  يذمرت  حیحص  دمحا و  دنسم  رد  هک  ار 

ندرک ّدر  هویش  - 5

لماک روطهب  مصخ  مالک  لقن  فلا :
. دنکیمن زین  انعم  هب  لقن  ار  نآ  یتح  دنکیم و  لقن  دایز  مک و  نودب  ار  يولهد  مالک  ناشیا  دش  هراشا  البق  هک  روطنامه 

هبناج همه  قیقحت  ثحب و  ب :
فرح دـهاوخیم  هک  یناـمز  اذـل  دـهدیم . رارق  ّتقد  دروم  هدرک و  یـسررب  ار  نآ  بناوج  ماـمت  هدـش  دراو  هک  یعوضوم  ره  هب  ناـشیا 

كردم لیلد و  ياهزادناهب  هدرک و  یسررب  ار  بناوج  همه  هکلب  دنکیمن  ءافتکا  لیلد  ود  لیلد و  کی  هب  دنک  لاطبا  ار  دوخ  لباقم  فرط 
دوشیم دراو  نیلقث  ثیدح  رد  يزوج  نبا  حدق  هب  هک  ینامز  اذل  دوشیم . دوبان  ساسا  هیاپ و  زا  لباقم  فرط  لالدتـسا  هک  دـنکیم  هئارا 

. دنکیم نایب  نآ  ّدر  رد  هجو   156
لماک قیقحت  ج :

هب دنکیم و  لقن  هدش  حرطم  عوضوم  نآ  هرابرد  هک  ار  یلاوقا  مامت  هداد ، رارق  ثحب  دروم  هک  یعوضوم  ره  رد  نیسح  دماح  ریم  موحرم 
ثحب دراو  يولهد  لوق  ّدر  رد  هک  ینامز  اذل  دنکیم . حرطم  دوش  هتفگ  عضوم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یلاوقا  یتح  دهدیم  خساپ  نآ 

هک ینامز  الثم  دزادرپیم . نداد  خـساپ  هب  هدرک و  لقن  زین  ار  يربط و ... رجح و  نبا  یلباک و  هللا  رـصن  نوچ  يرگید  دارفا  مـالک  دوشیم 
تاقبع بحاص  دوشیمن  نآ  دنـس  ضرعتم  اّما  دـنکیم  راکنا  ار  ع ) یلع ( تماما  رب  نآ  تلـالد  هدرک و  حرطم  ار  هنیفـس  ثیدـح  يولهد 

و تسا ) تلالد  زا  ثحب  رب  مّدـقم  دنـس  زا  ثحب  ناشیا  رظن  زا  نوچ  دربیم ( مان  دـناهدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  یناسک  زا  رفن  ادتبا 92 
دوشیم و نآ  يارب  فیعـض - یتح  دنـس - رکنم  هتـسناد و  دنـسیب  ار  ثیدـح  نیا  هیمیت  نبا  هک  تسنآ  دارفا  نیا  ماـن  ندرک  حرطم  ّتلع 

. دنکیم رکذ  ار  هدش  لقن  اهنآ  رد  ثیدح  نیا  هک  يربتعم  بتک  مان  سپس 
ثحب یبایهشیر  د :

هب هدش و  لالدتسا  اهنآ  هب  هک  تسا  یلاوقا  یبایهشیر  هدرب  راک  هب  دوخ  لباقم  فرط  لالدتسا  ّدر  رد  تاقبع  بحاص  هک  يدعاوق  زا  یکی 
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: دنک ادیپ  تسد  یبوخ  فادها  هب  هتسناوت  هار  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  لیلد  ناونع 
رد وا  بلاـطم  ماـمت  هکلب  تسا  هدرکن  حرطم  دوخ  باـتک  رد  ار  يدـیدج  بلطم  يولهد  دـنک  نشور  هک  هدوـب  نآ  ددـص  رد  ناـشیا  - 1

یـسراف هب  ار  یلباـک  هللا  رـصن  عقاوص  يوـلهد  هک  دـنکیم  تباـث  دوـخ  تاـقیقحت  اـب  اذـل  تسا و  هدـش  حرطم  زین  يو  زا  شیپ  ياـهباتک 
هدنادرگرب

انثا هفحت  ناوـنع « هب  ار  نآ  تسا و  هدوزفا  نآ  هب  ضفارملا - بحاـص  يروبنراهـس - نیدـلا  ماـسح  شردـپ  زا  ار  یبلاـطم  نآ  رب  هوـالع  و 
. تسا ناهد  نیدلا  جات  علطتملا » ۀیافک  نادرگرب « يو  نیثدحملا » ناتسب  هکنیا « ای  تسا و  هدرک  هئارا  هیرشع »

. درادن تقیقح  هدش  هداد  دارفا  یضعب  هب  هک  ییاهتبسن  ای  لاوقا  زا  یضعب  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  لاوقا  یبایهشیر  رد  ناشیا  - 2
هدروآ هعوضوم  ثیداحا  رامـش  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هک  دوشیم  حرطم  تیقاوی  رد  ینارعـش  لوق  زا  ریط  ثیدـح  هرابرد  هک  ینامز  ـالثم 
حـضفا تابذک و  حضوا  تاقالتخا و  جمـسا  تآارتفا و  حبقا  زا  تاعوضوم  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوجلا  نبا  رکذ  ياعدا  الوا  دیوگیم ...«:

شیپ رفاغلا  هللا  دـمحب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا » باـتک « ماـت  عبتت  صحفت و  زا  هک  نآ  زا  رظن  عطق  تستـالبعزخ و 
ینعی جرفلا  وبا  هک  ینعم  نیاب  هدومن  حیرصت  يالع  ظفاح  هک  یتفایرد  اقباس  دوشیمن  ادیپ  ثیدح  نیا  زا  يرثا  زگره  تسدوجوم  رـصاق 

تاـعوضوم رد  يزوجلا  نبا  هک  هدومرف  هداـفا  ۀحارـص  زین  رجح  نبا  و  هدرکن ، رکذ  تاـعوضوملا  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا 
رب شاک  دوب  هدیدرگن  علطم  مه  يالع  ظفاح  حیرـصت  رب  هدیدن و  ار  تاعوضوملا  باتک  لصا  ینارعـش  رگا  سپ  هدومنن  رکذ  ار  نآ  دوخ 

بذـک و نیا  درگ  نارـسخلا  يزخلا و  نم  افوخ  دـیدرگیم و  علطم  هدومن  وا  ییارـستحدم  تیاهن  راونالا  حـقاول  رد  هک  رجح  نبا  هداـفا 
...« دیدرگیمن و ناتهب 

ص 344] قودص - یلاما  همکحأ . المع  لمع  اذإ  ادبع  بحی  هللا  نکل  و  دیامرفیم ...: ص ) مرکا ( ربمایپ  ( 1 ) 
. تسا هدرک  فشک  ار  هداد  يور  اهباستنا  لاوقا و  یضعب  رد  هک  یتافرصت  تافیرحت و  دوخ  هویش  نیا  اب  تاقبع  بحاص  - 3

نبا مالک  هب  هنیمز  نیا  رد  نآ ... دانـسا  رد  تسا و  عوضوم  تنـس  لها  عامجا  هب  ثیدح  نیا  دـیوگیم «: يولهد  رون  ثیدـح  هرابرد  الثم 
هراب نیا  رد  يو  مینکیم . هعجارم  دنکیم  ذخأ  ار  دوخ  بلاطم  یلباک  زا  مه  يولهد  هک  تسا  یلباک  هللا  رصن  دنتسم  الومعم  هک  ناهبزور 

دانـسا رد  هدوب و  عوضوم  ثیدـح  نیا  و  تسا . هدرک  انعم  هب  لقن  هدروآ و  تاعوضوم  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا  دـیوگیم «:
...« نآ دانسا  رد  تسا و  یعضو  ربخ  لهأ  عامجا  هب  نوچ  تسا  لطاب  ثیدح  نیا  و  دیوگیم «: یلباک  سپس  نآ »...

هب طوبرم  هدرک ، لقن  دوخ  تاعوضوم  باتک  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هکنیا  اّما  دـنکیم . هفاـضا  یلباـک  اـجنیا  رد  ار  ربخ  لـها  عاـمجا  سپ 
بلاط یبأ  نب  یلع  ایرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراه  انأ و  تقلخ  ص :» هّللا « لوسر  لاق  تسا ...  رون  ثیدح  زا  ریغ  يرگید  ثیدح 

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

. دنکیم هراشا  هتسناد ، نآ  هب  مزتلم  ار  دوخ  يو  هک  هچنآ  يولهد و  طسوت  ثحب  دعاوق  ندرکن  تیاعر  هب  ددعتم ، دراوم  رد  ناشیا 
: تسا هتسناد  مزتلم  بلاطم  نیا  هب  ار  دوخ  يولهد  الثم 

ثیداحا دنادن ، حیحـص  رابخأ  صوصخ  لقن  هب  مزتلم  ار  دوخ  نآ  بحاص  هک  یثیدح  باتک  ره  هک  تسنآ  هدـعاق  تنـس  لها  دزن  رد  - 1
تسین جاجتحا  لباق  نآ 

. دوشیمن هداد  شوگ  نآ  هب  الصا  دشاب  هتشادن  دنس  هک  هچ  ره  - 2
. درادن ّتیجح  رگید  هقرف  دزن  ياهقرف  ره  رابخا  نوچ  دومن ، جاجتحا  اهنآ  رب  ناشدوخ  رابخا  اب  هعیش  رب  جاجتحا  رد  دیاب  - 3

. تسین زیاج  هعیش  رب  تنس  لها  ثیداحا  اب  جاجتحا  - 4
. تسا هداد  هجوت  دراوم  نیا  هب  تاقبع  بحاص  هدرک و  لمع  اهنآ  فالخ  رب  يدایز  دراوم  رد  لمع  رد  اّما 
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ناشدوخ مالک  اب  نیفلاخم  رب  ّدر  و :
باوج ّتنـس  لها  ءاملع  ریاس  شردپ و  تاملک  هب  ای  شباتک  رگید  ياج  رد  يو  تاملک  هب  یهاگ  يولهد  بلاطم  ّدر  رد  تاقبع  بحاص 

. دنکیم ضقن  ار  نآ  هداد و 
بناوج همه  زا  ثیداحا  یسررب  ز :

رد دهدیم و  رارق  یسررب  دروم  ثیدح  نتم  رودص و  نأش  دنس ، رظن  زا  ار  نآ  دوشیم  ثیداحا  زا  ثحب  دراو  هک  ینامز  تاقبع  بحاص 
. دنکیم حرطم  ار  مزال  ثحابم  قیقد  یسانشراک  اب  تمسق  ره 

ۀضراعم ضقن و  ح :
. دنکیم ضقن  دنراد - ناعذا  نآ  هب  تبسن  اهنآ  دوخ  هک  هباشم - دراوم  اب  ار  نیفلاخم  لالدتسا  دّدعتم  دراوم  رد  ناشیا 

ظفل اب  ار  نآ  دوب  تفالخ  تماما و  هلئـسم  ندرک  نایب  ص ) ربمایپ ( رظن  رگا  دـیوگیم «: ریدـغ  ثیدـح  باوج  رد  يولهد  هک  ینامز  الثم 
لها نیثدحم  لوبق  دروم  هک  رـشع » انثا  يدـعب  نم  ۀـمئألا  ثیدـح « اب  ار  نآ  تاقبع  بحاص  دـشابن » یفالتخا  نآ  رد  ات  تفگیم  حـیرص 

. دنکیم لالدتسا  ناشدوخ  لاوقا  بتک و  زا  اهنآ  ضراعم  هب  نانآ  تالالدتسا  ضعب  باوج  رد  نینچمه  دنکیم . ضقن  تسا ، تنس 
ۀنس لها  حاحـص  بتک  رد  باحـصا  ّمذ  رد  هک  یثیداحا  اب  ار  متیدها » متیدتقا  مهیأبف  موجنلاک  یباحـصا  ثیدح « هب  يولهد  لالدتـسا  اذل 

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

نآ ياهیزیگنا  هابتشا  حیضوت  هب  دیاب  عضوم  فرـش  هعماج و  ملع و  نید و  رظن  زا  هک  هدش  هتـشون  یباتک  دید  هک  نیمه  نیـسح  دماح  ریم 
تخاس الم  رب  ار  نآ  ياهغورد  هدنار و  سپزاب  ار  نآ  ياهینیرفآ  هقرفت  ناربج و  ار  نآ  ياهینکارپ  لهج  تخادرپ و 

هار نیا  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  لاس  ياهلاس  دوریم و  عیسو  تاعالطا  ذخآم و  ندرک  ادیپ  شیوخ و  تامولعم  شرتسگ  لابند  هب  ءادتبا  رد 
1 دنکیم . فرص 

نیا اب  نیـسح  دـماح  ریم  اّما  دوب ، نکمم  مه  ناشیا  تامولعم  مدـص  کی  اب  هفحت  هشیریب  یهاو و  ياههتـشون  هب  نداد  خـساپ  هکیلاح  رد 
. دراذگیم شیامن  هب  ار  یناسنا  روعش  هب  نتشاذگ  مارتحا  یعیش و  ملاع  کی  يرگنفرژ  عیشت و  بتکم  یملع  تیبرت  دوخ  راک 

یعامتجا دعب  - 2

لداـع تموکح  ّدر  مالـسا ، یلاـع  میهاـفم  ریقحت  تقیقح  رد  دوشیم  هتـشون  ع ) تیب ( لـها  بهذـم  ّدر  هئطخت و  دـصق  هب  هک  ییاـهباتک 
هب تناـیخ  تسا و  زیتس  رد  ملاـظ  ملظ و  اـب  هک  یبتکم  يوریپ  زا  ناناملـسم  نتـشاد  رود  ناراـبج ، تموکح  زا  يرادـفرط  قح ، رب  موصعم 

ییاهباتک اذل  دشکیم . يرشب  یلاع  لئاسم  هب  نآ  هنماد  هدش و  عورش  تکلمم  رهـش و  کی  حطـس  زا  راثآ  نیا  تسا و  نیملـسم  مالـسا و 
ص) دمحم ( لآ  زا  يوریپ  هعیش و  هب  تبسن  ار  نارگید  تسردان  رظن  دنسیونیم  هنیمز  نیا  رد  موجه  هن  عافد و  دصق  هب  هعیـش  ناملاع  هک 

. ددرگیم یهتنم  نآ  حیحص  تروص  هب  مه - هب  نیملسم  ندش  کیدزن  قح و  تخانش  هب  مک  مک  دنکیم و  تسرد 

ینید دعب  - 3

نآ يداـهتجا  شخب  هدـیقع  نید و  کـی  زا  شخب  نیرتـمهم  رگید  ناـیب  هب  تسا و  نآ  یملع  یلقع و  ياوتحم  هب  مارم  نید و  ره  تیمها 
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اب هک  یناگدنـشوک  نیارباـنب  دزاـسیم . ار  درف  ینید  تیـصخش  يداـقتعا و  تیوـه  هک  تسا  شخب  نیا  نوـچ  يدـیلقت . شخب  هـن  تـسا 
رب دنربیم و  الاب  ار  نید  تادنتـسم  لیالد و  مجح  دنهدیم و  حیـضوت  ار  يداقتعا  ینابم  شیوخ  نارکیب  ياهـشهوژپ  یملع و  ياهیریگیپ 

عقاو رد  نانیا  دـننکیم ، نشور  دـنزاسیم و  حرطم  ار  نایب  دانتـسا و  هب  دـنمزاین  طاقن  دـنیازفایم و  نید  یناهرب  يورین  یلالدتـسا و  ناوت 
. دنشخبیم ورین  ار  قح  نییآ  لقتسم  قطنم  هبذاج  دنناسانشیم و  ار  نید  راوتسا  تیوه 

صالخا دعب  - 4

نیا دزن  صالخا  روفو  دـهز و  راـک و  یگدـنز و  رگا  مهم . رایـسب  تسا  ياهلئـسم  نید  ناـملاع  هماـنراک  یناگدـنز و  رد  صـالخا  شقن 
راکـشآ دـش  دای  هچنآ  تیمها  دوش  هسیاقم  دـنکردم  ماـقم و  لـها  هک  یناـفلؤم  ناداتـسا و  اـی  ماوقا و  ناـیدا و  رگید  ناـملاع  اـب  ناـملاع 

. ددرگیم
قح و نازورف  لعشم  دندرک و  لمحت  ار  بئاصم  عاونا  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  ناملسم  هشیپ  يوقت  تمه و  دنلب  صالخا و  اب  ناملاع 

. دنتشاد شیوخ  عضوم  هب  ینامیا  راک و  رد  یصالخا  نانچ  دندوب و  نانچ  دنتفرگ  تسدرس  ار  یبلطقح 

ادتقا دعب  - 5

گرزب سدـقم و  ياهتمدـخ  هار  رد  هک  ینارکیب  ياهـششوک  نانآ و  صالخا  راک و  یگنوگچ  ناـملاع و  هنوگنیا  لاوحا  زا  عـالطا  اـنیقی 
. دشاب هدنزاس  هدننک و  تیبرت  یلماع  دناوتیم  دناهدرک 

هدافتـسا رمع  تاـظحل  همه  زا  ناـنآ  رتشیب . اـی  دـناهدوب  رثا  تسیود  بحاـص  هک  تسا  هدـمآ  ناـنآ  همانتـسیز  رد  هک  یناـملاع  رایـسب  هچ 
. دناهدزیم شیوخ  تلاسر  يادا  هب  تسد  اهتّذل  اهیناهاوخ و  همه  زا  یشوپمشچ  اب  دناهدرکیم و 

تساخیمنرب و دوخ  ياج  زا  يرورـض  ياهراک  يارب  زج  دوب و  هداد  صاصتخا  قیقحت  نتـشون و  هب  ار  دوخ  بش  زور و  تاقبع  بحاـص 
. درکیم ءافتکا  ضئارف  رادقم  هب  طقف  یعرش  تادابع  لامعا و  رد  یتح  دیباوخیمن ، دروخیمن و  ترورض  ردق  هب  زج 

دـیباوخیم و ور  هب  دـشیم  هتـسخ  نتـسشن  زا  هاگره  تشون . دوخ  پچ  تسد  اب  سپ  دـنامزاب ، تباتک  زا  يو  تسار  تسد  هک  ییاج  اـت 
هّللا ۀـیآ  هک  ییاج  ات  تشونیم  تشاذـگیم و  دوخ  هنیـس  يور  ار  باتک  دـیباوخیم و  تشپ  هب  دـشیم  هتـسخ  مه  زاـب  رگا  تشونیم و 

قیمع رثا  دنداد  رارق  لستغم  يور  ار  ناشیا  هزانج  هک  ینامز  دیامرفیم «: نیسح  رصان  دیس  ناشیا  دنزرف  زا  لقن  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا 
.« دش هدید  دوب  نآ  رب  باتک  نداد  رارق  لحم  زا  یکاح  هک  ناشیا  فیرش  هنیس  يور  رب  یقفا  طخ  کی 

هب ناسنیا  ناسانـش  دهعت  نیا  داتفا . راک  زا  شتـسار  تسد  تشون  سب  زا  هک  دناهتـشون  هیلع - هللا  ۀمحر  يدنه - نیـسح  دماح  ریم  هرابرد 
دناهتشاد جنر  هب  نت  دنلب  تمه  اب  هداهن و  دنلب  ياهنامرآ  هار  رد  ار  دوخ  یندب  ياهورین  هتخادرپ و  یملع  تامادقا  یگنهرف و  ياهیزاسزاب 

. ددرگ دازآ  هاگآ و  نامدرم  رگید  ياهناج  ات 
- دش رجنم  هیرصان  هناخباتک  لیکـشت  هب  ادعب  هک  شراوگرزب  ردپ  هناخباتک  هب  طبترم  یطویـس  ریـسملا  داز  لثم  يو  عبانم  زا  يدادعت  ( 1 ) 
زا اهرفس  نیا  رد  تسا . هدومن  يرادیرخ  تابتع  جح و  رفس  دننام  فلتخم  دالب  هب  دوخ  ياهرفس  نمـض  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  دشابیم و 
زا يدادـعت  نینچمه  تسا  هتفای  تسد  یلـصا  ياههخـسن  هب  هدرب و  یناوارف  ياههدافتـسا  زین  قارع  نیفیرـش و  نیمرح  ربتعم  ياههناخباتک 

شالت اب  ات  هدش  راچان  زین  رداصم  یضعب  زا  هدافتسا  يارب  تسا  هدش  هداتـسرف  شیارب  ناشیا  تساوخرد  هب  ءاملع  یـضعب  طسوت  زین  بتک 
. دیامن هدافتسا  نیفلاخم  اصوصخم  دارفا  یصوصخ  ياههناخباتک  زا  یتخس  ای  ناوارف و 

همه نیا  نیـسح ، دـماح  ریم  هک  تسا  بیجع  يرما  دـسیونیم «: نیـسح  دـماح  ریم  تاـفیلأت  ندرمـشرب  زا  سپ  گرزب  اـقآ  خیـش  موحرم 
ذـغاک و ینعی  یمالـسا ( بکرم  ذـغاک و  اـب  زج  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  فیلأـت  ار  گرزب  ياـهفراعملا  ةریاد  نـیا  سیفن و  ياـهباتک 
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رایسب عرو  ناوارف و  ياوقت  لیلد  هب  نیا  تسا و  هتشونیمن  تسا ) هدشیم  هیهت  ناناملسم  تسد  هب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  هک  یبکرم 
. تسا هدوب  وا 

«. تسا ناگمه  روهشم  ناناملسم  ریغ  عیانص  ندرب  راکب  زا  يو  يرود  الوصا 

تاقبع تاظیرقت 

دیس جاح  یناسارخ ، ءاملعلا  فیرش  یناتـسرهش ، نیـسح  دمحم  دیـس  يرون ، ثدحم  یناردنزام ، نیدباعلا  نیز  خیـش  يزاریـش و  يازریم 
نب سابع  خیش  لیلج  ملاع  دناهتشون و  باتک  نآ  رب  يرایسب  تاظیرقت  نامز ، نآ  ناگرزب  رثکا  یناهفصا و  هعیرشلا  خیش  ردص ، لیعامـسا 

تسیب و ات  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  راونألا » تاقبع  تاظیرقت  یف  راونألا  عطاوس  مان « هب  یـصوصخم  هلاسر  یناوریـش ، يدنه  يراصنا  دمحا 
لاس کی  رد  باتک  نآ  تکرب  هب  هک  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  رب  اهنآ  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  لوا  زارط  ءاملع  زا  ظیرقت  تشه 

. دناهدش رصبتسم  هعیش و  يریثک  عمج 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  ونهکل  رد  ق  لاس 1303 ه . هب  فلؤم  تایح  نامز  رد  باتک  نیا 

اـهظیرقت و تسخن  شخب  تـسا ، هدـش  بـترم  شخب  ود  رد  هـک  هدیـسر  پاـچ  هـب  ق  لاـس 1322 ه . رد  باـتک  نیا  زا  یبـختنم  نینچمه 
نیسح رصان  دیـس  شدنزرف  هب  باطخ  يو و  تافو  زا  دعب  هک  تسا  ییاهنآ  مود  شخب  هدیـسر و  تاقبع  بحاص  تایح  رد  هک  ییاههمان 

. تسا هدش  هتشون 
: دسیونیم نینچ  تاقبع  بحاص  هب  باطخ  دوخ  همان  زا  یشخب  رد  يزاریش  يازریم  موحرم 

یلاعبانج هقیـشر  تافّنـصم  بتک و  هب  منکیم و  ار  فیرـش  دوجو  تمعن  رکـش  هشیمه  تسا  هاوگ  هئامـسا - تزع  سدقأ - دحأ  دحاو  »... 
مالک ّنف  رد  مالـسا  رد  نونکات  تفگ : ناوت  فاصنا  مسانـشیم . وکین  مالـسا  رد  ار  زیزع  دوجو  نآ  تامدـخ  تامحز و  قح  مسنأتـسم و 

. تسا نامز  نیا  مئانغ  رهد و  نیا  تانسح  زا  هک  راونالا  تاقبع  باتک  اصوصخ  تسا ، هدشن  فینصت  مامت  عفان و  هنوگنیاب  یباتک 
سک ره  دیامن و  هدافتسا  دیامن و  عوجر  كرابم  باتک  نآ  هب  دوخ  دسافم  حالصا  دئاقع و  لیمکت  رد  هک  تسا  مزال  نیدتم  ملسم  ره  رب 
هملک ءالعا  تسا  رظن  رد  هچنانچ  ات  درادن  تشاذگ  ورف  ار  شـشوک  یعـس و  دیاب  رقحأ  داقتعا  هب  اهنآ  جیورت  رـشن و  رد  دناوت  وحن  ره  هب 

.« تسا رظن  رد  رتمک  هیجان  هقرف  هّقح و  هقیرطب  نیا  زا  رتهتسیاش  یتمدخ  هک  دوش  لطاب  ضاحدا  قح و 
: دیوگیم نینچ  تسا  هتشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  رگید  ياهمان  رد  و 

رب دیاهدرب ، راک  هب  بلاطم  نیا  ندرک  ادیپ  يارب  امـش  هک  یتاقیقحت  شوخ  میـسن  مدناوخ ، دـنمجرا  یلاع و  بلاطم  امـش ، باتک  رد  نم  » 
هیام نآ  يادز  لهج  تاراشا  تسا و  هدنسیون  یگتخپ  لیلد  باتک ، ياسر  تارابع  دراد . يرترب  يرورپغامد  نوجعم  هدرورپ و  کشم  ره 

صالخا همـسجم  تسد  هب  هتفرگ و  تأشن  كانبات  يرکف  ياههمـشچرس  زا  باتک  هک  یلاح  رد  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  و  نتخومآ . تقد و 
.« دابم دابم و  زگره  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هنوگ و  نیا  زا  فلؤم  دشاب و  تسد  نیا  زا  دیاب  باتک  يرآ  تسا . هتفای  فیلأت  يوقت  و 

لیلجت ناشیا  تافیلأت  نیـسح و  دـماح  ریم  زا  اهنآ  رد  دـسیونیم و  دـنه  ناـگرزب  هب  ییاـههمان  یناردـنزام  نیدـباعلا  نیز  خیـش  نینچمه 
دماح ریم  موحرم  هب  باطخ  یلصفم  همان  نمـض  دنناسرب و  پاچ  هب  ار  نیـسح  دماح  ریم  راثآ  رگید  ات  دیامنیم  قیوشت  ار  نانآ  دنکیم و 

: دیوگیم نینچ  نیسح 
نامز نیا  ات  ناقیا  بهذم و  تیّقح  تابثا  رد  یفینصت  هدزن و  رـس  يریرحن  ریرحت  نانب  زا  نآلا  ات  ناقتا  تناتم و  تقایل و  نیا  هب  یباتک  »... 

ّرد هّلل  نایع و  لئالد  عیمج  رب  اصقتـسا  شیاصقتـسا  زا  نازو و  قیقحت  هحئار  شتاقبع  زا  هتـشگن . رهاظ  رداص و  يریبخ  ربح  ریرقت  نایب  زا 
...« اهفّنصم اهّفلؤم و 

: دسیونیم هیوضرلا  دئاوف  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم 
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راوگرزب نآ  رابررد  ملق  زا  هک  راونالا  تاقبع  باطتـسم  باتک  سک  ره  دوب  هیرـشع  ینثا  هعیـش  جـجح  هیهلا و  تایآ  زا  بانجنآ  دوجو  » 
نآ رب  هدنارن و  نخس  لاونم  نادب  يدحا  نونکات  مالسا  ردص  زا  تماما  ثحبم  رد  امّیس  مالک  نف  رد  هک  دنادیم  دنک  هعلاطم  هدمآ  نوریب 
هلإ ترضح  تناعا  دییأتب و  زج  تسین  عاب  لوط  رظن و  هعس  عالطا و  هطاحا و  نیا  هک  تسا  نایع  دهاشم و  قحلا  هتخادرپن و  فینـصت  طمن 

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

مهدزای دلج 

تلزنم ثیدح 

تاراشتنا همدقم 

هراشا

ُهاْنلَعَجَف ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  ًاروُکْذَـم . ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَـه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسب 
. ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  ًاریَِصب  ًاعیِمَس 

. تسا لاحم  هکلب  راوشد  هن  ندرک  رادیب  ار  امن  هتفخ  یلو  ناسآ  یسب  ندرک  رادیب  هتفخ   3 رهدلا 1 -
هک یناسک  رد  دشاب  صولخ  تین و  نسح  اب  مأوت  یقطنم و  ناشیاههتشون  اههتفگ و  مه  ردق  ره  ناگدنـسیون  ءاملع ، ابطخ ، لیلد  نیمه  هب 

. تشاد دهاوخن  يرثا  دناهدیزگ  رب  تاجن  تداعس و  رب  ار  یهارمگ  يورجک و  دمع  هب 
رگنایب و نازیم ، هنیئآ و  نوچ  راوتسا و  قطنم  لقع و  ساسا  رب  هک  تسا  لیزنت  یحو و  تیب  لها  يوریپ  هیرـشع ، ینثا  هیرفعج  هقح  هقیرط 

. دیامنیم هیصوت  ار  راتفر  نسح  راتفگ و  قدص  دشاب و  لدع  قح و  رگشیامن 
نارضاح و  دیزگرب ، تما  يربهر  دوخ و  تفالخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالع  دنوادخ  یحو  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  تسنآ  هعیش  نخس 

هب مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرفب  مخ  ریدغ  رد  [ 1  ] دندوب نز  درم و  رازه  جنپ  تسیب و  دصکی و  رب  غلاب  هک 
لها هناخ  میرح  زا  و  دیباتن ، رب  رـس  یلع  مسر  هار و  زا  هک  دومرف  شرافـس  ار  تما  درک  تلحر  ایند  زا  هک  هاگنآ  ات  دندرک و  تعیب  تماما 

ینیما ج 1 همالع  ریدغلا  [ 1]
2 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دیراد یمارگ  مه  اب  ار  نیلقث  و  دیوشن ، رود  تیب 
لدـعأ و لضفأ ، ملعأ و  تقیقح  رد  دـنزیم و  ماگ  نانمؤم  ریما  نآرق و  هب  کسمت  هار  رد  نونکا  مه  اـت  تفریذـپ و  ار  تیـصو  نیا  هعیش 

. دیامنیم يوریپ  ار  سان  لمکأ 
تمهت و ره  زا  نارودزم  ناکاپان و  دناهتخات و  وا  هب  خیرات  لوط  رد  راگزور  ناهارمگ  ناهاوخدب و  هک  تسا  هعیش  گرزب  هانگ  نیا  يرآ 

. دناهدرکن يراد  دوخ  نآ  هب  تبسن  یئارتفا 
هانگ  هچ  ار  باتفآ  همشچ  مشچ  هرپ  بش  زورب  دنیبن  رگ 

ُهَّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

راونالا تاقبع  فیرش  باتک  فیلأت  هزیگنا 

( ناهفـصا پاچ  هنیفـس - نیلقث و  ثیدـح  تلالد  دنـس و  زا  ثحب  لماش   ) تاقبع مهدزاود  دـلجم  زا  مشـش  ءزج  ناـیاپ  رد  هک  یحرـش  هب 
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: هدمآ
هب بقلم  يولهد ، هَّللا  یلو  هاـش  نب  زیزعلا  دـبع  يولوم  شماـن  هک  تنـس  لـها  بصعتم  ياـملع  زا  یکی  يرجه  مهدزیـس  هدـس  زاـغآ  رد 

ینثا هفحت   » مانب یلـصفم  باتک  دـناسریم  مود  هفیلخ  باطخ ، رمع  هب  بسن  هطـساو  کـی  یـس و  هب  و  دـنه ، مدرم  زا  دوب و  بحاـصهاش 
. تخاس رشتنم  فیلأت و  هیرشع »

. تسا هعیش  در  رد  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  یسراف و  نابزب  هفحت  باتک 
ریما ماما  لصف  الب  تفالخ  تماما و  رما  رد  هعیـش  یتدیقع  رداصم  نیرتمهم  ناونعب  ار  ثیدـح  هدزاود  باتک  نیا  تماما  ثحب  رد  فلؤم 

. تسا تلزنم  فیرش  ثیدح  هلمج  زا  هک  هداد  رارق  راکنا  هئطخت و  وگتفگ و  ثحب و  دروم  ع )  ) یلع نینمؤملا 
هک دش  هتشون  هعیـش  ققحم  ناگدنـسیون  املع و  ملقب  نآ  زا  یـشخب  ای  هفحت  باتک  همه  ناونعب  یناوارف  ياهدر  راشتنا ، زا  سپ  هلـصاف  الب 

. دیدرگ رشتنم  پاچ و  ارثکا 
اـهفیرحت و اـهغورد و  يرگاـشفا  و  یخیراـت ، یبدا و  یملع و  لـئاسم  لـیلحت  هـیزجت و  و  قـیقحت ، ثـحب و  رد  هـک  یـسک  اتــسار  نـیرد 

هتـشذگ نورق  لوط  رد  ناـملکتم  ناـققحم و  همه  زا  هکلب  ناـسیون  در  همه  زا  ار  تقبـس  يوگ  شنارکفمه ، هفحت و  فـلؤم  ياـهتنایخ 
دیـسریم موحرم  راوگرزب  همـالع  ققحم ، هَّللا  تیآ  هتفرگ ، رارق  قیقحت  ثحب و  يوگلا  هحول و  رـس  شباـتک  قـحب  تسا و  هدوـبر  مالـسا 

دلجم هدزاود  هک  تسا  هارث  باط  يرمق  يرجه  هتشذگ 1306  رد  يونهکل  يروباشین  نیسح  دماح 
4 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دومن فیلأت  راونالا »...  تاقبع   » مانب رتشیب  ای  هحفص  رازه  کی  دودح  رب  غلاب  ارثکا  لصفم و  ءزج  ود  ای  کی  لماش  يدلجم  ره  باتک ،
داهن و اپ  تقـشم  رپ  زارد و  رود و  ياهرفـس  هب  باتک  تاجردـنم  یخیرات  یثیدـح و  یملع ، رداصم  هیهت  هار  رد  تاقبع  راوگرزب  فلؤم 
دوخ و تدایـس  ملع و  ماقم  يافتخا  زرم  ات  [ 1  ] غوبار رد  ینـس  ملاع  کی  هناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  هخـسن  کی  هیپک  هب  یبایتسد  رطاخب 

. دومرف يریگیپ  بیقعت و  ار  سدقم  فده  نیا  وا ، يرکون  هب  نداد  نت 
. تشونیم پچ  تسد  اب  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  ریزگان  هک  دنامزاب  نتشون  زا  شتسار  تسد  نتشون  ترثک  رثا  رب  هک  نانچمه 

گرزب و ياهباتک  ندـیباوخ  تشپ  هب  لاحرد  اهتعاس  نوچ  یگدوسرف ، یگتـسخ و  دایز و  راک  تشپ  رثا  رب  شطابـسأ  زا  یخرب  لقنب  و 
هتسب و هنیپ  شنینزان  كزان و  هنیس  درکیم  الما  یناسک  نتـشون  يارب  دراذگیم و  هنیـس  يور  يدومع  ار  اهزور  نآ  لومعم  نزو  نیگنس 

. دوب هداد  گنر  لکش و  رییغت  شکراب  نالامح  هدرگ  هناش و  نوچمه 
داب هب  ار  شدنس  مه  هک  تسا  تلزنم  فیرش  ثیدح  هتفرگ  رارق  هفحت  فلؤم  حدق  نعط و  زات و  تخات و  فده  هک  یثیدح  نیمود  يرآ 
. تسا هداد  رارق  ییوگ  هطلاغم  دیدرت و  کش و  دروم  نانمؤم  ریما  ماما  لصف  الب  تفالخ  رب  ار  نآ  تلالد  مه  هدراذگ و  راکنا  هئطخت و 

، تلزنم ثیدح  تلالد  دنـس و  زا  ثحب  هژیو  هک  رـضاح  دـلجم  فیلأت  هزیگنا  امومع و  تاقبع  تادـلجم  همه  فیلأت  هزیگنا  بیترت  نیدـب 
هفحت و بحاص  يوگخساپ  ردقنارگ  هعومجم  نیا  هک  دشابیم . هطوبرم  ثیداحا  نتخاس  حرطم  و  هیرشع » ینثا  هفحت   » باتک قیفلت  تسا 

. هنیدم هدج و  نیب  زاجح ، یلحاس  ياهرهش  زا  یکی  [- 1 . ] تسوا هار  ناورشیپ  رفن  اههد 
5 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ندش هصالخ  وسکی و  زا  راثآ  هنوگ  نیا  لاثما  هب  ناققحم  الـضف و  دیدش  زاین  رـضاح و  باتک  یقیقحت  یملع و  شزرا  هب  هجوت  اب  نونکا 
رد هک  هچنآ  هژیوب  یقیقحت  یملع و  راثآ  هعاشا  رـشن و  رد  زیچ  ره  زا  لـبق  ناهفـصا  نینمؤملا  ریما  ماـما  یمومع  هناـخباتک  یلـصا  فدـه 

نیملسملا مالسا و  ۀجح  ترضح   ) هناخباتک مرتحم  سسؤم  ریدم و  رگید . يوس  زا  تسا  تمصع  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  رکذ  اب  هطبار 
ادخ يرایب  هک  دنتفرگ  راونالا  تاقبع  زا  رـضاح  دلجم  پاچ  دیدجت  هب  میمـصت  هتاکرب ) تماد  ینامیا  هیقف  لامک  دیـس  جاح  ياقآ  بانج 

. دوشیم یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت  دوجوم  لکشب  پاچ و  دیدجت  هرامش  رازه  ود  رد  دیشوپ و  لمع  هماج 
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، یثیدـح یملع ، ردـصم  اهدـص  زا  نآ  يریگهیام  تیفیک  باتک و  ياوتحم  رگنایب  دوخ  هک  ار  نآ  رداصم  رتشیب  تصرف  اـب  هکنآ  دـیما  هب 
. میهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ددجم  پاچ  همیمض  میظنت و  تسا  بایمک  ای  بایان  یبدا  یخیرات و 

هناخباتک یمومع  طباور 

فیرشلا هماقم  هَّللا  یلعا  نیسح  دماح  دیس  ریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  لاح  حرش 

یلق دمحم  دیسلا  یتفملا  ریمالا  نبا  نیـسح  دماح  ریمالا  دیـسلا  توریب  پاچ  یلحر  عطق   112 دلج 18 ص 110 - ۀعیـشلا  نایعا  باتک  زا 
. يونهکللا يدنهلا  يروتنکلا  ّيروباسینلا  يوسوملا  نیدباعلا  نیز  نب  نیسح  دماح  نب  نیسح  دمحم  نب 

. بآم نارفغ  ۀینیسح  یف  اهب  نفد  دنهلا و  دالب  نم  ونهکل  یف  ۀنس 1306  رفص  یف 18  یفوت 
ۀعانـصب ارهام  اریرحن  ۀمالع  فینحلا  نیدلا  ةزوح  ۀعیرـشلا و  ۀـضیب  نع  نیباذـلا  ۀـنایدلا و  رارـسأ  نع  نیثحابلا  نیملکتملا  رباکأ  نم  ناک 

راثالا رابخالاب و  ۀطاحالا  مالکلا و  ۀعانص  یف  هلثم  ری  مل  ۀعلاطملا  مئاد  عبتتلا  ریثک  عالطالا  عساو  راثالا  رابخالاب و  اطیحم  لدجلا  مالکلا و 
دـیفملا و رـصع  دـعب  ۀـیمامالا  نیب  کلذ  یف  هلثم  غبنی  مل  هنا  انلق  ول  مویلا و  یتح  هرـصع  دـعب  لیوط و  نامزب  هرـصع  لبق  لـب و  هرـصع  یف 
فیلأتلا و لوقلا و  رکفلا و  ۀیرح  نم  هدالب  یف  ام  کلذ  یلع  هدعاس  و  تاقبعلا ، هباتک  ۀعلاطم  نم  کلذ  ملعی  نیغلابم . نکن  مل  یـضترملا 

یـضق ابیدا  ایلاجر  اثدحم  املکتم و  ملعلا  نونف  نم  ریثکل  اعماج  ناک  ءامظع و  هظفل  نعذا  برغلا و  قرـشلا و  یف  هتیـص  راط  دـق  و  رـشنلا .
ریغ بتک  امیـس  بتکلا و ال  فونـص  نم  ددعلا  ةرثک  یف  ةدیحو  ونهکل  یف  هتبتکم  و  ۀعلاطملا ، فیلأتلا و  فینـصتلا و  سردلا و  یف  هرمع 

. ۀعیشلا
هذه أدب  دق  و  طوطخم . عوبطم و  نیب  ام  افلا  نیثالث  اهبتک  ددع  زهانی  و 

7 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. رصان دیسلا  هدلو  اهیلع  داز  مث  مجرتملا  دهع  یف  تمخضت  یلق و  دمحم  دیسلا  مجرتملا  دلاو  ۀبتکملا 

هنا ملعی  راونالا  تاقبع  هباتک  علاط  نم  لک  ۀیرشع و  ینثالا  ۀعیشلا  ججح  ۀیهلالا و  تایالا  نم  هدوجو  نا  هبیرعت : ام  ۀیوضرلا  دئاوفلا  یف  و 
« اصخلم یهتنا   » هلثم دحا  تأی  مل  مویلا  یلا  مالسالا  ردص  نم  ۀمامالا  ثحبم  امیس  مالکلا ال  نف  یف 

هخیاشم

دیـسلا یلع  لوقعملا  يوقنلا و  یلع  رادـلد  نب  نیـسح  دیـسلا  یلع  لوصـالا  هقفلا و  یلق و  دـمحم  دیـسلا  یتـفملا  هدـلاو  یلع  مـالکلا  أرق 
. سابع دمحم  دیسلا  یتفملا  یلع  بدالا  دمحم و  دیسلا  نبا  یضترملا 

هتافلؤم

نم ۀـمامالا  باب  یلع  درلا  یف  وه  فلخلا و  فلـسلا و  یف  هباب  یف  هلثم  بتکی  مل  ۀیـسرافلاب  راهطالا  ۀـمئالا  ۀـماما  یف  راونـالا  تاـقبع  - 1
تبثأف ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ۀماما  ۀتشملا  ثیداحالا  نم  ۀلمج  رکنا  ۀفحتلا  بحاص  ناف  يولهدلا  زیزعلا  دبع  هاشلل  ۀیرـشع  ینثالا  ۀفحتلا 

هاور نم  ۀباحـصلا و  نم  هاور  نم  رکذـی  ربخلا و  درویف  ۀنـسلا  لهأب  اومـست  نم  بتک  نم  ثیداحالا  کـلت  نم  دـحاو  لـک  رتاوت  مجرتملا 
نم تاقبطلا و  نورقلا و  بیترت  یلع  نیثدـحملا  نم  هباتک  یف  هجرخا  نم  نیعباتلا و  یعبات  نم  نیعباـتلا  نع  هاور  نم  نیعباـتلا و  نم  مهنع 

تاـنایبب ۀـفحتلا  بحاـص  يواـعد  دری  دـحا و  هیلإ  هقبـسی  مل  بیجع  زرط  یف  اذـکه  مهقثو و  نم  قثو  نم  هل و  نیجرخملا  نیوارلا و  قثو 
ریطلا و ثیدح  یف  دلجم  اهنم  تادلجم  ةدع  یف  وه  و  هعالطا ، ۀعـسو  هعاب  لوط  یلع  لدی  باتکلا  اذه  و  ۀبیجع . ۀـیوق  نیهارب  ۀحـضاو و 
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ثیدح یف  نادلجم 
8 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انرـضحت رخأ ال  تادلجم  نیلقثلا و  ثیدح  یف  دلجم  هیبشتلا و  ثیدح  یف  دلجم  ملعلا و  هنیدـم  یف  دـلجم  ۀـیالولا و  یف  دـلجم  ریدـغلا و 
فلؤملل ام  هنم  تملع  ایماط و  ارحب  ةریزغ و  ةدام  تدجوف  اهدحا  نم  اذبن  تأرق  دنهلا . دالبب  تادـلجملا  هذـه  تعبط  دـق  اهنیوانع و  نالا 

هفیلأت یف  هکراش  دـق  ةدـماخ و  برعلا  دـنع  ممهلا  نکل  ۀـیبرعلاب و  اهعبط  اهبیرعتل و  دـحا  يربنی  ول  اذـبح  عالطالا و  ۀعـسو  عابلا  لوط  نم 
. هتمجرت یف  رم  امک  بتکلا  تافلؤملا و  ءامسا  نع  بجحلا  فشک  باتک  بحاص  نیسح  زاجعا  دیسلا  هلبق  یفوتملا  هوخا 

عمجم ۀعبطم  یف  تادلجم  هثالث  یف  اهضعب  عبط  تادلجم  ةرـشع  تحت  لخدی  ۀیـسرافلاب  وه  مالکلا و  یهتنم  در  یف  ماهفالا  ءاصقتـسا  - 2
لهأب اومـست  نم  ءاملع  نم  ریثک  لاوحا  هیف  حرـش  باتکلا و  فیرحتب  ةروهـشملا  ۀـلأسملا  یف  ثحبلا  هیف  یـصقتسا  ۀنس 1315 و  نیرحبلا 
قحلا وه  ام  تبثأ  نیقیرفلا و  ءاملع  نیب  اهیف  فلتخملا  ۀـیلمعلا  عورفلا  ۀـینیدلا و  لوصالا  ضعب  یف  مهلاجر و  نم  ریثک  یف  ملکت  ۀنـسلا و 

. اهنم
قارحا نع  ثبلا  یف  ۀلاوجلا  ۀلعشلا  عوبطم 4 - تایدلا  رخآ  یلا  ةراهطلا  لوا  نم  ۀیعامجالا  لئاسملا  هیف  تبثا  هقفلا  یف  ءارغلا  ۀعیرشلا  - 3

عمس و - 6 عوبطم . هئاشنا  نم  ع )  ) نیـسحلا یثارم  یف  ۀیـسراف  ۀیبرع و  دـئاصق  سلاجملا  عمـش  ۀیـسرافلاب 5 - مجرت  عوبطم و  فحاصملا 
. تایمعملا زاغلالا و  یف  فراطلا  - 8 یسامترالا . لسغلا  ماکحا  يأ  سامترالا  یف  ساملا  ۀحفص  - 7 عبط . ودرالاب و  مجرت  يونثم و  عمد 

-12 ۀعوبطم . ۀیسرافلاب  هتمجرت  - 11 عوبطم . ۀلکشم  لئاسم  رشع  یه  ۀلماکلا و  ةرشعلا  - 10 عوبطم . دوضنملا  علطلا  دودمملا و  لظلا  - 9
ۀیرفسلا حناوسلا  ۀیکملا و  ۀلحرلا  وا  رافـسالا  لضفا  عئاقو  نع  راونالا  رافـسا  - 13 تادلجم . ةدـع  یف  نیغلا  ۀـلازا  در  یف  نیملا  لها  ماحفا 

مالسلا مهیلع  ۀمئألا  ةرایز  تیبلا و  جح  یف 

هبتک ۀنازخ 

نئازخ مهأ  نم  هتروص : ام  نافرعلا  ۀلجم  یف  یبیبشلا  اضر  دمحم  خیشلا  هبتک  امیف 
9 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک بحاص  دنهلا ! دالب  نم  ونهکللا  یلا  ۀبـسن  يونهکللا - نیـسح  دماح  دیـسلا  موحرملا  بتک  ۀنازخ  اذـه . انرـصع  یف  ۀیقرـشلا  بتکلا 
هباتک یف  اهتقارو و  اهخـسن و  یلع  ۀلئاطلا  لاومالا  قفنا  راثالا  عمج  یلع  رفوتلا  بتکلاب و  ۀیانعلا  يوذ  نم  ۀمامالا  یف  ریبکلا  راونالا  تاقبع 

سئاـفن نم  ریثـک  اـهیف  تادـلجملا  نم  فوـلا  یلع  هـبتک  ۀـنازخ  لمتـشا  دـق  کـلذ و  یلع  دهـشی  اـم  دـنهلا  یف  عوـبطملا  راونـالا  تاـقبع 
باتک مامتا  هتدـهع  یلع  ذـخأ  يذـلا  هدـلو  ةزایح  یف  اهلاح  یلع  تیقب  ۀـنازخلا  نا  ریغ  اریخا  اهبحاص  یفوت  دـق  ۀـمیدقلا و  تاطوطخملا 

. تاقبعلا

دلج 15 هعیرذلا  باتک  زا  راونالا  تاقبع  یقیقحت  یملع و  تایصوصخ  حرش و 

یلق دمحم  نب  نیسح  دماح  ریملا  دیسلل  ۀمئالا . ۀماما  تابثال  ماخـض  رابک  تادلجم  یف  راهطالا ) ۀمئالا  بقانم  یف  راونالا  تاقبع  : 1416)
يذلا ۀیرـشع » ینثالا  ۀفحتلا   » نم عباسلا  بابلا  یلع  در  وه  یف 1306  یفوتملا  يروتنکلا  يروباشنلا  دماح  نب  نب  دـمحم  نب  بحاص  ناخ 

. نیجهنم یلع  هبتر  و  ۀمامالا ، ثحبم  یف  وه 
فنـصملا ۀبتکم  یف  دوجوم  هنکل  عوبطم ، ریغ  ریبک  دلجم  یف  وه  و  ۀمامالل . اهب  لدتـسملا  ۀینآرقلا  تایآلا  ۀـلالد  تابثا  یف  لوالا  جـهنملا 

یضترم دیـسلا  هدلو  دنع  فنـصملا  ذیمالت  نم  ناک  يذلا  ناوارکج  یف  نامزلا  ناحبـس  ناخ  یلعبجر  دیـسلا  یلوملا  ۀبتکم  یف  و  ونهکلب ،
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. یباجنپلا يدیزیلا  ینیسحلا  یلع  دباع  دیسلا  نب  نیسح  ادف  دیسلا  ربکا و 
، ءزج رشع  ینثا  یف  اهیلع . ۀفحتلا »  » بحاص تاضارتعا  نع  باوجلا  ۀمامالا و  یلع  رشع  ینثالا  ثیداحالا  ۀلالد  تابثا  یف  یناثلا  جهنملا  و 

. ءزج ثیدح  لکل 
ثیدح نع  ۀفحتلا »  » بحاص هباجأ  ام  در  یف  اهنم  لوالا  نیمخـض  نیدلجم  یف  عبط  و  ریدغلا ، ثیدح  یف  یناثلا  جهنملا  نم  لوالا  ءزجلاف 

انل لمکا  يذلا  هّلل  دمحلا   ] هلوا یف 1294  عبط  ریدغلا  ثیدح  یلع  ۀماعلا  رئاس  تاضارتعا  در  یف  لوالا  ءزجلا  نم  یناثلا  دلجملا  و  ریدغلا ،
ءاملعلا ۀمجرت  و  املاع ، نیـسمخ  ۀئام و  برق  مهبتک  یف  ریدغلا  ثیدح  اوجرخأ  نیذلا  ءاملعلا  ۀـمجرت  هیف  و  ۀـمعنلا ]...  انیلع  مقا  نیدـلا و 

اـضیا طوسبم  سرهف  هل  و  طسبلا ؛ ۀـیاغ  مهمجارت  یف  مالکلا  اوطـسب  و  اـملاع ، نیعبرا  برق  یلوـالا ) ینعمب   ) یلوملا ءیجم  اورکذ  نیذـلا 
عبط هیلع ، مهتاضارتعا  نع  باوجلا  هیف  و  اثیدح . رـشع  ینثالا  نم  یناثلا  ثیدحلا  وه  ۀلزنملا و  ثیدح  یف  یناثلا  جـهنملا  نم  یناثلا  ءزجلا 
نع باوجلا  یف  یناـثلا  جـهنملا  نم  ثلاـثلا  ءزجلا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یبنلا  نم  ّیـصولا  لـعج  يذـلا  هّلل  دـمحلا   ] هلوا یف 1295 

ۀیالولا ثیدح  وه  ثلاثلا و  ثیدحلا  یلع  مهتاضارتعا 
یلو ّیـصولا  لعج  يذلا  یلعلا  میکحلا  دیمحلا  هّلل  دمحلا   ] هلوا عبط 1303 . يدـعب  نم  نمؤم  لک  یلو  وه  یلع و  نم  انا  ینم و  اـیلع  نا  ]

 ...[ یبنلا دعب  نینمؤملا 
11 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلوأ یف 1306 . عبط  ریطلا . ثیدح  وه  عبارلا و  ثیدحلا  یلع  ۀفحتلا »  » بحاص تاضارتعا  نع  باوجلا  یف  یناثلا  جـهنملا  نم  عبارلا  ءزجلا 
«. يوشملا ریطلا   » ۀصق یف  مص  یبنلا  یلا  هیلإ و  ّیصولا  ۀیبحا  نابا  يذلا  هّلل  دمحلا  ]

هلوا یف 1317 . عبط  هیلع . ۀفحتلا »  » بحاص تاضارتعا  باوج  یف  امهلوا  نیدلجم . یف  عوبطم  وه  ۀنیدملا و  ثیدح  یف  سماخلا  ءزجلا 
 ...[ اهباب ایلع  ملعلا و  ۀنیدم  یبنلا  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  ]

: هلوا یف 1327  عبط  ۀماعلا . رئاس  تاضارتعا  باوج  یف  یناثلا  دلجملا  و 
 ...[ ۀنیدملا لثم  ملعلل  هیبن  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  ]

. سداسلا ءزجلا 
یلع  یلا  رظنیف  حون  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم   ] هیبشتلا ثیدح  یف 

 ...[ هیبشتلا نع  یلاعتملا  هّلل  دمحلا   ] هلوا یف 1301  عبط 
. ۀیتالا ۀثالثلاک  ضایبلا  یلا  جرخ  ام  نکل  رفاک ، وهف  ۀفالخلا  ایلع  بصان  نم  ثیدح  یف  عباسلا  ءزجلا 

نماثلا ءزجلا 
[ ارون بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک   ] رونلا ثیدح  یف 

هلوا عبط 1303 
 ...[. دحاو رون  نم  ّیصولا  یبنلا و  قلخ  يذلا  هّلل  دمحلا  ]

رشاعلا ءزجلا  هلوسر  هَّللا و  بحی  نمل  اهئاطعا  ربیخ و  موی  ۀیارلا  ثیدح  عساتلا  ءزجلا 
. راد ثیح  قحلا  عم  یلع  ثیدح 

. عباسلاک اهیلع  تطحشف  ضایبلا  یلا  تجرخ  ام  هیقباس  عم  هنکل  لیزنتلا ، لیوأتلاب و  یلع  لاتق  ثیدح  رشعیداحلا  ءزجلا 
. هقرط یف  امهلوا  نیدلجم  یف  الوا  عبط  نیلقثلا  ثیدح  وه  رشعیناثلا و  ثیدحلا  یف  رشعیناثلا  ءزجلا 

 ...[ نیلقثلاب کسمتلا  یلا  لیمجلا  هنمب  اناعد  يذلا  هّلل  دمحلا   ] هلوا عبط 1314  تاضارتعالا  ضعب  درو 
هلوا تاضارتعالا ، ۀیقب  نع  باوجلا  یف  امهیناث  و 
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 ...[ نآرقلاب نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هّلل  دمحلا  ]
. تادلجم ۀتس  یف  ناریاب  یف 1381  ایناث  عبط  و 

12 ص : ، 11 جهمدقم راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 

تاقبع باطتـسم  باتک  یناث  جهنم  تادـلجم  زا  تلزنم  ثیدـح  رب  لمتـشم  یناث  دـلج  ناشن  تهجب  نامز  نیا  رد  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّلل 
فـشاک مولحلا  یلوا  فهک  موـلعلا  رحب  باـنج  تافنـصم  زا  راـهنلا  لـیللا و  فـلتخا  مهیلع  هَّللا  مالـس  راـهطالا  ۀّـمئالا  ۀـماما  یف  راونـالا 

ۀثلاثلا ۀئاملا  یف  هیرفعجلا  ۀقیرطلا  ییحم  ینابرلا  دیحولا  دیرفلا  دیجملا  دیفملا  هیجولا  هینامیا  ملاعم  راثآ و  ددجم  هیناقح  مولع  تالکـشم 
ۀنس ونهکل  رون  علطم  عبطم  رد  هقراش  هتادافا  رامقا  هغزاب و  هتایاده  سومـش  تلاز  نیـسح ال  دماح  دیـسلا  ۀمالعلا  بانج  یناثلا  فلالا  نم 

دش عوبطم  يرجه   1295

فلوم همدقم 

ام لئاضفلا  نم  امهلآ  اـمهابح و  میلکلا و  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ّیبّنلا  نم  ّیـصولا  لـعج  يذـلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
میعّنلا رجالا و  نع  عطقنم  ریغ  مهب  لصّتملا  میمعّتلا و  یلع  جان  میمصلا  زعلاب  صوصخم  مهیلإ  فاضملا  سنجف  میدقتلا  لیضفتلا و  بجوا 

میحجلا ریعـس  یف  محتقم  مهیدـه  نع  فداّصلا  مهتمـس و  نع  بکاـّنلا  میلـس و  بلقب  هَّللا  یتا  نم  مهراـثآ  یفتقملا  مهراـبخا و  عبّتملا  و 
ةادهلا هلآ  ّیبّنلا و  یلع  میمشلا  حفن  یلع  يرزملا  مالّسلا  ةولّصلا و  لضفا  میلالا و  باذعلا  دئادشلا  دباکم  میمحلا  دیدّصلا و  قاعذ  عّرجتم 

فالخلا و لها  مغر  یلع  فالختـسالاب  صوصخملا  هّمغ  فشاک  هّمع و  نبا  امّیـس  میظع ال  فرـش  ۀـلزنم و  ّلـک  مهب  عفترملا  نییدـهملا 
عوفدملا ءالبلا  لیلجب  ّونمملا  ءاخالا و  ۀیزمب  حونمملا 

3 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلق دّمحم  دّیسلا  ۀماّلعلا  نب  نیسح  دماح  رـصاقلا  دبعلا  لوقیف  دعب  یجـشلا و  یلع  رباصلا  يذقلا  یلع  ضمغملا  هثارت  بوهنملا  هماقم  هنع 

یناثلا جهنملا  نم  یناثلا  دلجملا  وه  اذه  ّنا  ةرهاّظلا  ۀنطابلا و  یصاعملا  نم  هلام  یلع  وفعلا  فجس  لدسا  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  هل  هَّللا  ناک 
ّدرل دوقعم  دـلجملا  اذـه  راظنالل و  ةریحملا  ۀـفحتلا  نم  عباّسلا  بابلا  ضقنل  عوضوملا  راهطالا  ۀّـمئألا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  باـتک  نم 
بتک رظان  یلع  هنالطب  حضاولا  راصحنالا  اهیف  یعّدا  اهرکذ و  یتلا  رـشع  ینثالا  ثیداحالا  نم  یناثلا  ثیدـحلا  یف  ۀـفحتلا  بحاص  مالک 

لآملا إدبملا و  یف  ۀناعتسالا  هنم  لامکالا و  مامتالل و  قفوملا  هَّللا  رایخالا و  باحصالا 

هفحت فلؤم  مالک  در 

ننست لها  زا  تلزنم  ثیدح  نالقان  تاور و  یماسا  تسرهف 

هراشا

هک تسین  بجتحم  یفخم و  فاستعا  تیبصع و  قیرط  ناـکرات  فاـصنا و  دـشر و  لـیبس  ناـکلاس  رب  ریـصبلا  ریبخلا  فطلب  انیعتـسم  لوقا 
تفالخ و رب  عطاس  ّصن  عطاـق و  لـیلد  تسا و  هیحت  فلا  فلا  هیلع  هّیربلا  ماـما  هّیهب  حـئادم  هیّنـس و  بقاـنم  هدـمع  زا  هک  تلزنم  ثیدـح 
هک ملسم  يراخب و  تسا و  فوصوم  رتاوت  هکلب  هضافتـسا  ترهـش و  تیاهنب  فورعم و  تباث و  حیحـص و  تیاغب  تسا  بانج  نآ  تماما 

رکذ مدع  حرط و  عسولا  یتح  دنراد و  غیلب  دهج  دـج و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیبلها  نینمؤملا و  ریما  بانج  لئاضف  بقانم و  يافخا  رد 
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یفاـک و ثیدـح  نیا  تحـص  توـبث  يارب  نیخیـش  زا  یکی  تـیاور  دـناهدرک و  تـیاور  ار  ثیدـح  نـیا  زین  دـنرادیم  رظن  حـمطم  ار  نآ 
نیثدحم هذباهج  دئامع و  رگید  هک  فیکف  هجارخا  یلع  اقفتا  اذإ  فیکف  تسدنسب 

7 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ تحـصب  حیرـصت  ناشیا  نیققحم  قاذـح  هک  فیکف  دناهدیـشخب  تنیز  بیز و  نآ  تیاورب  ار  دوخ  عیماـجم  دـیناسم و  حاحـص و  مه 

مالعا هّمئا  هک  فیکف  دنیامنیم  حیرـصت  نآ  قرط  ددـعت  رثکتب و  ناشیا  هّمئا  نیدـقنم  هک  فیکف  دـنیامرفیم  نا  زا  بیر  یفن  دـننکیم و 
رـصاق رظنب  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  قرط  ضعب  الّوا  دـنیادزیم و  کیکر  تاکیکـشت  تاهبـش و  كوکـش  گنز  نآ  رتاوت  تابثاب  ناـش 

نیجرخم و هک  تسناد  دـیاب  سپ  میارگیم  نآ  رتاوت  قرط و  ترثـک  تحـصب و  هحّرـصم  لاوقا  رکذـب  نآ  دـعب  میاـمنیم و  رکذ  هدیـسر 
قافآلا یف  نیروهشملا  ظافحلا  نیثدحملا و  ةدمع  لثم  دناهیّنس  ریراحن  نیطاسا  ریهاشم و  نیثدحم  زا  يرایـسب  فیرـش  ثیدح  نیا  نیلقان 

وذ قباّسلا  مدـقملا  ذـبهجلا  قذاحلا  لیلجلا  ۀـمالعلا  یـسلایطلا و  دواد  نب  نامیلـس  دومحملا  ظفاحلا  قاحـسا و  نب  دـمحم  ریـسلا  لها  ماما 
نب دمحم  نب  هَّللا  دبع  ریظنلا  میدعلا  تبثلا  ظفاحلا  ریرحنلا  دقنملا  ملاعلا  يدـقاولا و  بتاک  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دـمحم  عیفّرلا  نأشلا 

ۀعاربلا ءاول  عفار  ۀعانصلا  لها  ماما  ینابیشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ماظعلا  خیاشملا  يدتقم  ماخفلا و  ۀّمئالا  سار  یسبعلا و  ۀبیش  یبأ 
نب نسحلا  یلع  وبا  ریزغلا  لضفلل  زئاحلا  ریبکلا  روهـشملا  فورعملا  ظفاحلا  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  لـیلجلا  ریرحنلا 

يریشقلا جاجحلا  نب  ملسم  نقتملا  ۀقثلا  تبثلا  ظفاحلا  میرکلا و  دبع  نب  هَّللا  دیبع  ۀعرز  وبا  میظعلا  لیلجلا  قذاحلا  ظفاحلا  يدبعلا و  ۀفرع 
ةدمع ماهفلا  تبثلا  ۀقثلا  ظفاحلا  ذبهجلا  ۀماّلعلا  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  دـیزی  نب  دـمحم  رودـصلا  ۀنـسلا  یلع  حـئادملاب  روهـشملا  ظفاحلا  و 
رهاملا دقانلا  ظفاحلا  يدنرتلا و  ةروس  نب  دمحم  یسیع  وبا  ریصبلا  دقانلا  ریهـشلا  ملعلا  یتسبلا و  یمیمتلا  ناّبح  نب  دّمحم  متاح  وبا  نایعألا 

ینابیـشلا و لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  مالعالا  رباکالا  رخف  مامالا  نبا  مامالا  برح و  نب  ریهز  ۀـمثیخ  یبأ  نب  دـمحا  رهازلا  لضفلا  زئاح 
اظفح اثیدح و  اهقف و  درفنملا  ظفاحلا  راّزبلا و  قلاخلا  دبع  نب  ورمع  نب  دمحا  رابحالا  ةدمع  عرابلا  ظفاحلا 

8 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلصوملا و یمیمتلا  ییحی  نب  ینثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  ةریزجلا  ثدحم  ۀقثلا  ظفاحلا  مامالا  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دمحا  اناقتا  و 

ۀناوع وبا  نایعألا  قاذحلا  ةدمع  نأشلا  لیلجلا  ریرحنلا  ظفاحلا  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  قئافلا  ققحملا  دقانلا  قذاحلا و  لیلجلا  ثّدحملا 
یناهبصالا ناّیح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ةریثکلا  فیناصتلا  فّنصم  ۀقثلا  ریبکلا  ظفاحلا  خیشلا  ینیارفـسالا و  قاحـسا  نب  بوقعی 

ملاعلا یناربطلا و  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ایندلا  دنـسم  ظاّفحلا  ۀیقب  ۀّجحلا  ۀـماّلعلا  مامالا  خیـشلا و  یباب  فورعملا  ینایحلا 
يریطملا و رفعج  نب  دمحم  رکب  وبا  ریبکلا  ردصلا  ریهـشلا  ثّدحملا  یبهذلا و  صلخملا  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  ۀـقثلا  ثّدـحملا  ریرحنلا 

میظعلا نأشلا  لیلجلا  ظفاحلا  رخفلا  یلاعمل  يواحلا  لماکلا  ثّدحملا  یفنحلا و  يدنقرمـسلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  خیـشلا  هیبنلا  هیقفلا 
ملاعلا عیبلا و  نباب  فورعملا  ّيروباسینلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  ثیدـحلا  لها  ماما  ردـب و  نب  نسحلا  ردـقلا 
زئاحلا عرابلا  ظفاحلا  یـشوکرخلا و  میهاربا  نب  دـمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دـبع  دعـس  وبا  دـقانلا  دـشرملا  ثّدـحملا  دـهازلا  روهـشملا 

نیثدـحملا سیئر  ظاّفحلا و  نیثّدـحملا و  زارط  باقلالا و  باـتک  فّنـصم  يزاریـشلا  رکب  وبا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحا  باـقلالا  نساـحمل 
یناهبـصالا و هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  عصانلا  لضفلا  زئاح  عرابلا  لماکلا  ظفاحلا  یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  ظاقیالا 

لوبقملا یـضاقلا  نامـسلا و  نباب  فورعملا  يزارلا  هیوجنز  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نایعألا  ةذباهجلا  رخف  نأشلا  یلعلا  ظفاحلا 
ریهشلا ظفاحلا  بیبللا  ریبکلا  ثّدحملا  یخونتلا و  یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ةداجالاب  فورعملا  ثیدحلا  یف  قودّصلا  ةداهشلا 

دبع نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ّربلا  دقانلا  عرابلا  نقتملا  ۀقثلا  ظفاحلا  بیطخلا و  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  بیرالا 
یعفاشلا یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  ّبیط  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیجولا  هیقفلا  ثیدحلا  لاجرلاب و  فراعلا  لضافلا  ّربلا و 

9 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ءارفلا دوعـسم  نب  نیـسح  ۀنـسلا  ییحمب  فورعملا  ۀقثلا  مهماما  یملیدلا و  رادزهـش  نب  هیوریـش  رادقملا  یلعلا  ظفاحلا  ثّدحملا  خیـشلا  و 
نب رمع  حلاصلا  خیشلا  یمصاعلا و  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  يردبعلا و  ۀیواعم  نب  نیزر  نیرزلا  دقانلا  نیتملا  ظفاحلا  يوغبلا و 
نب یلع  مساقلا  وبا  رثآملا  نساحملا و  یلاعم  يواح  رخافلا  ققحملا  رهاملا  عرابلا  ظفاحلا  الملاب و  فورعملا  یلیبدرـالا  رـضخ  نب  دـمحم 
نب دمحا  نب  دمحم  نب  دـمحا  رهاط  وبا  فاصوالا  نساحمب  رهتـشملا  فالـسالا  ةدـمع  دـقانلا  ثّدـحملا  رکاسع و  نباب  فورعملا  نسحلا 

ریهشلا یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  دیوملا  وبا  ریبکلا  ردصلا  دنتسملا  ملاعلا  ریهـشلا و  هیقفلا  ثّدحملا  یناهبـصالا و  ۀفلـس  میهاربا 
دعس یناحبـسلا  فراعلا  ینّابرلا و  ملاعلا  مالـسالا  ددجم  ثیدحلا و  رـصان  ۀنـسلا و  ییحمب  مالعالا  نیب  بقلملا  ملاعلا  مزراوخ و  بطخاب 

نب دمحم  نیدلا  رخف  رابحالا  نیملکتملا  سار  رابکلا و  مالعالا  رخف  یناحلاصلا و  ییحی  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  نیدلا 
وبا يرزجلا و  ریثـالا  نباـب  فورعملا  ینابیـشلا  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  مرکلا  یبأ  نب  كراـبملا  تاداعـسلا  وـبا  يزارلا و  رمع 

یسنلبلا ملاس  نب  نامیلس  عیبرلا  وبا  مزاحلا  ذبهجلا  ملاعلا  ثّدحملا  يرزجلا و  ریثالا  نباب  فورعملا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا 
هقفلا و یف  عرابلا  خیـشلا  راّجنلا و  نب  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  ّبحم  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  راجنلا  یلاعلا  راخفلا  یماّسلا  نقتملا  مامالا  و 

هیقفلا ملاعلا  یـشرقلا و  ۀـحلط  نب  دـمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  مخفملا  ریزولا  ریمالا  مظعملا  میرکلا  سیئرلا  نیلـصالا  فراع  فـالخلا 
ثّدحملا خیشلا  يزوجلا و  نب  جرفلا  یبأ  ظفاحلا  طبس  يدادغبلا  هَّللا  دبع  نب  یلعزق  نب  فسوی  رّفظملا  وبا  نیدلا  سمـش  ذبهجلا  ظعاولا 

مامالا مرحلا  خیـش  يوونلا و  فرـش  نب  ییحی  فرـشلا  عاونالا  زئاحلا  عراـبلا  ققحملا  یعفاـشلا و  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا 
فیناصتلا وذ  هیقفلا  یتفملا  ثّدحملا  ظفاحلا  ۀماّلعلا  مرتحملا 

10 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
میلـسلا ثّدحملا  يربطلا و  یعفاشلا  یکملا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  ّبحم  ساّبعلا  وبا  ةریهـشلا و  لئاضفلا  بحاص  ةریثکلا و 
دیؤملا نب  دمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیّدلا  ردص  خیاشملا  خیـش  ثّدحملا  ریبکلا  ملاعلا  یعفاشلا و  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  خیـشلا 

سانلا و دّیس  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  حتفلا  وبا  ریرحنلا  ظفاحلا  ینیومحلا و  یناسارخلا  هیومح  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  نب 
نب هَّللا  دبع  یلبنحلا و  ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ءانـس  ۀـعفر و  روهـشملا  ءاکذ  دـقوتملا  نطفلا  ملاعلا 

ۀلودـلا ءـالعب  بقلملا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ریثک و  نباـب  فورعملا  یقـشمدلا  رمع  نب  لیعامـسا  یعفاـیلا و  ینمیلا  یلع  نب  دعـسا 
اذه یف  دحوتملا  رحبتملا  ریبکلا  ظفاحلا  بیطخلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  یلو  بیـسحلا  ثّدـحملا  خیـشلا  ینانمـسلا و 

يدنرزلا فسوی  نب  دمحم  ّيوبّنلا  مرحلاب  ثّدحملا  خیـشلا  يّزملا و  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  نیدلا  لامج  نایعألا  رباکالا و  ةدـمع  نأشلا 
دومحم نب  دمحم  نب  دمحم  مالـسالا  خیـش  لضافلا  ملاعلا  ءاضقلا  یـضاق  ینادـمهلا و  یلع  دیـسلا  ینادمّـصلا  ققحملا  ینابّرلا  فراعلا  و 

ۀعرز وبا  نیدلا  یلو  یقارملا  لئالج  یلا  جراعلا  مولعلا  عاوناب  علطضملا  مهخیـش  ۀنحـشلا و  نباب  فورعملا  یبلحلا  دیلولا  وبا  نیدلا  ّبحم 
عماـجلا مهریرحن  دـقانلا و  مهققحم  يدابآتلودـلا و  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  ءاـملعلا  کـلم  یقارعلا و  میحرلا  دـبع  نب  دـمحا 
غاّبـصلا نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  هیقفلا  خیـشلا  ینالقـسعلا و  رجح  ناـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  دـماحملل 

نب نیسح  یضاقلا  روهشملا  مهلماع  یطویسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ۀعساتلا  ۀئاملا  یف  مهنید  ددجم  یکملا و  یکلاملا 
ملاعلا دیـسلا  یقتملا و  نیدـلا  ماـسح  نب  یلع  یمتیهلا و  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یکلاـملا و  يرکبرایدـلا  نسحلا  نب  دـمحم 
فؤرلا دبع  دمحم  ثّدحملا و  نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  دمحا و  نیدـلا  باهـش  مراکملل  زئاحلا  لضافلا 

يوانملا نیفراعلا  جات  نب 
11 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم یکملا و  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  لیبنلا  ملاعلا  لیلجلا  خیشلا  سؤر و  دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  فراعملا  قئاقحلا و  رحب  و 
دمحم ریرحنلا  خیـشلا  یناشخدـبلا و  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  نأشلا  لیلجلا  ملاـعلا  ملاـع و  بوبحمب  بقلملا  رفعج  نیدـلا  یفـص  نب 
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ۀفحتلا و بحاص  ذیملت  يولهدلا  نیّدلا  دیـشر  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب  دمحا  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  ّیلو  ملاعلا و  ردـص 
نمؤم دیـسلا  یعفاشلا و  نالحد  دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  هَّللا و  بیبح  نبا  يونهکللا  هَّللا  یلو  يولوملا  يونهکللا و  نیبم  دمحم  يولوملا 

یجنلبشلا نسح  نب 

قاحسا نب  دمحم  تیاور 

لاق هتفگ  قاحـسا  نبا  تریـس  صیخلت  رد  يریمحلا  ماشه  نب  کلملا  دبع  دمحم  وبا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  قاحـسا  نب  دمحم  تیاور  اّما 
لوسر راس  اّملف  نیرکسعلا  لقاب  سیل  نومعزی  امیف  ناک  بابذ و  وحن  هنم  لفسا  هرکسع  ةدح  یلع  یبأ  نب  هَّللا  دبع  برـض  قاحـسا و  نبا 

بیرلا و لها  نیقفانملا و  نم  فّلخت  نمیف  یبأ  نب  هَّللا  دبع  هنع  فلخت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
ام اولاق  نوقفانملا و  هب  فجراف  مهیف  ۀماقالاب  هرما  هلها و  یلع  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فّلخ 

هَّللا لوسر  یتا  یتح  جرخ  مث  هحالـس  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ذخا  نوقفانملا  کلذ  لاق  اّملف  هنم  افّفخت  هل و  الاقثتـسا  ّالا  هفّلخ 
اوبذک و لاقف  ینم  تففخت  ینتلقثتسا و  ّکنا  ینتفلخ  اّمنا  ّکنا  نوقفانملا  معز  هَّللا  ّیبن  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّهنا ال ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  ّیلع  ای  یـضرت  الف  کلها أ  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  یئارو  تکرت  امل  کتفلخ  ینکل 

هرفس یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یضم  ۀنیدملا و  یلا  یلع  عجرف  يدعب  ّیبن 
هَّللا لوسر  عمس  ّهنا  دعس  هیبا  نع  صاقو  یبأ  دعس  نب  میهاربا  نع  ۀناکر  نب  دیزی  نب  ۀحلط  نب  دمحم  ینثّدح  قاحسا  نبا  لاق 

12 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یـضم  ۀنیدملا و  یلا  یلع  عجر  مث  قاحـسا  نبا  لاق  ۀلاقملا  هذه  ّیلعل  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هرفس

نامیلس دواد  وبا  تیاور 

لـضف یف  ءافتکالا  باتک  رد  یعفاشلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  میهاربا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یـسلایطلا  دواد  نب  نامیلـس  دواد  وبا  تیاور  اـما 
هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا 

هَّللا أ لوسر  ای  لاـقف  كوبت  ةوزغ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فّلخ  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  کـلام  نب  دعـس  نع 
یف ملـسم  يراخبلا و  هجرخا  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اّما  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفّلخت 

ۀباحصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا  هننس و  یف  هعماج  یف  يذمرتلا  امهحیحص و 

دعس نب  دمحم  تیاور 

بایمک دوجولا و  زیزع  تیاهن  هک  وا  فینـصت  ریبک  تاقبط  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يدـقاولا  بتاک  دعـس  نب  دـمحم  تیاور  اما 
رکذ دیامرفیم  هداتفا  ینادمچیه  يامیپ و  هیداب  نیا  تسدب  نآ  هخسن  ینّابر  دییأتب  تسا و 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  بلاط  یبأ  نب  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوق 
هثعب توملا و  یلع  هعیاب  ساّنلا و  مزهنا  نیح  دحا  موی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تبث  نّمم  ّیلع  ناک  ورمع  نب  دّمحم  لاق  لاق 
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ۀکم و حتف  موی  ثلثلا  نیرجاهملا  تایار  يدحا  هعم  تناک  لجر و  ۀئام  یف  كدفب  دعس  ینب  یلا  ۀّیرس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
هفّلخ كوبت  ةوزغ  ّالا  اهازغ  ةوزغ  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  فّلختی  مل  نمیلا و  یلا  هثعب  یط و  یلا  سلفلا  یلا  ۀّیرـس  هثعب 

هلها یف 
نیکد نب  لضفلا  انربخا 

13 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ضعب لاقف  هلها  یف  اّیلع  فّلخ  كوبت و  ةوزغ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ازغ  لاق  دیعـس  وبا  ینثّدح  ۀّیطع  نع  قوزرم  نب  لیـضف  ان 

یّنم لزنت  نا  یضرت  اما  بلاط  یبأ  نبا  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  هرکذف  اّیلع  کلذ  غلبف  هتبحـص  هرک  ّهنا  ّالا  هب  جرخی  نا  هعنم  ام 
لاق ینانکلا  میقر  نب  هَّللا  دبع  تعمـس  لاق  کیرـش  نب  هَّللا  دـبع  نع  ۀـفیلخ  نب  رطف  ان  نیکد  نب  لضفلا  انربخا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب 

تجرخ و هَّللا  لوسر  ای  هل  لاقف  اّیلع  فّلخ  كوبت و  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاقف  کلام  نب  دعـس  انیقلف  ۀنیدملا  انمدق 
نب ّیلع  انا  ۀملس  نب  داّمح  نع  ملسم  نب  نافع  انربخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  ینتفّلخ 
نبا ای  لعفت  لاق ال  هنع  کلاسا  نا  کباها  انا  ثیدـح و  نع  کلأسا  نا  دـیرا  ّینا  کلام  نب  دعـسل  تلق  لاق  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  دـیز 
ةوزغ یف  ۀـنیدملاب  هفّلخ  نیح  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لوق  تلقف  ینبهت  هنع و ال  ینلـسف  اـملع  يدـنع  نا  تملع  اذإ  یخا 
ّیناک اعرـسم  ّیلع  ربداف  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ۀـفلاخلا  یف  ینفّلخت  لاق أ  كوبت 

نب دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  نع  نومیم  نع  فوع  ان  ةدابع  نب  حور  انربخا  اعرـسم و  ّیلع  عجرف  دامح  لاق  دق  عطـسی و  هیمدق  رابغ  یلا  رظنا 
وا میقا  نا  نم  ّدب  ّهنا ال  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  كوبت  یه  ةرـسعلا و  شیج  ةوزغ  دنع  ناک  اّمل  الاق  مقرا 

هفّلخف میقت 
14 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّلص هَّللا  لوسر  عبتاف  اّیلع  کلذ  غلبف  هنم  ههرک  ءیشل  الا  هَّللا  لوسر  هفّلخ  ام  سان  لاق  ایزاغ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لصف  اّملف 
ءیـشل ینتفّلخ  امنا  ّکنا  نومعزی  اسان  تعمـس  ّینا  ّالا  هَّللا  لوسر  ای  لاق ال  یلع  ای  کب  ءاج  اـم  هل  لاـقف  هیلإ  یهتنا  یتح  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ّیبنب تسیل  ّکنا  ریغ  یسوم  نم  نوراهک  یّنم  نوکت  نا  یضرت  ام  ّیلع أ  ای  لاق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کحاضتف  یّنم  هتهرک 
کلذک ّهناف  لاق  هَّللا  لوسر  ای  یلب  لاق 

لبنح نب  دمحا  تیاور 

ان تسا  روکذم  وا  دنسم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  تیاور  اما 
ام لاق  ۀنـس  نینامث  ۀتـس و  تلاق  کل  مل  يدهم  وبا  یقیفر  اهل  لاقف  ّیلع  ۀنبا  ۀـمطاف  یلع  تلخد  لاق  ینهجلا  یـسوم  نع  دیعـس  نب  ییحی 
هنا الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  سیمع  تنب  ینتثدح  تلاق  ائیش  کیبا  نم  تعمس 

يدعب ّیبن  سیل 
تسروکذم لقن  ام  یلع  لبنح  نب  دمحا  فینصت  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  رد  زین  و 

تنا یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  یفوعلا  ۀیطع  نع  قوزرم  نب  لیـضف  انثدح  لاق  عیکو  ینثدح 
یبّنلا ّنا  دعـس  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  دیز  نع  ۀنییع  نب  نایفـس  انثّدح  اضیا  هنع  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 

معن لاق  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  نایفسل  لیق  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلخ  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نب  بعصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انثّدح  لاق  رفعج  نب  دمحم  انثّدح  اضیا  هنع  و 
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لاق كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ملس  و 
15 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاق  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای 
الا یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  دعـس  نع  ثّدحی  میهاربا  نب  دعـس  نع  ۀبعـش  انربخا  لاق  رفعج  نب  دمحم  انربخا  اضیا  هنع  و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 
اّیلع ّنا  دعـس  اهیبا  نع  دعـس  تنب  ۀشئاع  نع  نمحرلا  دبع  نب  دیعج  انثدح  لاق  لالب  نب  نامیلـس  انثدـح  لاق  دیعـس  وبا  انثدـح  اضیا  هنع  و 
یّنم نوکت  نا  یـضرت  اـما  لاـقف  فلاوخلا  عم  ینفلخت  لوقی  یکبی و  ّیلع  عادولا و  ۀـّینث  ءاـج  یتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عم  جرخ 

ةوبنلا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
ۀنس نونامث  تس و  تلاقف  کل  مک  يدهم  وبا  یقیفر  لاقف  ۀمطاف  یلع  تلخد  لاق  ینهجلا  یسوم  نع  دعـس  نب  ییحی  ینثدح  اضیا  هنع  و 
نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  سیمع  تنب  ءامسا  ینتثّدح  تلاق  ائیش  کیبا  نم  تعمس  ام  لاق 

ّیبن يدعب  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم 
نب بیبح  نع  حلجالا  نع  شایع  نب  رکب  وبا  انثدح  لاق  مهثدح  نارهم  نب  دیزی  ّنا  رکذی  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  انیلإ  بتک  امیف  اضیا و  هنع  و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دیز  نب  دیعس  نع  نامسلا  نبا  نع  تباث  یبأ 

يراخبلا لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور 

تسروکذم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  وا  حیحص  رد  سپ  يراخبلا  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور  اما 
ّیلعل ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق  لاق  هیبا  نع  دعس  نب  میهاربا  تعمس  لاق  دعس  نع  ۀبعش  انث  ردنغ  انث  راشب  نب  دمحم  انثّدح 

16 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما 

تسروکذم كوبت  هوزغ  رد  يراخب  حیحص  رد  زین  و 
كوبت یلا  جرخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هیبا  نع  دعـس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  نع  ییحی  انثّدح  لاق  ددسم  انثّدح 

يدعب ّیبن  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  الا  لاق  ءاسنلا  نایبصلا و  یف  ینفلخت  لاق أ  اّیلع  فلختساف 
ابعصم تعمس  لاق  مکحلا  نع  ۀبعش  انثدح  دواد  وبا  لاق  و 

يدبعلا ةدیرب  نب  هفرع  نب  نسحلا  یلع  وبا  تیاور 

تسروکذم ریثک  نبا  خیرات  رد  سپ  يدبعلا  ةدیرب  نب  هفرع  نب  نسحلا  یلع  وبا  تیاور  اما 
نب دعس  نع  طباس  نب  نمحرلا  دبع  نع  ینابیشلا  ملسم  نب  یسوم  نع  ریرـضلا  ۀیواعم  وبا  مزاح  نب  دمحم  انث  يدبعلا  ۀفرع  نب  نسحلا  لاق 

هل لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  دعـس  لاقف  اّیلع  اورکذف  دعـس  هیلع  لخدف  هتاجح  ضعب  یف  ۀیواعم  مدق  لاق  صاقو  یبأ 
نیطعال لوقی  هتعمـس  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی  هتعمـس  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  ّیلا  بحا  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  نئل  لاصخ  ثلث 

هوجرخی مل  نسح و  هدانسا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  هتعمس  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ۀیارلا 
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جاجحلا نب  ملسم  تیاور 

تسروکذم وا  حیحص  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  جاجحلا  نب  ملسم  تیاور 
نوشجاملا نب  فسوی  نع  مهّلک  سنوی  نب  حیرس  يریراوقلا و  هَّللا  دیبع  حاّبـصلا و  نب  دمحم  رفعج  وبا  یمیمتلا و  ییحی  نب  ییحی  انثّدح 

یبأ نب  دعـس  نب  رماع  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  ردـکنملا  نب  دـمحم  انث  لاق  نوشجاملا  ۀملـس  وبا  فسوی  ان  لاق  حاّبّـصلا  نبال  ظفّللا  و 
ینم تنا  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  صاقو 

17 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

یلع هیعبصا  عضوف  لاق  هتعمس  تنا  تلق  هتعمـس  انا  لاقف  رماع  هب  ینثّدح  امب  هتثّدحف  ادعـس  تیقلف  ادعـس  اهب  هفاشا  نا  تببحاف  دیعـس  لاق 
اتّکتساف الا  معن و  لاق  هینذا 

مکحلا نع  ۀبعش  ان  لاق  رفعج  نب  دّمحم  ان  الاق  راشب  نبا  ینثم و  نب  دمحم  انثّدح  ۀبعـش ح و  نع  ردنغ  ان  لاق  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثّدح 
ای لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فّلخ  لاق  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  نع  دعـس  نب  بعـصم  نع 
نب هَّللا  دیبع  هانثّدـح  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفّلخت  لوسر 
نع لیعامسا  نبا  وه  متاح و  ان  الاق  ظفّللا  یف  ابراقت  دابع و  نب  دّمحم  دیعس و  نب  ۀبیتق  انثّدح  دانسالا  اذه  یف  ۀعبش  ان  لاق  یبأ  ان  لاق  ذاعم 
اما لاقف  باّرتلا  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  لاقف  ادعس  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  رما  لاق  هیبا  نع  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نب  رماع  نع  رامسم  نب  ریکب 
هَّللا لوسر  تعمس  معّنلا  رمح  نم  ّیلا  بحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  هّبسا  نلف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  نهلاق  اثلث  ترکذ  ام 
یّلـص هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  هَّللا  لوسر  ای  یلع  هل  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  هل و  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ّنیطعال ربیخ  موی  لوقی  هتعمس  يدعب و  ةّوبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  ملس  هیلع و  هَّللا 
18 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلإ ۀـیاّرلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  هب  یتاف  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهل  انلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  هبحب  هلوسر و  هَّللا و  بحی  ـالجر  ۀـیارلا 
ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  ۀیآلا  هذه  تلزن  اّمل  هیلع و  هَّللا  حتفف 

یلها ءالوه  ّمهَّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 
نب دعـس  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دّمحم  انث  الاق  راشب  نبا  ینثملا و  نب  دمحم  انثّدح  ۀبعـش ح و  نع  ردنغ  انث  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثّدـح 
نم نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  یّلعل  لاق  ّهنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  دعـس  نع  دعـس  نب  میهاربا  تعمـس  لاق  میهاربا 

یسوم

ینیوزقلا ۀجام  نب  دیزی  نب  دمحم  تیاور 

تسروکذم وا  ننس  رد  سپ  ینیوزقلا  ۀجام  نب  دیزی  نب  دمحم  تیاور  اّما 
یف ۀیواعم  مدق  لاق  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  نع  نمحرلا  دبع  وه  طباس و  نبا  نع  ملـسم  نب  یـسوم  انث  ۀیواعم  وبا  انث  دّـمحم  نب  یلع  انثّدـح 

لوقی ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لجّرلا  اذه  لوقت  لاق  دعس و  بضغف  هنم  لانف  اّیلع  اورکذف  دعـس  هیلع  لخدف  هتاّجح  ضعب 
مویلا ۀـیاّرلا  نیطعال  لوقی  هتعمـس  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  لوقی  هتعمـس  هالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم 

هلوسر هَّللا و  بحی  الجر 
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یتسبلا یمیمتلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یتسبلا  یمیمتلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  تیاور  اما 

يذمرتلا ةروس  نب  دمحم  یسیع  وبا  تیاور 

تسروکذم وا  حیحص  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يذمرتلا  ةروس  نب  دمحم  یسیع  وبا  تیاور  اما 
صاّقو یبأ  نب  دعس  نع  ّبیسملا  نب  دیعس  نع  دیعـس  نب  ییحی  نع  برح  نب  مالـسلا  دبع  نع  میعن  وبا  ان  یفوکلا  رانید  نب  مساقلا  انثدح 

هَّللا یّلص  ّیبّنلا  ّنا 
19 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  ملس  هیلع و 
دیعس نب  ییحی  ثیدح  نم  ثیدحلا  اذه  برغتسی  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  دعـس  نع  هجو  ریغ  نم  يور  دق  حیحـص  ثیدح  اذه 

يراصنالا

لبنح نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تیاور 

هتفگ دوخ  دلاو  دنسم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تیاور  اما 
يدـج نع  یبأ  ینثدـح  ثریوحلا  نب  کلم  نب  نیـسحلا  نب  کلام  انث  نابا  نب  نارمع  انث  یلع  نب  نسحلا  اـنث  لـضفلا  نب  ساـّبعلا  انثّدـح 

ّیبن ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمک  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  ثریوحلا  نب  کـلام 
يدعب

هتفگ لقن  ام  یلع  دوخ  دلاو  فینصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  هَّللا  دبع  زین  و 
هیبا نع  دعس  نب  رماع  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  ردکنملا  نب  دمحم  انثّدح  لاق  نوشجاملا  بوقعی  نب  فسوی  انثّدح  لاق  میهاربا  انثّدح 
دیعس لاق  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عمـس  هنا  دعس 
ّیبّنلا نم  هتعمـس  نکا  مل  نا  اتّکتـسا  لاق  هنذا و  یف  هعبـصا  عضوف  لاق  رماع  یل  رکذ  ام  هل  ترکذف  هتیقلف  ادعـس  کلذـب  هفاشا  نا  تببحاف 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص 

رازبلا قلاخلا  دبع  نب  ورمع  نب  دمحا  تیاور 

هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  سپ  رازبلا  قلاخلا  دبع  نب  ورمع  نب  دمحا  تیاور  اما 
نع یلیقعلا  امهیلک و  نع  دمحا  يردخلا و  دیعس  یبأ  نع  راّزبلا  صاّقو و  یبأ  نب  دعس  نع  یئاسّنلا  يذمرتلا و  ملـسم و  يراخبلا و  جرخا 
نب ءاربلا  ةرمـس و  نب  رباج  ساّبع و  نبا  ورمع  نبا  ةدانج و  نب  یـشبح  ۀملـس و  ّمأ  سیمع و  تنب  ءامـسا  یلع و  نع  یناربطلا  ساّبع و  نبا 

بیطخلا ثریوحلا و  نب  کلام  مقرا و  نب  دیز  بزاع و 
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20 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاقف ءاسنلا  نایبّصلا و  یف  ینفلخت  لاقف أ  اّیلع  فلختسا  كوبت و  یلا  جرخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  مهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  نوکت  نا  یضرت  اما 

یئاسّنلا بیعش  نب  دمحا  تیاور 

ات ود  ایاطعلا  بهاو  تیانعب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صئاصخ  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  تیاور  اما 
هتفگ رضاح  ریقح  شیپ  تسا  لضافا  ضعب  حّحصم  نآ  زا  یکی  هک  نآ  هخسن 

یبأ نب  دعـس  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  ةداتق  نع  دادـش  نب  برح  انث  لاق  نامیلـس  نبا  وه  رفعج و  انث  لاق  يرـصبلا  لاله  نب  رـشب  انابنا 
عبتف هتبحـص  هرک  هّلم و  هیف  اولاقف  ۀـنیدملاب  اّیلع  فّلخ  كوبت  ةوزغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ازغ  امل  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  صاـّقو 

هرک هّلم و  اولاق  یّتح  ءاسنلا  يرارذـلا و  عم  ۀـنیدملاب  ینتفّلخ  هَّللا  لوسر  اـی  لاـق  قیرطلا  یف  هقحل  یّتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع 
ّیبن ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلها  یلع  کتفّلخ  امنا  یلع  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  هتبحص 
دعس نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  دیعـس  نب  ییحی  نع  مّلـسلا  دبع  انث  لاق  میعن  وبا  انث  لاق  یفوکلا  رانید  نب  ایرکز  نب  مساقلا  انربخا  يدعب 

وبا انابنا  لاق  ییحی  نب  ایرکز  انابنا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ضر  ّیلعل  لاق  مالـسلا  هیلع  یبّنلا  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  صاّقو  یبأ  نب 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  هنع  هَّللا  یضر  صاّقو  یبأ  نب  دعس  عمس  ّهنا  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  ناوفـص  نع  يدرواردلا  نع  بعـصم 

ةوبنلا الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  ّیلعل  مّلس  هیلع و 
ینربخا

21 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلص هَّللا  لوسر  جرخ  امل  لاق  دعس  نع  ّبیسملا  نب  دیعـس  نع  مشاه  نب  ماشه  نع  يدرواردلا  نب  بعـصم  وبا  انابنا  لاق  ییحی  نب  ایرکز 

اما یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  فلاوخلا  عم  ینکرتت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاق  یکبف و  هعبتی  یلع  جرخ  كوبت  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ردکنملا نب  دّمحم  یلع  فالتخالا  رکذ  ةوبنلا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 

ثیدحلا اذه  یف 
نع بیسملا  نب  دیعس  نع  ردکنملا  نب  دّمحم  نع  یّقرلا  ریثک  نب  دواد  انث  لاق  يراصنالا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  ینربخا 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  دعس 
لاق لاق  ردکنملا  نب  دمحم  نع  نوشجاملا  ۀملـس  یبأ  نب  زیزعلا  دبع  انث  لاق  دـلاخ  نب  دـمحا  انث  لاق  رمع  نب  دـمحم  نب  ناوفـص  ینربخا 
یّنم نوکت  نا  یضرت  اما  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق  لوقی  وه  ادعس و  هابا  عمس  هنا  دعـس  نب  میهاربا  ینربخا  بیـسملا  نب  دیعس 

ةوبن ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
یخا نب  ای  وه  ام  لاقف  نالف  اذه  یلع  انربخا  تلقف  ینرهتنا  وه و  ام  لاق  کنبا  هب  ثّدح  ءیش  تلق  ادعس  تیتا  یتح  ضرا  ملف  دیعـس  لاق 

کلذ لوقی  تعمس  دقل  اتّکسف  الا  هینذا و  یلا  راشا  معن و  لاق  اذک  اذک و  یلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تعمس  له  تلقف 
هعبات هیبا و  نع  دعس  نب  رماع  نع  دیعس  نع  ردکنملا  نب  دّمحم  نع  هاورف  نوشجاملا  نب  فسوی  هفلاخ  نمحرلا  دبع  وبا  لاق 

22 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  دعس  نب  رماع  نع  هتیاور  یلع 

هَّللا لوسر  تعمس  لاق  هنذا و  یف  هعبـصا  لخداف  رماع  کنع  هب  ینثّدح  ثیدح  ام  تلقف  هتیتاف  ادعـس  کلذب  هفاشا  نا  تببحاف  دیعـس  لاق 
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دعس نب  رماع  رکذی  ملف  دیز  نع  یلع  نع  ۀبعش  ثیدحلا  اذه  يور  دق  اتّکسف و  الا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  دیز  نب  یلع  نع  ۀبعش  انث  لاق  ریکب  نب  نیکسم  انث  لاق  ینارحلا  بهو  نب  دمحم  ینربخا 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  یلعل 
یلع نوشجاملا  نب  زیزعلا  دبع  عبات  ادحا  نا  تملع  ام  نمحرلا  دبع  وبا  لاق  یلب  یلب  لاقف  کلذ  دعب  هتلاسف  تیضر  تیضر  نم  لّوا  لاق 

يرـصبلا راشب  نب  دمحم  انابنا  هیبا  نع  ثیدحلا  اذه  يور  دق  دعـس  نب  میهاربا  ریغ  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  ردکنملا  نب  دّمحم  نع  هتیاور 
یّلص یبّنلا  نع  هیبا  نع  ثدحی  دعـس  نب  میهاربا  تعمـس  لاق  میهاربا  نب  دعـس  نع  ۀبعـش  انربخا  لاق  اردنغ  رفعج  نبا  ینعی  دّمحم  انث  لاق 
رمع انث  لاق  دعس  نب  میهاربا  نع  دعس  نب  هَّللا  دیبع  انابنا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلعل  لاق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا 
هَّللا لوسر  عمس  هنا  هیبا  نع  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نب  میهاربا  نع  ۀناکر  نب  دیزی  نب  ۀحلط  نب  دمحم  ینث  لاق  قاحـسا  یبأ  نع  یبأ  انث  لاق 
یبن ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  الا  هلها  یلع  كوبت  ةوزغ  یف  هفّلخ  نیح  یلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يدعب
لاق

23 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمحرلا و دبع  وبا 

انث لاق  یفنحلا  رکب  وبا  انث  لاق  ینثملا  نب  دّمحم  انابنا  ّبیسملا  نب  دیعس  ثیدح  ریغ  نم  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  نع  ثیدحلا  اذه  يور  دق 
ام هّبـسا  لاق ال  بلاط  یبأ  نبا  ّبست  نا  کعنمی  ام  صاّقو  یبأ  نب  دعـسل  ۀـیواعم  لاـق  لوقی  دعـس  نب  رماـع  تعمـس  لاـق  رامـسم  نب  رکب 

هیلع لزن  نیح  ترکذ  ام  هبسا  معّنلا ال  رمح  نم  ّیلا  ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نهلاق  اثلث  ترکذ 
ةوزغ یف  هفّلخ  نیح  ترکذ  ام  هّبـسا  یتیب و ال  لـها  یلها و  ءـالؤه  ّبر  لاـق  مث  هبوث  تحت  مهلخداـف  ۀـمطاف  هینبا و  اـّیلع و  ذـخاف  یحولا 

ام هبسا  يدعب و ال  نم  ةوبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  عم  ینتفلخ  ّیلع  لاق  كوبت 
هَّللا حتفی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  هلوسر و  هَّللا و  هّبحی  الجر  ۀیارلا  هذه  نیطعال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  نیح  ربیخ  موی  ترکذ 

ام هَّللا  وف  لاق  هیدـی  یلع  هَّللا  حـتفف  ۀـیارلا  هاطعا  مث  هینیع  یف  قصبف  هوعدـف  هوعدا  لاقف  دـمرا  وه  لیقف  یلع  نبا  لاقف  اـنلواطتف  هیدـی  یلع 
ۀنیدملا نم  جرخ  یّتح  فرحب  ۀیواعم  هرکذ 

ةوزغ یف  اّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلخ  لاق  دعس  نب  بعصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انث  لاق  دّمحم  انث  لاق  راشب  نب  دمحم  انث 
يدعب یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت 

يدلاخلا یصیصملا  نامیلس  نب  لیعامسا  نب  نسحلا  ینربخا  دعس  تنب  ۀشئاع  نع  مکحلا  نع  لاقف  ثیل  هفلاخ  نمحّرلا  دبع  وبا  لاق 
24 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّنم تنا  كوبت  ةوزغ  یف  یلعل  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  دعـس  تنب  ۀـشئاع  نع  مکحلا  نع  ثیل  نع  بلطملا  اـنابنا  لاـق 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

دعس تنب  ۀشئاع  هتور  دقف  ثیدحلا  فیعض و  ثیل  ظفحا و  ۀبعش  نمحرلا  دبع  وبا  لاق 
هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  عم  جرخ  ایلع  ّنا  تلاق  اهیبا  نع  ۀشئاع  نع  دیعجلا  نع  يدرواردلا  نع  بعـصم  وبا  انابنا  لاق  ییحی  نب  ایرکز  ینربخا 

اما مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  فلاوخلا  عم  ینفلخت  لوقی أ  وه  یکتـشی و  ّیلع  كوبت و  ةوزغ  ّدوی  نم  عادولا  ۀّینث  ءاج  یّتح  ملـس  و 
ةّوبنلا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 

نع هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  يریبزلا  دمحا  انثّدح  لاق  يدادغبلا  لهس  نب  لضفلا  انربخا 
ۀلزنمب ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  ینفلخت  هل أ  لاقف  اّیلع  فّلخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاـق  دـعس 
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يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه 
ثیدحلا اذه  یف  کیرش  نب  هَّللا  دبع  یلع  فالتخالا  رکذ 

صاّقو یبأ  نب  دعس  نع  ینانکلا  میقر  نب  هَّللا  دبع  نع  کیرـش  نب  هَّللا  دبع  نع  رطف  انثدح  لاق  یفوکلا  رانید  نب  ایرکز  نب  مساقلا  انربخا 
نع کیرش  نب  هَّللا  دبع  نع  لیئارسا  هاور  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  هنع  هَّللا  یـضر 

ثرحلا نع  کیرش  نب  هَّللا  دبع  نع  لیئارسا  انث  لاق  مداق  نبا  وه  ّیلع و  انث  لاق  یفوکلا  ییحی  نب  دمحا  انابنا  دعـس  نع  کلام  نب  ثرحلا 
ۀقانلا يّدعت  یّتح  ّیلع  ءاجف  اّیلع  فّلخ  ءارمحلا و  هتقان  یلع  ازغ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  کلام  نب  دعس  لاق  لاق  کلام و  نب 

25 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يدانف  ّیلع  یکب  یتبحـص و  تهرک  ینتلقثتـسا و  ّکنا  ینتفلخ  امنا  ّکنا  شیرق  تمعز  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف 

لاق يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  بلاط  یبأ  نب  ای  ۀـّباخ  هل  ّالا و  دـحا  مکنم  ام  سانلا  یف  ملس 
ّلج ّزع و  هَّللا  نع  تیضر  یلع 

تلخد لاق  ینهجلا  یـسوم  انثّدـح  لاق  دیعـس  نبا  ینعی  ییحی  انثّدـح  لاـق  یلع  نب  ورمع  اـنربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  و 
لاق مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  سیمع  تنب  ءامسا  ینتثّدح  تلاق  كدلاو  نع  ءیش  كدنع  له  یقیفر  اهل  لاقف  ّیلع  تنب  ۀمطاف 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل 
ۀنـس نینامث  تنب  یه  امهنع و  هَّللا  یـضر  یلع  تنب  ۀمطاف  تکردا  لاق  ینهجلا  یـسوم  نع  نوع  نب  رفعج  انث  لاق  نامیلـس  نب  دمحا  انابنا 

ای لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  تعمس  اهنا  سیمع  تنب  ءامـسا  ینتربخا  نکل  تلاق ال و  ائیـش  کیبا  نع  نیظفحت  اهل  تلقف 
يدعب نم  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلع 

ءامسا نع  یلع  تنب  ۀمطاف  نع  ینهجلا  یـسوم  نع  حلاص  نبا  وه  نسح و  انثّدح  لاق  میعن  وبا  انثدح  لاق  میکح  نب  نامثع  نب  دمحا  انابنا 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  سیمع  تنب 

یلصوملا یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  تیاور 

دعب ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  يرابلا  حـتف  هباغلا و  دـسا  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یلـصوملا  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  تیاور  اـما 
تسرهاظ دوشیم  روکذم 

يربطلا ریرج  یبأ  دمحم  تیاور 

تسروکذم یقتم  یلع  لامعلا  زنک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يربطلا  ریرج  یبأ  دمحم  تیاور  اما 
اهیف ام  ایندلا و  نم  ّیلا  ّبحا  اهنم  ةدحاو  یل  نوکی  نئل  لاصخ  ثلث  ّیلعل  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  دعـس  نع 
هبحی هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  نیطعال  لوقی  هتعمـس  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  هتعمس 

هتعمس رارفب و  سیل  هلوسر  هَّللا و 
26 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریرج نبا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی 
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ینایحلا یناهبصالا  ناّیح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  تیاور 

حیـضوت ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  خیـشلا  یباب  فورعملا  ینایحلا  یناهبـصالا  ناّیح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  تیاور  اـما 
تسرهاظ دوشیم  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  لئالدلا 

یناربطلا دمحا  نب  نامیلس  تیاور 

تسروکذم وا  ریغص  مجعم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدحیناربطلا  دمحا  نب  نامیلس  تیاور  اما 
ییحی نع  ۀبعش  انثّدح  قارولا  برحلا  وبا  دامح  نب  رـصن  انثّدح  یناولحلا  یلع  نب  نسحلا  انثدح  یفوکلا  ینابیـشلا  ۀبقع  نب  دمحم  انثّدح 

نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نا  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع  بیسملا  نب  دیعـس  نع  يراصنالا  دیعـس  نب 
رصن الا  ۀبعش  نع  هوری  مل  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم 

تسروکذم یناربط  ریغص  مجعم  رد  زین  و 
قارولا نابا  نب  لیعامسا  انثّدح  يدبعلا  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  انثّدح  ملـسم  وبا  یناهبـصالا  دیـسا  نب  دمحا  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  انثّدح 

تنا یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلولسلا  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  مساقلا  نب  رافغلا  دبع  میرم  وبا  انثّدح 
نابا نب  لیعامسا  هب  دّرفت  میرم  وبا  ّالا  قاحسا  یبأ  نم  هوری  مل  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم 

تسروطسم لامعلا  زنک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  مه  ریبک  مجعم  طیسو و  مجعم  رد  ار  ثیدح  نیا  یناربط  زین  و 
یّنم نوکت  نا  یـضرت  الا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  کنع  فلختا  تلق  یتفیلخ  نوکت  نا  کـتفلخ  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  یلع  نع 

سط يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
تسروطسم لامعلا  زنک  رد  زین  و 

هدج نع  هیبا  نع  ثریوحلا  نب  کلام  نب  نسحلا  نب  کلام  نع  بط  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  نوکت  نا  یضرت  اما 
تسروکذم نا  رد  زین  و 

27 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سیمع تنب  ءامسا  نع  بط  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلع  ای 

يریطملا رفعج  نب  دمحم  رکب  وبا  تیاور 

هتفگ ریذنلا  ریشبلا  ثیداحا  یف  ریغص  عماج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يریطملا  رفعج  نب  دمحم  رکب  وبا  تیاور  اّما 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  ّیلع 

دیعس یبأ  نع  هئزج  یف  يریطملا  رکب  وبا 

یفنحلا يدنقرمسلا  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  تیاور  اّما 

ءاشنا نا  ترابع  هچنانچ  تسرهاظ  وا  سلاجملا  باتک  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یفنحلا  يدنقرمسلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  تیاور  اّما 
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دش دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا 

ردب نب  نسح  تیاور 

تسروکذم لامعلا  زنک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ردب  نب  نسح  تیاور  اما 
ّیلع یف  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  یناف  بلاط  یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوّفک  باّطخلا  نب  رمع  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع 

باحصا نم  رفن  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  رکب و  وبا  انا و  تنک  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  ّیلا  ّبحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نئل  لاصخ  ثلث 
تنا لاق  مث  هیبکنم  یلع  هدیب  برض  یتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  یکّتم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

کـضغبی ینبحی و  هنا  معز  نم  ّیلع  بذـک  یـسوم و  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لاـق  مث  امالـسا  مهلوا  اـنامیا و  نینمؤملا  لوا  یلع  اـی 
راجنلا نبا  باقلالا و  یف  يزاریشلا  ینکلا و  یف  مکاحلا  ءافلخلا و  هاور  امیف  ردب  نب  نسحلا 

ّيروباسینلا مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور 

تسرهاظ و لامعلا  زنک  هقباس  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ّيروباسینلا  مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور  اما 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  تلزنم  ثیدح  رکذ  رب  لمتشم  كردتسم  زا  مکاح  ترابع  زین 

یشوکرخلا میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یشوکرخلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  تیاور  اما 

يزاریشلا نمحرلا  دبع  نب  دمحا  تیاور 

نمحرلا دبع  نب  دمحا  تیاور  اما 
28 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا حضاو  دش  لوقنم  ردب  نب  نسح  تیاور  رکذ  رد  هک  لامعلا  زنک  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يزاریشلا 

هیودرم نب  یسوم  نب  دمحا  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  تیاور  اما 

یناهبصالا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  تیاور 

تسروکذم وا  فینصت  ءایلوالا  ۀیلح  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یناهبصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  تیاور  اما 
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یبأ نع  شمعالا  نع  ساّبع  نب  رکب  وبا  انث  نارهم  نب  دیزی  انث  یمرـضحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انث  نیـصح  یبأ  نب  دمحا  نب  میهاربا  انثدـح 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نع  دیعس  یبأ  نع  حلاص 

دیزی الا  هنع  هوری  مل  رکب  یبأ  ثیدح  نم  بیرغ 

نامسلا نباب  فورعملا  یلع  نب  لیعامسا  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  نامسلا  نباب  فورعملا  یلع  نب  لیعامسا  تیاور  اما 

یخونتلا یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  تیاور 

ثیدـح نیا  قرط  عمج  رد  هک  وا  باـتک  هظحـالم  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یخوـنتلا  یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساـقلا  وـبا  تیاور  اـما 
رکذ دعب  امیف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ءیجیس  تسرهاظ و  هدرک  فینصت  فیرش 

بیطخلا تباث  نب  یلع  نب  دمحا  تیاور 

تسروکذم وا  فینصت  دادغب  خیرات  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  تیاور  اما 
نب دمحم  انثّدح  ۀفوکلاب  ینابیشلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لضفلا  وبا  انربخا  یقیتعلا  دمحم  نب  دمحا  انربخا  یخلبلا  حون  نب  فسوی  نب  دمحم 

یـسوم نب  یـسیع  انثّدح  یبأ  انثّدح  يداوقلا  یخلبلا  حون  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  ییحی  قوس  یف  یخلبلا  حون  نب  فسوی 
ینتثّدح تلاق  اثیدح  انثیدـح  یلع  تنب  ۀـمطافل  تلق  لاق  ینهجلا  یـسوم  یبأ  نب  یـسوم  نع  نومیم  نب  دـمحم  ةزمح  یبأ  نع  يراجنغلا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  سیمع  تنب  امسا 
یهتنا

29 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  برعلا و  طخب  ۀقیتع  ۀخسن  نع  القن 

رمع نع  بیطخلا  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  یلع 

ربلا دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  تیاور 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  هک  باعیتسا  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  تیاور  اما 
دوشیم رهاظ  دش  دهاوخ  لوقنم 

یکلاملا یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تیاور 

بقانم باـتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یکلاـملا  یلزاـغملا  نباـب  فورعملا  یبـالجلا  بیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تیاور  اـما 
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هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
لیهس نب  یـسوم  انثّدح  لاق  ۀئامثالث  نیرـشع و  ۀنـس  مدق  داّرزلاب  فرعی  راطعلا و  يدادغبلا  بیبح  نب  میهاربا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انثّدح 
لوسر فّلخ  لاق  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع  دعس  نب  بعصم  نع  مکحلا  نع  دیعس  انربخا  لاق  دمحم  نب  جاّجح  انثدح  لاق  ءاّشولا  ریثک  نب 
نوکت نا  یضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  عم  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
هدروآ دوخ  دانساب  نا  رد  زین  و 

صاّقو یبأ  نب  دیعس  ینثدح  لوقی  بیسملا  نب  دیعـس  اعمـس  امّهنا  ناعدج  نب  دیز  نب  یلع  ةداتق و  ینربخا  لاق  رمعم  نع  قازرلا  دبع  نع 
ّالا اهجو  جرخت  نا  ّبحا  تنک  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀنیدملا  یلع  اّیلع  فلختسا  كوبت  یلا  جرخ  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هل  لاقف  کعم  انا  و 
دعس نب  رماع  زا  دوخ  دانـساب  هارث  باط  ةدمعلا  بحاص  لقن  ام  یلع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  زین  و 

هدرک لقن  هیبا  نع  صاقو  یبأ  نب 
هَّللا لوسر  تعمس  لاق 

30 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ادعـس کلذب  هفاشا  نا  تببحاف  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اتّکتساف الا  معن و  لاق  هینذا  یف  هدی  لخداف  هتعمس  تنا  تلقف  لوقی  هتعمس  معن  لاقف  رماع  یل  رکذ  ام  هل  ترکذف  هتیقلف 
ّهنا ال ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  لاق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 

يدعب ّیبن 
تنا یلعل  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  له  صاّقو  یبأ  نب  دعس  تلأس  لاق  بیـسملا  نب  دیعـس  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 

اتّکتساف ّالا  معن و  لاق  هینذا و  یف  هیعبصا  لخداف  اذه  تعمسا  تلقف  ّیبن  یعم  سیل  ذإ  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
ساّنلا لوقی  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یلها  یف  ینفلخا  یلعل  لاقف  ةازغ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ازغ  لاق  رباج  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اّما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هیلع  اهدّدرف  هّمع  نبا  لذخ 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  کلام  نب  هدانساب  اضیا  هنع  و 

یلعل لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  هیبا  نع  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  نب  میهاربا  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  الا  هفلختسا  نیح  ۀلاقملا  هذه 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  یلع  لاقف  كوبت  ةازغ  یف  سانلا  جرخ  لاق  ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  رمع  یلا  هدانساب  اضیا  هنع  و 
31 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبنب تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  هل  لاقف  یکبف  لاقف ال  کعم  جرخا 
ۀلزنمب یّنم  تنا  ّیلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  ۀـّیطع  نع  شمعـالا  یلا  هدانـساب  اـضیا  هنع  و 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه 
یّلص هَّللا  لوسر  تعمس  دق  هّبحا و  فیک ال  تلق و  لاق  اّیلع  ّبحت  ۀیواعم أ  یل  لاق  لاق  هیبا  نع  دعس  نب  بعصم  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 

خلا يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا 
نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 52 

http://www.ghadirestan.com


یف هفّلخ  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  یلا  هدانـساب  اضیا  هنع  و 
هلها

یملیدلا رادرهش  نب  هیوریش  تیاور 

دهاوخ لوقنم  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  سودرفلا  باتک  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یملیدـلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  تیاور  اما 
دش

يوغبلا ءارفلا  دوعسم  نب  نیسح  تیاور 

هدروآ هنسلا  حیباصم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يوغبلا  ءارفلا  دوعسم  نب  نیسح  تیاور  اما 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  مالسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع 

يردبعلا ۀیواعم  نب  نیزر  تیاور 

ۀنجلا لعج  هارث و  هَّللا  بیط  قیرطبلا  نباب  فورعملا  یلحلا  نسحلا  نب  ییحی  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يردـبعلا  ۀـیواعم  نب  نیزر  تیاور  اما 
یلع نینمؤملا  ریما  بقانم  باب  یف  ریخالا  هثلث  یف  ثلاثلا  ءزجلا  یف  نیزرل  ۀتسلا  حاحّصلا  نیب  عمجلا  نم  هدومرف و  هدمعلا  باتک  رد  هاوثم 

بلاط و یبأ  نب 
دواد یبأ  حیحص  نم 

32 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلزنمب یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  مقرا  نب  دـیز  ۀحیرـس و  هیبا  نع  يذـمرتلا  حیحـص  ننـسلا و  باـتک  وه  و 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نم  اذه  تعمس  تنا  تلقف  هتیقلف  ادعـس  هب  هفاشا  نا  تببحاف  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  اذهب  ینربخا  بیـسملا  نبا  لاق  و 

اتّکتساف الا  معن و  لاقف  هینذا  یلع  هیعبصا  عضوف  ملس  هیلع و 

یمصاعلا یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  تیاور 

هتفگ یتا  له  ةروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  تیاور  اما 
وبا انثّدح  لاق  رصن  نب  دمحا  انثّدح  لاق  دیزی  نب  دمحم  انثّدح  لاق  میهاربا  نب  یلع  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  دمحا  نب  دمحم  یخیـش  ینربخا 
لاق کلام  نب  دعـس  انیقلف  ۀنیدملا  انمدق  لاق  ینانکلا  میقر  نب  هَّللا  دبع  تعمـس  لاق  يرماعلا  کیرـش  نب  هَّللا  دبع  نع  رطف  انثّدح  لاق  میعن 

نوکت نا  یـضرت  اما  لاق  ینتفّلخ  تجرخ و  هَّللا  لوسر  ای  ّیلع  هل  لاـقف  اـّیلع  فّلخ  كوبت و  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

امیف و 
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ۀنـس نونامث  ّنّسلا  نم  اهل  یتا  دق  یلع و  تنب  ۀـمطاف  تکردا  لاق  ینهجلا  یـسوم  نع  نوعلا  نب  رفعج  نع  حـلاص  یبأ  نب  میهاربا  ثّدـح 
تنا یلع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  اهنا  سیمع  تنب  امـسا  ینتربخا  نکل  تلاق ال و  ائیـش  کیبا  نع  نیظفحت  اهل  تلقف 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم 
رفعج وبا  انربخا  لاق  هنم  نب  دـمحا  وبا  اـنربخا  لاـق  یفوّصلا  يزاّرلا  دیعـس  وبا  اـنربخا  لاـق  هَّللا  همحر  دـمحا  نب  دّـمحم  یخیـش  ینربخا  و 

لاق داّمح  نب  رصن  انثّدح  لاق  یناولحلا  یلع  نب  نسحلا  انثّدح  لاق  یمرضحلا 
33 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  صاّقو  یبأ  نب  دعس  تعمس  لاق  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  دیعـس  نب  ییحی  نع  ۀبعـش  انثّدح 
بلاط یبأ  نب  یلعل  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  لوقی 

انثّدح لاق  یمرـضحلا  انربخا  لاق  هنم  نب  دمحا  وبا  انربخا  لاق  يزاّرلا  دیعـس  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  دـمحا  نب  دـمحم  یخیـش  ینربخا  و 
یخیـش ینربخا  هلثم و  مالـسلا  هیلع  یبّنلا  نع  دیعـس  یبأ  نع  حلـص  یبأ  نع  شمعالا  نع  شایع  نب  رکب  وبا  انثّدـح  لاـق  نارهم  نب  دـیزی 

؟؟؟ یناحیوبلا میهاربا  نب  قاحـسا  انثّدح  لاق  رطم  نب  ورمع  وبا  انثّدح  لاق  ّیلع  نب  میهاربا  نب  یلع  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  دمحا  نب  دمحم 
بیسملا نب  دیعس  نع  دیعس  نب  ییحی  نع  ۀبعش  انربخا  لاق  یسلایطلا  دواد  وبا  انثّدح  لاق  یناهفـصالا  بیبح  نب  سنوی  انثّدح  لاق  نادمهب 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع 
تسروطسم نا  رد  زین  و 

لاق لضفلا  نب  نیـسحلا  انثّدح  لاق  طاّنحلا  ّبیطلا  وبا  انثّدح  لاق  میهاربا  نب  یلع  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  دـمحا  نب  دّـمحم  یخیـش  ینربخا 
دعس نب  رماع  نع  بیسملا  نب  دیعس  نع  ردکنملا  نب  دمحم  ینربخا  لاق  روساملا  نب  فسوی  انثّدح  لاق  یمشاهلا  دواد  نب  نامیلـس  انثّدح 
لاق ّیبن  یعم  سیل  هنا  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  هیبا  نع 

هیعبـصا لخداف  لاق  تعمـس  تنا  تلق  تعمـس  معن  لاق  ارماع  ّنا  رماعل و  هل و  کلذ  ترکذف  هتیتاف  ادعـس  کلذب  هفاشا  نا  تببحاف  دـیعس 
اتّکتساف الا  معن و  لاق  هینذا 

تسروکذم نا  رد  زین  و 
34 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راّفّصلا دّمحم  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  یلوغدلا و  سابعلا  وبا  انربخا  لاق  لدعلا  رکب  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  ایرکز  یبأ  نب  دمحم  انربخا  و 
ّیفریّصلا صفح  ابا  تعمس  لاق  یـشاقّرلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  ۀبالق  وبا  انثّدح  راّفّـصلا  لاق  انربخا و  یلوغّدلا  لاق  يدادغبلا 

انلقف تکسف  نالف  نالف و  نع  هثّدحا  تلعجف  احیحص  اثیدح  ثیدحلا  اذه  یف  دعس  نع  اوتاه  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  لاق  لاق 
لاق ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  دعـس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انثّدح  الاق  ناّطقلا  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نب  دمحم  انثّدح 

ارجح هتمقلا  امناکف  لاق  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  كوبت  ةوزغ  یف  ّیلعل 
ًاعیمج هاجرخا  رکب  وبا  لاق 

یلیبدرالا رضخ  نب  دمحم  نب  رمع  تیاور 

دعب ام  رد  نیدـبعتملا  ۀلیـسو  باتک  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  الملاب  فورعملا  یلیبدرالا  رـضخ  نب  دـمحم  نب  رمع  تیاور  اما 
دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
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رکاسع نباب  فورعملا  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  تیاور 

ام رد  هک  يرابلا  حـتف  ریثک و  نبا  خـیرات  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  رکاسع  نباب  فورعملا  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  تیاور  اـما 
تسرهاظ دش  دهاوخ  روکذم  دعب 

یناهبصالا ۀفلس  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  رهاط  وبا  تیاور 

تـسرهاظ هرـضنلا  ضایر  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یناهبـصالا  ۀفلـس  میهاربا  نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رهاط  وبا  تیاور  اما 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  ءیجیس  امک 

مزراوخ بطخاب  ریهشلا  یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوم  تیاور 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  مزراوخ  بطخاب  ریهـشلا  یکملا  دمحم  نب  دـمحا  نب  قفوم  تیاور  اما 
دانسالا اذهب  هتفگ و  دوخ  دنسب  ریط  ثیدح  رکذ  دعب 

هیبا نع  صاقو  یبأ  نب  دعس  نب  رماع  نع  رامسم  نب  ریکب  نع  لیعامسا  نب  متاح  انثّدح  لاق  ۀبیتق  انثّدح  لاق  اذه  يذمرتلا  یـسیع  یبأ  نع 
نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  رما  لاق 

35 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوکت نال  هّبـسا  نلف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نهلاق  اثلث  تعمـس  یناف  ترکذ  ام  اما  لاق  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  لاقف  ادعس 

یلع أ هل  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  یلعل و  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  معنلا  رمح  نم  ّیلا  بحا  نهنم  ةدـحاو  یل 
يدعب ةوبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینفلخت 

یتاف لاق  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهل  انلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  بحی  هلوسر و  هَّللا و  هّبحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  ّنیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمـس  و 
َو انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  یلاعت  هلوق  یه  ۀیآلا و  هذه  تلزنا  هیلع و  هَّللا  حتفف  ۀـیارلا  هیلإ  عفدـف  هینیع  یف  قصبف  دـمرا  هب 

ْمُکَءاِسن 
یلها ءالوه  ّمهّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعدف  ۀیآلا 

فنصملا لاق  هجولا  اذه  نم  حیحص  بیرغ  نسح  ثیدح  اذه  یسیع  وبا  لاق 
ةریثک قرطب  امهیحیحص  یف  ناخیشلا  اهجرخا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  مالسلا  هیلع  هلوق 

تسروکذم نآ  رد  زین  و 
نیـسحلا نب  دمحا  يدـلاو  انربخا  لاق  ظعاولا  دـمحا  نب  لیعامـسا  انربخا  لاق  یمـصاعلا  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  دـهازلا  خیـشلا  انربخا 

نب فسوی  انثّدح  لاق  ینیارفسالا  قاحسا  نب  دمحم  نب  نسحلا  انربخا  لاق  يرقملا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نیسحلا  وبا  انربخا  لاق  یقهیبلا 
نع بیـسملا  نب  دیعـس  نع  ردکنملا  نب  دمحم  انثّدح  لاق  نوشجاملا  فسوی  انثّدح  لاق  رکب  یبأ  نب  دمحم  انثّدـح  لاق  یـضاقلا  بوقعی 

یّنم تنا  یلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  دعس  نب  رماع 
36 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعم یبن  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
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یف هیعبصا  لخداف  هتعمس  تنا  تلق  لوقی  هتعمس  معن  لاقف  رماع  یل  رکذ  يذلا  هل  ترکذف  هتیقلفادعس  کلذب  هفاشا  نا  تببحاف  دیعس  لاق 
هتفگ بقانم  رد  بطخا  زین  اتّکتساف و  الا  معن و  لاق  مث  هینذا 

یبأ ثیللا و  یبأ  ۀقثلا  خیـشلا  نع  ملـسلا  ۀنیدمب  یناوعارلا  نیـسحلا  نب  رـصن  یبأ  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  رکب  وبا  لدـعلا  هیقفلا  خیـشلا  انربخا 
نیسحلا نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رکب  یبأ  ظفاحلا  خیشلا  نع  یبرغملا  روصنم  نب  دمحا  رکب  یبأ  خیشلا  نع  یشاشلا  نیسحلا  نب  رـصن  حتفلا 

دواد وبا  انثّدـح  لاق  ناکـسم  نب  دـمحم  انثّدـح  لاق  یلوغدـلا  ساّبعلا  وبا  اـنربخا  لاـق  یقزوجلاـب  فورعملا  یـشاشلا  ینابیـشلا  اـیرکز  نب 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  دعس  نع  ثدحی  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نب  میهاربا  تعمس  لاق  میهاربا  نب  دعس  نع  ۀبعش  انثّدح  لاق  یسلایطلا 

امهیحیحص یف  ثیدحلا  اذه  ناخیشلا  جرخا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لاق  ملس  و 
دیامرفیم نا  رد  زین  و 

نب دمحم  نب  دمحم  یلع  وبا  انربخا  لاق  راطعلا  دمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  انربخا  لاق  اذـه  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ینابنا 
نسحلا نب  دمحم  لاق  یـشرقلا  سنوی  نب  دمحم  انثّدح  لاق  دواد  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  انربخا  لاق  میعن  نب  دمحم  نب  یـسوم 

ایلع بحت  ۀیواعم أ  یل  لاق  لاق  هیبا  نع  دعس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  شمعالا  نع  ۀناوع  وبا  انثدح  لاق  یـسودرفلا  دایز  نب  یلعم  نب 
دقل يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  دق  هبحا و  فیک ال  تلق و 

لوقی سرفلا و  محمحی  وه  ردب و  موی  زراب  هتیار 
37 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یما ینتدلو  اذه  لثمل  یّنج  یناک  لیللا  حنحنس  یّنس  ثیدح  نیماع  لزاب 

یناحلاصلا ییحی  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  تیاور 

دعب ام  رد  هک  لئالدلا  حیـضوت  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  تیاور  اما 
تسا حضاو  دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 

يزارلا رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  تیاور 

نیرجاهملا نم  رباکالا  ناک  هیآ و  ریسفت  رد  بیغلا  حیتافم  ریـسفت  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يزارلا  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  تیاور  اما 
ول ثیحب  اوناک  ناذیتسالا و  یف  ةدـئاف  ّياف  يرخا  دـعب  ةرم  هیلإ  انبدـن  اّنبر  ناف  داهجلا  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیبنلا  نذأتـسن  نولوقی ال  راصنالا  و 
ناب ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هرما  امل  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نا  يرت  ـالا  کـلذ  مهیلع  ّقشل  دوعقلاـب  لوسرلا  مهرما 

نا یلا  ضری  مل  کلذ و  هیلع  قش  ۀنیدملا  یف  یقبی 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  لوسرلا  هل  لاق 

ینابیشلا دمحم  نب  دمحم  نب  كرابم  تیاور 

لوسرلا ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیشلا  دمحم  نب  دمحم  نب  كرابم  تیاور 
هتفگ
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اما لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفّلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  فلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا 
يراخبلا و هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  هیف  رکذی  مل  یّنم و  ۀیاور  یف  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  نوکت  نا  یـضرت 

بیـسملا نبا  لاق  يدعب  یبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ملـسمل  ملـسم و 
هیعبصا عضوف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  تنا  تلقف  هتیقلف  ادعـس  هفاشا  نا  تببحاف  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  اذهب  ینربخا 

اتّکتساف الا  معن و  لاقف  هینذا  یلع 
يذمرتلا ۀیاور  یف  و 

38 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنا ال الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  ارصتخم 
هل نهلاق  اثلث  ترکذ  ام  اما  لاق  بارت  ابا  بست  نا  کـعنمی  اـم  هل  لاـقف  ادعـس  رما  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  ّنا  يذـمرتلا  هجرخا  يدـعب  یبن 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  معّنلا  رمح  نم  یلا  ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  هّبسا  نلف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ۀلزنمب یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هَّللا  لوسر  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  هَّللا  لوسر  ای  یلع  هل  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  هل و  لوقی 
لاق هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادـغ  ۀـیاّرلا  نیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمـس  يدـعب و  ةّوبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراـه 

ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  هیلع و  هَّللا  حتفف  هیلإ  ۀیارلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دمرا  هب  یتاف  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهل  انلواطتف 
يذمرتلا ملسم و  هجرخا  یلها  ءالوه  ّمهَّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  هَّللا  لوسر  اعد 

يرزجلا ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تیاور 

تسروکذم هباغلا  دسا  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملادمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تیاور  اما 
یجرملا نب  مساقلا  وبا  انأبنا  قوط  نب  رـصن  وبا  انأبنا  سیمخ  نبا  تاکربلا  وبا  انأبنا  یجنـسلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  ملـسم  روصنم  وبا  انأبنا 

نع بیسملا  نب  دیعس  نع  رذنملا  یبأ  نع  نوشجاملا  بوقعی  نب  فسوی  انثّدح  یلهابلا  فّرطم  نب  دیعـس  انثّدح  یلـصوملا  یلعی  وبا  انأبنا 
لاق يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنا  دعس  نع  دعس  نب  رماع 

39 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اتکتساف الا  معن و  لاق  هینذا و  یف  هیدی  لخداف  هتعمس  تنأ  تلقف  رماع  یل  رکذ  ام  هل  ترکذف  هتیقلفا  دعس  کلذب  هفاشا  نا  تببحاف  دیعس 

تسروکذم و هدلک  نب  ثراحلا  نب  عفان  همجرتب  هباغلا  دسا  رد  زین  و 
سوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یّلعل  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يور 

یسنلبلا ملاس  نب  نامیلس  عیبرلا  وبا  تیاور 

دـش دـهاوخ  روکذـم  دـعب  ام  رد  هک  ءافتکالا  باـتک  تراـبع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یـسنلبلا  ملاـس  نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  تیاور  اـّما 
تسرهاظ

راخبلا نب  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  بحم  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  تیاور 
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دعب ام  رد  هک  لامعلا  زنک  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  راخبلا  نب  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  بحم  نسحلا  نب  دومحم  نب  دـمحم  تیاور  اما 
تسرهاظ دش  دهاوخ  روکذم 

یشرقلا ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  تیاور 

تاقثلا ۀّمئالا  يور  دق  هتفگ و  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاطم  رد  سپ  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  تیاور  اما 
حیحـص عیمجلا  يرخا و  ظافلاب  ضعب  یلع  مهـضعب  داز  اهیلع و  اوقفتا  ثیداحا  مهدـیناساب  مهحاحـص  یف  يذـمرتلا  ملـسم و  يراخبلا و 

اهنمف
اما لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هلها  یلع  كوبت  ةوزغ  یف  اّیلع  فّلخ  هَّللا  لوسر  نا  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع 

يدعب یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمس  تنا  هل  تلقف  هتیقلف  ادعـس  هفاشا  نا  تببحاف  هیبا  نع  دعـس  نب  رماع  اذهب  ینربخا  بیـسملا  نبا  لاق 

اتّکتسا الا  معن و  لاق  هینذا و  یلع  هیعبصا  عضوف  ملس 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لوقی  هَّللا  لوسر  تعمس  ضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  لاق  و 

ترکذ ام  اما  لاقف  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  لاق  صاّقو  یبأ  نب  دعس  رما  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  نا  امهیدنسب  يذمرتلا  ملـسم و  يور  و 
هل ّنهلاق  اثلث 

40 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف فّلخ  ذإ  هل  لوقی  هَّللا  لوسر  تعمس  معنلا  رمح  نم  یلا  ّبحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  هّبسا  نلف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ّیبن ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  یلع  لاقف  هیزاغم  ضعب 
یتاف اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهیلإ  انلواطتف  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀـیاّرلا  نیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمـس  يدـعب و 

هیلع هَّللا  حتفف  ۀیارلا  هیلإ  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دمرا  هب 
هتفگ ۀمالا  صاوخ  هرکذت  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يزوجلا  نبا  طبس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدلا  سمش  تیاور  اما 

صاقو یبأ  نب  دعس  هیبا  نع  دعس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دمحم  انثدح  هدانـسا  مدقت  دق  دنـسملا و  یف  دمحا  لاق 
نا یـضرت  الا  لاقف  نایبّصلا  ءاـسّنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  كوبت  ةازغ  یف  اـّیلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فّلخ  لاـق 

نیحیحصلا یف  هاجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت 
ام اما  دعـس  لاقف  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  هل  لاق  ادعـس و  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  رما  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رماع  نع  ملـسمل  و 

رکذ معنلا و  رمح  نم  ّیلا  ّبحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نئل  ادبا  هّبسا  نلف  هل  نهلاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  اثلث  ترکذ 
ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  یلاعت  هلوق  تلزن  امل  ۀیناثلا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هرکذنس  ۀیارلا و  ثیدح  اهنم 

ۀیآلا
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ۀثلاثلا  یلها  ءالؤه  ّمهَّللا  لاق  نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  ایلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 

41 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضرت الا  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینتکرت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  دق  مّلس و  هیلع و 

ثیدحلا رکذ  و 
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یعفاشلا یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور 

دهاوخ روکذم  دعب  ام  رد  هک  بلاطلا  ۀیافک  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  تیاور  اما 
تسا حضاو  دش 

يوونلا فرش  نب  ییحی  تیاور 

هتفگ تاغللا  ءامسالا و  بیذهت  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يوونلا  فرش  نب  ییحی  تیاور  اما 
ةوزغ یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  فّلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ضر  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع  ملسم  يراخبلا و  حیحـص  یف  انیور 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  یف  ینفّلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت 

یعفاشلا یکملا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  تیاور 

رکذ هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یعفاشلا  یکملا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  تیاور  اما 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یبّنلا ص  نم  ضر  ّهنا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ضر  یلعل  لاق  یبّنلا ص  ّنا  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع 
یضرت اما  لاقف  ءاسّنلا  نایبّصلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  اّیلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  فلخ  لاق  هنع  و 

متاح وبا  ملسم و  هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا 
لمحف الاقثتـسا  هفّلخ  امنا  اولاق  یلع و  ةراما  یف  نیقفانملا  نم  لاجر  نعط  فرجلا  لزن  امل  ّیبّنلا ص  نا  قاحـسا  نبا  اهجرخا  ۀـیاور  یف  و 
ینتفّلخ کنا  نیقفانملا  نم  سان  معز  دـق  هذـه  لبق  طق  ةازغ  یف  کنع  تفلخت  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  فرجلاب  یبنلا ص  یتا  یتح  هحالس 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الف  یلها أ  یف  ینفلخاف  عجراف  يارو  امل  کتفّلخ  نکل  اوبذک و  لاق  الاقثتسا 
42 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  الا 

یعفاشلا ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  تیاور 

هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یعفاشلا  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  تیاور  اما 
هَّللا أ لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فلخ  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  دعـس  نع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفّلخت 
لئاضف یف  میعن  وبا  هدنسم و  یف  یسلایطلا  دواد  وبا  هننس و  یف  ۀجام  نبا  هعماج و  یف  يذمرتلا  امهحیحـص و  یف  ملـسم  يراخبلا و  هجرخا 

نوکت نا  یضرت  الا  یلع  ای  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هنع  ۀباحـصلا و 
یضر هنع  هننس و  یف  ۀجام  نبا  هعماج و  یف  يذمرتلا  هحیحص و  یف  يراخبلا  هجرخا  یبن  يدعب  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم 

اهیف ام  ایندـلا و  نم  ّیلا  ّبحا  اهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ  ثلث  یلعل  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هنع  هَّللا 
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هّبحی هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  لوقی  هتعمـس  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  هتعمس 
نب دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  مامالا  راثالا و  بیذـهت  یف  ریرج  نبا  هجرخا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی  هتعمـس  رارفب و  سیل  هلوسر  هَّللا و 

نوکتل کتفلخ  ۀنیدملا  یلع  ینفلخ  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنع  هننس و  یف  ینیوزقلا  ۀجام  نب  دیزی 
نوکت نا  یضرت  الا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  کنع  فّلختا  فیک  تلق  یتفیلخ 

43 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناربطلا هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم 

تسروکذم و نا  رد  زین  طسوالا و  یف 
یلع لزن  معنلا  رمح  نم  یلا  بحا  نهنم  ةدحاو  نوکت  نال  ثلث  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  دعس  نب  رماع  نع 
نیح لاق  یتیب و  لهأ  یلها و  ءالؤه  ّنا  ّمهّللا  لاق  مث  بوث  تحت  ام  ینبا  ۀـمطاف و  اّیلع و  لخداف  یحولا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

نوکت نا  یـضرت  الا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  یف  ینتفلخ  هَّللا  لوسر  ای  یلع  لاقف  اهازغ  ةازغ  یف  هفّلخ 
حتفی هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ۀیارلا  نیطعال  ربیخ  موی  هل  لاق  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم 

هینیع و یف  لفتف  هوعدـف  هوعدا  لاق  دـمرا  اولاق  ّیلع  نیا  لاقف  هءاول  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  نورجاهملا  لواطتف  هیدـی  یلع  هَّللا 
هخیرات یف  راجنلا  نب  نیدلا  بحم  ظفاحلا  هجرخا  هیدی  یلع  هَّللا  حتف 

ینیومحلا دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  تیاور 

دراو هددعتم  قرطب  نیطمـسلا  دئارف  دوخ  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ینیومحلا  دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  تیاور  اما 
دش دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  وا  تارابع  ضعب  هدومن و 

ساّنلا دّیس  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  حتفلا  وبا  تیاور 

لئامـشلا و يزاغملا و  نونف  یف  رثالا  نویع  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ساّنلا  دّیـس  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  تیاور  اما 
امیف هتفگ و  ریسلا 

هفّلخ اما  اولاق  نوقفانملا و  فجراف  بلاط  یبأ  نب  یلع  فلخ  جورخلا  دارأ  ام  دنع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  قاحـسا  نبا  رکذ 
معز هَّللا  ّیبن  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  قحل  یتح  جرخ  مث  هحالس  ّیلع  ذخاف  هنم  افّفخت  الاقثتسا و  الا 

تکرت امل  کتفّلخ و  ینکل  اوبذک و  لاقف  ینم  تففخت  ینتلقثتسا و  کنال  ینتفّلخ  امنا  کنا  نوقفانملا 
44 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا ّیلع  عجرف  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یلع  ای  یـضرت  الف  کلها أ  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  یئارو 
هنیدملا

یلبنحلا ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  سمش  تیاور 

هتفگ داعملا  داز  رد  یلبنحلا  ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  سمش  تیاور  اما 
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ام اولاق  نوقفانملا و  هب  فجراف  هلها  یلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  فّلخ  جورخلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دارأ  امل  قاحـسا و  نبا  لاق 
هَّللا یبن  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتا  یتح  جرخ  مث  هحالس  یلع  ذخاف  هنم  افّفخت  الاقثتسا و  الا  هفّلخ 
یف ینفلخاف  عجرا  یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  ینکل  اوبذـک و  لاقف  ینم  تففخت  ینتلقثتـسا و  کـنال  ینتفّلخ  اـمنا  کـنا  نوقفاـنملا  معز 

هنیدملا یلا  یلع  عجرف  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الف  کلها أ  یلها و 

یعفایلا ینمیلا  یلع  نب  دعسا  نب  هَّللا  دبع  تیاور 

ترضح نآ  همجرتب  مالـسلا  هیلع  ریما  بانج  لئاضف  دیدعت  رد  نانجلا  ةآرم  رد  سپ  یعفایلا  ینمیلا  یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  تیاور  اما 
هتفگ و

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
حیحصلا و ثیدحلا 

اما لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلخ  هیف 
دیدحلا یضرت 

ریثک نباب  فورعملا  یقشمدلا  رمع  نب  لیعامسا  تیاور 

هتفگ دوخ  خیرات  رد  سپ  ریثک  نباب  فورعملا  یقشمدلا  رمع  نب  لیعامسا  تیاور  اما 
نب رماع  نع  رامسم  نب  ریکب  نع  لیعامسا  نب  متاح  انث  دعـس  نب  ۀبیتق  انث  يذمرتلا  ملـسم و  دمحا و  مامالا  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ۀیاور 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  ّنهلاق  ثلث  لاق  بارت  ابا  بست  نا  کعنمی  ام  لاقف  ادعس  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  رما  لاق  هیبا  نع  دعس 
45 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاقف نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هیزاغم  یف  هفّلخ  معنلا  رمح  نم  ّیلا  بحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  هل  مّلس  هیلع و 
هلوسر و هَّللا و  بحی  الجر  ۀیارلا  ّنیطعأل  ربیخ  موی  لوقی  هتعمس  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 

ۀیآلا هذه  تلزن  اّمل  هیلع و  هَّللا  حـتفف  ۀـیاّرلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  هب  یتاف  اّیلع  یلا  اوعدا  لاقف  اهل  تلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  هبحی 
ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف 

دیعس ثیدح  نم  یئاسّنلا  يذمرتلا و  لاق  مث  یلها  ءالؤه  ّمهّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  ایلع و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اعد 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  دعس  نع  ّبیسملا  نب 

اّمل لاق  دعـس  نع  رمع  نب  هَّللا  دبع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  نب  هَّللا  دبع  انث  يریبزلا  دـمحا  وبا  انث  دـمحا  لاق  و 
ّالا یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  ینفلخت  لاقف أ  اّیلع  فّلخ  كوبت  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ 

يدعب ّیبن  ّهنا ال 
هوجرخی و مل  دّیج و  دانسا  اذه  و 

ّهنا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  دعس  نع  ثدحی  دعس  نب  میهاربا  تعمس  میهاربا  نب  دیعس  نع  ۀبعش  انث  رفعج  نب  دمحم  انث  دمحا  لاق 
هب رفعج  نب  دمحم  ثیدح  نم  هاجرخا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  یلعل  لاق 

عم جرخ  اّیلع  ّنا  اهیبا  نع  دعس  تنب  ۀشئاع  نع  نمحرلا  دبع  نب  دیعجلا  انث  لالب  نب  نامیلس  انث  مشاه  ینب  یلوم  دیعـس  وبا  انث  دمحا  لاق  و 
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ّیبّنلا
46 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  ام  وا  لاقف  فلاوخلا  عم  ینفلخت  لوقی  یکبی  یلع  عادولا و  ۀـّینث  ءاج  یّتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
یسوم

هوجرخی و مل  حیحص و  هدانسا  ةّوبنلا  ّالا 
نب دعس  نع  طباس  نب  نمحرلا  دبع  نع  ینابیّشلا  ملسم  نب  یسوم  نع  ریرـضلا  ۀیواعم  وبا  مزاح  نب  دّمحم  انث  يدبعلا  ۀفرع  نب  نسحلا  لاق 

بحا ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نئل  لاصخ  ثلث  هل  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  دعـس  لاقف  اّیلع  اورکذ  دق  صاقو و  یبأ 
لوقی هتعمـس  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ۀیارلا  نیطعال  لوقی  هتعمـس  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی  هتعمـس  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  ّیلا 

هوجرخی مل  نسح و  هدانسا  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 
ذخا ۀیواعم  ّجح  اّمل  لاق  هیبا  نع  حیجن  یبأ  نع  قاحـسا  نب  دمحم  انث  دیعـس  وبا  انث  یبهولا  دلاخ  نب  دمحا  انث  یقـشمدلا  ۀـعرز  وبا  لاق  و 

کفاوطب فطن  فطف  هتنس  ضعب  یـسنن  نا  اندک  یتح  جحلا  نع  وزغلا  اذه  انافجا  دق  موق  انا  قاحـسا  ابا  ای  لاقف  صاقو  یبأ  نب  دعـس  دیب 
یلع ینتسلجا  كراد و  ینتلخدا  لاقف  هیف  عقوف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  رکذ  مث  هریرـس  یلع  هعم  هسلجاف  ةودّنلا  راد  یف  هلخدا  غرف  املف  لاق 

نوکی نئل  سمشلا  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  ّیلا  ّبحا  ثلثلا  هلالخ  يدحا  یل  نوکت  نئل  هَّللا  همتشت و  یلع  یف  تعقو  مث  كریرس 
يدـعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  كوبت  ازغ  نیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  ام  یل 

هَّللا بحی  الجر  ۀیارلا  نیطعال  ربیخ  موی  لاق  ام  یل  نوکی  نئل  سمشلا و  هیلع  هیلع  تعلط  اّمم  یلا  بحا 
47 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتنبا یلع  هرهـص  نوکا  نال  سمـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  ّیلا  ّبحا  رارفب  سیل  هیلع  هَّللا  حتفی  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  و 
جرخ ّمثهءادر  ضفن  مث  مویلا  اذه  دعب  اراد  کیلع  لخدا  سمشلا ال  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکت  نا  نم  یلا  ّبحا  هل  ام  ءالولا  نم  اهنم  یلف 

و
نب یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فلخ  لاق  دعـس  نع  دعـس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دّمحم  انث  دمحا  لاق 

يدـعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاق  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  بلاط  یبأ 
دواد وـبا  هاور  هیبا و  نع  دعـس  نب  بعـصم  نب  مکحلا  نع  شمعـالا  نـع  ۀـناوع  وـبا  هاور  اذـکه  هوـجرخی و  مـل  امهطرـش و  یلع  هدانـسا 

هیبا نع  بعصم  نع  مصاع  نع  ۀبعش  نع  یسلایطلا 
ملعا هّللاف 

ۀلودلا ءالعب  بقلملا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور 

دعب ام  رد  هک  وا  فینـصت  یقثو  هورع  باتک  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ۀلودلا  ءالعب  بقلملا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور  اما 
تسرهاظ دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 

بیطخلا هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور 

هتفگ حیباصملا  ةاکشم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور  اما 
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يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع 
هیلع قفتم 

يزملا نمحرلا  دبع  نب  فسوی  نیدلا  لامج  تیاور 

هتفگ فارطالا  ۀفرعمب  فارشالا  ۀفحت  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يزملا  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  نیدلا  لامج  تیاور  اما 
یف یـسوم خ  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلعل  لاـق  هنا  ثیدـح  دعـس  هیبا  نع  يرهزلا  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  نب  میهاربا 

میهاربا نب  دعس  نع  ۀبعش  نع  ردنغ  نع  مهتثلث  رادنب و  یسوم و  یبأ  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  هیف  رادنب  نع  لئاضفلا 
48 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هب رادنب  نع  اعیمج  ۀنسلا  یف  بقانملا ق  یف  هب س  هنع 
ثیدح هتفگ  نآ  رد  زین  و 

نب هَّللا  دیبع  حابـصلا و  نب  دمحم  ییحی و  نع  لئاضفلا  یف  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا 
دعس نب  رماع  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  ردکنملا  نب  دمحم  نع  نوشجاملا  نب  فسوی  نع  مهتعبرا  سنوی  نب  حیرـش  يریراوقلا و  رمع 
برح نب  مالـسلا  دـبع  نع  میعن  یبأ  نع  یفوکلا  رانید  نب  ایرکز  مساقلا  نع  بقانملا  یف  هب  ینثدـحف  ادعـس  تیقلف  دیعـس  لاق  هب  هیبا  نع 

دعس نب  رماع  رکذی  مل  هنع و  دیعس  نب  ییحی  نع 
نب فسوی  نع  ملـسم  نب  یلع  نع  هب و  ایرکز  نب  مساقلا  نع  ریـسلا  یف  هیف و  دعـس س  نب  ییحی  ثیدـح  نم  برغتـسی  حیحـص و  لاـق  و 

دیعس نع  ةداتق  نع  دادش  نب  برح  نع  نامیلس  نب  رفعج  نع  فاوصلا  لاله  نب  رشب  نع  دعـس و  نب  رماغ  رکذی  مل  نوشجاملا و  بوقعی 
هتفگ نآ  رد  زین  اّیلع و  فلخ  كوبت  ةوزغ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ازغ  امل  هلوا  همامتب و  دعس  نع 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  هلوق  یف  اثیدح  هیبا  نع  دعس  نب  رماع  نع  یموزخملا  بیسملا  نب  دیعس 
دعس نع  هتمجرت  یف  مدقت 

يدنرز فسوی  نب  دمحم  تیاور 

نیطبسلا لوتبلا و  یضترملا و  یفطصملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  تیاور  اما 
هتفگ

ترکذ اما  لاق  بارت  ابا  بست  نا  کعنم  ام  هل  لاق  ءارمالا  ضعب  نا  دعس  هیبا  نع  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رماع  یلا  هدنـسب  يذمرتلا  يور 
تعمس معنلا  رمح  نم  ّیلا  بحا  ةدحاو  یل  نوکت  نال  هّبسا  نلف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نهلاق  اثلث 

49 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسر  هل  لاقف  نایبصلا  ءاسّنلا و  عم  ینفلخت  لوسر أ  ای  لاـقف  هیزاـغم  ضعب  یف  هفّلخ  یلعل و  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ادغ ۀیارلا  ّنیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمس  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هذه تلزنا  هیلع و  هَّللا  حـتفف  هیلإ  ۀـیارلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  وه  هاتاف و  ّیلا  اّیلع  اوعدا  لاقف  اهل  انلواطتف  هلوسر  هَّللا و  بحی  الجر 

َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ۀیآلا 
یلها ءالؤه  ّمهّللا  لاق  مهنع و  هَّللا  یضر  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعدف 
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ینادمه یلع  دیس  تیاور 

هتفگ و یبرقلا  ةدوم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ینادمه  یلع  دیس  تیاور  اما 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلع  ای  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ضر  رباج  نع 

ۀنحشلا نباب  فورعملا  یبلحلا  دیلولا  وبا  دمحم  نب  دمحم  تیاور 

رخاوالا لئاوالا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ۀنحـشلا  نباب  فورعملا  یبلحلا  دیلولا  وبا  دمحم  نب  دمحم  تیاور  اما 
هتفگ

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسرب  قحلف  هل  الاقثتسا  هفّلخ  امنا  نوقفانملا  لاقف  هلها  یلع  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلختـسا 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  کتلزنم  نوکت  نا  یضرت  اما  عجراف  یئارو  امل  کتفلخ  اّمنا  اوبذک  هل  لاقف  مّلس  هیلع و 

یقارعلا میحرلا  دبع  نب  دمحا  هعرز  وبا  نیدلا  یلو  تیاور 

لاوحا یف  سیمخ  خـیرات  رد  يرکبراید  نیـسح  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یقارعلا  میحرلا  دـبع  نب  دـمحا  هعرز  وبا  نیدـلا  یلو  تیاور  اـما 
هتفگ و سیفنلا  سفنلا 

دهاشملا نع  ّیلع  فّلختی  مل  بیرقتلا  حرش  یف  یقارعلا  نیدلا  نیز  ظفاحلا  لاق 
50 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّهنا ال ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ذئموی  هل  لاق  هلایع و  یلع  ۀنیدملا و  یلع  هفّلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ناف  كوبت  یف  الا 
ربلا دبع  نبا  هحّجر  یهتنا و  صاقو  یبأ  نب  دعس  ثیدح  نم  نیحیحصلا  یف  وه  يدعب و  ّیبن 

يدابآتلودلا نیدلا  سمش  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  تیاور 

هک وا  فینصتلا  دعسلا  ۀیاده  باتک  ترابع  زا  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يدابآتلودلا  نیدلا  سمش  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  تیاور  اما 
تسرهاظ دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد 

ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  تیاور 

ریما بانج  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  ینالقـسعلا  رجح  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  تیاور  اـما 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

قدنخلا و دحا و  ردبب و  یلبا  ّهنا  دهاشملا و  رئاس  ادحاو و  اردب  دهـش  رجاه و  نیتلبقلا و  یلـص  نم  لوا  ّهنا  اوعمجا  دق  ربلا و  دـبع  نبا  لاق 
یّلص هَّللا  لوسر  هفلخ  كوبت  یف  ّالا  فلختی  مل  ةریثک و  نطاوم  یف  هدیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ءاول  ناک  میظعلا و  ءالبلا  ربیخ 
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يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  اهیف و  ۀنیدملا  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا 

یکملا یکلاملا  غابصلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  تیاور 

ۀمئالا ۀـفرعم  یف  همهم  لوصف  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یکملا  یکلاملا  غابـصلا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  تیاور  اـما 
هتفگ

یّلـص هَّللا  لوسر  ّنهلاق  ۀثلث  ترکذ  ام  اما  لاقف  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  صاّقو  یبأ  نب  دعـسل  لاق  ۀیواعم  ّنا  يذـمرتلا  ملـسم و  يور 
دق لوقی و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  معنلا  رمح  نم  یلا  بحا  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  نال  هّبـسا و  نلف  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

ۀلزنمب یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  یلع  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفلخ 
51 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انلواطتف هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  نیطعال  ریبخ  موی  لوقی  هتعمـس  يدـعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نوراـه 
َو انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  هیدی و  یلع  هَّللا  حتفف  ۀیارلا  هیلإ  عفد  هنیع و  یف  قصبف  دمرا  هب  یتاف  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهیلإ 

ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ 
یلها ءالوه  ّمهّللا  لاق  انیسح و  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 

یطویسلا نیدلا  لالج  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تیاور 

هتفگ ءافلخلا  خیرات  رد  سپ  یطویسلا  نیدلا  لالج  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تیاور  اما 
لوسر ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  فّلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  نع  ناخیـشلا  جرخا 

نم رازبلا  دمحا و  هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسّنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا 
نب رباج  سابع و  نبا  رمع و  نبا  ةدانج و  نب  یشبح  ۀملـس و  مأ  سیمع و  تنب  ءامـسا  ثیدح  نم  یناربطلا  يردخلا و  دیعـس  یبأ  ثیدح 

مقرا نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  ةرمس و 

يرکبرایدلا نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسح  یضاق  تیاور 

هتفگ سیفنلا  سفنلا  لاوحا  یف  سیمخ  خیرات  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يرکبرایدلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسح  یضاق  تیاور  اما 
الا هفّلخ  اـم  اولاـق  نوقفاـنملا و  هب  فجراـف  مهیف  ۀـماقالاب  هرما  هلها و  یلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  فـّلخ 

ای لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یتا  یتح  جرخ  ّمث  هحالـس  ّیلع  ذخا  کلذ  اولاق  اّملف  هنم  افّفخت  الاقثتـسا و 
یّنم فّفخت  ینتلقثتسا و  کنا  ینتفّلخ  امنا  کنا  نوقفانملا  معز  هَّللا  ّیبن 

52 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یلع  ای  یـضرت  الف  کلها أ  یلها و  یف  ینفلخا  عجراف و  یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  ینکل  اوبذک و  لاقف 

هرفس یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یضم  ۀنیدملا و  یلا  یلع  عجرف  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم 
فلختـسا ّهبر  تاقیم  یلا  یـسوم  هجوت  نیح  يأ  هدـئاقع  یف  يدابآزوریفلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  لاق  فقاوملا و  حرـش  ءافتکالا و  یف  اذـک 
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كوبت یف  ّالا  فّلختی  مل  اهّلک و  دهاشملا  دهش  هتفگ و  نآ  رد  زین  هموق و  یف  نوراه 
ۀلزنمب یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاق  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  هلها  یف  هفّلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناف 

يوفصلا یف  اذک  نیحیحّصلا  یف  هاجرخا  يدعب  یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه 

یکملا یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور 

یلاـعت هَّللا  ءاـشنا  بیرقنع  قـعاوص  زا  وا  تراـبع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـحیکملا  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تـیاور  اـما 
دینش یهاوخ 

یقتملا نیدلا  ماسح  نب  یلع  تیاور 

اج نیا  رد  نآ  ضعب  هدش و  لوقنم  اقباس  لامعلا  زنک  زا  وا  هدیدع  تارابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  تیاور  اما 
دوشیم روکذم 

یّنم تنا  هیف  اضیا  دعـس و  نع  مح د ت ه  یبن  يدعب  سیل  ّهنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لامعلا  زنک  یف  لاق 
رباج نع  تدعس  نع  يدعب و ت  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

دمحا نیدلا  باهش  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  لئالدلا  حیضوت  باتک  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  دمحا  نیدلا  باهش  تیاور  اما 

ثدحملا نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  تیاور 

ام رد  بابحالا  ۀضور  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  ثدحملا  نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  تیاور  اما 
دش دهاوخ  روکذم  دعب 

يوانملا نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  دمحم  تیاور 

سپ ار  تلزنم  ثیدح  يوانملا  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  دمحم  تیاور  اما 
53 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دش دهاوخ  لوقنم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ریغص  عماج  حرش  ریست  باتک  زا  دعب  ام  رد  شترابع 

سور دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  تیاور 
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هَّللا یّلـص  ّیبّنلا  عم  دهـش  هتفگ و  يوفطـصم  رـس  يوبن و  دقع  باتک  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  سور  دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  تیاور  اما 
كوبت ّالا  دهاشملل  رئاس  مّلس  هیلع و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ذئنیح  هل  لاق  ۀنیدملا و  یلع  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  مالس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّهناف 
تسروکذم نآ  رد  زین  و 

یشبح ۀملس و  مأ  سیمع و  تنب  ءامسا  نع  یناربطلا  يردخلا و  دیعس  یبأ  نع  رازبلا  دمحا و  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  ناخیـشلا  جرخا 
فّلخ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  مقرا  نب  دـیز  بزاع و  نب  ءاربلا  یلع و  ةرمـس و  نب  رباج  سابع و  نبا  رمع و  نبا  ةدانج و  نب 

نم نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاـسنلا و  یف  ینفّلخت  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاـط  یبأ  نب  یلع 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم 

یکملا ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  تیاور 

ءاشنا لآلا  بقانم  ّدـع  یف  لاملا  ۀلیـسو  باتک  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  تیاور  اما 
سپ ار  تلزنم  ثیدـح  ملاـعلا  بوبحمب  بقلملا  رفعج  نیدـلا  یفـص  نب  دـمحم  تیاور  اـما  دـش  دـهاوخ  لوقنم  دـعب  اـم  رد  لاـعتملا  هَّللا 

دهاوخ ش روکذم  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  وا  ریسفت  زا  شترابع 

یناشخدب ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  تیاور 

هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  تیاور  اما 
لاقف بارت  ابا  بست  نا  کعنمت  ام  هل  لاقف  هرما  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع  يذمرتلا  ملـسم و  جرخا 
لوسر تعمس  معّنلا  رمح  نم  یلا  ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکی  نال  هّبسا  نلف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  نهلاق  اثلث  ترکذ  ام  اما 

هَّللا یّلص  هَّللا 
54 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  عم  ینتفّلخ  هَّللا  لوسر  ای  ّیلع  هل  لاـقف  هیزاـغم  ضعب  یف  هفّلخ  لوقی و  ملـس  هیلع و 
هَّللا و ّبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  ّنیطعأل  ربیخ  موی  لوقی  هتعمس  يدعب و  ةّوبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  مّلس 

تلزن اّمل  هیلع و  هَّللا  حتفف  هیلإ  ۀیارلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دـمرا  هب  یتاف  اّیلع  یل  اوعدا  لاقف  اهل  انلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و 
ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ۀیآلا  هذه 

یلها ءالؤه  ّمهّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 

ملاع ردص  دمحم  تیاور 

دهاوخ روکذم  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  یـضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  زا  شترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  ملاع  ردـص  دـمحم  تیاور  اما 
دش
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يولهد میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  تیاور 

افخلا ۀـلازا  باـتک  زا  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـم  رد  شتراـبع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  يولهد  میحرلا  دـبع  نب  دـمحا  هَّللا  یلو  تیاور  اـما 
دش دهاوخ  لوقنم  وا  فینصت 

یلیجعلا رداقلا  دبع  نب  دمحا  تیاور 

هَّللا ءاشنا  لآللا  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لاملا  ةریخذ  باتک  زا  وا  ترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یلیجعلا  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  تیاور  اما 
دش دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد 

نأشلا عیفر  بطاخم  ذیملت  ناخ  نیدلا  دیشر  لضاف  تیاور 

رد اجنلا  حاتفم  رد  هتفگ  رد  نیبم  حـتف  هلاسر  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  نأشلا  عیفر  بطاخم  ذـیملت  ناخ  نیدـلا  دیـشر  لضاف  تیاور  اما 
دیامرفیم ثلاث  باب  زا  رشع  یناث  لصف 

نا یـضرت  اما  لاـقف  ناـیبصلا  ءاـسنلا و  یف  ینفلخت  لاـقف أ  اـّیلع  فلختـسا  كوبت و  یلا  جرخ  هَّللا ص  لوسر  ّنا  رمع  نع  بیطخلا  جرخا 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت 

يونهکل نیبم  دمحم  يولوم  تیاور 

دش دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ةاجنلا  ۀلیسو  زا  شترابع  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  يونهکل  نیبم  دمحم  يولوم  تیاور  اما 

يونهکل هَّللا  یلو  تیاور 

سپ ار  تلزنم  ثیدح  يونهکل  هَّللا  یلو  تیاور  اما 
55 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ادـخ لوسر  نوچ  هکنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  نیلـسرملا  دیـس  لآ  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد 
یضر اریو  نآ  نمض  رد  تشاذگ و  هنیدم  رد  دوخ  لایع  لاح  دهعت  يارب  ار  یضترم  یلع  دش  كوبت  ةوزغ  هجوتم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دومرف اطع  هینوراه  تعلخ  تخاونب و  میظع  یفیرشتب  هنع  هَّللا 
نایبصلا یف  ینفلخت  لاقف أ  اّیلع  فلختسا  كوبت و  یتا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هیبا  نع  دعس  نب  بعـصم  نع  يراخبلا  جرخا 

يدعب ّیبن  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  لاق ص  ءاسنلا  و 
هتفگ و یئاسن  صئاصخ  زا  یتیاور  رکذ  دعب  نآ  رد  زین  و 

ّیلع ءاجف  اّیلع  فلخ  ءارمحلا و  هتقان  یلع  ادـغ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  کلام  نب  دعـس  لاـق  لاـق  کـلم  نب  ثرحلا  نع  هیف 
هَّللا لوسر  يدانف  ّیلع  یکب  یتبحـص و  تهرک  ینتلقثتـسا و  ّکنال  ینتفّلخ  امنا  کنا  شیرق  تمعز  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀقانلا  يّدعت  یتح 
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ّهنا ال ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  بلاط  یبأ  نبا  ای  ّۀباخ  هل  ّالا و  دحا  مکنم  ام  سانلا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
يدعب ّیبن 

یبأ نب  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فلخ  قاحسا و  نب  دّمحم  لاق  اضیا و  سیمع  تنب  ءامـسأ  نع  ّیلع  تنب  ۀمطاف  نع  يور  و 
یلع ذـخا  نوقفانملا  کلذ  لاق  اّملف  هنم  افّفخت  الاقثتـسا و  الا  هفّلخ  ام  اولاق  نوقفانملا و  هب  فجراـف  مهیف  ۀـماقالاب  هرما  هلها و  یلع  بلاـط 
کنا نوقفانملا  معز  هَّللا  ّیبن  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  یتا  یتح  جرخ  مث  هحالـس  هنع  هَّللا  یـضر 
نوکت نا  یلع  ای  یـضرت  الف  کلها أ  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  دـق  اوبذـک و  لاقف  یب  الاقثتـسا  ینتفّلخ  اـمنا 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
56 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرفس یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یضم  ۀنیدملا و  یلا  یلع  عجرف  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا 

نالحد دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  تیاور 

هتفگ هیوبن  تریس  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدح  نالحد  دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  تیاور  اما 
نوقفانملا و هب  فجراف  هلایع  هلها و  یلع  اضیا  هفّلخ  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀنیدملا  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  فلختـسا  و 

لاقف فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتا  مث  هحالس  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ذخاف  اففخت  هل و  الاقثتـسا  ّالا  هفلخ  ام  اولاق 
عجراف یئارو  تکرت  امل  کتفلخ  نکل  اوبذـک و  لاقف  یّنم  تفّفخت  یّنم و  تلقثتـسا  کنال  ینتفّلخ  امنا  کنا  نوقفاـنملا  معز  هَّللا  یبن  اـی 

لاقف ۀیاور  یف  ۀنیدملا و  یلا  عجرف  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یلع  ای  یـضرت  الف  کلها أ  یلها و  یف 
تیضر مث  تیضر  مث  تیضر  هنع  هَّللا  یضر  یلع 

یجنلبشلا نسح  نب  نمؤم  دیس  تیاور 

ریما بانج  رکذ  رد  راتخملا  یبّنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا  رون  رد  سپ  ار  تلزنم  ثیدـح  یجنلبـشلا  نسح  نب  نمؤم  دیـس  تیاور  اـما 
هتفگ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

یف ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاـقف  هلها  یف  هفّلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّناـف  كوبت  یف  اـّلا  فّلختی  مل  اـهّلک و  دـهاشملا  دـهش 
ناخیشلا هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاق  نایبّصلا  ءاسّنلا و 

فیرش ثیدح  نیا  تّحص  رب  تسا  صن  هک  تنس  لها  ياملع  لاوقا 

هراشا

نآ زا  يذبن  تسرایسب  مه  نآ  سپ  نآ  ددعت  قرط و  ترثک  فیرـش و  ثیدح  نیا  تّحـص  رب  تسا  صن  هک  تنـس  لها  ياملع  لاوقا  اما 
دوشیم روکذم 
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ۀّیمیت نبا  نخس 

یف تبث  بیر  ـالب  حیحـص  ثیدـحلا  اذـه  ّنا  باوـجلا  هتفگ و  ثیدـح  نیا  باوـجب  جاـجل  تاراـمم و  همه  نآ  اـب  جاـهنم  رد  ۀـّیمیت  نـبا 
ثیدح و نیا  تّحص  رب  دناقفتم  ثیدح  هّمئا  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرش  رد  ةاکـشم  حرـش  رد  قحلا  دبع  خیـش  امهریغ و  نیحیحـصلا و 

تسناشیا لوق  رب  دامتعا 
57 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع هیلع  علطتس  امک  هتخاس  تباث  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  رب  عیمج  عامجا  بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دمحم  یهتنا و 
یلاعت هَّللا  ءاش  نا  بثک 

یخونّتلا نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  نخس 

نیا تابثا  رد  صاخ  یباـتک  تسا  هینـس  نیدـمتعم  ماـخف  لـضافا  نیقوثوم و  مـالعا  رباـکا  زا  هک  یخونّتلا  نسحملا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  و 
فئارط رد  هچنانچ  هدرک  تباث  ار  نآ  دناسک  تسیب  زا  زواجتم  هک  هباحـص  زا  يرایـسب  ندومن  تیاور  هدرک و  فینـصت  فیرـش  ثیدح 

تایاوّرلا رکذ  هاّمس  اباتک  مهلاجر  نایعا  نم  وه  یخونّتلا و  یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  یضاقلا  فّنص  دق  تسروکذم و 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمال  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع 

ۀئامعبرا نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  ۀیاوّرلا  خیرات  اهیلع  ۀقیتع  ۀقرو  نیثلث  وحن  ۀخسن  نم  باتکلا  اذه  تیار  اههوجو  فالتخا  اهقرط و  نایب  و 
و

ریما نع  باّطخلا و  نب  رمع  نع  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  مالّـسلا  هیلع  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ثیدح  یخونّتلا  يور 
یبأ يراصنالا و  هَّللا  دـبع  نب  رباج  ساّبع و  نب  هَّللا  دـبع  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع  صاّقو و  یبأ  نب  دعـس  بلاط ع و  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا 
دبع هَّللا و  لوسر  یلوم  عفار  یبأ  مقرا و  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  ثریوحلا و  نب  کلام  ةرمس و  نب  رباج  يردخلا و  دیعس  یبأ  ةریره و 

یملسالا ةدرب  یبأ  یملسالا و  ةدیرب  یبأ  کلام و  نب  سنا  دیسا و  نب  ۀفیذح  ۀحیرـس و  یبأ  یفوا و  یبأ  نب  دیز  هیخا  یفوا و  یبأ  نب  هَّللا 
ّیبّنلا ۀجوز  ۀملس  مأ  نیفس و  نب  ۀیواعم  یلولّسلا و  ةدانج  نب  یشبح  بلاط و  یبأ  نب  لیقع  يراصنالا و  بّویا  یبأ  و 

58 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀمطاف تباث و  یبأ  نب  بیبح  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  ّبیسملا و  نب  دیعس  سیمع و  تنب  امـسا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دعس نب  لیبحرش  یلع و  تنب 
نیا رد  وا  همیخف  دماحم  همیظع و  حئادب  نکیل  تسین  روتـسم  عبتت  باحـصا  رب  هچ  رگا  روکذم  یخونت  تلابن  تقث و  تلالج و  لضف و  و 

نـسحلا ابا  عمـس  یخونّتلا  مهفلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  دـیامرفیم  باسنا  رد  یناعمـس  دوشیم  رکذ  اج 
نب یلع  ینبیزلا و  میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  مسقلا  اـبا  يوسنلا و  نیفـس  نب  نسحلا  نب  دعـس  نب  قاحـسا  ّيوّحنلا و  ناـسیک  نب  دـمحا  نب  یلع 

تدـلو لوقی  هتعمـس  هنع و  تبتک  لاق  بیطخلا  تباث  نب  ّیلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هرکذ  مهتقبط  نم  اریثک  اـقلخ  دارّزلا و  دیعـس  نب  دـمحم 
یلا الوبقم  کلذ  یلع  لزی  مل  هتثادح و  یف  ماّکحلا  دنع  هتداهش  تلبق  دق  ناک  ۀئامثالث و  نیعبس و  ۀنـس  نابعـش  نم  فصّنلا  یف  ةرـصبلاب 

نادربلا ناجیبرذا و  اهلامعا و  نئادملا و  اهنم  ةدع  حاون  ءاضق  دّلقت  ثیدحلا و  یف  اقودـص  اطاتحم  ةداهـشلا  یف  اظفحتم  ناک  هرمع و  رخآ 
یف تام  ۀحیحـص  ةزاجإ  یخونّتلا  نع  هل  تناک  ریثکلا و  دادـغبب  يراصنالا  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  هنع  اـنل  يور  تلق  نیـسیمرق  و 
یلع مساقلا  یبأ  نب  نسحم  یلع  وبا  یـضاق  رکذ  دعب  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دادغبب و  ۀـئامعبرا  نیعبرا و  عبـس و  ۀنس 447  مرحملا 
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بحصی ناک  ءیش و  یلع  هنم  فقا  مل  رعش  هل  الـضاف  ابیدا  ناکف  یخونتلا  یلع  نب  نسحملا  نب  یلع  مساقلا  وبا  هدلو  اما  هتفگ و  یخونتلا 
روکذملا دلولا  ةدالو  تناک  ءافرظ و  ءابدا  ءالضف  مهلک  تیب  لها  مه  ریثکلا و  رعشلا  يوری  ناک  اریثک و  هنع  ذخا  يرعملا و  ءالعلا  ابا 

59 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا همحر  ۀئامعبرا  نیعبرا و  عبس و  ۀنس  مرحملا  ّلهتـسم  دحالا  موی  یفوت  ةرـصبلاب و  ۀئامثالث  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  نابعـش  فصتنم  یف 
ددع دادغب و  خیرات  یف  بیطخلا  هرکذ  يرعملا و  ءالعلا  یبأ  قیرطب  داحتا  ۀـسناؤم و  يزیربتلا  ایرکز  یبأ  بیطخلا  نیب  هنیب و  ناک  یلاعت و 

مرحملا و یناث  نینثالا  ۀـلیل  تناک  هتافو  ّنا  لاق  هّنکل  انهه  وه  امک  هتاـفو  هدـلوم و  رکذ  هنع و  تبتک  لاـق و  مث  مهنع  يور  نیذـلا  هخویش 
دنع هتداهش  تلبق  دق  ناک  نیعبس و  ۀنس  نابعـش  یف  ناک  هعامـس  لوا  نا  هتزانج و  یلع  یلـص  ّهنا  لتلا و  بردب  هراد  یف  نینثالا  موی  نفد 

ءاضق دّلقت  ثیدحلا و  یف  اقودص  اطاتحم  ةداهـشلا  یف  اظفحتـسم  تناک  هرمع و  رخآ  یلا  الوبقم  کلذ  یلع  لزی  مل  هتثادح و  یف  ماکحلا 
میملا و مضب  نّسحملا  یخونتلا و  یلع  مالکلا  قبس  دق  کلذ و  ریغ  نیـسیمرق و  نادربلا و  ناجیبرذا و  اهلامعا و  نئادملا و  اهنم  ةدع  حاون 

نون اهدعب  ةددشملا و  نیسلا  رسک  ۀلمهملا و  ءاحلا  حتف 

ربلا دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ظفاح  نخس 

هتفگ و باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ظفاح  و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  يور 

هیف دعس  ثیدح  قیرط  صاقو و  یبأ  نب  دعس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  هاور  اهحـصا  رابخالا و  تبثا  نم  وه  ۀباحـصلا و  نم  ۀعامج 
هَّللا و دبع  نب  رباج  سیمع و  تنب  امـسا  ۀملـس و  مأ  يردخلا و  دیعـس  وبا  ساّبع و  نبا  هاور  هریغ و  ۀمثیخ و  یبأ  نبا  هرکذ  دق  ادـج  ةرثک 

تسنآ حضاو  رابخا  تبثا  زا  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مهرکذ  لوطی  ۀعامج 
60 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنب امسا  هملس و  مأ  يردخ و  دیعس  وبا  سابع و  نبا  ار  نآ  هدرک  تیاور  زین  تسریثک و  دعس  تیاور  قرط  دعس و  ار  نآ  هدرک  تیاور  و 
ناشرکذ تسا  لیوط  هک  هباحص  زا  رگید  تعامج  هَّللا و  دبع  نب  رباج  سیمع و 

يّزملا یکزلا  نب  فسوی  نیّدلا  لامج  جاّجحلا  وبا  نخس 

ثیداحا ّحصا  تبثا و  زا  ثیدح  نیا  هک  دیامرفیم  حیرصتب  لامکلا  بیذهت  رد  مه  يّزملا  یکزلا  نب  فسوی  نیّدلا  لامج  جاّجحلا  وبا  و 
هچنانچ ناشیا  رکذ  دوشیم  زارد  هک  یتعامج  دناهدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  دیوگیم  ار  نآ  هباحص  شـش  تیاور  رکذ  دعب  تسا و 

هتفگ لقن  ام  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرت  رد  لامکلا  بیذهت  رد 
ّهنا الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  كوبت و  ةوزغ  یف  هدعب  هلایع  یلع  ۀنیدملا و  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هفّلخ 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  يور  يدعب و  ّیبن  ال 
دیعس وبا  ساّبع و  نبا  صاّقو و  یبأ  نب  دعـس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  هاور  اهحـصا  راثالا و  تبثا  نم  وه  ۀباحـصلا و  نم  ۀعامج 

مهرکذ لوطی  ۀعامج  سیمع و  تنب  امسا  ۀملس و  ّمأ  هَّللا و  دبع  نب  رباج  يردخلا و 

یعفاش یجنک  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هماّلع  نخس 
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تیاور رکذ  دعب  بلاطلا  ۀیافک  باتک  رد  یعفاش  یجنک  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هماّلع  و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوق 

نبا ساّبع و  نبا  ةریره و  وبا  دعس و  یلع و  رمع و  مهنم  هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  زا  ریثک  ددع  زا 
نب دیز  کلام و  نب  سنا  ةرمـس و  نب  رباج  مقرا و  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  يردخلا و  دیعـس  وبا  هَّللا و  دبع  نب  رباج  ۀـیواعم و  رفعج و 

مهریغ ةزمح و  تنب  ۀـمطاف  سیمع و  تنب  ۀـمطاف  سیمع و  تنب  امـسا  ۀملـس و  ّمأ  ثریوحلا و  نب  کـلم  طیرـش و  نب  طـیبن  یفوا و  یبأ 
مهنع هَّللا  یضر 

61 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیعمجا

ریثک نباب  فورعملا  یقشمدلا  رمع  نب  لیعامسا  نخس 

نع دحاو  ریغ  هاور  دق  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  هدیدع  قرط  رکذ  دـعب  دوخ  خـیرات  رد  ریثک  نباب  فورعملا  یقـشمدلا  رمع  نب  لیعامـسا  و 
رمع و مهنم  ۀباحصلا  نم  ۀعامج  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدحلا  اذه  يور  دق  رکاسع و  نبا  لاق  اهیبا  نع  دعس  تنب  ۀشئاع 

دیز مقرا و  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  دیعس و  وبا  ةرمـس و  نب  رباج  هَّللا و  دبع  نب  رباج  ۀیواعم و  رفعج و  نب  هَّللا  دبع  ساّبع و  نبا  ّیلع و 
سیمع و تنب  امسا  ۀملس و  مأ  لیغلا و  وبا  کلام و  نب  سنا  ثریوحلا و  نب  کلام  ةدانج و  نب  ّیـشبح  طیرـش و  نب  طیبن  یفوا و  یبأ  نب 

دادنالا هابشالا و  ءارظنلا و  یلع  زّرب  دافا و  داجاف و  هخیرات  نم  یلع  ۀمجرت  یف  ثیداحالا  هذه  رکاسع  نبا  یّـصقت  دق  ةزمح و  تنب  ۀمطاف 
دانّتلا موی  دابعلا  بر  همحرف 

ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  نخس 

هتفگ يرابلا  حتف  رد  ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنم  یّنم  الزان  يأ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هلوق 

ةدئازءابلا و و 
هذه وحن  یف  مقرا  نب  دیز  ءاربلا و  ثیدح  نم  دعس  نبال  دمحا و  هجرخا  تیضر  تیضر  ّیلع  لاقف  دعس  نع  ّبیسملا  نب  دیعس  ۀیاور  یف 

کلذک ّهناف  لاق  هَّللا  لوسر  ای  یلب  لاق  ۀّصقلا 
امهثیدح لّوا  یف  و 

ثیدحلا هل  لاقف  کلذ  هل  رکذف  هعبتاف  هنم  ءیشل  هفّلخ  اّمنا  نولوقی  اسان  عمسف  ّیلع  ماقاف  میقت  وا  میقا  نا  نم  ّدب  ّیلعل ال  لاق  ّهنا ع 
لاق بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  دعسل  ۀیواعم  لاق  لاق  يذمرتلا  ملسم و  دنع  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نب  رماع  ۀیاور  یف  عقو  ّيوق و  هدانـسا  و 

نلف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  ّنهلاق  اثالث  ترکذ  ام  اّما 
62 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدحلا و اذه  رکذف  هّبسا 
هلوسر هَّللا و  هبحی  الجر  ۀیارلا  نیطعال  هلوق 
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ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  تلزن  اّمل  هلوق  و 
یلها ءالؤه  ّمهّللا  لاقف  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  اّیلع و  اعد 

ثیدـحلا اذـه  ادـبا و  هتببـس  ام  اّیلع  ّبسا  نأ  یلع  یقرفم  یلع  راشنملا  عضو  ول  لاق  هب  ساب  ـال  رخآ  هجو  نم  دعـس  نع  یلعی  یبأ  دـنع  و 
نبا ةریره و  یبأ  هسفن و  یلع  ورمع  ثیدـح  نم  دعـس  ریغ  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  نع  يور  ةداـیزلا  نود  باـبلا  ثیدـح  ینعا 

سیمع تنب  امسا  ۀیواعم و  ةدانج و  نب  یشبح  ةرمـس و  نب  رباج  سنا و  دیعـس و  یبأ  مقرا و  نب  دیز  ءاربلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  ساّبع و 
یلع ۀمجرت  یف  رکاسع  نبا  هقرط  بعوتسا  دق  مهریغ و  و 

قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  نخس 

هتفگ قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  و 
یشبح ۀملس و  مأ  سیمع و  تنب  ءامسا  نع  یناربطلا  يردخلا و  دیعس  یبأ  نع  ءاربلا  دمحا و  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  ناخیـشلا  جرخا 

فّلخ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  مقرا  نب  دـیز  بزاع و  نب  ءاربلا  یلع و  ةرمـس و  نب  رباج  ساّبع و  نبا  رمع و  نبا  ةدانج و  نب 
نم نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای  لاـقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاـط  یبأ  نب  یلع 

يدعب یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم 
نآ رتاوت  رد  سپ  دناهدرک  تیاور  ار  نآ  هباحـص  تسیب  زا  هدایز  هک  یتفایرد  يدش و  فقاو  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  ددعت  رب  هاگ  ره  و 
رد یکم  رجح  نبا  دـنناد  رتاوتم  هباحـص  تشه  زا  شندوب  يدرم  معزب  ةالـص  رد  ار  رکب  یبأ  تماما  رما  موق  ياملع  هک  دـنامن  یقاب  یبیر 

هتفگ نیخیش  زا  ةالص  تماماب  رکب  یبأ  رما  تیاور  رکذ  دعب  هقرحم  قعاوص 

تلزنم ثیدح  رتاوت 

ثیدحلا اذه  ّنا  ملعا  و 
63 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀصفح بلاط و  یبأ  نب  یلع  دیعس و  یبأ  ۀعمز و  نب  هَّللا  دبع  رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  دوعـسم و  نبا  ۀشئاع و  ثیدح  نم  در  ّهناف و  رتاوتم 
ۀباحـصلا نم  ۀعبرا  ءالؤهف  هتفگ  هباحـص  راهچ  زا  ءام  عیب  عنم  تایاور  لقن  دعب  یلحم  رد  مزح  نب  دیعـس  نب  دـمحا  نب  یلع  دـمحم  وبا  و 

تـشه لقن  هاگ  ره  تسا و  رتاوت  لقن  هباحـص  راهچ  لقن  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هتفلاـخم  لـحت  ـال  رتاوت  لـقن  وهف  مهنع  هَّللا  یـضر 
قاذح هذباهج  داقن و  ياملع  نیرب  هوالع  دوب و  دهاوخ  رتاوتم  مامت  تیولواب  هباحـص  تسیب  لقن  دـشاب  رتاوتم  هباحـص  راهچ  هکلب  هباحص 
تـسا هینـس  نیدـمتعم  تاقث  رباکا  نیثدـحم و  مالعا  هلجا  زا  هک  يروباـسین  مکاـح  دـناهدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  رتاوت  رب  حیرـص  ّصن 

رکذ دـعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ۀـیافک  رد  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  هدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  رتاوتب  حیرـصت 
نب ملـسم  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هَّللا  دبع  یباک  ظافحلا  مالعالا  ۀّـمئالا  هاور  هتّحـص  یلع  قفتم  ثیدـح  اذـه  تلق  هتفگ  تلزنم  ثیدـح 

قفتا هننس و  یف  ۀجام  نبا  هننس و  یف  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  هعماج و  یف  يذمرتلا  یسیع  وبا  هننس و  یف  دواد  وبا  هحیحص و  یف  جاّجحلا 
هک تسحـضاو  ترابع  نیزا  رتاوتلا  دـح  یف  لخد  ثیدـح  اذـه  ّيروباسینلا  مکاحلا  لاق  مهنم  اعامجا  کلذ  راـص  هتحـص و  یلع  عیمجلا 

نیا هک  هدرک  داشرا  يروباسین  مکاـح  هدـش و  ققحتم  ینعم  نیرب  ناـش  عاـمجا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  تحـص  رب  عیمج  دـناهدرک  قاـفتا 
هعـسات ۀئام  رد  تنـس  لها  نیدّدجم  تسنایب و  زا  ینغتـسم  شرثآم  لئاضف و  هک  یطویـس  همالع  رتاوت و  ّدح  رد  تسا  هدش  لخاد  ثیدـح 

هدرمش دناهدرک  تیاور  هدایز  ای  هباحص  زا  سک  هد  هک  هرتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  ار  نآ  هک  هدومن  ثیدح  نیا  رتاوت  هدافا  زین  هدوب 
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64 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیامرفیم هرتاوتملا  ثیداحالا  یف  ةرثانتملا  راهزالا  هلاسر  رد  هچنانچ 

ّمأ نع  یناربطلا  سیمع و  تنب  امسا  يردخلا و  دیعـس  یبأ  نع  دمحا  هجرخا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  ثیدح 
مقرا نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  ةرمس و  نب  رباج  یلع و  رمع و  نبا  ةدانج و  نب  یشبح  ساّبع و  نبا  ۀملس و 

مّلس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  هّلل و  دمحلا  هتفگ  نآ  عورـش  رد  هک  راهزالا  فطق  بختنم  رد  یقتم  یلع  خیـش  و 
ۀمالعلا اهعمج  یتلا  اثیدح  نینامث  نینثا و  وحن  ةرتاوتم  ثیداحا  هذه  یقتملاب  ریهشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  لوقیف  دعب 

ةاوّرلا و تفذـح  ینکل  ادـعاصف  ةرـشع  ۀباحّـصلا  نم  اهتاور  اهیف  رکذ  ةرثانتملا و  راهزالا  فطق  اهامـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  همحر  یطویـسلا 
هتفگ هچنانچ  هدرک  دراو  ار  تلزنم  ثیدح  زین  هذه  یه  اهظفح و  لهسیل  ثیداحالا  نتم  ترکذ 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 

یشبح ۀملس و  مأ  سیمع و  تنب  ءامسا  نع  یناربطلا  يردخلا و  دیعس  یبأ  نع  زازبلا  دمحا و  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  ناخیـشلا  جرخا 
یف بلاط  یبأ  نبا  یلع  فلخ  هَّللا  لوسر  ّنا  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  یلع و  ةرمـس و  نب  رباج  ساّبع و  نبا  رمع و  نبا  ةدانج و  نب 
ّیبن ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اّما  لاـقف  ناـیبصلا  ءاـسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  كوبت  ةوزغ 

يدعب
لامک دراد و  فیرش  ثیدح  نیا  رتاوتب  فارتعا  زین  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هَّللا و  همحر  یطویسلا  دنع  رتاوتم  ثیدحلا  اذه  و 

65 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رتاوتملا نمف  دیامرفیم  افخلا  ۀلازا  رد  هچنانچ  درآیم  راهظا  هصنمب  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  نیرکنم  نیحداق و  فاصنا  يدنمشناد و 

نب هَّللا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  سیمع و  تنب  امسا  صاّقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  کلذ  يور  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ثیدح 
مهریغ ساّبع و 

یلع یفخی  امک ال  دناهدیـسر  رتاوت  هجردب  دنارایـسب و  ثیدـح  نیا  دـهاوش  هتفگ و  دـمحا  زا  تلزنم  ثیدـح  رکذ  دـعب  نینیعلا  ةرق  رد  و 
نیرد هک  ثیداحا  رثکا  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  دعب  ةاجنلا  ۀلیـسو  باتک  رد  نیبم  يولوم  ثیدحلا و  یعبتتم 

هچنانچ تستارتاوتم  هلمج  زا  هتشگ  روکذم  باب 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ثیدح 

هَّللا و هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ۀـیاّرلا  ّنیطعأل  ثیدـح  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  یّنم و  ّیلع  یلع و  نم  انا  ثیدـح  و 
هلوسر

اهریغ و 

تلزنم ثیدح  رد  بصعتم  ياملع  زا  یخرب  یشارت  لاکشا  هئطخت و 

ياج الاح  سپ  یتفایرد  ثیدح  نیا  رتاوت  هکلب  هضافتسا  ترهش و  توبث و  تحص و  لامک  ینادمص  تادییات  ینّابر و  فاطلاب  هاگ  ره  و 
خیاشم و همئا و  ضعب  هک  تسنآ  باهتلا  عایتلا و  ياصقا  ثعاب  بارطضا و  ّریحت و  تیاهن  ببس  هکلب  باجعتسا  تیاهن  بارغتسا و  لامک 

راکنا راخ  رپ  يداو  رد  اباحم  یب  هتخاب  ار  ساوح  شوه و  قح  لها  باوجب  هک  هتخاس  همیـسارس  دوخیب و  نانچ  تیبصع  ار  اهنیا  نیطاـسا 
نیرحبتم هدمع  نیمّلکتم و  قاذح  هدمآرس  هک  يدمآ  نسحلا  وبا  هک  ینیبیم  هن  دناهتـشادرب  فیرـش  ثیدح  نیا  تّحـص  ّدر  هنارت  هتفاتش 

نباب ریهشلا  دمحم  نب  دمحا  هک  تسنآ  رتبجع  دیوگیم و  حیحص  ریغ  ار  نآ  دمآ  فیرش  ثیدح  نیا  حدق  رس  رب  تسناشیا  نیروهـشم 
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مالعا نیققحم  مالم  نعط و  باوبا  زارد و  ربک  ندرگ  ّقح  لها  باوجب  يدمآ  عینش  لوق  رکذب  تیثدحم  يوعد  فصو  اب  یکملا  رجح 
66 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ثیدحلا  اذهب  لالدتسالل  ۀنمضتم  یه  ۀهبـشلاب و  اهاّمـس  دق  رـشع و  ۀنماثلا  ۀّجحلا  باوج  یف  قعاوّصلا  یف  لاق  دیامنیم  زاب  دوخ  رب 
يدمآ هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  حلا  رهاظف  يدمآلا  لوقی  امک  حیحص  ریغ  ناک  نإ  ثیدحلا  اذه  ّنا  اهباوج  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ۀفالخ 

رد يدمآ  هک  ینادیم  چیه  حیضفلا و  تهبلا  حیرصلا و  بذکلا  اذه  نم  هّللاب  ذوعنف  تسا  حیحـص  ریغ  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دیوگیم 
ار دوخ  هیلاـع  مه  تنـس  لـها  نیطاـسا  رباـکا  دیـسر  هچ  یقیقح  مقتنم  زا  وا  رـس  رب  دیـشک و  هچ  نآ  لاـثما  شحاـف و  بّصعت  نیا  ضوع 

هَّللا دبع  وبا  هماّلع  دنتخاس  جارخا  داشر  دادس و  قیرط  زا  جورخ  داقتعا و  ثبخ  تهجب  ار  وا  قشمد  زا  دنتشامگ و  رب  وا  قیـسفت  لیلـضتب و 
نب دمحم  نیّدلا  حالـص  دننادیم و  ثیدح  لها  ماما  ار  وا  بحاصهاش  دوخ  عقاوص و  بحاص  هک  یبهذ  دمحا  نب  دـمحم  نیّدـلا  سمش 
هَّللا دبع  وبا  نیدلا  سمـش  ۀـمالعلا  مامالا  خیـشلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هتفگ  وا  فصوب  تایفولا  تاوف  رد  یبتکلا  دـمحا  نب  رکاش 

مهخیراوت یف  ماهبالا  لازا  سانلا و  مجارت  فرع  هلاوحا و  هللع و  رظن  هلاجر و  ثیدحلا و  نقتا  يرابی  ظفال ال  يراجی و  ظفاح ال  یبهذلا 
درآیم و زودناتریح  تیاکن  زوسرگج و  تیاکح  نیا  لاجرلا  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  رد  خلا  ریفغلا  مجلا  عفن  ریثکلا و  عمج  سابتلالا  و 

هداقتعا ءوسل  قشمد  نم  یفن  دق  ّیلع و  یبأ  نب  ّیلع  فیناصتلا  بحاص  ملکتملا  يدمآلا  فیس  دراگنیم  تغالب  رسارس  ترابع  نیا  راگن 
فورعملا یلع  نب  دمحا  ۀئامتـس و  نیثلث و  يدـحا و  ۀنـس  تام  ءایکذالا  نم  ناک  ۀـیفاعلا و  هَّللا  لأسن  ةولـصلا  كرتی  ناک  ّهنا  هنع  ّحـص  و 

ینالقسعلا رجح  نباب 
67 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّهنا هنع  حـص  هداقتعا و  ءوسل  قشمد  نم  یفن  دـق  فیناصتلا و  بحاص  یلع  یبأ  نب  یلع  ملکتملا  يدـمآلا  فیـسلا  هتفگ  نازیملا  ناسل  رد 
مدق دماب و  نیدلا  فیس  دلوم  ناک  یهتنا و  ۀئامتس  نیثالث و  يدحا و  ۀنـس  تام  ءایکذالا  نم  ناک  ۀیفاعلا و  هَّللا  لاسن  ةولـصلا  كرتی  ناک 
ایعفاش لوحت  مث  دیبع  یبال  ثیدحلا  بیرغب  هنع  ثدح  لیتاش و  نب  حتفلا  یبأ  نم  عمـس  دمحا و  نب  دمحال  هّقفت  تاءارقلا و  أرق  دادغب و 
رظنلا ملع  یف  ننفت  ینهیملا و  دعسا  ۀقیرط  یف  رظن  فیرشلا و  هقیرط  ظفح  فالخلا و  یف  هیلع  لغتشا  نالـضف و  نب  مساقلا  ابا  بحـص  و 

اهنم و جرخف  ارـضحم  هیلع  اوبتک  لیطعتلل و  هوبـسن  هیلع و  اوماق  مث  یعفاشلا  ۀـسردمب  داعا  تایلقعلا و  ءارقال  اهب  رّدـصت  رـصم و  لخد  مث 
هل ۀئامتس و  نیثلث و  يدحا و  ۀنس  رفص  یف  تام  اهنم و  لزع  مث  ۀیزیزعلاب  سرد  قشمد و  یلا  لوحت  مث  فیناصتلا  فنص  ةامح و  نطوتسا 

ۀعرـس بلق و  ۀـقر  هنم  رهظی  ناک  مالکلا و  ملع  نیلـصالا و  یف  هیراجی  نم  هنامز  یف  نکی  مل  يزوجلا  نب  رفظملا  وبا  لاق  ۀنـس و  نوناـمث 
تلقف هل  كّرحتی  امف  مظعملا  یلع  لخدی  ناک  لئاوالا و  ملع  قطنملاب و  لاغتـشالا  نم  هنع  رهتـشا  امل  هنوهرکی  لداعلا  دالوا  ناک  ۀـعمد و 

وا هقفلا  ریـسفتلا و  ریغ  رکذ  نم  نئادملا  یف  يدان  ۀـیزیزعلا و  نم  هجرخا  فرـشالا  یلو  امل  یبلق و  هلبقی  ام  لاقف  ینع  اضوع  هل  مق  ةرم  هل 
ۀفسالفلا مالکل  ضرعت 

68 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق رمع  یبأ  نب  نیدلا  سمش  خیشلا  نع  یکحی  نامیلس  نیدلا  یقت  یضاقلا  انخیش  ناک  لاق  مالسالا  خیرات  یف  یبهذلا  طخب  تأرق  هتیفن 

هنا لاقی  اهناکم و  نیموی  وحن  ۀمالعلا  تیقبف  ربحلاب  هلجر  یلع  انمّلع  مان و  یتح  هانکرتف  یلصی  له  انککشف  يدمآلا  فیسلا  یلا  ددرتن  انک 
دعاوق تملع  ام  لاق  مالّـسلا  دـبع  نبا  نع  رکذـی  ایلبنح و  ناک  ذإ  باطخلا  یبال  ۀـیادهلا  کلذ  لبق  ظفح  یـصقتسملا و  طیـسولا و  ظفح 
ینعملا یلا  برقا  هب  ّربعی  يذلا  ظفللا  ناک  طیسولا  نم  هظفل  ّربع  اذإ  ناک  هنم و  نسحا  سردلا  یقلی  ادحا  تعمس  ام  فیـسلاب و  ّالا  ثحبلا 
يدمآلا فیسلا  هرکذ  یف  یبهذلا  یلع  یکبسلا  جاتلا  غلاب  دق  هترظانمل و  نیعتل  ۀقدنزتملا  نم  هیف  کّکـشی  نم  مالـسالا  یلع  درو  ول  لاق و 

ینعم الف  نیملـسملا  ۀّـمئا  دـحا  وه  هل و  ۀـیاور  ـال  هناـب  رخفلا  یف  فرتعا  دـق  بّصعت و  دّرجم  اذـه  لاـق  باـتکلا  اذـه  یف  يزارلا  رخفلا  و 
اذـه یف  يوهلا  نم  يرب  هنا  لوقی  وه  طرفم و  لماحت  اذـه  ءافلا و  فرح  یف  هرکذـف  هبقل  یلا  هتیمـست  نع  لدـع  ءافعـضلا و  یف  هلاـخدإل 
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هک ار  صخـش  نینچ  تنـس  لها  تارـضح  هَّللا  ناحبـس  ۀعدتبملا  نم  هدنع  هنوکل  ۀحیـصنلا  نم  اذـه  نأ  دـقتعی  ّهناب  هنع  رذـتعا  مث  نازیملا 
دوخ يادـتقم  ماـما و  نآ  رب  هوـالع  دـش  عقاو  قـشمد  زا  شجارخا  نآ  تهجب  هک  داـقتعا  ءوـس  لـیطعت و  عادـتبا و  هدوـب و  ةالـص  كراـت 

ثیدح حدق  دنیابریم و  هرظانم  نادیم  رد  تقباسم  يوگ  شیوخ  معزب  ّقح  لها  هلباقمب  كاب  یب  نینچ  فیخـس  لوق  لقنب  دنرادنپیم و 
نادنچ يدمآ  زا  تلزنم 

69 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مّریحتم نکیل  دنتفریم  راهم  هتـسسگ  راذعلا و  عیلخ  دنتـشاد  رتمک  بناوج  فارطا و  لایخ  موق  نیملکتم  زا  وا  لاثما  وا و  هک  تسین  بجع 

قئال درابیم و  هدوت  هدوت  نا  زا  دادل  بّصعت و  دانع و  ردقچ  هک  ار  یهاو  لوق  نیا  هنوگچ  دراد  تبسانم  مه  ثیدح  ملعب  هک  رجح  نبا  زا 
هدرک و زیوجت  ار  نآ  تحـص  لامتحا  هدرک  رکذ  ّقح  لها  هلباقمب  ندیـشوج  راـهظا و  ندیـشورخ و  رکذ و  لـباق  هن  تسندیـشوپ  اـفخا و 

مالعا رگید  هکلهم  هطرو  نیرد  هکلب  تسیدمآ  صئاصخ  زا  تساهیلع  عمجم  نآ  تّحـص  هک  تلزنم  ثیدح  حدـق  حرج و  هک  ربم  نامگ 
فوقو و لامک  ببـسب  فقاوم  بحاص  یجیالا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  دـضع  هلمجنآ  زا  دـناهدمآ  راتفرگ  مه  تارـضح  نیا  رابک 

نیرد هتفگ  كرت  ار  لمات  ّربدت و  دنکـشیم و  نید  دضع  دهنیم و  زاغآ  فاصنا  لصا  عطق  روز  لطاب و  تدـضاعم  رد  كامهنا  روعش و 
نیدلا سمـش  خـلا و  ثیدـحلا  ۀحـص  عنم  باوجلا  دـیوگیم  تلزنم  ثیدـح  باوجب  فقاوم  رد  هچنانچ  دـنکیم  يور  زیت  راخ  رپ  يداو 

کلـسم نیمه  کلاس  یناشیرپ  زجع و  تیاغ  یناـسفن و  سواـسوب  ـالتبا  ببـسب  یناد  همه  نآ  اـب  مه  یناهفـصا  نمحرلا  دـبع  نب  دومحم 
قح رب  یـصو  تماما  رب  ّهلاد  ثیداحا  زا  باوج  ماقم  رد  علاوط  حرـش  رد  هچنانچ  هدز  فیرـش  ثیدح  نیا  حدـقب  تسد  هدـیدرگ  کلهم 

ّنا مّلسن  نکل ال  اعطق  هدنس  ۀحص  مّلس  ول  دنّسلا و  ۀهج  نم  هب  لالدتسالا  حصی  ّهنا ال  یناثلا  نع  باوجلا  دیآرسیم و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوق 

هب لالدتسالا  ّحصی  ّهنا ال  سماخلا  نع  هتفگ و  ۀلزنم  ثیدح  باوجب  دیرجت  حرش  رد  یناهفـصا  زین  یـسوم و  نم  نورهل  تناک  ۀلزنم  ّلک 
اعطق هدنس  ۀحص  مّلس  نئل  مّدقتملا و  ربخلا  یف  مّدقت  امک  دنّسلا  ۀهج  نم 

70 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نا مّلسن  نکل ال 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 
نیا ندوب  ياعدا  قح  راونا  ءافطا  دصقب  دصاقم  حراش  ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیدلا  دعس  خلا و  یسوم  نم  نورهل  تناک  ۀلزنم  لک  ّمعی 

دـصاقملا و حرـش  یف  لاق  ثیح  دـنکیم  فاصنا  ناـینب  هتـسنادن  تّجح  عاـمجا  هلباـقم  رد  ار  نآ  دـنکیم و  دـحاو  ربخ  فیرـش  ثیدـح 
بیذـهت رد  یناملظ  سجاوه  يافتقاب  ینازاتفت  زین  خـلا و  لزانملا  مومع  عنم  عامجالا و  ۀـلباقم  یف  دـحاو  ربخ  وه  لـب  رتاوتلا  عنم  باوجلا 

نیا باوجب  دنادیمن و  رابتعا  قئال  ار  تلزنم  ثیدح  ریدغ و  ثیدـح  هدـنکفا  رترود  ار  دوخ  هیـصاق  لحارمب  بیقنت  بیذـهت و  زا  مالکلا 
دمحم نب  یلع  نیدلا  ءالع  عامجالا و  ۀلباقم  یف  داحآلا  رابخاب  ةربع  یلع و ال  یف  رـصح  رتاوت و ال  ّهناب ال  ّدر  دیارـسیم و  ثیدـح  ود  ره 
درآیم نابز  رب  هریغ  نع  القن  ول  هتحص و  ریدقت  یلع  ظفل  درادیمن و  روذعم  ار  دوخ  ثیدح  نیا  تّحـص  مدعب  راعـشا  زا  مه  یجـشوقلا 

یلع عامجالا  عوقو  عم  ۀیعطق  ۀلالد  هتافو  دعب  ۀفیلخ  هئاقب  یلع  ّلدی  هتحص ال  ریدقت  یلع  ّهناب  بیجا  دیوگیم و  دیرجت  حرـش  رد  هچنانچ 
لها نیثدحم  دزن  هک  هتفگ  زاب  هدرک و  لقن  دمآ  زا  ثیدح  نیا  تحـص  عنم  هکنآ  دـعب  یناجرجلا  دـمحم  نب  یلع  فیرـش  دیـس  هفالخ و 

دنکیم داحآ  لیبق  زا  نآ  ندوب  رب  صن  ۀحارص  هک  دزادرپیم  نآ  لاطباب  هکلب  دنکیم  نآ  رتاوت  رد  مالک  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  تنس 
ناک نا  حیحص و  ّهنا  نیثدحملا  دنع  يدمآلا و  هعنم  امک  دیوگیم  ثیدحلا  ۀحـص  عنم  باوجلا  نت  ام  لوق  دعب  فقاوم  حرـش  رد  هچنانچ 

ياو سپ  تسناشیا  نیققحم  نیفصنم و  هلمج  زا  هک  فیرش  دّیس  لثم  لاح  تس  نیا  یهتنا  داحآلا  لیبق  نم 
71 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دحاو ربخ  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  مزج  دعب  یفیرش  مودخم  ازریم  طبس  يوره  قاحسا  نیفلصتم و  نیتنعتم و  نیفـسعتم و  نیبّصعتم و  لاح  رب 
باوجب هبقاث  ماهـس  رد  هچنانچ  دـیامرفیم  دوخ  زا  دامتعا  رابتعا و  بلـس  دـیامنیم و  نآ  رابتعا  مدـعب  مکح  امتح  عامجا  هلباقم  رد  تسا 

تـسا نیزر  بطاخم  يادتقم  هک  نیّدلا  ماسح  ربتعی و  الف  عامجالا  ۀلباقم  یف  دحاو  ربخ  وه  امنا  عونمم و  رتاوتلا  انلق  هتفگ  تلزنم  ثیدح 
ثیدح نیا  تّحـص  عنمب  هتخاس  نیعلا  بصن  ار  نید  ایح و  لامک  زین  هدومن  نآ  ریغ  نعاطم و  باوج  رد  مه  وا  تافارخ  ضعب  لاحتنا  هک 

دومن حیرصت  نادب  يدمآ  هچنانچ  تسا  ۀّحّصلا  عونمم  روکذم  ربخ  نیزا  رظن  عطق  اب  هتفگ و  هضوفرم  ضفارم  رد  هچنانچ  هتخادرپ  فیرش 
دوبن تفالخ  رب  جاجتحا  نایاش  سپ  رتاوتم  هن  تسداحآ  ربخ  تسا  نیثّدحم  رگید  راتخم  هکنانچ  تحص  میلست  ریدقت  رب  و 

نیحیحص ثیداحا  تحصب  هینس  ياملع  تافارتعا  لقن  تلزنم و  ثیدح  رد  حدق  زا  راوگرزب  فنصم  خساپ 

ار تارضح  نیا  هاگ  ره  هک  تفایرد  دیاب  تارضح  نیا  فاصنا  دیزم  لاح  یتخل  تخادرپ و  دیاب  یناسفن  هبساحمب  یکدنا  ادخ  يارب  سپ 
ریدغ ثیدح  توبث  حداق  هک  اریرما  تّحص و  يالعا  هجرد  رد  تسحیحـص و  عامجالاب  هک  فیرـش  ثیدح  نینچ  ّدر  زا  ّقح  لها  هلباقمب 

موق ياملع  يورم و  ماظع  هباحـص  زا  هربتعم  هحیحـص  دیناساب  دـناهدرک و  نآ  تیاور  نیخیـش  هک  تسا  یفتنم  نآ  رد  زین  دـندوب  هتـشادنپ 
حرج زا  ّقح  لها  لالدتسا  در  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لاطبا  ضرغ  ضحمب  دنرادن و  یکاب  فرتعم  حّرصم و  شرتاوتب 

ره هک  مّریحتم  دش و  دهاوخ  ریگنماد  یبیر  ناشیا  تفـصن  دیزم  رد  یک  ار  نیدتم  لقاع  الاح  دنرادیمن  رب  یباسح  حیحـص  ثیدح  نینچ 
مهبازحا و هثالث و  خویـش  لیاضف  تابثا  رد  ناـشیا  زاـب  دـندومیپ  هبیرغ  هرباـکم  نینچ  هار  دـندومن و  حدـق  ار  فیرـش  ثیدـح  نینچ  هاـگ 

تّجح لیلد و  مادکب  دوخ  دیاقع  لامعا و  رگید  تابثا  مهبارتا و 
72 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیزا نهوا  ای  تنـس  لها  دوخ  قرطب  هثالث  لئاضف  رب  ّهلاد  ثیداحا  عیمج  هبـش  الب  هک  تخادنا  دنهاوخ  تسد  تیاور  ثیدـح و  مادـک  و 
ۀیّلک ثیداحا  نیا  تلزنم  ثیدـح  رتاوت  تّحـص و  رب  ّقح  لها  قافتاب  رظن  تسنآ و  يواسم  نآ  زا  یـضعب  رمـالا  ۀـیاغ  اـی  تسا و  ثیدـح 

ياصق اـب  هک  نیقیرفلا  نیب  هیلع  قفتم  فیرـش  ثیدـح  نینچ  رد  هک  تس  نیا  تنـس  لـها  نیطاـسا  نیا  لاـح  هاـگ  ره  تسنا و  زا  فعـضا 
تارـضح هدشن و  تفای  نآ  رد  حدـق  یتلع و  زگره  هدـیدرگ و  يورم  حاحـص  بتک  رد  تاور  تاقث  تایاورب  هدیـسر و  تّحـص  جرادـم 

هناگیب هناگی و  الـضف و  املع و  قلخ و  لوسر و  ادخ و  زا  مرزآ  ایح و  دـننک و  حدـق  ّقح  لها  هلباقمب  دـناهدرک  تیاور  ار  نآ  مه  نیخیش 
فال و هک  تفایرد  ناوتیم  اجنیزا  تشاد و  ناوت  هچ  ثحابم  رکذ  رد  ناشیزا  قح  تاـعارم  فاـصنا و  عقوت  زاـب  دـنناسر  يوصق  تیاـغب 
لـصا و یب  ضحم  ّقح  لـها  تاکّـسمتم  ّدر  رد  دـیقنت  لـیبس  كولـس  دوخ و  قرطب  هیورم  ثیداـحا  تاـیاور و  قیقحت  رد  ناـشیا  فازگ 

تاـقیقحت فرکـش و  تاداـفا  دـنناسریم و  نـیرب  جواـب  ار  نیحیحـص  هیّنــس  هّـمئا  رباـکا  هـک  تـسناد  دـیاب  تـسلزه و  فازج و  حـیرص 
اهتیفیک نایب  یف  لوالا  لصفلا  هتفگ  قعاوص  عورـش  رد  رجح  نبا  دنراگنیم  دوخ  فیناصت  رد  نآ  لیبجت  میظعت و  دیزم  رد  نیگآتبارغ 

ّنا هب  دتعی  نم  عامجاب  نآرقلا  دعب  بتکلا  حصا  امه  نیذلا  ام  یحیحـص  یف  ملـسم  يراخبلا و  ناخیـشلا  يور  رکب  یبأ  ۀـفالخ  ۀـیفیک  يأ 
رگید دنتسه و  هب  دتعی  نم  عامجاب  نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصا  نیحیحص  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  خلا  سانلا  بطخ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع 
حرش ملسم و  حیحص  یلع  يوونلا  حرش  یف  امک  دناهدرک  رکذ  نیحیحص  لوبق  تّحص و  رب  عامجا  مه  ناشیا  نیرحبتم  هّمئا  تاقث و  رباکا 

نآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دنیامن  لقن  یهاگ  اهریغ و  هَّللا و  یلول  نینیعلا  ةرقو  ینالقـسعلا  رجح  نبال  ۀبخنلا 
هدومرف دوخ  باتک  ار 

73 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک دنیامن  لقن  ترـضح  نآ  زا  یهاگ  یبرغملا و  یـسیع  يدهم  یبال  دیناسالا  باتک  يرابلا و  حتف  ۀمدقم  یف  امک  هداد  نآ  سردب  مکح 

زاتمم هلیمج  تلیضف  نیاب  مه  ار  ملسم  حیحص  هداد و  نآ  تیاور  تزاجا  هدومن و  يراخب  ثیداحا  عیمج  تحـص  رب  صیـصنت  بانج  نآ 
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زا تسا  نیحیحـص  رد  هچنآ  عیمج  هک  دـنیامن  داشرا  یهاـگ  هریغ و  هَّللا و  یلول  نیمـالا  ّیبّنلا  تارّـشبم  یف  نیمثلا  ردـلا  یف  اـمک  هتخاـس 
هنـسلا رب  اـهنآ  ثیداـحا  تسا و  نینمؤم  لـیبس  ریغ  عبتم  عدـتبم و  اـهنآ  رما  نّوهم  عطقلاـب و  تسحیحـص  نیثدـحم  قاـفتاب  عوفرم  لـصتم 

دیناسم و رد  دناهدرک و  تیاور  هدّدعتم  دیناسا  هعونتم و  قرطب  ار  نآ  ثیداحا  ثیدح  هّمئا  هدوب و  رئاد  نیودت  دعب  نیودت و  لبق  نیثدحم 
ناش و نیحیحـص  ثیداحا  تحـصب  مکح  رد  دناهدرک  ناش  تقفاوم  نیخیـش  دعب  نیخیـش و  لبق  ثیدـح  داّقن  هدرک و  دراو  دوخ  عیماجم 
رب دامتعا  دناهدومن و  نآ  زا  طابنتسا  هشیمه  هقف  هّمئا  هدیزگرب و  باتک  ود  ره  نیا  يانث  حدم و  هقیرط  هدیدنـسپ و  نآ  هرابرد  ناشیا  يار 

تـسحیحص نآ  ثیداحا  هک  تس  نیا  نآ  بتارم  ياندا  دـنیامنیم و  میظعت  دـنراد و  نآ  داقتعا  مه  هّماع  هدرک و  نآب  ابتعا  هدومرف و  نآ 
ثیدـح لها  شدـجام  دـلاو  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  بحاصهاش  دوخ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  زا  ۀـغلابلا و  ۀّـجحلا  نم  رهظی  امک  عطقلاب 

هدنامن و نیبم  ریغ  نآ  زا  زیچ  چیه  هک  ات  نآ  ثیداحا  جیرخت  لکشم و  طبض  تیاور و  قیرطب  دناهدش  لوغشم  نیحیحصب  ۀقبط  دعب  ۀقبط 
دناهدومن ریرقت  بیوصت و  نآ  ثیداحا  لاح  نایب  رد  ار  نآ  نیفنـصم  مکح  هدرکن و  ضارتعا  نآ  رب  دناهدرک و  تابثا  ار  نآ  ثیدح  داقن 

رد هک  ۀـّیربلا  ریخ  ّیـصو  بانج  هّیلع  بقانم  هک  تسنآ  رتالاب  همه  زا  راکنا و  یب  فالتخا و  یب  دـناهدومن  کّسمت  نآ  ثیداـحاب  اـهقف  و 
لاطبا ّدر و  نیحیحص  ثیداحاب  شتفلاخم  تهجب  هدش  تباث  نیقیرف  تایاور 

74 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نینیعلا و ةرق  یف  امک  تسا  نالطبلا  مولعم  عطقلاب  نآ  فلاـخم  اذـهل  تسا  عقاو  نیحیحـص  تحـص  رب  عاـمجا  نوچ  هک  دـنیوگ  دـنیامن و 

کمشچ دنیامن و  ناشیا  رب  عینشت  نعط و  مه  حاحـص  رگید  هکلب  نیحیحـص  رب  ّقح  لها  دامتعا  مدع  تهجب  هک  تسنا  رتبیرغ  مه  نیزا 
تسین و نایب  جاتحم  دراد  هک  یتبارغ  تلزنم  ثیدح  حدـق  همه  نیا  اب  ضقاونلا و  یف  امک  دنرامـش  ناشیا  تاوفه  زا  ار  ینعم  نیا  دـننز و 

ینوبز زجعب و  التبا  مدع  تناید و  لضف و  ملع و  هقیرطب  ناش  تسرامم  موق و  ياملع  یـشوک  قح  فاصنا و  دـیزم  رب  فصنم  لقاع  يارب 
عاب لوط  رب  عطاق  لیلد  مه  نآ  سپ  داحآلا  نم  هنوک  معز  ثیدـح و  نیا  رتاوت  رد  تارـضح  نیا  مالک  اما  تسناـهرب و  لـیلد و  رازه  ربارب 

هباحـص زا  يرایـسب  ار  ثیدح  نیا  هک  یتسناد  افنا  هچ  دیامنیم  نآ  لاصیتسا  نیققحم  ياملع  تادافا  تاقیقحت و  تسا و  ثیدـح  نف  رد 
نآ رتاوت  تابثا  ةالـص  رد  ار  رکب  یبأ  تماما  ثیدح  هباحـص  زا  سک  تشه  تیاور  معزب  قعاوص  رد  رجح  نبا  دناهدومن و  تیاور  مارک 

قاذـح و ياـملع  صوصن  اذـهعم  دوب و  دـهاوخ  رتاوـتم  تسنآ  زا  دـئاز  بتارمب  هک  یتیولواـب  ثیدـح  نیا  سپ  هدرک  شوـخ  لد  هدوـمن 
عویـش و ثیدح و  نیا  قرط  رب  دراد و  ثیدـح  ملعب  تبـسانم  یندا  هک  یـسک  يدینـش و  فیرـش  ثیدـح  نیا  رتاوت  رب  ثیداحا  نیدـقنم 
هک مه  هینـس  یموهوم  هجو  هَّللا  دمحب  هک  دـناسریم  مهب  نآ  رتاوت  رب  قثاو  نیقی  دوشیم  فقاو  ریـس  ثیدـح و  بتک  رد  نآ  لقن  ترثک 

تسا یفتنم  ثیدح  نیا  رد  دندینادرگیم  ریدغ  ثیدح  رتاوت  یفان  ار  نآ 

دشابن مه  رتاوتم  رگا  تلزنم  ثیدحب  جاجتحا  زاوج  هدیدع  هوجو 

هراشا

هدیدع هوجوب  تسا  زئاج  نآب  لالدتسا  مه  زاب  تسین  رتاوتم  فیرش  ثیدح  نیا  رگا  لطاب  ضرفب  همه  نیزا  رظن  عطق  و 

لوا هجو 

دوب دهاوخ  زئاج  نآب  لالدتسا  سپ  نآ  ریغ  ریدغ و  ثیدح  لثم  رگید  تارتاوتمب  تسدیاتم  ثیدح  نیا  هکنآ  لوا 
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مود هجو 

دزن ثیدح  نیا  هکنآ  مود 
75 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ۀـبئاع  هناش ال  اذـه  ام  تسا و  نیقی  توبث و  دـیفم  ترثکب  مه  نآ  نیفلاخم و  نیطاـسا  مـالعا و  لـقن  تسرتاوتم و  هبـش  ـالب  ّقح  لـها 
هب کّسمتلا 

موس هجو 

در نآ  نیفلاخم  رب  دـننکیم و  رکذ  ار  نآ  غیلب  مامتهاب  اجباج  تسا و  زئاـج  داـحآ  راـبخاب  لالدتـسا  تنـس  لـها  ترـضح  دزن  هکنآ  موس 
زجع و دیزمب  نآ  فالخ  رب  هتخاس  ایسنم  ایسن  ار  تادافا  نیا  هنوگچ  هک  بجع  دنرآیم  نابز  رب  میظع  عینـشت  نعط و  دنیامنیم و  حیرص 

امازلا دشابن  رتاوتم  هیّنـس  دزن  تلزنم  ثیدح  رگا  ضرفلاب  سپ  دننکیم  شیپ  تلزنم  ثیدح  رتاوت  حدقب  ّقح  لها  لالدتـسا  حدق  يراچان 
تاداهشلا و باتک  یف  تارمضملا  یف  هتفگ  ءادعـسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  دوب و  دهاوخ  زئاج  ناب  جاجتحا 

ریـصی تباث ال  ریغ  سایقلا  اذه  حیحـص و  ریغ  ربخلا  اذه  لاق  ول  ارفاک و  ریـصی  هناف  ۀّجحب  سیل  ّهنا  لاق  سایقلا و  دحاولا و  ربخلا  رکنا  نم 
اقساف ریصی  نکل  ارفاک و 

مراهچ هجو 

هراشا

دحاو ربخ  تنـس  لها  تارـضح  دزن  تسا  یمظع  هّماط  يربک و  هّیطخ  هک  هّیلب  نیا  مایق  لیلد  لـصا  هیرکب و  تفـالخ  أـشنم  هکنآ  مراـهچ 
بجع تیاهن  سپ  هیّنس  هّمئا  تاحیرصت  بسح  دندش  نآب  درفتم  دندرک و  تیاور  ار  نآ  لوا  هفیلخ  دوخ  هک  شیرق  نم  ۀّمئالا  ینعا  تسا 

حدق و لداعمب  هیرکب  تفالخ  ساسا  هدروآ  نابز  رب  دـحاو  ربخ  نآ  ریغ  تلزنم و  ثیدـح  ندوب  فرح  ّقح  لها  باوجب  ناسچ  هک  تسا 
دننادرگیم روکشم  ان  لوبقم و  ان  ار  رودص  فالسا  هلیمج  یعاسم  دننکیم و  حرج 

شیرق نم  همئالا  ثیدح  نوماریپ  ثحب 

باب نم  ثیدـحلا  اذـه  انلق  شیرق  نم  ۀّـمئألا  مالّـسلا  هیلع  هلوقب  مهملع  عم  ۀـمامالا  اوبلط  راصنالا  هلوق  هتفگ  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  يزار  رخف 
نع هیفن  یضتقی  مسالاب  مکحلا  قیلعت  ّنا  ثیح  نم  اّما  هب  قلعتلا  هجو  ّنأل  ۀمامالا  نم  یـشرقلا  ریغ  عنم  یلع  ۀلالدلا  فیعـض  ّهنا  مث  داحآلا 

هریغ
76 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يذلا ال رتاوتملا  صّنلا  نم  هنوعدی  ام  کلذ  يواسی  فیکف  هیف  فلتخم  یناثلا  لطاب و  لّوالا  قارغتـسالا و  نایـضتقی  ماللا  فلالا و  ّنال  وأ 
مهب دقتعی  فیکف  ۀـمامالا  بلط  اوکرت  راصنالا  یلع  هب  اوجتحا  امل  ۀـلالّدلا  لصالا و  یف  هفعـض  عم  ثیدـحلا  ّنالف  اضیا  لیواتلا و  لمتحی 
تسا فیعض  ثیدح  هکلب  تسداحآ  باب  زا  شیرق  نم  ۀّمئالا  ثیدح  هک  تسرهاظ  فاص  ترابع  نیزا  رتاوتملا  ّیلجلا  صّنلا  لوبق  مدع 
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زا هکلب  تسا  داحآ  لیبق  زا  هدوب و  درفتم  ناب  دوخ  هک  یتیاورب  لالدتسا  جاجتحا و  ار  رکب  یبأ  هاگ  ره  سپ  تلالد  رد  مه  لصا و  رد  مه 
نآ زا  تفالخ  فرص  دش و  زئاج  نوهوم  کیکر و  ناب  لالدتسا  نوعطم و  فیعض و  مه  شتلالد  تسا و  هفیخس  تایاور  هفیعض و  رابخا 

دشابن رتاوتم  هیّنس  دزن  هکنآ  ضرفب  تلزنم  ثیدح  هک  دش  دهاوخ  زئاج  یلوالاب  تلزنم  ثیدحب  لالدتسا  ار  ّقح  لها  هدومرف  دوخ  يوسب 
تفـالخ نـالطب  لـیلد  رازه  ربارب  يزار  لوـق  نـیا  يرب  راـکب  ناـعما  كدـنا  رگا  هریثـک و  جرادـمب  ثیدــح  نـیزا  تـسا  يوـقا  مـه  زاـب 

لصالا و فیعـض  هدروآ  راصنا  زا  تفـالخ  فرـص  يارب  هک  رکب  یبأ  لـیلد  يزار  هداـفا  بسح  هاـگ  ره  هچ  تفاـی  یهاوخ  بآـمتفالخ 
هچ درادن  زاوج  تمس  دشاب  لصالا  يوق  وگ  ۀلالدلا  فیعض  رابخاب  لالدتـسا  هچ  دش  دهاوخن  زئاج  نآب  لالدتـسا  اعطق  سپ  تسا  ۀلالدلا 

لثم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  صوصن  رکذ  دعب  ضفاورلا  ضفارم  رد  نیدلا  ماسح  دشاب و  فیعض  مه  نآ  لصا  هک  اج 
یتفیلخ یّیصو و  یخا و  تنا 

نأشلا و میظع  يرما  هک  تفالخ  قح  رد  رگا  هک  تسین  هدیشوپ  نیزگهتکن  ناگشیپ  فاصنا  نیب و  هقیقد  نادرخ  الاو  رب  هتفگ و  نآ  ریغ  و 
قئالخ راک  حالص  تسا و  ردقلا  لیلج 

77 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
صوصن نآ  لـثم  تسا  طوبرم  طونم و  نادـب  مالـسلا  هیلع  يدـمحم  تعیرـش  ماـکحا  يارجا  مالـسا و  هزوح  ظـفح  ماـنا و  روـما  ماـظن  و 

بانج تعاطا  رد  هک  رابک  هباحص  دنتشادیم و  ترهش  مهنع  هَّللا  یضر  نیعبات  باحـصا و  نایم  یعاود  ترثک  ببـسب  هنییآ  ره  دندوبیم 
تیاـغ یـصقاب  ار  يرادربناـمرف  تعباـتم و  بـتارم  دندیـشوکیم و  ناـجب  ۀـیحتلا  ةولـصلا و  هـیلع  ترــضح  نآ  هدوـمرف  لاـثتما  توـبن و 

هفیقس رد  نوچ  دندومنیمن و  قافتا  بانج  نآ  هدومرف  فالخ  رب  دندومرفیمن و  فلخت  رابخا  نآ  ياضتقمب  لمع  زا  زگره  دندیناسریم 
هفئاط ریما و  مکنم  ریما و  اّنم  دنتفگیمن  راصنا  دندرکیمن و  نآ  نییعت  رد  فالتخا  دندش  عمج  هفیلخ  صیخشت  نییعت و  يارب  هدعاس  ینب 

دندشیم هن  لئام  بغار و  یـضار و  هدابع  نب  دعـس  تماماب  يدنچ  سابع و  تسایرب  یهورگ  یلع و  تماماب  یعمج  رکب و  یبأ  تفالخب 
نا زا  کی  ره  هک  هرتاوتم  صوصن  ناب  لالدتسا  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  راربالا  دیـس  نایودف  تسایر  عفر  راصنا و  تفالخ  عفد  رد  و 

دیفم هکنآ  اب  شیرق  نم  ۀّمئألا  دحاو  ربخب  کّسمت  دـندادیمن و  كرت  درکیم  گنت  وگتفگ  لاجم  راصنا  رب  دادیم و  نیقی  عطق و  هدـئاف 
ربخ هک  شیرق  نم  ۀّـمئألا  ثیدـحب  باحـصا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دـنتفرگیمن  هن  گـنت  نآ  رد  وگتفگ  لاـجم  تسا و  نظلا 

نیفلاخم لاجم  ّقیـضم  نیقی و  دیفم  يربخ  دندرک و  کّسمت  تسین  گنت  نآ  رد  وگتفگ  لاجم  دنکیمن و  نیقی  عطق و  هدافا  تسدحاو و 
لیق و لاجم  تسرود و  لحارمب  نیقی  عطق و  هدافا  زا  هک  دحاو  ربخب  دشاب  کّسمت  هیرکب  تفالخ  تابثا  رد  یعس  تیاغ  هاگ  ره  دنتفاین و 
ترهش و هضافتسا و  ببـسب  مه  رتاوت  مدع  تروص  رد  هک  تلزنم  ثیدحب  ّقح  لها  کسمت  سپ  روظحم  ریغ  نا  ّدر  حیـسف و  نآ  رد  لاق 

تسا نیقی  عطق و  ثروم  نیفرط  قافتا  هدیدس و  دهاوش  هدیدع و  نئارق 
78 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راصنا و توکـس  تسا و  دحاو  ربخ  شیرق  نم  ۀّمئألا  ثیدح  هکنآب  هدرک  فارتعا  مه  یفیرـش  مودخم  ازریم  دوب و  دهاوخ  زئاج  یلوالاب 
رد هداد  تبسن  رکنم  لجرب  ار  نآ  هدومن و  ایحتـسا  رکب  یباب  ثیدح  نیا  تبـسن  زا  هکنآ  باجع  بجع  هدوب و  نآ  ببـسب  رکب  یبأ  تعیب 

تناک ۀـفالخلا و  رما  یف  الّوا  اوفلتخا  اـمل  ۀفیقـسلا  موی  ّنا  اولقن  ثیدـحلا  باحـصا  ریـسلا و  باـبرا  ّنا  ملعا  رـشاعلا  لیلدـلا  هتفگ  ضقاون 
لجر ماقف  ریما  مکنم  ریما و  اّنم  لب  انیلع  نیرجاهملا  ۀفالخب  یضرن  نولوقی ال  راصنالا 

شیرق نم  ۀّمئألا  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاقو 
تناک مهیلع  نیرجاهملا  ۀفالخ  ّنا  عم  مهیوقت و  لامک  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاوقا  مهعابتا  ۀیاغل  رکب  ابا  اوعیاب  راصنالا و  تکـسف 

فارتعاب مهنیا  هک  تسنآ  ماـقم  فئارط  زا  هیف و  ثحب  لاـجم  مهل  ناـک  نا  دـحاو و  ربخ  ضحمب  اوضر  ۀـهارکلا  ۀـیاغ  ۀـهورکم  مهدـنع 
رد دندرکن  لمع  هباحـص  هدوب و  شیرق  نم  ۀّـمئألا  ینعا  ثیدـح  نیمه  رد  رـصحنم  هیرکب  تفالخ  لیلد  هک  تسا  تباث  تارـضح  نیمه 
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لدع دحاو  ربخب  دبعت  هلئسم  رد  ملـسم  حرـش  رد  یلعلا  دبع  يولوم  رگید  لیلد  هن  ثیدح  نیمهب  رکب  یبأ  يوسب  راصنا  زا  تفالخ  فرص 
نکی مل  ام  ۀّـجح  سیل  ّهنا  دری  یتح  ضعبلا  لمعب  لالدتـسا  هیف  سیل  لدـعلا و  ربخب  لمعلا  بوجو  یلع  ۀباحـصلا  عامجا  ایناث  اـنل  هتفگ و 

مهنع و رتاوت  ام  لیلدب  یلاعت  هَّللا  مهلذخ  ضفاورلا  سفنا  هب  تلّوس  امل  علق  ههجو  هَّللا  مّرک  هدارفا  یف  ّیلع و  نینمؤملا  ریما  مهیف  اعامجا و 
نم رود  هب  بولطملا  تابثإف  ّيداحآ  عامجالا  ّنا  عفدل  هیبنت  هیف 

79 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنا بابلا  یف  ام  ۀیاغ  رخآ  لیلدـب  لمعلا  ّنا  دری  اذـه ال  یلع  ربخلا و  نومـضمب  مهیوتف  قفتا  هنا  دـحاولا ال  ربخب  يأ  هب  لمعلا  جاجتحالا و 

نوکی نا  زوجی  ّهنا  عفدنا  هب  یلمع و  یف  لدـع  ربخ  هنوکل  مهلمع  ّناب  ملعلا  دـیفی  اذـه  یـصحت و  یتلا ال  عئاقولا  یف  ربخلا  نومـضم  قفاو 
حیرـصلا لوقلاک  مهقافتاب  ةداع  ملعلا  بجوی  کلذ  دـحا و  نم  ریکن  ریغ  نم  ۀـّیّلکلا  تبثی  نئارقلاب و ال  فافتحالل  راـبخالا  ضعبب  لـمعلا 

لمع ّهنا  کلذ  نمف  لاقف  عئاقولا  ضعب  لّصف  مث  ملعلا  دیفی  وه ال  ّیتوکـس و  عامجالا  ّنا  عفدنا  هب  تاّیبرّجتلا و  یف  امک  هب  ملعلل  بجوملا 
مهیلع یلاعت  هَّللا  ناوضر  ۀباحصلا  نم  لکلا 

ءایبنألا ال رـشاعم  نحن  شیرق و  نم  ۀّـمئألا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ربکالا  قیدّـصلا  رکب  یبأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  ربخب 
ثرون

نبا هاور  مّلـس  هباحـصا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نفد  یف  اوفلتخا  نیح  نوتومی  ثیح  نونفدـی  ءایبنألا  امهجیرخت و  مدـقت  دـق 
دندرک لمع  نآب  هباحص  هک  تسداحآ  رابخا  هلمج  زا  شیرق  نم  ۀّمئالا  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ریرحتلا  نع  لقن  اذک  يزوجلا 

سپ دـیدرگ  ربخ  نیا  نومـضم  قفاوم  اقافتا  ناش  لمع  نیا  دوب و  رگید  یلیلدـب  باب  نیرد  ناشیا  لمع  هکنآ  هن  دـندومن  نآـب  جاـجتحا  و 
هک دنتـشادن  تسد  رد  رگید  یلیلد  دوب و  ثیدـح  نیا  رد  رـصحنم  رکب  یباب  راصنا  زا  تفالخ  فرـص  رد  ناشیا  لیلد  هک  دـش  تباث  اعطق 

رکب یبأ  تفالخب  راصنا  ياضر  هک  نیا  رد  تسا  صن  زین  دحاو  ربخ  ضحم  اوضر  ضقاون  بحاص  لوق  دنتخاسیم و  نآب  لمع 
80 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحاص لوق  زا  دش و  تباث  ثیدح  نیا  تلالد  فعض  لصا و  فعض  يزار  ّصنب  هاگ  ره  رخآ و  رما  هن  دوب  دحاو  ربخ  نیا  ضحم  ببسب 
کلذ یلع  دـمحلا  هَّلل  دـیدرگ و  اثبنم  ءابه  هیرکب  تفالخ  حـضاو  نآ  فعـض  زین  هدرک  تباث  نآ  رد  ثحب  لاجم  راصنا  يارب  هک  ضقاون 

كرابم مان  ياجب  لجر  ظفل  داریا  رکب و  یباب  شیرق  نم  ۀـمئالا  ثیدـح  تبـسن  زا  ضقاون  بحاص  يایحتـسا  أشنم  ابلاغ  ـالیزج و  ادـمح 
رد رـصحنم  مه  ربخ  نآ  دشاب و  دـحاو  ربخ  نینچ  نآ  أشنم  ببـس و  هاگ  ره  هچ  هّیرکب  تفالخ  نهو  دـیزم  موزلب  تسوا  نطفت  لّوا  هفلاخ 

ثیدـح رکب  وبا  هک  هتفگ  تحارـصب  ناهبزور  نبا  هک  تساجنیزا  دـیامنیم و  بیجع  تیاغب  نا  هلیـسوب  تفـالخ  ذـخا  دوب  رکب  یبأ  تاذ 
اّماف هتفگ  قحلا  جهن  باوج  رد  هچنانچ  هدومنن  تیاور  روکذم 

شیرق نم  ۀّمئألا  ثیدح 
رکب یبأ  تیاور  راکنا  تبارغ  دیزم  دـنچ  ره  یهتنا و  دـحاولا  ربخ  یلع  دـمتعی  ناک ال  وه  ۀباحـصلا و  نم  هریغ  هاور  لب  رکب  وبا  هوری  ملف 

دـنیامنیم و تبـسن  رکب  یباب  امزج  امتح و  ار  ربخ  نیا  اجباج  هک  تسرهاـظ  هیّنـس  هّمئا  تاحیرـصت  تاداـفا و  هظحـالمب  ار  روکذـم  ربخ 
هَّللا و یلو  هاش  ءافخلا  ۀلازا  یلعلا و  دبع  ملسم  حرش  يدضع و  لوصالا  رـصتخم  حرـش  هعلاطم  زا  هچنانچ  دنزاسیم  تباث  ناب  وا  جاجتحا 

راصنا زا  تفالخ  فرـص  نآ  ببـسب  هک  بآم  تفالخ  لیلد  هک  ددرگیم  حـضاو  مه  ناـهبزور  نبا  مـالک  نیزا  نکیل  تسرهاـظ  نآ  ریغ 
نآ تبسن  زا  هیّنـس  نأشلا  لیلج  هماّلع  نینچ  هک  تسرابتعا  یب  تسـس و  هباثمب  دش  عقاو  رابحا  ياملع  تادافا  بسح  رابت  یلاع  نآ  يوسب 

مهیدیاب مهتویب  نوبرخی  دزاسیم  تباث  رکب  یبأ  دزن  نآ  ندوب  دمتعم  ریغ  دراو و  راکنا  رکب  یباب 

حیحص ود  نیا  رد  تلزنم  ثیدح  رکذ  نیحیحص و  ثیداحا  تیعطق  مجنپ  هجو 
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تسروکذم نیحیحص  رد  نوچ  تلزنم  ثیدح  هکنآ  مجنپ 
81 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا حالـص و  نبا  دزن  تسیعطق  نیحیحـص  ثیداـحا  تحـص  هک  اریز  دـشابن  تباـث  عقاو  ریغ  ضرفب  نآ  رتاوت  وگ  دـش  دـهاوخ  عطق  دـیفم 
دبع نب  میحرلا  دبع  رـصن  وبا  يدیمح و  هَّللا  دبع  وبا  يزاریـش و  قاحـسا  وبا  خیـش  بیطلا و  وبا  یـضاق  نیینیارفـسا و  دـماح  وبا  قاحـسا و 
لها هیرعشا و  مالک  لها  رثکا  كروف و  نبا  نییلبنح و  ینوغازلا  نبا  یلعی و  وبا  یکلام و  باهولا  دبع  یضاق  یفنح و  یـسخرس  قلاخلا و 
هکلب تسا  ۀّحـصلا  یعطق  نیحیحـص  ثیداحا  مه  یـسدقم  رهاط  نب  دمحم  دزن  ۀّماع و  هیّنـس  فلـس  بهذم  تسا  نیمه  ۀبطاق و  ثیدـح 
یماش ریثک  نبا  هیمیت و  نبا  ینالقسع و  داتسا  ینیقلب  نیخیش و  ثیداحا  دوخ  اج  هچ  تسحیحص  عطقلاب  زین  دشاب  نیخیـش  طرـش  رب  هچنآ 
قحلا دبع  خیش  یلخن و  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  خیش  یناروکلا و  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  یطویـس و  هماّلع  ینالقـسع و  رجح  نبا  و 

هتفگ و يواونلا  بیرقت  حرـش  يوارلا  بیردت  رد  یطویـس  همالع  دنانیحیحـص  ثیداحا  تحـص  تیعطقب  لئاق  زین  هَّللا  یلو  هاش  يولهد و 
هیلع ۀّمالا  قافتا  امهقافتا  نم  مزلی  نکل  حالصلا  نبا  لاق  ۀّمالا  قافتا  نیخیشلا ال  قافتا  مهدارمف  هتحص  یلع  وا  هیلع  قفتم  حیحص  اولاق  اذإ 
نمل افالخ  لاق  هیف  لصاح  یعطقلا  ملعلا  هتحصب و  عوطقم  وهف  امهدحا  وا  هایور  ام  ّنا  حالصلا  نبا  ینعی  خیـشلا  رکذ  لوبقلاب و  هل  مهیقلتل 

یلا لیما  تنک  لاق و  یطخی  دـق  نظلا  ّنّظلاب و  لمعلا  مهیلع  بجی  ّهنأل  لوبقلاب  ۀـّمالا  هتّقلت  اّمنا  ّنّظلا و  ّالا  دـیفی  ّهناب ال  اّجتحم  کلذ  یفن 
حیحصلا وه  الّوا  هانرتخا  يذلا  ّنا  یل  ناب  مث  اّیوق  هبسحا  اذه و 
82 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّجح داهتجالا  یلع  ّینبملا  عامجالا  ناک  اذهل  ءاطخلا و  نم  ۀـموصعم  اهعامجا  یف  ۀـّمالا  یطخی و  ءاطخلا ال  نع  موصعم  وه  نم  نظ  نال 
هیلع و هَّللا  یلص  ّیبّنلا  لوق  نم  هتّحصب  امکح  اّمم  نیحیحـصلا  یف  ام  ّنا  هتأرما  قالطب  ناسنا  فلح  ول  نیمرحلا  ماما  لاق  دق  اهب و  اعوطقم 

ّکشلل امهتّحص  یلع  نوملـسملا  عمجی  مل  ول  ثنحی و  ّهنا ال  لئاق  لاق  نا  لاق و  هتّحـص  یلع  نیملـسملا  ءاملع  عامجال  قالطلا  هتمزلا  مّلس 
وه عامجالا  یلا  فاضملا  ّنا  باوجلاف  اـقاّسف  هتاور  ناـک  نا  ثنحی و  مل  هتفـص  هذـه  سیل  ثیدـح  یف  کلذـب  فلح  ول  ّهناـف  ثنحلا  یف 
لاق ۀـعجرلا  ّبحتـسی  یتح  انطاب  هدوجو  لامتحا  عم  ارهاـظ  موکحم  ثنحلا  مدـعف  ّکّـشلا  دـنع  اـّما  اـنطاب و  ارهاـظ و  ثنحلا  مدـعب  عطقلا 
نیب کلذ  یف  قرف  داحآلا و ال  ناش  کلذ  ّنأل  مّلسم  حرش  یف  لاق  رتاوتی  مل  ام  ّنّظلا  دیفی  اولاقف  نورثکالا  نوقّقحملا و  هفلاخ  فّنصملا و 
یتح هب  لمعی  الف  امهریغ  فالخب  هیف  رظنلا  یلع  فّقوت  ریغ  نم  امهیف  امب  لمعلا  بوجو  دافا  اّمنا  لوبقلاب  ۀّمالا  یقلت  امهریغ و  نیخیشلا و 
هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  مالک  هناب  عطقلا  یلع  مهعامجا  امهیف  امب  لمعلا  یلع  ۀّمالا  عامجا  نم  مزلی  حیحصلا و ال  طورش  هیف  دجوی  هیف و  رظنی 

حالّصلا نبا  یلع  مالسلا  دبع  نبا  باع  اذک  یهتنا و  هطیلغت  یف  غلاب  خیشلا و  هلاق  امب  لاق  نم  یلع  ناهرب  نبا  راکنا  ّدتشا  دق  لاق و  مّلـس  و 
نوری ۀلزتعملا  ضعب  نا  لاق  لوقلا و  اذه 

83 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم مالـسلا و  دـبع  نبا  يوونلا و  هلاق  ام  ینیقلبلا  لاق  يدر  بهذـم  وه  لاـق و  هتّحـصب  عطقلا  کـلذ  یـضتقا  ثیدـحب  تلمع  اذإ  ۀـمالا  ّنا 

نیینیارفسالا و دماح  یبأ  قاحسا و  یباک  ۀّیعفاشلا  نم  ۀعامج  نع  حالصلا  نبا  لوق  لثم  نیرخأتملا  ظافحلا  ضعب  لقن  دقف  عونمم  امهعبت 
نبا یلعی و  یبأ  ۀّیکلاملا و  نم  باّهولا  دبع  یضاقلا  ۀیفنحلا و  نم  یسخرسلا  نع  يزاریـشلا و  قاحـسا  نبا  خیـشلا  ّبیطلا و  یبأ  یـضاقلا 
رهاط نبا  غلاب  لب  ۀـّماع  فلّـسلا  بهذـم  ۀـبطاق و  ثیدـحلا  لها  ۀیرعـشالا و  نم  مـالکلا  لـها  رثکا  كروف و  نبا  ۀـلبانحلا و  نم  ینوغاّرلا 

نم مّلسم  يوونلا  هرکذ  ام  مالسالا  خیـش  لاق  هاجرخی و  مل  نا  امهطرـش و  یلع  ناک  ام  هب  قحلاف  فوصتلا  فرـصتلا  ۀّحـص  یف  ّیـسدقملا 
انا ریثک و  نبا  لاق  تسا و  روکذم  هریسی  هلصافب  نآ  رد  زین  خلا و  نوققحم  اضیا  حالـصلا  نبا  قفاو  دق  الف و  نوققحملا  اما  نیرثکالا  ۀهج 

ناعما رد  یّکم  نمحرلا  دبع  نب  مرکا  دمحم  خلا و  هاوس  دقتعا  هراتخا و ال  يذـلا  وه  تلق و  هیلإ  دـشرا  هیلع و  لّوع  امیف  حالـصلا  نبا  عم 
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حالصلا نبال  رصتنا  هتفگ و  تسا  نیحیحص  ثیداحا  تحص  تیعطقب  لئاق  هک  حالـص  نبا  بهذم  رکذ  رد  رکفلا  ۀبخن  حیـضوت  یف  رظنلا 
رد حالص  نبا  راصتنا  ینالقسع  خیش  ینیقلب  هّیمیت و  نبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ۀّیمیت  نبال  اعبت  ینیقلبلا  هخیـش  هلبق  نم  فّنـصملا و 

نیحیحصلا مکح  دیامرفیم  ثیدحلا  ۀیفلا  حرش  ثیغملا  حتف  رد  یقارع  میحرلا  دبع  دناهدومن و  نیحیحص  ثیداحا  تحص  تیعطق  تابثا 
ادنسا دق  امل  ۀحصب  عطقا  قیلعتلا ص و  و 

84 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ححصف مزجی  ناف  ءایشا  دنس  الب  امهل  فعـضم و  يور  دق  ءیـش  ضعب  حیحـصلا  یف  يوونلا و  هازع  دق  مهیققحم  يدلو  انظ  لیق  هل و  اذک 
عوطقم وهف  لصتملا  امهدانساب  هاور  ام  دیری  ملسم  يراخبلا و  هدنسا  ام  يأ  رکذیک س  هل  لصالا  ۀحـصب  رعـشی  نکل  الف و  اضّرمم  درو  وا 

هتّقلت امنا  نظلا و  ّالا  هلـصا  یف  دیفی  هناب ال  اجتحم  یفن  نم  لوقل  افالخ  هب  عقاو  يرظنلا  ینیقیلا  ملعلا  لاق و  حالـصلا  نبا  لاق  اذـک  هتحـصب 
يذلا بهذملا  ّنا  یل  ناب  مث  اّیوق  هبـسحا  اذه و  یلا  لیما  تنک  دق  لاق و  یطخی  دـق  نظلا  نظلاب و  لمعلا  مهیلع  بجی  هنال  لوبقلاب  ۀـّمالا 

رهاط نب  دـمحم  کلذ  وحن  یلا  هقبـس  دـق  همـالک و  رخآ  یلا  یطخی  ـال  ءاـطخلا  نم  موصعم  وه  نم  ّنظ  ّنـأل  حیحـصلا  وه  ـالوا  هاـنرتخا 
ام ّنظلا  دیفی  اولاقف  نورثکالا  نوققحملا و  حالصلا  نبا  فلاخ  يوونلا و  لاق  فسوی  نب  قلاخلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  رصن  وبا  یـسدقملا و 

قلاخلا دبع  نب  میحرلا  دبع  رصن  وبا  یسدقم و  رهاط  نب  دمحم  نیحیحـص  ثیداحا  تحـص  تیعطقب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  رتاوتی  مل 
رتاوتملا مث  هتفگ  ةراشبلا  میمعت  یلا  ةراشبلا  قیقحت  رد  يولهدلا  نیدلا  فیس  نب  قحلا  دبع  خیش  قباس و  باب  نیرد  حالـص  نبا  رب  لئاق و 
ظفاحلا مامالا  خیـشلا  لاق  راتخملا  وه  ام  یلع  نئارقلاب  ایرظن  نکل  ینیقیلا  ملعلا  اضیا  دحاولا  ربخ  دـیفی  دـق  ایرورـض و  ینیقیلا  ملعلا  دـیفی 

ۀنئابتم قرط  هل  تناک  اذإ  روهشملا  اهنم  عاونا  نئارقلاب  فتحملا  ربخلا  رکفلا و  ۀبخن  حرش  یف  ینالقسعلا  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش 
85 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف امهتلالج  اهنم  نئارق  هب  فتحا  هناف  رتاوتلا  دح  غلبی  مل  امم  امهیحیحص  یف  ناخیـشلا  هجرخا  ام  اهنم  للعلا و  ةاورلا و  فعـض  نم  ۀملاس 
نم ملعلا  ةدافا  یف  يوقا  هدـحو  یقلتلا  اذـه  لوبقلاب و  امهیباتکل  ءاملعلا  یقلت  اـمهریغ و  یلع  حیحـصلا  زییمت  یف  امهمدـقت  نأـشلا و  اذـه 
ّحص ام  لکب  لمعلا  بوجو  یلع  لصاح  قافتالا  ّناف  طقف  لمعلا  بوجو  یلع  قافتالا  سیل  لاق و  رتاوتلا  نع  ةرـصاقلا  قرطلا  ةرثک  درجم 
نمم ۀحـصلا و  سفن  یلا  عجری  امیف  ۀـیزم  امهل  ّنا  یلع  لصاح  عاـمجالا  ۀـیزم و  اذـه  یف  نیحیحـصلل  قبی  ملف  ناخیـشلا  هجرخی  مل  ول  و 

هَّللا دبع  وبا  ثیدحلا  ۀّـمئا  نم  ینیارفـسالا و  قاحـسا  وبا  ذاتـسالا  يرظنلا  ینیقیلا  ملعلا  ناخیـشلا  هجّرخ  ام  ةدافاب  لوصالا  ۀّـمئا  نم  حرص 
ینالقسع رجح  نبا  خیش  حیرصتب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هظافلا  ضعب  یف  راصتخا  عم  همالک  یهتنا  رهاطلا  نب  لضفلا  وبا  يدیمحلا و 

رد دوخ  ریغ  رب  ناش  مدـقت  ناش و  نیرد  ناش  تلالج  ناـش  ربخب  ملع  هدـیفم  نئارق  هلمج  زا  دـشابیم و  ینیقی  ملع  دـیفم  نیخیـش  تیاور 
زا هرصاق  قرط  ترثک  درجم  زا  ملع  هدافا  رد  تسا  يوقا  اهنت  یقلت  نیا  تسا و  لوبقب  ناش  باتک  ود  ره  يارب  املع  یقلت  حیحـص و  زییمت 

يدیمح و هَّللا  دبع  وبا  ثیدح  همئا  زا  لوصا و  همئا  زا  ینیارفسا  قاحـسا  وبا  ار  ینیقی  ملع  نیخیـش  تاجّرخم  هدافاب  نیحرـصم  زا  رتاوت و 
مامت مامتها  هغلابم و  نیحیحـص  ثیداحا  تحـص  تیعطق  تابثا  رد  نیما  دـمحم  نب  نیعم  دـمحم  اـّلم  دنـشابیم و  رهاـطلا  نب  لـضفلا  وبا 
هدرک دراو  بیبحلا  ۀنـسحلا  ةوسالا  یف  بیبللا  تاسارد  باتک  رد  ار  نآ  هتـشون و  هلقتـسم  هلاسر  حالـص  نبا  تیامح  دییات و  رد  هدومن و 

راصتخاب
86 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دّدح ملعا  عطقلا  وا  ّنّظلا  دیفی  له  ثیداحالا  نم  هیلع  قفتملا  ّنا  نایب  ةرـشاعلا  ۀساردلا  تاساردـلا  یف  لاق  میامنیم  رکذ  اج  نیرد  ار  نآ 
حیحصلا باتک  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  مامالل  حیحصلا  عماجلا  ثیداحا  ّنا  کلام  سار  ردق  كارا  کلاب و  نیع  هَّللا 

یلاعت هَّللا  یلا  قیرّطلا  کلـس  نم  لام  سار  یه  امهتاکربب  اـنعفن  یلاـعت و  هَّللا  اـمهمحر  يریـشقلا  جاّـجح  نب  ملـسم  نیـسحلا  یبأ  ماـمالل 
ءالآ نم  هیلع  يربکلا  ۀمعنلا  ّهبر و  نیب  هنیب و  امیف  هل  مظعالا  کّسمتلا  ثیدحلاب و  لماعلا  نیع  ةریرق  ۀبطاق و  قلخلا  ریخب  ۀنـسحلا  ةوسالاب 
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ولت یهف  اذـه  اننامز  یلا  روهّدـلا  ّرم  یلع  اهدـیناسا  ظافح  ثیح  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ۀـیقابلا  ةزجعملا  هناحبـس و  هَّللا 
ایندـلا و روما  نم  هل  عقی  ام  ّلک  یف  اهلوح  ناروّدـلا  نم  ّمهم  ناش  ثیدـحلا  لماعل  سیل  ایندـلا و  ضارقنا  یلا  یقاـبلا  هزاـجعا  یف  نآرقلا 

قیقحت یف  ۀلاسر  هناحبـس  هَّللا  حتفب  اّنم  تقبـس  دـقل  ملعلا و  اهتدافا  ۀـّیفیک  یلع  یفاولا  مالکلا  باتکلا  اذـه  یف  بجاولا  نم  ناکف  ةرخآلا 
یلا یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هباب  یف  ۀیافک  اهنوکل  اذه  یباتک  اهنّمـضاف  حالـصلا  نبا  يوّونلا و  نیب  ۀمکاحملا  یف  حاضیالا  ۀیاغب  اهایّمـس  کلذ 

صوصخملا ماقملا  اذـه  لثم  یف  مایقلا  نع  هتقایل  دـقف  عم  ریقفلا  اذـه  اهـضعب و  انفلـسا  یتلا  یطویـسلل  بیردـتلا  ةراـبع  رکذ  دـعب  لاـق  نا 
نیفرطلا لئالد  نم  مالکلا  اذه  یف  یطویسلا  نیدلا  لالج  ظفاحلا  هتقو  ماما  نّیب  لّصف و  دق  لوقی  مارکلا  مالحالا  یلوا  مالعا  نم  مالکلاب 

87 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀعبرالا بهاذملا  ءاملع  عم  ۀقفاوملا  دعب  نیثّدحملا  عامجا  هقفاو  ّهنا  نّیبت  دقف  لقاعلل  ینغم  هیف  ام  حالـصلا  نبال  نیققحملا  لاوقاب  دییاّتلا  و 

نونف ثیح  نم  ةودـقلا  مه  نیثدـحملا  ّنا  امک  یلقعلا  لیلدـلا  ثیح  نم  ارظن  ساـنلا  بقثا  مه  ةرعاـشالا و  نم  نوملکتملا  هقفاو  اـعیمج و 
دعب عالّطالا  دعب  هنوراتخی  امیف  نودمتعملا  نیقباسلا  لیلد  یف  رظنلا  نونعمملا  نوداقنلا  مه  نورّخأتملا و  هقفاو  ّیلقنلا و  لیلدـلا  ۀعنّـصلا و 

نا نیلئاقلا  ةرثکف  هاوس  دقتعا  لاق ال  یتح  هتقو  دّدجم  وه  یطویسلا و  ظفاحلا  مامالا  دنع  راتخملا  وه  کلذ و  یف  مهب  فلّسلا  ۀّماع  ۀقفاوم 
لیلّدلاب حیجرتلا  فلتخا  ام  ّلک  یف  هدنع  ةدمعلا  ریقفلا  اذـه  مهقیقحت و  ءالؤه و  ۀـلالج  عم  ةرثکلا  هذـه  لباقت  يوونلا ال  بناج  یف  تتبث 

عقت ثیحب  لّصفی  مل  رّرحی و  مل  نکل  قباسلا و  مالکلا  یف  نالیلدـلا  رکذ  دـق  لیلدـلا و  یفخ  اذإ  ّالا  لـیواقالا  نم  تادـضتعملا  لـقن  نود 
رودّصلا عوطقم  نیحیحصلا  یف  ام  هلکـش  ةروص  امب  حالـصلا  نبا  کّسمت  لوقاف  اهرابتعاب  حضتی  رخآلاب و  امهدحا  تامدقم  یف  ۀنزاوملا 

اّما عوطقم  نیحیحـصلا  یف  امف  عوطقم  هلوبق  یلع  ۀّمالا  تعمتجا  ام  لک  هلوبق و  یلع  تعمتجا  ۀّمالا  ّنأل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع 
یف عامجالا  لصح  اذإ  امک  ّنّظلا  یلع  ول  عامجالا و  ۀیعطق  تبثی  امبف  يربکلا  اما  فالخالا و  یلا  فالـسالا  نع  رتاوتلابف  يرغّـصلا  توبث 

عامجالا ّناف  ۀّیسایق  ۀلئسم 
88 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تثروا اهیلع  عامجالا  لصح  اذاف  اهـسفن  یف  ۀنونظم  داحآلا  رابخا  انه  اذـکف  ۀـمالا  ۀمـصعل  نونظملاب  عطقلا  تثروا  ۀـعمتجم  نونظ  كانه 
ثیداحا نم  هنال  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  رودّـصلا  نونظم  نیحیحـصلا  یف  اـم  هلکـش  ةروص  اـمب  يوونلا  کّـسمت  عطقلا و 

ّنفلا یف  هنع  غورفمف  يربکلا  توبث  اّما  ادـج و  رتاوتلا  ةردـنل  رهاظف  يرغـصلا  توبث  اما  نونظم  داحآلا  ثیداحا  نم  وه  اـم  ّلـک  داـحآلا و 
ةروص یف  يوونلا  لیلد  ذخأن  ناب  امهنیب  ۀهجاوملا  ۀـنزاوملا و  نّیبنل  باتکلا و  ریرحت  رهاظ  یه  نیکّـسمتلا و  نیب  ۀـضراعملا  ةروص  هذـهف 
تنا ۀبلاطملا و  ۀّمذ  یف  وهف  ّالا  هعم و  ّقحلاف  هعنم  نع  ریرحتلاب  نّصحت  ناف  ۀـعونمملا  هلیلد  ۀـمدقم  ررحن  مث  حالـصلا  نبا  لیلد  یلع  عنملا 
یتح هعم  نم  حالّـصلا و  نبا  بهذم  نم  هدقتعن  ام  فلاخی  نمل  بصنملا  اذه  طعنلف  الاجم  امهعـسوا  نیمـصخلا و  دـلجا  عناملا  نا  فرعت 
لوبق ینعمب  هلوبق  یلع  تعمتجا  ۀّمالا  ّنا  هلوقب  دارأ  نا  ّهنا  هلیلد  يرغـص  یف  يوونلا  لبق  نم  لوقنف  هعوطـس  ۀـیاغ  یف  رهظ  نا  ّقحلا  رهظی 

نیحیحـصلا یف  ام  ّنا  یلع  تعمتجا  امنا  ۀّمالا  ّناف  ارهاظ  اعنم  عونممف  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هرودـص  هتوبث و  ۀـّیعوطقم 
امهیف امب  لمعلا  بوجو  دیفی  لوبقلاب  ۀّمالا  یقلتف  هب  لمعلا  بجی  کلذک  وه  ام  ّلک  هانعم و  یف  نیثدحملا  دنع  يذلا  حالطصالاب  حیحص 

ّهناک ۀفقو و  ریغ  نم 
89 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیداحا ّنا  ۀـّمالا  لوبق  نم  دارملا  ّنأب  ّرقم  حالّـصلا  نبا  ناب  هتحارـصل  هرخآ  یلا  مـالکلا  یقبی  معن  هلوقب  حراـشلا  نم  حیرـصتلا  اذـه  یلا 
لوقلا اذهب  حراشلا  نم  رظنلا  لیلج  بجعتی  دق  رمالا و  سفن  یف  ۀعوطقم  اهنا  ۀحـصلا ال  طورـش  اهیف  تدجو  اّهنا  الثم  ۀحیحـص  نیخیـشلا 

هقفاو امیف  هبهذـم  ساسا  مدـهی  هنم  حیرـصتلا  اذـه  ّنا  عم  طقف  نیمالکلا  نیب  عمجلا  ناـش  هل  یقب  فیک  ّهناـب  حالّـصلا و  نبـال  هترـصن  عم 
هجو ـالف  لـمعلا  لوبقم  هب  دارأ  نا  عوطقم  وهف  هلوق  وـه  اذـه و  یلع  ربکـالا  نکل  ملـسمف  اـندرا  يذـلا  ینعملا  هنم  دارأ  نا  حر و  حراـشلا 
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نع رودـصلا  نقیتم  هب  دارأ  نا  مّلـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  رودـصلا  عوطقم  نیحیحـصلا  یف  ام  هلوق  وه  يوعدـلا و  هجاتنال 
یلا لیبس  اهـسفن و ال  یف  ۀبذاک  يربکلا  نوک  بجوی  لوبقلا  یلع  عامتجالا  وه  رغـصالا و  یلع  هلمحف  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 

ّیبّنلا مالک  هناب  عطقلا  یلع  مهعامتجا  امهیف  امب  لمعلا  یلع  ۀـّمالا  عامتجا  نم  مزلی  ـال  هلوقب و  دارأ  اـم  کـلذ  اـهمزلی و  ینعمب  اهحیحـصت 
بـسنی مالک  ۀّحـص  كردی  نم  ّلک  نا  ۀیلوالا  تایهیدـبلا  نم  لوقی  هلیلد و  ررحی  نا  حالّـصلا  نبال  یهتنا و  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص 

نا اعطق و  هنع  هرودص  ملع  ّینیقی  ملعب  اعطق  ۀحصلا  كردا  ناف  رمالا  سفن  یف  هنع  هرودص  هتبـسن و  ققحت  اهبـسح  یلع  كردی  لئاق  یلا 
اّمنا ءیش و  یف  كاردالا  نم  سیل  ّهنا  یلع  اّکشف  اّکش  نا  اّنظف و  اّنظ 

90 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مّلـس و هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  لوق  ۀحـص  ملع  نمف  هوحن  یلع  لادـلا  كاردا  یلع  لولدـملا  كاردا  عّرفت  یف  عیـسوتلا  انـضرغ 

ۀبسن یف  هتحـص  ّنظ  نا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق  وا  لوسرلا  لعف  نم  هدافا  امب  عطق  ثیداحالا  نم  رتاوتملاک  اعطق  هنع  هرودص  قّدص 
یف امک  ابولغم  اّنظ  ّنظ  نا  کلذـف و  نیثدـحملا  دـنع  ۀحلطـصملا  ۀحـصلاب  اهیلع  مکح  یتلا  ثیداـحالا  یف  اـمک  اـبلاغ  اـّنظ  هنع  هرودـص 

مّلس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مالک  ّهنا  ّنظ  ۀبلغ  همزلی  حلطـصم  حیحـص  ّهنا  عراشلا  لاوقا  نم  لوق  یلع  مکحلا  ّنا  رهظف  كاذف  فاعّـضلا 
نم ثیدـح  یلع  ۀـّمالا  عامجا  اندـنع  تبث  اذاف  هیلع  ذـخالا  بجو  امل  موزللا  کـلذ  نکی  مل  ول  هیف و  اـمب  لـمعلا  هیلع  بجی  ۀـبلغلا  هذـهب 

هیلع و یلاعت  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مالک  ّهنا  یلع  مهعامجا  اندنع  تبث  نیثدحملا  حالطصا  یلع  حیحص  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ثیداحا 
ققحتلا و یعطق  ءاطخلا  نع  هتمصعب  عوطقم  ّنظ  لک  ءاطخلا و  نع  ۀمـصعلا  عوطقم  ءیـش  یلع  مهعمجاب  ۀّمالا  نظ  مهنم و  ابلاغ  اّنظ  مّلس 

عامجالا اهمزل  ۀحلطصملا و  اهتحـص  یلع  ۀّمالا  تعمتجا  امهثیداحا  یعطق و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مالک  مالکلا  اذه  نوکف  توبثلا 
اعوـطقم ناـکف  نظلا  اذـه  یف  ءاـطخلا  نع  نوـموصعم  مه  مّلـس و  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  مـالک  ّهنا  لـکلا  نم  بلاـغلا  ّنّظلا  یلع 

هَّللا یّلص  ّیبّنلا  نع  توبثلا  ۀعوطقم  امهثیداحاف 
91 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كدارم انرتخا  لوقن  امهدعنل و  يرخا و  ۀیانع  ریغ  نم  ناحیحص  ۀقباسلا  امهترابع  یلع  يربکلا  يرغّصلاف و  همالک  هناف  مّلس  هیلع و  یلاعت 
ینعمب ةدارالا  عوطقم  ربکالا  نکل  کلوق  حالطـصالاب  حیحـص  نیحیحـصلا  یف  ام  نا  یلع  تعمتجا  امنا  ۀّمالا  ّنا  يرغـصلا و  نم  ملـسملا 

نکی مل  ول  هتّحـص  یلع  ۀـّمالا  تعمتجا  ام  ّلک  ّناف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  رودّـصلا  عوطقم  ینعمب  وه  لـب  لـطاب  لـمعلا  لوبقم 
ۀهادبلا فالخ  وه  مّلس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ارداص  اعقاو و  اهتّحص  یلع  اوعمتجا  ام  ّنظ  مدع  اما  نیرمالا  دحا  مزل  کلذک 

رهظف يربکلا  تابثا  یف  هیلإ  انرشا  ام  یلع  ۀیداهتجالا  تاعامجالا  ۀیعطق  لیلدب  لطاب  وه  عطقلا و  ۀعمتجملا  نّونّظلا  ثاریا  مدع  اّما  القع و 
جاتنا مدع  نکل  لمعلا  لوبقم  ربکالا  نا  انمّلس  يرخا  ةرابعب  ۀّقح و  ۀقداص  ۀّیضق  يربکلا  نوک  رغصالا و  یلع  ربکالا  لمح  ۀّحص  جاتنالا و 

رودصلاب عطقلا  ریخالا  مزلی  ۀحـصلا و  یلع  عامجالاب  لولعم  هبوجو  یلع  عامجالا  لمعلا و  لوبق  ناف  تمعز  امک  لطاب  اذه  یلع  يوعدـلا 
لمعلا لوبقم  لک  لوقن  ّفلون و  نأ  ّحصف  لولعملل  مزال  ۀـلعلا  مزال  تفرع و  انلّـصف و  امک  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مالک  ّهنا  و 

ّیبّنلا مالک  هناب  عطقلا  یلع  مهعامجا  امهیف  امب  لمعلا  یلع  ۀـّمالا  عامجا  نم  مزلی  کـلوق و ال  لـطبف  ّیبّنلا  نع  رودـصلا  عوطقم  ۀـمالا  نم 
هلیلد حالصلا و  نبا  مالک  یف  قیقحتلا  اذه  هَّللا  دمحب  نیبت  دق  ذإ  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

92 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمالا سفن  یف  عوطقم  ّهنا  ۀحصلا ال  طورش  هیف  دجو  ّهنا  حیحـص  ثیدح  اذه  هلوقب  دارملا  هلوق  وه  هیمالک و  نیب  عمجت  نا  کل  رـسیا  امف 

طورـشلا نادجو  نع  ةرابع  اهـسفن  یف  ثیدحلا  ۀّحـص  ّناف  هیف  لصاح  یعطقلا  ملعلا  هتّحـصب و  عوطقم  وهف  امهدحا  وا  هایور  ام  ّنا  هلوق  و 
نم لصحی  امنا  تفرع  امک  عطقلا  توبثلا و  یّنظ  ۀّحّـصلا  عم  ّهناف  رمالا  سفن  یف  عوطقم  ّهنا  اهدوجوب ال  مکح  اهیلع  اهب  مکحلاـف  ةربتعملا 
یلع مکحلا  نیب  رمـالا و  سفن  یف  عوـطقم  ریغ  ّهناـب  حیحـصلا  ثیدـحلا  یلع  مکحلا  نـیب  ةاـفانم  ـالف  اـّنّیب  اـم  یلع  ۀحّـصلا  یلع  عاـمجالا 
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یف انلغلغت  مهف  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  هیف  ۀّحّصلا  لصا  ینعم  نادجو  عم  رمالا  سفن  یف  عوطقم  ّهناب  نیحیحـصلا  یف  جّرخملا  حیحـصلا 
مهتالـضف سحل  مهئامعن و  ّثب  نم  ّالا  اذه  ام  ءالبّنلا و  هل  هّبنت  ءاربکلل و  رّـسیتی  مل  ام  ریـسیت  یلع  یلاعت  هناحبـس و  دـمحلا  هلف  ماقملا  اذـه 

ّصتخم اذه  ّنا  ّالا  لاق  ثیح  یطویسلا  خیشلا  مالک  یف  هرکذ  مّدقتملا  ۀبخنلا  حراش  لوق  ّنا  ملعا  مث  ۀّمات  ۀعـساو  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  مهمحر 
ّناف خلا  عقی  مل  امب  هلوق  وه  ءانثتـسالا و  یئزج  دحا  یف  مّلـسم  ریغ  خلا  هیلولدم  نیب  بذاجتلا  عقی  مل  امب  ظافحلا و  نم  دحا  هدـقتنی  مل  امب 

سفن یف  حیجرتلا  مدع  یلع  ّلدی  ناک ال  نم  انئاک  هدنع  همدع  ضرف  نم  دنع  حیجرتلا  مدع  اندنع و  ضقانتم  عراشلا  مالک  یف  نیضقانتملا 
امهنیب عقاولا  یف  عمجلا  هجو  دوجو  مدع  یلع  لدی  کلذ ال  هل  رهظی  مل  نم  دنع  امهنیب  عمجلا  هجو  روهظ  مدع  رمالا و 

93 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوکی نا  لمتحی  اضیا  میلع و  ملع  يذ  ّلـک  قوف  هریغ و  دـنع  الـضف  هلاـح  مکحب  اـمهعانتماب  مکح  نم  دـنع  نیرمـالا  ـالک  رهظی  اـمبر  و 

ۀّیعوطقم امهنم و  لک  ۀّحصب  مکحیف  ۀّحّصلا  خسّنلا  ةافانم  مدعل  مکحلا  عوفرم  ۀیاورلا  حیحـص  اخوسنم  رخآلا  اخـسان و  عقاولا  یف  امهدحا 
نیضراعتملا ّناف  ۀصخّرلا  ۀمیزعلا و  یلع  امهنم  لکب  لمعن  امهنم  دحاو  اندنع  حّجرتی  مل  ام  ملس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبنلا  مالک  ّهناب 

نا هبشی  حراشلا  نم  مالکلا  اذهف  نازیملا  یف  نوارعـشلا  باهولا  دبع  فراعلا  خیـشلا  هب  مزج  امک  رخآلا  یلع  ّدشا  امهدحاو  ّالا  نادجوی  ال 
مکح وه  امع  ینثتـسا  اّمنا  اـمهیلع  دـقتنا  اـم  نا  فرعی  نا  مهی  اـمم  مث  یفخی  ـال  اـمک  یعرـشلا  نود  ّیلقعلا  یقیقحلا  سفاـنتلا  یف  نوکی 
امیف هتّحصب  عوطقملا  نم  حالّـصلا  نبا  ینثتـسا  یطویـسلا  لاق  حالّـصلا  نبا  خیـشلا  اضیا  هب  حّرـص  ۀبخنلا و  حراش  هب  حّرـص  امک  عوطقملا 

هاجرخا ام  عیمج  ّناف  هریغ  ینطقرادـلاک و  ظاّفحلا  نم  دـقّنلا  لـها  ضعب  اـهیلع  مّلکت  ةریـسی  فرحا  يوس  لاـقف  اـمهثیداحا  نم  هیف  مّلکت 
کلت هیلع  ضهتنی  مل  اـمف  ّيرورـض  رتاوـتملا  یف  ۀـّیعطقلا و  تامدـقملا  نـم  ّرم  اـمل  ّيرظن  هـیف  عـطقلا  ّنا  اـّلا  رتاوتملاـک  ۀّحّـصلا  عوـطقم 

فلاحلا و ثنح  مدع  نم  ۀّیعطقلا  مکح  هنم  لوزیف  ۀّحـصلا  یعطق  نکی  مل  ظافحلا  ضعب  هنم  ّذـش  ۀـّمالا و  هیلع  عمتجی  مل  امم  تامدـقملا 
اّمع حیحـصلا و  نع  ینثتـسم  هناف  رظن  ۀفقو و  ریغ  نم  لمعلا  هب  بجی  احیحـص  هیلع  دقتنا  ام  نوک  کلذ ال  هبـشی  ام  دحاجلا و  ریفکت  مدع 

رظن ریغ  نم  لمعلا  هب  بجی 
94 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرساجتملا ضعبل  ةربع  فصنا و ال  نّمم  نیدقتنملا  یتح  اضیا  ۀّمالا  هیلع  عمتجا  امم  وه  لب  دحاو  ریغ  هب  حّرـص  يوونلا و  نم  مّدقت  امک 
لاق احداق  اعاطقنا  کلذ  وحن  وا  نالف  رکذ  وا  نالف  يور  وا  نالف  لاقک  مزاوجلا  غیّـصلاب  يراـخبلا  قیلعت  ّدـع  ثیح  ّيرهاـظلا  مزح  نباـک 

هبهذـم ریرقت  یف  کلذ  یلا  حورتسا  ۀحّـصلا و  یف  احداق  اعاطقنا  کلذ  لـثم  ّدـع  ثیح  يرهاـظلا  مزح  نب  دّـمحم  وبا  بصی  مل  يوونلا و 
ابیجم ثیدح  اهمیرحت  یف  ّحصی  مل  ّهنا  همعز  یهالملا و  ۀحابا  یف  دسافلا 

ریرحلا و نّولحتـسیف  ماوقا  یتّما  یف  نوکیل  مّلـس  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  يرعـشالا  کـلام  یبأ  وا  رماـع  یبأ  ثیدـح  نع 
فزاعملا رمخلا و 

عطقنم وهف  هدانـساب  هقاس  راّمع و  نب  ماشه  لاق  هیف  لاق  يراخبلا  ّنأل  حیحـص  ریغ  وهف  يراخبلا  هجرخا  نا  ّهنا و  معز  ثیدـحلا و  رخآ  یلا 
ریغ نیباتکلا  یف  عطقنملا  ّنا  عطقنم و  ّهنا  میلـست  اهثلاث  ۀـثلث  هوجوب  کلذ  نّیب  مزح و  نبا  نم  ءاطخ  اذـه  لاق و  ماشه  ّيراـخبلا و  نیب  اـمیف 

دقتنملا اذإ  رظن  فقوت و  ریغ  نم  هب  لمعلا  بجی  نیباتکلا  یف  ام  عیمجف  یهتنا  امهطرـش  امهتداع و  نم  فرع  امل  حداـقلا  عاـطقنالاب  قحلم 
یلا عجری  امل  کلذ  امنا  ۀجردلا  کلت  یف  امهجارخا  نوک  ّناف  ناخیشلا  هجرخا  ام  ۀجرد  یه  ۀحـصلا و  تاجرد  یلعا  نع  لزنی  مل  امهنم 

حرجلا و ّنف  ام  اما  امهف  اهّقد  اهّلج و  للعلا  نافرع  امهریغ و  نع  حیحـصلا  زییمت  یف  امهمّدـقت  ّنفلا و  یف  امهتماما  ۀعنّـصلا و  یف  امهتنطلس 
اهریشع رشع  یلا  غلبت  مل  یتلا  ۀّیفخلا  بابسالا  ۀفرعم  لیدعتلا و 

95 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لامکلا کلذ  نع  بیرغ  رما  یلا  عوجر  ریغ  نم  ثیدحلا  ملع  یف  امهل  امک  ۀبّبـسم  هجارخا  یلع  اقفتا  امل  ۀحـصلا  هذهف  امهیلع  دـقتنا  نم 
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ّهنا تبثف  امهنم  دقتنملا  یف  دجوی  جارخالا  یلع  قافتالا  وه  ردـقلا و  اذـه  امهملع و  دّرجم  نع  ۀـیجراخلا  نئارقلا  نم  هریغ  ۀـّمالا و  یقلتک 
ام یلا  ۀـفقو  رظن و  ریغ  نم  امهنم  دـقتنملاب  لمعلا  بوجو  یف  ۀـبیر  الف  هاجّرخی  مل  امهتطیرـش و  وه  اـم  قوف  ۀّحّـصلا و  تاـجرد  یلعا  یف 

بتارم یندا  یف  ول  حیحص و  ثیدح  لک  مکح  ّناف  هریغ  حیحـص  یف  دجوی  ادّکوم ال  ابوجو  هل  امهجارخا  دّرجمب  داقتنالا  کلذ  هب  عفدنی 
امهجارخا دّرجمب  اذـه  لمعلا  بوجوف  ّکشلا  نیقیلا و  نیب  ام  هبـشی  داکی  اـم  ّنظ  ّنظ و  نیب  نکل  بلاـغلا و  نظلا  لوصح  ادوجو  ۀّحّـصلا 

یف يوونلا  نع  یطویـسلا  لقن  ام  یلع  ایّلک  اـمکح  نونقتملا  مکح  یتح  اروثنم  ءاـبه  هولعج  اـمب  کـلذ و  نع  اوباـجا  اـمیف  رظن  اذإ  فیکف 
سیلدتلا عاطقنالا و  نم  امهیف  ام  لک  ّنا  ایلک  اومکح  ۀحداقب و  تسیل  للع  یلع  ینبم  وهف  امهثیداحا  نم  فعض  ام  ّلک  ّنا  يراخبلا  حرش 

ثیدح ثیدح  نع  باوجلا  ّدرلا و  لیـصفت  یف  فّنـص  دق  المجم و  لمانالا  هیلع  اودـقع  اّمم  اذـه  ۀـقیقحلا  یف  هب  کلذ  سیلف  رهاظلا  یف 
ملکت امل  اباتک  تدرفا  دق  یقارعلا  لاق  اثیدح و  اثیدح  باوجلا  درلا و  یف  اباتک  راطعلا  دیـشرلا  ّفلا  دـق  یطویـسلا و  لاق  ةزایح  یلع  ءازجا 
ۀمدقم یف  اهیف  ملکتملا  ثیداحالا  نم  يراخبلا  یف  ام  مالـسالا  خیـش  دّوس  دق  هنع و  باوجلا  عم  امهدـحا  وا  نیحیحـصلا  ثیداحا  نم  هیف 

ثیدح اثیدح  اهنع  باجا  هحرش و 

بیطخ یسوم  يزوج و  نبا  زا  نآ  بیذکت  رمع و  رکبوبا و  هرابرد  تلزنم  ثیدح  لعج 

ار تلزنم  ثیدح  هک  دنتـسناوتن  نیخیـش  ناراثن  ناج  نایماح و  هک  داهن  دیاب  شوگ  ریقف  فرح  رب  رگد  یتخل  یتفایرد  ار  همه  نیا  هاگ  ره 
زا دـشابن  ناـشیا  تسد  رد  نآ  لـثم  نیخیـش  قـح  رد  دـننیب و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ناـش  رد  تسا  ۀـلزنملا  عـیفر  سب  هک 

بذک تعاظف  تعانش و  زا  دنتشادن و  رب  یباسح  ارتفا  عضو و  هرابرد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  متاخ  بانج  تادیدهت 
104 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قئاقحلا زونک  رد  يوانم  فؤرلا  دـبع  هچنانچ  دـنتفای  تلزنم  ثیدـح  لثم  مه  رمع  رکب و  یبأ  قح  رد  یثیدـح  دـنتخاسن و  ایح  قـالتخا  و 
درآیم

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکب و  وبا 
جاهنم رد  هیمیت  نبا  تسا و  هیّنس  نیدقنم  مظاعا  نیطاسا و  رباکا  زا  هک  يزوجلا  نبا  یلعی  ولعی و ال  قحلا  دافمب  اما  بیطخلا  هاور  يأ  طخ 
هدومن نآ  حدـق  دـننکیم  کسمت  وا  تاملکب  باب  نیرد  بطاخم  دوخ  عقاوص و  رد  یلباک  هجاوخ  قحلا و  جـهن  باوجب  ناـهبزور  نبا  و 

هدروآ عماوجلا  عمج  رد  یطویس 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکب و  وبا 

هدومن هلاوح  نآب  یطویـس  هک  ۀیهاولا  ثیداحالا  یف  ۀـیهانتم  للع  باتک  هیهانتمان  تایانع  زا  نوچ  تایهاولا و  یف  يزوجلا  نبا  بیطخلا و 
حدقب لوغـشم  هدرک  دراو  نیخیـش  لئاضف  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوجلا  نبا  هک  متفای  نآ  رد  مدرک و  نآب  عوجر  اذهل  دوب  دوجوم  ریقح  دزن 

اهظافلاب هترابع  هذه  هتخاس و  نآ  عضوب  مهتم  ار  لاجر  ضعب  هدیدرگ و  نآ  دانسا 
نب ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  انا  لاق  ّيرهاظلا  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  اـنربخا  لاـق  تباـث  نب  رکب  وبا  اـنا  لاـق  زازقلا  روصنم  وبا  اـنا 
ّنا ساّبع  نبا  نع  هکیلم  یبأ  نبا  نع  دـیوس  نب  ۀـعزق  ان  لاق  ۀـیحد  نب  رـشب  ان  لاق  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ان  لاق  رعاشلا  ایرکز 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکب و  وبا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا 
برطـضم وه  دمحا  لاق  دـیوس و  نب  ۀـعزقب  جـتحی  يزارلا ال  متاح  وبا  لاق  دـق  رعاشلا و  هب  مهّتملا  ّحـصی و  ثیدـح ال  اذـه  ّفلوملا  لاق 

هدومن تیاور  هکیلم  یبأ  نبا  زا  ناتهب  نیا  هک  ار  دیوس  نب  هعزق  ثیدحلا و 
105 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگد راب  وا  قیثوت  سپ  هدومن  وا  فیعضت  راب  کی  مه  نیعم  نبا  تسین و  يوق  هک  هتفگ  هدرک و  فیعضت  تسا  موق  هّمئالا  ماما  هک  يراخب 
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یئاسن دوشیمن و  هدرک  جاجتحا  واب  هک  هدومن  حیرـصت  متاح  وبا  تسا و  ثیدحلا  برطـضم  هک  هتفگ  لبنح  نب  دمحا  دـیاشن و  ار  رابتعا 
تـسا لزه  حیرـص  هک  لصا  یب  ربخ  نیا  تیرکنمب  مکح  هدرک و  لـقن  لاوقا  همه  نیا  نازیم  رد  یبهذ  تسا  فیعـض  وا  هک  هدرک  داـشرا 

لاق ۀعامج  دّدسم و  ۀبیتق و  هنع  ۀکیلم و  یبأ  نبا  ردکنملا و  نبا  هیبا و  نع  يرـصبلا  یلهابلا  ریجح  نب  دیوس  نب  ۀعزق  هترابع  هذه  هدرک و 
هب جتحی  متاح ال  وبا  لاق  ثیدحلا و  برطضم  دمحا  لاق  يرخا و  هفّعض  ةّرم و  هّقثوف  نالوق  ۀعزق  یف  نیعم  نب  يوقلا و ال  كاذب  سیل  خ 

رکنم ثیدح  هل  يدع و  نبا  هاّشم  فیعض و  لاق س  و 
الیلخ رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذختم  تنک  ول  اعوفرم  ساّبع  نبا  نع  ۀکیلم  یبأ  نبا  نع 

الیلخ مکبحاص  ذختا  هَّللا  نکل  و 
ۀعزق نع  دحاو  ریغ  هاور  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکب و  وبا 

رد هیف و  فلتخم  نیول  ۀـبیتق و  دّدـسم و  هنع  ۀـکیلم و  یبأ  نبا  هیبا و  نع  یلهابلا  ریجح  نب  دـیوس  نب  ۀـعزق  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  و 
ریبزلا و یبأ  ردکنملا و  نب  دمحم  يرمعلا و  رمع  نب  هَّللا  دیبع  نع  يرصبلا  دمحم  وبا  نایب  نب  تسروکذم  ریجح  هلوق  دعب  فشاک  هیشاح 

ییحی نع  يدرواردلا  لاق  ثیدـحلا و  برطـضم  دـمحا  لاق  یطـساولا  یلع  نب  مصاع  يریراوقلا و  مصاع و  وبا  هنع  ۀـّیمأ و  نب  لیعامـسا 
كاذب سیل  متاح  وبا  لاق  ۀقث و  ییحی  نع  يأ  اضیا  هنع  یمرادلا  لاق  فیعض و 

106 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینالقسع رجح  نبا  خلا و  فیعض  لاق س  يوقلا و  كاذب  سیل  لاق خ  هب و  جتحی  هثیدح و ال  بتکی  نیتملاب  سیل  قدّصلا و  هّلحم  يوقلا 

لاوقا لدعا  حصا و  يوار  ره  هراب  رد  هک  هدرک  طرـش  شاهجابید  رد  دـسیونیم و  هحقنم  هققحم و  لاوقا  نآ  رد  هک  بیذـهتلا  بیرقت  رد 
تاحتف يازب و  ۀعزق  لاق  ثیح  هدومنن  ضیرمتلا  قیرطب  ول  نآ و  قیثوتب  مه  يراعشا  هتفگ و  فیعـض  امزج  امتح و  ار  هعزق  تشون  دهاوخ 

رجح نبا  بیذهتلا  بیذهت  هظحالم  زا  ۀنماثلا و  نم  فیعـض  يرـصبلا  دمحم  وبا  یلهابلا  دمحم  وبا  یلهابلا  ریغـصتلاب  ریجح  نب  دیوس  نبا 
هک هدرک  داشرا  نابح  نبا  هتفگ و  فیعض  ار  وا  يربنع  سابع  نینچ  مه  هدومن و  هعزق  فیعضت  مه  دواد  وبا  هک  دوشیم  حضاو  ینالقسع 

يوق وا  هک  هتفگ  رازب  وا و  رابخاب  جاـجتحا  دـش  طـقاس  دـش  رایـسب  وا  تیاور  رد  ینعم  نیا  هاـگ  ره  تسا و  مهولا  شحاـف  اـطخلا  ریثک  وا 
نع يور  يرـصبلا  دمحم  وبا  یلهابلا  نایب  نب  ریجح  نب  دیوس  نب  ۀعزق  بیذهتلا  ةرابع  هذه  هتخاس و  تباث  وا  فعـض  مه  یلجع  تسین و 
رمع نب  هَّللا  دیبع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  یکملا و  ریبزلا  یبأ  ردکنملا و  نب  دمحم  ۀـّیمأ و  نب  لیعامـسا  جرعالا و  سیق  نب  دـیمح  هیبا و 

جاّجحلا نب  میهاربا  یلع و  نب  مصاع  دّدسم و  مصاع و  وبا  نامعنلا و  وبا  هنع  ةدع و  حیجن و  یبأ  نبا  ۀـکیلم و  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  يرمعلا و 
نیعم نبا  نع  يروّدـلا  ساّبع  لاق  نورخآ  نیول و  دیعـس و  نب  ۀـبیتق  يریراوقلا و  ثایغ و  نب  دـحاولا  دـبع  میهاربا و  نب  ملـسم  یماشلا و 

لاق ثیدحلا و  برطضم  دمحا  لاق  ۀقث و  نیعم  نبا  نع  یمرادلا  نامثع  لاق  فیعض و 
107 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرجالا لاق  يوقلا و  كاذب  سیل  يراخبلا  لاق  هب و  جتحی  هثیدح و ال  بتکی  نیتملاب  سیل  قدّـصلا و  هّلحم  يوقلا  كاذـب  سیل  متاح  وبا 
نبا لاق  فیعض و  لاق س  فیعـض و  ّهنا  ّیلا  بتکف  هنع  هلاسا  يربنعلا  ساّبعلا  یلا  تبتک  فیعـض  لاقف  دیوس  نب  ۀعزق  نع  دواد  ابا  تلاس 
یف کلذ  رثک  املف  مهولا  شحاف  اطخلا  ریثک  ناک  ناّبح  نبا  لاق  تلق و  هب  ساب  ّهنا ال  وجرا  ۀمیقتـسم و  ثیداـحا  ترکذ  اـم  ریغ  هل  ّيدـع 

ۀقث و هوبا  فعض و  هیف  هب و  ساب  یلجعلا ال  لاق  ملعلا و  لها  هنع  ثدح  دق  يوقلاب و  نکی  مل  رازبلا  لاق  هرابخاب و  جاجتحالا  طقس  هتیاور 
لاق ثیح  هدومن  ناتهب  نیا  بذـک  رب  حیرـص  صن  نازیم  زا  رگید  ياج  رد  یبهذ  هماّلع  مرثالا و  هرکذ  كورتملا  هبـش  وه  لاـق  دـمحا  نع 

ۀعامج ماشه و  مادقملا  یبأ  نیکسم و  نب  مالس  نع  یلمتسملا  رسای  وبا  نوراه  نب  راّمع 
قرـسی ناک  ظوفحم  ریغ  هیوری  اـم  ۀـماع  يدـع  نبا  لاـق  ثیدـحلا و  كورتم  نوراـه  نب  یـسوم  لاـق  نیفـس  نب  نسحلا  یلعی و  وبا  هنعو 

لضفلا و نب  ردـنغ  انث  رامع  انث  دّـمحم  لاق  مث  هضری  ملف  خیـشلا  اذـه  نع  ینیدـملا  نب  یلع  تلاس  سیرـضلا  نب  دـمحم  لاق  ثیدـحلا و 
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يدـنجلا حون  نب  دّـمحم  اـنث  ّيدـع  نبا  اـهروکب  یف  یتمـال  كراـب  ّمهّللا  اـعوفرم  سنا  نع  رکب  یبأ  نب  هَّللا  دـیبع  نع  ۀـسبنع  نب  دـمحم 
ینعفن ام  ثیدح  ساّبع  نبا  نع  ۀکیلم  یبأ  نبا  نع  دیوس  نب  ۀعزق  انث  یلمتسملا  نوراه  نب  رامع  انث  دقانلا  دمحم  نب  رفعج  انث  يروباسب 

108 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکب و  وبا  هیف و  داز  رکب و  یبأ  لام  ینعفن  ام  لام 

اـضیا هب  ثّدح  دق  يدع  نبا  لاق  رـشب  نم  تلق و  هوحنب  ۀعزق  انث  ۀیحد  نب  رـشب  انث  يربطلا  ریرج  نبا  هانث  يدـع  نبا  لاق  بذـک  اذـه  تلق 
نب دمحم  نع  رعاشلا  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  زین  ءیـشب و  سیل  ۀعزق  تلق و  ۀـعزق  نع  میهاربا  نب  ملـسم 
ربخ نیا  بذکب  یبهذ  يزج  مکح  مه  ترابع  نیزا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  رکب  وبا  هنتم  هب  مهتملا  وه  بذـک  ربخب  يربطلا  ریرج 

ناسل رد  هدرک  مالک  نآب  ار  رساخ  رعاش  رهام  یبهذ  ماهتا  وگ  هتسناد  عوضوم  يرتفم و  ار  ربخ  نیا  مه  ینالقسع  هماّلع  تسرهاظ و  یهاو 
دیامرفیم نازیملا 

یهتنا یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  رکب  وبا  هنتم  هب  مهتملا  وه  بذک  ربخب  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  نع  رعاشلا  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع 
نب یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  انا  يرهاظلا  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  انا  هخیرات  یف  بیطخلا  لاق  هنّیباس  امک  هیف  لجرلا  اذـهل  بنذ  و ال 

ام يربطلا  خیـشف  ثیدحلا  اذهب  سابع  نبا  نع  ۀکیلم  یبأ  نبا  نع  دیوس  نب  ۀعزق  انث  هیحد  نب  رـشب  انث  يربطلا  رفعج  وبا  انث  رعاشلا  ایرکز 
هقایـس نم  ّمتاب  روکذملا  ثیدحلا  جرخا  يدـع  نبا  ّنا  هتمجرت و  یف  هیف  فلؤملا  مالک  تمدـق  دـق  يرتفملا و  وه  نوکی  نا  زوجیف  هتفرع 
دمحم هنع  دیوس و  نب  ۀعزق  نع  ۀیحد  نب  رـشب  هتفگ  ناسل  رد  ینالقـسع  زین  هتدهع و  نم  نسحلا  نبا  ئربف  هدنـسب  يربطلا  ریرج  نبا  نع 

نب
109 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نازیملا لصا  یف  یلمتسملا  نوراه  نب  رامع  ۀمجرت  یف  فلؤملا  هفعض  يربطلا  ریرج 
نبا نع  دیوس  نب  ۀعزق  انا  یلمتـسملا  نوراه  نبا  انثّدح  دقانلا  دمحم  نب  رفعج  انثّدح  حون  نب  دمحم  انثّدـح  لاق  هنا  يدـع  نبا  نع  رکذـف 

ثیدحلا رکب  یبأ  لام  ینعفن  ام  لام  ینعفن  ام  هعفر  ساّبع  نبا  نع  ۀکیلم  یبأ 
لاق هوحنب  ۀعزق  انثّدح  ۀیحد  نب  رشب  انثّدح  يربطلا  ریرج  نبا  انثّدح  يدع و  نبا  لاق  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  رمع  رکب و  وبا  هیف و  و 
نم رشب  يربف  تلق  ءیشب  سیل  هعزق  یبهذلا و  لاق  ۀعزق  نع  میهاربا  نب  ملسم  هاور  يدع و  نبا  لاق  مث  لاق  رـشب  نم  بذک و  اذه  یبهذلا 

يراخب و رد  هلوق  اضیا  هتدـهع  نم  أرب  ۀـیاورب  همهتا  فلؤملا  نا  رعاشلا  اـیرکز  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  ۀـمجرت  یف  یتایـس  هتدـهع و 
خلا هدمآ  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  ملسم 

نیحیحص زا  تلزنم  ثیدح  لقن  رد  وا  ریغ  هفحت و  بحاص  فیرحت 

ثیدـح نینچ  لقن  هک  دنتـسناوتن  ثیدـح  ملع  رد  رهمت  رحبتب و  راهتـشا  راـختفا و  همه  نیا  فصو  اـب  بحاـصهاش  هک  تسا  تریح  لوقا 
دناهدرک لقن  بزاع  نب  ءارب  تیاورب  ملـسم  يراخب و  زا  ثیدح  نیا  هچ  دنیامن  قیقحت  قیرطب  تسا  فورعم  روهـشم و  تیاهن  هک  فیرش 

ریغ امهصّحفت  نم  یلع  وه  امک  بزاع  نب  ءارب  تیاور  هن  تسلوقنم  صاقو  یبأ  نب  دعـس  تیاور  زا  ثیدح  نیا  نیحیحـص  رد  هکنآ  لاح 
ثیح هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  تیاورب  نیحیحص  زا  ار  ثیدح  نیا  عقاوص  رد  یلباک  هک  تس  نیا  لصا  بزاع و 

یف بلاط  یبأ  نب  ّیلع  فّلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  بزاع  نب  ءاربلا  نع  ملـسم  يراخبلا و  هاور  ام  یناثلا  عقاوصلا  یف  لاـق 
هَّللا لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ 

110 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یهتنا يدعب  ّیبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
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قیقدـت و جرادـم  غلبا  لمکا  قیقحت و  بتارم  ياصقا  ار  یلباک  تادافا  لاحتنا  قارتسا و  دـنرادن و  صحف  ثحبب و  يراک  هک  بحاـصهاش 
هن دـندرکن و  نیحیحـصب  عوجر  الـصا  دـنرادنپیم  شیوخ  تلالج  لضف و  تیاغ  روهظ  ثعاب  تلابن و  فرـش و  تیاـهن  حوضو  بجوم 
نب ءاربب  ار  ربخ  نیا  یلباک  تبـسن  يارب  یهجو  دـندروخ و  اپ  شیپ  هدومن  یلک  داـمتعا  یلباـک  مـالک  رب  دـندروآ  عوجر  ّقح  لـها  بتکب 

رگید رد  هدرک و  دراو  ار  نآ  مه  مّلـسم  هک  دعـس  تیاور  قرط  ضعب  زا  هکنآ  زج  دوشیم  هن  رهاـظ  دعـسب  نآ  تبـسن  زا  تئارب  بزاـع و 
یبأ نب  یلع  بانج  ّبسب  رما  ار  دعـس  هیواعم  هک  تسا  حـضاو  نآ  زا  هک  تسا  تباث  هیواعم  لاح  فالتخا  لامک  دراو  مه  ثیدـح  بتک 

ثیدـح تبـسن  زا  لایخ  نیاب  هک  بجع  هچ  سپ  هدرک  نایب  لئاضف  رگید  اب  ار  ثیدـح  نیا  وا  باوجب  دعـس  هدومن و  مالـسلا  هیلع  بلاـط 
مان رییغت  دروآ و  دـیابن  نابز  رب  دعـس  مان  سپ  دوب  دـهاوخ  وا  ماما  مالـسا  لامک  رکذـتب  یـضفم  ینعم  نیا  هک  دـشاب  هدرک  ضارعا  دعـسب 

رگید ماقم و  نیزا  هک  لهاست  لفاغت و  ضارعا و  ضامغا و  همه  نیا  اب  ار  بحاصهاش  هک  موق  نیرـصاعم  زا  تسا  بجع  درک  دـیاب  يوار 
ناشیا كارتف  رب  عالطا  قیقدت و  قیقحت و  لامک  دنرادنپیم و  نیثدـحم  ماما  تسا  ادـیپ  نعاطملا  دییـشت  یف  اهنم  ذـبن  حرـش  امک  تاماقم 

رییغت مه  دوخ  فرط  زا  دندشن و  یضار  ثیدح  نیا  لقن  رد  یلباک  دیلقت  ضحم  رب  بحاصهاش  هک  تس  نیا  فئارط  زا  دنزانیم و  هتـسب 
رب كوبت  هوزغ  رد  ار  ریما  ترضح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  هدومرف  هچنآ  هک  ینیبیم  هن  رگم  دناهدرب  راکب  نآ  رد  لیدبت  و 

تسین عقاو  قباطم  درک  هفیلخ  تانب  اسن و  زا  تیبلها 
111 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاـیاور زا  یتـیاور  رد  الـصا  دـیق  نیا  هک  تسا  بحاـصهاش  تاـفاضا  تاداـیز و  زا  تاـنب  ءاـسن و  زا  تیبـلها  رب  دـیق  هک  تسرهاـظ  هچ 
رد بحاصهاش  هک  بجع  يدینـش  يدـید و  افنآ  وا  ترابع  هچنانچ  هدرک  هن  رکذ  ار  دـیق  نیا  مه  یلباـک  هجاوخ  هدـشن و  دراو  نیحیحص 

هدمع رب  ماّهتا  ارتفا و  بذک و  زا  دندرک و  هدایز  دوخ  زا  دـیق  نیا  هدرک  نامگ  رـصاق  ار  وا  هدادـن  اضر  مه  یلباک  عینـص  رب  افتکاب  اج  نیا 
نیا يارب  بحاصهاش  نیدقتعم  ایلوا و  هک  تستریح  تیاهن  دندومنن و  یکاب  ملـسم  يراخب و  ینعی  دوخ  مالعا  نیطاسا  ماخف و  هّمئا  رباکا 
لها بصاون  تیامح  دییات و  تفاضا  تدایز و  نیزا  ناشرظن  حمطم  هک  دنیارـسب  هکنآ  رگم  درک  دـنهاوخ  داجیا  رذـع  هچ  ارتفا  عارتخا و 

فالختـسا نیا  هک  دـننادرگ  تباـث  دوـخ  معزب  ملـسم  يراـخب و  تیاور  بسح  هک  دنتـساوخ  ـالو  نیدـت و  دـیزم  زا  هـک  تـسا  تلـالض 
ناشیا هک  هدرک  لـقن  ناـشیا  زا  شدوخ  هچناـنچ  تسا  بذاوک  بصاون  ياعدـم  نیع  نیا  دوبن و  هقلطم  تفـالخ  دوب و  ناوسنب  صوصخم 

تیمرحم رب  فوقوم  روما  نیا  نوچ  دوب و  لایع  لها و  يرادربخ  یگناخ و  روما  رد  ضحم  تفالخ  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  هک  دـناهتفگ 
باشقالا بصاونلا  دییات  ردصی  له  هک  تفگ  مهاوخ  نآ  باوجب  دنرآ  نابز  رب  رذع  نیا  رگا  سپ  خـلا  تسا  تاروتـسم  روما  رب  عالطا  و 

يایلوا زین  باذـعلا و  دـشا  یلا  نودری  ۀـمیقلا  موی  ایندـلا و  ةویحلا  یف  يزخ  الإ  کـلذ  لـعفی  نم  ءازج  اـمف  باـش  ـالا و  مهناوخا  نم  ـالا 
نیا يداب  بحاـصهاش  هک  دـنیوگب  هک  تسا  لـمتحم  ینعی  دـنراد  تناـیخ  تداـیز و  نیرد  رگید  يوق  نیتم و  سب  يرذـع  بحاـصهاش 

بییطت هدرک  هدایز  ار  دیق  نیا  نیحیحص  زا  ثیدح  نیا  لقن  رد  زین  هیّنس  راخف  یلاع  خویش  رابک و  مالعا  رگید  ضعب  هکلب  دنتسین  تنایخ 
112 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا دوخ  لها  رد  ظفل  نیحیحـص  زا  ثیدح  نیا  لقن  رد  يروپنراهـس  نیدـلا  ماسح  هک  ینادیمن  رگم  دناهتـساوخ  بوضغم  بصاون  بولق 
ثیح بزاع  نب  ءارب  تیاور  هن  هدرک  لقن  دعـس  تیاورب  نیحیحـص  زا  ار  ثیدـح  نیا  تدایز  نیا  فصو  اب  نکل  هدرک  هدایز  دوخ  فرط 

رب مزع  هنیدم  زا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  نوچ  هک  دناهدروآ  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدح  زا  يراخب  ملـسم و  ضفارملا  یف  لاق 
هنوگچ ماهدومنن  فلخت  هوزغ  چیه  رد  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  یلع  سپ  دـینادرگ  هفیلخ  دوخ  لها  رد  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  درک  ندـمآ 

زا ثیدـح  لقن  رد  ضفارم  بحاـص  هک  تسرهاـظ  خـلا  ناـنز  نادرخ و  رد  هَّللا  لوسر  اـی  ارم  یتشاذـگ  تفگ  يرازگیم و  ارم  هک  تسا 
نیحیحـص تیاور  رد  هکنآ  لاح  هدرک  هدایز  دوخ  لها  رد  ظـفل  دـینادرگ  هفیلخ  دوخ  لـها  رد  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هرقف  رد  نیحیحص 

هَّللا لوسر  ّنا  تسا  نینچ  يزاغم  رد  يراـخب  رد  هدـش  يورم  اـقلطم  ترـضح  نآ  فالختـسا  نآ  رد  هکلب  تسین  دوجوم  ظـفل  نیا  زگره 
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فلخ تسروکذم  ملسم  تیاور  رد  هدومنن و  دشاب  ترضح  نآ  لها  رد  هکنآ  هب  دیقم  ار  فالختسا  سپ  اّیلع  فلختساف  كوبت  یلا  جرخ 
هیزاغم ضعب  یف  هفّلخ  تسا و  ملسم  حیحص  رد  رگید  یتیاور  رد  كوبت و  ةوزغ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

تناما و دیق  هک  بحاصهاش  دیق  لثم  دیق  نیا  تدایز  سپ  هدرکن  دشاب  بانج  نآ  لها  رد  هکنآب  دیقم  ار  فیلخت  مه  تیاور  ود  ره  نیرد 
ثیدح نیا  لقن  رد  بحاصهاش  سپ  تسا  ناتهب  ارتفا و  ضحم  دنرازگیم  كرت  ارف  ار  اپ  مه  یلباک  زا  قلذحت  دیزمب  دناهتخیسگ و  عرو 

کی هک  دـناهدرک  تنایخ  اـطخ و  رد  ود  ره  دـیلقت  نکل  دـناهتخادنا  ندرک  رد  يروپنراهـس  یلباـک و  دـیلقت  هدـالق  هچ  رگا  نیحیحـص  زا 
یلباک زا  ار  تنایخ 

113 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
او رـصقم  ای  رـصاق  دـندوب  هدرکن  نیتنایخلا  نیب  عمج  هکنآ  ببـسب  ار  ود  ره  دـندومرف و  ذـخا  يروپنراهـس  زا  رگید  تنایخ  دـنتفرگ و  ارف 

تباـث شنیدـقتعم  هک  تناـما  تمالـس و  تناـتم و  همه  نآ  تیثدـحم و  فصو  اـب  مه  قـحلا  دـبع  خیـش  هک  تسنآ  بئارغ  زا  دـندومن و 
تایاور هدوزفا و  دوخ  فرط  زا  لها  رد  ظفل  هک  هدرک  دئاز  ار  دیق  نیا  ةوبنلا  جرادم  رد  ملسم  يراخب و  زا  ثیدح  نیا  لقن  رد  دنزاسیم 

قاحلا و رد  قحلا  دـبع  خیـش  ضفارم و  بحاص  بحاصهاش و  تناید  تناما و  دـیزم  لاح  تقیقح  نآ  زا  هک  ریمطقلا  ریقنلاب و  نیحیحص 
یف نوءاشی  ام  نودـیزی  فیک  نیقلذـحتملا  ءـالؤه  نم  هاـبجع  اوف  يدینـش  اـقباس  هَّللا  دـمحب  دوش  رهاـظ  روکذـم  دـیق  تداـیز  تفاـضا و 
امم مهل  لیوف  الیلق  انمث  هب  اورتشیل  هَّللا  دـنع  نم  اذـه  نولوقی  مث  مهیدـیاب  باـتکلا  نوبتکی  نیذـلل  لـیوف  نوبذـکی  نورتفی و  مهتاـیاور و 

يراخب زا  ثیدح  نیا  لقن  رد  تسا  بحاصهاش  دجام  دلاو  هذمالت  دشرا  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانس  نوبسکی و  امم  مهل  لیو  مهیدیا و  تبتک 
نآ نتشاذگ  هفیلخ  هکلب  هدرک  زارتحا  عونصم  دیق  نیا  رکذ  زا  نکیل  هدروخ  اپ  شیپ  یلباک  دیلقتب  بزاع  نب  ءاربب  نآ  تبسنب  وگ  ملسم  و 
یّلص لوسر  هک  هدرک  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  ملسم  يراخب و  هچنآ  مود  هتفگ  لولسم  فیس  رد  هچنانچ  هدومن  رکذ  هنیدم  رد  ترـضح 

تفگ یلع  تشاذگ  هفیلخ  هنیدم  رد  كوبت  هوزغ  رد  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا 
یهتنا يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  نایبّصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا أ  لوسر  ای 

مینکب مه  نآ  میلست  دشیم و  مه  دراو  نیحیحص  تیاور  رد  دیق  نیا  رگا  هک  دنامن  بجتحم  و 
114 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب ترضح  نآ  فالختـسا  توبث  یفانم  لالـض و  لها  موعزم  دیؤم  لایع  لها و  رب  فالختـسا  رکذ  هک  اریز  دسریمن  امب  يررـض  مه  زاب 
لایع لها و  رب  ترـضح  نآ  فالختـسا  رکذ  زا  هادع  ام  یفن  یلع  لدـی  ءیـش ال  تابثا  ّنأل  تسین  فالختـسا  مومع  یفان  هرّونم و  هنیدـم 

ظافلا زا  یظفل  هچ  هدشن  عقاو  فالختـسا  هنیدم  لها  رگید  رب  دشاب و  لایع  لها و  ضحم  رب  ترـضح  نآ  فالختـسا  هک  دیآیم  هن  مزال 
دّمحم یهلا و  هَّللا  دـیوگ  یـسک  رگا  هک  دـیآ  مزال  الا  درادـن و  نآ  يادـع  ام  یفن  رب  تلـالد  ءیـش  تاـبثا  دّرجم  تسین و  دوجوم  رـصح 
دّمحم لئاق  لوق  زین  دـیآ و  مزـال  ماـنا  رئاـس  يارب  ینب  توبن  یفن  داـبع و  رگید  يارب  یلاـعت  هَّللا  تیهولا  یفن  مـالک  نیزا  یّیبن  هَّللا  لوسر 
هتـشذگ اقباس  هک  نیحیحـص  تایاور  هظحالم  زا  زین  یـصحی و  امم ال  کلذ  لاثما  دـنک و  ایبنا  رگید  زا  تلاسر  یفن  رب  تلالد  هَّللا  لوسر 

هرقف هک  تسا  حضاو 
نایبّصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

ود نینچمه  تسیراع و  هرقف  نیزا  بقانملا  باـتک  رد  يراـخب  تیاور  هدـیدرگ و  عقاو  تاـیاور  ضعب  رد  هکلب  تسین  دراو  نآ  عیمج  رد 
بانج رب  ضارتعا  ار  نآ  نعاطملا  باب  رد  هک  هرقف  نیرب  هلمتـشم  تیاور  رب  بحاصهاش  راـصتقا  سپ  یلاـخ  نا  زا  ملـسم  حیحـص  تیاور 

هچ درادن  یهجو  هدومن  هصاخ  تفالخ  رب  تفالخ  رصق  رب  نآب  لالدتسا  اج  نیا  رد  دناهدرک و  نامگ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
یلع هرقف  نیا  هکنآ  اب  تسین  رورـض  هرقف  نیرب  هلمتـشم  تیاور  میلـست  ار  ناشیا  تسا و  مامت  هرقف  نیزا  هیلاخ  تایاورب  قح  لها  جاجتحا 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  هنایب  ءیجیـس  امک  دنادرگیمن  تباث  ناش  نیدـلقم  موش و  بصاون  موعزم  دـناسریمن و  ناشیاب  یتّرـضم  میلـستلا  ریدـقت 
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حیرص فارتعا  عطاق و  ناهرب  حضاو و  ّصن  مالک  نیا  لوقا  خلا  ملع  يوسب  تسا  فاضم  سنج  مسا  تلزنم  هک  دنیوگ  هلوق 
115 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدومن دـهع  ثکن  حیرـص  حیرـصت  نیا  دـعب  هک  بجع  دـناّقح و  لها  نآ  لئاق  هدومرف  لـقن  هک  يریرقت  هکنآـب  تسا  حیحـص  حیرـصت  و 
مالک بیذهت  حیقنت و  لامک  دش  روکذم  هک  یقیرطب  ثیدح  نیاب  هعیش  کّسمت  قیرط  هک  هتشاگن  تراسج  دیزمب  هتساوخ  دوخ  بیذکت 
مالک نیزا  یهتنا  هدیـسرن  بلطمب  دـناهدرک و  رکذ  کسمت  نیرد  هدـنگارپ  نانخـس  ردـقچ  هک  دـید  دـیاب  ناشیا  بتک  رد  الا  تسناشیا و 
هتفگ هدنگارپ  تیاهن  نانخس  ناشیا  هکلب  دناهدیسرن  ناب  ناشیا  هدشن و  رسیم  ار  هعیـش  هدومرف  رکذ  بطاخم  هک  يریرقت  هک  دوشیم  رهاظ 

هک دمحلا  هَّلل  هتشاذگ و  ّقح  لها  رب  تنم  دناهدروآ و  دوخ  فرط  زا  تسا  بیذهت  حیقنت و  لامک  رد  هک  ار  ریرقت  نیا  بحاصهاش  دندوب 
رد تسا  تنـس  لها  لیلد  مه  ثیدح  نیا  لصا  هلوق  تسا  یفاو  یفاک و  شمالک  ردص  حیرـصت  ارتفا  نیا  لاطبا  اعّدا و  نیا  بیذکت  يارب 

حاحص رد  تسا و  تنـس  لها  لیلد  هک  ار  یثیدح  تسا  بجع  لوقا  دوخ  تقو  رد  ناشیا  تماما  تحـص  ریما و  ترـضح  تلیـضف  تابثا 
مالک رد  بحاصهاش  رگا  دنزیخیم  رب  نآ  حرج  حدقب و  ناش  نیبصعتم  دـنرآ  دوخ  بولطم  رب  جاجتحا  نآب  ّقح  لها  هاگ  ره  يورم  ناش 

دنیامرف اطع  یلجس  دوخ  نیعوبتم  زا  ناشیا  عرعرت  هکلب  بصاون  هرمز  رد  وا  نیدلقم  يدمآ و  لوخدب  سپ  دناقداص  دوخ  ماظن  ترخافم 
نآ حدق  لاجم  مه  بصاون  هک  تسحیحص  يوق و  يدحب  دنراد و  عامجا  نآ  تحص  رب  مالسا  لها  هک  دننکیم  حدق  ار  یثیدح  اهنیا  هک 

يارب بانج  نآ  قاقحتـسا  دوشیم  دافتـسم  ثیدح  نیزا  هک  اریز  هلوق  دـشیمن  حیحـص  بصاون  رب  ناب  تنـس  لها  جاجتحا  الا  دـنرادن و 
تماما

ع)  ) نانمؤم ریما  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هب  هفحت  بحاص  فارتعا 

رارقا ّقح  لها  بولطمب  قالطالا  یلع  رداق  ياجلاب  قح  راونا  يافطا  رد  مامت  مامتها  فصو  اب  بطاخم  لضاف  هک  ۀنملا  دـمحلا و  هَّلل  لوقا 
بانج قاقحتسا  فیرش  ثیدح  نیزا  هکنآب  هدومرف  حیرصت  هدومن  فارتعا  و 

116 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کیب هدرب  راکب  ثیدـح  نیا  باوج  رد  هک  يزوس  غامد  همه  نیا  تعانـش  سپ  دوشیم  دافتـسم  تماـما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

وا ۀـلاصا  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  لاطبا  رد  هک  دوخ  هّمئا  دوخ و  تالیوات  تاهّرت و  یمامت  داسف  نالطب و  هتخاـس و  رهاـظ  قح  ظـفل 
يارب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا  هک  اریز  هدومرف  نشور  ملع  یلع  رانلاک  هدنار  نابز  رب  بصاونلا  نع  ۀلاکو  دوخ و  فرط 
بانج زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  ثیدـح  نیا  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن  تباـث  ثیدـح  نیزا  تماـما 

ریما باـنج  ندوب  رب  تلـالد  ثیدـح  نیا  رگا  هچ  دوب  تماـما  رد  یـسوم ع  زا  نوراـه  ۀـلزنمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 
قاقحتـسا زگره  ثیدـح  نیزا  دـنکن  تماما  رد  یـسوم ع  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  نینمؤملا 

رگید يرما  رد  نوراه ع  هلزنمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رگا  هچ  دوشیمن  تباث  تماما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
دوشیمن و تباث  تماما  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  زگره  ینعم  نیزا  دشابن  مه  تیلـضفا  مزلتـسم  رما  نآ  هک  دشاب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ینعم  نیرب  درک  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هاگ  ره 

نیدـحاج نیرکنم و  تاوفه  تاهبـش و  لـصاح و  تنؤم  تفلک و  ـالب  ّقح  لـها  بوـلطم  تماـما  رد  یـسوم  زا  دوـب  نوراـه  هلزنمب  مّلس 
دوخ فارتعاب  رایغا  رب  ّصن  دش و  ققحتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  رب  ّصن  نیا  رب  انب  هک  دیدرگ  لئاز  ۀـهادبلاب 

تیاهن هیلع  صوصنم  ریغ  مدـقت  هیلع  صوصنم  فصو  اب  سپ  دودـسم  هراچ  هار  تسا و  دوقفم  ناش  راـبک  فالـسا  رگید  بحاـصهاش و 
یسوم ترضح  زا  نوراه  ترضح  تماما  هبترم  هک  تسرهاظ  رپ  زین  درک و  دناوتیمن  لوبق  ار  نآ  یلقاع  چیه  لقع  هک  تسا  عینش  حیبق و 

ع
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117 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نینمؤملا ریما  ترـضح  تماما  دییقت  لصاوف و  لصف  سپ  دوش  ققحتم  ترـضح  ود  ره  نآ  نایم  رد  هثالث  لصاوف  هکلب  لصاف  هک  دوب  نآ 

تخاس دهاوخن  لوبق  دیدس  ریغ  دییقت  نیا  القع  زا  یسک  تشاد و  دهاوخن  تحص  زا  یهجو  الصا  هعبار  هبترمب  مالسلا  هیلع 

ع)  ) یلع تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  دیشر  لضاف  تابثا 

دیشر لضاف  دزن  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تحص  لیلد  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  بحاصهاش  فارتعا  هک  دنامن  یفخم  و 
دوخ ياعدم  لیلد  ار  بحاصهاش  مالک  نیا  هکلب  هدرکن  اپ  رب  نآ  يارب  یهیجوت  یلیوات و  الـصا  تسلوبقم و  زین  تسوا  هذمالت  دـشرا  هک 
تنس لها  دزنب  ثیدح  نیا  لوقا  یهتنا  دنتسه  شتحـصب  لئاق  هک  تسا  تلزنم  ثیدح  مود  ثیدح  هلوق  حاضیالا  یف  لاق  ثیح  هدینادرگ 

ۀفالخلا یفن  یلع  لدـی  نا  ریغ  نم  نکل  تسا  نید  ماما  نآ  تفالخ  تحـص  لیلد  هکلب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هرهاب  لـئاضف  ثیداـحا  زا 
تحص ریما و  ترـضح  تلیـضف  تابثا  رد  تسا  تنـس  لها  لیلد  مه  ثیدح  نیا  لصا  لاق  ثیح  ۀفّحتلا  بحاص  هب  حّرـص  امک  ریغلا  نع 

ریغ تماما  یفن  رب  میدمآ  تسا  تماما  يارب  بانج  نآ  قاقحتسا  دوشیم  دافتسم  ثیدح  نیزا  هچنآ  هک  اریز  دوخ  تقو  رد  ناشیا  تماما 
تلیضف رب  لاد  تنس  لها  دزن  ثیدح  نیا  هاگ  ره  یهتنا و  دوشیمن  هدیمهف  ثیدح  نیزا  سپ  دوب  ریما  ترـضح  لصف  الب  ماما  هکنآ  وا و 

هفیطل ندرک  لایخ  نا  فالخ  دقتعم  لب  نآ  رب  لماع  ریغ  ار  ناشیا  لاح  نیا  رد  دشاب  راربا  ماما  نآ  تفالخ  تّحـص  لیلد  لب  رارک  ردـیح 
یتا لوق  رد  شلاح  هدومن  دوخ  موعزم  توبث  لیخت  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  هیجوتب  هچنآ  دینشان و  دیدان و  تسیا  هبیجع  دیدج و  تسیا 

مولعم افنآ  نوچ  لوقا  دنیامنیم  هیجوت  رگم  هلوق  دیآیم 
118 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دناهتفگ مه  ناشیا  تفالخ  تحص  لیلد  ریما  ترضح  تلیضف  رب  نآ  تلالدب  حیرصت  دوجو  اب  تنـس  لها  ياملع  ار  ثیدح  نیا  هک  هدش 
ثحبم هک  هیف  نحن  امب  يررض  نآب  تفالخ  باب  رد  تنس  لها  زا  نآ  هیجوت  رودص  لاح  نیا  رد  درادن  ریغ  تفالخ  یتلالد  نآ  قوطنم  و 

یلع دـشاب  لصف  الب  تارـضح  نیا  دزن  هک  ریما  بانج  تفالخ  باب  رد  هیماما  ياملع  ریرقت  تیمامت  مدـع  نایب  رباـنب  دـناسریمن  تسـالو 
اهماقا یتلا  ۀـلدالا  یلع  کّنظ  امف  تسنآ  هاجتا  عقاوم  رد  دوخ  همّلـسم  لئاسم  هلدا  رب  راظنا  ثاحبا و  هاّجتا  ناشراعـش  هک  نیمّلکتملا  باد 

رب هدراو  راظنا  عفد  رد  ناهذالا  هیفاص  هیماـما  ياـملع  یعـس  تفاـیرد  راـکفا و  حرط  قیرطب  مهل  ۀلئـسم  هولعج  اـم  تاـبثا  یلع  نوفلاـخملا 
هالوم تنک  نم  ثیدـح  ثیدـح و  نیا  باوج  زا  مه  ار  هانگ  رپ  هدـنب  تلالد و  مادـک  تلالج  اب  ریما  باـنج  یئـالو  یفن  رب  ار  نآ  تسنآ 

الب تفالخ  هک  مارم  ماربا  رد  بانج  ریرقت  هک  دنیبب  ات  تسروظنم  ءایکذالا  راکفا  دراوتل  لئاسملا  حرط  ءابحالا و  عم  مالکلا  ۀـلاوط  ضحم 
حاضیالا یف  ام  یهتنا  ردـیح  بانج  تفالخ  لصا  رب  ربخ  نیا  تلالد  راکنا  هَّللا  ذاعم  هن  دنیـشنیم  یـسرک  رب  هنوگچ  دـشاب  مانا  ریما  لصف 

رارقا فارتعا و  دیدشت  قارغا و  هغلابم و  دیکات و  روهظ و  حوضو و  لامکب  دیدس  نهذ  بحاص  رب  دیـشر  لضاف  ماظن  تغالب  مالک  نیزا 
ادیوه و دیرغت  مامحلل  ناک  ام  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  دینع  رفاک  لک  لتاق  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدـح  تلالدـب 

نآ زا  هذاعتسا  هک  تسا  حیبق  هرباکم  عینش و  هدناعم  تفالخ  رب  نآ  تلالد  راکنا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تسراکشآ و 
119 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاگ ره  ردـیح و  بانج  تفالخ  لصا  رب  ربخ  نیا  تلالد  راکنا  هَّللا  ذاعم  هن  هلوق  هیلع  لدـی  امک  دومن  دـیابیم  راگدرورپب  راجنهان  بّصعت 
هک ّقح  لها  بولطم  دیدرگ  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  شدیـشر  ذـیملت  بطاخم و  فارتعاب  ثیدـح  نیا  تلالد 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ّصن  ثیدح  نیزا  نیا  رب  انب  هک  اریز  دش  لصاح  تسا  قح  رب  ّیـصو  لصف  الب  تفالخ  رب  نآ  تلالد 
یهیدـب تسدوقفم و  بحاصهاش  دوخ  فارتعاب  لوـالا و  جـهنملا  یف  هقباـس  هعطاـق  لئالدـب  هثـالث  رب  ّصن  دـش و  دـهاوخ  تباـث  مالـسلا 

رد هماـقم  هَّللا  یلعا  دـجام  دـلاو  باـنج  هچناـنچ  تسین  حیحـص  زگره  هیلع  صوصنم  ریغ  تفـالخ  هیلع  صوصنم  دوـجو  اـب  هک  تسیلوا 
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ندوب  هاگ  ره  هک  اریز  دوشیم  لصاح  ردق  نیمهب  هعیـش  دوصقم  هدومرف  بحاصهاش  لوق  نیا  باوج 
هدش تباث  یعطق  لیلدب  دیدرگ و  ققحتم  صن  دش  مولعم  ترضح  نآ  رایتخاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح  تما  ماما 

داقتعاب و هثالث  باحـصا  رب  صن  يافتنا  نوچ  دشاب و  هدـش  تباث  لوسر  ادـخ و  فرط  زا  وا  تماما  رب  صن  هک  تسا  سک  نامه  ماما  هک 
ترـضح لصف  الب  ماما  هکنآ  وا و  ریغ  تماما  یفن  رب  میدـمآ  هلوق  یهتنا  دـیدرگ  تباث  هثالث  تماما  یفن  تسا  مولعم  ناشیا  ياـیلوا  رارقا 
فاستعا راـکنا و  يوسب  فارحنا  فاـصنا  راـیتخا  قح و  فارتعا  دـعب  هک  تسا  فیح  لوقا  دوشیمن  هدـیمهف  ثیدـح  نیزا  سپ  دوب  ریما 

دافتسم ثیدح  نیزا  هک  دیراد  فارتعا  دوخ  هاگ  ره  دندومرف  راثیا  حیبق  دوحجب  حونج  نوکر و  حیحص  قدص  راهظا  دعب  دیدرک و  دنسپ 
یفن یفن  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لصف  الب  تماما  یفن  زاب  تماما  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا  دوشیم 

120 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفالخ یفن  دش  تباث  ثیدح  نیزا  تماما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  هاگ  ره  هچ  تسا  ضحم  هرباکم  ریغ  تماما 
تفالخ یفن  دوش و  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  ضحم  نآ  زا  هک  يریرقت  چیه  دش و  دهاوخ  ققحم  هرورـضلاب  رایغا 

رب تلالد  نودب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  توبث  اذهعم  نایبلا و  هیلعف  یعّدا  نم  تسین و  روصتم  دـیآ  هن  مزال  نآ  زا  رایغا 
تفالخ یفن  هیلع  صوصنم  رب  هیلع  صوصنم  ریغ  میدـقت  حـبق  هثالث و  فالخ  رب  صن  مدـع  همیمـضب  هک  تسیفاک  زین  رایغا  تفالخ  یفن 

بـصاون دنچ  ره  هلوق  دش  دـهاوخ  راکـشآ  ادـیوه و  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  مالـس  راقفلا  وذ  بحاص  كرابم  تاذ  رد  نآ  رـصح  رایغا و 
هّلل دمحلا  لوقا  تسا  عازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفالخ  نیا  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  حدق  مه  تنـس  لها  کسمت  رد  هَّللا  مهلذـخ 

زا يرایـسب  يالو  يواعد  تقیقح  تسنایعا  هدـمع  ناشیلاع و  يادـتقم  هک  ناش  یلع  بطاخم  نابز  رب  هناکم  یلا  ّقحلا  عجر  هناـسحا  یلع 
مه زا  دوخب  دوخ  ناشیا  هفیخـس  تالیوات  هکیکر و  تالاقم  دـیدرگ و  تباث  تنـس  لها  تارـضح  ماخف  خویـش  لثاما  مالعا و  هّمئا  رباـکا 

كامهنا هغلابم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  عفد  رد  اثیدـح  امیدـق و  اهنیا  هک  تسرهاظ  هچ  دیـشاپ 
مهل و رسیت  هجو  ّياب  تفالخ  رب  نآ  تلالد  یفن  هتشادرب  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  تفالخ  نیتبثم  تادافا  ّدر  رد  مامتها  لامک  مالعا  هتـشاد 

تیوقت دییات و  زارفا  ّظح و  دنیارسیم و  الم  رب  لایع  لها و  رب  ترضح  نآ  تفالخ  رـصق  ینعا  هدروآ  بطاخم  هک  صاخ  ریرقت  نیاب  مه 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  رد  حدق  بحاصهاش  حیرـصتب  هاگ  ره  زین  دنیابریم و  بصاون  موعزم 

تسا بصاون  زا 
121 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناشیا هک  دش  تباث  دنامن و  یقاب  یبیر  وا  عابتا  يدمآ و  لثم  تلزنم  ثیدح  لصا  تّحـص  نیرکنم  يالو  لامک  توبث  رد  هَّللا  دمحب  سپ 
دناهدرک تفالخ  رب  ثیدح  تلالد  رد  حدق  رب  راصتقا  بصاون  هک  دناهتشذگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یئالو  رد  مائل  بصاون  زا 

هدافا زا  ثیدـح  تلالد  رد  حدـق  رب  بصاون  راصتقا  دـناهدومن و  مه  ثیدـح  لصا  حدـق  تلالد  رد  حدـق  فصو  اـب  وا  عاـبتا  يدـمآ و  و 
لحم هک  دوب  تفـالخ  نآ  هن  تفـالخ  نیا  هک  دـنتفگیمن  دـندرکیم  ثیدـح  لـصا  راـکنا  بصاون  رگا  هک  اریز  تسرهاـظ  بحاـصهاش 

نیبصعتم بصاون  ضعب  يرآ  تسرهاظ  هّصاخ  تفالخ  رب  نآ  تلالد  ثیدح و  لصا  تّحـصب  بصاون  داقتعا  لوق  نیزا  هچ  خلا  تسعازن 
لـصا راکنا  لاجم  بات و  تسا  ناودعلا  میظع  ضغبم  نائنـشلا و  دـیدش  یبصان  هک  نامثع  نب  زیرح  ینعی  دـناهدرک  ثیدـح  نیا  فیرحت 

دـقاح و ضغبم  نینچ  لبنح  نب  دـمحا  هک  بجع  هداهن و  ارف  نوراق  ظفل  نوراه  ياـجب  ینعی  هدومن  عینـش  قیرطب  نآ  فیرحت  هتفاـین  ربخ 
دمحا زا  بیطخ  لقن  باوجب  هفینح  یبأ  دـیناسم  عماج  لئاوا  رد  یمزراوخلا  دومحم  نب  دـمحم  دـیوملا  وبا  هدرک  قیثوت  ار  دـحاج  بصان 

هتفگ هفینح  یبأ  بتک  رد  رظن  زاوج  مدع  لبنح  نب 

یمزراوخ زا  لقن  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغبم  لبنح  نب  دمحا  قیثوت 
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ناک زیرح  ۀقث و  وه  لاقف  نامثع  نب  زیرح  لبنح  نب  دمحا  ّقثو  دق  لاقف  اذه  نم  رثکا  دـمحا  یف  نعط  دـق  هنع  هَّللا  افع  بیطخلا  نا  ثلاثلا 
اقساف و اباذک  زیرح  ناک  بیطخلا و  لاق  مث  رمع  رکب و  ابا  ضغبی  نم  نیب  هنیب و  قرف  هنع و ال  هَّللا  یضر  ایلع  نینمؤملا  ریما  ضغبی 

ءاطخ یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  ّهنا  بلاط  یبأ  نبال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  يوری  يّذلا  اذـه  لاق  ّهنا  شایع  نب  يدـع  يور 
نبا لاق 

122 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراق  ۀلزنمب  ینم  یلع  لوقیف  ربنملا  یلع  هیوری  کلملا  دبع  نب  دیلولا  لاق  لاق  وه  امف  هل  تلق  شایع 

زیرح نع  بتکت  دیزی  ای  لاقف  مّونلا  یف  ةّزعلا  ّبر  تیار  لاق  ّهنا  نوراه  نب  دیزی  نع  ینغلب  لاقف  دمحا  یلع  ۀعانشلا  هذه  بیطخلا  دّکا  مث 
ّهنا دـمحا  نع  هتیاکح  هذـه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ّبسی  ّهناف  هنع  بتکت  دـیزی ال  ای  لاقف  اریخ  الا  هیلع  تملع  اـم  ّبر  اـی  تلقف  ناـمثع  نب 
هک دـنداهن  رتارف  ار  اپ  بصاون  زا  وا  عایـشا  عاـبتا و  يدـمآ و  هک  دوشیم  رهاـظ  مه  فیخـس  فیرحت  نیا  رباـنب  نینمؤملا و  ریما  یف  نعط 

ثیدـح لصا  حدـق  رب  ناش  عابتا  يدـمآ و  دـنداهن و  زاغآ  نآ  فیرحت  ناش  خویـش  ضعب  راچان  دـنتفاین  ربخ  لصا  راـکنا  لاـجم  بصاون 
حتف رد  بحاصهاش  لفغت و  الف  تسرهاظ  يوصق  هبترمب  لبنح  نب  دمحا  ناش  تلالج  تقیقح  دنـسم  ترابع  نیزا  زین  دندرک و  تراسج 

ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبَلت  هیآ ال  ریسفت  رد  زیزعلا 
هارمگ ياههقرف  هچنانچ  دشاب  قابس  قایس و  فلاخم  ای  یقیقح  ریغ  ینعم  رب  لمح  ای  رامـضاب  جاتحم  هک  دوخ  لطاب  لیواتب  ینعی  دناهتفگ 

مه رگید  ياهتروص  لطابب  ار  قح  ندرک  هبتـشم  دننکیم و  نآرقب  تبـسن  نادحلم  هیردـق و  هلزتعم و  ضفاور و  جراوخ و  لثم  تما  نیزا 
دناهدرک هعیـش  هچنآ  لثم  دننک  هدایز  دوخ  فرط  زا  هّصق  تیاور  رد  یظفل  هکنآ  هلمجنآ  زا  تسا  لخاد  عنم  یهن و  نیرد  همه  هک  تسه 

ظفل رد  ۀماسأ  شیج  اوزهج  ثیدح  اب  هک 
اهنع فلخت  نم  هَّللا  نعل 

رد دناهدوزفا و 
هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  ظفل و  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

دشاب جرخملا  بیرق  هک  ار  یظفل  هکنآ  هلمج  نآ  زا  و 
123 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دننک لدب  رگید  ظفل  ای 

نوراق هب  ار  نوراه  هملک  بصاون  فیرحت 

رد جراوخ  بصاون و  هچنانچ 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ثیدح 

ثیدـح فیرحت  جراوخ  بصاون و  بحاصهاش  هداـفا  بسح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  دـناهدرک  لدـب  نوراـقب  ار  نوراـه  ظـفل 
يوگ تلزنم  ثیدح  لصا  راکناب  وا  عابتا  يدمآ و  سپ  دـناهداهن  ارف  نآ  رد  نوراق  ظفل  هَّللا  ذاعم  نوراه  ظفل  ياجب  هک  دـناهدرک  تلزنم 

دندیـشک و دوخب  مد  عینـش  فیرحت  نیا  مازتلاب  حیرـصت  زا  مالـسا  لها  فوخب  وگ  دـندوب  جراوخ  بصاون و  رب  مرزآ  ایح و  رد  تقباـسم 
هلمج ناشیا  ندرک  هدایز  يوعد  قح و  لهأب  فیرحت  تبسن 

اهنع فلخت  نم  هَّللا  نعل 
ندرک و هدایز  ۀماسأ و  شیج  اوزهج  ثیدح  رد 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا 
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ره هک  تسا  هیّنـس  ماخف  ناکرا  مالعا و  نیطاسا  فیرحت  تابثا  هَّللا  ذاعم  تقیقح  رد  هدـیکچ  رابت  یلاع  بحاصهاش  رابرهگ  هماـخ  زا  هک 
ام ظحال  همالـسلا و  راد  هَّللا  هّلحا  ۀمالعلا  دلاولل  نعاطملا  دییـشت  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  دـناهدرک  تیاور  تارـضح  نیا  ار  هرقف  ود 

هَّللا ذاعم  ّقح  لها  رب  عینـشت  هدرپ  رد  بحاصهاش  سپ  ریبخ  لـثم  کـئبنی  ـال  ریراـحنلا و  مهخویـش  نع  ریدـغلا  ثیدـح  قرط  نم  تفلـسا 
دوخ نید  خویـش  مالعا و  يارب  هلیلج  لئاضف  تابثا  همزمز  دنزاسیم و  تباث  هیّنـس  بهذـم  ناکرا  يارتفا  بذـک و  فیرحت و  یهارمگ و 

ًارِیثَک اوُْکبَْیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف  دنزاونیم 
يوصق تیاغب  دوخ  معزب  ّقح  لها  نیجهت  مول و  نیهوت و  ّمذ و  هیریـسفت  هدافا  نیرد  بحاصهاش  هچ  رگا  هک  دـش  تباـث  هَّللا  دـمحب  سپ 

هدـیناجنگ و هارمگ  ياههقرف  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نایعیـش  هَّللا  ذاـعم  هک  هدـیناجنر  قرط  شحف  اـب  ار  ناـشیا  بولق  دـناهدیناسر و 
بصاون لثم  ار  ناشیا 

124 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تباـث دوخ  نیطاـسا  فیرحت  ثیدـح  ود  ره  رد  ّقح  لـها  فیرحت  یناـسل  ياـعد  اـب  مه  تقیقحب  نکل  هدـینادرگ  فیرحت  رد  جراوـخ  و 

مائل بصاون  زا  ناش  یمدق  شیپ  دوخ و  ماخف  خیاشم  ماقم  ّولع  زا  هدرپ  تلزنم  ثیدح  رد  جراوخ  بصاون و  فیرحت  رکذب  مه  دنتخاس و 
دنتخادنا رب  تلزنم  ربخ  لصا  راکنا  رد 

ع)  ) نانمؤم ریما  تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  ننست  لها  ياملع  زا  ياهدع  راکنا 

هراشا

سپ تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  راکنا  رد  هحیرـص  صوصن  هک  هیّنـس  یئاملع  تاراـبع  اـما 
تافسعت نیا  هظحالمب  نامیا  لها  بولق  تسا و  شیپ  زا  شیب 

حیباصم حرش  رد  یتشبروت  مالک 

ّنا یلع  ثیدحلا  اذهب  لدتـسملا  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرـش  رد  حیباصم  حرـش  رد  یتشبروتلا  نیـسح  نب  هَّللا  لضف  نیدلا  باهـش  شیر 
ۀفالخلا یضتقت  هتایح ال  یف  لهالا  یف  ۀفالخلا  ناف  باوّصلا  جهنم  نع  غئاز  یلع  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  تناک  ۀفالخلا 
ثیدحلا اذهب  لدتـسی  امنا  مالـسلا و  امهیلع  یـسوم  لبق  نوراه  تومب  مهیلع  ضقنتت  اهب  اوکّـسمت  یتلا  ۀسیاقملا  تامملا و  دعب  ۀمالا  یف 

نیاب لالدتسا  هک  یـسک  رب  غیلب  عینـشت  نعط و  یتشبروت  باهـش  هک  ینیبیم  لوسّرلا ص  لبق  نم  ةاخاوملاب  هصاصتخا  هتلزنم و  برق  یلع 
هداد و تبسن  باوص  جهنم  زا  غیزب  ار  وا  غیز  فیح و  دیزم  ببسب  هک  هداد  رس  دیامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدح 
هک تسا  نیدحاج  بصاون  لاقم  نیع  نیا  سپ  تسین  تامم  دعب  تّما  رد  تفالخ  یـضتقم  تایح  رد  لها  رد  تفالخ  هک  هدرک  حیرـصت 

تسا عازن  ّلحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفالخ  نیا  هک  هتفگ  دناهدرک و  حدق  تنـس  لها  کسمت  رد  بطاخم  هدافا  بسح  ناشیا  هچنانچ 
هدییارس مامت  تحارصب  یتشبروت  نانچمه  خلا  دوش  تفالخ  نیا  ندادب  تفالخ  نآ  قاقحتسا  ات 

125 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
داریاب يرآ  دش  تباث  بصاون  مالک  اب  یتشبروت  مالک  داحتا  سپ  تسین  تامم  دـعب  تما  رد  تفالخ  یـضتقم  تایح  رد  لها  رد  تفالخ 

هـسیاقم ضاقتنا  ياعدا  زین  هداد و  لصا  زا  عرعرت  تقباسم و  داد  هداـهن  رتارف  بصاون  زا  ار  مدـق  ثیدـح  نیاـب  لدتـسم  رب  عینـشت  نعط و 
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رصح خلا  ّلدتسی  امنا  دوخ و  لوقب  زین  هدوزفا و  ماما  بصاون  مالک  رب  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  لبق  نوراه  ترضح  تومب  لدتـسم 
رد یتشبروت  زین  هدومن و  ثیدـح  نیا  لولدـم  زا  جراخ  ار  تماما  هدومن و  ةاخاوملاب  صاصتخا  تلزنم و  برق  رد  ثیدـح  نیاب  لالدتـسا 

لمح تفالخ  رب  ار  نآ  ناـشیا  یلع و  تلیـضف  رد  تسا  هدـش  تسرد  مالـسلا  هیلع  لوسر  زا  هک  ثیداـحا  زا  هتفگ و  دـقتعملا  یف  دـمتعم 
هک تس  نیا  یکی  دننکیم 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  نوکت  نا  یضرت  اما 
یـسوم و زا  یـشاب  نوراه  ۀلزنمب  نم  زا  هک  یتسین  یـضار  وت  تفگ  هک  اریز  یلع  تفالخ  رب  تسا  صیـصنت  ثیدح  نیرد  هک  دنیوگیم 

تـس تسرد  یثیدـح  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  باوج  دوبن  رگید  هفیلخ  ار  یـسوم  دوبیم  هدـنز  رگا  نوراـه  دوب و  یـسوم  هفیلخ  نوراـه 
یلهاج اّما  لوسر  زا  دعب  تماما  رب  ثیدـح  نیا  لمح  درادـن و  یهجو  یلع  تفالخ  رد  نادـب  لالدتـسا  اّما  يورب  انث  تس و  یلع  تلیـضف 

دشاب و هاگآ  لاح  تقیقح  زا  رگا  هچ  دیوگ  نخـس  دانع  قیرط  زا  هک  يدناعم  اّما  درادن و  یفوقو  نآ  تعنـص  ثیدـح و  ملع  رب  هک  دـنک 
دادـن و تصخر  فلخت  رد  ار  سک  تفریم  كوبت  يازغب  نوچ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تسا  نشور  تخـس  نآ  هجو  دـنکن  دانع 

دنداتفا يو  رد  ناقفانم  ناشیا  حلاصمب  مایق  رهب  زا  تیبلها و  نانز  رگید  لوسر و  نانز  تظفاحم  رهب  زا  دتـسیا  زاب  هنیدمب  ات  دومرف  ار  یلع 
دزن دینش  زاب  ار  نخس  نیا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  دربن  نوریب  شدوخ  اب  ات  تسا  هتشاد  مهتم  ار  دوخ  مع  نبا  دنتفگ  و 

126 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفگ ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  يرازگیم  زاب  ناکدوک  نانز و  اب  ارم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  تسیرگ و  دمآ و  لوسر 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 
زا دعب  دشاب  تفالخ  نیزا  دارم  هک  دشابن  اور  تشاد و  زاب  دوخ  ياجب  ار  نوراه  دمآ  نوریب  موق  نایم  زا  تاقیم  رهب  زا  یـسوم  نوچ  ینعی 

دـشابن گرم  زا  دعب  ّالا  هک  يزیچب  دوب  گرم  زا  شیپ  هک  يزیچ  ندرک  هیبشت  درک و  تافو  یـسوم  زا  شیپ  نوراه  هک  اریز  لوسر  تافو 
رگا دوب و  ماما  ربمغیپ  نامز  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تفگ  ناوتن  دوب و  ربمغیپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نامز  رد  نوراه  زین  دیاین و  میقتـسم 

یتفگ يدوب  گرم  زا  دعب  تفالخ  دارم 
یسوم نم  عشوی  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

هک یـسک  قح  رد  غیلب  نیجهت  نیهوت و  عـیظف و  عینـشت  نعط و  مه  تراـبع  نیرد  یهتنا  دوـب  عـشوی  گرم  زا  دـعب  یـسوم  هفیلخ  هک  اریز 
لهاج ای  تماما  رب  ار  ثیدح  نیا  لماح  هک  هدرک  دراو  دیامن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح  نیاب  لالدتـسا 

دارم هک  دشابن  اور  هکنآب  هدرک  حیرصت  زین  دیوگ و  نخـس  دانع  يور  زا  هک  يدناعم  ای  هداد  رارق  نآ  تعنـص  ثیدح و  ملع  رب  فقاو  ریغ 
ترـضح هکنآب  ینعم  نیرب  هدومن  لالدتـسا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تافو  زا  دعب  دشاب  تفالخ  ثیدـح  نیزا 

دعب رگم  دـشابن  هک  يزیچب  دـشاب  گرم  زا  شیپ  هک  يزیچ  ندرک  هیبشت  هدرک و  تافو  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  زا  شیپ  نوراـه 
نآ هیبشت  مدعب  هدومن  لالدتـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  يافتنا  رب  زین  دـیاین و  میقتـسم  گرم 
ریما بانج  تماما  رب  ثیدح  نیا  تلالد  یفن  رد  تسا  بصاون  مالک  لثم  یتشبروت  مالک  نیا  سپ  مالسلا  هیلع  عشوی  ترـضحب  ترـضح 

مائل بصاون  مالک  رب  یتش  هوجوب  هکلب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
127 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراقلاب  فورعملا  يورهلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع  نیدلا  رون  تسا و  مادقالا  قباس 
هلها و یلع  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  فّلخ  دق  كوبت و  ةوزغ  یلا  هجرخم  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نم  لوقلا  اذـه  ناک  یتشبروتلا  لاق 

یتا یتح  جرخ  مث  هحالـس  ذـخا  ّیلع  هب  عمـس  املف  هنم  افّفخت  هل و  الاقثتـسا  ّالا  هفّلخ  ام  اولاق  نوقفاـنملا و  هب  فجراـف  مهیف  ۀـماقالاب  هرما 
یئار تکرت و  امل  کتفلخ  امنا  اوبذک  لاقف  اذک  نوقفانملا  معز  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
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یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  ّیلع  ای  یضرت  اما  کلها  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف 
هَّللا لوسر  دعب  هل  تناک  ۀفالخلا  ّنا  یلع  ثیدحلا  اذـهب  لدتـسملا  یموق و  یف  ینفلخا  نوراه  هیخال  یـسوم  لاق  هناحبـس و  هَّللا  لوق  لّوای 
یتلا ۀسیاقملا  هتامم و  دعب  ۀّمالا  یف  ۀـفالخلا  یـضتقت  هتایح ال  یف  لهالا  یف  ۀـفالخلا  ناف  باوّصلا  جـهنم  نع  غئاز  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ةاخاوملاب هصاصتخا  هتلزنم و  برق  یلع  ثیدحلا  اذهب  لدتسی  امنا  مالسلا و  امهیلع  یـسوم  لبق  نوراه  تومب  مهیلع  ضقتنت  اهب  اوکّـسمت 
ّنا یف  ۀعیـشلا  قرف  رئاس  ضفاورلا و  هب  تقّلعت  امم  اذـه  ضایع  یـضاقلا  لاـق  ملـسم  حرـش  یف  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسّرلا  لـبق  نم 
هنال اّیلع  رّفکف  مهضعب  داز  هریغ و  مهمیدقتب  ۀباحّـصلا  رئاس  ضفاورلا  ترّفکف  اهب  هل  یّـصو  ّهنا  هنع و  هَّللا  یـضر  یلعل  اّقح  تناک  ۀفالخلا 

مقی مل 
128 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ردصلا وا  اهلک  ۀـّمالا  رّفک  نم  ّنأل  ءالؤه  ریفکت  یف  ّکش  مهلوق و ال  رکذـی  نا  نم  ابهذـم  دـسفا  القع و  فختـسا  ءالؤه  هقح و  بلط  یف 
هنوکل هیف  ضرعت  ّیلعل و ال  ۀلیـضف  تابثا  هیف  لب  مهنم  دحال  ثیدحلا  یف  ۀجح  مالـسالا و ال  مدـه  ۀعیرـشلا و  لطبا  دـقف  اصوصخ  لوالا 

ةوزغ یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  نیح  اذه  لاق  اّمنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأل  هدعب  هفالختـسا  یلع  ۀلالد  هیف  سیل  هریغ و  نم  لضفا 
بهذ نیح  هفلختسا  امنا  ۀنس و  نیعبرا  وحنب  یسوم  ةافو  لبق  یفوت  ّهنأل  یسوم  دعب  ۀفیلخ  نکی  مل  هب  هّبشملا  نوراه  ّنا  اذه  دّیؤی  كوبت و 

ةاجانملل ّهبر  تاقیمل 

یبیط يراق  مالک 

هلوق یف  امک  ةدـئاز  ءابلا  صاخ و  ربخلا  قلعتم  ۀـّیلاصتا و  نم  إدـتبملل و  ربخ  یّنم  هلوق  ّنا  یناـعملا  ملع  ۀـهج  نم  هریرحت  یبیطلا و  لاـق  و 
ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  یلاعت 

ّهنا مهفی  مل  مهبم  هیبشتلا  هجو  هیبشت و  هیف  یـسوم و  نم  نوراه  ۀـلزنم  یّنم  لزان  یب و  لصتم  تنا  ینعی  مکنامیا  لثم  اـنامیا  اونما  ناـف  يأ 
ۀهج نم  لاصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀهج  نم  سیل  هب  هلاّصتا  ّنا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  هلوقب  نّیبف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هب  ههّبـش  امیف  هنع  هَّللا  یـضر 
یف نوکی  نا  نیعتف  یسوم  لبق  تام  مالسلا  هیلع  نوراه  ّنأل  هتامم  دعب  وا  هتایح  لاح  نوکت  نا  اّما  مث  ۀبترملا  یف  ةّوبنلا  یلت  اّهنال  ۀفالخلا 

ۀفالخلا یلع  لدت  هتایح ال  یف  ۀّیئزجلا  ۀفالخلا  ّنا  هتصالخ  یهتنا و  كوبت  ةوزغ  یلا  هریسم  دنع  هتایح 
129 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يراق ياّلم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀنیدملا  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هعوجرب  ۀفالخلا  کلت  نع  لزع  دق  امّیـس و  هتامم ال  دعب  ۀـّیلک 
شاب وا  بصاون  همغن  شاـعتنا  زازتها و  ماـمتها و  تیاـهنب  ـال  لـها و  تاـنع  اـب  یگتفیـش  هل و  یگتفر و و  دوخ  زا  یگتفت و  دـیزم  ببـسب 

دوخ رب  هدیشوک  ناشیا  همسمطنم  تافارخ  نییزت  هسردنم و  تاوفه  يایحا  همدهنم و  ینابم  دیدجت  همزحنم و  دعاوق  دییـشت  رد  هدییارس و 
تلزنم ثیدح  تلالد  یفن  تعمـس  امک  هدـیدع  هوجوب  هک  ار  یتشبروت  ترابع  الوا  هک  هداد  قیوزت  عیملت و  قیفلت و  عمج و  داد  هدـیلاب و 

ملسم حیحص  حرـش  هطـساوب  هدادن  تسد  نآ  رب  شرارق  ربص و  نآ  دعب  هدرک و  لقن  دنکیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب 
تفالخ رب  ثیدح  نیاب  لالدتسا  هک  یناسک  رب  عینشت  نعط و  رد  هغلابم  رب  تسا  لمتـشم  هک  ضایع  یـضاق  زا  ضاضقنالا  حیرـص  یمالک 

دیزم يارب  نیزا  دعب  هدومن و  لقن  ریغ  زا  تیلضفا  تفالخ و  تماما و  رب  ثیدح  تلالد  یفن  دناهدرک و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
یّلـص بآمتلاسر  بانج  تافو  دـعب  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  یفن  ۀحارـص  مه  نآ  رد  هک  یبیط  تراـبع  بصاون  بولق  بییطت 

رب دنکیمن  تلالد  ترـضح  نآ  تایح  رد  هیئزج  تفالخ  هک  هدرک  نایب  روط  نیاب  نآ  هصالخ  هدرک و  لقن  هدومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
تـسا عازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفالخ  نیا  اولاق  ثیح  مهتریقع  باصّنلا  هب  تعفر  ام  اذـه  بانج و  نآ  تافو  دـعب  هیلک  تفالخ 
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بّصعت رد  يراب  بیبح  بیبح  زا  زازئمشا  دیزم  ببـسب  يرایـشوه  فاصنا و  زا  يراع  يراق  هک  تسا  نیا  رتزغن  رتبیجع و  همه  زا  خلا و 
ّصف متاخ  لزع  ياعّدا  هتشذگ  رد  يوصق  هبترمب  يران  بصاون  زا  يراکافج  و 

130 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یفرح نیا  هداد و  دوخ  يرهاظ  نید  مالـسا و  نمرخ  رد  نازوس  شتآ  هداـهن  زاـغآ  مه  هیئزج  تفـالخ  نیزا  تماـما  رهپـس  رهم  تیـالو و 
هدرک لقن  ناشیا  زا  ناشیلاع  بطاخم  هک  يریرقت  رد  نآ  رکذ  رب  تراسج  باهتلا  ضغب و  انع و  همه  نآ  اـب  مه  باـشقا  باّـصن  هک  تسا 

دناهدومنن

دیحوت نایب  یف  دیهمت  رد  روکش  وبا  مالک 

مالسلا هیلع  ّیبّنلا  ّنا  هلوق  اّما  هتفگ و  دیحوتلا  نایب  یف  دیهمت  رد  یفنحلا  یملاسلا  یشکلا  بیعـش  نب  دیعـسلا  دبع  نب  دمحم  روکـش  وبا  و 
ۀنیدملا یف  فلختساف  هتاوزغ  ضعب  یف  جرخ  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  ّنأل  مکیلع  ۀّجح  ربخلا  انلق  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ناک  ۀفیلخ و  هلعج 

عمـس اّملف  تیبلا  یف  هسلجا  هّمع و  نبا  نع  ضرعا  دق  ّهنا  نوقفانملا  تلاق  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  جرخ  اّملف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
ینتفلختـسا لاقف  کّفختـسا  ام  هل  لاقف  یبّنلا  قحل  اّملف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فلخ  جرخ  کلذل و  متغا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع 

ۀّصقلا هیلع  ّصق  اولاق و  ام  یّقح  یف  نوقفانملا  لاق  دق  نیقفانملا و  يرارذلا و  ءاسنلا و  یلع 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  مالّسلا  هیلع  یبّنلا  لاقف 

تام ّهنأل  هتافو  دعب  نکی  مل  هتایح و  یف  یـسوم  ۀـفیلخ  ناک  مالّـسلا  هیلع  نوراه  اّیبن و  ناک  ام  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  اّیبن و  ناک  نوراه  مث 
تاوفه دیهمت و  ار  بصاون  هشودـخم  تافارخ  دـیهمت  بحاص  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  کلذ  هبـشی  اذـهف ال  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لبق 

نیا هک  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تفـالخ  رب  تلزنم  ثیدـحب  نیلدتـسم  باوجب  ـالّوا  هک  هدرک  دییـشت  ار  ناـشیا  هسوـحنم 
تسا تّجح  ثیدح 

131 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترابع رد  لوقنم  ریرقت  رد  مه  ریرـش  بصاون  هک  تسا  یگنهآ  نیا  دراد و  ترـضح  نآ  تفالخ  یفن  رب  تلـالد  هَّللا  ذاـعم  ینعی  امـش  رب 

نیا رکذـب  زین  هتـساوخ و  تفالخ  رب  ثیدـح  تلالد  یفن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تّوبن  یفنب  زین  دناهدییارـسن و  ریرحن  بطاخم 
نآ لبق  درک  تافو  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تافو  دعب  دوبن  دوب و  تایح  رد  یـسوم  ترـضح  هفیلخ  نوراه  ترـضح  هک  ینعم 

هدرک دصق  تفالخ  رب  ثیدح  تلالد  یفن  ترضح 

حیباصم حرش  رد  نیدلاسمش  مالک 

هتفگ حیباصم  حرش  رد  یلاخلخ  رفظملا  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  و 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 

یعاری ۀـنیدملا و  یف  میقی  نا  هرما  هتیب و  لها  یلع  اّیلع  فّلخ  دـق  كوبت و  ةوزغ  موی  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  نم  مالکلا  اذـه  ردـص  اـمنا  لـیق 
دصق مالکلا و  اذه  نم  يّذات  کلذ  یلع  عمس  اّملف  هلقث  هنع  فّفخف  هدنع  القثتسم  هنوکل  ّالا  هکرت  ام  نوقفانملا  لاق  مث  امویف  اموی  مهلاوحا 

تفّفخف کیلع  الیقث  ینوکل  ّالا  ینتفّلخ  ام  کنا  نوقفانملا  معز  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتاف  وزغلا  کلذ  یلا 
ام کترمأ أ  امب  مهیف  ینفلخا  کلها و  یلها و  یلا  عجراـف  ّیلع  کـتمارکل  اـّلا  کـتفّلخ  اـم  اوبذـک  مالّـسلا  هیلع  لاـقف  کـسفن  نع  یلقث 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 99 

http://www.ghadirestan.com


یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  ناب  یضرت 
لهالا ال یف  هتفالخ  یه  ۀّیئزجلا و  ۀـفالخلا  نال  باوص  ریغ  ّیلعل  تناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  ۀـفالخلا  ّنا  یلع  کلذـب 

دعب ۀّمالا  یف  ۀفالخلا  يأ  ۀّیلکلا  ۀفالخلا  یضتقت 
132 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوسر نیب  هنیب و  نوکی  ّهنأل  کلذـب  ّصتخا  اّمنا  هلها و  یف  هسفنب  ّالا  رـشابی  امب ال  هصاصتخا  هبرق و  یلع  ّلدـت  اّمنا  لب  مالّـسلا  هیلع  هتاـفو 
یسوم فالختساب  لثملا  مالّـسلا  هیلع  برـض  اضیا  هریغ و  نود  کلذل  هراتخا  اذهلف  ۀبحّـصلا  ۀبارقلا و  نافرط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

توم لبق  هتوم  ناک  نوراه  وه  لثملا و  هب  بورضملا  ّناف  توملا  دعب  ۀفالخلا  هب  دری  مل  روطلا و  یلا  جرخ  نیح  لیئارسا  ینب  یلع  نوراه 
يواح هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هب  لثملا  هل  برـض  نمیف  رمالا  کلذـک  نکیلف  صاخ  تقو  یف  هتایح  یف  هل  ۀـفیلخ  ناک  اّمنا  یـسوم و 

رب نآب  لالدتسا  هک  دیارسیم  حیرص  حیرـصتب  هک  دنادرگیم  یلاخ  تماما  رب  تلالد  زا  ار  تلزنم  ثیدح  یلاخلخ  هماّلع  یلاعم  لئاضف و 
هیئزج تفالخ  هک  دیآردیم  تسا و  باوص  ریغ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ 

هک تسا  ریدـقلا  کلملا  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  نیـضغبم  ریرقت  نامه  نیا  تسین و  هیلک  تفالخ  یـضتقم  لها  رد  تسا  تفالخ  نآ  هک 
یفن رد  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  لبق  نوراه  ترـضح  تافوب  هدرکن  اـفتکا  ردـق  نیرب  یلاـخلخ  زین  هدرک و  لـقن  ریرحن  بطاـخم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  کّسمت  نیا  ياضتقم  هک  هدومن  کّسمت  تفالخ  رب  ثیدح  تلالد 
تسا

حیتافم رد  نیدلارهظم  مالک 

دعب ۀفالخلا  ّنا  یلع  ثیدحلا  اذهب  لدتـسی  يذلاف  هتفگ  حیباصم  حرـش  حیتافم  رد  ینادیزلا  نسحلا  نب  دومحم  نب  نیـسح  نیدلا  رهظم  و 
کلذب هلالدتساف  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  تناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

133 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امب ال هصاصتخا  هبرق و  یلع  لدتـسی  اّمنا  مالـسلا و  هیلع  هتافو  دعب  ۀّیلکلا  ۀفالخلا  یلع  لدت  هتایح ال  یف  ۀّیئزجلا  ۀـفالخلا  ّنأل  باوص  ریغ 

هراتخا اذهلف  ۀبحّصلا  ۀبارقلا و  نافرط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  ّهنأل  کلذب  صتخا  اّمنا  مالّـسلا و  هیلع  هسفنب  ّالا  رـشابی 
لیئارسا ینب  یلع  مالّسلا  امهیلع  نوراه  یسوم  فالختساب  لثملا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  برـض  یباطخلا  لاق  هریغ  نود  کلذب 

هیلع یـسوم  ةافو  لبق  هتوم  ناک  مالـسلا  هیلع  نوراه  وه  لثملا و  هب  بورـضملا  ّناـف  توملا  دـعب  ۀـفالخلا  دری  مل  روطلا و  یلا  جرخ  نیح 
ترابع لثم  مه  ینادـیز  ترابع  نیا  لثملا  هل  برـض  نمیف  رمالا  کلذـک  نکیلف  ّصاـخ  تقو  یف  هتاـیح  یف  ۀـقیلخ  ناـک  اـمنا  مالّـسلا و 

لیللا و عباتت  ام  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  راهطالا  ۀّـمئألا  ماما  نیـضغبم  نآ  تفارخ  رب  تداـیز  رارـشا و  بصاون  راـثآ  ياـفتقا  رد  یلاـخلخ 
دشابیم راهنلا 

ملسم حیحص  حرش  رد  ایرکزوبا  مالک 

ّیبّنلا ّنأل  هدعب  هفالختسال  ۀلالد  هیف  سیل  دیامرفیم و  تلزنم  ثیدح  حرـشب  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  يوونلا  فرـش  نب  ییحی  ایرکز  وبا 
دعب ۀـفیلخ  نکی  مل  هب  هبـشملا  نوراه  ّنا  اذـه  دـّیؤی  كوبت و  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هفلختـسا  نیح  یلعل  لاق  اّمنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هفلختسا اّمنا  اولاق و  صصقلا  رابخالا و  لها  دنع  روهشملا  وه  ام  یلع  ۀنس  نیعبرا  وحنب  یسوم  ةافو  لبق  یـسوم  ةایح  یف  یفوت  لب  یـسوم 
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ملعا هَّللا  ةاجانملل و  ّهبر  تاقیمل  بهذ  نیح 

يراخب حیحص  حرش  رد  ینامرکلا  یلع  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  مالک 

حیحص حرش  رد  ینامرکلا  یلع  نب  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  و 
134 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع هَّللا  یـضر  یلع  ۀـفالخ  یف  ضفاورلا  هب  ّقلعت  ثیدـحلا  اذـه  ةدـئاز و  ءاـبلا  هتلزنم و  یّنم  ـالزان  يأ  یّنم  نوکت  نا  هلوـق  هتفگ  يراـخب 
لثملا هل  برـضف  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  ۀّیرّذلا  عم  ینفلخت  لاقف أ  هبحـصتسی  مل  كوبت و  یلا  جرخ  نیح  ّیلعل  لاق  اّمنا  اذـه  یباطخلا 

لبق هتافو  تناک  نوراه  وه  هب و  هّبشملا  ّناف  توملا  دعب  ۀفالخلا  هب  دری  مل  روطلا و  یلا  جرخ  نیح  لیئارـسا  ینب  یلع  یـسوم  فالختـساب 
هب لثملا  برض  نمیف  رمالا  کلذک  نکیلف  صاخ  تقو  یف  هتایح  یف  هتفیلخ  ناک  اّمنا  مالّسلا و  امهیلع  یسوم  ةافو 

يرابلا حتف  رد  ینالقسع  مالک 

قاقحتـسا یلع  بابلا  ثیدحب  ّلدتـسا  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرـش  رد  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا  لضفلا  وبا  و 
تام ّهنأل  هتوم  دعب  هتایح ال  یف  یسوم  ۀفیلخ  ناک  نوراه  ّنا  بیجا  یسوم و  ۀفیلخ  ناک  نوراه  ّناف  ۀباحّصلا  نم  هریغ  نود  ۀفالخلا  ّیلع 

هنّیب مهبم  هیبشت  هیف  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنم  لزان  یب  لصّتم  ّهنا  ثیدحلا  ینعم  یبیطلا  لاق  یباطخلا و  کلذ  یلا  راشا  قافتاب  یسوم  لبق 
نوراه ناک  اّمل  ۀفالخلا و  وه  اهنود و  ام  ۀهج  نم  لب  ةّوبنلا  ۀـهج  نم  سیل  امهنیب  روکذـملا  لاّصتالا  ّنا  فرعف  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب 

هتایحب مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  ۀفالخ  صیصخت  یلع  کلذ  ّلد  یسوم  ةایح  یف  ۀفیلخ  ناک  اّمنا  هب  هبشملا 

يراسلا داشرا  رد  دمحا  نیدلا  باهش  مالک 

ثیدحلا و ال یف  مهل  ۀّجح  دیامرفیم و ال  يراخب  حیحص  حرش  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسقلا  بیطخلا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  و 
ّهنأل هب  مهل  کّسمتم 

135 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنأل یـسوم  دعب  ۀفیلخ  نکی  مل  هب  هبـشملا  نوراه  ّنا  هدـّیؤی  ةوزغ و  یف  ۀـنیدملا  یلع  هفلختـسا  نیح  اذـه  لاق  اّمنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یقبف ةّوبّنلا  ۀـهج  نم  سیل  هب  هلاّصتا  ّنا  يدـعب  ّیبن  ۀخـسن ال  یف  ّیبنب  سیل  ّهنا  اـّلا  هلوقب  نّیب  ۀنـس و  نیعبرا  وحنب  یـسوم  ةاـفو  لـبق  یفوت 
لف تام  نوراه  ّنأل  هتامم  دعب  جرخف  هتامم  دعب  وا  هتایح  یف  نوکت  نا  اّما  اّهنا  ّمث  ۀـبترملا  یف  ةّوبّنلا  یلت  اّهنال  ۀـفالخلا  ۀـهج  نم  لاصتالا 

ینالقسع ینامرک و  يوون و  تارابع  همه  نیا  ّهبر  ةاجانم  یلا  یسوم  ریسمل  كوبت  ةوزغ  یلا  هریسم  دنع  هتایح  یف  نوکی  نا  نیعتف  یسوم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  یفن  رد  غیلب  مامتها  تارـضح  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ینالطـسق  و 

هدوبر نیفاج  نیضغبم  راثآ  يافتقا  نیفان و  بصاون  بولق  بییطت  رد  تقباسم  بصق  دناهدومن و  مالسلا 

هرضنلا ضایر  رد  دمحا  نیدلا  بحم  مالک 
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ثیدحلا یف  هلوق  هتفگ  تلزنم  ثیدحب  ّقح  لها  جاجتحا  باوجب  هرـضنلا  ضایر  رد  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدـلا  بحم  و 
ام رهاظ  نع  لودع  اذه  لوقن  لّوالا  نیهجو  نم  هنع  باوجلا  انلق  هررق  ام  رخآ  یلا  ّهبر  یلا  هباهذ  دـنع  نوراه  فلختـسا  یـسوم  ّنا  لوالا 

حضتیس ام  یلع  كوبت  ةوزغ  یلا  هّجوت  امل  هفلختسا  نیح  ۀلاقملا  کلت  یلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهناف  لاقملا  لاحلا و  اناسل  هب  قطن 
ام ببـسب  وا  داهجلا  یلع  افـسا  اّما  فّلختلا  ببـسب  هّملات  يار  اّملف  ةویحلا  لاح  فالختـسا  کلذ  مالکلا و  اذه  رخآ  یف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا 

يذا نم  ضرع 
136 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هـسفن هماقم  اهیف  هماقا  یتلا  هتلزنم  فرـش  هدـنع و  هناکم  ّولعب  هل  اناذـیإ  لاقملا  کلت  هل  لاق  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  هنّیبنـس  اـم  یلع  نیقفاـنملا 
ةویحلا لاح  لک  کلذ  ناک  هب و  دضعلا  دزالا و  دـش  ةوخالا و  یلا  اّمـضنم  هل  ینم ؟؟؟ فالختـسا  یف  ناک  اّمنا  نوراه  نیب  هنیب و  ریظنتلاف 

یّلص ّیبّنلا  ةوخا  نب  هل  تتبث  ام  یلا  اّمضنم  کلذک  ّیلع  یف  مکحلا  نکیلف  لاحلا  ةروص  کلذب  دهـشی  هیف  هفلختـسا  امیف  یـسوم  مایق  عم 
کلذلف یسوم  نوراه  هکراش  امک  ةّوبنلا  رما  یف  هکراشی  مل  ّهنا  ریغ  هب  هدضع  هرزا و  دش  مّلس و  هیلع و  هَّللا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
حـصی مل  ةافولا  دعب  ام  یلع  لمح  ول  لب ؟؟؟ تابثاب  یفنب و ال  ةافولا ال  دعب  امب  کلذ  یف  راعـشا  ریظنتلا و ال  لیبس  نع  اذه  یتثعب  دـعب  يأ 

نون نب  عشوی  هدـعب  ۀـفیلخلا  نکی  مل  ّهناف  نوراه  یف  کلذ  ءافتنال  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  ّیلع  لیزنت 
يربط ّبحم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  ةوحلا  لاح  یف  ّالا  دجوی  مل  هیبشتلا و  ناکمل  ةویحلا  لاح  فالختسالا  هب  دارملا  ّنا  اعطق  ملعف 
هکنآب دنکیم  حیرـصت  دیامنیم و  او  لاقم  لاح و  ناسل  نآب  دش  قطان  هچنآ  رهاظ  زا  لودع  تماما  تفالخ و  رب  ار  تلزنم  ثیدـح  لمح 

بانج تماما  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  تسا  حیرص  یصن  نیا  سپ  تابثاب  هن  یفنب و  هن  تسین  ةافولا  دعب  امب  راعـشا  تلزنم  ثیدح  رد 
راعشا یفن  دعب  هکنآ  رتبجع  بقانملل و  زئاحلا  بطاخملا  هلقن  امک  بصاون  دوصقم و  تسا  نیمه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

137 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریما بانج  تفالخ  یفن  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  دعب  نوراه  ترضح  تفالخ  یفنب  هدومن  نآ  زا  یقرت  تابثا  یفنب و  ةافولا  دعب  امب 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  لیلد  تلزنم  ثیدح  هک  دیآیم  مزال  هَّللا  ذاعم  نیا  رب  انب  هتـساوخ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
تسا عنشا  شحفا و  مه  مائل  بصاون  مالک  زا  لوا  مالک  اب  شتافانم  فصو  اب  مالک  نیا  سپ  دشاب 

نویعلا ناسنا  رد  یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  مالک 

هَّللا مّرک  ّیلع  ۀفالخ  یلع  ّیلیـصفتلا  ّصنلا  نم  اذـه  ّنا  ۀعیـشلا  ۀـضفارلا و  تعّدا  هتفگ و  نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  و 
امل ّالا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلعل  ۀـتباث  ةوبنلا  يوس  یـسوم  نم  نورهل  ۀـتباثلا  لزانملا  عیمج  ّنأل  اولاق  ههجو 

ةّوبنلا ءانثتسا  يأ  ءانثتسالا  ّحص 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب 

يدمآلا و هلاق  امک  حیحص  ریغ  ثیدحلا  اذه  ّناب  ّدر  ةّوبنلا و  نود  يأ  هدعب  شاع  ول  هنع  ۀفالخلل  هقاقحتـسا  یـسوم  نم  نورهل  تبث  امم  و 
ۀمامالا و یف  ۀّجح  هاری  ۀعیشلا ال  ۀضفارلا و  نم  ّلک  داحآلا و  لیبق  نم  وهف  نیحیحـصلا  یف  ّهنأل  ۀتباثلا  یه  هتّحـص  لب  هتّحـص  میلـست  یلع 

یف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ۀفیلخ  ههجو  هَّللا  مّرک  اّیلع  ّنا  ثیدحلا  رهاظ  هیلع  ّلد  ام  دارملا  لب  هل  مومع  الف  ۀّجح  ّهنا  میلـست  یلع 
صوصخم هّنکل  ّماع  ّهنا  میلست  یلعف  ةاجانملل  مهنع  هتبیغ  ةدم  هموق  یف  یسوم  نع  ۀفیلخ  ناک  نوراه  ّنا  امک  كوبت  ۀبیغ  ةّدم  ۀّصاخ  هلها 

يرخا رارم  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  فلختسا  دق  ۀفیعض و  ۀّجح  وا  یقابلا  یف  ۀّجح  ریغ  صوصخملا  ماعلا  و 
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138 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لالدتسا در  الوا  هک  هدیشوپ  هباثمب  فاستعا  عورض  بلح  رد  یبلح  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ۀفالخلل  اقحتسم  نوکی  نا  مزلیف  یلع  ریغ 

تحص میلست  ثیدح  لها  نیققحم  هذخاؤم  فوخب  زاب  هتـساوخ و  نآ  تحـص  مدعب  يدمآ  لوق  تلزنم و  ثیدح  تحـص  یفنب  قح  لها 
زا ار  نآ  هعیـش  هضفار و  دزن  داحآ  رابخا  تیجح  مدـع  يوعدـب  هدرک و  نآ  رتاوت  یفن  هدرمـش  امتح  داحآ  لـیبق  زا  ار  نآ  رگم  هدومن  نآ 

ۀّـصاخ لها  تفالخ  رب  دوصقم  ار  نآ  تلالد  هداهن و  زاغآ  تفالخ  رب  نآ  تلالد  رد  حدق  تیجح  میلـست  ریدقت  رب  هدنگفا و  تیجح  هبتر 
هدومن كوبت  تبیغ  تّدمب  دودحم  مه  ار  تفالخ  نیا  هدرک و  دودرم  بصاون  دوصقم  تسا  نیمه  هک 

بهاذملا رحب  رد  یجونق  باهولادبع  مالک 

امک ثیدحلا  ۀّحـص  عنمب  عباّرلا  نع  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  باوجب  بهاذملا  رحب  رد  ناخ  معنمب  فورعم  یجونق  ياودق  باهولا  دـبع  و 
نم هّنکل  حیحـص  ّهنا  ثیدحلا  باحـصا  لاق  امک  عامجالا  ۀلباقمب  دحاو  ربخ  وه  لب  رتاوتلا  من  الف  ثیدحلا  ۀّحـص  مّلـس  ول  يدمآلا و  هعنم 

انیعم ادوهعم  هنوک  یعّدـی  اّمبر  قالطالا و  ملعلا  یلا  فاضملا  درفملا  مسالا  ۀـیاغ  لب  لزاـنملا  یف  مومعلا  من  ـالف  مّلـس  ول  داـحآلا و  لـیبق 
یلعل تبثی  مل  بسنلا و  یف  ةوخالا  هلزانم  نم  فیک و  مومعلا  یلع  لدـی  الف  نکل  ینعمب  عطقنم  لب  الـصّتم  ءانثتـسالا  سیل  دـیز و  مـالغک 
هموق یف  مالّـسلا  هیلع  یـسومل  ۀـفیلخ  ناک  نوراه  ّنا  امک  كوبت  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هنم  ۀـفیلخ  ضر  اّیلع  ّنا  دارملاف  هنع  هَّللا  یـضر 

وه ام  یلع  ۀباینلا  قیرطب  فرصّتلا  ۀفالخلا و  نوراه  لزانم  نم  سیلف  مومعلا  مّلس  ول  هتبیغ و  لاح 
139 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ۀلالد  الف  مّلـس  ول  موقلا و  رماب  مایقلا  یف  دیکات  ۀغلابم و  لب  افالختـسا  سیل  ینفلخا  هلوق  ةّوبّنلا و  یف  هل  کیرـش  ّهنأل  ۀمامالا  یـضتقم 
ةوبنلاب و لالقتـسالا  یه  لمکا و  ۀـلاح  یلا  ادوع  نوکی  اّمبر  لب  اناصقن  الزع و ال  فلختـسملا  تومب  اـهؤافتنا  سیل  توملا و  دـعب  اـهئاقب 

ینبی ام  یفتنیف  یلع  ّقح  یف  ةّوبنلا  تفتنا  دق  ةّوبنلا و  نوکی  امنا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دعب  یقب  ول  هرما  ذافن  نوراه و  فّرصتف  هَّللا  نم  غیلبتلا 
بهاذملا رحب  بحاص  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ضر  یلع  لبق  ثلثلا  ۀّمئألا  ۀماما  یفن  یلع  ۀلالد  الف  مّلـس  ول  اهنع و  ببـستی  اهیلع و 

عنم لقن  تلزنم و  ثیدح  تحـص  عنمب  ار  نابز  الّوا  هک  هدوبر  ناشیا  زا  تقباسم  بصق  هکلب  هدومن  مامت  هغلابم  بصاون  تاملک  دییات  رد 
ندوبب امتح  هتخاس و  رابتعا  هجرد  زا  طقاس  هداهن  ارف  یموعزم  عامجا  هلباقم  ار  نآ  نآ  تحص  ریدقت  رب  هداشک و  او  يدمآ  زا  نآ  تحص 

هدرک هقلطم  تفالخ  رب  نآ  تلالد  یفن  نایب  رد  نانع  قالطا  لکلک  واکواک و  نیا  دعب  هتساوخ و  نآ  رتاوت  یفن  داحآ  لیبق  زا  نآ 

دندومن تلزنم  ثیدح  تلالد  یفن  هک  یناسک  یماسا 

ینیز نب  دمحا  رینم و  جارس  رد  يزیزع  دمحا  نب  یلع  رینم و  بکوک  رد  یمقلع  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  حیـشوت و  رد  یطویـس  و 
رد ینازاتفت  علاوط و  حرش  دیرجت و  حرش  رد  یناهفصا  لوقعلا و  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  هیوبن و  تریس  رد  رـصاعم  یعفاش  نالحد  دمحا  نب 

لولسم فیس  رد  هَّللا  ءانس  عقاوص و  رد  یلباک  هَّللا  رصن  هجاوخ  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  دیرجت و  حرش  رد  یجـشوق  دصاقم و  حرش 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدـح  تلالد  یفن  رد  مامتها  هغلابم و  زین  هینـس  نیملکتم  ثیدـح و  حارـش  زا  ناشیا  ریغ  و 

دناهدرک مالسلا 
140 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بـصاون دوصقم  اب  هیّنـس  رباکا  نیا  دوصقم  هچ  دش  حضاو  رهاظ و  فاصنا  اب  بطاخم  فارتعاب  یهلا  تیانعب  تارـضح  نیا  تیبصان  سپ 
نیا نینچمه  دـناهدرک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدـح  نیا  تلالدـب  کّـسمت  رد  حدـق  بصاون  هچناـنچ  تسدـحتم 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 103 

http://www.ghadirestan.com


تفالخ رب  ثیدح  نیا  تلالد  یفن  هیّنـس  ياملع  هک  ربم  نامگ  هدومن و  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  نآ  لالدتـسا  رد  حرج  حدق و  تارـضح 
رب قابطنا  زا  یبآ  هک  هقلطم  تفالخ  رب  تلالد  یفن  هن  دناهدرک  تسا  مارک  ّقح  لها  دوصقم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلصافیب 

تسا هقلطم  تفالخ  رب  تلالد  رد  حدق  بصاون  راک  دشابن و  هعبار  هبترم 

تسین بصن  مزلتسم  هلصافیب  تفالخ  رب  تلالد  رد  حدق 

رب تلالد  یفن  رب  دراد  هحـضاو  تالالد  هیّنـس  مـالعا  تاـملک  هک  اریز  تسین  بصن  مزلتـسم  هلـصافیب  تفـالخ  رب  تلـالد  رد  حدـق  اـما  و 
نآ تلالد  هکنآ  رب  تسحیرص  صن  هدرک  لقن  ار  نآ  مه  يراق  هک  یتشبروت  مالک  رد  امنا  هملک  هک  ینیبیمن  رگم  قالطالا  یلع  تفالخ 

تلالد دشاب  رما  ود  نیرد  روصقم  روصحم و  نآ  لولدم  هاگ  ره  سپ  درادـن  تفالخ  رب  تلالد  تس و  تاخاوم  تلزنم و  برق  رب  دوصقم 
حدق تارضح  نیا  ضرغ  رگا  زین  دش و  جراخ  ثیدح  نیا  لولدم  زا  دنزاسیم  قبطنم  هعبار  هبترم  تفالخ  رب  ار  نآ  هک  هقلطم  تفالخ  رب 

دعب تفالخ  لوصو  مدـع  مالـسلا و  امهیلع  یـسوم  ترـضح  تایح  رد  نوراه  ترـضح  تافو  رکذ  دوبیم  هلـصاف  یب  تفالخ  رب  تلالد 
نیا هچ  تشادن  يانعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  تفالخ  بلـس  ببـس  نیاب  مالـسلا و  امهیلع  نوراهب  یـسوم  ترـضح  تافو 

تلالد لیلد  ینعم  نیا  هکلب  هعبار  هبترم  رد  هاوخ  دـشاب و  یلوا  هبترم  رد  هاوخ  قالطالا  یلع  تسا  تفالخ  رب  تلالد  بلـس  مزلتـسم  ینعم 
کلذ نم  هَّللا  ذاعم  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  مدع  رب  تلزنم  ثیدح 

141 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةوزغ یلا  هریسم  دنع  هتایح  یف  نوکی  نا  نیعتف  یسوم  لبق  تام  نوراه  ّنأل  هتامم  دعب  جرخف  تسا  روکذم  ینالطـسق  ترابع  رد  هچنآ  و 

یلع تفالخ  رب  تلالد  راکنا  رب  تسحیرص  ّصن  یطویـسلل  ریغـصلا  عماجلل  امهیحرـش  یف  امهالک  يزیزعلا  یمقلعلا و  رکذ  اذک  كوبت و 
نیعت الا  هدـش و  جراخ  نوراه  ترـضح  اب  هیبشتب  قـالطالا  یلع  تاـمملا  دـعب  تفـالخ  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  لوق  نیا  هک  اریز  قـالطالا 
ۀّمئألا هماما  یفن  یلع  ۀـلالد  ـالف  مّلـس  ول  هک و  تاریرقت  رخآ  رد  بهاذـملا  رحب  بحاـص  لوق  زین  دـمآیمن و  تسار  ةویحلا  یف  تفـالخ 

رب نآ  تلالد  میلـست  دـعب  هک  هدومن  قالطالا  یلع  تفالخ  رب  ثیدـح  تلالد  یفن  نیزا  لبق  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  ضر  یلع  لـبق  ثلثلا 
تفالخ رب  ثیدح  تلالد  یفن  رد  سفن  باعتا  دـعب  یجـشوق  هماّلع  نینچمه  هتـساوخ و  نامثع  دـعب  ام  نامزب  تفالخ  صیـصخت  تفالخ 

نیا الوا  هک  دش  تباث  تحارـص  لامکب  سپ  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لبق  ثلثلا  ۀّـمئألا  ۀـماما  یفن  یلع  هیف  ۀـلالد  یّتلا ال  ایتللا و  دـعب  هتفگ و 
تلالد میلـست  لزنت و  ریدـقت  رب  دـنیامنیم و  لصفلا  مدـعب  نا  دـییقت  الب  قالطالا  یلع  تفـالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  یفن  تارـضح 
یـضاق یباطخ و  تیبصان  رد  تارابع  همه  نیا  كاردا  دعب  هلمجلاب  دنزادنایم  دـعب  ار  هبترم  تفالخب  ار  تفالخ  نیا  تفالخ  رب  ثیدـح 

يزیزع و یمقلع و  ینالطـسق و  ینالقـسع و  يربط و  یبیط و  ینامرک و  ینادیز و  نیدـلا  رهظم  یلاخلخ و  يوون و  یتشبروت و  ضایع و 
هک میدرک  ضرف  دـناهدرک و  حدـق  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  رد  بصاون  لثم  اهنیا  هک  دـنامن  یبیر  اـهنیا  لاـثما  یبلح و  يراـق و 

تیاهن ثعاب  راشتنا و  ریحت و  دیزم  بجوم  رابک  مالعا  همه  نیا  تیبصان  توبث 
142 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوخ ياهرس  ناشفارتعاب  بحاصهاش  دجام  دلاو  تیبصان  توبث  عامس  دعب  هک  متریحب  نکیل  دشابن  راید  نیا  هیّنس  رارطضا  یگمیـسارس و 
هچنانچ دناهدومن  مازقا  نآ  يار  تقباطم  مائل و  بصاون  لاقم  تقفاوم  حیرص  ّصنب  ناش  ترضح  هچ  دنزاسیم  هلاوح  اراخ  گنس  مادکب 

رد نوراه  ترضحب  درک  ادیپ  هیبشت  یضترم  كوبت  هوزغ  رد  تخاس  هفیلخ  ار  یـضترم  نوچ  هتفگ  تلزنم  ثیدح  باوجب  افخلا  ۀلازا  رد 
تافو دعب  هک  يربک  تفالخ  اب  ینعم  نیا  تسا  توبن  هک  هثلاث  تلـصخ  رد  هن  تیبلها  زا  ندوب  تبیغ و  تقو  رد  تفالخ  لّوا  تلـصخ  ود 

ریما ار  یصخش  هوزغ  ره  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  اریز  درادن  یطبر  چیه  دشاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ 
نامه ماظن  تفزاجم  مالک  نیا  خلا  رگید  هنیدم  زا  تبیغ  تقو  رد  يرغـص  تفالخ  تسرگید و  رما  يربک  تفالخ  تخاسیم  ررقم  هنیدم 
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ات تسعازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفالخ  نیا  لصا  هلوق  ینعا  هدرک  لقن  ماقمق  بطاـخم  هک  تسا  ماـئل  بصاون  ماـگنه  یب  گـناب 
كاردا دـعب  هک  دـمحلا  هَّللف  دـش  دـناوتیمن  يربک  تفـالخ  لـیلد  سپ  هلوق  یلا  دوش  تباـث  تفـالخ  نیا  ندادـب  تفـالخ  نآ  قاقحتـسا 

هتـسناد يربک  تفالخ  ریغ  ار  تفالخ  نیا  بصاون  هچنانچ  هک  دنامن  یقاب  یبیر  بحاصهاش  دجام  دلاو  تیبصان  رد  مالک  ود  ره  تقباطم 
دننادیم يربک  تفالخ  نئابم  يرغص و  تفالخ  ار  تفالخ  نیا  حیرـصتب  بحاصهاش  دلاو  نینچمه  دناهدرک  يرگید  اب  یکی  طابترا  یفن 

دودرم بصاون  دوصقم  اب  بحاصهاش  دـجام  دـلاو  دوصقم  سپ  دـنیامرفیم  حیـضوت  لامکب  ام  هجوب  ول  يرگید و  اب  یکی  طابترا  یفن  و 
ناشمالک رد  طابترا  یفن  رد  هغلابم  مامتها و  يرآ  تسا  قفاوم  قباطم و  لعنلاب  لعنلا  وذح 

143 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
طاـبترا یفن  رد  دـیدشت  دـیکات و  نیا  بصاون  ریرقت  رد  دـناهدومن و  طاـبترا  ءاـحنا  عیمج  یفن  درادـن  یطبر  چـیه  ظـفلب  هک  تسا  هداـیز 

رتارف ار  اـپ  مه  بصاوـن  زا  هک  تسا  بـصن  رد  بحاـص  هَّللا  یلو  هاـش  هـجرد  وـلع  دـیفم  قرف  نـیا  سپ  هدوـمرفن  لـقن  طاـتحم  بطاـخم 
زا هک  یحدـق  نیا  لـصاح  هچ  دوـشیم  تباـث  مه  ناـشدوخ  تیبصاـن  بحاـصهاش  هدـیدس  هداـفا  نیاـب  هک  تسنآ  رتهفرط  دناهتـشاذگ و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  ینعی  تخاـس  دـنهاوخ  دراو  بحاـصهاش  دوخ  ّقح  لـها  باوجب  نیا  دـعب  بیرقنع  دـناهدروآ  بصاون 
دومن دنهاوخ  تسلاّلض  بصاون  دوصقم  هک  لایع  لها و  هیزج  تفالخ  رب  دوصقم  ار  مالسلا 

بحاصهاش راتفگ  دروم  رد  فنصم  مالک 

هراشا

حابصملا فطا  يادن  مزاسیم و  نشور  باتفآ  لثم  لاح  تقیقح  فشک  ریقح  ریقف  يدمص  دییات  يدزیا و  تیانعب  همه  نیا  زا  رظن  عطق  و 
نیدـلا ماـسح  زا  دـناهتخاس  بوسنم  بصاوـنب  بحاـصهاش  هک  صاـخ  ریرقت  نیا  لـصا  هک  مزاـسیم  تباـث  منزیم و  حاّبـصلا  عـلط  دـقف 

هتفای یلاخ  یلباک  نابنا  هک  ییاج  دناهدومرف و  مه  وا  تاوفه  زا  يذبن  لاحتنا  هک  تسا  بحاصهاش  يادتقم  ماما و  وا  تسا و  يروپنراهس 
بـصاونب ار  نآ  اـیح  دـیزم  زا  هدرک و  دراو  ریـسی  رییغتب  ار  ریرقت  ناـمه  ریرحن  بطاـخم  هدرک و  دراو  هتفاتـش  وزا  قارتـسا  ذـخا و  يوـسب 

رد نیدلا  ماسح  هرجا  هیلع  هّرد و  هّللف  دومرف  تباث  دناکسمتم  ریرقت  نیا  لثمب  هک  وا  لاثما  دوخ و  ماما  يدتقم و  تیبصان  هتخاس  بوسنم 
ثیدح نیا  نیفرط  قافتاب  نیرادلا  یف  انعیفـش  نیلقثلا و  لوسر  هتفگ  تلزنم  ثیدحب  ّقح  لها  لالدتـسا  ریرقت  لقن  دـعب  ضفاورلا  ضفارم 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  دناترـضح  نآ  لاوحا  نایب  لفکتم  هک  ریـس  بابرا  ثیدـح و  باحـصا  هدومرف و  كوبت  هوزغب  ندـمآ  رب  تقو  ار 
لایع لها و  رب  ار  یضترم  یلع  هوزغ  نادب  ندمآ  رب  تقو  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  حیرصت 

144 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تمدخ نیاب  دندوب و  هدیشخب  بانجنآب  قلطم  تفالخ  بصنم  هکنآ  هن  هتـشاذگ  هنیدم  رد  ناشیا  لاوحا  دهعت  يارب  دندوب و  هتخاس  هفیلخ 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  نوچ  هک  دناهدروآ  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدح  زا  يراخب  ملـسم و  هدینادرگ  زارفرـس  ار  ادخ  ریـش  نآ  الا  و 
هوزغ چـیه  رد  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  یلع  سپ  دـینادرگ  هفیلخ  دوخ  لـها  رد  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  درک  ندـمآ  رب  مزع  هنیدـم  زا  ملس 

يأ وت  یتسین  یـضار  ایا  دومرف  نانز  نادرخ و  رد  هَّللا  لوسر  اـی  ارم  یتشاذـگ  تفگ  يراذـگیم و  ارم  هک  تسا  هنوگچ  ماهدومنن  فّلخت 
بیبح جراعم و  جرادم و  باطخلا و  لصف  قعاوص و  ةاکـشم و  حرـش  رد  ثیدحلا و  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  تبـسن  یـشاب  هک  یلع 
شیوخ لایع  لـها و  رب  ار  نادرم  هاـش  كوبت  هوزغب  ندـمآ  رب  تقوب  ناـهج  رورـس  نآ  هک  هتفگ  رگید  بتک  یـصقتسم و  همجرت  ریـسلا و 

قلطم رد  وگتفگ  قلطم و  هن  تسـصوصخم  تفالخ  نیا  هک  دش  رهاظ  سپ  دندوب  هتـشاذگ  هنیدم  رد  ناش  لاوحا  دهعت  يارب  هتخاس  هفیلخ 
هنیدم رب  ار  هطفرع  نب  عابس  یلوقب  هملسم و  نب  دمحم  دناهتفگ  ریس  لها  هچنانچ  هوزغ  نیرد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تسا و 
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یلع تفالخ  رگا  هک  تسادیپ  هتـشاذگ و  هنیدـم  رد  تفالخ  تباین و  قیرطب  ةالـص  تماقا  تهج  ار  موتکم  مأ  نبا  دـندوب و  هتخاس  هفیلخ 
تراسخ اپارـس  ترابع  نیا  هظحالم  زا  یهتنا  تشادن  ینعم  موتکم  مأ  نبا  هملـسم و  نب  دّـمحم  نتـشاذگ  هنییآ  ره  دوبیم  قلطم  یـضترم 

تفالخ نیا  هک  دناهتفگ  بحاصهاش  حیرصتب  بصاون  هچ  تسروکذم  نآ  رد  دناهدروآ  بصاون  زا  بحاصهاش  هک  یحدق  هک  تسرهاظ 
بحاص مالک  لولدـم  تسا  نیمه  دوش و  تباـث  تفـالخ  نیا  ندادـب  تفـالخ  نآ  قاقحتـسا  اـت  تسا  عازن  لـحم  هک  دوب  تفـالخ  نآ  هن 

قلطم هن  تسا  صوصخم  تفالخ  نیا  هک  دش  رهاظ  سپ  لاق  ثیح  ضفارم 
145 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تفالخ ینعا  تسا  عازن  لحم  هک  یتفـالخ  اـب  تفـالخ  نیا  تریاـغم  رب  بصاون  زا  بحاـصهاش  هک  یلیلد  زین  تسا و  قلطم  رد  وگتفگ  و 
ضفارم ترابع  نیرد  موتکم  مأ  نبا  هطفرع و  نب  عابـس  هملـسم و  نب  دمحمب  تامدـخ  ضعب  قلعت  ینعا  دـناهدروآ  قلطم  تماما  يربک و 

هدرک و رکذ  فالتخالا  یلع  هنیدم  رب  ار  هطفرع  نب  عابس  ای  هملسم و  نب  دمحم  فالختسا  ضفارم  بحاص  هک  تس  نیا  قرف  تسا  موقرم 
هنیدـم تفالخ  ياجب  دـنتخاس و  هلـصتم  ار  هلـصفنم  هّیـضق  دـنتخادنا و  نایم  زا  ار  فالتخا  هحناس  تحلـصم  یمادـک  تهجب  بحاصهاش 

نیا همه  نیا  اب  نکیل  دنتخاس  رکذ  ینعم  نیا  رب  ریس  لها  عامجا  هک  دندرب  راکب  يراکرحس  هفرط  زین  دنتشاذگ و  یلاوتوک  يراد و  هبوص 
مالعا رباکا  رگید  دوخ و  دجام  دلاو  ضفارم و  بحاص  تیبصان  تابثاب  متکی  رعشی و  وا  رعشی  ثیح ال  نم  دنتخادنا و  بصاون  رب  ار  همه 

همه نآ  اب  مه  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  هک  تسنآ  فئارط  زا  تسا و  تمینغ  مهنیا  هک  داب  زارد  ترمع  دـنتخادرپ ع  دوخ  ماـخف  لـثاما  و 
لامک راهظاب  هتخاس  تباث  دوخ  تیبصان  دـناکّسمتم  نآب  بصاون  هک  یحدـق  نیا  داریاب  تفـالخ  لـها  موعزم  بسح  فاـصناب  فاـصتا 

تفالخ هکنآ  رد  هعیش  دناهدومن  کّسمت  ثیدح  نیاب  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرشب  ةاکشم  حرـش  رد  هچنانچ  هتخادرپ  دوخ  يایح  نید و 
تنـس و لـها  ياـملع  تفـالخب و  ار  وا  هدرک  ّتیـصو  ترـضح  نآ  هنع و  هَّللا  یـضر  تسا  یلع  قح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  دـعب 
هیلع و هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  هنع  هَّللا  یـضر  ار  یلع  هک  تسنآ  ثیدح  رهاظ  هکلب  نآ  رد  ار  ناشیا  رم  تسین  تّجح  دنیوگیم  تعامج 

دوبن روط و  رب  تاجانمب  وا  تبوبیغ  تدـم  تخاـس  هفیلخ  ار  نوراـه  یـسوم  هکناـنچ  كوبت  ةوزغب  وا  تبوبیغ  تدـم  تخاـس  هفیلخ  مّلس 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  لاس و  لهچب  تسا  یسوم  زا  شیپ  نوراه  تافو  هک  اریز  یسوم  زا  دعب  هفیلخ  نوراه 

146 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تیب  لها  دقفت  هنع  هَّللا  یضر  یلع  زامن و  رد  مدرم  تماما  يارب  ار  موتکم  مأ  نبا  درک  فالختسا  تدم  نیمه  رد 

دومرفیم مکح  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ترـضحب  زین  تماما  دوبیم  قلطم  تفالخ  رگا  مدرمب  درکیم  تماـما  موتکم  مأ  نبا  دومنیم و  مّلس 
هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  دعب  تفالخ  هکنآ  رد  هعیـش  دناهدومن  کّسمت  ثیدـح  نیاب  هتفگ و  ةوبنلا  جرادـم  رد  دوب و  مها  یلوا و  هکلب 

تّجح هک  دـنیوگ  تعاـمج  تنـس و  ياـملع  تفـالخب و  ار  یـضترم  یلع  رم  ترـضح  نآ  زا  تسا  تیـصو  نیرد  تسا و  یلع  قح  مّلس 
هوزغب وا  تبوبیغ  تدم  هنع  هَّللا  یضر  اریو  تخاس  هفیلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسنآ  ثیدح  رهاظ  هچ  ار  ناشیا  تسین 

رد ار  نوراه  دینادرگ  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هکنانچ  تما  رب  فالختـسا  اج  نیا  رد  لها  رب  وا  فالختـسا  زا  دیآیم  هن  مزال  كوبت و 
نآ لاس و  لهچب  یسوم  تافو  زا  تسرتشیپ  نوراه  تافو  يو و  زا  دعب  یسوم  هفیلخ  نوراه  دوبن  تاجانمب و  دوخ  تبیغ  تّدم  دوخ  موق 
مأ نبا  دومنیم و  لایع  لها و  لاوحا  دقفت  هنع  هَّللا  یضر  یلع  سپ  زامن  رد  مدرم  تماما  يارب  ار  موتکم  مأ  نبا  درک  فالختسا  ترـضح 
عفد هک  اجنآ  زا  یهتنا و  دوب  مها  یلوا و  هکلب  درکیم  مکح  زین  هنع  هَّللا  یضر  یلعب  تماما  دوبیم  تفالخ  رگا  درکیم و  تماما  موتکم 

هار زا  دیـشر  لضاف  تسا  حـیبق  حیـضف و  تیاغب  عیظف و  عینـش و  تیاهن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد 
رد هک  دوخ  تاجرد  یلاع  هّمئا  تافّلصت  تافّسعت و  يارب  بیجع  یلیوات  دش  لوقنم  اقباس  هک  یترابع  رد  رکف  تدوج  رظن و  تقد  لامک 

نیا شلصاح  هچنآ  هدومن  هدافا  ینعی  هدرک  عارتخا  دنامرگرس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  راکنا 
بانج تفالخ  باب  رد  هیماما  ياملع  ریرقت  تیمامت  مدع  نایب  ربانب  تفالخ  باب  رد  تنس  لها  زا  ثیدح  نیا  هیجوت  هک  تس 
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147 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسنآ و رب  هدراو  راظنا  عفد  رد  هیماما  ياملع  یعس  تفایرد  راکفا و  حرط  قیرطب  دشاب  لصف  الب  ناشیا  دزن  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

تفالخ رب  ثیدـح  نیا  تلالد  راکنا  هینـس  هک  تسنآ  دیـشر  لضاف  ضرغ  رگا  هچ  دومن  ناوت  نایب  هک  تسنآ  زا  رتالاب  لیوات  نیا  تبارغ 
راکنا رد  تسحیرـص  میدرک  نایب  هچنانچ  تارـضح  نیا  تاملک  هکنیا  هب  تسا  عوفدـم  سپ  لصف  ـالب  تفـالخ  رب  هکلب  دـناهدرکن  هقلطم 

تاریرقت لاطبا  در و  ضحم  ربانب  تنس  لها  تارـضح  هک  تسنآ  دیـشر  لضاف  ضرغ  رگا  قالطالا و  یلع  تفالخ  رب  ثیدح  نیا  تلالد 
نیا هک  دـنراد  داقتعا  بلق  میمـصب  عقاولا  یف  هکنآ  هن  دـناهدرک  تفالخ  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  راکنا  ناش  لالدتـسا  روصق  راهظا  هعیش و 

زا رود  تادافا  بئارغ  زا  راهن و  دوجو  سمـش و  عولط  راکنا  لیبق  زا  راـکنا  نیا  سپ  دـنکیمن  ترـضح  نآ  تفـالخ  رب  تلـالد  ثیدـح 
كامهنا و بّصعت و  دانع و  همه  نیا  اب  يراصن  دوهی و  هک  دنامیم  نادـب  فرکـش  لیوات  نیا  راز و  نارفعز  لّماتم  بیبل  يارب  تسراک و 
ام هک  دـننک  اعدا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  لئالد  لاـطباب  ساـیقیب  تبغر  لـیم و  هل و  فغـش و و  ماـمتها و 

میربیم نآ  زا  ادـخب  هانپ  مینکیمن و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تلاسر  رب  لئالد  نیا  تلـالد  راـکنا  بلق  میمـصب  زگره 
يالـضف رایخا و  ياـملع  یعـس  تفاـیرد  يارب  راـکفا  حرط  راـظنا و  هیجوت  مالـسا و  لـها  ياـملع  تاریرقت  روصق  راـهظا  اـم  ضرغ  هکلب 

دنزیم و نآ  رب  هیرخـس  هکلب  دـنکیم  هن  شوگ  نآب  یلقاع  زگره  تسین و  شیب  هکحـض  تاملک  نیا  لاثما  هک  تسا  یهیدـب  تسرابک و 
تفایرد راظنا و  حرط  راکفا و  هیجوت  ربانب  دناهدرک  لقن  ناشوزا  بحاصهاش  هک  یحدـق  دـنیوگب  هک  دزـسیم  مه  ار  بصاون  نیا  رب  انب  زین 
تلالد راکنا  عقاو  رد  هینس  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  راصبالا  لها  هب  یضری  امم ال  اذه  راکنا و  ّدر و  قیرطب  هن  تسا  هینس  رابک  ياملع  یعس 

148 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفالخ رب  ثیدـح  نیاب  ار  لدتـسم  دوب  هعیـش  ریرقت  روصق  راهظا  ضحم  ناشضرغ  دـندرکیمن و  ترـضح  نآ  تفـالخ  رب  ثیدـح  نیا 

زین تشادـن و  يانعم  يراقلا  هنع  لقن  یتشبروتلا و  هب  هّوفت  امک  باوص  جـهنم  زا  غیزب  نتخاـس  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
رب لاد  فالختـسا  نیا  هن  هکنآ  رد  تسحیرـص  خلا  هتامم  دعب  ۀّمالا  یف  ۀفالخلا  یـضتقت  هتایح ال  یف  لهالا  یف  ۀفالخلا  هک  یتشبروت  لوق 

بانج نآ  تفالخ  رب  تلالد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هسیاقم  هن  تسا و  باـنج  نآ  تفـالخ 
تفالخ رب  تلالد  هک  منادیمن  زاب  دشابن  لاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  رما  ود  ره  نیزا  مه  یکی  هاگ  ره  سپ  دنکیم 

دور و داشرا  دوشیم  هن  دراو  نآ  رب  ناینـس  هکیکر  راظنا  نیا  هک  هحیحـص  تلـالد  نآ  ادـخ  يارب  دـنرآیم  رب  ظـفل  مادـک  زا  باـنج  نآ 
ّلاد رگید  يرما  رب  تاخاومب  صاصتخا  تلزنم و  برق  زجب  ثیدـح  نیا  هک  تسادـیپ  حیرـص  خـلا  ّلدتـسی  اّمنا  یتشبروت  مالک  زا  اذـهعم 
نیا لماحب  ار  دانع  ای  فوقو  مدع  لهج و  دمتعم  ریغ  دـمتعم  رد  یتشبروت  تبـسن  زین  تسا و  تفالخ  تلالد  حیرـص  یفن  نیا  سپ  تسین 

تحارـص تیاغب  زین  يوون  مالک  خلا و  دشاب  تفالخ  نیزا  دارم  هک  دشابن  اور  وا  لوق  نینچمه  تسا و  لیوات  نیزا  یبآ  تماما  رب  ثیدح 
ار هعیـش  ریرقت  روصق  نایب  نآ  لاثما  مالک و  نیرد  خـلا  هفالختـسا  یلع  ۀـلالد  هیف  سیل  لاق  ثیح  تفالخ  رب  نآ  تلالد  یفن  رب  تسا  لاد 
هچ تسا  باوص  ریغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدح  نیاب  لالدتـسا  هک  تسرهاظ  یلاخلخ  هدافا  زا  تسلخدم و  هچ 

بصاو و باذعب  هَّللا  مهبّذع  بصاونلا  هب  کّسمت  يّذلا  وه  اذـه  دـنکیمن و  تافو  دـعب  هیلک  تفالخ  رب  تلالد  تایح  رد  هیئزج  تفالخ 
تالیوست یلاخلخ  تاوفهب  تسا  بیرق 

149 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تـس نیا  نآ  هتـسناد و  لاکـشا  زا  صالخ  هیام  دناهدرک و  لقن  نیدلا  رهظم  ینامرک و  هک  یباّطخ  لوق  نینچمه  ینادـیز و  نیدـلا  رهظم 
تایح ینعا  صاخ  تقو  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تفالخ  هکنآ  رد  تسحیرـص  لثملا  هل  برـض  نمیف  رمالا  کلذک  نکیلف 
هدرک لقن  مه  يرابلا  حتف  رد  هک  یبیط  لوق  نینچمه  ةافولا و  دعب  ۀفالخلا  یلع  ۀلالدلا  نیاف  هدوب  رصحنم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورس 

مالّـسلا هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تفـالخ  هـکنآ  رد  تسرهاـظ  هدـیمهف  لاکـشا  زا  صـالخ  هـلیح  هدیدنـسپ و  ار  نآ  باوـج  ماـقمب  و 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 107 

http://www.ghadirestan.com


ةایح یف  ۀـفیلخ  ناک  اّمنا  هب  هّبـشملا  نوراه  ناک  اـمل  لاـق و  ثیح  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تاـنئاک  رورـس  تاـیحب  صوصخم 
رب ثیدـح  تلالد  یفن  رب  تسا  حـضاو  ّصن  نیا  سپ  هتایحب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  ۀـفالخ  صیـصخت  یلع  کلذ  ّلد  یـسوم 

هیـشاح رد  بحاصهاش  هک  مزح  نبا  مالک  تسین و  یطابترا  ناب  ار  هعیـش  ریرقت  روصق  نییبن  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ 
ةرـضنلا ضایر  بحاص  لوق  تبارق و  رب  نآ  تلالد  رـصح  تفالخ و  قاقحتـسا  رب  ثیدـح  تلالد  یفن  رد  تسحیرـص  زین  دـناهدرک  لـقن 

مامت تحارـصب  مه  وا  تاملک  رگید  تابثاب و  یفنب و ال  ةافولا ال  دـعب  امب  کلذ  یف  راعـشا  ـال  وا و  لوق  اـضیا  کلذـک و  یلع  یف  نکیلف 
لیوات نیزا  نآ  يابا  سپ  تسا  بصاون  هنارت  زاسمه  هک  قحلا  دـبع  خیـش  ضفارم و  بحاص  تراـبع  اـّما  دراد و  لـیوات  نیزا  یّلک  ياـبا 

رب ثیدح  تلالد  لاطبا  رد  ار  تارضح  نیا  تارابع  تادافا و  همه  نیا  روتسم و  ریغ  يدحا  رب  حوضو  دیزم  زا  روهظ و  لامک  رد  روجهم 
دنشابیم تیبلها ع  يالو  نیعدم  هک  شئایلوا  دیشر و  لضاف  هتشاذگ  وسکی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 

150 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسا تنس  لها  نیملکتم  رباکا  نیربتعم و  مظاعا  نیدمتعم و  هلجا  زا  هک  یطساو  فسوی  هک  دنیامرف  رظن  هدرک  او  تریصب  تربع و  مشچ 
دانتلا موی  یلا  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  داجما  تیبلها  رورـس  دانع  وا  هداهن و  رظن  شیپ  فلـصت  فّسعت و  ّبلـصت و  بّصعت و  مسق  هچ 
بانج ار  ثیدح  نیا  دنکیمن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلالد  تلزنم  ثیدـح  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  الّوا  هک  هداد 

دراد تلالد  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  نآ  دعب  صیصنت و  تهجب  هن  هتفگ  ترضح  نآ  هیلـست  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
رد حیرـص  تصقنم  بیع و  نعط و  لیلد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زاب  تفالخ و  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  مدـع  رب 

هنتف لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  زا  میخف  داسف  میظع و  هنتف  لوصح  رب  ار  نآ  تلالد  دنادرگیم و  قح  رب  یـصو  قح 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  نآب  لالدتـسا  تهجب  ار  لقع  ّقح  لها  زا  دنکیم و  اعدا  دش  عقاو  لیئارـسا  ینب  رد  هک  لجع 

ثلاثلا دیوگیم  هتشون  ّقح  لها  هلاسر  ّدر  رد  هک  هلاسر  رد  هچنانچ  دنادیم  بولسم 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوق 

مل كوبت و  یلا  جرخ  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأل  هیلع  اصیـصنت  ّیلعل ال  ۀیلـست  لیق  ّهنا  لوالا  هوجوب  ّیلع  ۀماما  یلع  هیف  ۀلالد  انلق ال 
هکرت ام  اولاقف  ّیلع  یف  نوقفانملا  تنعطف  اّیلع  فلختساف  ءافعّضلا  نایبّصلا و  ءاسنلا و  الا  كرتی  مل  برحلل و  حلـصی  الجر  ۀنیدملل  كرتی 
ۀیلست مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و  عم  ینرذت  لاقف  ایکاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  جرخف  هنم  ههرکی  ءیشل  الا 

یضرت اما 
151 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یمعا وه  ةرم و  رشع  دحا  ۀنیدملا  یلع  موتکم  مأ  نبا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  فلختسا  دق  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا 
یسوم دعب  هل  نکی  مل  یسوم و  لبق  تام  نوراه  ّنأل  ۀمامالل  ّیلع  قاقحتسا  مدع  یلع  ۀلالد  ثیدحلا  اذه  یف  ّنا  یناثلا  ۀمامالل  حلـصی  ال 
نوراه ههبش  ّهنأل  قاقحتـسا  یلع  ثیدحلا  اذه  اورکذ  ام  تلقع  ول  ۀضفارلا  ّنا  ثلاثلا  رما  ّیبّنلا  دعب  ّیلعل  سیل  اولوقی  نا  ۀضفارلا  مزلیف  رما 

سار یـسوم  ذخا  یتح  لجعلا  لیئارـسا  ینب  ةدابعب  ریبکلا  داسفلا  ۀمیظعلا و  ۀنتفلا  ّالا  نوراه  فالختـسا  نم  لصحی  مل  فالختـسالا و  یف 
یتح مالـسالا  نهو  نیّفـص و  یف  لمجلا و  موی  نیملـسملا  لتق  نم  تفرع  امل  اضیا  ّیلع  فالختـسا  نم  لصح  کلذـک  هیلإ و  هّرجی  هیخا 

یلوا ناکل  کلذ  لثم  هتفالخ  یف  نکی  مل  ول  نکل  قحلا  بحاص  هنوکل  کلذ  یف  ّیلع  یلع  مول  نکی ال  مل  نا  ءادعالا و  هیف  تنعط 

روعا تاملک  تفاخس  نایب 

تابهل لاعتشا  باهتلا و  داقحا و  ران  دادتحا  دادتشا و  مارطـضا و  دانع و  ضغب و  ّداوم  ناروث و  لامک  زا  یـشان  هک  ماظن  تبارغ  مالک  نیا 
فافختـسا و تناها و  تیاهن  راهظا  نانـش و  ناودع و  ياصق  نالعا  ناغـضا و  نماوک  ءادـبا  تیبصان و  تیاغ  رب  لمتـشم  دادـل و  انحش و 
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تفالخ رب  تلالد  الـصا  تلزنم  ثیدح  هک  دـهدیم  زاوآ  دـنلب  يادـنب  تسا  راقحتـسا  رابکتـسا و  الیخ و  یطمت و  راخـستسا و  ازهتـسا و 
دنهاوخ لمح  فیخس  لمحم  نیرب  مه  ار  ترابع  نیا  دیـشر  لضاف  يایلوا  ایآ  هک  مناریح  سپ  دنکیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

تسد کیکر  لیوات  زا  هدنکفا  ایح  نمادب  رس  ای  دومرف 
152 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیف ۀلالد  هملک ال  يانعم  هک  دومرف  دیاب  فاصنا  كدنا  هّلل  تخاس  دنهاوخ  دوخ  تدافا  تنازر  تناتم و  لامکب  رارقا  تشادرب و  دـنهاوخ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  رب  ثیدح  نیا  عقاو  رد  تسرـصاق و  هعیـش  ریرقت  هک  تسنیمه  هوجوب  ّیلع  ۀـماما  یلع 

افتکا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  یفن  درجمب  زوعا  بصاـن  نیزا  رظن  عطق  دـنکیم و  تلـالد 
توادـع تیبصان و  هدومن  تماما  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  مدـع  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  ياعّدا  هدومرفن 

ام بلاط ع  یبأ  نب  یلع  انالوم  قدـص  ّدـقل  هدـیناسر و  راهجا  نالعاب و  اج  نیا  رد  دربیم  راکب  ننـست  ساـبل  رد  زاـب  رید  زا  هک  ار  هنماـک 
ضحم مه  تنس  لها  تارـضح  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  روعا  دزن  هاگ  ره  ههجو و  تاحفـص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظ  الا  ائیـش  دحا  رمـضا 

؟؟؟ دوخ مالک  زا  دنشابیم و  نآ  رتاوت  تحصب و  فرتعم  هکلب  دنتسین  نآ  يوار 
ثیدح دافمب  هللااب  اذایع  دـشاب  تماما  يارب  بانج  نآ  قاقحتـسا  مدـع  لیلد  تسحـضاو  رهاظ و  رارکت  دـیکاتب و  نآ  توبث  لوا  هجرد  رد 

تسا و جراوخ  بصاون و  بهذـم  نیا  دوبن و  تفالخ  قحتـسم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  ددرگ  تباـث  شلطاـب  معز  رب  يوبن 
اما دننکیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  هیوبن  ثیداحا  تلالد  راکنا  هک  تس  نیا  رهاظ  بسح  تنـس  لها  بهذم  تیاغ 

تخب دحلم  نآ  بکترم  تسا و  مه  هیّنس  بهذم  فالخ  نآ  سپ  تفالخ  يارب  بانج  نآ  قاقحتسا  مدع  رب  هیوبن  تایاور  تلالد  ياعدا 
تسا تلالد  ثیدح  نیرد  روعا  حیرص  حیرصتب  هاگ  ره  هلاکن و  هباذع و  هیلع  فعاض  هلاح و  هَّللا  حلصا  تسا ال  تخبدب  رفاک  و 

153 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
چیه دیدرگ و  اروثنم  ءابه  دیـشر  لضاف  دیعب  لیوست  لیلع و  لیوات  سپ  تماما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  مدع  رب 
دعب دشاب  هدیـسر  يوصق  تیاغب  وا  دانع  هرباکم و  هچ  رگا  يدناعم  يرباکم و  چیه  هک  مربیمن  نامگ  دـنامن و  نآ  يارب  یلاجم  یغاسم و 

تلزنم ثیدح  تلالد  ياعداب  روعا  بصان  هک  تس  نیا  رتنیگنر  هفیطل  دیامن و  ماقمق  دیشر  لیوات  مازتلا  روعا  ماظن  تعاشب  مالک  عامس 
تافارخ ناـیرتفم و  بیذاـکا  زا  تلفغ  تهجب  هدز  دوخ  ياـپ  رب  هشیت  تماـما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قاقحتـسا  مدـع  رب 
ثیدـح هک  یتسناد  اقباس  هک  اریز  هدومن  فارتعا  تماما  يارب  ناشقاقحتـسا  مدـع  نیخیـش و  تفالخ  نالطبب  رعـشی  ثیح ال  نم  ناباذـک 

رب هللااب  اذایع  دـناهدروآ و  دورف  نیخیـش  قح  رد  ءاـفجلا  ریثک  هّیما  ینب  ناـیوگ  دـماشوخ  ءارتفـالا و  یف  نیکمهنم  ناباذـک  ضعب  ار  تلزنم 
نوچ هتفگ و  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  دوخ  زا  ار  ود  ره  نیا  بانج  نآ  هک  هتـسب  رب  ارتفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
هیبشت ۀـهادبلاب  سپ  تستما  يارب  باـنج  نآ  قاقحتـسا  مدـع  لـیلد  روعا  دزن  نوراـه  ترـضحب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هیبـشت 

دهاوخن داقعنا  تّحـص و  زا  یهجو  ناشیا  تفالخ  دشاب و  تماما  يارب  نیخیـش  قاقحتـسا  مدع  رب  حیرـص  لیلد  نوراه  ترـضحب  نیخیش 
لها لّمات  رظنب  ۀلمجلاب  رثکا  مظعا و  هعفن  نم  رجفألا  روعالا  یلع  رذهلا  اذه  ررضف  دش  تباث  ناشقاقحتـسا  مدع  يوبن  ثیدحب  هک  تشاد 
بانج قاقحتسا  یفن  لیلد  ار  تلزنم  ثیدح  مرزآ  ایح و  دیزمب  روعا  هنوگچ  هک  دنیامرف  رظن  ماجرف  تعانـش  مالک  نیرد  مالـسا  نامیا و 

ریما بانج  قاقحتـسا  رب  ثیدـح  نیاب  ار  قح  لـها  لالدتـسا  هدرکن  اـفتکا  مه  نا  رب  هدـینادرگ و  تماـما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
يارب مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

154 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار مالـسا  لها  هک  دـنکیم  رکذ  اریرما  ثیدـح  نیاب  لالدتـسا  ببـسب  قح  لـها  زا  لـقع  یفن  هیجوت  رد  دـنادیم و  لـقع  یفاـنم  تفـالخ 

لوصح لیلد  فالختسا  رد  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضحب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  ینعی  دزخیم  نت  رب  وم  نآ  هظحالمب 
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نآ فالختـسا  ببـسب  مالـسا  نهو  دـنادرگیم و  یلاعت  يراب  كرـش  رفک و  لجع و  تداـبع  داـسف  هنتف و  لـثم  ریبک  داـسف  همیظع و  هنتف 
ار و لجع  لیئارـسا  ینب  تدابعب  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  رگم  نوراه  فالختـسا  زا  دشن  لصاح  هک  دـیوگیم  دـنکیم و  تباث  ترـضح 

دیدرگ تسس  نیفص و  لمج و  زور  نیملسم  لتق  زا  یتسناد  هچنآ  ببسب  یلع  فالختسا  زا  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  دش  لصاح  نینچمه 
تافـسعت هیجوت  ّبح  رکـس  زا  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  دیـشر  لضاف  يایلوا  هک  دیابیم  الاح  سپ  ادـعا  رد  دـندرک  نعط  هکنآ  ات  مالـسا 

ام هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  رارک  ردـیح  بانج  تبـسنب  رابت  یلاـع  روعا  زا  هک  راقحتـسا  نعط و  نیرد  هدـیدرگ  رایـشه  راـبک  فالـسا 
یفن هک  دننز  كاچ  نمادب  ات  ار  دوخ  هنیزم  ياهماج  دننک و  رس  رب  رافق  يربارب و  كاخ  دنیامرف و  هظحالم  هدزرـس  راهنلا  لیللا و  فلتخا 

هچ مه  تفالخ  يارب  ترـضح  نآ  قاقحتـسا  مدـع  رب  نآ  تلالد  ياعّدا  هکلب  نا  زا  تسرکذ و  هچ  تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدـح  تلـالد 
عیرقت و نیجهت و  ریقحت و  رییعت و  تیاغ  مذ و  مول و  بیع و  نعط و  لاـمک  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  هَّللا  ذاـعم  روعا  هک  تیاکـش  ماـقم 
حوضو و لامکب  ریبخ  رظان  رب  رییعت  ارزا و  تیاغ  ریقحت و  تناها و  تیاهن  رب  ریـصب  روعا  مالک  تلـالد  دـنکیم و  تباـث  حـیبقت  عینـشت و 

تلالد ّیلع  قاقحتـسا  یلع  ۀجح  ثیدحلا  اذـه  اورکذ  ام  تلقع  ول  ۀـضفاّرلا  ّنا  وا  لوق  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسرینتـسم  نشور و  روهظ 
هَّللا ذاعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا  رب  نآب  جاجتحا  ثیدح و  نیا  رکذ  هکنآ  رب  دراد 

155 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تابثا رد  تسا  تنـس  لها  لیلد  ثیدح  نیا  هک  دنیامرفیم  حیرـصت  بحاص  هاش  دوخ  هکنآ  لاح  تسقمح  هفـس و  تبثم  لقع و  فالخ 

تماما و يارب  بانج  نآ  قاقحتـسا  دوشیم  دافتـسم  ثیدـح  نیزا  هک  اریز  دوخ  تقو  رد  ناشیا  تماما  تّحـص  ریما و  ترـضح  تلیـضف 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ  تحـص  لـیلد  ثیدـح  نیا  تنـس  لـها  دزن  هکنآ  هب  هدرک  حیرـصت  تاّرم  تاّرکب و  مه  دیـشر  لـضاف 
لها دزن  هاگ  ره  هدومن و  یلاعت  قحب  نا  زا  هذاعتـسا  هتـسناد  عیظف  عینـش و  بانج  نآ  تفالخ  لصا  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  راکنا  مالـسلا و 
مولعم سپ  بیر  الب  تسا  بانج  نآ  تماما  لیلد  هعیـش  دزن  زین  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لیلد  ثیدـح  نیا  تنس 

امتح اعطق و  ار  ترـضح  نآ  هعیـش  تفلاخم  هک  هدوب  بانجنآ  تماما  لیلد  ثیدح  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دزن  هک  دش 
لها تفلاخم  اضیا و  بجاحلا  نبا  رـصتخمل  يدضعلا  حرـشلا  یلع  ینازاتفتلا  حرـش  يدمآلل و  ماکحالا  ماکحا  نم  رهظی  امک  تسا  لطاب 

نآ دزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تلالد  ثیدـح  نیا  هاگ  ره  درادـن و  یهجو  ناـش  يواـعد  بسح  ار  ترـضح  نآ  تنس 
هَّللا ذاعم  بانج  نآ  تماما  رب  ثیدح  نیاب  لالدتـسا  رب  روعا  عینـش  عینـشت  نعط و  سپ  ود  ره  ینـس  هعیـش و  داقتعا  بسح  دشاب  ترـضح 

ۀـمیظعلا و ۀـنتفلا  ّالا  نوراه  فالختـسا  نم  لصحی  مل  فالختـسالا و  یف  نورهب  ههّبـش  هنـال  وا  لوق  هکنآ  مود  ددرگ  هجوتم  ترـضحنآب 
ذاعم ناشیا  قمح  هفـس و  موزل  ثیدـح و  نیاب  نیلدتـسم  زا  لقع  یفن  هجو  هکنآ  رب  دراد  تلالد  لجعلا  لیئارـسا  ینب  ةدابعب  ریبکلا  داسفلا 
هیلع نوراه  ترضحب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هداد  هیبشت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  نیا  هَّللا 

مالسلا
156 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالک نیا  ار و  لجع  لیئارـسا  ینب  تدابعب  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  رگم  مالـسلا  هیلع  نوراه  فالختـسا  زا  دـشن  لصاح  فالختـسا و  رد 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  زا  هک  دوشیم  رهاظ  هَّللا  ذاعم  ثیدح  نیزا  هکنآ  رب  دراد  هرهاظ  تلالد  ماجرف  تعانـش  ماظن  تعاشب 

نینمؤملا ریما  بانج  رب  هَّللا  ذاعم  دش و  دهاوخ  ادـیپ  تسا  لجع  تدابع  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  لثم  هک  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  مالـسلا 
رب لجع  تدابع  هنتف  مالم  مول و  هّللاب  ذایعلا  روعا  معزب  هچنانچ  دـش  دـهاوخ  هجوتم  ریبک  داـسف  همیظع و  هنتف  نیا  نعط  مول و  مالـسلا  هیلع 

ذاعم هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هیلإ  هّرجی  هیخا  سأرب  یـسوم  ذخا  یتح  وا  لوق  هکنآ  موس  تسا  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
مالسلا هیلع  نوراه  ترضح  رب  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  نیا  مالم  مول و  هدش و  عقاو  يوتف  يروصق و  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  زا  هَّللا 

نم لصحی  مل  وا و  لوق  هچنانچ  سپ  هدرک  تناها  سار  ّرجب  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم  ترـضح  هَّللا  ذاعم  تسا و  هجوتم 
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همیظع و هنتف  ببـس  نوراه  ترـضح  روعا  معزب  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  خلا  ریبکلا  داسفلا  ۀـمیظعلا و  ۀـنتفلا  الا  نوراه  فالختـسا 
نوراه ترـضح  رب  نعط  مول و  دیزم  تابثا  زا  روعا  ضرغ  هک  تسا  رهاظ  دراد و  ینعم  نیرب  تلالد  لوق  نیا  نینچمه  دیدرگ  ریبک  داسف 
کلذک وا  لوق  هکنآ  مراهچ  هاف  هَّللا  ّضفف  دیامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  نعط  تابثا  دییـشت  دیکات و  هک  تسنآ  مالـسلا  هیلع 

نینمؤملا ریما  بانج  فالختسا  زا  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  قرط  حرصا  هوجو و  غلباب  خلا  تفرع  امل  اضیا  یلع  فالختسا  نم  لصح 
ریبک و داسفب  عجار  روعا  لوف  رد  لصح  ریمض  هک  اریز  دش  لصاح  لجع  تدابع  هنتف  لثم  همیظع  هنتف  ریبک و  داسف  هَّللا  ذاعم  مالـسلا  هیلع 

تسا همیظع  هنتف 
157 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نامه هَّللا  ذاعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  زا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  اضیا  ظفل  هکنآ  مجنپ  دش  روکذم  اقباس  هک 
نیملسملا لتق  نم  تفرع  امل  وا  لوق  هکنآ  مشـش  دیدرگ  لصاح  هدش  لصاح  نوراه  ترـضح  فالختـسا  زا  هک  همیظع  هنتف  ریبک و  داسف 

همیظع و هنتف  نیع  هَّللا  ذاعم  لمج  نیفـص و  لها  لتق  للزلا  ریثک  روعا  دزن  هکنآ  رب  تسا  رهاظ  ناـهرب  حیرـص و  نیفـص  یف  لـمجلا و  موی 
نیدـلا و بوسعی  بانج  لتق  نیننـستم  روعا  دزن  هَّللا  ذاعم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  مالـسالا  نهو  وا  لوق  هکنآ  متفه  دوب  ریبک  داـسف 

ببس هَّللا  ذاعم  دنانیطساق  نیثکان و  هک  ار  نیفص  لمج و  لها  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاق 
هنم دـهنت  ام  ءارزإلا  عینـشتلا و  نم  اذـه  یف  دـیدرگ و  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و  مانالا  ریخ  ترـضح  نید  فعـض  مالـسا و  نهو 
دراد هحیرـص  تلالد  ءادعالا  تنعط  یتح  وا  لوق  هکنآ  متـشه  روصعلا  ّرک  روهدلا و  ّرم  یلع  هرکذ  ءوس  یقبی  روحـضلا و  قشنت  لابجلا و 

دیدرگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  ادعا  نعط  بجوم  تسوا  معزب  مالسا  لها  نهد  ببس  هک  نیفص  لمج و  لها  لتق  هکنآ  رب 
هچنآ اما  دشابیم  هَّللا  ذاعم  انـس  دیزم  ردـق و  ّولع  صقن  رد  رثوم  انتعا و  تافتلا و  لباق  تسا  ءادـعألا  يدـعا  هک  روعا  دزن  ادـعا  نعط  نیا 
تـسا تابثا  یفنلا  یفن  هکنآ  فصو  اب  سپ  هدروآ  نابز  رب  خلا  مول  نکی ال  مل  نا  هرقف و  هدرک  یفوخ  مالـسا  لها  زا  مالک  رخآ  رد  روعا 

هچ دروخیمن  نیلّوأـم  راـکب  نکیل  دـنکیم  نآ  ياـضتقا  لـیلد  هچناـنچ  تسا  مول  یفن  شدارم  ۀحارـص  هک  میوگیم  نا  زا  رظن  عطق  رگم 
قحب اجلالاب  نا  دـعب  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدـلا  بوسعی  بانج  تبترم  ّطـح  تصقنم و  تاـبثا  رد  تسحیرـص  شنیلوا  مـالک 

رمالا ۀیاغ  دش  دناوتیم  هن  مازلا  طوقس  بجوم  دنک  ملکت 
158 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هفرط باشقالا و  نیلطبملا  عیمج  ناش  کلذ  لب  باصّنلا  ءالؤه  نم  دیعبب  سیل  کلذ  دـش و  دـهاوخ  تباث  تفاهت  ضقانت و  نیمالکلا  نیب 
يایبنا رب  ارتفا  ناودع و  ناتهب و  رد  كامهنا  مارغ و  فغـش و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادـع  دـیزم  ببـسب  روعا  هک  تسنآ 
تلزنم ثیدح  هک  هدرک  حیرصت  لّوا  هجو  رد  دوخ  هکنآ  شنایب  هدیـشیدنان  مه  حیرـص  تفاهت  دوخ و  مالک  تفلاخم  زا  مارک  نیموصعم 

یبّنلا لاقف  هتفگ  زاب  خلا و  هیلع  اصیـصنت  ّیلعل ال  ۀیلـست  لبق  ّهنا  لّوالا  لاق  ثیح  هدش  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلـست  يارب 
ربانب ثیدح  نیا  رودصب  ررکم  حیرصت  نیا  فصو  اب  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  ۀیلـست  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

قاقحتسا یفن  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالد  ياعدا  مود  هجو  رد  هدومن  دوخ  بیذکت  رـسارس  رتمامت  هچ  ره  يدوزب  رورـس  نآ  زا  هیلـست 
هداهن دقح  بصن و  ءاولغ  رد  كامهناب  ور  هدادن  تسد  شرارق  ربص و  مه  نآ  رب  هدرک و  تفالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

ریما باـنج  فالختـسا  رب  ریبـک  داـسف  همیظع و  هنتف  بترت  ینعا  میظع  بـیع  لوـصح  رب  ثیدـح  نـیا  تلـالد  یعّدـم  ماـگنه  یب  گـنابب 
هنتف لوصح  لیلد  تفالخ و  قاقحتـسا  یفن  لیلد  ثیدـح  نیا  هاگ  ره  هک  تسا  یهیدـب  رهاـظ و  اـنامه  هدـیدرگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلست  لوصح  دشاب  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  ریبک  داسف  میظع و 
دیهمت حیشرت و  حیحـصت و  نیقفانم و  موعزم  قیدصت  دییات و  ثیدح  نیا  نیا  ربانب  هکلب  نکمم  ریغ  ثیدح  نیاب  مائل  نیقفانم  نعط  عفد  و 

داسف همیظع و  هنتف  لوصح  تفالخ و  قاقحتـسا  یفن  ینعی  نعط  بیع و  مول و  ّمذ و  تیاهن  نا  زا  هک  دش  دهاوخ  نینعاط  بیع  حیـضوت  و 
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داسف هنتف و  لثم  ریبک 
159 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بـصان هک  متریحب  اجک  نعط  عفد  هوک  هیلـست  سپ  دوشیم  تبات  هّللاب  ذایعلا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  لجع  تدابع 
هشحاف و تانایذـه  نیاب  هوفت  لیلاضا و  تاهّرت  لیطابا و  عئانـش  نیا  قیفلت  رّدـکم و  تافارخ  رّوزم و  تاـملک  نیا  ریرحت  تلاـح  رد  روعا 
روز و نوجم و  بئارغ  هدساک و  تاّیرعش  هدساف و  تایلزه  تاضارتعا و  عئاظف  تاداریا و  حئابق  نیا  ریوصت  هحضاف و  تاناتهب  نیاب  لّوقت 

تایقدـنز مئاـظع  نوگاـنوگ و  تاـیداحلا  بئاـجع  نوگنرـس و  تـالیوست  تاعـشبتسم  نوبز و  تاوفه  فئاخـس  رورـش و  نونف  فـئارط 
ای دوب  هدز  رامخ  لگ  رد  تمادـن  ياپ  تسلد و  رب  رّـسحت  تسد  نا  هظحـالمب  مه  ار  باـشوا  راـفک  رگید  باذـک و  هملیـسم  هک  نوملقوب 

َنُولِقْعَی  ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  نونجم  ای  مومحم  ای  لقعی  تسم ال 
تلالدب فارتعا  نا  زا  تقیقح  رد  نکیل  هدیناسر  تایاغلا  یـصق  اب  ار  دانع  توادع و  ثلاث  هجو  رد  رتبا  بذاک  روعا و  بصان  دـنچ  ره  و 

حیرـص ّصن  نیا  فالختـسالا و  یف  نورهب  ههبـش  ّهنأل  لاق  ثیح  تسحـضاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح 
رد نوراـه  ترـضحب  هداد  هیبـشت  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  رب  تسا 

هدشن عقاو  يداسف  هنتف و  زگره  فالختسا  نیا  رد  هک  تسا  ةویحلا  لاح  فالختسا  هن  فالختـسا  نیا  زا  دارم  هک  تسرهاظ  فالختـسا و 
ةافولا دعب  فالختسا  رد  نوراه  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  هاگ  ره  تسا و  ةافولا  دعب  فالختـسا  روعا  دارم  سپ 

لامک سپ  دیدرگ  تباث  ۀهادبلاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  دیدرگ  تباث  روعا  فارتعاب 
160 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدع ببـسب  زاب  دـنکیم و  فارتعا  فالختـسا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشتب  ثلاث  هجو  نیا  رد  روعا  دوخ  هک  تسا  بجع 
له درامـشیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  یفن  هوجو  زا  ار  هجو  نیا  لقع  لالتخا  دـیزم  لمات و 

* ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  هملک ال  رد  هک  دیارسب  يدحلم  هک  دنامیم  نادب  روعا  عینش  عینص  نیا  حیبق و  تفاهت  حیضف و  ضقانت  الا  اذه 
دحاو یلاعت  هَّللا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هملک  نیا  هکنآب  دـنک  فارتعا  یفن  هوجو  رد  زاب  هجو و  دـنچب  تسین  یلاعت  يراب  دـیحوت  رب  تلالد 
هکلب درآ  دنـس  ینعم  نیا  رب  ار  ربج  همهوم  تایآ  ضعب  هدـش و  لصاح  میظع  داسف  هنتف و  یلاعت  يراـب  تیهولا  زا  هَّللا  ذاـعم  نکل  تسا و 
روعا بصان  مالک  سپ  دنادرگ  نآ  لیلد  دـنیامنیم  روفغ  دزیاب  بوسنم  ار  رورـش  هک  هیرعـشا  موعزم  بسح  ار  لجع  تدابع  هصق  نیمه 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هاگ  ره  تسا و  قفانم  دـحلم  مالک  قفاوم  قباطم و  لعنلاب  لعنلا  وذـح 
اما میدرک و  لوبق  فالختـسا  رب  ثیدح  تلالدب  فاصنا  ات  بصان  فارتعاب  ردک  ام  عد  افـص و  ام  ذخ  دافمب  دیدرگ  تباث  روعا  فارتعاب 
وا يور  رب  دـنواخ  شیرب  دـب  يـالاک  داـفمب  سپ  ار  داـسف  هنتف و  فالختـسا  نـیا  ثاریا  رب  ثیدـح  تلـالد  فاـستعالا  ریثـک  نآ  ياـعدا 

مجن دودولا و  هَّلل  دـمحلا  دوسح و  دـناعم  دوقح و  ضغبم  دونک و  هوفتم  دوحج و  یعدـم  دوـنع و  لـئاق  رفک  قاـفن و  تبثم  تسدودرم و 
هجو هتفگ  روعا  ثلاث  هجو  باوجب  روعالا  هبش  عفدل  ةدراولا  ججحلاب  راونالا  حیـضوتلا  باتک  رد  يزارلا  یلع  نب  دمحم  نب  رـضخ  نیدلا 

لب ۀیلست  نکی  مل  الا  ۀمیظعلا و  ۀنتفلا  ریبکلا و  داسفلا  نم  همهوت  ام  ۀلیضفلا ال  برقلا و  وه  هبشلا 
161 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدساکلا مهئارآ  ةدسافلا و  مهئاوها  نم  لب  فالختـسالا  سفن  نم  لصحی  مل  داسفلا  ۀنتفلا و  نا  یلع  عامجالاب  لطاب  وه  ۀئطخت و  ۀمذم و 
تغب ناف  نیملاعلا  بر  لوقب  المع  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  ةاغبلا  الا  لتق  ام  یلع ع  فلختـسملا ص و  یبّنلا  یف  حدقلا  ناکل  الا  و 

مهتراصب و ۀّلقل  ءادعالا  نعط  مائللا و  نیفلاخملا  لعف  نم  مالـسالا  نهو  هَّللا و  رما  یلا  ءیفت  یّتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهدحا 
هتفالخ نوراهک و  یلع ع  ناک  اذإ  ّهنأل  کلذ  لاق  ام  لاقملا  لآم  ۀقیقحب  لالـضلا  یف  هئاتلا  روعالا  یجراخلا  ملع  ول  اذه و  ءاوهالا  ۀـعباتم 

یتلا لجعلا  ةدابع  ّقحلا و  بحاص  ناک  نوراه  ّنا  امک  ّقح  هریغب  هریغ  یلع  ارثؤم  فلاخملا  ّقحلا و  بحاص  یلع  نوکی  نا  مزل  هتفـالخک 
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بجی هبـشلا  هجو  ّنأل  ّیلع  ۀبراحمل  لخد  عبتملا و ال  لجعلاک  مهنوکل  اوفلخ  نیذلا  ۀثلثلا  نالطب  هنم  مزلیف  الطاب  ناک  هتعباتم  یلع  اهورثآ 
ناهرب ود  ره  هک  روعا  ریخا  هجو  ود  ره  هچناـنچ  هک  دـنامن  بجتحم  ربدـتف و  کلذـک  تسیل  ۀـبراحملا  نیفرطلا و  نیب  اـکرتشم  نوکی  نا 

هک اریز  تسا  ضقاـنتم  فلاـختم و  زین  مه  اـب  هجو  ود  ره  نینچمه  تـسا  نـیلوا  هـجو  اـب  فلاـخم  تـسا  رتـبا  لـئاق  قاـفن  رفک و  رب  رهظا 
باـنج دـعب  تفـالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  قاقحتـسا  یفن  لـیلد  ثیدـح  نیا  هک  تـسنآ  مود  هـجو  حیرـص  ياـضتقم 

نوراه ترضح  تسا و  عقاو  نوراه  ترضحب  هیبشت  ثیدح  نیا  رد  هک  اریز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
162 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیابیم  نینچمه  سپ  هدیسرن  تفالخب  هدرک و  تافو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تایح  رد  مالـسلا  هیلع 
امهیلع یـسوم  تافو  دعب  نوراه  ترـضح  هچنانچ  دوشن و  هفیلخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  هَّللا  ذاعم  مالـسلا 

هجو ياضتقم  دش و  تباث  روعا  لطاب  موعزم  رب  انب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  بلـس  هجو  نیا  زا  سپ  دـشن  هفیلخ  مالـسلا 
هنتف ببـس  تفالخ  نآ  نکیل  هدش  لصاح  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  موس 
ربانب سپ  دیدرگ  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  ثروم  وا  لطاب  معزب  هک  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  لثم  دیدرگ  ریبک  داسف  همیظع و 

نیقفاـنم و دزن  بیع  نعط و  بجوم  تفـالخ  نآ  نکیل  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  تفـالخ  لوصح  لـیلد  ثیدـح  نیا 
مود هجو  هک  دیـسر  حوضو  تیاـغب  هجو  ود  ره  تفاـهت  ضقاـنت و  دـیدرگ و  مود  هجو  یفاـن  یفاـنم و  هجو  نیا  سپ  تسا  نید  نیدـناعم 
دنچ ره  همعز و  یلع  ّضغلا  مّذـلا و  صقنلا و  بیعلا و  عم  ول  تسا و  تفالخ  تبثم  ثلاث  هجو  قـالطالا و  یلع  تسا  تفـالخ  یفن  تبثم 
هیلع نوراه  ترـضح  فالختـسا  زا  ار  ریبک  داـسف  همیظع و  هنتف  روعا  تاـبثا  تءادر  تجامـس و  حـبق و  تعاـشب و  تعاـظف و  تعاـنش و 
لقاع ره  رب  هک  میوگیم  حیضوت  دیزم  يارب  نکل  تسین  انتعا  قئال  هجوت و  لباق  درادن و  باوج  تجاح  وا  مالک  تسا و  رهاظ  رپ  مالّـسلا 

ارف مارک  يایبنا  مالع و  کلم  رب  ماهتا  بذک و  رسارس  مالک  نیا  رد  بصان  روعا  هک  تسا  راکشآ  ادیوه و  راعش  تفـصن  لماتم  رادنید و 
قاقحتسا تابثا  مالسلا و  هیلع  نوراه  ترضح  فالختسا  ببسب  لجع  تدابع  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  لوصح  ياعّدا  هک  هداهن 
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رهاظ و داسف  هنتف و  نیا  زا  نوراه  ترضح  تئارب  نآ  زا  هک  تسا  یهلا  مالک  بیذکت  رسارس  همه  نیا  هدومن و  تناها  يارب  ترـضح  نآ 

يِْرمَأ  اوُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَف  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراه  ْمَُهل  َلاق  ْدََقل  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  تسا  حضاو 
عنم رجز و  كرـش  رفک و  نیا  زا  ار  لیئارـسا  ینب  نوراه  ترـضح  هک  دـیامرف  تیاکح  دوخ  ماظن  قدـص  مالک  رد  یلاعت  قح  هَّللا  ناحبس 

داسف همیظع و  هنتف  رودـص  نآ  فالخ  رب  ناینـس  روعا  هدومن و  دوخ  تعاطا  راگدرورپ و  عابتاب  رما  هدومرف و  ناـیب  نآ  تعانـش  هک  هدرک 
اذیا و قحتسم  ببس  نیاب  ار  ترضح  نآ  دنادرگ و  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  زا  یـشان  ار  لجع  تدابع  كرـش و  رفک و  ریبک 

ناش یف  اقافشا  احصن و  لای  مل  نوراه  ّنا  ربخا  هناحبس  ّهنا  مث  هدومرف و  نآرقلا  بئارغ  ریسفت  رد  يروباسین  نیّدلا  ماظن  هماّلع  دناد  تناها 
نع نیهاّنلا  فورعملاب و  نیرمآلا  ةرمز  یف  اهلخدا  ّهنا  یهف  هسفن  یلع  هتقفـش  اما  لاق  ام  ّيرماّسلا  مهل  لوقی  نأ  لبق  موقلا  ناش  یف  هسفن و 

اونتف ةرفحلا  نم  علط  نیح  مهراصبا  هیلع  تعقو  ام  لّوا  مّهناک  هَّللا  راج  لاق  هب  متنتف  امنا  موق  ای  مهل  لاـق  نیح  هیخا  رما  لـثتما  هنا  رکنملا و 
َّنِإ َو  هلوقب  ّقحلا  یلا  مهاعد  مث  نتفلا  ۀـلمج  نم  اذـه  ّناب  الّوا  لطابلا  نع  مهرجزف  نوراه  هرداب  ّيرماسلا  قلطی  نا  لـبقف  هونـسحتسا  هب و 

ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر 
ۀفرعم یلا  ۀلیـسولا  ّنا  نّیب  ّمث  مهتبوت  لبقی  مهمحری و  هَّللا  ّناف  هیلع  اومزع  اّـمم  اوباـت  نا  مّهنا  ماـقملاب  مسـالا  اذـه  صیـصخت  دـئاوف  نم  و 

يِْرمَأ  اوُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَف  لاقف  هتعاط  یبّنلا و  عابتا  وه  ام  هَّللا  ةدابع  ۀیفیک 
بیترت اذه  و 
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سفن ناش  رد  قافـشا  حصن و  رد  يروصق  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ماعنم  دزیا  رابخاب  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  نسحلا  ۀیاغ  یف 
لمعب مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رما  لاثتما  رکنملا و  نع  یهن  فورعمب و  رما  هدرکن و  يرماس  لالـضا  رپ  لاقم  لبق  موق  ناش  رد  دوخ و 
هتخاس رومام  دوخ  تعاطا  عابتاب و  ار  ناـشیا  هدومرف و  قح  يوسب  توعد  لـطاب و  زا  رجز  ار  لیئارـسا  ینب  يرماـس  قـالطا  لـبق  هدروآ و 

هَّللا ذاعم  ریصقت  نواهتب و  ترضح  نآ  تبسن  ریبک و  داسف  همیظع و  هنتف  يارب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  فالختسا  تیببـس  ياعدا  سپ 
هلوق ریـسفت  رد  يزار  رخف  ریبک  ریـسفت  رد  ریبخ و  لثم  کئّبنی  تسا و ال  ریـصب  ریبخ  اب  تدـناعم  تفلاخم و  ریدـق و  دزیا  مـالک  بیذـکت 

ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراه  ْمَُهل  َلاق  ْدََقل  َو  یلاعت 
فورعملاب رمالاب  هَّللا  دنع  نم  ارومام  ناک  ّهنالف  هسفن  یلع  هتقفش  اما  قلخلا  یلع  هسفن و  یلع  ۀقفش  کلذ  لاق  ّهنا  ملعا  تسروطـسم  ۀیآلا 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  مالّسلا  هیلع  هلوقب  یسوم  هیخا  دنع  نم  ارومام  ناک  رکنملا و  نع  یهنلا  و 

هک تسرهاظ  ترابع  نیا  زا  زوجی  کلذ ال  یـسوم و  رمال  هَّللا و  رمال  اـفلاخم  ناـک  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالاب  لغتـشی  مل  ولف 
رما یهلا و  رما  تعاطا  رکنملا و  نع  یهن  فورعمب و  رما  هدومرفن  كرت  قلخ  رب  دوخ و  سفن  رب  ار  تقفـش  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

هچنآ دیشخرد و  حبص  هدیفس  لثم  موصعم  یبن  اب  وا  توادع  مولم و  روعا  ناودع  بذک و  سپ  هدروآ  لمعب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هیآ  ریسفت  رد  يروباسین  يزار و 

ونجم دومحم  نا  نونجم  بذک و  زا  نوراه  ترضح  تمصع  تابثا  روعا و  بیذکت  يارب  زین  دناهتفگ 

تفالخ رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هیمیت  نبا  راکنا 

هراشا

هک ینارحلا  ۀّیمیت  نباب  فورعملا  مالـسلا  دبع  نب  میلحلا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت  ینعی  روعا  مظعا  ماما  مالک  دیـشر  لضاف  شاک  زین  و 
بقانم همیخف و  دماحم  هیّنس  هّمئا 
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یفخی امک ال  دـننکیم  تباث  وا  يارب  هّیلع  مراکم  هیّنـس و  لئاضف  هرثد و  حـئادم  هّمج و  نساـحم  ةریزغ و  رثآـم  هریثک و  رخاـفم  همیظع و 

اهریغ ءالبنلا و  فاحتا  یبهذلل و  صتخملا  مجعملا  رجح و  نبال  ۀنماکلا  رردلا  رکاش و  نب  دّمحم  نیدلا  حالصل  تایفولا  تاوف  رظان  یلع 
لها رباکا  فاصنا  تقیقح  دـیدرگیمن و  لیلع  لـیوات  نیا  درگ  تسیرگیم و  هواـی  ياـهفرح  نآ  رب  راز  راز  تسیرگنیم و  لـمات  مشچب 

ربجت و ياصقا  ناودع و  تفزاجم و  تیاغ  نانش و  ضغب و  لامک  ببسب  هیمیت  نبا  هک  ینیبیم  هن  رگم  دیجنـسیم  لقع  نازیمب  دوخ  هلحن 
رتارف بصاون  زا  دوخ  مدـق  بّصعت  رامـضم  رد  هکلب  هدـیدرگ  ناهم  بصاون  ناتـسادمه  نایب  تعاب  ناسل و  تطالـس  لامکب  ناـنج  روهت 
مالک ضقن  یف  ۀـیوبنلا  هنـسلا  جاهنمب  ار  نآ  هک  ۀـمارکلا  جاهنم  باوج  رد  هچنانچ  هداد  رـس  تافآ  هبلاج  تافازج  تافارخ و  عاونا  هداـهن 

جح وا  ةرمع  وا  ةوزغ  یف  رفاس  امّلک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ناک  هتفگ و  تلزنم  ثیدـح  باوجب  هتخاـس  موسوم  ۀـیردقلا  ۀعیـشلا و 
لمعتسا عرفلا  یلا  لصو  اشیرق و  ازغ  امل  رذنملا  نب  رـشب  عاقنیق  ینب  ةوزغ  یف  نافع و  نب  نامثع  ّرم  يذ  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  فلختـسی 

یتـح ۀـنیدملا  نم  جرخی  ـال  ناـک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  مولعملا  نمف  ۀـلمجلاب  هریغ و  دعـس و  نب  دـمحم  کـلذ  رکذ  موتکم  مأ  نبا 
عادولا و ۀّجح  یف  ءاضقلا و  ةرمع  ۀیبیدحلا و  ةرمع  نیترمع  یف  ۀنیدملا  نم  رفاس  دقف  هفلختـسی  ناک  نم  نوملـسملا  رکذ  دق  فلختـسی و 

نوکی ناک  فلختسی و  اهّلک  اهیف  ةازغ و  نیرشع  نم  رثکا  هیزاغم  یف 
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مل هیزاغم و  رخآ  یه  اهنع و  فلختلا  یف  دحال  نذای  ول  كوبت  ةوزغ  یف  ناک  اّملف  هفلختـسی  نم  مهیلع  فلختـسی  نوریثک  لاجر  ۀنیدملاب 
فّلخت قفانم و  وه  نم  وأ  جورخلا  نع  هزجعل  روذـعم  وه  نم  وا  نایبصلا  ءاسّنلا و  ّالا  هنع  فلختی  ملف  اهیف  هعم  عمتجا  امکدـحا  هعم  عمتجی 

ناک لب  ةّرم  لک  یف  مهیلع  فلختسی  ناک  امک  مهیلع  فلختـسی  ءایوقا  نینمؤملا  نم  لاجر  ۀنیدملا  یف  نکی  مل  مهیلع و  بیت  نیّذلا  ۀثلثلا 
ءایوقا نینمؤملا  نم  نوریثک  لاجر  ۀنیدملاب  قبی  مل  ّهنأل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنم  ةداتعملا  تافالختـسالا  نم  فعـضا  فالختـسالا  اذـه 

ۀباغلا و قلطصملا و  ینب  ةوزغ  يرغصلا و  يربکلا و  ردب  ةوزغ  یف  فالختسالا  لثم  هیزاغم  یف  هفلختسا  فالختسا  لکف  مهیلع  فلختـسی 
فلختسا دق  لیلقلا و  ّالا  اهّلک  اهیف  فلختسا  دق  ةوزغ و  ةرـشع  عضب  هیزاغم  لاتق و  اهیف  نکی  مل  یتلا  هیزاغم  رئاس  ۀکم و  حتف  ربیخ و  ةوزغ 

نوکی هذـه  لبق  فالختـسا  ّلک  ناکف  كوبت  ةوزغ  یف  یقب  نمم  لضفا  یلع  ةّرم  ّلک  یف  كوبت و  ةوزغ  لبق  نیترمع  عادولا و  ۀّـجح  یف 
نعط نیقفانملا  ضعب  ّنا  لیق  نایبّصلا و  ءاسنلا و  عم  ینفلخت  لوقی أ  یکبی و  ّیلع  هیلإ  جرخا  اذـهلف  اـّیلع  هیلع  فلختـسا  نمم  لـضفا  یلع 

صقنب و سیل  فالختسالا  ّنا  يدنع و  کتنامال  کتفلختسا  اّمنا  ّینا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هل  نّیبف  هضغبی  ّهنأل  هفّلخ  اّمنا  لاق  هیف و 
ّضغ ال 
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فالختسالا سنج  ّنا  نّیب  ّیلع و  بلق  کلذب  بیطف  نوراهب  هلعفی  یـسوم  اصقن و  نوکی  فیکف  هموق  یلع  نوراه  فلختـسا  یـسوم  ّناف 

جرخ دق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  بیغی  فلختسملا  نال  کلذ  هنیوخت و  هتناها و  یضتقی  هتناما ال  فلختـسملا و  ۀمارک  یـضتقی 
یلا نوجاـتحی  مهل و  هتنواـعم  هب و  مهعاـفتنا  مظعی  نم  مهعم  اوذـخا  مهیزاـغم  یف  اوـجرخ  اذإ  مهریغ  كوـلملا و  ۀباحّـصلا و  عـیمج  هعم 

ّنظ نم  ّنظف  هّلک  اذه  یلا  جاتحی  ةریثک ال  ۀسایـس  ۀنیدملا  یف  نکی  مل  اذإ  فلختـسملا  هفیـس و  هدـی و  هناسل و  هیارب و  عافتنالا  هترواشم و 
لب داهتجا  یعـس و  یلا  جاتحت  یتلا  ۀّمهملا  عضاوملا  یف  هعم  هذـخای  مل  ثیح  هتلزنم  نم  ضفخ  هنم و  صقن  ّیلع و  نم  ۀـضاضغ  اذـه  ّنا 

اصقن و ال سیل  فالختـسالا  سنج  نا  انییبت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لوق  ناکف  داهتجا  یعـس و  ریثک  یلا  جاتحت  عضاوم ال  یف  هکرت 
اّمنا نوراه و  عم  ناک  رکسعلا  نال  نوراه  فالختساک  فالختـسالا  اذه  نکی  مل  نورهب و  یـسوم  هلعف  امل  اّضغ  وا  اصقن  ناک  ول  ذإ  اّضغ 

ّالا نایبّصلا  ءاسنلا و  ریغ  ۀنیدملاب  فلخی  مل  هعم و  ناک  رکسعلا  عیمجف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  فالختـسا  اما  هدحو و  یـسوم  بهذ 
یـضتقت قابـسلا ال  هیلع  لد  ام  بسحب  نوکی  هیبشت  ءیـشلا و  هیبشتک  وه  اذه  لثم  اذه  اذه و  ۀـلزنمب  اذـه  لئاقلا  لوق  صاع و  اروذـعم و 

ءیش ّلک  یف  ةاواسملا 
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ام یلا  يرت  الا 
لتقلاب راشاف  رمع  راشا  ءادفلاب و  راشاف  رکب  ابأ  راشتسا  امل  يراسالا  ثیدح  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لوق  نم  نیحیحـصلا  یف  تبث 

ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  لاق  ذإ  میهاربا  لثم  رکب  ابا  ای  کلثم  مکیبحاص  نع  مکربخاس  لاق 
ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  لاق  ذإ  یسیع  لثم  و 

ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  لاق  ذإ  حون  لثم  رمع  ای  کلثم  و 
َمِیلَْألا  َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  الَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  لاق  ذإ  یسوم  لثم  و 

نم مظعا  یسوم  حون و  لثم  کلثم  اذهل  یسیع و  میهاربا و  لثم  کلثم  اذهل  هلوقف 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 

هیلع ّلد  امیف  نکل  ءیـش  لک  یف  مهلثم  امهنا  دری  مل  مهلثم و  نیذـه  لعج  دـق  نوراه و  نم  مظعا  یـسیع  میهاربا و  یـسوم و  احون و  ّنإف 
امک هبیغم  یف  هفالختـسا  وـه  قایّـسلا و  هیلع  ّلد  اـمیف  نوراـه  ۀـلزنمب  وـه  اـّمنا  اـنه  کلذـک  هَّللا و  یف  نیللا  هَّللا و  یف  ةّدـشلا  نم  قایّـسلا 

اهنم و لضفا  نوکّی  نا  نع  الضف  هتافالختسا  رئاس  لثم  وه  لب و ال  ّیلع  صئاصخ  نم  سیل  فالختـسالا  اذه  نوراه و  یـسوم  فلختـسا 
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فلختسا دق  لب  ّیلع  یلع  فلختسملا  میدقت  بجوت  تافالختسا  کلت  نکت  مل  تاوزغلا و  نم  ریثک  یف  هنم  لضفا  ّیلع  نم  فلختـسا  دق 
سنج نم  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  هنم  نوفلختسملا  کئلوا  دحاو و  ریغ  ۀنیدملا  یلع 

171 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فالختـسالا یلا  ۀـجاحلا  تناک  كوبت و  ماع  هیلع  هفلختـسا  نمم  لضفا  ربکا و  یلع  نوکی  فالختـسالا  کلذ  ناک  لب  ّیلع  فالختـسا 

ّزع و مالسالا و  رهظ  ۀکم و  تحتف  زاجحلاب و  برعلا  تملسا  دق  ناک  ّهناف  كوبت  ماع  اّماف  ۀنیدملا  یلع  ءادعألا  نم  فاخی  ناک  ّهنا  رثکا و 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عدی  مل  اذهل  ّودعلا و  اهب  لتاقی  نم  یلا  جاتحت  ۀـنیدملا  نکت  مل  ماشلاب و  باتکلا  لها  وزغی  نأ  هَّللا  رما  اذـهل 

مهّلک ۀلتاقملا  ذخا  لب  تاوزغلا  رئاس  یف  اهب  عدی  ناک  امک  ۀلتاقملا  نم  ّیلع  دنع 

هیمیت نبا  تاملک  تعانش  نایب 

رپ نآ  هظحالمب  فاـصنا  لـها  بولق  نوحـشم و  بّصعت  هرباـکم و  لاـمکب  هک  تاـیآ  تبارغ  تاـفازج  تامـس و  فّسعت  تاـملک  نیا  زا 
اذیا و رد  قبس  تابـصق  تزایح  رد  هدیـشوج و  مرگ  نطاوم  بصن  نطاب  نماوک  راهظا  رد  هیمیت  نبا  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  تسنوخ 

لیلج فرش  لیمج و  لضف  لاطبا  رد  هدیشود و  فاستعا  فالخا  زا  قافو  فالخ  قاوفا  هدیشوک و  هوجو  غلباب  مالـسا  نامیا و  لها  مالیا 
ربجت و بیبح  زا  رس  هدروآ و  نوریب  تحاقو  نیتسآ  زا  تسد  هدیـشک و  رتهدایز  میلگ  هزادنا  زا  اپ  هدیـشورخ و  تمه  همهب  قح  رب  یـصو 
زا هدـش و  عقاو  كوبت  هوزغب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ماـنا  رورـس  تقو  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  هدروآ  رب  ربـکت 

لبق هک  یفالختسا  ره  هک  دربیم  نامگ  دنادرگیم و  هداتعم  تافالختـسا  عیمج  زا  نهوا  فعـضا و  تسدارم  نامه  وا  دزن  تلزنم  ثیدح 
تافج نیقفانم  تاصع و  نیروذـعم و  ناـیبص و  ناوسن و  زج  هوزغ  نیرد  هک  هدوب  نآ  زا  مظعا  يوقا و  فرـشا و  لـضفا  هدـش  عقاو  نیزا 

يامظع نینمؤم و  يایوقا  لاجر  دندنامن و  یقاب 
172 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوعد نیا  دّرجم  رب  هیمیت  نیا  هدـش و  عقاو  لامک  اب  نینمؤم  لاجر و  يایوقا  رب  هک  تافالختـسا  رگید  فـالخب  دـندوبن  هنیدـم  رد  نینقوم 
اذهلف هتفگ  هچنانچ  دزاس  تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوق  لعف و  زا  فالختسا  نیا  فعـض  نهو و  هک  هتـساوخ  هدرک  هن  افتکا 

ترضح نآ  ضرع  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياکب  هکنآ  رب  دراد  حضاو  تلالد  شمالک  نیا  خلا  یکبی  یلع  هیلإ  جرخ 
نایبّصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

نا و زا  یلعا  فرشا و  تافالختسا  رگید  دوب و  ترضح  نآ  هداتعم  تافالختسا  زا  فعضا  ترضح  نآ  فالختسا  نیا  هک  دوب  ببس  نیاب 
رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياکب  هکنآ  زا  رظن  عطق  هچ  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  هیمیت  نبا  لالدتـسا  نیا  تعانـش  نالطب و 

نیا فعـض  صقن و  رب  تلالد  زگره  اکب  نیا  اذه  اذکف  هدینادرگ  ریدغ  ثیدح  حداق  ار  نیخیـش  رکذ  مدع  يزار  هدشن و  عقاو  نیحیحص 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  داجما  يایبنا  رورس  تقرافم  داهج و  تکراشم  مدع  ببسب  ترـضح  نآ  ياکب  هک  تسرهاظ  هکلب  درادن  فالختـسا 
نا قیلی  امم  وه  فعضلا و  نهولا و  حیرص  فعضلا  نهولا و  یلع  ءاکبلاب  لالدتسالاف  تسدادل  دانع و  قافن و  لها  نعط  زا  يّذات  مّلس و  و 

نینمؤملا ریما  بانج  ياکب  رب  هلمتشم  تیاور  قایس  تریصب  رظنب  هیمیت  نبا  هک  بجع  نوکحاضلا و  هیلع  کحضی  لب  نوکابلا  هیلع  یکبی 
قایـس هکنآ  لاح  هدرک  فالختـسا  فعـض  نهو و  رب  نآب  لالدتـسا  هدرک  نا  زا  رظن  عطق  بّصعت  دـیزمب  هدرکن  هظحالم  مه  مالّـسلا  هیلع 
هدوب افج  قافن و  لها  ياذیا  ببسب  اکب  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  دوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياکب  رب  هلمتشم  تایاور 

هدرک تیاور  دوخ  دانساب  تعمس  امک  صئاصخ  رد  یئاسن 
173 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ۀقان يّدـعت  یتح  ّیلع  ءاجف  اّیلع  فّلخ  ءارمحلا و  هتقان  یلع  ازغ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  کلام  نب  دعـس  لاق  لاق  کلام  نع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يدانف  ّیلع  یکب  یتبحـص و  تهرک  ینتلقثتـسا و  ّکنا  ینتفّلخ  اّمنا  ّکنا  شیرق  تمعز  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  بلاط  یبأ  نب  ای  ّۀباخ  هل  الا و  دحا  مکنم  ام  سانلا  یف  مّلس 
مالکلا اذه  رودص  ببـس  یف  نیثدحملا  نم  قیقحتلا  لها  رکذ  دق  لوقا  مث  هتفگ  تلزنم  ثیدـح  باوجب  هبقاث  ماهـس  رد  يوره  قاحـسا  و 

مایقلا موی  یلا  هیلع  هَّللا  تاولص  مانالا  دّیس  نم 
لوسر یلا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  ءاجف  هتیب  لها  یلع  هنع و  هَّللا  یـضر  اّیلع  فلختـسا  كوبت  ةوزغ  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّجوت  امل  هنا 

ینکرتت هَّللا  لوسر  ای  لاقف  همالس  هیلع و  هَّللا  تاولص  ءایبنالا  دّیس  ۀمزالم  ةازغلا و  یلا  هقوش  ةرثکل  انیزح  ایکاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
خلا يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  هل  ۀیلست  مالّسلا  هیلع  لاقف  فالخالا  عم 

انثلا ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  دّیس ؟؟ تمزالم  ازغ و  قوش  ترثک  ببسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءاکب  تسحضاو  ترابع  نیزا 
صالخا تلالج و  فرش و  لامک  لیلد  هیماس و  بقانم  هیلاع و  لئاضف  زا  یتلیضف  مهاکب  نیا  تقیقح  رد  سپ  دوب 

174 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ياقبب لافتحا  تالابم و  مدـع  اهیف و  ام  ایند و  زا  ضارعا  هَّللا و  لیبس  یف  دـئادش  لمحتب  هل  قوش و و  تبغر و  ترثک  لـمع و  ضاـحما  و 

؟؟؟ ناهرب انفلا  عیرس 
تنواعم و ترزاوم و  تدـضاعم و  ترـصن و  تاماحم و  رد  كامهنا  مارکلا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ماـنا  رورـس  باـنج  تّدوم  ّتبحم و 

نآ فالختـسا  صقن  بیع و  لیلد  ار  هلیلج  تلیـضف  نینچ  سپ  تسراـفک  دادـعا  رورـش  زا  راـیخا  رورـس  تیاـفک  تیاـمح و  تسارح و 
رظن رد  شرنه  دیامن  بیع  داب  هدنکرب  هک  شیدنادب  مشچ  تسدادل  هرباکم و  ياصقا  دانع و  تیبصع و  تیاغ  ندینادرگ  ترضح 

ترضح نآ  فالختسا  فعض  رب  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلختا  هرقفب  هیمیت  نبا  لالدتسا  لاطبا 

هرقف اما  و 
نایبّصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تس  نیا  نآ  زا  ضرغ  هکلب  تسین  فالختسا  نیا  فعض  نهو و  دیفم  میلست  ریدقت  رب  مه  نآ  سپ 
هل نیبف  هدرک  نایب  مه  هیمیت  نبا  دوخ  هچنانچ  دیامرف  نایب  نیقفانم  لطاب  موعزم  عفد  ترـضح و  نآ  لضف  تیاغ  نآ  باوجب  ملـس  هلآ و  و 

ّیبّنلا ص
خلا يدنع  کتفلختسا  اّمنا  ّینا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  هک  دومرف  نایب  لوق  نیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
؟؟؟ مالّسلا

هک تسین  بیع  صقن و  بجوم  فالختـسا  هدش و  عقاو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دزن  ترـضح  نآ  تناما  ببـسب 
یسوم ترضح  هکنآ  لاح  دشاب  صقن  بجوم  فالختسا  هنوگچ  سپ  هدومرف  دوخ  موق  رب  نوراه  ترـضح  فالختـسا  یـسوم  ترـضح 

بانج لوق  لعف و  تسنابرقم  دوخ  هک  يوبن  داشرا  فالخ  رب  هیمیت  نبا  هنوگچ  هک  تسبجع  هدروآ  لمعب  نوراه  ترـضح  قح  رد  ار  نآ 
دنادرگیم ترضح  نآ  فالختسا  نهو  فعض و  تابثا  رب  لومحم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

175 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باـنج هـکنآ  رد  تسحیرـص  زین  خـلا  فالختـسالا  سنج  ّنا  اـنییبت  مّلـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  لوـق  ناـکف  هـتفگ  هـیمیت  نـبا  هـچنآ  و 
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رگا هک  هتخاس  رهاظ  هدومرف و  بیع  صقن و  رب  فالختـسا  تلالد  مهوت  عفد  تلزنم  ثیدـحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
نایب نیا  سپ  دروآیمن و  لمعب  نوراه ع  ترضح  قح  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دوبیم  بیع  صقن و  بجوم  فالختـسا 

هرقف اکبب و  وا  لالدتسا  لاطبا  يارب  مه  شدوخ 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

صقن فالختسا و  نه و  مهوت و  تبـسن  ناودع  ارتفا و  تیاغ  ناتهب و  بذک و  دیزمب  هیمیت  نبا  مه  ترابع  نیا  دعب  تسدنـسب و  یفاک و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدرک  تباث  نآ  دعب  نکیل  هدومن  انثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  ایـصوا  رورـسب  نآ  هجرد 

ناف لطاب  ةّوبنلا  یف  ّالا  نوراه  ۀلزنمب  هلعج  ذإ  لئاقلا  لوق  هتفگ و  هچنانچ  هدرک  عفد  ار  مهوت  نیا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هلوق 

ترابع نیزا  هل  ربجلا  لیبس  یلع  اذـه  لاقف  هتجرد  صقن  فالختـسالا و  نهو  نم  مهوت  امل  هبلق  بیطی  کلذـب و  هیـضوتسی  ّهنا  یلع  لیلد 
مهوت نالطب  هکنآ  لاح  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  نآ  هجرد  صقن  فالختـسا و  نهو  مهوت  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ 

لوق زا  نا  زا  رظن  عطق  نکیل  لصاح  دانع ال  لطاب و  مهوت  زج  تسین  مئاق  نا  رب  یلیلد  چیه  تسرهاظ و  رپ  مّجهت  نیا  تعانش  مهوت و  نیا 
عفد ار  نآ  هجرد  صقن  فالختـسا و  نه  مهوت و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  مه  اـجنیا  رد  شدوخ 

اما هک  هدومرف 
نوراه ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 

بلق بییطت  اضرتسا و  ربج و  يارب  هدومرف  مهوتم  مهوت  نیا  باوجب 
176 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ققحتم دوـش  تباـث  نآ  هجرد  صقن  فالختـسا و  نهو  نـالطب  هکنآ  ریغب  رـسک  ربـج  بییطت و  اـضرتسا و  هک  تسرهاـظ  ترـضح و  نآ 
فارتعا بسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  داـشرا  رباـنب  فالختـسا  فعـض  نهو و  نـالطب  هاـگ  ره  سپ  ددرگیمن 

تیحوجرم و ياعدا  هدناعم  هلداجم و  دیزمب  هک  دـیدرگ  رهاظ  وا  عینـش  عینـص  تعاظف  تعانـش و  لامک  دـش  تباث  هیمیت  نبا  دوخ  رّرکم 
حیرـص و ضقانت  زا  هدوبر و  فازج  ناودع و  فاستعا و  ارتفا و  بذـک و  رد  تقباسم  يوگ  هدومن  فالختـسا  نیا  فعـضا  تیلوضفم و 
زا نآ  نالطب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  مذ  بیع و  رـس  رب  هدیـشیدنان  تسادیپ  شدوخ  تاملک  زا  هک  حیبق  تفاهت 

دوخ هک  تسازهتـسا  قئال  هکلب  اشامت  لباق  هّیمیت  نبا  یگریخ  تراسج و  یگریت و  تفارخ و  نیا  سپ  هدیـسر  تسحـضاو  شدوخ  مـالک 
نیا زاب  هدومرف و  در  ار  نآ  هجرد  صقن  فالختسا و  نهو  مهوت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هتخاس  تباث  رارکتب 

يرهاظ قیدـصت  زا  بصن  تماش  دـیزم  ببـسب  ناه  دـنادرگیم  فالختـسا  نیا  تیحوجرم  تینهوا و  تیفعـضا و  لـیلد  ار  مهوتم  مهوت 
نآ فالخ  رب  هتخاسن  انتعا  تستباث  شدوخ  فارتعاـب  هک  يرماـب  هتـشادرب و  تسد  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

ۀفذاجملا و یف  هقارغا  نیّدلا و  فاصنالا و  نع  هدعب  یلع  هب  کیهان  هتشارفا و  ندرگ  بامتیالو  بانج  فالختسا  فعـض  صقن و  تابثاب 
* اًلِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  الیلد  نیهملا  بذکلا 

نیدیب نیدناعم  تاوفه  تیوقتب  وا  هل  فغش و و  نیقفانم و  تالاقم  تافارخ و  دییات  رد  هیمیت  نبا  كامهنا  و 
177 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اب هدومن و  هغلابم  بیع  صقن و  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  تلـالد  حیـضوت  رد  ناـسچ  هک  تسین  دیدتریـصب  مشچ 
نّیبف ظفل  ینیبیم ؟؟ هن  رگم  تسمّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناج  سنا و  رورـس  نایب  زجعم  نابز ؟ نآ  فالخ  نایب  ددص  رد  هک  یفـصو 
نییبت مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسانعم  نیا  نییبت  وا  ضرف  هنیوخت  ظفل و ال  ات  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هل 

تفلاخم توادع و  تیبصان و  دیزم  ببسب  نکیل  دوبن  ترضح  نآ  صقن  بجوم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هک  هدومرف 
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ماغط نیدناعم  مائل و  نیقفانم  تفارخ  دییات  تیوقت و  ددص  رد  خلا  فلختسملا  نال  کلذ  دوخ و  لوقب  مالک  نیا  دعب  نطاب  یگریت  قح و 
نیا تلالد  تابثا  رد  هدیزرو  تلفغ  مه  ماظن  قاّستا  مالک و  طابترا  زا  هک  هدیدرگ  شوهدم  قوعصم و  نانچ  دانع  رکـس  هبلغب  هدمآ و  رب 
عیمج هعم  جرخ  دـق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  نع  بیغی  فلختـسملا  ّنا  کـلذ  وا و  لوق  هچ  هدیـشوک  بیع  صقن و  رب  فالختـسا 

نیا ببـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  صقن  بیع و  تاـبثا  هک  تسنآ  وا  دوـصقم  هکنآ  رب  دراد  حیرـص  تلـالد  خـلا  ۀباحـصلا 
تـسرما دنچ  نآ  دش و  دناوتیم  هک  تسدافتـسم  هنیوخت  ظفل  ات  هل  نّیبف  وا  لوق  زا  هک  يروما  کلذ  ظفلب  هیلإ  راشم  دـیامن و  فالختـسا 

وا لوق  زا  هک  ۀنامالل  فالختسا  یکی 
يدنع کتنامال  کتفلختسا  اّمنا 

هنیوخت و هتناها و ال  یضتقی  هتناما ال  فلختسملا و  ۀمارک  یضتقی  فالختـسالا  موس  ّضغ  صقنب و ال  فالختـسالا ؟؟؟ مود  تسدافتـسم 
رما هس  ره  نیا  هک  تسرهاظ 

178 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک دش  تباث  سپ  تسنآ  فالخ  روما  نیا  تسبیع و  صقن و  تبثم  لیلد  نیا  هچ  درادن  یطبر  یبّنلا  نع  بیغی  فلختسملا  ّنأل  وا  لیلد  اب 
رما ود  نآ  هلمج  زا  هدرک و  رکذ  خـلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  نّیبف  ینعا  مالک  نیزا  لبق  هک  تسرما  ود  زا  یکی  کـلذ  زا  وا  دارم 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  نیقفانم  نعط  رگید  رما  هدوب و  هداتعم  فالختـسا  زا  فعـضا  هَّللا  ذاعم  فالختـسا  نیا  هکنآ  یکی 
متاخ بانج  نییبت  نییبت  دعب  هیمیت  نبا  هک  دش  تباث  سپ  تسمّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانجب  ترـضح  نآ  ضغب  تبـسن 
لطاب موعزم  حیـضوت  تیوقت و  دـییات و  رـس  رب  نیجهت  بیع و  صقن و  رب  فالختـسا  تلـالد  مدـع  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا 

هک دیارسیم  دیامنیم و  نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بیع  صقن و  توبث  رب  فالختسا  تلالد  هجو  هدیـسر  نیدناعم  نیقفانم و 
ادخ لوسر  بانج  زا  دش  بئاغ  ترضح  نآ  هک  تسنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بیع  صقن و  توبث  رب  فالختـسا  تلالد  هجو 

رد دـنوشیم  جراخ  هاگ  ره  ناشیا  ریغ  كولم و  ترـضح و  نآ  اب  هباحـص  عیمج  دـندمآ  نورب  هکنآ  لاح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
وا هرواشم  يوسب  دنوشیم  جاتحم  ار و  ناشیا  وا  تنواعم  واب و  ناش  عافتنا  دوشیم و  میظع  هک  ار  یسک  اهدوخ  اب  دنریگیم  دوخ  يزاغم 

ار وا  ینعی  دوشیمن  نیاب  جاـتحم  دـشابن  هریثک  تسایـس  هنیدـم  رد  هاـگ  ره  فلختـسم  وا و  فیـس  وا و  دـید  وا  ناـسل  وا و  يارب  عاـفتنا  و 
دییشت و رد  مامتها  تیاهن  هک  هوجو  نیاب  سپ  ددرگیمن  لصاح  واب  میظع  عافتنا  دتفایمن و  فیس  دید و  ناسل  يار و  لامعتـساب  یتجاح 

تباث مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  ضفخ  صقن و  بیع و  رب  فالختسا  نیا  تلالد  تیوقت  دییات و  هدومن  نآ  ماربا 
179 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  فالختـسا  ینعی  نیا  هک  درک  نظ  هک  یـسک  درک  نظ  سپ  هتفگ  شدوخ  هچنانچ  هدومن 
رد دوخ  ابا  رد ؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تفرگ  هن  هک  وا  تلزنم  زا  تسصقن  وزا  تسصقن  یلع و  زا  تستـضاضغ 

سپ داهتجا  یعـس و  ریثک  يوسب  تسین  جاتحم  هک  یعـضوم  رد  ار  وا  درک  كرت  هکلب  داهتجا  یعـسب و  دوشیم  جاـتحم  هک  هّمهم  عضاوم 
نبا هک  تافارخ  نیا  نالطب  خـلا  یبّنلا  لوق  ناکف  هتفگ  هچنآ  تسماربا و  دییـشت و  لاـمکب  ماـئل  نیقفاـنم  تیوقت ؟؟؟؟؟ دـییات و  ریرقت  نیا 

فعـض تابثا  رد  وا  شواک  دک و  شـشک و  شـشوک و  تعانـش  دناسریم و  روهظ  هصنمب  یلوا  دـعب  ةّرم  هتـشادرب  نآ  جـسن  بعت  هیمیت 
رارکتب دوخ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  بانج  داشرا  اب  وا  تفلاخم  دناشنیم و  حوضو  یسرک  رب  فالختـسا  نیا  نهوم 

رب فالختسا  نیا  تلالد  مدع  تابثا  رب  رارق  ربص و  ار  هیمیت  نبا  دوخ  هک  تس  نیا  فئارظ  زا  دنادرگیم  تباث  دراد  نآب  فارتعا  دیکات  و 
ریما باـنج  صقن  بیع و  تاـبثا  نیعمجا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبـنلا  متاـخ  باـنج  مـالک  در  نیقفاـنم و  دـییات  هدادـن  صقن  بـیع و 
فاص لوق  نیزا  هچ  خلا  مالّسلا  هیلع  نوراه  فالختساک  فالختسالا  اذه  نکی  مل  هتفگ و  هک  هدومن  زاب  تحارص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نوراه ترضح  اب  رکسع  هک  اریز  هدوبن  مالّسلا  هیلع  نوراه  فالختسا  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  نیا  هک  تسرهاظ 
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هکلب هدوبن  ترضح  نآ  اب  رکسع  زا  سکچیه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  فالختسا  رد  دوب و  هتفر  اهنت  یسوم ع  ترـضح  دوب و 
نایبص اسن و  زج  هنیدم  رد  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  رکسع  عیمج 

180 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوخ و لوقب  هک  نیقفانم  ریرقت  نامه  ماربا  دییات و  مامت  تحارـصب  دوخ  لوق  نیاب  سپ  دوب  یـصاع  ای  روذعم  هک  یـسک  رگم  دوبن  یـسک 

ایوگ هتساوخ و  هدرک  دراو  خلا  كولملا  ۀباحصلا و  عیمج  هعم  جرخ  دق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  بیغی  فلختـسملا  نال  کلذ 
یتنایدـیب لامک  بحاص  هاش  حیرـصت  بسح  هیبشت  ناصقن  تابثاب  هتخاس و  رهاظ  داـضلاب  قطن  نم  حـصفا  ریرقت  تیماـمت  مدـع  هَّللا  ذاـعم 

هدومن رایتخا 

تسین دوجوم  نآ  رد  هداد  تبسن  نیحیحص  هب  نیخیش  تلیضف  رد  هیمیت  نبا  هک  یثیدح 

نآ صحفتم  نیحیحـص و  رظان  رب  هچنانچ  درادن  نیحیحـص  رد  يدوجو  هدرک  لقن  نیحیحـص  زا  نیخیـش  قح  رد  هیمیت  نبا  هک  یثیدح  و 
ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  تسروتسم  ریغ  يارتفا  روز و  بذک و  ضحم  تبسن  نیا  سپ  تسین  یفخم 

بصاون حدق  باوج 

افنآ لوقا  دوش  تباث  تفالخ  نیا  ندادـب  تفالخ  نآ  قاقحتـسا  ات  تسعازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفالخ  نیا  هک  دـناهتفگ  هلوق و 
هیّنـس ماخف  لثاما  مالعا و  هّمئا  راک  هدروآ  مائل  بصاون  زا  ماقمف  بطاخم  هک  ماظنلا  فلتخم  مالک  نیمهب  هک  یتسناد  مامت  طسب  حرـشب و 

تامهوت لطاب و  تاموعزمب  هدرک و  تباث  تسعازن  لحم  هک  يربک  تفالخ  اب  تفالخ  نیا  تریاغم  مامت  حیرـصتب  هک  دـناهدیدرگ  هوفتم 
هوجوب میقـس  میجرت  میقع و  مّهوت  نیا  نالطب  هدومن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  یفن  لصاح  ال 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  دیورب  ماوع  صاوخ و  ماهفا  ناهذا و  زا  ماهوا  كوکـش و  كاشاخ  سخ و  دبوکب و  ناش  عابتا  بصاون و  رـس  هک  هدیدع 
نآ هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  کسمتب  رگم  درادن  قلعت  هبـش  نیا  نا  زا  رظن  عطق  دش و  دهاوخ  روکذم  دـعب  ام  رد 

لالدتسا اما  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  احورشم  نآ  نییبت  تسترضح و  نآ  تماما  رب  لالدتسا  قرط  زا  یکی  مه 
181 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مه میلـست  دـعب  هکیکر  هبـش  نیا  هَّللا  دـمحب  سپ  تسین  یلخد  ار  تفالخ  نیا  نآ  رد  هدرک و  رکذ  قح  لها  هکنیا  ریرقتب  تلزنم  ثیدـح 
نآ هلمج  زا  هک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  مالـسلا  هیلع  نوراه  لزانم  تاـبثا  رب  نآ  ياـنب  هچ  دـناسریمن  نآـب  يرورض 

تسرهاظ تستعاط و  ضارتفا  تمصع و  تیلضفا و  تیملعا و  نآ  هلمج  زا  تسا و  ةافولا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تفالخ  لزانم 
لحم تفالخ  ریغ  تفالخ  نیا  ضرفلاب  رگا  سپ  تسیفاک  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  توبث  يارب  لئالج  لزانم  نیزا  یکی  توبث  هک 
نکیل دـشاب  هّیئزج  هّصاخ  تفالخ  هکلب  دـشابن  يربک  تفالخ  تفـالخ  نیا  وگ  نیزا  رظن  عطق  دـسریمن و  قح  لـهاب  يررـض  دـشاب  عازن 
عطقنم دوخب  دوخ  هک  دوبن  عقاو  نآ  رد  تدمب  دییقت  هک  هدشن  تباث  نآ  عاطقنا  عاجترا و  عافترا و  هچ  تسیفاک  نّیبنس  امک  مه  نآ  توبث 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  تانئاک  رورـس  تافو  دـعب  دـشاب  بحـصتسم  هّیئزج  تفالخ  نیا  هاگ  ره  عقاو و  ریغ  مه  لوق  حیرـصب  لزع  دوش و 
فالخ ضعب  نود  ضعب  رب  ترـضح  نآ  تفـالخ  توبث  هک  دـش  دـهاوخ  تباـث  ترـضح  نآ  يارب  يربک  تفـالخ  بکرم  عاـمجاب  مّلس 

اب دناهدش  ثبشتم  ةالصلا  یف  فالختسا و  معزب  رکب  یبأ  يارب  يربک  تفالخ  تابثا  رد  هیّنـس  تارـضح  ریرقت  نیا  لثمب  تستّما و  عامجا 
نیماقملا نیب  ام  ناّتشف  لولعم  نآ  مدع  توبث  هکلب  توبث  مدعب  تسلوخدم و  ةولصلا  یف  فالختسا  لصا  هکنآ 
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نآ در  تبیغ و  مایا  رد  فلتخم  دارفا  هب  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  هلوحم  فئاظو  رد  هفحت  بحاص  مالک 

هراشا

زامن شیپ  ار  موتکم  مأ  نبا  هنیدـم و  لاوتوک  ار  هطفرع  نب  عابـس  هنیدـم و  رادهیوص  ار  هملـسم  نب  دـمحم  ریـس  لها  عامجاب  هک  اریز  هلوق 
رکذ فالتخالا  قیرط  یلع  هنیدم  رب  هطفرع  نب  عابـس  ای  هملـسم  نب  دمحم  فالختـسا  هّینـس  ریـس  لها  الوا  لوقا  دندوب  هدرک  دوخ  دجـسم 

ضفارم هضوفرم  ترابع  هچنانچ  دناهدرک 
182 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناتهب و بذک و  رد  كامهنا  لامک  لیلد  نتخاس  لّدبم  لاصتاب  ار  لاصفنا  سپ  دهاش  نآب  مه  ریس  بتک  تارابع  هظحالم  تسقطان و  ناب 
عامجا يوعد  عامتجا  مامضناب و  عاطقنا  قارتفا و  رییغت  لاصتاب و  لاصفنا  لیدبت  رب  هوالع  هک  تس  نیا  ۀلّابا  یلع  ثغـض  ایناث  تسلالض و 
اذـهعم تسیفاـک و  ضفارم  تراـبع  عاـمجا  ضوفرم  يوعد  بذـک  توبث  يارب  هک  دـمحلا  هّلل  تسرهاـظ و  تراـبع  نیزا  رکذ  اـم  رب  مه 

ینعمنیرب عامجا  ياعدا  هدومرف  شباوج  رد  هسفن  هَّللا  سّدـق  دـجام  دـلاو  بانج  یفاو  عامجا  یعدـم  حیـضفت  يارب  مه  ریـس  لها  تارابع 
فالتخا لایع  لها و  رب  یـضترم  یلع  فالختـسا  قافتا  زا  دـعب  تسروکذـم  ةّوبنلا  جرادـم  رد  هک  اریز  تسفرـص  ناتهب  ضحم و  بذـک 

عابـس یتیاورب  تس و  نیا  تایاور  حصا  دناهتفگ  تخاس و  ار  هملـسم  نب  دمحم  دناهتفگ  یـضعب  تخاس  هفیلخ  ارک  هنیدم  رب  هک  دناهدرک 
نیا حـیجرت  ربلا  دـبع  نبا  ار و  بلاط  یبأ  نب  یلع  یتیاورب  يرافغ و  مهر  وبا  یتیاورب  اف و  مض  ار و  نوکـس  هلمهم و  نیع  مضب  هطفرع  نب 

نب عابس  یتیاورب  حصا و  تیاورب  ار  هملسم  نب  دمحم  هّصقلا  تسروکذم  كوبت  هوزغ  رکذ  رد  بابحالا  ۀضور  رد  یهتنا و  هدومن  تیاور 
ۀینث رد  تفر و  نوریب  یکراـبمب  دوخ  تخاـس و  هفیلخ  هنیدـم  رد  ار  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  یتیاورب  يراـفغ و  مهر  وبا  یتـیاورب  هطفرع و 

رد دومرف و  تایار  هیولا و  دقع  عادولا 

هنیدم رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  فالختسا 

هراشا

وه هَّللا و  همحر  یطایمدلا  ظفاحلا  لاق  روهـشملا  وه  ام  یلع  يراصنالا  ۀمّلـسم  نب  دمحم  ۀنیدملا  یلع  فّلخ  تسروطـسم و  نویعلا  ناسنا 
ادن ترابع  نیا  همالک  اذه  تبثا  وه  ربلا و  دبع  نبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  لیق  موتکم و  مأ  نبا  لیق  ۀطفرع و  نب  عابـس  لیق  اندنع و  تبثا 

تسفالتخا هکنآب  دنکیم 
183 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یضعب هملسم و  نب  دمحم  فالختـساب  یـضعب  درک  هفیلخ  هنیدم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ار  وا  هک  یـسک  رد 
حیجرت ربـلا  دـبع  نبا  دـناهدش و  لـئاق  موـتکم  مأ  نبا  فالختـساب  یـضعب  مهر و  وـبا  فالختـساب  یـضعب  هطفرع و  نب  عابـس  فالختـساب 

حـضاو و غورد  فرـص و  ناتهب  ضحم و  بذـک  نآ  فالخ  رب  عاـمجا  يوعد  سپ  هدومن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا 
موتکم مأ  نبا  ای  مهر  وبا  ای  هطفرع  نب  عابس  ای  هملسم  نب  دمحم  فالختسا  تایاور  هک  تسین  یفخم  یعملی  لقاع  رب  تسحیرص و  يارتفا 

فرش صقن  تلزنم و  ّطح  معزب  هک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیـضغبم  نیفلاخم  تاءارتفا  نیدناعم و  بصاون  تاعوضوم  زا 
لطبم بذکم و  یکی  تسیفانتم و  مه  اب  تایاور  نیا  نوچ  دنتسب و  نارگید  كارتف  رب  هتخاس  فورـصم  ترـضح  نا  زا  ار  هنیدم  تفالخ 

دوخ مهب  مهلغشا  مهّللا  دافمب  هک  دتفین  نآ  عفدب  جایتحا  ار  قح  لها  دشاب و  طباه  رابتعا  هیاپ  زا  طقاس و  دامتعا  هجرد  زا  اذهل  تسیرگید 
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قح لها  قافتاب  دیات  ببـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  تیاور  هدیدرگ و  يرگید  بیذکت  لوغـشم  یکی  نایرتفم  نیا 
رباکا رگید  تایاور  تاحیرـصت و  اذهعم  تسدنـسب و  یفاک و  تابذک  نیا  لاطبا  يارب  ربلا  دـبع  نبا  هدافا  دوب و  دـهاوخ  ضراعم  زا  ملاس 

تستاعارتخا نیا  لطبم  زین  هینس  هّمئا 

مالسلا هیلع  ریما  فالختسا  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  تیاور 

ادیوه و رافسا  بتک و  رگید  راونالا و  حقاول  زا  وا  هرخاف  دئاحم  هرهاز و  لئاضف  هک  یطویـس  هماّلع  دیـشر  ذیملت  یماش  فسوی  نب  دمحم 
نب دمحم  ۀنیدملا  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فلختـسا  ماشه و  نبا  لاق  هتفگ  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  باتک  رد  تسراکـشآ 

يدرواردلا رکذ  لاق و  هنع  هَّللا  یضر  يراصنالا  ۀملسم 
184 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحم  اندنع  تبثتلا  لاق و  موتکم  مأ  نبا  لاقی  مدـقت و  ام  ۀـیاکح  دـعب  رمع  نب  دـمحم  داز  ۀـطفرع  نب  عابـس  كوبت  ماع  فلختـسا  هنا 
تلق و تبثالا  وه  ۀیحد و  نبا  هعبت  رمع و  وبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  لیق  اهریغ و  ةوزغ  یف  هنع  فّلختی  مل  ۀملسم و 

كوبت یلا  جرخ  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  هظفل  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  حیحـص  دنـسب  فنـصملا  یف  قازرلا  دبع  هاور 
بلاط یبأ  نب  یلع  ۀنیدملا  یلع  فلختسا 

تبثا هنیدـم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  فالختـسا  هیحد  نبا  ربـلا و  دـبع  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  ثیدـحلا  رکذ  و 
هداد حیجرت  ار  نآ  هیحد  نبا  ربلا و  دبع  نبا  لثم  هک  يرما  زا  سپ  هدرک  تیاور  حیحص  دنسب  ار  نآ  فنـصم  رد  قازرلا  دبع  دناهتـسناد و 

تـسد نا  فالخ  رب  ندرک و  رـصب  ضغ  رظن و  ضامغا  قح  لها  هلباقمب  دـشاب  يورم  حیحـص  دنـسب  هدرک و  در  ار  نآ  فـالخ  دنـشاب و 
تسندیناسر يوصق  تیاغب  هرظانم  نوناق  تیاعر  مرزآ و  مرش و  فاصنا و  نتخادنا 

يزاغم بقانم  زا  هنیدم  رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  فالختسا  تیاور 

زا وا  بقانم  دماحم و  هک  یلزاغملا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هنیدـم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  الیـصفت  هیتآ  تادلجم  ضعب  رد  هیّنـس  رباکا  تادافا  زا  وا  تایاورب  دانتـسا  یناشخدب و  ظاّفحلا  مجارت  یناعمـس و  باسنا 

هک مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  بقانم  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  زین  قبـس  امیف  اهیلإ  ةراشالا  قبـس  دق  تفایرد و  یهاوخ 
. تفگ وا  هک  هدرک  لقن  یسلبارطالا  ةردیح  نب  نسحلا  نب  نامیلس  نب  همثیخ  زا  هتفگ  تسرضاح  ریقف  شیپ  برع  طخب  نآ  هخسن 

نع يریدلا  میهاربا  نب  قاحسا  انثدح 
185 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا صاقو  یبأ  نب  دعـس  ینثدح  لوقی  بیـسملا  نب  دیعـس  اعمـس  امنا  ناعدج  نب  دـیز  نب  یلع  ةداتق و  ینربخا  لاق  رمعم  نع  قاّزرلا  دـبع 
ّالا و اهجو  جرخت  نا  بسحا  تنک  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀنیدم  یلع  اّیلع  فلختسا  كوبت  یلا  جرخ  امل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نب  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هل  لاقف  کعم  انا 

هنیدم رب  ریما ع  بانج  تفالخ  یناربط  تیاور 
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ءافتکالا باتک  رد  ینمی  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هچناـنچ  هدرک  تیاور  هنیدـم  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  زین  یناربط  و 
هتفگ

فلختأ فیک  تلق  یتفیلخ  نوکتل  کتفّلخ  ۀـنیدملا  یلع  ینفّلخ  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع 
طسوالا یف  یناربّطلا  هجرخا  يدعب  ّیبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  کنع 

تیاور و 
کب وا  یب  الا  حلصت  ۀنیدملا ال  نا 

فالختسا رب  هحضاو  تلالد  تسروطسم  مه  یهاش  ریسفت  افتکا و  رد  هدومرف و  نآ  تحصب  مکح  هدومن و  رکذ  كردتسم  رد  مکاح  هک 
هک یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  دراد و  نامهب  نالف و  فالختسا  تایاور  بیذکت  هنیدم و  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

تاهابم راختفا و  حاضیا  رد  نآ  لاثما  نآ و  فینصتب  هک  اجنلا  حاتفم  باتک  رد  تستنس  لها  يامظع  زا  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  حیرـصتب 
هدـیج بتک  زا  باتک  نیا  نیتم  لوق  رد  وا  هداـفا  بسح  دراـگنایم و  مالـسلا  مهیلع  تیبلهاـب  دوخ  هلخن  لـها  يـالو  لـیلد  ار  نآ  دراد و 

هتفگ تسا  هربتعم 
مکاحلا دمحا و  جرخا 

186 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوکت نا  یضرت  اّما  كوبت  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختـسا  نیح  یلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع 

خلا یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
هنیدم رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  رب  حضاو  ّصن  هک  لبنح  نب  دمحا  هلّـصفم  تیاور  نینیعلا  ةرق  رد  مه  هَّللا  یلو  هاش  و 

نبا یناربط و  قاّزرلا و  دبع  ياوس  هدرک و  لقن  نآ  ریغ  ترـضح و  نآ  تباین  ندـینادرگ  مخفم  تیاهن  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  يارب  تسا 
ینالطسق هیمیت و  نبا  يزم و  يوون و  جارس و  ضایع و  یـضاق  لثم  مه  ناشیا  نیطاسا  رباکا و  رگید  هیحد  نبا  یلزاعملا و  نبا  ربلا و  دبع 

يوره و قاحسا  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نم  خیش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  اسراپ و  دمحم  هجاوخ  یکم و  رجح  نبا  ناهبزور و  نبا  یمقلع و  و 
هک هنیدم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  ناشیا  ریغ  دیشر و  لضاف  هَّللا و  ّیلو  هاش  یشخدب و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم 

دناهدرک رکذ  دیامنیم  نیدناعم  تاءارتفا  بیذکت  مامت  تحارصب 

جارس ضایع و  یضاق  زا  هنیدم  رب  ریما ع  بانج  فالختسا 

یلع هفلختسا  نیح  اذه  لاق  امنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنأل  هدعب  هفالختسا  یلع  ۀلالد  هیف  سیل  هتفگ و  ةاقرملا  یف  امک  ضایع  یضاق 
فلختی مل  وهخیرات  یف  جارّـسلا  رکذ  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  كوبت و  ةوزغ  یف  ۀنیدملا 

یلع مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هفلخ  ّهناف  كوبت  ّالا  ۀنیدملا  مدق  هنم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هدهـش  دهـشم  نع  ّیلع  يأ 
كوبت و ةوزغ  یف  هدعب  هلایع  یلع  ۀنیدملا و 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق 
187 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنأل هدعب  هفالختسال  ۀلالد  هیف  سیل  هتفگ و  ملسم  حرش  رد  يوون  و 
كوبت ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  نیح  هنع  هَّللا  یضر  یّلعل  لاق  اّمنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا 
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 ... ناهب و زور  نبا  ینالطسق ، اسراپ ، هجاوخ  يزم ، يوون ، زا  هنیدم  رب  ریما ع  بانج  فالختسا 

كوـبت و ةوزغ  یف  هدـعب  هلاـیع  یلع  ۀـنیدملا و  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  اـّیلع  يأ  هفّلخ  هتفگ  لاـمکلا  بیذـهت  رد  يزم  و 
یلع رکذ  یف  عبارلا  ثیدحلا  یف  هنیعبرا  یف  هر  يراخبلا  يدابادخلا  مالـسالا  جات  مامالا  لاق  هتفگ  باطخلا  لصف  رد  اسراپ  دمحم  هجاوخ 
ناوا تغلب  ام  امالغ  اّرط  مالسالا  یلا  مکتقبـس  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  تیبلا  اذه  يور  غولبلا و  لبق  ملـسا  ّهنا  حیحـصلا  هنع و  هَّللا  یـضر 

نبا ۀکئالملا  عم  ریطی  یسمی  یحضی و  يذلا  رفعج  یّمع و  ءادهـشلا  دّیـس  ةزمح  يرهـص و  یخا و  یبّنلا  دمحم  اهیف  لاق  تایبا  یف  یملح 
یل بجوا  یمهـسک و  مهـس  هل  مکیف  نمف  اهنم  يادـلو  دـمحا  اطبـس  یمحل و  یمد و  اهمحل  طونم  یـسرع  ینکـس و  دّـمحم  تنب  یّمأ و 

ربیخ و ناوضرلا و  ۀعیب  قدـنخلا و  ادـحاو و  اردـب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  دهـش  مخ و  ریدـغ  موی  هَّللا  لوسر  مکیلع  هتیالو 
راثآ دهاشملا  عیمج  یف  هل  ۀنیدملا و  یلع  هفلختـسا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّناف  كوبت  الا  دهاشملا  رئاس  فئاطلا و  انینح و  حـتفلا و 
نیح اذـه  لاق  اّمنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأل  کسمتم  ثیدـحلا و ال  یف  مهل  ۀّـجح  ـال  هتفگ و  يراـسلا  داـشرا  رد  ینالطـسق  ةروهـشم 

ّنا باوجلا  هتفگ و  قحلا  جهن  باوجب  ناهبزور  نبا  كوبت و  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا 
188 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیـسح خلا و  كوبت  یلا  هباهذ  نیح  ۀنیدملاب  هفالختـسا  دارملا  لب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  لبق  تام  ّهنأل  یـسوم  دعب  ۀـفیلخ  نکی  مل  نوراه 
لاق یهتنا  ۀملـسم  نب  دـمحم  لیق  يرافغلا و  ۀـطفرع  نب  عابـس  ۀـنیدملا  یلع  فلختـسا  یقتنملا  یف  هتفگ و  سیمخ  خـیرات  رد  يرکبراید 

ةربع فلختسا  لاق  نّمم  اندنع  تبثا  وه  ۀملسم  نب  دمحم  فلختسا  یطایمدلا 
هفّلخ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّناف  كوبت  یف  ّالا  دـهاشملا  نع  یلع  فلختی  مل  بیرقتلا  حرـش  یف  یقارعلا  نیّدـلا  نیز  ظفاحلا  لاـق  و 

نب دعس  ثیدح  نم  نیحیحصلا  یف  وه  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ذئموی  هل  لاق  هلایع و  یلع  ۀنیدملا و  یلع 
یهتنا صاّقو  یبأ 

لاق اّمنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنأل  هدعب  هفالختسا  یلع  ۀلالد  هیف  سیل  هتفگ و  ریغص  عماج  حرش  رد  یمقلع  ربلا و  دبع  نبا  هحّجر  و 
هتفگ و مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ینا و  كوبت  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هفلختـسا  نیح  اذـه 

ذئنیح هب  لاق  ۀنیدملا و  یلع  هفلختسا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهناف  كوبت  ّالا  دهاشملا  رئاس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  دهش 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

بانج لئاضف  رکذ  رد  يوفطـصملا  ّرـسلا  ّيوبّنلا و  دقعلا  باتک  رد  يولعاب  سور  دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیـش  ّرم و  امک 
هفلختسا مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهناف  كوبت  الا  دهاشملا  رئاس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  عم  دهش  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

189 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنیدملا و یلع 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ذئنیح  هل  لاق 
هنیدم و رد  دش  ترـضح  نآ  نیـشناج  كوبت  ورغ  رد  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  و 

یمظع تلیضف  باب  نآ  رد 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

كوبت هّصقب  دنکیم  هراشا  ۀلزنملا  هلوق و  هتفگ  دیرجت  ترابع  باوجب  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  ّیلو  هاش  زین  دش و  وا  بیصن 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نع 

فالختساب فالختسا  نیا  نداد  هیبشت  كوبت و  هوزغ  رد  هرونم  هنیدم  رب  یضترم  فالختـسالا  تسین  ثیدح  نیا  لولدم  هک  تسناد  دیاب 
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ِهَّللا  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  هیآ  رد  هکنانچ  تسیریغ  اجنیا  يدعب  ینعم  روط و  بناجب  دوخ  رفس  تقو  رد  ار  نوراه  یسوم 
زا دوشب و  تباث  هینامز  تیدـعب  ار  ناشیا  ات  دـندنامن  یقاب  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  نوراه  ترـضح  هک  اریز  یناـمز  تیدـعب  هن  دـناهتفگ 

دندوب هتخاس  هفیلخ  ار  نوراه  ترضح  دوخ  تبیغ  مایا  رد  یسوم  ترضح  هک  تس  نیا  لصاح  سپ  دننک  انثتسا  ار  نآ  یضترم  ترـضح 
ترضح لثم  یضترم  ترضح  تّوبن و  رد  تلاصا  توبن و  تباین  رد  دندوب  عماج  دندوب و  یـسوم  ترـضح  تیبلها  زا  نوراه  ترـضح  و 
ثیدـح نیا  زا  سپ  تّوبن  تلاصا  رد  هن  هنیدـم  تموکحب  هقلعتم  ماکحا  بسحب  تّوبن  تباین  رد  ربماغیپ و  تیبلها  زا  ندوب  رد  تسنوراه 

خلا و نیخیش  رب  تیلضفا  هن  يربماغیپ  هب  هیبشت  ار و  تموکح  وا  قاقحتسا  هنیدم و  رب  نتخاس  مکاح  تهج  زا  دش  موهفم  یضترم  تلیضف 
حاضیا رد  دیشر  لضاف 

190 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناونعب ثیدح  دورو  زا  دافتسم  يوضترم  بانج  هیلست  هتفگ و  دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  هک  یترابع  رد 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 
ار امـش  هک  تسنآ  ربانب  لب  تسنآ  لاثم  ایازغ  رد  تکرـش  تلیـضف  زا  نتـشاد  زاب  ربانب  هن  ار  امـش  نم  ندرک  هفیلخ  نیا  هک  روط  نیاب  تس 

لایع لها و  دهعت  يارب  مالسلا  هیلع  نوراه  لثم  سپ  تسلصاح  مالسلا  امهیلع  نوراه  اب  یسوم  تبسن  لثامم  امش  اب  ارم  هک  یتبسن  رب  رظن 
هذـباهج قاذـح و  هّمئا  تارابع  همه  نیا  یهتنا  مراذـگیم  دـشاب  یـسوم  زا  نوراه  تباین  لثم  هک  یتباین  هرونم  هنیدـم  روما  ماـظن  هر و  رب 

ریما بانج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  تسا  هحئال  تالالد  هحـضاو و  صوصن  ینیبیم  هچنانچ  موق  نیدقنم 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  یفیرش  مودخم  ازریم  طبس  يوره  قاحسا  هدومرف و  هفیلخ  هنیدم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

لها رکذ  دـق  لوقا  مثهتفگ  هبقاث  ماهـس  رد  تلزنم  ثیدـح  باوجب  هچنانچ  هدرک  لقن  دوخ  نیثدـحم  نیققحم  زا  تیبلها  رب  هنیدـم و  رب  ار 
ّهنا مایقلا  موی  یلا  هیلع  هَّللا  تاولص  مانالا  دّیس  نم  مالکلا  اذه  رودص  ببس  یف  نیثدحملا  نم  قیقحتلا 

یلا هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  ءاجف  هتیب  لها  یلع  ۀنیدملا و  یلع  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  فلختسا  كوبت  ةوزغ  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّجوت  اّمل 
هَّللا لوسر  ای  لاقف  همالس  هیلع و  هَّللا  تاولص  ءایبنألا  دّیـس  ۀمزالم  ةازغلا و  یلا  هقوش  ةرثکل  انیزح  ایکاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

نوکت نا  یضرت  اما  هنع  هَّللا  یضر  هل  ۀیلست  مالّسلا  هیلع  لاقف  فالخالا  عم  ینکرتت 
191 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
کیلع و دامتعالا  ۀیاغل  انا  کلذکف  هموق  هلها و  یلع  ۀـفیلخ  مالـسلا  هیلع  نوراه  لعج  روطلا  یلا  هّجوت  امل  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ّنا  ینعی 

ۀفالخلا هذـه  اّیبن و  نوراه  ناک  امک  انیب  تسل  نکل  يرفـس  نم  عجرا  یتح  یتیب  لـها  یلع  ۀـنیدملا و  یلع  ۀـفیلخ  کـلعجا  کـب  قوثولا 
نیزا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  توف  دعب  ۀفیلخ  اماما و  هنوک  یلع  لدی  مل  هلها و  یلا  رفـسلا  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هعوجرب  تهتنا 

یلع بانج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنیا  هب  دنالئاق  هیّنـس  نیثدحم  نیققحم  هک  تستباث  دیکات  رارکتب و  ترابع 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنآ  تلزنم  ثیدـح  يانعم  هتخاس و  هفیلخ  دوخ  تیب  لها  هنیدـم و  رب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
دوخ تیبلها  هنیدم و  رب  هفیلخ  ار  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ترضح  رب  قوثو  دامتعا و  تیاغ  ببسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

مه هرونم  هنیدم  تفالخ  هک  دش  تباث  تنـس  لها  تاجرد  یلاع  هّمئا  تادافا  تاحیرـصت و  تایاور و  تارابع و  نیزا  هاگ  ره  دـینادرگ و 
هطفرع نب  عابس  ای  هملسم  نب  دمحمب  نآ  فرص  أشنم  دش ؟؟ رهاظ  دوب  لصاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  لایع  لها و  تفالخ 

او تستراسخ  ضغب و  رد  كامهنا  توادـع و  بصن و  ضحم  مومذـملا  لاعتفالا  قالتخالا و  فـالتخا  یلع  موتکم  مأ  نبا  اـی  مهر  وبا  اـی 
نالف و كارتف  رب  ناتهب  بذکب و  ار  نآ  دناهدومن و  ملعلا  ۀنیدم  باب  هنیدم  تفالخ  فرص  هنیراپ  هنیغض  هنیرید و  هنیک  ببـسب  هک  هابجع 

نامهب
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192 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لصاح بذک ال  نینچب  ناسچ  ضفارم  بحاص  يربط و  نیدلا  ّبحم  هک  بجع  هتسخ و  ناودع  روز و  رتشنب  نامیا  لها  بولق  دناهتـسب و 

نیـضغبم بصاون  بلاغ  کیرـش  هتخاس  تباث  دوخ  عالطا  قیقحت و  تیاهن  لقع و  لامک  هدومن  کسمت  ّقح  لها  هلباقمب  لـطاب  عارتخا  و 
رکذ نآ  رد  هک  ضفارم  ترابع  دناهدیـسر و  يدبا  تراسخ  هیلاع  هجردب  هدـیدرگ  بهاولا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

يدینـش و اقباس  هدومن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  قالطا  هدومن  هنیدم  رب  هطفرع  نب  عباس  ای  هملـسم  نب  دمحم  فالختـسا 
هَّللا ءاشنا  نآ  ّدر  عم  هدرک  لقن  قاحـسا  نبا  زا  ۀنیدم  رب  هطفرع  نب  عابـس  ای  هملـسم  نب  دمحم  فالختـسا  نآ  رد  هک  يربط  ّبحم  ترابع 
ریغ نآ  تحص  الّوا  هچ  موتکم  ریغ  مه  نآب  ثبـشت  نالطب  سپ  موتکم  مأ  نبا  تماما  يوعد  دنامیقاب  دش  دهاوخ  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت 
؟؟ دوخ تادافا  تایاور و  بسح  ترضح  نآ  هقلطم  تفالخ  توبث  دعب  هکلب  مولم  تیاغب  مومذم و  تیاهن  يوعد  ضحمب  افتکا  مولعم و 

بحاص قحلا و  دبع  خیـش  ار  تماما  نیا  هچ  تس  موسوم  داسف  بذـک و  تمـسب  موصوم و  نالطب  تمـصوب  موجرم  دودرم و  يوعد  نیا 
تماما نیا  نالطب  دش  تباث  هنیدم  رب  ترضح  نآ  هقلطم  تفالخ  هاگ  ره  دناهتـسناد و  قح  رب  یـصو  هقلطم  تفالخ  یفان  یفانم و  ضفارم 
دناهدش لئاق  هنیدم  رب  موتکم  مأ  نبا  تفالخب  یضعب  هک  تسا  حضاو  نویعلا  ناسنا  يدهلا و  لبـس  ترابع  زا  هدیدرگ و  رهاظ  دوخب  دوخ 

فالختسا تسطقاس و  ّتیّجح  هبتر  زا  نآ  سپ  تسفلاخم  نارگید  فالختـسا  تایاور  لوق  نیا  اب  نوچ  ةالـص و  رب  وا  تفالخ  ضحم  هن 
تاقبع َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  رـصبتساف  نیقیلاب  تسنآ  لطبم  ققحتم  هیّنـس  هّمئا  قاّذـح  تاحیرـصتب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

193 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا 
مـالعا هّمئا  گـنهآ  ماـئل  بصاون  مـالک  نیا  یتـسناد  لوقا  تشادـن  ینعم  روـما  نیا  دوـبیم  قـلطم  یـضترم  تفـالخ  رگا  هلوـق  نیلهاذـلا 

هن تسصوصخم  تفالخ  نیا  هک  دش  رهاظ  سپ  هتفگ  ضفارم  بحاص  هدومن  يوضترم  تفالخ  قالطا  یفن  مامت  تحارصب  هک  تسنایّنس 
تـشادن ینعم  موتکم  مأ  نبا  هملـسم و  نب  دمحم  نتـشاذگ  دوبیم  قلطم  يوضترم  تفالخ  رگا  هتفگ  زین  تسقلطم و  رد  وگتفگ  قلطم و 

مه ظافلا  رثکا  رد  دوصقم  رد  داـحتا  زا  رظن  عطق  ضفارم  بحاـص  تراـبع  اـب  دـناهدروآ  بصاون  زا  بحاـصهاش  هک  یتراـبع  سپ  یهتنا 
اـفخ و مادـک  بحاـصهاش  هداـفا  بسح  ضفارم  بحاـص  تبیغ  توـبث  رد  تسباـیترا  هینـس  هّمئا  رگید  تیبصاـن  رد  رگا  سپ  تسقباـطم 

هَّللا یضر  یضترم  ترضحب  زین  تماما  دوبیم  قلطم  تفالخ  رگا  هتفگ  يدینـش  هچنانچ  ةاکـشم  حرـش  رد  قحلا  دبع  خیـش  تسباجتحا و 
درکیم مکح  زین  هنع  هَّللا  یـضر  یلعب  تماـما  دوبیم  تفـالخ  رگا  هتفگ  ةوبنلا  جرادـم  رد  دوـب و  مها  یلوا و  هکلب  دوـمرفیم  مکح  هنع 

جولو نیننـستم و  زا  جورخ  جولع و  جراعمب  جورع  جورخ و  بصن و  جرادمب  جرادم  بحاص  ءاقترا  رد  سپ  یهتنا  دوب  مها  یلوا و  هکلب 
مهوت نیا  نالطب  هک  دمحلا  هّلل  تسا و  هایس  مائل  بصاون  تافارخ  اب  مات  تلثاممب  وا  تادافا  يور  هک  تسا  هابتشا  ماقم  مادک  نیعدتبم  رد 
تفالخ قالطا  یفن  عیرفت  تسروز  بذک و  رب  ینبم  روما  نیا  لصا  هاگ  ره  هچ  تسرهاظ  هوجو  حضواب  ناش  نیدلقم  کّسمت  بصاون و 

صیصخت لوقا  دوب  لایع  لها و  يرادربخ  یگناخ و  روما  رد  ضحم  تفالخ  نیا  هک  دش  مولعم  سپ  هلوق  درادن  تّحـص  زا  یهجو  نآ  رب 
يرادربخ تفالخ  لایع  لها و  يرادربخ  ضحمب  نآ  رصح  یگناچهزره و  ضحم  یگناخ  روما  ضحمب  تفالخ  نیا 

194 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاحیرـصت تایاورب و  هرّونم  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  تفالخ  هک  یتسناد  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  افنآ  هچ  تسلاعتفا  بذک و  حیرـص  و 

ریما بانج  تفالخ  صیصخت  نالطب  سپ  تستباث  نیننستم  نیملکتم  ثیدح و  حارش  نیدّقنم و  نیثدحم  رخافم و  الا  خویش و  ربکا و  هّمئا 
بحاص قحلا و  دـبع  خیـش  يربط و  ّبحم  دـناهدوشگ و  بل  نآب  لالـضلا  یف  نیکمهنم  بصاون  هک  لایع  لـهاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

روهظ و تیاهن  رد  هدوب  راهنلا  لیللا و  عباتت  ام  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  رارک  ردیح  دانع  رامـضم  رد  قبـس  بصق  نآ  ياعد  اب  ضفارم 
هفلاس ترابع  زا  روتسم و  ریغ  لامک  لضف و  لها  زا  يدحا  رب  لالتخالا  حیرـص  کّسمت  نیا  تجامـس  تعاظف و  تعانـش و  حبق و  تیاغ 

رما دنچ  لایع  لهاب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  صیـصخت  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقمب  وا  هک  تسرهاظ  ضفارم  بحاص 
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هدومرف و كوبت  هوزغب  ندمآ  رب  تقو  ار  ثیدح  نیا  نیفرط  قافتاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  لوا  هدرک  رکذ 
هدشن تباث  رگید  تاماقم  رد  تسّصاخ و  تقو  نیرد  رـصحنم  ثیدح  نیا  نیفرط  قافتاب  هک  تسنآ  مالک  نیزا  ضرغ  رگا  هک  تسرهاظ 

تاماقم رد  تلزنم  ثیدـح  دور  نیفرط و  نیثدـحم  تایاورب  هکلب  تسنیـش  روز و  ضحم  نیبم و  بذـک و  نیع  نیفرط  قافتا  ياعدا  سپ 
نآ دورو  یفن  هن  تستقو  نیرد  ثیدح  دور  تابثا و  درجم  مالک  نیا  زا  ضرغ  رگا  تستباث و  نآ  دعب  مه  كوبت و  هوزغ  لبق  مه  هددعتم 

لایع لهاب و  تفالخ  صیـصخت  رب  تلالد  هک  اج  هچ  ددرگیمن  هّصاخ  تفالخ  رب  ثیدـح  لمح  تبثم  ینعم  نیا  سپ  رگید  تاـماقم  رد 
نایب لفکتم  هک  ریس  بابرا  ثیدح و  باحصا  هکنآ  مود  دشاب  هتشاد 

195 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب ار  یـضترم  یلع  هوزغ  نادب  ندمآ  رب  تقو  ادخ ص  لوسر  هک  دناهدرک  حیرـصت  دنامّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  لاوحا 

بذک هدیشخب و  بانج  نآب  قلطم  تفالخ  بصنم  هکنآ  هن  هتـشاذگ  هنیدم  رد  ناش  لاوحا  دّهعت  يارب  دندوب و  هتخاس  هفیلخ  لایع  لها و 
رب ترضح  نآ  تفالخ  تابثا  هیّنس  نیققحم  نیثدحم و  هک  دش  رهاظ  حوضو  لامکب  قباس  نایب  زا  مه  حیرـص  ناتهب  حیـضف و  ياعدا  نیا 

تیاور هک  تسرهاظ  ملـسم و  يراخب و  تیاور  موس  هدینادرگ  لایع  لهاب و  صوصخم  ار  ترـضح  نآ  تفالخ  هکنآ  هن  دناهدرک  هنیدـم 
زا لها  دیق  هک  یتسناد  الّوا  هچ  درادن  لایع  لهاب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  صیـصخت  رب  تلالد  زگره  ملـسم  يراخب و 

لهالا یف  ۀفالخلا  رـصحل  اتبثم  هارتفا  ام  سیل  میلـستلا  ریدقت  یلع  ایناث  درادن و  يدوجو  نیحیحـص  رد  لها  ظفل  تسلها و  ان  نیا  تاءارتفا 
هرقف اثلاث  لهجلا و  دانعلا و  نم  أّربت  لها و  فاصنالل  وه  نم  یلع  یفخی  امک ال 

نایبضلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
ثبشتلاف تسمامت  هرقف  نیزا  هیراع  تایاورب  ناش  جاجتحا  هک  تسمزال  هچ  قح  لها  رب  شمیلست  تسدراو  نیحیحـص  قرط  ضعب  رد  هک 

تفالخ رصح  دیفم  نایع  حضاو  وه  امک  مه  میلست  دعب  هرقف  نیا  اعبار  مامالا و  فئارط  نم  ۀّیجحلا  حلصی  ثیحب  انقیرط  نم  هتابثا  نود  هب 
حرشب لایع  لها و  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  هلاوح  مراهچ  نایب  حضاوب  هریرقت  ءیجیـس  تسین و  ناوسن  نایبص و  رد 

فالختسا هلاوح  هک  تسرهاظ  رگید و  بتک  یصقتسم و  همجرت  ریّسلا و  بیبح  جراعم و  جرادم و  باطخلا و  لصف  قعاوص و  ةاکـشم و 
ضحم لایع  لها و  رد  تفالخ  رصح  رب  ناب  لالدتسا  زاب  بتک و  نیاب  لایع  لها و  رب 

196 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  هکلب  هتخاسن  لایع  لـهاب و  دـّیقم  ار  فالختـسا  الـصا  قعاوص  رد  هچ  تسلالـضا  عیدـخت و 

هَّللا یّلص  ّهناف  كوبت  ّالا  دهاشملا  رئاس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  دهش  لاق و  ثیح  هدرک  رکذ  هنیدم  رب  ترضح  نآ  فالختسا 
زا مه  قح  لها  لالدتـسا  باوج  ماقم  رد  ّرم و  امک  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ذـئنیح  لاق  ۀـنیدملا و  یلع  هفلختـسا  مّلـس  هیلع و 
نبا دوخ  هچنانچ  هدرک  رکذ  هنیدم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  مه  نا  رد  هکلب  تسین  يرثا  لایع  لهاب و  تفالخ  دییقت 

ّصّنلا نا  اومعز  رـشع  ۀیناثلا  ۀهبـشملا  تس  نیا  روکذم  ماقم  رد  قعاوص  ترابع  ّرم و  امک  لاق  ثیح  هدرک  هلاوح  ناب  ترابع  نیرد  رجح 
ّیلع یلع  یلیصفتلا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  كوبت و  یلا  جرخ  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
ّحـص امل  ّالإ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  یّلعل  ۀـتباث  ةّوبنلا  يوس  یـسوم  نم  نوراهل  ۀـتباثلا  لزانملا  عیمج  ّنا  یلع  لیلد  هیفف  اولاـق 
شاع ول  هتامم  دعب  هفلخی  مل  ولف  هتایح  یف  هتفیلخ  ناک  ذإ  هدعب  شاع  ول  هنع  ۀـفالخلل  هقاقحتـسا  یـسوم  نم  نوراهل  تبث  اّمم  ءانثتـسالا و 

ّالا یلعل  کلذ  مزال  نم  ۀلاسرلا و  یف  هل  اکیرـش  ناک  هنا  هنم  هلزانم  ۀـلمج  نمف  اضیا  ءایبنالا و  یلع  زئاج  ریغ  وه  هیف و  صقنلا  ناکل  هدـعب 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دعب  ۀّمالا  یلع  ۀعاطلا  ضرتفم  یقبی  نا  بجوف  ّیلع  ّقح  یف  ۀعنتمم  ۀلاسرلا  یف  ۀکرشلا  نا 

197 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ۀّمئا هلوقی  امک  احیحـص  ناک  نإ  رهاظف و  يدمآلا  هلوقب  امک  حیحـص  ریغ  ناک  نإ  ثیدحلا  ّنا  اهباوج  نکمی و  ام  یـصقاب  لیلدـلاب  المع 
لّزنتلا یلع  ۀمامالا و  یف  ۀّجح  هنوری  وه ال  داحآلا و  لیبق  نم  وهف  نیحیحصلا  یف  وه  فیک و  مهیلع  ّالا  سیل  کلذ  یف  لّوعملا  ثیدحلا و 

ناک امک  كوبت  ۀبیغ  ةدـم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ۀـفیلخ  اّیلع  ّنا  ثیدـحلا  رهاظ  هیلع  ّلد  ام  دارملا  لب  لزانملا  یف  هل  مومع  الف 
داحآ ال هنوک  عم  ثیدـحلا  نم  دارملا  سیل  ّهنا  ررقت  اّمم  ملعف  لاـق  نا  یلا  ةاـجانملل  مهنع  هتبیغ  ةدـم  هموق  یف  یـسوم  نع  ۀـفیلخ  نوراـه 

امنا هنا  ّرم  امل  ضعبلا  کلذ  نایب  هببس  ثیدحلا و  قایس  یسوم و  نم  نوراهل  ۀنئاکلا  لزانملا  ضعب  تابثا  ّالا  عامجالا  مواقی 
نایبّصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  حیحصلا أ  یف  ام  یلع  لاقف  هفلختسا  نیح  یلعل  هلاق 

هءارو هکرت  صقنتسا  ّهناک 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  هل  لاقف 

هتیولوا مزلتـسی  ـال  ۀـنیدملا  یلع  هفالختـساف  اـضیا  حلـصا و  یموق و  یف  ینفلخا  هل  لاـق  ذإ  روـطلا  یلا  ههجوـت  دـنع  هفلختـسا  ثیح  ینعی 
رارم یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  فلختـسا  دق  لوقن و  هب  ۀلمجلا و  یف  اهل  الها  هنوک  لب  ابدن  اضارتفا و ال  هیرـصاعم  لک  نم  هدعب  ۀفالخلاب 

ثیدـح لقن  رد  الوا  ینیبیم  هچنانچ  ترابع  نیرد  هدـعب  ۀـفالخلاب  یلوا  ّهنا  کـلذ  ببـسب  هیف  مزلی  مل  موتکم و  ّمأ  نباـک  یلع  ریغ  يرخا 
نینمؤملا ریما  بانج  فالختسا 

198 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باوج ماقم  رد  ۀنیدملا و  یلع  هفلختسا  كوبت و  یلا  جرخ  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق  لاق  ثیح  هدرک  رکذ  هنیدم  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

هک بجع  خلا  ۀـفالخلاب  هتیولوا  مزلتـسی  ۀـنیدملا ال  یلع  هفالختـساف  اضیا  لاق و  ثیح  هدومن  رکذ  ۀـنیدم  رب  ترـضح  نآ  فالختـسا  مه 
هدرک ضارعا  هرّونم  هنیدـم  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  قعاوص  بحاـص  هرّرکم  تاحیرـصت  نیزا  ضفارم  بحاـص 

نآ زا  هرّونم  هنیدـم  تفالخ  یفن  لایع و  لها و  رد  تفالخ  رـصح  تابثا  هدرک  تبـسن  قعاوصب  لاـیع  لـها و  رب  ترـضح  نآ  فالختـسا 
هلاوح دزاسیم و  رهاظ  ملاع  هفاک  رب  دوخ  يوقت  قدـص و  تیاهن  نیدـت و  عرو و  لاـمک  دـهاوخیم و  ارتفا  ناـتهب و  بذـکب و  ترـضح 

ترابع افنآ  هچ  تسحیضف  ناتهب  حیرص و  بذک  هک  تسبابلالا  یلوا  تریح  ثروم  باجع و  بجع  مه  باطخلا  لصفب  ضفارم  بحاص 
نآب و لایع  لها و  رب  فالختسا  تبسن  سپ  يدینش  تسا  هرّونم  هنیدم  رب  بآمتیالو  بانج  فالختـسا  رب  حیرـص  صن  هک  باطخلا  لصف 

نیا لاح  هک  هافـسا  او  تستاعیدـخت  تاسیبلت و  بئاجع  زا  تسردان  هلاوح  نیاب  لایع  لـها و  رب  ترـضح  نآ  تفـالخ  رـصق  رب  لالدتـسا 
لوا رد  هچ  رگا  ریـسلا  بیبح  رد  دـنکیمن و  غیرد  مه  نآ  رد  تناـیخ  زا  هک  تس  نیا  شدوخ  هلحن  لـها  بتک  تاراـبع  لـقن  رد  گرزب 

تستباث و هرّونم  هنیدم  رب  ترضح  نآ  تفالخ  نآ  رخآ  زا  نکیل  هدومن  رکذ  لایع  لها  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  مالک 
عوقو هلتاـقم  نید  يادـعا  اـب  رفـس  نآ  رد  هک  تشگ  رهاـظ  يوبن  سدـقم  ترـضح  رونا  ریمـض  رب  كوـبت  هوزغ  رد  نآ  تراـبع  تس  نیا 

دومن نییعت  شیوخ  تفالخب  هتشاذگ  لایع  لها و  رس  رب  هنیدم  رد  ار  نادرم  هاش  تفای  دهاوخن 
199 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاح رب  قافن  لها  ننملا  وذ  ربماغیپ  نتفر  زا  دعب  دنرادن و  زئاج  زواجت  نیملسملا  ماما  دیدباوص  نخـس و  زا  هک  تفگ  ار  نینمؤم  تاهما  و 
رونا ریمض  رب  نوچ  هکلب  تشاذگن  مارکا  لالجا و  تهج  ار  یلع  مالسلا  هیلع  مانالا  ریخ  هک  دندروآ  نابز  رب  هدرب  دسح  نمتوم  رورس  نآ 

نآ تساوخ  تحیـضف  ار  ناتـساد  نیا  دینـش  رورـس  نآ  نوچ  داد  يوب  دوخ  تفالخ  درب  هارمه  رفـس  نیرد  ار  وا  هک  دـمآیم  نارگ  يوبن 
دومن لصاح  تاقالم  فرش  فرج  رد  دمآ و  تکرح  رد  اهفرشا  ةولصلا  نم  هیلع  یفطصم  ترضح  بقع  زا  هدیشوپ  حالس  ار و  ناتساران 
يارـس نم و  لها  رد  ینم  هفیلخ  وت  هک  يامن  تعجارم  هنیدمب  نم  ردارب  يأ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دـیناسر  ضرعب  ار  ناقفانم  نانخـس  و 

نم هلیبق  نم و  ترجه 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما 
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رگم دیـسر  نوراهب  یـسوم  تبـسن ز  هک  دیدپ  دش  تلزنم  نآ  نم  زا  ارت  مامتها  نید  راک  رد  هدرک  يأ  هک  مانالا  ریخ  تفگ  نینچ  ار  یلع 
ار تّوبن  ثیدـح  نیرد  همـالا  عیفـش  ترـضح  هک  تسروطـسم  همغلا  فشک  رد  یبـنجا و  دوش  مدرم  توبن ز  یبـن  نم  زا  سپ  دوـبن  هکنآ 
هاش دوب  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  زا  ار  نوراه  هک  یبصنم  ره  يربماغیپ  هبترم  زا  ریغ  هک  دـماجنا  قیقحت  ایارب  دزن  هک  درک  انثتـسا  نآ  تهجب 

؟؟؟ اهیف هکراش  ام  ۀلیضف  هذه  ردقم و  ررقم و  ترضح  نآ  دزن  ار  نادرم 
زاب هبیط  هنیدم  بناجب  تخاس و  يراج  نمیهم ؟؟؟ رکـش  نیا  ماهلا  نابز  ردـیح  نینمؤملا  ریما  مرج  ربغ ال  نم  یقب و  نم  اهب  تاف  ۀـبقنم  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  فاص  ترابع  نیا  رخآ  زا  یهتنا  تخادـنا  هدـلب  نآ  یلاها  لاوحا  تظفاحم  رب  مامتها  وترپ  هتـشگ 

هنیدم یلاها  لاوحا  تظفاحم  رب  مامتها  وترپ  مالسلا 
200 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ تفالخب  رگم  دوشیمن  روصتم  ینعم  نیا  تخاس و  فرشم  تیانع  هّجوت و  فرص  تسارح و  تیاعرب و  ار  ناشیا  تخادنا و  دناهرّونم 
هک هدرک  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ترابع  نیا  رد  هچنآ  زین  ادج و  رهاظ  وه  امک  هرّونم  هنیدم  رب  ترـضح 

يارس نم و  لها  رد  ینم  هفیلخ  وت  هک  يامن  تعجارم  هنیدمب  نم  ردارب  يأ  هک  درک  داشرا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضحب  بانج  نآ 
رصق رب  ریسلا  بیبح  ترابعب  لالدتسا  سپ  هیوبن  هلیبق  هیّنس و  هنیدم  رب  ترضح  نآ  فالختـسا  رب  تسحـضاو  ّصن  نم  هلیبق  نم و  ترجه 

َةالَّصلا اُوبَْرقَت  هیآب ال  هک  تسلاّهج  ناردنلق  عابتا  لایع  لها و  رب  ترضح  نآ  تفالخ 
لایع و لهاب و  ار  تفالخ  نیا  قحلا  دبع  خیش  صیـصخت  اما  دنیامن  رظن  ضامغا  يراکـس  متنا  دیق و  زا  دننک و  ةالـص  كرت  رب  لالدتـسا 

لاجر ثیدح و  نف  نیقّقحم  لامک و  اب  هّمئا  تایاور  تادافاب و  نآ  نالطب  سپ  لالـض  بصن و  لها  دـیلقتب  هنیدـم  لها  رگید  زا  نآ  یفن 
هرّونم هنیدم  هقلطم  تفالخ  هک  يدیسرا  لاحتنا و  روز و  بابرا  لاعتفا و  بذک و  لها  لاحم  لایخ  نالطب  لاح و  تقیقحب  يدینش و  افنآ 

هلوق و نشور  حضاو و  نارگیدب  فرـص ؟؟؟ نالطب  تسنهربم و  تباث و  لاوقا  تایاور و  نیا  تاحیرـصتب  لاعتم  ّبر  لوسر  یـصو  يارب 
هکنوچ ره  دنشابیم  نیعتم  راک  نیا  يارب  ناشیا  لاثما  داماد و  دنزرف و  دب  تستاروتسم ال  رب  عالطا  تیمرحم و  رب  فوقوم  روما  نیا  نوچ 

دعب ام  رد  هک  هرهاب  دهاوش  هرهاز و  ججح  هرهاظ و  نیهارب  هرهاق و  لئالدب  حیبق  تراسج  تریصب و  تفارـص ؟؟؟ نیا  نالطب  لوقا  دنـشاب 
بانج تفالخ  هک  تسرهاظ  دوشیم  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
201 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرد ترـضح  نآ  رجا  تستلابن و  تمظع و  تیاغ  تهابن و  تعفر و  تیاهن  تلالج و  فرـش و  لامک  لـیلد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هرونم و هنیدم  تماقا  هک  هدوب  لیلج  میظع و  تفالخ  نیا  هباثمب  تسمّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رجا  لثم  تفالخ 

هدوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  تانئاک  رورس  بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  رـصحنم  نآ  حالـصا 
فرـص و ناتهب  ضحم و  بذک  دنـشاب  هکنوچ  ره  دنـشابیم  نیعم  راک  نیا  يارب  ناشیا  لاثما  داماد و  دـنزرف و  هک  ینعم  نیا  ياعدا  سپ 

دوب دـناوتیمن  يربک  تفالخ  لیلد  سپ  هلوق  تساطخ  تراسج و  نیع  ارتفا و  ناودـع و  تحب  اـپ و  رـس و  یب  فازج و  حیـضف و  تفارخ 
قفوملا و هَّللا  ءاـشنا  نیتم  نییبت  بیـصم و  بیرقتب  بیرقنع  يربک  تفـالخ  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  تلـالد  لوقا 

امک تستباث  هدیدع  هوجوب  بانج  نآ  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  هکنآ  اب  نیـصبرتملا  نم  نکف  دوشیم  نیبتـسم  حـضاو و  نیعملا 
رد هک  دناهداد  دوخ  بتک  رد  شکنادند  ياهباوج  ناشیا  حدق  نیزا  تنـس  لها  یلاعت  هَّللا  لضفب  هلوق و  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  نیبنس 

تسروکذم دوخ  ماقم 

هینس بتک  هب  نآ  هلاوح  ضحم  رب  ءافتکا  بصاون و  حدق  باوج  رکذ  زا  هفحت  بحاص  ضارعا 
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مانا رورس  تریـس  مالک و  ملع  ثیداحا و  حورـش  بتک  رد  تنـس  لها  ماظع  لاثما  رباکا و  هّمئا  زا  يرایـسب  تالیوست  تاعیملت و  زا  لوقا 
بانج تفالخ  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  یفن  رد  ناش  ششوک  شکمـشک و  شکنادند  ياهباوج  ياجب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نیزا شکنادند  ياهباوج  هک  دنناسک  مادک  نآ  هک  منادیمن  تستباث  مائل  بصاون  تالاقم  قیدصت  دـییات و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

يایلوا رگا  دناهتخادرپ  دوخ  هّمئا  رباکا و  نیا  حیضفتب و ؟؟؟ هداد  تاوفه 
202 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لـضاف هک  تریح  دنـشاب  هتـشاذگ  نادیفتـسم  ناج  رب  تنم  تیاهن  دنهد  ناش  بتک  ناشن  دـنزاس و  علطم  ناشیا  یماسا  زا  بطاخم  لضاف 
لقن زا  دشکیم و  ماکحا  دییات و  ماربا و  دییشت و  باهسا و  لیصفت و  بانطا و  لیوطت و  نیاب  باشقا  بصاون  تاوفه  لقن  عیدصت  یعملا 

دنکیمناو تسروکذم  شکنادند  تاباوج  نیا  نآ  رد  هک  بتک  نآ  ناشن  مان و  مه  لامجالاب  دـشکیم و  نماد  نا  شکنادـند  ياهباوج 
دیامرف صالخ  رارشا  بصاون  دییات  رانش  راع و  زا  ار  دوخ  دیامن و  داریا  نآ  صخلم  ای  تاباوج  نآ  لصا  هک  اج  هچ 

تلزنم ثیدح  هب  کسمت  رد  هعیش  تاملک  یگدنکارپ  هعیش و  مالک  بیذهت  حیقنت و  لامک  ياعدا  رد  هفحت  بحاص  رب  در 

دید دیاب  ناشیا  بتک  رد  الا  تسناشیا و  مالک  بیذهت  حیقنت و  لامک  دـش  روکذـم  هک  یقیرطب  ثیدـح  نیاب  هعیـش  کسمت  قیرط  هلوق و 
ابذـک ّالا  نولوقی  نا  مههاوفا  نم  جرخت  ۀـملک  تربک  لوقا  هدیـسرن  بلطمب  دـناهدرک و  رکذ  کـسمت  نیرد  هدـنکارپ  نانخـس  ردـقچ  هک 
هدروآ هک  يریرقت  هدرک و  كرت  ار  قح  لها  تاقیقدـت  تاقیقحت و  زا  يرایـسب  هکنآ  فصو  اب  بطاـخم  لـضاف  هک  بجعلا  لـک  بجعلا 

ینز هر  تریصب و  یب  ماوع  عیدخت  ربانب  زاب  هدربن  راکب  نآ  رد  یحیقنت  یبیذهت و  الصا  لامها  ریـصقت و  زج  تسناشیا و  تادافا  زا  ذوخام 
قلطم یصو  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ریرقت  رد  قح  لها  هک  دنکیم  رهاظ  نانچ  دنزیم و  لصا  یب  تاهابم  تریس  هداس  نیدقتعم 

ناسحا و راب  هتخاس و  بذهم  حـقنم و  هبترم  لامکب  ار  ناشیا  ریرقت  الـضفت  اعربت و  بطاخم  بانج  دـندوب  هتفگ  هدـنکارپ  تیاهن  تاملک 
لها تامازلا  تادافا و  ثیدح  نآرق و  تاکن  مهف  تیلباق  الصا  هکنآ  فصو  اب  مائل  رافک  هک  دنامنیم  نادب  نیا  هتشاذگ و  ناشیا  رب  تنم 

تاهبش عفد  عم  مامت  طبسب  دیحوت ؟؟؟ رب  ّهلاد  تاریرقت  زا  يریرقت  دنرادن  مالسا 
203 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لها تاملک  ناشیا  هک  دننک  اعدا  دنـشکب و  ربک  ندرک  زاب  دننک و  لقن  تسروکذم  مالـسا  لها  مارک  نیققحم  بتک  رد  ماجرفان  نیرکنم 
یناعم وا  لیصحت  مدع  اج  دص  هک  ار  بطاخم  بانج  هَّللا  ناحبس  دناهتفگ  یهاو  وغل و  تاملک  ناشیا  دناهدرک و  حقنم  بذهم و  ار  مالسا 

تاضارتعا هحیحـص و  تاریرقت  اهراب  دروخیم و  اهاپ  شیپ  دنکیم و  طلغ  هار  هلهـس  بلاطم  مهف  رد  هدش و  رهاظ  ار  قح  لها  دصاقم  و 
هک تسنآ  يوعد  دوشیم  هن  هّیوق  تالضعم  هصیوع و  تالاکشا  ضرعتم  ددرگیم و  ناسآ  لهـس و  شباوج  هک  هدرک  نایب  یعونب  هدیج 
رد هک  ار  ّقح  لها  تاقیقحت  تاریرقت و  زا  يرایـسب  بطاخم  بانج  هک  تسرهاـظ  هلمجلاـب  دـنک  حـقنم  بذـهم و  ار  ّقح  لـها  تاریرقت 

يوعد قدص  تسا و  هداشگ  یتش  هوجوب  ریصقت  باب  مه  صاخ  لالدتسا  ریرحت  رد  هداد و  كرت  دناهدومن  رکذ  تلزنم  ثیدحب  لالدتسا 
يراخب و حیحص  ثیدح  لقن  رد  وا  بانج  هچ  تسرینتسم  نشور و  ریصب  دقان  ریبخ و  بردتم  رب  ریرحن  بطاخمب  ریـصقت  تبـسن  رد  ریقف 

هرقف رکذ  رد  هدرک و  هدایز  دوخ  فرط  زا  بوذکم  يدیق  ملسم 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

هدومن و حیرص  ریصقت  حوجرم  حیجرت  هکلب  حجرم  الب  حیجرتب  نآ  زا  هدیدع  تایاور  ولخ  فصو  اب  دننکیم  شوخ  لد  نآب  بصاون  هک 
نیا قرط  دّدعت  رکذب  رکذ  هچ  ار  رتاوت  رکذ  هدرکن و  رکذ  دننکیم  حیرصت  نآب  هینس  نیققحم  هذباهج  هک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  رتاوت  زین 

بزاع نبا  یلا  ۀیاورلا  کلت  ۀبسن  نع  امهولخ  عم  نیحیحـصب  نآ  تبـسن  بزاع و  نب  ءارب  تیاور  فرـص  رکذ  رب  هدادن  شلد  مه  ثیدح 
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بانج جاجتحا  زین  هدومن و  ضارعا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیثدـحم  هذـباهج  موق و  ياملع  رگید  تیاور  رکذ  زا  زین  هدـیزرو و  راصتخا 
ثیدح نیاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

204 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلیلج تلیـضف  رب  نآ  تلالد  لیلد  نایعا و  هباحـص  دزن  ثیدح  نیا  توبث  دـیفم  نآ  دـننکیم و  رکذ  قح  لها  هک  يروش  زور  رد  فیرش 

نیا دورو  هدرکن و  رکذ  هقرفتم  عضاوم  هفلتخم و  لاـحم  هدـیدع و  تاـماقم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دورو  زین  هدرکن و  رکذ  تسنأـشلا 
بانج تیلضفا  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  زین  تسناشیا و  لاوقا  بصاون و  تاوفه  لطبم  هلیلج و  دئاوف  دیفم  هددعتم  عقاوم  رد  ثیدح 

نآ تیلضفا  توبث  دنزاسیم و  تباث  ثیدح  نیزا  مه  ترـضح  نآ  تیلـضفا  قح  لها  هکنآ  لاح  هدرکن  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
يارب هک  یسوم  ترضح  تفالخ  زا  رظن  عطق  هک  دننکیم  رکذ  قح  لها  زین  تسیفاک و  بانج  نآ  هلـصافیب  تفالخ  توبث  يارب  ترـضح 

تـسرهاظ دوب و  لصاح  نوراه  ترـضح  يارب  عابتا  بوجو  تعاط و  ضارتفا  هبتر  هدـش  لصاح  ینفلخا  هلوق  دافمب  هک  نوراه  ترـضح 
هلآ هیلع و  تانئاک  رورـس  تافو  دعب  تایح و  لاحب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیاب  سپ  هدوبن  یتدمب  تقوم  هبترم  نیا  هک 
رکذ نتم  رد  بطاخم  مه  ار  ریرقت  نیا  دشاب  عابتالا  بجاو  ۀعاطلا و  ضرتفم  تقو  نود  تقوب  صیصخت  الب  تایحتلا  تامیلستلا و  فالآ 
رکذ هدـیدع  هوـجوب  مارک  باحـصا  ار  لزاـنم  موـمع  زین  ریرقت و  زا  تیحوـجرم  هجو  نکل  هدرک  نآ  رکذ  هـچ  رگا  هیـشاح  رد  هدوـمنن و 
مهنا ملعاف  لوقعلا  ۀـیاهن  یف  لاـق  ثیح  هدرک  رکذ  لزاـنم  مومع  تاـبثا  يارب  هجو  هس  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  مه  يزار  رخف  هچناـنچ  دـناهدرک 

نیا بطاخم  خلا و  میکحلا  نا  لوالا  ۀثلث  هوجو  نم  کلذ  اونیب  مهنکل  کلذ  یلع  لدـی  مومع  ۀغیـص  ثیدـحلا  یف  سیل  هنا  یلع  اودـعاس 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هیآب  لالدتسا  نوراه  ترضح  تفالخ  تابثا  يارب  قح  لها  زین  هدومنن و  رکذ  ار  هوجو 

تفالخ هیآ  نیا  زا  هک  دنیامنیم 
205 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

معزب مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  لاوز  ياعدا  زاب  هدرکن و  رکذ  مه  ار  لالدتـسا  نیا  بطاخم  تستباث و  تدمب  دییقت  یب  هقلطم 
یسوم ترضح  تافو  دعب  نوراه  ترضح  ندوب  هدنز  ریدقت  رب  یسوم  ترضح  يارب  نوراه  تفالخ  تابثا  زین  هدومن و  تدمب  نآ  دییقت 

باحصتسا نآ  دناهدرک و  رکذ  مه  رگید  ریرقت  ةافولا  دعب  نا  توبث  يارب  مارک  باحصا  هکلب  تسین  لزع  موزل  رد  رصحنم  مالسلا  امهیلع 
يرایسب همه  نیرب  هوالع  دناهدومرفن و  رکذ  ار  نیا  بحاصهاش  هک  تسرهاظ  ددرگ و  ققحتم  نآ  ینیقی  عفار  هکنآ  ات  تسا  هتباث  تفالخ 

عفد يارب  تسروکذـم و  نآ  لاثما  قحلا و  قاقحا  نیقیلا و  قح  راونـالا و  راـحب  یفاـش و  لـثم  قح  لـها  بتک  رد  تاداـفا  تاـقیقحت و  زا 
قح لها  بتک  عبتت  كدنا  هک  ار  یعملی  لقاع  انامه  هدرکن و  نآب  یضرعت  الـصا  بطاخم  تسیفاو و  یفاک و  هینـس  تاکیکـشت  تاهبش و 

تـسد زا  سفن  طبـض  نانع  دریگیم و  رد  راشرـس  هدـنخ  بحاص  هاش  لـصا  یب  تاـهابم  عامـسب  هدومن  نآ  ریغ  یفاـش و  لـثم  اـصوصخ 
نیا تلـالد  ریرقت  رد  هچنآ  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  نآ  هدرک و  دراو  دـنیوگ  ظـفل  مـالک  ردـص  رد  بطاـخم  هک  مـتریحب  دوریم 

ناشیا فرط  زا  ار  نآ  دوخ  هکنآ  هن  هدرک  لقن  ریرقت  نیا  ناشیا  زا  بطاخم  بانج  دنتـسه و  نآ  لـئاق  هعیـش  هدرک  لـقن  فیرـش  ثیدـح 
ياعدا هعیـش و  مالک  بیذـهت  حـیقنت و  لامک  ياعّداب  ماقم  نیرد  بحاص  هاش  راخف  شزان و  دـناهدرکن و  نآ  رکذ  ناشیا  هدرک و  عارتخا 

زا بطاخم  بانج  هکلب  دناهدرکن  رکذ  هعیش  ار  ریرقت  نیا  هکنآ  رب  دراد  حیرـص  تلالد  ناشیا  باتک  رد  ناشیا  نانخـس  یگدنکارپ  تیاهن 
طوبرم و ریغ  مالک  حیقنت  بیذهت و  ناسحا  لضفت و  عربت و  هار  زا  تمه  ولع  رطاخ و  ءاکذ  رظن و  تقد  دـیزمب  هدومن و  رکذ  دوخ  فرط 

حالصا
206 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناش يایلوا  هک  متریحب  تسیرگید  بذـکم  یکی  تفاهتم و  ضقانتم و  یفانتم و  مه  اب  هدافا  ود  ره  نیا  سپ  هدومن  طوبـضم  ریغ  ریرحت  و 
ياعّدا هلمجلاب  دنزاسیم  در  ار  مادک  دنیامرفیم و  لوبق  ار  مالک  مادک  دنیامنیم و  بیذکت  ار  مادک  دننکیم و  حیحـصت  ار  هدافا  مادـک 
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ریرقت هک  دشابن  نینچ  ناسچ  دراد و  تلالد  نآ  رب  شدوخ  مالک  هک  تسحیرـص  ناتهب  بذـک و  قح  لها  ریرقت  حـیقنت  بیذـهت و  لامک 
یـسوم ترـضح  دعب  ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  ریدـقت  رب  نوراه  لزانم  زا  تفالخ  ندوب  ءانثتـسالا و  ۀحـصل  مومع  رب  تلزنم  ظفل  تلالد 

مادک بیبل  بطاخم  سپ  تسروطسم  اجباج  قح  لها  بتک  رد  ترـضح  نآ  زا  هبترم  نیا  لاوز  ریدقت  رب  لزع  موزل  لیلدب  مالـسلا  امهیلع 
هحیرـص بیذاکا  زا  بیذهت  حیقنت و  لامک  ياعّدا  انامه  دومن و  دیابن  غیرد  درک و  دیاب  نایب  ار  نآ  ادخ  يارب  هدرب  راکب  بیذهت  حیقنت و 

ار نآ  ّقح  لها  هک  ملسم  يراخب و  ثیدح  لقن  رد  يرآ  نایعألا  لضافالا  نع  الضف  نایبصلا  هلبلا و  اهیف  يرتمی  تسا ال  هحیبق  تاءارتفا  و 
تس شیوخ  هّمئا  ثیدح  فیرحت  حیرص  نیا  هدرک و  هدایز  تانب  ءاسن و  تیبلها و  رب  ظفل  هدرب و  راکب  تنایخ  دنکیم  رکذ  لالدتسا  رد 

بذـک فـیرحت و  نیا  بیذـهت  حـیقنت و  لاـمک  زا  دارم  رگا  سپ  تـسین  دوـجوم  دـیق  نـیا  زگره  ملـسم  يراـخب و  حیحـص  رد  هـک  اریز 
نع ملکلا  فرحی  فیک  ماقمقلا  لاتخملا  خیـشلا  اذه  نم  بجعلا  اوضقا  ماهفالا و  یلوا  ای  اوربتعاف  حالطـصالا  یف  ۀّـحاشم  الف  تسحیرص 

ار بحاص  هاش  نوچ  ءارتفا و  حیقنّتلا  بیذهتلا و  لامک  یعدـی  ءارم و  يرامی  یهابی و  مث  هعراصم  يدرلا و  يواهم  یف  محقتی  هعـضاوم و 
تلالد ریرقت  رد  قح  لها  نانخس  یگدنکارپ  تیاهن  ياعّدا  رب 
207 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ هک  يریرقت  رد  ناش  مالک  بیذهت  حیقنت و  لامک  بلطمب و  ندیـسرن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح 
نیهجو زا  ار  یناث  هجو  هیـشاح  رد  هک  دنداد  راصحنا  نآ  رد  ار  راک  هراچ  راچان  دـنداتفا  رد  یناسفن  هبـساحم  هدادور و  یتمادـن  دـناهدرک 

رد روهـشم  هک  دـنتفگ  دـندرک و  رکذ  تسروکذـم  نآ  لاـثما  یناـجرج و  فیرـش  فقاوم  حرـش  رد  هک  فیرـش  ثیدـح  نیاـب  لالدتـسا 
قدص ماهیا  هدومن  افتکا  هیف  ام  یفخی  هزیجو و ال  هملک  رب  نآ  متخ  دـعب  تسریرقت و  نیا  قح  لها  ینعی  ناشیا  دزن  ثیدـح  نیا  لالدتـسا 

نم ناوه  مهدنع  ثیدحلا  اذهب  لالدتسالا  یف  روهشملا  ۀیـشاحلا  ةرابع  هذه  دناهدوب و  قح  لها  ریرقت  یگدنگارپ  تیاهن  رد  دوخ  ياوعد 
نا بجوف  یقب  ول  یـسوم  ةافو  دعب  ۀعاطلا  قاقحتـسا  همزاول  نم  ۀلاسرلا و  یف  هل  اکیرـش  ناک  هنا  یـسوم  یلا  ۀبـسنلاب  نوراه  لزانم  ۀلمج 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دعب  ۀمالا  یلع  ۀـعاطلا  ضرتفم  یقبی  نا  بجوف  ۀـلاسرلا  یف  ۀکرـشلا  عنتما  ّهنا  ّالا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلعل  کلذ  تبثی 
ثیدح تلالد  هوجو  زا  یکی  هدرک  رکذ  بطاخم  هک  يریرقت  هک  دـنامن  بجتحم  هیف  ام  یفخی  نکمی و ال  ام  یـصقاب  لیلدـلاب  المع  مّلس 

ءیـش و هوجوب  دـنزاسیم  تباث  تلزنم  دارفا  مومع  الوا  مارک  یئاملع  هچ  تسریرقت  ءزج  هکلب  تسمات  ریرقت  هن  ریرقت  نیا  زین  تستلزنم و 
لیئارسا و ینب  یلع  فالختسالا  ۀهجب  فالختسالا  هتهجب  ةرم  دننکیم  تباث  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم  زا  تماما  ندوب  نآ  دعب 

یف مالسلا  هیلع  یسومل  هتکرشب  ةرم  اهنم و  لزعلا  مدع 
208 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هچنانچ  دننکیم  لقن  قح  لها  زا  ار  ریرقت  ود  ره  مه  هینـس  تسا و  فورعم  روهـشم و  قح  لها  دزن  ریرقت  ود  ره  نیا  ۀـعاطلا و  ضارتفا 
ایناث دننکیم و  لقن  لّوا  ریرقت  الّوا  نآ  رد  هک  تسحضاو  نا  ریغ  رجح و  نبا  قعاوص  یناجرج و  فقاوم  حرش  يزار و  رخف  لوقعلا  ۀیاهن 

یلع یلع  یلیصفتلا  صنلا  نم  نا  اومعز  رشع  ۀیناثلا  ۀهبشلا  قعاوصلا  یف  لاق  یناث ؟؟؟ ریرقت 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  كوبت و  یلا  جرخ  اّمل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

حـص امل  ّالا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  ّیلعل  ۀـتباث  ةوبن  یموس  یـسوم  نم  نوراهل  ۀـتباثلا  لزانملا  عیمج  نا  یلع  لـیلد  هیقف  اولاـق 
شاع ول  هتامم  دعب  هفلخی  مل  ولف  هتایح  یف  ۀفیلخ  ناک  ذإ  هدـعب  شاع  ول  هنع  ۀـفالخلل  هقاقحتـسا  یـسوم  نم  نوراهل  تبث  امم  ءانثتـسالا و 

بوجو کلذ  مزال  نم  ۀلاسرلا و  یف  هل  اکیرـش  ناک  هنا  هنم  هلزانم  ۀـلمج  نمف  اضیا  ءایبنالا و  یلع  زئاج  ریغ  وه  هیف و  صقنلا  ناکل  هدـعب 
ۀمالا یلع  ۀعاطلا  ضرتفم  یقبی  نا  بجوف  یلع  قح  یف  ۀعنتمم  ۀلاسرلا  یف  ۀکرـشلا  نا  ّالا  یلعل  کلذ  توبث  بجوف  هدـعب  یقب  ول  ۀـعاطلا 

نا رد  هدرک و  لقن  اهنیعب  فقاوم  حرش  ظافلا  هیشاح  نیا  رد  بطاخم  نکمی و  ام  یصق  ای  لیلدلاب  المع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دعب 
ۀنسلا هوجو  نم  یناثلا  فقاوملا  حرش  ظافلا  هذه  تسروکذم و  لّوا  ریرقت  دعب  ریرقت  نیا  زین 
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يدعب ّینب  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  كوبت و  ةوزغ  یلا  جرخ  نیح  یّلعل  مالسلا و  هیلع  هلوق 
ظفللا نکی  مل  ول  ذإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نم  یّلعل  ۀـتباث  ةّوبنلا  يوس  یـسوم  نم  نوراهل  ۀـتباثلا  لزانملا  عیمج  ّنا  یلع  ّلدـی  هناـف 
نوراه شاع  ول  هتافو  دـعب  هماقم  مایقلل  هقاقحتـسا  یـسوم  نم  نوراهل  ۀـتباثلا  لزانملا  نم  ءانثتـسالا و  حـص  امل  لزانملا  لک  یلع  الومحم 

یف یسومل  ۀفیلخ  ناک  هنال  کلذ  هدعب و 
209 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءانثتـسالا لیلدب  انهه  یهتنا  ةّوبنلا و  یف  ۀـلزنملا  مکحب  هل  ناک  یـسوم  ماقم  مایقلا  کلذ  ّنأ  ّالا  ءایبنالا  یلع  زئاج  ریغ  کلذ  هنع و  ةرقنلا  و 
یف هل  اکیرـش  ناک  ّهنا  یـسوم  یلا  ۀبـسنلاب  نوراه  لزانم  ۀلمج  نم  ّنا  وه  ثیدحلا  اذهب  لالدتـسالا  یهجو  نم  یناثلا  هجولا  يدـمآلا  لاق 
نا بجوف  ۀـلاسرلا  یف  ۀکرـشلا  عنتما  هنا  ّالا  یلعل  کلذ  تبثی  نا  بجوف  یقب  ول  یـسوم  ةافو  دـعب  ۀـعاطلا  قاقحتـسا  همزاول  نم  ۀـلاسّرلا و 
هک دوب  مزال  ار  بحاص  هاش  هلک  اذهعم  نکمی و  ام  یصقاب  لیلدلاب  المع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  دعب  ۀمالا  یلع  ۀعاطلا  ضرتفم  یقبی 
هک نتم  رد  روکذم  ریرقت  تبسن  هب  شندوب  حوجرم  بولطمب و  نآ  ندوب  لصوم  ریغ  دناهدرک و  لقن  هیشاح  رد  هک  ریرقت  نیا  یگدنکارپ 

نایب هب  ار  نآ  دندومرفیم و  تباث  نیتم  یلیلدب  دناهدرک  نآ  حیقنت  بیذهت و  ناش  ترضح  هک  دناهدرک  راهظا  نانچ  تناید  عرو و  دیزمب 
هیف اـم  یفخی  ـال  هزیجو  هملکب  ریرقت  نیا  داریا  دـعب  هک  تسنآ  رتفیطل  همه  نیا  اـب  یفاـک و  ریغ  اـعدا  ضحم  دـندومنیم و  نیبـم  یفاـش 

ره دـناهتخادرپن و  ریرقت  نیا  در  رد  یفرح  داریاب  تحاصف  تغالب و  همه  نیا  اب  هتخادـنا  بولطم  هرهچ  رب  افخ  بابلج  دـناهدرک و  ءاـفتکا 
ام یفخی  هک ال  تسیفاک  بطاخم  باتک  مامت  باوج  يارب  دوشگ  دـناوتیم  يراک  ظفل  نیمه  رگا  تسدای  هیف  ام  یفخی  ـال  ظـفل  ار  سک 

حرـشب شباوج  تسروکذم و  نآ  ریغ  فقاوم و  حرـش  رد  هک  هدرک  هدارا  ار  داریا  نامه  هیف  ام  یفخی  هملکب ال  بطاخم  بانج  ابلاغ  هیف و 
زونه هلوق و  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  کیلع  رهظیس  امک  روطسم  قح  لها  بتک  رد  طسب  و 

210 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هجردـب لالتخا  ءاقترا  زا  یـشان  رایـسب  هوجوب  کسمت  نیرد  لالتخا  ءاقب  يوعد  لوقا  تسیقاـب  لـالتخا  رایـسب  هوجوب  کـسمت  نیرد  مه 

يوعد رب  داهـشتسا  ضرعمب  هک  راظنالا  ۀـبجعم  هثالث  هوجو  تسلالتعا و  لایتحا و  ياوصق  هبترمب  لابقالا  ةدـمع  بطاخم  ءالتعا  لاـمک و 
ةرهاـظ تاوزن  رانـشا و  ۀحـضاو  تاـثفن  راوعلا و  ۀـیداب  تارثـع  راـثعلا و  ۀـمیظع  تاوفه  زا  تسنوحـشم  ولمم و  هدرک  رکذ  رایـسب  هوـجو 

راصبتسالا ۀیادهلل و  قفوملا  هَّللا  راشتنالا و  بارطضالا و 

نینمؤملا ع ریما  يارب  تلزنم  مومع  تابثا 

تسایر و همه  نیا  فصو  اب  بحاص  هاش  لوقا  نییلوصا  عیمج  دزن  تسین  مومع  ظاـفلا  زا  ملع  يوسب  فاـضم  سنج  مسا  هکنآ  لوا  هلوق 
لیوست بذک و  ضحم  هکلب  لیلد  یب  يواعد  رب  قیقدت  قیقحت و  بیذهت و  حیقنت و  لامکب  راختفا  تاهابم و  رابکتسا و  یلعت و  تلالج و 

ناشیا هنیتم  ججح  هک  دنراد  عالطا  قح  لها  بتک  رب  هن  دنهنیم  زاغآ  تجح  الب  دنـس و  الب  تاحـضاو  تاتباث و  راکنا  دنیامنیم و  افتکا 
تباث و راکنا  زا  هک  دناهدش  فرـشم  دوخ  لوصا  بتک  هظحالمب  هن  دنرآ و  رظن  شیپ  دناهدرک  رکذ  ار  لزانم  مومع  تلزنم  هدافا  رب  هک  ار 
كوکش و كاشاخ  سخ و  الصا  هک  تستباث  هباثمب  فاضم  تلزنم  مومع  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  دنراد و  زاب  ار  دوخ  حضاو  تعفادم 
عطق و دراد  لوحف  نیققحم  نیطاسا  تادافا  لوصا و  بتکب  تسرامم  یندا  هک  یسک  ددرگیمن و  نآ  نوماریپ  كاب  یب  نیرباکم  تاهبش 

دیفم انثتـسا  تّحـص  هکنآـب  دـنیامرفیم  حیرـصت  نییلوـصا  هّمئا  نیدـمتعم  هلجا  نیققحم و  رباـکا  هکنآ  شناـیب  دـناسریم  مـهب  نآـب  مزج 
تسحوضو روهظ و  لامک  رد  دنیامنیم و  مومع  غیص  مومع  تابثا  لیلد  نیاب  تسمومع و 

211 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ّالا وا  بسنلا  یف  الا  ورمع  ۀـلزنمب  دـیز  تفگ  ناوتیم  هچ  عطقلاب  تسحیحـص  انثتـسا  ملع  یلا  افاضم  ناک  ول  فاضم و  تلزنم  ظفل  زا  هک 
ثیدـح نیرد  ملعب  تسفاضم  هک  تلزنم  ظفل  بیر  ـالب  دـشاب  حیحـص  انثتـسا  ملع  يوسب  فاـضم  تلزنم  ظـفل  زا  هاـگ  ره  سپ  ملعلا  یف 
عطقلاب تسحیحـص  انثتـسا  تسدراو  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  تلزنم  ظفل  نیزا  صوصخلاب  درک و  دهاوخ  مومع  رب  تلالد  مه  فیرش 

هک دشیم  دراو  روط  نیاب  ثیدح  نیا  رگا  هچ 
ۀیبسنلا ةّوخالا  الا  وا  ةّوبّنلا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

يانثتسا اذهعم  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتأیس  قبس و  امک  هدش  دراو  مه  ۀحارص  ةّوبنلا  الا  ظفل  دوبیم و  حیحص  بیر  الب  ههباش  ام  وا 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا 

دینش دیاب  هیّنس  نییلوصا  رباکا  دزن  مومع  رب  انثتسا  تحص  تلالد  دهاوش  زا  یـضعب  الاح  بیرق  نع  حضتیـس  امک  تسلـصتم  يانثتـسا  مه 
ّهناف ءانثتـسالا  زاوج  مومعلا  رایعم  هتفگ و  لوصالا  ملع  یلا  لوصولا  جاهنم  رد  یعفاشلا  يواضیبلا  رمع  نب  هَّللا  دبع  دیعـس  وبا  نیدلا  رـصان 

رد يربعلا  یناغرفلا  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  نیّدـلا  ناهرب  ةاضقلا  یـضاق  هماّلع  رکنملا و  عمجلا  نم  زاجل  الا  هالول و  هجاردـنا  بجی  ام  جرخی 
غیصلا لمشی  هجو  نیهجوب  ۀّماع  اّهنا  یلع  لالدتسالا  یف  عرـش  هیف  اهبتارم  فالتخا  یلع  مومعلا  غیـص  نّیب  اّمل  هتفگ  لوصولا  جاهنم  حرش 

زاج امل  اّماع  ةروکذملا  غیصلا  هذه  نم  دحاو  لک  نکی  مل  ول  لوقن  نا  وهف  غیّصلا  عیمجل  ماعلا  هجولا  ریرقت  اما  اهضعب  ّصخی  هجو  اهّلک و 
نم ءیش  جارخا  نع  ةرابع  ءانثتسالا  نال  هنم  درف  لک  ءانثتسا  اهنم  لک  نع 

212 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءانثتسالا و نودب  هیف  درف  لک  جاردنا  بجی  مل  اماع  غیّصلا  هذه  نم  دحاو  لک  نکی  مل  ولف  ءانثتسالا  ول ال  هیف  هجاردنا  بجی  ظفللا  لولدم 

ادـیز ّالا  يراد  لخد  نم  لاقی  نا  حـصی  الثم  اـقافتا  غیـصلا  هذـه  نم  درف  لـک  ءانثتـسا  زاـج  نکل  جارخـالا  ءانثتـسالا  زجی  مل  بجی  مل  اذإ 
ّهنأل هلخد  بجول  هالول  ام  جرخا  نع  ةرابع  ءانثتسالا  ّنا  تلق  اّمنا  بولطملا و  وه  ۀماع و  غیّصلا  هذه  نوکیف  یقاوبلا  یف  کلذک  هتمرکاف و 
هنا هیف و  هلوخد  زاجل  هالول  ام  جارخا  نع  وا  ةرورـض  لطاب  هنا  هیف و  هلوخد  عنتمال  هالول  اّمع  اما  ةرابع  ناـکل  کـلذ  نع  ةراـبع  نکی  مل  ول 

کلذـلف وحنلا  لها  قاـفتاب  زجی  مل  هنکل  هیف  جرخملا  لوخد  زاوجل  رکنملا  عمجلا  نع  ءانثتـسالا  زاـجل  هنع  ةراـبع  ناـک  ول  ذإ  اـضیا  لـطاب 
اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  یلاعت  هلوق  یف  ّالا  اولمح 

ۀیلماکلاب مامالا  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  لوخدلا و  بوجو  مدعب  کلذ  اوّللع  انهه و  هرّذعتل  ءانثتسالا  نود  افصو  هنوک  یف  ریغ  یلع 
مومعلا فرعی  يأ  ءانثتسالا  زاوج  مومعلا  رایعم  هتفگ و  تسریقف  رظن  شیپ  حراش  حیحـصتب  نیزم  نآ  هخـسن  هک  لوصولا  جاهنم  حرـش  رد 

يأ الا  هنم و  ینثتسملا  یف  دارفالا  عیمج  لوخد  کلذ  عیمج  نم  مزلف  ءانثتسالا  الول  يأ  هالول  هجاردنا  بجی  ام  جرخی  ءانثتـسالا  يأ  ّهناف  هب 
نکل رکنملا  عمجلا  نم  ینثتسی  نا  زاجل  هیف  لوخد  بجی  مل  ول 

213 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیدـلا لالج  مهنم و  ادـیز  ّالا  راد  یف  اوناک  لاجر  ءاج  وحن  اصتخم  هنم  ینثتـسملا  نوکی  نا  ّالا  اولاق  ةاحنلا  قاـفتاب  زوجی  ـال  هنم  ءانثتـسالا 

ّحـص ام  ّلکف  ءانثتـسالا  مومعلا  رایعم  هتفگ و  یکبـس  باهولا  دبع  نیدلا  جات  فینـصت  عماوجلا  عمج  حرـش  رد  یلحملا  دمحا  نب  دـمحم 
وحن غیصلا  نم  مّدقت  امم  هریغ  فورعملا و  عمجلا  نم  ءانثتـسالا  حص  دق  ینثتـسملل و  هلوانت  موزلل  ماع  وهف  هیف  رـصح  امم ال  هنم  ءانثتـسالا 
معیف صصخی  نا  ّالا  رکنملا  عمجلا  نم  ءانثتسالا  حصی  مل  مومعلا و  یلع  ۀنیرق  ءانثتـسالا  لعجی  اهیف  مومعلا  یفن  نم  ادیز و  ّالا  لاجرلا  ءاج 

نا یلع  عفرلاب  دیز  الا  لاجر  ءاج  حصی  ةاحنلا و  نع  فّنـصملا  هلقن  امک  مهنم  ادیز  الا  كراد  یف  اوناک  لاجر  ماق  وحن  هب  صـصختی  امیف 
ماقم رد  مومع  غیـص  رکذ  دـعب  توبثلا  ملـسم  رد  يراهب  هَّللا  ّبحم  اّلم  اتدـسفل و  هَّللا  ّالا  ۀـهلا  امهیف  ناک  ول  یف  اـمک  ریغ  ینعمب  ۀفـص  اـّلا 

وه غیصلا و  هذه  نم  ءانثتسالا  زاوج  انل  هتفگ  ملسم  حرش  رد  نیّدلا  ماظن  اّلم  مومعلا و  رایعم  وه  ءانثتسالا و  زاوج  انل  هتفگ  نآ  مومع  تابثا 
اهنم و ءانثتسالا  زوجی  غیصلا  هذه  ّنا  ینعی  لوالا  لکـشلا  نم  لالدتـسالا  هلـصاح  هنم و  ینثتـسملا  مومع  رایعم  ءانثتـسالا  يأ  مومعلا  رایعم 
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اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  یلاعت  هَّللا  لاق  کلذک  هدجو  عبتت  نم  ّنالف  يرغصلا  اّما  ماع  وهف  هنم  ءانثتسالا  زوجی  ام  لک 
ِتاِحلاَّصلا 

لخدل ءانثتسالا  ول ال  ام  جارخا  ءانثتسالا  ینعم  ّنالف  يربکلا  اّما  و 
214 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم دب  الف  ءانثتـسالا  طرـش  دقفل  روصحم  ریغ  اروکنم  اعمج  هنم  ینثتـسملا  نوکی  ةروص  یف  ۀّیفـصولا  یلع  ّالا  ۀبطاق  اولمح  کلذل  ۀـّتبلا و 
لیلد نیاب  دشاب و  مومع  دیفم  انثتسا  تحـص  تاجرد  یلاع  نییلوصا  رباکا  نیا  تادافا  تاحیرـصت و  بسح  هاگ  ره  مومعلا  وه  لوخدلا و 

تباث و مه  ملع  يوسب  فاضم  تلزنم  ظفل  مومع  لوحف  لوبقم  لیلد  نیمهب  هَّللا  دمحب  سپ  دنیامن  اّرط  ۀـبطاق و  مومع  غیـص  مومع  تابثا 
مه بطاـخم  دوخ  هداـفا  زا  هک  تسنآ  رت  فـیطل  دـیناسرن و  واـب  یعفن  لاـمک  اـب  بطاـخم  لاـطبا  یفن و  دـحج و  راـکنا و  دـش و  قـقحم 
دوش مومع  لیلد  یتقو  انثتسا  تّحص  لاق و  ثیح  مومع  رب  انثتـسا  تحـص  تلالد  ینعی  هدعاق  نیا  تّحـصب  دراد  فارتعا  وا  هک  تسرهاظ 

تلزنم ظفل  زا  هک  تسرهاظ  رپ  تسمومع و  لیلد  لصتم  يانثتـسا  تحـص  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  هچ  یهتنا  دـشاب  لـصتم  انثتـسا  هک 
هکنآ هن  دوش  حیحص  دننک  دراو  مالک  رد  انثتسا  رگا  هک  تسنیمه  انثتسا  تحص  زا  دارم  عطقلاب و  تسحیحص  ءانثتـسا  ملع  يوسب  فاضم 

يانثتسا رگا  عقاو  ریغ  ضرفب  سپ  دشاب  دوجوم  ءانثتسا  لعفلاب 
يدعب ّیبن  ّهنإ ال  ّالا 

يانثتـسا نوچ  نکل  نایعألا  ۀّـمئالا  تاحیرـصتل  افالخ  ناسّللا  ثیدـحلا و  یف  هل  ةریـصب  نم ال  موعزم  وه  امک  دـشابن  مه  لصتم  يانثتـسا 
ظفل مومع  سپ  تسا  حیحـص  هبـش  الب  نوراه  ظفلب  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  مه  قالطالا و  یلع  ملع  يوسب  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  لصتم 

ققحم تباث و  مه  نونف  وذ  بطاخم  فارتعا  بسح  نوراـه  ظـفل  يوسب  فاـضم  تلزنم  ظـفل  مومع  اـقلطم و  ملع  يوسب  فاـضم  تلزنم 
ناش یلاع  بطاخم  دوخ  فارتعاب  تسدیؤم  هَّللا  دمحب  هک  ناینبلا  عینم  نایب  نیا  رگا  ددرگ و 

215 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لقن فاضم  سنج  مسا  مومعب  لوصا  هّمئا  حیرـصت  راچان  دـنکن  وا  نیدـقتعم  تابث  یب  تارطخ  ساسالا و  دـساف  سواسو  جالتخا  جـالع 

يأ هل  ۀعوضوملا  ۀغیـصلا  مث  هتفگ  بجاح  نبا  لوصالا  رـصتخم  حرـش  رد  یجیالا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  دـضع  هماّلع  دوش  هدرک 
يذلا و ام و  نم و  وحن  تالوصوملا  اهنم  امنیا و  امهم و  ام و  نم و  وحن  ماهفتسالا  طرشلا و  ءامـسا  اهنمف  هذه  یه  نیققحملا  دنع  مومعلل 

فیرعت افّرعم  يأ  کلذک  سنجلا  مسا  اهنم  دادغب و  ءاملع  ءاملعلا و  وحن  ۀفاضملا  عومجلا  دهع و  سنج ال  فیرعت  ۀـفّرعملا  عومجلا  اهنم 
نیققحم و دزن  تسمومع  غیـص  زا  سنج  مـالب  فّرعم  سنج  مسا  لـثم  فاـضم  سنج  مسا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  اـفاضم  وا  سنج 

لوصولا جاهنم  حرـش  رد  يربع  هماـّلع  نییلوصا و  نیققحم  هداـفا  بسح  دـشاب  ّماـع  سپ  تسفاـضم  سنج  مسا  مه  تلزنم  هک  تسرهاـظ 
هـسفنب هدیفی  نا  اّما  ۀغل  مومعلا  دیفی  يذلا  القع و  وا  افرع  وا  ۀغل  ظفللا  نم  دافتـسی  نا  اّما  مومعلا  لوقنف  مومعلا  دیفی  ۀـیناثلا  ۀلئـسملا  هتفگ 

تناک ءاوس  ءایـشالا  لک  لوانتی  نا  اّما  هسفنب  ماعلا  هیلإ و  تمـض  ۀنیرق  لجال  لب  هسفنب  هدیفی ال  وا  هیلع  لدـت  ۀـنیرق  هعم  نوکی  نا  ریغ  نم 
لجر يأ  کلوق  وحن  ةازاجملا  یف  كدنع و  ءیـش  يأ  وحن  ماهفتـسالا  یف  مهریغ  نیملاعلا و  لوانتی  اّهناف  ّيأ  ۀـظفلک  الوا  ملعلا  يوذ  نم 

لوانتی نا  اّما  ذئنیح  اهضعب و  لوانتی  وا  کب  نّیزتی  هسبلت  بوث  ّيأ  مهرد و  هلف  ینیتای 
216 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وحن ةازاجملا  یف  كدنع و  نم  وحن  ماهفتسالا  یف  نم  لثم  طقف  نیملاعلا  عیمج 
هراج ّنیذؤی  الف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  مالسلا  هیلع  هلوق 

اـضیا نیملاعلا  لوانتی  ّهنا  لیق  امهریغ و  اذ و  يّذلا و  ام و  ۀظفل  وحن  امهریغ  وا  اناکم  وا  انامز  ناک  ءاوس  طقف  نیملاعلا  ریغ  عیمج  لوانتی  وا 
اهاَنب ام  َو  ِءامَّسلا  َو  یلاعت  هلوقل 
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امهریغ نالوانتی  نامزلا و ال  یف  ّماع  یتم  ناکملا و  یف  ماع  نیا  ّناف  یتم  نیاک و  نیملاعلا  ضعب  لوانتی  وا  مومعلا  یف  ّياک  اـم  نوکی  و ح 
یلاعت هلوق  وحن  ةرثک  عمج  ناک  ءاوس  ماللا و  فلالاب و  یلحملا  عمجلا  اما  کلذ  تاـبثالا و  یف  نوکی  نا  اـما  هیلإ  تّمـض  ۀـنیرقل  ماـعلا  و 

ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 
وحن ۀلق  عمج  وا 

نسح هَّللا  دنع  وهف  انسح  نوملسملا  هآر  ام  مالسلا  هیلع  هلوق 
وحن ةرثک  عمج  ناک  ءاوس  فاضملا  عمجلا  اما  و 

اندابکا اندالوا  مالسلا  هیلع  هلوق 
اوُُدبْعا ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  وحن  ماللا  فلالاب و  یّلحم  ناک  اذإ  اماع  نوکی  سنجلا  مسا  اذک  و 

ِهِْرمَأ  ْنَع  یلاعت  هلوق  وحن  افاضم  وا 
هک رما  ظفل  ماّلع  کلم  مالک  رد  تسمومع و  دیفم  مال  فلاب و  یلحم  سنج  مسا  لثم  فاضم  سنج  مسا  هک  تسرهاظ  مه  ترابع  نیزا 

مومع دیفم  زین  تلزنم  ثیدح  رد  ملع  يوسب  تسفاضم  هک  تلزنم  ظفل  سپ  تسمومع  دـیفم  یلاعت  هَّللا  هب  عجار  ریمـض  يوسب  تسفاضم 
نیدـلا لالج  تسین و  ادـیپ  یلاعت  هَّللا  ریمـضب  فاـضم  رما  ظـفل  نآ و  رد  یقراـف  تسملع و  يوسب  فاـضم  سنج  مسا  مه  نآ  هک  دـشاب 

حرش رد  یلحملا  دمحا  نب  دمحم 
217 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینعی رصتخملا  حرش  یف  فنصملا  هلاق  امک  حیحـصلا  یلع  مومعلل  ۀفرعم  یلا  فاضملا  درفملا  هتفگ و  یکبـس  باهولا  دبع  عماوجلا  عمج 
ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  وحن  دهع  ققحتی  مل  ام 

بهذـم ربانب  هفرعم  يوسب  فاضم  درفم  یکبـس  هماّلع  هداـفا  بسح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  بدـنلا  رما  هنم  ّصخ  هَّللا و  رما  لـک  يأ 
ثیدح رد  تلزنم  ظفل  هک  تسرهاظ  تسمومع و  دـیفم  تسا  دراو  یهلا  مالک  رد  هک  هفرعمب  فاضم  رما  ظفل  تسمومع و  يارب  حـیحص 

دیفم قاقـش  راکنا و  لـها  معز  رب  فـالخ  دزیا  مـالک  رد  رما  ظـفل  لامعتـسا  قفاوم  مه  نآ  سپ  هفرعم  يوسب  تسا  فاـضم  درفم  تلزنم 
رب نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  هلوسر و  هَّللا و  ققاشی  نم  هیآب و  جاجتحا  رب  الوا  ملـسم  حرـش  رد  یلعلا  دبع  يولوم  دـشاب و  قارغتـسا  مومع و 
دق هنالف  ثلاثلا  نع  اما  هتفگ و  باوج  ماـقم  رد  تسلیبس و  ظـفل  مومع  عنم  نآ  ثلاـث  هک  هدرک  لـقن  هدـیدع  تاـضارتعا  عاـمجا  تیّجح 

ۀنملا دمحلا و  هَّللف  مومعلا  رایعم  وه  هنع و  ءانثتـسالا  حصی  فیک و  مومعلا  غیـص  نم  اضیا  فاضملا  درفملا  نا  ۀیوغللا  يدابملا  یف  مدقت و 
نیرکنم لیوست  کیکـشت و  يانب  دـیدرگ و  مولعم  ققحم و  تسفاضم  درفم  هک  تلزنم  مومع  مورقلا  سیئر  مولعلا و  رحب  هدافا  بسح  هک 

هب اوحّرـص  مومعلل  ۀفرعملا  یلا  فاضملا  درفملا  هتفگ و  تایلک  باتک  رد  یفنحلا  يوفکلا  ینیـسحلا  ءاقبلا  وبا  دیـسر و  بآب  نیدـحاج  و 
ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  هلوق  یف  بوجولل  رمالا  نا  یلع  لالدتسالا  یف 

ماـقم رد  دـناهدرک  حیرـصت  نآـب  اـملع  تسموـمع و  يارب  هفرعم  يوـسب  فاـضم  درفم  هک  تسا  رهاـظ  مه  تراـبع  نیزا  هَّللا  رما  ّلـک  يأ 
يارب رما  هکنآ  رب  لالدتسا 

218 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  قح  لوق  رد  تسبوجو 

ُدْمَْحلا ِهَِّللَف 
يرـصملا میجن  نب  نیدـلا  نیز  لـضاف  تسیفاـک و  مه  يوفک  هداـفا  هفرعم  يوسب  تسفاـضم  درفم  هک  تلزنم  ظـفل  مومع  توبث  يارب  هک 

هلوق یف  بوجولل  رمالا  ّنا  یلع  لالدتـسالا  یف  هب  اوحّرـص  مومعلل  ۀـفرعملا  یلا  فاضملا  درفملا  ةدـعاق  هتفگ  رئاـظنلا  هابـشا و  رد  یفنحلا 
ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت 
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حتف یف  هرکذ  لکلل  ناک  ثانا  روکذ و  دالوا  هل  ناک  هدلو و  یلع  فقو  وا  دیز  دلول  یصوا  ول  ۀّیهقفلا  هعورف  نم  یلاعت و  هَّللا  رما  ّلک  يأ 
نیتنثف یثنا  ناک  نإ  ةدحاو و  قلاط  تناف  ارکذ  کلمح  ناک  نإ  هتارمال  لاق  ول  اهعورف  نم  ةدـعاقلا و  یلع  هتعرف  دـق  فقولا و  نم  ریدـقلا 

باب نم  یعلیزلا  هرکذ  طرـشلا  دـجوی  مل  ۀـیراج  وا  امالغ  لکلا  نکی  مل  امف  لکلل  مسا  لـمحلا  ّنـأل  قلطت  ـال  اولاـق  یثنا  ارکذ و  تدـلوف 
يوسب فاضم  درفم  هک  تسحـضاو  مه  تراـبع  نیزا  ثلثلا  عوقو  مزلل  مومعلا  مدـعب  اـنلق  ول  اـهیلع و  هتعرفف  ةدـعاقلل  قفاوم  وه  قیلعتلا و 
َنیِذَّلا ِرَذْـحَْیلَف  یلاعت  قح  لوق  رد  تسبوجو  يارب  رما  هک  ینعم  نیا  رب  لالدتـسا  رد  املع  نآب  دـناهدرک  حیرـصت  تسمومع و  يارب  هفرعم 

ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی 
هیهقف لـئاسم  ضعب  نا  رب  ناـنچمه  تسا  طبنتـسم  رما  بوـجو  هیلوـصا  هلئـسم  هچناـنچ  هدـعاق  نیزا  هـک  تسحـضاو  تراـبع  نـیزا  زین  و 
لئاسم دنراد و  دامتعا  نا  رب  اهقف  نییلوصا و  هک  هدعاق  بسح  هفرعم  يوسب  تسفاضم  درفم  هک  تلزنم  تلالد  هَّللا  دـمحب  سپ  تسعرفتم 

املع رباکا  همه  نیا  تادافا  بحاص  هاش  هک  تستریح  لامک  دش  ققحم  حضاو و  دنزاس  ینبم  نا  رب  ار 
219 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاش هک  تسنآ  رتبجع  همه  زا  دندومرف و  قارغا  هغلابم و  قارغتـسا  مومع و  رب  تلزنم  تلالد  راکنا  رد  هدرواین  هظحالمب  ار  مالعا  هّلجا  و 
حاتفملا صیخلت  رب  ینازاتفت  رصتخم  لوطم و  حرش  ود  ره  عالطا  ترثک  هبترم و  تلالج  تمظع و  عاب و  لوط  رحبت و  همه  نیا  اب  بحاص 

مومع مه  نا  زا  هک  دندرواین  هظحالمب  تسنایدتبم  سرد  لخاد  مه  نآ  ضعب  هک  مه  نآ  یشاوح  نینچمه  تسمولع و  هبلط  لامتـسد  هک 
هتفگ حاتفملا  صیخلت  رصتخم  حرش  رد  ینازاتفت  رمع  نب  دوعـسم  نیدلا  دیعـس  هماّلع  تسا  حوضو  روهظ و  لامک  رد  فاضم  سنج  مسا 

هتقباطمب الا  یتاذـلا  نسحلا  یف  حیـصفلا  مالکلا  ناش  عافترا  سیل  نا  ملع  اذإ  ینعی  ماقملا  لاحلل و  بسانملا  رابتعالا  وه  لاحلا  یـضتقمف 
یـضتقمل حیـصفلا  مالکلا  ۀـقباطم  نع  ةرابع  یه  یتلا  ۀـغالبلاب  عفتری  اّمنا  ّهنا  مولعم  ردـصملا و  ۀـفاضا  هدـیفی  ام  یلع  بسانملا  راـبتعالل 

عفتری بسانملا و ال  رابتعالل  ۀقباطملاب  ّالا  عفتری  ّهنا ال  قدص  امل  ّالا  دحاو و  لاحلا  یضتقم  بسانملا و  رابتعالاب  دارملا  ّنا  ملع  دقف  لاحلا 
ام یلع  هلوق  هتفگ  ینازاتفت  رـصتخم  حرـش  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یئاطخ  نامثع  نیدـلا  ماظن  لضاف  لّمأتیلف و  لاحلا  یـضتقمل  ۀـقباطملاب  الا 
ّنأل لّمات  هیف  مایقلا و  لاح  یف  تابرضلا  عیمج  راصخلا  دیفی  ّهنا  امئاق  ادیز  یبرض  یف  اورکذ  امک  رصحلا  دیفت  اهنال  ردصملا  ۀفاضا  هدیفی 
نا ۀـهج  نم  وه  امنا  روکذـملا  لاثملا  یف  راـصحنالا  مومعلا و  تاودا  نم  فاـضملا  سنجلا  مسا  ّنـأل  مومعلا  دـیفت  اـّمنا  ردـصملا  ۀـفاضا 

حصی مل  مایقلا  لاح  یف  تابرضلا  عیمج  ناک  اذإ  ّهناف  رصحلا  مزلتسی  هیف  مومعلا 
220 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتلاح یف  صخشلاب  دحاو  برض  نوکی  نا  عانتمال  لاحلا  کلت  یف  تابرـضلا  عیمج  نکی  مل  الا  لاحلا و  کلت  ریغ  یف  برـض  نوکی  نا 
ۀقباطملا ریغب  عافترالا  لصحی  نا ال  تاعافترالا  عیمجل  اببس  ۀقباطملا  نوک  نم  مزلی  هناف ال  رـصحلا  مزلتـسی  مومعلاف ال  هیف  نحن  امیف  اما  و 

یف تاعافترالا  عیمج  ۀیببس  رـصح  یلع  مالکلا  لد  ول  رـصحلا  مزلی  امنا  اهنم و  لکب  هلوصح  زوجیف  دحاو  ببـسمل  بابـسالا  ددعت  زاوجل 
ببـسب لصاح  اهعیمج  نا  لب  تاعافترالا  عیمجل  ببـس  ۀـقباطملا  نا  درجم  مالکلا  ینعم  سیل  ناـب  هعفد  نکمی  سیلف و  سیل  ۀـقباطملا و 

ددعت عانتمال  اهب  الصاح  عافترالا  کلذ  نوکی  نا  حصی  مل  ۀقباطملا  ریغب  عافترالا  لصح  ول  ذإ  رصحلا  مزلتسی  کلذ  نا  مولعم  ۀقباطملا و 
دـیکاتلاک و ماقملا  لاحلل و  بسانملا  رابتعالا  وه  لاـحلا  یـضتقمف  هتفگ  صیخلت  لوطم  حرـش  رد  ینازاـتفت  زین  دـحاو و  ءیـشل  لوصحلا 

غیرفت هنا  یلع  لدی  لاحلا  یضتقمف  هلوق  یف  ءافلا  قیقحت و  ةدایز  اذهل  عمستس  حاتفملا و  ظفل  حرـصی  هب  هانددع و  امم  امهریغ  قالطالا و 
ۀفاضا نال  ریغ  بسانملا ال  رابتعالل  هتقباطمب  حیـصفلا  مالکلا  ناش  عافترا  نا  مدقت  امم  ملع  دق  هنا  کلذ  نایب  هل و  ۀـجیتن  مدـقت و  ام  یلع 

ادیفت ردـصملا  ۀـفاضا  نال  هلوق  هتفگ  لوطم  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یپلچ  لضاف  رادـلا و  یف  ادـیز  یبرـض  لاقی  امک  رـصحلا  دـیفت  ردـصملا 
عقی ام  ضعبب  هصصخت  ۀنیرق  مقت  مل  لمعتسا و  اذإ  سنجلا  مسا  نا  نم  یضرلا  هرکذ  امک  رصحلا 

221 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مالکلا ۀقباطم  ببسب  لصاح  تاعافترالا  عیمج  نا  انهه  ینعملا  نوکیف  مهمالک  ءارقتـسا  نم  اذخا  سنجلا  قارغتـسال  رهاظلا  یف  وهف  هیلع 
کلت حصت  ملف  ۀقباطملا  کلتب  الصاح  عافترالا  اذه  نکی  مل  اهریغب  عافترا  لصحی  نأ  زاج  ول  ذإ  رصحلا  دافتـسیف  ۀتبلا  بسانملا  رابتعالل 

ردصملا ۀفاضا  ّناب  حراشلا  حیرـصت  قبـس  دق  لمـشا  درفملا  قارغتـسا  هلوق و  هتفگ  رگید  ماقم  رد  دوخ  هیـشاح  رد  یپلچ  زین  خلا و  ۀـیلکلا 
هک تستریح  خلا و  مّهوت  امک  ۀلمهم  ۀیلک ال  ۀیضقلا  هذهف  مومعلا  غیـص  نم  فاضملا  ردصملا  نوک  هانبم  ّنا  كانه  قّقح  رـصحلا و  دیفت 

باوجب زاب  هدرک  نآ  زا  رصح  هدافتـسا  هک  هداد  رارق  مومع  يارب  ار  فاضم  سنج  مسا  صیخلت  حرـش  ود  ره  رد  هکنآ  فصو  اب  ینازاتفت 
وه لب  رتاوتلا  عنم  باوجلا  دصاقملا و  حرـش  یف  لاق  ثیح  هدومن  فاضم  درفم  مسا  مومع  عنم  قح  تفلاخم  رد  كامهنا  ببـسب  قح  لها 

انیعم ادوهعم  هنوک  یعدی  امبر  قالطالا و  ملعلا  یلا  فاضملا  درفملا  مسالا  ۀـیاغ  لب  لزانملا  مومع  عنم  عامجالا و  ۀـلباقم  یف  دـحاو  ربخ 
نانچمه دـندومرفن  هظحالم  اهنآ  یـشاوح  ینازاتفت و  صیخلت  حرـش  ود  ره  لوصا و  بتک  هچنانچ  بحاص  هاش  هک  بجع  دـیز و  مالغک 

نیرد هارث  باط  یضر  خیـش  هدافا  دنچ  ره  تباث و  فاضم  سنج  مسا  مومع  مه  نیا  زا  هک  دنتفایردن  دندومرفن و  هظحالم  مه  وحن  بتک 
رد هیفاک  حرش  رد  یماج  نمحرلا  دبع  الم  تسحـضاو  مه  وحن  بتک  رگید  زا  نآ  تحـص  هَّللا  دمحب  نکل  یتفایرد  یپلچ  ترابع  زا  باب 

أدتبم لک  اهیناث  هتفگ و  تسمزال  نآ  رد  ربخ  فذح  هک  تاماقم  نآ  نایب 
222 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ردصملا و کلذ  یلا  افاضم  لیـضفت  مسا  ناک  وا  لاح  هدـعب  امهیلک و  وا  هب  لوعفملا  وا  لعافلا  یلا  ابوسنم  هلیواتب  وا  ةروص  اردـصم  ناک 
نیمئاق و وا  امئاق  ادیز  تبرض  نا  نیمئاق و  وا  امئاق  ادیز  یبرض  لثم  هب و  الوعفم  دیز  ناک  اذإ  امئاق  دیز  برض  الجار و  یباهذ  لثم  کلذ 

فذـحف امئاق  ناک  اذإ  لصاح  ادـیز  یبرـض  هریدـقت  ّنا  یلا  نویرـصبلا  بهذـف  امئاق  ریمألا  نوکی  ام  بطخا  اتوتلم و  قیوسلا  یبرـش  رثکا 
ماقم لاحلا  میقا  لاحلا و  یف  لماعلا  هطرـش  عم  اذإ  فذح  مث  امئاق  ناک  اذإ  یقبف  كدنع  دیز  وحن  فورظلا  تاقلعتم  فذحی  امک  لصاح 

هیف لیق  ام  اذه  یـضرلا  لاق  ربخلا  ماقم  امئاق  لاحلا  نوکیف  ربخلا  ماقم  مئاقلا  فرظلا  ماقم  مئاق  لاحلاف  ۀیفرظلا  ینعم  لاحلا  یف  نال  فرظلا 
ینـسبالی ادـیز  یبرـض  لوعفملا و  نم  لاحلا  تدرا  اذإ  امئاق  هسبالی  ادـیز  یبرـض  وحن  هریدـقت  ّنا  یل  رهظی  يذـلا  ةریثک و  تافّلکت  هیف  و 

يذ فذـح  زوجی  امئاق و  سبالی  ادـیز  یبرـض  یقبف  لاحلا  وذ  وه  يذـلا  لوعفملا  فذـح  لوقت  مث  یلوا  لعافلا  نع  الاح  ناک  اذإ  اـمئاق 
لاحلا ماق  لاحلا و  یف  لماعلا  أدتبملا و  ربخ  وه  يذلا  سبالی  فذـح  مث  هتبرـض  يأ  دـیز  امئاق  تبرـض  يذـلا  لوقت  ۀـنیرق  مایق  عم  لاحلا 
هریدقت نویفوکلا  لاق  ةدیعبلا و  تافّلکتلا  کلت  نم  نیحیرتسم  نونوکی  اذـه  یلعف  اّیدـهم  ادـشار  رـس  يأ  اّیدـهم  ادـشار  لوقت  امک  هماقم 

مهمزلی أدتبملا و  تاقلعتم  نم  امئاق  لعجب  لصاح  امئاق  ادیز  یبرض 
223 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیـش زا  لقن  مه  نآ  رد  هک  ترابع  نیزا  خلا  لامعتـسالا  لیلدب  همومع  دوصقملا  أدتبملا  دـّیقت  هّدـسم و  ءیـش  ّدـس  ریغ  نم  ربخلا  فذـح 
حاضیا رد  دنکیم و  مومع  رب  تلالد  نآ  لثم  امئاق و  دیز  برـض  امئاق و  ادـیز  یبرـض  رد  فاضم  هک  تسرهاظ  هدومن  هارث  باط  یـضر 

امم نتام و  لوق  حرـش  رد  يوحنلا  یکلاملا  بجاحلا  نباب  فورعملا  رمع  نب  نامثع  رمع و  یبأ  نیدلا  لامج  خیـش  فینـصت  لصفم  حرش 
یبرض مهلوق  تسروکذم و  خلا  اتوتلم  قیوسلا  یبرش  رثکا  امئاق و  ادیز  یبرـض  نادیزلا و  مئاق  مهلوق أ  هّدسم  هریغ  دسل  ربخلا  یهف  فذح 

یلع امهدحا  نم  وا  امهنم  لاح  هدعب  هلوعفم و  هلعاف و  یلا  ابوسنم  هانعم  یف  وه  ام  اردصم و  مّدقتی  نا  اذه  ۀـطباض  خیـشلا  لاق  امئاق  ادـیز 
ناک اذإ  لصاح  ادیز  یبرـض  ریدقتلا  ّنا  نییرـصبلا  یقّقحم  رثکا  بهذم  بهاذم  ۀـثلث  هیف  نییوحنلل  ربخلا و  نع  لاحلاب  هیف  ینغتـسی  ینعم 

هقّلعتم ناک  اذإ  فوذحمب  قلعت  الاح  وا  اربخ  وا  ۀفص  وا  ۀلـص  عقو  اذإ  فرظلا  ّنا  وه  فورعملا و  سایقلا  یلع  فرظلا  قلعتم  فذحف  امئاق 
بهذـم یناثلا  بهذـملا  امئاق  ادـیز  یبرـض  یقبف  هیلع  اهتلالدـل  فذـح  فرظلاـب  هبـش  لاـحلا  یف  ناـک  اّـمل  مث  دوجولا  قلطم  وه  اـماع و 

بهذم ثلاثلا  ردقملا  ربخلا  ۀمتت  نم  یه  نیلّوالا  دنع  أدتبملا و  ۀمتت  نم  مهدـنع  لاحلاف  لصاح  امئاق  ادـیز  یبرـض  هریدـقت  ّنا  نییفوکلا 
هلعافب هب و  ۀلمجلا  ّتلقتـساف  لعفلا  ماقم  مئاق  هّنکل  اردصم  ناک  نإ  یبرـضف و  امئاق  ادـیز  تبرـض  ریدـقتلا  ّنا  ملعالا  هراتخا  نیرّخأتملا و 
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نادیزلا مئاق  یف أ  ّتلقتسا  امک 
224 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّالا برـشلا  رثکا  ام  هانعم  اتوتلم  قیوسلا  یبرـش  رثکا  کلذک  امئاق و  ّالا  هتبرـض  ام  امئاق  ادیز  یبرـض  ینعم  ّنا  هنایب  لوالا و  وه  حیحـصلا  و 
فیضا ام  یلا  ۀبسنلاب  ّمع  فیضا  اذإ  فیضا و  أدتبملا  ردصملا  ّنا  هنایب  نییرصبلا و  ریدقت  یلع  الا  کلذل  میقتـسی  ینعملا ال  اذه  اتوتلم و 

راحبلا ءام  تلق  اذإ  کنا  يرت  الا  تّمع  اضیا  تفیـضا  اذإ  اّهناف  دحاو  اهل  یتلا  سانجالا  عومج  اهل و  دـحاو  یتلا ال  سانجالا  ءامـساک  هیلإ 
دیقم ریغ  اماع  الوا  ردـصملا  عقو  دـقف  دـیز  ملع  عیمج  ّمع  اذـک  همکح  دـیز  ملع  تلق  اذإ  کلذـک  راـحبلا و  هاـیم  عیمج  ّمع  اذـک  همکح 
ربخلا نال  همومع  نم  ررقت  امل  مومعلل  ربخلا  اذـه  نوکی  نا  بجوف  مایقلا  لاح  یف  هلوصحب  هنع  ربخا  مث  ربخلا  مامت  نم  لاحلا  اذإ  لاـحلاب 
یبرض ام  هانعم  ناک  کلذ  رّرقت  اذإ  هعیمج و  نع  اربخم  نکت  مل  مایقلا  لاح  یف  سیل  دیز  برـض  ضعب  ترّدق  ولف  هنع  ربخملا  عیمج  نع 
لعفلا ماقم  امئاق  أدـتبملا  ناک  ول  هناف  ظفللا  اما  ینعملا  ظفللا و  نیهجو  نم  ثلاثلا  بهذـملا  داسف  لاق و  نا  یلا  ماـیقلا  لاـح  یف  اـّلا  ادـیز 

ناف ینعملا  ثیح  نم  اّما  امالک و  نکی  مل  ادـیز  یبرـض  وأ  یبرـض  تلق  ول  نادـیزلا و  مئاق  یف أ  لعافلا  مسا  ّلقتـسا  امک  هلعاـفب  ّلقتـسال 
برض تلق  اذإ  کنا  يرت  الا  مایقلا  لاح  ریغ  یف  برض  مث  نوکی  نا  ینعملا  اذه  عنمی  مایقلا و ال  لاح  یف  دیز  نع  برـضلاب  عقی  رابخالا 

دعاق برض  دیز  نوکی  نا  نم  عنتمی  مل  امئاق  ادیز 

نایبص ءاسن و  تفالخ  ضحم  رب  تلزنم  لمح  در 

وه تسا و  دوجوم  دهع  هنیرق  اج  نیا  رد  هلوق و 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هلوق أ 

هّـصاخ تفالخ  رب  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  رـصق  بیرقنع  هک  یفـصو  اب  بحاص  هاش  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسـشودخم  مالک  نیا  لوقا 
هچ ره  يدوزب  اجنیا  رد  زاب  هدومرف  هلاوح  تنـس  لها  ترـضحب  ار  نآ  ّدر  لاطبا و  دـناهدینادرگ و  بصاون  هلطاب  تالاقم  زا  لاـیع  لـها و 

دندرک رکذ  ار  نآ  اناعذا  اقیدصت و  اجاهتبا و  هتشاشب و  دندروآ و  عوجر  بصاون  تفارخ  نامهب  هدومن  شومارف  ار  دوخ  مالک  نیا  رتمامت 
هک دنیامرفیم  هدافا  ناش  ترـضح  هچ  تسا  ةذقلاب  ةذـقلا  وذـح  بصاون  ریرقت  قباطم  قفاوم و  ماقم  نیرد  بحاص  هاش  ریرقت  لصاح  هچ 

زا دارم 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

ریما بانج  تفالخ  هک  دـشکیم  نیمهب  مالک  نیا  سپ  دـناهدومرف  ریـسفت  ناـیبص  اـسن و  تفـالخب  ار  دوهعم  تلزنم  تسدوهعم و  تلزنم 
تبارغ تادافا  تیوقت  دـییات و  يارب  بحاص  هاـش  هچنآ  تسلاـیع و  لـها و  يریگربخ  یگناـخ و  روما  رد  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ذاعم هکنآ  رب  تسحـضاو  ناهرب  بصاون و  لوق  اب  تقفاوم  رد  تسحیرـص  زین  هدرک  لقن  ماقم  نیا  هیـشاح  رد  مزح  نبا  زا  شیوخ  تامس 
نا زا  دارم  هکلب  درادن  تلالد  زگره  ترضح  نآ  تفالخ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تحـص  رب  تلزنم  ثیدح  وا  دزن  هَّللا 
اذه ۀیشاحلا  یف  ام  یلع  مزح  نبا  ةرابع  هذه  تستبارق و  رد  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  ضحم 
نب عشوی  یسوم  دعب  رمالا  یلو  امنا  یسوم و  دعب  لیئارسا  ینب  رما  لی  مل  نوراه  ّنأل  هیلإ  اهضیوفت  نع  الضف  ۀفالخلا  قاقحتـسا  بجوی  ال 

انیبن دعب  رمالا  یلو  امک  مالسلا  هیلع  رضخلا  بلط  یف  هعم  رفاس  يذلا  هبحاص  مالسلا و  هیلع  یسوم  یتف  نون 
231 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نا حص  دقف  لیئارسا  ینب  یلع  یسوم  دعب  ۀفیلخ  نوراه  نکی  مل  اذإ  ۀنیدملا و  یلا  هعم  رفاس  يذلا  راغلا  یف  هبحاص  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هک تسحـضاو  تراـبع  نیزا  ۀـبارقلا  یف  وه  اـمنا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هنع  هَّللا  یـضر  هنوک 
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تفـالخ ضیوفت  رب  تلـالد  هک  اـج  هچ  تسین  تفـالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قاقحتـسا  توبث  بجوم  تلزنم  ثیدـح 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  رد  تسرـصحنم  ثیدـح  نیا  تلالد  هکلب  دـنک  بانجنآب 

نبا مالک  لقن  هک  تسین  روتسم  بوجحم و  روعـش  كاردا و  لها  رب  دوب و  تبارق  رد  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و 
نیزا هکنآب  دناهدومرف  حیرـصت  نتم  رد  بحاص  هاش  هک  یفـصو  اب  هک  تسمرـش  نید و  ساسا  مرخ  مزح و  ربدت و  تفلاخم  رـسارس  مزح 

کسمت نیرد  ار  حدق  تستنس و  لها  لیلد  ثیدح  نیا  دوشیم و  دافتسم  تماما  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا  ثیدح 
يارب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  رد  نیحداق  ینیدـیب  دانع و  تیبصاـن و  هتخاـس  بوسنم  بصاونب 

ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  هتخادنا  تشپ  سپ  ار  تادافا  نیا  هتخاس و  اّیسنم  ایسن  ار  همه  نیا  زاب  دناهتخاس  رهاظ  يربک  تماما 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  یفنب  متح  مزج و  مزح  یب  مزح  نبا  زا  نیدـت  جّرحت و  رد  كاـمهنا  دـیزمب  و 

نانـش و رفک و  توادـع و  دانع و  تیبصان و  لهاستی  لفاغتی و  لهاجتی و  رعـشی و  وا  رعـشی  ثیح ال  نم  هدرک  لقن  تفـالخ  يارب  مالـسلا 
دمحلا هَّلل  هدرک و  تباث  مزح  نبا  تاوفه  ناسحتسا  ببسب  هلیمج  تافص  نیاب  مه  شیوخ  فاصتا  مزح و  نبا  جورخ 

232 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ داریاب  مه  بطاخم  ترـضح  دناهدولآ و  نآ  ثولب  ار  دوخ  لایذا  بصاون  دیلقتب  تنـس  لها  نیطاسا  هک  تفارخ  نیا  نالطب  هک  ۀنملا  و 
هاش هداـفا  هک  دـنامن  بجتحم  تسرهاـظ و  هدـیدس  نیهارب  هدـیدع و  هوجوب  هدومن  دـهع  ثکن  ضقن و  رد  كاـمهنا  ـالو و  دـیزم  راـهظا 
اریز تسـضقانتم  یفانتم و  مزح  نبا  تفارخ  اب  دش  دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  نا  ضعب  هتـشذگ و  اقباس  نا  ضعب  بحاص 

یـضار مه  تفالخ  نیا  تابثاب  مزح  نبا  تسنایبص و  اسن و  تفالخ  تلزنم  تلزنم  ثیدـح  زا  دارم  هک  تسرهاظ  بحاـص  هاـش  هداـفا  هک 
دییات رد  هغلابم  مزح  نبا  مالک  داریاب  دـنچ  ره  بحاص  هاش  سپ  هتخاـس  دوصقم  تبارق  رد  هیبشت  ضحم  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  هدـشن 

نومـضم تضقانم  تاـفانم و  زا  هک  دـندیدرگ  شوهدـم  ناـنچ  یقرت  سوه  رد  هک  بجع  نکل  دناهتـساوخ  نتم  هداـفا  زا  یقرت  بصاون و 
هرقف هکنآ  مود  دنتفرگن  يربخ  نتم  اب  هیشاح 

نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
دعس نب  رماع  زا  الوا  هک  ملسم  تیاور  نینچمه  هدرک و  دراو  بقانم  رد  هک  يراخب  تیاور  رد  هکنآ  ات  تسین  دراو  تایاور  زا  يرایسب  رد 

قح لها  جاجتحا  سپ  تسین  دوجوم  هرقف  نیا  هدروآ  دعس  زا  دعس  نب  میهاربا  زا  رخآ  رد  هک  ملسم  تیاور  نینچمه  هدرک و  لقن  دعس  زا 
جاجتحا و هرقف  نیاب  ناش  هلباقمب  بحاص  هاش  هک  تسرورـض  هچ  هرقف  نیا  میلـست  ار  ناشیا  دـش  دـهاوخ  مامت  هرقف  نیزا  هیراع  تاـیاورب 

هرقف هکنآ  موس  دنهاوخیم  لزانم  مومع  لاطبا  ببس  نیاب  دنیامنیم و  دهع  توبث  رب  لالدتسا 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

شیب ناوسن  هکحـض  نایبص و  هبعل  نتخاس  نایبص  اسن و  تفالخب  صوصخم  ار  نآ  ببـس  نیاب  ندینادرگ و  تلزنم  ثیدح  دـهع  هنیرق  ار 
يارب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسزئاـج  سپ  دـهاوخیم  هن  ار  عوـقو  ماهفتـسا  تسماهفتـسا و  ۀـهادبلاب  هرقف  نیا  هچ  تسین 

نامجرت یحو  نایبب  نیفجرم  بذک  تابثا  نیقفانم و  معز  نالطب  راهظا 
233 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نایبص و اسن و  رد  ارم  یتخاس  هفیلخ  اـیآ  هک  دـشاب  هدرک  ضرع  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  فرـشا  نییبنلا و  متاـخ  باـنج 
عطق داشرا  نیا  یسوم و  زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  هدومرف  داشرا  نآ  باوجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج 
هاـش فارتـعا  بسح  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  يارب  ینوراـه  تفـالخ  تلزنم  تبثم  تسا  لزاـنم  رگید  تبثم  هـکنآ  زا  رظن 

ربمغیپ هفیلخ  ریما  ترضح  روطب  هجوت  تقو  رد  دوب  یسوم  ترضح  هفیلخ  نوراه  ترضح  هچنانچ  ینعی  هلوق  هیلع  لدی  امک  مه  بحاص 
داـشرا نیا  سپ  هدوبن  ناوسن  ناـیبصب و  صوصخم  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  هک  تسرهاـظ  یهتنا و  كوبت  هوزغ  هب  هجوت  تقو  رد  دوـب 
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اهنت ارت  نم  هک  دوب  دهاوخ  ینعم  نیا  دیفم  تسا  هینورام  تفالخ  اب  هیوضترم  تفالخ  تلثامم  دیفم  بحاص  هاش  حیرصت  بسح  هک  يوبن 
تلزنم ارت  هکلب  هتـشاذگن  تسا  لالـض  قافن و  لها  موعزم  هچناـنچ  لاقثتـسا  فافختـسا و  ببـس  ماهتخاـسن و  هفیلخ  ناـیبص  ناوسن و  رد 

لایع و لهاب و  تفالخ  صیصخت  عفد  يارب  قوسم  داشرا  نیا  نیا  رب  انب  تستباث و  تسنیفلختم  عیمج  رب  تفالخ  نآ  هلمج  زا  هک  ینوراه 
هرقف نآ  فالخ  رب  سپ  دوب  دهاوخ  لامک  فرش و  دیزم  راهظا 

نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
هک ار  یسک  نأشلا  لیلج  یهاشداپ  هیبشت  الب  هک  دنامیم  نادب  تسارجام و  هفرط  ندینادرگ  نایبص  اسن و  رب  تفالخ  رصق  دهع و  هنیرق  ار 

نیدـناعم و نآ  زا  دـعب  زاس و  هفیلخ  دوخ  ۀنطلـسلا  راد  مامت  لایع و  لـها و  رب  دوخ  رافـسا  ضعب  رد  دـشاب  وا  دزن  مظعم  برقم و  تیاـهن 
هکلب هتـشاذگن  وا  میرکت  میظعت و  يارب  ار  سک  نیا  هاشداپ  نیا  هک  دنیوگ  دـنزاس و  زارد  نعط  نابز  دـنرب و  دـسح  هفیلخ  نیرب  نیفلاخم 

بذک راهظا  ضرغب  هدش  رضاح  هاشداپ  نآ  تمدخ  رد  هفیلخ  نآ  هتساوخ و  وزا  دوخ  يرابکبس 
234 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیزا ضرغ  هک  نیفلاـخم  موـعزم  اـیآ  ینعی  یتشاذـگ  ناـیبص  ناوـسن و  رد  ارم  وـت  اـیآ  هک  دـنک  ضرع  دوـخ  نیدـناعم  نیفلاـخم و  نـیا 
نم زا  وت  هک  دـیامرف  نایب  شباوجب  هاشداپ  نآ  تسناـیبص و  ناوسنب و  صوصخم  تفـالخ  تستـسار و  تسین  میرکت  میظعت و  فالختـسا 

زا يدحا  سپ  هدـش  لصاح  وا  تنطلـس  راد  مامت  رب  هلیلج  هماع  تفالخ  ار  ریزو  نآ  یتسه و  میظع  هاشداپ  نآ  زا  لیلج  ریزو  نالف  هلزنمب 
هاشداپ نیا  باوج  زا  رـصق  نیا  فالخ  هک  دـینادرگ  دـهاوخن  ناوسن  نایبص و  رب  تفالخ  رـصق  هنیرق  ار  هفیلخ  نآ  ماهفتـسا  ملاع  يـالقع 

هرقف هاگ  ره  تسرهاظ و  دوخ 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

بلسلا اذه  ناف  درک  دهاوخ  ناشیا  يادع  ام  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلالد  هنوگچ  سپ  تسین  ناوسن  نایبص و  رد  تفالخ  لصا  عوقو  دیفم 
یلع لدـی  فیکف  قوطنملا  توبث  یلع  لدـی  ـال  ماهفتـسالا  قوطنملا و  توبث  عرف  موهفملا  توبث  موهفملا و  نم  دافتـسی  اـمناف  دیفتـسا  نا 

تفالخ توبث  دـیفم  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هرقف أ  هک  میدرک  ضرف  هکنآ  مراـهچ  موهفلا  یلوا  یلع  یفخی  ـال  اـمک  موهفملا  توبث 
تـسار نتخاس  صوصخم  ار  تلزنم  ثیدـح  ببـس  نیاب  دـیاشگیمن و  ناش  عابتا  بصاون و  يارب  يراک  مه  زاب  تس  نایبص  ءاـسن و  رد 

وا باوجب  رکب  كراد و  ینکلمت  دـیوگب أ  رکبب  دـیز  رگا  ـالثم  دـش  دـناوتیمن  باوج  صیـصخت  مزلتـسم  لاؤس  صوـصخ  هچ  دـیآیمن 
همالع هکنآ  مجنپ  دش  دـهاوخن  باوج  مومع  صیـصخت  بجوم  لاؤس  صوصخ  تسمومع و  دـیفم  باوج  نیا  هکلما  ام  کتکّلم  دـیوگب 

لامکب هدز  بحاص  هاش  هار  هک  معز  نیاب  تلزنم  ثیدـح  صیـصخت  مهوت  نالطب  تسا  هنیـس  نیققدـم  نیققحم و  رباـکا  زا  هک  ینازاـتفت 
هتخاس رهاظ  حوضو  روهظ و 

جرخ امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ناب  باوجلا  اماف  دصاقملا  حرش  یف  لاق  ثیح 
235 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینکرتت هَّللا أ  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یضر  یلع  لاقف  کلذ  یف  قافنلا  لها  رثکاف  ۀنیدملا  یلع  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  فلختـسا  كوبت  ةوزغ  یلا 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لاقف  فالخالا  عم 

مومعب ةربعلا  ناب  عفدی  امبرف  هتاوزغ  نم  ریثک  یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختـسا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  موتکم  مأ  نباک  هتفالخ  یلع  ّلدی  اذـه ال  و 
باوجب أ ثیدح  نیا  هک  هبـش  نیاب  ار  تلزنم  ثیدـح  صیـصخت  ینازاتفت  هماّلع  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ببـسلا  صوصخب  ظفللا ال 
هک دش  تباث  سپ  ببـس  صوصخب  هن  تسظفل  مومعب  تربع  هکنیا  هب  هدرک  لقن  نآ  در  هتخاسن و  دنـسپ  هدـش  عقاو  فالخالا  عم  ینکرتت 

هرقف
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
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هعینش تاوفه  بئارغ  زا  کلذ و  یلع  دمحلا  هَّلل  دش و  دناوتیمن  نا  زا  دهع  هدارا  تلزنم و  ثیدح  صیصخت  بجوم  دوش  مه  ملسم  رگا 
هتشامگ ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تانئاک  رورـس  بانج  هیطخت  رب  ار  تمه  یناث  هفیلخ  تیامح  ماقمب  نوچ  ماقمق  بطاخم  هک  تسنآ 

هرقف
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

يوبن تاداشرا  عیمج  تباصا  عنم  هلیـسو  نیاب  هتـشادنپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  رب  تاـضارتعا  هکلب  ضارتعا  ار 
نآ ندوبب  نوچ  كوبت  هوزغ  رد  ریما  بانج  زین  هتفگ و  ساطرق  هصق  نمـضتم  رمع  نعاطم  زا  لوا  نعط  باوج  رد  هچناـنچ  هتخاـس  رهاـظ 

هک تفگیم  مسق  هچ  دش  رداص  لوسر  رما  لایع  دزن  هنیدم  رد  بانج 
نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 

فاجرا بذک  تابثا  میلست  ریدقت  رب  نآ  هجو  هک  ار  ضرع  نینچ  هَّللا  ناحبس  یهتنا  تسزئاج  یک  ندومن  تاضارتعا  نیا  یحو  هلباقم  رد 
نامجرت یحو  ناسلب  نیدناعم  تمهت  نالطب  نیقفانم و 

236 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوق ندوب  تابثا  ببس  نیاب  ندرک و  نامگ  ترضح  نا  رب  تاضارتعا  هکلب  ضارتعا  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع  هَّللا  یلص  نیلسرملا  متخ  بانج 

زا هکنآ  مشش  تسین  ادیپ  نآ  تیاهن  هک  تسبیرغ  يدانع  یبصعت و  نتساوخ  یحو  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  ترـضح 
هرقف هک  تسحضاو  دش  روکذم  اقباس  هک  هیمیت  نبا  مالک 

نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  أ 
ینم نوکت  نا  یـضرت  اما  داشراب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هدوب و  فالختـسا  هجرد  صقن  مهوتب  وا  مهوت  بسح 

رد مهوتم  لولدم  نیا  هاگ  ره  هدومرف و  در  صقن  تضاضغ و  رب  ار  فالختسا  تلالد  هدومن و  عفد  ار  مهوت  نیا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
ببـسب بحاص  هاش  هکنآ  متفه  دش  دهاوخ  باوج  رد  دهع  هدارا  بجوم  هرقف  نیا  هنوگچ  سپ  دوش  هدرک  در  هکلب  دـشابن  ملـسم  باوج 
كزان ناج  هک  رهاظ  اجباج  ناشتادافا  زا  هک  عبتت  تیاهن  عاب و  عسوت  عالطا و  تیاغ  دنراد و  ثیدح  نف  رد  هک  یتقاذح  یتراهم و  دـیزم 
دیلقتب نانچ  دـنزاس  هظحالم  تریـصب  رظنب  ار  مصخ  بتک  هک  اج  هچ  دـنزادنایمن  مه  دوخ  همئا  بتک  صحفت  بصعتب  ار  نینزان  ناور  و 

هن ناش  بانج  هَّللا  ناحبس  كوتهم  دانع  الإ  اذه  له  كوبت و  هوزغب  تسـصوصخم  تلزنم  ثیدح  هک  دناهدرک  نامگ  فاصنا  اب  فالـسا 
ضحمب دـندیدرگ  قح  لها  تاقیقحت  تاداـفا و  عبتت  درگ  هن  دـندید و  تریـصب  رظنب  دوخ  نیدـمتعم  هذـباهج  همئا و  ناـمیا  نید و  بتک 

دوخ تلیـضف  فرـش و  تیاغ  روهظ  بجوم  ار  نآ  صیخلت  لاحتنا و  دـندیدرگ و  هریغ  ضفارم و  بحاص  لثم  وا  لاثما  یلباـک و  تاوفه 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ار  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ثیدح  بتک  عبتت  كدناب  کنیا  دندیمهف  شیوخ  عابتا  شیپ 

رتـس هدرک  رکذ  موق  بتک  زا  هددـعتم  تاـماقم  رد  ار  نآ  دورو  مه  قح  لـها  هدرک و  داـشرا  هفلتخم  تاـماقم  هددـعتم و  عـضاوم  رد  مّلس 
فشک قح و  قاقحا  قیرط  هتخاس  كوتهم  كوبت  هب  ار  نآ  صیصخت 

237 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تادافا تایاور و  هن  دـنیامرفیم و  تافتلا  رتمک  تاـظاقیا  تاـهیبنت و  نیاـب  ناـش  فالـسا  بحاـصهاش و  نکیل  دناهتـشاد  كولـسم  سبل 

دـنرآیم و نابز  رب  موش  بصاون  موعزم  دـهع  رد  نآ  راصحنا  فرح  كوبتب  ثیدـح  نیا  صاصتخا  معزب  دـنرآیم و  رظنب  دوخ  نیطاسا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ار  تلزنم  ثیدح  هکنآ  هلمج  نآ  زا  هدش  دراو  هریثک  عضاوم  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دـننادیمن 

یناربطلا دمحا  نب  نامیلس  یتسبلا و  نابح  نب  دمحم  ینابیشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هچنانچ  هدرک  داشرا  تاخاوم  تقو  مّلس  هلآ و 
فورعملا هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دـیوملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  بیطخلاـب و  فورعملا  یلع  نب  دـمحا  و 

ینمیلا و یباصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  يربطلا و  نیدـلا  بحم  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رکاسع و  نباب 
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نیدـلا لـالجب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  غابـصلا و  نباـب  فورعملا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  يدـنرزلا و  فـسوی  نب  دـمحم 
یلع الم  لئالدلا و  حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهش  ثدحملا و  نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  یطویسلا و 
هَّللا یلو  یشخدبلا و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  یندملا و  يرداقلا  یناخیشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  دیس  یقتملا و  نیدلا  ماسح  نب 
هکنآ هلمجنآ  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  دـناهدرک  تیاور  يونهکل  نیبم  يولوم  يولهدـلا و  میحرلا  دـبع  نب  دـمحا 

تکرب اب  تمدخب  لیئربج  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمارک  اب  تدالو  تقو  مه  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  تداعـس  اب  تدالو  تقو 
ریما باـنج  قح  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  هدوـمن و  داـبکرابم  تینهت و  يادا  هدـش  رـضاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

دمحم نب  رمع  یشوکرخلا و  ّيروباسینلا  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  هچنانچ  هدیناسر  لیلج  ّبر  بناج  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
238 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لقن يرکبراید  دمحم  نب  نیـسح  دمحا و  نیدلا  باهـش  يدابآتلودـلا و  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  یلیبدرالا و  الملا  رـضخ  نب 
زور تلزنم  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  هلمج  نآ  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  ءیجیـس  امک  دناهدرک 

قفوم یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  دمحم  نب  یلع  ار  ینعم  نیا  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  هچنانچ  هدومرف  داشرا  ربیخ 
ملاس نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  ـالملاب و  فورعملا  یلیبدرـالا  رـضح  نب  دـمحم  نب  رمع  مزراوخ و  بطخاـب  فورعملا  دـیوملا  وبا  دـمحا  نب 
بآم تلاسر  بانج  هکنآ  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک و  تیاور  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  عبـس و  نباب  فورعملا  یعالکلا  یـسنلبلا 
دمحم نب  یلع  هچناـنچ  هدوـمرف  داـشرا  ملعلا  ۀـنیدم  باـب  باـب  ياوـس  باوـبا  ّدـس  تقو  ار  تلزنم  ثیدـح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
صقن هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  عمـستس  دـناهدرک و  تیاور  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دـیوملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  یلزاغملا و  نباـب  فورعملا 

اب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ار  تلزنم  ثیدح  هکنآ  هلمجنآ  زا  امهظافلا و 
انامیا نینمؤملا  لوا  تنا  امالسا و  نیملسملا  لوا  تنا  ثیدح 

نامـسلا و نبا  یملید و  راجنلا و  نبا  يزاریـش و  مکاح و  ردـب و  نب  نسح  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  نیا  باطخلا  نب  رمع  هدومرف و  داشرا 
هَّللا یّلـص  مانا  رورـس  بانج  ار  تلزنم  ثیدـح  هکنآ  هلمج  نآ  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  هیلع  علطتـس  دـناهدرک و  تیاور  ناشیا  ریغ 
دیـس نالا  دوشیم و  علاـط  هک  هداد  ربخ  سناـب  هکنآ  دـعب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هبطاـخمب  مارکلا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار تلزنم  ثیدح  هکنآ  هلمجنآ  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  ءیجیس  هدرک و  تیاور  هیودرم  نیا  هچنانچ  نییصو  ریخ  نینمؤملا و  ریما  نیملـسم و 
تیاور هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  هچنانچ  هدومرف  داشرا  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  باـطخب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  دنکیم 
239 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یسوم زا  تسنوراه  هلزنمب  نم  زا  وا  تلزنم  تسنم  مد  زا  وا  مد  تسنم و  محل  زا  وا  محل  نم  ردارب  یلع  تسنیا  ناملس  يأ  درک  داشرا  واب 
نآ زا  یتفلا و  نیزا  نع  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  هلقن  ءیجیـس  نم و  ثراو  نم  یـصو  تسنیا  ناملـس  يأ  نم  دـعب  یبن  تسین  قیقحتب  هکنیا  رگم 

دعب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ار  تلزنم  ثیدح  هکنآ  هلمج 
یمد نم  همد  یمحل و  نم  همحل  اّیلع  ّنا  ثیدح 

ینیومح نیطمسلا  دئارف  نیدلا و  باهش  لئالدلا  حیـضوت  بطخا و  بقانم  میعن و  وبا  نیرهطملا  ۀبقنم  زا  دعب  ام  رد  هچنانچ  هدومرف  داشرا 
ترضح باطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ار  تلزنم  ثیدح  هکنآ  هلمجنآ  زا  دش و  دهاوخ  لوقنم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 

یضر بلاط  یبأ  نب  لیقع  هچنانچ  هدومرف  داشرا  لئاضف  ضعبب  امهنع  هَّللا  یـضر  رفعج  لیقع و  فیرـشت  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تلـصخ ود  ببـسب  ارت  مرادیم  تسود  لـیقع  يأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  نم  يارب  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  هـنع  هَّللا 

وت سپ  یلع  يأ  وت  اما  تس و  نم  قلخ  هباشم  وت  قلخ  هک  قیقحتب  سپ  رفعج  يأ  نکیل  ارت و  بلاط  یبأ  تبحم  ببـسب  وت و  تبارق  ببـسب 
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لـضف یف  ءافتکالا  باتک  رد  یعفاـش  یباـصو  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  نم  دـعب  یبن  تسین  هکنیا  رگم  یتسه  یـسوم  زا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا 
هتفگ هدرک  لقن  ءافلخلا  ۀعبرالا 

ای ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  لیقع  هدـج  نع  هیبا  نع  لیقع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع 
ۀلزنمب ینم  تناف  یلع  ای  تنا  اما  یقلخ و  هبشی  کقلخ  ناف  رفعج  ای  تنا  اما  كاّیا و  بلاط  یبأ  بحل  کتبارقل و  نیتلصخل  کّبحا  لیقع 

يریطملا دمحم  نب  رفعج  رکب  وبا  هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه 
هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هثیدح و  نم  ءزج  یف 

رکاسع نبا  جرخا 
240 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّینا هَّللا  لیقع و  اـی  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع  هدـج  نع  هیبا  نع  لـیقع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع 
نوراه ۀلزنمب  ینم  تناف  یلع  ای  تنا  اما  یقلخ و  هبشی  کقلخ  ناف  رفعج  ای  تنا  اما  كایا  بلاط  یبأ  بحل  کتبارقل و  نیتلصخل  کبحال 

يدعب یبن  هنا ال  ریغ  یسوم  نم 
تایفو رد  ناکلخ  نبا  هماّلع  هدومرف  داشرا  ریدغ  زور  رد  تلزنم  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورـس  بانج  هکنآ  هلمجنآ  زا  و 
ثالثل ءاثلثلا  موی  ۀحیبص  رصنتسملا  ةدالو  ناک  هتفگ و  هَّللا  نید  زا  زع  رهاظلا ال  نب  هللااب  رـصنتسملاب  بقلملا  دعم  میمت  وبا  همجرتب  نایعألا 

عبـس و ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  نم  تیقب  ۀلیل  ةرـشع  یتنثال  سیمخلا  ۀلیل  یفوت  ۀـئامعبرا و  نیرـشع و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  نم  تیقب  ۀـلیل  ةرـشع 
تلق هعضوم  یف  دحاو  لک  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نیقابلا  رکذ  یتایس  هتیب و  لها  نم  ۀعامج  رکذ  مدقت  دق  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامعبرا  نینامث و 
تیأر میملا و  دیدشت  ۀمجعملا و  ءاخلا  مضب  مخ  ریدـغ  وه  ۀـجحلا و  يذ  نم  رـشع  نماثلا  ۀـلیل  ینعا  ریدـغلا  دـیع  ۀـلیل  یه  ۀـلیللا  هذـه  و 
كانه ۀضیغ  ّهنا  لاقی  ءام و  ریدغ  هیف  ۀنیدملا و  ۀکم و  نیب  ناکملا  اذه  ۀجحلا و  يذ  نم  تناک  یتم  ۀلیللا  هذه  نع  نولئسی  ةریثک  ۀعامج 

و
لاق هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخا  ناکملا و  اذه  یلا  لصو  عادولا و  ۀجح  ماع  ۀـکم  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عجر  امل 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  یسوم  نم  نوراهک  ینم  یلع 
لاق ریبک و  قلعت  هب  ۀعیشلل  و 

241 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀماخولا ةرثکب  فوصوم  يداولا  اذه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  بطخ  هدنع  ریدغ  هب  ۀفحجلا  دنع  ۀنیدملا  ۀکم و  نیب  داو  وه  یمزاحلا 

اهقثوا يدی و  نیب  ةرضاحلا  خسنلا  لمکا  یه  ۀخسن  نع  القن  یهتنا  أمحلا  ةدش  و 

كوبت رد  تلزنم  ثیدح  راصحنا  ياعدا  رد  هیمیت  نبا  رب  در 

رهاظ دناهدرک  تیاور  رابحا  هذـباهج  رابت و  الاو  نیطاسا  ارخف و  یلاع  نیثدـحم  هک  راثآ  ثیداحا و  رابخا و  تایاور و  همه  نیزا  هلمجلاب 
رب نآ  لمح  دـهع و  هداراب  نآ  صیـصخت  سپ  هدـش  داشرا  هدـیدع  تاـماقم  رد  كوبت  هوزغ  رب  هوـالع  تلزنم  ثیدـح  هک  تسحـضاو  و 

تسهفیطل و تابـصعت  هقیرط و  تالحمت  زا  دناهدرک  نآ  باکترا  دوخ  فاصنا  اب  فالـسا  دیلقتب  بحاص  هاش  هک  هعطقنم  هیئزج  تفالخ 
لیالج زا  يذبن  تسناشدـجام و  هدـلاو  بحاص و  هاش  بانج  هزاجا  خـیاشم  زا  هک  ینادـمه  یلع  دیـس  فینـصت  یبرقلا  ةدوم  هظحالم  زا 

ماما ترضح  داشرا  بسح  هک  تسحضاو  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اهنم  ذبن  کیتایـس  دش و  نّیبم  اقباس  وا  دماحم  رخافم  بقانم و  یلاعم  لیاضف و 
ثیدح مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  عضوم  هد  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
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مالسلا و مهیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ینادمهلا  یلعل  یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  ةرابع  هذه  هدومرف و  داشرا  تلزنم 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  عضاوم  ةرشع  یف  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق 

نیا دورو  یفن  رد  تستاحـضاو  عفد  تاتباث و  راکنا  هک  دوخ  میدـق  ندـید  بسح  هیمیت  نبا  هک  تسنآ  روهد  بئاجع  روما و  بئارغ  زا  و 
ّنا یلع  لدی  ثیدحلا  اذه  ناف  نوضقانتی  مهنا  ۀـضفارلا  لهج  نم  مث  هتفگ  جاهنم  رد  هچنانچ  هدومن  مامت  هغلابم  هدـیدع  عضاومب  ثیدـح 

مویلا کلذ  ّالا  باطخلا  اذهب  اّیلع  بطاخی  مل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 
242 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوراه لثم  هنا  بلقلا  نئمطم  ّیلع  ناکل  مّدـقت  امیف  کلذ  اوور  اـمک  هدـعب  نم  فلختـسملا  هنا  فرع  دـق  ّیلع  ناـک  ولف  كوبت  ةوزغ  یف 
هیلع فلختـسی  مل  اقلطم  نوراه  ۀـلزنمب  ّیلع  ناک  ول  نایبصلا و  ءاسنلا و  عم  ینفلخت  لقی أ  مل  یکبی و  هیلإ  جرخی  مل  هتاـیح و  یف  هدـعب و 

یبنلاب قحل  یتح  دمرا  اهب  یلع  ناک  یلع و  ریغ  ربیخ  ماع  ۀنیدملا  یلع  فلختـسا  امک  اهیف  وه  هریغ و  ۀنیدملا  یلع  فلختـسا  دـق  ادـحا و 
ناک مدق و  نیح  ۀیارلا  هاطعاف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هلوسر هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ۀیارلا  نیطعأل  لاق  دق 
قیقحت و تسایر و  تلابن و  تماما و  تلالج و  همه  نیا  اب  هیمیت  نبا  هک  ندرک  دیاب  لمات  كدنا  فرگـش  تادافا  بیرغ و  تاملک  نیرد 

بقلب ار  وا  هتـشون  قح  لها  ّدر  رد  هک  دوخ  هلاسر  رد  یطـساو  فسوی  هکنآ  ات  دـننکیم  تباث  وا  يارب  شعابتا  هک  مولع  تیعماج  رحبت و 
قمعت و فاصنا و  تیاغ  مسق  هچ  هدومن و  لاقم  عیملت  لادج و  نیسحت  رد  مامتها  هغلابم و  كامهنا و  قارغا و  روط  هچ  هتخاون  مظعا  ماما 

دیامنیم يرماب  لالدتـسا  يارب  دنکیم و  تبـسن  قح  لها  اب  ار  ضقانت  لهج و  دانع  لهج و  تبناجم  دـیزمب  هک  هداهن  رظن  شیپ  ار  ربدـت 
ثیدـح تلالد  ياعدا  هچ  تسنانـش  ضغب و  نایغط و  دانع و  ناودـع و  تفزاجم و  ناتهب و  بذـک و  لهج و  زا  وا  دـعب  تیاـهن  تبثم  هک 

باطخ نیاب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ترضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دومرفن  باطخ  هکنیا  رب  تلزنم 
ثیدح ظافلا  زا  یظفل  الصا  هک  اریز  تس  ناوهلا  ۀحـضاو  تاعارتخا  بئاجع  نالطبلا و  ۀحیرـص  يواعد  بئارغ  زا  كوبت  هوزغ  رد  رگم 
موعزم نیرب  تایاور  زا  یتیاور  چیه  يدینش  موق  هربتعم  بتک  حاحص و  رگید  نیحیحـص و  تایاور  ظافلا  افنآ  دنکیمن  تلالد  ینعمنیرب 
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دساف تیاهن  فیخس و  کیکر و  یلیخ  هدرک  رکذ  فالختساب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ملع  یفن  رب  هک  یلیلد  درادن و  یتلالد 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ءاکب  رکذ  زا  هینس  حاحص  رگید  نیحیحص و  تایاور  الوا  هچ  درک  دهاوخن  هوفت  نآب  یلقاع  چیه  هک  تسلطاب  و 

نیخیش رکذ  مدعب  ریدغ  ثیدح  توبث  رد  هینس  همئا  رباکا  حدق  دعب  قح  لها  هلباقمب  مه  نآ  نآب و  ثبـشت  سپ  تسیراع  یلاخ و  مالـسلا 
ترضح نآ  ءاکب  هک  تسرهاظ  هچ  دراد  فالختساب  ملع  مدع  بلق و  نانیمطا  دقف  رب  تلالد  یک  اکب  ایناث  تستاثبشت و  فئارط  زا  ار  نآ 

لالدتـسا سپ  هدوب  باشقا  نیقفانم  مالک  زا  يّذات  ای  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تقرافم  ببـسب  هتحـص  ریدقت  یلع 
ار ترـضح  نآ  ءاکب  هیمیت  نبا  یهاگ  هک  تسارجام  بجع  تسناتهب  بذـک و  ناودـع و  تفزاجم و  ضحم  ناـنیمطا  ملع و  یفن  رب  نآـب 

نیزا رظن  عطق  دنادیم و  فالختسا  نادقف  نانیمطا و  یفن  ناهرب  ار  نآ  یهاگ  دنادرگیم و  ترضح  نآ  فالختسا  فعـض  نهو و  لیلد 
نیا رودـص  مدـع  نانیمطا و  نادـقف  نیزا و  لبق  فالختـسا  مدـع  رب  تلالد  ضرع  نیا  اـکب و  نیا  هک  دـش  ملـسم  لـطاب  ضرفب  رگا  همه 
عقاو نآ  لبق  هنزور  نیا  ياوس  باطخ  نیا  هک  تسنآ  شیاـنعم  هک  صاـخ  زور  نیرد  باـطخ  راـصحنا  سپ  دراد  تقو  نیا  لـبق  باـطخ 

اررکم ترضح  نآ  قح  رد  ثیدح  نیا  مه  زاب  باطخ  نیا  دعب  هک  تسزئاج  هچ  دوشیمن  تباث  هوجولا  نم  هجوب  سپ  نآ  دعب  هن  هدش و 
هلزنمب مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هکنآ  شلـصاح  ادحا و  هیلع  فلختـسی  مل  اقلطم  نوراه  ۀلزنمب  ّیلع  ناک  ول  هتفگ و  هچنآ  دشاب و  هدش  عقاو 

هکنآ شباوج  سپ  ار  يدحا  ترـضح  نآ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  درکیمن  فالختـسا  دوبیم  اقلطم  نوراه 
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مالسلا هیلع  نوراه  هلزنمب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بیر  الب 
244 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاگ ره  هدرکن و  فالختـسا  یهاگ  ترـضح  نآ  رب  ار  یـسک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زگره  تسقالطالا و  یلع 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تستباث  دوش  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  هک  هینـس  هرهم  نیطاسا  قاذح و  همئا  تایاور  دافمب 
ترضح نآ  رب  يدحا  فالختسا  سپ  تسلطاب  امتح  اعطق و  دننکیم  اعدا  هینس  هک  دهع  هدارا  قالطالا و  یلع  تسنوراه  ترضح  هلزنمب 

ریما بانج  رب  يرگید  فالختـسا  ياعدا  انامه  دیامنیم و  نیرمالا  نیب  تافانم  تابثا  هیمیت  نبا  دوخ  هک  دشاب  ضحم  بذک  لطاب و  اعطق 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورس  تایح  رد  نارگید  مکح  ریز  اهراب  ناشیا  هک  تسهثالث  خویش  زا  صقن  عفر  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
صقن و نیا  عفد  يارب  هیمیت  نبا  سپ  هماسا  عیطم  یهاگ  حارج و  هدـیبع  وبا  عبات  یهاگ  صاع و  رمع و  قشم  ریز  یهاگ  دـناهدیدرگ  ملس 

دنکیم ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  تفالخ  قاقحتـسا  بلـس  تیلوضفم و  رب  تلالد  ۀحارـص  هک  تمالم 
یبأ نب  یلع  ترـضح  رب  ار  رگید  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بانج  هللااب  ذایعلا  هک  هداهن  زاغا  غورد  بذـک و  نانچ 

نآ رب  يدحا  فالختـسا  ياعدا  هتخاس و  رگید  یـسک  عیطم  عبات و  ادخب  هانپ  ار  ترـضح  نآ  ینعی  هدومن  فالختـسا  مالـسلا  هیلع  بلاط 
نینچ دشاب  هتـشاد  مهف  یندا  هک  یلقاع  چیه  تسهحـضاف و  تاءارتفا  هحـضاو و  بیذاکا  زا  دراد  تلالد  نآ  رب  لوق  نیا  هچنانچ  ترـضح 

فـصو اب  ریغ  فالختـسا  رکذ  اما  میظع و  ناتهب  اذـه  کناحبـس  دروآ  دـهاوخن  ناـبز  رب  غورف  یب  غورد  یهاو و  بذـک  لـطاب و  يوعد 
رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  روضح  فصو  اـب  زگره  تسرهاـظ و  زین  نآ  نـالطب  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  روضح 

هینـس نیطاسا  هذباهج  قاذح و  همیا  حیرـصت  تسنز و  غورد  يرتفم و  بذاک و  نآ  یعدـم  هدـشن و  عقاو  رگید  یـسک  فالختـسا  هنیدـم 
بانج هکنآب 
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قبس امک  هدومنن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  فلخت  يدهـشم  چیه  رد  كوبت  هوزغ  زج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  روضح  فصو  اب  ربیخ  ماع  رد  يریغ  فالختـسا  ینعا  هدومن  رکذ  هک  یلاثم  تسغورفیب و  غورد  نیا  لطبم  افنآ 

ناروث ناجیه و  نایلغ و  ناطلـس و  نم  اهب  هَّللا  لزنا  ام  ناهربلا و  ۀنیبلاب و  بلاطم  یعدـملا  تسین و  ملـسم  مه  نآ  سپ  هنیدـم  رد  مالـسلا 
ناشهلمج زا  هک  ماخف  نیطاسا  مالعا و  همئا  هیصان  رب  لهج  لین  رگید  ياج  هک  هدیـسر  هباثمب  نایعألا  سیئر  هیمیت  نبا  ناودع  تفزاجم و 

باـنج هکنآ  رب  ملع  لـها  قاـفتا  يوـعد  هک  هدیـشک  تسبهذـمتم  هیمیت  نـبا  دوـخ  وا  بهذـمب  هـک  تـسا  لـبنح  نـب  دـمحا  همئـالا  ماـما 
ّنا عباسلا  هتفگ  جاهنم  رد  هچنانچ  هداهن  زاغآ  هدومرفن  كوبت  هوزغ  ریغ  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

الصا سلجملا  کلذ  ریغ  یف  کلذ  لقی  مل  ةدحاو  ةرم  كوبت  ةوزغ  یف  هلاق  امنا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  هلوق 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآب  هدرک  حیرـصت  باصن  یلاع  هیمیت  نبا  باوصاـن  تراـبع  نیرد  ملعلا  لـها  قاـفتاب 

نیمدـقتم و لضافا  نایادـتقم  لثاما و  هّمئا  زا  يرایـسب  هکنآ  لاح  ملع  لـها  قاـفتاب  هدرکن  داـشرا  كوبت  هوزغ  ریغ  رد  ار  تلزنم  ثیدـح 
نابح نب  دمحم  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دـمحا  لثم  دـناهدرک  تیاور  كوبت  هوزغ  ریغ  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  تنـس  لها  نیرخاتم 

دبع يریطملا و  دمحم  نب  رفعج  رکب  وبا  ردب و  نب  نسح  مکاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  یناربطلا و  دمحا  نب  نامیلس  یتسبلا و 
لیعامسا یناهبصالا و  میعن  وبا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  یـشوکرخلا و  میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملا 

يدادغبلا بیطخلاب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  نامسلا و  نباب  فورعملا  يزارلا  هیوجنز  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 
246 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم نب  دمحا  یملیدلا و  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یلالجلا  دمحم  نب  یلع  و 
هَّللا ۀبه  نب  ینـسحلا  نب  یلع  یلیبدرالا و  رـضخ  نب  دمحم  نب  رمع  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دیوملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  یمـصاعلا و 
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راجنلا نباب  فورعملا  دومحم  نب  دمحم  نیدلا  بحم  عبس و  نباب  فورعملا  یـسنلبلا  ملاس  نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  رکاسع و  نباب  فورعملا 
بحم هَّللا  دبع  نب  دمحا  ناکلخ و  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا  سمـش  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  و 
سمش نب  نیدلا  باهـش  ینادمهلا و  نیدلا  باهـش  نب  یلع  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم  ینیومحلا و  دمحم  نب  میهاربا  يربطلا و  نیدلا 

یطویـسلا و نیدلا  لالجب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  غابـصلا و  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  يدابآتلودلا و  نیدلا 
یقتملا و نیدلا  ماسح  نب  یلع  يرکبرایدـلا و  دـمحم  نب  نیـسح  ثدـحملا و  نیدـلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  هب  هَّللا  ءاطع 
يرداقلا و یناخیـشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدـلا  باهـش  یعفاشلا و  ینمیلا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا 

يولوم يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  یلعلا و  جراعم  بحاص  ملاع  ردص  دمحم  یناشخدـبلا و  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم 
هیمیت نبا  نیا  رب  انب  سپ  ناشیا  ریغ  يونهکللا و  یلاهـسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  دمحم  نب  قحلا  دبع  دمحا  نب  هَّللا  بحم  نب  نیبم  دمحم 

ردب ملع  لها  زا  دـناهدرک  كوبت  هوزغ  ریغ  رد  تلزنم  ثیدـح  تیاور  هک  مه  ار  نیرخاتم  هکلب  ار  دوخ  نیرـصاعم  نیمدـقتم و  تارـضح 
جارخا هیمیت  نبا  دزن  هک  میدرک  ضرف  هتخاس و  اپرب  ناینـس  رـس  رب  يربک  تمایق  یمظع و  هیهاد  هتخادـنا و  ماوع  الهج و  هرمزب  هتخاـس و 

رتشیپ دوریم و  نآ  زا  رتـالاب  وا  هک  درادـن  یتعانـش  مرـش  یب  هلهج  رد  ناـش  لاـخدا  ملع و  لـها  زا  نیرـصاعم  نیمدـقتم و  تارـضح  نیا 
ضرغب نیرصاعملا  فیکف  دوخ  نید  نیطاسا  حیبقت  حیضفت و  زا  دباتشیم و 
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وا بهذـمب  بهذـمت  تسا و  هداد  حـیجرت  هثالث  همئا  هیقب  رب  ار  وا  هک  ار  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  هک  متریحب  نکیل  دـسارهیمن  قح  لاـطبا 

درامگیم وا  ریقحت  حیضفت و  لیهجت و  هب  تمه  درآیم و  ردب  ملع  لها  زا  هنوگچ  هدرک  رایتخا 

نوراه ترضح  تفالخ  اب  نینمؤملا ع  ریما  بانج  تفالخ  تلثامم  هب  هفحت  بحاص  فارتعا 

هوزغب هجوت  تقو  رد  دوب  ربمغیپ  هفیلخ  ریما  ترضح  روط  هب  هجوت  تقو  رد  دوب  یسوم  ترضح  هفیلخ  نوراه  ترضح  هچنانچ  ینعی  هلوق 
دیزمب ماقم  نیرد  روهظلا  ۀحضاو  روما  زا  يرایسب  راکنا  رد  قارغا  لامک  فصو  اب  روخف  بطاخم  هک  تستمینغ  تیاهن  الوا  لاوقا  كوبت 

ترـضح هفیلخ  نوراه  ترـضح  ندوبب  فارتعا  اهرک  اعوط و  هتفاین  روطلا  قهاش  یلع  رونلاک  حوضولا  یف  وه  ام  راکنا  رب  رادـتقا  يراچان 
تباث نآرق  تنـس و  راکنا  ناتهب و  بذک و  رد  دوخ  نایعا  مالعا  خـیاشم و  كامهنا  هدومن  روط  هب  هجوت  تقو  رد  مالـسلا  امهیلع  یـسوم 
نوراه ترضح  تفالخ  توبث  راکنا  ناشیا  ریغ  يوره و  یجـشوق و  ینازاتفت و  یناهفـصا و  يزار و  رخف  هک  ینادیم  بیرقنع  هچ  هدرک 

دعب ام  رد  تفالخ  اب  تلاسر  تافانم  ياعداب  بطاخم  دوخ  هک  تسنآ  باجع  بجع  هکلب  دناهدومن  مالسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  يارب 
هدافا نیا  زا  ایناث  هدرکن و  یتالابم  ماقم  نیا  هدافاب  تراـسج  نیا  نـالطب  روهظب  هتـساوخ و  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  لاـطبا 

ترـضح تفالخ  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تفالخ  لوصح  رب  ثیدح  نیا  تلالدـب  وا  فارتعا  فاصنالا  ریثک  بطاخم 
نیزا دعب  هک  تاهیومت  تالبعزخ و  رگید  داریا  لزانم و  مومع  یفن  رد  وا  دهج  ّدک و  ّدج و  سپ  تسحضاو  رهاظ و  مالـسلا  هیلع  نوراه 
نیرب هوالع  دوب و  دـهاوخ  رابت  یلاـع  بطاـخم  راوع  راغـص و  لاـمک  رهظم  راـکیب و  اـّثبنم و  ءاـبه  همه  هدومن  نآ  ریرقت  رد  سفن  باـعتا 

هچنانچ تستباث  هدیدع  ثیداحا  صنب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 
یتفیلخ تنا  ّالا و  بهذا  نا  یل  یغبنی  ثیدح ال 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  هینس  نیثدحم  مالعا  رباکا  تیاورب 
248 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنیدـمب نم  ردارب  يأ  هک  تس  نیا  شظافلا  تفـالخ و  رب  تسـصن  زین  تسروکذـم  ریـسلا  بیبح  رد  هک  یثیدـح  دـش و  دـهاوخ  روکذـم 
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خلا نم  هلیبق  نم و  ترجه  يارس  نم و  لها  رد  ینم  هفیلخ  وت  هک  يامن  تعجارم 

تبیغ تدم  هب  ریما ع  بانج  فالختسا  دییقت  ياعدا  باوج 

الوا لوقا  دنامن  یقاب  نوراه  ترـضح  رد  هکنانچ  دنامیمن  یقاب  تدم  نآ  ياضقنا  دعب  دـشاب  تبیغ  تدـمب  دـیقم  هک  یفالختـسا  هلوق و 
تابثاب لوحف  ياملع  تافتلا  لباق  یناهرب  لوبقم و  یلیلدب  تبیغ  تدمب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  دییقت  هک  تسیابیم 
تعنــص رد  وا  تقاذـح  تراـهم و  لاـمک  هرظاـنم و  نوناـقب  بطاـخم  تـفرعم  تیاـغ  لـیلد  يوـعد  درجم  رب  اـفتکا  اـنامه  دـیناسریم و 

لک ّالا  هیلع  ئرتجی  دیعب و ال  لحارمب  عقاو  تقباطم  قدص و  زا  دیدس  ریغ  دـییقت  نیا  دـیحو  بطاخم  يوعد  هک  تسرهاظ  تسهلداجم و 
فالختـسا رب  هّصان  تایاور  زا  یتیاور  چـیه  رد  دـییقت  نیا  دیهـش و  وه  عمـسلا و  یقلا  نم  یلع  یفخی  امک ال  دیرـش  قنح  دـینع و  بصان 

ریما بانج  لزع  ود  ره  هک  يراق  یلع  الم  هیمیت و  نبا  مالک  نآ  نالطب  رب  دنکیم  تلالد  هدـشن و  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
حیرـصت بسح  دوـبیم  تبیغ  تدـمب  دـّیقم  تفـالخ  نیا  رگا  هک  تسرهاـظ  دـناهدرک و  اـعدا  تفـالخ  نـیزا  ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا 

لزع تاـبثا  هینـس  ماـما  ود  ره  نیا  نوـچ  تستغل و  فرع و  تفـالخ  نآ  رب  لزع  قـالطا  تفگ و  ناوـتن  لزع  ار  نآ  عاـطقنا  بحاـصهاش 
قحلا نع  وه  بئاعلا و  لطابلا  یف  هسفن  ّدام  وه  نم  ّالا  ۀبیغلا  ةدمب  دییقتلا  یعدی  الف  هدوبن  دیقم  تفالخ  نیا  هک  امتح  دـش  تباث  دـناهدرک 

ریما بانج  تفالخ  نینچمه  سپ  تبیغ  تدمب  دیقم  ریغ  تسقلطم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  زین  بزاع و  قدصلا  نع  بئاغ و 
هک ینعم  نیا  ياـعدا  تبیغ و  تدـمب  دـیقم  ریغ  دـشاب  قـلطم  تسمالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  هلزنم  لزاـن  هـک  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا 

هدوب تبیغ  تدمب  دّیقم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  فالختسا 
249 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تحب و يارتفا  حیرـص و  ناودع  لطاب و  تفزاجم  فرـص و  ناتهب  ضحم و  بذـک  دـنامن  یقاب  تدـم  نآ  ياضقنا  زا  دـعب  ببـس  نیاب  و 
تـسقلطم ار  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم  ترـضح  فالختـسا  تیاکح  رب  تسلمتـشم  هک  یهلا  مالک  هچ  تسغورفیب  غورد 

دعب ام  رد  هچنانچ  تسدیق  نیزا  یلاخ  مه  تایاور  دناهدرکن و  رکذ  ار  دیق  نیا  مه  نیرـسفم  تسین و  عقاو  تبیغ  تدـمب  نآ  رد  يدـییقت 
مهیلع ایبنا  رب  ارتفا  بذک و  زا  دوخ  جّرحت  نیدت و  عرو و  لامک  هدوزفا  دیق  نیا  سفن  یهشت  ضحمب  بحاص  هاش  ترـضح  سپ  ینادیم 

ترـضح فالختـسا  ناشالاو  نیدـمتعم  تایاور  نایعا و  ياملع  تاحیرـصت  نآرق و  صن  زا  هک  هابجع  او  دـناهدومرف  رهاظ  انثلا  ۀـیحتلا و 
عانـشتسالا حضاو  عافدنالا  حیرـص  عاطقنا  ياعدا  بحاص  هاش  عقاو و  ریغ  نآ  رد  يدییقت  دشاب و  تباث  قالطالا  یلع  مالـسلا  هیلع  نوراه 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لوق  هک  ینیبیمن  ایآ  دنهن  زاغآ 
هفالخ و نیا  عاطقنا  ياعدا  لیلد  یب  هنوگچ  سپ  تسین  عقاو  تبیغ  تدـمب  نآ  رد  يدـییقت  تسقلطم  تس  روکذـم  فیرـش  نآرق  رد  هک 
زا يدـیق  اناتهب  ابذـک و  یـسک  هکنآ  رگم  ياهلا  راب  درک  ناوت  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  عوجر  دـعب  هلالجلا  میظع  هبترم  نیا  عاجترا 

بحاص هاش  دوخ  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  دیامن و  اناودع  ۀفزاجم و  لوق  حیرـصب  لزع  توبث  ياعدا  ای  دـیازفا  دوخ  فرط 
زا نوراه  ترـضح  لزع  ياعدا  ریرکت  دیکاتب و  ریوزت  بذـک و  زا  فاکنتـسا  دـیزم  ببـسب  ماقم  نیا  تادافا  فالخ  رب  نعاطملا  باب  رد 

عاطقنا رب  لزع  قالطا  نوچ  دـنناسریم و  يوصق  تیاغب  اـیبنا  ادـخ و  زا  اـیح  مرـش و  دـنراد و  مالـسلا  اـمهیلع  یـسوم  ترـضح  تفـالخ 
دیزمب فارتعا  ناش  هدافا  بسح  بحاص  هاش  يایلوا  هک  دب  سپ ال  تستغل  فرع و  فالخ  زئاجان و  ناشدوخ  حیرـصتب  دـّیقم  فالختـسا 

ياعدا رد  ناشمادخ  قدص 
250 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تناها بجوم  هک  تفگ  ناوتن  لزع  ار  فالختسا  نیا  عاطقنا  هلوق و  درک  دنهاوخ  تدمب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فالختـسا  دییقت 
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ردق نیا  نکیل  دننادرگیم  تبیغ  تدمب  دـیقم  ار  قلطم  فالختـسا  قدـص  دـیزمب  هچ  رگا  بحاص  هاش  بانج  لوقا  دـشاب  یـسک  قح  رد 
تـسفالختسا عاطقنا  نیا  هک  دنیوگیم  دنرآیمن و  نابز  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لزع  تابثا  فرح  هک  دننکیم  سفن  طبض 

زا لزع  ببـسب  اباحمیب  دـناموق  همئا  هلجا  خـیاشم و  نیطاسا  زا  هک  يراق  یلع  الم  هیمیت و  نبا  تفگ و  ناوتن  لزع  ار  فالختـسا  عاـطقنا  و 
هیئزج تفـالخ  ار  نآ  هک  مه  تفـالخ  نیزا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  لزع  ياـعدا  هَّللا  ذاـعم  نید  فاـصنا و  كاردا و  لـقع و 

هتامم ال دعب  ۀیلکلا  ۀفالخلا  یلع  لدت  هتایح ال  یف  ۀیئزجلا  ۀفالخلا  ّنا  هتفگ  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  هک  يدینـشن  رگم  دنیامنیم  دننادیم 
تناها و زا  فاکنتـسا  ابا و  الـصا  فالختـسا  زا  لزع  ياعداب  يراع  يراق  هک  بجع  یهتنا  هعوجرب  ۀـفالخلا  کـلت  نع  لزع  دـق  اـمّیس و 
رب یکاـب  مالـسلا  مهیلع  هیلع و  مارک  لآ  ماـنا و  رورـس  يراـب و  باـنج  يورب  ور  يراسمرـش  ماـیق و  موـی  يزخ  زا  دـنکیمن و  فافختـسا 

هریهـش و تاـیاورب  لزع  نیا  هچ  دـنراد  تئارب  هروس  يادا  زا  لوا  لزع  توـبث  هب  هک  تسیظیغ  يافـش  لزع  نیا  ياـعدا  اـنامه  درادیمن و 
سپ تسین  یفخم  نعاطملا  دییـشت  باطتـسم  باـتک  رظاـن  رب  هچناـنچ  هدـش  تباـث  نیننـستم  ماـخف  هذـباهج  مـالعا و  همئا  هریثک  ثیداـحا 

بارطـضا و جاعزنا و  لامک  يـالتبم  باـهتلا و  شزوس و  رپ  ناـش  ياـهلد  باـبک و  تنـس  لـها  تارـضح  بولق  تاـیاور  نیا  هظحـالمب 
هک یتمادن  هدرب و  دوخ  نامیا  نید و  قنور  ماقم  نیرد  لزع  ياعداب  ناراد  ءافـش  يارب  دناهدروخ  هک  يرگج  نوخ  تسبآ  رپ  ناشیاهدـید 

بحاص هاش  نوچ  هدرپس و  ناودع  ناتهب و  نیا  قیرط  نآ  عفد  رد  هدرب  شیوخ  يادتقم  ماما و  رتس  کته  زا 
251 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ رب  لزع  قالطا  هک  هدومن  حیرـصت  دعب  ام  رد  تفگ و  ناوتن  لزع  تبیغ  تدمب  ار  دیقم  فالختـسا  عاطقنا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  دوخ 
ریما بانج  فالختـسا  هک  دش  تباث  تسیراب  بیبح  یّیـصو  لزع  یعدم  هک  يراق  حیرـصت  بسح  نیا  رب  انب  سپ  تستغل  فرع و  فالخ 

هدوبن تبیغ  تدمب  دیق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

هنیدم هب  ربمایپ  هعجارم  اب  تفالخ  عاطقنا  ياعدا  رد  هیمیت  نبا  رب  در 

لزع ياعداب  هدـیناسر و  يوصق  تیاغب  تناما  عرو و  تناید و  نید و  زین  تسا  هینـس  ماظع  مالعا  هدـمع  مالـسالا و  خیـش  هک  هیمیت  نبا  و 
زایحنا و لضف و  دجم و  تاماقم  زا  يربت  يّرعت و  لقن و  لقع و  زا  دوخ  نیمزالم  لزع  هنیدم  تفالخ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هک هارث  باط  یلح  هماّلع  لوق  باوجب  هنـسلا  جاهنم  رد  هچنانچ  هتخاس  تباث  لزه  تیاغب  مارغ  عولو و  دـیزم  لصف و  لوق  تعاـطا  زا  اوزنا 
ریغ سیل  هتوم و  دعب  هل  ۀفیلخ  نوکی  نا  بجیف  ۀبیغلا  ةدم  رصق  عم  ۀنیدملا  یلع  هفلختسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  عبارلا  تس  نیا 
هنال هلوق  هتفگ و  اعامجا  اهریغ  یف  ۀفیلخ  ناک  اهیف  ۀفیلخ  ناک  اذإ  اهیف و  هتوم  دعب  ۀفیلخ  نوکیف  ۀنیدملا  نع  هلزعی  مل  ّهنأل  اعامجا و  ّیلع 

عجر و اذإ  لزعنی  هریغ  ناک  امک  هعوجر  سفنب  ّیلع  لزعنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عجر  امل  ّهناف  لطاب  اذه  انلق  ۀنیدملا  نع  هلزعی  مل 
هَّللا یّلـص  یبنلا  يرتفا  هریغ  عادولا  ۀجح  یف  ۀنیدملا  یلع  فلختـسا  عادولا و  ۀّجح  یف  مسوملاب  هافاو  یتح  نمیلا  یلا  اذه  دعب  هلـسرا  دـق 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاوحاب  لهاج  مالک  ءالؤه  مالک  ّنا  بیر  ۀـنیدملاب و ال  ۀـفیلخ  وه  نمیلاب و  ّیلع  اـمیقم و  اـهیف  ملـس  هیلع و 

هچنانچ تبارغ  رسارس  ترابع  نیرد  هیمیت  نیا  خلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تام  یتح  ۀنیدملا  یلع  ۀفیلخ  لاز  ام  اّیلع  ّنا  اونظ  مّهناک 
شواک دک و  غیلب و  دهج  دج و  مامت و  مامتهاب  ینیبیم 

252 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  عوجرب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لزع  تمه  تیانع و  فرص  لامک  میظع و  ششک  ششوک و  و 
یبن لاحب  لاهج  تاملک  هلمج  زا  هیلج و  تایهیدـب  راکنا  هباثمب  ار  لزع  مدـع  هدرک و  اعدا  نیفلختـسم  رگید  لزع  لثم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دیقم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  مه  هیمیت  نبا  دزن  هک  دش  تباث  سپ  هتسناد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لالجلا  وذ  دزیا 
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هدوبن تبیغ  تدمب  دیقم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هک  دش  تباث  يراق  هیمیت و  نبا  هدافا  ربانب  سپ  هدوبن  تبیغ  تدمب 
یلا هوزع  یلع  ئرتجی  الف  تسریفنت  رییعت و  هار و  زا  تراقح و  تناـها و  تبثم  هبـش  ـالب  لزع  تسلزع و  نیع  قلطم  فالختـسا  عاـطقنا  و 

حوضو لامکب  هک  هَّلل  دـمحلاف  ریـسح  قحلا  ۀـیور  نع  هرـصب  لوهج  بذاک  وا  ریرغ  قنح  بصان  ّالا  ریذـنلا  ریـشبلا  یـصو  ریما و  لک  ریما 
هکلب دوب  عطقنم  ریغ  تسمالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  هلزنم  لزان  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تفالخ  هک  دش  تباث 

هاش لوق  هچنانچ  تستناها  بجوم  لزع  دـیآ و  مزال  بانج  نآ  لزع  دـشاب  عطقنم  تفالخ  نیا  رگا  هچ  رقتـسم  تباث و  رمتـسم و  لصتم و 
ریما بانج  تناها  دراد و  تلالد  نآ  رب  دـشاب  یـسک  قح  رد  تناها  بجوم  هک  تفگ  ناوتن  لزع  ار  فالختـسا  نیا  عاـطقنا  هک  بحاـص 
ریما باـنج  لزعب  يراـق  هیمیت و  نبا  حیرـصت  هظحـالم  دـعب  لـصاحلا  درک  تسناوتن  زیوجت  مالـسا  لـها  زا  يدـحا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

بطاخم قدص  دـیزمب  حیرـصت  فالختـسا و  دـییقت  نالطبب  فارتعا  ای  تنـس  لها  تارـضح  هک  تسین  نا  زا  هراچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
اب نآ  تفلاخم  ياعدا  زا  دنناد و  لزع  تبثم  مه  ار  دیقم  ریغ  فالختـسا  عاطقنا  هکنآ  ای  دنیامرف و  دیدس  ریغ  دـییقت  نیا  ياعدا  رد  دـیحو 

مزلتـسم مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تفـالخ  عاـطقنا  ياـعدا  هک  قـح  لـها  بوـلطم  تروـص  رهب  دـنرادرب و  تسد  تغل  فرع و 
بانج تفالخ  عاطقنا  مدع  ةرورضلاب  تسین  یملسم  راک  ترضح  نآ  تناها  زیوجت  نوچ  ددرگیم و  نهربم  تباث و  تستناها 

253 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نینمؤملا ریما  بانج  ناش  صیقنتب  یکاب  یب  یمشچ و  خوش  تیاغ  ببسب  هیمیت  نبا  نوچ  دش و  ققحم  تباث و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تالبعزخ بئارغ  نآ  دعب  ترابع و  نیرد  ترـضح  نآ  تفالخ  عاطقنا  تابثا  يارب  درامگیم  تمه  نیدـناعم  بصاون  لثم  مالـسلا  هیلع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تام  یتح  هلوق  دعب  لاق  میارگیم  ماعنملا  هَّللا  نوعب  نآ  علق  عفدب و  نا  دعب  میامن و  مامتلاب  نآ  لقن  اذهل  هدرک  دای 
دعب مث  رکب  اـبا  هیلع  ّرما  دوهعملا و  ذـبنل  رکب  یبأ  عم  عست  ۀنـس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هلـسرا  کـلذ  دـعب  اـّیلع  ّنا  اوملعی  مل  مّلس و 
یلع فلختـسا  عادولا  ۀجح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  جح  اّمل  مث  یـسوم  ابا  اذاعم و  لسرا  امک  نمیلا  یلا  هلـسرا  رکب  یبأ  عم  هعوجر 
دنع مولعم  هلک  اذه  اهثلث و  ّیلع  رحن  اهیثلث و  هدیب  رحن  ۀندب  ۀئام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  رحن  ۀـکمب و  ّیلع  هافاو  یلع و  ریغ  ۀـنیدملا 

نکی مل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  لاوحأب  ۀیانع  هل  نکی  مل  نم  کنیعب و  هارت  ّکناک  رابخالا  هب  ترتاوت  مهنیب و  هیلع  قفتم  ملعلا  لها 
هدومن لالدتـسا  رما  هس  هب  ترـضح  نآ  تفالخ  عاطقنا  رب  هیمیت  نبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ۀّیلوصالا  لئاسملا  هذه  یف  ملکتی  نا  هل 

يارب رکب  یبأ  اب  مهن  لئاسر  داتسرف و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  یکی 
نآ داتـسرف  رکب  یبأ  هارمه  ترـضح  نآ  عوجر  دـعب  هکنآ  مود  کلذ  نم  هَّللا  ذاـعم  تخاـس  ریما  ترـضح  نآ  رب  ار  رکب  وبا  دـهع و  ذـبن 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  هنیدم  رد  هدرک  فالختـسا  داد  فیرـشت  عادو  جـحب  رورـس  نآ  هاگ  ره  هکنآ  موس  نمی  يوسب  ار  ترـضح 
ناب رابخا  مهنیب و  امیف  هیلع  قفتم  ملع و  لـها  دزن  تسا  مولعم  همه  نیا  هک  هدرک  ناـمگ  هیمیت  نبا  هثـالث  روما  نیا  رکذ  دـعب  ار و  مالـسلا 

ایوگ هدش  رتاوتم 
254 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لها بارغتسا  باجعتسا و  تیاغ  بجوم  لالتخالا  ۀحیرـص  هثالث  هوجو  نیاب  لالدتـسا  هک  تسرهاظ  رپ  دوخ و  مشچب  ار  نآ  ینیبیم  هک 
رابخا رتاوت  ياعدا  تسحایص و  شحفا  حابن و  رکنا  حاوب و  ناتهب  حارص و  بذک  دوخ  ترضح  نآ  رب  رکب  یبأ  ریمات  هچ  تسلامک  ملع و 

انام رابخا  ریس و  صحفتم  راثآ و  ثیداحا و  عبتتم  دزن  ترضح  نآ  رب  وا  ریمات  رکب و  یبأ  هارمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لاسراب 
رورـس نیدـناعم  تاقلتخم  راّفک و  تایرتفم  راّجف و  فیجارا  رارـشا و  بیذاکا  رامـسا و  تافارخ  رگید  راّیع و  رمع و  هّصق  رتاوت  ياـعداب 

زا يوعد  نیا  نالطب  تیاهن  يامن  عبتت  كدـنا  رگا  تسراهنلا و  لیللا و  عباتت  ام  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  راهطا  همئا  نیداعم  راتخم و 
رب دراد  هحـضاو  تلالد  تنـس  لها  هریثک  ثیداحا  تایاور و  هچ  ینک  تفایرد  قحلا  لها  تایاور  نع  الـضف  تنـس  لها  رابخا  تایاور و 

لاسرا سپ  هدومرف  لاسرا  رکب  یبأ  نتفر  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ 
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رب باذک  هملیـسم  تراما  ياعدا  لثم  ترـضح  نآ  رب  لوا  هفلاخ  تراما  ياعدا  تسناتهب و  بذـک و  ضحم  رکب  یبأ  هارمه  ترـضح  نآ 
لیلخ ترضح  رب  دورمن  تراما  یسوم و  ترضح  رب  نوعرف  تراما  ای  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

نآ صیصخت  رافک و  يوسب  تئارب  هروس  يادا  زا  لوا  لزع  رب  هحضاو  تلالد  رایـسب  رابخا  تایاور و  هک  دمحلا  هَّلل  دشابیم و  نآ  لثم  و 
ای مومحم  نونجم  زج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  وا  تراما  زیوجت  سپ  دراد  رابجلا  کـلملا  مالـس  هیلع  رارک  ردـیح  باـنجب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  نتفرگ  دـعب  رکب  وبا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تنـس  لها  تایاور  زا  هلمج  زین  درک و  دـهاوخن  موشم  دـناعم  بصاـن 
تسا تنس  لها  همذ  رب  یناث  عوجر  تابثا  سپ  درک  عوجر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تمدخب  زا و  ار  تایآ  مالسلا 

راب رکب  یبأ  عوجر  رگا  همه  نیا  اب  و 
255 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگا هک  تسرهاـظ  هچ  دـیآیمن  مزـال  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  وا  تراـما  نا  زا  دوش  مه  تباـث  وا  يارب  جـح  تراـما  رگد و 
هریثک لئالد  ببسب  دوب  دهاوخ  ینثتسم  وا  تراما  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوش  مه  تباث  جح  رب  رکب  یبأ  تراما  لطاب  ضرفب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  رب  رکب  یبأ  تراما  هنوگچ  قبـس و  اـمک  تسزئاـج  اـن  لـضفا  رب  لوضفم  ریماـت  ترـضح و  نآ  تیلـضفا  رب  ّهلاد 
زا ار  رکب  وبا  ترـضح  نآ  هک  هدش  تباث  ۀهادبلاب  رکب  یبأ  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هیـضق  نیمه  رد  هکنآ  لاح  دش  دناوت  تباث  مالـسلا 

هیرگ و هدیجنر و  ببس  نیاب  رکب  وبا  هکنآ  ات  هدومرف  فرشم  نآب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هتخاس و  لوزعم  تئارب  هروس  يادا 
بانج نداتـسرف  اّما  نعاطملا  دییـشت  یف  هلک  کلذ  لیـصفت  هداشگاو و  ءیـش  یف  لزنا  هملکب  نابز  هداهن و  زاـغآ  يرارقیب  عزف و  يراز و 

عاطقنا مدع  زا  ضرغ  هک  اریز  درادن  عابتالا  بجاو  یـصو  تفالخ  عاطقنا  رب  تلالد  هک  تسیهیدـب  سپ  نمیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هنیدـم و لها  رد  فرـصت  زاوج  زا  تفالخ  نیا  ببـسب  ار  ترـضح  نآ  هک  یمکح  هک  تسنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ 

نآ تماقا  مزلتـسم  ینعم  نیا  هدوب و  رمتـسم  تباث و  هدشن و  لئاز  هدش  تباث  ترـضح  نآ  يارب  مهیلع  فلختـسم  عابتا  تعاطا و  بوجو 
ضعبب تامهم  ضعب  تیافک  يارب  ار  دوخ  ریزو  ناطلـس  رگا  هک  تسرهاـظ  هچ  تسرارمتـسالا  ماودـلا و  یلع  هرونم  هنیدـم  رد  ترـضح 

تبیغ ببـسب  هرونم  هنیدـم  تسارح  يارب  رگید  یـسک  ندـش  نیعتم  نینچمه  دوشیمن و  لطاب  وا  ترازو  دتـسرف  دـالب  فارطا  فاـنکا و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  فرصت  زاوج  ینعی  مکح  نیا  توبث  ترـضح و  نآ  تفالخ  توبث  رد  یحدق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  يارب  مکح  نیا  هچنانچ  دنکیمن  ترـضح  نآ  ندوب  ۀعاطالا  عابتالا و  بجاو  هنیدم و  لها  رد  مالـسلا 

تسارح يارب  هنیدم  رد  ار  یسک  بانج  نآ  رگا  مکح  نیا  توبث  فصو  اب  تسا و  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و 
256 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا توبث  اب  تافانم  هنیدم  تسارح  يارب  یـسک  ندش  ررقم  نینچمه  درادـن  بانج  نآ  يارب  مکح  نیا  توبث  اب  تافانم  دزاس و  ررقم  نآ 
ضعب ذاـفنا  اـضما و  يارب  دتـسرف  نوریب  ۀنطلـسلا  راد  زا  ار  دوـخ  ریزو  ناطلـس  رگا  هک  تسرهاـظ  درادـن و  باـنج  نآ  هفیلخ  يارب  مکح 

ریزو ترازو  توبث  اـب  تاـفانم  ینعم  نیا  دزاـس  ررقم  نآ  تسارح  يارب  ار  یـسک  ۀنطلـسلا  راد  رد  دور و  يرفـسب  دوخ  کـلم و  تاّـمهم 
دنادرگیمن ریزو  ترازو  عاطقنا  لیلد  ار  ینعم  نیا  هدیدرگن  التبم  ساوح  لالتخاب  دشاب و  هتشاد  مهف  زا  هراپ  هک  القع  زا  يدحا  درادن و 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاف  هتوم  وا  فلختـسملا  بیغم  عم  ّالا  ۀفیلخ  نوکی  ۀفیلخلا ال  ۀقباسلا و  ةرابعلا  دعب  جاهنملا  یف  هیمیت  نبا  لاق  مث 
كاذ هفالختـسا  لطب  هبیغم  یف  هرـصم  یلع  مهدحا  فلختـسا  اذإ  رومالا  ةالو  رئاس  ّنا  امک  اهیف  ۀفیلخ  هل  نوکی  نا  عنتما  ۀنیدملاب  ناک  اذإ 

مونلا و توملا و  نع  هّزنم  هدابعل  ّربدم  دیهـش  مّویق  ّیح  هناف  هنع  ادحا  فلختـسی  هَّللا  ّنا  لاقی  نا  حلـصی  اذـهل ال  فلختـسملا و  رـضح  اذإ 
فلخی ّهناب  فصوی  یلاعت  هَّللا  کلذ و  یبسح  هَّللا و  لوسر  ۀفیلخ  لب  هَّللا  ۀفیلخ  تسل  لاق  هَّللا  ۀـفیلخ  ای  رکب  یبال  اولاق  امل  اذـهل  ۀـبیغلا و 

دبعلا
لهالا یف  ۀفیلخلا  رفسلا و  یف  بحاصلا  تنا  مهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 
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ملسم لک  یلع  یتفیلخ  هَّللا  لاجدلا  ثیدح  یف  لاق  و 
ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث  هلوقک  هلبق  ناک  قولخم  نع  ۀفیلخ  وهف  نآرقلا  یف  ۀفالخلاب  هَّللا  هفصو  نم  لک  و 

ٍحُون  ِمْوَق  ِدَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  و 

ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ۀکئالملل  هلوق  کلذک  و 
ضرالا یف  ناک  قلخ  نع  يأ 

257 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لالـضلا لهجلا و  نم  اذهف  هَّللا  ۀـفیلخ  ناسنالا  نا  مهریغ  ۀـیداحتالا و  نم  ۀـفئاط  هنظی  ام  اما  مهریغ و  نورـسفملا و  هرکذ  امک  کلذ  لبق 

يراع تسیاوعد  فلختسم  روضح  اب  تفالخ  تافانم  ياعدا  هک  تسرهاظ  یعملی  لقاع  رب  عضوملا  اذه  ریغ  یف  مهیلع  درلا  انطسب  دق  امک 
دناهدرکن رکذ  اـملع  ار  فلختـسم  توم  اـی  تبیغ  تستفـالخ  فدارم  هک  تماـما  فـیرعت  رد  هچ  لـیوعت  قئـال  ریغ  تسیلوـقت  لـیلد و  زا 

یه تفالخ  فیرعت  رد  هلئـسم  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  تسدهاوش  قدصا  زا  یعدم  نیرب  دئاقع  بتک  تارابع  هظحالم  هچنانچ 
شویجلا و بیترت  نم  هب  قلعتی  ام  داهجلاب و  مایقلا  مالـسالا و  ناکرا  ۀماقا  ۀینیدلا و  مولعلا  ءایحاب  نیدلا  ۀماقال  يدصتلا  یف  ۀماعلا  ۀسایرلا 

نع ۀـباین  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  ملاظملا و  عفر  دودـحلا و  ۀـماقا  ءاضقلاب و  مایقلا  ءیفلا و  نم  مهئاـطعا  ۀـلتاقملل و  ضرفلا 
همئا تاحیرـصتب  هک  اریز  تسعونمم  زین  يدـحا  يارب  یهلا  تفالخ  لوصح  زاوج  مدـع  هیمیت  نبا  ياـعدا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 

هیلع و هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ۀباین  دیق  هتفگ و  تفالخ  فیرعت  دویق  حرش  رد  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  دوب  هَّللا  ۀفیلخ  دواد  ترـضح  هینس 
رد نخـس  هک  اریز  دـش  هتفگ  هَّللا  ۀـفیلخ  مالّـسلا  هیلع  ار  دواد  ترـضح  میظع  نآرق  رد  دـنچ  ره  ار  ءایبنا  هفیلخ  موهفم  زا  درآیم  رب  ملس 

هَّللا و ۀفیلخ  مساب  دندشن  یضار  قیدص  رکب  وبا  اذهل  دندوب  هَّللا  ۀفیلخ  دواد  ترضح  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسا  ترـضح  نآ  تفالخ 
دواد ترضح  دیجم  نآرق  رد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دیـشاب  هتفگیم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  ارم  هک  دندومرف 

هَّللا ۀفیلخ  ار  مالّسلا  هیلع 
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ترضح ای  تفگ  دنهاوخ  نآرق  بذکم  ار  هیمیت  نبا  تنس  لها  تارـضح  لاحلا  هک  متریحب  سپ  دوب  هَّللا  ۀفیلخ  ترـضح  نآ  دش و  هتفگ 
داد دنهاوخ  رارق  نآرق  رب  يرتفم  ار  هَّللا  یلو  هاش 

مومع رب  تلزنم  ثیدح  رد  ءانثتسا  تحص  تلالد 

دناهدرک حیرصت  لوحف  نیدقنم  هذباهج  لوصا و  ياملع  نیققحم  لوقا  دشاب  لصتم  انثتسا  هک  دوش  مومع  لیلد  یتقو  انثتسا  تّحص  هلوق و 
ای تلفغب  قح  فارتعا  فصو  اب  نکل  دناهدرک  فارتعا  نآب  مه  بحاص  هاش  هک  ۀـّنملا  دـمحلا و  هّلل  تسمومع و  لیلد  انثتـسا  تحـص  هک 
رب دوصقم  مومع  رب  ار  تلالد  امه  ریغ  ینازاتفت و  یجـشوق و  لاثما  دلقم  یلباک  دـیلقتب  لصاف  لصف  الب  نآب  الـصتم  مالک  نیا  دـعب  لفاغت 

سک ره  حوضو  تیاهن  زا  تسرهاظ و  رپ  تسمومع  لیلد  انثتسا  تحص  ینعی  هرقف  نیا  يانعم  هکنآ  لاح  دناهتخاس  لصتم  يانثتسا  دوجو 
ءوضو زا  وا  دماحم  لئاضف و  هک  ۀیلماکلا  ۀسردملاب  مامالا  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  درادـن  یلاکـشا  یلاضعا و  الـصا  موهفم و  ار 

ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  هیآب  جاجتحا  دعب  لوصولا  جاهنم  حرش  رد  تسعمال  عطاس و  يواخس  عمال 
ِهِْرمَأ  ْنَع  یلاعت  هلوق  لیق  هتفگ  بوجو  رب  رما  تلالد  رب  ۀیآلا 

ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  لاقی  نا  ّحصی  هنال  هنم  ءانثتسالا  زاوجل  ماع  انلق  قلطم  ّهنأل  معی  ال 
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ظفل هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هّطخ  اهیلع  حراشلا و  یلع  تئرق  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  مومعلا  رایعم  ءانثتـسالا  ینالفلا و  رمالا  ۀفلاخم  ّالا 
نیدلا ناهرب  تسحیحص و  نآ  زا  انثتسا  هک  ببس  نباب  تسمومع  رب  لومحم  تسین  دوجوم  نآ  رد  انثتسا  هک  یفصو  اب  همیرک  هیآ  رد  رما 

ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  یلاعت  لوق  رد  رابتعا  هک  ینعم  نیا  رکذ  دعب  سایق  تابثا  ماقم  رد  يربعلا  یناغرفلا  دمحم  نب  هَّللا  دیبع 
قوحل هنیرقب  تایئزج  عیمج  رب  تسلاد 
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ّنأب باوجلا  اذه  عنمی  نا  لئاقل  یجنخلا و  لاق  هتفگ  تسمومع  لیلد  انثتـسا  زاوج  هک  یتسردـب  نا و  زا  تسانثتـسا  زاوج  نآ  نآب و  مومع 

تایئزجلاب رما  هب  رمالا  ّنا  تبثی  مل  ام  ءانثتسالا  ۀحص  عنمی  نا  مصخلل  هتایئزجب و  ارما  ۀیهاملاب  رمالا  نوک  توبثب  ۀطورشم  ءانثتـسالا  ۀحص 
مومعلا رایعم  ءانثتـسالا  ۀحـص  ۀغل و  ئّطخی  ینالفلا ال  رابتعالا  ّالا  اوربتعا  لاق  ول  ذإ  ةروصلا  هذه  یف  ةرهاظ  ءانثتـسالا  ۀّحـص  ّنا  باوجلا  و 

اذإ انا  وه  مومعلا  رایعم  ءانثتـسالا  ۀحـص  نوک  ینعم  ذإ  تایئزجلاب  ارما  ۀیهاملاب  رمالا  نوک  توبث  یلا  ۀـجاح  مومعلا و ال  باب  یف  تبث  امل 
ترابع نیزا  مومعلاب  ملعلا  یف  یفکی  ءانثتسالا  ۀحصب  ملعلاف  الف  الا  همومع و  انملع  هنم  ّحص  ناف  ءانثتـسالا  هیف  ربتعن  ظفل  مومع  یف  اندّدرت 

یلئاق رگا  هک  روط  نیاب  تسرهاظ  نا  زا  انثتـسا  تحـص  هکنآ  ببـسب  تسین  عقاو  انثتـسا  نا  رد  هک  یفـصو  اـب  اوربتعا  ظـفل  هک  تسرهاـظ 
تسمومع و رایعم  انثتسا  تحـص  ضحم  دنکیم و  مومع  رب  تلالد  تغل  بسح  دوشیمن  هدرک  هئطخت  ّینالفلا  رابتعالا  الا  اوربتعا  دیوگب 

رگا سپ  ار  ءانثتـسا  نآ  رد  مینکیم  رابتعا  یظفل  مومع  رد  میوش  ددرتم  اـم  هاـگ  ره  هک  تسنآ  مومع  راـیعم  انثتـسا  تّحـص  ندوب  ياـنعم 
دبع خیـش  مومعب و  ملع  رد  تسیفاک  انثتـسا  تحـصب  ملع  ضحم  سپ  ـالف  ـالا  ار و  نآ  مومع  تسناد  میهاوخ  نآ  زا  انثتـسا  دوش  حـیحص 
حرش عم  هک  ءانثتسالا  مومعلا  رایعم  نتام و  لوق  حاضیا  رد  یکبـس  عماوجلا  عمج  رب  یلحم  لالج  حرـش  رب  دوخ  هیـشاح  رد  ینانب  نمحرلا 

ةرابعلا یف  خلا و  هنم  ءانثتسالا  حص  ام  ّلکف  هلوقب  حراشلا  هیلإ  راشا  امک  هانعم  نم  ءانثتسالا  هققحت  لیلد  ّنا  هتفگ  هتشذگ  اقباس  نآ 
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لوق زا  دارم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خـلا  ّحـص  ام  ّلکف  حراـشلا  لوق  هیلع  لد  ءانثتـسالا  ۀحـص  مومعلا  راـیعم  يأ و  فوذـحم  فاـضم 
تحـص ظـفل  لوق  نیرد  هکلب  تسمزـال  ریغ  ءانثتـسا  دوجو  مومع  رب  تلـالد  رد  ینعی  تسین  نآ  رهاـظ  ءانثتـسالا  موـمعلا  راـیعم  یکبس و 

خیـش زین  تسین و  مومع  رب  تلالد  طرـش  انثتـسا  رکذ  دنکیم و  مومع  رب  تلالد  ءانثتـسا  تحـص  فرـص  هک  تسنیمه  دارم  تسفوذحم و 
ّالا رکنملا  عمجلا  نم  ءانثتسالا  حصی  مل  یلحم و  لوق  حاضیا  رد  یکبس  عماوجلا  عمج  رب  یلحم  لالج  حرش  هیشاح  رد  ینانب  نمحرلا  دبع 
یف اوناک  لاجر  ماق  وحن  هلوق  هتفگ  هتـشذگ  اقباس  هک  مهنم  ادیز  الا  كراد  یف  اوناک  لاجر  ماق  وحن  هب  صـصختی  امیف  معیف  صّـصخی  نا 

رادـلا نوک  نم  لاثملا  صخی  الف  هب  صـصخت  امیف  مومعلا  نم  هاعدا  ام  هیف  یّـشمت  نا  لاـثملا و  اذـه  لاـمکلا  لاـق  مهنم  ادـیز  اـّلا  كراد 
هجوی دـق  لاق  ثیح  مالـسالا  خیـش  هضرتعا  ادـیز و  ّالا  نوحلاص  لاجر  ینءاج  هلوق  نم  کلام  نبا  هب  لثم  امیف  یـشمتی  ـال  مهل و  ةرـصاح 
کلذ بوجو  عنمب  دری  عیمجلل و  ةرصاح  رادلا  نوکتل  ءانثتسالا  ول ال  هنم  ینثتسملا  یف  ینثتسملا  لوخد  بوجوب  هب  صـصخت  امیف  همومع 
ۀحـص مومعلا  رایعم  ذإ  ارظن  کلذ  مومع  یف  ّنا  عم  مهنم  رکذ  یلا  جیتحا  اذهل  مهنم و  دیز  نوکی  نا ال  زاوجل  عیمجلل  ةرـصاح  رادلا  نا  و 

نوحلاص موق  ینءاج  وحن  تابثالا  یف  ةرکنلا  نم  ءانثتسالا  زاوج  نم  کلام  نبا  هراتخا  ام  اما  هرکذب و  ّالا  فرعی  انه ال  هرکذ و  ءانثتسالا ال 
هنم ینثتسملا  یف  هلوخد  بجول  هالول  ام  جارخا  ءانثتسالا  ذإ  روهمجلا  لوقل  فلاخم  وهف  ادیز  ّالا 

261 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ول لاقی و  دـق  عیمجلل  ةرـصاح  رادـلا  ّنا  ها و  هلوق  افنآ و  رم  ام  هیف  نکل  مهل  اقفاوم  ناک  مهنم  هیلع  دـیز  نا  معن  لاثملا  یف  فتنم  کـلذ  و 

ردابتی رادلا و ال  یف  اوناک  نمم  ۀعامج  یلع  ظفللا  قدصل  هب  صـصخت  امیف  مومعلا  یـضتقی  کلذـک ال  اهنوکف  عیمجلل  ةرـصاح  اّهنا  ملس 
وه ءانثتـسالا  نم  رهاظلا  هیلإ و  جـتحی  مل  الا  هب و  صـصخت  امیف  مومعلا  لیلد  ءانثتـسالا  باب  باجی  رادـلا و  یف  اوناک  نم  عیمج  ظفللا  نم 

بیکرتلا اذه  یف  الثم  دیز  ینثتسی  ینعی ال  دیز  نم  لاح  مهنم  هلوق  باهشلا  لوق  هفلاخی  مهنم  رکذ  یلا  جیتحا  اذهل  هلوق و  هیلإ و  جایتحالا 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 153 

http://www.ghadirestan.com


راـیعم ذإ  هرظن  هیجوت  یف  هلوق  ها و  راـبخالا  نیح  بیکرتلا  یف  مهنم  ۀـظفل  رکذ  مزلی  ـالف  مهنع  ثدـحملا  لاـجرلا  ۀـلمج  نم  ناـک  اذإ  ـالا 
اذـه ۀحـص  عم  بیکرتلا  اذـه  ۀحـص  یف  کش  هتحـص و ال  حیحـص  هجو  یلع  هرکذ  مزال  نم  لاـقی  دـق  هرکذ  ـال  ءانثتـسالا  ۀحـص  مومعلا 

روهمجلا و بهذم  یلع  ینبم  همالک  لاقیف  حراشلا  یلع  لاثملا  اذه  لامکلا  داریا  هب  عفدنیف  خلا  کلام  نبا  هراتخا  ام  اما  هلوق و  ءانثتسالا و 
تحـص مومع  رایعم  هک  تسرهاظ  مه  ترابع  نیزا  مس  ضیا  کلام  نبا  هب  لثم  امیف  مومعلا  یلع  لدی  دـق  حـیولتلا  نع  مدـقت  ام  ّنا  ملعا 

مالسالا خیـش  هک  تسا  حئال  حضاو و  هیلوصا  هدعاق  نیزا  يدحب  مومع  رب  تلالد  رد  انثتـسا  رکذ  طارتشا  مدع  نآ و  رکذ  هن  تسءانثتـسا 
نم ءیش  جلاخی  ثیحب ال  مامت  تحارـصب  تارابع  همه  نیزا  سپ  تسمومع  رب  تلالد  یفانم  انثتـسا  رکذ  هک  هداد  ور  مهوت  نانچ  ار  هیّنس 

انثتسا تحص  زا  دارم  هک  دش  تباث  حضاو و  ماهوالا  كوکشلا و 
262 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انب سپ  تسین  مالک  رد  لعفلاب  انثتسا  دوجو  مزلتسم  ینعم  نیا  سپ  دوش  حیحص  دنزاس  عقاو  ءانثتسا  ظفل  نیا  دعب  رگا  هک  تسنآ  یظفل  زا 
طرـش انثتـسا  دوجو  ینعی  دـشابن  دوجوم  نآ  رد  انثتـسا  وگ  تسا  مومع  ظافلا  زا  ظفل  نآ  دوش  حیحـص  نآ  زا  انثتـسا  هک  یظفل  ره  نیا  رب 

دوش عقاو  مه  انثتسا  یب  رگا  ظافلا  نآ  دشاب  حیحص  نا  زا  انثتسا  هک  یظافلا  نیا  رب  انب  تسیفاک  انثتسا  تحص  هکلب  تسین  مومع  رب  تلالد 
دناهتخاس و مومع  رایعم  ار  ءانثتـسا  تحـص  هکلب  دناهدینادرگن  مومع  رب  تلالد  طرـش  ار  انثتـسا  دوجو  سپ  درک  دـهاوخ  مومع  رب  تلالد 

الثم امتح  اعطق و  تسحیحص  ملع  يوسب  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  انثتسا  هک  ملظلا  یف  رونلا  قارشا  ملعلا و  یلع  رانلا  روهظک  تسرهاظ و ال 
نیرد هک  تلزنم  ظفل  زا  صوصخلاب  کلذ و  لثم  لاملا و  یف  ّالا  وا  ملعلا  یف  ـالا  وا  بسنلا  یف  ـالا  رمع و  ۀـلزنمب  دـیز  هک  تفگ  ناوتیم 

هک دشیم  دراو  روط  نیاب  ثیدح  رگا  الثم  تسحیحص  لصتم  يانثتسا  تسدراو  ثیدح 
ةوبنلا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

هَّللا ءاشنا  ءیجیـس  قبـس و  امک  هدش  مه  دراو  ةوبنلا  الا  ظفل  هددعتم  تایاور  رد  هک  ۀنملا  دـمحلا و  هَّلل  دوبیم و  نیتم  حیحـص و  هبـش  الب 
رب انب  سپ  تسمومع  ظافلا  زا  ملعب  فاضم  تلزنم  ظفل  هک  دیدرگ  تباث  دش  حیحـص  ملعب  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  انثتـسا  هاگ  ره  یلاعت و 

درجم نیا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

دیدرگ تباث  روهظ  حوضو و  لامکب  سپ  دوشن  روکذم  نآ  اب  مه  انثتـسا  هک  مینک  ضرف  وگ  درک  دـهاوخ  لزانم  مومع  رب  حـضاو  تلالد 
ینعا ءانثتسا  نیرد  یلباک  یجشوق و  ینازاتفت و  ینعا  ناشهّمئا  بحاص و  هاش  مالک  هک 

يدعب یبن  هنا ال  الا 
تابثا تسیفاک و  تلزنم  ظفل  مومع  تابثا  يارب  انثتـسا  زاوج  هچ  تسعفدنم  مه  انثتـسا  عاطقنا  میلـست  دـعب  تسعطقنم  هکلب  تسین  لصتم 

تسین يرورض  لصتم  ءانثتسا  دوجو 

نآ در  تلزنم و  ثیدح  رد  ءانثتسا  عاطقنا  ياعدا 

اج نیا  رد  هلوق 
263 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قرع عاطقنا  مهف و  لصا  عامقنا  لقع و  رون  قاـحمنا  زا  دـعب  ببـسب  بحاـص  هاـش  ـالوا  لوقا  ینعم  اـظفل و  ةرورـضلاب  تسعطقنم  ءانثتـسا 
عاطقنا ياعدا  هک  دـناهدشن  غراف  فالختـسا  عاطقنا  تابثا  زا  زونه  دـناهداتفا  لاصتا  عطق  عاـطقنا و  ياـعدا  یپ  رد  یلوا  دـعب  ةّرم  فاـصنا 
طابترا تیاغ  مالک و  ماظتنا  نسح  رب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  دندرک و  زیوجت  ار  لاصتا  قرفت  لاب  تتـشت  دـیزمب  دـنداهن و  زاغا  انثتـسا 
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تّدـح رد  تقباسم  فارطا و  بناوجب و  هطاـحا  لاـمک  اـکذ و  طرف  مهف و  تدوج  رظن و  ناـعما  روغ و  دـیقنت و  قیقحت و  تیاـهن  مارم و 
تحص رد  مالک  هک  یتسیابیم  تسمومع  لیلد  ءانثتسا  تحـص  شدوخ  فارتعاب  هاگ  ره  ایناث  دندرک و  شیپ  فالـسا  فالخا و  زا  رطاخ 
دشابن لصتم  يانثتسا  لطاب  ضرفب  دوجوم  يانثتسا  رگا  هچ  تخاسیم  افتکا  لصتم  يانثتسا  دوجو  عنم  رب  هکنآ  ات  درکیم  لصتم  يانثتسا 

قارغا و همه  نیا  اب  شدوخ  لصتم  يانثتسا  تحص  رد  تسانثتسا و  تحـص  رد  مالک  هچ  هدئاف  هچ  ار  بیجم  تسررـض و  هچ  ار  لدتـسم 
یناد قطنم  لامک  راهظا  يارب  مهدزای  باب  رد  بطاخم  لضاف  هک  بجع  درک  تسناوتن  مالک  تاتباث  عفد  تاحـضاو و  راکنا  رد  كامهنا 

ماهوا نینچ  بکترم  دوخ  دـیامن و  نم  مارک  ياملع  لئالد  رد  ماهوا  تابثا  مامتان  سواسوب  يزاتواگ  فّلـصت و  تیاغ  يزاس و  نخـس  و 
لامک ببسب  هکنآ  رتبجع  ددرگیم  درادن  لاکـشا  یلاضعا و  الـصا  هک  هفورعم  نیناوق  هروهـشم و  دعاوق  مهف  رد  هفیطل  طالغا  هفیرط و 

قح لهاب  ار  لعفلا  ناکم  ةوقلاب  ذـخا  مه  مهدزای و  باب  رد  دراد  هک  یتراهم  قذـح و  تیاـغ  تناـما و  قدـص و  دـیزم  تناـید و  عرو و 
غلباب دعب  ام  رد  مهوت  نیا  داسف  هک  دمحلا  هَّلل  هدومن و  تلزنم  ثیدحب  قح  لها  لالدتسا  رکذ  نآ  لیثمت  رد  هدرک و  تبسن 

264 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هوقلاب هک  ءانثتـسا  تحـص  ياجب  تسلعفلاب  هک  ار  ءانثتـسا  دوجو  هدومن  ةوقلا  ناکم  لعفلا  ذخا  اج  نیا  رد  شدوخ  میامنیم و  نایب  هوجو 

زا دعب  درک و  ناوتیمن  ینثتـسم  نوراه  لزانم  زا  ار  وا  تسهیربخ و  هلمج  يدـعب  یبن  هنا ال  هک  تهج  نیزا  سپ  اظفل  اما  هلوق  هداهن  تسا 
حیحـص وا  ءانثتـسا  ات  تسین  نوراه  لزانم  زا  توبن  مدـع  هک  تسرهاظ  درک و  ادـیپ  ةوبنلا  مدـع  الا  مکح  ّنا  لوخدـب  درفمب  هلمج  لـیوات 

رد هک  تسینازاتفت  نیدـلا  دعـس  عبتتلا  نم  رهظی  ام  یلع  لاصتا  یفن  ءانثتـسا و  عاطقنا  لامتحا  قرخ  يداـب  هک  دـنامن  بجتحم  لوقا  دـشاب 
یلع لدـی  الف  نکل  ینعمب  عطقنم  لب  ةوبنلا  ّالا  کلوق  ۀـلزنمب  ۀـلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  روکذـملا  ءانثتـسالا  سیل  هتفگ و  دـصاقم  حرش 

اب مه  یجـشوق  همالع  اهئافتنا و  روهظل  ینثتـسملا  ۀـلزنمب  اهنا  لاقی  نا  مهّللا  یلعل  تبثت  مل  بسنلا و  یف  ةوخالا  هلزانم  نم  فیک و  مومعلا 
هتخادرپ و حیرـص  مهو  نیا  رایتخاب  هتخادنا و  ندرگ  رد  ینازاتفت  دـیلقت  هدالق  تلابن  تلالج و  تراهم و  یناد و  همه  قذـح و  لامک  نآ 

ۀلزنمب ۀلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  روکذملا  ءانثتـسالا  سیل  هتفگ و  دیرجت  حرـش  رد  هچنانچ  هتـشادنرب  یکاب  ریراحن  قاذح  ریگ  راد و  زا 
یلاعت هَّللا  یـضر  یلعل  تبثت  مل  بسنلا و  یف  ةوخالا  هلزانم  نم  فیک و  مومعلا  یلع  لدـی  الف  نکل  ینعمب  عطقنم  وه  لب  ةوبنلا  ّالا  کـلوق 
حیـضف مهو  نیمه  رب  هتفاتـش  یجـشوق  ینازاتفت و  دیلقتب  مه  یلباک  هَّللا  رـصن  اهئافتنا و  روهظل  ینثتـسملا  ۀلزنمب  اهنا  لاقی  نا  ّالا  مهّللا  هنع 

رکذ هیبسن  توخا  توبث  مدـع  داریا  زا  ایحتـسا  دـیزمب  یجـشوق  ینازاـتفت و  هک  ار  یباوج  لـصا  زا  عرف  تیزم  رباـنب  نکیل  هتخادـنا  تسد 
هتخاس فذح  دناهدرک 

265 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ و عقاوص  رد  هتخادـنا  الم  رب  قح  فیعـضت  لطاب و  دـییات  رد  دوخ  مامتها  تیاغ  رظن و  ناـعما  رکف و  روغ  قیقدـت و  قیقحت و  لاـمک 

لزانم نم  ناف  مومعلا  یلع  لدی  ۀنـسلا و ال  باتکلا و  یف  زیزع  ریغ  وه  ریغ و  ۀلزنمب  عطقنم  لب  ۀلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  سیل  ءانثتـسالا 
هتشادنپ و سیفن  قلع  ار  حیضف  معز  حیرص و  مهو  نیمه  بطاخم  ترضح  یلعل و  کلذ  تبثت  مل  بسنلا و  یف  ةرخآلا  یسوم  نم  نوراه 

رگا هکنآ  لاح  هتـسناد  هیبدا  نونف  هیبرع و  مولع  رد  دوخ  تراهم  تیاغ  رهظم  نآب  ار  ثبـشت  هدرک و  رکذ  جاهتبا  تشاشب و  لامکب  ار  نآ 
نآ رکذ  زا  هذاعتـسا  لد  ناـج و  دـصب  دـیدرکیمن و  مهوت  نیا  درگ  الـصا  تشاد  یموجن  قئاـقح  هقف و  لوصا  بتکب  یتسراـمم  كدـنا 

كاردا رد  بردـت  مدـع  مهفالتخا و  لالحنا و  رب  مات  لیلد  لاعفنا و  لجخ و  لامک  تبثم  هبـش  نیا  لاح  تقیقح  فشک  دـعب  هک  درکیم 
حیرـصت لوصا  وـحن و  ملع  نیدـقنم  لوـحف و  نیققحم  هک  تسرهاـظ  رپ  هچ  تسمّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ماـنا  رورـس  مـالک  قئاـقح 

نع فرـصلاب  ول  دوش و  لومحم  لصتم  يانثتـسا  رب  مالک  هک  یتقو  ات  تسلـصا و  تفالخ  عطقنم  يانثتـسا  رب  مالک  لمح  هکنآب  دـناهدرک 
نب نامثع  رمع و  وبا  نیدلا  لامج  خیش  تسبجاو  مزال و  لصتم  يانثتسا  رب  نآ  لمح  هکلب  درک  ناوتن  عطقنم  يانثتـسا  رب  نآ  لمح  رهاظلا 
لیق ۀقیقح و  لیق  عطقنملا  یف  ءانثتسالا  هتفگ  لدجلا  لوصالا و  یملع  یف  لمالا  لؤسلا و  یهتنم  رـصتخم  رد  بجاحلا  نباب  فورعملا  رمع 
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هجوب ۀفلاخم  هل  رخآ  مکح  ینثتسملا  یف  وا  مکحلا  یفن  یف  ۀفلاخم  نم  هتحـصل  دب  كرتشم و ال  لیق  ئطاوتم و  لیق  ۀقیقحلا  یلع  زاجم و 
مهرد ۀئام  يدنع  هل  یف  اولاق  مث  نم  هرذعت و  دـنع  الا  عطقنملا  یلع  راصمالا  ءاملع  هلمحی  مل  رهظا  لصتملا  نال  صقن و  ام  الا  داز  ام  لثم 

ابوث الا 
266 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لـصتملا ّنا  قحلا  ّنا  ملعا  هتفگ و  بجاحلا  نبا  رـصتخم  حرـش  رد  یجیالا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  دـضع  بوث و  ۀـمیق  ّالا  ههبـش  و 
رذعت دنع  ّالا  لصفنملا  یلع  راصمالا  ءاملع  هلمحی  مل  کلذلف  عطقنملا  یف  ازاجم  هیف و  ۀـقیقح  لب  كرتشملل  اکرتشم و ال  نوکی  الف  رهظا 

ةاش ّالا  لبا  ّیلع  هل  ابوث و  ّالا  مهرد  ۀـئام  يدـنع  هل  هلوق  یف  اولاق  مث  نم  هوفلاخ و  رهاظلا و  نع  لصتملا  یلع  لمحلل  اولدـع  یتح  لصتملا 
ۀفلاخم اوبکتری  مل  ارهاظ  عطقنملا  یف  ناک  ول  الـصتم و  ربصیل  رهاظلا  فالخ  وه  رامـضالا و  نوبکتریف  ةاش  ۀـمیق  وا  بوث  ۀـمیق  اـّلا  هاـنعم 

لیق كرتشم و  لیقف  ۀـقیقح  لیق  عطقنملا و  یف  زاجم  ءانثتـسالا  ةادا  هتفگ  توبثلا  ملـسم  باـتک  رد  يراـهب  هَّللا  بحم  هنع و  ارذـح  رهاـظ 
نوکی الف  ضعبلا  جارخا  ةدارإ  ّالا  ّالا  موقلا  ءاـج  وحن  نم  رداـبتی  ـالف  رهظا  لـصتملا  ّنا  اـنل  ادـحاو  اعـضو  اـهیف  ینعمل  تعـضو  يأ  طاوتم 

دعب هتمیق  یلع  ارک  ّالا  فلا  ّیلع  هل  اولمحف  لیواتب  ول  لصتملا و  نکما  ام  هیلع  راصمالا  ءاملع  هلمحی  مل  ۀمث  نم  كرتشملل و  اکرتشم و ال 
مازتلاب لصتم  يانثتسا  رگا  هکنآ  ات  تسلصا  فالخ  زاجم و  ضحم  عطقنم  يانثتسا  هک  دوشیم  نشور  روهظ  لامکب  تارابع  نیا  هظحالم 

درک و ناوتن  مه  نآ  روهظ  فصو  اب  عطقنم  يانثتـسا  يوسب  ریـصم  تسنییعتلا و  مزال  رابتعالا و  بجاو  دشاب  نکمم  مه  ریدـقت  رامـضا و 
رب اّرک  الإ  فلا  ّیلع  هل  ةاش و  الإ  لها  ّیلع  هل  ابوث و  الا  مهرد  ۀـئام  يدـنع  هل  لئاق  لوق  لثم  رابک  يالـضف  راصما و  ياـملع  ببـس  نیمهب 

لصتم يانثتساب  عجار  ار  نآ  ریدقت  رامضا و  مازتلاب  هکلب  تسعاطقنا  نآ  رهاظ  هکنآ  فصو  اب  دننکیمن و  لمح  عطقنم  يانثتسا 
267 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فلا ّیلع  نالفل  لاق  لجر  یف  یعفاشلا  يأ  لاق  هتفگ و  يدوزب  لوصا  حرـش  رارـسالا  فشک  رد  يراخب  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  دنزاسیم و 
اذکه ّالا  انایب  سیل  هنال  فلالا  نم  ّیلع  سیل  ّهناف  ابوث  ّالا  هانعم  ّنأل  بوثلا  ۀمیقر  دق  فلالا  نم  طقسی  حیحص و  ءانثتسالا  نا  ابوث  ّالا  مهرد 
نوکی نا ال  لقاعلا  مالک  یف  لصالا  اوغل و  راص  هب  لمعی  مل  ناک  ول  اذإ  ناکمالا  ردقب  لمعلا  بجاو  ءانثتـسالا  وه  ضراعملا و  لیلدـلا  مث 
ردـقل ایفن  لعجی  نا  یف  انهه  ناکمالا  ینثتـسملا و  نیع  یف  ۀـضراعملا  تابثا  نکمی  هنم  ینثتـسملا  سنج  نم  ینثتـسملا  ناک  ناف  کلذـک 

فرـصی هنا  ۀطنح  ّالا  فلا  ّیلع  نالفل  لجرلا  لوق  یف  هَّللا  امهمحر  فسوی  وبا  ۀـفینح و  وبا  لاق  امک  هب  لمعلا  بجیف  هنیعل  بوثلا ال  ۀـمیق 
الماک فلالا  همزلی  نا  یغبنی  متلق  امک  ینثتـسملا  ءارو  امع  ةرابع  مالکلا  ناک  ول  لاق و  ناکمالا  ردـقب  ءانثتـسالل  احیحـصت  رکلا  ۀـمیق  یلا 
الـصا ینثتـسملا  لوانتی  مل  مالکلا  ینثتـسملا و  ءارو  امع  ةرابع  اذـه  لعجی  فیکف  هیلع  رک  ـال  هنا  ملعن  نحن  هیلع  فلـالا  بوجو  عم  نـال 

ابوث ّالا  فلا  ّیلع  هلوق  یف  ءانثتـسالا  ۀحـص  اذک  هتفگ و  هباحـصا  نع  القن  یعفاش  جاجتحا  زا  باوج  ماقم  رد  انلق و  ام  هیف  قیرطلا  ّنا  رهظف 
لمح نکما  امهم  زاجم و  عطقنملا  ءانثتسالا  ۀقیقح و  لصتملا  ءانثتـسالا  ّنا  یلع  ۀینبم  یه  لب  اضیا  ۀضراعم  ءانثتـسالا  ّنا  یلع  ۀینبم  تسیل 

یف دب  هنا ال  مولعم  ۀقیقحلا و  وه  مالکلا  یف  لصالا  اذإ  اهیلع  هلمح  بجو  ۀقیقحلا  یلع  ءانثتسالا 
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ّهنا ال يرت  الا  ۀقیقح  وه  امک  جارختـسالا  ققحتی  ۀسناجملا و  تبثیل  ۀـمیقلا  یلا  ءانثتـسالا  فرـص  بجوف  ۀـسناجملا  نم  لصتملا  ءانثتـسالا 
یلا ةرورض  ءانثتـسالل ال  احیحـصت  ۀمیقلا  یلا  بوثلا  در  بجو  اذإ  اضیا و  لحملا  داحتا  نم  دب  ذإ ال  قیرطلا  اذهب  ّالا  ۀضراعم  هلعج  نکمی 
ّیلع نالفل  دیوگب  یسک  رگا  یعفاش  ترضح  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ینثتـسملا  ءارو  امع  ةرابع  لعجی  لب  ۀضراعم  هلعج 

رب مالک  نیا  لـمح  تسمزـال و  بجاو و  هدارا  نیرب  لـمع  تسبوث و  تمیق  بوث  زا  دارم  دوشیم و  حیحـص  ءانثتـسا  اـبوث  اـّلا  مهرد  فلا 
لـصتم يانثتـسا  رب  ار  ابوث  الا  يانثتـسا  لمح  زین  دـناهیفنح  ياملع  نآ  زا  دارم  هک  فشک  بحاص  باحـصا  تسین و  زئاج  عطقنم  يانثتـسا 
نکمم تقیقح  رب  ءانثتـسا  لمح  هاگ  ره  تسزاجم و  عطقنم  يانثتـسا  تستقیقح و  لصتم  يانثتـسا  هک  ببـس  نیاب  دننادیم  مزال  بجاو و 
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بوث تمیق  يانثتـساب  عجار  ار  بوث  يانثتـسا  مه  هیفنح  ياملع  سپ  تستقیقح  مالک  رد  لصا  هک  اریز  نا  رب  انثتـسا  لمح  تسبجاو  دشاب 
نالفل دـیوگب  یـسک  رگا  مه  فسوی  وبا  هفینح و  وبا  دزن  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  دـننادیم و  بجاو  مزال و  ار  عاجرا  نیا  دـننادرگیم و 

نآ عاـجرا  هکلب  تسین  زئاـج  عطقنم  يانثتـسا  رب  نآ  لـمح  ّرک و  تمیق  رب  دوشیم  لومحم  ۀـطنح  مـالک  نیرد  ۀـطنح  ّرک  ـالا  فـلا  یلع 
* اُوبات َنیِذَّلا  اَّلِإ  یلاعت  هلوق  هلوق و  هتفگ  رارسالا  فشک  رد  زیزعلا  دبع  زین  تسبجاو و  مزال و  لیواتلاب  ول  لصتم و  يانثتساب 

نیهجو ریرقت  دـعب  نیهجو و  نم  هریرقت  عطقنم و  ءانثتـسا  اذـه  ّنا  یلا  دـیز  وبا  مامالا  یـضاقلا  مهنم  اـنخیاشم  ضعب  بهذ  عطقنم  ءانثتـسا 
بجاو ۀقیقحلا  یلع  لمحلا  نال  لصتم  ءانثتسا  ّهنا  یلا  مهرثکا  بهذ  هتفگ و 
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اولاقف لاوحالا  هیف  اورمـضا  يأ  لاوحالا  مومع  یلع  ردصلا  اولمح  ۀسناجملا و  یـضتقت  اهناف  اینثلا  ۀـلالدب  لاح  ءانثتـسا  اولعجف  نکما  امهم 

تابثلا و لاح  مهتبیغ و  سانلا و  روضح  یـضاقلا و  روضح  ۀبیغلا و  ۀهفاشملا و  لاح  يأ  لاوحالا  عیمج  یف  نوقـسافلا  مه  کئلوا  ریدقتلا 
اوباـت نیذـلا  ـالا  يانثتـسا  هک  دـناهتفر  وس  نیاـب  اـملع  رثکا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیا  زا  ۀـبوتلا  عوجرلا و  لاـح  فذـقلا و  یلع  رارـصالا 

رب نآ  لمح  تسمزال و  بجاو و  لصتم  يانثتـسا  نیا  لمح  اـهنیا  دزن  هک  دـش  مولعم  سپ  تسبجاو  تقیقح  رب  لـمح  هک  اریز  تسلـصتم 
هک یتقو  ات  هک  دـش  مولعم  سپ  لاوحالا  عیمج  یف  ظفل  ریدـقت  رامـضاب و  تسجاتحم  لصتم  يانثتـسا  هکنآ  لاح  زئاـجان  عطقنم  يانثتـسا 

هلوق و تسروکذـم  رارـسالا  فشک  رد  زین  درک و  دـیابن  عطقنم  رب  نآ  لمح  لـیواتلاب  ول  دـشاب و  نکمم  لـصتم  يانثتـسا  رب  مـالک  لـمح 
َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  یلاعت  هلوق  کلذک 

* اُوبات َنیِذَّلا  اَّلِإ  یلاعت  هلوق  لثم  يأ و 
َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  لج  ّزع و  هلوق 

یلع ردـصلا  لمحیف  ۀـسناجملا  مدـعل  ۀـقیقح  ضورفملا  فصن  نع  نهلاح  وه  يذـلا  وفعلا  جارختـسا  نکمی  ذإ ال  اضیا  لاح  ءانثتـسا  ّهناف 
ربکلا و لاح  توکّـسلا و  بلطلا و  لاح  یف  يأ  لاوحالا  عیمج  یف  متـضرف  ام  فصن  مکیلع  وا  متـضرف  ام  فصن  نهل  يأ  لاوحـالا  مومع 

لاوحالا مومع  یلا  ارظن  یقابلاب  املکت  ناکف  ۀغلاب  ۀلقاع  تناک  ناب  هلها  نم  ۀیفاعلا  تناک  اذإ  وفعلا  ۀلاح  یف  ّالا  ۀـقافالا  نونجلا و  رغـصلا و 
ئراط فرصتب  وفعلاب  هطوقس  لب  وفعلا  ءاج  اذإ  ابجاو  نکی  مل  فصنلا  نا  نّیبی  ّهنأل ال  عطقنم  ءانثتسا  وه  حر  ممالا  یضاقلا  لاق  و 
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َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  یلاعت  قح  لوق  يدوزب  همالع  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ءانثتسالاب  ردصلا  یف  لخدی  مل  ّهنأل  اعطقنم  ءانثتسالا  ناکف 
هلوق هتفگ  رارسالا  فشک  رد  زین  دشاب و  هتشادنپ  عطقنم  ار  نآ  یضاق  وگ  لاوحا  مومع  رب  نآ  لمح  ببسب  لصتم  يانثتـسا  رب  تسلومحم 

ءاوسب ءاوس  ّالا  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق  َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  یلاعت  هلوق  لثم  يأ و  کلذک  و 
مومع یلع  ردصلا  لمحیف  ماعطلا  نم  ةاواسملا  جارختسا  نکمی  نکما و ال  ام  بجاو  هتقیقح  یلع  مالکلا  لمح  نال  اضیا  لاح  ءانثتسا  هناف 

ققحتی ةاواسملا و ال  ۀلاح  یف  الا  ةاواسملا  ۀفزاجملا و  ۀلضافملا و  نم  لاوحالا  عیمج  یف  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت  لیق ال  ّهناک  راصف  لاوحالا 
الا سیل  ماعطلا  یف  يوتـسملا  اذإ  لیکلا  یف  ةاواسملا  وه  ةاواسملا  نم  دارملا  نال  لیکلا  تحت  لخدی  ام  وه  ریثکلا و  یف  الا  لاوحالا  هذـه 

ام فالتا  ناف  مکحلا  لیلدب  الیک و  الا  عابی  ماعطلا ال  ناف  فرعلا  لیلدب  لیکب و  الیک  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق  لیلدب  عامجالاب و  لیکلا 
نم دارملا  اذإ  اضیا  لیکلا  یلع  ناینبم  ۀفزاجملا  ۀلـضافملا و  يوتـسملا و  تاوفل  ۀمیقلا  بجوی  لب  لثملا  بجوی  ماعطلا ال  یف  لیکلا  نود 

ۀلـضافملا ةاواسملا و  لامتحا  عم  امهلـضافتب  امهیواستب و  ملعلا  مدـع  ۀـفزاجملا  نم  دارملا  الیک و  رخآلا  یلع  امهدـحا  ناحجر  ۀلـضافملا 
یلع هب  لالدتـسالا  حصی  الف  هیف  لاوحالا  هذه  نایرج  مدعل  لیکلا  تحت  لخدی  يذلا ال  لیلقلا  لوانتی  مالکلا ال  ردص  نا  انرکذ  امب  تبثف 

ۀمرح
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ینعم یه  یتلا  ةاواسملا  جارختسا  ۀلاحتـسال  عطقنم  ءانثتـسا  وه  لب  لصتم  ءانثتـسا  اذه  نا  ملـسن  لیق ال  ناف  نیتنفحلا  ۀنفحلاب و  ۀنفحلا  عیب 
ۀقیقحلاب لمعلا  مکلوق  ریثکلا و  لیلقلل و  الوانتم  ردـصلا  یقبیف  رخـآلاب  امهدـحا  اوعیبف  ءاوس  اـمهومتلعج  نا  نکل  هاـنعم  نوکیف  نیعلا  نم 

یف لاوحالا  رامـضاب  ّالا  ۀـقیقحلا  یلع  هلمح  نکمی  هنال ال  انهه  نمـضت  دـق  رخآ و  ازاجم  اهب  لـمعلاب  نمـضتی  مل  اذإ  نکل  ملـسم و  یلوا 
ردص یف  لاوحالا  رامضا  یلا  هیف  جاتحی  هنا  ملسن  الف  یلوا  ۀقیقحلا  یلع  هلمح  ّنا  انملس  نئل  زاجملا و  باوبا  نم  رامضالا  مالکلا و  ردص 

ماعطلاب نییواستم  ریغ  وا  اناک  نییواستم  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت  يأ ال  ةاواسملاب  فوصوملا  ماعطلا  ینثتـسملا  لـعجی  نا  نکمی  هنـال  مـالکلا 
بجوی هنا  لاح و  ءانثتـسا  هنا  انملـس  نئل  نییواستم و  ریغ  ماعطلاب  ماعطلا  عیب  وه  مالکلا و  ردـص  مومع  یف  ـالخاد  لـیلقلا  یقبف  يواـستملا 

يأ ال ۀفزاجملا  ۀلـضافملاک و  هلاوحا  نم  ۀلقلا  لب  ةروکذـملا  ثلثلا  یف  ةرـصحنم  لاوحالا  نا  ملـسن  الف  مالکلا  ردـص  یف  لاوحالا  جاردا 
الخاد لیلقلا  یقبیف  ةاواسملا  ۀـلاح  یف  ّالا  ةاواسملا  ۀـفزاجملا و  ۀلـضافملا و  ةرثکلا و  ۀـلقلا و  نم  لاوحالا  عیمج  یف  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت 

یلع هلمح  مهلوق  ةرورـض و  ریغ  نم  زاـجم  وه  يذـلا  عطقنملا  یلع  هلمح  زوجی  ـالف  بجاو  ۀـقیقحلا  یلع  مـالکلا  لـمح  اـنلق  ردـصلا  یف 
زاجملا اماف  هب  لمعلا  بجوف  رامضالا  وه  زاجملا و  اذه  یلع  لیلدلا  ماق  دق  انلق  رخآ  ازاجم  نمضتی  ۀقیقحلا 
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بوثلا و ءانثتسا  ّنا  قافتالاب و  زئاج  مهاردلا  نم  رکلا  ایندلا و  ءانثتـسا  ّنا  يرت  الا  هیلع  ۀقیقحلا  تحجرتف  لیلد  هیلع  مقی  ملف  مترکذ  يذلا 

نم یلوا  رامـضالا  عم  لصتملا  یلع  هلمح  نا  تبثف  اذک  ۀیلام  رادـقم  الا  يأ  رامـضالا  الا  هتحـصل  هجو  مصخلا و ال  دـنع  اهنم  زئاج  دـبعلا 
ملـسن مهلوق ال  نیع و  ءانثتـسا  ۀـلاحلا ال  هذـه  یف  ماعطلا  عیب  ءانثتـسا  وه  انلق  لاـح  ءانثتـسالا  نیع  ءانثتـسا  وه  مهلوق  عطقنملا و  یلع  هلمح 

رکذ اذإ  ماعطلا  ماعطلاب و  ماعطلا  عیب  نع  یهن  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع  هنال  ثلثلا  یف  اهراصحناب  انمکح  امنا  انلق  ثلثلا  یف  لاوحالا  راصحنا 
ام هدیؤی  اهقیقد و  ۀطنحلا و  هب  داری  ءارشلا  وا  عیبلاب  انورقم 

ءاوس ّالا  ربلاب  ّربلا  اوعیبت  يرخا ال  ۀیاور  یف  يور 
هلک ول و  کلذـک  اهقیقد و  ۀـطنحلا و  ءارـشب  ثنحی  امنا  ۀـهکافلا و  ریعـشلا و  ءارـشب  ثنحی  هنا ال  اماعط  يرتشی  فلح ال  اذإ  اولاـق  اذـهل  و 

قوس ۀطنحلا  ریغ  هیف  عابی  ام  یمسی  اهقیقد و  ۀطنحلا و  قوسل  مسا  مهدنع  ماعطلا  قوس  هسفنل و  ایرتشم  ریـصی  ۀهکاف  يرتشاف  ماعط  ءارـشب 
ۀطنحلا لوانتی  مسالا  ناـف  ۀـطنحلا  ماـعطلا و  مساـب  يرجی  ـال  عیبلا  مث  ۀعیرـشلا  هقف  نم  ـال  ناـسللا  باوبا  نم  هنا  هکاوفلا و  قوس  ریعـشلا و 
لیکلاب الا  ماعطلا  ۀیلام  فرعی  اموقتم و ال  راص  ام  هنم  دارملا  نا  انفرعف  موقتم  لامب  تسیل  اهنال  زجی  مل  اهعاب  ول  دحا و  اهعیبی  ةدحاولا و ال 
کلذـک ناک  اذإ  ءاوسب و  ءاوس  الإ  لیکملا  ماعطلاب و  لـیکملا  ماـعطلا  اوعیبت  ـال  لـیق  هناـک  ریـصی  صنلا و  یـضتقمل  لـیکلا  فصو  تبثف 

ینعم وه  انرکذ و  امیف  لاوحالا  رصحنا 
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ام هنم  ینثتـسملا  یف  جردـنی  امنا  هنا  هحـضوی  لیکلا  تحت  لخدـی  يذـلا  وه  ردـقملا و  یف  ّالا  میقتـسی  لاوحالا ال  مومع  يأ  کلذ  هلوق و 
انههف ءیش  ناویح و ال  ناسنا ال  مالکلا  یف  جردنی  دیز  ّالا  رادلا  یف  سیل  تلق  اذإ  کناف  ماع  فصوب  صاخ ال  فصوب  ینثتـسملا  بسانی 

یف ءیـشلا  ناویحلا و  ۀـلزنمب  یه  یتلا  ۀـلقلا  ۀـفزاجملا ال  ۀلـضافملا و  وه  لیکلا و  یف  ةاواسملا  فصوب  ینثتـسملا  بسانی  ام  جردـنی  امنا 
ّنا هقفلا  لوصا  یف  حر  ۀمئالا  سمش  رکذ  ةروصلا و  کلت 

ءاوسب ءاوس  ّالا  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت  مالسلا ال  ةولّصلا و  هیلع  هلوق 
ّنا صنلا  اذـهب  تبثی  ۀـیاغلا و  ۀـلزنمب  یهنلل  اتیقوت  نوکیف  لیکلا  یف  يواستلا  ۀـلاح  ّالا  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت  يأ ال  لاوحالا  ضعبل  ءانثتـسا 

لحملا اماف  لیکلا  یف  ةاواسملا  لبقی  يذـلا  لحملا  یف  ۀـتقوملا  ۀـمرحلا  ققحتی  امنا  قلطملا و  نود  لحملا  یف  ۀـتقوملا  ۀـمرحلا  ابرلا  مکح 
یف لیلقلا و  یف  ابرلا  مکح  تبثی  اذـهلف ال  صنلا  اذـه  مکح  نم  سیل  کلذ  ۀـقلطم و  ۀـمرح  تبثی  اـمنا  تبث  ول  ةاواـسملا  لـبقی  ـال  يذـلا 

جاتحم هک  لصتم  يانثتـسا  رب  ءاوسب  ءاوس  الإ  يانثتـسا  لمح  هک  تسا  حـضاو  هبنطم  ترابع  نیزا  الـصا  ـالیکم  نوکی  ـال  يذـّلا  موعطملا 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 158 

http://www.ghadirestan.com


تسا هاگ  ره  تسعوفدم و  دناهدرک  دراو  عاطقنا  نیعّدم  هک  یتاهبش  تسین و  زئاج  عطقنم  يانثتسا  رب  نآ  لمح  تسبجاو و  دشاب  رامـضا 
لصا هک  مییوگب  هکنآ  لوا  هجو  ودب  لصتم  يانثتساب  تسا  عجار  يدعب  یبن  هنا ال  الا  مه  تلزنم  ثیدح  رد  هک 

274 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لولعم ماقم  مئاق  نآ  تلع  دـش و  فوذـحم  تسانثتـسم  تقیقح  رد  هک  ةوبنلا  ظفل  سپ  يدـعب  یبن  هنـال ال  ةوبنلا  ـالا  هک  دوب  نینچ  مـالک 

تسزاجیا راثیا  توبن  ظفل  فذح  هجو  دناهداهن و  اّرک  ةاش و  ابوث و  نآ  ياجب  هدرک  فذح  ار  تمیق  ظفل  هقباس  هلثما  رد  هچنانچ  هدیدرگ 
یلع نب  دـمحم  رکب  یبأ  نب  فـسوی  بوـقعی  وـبا  نیدـلا  جارـس  تسین  یفخم  یناـعم  ملع  رهاـم  ینادزی و  یحو  عـبتتم  رب  زاـجیا  نسح  و 

وا مهدنع  ناک  ام  یلع  هلـضفب  ّزحملا  هتباصا  ةویح و  صاصقلا  یف  هتملک  تلع  هلوق  زاجیالا  یف  ملعلا  هتفگ و  مولعلا  حاتفم  رد  یکاکـسلا 
َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُه  یلاعت  هلوق  زاجیالا  نم  لتقلل و  یفنا  لتقلا  مهلوق  کلذ  ینعملا و  اذه  یف  مالک  زج 

هجو يدتهملل و  لاضلل ال  نوکی  امنا  ۀـیادهلا  يأ  يدـهلا  نا  امل  لالـضلا  دـعب  يوقتلا  یلا  نیرئاصلا  نّیلاضلل  يدـه  ینعملا  نا  یلا  اباهذ 
هلوق هَّللا و  ءایلوا  رکذب  نیوارهّزلا  یلوا  ریدصت  یلا  هب  لصوتلا  هیلإ و  لوئی  امب  ءیشلا  فصو  وه  هعون و  ضیفتـسملا  زاجملا  دصق  هنـسح 

ْمُهَیِشَغ  ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِشَغَف 
یف ۀحیـصف  ءاف  یمـست  یتلا  ءافلا  یلا  رظنا  ریبخ و  لثم  کئّبنی  هلوق و ال  اذـک  هنع و  بان  ام  یلا  رظن  ةزاجولا  یف  هلاـح  یفخی  نا  نم  رهظا 

ْمُْکیَلَع  َباتَف  ْمُِکئِراب  َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  هلوق 
ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  هلوق  یف  مکیلع و  باتف  متلثتماف  تدافا  فیک 
یتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف  هلوق  لّمأت  ترجفناف و  برضف  ةدیفم 

یتوملا هَّللا  ییحی  کلذک  انلقف  ییحف  هوبرضف  دیفی  سیل  أ 
275 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  الاق  َو  ًاْملِع  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  هلوق  لصا  هَّللا  همحر  فاشکلا  بحاص  رّدق  و 
لمتحی هَّللا و  دمحلا  الاق  ۀلیـضفلا و  هیف و  ۀمعنلا  ّقح  افرع  هامّلع و  هب و  المعف  املع  نامیلـس  دوواد و  انیتآ  دـقل  الاق و  یف و  واولا  یلا  ارظن 

یلع دمحلا  بترت  ةدافتسا  اضیوفت  دمحلا  العف  امه  ملعلا و  ءاتیا  انلعف  نحن  لاق  هناک  الاق  امع  ربخا  امهب و  عنـص  امع  یلاعت  ربخا  هنا  يدنع 
هلوق راصتخالا  ۀلثما  نم  کلـسملا و  فیطل  ۀـغالبلا  نم  نف  هنا  كوعدـی و  ّهناف  مق  لدـب  كوعدـی  مق  یف  هلثم  عماسلا  مهف  یلا  ملعلا  ءاتیا 

ًابِّیَط ًالالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف 
ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  هلوق  اولکف و  یف  بیبستلا  ءاف  ۀلالدب  مئانغلا  مکل  تحبا  ّیطب 

َنوُرُْظنَی  ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  هلوق  اذک  ملف و  یف  ءافلا  ۀلالدل  راختفالا  نع  اوّدعف  متنا  مهولتقت  ملف  مهلتقب  مترختفا  نا  ّیطب 
ُِیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَف  هلوق  اذک  ةدحاو و  ةرجز  الا  یه  امف  کلذ  ناک  اذإ  ینعملا  ذإ 

ِنوُُدبْعاَف  َياَّیِإَف  ٌۀَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  هلوق  اذک  هاوس و  ّیلو  قحلاب ال  یلولا  وه  هّللاف  قحب  اّیلو  اودارأ  نا  هریدقت 
هنع ضّوع  طرـشلا و  فذـحف  اهریغ  یف  اهوصلخاف  يأ  نودـبعاف  اهریغ  یف  ياـّیاف  ضرا  یف  یل  ةداـبعلا  اوصلخت  نا  ّتاـتی  مل  ناـف  هلـصا 

اِنتایِآب ابَهْذاَف  اَّلَک  هلوق  میدقتلاب و  صاصتخالا  ةدارإ  عم  لوعفملا  میدقت 
َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  هلوق  ّيوطملا و  یلع  الک  ۀلالدب  كوخا  هنا و  بهذاف  يأ  ابهذاف  مهلتق  فوخ  نع  اعدترا  يأ 

نوقلی ذإ  هلصا 
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َلِطاْبلا  َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل  هلوق  وحنلا و  ملع  ۀطاسوب  كاذ  یلع  مهیا  ۀلالدل  میرم  لفکی  مهّیا  اوملعیل  نورظنی  مهمالقا 
ِساَّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  هلوق  اذک  لعف و  ام  لعف 
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ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخُْدِیل  هلوق  اذک  انلعف و  ام  انلعف  ۀیآ  هلعجنل  مالکلا و  لصا 
اهَْنلِمْحَی ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  هلوق  بیذعتلا و  عنم  ّفکلا و  ناک  ۀـمحرلا  یف  لاخدالا  لجال  يأ 

ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ  َو 
اهبنم هب  ساخ  مث  ناسنالا  اهلمح  مالکلا و  لصا  ناک  فیلکتلا  لمحت  وه  یناثلا و  ریسفتلا  دیرا  ردغلا و  ۀنامالا و  عنمب  لمحلا  رسفی  مل  اذإ 

ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  هلوقب  هیلع 
ًانَسَح ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ  هلوق  بلاغلا و  یف  لهجلا  ملظلا و  نم  هیلع  ام  یلع  ناسنالل  خیبوت  وه  يذلا 

هَّللا ناف  ۀلالدل  تفذحف  هَّللا  هادـه  نمک  هتمتت  وا  تارـسح  مهیلع  کسفن  بهذـت  الف  ۀـلالدل  تفذـحف  ةرـسح  مهیلع  کسفن  تبهذ  هتمتت 
هّمئا اب  تاراجم  لوصا و  بدا و  ملع  رد  قذـح  تراهم و  فصو  اب  هک  ینازاتفت  زا  تستریح  لامک  ءاشی و  نم  يدـهی  ءاـشی و  نم  لـضی 

نا عاجرا  عطقنم و  يانثتـسا  رب  ار  هروکذـم  هلثما  راصما  ياملع  لمح  مدـع  عطقنم و  يانثتـسا  تیزاـجم  ینعا  هدـهمم  هدـعاق  نیزا  لوحف 
نآ حرش  دوخ  ینازاتفت  تسروکذم و  يدضع  حرش  بجاح و  نبا  رصتخم  رد  هک  رهاظلا  نع  فرص  رامضا و  باکتراب  لصتم  يانثتـساب 

طلخ و داد  هداد  تسد  زا  ار  نآ  تیاعر  هدیـشوپ  مشچ  قح  لـها  هلباـقمب  هدومن  نآ  حرـش  هدـید و  مه  ار  ماـقم  نیا  صوصخلاـب  هدرک و 
نابز ر هداد  عیدخت  عیملت و 

هجو کی  تسیب و  هب  وا  در  يونعم و  يرهاظ و  بتارم  همه  رد  نوراه  اب  ار  نانمؤم ع  ریما  تکراشم  هفحت  بحاص  راکنا  رد 

اناسل یسوم  زا  دوب  حصفا  هکنآ  رگید  دوب  ربکا  نس  رد  یسوم  ترضح  هک  تسنآ  نوراه  لزانم  زا  یکی  هکنآ  تهجب  سپ  ینعم  اما  هلوق 
تسین تباث  ار  ریما  ترضح  عامجالاب  لزانم  همه  نیا  بسن و  رد  دوب  وا  یقیقح  ردارب  هکنآ  رگید  دوب و  وا  کیرش  توبن  رد  هکنآ  رگید 

ینازاتفت زا  عبتتلا  نم  رهظ  ام  بسح  ریوزت  رـسارس  ریرقت  نیا  لصا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسنوهوم  شودـخم و  قیوزت  عیملت و  نیا  لوقا 
هک دوخ  میدـق  تداع  میمذ و  ندـید  بسح  نکیل  هدرک  دراو  ار  نآ  مه  یلباک  هدرک و  ذـخا  وزا  یجـشوق  افنآ و  تملع  امک  تسریرحت 
هک ار  یباوج  دنکیمن  مه  دوخ  ياملع  مالک  لقن  رد  طاقـسا  فذح و  فیرحت و  باکترا  زا  طایتحا  لطاب  جـیورت  قح و  يافخا  ضرغب 

مومع یفن  يارب  هلهو  لوا  رد  ینازاتفت  هماّلع  دـنچ  ره  هک  یتفایرد  افنآ  هچ  هدرک  طـقاس  دـناهدرک  رکذ  ریرقت  نیزا  یجـشوق  ینازاـتفت و 
هتخادرپ و دـییات  نیا  درب  دوخ  هدـش  هبنتم  رتمامت  هچ  ره  يدوزب  کسمت  نیا  نالطب  داسف و  رب  رگم  هدروآ  نایمب  هیبسن  توخا  رکذ  لزانم 

وه لب  ةوبنلا  الا  کلوق  ۀلزنمب  ۀلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  روکذملا  ءانثتسالا  سیل  دصاقملا  حرـش  یف  لاق  ثیح  هتخاس  رهاظ  نآ  تاکرب 
لاقی نا  الا  مهّللا  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  تبثت  مل  بسنلا و  یف  ةوخالا  هلزانم  نم  فیک و  مومعلا  یلع  لدی  الف  نکل  ینعمب  عطقنم 

312 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریما بانج  زا  هیبسن  توخا  ءافتناب  لزانم  مومع  یفن  يارب  ـالّوا  ینازاـتفت  دـنچ  ره  هک  ینیبیم  سپ  اـهئافتنا  روهظل  ینثتـسملا  ۀـلزنمب  اـهنا 

هب نایبت  تغالب  نابز  هداتفا  ور  رب  رابک  مالعا  هذخاؤم  زا  ایح  فاصناب و  فاصتا  هار  زا  زاب  نکیل  هدیدرگ  کسمتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
زین نآ و  ءافتنا  روهظ  ببـسب  تسانثتـسم  هلزنمب  بسن  رد  توخا  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  اهلا  راب  هتفگ  هداـشگ و  کـسمت  نیا  ّدر  ناـیب 

رد شندوب  نآ و  يافتنا  روهظب  نا  لاطبا  راهظا  هیبسن  توخا  ءاـفتناب  مومع  یفن  رب  لالدتـسا  دـعب  ینازاـتفت  لـثم  مه  یجـشوق  هک  یتسناد 
لب ةوبنلا  الا  کلوق  ۀـلزنمب  ۀـلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  روکذـملا  ءانثتـسالا  سیل  دـصاقملا و  حرـش  یف  لاـق  ثیح  هدومن  ینثتـسم  مکح 
اّهنا لاـقی  نا  اـّلإ  مهّللا  هنع  هَّللا  یـضر  یّلعل  تبثت  مل  بسنلا و  یف  ةوخـالا  هلزاـنم  نم  فیک و  مومعلا  یلع  لدـی  ـالف  نکل  ینعمب  عـطقنم 

بانج يارب  هیبسن  توخا  توبث  مدعب  لزانم  مومع  رد  حدق  هک  تسرهاظ  مه  یجشوق  ترابع  نیزا  یهتنا  اهئافتنا  روهظل  ینثتسملا  ۀلزنمب 
رد یلباک  نآ و  ءافتنا  روهظ  ببسب  تسانثتسم  هلزنمب  هیبسن  توخا  هک  تسنآ  شباوج  تسمامتان و  شودخم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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ۀنـسلا و ال باتکلا و  یف  زیزع  ریغ  وه  ریغ و  ۀلزنمب  عطقنم  لب  ۀلزنملا  دارفا  ضعبل  اجارخا  سیل  ءانثتـسالا  هتفگ و  افنآ  تملع  امک  عقاوص 
ینازاتفت یجشوق و  مالک  یلباک  هک  ینیبیم  یلعل  کلذ  تبثی  مل  بسنلا و  یف  ةوخالا  یسوم  نم  نوراه  لزانم  نم  ناف  مومعلا  یلع  لدی 

ار یباوج  ایح  نیدت و  دیزم  زا  نکیل  هدومن  رکذ  ریسی  رییغت  لیدبت و  هب  ار 
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فذح و هلیمج  هعینص  اب  ار  لاحتنا  قارتسا و  تلیضف  هدرب و  ورف  مکش  رد  دناهدرک  رکذ  کسمت  نیا  نیهوت  يارب  ینازاتفت  یجشوق و  هک 
لاطبا قح و  دـییات  رد  هک  دوخ  هّمئا  مالک  رکذ  زا  قح  لها  هلباقم  ماقم  رد  هک  دـشاب  هباثم  نیاب  یلباک  لاح  هاگ  ره  هدومن و  عمج  لـالخا 

ریعتـسم زا  ریعتـسم  لثم  هک  بحاص  هاش  زا  سپ  دشاب  هدیدرگ  قح  يافخا  بکترم  هدیدزد  لد  نآ  رب  عالطا  فصو  اب  دـناهداد  رـس  لطاب 
تـالبعزخ ضعب  هتـشامگ و  یلباـک  تاوفه  قارتسا  رب  تمهن  ـالاو  تمه  دـننیبیمن و  مه  ار  دوخ  همئا  بتک  دنـشابیم و  ریقف  زا  لـئاسو 

يارب هک  دـبیزیم  ار  بحاص  هاش  عابتا  يرآ  مراگن  ناش  باوجب  مالک  مادـک  نآ  نابز  رب  تیاکـش  هچ  دـناهتخاس  هفاـضا  وا  لاـثما  هفیرط 
هکنآب دـنوش  ثبـشتم  ماقم  نیا  رد  ناش  قلذـحت  عرعرت و  دـیزم  روهظ  لاحتنا و  قارتسا و  هصیقن  عفر  بحاص و  هاش  قیقحت  دـیزم  تاـبثا 

شالت و قیقدت و  سسجت و  صحفت و  تیاهن  رظن و  ناعما  تیاغ  ببسب  بحاص  هاش  دوب  هدرک  رکذ  اجنیا  رد  هیبسن  توخا  فرـص  یلباک 
ینعی دـندروآ  نایمب  رگید  تلزنم  هس  رکذ  هتـسج  مه  یلباـک  هکلب  یجـشوق  ینازاـتفت و  لـثم  نیقباـس  ياـملع  رب  یلعت  شـشوک  یعس و 
نیبتم یلاعت  هَّللا  ءاشنا  روهظ  حوضو و  لامکب  هیتآ  هوجو  زا  روما  نیاـب  کّـسمت  نـالطب  توبن و  رد  تکرـش  تیحـصفا و  نس و  تیربکا 

ثیدحلا ۀحص  عنم  باوجلا  هتفگ  تلزنم  ثیدح  باوجب  فقاوم  رد  یجیا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  دضع  یضاق  هکنآ  مّود  دوشیم 
الزع هماود  مدع  نوکی  هتافو و ال  دعب  هماود  مزلی  ۀنیدملا و ال  یلع  هفالختسا  یموق ال  یف  ینفلخا  هلوق  یف  هموق  یلع  هفالختسا  دارملا  لب 
نیزا اّیبن  اخا و  هنوک  نوراه  لزانم  نم  ّنأل  كورتم  رهاظلا  فیک و  ارفنم  ةوبنلاب  لالقتـسالا  وه  یلعا و  ۀـبترم  یلا  لـقتنا  اذإ  هلزع  ـال  هل و 

تسرهاظ ترابع 
314 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیرـش ثیدح  رهاظ  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  نیا  هدومن و  ثیدح  رهاظ  كرت  رب  لالدتـسا  توبن  توخا و  رکذب  دضع  یـضاق  هک 
مهوت لاطبا  ۀحارـص  ینعم  نیا  هدـش و  كورتم  توبن  هیبسن و  توخا  يافتنا  ببـسب  نآ  رهاـظ  دـضع  یـضاق  معزب  نکل  تسلزاـنم  مومع 
انثتـسا عاطقنا  رب  درکیم  تلالد  ینعم  نیا  رگا  هچ  دـنکیم  تسایح  اب  بطاخم  موعزم  هک  انثتـسا  عاطقنا  رب  توبن  توخا و  يافتنا  تلالد 

رهاظ كرت  يارب  رما  ود  ره  نیا  تیببـس  هک  دیدرگیم  رهاظ  كرت  ببـس  توبن  توخا و  يافتنا  هن  دوبیمن و  لزانم  مومع  ثیدـح  رهاظ 
سپ ۀحارـص  هتهادـب و  تسانثتـسا  عاطقنا  يوعد  یفانم  رهاظ  ققحت  تسرهاظ و  ققحت  لیلد  رهاظ  كرت  تسرهاـظ و  كرت  ققحت  لـیلد 

رب تلالد  تلزنم  ظفل  تسلـصتم و  ثیدح  نیرد  انثتـسا  هک  تشگ  تباث  رهاظ  ققحتب  دضع  یـضاق  فارتعا  زا  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب 
تـسین مومع  رب  تلزنم  تلالد  انثتـسا و  لاصتا  ضقانم  یفانم و  ثیدـحلا  یف  ۀـتبثم  لزانم  زا  لزانم  ضعب  جورخ  دـنکیم و  لزاـنم  مومع 

معز نیا  باوج  تسـصوصخم و  ماع  نیا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  توبن  توخا و  جورخ  هک  تسنآ  دـضع  یـضاق  معزب  رما  تیاغ  هکلب 
لوق حرـش  رد  فقاوم  حرـش  رد  یناجرج  دـمحم  نب  یلع  هماّلع  هکنآ  موس  دوشیم  نیبتم  یفاش  یفاو و  هجوب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد 
اخا هنوک  نوراه  لزانم  نم  نال  اصوصخم  اماع  ناک  لزانملا  معی  ثیدـحلا  نا  ضرف  نا  يأ و  هتفگ  الوزنم  رهاـظلا  فیک و  نیدـلا  دـضع 

زا ار  رهاظلا  ظفل و  قح  نیفلاخم  تیامح  دیزم  ببـسب  فینع  تکرحب  فیرـش  دیـس  دنچ  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  لخا  اّیبن  ایبسن و 
هک تسرهاظ  نآ  زا  ۀهبش  الب  ردق  نیا  نکل  هدومن  ضرف  کیکشتب و  عجار  ار  دضع  متح  مزج و  مکح  هدرک  فرـص  نآ  صن  هکلب  رهاظ 

رهاظ هک  تسنآ  فقاوم  بحاص  لوق  رد  رهاظ  زا  دارم 
315 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلذ یلع  دمحلا  هَّلل  دشاب و  فینح  بطاخم  فیخـس  موعزم  لطبم  مه  فیرـش  ریرحن  لوق  سپ  دنکیم  لزانم  مومع  رب  تلالد  ثیدـح 
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تّوبن رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تکرش  يافتناب  لزانم  مومع  حدق  انثتسا و  عاطقنا  تابثا  رد  بحاص  هاش  کسمت  هکنآ  مراهچ 
ظاـفلا سفن  هکنآ  رب  دراد و  هحیرـص  تلـالد  هک  تستـالبعزخ  عئادـب  تاهبـش و  فئارط  تالالدتـسا و  بئاـجع  تاکـسمت و  بئارغ  زا 

يراخب و زا  ناشدوخ  هک  يدعب  یبن  هنا ال  الا  يانثتسا  هچ  هدشن  ناشفیرـش  رطاخ  نیزگاج  زین  دنراد  نآ  باوج  دصق  هک  فیرـش  ثیدح 
ناک اّیلع  ّنا  لاق  نم  اما  هتفگ و  دیهمت  رد  یملس  روکش  وبا  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  توبن  یفن  لیلد  دناهدرک  لقن  ملـسم 

اوجتحا ةوبنلا  یف  اکیرش 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاق  ثیح  مالسلا  هیلع  هلوقب 

اّما يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  لاق  نا  یلا  ربخلا  مامت  نا  انلق  باوجلا  ایبن  نوکی  نا  بجو  یلع  کلذکف  ایبن  ناک  نوراه  مث 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هلوق 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تکرـش  یفن  لیلد  يدـعب  یبن  هنا ال  الا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  ةوبنلا  ریغ  ۀـفالخلا  ۀـبارقلا و  هب  دارأ 
ریما بانج  تکرش  یفن  لیلد  انثتسا  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  زین  هتشذگ  افنآ  هک  هینـس  رباکا  رگید  تادافا  تستوبن و  رد  مالـسلا 

يافتناب لزانم  مومع  رد  حدـق  زاب  دـشاب  حـضاو  فیرـش  ثیدـح  سفن  زا  توبن  يانثتـسا  هاگ  ره  سپ  تستوبن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
تلالد دیز  الا  موقلا  ینئاج  هک  دیوگب  یسک  هک  تسنآ  لثامم  حدق  نیا  تسین و  یلقاع  چیه  راک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توبن 

دنکیمن موق  یجم  مومع  رب 
316 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرکف فیخـس و  هیار  فیفط و  همهف  فیفخ و  هلقع  نم  الا  اهب  یتأی  ۀطـسفس ال  الا  کلذ  لـه  تسجراـخ و  یجم  مکح  زا  دـیز  هک  اریز 
ثیداحالل افالخ  هیبرع  نونف  رد  تراهم  لاـمک  ببـسب  تسمومع  حیرـص  لـیلد  هک  ار  توبن  يانثتـسا  بحاـصهاش  هک  هاـبجع  او  فیعض 

دندرک و عطقنم  يانثتسا  رب  لمح  نأشلا  اذه  یف  عرابلا  هدلاو  نایعألا و  مهرباکا  تادافال  اقاقـش  ةوبنلا و  الا  ظفل  اهیف  ةروکذملا  ۀحیرـصلا 
لامک دندینادرگ و  لزانم  مومع  مدع  لیلد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  توبن  يافتنا  هدومن  لواطت  فیرحت و  نیرب  تعانق  زاب 
مجنپ دـندش  امرف  راـک  ار  قیمع  روغ  غیلب و  ضوخ  فارطا و  هطاـحا  نهذ و  تدوج  رکف و  ماـعنا  رظن و  ناـعما  تیاـغ  قیقدـت و  قیقحت و 
شاک سپ  دوب  هدـشن  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  سفن  هظحالمب  کسمت  نیا  داسف  نالطب و  تخانـش و  تعاظف و  ار  بحاـص  هاـش  رگا  هکنآ 

ریما بانج  زا  توبن  يافتناب  کسمت  تعاظف  هک  دندومنیم  تفایرد  ات  دندومرفیم  تسلوادتم  روهشم و  تیاهن  هک  فقاوم  حرشب  عوجر 
اب نیدلا  دضع  یـضاق  هک  هکنآ  لامجا  نیا  نییبت  تسحـضاو  رهاظ و  رپ  لزانم  مومع  رد  نآ  حدق  معز  تعانـش  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
وا هک  يدینش  افنآ  هچنانچ  هدومن  لزانم  مومع  صیـصخت  تابثا  يارب  کسمت  توبن  يافتناب  تراهم  قیقحت و  تلالج و  لضف و  همه  نآ 
ود رهب  دضع  یـضاق  کسمت  دضع  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  نکل  ایبن و  اخا و  هنوک  نوراه  لزانم  نم  نال  كورتم  رهاظلا  فیک و  هتفگ 

ققحم حضاو و  هینازاتفت  هلاقم  هیجـشوق و  هدافا  زا  هیبسن  توخا  يافتنا  باوج  هک  اریز  تسروحدم  عوفدم و  نآب  وا  ثبـشت  روسکم و  رما 
دمحم نب  یلع  فیرش  هماّلع  هدافا  زا  سپ  توبن  يافتناب  وا  کسمت  باوج  اّما  دیدرگ و 

317 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هراشا نا  زا  ضرغ  هک  نوراه  ترـضح  توبن  هب  لزانم  مومع  صیـصخت  رب  ار  فقاوم  بحاص  کسمت  هک  تسحئـال  حـضاو و  یناـجرج 
دوبیم یلوا  درکیم  كرت  توبن  رکذ  نتام  رگا  هک  هدومن  هدافا  هدومرف و  شودخم  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نآ  يافتناب 

لزانم نم  نال  اصوصخم  اماع  ناک  لزانملا  معی  ثیدـحلا  ّنا  ضرف  نا  يأ و  كورتم  رهاـظلا  فیک و  فقوملا  حرـش  یف  یناـجرجلا  لاـق 
ترابع نیزا  یلوا  ناکل  ایبن  هلوق  كرت  ول  ۀفیعـض و  ۀـجح  وا  یقابلا  یف  ۀـجح  سیل  صوصخملا  ماـعلا  اـیبن و  اـیبسن و  اـخا  هنوک  نوراـه 

هاگ ره  هک  تسنیمه  شهجو  هک  تسرهاظ  تسضارعا و  لباق  كرت و  قئال  نوراه  ترـضح  توبن  هب  نیدلا  دضع  کسمت  هک  تسرهاظ 
ّماع يانثتـسم  صیـصخت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  توبن  يافتنا  ببـسب  دشاب  تباث  فیرـش  ثیدح  سفن  صنب  توبن  يانثتـسا 
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ود ره  ینثتسم  ریغ  ینثتسم و  رد  هن  تسانثتسم  ریغ  رد  هنم  ینثتسم  مومع  توبث  هک  تسیقاب  دوخ  مومع  رب  هنم  ینثتـسم  هکلب  دیآیمن  مزال 
هک دـیدرگ  نایع  حـضاو و  توبن  هیبسن و  توخا  ياـفتناب  بحاـص  هاـش  کـسمت  ناوه  نهو و  لاـمک  ناعتـسملا  هَّللا  دـمحب  ناـیب  نیزا  و 

یناجرج فیرـش  هدافا  بسح  توبن  يافتناب  کسمت  ضارتعا و  دروم  تسمامتان و  یجـشوق  ینازاتفت و  دزن  هیبسن  توخا  يافتناب  کسمت 
تلزنم ثیدح  قرط  زا  هلمج  رد  هکنآ  مشش  ضارعا  كرت و  قئال 

یبنب تسیل  ّکنا  الا 
نیب عمج  یـضتقم  رابخالا  نیب  عمج  هقیرط  دناهدرک و  تیاور  ناشیا  لاثما  یئاسن و  مکاح و  لبنح و  نب  دمحا  هچنانچ  هدش  دراو  ۀحارص 

تستباث مامت  تحارصب  انثتسا  نیزا  توبن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تکرش  يافتنا  سپ  تسنیئانثتسالا 
318 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

شوهدـم قوعـصم و  نانچ  قح  لاطبا  ياوه  رکـسب  بحاص  هاـش  هک  تسارجاـم  هفرط  ندـینادرگ  لزاـنم  مدـع  لـیلد  ار  نآ  ياـفتنا  سپ 
کنا الا  هرقف  يانعم  زونه  دنیامنیم و  تباث  لزانم  مومع  یفن  توبن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تکرـش  يافتناب  هک  دناهدیدرگ 

مه تیحـصفا  يافتنا  نس و  ربک  يافتناب  بحاص  هاش  کسمت  نهو  نالطب و  هکنآ  متفه  هدیـسرن  ناش  ياسرف  کلف  رطاخب  مه  یبنب  تسل 
رد نآ  يافتنا  روهظ  ببـسب  هیبسن  توخا  هچنانچ  هک  اریز  تسحئال  حـضاو و  یجـشوق  ینازاتفت و  هدافا  زا  ینادزی  قیفوت  ینابر و  تیاـنعب 

روهظ ببسب  تیحصفا  نس و  ربک  يافتنا  نینچمه  دنکیمن  هنم  تسانثتسملا  یف  هتبثم  لزانم  مومع  رد  حدق  نآ  يافتنا  تسانثتسم و  مکح 
دشاب انثتسا  عاطقنا  تبثم  هک  اج  هچ  دنکیمن  لزانم  مومع  رد  حدق  رما  ود  ره  نیا  يافتنا  زگره  تسانثتـسم و  مکح  رد  ود  ره  نیا  يافتنا 
همالع هغیلب  هرقف  کی  ناـمه  زا  تیحـصفا  ياـفتنا  نس و  ربک  ياـفتنا  باوج  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّللف  تسمورقلا  مودـخم  موعزم  هچناـنچ 
فئارط زا  هکنآ  متـشه  لاتقلا  نینمؤملا  هَّللا  یفک  لاطبا و  عفد و  تنوئمب  داتفین  تجاح  الـصا  ار  قح  لها  دـمآرب و  ینازاـتفت  یجـشوق و 

يربخ ینازاتفت  یجشوق و  هدافا  زا  هچنانچ  نس  تیربکا  تیحصفا و  هیبسن و  توخا  يافتناب  لزانم  مومع  حدق  رد  بحاص  هاش  هک  تسنآ 
رد ارطا  قارغاب و  نآ  ءانث  حدـم و  هک  دوخ  دـجام  دـلاو  تادافا  تفلاـخمب  نینچمه  هتخاـس  روصقم  یلباـک  دـیلقتب  تمه  دناهتـشادن و  رب 
اریز ددرگیم  حضاو  دـقان  بطاخم  دـساف  لیخت  لطاب و  مهوت  نالطب  مه  وا  بانج  داشرا  زا  هک  اریز  دـناهدیدرگ  التبم  هدومن  باب  نیمه 

هروکذم هروهشم  فاصوا  هیبشت  رد  ربتعم  تسا و  هیبشت  زا  یعون  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  هکنیا  هب  هدومرف  حیرصت  وا  بانج  هک 
319 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیز زا  یـصخش  هک  دـنام  نامهب  زارد  رود و  فاصوا  هک  هتفگ  هدرک و  رـصح  فصو  هس  رد  ار  هروهـشم  فاـصوا  تسا و  هنـسلالا  یلع 
هدومرف افخلا  ۀلازا  رد  دیامن  كاردا  تیعبس  رد  تکرش  ای  دمهفب  ربو  باینا و  دسالا  ۀلزنمب 

يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  الا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
تهجب تشاذـگ  هناـخ  رد  ار  یـضترم  ترـضح  كوـبت و  ةوزغب  دـش  هجوـتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  هصق  لـصا 

دشابن مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هارمه  ارچ  گنج  تقو  هک  دیسرمهب  یضترم  رطاخب  یلالم  هنوک  هجو  نیزا  دوخ  هناخ  تحلصم 
دومرف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  الا 
ای یلع  هل  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  یلعل و  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  دعـس  ثیدح  نم  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
هنا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینفلخت  هَّللا  لوسر 

يدعب ةوبن  ال 
ترـضح سپ  تخاـس  هفیلخ  ار  نوراـه  ترـضح  روط  يوسب  لیئارـسا  ینب  زا  دوـخ  تبیغ  تقو  رد  یـسوم  ترـضح  هک  تسنآ  لـصاح 

هیلع و هَّللا  یلص  ترضح  نآ  دوب  یبن  وا  تبیغ  دعب  دوب  وا  هفیلخ  دوب و  یسوم  ترضح  تیبلها  زا  تلصخ  هس  نایم  رد  درک  عمج  نوراه 
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تقو رد  تفـالخ  لوا  تلـصخ  ود  رد  نوراـه  ترـضحب  درک  ادـیپ  هیبشت  یـضترم  كوبت  ةوزغ  رد  تخاـس  هفیلخ  ار  یـضترم  نوچ  ملس 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تافو  دـعب  هک  يربک  تفالخ  اب  ینعم  نیا  تستوبن  هک  هثلاث  تلـصخ  رد  هن  تیبلها  زا  ندوب  تبیغ و 

ار یصخش  هوزغ  ره  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  اریز  درادن  یطبر  چیه  دشاب 
320 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هکنآ رب  دـنک  تلـالد  رگا  رگید و  هنیدـم  زا  تبیغ  تقو  رد  يرغـص  تفـالخ  تـسرگید و  يربـک  تفـالخ  تخاـسیم  ررقم  هنیدـم  ریما 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دارم  رگا  درادن و  فالخ  ام  بهذم  اب  ینعم  نیا  دنیامرف  واب  روما  ضیوفت  هکنآب  تسقیقح  یـضترم 

رد نوراه  ترضح  هک  اریز  نوراه  ترـضحب  هن  دوب  وا  تافو  دعب  یـسوم  ترـضح  هفیلخ  هک  عشویب  دادیم  هیبشت  دوبیم  يربک  تفالخ 
الاح لاس  دنچب  تسا  یسوم  ترضح  لبق  نوراه  ترضح  توم  وا و  تافو  دعب  هن  دوب  وا  هفیلخ  روط  بناجب  یسوم  ترضح  تبیغ  تقو 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  نم  یلعل  ۀتباث  نوراهل  ۀتباثلا  لزانملا  عیمج  نا  یلع  لدی  اذه  دناهتفگ  لیلد  نیا  حیحـصت  يارب  هک  دید  دـیاب  هعیـش  تنعت 
ناک هلزع  ول  هنال  شاع  ول  هتافو  دعب  هماقم  مایقلل  هقاقحتـسا  یـسوم  نم  نوراهل  ۀتباثلا  لزانملا  نم  ءانثتـسالا و  حـص  امل  ّالا  ملـس و  هیلع و 

همزاول نم  ۀـلاسرلا و  یف  هل  اکیرـش  ناک  هنا  یـسوم  نم  نوراـه  لزاـنم  ۀـلمج  نم  دـناهتفگ  زین  ءاـیبنالا و  یلع  زئاـج  ریغ  کـلذ  ادرفنم و 
ۀعاطلا ضرتفم  یقبی  نا  بجوف  ۀـلاسرلا  یف  ۀکرـشلا  عنتما  ّهنا  ّالا  ّیلعل  کلذ  تبثی  نا  بجوف  یقب  ول  یـسوم  ةافو  دـعب  ۀـعاطلا  قاقحتـسا 

فاصوا هیبشت  رد  ربتعم  تسا و  هیبشت  زا  یعون  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  مییوگیم  باوج  ۀمامالا  ینعم  اذه  ۀلاسر و  ریغ  نم  ۀـمالا  یلع 
رد تکرش  اب  دمهفب  ربو  باینا و  دسالا  ۀلزنمب  دیز  زا  یصخش  هک  دنام  نامهب  زارد  رود و  فاصوا  هن  تسهنسلالا  یلع  هروکذم  هروهشم 

قاقحتسا ینعم  مالک  نیا  لثم  زا  یلقاع  چیه  تسهثالث  لاصخ  نامه  نوراه  ترضح  لئاصخ  زا  روهشم  دیامن  كاردا  تیعبس 
321 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ققحتم قیالخ  رفنت  لزع  زا  دیآیم و  مزال  لزع  تفالخ  قاقحتـسا  مدع  زا  هک  هقالع  نیاب  اصوصخ  دـیمهف  دـناوتیم  تافو  دـعب  تفالخ 
ریغ یحالطصا  تفالخ  هک  اریز  یحالطصا  تفالخب  دشیمن  هفیلخ  دوبیم  هدنز  یسوم  دعب  نوراه  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دوشیم 

ترـضح لزانم  رد  نس  تیربکا  تیحـصفا و  هیبسن و  توخا  لوخد  مهوت  هک  تستباث  ترابع  نیزا  یهتنا  ار  ربماغیپ  هن  تسقئال  ار  ربمغیپ 
هچ تسضحم  لطاب  هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نآ  تابثا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  بانج  هک  مالّسلا  هیلع  نوراه 
ریغ هن  هدرک  نآ  نایب  هک  تسات  هس  نامه  هَّللا  یلو  هاش  دزن  هروهـشم  لزانم  تسهروهـشم و  لزانم  ترابع  نیا  حیرـصتب  لزاـنم  نیزا  دارم 
نآ تابثا  سپ  تسزارد  رود و  فاصوا  زا  ناشهدافا  بسح  درک و  رکذ  بحاص  هاش  دنمجرا  دـنزرف  هک  نآ  لثم  نس و  تیربکا  سپ  نآ 

راح و هلقع  راب و  همهف  نّمع  ّالا  ردـصی  رابوالا ال  باینالا و  تابثا  دـسالا و  ۀـلزنمب  دـیز  هیبشتب  دـیز  يارب  تسرابوا  باینا و  تاـبثا  لـثم 
لّمات ربدتب و  ار  تمه  يراذگ و  رانکب  ار  دانع  بصعت و  يرب و  راکب  لمات  كدنا  رگا  راع و  ۀمالـسلا  نع  ۀیار  راغ و  هسدح  راث و  همهو 

وت رب  نشور  باتفآ  لثم  قح  لها  بولطم  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  نیزا  انیقی  امزج و  امتح و  اعطق و  يرادـنپ  هن  مزال  لطاب  تیاـمح  يراـمگ و 
هدـنکرب نب  خـیب و  زا  ناشدـنمجرا  دـنزرف  تاشیوهت  تاقیفلت و  همه  ناشدوخ و  تاعیملت  تاکیکـشت و  عیمج  ددرگ و  یلجنم  حـضاو و 

دمحب سپ  تسهنسلالا  یلع  هروکذم  هروهشم  فاصوا  هیبشت  رد  ربتعم  تسهیبشت و  زا  یعون  ثیدح  نیا  ناشیا  حیرـصتب  هاگ  ره  هچ  دوش 
نوراه ترضح  هروهشم  فاصوا  زا  عطقلاب  ۀهادبلاب و  هچ  دش  تباث  لالدتسا  جاجتحا و  تنوئم  مّشجت  الب  قح  لها  بولطم  هَّللا 

322 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تما لک  زا  ترضح  نآ  تلـصف  تمـصع و  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  تما  عیمج  رب  بانج  نآ  ندوب  ۀعاطلا  ضرتفم  مالّـسلا  هیلع 
باـنج تما  عیمج  تبـسن  عاـبتالا  بجاو  ۀـعاّطلا و  ضرقنم  موصعم و  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  سپ  بیر  ـالب  تسهیوسوم 

دوش تباث  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  سپ  دـشاب  لضفا  ترـضح  نآ  تما  لک  زا  دـشاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
در و زین  تسبطاخم  دجام  دلاو  هذـمالت  دـشرا  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانـس  هدافا  هکنآ  مهن  نیلهاذـلا  نم  نکت  رـصبتساف و ال  نیقیلا  ۀـهادبلاب و 
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تبیغ و تدم  رد  فالختـسا  یکی  هدرک  زیچ  ود  رد  رـصحنم  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  تلزنم  وا  هچ  دنکیم  لامک  اب  بطاخم  مهوت  لاطبا 
تـسماع سپ  ملع  يوسب  فاضم  سنج  مسا  تلزنم  هک  دنیوگیم  هتفگ  تلزنم  ثیدح  لقن  دـعب  لولـسم  فیـس  رد  هچنانچ  توبن  رگید 

ار یـسوم  دوب  هفیلخ  نوراـه  دـنام و  یقاـب  لومـش  ار  بتارم  رگید  ومن  انثتـسا  ار  توـبن  هبترم  نوـچ  ءانثتـسالا و  ۀحـصل  ار  بتارم  عـیمج 
هـصق قایـس  هکلب  دوب  ار  نوراه  هک  بتارم  عیمج  لومـش  رب  دـنکیمن  تلالد  ربخ  نیا  هک  ارچ  تسلطاـب  لالدتـسا  نیا  ۀـعاطلا و  ضرتفم 

رب درادن  تلالد  تبیغ  تدم  رد  فالختـسا  تسیجراخ و  دـهع  يارب  تفاضا  تبیغ و  تدـم  رد  تسفالختـسا  دارم  هکنآ  رب  دراد  تلالد 
تلزنم هک  میوگ  لومـش  ریدـقت  رب  مّهوت و  عفد  يارب  تسریغ  ینعمب  ّالا  هملک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تافو  دـعب  تفالخ 

تبیغ تدم  فالختـسا  رگم  دـنامن  یقاب  درک  انثتـسا  ار  توبن  نوچ  توبن  تبیغ و  تدـم  رد  فالختـسا  زیچ  ود  رد  دوب  رـصحنم  نوراه 
یکی زیچ  ود  رد  دوـب  رـصحنم  هَّللا  ءانـس  دزن  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تلزنم  هک  دوـشیم  رهاـظ  حیرـص  صنب  تراـبع  نـیزا  یهتنا 

تیحصفا هکنآ  رب  تسراکشا  لیلد  راصحنا  توبن و  رگید  تبیغ و  تدم  رد  فالختسا 
323 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نس و تیربکا  ءافتناب  لزانم  مومع  رد  بحاـص  هاـش  حدـق  سپ  تسین  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  لزاـنم  زا  هیبسن  توخا  تیربکا و  و 
لزانم رد  هیبسن  توخا  تیحـصفا و  نس و  تیربکا  لوخد  عرف  حدق  نیا  هک  تشاد  دـهاوخن  تحـص  زا  یهجو  هیبسن  توخا  تیحـصفا و 

هکنآ مهد  تسروما  نیا  رئاس ؟ رما  ود  ره  نآ  هک  تسرـصحنم  زیچ  ود  رد  هَّللا  ءانـس  هدافا  بسح  نوراه  ترـضح  لزانم  تسا و  هینوراه 
نال اقباس و  تملع  امک  عقاوصلا  یف  لاق  هدرک  رـصح  زیچ  ود  رد  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  زا  ار  نوراه  تلزنم  مه  یلباک  هَّللا  رـصن  هجاوخ 
خلا یلوالا  تیقب  ۀیناثلا  امهنم  ینثتسا  امل  ةوبنلا و  یف  هتکرش  هتبیغ و  ةدم  فالختسالا  نیرما  یف  ةرـصحنم  تناک  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنم 

تفلاخم و هار  هچنانچ  ینعی  دنیامنیم  ود  ره  یعقاو  داتـسا  ملعم و  یقیقح و  دـجام  دـلاو  بیذـکت  هریثک  لزنم  ياعداب  بحاص  هاش  سپ 
يانب هک  یلباک  ّتقاشم  تدـناعم و  نینچمه  دـنیامنیم  ناش  تادافا  ءارطا  ناش و  حدـم  رد  هغلابم  قارغا و  فصو  اب  هَّللا  یلو  هاـش  قوقع 

دیدـعت رد  یلباک  مالک  نیا  تفلاخم  هچنانچ  بحاص  هاش  زین  دـنیامرفیم و  رایتخا  دناهتـشاذگ  شتافارخ  لاـحتنا  قارتسا و  رب  باـتک  نیا 
يدـعب یبن  هنا ال  الا  هک  ینعم  نیا  يوعد  رد  نآ  تفلاخم  نانچمه  دـناهدومرف  هینوراه  لزانم  زا  هیبسن  توخا  نس و  تیربکا  تیحـصفا و 

بانج هک  تسحئال  حـضاو و  هیلع  هیبنتلا  قبـس  امک  حیرـص  صنب  یلباک  مالک  نیزا  هک  اریز  دـناهداهن  زاغآ  تسةوبنلا  مدـع  الا  مکح  رد 
لامک سپ  ۀیناثلا  امهنم  ینثتـسا  امل  لاق و  ثیح  هدومرف  انثتـسا  ار  توبن  فیرـش  ثیدح  نیرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

نینچمه دناالتبم و  نآ  رد  یلباک  دوخ  بطاخم و  هک  توبن  مدع  يانثتسا  معز  نالطب 
324 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وه امک  هَّلل  دمحلا  دیدرگ و  حـضاو  رهاظ و  تسریرحن  بطاخم  دـشرم  وریپ  هک  یلباک  حیرـص  صنب  راتفرگ  نآ  رد  ینازاتفت  یجـشوق و 
نوراه ترـضح  تفالخ  یلباک  مالک  نیزا  هک  اریز  دناهدرک  مه  تفالخ  اب  توبن  تافانم  ياعدا  رد  یلباک  مالک  نیا  تفلاخم  زین  هلها و 

تفلاخم زین  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  هیبنتلا  ءیجیس  تسرهاظ و  مامت  حوضوب  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  مالـسلا  هیلع 
؟؟ بدا رد  یلباک  مالک  نیا 

هدومن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد 
هدومرف نیب  هجو  راچب  تسناشدـشرم  وریپ  هک  یلباک  مالک  نیا  تفلاخم  بحاص  هاش  سپ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اضیا  هیلع  هیبنتلا  ءیجیـس  امک 

بانج هک  نوراه  ترـضح  لزانم  هکنآ  مهدزای  دناهدیناسر  يوصق  تیاغب  دوخ  ماقم  یلاع  مادـخ  یتسرپ  قح  يدنمـشناد و  لامک  راهظا 
لیـضفت و رادـم  هک  تسهیناسفن  تسهیناـسفن  لـئاضف  رداـبت  بسح  نا  زا  دارم  هدومرف  تاـبثا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 

صاصتخا تسنامه و  لصالاب  تماما  تفالخ و  توبن و  هب  افطـصا  ّطحم  دشابیم و  هَّللا  دنع  ۀلاصا  باوث و  تیرثکا  میدـقت و  حـیجرت و 
لئاـضف مسق  نیزا  ناـسل  تحاـصف  هیبـسن و  توـخا  نس و  تیربـکا  هـک  تسرهاـظ  تـسین و  یظح  نآ  رد  ار  راـفک  دراد و  ناـمیا  لـهاب 
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رکذ حدـم  لیـضفت و  ضرعم  رد  فرـش  لوصح  نید و  دـییات  رد  نآ  لخد  ببـسب  تحاصف  بسن و  برق  عقاوم  ضعب  رد  وگ  تسجراخ 
ضرعمب هَّللا  یلو  هاش  هدافا  زا  مه  قینا  قیقحت  نیا  تناتم  ینابر  تیاـنعب  تسین و  حـیجرت  میدـقت و  یـضتقم  امهـسفنا  یف  نکیل  دـننکیم 

زانم مومع  رد  حدق  هیبسن  توخا  نس و  تیربکا  تیحصفا و  يافتناب  هک  بطاخم  بلق  رد  ناتس  ناج  نانس  مناسریم و  ضرع 

هجو تصش  هب  نآ  در  تسا و  ربمایپ  راتفگ  بیذکت  تلزنم  ثیدح  زا  تلزنم  مومع  هدافتسا  ءانثتسا و  ندوب  لصتم  يهمزال  هک  هفحت  بحاص  مالک 

دـمحلا و هّلل  لوقا  دـمآ  دـهاوخ  مزال  موصعم  مالک  رد  بذـک  مینک  لـمح  مومع  رب  ار  تلزنم  مینادرگ و  لـصتم  ار  انثتـسا  رگا  سپ  هلوق 
تسلصتم انثتـسا  هک  دیدرگ  نیبتم  روطلا  قهاش  یلع  رونلاک  روعـش  كاردا و  بابرا  رب  روهظ  حوضو و  لامکب  هقباس  ثحابم  زا  هک  ۀنملا 

مقل داـشرلا و  قیرط  یلا  يداـهلا  هَّللا  دارم و  مومعب  دـناسریمن  یترـضم  هرداـبتم  ریغ  دارفا  ضعب  جورخ  مومع و  رب  تسلوـمحم  تلزنم  و 
رد بذک  توبث  مزلتـسم  مومع  تابثا  لاصتا و  رب  انثتـسا  لمح  بحاصهاش  معزب  هاگ  ره  دانعلا و  هماهم  یف  لاغیالا  نع  مصاعلا  دادسلا و 

لـصتم يانثتـسا  دورو  هتـشذگ و  اقباس  نآ  ضعب  هک  هرهاز  نیهارب  هرهاب و  لئالدب  لاصتا  نیا  توبث  دعب  هک  متریحب  دـشاب  موصعم  مالک 
ياجب ةوبنلا  الا  هک  مالعا  رگید  یئاسن و  ماما  لبنح و  نب  دمحا  ماما  تایاور  رد  حیرص 

يدعب یبن  هنا ال  الا 
دیدش لاکـشا  صیوع و  لاضعا  زا  یّـصفت  رد  دنزاسیم و  هلاوح  اراخ  گنـس  مادکب  دوخ  ياهرـس  بحاصهاش  يایلوا  دـناهدرک  تیاور 
گرتس نعط  نیزا  دوخ  هلحن  لها  تنایـص  يارب  دنزیگنایم و  هلیح  مادک  دناهدش  ناب  هوفتم  تراسج  دیزمب  بحاصهاش  هک  بذک  موزل 

راک رخآ  رارطـضا  راشتنا و  دیزمب  راچان  انامه  دـنزیوآیم  کیکر  هیجوت  لیلع و  لیوات  مادـکب  دـنزیریم و  گنر  مادـک  گرزب  بیع  و 
هدارا لاصتا و  ریدـقت  رب  موصعم  مالک  رد  بذـک  موزل  زا  ضارعا  تشامگ و  دـنهاوخ  بحاصهاش  بیوصت  قیدـصت و  رب  ار  یلاع  تمه 

تفاخس تیاغب  هک  مولم  ضارتعا  موجرم و  داریا  مومذم و  مازلا  نیزا  فارحنا  مومع و 
348 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مومع لاطبا  رب  نآ  لثم  نس و  ربک  يافتناب  لامک  اب  بطاخم  لالدتـسا  دیزرو و  دنهاوخ  موصوم  تکاکر  تیاهن  تمـصوب  تسموسوم و 
تنعت و دیزم  ببسب  هک  رفاک  يرعبزلا  نب  هَّللا  دبع  جاجل  ءارم و  جاجتحا و  لالدتـساب و  تسهباشم  تیاهن  موصعم  مالک  رد  بذک  مازلا  و 

َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  همیرک  هیارب  ضارتعا  دادل  تحاقو و  تیاغ  دانع و 
صیصخت ریخات  زیوجت  هک  یناسک  لئالد  نایب  رد  رارسالا  فشک  رد  يراخب  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  هداد  تفزاجم  طبخ و  داد  هداهن و  زاغا 

َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  یلاعت  هلوق  اهنم  هتفگ و  دناهدرک 
صوصخ هقحل  ماع  اذه  لوعفم و  ینعمب  لعف  ءابـصحلاب  مهتمر  اذإ  ءامـسلا  مهتبـصح  لاقی  یمری  يأ  هب  بصحی  ام  بصحلا  اهبطح و  يأ 
ۀکئالملا ریزع و  یـسیع و  سیل  دمحم أ  ای  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  يرعبزلا  نب  هَّللا  دبع  ءاج  لزن  اّمل  ّهناف  اضیا  خارتم 

ینْسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هَّللا  لزناف  رانلا  یف  نوبذعی  مهارتف  هَّللا أ  نود  نم  اودبع  دق 
لوخد نم  هلدـب  ذإ ال  اصیـصخت  کلذ  یف  نا  ملـسن  ـال  اـناب  باـجاف  نودـعبم  راـنلا  نع  يأ  اـهنع  کـئلوا  ۀـعاطلل  قیفوتلا  وا  ةداعـسلا  يأ 

لهال ناک  باطخلا  نا  یلع  لقعی  امب ال  ام  صاصتخال  ماـعلا  اذـه  یف  اولخدـی  مل  کـئلوا  صـصخملا و  ـال  ول  مومعلا  تحت  صوصخملا 
امل اولخدـی  مل  ول  لاقی  مهل و ال  الوانتم  مالکلا  نکی  ملف  ۀـکئالملا  یـسیع و  دـبع  نم  مهیف  ناک  اـم  ناـثوالا و  ةدـبع  اوناـک  مهنا  ۀـکم و 

لوسرلا درلا  ءاحصفلا و  نم  وه  ۀیآلا و  یلع  اضقن  يرعبزلا  نبا  مهدروا 
349 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀلمعتسم وا  لقعی  نمیف  هرهاظ  ام  نا  هنظ  یلع  ءانب  ناک  يرعبزلا  نبا  لاؤس  لعل  لوقن  انال  هتیطخت  نع  تکـسی  مل  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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یْثنُْألا  َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  هلوق  یف  تلمعتسا  امک  ازاجم  هیف 
* ُُدبْعَأ ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال 

مدع و اما  ۀقیقحلا و  وه  مالکلا  یف  لصالا  لقعی و  امیف ال  ةرهاظ  ّهنأل  أطخا  هنا  یلع  ءالقعلل  لوانتملا  يذلا  ینعمب  هدورو  یلع  قفتا  دـق  و 
امل ملسم  ریغف  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  لوسرلا  ّدر 

نم لقعی و  امل ال  ام  نا  تملع  اما  کموق  ۀـغلب  کلهجا  ام  هیلع  ادر  رکذ  ام  رکذ  اّـمل  يرعبزلا  نبـال  لاـق  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ّهنا  يور 
خلا بجاحلا  نبال  هقفلا  لوصا  حرش  یف  رکذ  اذکه  لقعی  نمل 

تداـبع مدرم  مه  ار  هکئـالم  ریزع و  یـسیع و  ترـضح  هکنآـب  هدرک  ضارتـعا  همیرک  هیآ  رب  يرعبزلا  نـبا  هـک  تسرهاـظ  تراـبع  نـیزا 
ترـضح هک  عفد  دـنوش و  بذـعم  مه  هکئالم  ریزع و  یـسیع و  ترـضح  هللااب  ذایعلا  هک  دـیآ  مزال  دـشاب  قح  هیآ  نیا  رگا  سپ  دـناهدرک 
نینچمه سپ  دـشابن  هیآ  نیا  موـمع  یفاـنم  مکح  نـیزا  تارـضح  نـیا  جورخ  اذـهل  تـسین  لواـنتم  اـب  هـملک  ار  هـکلم  ریزع و  وا  یـسیع 

نس و ربکا  اذهل  دشابن  هرهب  نیزا  ار  نامیا  لها  ریغ  دـشاب و  تلیـضف  تبثم  هک  تسلزانم  نآ  هبـشم  لزانم  زا  دارم  هک  نوچ  هک  مییوگیم 
هیآ نیا  مکح  يافتناب  رفاک  يرعبزلا  نبا  ضارتعا  لثم  نآ  یئافتناب  ضارتعا  دشابن و  لماش  ۀلزنم  مومع  ار  ناسل  تیحـصفا  هیبسن و  توخا 

سنج مسا  هک  تسرهاظ  یجیا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  دضع  ترابع  زا  هکنآ  لوا  دشاب  هکئالم  ریزع و  یـسیع و  ترـضح  قح  رد 
دنک مومع  رب  تلالد  تسفاضم  سنج  مسا  نوچ  تلزنم  ظفل  سپ  نیقّقحم  دزن  تسمومع  غیص  زا  فاضم 

350 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلحم سنج  مسا  لثم  فاضم  سنج  مسا  هک  تسحـضاو  جاهنم  حرـش  رد  يربعلا  دـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  نیدـلا  ناهرب  هداـفا  زا  هکنآ  مود 
هفرعم يوسب  فاضم  درفم  هک  تسادیپ  یکبـس  عماوجلا  عمج  حرـش  رد  یّلحملا  نیدـلا  لالج  هدافا  زا  هکنآ  موس  تسمومع  دـیفم  ماللاب 
ملـسم حرـش  زا  هکنآ  مراهچ  هدرک  رکذ  ار  ینعم  نیا  رـصتخم  حرـش  رد  یکبـس  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  حیحـص و  رباـنب  تسمومع  يارب 

مومع رب  تلالد  ۀـیآلا  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  هلوسر و  هَّللا و  ققاشی  نم  هیآ و  رد  نینمؤملا  لیبس  ظـفل  هک  تسرهاـظ  یلعلا  دـبع  يولوم 
ینیـسحلا ءاـقبلا  وبا  هکنآ  مجنپ  تسموـمع  راـیعم  نا  تسحیحـص و  نا  زا  انثتـسا  هک  تسموـمع  غیـص  زا  فاـضم  درفم  هک  اریز  دـنکیم 

ینعی دـناهدرک  حیرـصت  هک  هدومن  هداـفا  تسمومع و  يارب  هفرعم  يوسب  فاـضم  درفم  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  تاـیلک  باـتک  رد  یفوـکلا 
ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  قح  لوق  رد  تسبوجو  يارب  رما  هکنآ  رب  لالدتسا  رد  ینعم  نیاب  نییلوصا 

هکنآب هدرک  حیرـصت  رئاظن  هابـشا و  رد  يرـصملا  میجن  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  نیدـلا  نیز  هکنآ  مشـش  هَّللا  رما  ّلک  تسهرما  زا  دارم  و 
يارب رما  هـکنآ  رب  لالدتـسا  رد  ناـب  نییلوـصا  ینعی  دـناهدرک  حیرـصت  هـک  هدوـمن  هداـفا  تسموـمع و  يارب  هـفرعم  يوـسب  فاـضم  درفم 

ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  قح  لوق  رد  تسبوجو 
حرـش رد  ینازاتفت  هماّلع  هکنآ  متفه  هدرک  رکذ  هیلوصا  هدـعاق و  نیرب  هیهقف  لـئاسم  ضعب  غیرفت  زاـب  تسهَّللا و  هرما  لـک  هرما  زا  دارم  و 

هتقباـطمب لوبقلا  نسحلا و  یف  مـالکلا  ناـش  عاـفترا  صیخلت و  بحاـص  لوـق  رد  ار  ردـصم  تفاـضا  حاـتفملا  صیخلت  رـصتخم  لوـطم و 
رابتعا يارب  نآ  تقباطم  رد  حیصف  مالک  ناش  عافترا  رصح  رب  لالدتـسا  نآب  هک  دنادیم  مومع  دیفم  اهمدعب  هطاطحنا  بسانملا و  رابتعالل 

نیدلا ماظن  لضاف  هکنآ  متشه  دنکیم  بسانم 
351 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مـسا هک  ببـس  نیاب  رگم  دنکیمن  مومع  هدافا  ردصم  تفاضا  هکنآ  هب  هدرک  حیرـصت  ینازاتفت  رـصتخم  حرـش  هیـشاح  رد  یئاطخ  نامثع 
هک ار  رـصح  ردـصم  تفاضا  هدافا  هیجوت  رد  ینازاتفت  لوطم  حرـش  هیـشاح  رد  یپلچ  نسح  هکنآ  مهن  تسمومع  تاودا  زا  فاضم  سنج 

ینعم هک  هدومن  حیرصت  هدرک و  لقن  هنع  هَّللا  یضر  یضر  زا  قارغتسا  رب  صوصخ  هنیرق  زا  يراع  سنج  مسا  تلالد  هدرک  رکذ  ینازاتفت 
مالکلا عافترا  سپ  بسانم  رابتعا  يارب  مالک  تقباطم  ببسب  تسلصاح  تاعافترا  عیمج  هک  تسنآ  صیخلت  بحاص  لوق  ینعی  اج  نیرد 
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ردصم تفاضا  هکنآب  ینازاتفت  حیرصت  يانبم  هک  تسرهاظ  يرگید  ماقم  رد  یپلچ  هدافا  زا  هکنآ  مهد  تسمالکلا  تاعافترا  عیمج  ینعمب 
ردصم قارغتـسا  ظفل  هکنآ  ببـسب  لمـشا  درفملا  قارغتـسا  هّیـضق  تسمومع و  غیـص  زا  فاضم  ردصم  هک  تسنآ  دـشابیم  رـصح  دـیفم 

رد یماج  نمحرلا  دـبع  الم  هدافا  زا  هکنآ  مهدزای  تسلطاـب  مهوت  تسهلمهم  هیـضق  نیا  هک  ینعم  نیا  معز  تسهیلک و  هیـضق  تسفاـضم 
ۀحارص و ملع  يوسب  تسفاضم  برض  لّوا  رد  هک  امئاق  ادیز  یبرض  ای  امئاق  دیز  برض  لثم  رد  فاضم  ردصم  هک  یتسناد  هیئایـض  دئاوف 

حاضیاب لصفم  حرش  حاضیا  رد  بجاحلا  نبا  هدافا  زا  هکنآ  مهدزاود  تسمومع  دیفم  نیا  لاثما  ملکتم و  ریمض  يوسب  تسفاضم  یناث  رد 
رصح هدافا  هجو  دشاب و  اتوتلم  قیوسلا  یبرش  رثکا  يانعم  امئاق و  الا  تبرض  ام  يانعم  دیفم  امئاق  ادیز  یبرض  هک  یتفایرد  مامت  لیـصفت  و 

تروص رد  زین  اهنیا  هک  سانجا  عومج  سانجا و  ءامسا  لثم  هیلإ  فاضم  تبـسنب  دشابیم  ماع  دشابیم  فاضم  هاگ  ره  ردصم  هک  تسنآ 
هک تسنآ  اذک  همکح  دیز  ملع  يانعم  تسنینچ و  راحب  هایم  عیمج  مکح  هک  تسنآ  اذک  همکح  راحبلا  ءام  يانعم  دشابیم و  ماع  تفاضا 

نآ مکح  دیز  ملع  عیمج 
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تلزنم ثیدـح  رد  هک  نوراه  ظفل  يوسب  فاضم  تلزنم  تلالد  تابثا  يارب  هینـس  تاجرد  یلاع  نیققحم  تادافا  همه  نیا  سپ  تسنینچ 
سنج مسا  هدافا  صوصخلاب  حیرص  صنب  ود  ره  نیزا  هک  یماج  نمحرلا  دبع  بجاحلا و  نبا  هدافا  اصوصخ  تسیفاو  یفاک و  تسا  دراو 
انثتسا تسدراو  تلزنم  ثیدح  رد  هک  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  هکنآ  مهدزیـس  تسنـشور  حضاو و  ملع  یلع  رانلاک  مه  ملع  يوسب  فاضم 

هب هدرک  حیرصت  جاهنم  رد  يواضیب  دنکیم  مومع  رب  تلالد  نییلوصا  مظاعا  مخافا و  تادافا  بسح  انثتسا  تحص  تسحیحص و  هبـش  الب 
هدومن و مومع  هجو  رب  مومع  رب  مومع  غیص  تلالد  رب  لالدتسا  انثتـسا  زاوجب  جاهنم  حرـش  رد  يربع  تسانثتـسا و  زاوج  مومع  رایعم  هکنآ 

غیص نیا  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  مومع  غیص  زا  انثتـسا  زاوج  هک  تسرهاظ  نیدلا  ماظن  الم  ملـسم  حرـش  يراهب و  هَّللا  بحم  الم  ملـسم  زا 
الب تسمومع و  لیلد  لصتم  يانثتـسا  تّحـص  هک  تسرهاظ  فاصناب  بطاخم  دوخ  فارتعا  زا  هکنآ  مهدراهچ  دـنکیم  مومع  رب  تلـالد 

تلزنم یلاع  بطاخم  فارتعاب  تلزنم  مومع  هَّللا  دـمحب  سپ  تسحیحـص  نوراه  ظفل  يوسب  فاضم  تلزنم  ظفل  زا  لصتم  يانثتـسا  هبش 
لمح راـصما  ياـهقف  ببـس  نیمهب  تسرهظا و  لـصتم  يانثتـسا  بجاـحلا  نبا  هداـفا  بسح  هـکنآ  مهدزناـپ  دـیدرگ  قـقحم  تباـث و  مـه 
بوث ۀمیق  الا  رب  دننکیم  لمح  ار  نآ  لثم  ابوث و  الا  مهرد  ۀئام  يدنع  هل  لئاق  لوق  لصتم و  رذعت  تقو  رگم  عطقنم  رب  ار  انثتسا  دننکیمن 

رد تسزاجم  لصتم و  رد  تستقیقح  انثتسا  تسرهظا و  لصتم  يانثتـسا  هک  تسنآ  قح  هک  تسرهاظ  یجیا  دضع  هدافا  زا  هکنآ  مهدزناش 
رهاظ و زا  دندرک  لودع  هکنآ  ات  لصتم  رذعت  تروص  رد  رگم  لصفنم  رب  ار  انثتـسا  دننکیمن  لمح  راصما  ياملع  ببـس  نیمهب  عطقنم و 

يانثتسا رب  انثتسا  دندرک  لمح  دندومن  نآ  تفلاخم 
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هک تسنآ  ةاش  الإ  فلا  یلع  هل  ابوث و  الا  مهرد  ۀـئام  يدـنع  لئاق  لوق  يانعم  هک  دـناهتفگ  راصما  ياـملع  هک  تساـج  نیمه  زا  لـصتم و 
الم ملـسم  زا  هکنآ  مهدـفه  دـشاب  لصتم  انثتـسا  هک  ات  تسرهاظ  فالخ  نآ  ار و  رامـضا  دـننکیم  باکترا  سپ  ةاش  ۀـمیق  وا  بوث  ۀـمیق 
رگم دوشیمن  انثتـسا  زا  ردابتم  تسرهظا و  لصتم  عطقنم و  رد  تسزاجم  انثتـسا  هک  تسنیمه  وا  راتخم  هک  تسحـضاو  يراـهب  هَّللا  بحم 

وگ لصتم  يانثتـسا  دوش  نکمم  هک  یتقو  ات  دـننکیمن  لمح  عطقنم  يانثتـسا  رب  ار  انثتـسا  راصما  ياـملع  ببـس  نیمهب  لـصتم و  يانثتـسا 
رارـسالا فشک  رد  زیزعلا  دـبع  هدافا  وا  هکنآ  مهدـجه  ّرک  تمیق  رب  اّرک  الا  فلا  یلع  هل  ار  لئاق  لوق  دـناهدرک  لـمح  سپ  دـشاب  لـیواتب 

اُوبات َنیِذَّلا  اَّلِإ  يانثتسا  ياملع  رثکا  دزن  هک  دش  رهاظ 
َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ  ًةَداهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال  ًةَْدلَج  َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِۀََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  هیآ  رد 

ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
دننکیم لمح  دـننادرگیم و  لاح  يانثتـسا  ار  نیا  ببـس  نیمهب  سپ  نکما  امهم  تسبجاو  تقیقح  رب  لمح  هک  اریز  تسلـصتم  يانثتـسا 
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َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  هک  تسنینچ  ریدقت  هک  دنیوگیم  سپ  ار  لاوحا  نا  رد  دننکیم  رامضا  ینعی  لاوحا  مومع  رب  ار  هیآ  ردص 
لوق رد  یعفاش  ترضح  دزن  هک  تسراکشآ  ادیوه و  رارـسالا  فشک  ردابت  یلاع  زیزعلا  دبع  هدافا  زا  زین  هکنآ  مهدزون  لاوحالا  عیمج  یف 
فلا زا  بوث  تمیق  ردـق  طاقـسا  بجوم  بوث و  تمیق  یفن  رب  تسلوـمحم  تسحیحـص و  انثتـسا  اـبوث  اـّلا  مهرد  فـلا  ّیلع  نـالفل  لـئاق 
متـسب تمیق  ظفل  ریدـقتب  تسلـصتم  يانثتـسا  نآ  هکلب  تسین  زئاج  عطقنم  يانثتـسا  رب  نیا  لمح  تسبجاو و  ینعم  نیرب  لمع  ددرگیم و 

هینس مظعا  ماما  دزن  هک  دیدرگ  فشکنم  فشک  بحاص  هدافا  زا  زین  هکنآ 
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انثتـسا ات  ّرک  تمیق  يوسب  دوشیم  فورـصم  ۀـطنح  ّرک  الا  فلا  یلع  نـالفل  لـئاق  لوق  فسوی  وبا  شدیـشر  ذـیملت  هفینح و  وبا  ترـضح 
یلع نالفل  لئاق  لوق  رد  انثتـسا  تحـص  هفینح  دزن  هک  تسحـضاو  رارـسالا  فشک  بحاص  هدافا  زا  زیت  هکنآ  مکی  تسیب و  دوش  حـیحص 

دـشاب نکمم  تقیقح  رب  انثتـسا  لمح  هاگ  ره  تسا و  زاجم  عطقنم  يانثتـسا  تستقیقح و  لصتم  يانثتـسا  هک  تسنآ  رب  ینبم  ابوث  الا  فلا 
اَّلِإ يانثتـسا  هک  تسحئال  فشک  بحاص  هدافا  زا  زین  هکنآ  مود  تسب و  تستقیقح  مالک  رد  لصا  هک  اریز  تقیقح  رب  نآ  لمح  تسبجاو 

َنوُفْعَی  ْنَأ 
ِحاکِّنلا  ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُْمتْضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْضَرَف  ْدَق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  َو  هیآ  رد 

رد هک  هدیدرگ  رهاظ  فشک  بحاص  هدافا  زا  زین  هکنآ  موس  تسب و  لاوحا  مومع  رب  ردص  لمحب  تسلصتم  يانثتسا 
ءاوسب ءاوس  الا  ماعطلاب  ماعطلا  اوعیبت  ثیدح ال 

يانعم سپ  تسبجاو  نکما  امهم  تقیقح  رب  مالک  لمح  هک  اریز  لاح  يانثتسا  رب  انثتسا  لمحب  تسلصتم  انثتسا 
ماعطلا اوعیبت  ال 
هک تسنآ 
ماعطلا اوعیبت  ال 

يانثتسا لاصتا  رب  تسموس  تسب و  هجو  نآ  ياهتنا  مهدزناپ و  هجو  نآ  يادتبا  هک  هعست  هوجو  نیا  تلالد  لاوحالا و  عیمج  یف 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 

هک اریز  تسرهاظ 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 

هکنآ ای  تسیدعب  یبن  هنال ال  ةوبنلا  الا  ریدقت  رد  ای  ۀلثمألا  کلت  یف  رکذ و  ام  نیعب 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 

حیحـص هسفن  یف  عطقنم  رب  لصتم  مدقت  زا  رظن  عطق  فیرـش  ثیدـح  نیرد  عطقنم  يانثتـسا  هکنآ  مراهچ  تسب و  ةوبنلا  الا  رب  تسلومحم 
ببس نیمهب  تسمزال و  قباس  اب  هوجولا  نم  هجوب  تفلاخم  یجیا  نیدلا  دضع  هدافا  بسح  عطقنم  يانثتـسا  رد  هک  اریز  دش  دناوتیمن  مه 

تسین حیحص  قح  درفلا  رهوجلا  نا  الا  دیز  ینءاج  ام  لئاق  لوق  یجیا  حیرصت  بسح 
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یتفلاخم لزانم  مومع  مدـع  تروص  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نوراه  تلزنم  توبث  اب  ار  توبن  مدـع  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
تسین و هوجولا  نم  هجوب 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
نمع فیکف  حیصف  یندا  نع  ردصی  حیضف ال  لطخ  حیرص و  رذه  وه  دشابیم و  قح  درفلا  رهوجلا  نا  الا  دیز  ینراج  لثم  ةّوبنلا  مدع  الا 

دانعلا و یف  كامهنالا  نع  نئاـصلا  داـشرلا و  باوصلل و  قفوملا  هَّللا  داـص و  لـک  ۀـّلغ  هملک  عماوجب  يورا  داـضلاب و  قطن  نم  حـصفا  وه 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 169 

http://www.ghadirestan.com


رارکتب يزاریـش  دوعـسم  دومحم  نیدلا  بطق  هدافا  زا  هکنآ  مجنپ  تسب و  داجمالا  ءاملعلا  ۀلزنمب  نئاشلا  داقنلا  ةرهملا  ناشب  يرزملا  دادللا 
دنـسم رد  لبنح  نب  دمحا  هکنآ  مشـش  تسب و  قباس  اب  عطقنم  يانثتـسا  تفلاخم  موزل  رب  دـناهدرک  قافتا  املع  لک  هک  تسرهاظ  دـیکات  و 

ياجب ةوبنلا  الا  ظفل  تلزنم  ثیدح  رد  دوخ 
يدعب یبن  هنا ال  الا 

تسب هدرک  تیاور  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  ةوبنلا  الا  ظفل  لبنح  نب  دمحا  هکنآ  متفه  تسب و  هدرک  تیاور 
بیسملا نب  دیعس  زا  ناوفص  تیاورب  ةوبنلا  الا  ظفل  مه  یئاسن  بیعش  نب  دمحا  ناشیا  نیققحملا  سیئر  نیثدحملا و  ةدمع  هکنآ  متـشه  و 
بیسملا نب  دیعس  زا  مه  ماشه  تیاورب  یئاسن  هکنآ  مهن  تسب و  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صئاصخ  باتک  رد  دعـس  زا 

نب قفوم  هکنآ  مکی  یـس و  هدرک  دراو  ةوبنلا  الا  ظفل  وا  ردپ  زا  مه  ۀـشئاع  تیاورب  یئاسن  هکنآ  مایـس  هدرک  رکذ  ةوبنلا  الا  ظفل  دعـس  زا 
ریرحن هماّلع  هکنآ  مود  یـس و  هدومن  لقن  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تیاورب  دوخ  لصتم  دانـساب  ةوبنلا  الا  ظفل  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دـمحا 

ظفل تیاور  يزوجلا  نبا  طبس  هکنآ  موس  یس و  هدومن  نآ  دانسا  حیحصت  هدرک و  رکذ  ار  ةوبنلا  الا  ظفل  لبنح  نب  دمحا  تیاور  ریثک  نبا 
يولوم هکنآ  مراهچ  یس و  هدومن  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  ةوبنلا  الا 
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ماقم یلاع  نیطاسا  ماـخف و  مـالعا  نیا  تیاور  بسح  سپ  هدرک  رکذ  ةوبنلا  ـالا  ظـفل  یئاـسن  تیاورب  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو 
چیه کیکـشت  الـصا  هک  یتیثیحب  حوضو  روهظ و  تیاهن  تهادـب و  تحارـص و  لامکب  نآ  عاـطقنا  معز  نـالطب  تیاـغ  انثتـسا و  لاـصتا 

یف جراعملا  یلعا  یلع  ادعاص  عیدختلا  لالـضالا و  بتارم  یـصقا  اغلاب  ناک  نإ  ار و  لوأم  چـیه  لیوات  لّوسم و  چـیه  لیوست  ککـشم و 
همالع هدافا  زا  هکنآ  مجنپ  یس و  نیملاعلا  بر  هَّلل  دمحلا  دیدرگ و  تباث  اّتب  اعطق و  امزج و  امتح و  تسین  یلخد  نآ  رد  عیملتلا  ریوزتلا و 

نا زا  انثتـسا  لاـصتا  سپ  توبن  مدـع  هن  تستوـبن  تلزنم  ثیدـح  رد  ینثتـسم  هک  تسرهاـظ  هجو  هس  هب  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  ریرحن 
غابصلا نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  هدافا  زا  هکنآ  مشش  یـس و  دیـسر  روهظ  تیاهن  هصنمب  لزانم  مومع  دیدرگ و  تباث  حوضو  لامکب 

رد ریما  لیعامـسا  نب  دـمحم  قیقحت  زا  هکنآ  متفه  یـس و  تستّوبن  تلزنم  ثیدـح  رد  ینثتـسم  هک  تسرهاظ  هجو  ودـب  یکملا  یکلاـملا 
زا ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تلزنم  ثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحـضاو  هیدن  هضور 

لزانم مومع  انثتسا و  لاصتا  سپ  توبن  ياوس  ار  يزیچ  هدومرفن  انثتسا  هدومرف و  مالّسلا  امهیلع  میلک  ترـضح  زا  نوراه  هلزنم  لزان  دوخ 
دیشاپ دوخب  دوخ  نیلوام  هکیکر  تالیوست  تاهبش و  دیـسر و  نیقیلا  درب  هبترمب  نیدحاجلا  نیرکنملا و  فنا  مغر  یلع  ۀحارـص  ۀهادب و 

يانثتسا هک  تسرهاظ  هجو  هس  هب  ةاکشم  حرش  رد  یبیط  هماّلع  هدافا  زا  هکنآ  متشه  یس و 
يدعب یبن  هنا ال  الا 

هدافا هکنآ  مهن  یـس و  هتـسناد  تفالخ  رد  نارـضاح  توبن و  تهج  زا  لاصتا  یفاـن  هیبشت و  نیبم  ار  نآ  هک  عطقنم  هن  تسلـصتم  يانثتـسا 
هکنآ رب  دنکیم  تلالد  هجو  هس  هب  مه  تلزنم  ثیدح  حرش  رد  یمقلع  نیدلا  سمش 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا 
هفیخس سواسو  هکیکر و  تاهبش  عطقنم و  يانثتسا 

357 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رهاظ نآ  عاطقنا  مهوت  انثتـسا و  نیا  لاصتا  زین  تسلثامتم  براقتم و  مه  اب  هک  يزیزع  يوانم و  ینالطـسق و  تادافا  زا  هکنآ  ملهچ  عفدنم 

ار نآ  هک  تسحئال  حضاو و  عاطقنا  نالطب  انثتـسا و  لاصتا  جرادم  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  ترابع  زا  هکنآ  مکی  لهچ و  تسرهاب  و 
بطاخم دجام  دلاو  قینا  قیقحت  زا  هکنآ  مود  لهچ و  هدینادرگ  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوراه و  ترـضح  نایم  رد  قرف  لیلد 

تلزنم ثیدـح  لولدـم  هکنآب  هدومن  حیرـص  حیرـصت  هک  تستوبن  تلزنم  ثیدـح  رد  ینثتـسم  هک  تسعمال  عطاس و  نینیعلا  ةرق  رد  دـقان 
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دـشرا هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانـس  هدافا  زا  هکنآ  مّوس  لهچ و  توبن  يانثتـسا  نوراه و  ترـضحب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هیبشت 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  نامز  یقهیب  ناشیلاع  بطاخم  هدافا  بسح  تسهَّللا و  یلو  هاش  هذـمالت 

لهچ دنامن  یهابتشا  يافخ و  چیه  تسلزانم  مومع  تبثم  هک  انثتـسا  لاصتا  توبث  رد  سپ  هدومرف  انثتـسا  ار  توبن  تلزنم  ثیدح  رد  مّلس 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  تلزنم  ثیدـح  هک  تسحـضاو  دـیحو  بطاخم  دیـشر  ذـیملت  هدافا  زا  هکنآ  مراـهچ  و 

مومع انثتسا و  لاصتا  سپ  تسلصاح  توبن  ياوس  رگید  لئاضف  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  لاصتا  ار  مالّـسلا 
بطاخم تاعیدخت  تاعیملت و  تاجرد و  یلاع  هینس  فالـسا  تارامم  جاجل و  هدیدرگ و  ققحم  لثامالا  ةدمع  دیـشر  هدافا  بسح  لزانم 

زا هکنآ  مجنپ  لهچ و  دیـسر  حوضو  روهظ و  يوصق  تیاـغب  قح  رما  دـیدرگ و  اروکذـم  ائیـش  نکی  مل  ناـک  اروثنم و  ءاـبه  تـالامک  اـب 
فسعت بصعت و  رد  تسیلاع و  بطاخم  ياجلم  ادتقم و  هک  مه  یلباک  هَّللا  رصن  هجاوخ  هدافا  زا  هک  تسنآ  هیهلا  هیهانتمان  فاطلا  بئاجع 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  ۀحارص  هدوبر و  فالخا  فالـسا و  زا  قبـس  يوگ  فلـصت  بلـصت و  و 
ثیدح رد  مّلس 
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تعانش نالطب و  دیدرگ و  حضاو  رهاظ و  یلباک  هدافا  بسح  تسلزانم  مومع  تبثم  هک  انثتـسا  لاصتا  سپ  هدومرف  انثتـسا  ار  توبن  تلزنم 

لهچ و نیا  سپ  دش  نشور  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  تسراتفرگ  نا  رد  یلباک  دوخ  هک  نآ  عاطقنا  معز  تعاظف  انثتـسا و  لاصتا  راکنا 
ربانب هک  هجو  هس  ای  هجو  ود  رب  تسلمتـشم  نا  هوجو  ضعب  دش و  روکذم  اقباس  هک  تسمومع  رب  تلزنمب  ظفل  تلالد  هوجو  زا  هجو  جنپ 

نب یلع  هکنآ  مشش  لهچ و  ۀناعتسالا  هّللاب  میامنیم و  رکذ  تسقبس  ام  رب  دئاز  هک  رگید  هوجو  الاح  میداد  رارق  هجو  کی  ار  نآ  راصتخا 
نع رـصقت  اهنا  ثیح  نم  روصق  برـض  اهیفف  ۀـیانکلا  اما  حیرـصلا و  وه  مالکلا  یف  لصالا  هتفگ و  هقف  لوصا  باـتک  رد  يودزبلا  دـمحم 
ّنا انلق  اذهل  تارورضلا و  ۀلزنمب  تایانکلا  سنج  راص  تاهبشلاب و  أردی  امیف  توافتلا  اذه  رهظف  دارملا  وه  مالکلاب  نایبلا  ۀّینلاب و  ّالا  نایبلا 

نازب تسل  لاق  اذإ  کلذک  قّدصملا و  ّدحی  مل  تقدص  رخآ  هل  لاقف  انّزلاب  الجر  فذق  نم  ّنا  یّتح  انزلا  حیرصتب  ّالا  بجی  فذقلا ال  دح 
اذه ّدح  تلق  امک  وه  رخآلا  لاقف  انزلاب  الجر  فذـق  نم  فالخب  انلق  امل  ضیرعت  ّلک  یف  کلذـک  ّدـحی و  مل  بطاخملاب  ضیرعتلا  دـیری 

ۀلزنمب ناک  هلوق و  هتفگ  رارـسالا  فشک  رد  يراخبلا  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  دودـحلا و  باتک  یف  فرع  امل  حیرّـصلا  ۀـلزنمب  ناک  لجّرلا و 
یف انلق  اذهل  هلمتحی و  يّذلا  لحملا  یف  اندنع  مومعلا  بجوی  هیبشتلا  فاک  ّنا  تلق  امک  وه  هلوق  یف  ۀمئالا  سمش  لاق  فرع  امل  حیرّـصلا 
امیف مومعلا  یلع  يرجم  ّهنا  انئامدـک  مهؤامد  اـنلاوماک و  مهلاوما  نوکیل  ۀـیزجلا  اولذـب  ۀـمّذلا و  مه  اـنیطعا  اـّمنا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لوق 

لحم یف  لصح  ّهنأل  مومعلا  هبجوم  اضیا  فاکلا  اذهف  لاومالاک  تاهبشلاب  تبث  ام  دودحلاک و  تاهبشلاب  ئردنی 
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بجوم هیبشت  فاک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اندنع  ّماعلا  بجوم  وه  ام  یلع  لوالا  مالکلا  ۀـلزنمب  اعطق  انزلا  یلا  هل  ۀبـسن  نوکیف  هلمتحی 
هیبشت زین  تسمومع و  بجوم  فذاق  باطخب  تلق  امک  وه  لئاق  لوق  رد  هیبشت  فاک  اذـهل  دـنک و  مومع  لامتحا  هک  یّلحم  رد  تسمومع 

زین تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  نوچ  تسلومش و  مومع و  رب  لومحم  خلا  ۀمذلا  مه  انیطعا  امنا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوق  رد 
نیطاسا تادافا  تاحیرصت و  زا  سپ  هیبشت  رب  تلزنم  ثیدح  لامتـشا  اما  دوب  دهاوخ  مومع  رب  لومحم  مه  نآ  سپ  هیبشت  رب  تسلمتـشم 

ینالقـسع و ینامرک و  یبیط و  يربط و  بحم  يوون و  ضایع و  یـضاق  لثم  هینـس  هرهم  هّلجا  قاذح و  مظاعا  نیدـقنم و  رباکا  نیققحم و 
نآب فارتعا  مه  بطاخم  دوخ  تسرهاظ و  دش  روکذـم  اقباس  ناش  تارابع  هک  ناشیا  ریغ  يوانم و  یمقلع و  ینالطـسق و  روعا و  فسوی 

نب یلع  نب  باهولا  دبع  نیدـلا  جات  هکنآ  متفه  لهچ و  خـلا  نوراه  ترـضحب  دـنداد  هیبشت  ار  ریما  ترـضح  نوچ  زین  لاق و  ثیح  هدرک 
هیعفاش تاقبط  رد  تسرهاظ  ینالقـسع  رجح  نبا  هنماک  ررد  زا  وا  هرهاب  دـماحم  هرهاز و  بقانم  هرخاف و  لئاضف  هک  یکبـس  یفاـکلا  دـبع 

لاق و ةّدم  همزال  لبنح و  نب  دـمحاب  دواد  وبا  هقفت  یبهذـلا  انخیـش  لاق  هتفگ  قاحـسا  نب  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد  وبا  همجرت  رد  يربک 
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هبشی روصنم  ناک  روصنم و  هخیشب  هبشی  نایفس  ناک  نایفس و  هخیشب  هبشی  عیکو  ناک  عیکو و  هخیشب  هبـشی  دمحا  ناک  امک  هب  هبـشی  ناک 
وبا يور  یبهذلا و  انخیـش  لاق  ضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  هخیـشب  هبـشی  ۀمقلع  ناک  ۀـمقلع و  هخیـشب  هبـشی  میهاربا  ناک  میهاربا و  هخیـشب 
انا اما  تلق  ّهلد  هیده و  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاب  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  هبـشی  ناک  ّهنا  ۀـمقلع  نع  میهاربا  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم 

َّللا لوسرب  ادحا  هّبشا  نا  عیطتسا  تکسا و ال  دوعسم  نبا  نمف 

هجو جنپ  دصکی و  هب  نآ  در  تسا و  نانمؤم ع  ریما  تفالخ  یفن  شا  همزال  هک  یسوم  اب  نوراه  لزانم  زا  ار  تفالخ  هفحت  بحاص  راکنا 

دوبیم هدنز  یـسوم  زا  دعب  نوراه  رگا  هک  اریز  توملا  دـعب  دوب  وا  تفالخ  یـسوم  اب  نوراه  لزانم  هلمج  زا  هک  ملـسن  هکنآ ال  مود  هلوق 
تسا و یبـن  تباـین  تفـالخ  هک  اریز  دراد  تاـفانم  تفـالخ  اـب  دـشیمن و  لـئاز  زا و  یهاـگ  هبترم  نیا  غیلبت و  رد  دوبیم  لقتـسم  لوسر 

لالتخا لامک  لالتخا  هوجو  زا  لوا  هجو  نایب  رد  هچنانچ  بحاصهاش  ترـضح  ماقم  یلاع  ماّدـخ  لوقا  تبـسانم  هچ  تباین  اـب  ار  تلاـصا 
وحن و ملع  لوصا و  ملع  رد  یلاع  نامزالم  تقاذـح  رحبت و  تیاهن  تراهم و  تساـیک و  تیاـغ  دـناهدومرف و  رهاـظ  دوخ  يادـعا  ّساوح 

نیرد نینچمه  دـناهدومن  رهاظ  انثتـسا  لاصتا  نیتبثم  تادافا  تاقیقحت و  رب  فوقو  ياهتنم  فیرـش و  ثیدـح  نیا  قرط  رب  عـالطا  ياـصقا 
زاغآ نعاطملا  باب  رد  مامت  همـشرک  زاـنب و  راشبتـسا  راـختفا و  تیاـهن  نآ  ظـفح  رب  هک  یهلا  مـالک  اـب  دوخ  تسراـمم  ترثک  مود  هجو 

روغ ضوخ و  تیاهن  هکلب  نیثّدحم  تاصیصنت  نیمّلکتم و  تاحیرصت  نیخّروم و  تایاور  نیرّسفم و  تاقیقحت  رب  عالطا  مامت  دناهداهن و 
هحفـص کی  هک  ثحب  نیمه  تاملک  ناقتا  تیاغ  هکلب  باوبا  رگید  رد  دوخ  تاملک  ظفح  طبـض و  لامک  دوخ و  دجام  دلاو  تادافا  رد 

هکنآ لوا  هجو  دنچب  تسراکشآ  ادیوه و  راسخ  رسارس  راکنا  رب  لمتشم  هجو  نیا  نالطب  رایشوه  لقاع  رب  دناهدومرف و  رهاظ  تسین  شیب 
تلزنم ثیدح  لمح  لاطبا  رد  غیلب  یعس  تقیقح  رد  سپ  دنراد  مامت  رارصا  راهجاب و  توبن  اب  تفالخ  تافانم  ياعّدا  هجو  نیرد  هاگ  ره 
نوراه ترـضح  تفالخ  توبث  رب  قباس  مالک  يانب  هک  اریز  دـنیامنیم  زین  دـناهدرک  اعّدا  قباس  مالک  رد  ار  نآ  هنیرق  هک  دوهعم  تلزنم  رب 

هیلع نوراه  ترضح  تفالخ  دشاب  هتشاد  تافانم  توبن  اب  تفالخ  هاگ  ره  تسا و  هینوراه  تفالخ  اب  هیولع  تفالخ  هیبشت  مالـسلا و  هیلع 
زاوج زا  یتمـس  تسا  هدرک  نآ  تابثا  رد  مامتها  هک  مه  هدوهعم  تلزنم  رب  تلزنم  ثیدح  لمح  سپ  دـش  دـهاوخ  لطاب  هَّللا  ذاعم  مالـسلا 

نیا لمح  هاگ  ره  تشاد و  دهاوخن 
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بانج يارب  ثیدـح  نیرد  هک  ار  هّینوراه  تلزنم  الاح  هک  تستریح  تیاهن  سپ  دـش  لطاب  مه  هّصاخ  تفالخ  هدوهعم  تلزنم  رب  ثیدـح 
تراسج و لامکب  دننادرگ و  ینعم  زا  يراع  ار  ثیدـح  نیا  ابلاغ  دـننکیم  لمح  تلزنم  مادـک  رب  هدـش  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

مود کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  تسانعم  یب  مالک  دنکیمن و  لزانم  زا  یتلزنم  رب  تلالد  الـصا  داضلاب  قطن  نم  حصفا  داشرا  هک  دنیوگ  تراسخ 
ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  هک ال  یهلا  مالک  حیرص  ّصنب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  هکنآ 

َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  هدش  تباث  تسنآ  تفص 
تفالخ تافانم  ياعدا  سپ  هدینادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم  ترـضح  هکنآ  رب  تسحیرـص  همیرک  هیآ  نیا 

هک هابجع  او  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  تس  تانئاک  قلاخ  مالک  حیرـص  بیذـکت  حیـصف و  ّدر  تافارخ و  بئارغ  تاوفه و  فئارط  زا  توبن  اـب 
ار نآ  ماظن  زجعم  مالک  رد  یلاعت  قح  هدینادرگ و  دوخ  هفیلخ  ار  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  حیرص  صنب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
هچ تباین  اب  ار  تلاصا  تسا و  یبن  تباین  تفالخ  هک  دیارـسیم  دـنادیم و  تفالخ  یفانم  ار  توبن  بطاخم  ترـضح  زاب  هدومن  تیاکح 

نوراه ترـضح  فالختـسا  رب  حضاو  ّصن  هک  ماعنم  ّبر  مالک  تلالد  رد  لضفلا  دقاف  یلّوسم  لقعلا و  فلؤم  یکّکـشم  رکا  تبـسانم و 
لاوقاـب و وا  تاکـسا  ماـحفا و  راـچان  دـیامن  مـالک  بولطم  رب  نآ  تلـالد  رد  دـیامیپ و  هیجو  ریغ  هیجوت  فـیرحت و  هار  تسمالـسلا  هیلع 
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ترضح لوق  ریسفت  رد  ناشیا  نیققحم  مظاعا  رباکا و  هینس و  نیرـسفم  هّلجا  هک  تسناد  دیاب  سپ  میامنیم  نیرـسفم  نیطاسا  تاحیرـصت 
هکنآ موس  دوشیم  روکذم  هیتآ  هوجو  رد  هچنانچ  دنریگیمن  شیپ  هیجو  ریغ  هیجوت  لیلع و  لیوات  قیرط  دنیامنیم و  مالّسلا  هیلع  یـسوم 

بقانم هینس و  دماحم  هک  يدنقرمسلا  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  هقف  ریسفت  رد 
395 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َلاق َو  تسروکذم  تسحئال  حضاو و  نآ  لاثما  يراق و  هیفخ  تاقبط  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک  رداقلا و  دبع  هیضم  رهاوج  زا  وا  هیلع 
َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  لبجلا  یلا  هقالطنا  لبق  هل  لاق  ینعی 
ِْحلْصَأ  َو  لاقی  حالصاب و  مهرم  ینعی  حلصا  یموق و  یلع  یتفیلخ  نک  ینعی 

َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  مهنیب 
یتفیلخ نک  ینفلخا  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا  نیعیطملا  لیبس  عبتا  هب و  ضرت  نیـصاعلا و ال  قیرط  عبتت  ینعی و ال 
نوراه ترضح  يارب  یسوم  ترضح  تفالخ  لوصح  دوخ و  موق  رب  ار  نوراه ع  ترضح  یسوم  ترضح  فالختـسا  سپ  تسیموق  یلع 
دمحلا دیدرگ و  اثبنم  ءابه  تفالخ  اب  توبن  تافانم  يوعد  دـش و  تباث  روهظ  حوضو و  لامک  رد  کیکـشت  بایترا و  الب  مالـسلا  امهیلع 

زا يذبن  تسا و  هینـس  نیرـسفم  مظاعا و  نیطاسا  رباکا  زا  هک  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  هکنآ  مراهچ  کلذ  یلع  هَّلل 
دلاو دزن  وا  تلزنم  تعفر  ناش و  تلالج  تیاهن  هدیـسر و  وت  عمـسب  ریدـغ  ثیدـح  دـلجم  مود  ءزج  رد  وا  هرهاز  دـماحم  هرخاف و  بقانم 

هتخاس تباث  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم  ترـضح  تفـالخ  لوصح  حیـضوت  حیرـصت و  تیاـهنب  یتفاـیرد  مه  بطاـخم 
یسُوم  َلاق  َو  هتفگ  نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  فشکلا و  باتک  رد  هچنانچ 

ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  هقالطنا  دنع 
ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  یتفیلخ  نک 

دماحم همیخف و  لیاضف  هک  يوغبلا  ءارقلا  دوعـسم  نب  نیـسح  دـمحم  وبا  هکنآ  مجنپ  هتدابع  هَّللا و  ۀـعاط  یلع  مهایا  کلمحب  مهحلـصا  و 
لیـضفت حیجرت و  هیلاع  هبترمب  ار  وا  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  دـشاب و  حیـضوت  نییبت و  جاتحم  هک  تسنا  زا  رتالاب  وا  همیظع 

نوراه ترـضح  تفالخ  هک  دـیامنیم  توبن  اب  تفـالخ  تاـفانم  يوعد  رد  قیفا  بطاـخم  قیدـصت  زین  هدـیناسر  ثیدـح  حارـش  رگید  رب 
تباث مامت  حوضوب 

396 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسُوم  َلاق  َو  لیزنتلا  ملاعم  یف  لاق  دیامرفیم 

ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  ةاجانملل  لبجلا  یلا  هقالطنا  دنع 
یِمْوَق  ِیف  یتفیلخ  نک 

رد وا  روغ  ضوخ و  تیاـغ  هبیرغ و  نوـنف  رد  وا  تعارب  تراـهم و  قذـح و  لاـمک  هک  يرـشخمز  رمع  نب  دوـمحم  هَّللا  راـج  هکنآ  مشش 
بتک رگید  لوصالا و  عماج  یعفای و  خیرات  زا  وا  هلیلج  حئادم  هلیمج و  لئاضف  زا  يذبن  تسا و  هینس  نیطاسا  رباکا  مّلسم  هیریـسفت  تاکن 

َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هدومرف  فاشک  ریسفت  رد  تسناد  ناوت  لوحف 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  ءادنلا  یلع  مضلاب  ئرق  هیخال و  نایب  فطع  نوراه  و 

َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  مهیف  یتفیلخ  نک 
مه ترابع  نیزا  هعطت  هعبتت و ال  الف  داسفلا  یلا  مهنم  كاعد  نم  لیئارسا و  ینب  روما  نم  حلـصی  نا  بجی  ام  حلـصا  يأ و  احلـصم  نک  و 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  زا  دارم  هک  تسحضاو  ۀحارص 
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معز دـیدرگ و  رهاظ  حوضو  لامکب  نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم  ترـضح  تفـالخ  لوصح  سپ  ناـشیا  رد  شاـب  نم  هفیلخ  هک  تسنآ 
تراهم و تلالج و  لضف و  راهتشا  تیاغ  هک  يزارلا  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  هکنآ  متفه  هدیـشاپ  مه  زا  تفالخ  اب  توبن  تافانم  مهوت 

داسفا لاطبا و  مالـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  تابثا  رد  درادن  حاصفا  حاضیا و  تجاح  موق  رباکا  دزن  وا  قیقحت  دـقن و  تعارب و 
نیعبرا هلوق  یناثلا  ثحبلا  هتفگ و  بیغلا  حیتافم  رد  هدیناسر  میدقتب  هلیمج  یعاسم  هدز  تحاص  هاش  هار  هک  تفالخ  اب  توبن  تافانم  معز 

َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هلوق  اما  ددعلا و  اذه  اغلاب  ّمت  يأ  لاحلا  یلع  بصن  ۀلیل 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  ءادنلا  یلع  ّمضلاب  يرق  هیخال و  نایب  فطع 

هعبّتت و الف  داسفالا  یلا  مهنم  كاعد  نم  لیئارسا و  ینب  روما  نم  حلصی  نا  بجی  ام  حلصا  وا و  احلـصم  نک  حلـصا و  مهیف و  یتفیلخ  نک 
ۀفیلخ هلعجی  فیکف  ةوبّنلا  یف  مالسلا  هیلع  یسوم  کیرش  ناک  نوراه  نا  لیق  ناف  هعطت  ال 

397 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امک ناک  نا  رمالا و  انلق  ۀـناها  نوکی  نودالا  یلا  یلعـالا  بصنملا  نم  ناـسنالا  ّدر  هتفیلخ و  نم  ـالاح  یلعا  ناـسنالا  کیرـش  ّناـف  هسفنل 
مه ّيروباسینلا  یمقلا  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح  نیّدـلا  ماظن  هکنآ  متـشه  ةّوبنلا  یف  لصالا  وه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  هنا  ّالا  مترکذ 

بئاغر نآرقلا و  بئارغ  رد  هچنانچ  هدومن  هوجو  غلب  ام  تفالخ  اب  توبن  تافانم  مهوت  عفد  مالسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  تابثا 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هتفگ  ناقرفلا 

امنا هعبّتت و  الف  داسفالا  یلا  كاـعد  نم  لیئارـسا و  ینب  روما  نم  حلـصی  نا  بجی  اـم  حلـصا  وا و  احلـصم  نک  حلـصا  مهیف و  یتفیلخ  نک 
ةوبن ۀلاصالاب و  تناک  یسوم  ةوبن  نال  ۀفیلخلا  نم  الاح  یلعا  کیرـشلا  يرما و  یف  هکرـشا  لیلدب و  ةوبنلا  یف  هکیرـش  ّهنا  عم  ۀفیلخ  لعج 

تیاهن هک  لیواتلا  رارسا  لیزنتلا و  راونا  رد  يواضیبلا  رمع  نب  هَّللا  دبع  نیّدلا  رـصان  یـضاق  هکنآ  مهن  هریزو  هتفیلخ و  هناکف  ۀیعبت  نوراه 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هتفگ  تسلخاد  ناش  سرد  رد  لوادتم و  مولع  هبلط  نایم  رد  تسفورعم و  روهشم و 

ِْحلْصَأ  َو  مهیف  یتفیلخ  نک 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  احلصم  نک  وا  مهروما  نم  حلصی  نا  بجی  ام 

لیزنتلا و كرادم  ریـسفت  رد  دومحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تاکربلا  وبا  هکنآ  مهد  هیلإ  كاعد  نم  عطت  داسفالا و ال  کلـس  نم  عبتت  و ال 
َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هتفگ  لیواّتلا  قئاقح 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هیخال  نایب  فطع  وه 
ِْحلْصَأ  َو  مهیف  یتفیلخ  نک 

َو هیآ  ریسفت  رد  دوخ  ریسفت  رد  یقشمدلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  نیدلا  دامع  هکنآ  مهدزای  لیئارـسا  ینب  روما  نم  حلـصی  نا  بجی  ام 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق 

ْمُکانْدَعاو َو  ْمُکِّوُدَع  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْدَق  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  یلاعت  لاق  امک  روطلا  یلا  باهذلا  یلع  یـسوم  مزع  تاقیملا و  ّمتا  املف  هتفگ  ۀیآلا 
َنَْمیَْألا  ِروُّطلا  َِبناج 

ۀیآلا
398 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالسلا هیلع  نوراهف  ّالا  ریکذت و  هیبنت و  اذه  داسفالا و  مدع  حالصالاب و  هاّصو  نوراه و  هاخا  لیئارـسا  ینب  یلع  یـسوم  فلختـسا  ذئنیحف 
دمحم نب  دوعـسلا  وبا  هکنآ  مهدزاود  هَّللا  ءایبنا  رئاـس  یلع  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ۀـلالج  ۀـهاجو و  هل  هَّللا  یلع  میرک  فیرـش  یبن 

َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هتفگ  میرکلا  باتکلا  ایازم  یلا  میلسلا  لقعلا  داشرا  رد  يدامعلا 
ِینُْفلْخا  هب  رما  ام  بسح  ةاجانملا  یلا  هّجوت  نیح 
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هلمکت رد  یطویـس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیّدـلا  لالج  هکنآ  مهدزیـس  نورذـی  ام  نوتاـی و  اـمیف  مهبقار  یموق و  یف  یتفیلخ  نک  يأ 
َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هتفگ  نیلالج  ریسفتب  تسفورعم  نآ  عومجم  هک  یلحم  نیّدلا  لالج  ریسفت 

ِینُْفلْخا  ةاجانملل  لبجلا  یلا  هباهذ  دنع 
ِْحلْصَأ  َو  یموق  یف  یتفیلخ  نک 

ریبخلا مکحلا  اّنبر  مالک  یناعم  ضعب  ۀفرعم  یلع  ۀـناعالا  یف  رینم  جارـس  رد  بیطخلا  ینیبرـشلا  دـمحا  نب  دـمحم  هکنآ  مهدراهچ  مهرما 
ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هتفگ 

ِینُْفلْخا  ةاجانملل  لبجلا  یلا  هباهذ  دنع  هل  لاق  يأ  هیخال  نایب  فطع  نوراه  هلوق  و 
ِْحلْصَأ  َو  یموق  یف  یتفیلخ  نک  يأ 

هک دوـخ  ریـسفت  رد  رفعج  نیدـلا  یفـص  نب  ملاـع  بوـبحم  دـمحم  هکنآ  مهدزناـپ  احلـصم  نک  وا  مهروـما  نم  حلـصی  نا  بـجی  اـم  يأ 
ٍرْشَِعب اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفتب  تسفورعم 

زورنابـش و لهچب  وا  راگدرورپ  هاگهدعو  دش  مامت  سپ  رگید  هدب  ار  نآ  میدرک  مامت  زور و  هنابـش  ار  یـسوم  میداد  هدـعو  هتفگ و  ۀـیآلا 
یهتنا ار  ناراک  هابت  هار  نکم  يوریپ  اهراک و  رآ  حالـصب  نم و  موق  ناـیم  رد  شاـب  نم  هفیلخ  وت  هک  ار  نوراـه  دوخ  ردارب  یـسوم  تفگ 

ِینُْفلْخا  ینعا  یسوم  ترضح  لوق  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  هدیدس  تادافا  هدیدع و  تارابع  نیا 
هک اریز  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  يارب  ترضح  نآ  تفالخ  لوصح  رب  تسعطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  تسروکذم  دیجم  نآرق  رد  هک 

ترابع نیا  زا  يرایسب  رد 
399 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِینُْفلْخا  ریسفت 
امتح و مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  تبثم  یموق  یف  یتفیلخ  نک  هک  تسیهیدب  رهاظ و  تسروکذم و  یموق  یف  یتفیلخ  نک  هب 

یلع رهاب  ناهرب  رهاظ و  لیلد  اضیا  وه  تسروکذم و  لیئارسا  ینب  رب  نوراه  ترضح  فالختـسا  تارابع  نیا  ضعب  رد  اّتب و  امزج و  اعطق 
مالک حیرـصتب  توبن  اب  تفالخ  تافانم  ياعّدا  رد  بحاصهاش  قدص  لامک  هک  ۀنملا  دمحلا و  هَّللف  مالـسلا  هیلع  نوراهل  ۀـفالخلا  لوصح 

تاحیرـصت مالع و  کلم  مالک  ار  بحاـصهاش  ياـیلوا  رگا  دـیدرگ و  نهربم  نیققحم و  مـالعا  نیرـسفم  هحیرـص  تاداـفا  ماـعنم و  ّبر 
هک ریـس  لها  خیرات و  بابرا  تاحیرـصتب  تافانم  عفر  تارامم و  عفد  هیتآ  هوجو  رد  راچان  درادـن  زاب  جاجوعا  جاجل و  زا  مالعا  نیرـسفم 

مهدزناش میارکیم  لیجخت  ماحفا و  تیاغ  لیـصفت و  حاضیا و  دیزمب  میامنیم و  تسمالّـسلا  مهیلع  ایـصوا  ایبنا و  لاوحا  طبـض  ناشراک 
یلا بهاذ  ینا  یـسوم  لاق  هموق  نوعرف و  هَّللا  کلها  اـمل  خـیراوتلا  باحـصا  ریـسلا و  لـها  لاـق  هتفگ  سلاـجملا  سئارع  رد  یبلعث  هکنآ 

ترابع نیزا  نوراه  هاخا  مهیلع  فلختـسا  ۀـلیل و  نیثلث  مهدـعاو  نورذـت و  ام  نوتات و  ام  نایب  هیف  باتکب  مکیتاء  ّیبر و  تاقیملا  لـبجلا 
هفیلخ دوخ  موق  رب  ار  نوراه  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هکنآب  دناهدرک  حیرـصت  خـیراوت  بابرا  ریـس و  لها  هک  تسحـضاو 

نامزلا رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهرب  رد  یقتم  یلع  هک  ایبنالا  صـصق  رد  یئاسکلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  وبا  هکنآ  مهدـفه  تخاس 
دننکیم و لقن  نیزا  امهریغ  یف  امهریغ  سلاجملا و  ۀهزن  رد  يروفص  یعفاش  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  نب  مالـسلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  و 

مه امانصا و  اوذختا  دق  موقب  مه  اذإف  روطلا  دیری  لیئارسا  ینب  یف  راس  رحبلا  یسوم  ربع  املف  هتفگ  تسرضاح  ریقف  شیپب  نآ  هقیتع  هخسن 
تاقبع ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  مانـصالا  ةدابعب  دـهعلا  یبیرق  اوناک  مهنم و  ءاهفـسلا  لاقف  اهتدابع  یلع  نوفکاـع 

400 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا 
َنُولَهَْجت  ٌمْوَق 

َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  ِهِیف  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ  مهل  لاقف 
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َنیَِملاْعلا  یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُه  َو  ًاهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاق  مث 
تلالد ترابع  نیا  هموق  یلع  نوراه  هاخا  فلختساف  روطلا  نم  برق  یتح  مانـصالا  بح  مهبولق  یف  موقلا و  راسف  متلق  امم  هَّللا  اورفغتـساف 

یبأ نب  یلع  نیدلا  زع  هکنآ  مهدـجه  دومرف  دوخ  موق  رب  هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم  ترـضح  هکنآ  رب  دراد  هحیرص 
ینب یجنأ  نوعرف و  هَّللا  کلها  املف  هتفگ  لماک  خیرات  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیشلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  مرکلا 
یلا یتای  هبایث و  رّهطی  رّهطتی و  اموی و  نیثلث  موصی  نا  هرماف  کلذ  هبر  یـسوم  لاسف  انتدـعو  يذـّلا  باتکلاب  انتئا  یـسوم  ای  اولاـق  لیئارـسا 
ینب یلع  نوراه  هاخا  فلختسا  لبجلا و  یلا  راس  ةدعقلا و  يذ  لوا  اهلوا  اموی  نیثلث  ماصف  باتکلا  هیطعی  همّلکیل و  ءانیس  روط  لبج  لبجلا 

دومرف هفیلخ  لیئارـسا  ینب  رب  ار  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم  ترـضح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  مه  ترابع  نیا  لیئارـسا 
لها خیرات  یف  نامجلا  دـقع  رد  تسموق  نیدـقنم  هلجا  نیققحم و  رباکا  زا  هک  ینیعلا  دـمحا  نب  دومحم  نیدـلا  ردـب  هماّلع  هکنآ  مهدزون 
َذَخَّتا َو  یلاعت  لاق  ّيرماّسلا  ۀصق  یف  نوثالثلا  يداحلا و  عونلا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  هصق  لصف  رد  نامّزلا 

ِهِدَْعب  ْنِم  یسُوم  ُمْوَق 
نـسح هَّللا و  دـمحب  سپ  مالـسلا  هیلع  نوراه  هاخا  هموق  یلع  فلختـسا  هبر  تاقیمل  لبجلا  یلا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  بهذ  اّمل  اولاق  ۀـیآلا 

رهاظ نیرـسفم  تاحیرـصت  یهلا و  مالک  صن  زا  هچنانچ  تلاسر  توبن و  اب  تفالخ  تافانم  ياعّدا  رد  بحاصهاش  قدـص  تیاـهن  هقیفوت 
مـالع و کـلم  حیرـص  صن  ار  بحاـصهاش  ياـیلوا  رگا  هدـیدرگ و  حـضاو  تباـث و  نیخروـم  ریـس و  لـها  تاصیـصنت  زا  ناـنچمه  دـش 

تاحیرصت
401 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیانعب درادـنزاب  توبن  اب  تفالخ  تافانم  يوعد  زا  دـنکن و  راسمرـش  لجخ و  مه  مالعا  نیخروم  ریـس و  بابرا  تادافا  ماخف و  نیرـسفم 
هکنآ متـسب  میامنیم  هینـس  تاجرد  یلاع  نیرظانم  نیطاسا  تاحیرـصت  تاقث و  نیملکتم  تادافاب  تاـفانم  نیا  لاـطبا  هیتآ  دوج  رد  یهلا 

هتفگ و سیفنلا  سفنلا  لاوحا  یف  سیمخ  خیرات  رد  يرکبراید  دمحم  نب  نیسح 
ّالا هفّلخ  اـم  اولاـق  نوقفاـنملا و  هب  فجراـف  مهیف  ۀـماقالاب  هرما  هلها و  یلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  فـّلخ 
هَّللا یبن  ای  لاقف  فرجلاب  لزان  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یتا  یتح  جرخ  مث  هحالـس  ّیلع  ذخا  کلذ  اولاق  امّلق  هنم  الاقثتـسا 
یف ینفلخاف  عجراف  یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  ینکل  اوبذـک و  لاقف  ینم  تففخت  ینتلقثتـسا و  کنا  ّالا  ینتفّلخ  اـم  کـّنا  نوقفاـنملا  معز 
یّلص هَّللا  لوسر  یضم  ۀنیدملا و  یلا  عجرف  يدعب  یبن  هنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یلعأب  یضرت  الف  کلها أ  یلها و 

ءافتکالا یف  اذک  هرفسل  مّلس  هیلع و  هَّللا 
ترابع نیزا  هموق  یف  نوراه  فلختسا  هبر  تاقیم  یلا  هّجوت  نیح  يأ  هدئاقع  یف  ینازوریفلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  لاق  فقاوملا و  حرـش  و 
هدومرف فالختسا  راگدرورپ  تاقیمب  هجوت  تقو  یـسوم  ترـضح  هکنآب  هدرک  حیرـصت  دئاقع  باتک  رد  قاحـسا  وبا  خیـش  هک  تسرهاظ 

ناک مالسلا  هیلع  نوراه  هتفگ و  دیهمت  رد  یشکلا  دیعـسلا  دبع  نب  دمحم  روکـش  وبا  هکنآ  مکی  تسب و  دوخ  موق  رد  ار  نوراه  ترـضح 
یناجرجلا دمحم  نب  یلع  فیرش  دیس  هکنآ  مود  تسب و  مالسلا  هیلع  یـسوم  لبق  تام  هنال  هتافو  دعب  نکی  مل  هتایح و  یف  یـسوم  ۀفیلخ 

لیبق نم  ناک  نإ  حیحص و  ّهنا  نیثدحملا  دنع  يدمآلا و  هعنم  امک  ثیدحلا  ۀحص  عنم  باوجلا  هتفگ  فقاوم  حرش  رد 
402 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هلوق  یف  امک  هموق  یلع  هفالختسا  دارملا  لب  لزانملا  یف  هل  مومع  هتحص ال  ریدقت  یلع  لوقن  وا  داحآلا 
هموق یف  یـسومل  ۀفیلخ  نوراه  ّنا  امک  كوبت  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هنم  ۀفیلخ  اّیلع  ّنا  ثیدحلا  نم  دارملا  يأ  ۀـنیدملا  یلع  هفالختـسال 

کلملا مودخمب  فورعملا  يروهاللا  يراصنالا  نیدلا  لامج  نب  نیدلا  سمـش  نب  هَّللا  دبع  مالـسالا  خیـش  هکنآ  موس  تسب و  هتبیغ  لاح 
یلع مهدـهاجی  مل  مهلمـش و  ضفر  یف  دـهجی  مل  مالـسلا  هیلع  نوراه  يأ  ّهنا  نم  لیق  ام  هتفگ و  مالـسلا  مهیلع  ایبنالا  ۀمـصع  باـتک  رد 
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عوجر وا  هَّللا  مکح  مهیف  هبقرت  هاّیا و  مهلتق  فوخ  عم  لب  هلوق  مهعامس  مدع  مهتکوش و  لاح  یف  یناسللا  یبلقلا و  راکنالا  عم  وهف  مهلمع 
ةریغص ةریبکب و ال  سیل  مهیف  فالختسالا  نسحب  هرما  ابیرق و  ادعوم  هعم  هدعو  مهیلع و  هایا  هفالختسا  عم  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  یـسوم 

هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلعل  يأ  هل  نّیبف  هتفگ  هنـسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نب  میلحلا  دبع  نب  دمحا  هکنآ  مراهچ  تسب و  اهب  مهل  کسمتلا  حصی 
هموق یلع  مالسلا  هیلع  نوراه  فلختسا  یسوم  ّناف  ّضغ  صقنب و ال  سیل  فالختسالا  ّنا  يدنع و  کتنامال  کتفلختـسا  امنا  ّینا  مّلـس  و 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لوق  ناکف  هتفگ  هنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  هکنآ  مجنپ  تسب و  نوراهب  هلعفی  یـسوم  اصقن و  نوکی  فیکف 
رد هیمیت  نبا  زین  هکنآ  مشـش  تسب و  نوراهب  یـسوم  هلعف  امل  اّضغ  وا  اصقن  ناک  ول  ذإ  اّضغ  اصقن و ال  سیل  فالختـسالا  سنج  نا  اـنییبت 

متفه تسب و  هدحو  یسوم  بهذ  اّمنا  نوراه و  عم  ناک  رکسعلا  ّنأل  نوراه  فالختساک  فالختـسالا  اذه  نکی  مل  هتفگ و  ۀّنّـسلا  جاهنم 
ۀلزنمب وه  امنا  انه  کلذک  هتفگ و  هنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  هکنآ 

403 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هنـسلا جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  هکنآ  متـشه  تسب و  نوراه  یـسوم  فلختـسا  امک  هبیغم  یف  هفالختـسا  وه  قایـسلا و  هیلع  ّلد  امیف  نوراـه 

مهن تسب و  ّیلع  فالختسا  سنج  نم  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  هنم  نوفلختـسملا  کئلوا  دحاو  ریغ  ۀنیدملا  یلع  فلختـسا  دق  لب  هتفگ 
ریبکلا داسفلا  ۀـمیظعلا و  ۀـنتفلا  ّالا  نوراه  فالختـسا  نم  لصحی  مل  هتفگ و  هدرک  قح  لها  رب  در  نا  رد  هک  هلاسر  رد  روعا  فسوی  هکنآ 

دعب ۀفیلخ  نکی  مل  نوراه  ّنا  باوجلا  هتفگ و  قحلا  جهن  باوجب  ناهبزور  نب  لضف  هکنآ  مأ  یس  تسب و  خلا  لجعلا  لیئارـسا  ینب  ةدابعب 
یلا هباهذ  دنع  نوراه  یسوم  فلختسا  امک  كوبت  یلا  هباهذ  نیح  ۀنیدملاب  هفالختسا  دارملا  لب  مالسلا  هیلع  یسوم  لبق  تام  ّهنأل  یـسوم 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هلوقب  روطلا 
هتفگ هبقاث  ماهس  رد  يوره  قاحسا  هکنآ  مکی  یس و 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هنع  هَّللا  یضر  هل  ۀیلست  مالّسلا  هیلع  لاقف 
کیلع و دامتعالا  ۀیاغل  انا  کلذکف  هموق  هلها و  یلع  ۀـفیلخ  مالّـسلا  هیلع  نوراه  لعج  روطلا  یلا  هجوت  امل  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ّنا  ینعی 

هیلع لد  ام  دارملا  لب  هتفگ  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  مود  یـس و  خلا  یتیب  لها  یلع  ۀـنیدملا و  یلع  ۀـفیلخ  کلعجا  کب  قوثولا 
مهتبیغ ةدم  هموق  یف  یـسوم  نع  ۀفیلخ  نوراه  ناک  امک  كوبت  ۀبیغ  ةدم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ۀفیلخ  اّیلع  ّنا  ثیدـحلا  رهاظ 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هلوق  هتفگ و  قعاوص  رد  رجح  نبا  زین  هکنآ  موس  یس و  ةاجانملل 
ةدم ۀفیلخ  ّهنا  ّرم  ام  هنم  ردابتملا  لب  هتوم  نمز  هتایح و  نمز  ّلک  یف  هنع  ۀفالخلا  یضتقی  یتح  هل  مومع  ال 

404 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ  مراهچ  یس و  طقف  هتبیغ 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  هل  لاقف 
ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هل  لاق  ذإ  روّطلا  یلا  ههجوت  دنع  هفلختسا  ثیح  ینعی 

ّنا امک  كوبت  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هنم  ۀـفیلخ  ضر  اـّیلع  ّنا  دارملاـف  هتفگ  بهاذـملا  رحب  رد  یجونق  باـهولا  دـبع  هکنآ  مجنپ  یس و 
تمالـس مزح و  تیاغ  تناتم و  تنازر و  لامک  هچنانچ  ینابر  تیانعب  سپ  هتبیغ  لاح  هموق  یف  مالّـسلا  هیلع  یـسومل  ۀـفیلخ  ناک  نوراه 

عروت قدص و  تیاغ  نانچمه  دش  رهاظ  نیخروم  نیرـسفم و  تاحیرـصت  یهلا و  مالک  زا  تفالخ  اب  تلاسر  تافانم  معان  رد  بحاصهاش 
نیمه باوجب  تسقلعتم  تادافا  نآ  رثکا  هک  تاجرد  یلاع  هینس  نیملکتم  تادافا  زا  ارتفا  هکلب  اعّدا  نیرد  ناش  ساوح  تماقتسا  تیاهن  و 

تاحیرـصت لاعتم و  بر  مالک  حیرـصت  فصو  اب  مه  تافـص  شوخ  نیملکتم  تاحیرـصت  ار  بحاصهاش  ياـیلوا  رگا  تلزنم و  ثیدـح 
دنرادرب هن  تستلاسر  توبن و  اب  تفالخ  تافانم  يوعد  زا  همه  نیا  ای  دوشن و  عنقم  تاجرد  یلاع  نیخروم  تاداـفا  لاـمک و  اـب  نیرـسفم 

حارـش نایعا و  نیثدـحم  تاقیقحت  زا  تساطخلا  حیرـص  ياعّدا  نیا  لطبم  هک  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  ناـنملا  هَّللا  دـمحب 
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برض هتفگ  نیدلا  رهظمل  حیتافملا  یف  اما  یلع  یباطخ  هکنآ  مشش  یـس و  مناسریم  تابثاب  هیتآ  هوجو  رد  دناناشیلاع  داقن  هک  ثیدح 
دعب ۀـفالخلا  دری  مل  جرخ و  نیح  لیئارـسا  ینب  یلع  مالـسلا  مهیلع  نوراـه  یـس  فالختـساب و  لـثملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر 
تقو یف  هتایح  یف  ۀفیلخ  ناک  امنا  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هتافو  لبق  هتوم  ناک  مالـسلا  هیلع  نوراه  وه  لثملا و  هب  بورـضملا  ناف  توملا 

مل هب  هبشملا  نوراه  نا  اذه  دیؤی  هتفگ و  ملسم  حیحـص  حرـش  رد  یعفاشلا  يوونلا  فیرـش  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هکنآ  متفه  یـس و  ّصاخ 
متشه یس  ةایح  یف  یفوت  لب  یسوم  دعب  ۀفیلخ  نکی 

405 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلالد هیف  سیل  هتفگ و  ةاقرملا  یف  امک  ضایع  یضاق  هکنآ  مهن  یـس و  لثملا  هل  برـض  نمیف  رمالا  کلذک  نکیلف  هتفگ  یباطخ  زین  هکنآ 
وحنب یسوم  ةافو  لبق  یفوت  ّهنأل  یسوم  دعب  ۀفیلخ  نکی  مل  هب  هبشملا  نوراه  ّنا  اذه  دّیؤی  كوبت و  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هفالختـسا  یلع 

هتفگ حیباصم  حرش  رد  يراقلا  هلقن  امک  یتشبروت  هکنآ  ملهچ  ةاجانملل  ّهبر  تاقیمل  بهذ  نیح  هفلختسا  امنا  ۀنس و  نیعبرا 
سوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یلع  ای  یضرت  اما  کلها  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  امنا  اوبذک  لاقف 

 ... يرصیق و دواد  میکح  یماج ، نمحرلادبع  ياه  هتفگ  یسوم و  ترضح  باب  رد  نیککشملا  ماما  نانخس 

تادافا و یهلا و  مالک  زا  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  توبث  فصو  اـب  هک  تسنآ  تاـفزاجم  بئارغ  تابّـصعت و  بئاـجع  زا  و 
نیکّکشملا و سیئر  نیقلذحتملا و  ماما  هک  يزار  رخف  نیثدحم  داّقن  تاصیصنت  نیخروم و  ریس و  بابرا  تایاور  نیرـسفم و  تاحیرـصت 

ضرغ نیاب  هدرک  نآ  عنم  تارباکم  تالداجم و  هرئاد  عیـسوت  تاتباث و  راکنا  رد  كامهنا  دـیزمب  تسنیبصعتملا  ةدـمع  نیتنعتملا و  ةودـق 
عونمم و رـسارس  ناشیا  تامدـقم  هک  دوش  حـضاو  ددرگ و  رهاظ  قح  لها  تاکـسمت  فعـض  نه و  دـیزم و  ماعنالاک  ماوع  دزن  هک  لـطاب 

رپس یپ  وا  عابتا  نیدلقم  عاعر و  جـمه  زا  یعمج  يزار  دـعب  دـسر و  هچ  نآ  عیمجب  ات  تسین  ملـسم  نآ  زا  مه  همدـقم  کی  تسد و  هدرم 
نم ّنا  مّلسن  نکل ال  مومعلا و  یلع  ثیدحلا  ۀلالد  انمّلس  نا  هتفگ  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  دندیدرگ  راسخ  رسارس  راکنا  راخ  رپ  يداو 

دعب ۀلاحلا  کلت  ءاقب  بجوف  هتایح  لاح  هل  ۀفیلخ  ناک  ّهنا  هلوق  هتافو  دعب  شاع  ول  مالسلا  هیلع  یسوم  ماقم  امئاق  هنوک  نوراه  لزانم 
424 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق و امک  راهظتسالا  قیرط  یلع  ناک  کلذ  نا  لاقی  نا  زوجی  مل ال  انلق  یموق  یف  ینفلخا  یلاعت  هلوق  اما  هل  ۀفیلخ  هنوک  مّلسن  انلق ال  هتوم 
ۀمالا و رماب  موقی  ۀلاحم  وه ال  ناکل  یسوم  هفلختـسی  مل  ولف  ةوبنلا  یف  یـسوم  کیرـش  ناک  نوراه  نال  نیدسفملا  لیبس  عبتت  حلـصا و ال 

ةدـمع يزار  ینیبیم  هچنانچ  ماظن  تریح  مالک  نیرد  یهتنا  اّیبن  هنوکل  ناک  امنا  کلذـب  همایق  نال  قیقحتلا  یلع  افالختـسا  نوکی  اذـه ال 
فالختسا رب  ینفلخا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لوق  تلالد  هتفات و  رس  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  میلـست  زا  ۀحارـص  مالعالا 

رب لالدتسا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  یفن  رب  هدرک و  لمح  راهظتسا  درجم و  رب  ار  نآ  هدومن  عنم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
لیوات دراب و  هیجوت  لـطاب و  راـکنا  نیا  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  دوخ  هداـفا  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّلل  هدومن و  توبن  رد  ترـضح  نآ  تکرش 

هک هدومن  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  تاـبثا  ماـمت  تحارـصب  ریبک  ریـسفت  رد  هک  اریز  دـنکیم  در  ار  دـساک  فیرحت  دـساف و 
مالسلا امهیلع  یسوم  ترـضح  اب  توبن  رد  نوراه  ترـضح  تکراشم  اب  تفالخ  تافانم  مهوت  هدومن و  ریـسفت  یتفیلخ  نک  هب  ار  ینفلخا 

لصا مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نوچ  هکنآ  ضرغ  توبن  رد  دوب  لصا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  هدرک  هدافا  ینعی  هتخادنا  نایم  زا 
نوراه تارضح  يارب  یسوم  ترـضح  تفالخ  لوصح  دوب  تیعبت  روطب  توبن  رد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تکرـش  توبن و  رد  دوب 

دهاوخن تناها  بجوم  یندا و  بصنمب  یلعا  بصنم  زا  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  دوع  ببس  توبن و  رد  تکرش  یفانم  مالـسلا  امهیلع 
باوص و اب  باوج  نیا  هدافا  فصو  اب  باصن  یلاع  يزار  ناسچ  هک  تسربدت  ناعما و  تیاغ  ياج  رـسحت و  ریحت و  لامک  ماقم  سپ  دش 
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ّقح لها  هلباقم  هرظانم و  ماقمب  بایترا  هبش و  ساسا  عمق  لاصیتسا و 
425 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تباث راکنا  قح و  يافخا  هب  ار  تمه  هتخادـنا  تشپ  سپ  ار  دوخ  هنیتم  هلاقم  هدـیدس و  هدافا  هدرک  رایتخا  ایمع  نتم  بوکر  اوشع و  طبخ 
همالع هک  یتسناد  زین  هتخاس و  رهاظ  یهلا  مالک  ریـسفت  رد  سواسوب  هوفت  سجاوهب و  لوقت  زا  عیروت  نیدـت و  فاصنا و  لاـمک  هتـشامگ 

ترضح ندینادرگ  هیجوت  رد  هک  هدنکرب  خیب  زا  ار  فیخس  مهوت  کیکر و  هبـش  نیا  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  رد  مه  يروباسین  نیدلا  ماظن 
لیلدـب و توبن  رد  دوب  ترـضح  نآ  کیرـش  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هکنآب  دوخ  هفیلخ  ار  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم 

توبن دوب و  ۀلاصالاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  توبن  هک  هدرک  هدافا  هفیلخ  زا  دـشابیم  تلاح  رد  یلعا  کیرـش  يرما و  یف  هکرـشا 
دبع دوب و  ترضحنا  ریزو  یسوم و  ترضح  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هک  ایوگ  سپ  دوب  تیعبتب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

هدومرف هدافا  قیشر  فیطل و  سب  یمالک  توبن  اب  نآ  عامتجا  مالـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  تابثا  رد  یماج  دمحا  نب  نمحرلا 
اذـه یف  ةروکذـملا  ۀـمامالا  نا  ملعا  هینوراـه  ۀـملک  یف  ۀـیماما  ۀـمکح  ّصف  هتفگ  صوصفلا  شقن  حرـش  یف  صوصّنلا  دـقن  رد  هچناـنچ 

نع ریبعتلا  ۀطـساولاب و  ۀتباث  ۀماما  یلاو  ۀـیهولالا  ةرـضح  نیب  اهنیب و  ۀطـساو  الب  ۀـماما  یلا  مسقنت  یه  ۀـفالخلا و  ءامـسا  نم  مسا  عضوملا 
ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  مالسلا  هیلع  لیلخلل  یلاعت  هلوق  لثم  ۀطساولا  نع  ۀیلاخلا  ۀمامالا 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هل  لاق  نیح  هموق  یلع  مالّسلا  هیلع  نوراه  یسوم  فالختسا  لثم  ۀطساولاب  یتلا  ۀمامالا  و 
نوراه یـسوم و  ّنا  یف  فالخ  ـال  مزعلا و  یلوا  نم  ّهنا  قحلا و  فـالخ  نم  ۀـفیلخ  وهف  فیـسلاب  ثعب  لوسر  لـک  لوقنف  اذـه  تفرع  اذإ 

هل نوراهف  ۀفالخلا  ۀلاسرلا و  نیب  نیعماجلا  قحلا  ءافلخ  نم  امهف  فیّسلاب  اثعب  مالسلا  امهیلع 
426 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیوقف ۀمامالا  یمسق  نیب  عمجف  هموق  یلع  هاّیا  هیخا  فالختسا  ۀهج  نم  ۀطساولاب  ۀمامالا  هل  امیف و  قحلا  نیب  هنیب و  ۀطساو  یتلا ال  ۀمامالا 
بهذ هموق و  یلع  هفلختسا  نیح  مالسلا  هیلع  یسومل  نوراه  ّنا  ملعا  تافّصلا و  نم  اهریغ  نود  اهیلإ  هتمکح  فیضا  کلذلف  اهیلإ  هتبـسن 

لامکب ترابع  نیزا  خلا  ّهبر  یلا  ابهاذ  ۀیرـصنعلا  ةأشنلا  نع  هءاضقنا  دعب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحمل  دمحم  باّون  ۀـلزنمب  ّهبر  تاقیمل 
ادیوه دناراتفرگ  نا  رد  مه  بطاخم  هَّللا و  یلو  هاش  هدز و  يزار  رخف  هار  هک  تفالخ  اب  توبن  تافانم  معز  نالطب  روهظ  تیاهن  حوضو و 

نایم رد  دوب  عماج  دوب و  مزعلا  یلوا  ءاـیبنا  زا  فیـسب و  ثوعبم  لوسر  نوراـه  ترـضح  هک  تسرهاـظ  نیزا  هک  اریز  ددرگیم  راکـشآ  و 
تهجب دشاب  هطـساوب  هک  یتماما  دشابن و  هطـساو  یلاعت  قح  وا و  نایم  نا  رد  هک  یتماما  دوب  تباث  ترـضح  نآ  يارب  تلاسر و  تفالخ و 

هطساویب و تماما  ینعی  تماما  مسق  ود  ره  دوب  هدرک  عمج  نوراه  ترضح  سپ  دوخ  موق  رد  ار  ترضح  نآ  یسوم  ترضح  فالختسا 
نوچ تستماما و  يوسب  ترضح  نآ  تبسن  توق  ببس  تماما  مسق  ود  ره  نایم  رد  نوراه ع  ترـضح  ندرک  عمج  ار و  هطـساو  اب  تماما 

تماما يوسب  ترضح  نآ  تمکح  دش  هدرک  تبسن  اذهل  تستماما  يوس  ترضح  نآ  تبسن  توق  ببـس  نوراه ع  ترـضح  ندرک  عمج 
تماما اب  تلاسر  توبن و  تافانم  معز  نا  وه  نالطب و  نایع  حوضو و  لامکب  نانملا  هَّللا  دمحب  سپ  ترـضح  نآ  تافـص  رگید  يوسب  هن 
نوراه ترـضح  تفالخ  ترابع  نیزا  هک  دنامن  یفخم  دیدرگ و  رهاب  حئال و  رهاظ و  حضاو و  هدـیدس  قرط  هدـیدع و  هوجوب  تفالخ  و 

هطـساوب تماما  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هک  تسرهاـظ  خـلا  ۀطـساولاب  یتلا  ۀـمامالا  وا و  لوق  زا  هکنآ  لوا  تسرهاـظ  هجو  دـنچب 
یسوم ترضح  هک  تسرهاظ  خلا  یسوم  فالختسا  لثم  وا  لوق  زا  هکنآ  مود  دوب  لصاح 

427 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هل  لاق  نیح  وا  لوق  زا  هکنآ  موس  دوخ  موق  رب  هدومرف  فالختسا  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح 

یسوم نا  یف  فالخ  وا و ال  لوق  زا  هکنآ  مراهچ  دوخ  موق  رب  تسترضح  نآ  فالختسا  لیلد  ینفلخا  یسوم  ترضح  لوق  هک  تسرهاظ 
هطساوب تماما  دوب  مزعلا  یلوا  يایبنا  زا  فیسلاب و  ثوعبم  لوسر  هکنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  هک  تسرهاظ  خلا  نوراه  و 
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مالسلا امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم  ترضح  هک  تسرهاظ  حضاو  صنب  هایا  هیخا  فالختسا  ۀهج  نم  وا  لوق  زا  هکنآ  مجنپ  دوب  لصاح 
هطـساوب تماـما  ار  نوراـه  ترـضح  هک  تسرهاـظ  ۀـمامالا  یمـسق  نیب  عمجف  وا  لوق  زا  هکنآ  مشـش  هدومرف  فالختـسا  دوـخ  موـق  رب  ار 

هکنآ متفه  هطساو  اب  تماما  هطساو و  یب  تماما  ینعی  تماما  مسق  ود  ره  نایم  رد  دوب  عماج  هک  دوب  لصاح  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح 
هطـساو و یب  تماما  ینعا  تماما  مسق  ود  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ندرک  عمج  هک  تسرهاظ  اهیلإ  هتبـسن  تیوقف  وا  لوق  زا 

نوچ هک  تسرهاظ  اهیلإ  هتمکح  فیـضا  کلذـلف  وا  لوق  زا  هکنآ  متـشه  تستماـماب  ترـضح  نآ  تبـسن  توق  ببـس  هطـساو  اـب  تماـما 
دش هدرک  تفاضا  دوب  يوق  ترضح  نآ  تبـسن  هطـساو و  اب  تماما  هطـساو و  یب  تماما  نایم  رد  دوب  عماج  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

مظعا و نوراه  ترـضح  تفالخ  تماما و  هک  دش  مولعم  ۀهادب  سپ  ترـضح  نآ  تافـص  رگیدب  هن  تماماب  نوراه ع  ترـضح  تمکح 
مهن دیسرن  هبترم  نیاب  رگید  تافص  دیدرگ و  ناب  ترضح  نآ  تمکح  تفاضا  ببس  هک  تسترـضح  نآ  تافـص  يالوا  حجرا و  لجا و 

مالسلا هیلع  نوراه  ترضح  یسوم  ترضح  هک  تسحضاو  خلا  هفلختـسا  نیح  مالـسلا  امهیلع  یـسومل  نوراه  نا  ملعا  وا و  لوق  زا  هکنآ 
نوراه ترضح  هک  تسرهاظ  خلا  دمحم  باون  ۀلزنمب  ینعا  نآ  ربخ  هظحالم  دعب  لوق  نیزا  هکنآ  مه  دوخ و  موق  رب  دومرف  فالختـسا  ار 

مالسلا هیلع 
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نوراه ع و ترضح  يارب  تباین  تفالخ و  تابثا  رد  تسحیرص  نیا  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باون  ۀلزنمب 
ترضح نآ  یسوم  ترضح  فالختسا  ببسب  هطساوب  نوراه ع  ترـضح  تماما  تابثا  مکحلا  صوصف  حرـش  رد  یماج  نمحرلا  دبع  زین 

ریغ هن  تماما  يوسب  نوراه  ترضح  تمکح  ندش  بوسنم  ببس  نیمهب  تماما و  يوسب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تبـسن  توق  ار و 
ترـضح زا  ترـضح  نآ  يارب  ماقم  نیا  ققحت  تماما و  ماـقم  رد  نوراـه  ترـضح  دوجو  هک  هدرک  ناـیب  زین  هدرک و  ناـیب  تافـص  زا  نا 

یلا مسقنت  یه  ۀفالخلا و  باقلا  نم  بقل  انهه  ةروکذملا  ۀمامالا  نا  ملعا  ۀـینوراه  ۀـملک  یف  ۀـیماما  ۀـمکح  ّصف  لاق  ثیح  دوب  تومحر 
فالخ قحلا و ال  ءافلخ  نم  ۀفیلخ  وهف  فیسلاب  ثعب  لوسر  لک  ۀطساولاب و  ۀتباث  ۀماما  یلا  ۀیهولالا و  ةرضح  نیب  اهنیب و  ۀطـساو  ۀماما ال 

نیب هنیب و  ۀطـساو  یتلا ال  ۀمامالا  هل  نوراهف  ۀـفالخلا  ۀـلاسرلا و  نیب  نیعماجلا  قحلا  ءافلخ  نم  امهف  فیـسلاب  اثعب  نوراه  یـسوم و  نا  یف 
تبـسن کلذـلف  اهیلإ  هتبـسن  تیوقف  ۀـمامالا  یمـسق  نیب  عمجف  هموق  یلع  هایا  هیخا  فالختـسا  ۀـهج  نم  ۀطـساولاب  ۀـمامالا  هل  اهیف و  قحلا 

تومحرلا ةرـضح  نم  ناک  هل  هققحت  ۀمامالا و  ماقم  یف  مالـسلا  هیلع  نوراه  دوجو  نا  ملعا  تافـصلا  نم  اهریغ  نود  ۀـمامالا  یلا  هتمکح 
اِنتَمْحَر ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو  هلوق  ۀلالدب  يأ  هلوقب  ۀمحرلا  ۀغلابم  یه 

نب دواد  همالع  خـلا و  هتما  یلع  یـسوم و  یلع  هیلع و  ۀـمحرلا  يأ  تومحرلا  ةرـضح  نم  هتوبن  تناـکف  اـنیبن  نوراـه  هاـخا  یـسومل  ینعی 
نآ ندوب  عماـج  هدرکن و  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  تماـما و  تاـبثا  رد  يروصق  مه  يرـصیقلا  یمورلا  دـمحم  نب  دوـمحم 

هطساو اب  تماما  هطساو و  یب  تماما  ینعا  تماما  مسق  ود  ره  رد  ترضح 
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ندوب هفیلخ  ببـسب  ار  هطـساو  اـب  تماـما  هدـینادرگ و  مالـسلا  هیلع  نوراـه  هملکب  تماـما  صاـصتخا  ببـس  ار  عمج  نیمه  هدرک و  ناـیب 
نوراه ترضحنآب  تماما  تبسن  تّوق  یموق و  یف  ینفلخا  ترضح  نآ  لوق  تلالدب  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  يارب  نوراه  ترضح 

ّصف هتفگ  مکحلا  یناعم  یف  مکحلا  صوصق  علطم  رد  هچنانچ  هدرک  تباث  ترضح  نآ  رد  تماما  مسق  ود  ره  توبث  ببـسب  مالـسلا  هیلع 
ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  هیلع  هَّللا  تاولص  میهاربا  هّیبن  ّقح  یف  لاق  امک  ۀفالخلا  ءامسا  نم  مسا  ۀمامالا  ۀینوراه  ۀملک  یف  ۀیماما  ۀمکح 

ۀفیلخ هنوکف  لوالا  اما  هتملکب  تّصتخا  کلذل  مالسلا و  هیلع  نوراه  یف  ناتباث  نامسقلا  ۀطساوب و  الوا  ۀطساوب  اما  یه  مهیلع و  ۀفیلخ  يأ 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  لاق  امک  مالسلا  هیلع  یسوم 

بناج نم  اقلطم  اماما  ناکف  هیلإ  ۀـمامالا  ۀبـسن  تیوقف  یـسوم  هیخاک  فیـسلاب  قلخلا  یلا  قحلا  نم  اثوعبم  الوسر  اّیبن  هنوکف  یناـثلا  اـما  و 
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رمع یبأ  تایاور  بسح  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  همه  نیرب  هوالع  مالـسلا و  امهیلع  یـسوم  بناج  نم  ادـیقم  اـماما  قحلا و 
روثنم رد  یطویـس  تستباث  هیودرم  نبا  متاـح و  یبأ  نبا  رذـنملا و  نبا  يربط و  ریرج  نبا  یلعی و  وبا  یئاـسن و  دـیمح و  نب  دـبع  یندـع و 

نبا متاـح و  یبأ  نبا  رذـنملا و  نبا  ریرج و  نبا  یلعی و  وـبا  ّیئاـسّنلا و  دـیمح و  نب  دـبع  هدنـسم و  یف  یندـعلا  رمع  یبأ  نبا  جرخا  هـتفگ 
ًانُوُتف َكاَّنَتَف  َو  یلاعت  هَّللا  لوق  نع  ساّبع  نبا  تلأس  لاق  ریبج  نب  دیعس  نع  هیودرم 

نم یندعو  ام  زّجنتأل  ساّبع  نب  یلع  تودغ  تحبصا  املف  الیوط  اثیدح  اهل  ّناف  ریبج  نبا  ای  راهنلا  فناتـسا  لاقف  وه  ام  نوتفلا  نع  هتلأسف 
یلا اکولم  ءایبنا و  هتیّرذ  یف  لعجی  نا  نم  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ادع  لج و  ّزع و  هَّللا  ناک  ام  هءاسلج  نوعرف و  رکاذت  لاقف  نوتفلا  ثیدح 

َنوُکَرْدَُمل  اَّنِإ  یسُوم  ُباحْصَأ  َلاق  رحبلا  یسوم  يأ  زواج  اّملف  هیف  لاق  مالسلا و  هیلع  یسوم  ۀّصق  یف  الیوط  اثیدح  قاس  نا 
موق یلع  کلذ  دـعب  اوّرم  مث  اونقیتسا  یتح  رحبلا  نم  هندـبب  هل  هجرخاف  ّهبر  اعدـف  ۀـکالهب  نمؤن  قرغ و ال  نوعرف  نوکی  نا ال  فاـخن  اـنا 

َنُولَهَْجت  ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَسُوم  ای  اُولاق  مهل  مانصا  یلع  نوفکعی  اوناک 
َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  ِهِیف  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ 

اوعیطا مهل  لاق  مث  الزنم  مهلزنا  یتح  اوضم  ّمث  متعمس  مکیفکی و  ام  ریغلا  نم  متیار  دق 
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یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  مکیلع  هتفلختسا  دق  ّیناف  نوراه 
َنِیثالَث یـسُوم  انْدَعاو  هلوق  یف  ۀـیلاعلا  یبأ  نع  متاح  یبأ  نبا  جرخا  هتفگ  روثنم  رد  رد  زین  خـلا و  اهیف  مهیلإ  عجری  نا  اموی  نیثلث  مهلّجا  و 

ٍرْشَِعب اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل 
ةاروتلا هیلع  لزنا  ۀلیل و  نیعبرا  روطلا  یف  ثکمف  نوراه  مهیلع  فلختسا  هباحصا و  یسوم  فلخ  ۀجحلا  يذ  نم  ارشع  ةدعقلا و  يذ  ینعی 
ۀلمجلاب یهتنا و  روطلا  نم  طبه  یّتح  ۀـلیل  نیعبرالا  یف  ثدـحی  مل  ّهنا  انغلب  ملقلا و  فیرـص  عمـس  همّلک و  ایجن و  بّرلا  هبرقف  حاولالا  یف 

رّونلاک روهّظلا  حوضولا و  لامک  نم  روطلا  یلا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هّجوت  دـنع  روفغلا  کلملا و  مالـسلا  امهیلع  یـسومل  نوراه  ۀـفالخف 
هیت یف  ّبخ  عضواف و  رورغلا  ساـّنخلا  تاعیدـخت  هتوهتـسا  رورغم  دـناعم  اـّلا  هرکنی  ـال  روتـسم و  باـجح  هیلع  سیل  روطلا و  قهاـش  یلع 
ًارُون َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  روحدـملا  مومذـملا  ناتهبلا  یلا  نوکرلا  حونجلا و  روزلا و  بذـکلا و  یف  لاقی  الا  كامهنالا و  رثآ  رورـشلا و 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف 
ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال 

دناهتسناد نوراه  لزانم  زا  ار  تفالخ  هک  ننست  لها  ناققحم  مالعا و  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  یماسا 

لثم هینس  نیطاسا  رباکا و  رگید  تادافا  ریـسفت و  رد  يزار  دوخ  حیرـص  حیرـصت  بسح  نوراه ع  ترـضح  تفالخ  ققحت  توبث و  دعب  و 
دمحا نامیلس  وبا  یلصوملا و  یلعی  وبا  یلع  نب  دمحا  یئاسّنلا و  بیعش  نب  دمحا  دیمح و  نب  دبع  یندعلا و  رمع  یبأ  نب  ییحی  نب  دمحم 

یبأ نبا  ّيروباسینلا و  رذنملا  نب  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  یباطخلا و  یتسبلا  باطخ  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب 
وبا یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  يدنقرمـسلا و  هیقفلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  سیردا و  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  متاح 

یفنحلا یشکلا  دیعسلا  دبع  نب  دمحم  روکش  وبا  یئاسکلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  وبا  یبلعثلا و  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا 
یبصحیلا و یضاقلا  یسوم  نب  ضایع  لضفلا  وبا  يرـشخمزلا و  رمع  نب  دومحم  هَّللا  راج  يوغبلا و  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسح  دمحم  وبا  و 

نباب فورعملا  ینابیـشلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  نیدـلا  زع  یتشبروتلا و  نیـسح  نب  هَّللا  لضف  نیدـلا  باهش 
یمقلا نیسح  نب  دمحم  نب  نسح  نیدلا  ماظن  یعفاشلا و  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ایرکز  وبا  يرزجلا و  ریثالا 
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نب هَّللا  دبع  تاکربلا  وبا  یکملا و  يربطلا  نیدلا  ّبحم  هَّللا  دبع  نب  دمحا  يواضیبلا و  رمع  نب  هَّللا  دبع  نیدلا  رصان  یـضاق  ّيروباسینلا و 

یلاخلخلا رفظم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  یبیطلا و  دمحم  نب  نسح  ینارحلا و  هّیمیت  نب  میلحلا  دبع  نب  دمحا  یفـسنلا و  دومحم  نب  دمحا 
یلع نب  فسوی  نب  دمحم  یقـشمدلا و  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  نیدلا  دامع  يرـصیقلا و  یمورلا  دـمحم  نب  دومحم  نب  دواد  خیـشلا  و 

موزخملا نب  فسوی  ینیعلا و  دـمحا  نب  دوـمحم  نیدـلا  ردـب  ینالقـسعلا و  رجح  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  یناـمرکلا و 
نبا نمحرلا  دـبع  ینادـیزلا و  نسحلا  نب  دومحم  نب  نیـسحلا  نیدـلا  رهظم  یناهفـصالا و  ناهبزور  نب  هَّللا  لـضف  یطـساولا و  يروصنملا 

دمحم نـب  نیـسح  یمقلعلا و  دـمحا  نـب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نـب  نـمحرلا  دـبع  نیدـلا  لـالج  یماـجلا و  دـمحا 
ناطلـس نب  یلع  نیدلا  رون  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  بیطخلا و  ینیبرـشلا  دـمحا  نب  دـمحم  يرکبرایدـلا و 

نب نیدلا  سمـش  نب  هَّللا  دبع  مالـسالا  خیـش  يدامعلا و  دمحم  نب  دوعـسلا  وبا  ینتفلا و  رهاط  دمحم  يراقلاب و  فورعملا  يورهلا  دـمحم 
يرهاقلا یبلحلا  نیدـلا  رون  بقلملا  یلع  نب  دـمحا  نب  میهاربا  نب  یلع  کلملا و  مودـخمب  فورعملا  يروهاللا  يراصنالا  نیدـلا  لامج 

نب ملاعلا  بوبحم  دمحم  یفیرشلا و  مودخم  ازریم  طبس  يورهلا  قاحسا  يولهدلا و  يراخبلا  نیدلا  فیس  نب  قحلا  دبع  خیـش  یعفاشلا و 
دمحم هَّللا  رـصن  وبا  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  دـمحا  هَّللا  ّیلو  هاش  ناخ و  معنمب  فورعملا  یجونقلا  باهولا  دـبع  رفعج و  نیدـلا  یفص 
مشحتب یتجاح  بطاخملا  ذیملت  ناخ  نیدلا  دیشر  بطاخملا و  يولهدلا  هَّللا  یلو  نب  زیزعلا  دبع  یتب و  ینابلا  هَّللا  ءانس  عیمس و  دمحم  نب 

هکلب دـنامن  هتخادرپ  هکیکر  تالامتحا  ضعب  قلخب  هتفاـب و  تراـبع  نیرد  يزار  هک  یتوبکنع  جـسن  داـسفا  ناـهیا و  لاـطبا و  در و  ثنؤم 
دنیامن اروثنم  ءابه  لطاب و  ار  نآ  ّدج  ّدک و  رازهب  دنزاس و  رهاظ  نآ  رکذ  رب  تمادن  رسحت و  تبانا و  هبوت و  هک  تسمزال  ار  يزار  يایلوا 

وا دارم  رگا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میاـمنیم  نآ  تعانـش  تعاـظف و  دـیزم  رب  هیبنت  راـصتخالاب  ۀـجحملل  احیـضوت  ۀـجحلل و  اـمامتا  نکیل 
مالّـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  نآ  دییـشت  دـیکات و  يارب  دوب و  تباث  اقباس  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفـالخ  هک  تسنیمه  راهظتـسا 
تـسینعم نیا  تابثا  ضرغ  هچ  دـناسریمن  نیقی  ّقح و  لها  بولطمب  يررـض  نیفلاـخمب و  یعفن  ینعم  نیا  سپ  دومرف  یموق  یف  ینفلخا 

هاوخ دراد و  تلالد  نآ  رب  یموق  یف  ینفلخا  ترضح  نآ  لوق  دوب و  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم  زا  یـسوم  ترـضح  تفالخ  هک 
دیکات دیزم  يارب  ینفلخا  داشرا  دشاب و  تباث  مه  قباس  زا  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  نیزا  هک  دشاب  روط  نیاب  هیآ  نیا  تلالد 

قباس زا  تفالخ  نیا  هاوخ  دشاب و  نآ  دییشت  دییات و  تیاغ  دییشت و  و 
432 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  هاگ  ره  هک  اریز  تسعفن  غلبا و  هقباس  تفالخ  توبث  دوش و  تباث  داشرا  نیا  دعب  هکلب  دـشابن  تباث 
هکنآ فالخب  دـش  دـهاوخ  ققحتم  تقو  ود  ره  رد  لوق  نیا  دـعب  قباس و  رد  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  دـشاب  تباـث  قباـس  زا 

عوجرب عاطقنا  هبـش  قباس  زا  تفالخ  نیا  توبث  ربانب  زین  لوق و  نیا  داشرا  دعب  امب  دـشاب  صوصخم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ 
رب هبـش  نیا  يانب  هک  دش  دهاوخ  لحمـضم  دوخب  دوخ  دناهدوشگ  نآب  بل  ناش  فالـسا  بحاصهاش و  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

دش و دهاوخ  اروثنم  ءابه  تبیغ  تّدمب  دییقت  دشاب  هقباس  تفالخ  دیکات  يارب  ینفلخا  هاگ  ره  دوب و  تبیغ  تّدم  ضحم  رب  ینفلخا  لمح 
تفلاخم راکنتسا  رسارس  راهظتسا  نیا  هک  تسرهاظ  رب  سپ  تساقلطم  تفالخ  رب  نآ  تلالد  یفن  راهظتسا  رب  ینفلخا  لمح  زا  ضرغ  رگا 

رگا تسراک و  یب  راکفا  هلاحا  سفن و  ياوه  ضحمب  راّبج  راّهق  مالک  ریـسفت  راصبتـسا و  ربدـت و  كرت  رب  ینبم  رهاظ و  صن  تدـناعم  و 
نیتم يوق و  سب  يدنس  ار  ناشوا  هک  داب  هدژم  ار  هدحالم  هینطاب و  دشاب  اور  ریسفت  نینچ  ترورض  الب  هجو و  الب  یعاد و  الب  ببس و  الب 

یلو هاش  دمآ و  دهاوخ  تسدب  ماکحا  كرادم  داسفا و  مارح و  لالح و  ذخآم  لاطبا  مالسا و  ینابم  مده  يارب  نیطف  ملاع  نینچ  مالک  زا 
شتآ هک  الثم  دراد  زاب  رهاظ  نا  زا  هیوق  نئارق  هکنآ  رگم  دـننک  دامتعا  رهاظ  رب  هک  تسنآ  حارـص  لقع  هدـعاق  هتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا 

نآ دصق  لامتحا  درجمب  مینادـب  نیقی  هب  دـیامنیم  رانب  هیبش  هک  يرهوج  دوجو  اب  میوشن  علطم  دوخ  ّسح  طلغ  رب  هکنآ  ات  دـنزیم  هلعش 
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همئا تالیوست  زا  يرایـسب  ساساب  هک  هدافا  نیا  بسح  سپ  یهتنا  تسیگناوید  ضحم  نتـشاذگن  فوقوم  نآ  رب  ار  ماعط  نتخپ  ندرکن و 
ءابه ار  صوصن  رگید  تلزنم و  ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  تالیوات  دـناودیم و  اـنف  بالیـس  مه  هَّللا  یلو  هاـش  دوخ  تاـفیرحت  هکلب  هینس 

هّلل دشاب و  نوجم  تفارخ و  نیع  نونج و  یگناوید و  ضحم  نآ  لولدم  ریغ  رب  نآ  لمح  نآ و  يانعم  زا  ینفلخا  خلـس  دنادرگیم  اروثنم 
تسقرافلا عم  سایق  نیدسفملا  لیبس  عبتت  حلصا و ال  ترـضح  نآ  لوق  رب  ینفلخا  یـسوم  ترـضح  لوق  يزار  سایق  کلذ و  یلع  دمحلا 

رذع راهظا  نیدناعم و  رجز  نیدسفم و  خیبوت  لیبق  زا  هدـیدس  مکح  هدـیدع و  دـئاوف  نیدـسفم  لیبس  عابتا  زا  یهن  حالـصاب و  رما  رد  هچ 
هک تسنیمه  يزار  مالک  لصاح  دشابن و  روصتم  وا  فالختسا  هک  یـسک  فالختـسا  تفالخب  تسیوطنم  نیتم  تّجح  مامتا  نیموصعم و 

خلا نوراه  نال  وا  لوق  هک  اریز  تسین  نکمم  یبن  يارب  تفالخ  لوصح 
433 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دش و دناوتیمن  فالختـسا  ببـسب  تّما  رماب  ترـضح  نآ  مایق  دوب  لصاح  توبن  ار  نوراه  ترـضح  نوچ  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد 
هنوگچ سپ  دـشاب  زئاـجان  یبن  فالختـسا  هاـگ  ره  دـنادیمن و  زئاـج  یبن  يارب  ار  تفـالخ  لوصح  يزار  هکنآ  رب  تسحیرـص  لـیلد  نیا 
ترضح رما  هیجوت  رد  يزار  دوخ  هک  یتسناد  اقباس  درک و  ناوت  سایق  نیدسفم  لیبس  عابتا  زا  یهن  حالصاب و  رما  رب  ار  زئاجان  فالختسا 

ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل  میهاربا  ترضح  لوق  لثم  تسدیکات  نا  زا  دوصقم  هک  هدرک  هدافا  حالصاب  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم 

هدیدع هوجو  هب  نآ  لاطبا  نوراه و  ترضح  فالختسا  مدع  فالختسا و  ندوب  ربارب  رب  ینتبم  يزار  ساسا  یب  رادنپ 

یبن ّالا  انانیمطا و  وا  دیکات  حالصاب  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم  ترضح  دومرف  تیـصو  هک  هدرک  هدافا  يروباسین  نینچمه  و 
تبثم هکلب  تسحالـصاب  ترـضح  نآ  فاصتا  تبثم  حالـصاب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  رما  نیا  رب  انب  سپ  ار  حالـصا  رکم  دنکیمن 
تبثم ینفلخا  نینچمه  تسدیکاتب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  حالـصا  تبثم  حلـصا  رما  هچنانچ  سپ  تسدیکأت  ترـضح  نآ  حالـصا 

هتـشادن یلـصا  دّکوم  رگا  سپ  تسدّکوم  دوجو  عرف  دیکات  هک  تسرهاظ  هچ  دوب  دـهاوخ  دـیکاتب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ 
ار مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  حلـصا  رما  اب  ینفلخا  لیثمتب  يزار  رخف  تقیقح  رد  سپ  دش  دهاوخ  تسرد  اجک  زا  دیکات  دشاب 

مدع فالختـسا و  هکنآ  رب  دراد  تلالد  يزار  لوق  نیا  هک  تسناد  دیاب  رتسپ  دهاوخ  ادخ  رگ  ریخ  ببـس  دوش  ودـع  هتخاس  تباث  دـیکاتب 
ترضح يارب  هچنآ  هدشن  عرفتم  ترضح  نآ  فالختـسا  رب  هدیدج  هدئاف  چیه  هدوب و  هیـساوس  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فالختـسا 

دعب لوقعلا  ۀیاهن  ینعا  باتک  نیمه  رد  شدوخ  هکنآ  لاح  هدشن  تباث  نا  رب  دـئاز  يرما  دوب  لصاح  فالختـسا  لبق  مالـسلا  هیلع  نوراه 
يارب فالختـسا  لبق  ماکحا  ذـیفنت  زا  دـشاب  نکمتم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  رگا  هکنآب  هدرک  حیرـصت  هریـسی  هلـصافب  تراـبع  نیا 

دشابن هدئاف  فالختسا 
434 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلوق هترابع  هذه  هدوبن و  ماکحا  ذفنم  هچ  رگا  هدوب  یلاعت  قح  بناج  زا  ماکحا  يّدوم  فالختسا  لبق  نوراه  ترـضح  هک  دش  تباث  سپ 
امیف وا  هَّللا  نع  هیّدؤی  امیف  هتعاط  ساّنلا  یلع  بجی  انلق  ۀعاّطلا  ضرتفم  هنوک  یف  هماقم  ماقل  مالسلا  امهیلع  یـسوم  دعب  شاع  ول  نوراه  ّنا 

هنع و هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  هتوبث  نکمی  الف  انیبن  هنوک  نّیعی  کلذ  نکل  مّلسم و  لوالا  دودحلا  ۀماقا  یف  هفرصت  یف  وا  یسوم  نع  هیّدؤی 
ماکحالا کلت  ذـیفنتل  یلوتملا  نوکی  یلاعت و  هَّللا  نع  ماکحالل  ایّدوم  یبنلا  نوکی  نا  زئاـجلا  نم  ّنا  هریرقت  عونمم و  ثلاـثلا  یناـثلا و  اـما 

ذیفنت نم  انکمتم  نوراه  ناک  ول  هموق و  یلع  مالـسلا  هیلع  نوراه  فلختـسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ّنا  ۀّیمامالا  بهذـم  نم  ّنا  يرت  الا  هریغ 
مل نا  یلاعت و  هَّللا  نع  ماکحالل  ایدؤم  ناک  فالختسالا  لبق  نوراه  ّنا  تبثف  ةدئاف  فالختسالل  نکی  مل  فالختسالا  کلذ  لبق  ماکحالا 

ذیفنت بلـس  ببـس  نیاب  دنادیم و  بجاو  مزال و  فالختـسا  رب  هدیدج  هدـئاف  بترت  اجنیرد  هک  تسبیرغ  بیجع و  سپ  اهل  اذـفنم  نکی 
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ربارب ار  فالختسا  مدع  فالختـسا و  هلـصاف  كدناب  ترابع  نیا  لبق  دیامنیم و  فالختـسا  لبق  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  زا  ماکحا 
ناکما مدـع  لـیلد  توبن  رد  ار  ترـضح  نآ  تکرـش  دـیامنیم و  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  راـکنا  لاـمک  نیاـب  دـنادیم و 

زا تسذوخام  يزار  رخف  تفاهت  ضقانت و  نیا  درادنپیم و  فالختسا  زا  عنام  تّما  رماب  ار  ترضح  نآ  مایق  موزل  دنادرگیم و  فالختسا 
دیزمب وس  نآب  ةرم  وس و  نیاب  ةرم  هتفرگن  رارق  بناج  کی  رب  هدـش  راتفرگ  تفاهت  ضقانت و  نیرد  وا  الوا  هک  رابجلا  دـبع  ةاـضقلا  یـضاق 

هنع هَّللا  یضر  یضترم  دیس  بانج  هتفر و  رارطضا  راشتنا و 
435 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّیلب نامه  رد  هدـشن  هبنتم  طبخ  نیا  تعانـش  رب  يزار  نکیل  هدومرف  هیبنت  وا  بارطـضا  طابتخا و  تیاـهن  رب  هاوثم  ۀـنجلا  لـعج  هاـضرا و  و 
موقی امیف  امهلاح  نا  ۀقفتم  ةوبنلا  یف  تناک  اذإ  امهلاح  نا  اضیا  ملعن  رابجلا و ال  دبع  یضاق  لوق  باوجب  یفاش  رد  هدیدرگ  بکترم  هلیلج 

هیـضتقی ام  امهتعیرـش  یف  لخدی  نا ال  عنتمی  امک ال  رخآلل  سیل  ام  صاصتخالا  نم  امهدحال  نوکی  نا  عنتمی  لب ال  ۀـقفتم  اضیا  ۀـمئالا  هب 
یلع دامتعالا  حـصی  مث  ۀیعمـس  ۀـلالدب  هجو  نود  هجو  یلع  عطقی  امناف  عئارـشلاب  فلتخی  امم  بابلا  اذـه  یف  لاـحلا  تناـک  اذإ  ۀـمامالا و 
امیف الّوا  تلق  ّکنال  هفالخ  هّدض و  یلا  لوق  نم  هیف  کعوجر  رهظا  بابلا و  اذه  یف  کمالک  فالتخا  دـشا  ام  هل  لاقی  دـیامرفیم  کلذ 

مل نا  ۀمئالا و  هب  موقی  امب  مهیف  مایقلا  همزلی  ةوبنلا  یف  مالـسلا  هیلع  یـسومل  اکیرـش  ناک  ثیح  نم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ّنا  کنع  هانیکح 
نع تعجر  مث  ۀّمئالا  یلا  ام  هیلإ  نوکی  نا  ةوبنلا  یف  مالسلا  هیلع  یسومل  اکیرش  ناک  نمیف  بجاو  ریغ  تلق  ناب  کلذ  تبقع  مث  هفلختسی 

موقی نا  هل  لبق  نم  ناک  دق  لبق و  نم  ناک  امک  نوکی  نا  هل  تبثی  يذلا  ناکل  یـسوم  دعب  شاع  ول  نوراه  نا  تلقف  رخآ  لصف  یف  کلذ 
نمل تلق  ناب  اضیا  هانیکح  رخآ  لصف  یف  کلذ  تدّـکا  مث  يرت  امک  ةوبنلا  یـضتقم  نم  رومالا  هذـهب  ماـیقلا  تلعجف  هتوبنل  رومـالا  هذـهب 

نا ةوبنلا  یف  هل  اکیرش  هنوک  عم  زاج  نا  ۀّمئألا  هب  موقت  امب  هدعب  مایقلا  هل  بجی  ناک  ام  هدعب  نوراه  فلختسی  مل  ول  یـسوم  ّنا  یف  فلاخ 
نا نزوجیل و  کلذ  هل  نوکی  هدعب و ال  یقبی 

436 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مایقلا یضتقت  ةوبنلا ال  ناب  حیرصت  مدقت و  ام  رثکا  نع  عوجر  وه  يذلا  مالکلا  اذهب  مدقت  ام  عیمج  تمتخ  مث  کلذ  هل  نوکی  ّالا  هفلختسا 

کمالک نم  لصحن  ءیـش  ّيأ  یلعف  نیرمالا  دحا  یلع  عطقلا  كرت  کشلا و  وه  عضوملا  اذه  یف  لماتملا  یلع  ضرفلا  ّنا  رومالا و  هذهب 
امل یحاملا  خسانلا و  ناک  رخأتملا  ّناف  رخأتملا  لصفلا  اذـه  یلع  ّالا  رارقتـسالا  دامتعالا و  ّنا  نظن  ام  لّوعن و  لاوقالا  ّيأ  یلع  فلتخملا و 
یلا ةوبنلا  یلا  ۀفاضم  رومالا  هذه  توبث  یف  جاتحی  اّمنا  اهترکذ و  یتلا  رومالاب  مایقلا  اهدرجمب  بجوت  ةّوبنلا ال  ّنا  نم  هنمـضت  يذلا  هلبق و 

تفالخ راکنا  هدش  راتفرگ  هیّنـس  نیلفغم  زا  رگید  یعمج  يزار  دیلقتب  هک  دنامن  بجتحم  انمالک و  نم  مدقت  امیف  هانیب  دق  حیحـص و  لیلد 
رب هچنانچ  دناهتخیوآ  هحیرص  هرباکم  نینچب  هتفرگن  يربخ  دوخ  تاقث  فالـسا  تایاور  تادافا و  زا  هدومن  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

يوره هبقاث  ماهس  یجشوق و  دیرجت  حرش  ینازاتفت و  دصاقم  حرش  یناهفصا و  نمحرلا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  سمـش  دیرجت  حرـش  رظان 
رهاظ و تارـضح  نیا  تاوفه  تعاظف  تعانـش و  لامک  قباس  نایب  زا  هک  دـمحلا  هَّلل  تسین و  یفخم  نآ  لاثما  نیدـلا و  ماـسح  ضفارم  و 

ۀفالخلا هلوق  هتفگ  هدومن  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  عنم  نآ  رد  هک  هقباس  ترابع  دعب  يزار  رخف  هک  دنامن  یفخم  تسرهاب و 
هتباین نیب  هریغل و  ناسنالا  ۀفالخ  نیب  قرف  هنال ال  کلذ  یف  لوق  مّدقت  دق  نوکی  نا  بجی  سیل  انلق  ۀباینلا  لیبس  یلع  لوقلا  ۀهج  نم  ۀیالو 

یف هماقم  ماق  هیبا و  بانم  بان  دـق  ناسنالا  ّنا  لاقی  دـق  ّهنا  مولعم  رخآلا و  عضوم  امهدـحا  عضویف  انالف  تفلخ  نالف و  نع  تبن  لاـقی  هنع 
مایق نسحا  هیفّلخم  هلها و  حلاصم  یف  رظنلا 

437 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا دوشیم و  تباث  مه  لوق  یب  تفالخ  هک  تسنآ  مالک  نیا  لصاح  ۀـباینلا و  لیبس  یلع  هیبا  لاـعفا  لـعف  اذإ  کـلذ  هیلإ  ضوفی  مل  نا  و 
لوق تسین و  یبـیر  لوقب  تفـالخ  توبث  رد  نکل  دوش  تباـث  لوق  یب  تفـالخ  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  هک  اریز  درادـن  هیف  نحن  اـمب  يررض 
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یسوم ترضح  نتفر  دعب  نوراه  ترضح  تفالخ  نیا  ربانب  زین  بیر و  الب  دراد  تفالخ  لوصح  رب  تلالد  ینفلخا  ینعا  یسوم  ترـضح 
یسوم ترضح  تما  حلاصمب  مایق  هبش  الب  نوراه  ترضح  هک  اریز  مینک  ینفلخا  لوق  زا  رظن  عطق  وگ  دوشیم  تباث  روطب  مالـسلا  امهیلع 
لیوات مه  نیا  رب  انب  سپ  تسیفاک  تفالخ  توبث  يارب  ردق  نیمه  فرـص  يزار  دزن  هدومرف و  روطب  ترـضح  نآ  نتفر  دـعب  مالـسلا  هیلع 
دهاوخ تباث  هدومن  قباس  یبن  تما  روماب  مایق  قباس  یبن  دـعب  هک  یبن  ره  تفالخ  نیا  رب  انب  زین  دـیناسر و  دـهاوخن  واب  یعفن  ینفلخا  لیلع 
دهاوخ حضاو  هدایز  دناالتبم  نآ  رد  مه  شدنمجرا  دنزرف  هَّللا و  ّیلو  هاش  تسراتفرگ و  نا  رد  يزار  دوخ  هک  تافانم  معز  نالطب  دـش و 

رما و ینفلخا  هلوق  ّنا  هنایب  اهضعب  یف  وا  ۀنمزالا  لک  یف  نکل  نوراه و  فلختسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نا  انملـس  نا  مث  يزارلا  لاق  مث  دش 
نال ۀنمزالا  لکل  اّماع  ناک  ام  فالختـسالا  کلذ  ّنا  یلع  ۀلاد  ۀـنیرقلاف  اضیا  ۀـّیفقاولا و  ۀـیمامالا  دـنع  امیـس  قافتالاب  رارکتلا  دـیفی  وه ال 

تبث اذإ  طقف و  ةرفـسلا  کلتب  اصوصخم  فالختـسالا  کلذ  نوکی  نا  ۀفیلخ  هموق  یلع  فلختـسا  ءاسؤرلا و  نم  جرخ  نمیف  ۀیراج  ةداعلا 
امنا ءیـشلا  نع  لزعلا  ّنأل  لزعلا  ققحت  ۀـنمزالا  رئاس  یف  هتوبث  مدـع  نم  مزلی  مل  ۀـنمزالا  لک  یف  الـصاح  ناک  ام  فالختـسالا  کـلذ  ّنا 

نامزلا یف  کلذکف  ّلوی  مل  يذلا  دلبلا  ّهنا  لاقی  اهریغ ال  لوی  مل  ةدلب و  یف  رظنلا  یلو  نم  ّنا  امک  ءیشلا و  کلذ  ببس  داقعنا  دعب  نوکی 
هبش نیا  باوج  و 

438 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک تسنیمه  يدـحا  تفـالخ  رب  ّصن  زا  تداـع  فرع و  بسح  رداـبتم  نکل  دـنکن  رارکت  رب  تلـالد  رما  قـلطم  وـگ  هـک  تـسنآ  هـکیکر 

هفیلخ ار  یـسک  موق  رب  دور و  نوریب  ۀنطلـسلا  راد  زا  یـسیئر  رگا  هک  دـیآ  مزال  الا  دـشاب و  تباث  ظفللا  هلوانتی  ام  بسح  اقلطم  وا  تفالخ 
هیلع لدی  امک  هتسناد  رفس  نیا  بعوتسم  ار  فالختـسا  نینچ  يزار  دوخ  نالطبلا و  یهیدب  وه  دوشن و  تباث  شیپ  یتعاس  وا  تفالخ  دنک 

يرـصیق و هدافا  زا  هک  تسنآ  رفـس  مایاب  تفالخ  صاـصتخا  معز  باوج  ةرفـسلا و  کـلتب  اـصوصخم  فالختـسالا  کـلذ  نوکی  نا  هلوق 
تبسن توق  ببس  هدش  تباث  ینفلخا  ینعا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لوقب  هک  نوراه  ترـضح  تفالخ  هک  تسحـضاو  یماج  يالم 
ترضح تافص  زا  رگید  تافصب  هدرک و  تبسن  تماماب  ار  نوراه  ترضح  هملک  یبرعلا  نبا  خیش  ببس  نیمهب  تستماماب و  ترضح  نآ 

دعب هک  دیآ  مزال  هبش  الب  دشاب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رفس  مایاب  صوصخم  تفالخ  نیا  رگا  سپ  هدومنن  تبسن  مالسلا  هیلع  نوراه 
ترضح نآ  توق  دوش و  لصاح  يروتف  يروصق و  تماماب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تبـسن  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  عوجر 
تغالب نابزب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لزع  ياعداب  نعاطم  باب  رد  بطاخم  بانج  کلذ و  نم  هَّللا  ذاعم  ددرگ  نهو  فعضب و  لدبم 

لوبق ار  هنمزا  عیمج  فالختسا  لومش  ای  هک  نیزا  تسین  هراچ  تراسخ  رسارس  تراسج  نیا  دعب  ار  هینـس  تارـضح  سپ  هداشگ  نامجرت 
یبیجع هنارت  يزار  رخف  همه  نیا  دعب  دـیآیم و  مزال  ریفنت  ریدـقت  رب  دـنیامن و  فارتعا  ار  قلطم  فالختـسا  عاطقنا  لزع  موزلب  ای  دـننک و 

ینعی هتـشادرب  تهادـب  تفلاخم  ملع  هتـشاذگ  وسکی  مالـسا  لها  زا  ار  فوخ  ایح و  هتخآ و  فاستعا  غیت  فاصنا  نینزان  ناج  رب  هتـشادرب 
ترضح نآ  تهارک  لامتحاب  مالّسلا  هیلع  نوراه  زا  تفالخ  هبترم  هلازا  ریفنت  مدع  ياعداب 

439 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فالختسالا ّنا  انملـس  نا  مث  لاق  ثیح  هدیـشوک  نیلـصحم  تهارک  تابثا  دوخ و  زا  ریبدت  نسح  هلازا  نیرظان و  ریفنت  رد  تفالخ  هبتر  زا 

ام هنع  لاز  اذإ  اّماف  اهب  عفترا  ۀبترم  نع  لوزعملا  ّطحنا  اذإ  ارفنم  نوکی  امنا  لزعلا  نا  هنایب  رفنم  هتلازا  ّنا  متلق  ملف  ۀنمزالا  لک  یف  اتباث  ناک 
هرکی دق  لزانملا و  عفرا  اذه  ۀلاسرلا و  ءادا  یف  مالسلا  امهیلع  یسومل  اکیرـش  ناک  نوراه  ّنا  مولعم  ارفنم و  کلذ  نوکی  هناف ال  عفتری  مل 

ناصقن ةدایز و ال  هلوصح  ببـسب  هل  لصحی  نا ال  زاج  اهورکم  کلذ  نوکی  نا  زاج  اذإ  ۀـسایرلا و  یف  هکیرـش  هتفیلخ  نوکی  نا  ناـسنالا 
هدـش عفترم  هک  هبترم  زا  دوش  رتسپ  لوزعم  هک  دوشیم  رفنم  یتقو  لزع  هک  تسنآ  ماظنلا  لتخم  مالک  نیا  لصحم  ارفنم  کلذ  نوکی  ـالف 

مالّسلا هیلع  نوراه  ترـضح  نوچ  تسین و  رفنم  لاوز  نیا  سپ  هدشن  نآب  عفترم  هک  هبترم  لوزعم  زا  دوش  لئاز  هاگ  ره  نا و  ببـسب  دشاب 
یف کیرـش  هک  ناسنا  درادیم  هورکم  هک  تسهاک  تسلزانم و  عفرا  نیا  هدوب و  تلاـسر  يادا  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  کـیرش 
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لزع سپ  ناصقن  تدایز و  نا  ببـس  هب  دوشن  لصاح  هک  تسزئاج  دشاب  هورکم  ینعم  نیا  هک  تسزئاج  هاگ  ره  دشاب و  وا  هفیلخ  ۀسایرلا 
زا نوراه  ترضح  تهارک  لامتحا  عادبا  هچ  تسرهاظ  رپ  تفارخ  نیا  تعاظف  تعانش و  تفاخس و  تکاکر و  یهتنا و  دشابن  رفنم  نا  زا 
رد هک  تسین  یملـسم  راک  تسدادل و  تیبصع و  تیاهن  زا  یئبنم  دانع و  جاجل و  تیاغ  رب  ینبم  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  تفالخ 

امهیلع نوراه  ترـضح  یـسوم  ترـضح  هَّللا  ذاعم  هک  درک  دناوت  زیوجت  یلقاع  هنوگچ  دنک و  ادـیپ  عینـش  لامتحا  نینچ  موصعم  یبن  قح 
ترضح نآ  تناها  ّتلذم و  دشاب و  فکنتسم  هراک و  نا  زا  نوراه  ترضح  هک  دزاس  رومام  يرماب  ار  مالسلا 

440 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترضح فالختـسا  هک  تسحـضاو  نا  زا  هک  هدومرف  هدافا  نیزا  دعب  يزار  هچنآ  لامتحا  نیا  لاطبا  يارب  تسیفاک  دوش و  رّوصتم  نآ  رد 

زا هکلب  دوشن  لصاح  فالختسا  ببـسب  ماکحا  ذیفنت  رگا  هچ  تسمزال  تسماکحا  ذیفنت  هک  هدیدج  هدئاف  لوصح  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراه 
ای هناوید  زج  هک  اشاح  تسدـماحم  لئاضف و  لجا  زا  یهلا  ماکحا  ذـیفنت  هک  تسرهاظ  دـشابن و  هدـئاف  فالختـسا  يارب  دـشاب  تباث  قباس 

تیاهن مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  رب  نآ  تهارک  زیوجت  سپ  موصعم  یبناج  هچ  دشاب  هتشاد  هورکم  ار  نآ  مالسا  لها  زا  یـسک  يدحلم 
رد هک  دنکیم  رب  خیب  زا  ریبک  ریسفت  رد  يزار  دوخ  هدافا  ار  تفارخ  نیا  هلک  اذهعم  تسادتعا و  تفزاجم و  تیاغ  تراسج و  یکاب و  یب 

يرـصیق و هماّلع  هدافا  زا  تفارخ  نیا  نالطب  زین  اـفنآ و  تعمـس  اـمک  هتخاـس  در  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  تناـها  موزل  مهوت  نآ 
رت فیطل  تسنـشور و  نابات و  روطلا  قهاش  یلع  رونلاک  روهظ  حوضو و  لامکب  يدینـش  افنآ  هک  یماج  نمحرلا  دـبع  ـالم  قیـشر  قیقحت 
هک تسزئاج  هک  هدومن  عیرفت  نآ  رب  مالـسلا  امهیلع  نوراـه  ترـضح  دزن  یـسوم  ترـضح  تفـالخ  ندوب  هورکم  زیوجت  دـعب  هک  تسنآ 
نآ دوب  دـهاوخ  هورکم  تفالخ  نیا  هاگ  ره  هک  اریز  تسرهاظ  رپ  مهوت  نیا  نالطب  ناصقن و  تدایز و  تفالخ  نیا  ببـسب  دوشن  لـصاح 

هتبلا هورکم  هن  دشاب و  بوبحم  هن  رگا  دش و  دهاوخ  فرش  تدایز  لوصح  بجوم  دوب  دهاوخ  بوبحم  رگا  دوب و  دهاوخ  ناصقن  مزلتسم 
ریدقت رب  هکلب  تسلطاب  تهارک  لامتحا  رب  ناصقن  تدایز و  مدع  عیرفت  سپ  ناصقن  هن  دـش و  دـهاوخ  لصاح  تدایز  هن  تروص  نیا  رد 
تهارک زیوجت  فصو  اب  هدیـسرت  مالـسا  لـها  عینـشت  نعط و  زا  يزار  اـبلاغ  درکیم و  عرفتم  ار  ناـصقن  لوصح  هک  یتسیاـبیم  تهارک 

هدیشک نانع  حیرصتلاب  ناصقن  تابثا  زا  هلیلج  هبترم  نینچ 
441 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يزار هک  تسنآ  هفرط  دشاب و  تناها  ناصقن و  زیوجت  حیرص  زین  تهارک  زیوجت  وگ  هدیمهف  رتلهـس  عینـش  عینـشت  زا  ار  عیظف  للخ  راع  و 
ناصقن بجوم  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  مامت  تحارـصب  هک  هدـیدرگ  کمهنم  جاـجوعا  جاـجح و  رد  نادـنچ  نیعبرا  رد 

مّلسن نکل ال  هتحص  انملس  مدقت  امیف  هریرقت  رم  ام  یلع  داحآلا  باب  نم  ربخلا  اذه  نا  اهباوجف  رـشع  ۀثلاثلا  ۀهبـشلا  هتفگ  هچنانچ  هدینادرگ 
قح یف  ۀـناها  کلذ  ناک  هلزع  ولف  هفلختـسا  هنال  هلوق  مالـسلا  هیلع  یـسومل  ۀـفیلخ  ناـکل  یقب  ول  ّهنا  ثیحب  ناـک  ملاـسلا  هیلع  نوراـه  ّنا 

نامزلا و کلذ  ءاهتناب  فالختـسالا  کلذ  یهتناف  نیعم  نامز  یلا  ناک  فالختـسالا  کلذ  نا  لاقی  نا  زوجی  ملف ال  مّلـسن  ـال  اـنلق  نوراـه 
یف ناسنال  اکیرش  ناک  نم  نال  یلوا  سکعلاب  اذه  لب  فالختسالا  اذه  ءاهتنا  دنع  ناصقنلا  موزل  یلع  لیلدلا  ۀماقاب  نوبلاطم  مهف  ۀلمجلاب 

لامکلا کلذ  داع  لیـضفتلا و  کلذ  لاز  ۀـفالخلا  کلت  تلاز  اذاف  هلاح  ناصقن  بجوی  کلذ  ناـک  هل  ۀـفیلخ  هل و  اـبئان  ریـصی  مث  بصنم 
ترـضح نآ  لاح  ناصقن  بجوم  ار  ترـضح  نآ  تباین  نوراه و  ترـضح  تفـالخ  تراـهم  دـیزمب  نآ  رد  هک  يزار  رخف  تراـبع  نیزا 

حیرص هک  ار  تفالخ  عاطقنا  هک  تسعوضوم  بلق  حیرص  نیا  تسلامک و  دوع  بجوم  تفالخ  نیا  لاوز  هک  دیامنیم  اعدا  دنادرگیم و 
باجع و ءیـشلا  اذـه  نا  درادـنپیم  ناـصقن  لـیلد  تسهلیلج  هبتر  هک  ار  تفـالخ  لوصح  دـنادرگیم و  لاـمک  دوع  بجوم  تسناـصقن 
زا هک  تسیفاو  ریبک  ریسفت  رد  وا  هدافا  تباین  تفالخ و  ببـسب  تناها  ناصقن و  لوصح  ياعدا  رد  يزار  لیجخت  دیزم  يارب  یهلا  تیانعب 

ترضح نوچ  هک  تسحضاو  نآ 
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بجوم توبن  رد  تکرـش  فصو  اب  نوراه ع  ترـضح  يارب  ترـضح  نآ  تفالخ  لوصح  اذهل  دوب  تبون  رد  لصا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
ناحبس تسیفاک  یماج  الم  دادساب  داشرا  يرـصیق و  هماّلع  هدافا  يزار  معز  نیا  حیـضفت  نیهوت و  حیبقت و  دیزم  يارب  زین  تسین و  تناها 

میظع فرش  یماج  الم  يرصیق و  هدافا  بسح  هک  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  يارب  ار  یسوم  ترضح  تفالخ  لوصح  يزار  رخف  هَّللا 
نامگ ریبعت  تلذ و  بجوم  ریقحت و  تناها و  ببـس  نارـسخ و  ناصقن و  نیع  تستماماب  ترـضح  نآ  تبـسن  توق  ببـس  لـیلج و  رخف  و 

زین دناسریم و  روهظ  هصنمب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  تافص  قئاقح  مهف  رد  دوخ  روغ  ضوخ و  تیاهن  نیدت و  يدنمـشناد و  لامک  دربیم و 
هینس نیققحم  همئا  دزن  کلذ و  نم  هَّللا  ذاعم  دشاب  تناها  ناصقن و  بجوم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  هاگ  ره  هک  تسناد  دیاب 

بانج هک  دـیآ  مزال  تفالخ  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  تلزنم  ثیدـح  نیزا  دارم 
معز لاطبا  نید و  ماما  نآ  لضف  راهظا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هیلـست  ماـقم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تاـنئاک  رورس 
نیا رب  انب  زین  موجرم و  قفانم  وا  مومحم  نونجم  الا  هب  لوقی  دـشاب و ال  هدرک  تباث  تیالو  هاش  تناها  ناـصقن و  هَّللا  ذاـعم  نیقفاـنم  لـطاب 

ققحم تباث و  يزار  فارتعا  بسح  قبـس  امک  دـناهدرک  ناش  قح  رد  تلزنم  ثیدـح  عضو  هک  نیخیـش  لالتخا  تناها و  لاـح و  ناـصقن 
ًارِیثَک اوُْکبَْیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف  ددرگیم 

وا ءارطا  لیجبت و  انث و  حدم و  رد  ناشیا  رابک  ياملع  تسلوقنم و  لوقعم و  يواح  هک  هّینس  ماما  نینچ  لثم  زا  مالک  نینچ  رودص  هلمجلاب 
مّویق ّیح  رب  نعط  هکلب  موصعم  یبن  ود  بیع  تناها و  ناـصقن و  هللااـب  ذاـیعلا  نا  زا  هک  تسبیرغ  بیجع و  تیاـهن  دنـشوک  يوصق  تیاـغب 

مانا رورس  بانج  رب  نعط  نآ  زا  زین  ددرگیم و  تباث 
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رب هوـالع  نیخیـش  رب  نعط  موزل  دـیآیم و  مزـال  کـلذ  نم  هَّللا  ذاـعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
فالختـسا ناـشیا  هک  هینـس  ياـمکح  ضعب  تلالـض  اـپ  ارـس  تلاـقم  تسرتبیجع  مـه  ریرحن  يزار  ریوزت  رـسارس  ریرقت  زا  تـسهمه و 

نتفر دـعب  لجع  تدابع  رایتخا  یلاعت و  قح  تدابع  ترـضح  نآ  موق  كرت  ببـس  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نوراـه  ترـضح  یـسوم  ترـضح 
درپس و مالسلا  هیلع  نوراه  يوسب  ار  دوخ  موق  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نوچ  هک  هدرک  راهظا  هتسناد و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

یّلـص بآمتلاسر  بانج  هک  هدرک  نایب  زین  دنداهن و  زاغآ  لجع  تدابع  دندرک و  یلاعت  قح  تدابع  كرت  اهنیا  اذهل  درپسن  ادـخ  يوسب 
نآ تما  يارب  یلاعت  قح  درک  رایتخا  سپ  ادخ  يوسب  ار  دوخ  تما  رما  دومرف  میلـست  دوخ و  دعب  دومرفن  فالختـسا  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا 
نآ موق  نایم  رد  درک  حالصا  وا  تسرکب و  وبا  سک  نآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح  دعب  ار  سان  لضفا  ترـضح 
یلع الم  هیفنح  تاقبط  رایخالا و  مالعا  بئاتک  هّیضم و  رهاوج  زا  وا  هرهاز  دماحم  هرخاف و  بقانم  هک  يدنقرمـس  ثیللا  وبا  هیقف  ترـضح 
نعط زا  ساره  فوخ و  الب  جاهتبا  تشاشب و  یهلا  مالک  ریسفت  رد  ار  هعیظف  هوفه  هعینش و  هلاقم  نیا  تسحئال  حضاو و  نآ  لاثما  يراق و 
َلاق َو  دیامرفیم  دوخ  ریـسفت  رد  هچنانچ  دنکیمن  يانتعا  نآ  يزخ  حبق و  تجامـس و  لامکب  دنکیم و  دراو  مالـسا  نامیا و  لها  مالم  و 

َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  لبجلا  یلا  هقالطنا  لبق  هل  لاق  ینعی 

ِْحلْصَأ  َو  یموق  یلع  یتفیلخ  نک  ینعی 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  مهنیب  حلصا  لاقی و  حالصلاب و  مهرم  ینعی 

هموق كرت  انهه  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق  نیعیطملا و  لیبس  عبتا  هب و  ضرت  نیصاعلا و ال  قیرط  عبتت  ینعی و ال 
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هتما رما  مّلس  هدعب و  هیلع  هَّللا  یّلص  یبّنلا  فلختـسی  مل  مهبر و  یلا  مهمّلـسی  مل  نوراه و  یلا  مهمّلـس  ّهنأل  لجعلا  اودبع  هدعب و  هَّللا  ةدابع 
تـستریح لامک  مهنیب  حلـصاف  قیدصلا  رکب  وبا  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  لضفا  هتمال  یلاعت  هَّللا  راتخاف  هَّللا  یلا 
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زا هک  هدیدرگ  نآب  ملکتم  فوخ  الب  اباحم و  الب  هدیـسرناو  نآ  حئابق  حئاضف و  دسافمب و  هنوگچ  هعیظف  هلاقم  هعینـش و  هوفه  نیا  لئاق  هک 
یلاعت قح  يایربک  تحاسب  نعط  نیا  هتفر  هتفر  هکلب  دیآیم  مزال  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  رب  حیرـص  نعط  نا 

تلاسرب و ثوعبم  دندرکیمن  یلاعت  قحب  روما  میلست  هَّللا  ذاعم  هک  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  یـسوم و  ترـضح  ارچ  هک  دشکیم 
دوش خسار  ماوع  ناهذا  رد  تسا  هینـس  بهذم  هک  هفیلخ  رب  ّصن  كرت  نسح  هک  تسنآ  مه  نآ  ضرغ  ار  هینـس  نوچ  يرآ  هدومرف  توبن 

یسوم ترضح  فالختسا  ناشیا  لیلـضت  عیدخت و  يارب  اذهل  دندش  دقتعم  مه  تسنیقی  ّقح و  لها  بهذم  هک  هفیلخ  رب  ار  صن  حبق  هکلب 
هدینادرگ و تسلجع  تدابع  راثیا  یلاعت و  قح  تدابع  كرت  هک  حـئاصف  شحفا  حـئابق و  مظعا  تبثم  ار  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح 

ریما ترـضح  تفالخ  رب  لالدتـسا  هار  نیزا  هک  دـش  مولعم  سپ  هلوق  هدومناو  حاجن  زوف و  ببـس  حالـصا و  تکرب و  رمـش  ار  صن  كرت 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تفالخ  رب  لالدتـسا  لزاـنم  مومع  ینعی  هار  نیزا  هک  تسنآ  ضرغ  رگا  لوقا  دـیآیمن  تسار  زگره 
هفارتعا نم  هفلسا  ام  هدیؤی  دییقتلا و  نم  ردابتملا  وه  امک  تسحیحص  ترضح  نآ  تفالخ  رب  لالدتـسا  رگید  هار  زا  نکیل  دیآیمن  تسار 

هراب رگد  لطاب  نا  هکیکر  تاهبـش  لصاح و  ّقح  لها  بولطم  هَّللا  دمحب  سپ  دینع  رافک  لک  لتاق  ۀفالخ  یلع  ثیدـحلا  ۀـلالدب  دـیدسلا 
راکنا تعانش  دیسر و  روهظ  هصنمب  ّقح  لها  بولطم  دش  لئاز 
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دیدرگ حضتم  نیدحاج  دحج  نیرکنم و 

هجو هد  هب  نآ  در  تسا و  ربمایپ  زاجم  ریغ  لزع  شاهمزال  هک  لزع  اب  ار  تفالخ  عاطقنا  همزالم  هفحت  بحاص  هئطخت 

عاطقنا مییوگ  تسین  زئاج  یبن  لزع  وا و  لزع  دیآ  مزال  دشیم  لئاز  نوراه  ترضح  زا  هبترم  نیا  رگا  هک  دناهتفگ  هچنآ  هکنآ  موس  هلوق 
عاطقنا يوعد  تعاظف  تعانش و  همیقع  ریغ  بابلا  باحصا  همیقتـسم و  ناهذا  بابرا  رب  لوقا  تستغل  فرع و  فالخ  نتفگ  لزع  ار  لمع 
ترضح تفالخ  توبث  هک  تسرهاظ  يرصیق  هماّلع  هدافا  زا  هکنآ  لّوا  هدیدع  هوجوب  تسین  یفخم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ 

هک اریز  تسا  هلزنم  ومس  هجرد و  تعفر  ماقم و  ولع  تلالج و  لضف و  فرش و  لامک  تبثم  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم 
نآب تماما  تبسن  توق  ببس  هطساو  یب  تماما  توبث  اب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم  ترـضح  هطـساوب  ار  تماما  توبث  وا 

هطـساو و یب  تماما  رد  ترـضح  نآ  ندوب  عماج  هتـسناد و  ترـضح  نآ  هملکب  تماما  صاصتخا  ببـس  ار  نآ  زین  هدـینادرگ و  ترـضح 
رکذ ترضح  نآ  تلیضف  فرش و  نایب  ماقم  رد  یـسوم  ترـضح  بناج  زا  دیقم  ماما  قلطم و  ماما  ترـضح  نآ  ندوب  هطـساو و  اب  تماما 
رگا سپ  تسمالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  يارب  میظع  لضف  میخف و  فرش  تبثم  تماما  نیا  توبث  هکنآ  رد  تسحیرص  همه  نیا  هدرک و 

رد تماما  نیا  رکذ  يارب  یهجو  دـشیم و  ققحتم  رییعت  ریفنت و  بیر  الب  دـیدرگیم و  مدـع  مکح  رد  دوبیم  لـئاز  عطقنم و  تماـما  نیا 
لئاضف و تسا و  هینس  نیدقنم  هلجا  نیققحم و  رباکا  زا  يرصیق  دواد  دیدرگیمن و  روصتم  مالـسلا  هیلع  نوراه  لضف  فرـش و  نایب  ماقم 

نیکلاسلا ةوسا  نیفراعلا  ةودق  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  درادن  نایب  تجاح  وا  حـئادم  دـماحم و  بقانم و 
یلوملا لماکلا  لضافلا  ملاعلا  وه  يرصیقلا  دمحم  نب  دومحم  نب  دواد  خیشلا  نیققحملا  ةوفص 
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هنارقا یلع  قاف  لامکلا و  لضفلا و  ۀبتر  غلب  ۀینامارقلا و  دالبلا  ءاملع  نع  ذخا  مولعلا  یف  عرب  دهتجا و  لغتـشا و  ینامارقلا  يرـصیقلا  دواد 

ّهلد ۀیانعلا و  قئاس  هقاس  قیفوتلا و  میـسن  هل  ّبهف  فوصتلا  یلا  لام  مث  لوقنملل  لوقعملا و  یف  هنادـیم  سراف  ناک  لوصالا و  عورفلا و  یف 
هدنع غلب  ۀقیرطلا و  بادآ  فوصتلا و  ملع  هنع  ذخا  یناشاقلا و  قاّزرلا  دبع  نیدلا  لامج  مامالا  خیشلا  ۀمدخب  فرشت  قیرطلا و  ءاوس  یلع 

یف عضو  علطملا و  هاّمس  ربکالا و  خیشلل  مکحلا  صوصف  یلع  احرـش  عضو  نطابلا و  رهاظلا و  یملع  یف  فّنـص  داشرالا و  لامکلا و  ۀبتر 
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ّنا یکح  اضیا  ۀـیلقعلا  مولعلا  یف  هتراهم  ۀـمدقملا  کلت  نم  مهفی  بئاتکلا و  بحاص  لاق  نا  یلا  الـصف  رـشع  ینثا  اـهلعج  ۀـمدقم و  هلوا 
اهـسیردت نّیع  ۀـینامثعلا و  ۀـلودلا  یف  تینب  ۀـسردم  لوا  یه  قینزا و  ةدـلب  یف  ۀـسردم  ینب  يزاغلا  نامثع  نبا  يزاغلا  ناـخروأ  ناطلـسلا 

افنآ هکنآ  مود  خلا  داجا  دافا و  كانه و  سّردـف  هنارقا  یلع  امدـقم  هنوک  ۀـیلقعلا و  ۀیعرـشلا و  مولعلا  یف  هتراهمل  يرـصیقلا  دواد  خیـشلل 
لیلج لضف  فرش و  تبثم  مالسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  يارب  ار  یسوم  ترـضح  تفالخ  توبث  مه  یماج  نمحرلا  دبع  الم  هک  یتسناد 
معز نالطب  سپ  هدیـشوک  نیتم  غیلب و  نایبب  نآ  نییبت  ریرقت و  حیـضوت و  رد  يرخا  دعب  ةّرم  هتـسناد و  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب 

قیقحت و رحبت و  تلابن و  تمظع و  تلالج و  لضف و  تسرهاب و  عمال و  رهاظ و  حـضاو و  تیاهن  مه  یماج  نایب  زا  تفـالخ  نیا  عاـطقنا 
خیـشلا هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  هماّلع  تسا  هینـس  نیطاسا  رباـکا  مّلـسم  دوخ  یماـج  ـالم  راهتـشا  لوبق و  راـبتعا و  داـمتعا و 

ۀیتوسانلا لکایهلا  نع  خلسنملا  ۀقیقحلا  نامجرت  ۀقیرطلا  لیلد  هَّللا  یلا  ۀیلکلاب  هجوتملا  هّللاب و  فراعلا 
447 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فئاطللا عماج  لئاضفلا  عمجتسم  فراعملا  فراوع  ندعم  قیقدتلا  کلف  ردب  قیقحتلا  ءامس  سمـش  ۀّیتوهاللا  تاّحبـسلا  یلا  یلـسوتملا  و 
دامع ّیلـصألا  هبقل  ناک  هّرـس  یلاعت  هَّللا  سّدق  یماجلا  یتشدلا  دمحم  نیدلا  ماوق  نب  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  رون  یماحلا  یلوملا 

لاق نا  یلا  ۀئامنامث  ةرشع و  عبـس  ۀنـس  مظعملا  نابعـش  نم  نیرـشعلا  ثلاثلا و  ءاشعلا  تقو  ماج  درجرخب  دلو  نیدلا  رونب  رهتـشا  مث  نیدلا 
دبع هرکذ  ۀـلوبقم  ةریثک  فیناصت  هل  لاق و  نا  یلا  لوقعملا  لوقنملا و  یف  هنامز  لها  قاف  فیرـشلا و  ملعلاب  ـالّوا  یماـجلا  یلوملا  لغتـشا 

ۀعاطلا ةولخلاب و  هتاقوا  قرغتـسم  رکفلا  بیـصم  رکذـلا  مئاد  ةریرـسلا  نسح  ةریـسلا  لیلج  ناـک  لاـق و  نا  یلا  لیبذـتلا  یف  يراـّللا  روفغلا 
نسحا حرش  ۀقیقحلا  ۀعیرشلا و  یملع  نیب  عمج  ءارمالا  یلا  تفتلم  ریغ  ایندلا  یف  ۀبغرلا  لیلق  ۀعلاطملا  هّجوتلا و  ةدابعلاب و  رمعلا  بعوتسم 

رد ۀلودلا  نیدـلا  ءالع  نب  هاشتلود  ریما  خـلا و  نافرعلا  ملعلا و  یف  هلثم  نویعلا  رت  مل  نامّزلا  نساحم  نم  ناک  ۀـقیرطلا و  لوصا  حورـشلا 
بدا لیصحتب و  لاح  يادتبا  لاق  نا  یلا  یماجلا  نمحرلا  دبع  نیدلا  ۀلملا و  رون  ۀقیرطلا  کلاس  ۀقیقحلا  فراح  رکذ  هتفگ  ارعشلا  ةرکذت 

شیلاع تمه  ریگنماد  بلط  هیعاد  ات  تشادیم  بلط  رترب  یماقم  لضف  ملع و  دوجو  اب  دـش  راـگزور  ءاـملع  دـمآ  رـس  اـت  تشگ  لوغـشم 
زیزعلا هّرس  سّدق  يرغشاکلا  نیدلا  ۀلملا و  دعس  نیلصاولا  دّیـس  نیققحملا و  ۀلبق  مالـسالا  خیـش  بآم  نافرع  بانجب  تدارا  تسد  هتـشگ 

مالـسالا و خیـش  نیقی  فراعم  فراع  نید و  کلاسم  کـلاس  خویـشلا  خیـش  ترـضح  كراـبم  نادـناخ  ءاـفلخ  نادـیرم و  زا  نآ  هک  داد 
نیملسملا

448 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مدق رد  یتدم  انالوم  تسا و  هدوب  هحوتف  انیلإ  لسرا  هحور و  یلاعت  هَّللا  سّدـق  دـنب  شقن  هب  فورعملا  نیدـلا  قحلا و  ءاهب  گرزب  هجاوخ 

نآ تمدخ  تکربب  تخاس و  لصاح  كولـس  رقف و  تادهاجم  تاضایر و  رد  دومن و  هدیدنـسپ  تامدـخ  درب و  رـسب  نیدـلا  دعـس  انالوم 
زا هچنآ  لاـق  نا  یلا  تسرمحا  تیربـک  ادـخ  نادرم  رثا  اـیمیک  رظن  هنییآ  ره  دـش  ادـیپ  رقف  فوصت و  رد  یلاـع  ماـقم  ار  اـنالوم  راوـگرزب 

تاماقم تالاح و  نایب  رد  تسـسنالا  تاحفن  دـش  لـضافا  رباـکا و  بولطم  بوبحم و  هدـمآ و  لـعفب  توق  زا  ـالاح  هک  اـنالوم  تافنـصم 
یلزا و تیانعب  فوصت و  رد  باتک  دنچ  امعم و  هخسن  هریغ و  رارسا و  نزخم  لثم  یماظن  خیـش  موظنم  هخـسن  دنچ  باوج  ماظع و  يایلوا 

موس یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تخیر  دـهاوخ  دوجو  لـحاسب  اـهنآ  در  تفرعم و  تمکح و  رحب  نیا  جاوما  زا  هراومه  مویلا  دـعب  یلزی  مل  تیادـه 
ببـسب ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هک  تسرهاظ  دـش  روکذـم  اـفنآ  هک  يزار  نیدـلا  رخف  ریبک  ماـما  ریرحن و  همـالع  هداـفا  زا  هکنآ 

دزن مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  فالختسا  هاگ  ره  تسمزال و  ماکحا  ذیفنت  هدیدج  هبتر  لوصح  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  فالختـسا 
يارب ماکحا  ذـیفنت  هدـیدج  هبتر  هک  دـش  تباث  اعطق  مالک  بیر و  ریغب  تستباث  مّلـسم و  مالعا  نیطاسا  رباکا  رگید  لـثم  ماـقمق  بطاـخم 

تماما همرـصتم و  تسایر  هعطقنم و  تفالخ  ار  تفالخ  نیا  رگا  سپ  دوب  هدـش  لصاح  فالختـسا  ببـسب  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح 
نیا ساسا  مرصنم و  عطقنم و  زین  مارح  لالح و  لئاسم  ياضما  ماکحا و  ذیفنت  هدیدس  تلزنم  هدیدج و  هبتر  نیا  هبش  الب  دننادرگ  همرخنم 
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ریقحت و تناها و  بجوم  هبش  الب  ماکحا  ذیفنت  ساسا  مادهنا  مارخنا و  مارصنا و  عاطقنا و  دش و  دهاوخ  مدهنم  میخف  لضف  میظع و  فرش 
عازن نیا  رب  انب  هک  دنمان  هن  ای  دنمان  لزع  ار  نآ  بحاصهاش  هاوخ  تسرییعت  بیع و  ببس 

449 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریرحن مالع و  رج  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مراهچ  دیناسر  دهاوخن  ناش  لاحب  هدئاف  دوب و  دهاوخ  ظفل  رد  عازن  ضحم  لزعب  نآ  هیمست  رد 
لازعنا ياوعد  یگریت  یگریخ و  دیزمب  هیمیت  نباب  فورعملا  میلحلا  دبع  نب  دمحا  ریظنلا  میدع  ققحم  ینعا  هینـس  مالـسالا  خیـش  ماقمق و 

نم هَّللا  ذاعم  كوبت  رفـس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  عوجرب  هنیدـم  تفالخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
نع هلزعی  مل  ّهنأل  هلوق  جاهنملا و  یف  لاق  ثیح  هداد  داقحا  ناغـضا و  تیاـغ  زاربا  داـنع و  بصن و  لاـمک  راـهظا  داد  هداـهن  زاـغآ  کـلذ 

ترابع نیا  عجر  اذإ  لزعنی  هریغ  ناک  امک  هعوجر  سفنب  ّیلع  لزعنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عجر  امل  ّهناـف  لـطاب  اذـه  اـنلق  ۀـنیدملا 
دشاب عطقنم  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  رگا  سپ  تسوا  لازغلا  نیع  فلختسم  دوعب  تفالخ  عاطقنا  هکنآ  رد  تسحیرص  تیاهن 

یلع الم  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مجنپ  دـهاوخ  ققحتم  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ترـضح  نآ  لزع  ناینـس  مالـسالا  خیـش  هدافا  بسح  هبـش  الب 
عوجر ببـسب  هنیدـم  تفالخ  زا  لضف  لک  بحاص  لصف  الب  یـصو  لزع  لزه  نوجم و  رد  كامهنا  دـیزم  ببـسب  لـقع  زا  يراـع  يراـق 
عاطقنا يراب  بیبح  یئالو  زا  يراع  يراـق  دزن  هکنآ  رد  تسحیرـص  نیا  هدرک و  اـعدا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
دیعسلا دبع  نب  دمحم  روکش  وبا  دیفم  هیقف  دیجم و  ملکتم  دیرف و  ققحم  دیحو و  هماّلع  هکنآ  مشش  تسلزع  نیع  فلختسم  دوعب  تفالخ 

یتح بازیملا  تحت  مکدحا  سلجی  نا  مکدـنع  ةولـصلا  ءوضولا و  نا  یل  لاقف  ایرعـشا  ترظان  هتفگ  دـیحوتلا  نایب  یف  دـیهمتلا  باتک  رد 
ۀیـسرافلاب أرقی  ربکا و  هَّللا  ینعی  گرزب  ادـخ  ۀیـسرافلاب  لوقی  هیلع و  موقی  مامحلا و  ءرخ  طسبی  مث  هامدـق  هسار و  هاعارذ و  ههجو و  ّلتبی 

هلوق ینعی  زبس  گرب  ود  لوقی  ۀیآ و  رادقم 
450 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِناتَّماهْدُم 
هَّللا مهمحر  هباحصال  ۀفینح و  یبال  انعط  اذه  لاق  مکتدابع  هذهف  طرضی  مث  دوعقلا  تقو  دهـشتلا  رادقم  دعقی  اتکاس و  دجـسی  عکری و  مث 

بیثم و ال رفاغب و ال  سیل  نآلا  قلخلا و  قلخی  نا  لبق  ادوبعم  اقزار و ال  اقلاخ و ال  ناک  اـم  یلاـعت  هَّللا  ناـب  نودـقتعت  مکنا  تلق  هتبجاـف و 
تدـقتعا يذـلا  دوبعملا  کلذـلف  مهنامیا  صقنی  ۀیـصعملاب  نونمؤملا  الوسر و  ناک  ام  یحولا  لبق  لوسرب و  سیل  مویلا  لوسّرلا  بقاعم و 

کحـضلاب و هنامیا  صقنی  يذلا  نموملا  ناف  لزع  مث  الوسر  راص  الوسر  ناک  ام  لوسرلا  اذه  نا  ادوبعم و  راص  مث  ادوبعم  ابر  ناک  ام  هناب 
وبا هماّلع  هک  تسحـضاو  ترانأ  اپارـس  تراشا  تراشب و  رـسارس  ترابع  نیزا  کلذ  نم  هّللاب  ذوعن  ةداـبعلا  نم  ردـقلا  اذـهب  یفتکی  هوحن 

هفیرـش هیفنح  تعامج  بیع  هفینح و  وبا  مظعا  ماما  ترـضح  نعطب  نامجرت  تراسج  ناـبز  هک  رورغ  لـها  هیرعـشا  ضعب  باوجب  روکش 
رد هیرعـشا  تاداقتعا  ضعب  هدومن  طایتحا  لاـمکب  تسموسوم  طارـضب و  تسموتخم  هک  هیفنح  ةالـص  یبازیم و  وضو  رکذ  ینعی  هدوشگ 

باـنج هیرعـشا  دزن  هک  تسنآ  تاداـقتعا  نیا  هلمج  زا  دومرف و  ناـیب  زورفا  تریح  زمل  زمر و  زوسناـج و  هیرخـس  ءازهتـسا و  زرطب  لوـصا 
تلاسر یفن  هکنآ  رد  تسحیرص  هدافا  نیا  هدیدرگ و  تلاسر  زا  لوزعم  هَّللا  ذاعم  تافو  ببسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
ترضح زا  تفالخ  یفن  سپ  تسریقحت  بیع و  بجوم  لزع و  تبثم  مه  تافو  ببسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا 

نوچ بایترا و  الب  دوب  دـهاوخ  ریقنت  تناها و  ببـس  لزع و  تبثم  مامت  تیولواب  تایح  تلاح  رد  نآ  عاـطقنا  معزب  مالـسلا  هیلع  نوراـه 
روما فئارط  زا  هکنآ  متفه  باب  لک  یف  قیفوتلا  یلو  هَّللا  باوص و  ریاغم  تسقح و  تفالخ  مه  موزلم  باتفآ  لثم  تسرهاظ  مزال  نـالطب 

تسنآ رورش  بئارغ  هکلب 
451 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوخ لوقب  الّوا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزع  یفن  رارکت  دیکاتب و  راب  هس  تلزنم  ثیدح  باوجب  هکنآ  اب  روخف  بطاخم  هک 
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فالخ نتفگ  لزع  ار  لمع  عاطقنا  دوخ  لوقب  ایناث  دشاب و  یسک  قح  رد  تناها  بجوم  هک  تفگ  ناوتن  لزع  ار  فالختـسا  نیا  عاطقنا  و 
نا زا  هک  ار  دوخ  هدـکوم  هررکم  تادافا  همه  نیا  دـعب  اـم  رد  زاـب  دـنادیمن  لوزعم  ار  اـهنآ  سکچیه  دوخ  لوقب  اـثلاث  تستغل و  فرع و 

نایمب تمه  قاطن  نآ  تفلاخم  رب  هدز  لفاغت  ای  تلفغب  تسرهاظ  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزع  زا  يرازیب  يربت و  یـشاحت و  تیاهن 
مالیا و زا  هدومن و  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لزعب  مامت  حیرصت  یناث  هفیلخ  يایلع  تحاس  زا  لزع  صقن  بیع و  عفر  ضرغب  هتسب  ناج 

رکب یبأ  نعاطم  زا  مجنپ  نعط  باوج  رد  هچنانچ  هتـشادربن  یکاـب  مویق  یح  ّتقاـشم  تدـناعم و  هکلب  موصعم  یبن  نآ  سدـقا  حور  رازآ 
ترـضح تعجارم  زا  دـعب  هک  نوراه  ترـضح  لـثم  نکیل  دوب  ربمغیپ  لوزعم  رمع  هک  میدرک  لوبق  رگید  باوج  هتفگ  اـفنآ  تیرد  اـمک 

درکن ناصقن  وا  تماـما  تقاـیل  رد  لزع  نیا  دوب  یبن  لالقتـسالاب  نوچ  نکیل  دـش  لوزعم  ناـشیا  تفـالخ  زا  روط  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
نیرد یهتنا  درکن  ناصقن  تماما  تقایل  رد  لزع  نیا  دش  داشرا  رمع  ناکل  یبن  يدـعب  ناک  ول  وا  قح  رد  هک  ار  باطخلا  نب  رمع  نینچمه 

مرش الصا  هداشگاو و  ادکوم  اررکم و  مامت  تحارصب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لزع  ياعداب  ار  ناشفرهگ  نابز  تغالب  اپارـس  ترابع 
زا لوقب  نوراه  ترـضح  لزع  هک  تسرهاظ  رپ  هدادـن و  زاب  دوخ  يایلع  تحاسب  مالـسلا  مهیلع  مارک  ياـیبنا  مالـسا و  لـها  زا  ار  مرزآ  و 

تباث تسناشلطاب  موعزم  هک  تفالخ  عاـطقناب  ار  ترـضح  نآ  لزع  بحاـصهاش  هک  دـب  ـال  هدـشن  عقاو  مالـسلا  اـمهیلع  یـسوم  ترـضح 
تفالخ عاطقنا  مه  بحاصهاش  دزن  هک  دش  تباث  سپ  تخاس  دنهاوخ 

452 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدافا هکلب  دیهمت  بحاص  هدافا  زا  ۀهادبلاب و  تستناها  مزلتسم  هک  درک  دهاوخن  زیوجت  يرادنید  ار  یبن  لزع  نوچ  تسلزع و  تبثم  قلطم 
دشاب یسک  قح  رد  تناها  بجوم  هک  تفگ  ناوتن  لزع  ار  فالختـسا  نیا  عاطقنا  کلذ و  لبق  لاق  ثیح  تسرهاظ  مه  بحاصهاش  دوخ 

نابئان و ۀنطلـسلا  راد  زا  دوخ  ندمآ  رب  نیح  رد  ناهاش  داب  هک  اریز  هلوق  دشاب  لطاب  بیر  الب  تفالخ  عاطقنا  يوعد  هَّللا  دمحب  سپ  یهتنا 
لوزعم ار  اـهنآ  سکچیه  دوشیم و  عـطقنم  تفـالخ  نیا  دوـخب  دوـخ  تدواـعم  زا  دـعب  دـنراذگیم و  دوـخ  هفیلخ  ار  دوـخ  ناگتـشامگ 

رد ار  راک  هراچ  رارطـضا  لالتخا و  تیاغ  راشتنا و  ریحت و  دیزمب  اج  نیرد  بحاصهاش  لوقا  دمهفیم  تناها  اهنآ  قح  رد  هن  دـنادیمن و 
اب ار  تماما  تفالخ و  هتـشامگ  ناگتـشامگ  نابئان و  لیلذ  لاحب  لـیلج  یبن  لاـح  لـیثمتب  ار  تمهن  یلاـع  تمه  هک  دـناهتفای  رـصحنم  نآ 
هک تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  یـصحلا  نم  ّردـلا  نیا  يرثلا و  نم  ای  ایرثلا  نیا  هتخاس  لثامم  یند  يایند  هرـساخ  لامعا  یگتـشامگ و 

ترضح رورملا  ۀعیرـس  هلیلق  ای  روهـشلا  ۀلیوط  تدمب  دییقت  الب  روط  يوسب  هیجوت  تقوب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  لاق  ثیح  هتخاس  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  مالسلا  هیلع  نوراه 

هکلب دوشیمن  لـصاح  نیطالـس  هقلطم  تباـین  تفـالخ و  ار  ناـشیا  تاـقوا  بلغا  رد  هک  تسرهاـظ  سپ  ناگتـشامگ  ناـبئان و  نیا  اـما  و 
قلطم لوقب  یهاشداب  ضرفلاب  رگا  دیوگیمن و  لزع  یـسک  ار  ناشیا  لمع  عاطقنا  ببـس  نیاب  تبیغ  نامزب  دشابیم  دـّیقم  ناشیا  تفالخ 

لزع تروص  نیرد  هبش  الب  دزاس  عطقنم  دوخ  تفالخ  زا و  دعب  نم  دزاس و  هفیلخ  ار  دوخ  ناگتشامگ  نابئان و  زا  یضعب  تدمب  دییقت  الب 
لمع عاطقنا  هک  مینک  میلست  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  همالک و  یلا  یغصی  رباکم ال  رکنملا  دمآ و  دهاوخ  مزال  هتـشامگ  بئان و  نیا  تناها  و 

فصو اب  ناگتشامگ  نابئان و 
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ریفنت تناـها و  بتارم  هک  تفگ  میهاوـخ  سپ  دوـشیمن  ناـش  تناـها  بجوـم  تـبیغ  تدـمب  دـییقت  ـالب  قـلطم  لوـقب  تفـالخ  لوـصح 
هک تسناـنچ  روـما  ضعب  نیطالـس و  تبـسنب  مه  تسرفنم و  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـیبنا و  تبـسنب  مه  هک  تسناـنچ  روـما  ضعب  تسفلتخم 
هچ تسرفنم  هبـش  الب  دـناایند  نید و  مکاح  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  تبـسنب  نکیل  دوشیمن  ققحتم  نآ  رد  ریفنت  ایند  لـها  تبـسنب 

نیطالـس و تبـسنب  هچنآ  سپ  تسین  یتبـسن  ناش  هبترمب  ار  ارزو  نیطالـس و  هبتر  تسلیلج  عیفر و  تیاغب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  هبترم 
هیلاع بتارم  طورـش  هک  تسرهاظ  هچ  یلکلا  سکعلا  نود  قالطالا  یلع  تسرفنم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  تبـسنب  هتبلا  تسرفنم  ارزو 
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ناگتـشامگ نابئان و  هبتر  رد  ضرفلاب  رگا  ناگتـشامگ  نابئان و  لمع  عاطقنا  سپ  دشابیم  رتهدایز  جراعم  ءاقترا  جرادم و  عافترا  بسحب 
مهیلع نیرهاط  همئا  نیموصعم و  يایبنا  قح  رد  لـمع  عاـطقنا  هک  دـیآیمن  مزـال  نا  زا  دـیامنن  ادـیپ  يریفن  ناـش  قح  رد  دـنکن و  یحدـق 

نیمّرکم رگید  فالخب  تسحدق  ریفنت و  بجوم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  قح  رد  هک  تسروما  زا  يرایـسب  هچ  دـشابن  رفنم  مه  مالـسلا 
هک دـننکیم  رکذ  نیفرط  ياملع  ار  یطورـش  توبن  تماـما و  رد  هک  تساـجنیزا  نیطالـس و  ارما و  نیملـسم و  ماوع  اـج  هچ  نیـصوصخم 

افخلا ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  دوشیمن  ناشتناها  ریفنت و  بجوم  مه  ایند  لها  يارزو  نیطالـس و  هکلب  ایاعر  تما و  رئاس  رد  طورـش  نآ  نادـقف 
تفالخ رد  دنـشاب و  هتفرگیم  باـسح  دـقع و  لـح و  زا  موق  هک  تستورم  توق و  بحاـص  درم  دوشیم  بولطم  ترازو  رد  هچنآ  هتفگ 

اذـهل دـنرگنن  تراقح  مشچب  هفیلخ  رد  نامدرم  ات  تسبولطم  دـشاب  بوسنم  يوب  هلیبق  هک  یلع  ادـج  رد  ربماـغیپ  اـب  كارتشا  نا  زا  هداـیز 
نآ ار  ینعم  نیمه  نا و  ریغ  اـی  دـشاب  یـسوم  ترـضح  طبـس  زا  لیئارـسا  ینب  زا  رگم  داتـسرفن  يربماـغیپ  لیئارـسا  ینب  رد  یلاـعت  يادـخ 

ترضح
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یهتنا دش  عقاو  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  یف  هَّللا  ۀنـس  تقفاوم  ات  شیرق  نم  ۀمئالا  دـنتخاس  يراج  دوخ  يافلخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ببـسب مدرم  هک  تسهفیلخ  ریقحت  بجوم  نآ  نادـقف  تسبولطم و  یلع  ادـج  رد  ربماغیپ  اب  كارتشا  هفیلخ  رد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

رد یلعا  ادج  رد  ربماغیپ  اب  كارتشا  نادقف  هک  تسرهاظ  دنرمشیم و  ریقحت  ار  وا  الا  دنرگنیمن و  هفیلخ  رد  تراقح  مشچب  كارتشا  نیا 
ناش تناها  ریقحت و  بجوم  دنـشاب  اربک  ماکح و  مظاعا  ءارزو و  نیطالـس و  ای  لوحف  مـالعا  لودـع و  هباحـص  هچ  رگا  اـیاعر  رئاـس  قح 

هلوق و ءارملا  نع  بنجتلا  ءادـتهالل و  قفوملا  هَّللا  اوران و  رپ  ایند  نیطالـس  ناگتـشامگ  نابئان و  رب  افلخ  همئا و  لاـح  ساـیق  سپ  دوشیمن 
بجوم ارچ  تفالخ  زا  هجرد  رازهب  تسالعا  هبترم  هک  دیـسریم  نوراهب  یـسوم  توم  زا  دعب  یلالقتـسا  توبن  نوچ  دـشاب  مه  لزع  رگا 

مالک و تقایـس  لوغـشم  هداد  كرت  ار  ربدـت  لمات و  روغ و  ضوخ و  هک  تسبحاصهاش  میدـق  تداع  لوقا  دـشیم  وا  تناها  ناـصقن و 
دناهدرک نامگ  نانچ  هدومن  فارطا  بناوج و  زا  رظن  لزع  هتفر  هیضر  هّیجس  هیـضرم و  تداع  نیرب  مه  ماقم  نیرد  دنوشیم  ماوع  عیدخت 

توبن لوصح  ببسب  لزع  نیا  دشاب  لزع  روط  زا  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  عوجر  ببـسب  نوراه  ترـضح  تفالخ  عاطقنا  رگا  هک 
رد دشاب  ریمض  هک  اریز  دوب  دهاوخن  تناها  ناصقن و  بجوم  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  توم  زا  دعب  نوراه  ترضح  يارب  یلالقتسا 

تـستغل فرع و  فالخ  نتفگ  لزع  ار  لـمع  عاـطقنا  مییوگ  ناـش  لوق  رد  هک  لـمع  عاـطقناب  تسعجار  دـشاب  مه  لزع  رگا  ناـش و  لوق 
امهیلع یـسوم  ترـضح  عوجر  تقوب  تسنوراه  ترـضح  تفـالخ  عاـطقنا  لـمع  عاـطقنا  نیزا  دارم  هک  تسرهاـظ  تسروکذـم و  یهتنا 

نابئان ۀنطلسلا  راد  زا  دوخ  ندمآ  رب  نیح  رد  ناهاشداپ  هک  اریز  وا  لوق  لیلدب  روط  زا  مالسلا 
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ار اهنآ  سکچیه  دوشیم و  عطقنم  تفالخ  نیا  دوخب  دوخ  تعجارم  تدواعم و  زا  دـعب  دـنراذگیم و  دوخ  هفیلخ  ار  دوخ  ناگتـشامگ  و 
نوراه ترـضح  لزع  رگا  هک  تسنآ  نیا  رب  انب  بحاصهاش  هدافا  لـصاح  سپ  یهتنا  دـمهفیمن  تناـها  اـهنآ  قح  رد  دـنادیمن و  لوزعم 

زا یسوم  ترضح  عوجر  ببسب  دوش  ققحتم  هدش  لصاح  روطب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هجوت  تقو  رد  هک  یتفالخ  زا  مالـسلا  هیلع 
لالقتسالاب توبن  ار  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هک  اریز  دش  دهاوخن  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تناها  ناصقن و  بجوم  مه  زاب  روط 

ریرقت نیا  هک  تسرهاـظ  رپ  تفـالخ و  زا  هجرد  رازهب  تسـالعا  هبترم  نآ  دـشیم و  لـصاح  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  توم  زا  دـعب 
یسوم ترضح  هجوت  تقوب  هک  یتفالخ  زا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هاگ  ره  هچ  تسعیظف  فیخس و  تیاغب  عینـش و  کیکر و  تیاهن 

ریصب لقاع  ره  دزن  بیر  الب  سپ  روط  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  عوجرب  ددرگ  لوزعم  هدیدرگ  هجوتم  ترضحنآب  روطب  مالّـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  توم  دعب  یلالقتسا  توبن  لوصح  ياعدا  اما  دش  دهاوخ  ققحتم  رییعت  بیع و  ریفنت و  تناها و  ریبخ  دقوتم  و 

مزال بویع  تارفنم و  زا  یبن  ولخ  هک  اریز  دش  دناوتیمن  یبن  وا  دوش  ققحتم  رد و  تناها  بجوم  هک  یسک  ره  هک  تسرهاظ  رپ  الّوا  سپ 
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ققحت مازتلا  فصو  اب  هک  تسرهاظ  تسعنام و  لوصح  فصو  اب  ءیش  ضرف  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  توبن  ضرف  ریدقت  نیرب  سپ 
توم دـعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هک  میدرک  ضرف  ایناث  لیبسلا و  ءاوس  يدـهی  هَّللا  لیحتـسم و  تسعنتمم و  ءیـش  لوصح  عنام 

هیلع یسوم  ترـضح  عوجر  نآ  يادتبا  هک  زارد  رود و  نامز  نیا  ات  نکیل  دشیم  لصاح  یلالقتـسا  توبن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
مالّسلا هیلع  نوراه  ترضح  لاحترا  نآ  ياهتنم  تسروط و  زا  مالسلا 
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توبن رکذ  سپ  دش  دهاوخ  ققحتم  ریبخ  میلع  میلک  ترـضح  ریزو  رد  هَّللا  ذاعم  ریفنت  تناها و  لزع و  بیع  بیر  هبـش و  الب  رورغ  راد  زا 

نامز نیا  لصف  انامه  تستالالدتسا و  بئارغ  تاکسمت و  بئاجع  زا  تناها  نیا  عفر  يارب  دشیم  لصاح  هدیدم  تدم  دعب  هک  یلالقتسا 
نیا هک  هتسنادن  هدرب و  نامگ  لازعنا  نراقم  لالقتـسالاب  توبن  ققحت  ایوگ  هدرکن و  رورم  روطخ و  لیلج  بطاخم  كرابم  نهذ  رد  لیوط 

توبن لوصح  یک و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تافو  یک و  هدـمآ  مزال  تفالخ  عاطقنا  ریدـقت  رب  هک  نا  زا  لزع  هدوب و  یک  تفالخ 
نـالطب و نوچ  هتـساوخ و  لازعنا  لزع و  تّرعم  عفد  لالقتـسا  لاـصفنا  لاـصیا  لـصف و  لـصوب  هدرک  عـمج  اـجکی  ار  همه  هک  یلالقتـسا 

ترـضح يارب  توبن  لالقتـسا  لوصح  ياعدا  ینعا  ریرقت  نیزا  نعاطم  باب  رد  بطاخم  بانج  اذهل  تسرهاظ  رپ  حیبق  مهوت  نیا  تعانش 
عقاو روط  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  عوجرب  هک  ترضح  نآ  لزع  بیع  صقن و  عفر  مالّسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  تافو  دعب  نوراه 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  تایح  تلاح  رد  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  يارب  لالقتـسالاب  توبن  لوصح  ياعدا  هدرک  لودع  دشاب  هدش 
یگنر هتخیوآ  هن  ریرقت  نیاب  هینـس  همئا  رگید  زین  يدینـش و  هچناـنچ  هدـینادرگ  لزع  ببـسب  ناـصقن  بیع و  لوصح  عناـم  ار  نآ  هدومن و 

بیع و عفاد  ار  لالقتـسالاب  توبن  لوصح  هدرک و  ضرق  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  تافو  دعب  ار  نوراه  لزع  ینعی  دناهتخیر  رگید 
نا حیحص و  هنا  نیثدحملا  دنع  يدمآلا و  هعنم  امک  ثیدحلا  ۀحـص  عنم  باوجلا  تسروکذم  فقاوم  حرـش  رد  دناهدینادرگ  لزع  ناصقن 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هلوق  یف  هموق  یلع  هفالختسا  دارملا  لب  لزانملا  یف  هل  مومع  هتحص ال  ریدقت  یلع  لوقن  داحآلا و  لیبق  نم  ناک 
هفالختسال
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لاح هموق  یف  یـسومل  ۀفیلخ  ناک  نوراه  نا  امک  كوبت  ةوزغ  یف  ۀنیدملا  یلع  هنم  ۀـفیلخ  اّیلع  ّنا  ثیدـحلا  یف  دارملا  يأ  ۀـنیدملا  یلع 

ردابتملا لب  نامز  لک  یف  ۀفالخلا  یضتقی  ثیحب  هل  مومع  ینفلخا ال  هلوق  ناف  هتافو  دعب  یسوم  فالختـسا  ماود  يأ  هماود  مزلی  هتبیغ و ال 
فالختسالاب حرص  ول  امک  الزع  هیف  هفالختسا  نع  ظفللا  ۀلالد  روصقل  یسوم  ةافو  دعب  هماود  مدع  ذئنیح  نوکی  هتبیغ و ال  ةدم  هفالختـسا 

دعب امل  ظفللا  لوانت  انملس  نا  ینعی و  ارفنم  ةوبنلاب  لالقتـسالا  وه  یلعا و  ۀبترم  یلا  لقتنا  اذإ  هلزع  اهـضعب و ال  نود  تافرـصتلا  ضعب  یف 
ۀفالخ نع  لزع  نا  هنا و  هنایب  نیعالا و  یف  هناـصقنل  اـبجوم  هنع و  ارفنم  لزعلا  کـلذ  نکی  مل  هلزع  هدـعب  هتفـالخ  ءاـقب  مدـع  نا  توملا و 

یف ۀکرشلا  عم  یسوم  فلختسم  هنوک  نم  یلعا  فرشا و  کلذ  یلاعت و  هَّللا  نع  فرـصتلا  ۀلاسرلاب و  اّلقتـسم  لزعلا  دعب  راص  دقف  یـسوم 
اصقن الزع و ال  فلختـسملا  تومب  اهءافتنا  سیل  توملا و  دعب  اهئاقب  یلع  ۀلالد  الف  مّلـس  ول  هتفگ و  دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  ۀلاسرلا و 

یلع لدی  ام  ظفللا  یف  سیل  هتفگ و  عقاوص  رد  یلباک  یلاعت و  هَّللا  نم  غیلبتلا  ةوبنلاب و  لالقتسالا  وه  لمکا  ۀلاح  یلا  ادوع  نوکی  امبر  لب 
هل ۀتباثلا  ۀبترملا  لاوز  ضحم و  ءاعدا  هناف  عونمم  لزانملا  نم  هتوم  دعب  هل  ۀفیلخ  هنوک  يوعد  ۀبیغلا و  ةدم  ءاضقنا  دعب  ءاقبلا  رارمتـسالا و 

لذ یلاعت و  هَّللا  نم  غیلبتلا  یف  ۀلاسرلاب  اّلقتسم  هدعب  هریصی  ّهنأل  الامک  مزلتسی  امنا  لب  اصقن  مزلتسی  هتافوب ال  یسوم  ةایح  یف 

نآ در  ار و  ریزو  بئان و  هفحت  بحاص  لیثمت 

بحاـصهاش هک  گـنر  ره  لوـقا  دـنزاس  ّلقتـسم  ریزو  هدرک  لزع  ریزو  توـم  زا  دـعب  ار  ریزو  بئاـن  هک  دـشاب  نآ  گـنر  رد  هـکلب  هلوـق 
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رهاظ قیمع  رکف  ذیحشت  قیقدت و  قیقحت و  لامک  گنر  رد  ناش  تراهم  تیاهن  نیدقتعم  دزن  الّوا  وگ  دنزیگنایم  هک  هلیح  ره  دنزیریم و 
دوشیم ادـیپ  ناش  يارب  صیب  صیح  قیـضم  نانچ  ددرگیم و  ریغتم  لّدـبتم و  رگید  گنرب  گنر  نآ  یهلا  تیانعب  اهرخآ  نکیل  دوشیم 

عیدخت و ریوزت و  عیملت و  رـسارس  ریزو  ریزو و  بئان  ریظنت  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  دیامنیم  رذعتم  هکلب  رـسعتم  نآ  زا  صانم  صالخ و  هک 
ریزو ریزو  توم  زا  دـعب  ار  ریزو  بئان  هاگ  ره  الّوا  هچ  رینتـسم  حـضاو و  ریبخ  لـماتم  ریـصب و  دـقان  رب  نآ  تکاـکر  رد  نهد  تسریرغت و 

هک لزع  تقیقح  ینـسا و  تلزنم  یلعا و  هبترمب  تسبئاـن  نآ  نتخاـس  یّقرتـم  نیا  هکلب  تسین  ققحتم  لزع  تقیقحب  اـج  نیا  رد  دـننادرگ 
یصخش رگا  دننادرگن و  فّرشم  نآ  قوف  ای  نآ  لثم  يرماب  دننک و  عطق  وا  هدهع  زا  ار  یـصخش  قلعت  هک  تسنآ  ددرگیم  تناها  بجوم 

زا ریزو  فرص  رد  هک  تسرهاظ  ایناث  تسین و  لزع  ۀقیقح  نیا  دنزاس  فورـصم  نآ  زا  یلعا  رتهب و  ای  نآ  لثم  رگید  هدهعب  وا  هدهع  زا  ار 
تباین زا  فارصنا  دعب  ار  بئان  نآ  هک  اریز  تسلصاف  ریغ  ینامز  ترازو  هبترب  وا  فیرـشت  رد  هدرک و  ریبعت  لزعب  ار  نآ  هک  ترازو  تباین 

ریفنت و ددرگ و  ققحتم  تناها  ریفنت و  هک  ات  دـشن  لصاح  تناها  ریفنت و  بجوم  اجنیا  رد  هبـش  الب  سپ  دـش  لصاح  ترازو  دوخ  ترازو 
هبتر اج  نیا  رد  هکنآ  لاح  تفاتـشیمن و  نا  زا  رتیلاع  ای  نآ  لثم  هبترب  هدـش  لوزعم  تباین  زا  بئان  نیا  هک  دـشیم  ققحتم  یتقو  تناـها 

ترازو لوصح  سپ  تفای  نآ  زا  یلعا  رتهب و 
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لزع هَّللا  ذاعم  رگا  هک  هیف  نحن  ام  فالخب  تراسخ  تلذـم و  تناـها و  ریفنت و  ببـس  هن  تستلـالج  تفارـش و  دـیزم  بجوم  تباـین  دـعب 
هیلع یسوم  ترضح  تافو  دعب  توبن  لالقتسا  دوش و  هدرک  ضرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تفالخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
زارد تدم  ات  خلا  دیـسریم  نوراهب  یـسوم  زا  دعب  یلالقتـسا  توبن  نوچ  دشاب  مه  لزع  رگا  هلوق و  هیلع  لدی  امک  ددرگ  لصاح  مالّـسلا 
هیبشت ریظنت و  نیا  سپ  دیآیم  مزال  تسلجرلا  قالط  لزعلا  قادصم  هک  لزع  تصیقنب  ترـضح  نآ  فاصتا  دشاب  لاس  لهچ  زا  هدایز  هک 

فیح و غیز و  رب  ینبم  لـیوهت و  قیوزت و  قـیفلت و  ثحب  لیلـضت و  عیدـخت و  عـیملت و  نیع  لـیوست و  هیوـمت و  ریوزت و  ضحم  لـیثمت  و 
لالتخا تدناعم و  تّداضم و  تفلاخمب و  فوصوم  رـسارس  هکنآ  هن  دشاب  لاح  قباطم  قفاوم و  هک  دیابیم  لاثم  تسلیبس  ءاوس  زا  لودع 

یلع لوبقملا  بوصنملا  سایق  الا  اذه  له  یلاتتم و  هدتمم  ماوعا  ات  لزع  تفصب  فاصتا  اجک  یلاعب و  لفاس  هدهع  زا  یـصخش  یقرت  اجک 
لوسغم لیثمت  لوزم و  سایق  هناف  لوزعم  مهفلا  نع  لوبخم  لک  الإ  هیلع  ئرتجی  لوزعملا و ال  هیلع  بوصغملا 

 ... یلقع و حبق  نسح و  تابشا  یلقن ، یلقع ، لئالد  عاونا  هب  وا  در  ایبنا و  رب  هرفنم  روما  زاوج  رب  ینتبم  يزار  مالک 

زا راصبالا  یلوا  تریح  بجوم  رگید  یباوج  راشتنا  يرارطـضا و  دیزمب  راک  رخآ  يزاتواگ  همه  نآ  دعب  يزار  رخف  هک  دنامن  بجتحم  و 
مهیلع اـیبنا  رب  رفنم  رما  زاوـج  مدـع  نا  ندوـب  رفنم  لزع و  میلـست  دـعب  ینعی  دـناهدرک  ایحتـسا  نآ  رکذ  زا  وا  نیدـلقم  هک  هدروآ  رب  هسیک 
ءایبنا تارـضح  لالجا  میظعت و  تیاهن  یـسانش و  قح  رد  دوخ  هبتر  ولع  لامک  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  قح  رد  ریفنت  زیوجتب  هدرک  عنم  مالّـسلا 

نیـسحتلاب و لوقلا  یلع  إبن  هنم  عنملا  ناف  ءایبنالا  یلع  زوجی  ملف ال  اقلطم  رفنم  هنا  انمّلـس  نا  مث  هترابع  هذـه  هدرک و  رهاـظ  مالّـسلا  مهیلع 
هیف لوقلا  یضم  دق  حیبقتلا و 
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رگج درد  بلق و  داعترا  نآ  عامـسب  ار  یملـسم  ره  دش  دناوت  نآ  نایب  حرـش و  يدصتم  یـسک  هک  تسنا  زا  رتالاب  تفارخ  نیا  تعانـش  و 

تناها و ثعاب  هک  يروما  هاگ  ره  هَّللا  ذاعم  دننزیم  نآ  لئاق  شیر  رب  هدنخ  دننکیم و  یشاحت  نآ  زا  مالسا  لها  لافطا  دهدیم و  تسد 
سپ ددرگ  زئاج  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  سانیتسا  مدـع  تدـعابم و  شاحیتسا و  ترفن و  ببـس  تحیـضف و  ياوسر و  تراـقح و  تلذـم و 
اقباس هک  یناش  روعا  مالک  یناهفصا و  ترابع  يزار و  نیعبرا  ترابع  زا  ماقم و  نیزا  درک  ناوت  روط  هچ  نیلسرم  عئارش  نید و  رب  دامتعا 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 194 

http://www.ghadirestan.com


دوخیب هباثمب  ترضح  نآ  تماما  لئالد  لاطبا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  در  ار  تارـضح  نیا  هک  تفایرد  ناوتیم  هتـشذگ 
ار نآ  دـنرآیم و  ور  موصعم  یبن  تناها  بیع و  صقن و  تابثاب  اهرخآ  هک  هدومن  رارطـضا  زجع و  راـتفرگ  نادـنچ  هتخاـس و  ساوحیب  و 
نآ ناوه  ناصقن و  بجوم  ار  نوراـه  ترـضح  تفـالخ  نیعبرا  رد  يزار  هک  یتسناد  نیزا  لـبق  هچ  دـنرادنپیم  قحب  فارتعا  زا  رتلـهس 

حـضاو و نأشلا  لیلج  يزار  دوخ  حیرـصت  نایعا و  ياملع  تاحیرـصت  نآرق و  صنب  ترـضح  نآ  تفـالخ  هکنآ  لاـح  هتـسناد  ترـضح 
تناها ترفن و  ثعاب  هک  ار  يرما  زیوجت  يزار  اج  نیا  رد  هتسناد و  تصقنم  بجوم  ار  تفالخ  نیا  يزار  دیلقتب  مه  یناهفصا  تسنایع و 
شاعتنا طاسبنا و  تیاهن  شاج و  تاـبث  لاـمکب  اـیبنا  عیمج  قح  رد  تارفنم  زیوجت  هکلب  هدرک  مازتلا  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح 

تدابع رفک و  كرـش و  ینعا  میظع  داسف  هنتف و  بجومب  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فالختـسا  مامت  حیرـصتب  روعا  هدومن و  رهاـظ 
ترضح فالختسا  هک  تسرهاظ  ۀحارص  نآ  زا  هک  هدروآ  يریرقت  امکح  ضعب  زا  مه  يدنقرمس  ثیللا  وبا  هدینادرگ و  لجع 
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اوقلتی مل  رانلا و  یلا  ۀـیبصعلا  مهتداق  فیک  رابکلا  ءالؤهل  اسعت  هدـیدرگ  لجع  تدابع  راـیتخا  یلاـعت و  قح  تداـبع  كرت  ببـس  نوراـه 

لـصاحلا راّبجلا  هلالا  لبق  راهطالا  ءایبنالا  یلع  راعلا  بیعلا و  اوتبثا  رانلا و  راعلا و  نیب  اوعمج  لب  راعلا  یلع  راـنلا  راـتخا و  رارقـالاب و  قحلا 
درادن و نایب  جایتحا  هک  تسرهاظ  حضاو و  تیاهن  ناشیا  رد  هرفنم  روما  لوصح  نالطب  مالـسلا و  مهیلع  ءایبنا  تلذم  تناها و  زاوج  مدع 

ربماغیپ اب  ار  هفیلخ  كارتشا  هَّللا  یلو  هاش  هک  یتسناد  افنآ  نمؤم و  ملسم  هب  یـضری  تسمالـسا و ال  زا  ریفنت  حیرـص  ناشیا  زا  ریفنت  زیوجت 
للعم لیئارسا  ینب  زا  ار  ایبنا  یلاعت  قح  نداتسرف  ینعم  نیمهب  دنرگنن و  تراقح  مشچب  هفیلخ  رد  مدرم  هکنیا  هب  هتخاس  للعم  یلع  ادج  رد 
ندوب هاگ  ره  هکنآ  لّوا  هجو  ودب  دـیدرگ  ققحتم  تباث و  حوضو  تیاغب  تسریقحت  ریفنت و  زاوج  مدـع  هک  قح  لها  بولطم  سپ  هتخاس 
يّدوم هک  ببـس  نیاب  دشابن  زئاج  تسا  هیبسن  تلیـضف  زا  طاطحنا  ضحم  نکیل  تسین  یلقع  یعرـش و  مذ  الـصا  هک  شیرق  ریغ  زا  هفیلخ 

دندمآیم لیئارسا  ینب  ریغ  زا  ایبنا  رگا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هکنآ  مود  دشاب  اوران  زئاجان و  تیولوا  دصب  یبن  لزع  سپ  تسریقحتب 
نبا دشاب و  زئاجان  امتح  اعطق و  نوراه  ترـضح  رب  مهرفنم  لزع  سپ  تسزئاجان  ءایبنا  ریقحت  دـندیدیم و  تراقح  مشچب  ار  ناشیا  مدرم 
ّنإف ۀباتتـسا  ریغ  نم  هتدر  تظّلغت  يذلا  دترملا  لتق  زاوج  هقفلا  نم  اهیف  هتفگ و  حـتف  هصق  زا  هطبنتـسم  دـئاوف  رکذ  رد  داعملا  داز  رد  میقلا 
اّملف ۀّکمب  قحل  ّدترا و  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  یحولا  بتکی  ناک  رجاه و  ملـسا و  دق  ناک  حرـس  یبأ  نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع 

کسماف هعیابیل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نافع  یبأ  نب  نامثع  هب  یتا  حتفلا  موی  ناک 
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یغبنی ام  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  ّیلا  تأموأ  اّله  لجر  هل  لاقف  هقنع  برـضیف  مکـضعب  هیلإ  موقیل  هنع  تکـسما  امنا  لاق  هعیاـب و  مث  ـالیوط  هنع 
هرهاظ فلاخی  یبنلا ال  نا  يأ  نیعالا  ۀـنئاخ  هل  نوکی  نا  یبنل  یغبنی  ام  هلوق  هتفگ و  هریـسی  هلـصاف  دـعب  نیعالا و  ۀـنئاخ  هل  نوکی  نا  یبنل 
ذیفنت رد  نیعب  ءامیا  یبن  رب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هنلعا  هب و  حّرص  لب  هب  موی  مل  هرما  هَّللا و  مکح  دصق  اذإ  هتینالع و  هرـس  هنطاب و ال 
ءامیا هاگ  ره  سپ  ددرگیم  تینالع  اب  ّرـس  تقفاوم  مدـع  نطاب و  اب  رهاظ  تفلاخم  لـیلد  اـمیا  هک  تسین  اور  هریغ  نع  الـضف  یهلا  مکح 
نیدلا لامک  هماّلع  ددرگ و  ققحم  تباث و  مامت  تیولواب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تارفنم  مدع  دشابن  اور  ایبنا  رب  یهلا  مکح  ذـیفنت  رد  نیعب 

نیدمتعم لثاما  ماظع و  نیدقنم  هّلجا  ماخف و  نیققحم  رباکا  زا  هک  مامهلا  نباب  ریهـشلا  دیمحلا  دبع  نب  دحاولا  دبع  نیدلا  مامه  نب  دمحم 
لاثما يوفک و  نامیلس  نب  دومحم  فینصت  رایخالا  مالعا  بئاتک  زا  وا  هیضو  رثآم  رخافم و  هینـس و  نساحم  لئاضف و  تسا و  هّینـس  مالعا 
تباث هرفنم  روما  زا  مالسلا  مهیلع  ایبنا  تهازن  موزل  مامت  مامتهاب  هرخآلا  یف  ۀیجنملا  دئاقعلا  یف  ةریاسملا  باتک  رد  تسحضاو  رهاظ و  نآ 

لئاضف و هک  یعفاشلا  یـسدقلا  فیرـش  یبأ  نب  ناوضر  نب  دوعـسم  نب  یلع  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  هچنانچ  هدرک 
سنا سوردیعلا و  رداقلا  دبع  فینصت  رشاعلا  نرقلا  رابخا  یف  رفاس  رون  يواخـس و  عمال  ءوض  زا  وا  هرهاب  حئادم  دماحم و  هرهاز و  بقانم 
ةوبنلا طرش  هتفگ  مامهلا  نبا  هریاسم  حرش  ةرماسم  باتک  رد  تسرهاظ  حضاو و  یمیلعلا  نمحّرلا  دبع  نمیلا  وبا  نیدلا  ریجم  یـضاق  لیلج 
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القع هنامز  لها  لمکا  هنوک  صقن و  فصو  ۀثونالا  نال  ةروکذلا 
485 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتوعدب تلیزا  دقف  لاسرالا  لبق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دیـسلا  ناسل  هدقع  اما  لاسرالا و  لاح  ماللا  نوکـس  ۀـمجعملا و  ءاخلا  حـتفب  اقلخ  و 
ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  هلوقب  لاسرالا  دنع 

یسُوم  ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  یلاعت  هلوق  هیلع  ّلد  امک 
يأ و ةروکذلا  یلع  فطع  عفرلاب  ۀمالسلا  تالکـشملا و  یف  مهعجرم  عیمجلا و  سئاس  هنوک  یـضتقم  وه  امک  يار  ةوق  ۀنطف و  مهلمکا  و 

ةوسق ّنأل  ةوسقلا  نم  ۀمالـسلا  جورفلا و  رما  نم  قیلی  امم ال  نهرکذـب  نعطلا  يأ  تاهمالا  زمغ  نم  ءابآلا و  ةءاند  نم  ۀمالـسلا  ةوبنلا  طرش 
دسف تدسف  اذإ  هّلک و  دسجلا  حلص  تحلـص  اذإ  یّتلا  ۀغـضملا  وه  بلقلا  ّنأل  یـصاعملا  عبنم  یه  ذإ  برلا  بانج  نع  دعبلل  ۀبجوم  بلقلا 

يذمرتلا هنّسح  ثیدح  یف  حیحصلا و  ثیدحلا  هب  قطن  امک  هلک  دسجلا 
ةورملا ۀـلق  نم  ماذـجلا و  صربلاـک و  مهنم  ةرّفنملا  بوـیعلا  نم  ۀمالّـسلا  یـساقلا و  بلقلا  یلاـعت  هَّللا  نم  ساـّنلا  دـعبا  ّنا  یقهیبـلا  هاورو 

اهل ربتعیف  قولخملاب  قئاللا  لالجالا  ۀیاغل  ۀیـضتقم  قلخلا  بصانم  فرـشا  ةوبنلا  ّنأل  ۀماجحلاک  ۀعانـصلا  ةءاند  نم  قیرطلا و  یلع  لکالاک 
ءافتنا

لهأ لمکا  یبن  هک  دـیاب  زین  تسـصقن و  فصو  تثونا  هک  اریز  دـشاب  رکذ  یبن  هک  تسنآ  توبن  طورـش  زا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا 
زا دـشاب  ملاس  ماذـج و  صرب و  لثم  هرفنم  بویع  زا  دـشاب  ملاس  تاهّما و  زمغ  ایآ و  تءاند  زا  دـشاب  ملاس  دـشاب و  قلخ  لقع و  رد  نامز 

تیاغ یـضتقم  تسقلخ و  بصانم  فرـش  توبن  هک  اریز  تماجح  لثم  تعانـص  تءاـند  زا  دـشاب  ملاـس  هار و  رد  لـکا  لـثم  تورم  تلق 
دشاب قولخم  قئال  هک  تسلالجا 

486 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زاوج مدع  حوضو  تیاغب  فیرـش  یبأ  نبا  وا  دیـشر  ذـیملت  ماهلا و  نبا  هدافا  زا  هَّللا  دـمحب  سپ  لالجا  تیاغ  یفانم  ءافتنا  تسربتعم  سپ 

دادبتـساب و مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تارفنم  زیوجتب  يزار  رخف  هک  دـش  حـضاو  دـیدرگ و  ققحتم  تباث و  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  رب  هرفنم  روما 
دئاقع لوصا  رد  يودزبلا  دـمحم  نب  یلع  دـهاوخیم و  ناقیا  عرـش و  ساسا  مرخ  نامیا و  مالـسا و  ینابم  مراه  رارـصا  نالعا و  راهجا و 
دصق نع  مهبونذ  نوکی  نا  میقتسی  بونذ و ال  مهنم  لصح  لسرلا  ضعب  نا  نّیب  یلاعت  هَّللا  نا  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها  ۀماع  لوق  هجو  هتفگ 
مهنم ءیجی  ناک  اذإ  هنـال  ۀـلاسرلاب و  دوصقملا  وه  اـم  تیوفت  یلا  يّدؤیف  بذـکلا  مهنم  نمؤی  ـال  ناـکل  کلذـک  ناـک  ول  هناـف  راـیتخا  و 

زا دـصقب  بونذ  رودـص  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ةدـئاف  لسّرلا  ثعب  یف  نوکی  نا ال  یلا  يّدؤیف  مهنع  ساّنلا  عابط  رفن  ادـصق  بونذـلا 
دشابن هدئاف  لسر  ثعب  رد  هکنآب  تسیّدوم  نآ  ددرگیم و  ایبنا  زا  مدرم  عابط  ترفن  ببس  نآ  هک  تسزئاجان  هجو  نیاب  مالسلا  مهیلع  ایبنا 

هک هابجع  اوف  ددرگیم  تارضح  نیا  تثعب  رد  هدئاف  ءافتنا  ببـس  نآ  تسلطاب و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تارفنم  زیوجت  هک  دش  مولعم  سپ 
نیدلا دعـس  هدیـشوک و  ایبنا ع  توبن  لاطبا  رد  ۀـقیقح  هدومن  تارـضح  نیا  تثعب  هدـئاف  یفن  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تارفنم  زیوجتب  يزار 

رئاغّـصلا اما  هتفگ و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  تمـصع  ثحب  رد  یفـسن  دـمحم  نب  رمع  صفح  وبا  دـئاقع  حرـش  رد  ینازاتفتلا  رمع  نب  دوعـسم 
نکل ۀـّبحب  فیفطتلا  ۀـمقل و  ۀقرـسک  ۀّـسخلا  یلع  ّلدـی  ام  ّالا  قافتالاب  اوهـس  زوجت  هعابتا و  یئابجلل و  افالخ  روهمجلا  دـنع  ادـمع  زوجتف 

یلا ۀـلزتعملا  بهذ  ةریبکلا و  رودـص  عانتما  یلع  لیلد  ـالف  هلبق  اـما  یحولا و  دـعب  هّلک  اذـه  هنع  اوهتنیف  هیلع  اوهّبنی  نا  اوطرتشا  نیققحملا 
اهعانتما

487 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع ۀلادلا  رئاغصلا  روجفلا و  تاهمالا و  رهعک  ةرفنلا  بجوی  ام  عنم  قحلا  ۀثعبلا و  ۀحلـصم  توفیف  مهعاّبتا  نع  ۀعناملا  ةرفنلا  بجوت  اهنال 

رب تّسخ  رب  ّهلاد  رئاغص  روجف و  تاهّما و  رهع  لثم  دشاب  ترفن  بجوم  هک  يزیچ  ره  هک  تسنآ  قح  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ۀسخلا 
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بابرا دنع  مولملا  ریفنتلا  ۀفاش  لصاتـسم  موشملا  هموعزم  لاطبا  يزارلا و  زیوجت  ّدر  یف  حیرـص  اضیا  اذهف  تسین  زئاج  مالـسلا  مهیلع  ایبنا 
یف ول  يارلا و  ةوق  ۀنطفلا و  ءاکذـلا و  لقعلا و  لامک  ةروکذـلا و  ةوبنلا  طورـش  نم  ۀـمتاخ  هتفگ  دـصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  زین  موهفلا و 

ةرفنملا بویعلا  ۀظاظفلا و  ۀظلغلا و  تاهمالا و  رهع  ءابآلا و  ةءاندک  هنع  رفنی  ام  لک  نع  ۀمالسلا  مالـسلا و  امهیلع  ییحی  یـسیعک و  ابـصلا 
ۀثعبلا ۀمکحب  لخی  ام  لک  ۀماجحلاک و  ۀـّیندلا  فرحلا  قیرطلا و  یلع  لکالاک  ةورملاب  ۀـلخملا  رومالا  کلذ و  وحن  ماذـجلا و  صربلاک و 

ناش تهازن  موزل  هرفنم و  بویع  زا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  تئارب  موزلب  دنکیم  ادن  دنلب  زاوآب  مه  ترابع  نیا  ۀمالا  لوبق  عئارـشلا و  ءادا  نم 
باـهولا دـبع  فاو و  ریفنتلا  هزیوجت  نع  ریفنتلل  فاـک و  يزارلا  ساـسا  مدـهل  اـضیا  وهف  دـشابن  بونذ  یـصاعم و  زا  وـک  هرقحم  روـما  زا 

ۀلادلا ریغب  اهدّیق  اوهس  ءایبنالا  نم  ةریغـصلا  عوقو  زّوج  نم  لوقی  یلاعت  هَّللا  همحر  نیمرحلا  ماما  ناک  هتفگ و  رهاوج  تیقاوی و  رد  ینارعش 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  روفلا  یلع  اـهیلع  اوهّبنی  نا  دـب  ـال  مث  هلثم  ةرمثب و  نزولا  وا  لـیکلا  یف  فیفطتلا  ۀـمقلا و  ۀقرـسک  ۀـسخلا  یلع 

زاوج مدـع  دـییقت  نیا  هجو  هک  تسرهاظ  دـشابن و  تّسخ  رب  لاد  هکنآب  هدومن  دـیقم  ار  نآ  هدرک  اوهـس  ایبنا  رب  هریغـص  زیوجت  هک  یـسک 
مالـسلا مهیلع  ایبنا  تمـصع  ثحب  رد  یلامالا  ءدـب  هدیـصق  حرـش  یلاعملا  ءوض  رد  يراق  یلع  ریغ و  تسمالـسلا ال  مهیلع  ایبنا  رب  تارّفنم 

هتفگ
488 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دناهتفگ و توبن  باب  رد  بحاصهاش  دوخ  اقلطم و  هیف  مهتمصع  یف  فالخ  الف  ۀمقل  ۀقرسک  ۀسخلا  یلع  ّالاد  اهنم  ناک  امف  رئاغصلا  اّما  و 
قح زا  هناد  کی  ندرک  مک  ای  هبح  کی  ندـیدزد  لثم  دـننکیم  عبط  تءاند  تّسخ و  رب  تلالد  هک  يرئاغـص  هک  دـناهتفگ  تنـس  لها  زین 

مزـال تثعب  ضرغ  ضقن  اـهنیا و  عاـتبا  زا  ار  ماوع  دـندرگیم  رفنت  بجوم  هک  اریز  دـنوشیمن  رداـص  زین  وهـس  قیرطب  ناربمغیپ  زا  یـسک 
رب تثعب  ضرغ  ضقن  موزل  دشاب و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  رفنت  بجوم  هک  يرما  زاوج  مدع  بحاصهاش  هدافا  بسح  هاگ  ره  یهتنا  دیآیم 

يولوم کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  دنامن و  هابتشا  بیر و  ماقم  چیه  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  ار  تارفنم  يزار  زیوجت  لاطبا  رد  دیدرگ  تباث  نآ 
ۀقرسک ۀسیـسخلا  رئاغّـصلا  رئابکلا و  نم  بذکلا  ریغ  اما  هتفگ و  توبثلا  ملـسم  حرـش  رد  دنزاسیم  بقلم  مولعلا  رحبب  ار  وا  هک  یلعلا  دبع 
ۀّنـسلا لها  دـنع  اعمـس  اهدّـمعت  نع  مهتمـصع  یلع  مالـسالا  قرف  نیب  قافتالاف  ۀـحابم  تناک  نا  ۀـسخلا و  یلع  ّلدـی  اـمم  اـهریغ  ۀـمقل و 
ترابع نیزا  اـهباوج  مههبـش و  تفرع  دـق  یلاـعت و  هَّللا  مهلذـخ  ضفاورلا  ۀـلزتعملا و  دـنع  ـالقع  وا  یلاـعت  هَّللا  مهّرثک  ۀـعدبلل  نیعماـقلا 

رب انب  سپ  دناموصعم  دشاب  حابم  وگ  تّسخ  رب  ّهلاد  لاعفا  باکترا  زا  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هکنآ  رب  تسعقاو  مالسا  قرف  قافتا  هک  تسرهاظ 
يروهال بوقعی  الم  هداد و  نّیدـت  لامک  راهظا  داد  هداهن  زاغآ  مالـسا  لها  عامجا  قرخ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تارفنم  زیوجتب  يزار  نیا 

ایشرق مامالا  نوک  طرش  يأ و  ایشرق  هنوک  هتفگ و  مالکلا  بیذهت  حرش  رد 
شیرق نم  ۀمئالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

فرشل نال  ایـشیرق و  اومّدق  شیرق  نم  ةالولا  اشیرق  ّالا  نوکی  مامالا ال  دارفا  نم  درف  ّلک  ّنا  دیفیف  قارغتـسالا  دیفی  ماللاب  یّلحملا  عمجلا  و 
ءادالا عمج  یف  ارثا  بسّنلا 

489 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀمارک نم  ّظح  یندا  هل  نم  ءابالا  ّلک  یبایف  هبـسن  یف  لیذرلا  فالخب  سیـسخلا  فیکف  فیرـشلا  هتعاطا  نع  یبای  ذإ ال  ءاوهالا  فیلاـت  و 
نکل بتارم  مهیف  شیرقلا و  یلا  یهتنی  بسّنلا  ولع  بتارم  یـصقا  ّومـسلا و  ۀجرد  ۀیاهن  ولعلا و  ۀقبط  ۀـیاغ  یف  وه  نم  هعیطی  فیکف  ءابآلا 

هک تسمزال  ببـس  نیاب  شیرق  زا  همئا  ندوب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نایئابجلا  اشیرق  هنوک  طارتشا  یف  اـنقفاو  ضعبل و  ءاـفکا  اهـضعب 
وا تعاطا  روط  هچ  سپ  دـشاب  لصاح  ابآ  تمارک  زا  یظح  یندا  وا  يارب  هک  یـسک  وا  تعاطا  زا  دـنک  اـبإ  دـشاب  بسنلا  لـیذر  ماـما  رگا 
رد هک  دشاب  مزال  یلوالاب  تارفنم  زا  یبن  تمـصع  لیلد  نیمهب  سپ  دـشاب  ومـس  هجرد  تیاهن  ولع و  هقبط  تیاغ  رد  وا  هک  یـسک  دـیامن 

روه بئاجع و  روما و  بئارغ  زا  دـیچیپ و  دـنهاوخ  رـس  وا  داـیقنا  تعاـطا و  زا  مدرم  کـلذ  نم  هَّللا  ذاـعم  تارفنمب  یبن  فاـصنا  تروص 
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نبا هدومرف  یلقع  حبق  نسح و  یفن  تهجب  هرعاشا  رب  هرفنم  روماب  دشاب  فوصوم  هک  یـسک  ثعب  زاوج  مازلا  یّلح  هماّلع  نوچ  هک  تسنآ 
هدـیرد دوخ  رب  تیناسنا  هماج  هدـیچیپ و  دوخ  رب  راورام  هتـسناد و  تعاظف  تعانـش و  لامک  رد  ار  مازلا  ضحم  رکذ  نآ  باوجب  ناهبزور 

هرباکم و تیاهن  ناودع و  تفزاجم و  تیاغ  نایذه و  عاونا  بکترم  هدیـسر  حیرـص  متـش  ّبس و  رـس  رب  هدیـشک  رب  نایب  لزه  نابز  فیس 
رب يربخ  هدـش  رهاظ  لوقعلا  ۀـیاهن  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  قح  رد  تارفنم  زیوجت  رب  يزار  رخف  هحیرـص  تراسج  زا  هدـیدرگ و  نایغط 
نم ۀثعب  زاوج  یلا  اوبهذی  نا  حبقلا  نسحلا و  یفن  رابتعاب  مهمزل  ةرعاشالا  ّنا  قحلا  جهن  یف  رکذ  امل  یّلحلا  ۀماّلعلا  باوج  یف  لاق  هتـشادن 

دنع شحاوفلا  هذه  رکذ  تانایذهلا و  تافارخلا و  هذه  نم  هّللاب  ذوعن  لوقا  ۀّسخلا  یلع  ّۀلادلا  لاعفالا  لیئاذرلاب و  فوصوم  وه 
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ةءاساب یفک  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  دیدش  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیـشت  نا  نّوبحی  نیذـلا  ّنا  ةرمز  یف  لوخدـلا  ءایبنالا و  رکذ 
دق هنم و  ءیش  مهلوق  نم  مزلی  ام ال  مالسالا  ءاملع  ۀنـسلا و  خیاشم  یلع  يرتفی  مث  تاهّرتلا  هذه  لاثما  ءایبنالا و  رکذ  دنع  رکذی  نا  بدالا 

ّکش نایلقع ال  ناینعملا  ناذه  ةرفانملا و  ۀمئالملا و  یناثلا  لامکلا و  صقنلا و  فصو  اهدحا  ۀثلث  ناعمب  نوکی  حبقلا  نسحلا و  نا  تملع 
اذه اهرکذ  یتلا  حـئابقلا  هذـهب  افوصوم  ۀـیهلالا  ةوعدـلا  بحاص  نوکی  نا  نم  ّمتا  صقن  ّياف  نایلقع  امهنا  ةرعاشالا  بهذـم  ناک  اذاف  هیف 
نم هّللاب  ذوعن  هرکذ  ام  ّلکب  تارفلا  یطاش  یلع  نودـسفی  یتلا  ۀـلحلا  عاـعر  نم  هلاـثما  ءاـیبنالا  نا  بسح  هناـک  شاّـحفلا و  ءوسلا  لـجرلا 

رب ّهلاد  لاعفا  لئاذرب و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  فاصتا  مه  هرعاشا  دزن  ناهبزور  نبا  معزب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  رانلا  هدروآ  ّهناف  بصعتلا 
توعد بحاص  فاصتا  دنتـسه و  یلقع  ترفانم  تمئالم و  لامک و  صقن و  ینعمب  حـبق  نسح و  هرعاشا  دزن  هک  اریز  تسین  زئاج  تّسخ 

ایبنا رب  تارفنم  زیوجت  لاـصیتسا  يارب  ناـهبزور  نبا  تراـبع  نیا  سپ  تسـصقن  تیاـغ  تسخ  رب  ّهلاد  لاـعفا  لـئاذر و  ینعی  هحیبق  روماـب 
هیرعـشا هاگ  ره  هک  تسنآ  شباوج  سپ  هرعاشا  رب  هارث  باـط  هماـّلع  مازلا  هاـجتا  مدـع  ناـهبزور  نبا  معز  اـّما  تسیفاـک و  مالـسلا  مهیلع 

ۀهادب دش  دهاوخن  تباث  ناشدزن  القع  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  تایبا  ریغ  زاوج  مدع  دننادن  عنتمم  یلاعت  قح  زا  القع  ار  يزیچ  چیه  رودـص 
هدومن رهاظ  یلقع  حبق  نسح و  رب  ار  نآ  فقوت  هدرک و  عنم  ۀحارص  مالسلا  مهیلع  ایبنا  رب  ار  تارفنم  زاوج  مدع  يزار  رخف  هجو  نیمهب  و 

تخانش نوچ  نکل  هدرک و  قبس  امب  نآ  توبث  عنم  هلاوح  و 
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دوخ هکنآ  بجعا  هدرپس و  رارف  راکنا و  هار  هارث  باط  هماّلع  ریگ  دراد  ماـقم  رد  راـچان  ناـهبزور  نبا  تسرهاـظ  رپ  زیوجت  نیا  تعاـظف  و 
ثعب عانتما  مدعب  فارتعا  ۀحارص  نا  زا  هک  هدیواچ  یتاملک  اررکم  یلقع  حبق  نسح و  ثحبم  رد  يربت  یـشاحت و  نیزا  لبق  ناهبزور  نبا 
حبقلا نسحلا و  ناک  ول  سماخلا  یلقعلا  حبقلا  نسحلا و  یفن  لاطبا  هوجو  یف  قحلا  جهن  یف  هارث  باط  ۀمالعلا  لاق  تسرهاظ  القع  بذاک 

ّدسی کلذ  زیوجت  نیباّذکلا و  دی  یلع  تازجعملا  راهظا  یلاعت  هنم  حبق  امل  کلذک  ناک  ول  ءیـش و  هَّللا  نم  حبق  امل  ریغ  عمـسلا ال  رابتعاب 
يوعد یف  بذاکلا  دی  یلع  ةزجعملا  راهظا  زیوجت  عم  هقیدصت  نکمی  ةّوبنلا ال  هئاعدا  بیقع  ةزجعملا  رهظا  ّیبن  ّيأ  ّنإف  ةوبنلا  ۀـفرعم  باب 

تازجعملا راهظا  هنم  حـبق  امل  کلذـک  ناک  ول  هلوق  ءیـش  هَّللا  نم  حـبقی  مل  ّهنا  هباوج  لوقا  هتفگ  نآ  باوجب  ناهبزور  نب  لـضف  ةوبنلا و 
يرجم يراجلا  یلاعت  هَّللا  ةداع  نایرج  مدـعل  لب  القع  احیبق  هنوکل  سیل  نیباذـکلا  دـی  یلع  ةزجعملا  راهظا  مدـع  اـنلق  نیباذـکلا  دـی  یلع 

نیاب نیباذـک  دـیرب  تازجعم  راهظا  مدـع  هکنآب  هداد  ادـن  يروهمج  تروصب  ناهبزور  نبا  ترابع  نیا  راهظالا و  کلذـب  يداعلا  لاحملا 
یلقع حـیبق  نیباذـک  دـیرب  هزجعم  راهظا  ناهبزور  نبا  دوخ  حیرـص  حیرـصت  بسح  هاگ  ره  سپ  القع  تسحیبق  ینعم  نیا  هک  تسین  هجو 

هدومرف هارث  باط  هماّلع  زین  تسبیر و  ماقم  مادک  هرعاشا  دزن  دشاب  سئاسخ  لئاذر و  هب  فوصوم  هک  یـسک  ثعب  زیوجت  توبث  رد  دـشابن 
انزلا و یلع  ۀـبظاوملا  مانـصالا و  میظعت  ءایبنالا و  بیذـکت  رفکلاب و  رمأی  نأ  هَّللا  نم  نسحل  نییعرـش  حـبقلا  نسحلا و  ناک  ول  هنا  سداسلا 

اهسفنا یف  ۀحیبق  ریغ  اهنال  قدصلا  ةدابعلا و  نع  یهنلا  ۀقرسلا و 
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اهسفنا یف  ۀنسح  تسیل  قدصلا  ۀعیدولا و  ّدر  معنملا و  رکش  ّنا  ۀعاطلاب و  رمالا  نیب  اهنیب و  قرف  ذإ ال  ۀنسح  تراص  اهب  یلاعت  هَّللا  رما  اذاف 
نع یهن  هنا  قّفتا  ۀنـسح و  تراص  ۀمکح  ضرغ و ال  ریغل  اناّجم  هذـهب  رما  یلاعت  هنا  قّفتا  امل  نکل  ۀـحیبق  تناک  اهنع  یلاعت  هَّللا  یهن  ول  و 

یقمحلا قمحا  لاهجلا و  لهجأ  وهف  کلذ  دـقتعی  نم  دـیلقت  یلا  هلقع  هاّدا  نم  امهنیب و  قرف  یهنلا ال  رمالا و  لبق  ۀـحیبق و  تراصف  کـلت 
ّلـضی اّلئل  مهدقتعم  فشک  انیلع  بجو  اذهلف  کلذکف  هدـیلقت  یلع  ّرمتـسا  مث  هیلع  فقو  ملعی و  مل  نا  کلذ و  هسیئر  دـقتعم  نا  ملع  اذإ 
حبقلا نسحلا و  هنوک  نم  مزلی  ـال  ّهنا  هباوج  لوقا  هتفگ  نآ  باوجب  ناـهبزور  نبا  مهرثکا و  وا  ساـنلا  عیمج  ۀـّیلبلا  بعوتـسی  ـال  مهریغ و 

ناسحتـسا ناک  نا  نسحلا  اذهب  دارملا  ّنأل  یـصاعملا  رفکلاب و  رمالا  هَّللا  نم  نسحی  نا  حـبقلا  نسحلاب و  مکاح  عرـشلا  ّنا  ینعمب  نییعرش 
ۀحلـصملا و نا  انرکذ  دـق  میکحلا و  هنـسحتسی  ۀحلـصملل ال  افلاخم  نوکی  ام  ءایـشالا  نم  نـال  رهاـظ  ۀـمزالملا  هذـه  مدـعف  ءایـشالا  هذـه 

نکل القع  ءیـش  هیلع  عنتمی  ّهنا ال  انرکذ  دقف  هیلع  عانتمالا  مدع  نسحلا  اذهب  دارملا  ناک  نا  اهتاوذ و  بسحب  لاعفالل  ناتلـصاح  ةدـسفملا 
مکاح يداعلا  ملعلاف  لاعفالا  نم  ةدـسفم  یلع  لمتـشا  اّمع  یهنلا  لاعفالا و  نم  ۀحلـصم  یلع  لمتـشا  امب  رمالا  یلع  یلاعت  هَّللا  ةداع  يرج 

نایرجب یهنلا  رمالا و  اذه  نیب  قرفلا  لصحف  ۀعیدولا  ّدر  معنملا و  رکـش  نع  هنی  مل  ّطق و  ءایبنالا  بیذـکت  رفکلاب و  رمای  مل  یلاعت  هَّللا  ّناب 
رعشلا قلف  ّهنا  معز  دق  لجّرلا و  اذه  رکذ  امم  ءیش  مزلی  الف  يداعلا  لاحملا  يرجم  يرجی  يذلا  هَّللا  ةداع 
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ۀحارـص ترابع  نیزا  هلهجا  اـم  لـجر  نم  هل  اـیف  عیظفتلا  عبنـشتلا و  هیلع  بتر  یتح  قحلا  لـها  دـنع  هعفد  رهاّـظلا  لاؤسلا  اذـه  قیقدـت  یف 

قدـص تدابع و  زا  یهن  هقرـس و  انز و  رب  تبظاوم  مانـصا و  میظعت  ایبنا و  بیذـکت  رفکب و  یلاعت  قح  رما  ناهبزور  نبا  دزن  هک  تسرهاظ 
نبا هک  بجع  دشاب  عنتمم  القع  هرعاشا  دزن  ارچ  لئاذر  هب  فوصوم  ثعب  دشابن  عنتمم  القع  ةروکذم  روما  هاگ  ره  سپ  تسین  عنتمم  القع 

تـسیفاو یفاک و  ـالقع  عیمج  دزن  هرعاـشا  بهذـم  تعاـظف  تعانـش و  لاـمک  تاـبثا  يارب  هک  ار  دوخ  هررکم  تاحیرـصت  نیا  ناـهبزور 
هرعاشا بهذم  رکذ  رب  سوکعم  عینـشتب  هداهن و  زاغآ  راکنا  ماجرف  کین  هرعاشا  رب  ماقم  یلاع  همالع  نعط  مازلا و  ماقم  رد  هدرک  شومارف 
لدتـسا مث  هتفگ  قحلا  جـهن  باوجب  رگید  ياج  رد  ناهبزور  نبا  زین  هداشگ و  نابز  تسنآ  لاطبا  ّدر و  نا  زا  ضرغ  ۀـهادب  ۀحارـص و  هک 

ّهلاحم و یف  هانبجا  ارارم و  اذهب  اذه  لبق  لدتـسا  دق  بذاکلا و  دـی  یلع  زجعملا  راهظا  عانتما  مدـع  موزلب  حـئابقلل  اقلاخ  هنوک  نالطب  یلع 
مزجن انا  اهریغ  دیعولا و  دعولا و  ۀعیرـشلا و  نم  ۀقثلا  عافترا  لثم  حئابقلا  قلخ  یلع  ةرکنملا  رومالا  بترت  نم  هدـعب  رکذ  ام  اذـه و  باوج 

ناک نا  ۀـیداعلا و  تالاحملا  رئاسک  ةداع  لاحم  وهف  بذاکلا  دـی  یلع  ةزجعملا  رهظی  مل  ّهنا  یلاعت  هَّللا  ةداع  نم  يرج  امب  يداعلا و  ملعلاب 
نا مالسالا و  ضوع  بولقلا  یف  رفکلا  نییزت  زاوج  موزل  نم  هرکذ  ام  لکف  انتدعاق  یلع  ءیش  یلاعت  هَّللا  یلع  بجی  هنال ال  تاذلاب  انکمم 

رئاسک ةداع  عقی  ـال  ءـالوه  عیمج  نا  هباوجف  باوجلا  نوقحتـسی  ـالف  ـالطاب  ارفک و  نوکی  نا  نکمی  ۀـیقحلا  داـقتعا  نم  ةرعاـشالا  هیلع  اـم 
یلاعت هیلع  بجی  مل  ثیح  القع  زاج  نا  هعوقو و  مدعب  مزجن  نحن  تایداعلا و 
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بوجو مدـعب  لّلعم  ار  نآ  هدومن و  بذاـک  تسد  رب  هزجعم  راـهظا  یلقع  زیوجت  ۀحارـص  مه  تراـبع  نیرد  هیلإ  ۀبـسنلاب  حـبق  ـال  ءیش و 

رد هارث  باط  یلح  هماّلع  زین  هدرک و  نآ  لثم  مالسا و  ضوع  بولق  رد  رفک  نییزت  یلقع  زاوجب  حیرـصت  زین  هتخاس و  یلاعت  قح  رب  يزیچ 
نا زاجل  ۀطاّوللا  انزلا و  قلخی  نا  زاج  ول  ّهنأل  ةرورـضلا  ۀفلاخم  مزلی  هنا  اهنم  هتفگ و  یلاعت  قحب  حـئابق  قلخ  تبـسن  هلطبم  هوجو  رکذ  ماقم 
ّلک ۀـطاوللا و  انزلا و  ۀقرّـسلا و  یلا  ةوعد  هَّلل  الا  ثعبی  نم  ءایبنالا  نم  فلـس  امیف  نوکی  نا  زوجل  کلذ  زاج  ول  هنید و  اذـه  الوسر  ثعبی 

ءیسملا و حدم  نسحملا و  مذ  نیوبالا و  قوقع  هلوسر و  ّبس  هل و  متـشلا  یلاعت و  هّللاب  فافختـسالا  هتدابع و  ناطیـشلا و  حدم  حئابقلا و 
یلع بجی  هنال ال  هعنمن  نحنف  هَّللا  یلع  بوجولا  ءایـشالا  هذـهب  لوسرلا  ۀـثعب  زاوج  یفن  نم  دارأ  ول  لوقا  هتفگ  نآ  باوجب  ناـهبزور  نبا 

؟؟ دار نا  ءیش و  هَّللا 
للحم وهف  اذه  عوقو  مدـع  اندـیفی  ّيداعلا  ملعلا  نال  اذـه  عنمن  نحنف  عوقولا  دارأ  نا  القع و  عنتمی  وهف ال  القع  عانتمالا  زاوجلا  اذـهل  یفنب 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 199 

http://www.ghadirestan.com


یف ةرورضلل  ۀفلاخم  يأ  ةرورضلا و  ۀفلاخم  موزلب  همالک  ردص  ّهنا  مث  ارارم  هتفرع  امک  ءایشالا  هذه  عوقو  بجوی  یلقعلا ال  زوجتلا  ةداع و 
ینعمب ایـشا  نیاب  لوسر  تثعب  زاوج  یفن  عنم  تحاقو  تراسج و  لامکب  ناـهبزور  نبا  هک  تسرهاـظ  ۀحارـص  تراـبع  نیزا  ثحبلا  اذـه 

افتکا مه  نیرب  يزیچ و  ادـخ  رب  تسین  بجاو  هک  یتسردـب  هک  دیآرـسیم  نآ  رب  هیجوت  لیلقت و  رد  دـنکیم و  یلاعت  قح  رب  نآ  بوجو 
ثعب عانتما  مدـع  ۀحارـص  تراـبع  نیرد  دوخ  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  تسین  عنتمم  ـالقع  ایـشا  نیاـب  لوسر  ثعب  هک  دـیآردیم  هدرکن 

تدابع ناطیش و  حدم  حئابق و  عیمج  هقرس و  انز و  ینعی  ایشا  نیاب  لوسر 

تشذگ رد  زا  دعب  ترضح  نآ  تفالخ  یفن  ربمایپ و  تبیغ  مایا  هب  نانمؤم  ریما  تفالخ  راصحنا  رب  یسوم  زا  شیپ  نوراه  توف  هب  هفحت  فلؤم  لالدتسا 
هجو داتفه  هب  نآ  در  ربمایپ و 

تبیغ زا  دعب  یسوم  ترضح  تایح  رد  نوراه  ترـضح  هک  تسمولعم  نوراه و  ترـضحب  دنداد  هیبشت  ار  ریما  ترـضح  نوچ  زین  هلوق و 
نآ هفیلخ  ریما  ترـضح  هک  دـمآ  مزال  دـندش  هفیلخ  انفوی  نب  بلاک  نون و  نب  عشوی  یـسوم  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  دوب و  هفیلخ  ناـشیا 

لالدتـسا نیا  لوقا  دوش  لماک  هیبشت  ات  دنـشاب  نارگید  تافو  زا  دعب  هکلب  تافو  زا  دعب  هن  تبیغ  زا  دـعب  ناشیا  تایح  رد  دـشاب  ترـضح 
هیلع ریما  بانج  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح  تلالد  لاطبا  رد  ریرحن  بطاخم  یعاسم  رخآ  هک  جاجللا  حـضاو  جاجتحا  لالتخالا و  حـیرص 
ردـص رد  ناشیلاع  بطاخم  دوخ  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تس  شوشغم  نوهوم و  شودـخم و  عوفدـم و  تسریدـقلا  کلملا  مالـس  فـالآ 

دوخ تقو  رد  ناشیا  تماما  تحص  ریما و  ترضح  تلیضف  تابثا  رد  تستنـس  لها  لیلد  مه  ثیدح  نیا  لصا  هتفگ  ثیدح  نیزا  باوج 
تماما تّحـص  رب  دنکیم  تلالد  تنـس  لها  دزن  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  ینعم  نیاب  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  ترابع  نیزا  یهتنا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
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دعب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  دیامن  تلالد  هَّللا  ذاعم  فیرـش  ثیدح  نیا  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  تسحـضاو و 
هوجولا نم  هجوب  زگره  ترضح  نآ  تماما  تحص  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تافو 

نینمؤملا ریما  بانج  زا  تفالخ  بلس  رب  ثیدح  نیا  تلالد  يوعد  سپ  حیرصلا  ّداضتلا  رهاظلا و  یفانتلا  نم  امهنیب  امل  دش  دهاوخن  رهاظ 
دوخ حیرـص  حیرـصت  داسکلا  رهاظ  يوعد  نیا  داسفا  لاطبا و  يارب  تسکیکر و  دـساف و  تیاـغب  فیخـس و  یهاو و  تیاـهن  مالّـسلا  هیلع 
تنس لها  لیلد  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  مالک  نیرد  وا  ترضح  هک  دنیارـسب  شیایلوا  هکنآ  رگم  اهلا  راب  تسیفاو  یفاک و  داّقن  بطاخم 
سیئر هکلب  تسین  تنس  لها  زا  وا  دوخ  هدرک و  رهاظ  بانج  نآ  تماما  تّحص  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تلیـضف  تابثا  رد 

وا ترـضحب  يررـض  تنـس  لها  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  تحـص  لـیلد  ثیدـح  نیا  ندوب  زا  سپ  تسبـصاون  هقرف 
یهتنا و تماما  يارب  بانج  نآ  قاقحتسا  دوشیم  دافتسم  ثیدح  نیزا  هک  اریز  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  بطاخم  زین  هکنآ  مود  دسریمن 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  دوشیم  دافتـسم  فیرـش  ثیدح  نیزا  وا  ترـضح  دوخ  دزن  هکنآ  رد  تسحیرـص  دادساب  داشرا  نیا 
تحص ترضح و  نآ  تلیضف  توبث  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  ببس  تماما  يارب  بانج  نآ  قاقحتسا  هدافتسا  تماما و  يارب  مالـسلا 
بانج قاقحتسا  دوشیم  دافتسم  ثیدح  نیزا  هکنیا  هب  دناهدرک  فارتعا  بحاصهاش  دوخ  ینابر  تیانعب  هاگ  ره  تسترضح و  نآ  تماما 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  بانج  نآ  تفالخ  یفن  رب  نآ  تلالدب  لوقت  سپ  تماما  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا  هدافتساب  هدومرف  فارتعا  دوخ  هَّللا  ناحبـس  دشاب  تاهرت  تاوفه و  فئاخـس  تابذک و  بئارغ  زا  مّلس 
یف راونالا  تاقبع  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  هتخادنا  تشپ  سپ  هتخاس و  اّیسنم  ایسن  رتمامت  هچ  ره  يدوزب  ار  نآ  زاب  ثیدح و  نیزا  تماما  يارب  مالسلا 
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ْمِهِروُهُظ 
َنوُمَْلعَی  ْمُهَّنَأَک ال 

رکذ دـعب  بطاخم  زین  هکنآ  موس  هداهن  زاغآ  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  نیا  ّتقاشم  تفلاخم و  يرخآ  دـعب  ةّرک  یلوا و  دـعب  ةرم  و 
تنـس لها  کسمت  رد  هَّللا  مهلذخ  بصاون  دنچ  ره  هتفگ  تماما  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  رب  ثیدح  نیا  تلالد 
تباث تفالخ  نیا  ندادـب  تفالخ  نآ  قاقحتـسا  ات  تسعازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  تفـالخ  نیا  هک  دـناهتفگ  دـناهدرک و  حدـق  مه 

یـسوم ترـضح  تفالخ  لوصح  مدعب  لالدتـسا  هک  تسرهاظ  یهتنا و  دش  دـناوتیمن  يربک  تفالخ  قاقحتـسا  لیلد  سپ  هلوق  یلا  دوش 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تفالخ  لوصح  مدع  رب  نوراه ع  ترضح  تافو  ببسب  مالـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  يارب 

نیقفاـنم تاـفارخ  قـیقحت  تاـبثا و  نیدـناعم و  بصاوـن  تاوـفه  قیدـصت  دـییات و  تیاـهن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  يارب  مّلس 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  بلـس  هک  بصاون  بولطم  دوش  مامت  لالدتـسا  نیا  رگا  هچ  تسنیدیب 

تابثا يارب  ثیدـح  نیاب  تنـس  لها  کسمت  رد  ناشیا  حرج  حدـق و  دیـسر و  دـهاوخ  روهظ  حوضو و  تیاهنب  تستماما  تفالخ و  يارب 
نآ زا  تسهدرک  لقن  بصاون  زا  هک  یحدق  دیدرگ و  دهاوخ  يوق  نیتم و  يوصق  هجردب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تحص 

تماما بلس  رب  نآ  تلالد  ياعّدا  هن  دوشیم  تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تفالخ و  رب  ثیدح  نیا  تلالد  راکنا  فرص 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تماما  بلـس  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  ياعّدا  نآ  زا  هک  بحاـصهاش  هداـفا  نیا  فـالخب  ترـضحنا  زا 

نیدیب تعامج  نیا  دندوبر و  تقباسم  يوگ  مه  بصاون  زا  ماقم  نیا  رد  بحاص  هاش  ترضح  سپ  تسرهاظ  تحارص  حوضو و  لامکب 
لـضفب هتفگ و  بصاون  حدق  لقن  دعب  بطاخم  هکنآ  مراهچ  دـندومن  داش  یغبنی  امک  دـناناشبانج  يونعم  يابآ  یقیقح و  فالـسا  هک  ار 

ترابع نیزا  یهتنا  تسروکذـم  دوخ  ماقم  رد  هک  دـناهداد  دوخ  بتک  رد  شکنادـند  ياهباوج  ناشیا  حدـق  نیزا  تنـس  لها  یلاـعت  هَّللا 
نینمؤملا ریما  بانج  قاقحتسا  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  رد  بصاون  حدق  تنس  لها  تارضح  دزن  هک  تسرهاظ  ۀحارص 
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هینس تارـضح  تسحودقم و  تسعازن  لحم  هک  دوب  تفالخ  نآ  هن  ترـضح  نآ  تفالخ  هک  معز  نیاب  يربک  تفالخ  يارب  مالّـسلا  هیلع 
ریما بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  یفن  نیهوت  حیبقت و  رد  ینعی  دناهداد  دوخ  بتک  رد  یهاو  حدق  نیزا  شکنادند  ياهباوج 

دناهداشگاو یغبنی  امک  بصاون  تاکسا  ماحفا و  عیرقت و  تیکبت و  رد  ار  دوخ  هغیلب  هنسلا  هداد  قیقدت  قیقحت و  داد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
ثیدح تلالد  تبثم  هک  هدّکوم  تادافا  هرّرکم و  تاحیرصت  نیا  دعب  ریرحن  بطاخم  ترضح  هنوگچ  هک  تسبجع  تریح و  تیاهن  سپ 

نیا تلالد  ياعدا  ماجرفان  سجاوه  ماهدزا  ماهوا و  سواـسو و  هبلغ  ببـسب  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تفـالخ  رب  فیرش 
بئاجع زا  ياورپ  یب  تالابم و  مدـع  تفاهت و  ضقانت و  نیا  دـیامنیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  تفـالخ  بلـس  رب  ثیدـح 

هدافا طاشن  جاهتبا و  تیاهن  طاسبنا و  شراونا و  لاـمکب ؟؟؟ ـالوا  هک  هاـبجع  او  تسراـبت  یلاـع  بطاـخم  هّریحم  صئاـصخ  زا  راـگزور و 
نآ قاقحتسا  نآ  زا  دوشیم و  دافتسم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیضف  تابثا  يارب  تستنـس  لها  لیلد  ثیدح  نیا  هک  هدومرف 

تسهینس فالسا  زا  نآ  عقاو  رد  هدرک و  لقن  عشبتسم  عابشا  لیصفتب و  بصاون  زا  تنس  لها  لیلد  حرج  حدق و  راب  تماما و  يارب  بانج 
ار دوخ  همئا  ار و  دوخ  هدومن و  تنـس  لها  بتکم  حدـق  نیا  شکنادـند  ياـهباوج  هلاوح  زاـب  هریغ و  ضفاورلا و  ضفارم  نم  رهظی  اـمک 
رب هددعتم  بتک  يامسا  هک  اج  هچ  هدومنن  صوصخلاب  یباتکب  مه  هیلامجا  هراشا  زجع  دیرف  ببسب  هتخاس و  شودکبس  هلاوح  نیا  درجمب 

دییات قیدصت و  هیـشاح  رد  مه  باتک و  نتم  رد  مه  رتمامت  هچ  ره  يدوزب  همه  نیا  دعب  دنک و  لقن  اهلـصاحب  ای  انیعب  یترابع  ای  درآ  نابز 
زا هیـشاح  رد  هتخاس و  نایبص  اسن و  تفالخ  رد  رـصحنم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  الّوا  هک  هدرک  عورـش  بصاون  هلاقم 

دعب لیئارسا  ینب  رما  یلاو  نوراه  هک  اریز  هیلإ  اهـضیوفت  نع  الـضف  تسین  تفالخ  قاقحتـسا  بجوم  ثیدح  نیا  هک  هدرک  لقن  مزح  نبا 
بآمتلاسر بانج  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  نآ  تلالد  ياعدا  مامت  مامتهاب  ماقم  نیا  رد  زاب  دـشن و  یـسوم 
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مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
543 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوشیمن رمتـسم  نیعم  یعـضو  رب  رقتـسم و  صوصخم  یقیرط  رب  دریگیمن و  رارق  ّصاخ  یلمحم  رب  بطاخم  ترـضح  سپ  هداـهن  زاـغآ 
تلیـضفب فارتعا  باحـصا  الو و  لها  سابل  رد  یهاگ  دزیمآیم  ایحتـسا  تیاغ  اب  ار  تناید  لاـمک  دزیگنایم و  اـههنتف  دزیریم و  اـهگنر 

هرملاب دوخ  مالک  زا  دـیابریم و  ناـشیا  زا  تقباـسم  يوگ  هکلب  دوشیم  سبلتم  اـیحیب  بصاون  ساـبلب  یهاـگ  دـیآیم و  رب  ایـصوا  رورس 
ثیدح نیا  تلالد  يوعد  نالطب  هک  ۀنملا  دمحلا و  هَّلل  دهنیم و  زاغآ  بصاون  تفارخ  قیدصت  دـییات و  انالعا  ۀحارـص و  هدـیزرو  تلفغ 

ددـع میمت  يارب  دـیدرگ و  حـضاو  رهام  بطاخم  مالک  زا  رهاظ  هجو  راچب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  فیرش 
نالطب هکنآ  مجنپ  تسیتآ  هجو  نآ  میرآیم و  رب  ایحاب  بطاخم  مالک  زا  مه  سماخ  یهجو  اـنثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  مهیلع  اـبع  لآ  هسمخ 

لها ریرقت  باوج  ماقمب  بحاصهاش  دوخ  هدافا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلـالد  ياـعدا 
دناهدومن نایبص  اسن و  تفالخ  ینعا  هنیعم  هدوهعم  تلزنم  رب  تلزنم  ثیدح  لمح  رد  مامت  مامتها  هک  تسرهاظ  حـضاو و  تیاهن  مه  ّقح 

دهع هنیرق  اـج  نیا  رد  هدوـمرف و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تماـما  رب  فیرـش  ثیدـح  نیاـب  لالدتـسا  ریرقت  لـقن  دـعب  هچناـنچ 
وه تسدوجوم و 

نایبصلا ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هلوق أ 
هوزغب هجوت  تقو  رد  دوب  ربـمغیپ  هفیلخ  ریما  ترـضح  روطب  هجوـت  تقو  رد  دوـب  یـسوم  ترـضح  هفیلخ  نوراـه  ترـضح  هچناـنچ  ینعی 

رد هیوبن  تفالخ  هصاخ  تلزنم  رد  تسرـصحنم  بحاـصهاش  دزن  تلزنم  ثیدـح  لولدـم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  سپ  یهتنا  كوبت 
تفالخ بلـس  رب  نآ  تلالد  ياعّدا  تفالخ  هّصاخ  تلزنم  رد  دشاب  رـصحنم  تلزنم  ثیدح  لولدـم  هاگ  ره  كوبت و  هوزغ  هب  هجوت  تقو 

تـستریح بجع و  لامک  دوب  دهاوخ  اوه  رد  اپ  روزثحب  ارتفا و  بذـک و  ضحم  اطخ و  وغل و  نیع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا 
توق دـیزم  راهظا  رد  قبـسلا  بصق  دـنیامرف و  یموحم  رثآم  تقد  رطاخ  زا  يرخا  دـعب  ةرم  ار  هدافا  نیا  رتماـمت  هچ  ره  يدوزب  ناـسچ  هک 

جاجوعا دادل و  رد  قارغا  جاجل و  بصن و  رد  كامهنا  زا  فیرش  تاذ  دعب  تیاهن  دنیابریم و  وهس  تبناجم  هظفاح و 
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عون دناهتفگ  ماهوا  نایب  رد  مهدزای  باب  رد  بحاصهاش  زین  هکنآ  مشش  دنیامنیم  تباث  يار  تفاخس  لقع و  تّفخ  ضقانت و  تفاهت و  و 
دوب ماما  بانج  نآ  روضح  رد  ریما  ترضح  دنیوگ  هکنآ  لثم  لعفلا  ناکم  ةوقلا  ذخا  مهن 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوقل 
دوب هوقلاب  ماما  بانج  نآ  روضح  رد  ریما  ترضح  هکنآ  لاح  تسین  زئاج  ماما  لزع  دیآ و  مزال  يو  لزع  دشابن  ماما  يو  زا  دعب  رگا  سپ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  تلزنم  ثیدح  بحاص  هاش  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  زا  خلا  لعفلاب  ماما  هن 
ول ترـضح و  نآ  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هاگ  ره  هدوب و  هوقلاب  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  روضح  رد 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  درادن  ناکما  زا  یتمس  بانجنآ  زا  تفالخ  بلس  رب  نآ  تلالد  دنک  تلالد  هوقلاب 
هَّللا و تاولـص  لاعتم  بر  لوسر  یـصو  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ینعی  لـالتخالا  حیرـصت  معز  نیا  نـالطب  هاـگ  ره  و 
زا دـساک  مهو  دـساف و  معز  نیا  لاطبا  يارب  هدـیدع  هوجو  الاح  یتفایرد  لامک  اب  بطاخم  مال  زا  هجو  شـش  نآ  ریخ  هلآ  هیلع و  همـالس 

ثیدح نیا  هتفگ  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  هکنآ  متفه  مرامگیم  قح  قاقحا  دـیزمب  ار  تمه  مرآیم و  رب  شترـضح  دیـشر  ذـیملت  مالک 
یلع لدـی  نا  ریغ  نم  نکل  تسنید  ماما  نآ  تفالخ  تحـص  لیلد  هکلب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هرهاب  لئاضف  ثیداـحا  زا  تنـس  لـها  دزن 

لضف تبثم  هینس  تارـضح  دزن  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تسرهاظ  دیـشر  لضاف  تغالب  رـسارس  ترابع  نیزا  یهتنا  ریغلا  نع  ۀفالخلا  یفن 
نیا هاگ  ره  هک  تسالوا  تسیهیدب  ترضح و  نآ  تماما  تحص  رب  دنکیم  تلالد  هکلب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  رهاب 
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ثیدح نیزا  زگره  دوش  تباث  ترضح  نآ  يارب  نآ  زا  رهاب  لضف  واب  دشاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تحص  لیلد  ثیدح 
زین هکنآ  متشه  دش  دهاوخن  رهاظ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تافو  دعب  بانج  نآ  زا  تماما  بلس  رب  تلالد  فیرش 

هب حّرص  امک  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  حاضیا  رد  دیشر 
545 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنا دوخ  تقو  رد  ناشیا  تماما  تحـص  ریما  ترـضح  تلیـضف  تابثا  رد  تستنـس  لها  لیلد  مه  ثیدح  نیا  لاق  ثیح  ۀفحتلا  بحاص 
ریما بانج  تماما  تحـص  رد  تستنـس  لها  لیلد  ثیدـح  نیا  هکنآب  ار  هفحت  بحاص  مکح  دیـشر  لـضاف  هک  تسحـضاو  تراـبع  نیزا 

لیوات درک  الـصا  هدومن و  لوبق  ساوسو  کیکـشت و  لخد  الب  سارلا  نیعلاب و  ترـضح  نآ  تلیـضف  تابثا  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
هتفگ ۀـفحتلا  نع  القن  حاضیا  رد  زین  هکنآ  مهن  هدومن  جاجتحا  لالدتـسا و  نآب  دوخ  ياعدـم  رب  هکلب  هدـیدرگن  هیجو  ریغ  هیجوت  لـیلع و 
هدرک لقن  دیـشر  لـضاف  هک  هفحت  تراـبع  نیا  یهتنا  تستماـما  يارب  باـنج  نآ  قاقحتـسا  دوشیم  دافتـسم  ثیدـح  نیزا  هچنآ  هک  اریز 

نآ تلالد  يوعد  سپ  دوشیم  تباث  تماما  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  فیرـش  ثیدح  نیزا  هکنآ  رد  تسحیرص 
رد تسرـصحنم  ثیدـح  نیا  داـفم  هک  دوشیم  رهاـظ  هچنآ  ظـفل  زا  هکلب  دـیدرگ  دـهاوخ  اـّثبنم  ءاـبه  ترـضح  نآ  زا  تفـالخ  بلـس  رب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  یفن  هجو  ودـب  ترابع  نیزا  سپ  تماما  يارب  بانج  نآ  قاقحتـسا 
يارب ترـضح  نآ  قاقحتـسا  رب  نآ  تلالد  هجوب  یکی  دـش  دـهاوخ  رهاظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دـعب  مالّـسلا 

قیفوتلا و یلو  هَّللا  ماهفالا و  یلوا  یلع  یفخی  امک ال  ماهوالا  غیز  عفدل  فاو  فاک  امهالک  مارم و  نیرب  نآ  تلالد  رـصح  رگید  تماما و 
ماما نآ  تفالخ  تحص  لیلد  لب  رارک  ردیح  تلیضف  رب  ّلاد  تنـس  لها  دزن  ثیدح  نیا  هاگ  ره  هتفگ و  حاضیا  رد  زین  هکنآ  مهد  ماعنالا 
هیلع رارک  ردیح  ترضح  تفالخ  تحص  رب  تلالد  تنـس  لها  دزن  تلزنم  ثیدح  هکنآ  رد  تسحیرـص  مه  ترابع  نیا  یهتنا  دشاب  راربا 

تیالو متاخ  ّصف  زا  تفالخ  بلس  رب  نآ  تلالد  ياعّدا  سپ  دیامنیم  راهنلا  لیللا و  عباتت  ام  مالّـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  راهطالا  هئانبا  یلع  و 
ریغ ار  ناشیا  لاح  نیرد  هتفگ  حاضیا  رد  زین  هکنآ  مهدزای  دشاب  تراسخ  ناودع و  تفزاجم و  نیع  تلالـض و  بذـک و  تحب و  ضحم 

تسیاهفیطل ندرک  لایخ  نآ  فالخ  دقتعم  لب  نآ  رب  لماع 
546 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  لیلد  تلزنم  ثیدح  ندوب  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  دینـشان  دـیدان و  تسیا  هبیجع  دـیدج و 
ناشیا ینعی  ندرک  لایخ  نآ  فالخ  دقتعم  نآ و  رب  لماع  ریغ  ار  ناشیا  هک  تسرهاظ  هباثمب  ترضح  نآ  تفالخ  تحص  لیلد  لب  مالّسلا 
تسیا هبیجع  هدیدج و  تسیا  هفیطل  هلوق  هیلع  ّلدی  امک  تسغیلب  عینشت  نعط و  لباق  نتشادنپ  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  نآ  تلالد  رکنم  ار 
نیجهت عینـشت و  بجوم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هینـس  راکنا  لیلخت  هاگ  ره  دینـشان و  دیدان و 

حـبق و تعاظف و  تعانـش و  زا  هبترم  هچ  رد  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلالد  يوعد  وا  ترـضح  دزن  هک  منادیمن  دـشاب  غیلب 
كءاطغ کنع  انفـشک  هدینـشان  دـیدان و  تسیا  هبیجع  دـیدج و  تسیا  هفیطل  نیا  دیـشر  لـضاف  هداـفا  بسح  سپ  دوب  دـهاوخ  تجاـمس 

اب تنس  لها  ياملع  ار  ثیدح  نیا  هک  هدش  مولعم  افنآ  نوچ  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  حاضیا  رد  زین  هکنآ  مهدزاود  دیدح  مویلا  كرصبف 
ترضح ندش  لئاق  مه  ترابع  نیزا  یهتنا  دناهتفگ  مه  ناشیا  تفالخ  تحص  لیلد  ریما  ترضح  تلیـضف  رب  نآ  تلالدب  حیرـصت  دوجو 

نآ تلالد  ياعدا  سپ  تسرهاظ  حوضو  تیاهنب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تفالخ  تحص  رب  تلزنم  ثیدح  تلالدب  تنس  لها 
َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  رصبتساف  نیطف  یعدم  زا  تسنید  لقع و  بلاس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلس  رب 

هک هیف  نحن  اـمب  يرورـض  هکنآ  اـب  تفـالخ  باـب  رد  تنـس  لـها  زا  نآ  هیجوـت  رودـص  لاـح  نیرد  هتفگ  حاـضیا  رد  زین  هکنآ  مـهدزیس 
دـشاب لصف  الب  تارـضح  نیا  دزن  هک  ریما  بانج  تفالخ  باب  رد  هیماما  ياملع  ریرقت  تیمامت  مدـع  نیا  رب  انب  دـناسریمن  ـالو  تسثحبم 

یتلا ۀـلدألا  یلع  کنظ  امف  تسنا  هاجتا  عقاوم  رد  دوخ  هملـسم  لئاسم  ّهلدا  رب  راـظنا  ثاـحبا و  هاـجتا  ناشراعـش  هک  نیملکتملا  باد  یلع 
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رب هدراو  راظنا  عفد  رد  ناهذالا  ۀـیفاص  هیماما  ياملع  یعـس  تفایرد  راکفا و  حرط  قیرطب  هلئـسم  هولعج  ام  تاـبثا  یلع  نوفلاـخملا  اـهماقا 
تارضح هک  تسحضاو  نآ  قابس  قایس و  رد  ربدت  لمات و  دعب  ترابع  نیزا  یهتنا  تسنآ 

547 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بانج نآ  تفالخ  لیلد  ار  نآ  هکلب  دننکیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  راکنا  تنـس  لها 

ناش هیجوت  نیا  دننکیم و  نآ  رب  هدراو  راظنا  عفد  رد  هیماما  ياملع  یعـس  تفایرد  راکفا و  حرط  قیرطب  ضحم  نآ  هیجوت  نکل  دـننادیم 
هینس تارـضح  تاهیجوت  نیا  هک  دش  رهاظ  هبـش  الب  سپ  نآ  لاثما  توبن و  دیحوت و  لثم  تسهمّلـسم  لئاسم  رب  ثاحبا  راظنا و  داریا  لثم 

تـسلطاع تحـص  هیلع  زا  لطاب و  مه  ناشدزن  تاهیجوت  نیا  هکلب  تسین  بلق  میمـص  زا  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  عفد  نمـضتم 
هبـش الب  دـشاب  هباثم  نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  عفد  رد  هینـس  تاـهیجوت  لاـح  هاـگ  ره  سپ 
هَّللا لعجی  مل  نم  رود و  لحارمب  تحص  تیعقاو و  زا  امتح  اعطق و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  بلـس  رب  نیا  تلالد  يوعد 

ضحم هالوم  تنک  نم  ثیدح  ثیدـح و  نیا  باوج  زا  مه  ار  هانگ  رپ  هدـنب  هتفگ و  حاضیا  رد  زین  هکنآ  مهدراهچ  رون  نم  هل  امف  ارون  هل 
لـصف الب  تفالخ  هک  مارم  ماربا  رد  بانج  ریرقت  هک  دننیبب  ات  تسروظنم  ءایکذالا  راکفا  دراوتل  لئاسملا  حرط  ءابحألا و  عم  مالکلا  ۀـلاوط 
رـسارس ترابع  نیزا  یهتنا  ردـیح  بانج  تفالخ  لصا  رب  ربخ  نیا  تلالد  راکنا  هَّللا  ذاعم  هن  دنیـشنیم  یـسرک  رب  هنوگچ  دـشاب  ماـنا  ریما 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  لصا  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  راـکنا  هک  تسعطاـس  عمـال و  روهظ  حوضو و  لاـمکب  تناـتم 

هکلب ثیدح  نیزا  ار  دوخ  باوج  دیامنیم و  یلاعت  قحب  نآ  زا  هذاعتسا  دیشر  لضاف  هک  تسحیضف  حیبق و  تیاغب  عیظف و  عینـش و  تیاهن 
نیا ینعی  دـیامرفیم  بانجنآ  يایکذا  راـکفا  دراوت  يارب  لـئاسم  حرط  باـبحا و  اـب  مـالک  تعاـطا  ضحم  رب  لومحم  مه  ریدـغ  ثیدـح 

نینمؤملا ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالدـب  ار  دوخ  داقتعا  دـنکیم و  فرـص  تسراکنا  رب  رارـصا  هک  نآ  رهاظ  زا  ار  باوج 
لضاف دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  راکنا  هاگ  ره  سپ  دنادرگیم  راکنا  مدع  هنیرق  مالّـسلا  هیلع 
تلالد هدیدع  تاحیرـصت  هدیدس و  تادیکاتب  دشاب و  دیجم  ّبرب  نا  زا  هذاعتـسا  لباق  دیدنت و  رییعت و  قئال  عینـش و  حیبق و  تیاهن  دیـشر 

تعاظف تعانش و  لامک  رد  دنک  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تحص  رب  نآ 
548 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریگنماد یبیر  ار  یلقاع  چیه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ياعّدا  تحاضف  حبق و  تیاغ  و 
ریما بانج  تماما  تحـص  لیلد  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  فاص  نآ  زا  هک  مه  دیـشر  لـضاف  هقیـشر  تاداـفا  نیا  هک  دـمحلا  هَّللف  دوشن 

هچ ترضح  نآ  تماما  یفن  رب  نآ  تلالد  ياعداب  ات  سپ  تسحیبق  عینش و  تفالخ  لصا  رب  نآ  تلالد  راکنا  تسمالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
رد دیـشر  لضاف  زین  هکنآ  مهدزناپ  هکنآ  مهدزناپ  تسیفاو  لیلـضت  لـیهجت و  بیذـکت و  زا  ناشدـعب  بحاـصهاش و  قیدـصت  يارب  دـسر 
هب هدرک  حیرصت  تلزنم  ثیدح  حرش  رد  فیرش  ةاکشم  هیشاح  رد  هرس  سدق  قّقحم  دّیس  هتفگ و  اقباس  تعمس  امک  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا 

هلمج رد  هکنیا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

يانثتسا تسمهبم و  هیبشت  هجو 
يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 

تنا ینعی  هرس  سدق  هترابع  هذه  تستوبن و  ياوس  رگید  لئاضف  رد  ات  توبن  بانج  اب  لاصتا  نیا  ار  یـضترم  یلع  ینعی  تسنآ  نایب  يارب 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هب  ههبـش  امب  هنع  هَّللا  یـضر  هنا  مهفی  مل  مهبم  هبـش  هجو  هیبشت و  هیف  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  لزان  یب و  لصتم 

عفد يارب  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  يانثتـسا  ریدقت  نیرب  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  ةوبنلا  هتهج  نم  سیل  هلاّصتا  ّنا  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب  نّیبف  مّلس 
هلمج رد  نوچ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دوب  مهبم  ریسفت  يارب  لب  دشابن  هبش  چیه 
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یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
يانثتسم اذهل  دوب  مهبم  هیبشت  هجو 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 
لئاضف رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لاصتا  ناـیب  لاـمجا و  نیا  لیـصفت  يارب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لاصتا  تابثا  نایب  لیـصفت و  نیا  بسح  فیرـش  ثیدح  لولدـم  هاگ  ره  سپ  هدـیدرگ  دراو  توبن  ياوس  رگید 
حیرـص تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلالد  معز  دشاب  توبن  ياوس  رگید  لئاضف  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّـسلا 

بلـس نیا  هنوگچ  سپ  تسین  لئاضف  هلمج  زا  تفالخ  بلـس  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  ناتهب  بذـک و  ضحم  تلـالد  نیا  ياـعّدا  نـالطبلا و 
لخاد ثیدح  لولدم 

549 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلالد يوعد  لاطبا  يارب  هجو  شـش  هچنانچ  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  سپ  دـشاب  لماش  لوانتم و  ار  هصیقن  نیا  ثیدـح  دافم  هنوگچ  و 
ذیملت مالک  زا  هجو  هن  نانچمه  دش  لصاح  دیفم  بطاخم  دوخ  مالک  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  بلس  رب  تلزنم  ثیدح 
لطبم ّلک  تاقیوزتل  قحاملا  دیری  امل  لاّعفلا  دیجملا  ّیلولا  هَّلل  دمحلا  دیسر و  مهب  دیدس  ان  يوعد  نیا  لاطبا  يارب  دیحو  بطاخم  دیـشر 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ثیدـح  نیا  تلالدـب  بحاـصهاش  فارتعا  نینچمه  دیـشر و  لـضاف  فارتعا  هک  ربم  ناـمگ  دـینع و 
تسا و هعبار  هبترم  رد  تفالخ  هتبثم  تفالخ  زا  دارم  هک  مهوت  دـیاب  تسین  بانج  نآ  تفـالخ  یفن  رب  نآ  تلـالد  ياـعّدا  یفاـنم  مالّـسلا 

دوبیم اغـصا  قئال  یتقو  لیوات  نیا  هک  تسیهیدب  هک  اریز  دـیآ  هن  مزال  تفاهت  یفانت و  سپ  یلوا  هبترم  رد  تفالخ  هیفنم  تفالخ  زا  دارم 
رب تلالد  تروص  نیا  رد  هتبلا  سپ  دشیم  رهاظ  ثیدح  زا  نامثع  نامز  دعب  ام  دیقب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تحص  هک 

روکذـم ثیدـح  رد  دـیق  نیا  هک  تسرهاظ  هاگ  ره  دوبیمن و  عامتجالا  عنتمم  یلوا  هبترم  تفـالخ  بلـس  رب  تلـالد  هعبار  هبترم  تفـالخ 
یب تسقلطم  تفالخ  رب  نآ  تلالد  رمالا  ۀیاغ  ای  قحلا و  لها  تاریرقت  نم  رهظی  امک  تسهلـصاف  یب  تفالخ  رب  ای  نآ  تلالد  سپ  تسین 
نیا هکنآ  یب  اقلطم  دش  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  ثیدح  نیا  لولدم  سپ  هعبار  هبترم  دـیق  یب  لصف و  مدـع  دـیق 

تـسترضح نآ  تماما  یفن  رب  نآ  تلالد  یفانم  مه  تلالد  نینچ  توبث  هک  تسرهاظ  دشاب و  دیقم  لصف  ای  لصف  مدع  زا  يدیقب  تفالخ 
فارتعا بسح  تسلـصف و  الب  یتفیلخ  تنا  داشرا  هلزنمب  ّقح  لها  تاریرقت  بسح  تلزنم  ثیدـح  هک  تسنآ  مـالک  لـصاح  ۀـهادبلاب و 

ّلد ام  هیجراخ  هموعزم  لـئالد  رظنب  وگ  دیـشر  لـضاف  بحاـصهاش و  ار  یتفیلخ  تنا  یتفیلخ و  تنا  هلزنمب  دیـشر  لـضاف  بحاـصهاش و 
هکلب درک  دـناوتیمن  تفالخ  بلـس  رب  تلالد  هسفن  یف  مالک  نیا  سپ  دـیق  یب  تسقلطم  هسفن  یف  نکیل  هعبار  هبترم  تفـالخب  دـنزاسیم 

عفر بجوم  ینعم  نیا  سپ  دـننکیم  هعبار  هبترم  تفالخ  رب  لـمح  یموعزم  لـئالد  ببـسب  ار  نآ  هیّنـس  هکنیا  اـما  تسنآ و  فـالخ  لـیلد 
بلس رب  تلالد  اب  نا  تافانم 

550 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلالد معز  رد  لیـصحت  بیذکت و  زا  وا  هبترم  عفر  لیبن و  بطاخم  لیجحت  قیدصت و  دیزم  يارب  هکنآ  مهدزناش  دش  دـناوتیمن  تفالخ 

وا بقانم  دماحم و  هک  هَّللا  یلو  هاش  ترـضح  ینعا  وا  دجام  دـلاو  هدافا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح 
هک اریز  تسیفاک  زین  هداد  رارق  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ  زا  یتیآ  ار  وا  باـب  نیمه  رد  دـنکیم و  ریرقت  فصولا  قوف  دوخ 

روط يوسب  لیئارـسا  ینب  زا  دوخ  تبیغ  تقو  رد  یـسوم  ترـضح  هک  تسنآ  لصاح  هتفگ  افخلا  هلازا  رد  وا  ترـضح  هک  يدینـش  اـقباس 
دوب وا  هفیلخ  دوب و  یسوم  ترـضح  تیب  لها  زا  تلـصخ  هس  نایم  رد  درک  عمج  نوراه  ترـضح  سپ  تخاس  هفیلخ  ار  نوراه  ترـضح 
درک ادـیپ  هیبشت  یـضترم  كوبت  هوزغ  رد  تخاـس  هفیلخ  ار  یـضترم  نوچ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دوب  یبـن  وا و  تبیغ  دـعب 

تفالخ اـب  ینعم  نیا  تستوبن  هک  هثلاـث  تلـصخ  رد  هن  تیبلها  زا  ندوب  تبیغ و  تقو  رد  تفـالخ  لوا  تلـصخ  ود  رد  نوراـه  ترـضحب 
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مالّسلا هیلع  نوراه  ترضح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  درادن  یطبر  چیه  دشاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تافو  دعب  هک  يربک 
یکی هدومرف  ادـیپ  تهباـشم  تلزنم  ود  رد  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب و  تلزنم  هس  عماـج 

زا تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ياـعّدا  سپ  تستوبن  هک  هثلاـث  تلزنم  رد  هن  تیبلها  زا  ندوب  رگید  تبیغ و  تقو  رد  تفـالخ 
یلو هاش  لوق  هکنآ  مهدفه  ۀحارـص  تسهدافا  نیا  فالخ  هینوراه  لزانم  زا  تفالخ  بلـس  ندوب  معزب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
ریما ترـضح  هیبشت  تاـبثا  رد  تسرـصحنم  تلزنم  ثیدـح  لولدـم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  خـلا  يربک  تفـالخ  اـب  ینعم  نیا  هَّللا 

مهدجیه دشاب  لطاب  مه  تفالخ  بلس  رب  هیبشت  نیا  تلالد  ياعّدا  سپ  رما  ود  رد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
تسهنسلالا یلع  هروکذم  روهشم و  فاصوا  هیبشت  رد  ربتعم  تسهیبشت و  زا  یعون  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  زین  هکنآ 

زا روهـشم  دیامن  كاردا  تیعبـس  رد  تکرـش  ای  دمهفب  ربو  باینا و  دسالا  هلزنمب  دـیز  زا  یـصخش  هک  دـنام  نامهب  زارد  رود و  فاصوا 
تسهثالث لاصخ  نامه  نوراه  ترضح  لئاصخ 

551 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیفم تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ۀحارص  ترابع  نیزا  دیمهف  دناوتیمن  تافو  دعب  تفالخ  قاقحتسا  ینعم  مالک  نیا  لثم  زا  یلقاع  چیه 

نوراه ترـضح  فاصوا  زا  روهـشم  زارد و  رود و  فاصوا  هن  تسهنـسلالا  یلع  هروکذـم  هروهـشم  فاصوا  هیبشت  رد  ربتعم  تسهیبشت و 
دعب تفالخ  مالّـسلا و  امهیلع  یـسوم  ترـضح  تیبلها  زا  نوراه  ترـضح  ندوب  ینعی  هقباس  هثالث  لاـصخ  رد  تسرـصحنم  مالّـسلا  هیلع 
دوخ ثیدـح  رد  نآ  زا  یکی  هک  دـشاب  رـصحنم  فصو  هس  رد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هروهـشم  فاصوا  هاـگ  ره  توبن و  تبیغ و 

تلالد ياعدا  سپ  دـشابن  تیبلها  زا  ندوب  تبیغ و  تقو  رد  تفالخ  ینعا  فصو  ود  تاـبثا  زج  تلزنم  ثیدـح  لولدـم  سپ  تسانثتـسم 
هیبن دـجام  دـلاو  هداـفا  بسح  هیومت  عیدـخت و  ناـتهب و  بذـک و  ضحم  هیبشت  لـیمکت  يارب  ترـضحنا  تفـالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح 

نآ لولدـم  هک  تلزنم  ثیدـح  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  نینیعلا  ةرق  باـتک  رد  هَّللا  یلو  هاـش  زین  هکنآ  مهدزوـن  دوـب  دـهاوخ  هـیجو  بطاـخم 
هفیلخ دندوب و  یسوم  ترضح  تیبلها  زا  تلـصخ  هس  رد  دندوب  عماج  نوراه  ترـضح  ینعی  توبن  هام  مسر  نوراه  ترـضحب  تسهیبشت 

نآ هفیلخ  هدوب و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تیبـلها  زا  یـضترم  ترـضح  دـندوب و  یبـن  روط و  بناـجب  تبیغ  تقو  رد  ناـشیا 
ترابع نیزا  یهتنا  دـتفایمن  لوقنم  لوقعم و  قفاوم  لزانم  دـع  رد  نیملکتم  تعاطا  دـندوبن و  یبن  كوبت و  هوزغ  رد  هنیدـم  رد  ترـضح 

هس نیزا  تلزنم  ود  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تیبلها  زا  ندوب  دوب  ات  هس  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم  هک  تسرهاظ  ۀحارص 
نیا یفانم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ياـعدا  سپ  توبن  تلزنم  هن  دوب  لـصاح  تلزنم 

لوقعم فالخ  لزانم  ّدح  رد  نیملکتم  تلاطا  هک  تسحضاو  خلا  نیملکتم  تلاطا  هَّللا و  یلو  هاش  لوق  زا  هکنآ  متسب  دشاب  رـصق  رـصح و 
فالخ لوحفلا  مودخم  نیا  هدافا  بسح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلس  رب  ثیدح  نیا  تلالد  تابثا  سپ  تسلوقنم  و 
لوبقم ان  کیکر و  تیاغب  لوذرم و  فیخـس و  تیاهن  لولعم و  حرج  حدـق و  ّتلعب  لوخدـیب و  ضحم  ضحم و  لطاب  لوقنم و  لوقعم و 

نینمؤملا ریما  بانج  زا  تفالخ  بلس  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  يوعد  لاطبا  يارب  هک  دمحلاب  هَّللف  دشاب 
552 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیدرگ و ققحم  شدوخ  مالک  زا  يوعد  نیا  لاطبا  يارب  هجو  شـش  هچنانچ  دیـسر  مهب  مه  دقان  بطاخم  دجام  دلاو  تادافا  زا  هجو  جنپ 
يونعم يروص و  دجام  دلاو  تعاطا  زا  بحاصهاش  هک  متفرگ  مکی  تسب و  دـیمحلا  یلولا  هَّللا  دـمحلا  دیـشر و  لضاف  تادافا  زا  هجو  هن 

یفن ددصب  هتخاس  رایتخا  وا  تّزاعم  تدـناعم و  تقاشم و  تفلاخم و  قوقع و  راثیا  قوقح و  كرت  هتفات  رـس  هَّللا  یلو  هاش  ترـضح  دوخ 
ناسچ هک  متریح  همه  نکیل  دندیرخن  يوجب  هَّللا  ذاعم  ار  يوبن  هزجعم  یهلا و  تیآ  دندیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 

تالیوست و قارتسا  هک  تسناشدجام  دلاو  زا  رتالاب  ناش  هّمذ  رب  وا  قوقح  هک  یلباک  نیجهت  نیهوت و  حیبقت و  حیضفت و  یسومان و  کته 
رصحب وا  هک  دندیسرتن  مه  وا  تدناعم  تفلاخم و  زا  دندیزگرب و  هدیدرگ  بحاصهاش  راختفا  راهتشا و  همه  نیا  أشنم  وا  تاعیملت  لاحتنا 
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ۀلزنم نال  هتفگ و  عقاوص  رد  وا  هک  يدینـش  اقباس  هچنانچ  دنهنیم  رظن  شیپ  ار  راصتخا  دیزم  دهدیم و  ادـن  دـنلب  زاوآب  زیچ  ود  رد  لزانم 
سپ یلوالا  تیقب  ۀـیناثلا  امهنم  ینثتـسا  امل  ةوبنلا و  یف  هتکرـش  هتبیغ و  ةدـم  فالختـسالا  نیرما  یف  ةرـصحنم  تناک  یـسوم  نم  نوراـه 

ینثتسم ثیدح  رد  نآ  زا  یکی  هک  تستلزنم  ود  رد  رصحنم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تلزنم  یلباک  هدافا  نیا  حیرـص  حیرـصت  بسح 
یفن رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ياعدا  سپ  تستبیغ  تدم  فالختسا  نآ  هدحاو و  تلزنم  رد  دش  رصحنم  تلزنم  ثیدح  تلالد  سپ  هدش 
راکنا رد  هلزنم  ومـس  هبترم و  ولع  همه  نآ  اب  مه  یلباک  هک  تسحیـضف  يارتفا  حیرـص و  بذک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 

فاصنا و يدنمشناد و  لامک  رد  بحاصهاش  نکیل  هدومن و  مامت  حیـضوتب  نآ  لاطبا  هکلب  هدادن  نآب  اضر  تابجعم  عارتخا  تاحـضاو و 
یلاخ تارباکم  ضعب  زا  نابنا  هک  ياج  دـناهتفر  رتالاب  هریثک  بتارمب  مه  یلباک  زا  فازج  طبخ و  تکراتم  فافـسفس و  لزه و  تبناـجم 

بصاون بولق  تالبعزخ  بئاجع  تاهرت و  بئارغ  نینچ  هفاضاب  دناهتفاب 
553 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک لولـسم  فیـس  رد  هچنانچ  هدومن  هلزنم  ود  رد  رـصحنم  ار  تلزنم  ثیدـح  لودـم  یلباـک  لـثم  زین  ءـالبنلا  فاـحتا  یف  اـمک  دوب  دوخ 
ار توبن  نوچ  توبن  تبیغ و  تدم  رد  فالختسا  زیچ  ود  رد  دوب  رصحنم  نوراه  تلزنم  هک  میوگ  لومش  ریدقت  رب  هتفگ و  اقباس  تعمس 

یف امک  تلزنم  ثیدح  رکذ  رد  یتشبروتلا  نیـسح  نب  هَّللا  لضف  هکنآ  موس  تسب و  تبیغ  تدم  فالختـسا  رگم  دـنامن  یقاب  درک  انثتـسا 
هدرک لقن  ةاقرملا 

یضرت اما  کلها  یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  يار  تکرت و  امل  کتفّلخ  اّمنا  اوبذک  لاقف  اذک  نوقفانملا  معز  هَّللا  لوسر  ای  یلع  يأ  لاقف 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یلع  ای 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  هناحبس  هَّللا  لوق  لوای 
تفالخ هبترم  تابثا  تلزنم  ثیدـح  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دارم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تراـبع  نیا 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  یلاعت  هَّللا  لوق  عاجرا  هک  اریز  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب 
هاگ ره  دشاب و  تفالخ  تابثا  ثیدـح  نیزا  دارم  هکنآب  رگم  تسین  نکمم  خـلا  هناحبـس  هَّللا  لوق  لوای  هلوق  هیلع  لدـی  امک  ثیدـح  نیاب 

یتشبروت دارم  نوچ  هک  دنیوگب  رگا  دوب و  دـهاوخ  نالطبلا  حیرـص  تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلالد  دـشاب  تفالخ  تابثا  ثیدـح  نیزا  دارم 
هکنآب تسـشودخم  سپ  دوب  دهاوخن  ةافولا  دـعب  تفالخ  بلـس  رب  ثیدـح  تلالد  یفانم  تابثا  نیا  اذـهل  تسةویحلا  لاح  تفالخ  تابثا 

تسحیرص لیلد  ینعم  نیا  هدرک  ةافولا  دعب  تفالخ  رب  ثیدحب  لالدتسا  رب  ّدر  ضرغب  ةویحلا  لاح  تفالخ  رب  ثیدح  تلالد  تابثا  نوچ 
یفانم ةویحلا  لاح  تفالخ  رب  ثیدـح  تلالد  هاگ  ره  رخآ و  رما  رب  تسنآ  تلالد  یفانم  ةویحلا  لاح  تفالخ  رب  ثیدـح  تلـالد  هکنآ  رب 
مراهچ تسب و  دوب  دهاوخ  زین  ةافولا  دعب  تفالخ  بلـس  رب  ثیدح  تلالد  یفان  یفانم و  تلالد  نیا  هبـش  الب  دـشاب  رخآ  رما  رب  نآ  تلالد 

یلع ثیدحلا  اذهب  لدتسی  امنا  لاق و  ثیح  هدومن  تاخاوم  برق و  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  رـصح  حیباصم  حرـش  رد  یتشبروت  زین  هکنآ 
ثیدح نیاب  لالدتسا  هاگ  ره  سپ  لوسرلا  لبق  نم  ةاخاوملاب  هصاصتخا  هتلزنم و  برق 

554 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هچ تافارخ  بئاجع  زا  تسحیرـص و  بذـک  تفالخ  یفن  رب  نآ  تلـالد  ياـعدا  ةاـخاوملاب  صاـصتخا  تلزنم و  برق  رد  دـشاب  روصحم 

ثیدـح حرـش  رد  یتشبروت  زا  ةاکـشم  حرـش  رد  يراق  یلع  الم  هکنآ  مجنپ  تسب و  تسةافانملا  حیرـص  رگید  رما  هدارا  اب  رـصق  رـصح و 
تسب و مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  لبق  نم  ةاخاوملاب  هصاصتخا  هتلزنم و  برق  یلع  ثیدـحلا  اذـهب  لدتـسی  امنا  هدرک و  لـقن  تلزنم 
یفاک و یلاعم  رخافم و  زئاح  بطاـخم  قیدـصت  يارب  مه  یلاـخلخ  نیدـلا  سمـش  یلاوع  لـئاضف  يواـح  ریرحت  هماـّلع  هداـفا  هکنآ  مشش 

اّمنا هلها و  یف  هسفنب  الا  رشابی  امب ال  هصاصتخا  هبرق و  یلع  لدی  امنا  لب  ۀلزنملا  ثیدح  حرش  یف  یلاخلخلل  حیباصملا  ءیش  یفف  تسیفاو 
تلالد ترابع  نیا  هریغ  نود  هراتخا  اذهلف  ۀبحصلا  ۀبارقلا و  نافرط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  نوکی  هنال  کلذب  صتخا 
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هَّللا یّلص  یبنلا  هب  رشابی  امم ال  ترصلا  صاصتخا  نینمؤملا و  ریما  بانج  برق  رب  رگم  دنکیمن  تلالد  ثیدح  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرص 
هبـش الب  تفالخ  یفن  رب  نآ  تلالد  ياعدا  دـشاب  روصحم  رما  ود  نیرد  ثیدـح  تلالد  هاگ  ره  سپ  هلها  یف  هسفنب  الا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

وا جورع  یناث و  بطاخم ال  یناد  همه  دـیرم  راهظا  مه  ینادـیز  نیدـلا  رهظم  هدافا  هکنآ  متـشه  تسب و  دوب  دـهاوخ  رد  بذـک و  ضحم 
هصاصتخا هبرق و  یلع  هب  لدتسی  امنا  ۀلزنملا و  ثیدح  حرـش  یف  حیباصملا  حرـش  حیتافملا  یف  نیدلا  رهظم  لاق  دیامنیم  ینافرع  جراعمب 

اذهلف ۀبحّـصلا  ۀبارقلا و  نافرط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  ّهنأل  کلذب  ّصتخا  امنا  مّلـس و  هیلع و  هسفنب  الا  رـشابی  امب ال 
ریما باـنج  صاـصتخا  برق و  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  رـصح  رب  دـهدیم  ادـن  دـنلب  زاوآـب  مه  تراـبع  نیزا  هریغ  نود  کلذـب  هراـتخا 
نیا فالخ  رب  سپ  دوخ  سدـقم  سفنب  رگم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوشیمن  نآ  رـشابم  هچنآـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

؟؟؟ رزو لمح  رصح  رصق و 
بطاخم جرحت  ّمثات و  تیاهن  عروت و  نّیدت و  لامک  لیلد  تفالخ  یفن  رب  فیرش  ثیدح  تلالد  ياعدا 

555 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد يربط  نیدلا  بحم  هکنآ  متـشه  تسب و  تسیرفاو  قالتخا  بذـک و  زا  دـعب  تیاغ  الو و  راهظا  قح و  قیقحت  رد  وا  كامهنا  تیاهن  و 
رد تسحیرـص  ترابع  نیا  تابثاب  ةافولا و ال  دعب  امب  کلذ  یف  راعـشالا  هتفگ و  هقباس  ترابع  رد  تلزنم  ثیدح  باوجب  هرـضنلا  ضایر 

ریما بانج  تفالخ  یفن  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  ياـعّدا  سپ  تاـبثاب  هن  یفنب و  هن  ةاـفولا  دـعب  اـمب  تسین  راعـشا  تلزنم  ثیدـح  رد  هکنآ 
ضایر رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین  هکنآ  مهن  تسب و  تسنالطبلاحیرـص  هیربط  هداـفا  نیا  بسح  ۀـهادب  ۀحارـص و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ملعا هَّللا  فلختـسا و  ةایح  ناک  ول  مالّـسلا و  هیلع  نوراه  دقفل  ناک  امنا  هتافو  دعب  نوراه  یـسوم  فالختـسا  مدـع  لاقی  هتفگ ال  هرـضنلا 
مالکلا لوقن  انال  هریغ  فلختـسا  هتافو و  دـنع  اّیح  نوراه  ناک  ول  نا  ملکی  متی و  امنا  ملـس و  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عم  یلع  فـالخب  هریغ 

یف یسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  لیزنتلا  ناکمل  ةویحلا  لاح  یف  فالختـسالا  لوقلا  اذهب  دارملا  نا  نییبت  یف  مکعم 
نا تبثف  ةویحلا  لاح  یف  ّالا  ققحتی  ةافو  دـعب  نوراه  فالختـسا  لصح  ول  مکقّلعتم ؟؟؟ متی  امنا  کلذ و  ءارو  رخآ  رما  مل ال  فالختـسالا 

تاربع نیزا  یـسوم  ةافو  دعب  نوراه  فالختـسا  تلزنم  ثیدـح  زا  دارم  هک  تسحـضاو  ۀحارـص  ترابع  نیزا  یـسوم  قّقحت  ام  هب  دارملا 
ام تفالخ  بلس  رب  ثیدح  نیا  تلالد  ياعّدا  سپ  رخآ  رما  هن  تسةویحلا  لاح  فالختسا  تلزنم  ثیدح  زا  دارم  هک  تسحـضاو  ۀحارص 
رد یفنح  روکـش  وبا  هکنآ  مأ  یـس  دشاب  هتـشادن  تحـص  زا  یهجو  زین  ةویحلا  لاح  فالختـسا  ریغ  تسرخآ  رما  هبـش  الب  هک  ةافولا  دـعب 

اّما هتفگ و  اقباس  ّرم  امک  دیهمت 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هلوق 

ار تفالخ  تبارق و  فیرش  ثیدح  نیاب  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا  ةوبنلا  ریغ  ۀفالخلا  ۀبارقلا و  هب  دارأ 
هّلل دـمحلا  تسناتهب و  روز و  تیاغ  ناودـع و  تفزاجم و  ضحم  ترـضح  نآ  زا  تفـالخ  بلـس  رب  نآ  تلـالد  ياـعدا  سپ  هدرک  هدارا 

هتفگ ریغص  عماج  حرش و  ریسیت  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  هکنآ  مکی  یس و  نائنشلا  لها  تاعیملت  کته  یلع  ناعتسملا  وه  ناّنملا و 
556 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یسوم هیخأ  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  یلع 
هموق یف  هفّلخ  نیح  هیخا  نم  نوراه  ۀلزنم  یّنم  لزان  یب و  لصتم  ینعی 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا 
هحیرص تلالد  ترابع  نیا  قبس  ام  رخآ  یلا  ۀبترلا  یف  اهیلت  اهنال  ۀفالخلا  ۀهج  نم  یقبف  ةوبنلا  ۀهج  نم  هب  لاّصتالا  یفن  خسان  عرشب  لزنی 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لاـصتا  تبثم  توبن  تهج  زا  لاـصتا  یفن  هکنآ  رب  دراد 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لاصتا  تبثم  فیرش  ثیدح  نیا  هاگ  ره  سپ  هبتر  رد  تستوبن  یلات  تفالخ  هک  اریز  تستفالخ  رد  مّلس 
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زا ترضح  نآ  زا  تفالخ  بلس  رب  نآ  تلالد  يوعد  بیر  الب  دوب  توبن  هبترم  یلات  هک  دشاب  یتفالخ  مه  تفالخ  نیا  دشاب و  فالخ  رد 
هتفگ و يدینـش  اقباس  هک  یترابع  رد  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  هکنآ  مود  یـس و  دوب  دهاوخ  هحیبق  تالاقم  بئاجع  هحیـضف و  يواعد  بئارغ 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  نوراه  یسوم  فلختسا  امک  هبیغم  یف  هفالختسا  وه  قایّـسلا و  هیلع  لد  امیف  نوراه  ۀلزنمب  وه  امنا  انه  کلذک 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  فالختـسا  قایـس  لولدـم  قایـس و  نآ  رب  دـنکیم  تلـالد  هکیزیچ  رد  تسرـصحنم  تلزنم  ثیدـح  تلـالد 
هک دـش  رهاظ  اج  نیزا  دوب و  دـهاوخ  فیخـس  کیکر و  یهاو و  تیاهن  تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلـالد  يوعد  سپ  بیغم  رد  تسمالّـسلا 
هک تسحیـضف  حیبق و  هبترمب  عیظف و  عینـش و  هباثمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  يوعد 
نآ رکذ  رب  تراسج  هدـینادرگ  رات  هریت و  تاـیآ  تبارغ  تاـفارخب  ار  یملاـع  هک  دادـل  بّصعت و  داـنع و  ضغب و  همه  نآـب  مه  هیمیت  نبا 
نیا داسفا  لاطبا و  هوجو  غلباب  بیغم  تقو  فالختسا  رب  ثیدح  تلالد  رصح  رـصقب و  هدومن  ساوسو  نیا  ساسا  علق  ۀحارـص  هکلب  هتفاین 

ءیـشلا هیبشتک  وه  اذـه  لثم  اذـه  اذـه و  ۀـلزنمب  اذـه  لئاقلا  لوق  هتفگ و  جاـهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  هکنآ  موس  یـس و  هدومن  بیعم  يوعد 
هکنآ رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا  ءیش  لک  یف  ةاواسملا  یـضتقی  قایّـسلا و ال  هیلع  ّلد  ام  بسحب  نوکی  ءیـشلا  هیبشت  ءیـشلاب و 

نآ رب  قایس  هک  تسیزیچ  رد  هیبشت  دیفم  اذه  لثم  اذه  اذه و  ۀلزنمب  اذه  لئاق  لوق 
557 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الا ردصی  ۀفالخلا ال  یفن  یلع  تلالد  اعدا  قایسلا و  هیلع  لدی  ام  رب  دشاب  روصقم  تلزنم  ثیدح  تلالد  سپ  ءیـش  ره  رد  هن  دنک  تلالد 
لزنتلا یلع  هتفگ و  شندوب  داحآ  يوعد  دعب  تلزنم  ثیدح  باوجب  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  مراهچ  یـس و  قالخ  هل  سیل  نمم 

ناک امک  كوبت  ۀبیغ  ةّدـم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  ۀـفیلخ  اّیلع  نا  ثیدـحلا  رهاظ  هیلع  ّلد  ام  دارملا  لب  لزانملا  یف  هل  مومع  الف 
رب دنکیم  تلالد  هک  تسنآ  ثیدـح  نیزا  دارم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ةاجانملل  مهنع  هتبیغ  ةّدـم  هموق  یف  یـسوم  نع  ۀـفیلخ  نوراه 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  تسهفیلخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  هک  تسنآ  شرهاظ  ثیدـح و  رهاظ  نآ 
دودرم و رهاظ و  فالخ  دوخ  تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلالد  دشاب  رهاظ  نیرد  رـصحنم  ثیدح  دارم  هاگ  ره  سپ  كوبت  تبیغ  تدـم  مّلس 
هک تساج  نیزا  تسرهاظ و  رپ  هّصاخ  تلزنم  نیرد  ثیدـح  لولدـم  رـصح  رب  رجح  نبا  مالک  تلالد  دـشاب و  رهام  رظان  ره  دزن  لوبقمان 

دوخ قباس  ریرقت  زا  لزانم  ضعب  نیمه  تابثا  رد  ثیدـح  دارم  رـصح  ندـش  مولعم  ياعدا  دوشیم  روکذـم  یتآ  هجو  رد  هک  یتراـبع  رد 
عم ثیدحلا  نم  دارملا  سیل  ّهنا  رّرقت  امم  ملعف  هتفگ  قعاوص  رد  هقباس  ترابع  زا  هریسی  هلصاف  دعب  رجح  نبا  زین  هکنآ  مجنپ  یس و  هدومن 
ّهنا ّرم  امل  ضعبلا  کلذ  نانّیبی  هببس  ثیدحلا و  قایـس  یـسوم و  نم  نوراهل  ۀنئاکلا  لزانملا  ضعب  تابثا  الا  عامجالا  مواقی  اداحآ ال  هنوک 

هءارو هکرت  صقنتسا  ّهناک  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  حیحصلا أ  یف  امک  یلع  لاقف  هفلختسا  نیح  یلعل  هلاق  اّمنا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  الا  هل  لاقف 

ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هل  لاق  ذإ  روطلا  یلا  ههجوت  دنع  هفلختسا  ثیح  ینعی 
لزانم ضعب  نآ  مالّسلا و  هیلع  نوراه  ترضح  لزانم  ضعب  تابثا  رد  تسرصحنم  ثیدح  نیا  دارم  هکنآ  رب  تسحضاو  ّصن  ترابع  نیا 
هدش مولعم  قباس  نایب  زا  راصحنا  نیا  ار و  ضعب  نیا  دننکیم  نایب  نآ  ببس  ثیدح و  قایس  كوبت و  تبیغ  تدم  رد  تستفالخ  نامه 

558 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـس و دیاشن  ار  یلقاع  نآب  هوفت  دیآ و  اجک  زا  تفالخ  وحم  بلـس و  رب  نآ  تلالد  ضعب  نیرد  دشاب  رـصحنم  ثیدـح  دارم  هاگ  ره  سپ 

صیخلت هک  تسحـضاو  دـش  لوقنم  اقباس  هک  لاؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ریبک  ریزو  ریرحن  هماـّلع  تراـبع  زا  هکنآ  مشش 
نآ هفیلخ  توـبن و  رد  ترـضح  نآ  کیرـش  یـسوم و  ترـضح  دـضع  ریزو و  ردارب و  نوراـه  ترـضح  هک  تـسنآ  یـسوم ع  زا  هـلزنم 

هلزنم نیاب  دوخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هدوب و  شبانج  موق  رب  ترـضح 
هدومرف انثتـسا  ار  نآ  هک  توبن  ياوس  هدومرف  ترـضح  نآ  يارب  تسهدیدع  لزانم  رب  لمتـشم  هک  ینوراه  تلزنم  نیا  تابثا  هدـینادرگ و 
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ندوب نآ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  ةانثتسم  توبن  يادعام  دنام  یقاب  سپ  يدعب  یبن  هنا ال  ریغ  دوخ  لوقب  ثیدح  رخآ  رد 
بانج نآ  لها  رب  بانج  نآ  هفیلخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دضع  ردارب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

تکرش تیدضع و  ترازو و  توخا و  رب  روصقم  ار  هینوراه  تلزنم  هحلط  نبا  هک  ینیبیم  سپ  تسکوبت  يوسب  بانج  نآ  رفس  کیدزن 
بذـک و رـسارس  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  زا  تفـالخ  بلـس  رب  فیرـش  ثیدـح  تلـالد  ياـعّدا  سپ  هدـینادرگ  توـبن  رد 

بارـس عدـخ  بآ و  رب  شقن  ضحم  بارخ و  لـطاب و  ریبخ  رهاـم  ریـصب و  دـقان  ریبک و  ریزو  ریرحن و  ققحم  نیا  هداـفا  بسح  تسریوزت 
توبن و رد  تیدضع  ترازو و  توخا و  رد  مالّسلا  هیلع  نوراه  تلزنم  مه  یکلام  غابصلا  نبا  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  متفه  یـس و  دشاب 

ناک ّهنا  امهیلع  هَّللا  تاولص  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  نا  صخلتف  ۀمهملا  لوصفلا  یف  لاق  ثیح  هتخاس  رصحنم  رفـسلا  دنع  موق  رب  تفالخ 
الا ۀلزنملا  هذـهب  هنم  اّیلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لعج  دـق  هرفـس و  دـنع  هموق  یلع  هتفیلخ  ةوبنلا و  یف  هدـضع  هریزو و  هاخا و 

تسرفـسلا و دـنع  موقلا  یلع  تفالخ  توبن و  رد  تیدـضع  ترازو و  توخا و  نوراه ع  تلزنم  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  خـلا  ةوبنلا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  ثیدـح  تلالد  ياعّدا  سپ  توبن  ياوس  تستباـث  نینمؤملا ع  ریما  باـنج  يارب  لزاـنم  نیا 

ریمالا لیعامسا  نب  دمحم  هک  يدینش  اقباس  هکنآ  متشه  یس و  دشاب  هتشادن  تحص  زا  یهجو  مالّسلا 
559 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوراه ناک  دق  هناف  ۀفینم  ۀیلع  هبتر  ۀفیرـش و  ۀلزنم  هذه  نا  یفخی  هتفگ و ال  تلزنم  ثیدـح  تاجیرخت  ضعب  رکذ  دـعب  هیدـن  ۀـضور  رد 
هدافا زا  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مهن  یـس و  خلا  هبر  ةاجانمل  بهذ  نیح  هموق  یلع  هتفیلخ  هریزو و  هرزأ و  هب  هَّللا  ّدش  يّذلا  یـسوم  دـضع 

تـسرهاظ لئالدلا  حیـضوت  یف  دمحا  نیدلا  باهـش  هنع  لقن  ام  یلع  يدنجخ  دمحا  نیدلا  لالج  لماک  فراع  لماع و  ملاع  ماما  خیش و 
یفن هک  تسرهاـظ  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  توبن  ياوس  مومعلا  یلع  لـئاضف  تـالامک و  تبثم  تلزنم  ثیدـح  هک 

دارملا لب  هتفگ  تملع  امک  تلزنم  ثیدح  باوجب  ناهبزور  نب  لضف  هکنآ  ملهچ  دشابن  دارم  زگره  سپ  تسین  تلیضف  لامک و  تفالخ 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  یلاعت  هلوقب  روطلا  یلا  هباهذ  دنع  نوراه  یسوم  فلختسا  امک  كوبت  یلا  هباهذ  نیح  ۀنیدملاب  هفالختسا 

لئاضفلا و نم  امهریغ  ۀـلاسرلا و  غیلبت  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  ةرزاوملا  ةوخالا و  ۀلیـضف  نینمؤملا ع  ریمال  هب  تبثی  اضیا  و 
تسهنیدم رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  تلزنم  ثیدح  زا  دارم  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  هیف  کش  انیقی ال  ۀتبثم  یه 

نآ زا  زین  تلاسر و  غیلبت  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ترزاوم  توخا و  تلیـضف  ثیدح  نیزا  دوشیم  تباث  زین  و 
یکـش و انیقی  تستبثم  لئاضف  همه  نیا  لئاضف و  عیمج  ترزاوم  توخا و  تلیـضف  رب  هوالع  دوشیم  تباث  ثیدـح  نیزا  هک  تسحـضاو 

تفالخ بلـس  رب  نآ  تلالد  مهوت  دشاب  حئادم  دماحم و  بقانم و  لئاضف و  تابثا  تلزنم  ثیدح  لولدم  هاگ  ره  سپ  تسین  نآ  رد  یبیر 
لوخد معز  دشاب و  لطاب  ۀهادب  تسرثام  ّلجا  رخافم و  سار  بقانم و  هدمع  لئاضف و  لضفا  بلـس  هکلب  تسین  لئاضف  مسق  زا  زگره  هک 

مکی لهچ و  لزهلاب  فوغـشم  نجام  دناعم  ای  لقعلا و  فؤم  طبختم  زا  رگم  دوشن  رداص  فیرـش  ثیدـح  لولدـم  رد  لوخدـم  بلـس  نیا 
ّقلعتم ۀیلاصتا و  نم  إدتبملل و  ربخ  ینم  هلوق  نا  یناعملا  ملع  ۀهج  نم  هریرحت  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرشب  ةاکـشم  حرـش  رد  یبیط  هکنآ 

یلاعت  هلوق  یف  امک  ةدئاز  ءابلا  ّصاخ و  ربخلا 
560 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف 
ثیدـح ریدـقت  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنم  یّنم  لزان  یب و  لصتم  تنا  ینعی  مکنامیا  لثم  انامیا  اونمآ  ناف  يأ 

لصتم و وت  هک  دوب  دهاوخ  نیا  فیرـش  ثیدـح  لصاح  سپ  تسلـصتم  ینعمب  لزان  یـسوم و  نم  نوراه  ۀـلزنم  ینم  لزان  تنا  تسنینچ 
ترضح نآ  زا  تفالخ  بلس  اب  دشاب  لاصتا  برق و  ینعمب  تلزنم  هاگ  ره  سپ  یسوم  زا  نوراه  برق  لاصتا و  لثم  نمب  یتسه  تسبیرق 

لک ۀفاش  لصاتـسی  رهاملا و  رظانلا  ینغی  ام  اذـه  یف  هدوب و  دـهاوخن  هتبثم  لزانم  لخاد  زگره  درادـن  لاصتا  برقب و  یتبـسانم  الـصا  هک 
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هیبشت و هیف  هتفگ و  هقباس  ترابع  دـعب  ةاکـشم  حرـش  رد  یبیط  هماّلع  زین  هکنآ  مود  لهچ و  رخآلا  لّوالا و  یف  هّلل  دـمحلا  رباـکم و  دـناعم 
نیبف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هب  هتهّبش  امیف  هنع  هَّللا  یضر  ّهنا  مهفی  مل  مهبم  هیبشتلا  هجو 

يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب 
ثیدـح هکنآ  رب  دراد  تلالد  ترابع  نیا  ۀـبترملا  یف  ةوبنلا  یلت  اهنال  ۀـفالخلا  ۀـهج  نم  لاصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀـهج  نم  سیل  هب  هلاصتا  نا 

هک ببس  نیاب  تستفالخ  تهج  زا  لاصتا  برق و  لیلد  تلزنم 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا 

هاگ ره  سپ  هبترم  رد  تستوبن  یلات  تفالخ  هک  اریز  تفالخ  تهج  زا  لاصتا  دنام  دهاوخ  یقاب  سپ  دـنکیم  توبن  تهج  زا  لاصتا  یفن 
تسلاحتنا و تهب و  تحب  لاعتفا و  روز و  بذک و  ضحم  تفالخ  بلـس  رب  نآ  تلالد  يوعد  دـشاب  لاصتا  برق و  لیلد  تلزنم  ثیدـح 

امهیلع یـسوم  ترـضح  لبق  نوراه  ترـضح  تافوب  لالدتـسا  یپ  رد  هتخاس  زارد  ندرگ  گر  هقباـس  تراـبع  دـعب  یبیط  هک  يوگب  رگا 
یـسوم لبق  تام  مالّـسلا  هیلع  نوراه  نال  هتامم  دـعب  نوکت  نا  جرخف  هتامم  دـعب  وا  هتایح  لاح  نوکت  نا  اما  مث  لاق  ثیح  هداـتفا  مالّـسلا 

جاجل و ضحم  نالطبلا و  حضاو  جاجتحا  لالدتـسا و  نیا  هک  تسنآ  شباوج  سپ  كوبت  ةوزغ  یلا  هریـس  دنع  هتایح  یف  نوکت  نا  نیعتف 
دشاب لاصتا  برق و  رد  هیبشت  تلزنم  ثیدح  دافم  یط  هررکم  هدافا  بسح  هاگ  ره  هچ  تسجاجوعا  طبخ و  تیاغ  زا  یبنم 

561 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لهچ و ددرگ  تایح  لاحب  تفالخ  صیـصخت  هنیرق  نآ  ات  تشاد  دهاوخن  نآب  یطبر  یلخد و  زگره  دشاب  لاصتا  برق و  یفانم  هک  يرما 

ربخ ینم  هلوق  نا  یناعملا  ملع  ۀهج  نم  هریرحن  یبیطلا و  لاق  هتفگ  تلزنم  ثیدح  حرشب  ةاقرم  رد  يراق  یلع  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  موس 
ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  یلاعت  هلوق  یف  امک  ةدئاز  ءابلا  ّصاخ و  ربخلا  قلعتم  ۀیلاصتا و  نم  إدتبملل و 

ةاقرم رد  يراق  یلع  زین  هکنآ  مراهچ  لهچ و  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنم  ینم  لزان  یب و  لصتم  تنا  ینعی  مکنامیا  لثم  انامیا  اونما  ناـف  يأ 
؟؟؟ مهبم هیبشتلا  هجو  هیبشت و  هیف  هتفگ و  یبیطلا  نع  القن 
نّیبف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هب  ههبش  امیف  هنع  هَّللا  یضر  ّهنا 

يدعب یبن  هنا ال  هلوقب 
حتف رد  رجح  نبا  هکنآ  مجنپ  لهچ و  خلا  ۀـبترملا  یف  ةوبنلا  یلت  اهنال  ۀـفالخلا  ۀـهج  نم  لاصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀـهج  نم  سیل  هب  هلاصتا  نا 

زین هکنآ  مشش  لهچ و  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  نم  لزانم  یب  لصتم  هنا  ثیدحلا  ینعم  یبیطلا  لاق  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرـشب  يرابلا 
هنیب مهبم  هیبشت  هیف  هتفگ و  یبیطلا  نع  القن  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب 
دمحا نب  یلع  خیـش  هکنآ  متفه  لهچ و  خلا  ۀفالخلا  وه  اهنود و  ام  ۀهج  نم  لب  ةّوبنلا  ۀهج  نم  سیل  امهنیب  روکذملا  لاصتالا  نآ  فرعف 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  رینم  جارس  رد  يزیزع 
یسوم هیخا  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  یلع 

هقباس ترابع  دـعب  يزیزع  یلع  زین  هکنآ  متـشه  لهچ و  هموق  یف  هفّلخ  نیح  یـسوم  هیخا  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  لزان  یب و  لصتم  ینعی 
هتفگ

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا 
هکنآ مهن  لهچ و  خـلا  ۀـبترملا  یف  ةوبنلا  یلت  اّهنال  ۀـفالخلا  ۀـهج  نم  لاـصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀـهج  نم  هب  لاـصتالا  یفن  خـسان  عرـشب  لزنی 

ثیدح حرش  رد  ریغص  عماج  حرش  رینم  بکوک  رد  یمقلعلا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش 
562 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نّیبف هب  ههبش  امیف  ضر  هنا  مهفی  مل  مهبم  هیبشتلا  هجو  دیامرفیم  تلزنم 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  هلوقب 

داشرا رد  ینالطـسق  هکنآ  مهاجنپ  خـلا  ۀـبترملا  یف  ةوبنلا  یلت  اّهنال  ۀـفالخلا  ۀـهج  نم  لاـصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀـهج  نم  سیل  هب  هلاـصتا  نا 
نّیب هتفگ و  تلزنم  ثیدح  حرشب  يراسلا 

يدعب یبن  ۀخسن ال  یف  يدعب و  یبن  سیل  ّهنا  ّالإ  هلوقب 
ینالطـسق و یمقلع و  يزیزع و  ترابع  همه  نیاب  لالدتـسا  هجو  خلا و  ۀفالخلا  ۀهج  نم  لاصتالا  یقبف  ةوبنلا  ۀهج  نم  سیل  هب  هلاصتا  نا 

تارابع دعب  يزیزع  ینالطـسق و  یمقلع و  هک  تسناد  دیاب  زین  دش و  روکذم  یبیط  ترابعب  لالدتـسا  رد  هک  تسنامه  يراق  ینالقـسع و 
تایح لاحب  هیولع  تفالخ  صیصخت  لایخ  نیاب  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  لبق  نوراه  ترـضح  تافوب  دناهدومن  کسمت  هروکذم 

یـسوم لبق  تام  نوراه  نال  هتامم  دعب  جرخف  هتامم  دـعب  وا  هتایح  یف  نوکت  نا  اما  مث  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  يزیزع  یلع  دناهتـساوخ 
دعب یمقلع  كوبت و  ةوزغ  یلا  هریسم  هدنع  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  فلختـسا  دق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتایح  یف  ۀفالخلا  نوکت  نا  نیعتف 
دنع هتایح  یف  نوکی  نا  نّیعتف  یـسوم  لبق  تام  نوراه  نال  هتامم  دعب  جرخف  هتامم  دعب  وا  هتایح  یف  نوکت  نا  اّما  ّمث  هتفگ  هقباس  ترابع 

نوراه نال  هتامم  دـعب  جرخف  هتامم  دـعب  وا  هتایح  یف  نوکت  نا  اما  اهنا  مث  هتفگ  هقباس  ترابع  دـعب  ینالطـسق  كوبت و  ةوزغ  یلا  هریـسم 
اهنیعب یبیط  ترابع  يراق  یلع  ّهبر و  ةاجانم  یلا  یـسوم  ریـسک  كوبت  ةوزغ  یلا  هریـسم  دـنع  هتایح  یف  نوکی  نا  نّیعتف  یـسوم  لبق  تام 

نیا باوج  اقباس و  امهیترابع  نم  ّرم  امم  تملع  امک  هدروآ  نآ  لصاح  ینالقـسع  هدرک و  رکذ  لـالتعالا  حیرـص  لالدتـسا  نیا  نمـضتم 
یفان و هکیرما  تسلاصتا  برق و  لیلد  تارـضح  نیا  دوخ  تاداـفا  بسح  فیرـش  ثیدـح  نیا  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  اـفنآ  رم  اـمک  هبش 

تایح لاحب  تفالخ  صیـصخت  رـصق و  هنیرق  نآ  ات  تشاد  دـهاوخن  دارم  بولطمب و  یتبـسانم  یطبر و  زگره  دـشاب  لاصتا  برق و  یفانم 
دمحلا هّلل  دشاب و 

563 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هرهاز و هوجو  نیاب  هکلب  میاهدرکن  ریرحت  بطاخم  رب  ّدر  اهنت  دوشیم  روکذم  دعب  ام  رد  هدش و  روکذـم  هک  هوجو  همه  نیاب  هک  ۀـنملا  و 

یفن رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  همزمز  مه  روعا  هک  اریز  میدرک  هوجو  غلباب  مهرخفا  يزار  لصا  عطق  روعا و  هجو  دیوست  هرهاب  نیهارب 
هک روعا  ترابع  هتشادن  روذعم  ار  دوخ  داسفلا  رهاظ  يوعد  نیا  داریا  زا  مه  يزار  هتـشادرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تماما 

لوقن هتفگ و ال  فیرش  ثیدح  باوجب  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  هکنآ  مکی  هاجنپ و  يونشیم  دعب  ام  رد  يزار  ترابع  يدینش و  اقباس 
هادع ام  باطخلا و  نم  هجورخ  زوجی  ببسلا ال  ناف  ققحتملا  هنال  ببسلا  یلع  ثیدحلا  لمحن  هیف و  فقوتن  لب  طقف  ةدحاو  ۀلزنم  دیفی  ّهنا 

رب نآ  هک  ثیدح  دورو  ببـس  ینعی  ببـس  رب  دنکیم  لمح  ار  تلزنم  ثیدح  يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هیف  اوفقت  نا  مکمزلی 
نآ رد  هک  دیاب  سپ  تسرخآ  رما  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هبـش  الب  دنکیم و  فقوت  دـشاب  ببـس  نیا  اعم  هک  رگید  يرما 

لالدتـسا نیهجو  زا  یناـث  هجو  باوجب  يزار  رخف  هکنآ  مود  هاـجنپ و  دـنیالآ  نآـب  ار  دوخ  هنـسلا  اـباحم  ـالب  هکنآ  هن  دـنیامن  فـقوت  مه 
ترضح دعب  ترضح  نآ  ياقب  ریدقت  رب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  زا  رـسن  عطق  دعب  هک  تسنآ  شلـصاح  هک  تلزنم  ثیدحب 

رد ترـضح  نآ  ماقم  دشیم  مئاق  هبـش  الب  دنامیم  یقاب  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دـعب  نوراه  ترـضح  رگا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هدرک دراو  هدیدع  تاهبش  تلاسر  رد  ترضح  نآ  تکرش  ببسب  تستباث  نوراه  ترـضح  يارب  تعاط  ضارتفا  هک  اریز  تعاط  ضارتفا 

مالّسلا هیلع  نوراه  ّنا  انمّلس  ّنا  ّمث  هتفگ  نآ  دعب  میامنیم و  قرط  غلباب  نآ  عمق  عفد و  لاصیتسا و  لاطبا و  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک 
مالّسلا هیلع  یسوم  لبق  تام  ّهنأل  ماکحالا  ذیفنت  رشاب  ام  ّهنا  یف  کش  نکل ال  ماکحالل و  اذّفنم  ناکل  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  دعب  شاع  ول 

رخف هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  اطقاست  اضراعت  اذإ  اماما و  نوکی  ّنا ال  یناثلا  نم  مزل  اـما  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نوک  لوـالا  نم  مزل  ناـف 
يزار
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564 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار مزال  نیا  دشابن و  ماما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدرک  مزال  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  لبق  نوراه  ترـضح  توم  رب 
ره سپ  هدومن  طقاستب  مکح  ضراعت  دعب  دـشیم و  ماکحا  ذـفنم  دوبیم  هدـنز  نوراه  ترـضح  رگا  هک  ینعم  نیا  اب  هدـینادرگ  ضراعتم 

هجو دـشاب  هدـش  طقاستم  هدـیدرگ  ماکحا  ذـیفنت  هجو  رب  نآ  تلالد  اب  ضراعتم  تماما  بلـس  رب  ثیدـح  تلـالد  يزار  معز  بسح  هاـگ 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  یسوم  ترضح  لوق  زا  نوراه  ترضح  تفالخ  توبث  هجوب  تفالخ  رب  نآ  تلالد 

هک دـشاب  هتـشادن  تحـص  زا  یهجو  هضراعم  نیا  سپ  هدومن  هجو  نیمه  هضراعم  دـصق  بطاخم  هک  تسرهاظ  دـشاب و  هضراعم  زا  ملاس 
نیرد ار  ضراعت  يزار  يوعد  هک  دنامن  بجتحم  تسا و  هدیدرگ  طباه  لوبق  ماقم  زا  طقاس و  رابتعا  ّلحم  زا  هجو  نیا  يزار  هدافا  بسح 

نآ هک  تسرهاظ  رپ  دوش و  مّلـسم  تماما  یفن  رب  ربخ  نیا  تلـالد  هک  تسنآ  عرف  ضراـعت  هک  اریز  درادـن  تحـص  زا  یهجو  هجو  ود  ره 
دنکیم ببس  هب  تلزنم  ثیدح  لمح  وا  هک  تسرهاظ  دش  روکذم  مکی  هاجنپ و  هجو  رد  هک  يزار  دوخ  ترابع  زا  تسین و  ملـسم  زگره 

اثبنم ءابه  تماما  بلـس  رب  نآ  تلالد  دـشاب  مزال  فقوت  ببـس  يادـعام  رد  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  دـیامنیم و  فقوت  نآ  يادـعام  رد  و 
تماما بلس  رب  ثیدح  تلالد  يوعد  هلطبم  هوجو  رگید  تشاد و  دهاوخ  ماکحا  ذیفنت  هجو  اب  هضراعم  قئال  نآ  هنوگچ  سپ  دش  دهاوخ 

نآ زا  تفالخ  بلس  یضتقم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضحب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  رگا  هکنآ  موس  هاجنپ و  تسنیرب  هوالع 
نینمؤملا ریما  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  دیآ  مزال  هتفای  تافو  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  لبق  نوراه  ترضح  هک  تهج  نیاب  دشاب  ترـضح 

ترضح دعب  نوراه  ترضح  هک  اریز  نامثع  دعب  ول  دشابن و  ماما  یهاگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مالّـسلا  هیلع 
نیدـناعم و جراوخ و  بصاون و  تقیقح  رد  دـساک  جاجتحا  دـساف و  لالدتـسا  نیاب  هوفت  سپ  هدـشن  ماما  یهاـگ  مالّـسلا  اـمهیلع  یـسوم 

ریما بانج  تفالخ  داقتعا  زا  دـنیوشب و  تسد  مه  ننـست  بهذـم  زا  رگا  نداـشگ  هقدـنز  داـحلا و  باـب  تسنداد و  رفظ  هدژم  ار  نیقفاـنم 
دنیوگ نابزب  فاص  فاص  دنراد  لد  رد  هچنآ  دنیوج و  يربت  هعبار  هبترم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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رد يزار  هچنآ  تستومص و  توکس و  ماقم  هتبلا  دنیاشگ  یهاو  فرح  نیاب  ار  نابز  دنیامن و  ثبشت  لالضلا  حیرـص  لالدتـسا  نیاب  زاب  و 

هاجنپ و ینکیم  تفایرد  دـعب  ام  رد  ناعتـسملا  هَّللا  نوعب  ناـنآ  نـالطب  هتفگ  هجو  نیا  باوجب  لوهذ  لوقع و  دـیزم  ببـسب  لوقعلا  ۀـیاهن 
نیرد هتفگ  تلزنم  ثیدح  رکذ  دعب  هتخاس  موسوم  ۀضفرلا  ماجلاب  ار  نآ  هک  هلاسر  رد  یمارجلبلا  یفنحلا  ماظن  میرکلا  دـبع  هکنآ  مراهچ 
ودـب كاسمتـسا  تسحیحـص و  ریغ  هتفگ  يدـمآ  هچناـنچ  ثیدـح  نیا  هک  تفگ  باوج  رد  هدوـمن  مـالع  يادـخب  ماـصتعا  يدرم  نمض 

ياضتقمب نوراه  ترضح  هجرد  گنر  رد  ریما  ترضح  تفالخ  هلزنم  هک  ملس  ول  حیرص و  ریغ  یبن  تافوب  لصتم  یلع  ترضح  تفالخب 
ةوزغلا کلت  نم  یبنلا  عوجر  یلا  ۀتقوم  یلع  ۀفالخ  نوکی  نا  مزلیف  ققحم  ریماب  ینوراه  بتارم  عیمج  توبن  هبترم  زا  ریغ  تسثیدح و  نیا 

نا ال یغبنی  اذکف  یسوم  دعب  نوراه  یلا  ۀفالخلا  لصی  مل  اضیا  روطلا و  نم  یـسوم  عوجر  یلا  ۀتقوم  نوراه  ۀفالخ  تناک  امک  روطـسملا 
رب ثیدـح  نیاب  لالدتـسا  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  ترابع  نیزا  یهتنا  مکدارم  اندارم و  فالخ  وه  یفطـصملا و  توف  دـعب  یلع  یلا  لـصت 

تفـالخ هکنآ  ببـسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  تفـالخ  لوـصو  مدـع 
ماجنا بحاص  هدافا  بسح  سپ  تسود  ره  هعیش  دارم  هینس و  دارم  فالخ  هدیسرن  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دعب  نوراه  ترـضحب 

رب هک  دنـشاب  جراخ  مالـسا  بهذـم  زا  مالعالا  مهتمئا  نم  مهاهاض  مهلثام و  نم  ماـقم و  یلاـع  روعا  يزار و  نینچمه  ماـقمق و  بطاـخم 
وبا هکنآ  مجنپ  هاجنپ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  ار  ثیدح  تلالد  دـننکیم  يوعد  ینـس و  هعیـش و  فالخ 

ّلدتسی ۀعیشلا  ضعب  ناک  هتفگ  تارضاحم  رد  یناهبصالا  بغارلاب  فورعملا  دمحم  نب  نیسح  مساقلا 
یسوم نم  نوراهک  ینم  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوقب 

یسوم اخا  ناک  نوراه  ناف  لزانملا  کلت  ام  بصاونلا  ضعب  لاقف 
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566 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلوق ال ینعی  هسأرب  هتیحلب و  ذخأی  نا  ّالا  قبی  ملف  یلعل  لزانملا  هذـه  نم  ءیـش  سیل  هلبق و  تام  ةوبنلا و  یف  هکیرـش  ناک  هما و  هیبا و  نم 

هیلع داجمالا  ۀـمئالا  ماما  اب  دانع  ضغب و  همه  نیا  اب  بصاون  ضعب  نیا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحـالم  زا  یـسأرب  ـال  یتیحلب و  ذـخات 
هدرک حیرـصت  هکلب  درک  تسناوتن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  یفن  رب  لالدتـسا  تلزنم  ثیدحب  دانتلا  موی  یلا  هَّللا  مالس 

هدشن و لصاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دوب  لصاح  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  هک  یـسوم  ترـضح  لبق  تافو  هک 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  ثیدح  نیاب  لالدتـسا  هداهن  رتارف  ار  اپ  مه  دقاح  دـناعم  ضغبم و  یبصان  نیزا  بحاصهاش 

ضغب و راهظا  تیالو و  متاخ  ّصق  توادع  بصن و  رد  دوخ  ماقم  مولع  لالتعالا  حیرـص  لالدتـسا  نیاب  تقیقح  رد  سپ  دـنیامن  مالّـسلا 
زا باوج  دنیامرفیم و  رهاظ  مالعلا  کلملا  نم  مالّـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  تیاده  داشرا و  دنـسم  هد  تنیز  تماما و  باب  حـتاف  اب  دانع 

تادافا هظحالم  زا  هدرک  لمح  باصو  ریغ  لمحم  رب  ار  نوراـه  ترـضح  سار  هیحل و  یـسوم  ترـضح  ذـخا  هک  بصاون  ضعب  نیا  هبش 
اَّلَأ اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاق  همیرک  هیآ  رب  هدراو  تالاکـشا  زا  باوج  هوجو  نمـض  رد  يزار  رخف  تسحـضاو  هیّنـس  همئا 

یِسْأَِرب  َو ال  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی  َلاق  يِْرمَأ  َْتیَصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت 
دنع کلذ  لثم  هسفنب  ناسنالا  لعفی  امک  هیلإ  هّرج  هیخا و  سأرب  ذخاف  هموق  یلع  نابـضغ  وه  لبقا و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ّنا  اهیناث  ۀیآلا و 

يرجم نوراه  هاخا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يرجاف  هتیحل  یلع  ضبقی  هعباصأ و  لتفی  هیتفـش و  یلع  ضعی  دق  رکفتملا  نابـضغلا  ناف  بضغلا 
عنتمی الف  یسأرب  یتیحلب و ال  ذخات  هلوق ال  اما  بضغلا و  رفکلا و  لاح  یف  هسفنب  لجرلا  عنصی  ام  هب  عنـصف  هکیرـش  هاخا و  ناک  هنال  هسفن 

لاقف ۀصقلا  حرـش  یف  ذـخا  مث  هل  نواعم  ریغ  هیلع  رکنم  ّهنا  مهنظ  ءوس  نم  لیئارـسا  ونب  مهوتی  نا  نم  فاخ  مالّـسلا  هیلع  نوراه  نوکی  نا 
نا تیشخ  ینا 

567 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀبیغ مهنع  باغ  نوراه  ّنا  یّتح  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  نظلا  ءوس  ۀـیاهن  یلع  اوناک  لیئارـسا  ینب  ّنا  اهثلاث  لیئارـسا و  ینب  نیب  تقّرف  لوقت 
عجر مث  ءیـش  لک  نم  حاولالا  یف  هل  بتک  رـشعب و  اهّمتا  ۀلیل و  نیثلث  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یلاعت  هَّللا  دـعو  املف  هتلتق  تنا  یـسومل  اولاقف 

هل لصا  ام ال  مهبولق  یلا  قبـسی  نا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  فاخف  ۀعقاولا  ۀیفیک  نع  صّحفتیف  ۀیندیل  هیخا  سأرب  ذخاف  يار  ام  هموق  نم  يارف 
تلزنم ثیدح  تلالد  ياعّدا  تفلاخم  روهظ  هکنآ  مشش  هاجنپ و  کب  قیلی  ام ال  موقلا  نظی  الئل  یتیحلب  ذخات  یسوم ال  یلع  اقافـشا  لاقف 

لخد روطب  دوخ  ار  نآ  يزار  رخف  هک  تسیا  هباثمب  ینس  هعیش و  عامجا  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تماما  تفالخ و  بلـس  رب 
راچان درک  تسناوتن  لزلزتم  ار  نآ  صوصرم  ناینب  يزاس  هفیقـس  يزابهلیح و  يزادرپ و  نخـس  يزاتواگ و  همه  نآ  اـب  هدرک  رکذ  ردـقم 

هاجنپ و هجو  رد  هک  یترابع  دعب  هچنانچ  هدز  تسد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضغبم  دیدش و  یبصان  هک  نیدـیب  ظحاج  تفارخب 
ۀمامالا لمع  رـشابی  مل  امنا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  نا  کلذ  نع  مهرذع  هتفگ و  تسا  اطقاست  اضراعت  اذإ  هرقف و  شرخآ  دش و  روکذم  مود 

نا اما  لوقن  نا  هنع  انباوجف  قرفلا  رهظف  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  لبق  تمی  مل  هناف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  اما  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  لبق  تام  ّهنـأل 
ۀلصاح تناک  ام  ةوبنلا  ایبن و  هنوک  ببـسب  ناک  امنا  ماکحالا  ذفنم  نوراه  نوکف  مزل  ناف  مزلی  وا ال  ببـسملا  ءافتنا  ببـسلا  ءافتنا  نم  مزلی 
هتومل ناک  امنا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ۀـماما  مدـع  لوقنف  مزلی  نا ال  اما  ماکحالل و  اّیلوتم  هنوک  ءافتنا  اهءافتنا  نم  مزلیف  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل 

هل لـصحی  ـال  نا  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لـبق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  توم  مدـع  نم  مزلی  ـال  نا  بجوف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  توـم  لـبق 
مالّسلا هیلع  نوراه  ناب  لالدتسالا  زوجی  هنا ال  لاقی  ۀفالخلا ال  یفن  وه  ببسملا و 

568 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انمّلس نا  یفنلا و  کلذ  ثیدحلا  لوانتی  الف  ۀلزنملا  وه  تابثالا  امنا  ۀلزنم و  نوکی  یفنلا ال  یفن و  ۀفالخلا  دقف  نال  ۀمامالا  لمع  لمعی  مل 

ریغ ۀفالخلا  یفن  ۀلیـضف و  نوکی  ام  ّالا  هیف  لخدـی  نا  زوجی  الف  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل  ۀلیـضفلا  جرخم  جرخ  مالکلا  نکل  ۀـلزنم و  یفنلا  نا 
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اذه ۀلالدب  لئاق  اما  ۀمالا  نال  هیف  لخاد  ریغ  ّهنا  یلع  دقعنم  عامجالا  نکل  ثیدحلا و  تحت  یفنلا  اذـه  جاردـنا  ۀّحـص  انمّلـس  نا  ۀلیـضف و 
ۀمالا نم  دعب  دحا  هلقی  مل  اّمم  کلذف  اماما  ناک  ام  ّهنا  یلع  هتلالدب  لوقلا  اما  هتماما  یلع  هیف  ۀـلالد  هناب ال  لئاق  اما  هتماما و  یلع  ثیدـحلا 
لوالا اما  لوقن  انال  لطاب  وه  نامثع و  دـعب  اماما  نوکی  نا ال  موزل  هتماما  مدـع  یلع  هتلالدـب  انمکح  ول  نکل  عاـمجالا و  مدـع  انملـس  نا  و 

ینعم ّنا  هباوجف 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 

ةدافا نا  هباوجف  یناثلا  اما  اتابثا و  اـیفن و  نوراـه  لاوحا  هتحت  لخدـی  لوقلا  اذـه  یـسوم و  نم  نوراـه  لاـحک  يدـنع  وا  یعم  کـلاح  نا 
کلت رخآ  اناسنا  هدعب  رخآ  ماما  ّیلو  مث  طقف  ۀنیعم  ةدلب  ةراما  هنبا  ّیلو  ول  اماما  نا  هنایب  لضفلا  یلع  هتلالد  نم  عنمی  یفنلا ال  اذـهل  مالکلا 

یّنم نوکت  نا  یـضرت  اما  هل  لوقی  نا  یناثلا  مامالا و  نم  نسحی  ّهناف  يرخا  ةدـلب  ۀـیلوت  یناثلا  مامالا  نم  ناسنالا  کلذ  بلطف  طقف  ةدـلبلا 
اما انه و  کلذـکف  دالبلا  رئاس  نع  هتیلوت  یفن  دـیفی  هناف  ناسنالا  کلذ  ۀلیـضف  نم  دـیفی  ام  عم  مالکلا  اذـهف  هنم  لوـالا  ماـمالا  نبا  ۀـلزنمب 

داقعنا و انمّلـس  نا  هیلع و  هب  جـتحا  ظحاجلا  ناف  هتماما  یفن  یلع  ثیدـحلا  اذـه  ۀـلالد  مدـع  یلع  ۀـمالا  عامجا  ملـسن  انا ال  هباوجف  ثلاثلا 
هورکذ امع  باوجلا  رهظی  اذهب  کلذ و  هب  لطبی  یّتح  هومترکذ  امل  اضراعم  هلعجنل  لب  لالدتـسالل  انلق  ام  رکذـن  مل  نحن  نکل  عامجالا و 
ماقمب هدرک و  رکذ  ردقم  لخد  قیرطب  ثیدـح  رد  تفالخ  یفن  لوخد  مدـع  رب  ار  عامجا  الّوا  يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اعبار 

هدومن مگ  اپ  تسد و  باوج 
569 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدع لیلعت  هداشگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  مدـع  رب  عامجا  میلـست  مدـعب  ناشفرهگ  نابز 
مزح و يرادـنید و  لامک  هداهن  زاغآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدـحب  ظـحاج  جاـجتحاب  عاـمجا  میلـست 

ینـس هعیـش و  عامجا  حدـق  يزار  هک  هابجع  او  هداـهن  نید  باـبرا  يورارف  فافـسفس  فازج و  فاـستعا و  زا  تبناـجم  دـیزم  فاـصنا و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدحب  لالدتسا  نمـضتم  ار  وا  عینـش  لوق  دهاوخیم و  باذک  ظحاج  باوصان  تفارخب 

لوحف ياملع  لوسر و  ادـخ و  زا  مرزآ  مرـش و  دـیامنیم و  لالدتـسا  جاجتحا و  کسمت و  ناب  دـنکیم و  رکذ  ّقح  لها  هلباـقمب  مالّـسلا 
يذبن تفگ و  دنهاوخ  هچ  وا  قح  رد  دید  دنهاوخ  ظحاج  لوقب  ار  وا  کسمت  مالسا  لها  هاگ  ره  هک  دنادیمن  دناسریم و  يوصق  تیاغب 
یبصان وا  هک  یتفایرد  يدینـش و  ریدغ  ثیدح  دلجم  لوا  ءزج  رد  اقباس  ظحاج  يزاخم  نعاطم و  بیاعم و  بلاثم و  حئابق و  حئاضف و  زا 

حیرص حیرصت  زا  وا  تیبصان  هدوب  باترم  ککشم  باذک و  يرتفم  نیملسم و  هرمز  زا  جراخ  نیدلا و  یف  عدتبم  دحاج و  دحلم  دناعم و 
باتک وا  فینـصت  زا  وا  تیبصان  مه  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  هیلقع  لئالد  زا  مشـش  لیلد  هیـشاح  رد  بحاـصهاش  دوخ 

هظحالمب نامیا  لها  بولق  هک  وا  تایآ  تیبصان  تاـملک  زا  يذـبن  تسحـضاو  هدومن  جاـهنم  رد  نآ  رکذ  اررکم  هیمیت  نبا  هک  ار  هینادرم 
یباطخ ترـضح  زا  یتارجگ  رهاط  دـمحم  هک  یتسناد  زین  يدینـش و  تسرفک  نیع  بحاصهاش  دوخ  هدافا  بسح  دزرلیم و  نآ  تعاـنش 

هدافا نیا  هدومن و  لـقن  دـحلمب  ظـحاج  بیقلت  یباـطخ  زا  یلباـک  هَّللا  رـصن  هجاوخ  نینچمه  هدرک و  لـقن  ظـحاج  ندوب  دـحلمب  حیرـصت 
همجرتب ینغم  رد  یبهذ  هدرک و  دراو  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ّقح  لها  بهذـم  لاطبا  هعطاق  لئالد  رد  ار  نآ  هدـیرخ و  ناج  لدـب و  ار  هیباّطخ 

هدومن حیرصت  مه  دوخ  بلعث  هدافا  لقن  دعب  ظحاج  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  زین  نومام و  ۀقثب و ال  سیل  بلعث  لاق  هتفگ  ظحاج 
بلعث زا  ءالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  زین  عدـبلا و  ۀـمئا  نم  ناک  تلق و  نومام  ۀـقثب و ال  سیل  بلعث  لاق  لاق  ثیح  هدوب  عدـب  همئا  زا  ظحاج  هک 

هدرک لقن 
570 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار نیدلا  لیلق  فصو  هدومنن  افتکا  مه  نآ  رب  دوب و  نجام  وا  هک  هدرک  هدافا  ریـس  رد  یبهذ  دوخ  ۀقثب و  وه  ام  هتفگ  ظحاج  قح  رد  وا  هک 
یبأ نبا  هاگ  ره  زین  قلتخی و  ّهنا  ظـحاجلا  لئامـش  نم  رهظی  تلق  هتفگ  ظـحاج  زا  تاـیاکح  ضعب  رکذ  دـعب  زین  دزاـسیم و  نآ  نیرق  مه 
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مالک نیزا  ۀیوشحلاب و  لوقا  ینا ال  تملع  ام  وا  هتفگ  شباوجب  ظحاج  ثیدحلا  باحـصا  نم  لجر  تفگ  دش و  رـضاح  ظحاج  دزن  دواد 
زا يرازیب  تئارب و  دومنیم و  ـالمرب  ناـشنیجهت  نیهوت و  تخاـسیم و  بقلم  هیوشحب  ار  ثیدـح  باـبرا  ظـحاج  هک  تسرهاـظ  ۀـحارص 

تنؤم تیافکب  ار  نآ  هک  دـنادیم  وا  تنم  نیع  ریـسب  رزن  رب  افتکا  ثیدـح و  تاـیاور  رد  ار  ظـحاج  لـیلقت  یبهذ  زین  تسجیم و  ناـشیا 
یبهذ زین  تخادنایم و  تفآ  الب و  رد  ار  مالـسا  لها  تخاسیم  تایاور  لقن  راثکا  ظحاج  رگا  هکنآ  رد  تسحیرـص  نیا  دنکیم و  ریبعت 
امبرف دوخ  لوقب  دنادیمن و  دمتعم  تایاکح  لقن  هجهل و  رد  ار  وا  هک  هدرک  هداسفا  ءیش  ۀجهل  هتایاکح و  نم  سفنلا  یف  یلب  دوخ  لوقب 
ظحاج هک  تسحـضاو  حضاو  رما  ۀـعدب  ریغب  هخطلت  یبهذ و  لوق  زا  زین  دـشیم و  تفزاجم  بکترم  ظحاج  هکنآب  هدرک  حیرـصت  فزاج 
مودعم ققحم  ریرحن و  هماّلع  تارابع  نوچ  اقباس و  ّرم  اّمم  کلذ  ریغ  یلا  هدوب  خسوتم  هعونتم  تالالـض  سندب  خطلتم و  هددعتم  تاعدبب 

تسغلبا هتشذگ  اقباس  هک  مالعا  همئا  تارابع  رگید  تبسنب  ظحاج  حئابق  حئاضف و  نیودت  عمج و  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ترـضح  ریظنلا 
یبأ نب  رکب  وبا  هنع  يور  فیناصتلا  بحاص  ظحاجلا  رجم  نب  ورمع  نازیملا  ناسل  یف  لاق  دـیامنیم  بسانم  نآ  هداـعا  ماـقم  نیرد  اذـهل 
یف یبتک  نوماملا  أرق  اّمل  نایبلا  باتک  یف  ظحاجلا  لاق  یهتنا  عدـبلا  ۀـمئا  نم  ناک  تلق و  نومام  ۀـقثب و ال  سیل  بلعث  لاق  لیق  امیف  دواد 

قّدصی یـضتری و  نم  ضعب  ناک  دق  یل  لاق  اهنع  هربخیل  اهیف  رظّنلاب  يدـیربلا  رما  دـق  هیلإ و  ترـص  هب و  اوربخا  ام  یلع  اهدـجوف  ۀـمامالا 
ۀفصلا یلع  یبرا  دق  نایعلا  تیار  اهتیار  اّملف  نایعلا  یلع  ۀفّصلا  یبری  دق  انلقف  ةدئافلا  ةرثک  ۀعنّـصلا و  ماکحاب  بتکلا  هذه  نع  انّربخ  هربخ 

یلفلا یبرا  اهتیلف  اّملف 
571 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عم قوقحلا  عیمج  ءافیتسا  یناعملا و  ءاصقتسا  عمج  دق  نیّجتحملا و  یلا  رقتفی  هبحاص و ال  روضح  یلا  جاتحی  باتک ال  اذه  نایعلا و  یلع 
یلع هلّـصا  نم  ناحبـسف  اهّلک  ظحاجلا  بتک  ۀفـص  هَّللا  هذه و  تلق و  یّـصاخ  یّماع  یکولم و  یقوس  وهف  لهّـسلا  جرخملا  لزجلا و  ظفللا 
ملعلا لها  ةاورلا و  نم  دحا  ملعی  ةرصبلاب و ال  ظحاجلا  تام  نیسمخ  ّتس و  ۀنس  لیق  نیسمخ و  سمخ و  ۀنـس  یف  يدوعـسملا و  لاق  ملع 

لاق مث  نیّدلا  سالفالا و  نم  نیناکم  نم  لیلع  وه  سان و  هیلإ  لخد  ّهنا  هلاخ  ناک  ظحاجلا و  نع  عرزملا  نب  تومی  یکح  هنم و  ابتک  رثکا 
اّینانم یعمصالا  ناک  ظحاجلا  لاق  ءانیعلا  وبا  لاق  هرمع  ینعی  نوعست  فین و  ّیلع  اهمظعا  فلتلا و  اهضعب  نم  فّوختی  ۀضقانتم  للع  یف  انا 

هدی و نع  ۀـفوصخم  یه  هدـیب و  هلعن  ذـخای  لعجف  هلأست  هیلإ  تسلج  نیح  رکذـت  نکل  اّینانم و  ناک  ام  هَّللا  متـسر ال و  نب  ساّبعلا  هل  لاقف 
یضاقلا و فسوی  یبأ  روعالا و  جاّجح  نع  ظحاجلا  يور  هتکرت و  تمقف و  کینعی  ّهنا  تملعف  يردقلا  عاتم  معن  يردقلا  عاتم  معن  لوقی 

یکح ۀّـصق و  رکذ  دومحم و  نب  میهاربا  وه و  هیلع  لـخد  ّهنا  ۀـمیزخ  نبا  یکح  ناویحلا و  یف  هباـتک  ءاـنثا  یف  مهنع  هتیاور  ریثـک و  قلخ 
لوقی ءانیعلا  ابا  تعمس  راّفصلا  دمحم  نب  لیعامسا  لاق  نیتئام و  نیسمخ و  ۀنـس  تام  یلوّصلا  لاق  یّلـصی و  ناک ال  هنا  هل  دنـسب  بیطخلا 

نم مکاحلا  اهعمس  بذک  اذه  لاق  هابا و  هناف  يولعلا  هیبش  نبا  ّالا  هولبقف  دادغبب  خویشلا  یلع  هانلخدا  كدف و  ثیدح  انعضو  ظحاجلا  انا و 
جرفلا وـبا  رکذ  هنید و  یف  صوـمغم  وـه  ّیباّـطخلا  لاـق  كدـف و  ثیدـحب  دارأ  اـم  تملع  اـم  تلق  روعـالا  کـلملا  دـبع  نـب  زیزعلا  دـبع 

وه عضوملا و  اذه  ریغ  یف  اهترکذ  هنع  دواد  یبأ  نبا  ۀیاور  یلع  تفقو  دق  اراعشا و  کلذ و  یف  دشنا  ۀقدنزلاب و  یمری  ناک  ّهنا  یناهبصالا 
572 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغـصلا میظعتل  افّطلت  مهّدشا  ةراثتـسا و  ۀجحلل  مهنـسحا  وه  ظحاجلا و  یلا  ریـصن  مث  ثیدحلا  فالتخا  یف  ۀـبیتق  نبا  لاق  تایرویطلا  یف 
ةّرم ۀنسلا و  یلع  ۀقدنزلل  ةرم  ۀضفارلا و  یلع  ۀینامثعلل  جتحی  ةّرم  هدجتف  هصقنی  ءیشلا و  لمکی  رغصی و  یّتح  میظعلا  ریغصت  مظعی و  یتح 

لوسر ّلجی  ام  شحاوفلا  نم  رکذـی  ناّجملا و  لاوقا  هعبتی  اذـک و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  هرخؤی و  ةّرم  اّیلع و  لّضفی 
ججح هیف  رکذی  اباتک  لمعی  نیرطس و  وا  رطـس  دعب  وا  ۀقرو  یف  فیکف  هیف  مهنم  دحا  رکذ  باتک  یف  رکذی  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

ۀفعـضلا و کیکـشت  نوفرعی و  ام ال  یلع  مههیبنت  دارأ  اـّمنا  ّهناـک  ۀـجحلا  یف  ازّوجت  مهیلع  ّدرلا  یلا  راـص  اذاـف  نیملـسملا  یلع  يراـصنلا 
نا بجی  ناک  دـق  لاق و  نوکرـشملا  هدّوسف  ضیبا  ناک  ّهنا  دوسالا و  رجحلا  رکذ  ملعلا و  لها  یلع  یفخی  ءازهتـسا ال  ثیدـحلاب  ئزهتـسی 
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لاق لطابلل و  مهرصنا  ثیدحلل و  مهعضوا  ۀّمالا و  بذک  اذه  عم  وه  باتکلا و  لها  ثیداحا  نم  ءایشا  هوملتـسا و  ثیح  نوملـسملا  هضّیب 
لوق یکح  امل  میدـنلا  لاق  ناـقاخ و  نب  حـتفلا  یـضاقلا و  لیعامـسا  ظـحاجلا و  ۀـثلث  نم  ملعلا  یلع  صرحا  تیار  اـم  دّربملا  لاـق  میدـنلا 

امیحفت هسفنل و  امیظعت  ظفللا  اذه  نّسح  ظحاجلا  نا  يدـنع  اهبحاص  ریـضحت  یلا  جاتحی  بتک ال  یه  لاق  یبتک  نوماملا  أرق  اّمل  ظحاجلا 
یناطعاف تاّیزلا  نبال  ناویحلا  باتک  تیدـها و  ظحاجلا  یل  لاق  ّهنا  نوراه  نب  نومیم  نع  یکح  کـلذ و  لوقی  ـال  نوماـمل  اـّلا  هفیلاـتل و 

عرّزلا لخنلا و  باتک  تیدـها  ارانید و  فـالآ  ۀـسمخ  یناـطعاف  دواد  یبأ  نبـال  نییبتلا  ناـیبلا و  باـتک  تیدـها  اراـنید و  فـالآ  ۀـسمخ 
فین ۀئام و  یه  هبتک و  میدنلا  درس  اهریغ و  ۀعیـض و ال  ءارـش  یلا  جاتحا  تسلف  لاق  رانید  فالآ  ۀسمخ  یناطعا  هلبقف و  یلوّصلا  میهاربال 

نونف یف  اباتک  نوعبس  و 
573 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀبذک دّمعت  هبتک  یف  هل  انیار  ام  ّاناف  کلذ  عم  لزهلا و  لوق  هیلع  بلغ  لاّلـضلا  ناّجملا  دم  ناک  لحنلا  للملا و  یف  مزح  نبا  لاق  ۀـفلتخم و 
امب تاغللا  یف  مّلکت  نمم  ۀـغللا و  بیذـهت  ۀـمدقم  یف  يرهزالا  روصنم  وبا  لاق  هریغ و  بذـکلا  داری  اریثک ال  ناک  نا  اهل و  اـتبثم  اـهدروی 

نونفلا یف  الاجم  باطخلا و  یف  ابذع  انایب  لوقلا و  یف  ۀطـسب  یتوأ  ناک  ظحاجلا و  مهمالک  نم  سیل  ام  تاقثلا  نع  يور  هناسل و  هدصح 
ظحاج لوقب  يزار  ثبـشت  سپ  ساّنلا  یلع  هلوسر و  یلع  هَّللا و  یلع  اباّذک  ناک  بلعث  لاق  هوعفد و  قدصلا  نع  هوّمذ و  ملعلا  لها  نا  ریغ 

هکنآ اب  ریدـقلا  کلملا  مالـس  فالآ  هیلع  ریم  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ياعّدا  رد  ایناث  ریدـغ و  ثیدـح  حدـق  رد  الّوا 
رد كامهنا  شحاوف و  رکذب  تالابم  مدع  وا و  عارتخا  بذک و  عادتبا و  ارتفا و  ظحاج و  دادـل  رفک و  دانع و  تیبصان و  داحلا و  هقدـنز و 

نیقّقحم ماظع و  هّمئا  هک  هداشگ  ور  زا  باجتحا  باقن  تسیحبص  هداتفا و  ماب  زا  تسیتشط  تلالـض  لزه و  رد  قارغا  تعالخ و  نوجم و 
ناقتا ناعما و  لمات و  ربدت و  لامک  لیلد  راهن و  لیل و  بئاجع  راگزور و  بئارغ  زا  دناهدرک  حیرصت  نآب  ماخف  هذباهج  مالعا و  نیدقان  و 

لالتعا لقع و  لالتخا  زا  تهازن  ساوح و  تماقتـسا  عالطا و  ترثک  عاب و  لوط  تیاغ  نامیا و  مالـسا و  ناقیا و  جرادـم  ولع  ناـفرع و  و 
جاجتحا زیوجت  مه  سان  ماوع  هک  مرادـن  نامگ  تسفارطا و  فاصحا و  ماربا و  ماکحا و  عماـجمب  ذـخا  فارطا و  بناوج و  هطاـحا  مهف و 
تفلاخم نکیل  قیقحت  لامک و  باحـصا  اج  هچ  لضف  ملع و  بابرا  اج  هچ  مهف  باحـصا  اج  هچ  دنیامن  قح  لها  رب  يدـحلم  نینچ  لوقب 

اج نیزا  دزاسیم و  فشکنم  ۀـیاغلا  یـصقاب  ار  موق  هّمئا  ناش  تلالج  مهف و  نسح  دزادـنایم و  هکلهم  تاطرو  نیرد  لطاب  دـییات  قح و 
هک ظحاج  دـیلقت  هدالق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  يوعد  رد  بحاصهاش  هک  دوشیم  تباث 

ياملع دزن  ار  دوخ  فیرش  تاذ  دناهتخادنا و  تسیبصان  ناشدوخ  فارتعاب 
574 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتخاـس و یقرتـم  تمظع  تلـالج و  هبترم  تیاـهنب  دـننکیم  لـقن  هدوت  هدوت  ظـحاج  حـئابق  حـئاضف و  هک  هینـس  نید  نیطاـسا  نیقّقحم و 
لها عامجا  تفلاخم  ظحاج  لاثما  ات  دـص  رگا  باسح  هچ  رد  ظحاج  اـهنت  هک  ملظلا  یف  رونلا  ملعلا و  یلع  راـنلا  روهظک  ـال  تسرهاـظ و 
یتقو اصوصخ  دزاسیمن  لزلزتم  ار  ینـس  هعیـش و  مالعا  قافتا  تیجح  صوصرم  ناینب  دزادنایمن و  تما  عامجا  رد  یللخ  دـنیامن  مالـسا 

دنزرـس مه  هینـس  ياملع  زا  رگا  فالخ  نیا  لثم  هک  دـشاب  نامیا  یب  بصاون  بهذـم  تبثم  نالطبلا و  رهاظ  رماب  یـضفم  فالخ  نیا  هک 
ار هیّنس  تارضح  رگا  دیامنیم و  تباث  نیفلاخم  قح  رد  حیـضف  نعط  حیرـص و  حدق  فالخ  نینچ  هکلب  دش  دناوتیمن  ربتعم  عامجا  حداق 
ّقح لها  هلباقمب  ار  تارـضح  نیا  هک  دـیآ  مزال  دـشاب  اور  حـئابق  حـئاضف و  همه  نیا  اب  ظحاج  لوقب  جاجتحا  دانتـسا و  ّقح  لـها  هلباـقمب 
ناش لد  رد  هچ  ره  دنرادن و  بهذم  نیدب و  يراک  هک  رارـشا  قاّسف  رئاس  رافک و  هدحالم و  عیمج  تایلزه  لاوقاب و  لالدتـسا  جاجتحا و 

کّسمت و تعاشب  تجامس و  تعاظف و  تعانش و  همه  نیرب  هوالع  لصاف  نع  الضف  لقاع  یضری  دشاب و ال  اور  دنرآیم  نابز  رب  دیآیم 
زا يرازیب  لّصنت و  یشاحت و  يّربت و  ثبشت  نیا  دعب  يزار  دوخ  هک  تسرینتسم  رهاظ و  هباثمب  ظحاج  لوقب  لالدتسا  جاجتحا و  ثبـشت و 

جاجتحا و هبتر  زا  ظحاج  لوق  طوبه  لالدتـسالل  انلق  اـم  رکذـن  مل  نحن  نکل  عاـمجالا و  داـقعنا  انملـس  نا  دوخ و  لوقب  هداـهن  زاـغآ  نآ 
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لاقملا رذهلا و  حیضف  نم  ّهنا  لالدتسالل و  حلـصی  ظحاجلا ال  لوق  ّنا  یلع  ارهاب  اناهرب  ارهاظ و  الیلد  هب  کیهان  هدومرف و  رهاظ  لالدتـسا 
يوق عامجا  نینچ  حدـق  دـعب  ار  رظنلا  دـیدح  يزار  هک  دوشیم  رهاظ  اجنیزا  لاعتفالا و  بذـکلا و  عینـش  لالـضلا و  نایذـهلا و  حیرـص  و 

رد هتساوخ  رایخالا  ماما  توادع  بصن و  رانش  راع و  زا  دوخ  صیلخت  هداد  ور  یتمادن  رصبلا  دقاف  ظحاج  لوقب  ربتعم  نیتم  قافتا  دمتعم و 
راشتنا و زجع و  تیاهن  ضقانت و  تفاهت و  تیاغ  زا  هک  هتشادرب  بیرغ  یگنهآ  راغـصلا  ناوهلا و  حیرـص  ياطخ  نیزا  رارف  راذتعا و  ماقم 

وا هک  هدرک  اعدا  الوا  هک  دهدیم  ربخ  رارطضا  لالتخا و  ياصقا 
575 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعیـش مالکب  دـنادرگ  ضراعم  ار  نآ  هک  هدرک  رکذ  نآ  يارب  ار  لوق  نیا  هک  هدومن  هدافا  زاب  هدرکن و  رکذ  لالدتـسا  يارب  ار  ظحاج  لوق 
لوق نیاب  عامجا  ياعدا  نیا  هک  ات  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  مدـع  رب  عاـمجا  ياـعدا  ینعی 

هچ هلصاف  الب  نیزا  لبق  نآ  زا  راکنا  فصو  اب  ظحاج  لوقب  جاجتحا  لالدتساب و  فارتعا  رد  تسحیرـص  لوق  نیا  سپ  دوش  لطاب  ظحاج 
نینچمه نآب و  لالدتـساب  رگم  دـش  دـناوتیمن  يزیچب  هضراعم  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن  روصتم  نآـب  لالدتـسا  ریغب  یلوقب  یلوق  هضراـعم 

اب ار  ریرحن  يزار  هک  هابجع  او  القع  اج  هچ  دنمهفیم  مه  اهفس  هک  تستایهیدب  زا  نیا  هب و  لطبی  امب  لالدتـساب  رگم  يزیچب  يزیچ  لاطبا 
وا هک  ار  ینعم  نیا  شدوخ  هدافا  فصو  اب  هک  هدـیدرگن  موهفم  لالدتـسا  لاطبا و  هضراعم و  ياـنعم  زونه  تلـالج  تماـما و  رحبت و  نیا 

باوجب یـسک  هک  دنامیم  نادـب  يزار  مالک  نیا  هداهن و  زاغآ  نآب  لالدتـسا  راکنا  دـهاوخیم  نآ  لاطبا  عامجا و  هضراعم  ظحاج  لوقب 
نیا بوجو  رب  تّما  عامجا  مینکیمن  میلـست  ام  هک  دیوگب  تایعامجا  رئاس  جـح و  موص و  ةاکز و  ةالـص و  بوجو  رب  تّما  عامجا  يوعد 
رکذ ام  سپ  ماـکحا  نیرب  ار  عاـمجا  مینک  میلـست  رگا  هدومن و  مالـسا  تایرورـض  نیا  بوجو  یفن  رفاـک  دـحلم و  نـالف  هک  اریز  ماـکحا 
هکنآ ات  مینادرگ  امش  عامجا  ضراعم  ار  یفن  نیا  هک  میدرک  رکذ  نآ  يارب  هکلب  لالدتسا  يارب  ار  رفاک  دحلم و  نیا  لاطبا  یفن و  میدرکن 

تـسمالسا لها  عینـشت  ازهتـسا و  تیاغ  بجوم  ماظنلا  لتخم  مالک  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  رفاک و  دـحلم  نیا  یفنب  دوش  لـطاب  امـش  عاـمجا 
لماتم رب  زین  ریمطقلا و  ریقنلاب و  هل  قباطم  ةذقلاب  ةذقلا  وذح  هل  هباشم  ریرقتلا  اذهل  لثامم  ریرحتلا  يزارلا  ریرقت  نال  يزارلا  هرکذ  ام  اذـکف 
تلالد مدـع  رب  عامجا  داقعنا  میلـست  اب  لالدتـسالل  اـنلق  اـم  رکذـن  مل  نحن  نکل  يزار و  لوق  هک  تسرینتـسم  رهاـظ و  ریـصب  دـقان  ریبخ و 

رب تما  عامجا  هک  درک  میلست  يزار  هاگ  ره  هچ  درادن  یطابترا  یتبسانم و  الـصا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدح 
ائیـش نکی  مل  ناک  اّثبنم و  ءابه  ظحاج  تفارخ  سپ  تسعقاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  مدع 

ثیدح تلالد  مدع  رب  تما  عامجا  دیدرگ و  اروکذم 
576 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا دـعب  سپ  تساخرب  قاقـش  تفالخ و  عازن و  هدـش و  ملـسم  تسقح  لها  بولطم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب 
بئارغ تالاقم و  بئاجع  زا  میاهدرک  رکذ  عامجا  نیا  لاطبا  عاـمجا و  نیا  هضراـعم  يارب  ار  ظـحاج  لوق  اـم  هک  ینعم  نیاـب  هوفت  میلـست 

هن دروآیم  رب  دوخ  ناـبنا  زا  رگید  یهیجوت  عاـمجا  میلـست  دـعب  هک  یتسیاـبیم  دـشاب  هدروخ  یـسک  شوگب  رتمک  شریظن  هک  تستاوفه 
مالک نیا  لصاح  تقیقحب  درکیم و  هداعا  تسعامجا  حدـق  لاطبا و  نآ  لصاح  هک  ار  هقباس  تفارخ  نامه  تفاهت  ضقانت و  نیاـب  هکنآ 

رب عامجا  مه  زاب  سپ  نینمؤملا ع  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدـح  تلالد  مدـع  رب  ار  عامجا  داقعنا  مینک  میلـست  رگا  هک  دـشکیم  نیاب 
فرح مه  عامجا  داقعنا  میلست  دعب  يزار  هک  تسرهاظ  هچ  تسلطاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدح  تلالد  مدع 
درادن یلّصحم  الصا  هک  تسحیرص  لزه  عامجا  نالطب  رکذ  عامجا  داقعنا  میلست  دعب  هک  تسحـضاو  هدروآ و  نابز  رب  عامجا  نیا  نالطب 
عامجا میلـست  ریدقت  رب  عامجا  عنم  دـعب  هک  هدوب  نآ  یـضتقم  هرظانم  هقیرط  دروآ  نابز  رب  کیکر  مالک  نینچ  یلقاع  هک  مرادـن  نامگ  و 

عفد دسریم و  هّینس  تارضحب  میظع  ترـضم  عامجا  میلـست  دعب  هک  تسرهاظ  نوچ  دومنیم  نایب  دوخ  بولطم  عامجا  نآ  ترـضم  مدع 
دعب ینعی  تسزجاع  نآ  تبارغ  نایب  زا  نابز  هک  هداهن  زاغا  بیجع  طبخ  طلخ و  هدومن  حشک  یط  هقیرط  نیزا  يزار  اذهل  نکمم  ریغ  نآ 
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رما ود  ره  نیزا  هک  تسرهاظ  هدرک و  نایب  لاطبا  هضراعم و  يارب  نآ  رکذ  هکلب  لالدتسا  يارب  ار  ظحاج  فالخ  رکذ  مدع  عامجا  میلـست 
هرگ دوشیمن و  لصاح  قح  لها  مالک  باوج  الـصا  لاـطبا  هضراـعم و  يارب  نآ  رکذ  لالدتـسا و  يارب  ظـحاج  فـالخ  رکذ  مدـع  ینعی 

تسعامجا داقعنا  میلست  نیع  نیا  تستراسج و  نیرب  تمادن  راهظا  عامجا و  حدق  راکنا  ضحم  لوا  رما  هچ  دیاشگیمن  لاکشا  لاضعا و 
لاطبا عامجا و  هضراعم  يارب  فالخ  نیا  رکذ  ینعا  مود  رما  اما  دومن و  ناوت  نآ  رکذ  باوج  هیاپب  عاـمجا  میلـست  دـعب  هک  دـئاز  يرما  هن 

عامجا میلست  دعب  يزار  هک  دش  تباث  سپ  تسعامجا  داقعنا  میلست  ضقانم  یفانم و  یفان و  قباس و  تفارخ  نامه  نیا  سپ  نآ 
577 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راثیا رد  دوخ  تراهم  دـیزم  راهظا  یناـشیرپ  یناریح و  تیاـهن  ینامیـشپ و  زجع و  دـیزم  ببـسب  هکلب  هتـشاکنن  ّقح  لـها  مـالک  زا  یباوج 
هک تسرهاظ  ناینبلا  عینم  نایب  نیزا  لصاحلا  هتـشاذگ  باوج  یب  عامجا  میلـست  دـعب  ار  ّقح  لها  مالک  هدومن و  ضقانت  تفاـهت و  تعنص 

یبصان ظحاج  مالکب  عامجا  حرج  حدـق و  رد  الوا  هتخاس  مک  اپ  تسد و  هتخاب  لطاب  ياوه  رکـس  ببـس  ساوح  شوه و  ناـشیلاع  يزار 
تسماهفا ریحم  هک  ماظنلا  لتخم  مالک  عامجا  داقعنا و  میلست  دعب  هتخاس و  رایتخا  نآ  زا  رارف  هتفایرد  نآ  تعانـش  نوچ  زاب  هتخادنا  تسد 

لالتخا و بذبذت و  لزلزت و  راکنا و  رارف و  نیزا  هداهن و  تعیدو  للز  للخ و  بئاجع  تسین  شیب  يرطس  هک  رصتخم  یترابع  رد  هتشاگن 
هکنآ لاح  دـشابن  نینچ  هنوگچ  تسحـضاو و  رهاظ و  ظحاج  جاجتحا  تعاظف  تعانـش و  تیاهن  طالتخا  طـبخ و  دـیزم  طاـبترا و  مدـع 

نالطبلا و حیرص  وه  نامثع و  دعب  تسبانج  نآ  تماما  یفن  مزلتسم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدح  نیاب  جاجتحا 
دوب رهاظ  میخف  لاضعا  میظع و  لاکشا  نیا  تفاصح  تّوق و  تنازر و  تناتم و  تیاغ  نوچ  ناعتـسملا و  هَّللا  ناودعلا و  ۀیبصانلا و  ضحم 

رد تحلصم  هدرک  راصتقا  لخم  راصتخا  تیاهن  رب  عنـشتسم  باهـسا  بانطا و  عشبتـسم و  عابـشا  لیوطت و  همه  نیا  اب  ناسللا  طیلـس  يزار 
لاکـشا زا  باوج  روهظ  هجو  الـصا  هدومن و  افتکا  اعبار  هورکذ  امع  باوجلا  رهظی  اذهب  هزیجو و  هملک  رب  هدـید  لافغا  لامها و  لامجا و 

نا وا و  لوق  زا  هچنآ  هصـالخ  هک  اریز  دوشیمن  رهاـظ  لاکـشا  نیزا  باوج  زگره  مـالک  نیزا  هک  تسرهاـظ  رپ  هکنآ  لاـح  هدرکن  ناـیب 
نینمؤملا ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدـح  نیاب  ار  ظحاج  جاجتحا  وا  هکنآ  یکی  تسرما  ود  دوشیم  رهاظ  خـلا  عاـمجالا  داـقعلا  اـنمّلس 

ره نیزا  هک  تسرهاظ  هدومن و  رکذ  نآ  لاطبا  عامجا و  هضراعم  يارب  ار  جاـجتحا  نیا  هکنآ  مود  هدرک  رکذ  لالدتـسا  يارب  مالّـسلا  هیلع 
جاـجتحا لالدتـسا و  زا  یـشاحت  يربـت و  نآ  لـصاح  هک  تسرهاـظ  سپ  لّوا  رما  اـّما  دوـشیمن  رهاـظ  لاکـشا  نیا  باوـج  الـصا  رما  ود 

هک تسحضاو  تیاهن  تسظحاج و  جاجتحاب 
578 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار نآ  باوج  روهظ  يزار  رخف  هک  عبار  هجو  زا  ضرغ  هچ  دوشیم  تباث  هتبلا  لاکـشا  تناتم  تیاغ  توق و  تیاـهن  یـشاحت  يّربت و  نیزا 
نیا تابثا  خـلا  دـقعنم  عامجالا  نکل  ثیدـحلا و  تحت  یفنلا  اذـه  جاردـنا  ۀحـص  انملـس  نا  تسنیا و  نآ  هدـش و  یعدـم  شدوخ  مالکب 
یفن لوا  هجو  دناهدرک  تباث  هجو  ودـب  ار  نیا  درادـن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  هک  تسانعم 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  ینعا  نیدـیب  بصاون  بهذـم  لوق  نیا  مازلتـسا  تابثا  مود  هجو  نیتس و  ریغ  لوق  نیاب  لـئاق 
مارم دییات  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدح  نیاب  ظحاج  جاجتحاب  جاجتحا  لالدتسا و  زا  يّربت  سپ  مه  نامثع  دعب 

هک تسدـساف  لطاب و  عیظف و  عینـش و  تیاـهن  جاـجتحا  نیا  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  یـشاحت  يربت و  نیا  هچ  نآ  زا  باوج  هن  تسقح  لـها 
نیا تلالدب  لوق  مازلتسا  نآ  رد  هک  ّقح  لها  مالک  باوج  مالک  نیاب  سپ  ّقح  لها  بولطم  تسنیمه  درادن و  لالدتسا  کّسمت و  تیلباق 

دیدست و دـییات و  يرآ  دوشیمن  رهاظ  زگره  دـناهدرک  نایب  ار  بصاون  بهذـم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ثیدـح 
رکذ ینعا  مود  رما  اما  حالطـصالا  یف  ۀّـحاشم  هداهن و ال  مان  باوج  ار  دـییات  يزار  ترـضح  ارهاظ  سپ  دوشیم  تباـث  هتبلا  نآ  بیوصت 
لایخ لالدتـسا  در  راکنا و  فصو  اب  لاطبا  هضراعم و  لایخ  هک  تسرهاظ  رپ  ـالّوا  سپ  عاـمجا  لاـطبا  هضراـعم و  يارب  ظـحاج  جاـجتحا 

هچ تسنکممان  ظحاج  جاجتحاب  نآ  لاطبا  مه و  ّقح  لها  مالک  هضراعم  دـشاب  هدرکن  ظحاج  جاجتحاب  لالدتـسا  هاـگ  ره  هچ  تسلاـحم 
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دیسر دهاوخ  بآب  لاطبا  هضراعم و  يانب  دشاب  دوقفم  لالدتسا  هاگ  ره  درادن و  تحص  ناکما و  زا  یهجو  لالدتسا  ریغب  لاطبا  هضراعم و 
ثیدـح تلالد  یفن  رب  تّما  عامجا  لاطبا  هضراعم و  يارب  ظحاج  جاجتحا  رکذ  هک  تسرهاظ  اـیناث  دیـشاپ و  دـهاوخ  مه  زا  دوخب  دوخ  و 

مدع میلـست  دـعب  يزار  دوخ  ار  عبار  هجو  هک  اریز  درادـن  یتبـسانم  عبار  هجو  اب  الـصا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلزنم 
تلالد یفن  رب  عامجا 

579 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مدـع یلع  ۀـلالدب  انمکح  ول  نکل  عامجالا و  مدـع  انمّلـس  نا  لاق و  ثیح  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  ثیدـح 

زاب دوش  لطاب  ددرگ و  ضراعم  ظحاج  تفارخب  عامجا  نیا  لاحم  ضرفب  رگا  سپ  لطاب  وه  ناـمثع و  دـعب  اـماما  نوکی  ـال  نا  مزل  هتماـما 
تـسعامجا مدع  میلـست  دعب  مالک  نیا  يزار  دوخ  لقن  بسح  هکلب  تسعامجا  نیرب  هن  نآ  يانب  هچ  دوشیمن  رهاظ  مالک  نیا  باوج  مه 

ریما باـنج  تماـما  بلـس  موزل  لاکـشا  زا  رگید  باوج  لوقعلا و  ۀـیاهن  رد  لاـمها  لاـمجا و  نیا  دـعب  يزار  رخف  هک  تسناد  دـیاب  رتـسپ 
سیل رایتخالاب و  تبثت  امنا  نامثع  دـعب  ّیلع  ۀـماماف  ربخلاب  انللدتـسا  ولف  اضیا  لاق و  ثیح  هدرک و  رکذ  نامثع  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

لیلدب و ّصنلا  مومع  نع  ۀلاحلا  هذه  جرخن  نا  انل  ناکل  هلوانت  ولف  اضیا  ثیدحلا و  هلوانتی  الف  مالّـسلا  هیلع  نوراه  قح  یف  کلذـک  رمالا 
یفن رب  تلزنم  ثیدـحب  مینکب  لالدتـسا  رگا  هک  تس  نیا  لوا  باوج  هصالخ  یهتنا  هرهاظ  یلع  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  ةافو  لبق  اـم  یقبی 
هیلع نوراه  ترضح  تماما  تما و  رایتخاب  رگم  هدشن  تباث  نامثع  دعب  ترضح  نآ  تماما  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما 

هلصحم و یهتنا  دوشن  لوانتم  نامثع  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تماما  تلزنم  ثیدح  سپ  دوبیمن  تما  رایتخاب  مالّـسلا 
ترضح صنب  هکلب  دشابن  تما  رایتخاب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تماما  هاگ  ره  هچ  تستاوفه  بئاجع  تادافا و  بئارغ  زا  مالک  نیا 

توبث دیفم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هلزنمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ندوب  سپ  عقاولا  وه  امک  دشاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
ترـضح لین  مدعب  رگا  هک  تس  نیا  حضاو  وه  امک  ضرتعم  ضرغ  نیرب  هوالع  تما و  رایتخاب  هن  دوب  دـهاوخ  صنب  ترـضح  نآ  تماما 

دیآ مزال  دوش  تسرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تماما  یفن  رب  لالدتـسا  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دعب  ار  تماما  نوراه 
نامثع دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک 

580 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد هن  هدشن  ماما  الصا  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دعب  نوراه  ترـضح  هچ  تما  رایتخاب  هاوخ  دشاب  صنب  هاوخ  الـصا  دشابن  ماما  مه 

مالّـسلا هیلع  نوراـه  ترـضح  تماـما  نوچ  هک  ینعم  نیا  هداـفا  لوق  نیا  باوجب  سپ  راـیتخاب  هن  ّصنب و  هن  هعبار  هبترم  رد  هن  یلوا  هبترم 
یطبر الصا  دش  دهاوخن  لوانتم  هدوب  تما  رایتخاب  هک  نامثع  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تلزنم  ثیدح  هدوبن  رایتخاب 
تفالخ تبثم  تلزنم  ثیدح  هک  میالئاق  دوخ  ام  درادن و  یتبسانم  الـصا  هیف  نحن  امب  سپ  هدرک  هدارا  تابثاب  رگا  لوانت  هچ  درادن  ماقمب 

یلع نوراه  ترضح  تماما  هچ  تسین  نوفلاخملا  هاری  ام  بسح  هدوب  تما  رایتخاب  هک  هعبار  هبترم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
يزار ضرغ  رگا  هیبنجا و  هثلث  للختب  هن  دوبیم  لصاف  لصف  الب  زین  تما و  رایتخاب  هن  دوبیم  ّصنب  مالّسلا  امهیلع  یسوم  دعب  هتایح  ریدقت 

هـصوصنم تفـالخ  یفن  لوـالا  هجوـلا  باوـج  یف  هب  حرـص  اـمک  ود  ره  هیفنم  هتبثم و  لزاـنم  هدارا  لزاـنم و  میمعت  ریدـقت  رب  هک  تـسنآ 
شدوخ هچ  تسنایع  لامک  رد  نآ  نالطب  سپ  دـشاب  تما  رایتخاب  هک  یتفالخ  یفن  هن  دـیآیم  مزـال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

هک تسرهاظ  هتخاس و  لخاد  مه  ار  هّیفنم  لاوحا  همه  اتابثا  ایفن و  نوراـه  لاوحا  هتحت  لخدـی  لوقلا  اذـه  دوخ و  لوقب  لوا  هجو  باوجب 
یـسوم ترـضح  دـعب  ار  نوراه  ترـضح  هچ  تسلخاد  لاوحا  نیرد  تما  رایتخاب  هاوخ  دـشاب  هصوصنم  هاوخ  قالطالا  یلع  تفالخ  یفن 
ثیدـح لخاد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هیفنم  لاوحا  رگا  سپ  رایتخاب  هن  صنب و  هن  هدـشن و  لـصاح  تفـالخ  الـصا  مالّـسلا  اـمهیلع 

ریما بانج  زا  قالطالا  یلع  تستفالخ  یفن  مزلتـسم  نآ  دـش و  لخاد  ثیدـح  نیرد  قالطالا  یلع  تفـالخ  یفن  هبـش  ـالب  دـنزاس  تلزنم 
تمداصم تیادـه و  راکنا  هیفنم  لزانم  زا  راـیتخاب  تفـالخ  یفن  جارخا  راـیتخاب و  هاوخ  دـشاب  صنب  تفـالخ  هاوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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مالّـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  لزاـنم  لـخاد  تما  راـیتخاب  تفـالخ  هتبثم  لاوحا  نیرد  هتبلا  دـشاب  هتبثم  لاوحا  دارم  رگا  يرآ  تستحارص 
تفاهت و بارطضا و  ار  یعملی  لقاع  هلمجلاب  تسعقان  مس  وا  هلحن  لها  يزار و  يارب  عفان و  دنمدوس و  رسارس  ّقح  لها  يارب  نآ  تسین و 

تریصب رظنب  موق  همئا  بّصعت  دانع و  دیزم 
581 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نینمؤملا ریما  ترـضح  تفالخ  تابثا  ّقح  لها  هاگ  ره  هک  دیـسر  دـیاب  ناشیا  تناما  لضف و  تناید و  لقع و  روغ  تقیقحب  دـید و  دـیاب 
؟؟ تبثم مه  ناش  لوصا  همئا  تاحیرصت  هک  یفصو  اب  دننک  رکذ  هدیدس  تاریرقتب  ار  لزانم  مومع  دنهاوخ و  تلزنم  ثیدحب  مالّسلا  هیلع 

دنزیب و دوخ  فالسا  رـس  رب  ّتلذم  كاخ  مومع  ریدقت  رب  موصعم  بذک  موزل  ياعداب  بحاصهاش  دنزیخرب و  مومع  نیا  عنم  يار  تسنآ 
تفآ هاگ  ره  دزاس و  هینوراه  لزانم  لخاد  مه  ار  هیفنم  لزانم  هل  دوش  قارغا  هغلاـبملا و  قارغتـسا  مومع و  تاـبثا  قرغتـسم  نادـنچ  يزار 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نایداعم  نید و  یب  بصاون  تّدمب  نآ  ءاضفإ  ینعا  دیـسر  وا  رـس  رب  موهوم  مومع  سپ  ریدـقت  رب  میظع 
يارب یلیلد  الـصا  دزادرپ و  هصوصنم  ریغ  تفالخ  هیفنم  لزانم  لوانت  عنم  دزاس و  رایتخا  لودع  لوکن و  لوخدـم  مومع  نیزا  ددرگ  تباث 
یباسح دـناهدرک  مزال  بحاـصهاش  لزاـنم  ضعب  جورخ  ببـسب  ّقح  لـها  ياعدـم  مومع  ریدـقت  رب  هک  یبذـک  موزل  زا  درآ و  هن  عنم  نیا 
تانئاک رورـس  تافو  دعب  ار  تالاح  عیمج  لزانم  لوانتب  فارتعا  دعب  هچ  تسرهاظ  نا  تفاخـس  تکاکر و  سپ  مود  باوج  اما  رادـنرب و 

زین مصخ  هک  اریز  تسترـضح  نآ  تماما  یفن  رب  ثیدـح  تلالد  طقـسم  لیلدـب  نامثع  نامز  دـعب  اـم  جارخا  تاـیحتلا  فـالآ  هلآ  هیلع و 
مدـع نکیل  تسمالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هیفنم  لزانم  لوانتم  فیرـش  ثیدـح  هک  میدرک  ضرف  هک  درک  دـهاوخ  هداعا  مـالک  نیمه 
رخف نوچ  لیلج  لییذت  دـشاب  لطاع  تحـص  هیلح  زا  لطاب و  هتخیگنا  رب  يزار  هک  هضراعم  سپ  تسجراخ  لیلدـب  تماما  لمع  ترـشابم 

ثیدـح نیرد  وا  حدـقب  اقباس  هچنانچ  هدومن  ثبـشت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  یفن  رب  ظحاج  جاجتحاب  ماـقم  نیرد  يزار 
غلباب سان  رئاس  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیـضفت  نآ  زا  هک  ظحاج  تالاقم  ضعب  قباس  لثم  مه  ماقم  نیرد  اذهل  هتخادـنا  تسد  ریدـغ 

بادآلا و رهز  رد  یکلاملا  يرـصلا  یلع  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دوشیم  روذـم  دوشیم  رهاظ  قرط  نسحا  هوجو و 
اهؤاخـس و شیرق و  مرک  فیک  ساّنلا  ملع  دـق  مشاه  ینب  شیرق و  رکذ  یف  ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  نامثع  یبال  لـصف  هتفگ  باـبلالا  رمث 

اهؤاکذ اهیار و  فیک  اهؤاهد و  اهلوقع و  فیک 
582 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیک دیدحلا و  ّلک  اذإ  اهناهذا  ةّدح  میلحلا و  فخ  اذإ  اهمالحا  ۀحاجر  فیک  اهریسحت و  اهزاجیا و  فیک  اهریبدت و  اهتسایس و  فیک  و 
ودغ ثیداحالا  اهرکذ  فیک  لاملا و  بحأ  اذإ  اهدوج  فیک  ردغلا و  نسحتـسا  اذإ  اهؤافو  فیک  ءاوأللا و  یف  اهتابث  ءاقللا و  دـنع  اهربص 
اهتوص اهقالخا و  ۀحامـس  فیک  هیلإ و  اهؤاعد  هل و  اهفـصو  فیک  هیلع و  اهربص  قحلاب و  اهرارقا  فیک  دصقلا و  ۀهج  نع  اهدودـص  ۀـلق 

مهدحا ردص  ۀمالس  له  مهلعف و  مهلوق  مهرـس و  مهتینالع  هبـشا  فیک  مهدیلتب و  مهقیرط  مهثیدحب و  مهمیدق  اولـصو  فیک  اهقارعال و 
لاق هنظب  عفتنت  یتح  هلقعب  عفتنت  کنا ال  رمع  لاق  هریغ و  نیقیک  الا  هنظ  له  هنظ و  قدص  نزو  یف  الا  هتلفغ  له  هردغ و  دعب  ردـق  یلع  الا 
لاق بئاغلاب و  ثّدحی  حیـصف  نزام  وخا  حیجن  حیلم  رخآ  لاق  اعمـس و  دـق  يأر و  دـق  ناک  نظلا  کب  نظی  يذـلا  یعملالا  رجح  نب  سوا 

اهؤامن فیک  اهماوق و  اهلامج و  فیک  ساّنلا  ملع  دـق  لب  هرداقم  تشاط  ءرملا  ّنظ  شاط  اذإ  هنا  ملعا  يأرلا  باوص  یغبا  سیق و  نب  ءاعلب 
حور شیرق  اهحور و  شیرق  ندبلاک و  برعلاف  اهتهادب  اهریکفت و  فیک  اهتراهج و  اهنایب و  فیک  اهتباجن و  اهرورـس و  فیک  اهؤاهب و  و 

لهاکلا مخـضالا و  مانـسلا  ملاعلا و  ینج  ایندلا و  ۀنیز  ضرالا و  حلم  مشاه  اهنم و  ایندلا  نیدـلا و  ۀـیاغ  عضوم  اهّیلو و  اهرـس  مشاه  ونب  و 
عوبنی مهفلا و  ندعم  قیثولا و  باصنلا  كرابملا و  سرغملا  ءاضیبلا و  ۀنیطلا  فیرش و  رـصنع  لک  رـس  میرک و  رهوج  لک  بابل  مظعالا و 

حفـصلا ۀفرعملا و  دعب  دـصقلا  مرجلا و  نع  حفّـصلا  مزحلا و  ةانالا و  عم  مزعلا  یف  ماسحلا  فیـسلا  ملحلا و  یف  باضهلا  وذ  نالهث  ملعلا و 
بهذلاک ال ناکم و  لکب  یفخت  یتلا ال  سمـشلاک  ءیـش و  هسجنی  يذلا ال  ءاملاک  مرکالا و  مانـسلا  مّدقملا و  فنالا  مه  ةردقملا و  دـعب 
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فرعی
583 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهینرق و وذ  نیحانجلا و  وذ  هَّللا و  دسا  نادیهشلا و  ناطبـسلا و  نابیطالا و  نالقثلا و  مهنم  نامـضلل و  درابلا  ناریحلل و  مجنلاک  ناصقنلاب و 
نم قیدصلا  مهعم و  وا  مهیلإ  رجاه  نم  نورجاهملا  مهراصنا و  راصنالا  ربحلا و  رحبلا و  ءاحطبلا و  میلح  جـیجحلا و  یقاس  يداولا و  دـیس 

وا مهیف  وا  مهل  ریخ ال  ـال  مهل و  دهـش  ّهنـأل  نیتداهـشلا  وذ  مهیراوح و  يراوحلا  مهیف و  لـطابلا  قحلا و  نیب  قوف  نم  قوراـفلا  مهقّدـص و 
متاخ نیلـسرملا و  بیجن  نیرخآلا و  نیلّوـالا و  ماـما  نیملاـعلا و  ّبر  لوسر  مهنم  کلذـک و  نونوکی  ـال  فیک  مهیلإ و  فاـضی  وا  مهعم 

ول هلک و  نیدلا  یلع  هَّللا  هرهظا  نیقفاخلا و  نیب  ام  هتلاسرب  ّمع  يذلا  هئیجمب  ةراشبلا  هب و  قیدـصتلا  دـعب  الا  ةّوبن  یبنلا  متی  مل  يذـلا  نییبنلا 
هتفگ ینغم  رد  رابجلا  دبع  هکنآ  متفه  هاجنپ و  نوکرشملا  هرک 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 
ۀلزنم ّهناب  هفـصو  نال  ۀـلزنم  نوکی  نا  زوجی  لصاحب و ال  سیل  رّدـقملا  ّنأل  ةردـقم  ۀـلزنم  هتحت  لخدـی  هنم و ال  ۀـتباث  ۀـلزنم  الا  لوانتی  ال 

ارّرق و ال يذلا  هجولا  یلع  ۀلاحم  بجی ال  ناک  يذلا  بابلا  نم  نوکی  نا  نیب  رّدقملا  یف  قرف  صوصخم و ال  هجو  یلع  هلوصح  یـضتقی 
نا کلذ  ۀحص  نّیبی  مالکلا و  تحت  لخدی  ّهنا ال  یف  بجی 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوق 
قح لثم  ّیلع  کّقح  لئاقلا  لوقک  وه  رّدقملا و  کلذ  یف  لخدی  نا  حصی  فیکف  هتلزنم  اههبشی  ۀفورعم  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  یـضتقی 

رظنن نا  انلف  کلذ  تبث  اذإ  الـصاح و  افورعم  ارما  ّالا  لوانتی  ّهنا ال  یف  کلذ  لکاش  ام  یلا  نالف  نید  لثم  يدـنع  کنید  نالف و  یلع  نالف 
بجی نیّدلا و  قحلا و  نم  هانلثم  امیف  هلثم  بجی  امک  فّقوتلا  بجو  ّالا  اهیلع و  مالکلا  انلمح  ۀـفورعم  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنم  تناک  ناف 

نم نورهل  لصحی  مل  ام  مالکلا  تحت  لخدی  نا  زوجی  هیلع و ال  فّقوتلا  بجو  ّالا  هیلع و  هانلمح  لومشلا  یضتقی  مالکلا  ناک  نا  رظنن  نا 
دق ۀتبلا و  ۀلزنملا 

584 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع ربخلا  تحت  هلوخد  بوجوب  اولوقی  نا  مهنکمی  ربخلا و ال  تحت  کـلذ  لخدـی  ـال  نا  بجیف  هدـعب  ۀـفالخلا  هل  لـصحی  مل  ّهنا  اـنملع 
ذقن یتلا  ۀلزنملا  لیق  ناف  ۀلـصاحلا  ۀنئاکلا  ۀلزنملا  لوانتی  امنا  نکی و  مل  يذلا  ریدقتلا  لوانتی  ربخلا ال  ّنا  انّیب  دق  ّانال  هورکذ  يّذلا  ریدـقتلا 

ول ال مالسلا و  هیلع  یسوم  توم  لبق  هتوم  وه  عنم و  اهیف  لصح  اّمنا  ۀبیغلا و  لاح  یف  فالختـسالاب  ۀبجاو  اّهنال  ۀتباث  اّهنأک  یه  نوراهلا  و 
مکحلا یف  تناک  نا  ۀقیقحلا و  یف  ۀتباث  ریغ  اهنوک  نم  ۀلزنملا  هذه  جرخی  مل  هانمّلـس  اذإ  هترکذ  يذـّلا  ّنا  هل  لیق  ۀـتباث  تناکل  عنملا  اذـه 

انمالک حص  دق  هبوجو  هتدروا و  ام  ۀّحـص  یف  مّلکتن  نا  لبق  نحنف  حصی  مل  هبوجو و  حص  رّدقملا  لوانتی  مل  ربخلا  ّنا  انّیب  دق  ۀتباث و  اّهنأک 
انمزلا ول  مالـسلا  هیلع  هنا  کلذ  نّیبی  بجت  تناک ال  وا  هلبق  یـسوم  تام  ول  بجت  تناک  له  ۀلزنملا  هذه  یف  کتعزانم  یلا  انب  ۀـجاح  الف 

نآلا و هعرش  نم  نوکی  نا  بجاوب  سیل  زعملا و  ناکمل  کلذ  بجول  هل و  اعرش  کلذ  ناکل  لاوش  موص  وا  تابوتکملا  یف  ۀسداس  ةالص 
هنا لاقی  نا  حـصی  عناملا  الول  هلوصح  بجی  ناک  هبوجو و  ببـس  رّدـقم  لک  سیل  هورکذ و  امیف  لوقلا  کلذـک  مزلل و  هب  رما  ول  ناـک  نا 

لواـنتم تلزنم  ثیدـح  هک  تسحـضاو  رهاـظ و  دـیکات  رارکتب و  هبنطم  تراـبع  نیزا  ۀـلزنم  هنا  لاـقی  فـیکف  کـلذ  رذـعت  اذإ  لـصاح و 
تلزنم هبش  الب  هک  تماما  یفن  سپ  تسین  لصاح  رب  ردقم  هک  اریز  دوشیمن  لخاد  نآ  رد  هردقم  تلزنم  ار و  ۀتباث  تلزنم  رگم  دوشیمن 

لاثما رخفا و  بطاخم  روعا و  يزار و  مهد  دشابن و  لخاد  تلزنم  ثیدح  لولدـم  رد  زگره  هدّـکوم  هدیـشم  هدافا  نیا  بسح  تسین  ۀـتباث 
لاصیتسا قرط  نیبا  هوجو و  غلباب  یفاش  رد  باط  یـضترم  دیـس  بانج  ار  رابجلا  دبع  یـضاق  هبـش  هک  تسناد  دیاب  رتسپ  دشاب  مه  زا  ناش 

ام يوعدـلا و  يرجم  يرجی  ام  ّالا  ترکذ  كارن  امف  ۀـلزنم  ّهناب  هفـصو  حـصی  ردـقی ال  اـم  نا  تلق  مل  هل  لاـقی  داـجا  داـفا و  ثیح  هدومرف 
ترکنا
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585 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امولعم ارّدـقم  هنوک  عم  ناک  حـص و  اذإ  ّهنأل  هریغ  هب  هّبـشی  هیلإ و  راـشی  نا  حـصی  اـفورعم  نوکی  نا  نم  اردـقم و  ردـقملا  فصوی  نا  نم 
اندحال ناک  ول  ّهنأل  نیدلا  یف  هترکذ  امب  انیـضر  دـق  لصاح و  هیف  فیرعتلا  ۀحیحـص و  هیلإ  ةراشالاف  هطرـش  دوجو  دـنع  هبوجو  هلوصح و 

عیمج نم  عنمی  ـال  هیلع و  هریغ  لـمحی  هیلإ و  ةراـشالا  عقی  نا  هلوصح  هتوـبث و  لـبق  ّحـصی  رظتنم  تقو  یف  بجی  طورـشم  نید  هریغ  یلع 
رّدـقملا و نا  کلوق  نالطب  نع  فشکی  امم  اتباث و  لاحلا  یف  نکی  مل  نا  قح و  نید و  هناب  اضیا  فصوی  اعقوتم و  ارظتنم  نوک  هیف  کـلذ 

دق ادیز  ّنا  انملع  دق  هلاوحا و  عیمج  یف  ورمع  نم  دیز  ۀلزنمب  ینم  نالف  لاق  ول  اندـحا  ّنا  ۀـلزنم  ّهناب  فّصوی  هلوصح ال  ملعی  امم  ناک  نا 
هلاحب هلاح  هّبـشملا  ّنا  مث  هلذب  هیلإ و  هباجا  ّالا  هلاوما  نم  ائیـش  هعم  هلأسی  ّدح ال  یلا  هدنع  ۀفلزلا  هنم و  برقلا  ورمعب و  صاصتخالا  نم  غلب 

نمم عقو  نکی  مل  نا  هل و  هلذـبی  نا  هانرکذ  نم  ۀـلزنم  هنم  هتلزنم  ناب  مکح  دـق  ناک  اذإ  هیلع  بجول  ابوث  وا  هلام  نم  امهرد  هبحاـص  لأـس 
لزانم کل  تلعج  یننا  لوقی  ناب  بوثلا  مهردلا و  نم  هعنمی  نا  هلوق  انیکح  يذلا  لئاقلل  نکی  مل  اهنیعب و  ۀلئسملا  کلذ  لثم  هب  هلاح  هّبش 

نم مولعملا  ناک  ثیح  نم  ۀـیطعلا  همالک  عمـس  نم  عیمج  هیلع  بجوی  لب  هاطعاف  ابوث  وا  امهرد  هلأس  ّهنا  هلزانم  یف  سیل  نالف و  نم  نالف 
اههبـشا ام  ۀسداسلا و  ةولّـصلا  نوکی  نا  اذه  یلع  مزلی  سیل  هیلإ و  بیجا  اذه  لاس  امک  کلذ  یف  هلأس  ول  ّهنا  هتلزنم  لثم  هل  لعج  نم  لاح 

ببـس اهل  لصحی  مل  ّهنأل  هعرـش  نم  اهناب  نالا  فوصلا  اهیلع  يرجی  امم  بجول  اـنیلع  مالـسلا  هیلع  لوسرلا  اـهبجوا  ول  یتلا  تاداـبعلا  نم 
ةردقم اهنا  امک  ردقم  اهبوجو  ببس  لب  قاقحتسا  بوجو و 

586 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀـصوصخم ةالـص  ۀّنـس  دعب  اّولـص  ع )  ) لاق ول  هبوجو و  ببـس  هقاقحتـسا و  لصح  ام  الا  ۀلزنملاب  فصن  انال ال  هانبجوا  ام  کلذـک  سیل  و 

ببـس تبث  ثیح  نم  تقولا  لوصح  لبق  هعرـش  نم  ةولـصلا  کلت  نوکی  نا  بجو  لب  لاـقی  نا  زاـجل  تاولـصلا  نم  فرعی  اّـمع  ۀـجراخ 
یلع زوجی  یتلا  لاوحالا  رئاس  یلع  اماما  انم  دـحا  لک  نوکی  نا  مکمالک  یلع  بجیف  لوقی  نم  لوق  طوقـس  هاـنرکذ  اـم  لـثمب  اـهبوجو و 
عیمج یلع  نوکی  نا  حصی  ریدقتلا  قیرط  یلع  ّهنأل  کلذ  ریغ  یلا  هل  اکیرـش  هریغل و  اّیـصو  نوکی  نا  لثم  اهیلع  لصحی  نا  ریدـقتلا  قیرط 

اهقاقحتـسا و ۀـلزنملا و  ببـس  توبث  رابتعا  نم  هرکذ  انمّدـق  امل  هانددـع  ام  عیمج  مزلی  مل  امنا  اهطورـش و  اهبابـسا و  دوجول  لاوحالا  هذـه 
فـصو یف  کتقیاضم  یلا  جاتحن  ام  هل  لاقی  مث  ۀـلزنم  ّهنا  لاقی  نا  حـصی  بوجو و ال  قاقحتـسا و ال  ببـس  هل  تبثی  مل  مترکذ  اـم  عیمج 
مالسلا هیلع  یسوم  ةافو  دعب  ۀفالخلا  ۀلزنم  قاقحتسا  نم  مالـسلا  هیلع  نوراه  هیلع  ام  ّنأل  هنود  نم  مظتنی  متی و  انمالک  ۀلزنم و  ّهناب  ردقملا 

نال ةویحلا  لاح  یف  ۀـلزنم  اهناب  ةاـفولا  دـعب  ۀـفالخلا  فصو  حـصی  مل  نا  ۀـلزنم و  ّهناـب  فصوی  نا  حـص  هتاـیح  لاوحا  یف  اـتباث  ناـک  اذإ 
ةافولا دعب  ۀفالخلل  هقاقحتسا  ّنا  تبث  اذإ  رخآلا و  نم  یلـصفنم  نیرمالا  دحا  هقاقحتـسا و  ریغ  ۀصوصخم  لاحب  قلعتملا  رمالا  یف  فرـصتلا 

هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا  دعب  ۀمامالا  هل  تبث  نوراهل ع  لصحت  امک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمال  هلوصح  بجو  ۀلزنملاب و  فصولا  هیلع  يرجی 
ةافولا و طرـشب  کلذ  هل  بجی  هتافو  دعب  هلاوما  یف  فرـصتلا  هیلإ  لعج  هریغ و  یلا  یـصوا  نم  نا  يرت  الا  هیف  اهطرـش  مامتل  مّلـس  هلا و  و 
فرـصتلا و لاحف  اهطرـش  لوصح  دنع  ۀلزنملا  هذه  هل  بجت  ۀبیغلا  دعب  هنع  ابئان  نوکیل  هدلب  نع  هتبیغ  طرـشب  هریغ  فلختـسا  نم  کلذک 

لاح ریغ  ضوفملا  رمالاب  مایقلا 
587 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قاقحتسالا نم  هل  تبثی  نا  بجول  هیلإ  یصوملا  یصوملا و  یلا  راشا  نالف و  نم  نالف  لاق  فلختسملا  وا  یصوملا  ریغ  ّنا  ول  هقاقحتـسا و 
ةافو لاح  یلا  یقب  اذإ  فرـصتلا  نم  فرـصتملا  اذـه  عنم  یلا  قرطتی  نا  دـحال  نکی  مل  لوالل و  هانبجوا  ام  اهدـعب  فرـصتلا  لاـحلا و  یف 

ول ةافولا  دعب  قبی  مل  هب  هلاح  تهبـش  نم  ناک  ثیح  نم  هتقو و ال  روضح  لبق  ۀـلزنم  ّهناب  لبقتـسملا  فرـصتلا  فصوی  ثیح ال  نم  هبحاص 
ۀبیغلا و لاح  یف  فلختسا  نمل  ۀفالخلا  یصوملا و  لام  یف  فرصتلا  نال  هومترکذ  ام  حص  امنا  باتکلا  بحاص  لاق  ناف  قبی  مل  ّهنا  انرّدق 

امهقاقحتـسال نیبجوملا  فالختـسالا  ۀیـصولا و  نم  امهیـضتقی  امیف  ناتلزنم  امّهناب  افـصوی  مل  باطخلا و  لاح  یف  نیلـصاح  اـنوکی  مل  نا 
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هیلع نینمؤملا  ریمال  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  نم  نوراه  لزانم  نم  هانبجوا  امیف  کل  لوقن  اذکه  انلق و  ۀلزنم  ّهناب  فصوی  لاحلا و  یف  تبثی 
اذه یف  همالک  نال  لاحلا  یف  الـصاح  ناک  ةافولا  دعب  یـسوم  ۀفالخل  نوراه  قاقحتـسا  ّنا  یف  فلاخی  نا  هل  سیل  فرحب و  افرح  مالـسلا 
نم عضاوم  یف  حرـص  دـق  دـعب و  امیف  هیلع  مالکلا  عم  یتای  هفناتـسا  لصف  یف  کلذ  یف  فلاخ  دـق  ناـک  نا  همیلـست و  یلع  ینبم  لـصفلا 
لبق اهفصو  حصی  مل  هیلإ  بهذن  ام  بسح  ةافولا  دعب  تبجو  ول  ۀفالخلا  ّنا  یلع  لصفلا  ینب  ّهنأل  عضوملا  اذه  میلستب  هانیکح  يّذلا  همالک 

هاندروا ام  ۀلمج  نم  ناب  دقف  هفلکت  ام  عیمج  نع  ۀـعزانملاب  ینغتـسال  لصحی  نا  بجی  امم  اّهنا  یف  افلاخم  ناک  ول  ۀـلزنم و  اهناب  اهلوصح 
مل حص  اذإ  همالک  نا  هلیوات و  یف  انبهذم  ۀحـص  انّیب  دق  همیلـست  عم  انال  ائیـش  هنع  نغی  مل  ردقملا  لوانتی  مل  ربخلا  نا  نم  هحرتقا  يذـّلا  ّنا 

فـصو نم  عانتمالا  صنلا  یلا  ربخلا  اذـه  یف  بهذ  نم  برـضی  سیل  اردـقم و  ناک  ام  ۀـلزنملاب  فصولا  عنم  نم  رثکا  ریثأتلا  نم  هل  نکی 
ةافولا دعب  ۀفالخلا 

588 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا تنازر  تناتم و  تدوج و  توق و  ۀلزنم و  ّهناب  هفصو  بجی  اهیـضتقی  ام  نا  ۀقحتـسم و  ۀبجاو  اهنا  هل  تبث  اذإ  اهلوصح  لبق  ۀلزنم  اهناب 

دشاب هرّدقم  تلزنم  فّرصت  لوصح  هک  تسا  هتباث  تلزنم  ار  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  تفالخ  نوراه  ترضح  قاقحتـسا  هک  ریرقت 
ثیدـحب لالدتـسا  ریرقت  رد  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  تسارآ  تسناوـتن  یفرح  نآ  باوـجب  هدرک و  لـقن  ار  نآ  يزار  رخف  هک  تسرهاـظ  هباـثمب 

ناک نوراه  نا  لوقن  لب  مالسلا  امهیلع  یسومل  نوراه  ۀفالخ  یعدن  نا ال  یناثلا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  تلزنم 
یف فاک  ردقلا  کلذ  ۀـعاّطلا و  ضرتفم  هنوک  یف  هماقم  ماقل  هتافو  دـعب  یقب  ول  ّهنا  کش  الف  ۀـلاسّرلا  یف  مالـسلا  امهیلع  یـسومل  اکیرش 
یف هماقم  مایقلا  هقاقحتـسا  نوراه  لزانم  نم  ناک  لزانملا و  عیمج  یف  نوراه  لاحک  ّیلع  لاـح  ّنا  یلع  ثیدـحلا  ّلد  اّـمل  ّهنـأل  دوصقملا 

ةردـقملا و نود  ۀـتباثلا  لزانملا  ّالا  لوانتی  ثیدـحلا ال  لاقی  کلذ ال  ّالا  ۀـمامالل  ینعم  کلذـک و ال  یلع  نوکی  نا  بجو  ۀـعاطلا  بوجو 
ماقم مایقلا  نوراه  قاقحتـسا  لوقن  انال  ثیدحلا  اهلوانتی  الف  ةرّدقم  تناک  لب  ۀلـصاح  تناک  ام  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  دـعب  نوراه  ۀـماما 
باوج ماقم  رد  ارخاتم و  ّقحتسملا  ناک  نإ  الصاح و  نوکی  دق  ءیشلا  قاقحتسا  ّنأل  لاحلا  یف  ۀتباث  ۀلزنم  هتافو  دعب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

امک ال هتشاکنن  خلا  لاحلا  یف  ۀتباث  ۀلزنم  هتافو  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ماقم  مایقلا  نوراه  قاقحتسا  لوقن  انال  ینعا  لوق  نیا  ّدر  رد  یفرح 
لیصفتب دعب  ام  رد  هَّللا  دمحب  نآ  نهو  تکاکر و  هدرک  دراو  تعاط  ضارتفا  ریرقت  رب  هک  رگید  تاهبـش  لوقعلا و  ۀیاهن  رظان  یلع  یفخی 

مل لاقی  ناب  هولاق  ام  ّدض  یلع  ۀلالد  کلذ  لعج  ول  ّهنا  یلع  هتفگ  ینغم  رد  راّبجلا  دبع  یضاق  هکنآ  متـشه  هاجنپ و  ینکیم  تفایرد  مامت 
هدعب ۀمامالا  ۀلزنم  مالسلا  هیلع  یسوم  نم  نوراهل  نکی 
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مّهنال هب  اوقّلعت  اّمم  برقا  ناکل  هدعب  اماما  نوکی  یسوم ال  نم  نوراه  لاح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  ّیلع  لاح  ناک  اذإ  بجیف  ۀتبلا 

دعب ۀـمامالا  یفن  لوانتی  ربخلا  نا  یعدـی  نا  مهفلاخ  مل  غاس  کـلذ  مهل  غاـس  ناـف  ربخلا  اذـهب  ۀلـصاح  تسیل  ةردـقم  ۀـلزنم  تاـبثا  اومار 
هلوانتیف لزانملا  نم  ّدعی  امم  کلذ  سیل  اولاق  یتم  هدعب و  یسوم ع  نم  مالسلا  هیلع  نوراهل  کلذ  نکی  مل  ثیح  نم  مالسلا  هیلع  لوسرلا 

تلزنم تابثا  زاوج  ریدـقت  رب  ار  تماما  یفن  ربخ  نیا  لوانت  ياعدا  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  هورکذ  يذـّلا  ردـقملا  یف  هلثمب  اـنلق  ربخلا 
بناـج زا  ریدـقت  ضرف و  لـیبس  رب  ریرحن  یـضاق  هکلب  تسین  تباـث  ۀـقیقح  تماـما  یفن  رب  نآ  تلـالد  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  هرّدـقم 

دادـساب و داشرا  زا  هچنانچ  تسماظنلا  لـتخم  مهوت  ماـمتان و  لاـیخ  ضحم  مازلا  معز  هک  تسرهاـظ  رپ  هدرک و  نآ  رکذ  اـمازلا  نیفلاـخم 
یـضاق هدافا  بسح  تماما  یفن  رب  ثیدـح  تلالد  يوعد  هچنانچ  سپ  دوشیم  رهاـظ  نییتآ  نیهجو  رد  هارث  باـط  یـضترم  دیـس  باـنج 

رهاـظ و قرف  لالدتـسا  نیا  ّقح و  لـها  لالدتـسا  رد  هک  تسین  روصتم  نآ  يارب  مازلا  زا  یهجو  ناـنچمه  درادـن  قیقحت  زا  یّظح  ةاـضقلا 
دـش لوقنم  هک  راّبجلا  دبع  مالک  باوجب  یفاش  رد  هاضرأ و  هنع و  هَّللا  یـضر  یـضترم  دیـس  بانج  هکنآ  مهن  هاجنپ و  تسققحتم  حـضاو 

دیعبف ۀلزنم  ۀفصلا  هذهب  نکی  مل  ّهنا  هلعج  اماما و  یسوم  ةافو  دعب  نوراه  نکی  مل  ثیح  نم  ۀمامالا  یفنل  ربخلا  ءاضتقا  هؤاعّدا  اّماف  هدومرف 
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تناک نا  ۀلزنملا و  هذه  نا  هتّما و  یف  ۀـفلخلا  یقب  ول  ّهنا  یلع  انللد  دـقف  هتافو  دـعب  یـسومل  ۀـفیلخ  نکی  مل  نا  نوراه و  نال  باوّصلا  نم 
قاقحتـسا نم  هیلع  وه  ام  فصوی  نا  نم  ّدب  ناکل ال  ۀـلزنملاب  فصوی  ّهناب ال  انحماست  مل  رودـقملا  نا  هلزانم و  یف  ّدـعت  نا  حـصت  ةردـقم 

یضتقی ام  اهقاقحتسا و  یف  وه  سیلف  هدعب  ۀفالخلا  سفن  یف  ناک  نا  ریدقتلا و  نال  ۀلزنم  ّهناب  هدعب  ۀفالخلا 
لثم هل  لعج  هلاحب و  هلاـح  تهّبـش  نمیف  بجاولاـف  کـلذ  تبث  اذإ  اـهبوجو و   590 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀـمئالا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیـس بانج  زین  هکنآ  متـصش  ةافولا  دعب  نوراهل  تبثت  مل  اهنا  هل  اهتوبث  یف  حدقی  ۀـفالخلا و ال  هل  بجی  نا  ةافولا  دـعب  یلا  یقب  اذإ  هتلزنم 

كرـضح اذإ  رهـش  لک  یف  انالف  طعا  هلیکول  لاق  نمیف  بجول  احیحـص  هرکذ  ام  ناک  ول  هتفگ و  رابجلا  دـبع  باوجب  هارث  باـط  یـضترم 
هل هلعج  ام  ضبقی  مل  هیطعیل و  روماملا  رضحی  مل  لّوالا  روکذملا  نا  انرّدق  مث  هتلزنم  اورمع  لزنا  ةدمب و  اهدعب  وا  لاحلا  یف  لاق  مث  ارانید 

لوقی نا  ۀیطعلا و  یناثلا  نامرح  یلا  اقیرط  لّوالا  روکذملا  رّخات  باتکلا  بحاص  هاعدا  ام  یلع  رمالا  ناک  نا  لیکولا  لعجی  نا  رانیدلا  نم 
عنم هریغ  لیکولل و ال  سیل  ّهناب  انملع  یف  اضیا و  کل  لصحی  نا ال  بجیف  ۀیطع  هل  لصحی  مل  نالف  نالف و  ۀـلزنم  تلزنا  امنا  تنک  اذإ  هل 

حصی هارجم ال  يرج  ام  یفنلا و  نا  یلع  ۀهبشلا  هذه  نالطب  یلع  لیلد  باتکلا  بحاص  ۀّلع  لثمب  هنامرح  یف  ّلتعی  نا  هلاح و ال  انرکذ  نم 
نا ّحصی  ّهنا ال  يرت  الا  اتباث  هعوقو  هقاقحتـسا و  ببـس  ناک  اذإ  کلذب  تابثالا  يرجم  يراجلا  رّدقملا  فصو  ّحص  نا  ۀلزنم و  ّهناب  هفـصو 
امیف لوقلا  اذه  ّحص  نا  یفنلا و  نم  هارجم  يرج  امیف  هلیکو و ال  هکیرـش و ال  هیخاب و ال  سیل  ّهنا  یف  نالف  ۀـلزنمب  یّنم  نالف  اندـحا  لوقی 

یضتقی ۀلزنم  عّفشی  عفش  ول  نّمم  ناک  اذإ  عفشی  مل  ّهنا  دحا  لعجی  هاطعا و ال  هلاس  اذإ  هعّفش و  هیلإ  عفـش  اذإ  ّهنا  نم  ردقملا  يرجم  يرجی 
عالطا و ترثک  تقاذـح و  تراهم و  رحبت و  همه  نیا  اب  بحاصهاش  هکنآ  مکی  تصـش و  هتعافـش  باجی  نا ال  ۀـلزنم  لثم  هل  لعج  نمیف 

بتکب عوجر  رگا  تسیچ و  تلزنم  ظفل  يانعم  هک  دناهتـسنادن  مه  نیا  لاح  ات  هیبرع  مولع  هیبدا و  نونف  ریـسفت و  ثیدـح و  رد  عاـب  لوط 
يربخ ثیدح  حاّرش  تادافا  زا  هچنانچ  سپ  دندیدرگیمن  لاحم  لطاب و  لالدتسا  نیا  نوماریپ  زگره  دندروآیم  تغل 

591 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روعا يزار و  دیدس  ریغ  دیلقت  بادرگ  زا  دنتخاس و  لفاغ  ار  مدوخ  ابرع  برع  تارواحم  عبتت  تغل و  بتک  هعلاطم  زا  نینچمه  هتـشادن  رب 

نع ّطح  يأ  نالف  لزنتـسا  عمجت و  ۀـبترملا ال  ۀـلزنملا  هتفگ  حاحـص  رد  يرهوج  دامح  نب  لیعامـسا  رـصن  وبا  دـنتخارفان  رـس  ناشلاثما  و 
هتفگ حاحـص  رد  يرهوـج  تبث  ینعمب  اـبوتر  بتر  زا  تسذوخاـم  هبترم  تسا و  هبترم  ياـنعمب  هلزنم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هـتبترم 

یه يراحـصلا  لبجلا و  یف  بتارملا  یلیلخلا  لاق  لبجلا و  یلعا  یه  ۀـبقرملا و  ۀـبترملا  یعمـصالا  لاق  ۀـبترملا  کلذـک  ۀـلزنملا و  ۀـبترلا 
يأ بعکلا  بوتر  بتر  لاقی  تبث  یلا  ابوتر  بتری  ءیـشلا  بتر  ابیترت و  ءیـشلا  تّبتر  لوقت  ءاـبقرلا و  نویعلا و  اـهیف  ّبترت  یتلا  مـالعالا 

كرحتی مل  تبث و  ابوتر  بتر  هتفگ  سوماق  رد  يدابآزوریف  بوقعی  نب  دـمحم  نیدـلا  دـجم  تباث و  ّراد  يأ  بتار  رما  هباصتنا و  بصتنا 
اؤاج اذک  ّمضی و  بارتلا و  ءوّسلا و  دبعلا  دـبالا و  بدـنجک  تباثلا و  میقملا  ءیـشلا  بدـنج  ذـفنقک و  بترتلا  ابیترت و  انا  هتّبتر  ّبترتک و 
هبتر هتفگ  حارـص  رد  دلاخ  نب  رمع  نب  دمحم  ۀلزنملا و  ۀبترملا  ّمضلاب و  ۀبترلا  هؤطی و  قیرط  هبـش  يأ  ۀّبطرطک  ۀّبترت  ذـّختا  اعیمج و  ابترت 
یلع بترت  رما  تباث و  ّراد  يأ  بتار  رما  هباصتنا  بصتنا  يأ  بعکلا  بوت  بتر  تبث و  يأ  بتر  لاـقی  لاـق و  نا  یلا  کلذـک  هبترم  هیاـپ 

دشابن و لخاد  هبترم  لولدم  رد  تباث  ریغ  رما  سپ  تبث  ینعمب  بتر  زا  دشاب  ذوخام  هبترم  هاگ  ره  تباث  يأ  نیعلا  حـتف  ءاتلا و  مضب  لعفت 
ناوتن تباث  رما  ار  تماما  تفالخ و  یفن  هک  تسرهاظ  دشاب و  جراخ  مه  ۀلزنم  لولدم  زا  تباث  ریغ  ریما  اذهل  تسهبترم  ینعمب  ۀلزنم  نوچ 

نم هیف  هتفگ و  ۀـیاهن  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  كرابم  دـشابن و  هلزنم  هبترم و  لولدـم  زگره  تفالخ  یفن  سپ  تفگ 
نم ۀلعفم  یه  ۀقاشلا و  تادابعلا  نم  امهوحن  جحلا و  وزغلا و  اهب  دارأ  ۀعیفرلا  ۀلزنملا  ۀبترملا  اهیلع  ثعب  بتارملا  هذه  نم  ۀبترم  یلع  تام 

تام نم  هیف  هتفگ و  ۀیاهنلا  نع  القن  راحبلا  عمجم  رد  ینتف  رهاط  دمحم  اهعمج و  بتارملا  امئاق و  بصتنا  اذإ  بتر 
592 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بتر نم  ۀلعفم  یه  ۀّقاشلا و  تادابعلا  نم  امهوحن  جحلا و  وزغلا و  اهب  دارأ  ۀعیفرلا  ۀلزنملا  ۀبترملا  اهیلع  ثعب  بتارملا  هذه  نم  ۀبترم  یلع 
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هک دش  رهاظ  هدرک  ریسفت  هبترمب  ار  هلزنم  حاحـص  رد  نوچ  تسهعیفر و  هلزنم  ینعمب  هبترم  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  امئاق  بصتنا  اذإ 
عمجم رد  زین  دـشابن و  لماش  زگره  تسین  نآ  رد  یتعفر  الـصا  هک  ار  تماـما  یفن  تلزنم  ظـفل  سپ  تسذوخاـم  تعفر  هلزنم  لولدـم  رد 

مداخ و فیرـش و  عیـضو و  نیب ؟؟ اوّوست  الف  هفرـش  هلـضف و  بسح  یلع  الک  اومرکا  يأ  مهلزاـنم  ساـّنلا  اولزنا  تسروکذـم و ح  راـحبلا 
رد لزانم  زا  دارم  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ضعب  قوف  مهضعب  انعفر  مودخم و 

مهلزانم ساّنلا  اولزنا  ثیدح 
هنیعب هجو  نامهب  دومن  دنهاوخ  فرش  لضف و  تاماقمب  صوصخم  ثیدح  نیرد  ار  لزانم  هک  یهجو  رهب  سپ  تسفرـش  لضف و  تاماقم 

نینچمه تسین  لوانتم  ار  فرـش  لضف و  ریغ  لزانم  ظفل  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  فرـش  لضفب و  صوصخم  تلزنم  ثیدح  رد  تلزنم  ظفل 
هلزنم ظفل  لولدم  تسین  لضف  فرـش و  زگره  هک  تماما  تفالخ و  یفن  سپ  دـش  دـهاوخن  لماش  ار  لضف  فرـش و  ریغ  مه  تلزنم  ظفل 

دـشابیم هعیفر  تلزنم  هجرد  زا  دارم  ۀـجرّدلا و  لوزنلا و  عضوم  ۀـلزنملا  لاق و  ثیح  هدرک  ریـسفت  هجردـب  ار  هلزنم  سوماـق  رد  دـشابن و 
اذإ ۀـجرد  ۀـلزنملل  لاقی  نکل  ۀـلزنملا  ۀـجرّدلا  هتفگ  تادرفم  رد  یناهفـصالا  بغارلا  لضفملا  نب  دـمحم  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  هچناـنچ 

ٌۀَجَرَد َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ۀعیفرلا  ۀلزنملا  نع  اهب  ّربعی  مّلّسلا و  حطّسلا و  ۀجردک  طیسبلا  یلع  دادتمالا  نود  دوعصلاب  تربتعا 
ْمُهَـضَْعب ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  هلوقب  هیلإ  راشملا  نم  کلذ  وحن  ۀسایّـسلا و  لقعلا و  یف  ّنهیلع  لاجّرلا  ۀلزنم  ۀعفرل  اهنّیب 

ٍضَْعب  یلَع 
هجردب ار  هلزنم  سوماق  رد  نوچ  هعیفر و  تلزنم  زا  هجردب  دوشیم  هدرک  ریبعت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

593 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جراخ تلزنم  لولدم  زا  تفالخ  تماما و  یفن  مه  نیا  رب  انب  سپ  دشابیم  ذوخام  هلزنم  قالطا  رد  تعفر  هک  دش  حضاو  اذهل  هدرک  ریسفت 
هکنآ ات  هدومن  غیلب  عینـشت  مودـعم  رما  توبثب  دـنالئاق  هک  یناسک  رب  دوخ  هیمکح  بتک  رد  يزار  رخف  هک  تسنآ  روما  بئارغ  زا  دـشاب و 

هک تلزنم  قادـصم  ار  تفالخ  یفن  هک  دـناهدش  راتفرگ  هّیلب  نیرد  وا  عابتا  شدوخ و  اج  نیا  رد  هتخاس و  جراخ  ـالقع  هلمج  زا  ار  ناـشیا 
ناف تباثب  سیل  مودعملا  نا  یف  عساتلا  لصفلا  هتفگ  لوا  باتک  زا  لّوا  باب  رد  هیقرـشم  ثحابم  رد  يزار  دناهدینادرگ  تستباث  رما  ینعمب 

دوجولا و عنتمم  نوکی  ام  یلا  مسقنی  دوجومب  سیل  ام  نا  اومعز  مدعلا  دوجولاب و  ۀقلعتملا  ثاحبالا  قئاقح  یف  مهرئاصب  تیمع  نمم  اموق 
ّهنا اومعز  وا  تباث  امودـعم  هنوک  دـنع  نوکی  ّهناف  دوجولا  نکمم  ناک  نا  فرـصلا و  یفنلا  وهف  دوجولا  عنتمم  ناک  ناـف  نوکی  ـال  اـم  یلا 
هک تسنآ  حـضاو  قح  هک  دوشیم  رهاظ  ترابع  نیزا  ۀـمودعم  ةدوجوم و ال  ـال  تافـصلا  کـلت  مدـعلا و  ۀـلاح  ۀـتباث  تافـصب  فوصوم 

ار ناشیا  يزار  رخف  هک  دناعینـشت  نعط و  تیاغ  قحتـسم  دننادیم  تباث  مدع  تقد  ار  هنکمم  تامودعم  هک  یناسک  تسین و  تباث  مودعم 
دـش دهاوخن  زئاج  توبثب  مه  تفالخ  یفن  فصو  هبـش  الب  درک  ناوتن  فصو  توبثب  ار  مودـعم  هاگ  ره  دـیامنیم و  تبـسن  رئاصب  يامعب 
دعب هیقرـشم  ثحاـبم  رد  زین  دراد و  توبث  رب  تلـالد  هبترم  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  تسهبترم  ینعمب  هک  تلزنم  قادـصم  تفـالخ  یفن  سپ 

دوجولا ّنا  انّیب  دق  ّاناف  داسفلا  یلّوالا  یهیدبلا  عضوملا  یف  اهاندروا  نیهارب  کلذ  لک  نا  یلع  هتفگ  تسین  تباث  هکنیرب  لئالد  ضعب  داریا 
هک تسحـضاو  ترابع  نیزا  خلا  لقعلا  ةزیرغ  نع  جرخ  دـقف  لوصحاّلل  اعماجم  لوصحلا  اذـه  لعج  نم  نایعألا و  یف  لوصحلا  سفن  وه 

تسداسفلا یهیدب  مودعم  توبثب  لوق 
594 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا و نامزالم  دوخ  داقن  يزار  دادـساب  داشرا  بسح  سپ  تسجراخ  لقع  هزیرغ  زا  دـنادرگیم  لوصح  عماجم ال  ار  لوصح  هک  یـسک  و 
رد فوصوم و  رئاصب  يامع  لیمج  فصوب  دـننادرگیم  تلزنم  قادـصم  ار  تفالخ  یفن  هک  ناش  لاـثما  روعا و  بحاـصهاش و  ترـضح 

يزار و رخف  بحاصهاش و  لالدتسا  هکنآ  مود  تصـش و  دنـشاب  راتفرگ  لقع  هزیرغ  زا  جورخ  داسفلا و  یهیدب  رایتخا  تهادب و  تفلاخم 
شوخ تیاهن  ار  هیّنـس  تارـضح  رهاظب  دـنچ  ره  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـحب  ناـش  لاـثما  روعا و 
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ناشیا لوصا  لـصا  رد  نّیب  لـلخ  دزاـسیم و  اـپ  رب  هیّنـس  رـس  رب  میظع  تفا  اـعدا  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  لـمات  كدـنا  دـعب  نکل  دـیآیم 
ار هثالث  يافلخ  تفالخ  ینعی  دزاونیم  ریفکت  لیلـضت و  هکلب  ریبعت  عینـشت و  ریقحت و  ار و  زا  قیـسفت و  لیهجتب و  ار  ناشهمئا  دزادنایم و 

دناسریم روهظ  هّصنمب  ناش  نایغط  نانـش و  ناودع و  غیز و  فیح و  ملظ و  روج و  بصغ و  دـنادرگیم و  لطاب  روهظ  حوضو و  لامکب 
بانج هیبشت  هاگ  ره  هک  اریز  دنادیم  هرئاج  ياهتفالخ  حیحـصت  رد  هیّنـس  مالعا  بات  بآ و  اب  تاعیمطت  عیمج  ناینب  هب  بارخ  بالیـس  و 

ترضح نآ  زا  تفالخ  بلس  مزلتسم  نوراه  ترضح  هلزنمب  ترضح  نآ  ندوب  مالّسلا و  هیلع  نوراه  ترضحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اقباس هک  اریز  دش  دهاوخ  ققحتم  مه  هثالث  ثلاث  نیخیـش و  زا  تفالخ  بلـس  دشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب 
هماّلع هتخاس  مالّـسلا  هیلع  نوراه  هلزنمب  ار  ناشیا  دـناهتفات و  رب  مه  نیخیـش  قح  رد  اهنیا  فاصناب  فالـسا  ار  تلزنم  ثیدـح  هک  یتسناد 
نوراه ۀلزنمب  ینم  رمع  رکب و  وبا  هدرک  لقن  دادـغب  بیطخ  ناش  نیثدـحملا  ةدـمع  زا  قئاقحلا  زونک  رد  يوانم  فؤرلا  دـبع  ناشیا  ریرحن 

بلـس ثیدـح  نیا  رب  انب  دوخ  لطاب  ياعدا  بسح  هک  تسمزال  ار  ناش  عابتا  روعا و  يزار و  رخف  بحاـصهاش و  باـنج  سپ  یـسوم  نم 
هک تسـصقان  هیبشت  رب  هیبشت  لمح  مزلتـسم  هک  تسیتنایدیب  لامک  ناشیا  يارب  تفـالخ  تاـبثا  هک  دـنیوگ  دـنیامن و  رکب  وبا  زا  تفـالخ 

تفالخب مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  دعب  نوراه  ترضح 
595 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعب دندوب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هلزنمب  هَّللا  ذاعم  نیعضاو  عضو  ربانب  هک  مه  نیخیش  سپ  هتفای  تافو  ترضح  نآ  لبق  هک  هدیـسرن 
دوب دهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  فالخ  دساف و  لطاب و  ناشیا  تفالخ  سپ  دنوشن  هفیلخ  ترـضح  نآ 

لطاب روهظ  حوضو و  نیاب  نیخیش  تفالخ  هاگ  ره  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  بحاصهاش و  فارتعا  بسح  تسیتناید  یب  لامک  ناب  لوق  و 
نالطب هداد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  هیبشت  مه  ار  ثلاث  ناباذک  نایرتفم و  هکنآ  موس  تصـش و  دـسرپیم  هک  ار  ثلاث  تفالخ  دـش 

رد يربط  نیّدلا  ّبحم  ناشیا  ریهش  ثدحم  ریرحن و  ظفاح  هک  ینیبیمن  دناهتخاس  نهربم  دهمم و  تارضح  نیا  تادافا  بسح  وا  تفالخ 
رد یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  تسهربتعم  بتک  زا  هیرمع  تکوش  رد  دیـشر  لضاف  هدافا  بسح  هک  ةرـضنلا  ضایر  باتک 

مالّسلا مهیلع  ءایبنالا  نم  ّیبن  نیب  دحاو و  لک  نیریظنتلا  رکذ  هتفگ  لوا  مسق  زا  ءافلخلا  ۀعبرالاب  اّصتخم  ءاج  امیف  عبار  باب 
نامثع یـسوم و  ریظن  رمع  میهاربا و  ریظن  رکبوباف  یتما  یف  ریظن  هل  ّالا و  یبن  نم  اـم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  سنا  نع 

هتریس یف  اّلملا  یعلخلا و  هجّرخ  يریظن  بلاط  یبأ  نب  یلع  نوراه و  ریظن 
هتفگ نامثع  لئاضف  رد  ةرضنلا  ضایر  رد  زین  و 

نامثع یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رظن  لاق  راسی  نب  مّلـسم  نع  مالّـسلا  هیلع  میهارباب  نامثع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ههیبشت  رکذ 
لئاضفلا یف  يوغبلا  یبهذلا و  صلخملا  هجّرخ  هنم  ۀکئالملا  نا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  میهارباب  هبشی  لاقف 

نوراه هتافص و  ضعب  یف  وا  هنم  ۀکئالملا  ءایحتسا  یف  میهاربا  ابا  اهیبش  نوکی  نا  لمتحیف  نوراهب  هبـشی  هنا  دادعالا  بقانم  یف  مدقت  دق  و 
هتفگ هیوبن  صئاصخ  باتک  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ضعب و  یف 

میهاربا ریظن  رکب  وباف  یتما  یف  ریظن  هل  الا  یبن  نم  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  رکاسع  نبا  جرخا 
596 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ یلا  رظنیلف  میرم  نبا  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  يریظن و  یلع  نوراه و  ریظن  نامثع  یسوم و  ریظن  رمع  و 
يزار و بحاصهاش و  بانج  تارضح  نیا  تایرتفم  بسح  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  ۀثلث  ثلاث  نیخیـش و  هیبشت  توبث  دعب  سپ  رذ 
زا يربـت  هقیرط  دـنیوشب و  هثـالث  تفـالخ  زا  تسد  هکنیا  زا  دـنباییمن  هراـچ  تسین  یناـمرد  ار  هدرک  دوـخ  هکنآ  ياـضتقمب  ناـش  عاـبتا 

تلالد زا  راکنا  رارف و  هار  ای  دنیوگ و  المرب  هثالث  كاله  نارسخ و  لالض و  دنیوج و  ننـست  بهذم  ریغ  رگید  یبهذم  دنیوپ و  ناشتماما 
هک میظع  تفآ  نیزا  رتلهـس  ار  بارطـضا  تفاهت و  راع  دنراپـس و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفـالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح 
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تروص رهب  قحلا  بولطم  دـنرامگ و  لـطاب  ياـعدا  نیرد  هیفـست  قیمحت و  لـیهجتب و  ار  تمه  دـنرادنپ و  هتخاـب  ناـش  ساوـح  شوـه و 
رگا هکنآ  مراهچ  تصـش و  تبحر  امب  ضرالا  مهیلع  تقاض  تبعـصتسا و  مهیلع و  تلـضعا  ةدقع  ةوفهلا  هذـه  تراص  دـقف  تسلـصاح 

نآ رب  تلالد  نیا  هک  دب  کلذ ال  نم  ۀبـسنلاب  ذایعلا  درکیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح 
بانج نآ  تفالخ  بلـس  لیلد  فیرـش  ثیدـح  نیا  زگره  بانج  نآ  دزن  هک  تستباث  هرهاب  لئالدـب  هکنآ  لاح  دـشیمن  یفخم  ترـضح 
بانج هک  تسلقن  تفالخ  لقع و  لاحم  سپ  هدوب  ثلاث  یناث و  لوا و  نامز  رد  تماما  تفالخ و  بلاـط  هشیمه  باـنج  نآ  هک  اریز  دوبن 
بانج زا  هدـیدع  عقاوم  هریثک و  عضاوم  رد  هک  فیرـش  ثیدـح  نیاـب  دوخ  زا  تفـالخ  بلـس  هکنآ  فصو  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نب فسوی  رمع  وبا  هماّلع  دناد  دوخ  قح  ار  نآ  دوش و  تفالخ  بلاط  زا  دشاب  هدـیمهف  هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر 
دیامرفیم باعیتسا  باتک  رد  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  نیح  كابا  ّنا  یخا  ای  هیخا  نیـسحلل  لاق  ةافولا  هترـضح  اّمل  هنع  هَّللا  یـضر  نسحلا  ّنا  هوجو  نم  انیور 
اضیا اهل  فرشتسا  ةافولا  رکب  وبا  ترضح  املف  رکب  وبا  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرصف  هبحاص  نوکی  نا  اجر  رمالا و  اذهل  فرشتسا  مّلس 

597 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کله اّملف  نامثع  یلا  هنع  تفرـصف  هودـعت  اّهنا ال  ّکشی  ملف  مهدـحا  وه  ۀّتـس  نیب  يروش  اـهلعج  رمع  ضبق  اـملف  رمع  یلا  هنع  تفرـصف 

اهنم ءیش  هل  افص  امف  اهبلط  یف  فیّسلا  دّرج  یّتح  عزون  ّمث  هل  عیوب  نامثع 
تافو دعب  تفالخ  يارب  فارشتسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  حیرصتب  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا 

نآ زا  زواجتم  تفالخ  هک  تشادن  کش  رمع  توم  دعب  هدومرف و  رکب  یبأ  توم  دـعب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
يارب ترضح  نآ  فارـشتسا  درکیم  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  رگا  هک  تسرهاظ  دش و  دهاوخن  ترـضح 
یّلـص بآمتلاسر  بانج  تلحر  يادتبا  زا  ینعی  زارد  رود و  نامز  ات  تماما  بلط  رب  رارـصا  يرخا و  دـعب  ةّرک  یلوا و  دـعب  ةّرم  تفالخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  تفلاخم  رد  كامهنا  لامک  لیلد  هک  تشادن  یناکما  یناث  توم  ات  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
فارـشتسالا اذهف  ۀلمجلاب  دومن و  تسناوتن  لطاب  لامتحا  نینچ  مازتلا  رب  تراسج  ینیدتم  چـیه  هک  تسرهاظ  دـیدرگیم و  هَّللا  ذاعم  مّلس 

مزلتسم هناف  فاسفـسلا  حیرـص  فازجلا و  ضحم  ّهنا  یلع  ناهرب  حضوا  فاستعالا و  لها  مهوت  نالطب  یلع  فاصنالا  لها  دنع  لیلد  ّلدا 
دنکیم بلطم  نیرب  تلالد  هک  رایـسب  تایاور  فالجالا و  رارـشالا  الا  هیلع  رـساجتی  يّذلا ال  فالخلا  قاشقـشلا و  یف  كامهنالا  تابثال 

هربتعم و بتک  زا  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نتـسناد  دوخ  قح  ار  نآ  ار و  تفـالخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  بلاـط  ینعی 
نیا تشگ و  دهاوخ  حضاو  يربط  نیدلا  ّبحم  فارتعاب  ینعم  نیا  نیحیحـص  تیاورب  هکنآ  ات  دش  دهاوخ  روکذم  هیّنـس  هدـمتعم  رافـسا 

رد يزار  رخف  هکنآ  مجنپ  تصـش و  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  يوعد  نالطب  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  همه 
ۀثلاثلا ۀـقیرطلا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ  رب  ّصن  نادـقف  رب  تسّلاد  وا  معزب  هک  هقیرط  ود  رکذ  دـعب  لوقعلا  ۀـیاهن 

اهعومجم صّنلا و  مدعب  نظلا  دیفی  اهنم  دحاو  لک  روماب  لالدتسالا 
598 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضرم  اّمل  ّهنا  لوالا  هوجو  یلع  انهه  رـصتقن  انا  ّالا  ةریثک  یه  همدعب و  ملعلا  دیفی  ّهنا  لاقی  نا  نکما  امبر 
هیلع انب  لـخداف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  هجو  یف  توملا  تفرع  دـق  بلطملا و  دـبع  ینب  هوجو  یف  توملا  فرعا  اـنا  یلعل  ساـّبعلا  لاـق  و 

سانلا فرعا  ساّبعلا  ناکل  هیلع  اصوصنم  ناک  ول  اّیلع  ّنا  مولعم  ساّنلا و  یّـصو  انریغل  ناک  نا  هنّیب و  اـنل  ناـک  ناـف  رمـالا  اذـه  نع  هلأـسن 
لوقن انال  مأ ال  مهل  مّلـست  له  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  اهلعج  یّتلا  ةرامالا  نا  هنم  ساّبعلا  دارم  لاقی  مالکلا ال  اذـه  لثم  لوقی  ـال  ناـکف  کلذـب 

اضیا لئاسلا و  هلاق  ام  ّحصی  یّتح  انیلإ ال  رمالا  اذه  مّلسی  له  هلس  ساّبعلا  لقی  مل  قاقحتسالا و  کلملا و  یضتقی  انریغل  وا  انل  ۀظفل 
ادبا ساّنلا  انیطعی  الف  مکریغل  ّهنا  مالّسلا  هیلع  یبّنلا  لوقی  نا  تفخ  دعب  امیف  هل  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ایلع  ّنا  يور  دقف 
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نیاب الّوا  يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مکیلإ  ساّنلا  همّلـسی  لاق ال  اذإ  مکریغل ال  قحتـسم  وه  لاق  اذإ  مزلی  امنا  کلذ  نا  مولعم  و 
هک تسنآ  لوق  نیا  لصاح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تفـالخ  ّصن  مدـع  رب  هدرک  لالدتـسا  هدومن  ساـبعب  نآ  تبـسن  هک  لوق 

ار توم  ماهتخانش  هک  قیقحتب  بلطملا و  دبع  ینب  هوجو  رد  ار  توم  مسانشیم  نم  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  ساّبع 
رگا سپ  رما  نیزا  ار  ترـضح  نآ  مینک  لاؤس  هک  بانج  نآ  رب  ام  اـب  وش  لـخاد  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يور  رد 

يوکین تیصو  ار  ناشیا  ینعی  ار  مدرم  درک  دهاوخ  تیصو  ام  ریغ  يارب  دشاب  رگا  ترـضح و  نآ  درک  دهاوخ  نایب  ام  يارب  رما  نیا  دشاب 
نیا لثم  تفگیمن  دوبیم و  نآب  سان  فرعا  ساّبع  دوبیم  صوصنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دیوگیم  يزار  دومرف  دهاوخ  ام  قح  رد 

نآ زا  قح  لهأب  يررض  تسداسفلا و  حیرص  نآب  يزار  جاجتحا  سپ  تسین  تباث  سابع  مالک  نیا  ّقح  لها  دزن  هک  تسرهاظ  رپ  مالک و 
زگره دسریمن و 

599 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلالد یفن  رب  هدومن  ّقح  لها  رب  نآب  لالدتسا  سوه  يزار  هک  ساّبع  مالک  نیا  تلالد  هک  میوگیم  امازلا  نکل  دوشیمن  تباث  ّصن  یفن 

هک مییوگیم  مینکیم و  بلق  وا  رب  ار  يزار  ریرقت  تسرهاظ و  رپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفـالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح 
هک مالک  نیا  لثم  سپ  دوبیم  ناب  فراع  ساّبع  درکیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  رگا 

نیا ساّبع  رگا  ضرفلاب  تفگیمن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  هلـصافیب  تفـالخ  لوصحم  زیوجت  رب  دراد  هحـضاو  تلـالد 
نم يارب  هلـصاف  یب  تفـالخ  زیوجت  ناـسچ  هک  درکیم  داـشرا  دومرفیم و  نآ  رب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تفگیم  مـالک 

رب دراد  تلالد  ماهدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  ترـضح  دوخ  زا  هدیدع  عقاومب  هک  تلزنم  ثیدح  هکنآ  لاح  ینکیم 
فوخ هک  تفگ  ساّبع  نیزا  دعب  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  يزار  هچنآ  زین  نم و  زا  تفالخ  بلس 

نآ دزن  هکنآ  رب  تسحضاو  لیلد  یهاگ  مدرم  رما  نیا  ار  ام  دنهدن  سپ  تسامـش  ریغ  يارب  رما  نیا  هک  مالّـسلا  هیلع  یبن  دیوگب  هک  مدرک 
يارب تفالخ  زیوجت  انل  ناک  نا  وا  لوق  زا  سابع  دارم  هک  ربم  نامگ  دوبن و  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  بلـس  لیلد  تلزنم  ثیدح  ترـضح 

نینمؤملا ریما  بانج  تفالخ  ّصن  یفن  رب  لوق  نیاب  يزار  لالدتسا  نیا  رب  انب  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هن  تسدوخ  سفن 
يارب ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ساـّبع  هک  دوشیم  حـضاو  لوق  نیزا  هک  اریز  ارت  منک  تعیب  زین  دوشیم و  لـطاب  مالّـسلا  هیلع 

ریما بانج  يارب  تفالخ  زیوجت  ساّبع  دارم  هک  دش  حضاو  سپ  درکیم  دوخ  يارب  تفالخ  زیوجت  هنوگچ  سپ  تسنادیم  نیعتم  تفالخ 
هقباس ترابع  دعب  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  هکنآ  مشش  تصش و  درک  ریبعت  مالک  نینچب  برق  دیزم  ببسب  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

یناثلا هتفگ 
کعیابا كدی  ددما  یلعل  ساّبعلا  لاق  هَّللا  لوسر  ضبق  امل  ّهنا 

کیلع فلتخی  الف  هّمع  نبا  عیاب  هَّللا  لوسر  ّمع  اذه  ساّنلا  لوقی 
600 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهنم اماظعا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  اّمع  هنوکل  هعیابی  نمل  ساّنلا  ۀـعاطب  قثو  ّهنأل  کـلذ  لاـق  اـمنا  ساـّبعلا  ّنا  مولعم  ناـنثا و 
ۀمامالل مالّسلا  هیلع  یبنلا  هیضر  نم  ّنأل  مالّـسلا  هیلع  لوسرلا  هیلع  ّصن  نمل  نیعیطم  اونوکی  نا  ّدب و  کلذک ال  نونوکی  نیذلا  لوسرلل و 

عم لوسرلا  مع  هعیاـب  نم  یلع  ناـنثا  فلتخی  ـال  ّهناـب  مزجلا  هنکمی  فیک  ساـّبعلاف  هَّللا  لوسر  ّمع  هیـضر  نّمم  رثـکا  هل  نیملـسملا  لوـبقف 
مه لیلد  نیا  ۀطرفم  ۀحاقو  وا  ۀطرفم  ۀلاهج  اما  مالکلا  اذه  ناف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوسرلا  ّصن  اوکرت  مهّلک  نا  هتدـهاشم 
هک اریز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ياعدا  نالطب  رب  تسحئـال  ناـهرب  حـضاو و  لـیلد 
هَّللا لوسر  مع  تس  نیا  هک  مدرم  دـنیوگب  منک  وـت  تعیب  ار  دوـخ  تسد  نکب  زارد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنجب  ساـبع  نتفگ 
ریما ترـضح  يارب  ناب  تعیب  تفالخ و  دـقع  هکنآ  رب  تسحیرـص  لـیلد  سک  وت و  رب  دـننکن  فـالتخا  سپ  ار  دوخ  مع  نبا  هدرک  تعیب 
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وا قح  رد  ار  هطرفم  تحاقو  ای  هطرفم  تلاهج  موزل  دنکیم و  جاجتحا  يزار  ساّبع  داقتعاب  هدوب و  زئاج  سابع  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
بلس رب  تلالد  هدومرف  داشرا  هریثک  تاماقمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تلزنم  ثیدح  رگا  سپ  دنادیم  لطاب 

درکیم و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  نآـب  تعیب  تفـالخ و  دـقع  زیوجت  ساـّبع  هنوـگچ  درکیم  ترـضح  نآ  زا  تفـالخ 
ینعی دناهدش  نطفتم  نآب  هیّنـس  هک  قیمع  هتکن  نیاب  ساّبع  ضرفلاب  رگا  اذهعم  دومنیم و  تباث  دوخ  رب  هطرفم  تحاقو  ای  هطرفم  تلاهج 

در هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوب  هدیـسرناو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تفالخ  بلـس  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد 
فالآ هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  باـنج  هک  تلزنم  ثیدـح  تلالدـب  نم  زا  تفـالخ  بلـس  هک  درکیمن  داـشرا  دومرفیمن و  زیوجت  نیا 

يارب تعیب  زیوجت  وت  نآ  فالخ  رب  هنوگچ  هدش  تباث  هدومرف  داشرا  تارک  تارمب و  تامیلستلا  تایحتلا و 
601 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگید هجو  رکذ و  دعب  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  يزار  زین  هکنآ  متفه  تصـش و  يربیم  نآ  ببـسب  سک  ود  فالتخا  مدـع  نامگ  ینکیم و  نم 
باقر یلع  هبراقا  سلجی  ّهناف ال  اماما  راص  ول  ّهنا  مهنم  دـحاو  لکل  یـصوی  ناک  ۀنّـسلا و  یلع  ّصن  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نا  سماخلا  هتفگ 

تنا ّکنا  عم  کلذ  نع  اـناهنت  فیک  لوقی  نم  مهیف  ناـک  اـمف  لوسّرلا  ّصن  نع  هضارعا  نیدـلا و  هکرت  هنم  نوملعی  ّهناـب  هملع  عم  ساـّنلا 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ناـش  هلمج  زا  هک  سک  شـش  رب  رمع  ّصنب  تراـبع  نـیرد  يزار  هلوـسر  ّصن  هَّللا و  ّصنل  كراـتلا 

ثلاث ترـضح  زا  ینعم  نیا  اب  اهرخآ  هک  مدرم  باقر  رب  ار  دوخ  براقا  دـناشنن  دوشب  ماـما  رگا  هکنیا  هب  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  وا  تیـصو 
هک بیرقت  نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  ّصن  نادقف  رب  هدرک  جاجتحا  تسویپ  روهظب  هاّیا  ةدـناعم  هل و  ۀـّقاشم  هبانجل و  افالخ 

نیا هدرک  لوسر  ّصن  زا  ضارعا  هدومن و  نید  كرت  وا  ترـضح  هک  دـننادیم  سک  شـش  نیا  هکنیا  هب  دوخ  ملع  فصو  اب  رمع  هاگ  ره 
كرات وت  هکنآ  اب  سان  باقر  رب  براقا  سالجا  زا  ار  ام  ینکیم  عنم  هنوگچ  هک  تفگیم  هک  دوبن  ناشیا  رد  یسک  سپ  دنکیم  ّتیـصو 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تفالخ  زیوجت  رب  دراد  هحضاو  تلالد  رمع  تیـصو  نیا  هک  تسرهاظ  یتسه و  لوسر  ادخ و  صن 

زا تفالخ  بلس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  رگا  سپ  نامثع  مهنم  نیذلا  نیقابلا  ۀسمخلا  نم  مالّـسلا  هیلع  هریغل  اهزاوج  بسح  دوخ  دعب  زین 
يارب تفالخ  زیوجت  رد  یناث  هفیلخ  هک  دـمآیم  مزال  ینعی  دـیدرگیم  هساـک  رد  شآ  ناـمه  دومنیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
اذهعم دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  بانج  داشرا  زا  ضرعم  نید و  كرات  دوخ  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

نینمؤملا ریما  بانج  دزن  اهنیا و  دزن  هکنآ  رب  تسعطاق  ناهرب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناش  هلمج  زا  هک  سک  شـش  نیا  توکس 
هک دنتفگیم  هن  رمعب  ناسچ  ّالا  درکیمن و  ترضح  نآ  زا  تفالخ  بلس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  مه  مالّسلا  هیلع 

602 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفالخ زیوجت  بانج  نآ  داشرا  فالخ  رب  هک  یتسه  لوسر  ّصن  كرات  دوخ  وت  ینکیم و  عنم  سان  باقر  رب  براقا  سالجا  زا  ار  اـم  وت 

یف يراخبلا  جرخا  هتفگ  ءاملعلا  جراـعم  رد  ملاـع  ردـص  دـمحم  هکنآ  متـشه  تصـش و  ینکیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب 
رمع لاقف  امهیلإ  تسلجف  تئجف  نیـسلاج  اناک  راصنالا  نم  ـالجر  ضر و  باـطخلا  نب  رمع  نا  رداـقلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  بدـالا 

مث انثیدـح  عفرت  ءالؤه و ال  ءالؤه و  سلاجت  لب  رمع  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کئلوا  سلاجا  تسل  تلقف  اثیدـح  عفری  نم  ّبحن  ـال  اـنا  ضر 
نع مهل  امف  رمع  لاقف  اّیلع  ّمسی  مل  نیرجاهملا و  نم  الاجر  يراصنالا  ّدـعف  يدـعب  ۀـفیلخلا  نوکی  نولوقی  ساّنلا  يرت  نم  يراصنالل  لاـق 

تفالخ زیوجت  بآمتفالخ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  قحلا  نم  ۀـقیرط  یلع  مهماـت  ـال  مهیلع  ناـک  نا  مهارحـال  ّهنا  هَّللا  وف  نسحلا  یبأ 
هدرک دای  نآ  رب  یعرـش  مسق  هتـسناد و  سک  همه  زا  رتقئال  ار  ترـضح  نآ  هکلب  هدومن  دوخ  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نآ  تفالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ياعداب  ناش  لاثما  بحاصهاش و  روعا و  يزار و  سپ 
هکنآ مهن  تصـش و  دنزاونیم  لیلج  يادتقم  نآ  تفلاخم  همزمز  ّقح  لها  در  هدرپ  رد  دنیامنیم و  لیبن  یناث  لیهجت  بیذـکت و  تقیقح 
ةریـس هلوسر و  ۀنـس  هَّللا و  باتکب  مهیف  ّنتـسی  نا  طرـش  ّیلع  ۀـعیابم  ماد  اّـمل  نمحرلا  دـبع  ّنا  سداّـسلا  هتفگ  لوقعلا  ۀـیاهن  رد  يزار  زین 
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هل تناک  نم  ۀـعامجلا  یف  ناک  امف  هلوسر أ  ۀّنـس  هَّللا و  باتکل  نوفلاـخم  نیخیـشلا  عم  ّهنا  نوملعی  هریغ  اـّیلع و  ّنا  ملعی  ناـک  نیخیـشلا و 
یلع رمالا  ریرقت  یف  امهتعّبتا  ولف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  ۀّنـس  هَّللا و  باتک  یلع  ظـفاحت  كارن  نمحرلا  دـبعل  لوقیف  ۀـیمح  سفن و 

مهسوفن تربص  فیک  ۀّنسلا و  ۀعباتمب  الّوا  کسفن  فّلکت  ملف ال  لوقلا  اذه  یلا  تجتحا  امل  امهلبق  نم  هیلع  صوصنملا 
603 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ساّنلل تجرخا  ۀما  ّرش  اوناک  دقف  کلذک  ناک  ناف  کلذ  یلع  توکسلا  یلع  ناسللا  ۀقالط  ۀعاجـشلا و  ۀفنالا و  ۀیمحلا و  باحـصا  مه  و 
هک هدرک  هصق  ذوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀـحاقولا  ۀـیاغ  یف  نمحرلا  دـبع  ناک  ةورم و  ۀـّیمح و  لک  نع  نیخلـسنم 
رب يزار  رخف  نیخیش و  تریس  تنس و  باتک و  رب  لمع  طرشب  دزاس  هفیلخ  ار  ترضح  نآ  دنک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعیب 
دبع رب  ضارتعا  زا  توکـس  ببـسب  هباحـص  رب  ناسل  تقالط  تعاجـش و  تفنا و  تیمح و  تفلاخم  ار  ّصن  نمحرلا  دبع  تفلاخم  ریدـقت 

هدرک و تباث  تحاقو  تیاغ  رد  نمحرلا  دبع  ندوب  تورم و  تیمح و  ره  زا  ناش  خالسنا  ساّنلل و  تجرخا  ۀّمأ  رش  ناش  ندوب  نمحرلا و 
تفالخ بلـس  رب  تلالد  تلزنم  ثیدـح  رگا  دـیآیم  مزال  هدرک  ریرقت  يزار  رخف  هک  تاروذـحم  همه  نیا  هک  تسحـضاو  روهظ  لامکب 
ترـضح نآ  تعیب  هدارا  نینمؤملا ع و  ریما  بانج  يارب  تفالخ  زیوجت  رد  نمحرلا  دـبع  نیا  رب  انب  هک  اریز  دـیامن  نینمؤملا ع  ریما  بانج 

دبعب تفگیم  هک  دشاب  هدوب  تیمح  سفن و  وا  يارب  هک  یـسک  تعامج  رد  دوبن  ایآ  هک  تفگ  دیاب  نیا  رب  انب  سپ  دوبیم  ّصن  تفلاخم 
ّتنـس باتک و  عابتا  رگا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وا  لوسر  ّتنـس  هَّللا و  باتک  رب  ینکیم  تظفاحم  هک  ارت  منیبیم  هک  نمحرلا 

ار دوخ  سفن  یهدیمن  فیلکت  ارچ  سپ  لوق  نیاب  يدشیمن  جاتحم  هنیآ  ره  يدرکیم  بلاط  یبأ  نب  یلع  يارب  تفالخ  زیوجت  مدع  رد 
تقالط تفنا و  ّتیمح و  باحـصا  ناشیا  دـندوب  مالک  نیا  زا  توکـس  رب  تعامج  نیا  سوفن  درک  ربص  هنوگچ  تنـس و  تعباـتمب  ـال  وا 

مدرم و يارب  دش  هدروآ  نوریب  هک  تسا  رش  اهنیا  دندوب  دندرک  توکـس  همه  نیا  فصو  اب  هباحـص  رگا  سپ  ناینـس  موعزم  بسح  ناسل 
ریرقت نیا  درـس  فصو  اب  يزار  نوچ  هک  دش  رهاظ  اجنیزا  تحاقو و  تیاغ  رد  نمحرلا  دبع  دوب  تورم و  تیمح و  ره  زا  خلـسنم  دـندوب 

تفلاخم تقیقح  رد  هدومن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ياعدا  نیزا  دعب  ماقم  نیرد 
604 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع ندوـب  تورم و  تیمح و  ره  زا  خلـسنم  تما و  رـش  ناـشیا  ندوـب  هدرک و  تباـث  باحـصا  رب  تقـالط  تعاجـش و  تفنا و  تـیمح و 
نمحرلا دـبع  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسرهاـظ  هکنوچ  هدومن و  نهربم  دوخ  هداـفا  بسح  تحاـقو  تیاـغ  رد  نمحرلا 

رب تلزنم  ثیدح  تلالد  مه  بانج  نآ  دزن  هک  دـش  تباث  هدومرفن  بانج  نآ  تفالخ  زیوجت  ار و  ترـضح  نآ  تعیب  وا  هدارا  رب  ضارتعا 
غورد فرـص و  ناـتهب  ضحم و  بذـک  هعبت  نم  يزار و  رخف  بحاـصهاش و  ياـعدا  سپ  دوب  ضحم  لـطاب  ترـضح  نآ  تفـالخ  بلس 

لیهجت و قیـسفت و  لیلـضت و  موزل  زا  رظن  عطق  هک  تسفاسفـس  فاستعا و  افج و  روج و  نایغط و  ناودـع و  تفزاـجم و  تیاـغ  غورفیب و 
ریما باـنج  بدا  تءاـسا  هللااـب  ذوعن  ریدـقت  نیرب  ماـظع  هباحـص  بیع  بلث و  وـجه و  عینـشت و  حـیبقت و  رییعت و  مذ و  هیفـست و  قـیمحت و 

نیطاسا و مظاعا  نیطالـس و  رباکا  زا  هک  یلع  نب  لیعامـسا  نیدلا  دامع  ءادـفلا  وبا  هکنآ  مداتفه  دـیآیم  مزال  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ۀمتت رظان  رب  وا  هخماش  حئادم  هخذاب و  دماحم  هیماس و  بقانم  هیلع و  لئاضف  تسا و  هیّنـس  نیلوبقم  نیحودـمم و  مخافا  نیدـمتعم و  هلجا 

ةاضقلا یـضاق  رظانملا  ضور  یبتکلا و  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  تایفولا  تاوف  يدرولا و  نباب  ریهـشلا  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا 
نب یلع  نب  دمحا  هنماک  ررد  يدسا و  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقن  یضاق  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  ۀنحشلا و  نباب  ریهـشلا  دمحم  نب  دمحم 

هنیدم مرح  بتک  هنازخ  رد  نآ  هیملق  هخسن  هک  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملاب  یمـسم  دوخ  خیرات  رد  تسین  یفخم  نا  ریغ  ینالقـسع و  رجح 
نادمچیه نیاب  نآ  هیرصم  هعوبطم  هخسنب  ناشن  تکرب  ناوا  نیرد  هدیسر و  رصاق  رظنب  هیحت  ةالـص و  فالآ  هلآ  اهیف و  دقارلا  یلع  هرونم 

دیامرفیم هدروخ  رب 
هلوسر و ۀنـس  هَّللا و  باتکب  اولمعتل  هقاثیم  هَّللا و  دهع  کیلع  لاقف  اّیلع  اعدف  ۀفالخلا  نع  هسفن  جرخا  نا  دعب  ساّنلا  نمحرلا  دـبع  عمج  مث 
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لعفا نا  وجرا  لاقف  هدعب  نم  نیتفیلخلا  ةریس 
605 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نامثع و دی  یف  هدی  دجـسملا و  فقـس  یلا  هسار  نمحرلا  دـبع  عفرف  یلعل  لاق  ام  لثم  هل  لاق  نامثعب و  اعد  یتقاط و  یملع و  غلبم  لمعا  و 
رمالا ّدریل  ّالا  نامثع  تّیلو  ام  هَّللا  نوفـصت و  ام  یلع  ناعتـسملا  هَّللا  لیمج و  ربصف  هیف  انیلع  مترهاـظت  موی  لّوا  اذـه  سیل  یلع  لاـقف  هعیاـب 
هلجا باتکلا  غلبیـس  لوقی  وه  یلع و  جرخف  الیبس  ۀّجح و  کسفن  یلع  لعجت  یلع ال  ای  نمحرلا  دـبع  لاقف  ناش  یف  موی  ّلک  هَّللا  کیلإ و 

تدـهتجا دـقل  دادـقم  ای  لاقف  نولدـعی  هب  قحلاب و  نیذـلا  نم  ّهنا  اّیلع و  ینعی  هتکرت  دـقل  هَّللا  نمحرلا و  دـبعل  دوسـالا  نب  دادـقملا  لاـقف 
دبع لاقف  هنم  ملعا  قحلاب و ال  یـضقا  ـالجر  نا  ملعا  ـال  لوقا و  اـم  ـالجر  اوکرت  مهنا  شیرق  نم  بجع  ـال  ّینا  دادـقملا  لاـقف  نیملـسملل 

هبراقا نم  ثادحالل  راصمالا  هتیلوت  نم  ثدحا  ام  هنع  هَّللا  یضر  نامثع  ثدحا  امل  مث  ۀنتفلا  کیلع  فاخا  یناف  هَّللا  ّقتا  دادقم  ای  نمحرلا 
رجاهم وه  نمحرلا و  دـبع  تام  ادـبا و  همّلکا  نا ال  ّیلع  هَّللا  نکل  هب  ّنظا  مل  لاقف  کلعف  هّلک  اذـه  فوع  نب  نمحرلا  دـبعل  لـیق  ّهنا  يور 

هملکی مل  طئاحلا و  یلا  لّوحتف  هضرم  یف  ادئاع  نامثع  هیلع  لخد  امهنع و  هَّللا  یضر  نامثع 
دوخ ترـضح  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّصاخ  ّقح  تفالخ  هک  تسعمال  عطاس و  روهظ  حوضو و  لامکب  ترابع  نیزا 

نامثع و يوسب  تفالخ  فرـص  ببـسب  نمحرلا  دـبع  دومرفیمن و  يرگید  يارب  نآ  زیوجت  تسنادیم و  تماما  تفالخ و  يارب  نّیعتم  ار 
زیوجت راهنلا و  لیللا و  عباتت  ام  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  راّرک  ردـیح  زا  تفالخ  فرـص  رد  مه  ناشیا  بازحا  ثلاـث و  یناـث و  لّوا و 

ادـیوه و راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  سپ  دـندوب  نئام  بذاک و  نئاخ و  رداغ و  فساـع و  فئاـح و  ملاـظ و  رئاـج و  راـیغا  يارب  تماـما 
تسیبذک ترضح  نآ  تفالخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ياعدا  هک  دیدرگ  راکشآ 

606 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ فرـص  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  تفالخ  هکنآ  رب  ترابع  نیا  تلـالد  رانـشلا و  حـضاو  تسیناـتهب  راوعلا و  رهاـظ 

داشرا نمحرلا  دـبعب  ترـضح  نآ  درک  نامثع  تعیب  نمحرلا  دـبع  هاـگ  ره  هکنآ  لوا  تسهجو  دـنچب  تشادـن  زاوج  زا  یهجو  نارگیدـب 
نیرد وا  نارای  نمحرلا و  دبع  زا  رهاظت  هکنآ  رد  تسحیرـص  مالک  نیا  ام و  رب  امـش  دـیدرک  رهاظت  هک  يزور  لوا  نیا  تسیچ  هک  دومرف 

بازحا نمحرلا و  دبع  زا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  لیمج  ربصف  ترـضح  نآ  لوق  هکنآ  مود  هدـش  عقاو  بانج  نآ  رب  نآ  لبق  زور و 
ام یلع  ناعتـسملا  هَّللا  ترـضح و  نآ  لوق  هکنآ  موس  هدومرف  راـیتخا  لـیمج  ربـص  نآ  رب  ترـضح  نآ  رب  حـیبق  ناودـع  حیرـص و  ملظ  وا 

بانج نآ  هک  دندیناسر  ترضحنآب  تیذا  دندرک و  ترـضح  نآ  رب  ملظ  وا  ناوخا  نمحرلا و  دبع  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  نوفـصت 
ضرغ هکنآ  رد  تسحیرـص  خـلا  نامثع  تّیلو  ام  هَّللا  ترـضح و  نآ  لوق  هکنآ  مراهچ  هتـساوخ  ناشیا  فصو  رب  تناعتـسا  یلاعت  قح  زا 

سفن و ياوه  عدـخ  لیوست و  ضحمب  هکلب  دوب  يرادـنید  قح و  تیاعر  يراگزیهرپ و  یـسرت و  ادـخ  هن  نامثع  تیلوت  زا  نمحرلا  دـبع 
ناش یف  موی  ّلک  هَّللا  ترـضح و  نآ  لوق  هکنآ  مجنپ  هدوب  هیزخم  هلطاب  تسایر  تموکح و  رب  مشچ  نتخود  هّیند و  يایند  فراخز  عمط 

تسنآ داشرا  نیا  زا  ترضح  نآ  ضرغ  وا و  بازحا  نمحرلا و  دبع  عینش  لعف  زا  ترـضح  نآ  يّذات  ملات و  ردکت و  رب  تسحیرـص  لیلد 
ترخآ رد  ریعـس  تاکرد  ماحتقا  ایند و  رد  يزخ  باذـع  هقئاذ  دـیناسر و  دـهاوخ  رامـشب  روج  ملظ و  نیا  يازج  نیا  دـعب  یلاـعت  قح  هک 

زجعم تاملک  نمحرلا  دبع  هکنآ  رب  تسحیرـص  لیلد  خلا  کسفن  یلع  لعجت  یلع ال  ای  نمحرلا  دـبع  لوق  هکنآ  مشـش  دـیناشچ  دـهاوخ 
روج و ياصقا  فاشکنا  ناودع و  فیح و  تیاغ  حوضو  ناوه و  يزخ و  لامک  روهظ  بجوم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تایآ 

لوق زا  هکنآ  متفه  هداهن  زاغا  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ترضح  نآ  دیدهت  هتـسناد  دوخ  بازحا  دوخ و  نانـش  ملظ و  ياهتنم  حارـصنا  نایغط و 
ُهَلَجَأ  ُباتِْکلا  َُغْلبَی  لوقی  وه  یلع و  جرخم  يوار 

وا دزن  زا  هدش  صّغنم  رّدکم و  دینع  نمحرلا  دبع  دیدهت  عنم و  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ 
607 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ُهَلَجَأ  ُباتِْکلا  َُغْلبَی  هیآ  درب و  فیرشت 
لوق هکنآ  متـشه  هدومرف  توالت  بانذألا  یلوا  باحـصا  ۀـعامج  قح  رد  تسبایترا  رفک و  بازحا  رب  باذـع  باقع و  لوزن  زا  رعـشم  هک 

تعیب كرت  رب  نمحرلا  دبع  رب  عینشت  نعط و  رد  تسحیرـص  خلا  قحلاب  نوضقی  نیّذلا  نم  ّهنا  اّیلع و  ینعی  هتکرت  دقل  نمحرلا  دبعب  دادقم 
نم بجع  ـال  ّینا  دادـقم  لوق  هکنآ  مهن  بارـس  لـطابب و  وا  نالیـس  حونج و  باوص و  قح و  هداـج  زا  وا  لودـع  نینمؤملا و  ریما  باـنج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دنانأشلا  لیلج  باحـصا  رگید  وا  نمحرلا  دبع  نا  زا  دارم  هک  شیرق  هکنآ  رد  تسحیرـص  خلا  شیرق 
زاب تسین  ترـضح  نآ  زا  ملعا  قحلاب و  یـضقا  یـسک  هک  دنتـسنادیم  هک  یفـصو  اب  هک  دنتـشاد  دارأ  توادع و  دسح و  دانع و  ضغب و 

دادقم نمحرلا  دبع  هک  تسحضاو  ۀنتفلا  کیلع  فاخا  ّیناف  هَّللا  قتا  دادقم  ای  نمحرلا  دبع  لوق  زا  هکنآ  مهد  دندرک  ترـضح  نآ  كرت 
دیزم ققحت  اجنیزا  سپ  دومن  داسف  هنتفب و  دادـقم  فیوخت  درک و  عنم  دوخ  بازحا  دوخ و  ياـفج  روج و  نییبت  قح و  هملک  راـهظا  زا  ار 

تافارخ و دـش و  حـضاو  لطاب  جـیورت  قح و  يافخا  رد  ناش  بّصعت  ّبلـصت و  تیاغ  تفـالخ و  نیبئاـن  نیبصاـغ و  فیح  روج و  ملظ و 
رب قح  تفلاخم  عانتما  دوخ  لطاب  معزب  هدرک و  فرـص  نآ  قیفلت  قیوزت و  رد  هزیرغ  رامعا  هک  هیّنـس  تـالیوست  تـالیوهت و  تاـعیملت و 
رب شقن  ضحم  هدومن  تباث  دـنک  لطاب  رب  راکنا  هک  یـسک  تیذا  مالیا و  زا  تهازن  قح و  راـهظا  زا  عنم  بّصعت و  زا  ناـشتئارب  هباـحص و 

بآملا إدبملا و  یف  دمحلا  هّلل  دیدرگ و  بآ  رس  عدخ  بآ و 

وا خساپ  ربمایپ ص و  هدومرف  زا  تلزنم  فیرش  ثیدح  رد  عقاو  هیبشت  نوماریپ  بحاصهاش  مالک 

هَّللا و دـمحب  لوقا  هّللاب  ذایعلا  تسیتناید و  یب  لامک  ندرک  لمح  صقان  هیبشت  رب  ار  نآ  دوش  عقاو  لوسر ص  مالک  رد  هک  یهیبشت  هلوق و 
نیطاـسا نیدّـقنم و  رباـکا  تاداـفا  تاحیرـصت و  بسح  تلزنم  ثیدـح  هک  یتسناد  روهظ  حوضو و  لاـمکب  قباـس  ناـیب  زا  هقیفوت  نسح 
تـستباث رما  ینعمب  نآ  هک  تسهبترم  ینعمب  تلزنم  ظفل  تغل  همئا  تاحیرـصت  بسح  مه  دراد و  برق  لاصتا و  رب  تلالد  هینـس  نیققحم 

تسین یلخدم  نا  رد  ار  ناصقن  زگره  تسمامت و  هیبشت  سپ  دشابن  لخاد  تلزنم  ظفل  نولدم  رد  تفالخ  یفن  زگره  زگره  سپ 
608 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دّیـس بانج  مـالک  حاّرـش  تاـقیقحت  تاداـفا و  فلاـخم  تسـضقانم و  صقاـن و  رما  رب  هیبشت  لـمح  تفـالخ  یفن  رب  ثیدـح  لـمح  هکلب 
مامت تحارـصب  بحاصهاش  هاگ  ره  نیرب  هوالع  هّللاب و  ذایعلا  تسیتناـید و  یب  لاـمک  نیا  نییوغل و  همئا  تاحیرـصت  ّداـضم  نیلـسرملا و 
هیبشت رب  ار  هیبشت  لمح  مالسلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نوراه  ترضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  توبثب  زا  هدرک  فارتعا 
صقان هیبشت  رب  ار  نآ  دوش  عقاو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مالک  رد  هک  یهیبشت  هک  هدومرف  حیرـصت  دناهتـسناد و  بجاو  لماک 

نینمؤملا ریما  بانج  هک  دـش  تباث  نیمخت  نظ و  تلخادـم  الب  نیقیلا  مزجلاب و  عنـصت  فّلکت و  الب  سپ  تسیتنایدیب  لامک  ندرک  لمح 
موصعم مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رگا  سپ  هبـش  الب  دوب  موصعم  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  هک  اریز  دوب  موصعم  مالـسلا  هیلع 
موصعم مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  تباث  بحاص  هاش  هدافا  بسح  هَّللا  دمحب  سپ  دوشیم  صقنا  هکلب  صقان  هیبشت  دـشابن 

نوراه ترضح  زین  تسـصقنا و  هکلب  ضقان  هیبشت  رب  يوب  هیبشت  لمح  بجو  هک  تسیتنایدیب  لامک  بانج  نآ  زا  تمـصع  بلـس  دوب و 
وا لهاج  ّالا  هرکنی  نا  نکمی  بایترالا و ال  بوث  هیرتعی  هدوب ال  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تّما  عیمج  زا  لضفا  هبـش  ـالب  مالّـسلا  هیلع 
رب ار  هیبشت  لمح  مالّسلا و  هیلع  نوراه  ترضحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشتب  دندرک  فارتعا  بحاصهاش  هاگ  ره  سپ  باذک 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  ناـش  حیرـصت  بسح  تسیتناـیدیب  لاـمک  صقاـن  هیبشت  رب  نآ  لـمح  دنتـسناد و  بجاو  لـماک  هیبشت 
تسریحت لامک  سپ  الیزج  اریثک  ادمح  کلذ  یلع  دمحلا  هّلل  دیدرگ و  تباث  بحاصهاش  هدافا  بسح  ءامّسلا  دبک  یف  سمشلاک  مالسلا 

مادـقا و تیاغ  تراسج و  ایح و  لامکب  هک  دـنتخاس  رایتخا  یتنایدـیب  لامک  ناـش  فالـسا  رگید  بحاـصهاش و  دـجام  دـلاو  هنوگچ  هک 
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ساسا نامیا و  نید و  ناینب  دننکیم و  نایب  ةّرم  یبأ  ةّرق  رد  فینع  تاکرح  فیخـس و  تاریرقتب  ترـضح  نآ  رب  نیخیـش  لیـضفت  تناید 
رد دـنچ  یقاروا  هک  دـناراز  هابت و  نمزم  ضرم  نیاب  راتفرگ و  هیلب  نیرد  مه  بحاصهاش  دوخ  هکلب  دـننکیم  فاـستعا  لواـعمب  فاـصتا 

دنتشون نیخیش  لیضفت 
609 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاثتمالا بجاو  ۀـعاطلا و  ضرتفم  بحاصهاش  فارتعا  نیمهب  زین  دنتـشون و  رد  لـصا  یب  بلطم  نیا  ریرقت  رد  نیدـت  فاـصنا و  طاـسب  و 
تلاح رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  ترـضح  تما  عیمجب  تبـسن  قـالطالا  یلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب 

هیلع یسوم  ترضح  تما  عیمج  رب  هدوب و  ۀعاطلا  ضرتفم  هبش  الب  نوراه  ترضح  هچ  دوشیم  تباث  ترضح  نآ  تافو  دعب  مه  تایح و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دـیابیم  نینچمه  سپ  دوب  مزال  بجاو و  قالطالا  یلع  باـنج  نآ  ماـکحا  تعاـطا  رما و  وا  لاـثتما  مالـسلا 

تعاطا مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رماوا  لاثتما  ترضح  نآ  تما  عیمج  رب  دشاب و  دایقنالا  بجاو  ۀعاطلا و  ضرتفم  مه  مالـسلا 
یتنایدـیب لامک  دوشیم و  صقان  هیبشت  الا  دوش و  لماک  نوراه  ترـضحب  ترـضح  نآ  هیبشت  ات  دـشاب  بجاو  مزال و  باـنج  نآ  ماـکحا 

نآ تما  عیمج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  داـیقنا  موزل  تعاـطا و  بوجو  هاـگ  ره  کـلذ و  نم  هللااـب  ذاـیعلا  دـیآیم و  مزـال 
لئاقلا مدعل  دش  دهاوخ  تباث  هلصاف  الب  ترضح  نآ  تفالخ  تماما و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ةایح  یف  ول  دش و  تباث  ترضح 

تباث یعدـم  ات  هثالث  يافلخ  تماما  یفن  رب  تستلالد  اـجک  ثیدـح  نیرد  سپ  میرذـگ  رد  همه  نیزا  رگا  هلوق و  قرخلا  موزل  قرفلاـب و 
رب تلزنم  ثیدـحب  لالدتـسا  رد  ّقح  لـها  ریرقت  دـیتشذگرد  دادـل  هرباـکم و  داـنع و  جاـجللا و  جاـجوعا و  همه  نیزا  هاـگ  ره  لوقا  دوش 

هکیکر و تاهبش  عفد  نآ و  تابثا  هک  دیدش  ریرقت  نیا  هک  تسرهاظ  دیدرگ و  لوبقم  مّلـسم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 
هک مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  هچ  دنکیم  هثالث  تفالخ  یفن  مامت  تحارـصب  میدرک  نایب  هینـس  هوجوب  نآ  رب  هفیخـس  تاداریا 
هک یتفالخ  هن  لصاف  لصف  الب  تسهلصتم  تفالخ  دننکیم  تباث  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دعب  ترـضح  نآ  تایح  ریدقت  رب  ّقح  لها 

بانج تافو  لصتم  هلـصاف و  یب  تفالخ  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  سپ  دنـشاب  لـصاف  زجاـح و  نآ  رد  هیبنجا  هثـالث 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

610 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هن تایهیدـب  تاحـضاو و  زا  بحاصهاش  تلفغ  نکل  تسروهظ  حوضو و  تیاهن  رد  نیا  دـش و  دـهاوخ  اّثبنم  ءابه  هثالث  تفالخ  دـشاب و 
هچ ره  قح  لاطبا  لطاب و  دییأتب  هک  تسنیمه  ناشیا  همیقتـسم  تنـس  همیدق و  هقیرط  دش  دـناوت  تریح  بجع و  ببـس  هک  تسهزات  يرما 

دیابن یتالابم  مه  تاحـضاو  عفد  تایهیدب و  راکنا  زا  تخادنا و  دیاب  مهو  کیکـشت و  رد  ار  اهفـس  ماوع و  تشاگن و  دیاب  درذگ  لد  رد 
بانج تّوبن  رب  ّهلاد  لئالد  رد  الوا  وا  لاـثما  باّذـک و  هملیـسم  عاـبتا  ضعب  هکنآـب  تسهباـشم  ماـقم  نیرد  بحاـصهاش  مـالک  تشادرب و 

ّدر ریرقت  رد  دنکیمن و  ترضح  نآ  توبن  رب  تلالد  زگره  لئالد  نیا  هک  دنیوگ  دننک و  مالک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
سپ میرذـگ  رد  همه  نیزا  رگا  هک  دـنیوگب  زاب  دـننک و  شیپ  دوخ  نایادـتقم  تاحیرـصت  تغل و  فرع و  فالخ  هیهاو  تاهبـش  تلـالد 
يارب ّقح  لها  هک  یتفالخ  زین  باوجلا و  باوجلاـف  دوش  تباـث  یعّدـم  اـت  حاجـس  هملیـسم و  تّوبن  یفن  رب  تستلـالد  اـجک  لـئالد  نیرد 
بانج نوچ  سپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تما  عیمج  رب  تسهّماع  تفالخ  دننکیم  تباث  دشیم  تباث  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

بآمتلاسر بانج  تما  عیمج  رب  مه  ترضح  نآ  تماما  تفالخ و  دشاب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هلزنمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تـسین کش  سپ  تما  ّلک  رب  هن  دشاب  تما  ضعب  رب  نوراه ع  ترـضح  تفالخ  رگا  ضرفلاب  دشاب و  تباث  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ریما باـنج  تفـالخ  سپ  دـندوب  هتفر  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هارمه  دـنچ  يدودـعم  دوـب و  مظعا  بزح  رب  تفـالخ  نیا  هـکنیا  رد 
تباـث مه  تما  عیمج  رب  تفـالخ  بکرم  عاـمجا  تیولوا و  ببـسب  سپ  دـشاب  تباـث  تما  نیا  مظعا  بزح  رب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
عوبتم هثالث  دش  تباث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تما  عیمج  رب  ترـضح  نآ  تماما  تفالخ و  هاگ  ره  دش و  دهاوخ 
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ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  تفر  انف  دابب  ناشیا  تفالخ  دندش و  ترضح  نآ  يایاعر  هلمج  زا  و 
رکذ ام  ياوس  هدـیدع  هوجوب  هثـالث  تفـالخ  نـالطب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هلـصافیب  تفـالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  و 

نوراه ع ترضح  تعاط  ضارتفا  تسهلمج  نآ  زا  سپ  تسحضاو 
611 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ هصـالخ  هچ  تسروج  ياـفلخ  تفـالخ  یفاـن  ماـمت  تحارـصب  نآ  دـناهدرک و  لـقن  نآ  هیـشاح  رد  مه  بحاـصهاش  هک  مالّـسلا  هیلع 
تبـسنب نوراه  ترـضح  هک  تسرهاظ  مالّـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  لثم  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  ۀـعاطلا  ضرتفم 

عیمج تبسنب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  مهنم  ضعب  ءانثتسالاب  هدوب ال  ۀعاطلا  ضرتفم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تما  عیمج 
تعاط ضارتفا  ریرقت  دمآرد و  اپ  زا  هثالث  تفالخ  تّحـص  مهوت  سپ  دشاب  عابتالا  مزال  ۀـعاطلا و  ضرتفم  عاعرلا  ۀـثلثلا  ءانثتـسا  الب  تما 

بانج تیلضفا  توبث  نینچمه  دوشیم و  نیبم  بیرقنع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  دناهدرک  دراو  نآ  رب  هک  هیهاو  تاهبش  عفد  عم  الیصفت 
هانّیب امک  تسنآ  دیفم  مه  بطاخم  هدافا  ءیجیـس و  امک  تستباث  جاّجحلا  نب  هبعـش  فارتعاب  هک  ثیدح  نیزا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  رصبتساف  نیقیلاب  تسهثالث  يافلخ  تفالخ  لطبم  قح و  رب  هفیلخ  هلصاف  الب  تفالخ  دیفم 
ّبر مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  تفالخ  رـصح  تبثم  ثیدح  نیزا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  توبث  نینچمه  و 
اعطق موصعم  رب  وا  مدـقت  موصعم و  ریغ  تفالخ  سپ  دـندوب  موصعم  ریغ  نیقیلاب  اهنیا  هچ  تسنیعونـصم  يافلخ  تفالخ  یفاـن  نیملاـعلا و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  نینچمه  موهفلا و  بابرا  یلع  یفخی  ـال  اـمک  مومذـم  لـطاب و 
تسترضح نآ  تفالخ  نّیعت  تبثم  تیلضفا  تیلضفا و  تبثم  تیملعا  تستباث و  نایّنـس  عبار  هفیلخ  هدافا  بسح  تلزنم  ثیدح  زا  مالـسلا 

تماما و توبث  نینچمه  روکلا  دـعب  روحلا  نم  هّللاب  ذوعنف  روج  يافلخ  تفالخ  بلـس  رب  تسحـضاو  لیلد  ترـضح  نآ  تفـالخ  نیعت  و 
مزلتسم بکرم  عامجاب  نآ  تسمالسلا و  امهیلع  نینـسح  تیاصو  تماما و  تبثم  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  دالوا  ریبش  ربش و  تیاصو 

تیمولظم تیروهقم و  توبث  نینچمه  تسمارک و  قوقح  نیبصاغ  تفـالخ  یفن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـصف  ـالب  تفـالخ 
تلزنم ثیدح  زا  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

612 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  بانج  تفلاخم  رهق و  رد  ناشکامهنا  نیرئاج و  تفالخ  بلس  رب  هحـضاو  تلالد  يورا  لوق  هیلع  لد  امک 

نیملاعلا بر  هَّللا  نوعب  ءیجیس  اّمم  کلذ  ریغ  یلا  دراد  نیموصعملا  هئانبا  و 

هارث باط  نیسح  دماح  ریم  ققحم  همالع  نایب  هلمجلا و  یف  تلزنم  ثیدح  زا  نانمؤم  ریما  تماما  هدافتسا  هب  بحاصهاش  فارتعا 

ره لوقا  ۀنسلا  لها  بهذم  نیع  وه  تاقوالا و  نم  تقو  یف  ول  دوشیم و  تباث  ریما  ترضح  يارب  تماما  قاقحتسا  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  هلوق 
دراد مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  ریرقت  رب  هک  هفیخـس  تاضارتعا  هکیکر و  تاهبـش  داریا  زا  هاگ 

ام ۀیاغ  ثیدح  نیزا  هک  ندروآ  نابز  رب  فرح  نیا  نآ  دعب  سپ  دیدرک  میلـست  باب  نیرد  ار  ّقح  لها  ریرقت  دـیتشذگرد و  دـیدوب  هدرک 
فئارط تالبعزخ و  بئارغ  تاوفه و  بئاجع  زا  تاقوالا  نم  تقو  یف  ول  دوشیم و  تباث  ریما  ترضح  يارب  تماما  قاقحتـسا  بابلا  یف 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  تفـالخ و  توبث  ّقـح  لـها  ریرقت  حیرـص  داـفم  هک  اریز  تستاـّماط  عـئاور  تاـهرت و  عئادـب  تارثـع و 
تفالخ هک  اریز  تاقوالا  نم  تقو  یف  لصاف ال  لـصف  ـالب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تاـفو  لـصتم  تسمالـسلا 

هک تسهلصتم  تفالخ  دشیم  تباث  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دعب  ترـضح  نآ  تایح  ریدقت  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
لصف الب  دشاب  هلـصتم  تفالخ  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  هک  دیابیم  نانچمه  سپ  درادن  یناکما  نآ  رد  لصاف  لصف 
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هیبشت رب  تسهیبشت  لمح  دنشاب  لصاف  هثالث  هیبنجا  لصاوف  نآ  رد  هک  ةافولا  نع  هلصفنم  تفالخ  رب  نآ  لمح  دوش و  مامت  هیبشت  ات  لصاف 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  توبث  نیزا  رظن  عطق  هّللاب  ذایعلا  تسیتناید و  یب  لاـمک  بحاـصهاش  دوخ  هداـفا  بسح  نآ  صقاـن و 

هثالث و يافلخ  تفالخ  رب  ّصن  هچ  تسترـضح  نآ  هلـصافیب  تفالخ  دـیفم  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ماـنا  رورـس  صنب  مالـسلا 
دـشابن و ققحتم  هثالث  تفالخ  رب  ّصن  هاگ  ره  دـناهدرک و  حیرـصت  باب  نیمه  ردـص  رد  هچنانچ  تسدوقفم  بحاـصهاش  دوخ  فارتعاـب 

تماما يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتسا 
613 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسحیبق و تیاهن  هیلع  صوصنم  رب  هیلع  صوصنم  ریغ  میدقت  هچ  دش  دهاوخ  ققحتم  ترضح  نآ  هلصافیب  تفالخ  سپ  ّصنب  دوش  تباث 
درک ناوتن  نآ  زیوجت  یلقاع  چیه 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تمصع  تماما و  رب  تلزنم  ثیدح  هب  لالدتسا  لهچ 

هراشا

هلیمج یعاـسم  نآ  قیفلت  ریرقت و  رد  هک  بحاـصهاش  هفیطل  تاداریا  عمق  هفیرط و  تاهبـش  عفد  زا  هقیفوـت  نسح  هَّللا و  دـمحب  هاـگ  ره  و 
ثحابم همه  نیا  هک  تسناد  دیاب  الاح  دـش  لصاح  غارف  هدـیناسر  يوصق  تیاغب  نآ  قیوزت  نیودـت و  رد  نینزان  سفن  باعتا  هدرب و  راکب 

راگدرورپ و تیاغ  یب  تیانعب  الاح  دوب  ار  مالّسلا  نوراه  ترضح  یسوم  ترضح  فالختـسا  تهجب  تلزنم  ثیدح  تلالد  ریرقتب  قلعتم 
رب فیرش  ثیدح  تلالد  نا  زا  هک  رگید  لئالد  راهنلا  لیللا و  لصتا  ام  مالّسلا  ۀیحتلا و  فالآ  مهیلع  راهطا  همئا  تارـضح  دیدست  دییات و 

فّسعت و تجامـس  تعانـش و  لامک  لئالد  نیزا  منکیم و  داریا  دوش  رهاب  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  تفـالخ و 
لمح باب  رد  هک  وا  تاهرت  تانایذه و  تالبعزخ و  تاوفه و  تامس و  تبارغ  تاملک  تعاظف  حبق و  تیاهن  یطساو و  فسوی  فّلـصت 
يارب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  مدـع  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  هک  هدییارـس  تماـما  رب  ار  تلزنم  ثیدـح  قح  لـها 

لیلد ینعی  هتـشادنپ  کلذ  نم  هللااب  ذایعلا  قح  رب  یـصو  قح  رد  حیرـص  تصقنم  بیع و  نعط و  لـیلد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  تفـالخ و 
لقع بلس  هدش و  عقاو  لیئارسا  ینب  رد  هک  لجع  هنتف  لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  زا  میخف  داسف  میظع و  هنتف  لوصح 
نیزا مه  دش و  دهاوخ  حضاو  اقباس  تعمـس  امک  هتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  نآب  لالدتـسا  تهجب  ّقح  لها  زا 

ناسل و تطالـس  لامکب  مه  وا  هک  هیمیت  نبا  ینعی  روعا  مظعا  ماما  تاوفه  تافازج و  ناوه  نـالطب و  تیاـهن  دـش  دـهاوخ  رهاـظ  لـئالد 
تالمهم و عاونا  هداهن و  رتارف  بصاون  زا  ار  دوخ  مدـق  دانع  دادـل و  رامـضم  رد  هکلب  هدـیدرگ  نابزدـب  بصاون  ناتـسادمه  نایب  تعاشب 

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  هک  يدینش  اقباس  هچنانچ  هداهن  زاغآ  تافارخ  تالبعزخ و 
614 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا نهوا  فعـضا و  تسدارم  ناـمه  وا  دزن  تلزنم  ثیدـح  زا  هدـش و  عقاو  كوبت  ةوزغب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ماـنا  رورـس  هجوت  تقو  هک 
تسنآ زا  مظعا  يوقا و  فرشا و  لضفا و  هدش  عقاو  نیزا  لبق  هک  یفالختسا  ره  هک  دربیم  نامگ  دنادرگیم و  هداتعم  تافالختسا  عیمج 

رد نینقوم  يامظع  نینمؤم و  يایوقا  لاجر  دـندنامن و  یقاب  تافج  نیقفانم  تاصع و  نیروذـعم و  ناـیبص و  ناوسن و  زج  هوزغ  نیرد  هک 
هدرک هن  افتکا  يوعد  نیا  درجم  رب  هیمیت  نبا  هدش و  عقاو  لامک  اب  نینمؤم  لاجر  يایوقا  رب  هک  تافالختـسا  رگید  فالخب  دـندوبن  هنیدـم 

یلع هیلإ  جرخ  اذهلف  هتفگ  هچنانچ  دزاس  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوق  لعف و  زا  فالختسا  نیا  فعض  نهو و  هک  هتـساوخ 
نیاب خـلا  ینفلخت  ترـضح أ  نآ  ضرع  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياکب  هکنآ  رب  دراد  حـضاو  تلالد  شمـالک  نیا  خـلا  یکبی 
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نینچ مهو  خلا  نآ  زا  یلعا  فرشا و  تافالختـسا  رگید  دوب و  ترـضح  نآ  هداتعم  تافالختـسا  زا  فعـضا  فالختـسا  نیا  هک  دوب  ببس 
زا ار  فوخ  ایح و  هتـشادرب  یبیرغ  گنهآ  یبیجع و  هنارت  هک  يزار  رخف  تراسخ  رـسارس  تراسج  نالطب  تیاهن  نا  زا  دش  دهاوخ  رهاظ 

لامتحاب مالّـسلا  هیلع  نوراه  زا  تفالخ  هبترم  هلازا  ریفنت  مدـع  زیوجت  ینعی  هتـشادرب  تهادـب  تفلاـخم  ملع  هتـشاذگ  وسکی  مالـسا  لـها 
رتسپ لوزعم  هک  دوشیم  رفنم  یتقو  لزع  هک  تس  نیا  نآ  لصحم  هک  هتفگ  یمالک  هداهن و  زاـغآ  تفـالخ  هبتر  زا  ترـضح  نآ  تهارک 

تسین و رفنم  لاوز  نیا  سپ  هدـشن  نآـب  عفترم  هک  هبترم  لوزعم  زا  دوش  لـئاز  هاـگ  ره  نآ و  ببـسب  دـشاب  هدـش  عفترم  هک  هبترم  زا  دوش 
هورکم هک  تسهاگ  تسلزانم و  عفرا  نیا  هدوب و  تلاسر  يادا  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  کیرش  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  نوچ 

سپ ناصقن  تدایز و  نآ  ببـسب  دوشن  لصاح  هک  تسزئاج  هاگ  ره  دشاب و  دوخ  کیرـش  هفیلخ  هک  ۀـسایرلا  یف  کیرـش  ناسنا  درادیم 
يارـس هزره  بّصعت و  يداو  رد  هک  هیّنـس  یئامکح  ضعب  دادـل  دانع و  تعاظف  حـبق و  تیاـهن  نآ  زا  زین  یهتنا و  دـشابن  رفنم  نآ  زا  لزع 

تسنیناجم مالکب  هیبش  و  انام ؟ هک  یمالک  دوریم و  ماگزیت 
615 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لجع تدابع  رایتخا  یلاعت و  قح  تدابع  كرت  ببس  ار  مالّسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم  ترـضح  فالختـسا  ینعی  درآیم  نابز  رب 
نوراه يوسب  ار  دوخ  موق  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نوچ  هک  دیامنیم  راهظا  دهدیم و  رارق  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نتفر  دعب 

بانج هک  دیوگیم  زین  دنداهن و  زاغآ  لجع  تدابع  دندرک و  یلاعت  قح  تدابع  كرت  اهنیا  اذهل  درپسن  ادـخ  يوسب  درپس و  مالّـسلا  هیلع 
یلاعت قح  سپ  ادخ  يوسب  ار  دوخ  تما  رما  دومن  میلـست  دوخ و  دعب  دومرفن  فالختـسا  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

حالـصا هک  دوب  رکب  وبا  نآ  درک و  رایتخا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  دـعب  ار  سان  لضفا  ترـضح  نآ  تما  يارب 
مالّسلا هیلع  یلع  ۀفالخ  یلع  ۀلزنملا  ثیدح  ۀلالد  یلع  ۀلادلا  لئالدلا  یف  عورشلا  ناوا  اذه  ترضح و  نآ  موق  نایم  رد  درک 

نوراه تعاط  ضارتفا  توبث  هب  ریما ع  بانج  تعاط  ضارتفا  توبث  لوا  لیلد 

لاوز و زاوج  مدع  روط و  تبیغ  تقو  رد  یسوم ع  ترضح  داش  زا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  توبث  رب  هوالع  هکنآ  لوا  لیلد 
تعاط ضارتفا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم  زا  انیقی  اّتب و  امزج و  اعطق و  دش  نیبم  قرط  نسحا  هوجو و  غلباب  اقباس  هک  نآ  عاطقنا 
بوجو درک و  دناوتیمن  نآ  رد  لاوز  عاطقنا و  لامتحا  قلخ  مه  يدناعم  يرباکم و  چیه  تس  ترـضح  نآ  عابتا  بوجو  دایقنا و  موزل  و 

عنم تاحضاو  راکنا  رد  كامهنا  همه  نیا  اب  مه  هیّنس  تارضح  هکنآ  ات  حضاو  رهاظ و  تیاهن  تسیرما  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  عابتا 
دییـشت رد  یناهفـصا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  سمـش  دناهدرک  نآ  تابثا  مامت  دییـشت  دـیکاتب و  هکلب  درک  دنتـسناوتن  نآ 

ةوبنلا و یف  هل  اکیرش  ناک  لب  کلذ  مّلـسن  انلق ال  هتایح  لاح  یف  هموق  یلع  هل  ۀفیلخ  ناک  ّهنا  هلوق  هتفگ  دئاقعلا  دیرجت  حرـش  یف  دعاوقلا 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هنع  ۀیاکح  یلاعت  هلوق  سکعلا و  نم  یلوا  رخآلا  نع  ۀفیلخ  نیکیرشلا  دحا  لعج  سیل  ۀفیلخ و  ریغ  کیرشلا 

وحن یلع  هموق  رماب  مایقلا  یف  دیکاتلا  ۀغلابملا و  هب  دارملاف 
616 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هماقم  مایقلا  هل  ناک  امل  هفالختـسا  رّدـقی  مل  ول  هلوقب  صخـشلا  نع  فلختـسملا  ناف  الف  هلوقب  هنع  افلختـسم  نوکی  نا  اّما  یـسوم  مایق 
لوق هتفگ و  ضفارم  رد  يروپنراهس  نیّدلا  ماسح  یسوم و  هفلختسی  مل  ول  کلذ و  هل  ةوبنلا  یف  کیرـش  وه  ثیح  نم  نوراه  فرـصتلا و 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  یلاعت  قح  لوق  لیلدب  نوراه  هک  نیلدتسم 
زین دوخ  تایح  ریدـقت  رب  بانج  نآ  تافو  زا  دـعب  هک  دـیآ  مزال  سپ  باـنجنآ  تاـیح  نیح  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هفیلخ 

بانج نآ  اب  نوراه  ترضح  هکلب  دوب  ترضح  نآ  هفیلخ  یسوم  ترضح  تایح  نیح  رد  نوراه  ترضح  هک  مّلـسن  مییوگ ال  دوب  هفیلخ 
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مالّـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  لوق  تسین و  سکع  زا  یلوا  رگید  هفیلخ  نیکیرـشلا  دـحا  ندـینادرگ  تشاد و  تکرـش  توـبن  بصنم  رد 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا 

موق و بیترت  مایق  رد  تسدیکات  هغلابم و  رب  لومحم  هکلب  تسین  فالختسا  يو  زا  دارم  دوشیم  دافتسم  فالختسا  يارلا  يداب  يو  زا  هک 
هفیلخ ار  وا  فلختـسم  رگا  هک  تسیـصخش  هفیلخ  هک  اریز  امن  مایق  موق  رماب  مامت  دـیقتب  ام  لثم  ینعی  بانج  نآ  دـننام  ناـشیا  راـک  ریبدـت 

بصنم رد  هکنیا  ببسب  نوراه  ترـضح  هچ  تسنینچ  هن  هیف  نحن  ام  رد  دوبن و  تسرد  زئاج و  تافرـصت  رد  فلختـسم  ماقم  وا  مایق  دنکن 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  دوخ  لوقب  یسوم  ترضح  ضرفلاب  رگا  دوب  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  کیرش  توبن 

سیلف مومعلا  مّلس  ول  هتفگ و  دصاقم  حرش  رد  ینازاتفت  یهتنا و  تشاد  قئالخ  روما  رد  فرـصت  قاقحتـسا  بانج  نآ  دومرفیمن  شباطخ 
لب افالختسا  سیل  ینفلخا  هلوق  ةوبنلا و  یف  هل  کیرش  ّهنأل  ۀمامالا  یضتقم  وه  ام  یلع  ۀباینلا  قیرطب  فرـصتلا  ۀفالخلا و  نوراه  لزانم  نم 

ۀباینلا قیرطب  فرصتلا  ۀفالخلا و  نوراه  لزانم  نم  سیلف  مّلس  ول  هتفگ و  دیرجت  حرش  رد  یچـشوق  موقلا و  رماب  مایقلا  یف  ادیکات  ۀغلابم و 
قاحسا موقلا و  رماب  مایقلا  یف  ادیکات  ۀغلابم و  لب  افالختسا  سیل  ینفلخا  هلوق  ةوبنلا و  یف  هل  کیرش  ّهنأل  ۀمامالا  یضتقم  وه  ام  یلع 

617 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع یسوم  ۀبیغ  مایا  روهمجلا  رمال  مایقلاب  ادیکات  لب  روهشملا  ینعملاب  افالختسا  سیل  ینفلخا  نوراه  هلوق  هتفگ و  هبقاث  ماهـس  رد  يوره 
مزال ۀـعاطلا و  ضرتفم  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هاگ  ره  غیلبتلاب و  ارومام  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  نمز  یف  اّیبن  ناک  وهف  ـالا  مالّـسلا و 

هیلع و تانئاک  رورس  تایح  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نینچمه  سپ  دشاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تایح  رد  عابتالا 
هک مه  هروهـشم  لزانم  رب  تلزنم  لمح  ۀمدقتملا و  هوجولاب  لزانملا  مومع  توبثل  دشاب  عابتالا  مزال  ۀعاطلا و  ضرتفم  تایحتلا  لضفا  هلآ 

نینمؤملا ریما  بانج  عابتا  موزل  تعاط و  ضارتفا  توبث  تسیفاو و  یفاک و  مارم  تابثا  يارب  هداد  ناب  اـضر  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاـش 
لوق هکنآ  لّوا  هجو  دـنچب  تسیفاـک  ترـضح  نآ  تفـالخ  توـبث  يارب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ماـنا  رورـس  تاـیح  رد  مالّـسلا  هیلع 

نآ زا  تفالخ  فرـص  زاب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تانئاک  رورـس  تایح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تعاطا  بوجوب 
عامجا فالخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تاـفو  دـعب  نیعوبتم  اـیاعر و  هرمز  رد  ترـضح  نآ  لوخد  ترـضح و 

هلآ هیلع و  مانا  رورـس  باـنج  تاـیح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  درک  ناوتن  زیوجت  یلقاـع  چـیه  لـقع  هکنآ  مود  تسبکرم 
هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تافو  دعب  دشاب و  ۀعاطالا  مزال  عابتالا و  بجاو  نوراه  ترضح  لثم  مارکالا  مالّسلا و  ۀیحتلا و  فالآ 

لخاد نیعبات  نیـسوءرم و  ایاعر و  هرمز  رد  ترـضح  نآ  دوش و  فورـصم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هبتر  نیا  مّلـس  هلآ و  و 
قالطالا یلع  عابتالا  مزال  ۀعاطالا و  بجاو  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هکنآ  موس  ددرگ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عبات  مه  هثالث  باحـصا  هکنآ  ات  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  تما  عیمج  دـشاب 
بانج مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورس  تافو  دعب  رگا  سپ  دشاب  مزال  ناشیا  رب  ترضح  نآ  تعاطا  دنوش و 

618 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عبات هک  یناسک  هک  دیآ  مزال  عورشم  سکع  عوضوم و  بلق  دنوش  ماما  هفیلخ و  هثالث  هکلب  دشابن  ماما  هفیلخ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  درک و  عابتا  ایاعر و  زا  دوب  عابتالا  بجاو  ۀعاطالا و  مزال  هک  یسک  دنوش و  عاطم  عوبتم و  دندوب  عیطم  و 
دیزم باهـسا و  باـنطا و  همه  نیا  اـب  بحاـصهاش  هک  تسرهاـظ  هبترمب  هجو  نیا  تنازر  تفاـصح و  تیاـهن  تناـتم و  توق و  تیاـغ  و 
باتک نتم  رد  باوج  ماقمب  نکل  هدرک  لقن  اراصتخا  ار  هجو  نیا  لصا  هعیش  ریرقت  رد  هک  یفصو  اب  لطاب  دییات  قح و  لاطبا  رد  كامهنا 
هیشاح رد  ارانش و  اروصق و  اراع و  ازجع و  هب  یفک  دناهدید و  نآ  زا  ضامغا  ضارعا و  رد  تحلصم  هدز  بل  رب  تومص  توکـس و  لفق 

نتم ریرقت  تفلاخم  ار  هیـشاح  ریرقت  زین  هدرک و  افتکا  هیف  ام  یفخی  ظفل ال  داریا  رب  نتم  زا  دـئاز  لیـصفتب  تعاط  ضارتفا  ریرقت  داریا  دـعب 
توبث باوجب  بحاصهاش  فاصنا  اب  فالـسا  عیدـخت  لیوات و  تیاهن  عیملت و  لیوست و  تیاغ  هیلع و  هیبنتلا  قبـس  امک  هدرب  نامگ  باتک 
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دوب و توبن  ببسب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تعاط  ضارتفا  هک  دنیوگیم  هک  تسنآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاط  ضارتفا 
یضاق ریرقت  نیاب  دش و  دهاوخ  یفتنم  زین  تستعاط  ضارتفا  هک  نآ  ببسم  دش  یفتنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  توبن  نوچ 

ةافو دعب  نوراه  رما  ذافن  دیوگیم و  فقاوم  حرـش  رد  دناهتخیوآ  ناشیا  ریغ  یکم و  رجح  نبا  یجـشوق و  ینازاتفت و  یناجرج و  دضع و 
يذلا هببـسم  یفن  مزلیف  ایبن  یلع  نوک  ۀلاحتـسال  انهه  ةوبنلا  یفن  دق  هجولا و  اذه  یف  هب  متفرتعا  امک  یـسوم  نع  ۀفالخلل  هتوبنل ال  یـسوم 

مّلـس ول  توملا و  دعب  اهئاقب  عنم  نوراه و  لزانم  نم  ۀفالخلا  نوک  عنم  دعب  دـصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  رمالا و  ذافن  ۀـعاطلا و  ضارتفا  وه 
یفتنیف هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  ةوبنلا  تفتنا  دق  هتوبنل و  نوکی  امنا  یسوم  دعب  یقب  ول  هرما  ذافن  نوراه و  فرصتف 

619 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوکی امنا  یسوم  توم  دعب  یقب  ول  هرما  ذافن  نوراه و  فرصتف  مّلس  ول  هتفگ و  دیرجت  حرش  رد  یجشوق  اهنع و  ببـستی  اهیلع و  ینتبی  ام 
ضرف ول  یـسوم  ةافو  دعب  نوراه  رما  ذافن  مث  هتفگ  قعاوص  رد  رجح  نبا  اهنع و  ببـستی  اهیلع و  ینتبی  ام  یفتنیف  ةوبنلا  تفتنا  دـق  هتوبنل و 
نالطب رمالا و  ذافن  ۀعاطلا و  ضارتفا  وه  يذـّلا  اهببـس  یفن  مزلیف  اّیبن  ّیلع  نوک  ۀلاحتـسال  ةوبنلا  تیفن  دـق  هنع و  ۀـفالخلل  ةوبنلل ال  وه  اّمنا 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  دـیآیم  مزـال  نآ  زا  هکنآ  لوا  هدـیدع  هوجوب  تسرهاـظ  رپ  حـیبق  مجهت  نیا  تعانـش  حیـضف و  مهوـت  نیا 
ضارتفا یفن  بجوم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  توبن  یفن  تارضح  نیا  دزن  هاگ  ره  هچ  دشابن  هفیلخ  مه  هعبار  هبترم  رد  مالّـسلا 

نیا رد  توبن  لوصحب  لئاق  یـسک  تسیفتنم و  ترـضح  نآ  زا  توبن  بیر  ـالب  مه  هعبار  هبترم  رد  هکنوچ  سپ  تسترـضح  نآ  تعاـط 
هکنآ مود  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  دوش  یفتنم  ترـضح  نآ  زا  تعاط  ضارتفا  مه  هبترم  نیرد  هک  دـیآ  مزال  تسین  ترـضح  نآ  يارب ؟ هبترم 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوبیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاط  بوجو  یفن  مزلتـسم  توبث  یفن  رگا 
تعاطا هدـیدع  ثیداحا  ّصنب  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  هکنآ  لاـح  دومرفیمن  بجاو  ترـضح  تعاـطا  هدـیدع  ثیداـحا 

ره ینعی  دوشیم  اپ  رب  تنس  لها  رس  رب  يربک  تمایق  یمظع و  تبیـصم  نیا  رب  انب  هکنآ  موس  تسبجاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
دهاوخ ققحتم  ۀهادبلاب  ناش  تفالخ  نالطب  هثالث و  تعاطا  بوجو  مدع  دشاب  وا  تعاطا  بوجو  يافتنا  لیلد  یسک  زا  توبن  يافتنا  هاگ 
تماما دـنام و  اجک  تفالخ  سپ  دوش  یفتنم  مه  ناشیا  زا  تعاط  ضارتفا  سپ  بیر  ـالب  تسیفتنم  مه  ناـشیا  زا  توبن  هک  اریز  دـیدرگ 

ًارِیثَک اوُْکبَْیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف  وک 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیآ  مزال  سپ  تستمصع  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لزانم  زا  هبش  الب  هکنآ  مراهچ 

620 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
موصعملا ریغ  میدقت  حـبقب  تسیفاو  یفاک و  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  يارب  ترـضح  نآ  تمـصع  توبث  دـشاب و  موصعم  مه 

ناـشیا رد  توبن  هک  دنـشابن  موصعم  مه  هکئـالم  هک  دـیآ  مزـال  ـالا  دـیآیمن و  مزـال  تمـصع  یئاـفتنا  توبن  ياـفتنا  زا  موصعملا و  یلع 
توبن هکنآ  معزب  دیآ  مزال  تعاط  ضارتفا  يافتنا  توبن  يافتنا  ببسب  رگا  هکنآ  مجنپ  دوش  یفتنم  ناشتمصع  هَّللا  ذاعم  سپ  تسیفتنم 

ریما ترـضح  زا  زین  رگید  لئاضف  هَّللا  ذاعم  هک  دـیآ  مزال  دـش  دـهاوخ  یفتنم  زین  ببـسم  دـش  یفتنم  ببـس  نوچ  تستعاط  ضارتفا  ببس 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  توبن  نوچ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  لئاضف  رگید  ببـس  توبن  هک  معز  نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تعاط ضارتفا  يافتنا  توبن  يافتنا  زا  هک  تسحوضو  روهظ و  لامک  رد  هکنآ  مشـش  دوش  یفتنم  هَّللا  ذاـعم  مه  لـئاضف  رگید  دـش  یفتنم 
دوشیم لـصاح  توبن  ياوس  مه  رگید  هجوب  تعاـط  ضارتـفا  هکلب  تسین  توبن  رد  رـصحنم  تعاـط  ضارتـفا  ببـس  هچ  دـیآیمن  مزـال 
هددـعتم بابـسا  يزیچ  يارب  هاگ  ره  سپ  تسین  لصاح  ار  ناشیا  توبن  تسبجاو و  افلخ  تعاـط  تسبجاو و  راـگدرورپ  تعاـط  هچناـنچ 
نیلصحم یندا  رب  رب  هک  تسعئاذ  عئاش و  نانچ  دحاو  ءیش  يارب  بابسا  دّدعت  دیآیم و  هن  مزال  ببـسم  يافتنا  ببـس  کی  تاوف  زا  دشاب 

ول یناعم  رکذ  رد  بیراعالا  بتک  نع  بیبللا  ینغم  رد  ماشه  نباب  فورعملا  فسوی  نب  هَّللا  دـبع  نیققحم  رباکا  اـج  هچ  تسین  یفخم  مه 
مومعلا یف  طرـشلل  ایواسم  ناک  نا  هّنکل  هتوبث و  یلع  باوجلا و ال  عانتما  یلع  اهل  ۀلالد  ۀّـصاخ و ال  طرـشلا  عانتما  دـیفت  اّهنا  ثلاثلا  هتفگ 
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معا ناک  نا  هبّبـسم و  ءافتنا  يواسملا  ببـسلا  ءافتنا  نم  مزلی  ّهنأل  هؤافتنا  مزل  ادوجوم  راهنلا  ناک  ۀـعلاط  سمـشلا  تناک  ول  کلوق  یف  امک 
لوق اذـه  طرّـشلل و  هنم  يواسملا  ردـقلا  ءافتنا  مزلی  امنا  هءافتنا و  مزلی  الف  دوجوم أ  ءوضلا  ناک  ۀـعلاط  سمـشلا  تناک  ول  کلوق  یف  امک 

صّخلتی نیققحملا و 
621 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیئزجلا نیب  لقعی  ةرات  مث  ببـسلا  عانتما  یـضاملا و  یف  امهنوک  ۀیببـسملا و  ۀیببـسلا و  دقع  روما  ۀـثلث  یلع  ّلدـت  ول  ّنا  لاقی  نا  اذـه  یلع 
ول وحن  لوالا  ۀیببـس  یف  یناثلا  ۀیببـسم  راصحنا  لقعلا  وا  عرـشلا  هیف  بجوی  ام  ماسقا  ۀـثلث  یلع  لّوالا  عونلاف  لقعی  ةرات ال  بسانم و  طابترا 

امهدحا بجوی  ام  اعطق و  یناثلا  عانتما  لوالا  عانتما  نم  هیف  مزلی  اذه  ادوجوم و  راهّنلا  ناک  ۀعلاط  سمشلا  تناک  ول  وحن  اهب و  هانعفرل  انئش 
نم هیف  مزلی  اذـه ال  ادوجوم و  ءوّضلا  ناک  ۀـعلاط  سمـشلا  تناک  ول  وحن  هءوضو و  ضقتنال  ماـن  ول  وحن  روکذـملا  راـصحنالا و  مدـع  هیف 
یف مارکالا  ببـس  راصحنا  زّوجی  لقعلا  ناف  هتمرکا  ینئاج  ول  وحن  کـلذ  لـقعلا  هیف  زّوجی  اـم  هانمّدـق و  اـمک  یناـثلا  عاـنتما  لّوـالا  عاـنتما 
هیف لدی  عونلا  اذـه  لصالا و  باحـصتسا  نهّذـلا و  یلا  ردابتملا  ّهنا  لّوالا و  یلع  یناثلا  بیترت  نم  رهاظلا  وه  کلذ  نا  هحجری  ءیجملا و 

تسرهاظ ترابع  نیزا  قلطملا  ءافتنالا  یلع  فرعلا  لامعتسالا و  لدی  اقلطم و  هئافتنا  ببسلا ال  ءافتنال  يواسملا  ببسملا  ءافتنا  یلع  لقعلا 
ءافتنا زا  ّببسم و  زا  دنتسه  ّماع  بابسا  ضعب  دنشابیم و  ببسم  يواسم  بابسا  ضعب  دشابیم  مسق  ود  رب  ببس  نیققحم  هدافا  بسح  هک 

دیآیمن مزال  ءوض  ءافتنا  سمش  عولط  ءافتنا  زا  تسأوض و  دوجو  ّماع  ببس  سمش  عولط  هچنانچ  دیآیمن  مزال  ببـسم  يافتنا  ماع  ببس 
هکنآ لاح  هتخیوآ  توبن  يافتنا  ببـسب  تعاط  ضارتفا  يافتنا  هکیکر  هبـشب  مه  وا  هک  دـهدیم  ور  ینازاـتفت  زا  ریحت  بجعت و  تیاـهن  و 

ّدر بجاحلا  نبا  مالک  باوج  رد  هدرک و  رکذ  بجاحلا  نبا  نع  ـالقن  دـحاو  ءیـش  يارب  هفلتخم  بابـسا  ندوب  زاوج  وا  ثحب  رد  شدوخ 
لوصح قیلعتل  يأ  طرـشلل  ول  هتفگ و  صیخلت  لوطم  حرـش  رد  هچنانچ  هدومن  ناـیب  موق  دارم  اـب  ینعم  نیا  ترـضم  مدـع  هکلب  هدومنن  نآ 

ینتئج ول  لوقت  امک  ءازجلا  ءافتنا  مزلیف  طرشلا  ءافتناب  عطقلا  عم  یضاملا  یف  اضوف  طرشلا  نومضم  لوصحب  ءازجلا  نومضم 
622 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع هریغ  عانتماب  عنتما  ام  قیلعتلا  اّهنا  یه  حاتفملا و  ةرابع  اّما  مارکالا و  ءافتنا  مزلیف  هئافتناب  عطقلا  عم  ءیجملاب  مارکالل  اـقّلعم  کـتمرکال 
قلعملا الّوا  لعج  ّهنأل  لاکـشا  اهیفف  کبطاخم  ءیجم  نم  عنتما  امب  کـمارکا  عاـنتمال  اـقّلعم  کـتمرکأل  ینتئج  ول  کـلوقک  عطقلا  لـیبس 

ههّجو دـقف  امهنم  ّلک  داسف  حوضو  عم  طرـشلا  سفن  هیلع  قلعملا  ءازجلا و  عانتما  قلعملا  ایناث  طرـشلا و  عانتما  هیلع  قلعملا  ءازجلا و  سفن 
؟ قیلعتلا اهنا  يأ  فاضملا  فذح  یلع  ّهناب  هیلع  علّطا  نم  ضعب 

ۀّیلعلاب رعـشم  فصولاب  مکحلا  قیلعت  نال  هیلإ  ۀـجاح  ّهنا ال  ّنظا  ءیجملا و  نم  عنتما  ام  عانتماب  کمارکا  عاـنتمال  اـقّلعم  عنتما و  اـم  عاـنتما 
یلع یکاکسلا  عّجش  فیطل  ینعم  اذه  عنتما و  امب  هلوق  اذک  هعانتما و  قیلعت  ینعم  اذه  عنتمم و  ّهنا  ثیح  نم  عنتما  ام  قیلعتل  اّهنا  لیق  ّهناکف 

عم توبثلاب  توبثلا  قیلعتل  انرکذ  ام  یلع  یعطقلا و  عانتمالاب  عاـنتمالا  قیلعتل  یه  هدـنعف  هباـتک  ینتعم  نم  ةرهملا  هنع  لـفغ  ةراـبعلا و  هذـه 
اتابثا ءازجلا  طرشلا و  ناک  ءاوس  طرشلا  ینعا  لّوالا  عانتمال  ءازجلا  ینعا  یناثلا  عانتمال  یه  ۀلمجلا  یفف  دحاو  لآملا  لّوالا و  ءافتناب  عطقلا 
عانتمال مارکالا  مدـع  عانتمال  کمرکا  مل  ینتات  مل  ول  وحن  یف  وهف  سکعلاب  تابثا و  یفنلا  عانتماف  اـیفن  رخـآلا  اـتابثا و  امهدـحا  وا  اـیفن  وا 

ّببـسم و یناثلا  ببـس و  لّوالا  ّناب  بجاحلا  نبا  خیـشلا  هیلع  ضارتعا  روهمجلا و  نیب  روهـشملا  وه  اذه  نایتالا  توبثل  ینعا  نایتالا  مدـع 
فالخب ببسملا  ءافتنا  بجوی  ببّسلا ال  ءافتناف  قارشالل  سمـشلا  راّنلاک و  ۀفلتخم  بابـسا  ءیـشل  نوکی  نا  زاوجل  معا  نوکی  دق  ببّـسلا 

، راهطالا ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  اتَدَسََفل  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  یلاعت  هلوق  ّنا  يرت  الا  ببسلا  ءافتنا  بجوی  ّهناف  ببـسملا  ءافتنا 
623 ص : ج11 ،

هَّللا هلعفی  نا  زاوجل  داسفلا  ءافتنا  ۀهلالا  دّدعت  ءافتنا  نم  مزلی  ذإ ال  سکعلا  نود  ۀهلالا  دّدـعت  عانتما  یلع  داسفلا  عانتماب  لدتـسیل  قیـس  اّمنا 
ّمعا مهدـنع  طرـشلا  ّناف  لوالا  اّما  ّقح  هاوعد  لطاب و  هلیلد  ّنا  نیققحملا  ضعب  لاق  یناثلا و  عانتمال  لّوالا  عانتمال  اّهنا  قحلاف  رخآ  ببـسب 
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راهنلا ناک  ول  وحن  امهریغ  وا  تججحل  لام  یل  ناک  ول  وحن  اطرش  وا  ادوجوم  راهنلا  ناک  ۀعلاط  سمشلا  تناک  ول  وحن  اببـس  نوکی  نا  نم 
یهف سکع  ریغ  نم  موزلملا  ءافتنا  بجوی  مزاللا  ءافتنا  مزال و  ءازجلا  موزلم و و  طرـشلا  نالف  یناثلا  اّما  ۀعلاط و  سمـشلا  تناکل  ادوجوم 
لوالا عانتمال  یهف  ءازجلا  وه  همزال و  عانتما  لجال  موزلم  وه  يذـّلا  طرـشلا  نومـضم  عنتمیف  نومـضملا  مودـعم  اـهئازج  نوکیل  ۀـعوضوم 

مدقملا عفر  مدقملا و  عفر  بجوی  یلاتلا  عفر  نا  یئانثتسالا  سایقلا  یف  اولاق  اذهل  طرشلا و  ءافتنا  یلع  ءازجلا  ءافتنا  ّلدیل  يأ  یناثلا  عانتمال 
هنا جـتنی  ناسناب ال  سیل  هنکل  انلوق  ناسناب و  سیل  ّهنا  جـتنی  ناویحب  سیل  هّنکل  اناویح  ناک  اناسنا  اذـه  ناک  ول  انلوقف  یلاتلا  عفر  بجوی  ـال 
ّهنا لّوالا  عانتمال  یناثلا  عانتما  ول ال  مهلوق  ینعم  سیل  لوقن  نحن  لوبقلاب و  مهریغ  هاّقلت  لوحفلا و  نم  ۀـعامج  هرکذ  ام  اذـه  ناویحب  سیل 
اّهنا هانعم  لب  مزاللا  وا  ببـسملا  ءافتنا  یلع  ّلدـی  موزلملا ال  وا  ببـسلا  ءافتنا  نا  هیلع  دری  یتح  یناـثلا  عاـنتما  یلع  لوـالا  عاـنتماب  لدتـسی 

ببـسب وه  اّمنا  ۀیادهلا  ءافتنا  نا  نیعمجا  مکادـهل  هَّللا  ءاش  ول  ینعمف  لّوالا  ءافتنا  ببـسب  وه  اّمنا  جراخلا  یف  یناثلا  ءافتنا  ّنا  یلع  ۀـلالدلل 
یلا تافتلا  ریغ  نم  طرشلا  نومضم  ءافتنا  یه  جراخلا  یف  ءازجلا  نومـضم  ءافتنا  ۀّلع  ّنا  یلع  ۀلالدلل  لمعتـست  مهدنع  یهف  ۀّیـشملا  ءافتنا 

ءافتناب ملعلا  ۀّلع  ّنا 
624 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نومـضم لوصحلا  ءازجلا  نومـضم  لوصح  قیلعتل  یلا  طرـشلل  وـل  هتفگ و  صیخلت  رـصتخم  حرـش  رد  ینازاـتفت  زین  خـلا و  یه  اـم  ءازجلا 
عطقلا عم  ءیجملاب  مارکالل  اقلعم  کتمرکال  ینتئج  ول  لوقت  امک  ءازجلا  ءافتنا  مزلیف  طرـشلا  ءافتناب  عطقلا  عم  یـضاملا  یف  اـضرف  طرـشلا 

وه اذه  طرشلا  ءافتنا  ببسب  فتنم  ءازجلا  نا  ینعی  طرـشلا  ینعا  لوالا  عانتمال  ءازجلا  ینعا  یناثلا  عانتمال  یهف  مارکالا  ءافتنا  مزلیف  هئافتناب 
نأ زاوجل  ّببسملا  ءافتنا  یلع  لدی  ببسلا ال  ءافتنا  ّببس و  یناثلا  ببـس و  لوالا  ناب  بجاحلا  نبا  هیلع  ضرتعا  روهمجلا و  نیب  روهـشملا 

يرت الا  یناثلا  عانتمال  لوالا  عانتمال  یهف  هبابسا  عیمج  ءافتنا  یلع  ّلدی  ببسملا  ءافتنا  ّنأل  سکعلاب  رمالا  لب  ةدّدعتم  بابسا  ءیـشلل  نوکی 
اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  یلاعت  هلوق  ّنا 

یلع نوعمجی  اوداک  یتح  بجاحلا  نبا  يار  نورخأتملا  نسحتسا  سکعلا و  نود  ۀهلآ  دّدعت  عانتما  یلع  داسفلا  عانتماب  لدتسیل  قیـس  امنا 
سکع ریغ  نم  موزلملا  ءافتنا  بجوی  مزاللا  ءافتنا  مزال و  یناثلا  موزلم و  لوالا  نال  اّما  هرکذ و  امل  اما  یناـثلا  عاـنتمال  لّوـالا  عاـنتمال  اـهنا 

لدتـسی ّهنا  لّوالا  عانتمال  یناثلا  عانتمال  ول  مهلوق  ینعم  سیل  ّهنأل  لّمأتلا  ۀـّلق  ضارتعالا  اذـه  أشنم  لوقا  اـنا  معا و  مزـاللا  نوکی  نأ  زاوجل 
نا یلع  ۀلالدلل  اهنا  هانعم  لب  مزاللا  وا  ببسملا  ءافتنا  بجوی  موزلملا ال  وا  ببـسلا  ءافتنا  نا  هیلع  دری  یتح  یناثلا  عانتما  یلع  لوالا  عانتماب 
اهنا ینعی  ۀیـشملا  ءافتنا  ببـسب  وه  امنا  ۀـیادهلا  ءافتنا  نا  مکیدـهل  هَّللا  ءاش  ول  ینعمف  لوالا  ءافتنا  ببـسب  وه  امنا  جراخلا  یف  یناثلا  ءاـفتنا 

ءازجلا ءافتناب  ملعلا  ۀلع  نا  یلا  تافتلا  ریغ  نم  طرشلا  نومضم  ءافتنا  یه  جراخلا  یف  ءازجلا  نومـضم  ءافتنا  ۀلع  نا  یلع  ۀلالدلا  لمعتـست 
دنامن یفخم  خلا و  یه  ام 

625 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلیمج حئادم  هلیلج و  دماحم  هیّنس  رابک  مالعا  هک  هارث  باط  یضترم  دیس  بانج  توبن  ءافتنا  ببسب  تعاط  ضارتفا  ءافتنا  هبـش  باوج  هک 

نف رد  عاب  روصق  ببسب  ناش  عاّبتا  یناجرج و  ینازاتفت و  نکیل  هدومن  رکذ  دننکیم  تباث  بانجنآ  يارب  همیخف  لئاضف  همیظع و  بقانم  و 
رد دناهدروآ  نابز  رب  هفیخس  هلاقم  هکیکر و  هبـش  نیا  هدشن  علطم  یـضترم  دیـس  بانج  تادافا  رب  ماهفالا  یلوا  یلع  حضاو  وه  امک  مالک 

نوراـه نوک  هعم  بجی  هجو  یلع  لـصالا  یف  لیلدـلا  بترت  نا  ۀـلمجلا  هذـه  توبث  عم  نکمی  هدومرف و  لزاـنم  مومع  تاـبثا  دـعب  یفاـش 
هنوک یلا  عجری  مل  نا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمال  ۀـلزنملا  هذـه  لثم  توبث  هتاـفو و  دـعب  یلا  یقب  ول  یـسوم  ۀـّما  یلع  ۀـعاطلا  ضرتفم 

یـسومل نوراه  ۀـفالخ  عفد  یلع  هسفن  لمحی  نم  نیفلاخملا  یف  ناف  ةافولا  دـعب  یلا  کـلذ  رارمتـسا  بوجو  هتاـیح و  لاـح  یف  هل  ۀـفیلخ 
نوراه نا  تبث  دق  لوقن  ةرباکملا و  رهاظ  هسفن  هیلع  لمح  امیف  ناک  نا  هتوبث و  نع  لصفنت  ۀـلزنم  هنوک  راکنا  هتایح و  یف  مالـسلا  امهیلع 

ام ناکل  هدعب  یقب  ول  ّهنا  تبث  اهعفد و  نم  نّکمتی  یتلا ال  ةوبنلا  یف  هل  هتکرـش  ناکمل  یـسوم  ۀـما  یلع  ۀـعاطلا  ضرتفم  ناک  مالـسلا  هیلع 
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ناک هانرکذ و  اـم  بجو  اذإ  ّیح و  وه  ةوبنلا و  نع  هجورخ  زوجی  ـال  هنـال  هل  بجی  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ۀـما  عیمج  یلع  هتعاـط  نم  بجی 
ۀلمج نم  ناک  اّیبن و  نوکی  نا  یفن  وا  یسوم  نم  نوراه  لزانم  عیمج  نینمؤملا  ریمال  ربخلاب  بجوا  دق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 

ۀعاّطلا ضرتفملا  نینمؤملا ع  ریما  نوکی  نا  بجو  هتوبن  ناکمل  بجت  تناک  نا  هتما و  یلع  ۀضرتفملا  هتعاط  ناکل  هدعب  یقب  ول  ّهنا  هلزانم 
اّیبن نکی  مل  نا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ةافو  دعب  ۀّمالا  رئاس  یلع 

626 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ضرف لوصح  ّحصی  مل  ول  ۀـعاطلا  ضرف  یفن  ةّوبنلا  یفنل  بجی  ناک  اّمنا  هاّنّیب و  ام  یلع  اهناکمل  بجی  ام  یفن  یـضتقی  ةوبنلا ال  یفنلا  نال 
تبثت یتلا  اهقئاقح  اهطئارـش و  نم  سیل  ّهنا  ةوبنلا و  نم  هلاصفنا  ملع  ریمـالا  ماـمالاک و  یبّنلا  ریغل  لـصحی  نا  زاـج  اذإ  ّیبّنلل و  ـالا  ۀـعاطلا 
هانرکذ امم  اضیا  حرـص  ول  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  انلوق و  ۀحـص  نع  فشکی  مدقت  يّذلا  لاثملا  اهئافتناب و  یفتنت  اهتوبثب و 

لوقی یتح 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

يزار رخف  نوچ  یفانتلا و  نع  ادـیعب  امیقتـسم  همالک  ناـکل  ۀـلاسرلا  غیلبت  ةّوبّنلا و  یف  یکیرـش  نکت  مل  نا  یتّما و  یلع  ۀـعاطلا  ضرف  یف 
رد ببس  يافتناب  ار  ببس  يافتنا  هتخاس و  کسمت  رگید  هبشب  هتفات  ور  نآ  رکذ  زا  هدش  علطم  هارث  باط  یضترم  دیـس  بانج  باوج  نیرب 

مالّـسلا امهیلع  یـسوم  دعب  شاع  ول  نوراه  نا  هلوق  لوقعلا  ۀیاهن  یف  لاق  هدرک  داریا  مزجلا  متحلا و  هجو  یلع  کیکـشت ال  قیرطب  دـعب  ام 
ۀماقا یف  هفرـصت  یف  وا  یـسوم  نع  هیّدؤی  امیف  وا  هَّللا  نع  هیّدؤی  امیف  هتعاط  ساـنلا  یلع  بجی  اـنلق  ۀـعاطلا  ضرتفم  هنوک  یف  هماـقم  ماـقل 

نم نا  هریرقت  عونمم و  ثلاثلا  یناثلا و  اما  هنع  هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  هتوبث  نکمی  الف  اّیبن  هنوک  سفن  کلذ  نکل  ملـسم و  لوالا  دودحلا 
نا ۀـّیمامالا  بهذـم  نم  ّنا  يرت  الا  هریغ  ماکحالا  کـلت  ذـیفنتل  ّیلوتملا  نوکی  یلاـعت و  هَّللا  نع  ماـکحالل  اـیدؤم  یبّنلا  نوکی  نا  زئاـجلا 

نکی مل  فالختسالا  کلذ  لبق  ماکحالا  ذیفنت  نم  انکمتم  نوراه  ناک  ول  هموق و  یلع  مالّسلا  هیلع  نوراه  فلختـسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هظحالم زا  اهل  اذفنم  نکی  مل  نا  یلاعت و  هَّللا  نع  ماکحالل  ایّدؤم  ناک  فالختـسالا  لبق  مالـسلا  هیلع  نوراه  ّنا  تبثف  ةدئاف  فالختـسالل 

تعاط ضارتفا  رد  يزار  رخف  هک  تسحضاو  ترابع  نیا 
627 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنک ادا  هک  دشاب  يزیچ  رد  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تعاط  ضارتفا  هکنآ  یکی  هدرک  نایب  لامتحا  هس  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
هکنآ موس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  ار  نآ  دـنک  ادا  هک  دـشاب  يزیچ  رد  تعاـط  ضارتـفا  هکنآ  مود  یلاـعت  قـح  بناـج  زا  ار  نآ 

ره هدرک و  عنم  ار  موس  مود و  لامتحا  درک و  میلـست  ار  لوا  لامتحا  يزار  رخف  دـشاب و  دودـح  تماقا  رد  وا  فرـصت  رد  تعاـط  ضارتفا 
لامتحا عنم  نایب  زا  ریرقت  نیرد  هک  تسرهاظ  رپ  نکیل  دـنکیم  لامتحا  ود  ره  عنم  ریرقت  هک  هدرک  رهاظ  نانچ  هریرقت  دوخ و  لوقب  دـنچ 

مود لاـمتحا  نیرد  هک  تسرهاـظ  رپ  سب و  تسموس و  لاـمتحا  عـنم  ریرقت  نیا  هکلب  هدرکن  ناـیب  نآ  عـنم  هجو  الـصا  تسین و  يرثا  مود 
هیلع نوراه  ترضح  هک  اریز  دیآیمن  مزال  یلاکشا  یـضارتعا و  الـصا  یـسوم  ترـضح  بناج  زا  نوراه  ترـضح  تعاط  ضارتفا  ینعا 
يزار رخف  دوخ  هچنانچ  دوب  مالسلا  هیلع  یسوم  توبن  رد  لصا  دوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  عبات  توبن  رد  تکرش  فصو  اب  مالسلا 
یسوم ترضح  دعب  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  رگا  نیا  رب  انب  سپ  دناهدرک  نآب  حیرـصت  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین  ریبک و  ریـسفت  رد 
هجوتم نآب  یعنم  دـیآیمن و  مزال  نآ  رب  هلاحتـسا  درکیم  قباس  تیعرف  ءاقب  بسح  ماـکحا  يادا  ترـضح  نآ  بناـج  زا  دوبیم و  هدـنز 
ماکحا ذیفنت  یلوتم  دـشاب و  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  يدؤم  یبن  هکنیا  تسزئاج  هک  هتفگ  موس  لامتحا  عنم  ریرقت  رد  هچنآ  دـیدرگیمن و 
ماکحا يّدوم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دعب  نوراه  ترـضح  هک  تسزئاج  هک  تسنآ  ریرقت  نیزا  ریرحن  يزار  ضرغ  سپ  دشاب  وا  ریغ 

ذیفنت رد  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تعاطا  بوجو  توبث  سپ  دشاب  يرگید  ماکحا  نیا  ذیفنت  ّیلوتم  نکل  دشاب و  یلاعت  قح  بناج  زا 
ماکحا ذیفنت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  بوجو  نوراه ع  ترـضح  تعاطا  بوجو  توبث  ببـسب  ات  دیآ  هن  مزال  ماکحا 
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هک اریز  تسرینتسم  رهاظ و  تیاهن  ریوزت  رسارس  ریرقت  نیا  تفاخس  تکاکر و  ناوه و  نالطب و  ددرگ  تباث 
628 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یـسوم ترـضح  دعب  نوراه  ترـضح  دوجو  فصو  اب  سپ  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـعب  سان  لضفا  نوراه  ترـضح  هاگ  ره 
هنایب قبس  امک  تسزئاجان  لضفا  دوجو  اب  لوضفم  تسایر  هک  اریز  دشاب  ماکحا  ذیفنت  ّیلوتم  رگید  یـسک  هک  تسین  زئاج  مالـسلا  امهیلع 

نآ زا  لضفا  یـسوم  ترـضح  هکنوچ  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تایح  رد  اما  لـیلعلا و  یفـشی  لـیلغلا و  يوری  ثیح  لیـصفتلاب 
ریغ لامتحا  سپ  رآ  هن  مزال  یحبق  دوشن  تباـث  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  يارب  دارفنـالاب  ماـکحا  ذـیفنت  رگا  نیا  رب  اـنب  دوب  ترـضح 

تسلطاب و مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دعب  ترضح  نآ  ءاقب  ریدقت  رب  ماکحا  ذیفنت  رد  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  ندوب  ۀعاطلا  ضرتفم 
یسایق هک  لطاع  تّحص  هیلح  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تفالخ  لوص  لبق  ار  ماکحا  ذیفنت  ترضح  نآ  یلوت  مدع  رب  نآب  لالدتـسا 

فالختسا لبق  ار  مارح  لالح و  ماکحا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  ندوب  يّدوم  حئاللا و  نوبلا  عم  تسیریظنت  حضاولا و  قرفلا  عم  تسا 
سپ تلاصا  تضوحم و  قیرطب  هن  دوب  ترازو  قیرطب  توبن  رد  ترضح  نآ  تکرش  ببسب  ادخ  بناج  زا  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترـضح 

مالسلا هیلع  نوراه  ترضح  رگا  ببس  نیاب  دوب  دوجوم  تسمالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  زا  لضفا  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نوچ 
دوجو دارفنالاب  ماکحا  ذیفنت  زا  عنام  هک  مزال  هلاحتسا  یتعانـش و  یحبق و  دیامرفن  دارفنالاب  ماکحا  ذیفنت  ندوب  ۀعاطالا  بجاو  فصو ؟ اب 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  دـشاب  ۀـعاطالا  بجاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هکنآ  فالخب  تسلـضفا 
نآ عنم  يارب  یهجو  دوبن  دوجوم  اـنیقی  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  زا  لـضفا  ۀـعاطالا و  بجاو  هک  یـسک  نوـچ  سپ  مّلس 

امتح و اعطق و  دنیالآیم  ار  دوخ  هنـسلا  وا  تیلـضفا  ياعداب  هک  رکب  وبا  تعاطا  بوجو  دوشن و  رهاظ  دارفنالاب  ماکحا  ذـیفنت  زا  ترـضح 
یهجو رب  ماقم  قیقحت  دیزم  انلوصا و  نع  الـضف  ۀینـسلا  لوصا  یلع  هتعاطا  بوجو  مدع  یلع  ۀعطاقلا  لئالدـلا  روهظل  دوقفم  انیقی  امزج و 

لیزم ماهوا و  جیزم  هک  یفاش 
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یفانت و الصا  دارفنالاب  ماکحا  ذیفنت  هبترم  لوصح  مدع  مالـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تعاطا  بوجو  تابثا  رد  هک  تسنآ  دشاب  ماقـسا 
تـسمّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاح  لثم  تروص  نیرد  ترـضح  نآ  لاح  هک  اریز  تسین  داضت  تفاـهت و  یفاـنت و 

ذیفنت فصو  لوصح  نکل  تعاطا  بوجو  توبن و  هب  دوب  فوصوم  مه  يرهاظ  قلخ  لبق  هکلب  تثعب  لـبق  ترـضح  نآ  هک  تثعب  زا  لـبق 
خیشلا لاق  هتفگ  يربک  صئاصخ  رد  یطویـس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  تثعب  لوصح  يرهاظ و  قلخ  رب  دوب  فوقوم  ماکحا 
میظعت مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاب  هیونتلا  نم  ۀیآلا  هذـه  یف  ّهنرـصنتل  هب و  ّننموتل  یف  ۀـّنملا  میظعتلا و  هباتک  یف  یکبـسلا  نیّدـلا  یقت 

نم قلخلا  عیمجل  ۀّماع  هتلاسر  هتّوبن و  نوکتف  مهیلإ  السرم  نوکی  مهنامز  یف  هئیجم  ریدقت  یلع  ّهنا  کلذ  عم  هیف  یفخی و  ام ال  یلعلا  هردق 
نوکی هتّما و  نم  مهلک  مهمما  ءایبنألا و  نوکت  ۀمایقلا و  موی  یلا  مدآ  نمز 

ۀمیقلا یلا  هنامز  نم  ساّنلا  هب  صتخی  ۀّفاک ال  ساّنلا  یلا  تثعب  هلوق 
ینعم کلذب  نّیبتی  اضیا و  مهلبق  نم  لوانتی  لب 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  فصو  ءایشالا و  عیمجب  طیحم  هَّللا  ملع  ّنأل  ینعملا  اذه  یلا  لصی  مل  اّیبن  ریصیس  ّهناب  هَّللا  ملعب  هرّـسف  نم  ّنا  و 
هَّللا لوسر  دّمحم  شرعلا  یلع  ابوتکم  همـسا  مدآ  يأر  اذهل  تقولا و  کلذ  یف  هل  تباث  رما  ّهنا  هنم  مهفی  نا  یغبنی  تقولا  کلذ  یف  ةوبنلاب 

ۀّیـصوصخ هل  نکی  مل  لبقتـسملا  یف  ریـصیس  امب  ملعلا  دّرجم  کلذب  دارملا  ناک  ول  تقولا و  کلذ  یف  اتباث  ینعم  کلذ  نوکی  نا  ّدـب  الف 
هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  ۀّیـصوصخ  نم  ّدب  الف  هلبق  تقولا و  کلذ  یف  مهتّوبن  هَّللا  ملعی  ءایبنالا  عیمج  ّنأل  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  یبن و  ّهناب 

ربخا اهلجال  مّلس  و 
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ةوبنلا ناف  دئازلا  ردقلا  کلذ  مهفا  نا  دیرا  تلق  ناف  لاق  کلذـب  ربخلا  مهل  لصحیف  یلاعت  هَّللا  دـنع  هردـق  اوفرعیل  هتّمال  امالعا  ربخلا  اذـهب 

نا هلاسرا و  لبق  هدوجو و  لبق  هب  فصوی  فیکف  اضیا  ۀنـس  نیعبرا  غولب  دـعب  نوکی  امنا  ادوجوم و  هب  فوصوملا  نوکی  نا  ّدـب  فصو ال 
یلا وا  ۀفیرـشلا  هحور  یلا  اّیبن  تنک  هلوقب  ةراشالا  نوکت  دـقف  داسجالا  لبق  حاورالا  قلخ  هَّللا  ّنا  ءاج  دـق  تلق  کلذـک  هریغف  کلذ  ّحـص 
اهنم ۀقیقح  لک  هَّللا  یتؤی  قئاقحلا  کلت  ّنا  ّمث  ّیهلا  رونب  هّدـمأ  نم  امهقلاخ و  اهملعی  اّمنا  اهتفرعم و  نع  انلوقع  رـصقت  قئاقحلا  هتقیقح و 

امهقلخ نوکی  ناب  فصولا  کلذ  هَّللا  هاتا  مدآ  قلخ  لبق  نم  نوکت  دق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هتقیقحف  ءاشی  يذلا  تقولا  یف  ءاشی  ام 
هتمارک مهریغ  هتکئالم و  ملعیل  ۀـلاسرلاب  هنع  ربخا  شرعلا و  یلع  همـسا  بتک  اّیبن و  راصف  تقولا  کلذ  نم  اهیلع  هضاـفا  کلذـل و  ۀـئّیهتم 

نم هیلع  ۀضافملا  ۀفیرّشلا  فاصوالاب  هتقیقح  فاصتا  اهب و  فصّتملا  فیرّشلا  هدسج  رّخات  نآ  تقولا و  کلذ  نم  ةدوجوم  هتقیقحف  هدنع 
کلذـک هیف و  ریخات  لجعم ال  هتقیقح  ۀفیرـشلا و  هتاذ  لهات  نم  هَّللا و  ۀـهج  نم  هلام  ّلک  غیلبتلا و  ثعبلا و  رّخاتی  اـّمنا  ۀـّیهلالا و  ةرـضحلا 

دق ۀمارکلا و  لها  نم  هریغ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  رهظ  نا  یلا  هلّقنت  هنّوکت و  رّخأتملا  اّمنا  ةوبّنلا و  مکحلا و  باتکلا و  هؤاتیا  هؤابنتـسا و 
ملعن نحن  لزالا و  نم  هب  ملاع  هّللاف  عقی  ام  ّلک  نا  ّکش  هناحبـس و ال  ءاشی  امک  ةّدـمب  هدوجو  دـعب  هیلع  ۀـمارکلا  کلت  هَّللا  ۀـضافا  نوکت 
لزن نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةّوبن  مهملعک  هروهظ  دنع  مهیلإ  لصی  ام  اهنم  ساّنلا  ملعی  ۀّیعرّـشلا و  ۀّیلقعلا و  ّۀلدالاب  کلذـب  هملع 

ۀلمج نم  یلاعت  هلاعفا  نم  لعف  وه  لیئربج و  هءاج  ام  لّوا  یف  نآرقلا  هیلع 
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نایعلل و ةرهاظ  ۀیناّثلا  ناهربلاب و  ۀمولعم  یلوالا  ناتبترم  ناتاهف  اهب  فصتی  صاخ  ّلحم  یف  هرایتخا  هتدارا و  هتردـق و  راثآ  نم  هتامولعم و 
ّلحملا کلذل  لامک  هب  لصحی  ام  اهنم  کلذ و  دـعب  مهل  رهظی  ام  اهنم  هرایتخا  بسح  یلع  ثدـحت  یلاعت  هلاعفا  نم  طئاسو  نیتبترملا  نیب 

کلذ و ال دـعب  هل  لصحی  لامک  یلا  هقلخ و  نیح  نم  لحملا  کلذ  نراقی  لامک  یلا  مسقنی  کلذ  نیقولخملا و  نم  دـحال  رهظی  مل  نا  و 
فرـشا ّلحم  هلامک و ال  نم  مظعا  قولخمل  لامک  الف  قلخلا  ریخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  قداصلا و  ربخلاب  ّالا  انیلإ  کلذ  ملع  لـصی 

نم ةوبنلا  هاطعا  ّهنا  هناحبس و  ّهبر  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبنل  مدآ  قلخ  لبق  نم  لامکلا  کلذ  لوصح  حیحصلا  ربخلاب  انفرعف  هّلحم  نم 
فالختـسالا ینعم  یف  یه  قیثاوملا و  ذخا  یف  مهلوسر  مهّیبن و  مهیلع و  مّدقملا  ّهنا  اوملعیل  ءایبنالا  یلع  قیثاوملا  هل  ذخا  مث  تقولا  کلذ 

ءافلخلا نامیا  ّلعل  ءاـفلخلل و  ذـخوت  یتلا  ۀـعیبلل  ناـمیا  اـهناک  یه  يرخا و  ۀـفیطل  ّهنرـصنتل  هب و  ّننموتل  یف  مسقلا  مـال  تلخد  کلذـل  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلاف  کلذ  فرع  اذاف  یلاعت  هناحبـس و  ّهبر  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  میظعلا  میظعتلا  اذه  رظناف  انه  نم  تذـخا 

هئیجم قفتا  ول  مهب و  یّلـص  ءارـسالا  ۀلیل  کلذک  ایندلا  یف  هئاول و  تحت  ءایبنالا  عیمج  ةرخآلا  یف  کلذ  رهظا  اذـهل  ءایبنالا و  ّیبن  وه  مّلس 
مهیلع و قاـثیملا  هَّللا  ذـخا  کلذـب  هترـصن و  هب و  ناـمیالا  مهممأ  یلع  مهیلع و  بجو  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  نمز  یف 

هیضتقت امب  هفاصتا  مدع  یلا  مهدوجو ال  یلا  عجار  رمال  کلذ  رّخاتف  هعم  مهعامتجا  یلع  فقوتی  هرما  اّمنا  هل و  لصاح  ینعم  مهیلإ  هتلاسر 
ۀهج نم  لعافلا و ال  ۀهج  نم  فّقوت  انهف ال  لعافلا  ۀیلها  یلع  هفقوت  لحملا و  لوبق  یلع  لعفلا  فقوت  نیب  قرف  و 
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اذهل کش و  الب  هعابتا  مهمزل  مهرصع  یف  دجو  ولف  هیلع  لمتشملا  رصعلا  دوجو  ۀهج  نم  امنا  ۀفیرشلا و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تاذ 
دحاو وه  معن  ۀّمالا  هذه  نم  ادحاو  یتای  ّهنا  ساّنلا  ضعب  ّنظی  امک  هلاح ال  یلع  میرک  یبن  وه  هتعیرش و  یلع  نامزلا  رخآ  یف  یسیع  یتای 

ۀّنسلا و نآرقلاب و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  انّیبن  ۀعیرـشب  مکحی  امنا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  هعاّبتا  نم  هانلق  امل  ۀّمالا  هذه  نم 
ّیبّنلا ثعب  ول  کلذـک  ءیـش و  هنم  صقنی  مل  هلاح  یلع  میرک  ّیبن  وه  ۀـّمالا و  رئاسب  قلعتی  امک  هب  قلعتم  وهف  یهن  وا  رما  نم  اهیف  اـم  لـک 
یبّنلا مهمما و  یلا  مهتلاسر  مهتّوبن و  یلع  نب  ّرمتـسم  اوناـک  مدآ  حون و  میهاربا و  یـسوم و  نمز  یف  وا  هناـمز  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اهنال ال لوصـالا  یف  مهعئارـش  عم  قفتم  مظعا و  لمـشا و  معا و  هتلاـسر  هتّوبنف و  مهعیمج  یلا  لوسر  مهیلع و  ّیبن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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؟؟؟ امیف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ۀعیرش  مّدقت  فلتخت و 
؟؟ الوا خسنلا  لیبس  یلع  اّما  صیصختلا و  لیبس  یلع  اما  عورفلا  نم  هیف  فالتخالا  عقی 

اذه یف  مهءایبنا و  هب  تءاج  ام  ممالا  کئلوا  یلا  ۀبسنلاب  تاقوالا  کلت  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀعیرـش  نوکت  لب  صیـصخت  و ال 
اّنع ایفخ  ناک  نیثیدح  ینعم  انل  ناب  اذهب  تاقوالا و  صاخشالا و  فالتخاب  فلتخت  ماکحألا  ۀعیرشلا و  هذه  ۀّمالا  هذه  یلا  ۀبـسنلاب  تقولا 

امهدحا
یناثلا مهرخآ و  مهلّوا و  ساّنلا  عیمج  ّهنا  نابف  ۀمایقلا  موی  یلا  هنامز  نم  هنا  ّنظن  اّنک  ۀفاک  ساّنلا  یلا  تثعب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

ملعلاب هنا  نظن  انک  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هدسج  دوجو  دعب  ام  نیب  لاحلا  قرتفی  اّمنا  هانحرش و  ام  یلع  کلذ  یلع  دئاز  ّهنا  نابف 
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قیلعت کلذ و  لبق  اولّهات  ول  مهیلإ  هیلإ و ال  ۀبسنلاب  همالک ال  عامسل  مهلهات  مهیلإ و  ثوعبملا  یلا  ۀبسنلاب  کلذ  لبق  ام  نیعبرالا و  هغولب  و 
لباقلا لحملا  بسحب  وه  اّمنا  قیلعتلا  انهف  فّرـصتملا  لعافلا  بسحب  نوکی  دق  لباقلا و  ّلحملا  بسحب  نوکی  دـق  طورـشلا  یلع  ماکحالا 

اذإ هتنبا  جـیوزت  یف  الجر  بالا  لّکوی  امک  اذـه  هناسلب و  مهبطاخی  يذـلا  فیرـشلا  دـسجلا  نم  باطخلا  عامـس  مهلوبق  مهیلإ و  ثوعبملا 
دعب ّالا  دجوی  وفک و ال  دوجو  یلع  فرصتلا  فقوت  لصحی  دق  ۀتباث و  هتلاکو  ۀلاکولل  لها  لجرلا  کلذ  حیحص و  لیکوتلاف  اوفک  تدجو 
رون لوا  رد  سؤر  دیعلا  خیـش  نب  رداقلا  دبع  خیـش  هظفلب و  یکبـسلا  مالک  یهتنا  لیکولا  ۀیلها  ۀلاکولا و  ۀحـص  یف  حدقی  کلذ ال  ةدم و 
یف ۀیدمـصلا  هراونا  نم  ۀـیدمحملا  ۀـقیقحلا  زربا  هقلخ  داجیا  دارأ  امل  یلاـعت  هناحبـس و  هَّللا  ّنا  ملعا  هتفگ  رـشاعلا  نرقلا  راـبخا  نع  رفاـس 

هلامکب یلاعت  هملعا  مث  هملع  هتدارا و  یف  قبس  هتمکح و  لامک  هاضتقا  ام  یلع  اهلفس  اهولع و  اهّلک  ملاوعلا  اهنم  خلس  مث  ۀیدحالا  هترضح 
نویع هنم  تسجبنا  مث  دـسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  هوبا  ءایفـصالا و  عیمج  ۀطـساو  ءایبنالا  یبن  ّهناب  هتلاـسر و  هتوعد و  مومعب  هرّـشب  هتّوبن و  و 

عیمجل ربکالا  بالا  سانجالا و  عیمج  یلع  یلاعلا  سنجلا  وه  ناک  حابـشالا و  ملاع  یلع  ۀـمدقتملا  اـهملاوع  یف  اـهل  اّدـمم  رهظف  حاورـالا 
دّرفت دـتحم  ینادمـصلا و  رـسلا  ۀـنازخ  وه  ذإ  همدـقت  هتعفرب و  اهلک  ملاوعلا  یلع  ّزیمتم  همـسج  دوجو  رّخات  نا  وهف و  ساّنلا  تادوجوملا و 

ینامحرلا و دادمالا 
ۀنس فلا  نیسمخب  ضرالا  تاومسلا و  قلخت  نا  لبق  قلخلا  ریداقم  بتک  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا  مّلسم  یف  ّحص 

نییبنلا و متاخل  هَّللا  دنع  ینا  اضیا  حص  نییبنلا و  متاخ  ادّمحم  ّنا  باتکلا  ّمأ  وه  رکذلا و  یف  بتک  ام  ۀلمج  نم  ءاملا و  یلع  هشرع  ناک  و 
یف لدجنمل  مدآ  نا 
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اضیا ّحص  هیف و  حوّرلا  خفن  لبق  یقلم  حیرطل  يأ  هتنیط 

دسجلا حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  هل  لیق  ّهنا 
ۀباتکلا نم  تبتک  يوری  و 

هیلع فقن  مل  ظاّفحلا  ضعب  لاق  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ربخ  و 
ظفللا و اذهب 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  ةوبنلا  کل  تبجو  یتم  هَّللا  لوسر  ای  ربخ  يذمرتلا  نّسح 
َنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  وحن  جراخلا  یف  اهروهظ  اهتوبث و  اهتباتک  ةوبنلا و  بوجو  ینعم  و 

ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
راهظالا ّصخ  ءایبنالا و  ۀیقب  یلع  هّزیمت  هفرش و  میظعب  امالعا  حاورالا  ملاع  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هحور  ۀکئالملل و  اهروهظ  دارملا  و 
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هیلع و هَّللا  یّلـص  ّصتخاف  رهظا  متا و  ذـئنیح  زیامتلا  داسجالا و  ملاع  یلا  حاورالا  لوخد  نا  وا  ّهنأل  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  نوک  ۀـلاحب 
هتاذ و دوجو  لبق  ةّوبنلاب  هسفن  هفصو  نع  یلازغلا  باجا  متا و  مظعا و  ازیمت  هریغ  یلع  ّزیمتیل  ذئنیح  هفرش  راهظا  ةدایزب  مّلس 

اثعب مهرخآ  اقلخ و  ءایبنألا  لّوا  انا  ربخ  نع 
ریدقتلا یف  ۀقباس  تالامکلا  تایاغلا و  نکل  ادوجوم و  اقولخم  نکی  مل  هّمأ  هب  لمحت  نا  لبق  ّهناف  داجیالا  ریدقتلا ال  انه  قلخلاب  دارملا  ناب 

دوجولا یف  ۀقحال 
اّیبن تنک  هلوقف 

سدنهملا نهذ  یف  رادلل  نا  هقیقحت  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هتّیّرذ  نم  عزتنیل  الا  أشنی  مل  ذإ  مدآ  ۀـقلخ  مامت  لبق  ریدـقتلا  یف  يأ 
ام یلا  یکبسلا  بهذ  اصّخلم و  یهتنا  اهنیاب  ریدقت  قفو  یلع  دجوی  مث  رّدقی  یلاعت  هّللاف  هیلع  اقباس  یجراخلا و  دوجولل  اببـس  اّینهذ  ادوجو 

اهملعی هقئاقح و ال  نم  ۀـقیقح  وا  ۀفیرـشلا  هحور  یلا  اّیبن  تنکب  ةراشالاف  داسجالا  لبق  تقلخ  حاورالا  ّنا  ءاـج  ّهنا  وه  نیبا و  نسحا و  وه 
نوکت دق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتقیقحف  ءاش  تقو  ّيأ  یف  ءاش  ام  اهنم  ۀقیقح  ّلک  یتؤی  یلاعت  ّهنا  مث  اهیلع  عالطالاب  هابح  نم  هَّللا و  ّالا 
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یلع همسا  بتک  اّیبن و  راصف  تقولا  کلذ  نم  اهیلع  هضافا  هل و  ۀئّیهتم  اهقلخ  ناب  فصولا  کلذ  هَّللا  اهاتا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  نیح  نم 

ةوبنلا هئاتیا  وحنف  اهب  فصتملا  فیرشلا  هدسج  رّخات  نا  تقولا و  کلذ  نم  ةدوجوم  هتقیقحف  هدنع  ۀمارک  مهریغ  هتکئالم و  میلعتل  شرعلا 
نا یلا  ةرهاطلا  ماحرالا  بالـصالا و  یف  هلّقنت  هنّوکت و  رخأتملا  امنا  هیف و  رّخأت  لجعم ال  اهتالامک  ۀـقیقح و  فاـصوا  رئاـس  ۀـمکحلا و  و 

ءایـشالا عیمجب  طیحم  یلاـعت  هملع  نـال  ینعملا  اذـهل  لـصی  مل  اـّیبن  ریـصیس  هناـب  هَّللا  ملعب  کـلذ  رّـسف  نم  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  رهظ 
هملعل ۀبـسنلاب  کلذـک  مهلک  ءایبنالا  ذإ  یبن  ّهناب  صتخی  مل  الا  هیف و  هل  تباث  رما  ّهنا  هنم  مهفی  نا  یغبنی  تقولا  کلذ  یف  ةوبنلاب  فصولاف 

یلاعت و
قاثیملا ینم  ذخا  یتح  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  هَّللا  لوسر  ای  تئبنتسا  یتم  یبعشلا  نع  دعس  نبا  جرخا 

جرخیل هرهظ  یلا  دیعا  مث  قاثیملا  هنم  ذخا  ئّبن و  هنم و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  جرختسا  انیط  رّوص  اّمل  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نا  یلع  لدی  وه  و 
ذخا ّیبن و  جرختسا و  نیح  اّیح  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وه  هیف و  حور  اتاوم ال  ناک  قباسلا  مدآ  قلخ  اقلخ و  مهلّوا  وهف  هدوجو  نا  وا 

کلذب مدآ  یبن  نیب  نم  ّصخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأل  هیف  حورلا  خفن  دعب  ناک  امنا  مدآ  ۀیّرذ  جارختـسا  نا  اذه  یفانی  قاثیملا و ال  هنم 
َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  یف  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  یلع و  نع  ریثک  نب  دامعلا  ریسفت  یف  لّوالا و  جارختسالا 

کلذب دهعلا  ذخای  ّهنرـصنیل و  هب و  ّننمؤیل  ّیح  وه  ثعب و  نئل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یف  دـهعلا  هیلع  ذـخا  الا  ایبن  ثعبی  مل  ۀـیآلا 
مدآ نم  قئالخلا  عیمجل  ۀّماع  هتلاسر  هتوبن و  نوکتف  مهیلإ  لسرم  هنامز  یف  هئیجم  ریدقت  یلع  ّهنا  ۀیآلا  نم  یکبسلا  ذخا  هموق و  یلع 
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هتما نم  مهّلک  مهمما  ءایبنالا و  نوکت  ۀمایقلا و  موی  یلا 
اضیا هنامز  لبق  نم  لوانتی  ۀّفاک  ساّنلا  یلا  تثعب  هلوقف و 

ینعم نّیبتی  هب  و 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک 

ءارسالا و ۀلیل  مهب  هتالص  هئاول و  تحت  ةرخآلا  یف  ءایبنالا  نوک  ۀمکح  و 
ةردقلاب رودی  رونلا  کلذ  لعجف  هرون  نم  ءایشألا  لبق  دمحم  رون  قلخ  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  هدنـسب  قازّرلا  دبع  يور 

ثیدحلا ملق  حول و ال  تقولا  کلذ  یف  نکی  مل  هَّللا و  ءاش  ثیح 
يوسب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تثعب  ّهلدا  رد  یمتیه  یکم  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دـمحا  يواتف  رد  هلوطب و 
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ّلدتـسا هدعب و  نمف  مدآ  ءایبنالا  عیمج  یلا  لسرا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  هل  فیلات  یف  نّیب  دق  یکبـسلا  نا  اهنم  تسروکذم و  هکئالم 
نیّیبنلا قاثیم  هَّللا  ذخا  ذإ  ءایبنالا و  یلع  قیثاوملا  هَّللا  ذخا  اذهل  ۀّفاک و  ساّنلا  یلا  تثعب  ربخب  دـسجلا و  حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ربخب 

لاق دمحمب و  نمؤیل  هقاثیم  هَّللا  ذخا  ّالا  حون  ندل  نم  ّطق  یبن  ثعبی  مل  لاق  ریسفتلا  یف  يدسلا  نع  متاح  یبأ  نب  جرخا  ۀیآلا و  مکتیتآ  امل 
کلذ نم  ةّوبنلا  هاطعا  ّهنا  هناحبس و  ّهبر  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبنل  مدآ  قلخ  لبق  نم  لامکلا  لوصح  حیحـصلا  ربخلاب  انفرع  یکبـسلا 
اذـهل ءاـیبنالا و  یبن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وهف  مهلوسر  مهّیبن و  ّهنا  مهیلع و  مّدـقملا  ّهنا  اوملعیل  ءاـیبنالا  یلع  قیثاوملا  هل  ذـخا  مث  تقولا 

ذخا امک  هترـصن  هب و  نامیالا  مهمما  مهمزل و  مهنمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  ءارـسالا و  ۀلیل  کلذـک  ایندـلا  یف  هئاول و  تحت  ةرخآلا  یف  اوناک 
فقوتی هرما  امنا  هل و  لصاح  ینعم  مهیلإ  هتلاسر  مهیلع و  هتوبنف  مهمما  یلا  مهتلاسر  مهتوبن و  یلع  مهئاقب  عم  کلذـل  قاـثیملا  مهیلع  هَّللا 

هفاصتا مدعل  مهدوجو ال  یلا  عجار  رمالا  کلذ  رّخاتف  هعم  مهعامتجا  یلع 
637 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عقی هاسع  امیف  هتعیرـش  مّدـقت  فلتخت و  ام ال  یف  الا  لوصـالا  یف  مهعئارـشل  ۀـقفاوم  هتعیرـش  مظعا و  ّمعا و  هتلاـسر  هتوبنف و  هیـضتقت  اـمب 
ام ممالا  کئلوا  یلا  ۀبـسنلاب  تاقوالا  کلت  هتعیرـش  نوکی  لب  ـال  ـالوا و  خـسنلا  وا  صیـصختلا  لـیبس  یلع  اـما  عورفلا  نم  هیف  فـالتخالا 

لصاح یهتنا  تاقوالا  صاخشالا و  فالتخاب  فلتخت  ماکحالا  ۀعیرشلا و  هذه  ۀمالا  هذه  یلا  ۀبـسنلاب  تقولا  اذه  یف  مهؤایبنا و  هب  تءاج 
یف مدقت  امم  هریغ  یبعشلا و  ربخب  لدتسی  هتفگ و  دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  یکبـسلا و  مالک 
اّیبن ناکف  مدآ  بلـص  نم  جرختـسا  ثیح  قاثیملا  هنم  ذخا  نیح  هل  تبجو  هتّوبن  ناف  اّیبن  هل  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  یلع  قباسلا  بابلا 
نمز یف  اهیف  فرصتلاب  موی  ۀیالو و  ّیلوی  نمک  اّیبن  هنوک  عنمی  کلذ ال  کلذ و  نع  ةرخاتم  ایندلا  یلا  هجورخ  ةّدم  تناک  نکل  ذئنیح  نم 
هتوبن مدقت  باب  یف  ۀـقباسلا  ثیداحالا  تقولا و  یجم  نیح  یلا  رخاتی  هفرـصت  ناک  نا  هتیالو و  نیح  نم  هل  تباث  ۀـیالولا  مکحف  لبقتـسم 

تس و نیا  هدرک  هراشالا  نادب  هک  یبعش  ثیدح  کلذ و  یف  ۀحیرص 
ذخا نیح  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  تئبنتـسا  یتم  هَّللا  لوسر  ای  لجر  لاق  الـسرم  یبعـشلا  نع  دعـس  نبا  لاق 

قاثیملا ینم 
ققحتم تباث و  يرهاظ  دوجو  لبق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تّوبن  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  تارابع  همه  نیا 

هتفگ و نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  میهاربا  نب  یلع  دوب و 
قلخ تاوامـس و  عبـس  نهاّوسف  ءامـسلا  یلا  یلوتـسا  ضرالا و  هَّللا  قلخ  اّمل  لاـق  اـیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  اـی  تلق  ةرـسیم  نع  ءاـفولا  یف 

یمسا بتک  اّوح و  مدآ و  اهنکسا  یّتلا  ۀنجلا  هَّللا  قلخ  ءایبنالا و  متاخ  هَّللا  لوسر  دمحم  شرعلا  قاس  یلع  بتک  شرعلا 
حورلا و نیب  مدآ  مایخلا و  بابقلا و  قاروالا و  باوبالا و  یلع  روهشملا  وه  ام  یلع  ۀلاسرلا  وه  اهنم و  صخا  وه  امب  وا  ةوبنلاب  افوصوم  يأ 

هَّللا هایحا  املف  هدسج  حورلا  لخدت  نا  لبق  يأ  دسجلا 
638 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلص  فصو  دقف  يأ  هیلإ  یمساب  اعفشتسا  ابات و  ناطیشلا  امهّرغ  املف  كدلو  يدیس  ّهنا  یلاعت  هَّللا  هربخاف  یمسا  يارف  شرعلا  یلا  رظن 
مدآ و دوجو  لبق  ةوبنلاب  مّلس  هیلع و 

لاق هتکئالم و  هل  دجسا  هدیب و  هَّللا  هقلخ  مدآ  مهضعب  لاقف  یلاعت  هَّللا  یلع  مرکا  قلخلا  ّيأ  مدآ  دلو  مصتخا  ریبج  نب  دیعـس  نع  اضیا  هیف 
قربف اسلاج  تیوتسا  یتح  یمدق  غلبت  مل  حوّرلا  ّیف  خفن  امل  لاقف  مدآل  کلذ  اورکذف  لج  زع و  هَّللا  اوصعی  مل  مهنال  ۀکئالملا  لب  نورخآ 

لج زع و  هَّللا  یلع  قلخلا  مرکا  كاذف  هَّللا  لوسر  دمحم  هیف  ترظنف  شرعلا  یل 
توبن فصو  يرهاظ  دوجو  لبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  يارب  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  مه  تراـبع  نیا 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  لاح  نینچمه  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  تافو  لبق  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لاح  سپ  دوب  لصاح 
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لبق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاـحب  هباـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تاـیح  رد  مالّـسلا 
هک مدرک  نایب  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  دیاین و  مزال  نآ  رب  يداریا  یـضارتعا و  یلاکـشا و  الـصا  دشاب و  رهاظ  بسح  تّوبن  لوصح 

هیعرـش و ماکحا  ذـیفنت  هک  تسنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دـعب  اـم  ناـمزب  دراد  صاـصتخا  هک  یتماـما  زا  دارم 
دارم تشادن و  یهجو  يوبن  تایح  رد  ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  صتخم  ایاعر  روما  رد  فرـصت 

رب هک  تسنیا  دوب  تباث  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تایح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هک  یتماـما  زا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ۀباین  بانج  نآ  رگا  دوب و  بجاو  بانج  نآ  یهاون  رماوا و  لاثتما  ترـضح و  نآ  عابتا  دایقنا و  مدرم 

يارب نینمؤم  تراما  تماما و  تابثا  نیا  دوب و  متحتم  مزال و  نینمؤم  رب  نآ  لوبق  دومرفیم  نیملسم  روما  زا  يرما  رد  فرصت  مّلس  و 
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هیلع لدی  امک  نا  زا  قباس  نامز  رد  هکلب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تایح  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
بانج هک  تسترـضح  نآ  يرهاظ  دوجو  زا  لبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يارب  توبن  تاـبثا  لـثم  سودرفلا  ربخ 

ایند رد  روهظ  قلخ و  روما  رد  بانج  نآ  فرصت  تقو  وگ  هدوب  یبن  مه  مدآ ع  ترضح  زا  لبق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تاـیح  رد  اـیند  راد  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رگا  سپ  دـشاب  هدوب  رخأـتم 
هدافا یماش  فسوی  نب  دمحم  تس و  باجعتـسا  ياج  هچ  ددرگ  رخأتم  بانج  نآ  یلک  فرـصت  دشاب و  تیالو  تماما و  فصوب  فصتم 
يارب تیالو  مکح  تروص  نیا  رد  دنک  لبقتسم  نامزب  نآ  رد  فرصت  هک  ار  وا  دننک  رما  دننادرگ و  یتیالو  یلاو  ار  یـسک  رگا  هک  هدرک 

سپ هدـش  فرـصتب  رومام  نا  رد  هک  تقو  نآ  یجم  ناـمز  اـت  دـشاب  رخأـتم  وا  فرـصت  وگ  دـش  دـهاوخ  تباـث  شندرک  یلاو  تقو  زا  وا 
مدـع مزلتـسم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تایح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  یلک  فرـصت  رخاـت  نینچمه 
توبن عامتجا  عانتما  بجوم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  رورـس  نآ  تایح  تلاح  رد  بانج  نآ  يارب  تماـما  تیـالو و  مکح  لوصح 
ماهوا رکذ  رد  مهدزای  باب  رد  بحاصهاش  هک  تسنآ  روما  بئارغ  زا  ددرگیمن و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تماما  نییبنلا و  متاـخ  باـنج 

دوب ماما  بانج  نآ  روضح  رد  ریما  ترضح  دنیوگ  هکنآ  لثم  لعفلا  ناکم  ةوقلا  ذخا  مهن  عون  دنیامرفیم 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق ع 

هوقلاب ماما  بانج ص  نآ  روضح  رد  ریما  ترضح  هکنآ  لاح  تسین  زئاج  ماما  لزع  دیآ و  مزال  يو  لزع  دشابن  ماما  يو  زا  دعب  رگا  سپ 
رـسارس ترابع  نیرد  بحاصهاش  یهتنا  هنم  حـجرالا  دوجول  تسزئاـج  وا  بصن  مدـع  ینعمب  ةوقلاـب  ماـما  لزع  لـعفلاب و  ماـما  هن  دـندوب 

نارسخلا حیرص  معز  ناوه  نهو و  زا  دنزاسیم و  دئاع  قح  لهأب  ار  مه  مهف و  فالتخا  مه و  ّطلست و  ببسب  تراسج 
640 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریما ترـضح  يارب  هوقلاب  تماما  توبث  هک  اریز  تسنایع  رهاظ و  تیاهن  نآ  نالطب  طوقـس و  تیاـهن  هکنآ  لاـح  دـنرادیمن  يربخ  دوخ 
هوقلاب تماما  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  ربانب  هچ  تسیفاو  یفاک و  ّقح  لـها  بولطم  توبث  يارب  تلزنم  ثیدـح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

رگا هچ  دشاب  نیعتم  تماما  يارب  ترـضح  نآ  سپ  دش  دهاوخ  تباث  ترـضح  نآ  تماما  رب  ّصن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب 
هک دنکب  روط  نیاب  هفیلخ  تفالخ  رب  ّصن  فلختسم 

يدعب نم  یتفیلخ  اذه 
دشابن و هیلع  صوصنم  هک  يرگید  قح  هن  تسوا  قح  تفالخ  اذهعم  دـش و  دـهاوخ  تباث  هفیلخ  يارب  هوقلاب  تماما  تروص  نیا  رد  سپ 

لبق تسمّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يارب  توبث  لـثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  ةوقلاـب  تماـما  توبث 
زئاج ترـضح  نآ  يرهاظ  دوجو  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  رب  يدحا  مدـقت  هچنانچ  سپ  تثعب  لبق  يرهاظ و  دوجو 

ترابع نیرد  بحاصهاش  هک  تستریح  تیاهن  دش و  دهاوخن  زئاج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  رگید  یسک  مدقت  نینچمه  تسین 
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دوجوب تسزئاج  وا  بصن  مدع  ینعمب  هوقلاب  ماما  لزع  ناش  لوق  هچنانچ  دناهدومرف  تماما  زا  قح  رب  یـصو  لزع  زیوجت  تراسخ  رـسارس 
رد تستناها  بجوم  لزع  هک  تسرهاظ  تلزنم  نیمه  باوجب  ناشدوخ  دادساب  داشرا  هکنآ  لاح  دراد  نا  رب  هحیرـص  تلالد  هنم  حـجرالا 

بانج لزع  تابثا  هکلب  زیوجت  هاگ  ره  سپ  دشابیم  تناها  بجوم  هک  تفگ  ناوتن  لزع  ار  فالختسا  نیا  عاطقنا  لاق و  ثیح  یسک  قح 
مامت حوضوب  ار  تناها  هَّللا  ذاعم  تلزنم  ثیدـح  باوج  ینعی  ماقم  نیا  هدافا  بسح  دـندومرف  مهدزای  باب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اقباس میقلا  نبا  ریرحن  هماّلع  ترابع  زا  صقن  رب  لزع  تلالد  زین  مالسا و  لها  هقیرط  هن  تسمائل  بصاون  راک  تناها  تابثا  دندرک و  تباث 

دوشیمن یضار  لوسر  سفن  قح  رد  لزع  تابثاب  هک  تسیهیدب  نآ  رب  هوالع  یتسناد و 
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زا يذبن  هک  هروصحم  ریغ  لئالدب  تسلطاب  بانج  نآ  زا  حجرا  دوجو  معز  عرش و  نید و  عابتا  زا  دیعب  عمسلا و  لقعلا و  نع  لوزعم  رگم 
مهو نیا  لاصیتسا  هثالث  رب  ّصن  نادـقفب  بحاصهاش  دوخ  فارتعا  دوشیم و  رهاـظ  تیآ  ثحاـبم  زا  نا  زا  يرایـسب  هتـشذگ و  اـقباس  نا 

ققحتم هریثک  لئالد  رگید  تلزنم و  ثیدح  تلالدب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  صن  هاگ  ره  هچ  دنکیم  لصاح  معز ال  لطاب و 
دوخب دوخ  هثالث  تیحجرا  معز  سپ  رهاب  رهاظ و  هّینس  همئا  رگید  تاحیرصت  بحاصهاش و  هدافا  بسح  هثالث  رب  رـصن  نادقف  هدیدرگ و 
یـسوم هک  تسنآ  هیماما  بهذم  زا  هک  هدرک  هدافا  ار  ماکحا  ذیفنت  یبن  ریغ  یلوت  زاوج  دییات  رد  يزار  هچنآ  دیدرگ و  اثبنم  ءابه  دیـشاپ و 
دوبیمن فالختـسا  نیا  لبق  ماکحا  ذیفنت  زا  دوبیم  نکمتم  نوراه  رگا  دوخ  موق  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراه  درک  فالختـسا  مالّـسلا  هیلع 

دوبن ناذفنم  هچ  رگا  دوب  یلاعت  قح  بناج  زا  ماکحا  دوبیم  فالختسا  لبق  مالّسلا  هیلع  نوراه  هک  دش  تباث  سپ  هدئاف  فالختـسا  يارب 
یهجو ندومن  اهنت  هّیماماب  بوسنم  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  فالختـسا  ـالوا  هک  تسرهاـظ  دوخ  نآ  تبارغ  سپ  هلّـصحم  یهتنا 

يزار دوخ  تستباث و  هّینس  نیطاسا  ریراحن  تادافا  بسح  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فالختـسا  هک  یتسناد  اقباس  هَّللا  دمحب  هک  درادن 
رپس یپ  لاطبا  راکنا و  لیلع و  لیوات  هیجوت و  هار  هتفات  نآ  لوبق  زا  رـس  قح  لها  هرظانم  ماقمب  نکیل  هدومن  نآ  تابثا  ریبک  ریـسفت  رد  مه 
ایناث هتخادـنا و  عاعر  جـمه  ناهذا  رد  هَّللا  ذاعم  نآ  نالطب  هتـشادنپ  قح  بهذـم  صئاصخ  زا  ترـضح  نآ  فالختـسا  اج  نیرد  هتخاس و 

رب ینفلخا  لمح  نوراه و  ترـضح  فالختـسا  راـکنا  ماـقم  رد  نیزا  لـبق  هک  تسوا  هفلاـس  هداـفا  لـطبم  ۀحارـص  يزار  هداـفا  نیا  هکنآ 
هتسناد بجاو  مزال و  توبن  ببسب  مه  یسوم  ترضح  فالختسا  ریغب  یسوم  ترضح  تما  رماب  ار  نوراه  ترضح  مایق  دیکات  راهظتسا و 

رب فوقوم  ار  ماکحا  ذیفنت  هتسناد و  بجاو  هدیدج  هدئاف  بترت  فالختسا  رب  اجنیا  هتشاگنا و  هیساوس  ار  فالختـسا  مدع  فالختـسا و  و 
یتسناد اقباس  هدیمهفن و  یفاک  ماکحا  ذیفنت  يارب  ار  نوراه  ترضح  توبن  ضحم  هدینادرگ و  فالختسا 

642 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دناسریمن قح  لهأب  يررض  فالختسا  ریغب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تعاط  ضارتفا  لوصحب  فارتعا  فصو  اب  فالختسا  راکنا  هک 

نون نب  عشوی  نا  مهبهذم  نم  اضیا  هتفگ و  هقباس  ترابع  دعب  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  زین  تسلـصاح و  مه  تروص  نیرد  ناشدوصقم  هک 
نوراه دلو  یف  ۀفالخلا  نال  ۀمامالا  ینعم  یف  مالّسلا  هیلع  یسومل  ۀفیلخ  نکی  مل  یلاعت و  هَّللا  نع  ایّدوم  مالّسلا  هیلع  یـسوم  دعب  ایبن  ناک 

دعب مالّسلا  هیلع  نوراه  ءاقب  ریدقت  نم  مزلی  مل  کلذ  زاج  اذإ  تولاط و  اهذیفنتل  ّیلوتملا  ماکحالل و  انّیبم  ناک  دوادف  اضیا  مالّسلا و  هیلع 
هک دنامن  یفخم  کلذک و  اضیا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نوک  بجی  مل  کلذ  بجی  مل  اذإ  ماکحالا و  ذیفنتل  ایلوتم  هنوک  مالّسلا  هیلع  یـسوم 

قرط رد  هک  مالّـسلا  هیلع  عشوی  ترـضح  تیاصو  رب  ّهلاد  ثیداحا  تسین و  تباـث  ار  مالّـسلا  هیلع  عشوی  ترـضح  تفـالخ  ّقح  لـها  یفن 
تیاصو هک  تسرهاظ  یناتـسرهش  ترابع  زا  يرآ  مالّـسلا  هیلع  عشوی  ترـضح  تفالخ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تسدراو  یّنـس  هعیش و 

ینعم نیا  دناسرب و  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  نارـسپ  ود  ره  ریبش  ربشب و  ار  نآ  ات  دوب  هعدوتـسم  تیاصو  مالّـسلا  هیلع  عشوی  ترـضح 
ۀبئاش هیف  سیل  عادیتسالا و  قیرطب  نکل  تسترـضح  نآ  تیاصو  تبثم  هکلب  دنکیمن  مالّـسلا  هیلع  عشوی  ترـضح  تفالخ  یفن  رب  تلالد 
دیفنت تولاط  ّیلوت  هکنآب  تسباـجم  سپ  تولاـط  نآ  دـیفنت  ّیلوتم  دوب و  ماـکحا  نیبم  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هکنیا  اـما  عانـشتسالل 
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ذیفنت هکنآ  رد  دنکیمن  حدق  ینعم  نیا  دـنادرگ  هفیلخ  ار  یبن  ریغ  یبن  رگا  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  لیومـش  ترـضح  فالختـساب  ار  ماکحا 
وا یهاشداپ  دـنادرگ  مئاق  تنطلـس  رماب  ار  یهاشداپ  هعاـطلا  ضرتفم  یموصعم  رگا  هتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  تسا  یبن  قح  ماـکحا 

دندوب و یبن  ناشیا  دوخ  تخاس و  هفیلخ  ار  تولاط  لیومـش  ترـضح  هکنآ  دننام  هفیلخ  بوصنم  نآ  دشاب و  ماما  شدوخ  دشاب  حـیحص 
نوراه ترضح  رگا  هک  دش  رهاظ  تسنایعالا  ةدمع  يزار  تاهبش  ساسا  مداه  هک  ناینبلا  عینم  نایب  نیزا  هلمجلاب  یهتنا  کلم  تولاط 

643 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترضح هلزنم  لزان  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنوچ  هیف و  ریض  ترـضح و ال  نآ  تباینب  رگم  درکیمن  نآ  ذیفنت  يریغ  دوبیم و 

تفاهت و نیرد  ار  یعملی  لـقاع  هلمجلاـب  تسین  يرگید  قح  ماـکحا  ذـیفنت  ترـضح  نآ  دوجو  فصو  اـب  اذـهل  تسمالّـسلا  هیلع  نوراـه 
فاصنا و تقیقحب  درک و  دـیاب  ّربدـت  لّمات و  لوقنم  لوقعم و  يواح  نیا  لوفغ  تدـش  لوهذ و  تعرـس  لوحفلا و  سیئر  يزار  ضقاـنت 

کیرش نوراه  هک  دیامرفیم  هدافا  نانچ  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخ  ّدر  ماقمب  هک  درب  دیاب  یپ  موق  مظاعا  رباکا و  هدمع  ناعما 
هیلع نوراه  ترضح  هلاحم  درکیمن ال  مالّسلا  امهیلع  نوراه  فالختـسا  یـسوم  ترـضح  رگا  سپ  دوب  توبن  رد  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم 

تسین نیا  زج  تما  رماب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  مایق  هک  اریز  ۀقیقحلا  یلع  دشابیمن  فالختسا  نیا  درکیم و  تما  رماب  مایق  مالّـسلا 
تسیفاک و ماکحا  ذیفنت  تّما و  رما  مایق  يارب  توبن  ضحم  هکنآ  رد  تسحیرص  تیاهن  هدافا  نیا  دوب و  ترضح  نآ  ندوب  یبن  ببسب  هک 

هیلع نوراه  ترضح  تعاط  ضارتفا  زا  باوج  ماقم  رد  دوشیم و  تباث  مه  فالختسا  ریغب  یبن  يارب  دوشیم  بترتم  تفالخ  رب  هک  هرمث 
دعب ار  نوراه  ترـضح  ءاقب  ببـس  نیاب  دنادیمن و  یفاک  ماکحا  ذیفنت  يارب  ار  تّوبن  هتخادنا  تشپ  سپ  ار  دوخ  هقباس  هدافا  نیا  مالّـسلا 

تفاهت نیمالکلا  نیب  دراکنایمن و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  ماکحا  ذیفنت  هبتر  توبث  مزلتـسم  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح 
فالختسا دوب و  توبن  ببسب  تما  رماب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  مایق  هک  شعابتا  يزار و  هبـش  زا  باوج  حیـضف و  ضقانت  حیرص و 

تفالخ هرمث  توبث  رب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  فالختـسا  تلالد  ّقح  لها  ضرغ  هک  اریز  تسرهاظ  رپ  قباس  نایب  زا  تسین  نآ  دیفم 
مالّسلا امهیلع  یسوم  ترضح  فالختـسا  زا  لبق  نوراه  ترـضح  يارب  هرمث  نیا  هاوخ  تسلـصاح  ریدقت  رهب  نآ  تسترـضح و  نآ  يارب 

توبث يارب  لبق  زا  هرمث  نیا  توبث  هکلب  دشاب  تباث  فالختـسا  تقو  زا  هرمث  نیا  هاوخ  ددرگ و  نآ  دّـکوم  فالختـسا  نیا  دـشاب و  تباث 
بولطم

644 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فالختـسا لبق  نوراه  ترـضح  لاح  زین  دوشیمن و  دراو  زگره  تفـالخ  عاـطقنا  هکیکر  هبـش  نیا  رب  اـنب  هک  تسه  غلبا  عفنا و  ّقح  لـها 

نیطاسا تادافا  بسح  هک  تلاسرب  ندش  ثوعبم  لبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاحب  تسهباشم  یـسوم  ترـضح 
اب نیعبرا  دـعب  ترـضح  نآ  تثعب  رب  هک  هدـئاف  ره  سپ  يرهاظ  قلخ  لبق  توبن  هب  دوب  فوصوم  ترـضح  نآ  هک  هدـش  حـضاو  افنآ  هیّنس 

توبث فصو  اب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فالختـسا  رب  هدئاف  نامه  هدـش  بترتم  يرهاظ  قلخ  لبق  ترـضح  نآ  توبن  توبث  فصو 
نوراه ترـضح  يارب  لـیلج  لـضف  میظع و  فرـش  لوصح  زین  دـش و  دـهاوخ  بترتم  فالختـسا  نیا  لـبق  ترـضح  نآ  تعاـط  ضارتفا 

لاصیتسا يارب  مه  نیا  یتفایرد و  مامت  حوضوب  یماج  نمحرلا  دبع  يرصیق و  هماّلع  تادافا  زا  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  فالختساب 
همه نیا  دـعب  يزار  رخف  هک  تسناد  دـیاب  رتسپ  اقباس  هیلع  انهّبن  امک  تسیفاو  یفاک و  لافغا  نیکرات  نیدـلقم  رگید  لامک و  اب  يزار  هبش 

ترضح نآ  ءاقب  ریدقت  رب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  ماکحا  ذیفنت  موزل  توبث  میلـست  مدع  نآ  لصاح  يزاس  هفیقـس  يزاتواگ و 
هدیدرگن ماکحا  ذیفنت  رشابم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هکنآ  رب  هتخادنا  تسد  لوقعلا  ۀیاهن  رد  تسمالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دعب 

ناکل مالّسلا  امهیلع  یسوم  دعب  شاع  ول  نوراه  ّنا  انمّلس  نا  مث  اقباس  ّرم  امک  لاق  ثیح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لبق  تفای  تافو  هک 
تافو تلالد  شلـصاح  هک  هکیکر  هبـش  نیا  باوج  قبـس و  ام  رخآ  یلا  ماکحالا  ذـیفنت  رـشاب  ام  هنا  یف  کش  نکل ال  ماـکحالل و  اذـفنم 

قرط هدیدع و  هوجوب  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تفالخ  بلـس  رب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  لبق  نوراه  ترـضح 
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راکنا ّدر و  دیزم  بجوم  رابتعا و  هیاپ  زا  طقاس  هدولآ  نآب  ار  نابز  ترابع  نیرد  يزار  هک  طقاست  ضراعت و  ياعدا  سپ  یتفایرد  هدـیدس 
ّهنأل ۀمامالا  لمع  رشابی  مل  امنا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ّنا  کلذ  نع  مهرذع  هتفگ و  ترابع  نیرد  يزار  هچنآ  تسراصبالا و  رئاصبلا و  یلوا 

یسوم لبق  تام 
645 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یفخم سپ  قبس  ام  رخآ  یلا  لوقن  نا  هنع  انباوجف  قرفلا  رهظف  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  لبق  تمی  مل  ّهناف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  اما  مالّـسلا و  هیلع 
تیاهن یفاش  مالک  لصا  هک  تسرهاظ  رپ  هکنآ  لاح  دنک  در  ار  یفاش  نیتم  مالک  دوخ  مالک  نیاب  هک  هتساوخ  نانچ  يزار  رخف  هک  دنامن 

هجو زا  رظن  عطق  تسلـضف و  ملع و  لها  باد  زا  دـیعب  نتخاس  لمجم  راصتخا  نیاب  ار  نآ  تسنیتم  مخفم و  هبترم  تیاـغب  نیزا و  یفاـش و 
یضاق هضراعم  رد  بانج  نآ  هچنآ  هدومرف  هدافا  خلا  ۀفیلخ  نکی  مل  نا  نوراه و  ّنأل  دوخ  لوقب  هارث  باط  یضترم  دیـس  بانج  هک  رگید 

ره رد  ار  سک  نالف  هدـب  هک  دـیوگ  دوخ  لیکوب  یـصخش  هاگ  ره  هک  تس  نیا  شلّـصحم  خـلا  بجول  احیحـص  هرکذ  ام  ناک  ول  هتفگ و 
هلزنمب ار  ورمع  نک  لزان  هک  دوخ  لیکوب  یتّدمب  نآ  دعب  ای  لاح  نامه  رد  دیوگ  نآ  زا  دـعب  رانید  کی  وت  دزن  دوش  رـضاح  هاگ  ره  رهش 

زا رانید  لیکو و  دزن  دوشن  رضاح  لوا  صخـش  هک  مینک  ضرف  نا  زا  دعب  هدرک و  واب  رهـش  ره  رد  رانید  ءاطعاب  مکح  هک  لوا  سک  نامه 
سک نالف  هلزنمب  وت  هک  دـیوگب  دـنک و  عنم  رانید  اطعا و  زا  وا  روضح  فصو  اب  مه  ار  ورمع  هک  دـسریم  نآ  لـیکو  سپ  دریگن  لـیکو 
سپ نیقی  اب  تسلطاب  لّلعت  رذع و  نیا  هچ  دش  دهاوخن  لصاح  مه  وت  يارب  سپ  وا  روضح  مدع  ببـسب  هدشن  لصاح  هّیطع  ار  وا  یتسه و 

تفابیم اپ  رس و  یب  باوج  هدوبن  یـضرم  ریغ  هجو  رب  مالک  صیلخت  هکنآ  هن  تشاگنیم  ریرقت  نیا  باوج  هک  تسیابیم  ار  ریرحن  يزار 
ترـضح ذـیفنت  سپ  دـیآ  مزال  رگا  سپ  دـیآ  هن  مزال  ای  ببـسم  ءافتنا  ببـس  ءافتنا  زا  دـیآ  مزال  اـی  هک  تس  نیا  يزار  باوج  لـصاح  و 

دیآ مزال  سپ  دوبن  لصاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  توبن  هدوب و  ترـضح  نآ  توبن  ببـسب  ار  ماکحا  مالّـسلا  هیلع  نوراه 
تماما مدـع  هک  مییوگ  سپ  ببـسم  يافتنا  ببـس  ياـفتنا  زا  دـیآ  هن  مزـال  اـی  ماـکحا و  یلوتم  ترـضح  نآ  ندوب  ءاـفتنا  توبن  ءاـفتنا  زا 

زا دیآ  هن  مزال  هک  تسبجاو  سپ  یسوم  ترضح  توم  لبق  ترضح  نآ  توم  ببسب  دوب  هک  تسین  نیا  زج  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لبق  مالّسلا  هیلع  یلع  توم  مدع 

646 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يارب هک  دیآیم  مزال  یتقو  ببـس  يافتنا  زا  ببـسم  يافتنا  هک  تسرهاظ  رپ  ربدتم  لّماتم  رب  تستفالخ و  یفن  نآ  ببـسم و  لوصح  مدـع 

دیآیمن مزال  ببسم  يافتنا  ببس  کی  يافتنا  زا  دشاب  هددعتم  بابسا  ببسم  يارب  هاگ  ره  هددعتم و  بابسا  هن  دشاب  دجاو  ببـس  ببـسم 
رد ببـس  يافتناب  ار  ببـسم  يافتنا  يزار  هک  تساجنیا  روعـشلا و  نم  اطـسق  یتوا  نم  یلع  یفخی  روهظلا ال  لامک  نم  وه  افنآ و  اـنیب  هک 

ترابع نیزا  خلا و  مزلی  الوا  ببسملا  ءافتنا  ببـسلا  ءافتنا  نم  مزلی  نا  اما  هتفگ  کیکـشت  دیدرت و  قیرطب  هکلب  هدرکن  اعدا  امتح  ماقم  نیا 
تراسج دیزمب  نیدلقم  نیلفغم  هک  بجعلا  دنادرگیمن و  مزال  ببس  يافتنا  رب  ار  ّببـسم  يافتنا  امزج  امتح و  يزار  هک  تسادیپ  ۀحارص 

فقاوملا و حرـش  ةرابع  نم  تیرد  امک  دننادرگیم  مزال  توبن  يافتنا  رب  ار  تعاط  ضارتفا  يافتنا  اعطق  امتح و  هداهن  رتارف  ار  اپ  يزار  زا 
تماما مدع  هکنوچ  سپ  دیآ  هن  مزال  ببـسم  يافتنا  ببـس  يافتنا  زا  رگا  هک  يزار  معز  اما  قعاوصلا  دیرجتلا و  حرـش  دـصاقملا و  حرش 

نینمؤملا ریما  بانج  تافو  مدع  زا  دیآ  هن  مزال  هک  دش  بجاو  تسمالّسلا  امهیلع  یسوم  ترـضح  لبق  ترـضح  نآ  توم  ببـسب  نوراه 
تیاهن بجوم  هدافا  نیا  سپ  تستفالخ  یفن  نآ  ببسم و  لوصح  مدع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لبق  مالّـسلا  هیلع 

نوب هّیضق  نیاب  يزار  کّسمت  ببس و  يافتنا  زا  ببسم  يافتنا  مدعب  ّقح  لها  کسمت  رد  هک  اریز  تسبابلالا  یلوا  بارغتـسا  باجعتـسا و 
هّیلقن هّیلقع و  مولع  رد  هک  ریرحن  ماما  نینچ  فیکف  دشاب  هدوب  یفخم  قرف  نیا  یلّـصحم  یندا  رب  هک  مرادن  نامگ  تسرهاظ و  قرف  نئاب و 
مـشچ لطاب  بح  جاجل و  تیبصع و  انامه  نکیل  دـنهدیم  ناشن  رتمک  يریظن  وا  يارب  هفلتخم  قرف  هلداجم  هرظاـنم و  نف  صوصخلا  یلع 
نیاب ّقح  لها  کّسمت  هک  ینیبیم  هن  رگم  دـنادرگیم  طبختم  یماع  لثم  ار  ققحم  ملاع  دـناشوپیم و  هحـضاو  روما  هظحالم  زا  ار  یمدآ 
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لدتسم يارب  تسلالدتسا و  ماقم  رد  يزار  کّسمت  تسیفاک و  لامتحا  درجم  لالدتـسا  در  يارب  تسهّینـس و  لالدتـسا  در  ماقم  رد  هّیـضق 
شنایب سپ  تسلالدتسا  در  ماقم  رد  هّیضق  نیاب  ّقح  لها  کّسمت  هک  ینعم  نیا  اّما  تسین  یفاک  لامتحا  دّرجم 

647 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا هک  دـناهدومن  هدافا  لزانم  مومع  تابثا  دـعب  تلزنم  ثیدـحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تابثا  رد  ّقح  لـها  هک  تس  نیا 

ضرتفم مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیآ  مزال  سپ  تسترضح  نآ  ندوب  ۀعاّطلا  ضرتفم  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم 
دنتفگ هاگ  ره  ناشباوجب  تنس  لها  تارضح  یعدم و  بصنم  نآ  رد  ناش  بصنم  تسلالدتـسا و  ّقح  لها  مالک  نیا  سپ  دشاب  ۀعاطلا 

دش یفتنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  رد  توبن  نوچ  دوب و  تّوبن  ببـسب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تعاط  ضارتفا  هک 
لـصا هضراعم  نمـضتم  ریرقت  نیا  دوشیم  یفتنم  ببـسم  ببـس  يافتناب  هک  اریز  دوش  یفتنم  ترـضح  نآ  زا  مه  تعاط  ضارتفا  هک  دیاب 

نینمؤملا ریما  بانج  تعاط  ضارتفا  يافتنا  ياعدا  ببـسب  دندیـسر  يوعد  بصنمب  مه  تنـس  لـها  تارـضح  ریرقت  نیا  رد  سپ  تسلیلد 
ضارتفا ياـفتنا  تبثم  تنـس  لـها  ینعی  دیـسرمهب  عنم  بصنم  ار  ّقح  لـها  ریرقت  نیا  باوجب  سپ  نآ  ببـس  ياـفتنا  ببـسب  مالّـسلا  هیلع 

يافتنا مدع  لامتحا  درجم  ار  ّقح  لها  لاحلا  سپ  دنـشاب  تعاط  ضارتفا  تبثم  ریرقت  لصا  رد  وگ  افتنا  عنام  ّقح  لها  دـندیدرگ و  تعاط 
ببـسم هکنیا  هب  دندوب  هتخاس  دنتـسم  ار  نآ  دندوب و  تعاط  ضارتفا  يافتنا  تبثم  هضراعم  نیرد  تنـس  لها  هچ  تسیفاک  تعاط  ضارتفا 

تسین مزال  ببسم  يافتنا  ار  ببس  يافتنا  هک  روط  نیاب  دندرک  نایب  ناشدنتسم  نالطب  ناش  باوجب  ّقح  لها  دوشیم  یفتنم  ببس  يافتناب 
درجم هک  تسرهاظ  درک و  ناوتن  ببـسم  يافتناب  مکح  ببـس  کی  يافتناب  سپ  دشاب  هدیدع  بابـسا  ببـسم  کی  يارب  هک  تسزئاج  هچ 

ای بابـسا  عیمج  يافتنا  هک  تسمزال  دناببـسم  يافتنا  یعدم  هک  ار  هینـس  تسیفاک و  ار  ّقح  لها  ماقم  نیرد  رگید  ببـس  دوجو  لامتحا 
هرظانم نف  زا  هرهب  یندا  هک  یسک  رب  ریقح  نایب  تّحص  دنچ  ره  دوش و  حیحـص  هضراعم  ات  دنزاس  تباث  صاخ  ببـس  رد  تیببـس  راصحنا 
دیـشرلا دبع  خیـش  هک  تسناد  دیاب  سپ  میامنیم  دنـس  داریا  رباکم  جاجل  عفد  رهام و  ریغ  رظان  هیبنت  يارب  نکل  تسین  یفخم  دشاب  هتـشاد 

یّمسی لیلدلا و  یعدملا  ماقا  اذاف  دیوگیم  هیفیرش  هلاسر  حرش  رد 
648 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّهنأب دنتسم  ثداح  ّریغتم  لک  نا  مّلسن  لوقی ال  ناب  ملکتملا  لیلد  يربک  میکحلا  عنم  اذإ  امک  دنـسلا  عم  هنم  ۀنیعم  ۀمدقم  عنمت  اللعم  ذئنیح 
يأ يواستلا  تابثا  دعب  دنسلا  عم  عنم  اذإ  دنسلا  لاطباب  باجیف  دنسلا  نع  ایراع  يأ  هنع  درجم  وا  امیدق  ریغتملا  ضعب  نوکی  نا  زوجی  مل ال 

هلاطبا دیفیل  سکعلاب  ۀعونمملا و  ۀمدقملا  مدع  قدص  دنسلا  قدص  امّلک  نوکی  ناب  ۀعونمملا  ۀمدقملا  مدعل  ایواسم  دنـسلا  نوک  نایب  دعب 
لیلدـلاب لطبی  مث  اثداح  ریغتم  لـک  نوک  مدـعل  اـیواسم  امیدـق  ریغتملا  ضعب  نوکی  نا  زوجی  هلوق  نوک  ملکتملا  تبثی  ناـک  عنملا  نـالطب 

عم هریغ  وا  يواسملا  دنسلاب  ادنتـسم  نوکی  وا  ءیـشب  ادنتـسم  عناملا  نکی  مل  نا  نم  معا  ۀعونمملا  ۀمدقملا  تابثاب  باجی  وا  زاوجلا  کلذ 
اضیا ضرعتلا  نودب  ۀمدقملا  تابثاب  ۀشقانملا  ّمتی  ذإ  بجاوب  سیل  نسحتسم و  ضرعتلا  ءیشب و  اکـسمتم  ناک  نإ  هب  کّسمت  امب  ضرعتلا 
هتدافال عناملا  معزب  وا  رمالا  سفن  بسحب  هتاواـسم  ناـک  ءاوس  ربتعم  يواـسملا  دنـسلا  لاـطبا  هنع  لـقن  اـمیف  صملا  لاـق  دوصقملا و  وه  و 

وا کلذ  عناملا  دقتعی  مل  اذإ  امب  يواسّتلا و  تابثا  دعب  هلوق  دـیقی  نا  اما  اذـه  یلعف  همالک  ّمت  اریدـقت  وا  اقیقحت  ۀـعونمملا  ۀـمدقملا  تابثا 
ناب عنملا  امهدحا  نیهجو  یلع  نوکی  دنـسلا  عفد  نا  ملعا  مث  هّنظ  رابتعاب  وا  یعدـملا  تابثاب  اما  عناملا  عماسلا  نهذ  یف  اتبثم  هنوک  هب  داری 

هرضی لب  هعفنی  دنـسلا ال  تابثا  ۀعونمملا و  ۀمدقملا  تابثا  هیلع  مزاللا  نال  ثبع  اذه  هیلع و  عناملا  نم  لیلدلا  للعملا  بلطیف  ایرظن  نوکی 
لدی جراخلا  یف  نییواستملا  دحا  ءافتنا  نال  عنملل  ایواسم  ناک  اذإ  عفنی  امنا  وه  لاطبالا و  یناثلا  رکذلاب و  لاطبالا  هّرـس  سدـق  ّصخ  اذـلف 

عفنی ّهناف ال  ّصخا  ناک  اذإ  ام  فالخب  هیف  رخآلا  ءافتنا  یلع 
649 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تابثا دـعب  هلوقب  لاطبالا  صملا  دـّیق  کلذـل  دنـسب و  سیل  ۀـقیقحلاب  وهف  معالا  دنـسلا  اما  معالا و  ءافتنا  مزلتـسی  ـال  ّصخـالا  ءاـفتنا  ناـف 
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ریغ لیلدلا  اذه  لئاّسلا  لوقی  ناب  لاحملا  موزل  فّلّختلا و  نم  نیروکذملا  نیهجولا  دـحاب  ضقنلل  الباق  ناک  اذإ  لیلدـلا  ضقنی  يواستلا و 
ۀـضراعملل الباق  ناکف  ضراعی  الثم و  نیـضیقنلا  عامتجا  مزل  اتباث  لولدملا  ناک  ول  ّهنأل  وا  ةروصلا  کلت  یف  لولدـملا  نع  هفّلختل  حـیحص 

ضقنلا و یتروص  یف  باـجیف  رم  اـمک  ریغلاـب  ۀـضراعملا  وا  لـثملاب  ۀـضراعملا  وا  بلقلاـب  ۀـضراعملا  نم  ةروکذـملا  ۀـثلثلا  هوجولا  دـحاب 
ۀـضراعملا صقنلا و  دعب  لوالا  للعملا  نال  اهل  الباق  ناک  نا  ۀـضراعملا  وا  هل  احلاص  ناک  نا  ضقنلا  وا  هل  الباق  ناک  اذإ  عنملاب  ۀـضراعملا 

نود ولخلا  عنمل  وا  ۀملکف  امهنم  دـحاو  لک  یلع  ۀـثلثلا  ۀلئـسألا  دروی  دـق  لوالا و  لئاّسلل  تناک  امک  بصانم  ۀـثلث  هل  نوکیف  الئاس  ریـصی 
لوا لّلعم  يارب  سپ  ددرگیم  لئاس  هضراعم  ضقن و  عنمب و  دوشیم  هداد  باوج  لیلد  لصا  هضراعم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  عمجلا 
یلع لیلدلا  ۀـماقا  ۀـضراعملا  هتفگ و  هیفیرـش  حرـش  رد  دیـشرلا  دـبع  زین  دوشیم و  لصاح  دوب  لصاح  لوا  لئاس  يارب  هک  هثالث  بصانم 

ام هنم ال  ّصخا  وا  هضیقن  يواسم  وا  هضیقن  ناک  ءاوس  مصخلا  یعدـم  یفانی  اـم  فـالخلاب  دارملا  مصخلا و  هیلع  لیلدـلا  ماـقا  اـم  فـالخ 
الیلد دحتا  ناف  رخآلا  لیلد  لولدم  یفانم  امهدحا  لیلد  لولدم  ناک  ول  ۀمصاخملا  ققحتی  اّمنا  ّهنأل  مصخلا  ظفل  هب  رعشی  امک  اقلطم  هریاغی 
یلع انوکی  ناب  طقف  ةروصلا  یف  ادّحتا  ناب  طقف  امهتروص  وا  دورولا  ۀماعلا  تاطلاغملا  یف  امک  اعیمج  ةروصلا  ةداملا و  یف  ادحتا  ناب  امه 

بلقلاب ۀضراعمف  ةداملا  یف  امهفالتخا  عم  الثم  لوالا  برضلا 
650 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حوضوب ترابع  نیزا  ریغلاب  ۀضراعمف  ةدام  ةروص و ال  الا  ادّحتی  مل  نا  يأ و  الا  امهتروص و  دحتا  نا  لثملاب  ۀضراعم  امهالیلد و  دحتا  نا 
ضراعم هک  دـش  مولعم  سپ  نآ  رب  ار  لیلد  مصخ  تسهدرک  تماقا  هچنآ  فـالخ  رب  تسلیلد  تماـقا  هضراـعم  ینعم  هک  تسرهاـظ  ماـمت 

يافتنا ببـسب  ببـسم  يافتنا  مدعب  يزار  کّسمت  اّما  دـشاب  یفاو  یفاک و  لامتحا  قلخ  دّرجم و  هضراعم  عفد  يارب  سپ  دـشابیم  لدتـسم 
شنایب عنم  ماقم  رد  هن  هدـش  عقاو  لالدتـسا  اعدا و  ماقم  رد  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  توم  مدـع  ببـسب  تفالخ  یفن  ینعا  ماـقم  نیرد  ببس 

مدع رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  لبق  توم  ببـسب  ار  ماکحا  ذیفنت  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ترـشابم  مدعب  يزار  کّسمت  هکنآ 
هدـیدرگ و یعدـم  يزار  ماـقم  نیرد  سپ  تسیوـعد  لـیلد  لالدتـسا  تسحیرـص و  لالدتـسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تماـما 

لیلد ود  رد  ضراعت  هک  تسرهاظ  اطقاست و  اضراعت  اذإ  لاق و  ثیح  هدـینادرگ  ّقح  لها  لیلد  ضراعم  ار  لیلد  نیا  يزار  هک  تساـجنیزا 
زا هک  دنیوگب  ّقح  لها  هاگ  ره  لیلد  نیا  باوجب  دش و  یعدـم  ماقم  نیرد  يزار  سپ  تسیوعد  لیلد  لیلد  عنم و  لیلد و  رد  هن  دـشابیم 

ریما بانج  تماما  مدع  دیآیمن  مزال  نوراه  ترـضح  تافو  ببـسب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دـعب  نوراه  ترـضح  تماما  مدـع 
دـش دـناوت  تماما  یفن  ببـس  هک  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  تایح  رد  ترـضح  نآ  تافو  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ار هینس  تارضح  سپ  تسیفاک  لامتحا  درجم  ار  عنام  لدتسم و  بصنم  هن  تسعنم  بصنم  ّقح  لها  بصنم  ماقم  نیرد  سپ  هدشن  ققحتم 
تفـالخب مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  لوصو  مدـع  ببـسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تفـالخ  یفن  یعدـم  نوـچ  هک  دـیابیم 

درجم دوش و  تباث  ناش  ياعدم  ات  دنزاس  تباث  هدیدرگ  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  تفالخ  لوصو  مدع  ثعاب  هک  یببـس  دناهدیدرگ 
ًارُون َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  روهظلا  ّلک  رهاظ  اذه  دیآیمن و  راکب  دشاب  هدش  تفالخ  یفن  رد  توم  ماقم  مئاق  رگید  یببس  دیاش  هک  لامتحا 

651 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف 
دیان مزال  تفالخ  یفن  ياـفتنا  توم  مدـع  درجم  زا  سپ  دـیآیمن  مزـال  ببـسم  ياـفتنا  ببـس  ياـفتنا  زا  نوچ  هک  ینعم  نیزا  رظن  عطق  و 
ریوزت رپ  ریرقت  نیا  ار  يزار  سپ  هدـشن  ققحتم  تفـالخ  یفن  يارب  یببـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  رد  هک  تسرهاـظ  حـضاو و 

ضارتفا تابثا  ریرقت  هک  اریز  دناهرناو  ریگ  راد و  زا  وا  عابتا  وا و  يولگ  دناسرن و  یعفن  مه  لالدتـسا  ماقم  رد  نآ  ندوبن  ریدـقت  ضرفب و 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاط  ضارتفا  دش  تباث  تلزنم  ثیدـح  رد  لزانم  مومع  هاگ  ره  تسلزانم و  مومع  تابثا  دـعب  تعاط 

تایح رد  نوراه  ترـضح  تعاط  ضارتفا  توبث  لثم  دـش  دـهاوخ  تباث  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تاـیح  رد 
نیا سپ  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  دعب  نوراه  ترضح  تماما  تعاط و  ضارتفا  لوصح  مدع  اما  مالّـسلا و  امهیلع  یـسوم  ترـضح 
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ضارتفا زا  عنام  هک  رگید  ببس  حونس  لامتحا  اما  تسیفتنم و  دوخ  هک  توم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  تستوم و  ببسب  مدع 
رد ترـضح  نآ  تعاط  ضارتفا  هاگ  ره  هچ  تسلطاب  زین  دشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ترـضح  نآ  تعاط 

تباث مه  بانج  تافو  دعب  ترضح  نآ  تعاط  ضارتفا  بکرم  عامجاب  دش  تباث  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تایح 
زین ددرگ و  توم  ماقم  مئاق  تفالخ و  یفن  ثعاب  هک  رگید  ببس  لوصح  مدع  رب  تسعطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  عامجا  نیا  دش و  دهاوخ 

تعاط ضارتفا  نینچمه  هدوب  لومـشلا  مومعلا و  یلع  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تما  عیمج  رب  نوراه  ترـضح  تعاط  ضارتفا  نوچ 
وبا رب  سپ  دشاب  لومشلا  مومعلا و  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  تما  عیمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

یلقاع چیه  لقع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تایح  رد  دشاب  ضرتفم  ترـضح  نآ  تعاط  مه  نامثع  رمع و  رکب و 
دشاب ضرف  هثالث  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  تانئاک  رورس  تایح  رد  هک  درک  دهاوخن  لوبق 
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مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دندرک و  عاطم  هعاطلا و  ضرتفم  دحاو  دعب  دحاو  هثالث  دیآ و  عوقوب  عوضوم  بلق  ترـضح  نآ  تافو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  یفن  يارب  توم  ریغ  رخآ  ببـس  لوصح  مدع  هجو  ود  ره  نیاب  سپ  ددرگ  ناشداقنم  عیطم و  هللااب  ذایعلا 
بحـصتسم ینعم  نیا  دـش  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  ضرف  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  زین  دـش و  ققحتم  تباث و  مالّـسلا 

دیاشگ نآ  ياعداب  بل  یـسک  رگا  تسین و  تباث  نیقیلاب  مه  ینونظم  هکلب  ینیقی  عفار  ددرگ و  تباث  نآ  ینیقی  عفار  هکنآ  ات  دش  دهاوخ 
لوقلا و اذه  باوج  یف  مالسالا  دامع  یف  ناطلس و  نم  هب  هَّللا  لزنا  ام  ناهرب و  لیلدب و  دش  دهاوخ  بلاطم  دیاب  هرباکم  رد  قبـس  بصق  و 

لاق نم  نا  یلا  ارظن  عنمن  انکل  توملا  ریغ  رخأ  بابـسا  ۀفالخلا  مدـعل  نوکی  نا  ناکما  یلا  رظن  هسفن  یف  زیوجتلا  اذـه  عنمن  انا ال  هیلع  دری 
هیلع اضّرلا  ناک  اـمک  يدـهع  ّیلو  ّهنا  يریما و  دـیز  ۀـلزنمب  یتلود  ناـکرا  نم  يریما و  ّهنا  ینبا و  دـیز  ۀـلزنمب  ینبا  ّهنا  هقح  یف  ناطلـسلا 

هّبشملا و نا  روّصلا  کلت  نم  لک  یف  انضرف  کلذ و  وحن  مالّسلا و  هیلع  یسوم  دهع  ّیلو  مالّسلا  هیلع  نوراه  نوماملا و  دهع  ّیلو  مالّسلا 
کلت توف  زوجی  نا  ۀـنایّدلا  لها  ءالقعلا و  نم  دـحا  لابب  رطخی  مل  بصانملا  کلت  هل  تبثا  يذـلا  یقب  توملا و  هلح  تاف و  هیلع  لزنملا 

بصانملا توف  مهب و  ناطلّسلا  ههّبش  نم  یف  توملا  لولح  ببـسب  ادوجوم  اّیح  هنوک  عم  صوصخم  صخـشلا  اهیلع  صوصنملا  بصانملا 
یلام و نم  رانید  فلا  یف  قیدـصلا  دـیز  طعا  نا  هایا  کلاملا  کلذ  بتک  هئالکو و  نم  دـحا  دـی  یف  لام  هل  نوکی  نم  نا  يرت  ـالا  مهنع 

نم دحا  مکحی  مل  دیز  تام  هلیکو  یلا  هتباتک  لصی  نا  لبق  ّهنا  انـضرف  دیز و  ۀلزنمب  یل  قیدص  اضیا  ّهناف  ۀـلزنملا  کلتب  ورمع  یلا  نسحا 
دیز یلا  ۀبسنلاب  ءاطعالا  کلذ  توف  ّنا  ءالقعلا  ءاملعلا و 
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تابثا يارب  يزار  هچنآ  یفخی و  ـال  اـمک  رهاـظ  هلک  اذـه  ّیح و  دوجوم  وه  يذـلا  رمع و  یلا  ۀبـسنلاب  ءاـطعالا  توف  بجوا  هتوم  ببـسب 

يزار رخف  هک  تسرهاظ  رپ  الّوا  سپ  خـلا  یّنم  تنا  هلوق  ینعم  نا  هباوجف  لوالا  اما  لوقن  اـنال  هتفگ  لزاـنم  هلمج  رد  تفـالخ  یفن  لوخد 
يوصق تیاـغب  نآ  قیفلت  رد  سیفن  سفن  باـعتا  هدرک و  ریرقت  لزاـنم  مومع  ّدر  يارب  نیزا  لـبق  هک  ار  دوـخ  تاـعیملت  عـیمج  لوـق  نیاـب 

نم دزن  ای  نم  اب  وت  لاح  هک  دشاب  نآ  تلزنم  ثیدح  ینعم  هاگ  ره  هچ  هتخاس  حـضاو  هبترم  تیاهنب  نآ  داسف  هدـینادرگ و  لطاب  هدـیناسر 
بولطم مومع  زا  دئاز  مومع  دشاب  لخاد  اتابثا  ایفن و  نوراه  ترضح  لاوحا  لوق  نیرد  مالّسلا و  امهیلع  تسا  یـسوم  زا  نوراه  لاح  لثم 

هدرک تباث  یتیثیحب  لزانم  مومع  هتـشذگ  رد  مهنا  زا  يزار  تسهتبثم و  لزانم  مومع  فرـص  ّقح  لها  بولطم  هچ  دـیدرگ  تباث  ّقح  لها 
هلآ هیلع و  مانالا  ریخ  ترضح  ثیدح  حاّرـش  مالعا و  نیققحم  تادافا  بسح  هک  یتفایرد  اقباس  ایناث  دشاب و  لماش  مه  ار  هیفنم  لاوما  هک 

لضف و یفن  سپ  تسلاصتا  برق و  بتارم  نآ  زا  دارم  هک  تسین  لواـنتم  لـماش و  ار  تفـالخ  یفن  تلزنم  ظـفل  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فـالآ 
رد هدومن و  ببـس  رب  نآ  لمح  هک  يزار  دوخ  هدافا  زا  تلزنم  رد  تفـالخ  یفن  لوخد  نـالطب  اـثلاث  دـشابن و  لـخاد  نآ  رد  زگره  لاـمک 

دیشر و لضاف  تاقیقحت  ناشدجام و  دلاو  تاحیرصت  بحاصهاش و  هررکم  تادافا  اعبار  هدش و  رهاظ  هتسناد  مزال  ار  فقوت  نآ  يادعام 
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رب هوالع  اسماخ  اقباس و  تیرد  امک  تسیفاو  یفاک و  هیهاو  هبـش  نیا  لاصیتسا  لاطبا و  يارب  ناشیا  لاـثما  یلباـک و  هَّللا  رـصن  هَّللا و  ءاـنس 
تلزنم لولدم  رد  هک  میدرک  میلـست  اسداس  تستلزنم و  ظفل  لولدم  رد  یفن  لاخدا  لطبم  ۀحارـص  يدینـش  اقباس  هک  نییوغل  تادافا  همه 

جراخ نآ  زا  تماما  یفن  اذـهل  تسدـماحم  بقانم و  ایازم و  لئاضف و  تاـبثا  ثیدـح  نیزا  رداـبتم  نوچ  نکیل  تسلخاد  مه  هیفنم  لاوحا 
اثیدح امیدق و  تنس  لها  تارضح  دشاب و 
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لامک رد  هدـش و  دراو  مائل  نیقفانم  نعط  عفد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلـست  ماقم  رد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـناهدرک  هدافا 

هیلـست و ماقمب  نآ  داریا  دـیامن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  تماما و  یفن  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  رگا  هک  تسناعمل  روهظ و 
هجو نیزا  باوج  ماقم  رد  يزار  رخف  دوب و  دـهاوخ  نیزر  لقع  دزن  رکنم  حبقتـسم و  تیاهن  نیدـناعم  نیقفانم و  فاـجرا  عفد  نیکـست و 

ریغ بلطم  لـصا  اـب  قباـطم و  ریغ  لاؤس  اـب  هک  طوبـضم  ریغ  ّلـتعم و  يریرقت  طوـبرم و  ریغ  ّلـتخم  یمـالک  دوـخ  باوصاـن  باد  بسح 
تماـما یفن  ینعی  یفن  نیا  يارب  تلزنم  ثیدـح  ینعی  مـالک  نیا  هداـفا  هک  تس  نیا  شلـصحم  هـچنآ  هـتفگ  ینعی  هدرک  دراو  تسقفاوـم 

شنایب لضف  رب  مالک  نیا  تلالد  زا  دنکیمن  عنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
ار هدـلب  نیا  رخآ  ناسنا  لوا  ماما  دـعب  رخآ  ماما  دزاس  یلاو  نآ  زا  دـعب  طقف  نیعم  هدـلب  تراما  ار  دوخ  سپ  دزاس  یلاو  یماـما  رگا  هکنآ 

یـضار ایآ  ناسنا  نیا  يارب  دیوگب  هک  یناث  ماما  زا  دوشیم  کین  ار  رگید  هدـلب  تیلوت  یناث  ماما  زا  رخآ  ناسنا  نیا  دـنک  بلط  سپ  طقف 
دـیامنیم و دالب  رئاس  وا  زا  تیلاوت  یفن  دـنکیم و  ناـسنا  نیا  تلیـضف  هداـفا  مـالک  نیا  سپ  ماـما  نیا  هلزنمب  نم  زا  یـشاب  هک  يوشیمن 
رهاـظ و ریـصب  دـقان  ریبخ و  دـقوتم  رب  ریوزت  نیا  تفاخـس  ریظنت و  نیا  طاـبترا  مدـع  ریرقت و  نیا  تکاـکر  یهتنا و  اـجنیا  رد  تسنینچمه 

نحن ام  رد  هدومن و  رگید  هدـلب  تیلوت  بلط  زا و  رخآ  ناسنا  نیا  هک  تسرظن  نیاب  یناث  ماما  زا  مالک  نیا  حابقتـسا  مدـع  هچ  تسرینتـسم 
نیدناعم نیقفانم و  اج  نیا  رد  رخآلا  یلع  امهدحا  ساقی  یتح  هدشن  عقاو  یحارتقا  یتیالو و  بلط  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هیف 

دندوب و هدینادرگ  ترضح  نآ  صقن  لیلد  نعط و  أشنم  ۀینّـسلا  ۀّمئا  تایاور  نم  رهظی  امک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نتـشاذگ 
درادیم و ضوغبم  هَّللا  ذاعم  ار  ترـضح  نآ  هک  ببـس  نیاب  رگم  هتـشاذگن  ار  ترـضح  نآ  بآمتلاسر  باـنج  هک  دـندوب  هدرک  ناـمگ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  دنکیمن  اراوگ  ترضح  نآ  تیعم 
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رپ تلاح  نیا  فصو  اب  سپ  هدومرف  رابحالا  مهئاملع  هتور  ام  یلع  رارشا  فاجرا  زا  راسکنا  راهظا  هدش  رـضاح  يوبن  تمدخب  ببـس  نباب 
بییطت هیلـست و  ضرغ  تفلاخم  ۀحارـص  تسلئاضف  لجا  لزانم و  مظعا  هک  تفالخ  یفن  هک  نتفگ  ترـضح  نآ  باطخب  یمالک  تلـالم 

رب رخآ  ناـسنا  تسین و  ضورفم  يدـحا  زا  ینعط  رودـص  اـجنیا  رد  هک  هدروآ  هک  یلاـثم  فـالخب  تسنیقفاـنم  ماـهوا  هلازا  نیزح و  بلق 
رخآ ناسنا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  دوشیمن  حبقتـسم  زا و  رگید  دالب  تیلوت  یفن  تروص  نیرد  هک  دیدرگ  حارتقا  باد  بکترم  فالخ 
نیا هک  دنیوگ  دنهن و  زاغآ  ورب  نعط  طقف  هنیعم  هدـلب  نتخاس  یلوتم  ببـسب  وا  يادـعا  هکلب  دـیامنن  یناث  ماما  زا  رگید  هدـلب  تیلوت  بلط 

زا رخآ  ناسنا  نیا  زاب  تسوا و  توادـع  ضغب و  نآ  أشنم  دـهاوخیم و  دوخ  برق  طاسب  زا  وا  درط  داعبا و  ناـسنا  نیا  تیلوتب  یناـث  ماـما 
لاوقا تیاکـش  دـیامن و  دوخ  بلق  راسکنا  راهظا  هدـش  رـضاح  یناث  ماما  نیا  تمدـخب  هدـش  لدـگنت  دانع  لها  فیجارا  داسح و  تالاقم 

نیا تیالو  هک  یـسک  لثم  وت  یـشاب  هک  يوشیمن  یـضار  وت  ایآ  هک  دیوگب  رخآ  ناسنا  نیا  باوجب  یناث  ماما  زاب  دـنک و  دوخ  نیدـناعم 
دهاوخن وتب  نم  دـعب  مهوتب  دالب  رئاس  هدـلب و  نیا  تیالو  سپ  هدیـسرن  تفالخب  وا  تافو  زا  دـعب  هتفای و  لوا  ماما  تاـیح  تلاـح  رد  هدـلب 
تحازا نیدـناعم و  مه  هلازا و  ببـس  وا و  بیئک  بلق  بییطت  هیلـست و  بجوم  الـصا  دوب و  دـهاوخ  رکنتـسم  حبقتـسم و  مالک  نیا  دیـسر 

صخا رخآ  ناسنا  نیا  هاگ  ره  صوصخلا  یلع  دـیدرگ و  دـهاوخ  ۀـعامج  نآ  مالک  تیوقت  بجوم  هکلب  دـش  دـهاوخن  نیفلاخم  فاجرا 
لاثتما تعاطا و  رد  مامتها  تمه و  فرـصب  ماقم  نیا  ات  رما  يادتبا  زا  فوصوم و  هیماس  بقانم  هیلاع و  لئاضفب  دشاب و  یناث  ماما  صاوخ 
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بقانم راهظا  رد  ماما  نیا  دوخ  دشاب و  فورعم  مائل  نیفلاخم  هدـهاجم  هلتاقم و  ماصخ و  هلباقمب  وا  تیامح  رد  دوخ  سفن  لذـب  ماما و  نا 
زاب دشاب و  هدومن  ار  دوخ  سفن  هلزنمب  ار  وا  دشاب و  فورصم  هشیمه  دشاب  وا  داماد  مع و  نبا  هک  رخآ  ناسنا  نیا  دماحم  و 

656 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیوگ دوـخ  دـعب  زا و  تراـما  بلـس  نمـضتم  مـالک  نینچ  نیقفاـنم  نعط  عـفد  وا و  بلق  رـسک  ربـج  تبقنم و  راـهظا  سفن  بییطت  ماـقمب 

. ددرگیم رتهدایز  نآ  حابقتسا  ناجهتسا و 

نوراه تیاصو  تماما و  توبث  هب  ریما  بانج  تماما  توبث  مود  لیلد 

عاطقنا و مهو  الصا  هک  همئاد  هقلطم  تفالخ  تیاصو و  تماما و  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم  ترـضح  هکنآ  مود  لیلد 
ترضح نآ  تعاطا  هتخاس و  ضوفم  ترضحنآب  دوب  تماما  رب  فوقوم  هک  ار  همهم  لاغـشا  هدومرف و  تباث  تسین  یلخد  نآ  رد  ار  لاوز 
نیفلاخم نوخ  هکلب  هتخاس  مارح  ناش  همه  رب  ار  ترـضح  نآ  دالوا و  ترـضح و  نآ  تفلاخم  هدینادرگ و  بجاو  لیئارـسا  ینب  عیمج  رب 

دبع نب  یفطـصم  هک  افـصلا  ۀضور  باتک  رد  هاش  دنواخ  نب  دمحم  دناوخ  ریم  هچنانچ  هدینادرگ  حابم  ار  ترـضحنا  دالوا  ترـضح و  نآ 
خروملا دناوخریمل  یسراف  ءافلخلا  كولملا و  ءایبنالا و  ةریس  یف  افصلا  ۀضور  هدومن  جهن  نیاب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسق  هَّللا 

حّقنم باتک  فیلاـت  اوسمتلا  هناوخا  نم  اـعمج  ّنا  هتجاـبید  یف  رکذ  ۀئامعـست  ثلث و  ۀنـس 903  یفوتملا  دومحم  نب  هاش  دنواخ  نب  دـمحم 
ۀمدقم و یلع  المتشم  هرـشابف  اضیا  هیلإ  راشا  ریـش و  یلع  ریم  ریزولا  ۀبحـص  لخد  مث  ءافلخلا  كولملا و  ءایبنالا و  عئاقو  مظعم  یلع  وتحم 

ةارهب ةروکذملا  ریمالا  اهأشنا  یتلا  ۀیصالخ  هاقناخب  انکاس  هنوک  لاح  اّلقتسم  اباتک  نوکی  نا  دعتسی  مسق  لک  نا  یلع  ۀمتاخ  ماسقا و  ۀعبس 
رد هک  یعقاو  هرقب و  هعقاو  مالّـسلا و  ةولـصلا و  هیلع  نوراه  فالختـسا  ةداهـشلا و  قودنـص  ثادحا  رکذ  دیامرفیم  خـلا  لبجلا  رهن  یلع 

ینابر نامرف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رمع  زا  مکی  داتـشه و  لاس  زا  دوب  متفه  هام  هک  لوالا  نیرـشت  هام  رد  تسویپ  روهظب  لاوحا  نیا  لـالخ 
یس 30 لوط  رد  هبق  قودنـص  نآ  يالاب  رب  دنهن و  اجنآ  رد  هرـشع  تاملک  رب  تسلمتـشم  هک  ار  حاولا  دنزاس و  یقودنـص  هک  دش  رداص 
دنـشکرد و زگ  جـنپ  عافترا  زگ و  هاجنپ  ضرع  رد  زگ و  دـص  لوط  رد  یقدارـس  هبق  یلاوحب  دـننزب و  زگ  هد  عافترا  زگ و  هد  ضرع  زگ و 

مالّسلا هیلع  یسوم  دننک و  ضیوفت  نوراه  همئا  نوراهب و  ار  هدرپارس  هبق و  قودنص و  تاهج  تامهم و  تیلوت  نآ  لیمکت  مامت و  زا  دعب 
داد نامرف  هدومرف  بجومب 

657 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تالآ و عومجم  دنتـشارفا و  رب  راگنرز  هدرپارـس  نآ  درگب  دـندرک و  بصن  گنر  تفه  ابید  زا  هّبق  دـنتخاس و  رمحا  ءالط  زا  یقودنـص  ات 

مان ةداهشلا  قودنـص  ار  حاولا  هنازخ  دندینادرگ و  عصرم  سیفن  یلآل  نیمث و  رهاوجب  ار  اهنآ  همه  دنداد و  بیترت  هرقن  الط و  زا  ار  تاودا 
نوردـنا ینوراه  ءافلخ  هّمئا و  نوراه و  ماقم  دـنتفگ و  سدـقملا  تیب  قحاول  عباوت و  اـب  ار  هدرپارـس  دـندناوخ و  لـکیه  ار  هّبق  دـندرک و 
سدقملا تیب  مامتا  زا  نوچ  دندومن و  نییعت  تایرطع  تاروخب و  ریخبت  نابرق و  ماقم  نینچمه  دندینادرگ و  ررقم  لکیه  یلاوحب  هدرپارس 

غورف هعشعش و  دمآ و  رد  یفاص  قیقر  ربا  نآ  نوماریپ  دش و  طیحم  هّبق  قدارـس و  نادب  هدرک  لوزن  نامـسآ  زا  عطاس  يرون  دنتفای  تغارف 
دوب و هدرپارس  رون  زا  هدایز  هبق  نوردنا  رد  دشیمن و  رسیم  جورخ  لوخد و  ار  نوراه  یسوم و  ریغ  هدیرفآ  چیه  هک  دیسر  هبترمب  رون  نآ 

هام رخآ  ات  درک و  نابرق  زور  تفه  دوخ  كرابم  سفنب  دـنک و  نابرق  اـت  دومرف  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم  ترـضح  راذآ  موس  تسیب و  زور 
تماما و هدرک  بلط  ار  نوراه  یـسوم  ترـضح  دش  علاط  دوب  ناسین  هّرغ  هک  متـشه  زور  حبـص  نوچ  دـندومنیم و  مایق  مهم  نادـب  راذآ 
روخب و ریخبت  لیدانق و  هرانا  دـینادرگ و  ررقم  نطب  دـعب  انطب  وا  لـسن  رد  تیاـصو  بسحب  ار  لغـش  نآ  دومرف و  ضیوفت  واـب  ار  تفـالخ 

هاوگ ینعم  نیدب  ار  لیئارسا  ینب  همامت  تخاس و  ضوفم  وا  يار  کلذ  ریغ  بصانم و  باحصا  تهج  هنیعم  سبالم  سابلا  نابرق و  تیلوت 
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یهتنا دـینادرگ  حابم  دـنیامن  وا  نادـنزرف  نوراه و  تفلاخم  هک  ار  یناسک  نوخ  هدرک و  مارح  ناشیرب  ار  شدالوا  وا و  تفلاخم  تفرگ و 
دینادرگ دوخ  هفیلخ  ماما و  ار  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسادیوه  رهاظ و  افـصلا  ۀضور  ترابع  نیزا 

هرانا ینعا  دوب  تماما  رب  فوقوم  هک  ار  یلاغشا  دومرف و  ررقم  نطب  دعب  انطب  ترضح  نآ  لسن  رد  تیاصو  بسحلا  ار  تفالخ  تماما و  و 
ضوفم مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  کلذ  ریغ  بصانم و  باحـصا  تهج  هنیعم  سبالم  سابلا  ناـبرق و  تیلوت  روخب و  ریختب  لـیدانق و 

مه ار  ترضح  نآ  دالوا  تفلاخم  هکلب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفلاخم  تفرگ و  هاوگ  ینعم  نیرب  ار  لیئارـسا  ینب  عیمج  دومرف و 
مالّسلا هیلع  نوراه  ترضح  تفلاخم  هک  ار  یناسک  نوخ  هکلب  دینادرگ  مارح 

658 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  سپ  تستباث  ققحم و  ترضح  نآ  لسن  رد  نآ  ندوب  مئاد  هکلب  تسین  یغاسم  یلاجم و  دندرکیم 

دـشاب و تباث  ددرگن  نآ  نوماریپ  عاطقنا  لاوز و  الـصا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  همئاد  تفالخ  تماـما و  مه 
دـشاب و مالـسا  نید و  تفالخ  مارح و  زئاجان و  بانج  نآ  نیرهاـط  دـالوا  هدوب و  ترـضحنآب  قلعتم  دـشاب  تماـما  رب  فوقوم  هک  يروما 

تباث ریدغلا  ثیدح  دلجم  یف  اننیب  امک  بطاخم  دوخ  مالک  زا  ماعنملا  هَّللا  دمحب  افـصلا  ۀضور  باتک  رابتعا  دامتعا و  هک  دـنامن  بجتحم 
ندرک دـنباتب و  افـصلا  ۀـضور  بحاـص  هداـفا  لوـبق  زا  رـس  هک  تسین  یغاـسم  یناـکما و  ار  ریرحن  بطاـخم  نیدـقتعم  سپ  تسققحتم  و 

نعط باوج  رد  وا  ترـضح  هک  تسنآ  ءایحلا  ریثک  بطاخم  مالک  زا  افـصلا  ۀضور  رابتعا  توبث  نایب  دـنیامن و  زارد  راکنتـسا  رابکتـسا و 
ریـسلا و بیبح  بابحالا و  ۀـضور  افّـصلا و  ۀـضور  رد  هچنآ  تس  نیا  هتفگ  ۀـماسأ  شیج  زیهجت  هصق  رکذ  دـعب  رکب  یبأ  نعاطم  زا  موس 

بابحالا ۀضور  ریسلا و  بیبح  لثم  افصلا  ۀضور  خیرات  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسدوجوم  یّنـس  هعیـش و  هربتعم  خیراوت  رگید 
رد هَّللا  ّیلو  هاش  هک  رارـسالا  ةآرم  رد  هک  دراد  دامتعا  افـصلا  ۀضور  رب  مه  نمحرلا  دبع  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  تسهربتعم و  خـیراوت  زا 

ریما تداهـش  زا  دـعب  تسروطـسم  افـصلا  ۀـضور  رد  هتفگ  هچنانچ  دـنکیم  لقن  رارکتب  افـصلا  ۀـضور  زا  هدومن  لـقن  نآ  زا  هاـبتنا  هلاـسر 
ضرمب يرجه  تصـش  لاس  رد  بجر  مهدزناپ  هدومن  کلامم  تموکح  هلاـس  هد  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  هنع  هَّللا  یـضر  نسح  نینمؤملا 
رارـسالا ةآرم  رد  زین  هدروآ و  نامیا  ترجه  زا  مجنپ  لاس  رد  دوب  لاـس  جـنپ  هب  تثعب  زا  شیپ  شتدـالو  تفاـی  تاـفو  قشمد  رد  نوعاـط 
درجدزی رتخد  هس  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  ناـمز  رد  هک  تسروطـسم  ریـسلا  بیبح  افـصلا و  ۀـضور  رد  تسروطـسم و 

دمحا نب  دومحم  نیدلا  ردـب  ةاضقلا  یـضاق  تفرگ و  دوخ  هصح  رد  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع  ار  هس  ره  دـندوب  هدروآ  هدرک  ریـسا  ار  رایرهش 
يذبن هک  ینیع 

659 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اقباس وا  هخذاب  بصانم  هخماش و  تاماقم  هیلج و  رخافم  هیلع و  نساحم  هعینم و  جرادم  هعیفر و  بتارم  هیـضو و  حئادم  هینـس و  دماحم  زا 

هخسن هک  رهاظ  لیذ  رد  يواخـس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هک  یتفایرد  يدینـش و  هینـس  ریراحن  همئا  نابز  رب  ریدغ  دلجم  رد 
نب یسوم  نب  دمحا  نب  دومحم  دیامرفیم  هدیـسر  راسکاخ  نیا  رظنب  راگدرورپ  تیاهن  یب  تیانعب  وا  حیحـصت  فنـصم و  طخب  نیزم  نآ 

یباتنعلا لصالا  یبلحلا  نیدلا  باهـش  یـضاقلا  نبا  انثلا  وبا  لیق  دمحم و  وبا  نیدلا  ردب  یـضاقلا  دومحم  نب  فسوی  نب  نیـسح  نب  دـمحا 
باتنع یلا  لقتنا  ۀئامعبس و  نیرشع و  سمخ و  ۀنس  یف  بلحب  هدلاو  دلوم  ناک  ینیعلا  نباب  فرعی  نایعألا و  دحا  یفنحلا  يرهاقلا  دلوملا 
نآرقلا أرق  اهب و  أشنف  ۀئامعبس  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  ناضمر  رـشع  عباس  یف  هّطخب  هتأرق  امک  کلذ  ردبلا و  هدلو  اهب  هل  دلوف  اهءاضق  یلوف 

اظفاح امهریغ  ۀـیبرعلا و  فیرـصتلاب و  افراع  ۀـمالع  املاع  اماما  ناک  لاق و  نا  یلا  رابکلا  ءاـملعلا  یلع  نونفلا  رئاـس  نم  مولعلاـب  لغتـشا  و 
ةردان ناک  ریثکلا و  فّنـص  ۀـلمج و  هطخب  بتک  ۀـباتکلا  ۀـعلاطملا و  نم  ّلمی  نونفلا ال  یف  اکراشم  اـهل  لامعتـسالا  ریثک  ۀـغللا  خـیراتلل و 
سرد یتفا و  ثّدح و  لاق و  نا  یلا  ۀعرسلا  عم  ۀنسح  ۀفیرط  هتباتک  هریرقت و  نم  دوجا  هملق  هنم و  فیناصت  رثکا  انخیش  دعب  ملعا  ثیحب ال 

ینمشلا لامکلا  ءامدقلا  نم  هیلع  عمس  نّمم  بهذم و  ّلک  نم  ءالضفلا  هنع  ذخا  هتیص و  دعب  همسا و  رهتشا  عضاوتلا و  ةرـشعلا و  فطل  عم 
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ملـسم و يراـخبلا و  حیحـص  ۀـئام  یناـمث  نیتنثا و  ۀنـس  یفوتملا  يرمدـیتلا  هاـش  نوغرا  هفیناـصت و  نم  يواـحطلا  حرـش  ضعب  هیلع  عمس 
لاق نا  یلا  تاینادلبلا  لمع  نم  هیلع  مزع  ناک  ام  لجال  هیلع  عمس  لب  هدئاوف  نم  انخیش  ّقلع  حیباصملا و 

660 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀناید ۀیبصع و  ةّورم و  ۀمـشح و  هدـنع  مولع و  یف  كراشم  لضاف و  ملاع  ماما  وه  لاقف و  هخیرات  یف  ۀیرـصانلا  بیطخ  نب  ءالعلا  هرکذ  و 

تضرع نیسمخ و  يدحا و  ۀنس  رفص  سماخ  یف  ملسم  حیحص  نم  یلاعت  هَّللا  همحر  یخیـش  اهاقتنا  یتلا  نیعبرالا  هیلع  تأرق  دق  یهتنا و 
نب دومحم  نیدلا  ردب  ةاضقلا  یضاق  ینیعلا  هتفگ  هرضاحملا  نسح  رد  یطویس  خلا و  هسورد  نم  ةّدع  تعمـس  یظفاحم و  کلذ  لبق  هیلع 
عرب نونفلاب و  لغتشا  هّقفت و  ۀئامعبس و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  ناضمر  یف  دلو  دومحم  نب  فسوی  نب  نیسح  نب  دمحا  نب  یسوم  نب  دمحا 

راثالا و یناعم  حرـش  دهاوشلا و  حرـش  يراخبلا و  حرـش  اهنم  فیناصت  هل  ۀـیفنحلا و  ءاضق  ارارم و  ۀبـسحلا  یلو  ةرهاقلا و  لخد  روهم و  و 
نیسمخ سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  تام  کلذ  ریغ  ۀیفنحلا و  تاقبط  راحبلا و  رد  حرش  عمجملا و  حرـش  زنکلا و  حرـش  ۀیادهلا و  حرش 
یفنحلا یباتنعلا  دومحم  نب  فسوی  نب  نیـسح  نب  دمحا  نب  یـسوم  نب  دمحا  نب  دومحم  هتفگ  ةاعولا  ۀـیغب  رد  یطویـس  زین  ۀـئامنامث و  و 

عرب نونفلاب و  لغتشا  هقفت و  اهب و  أشن  بات و  نیعب  ۀئامعبس  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  ناضمر  یف  دلو  ینیعلا  نیدلا  ردب  ةاضقلا  یضاق  ۀمالعلا 
یطلملا و فسوی  لاـمجلا  نع  ذـخا  يدادـغبلا و  حـلاص  نب  لـیئربج  ۀـمالعلاب  اـهریغ  یناـعملا و  هقفلا و  لوصا  وحنلا و  یف  عفتنا  رهم و  و 

رظن مث  ارارم  ةرهاقلاب  ۀبسحلا  رظن  یلو  کیوکلا و  نب  فرشلا  یلع  یثراحلل  ۀفینح  یبأ  دنسم  عمس  ةرهاقلا و  هعم  لخد  یفاریسلا و  ءالعلا 
دومحم خلا و  ۀمالع  املاع  اماما  ناک  يابسرب و  فرشالا  ناطلـسلا  دنع  مدقت  ۀیدیؤملاب و  ثیدحلا  سرد  اهب و  ۀیفنحلا  ءاضق  مث  سابحالا 

دمحا نب  یسوم  نب  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  ةاضقلا  یضاق  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفکلا  نامیلس  نب 
661 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف دـلو  لاق  ةرـضاحملا  نسح  یف  ۀّیرـصملا  ۀـیفنحلا  تاقبط  یف  یطویـسلا  نیدـلا  لـالج  هرکذ  ینیعلا  دومحم  نب  فسوی  نب  نیـسح  نب 
دمحم خلا و  ۀیفنحلا  ءاضق  ارارم و  ۀبـسحلا  یلو  ةرهاقلا و  لخد  رهم و  نونفلاب و  لغتـشا  هقفت و  ۀئامعبـس و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  ناضمر 

نیتس و نیتنثا و  ۀنس  ناضمر  یف  دلو  یفنحلا  یـسوم  نب  دمحا  نب  دومحم  هتفگ  هیندل  بهاوم  حرـش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب 
یفنحلا یباتنعلا  ینیعلا  ةاضقلا  یـضاق  خیرات  خیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  خلا و  عرب  نونفلاب و  لغتـشا  هقفت و  ۀـئامعبس و 

نونفلاب و لغتشا  هّقفت و  اهب و  أشن  بات و  نیعب  ۀئامعبس  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  ناضمر  یف  یفوت  ینیعلا و  نیّدلا  ردب  ةاضقلا  یـضاق  ۀمالعلا 
رد نونظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک  خلا و  امهریغ  فیرصتلا و  ۀّیبرعلاب و  ۀمالع  املاع  اماما  ناک  ةرهاقلاب و  ۀیفنحلا  ءاضق  یلو  رهم و  عرب و 

یفنحلا ینیعلا  دمحا  نب  دومحم  دمحم  یبأ  نیدلا  ردـب  ۀـمالعلا  حرـش  اضیا  روهـشملا  حورـشلا  نم  هتفگ و  يراخب  حیحـص  حورـش  رکذ 
يذلا هّلل  دمحلا  هلّوا  يراقلا  ةدمع  هاّمس  دیزا و  ءازجا و  ةرشع  یف  اضیا  ریبک  حرش  وه  ۀئامنامث و  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنس 855  یفوتملا 
ضعب نم  كانه  رفظ  باتکلا  اذه  هعم  ابحـصتسم  ۀئامنامثلا  لبق  ۀیلامـشلا  دالبلا  یلا  لحر  امل  ّهنا  هیف  رکذ  خلا  نیّدلا  ملاعم  هوجو  حـضوا 
ةراحب اهأشنا  یتلا  ۀسردمب  ادلجم  نیرـشع  دـحا و  یف  هطخب  وه  هحرـش و  رـصم  یلا  داع  امل  مث  کلذـب  ۀـقلعتملا  رداونلا  بئارغب  هخیاشم 

ةایح یف  يرابلا  حـتف  راشتناک  رـشتنی  مل  نکل  هانعم  یف  لماک  لفاح  هحرـش  ناف  ۀـلمجلاب  لاق و  نا  یلا  رهزالا  عماـجلا  نم  برقلاـب  ۀـماتک 
مالکلا یهتنم  رد  هچنانچ  هدومن  اجباج  وا  تادافاب  کسمت  یلع  ردیح  يولوم  رصاعم  لضاف  اّرج و  مله  هّفلؤم و 

662 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ياـضتقمب شباوج  دـیامنیم و  ضراـعتم  هقیدـص  ثیدـح  اـب  سنا  لوق  يأّرلا  يداـب  رد  یلب  هتفگ  ةالـص  رد  رکب  یبأ  تماـما  ثحبم  رد 

هتفگ مالکلا  یهتنم  رد  زین  خلا و  تفگ  ناوتیم  جهن  نیاب  يراقلا  ةدمع  حیـضوتلا و  ۀیاغ  لثم  يراخب  حورـش  زا  یـضعب  تارابع  یلولدم 
ناهربب روهـشملا  لیلجلا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نب  یلع  نیحجرملا ؟ ۀـمتاخ  ۀـیاده  هیفنح  هربتعم  بتک  زا  راـید  نیرد  نوچ  هکنآ  هثلاـث  هطلغم 

نآ ثیداـحا  زا  یـضعب  تستـالوقعم و  رب  سّـسؤم  نآ  هلدا  رثـکا  هدـش و  فیلاـت  شلاونم  رب  هک  رگید  بتک  نینچمه  یناـغرفلا و  نیدـلا 
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يار درجم  حر  هفینح  یبأ  بهذم  يانبم  هک  دناهدیمهف  هدمآ  رد  وا  ینامیا  ءاقدصا  زا  یـضعب  هعلاطمب  هکلب  فلوم  ترـضح  رظنب  فاعض 
لامک انالوم  هک  یحرـش  امیـس  ار  باتک  نیا  حورـش  يدـنچ  هک  دوب  نآ  هطلغم  نیا  جالع  سانلا و  ریخ  هحیحـص  ثیداحا  هن  تسـسایق  و 

رحبت و داد  هک  ینیع  دومحم  نیّدلا  ردب  ةاضقلا  یـضاق  حرـش  لثم  رگید  بتک  اذه  یلع  سق  دندرکیم و  هدهاشم  هتـشون  مامه  نب  نیدلا 
رد خلا  دشاب  ریرحت  ریرقت و  جاتحم  هک  تسنانچ  نآ  هن  ثیدح  نف  رد  وا  تراهم  مولع و  ترازغ  لاح  هداد و  نا  رد  هیفنح  بهذـم  دـییات 

یلاعت هلوقل  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  دی  یلع  دوهیلا  یلع  تلزنا  ةاروتلا  نا  ملعا  دیامرفیم  نامزلا  لها  خیرات  یف  نامجلا  دقع  باتک 
ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

افحص و لب  اباتک  یمسی  ناک  ام  مالّسلا  مهیلع  ءایبنالا  نم  هریغ  میهاربا و  یلع  لزن  يذلا  نال  ءامسلا  نم  لزن  باتک  لّوا  وه  ۀیآلا و 
رخآ اصاصتخا  اهل  تبثاف  هدیب  ةاروتلا  بتک  هدیب و  ندع  ۀـنج  قلخ  هدـیب و  مدآ  قلخ  هَّللا  ّنا  لاق  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  نع  ربخلا  یف  درو  دـق 

صصقلا لاوحالا و  دودحلا و  ماکحالا و  رکذی  مث  لوالا  رفسلا  یف  قلخلا  أدبم  رکذیف  رافـسا  یلع  کلذ  لمتـشا  دق  بتکلا و  رئاس  يوس 
َو هرکذ  ّزع  لاق  ۀـیلمعلا  ۀـیملعلا و  ماسقالا  یلع  لمتـشت  ةاروتلا  یف  ام  هیبش  یلع  حاولالا  اضیا  هیلع  لزنا  رفـس و  یف  راـکذالا  ظـعاوملا و  و 

ًۀَظِعْوَم  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک 
663 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رتاوتلل رارسا  یضقا  دق  مالسلا  هیلع  یسوم  ناک  اولاق و  یلمعلا  مسقلا  مامت  یلا  ةراشا  ءیـش  لکل  الیـصفت  یملعلا و  مسقلا  مامت  یلا  ةراشا 
َو لاق  ذإ  مالسلا  هیلع  نوراه  هیخ  نیب  هنیب و  اکرتشم  ناک  رمالا  نال  نوراه  دالوا  یلا  یضفیل  هدعب  نم  هّیـصو  نون  نب  عشوی  یلا  حاولالا  و 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ 
مه اهب و  نومکحی  اوناک  نون و  نب  عشوی  یلا  ۀـیاصولا  تلقتنا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ةایح  لاح  یف  نوراه ع  تام  اّملف  ّیـصولا  ناک  وه  و 

یهتنا نامزلا  نم  ۀهرب  اهب  نوکسمتم 
ات هدیناسر  عشوی  ترضحب  ار  تاروت  رارسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  برعلا  طخب  ۀقیتع  ۀخـسن  نع  القن 

ترضح یسوم و  ترضح  نایم  رد  دوب  كرتشم  ریما  هک  اریز  دناسر  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  دالواب  ار  رارسا  نیا  عشوی  ترـضح  هک 
يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لوق  تلالدب  مالسلا  امهیلع  نوراه 

توم ببسب  دوب و  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  یصو  نوراه  ترضح  نم و  رما  رد  ار  نوراه  ینعی  ار  وا  ادخ  يأ  ندرک  کیرـش  ینعی 
تماما تیاصو و  ناّنملا  هَّللا  دمحب  نایعألا  ةدمع  ینیع  ترابع  تلالد  بسح  سپ  هدش  لقتنم  عشوی  ترـضحب  تیاصو  نوراه  ترـضح 
ترـضح يایـصوا  نوراه  ترـضح  دالوا  ندوب  ترـضحنآب و  تیاصو  تماما و  صاـصتخا  مالّـسلا و  هیلع  نوراـه  ترـضح  همئا  هّیلک و 

دـشاب و تباث  همئاد  هّیلک  تماما  تیاصو و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نینچمه  سپ  تسققحتم  تباث و  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
راهنلا لیللا و  عباتت  ام  مالس  ۀیحت و  فلا  مهیلع  هیلع و  ترضح  نآ  راهطا  دالوا  ترضحنآب و  رابج  دزیا  مالک  رارسا  تیاصو و  صاصتخا 

فاصوا و دماحمب  حودمم  لامک و  لضف و  ناتـسرهش  ورـسخ  هک  یناتـسرهش  میرکلا  دبع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  ددرگ و  ققحتم  حـضاو و 
رثاملا باحصا  مخافا  رخافملا و  يوذ  مظاعا  رباکا و  رودص  هّلجا و  تسا و  لاصخ  لئالج 

664 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  هچنانچ  دنیاتـسیم  هّیـضو  لئاضف  ۀـّیهب و  بقاـنم  هیلع و  حـئادم  هینـس و  دـماحمب  ار  وا 

یفاوخلا دمحا  یلع  هقفت  امّلکتم  اهیقف  ازّربم  اماما  ناک  يرعشالا  بهذم  یلع  مّلکتملا  یناتسرهشلا  دمحا  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دبع  مساقلا 
ۀیاهن باتک  فّنص  هیف و  دّرفت  يراصنالا و  ملقلا  یبأ  یلع  مالکلا  أرق  هقفلا و  یف  عرب  امهریغ و  يریشقلا و  رصن  یبأ  یلع  هرکذ و  مّدقملا 
نـسح ظوفحملا  ریثک  ناک  مانالا و  بهاذمل  ماسقالا  صیخلت  ۀـعراصملا و  باتک  جـهانملا و  لحنلا و  للملا و  مالکلا و  ملع  یف  مادـقالا 

نب یلع  نم  ثیدحلا  عمس  لوبق و  ماوعلا  دنع  هل  رهظ  نینس و  ثلث  اهب  ماقا  ۀئام و  سمخ  رشع و  ۀنـس  دادغب  لخد  ساّنلا و  ظعی  ةرواحملا 
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عبس ۀنس  هتدالو  تناک  لیذلا و  باتک  یف  هرکذ  یناعمسلا و  میرکلا  دبع  دعس  وبا  ظفاحلا  هنع  بتک  هریغ و  نم  روباسینب و  ینیدملا  دمحا 
نع هتلاس  لیّذلا  باتک  یف  یناعمسلا  نبا  لاق  هتلقن و  نیا  نم  يردا  ام  یتادّوسم و  یف  یطخب  هتدجو  اذکه  ناتسرهشب  ۀئام  عبرا  نیتس و  و 

عست و هنـس  لیق  ۀـئام و  سمخ  نیعبرا و  نامث و  ۀنـس  نابعـش  رخاوا  یف  اضیا  اهب  یفوت  ۀـئامعبرا و  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  یف  لاقف  هدـلوم 
دمحا نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  هتفگ  ناـنجلا  ةآرم  رد  یعفاـی  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  یلاـعت و  هَّللا  همحر  حـصا  لّوـالا  نیعبرا و 

عرب امهریغ و  یفاوخلا و  دمحا  يریشقلا و  رصن  یبأ  یلع  هّقفت  امّلکتم  اهیقف  ازربم  اماما  ناک  يرعـشالا  بهذم  یلع  ملکتملا  یناتـسرهشلا 
لحنلا و للملا و  باتک  مالکلا و  ملع  یف  مادقالا  ۀیاهن  امهنم  ابتک  فّنـص  هیف و  دّرفت  يراصنالا و  مساقلا  یبأ  یلع  مالکلا  أرق  هقفلا و  یف 

دنع ریثک  لوبق  هل  رهظ  نینـس و  ثلث  اهب  ماقا  دادـغب و  لخد  سانلا  ظعی  ةرواحملا  نسح  ظوفحملا  ریثک  ناک  بهاذـملا و  ماسقال  صیخلت 
ثیدحلا عمس  ماوعلا و 
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نـسح نب  میحرلا  دبع  خلا و  لیذلا  باتک  یف  هرکذ  یناعمـسلا و  ریبج  هَّللا  دبع  دیعـس  وبا  ظحاجلا  هنع  بتکف  هریغ  ینیدـملا و  نب  یل  نم 
امّلکتم اهیقف  ازربم  اماما  ناک  ناکلخ  نبا  لاق  یناتـسرهشلا  دمحا  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسألا 

يراصنالا مساقلا  یبأ  یلع  مالکلا  أرقف  هقفلا  یف  عرب  امهریغ و  يریشقلا و  رصن  یبأ  یلع  نیمرحلا و  ماما  ذیملت  یفاوخلا  یلع  هّقفت  اظعاو 
بهاذمل ماسقالا  صیخلت  لحنلا و  للملا و  باتک  مالکلا و  ملع  یف  مادقالا  ۀـیاهن  اهنم  ةروهـشم  ةریثک  ابتک  فّنـص  هرـصع  یف  هیف  دّرفت  و 

یف اضیا  اهب  یفوت  کلذ و  ریغ  لبق  ۀئامعبرا و  نیتس و  عبس و  ۀنس  ناتسرهشب  دلو  ثدح  عمس و  ریثک و  لوبق  هل  رهظ  دادغب و  لخد  ۀّمئالا 
نآ همیظع  حئادم  يدرولا  نبا  هک  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  رد  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  ۀئامسمخ و  نیعبرا و  نامث و  ۀنس  نابعش  رخاوا 

يدرولا سراوفلا  یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  ریـصقتلاب  فرتعملا  ریقفلا  لوقیف  دعب  لاق و  ثیح  هدرک  دای  رـصتخملا  ۀمتت  رد 
دیوملا کلملا  ناطلسلا  انالوم  فیلات  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  تیأر  ینا  هایند  هترخآ و  رما  هل  حلصا  هاعسم و  هَّللا  حجنا  یعفاشلا  يرعملا 

ّالا عمتجت  یتلا ال  خـیراوتلا  نم  هراتخا  ّهناـف  اـهلمج  عسی  ـال  اـهلثم و  عقی  ـال  یتلا  بتکلا  نم  هاوثم  مرکا  هرـس و  هَّللا  سدـق  ةاـمح  بحاـص 
اهتارض دقعلا و  اهرغث  لماکلا و  اهلامج  برغملا و  اهنـسح  یتلا  سورعلاک  یلجناف  كولـسلا  نسحب  نسحلا  كولـس  یف  همظن  كولملل و 
جرفم اهرظن  لیئارـسا و  ونب  اهداسح  ممالا و  ةراجت  اهتجم  مدلا و  یبأ  نبا  اهدجو  مظتنملا  اهظفل  مالحالا و  ةذل  اهلایخ  ۀعطقنملا و  لودـلا 

یف ناهفصا و  قرـشملا  یف  زواجم  اهرکذ  نمیلا و  نم  اهرطع  بهذلا و  جورم  اهبرق  یناغالا و  اهلـصو  نایعألا و  تایفو  اهلالد  بورکلا و 
دیهش یبویالا و  تیبلا  نم  دعاوقلا  لیعامسا  هب  عفر  ابیترت  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀبتر  نامزلا  ةآرم  اههجو  نایبلا و  اهتحاصف  ناوریقلا و  برغملا 

یناتـسرهشلا دـمحا  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  یفوت  اـهیف  هتفگ و  ادـیؤم  کـلم  وه  نم  زونکلا  نع  زجعی  لـه  ازونک  هنمـض  و 
یلع ملکتملا 
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یفوت ناتسرهشب و  ۀئامعبرا  نیتس و  عبس و  ۀنـس  هتدالو  تناک  ۀئام و  سمخ  رـشع و  ۀنـس  دادغب  لخد  مانالا و  بهاذمل  ماسقالا  صیخلت  و 

نب میرکلا  دبع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  یف  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  رـصتخملا  هّمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  اهب و 
بهاذمل ماسقالا  صیخلت  جهانملا و  لحنلا و  للملا و  مالکلا و  ملع  یف  مادـقالا  ۀـیاهن  هل  هیقفلا و  يرعـشالا  ملکتملا  یناتـسرهشلا  دـمحا 

هتفگ و مولعلا  ۀنیدم  رد  یفین  زا  اهب و  یفوت  ۀئام و  سمخ  رشع و  ۀنس  دادغب  لخد  ۀئامعبرا و  نیتس و  عمـس و  ۀنـس  ناتـسرهشب  دلو  مانالا 
میرکلا دبع  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  حتفلا  وبا  وه  لحنلا و  للملا و  باتک  یف  یناتـسرهشلا  دّمحم  اهّلک  ملاعلا  یف  بهاذـملا  قرف  دروا  نمم 

هرکذ و مدقملا  یفاوخلا  دـمحا  یلع  هقفن  امّلکتم  اهیقف  ازّربم  اماما  ناک  يرعـشالا  بهذـم  یلع  ملکتملا  یناتـسرهشلا  دـمحا  رکب  یبأ  نب 
یف مادقالا  ۀیاهن  باتک  فّنـص  هیف و  درفت  يراصنالا و  مساقلا  یبأ  یلع  مالکلا  أرق  هیقفلا و  یف  عرب  امهریغ و  يریـشقلا و  رـصن  یبأ  یلع 

نسح ظوفحملا  ریثک  ناک  مانالا و  بهاذمل  ماسقالا  صیخلت  ۀعراصملا و  باتک  نایبلا و  جهانملا و  لحنلا و  للملا و  باتک  مالکلا و  ملع 
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یلع نم  ثیدحلا  عمس  ماوعلا و  دنع  ریثک  لوبق  هل  رهظ  نینس و  ثلث  اهب  ماقا  ۀئامسمخ و  رشع و  ۀنـس  دادغب  لخد  سانلا و  ظعی  ةرواحملا 
عست و وا  نیتس  عبـس و  ۀنـس  هتدالو  تناک  یناعمـسلا و  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  ظفاحلا  هنع  بتک  هریغ و  نم  روباسینب و  ینیدملا  دـمحا  نب 

دمحم ناسارخ و  یف  ۀنیدم  ناتسرهش  ۀئامسمخ و  نیعبرا و  عست و  وا  نامث  ۀنس  نابعش  رخاوا  یف  اهب  یفوت  ناتسرهشب و  ۀئامعبرا  نیعبس و 
نم هیلإ  لصو  امیف  هلاح  فصو  مالکلا  ملع  یف  مادـقالا  ۀـیاهن  بحاص  ناتـسرهشلا  اذـه  یبطرقلا و  لاق  هتفگ  مساب  ضور  رد  میهاربا  نب 

هلان ام  مالکلا و 
667 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدان ّنس  اعراق  وا  نقذ  یلع  رئاح  ّفک  اعـضاو  ّالا  رأ  ملف  ملاعملا  کلت  نیب  یفرط  تریـس  اهّلک و  دهاعملا  تفط  دقل  يرمعل  هلاق  امب  لثمف 
اوعجر فیک  ناثلا  اذـه  ناسرف  ناهربلا و  ملع  ءارما  یلا  رظناف  یبطرقلا  هاکح  ام  یهتنا  زئاوجلا  یفـسا  ّهناـف  زئاـجعلا  نیدـب  مکیلع  لاـق  مث 

هلبلا و مزالی  سیل  لیواتلا  مالکلا و  كرتل  ثیدحلا  لها  رایتخا  نا  کل  نّیبت  اذه  تفرع  اذاف  ۀنسلا  ۀّمئا  رثالا و  ءاملع  هلاق  ام  یلا  يرقهقلا 
نسح قیدص  يولوم  املع و  رزغا  امهف و  نسحا  اعبت و  کنم  بلصا  اعبت و  کنم  فطلا  وه  نم  کلذ  یلا  بهذ  امبر  ّهنا  و  ۀنطقلا ؟ دومج 

يرعـشالا بهذم  یلع  ملکتملا  یناتـسرهشلا  دمحا  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  یبأ  نب  دـمحم  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ 
رد درفتم  هقف و  رد  عراب  هدنار  يراصنا  مساقلا  یبأ  رب  مالک  هدرک و  يریـشق  رـصن  یبأ  یفاوخ و  دـمحا  رب  هقفت  دوب  ملکتم  هیقف  زربم  ماما 

ماسقالا صیخلت  ۀـعراصملا و  باتک  ناـیب و  جـهانم و  لـحنلا و  لـلملا و  باـتک  مـالکلا و  ملع  یف  مادـقالا  ۀـیاهن  باـتک  هدـیدرگ  مـالک 
درک ادیپ  ماوع  دزن  میظع  لوبق  هدرب  رـسب  دادـغب  رد  لاس  هس  دوب  ظعاو  ةرـضاحملا  نسح  ظوفحملا  ریثک  تسوا  فینـصت  مانالا  بهاذـمل 

رد هدرک  يو  رکذ  لیّذـلا  باـتک  رد  هتـشون و  يو  زا  یناعمـس  دعـس  وبا  دوب  هدرک  تعامـس  روباـسین  رد  هریغ  ینیدـملا و  نبا  زا  ثیدـح 
للم و باتک  رد  یهتنا  هتشذگ  رد  ۀئام  سمخ  نیعبرا و  نامث و  هنـس  رد  اجنامه  هدش و  ادیپ  ۀئامعبرا  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  رد  ناتـسرهش 

دعب نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هچنانچ  هدومناو  باب  نیرد  هفّنـصم  بتک  نیرتهب  ار  نآ  یکبـس  هماّلع  هک  لحن 
نع نوهنی  انباحـصا  نم  نوققحملا  جرب  ام  بتکلا و  رـشا  نم  اذـه  هباتک  تاقبطلا  یف  یکبـسلا  جاّتلا  لاق  هتفگ  مزح  نبا  لحن  لـلم و  رکذ 

هتبسنب حرص  یّتح  يرعشالا  نسحلا  یبأ  یلع  بّصعتلا  یف  هیف  طرفا  دق  ۀنسلا و  لهاب  عاردزالا  نم  هیف  امل  هیف  رظنلا 
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وه هیف  لاق  دقف  ۀئامسمخ  نیعبرا و  نامث و  ۀنس 528  یفوتملا  یناتـسرهشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  مامالا  حتفلا  وبا  اما  یهتنا و  ۀعدبلا  یلا 
؟ داه ۀّصاخ  دوهیلا  دیامرفیم  ماظن  هل  سیل  دّدبم  ّهنا  الا  هنم  طسبا  ناک  نا  مزح و  نبا  فّنصم و  بابلا  اذه  یف  فّنص  باتک  ریخ  يدنع 
هیلع یـسوم  ۀـّما  مه  انعّرـضت و  انعجر و  يأ  کیلإ  اندـه  ّانا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  لوقل  مسالا  اذـه  مهمزل  اّمنا  باـت و  عجر و  اذإ  لـجرلا 
ناک ام  مالـسلا  مهیلع  ءایبنالا  نم  هریغ  میهاربا و  یلع  لزنی  ناـک  اـم  ّنا  ینعا  ءامـسلا  نم  لزن  باـتک  لّوا  وه  ةاروتلا و  مهباـتک  مالـسلا و 

افحص و لب  اباتک  یّمسی 
تبثاف هدیب  ةاروتلا  بتک  هدیب و  ندع  ۀّنج  قلخ  هدیب و  مدآ  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ربخلا  یف  درو  دـق 

دودحلا و ماکحالا و  رکذی  مث  لوالا  رفـسلا  یف  قلخلا  أدبم  رکذیف  رافـسا  یلع  کلذ  لمتـشا  دـق  بتکلا و  رئاس  يوس  رخآ  اصاصتخا  اهل 
ۀـیملعلا و ماسقالا  یلع  لمتـشی  ةاروتلا  یف  ام  رـصتخم  هبـش  یلع  حاولالا  اضیا  هیلع  لزنا  رفـس و  رفـس  یف  راـکذالا  ظـعاوملا و  لاوحـالا و 

مسقلا مامت  یلا  ةراشا  ءیش  ّلکل  الیصفت  یلعلا و  مسقلا  مامت  یلا  ةراشا  ۀظعوم  ءیش  لک  نم  حاولالا  یف  هل  انبتک  هرکذ و  زع  لاق  ۀیلمعلا 
نال نوراه  دالوا  یلا  یضفیل  هدعب  نم  ۀّیصو  نون  نب  عشوی  یلا  حاولالا  ةاروتلا و  رارساب  یضفا  دق  مالّسلا  هیلع  یسوم  ناک  اولاق و  یلمعلا 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  لاق  ذإ  مالسلا  امهیلع  نوراه  هیخا  نیب  هنیب و  اکرتشم  ناک  رمالا 
ارارق و نوراه  ینبا  ریبش  ربش و  یلا  اهلصویل  ۀعیدو  نون  نب  عشوی  یلا  ۀیاصولا  تلقتنا  هتایح  لاح  یف  نوراه  تام  اّملف  ّیصولا  وه  ناک  و 

تأدتبا یه  ةدحاو و  الا  نوکت  ۀعیرشلا ال  ّنا  یعّدت  دوهیلا  عدوتسم و  اهضعب  رقتسم و  اهضعب  ۀمامالا  ۀّیصولا و  نا  کلذ 
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الصا خسنلا  اوزیجی  مل  ۀیحلصم و  ماکحا  ۀیلقع و  دودح  ّالا  ۀعیرش  هلبق  نکی  ملف  هب  تمت  مالّسلا و  هیلع  یسومب 

لوا دوب  تباث  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  هّماع  تیاصو  تفالخ و  تماـما و  هک  تسرهاـظ  هجو  دـنچب  یناتـسرهش  تراـبع  نیزا 
نآ عشوی  ترضح  ات  دوب  هدیناسر  عشوی  ترضح  يوسب  ار  حاولا  تیروت و  رارسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسحـضاو  نا  زا  هکنآ 
هیلع نوراه  ترضح  دالواب  حاولا  تیروت و  رارسا  ءاضفا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ینعم  نیا  دناسر و  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  دالواب  ار 

هک حاولا  تیروت و  رارساب  صاصتخا  رد  دوب  لصا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هک  دش  مولعم  سپ  دوب  یلـصا  دوصقم  مهم و  رما  مالّـسلا 
رب دراد  تلالد  خلا  هنیب  اکرتشم  ناک  رمالا  نال  وا  لوق  هکنآ  مود  دـش  عرفتم  رارـسا  نیاب  دالوا  صاصتخا  ترـضح  نآ  صاصتخا  ببـسب 

ترـضح یـسوم و  ترـضح  نایم  رد  دوب  كرتشم  رما  هک  تسببـس  نیاب  تیروت  رارـسا  ءاضفاب  یلـصا  دوصقم  نوراـه  دـالوا  ندوب  هکنآ 
هدوب مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  ّیصو  نوراه  ترضح  هکنآ  رد  تسحیرص  ّیصولا  وه  ناک  وا و  لوق  هکنآ  موس  مالّـسلا  هیلع  نوراه 

زا هکنآ  مراهچ  دـنکیمن  عاطقنا  لاوز و  مهوت  موصعم  یبن  تیاصو  هدیـسر  وا  ماشمب  مالـسا  زا  هحئار  هک  ینیدـتم  چـیه  هک  تسرهاظ  و 
تیاـصو عشوی  ترـضح  تیاـصو  هک  تسرهاـظ  ۀـعیدو  نون  نب  عشوی  یلا  ۀـیاصولا  تلقتنا  هتاـیح  لاـح  یف  نوراـه  تاـم  اـملف  وا  لوـق 

هکنآ مجنپ  دوب  لصاح  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  هیلـصا  تیاصو  هک  دوشیم  رهاظ  قایـس  تلالدب  ینعم  نیزا  دوب و  هعدوتـسم 
ربشب ار  نآ  هک  هدوب  نآ  يارب  عشوی  ترضحب  تیاصو  لاقتنا  هکنآ  رب  تسحیرص  لیلد  رارق  نوراه  ینبا  ریبش  ربش و  یبأ  اهلـصویل  وا  لوق 

هک دوب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تیاصو  رد  لصا  هکنآ  رد  تسحیرـص  نیا  دـناسر و  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  نارـسپ  ریبش  و 
دالواب تیاصو  لاصیا  ضرغب 
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اهضعب ّرقتسم و  اهضعب  ۀمامالا  ۀیصولا و  نا  کلذ  وا و  لوق  هکنآ  مشـش  دیـسر  عشوی ع  ترـضحب  تیاصو  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 
نوراه ترضح  تماما  ّتیصو و  عدوتسم و  يرگید  رقتسم و  یکی  تسمسق  ودب  مسقنم  تماما  ّتیـصو و  هکنآ  رب  دراد  تلالد  عدوتـسم 
مالّـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  يارب  هاگ  ره  عدوتـسم و  عشوی  ترـضح  تماما  ّتیـصو و  دوب و  رقتـسم  ترـضح  نآ  دالوا  مالّـسلا و  هیلع 

دعب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  هعطقنم  ریغ  هّماع  تماما  تیاصو و  توبث  رد  دـشاب  تباـث  هّمئا  هّماـع و  تماـما  تیاـصو و 
لمح بوجو  افخلا و  ۀـلازا  یف  هَّللا  یلو  ةدافا  نم  رهظ  امک  هروهـشم  هرهاظ  فاصوا  رب  هیبشت  لمح  بوجو  لقا  ـال  لزاـنم و  مومع  توبث 

نوراه ترـضح  دالوا  ریبش  ربش و  تعاط  ضارتفا  توبث  زین  دـنامیمن و  یقاب  یبیر  دـنافرتعم  ناب  بحاصهاش  هک  لـماک  هیبشت  رب  هیبشت 
نسح و ماما  ترضح  ینعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دالوا  هک  تسینعم  نیا  یضتقم  ناشیا  تماما  تیاصو و  توبث  مالّسلا و  هیلع 

نینسح ترضح  هیمست  یلاعتلا و  يراب  یحو  دنـشاب و  ماما  ۀعاطلا و  ضرتفم  زین  دندوب  ریبش  ربش و  مانمه  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 
ءیجیس امک  دشابیم  ار  هیمـست  نیا  تلزنم  ثیدح  ياضتقا  لیلد  هک  يروطب  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  دالوا  ءامـسأب  مالـسلا  امهیلع 

رهاظ وه  امک  تسمالسلا  امهیلع  نینسح  رد  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  دالوا و  فاصوا  لوصح  یـضتقم  زین  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف 
تماما تعاط و  ضارتفا  توبث  اّدـج و  رهاظ  وه  امک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دالوا  تماما  تعاـط و  ضارتفا  توبث  اّدـج و 

لّوسم و یسّبلم  رگا  دنکیم و  ترضح  نآ  هلصافیب  تماما  رب  تلالد  بّکرم  عامجا  ببـسب  ّصنب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دالوا 
لوق رد  اولاق  عجرم  هک  دیارـسب  دـیآرد و  اج  زا  هدـیدرگ  یناریح  یگمیـسارس و  يالتبم  یناتـسرهش  ترابع  عامـس  دـعب  لّوأـم  یککـشم 

تکاکر و تیاهن  ناّنملا  هَّللا  دـمحب  سپ  دـیاشن  ار  لالدتـسا  ترابع  نیا  دـیآ و  هن  تسار  مالک  نیاب  جاـجتحا  سپ  دـنادوهی  یناتـسرهش 
اولاق هلوقم  رد  هک  ینیبیمن  رگ  نایب  جاتحم  ریغ  روهظ  حوضو و  دـیزم  زا  تسنایع و  نشور و  یهاو  لامتحا  نیا  نا  وه  تیاغ و  نالطب و 

مالسلا امهیلع  نوراه  ترضح  یسوم و  ترضح  نایم  رد  رما  كارتشا  رب  لالدتسا 
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يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ینعا  ینآرق  هیاب 
دوهی هک  تسالوا  یهیدـب  يرما و  یف  هکرـشا  لاق و  ذإ  مالـسلا  امهیلع  نوراه  هیخا  نیب  هنیب و  اکرتشم  ناک  رمالا  نال  لاق  ثیح  تسعقاو 

جاجتحا و نیا  سپ  دـنیامن  دـصاقم  زا  يدـصقم  بلاطم و  زا  یبلطم  رب  ناب  جاـجتحا  لالدتـسا و  اـت  دنتـسین  فیرـش  نآرق  تیقح  دـقتعم 
دنتـسه فیرـش  نآرق  تقیقح  نیدـقتعم  دنامالـسا و  ياملع  هکلب  دنتـسین  دوهی  هلوقم  نیا  نیلئاـق  هکنآ  رد  تسحیرـص  تیاـهن  لالدتـسا 

یناتسرهش زین  راه و  فرج  افش  یلع  کیکرلا  لامتحالا  اذه  هّنم  هفطلب و  حبصا  راهنلا و  ۀعبار  یف  سمـشلاک  قحلا  نابا  يذلا  هّلل  دمحلاف 
بانج ثیدـحب  تاروت  صاصتخا  تابثا  نامـسآ و  زا  دـش  لزان  هک  باتک  لوا  تاروت  ندوب  ینعا  هدرک  رکذ  هققحم  هتباث  روما  راـق  لـبق 

هّیملع و ماسقا  رب  نآ  لامتـشا  یـسوم و  ترـضح  رب  حاولا  لوزن  رافـسا و  رب  تاروت  لامتـشا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
مه اولاق  هلوقم  لمح  یضتقم  مالک  قایس  سپ  فیرش  نآرق  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  یلمع  مسق  مامت  هراشا  تابثا  هیلمع و 

دوهی اولاق  زا  دارم  هک  تسینعم  نیا  یـضتقم  خـلا  ۀعیرـشلا  نا  یعدـت  دوهیلا  وا و  لوق  زین  فرـص و  ناـتهب  بذـک و  رب  هن  تسیعقاو  رما  رب 
اولاق رد  هک  دـنکیم  راـهظا  هلمج  نیا  رد  دوهی  راـهظا  سپ  تفگیم  اولاـق  مه  اـج  نیا  رد  دـندوبیم  دوهی  اولاـق  زا  دارم  رگا  هچ  دنـشابن 

هک ات  هدومن  يوعد  ظفلب  نا  زا  ریبعت  هدرک و  ناشیاب  تبـسن  ار  نآ  اذهل  تسلطاب  حیحـص و  ریغ  دوهی  هلوقم  نبا  نوچ  دوبن و  ناشرامـضا 
قایس نیمه  رد  ار  نآ  دوبیم  هباثم  نیاب  مه  اولاق  هلوقم  رگا  سپ  تسـضحم  لطاب  هکلب  درادن  یلیلد  تسیوعد  ضحم  نیا  هک  دوش  رهاظ 

زا هک  یمالک  رب  توکـس  هدرکن و  نآ  ّدر  هدومن و  نآ  رب  توکـس  اولاق  هلوقم  لقن  دـعب  یناتـسرهش  هک  تسرهاظ  رپ  زین  درکیم و  لخاد 
تبث ملـسم  حیحـص  ثیدح  باوج  هلاسر  رد  دیـشر  لضاف  هدافا  بسح  موس و  باب  رد  بحاص  هاش  هدافا  بسح  اب  دشاب  لوقنم  تفلاخم 

هاگ ره  تسلالدتسا و  جاجتحا و  يارب  مالک  نآ  حولص  میلست و  لیلد  نیخیش  مثا  بذک و  تنایخ و  ردغ و 
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سپ تسلوحفلا  ةدـمع  یناتـسرهش  لوبقم  هلوقم  نیا  هک  دـش  تباث  دیـشر  لضاف  بحاصهاش و  هدافا  بسح  یناتـسرهش  توکـس  ببـسب 
دودولا و هَّلل  دـمحلا  درادـن و  دوسح  دـناعم  دوقح و  تفلاخمب  یعفن  دوصقمب و  يررـض  دوهی  هب  نآ  عاجرا  هلوقم و  نیا  لـئاق  رد  مـالک 

تبسن ار  نآ  یلئاقب  الصا  دناهدومن و  رکذ  متحلا  ّتبلا و  مزجلا و  عطقلاب و  ار  لحن  للم و  ترابع  نومضم  هیّنس  يالضف  رکذ  نیرب  هوالع 
داه هکنادب  هتفگ  دوهی  رکذ  رد  تسرـضاح  ریقف  شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  لحنلا  ةوارط  للملا و  ةواقن  رد  يروآدور  باهولا  دبع  هدرکن 

ینعی کیلإ  انده  انا  مالّـسلا  هیلع  تفگ  یـسوم  هک  تسنآ  ناشیا  رب  ظفل  نیا  قالطا  ببـس  تسندرک و  هبوت  ندیدرگزاب و  ینعمب  لجّرلا 
هچنآ اما  دوب  تیروت  دمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  یباتک  لوا  تستاروت و  ناشیا  باتک  دنایسوم و  تما  اهنیا  منکیم و  عرضت  مدیدرگ و  زاب 

ادبم لّوا  رفس  رد  رافسا  رب  تسا  لمتشم  باتک  نیا  دنناوخ و  فحـص  هکلب  دنیوگن  باتک  ار  نآ  دمآ  دورف  وا  زج  مالـسلا و  هیلع  میهارباب 
تئیه رب  هک  حاولا  نینچمه  دنک و  دای  هناگادج  رگید  اهرفس  رد  راکذا  ظعاوم و  صصق و  لاوحا و  دودح و  ماکحا و  سپ  دنک  دای  قلخ 

ًۀَظِعْوَم ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  یلمع  یملع و  ماسقا  رب  دوب  لمتشم  دمآ  دورف  يوب  دوب  یصوصخم 
نب عشوی  رب  ار  حاولا  تیروت و  رارسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یملع  مسق  مامتب  تستراشا  ءیـش  لکل  الیـصفت  یلمع و  مسق  مامتب  تستراشا 
راک نآ  رد  مالسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  هک  اریز  دنک  ضئاف  نوراه  دالوا  رب  يو  زا  سپ  عشوی  ات  هدعب  نم  هّیـصو  دینادرگ  ضئاف  نون 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  تسا  هداد  ربخ  نآرق  رد  دندوب  كرتشم 
ربش هب  ات  تعیدو  لیبس  رب  نون  نب  عشویب  دش  لقتنم  يو  زا  تیاصو  تفای  تافو  مالسلا  هیلع  نوراه  نوچ  دوب  نوراه  راک  نیرد  یـصو  و 

یکی تعیرش  هک  دندرک  يوعد  دوهی  عدوتـسم و  یـضعب  تسا و  رقتـسم  یـضعب  تماما  تیـصو و  هک  اریز  نوراه  نارـسپ  دناسر  ریبش  و 
دودح رگم  دوبن  رگید  یتعیرـش  نیزا  شیپ  تسا  هدش  مامت  يو  هب  تسا و  هدرک  ادـتبا  مالـسلا  هیلع  یـسومب  تعیرـش  نآ  دـشابن و  رتشیب 

دنتشادن زئاج  خسن  دراد و  تحلصمب  قلعت  هک  یماکحا  یلقع و 
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نب یفطـصم  دشابن و  زئاج  ادخ  رب  ینامیـشپ  ینعی  ادب  تسدـب و  رماوا  رد  خـسن  هک  اریز  دـشابن  رگید  یتعیرـش  يو  زا  سپ  دـنتفگ  الـصا 
وبا مکحب  ۀیحتلا  فالآ  اهبحاص  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلا  نیرشع و  ۀنس  روهش  رد  هک  للملا  حیـضوت  رد  یـساّبعلا  یمـشاهلا  دادقلاخ 

بقل نیا  تسبات و  عجر و  اذإ  لجرلا  داه  زا  تغل  نیا  ینعم  لصا  هتفگ  دوهی  رکذ  رد  هدرک  فیلات  هاشداب  ریگناـهج  نیدـلا  رون  يزاـغملا 
ناشیا باتک  دنایـسوم و  تما  دوهی  انعّرـضت و  انعجر و  يأ  کیلإ  اندـه  انا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دـش  تهج  نا  زا  ار  تما  نیا 

زا شیپ  دـمآ  دورف  مالّـسلا  مهیلع  انّیبن و  یلع  ایبنا  رگید  میهاربا و  رب  هچنآ  هک  اریز  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  تسیباتک  لوا  تستاروت و 
دومرف هک  تانئاک  رورس  زا  تسثیدح  رد  دنتفگیم و  فحص  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  يربمغیپ 

هدیب ةاروتلا  بتک  هدیب و  ندع  ۀّنج  قلخ  مدآ و  قلخ  هَّللا  ّنا 
رفس رد  رفـس  دنچ  رب  تسلمتـشم  تاروت  یهلا و  ياهباتک  رگید  زا  نآب  دوشیم  صوصخم  هک  دنکیم  تباث  لامک  ار  تاروت  ربخ  نیا  و 
کی رد  مادک  ره  هدومرف  نایب  راکذا  ظعاوم و  صـصق و  لاوحا و  دودـح و  ماکحا و  اهرفـس  رگید  رد  هتخاس و  ادـیوه  قلخ  يادـتبا  لوا 

ِحاْولَْألا ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  دیامرفیم  یلاعت  قح  دوب  یلمع  یملع و  ماسقا  رب  لمتشم  هک  دمآ  دورف  حاولا  تاروت  زا  يرصتخم  لاثم  رب  يرفس و 
ًۀَظِعْوَم ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم 

ٍءْیَش ِّلُِکل  اًلیِصْفَت  َو  یلمع  مسق  مامتب  تسهراشا 
نوراه دالواب  هک  تیصو  قیرطب  دومرف  عشویب  ار  تاروت  رارسا  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  انّیبن و  یلع  میلک  ترـضح  یملع و  مسقب  تسهراشا 

َو دومن  تساوخ  رد  یلاعت  يادخ  زا  تاجانم  رد  یسوم  هک  اریز  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  هنایم  دوب  كرتشم  توبن  هک  اریز  دناسر 
يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ 

عـشویب یـسوم  تیـصو  تفای  تافو  یـسوم  تایح  لاح  رد  نوراه  نوچ  دوب  میلک  ّیـصو  نوراه  نم و  راک  رد  ار  نوراه  زاس  کیرـش  و 
یـسوم زا  نآ  زاغآ  تسیکی و  تعیرـش  هک  تسنا  دوهی  يوعد  دـبای و  رارق  ناشیرب  دـناسر و  نوراه  نارـسپ  ریبش  ربشب و  ات  تفاـی  لاـقتنا 

یسومب مه  تسا و 
674 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد تسحئال  حضاو و  تاروت  هریثک  تاماقم  زا  ترضح  نآ  دالوا  تماما  مالّسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تماما  زین  یهتنا و  دوشیم  مامت 
اوظفحی هومدـخیف و  مامالا  نوراه  يدـی  نیب  مهفقف  يویل  طبـس  مّدـق  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلکف  تسروکذـم  تاروت  عبار  رفـس  زا  لوا  لصف 

لیئارسا و ینب  ظفحم  رضحملا و  ءابخ  ۀینآ  عیمج  اوظفحی  نکسملا و  ۀمدخ  اومدخی  رضحملا و  ءابخ  يدی  نیب  ۀعامجلا  ظفحم  هظفحم و 
اوظفحی نا  یلع  هینب  نوراه و  لکو  لیئارسا و  ینب  نم  هل  مه  نوطعم  نوملسم  هینب  نوراه و  یلا  نییناویللا  عفدا  نکسملا و  ۀمدخ  اومدخی 

شبانج دالوا  ترضح و  نآ  هدوب و  ماما  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  لتقیلف  اهیلإ  مّدقت  یبنجا  يأ  مهتماما و 
نینچمه سپ  دوش  هدرک  لتق  دـنک  تماما  يوسب  مدـقت  هک  یبنجا  ره  ار و  اهدوخ  تماما  دـننک  ظفح  هکنآـب  هدومرف  مکح  یلاـعت  قح  ار 

دوجو اب  هک  یبنجا  رهد  نآ  تنایص  ظفحب و  دنشاب  رومام  تماماب و  دنـشاب  صوصخم  بانجنآ  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
ربدـی تسنیا و  دـش  روکذـم  یبرع  رد  نآ  همجرت  هک  تاروت  یناربع  ترابع  لصا  هدوبن و  نآ  قحتـسم  تماـما  يوسب  درک  مدـقت  ناـشیا 

نهکه و نرها  ینفلا  وتا  اتدمعه  يوی و  طبس  رم  راد  کیدزن  کنیا  نتفگب  یسوم  هب  ادخ  درک  ملکت  هطم و  نا  برقه  رمال  هشم  لا  هاوهی 
ار وا  دننک  تمدخ  ات  ماما  نوراه  رضحمب  ار  وا  راد  اپرب  ار و  يوال  وتا  وترش 

675 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعوم لها  شیپ  ار  تعامج  همه  ظفحم  رم  ار و  وا  ظفحم  رم  دـننک  تظفاحم  ینفل و  هادـعاه  لاک  ترمـشم  تاو  وترمـشم  تا  ورماش  و 
دعوم لها  یلک  لاک  رم  دننک  تظفاحم  نکسم و  نآ  ندرک  تدابع  رم  تدابع  يارب  داعیم  همیخ  تاو  رماش  ناکـشمه و  تدبع  تا  دبعل 

ویانابلوا و نرهأل  میوله  تاهاتتان  ناکشمه و  تدبع  تا  دبعل  لیئارسا  ینب  ظفحم  رم  داعیم و  همیخ  هینآ  همه  لیئارسا  ینب  ترمـشم  تا  و 
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تا نرها و  تا  لئارـسی و  ینب  تام  ول  هاّمه  میوتن  میوتن  وا  ياهرـسپ  نوراه و  يوسب  ار  اهیوال  رم  روایب  نکـسم و  نآ  تدابع  رم  تدابع 
ار وا  نارـسپ  تاموی  براقه  رازه  مات و  انوهک  تا  ورماش  دـقفت و  وباناب  رم  نوراه و  رم  لیئارـسا و  ینب  زا  وا  يارب  ناـشیا  دـنهدب  دـنهدب 

نماثلا لصفلا  تسروکذم  تاروت  عبار  رفس  رد  زین  دوش و  هتشک  تماماب  دیآ  شیپ  هک  هناگیب  نآ  ار و  دوخ  تماما  رم  دننک  ظفح  ات  رادب 
اـضیا مکتماما و  دز  نالمحی و  کعم  كانبا  تنا و  سدـقملا و  دز  نولمحت و  کعم  کیبا  لآ  كاـنبا و  تنا و  نوراـهل  هَّللا  لاـقف  رـشع 

اوظفحی ةداهـشلا و  ءابخ  يدی  نیب  طقف  کعم  كانبا  تنا و  كومدخی و  کیلإ و  اوفاضنیف  کیلإ  همدق  کیبا  طبـس  يویل  طبـس  کتوخا 
ظفح نوظفحی  کیلإ  نوفاضنملا  متنا و  مه و  اوتومی  اّلئل  حـبذملا  سدـقلا و  ۀـلآ  یلا  اومّدـقتی  نکل ال  برـضملا  لک  ظفحم  کظفحم و 

یبنجا هتمدخ و  عیمج  رضحملا و  ءابخ 
676 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نییناویللا مکتوخا  تذخا  اّمنا  ّیناف  لیئارسا  ینب  یلع  طخـس  ةدایز  نوکی  حبذملا و ال  ظفح  سّدقملا و  ظفح  اوظفحیل  مکیلإ و  مّدقتی  ال 
حبذملا و روما  عیمجل  مکتماما  نوظفحت  کعم  كونب  تنا و  رضحملا و  ءابخ  ۀمدخ  اومدخیل  هّلل  مکل  ۀبه  مهتلعج  لیئارسا و  ینب  نیب  نم 

کتیطعا دق  ّینا  لاقف  نوراه  هَّللا  مهّلک  ّمث  لتقیلف  اهیلإ  مّدقت  یبنجا  ّيأ  ۀبوهوم و  ۀمدخ  مکتماما  تلعج  دقف  هنومدـختف  فّجـسلا  لخاد 
دعب نم  سادـقالا  صاوخ  نم  کل  نوکی  اذـه  رهدـلا  مسر  کینب  احـسم و  اهاّیا  کتیطعا  لیئارـسا  ینب  سادـقا  عیمج  نم  یعئافر  ظـفح 

تراـبع نیزا  کـینبل  کـل و  سادـقالا  صاوخ  نم  وهف  هب  ینوتاـی  يذـلا  مثـالا  ناـبرق  مهتاـکذ و  مهّرب و  مهنیبارق و  عـیمج  نم  قرحملا 
ار ناشیا  تماما  یلاعت  قح  دوخ و  تماما  ظفحب  دـندوب  رومام  دـندوب و  ماما  ترـضح  نآ  رـسپ  ود  ره  نوراـه و  ترـضح  هک  تسرهاـظ 

لـصف نیرد  تاروت  یناربع  ترابع  لصا  دوش و  هدرک  لتق  هکنآب  دوب  موکحم  دیامن  نآب  مدقت  هک  یبنجا  ره  هدینادرگ و  هبوهوم  تمدخ 
ردپ شادقمه  نوع  تا  ؤست  خاتا  اخیبا  هناخ  وت و  نارسپ  وت و  نوراه  هب  ادخ  دومرف  تیبوا و  اخیناب  وا  هاتا  نرها  لا  هاوهی  رمای  تسنینچ و 

ار سدقم  نوع  رم  دینک  لمحت  وت  اب  وت 
677 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اخینابوا هاتا  لاق و  نا  یلا  ار  دوخ  تماما  وا  راب  ره  دینک  لمحت  وت  اب  وت  نارـسپ  وت و  مختن و  وهک  نوع  تا  تاءوسب  خاتا  اخمیاب  وا  هاتا  و 
نامرف همه  يارب  ار  دوخ  تماما  رازه  تیبیملوا و  حبذمه  ربد  لاخل  مختن  وهک  رم  دینک  تیظفاحم  وت  اب  وت  نارسپ  وت و  تا و  ورمـشت  اختا 
یتتان هنیه  یبأ  نوراه و  هب  ادخ  دومرف  دوش و  هتشک  هدنوش  کیدزن  هک  نرها  لا  هاوهی  ربدی  تاموی و  براقه  هناگیب  نآ  لخد و  حبذم و 

ینب سدـقم  لک  زا  ياهـشکشیپ  میتن  اخل  لئارـسی  ینب  یـشمداق  ناکل  ياتم  ورت  تظفاـحم  رم  وت  يارب  مداد  کـنیا  نم  ترمـشم  تا  اـخل 
وت يارب  دـشابیم  نیا  ملاع  همه  وت  نارـسپ  هب  حیـسم و  يارب  اخل  ییهی  هز  مالع  قاحل  اخینابلوا  هاحـش  اـمل  ار  اـهنا  مداد  وت  يارب  لیئارـسا 
همه يارب  ماماشا  لاکلوا  ماتاطح  لاکلوا  ماتاحنم  لاکل  اهنابرق  همه  شتآ  زا  اهسدقم  سدقم  زا  مانابراق  لاک  شااه  نم  میشاداقه  شدقم 
وت نارسپ  تسه و  وت  يارب  اهسدقم  نم  يارب  دنروآیم  هک  اخینابلوا  وه  اخل  میشاداق  یل  وبیشای  رشا  ناهانگ  همه  اهرهب و  همه و  اهّرب و 

678 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوا بایلا و  انبا  ماریبا  ناثاد و  يویل و  نب  ثاهق  نب  راهصی  نب  حروق  مّدقت  رشع و  سداسلا  لصفلا  تسروکذم  تاروت  عبار  رفس  رد  زین  و 

اوقّوجتف ءامسا  وذ و  رـضحم و  ةاعد  ۀعامجلا  فارـشا  ناتئام  نوسمخ و  لیئارـسا  ینب  نم  سانأ  یـسوم و  ماما  اوماقف  نیب  وا  رونب  ثلاف  نب 
هَّللا قوج  یلع  نافّرشتت  امکلاب  امف  هَّللا  رون  مهنیب  امیف  نوسدقم و  مهلک  ۀعامجلا  ذإ  ۀسایر  امکبسح  ام  امهل  اولاق  نوراه و  یـسوم و  یلع 
نم هیلإ و  هبرقیف  سدـقملا  نم  هل و  وه  نم  هَّللا  فرعی  ادـغ  مهل  لاق  هعومج و  ّلک  حروق و  مّلکف  ههجو  یلع  عقو  یـسوم و  کلذ  عمـسف 

؟؟ اهیف اوقلا  اران و  اهیلع  اولعجا  هعومج و  ّلک  حروقای و  رماجم  اوذخ  ۀّلخ  اوعنصا  هیلإ  هبرقی  هراتخی 
مکدنع لیلق  يویل أ  ینب  ای  اوعمسا  یـسوم  مهل  لاق  ّمث  يویل  ینب  ای  کلذ  مکبـسح  سّدقملا  وهف  هَّللا  هراتخا  لجر  ياف  ادغ  هَّللا  يدی  نیب 

رئاس کبّرق و  كاذکف  مهنومدخت  ۀعامجلا  يدی  نیب  اوقفت  هنکـسم و  ۀمدخ  اومدـختل  هیلإ  مکبّرقف  مکتعامج  نم  لیئارـسا  هلا  مکزرفا  نا 
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نکـسم یلاوح  نم  اوعفترا  مهل  لق  ۀـعامجلا و  رم  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلکف  لاق  نا  یلا  اضیا  ۀـمامالا  متبلط  یتح  کعم  يویل  ینب  کـتوخا 
ۀیبخأ اوبنتجا  مهل  لاق  ۀـعامجلا و  مّلکف  لیئارـسا  ینب  خویـش  هعم  یـضم  ماریبا و  ناثاد و  یلا  یـضم  یـسوم و  ماقف  ماریبا  ناثاد و  حروق و 

نیملاظلا موقلا  ءالؤه 
679 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اضیا و اجرخ  امه  ماریبا و  ناثاد و  حروق و  نکـسم  یلاوح  نع  اوعفتراف  مهایاطخ  عیمجب  اوفاستت  ـال  یک  مهل  وه  اّـمم  ءیـشب  اوقدـت  ـال  و 
لامعالا و هذـه  عیمج  لمع  یب ال  ثعب  هَّللا  ّنا  نوملعت  هذـهب  یـسوم  لاقف  امهلافطا  اـمهونب و  اـمهؤاسن و  اـمهمیخ و  باوبا  یلع  اـباصتنا 

حتفت ناب  اقلخ  هَّللا  قلخ  نا  یب و  ثعب  هَّللا  سیلف  مهتبلاطمک  اوبلوط  ساـّنلا و  ّلـک  تومک  ءـالؤه  تاـم  نا  یـسفن  ءاـقلت  نم  کـلذ  سیل 
نا مالکلا  اذـه  لوق  نم  هغارف  دـنع  ناکف  هَّللا  اوصع  دـق  ءالؤه  نا  متملع  يرثلا  یلا  ءاـیحا  نولزنیف  مهل  اـم  عیمج  مهعلبنف و  اـهاف  ضرـالا 
یلا ءایحا  مهل  ام  عیمج  مهولزنف و  حرـسلا  عیمج  حروقل و  ناـسنا  لـک  مهتویب و  مهتعلتباـف و  اـهاف  تحتف  مهتحت و  یتلا  ضرـالا  تقـشتنا 

انعلتبت الیک  اولاـق  مهتوص  ةدـش  نم  اوبره  مهیلاوح  نیذـلا  لیئارـسا  ینب  عیمج  قوجلا و  عیمج  نم  اوداـب  ضرـالا و  مهیلع  تّطغت  يرثلا و 
مامالا نوراه  نب  رازاعلا  رم  الئاق  یسوم  هَّللا  مّلک  روجنلا و  یبرقم  الجر  نیـسمخ  نیتئاملا و  تقرحا  هَّللا و  دنع  نم  تجرخا  ران  ضرالا و 

اهنوعنـصیف مهـسوفن  یلع  نیئطخملا  کئلوا  رماجم  اما  تسّدقت و  دـق  اهنال  كانه  رانلا  رذـی  نیقرحملا و  يدـی  نیب  نم  رماجملا  عفری  ناب 
ساحنلا رماجم  مامالا  رازاعلا  ذخا  لیئارـسا و  ینبل  ۀمالع  ریـصت  تسدقت و  دق  هَّللا  يدی  نیب  اهومدق  امل  مّهناف  حبذملل  ءاشغ  اقاقر  حئافص 

اروخب زجنیل  نوراه  لسن  نم  وه  سیل  نمم  یبنجا  لجر  مدقتی  نکل ال  لیئارسا  یبنلا  رکذ  حبذملل  حئافـص  اهوقراف  نوقرحملا  اهمّدق  یتلا 
بلاطم هک  وا  ۀعامج  حروق و  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  هیف  یـسوم  دی  یلع  هَّللا  لّزن  امک  هعومجک  حروقک و  نوکی  هَّللا و ال  يدی  نیب 

ار و ناشیا  نیمز  هک  دش  التبم  یهلا  باقع  بضغب و  دـندش  ضرتعم  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تسایر  تماما و  رب  دـندیدرگ  تماما 
هیلع نوراه  ترضح  لسن  زا  هک  یبنجا  یسک  رگا  نوراه و  دالواب  دوب  صوصخم  روخب  تمدخ  تماما و  دومن و  علب  ار  ناشلاوما  عیمج 

دندشیم كاله  وا  ۀعامج  حروق و  لثم  روخب  تمدخ  رب  درکیم  مدقت  دشابن  مالّسلا 
680 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عیمج ةدیعصلا و  حبذم  روجنلا و  حبذم و  اهتینآ و  ةرانملا و  اهتینآ و  عیمج  ةدئاملا و  تسروکذم و  تاروت  یناث  رفس  زا  نوثلث  لصف  رد  و 
رم اوّمؤیل و  مهـسدق  هنیب و  نوراه و  حسمت  سّدقت و  اهب  اند  نم  لک  سادقالا  صاوخ  نم  نکت  اهعیمج  سّدق  هدعقم و  ضوحلا و  هتینآ و 

سدـق وه  امک  هتئیه و  یلع  هلثم  اوعنـصت  ناسنا و ال  ندـب  هب  نهدـی  مکلاـیجال ال  یل  سدـقلا  حـسم  نهد  اذـه  نوکی  ـالئاق  لیئارـسا  ینب 
لـصفلا تسروکذم  تاروت  یناث  رفـس  رد  زین  هموق و  نم  عطقنی  یبنجا  یلع  هنم  لعج  وا  هلثمب  رّطعت  ناسنا  يأ  مکلاس  دق  نکیلف  كاذـک 

عئانصلا و عنـصت  مایا  ۀتـس  یف  اهوعنـصت  نا  هَّللا  رما  یتلا  رومالا  هذه  مهل  لاق  لیئارـسا و  ینب  ۀعامج  یـسوم  عمج  مث  نوثالثلا  سماخلا و 
مث تبّـسلا  موی  یف  مکنکاسم  عیمج  یف  رانلا  اولعـشت  لتقی و ال  المع  هیف  لمع  نم  لک  هّلل  تبـس  یه  ۀلطع  اسدـق  مکل  نوکی  عباسلا  مویلا 
نم هّلل  ۀعیفرب  یتای  هسفن  تخـس  نم  لک  هّلل  ۀـعیفرب  مکدـنع  نم  اوتیا  هب  هَّللا  رما  يذـلا  رمالا  اذـه  الئاق  لیئارـسا  ینب  ۀـعامجل  یـسوم  لاق 
نهد طنس و  بشخ  شرادولج و  میدا و  شابک  دولج  رورشم و  ةرشع  زمرق و  غبص  ناوجرا و  نوجنامسا و  نم  سانلا و  ۀضفلا و  بهذلا و 

نوعنصی نوئیجی و  مکیف  میکح  لک  ۀندبلا و  ةردصلل و  ماظنلا  ةراجح  رولب و  ةراجح  غامـصالا و  روخبل  حسملا و  نهدل  بیط  ةءاضالل و 
ۀلجحلا و ءاشعلا و  هقوهز و  قودنـصلا و  هدعاوق و  هدـمع و  هضراوع و  هجتاخت و  هایاظـش و  هءاطغ و  هءابخ و و  نکـسملا و  هب  هَّللا  رما  ام 

نهد هقوهد و  روخبلا و  حـبذم  ةءاـضالا و  نهد  اهجرـس و  اـهتینآ و  ةءاـضالا و  ةراـنم  هجوملا و  زبخلا  اـهتینآ و  عیمج  هقوهد و  ةدـئاملا و 
هدعقم و ضوحلا و  هتینآ و  عیمج  هقوهد و  هل و  يذلا  ساحنلا  درـسلا  ةدیعـصلا و  حبذم  نکـسملا و  باب  رتس  غامـصالا و  روخب  حسملا و 

سدقلا بایث  سدقلا و  یف  ۀمدخلل  یـشولا  بایث  امهبانطا و  قدارـسلا و  نکـسملا و  داتوا  هباب و  رتس  هدعاوق و  هدـمع و  قدارـسلا و  عولق 
غبـص نا و  وجرا  نوجنامـسالا و  نم  نوثالثلا و  عساتلا و  لصفلا  تسروطـسم  نآ  یناث  رفـس  رد  زین  ۀـمامالل و  هینب  باـیث  ماـمالا و  نورهل 
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ۀمدخلل یشو  بایث  اوعنص  زمرقلا 
681 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زمرق غبص  ناوجرا و  نوجنامسا و  بهذ و  نم  ةردصلا  لمع  هب و  یسوم  هَّللا  رما  امک  نورهل  یتلا  سدقلا  بایث  اوعنـص  ام  دعب  سدقلا  یف 
ۀعنص رشعلا  زمرقلا و  غبص  ناوجرالا و  نوجنامسالا و  عم  اهولزغ  اکولس و  اهوّصق  ّمث  بهّذلا  حئافـص  اّوقرا  مهنا  کلذ  روزـشم و  رـشع  و 

غبص ناوجرا و  نوجنامـسا و  بهذ و  نم  اهتعنـص  یف  اهلثم  اهیلع  يّذلا  اهجـشفش  اطیخ و  اهیفرط  یف  نیطیخم  نیبیج  اهل  اوعنـص  قذاح و 
ینب ءامسا  متاخلا  شقنک  امهیلع  اشوع  بهّذلا  نویع  امهب  طیحی  رولبلا  يرجح  اولمع  یـسوم و  هب  هَّللا  رما  ام  بسح  روزـشم  رـشع  زمرق و 

ةرودصلا ۀعنصک  قذاح  ۀعنص  ۀندبلا  عنص  یـسوم و  هب  هَّللا  رما  ام  بسح  لیئارـسا  ینب  رکذ  يرجی  ةردصلا  یبیج  یف  اهوّریـص  لیئارـسا و 
رطسا ۀعبرا  اهیف  اومظن  ربش و  اهـضرع  ربش و  اهلوط  ۀیوط  ۀعبرم  اهوعنـص  روزـشم  رـشع  زمرق و  غبـص  ناوجرا و  نوجنامـسا و  بهذ و  نم 

الئاق یسوم  هَّللا  مّلک  مث  نوعبرالا  لصفلا  نامرهب  اهم و  یلحک و  یناثلا  رطسلا  رفصا و  دجربز و  رمحا و  توقای  اهنم  لّوالا  رطـسلا  ةراجح 
ةدئاملا و لخدا  مث  فجسلاب  هیلع  رتسا  ةداهشلا و  قودنص  هیف  ّریـص  رـضحملا و  ءابخ  باب  نکـسملا  لّوالا  رهـشلا  نم  موی  لّوا  یف  بصنا 

مث نکسملا  باب  رتس  ّقلع  ةداهشلا و  قودنص  يدی  نیب  روخبلل  بهذلا  حبذم  لعجا  مث  اهجرـس  جرـسا  ةرانملا و  لخدا  مث  اهیفـص  فّنص 
مث ءام  هیف  لعجا  حـبذملا و  رـضحملا و  ءابخ  نکـسم  باب  يدـی  نیب  صوحلا  لـعجا  مث  رـضحملا  ءاـبخ  يدـی  نیب  نیبارقلا  حـبذم  لـعجا 

اسدق و ریصیف  هتینآ  عیمج  هسّدق و  هیف و  ام  عیمج  نکسملا و  حسما  حسملا و  نهد  نم  ناخ  مث  هباب  رتس  قلع  اریدتسم و  قدارـسلا  برـضا 
حسما

682 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هینب نوراه و  مّدق  وا  امهـسدق  هدعقم و  ضوحلا و  اضیا  حسما  سادقالا و  صاوخ  نم  ریـصیف  هسّدق  هتینآ و  عیمج  ةدیعـصلا و  حبذم  اضیا 

مهحسما تاینوت و  مهـسبلا  هنیب و  مدق  یل و  ّمؤیل  هسّدق  هحـسما و  سدقلا و  بایث  نورهل  سبلا  ءاملاب و  مهلـسغاف  رـضحملا  ءابخ  باب  یلا 
رهشلا ناک  امل  ّهنا  کلذ  هب و  هَّللا  هرما  ام  عیمجب  یسوم  لمع  مهلایجال و  رهّدلا  ۀماما  مهل  مهحسم  نوکی  یل و  اوّمؤیل  مهابا  تحـسم  امک 

ۀماقا هضراوع و  اهیف  لعج  هجتاخت و  هیلع  بکر  هدـعاوق و  عضو  هبـصن  ام  لّواف  نکـسملا  بصن  هنم  لّوـالا  مویلا  ۀـیناثلا  ۀنـسلا  نم  لّوـالا 
لعج قوهدلا و  هیلع  ّقلع  قودنصلا و  یف  اهعـضوف  ةداهـشلا  ذخا  مث  هَّللا  رما  امک  قوف  نم  هیلع  ءاطغلا  ّریـص  هیلع و  ءابخلا  طسب  مث  ةدمع 

نکـسملا بناج  یف  رـضحملا  ءابخ  یف  ةدـئاملا  لعج  مث  هَّللا  رما  امک  اـهب  هرتسف  رتسلا  ۀـلجح  ّقلع  نکـسملا و  یلا  هلخدا  مث  ءاـشغلا  هیلع 
ةدئاملا ءاذح  رضحملا  ءابخ  یف  ةرانملا  ّریص  ّمث  هَّللا  هرما  امک  هَّللا  ۀنیکس  يدی  نیب  زبخ  ّفص  اهیلع  ّفص  فجـسلا و  جراخ  نم  یلامـشلا 

يدـی نیب  رـضحملا  ءابخ  یف  بهذـلا  حـبذم  ّریـص  مث  هَّللا  هرما  امک  هَّللا  ۀنیکـس  يدـی  نیب  جرـسلا  جرـسا  یبونجلا و  نکـسملا  بناـج  یف 
ءابخ نکـسم  باـب  یلع  نیبارقلا  حـبذم  ریـص  نکـسملا و  یلع  باـبلا  رتس  ّقلع  ّمث  هَّللا  هرما  اـمک  غامـصلا  روخب  نم  هیلع  رخب  فجـسلا و 

هنم لسغیف  لسغلل  ءام  هیف  لـعج  حـبذملا و  رـضحملا و  ءاـبخ  نیب  ضوحلا  ّریـص  ّمث  هَّللا  هرما  اـمک  ۀـیده  ةدیعـص و  هیلع  بّرق  رـضحملا و 
رفـس رد  هَّللا و  هرما  امک  اهنولـسغی  حبذملا  یلا  مهمّدقت  یف  رـضحملا و  ءابخ  یلا  مهولخد  یف  مهلجرا  مهیدـیا و  هونب  نوراه و  یـسوم و 

برق مکنم  ناسنا  ّيأ  الئاق  لیئارسا  ینب  بطاخ  الئاق  رضحملا  ءابخ  نم  هبطاخف  یسوم  هَّللا  اعد  لوالا و  لصفلا  تسروکذم  تاروت  ثلاث 
683 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنع ایضرم  رضحم  ءابخ  باب  یلا  هبرقی  احیحص و  ارکذ  هبرقیلف  رقبلا  نم  هدیعـص  هنابرق  ناک  نا  منغلاب  هَّللا  نم  هبرقیلف  مئاهبلا  نم  هّلل  انابرق 
حـشری مدلا و  ۀمئالا  نوراه  ونب  مدقیل  هَّللا و  ۀنیکـس  يدی  نیب  ّتّرلا  حبذی  هل و  رفغی  هنع و  یـضریف  ةدیعّـصلا  سأر  یلع  هدی  دنـسی  هَّللا و 

حبذملا و یلع  اران  مامالا  نوراه  ونب  لعشی  ءاضعا و  اهّضعب  ةدیعّصلا و  خلسی  اریدتسم و  رضحملا  ءابخ  باب  دنع  يّذلا  حبذملا  دنع  مامالا 
هفوج و حـبذملا و  یلع  یّتلا  راّنلا  یلع  يذـلا  بطحلا  یلع  ۀبـصقلا  سأّرلا و  ءاضعالا و  مامالا  نوراه  ونب  اودـضنی  ابطح و  اهیلع  اودـضنی 
وا ّناضلا  منغلا  نم  وه  هنابرق  ناک  نا  هَّللا و  دنع  وه  یـضرم  لوبقم  نابرق  ادیعـص  حبذملا  یلع  ّلکلا  مامالا  رتقی  ءاملاب و  اهلـسغیلف  هعراکا 
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حبذملا یلع  همد  ۀّمئالا  نوراه  ونب  ّشری  هَّللا و  ۀنیکـس  يدی  نیب  اّیلامـش  حبذملا  بناج  یلا  هحبذی  احیحـص و  ارکذ  هبّرقیلف  ادیعـص  زعملا 
اهلـسغی عراک  الا  نطبلا و  حـبذملا و  یلع  یّتلا  راّنلا  یلع  يذـّلا  بطحلا  یلع  مامالا  ۀبـصق  هلاـسر و  عم  اهدّـضنی  ءاـضعا و  دّعـصی  ارئاد و 

کلذ هبرقیلف  هّلل  ةدیعص  ریطلا  نم  هنابرق  ناک  نا  هَّللا و  دنع  ّیـضرم  لوبقم  نابرق  ةدیعـص  حبذملا  یلع  هرتقی  ّلکلا و  مامالا  مّدقی  ءاملاب و 
حبذملا و طئاح  یلع  همد  یّفـصی  حـبذملا و  یلع  هرتقی  مث  هسأر  لصفی  حـبذملا و  یلا  مامالا  همّدـقی  مامحلا و  خارف  نم  وا  نینافّـشلا  نم 

یلع مامالا  هرتقی  مث  امهزرفی  هیحانج و ال  نم  هلّـصفی  داـمّرلا و  عضوم  ایقرـش  حـبذملا  بناـج  یف  اـمهحرطی  هتـصناق و  عم  هتلـصوح  عزنی 
ّيأ یناثلا و  لصفلا  تسروکذم  ثلاث  رفس  نیا  رد  زین  هَّللا و  دنع  یضرم  لوبقم  نابرق  ةدیعـص  وه  رانلا و  یلع  يّذلا  بطحلا  یلع  حبذملا 

انابرق بّرق  ناسنا 
684 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هتـضبق  ألم  اهنم  ضبقی  ۀمئألا و  نوراه  ینب  ضعب  یلا  اهب  تأیل  انابل و  هیلع  لعجی  انهد و  هیلع  بصیلف  ادیمـس  هنابرق  ناک  هّلل و  ۀـیده 
نورهل و اهنم  لضافلا  هَّللا و  دنع  یضرم  لوبقم  وهف  الوبقم  انابرق  حبذملا  یلع  کلذ  اهحوف  رتقی  اهنابل و  عیمج  نم  اهنهد و  نم  اهدیمس و 

ۀحوسمم ریطف  قاقر  نهدب و  ۀـتوتلم  ریطف  دیمـس  قدارج  نکیلف  رّونتلا  ربخ  نم  ۀـّیده  تبّرق  نا  هَّللا و  نابرق  نم  سادـقالا  صاوخ  نم  هینب 
ۀیده و نوکی  کلذب  انهد  اهیلع  ّبص  ةدرث و  اهدرثا  نهدب و  ۀتوتلم  دیمـس  نم  اریطف  نکیلف  قباّطلا  یلع  ۀـیده  کنابرق  ناک  نا  نهدـب و 

اهمدقی مامالا  یلا  اهمدقت  هّلل و  هذه  يدحا  نم  تلمع  یتلا  ۀیدهلاب  تا  نهدب و  ادیمس  لمعتلف  ریجنطلا  ۀعنـص  نم  ۀیده  کنابرق  ناک  نا 
نم سادـقالا  صاوخ  نم  هینب  نورهل و  اهنم  لضافلا  هَّللا و  دـنع  اّیـضرم  الوبقم  انابرق  حـبذملا  یلع  هرتقی  اهحوف و  اهنم  عفریف  حـبذملا  یلا 

وا انابرق  نکل  هّلل و  اقرحم  انابرق  امهنم  نوبرقت  لسع ال  لک  ریمخ و  لک  نال  ریمخلا  نم  لمعت  هّلل ال  اهنوبرقت  یتلا  ایادهلا  عیمج  هَّللا  نابرق 
نم ّکبر  دـهع  ّهناف  حـلملا  لطعت  حـلملاب و ال  اهحلماف  كایادـه  نیبارق  عیمج  یـضرم و  لوبقلا  دعـصی  حـبذملا ال  یلا  هّلل و  اهنوبرقت  ـال 

انهد و اهیلع  لعجا  اهبرق و  فدـهلا  نم  اشیرج  راّنلاب  اولقم  اکیرفف  هّلل  ریکاوب  ۀـیده  تبرق  نا  احلم و  بّرقف  کـنیبارق  رئاـس  عم  کـتبیه و 
نآ ثلاـث  رفـس  رد  زین  هّلل و  اـنابرق  اـهنابل  عیمج  عم  اـهنهد  اهـشیرج و  نم  اـمه  ذإ ؟؟؟ ماـمالا  رتـقی  ۀـیده و  یه  كاذ  اـنابل و  اـهیلع  ّریص 

سأر یلع  هیدی  دسی  هَّللا و  ۀنیکس  يدی  نیب  احیحص  هبرقیلف  یثنا  وا  ارکذ  رقبلا  نم  ۀمالس  حبذ  هنابرق  ناک  ناف  ثلاثلا  لصفلا  تسروطسم 
هحبذی هنابرق و 

685 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فوجلل و یّطغملا  برثلا  هّلل  انابرق  ۀمالسلا  حبذ  نم  برقی  اریدتسم و  حبذملا  یلع  مّدلا  ۀّمئألا  نوراه  ونب  ّشری  رضحملا و  ءابخ  باب  دنع 

کلذ اورتقی  اهعزنی و  یلکلا  عم  دبکلا  ةدایز  ءاشحالا و  یلع  يّذلا  امهیلع و  يذلا  محـشلا  نیتیلکلا و  فوجلا و  یلع  يذـلا  محـشلا  رئاس 
ارکذ هّلل  ۀمالس  حبذ  منغلا  نم  هنابرق  ناک  نا  هّلل و  اّیـضرم  الوبقم  راّنلا  یلع  یتلا  بطحلا  یلع  یتلا  ةدیعـصلا  یلع  حبذملا  یلع  نوراه  ونب 
ّشری رضحملا و  ءابخ  باب  دنع  هحبذی  هسار و  یلع  هدی  دنسیل  هَّللا و  يدی  نیب  همدقیلف  ناضلا  نم  هنابرق  برق  ناف  هبرقی  احیحـصف  یثنا  وا 

یطغملا محشلا  صعصعلا و  ماما  یلا  اهعلقی  ۀحیحص  ۀیلالا  ۀمحش  هّلل  انابرق  ۀمالس  حبذ  نم  برقی  اریدتسم و  حبذملا  یلع  همد  نوراه  ونب 
مامالا کلذ  رتقیف  اهعزنی  نیتیلکلا  عم  دبکلا  ةدایز  ءاشحالا و  یلع  امهیلع و  يذـّلا  محّـشلا  نیتیلکلا و  هیلع  يذـلا  محـشلا  رئاس  فوجلا و 

یثنا وا  ارکذ  هّلل  ۀمالـس  حـبذ  منغلا  نم  هناـبرق  ناـک  نا  هّلل و  اـقرحم  اـنابرق  راـّنلا  یلع  یتلا  بطحلا  یلع  یتـلا  ةدیعـصلا  عم  حـبذملا  یلع 
شری رضحملا و  ءابخ  يدی  نیب  هحبذی  هسأر و  یلع  هدی  دنسی  هَّللا و  ۀنیکـس  يدی  نیب  هبرقیلف  زعاملا  نم  هنابرق  ناک  نا  هبرقب و  احیحـصف 

محشلا نیتیلکلا و  فوجلا و  یلع  يذلا  محشلا  عیمج  فوجلا و  یطغم  برثلا  هّلل  انابرق  هنم  برقی  اریدتسم و  حبذملا  یلع  همد  نوراه  ونب 
محـش ّلک  الوبقم  اّیـضرم  اقرحم  انابرق  حـبذملا  یلع  مامالا  اـهرتقی  اهحبذـی و  نیتیلکلا  عم  دـبکلا  ةداـیز  ءاـشحالا و  یلع  اـمهیلع و  يذـلا 

لـصفلا تسروکذم  ثلاث  رفـس  رد  زین  امهولکأت و  مذ ال  ّلک  محـش و  لک  مکنکاسم  عیمج  یف  مکلایجا  ّرم  یلع  رهّدلا  مسر  هَّللا  کلذک 
نم جرخملا  يار  وا  دهاش  وه  جیرخت و  توص  عمس  ناب  أطخا  ناسنا  يأ  سماخلا و 
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686 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءیـش ۀلیبنب  وا  ۀسجن  ۀمیهب  ۀتیمب  سجن و  شحو  وا  ۀـسجنلا  رومالا  نم  ءیـشب  اند  ناسنا  وا  هدز  لمح و  دـقف  هب  ربخی  مل  نا  هملع  وا  هلجأ 

هنع یفخف  اهب  سجنی  نا  اهلیبس  یتلا  تاساجنلا  نم  رـشبلا  نم  ناسنا  ۀساجنب  اند  مثا و  سجن و  وهف  کلذ  هنع  یفخ  سجنلا و  بیبدلا  نم 
ملع ّمث  کلذ  هنع  یفخ  نیمیلا و  یف  هب  ناسنالا  ظفلی  ام  عیمج  یلع  ناسحا  وا  ةءاسال  هیفس  ظفلب  فلح  ناسنا  وا  لعف  امب  ملاع  وه  مثاف و 
نم یثنا  اهأطخا  یتلا  هتئیطخ  لجا  نم  هّلل  هنابرقب  تایلف  هیف  أطخا  امب  رقا  مث  اهنم  ةدـحاو  یف  مثا  اذاف  اذـه  نم  ةدـحاو  یف  مثا  لـعف و  اـمب 
هّلل مامح  یخرف  وا  نینفـش  هتئیطخ  ببـسب  هنابرقب  تایلف  ةاش  رادقم  هدی  لنت  مل  ناف  هتئیطخ  مامالا  رفغتـسی  ةاکذـلل و  يزعم  وا  ۀـجعن  منغلا 
نم حضنی  هزرفی و  هافق و ال  یلی  امم  هسأر  لصفی  الّوا و  ةاکزلا  يّذلا  برقیلف  مامالا  یلا  امهب  یتأ  اذاف  ةدیعـصلا  رخآلا  ةاکّذلل و  امهدـحا 
نع رفغتسی  ةریسلا و  یلع  ةدیعـص  هلمعی  یناثلا  ةاکذ و  نوکی  كاذب  هساسا  یلع  قاری  مّدلا و  نم  لضافلا  حبذملا و  طئاح  یلع  ائیـش  همد 

ادیمـس ۀبیول  ارـشع  هیف  أطخا  ام  ببـسب  هنابرقب  تأیلف  مامح  یخرف  وا  نینفـش  نمث  هدی  لنت  مل  ناف  هل  رفغیف  اهأطخا  یتلا  هایاطخ  نم  مامالا 
عم حـبذملا  یلع  هرتقف  هتـضبق  ألم  اهنم  مامالا  ضبق  مامالا  یلا  اهب  یتلا  اذاف  ةاکذ  اهنال  انابل  اهیلع  لعجی  انهد و ال  اـهیلع  بصی  ـال  ةاکذـلل 
مّلک مث  ایادهلا  رئاسک  مامالل  ریـصت  هل و  رفغیف  هذه  نم  ةدـحاوب  اهأطخا  یتلا  هتئیطخ  مامالا  هنع  رفغتـسی  ةاکذ و  ریـصت  کلذـب  هَّللا  نیبارق 

منغلا نم  حیحص  شبک  وه  هّلل و  هنابرقب  تایلف  هَّللا  سادقا  نم  ءیش  یف  اوهس  أطخا  اثکن و  ثکن  ناسنا  ّيأ  لاق  امیلکت  یسوم  هَّللا 
687 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

شیکب هنع  رفغتـسی  مامالا  مامالل و  هطعی  هیلع و  دـیزی  ۀـسمخ  هلثم و  ملـسیلف  سدـقلا  نم  هیف  اـطخا  يذـّلا  نیبارقلل و  ۀـضف  لـیقاثم  ۀـمیقب 
شبکب تایلف  هدز  لمح و  مثا و  دـق  ّهناب  ملعی  مل  لعفت و  یتلا ال  هَّللا  مراحم  نم  ةدـحاو  لـعف  نا  یف  أـطخا  ناـسنا  ّيأ  هل و  رفغیف  ناـبرقلا 

همثا يّذلا  همثا  هنع  مثا  نابرق  وه  هل  رفغیف  ملعی  وه ال  اهاهس  یتلا  هتوهـس  مامالا  هنع  رفغتـسی  مامالا و  یلا  نابرقلل  هتمیقب  منغلا  نم  حیحص 
هبحاص دـحجف  هّلل  هدـهعب  اثکن  ثکن  أطخا و  ناسنا  ّيأ  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  ّمث  سداـسلا  لـصفلا  تسروکذـم  نآ  ثلاـث  رفـس  رد  زین  و 

اذإ هیف  یطخیف  ناسنالا  لمعی  ام  عیمج  نم  ابذاک  کلذ  یلع  فلح  اهدحج و  ّۀلاض و  دجو  وا  هبحاص  مشغ  وا  بضغ  وأ  ۀلماعم  وا  ۀـعیدو 
اّمع کلذ  يوس  ام  وا  اهدجو  یتلا  ّۀلاضلا  وا  هدنع  تعدوأ  یتلا  ۀعیدولا  وا  همـشغ  يذـلا  مشغلا  هبـصغ و  يذـلا  بصغلا  ّدریلف  مثا  أطخا و 

منغلا نم  احیحـص  اشبک  هّلل  هنابرقب  تایلو  هبنذـب  هفارتعا  موی  یف  هل  وه  يذـّلا  هطعی  هسامخا و  هیلع  دـیزی  هتاذـب و  هّدریلف  الطاب  هیلع  فلح 
یـسوم هَّللا  مّلک  ّمث  هیف  مثایف  هلمعی  ام  عیمج  نم  اهلعف  هّلخ  ۀیآ  هل  رفغی  هَّللا و  يدی ؟؟؟ نیب  مامالا  هنع  رفغتـسی  مامالا و  یلا  نابرقلل  هتمیقب 

ران ةادغلا و  یلا  لیللا  لوط  حـبذملا  دوقو  یلع  عضوت  یتلا  یه  ةدیعـصلا  یه  ةدیعـصلا  ۀعیرـش  هذـه  مهل  لوقت  ناب  هینب  نوراه و  رم  الئاق 
حبذملا یلع  ةدیعصلا  رانلا  لکأت  يّذلا  دامّرلا  عفری  هندب و  یلع  سبلی  رـشع  لیوارـس  رـشع و  نم  اصیمق  مامالا  سبلی  هیلع و  دقوت  حبذملا 

یلع رانلا  رهاط و  عضوم  یلا  رکـسعلا  جراخ  یلا  دامّرلا  جرخی  رخآ و  ابایث  سبلی  هبایثب و  خلـسی  مث  حـبذملل  اقـصالم  هلعجی  هایا و  ّریـصیف 
أفطت هیف و ال  دقت  حبذملا 

688 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع امئاد  راّنلا  دـقوت  نا  بجی  کلذـل  ۀمالـسلا  موحـش  اهیلع  رتقی  ةدیعـصلا و  اهیلع  دّـضنی  ةادـغ و  لک  یف  ابطح  ماـمالا  اـهیلع  لعـشی  و 

اهدیمـس و نم  ۀضبقب  اهنم  عفری  حبذملا و  يدی  نیب  هَّللا  ۀنیکـس  يدی  نیب  نوراه  ونب  اهمّدقی  نا  ۀیدهلا  ۀعیرـش  هذـه  أفطت و  حـبذملا و ال 
یف لکولا  ریطف  هونب  نوراه و  هلکأی  اهنم  لضافلا  هَّللا و  دـنع  اّیـضرم  الوبقم  حـبذملا  یلع  اهحوف  رتقی  اهیلع و  يذـّلا  نابّللا  عیمج  اهنهد و 

نابرق ةاکذلاک و  یه  سادقالا  صاوخ  نم  ینیبارق  نم  مهتمـسق  اهتلعج  اریمخ  زبخی  اهنولکأی ال  رـضحملا  ءابخ  نحـص  یف  سدقم  عضوم 
نابرق اذـه  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  مث  سّدـقت  اهّمـس  ام  ّلک  هَّللا  نیبارق  نم  مکلایجال  روهدـلا  مسر  اهلک  ای  نوراه  ینب  نم  رکذ  لک  مثـالا 

لمعت و نهدلاب  قباط  یلع  یشعلاب  هفصن  ةادغلا و  یف  هفصن  امئاد  ۀیده  ادیمس  ۀبیول  ارشع  هحـسم  موی  ذنم  هّلل  هنوبّرقی  يّذلا  هینب  نوراه و 
ایاده رئاس  ۀلمج و  رتقت  هّلل  رهّدلا  مسر  اهعنصی  هدعب  ۀینب  نم  فلختسملا  مامالا  کلذک  هّلل و  ۀیضرم  ۀلوبقم  اهبرقت  ةدورشم  اهب  یتات  ۀحف 
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ةاکذلا حبذت  ةدیعـصلا  هیف  حبذت  عضوم  یف  ةاکّذلا  ۀعیرـش  هذه  هینبل  نورهل و  لاق  امیلکت  یـسوم  هَّللا  مّلک  لکوت و  ۀلمج و ال  رتقت  مامالا 
اند نم  لک  رـضحملا  ءابخ  نحـص  یف  لکوت  سدـقم  عضوم  یف  اهلکاب و  اهب  ماـمالا ؟؟؟ یه  سادـقالا  صاوخ  نم  هَّللا  ۀنیکـس  يدـی  نیب 
ناف رـسکی  هیف  خبطت  يذلا  فزخلا  ءانا  سدـقم و  عضوم  یف  لسغیلف  بوث  یلع  اهنع  حـضنی  يذـلا  اهمد  نم  حـضتنا  نا  سدـقت و  اهمحلب 
نم ءیـشب  لخدـی  ةاکذ  لک  سادـقالا و  صاوخ  نم  یهولا  اهلکاب  ۀّـمئألا  نم  رکذ  لک  ءاملاب و  لـسغی  درجیلف و  ساـحن  ءاـنا  یف  تخبط 

تسروکذم تاروت  ثلاث  رفس  رد  زین  رانلاب و  قرحت  لب  لکوت  الف  هب  رفغتسی  رضحملا  ءابخ  یلا  اهمد 
689 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حبذملا یلع  ّشری  همد  مثالا و  نابرق  حبذی  ةاکذلا  حبذ  عضوم  یف  سادقالا  ّصاوخ  نم  اضیا  وه  مثالا  نابرق  ۀعیرش  هذه  عباسلا و  لصفلا 
عم دـبکلا  ةدایز  ءاـشحالا و  یلع  اـمهیلع  يذـلا  محـشلا  ناـتیلکلا و  فوجلل و  یطغملا  برثلا  ۀـیلالا و  هنم  عفری  همحـش  عیمج  اریدتـسم و 

لکؤی سدـقم  عضوم  یف  هلکای  ۀّـمئالا  نم  رکذ  ّلک  ّمث  الا  نابرق  ریـصی  ام  كاذـب  هّلل  انابرق  حـبذملا  یلع  مامالا  اهرتقی  اهعزنی و  نیتیلکلا 
اهدلجف ناسنا  ةدیعـص  بّرق  اذإ  مامالا  نوکی و  هل  هب  رفکی  يّذلا  ماملا  امهل  ةدحاو  ۀعیرـش  ةاکذلاک  مثالا  نابرق  سادقالا  صاوخ  نم  ّهنأل 

ۀتوتلم ۀـیده  ّلک  اهل و  برقملا  مامالل  نوکت  قباط  یلع  وأ  ریخط  یف  لـمعی  وأ  رونّتلا  یف  زبخی  اّـمم  ۀـیده  ّلـک  نوکی و  هل  اـهبیرقت  دـعب 
ینب بطاخ  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  مث  تسروکذـم  لصف  نیمه  رد  زین  رخالاک و  اهیف  دـحاولا  نوکی  نوراـه  ینب  عیمجل  ۀـفاج  وا  نهّدـلاب 
یتای ّصقلا  عم  محشلا  یه  هَّللا و  نیبارق  لمحت  هادی  ۀمالسلا  حبذ  نم  هّلل  هنابرقب  یتای  هّلل  ۀمالسلا  حبذ  برقملا  یف  مهل  لوقی  ناب  لیئارسا 
حئابذ نم  ۀعیفر  مامالا  اهوطعا  ینمیلا  قاسلا  هینب و  نورهل و  ّصقلا  ریصی  مث  حبذملا  یلع  محشلا  مامالا  رتقی  هّلل و  اکیرحت  هکرحیف  هعم  هب 

ینب نم  امهتذخا  ۀعیفرلا  قاس  کیرحتلا و  ّصق  نال  ابیصن  ینمیلا  قاسلا  نوکت  هل  نوراه  ینب  نم  محشلا  ۀمالسلا و  مد  برقملا  مکتمالس 
موی ذم  هَّللا  نیبارق  نم  هینب  نوراه و  ۀصح  هذه  لیئارـسا  ینب  نم  رهدلا  مسر  هینب  مامالا و  نوراه  اهتیطعا  مهتمالـس و  حـئابذ  نم  لیئارـسا 

ةاکذلل ۀیدهلا و  ةدیعصلل و  ۀعیرش  هذه  مهلایجال  رهّدلا  مسر  لیئارـسا  ینب  نم  مهحـسم  موی  ذم  اهوطعی  ناب  هَّللا  رما  یتلا  هّلل  اوّمؤیل  اومّدق 
ۀّیرب یف  هّلل  مهنیبارق  اوبرقی  ناب  لیئارـسا  ینب  هرما  موی  یف  انیـس  لبج  یف  یـسوم  اهب  هَّللا  رما  یّتلا  ۀمالـسلا  حـبذلا  لامکلل و  مثالا  ناـبرق  و 

؟ ینب امیلکت  یسوم  هَّللا  مّلک  مث  رشع  یناثلا  لصفلا  تسروطسم  تاروت  ثلاث  رفس  رد  زین  انیس و 
اهتساجن مکح  نوکی  اهتضیح  دعب  ماّیاک  ماّیا  ۀعبس  سجنتلف  ارکذ  تدلوف  تقلع  ةأرما  ۀیآ  الئاق  لیئارسا 

690 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لامک یلا  سدقلا  یلا  لخدت  سادقالا و ال  نم  ائیـش  سمالت  رهّطلا ال  مد  یف  میقت  اموی  نیثلث  ۀثلث و  هلیلحا و  ۀفلق  نتخت  نماّثلا  مویلا  یف  و 

نبال اهرهط  ماّیا  مامت و  دـنع  رهّطلا و  مد  یلع  میقت  اموی  نیّتس  ۀّتـس و  اهتـضیح و  مکحک  نیعوبـسا  سجنتلف  یثنا  تدـلو  ناف  اهرهط  ماـّیا 
هَّللا و يدـی  نیب  هبّرقی  مامالا  یلا  رـضحملا  ءابخ  باب  یلا  ةاکذـلل  نیتفـش  وا  مامح  خرف  ةدیعـصلل و  ۀنـس  نبا  فورخب  یتاـت  ۀـنبا  وا  ناـک 

امهدحا مامح  یخرف  وا  نینفش  ذخاتلف  ةاش  رادقم  اهدی  لنت  مل  ناف  یثنالا  رکذلل و  ةدالولا  ۀعیرش  هذه  اهمد  عیبن  نم  رهطت  اهنع و  رفغتـسی 
الئاق نوراه  یسوم و  هَّللا  مّلک  مث  رشع  ثلاثلا  لصفلا  تسروکذم  رفـس  نیرد  زین  رهظتف و  مامالا  اهنع  رفغتـسی  ةاکذلل و  رخآلا  دیعـصلل و 

ۀّمئالا هینب  نم  دحاو  وا  مامالا  نوراه  یلا  هب  تؤیلف  صربلا  ءالب  هندب  یف  راص  وا  ۀـعقب  وا  ۀـضراع  وا  ۀـماش  هندـب  دـلج  یف  ناک  ناسنا  ّيأ 
کلذک هار  اذاف  صربلا  يولب  وهف  هندب  دلج  نم  قیمع  ءالبلا  رظنم  ضیبا و  بلقنا  دق  رعـش  هیف  ناک  ناف  ندبلا  دـلج  یف  ءالبلا  مامالا  رظنیف 

مویلا یف  هرظنی  ّمث  ماّیأ  ۀعبس  هفقیلف  ضیبا  بلقنی  مل  اهرعـش  دلجلا و  نم  اقیمع  اهرظنم  سیل  هندب  دلج  یف  ءاضیب  ۀعقب  تناک  ناف  هسجنیلف 
یف ّشفتی  مل  ءالبلا  ناک  ناف  ۀـیناث  عباسلا  مویلا  یف  هرظنی  مث  ۀـیناث  ماّیا  ۀعبـس  هفقیلف  دـلجلا  یف  ّشفتی  مل  هنیعب و  ءـالبلا  فقو  ناـف  عباّـسلا 

مامالا و اهآر  اذاف  ۀیناث  هریلف  هرهطف  مامالا  يرا  ام  دعب  هدـلج  یف  ۀـضراعلا  تشفت  نا  رهطی و  هبایث و  لسغی  هضراع و  اهناف  هرهطیلف  دـلجلا 
وا ضیبا  رعشلا  بلقنا  دق  هدلج و  یف  ءاضیب  ۀماش  اذاف  رظنف  مامالا  یلا  هب  یتأف  صرب  يولب  ناسناب  ناک  اذإ  صرب  اّهناف  اهسجنیلف  تشفت  دق 

هفقی مامالا و ال  هسجنیلف  هندب  دلج  یف  قیتع  صرب  وهف  ۀماشلا  یف  یقن  محل  نم  ؤزج 
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دق اذاف  مامالا  رظنف  مامالا  ینیع  رظنم  عیمج  هیلجر  یلا  هسار  نم  یلتبملا  ندب  عیمج  یّطغی  یتح  ندبلا  یف  صربلا  رشتنا  نا  سجن و  وه  ذإ 

یقنلا محللا  ماـمالا  يری  ناـب  سجنیلف  یقن  محل  هیف  رهظ  موی  يأ  رهاـط و  وهف  ضیبا  هّلک  بلقنا  دـق  اذإ  هرهطیلف  هندـب  عیمج  صربلا  یّطغ 
ءالبلا نا  مامالا  رظن  اذاف  مامالا  یلا  ئجیلف  ضیبا  بلقناـف  یقنلا  محللا  عجر  نا  وه و  سجن  صربلا  عم  یقنلا  محللا  نم  ءزجلا  نـال  هسجنیف 

ریلف ةرمحم  ءاضیب  ۀعقب  وا  ءاضیب  ۀـماش  هعـضوم  یف  تراصف  أربف  حرق  هندـب  دـلج  یف  ناک  ناسنا  ّيأ  رهاط و  ّهنا  هرّهطیلف  ضیبا  بلقنا  دـق 
اهرظن وه  نا  حرقلا و  یف  رشتنا  دق  صرب  يولب  اّهناف  هّسجنیلف  ضیبا  بلقنا  دق  اهرعـش  دلجلا و  نم  الفـستسم  اهرظنم  مامالا  يار  ناف  مامالا 

نا ءالب و  اهناف  هسجنیلف  دلجلا  یف  تّشفت  یه  نا  مایا و  ۀعبـس  مامالا  هفقیف  ۀـیباک  لب  دـلجلا  ۀلفـستسم  تسیل  ضیبا و  رعـش  اهیف  نکی  مل  و 
وا ةرمحم  ءاضیب  ۀـعقب  ّیکل  اءزج  راص  مث  ران  هدـلج ؟؟ یف  ناـک  ناـسنا  يأ  ماـمالا و  هرهطیلف  حرقلا  رثا  نم  یهف  شفتت  مل  اـهناکم  تفقو 

اهآر و ناف  مامالا  هسجنیلف  ّیکلا  یف  رشتنا  صرب  کلذف  دلجلا  نم  اقیمع  اهرظنم  ناک  ضیبا و  رعـش  بلقنا  ناف  مامالا  هرظنیلف  طقف  ءاضیب 
هـسجنیلف دلجلا  یف  تّشفت  ناف  عباسلا  مویلا  یف  مامالا  هرظنی  مث  مایا  ۀعبـس  هفقیف  ۀیباک  لب  دـلجلا  ۀلفـستسم  تسیل  ضیبا و  رعـش  اهیف  سیل 

لجر ّيأ  ّیکلا و  طیوشت  اّهناف  مامالا  هرهطیلف  ّیکلا  رثا  نم  یهف  ۀـیباک  یه  دـلجلا و  یف  ّشفتت  مل  اهناکم  تفقو  نا  صربلا و  ياولب  اّهنال 
فلک هناف  مامالا  هسجنیلف  بهـصا  قیقد  رعـش  هیف  دلجلا و  نم  اقیمع  هرظنم  ناک  ناف  مامالا  هرظنیلف  هتیحل  وا  هسأر  یف  ءالب  هب  ناک  ةأرما  وا 

مث مایا  ۀعبس  هفقیلف  دوسا  رعش  هیف  سیل  دلجلا و  نم  اقیمع  هرظنم  سیل  هار و  ناف  ۀیحللا  وا  سأرلا  صرب  وه  و 
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قلحی ـال  قلتحیلف و  دـلجلا  نم  اـقیمع  سیل  فلکملا  رظنم  بهـصا و  عرـشلا  هیف  قـبی  مل  فـلکلا و  ّشفتی  مل  ناـف  عباـسلا  موـیلا  یف  هرظنی 
اقیمع سیل  کلذ  عم  هرظنم  دـلجلا و  یف  شفتی  مل  وه  ناف  عباسلا  مویلا  یف  مامالا  هرظنب  مث  ۀـیناث  مایا  ۀعبـس  فلکلا  مامالا  فقیلف  فلکلا 
رعشلا نع  صحفی  الف  دلجلا  یف  یّشفت  دق  مامالا و  هرظنف  هرهط  دعب  هندب  یف  فلکلا  یّـشفت  نا  رهطی و  هبایث و  لسغی  هرهطیلف و  دلجلا  نم 

یف ناک  ةأرما  وا  لجر  ّيأ  مامالا و  هرهطیلف  رهاط  وه  أرب و  دـقف  دوسا  رعـش  هیف  تبن  فقو و  هنیعب  وه  نا  سجنی و  ّهناـف  نارحبب  بهـصالا 
فتتنا ناسنا  ّيأ  رهاط و  وه  دلجلا و  یف  رـشتنا  قهب  وهف  اهنایب  یف  ۀیباک  عقب  مهنادبا  دولج  یف  ناک  ناف  مامالا  رظنیلف  ضیب  عقی  هندب  دـلج 
رمحم ضیبا  ءالب  ۀـحلجلا  یف  وا  ۀعلـصلا  یف  ناک  نا  رهاط و  وه  حـلجا و  وهف  ههجو  یلی  امم  ناک  نا  رهاـط و  وه  علـصا و  وهف  هسأر  رعش 
هتحلج یف  وا  هتعلـص  یف  ةرمحم  ءاضیب  ءالبلا  ۀـماش  تناک  ناف  مامالا  اهرظنیلف  هتحلج  یف  وا  هتعلـص  یف  رـشتنا  دـق  اصرب  نوکی  نا  نکمیف 

صربالا هسار و  یف  هءالب  ناف  اسیجنت  مامالا  هسجنیلف  سجن  وه  صربا و  لجر  وهف  اهماکحا  ندـبلا و  دـلج  رئاـس  صرب  رظاـنم  لـیبس  یلع 
ّهنأل سجنی  ءالبلا  هب  ماقا  ام  لوط  سجنلا  سجنلا  يدانی  هبراش و  یلع  مثتلی  اثعـش و  هسأر  ۀـقّزمم و  هباـیث  نوکت  نا  بجی  ءـالبلا  هب  يذـلا 

فوص وا  ناتک  نم  ۀمحل  وا  يدس  وا  ناتک  وا  فوص  بوث  نم  صربلا  ءالب  هیف  ناک  بوث  ّيأ  رکسعلا و  جراخ  یف  درفنم  سملیل  سجن و 
کلذف دولجلا  ۀلآ  نم  ءیـش  یف  ۀمحللا  وا  يدسلا  وا  دلجلا  یف  وا  بوثلا  یف  رمحا  وا  رـضخا  ءالبلا  ناک  هنم و  عنـص  ام  یف  وا  دلج  یف  وا 

؟؟؟ ۀمامالا و هرظنیف  مامالا  ریلف  صربلا  يولب  وه 
كاذف اعونـصم  دلجلا  نم  لمعی  ام  عیمج  دلجلا و  یف  وا  ۀـمحللا  يدـسلا و  وا  بوثلا  یف  یّـشفت  ناف  عباسلا  مویلا  یف  هرظنی  مث  مایا  ۀـعبس 

قرحیلف سجن  وه  قح و  ام  صرب  ءالبلا 
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رانلاب و قرحی  كاذل  قح  ام  صرب  ّهنأل  ءالبلا  هیف  نوکی  يذلا  دولجلا  ۀـلآ  عیمج  وا  ناتک  وا  فوص  نم  ناک  ۀـمحللا  وا  يدـسلا  وا  بوثلا 
ام دعب  مامالا  هرظنی  مث  ۀیناث  مایا  ۀعبـس  فقی  هلـسغب و  رمأیلف  دولجلا  ۀلآ  عیمج  وا  ۀـمحللا  وا  يدـسلا  وا  بوثلا  یف  شفتی  مل  مامالا  هآر  نا 

لـسغ ام  دعب  أبخ  دق  هآر  ناف  هربئز  وا  هفجـس  یف  تناک  ۀکلهم  یهف  رانلاب  قرحیل  سجن و  وهف  شفتی  مل  هنول و  بلقنی  مل  ناک  ناف  لسغ 
دولجلا ۀلآ  عیمج  وا  ۀمحللا  وا  يدسلا  وا  بوثلا  یف  ةدایز  ترهظ  نا  ۀمحللا و  نم  وا  يدسلا  نم  هعطقی  دلجلا و  نم  وا  بوثلا  نم  هقرحیلف 
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ۀیناث و لسغتلف  ءالبلا  اهنع  لازف  تلسغ  نا  دولجلا  ۀلآ  عیمج  وا  ۀمحللا  وا  يدسلا  وا  بوثلا  ءالبلا و  هیف  يّذلا  رانلاب  قرحیلف  ةرـشتنملا  یهف 
رفـس رد  زین  سجنیل و  وا  رهطیل  دولجلا  ۀلآ  نم  ءیـش  وا  ۀمحللا  وا  يدسلا  وا  ناتکلا  وا  فوصلا  بوث  یف  صربلا  يولب  ۀعیرـش  هذه  رهطت 

سوفنلا نم  ارذن  غّوس  ناسنا  ّيأ  مهل  لق  لیئارسا و  ینب  رم  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  مث  نورـشعلا  عباسلا و  لصفلا  تسروکذم  تاروت  ثلاث 
نا نوثلث و  اهتمیقف  یثنا  تناک  ناف  سدقلا  لاقثمب  ۀضف  لاقثم  نیسمخ  ۀنس  نیّتس  یلا  ۀنـس  نیرـشع  نبا  نم  رکذلا  ۀمیق  نوکتف  موقیلف  هّلل 

رکذلا ۀمیقف  نینـس  سمخ  یلا  رهـش  نبا  نم  ناک  نا  ةرـشع و  یثنالا  الاقثم و  نورـشع  رکذـلا  ۀـمیقف  نیرـشع  یلا  نینـس  سمخ  نبا  ناک 
نم انیهم  ناک  نا  ةرشع و  یثنالا  الاقثم و  رشع  ۀسمخ  رکذلا  ۀمیقف  ادعاصف  ۀنس  نیتس  نبا  نم  ناک  نا  ۀثالث و  یثنالا  ۀضف و  لیقاثم  ۀسمخ 
هّلل انابرق  اهنم  برقی  نا  حلـصی  ۀـمیهب  ناک  نا  مامالا و  همّوقی  كاذـک  رذانلا  دـی  لانت  ام  بسح  هموقی  مامالا و  يدـی  نیب  فقویلف  ۀـمیقلا 

هلیدب وه و  راص  دقف  ۀمیهب  ۀمیهب  ّریغ  ناف  دّیجب  اّیدر  ّيدرب و ال  ادّیج  هریغی  هلّدـبی و  هنیعب ال  هّلل  اسدـق  نوکی  هّلل  کلذ  نم  لعجی  ام  ّلکف 
هّلل نابرق  هنم  برقی  ام ال  ۀسجن و  ۀمیهب  تناک  نا  اسدق و 
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اهسمخ و ۀمیقلا  یلع  دزیلف  اهکاکف  ءاش  نا  مامالا و  مّوق  امک  بجو  الا  نوکی  اهتءادر و  وأ  اهتدوج  یلع  اهمّوقیف  مامالا  يدی  نیب  فقوتلف 

یلع دزیلف  هلزنم  كاکف  سّدقملا  ءاش  ناف  بجی  کلذک  هموق  امک  هتءادر و  وا  هتدوج  یلع  مامالا  هموقیلف  هّلل  اسدق  هتیب  سدـقا  لجر  يأ 
لاقثم نیسمخب  ریعش  نم  ّرک  زربم  لک  هرذب  ردق  یلع  ۀمیقلا  نکتلف  هزوح  ۀعیض  نم  ائیش  هّلل  ناسنا  سدقا  نا  هل و  نوکی  اهـسمخ و  هتمیق 
نینسلا ردق  یلع  مهارّدلا  مامالا  هل  بسحیلف  قالطالا  ۀنـس  دعب  اهـسدقا  ناف  اهلاحب  ۀتباث  ۀمیقلاف  قالطالا  ۀنـس  نم  هتعیـض  سدقا  ناف  ۀضف 

اهعاب اهّکفی و  مل  نا  هل و  بجتف  اهسمخ  ۀمیقلا  یلع  دزیلف  اهّکفی  نا  ۀعیضلا  سّدقم  ءاش  نإ  هتمیق و  نم  صقنیف  قالطالا  ۀنس  یلا  تایقابلا 
مامالل و ریـصت  یفاّوصلا و  عایـضک  هّلل  اسدق  قالطالا  ۀنـس  یف  يرتشملا  يدی  نم  اهجورخ  دنع  نوکت  ادبا و  ّکفت  الف  رخآ  لجرل  مامالا 

اسدق مویلا  کلذ  یف  اهعفدیف  قالطالا  ۀنس  یلا  ۀنس  نم  ۀمیقلا  طیسقت  مامالا  هل  بسحیلف  زوحب  هل  تسیل  اهارتشا و  ۀعیض  نم  هّلل  سدقا  نا 
لاقثم ّلک  سدـقلا  لیقاثمب  نوکی  کتمیق  عیمج  ضرالا و  ۀـبقر  هل  يذـلا  هنم  اهارتشا  يذـّلا  عئابلل  قـالطالا  ۀنـس  یف  ۀعیـضلا  عجرت  هّلل و 
يویل ینب  نم  ثاّهق  ینب  ۀلمج  اعفرا  الئاق  نوراه  یسوم و  هَّللا  ملک  مث  عباّرلا  لصفلا  تسروطسم  تاروت  عبار  رفـس  زین و  اقناد و  نورـشع 

رضحملا و ءابخ  یف  ۀعانص  لمعیل  شیجلا  یلا  لخدی  نم  ّلک  ۀنس  نیسمخ  نبا  یلا  ادعاصف  ۀنس  نیثالث  نبا  نم  مهئابآ  تویب  مهرئاشعب و 
هب نوّطغی  روتـسملا و  فجّـسلا  رکـسعلا ؟؟؟ لیحر  دنع  هونب  نوره و  لخدی  سادقالا و  صاخ  رـضحملا  ءابخ  یف  ثاّهق  ینب  ۀـمدخ  هذـه 

نوطسبی هّجوملا  ةدئاملا  یلع  هباوقا و  نوحلصی  نوجنامـسا و  ۀلمج  ابوث  نوطـسبی  شراد و  دولج  ءاشغ  هیلع  نولعجی  ةداهـشلا و  قودنص 
شّرلا نهادم  قعالملا و  جورّدلا و  عاصقلا و  هیلع  نولعجی  نوجنامسا و  بوث 
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نوجنامسا باوث  اوذخأیل  اهباوقا و  نوحلصی  شراد و  دولج  ءاشغب  اهنوطغی  زمرق و  غبص  ابوث  اهیلع  نوطـسبی  اهیلع و  نوکی  مئادلا  زبخلا  و 

ءاشغ یف  اهتینآ  عیمج  اهولعجی و  اهنومدخی و  یتلا  اهنهد  ۀـینآ  عیمج  اهرماجم و  اهیتبلک و  تاوذ  اهتینآ و  رئاس  ةءاضالا و  ةرانم  هب  اوّطغیف 
هباوقا و نوحلصی  شراد و  دولج  ءاشغب  هوطغی  نوجنامسا و  بوث  اوطسبیلف  بهذلا  حبذم  یلع  قهدلا و  یلع  کلذ  اوعضی  شراد و  دولج 

یلع اهوعـضی  شراد و  دولج  ءاشغب  اهوطغی  نوجنامـسا و  بوث  یف  اهولعجیف  سدقلا  یف  اهب  نومدـخی  یتلا  ۀـمدخلا  ۀـینآ  عیمج  اوذـخای 
فراجملا و لشانملا و  رماجملا و  اهب  هیلع  نومدخی  یتلا  ۀینآ  عیمج  هیلع  اولعجی  ناوجرا و  بوث  هیلع  اوطـسبی  حبذملا و  اودمری  نهدلا و 

دنع هینا  عیمج  سدقلا و  ۀیطغت  نم  هونب  نوراه و  غرف  اذاف  هقوهد  اوحلصی  شرادولج و  ءاشغ  هیلع  اوطـسبی  حبذملا و  ۀینارئاس  بینارکلا و 
ۀلاکو رضحملا و  ءابخل  ثاّهق  نب  لمح  ۀفص  هذه  نوکلهیف  سدقلا  نم  اوندی  اهنولمحیف و ال  ثاّهق  ونب  لخدی  کلذ  دنعف  رکـسعلا  لیحر 

نم هیف  ام  عیمج  نکـسملا و  ۀـلاکو  کلذـف  حـسملا  نهد  مئادـلا و  ّربلا  غامـصالا و  روخب  ةءاضالا و  نهد  یلع  مامالا  نوراـه  نب  رازاـعلا 
اهب و نوبحی  یتلا  ۀلخلا  هذه  مهباعصا  لب  نییناویللا  نیب  نم  ثاّهق  ینب  رئاشع  اعطقت  امیلکت ال  نوراه  یسوم و  هَّللا  مّلک  مث  هتینآ  سدقلا و 
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دنع اورظنیف  اولخدـی  هلمح و ال  هتمدـخ و  یلع  مهنم  قیرف  ّلک  مهنولوی  هونب و  نوراه و  لخدـی  سادـقالا  صاخ  یلا  مهنودـب  نوکلهی  ال 
ادعاصف ۀنـس  نیثالث  نبا  نم  مهرئاتع  مهئابآ و  تیبل  اضیا  مه  نوشریج  ینب  ۀـلمج  عفرا  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  نوکلهیف و  سدـقلا  ۀـیطغت 

نکـسملا و قاقـش  نولمحی  المح  المع و  مهتمدخ  هذه  رـضحملا و  ءابخ  هتمدخل  شیجلل  لخدی  نم  ّلک  مهدـعت  ۀنـس  نیـسمخ  نبا  یلا 
قوق و نم  هیلع  يّذلا  شرادلا  ءاشغ  هءاشغ و  رضحملا و  ءابخ 
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حلصی ام  ّلک  اهتمدخ و  ۀینآ  رئاس  اهبانطا و  هریدتسم و  حبذملا  نکسملا و  یلع  یتلا  هباب  رتس  قدارسلا و  عولق  رـصتخملا و  ءابخ  باب  رتس 
مهلمح عیمج  ظفحب  مهیلع  ادـع و  مهلمح  نم  ءابخ  نم  نوشریج  ینب  ۀـمدخ  عیمج  نوکی  هینب  نوراـه و  لوق  یلع  هیف  نومدـخی  مه  اـهل 
مهئابآ تویب  مهرئاشعل و  يرارم  ینب  مامالا و  نوراه  نب  راماثیا  دـی  یلع  اـهظفح  رـضحملا و  ءاـبخ  یف  نوشریج  ینب  رئاـشع  ۀـمدخ  هذـه 

رئاس مهلمح و  ظفح  اذـه  رـضحملا و  ءابخل  ۀـمدخلل  شیجلل  لخدـی  نم  ّلک  ۀنـس  نیـسمخ  نبا  یلا  ادـعاصف  ۀنـس  نیثلث  نبا  نم  مهّدـعت 
عیمج اهبانطا و  اهداتوا و  اهدعاوق و  اریدتسم و  قدارسلا  دمع  هدعاوق و  هتدمعا و  هجاهما و  نکسملا و  جتاخت  رـضحملا  ءابخ  یف  مهلمع 

دی یلع  رـضحملا  ءابخ  یف  مهلمع  رئاس  يدارم و  ینب  ریاشع  ۀمدخ  هذـه  مهلمح  ظفح  ۀـینآ  عیمج  ءامـسأب  اودـع  اهلامعا و  رئاس  اهتینآ و 
؟ رم الئاق  یسوم  هَّللا  مّلک  سماخلا و  لصفلا  تسروکذم  تاروت  عبار  رفس  رد  زین  مامالا و  نوراه  نبراماثیا 

رکـسعملا و ال جراخ  یلا  مهوفنیلف  یثنا  یلا  رکذ  نم  تیمل  سجن  ّلـک  بئاذ و  ّلـک  صربا و  ّلـک  رکـسعملا  نم  اوفنی  ناـب  لیئارـسا  ینب 
عنص کلذک  یسوم  هَّللا  رما  امک  رکسعملا  جراخ  یلا  مهوفن  لیئارـسا و  ونب  کلذک  عنـصف  مهنیب  امیف  هنکاس  انا  يّذلا  مهرکـسع  اوسجنی 
ّرقی مث  مثأیف  هَّللا  دهعب  اثکن  ثکنیف  ساّنلا  ایاطخ  نم  ائیش  عنصی  ةأرما  وا  لجر  يأ  لیئارـسا  ینبل  لق  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  مث  لیئارـسا  ونب 
هیلع ۀـمالّظلا  درتـل  یلو  مولظملل  نکی  مل  نا  هملظ و  نم  یلا  اهعفدـی  اهـسمخ و  اـهیلع  ّدری  اهـسأرب و  ۀـمالظلا  ّدریلف  اهعنـص  یتـلا  هتئیطخب 

اهوعفدا ماماللف  لیئارـسا  ینب  سادقا  عیمج  نم  ۀعیفر  ّلک  هنع  هب  رفغتـسی  نارفغلا و  شبک  يوس  مامالل  یه  هّلل و  ةدودرملا  ۀماّلظلا  نکتلف 
لجر يأ  مهل  لق  لیئارـسا و  ینب  رم  الئاق  یـسوم  هَّللا  مّلک  مث  هل  نوکتف  هیلإ  اهعفدـی  ماـمالا  یلا  هسادـقا  رما  نوکی  ئرما  ّلـک  نوکت و  هل 

هتجوز تداح 
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هبـضت و مل  یه  اهیلع و  سیل  دهاش  ۀسجن و  یه  ترتتـسا و  اهجوز و  نع  کلذ  یفخ  لاسنا و  ۀعجاضم  لجر  اهعجاض  ناب  ۀنایخ  تناخف 
یلا هتجوزب  لجرلا  کلذ  تایلف  ۀـسجن  ریغ  یه  هتجوز و  یلع  راغف  ةریغلا  حور  هیلع  ربع  وا  ۀـسجن  یه  اهیلع و  راـغف  هریغ  يار  هلاـبب  رطخ 

رکذـی رکذـلا  نابرق  ةربغلا  نابرق  اهنال  انابل  اهقوف  لعجی  انهد و ال  اهیلع  بسنی  ریعـشلا ال  قیقد  نم  ۀـبیو  رـشع  اهعم  اهنابرقب  تأـی  ماـمالا و 
ۀـصرع یف  نوکی  يذـلا  بارتلا  نم  فزخ و  ۀـینآ  یف  سدـقملا  ءاملا  نم  مامالا  ذـخای  هَّللا و  يدـی  نیب  اهفقی  مامالا و  اهمدـقیف  بونذـلاب 

هدی یف  کسمیل  ةریغلا و  نابرق  رکذلا  نابرق  اهیدی  یلع  لعجی  اهـسار و  فشکی  هَّللا و  يدی  نیب  اهفقی  ءاملا و  یف  یقلی  ذخای و  نکـسملا 
نعاللا و ءاملا  اذـه  نم  یئریاف  کجوز  ریغ  هساجن  یلا  يدـیحت  مل  کعجاضی و  مل  لجر  ناک  نا  اهل  لقی  اهفلحی و  نعاللا و  رملا  ءاملا 

اهل لوقی  جرحلا و  نیمیب  کـلذ  یلع  ماـمالا  اـهفلحی  هتعجاـضم  کـیف  هریغ  لـعج  هب و  تسجنت  کـجوز و  ریغ  یلا  تدـح  دـق  تنک  نا 
کئاعما یف  نعاللا  رملا  ءاملا  اذه  راص  اذإ  کلذ  امراو و  کنطب  ۀـطقاس و  ککرو  هَّللا  لعجی  امب  کموق  نیب  انیمی  ۀبـسم و  هَّللا  کلعجی 

رملا ءاملا  اهیقـسی  رملا و  ءاـملاب  وحمی  باـتک و  یف  تاـنعللا  هذـه  ماـمالا  بتکی  نیما و  نیما  ةأرملا  لوقت  كرولا و  طقـسی  نطبلا و  مریف 
حبذملا و یلع  هرتقی  هنم و  ضبقی  حبذملا و  یلا  همدقی  هَّللا و  يدی  نیب  هکرحی  رکذلا و  نابرق  اهدی  نم  ذخای  ارما و  اهیف  لیحتسیف  نعاللا 
اهتکرو و تطقـس  اهنطب و  مهوفارم  اهف  لاحتـسا  ۀـنایخ  اهجوز  تناخ  تسجنت و  دـق  تناک  ناف  اهطقاس  اذاـف  ءاـملا  اهیقـسی  کـلذ و  دـعب 

اهجوز نع  ةآرم  دـیحت  نا  یف  ةریغلا  ۀعیرـش  هذـه  ـالمح  تلمح  تئرب و  ةرهاـط  یه  لـب  سجنت  مل  نا  اـهموق و  نـیب  اـمیف  هّبـسم  تراـص 
هَّللا و يدی  نیب  اهفقیلف  هتجوز  یلع  راعیف  ةریغ  يأر  هلابب  رطخی  لجر  وا  سجنتف 
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رب دراد  هحیرـص  تلالد  ترابع  نیا  اهرزو  لمحت  ةأرملا  کلت  رزولا و  نم  لجرلا  أربی  یتح  ۀعیرـشلا  هذـه  یف  ام  عیمج  مامالا  اـهب  عنـصی 

تماما و هکلب  هدوبن  تاقوالا  نم  تقوب  یـصیصخت  ار  تماما  نیا  دوب و  لصاح  تماما  هلیلج  هبتر  ار  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  هکنآ 
هتسباو مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تّما  هّمهم  روما  دوب و  تباث  مه  مالسلا  هیلع  نوراه  ترضح  داجما  دالوا  يارب  دوب و  هعطقنم  ریغ  همئا 
بونذ زا  رافغتسا  عافشتسا و  نوراه ع و  ترضحب  دنرآ  عوجر  هکنآب  دندوب  رومام  مدرم  همه  دوب و  مالسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تماماب 

عقاو ترـضح  نآ  ببـسب  ایاعر  ظفح  ایارب و  حالـصا  ایالب و  عفر  ایازر و  عفد  ایاطخ و  ریفکت  هدنیامن و  ترـضح  نآ  هلیمج  هلیـسوب  دوخ 
باـنج تاـیح  رد  تماـما  هلیلج  هبتر  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  ۀـلزنمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  نوـچ  سپ  دـشیم 

دننک و ترـضح  نآ  يوسب  عوجر  هکنآب  دنـشاب  رومام  مدرم  دـشاب و  تباث  ترـضح  نآ  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
ماظع يایالب  دئادش و  عفد  ماثآ و  بونذ و  زا  ار  رافغتـسا  ترـضحنآب و  عافـشتسا  دـنیامن و  بابق  یلاع  نآ  راثآ  يافتقا  بانجنآب و  ادـتقا 
فالآ هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  تایح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  هاگ  ره  دننادرگ و  دوخ  راعـش  ترـضح  نآ  هلیـسوب 

دوش و تباث  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تافو  دعب  تماما  نیا  بیر  ههبش و  الب  دشاب  تباث  تامیلستلا  تایحتلا و 
مزال لزع  مکح  نیا  عفر  تروص  رد  دوشیمن و  روصتم  تباث  مکح  نیا  عفر  يارب  یهجو  هک  ددرگن  زئاـج  ترـضح  نآ  رب  یبنجا  مدـقت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هتباث  تماما  رگا  زین  تسحیرـص و  تناها  نآ  دیآیم و 
یناسفن و سجاوه  ار  ملس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هتباث  تّوبن  هقدانز  هدحالم و  هک  دیآ  مزال  دنزاس  عفد  عفر و  مّلـس  و 
اب ار  تعیرـش  ماکحا  عیمج  هک  دسرب  ار  نید  نیدناعم  نّیلاض و  نیعدـتبم و  زین  دـننک و  عفد  عفر و  مهم  نآ  میلـست  دـعب  یناسفن  سواسو 

تاحیرصت بسح  و  نوراه ؟؟؟ ترضح  داجما  دالوا  تماما  هاگ  ره  زین  عفد و  نا  توبثب  فارتعا  فصو 
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مالّـسلا امهیلع  نینـسح  تماما  توبث  فصو  اب  دنـشاب و  ماما  مه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  هک  دـمآ  مزال  دـش  تباث  تاراـبع  نیزا  يرایـسب 
نآب لئاق  یـسک  هچ  تسعاشبتـسالا  حـضاو  نالطبلا و  حیرـص  عامجا و  فالخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  یبنجا  مدـقت  لامتحا 
هَّللا ذاعم  هکلب  هدوبن  هلصاف  یب  ماما  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دندوب و  ّصنب  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  مالسلا  امهیلع  نینـسح  هک  تسین 

نآ داجما  دالوا  نوراـه و  ترـضح  تماـما  رب  ةاروت  تاراـبعب  لالدتـسا  هک  صوصنم  ریغ  هّینـس  رباـکا  فارتعاـب  هک  هثـالث  زا  دوب  رخاـتم 
سپ تسراکـشا  ادـیوه و  راـبک  ياـملع  حیرـصتب  راـبتعا  زا  نآ  طوقـس  ةاروت و  لیدـبت  فیرحت و  هک  تسین  شیوـخ  ياـج  رب  ترـضح 
ینعی هدومرف  دیوگیم  ۀلودلا  ءالع  سلاجم  زا  مشش  تسب و  سلجم  رد  یناتسجس  قباس  نب  لابقا  ریما  هکنآ  لّوا  تسهجو  دنچب  شباوج 

تمدـخ میتسرف و  سک  ناردـنزام  زا  داهج  دوش  نیعم  ار  ام  رگا  هتفگ  هدـیناسر و  مالـس  هدوب و  هداتـسرف  يوهآ  ناپوچ  هک  ۀـلودلا  ءالع 
ناسارخ رد  هک  هاگنآ  دمآ  دای  زورون  ریما  تیاکح  ارم  دشاب  لالح  دنروخب  تسدیـص  تشوگ  هک  هدومن  يدـنمزاین  مینک و  ربخ  ار  خـیش 

مشاب وت  اب  یناسارخ  رد  مادام  هک  مهاوخیم  تفگ  دمایب و  نم  بقع  رد  راوس  هاجنپ  اب  هدینشب  وا  سوط  دهشم  ترایزب  مدوب  هتفر  نم  دوب 
دروخ مهاوخن  دـنز  هک  ره  شوگرخ  متفگ  روخب  ماهدز  دوخ  نم  هک  دروآ  شوگرخ  ود  دـمآ  زور  کی  داـتفا  تبحـص  زور  دـنچ  يراـب 

واب دمآ  زاب  رگید  تعاس  تفرب  دوب  رتهب  ندروخان  تسهتشاد  مارح  یکی  ناگرزب  زا  نوچ  تسمارح  قداص  رفعج  لوقب  متفگ  ارچ  تفگ 
قداص رفعج  لوقب  متفگ  ییوگیم  مارح  ببـس  هچب  ار  شوگرخ  دیـسرپ  دنمـشناد  نیا  دروایب  دوخ  اب  یثاحب  هیقف  دوب  مزالم  يدنمـشناد 
نآرق رد  تفگ  دیوگیم  صن  لیلدـب  تسنآرق  وا  کسمتـسم  متفگ  درک  دـیاب  ریرقت  اب  دـشاب  هتـشاد  یکـسمتسم  لوق  نیرد  زین  وا  تفگ 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هک  هدومرف  نآرق  رد  تسمارح و  شوگرخ  هک  هدومرف  حیرص  تاروت  رد  متفگ  تساجک 
ناشیا تیادهب  یلاعت  يادخ  هدومن  تیاده  هک  ار  یناسک  روکذم  ءایبنا  نیا  ینعی 
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رد دـشاب و  مارح  دوخ  رارق  رب  نآ  دـشاب  هدـماین  خـسان  یتیآ  وا  لـالحب  نآرق  رد  هک  دـشاب  هدرک  مارح  تاروت  رد  هچ  ره  سپ  نک  ادـتقا 
ءـالع هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  تفرب  ینعم  نیا  رب  دـشاب  مارح  میدرک  لـالح  امـش  رب  ار  شوـگرخ  هک  تسهدـماین  ياـج  نآرق 
فیرش نآرق  رد  دشاب و  مارح  تاروت  رد  هچ  ره  تسحّرـصم و  نآ  تمرح  تاروت  رد  هکنآب  هدومن  لالدتـسا  شوگرخ  تمرح  رب  ۀلودلا 
فیرـش نآرق  رد  تسروکذـم و  ةاروت  رد  هک  یماکحا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسمارح  دوخ  رارق  رب  زیچ  نآ  دـشاب  هدـماین  نآ  خـسان  تیآ 
ترـضح نآ  داجما  دالوا  نوراه و  ترـضح  تماما  نوچ  درک و  ناوت  هن  نآ  لاطبا  ّدر و  تسربتعم و  دمتعم و  تسین  روکذـم  نآ  فالخ 

یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هکلب  تسین  روکذم  فیرش  نآرق  رد  نآ  فالخ  تسروکذم و  ةاروت  رد 
نیلفاغلا نم  نکت  رصبتساف و ال  نیهوت  ّدر و  قئال  هن  نیتم  دشاب و  حیحـص  نآب  لالدتـسا  جاجتحا و  اذهل  تسنوراه  ترـضح  تماما  دیؤم 

زیورپ ورـسخ  نامز  رد  ۀـفاک  قلخلا  یلا  ثوعبم  هکنآ  مهن  هدـیقع  دـناهدومرف  هفحت  باتک  نیمه  زا  تّوبن  باب  رد  بحاصهاش  هکنآ  مود 
نیما لیئربج  ترـضح  بلطم و  نب  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هن  هَّللا  دـنع  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دوب  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم 
ماظع روما  نیرد  اطخ  وهـس و  زا  تسموصعم  زین  هدرک و  هن  تناـیخ  تلاـسر  ءادا  رد  هدرواـین و  يرواـب  دوخ  فرط  زا  یحو  رب  تسادـخ 

ار لیئربج  دنراد و  هدیقع  نیا  تفلاخم  لوا  باب  رد  تشذگ  ناشلاح  قباس  هک  هیبارغ  هدشن  عقاو  ار  وا  هابتـشا  هدرک و  هن  یطلغ  رما  نیرد 
اریز دنکیمن  مه  مصخ  تاکسا  اذهعم  تسین و  یتجامـس  زا  یلاخ  ندروآ  تیبلها  همئا  رابخا  ینآرق و  صوصن  اج  نیا  رد  دننک و  تنعل 

فرـش واب  ار  ناشیا  هک  دوخ  دـح  بصنم  تفلاخم  ارچ  تیبلها  هداتفا و  راـبتعا  زیح  زا  همه  عئارـش  نآرق و  تسلیئربج  رب  تمهت  نوچ  هک 
نآ رد  هک  دنتـسین  لیئربج  يدنب  شیپ  دقتعم  ردق  نیا  مه  هیها  ریغ  هک  دروآ  دیاب  لقن  لیجنا  ةاروت و  زا  راچان  تفگ  دـنهاوخ  تسلـصاح 

؟؟؟ مه لامتحا  نیا  رگا  تسیندش و  يراک  رس و  واب  ارم  رخآ  هک  درکیم  جرد  ملس  تعن و  مه  بتک 
701 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

روط رد  یسک  هطـساو  الب  ار  ناشیا  هعفد  کی  هک  تاروت  اصوصخ  دوب  لیئربج  هطـساو  نودب  رثکا  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  یحو  سپ 
نا میهاربال  یلاعت  هَّللا  لاق  هنم  عبارلا  رفـسلا  یف  ةاروتلا  یف  دـش  دـناوت  لیئربج  لخد  اـجنآ  رد  دـجربز  حاولا  رب  بوتکم  دوب  هدـش  تیاـنع 
دزن تساجنآ  زا  تارابع  نیا  هک  ةاروت  هخـسن  عوشخلاب و  هیلإ  ۀطوسبم  عیمجلا  دـی  عیمجلا و  قوف  هدـی  نم  اهدـلو  نم  نوکی  دـلت و  رجاه 

دالوا زا  هک  تسیهیدب  لیئربج و  نوداعی  اوناک  دوهیلا  نال  هدومن  فرصت  لیئربج  نآ  رد  هن  تسین و  تسد  نا  رب  ار  مالـسا  لها  تسدوهی 
ریغ دنشاب  وا  ترضحب  هجوتم  عوشخب  وا  رصع  لها  همه  دشاب و  هدش  همه  يالاب  وا  تسد  تاقوا  زا  یتقو  رد  هک  یـصخش  مسق  نیا  رجاه 
نوچ هدـنام و  مولظم  بوصغم و  فئاخ و  بولغم و  ۀـثلث  ءافلخ  ناـمز  رد  سپ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـّما  تسهدوبن  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  زا 

یسوم ای  هنم  سماخلا  رفسلا  یف  تسین و  هدیـشوپ  جراوخ  تاغب و  رگید  دروآ و  لمعب  وا  اب  هیواعم  هک  یعوشخ  دیـسر  وا  تفالخب  توبن 
دوش ادیپ  لیعامسا  ینب  زا  ّدب  ّیبن ال  مسق  نیا  هب و  هرما  ام  مهل  لوقی  هیف و  یف  یلوق  يرجا  مهیرجا و  یتیب  نم  اّیبن  لیعامسا  ینبل  میقم  ینا 

نآ سپ  تسناد  وا  ذیملت  تقو و  ربمغیپ  عبات  ار  دوخ  هکلب  دمآ  وا  ناهد  رد  ادخ  لوق  هن  دیناسرت و  یهلا  رما  یه  ام  بلاط  یبأ  نبا  یلع  و 
یبأ هلـسری  يذـلا  سدـقلا  حور  طیلقراف  اّما  اّنحوی  لیجنا  نم  رـشع  عبارلا  حاحـصلا  یف  لـیجنالا  یف  هَّللا و  دـبع  نب  دّـمحم  اـّلا  تسین  یبن 
لوقا ینکل  هنم  سداسلا  حاحـصلا  یف  اضیا  اّنحوی  لیجنا  یف  مکل و  هتلق  ام  مکرّکذـی  وه  ءایـشالا و  عیمج  مکحنمی  مکمّلعی و  وه  یمـساب 

وه ءاج  ام  اذاف  مکیلإ  هب  تلـسرا  تقلطنا  نا  طیلقراف و  مکتای  مل  یبأ  یلا  قلطنا  مل  ناف  مکل  ریخ  مکنع  یقالطنا  ّنا  انیقی  اّقح و  نآلا  مکل 
اریثک امالک  یل  نا  اضیا  هیف  ّربلا و  ۀئیطخلا و  یلع  مهفقوی  مهّخبوی و  مهنّیدی و  ملاعلا و  لها  دّبعی 

702 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا دبع  نب  دمحم  سدقم  مان  روبز  رد  هسفن و  ءاقلت  نم  ملکتی  سیل  ّهنأل  ریخلا  عیمجب  مکدیری  مکملعی و  مکدشری و  قحلا  حور  ءاج  اذإ 
نم کیتقش  یلع  ۀمحرلا  تضاف  دمحا  ای  دوهیلا  دنع  ۀظوفحم  هتخـسن  روبزلا و  یف  دنکیم  لئاز  لصا  زا  هابتـشا  لامتحا و  تسعقاو و  زین 

ۀبیهب ۀـنورقم  کعئارـش  سومان و  ناف  قحلا  ۀـملک  تکروب  بلاغلا و  كدـمح  كءاهب و  ناف  فیـسلا  دـّلقتف  کیلع  كراـبا  کـلذ  لـجا 
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نم ضرالا  تألتما  ناراف و  لبج  نم  سیدـقتلا  نمیلا و  نم  هَّللا  هب  ءاـج  قح  باـتک  کـتحت  نورجی  ممـالا  ۀنونـسم و  کماهـس  کـنیمی 
تألتما دمحا و  ءاهب  نم  ءامـسلا  تفـسکنا  دقل  اضیا  روبزلا  نم  رخآ  عضوم  یف  ممالا و  باقر  ضرالا و  کلم  هسیدقت و  دمحا و  دیمحت 

نطو زا  ار  وا  شیرق  رافک  جارخا  نامز و  رخآ  یبن  لئامـش  توعن و  بسن و  ثعبم و  دـلوم و  زا  هشیمه  باتک  لها  هدـمح و  نم  ضرـالا 
یلک هتـشگ  یفتنم  عوفرم و  یماهبا  تکرـش  لامتحا  تادـییقت  تاصیـصخت و  ببـسب  هک  دـندادیم  ربخ  یهجوب  وا  ترجه  لـحم  دوخ و 

رد هراپ  هتخانـش  ورد  رـصحنم  هکلب  هتفای  قبطنم  ورب  ار  تافـص  نآ  بانجیلاع  نآ  روهظ  تقو  رد  اذهل  دوب و  هدش  دـحاو  درف  یف  رـصحنم 
ندیـسر زا  لبق  ۀعامجنآ  ددرگ  یتسد  شیپ  ردق  اضق و  اما  دندومن  ممـصم  تقو  رب  دادما  ترـصن و  هدعو  یخرب  دندمآ و  رد  دایقنا  هقبر 

نج و فتاوه  فته  نینهاک و  رابخا  راجـشا و  راجحا و  ملکت  دمآ و  روهظب  هک  یتامالع  دـلوت  تقو  رد  زین  دنتفاتـش و  رارقلا  رادـب  تقو 
تازجعم و روـهظ  زاـب  تخاـس  دودـسم  ار  رگید  تـالامتحا  تفاـی  عوـقو  هچنآ  تثعب  تقو  رد  نینچمه  نیطایـش و  مانـصا و  ندز  گـناب 
دش و رشتنم  ملاع  رد  وزا  هک  راونا  تاکرب و  دیسریم و  وا  عابتا  واب و  یهلا  بانج  زا  یپ  رد  یپ  هک  یترـصن  دادما و  تاوعد و  تباجتـسا 

توبن رکنم  ناش  راهظا  بسح  هک  هیبارغ  هقرف  رب  بحاصهاش  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دیدرگ  وا  صیـصخت  ینا  لیلد  دـنام  یقاب 
ترضح بدا  تءاسا  دنامّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

703 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ دننکیم و  لالدتسا  مه  روبز  لیجنا و  تارابع  هکلب  تاروت  تارابعب  تسین  ناشیا  تکـسم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  رابخا  ینآرق و 

تیبلها رابخا  فیرـش و  نآرق  نیرکنم  هیبارغ  هلباقم  روبز  لیجنا و  تارابع  مه  تاروت و  تارابع  هاگ  ره  سپ  دننادیم  هیبارغ  تکـسم  ار 
نآ دالوا  تماما  مالسلا و  هیلع  نوراه  ترضح  تماما  تبثم  تاروت  تارابع  ارچ  دنک  ناشیا  تلکسا  دشاب و  دنس  تجح و  مالسلا  مهیلع 

تحارص عفد  جاجوعا و  جاجل و  رد  رتالاب  مه  هیبارغ  زا  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دنکن  ناش  تاکسا  ارچ  دشابن و  تجح  تنس  لها  رب  ترضح 
تارابع نیا  لوبقب  أجلم  ار  ناشیا  هاوخم  هاوخ  دراذـگیمن و  ناـشیولگ  هیزیزع  هداـفا  مه  زاـب  نکل  دـننادرگ  نکمتم  تهادـب  تدـناعم  و 
تماما مالـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تماما  رب  ّهلاد  تاراـبع  لوبق  مدـع  يارب  یهجو  ار  هینـس  تارـضح  هکنآ  موس  دـنادرگیم  تاروت 

دّیؤم زین  رگید  تارابع  هقباس  بتک  رد  هکنآ  لاح  تسقح  لـها  بهذـم  دـیؤم  روکذـم و  تاراـبع  هکنآ  رگم  تسین  ترـضح  نآ  دـالوا 
هک تارابع  هلمج  زا  سپ  انرکذ  ام  اذکف  هدومنن  رابتعا  زا  طقاس  دـناهدرک و  لوبق  ار  نآ  هیّنـس  هّمئا  رباکا  تسروکذـم و  ّقح  لها  بهذـم 

نیدـلا رخف  تسروکذـم  تاروت  زا  لوا  رفـس  رد  هک  تسمالـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئاب  ریـشبت  رب  ّهلاد  ترابع  تسقح  لها  بهذـم  دـّیؤم 
هتفگ دش  هتفای  هقباس  بتک  رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تّوبن  رب  ّهلاد  تاراشب  دادعت  رد  ریبک  ریـسفت  رد  يزار 

كءاعد تبجا  دق  لاق  هیلع و  هَّللا  تاولص  میهاربا  یلا  یحوا  یلاعت  هَّللا  نا  ةاروتلا  نم  لوالا  رفسلا  یف  هریسفت  یف  نامـسلا  يور  سماخلا 
دلو یف  نکی  مل  ّهنا  هب  لالدتسالا  امیظع و  رشع  ینثا  دلیس  ۀمیظع و  ۀّمال  هلعجا  ادج و  ادج  هتمظع  هتربکف و  هیلع  تکراب  لیعامـسا و  یف 
نع هرخاف  هبوجا  رد  یفارق  یکلام  سیردا  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  انیبن  ریغ  ۀمیظع  ۀّمال  ناک  نم  لیعامـسا 

انیبن ةوبن  اننید و  ۀحص  یلع  موقلا  بتک  نم  لدی  امیف  عبارلا  بابلا  هتفگ  هرجافلا  ۀلئسألا 
704 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نایب دعب  مهنید  ۀحص  یلع  انباتکب  مهتالالدتـسال  ۀضراعم  هتمحر  نع  نودعبم  یلاعت  هَّللا  ةدناعمل  نورفاک و  هتفلاخمل  مهنا  مالّـسلا و  هیلع 
هنا هتلاسر و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ةوبن  یلع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نم  ءایبنالا  تّصن  دق  هیلع و  اودمتعا  ام  ۀحـص  مهمهوت  نالطب 
دلو نم  ّهنا  هتلم و  ةداعـس  هتما و  حالـص  هتریـس و  لـیمج  هدـلب و  هضرا و  هتیلح و  هتعن و  همـسا و  یلع  اوّصن  نیلـسرملا و  نییبنلا و  لـضفا 

نحن مرج  الف  مهیلع  نعطلا  موزل  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  نم  مالکلا  اذه  عوقو  دقتعی  مل  نمف  ۀمایقلا  موی  یلا  مودت  هتوعد  نا  لیعامـسا ع و 
ۀحـص یلع  ۀـلادلا  رئاشبلا  نم  رکذا  انا  مهرابخال و  نوبذـکملا  مهتلمجب و  نورفاکلا  مهانریغ  مهعینـصب و  نورکاـشلا  مهعیمجب  نونمؤملا 

دلو کل  دلوی  ماعلا  اذه  یف  میهاربال ع  یلاعت  هَّللا  لاق  رـشاعلا  لصفلا  یف  ةاروتلا  نم  لوالا  رفـسلا  یف  یلوالا  ةراشبلا  ةراشب  نیـسمخ  اننید 
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هکرابا و ینا  لیعامسا  یف  کل  بیجتسا  دق  یلاعت  هَّللا  لاقف  كدجمب  کیدی  نیب  ییحی  اذه  لیعامـسا  تسل  میهاربا  لاقف  قاحـسا  همـسا 
نم رهظی  مل  ّهنا  یلع  ممالا  تقفتا  امیظع و  رشع  ینثا  ۀلیـسو  الیلج  ابعـش  هیطعا  ةریثک  ۀمال  هربصا  هیف و  تبجتـسا  دق  امب  ادج  ادج  همظعا 

لیعامسا ع یطعا  يذلا  لیلجلا  بعشلا  ناک  هتملک  تمت  هتکرب و  ترهظ  امل  قاحسا ع و  نم  اوناک  امنا  ءایبنالا  ءایبنالا و  لیعامسا ع  لسن 
ۀینابرلا ةراشبلا  تققحتف  اهدوع  مصقی  اهدـیدج و ال  یلبی  ـال  راـیالا  یلاوت  بضاوقلاـب و  رباـبجلا  تخود  براـغملا و  قراـشملا و  تئلمف 

نیرشعلا ۀیآلا  یف  ۀعبارلا  ةراشبلا  هتفگ  قحلا  راهظا  رد  يولهد  هَّللا  ۀمحر  يولوم  ناسحالا و  مارکالاب و  لیلخلا  ۀما  ترهظ  لیعامسال ع و 
میهاربا نم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  قح  یف  هَّللا  دعو  نیوکتلا  رفس  نیرشع  عباسلا  بابلا  نم 

705 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینثا دلیـسف  اّدج  هرثکا  هربکا و  هکرابا و  اذ  وه  کل  تبجتـسا  لیعامـسا  یلع  اذکه و  ۀنـس ؟؟ ۀعوبطملا  ۀیبرعلا  ۀـمجرتلا  یف  مالـسلا  هیلع 

ناک نم  لیعامسا  دلو  یف  نکی  مل  ّهنأل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  یلا  ریشی  ریثک  بعشل  هلعجا  هلوق  ریثک و  بعشل  هلعجا  اسیئر و  رـشع 
الوسر مهیف  ثعبا  اّنبر و  اضیا  دیجم  همالک  یف  مالسلا  مهیلع  هّقح  یف  لیعامسا  میهاربا و  ءاعد  القان  یلاعت  هَّللا  لاق  دق  هریغ و  ریثک  بعشل 
بانج توبث  رب  هچنانچ  ةاروت  تراـبع  نیا  میکحلا و  زیزعلا  تنا  کـّنا  مهیّکزی  ۀـمکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  کـتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم 

هک یسک  دنکیم و  ادن  دنلب  زاوآب  مالسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئا  تماما  رب  نانچمه  دراد  تلالد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
رب ترابع  نیا  تلالد  هک  دـنکیمن  لوبق  یلقاع  لقع  زگره  دـنکیمن و  کـش  ینعم  نیرد  دـشاب  هتـشاد  نّیدـت  فاـصنا و  زا  هحئار  یندا 

ددعب حیرصت  فصو  اب  رشع  انثا  هّمئا  ترضح  تماما  رب  نآ  تلالد  دشاب و  لوبقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تّوبن 
يزیِض  ٌۀَمِْسق  ًاذِإ  َْکِلت  دشابن  مّلسم  رشع  انثا 

تکربب هتفاین  قح  نامتک  بات  تیّنـس  تیفنح و  فصو  اب  طاباس  میهاربا  نب  داوج  همالع  ظاتع  داّقن  ریرحن  لضاف  هک  ۀنملا  دمحلا و  هَّلل  و 
هک هدومن  ینعم  نیاب  حیحص  رارقا  حیرص و  فارتعا  مانالا  ریخ  ترضح  توبن  نیدحاج  نیرکنم و  ّدر  مالـسا و  دییات  رد  زیزع  تاقوا  رص 

امیف ۀیطاباسلا  نیهاربلا  یف  لاق  دـنراد  ناش  تمـصع  داقتعا  هعیـش  هک  تسمالـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئا  ناش  رد  مالک  نیا  هک  تسنآ  قح 
كءاعد تعمس  دق  ّیناف  لیعامسا  اّما  ۀیبرعلاب و  هتمجرت  ةاروتلا و  نم  نیوکتلا  رفس  نم  ۀیناربع  ةرابع  لقن  دعب  ۀیدمحملا  ۀلملا  هب  میقتـست 
يراصنلا دوهیلا و  بهذ  لوقا  ۀمیظع  ۀما  مهّریصاس  اکلم و  رشع  ینثا  دلیس  اریثکت و  هرثکاس  ارمثم و  هتلعج  هیف و  تکراب  دق  اذ  انا  اه  هل و 

اوکلمتی مل  مهنال  لطاب  وه  رشع و  انثالا  لیعامسا  دالوا  رشع  ینثالا  كاملاب  دارملا  نا  یلا 
706 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لّجع  يدهملا  رکذ  یف  کلذ  نایب  یتایـس  اهتمـصع و  ۀعیـشلا  دقتعت  یتلا  رـشع  ینثالا  ۀّمئألا  ناش  یف  ّهنا  ّقحلا  ۀیکلملا و  اوعدی  مل  و 
ةزوح نع  ّبّذـلا  یف  غلب  يذـّلا  لماکلا  لضافلا  اذـه  ناسل  یلع  ّقحلا  يرجا  ثیح  لطابلا  ّقحلا و  نیب  لصافلا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا  هروهظب 

یف هیرابی  يذـّلا ال  ریرحنلا  ققحملا  وهف  لصاو  هیلإ  لصی  امّلق  ّدـح  یلا  نیدـلا  ۀـیامح  یف  لصو  لوانتملا و  دـی  هنع  رـصقی  اغلبم  مالـسالا 
ةرم اجباج  یتسدشتآ  لطاب و  قیوزت  زارتحا  یتسرپ و  قح  فاصنا و  دـیزمب  طاباس  داوج  لکاشم و  هنامز  یف  هیهاـضی  ـال  لداـعم و  هناوأ 

زا هثلاث  هلاقم  زا  لوا  ناهرب  رد  هچنانچ  هدومن  تباث  هقباس  بتک  هدیدع  تارابع  زا  ّقح  لها  بهذم  تادییات  يرخا  دـعب  ةرک  یلوا و  دـعب 
نآ دعب  هدرک و  لقن  انحوی  يایور  رفس  زا  یترابع  الّوا  هَّللا  اهفّرش  ۀکم  صخی  ام  لامجالا و  یلع  هدالوا  دمحمب و  صخی  امیف  هثلاث  هرصبت 
یف یه  یّتلا  ةویحلا  ةرجـش  نم  رفظملا  معطاس  ینا  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل  تناک  نم  ۀـیبرعلاب  اـهتمجرت  هتفگ و 
نذا هل  تناک  نم  یف -؟؟ ۀیناثلا و  ۀتوملا  هّرضت  رفظملا ال  ّناف  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نم  یف ؟؟ هَّللا و  ۀنج 

همهفی لجترم ال  مسا  اهیلع  ابوتکم  ءاضیب  ةرجح  هیطعا  نونکملا و  ّنملا  نم  رفظملا  معطاس  ّینا  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀـعماس 
ۀیناک مهقحـسی  دـیدح و  نم  بیـضقب  مهاعریف  ممالا  یلع  اناطلـس  یلاعفا  عیمج  ظفحی  يذـلا  رّفظملا  یطعاـس  و  یف 26 - هلاـنی و  نم  اـّلا 

-5 یف 3 - سئانکلل و  حورلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل  تناک  نمف  حبـصلا  ۀـمجن  اضیا  هیطعا  یبأ و  نم  اـنا  تذـخا  اـمک  راـخفلا 
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ام عمتسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نمف  هتکئالم  ماما  یبأ و  ماما  همـساب  فرتعا  ةویحلا و  رفـس  نم  همـسا  اوحما  اضیب و ال  ابایث  سبلی  رّفظملا 
اجراخ جرخی  یهلا و ال  لکیه  یف  ادومع  هلعجا  رّفظملا  هنم  یف 16 - سئانکلل و  حوّرلا  لوقت 

707 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تناک نمف  دیدجلا  یمسا  هیلع  بتکا  یهلا و  دنع  نم  ءامسلا  نم  تلزن  یتلا  ةدیدجلا  میلشروا  ۀیهلا  ۀنیدم  مسا  اّیهلا و  امسا  هیلع  بتکا  و 

تـسلج اضیا و  انا  ترفظ  امک  یـسرک  یلع  یعم  سولجلا  هل  بها  رفظملا  هنم  یف 21  سئانکلل و  حوّرلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل 
حاحصالا 2- یف  ۀفدارتم  ةرتاوتم  نیهارب  ۀعبس  هذه  لوقا  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نمف  هّیـسرک  یلع  یبأ  عم 

لفاغت هتجرد  ولع  ةدـیدجلا و  هتلبق  ۀـماعلا و  هتّوبن  یلع  معلـص و  دّـمحم  ۀـثعب  یلع  ۀحیرـص  ۀـلالد  ّلدـت  يدـیز  نب  انحوی  ایؤر  نم  و 3 -
اهنم دحاو  لک  بتکی  نا  اهب  يرخالا  ناک  ناهرب و  تبثی  ۀّـجح و ال  اهنم  ءیـش  یلع  میقتـست  ۀـکیکر ال  تالیوات  اهولّوا  اهنع و  يراصنلا 

نم یجورخ  نآ  یلا  اهلیـصفت  تکرت  ۀـلاقملا و  هذـه  لّوا  اهتلعج  دـحاو و  ناهرب  یف  اهّلک  اهتبتک  کـلذ و  نع  تضرعا  ینکل  ةدـح  یلع 
لالدتسالا اهیناعم و  نایب  یف  نالا  عرـش  باتکلا و ال  ردص  یف  هب  تدعو  يذلا  لوطملا  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اهحرـشاس  کلذ  دعب  دنهلا و 

ةریزج یه  سومطا و  ةریزج  یف  ناک  عضر  انحوی  نا  ۀیربلا  دیس  ۀعیرش  یضتقی  نمم  کلعج  ۀیـسدقلا و  هحورب  هَّللا  كدیا  ملعاف  اهینابمب 
ّلح یحولا و  هاتاف  دحالا  موی  یف  لامشلا  نم  هقیقد  ۀجرد و 10  ضرع 37  دیدجلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 15 - لوط 44 - یف  ۀعقاو 

عبـسلا سئانکلا  یلا  هلـسرا  هارت و  اـم  بتکاـف  رخـآلا  لّوـالا و  ءاـیلا  فلـالا و  اـنا  ّینا  هل  لوقی  اـمیظع  اـتوص  عمـس  سدـقلا و  حوّرلا  هیلع 
نم رئانم  عبـس  هایؤر  یف  يار  مث  ۀیقذال  ۀیفل و  الیف و  سیدراس و  اریتاش و  سوماغریب و  انرمیـس و  ۀـسینک  سفا و  ۀـسینک  ینعا  ةروهـشملا 

نالا انا  اتیم و  ترص  اّیح و  تنک  يّذلا  انا  ّینا  هل  لاقف  فیس  همف  یف  بکاوک و  ۀعبس  هدی  یف  یسیع ع و  لثامی  ناسنا  اهطسو  یف  بهذ و 
یح

708 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف تیار  یتلا  ۀعبسلا  بکاوکل  اّرس  ینعا  نوکیس  ام  نئاک و  وه  ام  هتیار و  ام  عبسلا  سئانکلا  یلا  بتکاف  مّنهج  حیتافم  يدنع  دبالا و  یلا 

ۀعبـسلا بکاوکلا  وذ  لوقی  ام  اذـه  سفا  ۀـسینک  کلم  یلا  بتکاف  اهـسفنا  رئانملا  سئانکلا و  ۀـکئالم  موجنلا  ناـف  عبـسلا  رئاـنملا  يدـی و 
بت و کطوقس و  رکذاف  تنک  امک  تسل  کنکل  ۀبذکلا  کئایبنا  کناحتما  کلاوحا و  عیمج  تفرع  دق  ّینا  عبـسلا  رئانملا  نیب  یـشمتملا 

ةرجـش نم  رّفظملا  معطاس  ّینا  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل  تناـک  نم  کطـسو  نم  کـترانم  لـیزا  ءیجأـسف و  ـالا 
کلمع و تفرع  دـق  ّینا  یح  تام و  يذـّلا  رخآلا  لّوـالا و  لوقی  اـم  اذـه  انرمیـس  ۀـسینک  کـلم  یلا  بتکا  هَّللا و  ۀـنج  یف  يذـلا  ةویحلا 

ۀعماس نذا  هل  تناک  نم  ةویحلا  لیکا  کیطعا  انا  اوربصاف  مایا  ةرـشع  مکدهطـضیس  سیلبا  ناـف  کـیلع  لـحی  اّـمم  فخت  ـالف  کننکـسم 
ّداحلا فیـسلا  وذ  لوقی  ام  اذه  سوماغریب  ۀسینک  کلم  یلا  بتکا  ۀیناثلا و  ۀتوملا  هرـضت  رفظملا ال  ّناف  سئانکلل  حوّرلا  لوقی  ام  عمتـسیلف 
عدـبب مهـضعب  روعاـب و  ماـعلب  عدـبب  کّـسمتم  کـموق  ضعب  نکل  ناطیـشلا  رقم  یف  ّرقتـسم  کـّنا  عـم  ینرکنت  مل  کـّنا  تـملع  دـق  ینا 

نملا نم  رّفظملا  معطاس  ّینا  سئانکلل  حورلا  لوقت  اـم  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل  تناـک  نم  یمف  فیـسب  کـتبراح  اـّلا  بتف و  نیینـالوقینلا 
هانیع يّذلا  هَّللا  نبا  لوقی  ام  اذـه  اریتاش  ۀـسینک  کلم  یلا  بتکا  هلانی و  نم  ّالا  هفرعی  مسا ال  اهیلع  بوتکم  ءاضیب  ةاصح  هیطعا  موتکملا و 
حئابذ لکا  انزلا و  یف  مهبغرت  موقلا و  ّلضت  نا  هیبنتملا  لیباز  تلبق  کنا  الا  کنامیا  نسح  یلع  تعلطا  دق  ّینا  ساحنلاک  هالجر  رانلاک و 

کّسمت نم  مکلامعا و  بسحب  مکیزاجأ  ّلکلا و  یصحاس  وه و  انا  ّینا  سئانکلا  ملعتس  اهدالوا و  اهلتقاسف و  ناثوالا 
709 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ممالا یلع  اناطلـس  یلاعفا  ظفحی  يذـّلا  رفظملا  یطعاس  یناـیتأ و  نا  یلا  کلذـک  نوکیـس  لـب  رخآ  لـقث  هیلع  یقلا  ـالف  یتعیرـشب  مکنم 
ۀعماس نذا  هل  تناک  نمف  حبـصلا  ۀـمجن  هیطعا  یبأ و  نم  اضیا  انا  تذـخا  امک  راخفلا  هتیناـک  مهقحتـسی  دـیدح و  نم  بیـضقب  مهاـعریف 

دق ّینا  ۀعبـسلا  بکاوکلا  ۀیهلالا و  عبـسلا  حاورالا  وذ  لوقی  ام  اذه  سیدراس  ۀـسینک  کلم  یلا  بتکا  سیانکل و  حورلا  لوقت  ام  عمتـسیلف 
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الا بت و  تعمـس و  ام  رکذتف  هَّللا  ماما  لمکت  مل  مکلامعا  ناف  کباحـصا  وق  ضقیتف و  تیم  ّکنا  الا  مسالاب  یح  ّکنا  مکلامعا و  تفرع 
نم همـسا  یحما  اضیب و ال  ابایث  سبلی  رفظملاف  ضایبلا  یعم  اوسبلی  نا  نوقحتـسی  مکنم  اوسندتی  مل  نیّذلا  ّصللا و  ءیجم  کیلإ  ءیجأسف 

کلم یلا  بتکا  سئانکلل و  حوّرلا  لوقت  اـم  عمتـسیلف  ۀـعماس  نذا  هل  تناـک  نمف  هتکئـالم  ماـما  یبأ و  ماـما  همـساب  فرتعا  ةویحلا و  رفس 
کلامعا و تفرع  دق  حتفی  دحا  قلغی و ال  قلغی و  دحا  حتفیف و ال  دواد  حاتفم  هدـنع  يذـلا  یقیقحلا  سدـقملا  هلوقی  ام  اذـه  ایفلد  ۀـسینک 

ّینا نوملعی  دوهیب و  اوسیل  دوهی و  انا  نولوقی  نیذـلا  کل  لذیـس  یمالک و  یلع  کـتظفاحمل  هقلغی  نا  دـحا  عیطتـسی  ـال  اـباب  کـل  تحتف 
لعجاس ّیناف  کجات  ذخؤی  اّلئل  كدنع  امب  کسمتف  نایتالا  عیرس  یناف  یمالک  یلع  تظفاح  امک  ناحتما  ۀعاس  کیلع  ظفاحاس  کّبحا و 

نم تلزن  یتلا  ةدـیدجلا  میلـشروا  یهلا  ۀـنیدم  مسا  یهلا و  مسا  هیلع  بتکا  جراخ و  یلا  اـهنم  جرخی  ـالف  یهلا  لـکیه  یف  ادومع  رّفظملا 
ۀسینک کلم  یلا  بتکا  سئانکلل و  حوّرلا  لوقت  ام  عمتـسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نمف  دیدجلا  یمـسا  هیلع  بتکا  یهلا و  دنع  نم  ءامـسلا 

ادراب و وا  اراح  تنک  کتیل و  ایف  دراب  راح و ال  ّکنا ال  تفرع  دق  ّینا  هَّللا  ۀفیلخ  سار  یقیقحلا  نیمالا  دهاشلا  نیما  هلوقی  ام  اذـه  ۀـیقذال 
كایقت انا  اه 

710 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لحکت رتستل و  ضایبلا  سبلا  ینغتستل و  زیربالا  بهّذلا  ینم  رتشاف  کئاقش  كرقفب و  ملعت  مل  جایتحالا و  مدع  ینغلا و  یعدت  رتاف  کنال 

یلع یعم  رفظملا  سلجأس  هعم و  یّعـستا  هیلإ و  لـخدا  باـبلا  یلا  حـتفی  نمف  باـبلا  یلع  فقاو  ّیناـف  بتف  هّبحا  نم  بّدؤأ  ّیناـف  رـصبتل 
لوصفلا صخلم  اذه  لوقا  سئانکلل  حوّرلا  لوقت  ام  عمتسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نمف  هیسرک  یلع  یبأ  عم  تسلج  ترفظ و  امک  ّیـسرک 

نا ملعاف  کلذ  تملع  اذإ  ایؤرلا  رفس  یلا  عجراف  ةرابعلا  عیمج  یلع  عالطالا  تدرا  نا  عبسلا 12 و  ججحلا 7 - یلع  ۀلمتشملا  ۀثلثلا 12  - 3
مسع حیسملا  عافترا  نم  ملاعلا  یف  تثدح  یتلا  رابخالا  یلع  لمتشت  مالسلا  هیلع  انحوی  اهآر  ایور  يراصنلا  دقتعی  ام  یلع  یه  ایؤّرلا  هذه 
کلذ عیمج  یلع  لدت  اهنا  یف  کش  ۀعاسلا و ال  مایق  یلا  هتافو  نم  عضر و  يدهملا  روهظ  یلا  معلـص  هتافو  نم  معلـص و  دمحم  ۀثعب  یلا 

ۀیلصالا اهمئاعد  یلع  ۀمئا  اهیف  لالدتسالا  نکاما  نا  ّکش  الا  کلذ  عم  اهفیرحت و  نم  رطاخلا  نئمطمب  تسل  ینکل  یلاعت  هَّللا  مالک  اهنا  و 
ۀظفل کـلذ  نمف  عازنلا  لـحم  یه  یتلا  تاـملکلا  ۀـفرعم  وه  ثحبلا و  هیلع  فقی  رما  اـنه  اـه  ۀفیرـشلا و  تاـیالا  هذـه  کـلذ  ۀـلمج  نمف 

دنع یه  ۀـیناثلا و  ۀـتوملا  اـهنم  برحلا و  یف  رهاـقلا  يزاـغلا و  بلاـغلا و  یلع  لدـت  یناـنویلا  لـصالا  یف  یه  رفظملا و  ینعی  رمکرووـالا 
حیـسملا و روهظ  دـنع  سانلا  عیمج  مایقب  نوفرتعی  مهناف  ثعبلا  اما  ریغ و  هیف ال  هکامهنا  يأ  بنذـلا  یف  ناسنالا  توم  نع  ةرابع  يراـصنلا 
ۀتوم و اهدعب  نوکت  یتلا ال  ۀـتوملا  نع  ةرابع  دوهیلا  دـنع  ماقملا و  اذـه  یف  ثحبلل  اوضرعتی  مل  راّنلا و  یف  رانلا  لها  ۀـنجلا و  لها  دولخب 

نم ۀنس و  مسع 2368 - یسوم  یلا  مدآ  نمف  ۀنـس  ّالا 7000 - نوکی  اهتلاح ال  یلع  ۀفیلخلا  هذـه  ثکم  ةدـم  نا  نولوقی  مهنا  کلذ  ریرقت 
حیسملا یلا  یسوم 
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یه و لوزت  ضرالا و  هجو  یلع  نم  ینفی  کلذ  دـعب  ۀنـس و  ۀنطلسلا 1000  مهل  میقتـسی  یتوملا و  عیمج  ثعبت  حیـسملا  رهظ  اذاف   3632
ذإ سفنالا  داسف  مدع  نم  هیف  ام  هیف  اهریاغت و  وا  ۀعنصلا  هذه  فدارت  يرخا  ۀعنص  عناصلا  فنأتسی  مث  نکی  مل  ناک  ملاعلا  ریصی  ءامـسلا و 

ءیـش داسفلا و  لبقی  ةّداملا  ۀـلزنمب  اهیف  نوکی  ءیـش  نم  ۀـبکرم  تناکل  داسفلا  تلبق  ول  اهنأل  اهداسف  مدـع  یلع  نوقفتم  مهلک  ءاـمکحلا 
يّذلا ریغ  لعفلاب  دسفی  يّذلا  هعم و  یقبی  نا ال  لعفلاب  دـسافلل  داسفلا و  عم  یقبی  نا  داسفلل  لباقلل  یغبنی  لعفلاب و  دـسفی  ةروصلا  ۀـلزنمب 
رکذی مل  لیوعتلا و  هیلع  امم  اّهنال  سیماونلا  یف  اهیلإ  ریشال  داسفلل  ۀلباق  تناک  ول  اهنال  کلذک و  رمالا  سیل  ۀبکرم و  نوکتف  داسفلا  لبقی 

اما نیملسملا  دنع  کلهت و  ءایقشالا  سفنا  دبالا و  یلا  یقبت  ءایقتالا  سفنا  ّنا  مهضعب  لاق  ءیـشب و  سیلف  مهـسیماون  نم  ءیـش  یف  کلذ 
یلا اونما  نیذلا  قاسی  اهدعب  ۀیناثلا و  ةویحلا  یلوالا و  ۀتوملا  الا  اورکذی  مل  ۀیناث و  ۀـتومب  نوفرتعی  مّهنا ال  رهاظلاف  ۀـعامجلا  ۀنـسلا و  لها 

اذإ هنا  نولوقیف  ۀیمامالا  اما  عطقنم و  یلوالا  ۀتوملا  الا  توملا  اهیف  نوقوذی  لثم ال  یف  ءانثتـسالا  نا  اولاق  رانلا و  یلا  اورفک  نیذـلا  ۀـنجلا و 
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مهعم عجری  مهعـضر و  نانـسحلا  ۀـمطاف و  یلع و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ذـئنیح  عجری  مسع  یـسیع  لزن  عضر و  يدـهملا  رهظ 
 ... انَلُسُر ُرُْصنََنل  اَّنِإ  یلاعت  هلوق  اهنم  ةریثک  تایآب  اولدتسا  ۀکلمملا و  مهل  لقتست  راجفلا و  راربالا و 

ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف 
ای ردق و  هَّللا  دبع  نب  لهس  میهاربا و  نب  یلع  نا  اولاق  و 

معلص دمحم  ۀعجر  موی  داهشالا  موقی  موی  نا  عضر  قداصلا  نع 
ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انبر  یلاعت  هلوقب  و 

رگم دوشیمن  قبطنم  هدرک  نآ  رکذ  انحوی  هک  هیناث  هتوم  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ثحب  هیف  لیقلا و 
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عوجر مالسلا و  مهیلع  نینسح  همطاف و  ترضح  نینمؤملا و  ریما  بانج  بآمتلاسر و  بانج  تعجرب  دنالئاق  ناشیا  هک  هیماما  بهذم  رب 
زا یلاخ  هک  وا  هیتآ  تاملک  دینشیم و  نآ  تکسم  باوج  درکیم  رکذ  ثحب  نیا  لیصفت  رگا  سپ  تحب  هیف  وا و  لوق  اما  راجف و  راربا و 

اهنم هتفگ و  هدـش  دافتـسم  ایور  نیزا  هک  يروما  نایب  رد  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  تسیفاک و  یلامجا  کیکـشت  نیا  عفد  يارب  تسکیکـشت 
نم الا  اهیلع  بتک  ام  مهفی  هدـعب و ال  نوکی  يذـلا  یلا  وه  رفظملا و  یلا  مسهع  سدـقلا  حوّرلا  وا  یـسیع  اهعفدـی  یه  ءاضیبلا و  ةاـصحلا 
هللا یلص  ادّمحم  کلذ  یطعا  دق  مسع  لیئربج  نا  یلا  ۀیمامالا  بهذ  ۀعامجلا و  ۀّنـسلا و  لها  بهاذم  یف  کلذ  هباشی  ءیـش  اهذخای و ال 

تلـالد تراـبع  نیا  عضر  يدـهملا  یلا  اـهعفد  وه  عضر و  یلع  نب  نسحلا  یلا  ارج  مله  عـضر و  یلع  یلا  هعفد  وـه  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
لها بهذم  رد  دـنکیم  عفد  رفظم  يوسب  ار  نآ  سدـقلا  حور  ای  یـسیع  ترـضح  هک  اضیب  ةاصح  هباشم  هک  يرما  هکنآ  رب  دراد  هحیرص 
نیا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآب  دنالئاق  ناشیا  هک  تسقفاوم  نآ  اب  هعیـش  بهذم  نکل  دوشیمن و  هتفای  تنس 
هداد مالسلا  هیلع  يدهم  ترضحب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هکنآ  ات  هدومرف  اطع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ار  ةاصح 
نیزا ثحبلا  ۀمدقم  یف  اهرکذ  ّرم  ۀیناثلا  ۀتوملا  معلص و  دمحم  هب  دیری  ۀیناثلا  ۀتوملا  هرـضت  رفظملا ال  هلوق  هتفگ  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  و 

نآ تستعجر و  نآ  زا  دارم  هک  هدرک  هدافا  اقحاس  دـش و  روکذـم  اقباس  هک  تسنامه  لوق  نیرد  هیناث  هتوم  زا  دارم  هک  تسرهاظ  تراـبع 
ۀجرد و 20 ضرع 39  یف  دـلب  یه  سوماغریب و  ۀـسینک  کلم  یلا  بتکا  هلوق و  هتفگ  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  تسهیماما و  بهذـم  دـیؤم 

نسح یلا  ةراشا  خلا  تفرع  دق  ینا  داحلا  فیسلا  وذ  لوقی  ام  اذه  هلوق  دیدجلا  لوطلا  نم  ۀجرد  لوط 40  لامشلا و  نم  ۀقیقد 
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نع عنمف  روعاب  ماعلب  لثم  مسالطلا  تایـضایرلا و  نوملعتـسی  اوناک  مهـضعب  نا  الا  تاهبـشلا  ناوا  یف  هنید  نع  مهفارحنا  مدع  مهداقتعا و 
هتاهبـش و عابتا  نع  مسع  مهعنمف  يرهد  سامـش  وه  سمیدوقین و  یلا  ۀـفاضا  یه  نییـسمیدوقینلا و  عدـبب  مهـضعب  هب و  مهحرج  کلذ و 

نیذـه تکرت  نا  لاق  مث  حر  يراصنلا  یـسدقم  نم  ناک  کلذ  ناف  اـنحوی  نم  - 1 یف 3 - رکذ  يذـلا  سمیدوقینب  سیل  اذـه  سمیدوقین 
همف فیـسب  دیزی  ّهنا  يراصنلا  ضعب  لاق  یمف  فیـسب  کتبراح  تئج و  الا  هکولـسب و  کترمأ  يذـّلا  داشرلا  لیبس  یف  تکلـس  نیرمالا و 

تراـبع نیزا  يراـصنلا  دوهیلا و  یکرـشم  لـتاق  يذـّلا  هَّللا  فیـس  وه  ّهنـأل  عـضر  اـیلع  هب  دارملا  نوـکی  ریرقتلا  اذـه  یلعف  هیبا  هَّللا  فـیس 
نیکرـشم دومرف  هلتاقم  هک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدش  عقاو  نآب  هراشا  ایور  نیرد  هک  ادخ  فیـس  زا  دارم  هک  تسحـضاو 

رد زین  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  نآ  تلالد  ببسب  تسقح  لها  بهذم  دیؤم  ۀحارص  ینعم  نیا  ار و  يراصن  دوهی و 
ملع وه  موتکملا  نملا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادّـمحم  هب  دـیری  موتکملا  ّنملا  نم  رّفظملا  معطاـس  ّینا  هلوـق  هتفگ  هیطاـباس  نیهارب 

اهلیواـت یف  يراـصنلا  فلتخا  ءاـضیب  ةاـصح  هاـطعأ  وراـف  هّیرب  یف  لیئارـسا  ینبل  راجـشالا  یلع  ّلـطلا  نم  لزنی  ناـک  اـم  وه  ّنملا  ةّوبنلا و 
اهلانی و نم  ّالا  اهفرعی  ةذللا ال  نال  باوثلا  نم  مهیلع  هب  لّضفتی  ام  نع  ۀیانک  هذه  لاق  اهلّوا  یف  ثحب  يذلا  ایؤرلا و  یف  ثحبی  مل  مهرثکاف 

بهذم هکنآ  رد  تسحیرص  ترابع  نیا  ثحبلا  اذه  ۀمدقم  یف  ۀیمامالا  هیلإ  بهذ  ام  ّقحلا  دراب و  رما  ةاصحلاب  ةّذللا  هیبشت  ذإ  ءیشب  سیل 
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هذـه قیقحتلا  لها  ضعب  لاق  هتفگ و  نیهارب  رد  زین  بابلالا و  یلوا  لوبقم  ریغ  نآ  فالخ  تسباوص و  قح و  نیع  ةاصح  باـب  رد  هیماـما 
هتافو دنع  اهاطعا  مسع و  مدآ  اهب  لزت  ةاصح 
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دق نوکی  نا  اّما  معلـص  ادّمحم  نا  کش  معلـص و ال  دـمحم  یلا  هنم  مع و  یـسیع  یلا  تتا  یتح  دـی  یلا  دـی  نم  لقتنت  لزت  مل  مع و  اثیش 

ۀیمامالا بهذم  صئاصخ  نم  یه  امنا  ۀعجرلاب و  اوفرتعی  مل  انئاملع  نال  یناثلا  یلا  لیبس  يدهملا ال  یلا  اهعفدیس  وا  عضر  یلع  یلا  اهعفد 
رد زین  ةاصح و  باب  رد  هیماما  بهذم  دییات  رد  تسحیرـص  مه  ترابع  نیا  مهبهذم  دـیؤی  امم  اذـه  عضر و  یلع  یلا  اهـضوف  دـق  نوکیف 
نم ۀیمامالا  هیلإ  بهذ  ام  قادصم  اذـه  حبـصلا و  ۀـمجن  ۀـیار  تحت  لخدـی  يأ  اضیب  ابایث  سبلی  رفظملا  ناف  لاق  مث  هتفگ  هیطاباس  نیهارب 
رهظ اذإ  ماسجالاب  نوعجری  مهنع  هَّللا  یضر  نینسحلا  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادمحم  ّنا  یلع  اوقفتا  دق  مّهناف  ۀعجّرلا  باب 

هک تعجر  باب  رد  تسا  هیماما  بهذـم  قادـصم  خـلإ  اضیب  ابایث  سبلی  رفظملا  نا  هرقف  هکنآ  رد  تسحیرـص  تراـبع  نیا  عضر  يدـهملا 
یلع نینـسح  همطاـف و  ترـضح  نینمؤـملا و  ریما  باـنج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسنآ  ناـشیا  بهذـم 

هلوق و هتفگ و  نیهارب  رد  زین  دش و  دهاوخ  رهاظ  يدـهم  ترـضح  هاگ  ره  ماسجاب  درک  دـنهاوخ  عوجر  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  لضفا  مهعیمج 
اذه هلوق  دیدجلا  لوطلا  نم  ۀجرد  لوط 37 - لامشلا و  نم  ۀقیقد  ۀجرد و 30 - ضرع 37 - یف  ةدلب  یه  ۀیقذال و  ۀسینک  کلم  یلا  بتکا 

مّلکتملل املع  اهریبصت  تحب و  لهج  اهل  نیرـسفملا  فّلکت  کلذک و  نکیل  ینعمب  ۀیناربع  ۀمجع  نیمآ  هلوق و  ۀـیاغ  يأ  خـلا  لوقی  ام  وه 
هل اجارخا  نیمالاب  دـهاشلا  فصو  مث  معلـص  دّـمحمل  ادـهاش  ّالا  تای  مل  ّهنأل  انایب  نیمالا  دـهاشلاب  هسفن  هفـصو  مالکلا و  ذوفن  یلا  ةراـشا 

ّهنا هب  دیری  یجازملا  نئابی  يذلا  یقیقحلا  لاثمالا و  اهیف  برض  مالعالا و  لیبس  یلع  اهادا  ّهنا  لب  هتداهش  متکی  مل  ّهنا  هب  نم ؟؟؟؟
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یقیقحلا و رمالا  یلع  یقیقحلا  یضاقلا  ماما  دهـشی  یتقیقح  ّهنا  لب  ۀیجازملا  رومالا  یلع  ۀیجازملا  ةاضقلا  ماما  دهـشی  یجازم  دهاشب  سیل 
یف ۀسینکلا  لها  بصعت  مدع  یلا  ةراشا  ةروتفل  هّأیقتیـس  رتاف و  ّهنا  فرع  دـق  ّهنا  هلوق  ءایبنالا و  ۀلیـضف  یلا  ةراشا  هَّللا  ۀـفیلخ  سأرب  هفاصتا 

ضایبلا سابل  ءاّرغلا و  ۀعیرـشلاب  هریـشبت  یلا  ةراشا  بهّذلا  ءارـشب  هرما  رقفلاب و  هفـصو  مث  ةدحالملا  نیینانویلا و  عم  مهتنهادم  مهبهذـم و 
رورـسلاب ّرـسی  نیدلا و  یف  یقیقحلا  ینغلا  هل  لصحیل  همالک  یناعم  یف  رظنلا  ناعماب  رما  لحکّتلا  لالـضلا و  لیبس  نع  ضارعالا  یلا  ثح 

ّمث ۀـسینکلا  لها  یلع  ظفللا  لامکل  نایب  هّبحا  نم  بّدؤا  هلوق  رمالا و  سفن  یف  هیلع  یه  امک  ءایـشالا  قئاقح  دـهاشی  هل و  لاوز  ـال  يذـلا 
ۀعجرل رخآ  دـیکات  یـسرک  یلع  یعم  رفظملا  سلجاس  لاق و  مث  هنامز  برق  هنایتا و  ۀعرـسب  هربخا  بیداّتلاب و  هدّدـه  اـم  دـعب  ۀـبوتلاب  هرما 

ام عمتسیلف  ۀعماس  نذا  هل  تناک  نمف  ۀعجّرلا  باب  نم  ۀیمامالا  همعزی  امل  دییات  عضر و  يدهملا  روهظ  نامز  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
حاجنلا و یلا  هتجاحب  یلدـی  دونجلا و  بر  ۀعیرـشل  اّیهتی  باقعلا و  لـجاع  نم  رذـحی  باوثلا و  لـجا  یف  بغری  سئاـنکلل و  حورلا  لوقی 

يایور زا  هکنآ  رد  تسحیرص  ترابع  نیا  هئایلوا  ۀلسلس  کلسی و  هئاقلب و  زوفی  نمم  كایا  هَّللا و  ینلعج  حابـصلا  ۀمجن  بزح  یف  مظتنی 
بهذم دییات  نآ  دوشیم و  تباث  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نامز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تعجر  انحوی 

ۀـیبرعلاب و هتمجرت  هتفگ و  ایعـشا  رفـس  رـشع  يداح  لصف  زا  یترابع  لقن  دـعب  هیطاـباس  نیهارب  رد  زین  دـنکیم و  تعجر  باـب  رد  هیماـما 
حور ینعا  بّرلا  حور  هیلع  ّرقستس  نصغ و  هقورع  نم  تبنی  یصع و  یسالا  تلق ؟؟ نم  جرختس 

716 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـضتقی ـالف  بّرلا  ۀیـشخ  یف  امیقتـسم  ةداـق  ةرکف و  اذ  هلعجن  هَّللا و  ۀیـشخ  ملعلا و  حور  لدـعلا و  يروشلا و  حور  ۀـفرعملا و  ۀـمکحلا و 

یبأ مسا  یسآ  نا  دوهیلا  لاقف  مههلا  قح  یف  يراصّنلا  مهحیسم و  ناش  یف  اذه  دوهیلا  لّوا  لوقا  عمسلا  درجمب  نیدی  هوجولا و ال  ةاباحمب 
لاق هرّکذـتف و  لبق  ام  یف  سایقلا  اذـه  يرغـص  عنم  ترکذ  دـق  هیلع و  صوصنملا  وه  نوکیف  دواد  دالوا  نم  الإ  نوکی  حیـسملا ال  دواد و 

تافـص نم  معا  هتافـص  ناب  بیجا  دواد و  دالوا  نم  نوکی  نا  بجی  يذـّلا  حیـسملا  وه  هنال  مسع  میرم  نب  یـسیع  هب  دارملا  ّنا  يراـصّنلا 
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نال عمـسلا  درجمب  نیدـی  هلوق و ال  حیرـصل  هنیعب  عضر  يدـهملا  وه  هیلع  صوصنملا  نوکیف  ماعلا  ماـقم  صاـخلا  ماـیقل  ۀـنیرق  ـال  یبنلا و 
ءایصوالا أ ءایبنالا و  نم  دحال  کلذ  قفّتی  مل  نطابلا و  ّالا  ظحالی  لب ال  رهاّظلا  عمّسلا و  دّرجمب  مکحی  عضر ال  ّهنا  یلع  اوعمجا  نیملسملا 

يرت الف 
همد هلام و  نقح  هَّللا  ّالا  هلا  لاق ال  نم  معلص  هلوق 

نوکی نا  نکمی  ذإ ال  لولعملا  ماقم  یف  ۀلعلا  لامعتـسا  لیبق  نم  نوکیف  دوجولل  ۀفدارم  یناربعلا  یف  یـسا  ۀظفل  نا  ملعاف  کلذ  تملع  اذإ 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دارملا  نوکیف  لصا  یقیقحلا  دوجولل 

كالفالا تقلخ  امل  كالول  هلوقل 
دبع هیبا  مسا  وا  دمحم  همسا  نوکی  ۀمطاف  دالوا  نم  لجر  ّهنا  ۀعامجلا  ۀنسلا و  لها  نم  انباحصا  لاقف  يدهملا  یف  نوملسملا  فلتخا  دق  و 

يرکسعلا نسحلل  ةاتف  نم  ۀنـس 255  ّدلوت  دـق  ناک  عضر و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  وه  ّهنا  لب  نّویمامالا  لاق  ۀـنمآ و  هّمأ  مسا  هَّللا و 
یلاعت و هَّللا  ءاش  اذإ  ّالا  اهدعب  بؤی  يربکلا و ال  ۀبیغلا  یه  باغ و  مث  رهظ  مث  ۀنس  باغ  مث  دمتعملا  نمز  يار  نم  ّرـس  یف  سجرن  اهمـسا 

یف بصعتلا  نع  رظنلا  عطق  عم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀـلم  نع  ّبذـلا  یـضرغ  ناـک  ّصنلا و  اذـه  لواـنتل  برقا  مهلوـق  ناـک  اـمل 
ّصنلا اذه  عم  نویمامالا  هیعدی  ام  ۀقباطم  کل  ترکذ  بهذملا 

717 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ۀنس و  مسع 2368  یـسوم  دلوم  یلا  مسع  مدآ  ۀقلخ  نمف  ۀنـس  ایندـلا 000 - رمع  نا  وه  يدـنع  قّقحت  ام  نا  ملعاف  کـلذ  تملع  اذإ 

ریصی ۀنس  مّلـس 613  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دلوم  یلا  مسع  یـسیع  دلوم  نم  ۀنـس و  مسع 1392 - یـسیع  دلوم  یلا  مسع  یـسوم  دلوم 
ۀنس هتثعب 40  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دالیم  نم  ۀنس و  ملس 4373  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دالیم  یلا  مسع  مدآ  ۀقلخ  نم  عیمجلا 
اهنم تضم  ۀنس  ةّدم 1587 - عضر  يدهملا  روهظ  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ۀثعب  نم  نوکی  نا  یغبنیف  ۀنـس  عیمجلا 4413 - ریصی 

املظ و تئلم  امک  الدع  ضرالا  ألمی  عضر و  يدـهملا  رهظی  ةّدـملا  هذـه  یـضم  دـعبف  ةّدم 600  متت  یتح  ۀنـس  تیقب 346  ۀنـس و   1241
ُمَْلعَیَس  ذئنیح  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ۀنس  ةّدم 1000  ۀنوکسملا  عیمج  یلع  مشاه  ونب  طلستی 

َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  نوملاظلا 
لقاع ءیشب  سیلف  ۀنس  عضر 1000  يدهملا  نیب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نیب  ۀلـصافلا  ةّدـملا  ّنا  نم  ءاملعلا  ضعب  هرکذ  ام  اّما  و 
راتخم رورس  نید  نیرکنم  هلباقمب  راخف  یلاع  ياملع  هدبز  راگزور و  هماّلع  نبا  هک  راثآ  تقیقح  راعش  تفـصن  ترابع  نیرد  ار  رایـشوه 
نامّزلا رصعلا و  بحاص  ترضح  هرابرد  ّتنس  لها  تافارخ  زا  ناسچ  هک  دومن  دیابیم  لّمات  هدروآ  نابز  رب  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

قباس باتک  صن  اب  ّقح  لها  بهذم  تقباطمب  هتـشامگ  ّقح  لها  بهذـم  ینابم  دـیدست  دییـشتب و  ار  تمهن  الاو  تمه  هتـشادرب  تسد  ع 
هّللف هدوب  لطاب  نیهوت  قح و  قیقحت  رد  قبسلا  بصف  هدومرف  حیرصت  صن  نیا  لوانت  يارب  ّقح  لها  لوق  یتبرقا  يدهم و  ترـضح  هرابرد 

هتمجرت هتفگ و  انحوی  يایور  رفس  زا  یترابع  لقن  دعب  هثلاث  هلاقم  زا  سماخ  ناهرب  نایب  رد  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  هرجا و  هیلع  هّرد و 
718 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهیف هَّللا و  دنع  نم  ءامـسلا  نم  ۀلازا  ۀسدقملا  میلـشروا  ۀمیظعلا  ۀنیدملا  ینترا  خماش و  میظع  لبج  یلا  حورلا  ینتذخاف  ۀیبرعلاب  هتمجرت  و 
ناک اکلم و  رشع  انثا  باوبالا  یلع  اباب و  رـشع  انثا  لاع و  میظع  روس  اهل  ناک  رّولبلا و  مشیلا و  رجحک  میرکلا  رجحلاک  اهبوص  هَّللا و  دجم 
دجم دارملا  یلاعت و  هَّللا  اهفّرش  ۀّکم  ریغ  یلع  لدی  نا  ثیحب  ّصنلا  اذهل  لیوات  لوقا ال  رشع  ینثالا  لیئارسا  طابـسا  ءامـسا  اهیلع  بتک  دق 
یتلا تایاورلا  حیحـص  یلا  ةراشا  رولبلا  مشیلاب  ههیبشت  دوسالا و  رجحلا  نع  ةرابع  ءوّضلا  اـهیف و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّـمحم  هتثعب  هَّللا 

مه یلع و  همع  نبا  رشع و  دحالا  هدالوا  رشع  ینثالا  باوبالا  معلـص و  دونجلا  ّبر  وه  روسلاب  دارملا  ضیبا و  ناک  لزن  امل  ّهنا  یف  تدرو 
مهنع و هَّللا  یـضر  دّمحم  يدهملا  مئاقلا  نیـسحلا و  یلع و  دمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع 
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هل و طابـسالا  عیمج  دایقنا  یلع  هتوعد و  مایق  هتوبن و  مومع  یلع  هتبترم و  مظع  یلع  ّلدی  اکلم  رـشع  انثا  رـشع  ینثالا  باوبالا  یلع  هلوق و 
دای یلاتفن و  ناد و  نیمای و  نبا  نولباز و  ورخسا  ادوهی و  يوال و  نوعمش و  نیبور و  مه  بوقعی ع و  دالوا  نع  ةرابع  رشع  انثالا  طابـسالا 

ریـشبت ریبخ  ققحم  ریرحن و  ملاع  نیا  تناتم  رـسارس  ترابع  نیرد  كالفالا  تقلخ  امل  كالول  هلوقل  قادصم  اذه  فسوی ع و  رـشاع و  و 
همئا هکربتم  یماسا  جاجوعا  لها  سواسو  لاطبا  جالتبالا و  حـضاو  قح  حاضیا  دـیزم  يارب  هدومرف و  تباث  انحوی  نایب  زا  رـشع  ینثا  هّمئاب 

هتمجرت هتفگ و  ایور  رفـس  زا  یترابع  لقن  دـعب  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  هدروآ و  نامجرت  قیاقح  ناـبز  رب  الـصفم  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  اـنثا 
ساسالا رشع  انثالا  هلبق و  امل  حیرص  دیکات  اذه  لوقا  رشع  ینثالا  لمحلا  لسر  ءامسا  اهیلع  اساسا و  رشع  انثا  ۀنیدملا  روسل  ۀیبرعلاب و 

719 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رـشع ینثا  ورط  هکنآ  رد  تسحیرـص  تارابع  نیا  خلا  عضر  رـشع  انثالا  نویراوحلا  مهرـشع  انثالا  لمحلا  لسر  رـشع و  انثالا  ۀمئالا  مه  و 

دعب نیهارب  رد  زین  هیماما و  بهذم  دـییات  رد  تسحیرـص  نآ  دنامالّـسلا و  مهیلع  رـشع  انثا  همئا  هدرک و  نآ  رکذ  ایور  رفـس  رد  هک  ساسا 
ةدـحاو و ةؤلؤل  نم  ناک  باوبالا  نم  دـحاو  ّلک  ةؤلؤل  رـشع  انثا  رـشع  انثالا  باوبالا  ۀـیبرعلاب و  هتمجرت  هتفگ و  ایور  رفـس  زا  یترابع  لقن 

ةراشا هیف  ةدحاو  ةؤلؤل  نم  باب  ّلک  نوک  باوبالل و  ۀفـص  هلبق و  امل  نایب  اذه  لوقا  فاّفـشلا  جاجزلاک  زیربالا  بهذلا  نم  ۀنیدملا  ۀحاس 
ّالا ماسجالا  رـشابی  ّهنأل ال  همالثنا  نکمی  يورکلا ال  لکـشلا  نا  کش  ۀـیورک و ال  ةؤلؤللا  ّنأل  مهتمئا  ۀمـصع  نم  نویمامالا  هیعّدـی  اـم  یلا 
لب طرشب  تسیل  ۀمـصعلا  نا  ۀعامجلا و  ۀنـسلا و  لها  دنع  اّما  مامالا  ۀمـصع  یف  لصالا  سدیلقأ و  هب  حرـص  امک  ةدحاو  ۀطقن  یقتلم  یلع 

ۀیندـلا سوفنلا  عابتا  نع  یبات  ۀلـضافلا  ۀـیکزلا  سوفنلا  نال  فطل و  ّهنأل  هیف  ۀـبجاو  یهف  ۀـمامالا  دـنع  اـّما  عاـمجالا و  داـقعنا  هیف  ةدـمعلا 
زیربالا بهذـلا  نم  ۀـنیدملا  ۀـحاس  هلوق و  ماقملا  اذـه  بسانی  لیوط ال  ثحب  اهیف  امهل  ۀلیـضفلا و  مدـع  ۀـلع  ۀمـصعلا  مدـع  ۀـلوضفملا و 
نیذلا اّما  ةرسعلا و  ۀلاح  یف  مهبهذم  نع  نوفرصنی  مهداقتعا و ال  نع  نوفرحنی  مهنال ال  معلـص  هتّلم  لها  کلذب  دیری  فافـشلا  جاجزلاک 

قادصم وه  اذه  مهنید و  لوصاب  مهل  ۀفرعم  نیذلا ال  لاهجلا  نمف  نییراتکنالا  سوسق  مهاوغا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هلوق 

بهذم تادییات  مظعا  زا  نآ  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تمـصعب  تسهراشا  هدحاو  ةؤلؤل  هنا  باب  ره  ندوب  هک  نیا  رد  تسحیرـص  ترابع  نیا 
دنراد تارـضح  نبا  تمـصع  یفن  رد  مامت  مامتها  هَّللا  ذاعم  جاجوعا  جاجل و  دیزمب  هک ؟؟؟ ار  نیبصعتم  نیفلاخم  بهذـم  تسقح و  لها 

دزاسیم اروثنم  ءابه 
720 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتنعتملا نم  هریغب  فیکف  دنامالّـسلا  هیلع  یلع  قح  یف  هدـلاو  ّصن  امل  افالخ  لاـمک و ال  راـهظا  فصو  اـب  مه  بحاـصهاش  هک  بجع  و 
قادصم اذه  وا و  لوق  زا  زین  نیفّلصتملا و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هلوق 

تـسرهاظ دنراد  نآ  بیذکت  لاطبا و  رد  قارغا  هغلابم و  ادخب  هانپ  بحاصهاش  هک  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  تحـص  هَّللا  دمحب 
تماما هکنآ  مراهچ  ادمک  انزح و  بطاخملا  ءایلوا  کلهیلف  تسفیرش  ثیدح  نیا  قادصم  ایور  رفـس  ترابع  هک  تسحـضاو  نآ  زا  زین  و 

دننک نآ  لقن  باتک  لها  هک  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  بقانمب  لالدتـسا  تسبقانم و  لئاضف و  لیبق  زا  ترـضح  نآ  دالوا  نوراـه ع و  ترـضح 
مالّسلا مهیلع  تیبلها  بقانم  لئاضف و  رد  حدق  یلقاع  چیه  دنیامن و  نآ  لقن  بصاون  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضفب  تسلالدتـسا  لثم 

هینـس نیطاسا  زا  یعمج  بهذـم  هکنآ  مجنپ  تسین  دامتعا  روما  رگید  لقن  رد  بصاون  رب  هک  هجو  نیاب  دـنکیمن  دـننک  لـقن  بصاون  هک 
هدرک رکذ  ار  ینعم  نیا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  ترـضح  هکنآ  روما  بئارغ  زا  هدـشن و  عقاو  یظفل  فیرحت  هقباـس  بتک  رد  هک  تسنآ 
باب هتفگ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دـشاب  نیتم  يوق و  تیاهن  تارـضح  نیا  مازلا  يارب  ةاروت  تارابعب  قحلا  لها  جاـجتحا  نیا  رباـنب  سپ 

ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ٌدیِجَم  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  هَّللا  لوق 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 283 

http://www.ghadirestan.com


ٍروُطْسَم ٍباتِک  َو  ِروُّطلا  َو 
سابع نبا  لاق  هیلع و  بتک  الإ  ءیـش  نم  مّلکتی  ام  ظفلی  ام  هلـصا  باتکلا و  ۀـلمج  باـتکلا  ّمأ  یف  نوّطخی  نورطـسی  بوتکم  ةداـتق  لاـق 

رجح نبا  هلیوات و  ریغ  یلع  هنولّواتی  هنوفّرحی  مهنکل  هَّللا و  بتک  نم  باتک  ظـفل  لـیزی  دـحا  سیل  نولیزی و  نوفّرحی  رّـشلا  ریخلا و  بتکی 
باتک ظفل  لیزی  دحا  سیل  هلوق و  هتفگ  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع 

721 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذه هحرش  یف  نّقلملا  نبا  انخیش  لاق  هلیوات  ریغ  یلع  ینهیمـشکلا  ۀیاور  یف  هلیوات  ریغ  نم  هنولّواتی  هنوفّرحی  مهنکل  یلاعت و  هَّللا  بتک  نم 

ةاروتلا و اولّدب  يراصنلا  دوهیلا و  ناب  انباحصا  نم  ریثک  حّرص  دق  يراخبلا و  يأ  هراتخم  وه  ۀیآلا و  هذه  ریسفت  یف  نیلوقلا  دحا  هلاق  يّذلا 
یلا دـحا  سیل  هلوق و  نا  یف  حیرـصلاک  وه  یهتنا و  انه  يراخبلا  هلاق  ام  فلاخی  وه  امهقاروا و  ناهتما  زاوج  کلذ  یلع  اوعّرف  لـیجنالا و 

نامجلا دقع  رد  ینیع  ۀـیآلا و  ریـسفت  یف  ساّبع  نبا  مالک  ۀـیقب  نوکی  نا  لمتحی  وه  ساّبع و  نبا  ریـسفت  هب  لّیذ  يراخبلا  مالک  نم  هرخآ 
َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  اهلیدبت  اهفیرحت و  یف  اوعرش  مث  هتفگ 

اهظافلا لیدبت  اّما  ءاملعلا و  نیب  هیف  فالخ  ام ال  اذه  اهعـضاوم و  ریغ  یلع  اهنوعـضی  اهنولّوای و  اهنوریغی و  مهنا  یلاعت  هَّللا  ربخا  دقف  ۀـیآلا 
ِهَّللا  ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَْدنِع  َو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو  یلاعت  هلوقب  اوّجتحا  لدبت و  مل  نورخآلا  لاق  تلدب و  اعیمج  اهنا  نولئاق  لاقف 

ّالا اهظفحی  نم  قبی  مل  رـصن و  تخب  ناـمز  یف  اـهرتاوت  عطقنا  ةاروتلا  نا  مهریغ  نیمّلکتملا و  نم  ریثک  هلوقی  اـم  یلع  لکـشم  اذـه  نکل  و 
ییحی اّیرکز و  هدعب  نکل  هیلإ  رتاوتت  مل  لاقی  نا  ّالا  ّمهّللا  یفکت  موصعملا  یلا  ۀیاوّرلا  موصعم و  وهف  اّیبن  ناک  ریزعلا  مث  مالّسلا  هیلع  زیزعلا 

ناب لوقلا  نوموصعم و  ءایبنا  مه  اهیلع و  اودمتعا  امل  ۀلومعم  ۀحیحص  نکت  مل  ولف  ةاروتلاب  نیکّسمتم  اوناک  مهّلک  مالّسلا  مهیلع  یـسیع  و 
رثکا نع  يزارلا  نیذـلا  رخف  هاـکح  حیحـصلا و  هباـتک  رخآ  یف  ساـّبع  نبا  نع  يراـخبلا  هاـکح  اـهظافلا  یف  ـال  اـهیناعم  یف  عقو  لیدـبتلا 
ۀماما یف  راونالا  تاقبع  ِباتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  ریـسفت  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  خـلا و  نیملکتملا  نیرّـسفملا و 

722 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا 
ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  َراَّنلا  اَّلِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئلوُأ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو 

اذه نیملکتملا  دنع  لیجنالا و  ةاروتلا و  رهاظ  نوفرحی  اوناک  مهیا  ساّبع  نبا  نع  يورملاف  نامتکلا  ۀیفیک  یف  اوفلتخا  ۀثلاثلا  ۀلئسملا  هتفگ 
َّنِإ َو  هیآ  ریسفت  رد  يزار  زین  لیواتلا و  نومتکی  اوناک  لب  امهیف  کلذ  رذعتی  ثیح  یلا  رتاوتلا و  ةرهشلا و  یف  اغلب  نیباتک  اناک  اّهنال  عنتمم 

َنُولوُقَی َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ام  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم 
َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع 

لیلق رفن  نع  لمعلا  اذه  ردص  هّلعل  باوجلا  ساّنلا و  نیب  ۀمیظعلا  اهترهش  عم  ةاروتلا  یف  فیرحتلا  لاخدا  نکمی  فیک  یناثلا  لاؤسلا  هتفگ 
انکمم و فیرحتلا  اذـه  نوکی  ریدـقتلا  اذـه  یلع  ماوعلا و  ضعب  یلع  فرحملا  کلذ  اوضرع  مهنا  مث  فیرحتلا  یلع  ؤطاوتلا  مهیلع  زوجی 

رظنلا قیقدت  یلا  اهیف  جاتحی  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ةوبن  یلع  ّۀلادلا  تایآلا  ّنا  وه  رخآ و  هجو  ۀیآلا  ریسفت  یف  يدنع  باوصألا 
نیعماسلا و یلع  ۀهبتشم  لئالّدلا  کلت  ریصت  تناکف  ۀملظملا  تاضارتعالا  ۀشّوشملا و  ۀلئـسألا  اهیلع  نودروی  اوناک  موقلا  بلقلا و  لّمأت  و 

نا لثم  اذه  ۀنـسل و  الا  ّیلب  فیرحتلاب و  دارملا  وه  اذـه  ناکف  مترکذ  ام  هانرکذ ال  ام  ۀـیآلا  هذـه  نم  یلاعت  هَّللا  دارم  نولوقی  اوناک  دوهیلا 
هذـه یف  اذـکف  ترکذ  ام  هَّللا  دارم  سیل  لوقی  تاهبـشلا و  ۀلئـسألا و  هیلع  دروی  لطبملاف  هَّللا  باتک  نم  ۀـیآب  لدتـسیل  اـننامز  یف  ققحملا 

انِعار َو  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو  اْنیَصَع  َو  انْعِمَس  َنُولوُقَی  َو  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  هیآ  ریسفت  رد  يزار  زین  ةروصلا و 
ۀیآلا رخآ  یلا 

723 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قرشلا و یف  روهشملا  رتاوتلا  غلبم  هتاملک  هفورح و  داحآ  تغلب  يذلا  باتکلا  یف  اذه  نکمی  فیک  لیق  ناف  هتفگ  فیرحت  هوجو  رکذ  رد 
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فیرحتلاب دارملا  نا  یناثلا  فیرحتلا و  اذـه  یلع  اوردـقف  ۀـلقلا  ۀـیاغ  یف  اوناک  باتکلاب  ءاملعلا  نیلیلق و  اوناک  موقلا  لاقی  هلعل  انلق  برغلا 
اننامز یف  ۀعدبلا  لها  هلعفی  امک  ۀیظفللا  لیحلا  هوجوب  لطابلا  یلا  قحلا  هانعم  نم  ظفللا  فرـص  ةدسافلا و  تالیواتلا  ۀلطابلا و  هبـشلا  ءاقلا 

نإ لاق  هّبنم  نب  بهو  نع  متاح  یبأ  نبا  رذنملا و  نبا  جرخا  هتفگ  روثنم  رد  یطویـس  حصالا و  وه  اذه و  مهبهذمل  ۀفلاخملا  تایآلاب  اذـه 
مهسفنا و دنع  نم  اهنوبتکی  اوناک  بتکلا  لیواتلا و  فیرحتلاب و  نّولـضی  مهّنکل  فرح و  امهنم  ریغی  مل  هَّللا  امهلزنا  امک  لیجنالا  ةاروتلا و 

هتفگ هدودسم  ثاحبا  رد  یلبقم  يدهم  نب  حلاص  لّوحت و  ۀـظوفحم ال  اهناف  هَّللا  بتک  اّماف  هَّللا  دـنع  نم  وه  ام  هَّللا و  دـنع  نم  وه  نولوقی 
* َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  یلاعت  هلوق 

کیلإ غلب  یتح  نیطایشلا  نع  اظوفحم  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هب  لزن  يأ  رکذلا  هیلع  لّزن  يّذلا  اهیا  ای  هلوقب  مهئازهتـسال  ّدر  ّهنا  فاشکلا  یف 
هلوقک فالتخالا  نم  هظفح  دارملا  نا  لمتحی  فاصتنالا  بحاص  لاق  فیرحتلا و  نع  هظفح  ظـفحلا  یف  لـخدا  فاّـشکلا  بحاـص  نا  مث 

ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  یلاعت 
لیلد الب  صیـصختلا  وا  میمعتلا  نییعت  یلا  لودـعلاف  ظفاحلا  ینعم  هب  لّصحی  ام  لـقا  یلع  هجو و  لـک  یلع  قدـصی  قلطم  اذـه  نا  ملعا  و 
لیلد کلذ  یلع  مهل  سیل  یلاعت و  هَّللا  بتک  رئاـس  یف  کـلذ  لـخد  دـق  هنا  هصاـصتخا و  فیرحتلا  نم  هتنایـص  یلع  اوعرف  دـق  مث  مکحت 

هل ۀیواسم  یلاعت  هَّللا  بتک  رئاس  هلقن و  یلع  یعاوّدلا  رفوتب  لصحت  فیرحتلا  نم  ۀنایصلا  ینظ و  لب و ال  یعطق 
724 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قیقد ّقدا  دیرا  نا  لیـصافتلا و  ةدمع  ۀلمجلا و  دیرا  نا  اذه  مویلا  اهفالخب  رـصع  ّلک  یف  ةرثاکتملا  ءایبنالا  دوجول  یلوا  یه  لب  کلذ  یف 
ةریثک ال ةرثک  ترثک  دـق  تاءارقلا  هذـه  فیک و  کلذ و  نع  ۀـسارحلا  متت  الف  هصقن  الثم و  ّدـم  فرح  ةداـیز  هبـصن و  هضفخ و  هعفرک و 

ۀفرحم اّهنا  یلاعت  هَّللا  بتک  رئاس  یلع  مهاوعد  اّما  کلذ و  نع  هظفحب  یـضقت  ةداـعلا  نا  من  ـال  ذاّـشلا و  هنومـسی  اـم  لـبقی  نم  یلع  اـمیس 
ام لک  هیلع و  مهل  لیلد  الف  ریثک  معزی  امک  اریثک  وا  لیجنالا  ةاروتلاب و  ءاجنتـسالا  زوجی  ّهناب  ۀـیعفاشلا  ۀـعّرفم  نم  ریثک  هیلع  أرتجا  اـمومع 

اباتک و اوبتکی  نا  اّما  هاوه و  یلع  عدـتبم  لک  نآلا  هفّرحی  نآرقلا  یف  عقاو  وه  امک  ینعملا  یلا  دـئاع  اما  وهف  باتکلا  لها  فیرحت  یف  درو 
امل لاحم  کلذ  عویـش  نال  عویـش  الب  اسیبلت  رافـسالا  یف  مهدحا  اهلخدا  وا  اهودرفا  ءاوس  هَّللا و  دنع  نم  وه  ام  هَّللا و  دـنع  نم  وه  نولوقی 

هریغ و ساّبع و  نبا  ربخ  هب  حّرـص  امک  ۀظوفحم  ۀـفورعم  یلاعت  هَّللا  بتک  لصاف  ریدـقت  لک  یلع  ظفحلا و  یلع  یعاودـلا  رفوت  نم  انرکذ 
* ْمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  لاق  دق  فیک ال و 

ۀلمجلا یلع  ۀّجح و  مهیلع  مقت  مل  طلتخم  وا  هّلک  فرحم  وه  اّمنا  مهیدـیا  یف  هوتوا  يذـلا  ناک  ولف  قالطالا  یلع  مهباتکب  مهیلع  ّجـتحا  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  ءانثلا  نیح  ءایبنالاب  ضیرعتلا  نم  هنولعفی  امک  ممالا  یلع  راختفالا  نیّدـلا و  یف  ّولغلا  لـیبق  نم  ـالا  اذـه  سیلف 

ۀلـضافملا لاغتـشالا  ۀماع  ئجلم و  هیلإ  أجلا  نا  لیلد  هیلع  لد  ام  یلع  لیـضفتلا  نم  راصتقالا  هّقح و  ۀـیاعر  ّلکلا و  میظعت  بجاولا  مّلس و 
دعب دش  لوقنم  هک  یلبقم  ترابع  لیذ  رد  هدودسم  ثاحبا  لیذ  رد  یناعنصلا  ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  لوضف و  اقلطم 

اذه تفرع  اذإ  هتفگ  یمالک 
725 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذـه نکل  فلؤملا و  هررق  هانررق و  امک  ادـج  دـیعب  اهتباتک  شوقن  اهظافلا و  لیدـبتب  لیجنالا  ةاروتلا و  خـسن  فیرحت  نا  اـنل  رهظی  يذـلاف 
فیرحت متی  ّهناف  نییّمالاک  کلذ  فرعی  نم ال  یلا  ۀبسنلاب  اهتیفیک ال  امهظافلا و  ۀباتک  شوقن  فرعی  نیباتکلا و  ۀغل  فرعی  نم  یلا  ۀبسنلاب 

ۀغلل لهاج  یمالا  نأل  اطخ  اظفل و  لاوط  مدآ  وه  هعبر  رمـسا  ّهنا  اولوقی  نا  هلاثم  مهل  اهتیاور  دـنع  باـتکلا  لـها  اـهفرحی  يأ  مهل  ظاـفلالا 
عقو دـق  هتلدا و  نم  رکذ  امل  الثم  ةاروتلا  خـسن  یف  لیدـبت  فیرحت و ال  ّهنا ال  لصاحلا  اریثک و  اذـه  عقو  دـق  امهظافلا و  شوقن  نیباتکلا و 

تبثی مل  نا  اضیا و  هظافلا  فیرحت  یلع  هَّللا  مالک  نوفرحی  هلوق  قدصی  نییمالل و ح  باتکلا  لها  ۀیاور  دنع  اهظافلال  لیدبتلا  فیرحتلا و 
یلع سانلا  صرحا  مهنال  اهفرعی  نمل ال  اهل  مهتیاور  یف  لیدبتلا  عقو  دق  ةاروتلا و  خـسن  یف  لیدـبت  هنا ال  تفرعف  اهیف  هیلإ  فرحملا  ظفللا 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 285 

http://www.ghadirestan.com


ِدَْعب ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  یلاعت  لاق  امک  مهتدر  نینمؤملا و  لالـضا 
ُقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام 

اذل نینمؤملا و  لالضا  یف  اعمط  لیجنالا  ةاروتلا و  یف  مهدنع  ۀبوتکم  اهنودجی  یتلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتافـص  نوفرحی  مهدادول  مهف 
ًاقیِرَف اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لاق  اذـل  نوعجری و  مهّلعل  هرخآ  اورفکا  راهنلا و  هجو  اونمآ  نیذـّلا  یلع  لزنا  يذـلاب  اونمآ  ۀـفئاط  لاق 

َنیِِرفاک  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 
رما دـق  فیک و  امهظافلال  رییغتلا  نع  ۀـملاس  امهخـسن  يأ  لیجنالا  ةاروتلا و  لب  ةاروتلا  یف  اهدوجو  ةاروتلا  ظافلا  مهفیرحت  نم  مزلی  ـال  و 

َةارْوَّتلا اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  یلاعت  لاق  امک  اهیف  امب  مکحلاب  هَّللا 
َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  هلوق  یلا 

متسل باتکلا  لها  ای  اعم  امهیف  هیف و  هَّللا  لزنا  امب  لیجنالا  لها  مکحیل  لیجنالا و  یف  ۀیآلا و 
726 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلـص  هتثعب  دـعب  دارملا  امهیف و  ام  ظفح  یلع و  هلا  ۀعـساو و  تانالا  ةاروتلاب و  اوتاف  لاق  لیجنالا و  ةاروتلا و  اومـسقی  یتح  ءیـش  یلع 
يوقی يذلا  اذهف  اهلک  یلاعت  هَّللا  بتک  هیلع  تلد  امک  هب  نامیالا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتلاسرب  مکحلا  اهتماقا و  مکحلا  نم  ملس  هیلع و 

دوب تیروت  ماکحا  فیرحت  ناشیا  تلالـض  دـندوب و  هدروآ  نامیا  تیروت  هب  دوهی  هتفگ  ریبک  زوف  رد  بطاـخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  اـنل و 
ماکحا تماقا  رد  لهاست  ناب و  تسین  نآ  زا  هچنآ  قاـحلاب  ارتفا  نآ و  تاـیآ  ناـمتک  يونعم و  فیرحت  هاوخ  دـشاب  یظفل  فیرحت  هاوخ ؟

نآ تبـسن  هب  نعط  یبدا و  یب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اـب  ربماـغیپ  ترـضح  تلاـسر  رد  داعبتـسا  دوخ و  بهذـم  بصعت  هغلاـبم و  نآ و 
لاثما تیروت و  همجرت  رد  یظفل  فیرحت  ام  نآ  ریغ  صرح و  لحن و  هب  ندوب  التبم  زین و  یلاعت  كراـبت و  ادـخ  تبـسن  هب  هکلب  ترـضح 

تـسدساف لـیوات  يونعم  فیرحت  نیا  ساـبع  نبا  لوق  وه  دـش و  ققحم  نینچ  نیا  ریقف  نیا  شیپ  تیروت  لـصا  رد  هن  دـنربیم  راـکب  نآ 
هیلع نوراه  ترضح  تیاصو  تماما و  هک  نیزا  رظن  عطق  هکنآ  مشش  میقتسم  هار  زا  فارحنا  يروز و  هنیسب  نآ  ینعم  ریغ  رب  یتیآ  لمحی 

ترـضح تماما  قیقحت  قیدـصت و  تستباث  لحن  للم و  نیمجرتم  افـصلا و  ۀـضور  بحاص  ینیع و  یناتـسرهش و  هقباـس  تاداـفاب  مالّـسلا 
نیرب تلالد  هک  تاروت  تارابع  در  سپ  تسرهاب  رهاظ و  مه  هینـس  هّمئا  مخاـفا  هلجا و  تاداـفا  رگید  زا  ترـضح  نآ  دـالوا  نوراـه ع و 
یسوم دعب  لیئارسا  ینب  ملعا  نوراق  ناک  رابخالاب  ملعلا  لها  لاق  هتفگ  لیزنتلا  ملاعم  رد  يوغب  دوعسم  نب  نیـسح  درادن  یهجو  دراد  مارم 

هنایصع هنایغط و  لوا  ناک  یغط و  یغبف و  توصلا  نسح  ناک  مهانغا و  مهلمجا و  ةاروتلا و  مهارقا  مالّسلا و  امهیلع  نوراه  و 
727 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اورظن اذإ  نورکذـی  ءامّـسلا  نولب  رـضخا  اطیخ  فرط  لک  یف  ۀـعبرا  اطویخ  مهتیدرا  یف  اوقلعی  نا  هسوق  رمای  نا  یـسوم  یلا  یحوا  هَّللا  ّنا 
هذه رقحت  لیئارسا  ینب  ناف  ارضخ  اهّلک  مهتیدرا  اولعجی  نا  مهرمأت  الف  ّبر أ  ای  یسوم  لاقف  یمالک  اهنم  لزنم  ینا  نوملعی  ءامسلا و  اهیلإ 
مالا یف  ینوعیطی  مل  يرما  نم  نیریغـصلا  رمالا  یف  ینوعیطی  مل  مه  اذاف  ریغـصب  سیل  يرما  نم  ریغـصلا  نا  یـسوم  ای  ّهبر  هل  لاقف  طوبخلا 

ذإ مکبر  اورکذـت  یکل  ءامـسلا  نولک  ارـضخ  اـطویخ  مکتیدرا  یف  اوقّلعت  نا  مکرماـی  هَّللا  نا  لاـق  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  مهاعدـف  ریبـکلا 
ربکتـسا یـسوم و  هب  مهدیبعب  بابرالا  هذه  لعفی  امنا  لاق  هعطی و  ملف  نوراق  ربکتـسا  یـسوم و  هب  مهرما  ام  لیئارـسا  ونب  تلعفف  اهومتیار 

ینبل یـسوم  عطق  اّملف  هیغب  هنایـصع و  أدـب  اذـه  ناکف  مهریغ  نع  اوّزیمتی  یکل  مهدـیبعب  بابرالا  هذـه  لعفی  امنا  لاـق  هعطی و  ملف  نوراـق 
نم ران  لزنتف  حبذملا  یلع  هعضیف  نوراه  یلا  مهیدهب  نوتای  لیئارسا  ونب  ناکف  حبذملا  ۀسایر  یه  نوراهل و  ةروبحلا  تلعج  رحبلا  لیئارسا 

کلذ نم  ءیش  یف  تسل  ةروبحلا و  نورهل  ۀلاسرلا و  کلذ  یسوم  ای  لاق  یسوم و  یلا  هسفن و  یف  کلذ  نم  نوراق  دجوف  هلکاتف  ءامـسلا 
ینیرت یتح  کقدصا  هَّللا ال  نوراق و  لاقف  هل  اهلعج  هَّللا  لب  نوراه  یف  اهتلعج  انا  ام  یـسوم  هل  لاقف  اذه  یلع  یل  ربص  ةاروتلل ال  أرقا  انا  و 
مهیصع نوسرحی  اولعجف  اهیف  هَّللا  دبعی  ناک  یتلا  هَّللا  ۀبق  یف  اهاقلا  اهمزحف و  مکّیـصع  اوتاه  لاقف  لیئارـسا  ینب  سور  یـسوم  عمجف  هنایب 
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لاقف نوراهل  عنص  ام  يرت  الا  نوراق  ای  یسوم  لاقف  زوللا  رجش  نم  تناک  رضخا و  قرو  اهل  ّزتها  دق  نوراه  اصع  تحبـصاف  اوحبـصا  یتح 
هعابتاب یسوم  نوراق  لزتعا  رحسلا و  نم  عنصت  امم  بجم  ام  اذه ؟؟؟ ام  هَّللا  و 

728 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الوعاف ناک  ول  فیرعتلا و  ۀمجعلل و  فرصنی  مل  نوراه و  لثم  یمجعا  مسا  نوراق  هتفگ  فاشک  رد  يرشخمز  رمع  نب  دومحم  هَّللا  ءاج  و 

نب يوال  نب  ثهاف  نب  رهصی  نب  نوراق  وه  یسومل  مع  نبا  ایلیئارسا  ناک  لیق  هب و  نمآ  هنا  هموق  نم  هنوک  ینعم  لیق  فرـصنال و  نرق  نم 
یـسومل و ةوبنلا  تناک  اذإ  لاق  هتروص  نسحل  رّونملا  یّمـسی  ناک  هیخا و  نبا  یـسوم  ناک  لـیق  ثهاـف و  نب  نارمع  نب  یـسوم  بوقعی و 

یل و امف  نوراه  یلا  نابرقلا  حبذملا و 
یـسوم یلا  نابرقلا  ناک  مهیف و  اسار  نوکی  ناـبرقلا و  بّرقی  نورهل  ةروبحلا  ۀـلاسرلا و  تراـص  رحبلا و  یـسوم  مهب  زواـج  اـمل  ّهنا  يور 

عنص اذه  یسوم  لاق  ربصا  یتم  یلا  ءیش  یلع  تسل  امکل و  رمالا  یسومل  لاقف  امهدسح  هسفن و  یف  نوراق  دج  هیخا و  یلا  یسوم  هلعجف 
یحولا ناک  یتلا  ۀبقلا  یف  اهاقلا  اهمزحف و  هاصعب  دحاو  لک  ءیجی  نا  لیئارسا  ینب  ءاسؤر  رماف  ۀیآب  یتات  یتح  کقدصا  هَّللا ال  لاق و  هَّللا 

ام نوراق  لاقف  زوللا  رجش  نم  تناک  رضخا و  قرو  اهل  زتهت و  نوراه  اصعب  اذإ  اوحبصاف و  لیللاب  مهیصع  نوسرحی  اوناک  اهیف و  هیلع  لزنی 
ملظلا وه  یغبلا و  نم  مهیلع  یغبف  رحّسلا  نم  عنصت  امم  بجعاب  وه 

نب يوال  نب  ثهاف  نب  رهـصی  همع  نبا  ناک  یـسوم  موق  نم  ناک  نوراق  نا  هتفگ  میلـسلا  لقعلا  داشرا  رد  يدامع  دـمحم  نب  دوعـس  وبا  و 
نـسحل رونملا  یمـسی  ناک  هیخا و  نبا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  لیق  ثهاـف و  نب  نارمع  نبا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مالّـسلا و  هیلع  بوقعی 

امف نورهل  نابرقلا  حبذملا و  یسومل و  ةوبنلا  تناک  اذإ  لاق  يرماسلا و  قفان  امک  قفان  هنکل  ةاروتلل و  لیئارـسا  ینب  أرقا  ناک  لیق  هتروص و 
یل و

نابرقلا ةروبحلا و  ۀلاسرلا و  تراص  رحبلا و  مالّسلا  هیلع  یسوم  مهب  زواج  امل  ّهنا  يور 
729 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا عنص  اذه  مالّسلا  هیلع  یسوم  لاق  ربصا  یتم  یلا  ءیش  یلع  تسلف و  امکل  رمالا  یسومل  لاقف  امهدسح  هسفن و  یف  نوراق  دجو  نورهل 
یحولا ناک  یّتلا  ۀّبقلا  یف  اهاقلا  اهمزحف و  هاصعب  دحاو  ّلک  ءیجی  ّنا  لیئارـسا  ینب  ءاسؤر  رماف  ۀیآب  یتات  یتح  کقّدـصا و  لاق ال  یلاعت 

نم عنـصت  امم  بجعاب  وه  ام  نوراق  لاقف  رـضخا  قرو  اهل  ّزتهت و  نورهل  اصعب  اوحبـصاف  لـیللاب  مهّیـصع  نوسرحی  اوناـکف  اـهیف  هیلإ  لزنی 
رحسلا

هتفگ رینم  جارس  رد  بیطخ  ینیبرش  دمحا  نب  دمحم  و 
ناک یغط و  یغبف و  توصلا  نسح  ناک  مهانغا و  مهلمجا و  نوراه و  یـسوم و  دـعب  لیئارـسا  ینب  ملعا  ناک  نوراق  نا  رابخالا  لها  يور 
نولک رضخا  اطیخ  فرط  ّلک  یف  ۀعبرا  اطویخ  مهتیدرا  یف  اوقّلعی  نا  هموق  رمای  نا  یـسوم  یلا  یحوا  یلاعت  هَّللا  ّنا  هنایـصع  هنایغط و  لّوا 

مهتیدرا اولعجی  نا  مهرمأت  الف  ّبر أ  ای  مالّسلا  هیلع  یسوم  لاقف  یمالک  اهنم  لزنم  ینا  نوملعی  ءامسلا و  اهیلإ  اورظن  اذإ  نورکذی  ءامـسلا 
رمالا یف  ینوعیطی  مل  ناف  ریغـصب  سیل  يرما  نم  ریغـصلا  نا  یـسوم  ای  یلاعت  هَّللا  لاقف  طویخلا  هذـه  رقحت  لیئارـسا  ینب  ناف  ارـضخ  اهلک 
نولک ارـضخ  اطویخ  مکتیدرا  یف  اوقلعت  نا  مکرمای  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  مهاعدف  ریبکلا  رمالا  یف  نوعیطی  مل  ریغـصلا 

مهدیبعب بابرالا  اذه  لعفی  امنا  لاق  لعفی و  مل  نوراق و  ربکتسا  هب و  مهرما  ام  لیئارسا  ونب  لعفف  اهومتیار  اذإ  مّکبر  اورکذت  یکل  ءامسلا 
نورهل ةروبحلا  لعج  نوعرف  قرغا  رحبلا و  لیئارـسا  ینبل  یلاعت  هَّللا  عطق  اـمل  هیغب و  هنایـصع و  ءدـب  اذـه  ناـک  مهریغ و  نع  اوزیمتی  یکل 

مالّسلا هیلع  یسومل  ناک  حبذلا و  نابرقلا و  هل  ناک  ةروبحلا و  ةوبنلا و  هل  تلصحف  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع 
730 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یـسوم لاقف  اذه  یلع  انا  ربصا  ءیـش ال  یف  تسل  ةروبحلا و  نورهل  ۀلاسرلا و  کل  یـسوم  ای  لاق  هسفن و  یف  کلذل  نوراق  دجوف  ۀلاسرلا 
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هیلع یـسوم  عمجف  هنایب  ینیرت  یتح  کقّدـصا  هَّللا ال  نوراق و  لاقف  هل  اهلعج  یلاعت  هَّللا  لـب  نورهل  کـلذ  تعنـص  اـم  هَّللا  مالّـسلا و  هیلع 
دبعی ناک  هل  ۀـبق  یف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اهاقلا  اهمزحف و  اهب  اوءاجف  اصعب  مهنم  لجر  لک  ءیجی  نا  مهرما  لیئارـسا و  ینب  اسؤر  مالّـسلا 
اـصع تحبـصاف  مهتیـصع  نوسرحی  اوتابف  کلذ  نایب  مهیری  نا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اعد  یلاعت و  هَّللا  رماب  کـلذ  ناـک  اـهیف و  یلاـعت  هَّللا 

هَّللا لاقف و  نورهل  عنص  ام  يرت  الا  نوراقل  مالّسلا  هیلع  یسوم  لاقف  زوللا  رجش  نم  تناک  رضخا و  قرو  اهل  ّزتها  دق  مالّسلا و  هیلع  نوراه 
نابرقلا و حبذلا و  ۀسایر  یه  ةروبحلا و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  یلو  ریثک و  سان  هعم  نوراق و  لزتعاف  رحـسلا  نم  عنـصت  امم  بجعاب  اذه  ام 
هعابتاب و نوراق  لزتعا  اهلکاتف و  ءامـسلا  نم  ران  لزنت  حبذملا و  یف  اهعـضیف  مالّـسلا  هیلع  نوراه  یلا  مهایادـهب  نوتای  لیئارـسا  ونب  تناک 

هسلاجی مالّسلا و ال  هیلع  یسوم  یتای  ناکف ال  لیئارسا  ینب  نم  عبتلا  لاملا و  ریثک  ناک 
ۀحبذملا و ۀسایر  یه  ةروبحلا و  تلعج  رحبلا  لیئارـسا  ینب  یـسوم  عطق  اّملف  اولاق  هتفگ  سئارع  رد  یبلعث  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و 

نوراق دجوف  هلکأتف  ءامسلا  نم  ران  لزنتف  حبذملا  یلع  هعضیف  نوراه  یلا  هنوعفدیف  مهیدهب  نوتای  لیئارسا  ونب  تناکف  نوراهل  نابرقلا  تیب 
رقا انا  کلذ و  نم  ءیـش  یف  انا  تسل  ةروبحلا و  نوراهل  ۀـلاسرلا و  ۀـسایّرلا و  کل  یـسوم  ای  هل  لاـق  یـسوم و  یتا  کـلذ و  نم  هسفن  یف 

نوراه یف  انا  اهتلعج  ام  هَّللا  یسوم و  لاقف  اذه  یلع  یل  ربص  امکنم ال  ۀیروتملا 
731 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مکّیصع اوتاه  لاق  لیئارـسا و  ینب  ءاسؤر  یـسوم  عمجف  لاق  هنایب  ینیرت  یتح  کلذ  یف  کقّدصا  هَّللا ال  نوراق و  هل  لاقف  هل  اهلعج  هَّللا  لب 
اهاقلا یسوم و  اهمزحف  هاصع  یلع  همـسا  دحاو  ّلک  بتک  اهب و  اؤاج  ّیـصعلا و  اوعمجف  ةروبحلاب  ّقحا  وهف  ءارـضخ  هاصع  تحبـصا  نمف 

نم تناک  رـضخا و  قرو  اهل  زتها  دق  نوراه  اصع  تحبـصاف  اوحبـصا  یتح  مهیـصع  نوسرحی  اولعج  اهیف و  هَّللا  دـبعی  ناک  یتلا  ۀـّبقلا  یف 
لزتعا ابضاغم و  نوراق  بهذ  ةرحّسلا و  عنـصت  اّمم  بجعاب  اذه  ام  هَّللا  نوراق و  لاقف  یلعف  نم  اذه  يرت  نوراق  ای  یـسوم  لاقف  زّوللا  رجش 

ۀـفلاخم و اربجت و  اوتع و  ّالا  تقو  لک  یف  دـیزی  تقو و ال  ّلک  یف  هیذؤی  وه  امهنیب و  یتلا  ۀـبارقلل  هیرادـی  یـسوم  لعج  هعابتاب و  یـسوم 
لیئارسا ینب  نم  ءالملا  ناک  بهّذلا و  حئافـص  اهناردج  یلع  برـض  رمحالا و  بهّذلا  نم  اهباب  لعج  اراد و  ینب  ّهنا  یّتح  یـسومل  ةاداعم 

دقع رد  يراـخب  حیحـص  حراـش  ینییع  دـمحا  نب  دومحم  همـالع  هنوکحاـضی و  هنوثّدـحی و  ماـعطلا و  مهمعطیف  نوـحوری  هیلع و  نودـغی 
هیلع یـسوم  میلک  مهماما  مهتبعک و  مهتلبق و  یه  اهیلإ و  نولـصیف  هیّتلا  یف  لیئارـسا  ینب  عم  هذـه  ناـمزلا  ۀـبق  تناـک  دـق  هتفگ و  ناـمجلا 

وه نابرقلا و  رما  یف  مهوبا  هیلی  ناک  امیف  نوراه  ءانبا  تّرمتـسا  یـسوم  مث  نوراه  تام  املف  مالّـسلا  هیلع  نوراه  نابرقلا  مدـقی  مالّـسلا و 
يولوم یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هرکذن  امک  نون  نب  عشوی  هاتف  هدـعب  رمالا  ریبدـت  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  دـعب  ةوبنلا  ءابعاب  ماق  نالا و  یلا  مهیف 

روماب نیصّصخم  اوناک  هدالوا  نوراه و  نا  يرت  الا  صئاصخب  هَّللا  ءایلوا  صصخی  ناب  سأب  الا  رکذ  رد  قحلا  راهظا  رد  رـصاعم  هَّللا  ۀمحر 
اهب قلعتی  ام  ةداهشلا و  ۀبق  ۀمدخ  نم  ةریثک 

732 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف رصتخم  باتک  رد  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  لیئارسا و  ینب  نم  مهریغ  نع  الـضف  نیرخآلا  يوال  ینبل  ةزئاج  رومالا  هذه  تناک  ام  و 
رمع مهنیب و  مکحی  بالاک  ناک  مامالا و  وه  ساحنیف  ناک  انفوی و  نب  بلاک  نارمع و  نب  نوراه  نب  رازیعلا  نب  ساحنیف  هتفگ  رشبلا  رابخا 

نب بلاک  نارمع و  نب  نوراه  نب  رازیعلا  نب  ساحنیف  مهریبدتب  ماق  عشوی  دعب  هتفگ و  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب 
رزاعلا نب  صاحنف  ۀصق  یف  لصف  هتفگ  نامجلا  دقع  رد  ینیع  مکحی و  بلاک  ناک  ادوهی و  طبس  نم  وه  مامالا و  وه  ساحنیف  ناک  انفوی و 

نم ۀیباخ  یف  اهلعجف  مالّسلا  هیلع  یـسوم  فحاصم  ذخا  يذلا  وه  ۀنـس و  نیثلث  صاحنف  بلاک  دعب  کلم  امنا  لیق  ةأرملا  یف  نوراه و  نب 
ماق یتح  ۀعامج  لیئارـسا  ینب  رما  ّربد  مث  ۀـیباخلا  تعلب  هل و  تقـشنا  سدـقملا و  تیب  ةرخـص  اهب  یتا  اهـسار و  ّدـس  اهـصّصر و  ساحن و 

وه مامالا و  وه  صاحنف  ناک  انفوی و  نب  بلاک  رذاعلا و  نب  صاحنف  لیئارـسا  ینب  ریبدتب  ماق  عشوی  ةافو  دعب  يریونلا و  خیرات  یف  لیقزح و 
نهوک و مهتغل  یف  نهاکلا  لصا  نهاکلا و  یلاع  هتفگ  رـصتخملا  باتک  رد  ءادـفلا  وبا  زین  مهنیب و  مکحی  بلاـک  ناـک  ادوهی و  طبـس  نم 
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ةّدم نوکیف  ۀنـس  نیـسمخ  اینامث و  یلو  امل  هرمع  ناک  ۀنـس و  نیعبرا  لیئارـسا  ینب  ّربدـف  احلاص  الجر  روکذـملا  یلاع  ناک  مامالا و  هانعم 
نیرشعلا ۀثلاثلا و  ۀنسلا  یف  ولیش و  اهل  لاقی  سدقلا  باب  یلع  ۀیرقب  یبنلا  لیومش  دلو  هتیالو  نم  ۀنس  لوا  یف  ۀنس و  نیعـست  اینامث و  هرمع 

یـسوم ةافول  ۀئامعبرا  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  رخاوا  یف  روکذملا  یلاع  ةافو  نوکیف  مالّـسلا  هیلع  یبّنلا  دواد  دلو  روکذملا  یلاع  ۀیالو  نم 
هتفگ رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  لعاف و  نزو  یلع  ۀلمهم  نیعب  یلاع 

733 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّمل هرمع  ناک  ۀنـس و  نیعبرا  مهربدف  مامالا  نهاکلا  ینعم  نارمع و  نب  نوراه  نب  رومانثا  دلو  نم  حلاص  دـهع  نهاکلا  یلاع  مهیف  ماق  مث 
یف سدقلا و  باب  یلع  ولیش  ۀیرقب  یبّنلا  لیومـش  دلو  هتیالو  نم  ۀنـس  لّوا  یف  ۀنـس  نوعـست  نامث و  هرمع  ةدمف  ۀنـس  نیـسمخ  ایناث و  یلو 

ۀلمجلاب یسوم  ةافول  ۀئام  عبرا  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  رخاوا  یف  یلاع  ةافوف  مالـسلا  هیلع  یبنلا  دواد  دلو  یلاع  ۀیالو  نم  نیرـشعلا  ۀثلاثلا و 
زا فوخ  ایح و  نید و  مهف و  لقع و  زا  هراپ  هک  یسک  ترضح  نآ  دالوا  تماما  توبث  مالّـسلا و  هیلع  نوراه  ترـضح  تماما  توبث  دعب 
هک لزانم  مومع  لئالد  مالّسلا و  مهیلع  نینسح  نینمؤملا و  ریما  بانج  يارب  تماما  توبث  رد  دنکیمن  کیکـشت  دشاب  هتـشاد  قلخ  ادخ و 

هروهـشم لزانم  رب  هیبشت  لمح  موزل  نآ  زا  هک  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  نینچمه  تسیفاک و  مارم  نیا  تابثا  يارب  هتـشذگ  اقباس 
هک یهیبشت  تسبجاو و  مزال و  لماک  هیبشت  رب  تلزنم  ثیدح  رد  هیبشت  لمح  هک  تسحضاو  نآ  زا  هک  بطاخم  هدافا  مه  دوشیم و  تباث 

حاضیا يارب  هّللاب  ذایعلا  تسیتناید و  یب  لامک  ندرک  لمح  صقان  هیبشت  رب  ار  نآ  دوش  عقاو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مالک  رد 
تباث ماعنم  ّبر  یحوب  هدـیدست  فطل  هقیفوت و  نسح  ناـنملا و  هَّللا  دـمحب  تسموس  لـیلد  هک  یتآ  لـیلد  رد  نکل  یفاو  بولطم  ریرقت  و 
امهیلع نینسح  يارب  نوراه  ترـضح  دالوا  فاصوا  لوصح  تبثم  صوصخلاب  تسلزانم و  مومع  رب  لومحم  تلزنم  ثیدح  هک  میامنیم 

مالّسلا

نوراه رسپ  ود  ریبش  ربش و  مسا  هب  نینسح  هیمست  ياضتقا  نینسح و  تدالو  تقو  تلزنم  ثیدح  لیئربج  ترضح  غیلبت  موس  لیلد 

نسح و ماما  ترضح  تداعـس  اب  تدالو  تقو  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ترـضح  هک  تسهیـسدق  ثیداحا  زا  تلزنم  ثیدح  هکنآ  موس  لیلد 
هیلع و هَّللا  یّلص  داجما  يایبنا  رورس  تمدخب  دابکرابم  تینهت و  يادا  دعب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  تقو  مه 

دابعلا ّبر  بانج  زا  دانتلا  موی  یلا  هلآ 
734 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّلص بآمتلاسر  بانج  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  دش  دلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هاگ  ره  هکنآ  شنایب  هدومرف  نآ  غیلبت 
زا نوراه  هلزنمب  وت  زا  یلع  هک  وتب  دیامرفیم  مالس و  ارت  دناوخیم  وت  راگدرورپ  دمحم  يأ  هک  تفگ  دمآ و  دورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

ماما ترضح  تدالو  تقو  ار  یحو  نیا  نینچمه  نوراه و  رـسپ  مانب  ار  دوخ  رـسپ  نک  یمـسم  سپ  وت  دعب  یبن  تسین  نکیل  تسا  یـسوم 
نب کلملا  دـبع  لثم  دـناهدرک  تیاور  ار  ینعم  نیا  قافآلا  یف  نیروهـشم  نیطاسا  قاذـح و  هرهم و  رباکا  هدـیناسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دمحم نب  نیسح  يدابآتلودلا و  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهش  يربطلا و  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ار و  یـشوگرخلا  ظعاولا  دمحم 
دعب ام  رد  هینـس  هلاقم  ناجرملا و  ۀحبـس  رابخالا و  رابخا  زا  وا  لئاضف  لئالج  هک  يدابآتلود  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کـلم  يرکبرایدـلا 

رد تسناشیا  نیدـمتعم  همئا  امدـق و  تنـس و  لها  ياملع  يامظع  زا  حاضیا  رد  دیـشر  لصاف  حیرـصتب  دینـش و  یهاوخ  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا 
َو َّقَْحلا  َّقُِحِیل  بتک  دصیس  نورد  زا  تسلوقنم  رصتخم  هلاضف  ربتعم و  هلاسر  نآ  هک  هدرک  حیرصت  نآ  ردص  رد  هک  ءادعسلا  ۀیاده  باتک 

َنُومِرْجُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َلِطاْبلا  َلِْطُبی 
هدرک حیرصت  زین  ادعس و  تیاده  نایب  رد  فلخ  يارآ  لوبقم  فلس و  لاوقاب  تسبکرم  دشاب و  بیرق  داقتعاب  دیعب و  ضارتعا  هبـش و  زا  و 
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ةزع یف  رـشع  ۀسداسلا  ةولجلا  هتفگ  هعـسات  ۀیاده  رد  درآیم و  اهلقن  نآ  زا  یهاش  ریـسفت  رد  تسنویامه و  هلاضف  نومیم و  هلاسر  نآ  هک 
ةوبنلا فرش  یف  یلاعت و  هَّللا  نم  مهئامساب  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  دالوا 

تلاق مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنم  همساب  قبسا  نا  یل  ام  لاق  هّمـس  یلعل  تلاق  نسحلا  ۀمطاف  تدلو  امل  هَّللا  دبع  نب  رباج  يور 
یلا یلاعت  هَّللا  یحواف  لج  زع و  نا ؟؟؟ یل  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لاقف  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  هلاق  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل 

لیئربج
735 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طبهف نوراه  نبا  رم  مساب  همـسنف  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  کنم  اـیلع  ّنا  هل  لـق  هتّبه و  هیلإ و  طـبهاف  نبا  دـمحمل  دـلو  هنا  مالّـسلا  هیلع 
هّمـسف لاق  یبرع  یناسل  لاق  ربش  لاق  همـسا  ناک  ام  لاق و  نوراه  نبا  مساب  هیّمـست  نا  كرمأی  هَّللا  نا  لاق  مث  یلاعت  هَّللا  نع  اّنه  لـیئربج و 
ۀلزنمب کنم  اّیلع  ّنا  هل  لق  هتهو و  هیلإ  طبهاف  نبا  دـمحمل  دـلو  هنا  لیئربج  یلا  یلاعت  هَّللا  یحوا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  دـلو  ـالف  نیـسحلا 

ام لاق و  نوراه و  نبا  مساب  هیمست  نا  كرمای  هَّللا  نا  لاق  مث  یلاعت  هَّللا  نم  ّأنه  لیئربج و  طبهف  نورهل  نبا  مساب  هّمسف  یـسوم  نم  نوراه 
نیسحلا هامسف  نیسحلا  هّمسف  لاق  یب  یناسل  لاقف  ریبش  لاق  همسا  ناک 

تفگ نکب  مان  ار  ناشیا  یلع  يأ  تفگ  ار  یلع  هاش  رم  همطاف  دـندش  دـلوت  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  نیـسح  نسح و  نوچ  لصاح  همجرت 
تقبس هک  ارم  تسهدش  هچ  دومرف  دیوگیم  نینچ  یلع  هک  تشادضرع  تلاسر  تخت  شیپ  همطاف  منک  تقبس  یفطـصم  زا  ارم  لاجم  هچ 
هلزنمب تسردارب  ارت  یلع  دـمحم  يأ  تفگ  دـیناسر  دابکرابم  مالـس  زا  دـعب  داتـسرف  لـیئربج  تزع  ترـضح  سپ  تزع  ترـضح  زا  منک 

نیا لیئربج  يأ  دوزفا  یفطـصم  دوب  مان  ریبش  يرگید  ربش و  ار  یکی  نوراه  رـسپ  هک  نک  نوراه  نادنزرف  مان  ناشیا  مان  یـسوم  زا  نوراه 
هک ار  یسک  دنسانشب  ناشیا  تمرح  تمارک و  نایملاع  ات  نیسح  ریبش  زا  نسح و  یبرع  ار  ربش  هک  دومرف  یبرع  نابز  ارم  تسیکرت و  اهمان 

بقانم ام  ناج  رب  دناهدناوخ  ریبش  حئادم  ام  شوگ  رد  رعاشلا  لوق  هیلع  دـشاب و  تمـشح  زع و  هچب  یناد  دـهد  مان  دوخ  سدـقت  ترـضح 
ُهُمْـسا ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  هلوقب  داهن  مان  ار  ربمغیپ  ییحی  هچنانچ  داهن  مان  دوخ  ار  ناشیا  تمارک  راهظا  يارب  یلاـعت  دـنوادخ  دناهتـشون  ّربش 

ییْحَی 
؟؟ رعملا و نمحرلا  دبع  نب  یلع  جرفلا  یبال  یفطصملا  فرش  تسروکذم  نونظلا  فشک  رد  ار 

736 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یشوگرخلا ّيروباسینلا  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  ظفاحلا  وه  دیعس و  یبال  ۀئامسمخ و  نیعست و  عبس و  ۀنس  یفوتملا  يزوجلا  نباب 

دیعـس یبال  ثیداحالا  بتک  نم  ةوبنلا  فرـش  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  تادلجم و  نامث  باتکلا  اذـه  ۀـئامعبرا و  تس و  ۀنـس  یفوتملا 
تبـسن رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  ةرـشعلا  لئاضف  یف  اذـک  هرکذ  ّراملا  یـشوگرخلا  ظعاولا  دّـمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دـبع 

ّربلا و هل  املاع  ادهاز  اماما  ناک  روباسین  لها  نم  یشوجرخلا  ظعاولا  میهاربا  نب  دمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  اما  هتفگ و  یـشوگرخ 
قارعلا و یلا  لحر  مهاوس و  ةریثک  ۀعامج  یملسلا و  دیجن  ورمع  ابا  ةدلبب  عمـس  مهیلإ  عفنلا  لاصیا  سانلا و  حلاصمب  مایقلا  ریخلا و  لامعا 

دیعـس وبا  لاـقف  یـسدقملا  رهاـط  نب  دـمحم  لـضفلا  وـبا  هرکذ  ةدـیفملا و  فیناـصتلا  فنـص  خویـشلا و  كردا  رـصم و  راـید  زاـجحلا و 
اذه دعس  وبا  يردا  شوگرخ و ال  ۀکسب  هاقناخ  یف  اذه  یسدقملا  لاق  ناسارخب  ۀیرق  یلا  بوسنم  ۀیـسرافلاب  فاکلاب  لاقی  یـشوجرخلا و 
هتفگ باسنا  رد  یناعمـس  زین  ۀـئامعبرا و  عبـس و  ۀنـس  یلوالا  يداـمج  یف  یفوت  دعـس و  یبأ  یلا  بسن  ۀکـسلا  وا  ۀکـسلا  هذـه  یلا  بسن 
ةریبک روباسین  ۀکس  یه  شوکرخ و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  نیـشلا  اهرخآ  یف  فاکلا و  مض  ءاّرلا و  نوکـس  ۀمجعملا و  ءاخلا  حتفب  یـشوکرخلا 

نیروهـشملا دحا  ظعاولا  دهازلا  یـشوکرخلا  میهاربا  نب  دمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دـبع  دعـس  یبأ  لثم  ریهاشملا  نم  ۀـعامج  اهب  ناک 
فیناصتلا فنـص  خویـشلا و  ءاملعلا و  كردا  رـصم و  راید  راجحلا و  قارعلا و  یلا  لحر  الـضاف  دـهاز  املاع  ناک  ریخلا و  ربلا و  لاـمعاب 

دمحم نب  دماح  یلع  ابا  یملسلا و  دیجن  نب  لیعامسا  ورمع  ابا  کلملا و  دبع  نب  روصنم  نب  ییحی  دمحم  ابا  یضاقلا  عمس  ةدیفملا 
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737 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینابیـشلا و نیـسحلا  نب  دمحم  نب  دمحم  دمحا  ابا  یفوصلا و  رادنب  نب  یلع  ینیارفـسالا و  دـمحا  نب  رـشب  لهـس  ابا  ءاّفرلا و  هَّللا  دـبع  نب 

یجزالا یلع  نب  زیزعلا  دبع  يرهزالا و  مساقلا  وبا  ظفاحلا و  هّللا  دبع  وبا  مکاحلا  لاّلخلا و  دمحم  نب  ینسحلا  نب  دمحم  هنع  يور  مهنارقا 
داهزلا سلاج  دّهزت و  نسلا و  ۀثادح  یف  هّقفت  يزاریـشلا  فلخ  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  مهرخآ  مهاوس  ۀعامج  یخونتلا و  مساقلا  وبا  و 

نــسحلا یبأ  یلع  یعفاـشلل  هّـقفت  نیقئاـفلا و  داـهّزلا  نیدـهتجملا و  داـبعلا  نـم  همّدـقت  نـم  ۀــعامجل  اـفلخ  هَّللا  هـلعج  نا  یلا  نـیدرجملا 
نیحلاصلا و دابعلا  هب  بحص  ۀکم و  ۀنمأ  هَّللا و  مرح  رواج  زاجحلا و  یلا  جرخ  مث  ۀئامثالثلا  نیعبسلا و  دعب  قارعلاب  عمـس  یـسخرساملا و 

عطقنملا ءارقفلا  ءابرغلا و  نم  نیروتـسملل  لاملا  سفنلا و  لذـب  هلزنم و  مزل  روباسین و  یلا  فرـصنا  نیدراولا و  اهلها و  نم  ثیدـحلا  عمس 
یلا مههایم  لمح  مهضیرمتل و  نیروتسملا  هباحصا  نم  ۀعامج  لک  روباسینب و  مهل  ۀمیدقلا  رودلا  تبرخ  نا  دعب  یـضرملل  اراد  ّأیه  مهب و 

ثیدـحلا و لها  نم  ۀـعامج  اهخـسن  ابتک  داهزلا  داّبعلا و  ریـس  یف  ةوبنلا و  لئالد  ۀعیرـشلا و  مولع  یف  فّنـص  ۀـیودالا و  برـش  ءاـبطالا و 
تس ۀنس  یف  هتاف  تناک  نیقابلا و  مهنم و  نیضاملا  اهئاملع  روباسینل و  اخیرات  نیملـسملا  دالب  یف  تافنـصملا  کلت  تراس  هنم و  اهوعمس 
یبأ نب  کـلملا  دـبع  هتفگ و  ۀـئامعبرا  عبـس و  ۀنـس  عئاـقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  ةرم و  ریغ  هربق  ترز  روباـسینب و  ۀـئامعبرا  و 

مل مکاحلا  لاق  کلذ  ریغ  ةوبنلا و  لئالد  باتک  دهزلا و  باتک  فنـص  یـشوکرخلاب  فورعملا  ةودقلا  ظعولا  ّيروباسینلا  دعـس  وبا  نامثع 
یف یفوت  هتقبط و  ءافرلا و  دـماح  نع  يور  تلق  همایاب  اندعـسا  اـقیفوت و  هَّللا  هداز  هَّللا  یلا  اداـشرا  اعـضاوت و  ادـهز و  اـملع و  هنم  عمجا  را 

ظافحلا ةرکذت  رد  یبهذ  زین  یلوالا و  يدامج 
738 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تام اهیف  تلق  هتفگ  ۀئامعبرا  عبس و  ۀنس  رد  باقلالا  باتک  بحاص  يزاریشلا  یسرافلا  یـسوم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحا  تافو  رکذ  دعب 
خیـش يریطملا و  رفعج  نب  دمحم  عمـس  هظفح  نم  یلع  ناک  رازبلا و  فالعلا  تسود  نب  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  دادـغبب 
نباب فورعملا  دـمحم  نب  یلع  فیناصتلا و  ریـسفتلا و  بحاص  دـهازلا  یـشوکرخلا  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دـبع  دعـس  وبا  ظعاولا  روباسین 

اّریخ احلاص  ناک  ّيروباسینلا و  ظعاولا  یشوکرخلا  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبرا  عبس و  ۀنـس  رد  لماک  رد  ریثالا 
ینغلب یـشوکرخلا  هل  لاقف  مهنم  هذـخای  ام ال  روباسین  یلع  طسق  دـق  دومحم  ناک  هیقتلی و  موقی و  نیکتکبـس  نب  دومحم  لخد  اذإ  ناک  و 

لامج خیش  هقلطا و  طسقلا و  كرتف  ۀیدک  هذه  ءافعضلا و  لاوما  ذخات  کنا  ینغلب  لاق  فیک  لاقف و  يردص  قاض  سانلا و  يّدکت  کنا 
ءاخب یـشوکرخلا  میهاربا  نب  دمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  دعـس  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  نسح  نب  میحرلا  دبع  نیدـلا 

ظعاولا دهازلا  نب  دهازلا  لماکلا  داتسالا  روباسینب  ۀکـس  شوکرخ  ۀمجعم و  نیـش  ۀنومـضم و  فاک  ۀنکاس و  ۀلمهم  ءارو  ۀحوتفم  ۀمجعم 
ناسارخ و یلا  عجر  مث  ۀکمب  زواج  زاجحلا و  یلا  جرخ  مث  قارع  ناسارخب و  عمس  یسخرسلا و  ینسحلا  یبأ  یلع  هقفت  ناسارخ  دارفا  نم 

ینب هدـی و  بسک  نم  لکای  هتعنـص و  نم  اهنا  يردـی  ثیحب ال  اهعیبب  رمای  سنـالقلا و  لـمعی  ناـک  لـمعلا و  دـهزلا و  مزل  هاـجلا و  كرت 
هَّللا یلا  داشرالا  عضاوتملا و  دـهزلا و  ملعلل و  هنم  عمجأ  رأ  مل  مکاحلا  لاـق  دـالبلا  یف  ةرئاـس  ةریثک  اـبتک  فّنـص  ناتـسرامیب و  ۀـسردم و 

ریهاشم و يالبن  زا  یشوکرخ  هک  دوشیم  رهاظ  تارابع  نیا  هظحالم  دعب  ۀئامعبرا  عبس و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  روباسینب  یفوت  یلاعت و 
هدوب داقن  يالضف  داهز و  ءاملع  ریراحن و  ظاعو و 

739 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاقب هدیدس  فیلاوت  هدیفم و  فیناصت  هدیـسر و  خویـش  املع و  مظاعا  تمدخب  هدـیدرگ و  زئاف  رـصم  راید  زاجح و  قارع و  تلحرب  هک 

هدرک و لصاح  هقف  نصغ  تضاضغ  نس و  تثادح  رد  هتخیگنا و  نیدقنم  لثاما  هدافا  نیثدـحم و  رباکا  زا  عامـس  هلـسلس  هتخیر و  فیلات 
داهز نیدـهتجم و  دابع  زا  نیمدـقتم  فلخ  ناشیا  معز  رب  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  اـت  هدـیزگرب  نیحلاـص  داـبع  نیدرجم و  داـهز  تسلاـجم 

زا ثیدح  عامـس  نیحلاص و  دابع  تبحاصم  مه  ترواجم  تساج  نیا  رد  هدش و  فرـشم  مه  یهلا  مرح  ترواجمب  هدینادرگ و  نیعطقنم 
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فرشم دوخ  تمزالمب  ار  دوخ  تیب  درک و  فاطعلا  یلصا  نطو  يوسب  فارصنا و  روباسین  هب  نآ  زا  دعب  دوب و  لوغـشم  نیدراو  نینطاق و 
یتعامج ار  نآ  هک  درک  تخادرپ  قیرح  باذع  زا  ناشداقنا  قیرطلا و  عطقنم  ءارقف  ابرغ و  زا  نیروتـسم  يارب  لام  سفن و  لذـبب  تخاس و 
هذـمالت زا  یکی  هک  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  هدـیدرگ و  رئاد  رئاس و  نیملـسم  دالب  رد  تافنـصم  نیا  و  عامـس ؟؟؟ دنتـشون و  ثیدـح  لها  زا 

داعـس قیفوت و  ار  وا  هَّللا  دـنک  هدایز  یلاعت  يادـخ  يوسب  هراشا  عضاوت و  دـهز و  ملع و  يور  زا  وزا  رتعماـج  نم  مدـیدن  هک  هتفگ  تسوا 
اجباج هرضنلا  ضایر  رد  وزا  رایـسب  تایاور  يربط  نیدلا  بحم  هک  یلیبدرالا  الملا  رـضحلا  نب  دمحم  نب  رمع  ظفاح  وا و  مایاب  ار  ام  دنک 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  بوخب  ار  وا  تایاور  ضعب  مه  بحاصهاش  دوخ  عقاوص و  بحاص  دنکیم و  لقن 
؟؟؟ لقن ام  یلع  دناهتخادنا  نآ  رب  تسد  هتخاس  دنتسم 

درآیم و هدومن  نآ  رکذ  مه  نونظلا  فشک  رد  هک  نیلسرملا  دیس  ۀعباتم  یلا  نیدبعتملا  ۀلیسو 
ربخا مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  همساب  قبسال  تنک  ام  لاقف  هّمـس  ّیلعل  تلاق  نسحلا  ۀمطاف  تدلو  امل  لاق  هَّللا  دبع  نب  ریبج  نع 

؟؟ دّمحم دلو  دق  هنأ  لیئربج  یلا  هلالج  ّلج  هَّللا  یحواف  لج  ّزع و  ّیبر  همساب  قبسا  تنک  ام  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
740 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لج ّزع و  هَّللا  نم  هأنهف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  طبهف  نوراه  نبا  مساب  هّمـسف  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  کنم  ایلع  نا  هل  لق  هئنه و  طبهاف و 
یناسل مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  ربش  لاقف  نوراه  نبا  مسا  ناک  ام  لاقف و  نوراه  نبا  مساب  هیّمست  نا  كرمأ  هرکذ  یلاعت  هَّللا  نا  لاق  مث 

نسحلا هّمسف  لاقف  یبرع 
ینعا هینـس  نیثدـحملا  ماما  تادافا  زا  وا  هرهاز  دـماحم  نساحم و  هرخاـف و  بقاـنم  لـئاضف و  هک  يربطلا  نیا  بحم  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  و 
دمحا همالع  هک  یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد  تسحـضاو  تسرهاظ و  موق  مظاعا  رباکا و  رگید  تاحیرـصت  صتخم و  مجعم  هرکذت  رد  یبهذ 

ار نآ  ینعی  هدرک  دای  میخف  يانث  میظع و  حدمب  ار  نآ  لاملا  ۀلیسو  رد  تسهمظعم  هّکم  ياملع  خیاشم  زا  هک  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب 
رز باب  دوش  هتشون  هک  تسراوازس  هک  هتفگ  هتسناد و  هفینصت  یف  هنع  لقن  ام  عفنا  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رد  تافلؤم  نسحا  زا 

دیامرفیم هدوتس  رصع  ظفاح  رهد و  ققحم  فیرش و  زاجح  همالعب  ار  نآ  فنصم  و 
یف هیلإ  هتعفدف  ینبا  یّمله  امسا  ای  لاق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ءاجف  هنع  هَّللا  یضر  نسحلاب  ۀمطاف  تلبق  لاق  سیمع  تنب  ءامسا  نع 
ماقا ینمیلا و  هنذا  یف  نّذا  هذخاف و  ءاضیب  ۀقرخب  هتففلف  ءارفص  ۀقرخ  یف  ادولوم  اوّفلت  نا ال  نکیلإ  دهعا  ملا  الئاق  هنع  اهاقلاف  ءارفص  ۀقرخ 

لیئربج طبهف  هب  ّیبر  قباس  انا  لاقف و ال  کلذب  کقبـس  تنک ال  ام  لاقف  ینبا  تیمـس  ءیـش  ّيأ  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل  لاق  مث  يرـسیلا  یف 
کنبا ّمسف  كدعب  ّیبن  نکل ال  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  ّیلع  کل  لوقی  مالّـسلا و  کئرقی  ّکبر  ّنا  دـمحم  ای  لاق  مالّـسلا و  هیلع 

نـسحلا همـس  لاقف  ّیبرع  یناسل  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  ربش  لاق  لیئربج  ای  نوراه  نبا  مسا  ناک  ام  لاقف و  نوراه  دلو  مساب  اذه 
یبّنلا ءاجف  نیسحلا  دلو  لوح  دعب  ناک  اّملف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لعفف 

741 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاقف ریبش  نوراه  دلو  هّیمسی  نا  هرما  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  نا  لوالاک و  ۀیمـستلا  ۀّصق  تقاس  لّوالا و  لثم  ترکذف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اضرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجّرخ  نیح  مساب  لاقف  لّوالا  لثم  ّیبّنلا 
مداخ شیپ ؟؟؟ باتک  نآ  هخـسن  ات  ود  هک  سیفنلا  سفنلا  لاوحا  یف  سیمخ  خـیرات  رد  یکلاـم  يرکبراـید  دـمحم  نب  نیـسح  یـضاق  و 

سفنلا لاوحا  یف  سیمخ  هتفگ  نآ  لاـح  ناـیب  رد  نونظلا  فشک  رد  یبلج  بتاـک  تسهروهـشم و  ربـتعم  بتک  زا  تسرـضاح و  باـّلطلا 
ۀئامعست نیتس و  تس و  ۀنس  دودح  یف  اهب  یفوتملا  ۀمرکملا  ۀکم  لیزن  یکلاملا  يرکبرایدلا  دمحم  نب  نیسح  یضاقلل  ریسلا  یف  سیفنلا 
ثداوحلا یف  لوالا  نکّرلا  مالّسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  هرون  قلخ  یف  ۀمدقملا  ۀمتاخ  ناکرا و  ۀثلث  ۀمدقم و  یلع  ّبترم  روهـشم  باتک  وه  و 

نم مهریغ  ساّبع و  لآ  ۀّیمأ و  ینب  ۀعبرالا و  ءافلخلا  یف  ۀمتاخلا  ةافولا و  یلا  ثلاثلا  ةرجهلا و  یلا  ۀثعبلا  نم  یناثلا  ۀثعبلا و  یلا  دلوملا  نم 
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ماجعا یف  فلتخا  دق  ۀئامعـست و  نیعبرا و  ۀنـس  نم  نابعـش  نماث  یف  هفیلات  نم  غرف  الامجا و  ثلاثلا  دارم  ناطلـسلا  سولج  یلا  نیطالـسلا 
وه ءاخلا و  قوف  طقنی  ّهنا  یکملا  نیدـلا  بطق  ۀـمالعلا  طـخب  تیأر  ۀـکم  مساـب  هاّمـس  ۀـلمهملاب  هنا  لـیقف  سیمخلا  یف  اـهلامها  ءاـحلا و 

هتفگ یهتنا  روهشملا 
ءاضیب ۀقرخ  یف  هیلإ  هتعفدف  ینبا  یمله  ءامسا  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ءاجف  نسحلاب  ۀمطاف  تلبق  لاق  سیمع  تنب  ءامـسا  نع 

ّیبر قباس  انل  لاقف و ال  کلذب  کقبسال  تنک  ام  لاق  ینبا  تیمـس  ءیـش  يأ  یلعل  لاق  مث  يرـسیلا  یف  ماقا  ینمیلا و  هنذا  یف  نّذاف  هذخاف 
ّیبن نکل ال  یـسوم  نم  نورهل  ۀـلزنمب  کنم  ّیلع  کل  لوقی  مالّـسلا و  کئرقی  ّکبر  نا  دّـمحم  اـی  لاـقف  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  طـبهف  هب 

لیئربج ای  نوراه  دلو  مسا  ناک  ام  لاقف و  نورهل  دلو  مساب  اذه  كدلو  مسف  كدعب 
742 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاجف نیسح  دلو  لوح  دعب  ناک  املف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لعفف  نسحلا  هّمـس  لاقف  ّیبرع  یناسل  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  ّربش  لاق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن 

لوالا و لثم  ۀیمستلا  ۀّصق  تقاس  لوالا و  لثم  ترکذ  و 
نب یلع  مامالا  هجرخا  انیسح  هّمس  لاقف  لوالا  لثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  ریّبش  نوراه  دلو  مساب  هیمـسی  نا  هرما  لیئربج  ّنا 

اضرلا یسوم 
فالآ رایخالا  هئانبا  راهطالا و  هئابآ  یلع  هیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  مامه  ماـما  باـنج  ندومرف  تیاور  هک  دـنامن  بجتحم  و 
امهریغ حلصی و  الا  باطخلا و  لصف  یف  امک  تساطخ  زا  موصعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ءایبنا  رورـس  داشرا  صنب  هک  ءانثلا  ۀیحتلا و 

زا هک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ترضح  نآ  تیاور  عامس  دعب  تسنآ و  توبث  تحص و  رب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  ار  فیرش  ثیدح  نیا 
يدناعم هکنآ  رگم  درآ  یبیر  نآ  تحـص  توبث و  رد  هک  تسین  ینیدـتم  یملـسم و  چـیه  راک  تسرهاظ  يرکبراید  يربط و  ّبحم  هدافا 

تمه درآ و  ردب  ندرک  زا  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانا  رورـس  قیدصت  مالّـسلا و  هیلع  تیبلها  تعاطا  هقبر  بذاک  یـضغبم  بصان و 
كرابم هفیحص  لصا  هخسن  ات  ود  هریسیت  هقیفوت و  نسح  هَّللا و  دمحب  نوچ  درامگ و  رب  باتفآ  رون  يافطا  بایترا و  کیکشتب و  ار  رصاق 

هدرک تیاور  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  دوخ  ردپ  زا  یئاطلا  رماع  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  ار  نآ  هک  هیوضر 
منکیم مه  نآ  زا  فیرش  ثیدح  نیا  لقن  اذهل  دوب  دوجوم  ریقح  دزن 

لاق مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  مالّـسلا  هیلع  هدانـساب  ۀفینملا  ۀفیطللا  ۀفیرـشلا  ۀبیطلا  ۀنومیملا  ۀـکرابملا  هیوضرلا  ۀفیحـصلا  یفف 
ینءاج نسحلا  دلو  اّملف  نیسحلا  نسحلاب و  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  کتّدج  تلبق  تلاق  سیمع  تنب  ءامسا  ینثدح 

743 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبّنلا اهب  یمرف  ءارفـص  ۀقرخ  یف  هیلإ  هتعفدـف  ینبا  یتاه  ءامـسا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
هتففلف ءارفص  ۀقرخ  یف  دولوملا  اوّفلت  نا ال  مکیلإ  دهعا  مل  ءامسا أ  ای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءیـش ّياب  مالّـسلا  هیلع  یلعل  لاق  مث  يرـسیلا  یف  ماقا  ینمیلا و  هنذا  یف  نّذاـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلإ  هتعفد  ءاـضیب و  ۀـقرخ  یف 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  ابرح  هیّمسا  نا  ّبحا  تنک  دق  هَّللا و  لوسر  ای  همساب  کقبسال  تنک  ام  مالّسلا  هیلع  یلع  لاق  اذه  ینبا  تیّمس 

کنم یلع  لوقی  مالّسلا و  کئرقی  یلعالا  ّیلعلا  دمحم  ای  لاقف  مالسلا  هیلع  لیئربج  طبهف  ّلج  زع و  ّیبر  همساب  قبـسا  انا ال  مّلـس و  هلآ و 
ای نوراه  نبا  مسا  ام  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  نوراه  نبا  مساب  اذه  کنبا  ّمسف  كدعب  یبن  یسوم و ال  نم  نوراه  ۀلزنمب 

ۀعباس موی  ناک  اّملف  نسحلا  هاّمسف  ءامـسا  تلاق  نسحلا  هّمـس  لاق  یبرع  یناسل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  ّربش  لاقف  لیئربج 
یلط اقر و  هرعـش و  نزوب  قّدـصت  هسار و  قلح  شبک و  ذـخف  ۀـلباقلا  یطعاف  نیحلما  نیـشبکب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هنع  ّقع 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  دلو  مالّسلا  هیلع  نسحلا  دلوم  نم  لوح  دعب  ناک  اّملف  ءامسا  تلاق  ۀیلهاجلا  لعف  مدلا  ءامسا  ای  لاق  مث  قولخلاب  هسار 
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دعب وا  رب  امتح  اعطق و  دراد  رظن  حـمطم  ار  ایح  فاصنا و  دراذـگ و  رانکب  ار  دانع  تیبصع و  درب و  راکب  ّربدـت  لمات و  كدـنا  یـسک  رگا 
ریما بانج  يارب  هینوراـه  بتارم  عیمج  لزاـنم و  لـک  تاـبثا  تلزنم  ثیدـح  زا  دارم  هک  ددرگیم  حـضاو  فیرـش  ثیدـح  نیا  هظحـالم 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  تمدخب  هک  دومرف  رما  ار  لیئربج  ترـضح  دوخ  سدقا  یحو  رد  یلاعت  قح  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نک یمسم  سپ  تسا  یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  وت  زا  یلع  هک  دیامن  ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و 
744 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  هک  تشگ  حضاو  داشرا  نیزا  نوراه و  رسپ  مانب  ار  یلع  رسپ 
هیلع نوراه  ترضح  دالوا  ءامسأب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دالوا  هیمست  یضتقم  یـسوم  ترـضح  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  و 

دهاوخ ةرورضلاب  ترضح  نآ  رد  نوراه  ترضح  فاصوا  لوصح  یضتقم  نوراه  ترضح  هلزنمب  ترـضح  نآ  ندوب  سپ  هدوب  مالّـسلا 
یـصاعم و للز و  اطخ و  زا  موصعم  تما و  مرکا  فرـشا و  لضفا و  ملعا و  نوراه  ترـضح  لـثم  ترـضح  نآ  هک  تسا  بجاو  سپ  دوب 

ترـضح رـسپ  ود  ره  لثم  مه  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  دشاب و  ۀفلاخملا  روظحم  دایقنالا و  متحتم  لاثتمالا و  مزال  عابتالا و  بجاو  بونذ و 
یحو بسح  هک  دـش  تباث  فیرـش  ثیدـح  نیا  هظحالم  زا  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّلل  دنـشاب و  ۀـعاطالا  بجاو  ماما و  مالّـسلا  هیلع  نوراـه 

تفالخ ینعی  دوهعم  تلزنم  رب  لومحم  تلزنم  ثیدح  هک  تسا  تارضح  تالیخت  تاموعزم  تافازج و  تعاظف  تعانش و  لامک  یهگآ 
نبا روعا و  تاوفه  تعالخ  تحاضف و  تیاغ  تجامـس و  حبق ؟؟؟ تیاهن  نینچمه  دـنکیمن و  تیلـضفا  رب  تلالد  تسا و  هعطقنم  هیئزج 

رد هک  هابجع  او  دوشیم  رهاظ  ۀیاغلا  یصقاب  دننادرگیم  بیر  نعط و  بیع و  صقن و  لیلد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  ناش  لاثما  هیمیت و 
زا ار  مرش  ایح و  الصا  دنتشادرب و  هن  ینالابم  مه  تانئاک  قلاخ  اب  هحیرـص  تدناعم  تفلاخم و  زا  تالمهم  نیا  قوس  تافارخ و  نیا  درس 
زا ار  نآ  لاثما  فیرـش و  ثیدح  نیا  رب  يرظن  رحبت  تراهم و  همه  نآ  اب  مه  بحاصهاش  هک  تسا  بجع  دـندادن و  هار  دوخب  یلاعت  قح 

دقاـف هیمیت  نیا  تاـفارخ  روعا و  تاوفه  اـّما  دنتـشادیمزاب  لزاـنم  مومع  هدارا  تروص  رد  موـصعم  مـالک  رد  بذـک  مازلا  یفیرظ و  متس 
یـصقاب نآ  لاثما  فیرـش و  ثیدح  نیا  عامـس  دـعب  نآ  تحاضف  حـبق و  تیاغ  نآ و  تعاظف  تعانـش و  تیاهن  سپ  ناش  لاثما  رـصبلا و 

تـسا لوقنم  راصتخاب  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  ضعب  رد  هک  دنامن  بجتحم  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  دسربیم و  حوضو  روهظ و  بتارم 
يربط نیدلا  بجم 

745 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  اّیلع  ناب  یلاعت  هَّللا  نع  لیئربج  رابخا  رکذ  هتفگ  هرضنلا  ضایر  رد 

لوقی مالّسلا و  کل  أرقی  ّکبر  ّنا  دّمحم  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  طبه  تلاق  سیمع  تنب  ءامسا  نع 
اضرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجّرخ  كدعب  یبن  نکل ال  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  یلع  کل 

هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  رد  و 
مالّسلا و کئرقی  ّکبر  ّنا  دّمحم  ای  لاق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  طبه  لاق  سیمع  تنب  امـسا  نع  يأ  اهنع 

اضرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجّرخ  كدعب  یبن  نکل ال  یسوم  نم  نورهل  ۀلزنمب  کنم  ّیلع  کل  لوقی 
هتفگ و لئاضفلا  حیضوت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 

ّکبر نا  دـمحم  ای  لاق  مالّـسلا و  ةولـصلا و  امهیلع  یبنلا  یلع  لیئربج  طبه  تلاق  اهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سیمع  تنب  امـسا  نع  يأ  اـهنع 
یـسوم نب  یلع  مامالا  هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  كدعب  یبن  نکل ال  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  کنم  یلع  کل  لوقی  مالّـسلا و  کئرقی 

هَّللا دبع  نب  میهاربا  اضرلا و 
هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  یعفاش  ینمی 

کنم یلع  کل  لوقی  مالّـسلا و  کئرقی  ّکبر  نا  دـمحم  ای  لاقف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  طبه  لاـق  اـهنع  هَّللا  یـضر  سیمع  تنب  امـسا  نع 
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هدنسم یف  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  كدعب  یبن  نکل ال  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
هیحت غیلبت  دمآ و  دورف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ترـضح  هک  دوشیم  رهاظ  تیاور  نیزا 

دعب یبن  تسین  نکل  تسا  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  وت  زا  یلع  هک  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هک  درک  نایب  دومن و  مالع  کلم  بناج  زا  مـالس 
هک دب  تسا ال  دوقفم  اج  نیرد  دندومنیم  كوبت  هوزغ  تقو  تلزنم  ثیدح  رد  نآ  ياعدا  هک  دهع  هنیرق  نوچ  وت 

746 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشاب مات  مارکا  ماع و  تلزنم  رب  لومحم  هدرک  نآ  غیلبت  لیلج  ّبر  بناج  زا  لیئربج  ترضح  هک  تلزنم  ثیدح 

نوراه ترضح  تمصع  ببس  هب  ریما  بانج  تمصع  تابثا  مراهچ  لیلد 

الب دشاب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  هک  تسرهاظ  حضاو و  افتخا  راتتـسا و  باجح  الب  ارتما و  بایترا و  کش و  الب  هکنآ  مراهچ  لیلد 
دنچ ره  درادـن و  یناـکما  موصعم  ریغ  تفـالخ  موصعم  دوـجو  اـب  دـشاب و  موـصعم  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  بیر  هبش و 

غیز و بابرا  تارامم  جاجل و  عفد  يارب  نکل  تسین  ناهرب  لیلد و  جاتحم  نایع  حوضو و  دیزم  زا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تمـصع 
ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هیآ  ریسفت  رد  يزار  رخف  هک  يدینش  اقباس  دوشیم  رکذ  موق  رباکا  تاحیرصت  ضعب  تاوانم 

ْنِکل َو  هلوقک  دیکاتلا  رمالا  اذه  نم  دوصقملا  انلق  حالصالاب  هاّصو  فیکف  حالصالا  الا  لعفی  یبنلا ال  اّیبن و  نوراه  ناک  اّمل  لیق  ناف  هتفگ 
ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل 

الا لعفی  یبّنلاف ال  الا  انانیمطا و  وا  دیکات  حالصالاب  هاّصو  امنا  هتفگ و  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناقرفلا  بئاغر  رد  يروباسین  ماظن  ملعا و  هَّللا  و 
یصو فیکف  حالصالا  الا  لعفی  یبّنلا ال  اّیبن و  نوراه  ناک  امل  لیق  ناف  هتفگ  رینم  جارس  رد  بیطخ  ینیبرش  دمحا  نب  دمحم  حالـصالا و 
ۀلازا رد  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  بسح  هاگ  ره  یبلق  نئمطیل  نکل  لیلخلا و  لوقک  دـیکاتلا  رمالا  اذـه  نم  دوصقملا  ناـب  بیجا  حالـصالاب  هیلإ 

مالّـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  هروهـشم  لزانم  زا  هبـش  الب  هک  تسرهاظ  تسا و  هروهـشم  لزانم  رب  لومحم  تلزنم  ثیدح  رد  هیبشت  افخلا 
رد هیبشت  لمح  هک  ینعم  نیاب  بطاخم  دوخ  فارتعا  زین  دشاب و  ققحم  تباث و  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمصع  سپ  تسا 
نآ هللااب  ذایعلا  رگا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  تبثم  هللااب  ذایعلا  تسا و  یتناید  یب  لاـمک  صقاـن  هیبشت  رب  مـالک 

تلزنم تبثم  هتـشذگ  اـقباس  لزاـنم  مومع  تاـبثا  يارب  هک  ّهلدا  عیمج  دوب و  دـهاوخ  صقنا  هکلب  صقاـن  هیبـشت  دـشابن  موـصعم  ترـضح 
تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  تمصع 

747 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک تسرهاب  رهاـظ و  حـئال و  حـضاو و  هلزنمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تمـصع  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  همه  نیرب  هوـالع  و 

هینـس هقرف  نیا  رابک  راغـص و  أجلم  ذالم و  هیّنـس و  هّمئا  مظاعا  رباکا و  زا  هک  یلاهـس  نیدـلا  ماظن  يولوم  یلاعم  رخافم و  نساـحم  يواـح 
هاش راخف  ءالتعا  تیاهن  هبترم و  ومـس  هلزنم و  ولع  تیاغ  لثم  دنه  هیقرـشم  ءالب  رد  وا  راهتـشا  دامتعا و  دـیزم  تلالج و  تمظع و  تسا و 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمـصع  رب  تلزنم  ثیدـحب  لالدتـسا  قالطالا  یلع  رداق  ياجلاب  تسدـنه  هیبرغم  راـید  رد  هَّللا  یلو 
اطخ زا  ترـضح  نآ  يایلع  تحاس  تئارب  هدومن  ماغطلا  نیدـحاجلل  اتیکبت  ماـثغالا و  نیرکنملل  اـعیرقت  ماـئللا و  نیدـناعملا  فاـنآل  اـمغر 
قتع تبثا  ام  دعب  ریدقلا  حتف  یف  مامه  نبا  خیشلا  لاق  ۀضافا  هدومرف  رانم  حرش  قداص  حبـص  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تباث  مامتها  لامکب 

نالطب یلع  عامجالا  توبث  جتنتـسا  ۀعوفرملا  ثیداحالاب  مهیلع و  یلاعت  هَّللا  ناوضر  ۀباحّـصلا  نم  ةدع  نع  اهعیب  زاوج  مادعنا  دـلولا و  مأ 
ام عامجالا  کلذ  توبث  یلع  ّلدی  امم  عیبلا و 

تاهما یف  رمع  يار  ییار و  عمتجا  لوقی  اّیلع  تعمـس  لاق  یناملـسلا  ةدیبع  نع  نیریـس  نبا  نع  بّویا  نع  رمعم  انابنا  قازرلا  دـبع  هدنـسا 
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کحـضف ۀـقرفلا  یف  كدـحو  کیأر  نم  ّیلا  ّبحا  ۀـعامجلا  یف  رمع  يار  کیارف و  هل  تلقف  نعبی  نا  دـعب  تیأر  مث  نعبی  نا ال  دالوالا 
هنع یلاعت  هَّللا  یضر  یلع 

ینبجعی سیل  هفالخ و  حجرملا  عامجالا و  ررقت  یف  رـصعلا  ضارقنا  طارتشا  يری  هنا  یـضتقی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  عوجر  نا  ملعا  و 
حـضوا ال طارتشـالا  مدـع  ناـک  ولف  لوذرم  بهذـم  لوسغم و  يار  حوجرم و  لـیلد  یلا  اوـلیمی  نا  هعاـبتا  دـعبی  اـناش  نینمؤـملا  ریمـال  نا 

هیلإ و وه  لیمی  فیک  راهنلا  سمش  حوضوک 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 

748 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناحیحصلا هاور  يدعب  ّیبن  هنا ال  الا 

يذمرتلا هاور  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  مّلس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 
مث اضراعت  امهنا  بابلا  یف  ام  ۀـیاغ  نال  عیبلا  عانتماب  رمع  مکح  دـق  ملعلا و  باوبا  اـضیا  ۀـثلثلا  ءاـفلخلا  نا  لاـقی  ـال  قحلا  وه  ضارقلـالاف 

ترابع نیزا  همکحلاف  ۀمکحلا  راد  هنا  تبث  دق  اضیا و  ملعلا  یف  ۀّیلضفالا  نوکی  نا  یضتقی  وه ال  لضفا و  رمع  نینمؤملا  ریما  نا  بهذملا 
لوسغم و يار  حوجرم و  لیلدـب  لئام  بانج  نآ  هکنآ  زا  تسرترب  یلعا و  عفرا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ناـش  هک  تسرهاـظ 

تلزنم و ثیدح  دشاب و  قح  فالخ  هک  يزیچب  دیامرف  لیم  بانج  نآ  هک  تسین  اور  درک و  لوذرم  بهذم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هوجوب ترابع  نیا  سپ  تسا  تمکح  نیع  بانج  نآ  مکح  تسا و  قح  نامه  دـنک  راـیتخا  باـنج  نآ  هکیرما  دراد و  ینعمنیرب  تلـالد 
دیامرف لیم  هکنآ  زا  تسا  دیعب  ترضح  نآ  ناش  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  لوا  ترضح  نآ  تمـصع  رب  دنکیم  هحیرـص  تلالد  هدیدع 

مود تسا  بایترا  ماقم  مادک  ترـضح  نآ  تمـصع  رد  دـشاب  ترـضح  نآ  ناش  زا  دـیعب  لیلد  يوسب  لیم  هاگ  ره  حوجرم و  لیلد  يوسب 
نآ قح  رد  لوسغم  يارب  لیم  هاگ  ره  سپ  لوسغم  يارب  دـیامرف  لـیم  هکنآ  زا  تسا  دـیعب  ترـضح  نآ  ناـش  هک  تسحـضاو  نا  زا  هکنآ 

باوصلل و قفوملا  هَّللا  اطخلا و  نم  ۀمصعلا  نیع  وه  دشاب و  هتـشادن  یهجو  ترـضح  نآ  قح  رد  لوسغم  يار  رایتخا  دشاب  دیعب  ترـضح 
ترـضح نآ  لیم  دعب  سپ  لوذرم  بهذمب  دیامرف  لیم  هکنآ  زا  تسا  دیعب  ترـضح  نآ  ناش  هک  تسحـضاو  نآ  زا  هکنآ  موس  ءادـتهالا 
نئاصلا هَّللا  لمع و  لوق و  رد  ترـضح  نآ  باوص  موزل  تبثم  للز و  اطخ و  زا  تسا  ترـضح  نآ  تمـصع  دـیفم  لوذرم  بهذـم  يوسب 

هک تسحـضاو  هیلإ  لیمی  فیک  راهنلا  سمـش  حوضوک  حضوا ال  طارتشالا  مدـع  ناک  ولف  وا  لوق  زا  هکنآ  مراهچ  لطخ  رذـه و  لک  نع 
تّحص هیلح  زا  نآ  لامتحا  تسا و  لطاب  لاحم و  باوصان  مکح  لطاب و  رماب  ترضح  نآ  نالیم 

749 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا و لوق  زا  هکنآ  مجنپ  لطاع 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 
نآ هاگ  ره  للز و  اطخب و  نـالیم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تمـصع  رب  دراد  تلـالد  تلزنم  ثیدـح  هک  تسحـضاو  ۀـحارص 

وا و لوق  زا  هکنآ  مشش  دشاب  موصعم  امزج  امتح و  یلوالاب  اطخ  راثیا  رایتخا و  زا  دشاب  موصعم  اطخ  يوسب  نالیم  زا  ترضح 
خلا اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

تفلاخم مدع  موزل  باوص و  تفلاخم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمـصع  رب  تلالد  مه  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تسحـضاو 
رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  هک  تسحضاو  قحلا  وه  ضارقنالاف  وا  لوق  زا  هکنآ  متفه  دراد  باتک  تنـس و  اب  ترـضح  نآ 

دشاب تباث  ترضح  نآ  زا  هک  بهذم  ره  هک  دش  مولعم  سپ  دشاب  قح  بهذم  نیمه  اذهل  تسنادیم  طرش  ار  رصع  ضارقنا  عامجا  ررقت 
راکشآ ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ترـضح  نآ  تمـصع  سپ  عقاو  قح و  فالخ  لطاب و  نآ  فالخ  تسا و  باوص  قح و  نیع 
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هک دش  تباث  هاگ  ره  هک  تسحـضاو  همکح  ۀمکحلاف  ۀمکحلا  راد  هنا  تبث  دق  وا و  لوق  زا  هکنآ  متـشه  کلذ  یلع  دـمحلا  هَّلل  دـیدرگ و 
مکح نآـب  ترـضح  نآ  هچنآ  ره  ینعی  تسا  ترـضح  نآ  مکح  تمکح  سپ  تـسا  تـمکح  راد  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 
ماظن الم  جاجتحا  لالدتـسا و  هاگ  ره  حـضاف و  لطاب  تسا و  قح  فالخ  نآ  فـالخ  حـضاو و  باوص  تسا و  تمکح  نیع  نآ  دـیامرف 
نیعب هدیدع  هوجوب  ار  ترضح  نآ  تمصع  وا  هدافا  یتفایرد و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  تابثا  رب  تلزنم  ثیدحب  نیدلا 
الملا هتفگ  ناجرملا  ۀحبـس  رد  یمرگلب  حون  دیـس  نب  یلع  مالغ  وا  هرهاز  دماحم  هرخاف و  لئاضف  زا  يذـبن  الاح  يدرک  هظحالم  تریـصب 

نونفلا بتکلا  بروفلا و  تابصق  یف  راس  ریرحن  لضاف  ریبخ و  ملاع  وه  هرکذ  مدقتملا  يولاهسلا  دیهـشلا  نیدلا  بطقالملا  نب  نیدلا  ماظن 
ۀیقب هنع  ذخا  یلعالا و  یف  روکذملا  يونهکللا  دنبشقن  مالع  خیشلا  سرد  ةزوح  یف  هلیصحت  متخ  نامزلا و  ءاملع  نم  ۀیسردلا 

750 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ملعلا  ۀـسایر  هیلإ  تهتنا  فینـصتلا و  سیردـتلا و  لغـش  یف  هرمع  ۀـفاسم  يوط  ونهکلب و  ماـقا  غارفلا و  ۀـحتاف  هدـی  یلع  أرق  بتکلا و 

دیـسلا نع  ةریثکلا  ضویفلا  ذـخا  فلا و  ۀـئام و  نیثـلث و  تس و  ۀنـس  یفوتملا  يوسناـبلا  قازرلا  دـبع  خیـشلا  نع  ۀـقرخلا  سیل  بروفلا و 
یف ونهکل  تلخد  انا  روکذـملا و  قازرلا  دـبع  خیـشلا  ءافلخ  لجا  نم  وه  فلا و  ۀـئام و  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  یفوتملا  یمارکلبلا  لیعامـسا 
نم عملی  ناک  نیحلاصلا و  فلسلا  ۀقیرط  یلع  نیدلا  ماظن  الملاب  تعمتجا  فلا و  ۀئام و  نیعبرا و  نامث و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  نم  رشع  عساتلا 

ۀمکحلا ۀیاده  حرش  یلع  ۀیـشاح  هفیلاوت  نم  فلا و  ۀئام و  نیتس و  يدحا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  عساتلا  یف  یفوت  سدقتلا  رون  هنیبج 
بیبح نب  هَّللا  یلو  يولوم  هرکذ و  مدقتملا  يراهبلا  هَّللا  ّبحم  الملل  هقفلا  لوصا  یف  توبثلا  ملـسم  یلع  حرـش  يزاریـشلا و  نیدلا  ردصل 

الم مث  دعـسا  دـمحم  الم  اّنـس  مهربکا  تانب  ثلث  ءانبا و  ۀـعبرا  نع  انالوم  تام  هتفگ و  نیدـلا  بطق  ـالم  رکذ  رد  لـئاسولا  ةدـمع  رد  هَّللا 
اّنـس و مهرغـصا  وه  اضر و  دمحم  الم  مث  یقت  ةداهز و  الـضف و  املع و  هیبا  ثراو  اردق و  مهّلجا  وه  نیدـلا و  ماظن  الم  مث  دیعـس  دـمحم 
رب هتفرگ  تماقتـسا  ونهکل  رد  انالوم  ربخ  بسح  هرـس  سدق  نیدلا  ماظن  الم  هتفگ و  لئاسولا  ةدمع  رد  هَّللا  یلو  زین  ءالـضف و  مهلک  اوناک 
نم هیدل  ملعلا  بلاط  لک  ءاج  فانکالا و  فارطالا و  یلا  هتحئار  بیط  ترشتنا  یتح  دش  لوغشم  مولع  سیردتب  هتسشن  لضف  ملع و  هداج 
هَّللا همحر  نیلسرملا  دیس  تانسح  نم  ۀنسح  نیرخآلا  نیلوالا و  ۀمدقم  نیققحملا  سیئر  ءالـضفلل  اعجرم  ءاملعلل و  أجلم  راصف  بناج  لک 

يولوم زین  نیمحارلا و  محرا  ای  کتمحرب  هتنس  یلع  انمادقا  ّتبث  هتقیرط و  یلع  انلعجا  مهّللا  هتکرب  انیلع  ضافا  مهرارـسا و  سدق  یلاعت و 
هَّللا یلو 

751 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روکذملا دیهـشلا  نیدلا  بطق  الم  نبا  یلاعت  هَّللا  همحر  نیدلا  ۀلملا و  ماظن  الم  املع  يادتقم  افرع  ياوشیپ  انالوم  هتفگ  لئاسولا  ةدمع  رد 

همه هکنآ  زا  دعب  دنیوگ  ونهکل  هبصق  شراوگرزب  دلاو  تداهش  تافو و  دعب  شتماقا  نطوم  تسا و  یلاهس  هبصق  شفیرش  دلوم  قبس  امیف 
دشاب هدوب  هدزناپ  بیرق  فیرش  نس  دنتفرگ  تماقا  ونهکل  هبصق  رد  ریگملاع  روفغم  هاشداب  رماب  هتشاذگ  یلاهس  يابرقا  شیوخ و  ناگرزب 
تروص فارطا  رد  ناردارب  ناـشیوخ و  راـشتنا  دـجام و  دـلاو  تداهـش  ببـس  زا  دومنیم و  هعلاـطم  وـحن  ملع  رد  یماـج  حرـش  باـتک  و 

داتفا و قافتا  اوید  هبصق  رد  تارصتخم  بتک  لیصحت  يدنچ  طقف  راید  رگیدب  مولع  لیـصحت  يارب  راچان  هتـسب  هن  دوخ  نادناخب  ندناوخ 
دوب شراوگرزب  دـلاو  ذـیملت  تقو و  ققحم  هک  یـسرانب  هَّللا  ناما  ظفاح  تمدـخب  سراـنب  رد  تـالوطم  اـما  رگید و  ياههبـصقب  ناـنچمه 

هتـسشن فالـسا  هداـج  رب  ونهکل  هبـصق  رد  هدومن  فیرـش  نطو  تعجارم  نآ  زا  دـعب  تخاـس  لـیمکت  لیـصحت  نیع  رد  هدرک و  لیـصحت 
سیئر نیرخآلا  نیلّوالا و  نم  نیققحملا  دیس  ۀیلقنلا  ۀیلقعلا و  مولعلا  یف  یلوطلا  دیلا  اذ  ارهام  افیرع  راص  تشگ و  لوغـشم  مولع  سیردتب 

ۀمکحلا و یف  هتقو  خیـش  ۀبلطلا  أجلم  راص  سدـقملا و  هبانج  یلا  ةدـیعبلا  ناطوالا  نم  ملعلل  بلاط  ّلک  راس  یّتح  نیلـضافلا  نیـسّردملا و 
هذـیملت و ذـیملت  هذـیملت و  نم  ضرالا  تئلم  ذـملتلاب و  هیلإ  بسنی  نمم ال  دـمحا  رایّدـلا  یف  قبی  مل  عورفلا و  لوصالا و  یف  هنامز  سیئر 

رانملا حرـش  لوصـالا و  ریرحت  حرـش  لوصـالا و  یف  توبثلا  ملـسم  حرـش  لـثم  ۀـقیقدلا  لـئاسملا  یلع  ۀلمتـشملا  بتکلا  نم  اریثک  فّنص 
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ۀعزابلا سمشلا  یلع  ۀیشاحلا  رقابلا و  دیسلا  ذیملت  يزاریشلا  نیدلا  ردص  ۀمکحلا  ۀیاده  حرش  یلع  ۀیـشاحلا  قداصلا و  حبـصلاب  یمـسملا 
ناک دقل  کلذ و  ریغ  یلا  ۀیزرابملا  ۀلاسرلل  حرشلا  ۀیقازرلا و  بقانم  باتک  يروفنوجلا و  دومحم  الم  فیناصت  نم 

752 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انـشخ الا  سبلی  لوقلا و ال  نم  انّیل  الا  ملکتی  ناک ال  هَّللا و  ۀملک  ءالعا  یف  هَّللا  لوسر  ۀّنـسل  اعبّتم  اعرو  ادـهاز  ایقت  امیلع  اّرب  افیرـش  امیرک 

نیلوالا و خیش  نیلسرملا  دیس  تانسح  نم  ۀنـسح  هرهد  دیحو  هرـصع  ماما  نیلـضملل  ایداه  نیکاسملل و  ةوق  ءافعـضلل و  ادضع  بایثلا  نم 
یقیقحلا یلولا  يداهلا و  خیشلاب  ءادتقا  ۀقیرط و  هل  ءایلعلا و  هتبحـص  نم  ۀیـساقلا  بولقلا  رونت  ءاّرغلا و  هترغ  نم  ۀیالولا  رون  ألألت  نیرخآلا 

هیلقن هیلقع و  مولع  سیردتب  لئاوا  رد  انالوم  تمدخ  هک  دنرآیم  هرارـسا  هَّللا  سّدـق  قبـس  امیف  روکذـملا  قاّزّرلا  دـبع  هاش  تاداسلا  دـیس 
هاش دیس  يداه  دشرم  ریپ  ترضح  تکرب  اب  تبحـصب  هک  ینامز  ات  تشاد  مه  ناوا  نآ  رد  باستکا  لامعا و  زا  یقاذم  درکیم و  لاغتـشا 

هدش و يراط  شیفاص  بلق  رب  هدینـشان  هدیدان و  تالاح  فئاوک  يو  ضیف  نمیب  هتـشگ و  فرـشم  زیزعلا  هرـس  سدق  يوسناب  قازّرلا  دبع 
هتخاس دوخ  راعـش  ایند  لها  زا  عاطقنا  يوقت و  عرو و  دوب و  ریثک  داروا  راکذا و  بناجب  رطاخ  نالیمز  اـب  نآ  زا  دـمآرد  ناـشتعیب  کلـسب 

ره يدرکن و  لود  لهاب  ارادـم  عضاوت و  نادـنچ  مه  تلودـب  دوخ  دـشیم و  عنام  ار  نارای  مسق  نیا  مدرم  اب  تسناؤم  تطلاخم و  زا  هکلب 
ریغ مدرم  هریغ  ملع و  هبلط  سابل و  لها  زا  یـسک  ره  تسایر و  يور  زا  همه  نیا  هچ  يداتـسیان  میظعت  تهجب  يدـمآ  تمدـخب  اهنیزا  هک 

دجبا رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  خلا و  يدروآ  اجب  یتسیاش  هکنانچ  تمدخ  يدـمآ و  شیپ  یتسیاب  هکنانچ  میرکت  عضاوتب و  دـمآیم 
یلع ذّملت  ۀیلقنلا  ۀیلقعلا و  مولعلا  ۀّیـسرّدلا و  نونفلاب  افراع  ادّیج  الـضاف  ناک  يولاهّـسلا  نیدلا  بطق  الم  نب  نیّدـلا  ماظن  الم  هتفگ  مولعلا 

قاّزّرلا دبع  خیـشلا  عیاب  بروب  یف  ملعلا  ۀسایر  هیلإ  تهتنا  فیلاتلا و  سیردتلاب و  لغتـشا  ونهکلب و  ماقا  يونهکللا و  دنبـشقن  مالغ  خیـشلا 
لاق ۀنس 1164  یفوتملا  یمارکلبلا  لیعامسا  دیسلا  نع  ةریثکلا  ضویفلا  ذخا  ۀنس 1136 و  یفوتملا  يوسنابلا 

753 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هفیناصت نم  ۀنس 1161 و  یف  یفوت  سدقلا  رون  هنیبج  نم  عملی  ناک  نیحلاصلا و  فلسلا  ۀقیرط  یلع  هتدجوف  هب  تعمتجا  دارأ  دیـسلا ؟؟؟

یلاعت هَّللا  همحر  هقفلا  لوصا  یف  توبثلا  ملسم  یلع  حرش  يزاریشلا و  نیدلا  ردصل  ۀمکحلا  ۀیاده  حرش  یلع  ۀیشاح 

هب ترضح  نآ  تیرذ  ریما ع و  بانج  رد  دجسم  يانکس  رصح  رب  بأمتلاسر  بانج  لالدتسا  رب  لمتشم  یلزاغم  نبا  تیاور  هب  لالدتـسا  مجنپ  لیلد 
نوراه ع ترضح  هب  ریما  بانج  هیبشت 

ولع تبترم و  تعفر  ناش و  تلالج  هک  یلزاـغملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  یلاـعم  لـئالج  يواـح  ریرحن  هماـّلع  هکنآ  مجنپ  لـیلد 
برع ّطخب  نآ  هقیتع  هخسن  هک  بقانملا  باتک  رد  دننکیم  وا  تایاورب  دانتسا  هینس  هّمئا  رباکا  تسا و  رهاظ  یناعمـس  باسنا  زا  وا  تلزنم 

ناش ریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  باوبا  ّدـس  نمـضتم  ینـالوط  یثیدـح  تسرـضاح  راـگدرورپ  تیاـهن  یب  فطلب  راـسکاخ  نیا  شیپ 
دومرف داشرا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ترضح  نآ  هک  تسروکذم  نآ  رد  هدروآ و 

ارّهطم ارهاط  نکسا 
تسروکذم و نآ  رخآ  رد  زین  و 

ابیطخ ماقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا  نم  مهریغ  یلع  مهیلع و  هلـضف  نّیبت  مهـسفنا و  یف  اودجوف  یلع  یلع  لاجر  کلذ  سفن 
یسوم و یلا  یحوا  لج  ّزع و  هَّللا  ّنا  هتنکسا  ام  مهتجرخا و  ام  هَّللا  دجسملا و  یف  اّیلع  تنکسا  ّینا  یف  مهسفنا  یف  نودجی  الاجر  نا  لاقف 

َةالَّصلا اوُمِیقَأ  َو  ًۀَْلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  اتویب  رصمب  امکموقل  اّوبت  نا  هیخا 
نود یخا  وه  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  اّیلع  ّنا  هتّیّرذ و  نوراه و  الا  هلخدی  هیف و ال  حکنی  هدجسم و ال  نکـسی  نا ال  یـسوم  رما  و 
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ماشلا یلا  هدیب  یموا  انهف و  ءاش  نمف  هتیرذ  ّیلع و  الا  ءاسّنلا  هیف  حکنی  دحال  يدجسم  لحی  یلها و ال 
يارب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قاقحتـسا  رب  تلزنم  ثیدـحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  رپ 

قح هکنآب  هتخاس  لّلعم  ار  نارگید  جارخا  ترـضح و  نآ  ناکـسا  هدومن و  جاجتحا  لالدتـسا و  باحـصا  رب  بانج  نآ  حـیجرت  میدـقت و 
ّتیّرذ نوراه و  ترضح  رگم  دوشن  نآ  لخاد  دنکن و  نآ  رد  حاکن  دوشن و  وا  دجسم  نکاس  هک  ار  یسوم  ترـضح  هدومرف  مکح  یلاعت 

مالّسلا هیلع  یلع  نوچ  وا و 
754 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ نب  یلع  ترضحب  صوصخم  مه  رورـس  نآ  دجـسم  تیلح  هک  دیابیم  هدوب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  ترـضح  نآ  زا 
بقانم و ایازم و  عیمج  لوصح  یضتقم  تلزنم  ثیدح  هکنآ  رب  تسا  عطاس  ّصن  عطاق و  لیلد  نیا  سپ  دشاب  ترضح  نآ  ّتیّرذ  بلاط و 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  فاـصوا  یلاوع  دـماحم و  نساـحم و  یلاـعم  مراـکم و  لـئاضف و 

نآ ّتیّرذ  يارب  ینوراـه  تیّرذ  لـضف  فرـش و  لزاـنم  لوصح  بجوـم  زین  باحـصا و  رئاـس  رب  ترـضح  نآ  حـیجرت  میدـقت و  بجوـم 
رد ندومن  لزانم  مومع  عنم  هصقان و  هعطقنم  تفالخ  تلزنم  اصوصخ  هصاـخ  لزاـنم  ضعب  رب  تلزنم  ثیدـح  لـمح  سپ  تسا  ترـضح 

یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  لالدتسا  جاجتحا و  تقیقح 
نعط دروم  ار  ترضح  نآ  داشرا  هَّللا  ذاعم  نتخاس و  فوصوم  للز  للخ و  داسف و  تحص و  مدعب  تسا  بانجیلاع  نآ  فاصوا  زا  یفصو 

لزانم مومع  دوبیم و  هعطقنم  هیئزج  تفـالخ  هّصاـخ  تلزنم  تلزنم  ثیدـح  زا  دارم  رگا  هک  تسرهاـظ  هچ  تسا  ندومن  حرج  حدـق و  و 
رب ترضح  نآ  میدقت  حیجرت و  دجسملا و  یف  ناکساب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  لیلد  زگره  ثیدح  نیا  دشیمن  دارم 
مزال يوبن  مالک  بذک  هللااب  ذایعلا  لزانم  مومع  توبث  ریدقت  رب  بحاصهاش  بانج  هک  تسا  بجع  تیاهن  سپ  دیدرگیمن  باحصا  رئاس 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لالدتـسا  جاجتحا و  نیزا  دنزاونیم و  فرکـش  تاهرت  بیجع و  تافارخ  همزمز  دنزاسیم و 
ثیدـح نیا  تلالد  دـنچ  ره  دـنرآیم و  دورف  دـهع  هدارا  رب  ار  تلزنم  ثیدـح  ةراسج  ةرباکم و  نآ  فـالخ  رب  دـنرادیمرب و  يربخ  مّلس 

تسا حضاو  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نوراه  ترـضح  بتارم  لزانم و  بقانم و  لئاضف و  عیمج  لوصح  رب  فیرش 
باـنج داـشرا  زا  هک  اریز  تسا  دـکوا  غلبا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  تراـهط  تمـصع و  لوـصح  رب  نآ  تلـالد  نکل 

صاصتخا ببس  هک  تسرهاظ  ارّهطم  ارهاط و  نکسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
755 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

صاصتخا هک  تسرهاظ  هدوبن و  لصاح  ترضح  نآ  ریغ  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  تیرّهطم  تراهط و  دجـسم  يانکـس  هب  ترـضح  نآ 
یعطق و مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تمـصع  نوچ  زین  تسا و  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  حضاو  لیلد  تیرهطم  تراهطب و  ترـضح  نآ 

نینمؤملا ریما  بانج  صیـصخت  رب  تلزنم  ثیدـحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  جاجتحا  لالدتـسا و  زا  تسا و  یتح 
ریما ترـضح  يارب  نوراه  ترـضح  بقاـنم  عیمج  هک  تسرهاـظ  نآ  رد  حاـکن  دجـسم و  يانکـس  هب  ترـضح  نآ  ّتیّرذ  مالّـسلا و  هیلع 
دوخ لاثما  لثم  فیرـش  ثیدح  نیا  هلمجلاب  دشاب  ققحتم  تباث و  ترـضح  نآ  يارب  مه  تمـصع  سپ  تسا  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هَّلل تسا و  لیوهت  عیملت و  بابرا  تاوفه  عدار  لیلضت و  لالزا و  هفاش  لصاتسم  لیوست و  کیکشت و  ساسا  علاق  لیق و  لاق و  ناسل  عطاق 
باحـصا باوبا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  ّدس  ثیدح  نیا  ردـص  زا  زین  لیلجلا و  لیزجلا  لیمجلا  دـمحلا 

ردـص ترابع  دـش و  تباث  امتح  اعطق و  هثالث  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیحجرا  تیلـضفا و  سپ  تسرهاظ  صوصخلاب  هثالث 
تسا نیا  تسا  هثالث  باوبا  ّدس  تبثم  هک  ثیدح  نیا 

نکی مل  ۀنیدملا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باحـصا  مدق  اّمل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  يرافغلا  يدسا  نب  ۀفیذح  نع 
اونب موقلا  ّنا  مث  اولمتحتف  دجـسملا  یف  اوتیبت  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مهل  لاقف  دجـسملا  یف  نوتیبی  اوناـکف  اـهیف  نوتیبی  تویب  مهل 
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لوسر ّنا  لاقف  رکب  ابا  يدانف  لبج  نب  ذاعم  مهیلإ  ثعب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  دجسملا و  یلا  اهباوبا  اولعج  دجـسملا و  لوح  اتویب 
كرمای هَّللا  لوسر  ّنا  لاقف  رمع  یلا  لسرا  مث  دجسملا  نم  جرخ  هباب و  ّدس  ۀعاط و  اعمس و  لاقف  دجـسملا  نم  جرخت  نا  كرمای  هَّللا ص 

یف هَّللا  یلا  بغر  نا  ریغ  هلوسر  هَّللا و  دجـسم  نم  جرخ  هباب و  ّدسف  ۀـعاط  اعمـس و  لاقف  هنم  جرخت  دجـسملا و  یف  يذـّلا  کباب  ّدـست  نا 
رمع لاق  ام  ذاعم  هغلباف  دجسملا  یف  ۀخوخ 

756 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دجسملا نم  جرخ  هباب و  ّدسف  ۀعاط  اعمس و  لاقف  ۀّیقر  هدنع  نامثع و  یلا  لسرا  مث 

هب ترـضح  نآ  نتخاس  رومام  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  باـب  ّدـس  مدـع  ببـسب  هک  تسرهاـظ  مهریغ  یلع  مهیلع و  هلـضف  نیبت  هرقف و  زا  زین  و 
باـنج باحـصا  زا  ناـشیا  ریغ  دـندش و  شوخاـن  هـک  مدرم  نـیرب  ترـضح  نآ  لـضف  دـشاب  رّهطم  رهاـط و  هـک  یلاـحب  دجـسم  ياـنکس 

ّتیحجرا ّتیلـضفا و  رب  ملعلا  ۀـنیدم  باب  باب  ّدـس  مدـع  تلالد  سپ  هدـش  رهاظ  امتح  اعطق و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
نآ زا  زین  هدـنامن و  یقاب  نیدـحاج  دـحج  نیرکنم و  راکنا  يارب  یلاجم  هدـش و  عقاو  نآ  نایب  ثیدـح  نیا  سفن  رد  هک  تسرهاظ  هباثمب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  كرابم  عمـسب  دش  دودسم  ناشباوبا  هک  باحـصا  یـشوخان  نوچ  هک  تسرهاظ  تیاور 
ناکسا باحصا و  نیا  جارخا  هک  تسرهاظ  ۀحارص  نا  زا  هک  دومرف  هبطخ  ناش  ماهوا  لاطبا  ّدر و  يارب  مامت  مامتهاب  ترـضح  نآ  دیـسر 

ره دوب و  یهلا  یحوب  هکلب  هدوبن  مّلس  هلآ و  هیلع و  مالّسلا  هیلع  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  فرط  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
عفد دـیکات و  دـیزم  يارب  نکل  تسا  باوص  نیع  قح و  همه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاعفا  هک  تسرهاـظ  دـنچ 

یحوب ترـضح  نآ  لعف  نیا  هک  دومرف  رهاظ  مه  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  فرـش و  تیاغ  راـهظا  ماـهوا و  سواـسو و 
دندـش شوخان  باوبا  ّدـس  رب  هک  مدرم  نیزا  ترـضح  نآ  هک  تسرهاظ  ماشلا  یلا  هدـیب  یموا  اـنههف و  ءاـش  نمف  هرقف  زا  زین  هدوب و  یهلا 

نب یلع  حیجرت  لیضفت و  نیاب  امش  رگا  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  ضرغ  دومرف و  ماش  يوسب  ناش  جورخب  هراشا  هک  دومرف  بضغ  نادنچ 
نکـسم هک  ماش  يوسب  هرونم  هنیدم  زا  سپ  دیباییمن  فرـش  لضف و  نیا  هنیاعم  تقاط  بات و  دـیوشیم و  هدـیجنر  شوخان و  بلاط  یبأ 

دیورب تسا  مائل  رافک 

زا نوراه  هلزنم  هب  بأمتلاسر  بانج  زا  ترضح  نآ  ندوب  ببس  هب  یلعل  هللا  لوسرل  لحی  ام  تیلح  رب  لمتشم  بطخا  تیاور  هب  لالدتسا  مشش  لیلد 
یسوم

هکنآ مشش  لیلد 
757 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ اقباس  تعمس  امک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  رد  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  قفوم 
یفـسنلا نسحلا  نب  دمحم  رکب  وبا  نیدلا  دامع  انربخا  لاق  مزراوخب  یمزراوخلا  مارـصلا  دمحا  نب  نامثع  نافع  وبا  ۀّمئألا  ماصمـص  انربخا 

نب یلع  نسحلا  وبا  انثّدح  لاق  یلع  نب  نیسحلا  نب  لیعامـسا  دمحم  وبا  خیـشلا  انثّدح  لاق  ینومیملا  یلع  نب  نومیم  مساقلا  وبا  انثدح  لاق 
دبع نب  رباج  نع  رباج  ینبا  نع  نامثع  نب  مارح  نع  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  انثدح  لاق  یکملا  مالس  نب  میهاربا  انثّدح  لاق  ةدبع  نب  نسحلا 
یف نودـقوت  لاـق  بطر  بیـسع  هدـی  یف  دجـسملا و  یف  نوعجطـضم  نحن  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  اـنءاج  لاـق  هنا  ضر  هَّللا 
نا یـضرت  الا  یل  ّلحی  ام  دجـسملا  یف  کل  ّلحی  ّهنا  یلع  ای  یلاعت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  انعم  ّیلع  لفجا  انلفجاف و  دجـسملا 

ریعبلا داذی  امک  الاجر  هنع  دوذت  ۀمیقلا  موی  یـضوح  نع  دئاذل  کنا  هدیب  یـسفن  يذـلا  ةوبنلا و  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت 
یضوح نم  کماقم  یلا  رظنا  یناک  جسوع  نم  کل  اصعب  ءاملا  نع  ّلاضلا 
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ریما باـنج  يارب  دجـسم  رد  هباحـص  داـقر  رب  راـکنا  دـعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نـیزا 
بآمتلاسر بانج  يارب  هچنآ  هک  تسرهاظ  داشرا  نیزا  هدومرف و  یل  لحی  هنا  یلع  ای  دادـساب  داـشراب  نآ  زیوجت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

میظعت و فیرشت و  تیاهن  نیا  دوب و  لالح  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دجـسم  رد  دوب  لالح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیرد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تاواسم  هک  تسا  میرکت  لـیجبت و  تیاـغ 

بآمتلاسر بانج  داشرا  زا  دوشیم و  رهاظ  باب 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  أ ال 

هک تسرهاظ  حضاو و  ۀهادب  ۀحارص و  مالّـسلا  هیلع  یلعل  دجـسملا  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  لحی  ام  ّتیّلح  نایب  دعب 
هبترم نیا  توبث 

758 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بآمتلاسر باـنج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ندوب  تبثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  همیظع  تلیـضف  همیخف و 

حیجرت و تمظع و  فرـش و  تیاهن  تبثم  تلزنم  ثیدح  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ریما بانج  صاصتخا  هک  تسرهاظ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  هب  ّصتخا  امب  ترـضح  نآ  صاصتخا  باحـصا و  رب  ترـضح  نآ  میدقت 
تسا ترـضح  نآ  تمـصع  تبثم  زین  ترـضح و  نآ  تیلـضفا  تبثم  ۀحارـص  هلیمج  تبترم  هلیلج و  تلیـضف  نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ریما ترـضح  ندوب  دـئاز  تلزنم  ثیدـح  نایب  دـعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  نایب  زین  مّدـقت و  ام  بیرقتب 
تسا و ترضح  نآ  تیلضفا  رب  حیرص  لیلد  ار  نامدرم  ترضح  نآ  ضوح  زا  دنک  عفد  هک  ترضح  نآ  ضوح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

تیلضفا ود  ره  زا  هک  تسا  لکاشم  لثامم و  مه  اب  تلیضف  ود  ره  نیا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هقباس  تلیضف  نایب  دعب  تلیـضف  نیا  رکذ  زین 
دوشیم رهاظ  ترضح  نآ  تیجح  زا  و 

دجسم يانکس  رد  نوراه  ترضح  اب  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  متفه  لیلد 

هتفگ افولا  ءافو  رد  يدوهمس  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  هکنآ  متفه  لیلد 
هَّللا لوسر  دجسم  یف  سولج  سانلا  امنیب  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  لجر  نع  هقیرط  نم  ییحی  ۀلابز و  نبا  دنـسا 
اهّیا لاقف  ۀیناثلا  جرخ  مث  دحأ  مقی  مل  کلذل و  سانلا  سحـسحتف  مکباوبا  اوّدس  ساّنلا  اهّیا  ای  يدانف  دانم  جرخ  ذإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نیردابم و ساّنلا  جرخف  باذعلا  لزنی  نا  لبق  مکباوبا  اوّدس  ساّنلا  اهّیا  جرخف  اذهب  دارأ  ام  ساّنلا  لاق  دحا و  مقی  ملف  مکباوبا  اوّدس  ساّنلا 
نامثع و رمع و  رکب و  وبا  دجـسملا  یلا  باب  مهنم  لجر  ّلکل  لاق و  مکباوبا  اوّدـس  يدان  نیح  هءاـسک  ّرجی  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  جرخ 

مل کلحر و  یلا  عجرا  کّمغی  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  سأر  یلع  ماق  یتح  یلع  ءاج  مهریغ و 
اولاقف ّدسلاب  هرمای 

759 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهـضعب لاق  هّمع و  ۀـعاضرلا و  نم  هوخا  هنم و  برقا  ةزمح  اولاقف  هتبارقل  هکرت  مهـضعب  لاقف  انثدـحأ  وه  یلع و  باب  كرت  اـنباوبا و  ّدـس 

اذإ ناک  ههجو و  ارّمحم  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ۀـثلاث  دـعب  مهیلإ  جرخف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کلذ  غلبف  هتنبا  لجا  نم  هکرت 
انبا نوراه و  وه و  الا  هنکـسی  ارهاط ال  ادجـسم  ذـّختا  نا  یـسوم  یلا  یحوا  هَّللا  ّناف  مکلذ  دـعب  اما  لاـق  مث  ههجو  یف  فرع  ّرمحا  بضغ 

ۀنیدملا و تمدق  دق  نیـسح و  نسح و  یلع  انبا  یلع و  انا و  الا  هنکـسی  الا  رهاط  ادجـسم  ذختا  نا  ّیلا  یحوا  هَّللا  نا  اریبش و  ربش و  نوراه 
ینتّقلتف یتقان  یلع  تجرخف  ترما  ام  ـالا  عنـصا  اـم  تمّلع و  اـم  ـالا  ملعا  اـم  ترما و  یتح  هیلإ  لوحتلا  تدرا  اـم  ادجـسم و  اـهب  تذـختا 
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انا ام  باوبالا و  تددـس  انا  اـم  هَّللا  تکرب و  ثیح  تلزن  یتح  ةروماـم  اـهناف  ۀـقانلا  اّولخ  تلقف  اـنیلع  لزنا  هَّللا  لوسر  اـی  نولوقی  راـصنالا 
هنکسا هَّللا  ّنکل  اّیلع و  تنکسا  انا  ام  اهتحتف و 

یلا دیبعلا  رقفا  لوقیف  دـعب  اما  هتفگ  نآ  هبطخ  رد  هک  ءافلخلا  ۀـعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  یباّصولا  ینمیلا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  و 
وفعلا هَّللا  هقزر  مالّسلا  یکزا  ةولصلا و  لضفا  هیلع  دّمحم  مانالا  فرـشا  لیزن  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ینغلا  ّهبر  وفع 

عرولا و ریخلاب و  رهتـشا  نّمم  افولا  قدـصلا و  لها  نم  افـصلا  ناوخا  ضعب  ینلاس  امل  ناّنم  میرک  ّهنا  ناسحالا  لضفلا و  درجمب  نارفغلا  و 
یه یتلا  ۀّیوبنلا  ثیداحالا  نم  افیلات  هل  عمجا  نا  افغـش  دق  هباحـصا  ّیبّنلا و  ّبحب  افـصو و  هل  قّقح  ۀنـسلا  باتکلا و  عابتاب  قلخلا و  نسح 
یف درو  ام  یلع  ۀباحـصلا  نم  مهاوس  نم  مث  ءافلخلا  ۀـعبرالا  امیـس  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  لضف  یف  ۀـّیورم  تابثالا  تاقثلا  نع 

امومع اصوصخ و  مهلضف 
760 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يده یلع  مهب  نیدتقملا  نا  لامعالا و  لضفا  برقلا و  یکزا  نم  مهراثآ  ءافتقا  مهتبحم و  نا  هب  حـضتیل  مهیـضغبم  مذ  مهیّبحم و  لضف  و 
نوکی ءافش و  نینمؤملا  بولقل  کلذب  لصحیف  قهاز  وه  اذاف  هغمدیف  لطابلا  یلع  قحلا  رهظیف  لالـضلا  تارمع  یف  مهیـضغبم  مّهبر و  نم 

افسا اظیغ و  انزح و  اّمه و  نودناعم  ۀّنّسلا  باتکلا و  ّصنل  نودئاح و  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  نع  نودحاج و  ۀباحـصلا  لضفل  مه  نیذلا  راجفلل 
مّوقزلا و مهماعط  لاح  ءوسا  یف  لالغالا  لسالـسلا و  یف  نینورقم  میلالا  باذـعلا  ّدـشا  ةرخـآلا  یف  مهل  ّنا  نیقیلا  ملعلا  مهدـنع  لـصحی  و 

َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  نیلئاق  بناج  ّلک  نم  اهیف  نوحونی  براقعلا  تایحلا و  مهعسلت  رانلا  نم  لفسالا  كردلا  یف  میمحلا  مهبارش 
ٍمیِمَح  ٍقیِدَص  َو ال 

یف دـیلا  رـصق  ۀـعاضبلا و  ۀـلقل  یّنم  بلط  ام  فرـش  لانا  نا  یلع  رادـتقالا  مدـعب  احّرـصم  ریـصقتلا  زجعلاب و  فارتعالا  راذـتعالاب و  هتبجأ 
ۀبجاو هتباجا  نا  ةراختسالا  دعب  تیأرف  ارارم  کلذ  یف  یلاعت  هَّللا  ترختساف  ینم  راذتعالا  لبقی  ملف  ینقوسی  امم  کلذ  نکی  مل  ۀعانصلا و 

انیعتـسم هلابقا  همزع و  نم  تیأر  اّمل  هلاؤس  یلا  هتبجاف  یّنم  بلط  امل  يردـص  هَّللا  حرـشف  ّیلا  یلاعت  هَّللا  نم  یطـسولا  هتمعن  دـی  نـال  ّیلع 
یلوملا و معنف  ۀمقن  ّلک  عفاد  ۀمعن و  ّلک  ّیلو  ّهنا  ریبخلا  میلعلا  همـسا  نم  اّدمتـسم  الهـس  نزحلا  لعج  ءاش  اذإ  يذـّلا  ریدـقلا  کلملا  هّللاب 

يور ام  ضعب  نیودت  مهبتارم و  ّولع  مهردق و  میظع  مهبقانم و  فرش  یف  باتکلا  اذه  تعمجف  هلضف  هّنمب و  کلذ  هَّللا  لهسف  ریـصّنلا  معن 
لبقی هلوانت و  رظانلا  یلع  لهـسیل  دنـسلا  فذـح  راصتخالا و  هجو  یلع  ةدـیدع  بتک  نم  مهرخافم  میمع  نم  رکذ  ام  نایبل  مهلـضف و  نم 

هفلؤم یلع  اهّبنم  هنم  جّرخملا  باتکلا  یلا  ثیدح  ّلک  ایزاع  هلواحی  ام  هیف  بلاطلا  یلع 
761 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتیّمـس باهولا و  کلملا  هَّللا  نم  باوثلا  یف  ابغار  لضفلا  ملعلا و  لها  نم  ۀـقباسلا  یلوال  اعابتا  لقنلا و  یف  باـیترا  ـال  دـهع  نع  اـصّلخت 
هدرک تیاور  نیعمجا  ۀباحصلا  ۀیقب  نع  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا 

اوّدس ساّنلا  اهّیا  دانم  جرخ  ذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دجسم  یف  نوسلاج  ساّنلا  انیب  لاق  هَّللا ص  لوسر  باحـصا  نم  لجر  نع 
اذـهب دارأ  ام  ساّنلا  لاق  دـحا و  مقی  ملف  مکباوبا  اودـس  ساّنلا  اهّیا  لاقف  ۀـیناث  جرخ  مث  دـحا  مقی  مل  کلذـل و  سانلا  سحـسحتف  مکباوبا 

نیح هءاسک  ّرجی  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  جرخ  نیردابم و  ساّنلا  جرخف  باذعلا  لزنی  نا  لبق  مکباوبا  اودـس  ساّنلا  اهّیا  لاقف  ۀـثلاثلا  جرخف 
هَّللا لوسر  لاقف  ماق  یّتح  یلع  ءاج  مهریغ و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  دجـسملا  یلا  باب  مهنم  لـجر  ّلـکل  لاـق و  مکباوبا  اودـس  يداـن 

هکرت مهـضعب  لاقف  انثدحا  وه  یلع و  باب  كرت  انباوبا و  ّدس  اولاقف  ّدّسلاب  هرمای  مل  کلحر و  یلا  عجرا  کّمغی  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کلذ  غلبف  هتنبا  لجا  نم  هکرت  مهـضعب  لاق  همع و  ۀـعاضرلا و  نم  هوخا  هنم  برقا  ةزمح  اولاـقف  هتبارقل 

یحوا هَّللا  ّناف  کلذ  دعب  اّما  لاق  مث  ههجو  یف  فرع  ّرمحا  بضغ  اذإ  ناک  ههجو و  ارّمحم  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  ۀـثلاث  دـعب  مهیلإ  جرخف 
انا و ّالا  هنکـسی  ادجـسم ال  ذختا  نا  ّیلا  یحوا  هَّللا  ّنا  ربش و  ریّبش و  هانبا  نوراه و  وه و  الا  هنکـسی  ارهاط ال  ادجـسم  ذّختا  نا  یـسوم  یلا 
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ام تمّلع و  ام  ّالا  ملعا  ام  ترما و  یّتح  هیلإ  لوحتلا  تدرا  ام  ادجـسم و  اهب  تذـختا  ۀـنیدملا و  تمدـق  نیـسح و  نسح و  یلع  انبا  یلع و 
ثیح تلزن  یتح  ةرومام  اّهناف  ۀـقانلا  اّولخ  تلقف  انیلع  لزنا  هَّللا  لوسر  ای  لوقی  مهّلک  راصنالا  ینتّقلتف  یتقاـن  تجرخف  ترما  اـم  ـالا  عنـصا 

تددس انا  ام  هَّللا  تکرب و 
762 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هخیرات یف  ۀلابز  نب  نسحلا  نب  دّمحم  هجرخا  هنکسا  هَّللا  نکل  اّیلع و  تنکسا  ام  اهتحتف و  انا  ام  باوبالا و 
ار نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  باب  یتح  ار  هباحص  عیمج  باوبا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

باوبا دس  رد  هباحـص  هاگ  ره  تشاد و  حوتفم  دوخ  لاحب  هکلب  دومرفن  ّدس  ار  ملعلا  ۀنیدم  باب  باب  دومرف و  ّدس  هدوب  دجـسم  يوسب  هک 
يدانم موس  راب  دندرک  فقوت  باوبا  ّدس  رماب  راب  ود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يدانم  ندرک  ادن  فصو  اب  ای  دوخ 

فیرشت موس  راب  دعب  ترـضح  نآ  دیـسر  يوبن  سدقا  عمـس  هب  دومن  باوبا  ّدس  مدع  ببـسب  باذع  لوزنب  باحـصا  دیدهت  ترـضح  نآ 
هک دومرف  داشرا  یهلا  يانث  دمح و  دعب  دوب و  هدـش  خرـس  بضغ  زا  ترـضح  نآ  كرابم  يور  دومرف و  نایب  یهلا  يانث  دـمح و  دروآ و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  داشرا  نیا  خلا و  نوراه  یـسوم و  یلا  یحوا  هَّللا  ّناف  کلذ  دعب  اما 

صاصتخا باب  رد  نوراه ع  ترضح  نارسپ  ود  ره  نوراه و  ترضحب  هداد  هیبشت  ار  مالّسلا  امهیلع  نینـسح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
رد نوراه  ترـضحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  رد  سپ  هدومرف  تباث  ینّابر  یحوب  ار  هیبشت  نیا  رهاط و  دجـسم  يانکـس  هب 

هریغ يرابلا و  حتف  یف  امک  اضعب  هضعب  رّسفی  ثیدحلا  هک  دشاب  دارم  هدش  تباث  ثیدح  نیرد  هک  صاصتخا  نیا  بیر  الب  تلزنم  ثیدح 
هلـصاف الب  تفالخ  تبثم  تیلـضفا  توبث  ددرگ و  تباث  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دشاب  میظع  صاصتخا  نیا  تبثم  تلزنم  ثیدح  هاگ  ره  و 

افخلا و ۀلازا  لوالل و  جاهنملا  رظان  یلع  یفخی  امک ال  بطاخملا  دلاو  ۀیمیت و  نبا  مهنم  هیّنس و  نیطاسا  هّمئأ و  رباکا  تادافا  بسح  تسا 
دش مولعم  سپ  دشاب  رهاط  مه  نآ  نکاس  هک  دیاب  تسرهاط  ترـضح  نآ  دجـسم  نوچ  هک  تسرهاظ  داشرا  نیزا  زین  یناثلل و  نینیعلا  ةرق 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانجب  صاصتخا  تراهط  هک 
763 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب تسا  حیرـص  لیلد  نآ  دوبن و  لصاح  ار  هباحـص  رگید  تشاد و  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  ترـضح  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  و 
باحصا رگید  زا  نآ  نادقف  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تمصع  تراهط و  لوصح 

ترضح نآ  هب  دجسم  ریهطت  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  متشه  لیلد 

هنع لـقن  اـم  یلع  ۀباحـصلا  لـئاضف  رد  یناهفـصا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وـبا  نیدنـسملا ؟؟؟ رخف  نیثدـحملا و  جاـت  هکنآ  متـشه  لـیلد 
؟؟؟ هتفگ

؟؟؟ حرطلا نب  ییحی 
نـسحلا انث  صاّوخلا  دمحم  نب  رفعج  انث  يزوفلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحا  وبا  انا  يربکعلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحم  روصنم  وبا  انا 

لاق لاق  سابع  نبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  روصنملا  نع  يدـهملا  نع  دیـشّرلا  نع  نوماملا  نع  دیعـس  نب  میهاربا  اـنث  يزازبـالا  هَّللا  دـیبع  نب 
کل و يدجسم  رهطی  نا  هَّللا  تلاس  ینا  هتیرذ و  نوراهل و  هدجـسم  رّهطی  نا  ّهبر  لاس  یـسوم  نا  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

ربنملا دعـص  مث  کلذک  رمع  یلا  مث  هباب  ّدسف  ۀـقاط  اعمـس و  لاق  عجرتساف و  کباب  ّدـس  نا  رکب  یبأ  یلا  لسرا  مث  كدـعب  نم  کتّیّرذـل 
یلع باب  حتف  مکباوبا و  ّدس  هَّللا  نکل  یلع و  باب  تحتف  مکباوبا و ال  تددس  انا  ام  لاقف 

هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  یباصولا  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 
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نوراهب هدجسم  رهطی  نا  ّهبر  لاس  یسوم  نا  لاقف  يدیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع 
رمع یلا  لسرا  مث  هباب  ّدسف  ۀعاط  اعمس و  لاق  مث  عجرتساف  کباب  ّدس  نا  رکب  یبأ  یلا  لسرا  مث  کب  يدجـسم  رهطی  نا  یبر  تلاس  اذل  و 
نکل یلع و  باب  تحتف  مکباوبا و  تددـس  انا  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  مث  کلذ  لثمب  ساّبع  یلا  لسرا  مث  کـلذ  لـثمب 

هدنسم یف  رازبلا  دمحا  دماح  وبا  ظفاحلا  مامالا  هجرخا  مکباوبا  ّدس  یلع و  باب  حتف  هَّللا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

764 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دجسم دنادرگ  رهاط  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  درک  لاؤس  هک  دومرف  ترضح  نآب  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  كرابم  تسد 

هکنآ رد  تسحیرص  داشرا  نیا  وتب و  ارم  دجسم  دنادرگ  رهاط  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  مدرک  لاؤس  نم  نوراه و  ترضحب  ار  ترـضح  نآ 
نیاب صاصتخا  رد  نوراه ع  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تهباشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج 
هیئزج هعطقنم  تباین  دهع  هدارا  دشاب و  لخاد  تلزنم  ثیدح  دارم  رد  هیبشت  نیا  هک  دب  سپ ال  دومرف  تباث  هرهاب  تبقنم  هرهاز و  تلیـضف 

نبا روعا و  تسا  تافازج  ناوه  يزخ و  نالطب و  حبق و  تعاظف و  تعانـش و  دـیزم  دـشاپ و  مه  زا  تسا  تارـضح  لیلع  لیوات  يانبم  هک 
هوجو غلباب  دننادیم  ترـضح  نا  زا  تفالخ  بلـس  بجوم  ار  نآ  ای  بیع  صقن و  لیلد  هَّللا  ذاعم  ار  تلزنم  ثیدح  هک  ناش  لاثما  هیمیت و 
ددرگ يوبن  دجسم  ریهطت  ببس  ترضح  نآ  هک  دشاب  هباثمب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبترم  تلالج  هاگ  ره  ددرگ و  رهاب  رهاظ و 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  سپ  تسا  بایترا  ماقم  مادـک  ترـضح  نآ  دوخ  ریهطت  توبث  رد  سپ  رازبلا  ۀـیاور  یف  امک 
َْمل ْنَم  َو  رود  تیاهن  تافتلا  هبترم  زا  هکیکر  تـالیوات  تاهبـش و  تسروهظ و  لاـمک  رد  تیاور  نیزا  ترـضح  نآ  تمـصع  تراـهط و 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی 
هدومرف و ترضح  نآ  ّتیّرذ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  دجـسم  ریهطت  لاؤس  ریذن  ریـشب و  بانج  میعن  وبا  تیاور  ربانب  و 

باحـصا رگید  زا  نآ  نادـقف  ترـضح و  نآ  ّتیّرذ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیرّهطم  تراهط و  رب  تسحیرـص  لیلد  مه  نآ 
ۀثلثلا یتح 

ترضح نآ  رسپ  ود  ره  ترضح و  نآ  رد  دجسم  يانکس  رصح  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  مهن  لیلد 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  یلزاغملا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  ریرحن  هیبن و  همالع  هکنآ  مهن  لیلد 
نب دـمحا  انث  بذوش  نب  رمع  انث  ةزاجإ  دـمحم  نب  دـمحا  انربخا  ثیدـحلا  دجـسم  یل  نبا  نا  یـسوم  یلا  یحوا  هَّللا  ّنا  مالّـسلا  هیلع  هلوق 

يدع نع  ةریصح  نب  ثراحلا  نع  ساّبع  نب  یلع  انث  نومیم  نب  دّمحم  نب  میهاربا  انث  ۀبیش  یبأ  نبا  نامثع  نب  دمحم  انث  مثیهلا  نب  یسیع 
765 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الا هنکسی  الا  رهاط  ادجسم  یلا  نبا  نا  یـسوم  هیبن  یلا  یحوا  هَّللا  ّنا  لاقف  دجـسملا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاق  تباث  نب 
ّیلع انبا  یلع و  انا و  ّالا  هنکسی  ارهاط ال  ادجسم  نبا  ّیلا  یحوا  هَّللا  ّنا  نوراه و  انبا  نوراه و  یسوم و 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  زین  و 
ثیدحلا یسوم ع  یلا  یحوا  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

ریغ هیف  نوکی  ارهاط ال  ادجسم  نبا  نا  مالّسلا  هیلع  یسوم  یلا  یحوا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هدانساب  و 
نسحلا و ینبا  ریغ  یلع و  یخا  ریغ  يریغ و  هیف  نوکی  ارهاط ال  ادجسم  نبا  نا  ینرما  هَّللا  ّنا  ریبش و  ربش و  نوراه  ینبا  نوراه و  یسوم و 

نیسحلا
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مهیلع نینسح  نینمؤملا و  ریما  ترضح  هیبشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ثیدح  نیا 
تارضح نیا  دوخ و  سیفن  سفن  رد  نآ  يانکس  راصحنا  رهاط و  دجسم  يانکس  رد  ترضح  نآ  رسپ  ود  ره  نوراه و  ترضح  اب  مالّسلا 

وبا ار  ثیدح  نیا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  دشاب و  لخاد  تلزنم  ثیدح  دارم  رد  هیبشت  نیا  هک  ّدب  سپ ال  هدومرف  نایب 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  هچنانچ  هدرک  تیاور  مه  یشوکرخ  دمحم  نب  کلملا  دبع  دعس 

یف ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  ناک  لـیوط و  ثیدـح  یف  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  نع 
اّملف انعمجاب  انجرخف  یلع  ّالا  مّلـس و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّالا  دجـسملا  یف  نم  جرخیل  الا  انیف  يدونف  دجـسملا 

هلآ و یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  مالغلا  اذـه  تنکـسا  کباحـصا و  کمامعا و  تجرخا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  همع  هاتا  انحبـصا 
مالغلا اذه  ناکسا  مکجارخاب و  ترما  انا  ام  مّلس و  كراب و 

لاق مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنايور  و 
766 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا ریبش و  ربش و  نوراه  انبا  نوراه و  وه و  الا  هنکسی  ارهاط ال  ادجـسم  ینبی  نا  هیلع  هَّللا  تاولـص  نارمع  نب  یـسوم  رما  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا 
یلع باب  الا  باوبالا  هذه  اوّدس  نیسحلا  نسحلا و  یلع و  انا و  الا  هنکسی  ادجسم ال  ینبا  نا  ینرما  دق  هلالج  ّلج  هَّللا 

هلآ یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ّمث  ّیلع  باب  الا  باوبالا  هذه  اوّدس  لاق  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  رخآ  ربخ  یف  و 
رذت هانیع  ءارمح و  هل  ۀفیطق  ّرجی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ةزمح  جرخ  نیردابم و  ساّنلا  جرخف  باذعلا  لزنی  نا  لبقا  ّدـس و  ملـس  كراب و  و 

کتجرخا انا  ام  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  کمع  نبا  تنکـسا  کمع و  تجرخا  هَّللا  لوسر  ای  لوقی  یکبی و  ناف و 
هنکسا ّلج  ّزع و  هَّللا  نکل  تنکسا و  انا  و ال 

رظنا یّتح  ةّوک  عد  هَّللا  لوسر  ای  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  لاـق  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  ضعب  نا  يور  و 
ۀثلثلا يور  ةربالا  بقث  لثم  هَّللا و ال  مّلـس ال و  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  حورت  نیح  ودغت و  نیح  اهنم  کیلإ 

ةوبنلا فرش  یف  دعس  وبا 

تبانج لاح  رد  دجسم  تیبم  رد  نوراه  ترضح  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیبشت  مهد  لیلد 

هتفگ روثنم  ّرد  رد  یطویس  هماّلع  هکنآ  مهد  لیلد 
امهرما اتویب و  امهموقل  اءوبتی  نا  نوراه  یسوم و  رما  هَّللا  ّنا  لاقف  بطخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ّنا  عفار  یبأ  نع  رکاسع  نبا  جرخا 

هیف تیبی  اذه و ال  يدجسم  یف  ءاسنلا  برقی  نأ  دحأل  لحی  هتّیّرذ و ال  نوراه و  ّالا  ءاسنلا  هیف  اوبرقی  بنج و ال  امهدجسم  یف  تیبی  نا ال 
هتّیّرذ یلع و  الا  بنج 

ریـسفت رد  رکاسع  نبا  هماّلع  رخافملا  رثاملا و  يواح  زا  یطویـس  ینعا  هعـسات  ۀئام  رد  هینـس  نیددـجم  هعراب  بقانم  زئاح  هک  تیاور  نیزا 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تهباشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحـضاو  هدرک  لـقن  یهلا  مـالک 

بانج لاحب  دجسم  تتوتیب  رد  ترضح  نآ  ّتیّرذ 
767 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لخاد تلزنم  ثیدـح  دارم  رد  هیبشت  نیا  هک  تسرورـض  هدومرف و  نایب  ترـضح  نآ  ّتیّرذ  نوراه و  ترـضح  اب  نآ  رد  اـسن  تبراـقم  و 
ددرگ تباث  بایترا  الب  نا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  سپ  دشاب 
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نوراه هوخا  اذه  یسوم و  اذه  نینمؤملا  ریما  بانج  بأمتلاسر و  بانج  نتشذگ  تقو  هب  هنیدم  ياهلخن  ضعب  حایص  مهدزای  لیلد 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  یفنحلا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  مزراوخ  بطخا  هکنآ  مهدزای  لیلد 
هر نیمالا  ینالقابلا  نوریخ  نب  نسحلا  نب  دمحا  لضفلا  وبا  انربخا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  یبأ  انثدـح  ةزاجإ  اذـه  رادرهـش  ینربخا 
نب ۀقدص  انثدح  ناورهنلاب  عراذلا  حتفلا  نب  هَّللا  دبع  نب  رـصن  نب  دـمحا  انربخا  دادـغبب  امود  نب  نسحلا  نب  نسحلا  وبا  انربخا  ینزاجا  امیف 

نیـسحلا نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دّمحم  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  هیبا  نع  اضرلا  انثدح  یبأ  انثدح  ساّبعلا  وبا  هعیبر  نب  میمت  نب  یـسوم 
تحاصف اهلخن  نم  لخنب  انررم  ذإ  ۀنیدملا  تاقرط  یف  یـشمن  موی  تاذ  معلـص  هَّللا  لوسر  عم  تجرخ  لاق  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

ۀعبار تحاصف  اهانزج  مث  نوراه  هوخا  یـسوم و  اذه  ۀثلاثب  ۀیناث  تحاصف  اهانزج  مث  یـضترملا  یلع  یفطـصملا و  یبّنلا  اذه  يرخاب  ۀلخن 
یبّنلا مّسبتف  نییـصولا  دّیـس  ّیلع  اذه  نییبّنلا و  دّیـس  اذه  دّمحم  اذه  ۀعباسب  ۀسداس  تحاصف  اهانزج  مث  میهاربا  اذـه  حون و  اذـه  ۀـسماخب 

کلضف یلضفب و  حاص  ّهنأل  ایناحیص  ۀنیدملا  لخن  یمس  امنإ  یلع  ای  لاق  مث  معلص 
فورعملا نیـسحلا  نب  رمع  دوخ  داژنیلاع  داتـسا  زا  ار  نآ  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  ثیدح  نیعبرا  رد  یلبرا  میهاربا  نب  دعـسا  و 

ناکلخ و نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نایعألا  تایفو  زا  وا  هرخاف  حئادم  هرهاز و  دماحم  هیماس و  بقانم  هیلاع و  لئاضف  هک  هیجو  نباب 
تسرهاب رهاظ و  يرقم  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  بیطلا  حفن  یطویس و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  هرضاحملا  نسح  هیغب و 

هتفگ نآ  لّوا  رد  هدرک و  تیاور 
خیاشم نم  ریثک  یلع  تعمس  تنک  یلبرالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دعسا  هبنذ  نم  رفغتسملا  هبر  ۀمحر  یجارلا  لاق 

768 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تنک اثیدح  نیعبرا  يور  نم  اهیقف و  ۀمیقلا  موی  هَّللا  هثعب  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  ثیدحلا 

ثیداحالا ّيأ  یلا  ملعا  انا ال  ثیداحالا و  نم  هَّللا  ءاش  ام  تظفحف  ۀمیقلا  موی  هل  اعیفش 
حر و یبلکلا  ۀفیلخ  نب  ۀیحد  نبا  باطخلا  ابا  نیبسنلا  نیبسحلا و  اذ  نیثّدحملا  ناطلس  تیقل  نا  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  راشا 

لاؤسلا اذه  ّنا  لاق  یه  ام  املاع  اهیقف  ۀمایقلا  موی  یلاعت  هَّللا  هثعب  ناسنالا  اهظفح  اذإ  یتلا  ثیداحالا  نع  هتلأس  کلام و  أّطوم  هیلع  تعمس 
مامالا نع  يور  تیبلا و  لها  لها  قح  یف  ةدراولا  ثیداحالا  یه  لاقف  هنع  هَّللا  یضر  یبلطملا  مامالا  یعفاشلا  سیردا  نب  دمحم  هنع  لئس 

رابدا یف  یلاعت  هَّللا  وعدا  ینا  یعفاشلا و  نم  یعفاشلا  نمز  یف  مالـسالا  یلع  ۀّنم  مظعا  ادحا  ملعا  ام  لاق  ّهنا  لبنح  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  یبأ 
نم یـسفن  یف  تلق  لبنح و  نب  دمحا  مامالا  لاق  مث  هتیب  لها  بقانم  یبّنلا  اهب  دارأ  اثیدح  نیعبرالا  نا  هنم  تعمـس  ذنم  هل  رفغی  نا  یتاولص 
نب لوق  یف  ّکشت  دمحا ال  ای  یل  لوقی  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀلیللا  کلت  مانملا  یف  تیارف  اذه  یعفاشلا  دـنع  ّحـص  نیا 
هیف ءزج  ینارأف  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  یف  ةدنـسملا  ةروهـشملا  ثیداحالا  عیمج  هیلع  تأرقف  دعـسا  لاق  ینع  هاور  اـمیف  سیردا 
نم ینتلمـش  اهتریخت و  ۀبحرلا و  اهبانج  تدمحا  اهّریدت و  دق  دادغب و  ۀّیمحم  تنکـس  اّملف  تاقثلا  نع  اهاور  هیلع  اهتعمـس  ۀبیرغ  ثیداحا 

هتیور ام  مهل  عمجا  نا  ءالـضفلا  نم  ۀعامج  ینلاس  اهفانکا  ائرذتـسم  اهفالخا و  ائرمتـسم  تب  معن  یلاعت  هَّللا  هدجم  زیزعلا  اهناوید  تاقدـص 
هَّللا باحـصالا و  ءاّلخالا و  ةوعد  یّبل  باوثلا و  لیزج  یف  بغر  نم  ۀـباجا  کـلذ  یلا  تبجاـف  ۀـلوطملا  دـیناسالا  فذـحب  ثیداـحالا  نم 

ظفاحلا مامالا  خیشلا  ینثدح  تلقف  باوصلل  قفوملا 
769 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب كرابملا  ةءارقب  حر  یسلدنالا  یبرغملا  ۀیحدلا  نب  نیسحلا  نبا  نیبسنلا  نیبسحلا و  وذ  رمع  باطخلا  وبا  نیدلا  لامج  بیستلا  بیسحلا 
سداسلا ثیدحلا  دحا  سلجم و  یف  ۀئامتس  ةرشع و  ۀنس  یلبرالا  بوهوم 

لوسر انا و  تجرخ  لاق  مهّللا ال  انلق  اّیناحیص  یناحیـصلا  یمـس  مل  نوردت  ۀباحـصلا أ  نم  ۀعامجل  لوقی  اّیلع  تعمـس  لاق  رباج  یلا  هعفری 
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ۀثلاث تحاص  مث  یـضترملا  یلع  كاذ  یفطـصملا و  یبّنلا  اذه  ۀلخنب  ۀلخن  تحاص  قئادحلا و  یلا  انلـصو  اّملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رظنف  ءایصوالا  متاخ  اذه  ءایبنالا و  متاخ  اذه  ۀسداسب  ۀسماخ  تحاص  مث  نوراهک  اذه  یـسومک و  اذه  ۀعبارب 

اهنال یناحیـصلا  اهیّمـسن  لاق  ملعا  هلوسر  هَّللا و  تلق  ۀلخنلا  هذـه  یّمـسن  امف  لاق  یلب  تلق  عمـست  اما  نسحلا  ابا  ای  لاق  امّـسبتم و  ّیلا  مّلس 
کلضف یلضفب و  تحاص 

هتفگ بلاطملا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 
انربخا ناهبن  نب  یلع  وبا  انربخا  دادغبب  ینارحلا  معنملا  دبع  انربخا  قشمدـب  ینادـلبلا  مهفلا  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  دّـمحم  وبا  ظفاحلا  انربخا 
یسوم نب  ۀقدص  انثّدح  ناورهنب  عراّذلا  هَّللا  دبع  نب  رـصن  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  انربخا  امود  نب  لضفلا  نب  ساّبعلا  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا 

هیبا نع  نیـسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دّـمحم  هیبا  نع  دّـمحم  نب  رفعج  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  هیبا  نـع  اـضرلا  انثّدـح  یبأ  انثّدـح 
نم لیخنب  انررم  ذإ  ۀـنیدملا  تاقرط  یف  یـشمن  موی  تاذ  معلـص  هَّللا  لوسر  عم  تجرخ  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  نیـسحلا 
مث نوراه  هوخا  یـسوم و  اذـه  ۀـثلاثب  ۀـیناث  تحاصف  امهانزج  مث  یـضترملا  ّیلع  یفطـصملا و  یبّنلا  اذـه  يرخاب  ۀـلخن  تحاصف  اـهلیخن 

نییبنلا دّیس  دمحم  اذه  ۀعباسب  ۀسداس  تحاصف  اهانزج  مث  میهاربا  حون و  اذه  ۀسماخب  ۀعبار  تحاصف  اهانزج 
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کلضف یلضفب و  حلص  ّهنأل  اّیناحیص  ۀنیدملا  لخن  یّمس  امنا  یلع  ای  لاق  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مّسبتف  نیّیصولا  دّیـس  یلع  اذه  و 
هدنسم یف  عراّذلا  هرکذ  اذکه  تلق 

لیخن رب  رورم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يزور  هک  تسحـضاو  تیاور  نیزا 
هلخن ود  ره  نیزا  بانج  ود  ره  نوچ  یـضترم  یلع  نیا  تسا و  یفطـصم  یبن  نیا  هک  داد  زاوآ  يرگیدب  هلخن  کی  سپ  دـندومرف  هنیدـم 

وا ردارب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ینعی  تسا  یـسوم  نیا  هک  داد  زاوآ  هثلاث  هلحنب  هیناث  هلخن  دندومرف  تزواجم 
یـسوم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  هکنیا  هب  هلخن  حایـص  هک  تسرهاظ  رپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  تسا  نوراه 

باـنج زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هکنآ  رب  تسا  حـضاو  لـیلد  تسا  نوراـه  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تـسا و 
یتلزنم دهع  هنیرق  هک  تسا  یلوا  یهیدب  تسا و  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  زا  نوراه  هلزنمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

ریما بانج  يارب  نآ  ریغ  تیلـضفا و  ضارتفا و  تمـصع و  سپ  دوب  دـهاوخ  هّماع  لزانم  رب  لومحم  سپ  تسین  دوجوم  اـج  نیرد  صاـخ 
بانج ینعی  دـنامیهاربا  حون و  نیا  هک  تفگ  هسماخب  هعبار  هلخن  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  زین  دـشاب و  تباث  اعطق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
یفشی ام  اضیا  هیف  هتفگ و  میهاربا  هلزنمب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  حون و  هلزنمب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

نیا هک  داد  زا  وا  هعباسب  هسداس  هلخن  هک  تسنآ  رت  حـضاو  همه  نیزا  لیحم و  کّکـشم  لک  ءاد  ۀـفاش  لصاتـسی  لیلغلا و  يوری  لـیلعلا و 
لـضفا فرـشا و  ترـضح  نآ  ندوب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاصو  سپ  نیّیـصو  دیـس  یلع  نیا  نییبن و  دّیـس  دّـمحم  تسا 

َو اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیلّوسملا  تاعیدختل  غاسم  نیلواملا و ال  تاعیملتل  لاجم  کلذ  دعب  ام  دـیدرگ و  قّقحم  نیقباس  يایـصوا 
َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

لوالا لصالا  یف  اهانیصقتسا  ةریثک  ۀنیدملا  رمث  عاونا  هتفگ و  ءافولا  ۀصالخ  رد  يدوهمس  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  و 
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يومحلا دیوملا  نبال  تیبلا  لها  لضف  یف  یناحیصلا و  اهنم  اعون  نیثلث  اعضب و  ۀئام و  تغلبف 
لخنب انررمف  لاق  هدـی  یف  یلع  دـی  ۀـنیدملا و  ناطیح  ضعب  یف  اموی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عم  تنک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباـج  نع 

هَّللا و لوسر  دمحم  اذه  لخنلا  حاصف  لخنب  انررم  مث  نیرهاطلا  ۀّمئالا  وبا  ءایلوالا  دّیـس  یلع  اذه  ءایبنالا و  دّیـس  دمحم  اذـه  لخنلا  حاصف 
یناحیصلا مویلا  کلذ  نم  یّمسف  یناحیصلا  هّمس  هل  لاقف  یلع  یلا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تفتلاف  هَّللا  فیس  ّیلع  اذه 
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عاونا زا  یکی  هتفگ و  بولقلا  بذج  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  طئاحلا و  کلذ  لخن  دارملا  ذإ  کلذب  عونلا  اذه  ۀیمست  ببـس  اذه  ناکف 
رد تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  يزور  هک  هدیسر  توبثب  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  تیاورب  هک  تسا  یناحیـص  رمث 

ءایبنالا و دّیـس  دّمحم  اذه  هک  دمآ  رب  زاوآ  هلخن  نایم  زا  هاگان  تشذگیم  هنیدـم  نیتاسب  یـضعب  رد  هیلع  هَّللا  مالـس  یـضترم  یلع  تسد 
هَّللا فیس  یلع  اذه  هَّللا و  لوسر  دمحم  اذه  هک  دمآ  زاوآ  داتفا  رگید  هلخنب  رذگ  نآ  زا  دعب  نیرهاطلا و  ۀّمئألا  وبا  ءایلوالا  دّیـس  یلع  اذه 

ضفارم رد  يروپنراهس  دیزیاب  دمحم  خیش  نب  نیدلا  ماسح  تسزاوآ و  ینعمب  تغل  رد  هحیص  هک  دیدرگ  مان  یناحیـص  ار  وا  تهج  نیزا 
رد هداهن  یلع  تسد  رد  تسد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  يزور  هک  هدرک  تیاور  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  زا  بولقلا  بذج  رد  هتفگ 
نآ زا  دعب  نیرهاطلا  ۀّمئألا  وبا  ءایلوالا  دیـس  یلع  اذه  ءایبنالا و  دیـس  دمحم  اذه  دمآ  رب  زاوآ  هلخن  نایم  زا  هاگان  تشگیم  هنیدم  نیتاسب 
ریما بانج  هک  تسا  تباث  تیاور  نیزا  یهتنا  هَّللا  فیس  یلع  اذه  هَّللا و  لوسر  دمحم  اذه  دمآ  رب  زاوآ  يو  زا  داتفا  رگید  هلخنب  رذگ  هک 
اعطق امتح و  زین  بانج  نآ  دوخ  دنشاب  نیرهاط  هّمئا  ترـضح  نآ  داجما  دالوا  هاگ  ره  سپ  هدوب  نیرهاط  هّمئا  دلاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دیشاپ مه  زا  نیرکنم  نیدحاج و  تاکیکشت  ماهوا و  دیسر و  یلوا  یهیدب  هبترمب  ترـضح  نآ  تمـصع  تماما و  سپ  دشاب  رهاط  ماما و 

تسا ترضح  نآ  تیلضفا  رب  حئال  ناهرب  حضاو و  لیلد  نآ  تسا و  تباث  تیاور  نیزا  ءایلوألا  دیس  ترضح  نآ  ندوب  زین  و 
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ریبخ لثم  کئبنی  ریدقت و ال  رهب 

نینمؤملا ریما  ترضح  رد  توبن  طئارش  لوصح  رب  يدعب  یبن  هنا ال  تلالد  مهدزاود  لیلد 

هملک هکنآ  مهدزاود  لیلد 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا 

دوـبیم یبـن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دـعب  رگا  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلـالد  تسدراو  تلزنم  ثیدـح  رد  هک 
هک اریز  تسا  ترـضح  نآ  تمـصع  تیلـضفا و  رب  عطاـس  ناـهرب  عطاـق و  لـیلد  نیا  دـشیم و  یبـن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

نیا ینّابر  تیانعب  ۀعاضبلا  لیلق  نیا  نکیل  تسرهاظ  رپ  مارم  نیرب  داشرا  نیا  تلالد  دنچ  ره  تسرورض و  توبن  رد  تمـصع  تیلـضفا و 
ةاکشم حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  هک  تسناد  دیاب  سپ  مزادنارب  راک  يور  زا  هدرپ  مزاس و  تباث  هینس  يربک  ضعب  حیرـصتب  ار  تلالد 

حرشب
يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ثیدح 

هذـباهج نیققحم و  ياملع  رباکا  زا  هک  يراق  یلع  الم  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّللف  یهتنا  اّیلع  ناکل  ّیبن  هدـعب  ناک  ول  ّهنا  یلا  ءاـمیا  هیف  هتفگ 
دوبیم یبن  ترضح  نآ  دعب  رگا  هکنیا  هب  تسامیا  فیرش  ثیدح  نیرد  هک  هدرک  هدافا  مامت  حیرـصتب  تسا  نیننـستم  نیدمتعم  نیثدحم 

قاقحتـسا توبن  ماـتتخا  مدـع  تروص  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـش  تباـث  ۀـهادبلاب  سپ  دوبیم  یلع  یبن  نا  هنییآ  ره 
رگا سپ  تسا  توبن  طرـش  ایاطخ  بونذ و  زا  تمـصع  ایارب و  عیمج  زا  ّتیحجرا  ایاعر و  لک  زا  تیلـضفا  هک  تسرهاـظ  تشاد و  توبن 
دعب رگا  هک  تفگ  ناوتن  زگره  تسا  موصخ  موشم  موهوم  مومذـم و  موعزم  هچناـنچ  دوبیم  یفتنم  ترـضح  نآ  زا  روما  نیا  هللااـب  ذاـیعلا 

ثیدح دـلجم  رد  اقباس  دوبیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یبن  نآ  دوبیم  یبن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
لـضف نب  دمحم  هدافا  زا  تسا  قاّبـس  نیدقنم  قاذح و  نیرهام  تاقث و  نیدمتعم  تابثا و  نایعا  زا  یکی  يراق  یلع  اّلم  هک  يدینـش  ریدغ 

رد تسا  رهاب  دوخ  رصع  دیرف  ملع و  رودص  زا  یکی  يراق  یلع  هک  تسرهاظ  رشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحملا  هَّللا 
ذخا نآ و  رد  هدرک  تماـقا  هّکم و  يوسب  هدرک  تلحر  وا و  فصو  رد  ارطا  زا  تسا  یفاـک  وا  ترهـش  تسا و  تاراـبع  حـیقنت  قـیقحت و 
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رجح نبا  ایرکز و  يرکب و  نسحلا  وبا  زا  نآ  رد  هدومن 
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تیص دیدرگ  رشتنم  وا و  رکذ  دش  رهتشم  ناشیا و  ریغ  یکم و  نیدلا  بطق  هماّلع  يدنس و  هَّللا  دبع  خیش  يرـصم و  دمحا  خیـش  یمتیه و 
تافلؤم و ربکا  نآ  تسا و  ةاکـشم  حرـش  نآ  هلمج  زا  هلیلج و  دـئاوف  رب  تسا  يوتحم  هک  ۀـیدأتلا  ۀـفیطل  هریثک  تافلؤم  درک  فیلاـت  وا و 

هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  نیدلا  بدا و  تءاسا  رب  هلمتـشم  هلاسر  فیلات  رب  تراسج  يراق  یلع  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  تسنآ و  ّلجا 
نآ و ماجسنا  نسح  نا و  هدئاف  ترثک  ببسب  درکیم  رپ  ار  ایند  هک  دشیم  رهتشم  نادنچ  وا  تافلؤم  درکیمن  نا  لثم  ملس و  هلآ و  هیلع و 
هدوب و نآ  زا  هدایز  هکلب  مدرم  رازه  راهچ  عماج  هک  لفاح  یعمجم  رد  دندناوخ  تبیغ  زامن  وا  رب  دیسر  رصم  ءاملعب  وا  تافو  ربخ  هاگ  ره 

حرش ةاکشم  رب  ار  وا  حرش  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هدوتـس و  همالعب  ار  وا  علطتملا  ۀیافک  رد  ناّهد  نیّدلا  جات 
رد بطاخم  لضاف  هدرک و  ناب  دانتـسا  هدرمـش و  هربتعم  بتک  زا  ار  وا  ةاکـشم  حرـش  ضفارم  رد  يروپنراهـس  نیدـلا  ماسح  هتفگ و  میظع 

حرـش راشلا و  رـصح  رد  يو  تسدـباع  دّـمحم  هدومن و  راید  نیرد  روهـشم  جّورم و  اطوم  رب  ار  يراق  یلع  ـالم  حرـش  نیثدـحملا  ناتـسب 
ءاملع دـئامع  زا  ار  وا  هَّللا  ۀمالـس  هاش  هدـیناسر و  واب  ات  ار  دوخ  تیاور  هزاجا  هلـسلس  هتـسناد و  هربتعم  بتک  زا  ار  يراق  یلع  الم  ةاکـشم 
هدرک لقن  تبسن  نیرب  عینشت  دیزم  مالسلا و  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  مانا  رورسب  مازهنا  تبسن  زا  ریذحت  باب  رد  ار  وا  هدافا  دیامنیماو و  دوخ 

دنکیم وا  هدافاب  جاجتحا  دانتسا و  دنادیم و  رباکا  زا  ار  وا  مالکلا  یهتنم  رد  يدابآضیف  یلع  ردیح  رصاعم  لضاف  دنادیم و  قیقحت  نیع 
دروآیم اجب  یهلا  دمح  هدرک  وا  هدافاب  دنتـسم  ار  دوخ  مالک  دنادرگیم و  سلجم  ردص  نیثدحم  رباکا  دیدعت  رد  ار  وا  نیغلا  ۀـلازا  رد  و 

دروآیم لقن  ربکا  هقف  رب  وا  حرش  زا  دنکیم و  دای  انالومب  وا  زا  نیغلا  ۀلازا  رد  زین 

تسا روثأم  يدعب  یبن  هنا ال  الا  زا  دعب  هک  هتنکل  ناک  ول  هرقف و  هب  لالدتسا  مهدزیس  لیلد 

داشرا درجم  تلالد  رب  هوالع  هکنآ  مهدزیس  لیلد 
يدعب یبن  ّهنا ال  الا 

ینعم نیا  مه  حیرصتب  هدومرف  هدافا  يراق  یسک  فیطل  هتکن  نیرب 
774 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

داشرا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  تلزنم  ثیدح  رخآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدـیدرگ  يورم 
رکب وبا  بیدا  ریرحن  بیـسح و  دـقان  بیرا و  ثّدـحم  بیبل و  هماـّلع  ار  ثیدـح  نیا  يدوبیم و  وت  يدوبیم  یبـن  نم  دـعب  رگا  هک  هدرک 

شیوخ تقو  ظفاح  تعفادم و  الب  دوخ  رصع  ماما  باسنا  رد  یناعمـس  هدافا  ربانب  روکذم  بیطخ  هدرک و  تیاور  بیطخلا  یلع  نب  دمحا 
ناقتا و ظفح و  رد  تسایر  واب  هدش  یهتنم  هدوب و  ثیدـح  تعنـص  ماما  دادـغب  خـیرات  لیذ  رد  یناعمـس  هدافا  ربانب  زین  دوب و  تعزانم  الب 

یبأ نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  لثم  رابک  هّمئا  ظافح و  زا  امدـق  هجرد  رد  دوب  فینـصت و  نسح  ثیدـح و  مولعب  مایق 
لیبن روقو و  بیهم  دوب  ار و  تراضن  تجهب و  تراضغ و  ثیدـح  ملع  ناش  واب  دـش  یـستکم  هک  رـصع  هماّلع  دوب  ناـش و  هقبط  همثیخ و 

طبّـضلا لکـشلا و  ریثک  طخلا  لـقنلا و  نسح  درکیم  عمج  تفگیم و  درکیم و  فینـصت  هچنآ  رد  تجح  يرحتم و  قودـص و  ریطخ و 
نآ و ظفح  ثیدح و  ملع  تفرعم  واب  دـش  یهتنم  رظنم  تبیه و  قلخ و  قلخ و  يور  زا  ایلع  هبتر  لامک و  هجرد  رد  حیـصف  ثیدـح  يراق 

ياوس وا  يارب  دوبیمن  رگا  دوب و  نیرحبتم  ياـملع  نینقتم و  ظاـفح  ياـملع  زا  وا  هک  هدرک  هداـفا  ناـکلخ  نبا  ظاـفح و  واـب  دـندش  متخ 
زا تسرتروهـشم  وا  لضف  میظع و  عالطا  رب  دنکیم  تلالد  خیرات  نآ  هک  قیقحتب  ار  وا  درکیم  تیافک  هنیآ  ره  دادغب  خیرات  ینعی  خیرات 

دوخ فیناصت  رد  وا  تعجارم  هدش و  عفتنم  زا و  رایسب  هدوب و  وا  هزانج  نالماح  هلمج  زا  يزاریـش  قاحـسا  وبا  دوش و  هدرک  فصو  هکنآ 
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نب دمحم  لماک و  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  دوب و  هدـش  یهتنم  واب  شتقو  رد  نآ  ظفح  ثیدـح و  ملع  درکیم و 
نب هَّللا  دبع  رـشبلا و  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀـمتت  رد  رفظم  نب  رمع  مالـسالا و  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذـت  ءالبنلا و  ریـس  رد  یبهذ  دـمحا 
یف مهتثلث  يدسالا  دمحا  نب  رکب  وبا  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دـبع  يونـسالا و  نسح  نب  میحرلا  دـبع  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا 
یف سیمخ  رد  يرکبرایدلا  دمحم  نب  نیـسح  ظافحلا و  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدـلا  لالج  ۀـیعفاشلا و  تاقبط 

نب دمحم  سیفنلا و  سفنلا  لاوحا 
775 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغص عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فوءرلا  دبع  هیندل و  بهاوم  حرـش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع 
نیثدـحملا و ناتـسب  رد  تسام  بطاخم  هک  هَّللا  ّیلو  نب  زیزعلا  دـبع  هاش  دـیناسالا و  دـیلاقم  رد  یکلاـملا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  و 

رخافم هینس و  حئادم  هلیلج و  دماحم  هلیمج و  بقانمب  ار  وا  ءالبنلا  فاحتا  مولعلا و  دجبا  رد  رصاعملا  یجونقلا  ناخ  نسح  قیدص  يولوم 
رکب یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لـالج  هماـّلع  سپ  ار  روکذـم  ثیدـح  يدادـغب  بیطخ  ندومن  تیاور  اـما  دناهدوتـس  هیهب  رثاـم  هیلع و 
ةاقتنم ثیداحا  یف  باب  اذه  هدومن  ناونع  نیاب  نونعم  ار  نآ  هک  یباب  رد  ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀـیغب  باتک  رخآ  رد  یطویس 

يأ هیلإ  هب  هتفگ و  همامت  بیطلا  ملکلا  هماتخ و  کسملا  نوکیل  رصتخملا  اذه  اهب  متخن  نا  انل  ّنع  يربکلا  تاقبطلا  نم 
بیرک وبا  انثّدـح  رهزالا  یبأ  نبا  انثّدـح  ایرکز  نب  یفاعملا  انثّدـح  يرهزالا  مساـقلا  وبا  اـنابنا  يدادـغبلا  بیطخلا  یلا  یـضاملا  دانـسالاب 

یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  انثّدح  ردکنملا  نب  دمحم  انثّدح  سیوا  وبا  انثّدح  حیبص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  انثّدـح  ءالعلا  نب  دّـمحم 
هتنکل ناک  ول  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا 

رامش بیط  ملک  هلمج  زا  ار  نآ  هعسات  هئام  رد  هیّنـس  نید  دّدجم  یطویـس  هماّلع  هدرک و  تیاور  يدادغب  بیطخ  هک  فیرـش  ثیدح  نیزا 
ثیدح رخآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  هتـسناد  کسمب  دوخ  باطتـسم  باتک  ماتخ  ثعاب  هدرک و 
لوصح رب  داشرا  نیا  تلالد  يدوبیم و  وت  دوبیم و  نم  دـعب  یبن  رگا  هک  درک  داشرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  مه  نیا  تلزنم 

لثم تسا  نشور  بابق  یلاـع  نآ  يارب  نییبنلا  متاـخب  نآ  ماـتتخا  مدـع  تروص  رد  هیلاـع  هبترم  نیا  توبث  باـنج و  نآ  رد  توبن  طـئارش 
هَّللا ذاعم  ترـضح  نآ  دوبیمن و  عمج  بانج  نآ  رد  توبن  طئارـش  رگا  هچ  باذـک  دـحاج  وا  باترم  دـناعم  ّلـک  اـّلا  هرکنی  ـال  باـتفآ و 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  زگره  دوبن  قلخ  لضفا  موصعم و 
776 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يارب هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  تابثا  نیا  هچ  دومرفیمن  توبن  ماتتخا  مدع  ریدقت  رب  ترضح  نآ  يارب  توبن  تابثا  مّلس  هلآ و  هیلع و 
مدع ینعی  عناوم  ققحت  توبن و  طئارـش  نادـقف  فصو  اب  رگا  دوبن و  توبن  ماتتخا  زج  عنام  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توبن  توبث 

تابثا کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  دـنربیم  نامگ  هینـس  تارـضح  هچنانچ  هثالث  هکلب  نیخیـش  زا  تیلوضفم  ققحت  تیلـضفا و  نادـقف  تمـصع و 
هچنانچ هک  اریز  دشاب  زئاج  نآ  ماتتخا  مدع  ریدقت  رب  توبن  تابثا  سان  رئاس  يارب  هک  دیآ  مزال  دشاب  زئاج  نآ  ماتتخا  مدع  ریدقت  رب  توبن 
لـصا رد  هک  تسا  ققحتم  مدرم  رگید  رد  هک  عقاوم  رگید  لاح  تسا  نیمه  تسا  تّوبن  لوصح  زا  عناـم  تیلـضفا  مدـع  تمـصع و  مدـع 
ققحت تروص  رد  دشاب  زئاج  توبن  ماتتخا  مدـع  ریدـقت  رب  توبن  تابثا  عناوم  ضعب  ققحت  فصو  اب  رگا  دناکیرـش و  عناوم  همه  تیعنام 
لوصح هک  یـسک  قح  رد  ریدـقتلا  ضرفلا و  لیبس  یلع  ول  توبن و  تابثا  هلمجلاب  دـشابن  زئاج  ارچ  ریدـقت  نیرب  توبن  تابثا  رگید  عناوم 

درک و ناوتن  لوبق  ار  نآ  یلقاع  چیه  لقع  تسا و  رکنم  حبقتسم و  نجهتـسم و  تیاهن  دشاب  مه  ریدقت  نیرب  لاحم  عنتمم و  وا  يارب  توبن 
عفدنم نیتم  ریرقت  نیاب  کلذ و  نم  هَّللا  ذاعم  دـشاب  زئاج  ریدـقت  نیرب  تّوبن  تابثا  مه  رافک  رارـشا  راّجف و  قاسف و  يارب  هک  دـیآ  مزال  ّالا 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  قاقحتـسا  رب  تلالد  نآ  تسا و  لاحملاب  لاحم  قیلعت  لیبق  زا  هتنکل  ناـک  ول  داـشرا  هک  ینعم  نیا  مهوت  دـش 
ناتهب دشاب و  اور  قیلعت  نینچ  رگا  هک  اریز  دوش  تباث  ترـضح  نآ  تیحجرا  تیملعا و  تمـصع و  تیلـضفا و  ات  درادن  ار  توبن  مالّـسلا 
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دناهتفاب رمع  قح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  هضراعم  ضرغب  هک  هینس  فالسا 
رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  ول 

ٍبََهل  َتاذ  ًاران  یلْصَیَس  نمم  الا  اذه  ردصی  له  بهل و  ابا  وا  لهج  ابا  ناکل  یبن  هدعب  ناک  ول  زیوجت  دیآ  مزال  دشاب  هتشاد  تحص  تمس 
نانچمه تسا  دوقفم  ریغ  رمع  رد  عیمج  زا  تیلـضفا  نادقف  تمـصع و  مدـع  رفک و  قبـس  لثم  توبن  عناوم  هچنانچ  هک  تسرهاظ  هلمجلاب 

رفک زا  بهل  وبا  لهج و  یبأ  رد  توبن  عناوم 
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لهج یبأ  بهل و  یبأ  يارب  دشاب  زئاج  ماتتخالا  مدع  ریدقت  یلع  تّوبن  تابثا  وا  لاثما  رمع و  يارب  رگا  سپ  دوجوم  نآ  لاثما  لالـض و  و 
ریما بانج  تّوبن  زاوج  رب  تلالد  هتنکل  ناک  ول  داشرا و  رگا  نیزا  رظن  عطق  دوب و  دهاوخ  زئاج  نآ  ماتتخا  مدع  ریدـقت  رب  توبن  تابثا  مه 
دافم دشاب  لاحمب  لاحم  قیلعت  لیبق  زا  هکلب  دنکن  ترـضح  نآ  رد  توبن  طئارـش  توبث  نآ و  ماتتخا  مدع  ریدقت  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

لاح دوشیمن  تباث  یتلیـضف  ترـضح  نآ  توبن  هلاحتـسا  نایب  رد  هک  تسرهاظ  دوب و  دهاوخن  ترـضح  نآ  توبن  هلاحتـسا  نایب  زج  نآ 
ياملع هک  تسنآ  کیکر  لیوات  نیا  لطبم  زین  تسنایعلا و  حیرـص  مهوت  نیا  نالطب  سپ  تسدراو  لضف  ناـیب  ماـقم  رد  داـشرا  نیا  هکنآ 

ثیدحب هینس 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول 

قافتا نالف  الامجا  اّما  ۀفالخلا  بیترتب  ۀیلضفالا  هتفگ و  بیذهت  رد  ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیّدلا  دعس  دنیامنیم  وا  تیلضفا  رب  لالدتسا 
یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  یلاعت  هلوقلف  الیصفت  اما  هیلع و  مهل  لیلد  دوجوب  رعشی  کلذ  یلع  ءاملعلا  رثکا 

رکب و وبا  وه  و 
رکب یبأ  نم  لضفا  دحا  یلع  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  تبرغ  سمشلا و ال  تعلط  ام  هَّللا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  لاق  رمع و  مث  رکب  وبا  یتما  ریخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل  و 
ینازاتفت هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح 
ضحم لیبق  زا  توبن  ماتتخا  مدع  ریدقت  رب  يدحا  يارب  توبن  تابثا  رگا  سپ  هدـینادرگ  رکب  یبأ  دـعب  رمع  تیلـضفا  هکلب  لضف  تبثم  ار 
لیوات نیا  نالطب  مه  بحاصهاش  هدافا  زا  هیف و  ةرتس  رهاظ ال  اذه  دـیآ و  اجک  زا  تیلـضفا  لضف و  رب  تلالد  دـشاب  لاحملاب  لاحم  قیلعت 

ثیدحب دعب  ام  رد  ناشبانج  هک  اریز  ددرگیم  رهاظ  لیلع 
رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 

باوجب هچنانچ  دناهدرک  رمع  يارب  نآ  زا  هدایز  ای  ملع ؟؟؟ طرش  لوصح  رب  لالدتسا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

دیفم اذهعم  هتفگ و 
778 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربمغیپ زا  دعب  لصف  الب  دـشاب  ماع  تسایر  بحاص  هک  تسا  مزال  هچ  دـشاب  مه  ملعلا  ۀـنیدم  باب  یـصخش  رگا  هک  اریز  تسین  مه  اعدـم 
مزال طورـشم  دوجو  طرـش  کـی  نادـجو  زا  تشگ و  ققحتم  متا  هجوب  يور  تماـما و  طئارـش  زا  طرـش  کـی  هکنآ  باـبلا  یف  اـم  ۀـیاغ 

لثم دشاب  هدش  تباث  تنس  لها  تایاورب  مه  نارگید  رد  طرش  نآ  زا  هدایز  ای  طرش  نآ  هکنآ  فصو  اب  دیآیمن 
رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  دق  الا و  يردص  یف  ائیش  هَّللا  ّبص  ام 

لثم و 
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رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 
دنروخیمن مازلا  تیاور  کیب  هک  دومن  دیابن  ناشیا  مازلا  دصق  الا  درک و  دیاب  رابتعا  اج  ره  رد  تسه  يرابتعا  ار  تنـس  لها  تایاور  رگا 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح 

تلالدب ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  متا  هجوب  ملع  ینعی  تفالخ  طرش  کی  ار  رمع  هکنآ  رب  دراد  تلالد 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

لاحملا قیلعت  لیبق  زا  ثیدح  نیا  هک  یتروص  رد  تلالد  نیا  هک  تسرهاظ  دوب و  لصاح  نآ  زا  هدایز  ای  هدـش  تباث  نآ  میلـست  ریدـقت  رب 
نیا رب  انب  دش و  دهاوخن  ققحتم  دشاب  لاحملاب 

هتنکل ناک  ول  ثیدح 
دوب و دهاوخ  شماتتخا  مدع  تروص  رد  نآ  قاقحتسا  ار و  توبن  طئارـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  عمجتـسم  رب  عطاق  لیلد 

دوب دهاوخ  لاح  تقیقح  لاّهج  تامهوت  زا  تسا  لامک  فرش و  تبثم  ریغ  لاحمب و  لاحم  قیلعت  لیبق  زا  ثیدح  نیا  هک  ینعم  نیا  مهوت 
تیاورب مه  یفیرش  یقابلا  دبع  رم  نب  مودخم  ازرم 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 
کلت وه  رمع و  ۀکربب  مهلج  مالسا  ّنا  اوملع  نوملسملا  فصنا  ول  ضفاونلا و  یف  لاق  ثیح  هدرک  لالدتسا  رمع  تلالج  لضف و  لامک  رب 

اذهل معنلا و  قوف  یتلا  ۀمیظعلا  ۀلیلجلا  ۀمعنلا 
ایبن باطخلا  نب  رمع  ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  هناش  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 

تیاور دننادیم  یناث  فلا  رد  دوخ  نید  ددجم  ار  وا  تنس  لها  تارضح  هک  يدنهرس  یقوراف  دحالا  دبع  خیش  نب  دمحا  خیش  و 
رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 

هدینادرگ ایبنا  هرمز  رد  وا  ندوب  دودعم  لئاضفب و  یناث  فافتحا  لیلد  ار 
779 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ناشهباحص  عیمج  نایم  رد  ار  نیخیش  تارـضح  ریقح  نیا  رظن  رد  لّوالا  دلجلا  نم  نیتئاملا  نیـسمخلا و  يداحلا و  بوتکملا  یف  لاق 
اییوگ مالّسلا  ةولـصلا و  مهیلع  هیلع و  ربمغیپ  ترـضح  اب  قیدص  ترـضح  دنرادن  تکراشم  يدحا  چیهب  ایوگ  هدرفنم  هجرد  تسا و  هدح 

هباحـص رئاس  دنفرـشم و  تلود  نیاب  زین  قیدص  ترـضح  لیفطب  قوراف  ترـضح  تسا و  لفـس  ولع و  هب  تسا  توافت  رگا  تسا  هناخ  مه 
دسر ز هکسب  نیا  دسر ع  هچ  دوخ  تما  يایلواب  يرهش  مه  ای  دنراد  ییارسمه  تبـسن  تامیلـستلا  ةولـصلا و  مهیلع  هیلع و  رورـسنآب  مارک 

ایبنا لئاضفب  دـنادودعم و  ایبنا  رد  ینالک  یگرزب و  زا  راوگرزب  ود  ره  نیا  دـنبایرد  هچ  نیخیـش  تالامک  زا  اهنیا  سپ  مسرج  کـناب  رود 
فوفحم

یهتنا رمع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 
تراهط و تمصع و  زا  ار  توبن  طئارش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لامکتـسا  عامجتـسا و  رب  هتنکل  ناک  ول  داشرا و  تلالد  هلمجلاب 

موعزم نالطب  تلالد و  نیا  تحص  هقیفوت  نسح  یلاعت و  هَّللا  دمحب  تسروهظ و  لامک  رد  تیحجرا  تافـص  رئاس  تیملعا و  تیلـضفا و 
ضرف و لیبس  رب  مالک  هک  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  توبن  لوصح  زاوج  تبثم  مـالک  نیا  هک  درب  ناـمگ  هک  یـسک 
وا هک  دنامن  یفخم  سپ  مناسریم  تابثاب  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  ینعا  قاّذحلا  داقنلا  رخف  قاّبـسلا و  نیرحبتملا  ةدمع  هدافاب  تسا  ریدقت 
نم دحا  نع  لقنی  مل  عامجالا و  لئاسم  یف  اهودع  دق  ۀّفاک و  ءاملعلا  بهذم  ایـشرق  مامالا  نوک  طارتشا  ضایع  لاق  هتفگ  يرابلا  حـتف  رد 

ۀفلاخم نم  هیف  امل  ۀلزتعملا  نم  مهقفاو  نم  جراوخلا و  لوقب  دادتعا  لاق و ال  راصعالا  عیمج  یف  مهدعب  نم  کلذک  هفالخ و  اهیف  فلـسلا 
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نا لاق  هنا  تاقث  هلاجر  دنـسی  رمع  نع  دمحا  جرخا  دـقف  کلذ  یف  رمع  نع  ءاج  ام  لیوات  یلا  عامجالا  لقن  نم  جاتحی  تلق و  نیملـسملا 
لبج نب  ذاعم  تفلختـسا  ةدـیبع  وبا  تام  دـق  یلجا و  ینکردا  ناـف  لاـق  هیف  ثیدـحلا و  رکذـف  هتفلختـسا  ّیح  ةدـیبع  وبا  یلجا و  ینکردا 

رمع دعب  دعقنا  عامجالا  لعل  لاقی  نا  لمتحیف  شیرق  یف  هل  بسن  يراصنا ال 
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یلجا و ینکردا  ناف  رمع  لوق  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ملعا  هَّللا  کلذ و  یف  رمع  داهتجا  ّریغت  وا  ایـشرق  ۀفیلخلا  نوکی  نا  طارتشا  یلع 
لجا كاردا  مدع  هدیبع و  وبا  توم  تروص  رد  لبج  نب  ذاعم  فالختسا  زاوج  رب  دراد  تلالد  لبج  نب  ذاعم  تفلختسا  ةدیبع  وبا  تام  دق 

تجاح دوبیمن  تلالد  نیا  رگا  هچ  دشابیم  وزا  نآ  عناوم  عافترا  ار و  تفالخ  طئارـش  ذاعم  عامجتـسا  دیفم  راوج  نیا  ار و  ّلجا  ماما  نآ 
تفالخ ینابم  یناب  ینار و  مکح  هداس  نیزم و  نآ  يار  ریغت  لامتحا  ای  یناث  هفیلخ  دـعب  ماما  رد  تیـشرق  طارتشا  رب  عامجا  داقعنا  لـیواتب 
روصتم تلالد  نیا  دراد و  هفیلخ  رد  تیشرق  طارتشا  مدع  رب  تلالد  لوق  نیا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  لیوات  ود  ره  نیا  هک  داتفایمن  یناودع 

عضو هک  دنامن  بجتحم  دشاب و  ار  تفالخ  طئارش  عامجتسا و  ذاعم و  فالختسا  زاوج  دیفم  رمع  لوق  هک  یتقو  رگم  دوشیمن 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح 

هتشاد یعقو  رخافم  قالتخا  رثآم و  يارتفا  نآ  بنج  رد  هک  تسنآ  زا  رتالاب  هینس  تارضح  قانعا  رب  ناش  قوقح  هک  بآم  تفالخ  قح  رد 
يدوخ یب  یشوهدم و  نانچ  ار  هینـس  هّمئا  هک  تسنآ  تریح  بجع و  تیاغ  تسین  بابلالا  یلوا  بارغتـسا  باجعتـسا و  دیزم  ماقم  دشاب 

ار یبن  یلاعت  قح  درکیم  ثوعبم  هک  دشیم  زئاج  رگا  هک  دنراد  داقتعا  نانچ  ینیوج  فسوی  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  قح  رد  هک  هداد  ور 
خیشلا اهیف  ۀئامعبرا  نیثلث و  نامث و  ۀنس  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعسا  نب  هَّللا  دبع  ینیوج  ترضح  رگم  دوبیمن  یبن  نآ  وا  رصع  رد 

ءاملعلا و دـنع  ةروهـشملا  لئاضفلا  ماظعلا و  بقانملا  نساحملا و  وذ  مالـسالا  نکر  نیملـسملا و  ةودـق  مانالا  یتفم  ردـقلا  لـیلجلا  ماـمالا 
لها لاق  نیمرحلا  ماما  دلاو  ۀیعفاشلا و  خیش  فسوی  نب  هَّللا  دبع  ینیوجلا  دمحم  وبا  خیشلا  رـسفملا  يوحنلا  بیدالا  یلوصالا  هیقفلا  ماوعلا 

روباسین مدق  مث  نیوجب  فسوی  بوقعی  یبأ  هیبا  یلع  الّوا  بدالا  أرق  بدالا  ۀیبرعلا و  لوصالا و  هقفلا و  ریـسفتلا و  یف  اماما  ناک  خیراوتلا 
دافتسا همزال و  ورمب و  هیلع  لغتشا  يزورملا و  لافقلا  رکب  یبأ  یلا  لقتنا  مث  یکولعصلا  دمحم  نب  لهس  بیطلا  یبأ  یلع  هقفلاب  لغتـشا  و 

هنم
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يوتفلا و سیردـتلل و  دـصق  روباسین و  یلا  داع  هیلع  جّرخت  اّملف  اهمکحا  هتقیرط و  هیلع  أرق  فالخلا و  بهذـملا و  هیلع  نقتا  هب و  عفتنا  و 
هقفلا یف  هل  لیـصحتلا  یلع  ضیرحتلا  ثحبلا و  ّدجلا و  الا  هیدی  نیب  يرجی  ابیهم ال  ناک  نیمرحلا و  ماما  هدلو  مهنم  ریثک  قلخ  هیلع  جّرخت 
کلذ ریغ  موماملا و  مامالا و  فقوم  ۀلسلسلا و  عمجلا و  قرفلا و  رـصتخملا و  رـصتخم  ةرکذتلا و  ةرـصبتلا و  لثم  لئاضفلا  ةریثک  فیناصت 

یف انتمئا  ناک  يریشقلا  میرکلا  دبع  نب  دحاولا  دبع  مامالا  لاق  ۀیآ و  لک  یف  عاونا  ةرشع  یلع  لمتشملا  روکذملا  ریسفتلا  هل  قیلاعتلا و  نم 
هرـصع یف  اّیبن  یلاعت  هَّللا  ثعبی  نا  زاج  ول  ّهنا  ام  ةدیمحلا  لاصخلا  لضفلا و  لامکلا و  نم  هیف  نودقتعی  انباحـصا  نم  نوققحملا  هرـصع و 

یکبسلا یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باهولا  دبع  هنع و  هَّللا  یـضر  هلـضف  لامک  هتناید و  هدهز و  هعرو و  هتقیرط و  نسح  نم  وه  الا  ناک  امل 
نم نوققحملا  هرـصع و  یف  نورخأتملا  ناک  يریـشقلا  مساقلا  یبأ  مامالا  نب  دیعـس  وبا  مامالا  لاق  هتفگ  ینیوج  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد 

هتقیرط و نسح  نم  وه  الا  ناک  امل  هرصع  یف  اّیبن  هَّللا  ثعبی  نا  زاج  ول  ّهنا  ةدیمحلا  لاصخلا  لقعلا و  لامکلا و  نم  هیف  نودقتعی  انباحـصا 
هب و اورختفال  هلئامش و  انیلإ  لقنل  لیئارسا  ینب  یف  دمحم  وبا  خیشلا  ناک  ول  ینوباصلا  نامثع  وبا  مالسالا  خیش  لاق  هلـضف و  لامک  هدهز و 

بانج دـعب  رگا  هک  دناهدییارـس  نانچ  یلازغ  قح  رد  نطاب  رهاظ و  ملع  نایم  رد  دـناعماج  ناشدزن  هک  هیّنـس  رباکا  ياـملع  زا  رگید  ضعب 
ترـضح نآ  تازجعم  توبث  دوشیم  لـصاح  هک  هدرک  اـعدا  زین  دوبیم و  یلازغ  دوبیم  یبـن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

هتفگ ۀئام  لک  سأر  یلع  هَّللا  هثعبی  نمب  ۀئبنتلا  باتک  رد  یطویس  یلازغ  تافّنصم  ضعبب 
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هَّللا یّلـص  یبّنلا  نع  دراولا  ثیدحلا  یف  رکاسع  نبا  ظفاحلا  مهنم  ءاملعلا  نم  ۀعامج  لاق  دق  داشرالا  یف  یعفایلا  نیّدلا  فیفع  خیـشلا  لاق 
ثعبی هَّللا  نا  مّلس  هیلع و 

782 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئاملا سأر  یلع  ناک  ّهنا  ۀنس  ۀئام  لک  سأر  یلع  اهنید  اهل  دّدجی  نم  ۀّمالا  هذهل 

رکب وبا  ۀعباّرلا  سار  یلع  يرعـشالا و  نسحلا  وبا  مامالا  ۀثلاثلا  سار  یلع  یعفاشلا و  مامالا  ۀـیناثلا  سار  یلع  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  یلوالا 
نیب عمجلا  مولعلا و  روحب  یف  هصوغ  تاعیدبلا و  تافّنصملا  ةرثکب  هّزیمتل  کلذ  یلازغلا و  دماح  وبا  مامالا  ۀسماخلا  سار  یلع  ینالقابلا و 

رباکالا ءاملعلا  ضعب  لاق  یتح  لمعلا  ملعلا و  قیقحتلا و  قیقدـتلا و  لوقنملا و  لوقعملا و  لوصالا و  عورفلا و  ۀـقیقحلا و  ۀعیرـشلا و  مولع 
ضعبب هتازجعم  توبث  لـصحی  ّهنا  یلازغلا و  ناـکل  یبن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  دـعب  ناـک  ول  نطاـبلا  رهاـظلا و  ملعلا  نیب  نیعماـجلا 
مـشچب هقداص  يایور  رد  نانچ  دقان  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  ترـضح  هدـجام  هدـلاو  هک  تسنآ  رتفیطل  همه  نیزا  هتافّنـصم و 

مـسا نآ  رب  هک  هتـشادرب  يذغاک  دوخ  راقنم  رد  هک  دمآ  هَّللا  یلو  هاش  دلاو  يوسب  لکـشلا  بیجع  يرئاط  هک  دـندومرف  هظحالم  تریـصب 
نمحرلا هللا  مسب  دعب  نآ  رد  هک  هتـشادرب  يذغاک  دوخ  راقنم  رد  هک  دمآ  رگید  يرئاط  نا  دعب  هتـشادرب و  دوب  بوتکم  بهذـب  یلاعت  قح 

ارت مدینادرگیم  هنییآ  ره  يدوب  نکمم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  دعب  توبن  رگا  هک  تسنآ  شلـصاح  هچنآ  دوب  هتـشون  میحرلا 
ینعی شیوخ  جیهب  جوز  تمدخب  ماهفا  ریحم  مانم  نیا  هَّللا  یلو  هاش  هدجام  هدلاو  هاگ  ره  ترـضحنآب و  هدیدرگ  عطقنم  توبن  نکل  یبن و 

ارت میدوب  هدرک  مالعا  هک  میدوبن  ایآ  هَّللا  یلو  هاش  ینعی  دوخ  دـلوب  دوش  لاحـشوخ  هک  دومرف  وا  ترـضح  درک  لـقن  هَّللا  یلو  هاـش  دـلاو 
نیا هک  دوب  نآ  مانم  نیرد  نم  ملع  هک  دـیامرفیم  هداـفا  ناـش  باـطخب  هَّللا  یلو  هاـش  هدـجام  هدـلاو  یلو و  دـش  دـهاوخ  وا  هک  یتسردـب 
نیا هک  تسنآب  رعـشم  هَّللا  یلو  هاش  ردـپ  ینعی  وا  ترـضح  دوخ  لوق  نکل  دوب و  وت  ردـپ  قح  رد  توبن  قاقحتـسا  تراـشب  ینعی  تراـشب 

تباث باب  نیرد  تارـضح  هابتـشا  ددرت و  دوخ  هدـجام  دـلاو  هبیجع  هداـفا  نیا  رکذ  دـعب  هَّللا  یلو  هاـش  ینعی  تست  قح  رد  هلیلج  تراـشب 
ياضتقمب مانم  نیا  ریسفت  ریبعت و  رد  دوخ  دنکیم و 

783 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جوز قح  رد  ار  نآ  هک  دوخ  هدـلاو  ملع  رب  هتـسناد  هَّللا  یلو  هاـش  قح  رد  ار  تراـشب  نیا  هک  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هداـفا  تمکح  نیناوق 
دیزم ببـسب  رگا  دوخ و  راوگرزب  ردپ  يارب  هن  دیامرفیم  تباث  دوخ  يارب  توبن  قاقحتـسا  ینعی  دهدیم  حـیجرت  دوب  هتـسناد  دوخ  مرکم 

ترابع لامب و  تلفغ  مشچ  کنیا  ییامنیم  کلذ  نم  هللااب  ذایعلا  هیرخـس  ءازهتـسا و  رب  لومحم  ار  راـسکاخ  نیا  ياوعد  راـشتنا  تریح و 
یف هَّللا  كراب  یتدـلاو  تأر  میهفت  دـیامرفیم  هیهلا  تامیهفت  باتک  رد  وا  ترـضح  هک  نک  هظحـالم  اـهظافلا  اهّـصنب و  ار  هَّللا  یلو  هاـش 
رخآ رئاط  ءاج  مث  بهذلاب  هَّللا  مسا  اهیلع  ةذـغاک  هراقنم  یف  لمحی  هرـس  سدـق  یبأ  یلا  ءاج  لکـشلا  بیجع  ارئاط  ّنأک  مانملا  یف  اهرمع 

اّیبن و کتلعجل و  انکمم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دـعب  ةّوبّنلا  ناک  ول  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  اهیف  يرخا  ةذـغاک  ةراقنم  یف  لـمحی 
رـضخا هدـسج  رئاس  یناثلا  مامحلا و  لثم  ربغا  هدـسج  رئاس  رمحا و  هراقنم  ناک  لوالا  رئاّطلا  اهانعمب و  وا  ظافلالا  هذـه  هب  تعطقنا  اـهنکل 

نا مانملا  کلذ  یف  یملع  ناک  یتدلاو و  تلاق  اّیلو  نوکیس  ّهنا  كانملعا  اّنک  اّما  ّیلا  راشا  كدلوب  يرشبا  هرس  سدق  یبأ  لاقف  یطوطلاک 
نا ۀـمکحلا  نیناوق  هیـضتقت  امک  ریبعتلا  قح  لوقا و  اهیلع  اهبتـشم  رمالا  ناک  کیف و  اهناب  رعـشی  هرـس  سدـق  هلوق  کیبا و  قح  یف  ةراشبلا 

رکذـب لوغـشم  ریغ  ناک  هنالف  اهلماح  ةربغ  اما  هیف  اقرغتـسم  هَّللا  یف  ایناف  ناک  ّهناف  هرـس  سدـق  یبأ  لامک  یلا  ةراشا  یلوالا  ةذـغاکلا  لاقی 
ءاقلت نم  هتیتوأ  يذـلا  لامکلا  یلا  ةراـشاف  يرخـالا  ةذـغاکلا  اـما  اهحیـصف و  ریغ  توصلا  نسح  ۀـتخافلا  ماـمحلا و  کلذـک  فراـعملا و 

اهتوص و عطقت  حـصفت و  یطوطلا  نا  امک  فراعملاب  یحاضی  الف  اهلماح  ةرـضخ  اما  مالّـسلا و  ةولـصلا و  مهیلع  ءایبنالا  تـالامک  حیرـشت 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  نبللا و  نع  تمطف  نیح  اذه  ناک 
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نینمؤملا ریما  قح  رد  ایبن  ناکل  يدعب  ناک  ول  ثیدح  هب  لالدتسا  مهدراهچ  لیلد 

هّلل دمحلا  هتفگ  اقباس  تعمس  امک  نآ  هبطخ  رد  هک  یبرقلا  ةّدوم  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  هکنآ  مهدراهچ  لیلد 
784 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیبرعلا یّمالا  دـمحم  ممالا  ۀـّفاک  یلا  الوسر  هَّللا  هثعب  يذـلا  مرکلا  لئاضفلا و  عماج  هبیبح  ةدوم  یلا  ینمهلا  معنلا و  یلوا  ینمعنأ  اـم  یلع 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هَّللا  لاق  دـقف  دـعب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یلاعت هَّللا  رما  ثیح  اّنع  الوئـسم  ّیبّنلا  لآ  ةّدوم  ناـک  اّـملف  یّبحل  یتیب  لـها  اّوبحا  هَّللا و  ّبحل  ینّوبحا  همعن و  نم  مکدـفرأ  اـمل  هَّللا  اّوبحا 
یبرقلا یف  ةّدوملا  يوس  هموق  نم  لاسی  ناب ال  ّیبرعلا  هبیبحل 

امک مالّسلا  مهیلع  هلآ  یلا  هیلإ و  مهلوصو  بجوم  نیبحملل و  ةاجنلا  ببس  کلذ  نا  و 
مهترمز یف  رشح  اموق  بحا  نم  مالّسلا  هیلع  لاق 

اضیا و 
بحا نم  عم  ءرملا  مالّسلا  هیلع  لاق 

لئاضف هلئاضف و  ۀفرعمب  الا  لصحت  هذه ال  لوتبلا و  تیب  لها  ةّدوم  لوسرلا و  ۀـّبحم  لوبقلا  جـهنم  لوصولا و  قیرط  بلط  نم  ّیلع  بجوف 
عمجت مل  ةریثک و  تانیعبرا  ءارقفلا  ءاملعلا و  هلئاضف  یف  تعمج  دقل  هرابخا و  نم  مهیف  درو  ام  ۀفرعم  یلع  ۀفوقوم  یه  مالّسلا و  مهیلع  هلآ 

درو امم  هراثآ  یلآل  هرابخا و  رهاوج  یف  عمجا  نا  تدرا  ینادـمهلا  يولعلا  یلع  یناجلا  ریقفلا  انا  اذـلف و  الیلق  ـالا  تیبلا  لـها  لـئاضف  یف 
مهب و یتاجن  مهیلإ و  یتلیسو  کلذ  هَّللا  لعجی  نا  یلومام  یف  امک  میدقلا  مالکلاب  اکّربت  یبرقلا  یف  ةدوملا  باتکب  اموسوم  ارصتخم  مهیف 

نم دـمحم و  قحب  لقنی  ام ال  یلا  یملق  لوحی  مل  لـمعلا و  لوقلا و  یف  لـلخلا  طـبخلا و  نم  ینمـصعی  هَّللا  ةدوم و  رـشع  عبرا  یلع  هتیوط 
دیامرفیم تیاور  لودلا  باحصا  نم  هعبتا 

یّمع و نبا  ترتخا  ایصو و  یل  راتخا  ءایبنالا و  یلع  ینافطصا  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 
یهتنا ایبن  ناکل  ةّوبنلا  يدعب  ناک  ول  يریزو و  یتفیلخ و  وه  نوراه و  هیخاب  یسوم  دضع  دش  امک  يدضع  هب  ّدش 

بانج دعب  توبن  رگا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاصو  تفالخ و  رب  صن  هک  فیرـش  ثیدح  نیا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ 

785 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يارب توبن  ببس  نیزا  دوبن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورس  دعب  توبن  نوچ  دشیم و  یبن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوبیم 
هکنآ زا  رظن  عطق  سپ  دوب  تباث  ترـضح  نآ  يارب  ترازو  تیاصو و  تفـالخ و  نکل  تشگن  ققحتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

هک توبن  يارب  بانج  نآ  قاقحتسا  رب  دراد  تلالد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا 
دنامن یفخم  ماعنالا و  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  مارم و  ود  ره  نیرب  تلزنم  ثیدح  تلالد  نیبم  تسا و  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تمـصع و  دـیفم 
بئارغ يواح  یناسنا و  تالامک  زئاح  یناحبـس و  بانج  هدـیزگرب  ینادمـص و  یلو  ینابر و  ملاع  هینـس  تارـضح  دزن  ینادـمه  یلع  هک 

دشابیم تسا  یناریح  یگمیسارس و  هنوگ  دص  بجوم  نآ  عامس  هک  نآ  ریغ  تاوما و  ءایحا  لثم  تامارک 

ترضح نآ  تمصع  نینمؤملا و  ریما  بانج  عابتا  موزل  رب  تلزنم  ثیدح  هب  رامع  ترضح  لالدتسا  مهدزناپ  لیلد 

هتفگ یطویس  عماوجلا  عمج  بیوبت  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هکنآ  مهدزناپ  لیلد 
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لها نم  ۀعامجلا و  لها  نم  ینربخا  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  لجر  هیلإ  ماقف  بطخی  یلع  ناک  لاق  هیبا  نع  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  نع 
لها اماف  يدـعب  ادـحا  اهنع  لأست  نا ال  کیلع  ینع و ال  مهفاف  ینتلاس  اذإ  اّما  کـحیو  لاـقف  ۀـعدبلا  لـها  نم  ۀّنـسلا و  لـها  نم  ۀـقرفلا و 
لها اّما  اورثک و  نا  ینعّبتا و  نمل  یل و  نوفلاخملاف  ۀـقرفلا  لها  اماف  هلوسر  رما  هَّللا و  رما  نع  کلذ  اّولق و  نا  ینعّبتا و  نم  اناف و  ۀـعامجلا 

مهئاوها مهیارب و  نولماعلا  هلسر  هباتکل و  هَّللا و  رمال  نوفلاخملاف  ۀعدبلا  لها  اّما  اّولق و  نا  هلوسر و  مهل و  هَّللا  ۀّنس  امب  نوکسمتملاف  ۀنسلا 
ریما ای  لاقف  راّمع  هیلإ  ماقف  ضرالا  دـیدج  نع  اهلاصیتسا  اهمـصق و  هَّللا  یلع  جاوفا و  تیقب  لوالا و  جوفلا  مهنم  یـضم  دـق  اورثک و  نا  و 

نب داّبع  یعدـی  لئاو  رکب  نم  لجر  ماقف  هدـلو  انل و  ءیف  هلها  هل و  اـم  وهف و  اـنلتاق  نم  نا  نومعزی  ءیفلا و  نورکذـی  ساـّنلا  ّنا  نینمؤملا 
لاقف ۀیعرلا  یف  تلدع  ۀیوّسلاب و ال  تمسق  ام  هَّللا  نینمؤملا و  ریما  ای  لاقف  دیدش  ناسل  ۀضراع و  اذ  ناک  سیق و 

786 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهوادیلف ۀحارج  هب  ناک  نم  ساّنلا  اهّیا  یلع  لاقف  ۀیرذلا  ءاسنلا و  لاومالا و  تکرت  رکسعلا و  یف  ام  تمـسق  کنال  لاق  کحیو  مل  ّیلع و 

لجر لاقف  فیقث  مالغ  كردـت  یتح  هَّللا  کتاما  الف  ابذاک  تنک  نا  ّیلع  هل  لاقف  تاهّرتلاب  انءاجف  انمئانغ  بلطن  انئج  داّبع  لاقف  نمـسلاب 
نیراّبجلا مصاق  همـصقی  لب  لاق  لتقی  وا  تومیف  لاق  اهکهتنا  الا  ۀمرح  هّلل  عدی  لجر ال  لاقف  نینمؤملا  ریما  ای  فیقث  مالغ  نم  موقلا و  نم 

بنذـب ریغّـصلا  ذـخأن  ّانا ال  تلمع  ام  وا  سأرلا  فیعـض  ءرما  تنا  رکب  اخا  ای  هنطب  نم  يرجی  ام  ةرثکل  هربد  هنم  قرتحی  شحاف  تومب  هلتق 
مهرود یف  ناک  ام  مهرکـسع و  يوح  ام  مکل  امنا  ةرطفلا و  یلع  اودلو  هدشر و  یلع  اوجّوزت  ۀقرفلا و  لبق  مهل  تناک  لاومالا  نا  ریبکلا و 
مکحب مهیف  تمکح  دقل  رکب  اخا  ای  هریغ  بنذ  هیلع  لمحن  مل  اّنع  ّفک  نا  هبنذب و  هانذخا  مهنم  دـحا  انیلع  ادـع  ناف  مهتیّرذـل  ثاریم  وهف 

ای لعنلاب  لعنلا  وذح  هرثا  تعّبتا  امنا  کلذ و  يوس  امل  ضرعی  مل  رکسعلا و  يوح  ام  مسق  ۀکم  لها  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
مترثکا ینوقّدصت و  مل  متنا  ناف  هَّللا  مکمحر  الهمف  قحب  الا  اهیف  ام  مرحی  ةرجهلا  راد  نا  اهیف و  ام  لحی  برحلا  راد  نا  تملع  اما  رکب  اخا 

انلهج تملع و  اناطخا و  تبصا و  لب  نینمؤملا  ریما  ای  انّیا  اولاق ال  همهسب  ۀشئاع  هّمأ  ذخای  مکیاف  دحاو  ریغ  اذه  یف  ملکت  نا  کلذ  یلع و 
سانلا اهّیا  ای  لاق  رامع و  ماقف  دادسلا  داشرلا و  کب  هَّللا  باصا  نینمؤملا  ریما  ای  تبصا  بناج  لک  نم  ساّنلا  يدانت  هَّللا و  رفغتـسن  نحن  و 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  هعدوتـسا  دق  کلذ و  نوکی  فیک  ةرعـش و  سیق  مکّیبن  جاهنم  نع  مکب  لضی  مل  هومتعطا  هومتعبتا و  نا  هَّللا  مکنا و 
ۀلزنمب ینم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  هنا  نارمع  نب  نوراه  جاهنم  یلع  باطخلا  لصف  ایاصولا و  ایانملا و  مّلـس  هیلع و 

هَّللا هّصخ  الضف  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه 
787 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل اوضماف  هب  نورموت  ام  هَّللا  مکمحر  اورظنا  یلع  لاق  مث  هقلخ  نم  ادحا  طعی  مل  ام  هاطعا  ثیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبنل  هنم  امارکا  هب 
ۀقشم اذ  ناک  نا  ۀنجلا و  لیبس  یلع  ینومتعطا  نا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مکلماح  ّیناف  ّسخالا  سیسخلا  لهاجلا  نم  یتأی  امب  ملعا  ملاعلا  ناف 
مهرما لیئارسا  ینب  نم  الیخ  نا  مکربخم  ّینا  مث  لیلق  اّمع  ۀمادّنلا  ةوقشلا و  نم  اهب  ّرتغا  نمل  ةوالحلا  ةولح  ایندلا  ةدیتع و  ةرارم  ةدیدش و 

مل مهیبن و  اوعاـطا  نیذـّلا  کـئلوا  نم  هَّللا  مکمحر  اونوکف  مهنم  ـالیلق  اـّلا  هنم  اوبرـشف  هرما  كرت  یف  اوّجلف  رهنلا  نم  اوبرـشی  ـال  نا  مهّیبن 
مّهبر اوصعی 

مهماما هاور  ام  یلع  رجاهم  ظفل  یعقاو  قادـصم  رثآم  بقانم و  عماـج  رخاـفم و  نساـحم و  يواـح  هک  رهاـظ  تسحـضاو و  ثیدـح  نیزا 
نایب دعب  رئاصبلا  ءافعض  ضعب  بارطـضا  طالتخا و  تقو  رد  رفاغلا  کلملا  ناوضر  هیلع  رـسای  نب  رامع  ترـضح  ینعا  رکاسع  نبا  رباکلا 

تمـصع و عاطم و  ماما  نا  عابتا  لاثتما و  تعاطا و  بوجو  رهاق  ناهرب  رهاز و  تجحب  دوخ  لعف  باوص  تیقح و  رباکالا  رغاصالا و  ماما 
تابثا رب  هدرک و  نایب  ةرعـش  ردقب  ول  لالجلا و  وذ  دزیا  ینب  جاه  جاهنم و  زا  لالزا  لالـضا و  زا  تیاده  تیالو و  هداس  نیزم و  نا  تئارب 
لالضا ترضح  نآ  هک  دناوتیم  هنوگچ  هک  تس  نیا  شلّصحم  هچنآ  هدومرف  هدومن و  لاطبا  نآب  ارنآ  دض  لالدتـسا و  لزنم  ثیدحب  نآ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ار  ترضح  نآ  تسا  هدرپس  تعیدو  هکنآ  لاح  ةرعش  ردقب  ول  يوبن و  جاهنم  زا  ار  مدرم  دیامن 
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بانج مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  تسا  هدومرف  هک  قیقحت  نارمع  نب  نوراه  جاهنم  رب  ار  باطخ  لصف  ایاصو و  ایانم و  مّلس 
نیا راونا  زا  سپ  نم  دـعب  یبن  تسین  قیقحتب  رگم  یتسه  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

براغملا و ماما  نآ  قحال  قباس و  داشرا  تقباطمب  هکلب  نّیزم  ریصب  ریبخ و  ّیبن  ریزو  ریرقتب  نا  ناونع  هک  راّمع  ترضح  راثآ  تناتم  نایب 
هطاحا لیلد  تلزنم  ثیدح  هک  تسا  نشور  ادیوه و  نهربم و  نآ  تیّقح  قراشملا 

788 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اطخ و زا  موصعم  هک  نارمع  نب  نوراه  ترـضح  جاهنم  رب  بانجیلاع  نآ  يارب  باـطخ  لـصف  لوصح  اـیاصو و  اـیانم و  ملعب  اـیاربلا  ماـما 

بانج جاهنم  تفلاخم  یندا  زا  تئارب  تمـصع و  باب و  ره  رد  بانج  نآ  عابتا  تعاطا و  بوجو  دشابیم و  هدوب  ناصقن  بیع و  بئاوش 
تمصع تعاط و  ضارتفا  توبث  رد  لاحلا  سپ  ددرگیم و  تباث  نآ  زا  دشاب  وم  ردقب  هچ  رگا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

تلزنم ثیدح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  بونذ  زا  تنایـص  بویع و  زا  تئارب  بویغ و  عالطا  تیملعا و  تیلـضفا و  و 
تقو حبـصلا  وا  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  امتح  اعطق و  نآ  يارب  رایغا  قاقحتـسا  مدع  ترـضح و  نآ  يارب  تفالخ  نیعت  دـنامن و  یبیر 

ثیدـح تلالد  هللااب  اذایع  هک  ناشیا  تاموعزم  نیرکنم و  تافّـسعت  تافّلکت و  تافّلـصت و  تامهوت و  تاهّرت و  دیـسر و  توبثب  رافـسالا 
تیملعا تمصع و  تیلـضفا و  رب  شتلالد  یفن  ترـضح و  نآ  تفالخ  یفن  رب  شتلالد  روصقم و  هصقان  هعطقنم  هّصاخ  تفالخ  رب  تلزنم 

نت رب  وم  راب  راب  نآ  لییخت  زا  هک  روعا  هیمیت و  نبا  لیلاضا  لیطابا و  تعاظف  تعانش و  تیاغ  دیدرگ و  اّثبنم  ءابه  روتسم  ریغ  تسرهاظ و 
زا هکنآ  لوا  تسا  تباث  فیرش  ثیدح  نیزا  هدیدع  دئاوف  قبس  ام  رب  هوالع  ریبخ  لماتم  ریصب و  رظان  رب  دیماجنا و  روهظ  لامکب  دزیخیم 
نآ عابتا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعامج  لها  هک  تسحضاو  اّولق  نا  ینعبتا و  نم  اناف و  ۀعامجلا  لها  اّماف  ترضح  نآ  داشرا 

ناشیاب یعفن  دـنزارفایم  راختفا  ندرگ  نا  داریاب  هّینـس  تارـضح  هک  تعامج  عاـبتاب  هرمآ  ثیداـحا  سپ  دنـشاب  مک  هچ  رگا  دناترـضح 
دنزانیم دوخ  هدـیقع  نیدـقتعم  ترثک  رب  دـنزاسیم و  رهاظ  نآ  لثم  هیرکب و  تفالخ  تّحـص  ناب  هک  ناشیا  هفیرط  تاموعزم  دـناسرن و 

لیلق وگ  ترـضح  نآ  عابتا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عاّبتاب  دـشاب  رما  تایاور  همه  نآ  داشرا  نیا  بسح  هکلب  دـنادرگن  تباـث 
عابتا بانج و  نآ  هک  دوب  هعاطلا  ضرتفم  عابتالا و  بجاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  داـشرا  نیزا  هکنآ  مود  دنـشاب 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  موس  تسا  ترضح  نآ  تماما  تبثم و  تعاط  ضارتفا  توبث  دناتعامج و  لها  بانج  نآ 
789 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعامج  لها  ریـسفت  ّتیقح  لوسر  ادـخ و  رماب  هک  تسرهاظ  هلوسر  رما  هَّللا و  رما  نع  قحلا  کلذ  و 
ۀیاغ دییـشتلا و  دـیکاتلا و  دـیزم  نم  اذـه  یف  ددرگیم و  تباث  بانج  نآ  تعاط  ضارتفا  ترـضح و  نآ  عابتا  موزل  ترـضح و  نآ  عابتا 

عمسلا یقلا  نم  یلع  یفخی  ام ال  دیرم  بصعتم  ّلکل  امغر  هل  عابتالا  هب و  ءادتقالا  موزل  دینع و  رافک  لک  لتاق  ۀمـصعل  دیدستلا  قیثوتلا و 
ترضح نآ  داشرا  زا  هکنآ  مراهچ  دیهش  وه  و 
ینعبتا نمل  یل و  نوفلاخملاف  ۀقرفلا  لها  اّماف 

ترضح و نآ  تعاط  ضارتفا  مه  داشرا  نیزا  سپ  دناتقرف  لها  دناترضح  نآ  عابتا  ترضح و  نآ  فلاخم  هک  یناسک  هک  تسحضاو 
ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مجنپ  تسرهاب  رهاظ و  حوضو  لامکب  تسا  ترضح  نآ  تماما  تمصع و  تبثم  هک  بانج  نآ  تفلاخم  ّمذ 

هلوسر مهل و  هَّللا  ۀّنس  امب  نوکسمتملاف  ۀنسلا  لها  اّماف 
ترضح نآ  لاوقاب  نآ  عمج  دعب 

اّولق نا  ینعّبتا و  نم  اناف و  ۀعامجلا  لها  اّماف 
نآ لاثتما  تعاطا و  دناهدرک و  رایتخا  بانج  نآ  عابتا  هک  دنتـسه  یناسک  تنـس  لها  هک  دوشیم  رهاظ  هلوسر  رما  هَّللا و  رما  نع  کلذ  و 

تنـس لهاب  ار  دوخ  هثالث  نیدقتعم  هیمـست  سپ  دننکن  زیوجت  بانج  نآ  لاعفا  لاوقا و  رد  ار  للز  اطخ و  دـنناد و  مزال  بجاو و  ار  بانج 
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نآ تعاط  ضارتفا  دننادن و  مزال  بانج  نآ  عابتا  اهنیا  هک  تسرهاظ  رپ  هک  اریز  ریبخ  لثم  کئبنی  ریـصبب و ال  تسا  یمعا  هیمـست  لثم  رد 
نم هللااب  ذایعلا  ترـضح  نآ  ماکحا  رد  هحیرـص  يایاطخ  تابثا  هک  یناثلا  لیلدلا  یف  هجذومن  تیرد  امک  دـننک  در  مامت  مامتهاب  ترـضح 

ضعب لیـصفت  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتأیـس  اهریغ و  نع  الـضف  تسنآ  رب  دـهاش  هفحت  باتک  نیمه  هدـیدع  تاـماقم  هچناـنچ  دـنیامن  کـلذ 
ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مشش  نیملا  نیرلا و  بابرا  راتسا  کتهی  ثیحب  نیلقثلا  ثیدح  دلجم  یف  مهتاراسج 

اورثک نا  مهئاوها و  مهیارب و  نولماعلا  هلسر  هباتکل و  هَّللا و  رمال  نوفلاخملاف  ۀعدبلا  لها  اّماف 
دننکیم وا  لسر  وا و  باتک  ادخ و  رما  تفلاخم  هک  دناتعدب  لها  بانج  نآ  نیفلاخم  هک  تسرهاظ  قباس  داشرا  هظحالم  دعب 

790 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوالا جوفلا  مهنم  یـضم  دق  ترـضح و  نآ  لوق  زا  هکنآ  متفه  تسین  تافتلا  انتعا و  لباق  ناشیا  ترثک  دـنیامنیم و  اوها  ءارآب و  لمع  و 

لمع دندوب و  وا  لسر  فلاخم  وا و  باتک  ادخ و  رما  فلاخم  هک  دانع  تعدب و  لها  زا  یجوف  داشرا  نیا  تقو  زا  لبق  هک  تسرهاظ  خـلا 
ترـضح نآ  نیفلاخم  عیمج  نآ  رد  هک  ثلاث  یناث و  لّوا و  جوف  لّوا  جوف  نیزا  دارم  رگا  سپ  دناهتـشذگ  دـندرکیم  دوخ  ءاوها  ءارآـب و 
تاعیملت رارسا  فشاک  ماظعلا و  مهرباکا  ساسا  مداه  ماهملا  ةدمع  مارملا و  یصقا  وهف  ماهفالا  یلوا  دنع  رهاظلا  وه  امک  دنـشاب  دنالخاد 

فاصتا سپ  دـشاب  نیثکان  جوف  نآ  زا  دارم  هک  تسین  نیزا  هراچ  دـنهدن  ریـسفت  نیا  لوبقب  اضر  هینـس  تارـضح  رگا  ماـخفلا و  مهراـبحا 
اوها و عابتا  سجاوه و  ءارآب و  لمع  لسر و  تفلاخم  ادـخ و  باتک  ادـخ و  رما  تفلاخم  تعدـب و  هلیلج  تلیـضفب  ناش  عاـبتا  نیتحلط و 
رب دوش  قبطنم  نآ  رب  فاصوا  نیا  هک  رگید  یجوف  جوف  ود  نیا  ریغ  لیلغلل و  رم و  لیلعلل  فاـش  اـضیا  وه  دـش و  دـهاوخ  تباـث  سواـسو 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  متشه  دروآ  دنناوتیمن 
ریبکلا بنذب  ریغصلا  ذخأن  انا ال  تملع  ام  وا 

رجا بجوم  يداهتجا  ياطخ  هک  تفر  انف  دابب  يداهتجا  ياطخ  لیلع  لیوات  سپ  دـندوب  بنذ  نیبکترم  لمج  لـها  ياربک  هک  تسحـضاو 
ترضح نآ  لوق  زین  هکنآ  مهن  امهنیب  ام  ناتشف  باقع  هذخاؤم و  ببس  بنذ  تسا و  باوث  دحاو و 

هریغ بنذ  هیلع  لمحن  مل  انع  ّفک  نا  هبنذب و  هانذخا  مهنم  دحا  انیلع  ادع  ناف 
ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهد  للزلا  بنذلا و  حیرص  يداهتجالا  ءاطخلاب  لیواتلاف  لمج  باحصا  زا  بنذ  رودص  رب  دراد  هحیرص  تلالد 

ۀقرفلا لبق  مهل  تناک  لاومالا  نا  و 
حـضاو و تسیورم  هیّنـس  راثآ  رابخا و  بتک  رد  هک  رایـسب  ثیداـحا  زا  تقرف  ّمذ  دـندوب و  تقرف  باـبرا  لـمج  باحـصا  هک  تسحـضاو 

نیکرات بانج و  نآ  عابتا  بانج و  نآ  نیفلاخم  تقرف  لها  هک  تسرهاظ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  داـشرا  زا  تسراکـشا و 
ترضح نآ  لوق  زا  زین  هکنآ  مهدزای  دناتعامج 

ۀقرفلا لبق  مهل  تناک  لاومالا  نا  و 
ترضح نآ  لوق  زا  و 

یف ناک  ام  مهرکسع و  يوح  ام  مکل  امنا  و 
791 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهتیرذل ثاریم  وهف  مهرود 
یف یطاخ  اهنیا  رگا  سپ  تفر  نورب  ناش  کلم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبراحم  ببـسب  لمج  باحـصا  لاوما  هک  تسحـضاو 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدزاود  ناشیا  کلم  زا  ناش  لاوما  جورخ  يارب  دوبن  یهجو  دندوبیم  دانع  ضغب و  زا  يارب  داهتجالا و 
کلذ يوس  امل  ضرعی  مل  رکسعلا و  يوح  ام  مسق  ۀکم  لها  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مکحب  مهیف  تمکح  دقل 

نا یلع  احضاو  الیلد  هب  کیهان  هدومرف و  يراج  هّکم  لها  رافک  مکح  لمج  بابرا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسحـضاو 
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ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدزیس  ماعنالا  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  مائللا و  رافکلا  مکح  یف  مالّسلا  هیلع  هل  نیبراحملا 
لعنلاب لعنلا  وذح  هرما  تعبتا  امنا  و 

بآمتلاسر بانج  عابتا  نا  ياوس  ام  كرت  لمج و  باحـصا  رکـسع  لاوما  ذـخا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاـظ  زین 
مه داشرا  نیزا  راّـفک  مکح  رد  لـمج  باحـصا  ندوب  سپ  هدومن  هکم  لـها  راّـفک  رد  باـنج  نآ  مکح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدراهچ  تسراکشآ  حضاو و  تیاهن 
هل اوضماف  هب  نورموت  ام  هَّللا  مکمحر  اورظنا 

هتعاط و ضارتفا  یلع  حیرـص  لیلد  وه  دوب و  بجاو  مزال و  فقوت  لمات و  ریغب  مثعلت و  ددرت و  الب  باـنج  نآ  رما  تعاـطا  هک  تسرهاـظ 
زا هکنآ  مهدزناپ  ءافتقالا  ۀبجاولا  هلاعفا  هلاوقا و  یف  ءارتمالا  بایترالا و  قرطت  مدع  ءاطخلا و  للزلا و  نم  هتمصع  روهظ  هرما و  لاثتما  موزل 
اطخ شیوخ و  لاعفا  لامعاب و  تسا  ملعا  ترضح  نآ  هک  تسرهاظ  ّسخالا  سیسخلا  لهاجلا  نم  یتای  امب  ملاعلا  ناف  ترـضح  نآ  لوق 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدزناش  تسا  ّسخا  سیسخ  لهاج  ترضح  نآ  فلاخم  تسین و  یهار  نآ  رد  ار  للز  و 
خلا ۀنجلا  لیبس  یلع  ینومتعطا  نا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مکلماح  ّیناف 

ثعاـب و باوـث و  تنج و  لـیبس  كولـس  ببـس  ترـضح  نآ  تعاـطا  درادیمرب و  تنج  لـیبس  رب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  هک  تسحـضاو 
ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدفه  تسا  باذع  ران و  زا  صالخا 

خلا مهّیبن  مهرما  لیئارسإ  ینب  نم  الیخ  نا  مکربخم  ّنا  ّمث 
لثم ترضح  نآ  تعاطا  هک  تسحضاو 

792 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک دنایبن  نآ  نیفلاخم  لثم  ترضح  نآ  نیفلاخم  تسا و  مزال  بجاو و  دنشونن  رهن  زا  هک  هدرک  مکح  ار  ناشیا  هک  لیئارسا  ینب  تعاطا 

ترضح نآ  لوق  زا  هکنآ  مهدجه  دندرک  وا  ترضح  رما  كرت  رد  جاجل 
مهبر اوصعی  مل  مهّیبن و  اوعاطا  نیذلا  کئلوا  نم  هَّللا  مکمحر  اونوکف 

یلع لدی  ام  هیف  مّویق و  ّیح  نایصع  مدع  ترضح  نآ  نایصع  مدع  تسا و  موصعم  یبن  تعاطا  اهنیعب  ترـضح  نآ  تعاطا  هک  تسرهاظ 
ءاطغلا ۀعبارلا  بولقلا  نع  فشاکلا  ءادتهالل و  قیفوتلا  یلو  هَّللا  ءامسلا و  ّبر  مکح  نیع  همکح  نا  ءاطخلا و  نم  ۀمصعلا  لامک 

نوراه ترضح  تیملعا  ببس  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیملعا  تابثا  مهدزناش  لیلد 

هیلع یسوم  ترـضح  دعب  ترـضح  نآ  ینعی  تسا  ترـضح  نآ  تیملعا  نوراه  ترـضح  لزانم  زا  بیر  هبـش و  الب  هکنآ  مهدزناش  لیلد 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیاب  سپ  دوب  ترـضح  نآ  تما  عیمج  زا  ملعا  مالّـسلا 

تیملعا تسا و  ترـضح  نآ  رد  تفالخ  راصحنا  ببـس  تیلـضفا  تیلـضفا و  دیفم  تیملعا  دشاب و  ملعا  ترـضح  نآ  تما  عیمج  زا  هلآ 
عطاس و زین  دش  روکذم  مهدزناپ  لیلد  رد  هک  رامع  ترـضح  نایب  زا  حـضاو و  رهاظ و  تسا  يرما  دـنچ  ره  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح 

دوعـسم نب  نیـسح  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میامنیم  رگید  تاحیرـصت  ضعب  داریا  نیلداجم  دوحج  نیرباکم و  راـکنا  فوخب  نکل  حـئال و 
ةاروتلل و مهأرقا  مالّسلا و  امهیلع  نوراه  یسوم و  دعب  لیئارسا  ینب  ملعا  نوراق  ناک  رابخالاب  ملعلا  لها  لاق  هتفگ  لیزنتلا  ملاعم  رد  يوغب 

یطویـس هلمکت  اـب  ار  نآ  هک  دوخ  رـصتخم  ریـسفت  رد  یلحم  دـمحا  نب  دـمحم  یغط و  یغبف و  ةروـصلا  نسح  ناـک  مهاـنغا و  مهلمجا و 
دمحم نوراه و  یـسوم  دعب  ةاروتلاب  لیئارـسا  ینب  ملعا  ناک  هلباقم و  یف  يأ  يدنع  ملع  یلع  لاملا  يأ  هتیتوا  امنا  لاق  دـنیوگیم  نیلالج 

ناک مهانغا و  مهلمجا و  نوراه و  یسوم و  دعب  لیئارسا  ینب  ملعا  ناک  نوراق  نا  رابخالا  لها  يور  وهتفگ  رینم  جارس  رد  بیطخ  ینیبرش 
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مهلـضفا و نوراـه و  یـسوم و  دـعب  لیئارـسا  ینب  ملعا  نوراـق  ناـک  هتفگ و  ناـمجلا  دـقع  رد  ینیع  هماـّلع  یغط و  یغبف و  ةروصلا  نسح 
نکی مل  هتروص و  نسحل  رونملا  یمسی  ناک  ةداتق و  لاق  مهلمجا 

793 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ْمِْهیَلَع  یغَبَف  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  یغبلا  هکلهاف  هموق  یلع  یغبف  يرماسلاک  قفان  هَّللا  ودع  نکل  هنم و  ةاروتلل  ءارقإ  لیئارسا  ینب  یف 

ینب ملعا  نوراق  هاگ  ره  سپ  هدوب  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  ترـضح  دـعب  لیئارـسا  ینب  ملعا  نوراـق  هک  تسرهاـظ  تاراـبع  نیزا 
دشاب مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  دعب  لیئارسا  ینب  ملعا  نوراه  ترضح  بیر  هبش و  الب  دشاب  نوراه  یـسوم و  ترـضح  دعب  لیئارـسا 
نوراه یـسوم و  ترـضح  ریغ  هک  تسا  ینعم  نیا  تبثم  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  دعب  نوراق  تیملعا  هک  اریز 

رگید یسک  رگا  دشاب و  تباث  مالّسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  يارب  یـسوم  ترـضح  دعب  تیملعا  سپ  دوبن  نوراق  زا  ملعا  مالّـسلا  امهیلع 
یـسوم و ترـضح  دعب  لیئارـسا  ینب  ملعا  نوراق  هک  دیآ  هن  قداص  دـشاب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دـعب  نوراه  ترـضح  زا  ملعا 

ریما ترـضح  يارب  تیملعا  توبث  رد  دـش  تباث  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تیملعا  هاگ  ره  اّدـج و  رهاظ  وه  هدوب و  نوراـه  ترـضح 
اقباـس هک  تلزنم  مومع  لـئالد  هکنآ  زا  رظن  عطق  هچ  دریگنرد  جـالتخا  باـیترا و  الـصا  ار  جاـهنم  يوس  نیکلاـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

نآ لثم  مارم و  نیا  تابثا  يارب  دوشیم  روکذم  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نآ  ضعب  دش و  روکذم  مه  لئالد  نیرد  نآ  ضعب  هتـشذگ و 
رب هیبشت  لمح  زاوج  مدـع  بحاص  هاش  دوخ  هدافا  هروهـشم و  لزانم  رب  هیبشت  لمح  موزل  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  تسا و  یفاک 

تبثم تلزنم  ثیدح  هک  تسحـضاو  دـش  روکذـم  مهدزناپ  لیلد  رد  هک  رامع  ترـضح  نایب  زا  نیرب  هوالع  تسا و  عنقم  زین  صقان  هیبشت 
ریما ترـضح  يارب  باـطخلا  لـصف  اـیاصو و  اـیانم و  ملع  لوصح  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تیملعا 

مه مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ریرقت  هکنآ  اب  راّمع  ترضح  نایب  ار  دونع  یککشم  جوجل و  یبصعتم  رگا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
دمحا نب  دـمحم  نیدـلا  دیعـس  یناث  ریرحن ال  هماّلع  هدافا  زا  تیملعا  رب  نآ  تلالد  هَّللا  دـمحب  کنیا  دـنکن  تیافک  تسنآ  تّحـص  تبثم 

حضوا رعش و  حرش  رد  ضراف  نبا  هیئات  یسراف  حرش  رد  وا  ترضح  هک  تسناد  دیاب  سپ  منک  تباث  یناغرف 
794 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا دوب  هدیـشوپ  لکـشم و  هچنآ  لیواتب  یلع ع  درک  نشور  ادـیپ و  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  ۀیـصولاب  هلان  ملعب  ّیلع  الکـشم  ناک  ام  لیواتلاب 
ریـسفت نایب و  هکنآب  رمع  کلهل  ّیلع  ول ال  هتفگ  ضرعم  نآ  رد  هچنانچ  رمع  اصوصخ  هباحـص  زا  وا  ریغ  رب  ثیدـح  نآرق و  دارم  ینعم و 

دوب هدومرف  یلو  تهج  زا  هک  تیصوب  یفطصم ع  زا  دوب  هدیسر  ثاریمب  يوب  هک  یملعب  دوب  هتشگ  ضرعتم  ار  تالکشم  نا 
یتیب لها  یف  هَّللا  مکرکذا  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا 

هک دومرف  زاب  راب و  هس 
يدعب ّیبن  هنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

تفگ هچنآب  و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

رد قح  تیارـس  رثا  هریغ و  توعد و  رد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  زا  دوب  وا  باب  رد  رثا  همه  قلخ  داشرا  قح و  نایب  ملع و  زا  سپ 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  نیلقث  ثیدح  لثم  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مهلملا  دـشرملا و  هَّللا  يو و 

هک تسرهاظ  هدومرف و  نآب  تالکشم  حاضیا  هک  هدش  لصاح  یملع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ّتیـصوب  ار  مالّـسلا 
حاضیا ملع  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  تیاـصوب  ار  نوراـه  ترـضح  نوچ  هک  روط  نیاـب  رگم  دـش  دـناوتیمن  روصتم  تلـالد  نیا 

هیلع نوراه  ترـضح  لثم  باب  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـیابیم  دوب  لصاح  تالـضعم  تالیوات  نایب  تالکـشم و 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  سپ  هدوب  هیوسوم  تما  رئاـس  ملع  زا  دـیزا  حـجرا و  نوراـه  ترـضح  ملع  هک  تسرهاـظ  دـشاب و  مالّـسلا 
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تما عیمج  ملع  زا  ززعا  دـیزا و  رثکا و  حـجرا و  زین  هدـش  لصاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیاـصوب  هک  مالّـسلا 
ترـضح هکنآ  رب  دراد  تلالد  نیلقث  ثیدح  لثم  تلزنم  ثیدـح  هک  تسرهاظ  یناغرف  هماّلع  ینابملا  عینم  نایب  زا  زین  دـشاب و  هیوفطـصم 

زا ترـضح  نآ  ماـکحا  يراـس و  ترـضح  نآ  رد  قح  دوب و  قدـصلا  یلا  یعاد  قـلخ و  دـشرم  قـح و  نّیبـم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
هدـیدس و حـئادم  هدـیدع و  دـماحم  يراب و  بیبح  بانج  بانج  زا  ترـضح  نآ  رد  دوب  لصاح  هلیمج  راثآ  نیا  يراـع و  اـطخ  تنراـقم 

دلجم رد  اقباس  یناغرف  دیعس  هدیعس  بقانم 
795 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نافرع و بابرا  لمکا  زا  يو  یلاعت  هَّللا  همحر  یناغرفلا  نیدلا  دیعس  خیش  هتفگ  تاحفن  رد  یماج  نمحرلا  دبع  هک  يدینـش  ریدغ  ثیدح 
هچابید رد  يو  هک  تسا  هدرکن  نایب  طوبرم  طوبضم و  نانچ  ار  تقیقح  ملع  لئاسم  سک  چیه  تسا  هدوب  نادجو  قوذ و  باحـصا  رباکا 

سدق يونوق  نیدلا  ردص  خیـش  دوخ  خیـش  رب  دوب و  هدرک  حرـش  یـسراف  ترابعب  ار  نآ  الوا  تسا  هدرک  نایب  هیـضراف  هیئات  هدیـصق  حرش 
كربت و لیبس  رب  هنیعب  ار  هتـشون  نآ  دیعـس  خیـش  هتـشون و  يزیچ  باب  نیرد  هدرک و  رایـسب  ناسحتـسا  ار  نآ  خیـش  هدومرف و  ضرع  هرس 

رگید دئاوف  هدرک و  لقن  یبرع  ترابعب  ار  نآ  هدئاف  میمتت و  میمعت و  يارب  زا  ایناث  تسا و  هدرک  جرد  دوخ  یسراف  حرـش  هچابید  رد  نمیت 
بهاذم نایب  رد  داعملا  یلا  دابعلا  جهانمب  یمسم  تسا  رگید  فینـصت  اریو  ءازجلا و  ریخ  نیبلاطلا  نع  یلاعت  هَّللا  هازج  تخاس  دیزم  نا  رب 

بادآ نایب  رد  تسین و  هراچ  نآ  زا  ار  قیرط  نیا  ناکلاس  هک  تالماعم  یضعب  تادابع و  لئاسم  رد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هعبرا  هّمئا 
بلاط ره  دب  ام ال  هک  دیفم  سب  تسیباتک  نآ  قحلا  تسین و  رسیم  نآ  یب  تقیقح  ار  كولس  تعیرش  ماکحا  حیحـصت  زا  دعب  هک  تقیرط 
هماّلع نامجرت  قح  نایب  ار  دونک  یلداجم  دونع و  يرباکم  رگا  هتفگ و  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  تسدیرم و  و 
عابتا یناملظ و  سواسو  ياـفتقا  یناـشیرپ و  بارطـضا و  راـخ  رپ  يداو  ندومیپ  یناریح و  باـیترا و  ملظم  قیرط  كولـس  زا  مه  یناـغرف 

هیواعم نایبب  سیبلت  عیملت  ریوزت و  بابرا  ناینب  مدـه  سیلبا و  سواسو  عور  راچان  دراد  هن  زاب  یناطیـش  غزاونب  نوک  رد  یناـسفن  سجاوه 
دیآ هدرک  دوشیم  روکذم  مهدفه  لیلد  رد  هک  نایفس  یبأ  نب 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  رب  تلزنم  ثیدح  هب  هیواعم  لالدتسا  مهدفه  لیلد 

ضغبب و راتق  ماتق و  تراثا  همه  نآ  فصو  اب  تسا  نایعا  هباحـص  رباکا  زا  تنـس  لها  دزن  هک  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  هکنآ  مهدـفه  لیلد 
ام لضفلا  دافمب  نایغط  تنحاشم و  هوهـص  ءاطتما  ناودع و  تاوانم و  براغ  مّنـست  ناغـضا و  داقحا و  ران  ریعـست  جییهت و  نانـش و  دانع و 

لبنح نب  دـمحم  نب  دـمحا  هچناـنچ  هدوـمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تیملعا  رب  لالدتـسا  تلزنم  ثیدـحب  ءادـعالا  هب  تدـهش 
ثیللا وبا  هیقف  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  دمحم  نب  یلع  ناذاش و  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینابیـشلا و 

رون يدنرز و  فسوی  نب  دمحم  ینیومح و  دـمحم  نب  میهاربا  يربطلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم  يدنقرمـس و  دـمحم  نب  رـصن 
نب دمحا  یکملا و  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  نب  دمحا  یباصولا و  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  يدوهمـس و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیّدـلا 

دناهدرک تیاور  يونهکل  نیبم  يولوم  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب  دمحا  یکملا و  ریثکاب  دمحم  نب  لضف 
796 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیوگیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  دمحم  نب  یلع 
لاقف ۀلأسم  نع  ۀیواعم  لجر  لأس  لاق  سیق  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  یلا  هعفر  زازبلا  ساّبعلا  نب  یلع  نب  دحاولا  دبع  مساقلا  وبا  انربخا 

دقل هب  تئج  ام  مؤل  تلق و  ام  سئب  لاقف  ّیلع  لوق  نم  ّیلا  ّبحا  اهیف  کلوق  نینمؤملا  ریما  ای  لاق  ملعا  هناف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اـهنع  لـس 
ّالا یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هَّللا ص  لوسر  هل  لاق  دقل  اّرغ و  ملعلا  هّرغی  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک 
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يدعب ّیبن  ّهنا ال 
همسا احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  یلع  انهه  لاق  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  تدهـش  دقل  هنع و  ذخایف  هلأسی  باّطخلا  نب  رمع  ناک  دقل  و 
بئاتک رداقلا و  دـبع  هیـضم  رهاوج  رظان  رب  وا  رثام  بقانم و  رخاـفم و  لـئاضف و  هک  یفنح  دـمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  هیقف  ناویّدـلا و  نم 

دبع رظنب  قارع  رفـس  رد  نآ  هخـسن  هک  سلاجملا  باتک  رد  تسرهاب  رهاـظ و  نآ  ریغ  يراـق و  یلع  هینج  راـمثا  يوفک و  راـیخالا  مـالعا 
دیامرفیم هدیسر  قاتفم 

وهف بلاط  یبأ  نب  یلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلئـسم  نع  هلأسف  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع 
یّلـص هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دـقل  هب  تئج  ام  مؤل  تلق و  امـسئب  ۀـیواعم  لاقف  یلع  لوق  نم  ّیلا  ّبحا  کلوق  لجّرلا  لاقف  اهب  ملعا 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  دق  اّزه و  ملعلل  هّزهی  مّلس  هیلع و  هَّللا 
نب یلع  انهه  لاقف  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  باطخلا  نب  رمع  تدهـش  دقل  هنع و  ذخای  هلأسی و  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  ناک  دقل  و 
هَّللا یضر  ۀشئاع  لاس  الئاس  نا  يوری  ناویّدلا و  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  لجرلل  لاق  مث  بلاط  یبأ 

ۀّنسلاب و ملعا  ّهناف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهنع  اولس  تلاقف  نیفخلا  یلع  حسملا  نع  اهنع 
ۀیواعم یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع 

797 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلـص هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  کحیو  لاقف  کباوج  دیرا  لاقف  ملعا  وه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلئـسم  نع  هلأسف 

نب رمع  ناک  دقل  یـسوم و  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دـقل  ارزغ و  ملعلاب  هرزغی  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
هنع ذخأی  هلأسی و  باّطخلا 

هتفگ ةرضنلا  ضایر  رد  یکملا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  و 
اهیف کباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاق  ملعا  وهف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلئـسم  نع  هلأسف  ۀـیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نع 
تنا هل  لاق  دقل  ارزغ و  ملعلاب  هرزغی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  تلق  ام  سئب  لاق  یلع  باوج  نم  ّیلا  ّبحا 

ةرازغلا حرش  بقانملا  یف  دمحا  هجّرخ  هنم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  ناک  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم 
هتفگ لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  رثک و  مضلاب  ءیشلا  رزغ  دق  ةرثکلا و  ۀمجعملا  نیغلاب 

نب یلع  نب  باّهولا  دبع  نیّدلا  ءایـض  خیـشلا  انابنا  لاق  ۀلوانم  هیوکدمب  فورعملا  ینیوزقلا  دّـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  لامج  خیـشلا  انربخا 
نسحلا دّمحم  وبا  خیشلا  انابنا  لاق  ینیوجلا  دمحم  نب  هیومح  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ۀنسلا  لامج  مالسالا  خیش  نع  هتیاورب  ةزاجإ  يدادغبلا  ّیلع 

نب دّمحم  نب  دّمحم  ینامعلا ح  فسوی  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انّأبن  يدابالکلا  يراخبلا  میهاربا  نب  دـمحم  رکب  وبا  مامالا  انابنا  دـمحا  نب 
باوّصلا وه  نامثع و  نب  رمع  نب  به  انّأبن و  يرهزالا  لاق  يرمنلا و  نامثع  نب  رمع  انّأبن  ینامعلا  لاق  یمیدکلا  انّأبن  لاق  يرعـشالا  رهزالا 

نب یلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلأسم  نع  هلأسف  ۀـیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  دـلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  یبأ  نع  یبأ  انأبن  لاق 
لاق دقل  اّرغ و  ملعلاب  هّرغی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  کحیو  لاقف  کباوج  دیرا  لاقف  ملعا  وه  بلاط  یبأ 

یّنم تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل 
798 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع ذخأی  هلأسی و  باطخلا  نب  رمع  ناک  دقل  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب 
باتک رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  ناویّدـلا و  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  یلع  انهه  لاق  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  رمع  ناک  و 
هلأسف ۀیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نبا  سیق  نع  هیف  ۀـیواعم  لوق  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  نیطمّـسلا  رد 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  کحیو  لاقف  کباوج  دـیرا  لجّرلا  لاقف  ملعا  وهف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلئـسم  نع 
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ارزغ و ملعلاب  هرزغی  مّلس  هیلع و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دقل 

نم همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  رمع  هل  لاـقف  رمع  دـنع  اـموی  لـجر  هصقنت  هنع و  ذـخای  هلأـسی و  باـطخلا  نب  رمع  ناـک  دـقل  و 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  ناویدلا و 

ملعا وهف  اّیلع  اهنع  لأسا  لاقف  ۀـلأسم  نع  هلاسف  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نع  بقانملا  یف  دـمحا  مامالا  جرخا 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دـقل  تلق  امـسئب  لاق  یلع  باوج  نم  یلا  بحا  اهیف  کباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاـقف 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  دقل  اّرغ و  ملعلاب  هّرغی 
هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  ناک  و 

نوراه ۀلزنمب  هلوق  بقع  لاق  هب و  تئج  ام  تلق و  امسئب  لاق  ّهنا  الا  هوحن  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  ناذاش  نبا  مهنم  نورخآ  ۀعامج  جرخاو 
یسوم نم 

اذإ رمع  تدهـش  دـقل  هنع و  ذـخای  هلأسی و  باطخلا  نب  رمع  ناک  دـقل  ناذاش و  نبا  داز  ناویدـلا  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  ـالوق 
هتفگ ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  یباصولا  ینمیلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  یلع و  انهه  لوقی  ءیش  هیلع  لکشا 

اباوج نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ملعا  وهف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلئسم  نع  هلأسف  ۀیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  مزاح  یبأ  نبا  نع 
799 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل لاق  دقل  ارزغ و  ملعلاب  هرزغی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  تلق  ام  سئب  لاقف  ّیلع  باوج  نم  ّیلا  بحا  اهیف 
بقانملا یف  دمحا  مامالا  هجرخا  هنم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  ناک  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

ۀلزنمب هلوق  بقع  لاق  هب و  تئج  اـم  تلق و  اـم  سئب  لاـق  ّهنا  اـّلا  هوحن  مزاـح  یبأ  نب  سیق  نع  ناذاـش  نبا  مهنم  نورخآ  ۀـعامج  جرخا  و 
دقل هنع و  ذخای  هلأسی و  باطخلا  نب  رمع  ناک  دقل  ناذاش و  نبا  داز  ناویدـلا  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  یـسوم  نم  نوراه 

ءیش هیلع  لکشا  اذإ  رمع  تدهش 
هتفگ هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  یلع و  انهه  لاق 

ّیلع باوج  نم  ّیلا  ّبحا  اهیف  کباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ملعا  وهف  اّیلع  اهنع  لأسا  لاقف  ۀلئـسم  نع  ۀیواعم  لأس  الجر  ّنا  دمحا  جرخا 
نم نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  هل  لاق  دـقل  ارزغ و  ملعلاب  هرزغی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دـقل  تلق  ام  سئب  لاـق 

هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  ناک  يدعب و  ّیبن  هنا ال  الا  یسوم 
دقل هنع و  ذـخای  هلأسی و  رمع  ناک  دـقل  ناویّدـلا و  نم  همـسا  احم  کـیلجر و  هَّللا  ماـقا  ـال  مق  مهـضعب  داز  نکل  هوحنب  نورخآ  هجرخا  و 
ماما هتفگ  هقرحم  قعاوص  همجرت  هعطاق  نیهارب  رد  یمرهج  نیّدـلا  رخف  نب  نیّدـلا  لامک  ّیلع و  اـنهه  لاـق  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  هتدـهش 
تفگ درم  نآ  نم  زا  تسا  ملعا  هک  نک  لاؤس  هنع  هَّللا  یضر  یلع  زا  تفگ  هیواعم  دیسرپ  هلئسم  هیواعم  زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  دمحا 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هک  ار  یـسک  يرادیم  هورکم  وت  ایا  یتفگ  دب  تفگ  هیواعم  مرادیم  رتتسود  ارت  باوج  نینمؤملا  ریما  يأ 
تفگ وا  باب  رد  ملعب و  ار  وا  دینادرگ  زیزع 

يدعب ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 
نیمه لثم  زین  نارگید  دمحا  ماما  ریغ  تفرگیمارف و  هنع  هَّللا  یضر  یلع  زا  دشیم  لکشم  يورب  يزیچ  هک  هاگ  ره  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  و 

هَّللا ماقا  سلجم ال  نیزا  زیخرب  تفگ  درم  نآب  هیواعم  هکنآ  دناهدرک  هدایز  تاور  زا  یضعب  نکیل  دناهدرک  تیاور 
800 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدوب رـضاح  نم  يو و  زا  تفرگیمارف  لئاسم  درکیم و  لاؤس  يو  زا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  تفگ  درک و  وحم  ناوید  زا  وا  مسا  کـیلجر و 
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نب دمحا  هن و  ای  تسا  رضاح  اج  نیا  رد  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ایآ  هک  دیسرپیم  دوب و  هدش  لکشم  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  رب  هلئـسم  هک  یتقو 
هتفگ یکم  ریثکاب  دمحم  نب  لضف 

باوج نم  ّیلا  ّبحا  اهیف  کباوج  لاقف  ملعا  وهف  اّیلع  اهنع  لس  هل  لاقف  ۀلئـسم  نع  هلأسف  ۀـیواعم  یلا  لجر  ءاـج  لاـق  مزاـح  یبأ  نبا  نع 
نوراه ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  دقل  اّرغ و  ملعلاب  هرغی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  تلق  ام  سئب  هل  لاقف  ّیلع 

رداقلا دبع  نب  دمحا  بقانملا و  یف  دمحا  مامالا  هجرخا  هنم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذإ  رمع  ناک  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم 
هتفگ لاملا  ةریخذ  باتک  رد  یلیجع 

لوسر ناک  الجر  تهرک  دـقل  تلق  ام  سئب  لاقف  اّیلع  اهنع  لس  لاقف  ۀـلأسم  نع  ۀـیواعم  لأس  الجر  نا  هَّللا  همحر  لـبنح  نب  دـمحا  جرخا 
لکشا اذإ  رمع  ناک  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  دقل  ارزغ و  ملعلاب  هرزغی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

کیلجر هَّللا  ماقا  مق ال  لاق  مث  هنم  هذخا  ءیش  هیلع 
قعاوصلا یف  هتفگ  ةاجنلا  ۀلیسو  باتک  رد  يونهکل  نیبم  يولوم  ناویّدلا و  نم  همسا  احم  و 

یلع باوج  نم  ّیلا  ّبحا  اهیف  کباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ملعا  وهف  اّیلع  اهنع  لأسا  لاقف  ۀلئـسم  نع  ۀیواعم  لاس  الجر  نا  دمحا  جرخا 
يدعب ةوبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هل  لاق  دقل  ملعلاب و  هرغی  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  تلق  ام  سئب  لاق 

دانتلا موی  یلا  مالّـسلا  مهیلع  داجما  هّمئا  لضفا  اب  دادـل  توادـع و  دانع و  ضغب و  همه  نآ  اـب  هیواـعم  هک  تسراـصبالا  یلوا  راـبتعا  ماـقم 
نینمؤملا ریما  بانج  باوج  زا  ار  هیواعم  باوج  هک  یسک  رب  راکنا  در و  لیلد  ار  نآ  دناد و  ترضح  نآ  تیملعا  تبثم  ار  تلزنم  ثیدح 

تفالخ ضحم  رب  نآ  تلالد  هک  دـنزاس  هلزنم  مک  عقو و  یب  نانچ  ار  نآ  تنـس  لها  تارـضح  دـنادرگ و  هتـشاد  رت  تسود  مالّـسلا  هیلع 
نآ لثم  تسین و  يربک  تماما  قاقحتسا  مزلتسم  هک  هعطقنم  هیئزج 

801 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنرادـنپ ترـضح  نآ  زا  تفالخ  یفن  لیلد  ار  نآ  هکلب  دـننادرگ  روصقم  هدـش  لصاح  هباحـص  داحآب  هیمیت  نبا  معزب  نآ  زا  لـضفا  هکلب 

فالخ ار  نآ  رکذ  دزاس و  تباث  نآب  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  قاقحتـسا  بلـس  زین  دـنادرگ و  میظع  صقن  بیع و  لیلد  ار  نآ  روعا  هکلب 
دنتشادیم رب  باسح  باّطخ  نبا  هیواعم و  تفلاخم  زا  دنتشادن  یمرش  لوسر  ادخ و  زا  رگا  تارـضح  نیا  شاک  درب  نامگ  شناد  لقع و 

ملعا و هک  دیدرگ  ققحتم  ۀهادبلاب  ترضح  نآ  تیلـضفا  دش  تباث  تلزنم  ثیدح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هاگ  ره  و 
لوالا جـهنملا  یف  قبـس  امک  تفالخ  يارب  تسا  نیعتم  لضفا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  هیلع  علطتـس  اّدـج و  رهاظ  وه  امک  تسا  لضفا 
بانج تیملعا  تابثا  هیواعم  ضرغ  دنک  دنک  مهوت  یـسک  رگا  هریغ و  بطاخملا و  دلاوک  ۀینـسلا  ۀّـمئا  فارتعا  ۀـعطاقلا و  لئالدـلاب  هنایب 
مهوت نیا  سپ  دـیآ  مزال  نیخیـش  زا  ترـضح  نآ  تیملعا  ات  باحـصا  لـک  زا  تیملعا  تاـبثا  هن  تسدوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  تلالد  تلزنم  ثیدـح  هک  اریز  تسنایع  حـضاو و  نآ  فیخـس  لامک  نـالطبلا و  حـیرص 
هیواـعم زا  ترـضح  نآ  تیملعا  تاـبثا  هک  اریز  تما  لـک  زا  تیلـضفا  رب  نآ  تلالدـب  رگم  درک  دـناوتیمن  ناـک  نم  اـنئاک  هکلب  هیواـعم 

هک دـننادرگ  ترـضح  نآ  تیملعا  لیلد  ترـضح  نآ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  تلزنم  تاـبثا  هک  تسنآ  رب  فوقوم  تلزنم  ثیدـحب 
ترـضح هک  تسرهاـظ  دـشاب و  ملعا  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـیابیم  دوب  ملعا  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  نوچ 

ملعا تما  عیمج  زا  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  هدوب  ملعا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تما  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نوراه 
زا وا  ذخا  رمع و  لاؤس  هک  هدرک  نایب  مامت  تحارصب  رمع  زا  نینمؤملا ع  ریما  بانج  تیملعا  هیواعم  نیرب  هوالع  اهنت و  هیواعم  زا  هن  دشاب 

هیواعم رکذ  هک  دـنکن  مهوت  یـسک  زین  ۀـیاردلا و  لهال  ۀـیافک  هیف  هتخاس و  تباث  تالکـشم  لاّلحب  تالکـشم  رد  عوجر  ترـضح و  نآ 
نینمؤملا ریما  ترضح  باوج  زا  رتتسود  ار  هیواعم  باوج  هک  صخش  نیا  باطخب  ار  تلزنم  ثیدح 

802 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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رگا هک  تسحضاو  فیرحت  هحیرص و  هرباکم  لیوات  نیا  هچ  تیملعا  تابثا  يارب  هن  تسا  تلیضف  ضحم  تابثا  يارب  هتشاد  مالّـسلا  هیلع 
نآ تشادیمن و  تسا  تیملعا  تاـبثا  هک  ماـقمب  یطبر  درکیمن  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تـیملعا  رب  تلـالد  ثیدـح  نـیا 

هکلب تسین  ترـضح  نآ  تیملعا  تبثم  ثیدح  نیا  هک  دیوگب  دـنک و  مزلم  ار  هیواعم  هک  دیـسریم  هدرک  وا  رب  ّدر  هیواعم  هک  ار  صخش 
هَّللا ذاعم  هکلب  ۀّیمیت  نبا  هب  هّوفت  امک  تسا  هباحص  داحآ  تافالختـسا  زا  نهوا  فعـضا و  هک  هصقان  تفالخ  لوصح  رگم  تسین  نآ  دافم 

هب هوفت  امک  تسا  میظع  صقن  بیع و  لیلد  هَّللا  ذاعم  هکلب  امهریغ  بطاـخملا و  يزارلا و  هب  هوفت  اـمک  تسا  ترـضح  نآ  تفـالخ  یفاـن 
نآ باوج  زا  وت  باوج  نتـشاد  رتتسود  رب  راکنا  ماقمب  ناسچ  يدروآ و  ترـضح  نآ  تیملعا  لیلد  ود  نیب  رد  ارچ  ار  نآ  سپ  روعـالا 

يدش نآب  ثبشتم  ترضح 

نینمؤملا ریما  تعاطا  ترصن و  بجوم  ار  تلزنم  ثیدح  هیواعم  نتسناد  مهدجه  لیلد 

نینمؤملا ریما  بانج  لئاضف  رکذ  رد  هّمالا  ّصاوخ  هرکذت  باتک  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  هکنآ  مهدجه  لیلد 
امب اهنم  أدبنف  رابخاف  ۀنسلا  اّما  هتفگ و  مالّسلا  هیلع 

دنـسملا و یف  دمحا  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هاخا  یف  ثیدح  راثآلا  نم  ریهاشملا  حیحـصلا و  یف  تبث 
هَّللا لوسر  فّلخ  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  هیبا  نع  دعـس  نب  بعـصم  نع  مکحلا  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دّمحم  انثدح  هدانـسا  مدـقت  دـق 

نوراه ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  لاقف أ ال  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفّلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةازغ  یف  اّیلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ادعس نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  رما  لاق  صاقو  ّیبا  نب  دعس  نب  رماع  نع  مّلسمل  نیحیحصلا و  یف  هاجرخا  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم 

نال ادبا  هّبـسا  نلف  هل  نهلاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  اثلث  ترکذ  ام  اما  دعـس  لاقف  بارت  ابا  ّبست  نا  کعنم  ام  هل  لاق  و 
معّنلا رمح  نم  ّیلا  ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  یل  نوکی 

ۀیناثلا ءیجیس  امک  ۀیاّرلا  ثیدح  اهنم  رکذ  و 
ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  تلزن  امل 

هَّللا یّلص  لاق  انیسح و  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد  ۀیآلا 
803 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عم ینتکرت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هیزاغم  ضعب  یف  هفّلخ  دق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ۀثلاثلا  یلها  ءالؤه  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و 
یضرت الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاقف  نایبّصلا  ءاسّنلا و 

ام ۀیواعم  هل  لاق  ۀلاقملا  هذه  ۀیوعمل  لاق  اّمل  ادعـس  نأ  رهوجلا  نداعم  بهذلا و  جورم  باتک  یف  يدوعـسملا  رکذ  دـق  ثیدـحلا و  رکذ  و 
نم تعمـس  ول  ینا  اما  ۀیواعم  لاق  ّمث  ّیلع  ۀعیب  نع  فّلخت  دق  دعـس  ناک  هتعیب و  نع  تدعق  مل  هترـصن و  ّالاف  نالا  کنم  مالا  يدنع  تنک 

يدوعسملا نیسحلا  نب  یلع  ترابع  لصا  تشع و  ام  امداخ  هل  تنکل  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  تعمس  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
تسا نیا  بهذلا  جورم  باتک  رد  هدرک  رکذ  نآ  لصاح  يزوجلا  نبا  طبس  هک 

امل لاق  حیجن  یبأ  نب  نع  قاحـسا  نب  دّمحم  نع  دهاجم  یبأ  نع  يزارلا  دیمح  نب  دمحم  نع  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ثّدـح 
یف عرـش  یلع و  یف  ۀیواعم  عقو  هریرـس و  یلا  هعم  هسلجاف  ةودنلا  راد  یلا  ۀیواعم  فرـصنا  غرف  اّملف  دعـس  هعم  تیبلاب و  فاط  ۀیواعم  ّجح 

تناک لاصخ  نم  ةدحاو  ۀلصخ  یف  نوکی  نال  هَّللا  ّیلع و  بس  یف  تعرـش  مث  كریرـس  یلع  کعم  ینتـسلجا  لاق  مث  دعـس  فحزف  هّبس 
ّبحا یلعل  ام  دلولا  نم  یل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  رهـص  نوکا  نال  هَّللا  سمّـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  ّیلا  ّبحا  یلعل 
ۀیارلا ّنیطعال  ربیخ  موی  هل  لاق  ام  یل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نوکی  نال  هَّللا  سمـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  ّیلا 
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سمـشلا و هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  یلا  ّبحا  هیدی  یلع  هَّللا  حـتفی  رارفب  سیل  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  هلوسر و  هَّللا و  هبحی  الجر  ادـغ 
ّهنا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  كوبت  ةوزغ  یف  لاق  ام  یل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نوکی  نال  هَّللا 

ضهن تیقب و  ام  اراد  کل  تلخد  هَّللا ال  میا  سمشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  ّیلا  ّبحا  يدعب  یبن  ال 
تدجو و 

804 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هذه لاق  املا  دعس  نا  هریغ  ۀشئاع و  نبا  نع  رابخالا  یف  یلفونلا  نامیلس  نب  دمحم  نب  یلع  باتک  یف  کلذ  تایاورلا و  نم  رخآ  هجو  یف 

مل هترصن و  اّلهف  نالا  کنم  مألا  ّطق  يدنع  تنک  ام  تلق  ام  باوج  عمـست  امل  دعقا  هل  لاق  ۀیواعم و  هل  طرـض  موقیل  ضهن  ۀیواعمل  ۀلاقملا 
ّینا هَّللا  دعس و  لاقف  تشع  ام  یلعل  امداج  تنکل  هیف  تعمس  يذلا  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نم  تعمـس  ول  یناف  هتعیب  نع  تدعق 

نب ۀیواعم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ةرذع  ینب  نم  لجرل  لاقی  امیف  دعـس  ناک  ةرذع و  ونب  کیلع  یبای  ۀـیواعم  لاقف  کعـضومب  ّقح  ال 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفلاخم  فلخت و  عقاوم  تعاطا و  تمدخ و  ترصن و  تابجوم  زا  ار  ربیخ  تلزنم و  ثیدح  نایفس  یبأ 

نعط و تیاغ  قحتسم  ربیخ  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  عامس  دعب  بانج  نآ  زا  فلخت  ترضح و  نآ  ترصن  كرت  ببسب  ار  دعس  هتسناد و 
ندعم نآ  تناها  فافختـسا و  تیاهن  هدـینادرگ و  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  ترـضح  داشرا  رب  لمع  كرات  مالم و 
تبثم ربیخ  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  طابتخا  طبخ و  طارص  کلاس  نا  يارب  طارـض  عاقیاب  تلالج  لضف و 

ریما بانج  تمدـخ  ترـصن و  كرت  ببـسب  مـالم  مول و  دعـس  رب  دوبیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تمـصع  تعاـطا و  بوجو 
نآ زا  فلخت  تیروظحم  تاـیح و  تدـم  ترـضح  نآ  تمدـخ  موزل  دـشیمن و  هجوتم  ترـضح  نآ  زا  فلخت  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

نینمؤملا ریما  بانج  عابتا  بوجو  رب  نآ  تلالدب  رگم  دوشیمن  تباث  ربیخ  تلزنم و  ثیدح  ببسب  ترضح  نآ  ترـصن  موزل  ترـضح و 
لطخ اطخ و  زا  تئارب  للز و  راثع و  زا  ترضح  نآ  تمصع  مالّسلا و  هیلع 

ترضح نآ  رب  رایغا  مدقت  ببس  هب  تیمولظم  رد  نوراه  ترضح  هب  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  بأمتلاسر  مع  تنب  يورا  هیبشت  مهدزون  لیلد 

هیلع و تانئاک  رورس  مع  تنب  تامّظعم و  تاردخم  تامرکم و  تایباحص  زا  هک  بلطملا  دبع  نب  ثراحلا  تنب  يور  هکنآ  مهدزون  لیلد 
دبع نب  ثراحلا  تنب  يور  هتفگ و  ۀباحـصلا  زییمت  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هماـّلع  هچناـنچ  هدوب  تامیلـستلا  تاـیحتلا و  فـالآ  هلآ 

تایباحصلا یف  دعس  نبا  اهرکذ  یهسلا  ۀعادو  یبأ  نب  بلطملا  ةدلاو  ۀیمشاهلا  بلطملا 
805 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تدـلو لاق و  کلام  نب  رهف  نب  ثراحلا  ینب  نم  فیرط  نب  سیق  تنب  ۀـیزغ  اهّمأ  لاق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مع  تاـنب  باـب  یف 
لها ماما  نآ  نایغط  روج و  ناودع و  ملظ و  دـمآ و  هیواعم  دزن  يزور  ۀـعبرلا  میکح و  مأ  لیمج و  مأ  نایفـس و  ابا  بلّطملا و  ۀـعادو  یبال 

هثـالث و تارـضح  متـس  فیح و  ملظ و  روج و  تخادـنارب و  راـک  يور  زا  هدرپ  تخاـس و  یقرت  یلعاـب  یندا  زا  هکلب  دوـمرف  ناـیب  ناـنش 
تعراسم و هیولع و  هیلع  هحود  ناصغا  لاـصیتسا  رد  ناـشیا  دـهج  دـج و  هیوبن و  ۀـّیّرذ  هینـس  راونا  ءاـفطا  رد  ناـشیا  شـشک  شـشوک و 

لیـصحت مالّـسلا و  مهیلع  مارک  تیبلها  نتخاس  روهقم  قوقع و  نایـصع و  رد  ناش  كامهنا  هغلاـبم و  قوقح و  بصغ  رد  ناـش  تقباـسم 
لآ رد  لیئارـسا  ینب  هلزنمب  ناش  عابتا  مالّـسلا و  مهیلع  مارک  تیبلها  هک  دومرف  رهاظ  دومن و  نایع  مائل  ناتـسرپ  هلاسوگ  هب  مامت  تهباـشم 

دوب و یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  دـندوب و  نوعرف 
بل رب  توکس  رهم  ناوضرلا  ۀمحرلا و  غباوسب  اهّفح  نانجلا و  ضایر  ریمنب  هَّللا  اهاورا  يورا  نایب  تحص  نابات  سمش  غوزب  ببسب  هیواعم 
رافـص حاضتقا و  رانـش و  راع و  روهظ  تدایز  زا  هدش  دـنب  راک  اهد  دـیزمب  دـیدن و  ضارعا  زج  هراچ  المرب  ياوسر  لامک  فصو  اب  دز و 
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تطالـس و دـیزم  تعاقر و  تحاقو و  لامک  زا  صـالخالا  دـقاف  صاـعلا  نب  ورمع  نکیل  دیـشک  تومـص  زجع و  نماد  رد  اـپ  دیـشیدنا و 
هلآ هیلع و  مانا  رورس  مع  تنب  هک  هفیفع  نوتاخ  هلیلج و  هیباحص  نآ  متش  بس و  بکترم  دیشک و  رب  نامجرت  تراسخ  نابز  غیت  تعالج 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يانپتلاسر  بانج  سدـقا  حور  ياذـیا  یهلا و  باقع  باذـع و  زا  دـیدرگ و  هدوب  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ 

رطاخب تافص  الاو  تعامج  نیا  نینعاط  رب  ناشیا  مالم  مول و  تایباحص و  هباحص و  لیجبت  میظعت و  رد  ار  تنس  لها  تاقیقحت  دیـسرتن و 
تاکرد یلاع  ماقم  رد  بدا  ءوس  نینچب  ار  دوخ  داد و  تبـسن  دوب  نآب  راتفرگ  شدوخ  رک  لقع  باهذ  لالـضب و  ار  همّظعم  لآ  درواـین و 

نآ یگناچهزره  ناسللا و  طیلس  نآ  يوگ  هوای  نینچ  يورا  ترضح  نوچ  داهنارف و  میحج 
806 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هچ ره  يدوزب  وا  رانک  رد  وا  هعینـش  تراسج  شاداپ  تخادرپ و  وا  حـیبقت  تاکـسا و  حیـضفت و  لـیجختب و  دینـش  ناـقیایب  رادـغلا  عیلخ 
جنپ ار  وا  دوب و  ترجا  يور  زا  ناشیا  نیرتنازرا  هیناز و  نانز  نیرتروهـشم  وا  رداـم  هک  تخاـس  ناـیب  وا  باـطخب  ینعی  تخادـنا  رتماـمت 

رد نینچ  نآ  باوجب  دندیـسرپ  لاح  نیزا  ار  شردام  سپ  تسنم  رـسپ  وا  هک  تفگیم  ناشیا  زا  سک  ره  دـندرک و  اـعدا  شیرق  زا  سک 
سپ دیزاس  قحلم  ار  وا  سک  نآب  دینیب  هب  دولوم  نیاب  رتهیبش  ار  سک  ره  دناهتخادرپ و  وا  تمدخب  ناشیا  همه  هک  تفس  نایب  بقثمب  ررغ 

یـشوماخ توکـس و  خاروسب  دیدرگ و  لیلذ  اوسر و  زجاع و  صاعلا  نب  ورمع  راک  رخآ  دـنتخاس  قحلم  واب  دـنتفای و  واب  رتهیبش  ار  صاع 
لعفنم تماص و  تکاس و  لجخ و  راسمرش و  مدان و  دیدن و  راکیپ  زیتس و  زا  ضارعا  زج  رارطضا  زجع و  دیزم  ببـسب  راک  هراچ  دیزخ و 
همیظع بقانم  ناسللا  ریهطت  هلاسر  رد  یکم  رجح  نبا  تسا و  ناینـس  قدص  ماما  قح و  رب  هفیلخ  هک  هیواعم  دـنامورف و  لک  رد  رخ  لثم  و 

مالک راکنا  زین  هداهن  نامیا  بابرا  يورارف  دوخ  نافرع  داقتعا و  نسح  تیاهن  ناقیا و  مالسا و  لامک  هدرک  تباث  وا  يارب  همیخف  دماحم  و 
هرباـکم و جاـجل و  زا  نماد  دـناوخ و  تسا و  يوعد  تبثم  هک  فلـس  اـمع  هَّللا  اـفع  دوشگاو و  ترذـعمب  بل  هکلب  دومن  تسناوـتن  يورا 

دماحم حئادم و  هلیلج و  بقانم  لئاضف و  هک  یـسلدنا  ملاس  نب  ریدج  نب  بیبح  نب  هبر  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  دـناشفا  هلداجم 
ربخ یف  ربعلا  باتک  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  الوکام و  نب  یلع  رـصن  وبا  لاثملا  میدـع  فینـصت  لامکالا  باتک  هظحـالم  زا  وا  هلیمج 

نباب فورعملا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا  ۀمتت  یلع و  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  وبا  فینـصت  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  یبهذ و  فینـصت  ربغ  نم 
یبأ نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  فینـصت  ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀـیغب  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  نانجلا  ةآرم  يدرولا و 

تسایر و تلابن و  تلالج و  هک  يرقملا  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  تسرهاب و  رهاظ و  نآ  ریغ  یقینزا و  مولعلا  ۀـنیدم  یطویـس و  رکب 
نیدلا باهشب  بقلم  ةاضقلا  یضاق  رمع  نب  دمحم  نب  دمحا  خیـش  ءابلا  ۀناحیر  زا  وا  دماحم  لئاضف و  تسروهـشم و  وا  تقاذح  تماما و 

يرصملا یجافخلا 
807 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ردیح نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیدلا  یـضر  فینـصت  هینـسلا  دوقعلا  فینـصت  یبحملا و  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  لضف  نب  دمحم  رثالا  ۀـصالخ  و 
رمع یبأ  ملاعلا  هیقفلا  دـقعلا  بحاص  ۀـمجرت  یف  نیدـلا  ناسل  ینعی  لاـق  هتفگ  بیطلا  سلدـنالا  نصغ  نع  بیطلا  حـفن  رد  تسا  حـضاو 

راطتـسا هرکذ و  قرـشملا  یلا  راس  یتح  سلدـنالاب  رهـش  سبتقا و  ام  ةوظحلا  نم  هب  سبتقا  سأر و  ملعلاب و  داس  ملاع  هبر  دـبع  نب  دـمحا 
عرو و ۀنایـص و  عم  هتّجل  ماهفالا  ترمغ  هب  هتّجح و  وهف  بدالا  اما  ۀقـسّتم و  هل  ۀیاور  ۀقث و  ملعلاب و  ۀیانع  هل  تناک  هرکف و  ءاکذـلا  ررـشب 

هنع رـصقت  ةابـشلا  فهرم  ةانقلا  فقثم  هزربا  هنال  دـقنلا  تارثع  نع  هامح  دـقعلاب و  هاّمـس  روهـشملا  فیلاتلا  هل  عرکف و  اـهءام  درو  ۀـناید 
هک دیرفلا  دقعلا  باتک  رد  خلا  هامس  ناسحالا و  كامس  رواجت  هاهتنم و  یهتنا  رعش  هل  باب و  لک  یف  هنم  رحـسلا  رـصبت  بابلالا و  بقاوث 
نبا حیرـصت  بسح  هدمآ و  دیمع  دبع  تسدب  نآ  هخـسن  دیدم  صحفت  دیدش و  ّدک  دیهج و  دهج  دعب  دیمح  معنم  دـیجم و  ّبر  تیانعب 

يدرولا نبا  حیرصت  رصتخم و  رد  ءادفلا  وبا  حیرـصت  بسح  تسا و  هعتمم  بتک  زا  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  حیرـصت  تایفو و  رد  ناکلخ 
دـقن و تارثع  زا  ار  نآ  هتخاس  ظوفحم  هک  تسروهـشم  فیلات  ریزو  نیدـلا  ناسل  هدافا  بسح  تسا و  هسیفن  بتک  زا  رـصتخملا  ۀـمتت  رد 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 327 

http://www.ghadirestan.com


باب ره  رد  رحس  نآ  زا  دنیبیم  بابلا و  بقاوث  نآ  زا  دوشیم  رصاق  تسا و  ةابـشلا  فهرم  ةانقلا  فقثم  هک  یلاح  رد  ار  نآ  هتخاس  رهاظ 
عامـسلا و ماکحاب  عاتمالا  باتک  رد  بلعث  نب  رفعج  لضفلا  وبا  واب  فلا  رد  يولبلا  دـمحم  نب  فسوی  نایعألا و  تایفو  رد  ناـکلخ  نبا  و 

دهف نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  ربخلا و  أدتبملا و  ناوید  ربعلا و  باتک  رد  دمحم  نب  نمحرلا  دـبع 
لوا رد  دنیامنیم و  نآ  نیماضمب  کسمت  عامس  لیلحت  هلاسر  رد  ینمیلا  دمحم  نب  لیعامسا  مارحلا و  دلبلا  ۀنطلـس  رابخاب  مارملا  ۀیاغ  رد 

هَّللا همحر  نساحم  زیزعلا  دبع  خیشلا  ۀخسن  یف  تسا  بوتکم  ترابع  نیا  هدش  عوبطم  رصم  رد  هک  نآ  هخسن 
808 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتمکح رهاوج  ترهب  نم  ناحبس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  حیحـصتلا  عمجلا و  یف  بلاغلا  یف  اهیلع  لّوعملا  طبـضلا  ۀحّـصلاب و  ةروهـشملا 
دقع ۀطـساو  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و  ناجرملا و  ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  لوقعملا  نع  هلالج  تافـص  تهّزنت  لوقعلا و 

یف ادوقع  تیقاویلا  تمظتنا  روحبلا و  یف  اررد  نزملا  تارطق  ترثن  ام  هبزح  هیعبات و  هبحص و  هلآ و  یلع  نیلسرملا و  ماظن  رهوج  نیّیبنلا و 
مل ةّدـم و  نامزلا  نم  اهیف  تعطق  ةّدـع  بدالا  بتک  نم  تعلاط  زیزعلا  دـبع  هالوم  یلا  ریقفلا  زیجولا  لمعلا  وذ  لوقیف  دـعب  روحلا و  وحن و 

مامالا فیلات  دیرفلا  دقعلا  باتک  نع  دیدس  يار  وذ  ینأبنا  یّتح  هربخ  تعمس  اذإ  هربخم  رظنا  یکل  هرا  مل  اهنم  باتک  ّلک  نع  ثحبا  لزا 
بیصن هل  یّمسم  ّلک  نا  تملع  همظن  کلس  یف  حولت  هدئارف  راونا  ترظن  اّملف  هبتک  وا  هزوجب  زوفأل  هبلط  یف  رـصقا  ملف  ّهبر  دبع  نب  دمحا 

هَّللا ّنم  مارملا و  لین  یلع  رادقالا  تدـعاس  اّمل  يدـنع و  ةریخذ  نوکیل  هلقنب  تلغتـشا  يدـج و  دـعاس  نع  ترّمـش  کلذ  دـنعف  همـسا  نب 
نم سبلا  دق  اتـسرهف  هماظن  یلا  ترتخاف  انزف  دق  هب  رهاوج  دـقع  نم  اتزح  دـق  ام  معن  ّظحلا  ینادان  تیب  ود  مامتلاب  هماعنا  لیزج  نم  یلاعت 

نسح هلأسن  لامکلا و  یلع  دمحلا  هّلل  بولطملا و  هعاونا  هباوبا و  نم  بلاطلا  ریختیل  بولسالا  اذه  یلع  مسرلا  یف  هتبتر  اتـسد و  هالح  انس 
بدالا و یف  اومّلکت  دـق  ۀـّما  ّلک  ةذـباهج  ۀـقبط و  ّلک  لها  ناف  دـعب  هتفگ و  نآ  لوا  رد  هبر  دـبع  نبا  دوخ  ار و  نیما  لآملا  دـنع  ماـتخلا 

یناعم عیدـب  راصتخا  یف  هدوهجم  لذـب  هتیاغ و  غرفتـسا  دـق  مهنم  مّلکتم  ّلـک  نا  ناـمز و  ّلـک  عم  ناـسل و  ّلـک  یلع  مولعلا  یف  اوفـسلفت 
تیأر ّینا  مث  رایتخا  یلا  ّریختملا  راصتخا و  یلا  اهنم  رصتخملا  جاتحا  یتح  کلذ  یف  اورثکا  نیفلاسلا و  ظافلا  رهاوج  رایتخا  نیمدقتملا و 

ۀمکح ّلک  یعضاو  ۀقبط و  ّلک  رخآ 
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رظنیلف مدـقتم  داب  لّوالا  بّقعتم و  ضقان  هنال  لّوالا  نم  ۀـقیرط  حـضوا  ابهذـم و  مکحا  ۀـینب و  لهـسا  اظافلا و  بذـعا  بدا  ّلـک  یّفلؤم  و 
ۀقـساب ةرجـش  اهنا  ملعی  کلذ  دـنعف  اعطاق  الداع  امکح  هلقع  لعجی  مث  فاـصنا  نیعب  ۀـمجرتملا  بتکلا  ۀـمکحملا و  عاـضوالا  یلا  رظاـنلا 

هبحاص و ال شحوتسی  ۀمکحلا ال  نم  جاهنم  ةوبنلا و  نم  ثرا  یلع  ناک  اهنم  هبیصنب  ذخا  نمف  ةرمثلا  ۀعنای  ۀبرتلا  ۀیکز  تبنملا  ۀبیط  عرفلا 
رهوجلا و رهوج  ناکف  نایبلا  عماوج  لوصحم  بادآلا و  رهاوج  ّریختم  نم  هرهاوج  تریخت  باتکلا و  اذه  تّفلا  دق  هب و  کّسمت  نم  لضی 

نع روثام  ءاملعلا و  هاوفا  نم  ذوخأمف  هاوس  ام  باتک و  لک  رودـل  شرف  راصتخالا و  نسح  راـیتخالا و  فیلاـت  هیف  یل  اـمنا  باـبلا و  باـبل 
بلطملا دـبع  تنب  يورأ  دوفو  دـیامرفیم  خـلا  هلقع  دـفاو  لجرلا  رایتخا  اولاق  دـق  هفیلات و  نم  بعـصا  مالکلا  رایتخا  ءابدالا و  ءامکحلا و 
بلطملا دبع  نب  ثرحلا  تنب  يور  نا  یلذهلا  رکب  وبا  یندملا و  نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  ینثّدح  لاق  راّکب  نب  ساّبعلا  هَّللا  همحر  ۀیواعم  یلع 

ترفک دقل  یخا  نبا  ای  تلاقف  اندعب  تنک  فیکف  ۀلاخ  ای  الها  کب و  ابحرم  لاق  ۀیواعم  اهآر  اّملف  ةریبک  زوجع  یه  ۀیواعم و  یلع  تلخد 
ۀقباس کئابآ و ال  نم  کنم و ال  ناک  نید  ریغ  نم  کّقح  ریغ  تذخا  کمسا و  ریغب  تیّمـست  ۀبحـصلا و  کّمع  نبال  تأسا  ۀمعّنلا و  دی 

ول هلها و  یلا  ّقحلا  ّدر  دودخلا و  مکنم  عرضا  دودجلا و  مکنم  هَّللا  سعتاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  مترفک  نا  دعب  مالـسالا  یف 
لوسر نم  مکتبارقب  نوّجتحت  هدعب و  نم  انیلع  متیلوف  روصنملا  وه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  اّیبن  ءایلعلا و  یه  انتملک  تناک  نوکرشملا و  هرک 

نب یلع  ناک  نوعرف و  لآ  یف  لیئارسا  ینب  ۀلزنمب  مکیف  اّنکف  رمالا  اذهب  یلوا  مکنم و  هیلإ  برقا  نحن  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
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يرـصقا ّۀلاضلا و  زوجعلا  اهتیا  یّفک  صاعلا  نب  ورمع  اهل  لاقف  راّنلا  مکتیاغ  ۀّنجلا و  انتیاغف  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  انّیبن  دـعب  بلاط  یبأ 
ۀـکمب و یغب  رهـشا  تناک  کّمأ  ملکتت و  ۀـغبانلا  نب  ای  تنا  هل و  تلاقف  كدـحو  کتداهـش  زوجت  ـال  ذإ  کـلقع  باـهذ  عم  کـلوق  نع 

هبش کیلع  بلغف  هب  هوقحلاف  هب  مههبـش  اورظناف  یناتا  مهّلک  تلاقف  مهنع  کما  تلئـسف  شیرق  نم  رفن  ۀسمخ  كاعّدا  ةرجالل و  نهذخآ 
یلا تتفتلا  مث  ملکتت  ءاقرزلا  نبا  ای  اضیا  تنا  تلاقف و  هل  تئج  امل  يرـصقا  زوجعلا و  اهتّیا  یّفک  ناورم  لاقف  هب  تقحلف  لئاو  نب  صاـعلا 

* رعس تاذ  برحلا  دعب  برحلا  ردب و  مویب  مکانیزج  نحن  ةزمح  لتق  یف  ۀلئاقلا  کّمأ  ّناف  كریغ  ءالؤه  ّیلع  أّرج  ام  هَّللا  تلاقف و  ۀیواعم 
ردـب و یف  تیزخ  لوقت  یه  یّمع و  تنب  اهتباجاف  يربق  یف  یمظعأ  ّمرت  یّتح  يرهد  ّیلع  یـشحو  رکـش  ربص و  نم  ۀـبتع  یف  یل  ناک  اـم 

یهتنا هنع  تجرخ  ۀجاح و  کیلإ  یل  ام  تلاقف  کتجاح  یئاه  ۀلاخ  ای  فلـس  امع  هَّللا  افع  ۀیواعم  لاقف  رفکلا  میظع  راّبج  ۀنبا  ای  ردب  دـعب 
نیطاسا ریهاشم  زا  انس و  فرـش و  ماسقا  يواح  الع و  لضف و  عاونا  زئاح  هک  ءادفلا  یباب  رهتـشملا  یلع  نب  لیعامـسا  هماّلع  دقعلا و  یف  ام 

ۀمتت يونـسا و  هیعفاشلا  تاقبط  رظان  رب  وا  هلیثا  رخافم  مراکم و  هلیلج و  رثام  دـماحم و  تساهبنلا و  لیمج  نیطالـس  مظاـعا  اـنثلا و  لـیلج 
دمحا نب  رکاش  نب  دمحم  تایفولا  تاوف  هنحـش و  نب  دمحم  نب  دـمحم  رظانملا  ضور  يدرولا و  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا 
رابخا یف  رصتخملا  باتک  رد  تسین  رتتـسم  یفخم و  نآ  ریغ  ینالقـسع و  رجح  نبا  هنماک  ررد  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  نزاخلا و 

هخـسنب نامـشچ  تکرب  ناوا  نیرد  مدیچرب و  نآ  زا  هدیدع  بلاطم  مدـید و  هرّونم  هنیدـم  مرح  هناخ  بتک  رد  نآ  هیملق  هخـسن  هک  رـشبلا 
نیّدلا دامع  دّیوملا  کلملا  ناطلّسلا  انالوم  اندّیـس و  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  لاق  دعب  اما  تسروکذم  نآ  لّوا  رد  مدیـسراو و  زین  نآ  هعوبطم 

هَّللا رون  لضفالا  کلملا  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا 
811 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم یلاغملا  یبأ  نیدلا  رصان  روصنملا  کلملا  ناطلّسلا  نب  دومحم  حتفلا  یبأ  نیّدلا  یقت  رّفظملا  کلملا  ناطلـسلا  نب  یلع  نسحلا  یبأ 
قراشملا و براغملا و  یف  ةروهـشم  همولع  تلاز  بّویا ال  نب  هاش  ناهاش  نب  رمع  باّـطخلا  یبأ  نیدـلا  یقت  رفظملا  کـلملا  ناطلّـسلا  نب 
ۀـمیدقلا و خـیراوتلا  نم  ائیـش  اذـه  یباتک  یف  دروا  نا  یل  حنـس  ّهنا  هلالج  فعاض  هراـصنا و  هَّللا  هَّللا  ّزعا  قئـالخلا و  ۀـفاکل  ۀـلماش  هتفأر 

نباب فورعملا  یلع  نیدلا  ّزع  خیشلا  فیلات  لماکلا  نم  هترصتخا  هترتخا و  ۀلوطملا و  بتکلا  ۀعجارم  نع  ینینغت  ةرکذت  نوکی  ۀّیمالـسالا 
یبال ممالا  براجت  نم  ادّلجم و  رشع  ۀثلث  وحن  وه  ۀئامتس و  نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  یلا  نامّزلا  ءادتبا  هیف  رکذ  خیرات  وه  يرزجلا و  ریثالا 
لیبس یلع  ملاعلا  نامز  ینـس  خیرات  نع  نایبلا  باتکب  یّمـسملا  مجنملا  یلع  نب  دمحا  یـسیع  نبا  خـیرات  نم  هیوکـسم و  نب  دـمحا  یلع 

وه يومحلا و  مّدلا  یبأ  نبا  نیدلا  باهش  یضاقلل  يرّفظملا  خیراتلا  نم  فیطل و  دّلجم  وه  ۀمیدقلا و  خیراوتلا  هیف  رکذ  ناهربلا  ۀجحلا و 
یلع هّبتر  نایعألا  تایفوب  یّمسملا  ناکلخ  نبا  نیدلا  سمش  یـضاقلا  خیرات  نم  تادّلجم و  ۀتـس  وحن  یف  ۀیمالـسالا  ۀلملاب  ّصتخی  خیرات 

نایبلا عمجلاب و  یمـسملا  ناوریقلا  خیرات  نم  فیطل و  دـّلجم  وه  ةرامع و  هیقفلل  نمیلا  خـیرات  نم  تادـلجم و  ۀـعبرا  وحن  وه  فورحلا و 
یبرغملا دیعـس  نب  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  نب  یـسوم  نب  یلع  خـیرات  نم  تادـّلجم و  ۀـعبرا  وـحن  وـه  روـصنم و  یبأ  نبـال  یجاهنـصلل 

یف برغملاب  یمسملا  روکذملا  دیعس  نبا  باتک  نم  نیدلجم و  وحن  وه  ماجعالا و  مما  خیرات  یف  مالحالا  ةذل  باتک  یمـسملا  یـسلدنالا 
وحن وه  لصاو و  نب  نیّدلا  لامج  یـضاقلل  بّویا  ینب  رابخا  یف  بورکلا  جّرفم  نم  ادـّلجم و  رـشع  ۀـسمخ  وحن  وه  برغملا و  لها  رابخا 

يراصنالا رهطملا  یبأ  نب  فرش  فیلات  طالخ  خیرات  نم  فیطل و  دّلجم  وه  یناهفصالا و  ةزمح  خیرات  نم  تادلجم و  ۀثلث 
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نم ۀمیدقلا  خیراوتلا  تّفلا  رتاوتلاب و  دوهیلا  دنع  ۀتباثلا  نیرشعلا  ۀعبرالا و  بتکلا  لصا  نم  مهکولم  رفس  لیئارـسا و  ینب  ةاضق  رفـس  نم  و 
اذه لماکت  اّمل  ریثالا و  نبال  لماکلا  فیلات  بسح  نینسلا  یلع  اهتّبترف  ۀیمالـسالا  خیراوتلا  اما  ۀسمخ و  لوصف  ۀمدقم و  یلع  باتکلا  اذه 

رصتخملا ۀمتت  یف  لاق  ثیح  هدرک  دای  نآ  يارب  همیخف  بقانم  همیظع و  حئادم  مه  يدرولا  نبا  رشبلا و  رابخا  یف  رصتخملا  هتیّمس  باتکلا 
هاعـسم و هَّللا  حجنا  یعفاشلا  يّرعملا  يدرولا  سراوفلا  یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رّفظملا  نب  رمع  ریـصقتلاب  فرتعملا  ریقفلا  لوقیف  دـعب  و 
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هرـس و هَّللا  سّدق  ةامح  بحاص  دیؤملا  کلملا  ناطلـسلا  انالوم  فیلات  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  تیأر  ّینا  هایند  هترخآ و  رما  هل  حلـصا 
نـسحلا كولـس  یف  همظن  كولملل و  ّالا  عمتجت  یتلا ال  خـیراوتلا  نم  هراتخا  ّهناف  اهلج  عسی  اـهلثم و ال  عقی  ـال  یتلا  بتکلا  نم  هاوثم  مرکا 
مالحالا ةّذل  اهلایخ  ۀعطقنملا و  لوّدلا  اهتارض  دقعلا و  اهرغث  لماکلا و  اهلامج  برغملا و  اهنسح  یتلا  سورعلاک  یلجناف  كولـسلا  نسحب 

نایعألا و تایفو  اهلالد  بورکلا و  جّرفم  اهرظن  لیئارـسا و  ونب  اهداّسح  ممالا و  براجت  اهتّبحم  مّدلا و  یبأ  نبا  اهّدـخ  مظتنملا و  اهظفل  و 
نایبلا و اهتحاصف  ناوریقلا و  برغملا  یف  ناهبصا و  قرشملا  یف  زواجم  اهرکذ  نمیلا و  نم  اهرطع  بهذلا و  جورم  اهرق  یناغالا و  اهلصو 

زونکلا نع  زجعی  له  ازونک و  هنّمض  دّیش و  یبّویالا و  تیبلا  نم  دعاوقلا  لیعامسا  هب  عفر  ابیترت  یلاعت  هَّللا  همحر  هّبتر  نامّزلا  ةآرم  اههجو 
هباعص و تّللذ  هبارعا و  هب  تمقا  ینعملا  لامک  ظفّللا و  ةزاجوب  لّفکت  انسح و  هداز  اراصتخا  هیثلث  وحن  یف  هترـصتخاف  دیؤم  کلم  وه  نم 

دنع ۀـحلاص  ةوعد  توحر  يرثن و  یمظن و  نم  ائیـش  هتعدوا  رهازاـب و  هتـضور  تلمک  رهاوجب و  هتّلح  تللک  اـنایعا و  هتقحلا  اـنایب و  هتقمن 
ینیطنطسق هَّللا  دبع  نبا  یفطصم  ملعا و  هَّللا  هرخآ و  یف  تلق و  هتدز  ام  لّوا  یف  تلق  ملسا و  هفذح  ام  هنم  تفذح  يرکذ و 
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بحاصب فورعملا  یبویالا  یلع  نب  لیعامسا  دیؤملا  کلملل  نیدلجم  یف  رشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  هتفگ  نآ  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد 

ۀمیدقلا و خیراوتلا  نم  ءایشا  هیف  دروا  خلا  لاجآلاب  رامعالا  مکح  يذلا  هّلل  دمحلا  هلوا  ۀئامعبـس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنس 732  یفوتملا  ةامح 
خیراوتلا بتر  ادـلجم و  نیرـشع  وحن  نم  هریغ  لماکلا و  نم  هرـصتخا  ۀـلّوطملا و  بتکلا  ۀـعجارم  نع  ۀـینغم  ةرکذـت و  نوکتل  ۀیمالـسالا 

يأ هملح  نع  یکحی  امم  دـیامرفیم و  لماکلا  فیلاـت  بسح  نینـسلا  یلع  ۀیمالـسالا  خـیراوتلا  لوصف و  ۀـسمخ  ۀـمدقم و  یلع  ۀـمیدقلا 
زوجع یه  ۀـیواعم و  یلع  تلخد  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  ثراحلا  تنب  يورا  نا  لصاو  نب  نیدـلا  لامج  یـضاقلا  خـیرات  نم  ۀـیواعم 

تیّمـست ۀبحـصلا و  کّمع  نبال  تأسا  ۀمعّنلا و  ترفک  دقل  یتخا  نب  ای  ریخب  تلاقف  تنا  فیک  ۀلاخ  ای  کب  ابحرم  ۀیواعم  اهل  لاقف  ةریبک 
هتلزنم اعوفرم  هیعـس  اروکـشم  هّیبن  هَّللا  ضبق  یتح  ءالب  نیدـلا  اذـه  یف  ساّنلا  مظعا  تیبلا  لها  انک  کـقح و  ریغ  تذـخا  کمـسا و  ریغب 

یبأ نب  یلع  ناک  نوعرف و  لآ  یف  لیئارـسا  ینب  ۀـلزنمب  مکیف  انک  انیلع و  متیلو  انّقح و  انوّزتباف  ۀـّیمأ  يدـع و  میت و  ونب  هدـعب  انیلع  تبثوف 
کلقع باهذ  عم  کلوق  نع  يرـصقا  ۀـلاضلا و  زوجعلا  اهتّیا  یّفک  صاعلا  نب  ورمع  اهل  لاقف  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  انیبن  دـعب  بلاـط 

مهنع کّمأ  تلئـسف  شیرق  نم  ۀـسمخ  كاعّدا  ةرجا و  نهـصخرا  ۀـکمب و  ّیغب  رهـشا  تناک  کّمأ  مّلکتت و  ۀـغبانلا  نبا  ای  تنا  تلاـقف و 
فلـس امع  هَّللا  افع  ۀـیواعم  اهل  لاقف  هب  كوقحلاف  لئاو  نب  صاعلا  هبـش  کیلع  بلغف  هب  هوقحلاف  هب  مههبـش  اورظناـف  یناـتا  مهلک  تلاـقف 

رانید یفلا  بلطملا و  دـبع  نب  ثراحلا  ینب  ءارقفل  نوکت  ةراّوخ  ضرا  یف  ةراّوف  انیع  اهب  يرتشال  رانید  یفلا  دـیرا  تلاقف  کتجاح  یتاـه 
تفرصنا اهتضبقف و  رانید  فالآ  ۀتسب  ۀیواعم  اهل  رماف  نامّزلا  ةدش  یلع  اهب  نیعتسا  يرخا  رانید  یفلا  ثراحلا و  ینب  ءارقف  اهب  جوزا  يرخا 

814 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک یبلحلا  ۀنحشلا  نباب  فورعملا  یبلحلا  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم  دیلولا  وبا  نیّدلا  ّبحم  یضاق  ءادفلا و  یبال  رصتخملا  یف  ام  یهتنا 
نب دمحم  لاق  ثیح  هدرک  نایب  عمال  ءوض  رد  يواخـس  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  وا  هرهاب  حـئادم  هرهاز و  بقانم  هرخاف و  لئاضف  زا  يذـبن 

ابیرق دمحم  بحملا  هنبا  یضاقلا  یفنحلا  یبلحلا  دیلولا  وبا  بحملا  ولتخلا  یب  دومحم  نب  بّویا  نب  يزاغ  نب  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم 
فنک یف  اهب  أشن  بلحب و  ۀئامعبس  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  دلو  اطلغ  اعبار  ادمحم  هتبـسن  یف  يزیرقملا  داز  ۀنحـشلا و  نباب  هفلـسک  فرعی  و 

ام امهخیاشم و  نع  ذـخاف  ةرهاقلا  قشمدـل و  هیبا  ةایح  یف  لحترا  اـهیلإ و  نیمداـقلا  هدـلب و  خویـش  نع  ذـخا  اـبتک و  نآرقلا و  ظـفحف  هیبا 
لبق سیردتلا  ءاتفالا و  یف  هلان  ذإ  یفنالا  روصنم و  نبا  نا  هدلو  لاق  لب  یبلحلا  ناهربلا  هتبثا  دقف  هَّللا  دبع  دیـسلا  يوس  هخویـش  نم  تملع 

نیّدلا و لمکا  هنّیع  ثیحب  هلئاضف  ترهتـشاف  ۀیـشمتغرصلاب  لزن  اضیا و  ةرهاقلا  یلا  لحترا  هدلاو  ةافو  نم  ۀنـس  یـضم  دعب  دلو  یحتلی  نا 
یلا میدعلا  نب  میهاربا  لامجلا  نع  اضوع  نیعبس  نامث و  ۀنـس  یف  کلذ  نابعـش و  فرـشالا  هایا  هّالوف  هیلع  اینثا  هدلب و  ءاضقل  نیدلا  جارس 

ۀمهلا یلاع  ةردانلا  ولح  قالخالا  ثمد  القاع  انسح  اناسنا  ناک  مالسالا  خیش  انخیش و  لاقف  ۀیرصانلا  بیطخ  نبا  هرکذ  يواخـسلا و  لاق  نا 
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نایبلا و یناعملا و  نم  افرط  هیلع  تأرق  مولعلا  عیمج  یف  یلوطلا  دـیلا  ناقئافلا و  رثنلا  مظنلا و  دـّیجلا و  بدالا  هل  اّیکذ  الـضاف  اـملاع  اـماما 
لاق اهیلإ و  راشملا  قیرز  نبا  ةدیـصق  دروا  یتش و  مولع  ریـسفتلا و  هقفلا و  یف  فّنـص  ةدیکا و  ۀبحـص  اننیب  تناک  اریثک و  هدـنع  ترـضح 

ءاکذ و دّقوتی  ۀلاکشلا  نسح  ةرـضاحملا و  فطل  ۀباتکلا و  ةدوج  عم  ضئارفلا  بدالا و  هقفلا و  یف  رهم  نیبلحلا  تویب  نم  یبلحلا  ناهربلا 
ةرهاقلا قشمد و  بلحب و  سرد  یتفا و  هنا  هدوقع  یف  يزیرقملا  لاق  فاطل و  فیناصت  هل 

815 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناـک هریغ و  مدـقملا و  رومیتـل  هباوـج  قاـس  هنم و  هناـمز  لـها  بجعت  هنع و  هنارقا  زجع  اـماقم  ماـق  دـقل  هلها و  ثیدـحلا و  بحی  ناـک  و 
حرش ریـسفتلا و  یف  ّفلا  هنا  هدلو  لاق  لوط و  کلذ  داریا  یف  امهباحـصا و  يراصنالا و  فرـشلاب  هب و  هتعامج  یـصوا  ثیحب  هل  سلجملا 

طـباوض و هلعج  تـالّوطملا  هیلع  وـتحت  مل  اـم  یلع  اـیوتحم  رـصقلا  ۀـیاغ  یف  ارـصتخم  هقفلا  یف  یلجـال  فـّلا  اـمهلمکی و  مل  فاـشکلا و 
مولع ةرـشع  یف  تیب  فلا  مظن  دمحا و  بهذم  ةدایز  عم  تیب  فلا  یف  یفـسنلا  ۀموظنم  رـصتخا  رافـسالا و  ضعب  یف  هنم  مدعف  تاینثتـسم 
هرصع هدلب و  یف  المع  املع و  ۀسایرلاب  ادرفنم  ناک  ّهنا  هیف  رمالا  لصاح  لاق و  مولعلا  ۀماع  ریـسفتلا و  لوصالا و  هقفلا و  یف  کلذ  ریغ  یلا 
ةرهابلا همولع  یف  هل  مّلـس  اهب و  هتافو  ترّدقف  بلح  مدق  هلک و  ماشلا  ءاضق  مث  ةرهاقلا  قشمد و  بلح و  ءاضق  یلو  هرهد  ۀـهبج  یف  ةّرغ  و 

الاوقا راتخی  هدـعاوق و  هلوصا و  یلع  جّرخی  هماما و  بهذـم  یف  دـهتجی  ناـک  لـب  دـیلقتلا  كرت  یلا  هرما  یهتنا  ةرهاـظلا و  ةرینلا  هثوحب  و 
نبا مامهلا و  نبا  ماشلاب و  یعرذالا  نبا  ۀبهش و  یـضاق  نبا  بلحب و  ۀمالـس  نب  ردبلا  يرـضاحلا و  زعلا  هنع  ذخا  نمم  نا  رکذ  اهب و  لمعی 
هرفس یلا  هسورد  موزل  ةرشع و  ثالث  ۀنـس  اهمدق  نیح  ةرهاقلاب  هیلع  أرق  مهرخآ  طخب  تأرق  رـصمب و  هَّللا  دیبع  نبا  یطفـسلا و  یـسنتلا و 

خیرات راصتخا  اضیا  هفیناـصت  نم  هلک و  کلذـب  ملعا  هّللاـف  هعم  هبحـصتسا  هبّرق و  رـصانلا  نا  لاـق  رکـسعلا و  ۀبحـص  اـهیلت  یتلا  رخاوا  یف 
یف تدروا  دق  ۀیرـصملا و  رایدلاب  ۀیرـسقلا  ۀلحرلا  ۀیوبن و  ةریـس  راصتخالا و  قیرط  یلع  هنمز  یلا  هیلع  لییذتلا  عم  ةامح  بحاص  دـیؤملا 

هک يواخـس  هماّلع  فینـصت  رـصم  ةاضق  لیذ  رد  زین  تایاکح و  تاحراطم و  هرثن و  همظن و  نم  ةریثک  دئاوف  رـصم  ةاضق  لیذ  نم  هتمجرت 
فنصم طخب  نیزم  نآ  هخسن 

816 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیف لاقف  ۀیرـصانلا  بیطخ  نبا  ۀمالعلا  هرکذ  تسروکذـم و  ۀنحـشلا  نب  دـیلولا  وبا  همجرتب  دوب  هداتفا  قئالخلا  ّلذا  تسدـب  قباس  نامز  رد 

مظّنلا و دّیجلا و  بدالا  هل  اّیکز  الضاف  املاع  اماما  ۀّمهلا  یلاع  ةردانلا  ولح  قالخالا  ثم  القاع و  انسح  اناسنا  ناک  مالـسالا  خیـش  انخیش و 
ةدـیکا و ۀبحـص  اننیب  تناک  اریثک و  هدـنع  ترـضح  نایبلا و  یناعملا و  نم  افرط  هیلع  تأرق  مولعلا  عیمج  یف  یلوطلا  دـیلا  ناـقئافلا و  رثنلا 

نم ّیبلحلا  ناهربلا  لاق  اهب و  هحدـتما  ةدیـصق  يرعملا  قیرز  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  لامجلل  دروا  یّتش و  مولع  ریـسفتلا و  هقفلا و  یف  فّنص 
فاطل فیناصت  هل  راکذ و  دقوتی  ۀلاکشلا  نسح  ةرـضاحملا و  فطل  ۀباتکلا و  ةدوج  عم  ضئارفلا  بدالا و  هقفلا و  یف  رهم  نییبلحلا  تویب 

وتحت مل  ام  یلع  ایوتحم  رصقلا  ۀیاغ  یف  ارصتخم  هقفلا  یف  یلجال  فلا  امهلمکی و  مل  فاشکلا و  حرش  ریـسفتلا و  یف  ّفلا  ّهنا  هدلو  لاق  و 
دمحا و بهذم  ةدایز  عم  تیب  فلا  یف  یفسنلا  ۀموظنم  رـصتخا  رافـسالا و  ضعب  یف  هنم  مدعف  تاینثتـسم  طباوض و  هلعج  تالوطملا  هیلع 

ادرفنم ناـک  ّهنا  هیف  رمـالا  لـصاح  لاـق و  مولعلا  ۀـماع  ریـسفتلا و  یف  لوصـالا  هقفلا و  یف  کـلذ  ریغ  یلا  مولع  ةرـشع  یف  تیب  فـلا  مظن 
تردقف بلح  مدق  هلک  ماشلا  ءاضق  مث  ةرهاقلا  قشمد و  بلح و  ءاضق  یلو  هرهد  ۀهبج  یف  ةّرغ  هرـصع و  هدلب و  یف  المع  املع و  ۀسایرلاب 

جرخی هماما و  بهذم  یف  ادـهتجم  ناک  لب  دـیلقتلا  كرت  یلا  هرما  یهتنا  ةرهاظلا و  ةرینملا  هثوحب  ةرهابلا و  همولع  یف  هل  مّلـس  اهب و  هتافو 
تـسدب رباغ  نامز  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  رباکا  ضعب  تیانعب  هک  رخاوالا  لئاوالا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  باتک  رد  هدـعاوق  هلوصا و  یلع 

نیع ةرق  بصان  تاداعسلا  تایارل  وه  نم  بصانملا و  ّلجا  نم  هتعاط  نم  یّنم  سمتلا  دقف  دعب  هتفگ و  نآ  لّوا  رد  هدمآ و  رثاع  رصاق  نیا 
نیطالسلا ءاملعلا و  مشحا  ناطلسلا  انالوم  طبس  نامّزلا و 

817 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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يرهـش نب  یـسوم  نب  دمحم  ردقلا  میظعلا  لصالا  بیطلا  ملقلا  فیـسلا و  نساحم  نیب  عماجلا  میـشلا  عرابلا  نیدـلا  دامع  دـیؤملا  کلملا 
اـهقاروا و یلع  قرولا  ّتنغ  اـم  رعـش  بکاوکلا  ماـه  اـیطتمم  بکاوملا  هتعلطب  هَّللا  لّـمج  ۀـسورحملا  بلح  ۀـعلقب  ۀفیرـشلا  ۀنطلـسلا  بئاـن 
هلاقمل و اعامتـسا  تیغـصاف  یناعملا  يواحفلا و  قینا  ینابملا  ظاـفلالا و  زیجو  خـیراتلا  یف  اـباتک  هل  عمجا  نا  اـهقاوطا  یلع  اـهنم  تلمتـشا 

یه ثیح  اهل  الاثتما  باتکلا  اذه  عمج  یف  تعرـش  ۀـفیظو و  ّلجا  اهتعاط  یتلا  ۀفیرـشلا  هتراشا  تلثتما  هلاؤس و  وحن  یتمه  باکر  تهّجو 
ءادتبا یف  وه  حاتفملا و  اما  ۀـمتاخ  احاتفم و  هل  تلعج  نیلـصحم و  امهقرط  نمل  ریبدـتلا  نسح  ملعلا  نم  نسح  باب  خـیراتلا  نال  باوصلا 

اندّیس ةرجه  یلا  مالّسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نیب  ام  ةدم  یفف  لوالا  عارـصملا  اما  هَّللا و  قلخ  بئاجع  نم  امهیف  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ 
ۀنس یتئام  کلذ  نع  نومجنملا  اهصقن  ۀنس و  رشع  تس  ناتئام و  ۀنس و  فالآ  ۀتس  حجرالا  یلع  امهنیب  ام  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 

رهتشا مهفانصا و  یلع  سانلا  ریهاشم  اهیف  رکذن  اهنع  مجرتن  نا  هَّللا  ردقی  ةدم  رخآ  یلا  اهنمف  یناثلا  عارـصملا  اما  ۀنـس و  نیعبرا  اعـست و  و 
ملع یف  رظانملا  ضور  هتیّمـس  نامزلا و  رخآ  یف  نوکی  امم  ناـیعلاک  وه  اـم  یلع  ۀلمتـشم  یهف  ۀـمتاخلا  اـما  مهیف و  ۀـبیرغلا  ثداوحلا  نم 

ُبِینُأ  ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  هماظتنا  ۀلازج  هبیترت و  نسح  همامتا و  هریرحت و  یف  لوماملا  هَّللا  رخاوالا و  لئاوالا و 
خیرات وه  رخاوالا و  لئاوالا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  هدومن  جـهن  نباـب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  و 

ۀئامنامث ةرشع و  سمخ  ۀنس 815  یفوتملا  یفنحلا  یبلحلا  ۀنحشلا  نباب  رهشلا  نب  دمحم  نیّدلا  نیز  ةاضقلا  یضاق  دیلولا  یبال  روهشم 
818 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل تلعج  هتبجاف و  ظافلالا  زیجو  خیراتلا  یف  اباتک  هل  عمجا  نا  بلح  ۀنیدمب  بئانلا  یـسوم  نب  دمحم  نیدـلا  دامع  ینم  سمتلا  دـق  لاق  و 
هملظ یلع  هملح  بلغی  ناک  ۀنس و  نیعبس  اسمخ و  هرمع  ناک  ۀیواعم و  تام  نیتس  ۀنس  یف  دیامرفیم و  خلا  ۀمتاخ  نیعارـصم و  احاتفم و 

تلاقف کلاح  فیک  ۀلاخ  ای  کب  ابحرم  اهل  لاقف  بلطملا  دبع  نب  ثراحلا  تنب  يورا  هیلع  تلخد  کلملا  ۀسایـس  نسحی  ۀـبیه  اذ  ناک  و 
مظعا تیب  لها  انک  کّقح و  ریغ  تذـخا  کمـسا و  ریغب  تیّمـست  ۀبحـصلا و  کّمع  نبال  تأسا  ۀـمعّنلا و  ترفک  دـقل  یتخا  نبا  ای  ریخب 

متیلو انّقح و  انوزتباف  ۀّیمأ  يدع و  میت و  ونب  هدعب  انیلع  تبثوف  هتلزنم  اعوفرم  هیعس  اروکـشم  هیبن  هَّللا  ضبق  یّتح  ءالب  نیّدلا  اذه  یف  ساّنلا 
یـسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبن  دعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناک  نوعرف و  لآ  یف  لیئارـسا  ینب  ۀـلزنمب  مکیف  اّنکف  انیلع 

تناک ملکتت و  ۀـیغابلا  نبا  ای  تنا  تلاقف و  کلقع  باهذ  عم  کلوق  نع  يرـصقا  ۀـّلاضلا و  زوجعلا  اهتّیا  یّفک  صاعلا  نب  ورمع  اهل  لاقف 
ینوتا مهّلک  تلاقف  کلذ  نع  کّمأ  تلئـسف  ینبا  وه  لوقی  لک  شیرق  نم  ۀـسمخ  كاعّدا  ةرجا و  ّنهـصخرا  ۀـکمب و  یغب  رهـشا  کـّمأ 

کتجاح یتاه  فلـس  امع  هَّللا  افع  ۀـیواعم  اهل  لاقف  هب  كوقحلاف  لئاو  نب  صاعلا  کب  اهبـش  مهبرقا  ناـک  هب و  اهبـش  برقا  مهّیا  اورظناـف 
ینب ءارقف  اهب  جوزا  يرخا  رانید  یفلا  بلطملا و  دـبع  ینب  ءارقفل  نوکت  ةراوخ  ضرا  یف  ةراوف  اـنیع  اـهب  يرتشا  راـنید  یفنا  دـیرا  تلاـقف 
نیزا رظانملا  ضور  یف  یغلم  یهتنا  تفرـصنا  رانید و  فالآ  ۀتـس  اـهاطعاف  ناـمّزلا  ةدـش  یلع  اـهب  نیعتـسا  يرخا  راـنید  یفلا  ثراـحلا و 

ناش تاحارج  رب  روش  کمن  دشارخیم و  یغبنی  امک  تنـس  لها  تارـضح  رگج  هک  تیادـه  اپارـس  تیاکـش  تیاکن و  رـسارس  تیاکح 
دشاپیم

819 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیبلها زا  تراما  تفالخ و  ذخا  رد  ناش  عابتا  هثالث و  خویش  فاستعا  روج و  ملظ و  هیواعم  هبطاخمب  ثراحلا  تنب  يورا  هک  تسحـضاو 
هلاسوگ لجع و  نیدباعب  هباشم  ماصخلا و  ّدلا  نوعرف  عابتا  لثامم  ار  ناشیا  هدومرف و  نایب  مالک  الاب  نییبت  مامت و  حیـضوتب  مالّـسلا  مهیلع 

يارب بابق  یلاع  نآ  نیعت  بانج و  نآ  قاقحتسا  رب  نوراه  ترـضحب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هیبشت  هتخاس و  مائل  ناتـسرپ 
دعب هک  هدرک  حیرـصت  هک  هداد  هیبشت  نوراه  ترـضح  تیروهقمب  ترـضح  نآ  تیروهقم  تیمولظم و  هدرک و  لمح  تراـما  تفـالخ و 

ام میدـیدرگ  دـندرک و  ام  قح  زازتبا  دنتـسجرب و  ام  رب  هّیما  ینب  يدـع و  ینب  میت و  ونب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
تیاهن نیا  یسوم و  زا  نوراه  هلزنمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ّیبن  دعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوب  نوعرف و  لآ  رد  لیئارسا  ینب  هلزنمب 
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ترـضح نآ  رما  تعاطا  دـندمآ و  بلاـغ  لـجع  نیدـباع  نوعرف و  عاـبتا  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  رب  هچناـنچ  هکنآ  رد  تسحیرص 
ار ترـضح  نآ  تیبلها  ترـضح و  نآ  دـندمآ و  بلاغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  ناش  عابتا  هثـالث و  خویـش  نینچمه  دـندرکن 

عوقو رب  هحضاو  تلالد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  هک  دش  تباث  سپ  دندومن  ناش  قوقح  بصغ  دنتخاس و  بولغم  روهقم و 
ریما ترـضح  يارب  تفـالخ  نیعت  تبثم  هیبشت  نیا  دراد و  تما  نیا  لـجع  يرماـس و  عاـبتا  تسد  زا  ترـضح  نآ  رب  فیح  ملظ و  روج و 
رورس هدیدع  ثیداحا  يورا  ترضح  ناینبلا  عینم  نایب  قدصم  تسا و  ترضح  نآ  رب  رایغا  مّدقت  رّدصت و  نالطب  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
ماقم نیا  رد  دش  دهاوخ  روکذم  نآ  زا  يذبن  دعب  ام  رد  هَّللا  ءاشنا  هچنانچ  تسا  نادیدجلا  ّرک  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناج  سنا و 

رابتعا دامتعا و  تیاهن  نآ و  دماحم  بقانم و  لئاضف و  هک  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دوریم  تیاور  کی  رب  افتکا 
تسروکذم مناسریم  تابثاب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هیّنس  هّمئا  تادافا  بسح  دعب  ام  رد  نآ  ثیداحا 

لضفلا مأ  نع 
820 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلاق کیکبی  ام  لاقف  هسار  عفرف  یبأ  تلعجف  هضرم  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیبنلا  تیتا  تلاـق  ۀـنومیم  تخا  ساـّبعلا  دـلو  مأ  یه  ثرحلا و  تنب 
نوفعضتسملا متنا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  كدعب  ساّنلا  نم  یقلن  ام  يردن  کیلع و ال  انفخ 

هیرگ دش و  رـضاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تمدخب  ثراحلا  تنب  لضف  مأ  هک  تسحـضاو  ثیدح  نیزا  يدـعب 
ار زیچ  هچ  مینادیمن  هک  درک  ضرع  لضفلا  مأ  تخاس  راسفتسا  وا  هیرگ  ببس  زا  تشادرب و  دوخ  سدقا  رس  ترضح  نآ  سپ  داهن  زاغآ 

فیعـض ار  امـش  مدرم  ینعی  نم  دعب  نیفعـضتسم  دیتسه  امـش  هک  دومرف  داشرا  ترـضح  نآ  هَّللا  لوسر  يأ  وت  دعب  مدرم  زا  مینک  تاقالم 
داجما تیبلها  رب  دادـیب  داد و  تملظب  دادـس  نامیا و  مالـسا و  رون  هک  تخارفا  دـنهاوخ  امـش  رب  ناودـع  روج و  مالعا  تخاس و  دـنهاوخ 

افلخ رگا  الا  بصغ و  رد  افلخ  روج  ریدـقت  رب  رکم  دوشیمن  ققحتم  وا  لاثما  لضفلا و  مأ  فاعـضتسا  هک  تسرهاظ  هچ  تساـک  دـنهاوخ 
روما و فئارط  زا  درادن و  يانعم  ترضح  نآ  دعب  ترضح  نآ  براقا  رگید  لضفلا و  مأ  فاعضتسا  عوقو  دندوب  قح  رب  ترضح  نآ  دعب 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  تفالخ  بلس  رب  لالدتسا  ضحم  رب  روعش  كاردا و  دیزمب  تنس  لها  تارضح  ضعب  هک  تسنآ  روهد  عئادب 
ضارعا و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  نیبـلغتم  روج  فیح و  رب  نآ  هحیرـص  تلـالد  زا  هدرکن و  اـفتکا  تلزنم  ثیدـحب  مالّـسلا 

هکنآ رب  دراد  تلالد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  هک  دناهدرک  رهاظ  نانچ  هداهن  زاغآ  ضامغا 
ریـسفت رد  يزار  رخف  دـندوب  قحم  تفالخ  ذـخا  رد  باحـصا  ینعی  دوبن  اـطخ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تما 

ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراه  ْمَُهل  َلاق  ْدََقل  َو  یلاعت  هلوق  ریسفت  رد  بیغلا  حیتافم 
اوکّسمت ۀضفارلا  نا  یه  ۀقیقد و  انهه  تسروکذم و  ۀیآلا 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
ساّنلا اعد  قحلاب و  حّرص  ربنملا و  دعص  لب  میظعلا  عمجلا  اذه  لثم  یف  ۀیقتلا  هعنم  ام  نوراه  نا  مث 

821 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لعف ام  لثم  ّیلع  لعفی  نا  بجی  ناکل  ءاطخلا  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ۀما  تناک  ولف  هریغ  ۀـعباتم  نم  عنملا  هسفن و  ۀـعباتم  یلا 

ره بوصلا و  یلع  اوناک  ۀـمالا  نا  انملع  لعفی  مل  امل  ینوعیطا و  ینوعبتاـف و  لوقی  نا  فوخ و  هیقت و  ریغ  نم  ربنملا  دعـصی  نا  نوراـه و 
تاریثات بئارغ  زا  نکل  تسا و  رینتسم  نشور و  ریبخ  لماتم  ریـصب و  دقان  رب  ریوزت  نیا  داسف  نالطب و  ریرقت و  نیا  تکاکر  نالطب و  دنچ 

هّمئا نیرحبتم  هّلجا  نیرسفم و  مظاعا  زا  هک  يروباسین  نیدلا  ماظن  هماّلع  هک  تسنآ  نامیا  لها  لاحب  یهلا  فاطلا  لومـش  دیزم  قح و  ولع 
بئاغ رد  نآرقلا  بئارغ  رد  هچنانچ  هدومن  اراهج  ۀحارـص و  قح  لها  دـییات  هدرک و  در  ار  لطاب  جاجتحا  یهاو و  کسمت  نیا  تسا  هّینس 

اوکسمت ۀعیشلا  نا  انهه  ۀّنّسلا  لها  لاقهتفگ  هروکذم  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  ناقرفلا 
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یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
هَّللا یّلص  دّمحم  ۀّما  تناک  ولف  هتعباتم  یلا  ساّنلا  اعد  قحلاب و  حّرـص  ربنملا و  دعـص  لب  عمجلا  کلذ  لثم  یف  ۀیقتلا  هعنم  ام  نوراه  ّنا  مث 

نا اولوقی  نا  ۀعیـشلل  فوخ و  ۀـّیقت و  ریغ  نم  نوراـه  لـعف  اـم  لـعفی  نا  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  یلع  بجی  ناـکل  ءاـطخلا  یلع  مّلـس  هیلع و 
عنتما ّیلع  اذکه  یننولتقی و  اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  ناب  رذـتعاف  بتاع  امب  يوم  هبتاع  اذـهل  تکـسف و  فاخ  ّقحلاب و  حّرـص  نوراه 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  بصعتلا  لجال  ثحبلا ال  لیبس  یلع  اذه  تلق  اّمنا  اولئـس و  ام  مهاطعا  لآ  ام  یلا  رمالا  لآ  اّملف  ۀـعیبلا  نم  الّوا 
بایطا و تیبلها  رب  روج  ملظ و  زا  ناـشیا  تنایـص  باحـصا و  زا  اـطخ  یفن  رب  تلزنم  ثیدـحب  ار  تنـس  لـها  کـسمت  يروباـشین  هماـّلع 
هک تسنآ  شلـصاح  هچنآ  هدرک  هدافا  هتخادرپ و  نآ  ّدرب  هتـسناد و  لطاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  رما  تفلاـخم 

باتع ببس  نیمهب  دیزرو و  توکس  سپ  درک  فوخ  هدومن و  قحب  حیرصت  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هک  دنیوگب  هک  تسا  هعیش  يارب 
درک

822 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم فاعـضتسا  موق  هکنیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  درک  راذتعا  سپ  درک  باتع  هچنآب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  ار  نوراه 
دـش لئآ  هچنآ  يوسب  رما  دشاب  لئآ  هاگ  ره  سپ  تعیب  زا  الّوا  درک  عانتما  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینچمه  ارم  دنـشکب  هک  دوب  بیرق  دندرک و 
هچنآ ار  تعیب  نیبلاط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  درک  اطعا  دیـسر  دیدشت  هبلاطم و  فیوخت و  دیدهت و  رـسق و  ربجب و  تبون  ینعی 

دانع نیلذاع و  ّتنعت  نیمئال و  مول  فوخب  نیرز  باوج  نیتم و  ریرقت  نیا  داریا  دعب  يروباشین  ماظن  هراچیب  هلّـصحم و  یهتنا  دندرک  لاؤس 
هک هدرک  داشرا  ینعی  تسحـضاو  ریرقت  نیا  تناتم  تیاغب  مهب  نآ  زا  هک  هداهن  زاغآ  دوخ  يارب  مه  يرذع  نیدحاج  جاجوعا  نیبّصعتم و 

فاصنا و قح و  قاقحا  نیع  ریرقت  نیا  هک  دـش  حـضاو  فاص  فارتعا  نیزا  یهتنا و  بّصعت  ببـسب  هن  ثحب  لـیبس  رب  رگم  ار  نیا  متفگن 
نایامن حوضو  روهظ و  لامکب  تنـس  لها  تارـضح  یهاو  موعزم  نالطب  هک  ۀـّنملا  دـمحلا و  هّللف  تسا  فاستعا  بّصعت و  بئاوش  زا  اّربم 

هتخاس و يرب  بّصعت  زا  ار  دوخ  نآ  ّدر  رد  هدومن و  نآ  ّدر  يروپاشین  هماّلع  دوخ  هک  هدیـسر  هباثمب  ناـش  لالدتـسا  تفاخـس  هک  دـیدرگ 
تـسا يرما  رارطـضا  فوخب و  نا  عوقو  رکب و  یبأ  تعیب  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عانتما  هک  تسرهاظ  يروپاشین  مالک  نیزا 

ناب ّقح  لها  ثبـشت  هنوگچ  دیـسریمن  ققحت  توبث و  هجردـب  تشادیم و  ینهو  ینعم  نیا  رگا  هچ  درک  ناوتن  نآ  راکنا  ققحتم  تباث و 
تسین و یلخدـم  ار  بصعت  ناب  جاجتحا  رد  هک  حـضاو  تسا و  تباث  يروپاشین  حیرـصت  زا  نآب  کّسمت  زاوج  هکنآ  لاـح  دـشیم  زئاـج 

لوصح نا  زا  هک  تیاور  کی  رب  اج  نیا  رد  نکیل  دـش  دـهاوخ  روکذـم  دـعب  ام  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  ینعم  نیا  تبثم  هینـس  هّمئا  تاـیاور 
لثم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نتفگ  ددرگ و  تباث  نوراه  ترضح  فاعـضتسا  لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فاعـضتسا 

ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  نوراه  ترضح 
يرونیدلا ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  هک  دنامن  یفخم  سپ  میامنیم  رکذ  دوش  حضاو 

823 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا باسنا  هلزج و  نب  یـسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  زا  دادغب  خیرات  رـصتخم  يدادغبلا  بیطخلا  یلع  نب  دمحا  دادغب  خیرات  هظحالم  دـعب  هک 

يرزجلا و ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  كرابم  تاداعـسلا  یبأ  ۀغللا  ۀیاهن  لوصالا و  عماج  یناعمـسلا و  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دـعس 
دمحا نب  دمحم  ءالبنلا  ریس  ناکلخ و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نایعألا  تایفو  يوونلا و  يزم  نب  فرش  نب  ییحی  ءامسالا  بیذهت 

یطویس و رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  رهزم  ةاعولا و  ۀیغب  هرضاحملا و  نسح  یعفایلا و  دعسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  یبهذ و 
تعارب و تلالج و  لضف و  تیاهن  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  ءالبنلا  فاحتا  یکملا و  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  ناسللا  ریهطت 
حدم و راهتشا و  رابتعا و  دامتعا و  يدنمجرا و  فرش و  يدنلب و  تمظع و  تیاغ  تلزنم و  ومـس  تبترم و  ولع  تلادع و  تقث و  تلابن و 

هتفگ ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  رد  دوشیم  حئال  حضاو و  وا  تافنصم  شیاتس 
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یف مهادانف  ءاجف  باطخلا  نب  رمع  مهیلإ  ثعبف  ّیلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفلخت  موقب  ربخا  رکب  ابا  نا  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  ۀـعیب  تناـک  فیک 
صفح ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  ام  یلع  مکیلع  اهّنقرحال  وا  ّنجرختل  هدیب  رمع  سفن  يذلا  لاق و  بطحلاب و  رمع  اعدف  اوجرخی  نا  اوباف  یلع  راد 
تفقوف نآرقلا  عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  جرخا و ال  تفلح  لاق  ّهنا  معز  ّهناف  اّیلع  الا  اوعیاـبف  اوجرخف  نا  لاـقف و  ۀـمطاف  اـهیف  نا 

مل مکنیب  مکرما  متعطق  انیدـیا و  نیب  هَّللا  لوسر  ةزاـنج  متکرت  مکنم  رـضحم  ءوـسا  اورـضح  موـقب  یل  دـهع  ـال  تلاـقف  اـهباب  یلع  ۀـمطاف 
عداف بهذا  هل  یلوم  وه  ذفنق و  ای  رکب  وبا  لاقف  ۀعیبلاب  کنع  فلتخملا  اذه  ذخات  الا  هل  لاقف  رکب  ابا  رمع  یتاف  اقح  انل  اورت  مل  اورماتست و 
یکبف لاق  ۀلاسرلا  غلباف  ذفنق  عجرف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  متبذک  ام  عیرسل  یلع  لاق و  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  كوعدی  لاق  اّیلع 

رکب وبا 
824 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام هَّللا  لوسر  ای  ۀیکاب  اهتوص  یلعاب  تدان  مهتاوصا  تعمـس  اّملف  بابلا  اوقدف  ۀمطاف  باب  اوتا  یتح  ۀعامج  هعم  یـشمف  رمع  ماق  مث  الیوط 
مهدابکا عدـصتت و  مهبولق  تداک  نیکاب و  اوفرـصنا  اهءاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  اّملف  ۀـفاحق  یبأ  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدـعب  انیقل  اذ 

وه الا  هلا  يذـلا ال  اذإ و  اولاـق  همف و  لـعفا  مل  نا  لاـقف  عیاـب  هل  اولاـقف  رکب  یبأ  یلا  هب  اوضم  اـّیلع و  اوجرخاـف  موق  هعم  رمع  یقب  رّطفتت و 
هل لاقف  ملکتی  تکاس ال  رکب  وبا  الف و  هلوسر  وخا  اّما  معنف و  هَّللا  دبع  اما  رمع  لاق  هلوسر  اخا  هَّللا و  دـبع  نولتقت  اذإ  اولاق  کقنع  برـضن 
َّنِإ َّمُأ  َْنبا  يدانی  یکبی و  حیصی و  هَّللا  لوسر  ربقب  ّیلع  قحلف  هبنج  یلا  ۀمطاف  تناک  ام  ءیش  یلع  ههرکا  لاقف ال  كرماب  هیف  رمات  الا  رمع 

ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا 
هک تسا  یفاو  یفاک و  ناـشرابک  فالـسا  راوع  يادـبا  راتـسا و  کـته  موق و  تاـعیملت  فشک  يارب  تیاور  نیا  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّللف 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تفالخ  نّیعت  ناش و  تفـالخ  نـالطب  نیبلغتم و  نانـش  ناودـع و  روج و  فیح و  ملظ و  رب  هدـیدع  هوجوب 
ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندرک  ادن  دراد و  هحیرص  تلالد  مالّسلا 

لثم تیروهقم  تیمولظم و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تافو  دعب  ترضح  نآ  لاح  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد 
روهظ حوضو و  هجرد  لامکب  يزار  موعزم  لالتخا  داسف و  سپ  دوب  روطب  مالسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  نتفر  دعب  نوراه  ترـضح  لاح 

تیانعب رایخا  ياملع  ياپ  كاخ  رادقمیب و  راسکاخ  نیا  هبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبعب  ار  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  تبـسن  تحـص  دیـسر و 
تباث هباثمب  راصعالا  يدم  همالـس  هَّللا و  تاولـص  مهیلع  هیلع و  راهطا  تیبلها  هسداق  حاورا  دییأت  راتخم و  رورـس  ددم  راگدرورپ و  هلیلج 

دنک نشور  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ار  قح  رما  دنز و  نیبصعتم  بل  رب  تومص  توکس و  هرهم  هک  میامنیم 
825 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بطاخم دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هزاجا  خیاشم  زا  هک  دهف  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحم  ریخلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  رمع  هک 
هَّللا دبع  فینـصت  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  ندوب  تسا  عطاس  عمال و  يواخـس  عمال  ءوض  زا  رخافم و  نساحم و  بقانم و  حئادم و  تسا و 

تباث باوصلا  نع  جـعزملا  ساوسولا  هیرتعی  بایترالا و ال  کیکـشتلا و  هجلاخی  ثیحب ال  اتب  اعطق و  اـمزج و  اـمتح و  ۀـبیتق  نب  ملـسم  نب 
هداتفا راسکاخ  نیا  تسدـب  نآ  هقیتع  هخـسن  ینادزی  دـییات  ینابر و  قیفوتب  هک  يرقلا  مأ  راـبخاب  يرولا  فاـحتا  باـتک  رد  هچناـنچ  هدرک 

نب هَّللا  دبع  نب  بیبح  برـضب  هرمای  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ۀّکم  ریما  یلا  کلملا  دـبع  نب  دـیلولا  بتک  اهیف  نیعـست  ثالث و  ۀنـس  دـیامرفیم 
هموی نم  تامف  دجسملا  باب  یلع  هفقو  تئاش و  موی  یف  ادراب  ءام  هیلع  ّبص  اطوس و  نیـسمخ  هبرـضف  ادراب  ءام  هسار  یلع  ّبصی  ریبزلا و 
دیلولا یلا  بتک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نا  کلذ  ببـس  ناک  زاجحلا و  نع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  کلملا  دبع  نب  دیلولا  لزع  نابعـش  یف  اهیف  و 
دیلولا یلا  بتکف  جاّجحلا  کلذ  غلبف  ۀـیانج  قح و ال  ریغب  مهل  هبلط  هملظ و  مهیلع و  هئادـتعا  قارعلاب و  هلمع  لها  جاّـجحلا  فسعب  هربخی 

جاجحلا یلا  دیلولا  بتکف  نه  کلذ و  نا  ۀنیدملا و  ۀکم و  یلا  اوئجل  قارعلا و  نع  اولج  دق  قاقـشلا  لها  قارعلا و  لها  نم  يدنع  نم  نا 
نایح نب  نامثع  یلو  ۀکم و  ادلاخ  یلوف  نایح  نب  نامثع  يرـسقلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـلاخب  هیلع  راشاف  ۀـنیدملا  ۀـکم و  هیلوی  نمبف  هریـشتسی 
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کلذب ینعی  ۀنیدملا  هتفن  نم  نوکا  نا  فاخا  ّینا  لاق  ۀنیدملا  نم  رمع  جرخ  اّملف  امهنع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لزع  ۀنیدملا و 
لاقف ۀعاطلا  یلع  مهّثح  ۀفالخلا و  رما  مّظع  مهبطخ و  ۀّکم  دلاخ  مدق  اّمل  اهثبخ و  یفنت  ۀنیدملا  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوق 

مکیلعف هنم  اهتجرخ  ۀعاطلاب ال  ّرقت  مل  مرحلا و  یف  نمات  یتلا  شحولا  هذه  نا  ملعا  ّینا  ول 
826 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاضمأ و ّالا  هار  وا  ۀفیلخلا  هب  بتک  امیف  يرا  ّهنا ال  مرحلا  یف  هتبلط  الا  هماما  یف  نعطی  دـحاب  یتوا  هَّللا ال  ّیناف و  ۀـعامجلا  موزل  ۀـعاطلاب و 
مهفـسع و ۀنیدملا و  لها  یلع  نامثع  دتـشا  اراد و  هرجآ  وا  ایقارع  لزنا  نم  دّدهت  اهرک و  قارعلا  لها  نم  ۀّـکمب  نم  جرخا  مهیلع و  دتـشا 

ۀنیدملا ۀکم و  یلا  أجل  جاّجحلا  فاخ  نم  ّلک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  مایا  اوناک  یقارع و  لازنا  نم  مهعنم  مهیف و  راج 
یلع بطخی  وه  انیبف  ۀّکم  لها  یلع  ایلاو  ناورم  نب  ۀملـسم  ناک  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  یف  ۀبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  لاق  و 

یف یقترا  اّملف  ربنملا  دلاخ  دعص  هتبطخ  ۀملسم  یـضق  اّملف  دجـسملا  لخدف  اهیلع  ایلاو  ماشلا  نم  يرـسقلا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  لبق  اذإ  ربنملا 
نینمؤملا ریما  ناورم  نب  کلملا  دبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبهیف  ساّنلا  یلع  هأرق  مث  هّضفف  اراموط  جرخا  ۀملـسم  تحت  ۀثلاثلا  ۀجردلا 

لتقلا ال وه  امناف  الیبس  هسفن  یلع  دحا  نلعجی  اوعیطا و ال  هل و  اوعمـساف  يرـشقلا  هَّللا  دبع  نب  دـلاخ  مکیلع  تّیلو  ّیناف  اّما  ۀّـکم  لها  یلا 
راد یف  هدجا  هیلإ ال  جحی  هب و  فلحی  يذلا  لاقف و  دلاخ  مهیلإ  تفتلا  مث  مالّسلا  ریبج و  نب  دیعـس  يوآ  لجر  نم  ۀّمذلا  تئرب  دق  هریغ و 

قحل هلحاورب و  ۀملـسم  اعد  لزن و  مث  مایا  ۀثلث  هیف  مکل  تلجا  دـق  همرح و  تحبتـسا  هرواج و  نم  ّلک  راد  هراد و  تمدـه  هتلتق و  الا  دـحا 
لوسّرلا هاتاف  هبلط  یف  دلاخ  لسراف  اذک  ناکمب  ایفتخم  ۀّکم  ۀیدوا  نم  اذک  يداوب  ریبج  نب  دیعـس  ّنا  هل  لاق  دلاخ و  یلا  لجر  یتاف  ماشلاب 

نب دیعـس  لاقف  کعم  انا  تئـش و  دـلب  ّياب  قحلاف  کلذ  نم  هّللاب  ذوعا  هیلإ و  لکب  بهذ  تیتا ال  كذـخاب و  ترما  ّینا  لاق  هیلإ  رظن  اّملف 
هَّللا یلا  مهلکا  یناف  لاق  ینلانی  ناک  يذلا  لثم  هورکملا  نم  مهلانی  كدعب و  نوذخؤی  مّهنا  لاق  معن  لاق  دلو  لها و  انهه  کل  ریبج 

827 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هب رذنا  دق  جاّجحلا  ّنا  ماشلا  لها  نم  لجر  لاقف  جاّجحلا  یلا  هب  ثعب  مث  اقاثو  هّدشف  دلاخ  یلا  هب  یتاف  اذه  نوکی  دیعـس ال  لاق  ّلج  ّزع و 

ۀبعکلا یلا  هرهظ  دلاخ و  لاق  یلاعت  هَّللا  یلا  هب  بّرقتی  لمع  ّلک  رم  یکذا  ناکل  هَّللا  نیب  کنیب و  هتلعج  ولف  هل  ضرع  امف  کلبق  هب  رعشا  و 
نبا هک  ترابع  نیا  هتاضرم و  یف  هتضقنل  ارجح  ارجح  تیبلا  اذه  ضقنب  الا  ینع  یضری  کلملا ال  دبع  نا  تملع  ول  هَّللا  اهیلع و  دنتسا  دق 
رکذ ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  یف  لاق  تسدوجوم  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  خسن  رد  هدومرف  لقن  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  زا  یکم  دـهف 
هَّللا دـبع  نب  دـلاخ  لبق  اذإ  ربنملا  یلع  بطخی  وه  انیبف  ۀـکم  لها  یلع  ایلاو  ناک  کلملا  دـبع  نب  ۀملـسم  نا  اورکذ  ریبج و  نب  دیعـس  لتق 

جرخا ۀملسم  تحت  ۀثلاثلا  ۀجردلا  یف  یقترا  اّملف  ربنملا  دلاخ  دعص  هتبطخ  ۀملسم  یضق  اّملف  دجسملا  لخدف  اهیلع  ایلاو  ماش  نم  يرـسقلا 
تّیلو ّیناف  دعب  اّما  ۀـکم  لها  یلا  نینمؤملا  ریما  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  ساّنلا  یلع  هأرق  ّمث  هّضفف  اراموط 
ۀمذلا تئرب  دق  هریغ و  لتقلا ال  وه  اّمناف  الیبس  هسفن  یلع  ءرما  نلعجی  اوعد و ال  اوعیطا و  هل و  اوعمساف  يریـشقلا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  مکیلع 
تمده هتلتق و  ّالا  دحا  راد  یف  هدجا  هیلإ ال  جحی  هب و  فلحی  يّذلا  لاقف و  دلاخ  مهیلإ  تفتلا  ّمث  مالّسلا  ریبج و  نب  دیعـس  يوآ  لجر  نم 

یلا لجر  یتاف  ماشلاب  قحل  هلحاورب و  ۀملـسم  اعد  لزن و  مث  مایا  ۀـثلث  هیف  مکل  تلّجأ  دـق  همرح و  تحبتـسا  هرواج و  نم  ّلـک  راد  هراد و 
هل لاقف  هیلإ  رظن  اّملف  لوسرلا  هاتاف  هبلط  یف  دلاخ  لسراف  اذک  ناکمب  ایفتخم  ۀّکم  ۀیدوا  نم  اذـک  يداوب  ریبج  نب  دیعـس  نا  هل  لاقف  دـلاخ 

کب بهذ  تیتا ال  كذخأب و  ترما  ینا 
828 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوذـخؤی مهنا  لاق  معن  لاق  دـلو  لها و  انهه  کل  ریبج أ  نب  دیعـس  لاقف  کعم  انا  تئـش و  دـلب  ّياـب  قحلاـف  کـلذ  نم  هّللاـب  ذوعا  هیلإ و 
هّدشف دلاخ  یلا  هب  یتاف  اذه  نوکی  دیعـس ال  لاق  لج  ّزع و  هَّللا  یلا  مهلکا  ّیناف  لاق  ینلانی  ناک  يذـلا  لثم  هورکملا  نم  مهلانی  كدـعب و 

نیب کنیب و  هتلعج  ولف  هل  ضرع  امف  کلبق  هب  رعـشا  هب و  رذـنا  دـق  جاّجحلا  ّنا  ماشلا  لها  نم  لجر  هل  لاقف  جاّجحلا  یلا  هب  ثعب  مث  اقاثو 
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یـضری کلملا ال  دبع  نا  تملع  ول  هَّللا  اهیلإ و  دنتـسا  دق  ۀـبعکلا  یلا  هرهظ  دـلاخ و  لاق  هَّللا  یلا  هب  برقتی  لمع  ّلک  نم  یکذا  ناکل  هَّللا 
تلالج و اب  هماّلع  نیا  ترابع  تلالد  تحارـصب  دـش  تباـث  يدزیا  تیاـنعب  هتاـضرم  یف  هتـضقنل  ارجح  ارجح  تیبلا  اذـه  ضقنب  ـالا  ینع 

ققحم ةراهملا و  ۀـقاذحلا و  لیلج  تدـم  تناما و  تنایـصب و  فورعم  ثدـحم  تناید و  تقثب و  فوصوم  لضاف  تلابن و  بحاص  ریرحن 
دمح کلذ  یلع  دمحلا  هّلل  تسا و  ۀبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  فینـصت  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  هک  ۀـمامالا  ۀـسایرلا و  میظع 

يرولا فاحتا  بحاص  رسپ  نیرئابلا و  نیش  حال  نیرئاحلا و  نیم  ناب  نیرساخلا و  ناودع  حضو  نیرـصاقلا و  بذک  رهظ  ثیح  نیرکاشلا 
رد هچنانچ  دیامنیم  هبیتق  نباب  امزج  امتح و  تسایس  تماما و  باتک  تبسن  زین  یّکملا  دهف  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیّدلا  ّزع  خیـشلا  ینعا 

يور دـیامرفیم و  هدـمآ  مانالا  لقا  تسدـب  برع  طخب  نآ  هخـسن  ماعنم  ّبر  تیانعب  هک  مارحلا  دـلبلا  ۀنطلـس  رابخاب  مارملا  ۀـیاغ  باـتک 
افع نم  اوفع  ساّنلا  مظعا  هوجری و  نم ال  یطعا  نم  ساّنلا  مرکا  نا  لاقف  طساوب  يرـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  دـلاخ  بطخ  لاق  لجر  نع  یبتعلا 

يرسقلا دلاخل  دلاولا  لاق  یهتنا و  تایباب  یجه  ۀینارصن و  تناک  ۀسینک و  هّمال  دلاخ  ینب  ۀعیطق و  نع  لصو  نم  ساّنلا  لصوا  ةردق و  نع 
ریبکلا صلخملا  ثلاث  یف  ثیدح 

829 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زاجحلا عامس  نم  وه  دیمح و  نب  دبع  دنسم  یف  هتعبس و  نم  یقتنملا  یف  و 

مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  ّنا  هّدج  نع  هیبا  نع  يرسقلا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  نع  مکحلا  یبأ  رایس  نع  میـشه  انثدح  نوع  نب  ورمع  ینثدح 
کسفنل بحت  ام  سانلل  ّبحا  دیزی  ای  هل  لاق 

هکنآ رد  تسحیرـص  ینیبیم  هچنانچ  ترابع  نیا  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  یف  ۀبیتق  نبا  نع  کلملا  دبع  نب  ۀملـسم  ۀمجرت  یف  مّدـقت  ام  رکذ  و 
زا هبیتق  نبا  فینـصت  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  ندوب  هچناـنچ  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هَّللف  تسا  هبیتق  نبا  فینـصت  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باـتک 
نب زیزعلا  دبع  رهاب و  دهف  نب  رمع  دنمجرا  دـنزرف  هدافا  زا  هبیتق  نباب  باتک  نیا  تبـسن  تّحـص  نانچمه  تسرهاظ  دـهف  نب  رمع  حیرـصت 

ءابلالا ۀناحیر  زا  وا  هرخاف  بقانم  هرهاب و  لئاضف  هک  روکذم  نیّدلا  بطق  هچنانچ  تسا  یّکم  یناورهن  نیدلا  بطق  خیاشم  زا  دهف  نب  رمع 
مه دلب  نیرد  مدوب و  هدـید  همّظعم  هّکم  بتک  هنازخ  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  مارحلا  هَّللا  تیب  مالعاب  مالعالا  باتک  رد  تسرهاظ  یجافخ 

لقاّنلا نیب  دنس  كانه  نکی  مل  ام  هلئاق و  یلا  هتبـسن  ملعلا  ۀکرب  نم  نا  ملعا  دیامرفیم  هدش  عوبطم  ندنل  رد  مه  دوجوم و  نآ  خسن  ضعب 
مدـقا ۀـیاوّرلا و  کلتل  رابتعا  الف  ّالا  مهب و  اقوثوم  دنـسلا  لاجر  نوکی  نا  ّدـب  ـال  لـقنلا و  کـلذ  یلع  داـمتعا  ـالف  هنع  لـقنی  نم  يوارلا و 

مث یکملا  یهکافلا  سابعلا  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  مامالا  مث  قرزالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  دـیلولا  وبا  مامالا  وه  ۀّـکم  یخّروم 
دهف نب  دمحم  نب  رمع  نیّدـلا  مجن  ظفاحلا  مث  یّکملا  مث  یـسافلا  ینـسحلا  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیّدـلا  یقت  دّیـسلا  ةاضقلا  یـضاق 

ود هاگ  ره  ۀیاور و  هنع  انل  هانکردا و  نمم  ریخالا  اذـه  دـهف و  نب  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  زع  خیـشلا  هدـلو  مث  یّکملا  يولعلا  یعفاشلا 
هقیفوت نسح  هَّللا و  دمحب  الاح  مدروآ  هبیتق  نباب  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  تبسن  تحص  رب  هینس  لدع  دهاش 

830 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحا  نب  دمحم  نیّدلا  یقت  ریرحن  هماّلع  هک  تسناد  دیاب  سپ  میارگیم  ماحفا  تاکـسا و  دـیزمب  ار  تمه  مرآیم و  مه  ثلاث  دـهاش 

رد وا  دوخ  تسا و  حئال  حـضاو و  يواخـس  عمال  ءوض  زا  وا  هلیـصا  رخافم  هلیثا و  بقانم  هلیلج و  دـماحم  هلیمج و  لئاضف  هک  یـساف  یلع 
امتح و هبیتق  نبا  فینصت  تسایر  تماما و  ندوب  هدرک  لقن  رتفد  رتفد  شیوخ  رـصع  لها  رباکا  زا  دومن  همیظع  حئادم  نیمثلا  دقعلا  باتک 

زیزعلا دبع  رمع  هچنانچ  هدومن  رکذ  ترابع ؟؟؟ هّکم  ریما  کلملا  دبع  نب  هلـسم  ندوب  رب  جاجتحا  لالدتـسا و  ماقم  رد  هدرک و  تباث  امزج 
ضیبا دلاولا و  هرکذ  يومالا  صاعلا  یبأ  نب  مکح  نب  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  ۀملـسم  دیامرفیم  مارملا  ۀیاغ  رد  یکم  دـهف  نب  رمع  نب 

ایلاو ناک  کلملا  دبع  نب  ۀملـسم  نا  اورکذ  لاق و  ّهنأل  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  یف  ۀبیتق  نبا  اهیلع  هتیالو  رکذ  ۀّـکم  ریما  یـسافلا  لاق  هتمجرت و 
هتبطخ ۀملسم  یضق  اّملف  دجسملا  لخدف  اهیلع  ایلاو  ماشلا  نم  يرسقلا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  لبق  اذإ  ربنملا  یلع  بطخی  وه  انیف  ۀّکم  لها  یلع 
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دبع نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  سانلا  یلع  هأرق  مث  هّضفف  اراموط  جرخا  ۀملـسم  تحت  ۀثلاثلا  ۀجردلا  یف  یقترا  اّملف  ربنملا  دعص ؟؟؟
ءرما نلعجی  اوعیطا و ال  هل و  اوعمساف  يرـسقلا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  مکیلع  تّیلو  یناف  دعب  اّما  ۀّکم  لها  یلا  نینمؤملا  ریما  ناورم  نب  کلملا 

يذـلا لاقف و  دـلاخ  مهیلإ  تفتلا  مث  مالّـسلا  ریبج و  نب  دیعـس  يوآ  لجر  نم  ۀـّمذلا  تئرب  دـق  هریغ و  لتقلا ال  وه  اّمناف  ـالیبس  هسفن  یلع 
مایا ۀثلث  هیف  مکل  تلّجا  دق  همرح و  تحبتـسا  هرواج و  نم  ّلک  راد  هراد و  تمده  هتلتق و  الا  دحا  راد  یف  هدـجا  هیلإ ال  جـحی  هب و  فلحی 
الجر نا  وه  تلق و  هرما  یف  يرـسقلا  دـلاخل  احیبق  امالک  ریبج و  نب  دیعـس  ربخ  یقاب  رکذ  ماشلاب و  قحل  هلحاورب و  ۀملـسم  اـعد  لزن و  مث 

اذک ناکمب  ایفتخم  ۀکم  ۀیدوا  نم  اذک  يداوب  ریبج  نب  دیعس  نا  هل  لاقف  دلاخ  یلا  یتا 
831 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دلب ّياب  قحلاف  کلذ  نم  هّللاب  ذوعا  کب و  بهذال  تیتا  كذـخای و  ترما  یننا  هل  لاق  هیلإ  رظن  اّملف  لوسرلا  هاتاف  هبلط  یف  دـلاخ  لـسراف 
ناک يذـلا  لثم  هورکملا  نم  مهلانی  كدـعب و  نوذـخؤی  مهنا  لاق  معن  لاق  دـلو  لها و  انهه  کل  ریبج أ  نب  دیعـس  لاقف  کعم  انا  تئش و 

کلبق رعـشا  هب و  رذنا  دق  جاّجحلا  یلا  هب  ثعب  مث  هقاثو  ّدشف  دلاخ  یلا  هب  یتاف  اذـه  نوکی  دیعـس ال  لاق  هَّللا  یلا  مهلکا  ّینا  لاق و  ینلانی 
اهیلإ و دنتـسا  دـق  ۀـبعکلا و  یلا  هرهظ  دـلاخ و  لاق  هَّللا  یلا  هب  برقتی  لمع  ّلک  نم  یکزا  ناکل  هَّللا  نیب  کنیب و  هتلعج  ولف  هل  ضرع  اـمف 

نب ریبزلا  رکذ  اضیا و  یـسافلا  لاق  یهتنا و  هتاضرم  یف  هتـضقنل  ارجح  ارجح  تیبلا  اذه  ضقنب  الا  یـضری  کلملا ال  دبع  نا  تملع  ول  هَّللا 
مورلا یف  ۀیاکن  بورحلا و  یف  ةریثک  راثآ  هل  ءارفصلا و  ةدارجلا  بقلی  ناک  لاق و  کلملا  دبع  ینب  ینعی  مهلاجر  نم  ناک  ۀملسم  نا  راکب 

کش و جالتعا  سابتلا و  مه و  جالتخا و  فاصنا  ایح و  بابرا  زا  ار  یـسک  هثالث  دوهـش  نیا  دعب  هک  مرادـن  نامگ  یـساقلا و  مالک  یهتنا 
حاضیا دیزم  يارب  یناقوف  دییات  ینابر و  تیانعب  نکل  دیامناو  یضیرمت  یکیکشت و  نیلداجم  نیرباکم و  زا  يدحا  ای  دیاب  راج  زا  ساوسو 

نب فسوی  جاجحلا  وبا  خیـش  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مرآیم  نیروکذـم  هثـالث  دوهـش  زا  تسا  مدـقا  هک  عبار  دـهاش  هجح  ماـمتا  هجحم و 
هَّللا دـبع  نب  یفطـصم  تسا و  هدـش  عوبطم  رـصم  رد  مدوـب و  هدـیرخ  هدـیدح  زا  نآ  هیملق  هخـسن  هک  اـب  فـلا  باـتک  رد  يوـلبلا  دـمحم 

فورعملا یسلدنالا  يولبلا  دمحم  نب  فسوی  جاّجحلا  یبأ  خیشلل  تارضاحملا  یف  ابفلا  هتفگ  نآ  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا 
دبع هنبال  مولعلا  عئادب  دئاوف  عمج  ّهنا  هیف  رکذ  خلا  هسفنب  یلاعت  هَّللا  دمح  زجعا  عمس و  مالک  حصفا  نا  هلّوا  مخض  دّلجم  وه  خیشلا و  نباب 

هعمج ام  یّمس  ءالبنلا و  ۀجرد  یلا  هرغصل  دعب  قحلی  مل  ذإ  هتوم  دعب  هأرقیل  میحرلا 
832 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعل وعدا  یبلی  نا  ادش  اذإ  اجرملا  یلجن  لجا  نم  اّبلا  ای  هتعنـص  اب  فلا  باتک  اذه  هلّوا  یف  همظن  نم  واب  فلا  باتکب  ّیبرملا  لفطلا  اذـهل 
اّبنملا یبنلاب  انید و  مالـسالا  نید  ّابر و  هّللاب  تیـضر  لقف  تلقع  اذإ  ّیبرملا  ریغـصلا  لفطلا  میحّرلا  دـبع  تنا  یّبلی و  نا  اعد  نم  ّقح  نم  و 

ّبح نمل  ّبط  ءرما  عنـص  ّهناف  اّبط  کلهج  ءادل  هذختا  باتکلا  اذ  ابرق و  هَّللا  نم  ددزت  هعبتا  مقتـسا و  مث  اّبحم  انّیبن  لق  الوسر و  لق  دـمحم 
هبولقم و عم  ۀملک  ۀملک  هحرش  ۀمجعملا و  فورحلا  ددع  یلع  اتیب  نیرـشع  ۀعـست و  رکذ  مث  اّبـص  کصخـشل  لزی  مل  با  ةاصو  يذه  ابط 

نکل بیرغ  فیلات  وه  فورحلا و  تاهباشتملا  تاجودزملا  تاملکلا  نم  اعبرا  اهرخآ  یف  باوبا و  ۀینامث  رعـشلا  لّوا  یف  دروا  هسوکعم و 
امل ّهنا  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  یف  ۀبیتق  نبا  رکذ  روکذم  نیواودلا  یف  دوهـشم و  اضیا  هلـضفف  ریبج  نبا  اّما  لصف و  دـیامرفیم  ةریثک  دـئاوف  هیف 

ملعا یّمأ  دیعـس  لاق  ریـسک  نب  یقـش  تنا  لب  جاّجحلا  لاقف  ریبج  نب  دیعـس  انا  لاق  کمـسا  ام  هل  لاق  ریبج  نب  دیعـس  جاّـجحلا  یلع  مدـق 
تباصا دیعـس  لاق  توملا  ضایح  ّکندروال  لاق  كریغ  هملعی  ملعلا  دیعـس  لاق  کّمأ  تیقـش  تیقـش و  جاّجحلا  لاـق  یبأ  مسا  یمـساب و 

کلوق امف  جاجحلا  لاق  اهلا  ّکنّذختأل  كدیب  کلذ  نا  ملعا  ّینا  ول  دیعـس  لاق  یظلت  اران  ایندلاب  کل  دـب  جاّجحلا ال  لاق  یمـسا  اذإ  یّمأ 
ءافلخلا یف  کلوق  امف  لاق  نیلسرملا  دیس  نیقتملا و  ماما  نیملاعلا و  ّبر  لوسر  ۀمحّرلا و  ّیبن  دیعس  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یف 

کیلإ بجعا  مهّیا  جاّجحلا  لاق  یسفن  رما  تظفحتـسا  اّمنا  ملعا  ام ال  لوقا  دیعـس ال  لاق  مهحدما  وا  مهمتـشا  لاق  لیکوب  مهیلع  تسل  لاق 
ۀّنجلا یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  کلوق  فیک  جاجحلا  لاق  ضعب  یلع  مهضعب  لّضفت  لاق 
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833 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفح و دق  بیغ  نع  کلاؤس  امف  تملع  اهلها  نم  راّنلا  یف  نم  تیأر  ول  تملع و  اهلها  تیأرف  ۀّنجلا  تلخد  ول  دیعـس  لاق  راّنلا  یف  وا  وه 

نا تیبا  جاّجحلا  لاق  بیغلا  یلع  ینعلطی  نا  نم  هَّللا  یلع  نوها  اـنا  دیعـس  لاـق  ۀـمیقلا  موی  اـنا  نیلجّرلا  ّياـف  جاـجحلا  لاـق  کـنع  بجح 
ینبجعی و ائیـش  را  مل  لاق  طق  کحـضت  مل  کل  ام  ینربخا  هّلک  اذه  کنع  عد  جاّجحلا  لاق  کبّذکا  نا  بحا  مل  لب  دیعـس  لاق  ینقدـصت 

اذاف جاّجحلا  لاق  رانلا  هل  تفـصو  دـق  یـسمی و  حبـصی و  وه  هباسح و  ۀـمیقلا  موی  رانلا و  هلکأت  نیّطلا  نیط و  نم  قولخم  کحـضی  فیک 
برض اّملف  يأنلا  دوعلاب و  جاّجحلا  اعدف  هملعا  لاق ال  ائیش  وهللا  نم  تیأر  ام  جاّجحلا  لاق  ءاوّسلاب  اهّلک  بولقلا  تسیل  دیعس  لاق  کحضا 

تیور و تعیش و ال  هَّللا ال  امیظع و  ارما  جاّجح  ای  ینترّکذ  لاق  کیکبی  ام  جاّجحلا و  لاقف  کلذ  دنع  دیعس  یکب  يأنلا  یف  خفن  دوعلاب و 
ۀخفنلا هذه  اما  جاّجح  ای  نزحلا  هَّللا  اذه و  لب  دیعـس  لاق  وهّللا  اذـه  تیأر  تنک  ام  جاجحلا و  لاق  تیأر  امل  انیزح  تلز  تیـستکا و ال  ال 

لاق قح  ریغب  عطق  دوع  نم  تحنف  دوعلا  اذه  اما  ۀمایقلا و  موی  کعم  رشحتس  سفن  نمف  نارـصملا  اذه  اّما  روّصلا و  یف  خفنلا  ینترّکذ  دقف 
لاق کنم  بیغلاب  ملعا  هَّللا  دیعـس  لاق  کنم  لج  ّزع و  هَّللا  یلا  ّبحا  انا  جاّجحلا  لاق  یتوم  ببـس  نم  غرف  دیعـس  لاق  کلتاق  انا  جاّـجحلا 
اذـه لاقف  هیدـی  نیب  عضوف  توقایلا  ۀـضفلا و  بهذـلاب و  جاّجحلا  اعدـف  ائیـش  هنم  رأ  مل  لاق  نینمؤملا  ریمال  عمجی  ام  يرت  فیک  جاّجحلا 
ّناف الا  حـلاص و  وهف  ۀـمایقلا  موی  ربکالا  عزفلا  نم  نمالا  اهب  هل  يرتشت  نا  جاّجح  ای  تلمحت  نا  لاق  دیعـس  اـی  یمرت  فیک  نینمؤملا  ریمـال 

هتعمج کیأرب  لاق  ابّیط  اهعیمج  يرن  نحنف  جاّجحلا  لاق  اهنم  باط  ام  الا  ۀـمایقلا  موی  لاومالا  عفنت  تعـضرا و ال  امع  لهذـت  ۀعـضرم  ّلک 
ّهنا ّبحت  لاق أ 

834 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هب اوبهذا  لاق  راّنلا  لخدا  ۀـنجلا و  نع  حزحز  نمل  جاجح  ای  لیولا  لاق  دیعـس  ای  کلیو  جاّجحلا  لاـق  هَّللا  هّبحی  ـال  اـم  ّبحا  ـال  لاـق  کـل 
هب ربدا  اّملف  كاقلا  یّتح  نهکظفحتـسا  هلوسر  هدبع و  ادـمحم  نا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  ّهنا ال  جاّجح  ای  كدهـشا  لاق  هولتقاف 

نیتعکر یّلـصا  یتح  لاق  هقنع  اوبرـضا  لاق  کیلع  هَّللا  ملح  هَّللا و  یلع  کـتأرج  نم  تبجع  لاـق  دیعـس  اـی  ککحـضی  اـم  لاـق  کـحض 
ۀلبقلا نع  هوفرـصا  جاّجحلا  لاقف  نیکرـشملا  نم  انا  ام  افینح و  ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  لوقی  وه  ۀـلبقلا و  لبقتـساف 

یمدب و ال هبلطا  یملظ و  هل  كرتت  ّمهّللا ال  لاق  مث  دیعس  یّلصف  هَّللا  هجو  ّمثف  اّولوت  امنیاف  دیعس  لاقف  ۀلبقلا  نع  فرصف  يراصنلا  ۀلبق  یلا 
یف تناک  یتلا  دویقلا  ینعی  اندّویق  حیصی  لعج  جاّجحلا و  طلوخ  یتح  یـضق  امف  هقنع  تبرـضف  لاق  هلتقی  لیتق  رخآ  ینلعجا  يدعب و  هقبت 

رتخا لب  ریبج  نبا  هل  لاقف  تئش  ۀلتق  ّيأ  رتخا  لاق  ّهنا  يوری  اهب و  ینعی  وا  دویق  نع  لأسی  جاّجحلا  ناک  یتم  لوقی  ریبج و  نب  دیعس  یلجر 
ّهنا يوری  یقـشلا و  جاجحلا  نم  حـیرتسا  یقتلا و  دیعـس  ءاعد  هَّللا  باجتـسا  هَّللا  همحر  همالک  یهتنا  کماما  صاصقلا  ناـف  کـسفنل  تنا 

؟؟؟ ذخا
مد هنم  جرخ  ریبج  نب  دیعس  لتق  امل  لیق  ریبج و  نب  دیعسل  یل و  ام  هزازک  یف  حیصی  ناک  تام و  یتح  ازوزکم  لاز  امف  دیعس  لتق  رثا  یلع 
یف ام  یهتنا  ءیش  کفوخ  نم  هیف  سیل  عمجتـسم  وه  هتلتق و  ّکنا  لاقف  هلأسف  بیبط  یلا  لسراف  کلذ  جاجحلا  کلذ  جاجحلا  لاهف  ریثک 

یهاش و ریسفتب  تسروهـشم  هک  دوخ  ریـسفت  رد  ملاع  ردب  رفعج  نیدلا  یفـص  هَّللا  دبع  یبأ  نبا  ملاع  بوبحم  دمحم  دجملا  وبا  اب و  فلا 
لاقملا ۀفاطل  حاضیا  رد  ناخ  نیدلا  دیـشر  لضاف  هدافا  هفحت و  باتک  نیمه  موس  باب  رد  بطاخم  دوخ  هدافا  زا  نآ  رابتعا  دامتعا و  دیزم 

زا اجباج  زین  تسحضاو  رهاظ و 
835 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنِینِعْذُم  ِْهَیلِإ  اُوتْأَی  ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  َو  تسروکذم  یهاش  ریسفت  رد  دنکیم  لقن  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک 
ۀسایسلا ۀمامالا و  باتک  یف  ناگدنرب  نامرف  وا  يوسب  دنیایب  مکح  ار  ناشیا  رم  دشاب  رگا  و 

نم نوکا  نا  هرکا  ّینا  هیلإ و  انوعد  نا  مهل  ادـب  مث  هَّللا  باتک  نم  اورف  امنا  موقلا  ّنا  ساّنلا  اهّیا  لاقف  ابیطخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  یلع  ماق 
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هَّللا باتک  نع  یلوتملا  قیرفلا 
مه مهنم و  قـیرف  ّیلوـتی  مث  مهنیب  مکحیل  هَّللا  باـتک  یلا  نوعدـی  باـتکلا  نم  ابیـصن  اوـتوا  نیذـلا  یلا  رت  مـل  لوـقی أ  ّلـج  ّزع و  هَّللا  نا 
دق ساـّنلا  ّنا  هلوسر  مهیلع و  هَّللا  فیحی  نا  نوفاـخی  مأ  اوباـترا  مأ  ضرم  مهبولق  یف  نینعذـم أ  هیلإ  اوتاـی  قحلا  مهل  نکی  نا  نوضرعم و 
اّهنا لوقی  وه  سما و  یـسوم  یباب  مهدـهع  امنا  نوهرکت  اّمم  ساّنلا  برقا  مکـسفنال  مترتخا  نّوبحی و  اّمم  ساّنلا  برقا  مهـسفنال  اوراتخا 

اوعفداف ۀمهتلا  هتمزل  دقف  ابذاک  کی  نا  هرکتسم و  ریغ  هریسمب  أطخا  دقف  اقداص  کی  ناف  مکّیسق  اهیف  اورسکا  مکراتوأ و  اهیف  اوعطقاف  ۀنتف 
ءایحا یف  نا  الا و  تاما  ام  ناتیع  ایحأ و  ام  ناییحی  هتمتاـخ  یلا  هتحتاـف  نم  هَّللا  باـتکب  ناـمکحی  ساـّبع  نباـب  صاـعلا  نب  ورمع  رحن  یف 
یهاـش ریـسفت  رد  زین  ءيرب و  مهنم  اـنا  ۀـمالا و  هلوسر و  هّللاـف و  اّریغ  نا  لدـع و  اـمکح  اـمهف  ّقحلاـب  اـمکح  نا  ۀـیواعم و  عـلخ  باـتکلا 

یلَع اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  تسروکذم 
ُِّینَْغلا َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ٍروُخَف  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اـِمب  اوُحَْرفَت  ـال  َو  ْمُکَتاـف  اـم 

ُدیِمَْحلا
نیا هک  یتسردب  ار  نآ  مینیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  باتک  رد  تسا  هدش  هتشون  هکنآ  رگم  امش  ياهتاذ  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیصم  چیه  دیـسرن 

ار امش  داد  هچنآب  دیدرگن  داش  امش و  زا  دش  توف  هچنآ  رب  دیوشن  نیگهودنا  ات  تسناسآ  امش  رب 
836 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سپ دـنادرگب  يور  هـک  ره  یلخبب و  ار  ناـمدرم  دـنیامرفیم  دـننکیم و  لـخب  هکناـنآ  ار  هدـنزان  هدـننکربکت  ره  درادیمن  تـسود  ادـخ 
هدوتس همه  زا  زاین  یب  تسوا  ادخ  هک  یتسردب 

یلع انلخد  لاق  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  دمحم  وبا  ینثدح  لاق  رـشعم  ابا  ّنا  اورکذ  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  یف 
یبأ جورخب  تملع  ام  هَّللا  قارعلا و  لها  دیبعب  مکسفنا  متزرحا  دیزی  لاقف  صمق  انیلع  حراوجلا و  یف  نیّللغم  امالغ  رـشع  انثا  نحن  دیزی و 

اَّلِإ ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  امهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  نیسح  نب  یلع  لاقف  لتق  نیح  هلتقب  جرخ و ال  نیح  هَّللا  دبع 
ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف 

ریثک نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  لاق و  مث  هتیحلب  ثبعی  لعج  دیزی و  بضغف  لاق 
ار و امـش  رم  دـشاب  هنتف  هدـعو  نآ  ریخات  هک  دـیاش  منادیمن  نیح و  یلا  عاتم  ۀـنتف و  هلعل  يردا  نا  تسروکذـم و  یهاش  ریـسفت  رد  زین  و 

یتقو ات  دوب  یعفن  هک  دیاش 
نم هتبارقل  ساّنلا  نیعا  یف  عفترم  یلع  نب  نسحلا  نا  ۀبقع  نب  دیلولا  صاعلا و  نب  ورمع  لاق  ۀیواعم  نسحلا  عیاب  امل  لیق  ّيوبّنلا  دـقعلا  یف 

هب الازی  ملف  امهیلع  یباف  سانلا  نیعا  نم  طقسیف  ۀبطخلا  یف  ایعیس  ّهناف  بطخیلف  هرمف  ییع  نسلا  ثیدح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
قلباج نیب  متیغتبا  ول  هَّللا  لاق و  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  ۀـیواعم  نود  ربنملا  یلع  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نسحلا  ماقف  هرما  یتح 

ام هَّللا  اهقارها و  نم  ریخ  نیملـسملا  ءامد  نقح  ّنا  انیأر  ۀیواعم و  انتعیب  انیطعا  دق  ّانا  هودـجت و  مل  یخا  يریغ و  یبن  هّدـج  الجر  سلباج  و 
لاق ۀیواعم  یلا  هدیب  راشا  نیح و  یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هّلعل  يروا 

837 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهب هَّللا  دارأ  ام  اهب  تدرا  لاق  نیح  یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  کلوقب  تدرا  ام  لاق  لزن و  مث  ۀشحاف  ۀنییع  ۀبطخ  هدعب  بطخف  ۀیواعم  بضغف 

مث مهنم  نیرخآلا  نم  دحا  هب  قحلی  سیل  اهّیبن و  دعب  اهلوا  نم  ۀمالا  هذـه  نم  دـحا  هقبـسی  مل  ایلع  ناف  دـعب  اّما  دهـشتلا  دـعب  لاق  ّهنا  لیق  و 
ّنا لود و  ایندلا  ةّدـم و  رمالا  اذـهل  نا  انرخآب  مکءامد  نقح  انلّواب و  مکادـه  هَّللا  ّنا  هتبطخ  یف  لاق  هنا  لیق  متیغتبا و  ول  هَّللا  هلوقب و  هلـصو 
ْنِإ َو  َنوُُمتْکَت  ام  ُمَْلعَی  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  َنوُدَـعُوت  ام  ٌدـیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبنل  لاق  یلاـعت  هَّللا 
یلا ساّنلا  راث  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  لـتق  اـمل  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باـتک  یف  ٍنیِح و  یلِإ  ٌعاـتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْـنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ 
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نم نوملاست  تبراح و  نم  نوبراحت  ۀـعاطلا و  عمـسلا و  یلع  یل  نوعیابت  مهل  لاق  هوعیاـب  اّـملف  اـمهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نسحلا 
كابا و هیلع  انعیاب  ام  یلع  کعیابن  اولاق  هدی و  ضبق  مهیدیا و  اوکسما  اوباترا و  تملاس  نم  نوملاست  هلوق  نم  کلذ  اوعمـس  اّملف  تملاس 

هیلع انعیاب  ام  یلع  هلوسر و  ۀنـس  هَّللا و  باتک  یلع  کعیابن  كدـی  طسبا  هل  اولاقف  نیـسحلا  اوتاف  هذـه  ینوطعت  یتح  ـال  لاـق  برحلا  یلع 
یلا اوفرـصناف  لاق  اّیح  نسحلا  ناک  ام  مکعیابا  نا  هَّللا  ذاـعم  نیـسحلا  لاـقف  ماـشلا  لـها  نّیلاّـضلا  نیّلحملا  برح  یلع  هَّللا و  همحر  كاـبا 

هبالخف هاتاف  ۀیواعم  بتاک  کلذ  یلع  مهقیثاوم  مهدوهع و  ذخا  ۀعیبلا و  تّمت  اّملف  مهیلع  طرش  ام  یلع  هتعیابم  نم  اّدب  اودجی  ملف  نسحلا 
اهّیا لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ربنملا  نسحلا  دعـص  ّمت  اّملف  نسحلل  رمالاف  تام  اذاف  اّیح  ناک  ام  رمالا  هیواـعمل  نا  یلع  هعم  حلطـصاف 

تملاس نم  نوملاست  تبراح و  نم  نوبراحت  ۀعیب  مکباقر  یف  یل  تناک  دق  انرخآب  مکءامد  نقح  انلّواب و  مکلّوا  يده  هَّللا  ّنا  ساّنلا 
838 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیواعم یلا  هدیب  راشا  نیح و  یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هلعل  يردا  نا  هل و  اوعیابف  هتعیاب  ۀیواعم و  تملاس  دق  و 
موس باب  رد  بحاصهاش  ترابع  هکنادـب  سپ  دـنکیم  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  زا  لقن  اررکم  یهاش  ریـسفت  رد  هک  یتفایرد  هاـگ  ره  و 
بتک رکذ  رد  تسحضاو  ریـسفت  نیا  تایاور  رابتعا  دامتعا و  دیزم  نآ  زا  مدرک و  ناب  هلاوح  هک  یهاش  ریـسفت  هرابرد  هفحت  باتک  نیمه 

هنع هاور  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضحب  دننکیم  بوسنم  هک  يریسفت  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  ریـسافت  اما  ّقح و  لها  تس  نیا 
ریـسفت رد  هّمئا  رگید  فوصوم و  ماما  ترـضح  زا  زین  تنـس  لها  ناصقن و  ةدایز و  عم  هدانـساب  اضیا  هریغ  هنع  هاور  هدانـساب و  هیوباـب  نبا 

زگره دننکیم  تیاور  همئا  بانج  زا  هعیش  هچنآ  اّما  طوبضم  عومجم و  یهاش  ریـسفت  رد  دناطوسبم و  روثنم  رد  رد  هچنانچ  دنراد  تایاور 
ماما زا  یهاش  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  تسا و  تنـس  لها  ریـسافت  زا  یهاش  ریـسفت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دوشیمن  قباطم  نآ  اب 
نیرد نآ  ندوب  عومجمب  تسا و  طوبضم  تایاور  نآ  تسا و  تنس  لها  تایاور  تسا  لوقنم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  يرکسع و  نسح 
ناوه نالطب و  تایاور  نیا  اب  هعیـش  تایاور  تقباطم  مدـع  ياعّدا  رد  هغلابمب  دـنراد و  راشبتـسا  راختفا و  بحاـصهاش  روثنم  رد  ریـسفت و 

دامتعا و لامک  بحاصهاش  فارتعا  بسح  هَّللا  دمحب  سب  دنزاسیم  خسار  دوخ  نیدـقتعم  بولق  رد  کلذ  نم  هّللاب  ذایعلا  هعیـش  تایاور 
دیـشر لضاف  ترابع  دیدرگ و  ققحم  تباث و  تسا  عقاو  لقن  اجباج  یهاش  ریـسفت  رد  نآ  زا  هک  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  تایاور  رابتعا 

هعیش داقتعا  داحتا  تنـس  لها  زا  هنوگچ  تسا و  نیا  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  یهاش  ریـسفت  باب  رد  بحاصهاش  دیـشر  ذیملت  ناخ  نیدلا 
هیلع لدی  امک  دندوب  ناشیا  هیف  دقتعم  تنس و  لها  هّمئا  زا  ماما  ترضح  هکنآ  لاح  دوش  مهوتم  هنع  هَّللا  یضر  اضر  ماما  بانج  اب  هفراعتم 

ثیدح هّمئا  رثکا  ءامادلا و  یلا  ةرطقلا  ءاضیبلا و  یلا  ةرذلا  ۀبسن  هل  نوکی  نا  داک  یتلا  ۀیلجلا  هلئاضف  نم  ذبن  ّرم  ام 
839 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب قاحـسا  هنع  يور  دـیامرفیم  بانج  نآ  همجرت  رد  اجنلا  حاتفم  بحاص  هکنانچ  دـنراد  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ماما  بانج  زا  تنـس  لها 
هل يور  مهریغ  قلخ  ملـسا و  نب  دمحم  برح و  نب  دمحا  نامیلـس و  نب  دواد  ینیوزقلا و  شایع  نب  هَّللا  دـبع  ییحی و  نب  ییحی  هیوهار و 

یخرک فورعم  لثم  دراد و  هدافتسا  ماما  بانج  زا  تسا  تنـس  لها  هیفوص  مظاعا  زا  هک  یخلب  قیقـش  لثم  هلقن و  اندرا  ام  یهتنا  هجام  نبا 
دشاب و ولمم  بانج  نآ  راثآ  تایاور و  زا  امهریغ  یهاش و  ریسفت  ریبک و  ریـسفت  لثم  تنـس  لها  ریـسفت  بتک  دشاب و  بانج  نآ  یلاوم  زا 

تنـس لها  هینید  بتک  ناشیا  راثآ  تایاور و  زا  دـشاب و  ناشیا  هّمئا  هلمج  نم  تنـس  لها  داقتعاب  اضر  ماما  بانج  هاگ  ره  هک  تسا  رهاـظ 
یهتنا رظن  لها  يازفاتریح  رتدیعب و  عقاو  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدیقع  اب  هفراعتم  هعیش  هدیقع  داحتاب  تنس  لها  داقتعا  مهوت  زاب  دشاب  ولمم 

رد مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  راثآ  تایاور و  هوجوب  دیشر  لضاف  تسا و  تنس  لها  هینید  بتک  زا  یهاش  ریـسفت  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا 
تایاور رابتعا  دامتعا و  تیاهن  لیلد  نیا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  داقتعا  اب  هعیش  داقتعا  داحتا  هلاحتـسا  رب  دنکیم  لالدتـسا  جاجتحا و  نآ 

رد هک  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  تایاور  رابتعا  دامتعا و  تیاهن  مه  دیـشر  لضاف  هداـفا  بسح  سپ  تسا  تنـس  لـها  دزن  یهاـش  ریـسفت 
رد هتفگ  هیرمع  تکوش  رد  دیـشر  لضاف  زین  الیزج و  ادمح  کلذ  یلع  دمحلا  هّلل  دش و  ققحم  تباث و  دنکیم  نآ  زا  لقن  یهاش  ریـسفت 
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لها دزن  هکنآ  موس  دـیوگیم  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  هقح  مولعب  تنـس  لـها  تیفرعا  يوعد  رب  هموعزم  تاـهیبنت  تاراـشا و  رکذ 
هک ناـشیا  بتک  رد  راـهطا  هّمئا  رگید  ههجو و  هَّللا  مّرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تاـیاور  نارازه  تعاـمج  تنس و 

ةراهطلا باتک  زا  ریما  ترـضح  هقف  رد  یباتک  تنـس  لها  نیثدحم  زا  یئاکلال  هکنانچ  تسا  دوجوم  هدـش  فلؤم  نآ  يارب  يدارف  اعمج و 
تایاور عمج  يارب  ضحم  یهاش  ریسفت  تسا و  هدومن  عمج  هقف  باوبا  رخآ  ات  هتفرگ 

840 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لئاضف ثیدح و  بتک  لیزنتلا و  ملاعم  روثنم و  ّرد  ریبک و  ریسفت  لثم  تنـس  لها  ریـسافت  رگید  هدش و  بترم  ریـسفت  باب  رد  تیبلها  هّمئا 

ّتنـس لهاب  تبـسن  تیبلها  بهذـمب  دوخ  تیفرعا  ياعّدا  هعیـش  رگا  همه  نیا  اب  سپ  تسولمم  راـهطا  هّمئا  تاـیاور  زا  هباحـص  تیبلها و 
هنیفس زا  تنس  لها  فلخت  ياعدا  هک  دشاب  هدش  حضاو  ریرقت  نیزا  ریبخ  لقاع  رب  هلمجلاب  دشابن و  هراچ  توکـس  یئاوس  شباوجب  دنیامن 

هک تسحضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  تسین  مالّسلا  ةولـصلا و  هیلع  ۀلاسرلا  متاخ  نید  هنیفـس  زا  مالّـسلا  لها  فلخت  یئاعدا  زا  رتمک  تیبلها 
بهذـمب هعیـش  تیفرعا  یفن  ّهلدا  زا  باتک  نیا  تسا و  هدـش  بترم  ریـسفت  باب  رد  تیبلها  هّمئا  تایاور  عمج  يارب  ضحم  یهاش  ریـسفت 

ندوب یهاش و  ریـسفت  تایاور  رابتعا  دامتعا و  لامک  سپ  تسا  تارـضح  نیا  هنیفـس  زا  هینـس  فلخت  يوعد  لطبم  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها 
ۀمامالا و باتک  تایاور  رابتعا  دامتعا و  تیاهن  مه  دیدرگ و  ققحم  تباث و  مه  هعیدب  هدافا  نیزا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تایاور  نآ  تایاور 

دیسر روهظ  هّصنمب  تسا  عقاو  ررکم  لقن  یهاش  ریسفت  رد  نآ  زا  هک  ۀسایسلا 

نوراه ترضح  تیلضفا  ببس  هب  تلزنم  ثیدح  هب  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تابثا  متسیب  لیلد 

زا هک  تسا  ققحم  تباث و  حئال و  حـضاو و  باوص  قح و  نیفلاخم  نیهوت  کیکـشت و  غاسم  ریغب  بایترا و  هبـش و  الب  هکنآ  متـسب  لیلد 
مه مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  سپ  هیوسوم  تّما  عیمج  زا  تسا  ترضح  نآ  تیلضفا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  لزانم 
مه زا  نیدـحاج  نیرکنم و  تاعیملت  تاهیومت و  دـشاب و  ققحم  تباث و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  تّما  عیمج  زا 

هدومن نآ  هدافا  مه  هَّللا  یلو  هاش  هک  هدیسر  هبترمب  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  تما  عیمج  زا  نوراه  ترضح  تیلضفا  حوضو  دشاپ و 
نآ داتـسرف و  نوعرف  بناجب  ار  یـسوم  ترـضح  یلاعت  كرابت و  ةزعلا  بر  دـیوگ  ریقف  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  هک  يدینـش  اـقباس  هچناـنچ 
نآ لیصفت  لاحلا  دندومن  بلط  دشاب  رذعتم  تلاسر  ءابعا  لمحت  نآ  ریغب  هک  يرورض  تالاؤس  ضعب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 

دراد قلعت  یسوم  ترضح  سفنب  هک  تسه  یلاؤس  تالاؤس  هلمج  زا  دینش  دیاب 
841 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر 
زا روما  ریـسیت  ات  دیاین و  رـسیم  باوص  اب  باوج  ار  لاؤس  ره  دـشابن  ردـص  حرـش  ات  تسا  تلاسر  ءابعا  لمحت  تایرورـض  هلمج  زا  نیا  و 

دریگن تروص  ةّزعلا  ّبر  تلاسر  غیلبتب  دشابن  ناسل  تحاصف  ات  دیاین و  دوجوب  دنشاب  نیمز  ناهاشداب  هک  ادعا  هحفاکم  دشابن  بیغ  تهج 
اءدر هب  رگید  ياـج  رد  هتفر و  ریبـعت  ترازو  هب  ار  نیا  دراد و  قـلعت  تلاـسر  رما  رد  يرگید  تناـعاب  هک  تسه  یلاؤـس  اـهنآ  هـلمج  زا  و 

صوصخ تهج  زا  تفـص  نیا  یخا و  نوراه  یلها  نم  یکی  دندرک  بلط  ترازو  باب  رد  تفـص  هس  اجنیا  زاب  دش  هدرک  ریرقت  ینقدصی 
نیزا خلا  اقلطم  ترازو  طرش  هن  دش  تسناوتیمن  مئاق  رما  نیاب  یسک  تقو  نآ  رد  نوراه  ترضح  ریغ  ار  یـسوم  ترـضح  هک  دوب  لاح 

تسناوتیمن مئاق  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  ترازو  هب  نوراه  ترضح  ریغ  یـسک  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هک  تسحـضاو  ترابع 
یـسوم نب  ضایع  یـضاق  هدوب و  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دـعب  دوخ  نامز  لها  لضفا  نوراـه  ترـضح  هک  دـش  مولعم  سپ  دـش 

هتفگ و رضخ  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هصق  رب  لمتـشم  ثیدح  زا  باوج  رکذ  دعب  یفطـصملا  قوقح  فیرعت  یفاقـش  رد  یبصحیلا 
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یف نولضافتیف  ءایبنالا  اّما  ّیبّنلا و  نم  ملعا  ّیلولا  نوکی  یسوم و ال  نم  ملعا  انا  هیف  هلوقل  رضخلا  ةوبنب  نیلئاقلا  ججح  يدحا  ثیدحلا  اذه 
هنال فعـضی  اذه  رخآ و  یبن  رماب  هلعف  نوکی  نا  لمتحی  لاق  ّیبنب  سیل  ّهنا  لاق  نم  یحوب و  ّهنا  ّلدـف  يرما  نع  هتلعف  ام  هلوقب  فراعملا و 

نیزا هیلع  لوعی  ائیـش  کلذ  یف  رابخالا  لها  نم  دـحا  لقن  ام  نوراه و  هاخا  ّالا  هریغ  ّیبن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نمز  یف  ناـک  ّهنا  اـنملع  اـم 
ياوس رگید  یسک  هاگ  ره  دوبن و  یبن  رگید  یسک  مالّسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  ياوس  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هک  تسرهاظ  ترابع 

یـسوم ترـضح  تّما  عیمج  زا  نوراه  ترـضح  تیلـضفا  هبـش  الب  دشابن  یبن  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  نوراه  ترـضح 
یسوم ترضح  ياوس  نیا  رب  انب  هک  اریز  ددرگ  ققحم  مالّسلا  امهیلع 

842 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّسلا هیلع  نوراه  ترضح  سپ  تسا  لضفا  بیر  هبـش و  الب  یبن  ریغ  زا  یبن  دنـشاب و  یبن  ریغ  ای  همه  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  ترـضح  و 

دزن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  هکنآ  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  هلمجلاـب  دـشاب  لـضفا  هیوسوم  تّما  عیمج  زا  هبـش  ـالب 
یلوا یلجا و  یفصا و  یمنا و  یلعا و  ینسا و  فرشا و  یمسا و  عفرا و  یلعا و  لضفا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

ریزو نآ  ناطلس و  نالف  دزن  تسریزو  نالف  هلزنمب  رکب  دزن  دیز  هک  دیوگب  یسک  هاگ  ره  هچ  تسروهظ  لامک  رد  هدوب  سک  ره  هبترم  زا 
ناطلس دزن  تسا  موق  لضفا  ریزو  هچنانچ  هک  تسنآ  مالک  نیا  يانعم  هک  ددرگ  لصاح  نیقی  ار  سک  ره  دشاب  ناطلس  نآ  دزن  موق  لضفا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  راکنا  تسا و  ینیقی  یعطق و  یهیدب و  رکنم  تلالد  نیا  رکنم  تسا و  موق  لضفا  رکب  دزن  دیز  نانچمه 
فـصو اب  هک  درک  ناوتن  زیوجت  یلقاع  چـیه  تسا و  جاجل  تارامم و  تیاـهن و  داـنع و  هرباـکم و  تیاـغ  ثیدـح  نیا  دورو  دـعب  مالّـسلا 

ار ترـضح  نآ  کلذ  نم  هَّللا  ذاـعم  ترـضح  نآ  زا  لـضفا  سک  هس  روضح  هبترم و  هس  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلوضفم 
بطاخم دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّلل  دـننادرگ و و  دوب  موق  لضفا  یـسوم  ترـضح  دزن  هک  نوراـه  ترـضح  هلزنمب 

نوراه ترضح  هروهشم  فاصوا  فاصنا  تیاغ  زا  نکیل  تسا  هنسلالا  یلع  هروکذم  هروهـشم  فاصوا  هیبشت  رد  ربتعم  هک  هدرک  فارتعا 
لاح ندوب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تیب  لها  زا  یسوم و  ترضح  تبیغ  رد  تفالخ  توبن و  هدرک  رـصح  زیچ  هس  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
یلو هاش  دوخ  هدافا  زا  تسا و  هروهشم  فاصوا  زا  زین  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  دعب  نوراه  ترـضح  تیلـضفا  هک  تسرهاظ  هکنآ 

اودعق و اوماق و  نا  دناسریمن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  مه  تیلـضفا  فصو  بحاصهاش  هدافا  بسح  سپ  تسرهاظ  هَّللا 
هراب رگد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  هک  تسنآ  هیهلا  هیهاـنتمان  فاـطلا  زا  اودـّبرت و  وا  اوّریغت 

لئاضف رد  نینیعلا  ةرق  رد  وا  هچ  دوشیم  تباث  هَّللا  یلو  هاش  ماظن  تناتم  مالکب 
843 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلیـضف باب  نآ  رد  هنیدم و  رد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  نیـشناج  كوبت  هوزغ  رد  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
یمظع

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 
تلالد تلزنم  ثیدـح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  مالک  نیا  سپ  لیـضفت  دـیفم  تسا  مظعا  ثینات  یمظع  هک  تسرهاـظ  یهتنا  دـش  وا  بیـصن 

نینمؤملا ریما  بانج  يارب  تلزنم  ثیدـح  زا  مظعا  لضف  هاـگ  ره  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  مظعا  لـضف  لوصح  رب  دراد 
لثم هیّنـس  موعزم  نالطب  نایب  نیزا  هک  دمحلا  هّلل  دش و  دـهاوخ  ققحتم  بانج  نآ  ریغ  رب  ترـضح  نآ  لیـضفت  ددرگ  تباث  مالّـسلا  هیلع 
رهاظ حوضو  لامکب  درادن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  هک  ناش  لاثما  هیمیت و  نبا  ضایع و  یضاق 

بطاخم هدافا  نانچمه  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  تبثم  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  هچنانچ  دـش و 
لمح هکنیا  هب  وا  حیرـصت  هچ  تسا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  ثیدح  نیا  هدافا  دـیفم  مامت  تحارـصب  زین  تسناشدـنمجرا  دـنزرف  هک  ریرحن 

هدش تباث  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  يارب  هچنآ  هک  دیابیم  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  تسا  یتناید  یب  لامک  صقان  هیبشت  رب  هیبشت 
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ققحتم مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تیلـضفا  رگا  هک  تسرهاـظ  ددرگ و  تباـث  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب 
ّهلدا همه  نیرب  هوالع  کلذ و  یف  بیر  دوب ال  دـهاوخ  فخـسا  صقنا و  هکلب  صقان  هیبشت  دـشاب  لوضفم  هثالث  زا  هَّللا  ذاـعم  هکلب  ددرگن 

کلذعم تسا و  یفاو  یفاک و  تلزنم  ثیدـح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تابثا  يارب  هتـشذگ  اقباس  هک  تلزنم  مومع 
هکنادب سپ  منالخیم  نیدحاج  نیرکنم و  ياهلد  رد  رگید  ناتـس  ناج  نانـس  مناسریم و  ضرع  ضرعمب  دیدج  يدـهاش  اج  نیرد  هّلک 

ّصن وا  ضیرعت  نم  صقن  وا  ّبس  تسا  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  یبنلا  قح  يأ  هقح  یف  وه  ام  نایب  یف  لّوا  باب  رد  افـش  رد  ضایع  یـضاق 
دهشتسی هفاصوا و  ضعب  رکذب  عزنی  هنکل  اّبس و  ابیع و ال  رکذی  اصقن و ال  دصقی  نا ال  سماخلا  هجولا  لصف  هتفگ 

844 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا هتلان  ۀمیضه  دنع  وا  هب  هبشتلا  یلع  وا  هریغل  وا  هسفنل  ۀجحلا  لثملا و  برض  قیرط  یلع  ایندلا  یف  هیلع  ةزئاجلا  مالّسلا  هیلع  هلاوحا  ضعبب 

هیلع هّیبنل  ریقوتلا  مدع  لیثمتلا و  لیبس  وا  هریغل  وا  هسفنل  عیفرتلا  دـصقم  یلع  لب  قیقحتلا  قیرط  یـساتلا و  قیرط  یلع  سیل  هتقحل  ۀـضاضع 
دقف تبنذا  نا  وا  ءایبنالا  بذک  دقف  تبذک  نا  وا  یبّنلا  یف  لیق  دقف  ءوّسلا  ّیف  لیق  نا  لئاقلا  لوقک  هلوقب  ریذبتلا  لزهلا و  دـصق  وا  مالّـسلا 

دق وا  بّویا  ربصک  وا  لسرلا  نم  مزعلا  ولوا  ربص  امک  تربص  دق  وا  هلـسر  هَّللا و  ءایبنا  مهنم  مّلـست  مل  سانلا و  ۀنـسلا  نم  ملـسا  انا  وا  اوبنذا 
راعـشا نم  هوحن  دومث و  یف  حلاصک  بیرغ  هَّللا  اهکرادت  ۀما  یف  انا  یبنتملا  لوقک  تربص و  امم  رثکا  یلع  ملح  هادـع و  نم  هَّللا  یبن  ربص 

رخآ نا  یلع  ریقف  نم  اـمکیف  سیل  نا  ریغ  بیعـش  تنب  هتفاو  یـسوم  تنک  يّرعملا  لوقک  مـالکلا  یف  نیلهاـستملا  لوـقلا  یف  نیفرجعتملا 
عاطقنا ول ال  هلوق  کلذـک  هیلع و  هریغ  لاح  لیـضفت  مالّـسلا و  هیلع  یبّنلاب  ریقحتلا  ءارزإلا و  باـب  یف  لـخاد  هربدـت و  دـنع  دـیدش  تیبلا 

دیدش لصفلا  اذه  نم  یناثلا  تیبلا  ردصف  لیربج  ۀلاسرب  هتای  مل  ّهنا  الا  لضفلا  یف  هلثم  وه  لیدـب  هیبا  نم  دـمحم  انلق  دـمحم  دـعب  یحولا 
رخآلا حودمملا و  تصقن  ۀلیـضفلا  هذـه  نا  امهدـحا  نیهجول  لمتحم  زجعلا  یبّنلاب و  هلـضف  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ریغ  ههیبشتل 

نم رف  رـصعلا  لها  نم  رخآلا  لوق  نیربج و  یحانج  نیب  تقفخ  هتایار  تعقو  اـم  اذإ  رخـآلا و  لوق  هنم  وحن  دـشا و  هذـه  اـهنع و  هءانغتـسا 
هریزو دمتعملاب و  فورعملا  دابع  نب  دمحم  یف  سلدنالا  ءارعش  نم  یصیصملا  ناّسح  لوقک  ناوضر و  بلق  هَّللا  ّربصف  انب  راجتسا  دلخلا و 

دمحم تنا  ناسح و  ناسح  اضرلا و  رکب  وبا  رکب  ابا  ّنأک  نودیز  نب  رکب  یبأ 
845 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کنـضلا و بابلا  اذـه  جولو  یف  سانلا  نم  ریثک  لهاستل  اهتلثما و  فیرعتل  اهتیاکح  انلاقثتـسا  عم  اهدـهاشب  اـنرثکا  اـمنا  اذـه و  لاـثما  یلا 
هَّللا ال دـنع  وه  انّیه و  هنوبـسحی  ملع و  هب  مهل  سیل  امب  هنم  مهمالک  رزولا و  نم  هیف  ام  میظعب  مهملع  ۀـلق  بعلا و  اذـه  حداـف  مهفافختـسا 

اذه نع  امهمالک  نم  ریثک  جرخ  دق  لب  يرعملا  نامیلس  نبا  یسلدنالا و  یناه  نبا  احیرـست  هناسلل  احیرـصت و  هیف  مهدشا  ءارعـشلا و  امّیس 
نا اهلک و  هذه  ناف  هتلثما  انقس  يذلا  لصفلا  اذه  یف  مالکلا  نآلا  انضرغ  هنع و  انبنتجا  دق  رفکلا و  حیرص  صقنلا و  فافختسالا و  دح  یلا 

ةوبنلا و رقو  امف  اّضغ  ءارزإ و  اهلئاق  دصق  يرعملا و ال  یتیب  يزجع  ینعا  تسل  اصقن و  ءایبنالا  ۀکئالملا و  یلا  تفاضا  اّبس و ال  نّمضتت  مل 
برض وا  اهنم  ءافتنالا  دصق  ةّرعم  وا  اهلان  ۀمارک  یف  هّبش  نم  هّبـش  یتح  ۀمارکلا  ةوظح  زّزع  ءافطـصالا و ال  ۀمرح  زّزع  ۀلاسرلا و ال  مّظع  ال 

هل لوقلا  رهج  نع  یهن  هرب و  هریقوت و  مزلا  هردق و  فرش  هرطخ و  هَّللا  مظع  نمب  همالک  نیـسحتل  هفـصو  یف  ءالغا  وا  هسلجم  بییطتل  لثم 
هلثمل هتداع  هب  قطن  ام  حبق  یـضتقم  هلاقم و  ۀعنـش  بسحب  هریزعت  ةوق  نجّـسلا و  بدالا و  لتقلا  هنع  ءرد  نا  اذه  قحف  هدنع  توصلا  عفر  و 
ساون یبأ  یلع  دیـشرلا  رکنا  دق  ءاج و  نمم  اذه  لثم  نورکنی  نومّدـقتملا  لزی  مل  هنم و  قبـس  ام  یلع  همدـن  وا  همالک  ۀـنیرق  وا  هرودـن  وا 

هجارخاب رما  یسوم و  اصعب  يزهتسملا  تنا  ءانخللا  نبا  ای  هل  لاق  بیصخ و  ّفکب  یسوم  اصع  ناف  مکیف  نوعرف  رحـس  یتای  کی  ناف  هلوق 
یّلـص یبّنلاب  هایا  ههیبشت  نیمالا و  دمحم  یف  هلوق  براق  وا  هیف  رّفک  اضیا و  هیلع  ذـخا  امم  نا  یبتقلا  یـضاقلا  رکذ  هتلیل و  نم  هرکـسع  نع 

کیندی فیک ال  هلوق  هیلع  اضیا  اورکنا  دق  ناکارشلا و  ّدق  امک  اقلخ  اقلخ و  اهبتشاف  هبشلا  نادمحالا  عزانت  مّلس  هیلع و  هَّللا 
846 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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لاثما یف  مکحلاف  هریغل  وه  فاضی  هیلإ و ال  فاضی  نا  هتلزنم  ۀـفانإ  همیظعت و  بجوم  لوسرلا و  قح  نال  هرفن  نم  هَّللا  لوسر  نم  لـما  نم 
رداونلا یفف  هباحصا  هَّللا و  همحر  سنا  نب  کلام  انبهذم  ماما  ایتف  تءاج  جهنملا  اذه  یلع  ایتفلا و  قیرط  یف  هانطسب  ام  اذه 

کلام لاقف  منغلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یعر  دق  رقفلاب و  ینّریعت  لاقف  رقفلاب  الجر  ّربع  لجر  یف  هنع  میرم  یبأ  نب  ییحی  ۀیاور  نم 
تأطخا اولوقی  نا  اوبتوع  اذإ  بونذلا  لهال  یغبنی  لاق و ال  بّدؤی  نا  يرا  هعـضوم  ریغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  رکذـب  ضّرع  دـق 

انلبق ءایبنالا 
لاقف ال هلزعف  الثم  اذه  تلعج  لاقف  ارفاک  یبنلا  وبا  ناک  دق  هل  بتاک  لاقف  ایبرع  هوبا  نوکی  ابتاک  انل  رظنا  لجرل  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاق  و 
هل و اریقوت  باستحالا  باوثلا و  قیرط  یلع  الا  بّجعتلا  دنع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلع  یّلـصی  نا  نونحـس  هرک  دق  ادبا و  یل  بتکت 

يأ لاقف  نابضغلا  کلام  هجو  هناک  سوبع  لجرل  ریکن و  هجو  هناک  هجولا  حیبق  لجرل  لاق  لجر  نع  یسباقلا  لئس  هَّللا و  انرما  امک  امیظعت 
؟؟؟ کل هیلإ  رظنلا  فاع  مأ  ههجو  نم  هار  نیح  هیلع  لخد  عور  دارأ أ  يذـلا  امف  ناـکلم  اـمه  ربقلا و  یناـّتف  دـحا  ریکن  اذـهب و  دارأ  ءیش 

بـسلا امنا  کلملل و  بسلاب  حیرـصت  هیف  سیل  ۀبوقع و  دشا  وهف  نیوهتلا  ریقحتلا و  يرجم  يرج  هنال  دیدش  وهف  اذه  ناک  ناف  هقلخ  ۀمام 
نم رکنا  ام  دنع  هرکذ  يذلا  افج  دقف  رانلا  نزاخ  کلام  رکذ  اما  لاق و  ءاهفسلل  لاکن  نجسلا  طوسلاب و  بدالا  یف  بطاخملا و  یلع  عقاو 

کلاـم ۀفـص  هملظ  یف  هموزل  هلعف و  یف  اذـهل  مذـلا  قیرط  یلع  لـئاقلا  ههبـشیف  هسبعب  بهریف  دـی  هل  سّبعملا  نوکی  نا  ـالا  رخـآلا  سوـبع 
ینثا ناک  ول  اذـه و  لثمل  ضرعتلا  هل  یغبنی  ناـک  اـم  فخا و  نوکیف  کـلام  بضغ  بضغی  هّلل  ّهناـک  لوقیف  هلعف  یف  هبرل  عیطملا  کـلملا 

ۀفصب جتحا  هسبعب و  سوبعلا  یلع 
847 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فورعم باش  یف  اضیا  نسحلا  وبا  لاق  لتقل و  همذ  دـصق  ول  کلملل و  مذ  اذـه  یف  سیل  ةدـیدشلا و  ۀـبقاعملا  بقاعی  ّدـشا و  ناـک  کـلام 
قفـشا ساّنلا و  هرّفک  هلاقم و  هیلع  عّنـشف  اّیّمأ  ّیبّنلا  ناک  سیل  باشلا أ  لاقف  ّیّمأ  ّکناف  تکـسا  لجرلا  هل  لاـقف  ائیـش  لـجرل  لاـق  ریخلاـب 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  ۀفـصب  هداهـشتسا  یف  ئطخم  هنکل  ءاطخف  هیلع  رفکلا  قالطا  اما  نسحلا  وبا  لاقف  هیلع  مدنلا  رهظا  لاق و  امم  باشلا 
هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀفصب  هجاجتحا  هتلاهج  نم  ۀلاهج و  هیف و  ۀصیقن  اّیّمأ  اذه  نوک  هل و  ۀیآ  اّیّمأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نوک  مّلس و 
هیلع مدنلاب  هلعاف  عوطف  بدالا  هقیرط  ام  لتقلا و  ّدح  یلا  یهتنی  هلوق ال  نال  كرتی  هَّللا  یلا  أجل  فرتعا و  بات و  رفغتسا و  اذإ  هنکل  مّلس  و 

باکترا مارح و  زئاج و  ان  لاوحا  ضعب  هیبشت  هکلب  یبنب  یبن  ریغ  هیبشت  هک  تسادـیوه  حـضاو و  ینالوط  ترابع  نیزا  هنع  فکلا  بجوی 
لقا سپ ال  دوش  هدرک  رد  نآ  بکترم  زا  لـتق  رگا  هک  تسا  حیـضف  عیظف و  عینـش و  حـیبق و  يدـحب  تسا و  ماـثآ  مئارج و  مئاـظع  زا  نآ 

هیبشت نمـضتم  هک  ار  وا  لوق  ساون  وبا  رب  دیـشر  دـناهدرک و  راکنا  هیبشت  نیا  رب  نیمدـقتم  هشیمه  درک و  دـیاب  وا  سبح  ریزعت و  بیدات و 
هداد رارق  یسوم  ياصعب  ئزهتسم  ار  وا  هتخاون و  متش  ّبسب و  ار  وا  ببس  نیاب  هدرک و  راکنا  دوب  یسوم  ترضح  ياصعب  بیصخ  ياصع 

ار نیما  دـمحم  ساون  وبا  هیبشت  هک  تسرهاظ  هدرک  لقن  ضاـیع  یـضاق  هک  هبیتق  نبا  هماـّلع  هداـفا  زا  هدومن و  رکـسع  زا  وا  جارخاـب  رما  و 
کلام ترضح  هدیسر و  ریفکتب  بیرق  ای  هدیدرگ  وا  ریفکت  بجوم  وا و  هذخاؤم  ببـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  رگا  سپ  هتـسناد  بیدات  ببـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یعرب  ار  دوخ  رقف  يدرم  هیبشت 
زگره نوراه  ترضحب  ترضح  نآ  هیبشت  دوب  هثالث  زا  حوجرم  لوضفم و  دشاب و  موصعم  ریغ  باحصا  رئاس  لثم  هَّللا  ذاعم  مالّسلا 

848 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  تاجرد  یلاع  هینـس  هّمئا  تادافا  بسح  سپ  هلثم  موزلملاـف  لـطاب  مزـاللا  ددرگ و  رکنم  هکلب  دوشن  زئاـج 

یضاق زا  تسا  بجع  تیاهن  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  دشاب و  ترضح  نآ  تمصع  تیلضفا و  رب  حیرـص  لیلد  نوراه  ترـضحب  مالّـسلا 
ریما بانج  هیبشت  تلالد  تلزنم  ثیدـح  حرـشب  هتخاس و  تباث  یبن  هب  یبن  ریغ  هیبشت  زاوج  مدـع  مامت  مامتها  نیاب  ماقم  نیرد  هک  ضاـیع 

هینّابر و فاطلا  دیزمب  هدیشوک و  نآ  یفن  رد  هدرکن  لوبق  مه  ترضح  نآ  تیلضفا  رب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 345 

http://www.ghadirestan.com


ثیدـح تلالدـب  فالخ  لها  هّمئا  زا  لیلج  سب  یماما  فارتعا  مامت  حیرـصتب  هدرکن  افتکا  دـش  روکذـم  هک  همه  نیرب  هیناحبـس  تاقیفوت 
دارم لها  هّمئا  مظاعا  زا  هک  جاجحلا  نب  ۀبعـش  هک  تسناد  دیاب  سپ  منادرگ  حئال  حضاو و  قح  رب  ماما  قلطم و  یـصو  تیلـضفا  رب  تلزنم 
نیا نایب  رد  هتخاس  حـضاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  قالطالا  یلع  رداـق  ءاـجلاب  تسا  جاـجل 

دشاب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تما  لک  زا  لضفا  یلع  هک  تسا  بجاو  سپ  هدوب  یـسوم  تما  لضفا  نوراه  هک  هتفگ  ثیدح 
هک بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاّطلا  ۀیافک  باتک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  حیرـص  ّصن  نیا  تنایـص  يارب 
اذه ّيروباسینلا  مکاحلا  لاق  هتفگ  تلزنم  ثیدح  رکذ  دعب  هداتفا  قاتفم  دبع  تسدب  نآ  هخـسن  قارع  رفـس  رد  قالطالا  یلع  رداق  تیانعب 

یف لاق  ّهنا  جاجحلا  نب  ۀبعش  نع  لقن  دق  رتاوتلا و  دح  یف  لخد  ثیدح 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم  ۀّما  ّلک  نم  لضفا  یلع  نوکی  نا  بجوف  یسوم  ۀما  لضفا  نوراه  ناک  و 
849 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ياملع خیاشم  ظاّفح و  زا  نآ  فّنـصم  تسا و  تنـس  لها  هفورعم  هروهـشم  بتک  زا  بلاطلا  ۀیافک  باتک  حیرـصلا و  صنلا  اذـهل  ۀـنایص 
بلاطلا ۀیافک  هتفگ  فاکلا  فرح  رد  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  باتک  رد  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  تسا  هیعفاش 

رد زین  ۀنـس 658 و  یفوتملا  یعفاشلا  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  خیـشلل  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف 
هَّللا یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  هتفگ  میملا  فرح  رد  هچناـنچ  هدرک  رکذ  رگید  ياـج  رد  ار  بلاـطلا  ۀـیافک  باـتک  نونظلا  فشک 
دبع یبال  ۀنـس 568 و  یفوتملا  یمزراوخلا  دـمحا  نب  قفوم  دـّیوملا  یبال  ةرـشعلا و  لئاضف  یف  اهرکذ  لبنح  نب  دـمحا  مامالل  هنع  یلاـعت 

بلاط یبأ  نب  یلع  مامالا  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  هیف  ۀـئامثالث و  ثلث و  ۀنـس 303  یفوتملا  ظفاحلا  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا 
ّقح لها  بولطم  تسا  تیافک  قح  بلاط  يارب  نآ  رد  هک  بلاطلا  ۀیافک  ترابع  نیزا  لصاحلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبال 
رب تلالد  تلزنم  ثیدح  ینعا  حیحص  صن  نیا  هبعش  دزن  هک  تشگ  حضاو  حیحـص  حیـضوت  حیرـص و  صنب  نآ  زا  هک  تسرهاظ  تیاهن 
درآ يور  حیحص  حیرص  صن  نیا  تنایص  مدع  تعاضاب و  دوریم  نآ  فالخب  هک  ره  دراد و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 
ریما بانج  تماما  رب  فیرش  ثیدح  تلالد  لاطبا  رد  هک  هیّنس  هّمئا  تاوفه  تاهبش و  حیرـص  هلاقم  هحیحـص و  هدافا  نیا  عامـس  دعب  سپ 
هکلب دـنناشکیم  فاصنا  ناج  رب  فاستعا  طخ  دـنناسریم و  میدـقتب  روکـشمان  یعاـسم  ترـضح  نآ  تیلـضفا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

نید يانبب  ناودع  فیح و  بالیس  دننادرگیم و  ءارزا  رییعت و  صقن و  بیع و  لیلد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هّللاب  ذوعن  مرزآ  ایح و  دیزمب 
حبص هدیفس  لثم  قح  رون  دیدرگ و  بارخ  داینبیب و  تسس و  یهاو و  بآ و  رب  شقن  لطاب و  لحمـضم و  دوخب  دوخ  دنناودیم  نامیا  و 

دیشخرد ناکملا  عیفر  يادتقم  نأشلا و  لیلج  همالع  نیا  نایب  قفا  زا  ناشخرد 
850 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو 
قح لاطبا  هلاو  فوغـشم و  هک  تارـضح  نینچ  نابز  رب  ار  قح  هک  دروآ  ناوت  اجب  اجک  ات  تانئاک  قلاـخ  تاـناسحا  فاـطلا و  رکـش  سپ 

بـسانم دـنادرگیم و  اروثنم  ءابه  ناشنیطاسا  تاداـفاب  ار  هیّنـس  هّمئا  تاـفازج  تابّـصعت و  دزاـسیم و  تباـث  دنـشابیم  ناـج  لد و  دـصب 
لها نیققحم  رباکا  نابز  زا  جاّـجحلا  نب  ۀبعـش  مراـکم  نساـحم و  رخاـفم و  رثآـم و  دـماحم و  لـئاضف و  زا  هبعـش  اـجنیا  رد  هک  دـیامنیم 

نب ۀبعش  ماطسب  وبا  هتفگ  یکتع  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  هک  دنامن  یفخم  سپ  مزاس  تباث  جاجوعا 
نب سنا  نب  دـیز  نب  ماشه  قاحـسا و  یبأ  ةداتق و  نع  يوری  ةرـصبلا  نکـس  طـساو  لـها  نم  کـیتع  ینب  یلوم  یکتعلا  درولا  نب  جاّـجح 

دیلولا وبا  كراـبملا و  نب  هَّللا  دـبع  هنع  يور  ردـکنملا  نب  دـمحم  ةدرب و  یبأ  نب  دیعـس  ةرم و  نب  ورمع  ینوـجلا و  نارمع  یبأ  کـلام و 
ۀملس و نب  دامح  يروثلا و  سیردا و  نب  هَّللا  دبع  دعجلا و  نب  یلع  هیوجنز و  نب  دیمح  ردنغ و  يرصبلا و  برح  نب  نامیلس  یـسلایطلا و 
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ناک ۀنس و  نوعبس  عبس و  تام  موی  هل  اهلوا و  یف  ۀئام  نیتس و  ۀنـس  تام  طساو و  نم  لفـسا  ۀیرق  نابرهنب  نینامث  ثلث و  ۀنـس  هدلوم  ناک 
نیثّدحملا و رما  نع  قارعلاب  شتف  نم  لّوا  وه  الضف و  اعرو و  اناقتا و  اظفح و  هنامز  لها  تاداس  نم  ناک  نینس و  رـشعب  نایفـس  نم  ربکا 

ۀبالصلا ّدجلا و  ةداهّزلا و  ملعلا و  نیب  عمج  ناک  قارعلا و  لها  هدعب  هیلع  هعبت  مث  هب  يدتقی  املع  راص  یتح  نیکورتملا  ءافعـضلا و  بناج 
يرـصبلا و نسحلا  یبأ  نب  نسحلا  تیار  ۀبعـش  لاق  محل و  امهنیب  سیل  همظع  یلع  هدلج  فج  یتح  یلاعت  هَّللا  دبع  ۀعانقلا و  قدصلا و  و 

نم ۀملـسم  نب  هَّللا  دبع  یبنعقلا  عمـس  ام  دحاولا و  ثیدحلا  جاجحلا  نب  ۀبعـش  نم  یبنعقلا  ۀملـسم  نب  هَّللا  دبع  عمـس  ءادوس و  ۀمامع  هیلع 
ثیدحلا اذه  ریغ  ۀبعش 

851 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راد لخد  نا  یلع  صرحلا  هرـشلا و  هلمحف  یـضقنا  دق  سلجملا  فداصف  عمـسیل  ۀبعـش  لزنم  دصق  ةرـصبلا  یفاو  امل  یبنعقلا  نال  دـحاولا 
دلب نم  تمدق  بیرغ  لجر  کیلع  مالّـسلا  هل  یبنعقلا  لاقف  هریغ  اهیـضتقی  نا  نکمی  ۀجاح ال  یـضقی  ۀبعـش  ناک  ناذیتسا و  ریغ  نم  ۀبعش 

توفلا یشخا  لاقف  یناش  نم  حلصا  یتح  ینع  رّخات  لاحلا  اذه  لثم  یلع  ینملکت  ینذا و  ریغب  یلزنم  تلخد  ۀبعـش  هل  لاقف  ینثدحتل  دیعب 
حاحلالا ۀیاهن  ّحلا  و 

اّمم نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  يردـبلا  دوعـسم  یبأ  نع  شارخ  نب  یعبر  نع  روصنم  اـنا  ۀبعـش  لاـقف 
ثیدحلا اذه  ریغب  کثّدحا  هَّللا ال  لاق و  مث  تئش  ام  عنصاف  یحتست  مل  اذإ  یلوالا  ةوبنلا  مالک  نم  سانلا  كردا 

هتفگ تاغللا  ءامـسالا و  بیذهت  رد  يوونلا  فرـش  نب  ییحی  نیدلا  ییحم  ثیدحلا و  اذه  ّالا  هنم  عمـس  امف  مهیف  نوکت  اموق  تثّدـح  و ال 
درولا نب  جاجحلا  نب  ۀبعش  ماطسب  وبا  وه  قتعلا و  یف  نهّرلا و  فلسلا و  باب  یف  رـصتخملا  یف  روکذم  روهـشملا  مامالا  جاجحلا  نب  ۀبعش 
لقتنا مث  طساو  نم  ۀبعش  ناک  يدزالا  بلهملا  نب  دیزی  یلوم  ةدبع  ّزعالا و  نب  ةدبع  یلوم  يرصبلا  مث  یطـساولا  مهالوم  يدزالا  یکتعلا 

نب سنا  عمـس  نیریـس و  نب  دـمحم  نسحلا و  يار  نیققحملا  رابک  نیثدـحملا و  مالعا  نیعباتلا و  یعبات  نم  وه  اهنطوتـساف و  ةرـصبلا  یلا 
دمحم ینایتخـسلا و  بویا  شمعالا و  هنع  يور  مهریغ  نم  قئالخ  نیعباتلا و  نم  نوصحی  قئالخ ال  یعیبسلا و  راـنید و  نب  رمع  نیریس و 

یلع اوعمجا  ۀّـمئألا و  رابک  نم  نوصحی  قئالخ ال  ناطقلا و  ییحی  كرابملا و  نبا  عیکو و  يدـهم و  نبا  يروثلا و  نیعباـتلا و  قاحـسا  نب 
اثیدح نسحا  ثیدحلا و ال  یف  هلثم  ۀبعـش  نمز  یف  نکی  مل  لبنح  نب  دمحا  لاق  هناقتا  هطایتحا و  هیّرحت و  هتلالج و  ثیدـحلا و  یف  هتماما 

هنم
852 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک لاق و  قارعلاب  ثیدحلا  فرع  ام  ۀبعش  هر  یعفاشلا  لاق  يروثلا و  نایفس  مهنع  وری  مل  ۀفوکلا  نم  الجر  نیثلث  نع  يور  ظح و  هل  مسف 
مدقی نالا  بویا  انل  لاق  دیز  نب  دامح  لاق  ناطلسلا و  کیلع  بتکتسا  ّالا  ثّدحت و  لوقیف ال  ثیدحلل  الها  سیل  يذلا  ینعی  لجرلا  ءیجی 
ۀملـس نب  دامح  یلا  تفلتخا  یـسلایطلا  دـیلولا  وبا  لاق  هنع و  اوثّدـحف  ثیدـحلا  یف  سراف  وه  ۀبعـش  هل  لاقی  طساو  لها  نم  لـجر  مکیلع 
عمـسی نا  یـضری  ناک ال  ۀبعـش  نال  ۀبعـش  ینقفاو  اذإ  ینفلاخی  نم  یلابا  ام  دـیز  نب  داـمح  لاـق  ۀبعـش و  مزلاـف  ثیدـحلا  تدرا  اذإ  لاـقف 

رشعب ۀنییع  نبا  نم  ربکا  يروثلا  نینس و  رشعب  يروثلا  نم  ربکا  ۀبعش  ناطقلا  ییحی  لاق  هتکرت و  ءیش  یف  ۀبعش  ینفلاخ  اذإ  ةّرم و  ثیدحلا 
نایفـس ناک  يدهم  نبا  نع  انیور  ةاورلا و  لاوحا  ثیدحلا و  ملع  ینعی  نأشلا  اذه  یف  هدحو  ۀـّما  ۀبعـش  ناک  لبنح  نب  دـمحا  لاق  نینس و 
نذاتسا لعف  ام  ةرصبلا  نم  مدق  نیح  ۀبیتق  نب  ملسمل  لاق  هنا  اضیا  يروثلا  نع  انیور  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ۀبعـش  لوقی  يروثلا  ینعی 

نب حلاص  نع  انیور  محل و  امهنیب  سیل  همظع  یلع  هدلج  ّفج  یتح  ۀبعـش  نم  هَّللا  دبع  تیار  ام  لاق  يوارکبلا  رحب  یبأ  نع  انیور  ۀبعش و 
ۀبعشل ینیدملا  نب  یلع  نع  يراخبلا  لاق  نیعم  نبا  لبنح و  نب  دمحا  مث  ناطقلا  ییحی  هعبت  مث  ۀبعش  لاجرلا  یف  مّلکت  نم  لّوا  لاق  دّمحم 

نیتس و ۀنس  لوا  یف  ةرصبلاب  ۀبعـش  یفوت  الجر  نیـسمخ  افین و  رمع  نبا  باحـصا  نم  ۀبعـش  كردا  دمّـصلا  دبع  لاق  ثیدح و  یفلا  وحن 
خیـش ظفاحلا  ۀجحلا  درولا  نب  جاجحلا  نب  ۀبعـش  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  حر و  ۀنـس  نیعبـس  عبـس و  نبا  وه  ۀـئام و 
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ورمع ةّرق و  نب  ۀیواعم  نم  عمس  لئاسم و  نسحلا  نم  عمس  اهثدحم  ةرصبلا و  لیزن  یطـساولا  مهالوم  یکتعلا  يدزالا  ماطـسب  وبا  مالـسالا 
لیهک نب  ۀملس  مکحلا و  ةّرم و  نب 

853 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مدآ و ردـنغ و  كراـبملا و  نبا  يروثلا و  نایفـس  ینایتخـسلا و  بویا  هنع  ریثک و  قلخ  ةداـتق و  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  نیریـس و  نب  سنا  و 

لوقی يروثلا  ناک  ثیدـح و  یفلا  وحن  هل  ینیدـملا  نبا  لاق  نوصحی و  ـال  مما  دـعجلا و  نب  یلع  برح و  نب  نامیلـس  دواد و  وبا  ناـفع و 
سنا يار  ۀبعش  ۀمجرت  یف  مکاحلا  لاق  یبهذلا  لاق  نا  یلا  ثیدحلا  تفرع  ام  ۀبعـش  ول ال  یعفاشلا  لاق  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  ۀبعش 

شمعالا و رمتعملا و  نب  روصنم  میهاربا و  نب  دعـس  نیعباتلا  نم  هنع  ثدـح  نیعباتلا و  ۀـئامعبرا  نم  عمـس  ۀملـس و  نب  ورمع  کلام و  نب 
انذاتسا لعف  ام  نایفس  یل  لاقف  ۀفوکلا  تمدق  ۀبیتق  وبا  لاق  نینامث  نیتنث و  ۀنـس  ۀبعـش  دلو  ینوراهلا  دیز  وبا  لاق  دنه  یبأ  نب  دواد  بویا و 

نبا لاق  ماطسب و  وبا  ریخلا  ۀبعش  ماخضلا  نع  مخـضلا  انثدح  لاق  ۀبعـش  نع  ثّدح  اذإ  ناک  هنا  دیز  نب  دامح  ان  یبأ  انا  ۀبالق  وبا  لاق  ۀبعش 
فرـصم نب  ۀحلط  تباث  نب  يدع  مکحلا  نسحلا  نب  دیبع  ءاجرلا  نب  لیعامـسا  ۀفوکلاب  نایفـس  اوناق  نیذلا  ۀبعـش  ۀخیـشم  ءالوه  ینیدملا 

ینفلاخ اذإ  دیز  نب  دامح  یل  لاق  دیلولا  وبا  لاق  ۀـعامج  یّمـس  ةدرب و  یبأ  نب  دیعـس  یفنحلا  كامـس  كردـم  نب  یلع  ورمع  نب  لاهنملا 
نال لوقی  ۀبعش  تعمس  ینوراهلا  دیز  وبا  لاق  ةّرم  هعمـسا  نا  یـضرا  انا  ةرم و  نیرـشع  ثیدحلا  عمـسی  نا  یـضری  ناک ال  هنال  هتعبت  ۀبعش 

لوقی دواد  ابا  تعمس  زارفلا  دواد  نب  نامیلس  ان  ةرزج  دمحم  نب  حلاص  یبهذلا  لاق  نا  یلا  ّسلدا  نا  نم  ّیلا  ّبحا  عطقناف  ءامسلا  نم  عقأ 
ناک یعمصالا  لاق  اهلثم  ّیلع  برغا  ثیدح و  فلا  هیلع  تبرغا  ثیدح  فالآ  ۀعبس  ردنغ  عمس  ثیدح و  فالآ  ۀعبس  ۀبعـش  نم  تعمس 

حاص نسحلا  ثیدحلاب  ءاج  اذإ  ۀبعش 
854 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یسلایطلا دیلولا  وبا  لاق  ثیدحلاب  هرـصب  لاجرلا و  یف  ینعی  نأشلا  اذه  یف  هدحو  ۀما  ۀبعـش  ناک  لبنح  نب  دمحا  لاق  هتدوج  نم  قرفا  هوا 
مل یعمصالا  لاق  یبهذلا  لاق  نا  یلا  ۀنس  نیرشع  لاق  هتبحص  مکف  تلق  لاق ال  ۀبعـش  نم  اثیدح  نسحا  ادحا  تیأر  دیعـس  نب  ییحیل  تلق 
نع یبعشلاب و  مکتئجل  رعشلا  ول ال  ۀبعش  لاق  دواد  وبا  لاق  رعشلا  نع  هلأسا  حامرطلا  مزلا  تنک  یل  لاق  ۀبعـش  نم  رعـشلاب  ملعا  ّطق  ادحا  رن 

ۀبعـش الا  ءاملعلا  له  لاقف و  هدنع  رکذ  يراصنالا و  دیز  وبا  لاق  اثیدح  ینثدحت  اتیب و  كدـشنا  تلقف  رعـشلا  نع  ینلأسی  ةداتق  ناک  ۀـبعش 
مهالوم یکتعلا  ماطسب  وبا  مامالا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئام  نیتس و  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دیعـس  نب  هَّللا  دبع  خلا و  ۀبعـش  نم 

نم قلخ  ةرم و  نب  ورمع  ةرق و  نب  ۀـیواعم  نع  يور  ثیدـحلا  یف  نینمؤـملا  ریما  ةرـصبلا و  خیـش  دروـلا  نب  جاّـجحلا  نب  ۀبعـش  یطـساولا 
تام ۀبعش  توم  هغلب  اّمل  ناینس  لاق  ثیدح و  فلا  وحن  هل  ینیدملا  نبا  لاق  قارعلاب و  ثیدحلا  فرع  ام  ۀبعـش  ول ال  یعفاشلا  لاق  نیعباتلا 

دهزلا و ملعلاب و  هوفـصو  هیلع و  ۀّمئألا  رابک  نم  ۀعامج  ینثا  هامدـق و  یمدـی  یتح  یّلـصی  ۀبعـش  تیأر  يورهلا  دـیز  وبا  لاق  ثیدـحلا و 
نب ۀبعش  تسروکذم  ینالقسع  رجح  نبا  بیذهتلا  بیرقت  رد  ثیدحلا و  يوس  رعـشلا  ۀیبرعلا و  یف  اسار  ناک  ریخلا و  ۀمحّرلا و  ۀعانقلا و 

ثیدحلا و یف  نینمؤملا  ریما  وه  لوقی  يروثلا  ناک  نقتم  ظفاح  ۀـقث  يرـصبلا  مث  یطـساولا  ماطـسب  وبا  مهالوم  یکتعلا  درولا  نب  جاجحلا 
لئامش حرش  رد  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف  نیتس و  ۀنس  تام  ۀعباسلا  نم  ادباع  ناک  ۀّنـسلا و  نع  ّبذ  لاجّرلا و  نع  قارعلاب  شّتف  نم  لوا  وه 

نقتم ظفاح  ۀقث  ّيرصبلا  مث  یطساولا  ماطسب  وبا  مهالوم  یکتعلا  درولا  نب  جاّجحلا  نب  ۀبعش  هتفگ  يذمرت 
855 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعباسلا ۀقبطلا  نم  ادباع  ناک  ۀّنسلا و  نع  ّبذ  لاجّرلا و  نع  قارعلاب  شّتف  نم  لّوا  وه  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  وه  لوقی  يرّوثلا  ناک 
یعبات نم  وه  اهنطوتساف و  ةرصملا  یلا  لقتنا  مث  طساو  نم  ۀبعش  ناک  مهحاحص  یف  ۀّنسلا  ۀّمئالا  هثیدح  جرخا  ۀئاملا  دعب  نیتس  ۀنـس  تام 

یبعشلا و رانید و  نب  ورمع  نیریـس و  نب  سنا  عمـس  نیریـس و  نب  دّمحم  نسحلا و  يار  نیققحملا  رابک  نیثدحملا و  مالعا  نیعباتلا و  نم 
يدهم و نبا  يرّوثلا و  نویعباتلا و  قاحـسا و  نب  دمحم  ینایتخـسلا و  بّویا  شمعالا و  هنع  يور  مهریغ  نیعباتلا و  نم  نوصحی  قئالخ ال 
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ام ۀبعـش  ول ال  یعفاشلا  لاق  هناقتا  هطایتحا و  هیّرحت و  هتلالج و  ثیدحلا و  یف  هتماما  یلع  اوعمجا  ناطقلا و  ییحی  كرابملا و  نبا  عیکو و 
ضعب نع  يور  ةاوّرلا و  لاوحا  ثیدحلا و  ملع  ینعی  نأشلا  اذه  یف  ةدحاو  ۀما  ۀبعـش  ناک  لبنح  نب  دـمحا  لاق  قارعلاب و  ثیدـحلا  فرع 

باحـصا نم  ۀبعـش  كردا  دمّـصلا  دبع  لاق  محل و  امهنیب  سیل  همظع  یلع  هدلج  ّفج  یّتح  ۀبعـش  نم  هّلل  دـبع  تیأر  ام  لاق  ّهنا  فلّـسلا 
رب تلزنم  ثیدح  تلالد  زین  رابجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رابجلا  دبع  یضاق  یلاعت و  هَّللا  همحر  ةرصبلاب  ۀبعش  یفوت  الجر  نیـسمخ  افین و  رمع 

نیدـناعم لیجخت  نیدـحاج و  نیرکنم و  بولق  قارحاب  هتخاس  تباث  روهظ  حوضو و  لاـمکب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا 
فینـصت لصا  رد  هک  فیلکتلاب  طیحملا  عومجملا  باتک  رد  هیوتم  نب  دـمحا  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  هچنانچ  هتخارفا  راختفا  ملع  نیدـئاح 

دق هنا  باتکلا  یف  رابجلا  دبع  یضاقلا  ینعی  رکذ  دق  دیوگیم و  هدرک  عمج  ار  نآ  دمحم  وبا  تسه و  دمحا  نب  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق 
هل نم  لیـضفت  هریغ و  یلع  عاجـشلا  لیـضفت  هریغ و  یلع  لقاعلا  لیـضفت  وحنک  هرایتخا  دـبعلا و  لعفب  قلعتی  امیف ال  لضفلا  ظفل  لمعتـسی 

بسّنلا کلذ  هل  سیل  نم  یلع  صوصخم  بسن 
856 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رایتخاب هقّلعت  نم  ّدـب  اذـهف ال  نیّدـلا  یف  امیظعت  احدـم و  یـضتقی  يذـلا  لـضفلا  یف  ملکتن  اـناف  ۀلئـسملا  هذـهب  دوصقملا  وه  اذـه  سیل  و 
عطقلاب ملعلا  فقو  کلذـک  ناک  اذإ  لوالا و  نود  ءاملعلا  نیب  فـالخلا  عوقو  زوجی  ۀّـصاخ  باـبلا  اذـه  یف  هلعف و  یلع  هفوقو  لـضافلا و 
فلتخی لاعفالا  کلت  نال  لئاضفلا  ّدع  یلا  هتابثا  یف  عوجرلا  حصی  اذه ال  یلع  هیف و  لقعلل  لاجم  هنال ال  هب  دراو  عمس  یلع  لضفالا  یلع 

الـضف هباوث  یلع  عطقلا  دـحا و  لضفب  ءاضقلا  نکمی  الف  ّبیغم  انع  وه  امم  کلذ  دوصقلا و  تاینلا و  نم  اهیلإ  فاضنی  ام  بسحب  اهعقاوم 
هتوبث یلع  هرهاظب  لد  دق  هنال  ریطلا  ربخ  یلا  هَّللا  دبع  وبا  خیـشلا  عجر  اذهلف  عمـسلا  یلع  کلذ  یف  دامتعالا  بجیف  هریغ  یلع  هلیـضفت  نع 
لصّتی ام  اهب  دری  مل  اذإ  اهنال  ۀلزنملا  ربخا  اذکه  هیف و  ۀفّصلا  هذه  رارمتساب  یـضق  لضفا  لاحلا  کلت  یف  هتبثا  نم  لک  لاحلا و  یف  لضفا 

یلا عوجرلاب  نظلا  بلاغ  یف  لضفا  هتابثا  مهضعب  دارأ  ناف  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  هیف  نوراه  یلی  يذلا  لضفلا  هب  دیری  نا  بجیف  ۀمامالاب 
هنم و عونمم  ریغ  اذهف  کلذ  ریغ  مالـسالا و  یلا  قبـسلا  برحلا و  یف  انعلا  ةدابعلا و  دهزلا و  نم  هنع  رـشتنا  ام  وحن  نم  ۀـصوصخم  تاراما 

دبع وبا  خیشلا  ناک  ام  ةدمع  كانه  یکح  هنال  ینغملا  باتکلا  یلع  باتکلا  یف  لاحا  دق  ۀنزاوملا و  اورثآ  نیّذلا  خویشلا  ضعب  بهذ  هیلإ 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  دراد  تلالد  ریط  ربخ  لثم  تلزنم  ربخ  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  بابلا  اذه  یف  هرکذی  هَّللا 

بوجوب تسا  یفاک  تفالخ  رب  نآ  تلالد  يارب  زین  تلزنم  ثیدـح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  توبث  هک  تسرهاـظ  و 
لیق ناف  هتفگ  ینغم  رد  رابجلا  دبع  یضاق  زین  لوفغلا و  بطاخملا  دلاو  هب  فرتعا  ثیح  اّدج  حضاو  وه  لوضفملا و  یلع  لضفالا  میدقت 

857 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع هب  ّالاد  لوقلا  اذه  لاق  هیف  نوقفانملا  مّلکت  ۀنیدملا و  یلع  هفلختسا  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  هل  لیق  ربخلا  اذهب  مکدنع  دارملا  امف 

لاوحالا هذـهل  هفلختـسا  امنا  هنا  ملعیل  هرما و  یف  ۀهبـشلا  نم  بولقلا  رماخ  ام  لیزیل  هب  هرهظ  دادتـشا  هیلإ و  هنوکـس  ةوق  هنم و  هّلحم  فطل 
هّلجا حودمم  راهتـشا و  تلالج و  تیاغب  فورعم  رابتعا و  لضف و  دیزمب  فوصوم  رابجلا  دـبع  یـضاق  صاصتخالا و  ۀـیاهن  یـضتقت  یتلا 

دبع هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسالا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هک  يدینـش  اقباس  تسا  هینـس  رابک  نیطاسا  هیلع  دـمتعم  راخف و  یلاع 
عم وه  بهذملا و  یعفاش  ناک  اهلامعا و  يّرلا و  یضاق  ینادمهلا  نسحلا  وبا  یضاقلا  لیلخلا  نب  دمحا  نب  رابجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رابجلا 

لئالد اهمظعا  هتافنصم و  ّلجا  نم  هتاقبط و  یف  ریثک  نبا  لاق  هقفلا  لوصا  یف  مهتقیرط و  یف  ةریثکلا  تافنصملا  هل  لازتعالا و  خیش  کلذ 
ةدعقلا يذ  یف  تام  هب  اودافتـسا  راطقالا و  نم  هیلإ  ساّنلا  لحر  هرمع و  لاط  دـق  ةدـیمح و  ةریـصب  ملع و  نع  هیف  نابا  نیدـلجم  یف  ةّوبنلا 

هکم مرح  هناـخبتک  رد  نآ  هخـسن  هک  بکارلا  ۀـلاجع  باـتک  رد  یکتعلا  يولعلا  میهاربا  نب  راـفغلا  دـبع  ۀـئامعبرا و  ةرـشع و  سمخ  ۀـنس 
وه بهذملا و  یعفاش  ناک  اهلامعا  يّرلا و  یضاق  ینادمهلا  نسحلا  وبا  یضاقلا  دمحا  نب  رابجلا  دبع  هتفگ  هدیسر  رـصاق  نیا  رظنب  همظعم 

ملع و نع  هیف  نابا  ةوبنلا  لئالد  باتک  هتافنصم  ّلجا  نم  هقفلا و  لوصا  یف  مهتقیرط و  یف  ةریثکلا  تافّنـصملا  هل  لازتعالا  خیـش  کلذ  عم 
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نسحلا وبا  یـضاقلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخلا  نب  دمحا  نب  رابجلا  دبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دبع  ةدیمح و  ةریـصب 
قالطالا دنع  هب  نونعی  هاوس و ال  یلع  بقللا  اذه  نوقلطی  ةاضقلا و ال  یضاق  ۀلزتعملا  هبقلت  يّذلا  وه  يدابآرتسألا و  ینادمهلا 

858 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نییلوصالا نیب  عئاشلا  رکذـلا  ةرئاسلا و  فیناصتلا  هل  عورفلا و  یف  یعفاشلا  بهذـم  لحتنی  ناک  هنامز و  یف  لازتعالا  لها  ماـما  ناـک  هریغ 

ۀملس نب  نسحلا  یبأ  نم  عمـس  اهلامعا  يرلا و  ءاضق  ّیلو  بالطلا و  هیلإ  تلحر  هتیـص و  دعب  باحـصالا و  هل  رهظ  یتح  الیوط  ارهد  رّمع 
هنع يور  مهریغ  يدابآدـسالا و  دـحاولا  دـبع  نب  ریبزلا  سراـف و  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  بـالجلا و  نادـمح  نب  نـمحرلا  دـبع  ناـطقلا و 

مسقلا وبا  يرمیـصلا و  یلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  یلزتعملا و  رـسفملا  ینیوزقلا  فسوی  نب  دمحم  نب  مالّـسلا  دبع  فسوی  وبا  یـضاقلا 
رد هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  زین  هراد و  یف  نفد  يرلاب و  ۀـئامعبرا  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  یفوت  یخونتلا  نیـسحلا  نب  یلع 

مهنم ۀلزتعملا  نم  ۀفئاط  تبهذ  هیلإ  جراوخلا و  يار  وه  الـضف و  مأ  تناک  اضرف  ۀـعاط  ّلک  ّهنا  عبارلا  هتفگ و  نامیا  باب  رد  بهاذـم  رکذ 
دمحا نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  رظنلا و  عساو  اقّقحم  الجر  ناک  ةاضقلا و  یـضاق  هنوبقلی  يذـلا  دـمحا  نب  راـبجلا  دـبع  یـضاقلا 

یضاقلا لیلخلا  دمحا  نب  رابجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رابجلا  دبع  هتفگ  نیرـسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا 
ّیعفاش اهیقف  ناک  هرکذ و  راس  الیوط و  ارهد  شاع  ریـسفتلا  اهنم  فیناصتلا  بحاص  ۀلزتعملا و  خیـش  يدابآرتسألا  ینادـمهلا  نیـسحلا  وبا 

نیسحلا یخونتلا و  نیـسحلا  نب  یلع  مسقلا  وبا  هنع  يور  سراف  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ناطقلا و  ۀملـس  نب  نسحلا  یبأ  نم  عمـس  بهذملا 
ۀبلطلا هیلإ  تلحر  اهلامعا و  يّرلا و  ءاضق  ّیلو  نورخآ  یلزتعملا و  رـسفملا  ینیوزقلا  مالّـسلا  دـبع  دـمحم  وبا  هیقفلا و  يرمیـصلا  یلع  نب 

یعفاشلا هیقفلا  يونسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  خیش  مجحلا و  فیطل  هریـسفت  تیأر  ۀنس 415  ةدعقلا  يذ  یف  تام 
هتفگ هیعفاش  تاقبط  رد 

859 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلزتعملا يار  یلع  عورفلا و  یف  یعفاشلل  ادلقم  ناک  ۀلزتعملا  ماما  يدابآرتسألا  رابجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  نسحلا  وبا  یـضاقلا 

یف یفوت  نیریثک  ۀـعامج  نع  اهب  ثّدـح  اّجاح و  دادـغب  در  يرلاب و  ةاضقلا  ءاضق  ّیلوت  ةروهـشملا  فیناصتلا  کلذ  یف  هل  لوصالا و  یف 
هتفگ هفینح  وبا  دیناسم  لاجر  رد  یمزراوخلا  دومحم  نب  دمحم  دیوملا  وبا  حالصلا و  نبا  هرکذ  ۀئامعبرا  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  ةدعقلا  يذ 
ۀملـس نب  میهاربا  نب  یلع  عمـس  يدابآرتسألا  نسحلا  وبا  رابجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  بیطخلا  لاق  راـبجلا  دـبع  ةاـضقلا  یـضاق 

عورفلا و یف  یعفاشلا  بهذـم  ذـختی  ناک  ینادـمهلا و  حـلاص  نب  مساـقلا  یناهفـصالا و  دـمحا  رفعج  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـیبع  ینیوزقلا و 
نایـضاقلا هنع  ثدـح  اهب  ثدـح  اّجاح و  دادـغب  درو  يّرلاب و  ءاضقلا  یلو  ةریثک  تافنـصم  کلذ  یف  هل  لوصـالا و  یف  ۀـلزتعملا  بهذـم 

عورش رد  هک  یقثولا  ةورعلا  باتک  رد  ینانمسلا  دمحم  نب  دمحا  ۀلودلا  ءالع  ۀئامعبرا و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  تام  یخونتلا  يرمیـصلا و 
رشعلا دادادخ  داب  ایفوص ؟؟؟ دجـسم  یف  فاکتعالا  نم  یناثلا  حبـصلا  ةالـص  دعب  دحالا  موی  ۀتغب  يرطاخ  یف  حنـس  دقف  دعب  اّما  هتفگ  نآ 

یف یبلق  یلع  ةدراولا  تایسدقلا  ضعب  ةراشالا  قفو  یلع  بّذها  بوبا و  نا  ۀئامعبس  نیرشع و  ۀنـس  ناضمر  كرابملا  هَّللا  رهـش  نم  رخآلا 
ۀتـس ۀباتکلا  ءانثا  یف  تقملا  نع  یفـصملا  تقولا  هدییقتب  حمـس  ام  هب و  داقتعالا  بجی  امیف  اهب  ۀصوصخملا  یبر  ملع  یف  ۀنیعملا  تاقوالا 

رفظلا هیف و  ام  یلع  عالطالا  سنالا  باحـصا  عبارم  سدـقلا و  بابرا  عراـشم  یف  ۀـصاخ  فراـعملا  باوبا  یف  عراـشلا  یلع  لهـسیل  باوبا 
* ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  یلاعت  هلوقب  انمیت  هتعلاطم  دنع  هبولطمل 

هیّمسا و 
860 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیبـصعتملا وشح  نع  ةولج  ۀمیلـسلا  قاوذـالا  لـها  قاذـم  یف  ۀـیهلالا  فراـعملا  یلا  مهل  ۀلـصوملا  ةولجلا  ةولخلا و  لـهال  یقثوـلا  ةورعلا 
اببس مالّسلا و  ةولصلا و  هیلع  هّیبن  هبیبح و  ۀعافـش  یلا  یتلیـسو  هَّللا  اهلعج  اهتباتکب  تلغتـشا  هناثم و  میظعلا  هَّللا  ترختـساف  ةولخ  نیفّلکتملا 
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ْنِإ ائیش  هَّللا  نم  مهینغی  وه ال  داحلالا و  خسانتلا و  داّحتالا و  لولحلا و  ۀفسلفلا و  ۀقدنزلا و  ۀیحابالا و  نم  مهینعی  امیف ال  نیطّروتملا  ۀیادهل 
ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی 

يدتبملل و ۀلکـشملا  تالکـشملا  نیبوذجملا و  تابلغلا و  لها  نع  ۀّیکحملا  تایحطـشلا  تاّماّطلا و  تاهّرتلا و  نع  باتکلا  اذه  تنـص  و 
یلا وحصلا و  ماقم  یف  اهنع  رافغتسالا  بجی  یتلا  قشاقشلل  ثروملا  رکّسلا  ماقم  یف  ّلح  ءدتبم  نم  راطشلا  ناهذا  نع  ةرداّصلا  ۀطّـسوتملل 

مالّسلا ةولصلا و  هیلع  نینقوملا  نیفراعلا  نیمهلملا و  ءایلوالا  نیلسرملا و  ءایبنالا  نم  نیرخآلا  نیلّوالا و  دّیس  نییبنلا و  متاخ  راشأ  رسلا  اذه 
ثیح هباتک  یف  هب  یلاعت  هَّللا  رما  دق  رفغتسی و  فیک ال  ةّرم و  نیعبس  موی  ّلک  هَّللا  رفغتـسال  ّینا  یبلق و  یلع  ناغیل  ّهنا  روهـشملا  هثیدح  یف 

َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْسا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  لوقی 
ثیح هیلع  مالّسلا  مالس  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نیفراعلا  دّیس  نینمؤملا و  ریما  هَّللا و  یلو  هّیصو  ماقملا  اذه  یف  هرثا  یفتقا  و 

ترده ۀقشقش  کلت  ءاّرغلا  هتبطخ  یف  لاق 
رکسلا ماقم  یف  يأ 

تّرق مث 
ُتیِضَر لاق  امک  هدنع  یضرملا  نیّدلا  هجو  رّـضنی  نا  ءیـش  ّلک  تعـسو  یتلا  هَّللا  ۀمعنب  قثاو  ياجر  وحـصلا و  ماقم  یلا  تددر  اذإ  ینعی 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل 
اـضرب نیبلاطلا  بولق  يّوقی  ارّزوم و  ارـصن  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  رکنملا  نع  نیهاّنلا  فورعملاب و  نیرمآلا  مالـسالا  لـها  رـصنی  و 

نیضرعملا هّجوی  نیدیرملا و 
861 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیدنعلا ۀبترلا  ۀیلعلا و  ۀجردلا  یلا  اهبحاصل  ۀلصوملا  ۀیدنعلا  ةرضح  نم  ۀضئافلا  ضویفلاب  ناهربلا  بابرا  نایعلا و  باحـصا  نم  هاوس  امع 
فورعملاب و رمالا  مالعا  عفرب  مهحاورا  حوری  ۀـیندللا و  مولعلا  نم  ۀلـصاحلا  ۀـعطاقلا  نیهاربلل  ةرمثملا  ۀـعطاسلا  راونـالاب  مهرارـسا  رونی  و 

یلع کلذ  ام  زیزعلا و  هَّللا  ءاش  نا  مرکلا  فطللاـب و  ضرـالا  هجو  نع  ملظلا  ملظ  وحمی  لدـعلا و  راونا  رهظیل  ایندـلا  یف  رکنملا  نع  یهنلا 
دیامرفیم زیزعب  هَّللا 

يدعب یبن  نکل ال  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  مارکلا  ۀکئالملا  مالس  مالّسلا و  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  لاقو 
هالاو و نم  لاو  ّمهَّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  هفتکب  اذخآ  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  ألم  یلع  عادولا  ۀّـجح  دـعب  مخ  ریدـغ  یف  لاق  و 

هاداع نم  داع 
نیقیّدصلا دّیس  راشا  رّسلا  اذه  یلا  مالّسلا و  ۀّیحتلا و  هیلع  دّمحم  بلق  یلع  هبلق  ناک  ءایلوالا و  دیس  راصف  هتحص  یلع  قفتم  ثیدح  اذه  و 

ۀمالا هذـه  نیما  تنا  ةدـیبع  ابا  ای  هراضحتـسالا  یلع  یلا  حارج  نب  ةدـیبع  ابا  ثعب  نیح  رکب  وبا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  راغ  بحاص 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهلوطب  هتلاقم  رخآ  یلا  بدالا  نسحب  هدـنع  ملکتت  نا  یغبنی  سمالاب  هاندـقف  نم  ۀـبترم  یف  وه  نم  یلا  کثعبا 

بانج بلق  رب  ترضح  نآ  بلق  تسایلوا و  دیـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  تسا  لیلد  ریدغ  ثیدح  لثم  تلزنم  ثیدح 
قحب هک  هدرک  هراشا  دوخ  مـالک  رد  ّرـس  نیمهب  مه  رکب  وبا  هک  تسحـضاو  نآ  زا  زین  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

ار هدـیبع  وبا  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هبترم  رد  ترـضح  نآ  هک  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
بانج هکنآ  رب  دشاب  لیلد  ریدغ  ثیدح  لثم  تلزنم  ثیدح  هاگ  ره  سپ  دیامن  مالک  بدا  نسحب  ترـضحنآب  هک  هدرک  رما  ببـس  نیمهب 

تسایلوا دیس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
862 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  هبترم  رد  ترضح  نآ  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بلق  رب  ترـضح  نآ  بلق  و 
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تفالخ تماما و  يارب  ترضح  نآ  نّیعت  عیمج و  رب  ترضح  نآ  مدقت  ّلک و  زا  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیلـضفا  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هینـس تارـضح  هک  هفیخـس  تاهیجوت  تاقیوزت و  تاعیملت و  هکیکر و  تالیوست  تالیوات و  تاـفیرحت و  ساـسا  دـش و  تباـث  ۀـهادبلاب 

دناهدـیناسر يوصق  تیاغب  نآ  عادـتبا  عارتخا و  رد  دوخ  نینزان  سوفن  باـعتا  تفـالخ  صیمق  نیـصمقتم  نیبلغتم  ضرع  تنایـص  ضرغب 
ررد يدسا و  تاقبط  زا  اقباس  ۀلودلا  ءالع  هیلاع  دماحم  هیماس و  لئاضف  دیدرگ و  شوفنملا  نهعلاک  شوشغم و  شودخم و  دیـسر و  بآب 

مراکملا وبا  نیّدـلا  ءالع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسا  میحرلا  دـبع  يدینـش و  هاشتلود  هرکذـت  يوفک و  بئاـتک  ینالقـسع و  هنماـک 
ۀنکاس میم  مث  ۀحوتفم  ۀلمهم  نیسب  نانمّسلا  یلا  ۀبسن  ینانمـسلاب  فورعملا  نیدلا  ءالع  ۀلودلا و  ءالعب  بّقلملا  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا 

ریـسفتلا و یف  ةریثک  فیناصت  تامارک و  هل  ادـشرم  املاع  ناـک  اـهارق  ضعب  نم  روکذـملا  ناـسارخب و  ۀـنیدم  یه  فلا و  اـمهنیب  نینون  و 
یلع دیـسلا  ریمـالا  مث  هتفگ  هَّللا  ءاـیلوا  لسالـس  یف  هاـبتنا  هلاـسر  رد  هَّللا  یلو  هاـش  ۀئامعبـس و  نیعبرـالا و  لـبق  یفوت  اـمهریغ  فّوصتلا و 

خیشلا نع  امهالک  ینانمسلا  یتسودلا  نیدلا  یقت  خیشلا  یناقدرملا و  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیّدلا  فرش  خیـشلا  نع  ۀقیرطلا  ذخا  ینادمهلا 
ءامسا باتک  رد  زاردوسیگ  هب  تسا  فورعم  هک  يولهدلا  ینیسحلا  فسوی  نب  دمحم  دیس  خلا و  ینانمـسلا  دمحم  نب  دمحا  ۀلودلا  ءالع 

دوخ تروص  زا  هک  دوب  نینچ  نیا  هن  يدش  دهاش  هَّللا  لوسر  رب  بیغ  زا  یبلک  هیحد  تروصب  لیئربج  رتشیب  هتفگ  متفه  داتفه و  رمـس  رد 
تسا هداتفا  قافتا  ار  رابتعا  فالتخا  يدوب  نآ  ریغ  تروص  نیا  هک  هدوب  نیا  هن  يدش و  تروص  نیدب  یتشگ 

863 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یتروص هک  تسا  دـمحم  لقع  لیئربج  هک  دـنیوگیم  مه  نینچ  نادـیم و  درادـن  دوجو  جراـخ  رد  قلطم  هک  ار  نخـس  نیا  قـالطالا  یلع 

لک لقع  كالفا  کلف  تسا  یفخم  یلقع  هن  اّما  دناهتفگ  لقع  فالخ  اراهج  هک  دنچ  ره  دـش  میلعت  اهعـضاوم  ایـشا  عضو  يدرک و  لثمت 
هک نیمه  دیآ  وت  مهف  رد  رارسا  رایسب  يراد  نآ  رب  يرظن  دوب و  نادب  يرفظ  ارت  دیاش  دیاب  اجنیا  ار 

مهدحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ 
درک هراشا  نیمه  ۀفالخلا  هیف  ةوبنلا و  یفف  تشاد  ینعم  نامه  نیلکش  نیعون و  ّلک  نیب  یخآ  تسا  یبن  خا  یلع  هک  تساجنیزا 

یسوم نم  نوراهک  ینم  تنا  و 
لثم تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  ترابع  نیزا  یهتنا  مالـسلا  ةرابع و  مهف  نم  دنع  ةراشا و  انمالک  دنکیم  ثیدـح  ار  هقف  نیمه 

بانج اب  ترـضح  نآ  داحتا  تاواسم و  ناهرب  قئـالخ و  رئاـس  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  حـیجرت  میدـقت و  لـیلد  رون  ثیدـح 
هفیعض هلطاب  تاهیجوت  دیسر و  روهظ  حوضو و  لامکب  ّقح  لها  بولطم  هَّللا  دمحب  سپ  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

زاردوسیگ دمحم  دیس  هک  دنامن  بجتحم  دیدرگ و  اروثنم  ءابه  دناهدولآ  نآب  ار  دوخ  هنسلا  هینـس  همئا  رباکا  هک  هفیخـس  هیهاو  تالیوات  و 
يولهدلا ینیسحلا  فسوی  نب  دمحم  دیس  هتفگ و  رایخالا  رابخا  رد  قحلا  دبع  خیش  تسا  هینس  لئاضف  نیزئاح  هلجا  هینـس و  همئا  مظاعا  زا 

مالک عینم و  یتبتر  عیفر و  یناش  تیالو  ملع و  تدایـس و  ناـیم  تسا  عماـج  تسا  یلهد  غارچ  دومحم  نیدـلا  ریـصن  خیـش  نیتسار  هفیلخ 
یلهدـب مه  لاح  لـئاوا  رد  تسا  صوصخم  یقیرط  تقیقح  رارـسا  ناـیب  رد  صاـخ و  یبرـشم  تشچ  خـیاشم  ناـیم  رد  ار  وا  دراد  یلاـع 

راید نآ  رد  مه  دنتشگ و  وا  عیطم  داقنم و  همه  راید  نیا  لها  تفای  میظع  یلوبق  تفر و  نکد  رایدب  خیش  تلحر  زا  دعب  تشاد و  فیرشت 
يدنچ اب  وا  يزور  هک  تسنآ  تسا  هدـش  هدینـش  هچنآ  رب  بقل  نیاب  وا  ترهـش  هجو  دـنیوگ و  زاردوسیگ  دیـس  ار  وا  دومرف  لاقتنا  ایند  زا 

رگید
864 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنب یکلاپ  هیاپ  رد  تشاد  هک  يزارد  ببسب  دیس  يوسیگ  نتـشادرب  تقو  رد  دندوب  هتـشادرب  دومحم  نیدلا  ریـصن  خیـش  یکلاپ  نادیرم  زا 
دیعب تفاسم  دش  عقاو  هک  یعضو  نآ  رب  مه  دشن و  دیقم  وسیگ  ندروآ  رب  هب  خیش  تبحم  قشع و  قارغتسا  بدا و  تیاعر  ببسب  وا  دش و 

لاح رد  مه  درک و  اهنیرفآ  وا  تعینص  نسح  تدیقع و  قدص  رب  دش و  لاحـشوخ  داتفا  عالطا  ینعم  نیرب  ار  خیـش  هکنآ  زا  دعب  درک  عطق 
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یمـسم تسا  تاظوفلم  ار  ریم  تمدـخ  دـش  زابقـشع  وا  هک  تسین  فـالخ  هَّللا  دـش و  زاردوسیگ  دیـس  دـیرم  وک  ره  تیب  دومرف  تیب  نیا 
هتفگ و زاردوسیگ  تاظوفلم  زا  تارابع  ضعب  لقن  دعب  هدرک و  عمج  دراد و  مان  دمحم  زین  وا  هک  وا  نادـیرم  زا  یـضعب  هک  ملکلا  عماوجب 

نایب تراشا  ظاقیا و  ءامیا و  زمر و  نابزب  فراعم  قئاقح و  هک  تسا  ءامسا  باتک  زاردوسیگ  دمحم  دیسریم  روهـشم  تافینـصت  زا  یکی 
زا ریفغ  ّمج  ندرک  تیاور  تلزنم و  ثیدـح  ترهـش  رکذ  دـعب  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  خـلا و  دوشیم و  هتـشون  نا  زا  يرمـس  هدرک 

بانج تیلـضفا  رب  نآ  تلالد  یناعم  ضعب  حرـش  قرط و  ضعب  رکذ  ثیداحا و  بتک  علّطم  يارب  نآ  رتاوتب  ملع  لوصح  ار و  نآ  هباـحص 
اّیبن سیل  هنا  الا  هنم  هنأش  یف  ادغ  نوراهک  رعـش و  حرـش  رد  هیدن  هضور  رد  هچنانچ  هتخاس  تباث  مامت  حوضوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
بتک یلع  اعالطا  قزر  نم  نا  ریفغلا و  مجلا  ۀباحـصلا  نم  هاور  يذلا  ریهـشلا  ۀـلزنملا  ثیدـح  یلا  ةراشالا  ظافلالا و  حـضاو  تیبلا  هتفگ 
ضعب حرـش  قرطلا و  ضعب  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  هانفرع  امم  کلذ  نم  درو  ام  ضعب  درـسب  فرـشتنل  کلذ و  رتاوت  ملع  ۀلفاحلا  ثیداحالا 

ظافلالا و
یّنم تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 

ۀیضیعبت نوکت  نا  حصی  تلق و  کلذ  وحن  ۀعاطلا و  بوجو  ءادالا و  غیلبتلا و  یف  یسنج  نم  تنا  يأ  سنجلا  نایبل  هیف  نم  نا  مهضعب  لاق 
یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  هلیلخ  نع  یلاعت  هلوق  یف  ام  لثم 

یل هتیعبت  هلاصتا و  یب و  هصاصتخا  طرفل  ینم  ضعب  هناف  يأ 
865 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوکی يرمال و  هدبعت  و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  هلوق 

ضعب نوراه  نا  امکف  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنم  کلزنم  لباقی  ینم  ضعب  تنا  يأ  ۀلباقملل  ءابلا  ۀیـصوصخلا و  ۀیـضعبلا و  هذهل  نایب  ۀلزنمب 
هیلع ۀـبتر  ۀفیرـش و  ۀـلزنم و  هذـه  نا  یفخی  کلذ و ال  یف  اهبرقا  اذـه  رخأ  تاجیرخت  لمتحی  اهیواست و  هتلزنم و  لباقت  تناف  یـسوم  نم 
نکی مل  ۀلمجلاب  ّهبر و  ةاجانمل  بهذ  نیح  هموق  یلع  هتفیلخ  هریزو و  هرزأ و  هب  هَّللا  ّدـش  يذـلا  یـسوم  دـضع  نوراه  ناک  دـق  ّهناف  ۀـفینم 
کلذ لأس  امک  هرما  یف  هکرـشی  هرزأ و  هب  ّدشی  نا  یلاعت  هَّللا  لأس  يّذلا  وه  مالّـسلا و  هیلع  نوراه  ۀـلزنمب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نم  دـحا 

َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  هلوقب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هیبن  هَّللا  باجا  سیمع و  تنب  امسا  ثیدح  یف  امک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
هیلع ّیصولا  هباش  دقف  سیمع  تنب  امسا  ثیدح  یف  امک  هتباجاب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هلاسراب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبن  باجا  امک  ۀیآلا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هنم  هلیزنتب  هیبشتلا  ّمت  یلاعت و  هناحبس و  برلا  ۀباجا  یف  مالّسلا و  امهیلع  نیمیرکلا  نییبنلا  لاؤس  یف  نوراه  مالّـسلا 
هَّللا ّصتخا  ۀلیضف  هذه  ءایبنالا و  متاخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسرب  اهباب  هَّللا  متخل  ةوبنلا  يوس  ائیش  نثتـسی  مل  میلکلا و  نم  نوراه  ۀلزنم 
نم هسار  ۀلزنم  هسفن  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هلّزن  دق  هریغ و  دحا  اهیف  هکراشی  اّمل  مالّـسلا  هیلع  ّیـصولا  هلوسر  اهب و  یلاعت 

امک هدسج 
یّنم یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  سودرفلا  دنـسم  یف  یملیدـلا  بزاع و  نب  ءاربلا  نع  بیطخلا  هجرخا 

يدسج نم  یسار  ۀلزنمب 
هدوبن مالّسلا  هیلع  نوراه  هلزنمب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  زا  یسک  هک  تسا  حضاو  ۀحارص  ترابع  نیزا 

866 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوراه ترضحب  دوخ  رزا  ّدش  لاؤس  یسوم  ترضح  هچنانچ  دوب و  مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  دعب  قلخ  لضفا  نوراه  ترـضح  ینعی 
ترضح قح  رد  ینعم  نیا  لاؤس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هدومن  یلاعت  قح  زا  دوخ  رما  رد  ترضح  نآ  كارشا  و 

دوخ لوقب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  یلاعت  قح  درک  تباجا  سیمع و  تنب  ءامـسا  ثیدح  یف  امک  دومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ُّدُشَنَس 
سپ بانج  نآ  تباجاب  لیئربج  ترضح  لاسراب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلاعت  قح  درک  تباجا  هچنانچ  ۀیآلا 

یلاعت قح  تباجا  رد  مالّسلا و  امهیلع  نیمیرک  نییبن  لاؤس  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دش  هباشم 
یـسوم ترـضح  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  لـیزنتب  هیبشت  دـش  ماـمت  و 

قح هدرک  صاخ  هک  تسا  یتلیضف  نیا  ار و  توبن  ياوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دومرفن  انثتسا  مالّـسلا و  امهیلع 
ترـضح نآ  اب  یـسک  دشن  کیرـش  ناب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلاعت و 

زا دوخ  سار  هلزنمب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دومرف  لزاـن  تلیـضف و  نیرد 
رب تلزنم  ثیدـح  تلالد  مامتها  نیاب  هک  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  دراد و  تلـالد  نآ  رب  یملید  بیطخ و  تیاور  هچناـنچ  دوخ  دـسج 

هرخاف و لئاضف  ضعب  تسا و  نیدمتعم  نیدقنم  هّلجا  نیروهشم و  ياملع  رباکا  زا  هدرک  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 
دمحم یضاق  ریرحن  همالع  نابز  رب  وا  هلیلج  بقانم  هلیمج و  رثاحم  ضعب  اج  نیرد  يدینـش  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  وا  هرهاز  دماحم 

نب یلع  نب  دمحم  نب  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  دیـسلا  دیامرفیم  علاط  ردـب  باتک  رد  هک  دینـش  دـیاب  یناکوش  دـمحم  نب  یلع  نب 
ةزمح نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  سیردا  نب  دمحم  نب  يدهملا  نب  نسحلا  نب  حالص  نب  نیدلا  فرش  نب  نیدلا  ظفح 

867 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  مساـقلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نسحلا  نب  ةزمح  نـب  نامیلـس  نـب 

قلطملا دـهتجملا  ریبـکلا  ماـمالا  ریمـالاب  فورعملا  یناعنـصلا  مث  ینـالحکلا  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نـب  نـسحلا 
نع ذخا  ۀنس 1107 و  ءاعنص  ۀنیدم  یلا  هدلاو  عم  لقتنا  مث  نالحکب  ۀنس 1099  ةرخآلا  يدامج  فصن  ۀعمجلا  ۀلیل  دلو  فیناصتلا  بحاص 

یضاقلا ریزولا و  یلع  نب  هَّللا  دبع  ۀمالعلا  دّیسلا  شفخالا و  نیسحلا  نب  حالـص  ۀمالعلا  دیـسلا  نسحلا و  نب  دیز  ۀمالعلا  دیـسلاک  اهئاملع 
نارقالا قاف  مولعلا و  عیمج  یف  عرب  ۀنیدملا و  ءاملع  اهئاملع و  رباکا  یلع  ثیدحلا  أرق  ۀکم و  یلا  لحر  یـسنعلا و  دمحم  نب  یلع  ۀمالعلا 

هل ترج  ۀیهقفلا و  ءارآلا  نم  هیلع  لیلد  ام ال  فّیز  دـیلقتلا و  نع  رفن  ۀـلدالاب و  لمع  داهتجالاب و  رهظت  ءاعنـص و  یف  ملعلا  ۀـسایرب  دّرفت  و 
نب نیسحلا  هّللاب  روصنملا  مامالا  هدلو  مایا  یف  مث  نیسحلا  نب  مساقلا  هَّللا  یلع  لکوتملا  مامالا  مایا  یف  اهنم  نحن  بوطخ و  هرصع  لها  عم 
هافک مهرکم و  مهدیک و  نم  هَّللا  هظفح  يرخا و  دعب  ةرم  هلتقل  ماوعلا  عّمجت  نیسحلا و  نب  سابعلا  يدهملا  مامالا  هدلو  مایا  یف  مث  مساقلا 

رکذی مل  هنا  عمجلا  ضعب  یف  قفتا  يدهملا و  مامالا  هدلو  مایا  یلا  کلذـک  ّرمتـساف  ءاعنـص  عماجب  ۀـباطخلا  روصنملا  مامالا  هالو  مهّرش و 
نم ۀعامج  مهدضع  ملعلاب و  مهل  مالا  نیذلا ال  مامالا  لآ  نم  ۀـعامج  هیلع  راثف  يرخالا  ۀـبطخلا  یف  مهرکذـب  ةداعلا  ترج  نیذـلا  ۀـمئالا 

مامالا یمجعلا  فسوی  دیـسلا  کلذـل  نیثدـحملا  مظعا  نم  ناـک  ۀـلبقملا و  ۀـعمجلا  یف  ربنملا  یف  هلتق  یلع  مهنیب  اـمیف  اودـعاوت  ماوعلا و 
ءطاوتلا عقو  دق  ام  يدهملا  مامالا  غلبف  هترضحب  سردملا  هّللاب و  روصنملا  مامالا  مایا  یف  مداقلا 

868 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم هجارخا  روکذملا و  فسوی  دیـسلا  درطب  رما  هنجـس و  اضیا و  ۀمجرتلا  بحاصل  لسرا  مهنجـس و  مامالا و  لآ  نم  ۀعامجل  لسراف  هیلع 

ارـشان ّرمتـسا  هریغ و  ۀباطخلا  یلو  نجـسلا و  نم  جرخ  مث  نیرهـش  وحن  ۀمجرتلا  بحاص  یقب  ۀنتفلا و  کلذ  دنع  تنکـسف  ۀـینمیلا  رایدـلا 
یلع افکاع  هنوکب  کلذ  یلع  نّیلدتسم  بصنلاب  هیمرت  ۀماعلا  تناک  هرصع و  لها  نم  نحملا  یف  لاز  ام  افینـصت و  ءاتفا و  ایـسردت و  ملعلل 

ةولصلا ننـس  نم  ءیـش  لعفب  رهظت  اذإ  امیـس  کلذب ال  ۀماعلا  هتمر  عنـصلا  اذه  عنـص  نم  اهیف و  امب  الماع  ثیدحلا  بتک  رئاس  تاهمالا و 
مامالا یلا  نوبستنم  رایّدلا  هذه  عیمج  یف  مهنا  عم  انز  هل و  نومیقی  هنوداعی و ال  هنع و  نورفنی  مهناف  کلذ  وحن  امهمـض و  نیدیلا و  عفرک 

ذنم اهریغ  تاهمالا و  ثیدحلا  بتک  نوءرقی  ۀیدیزلا  نم  ۀّمئألا  لاز  ام  کلذک  ّمضلا و  عفرلا و  ۀیعورشمب  نیلئاقلا  نم  وه  یلع و  نب  دیز 
ناک نم  ةاداعم  یف  بنذـلا  سیل  لهاجتم و  وا  لهاج  الا  هرکنی  مولعم ال  اذـه  لّوالاف و  لوالا  مهتافنـصم  یف  اـهولقن  نمیلا و  یلا  تجرخ 
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رمالا اذه  نا  ملعلا  لها  ۀئیه  هل  نم  مهل  لاق  اذإ  قعان  لک  عابتا  مّهناف  ۀیملعلا  فراعملا  نم  ءیـشب  مهل  قلعت  نیذـلا ال  ۀـماعلا  نم  کلذـک 
مهروصقل اّونظف  اهریغ  اوفرعال  اهیف و  اونعمی  مل  هقفلا و  بتک  نم  ائیـش  اوءرق  ۀعامجل  بنذلا  امنا  لطاب  اولاق  لطاب  لاق  نا  ّقح و  اولاق  قح 

امل مهرغاصا  ۀّمئألا و  رباکا  ۀفلاخم  بتکلا  کلت  یف  نوءرقی  مهنا  عم  اهتایعطق  نم  یعطقل  لب  ۀعیرـشلل  ۀـفلاخم  اهنم  ءیـشل  ۀـفلاخملا  نا 
ائیـش فلاخ  داهتجالا و  ۀـبتر  یلا  مهیرـصاعم  ضعب  غلب  اذإ  لب  ۀـقیرط  یلا  نودـتهی  ۀـقیقح و ال  نولقعی  ـال  نکل  اهیفنـصمل و  راـتخم  وه 

یف عیـشی  نا  یه  اهلمات و  نمل  رهظت  ۀـیویند  عفانمل  لب  ۀـینید  دـصاقمل  سیل  کلذ  نا  مهیلع  بلاغلا  نیدـلا و  نع  اجراخ  هولعج  هداهتجاب 
ساّنلا

869 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةرهـشلا کلت  نوکت  لآلا و  بهاذم  نع  نّیباذلا  ۀعیـشلا  صّلخ  نم  ناک  مهتاداهتجا  نم  بهذملا  فلاخ  ام  ءاملعلا  رباکا  یلع  رکنا  نم  نا 

لها ۀفلاخم  بصّنلاب و  مهیمر  ءاملعلا و  رباکا  ۀئطخت  یف  نیرئاث  نیمئاق و  نولازی  الف  اهدـئاوف  ایندـلا و  عفانم  نم  ءیـشل  بلاغلا  یف  ةدـیفم 
ول ۀـمئالا و  بهاذـم  نع  نیماحملا  نم  هّونظ  هلوق و  قدـص  اهلوقع  یلع  قفن  دـق  هنال  رکنملا  کلذ  اّقح  هنظتف  ۀـماعلا  کلذ  عمـستف  تیبلا 

اومّرح اعیمج  مهنال  مهعامجا  نع  جراخلا  لب  تیبلا  لها  نم  ۀّـمئألا  بهذـمل  فلاـخملا  وه  رکنملا  کـلذ  اودـجول  ۀـقیقحلا  نع  اوفـشک 
یمعا و بصعتملا  نکل  ۀلئـسم و  نود  ۀلأسمب  کلذ  اوّصخی  مل  هسفن و  يارب  دهتجی  نا  هیلع  اوبجوا  داهتجالا و  ۀـبتر  غلب  نم  یلع  دـیلقتلا 

ةررحم یه  دهتجملا  یلع  دیلقتلا  میرحت  ۀلئـسم  نا  عم  بابلالا  يوذ  نم  ناک  اذإ  الا  هدقتعم  نع  جرخی  باوص و ال  یلا  يدتهی  دصقمل ال 
نم بتکملا و  یف  مه  نایبصلا و  اهنّقلتی  اهثحابم  نم  ثحب  لوا  یف  یه  لب  مهرابک  نع  الـضف  ۀبلطلا  راغـص  سرادـم  یه  یتلا  بتکلا  یف 

يوذ دّـمحم و  يوذ  نم  طرب  لبج  لها  کلذ  غلب  هنع  عاش  ام  ۀـماعلا  یف  عاش  اـمل  ّهنا  تاـناحتمالا  نم  ۀـمجرتلا  بحاـصل  قفتا  اـم  ۀـلمج 
یطربلا و یـسنعلا  دـمحا  نب  نسح  مهئاسؤر  مظعا  نم  مهرباـکا و  عمتجاـف  مئاـق  مهل  موقی  ـال  نیذـلا  نمیلا  ةرمج  كاذ  ذإ  مه  نیـسح و 

داک دـق  ۀـمجرتلا  بحاص  نا  بهذـملا و  ةرـصنل  نوجراخ  مهنا  بتکلا  مهنم  تلـصو  ۀـمیظع و  شویج  یف  يدـهملا  ماـمالا  یلع  اوجرخ 
رمالا رخآ  کلذ و  دافا  امف  ملعلا  یف  ۀبتر  هلها و  قحلاب و  ةربخ  مهل  نیذلا  ءاملعلا  مهیلع  لّسرتف  کلذ  یلع  هل  دـعاسم  مامالا  نا  همدـهی و 

مهنال ال جورخلا  اوکرت  مهراید و  یلا  اوداعف  ماع  لک  یف  شرق  فلا  نیرـشع  وحن  اهنا  لیق  مهتاررقم  یف  ةدایز  يدـهملا  مامالا  مهل  لعج 
مهل عمطم 

870 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
توغاـطلا و یلا  مکاـحتلا  ءاـسنلا و  ثاریم  عطقک  تاـیعطقلا  نم  وه  اـم  نوفلاـخی  لـب  اـموسر  ـالا  نیدـلا  نم  نوفرعی  ـال  ایندـلا و  ریغ  یف 

یف مهل  تادرفمل  ءاعنـص  نولخدی  رارـشالا  ءالؤه  نا  نیدلا  نحم  نم  ردص و  درو و ال  یف  نیدلا  نم  اوسیل  لاومالا و  ءامدلا و  لالحتـسا 
اورکنا كّروتی  وا  هردص  یلا  امهمـضی  وا  هیدی  عفری  ناک  ةولـصلا  یف  هداهتجاب  لمعی  نم  اوأر  اذاف  ۀـّفلؤم  فولا  مهنم  عمتجی  ۀنـس و  لک 
ءاملعلا نم  ملاع  یلع  ثیدـحلا  بتک  اـهیف  أرقی  یتلا  دـجاسملا  یلا  نوبهذـی  نوعمتجی و  ۀـنتف و  کـلذ  ببـسب  ثدـحت  دـق  هیلع و  کـلذ 

موصی و ال یّلـصی و ال  مهرثکاف ال  ةافجلا  بارعالا  ءالؤه  اما  مهرکذ و  انمّدـق  نیذـلا  ءاهقفل  نیطایـش  ببـسب  کلذ  لـک  نتفلا و  نوریثیف 
هنا ۀمجرتلا  هذـه  هیف  تررح  يذـلا  رهـشلا  یف  قفتا  جوع و  نم  امهب  هظفل  یف  ام  یلع  نیتداهـشلا  يوس  مالـسالا  ضورف  نم  ضرفب  موقی 

انالوم باب  یلا  اولـصوف  تاقرطلا  یف  اوبهن  اوناک  دـق  مهتداـع و  یلع  ءاعنـص  لـهاب  فافختـسا  هیت و  بجع و  مهیف  مهنم و  ۀـعامج  لـخد 
لها مهیلع  راثف  هنرقب  ذـخا  مار  يذـلا  کلذ  یلع  حالّـسلا  نم  هعم  یه  نم  ّلـسف  اهذـخا  مارف  مهعم  هل  ةرقب  لـجر  يارف  هَّللا  هظفح  ماـمالا 

نم مهعم  ام  مهیلع  اوذخا  کلذ  دـعب  مث  ماوعلا  نم  ءالؤه  ماوعلا و  نم  لیلق  ۀـعامج  مه  ۀـفیلخلا و  باب  یف  نیعمتجم  اوناک  نیذـلا  ءاعنص 
مهنم اولتق  مهحالس و  رئاس  مهقدانب و  رثکا  نیملسملا و  یلع  اهوبهن  یتلا  باودلا  نع  الضف  مهباود  رئاس  کلذک  اهنوکلمی و  یتلا  لامجلا 

ۀفیلخلا نا  ول ال  ۀـجاحلا و  ءاضق  تالحم  یلا  دـجاسملا و  یلا  رارفلا  الا  مهعـسو  امف  مهنم  ۀـعامج  یلع  اونج  ةدایز و  وا  راـفنا  ۀـعبرا  وحن 
دق مهددع و  للق  ۀلذ و  هَّللا  مهداز  ۀمیظع  ۀـلذ  یف  نالا  اوراصف  ادـحا  مهنم  اوکرت  امل  ۀـنتفلا  ناروث  دـنع  ۀـماعلا  رجز  یلا  رداب  هَّللا  هظفح 
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ۀمجرتلا بحاص  عابتا  رثک  ناک 
871 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدهملا مامالا  ناک  لب  دانجالا  نم  ۀعامج  مهیف  ثیدـحلا و  بتک  هیلع  اوءرق  کلذـب و  اورهظت  هداهتجاب و  اولمع  ۀـماعلا و  ۀـصاخلا و  نم 
یف کلذـل  ارـشان  لاز  اـم  يدـهملا و  ساـملا  ریبـکلا  هریما  یمهنلا و  یلع  نب  دـمحا  هیقفلا  ریبـکلا  هریزو  کلذـک  کلذـب و  رهظلا  هبجعی 
اهنم ۀلفاح  هلیلج  تافنصم  هل  اهّرـش و  هَّللا  هاقو  رابک  نتف  کلذ  لالخ  یف  تعقو  هل و  نوفلاخملا  هب  هدّعوتی  امب  لابم  ریغ  ۀماعلا  ۀّصاخلا و 
یلع ۀیشاح  اهلعج  ةدعلا  اهنم  لالجلل و  راهنلا  ءوض  یلع  ۀیشاح  اهلعج  رافغلا  ۀحنم  اهنم  یبرغملل و  مامتلا  ردبلا  نم  هرـصتخا  مالـسلا  لبس 
اهنم يوانملا و  حرـش  یلع  فقی  نا  لبق  هحرـش  تادلجم  عبرا  یف  یطویـسلل  ریغـصلا  عماجلا  حرـش  اهنم  دـیعلا و  قیقد  نبال  ةدـمعلا  حرش 

لوصالا و یف  نارهب  نبال  لباکلا  ۀموظنم ؟؟؟ اهنم  حیضوتلا و  هامس  ریزولا  میهاربا  نب  دمحم  مامالا  دیسلل  ثیدحلا  مولع  یف  حیقنتلا  حرش 
حیـصف رعـش  هل  تادـلجم و  یف  هعیمج  نوکی  امب  فینـصتلاب  لئاسملا  نم  اریثک  درفا  دـق  هذـه و  ریغ  تافنـصم  هل  ادـیفم و  احرـش  اهحرش 

مهیلع دودرلا  هرصع و  ءانبا  نم  عّجوتلا  دیحوتلا و  ۀیملعلا و  ثحابملا  یف  هبلاغ  دلجم و  یف  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ۀمالعلا  هدلو  هعمج  مجسنم 
یعم ۀعامج  یف  بکار  انا  الجار و  یـشمی  وه  ۀنـس 1206 و  یف  مانملا  یف  هتیار  دق  نیذلا و  ملاعمل  نیددجملا  ۀمئالا  نم  وهف  ۀـلمجلاب  و 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مالک  ریسفت  یف  ّقنات  دانسالا و  ّققد  یل  لاق  هنا  هنم  تظفح  مالک  هنیب  ینیب و  وادف  هیلع  تمّلـسف  تلزن  هتیار  املف 

نم عمتجی  ءاملعلا و  نم  ۀعامج  ةءارقلا  کلت  رـضحی  ناک  عماجلا و  یف  يراخبلا  ةءارق  یف  هعنـصا  ام  یلا  ریـشی  هنا  کلذ  دنع  یلابب  رطخف 
رضحی ّهنا  هل  لوقا  نا  تدراف  نورـضاحلا  ماوعلا  کئلوا  همهفی  ۀیثیدحلا أ  ظافلالا  رـسفا  تاقوالا  ضعب  یف  تنکف  نوصحی  ملاع ال  ماوعلا 

دانـسالا ققد  نکل  ۀماع و  مهیف  ۀعامج و  کیلع  أرقی  هنا  تملع  دق  ملکتا  نا  لبق  لاق  ینردابف و  ۀیبرعلا  ظافلالا  ضعب  نومهفی  ۀـعامج ال 
مهثیدحب اوغلب  لاقف  ةرخآلا  یف  مهلاح  ام  ثیدحلا  لب  نع  کلذ  دـنع  هتلأس  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مالک  ریـسفت  یف  ّقنات  و 

دی هل  نم  ضعب  یلع  کلذ  تصـصقف  ینقراف  هیلإ و  ینّمـض  ایلاع و  ءاکب  یکب  مث  یّنم  کشلا  نمحرلا  يدی  نیب  مهثیدحب  اوغلب  وا  ۀـنجلا 
ایؤرلا کلت  دـعب  کلذ  نم  عقوف  ناحتمالا  نم  هل  يرج  امم  ءیـش  کل  يرجی  نا  دـب  لاقف ال  ّمضلا  ءاـکبلا و  ریبعت  نع  هتلأـس  ریبعتلا و  یف 

ثلاث ءاثلثلا  موی  یف  هَّللا  همحر  یفوت  اهرش و  هَّللا  یفک  بئارغ  بئاجع و 
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نب ۀبعـش  فارتعا  ینعا  دش  روکذم  هک  همه  نیا  الزن و  دـق  دـلخلا  نانج  یف  دـمحم  اذـکه  ناکف  مهـضعب  مظن  ۀنس 1182 و  نابعـش  رهش 
هاش مالکب  نا  زا  تیلضفا  تابثا  مه  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  فیرـش  ثیدح  تلالدب  رابجلا  دبع  یـضاق  جاجحلا و 

جاجل وا  رم  ءاد  يارب  دنـسب و  یفاک و  لیعامـسا  نب  دـمحم  زاردوسیگ و  دیـس  ۀـلودلا و  ءالع  تاداـفاب  نآ  زا  تیلـضفا  تاـبثا  هَّللا و  یلو 
رکنم رود  رگج  ماهــس  زا  ریقف  شکرت  زوـنه  هَّللا  دــمحب  نـکیل  تـسا  دــنمدوس  عفاـن و  تیاـهن  هدــناعم  هرباـکم و  راـکنا و  جاــجوعا و 

نیا تلالد  هک  دـنامن  یفخم  سپ  منزیم  رگید  یلیـس  نیرکنم  يور  رب  منکیم و  اـهر  رگید  ياـهریت  ضعب  هدـشن  يرپس  زودـناتراسخ 
هّمئا رباکا  زا  هک  ناهبزور  نب  لضف  مالک  زا  توبن  ياوس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  لئاضف  عیمج  لوصح  رب  فیرـش  ثیدح 

وا هک  يدینش  اقباس  هچنانچ  تسا  تباث  دنیوا  تالضف  سیلهساک  وا  هطـساوب  بطاخم  یلباک و  هَّللا  رـصن  هجاوخ  تسا و  ناینـس  نیملکتم 
غیلبت یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  ةرزاوملا  ةوخـالا و  ۀلیـضف  نینمؤملا  ریمـال  هب  تبثی  اـضیا  هتفگ و  تلزنم  ثیدـح  باوـج  رد 
توبث رب  تسروکذم  ناهبزور  نبا  مالک  رد  هک  لئاضفلا  ظفل  تلالد  یهتنا و  هیف  کش  انیقی ال  ۀتبثم  یه  لئاضفلا و  نم  امهریغ  ۀلاسرلا و 

؟؟؟ رد بونذلا  ظفلب  هک  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  هدافا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  لئاضف  عیمج 
يارب توبن  ياوس  لئاضف  عیمج  هاگ  ره  قبـس و  امک  تسرهاـظ  هدومن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  یـصاعم  عیمج  عفر  رب  لالدتـسا  يزار 
تما عیمج  رب  ترـضح  نآ  مدـقت  تیحجرا و  تیلـضفا و  توبث  رد  دـشاب  ققحم  تباث و  امتح  اـنیقی و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
لضاف ترابع  زا  هک  يدینـش  اقباس  زین  درک و  ناوتن  بایترا  مه  يرباکم  يدناعم و  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
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ریما بانج  لاصتا  رب  دراد  تلالد  ةاکشم  هیشاح  رد  فیرش  ققحم  دیـس  حیرـصت  ربانب  تلزنم  ثیدح  هک  دوشیم  رهاظ  حاضیا  رد  دیـشر 
تلزنم ثیدح  زا  هک  تسرهاظ  توبن و  ياوس  رگید  لئاضف  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هبترمب ترـضحنا  تیملعا  تیحجرا و  تیلـضفا و  دـیدرگ  تباث  توبن  ياوس  لئاضف  رگید  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لاـصتا 

لطاب دوخبدوخ  سب  هیئزج و  تفالخ  ضحم  ینعا  تسا  هصاخ  تلزنم  ثیدح  نیا  زا  دارم  هک  هینـس  هّمئا  کیکر  مهوت  دیـسر و  یهیدـب 
نینمؤملا ریما  بانج  لاصتا  دیفم  فیرـش  ثیدح  نیا  هاگ  ره  هک  اریز  دش  رهاظ  ریوزت  نیا  ریرقت  رد  ناشیاهیـسفن  زارد  تعانـش  دمآرب و 

تبسنب ار  نوراه  ترضح  هک  یلئاضف  هبش  الب  دشاب  توبن  ياوس  لئاضف  رگید  رد  مالّسلا  هیلع 
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مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تبسنب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدوب  لصاح  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح 
سپ تسا  یسوم  ترـضح  دعب  ترـضح  نآ  تیملعا  تیحجرا و  تیلـضفا و  نوراه  ترـضح  لئاضف  نیا  هدمع  زا  دوب و  دهاوخ  لصاح 

ضحم لـئاضف  نیا  هلمج  زا  نآ  جارخا  دـیدرگ و  دـهاوخ  نهربـم  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیحجرا  تیملعا و  تیلـضفا و 
بصنم باتک  رد  تسا  لیبن  بطاخم  خا  نبا  هک  لیعامسا  دمحم  يولوم  هک  يدینش  اقباس  زین  ناعتسملا و  هَّللا  ناودع و  تسا و  تفزاجم 

هک تسناد  دـیاب  زین  هتفگ و  دـیآ  راکب  تماما  قیقحت  رد  نآ  نایب  هک  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  تـالامک  زا  هدـیدع  تـالامک  رکذ  دـعب  تماـما 
نینچمه لامک و  هس  رد  ار  یـضعب  لامک و  ود  رد  ار  یـضعب  دوشیم و  لصاح  هَّللا  ءاـیبناب  تهباـشم  لاـمک  کـی  رد  ار  نیلماـک  یـضعب 

رگید بتارم  یضعب  زا  تسا  لمکا  تماما  بتارم  یضعب  هک  دشاب  هفلتخم  بتارم  رب  مه  تماما  سپ  هروکذم  تالامک  همه  رد  ار  یـضعب 
زا دشاب  لمکا  وا  تماما  دـشاب  هتـشاد  تهباشم  هَّللا  ءایبناب  هروکذـم  تالامک  همه  رد  هک  یـسک  سپ  تماما  قلطم  تقیقح  نایب  تس  نیا 
رد سپ  توبن  هبترم  سفن  هب  الا  دـش  دـهاوخن  رهاظ  يزایتما  هَّللا  ءایبنا  نایم  رد  لمکا و  ماما  نیا  نایم  رد  دـب  سپ ال  نیلماک  رئاس  تماـما 

دیدرگیم زئاف  نیلماکلا  لمکا  نیمه  هنییآ  ره  دشیم  زئاف  توبن  هبترمب  یسک  ءایبنالا  متاخ  دعب  رگا  هک  تفگ  ناوت  صخش  نیا  لثم  قح 
هدش دراو  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ 

رمع ناکل  اّیبن  يدعب  ناک  ول 
یلع ترـضح  قح  رد  هچنانچ  توبن  بصنمب  الا  تسین  یقرف  چیه  یبن  نایم  رد  وا  نایم  رد  هک  تفگ  ناوت  ردـقلا  لیلج  نیا  قح  رد  زین  و 

دناهدومرف هنع  هَّللا  یضر 
يدعب یبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

تماما هروکذـم و  تالامک  همه  رد  هَّللا  ءایبنا  اب  تشاد  تهباشم  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاـظ  حوضو  تیاـهنب  تراـبع  نیزا  یهتنا 
توبن و هبترم  سفن  هب  الا  تسین  رهاظ  یتازایتما  ترضح  نآ  هَّللا و  ءایبنا  نایم  رد  ّدب  نیلماک و ال  رئاس  تماما  زا  تسا  لمکا  ترضح  نآ 

بـصنمب ّالا  تسین  یقرف  چـیه  نوراه  ترـضح  نایم  رد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناـیم  رد  هک  تسنآ  تلزنم  ثیدـح  لولدـم 
يارب همیظع  هبترم  نیا  يوعد  دنامن و  یبایترا  الصا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمصع  تیملعا و  تیلـضفا و  توبث  رد  سپ  توبن 

قیدصت یناث و 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح 

قفوملا هَّللا  باتفآ و  زا  تسا  رترهاظ  نآ  لثم  تمصع و  مدع  بآمتفالخ و  رب  رفک  قبس  زا  نآ  نالطب  تسا و  یناملظ  سواسو  زا  یشان 
لقن دعب  نیبحملا  ۀفحت  رد  ربکا  یلع  نب  دمحا  نیدلا  ماظن  هک  يدینش  اقباس  زین  باب و  لک  یف  باوصلل 
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يدـید تسا و  نم  تاذ  یـضترم  یلع  ینعی  هتفگ  تسا  لوـسر  سفن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هکنآ  رب  تسا  لاد  هـک  یثیدـح 

فوصوم یفطصم  دمحم  دش  فوصوم  هک  یتفـص  رهب  سپ  درک  نایب  دوخ  اب  وا  تینیع  هک  دوب  دهاوخ  هچ  حدم  فیرعت و  هک  ار  یـسک 
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امک تسا  تلاسر  ترضح  هّصتخم  هّصاخ  هک  توبن  ياوس  یضترم  یلع  تافص  نآب  تسا 
یهتنا يدعب  یبن  رخآ ال  ثیدح  یف  لاق 

رئاس رب  ترضح  نآ  مدقت  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیحجرا  تیلـضفا و  توبث  رب  ماظن  لضاف  ماظن  ّتیقح  مالک  نیا  تلالد  و 
ماتخلا أدبملا و  یف  دمحلا  هل  ماعنالا و  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  تسا و  ماربا  نایب و  زا  ینغتسم  مانا 

ریما ع بانج  هیلست  ماقم  هب  تلزنم  ثیدح  دورو  ببس  هب  تفالخ  همزلتسم  تیلضفا  تابثا  مکی  تسیب و  لیلد 

هریثک تایاور  لولدـم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلـست  ماقمب  كوبت  هوزغ  رد  تلزنم  ثیدـح  دورو  هکنآ  مکی  تسب و  لـیلد 
هبترم تابثا  نا  زا  دارم  هکنآ  لقا  تسا و ال  هّماع  تماـما  تفـالخ و  همیظع  هبترم  تاـبثا  نآ  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تسا 

هعطقنم هیئزج  تفالخ  نیمه  تلزنم  ثیدح  زا  دارم  رگا  دوب و  دهاوخ  تسا  هلـصاف  الب  تفالخ  مزلتـسم  مه  نآ  هک  تیحجرا  تیلـضفا و 
ریما بانج  يارب  هدـمع  یفرـش  یلـضف و  ثیدـح  نیزا  دـبای  تیعقاو  زا  یظح  ناش  لاـثما  هیمیت و  نبا  روعا و  هعینـش  تاـفارخ  اـی  دـشاب و 
نیا رب  انب  هدش و  لصاح  اهراب  هباحص  داحآ  يارب  تسین و  صاخ  یفرـش  هعطقنم  هیئزج  تفالخ  رد  هک  دوشن  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هیلست تفلاخم  رسارس  هکلب  دوشن  لصاح  تسنآ  يارب  قوسم  كوبت  هوزغ  رد  تلزنم  ثیدح  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلـست 
هارث باط  ناخ  یلعناحبـس  بانج  هّصاخ  تباین  نیرب  ثیدـح  لمح  تاـفانم  نوچ  دـیآ و  مزـال  هیمیت  نبا  روعا و  تاوفه  بسح  امیـس  ـال 

ثیدح نیزا  هدمع  فرش  هک  هتفاین  نآ  زج  هراچ  نآ  باوجب  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  دوب  هدومرف  نایب  دوخ  ياتفتسا  حرش  باوج  باوجب 
حیـضفت و نآ  زا  هک  مامتها  هغلابمب و  ترـضح  نآ  تفـالخ  اـب  نارگید  تفـالخ  تلثاـمم  یفن  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب 

نارگید تفالخ  هک  هیمیت  نبا  لیهجت  بیذکت و  تیاهن  دنزاسیم و  نارگید  تفالخ  لثامم  ار  ترضح  نآ  تفالخ  هک  هیّنـس  هّمئا  حیبقت 
حرـش باوجلا  باوج  رد  بحاص  ناخ  بانج  هک  تسناد  دـیاب  سپ  هتخاس  تباث  تسا  تباث  دـنادیم  ترـضح  نآ  تفـالخ  زا  لـضفا  ار 

یبن بانج  تسا  یـسنم  وحم و  مه  ثیدح  حتتفم  هوالع  هدومرف  هنیدم  تباینب  نآ  صیـصختب  تلزنم  ثیدح  هیجوت  در  رد  دوخ  ياتفتـسا 
ردقلا لیلج  بصنم  نینچ  لثمب  وت  ایآ  هک  دـشاب  نیمه  ینعم  رگا  سپ  دـندوب  هدومرف  يوضترم  بانج  هیلـست  رد  یـضرت  ام  هملک أ  میرک 
لوسر هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  ریما  لک  ریما  بانج  يارب  بصنم  نیرد  فرـش  مادک  هک  تسا  ناریح  يوشیمن و  یـضار  هنیدـم  تباین  ینعی 

موتکم مأ  نب  هَّللا  دبعب  تنس  لها  تیاور  بجومب  بصنم  نیا  اهراب  هچ  دومرف  داشرا  هیلست  لحمب  راتخم 
875 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قوف مه  موتکم  مأ  نب  هَّللا  دـبع  بصنم  هک  دـیوگب  یـسک  دـشاب و  لوـحکم  بصن  همرـس  هب  تریـصب  هدـید  هکنیا  رگم  دوـب  هتفرگ  قـلعت 
ثیدح حتفم  هوالع  هلوق و  دیامرفیم  لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  دوب و  لوسر  زا  دـعب  هنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  بانج  يوزرآ 

اما هملک  هکنآ  شنایب  تسا  دادـس  زا  دـیعب  هنع  ثوحبم  هیجوت  اب  ةاـفانم  معز  نکیل  تسواـب  ثیدـح  حـتفم  لوقا  تسا  یـسنم  وحم و  مه 
هنع حصفی  ام  یلع  تسا  ریما  ترضح  لاؤس  باوجب  یضرت 

هیلست نایبصلا و  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  ههجو أ  هَّللا  مرک  هلوق 
ناونعب ثیدح  دورو  زا  دافتسم  يوضترم  بانج 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
رظن ار  امش  هک  تسنآ  ربانب  لب  تسنآ  لاثما  ایازغ  رد  تکرش  تلیـضف  زا  نتـشاد  زاب  ربانب  هن  ار  امـش  نم  ندرک  هفیلخ  هک  روط  نیاب  تسا 

هر رب  لایع  لها و  دهعت  يارب  مالّسلا  هیلع  نوراه  لثم  تسا  لصاح  مالّسلا  امهیلع  نوراه  اب  یسوم  تبسن  لثامم  امش  اب  ارم  هک  یتبـسن  رب 
تاکربلا ضئاف  تاذب  صوصخم  تیلضفا  نیا  نوچ  مراذگیم و  دشاب  یسوم  زا  نوراه  تباین  لثم  هک  یتباین  هب  هرونم  هنیدم  روما  مظن  و 
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رما لاثتما  اذهعم  دندوبیم و  ریما  ترضح  کیرش  نآ  رد  يوبن  بانج  ناباکر  مه  هفاک  هک  برح  رد  تکرـش  فالخب  دوب  ریما  ترـضح 
برح و رد  ریما  بانج  يونعم  تکرـش  مزلتـسم  نیلـسرملا  دیـس  ینعا  نیدـهاجملا  ماما  ناراد  هقـالع  رگید  لاـفطا و  لاـیع و  دـهعتب  یبن 

هیلست سپ  دیابیم  نیرق  تداعـس  دهاعت  نیرد  نیما  یبن  رما  عبات  نیدهاجم و  لایع  هدننک  دهعت  يارب  هکنانچ  دوب  نا  رجا  لوصح  بجوم 
ترابع رییغت  دعب  بطاخم  بانج  دـشاب  لصاح  لجلا  لجا  ریما  بانج  تلیـضف  روهظ  اب  لمکا  متا و  هجوب  نآ  قوس  ثیدـح و  ترابع  زا 

هکلب تسین  رظن  عطق  ثیدـح  حـتفم  زا  ار  تنـس  لها  هک  دـش  حـضاو  ناـیب  نیزا  دـناهدومرف و  دناهتـساوخ  هچ  ره  رگید  تراـبعب  ثیدـح 
فرش لوقا  خلا  دوب  ریما  لک  ریما  يارب  بصنم  نیرد  فرشا  مادک  هک  تستریح  هلوق  تسا  یسنم  وحم و  خلا  ینفلخت  هلمج أ  ار  نامزالم 

ترابع هک  یهیبشت  رد  هدمع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

مأ نب  هَّللا  دبعب  تنس  لها  تیاور  بجومب  بصنم  نا  اهراب  هلوق  افنا  اّنیب  امک  تسا  دوجوم  ریما  لک  ریما  يارب  تسرورـسم  نآ  هدافا  يارب 
دسریمن رطاخب  رهاظ  تنس  لها  تایاور  زا  موتکم  مأ  نب  هَّللا  دبعب  بصنم  نیا  قلعت  هدافتـسا  تیـصوصخ  لوقا  یهتنا  هتفرگ  قلعت  موتکم 

زا عسات  ثیدح  ثحبم  رد  قحلا  قاقحا  رد  يرتسش  هَّللا  رون  یـضاق  هکنانچ  تسا  مه  هیماما  تاملـسم  زا  واب  بصنم  نیا  لوصح  هک  اریز 
ذاعم فلختسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لیق  ناف  دیامرفیم  تسا  تلزنم  ثیدح  نیمه  هک  ریما  ترـضح  تماما  رب  هلاد  ثیداحا 

ۀماما کلذ  مهل  بجوی  مل  امهریغ و  موتکم و  مأ  نبا  لبج و  نب 
876 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  دـعب  مهل  ظح  ءالوه ال  نا  یلع  لصاح  ۀـمالا  نم  عامجالا  نا  باوجلاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـکف 
مه بطاخم  بانج  مالک  لصا  باوج  قحلا  قاقحا  ترابع  لقن  زا  یهتنا و  مهلزع  توبث  یلع  رهاظ  لیلد  کلذ  هتعاط و  ضرف  ۀـماما و ال 
هک دـش  هدرک  ناـیب  ررکم  هکنآ  ضرع  اذـهعم  اـنباوج و  وهف  مکباوج  وه  اـمف  تسدورولا  كرتـشم  لاکـشا  هک  قیرط  نیاـب  دـش  لـصاح 

ترـضح تباین  لثم  ایبنا  رورـس  بناج  زا  ادخ  ریـش  تباین  هک  تسحـضاو  نا  زا  هچ  تسا  فیرـش  ثیدـح  ترابع  رابتعاب  فرـش  لوصح 
نا رد  يرگید  تکرـش  هک  تسا  یلع  نینمؤملا  ریما  تاذب  صتخم  یفرـش  تباین  مسق  نیا  لوصح  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  نوراه 

هعونتم ترابع  هفلتخم و  تاهجب  هاـگ  ره  سک  ودـب  بصنم  کـی  قلعت  هکنآ  ماـقم  نیرد  مـالک  لیـصفت  تسا و  یفتنم  رـسکی  باـنجنآب 
زا يدحاب  دور و  رفسب  یسیئر  هکنآ  لثم  دش  دناوتیم  يرگید  قح  رد  نآ  مدع  اهنآ و  زا  یکی  قح  رد  فرش  دیزم  بجوم  ددنب  تروص 
نم تاذـب  هقلعتم  روما  مارـصنا  رد  نم  ياجب  مدومن  دوخ  کـلم  کـلم و  یگناـخ و  روما  دـهعتم  ارت  هک  دـیوگب  ـالثم  دوخ  هبیرق  ياـبرقا 
نم كالما  ثاـثا و  يریگربخ  هناـخ و  تمدـخب  نم  ترفاـسم  دـعب  هک  دـیامن  رما  ار  دوخ  نارکون  ضعب  سیئر  ناـمه  شاـب و  فورـصم 

ار نینمؤملا ع  ریما  ترضح  تباین  تروص  نیرد  تسا  لطاع  نآ  زا  هیناث  تباین  تسا  لصاح  یلوا  تباین  رد  یتزع  سپ  یـشاب  فورـصم 
ناونعب هک 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
لوحکم هدید  لوقا  خلا  دشاب  لوحکم  بصن  همرـس  هب  تریـصب  هدید  هکنیا  رگم  هلوق  برغتـسم  نتفگ  نارگید  تباین  لثامم  تسروکذم 

اذـیا نانـس  ناسب  لب  ناعما  باحـصا  دزن  نالطبلا  ةرهاظ  تالامتحا  مسق  نیا  نوچ  داـب و  روک  رون و  یب  لـب  رود  یکنخ  زا  بصن  لـحکب 
زا دیعب  ناکم  دنلب  بطاخم  يانثتسا  لثم  يانثتسا  عادبا  ماقم  نیرد  ناشیلاع و  ياملع  بصنم  زا  رود  نآ  رکذ  اذهل  نامیا  لها  هینـس  ناسر 
ناش تلالج  الا  هتساوخ و  ماوع  عیدخت  هتسناد  هدید و  دیشر  لضاف  هک  دنامن  بجتحم  حاضیالا و  یف  یهتنا  ناوخالا  نیب  رئاد  مالک  باد 

تسا نآ  ناوضرلا  ۀمحرلاب و  هَّللا  ّنم  ناشیلاع ؟؟؟ ناخ  بانج  لاکـشا  حیـضوت  هچ  دربن  رهاظ  دوصقمب  یپ  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وا  نهذ  و 
زا دارم  هاگ  ره  هک 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ثیدح 
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تسا هنیدم  تباین  ینعی  هّصاخ  تفالخ  رد  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هیبشت  ضحم  تنـس  لها  دزن 
لولدم نیا  رب  انب  سپ  تسین  دارم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  لزانم  رگید  تابثا  تسین و  هماع  تفالخ  مزلتسم  تباین  نآ  و 

نوراه ۀلزنمب  ینم  تنا 
877 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یسوم نم 
وت هک  دوب  دهاوخ  نیمه  ثیدح  نیا  دافم  دوب و  دهاوخن  رگید  يرما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  هنیدـم  تباین  لوصح  زج 

یلـضف یفـصو و  دـشابن  هّماع  تفالخ  مزلتـسم  هک  هنیدـم  تباین  ضحم  توبث  هک  تسرهاظ  یتسه و  نوراه  لـثم  تباـین  نیا  فرـص  رد 
تفالخ تیلباق  هک  هباحـص  داحآ  يارب  اهراب  فصو  نیا  هچ  دوش  لصاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیلـست  نآب  هک  تسین  صاـخ 

مظعا يوقا و  نارگید  رد  فصو  نیا  هیمیت  نبا  معزب  هکلب  هریغ  ۀّیمیت و  نبا  هب  حرص  امک  هدش  لصاح  هریغ  موتکم و  مأ  نبا  لثم  دنتشادن 
دش دهاوخن  تباث  ثیدح  نیزا  هدمع  یفرش  هیجو  ریغ  هیجوت  نیا  رب  انب  سپ  نهوا  فعـضا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  دوب و 
هک نارگید  فالخب  دناهداد  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  فصوب  هیبشت  ار  يوضترم  فصو  نیا  هکنیا  اما  دش و  دهاوخن  ققحتم  هیلـست  و 

ببس نیاب  سپ  هدیدرگن  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تفالخب  هّبـشم  ناشیا  رد  فصو  نیا  نکیل  هدش  لصاح  فصو  نیا  ناش  يارب  وگ 
لوصح هک  تس  نیا  شباوج  سپ  نارگید  فالخب  دـشاب  لصاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  هدـمع  فرـش  صاـخ و  لـضف 

زا دئاز  يرما  لوصح  لیلد  ار  هیبشت  نیا  هک  دش  دـهاوخ  تباث  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  اب  هیبشتب  هدـمع  فرـش  صاخ و  لضف 
فرـش صاخ و  لضف  سپ  دـننادرگ  تفالخ  تباین و  نیرب  روصقم  ار  نآ  لولدـم  رگا  دـننادرگ و  هرونم  هنیدـم  تباـین  هیئزج و  تفـالخ 
عقاو رد  هچ  رگا  هک  تسنآ  مالک  لصاح  هدرک و  نایب  هیمیت  نبا  هچنانچ  تسا  هکرتشم  فاصوا  زا  ینعم  نیا  هچ  دوشیمن  تباث  هدمع 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
نآ لضف  فرـش و  لامک  توبث  بجوم  هدـش  عقاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  نا  رد  هینوراـه  لزاـنم  تاـبثا  هکنآ  ببـسب 

تباین تفالخ و  رد  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  اب  ترـضح  نآ  هیبشت  هداـفا  رب  روصقم  ار  نآ  تلـالد  هّینـس  نوچ  نکیل  تسا  ترـضح 
نینمؤملا ریما  ترـضح  يارب  هعطقنم  تباین  لوصح  زج  نآ  دافم  هک  دـیآیم  مزال  دـننادن  هّماـع  تفـالخ  تبثم  ار  نآ  دـننادرگ و  هعطقنم 

تابثا ریرقت و  رد  هیمیت  نبا  هچنانچ  ددرگیمن  ترضح  نآ  يارب  صاخ  لضف  توبث  بجوم  ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  دشابن و  مالّسلا  هیلع 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تلزنم  ثیدـح  زا  تلالج  فرـش و  لامک  صاخ و  لـضف  تاـبثا  سپ  هتـشاگن  هلیوط  تاـفارخ  ینعم  نیا 
رتسپ مه  نا  زا  ای  دنزاس  روصقم  هعطقنم  تباین  رب  ار  نآ  لولدم  هک  هیّنس  تارضح  تاوفه  ربانب  نکیل  تسا  ّقح  لها  بولطم  دوخ  مالّسلا 

دوشیمن تباث  دنزادنا 
878 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد هدومرف  هغلاـبم  نآ  لاـطبا  در و  رد  هدـش  هّبنتم  صاـخ  فرـش  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  ءاـفتنا  مازلا  تعانـش  رب  دیـشر  لـضاف  نوچ  و 
زا هتخادگ و  ناش  تافارخ  حـیبقتب  ار  وا  لاثما  هیمیت و  نبا  امیـس  دوخ ال  نیطاسا  هّمئا و  بولق  هتـشاذگ و  ّقح  لها  رب  میظع  تنم  تقیقح 
رد هک  قحلا  قاقحا  ترابع  لقنب  دیـشر  لضاف  هک  تسنآ  هعیدـب  فئاطل  زا  هتخاس و  شودکبـس  ار  ناقیا  لها  ناش  تاوفه  لاـطبا  تنؤم 
نآ یفانم  مدع  ببسب  نآ  باحصتساب  ترضح  نآ  تفالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  تلالد  هضراعم  هبـش  عفد  نآ 

هکنآ لاح  تسدورولا  كرتشم  لاکشا  هک  روط  نیاب  دزاسیم  لصاح  ار  لاکشا  لصا  باوج  تسروکذم  هریغ  موتکم و  مأ  نبا  تفالخب 
هعطقنم تباین  رد  هیبشت  رب  روصقم  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  هک  تسا  تنس  لها  تارضح  لطاب  موعزم  رب  لاکـشا  يانبم  هک  تسا  یهیدب 

سپ قح  لها  اما  دوشیمن و  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هریغ  موتکم و  مأ  نبا  زا  دئاز  یفـصو  نیا  رب  انب  هک  دننادرگیم 
تما و رئاس  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیحجرا  تیلـضفا و  ناهرب  لصف و  الب  تفالخ  توبث  لـیلد  تلزنم  ثیدـح  ناـشیا  دزن 
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تلزنم ثیدح  نوچ  نکیل  دوش  تباث  ناشیا  دزن  هریغ  موتکم و  مأ  نبا  هیئزج  تفالخ  وگ  سپ  تسا  ترضح  نآ  تمـصع  رب  يوق  تجح 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  زین  دیآ و  هن  مزال  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  اهنیا  تلثامم  الـصا  هدیدرگن  دراو  ناش  قح  رد 

تسین و تباث  ّقح  لها  دزن  هنیدـم  لها  رب  موتکم  مأ  نبا  تعاط  باجیا  هچ  هدوبن  هریغ  موتکم و  مأ  نبا  تفالخ  لثم  ّقح  لها  دزن  مالّـسلا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالخب  يورم  ناش  قح  رد  هفیلخ  ظفل  قـالطا  هن 

ءیجیـس امک  هدومرف  بانج  نآ  قح  رد  یتفیلخ  ظفل  هدومن و  مه  تنـس  لها  تایاور  بسح  دوخ  جاوزا  رب  ترـضح  نآ  تعاط  باـجیا 
تسا و تاموعزم  بئاجع  تادافا و  بئارغ  زا  لاکـشا  دورو  كارتشا  ياعدا  رهاظ  ياهقرف  نیا  دوجو  اب  سپ  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـمیف 
تافارخ و لطبم  نیقی و  ّقح و  لها  دیفم  رسارس  رظن  ناعما  كدنا  دعب  مالک  نیا  سپ  خلا  هکنآ  ضرع  اذهعم  هتفگ و  دیـشر  لضاف  هچنآ 

تباین لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تباـین  هک  دوش  تباـث  ثیدـح  نیزا  هاـگ  ره  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسا  نیفلاـخم  تاوفه 
تباین سپ  تسا  یتنایدـیب  لامک  صقان  هیبشت  رب  بحاـصهاش  باـنج  حیرـصت  بسح  هیبشت  لـمح  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح 

سپ هدوب  تمصعب  نورقم  نوراه ع  ترضح  تباین  هچ  دش  دهاوخ  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  للز  اطخ و  زا  تمـصعب 
نینمؤملا ریما  بانج  تباین  نینچمه 
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رگا هچ  بیر  الب  تسا  تیلـضفا  لیلد  یبن  تباین  لثم  یتباین  لوصح  هکنآ  مود  دـش  دـهاوخ  فوصوم  اطخ  زا  تمـصعب  مه  مالّـسلا  هیلع 
نیا سپ  دشاب  فلتخم  ود  ره  بتارم  وگ  تسا  لصاح  ود  ره  رد  تباین  لصا  ینعی  تسا  تباین  نیا  لوصح  ضحم  رد  هیبشت  لیثمت و  نیا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دـشاب  نآ  دارم  دـب  سپ ال  ددرگیمن  دـشاب  یفتنم  نارگید  يارب  هک  صاخ  فرـش  لوصح  یـضتقم  لـیثمت 
هکنآ موس  تسا  تیلضفا  نیع  نیا  هدوب و  نارگید  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  لثم  تفالخ  تباین و  طئارش  لوصح  رد  مالّـسلا 

نآ تیلضفا  دشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  صاخ  فرـش  لوصح  دیـشر  لضاف  فارتعا  بسح  ثیدح  نیا  لولدم  هاگ  ره 
هچنآ نیعضاو  وگ  تسا  یعطق  نیخیش  زا  فرش  نیا  يافتنا  نوچ  ددرگ و  تباث  هدشن  تفای  ناشیا  رد  فرش  نیا  هک  نارگید  زا  ترـضح 

بجوم صاخ  فرـش  نیا  هک  دنیوگ  رگا  دـش و  دـهاوخ  تباث  مه  نیخیـش  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  سپ  دنـشاب  هتخاس  دنـشاب  هتـساوخ 
تباـث مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  يارب  یتـیزم  ثیدـح  نیزا  نیا  رب  اـنب  هـک  دـتفایم  هساـک  رد  شآ  ناـمه  سپ  تـسین  تیلـضفا 
هدومرف هچنآ  بسحف و  دـش  دـهاوخ  هباحـص  داحآ  رد  كرتشم  فصو  نآ  لولدـم  هکلب  ددرگ  ققحتم  بلق  بیطت  هیلـست و  ات  ددرگیمن 

ناش مظعا  ماما  هّیمیت  نبا  ینعا  ناینس  لیبن  يادتقم  لیلج و  ماما  لیلضت  لیلذت و  نیع  لیصفت  نیا  سپ  خلا  هکنآ  ماقم  نیرد  مالک  لیصفت 
الصا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ار  هنیدم  تباین  بصنم  قلعت  هّیمیت  نبا  هک  یتسناد  هچ  تسرطخ  یلاع  رباکا  رگید  رخفا و  روعا  و 
روعا دنرادنپیم و  نارگید  ياهتفالخ  زا  فعضا  نهوا و  ار  ترضح  نآ  تفالخ  هکلب  دنادیمن  ترـضح  نآ  صاخ  فرـش  دیزم  بجوم 

میظع و داسف  لوصح  نعط و  بیع و  لیلد  ار  ثیدح  نیا  فالختـسا  نیا  فافختـسا  فاعـضتسا و  فصو  اب  فاستعالا  دـیدش  فاصنا  ان 
نم رهظ  امک  دننکیم  ترضح  نآ  ریغ  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  نآ  تلالد  یفن  مه  نارگید  درادنپیم و  ریبک  هنتف 

ودـب بصنم  کی  قلعت  هک  تسا  مّلـسم  دوخ  نیا  هک  تسنآ  ماقم  نیرد  مالک  لصاح  هریغ و  يراقلا و  اهرکذ  یتلا  ضایع  یـضاقلا  ةرابع 
يرگید قح  رد  نآ  مدـع  اـهنآ و  زا  یکی  قح  رد  فرـش  دـیزم  بجوم  ددـنب  تروـص  هعوـنتم  تاراـبع  هفلتخم و  تاـهجب  هاـگ  ره  سک 

لاماپ ار  فاصنا  ناج  هتشامگ  تمه  نآ  ّدر  لاطباب و  هکلب  هتشادن  رظن  شیپ  دناهدرک و  شومارف  امـش  رباکا  ار  همدقم  نیا  نکیل  دناوتیم 
بانج نآ  تفالخ  هضراعم  رد  دنرادنپیم و  نارگید  ياهتفالخ  لثم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  هک  دـناهتخاس  فاستعا 

نارگید ياهتفالخ  عیمج  زا  رتسپ  رتمک و  ار  نآ  دهدیمن و  مه  تلثاممب  اضر  هیمیت  نبا  هکلب  دنرآیم  نایمب  نامهب  نالف و  تفالخ  رکذ 
. دنیبیم
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رب ار  همدقم  نیا  سپ  دناسریم  تایاغلا  یـصق  اب  ار  تفزاجم  ناودع و  دـنادرگیم و  میظع  صقن  بیع و  لیلد  ار  تلزنم  ثیدـح  روعا  و 
تفالخ تهج  هک  تسا  ّقح  لها  بولطم  دوخ  نیا  هلمجلاب  داد و  دـیاب  يوتف  ناش  قیمحت  هیفـستب و  دـناوخ و  دـیاب  دوخ  ناـگرزب  حاورا 

نآ هک  تسین  تباـث  اـم  دزن  ینعی  هدوب  فلتخم  هریغ  موـتکم و  مأ  نبا  لـثم  نارگید  تفـالخ  تهج  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج 
هک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالخب  دنـشاب  هدومرف  هنیدـم  لها  رب  قالطالا  یلع  وا  ریغ  موتکم و  مأ  نبا  تعاط  باجیا  ترـضح 
رد هک  یترابع  زین  دشاب و  تباث  یلوالاب  ناشیا  ریغ  رب  سپ  هدومن  جاودزا  رب  قالطالا  یلع  ترـضح  نآ  تفلاخم  میرحت  تعاط و  باجیا 

ینعی هدومرف  داشرا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

دراد تفالخ  نیا  تلالج  تمظع و  لاـمک  رب  تلـالد  تـالامک  لـئاضف و  رگید  تاـبثا  زا  رظن  عطق  تراـبع  نیا  هدومرفن و  نارگید  يارب 
فازج ضحم  فاستعا و  نیع  فاصنا و  فالخ  نارگید  تفالخ  رب  ار  تفالخ  نیا  هیّنـس  رباـکا  ساـیق  سپ  نارگید  ياـهتفالخ  فـالخب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تباینب  نارگید  تباین  نتخاـس  لـثامم  هدرک و  فارتعا  دیـشر  لـضاف  دوخ  همدـقم  نیاـب  هک  دـمحلا  هّلل  تسا و 
نم رهظ  امک  دـنرآ  نایمب  تفالخ  نیا  هضراعمب  نارگید  ياهتفالخ  رکذ  هک  هیّنـس  هّمئا  تاوفه  تافارخ و  سپ  هتـسناد  برغتـسم  مالّـسلا 
نآ تعاظف  تعانـش و  لامک  دـیدرگ و  لطاب  رـسارس  روعا  هیمیت و  نبا  تاّهرت  نینچمه  اهریغ و  نویعلا و  ناسنا  ةرـضنلا و  ضایرلا  ةرابع 

ناونعب هک  ار  ریما  ترضح  تباین  تروص  نیا  رد  هدومرف  هچنآ  دیسر و  روهظ  هصنمب 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

ناـسیلهساک هک  دوـخ  خـیاشم  نیطاـسا و  حاورا  باجعتـسا  بارغتـسا و  نیاـب  سپ  برغتـسم  نـتفگ  نارگید  تباـین  لـثامم  تسروکذـم 
نینمؤملا ریما  بانج  تباین  ناشیا  هک  تخاون  دیاب  ار  دوخ  نایادتقم  حیـضفت  حیبقت و  عینـشت و  نعطب و  تخاس و  دیاب  بطاخم  دـناباّصن 

رکذ ترـضح  نآ  تباـین  هضراـعمب  ار  ناـش  تباـین  هک  دـننادرگیم  وا  ریغ  موـتکم و  مأ  نبا  لـثم  نارگید  تباـین  لـثامم  ار  مالّـسلا  هیلع 
تباین زا  نهوا  فعـضا و  ار  ترـضح  نآ  تباـین  هکلب  دـهدیمن  مه  تلثاـممب  اـضر  هیمیت  نبا  دـنراد و  نآ  عاـطقنا  ياـعدا  دـنیامنیم و 

جورخ و بصن و  لامک  ناهذا  بابرا  ناعما و  باحـصا  رب  نآ  زا  سپ  خلا  تالامتحا  مسق  نیا  نوچ  هتفگ و  هچنآ  دـیامنیماو و  نارگید 
ریما باـنج  يوزرآ  قوف  موـتکم  مأ  نب  هَّللا  دـبع  بصنم  ندوـب  لاـمتحا  دیـشر  لـضاف  هچ  تسرهاـظ  روـعا  هیمیت و  نبا  تیبـصع  داـنع و 
نانـس ناسب  نآ  هک  هدرک  حیرـصت  هتـسناد و  نآ  نیع  هکلب  ناعما  باحـصا  دزن  نالطبلا  ةرهاظ  تـالامتحا  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

يانثتـسا عادـبا  ناشیلاع و  ياملع  بصنم  ار  رود  نائنـشلا  بصنلا و  لـها  بناـج  نم  ول  مه و  لاـمتحا  نیا  رکذ  ناـمیا و  لـها  ناسراذـیا 
مالک باد  زا  دیعب  لامتحا  نیا  لثم  رب  لمتشم 
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بـصنم رب  لیـضفت  حـیجرت و  ار  هباحـص  رگید  موتکم و  مأ  نبا  بصنم  مامت  تحارـصب  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  تسا و  ناوخالا  نیب  رئاد 
حیجرت لیـضفت و  ترـضح و  نآ  فالختـسا  فاعـضتسا  فافختـساب و  ناـمجرت  تـفارخ  ناـبز  هداد  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بصنم  قوف  موتکم  مأ  نبا  بصنم  هیمیت  نبا  موشم  موعزم  ربانب  بیر  الب  سپ  هداشگ  نارگید  فالختسا 

هیّنس ناسراذیا  نانس  ناسب  هکلب  دشاب  ناعما  باحـصا  دزن  نالطبلا  رهاظ  هّیمیت  نبا  مالک  دیـشر  لضاف  فارتعا  بسح  سپ  دشاب  هَّللا  ذاعم 
ياملع بصنم  زا  رود  مه  بصن  لها  بناج  زا  نآ  رکذ  نآنـش و  لها  باـصن و  نیـضغبم و  مشچ  یکنخ  رورـس و  بجوم  ناـمیا و  لـها 
لـضاف مالک  نیزا  هیمیت  نبا  تفارخ  تعانـش  هاگ  ره  دـننز و  نامیا  نید و  نمرخ  رد  هلعـش  دـننک و  نآ  ياشنا  دوخ  هک  اج  هچ  ناـشیلاع 

حـبق و لامک  روعا و  مالک  تعاظف  زا  سپ  دـیدرگ  حـضاو  دانع  جورخ و  بصن و  لامک  رب  نآ  تلالد  دـش و  رهاظ  يوصق  تیاغب  دیـشر 
تفگشب ار  لقاع  درم  هیمیت  نبا  تیبصع  دیزم  تفگ و  دیاب  هچ  هدافا  نیا  بسح  شلئاق  دانع  بصن و  لامک  رب  نآ  تلالد  نآ و  تجامس 

هک ناشیلاع  ياملع  تاحیرصت  ناج  سنا و  رورس  ثیداحا  تفالخ  رب  ناهرب  لیلدیب و  هک  دزاسیم  یگمیـسارس  يالتبم  هکلب  دزادنایم 
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دیآرسیم ناسچ  تسرهاظ  نآب  میخف  لضف  میظع و  فرـش  لوصح  تلزنم و  ثیدحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  نآ  زا 
مأ نبا  ینعی  هتخاس  فلختـسم  هنیدـم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  ار  یناـسک  هک  تس  نیا  شلـصاح  هچنآ 

دندوب و یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ناسک  همه  نیا  امه  ریغ  رذنملا و  نب  ریـشب  موتکم و 
زا دـندوب  لـضفا  ربکا و  هک  دوب  یناـسک  رب  ناشفالختـسا  هکلب  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  سنج  زا  ناشفالختـسا 

فرح هوای و  نخـس  زغمیب و  فازج  لطاب و  يوعد  نیا  هدـش و  عقاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  ناشیا  رب  هک  یناـسک 
زا يولع  هباثمب  ار  تلزنم  ثیدـح  هک  تسا  نایغط  تفزاجم و  رد  قارغا  ناتهب و  بذـک و  رب  مجهت  لامک  لیلد  هدوهیب  تفارخ  لصایب و 

لامکب مه  ار  ناشیا  هدینادرگ و  نآ  قادصم  ار  امهریغ  رذنملا و  نب  ریشب  موتکم و  مأ  نبا  هک  هدرک  نامگ  لضف  فرش و  دیزم  رب  تلالد 
هیمیت نیا  ایوگ  هدیناسر  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  تراسخ  تراسج و 
بانج نآ  بناج  زا  هبترم  ره  دـهاوخیم  ار  هک  ره  دـنادیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بناـج  زا  راـتخم  ار  دوخ 

رد نآ  رب  ترسح  راخ  ار  رمع  دیامرف و  جاجتحا  تلزنم  ثیدحب  دوخ  صاصتخاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هَّللا  ناحبـس  دشخبیم 
تلیضف نیزا  دوخ  نامرح  راهظا  نآ  يانمت  تیاهنب  هک  دنکش  لد 

882 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار نآ  دناد و  دوخ  يوزرآ  قوف  ار  نآ  مه  مهدنع  نانجلاب  رـشبم  دعـس  لثم  دیامن و  ناودعلا  بذکلا و  لها  هلعتفا  امل  افالخ  نأشلا  ۀلیلج 

نبا هک  دنک  فافختـسا  هباثمب  ار  ثیدح  نیا  هیمیت  نبا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هلک  کلذ  ملعتـس  امک  دـناسر  دوخ  تاینمتم  ياصق  اب 
ناشیا يارب  نآ  تابثاب  رورغ  ربک و  ندرگ  دزاس و  تیانع  دوخ  فرط  زا  ینوراه  تلزنم  ار  ناـشیا  لاـثما  رذـنملا و  نب  ریـشب  موتکم و  مأ 
ناشیا فالختسا  تیزم  تابثاب  هک  راکنا  ناشیا  لیمج  رخف  لیلج و  ردق  زا  رتورف  رتسپ و  ار  ینوراه  تلزنم  توبث  تقیقح  رد  هکلب  دزارفا 

فافسفس و فاستعا و  ترـضح و  نآ  فالختـسا  فافختـسا  فالخلا  قافولا و  لها  قافتاب  ۀلزنملا  ثیدحب  فاصتالا  نم  فالختـسا  رب 
هیوادوس طالخا  هدیـشک و  يزیت  هنابز  شداـنع  بصن و  شتآ  نوچ  دـعب  اـم  رد  راـنک  رد  مه  نیا  دراذـگن و  یناـیاپ  ار  فازج  ناودـع و 

هک هدینادرگ  ار  يرما  تلزنم  ثیدحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیصخت  هجو  هدیسر  ناجیه  ناروث و  تیاهنب  شضغب  توادع و 
اکبب و ترـضح  نآ  هک  تسنآ  ثیدـح  نیاب  ترـضح  نآ  صیـصخت  هجو  هک  دربیم  نامگ  نانچ  ینعی  تسحیرـص  بیع  صقن و  تبثم 

دندرکن دوخ  فالختسا  صقن  مهوت  وا  ریغ  موتکم و  مأ  نبا  لثم  ینعی  نارگید  نوچ  هدومرف و  دوخ  فالختسا  صقن  مهوت  راهظا  اکتـشا 
عقاو رد  وگ  دزاس  داـشرا  ناـشیا  قح  رد  تلزنم  ثیدـح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  ترـضح  هک  دوبن  یتجاـح  ار  ناـشیا 

دیزملا رهظم  جاهنملا  یف  لاق  دینـش  دـیاب  وا  تراسخ  رـسارس  ترابع  ـالاح  تاوفهلا  هذـه  نم  هَّللا  ذاـعم  دنـشاب  ینوراـه  تلزنم  قادـصم 
اذه تنا و  دیز و  لثم  ملعلا  يرجم  يرجی  بقل  سنج و  وه  بقل  ناعون  وه  بقللا و  موهفم  وه  انه  رکذـلاب  یلعل  هصیـصخت  جاجوعالا و 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دمحم  لاق  اذاف  هب  جتحی  هنا ال  یلع  هقفلا  لوصالا و  لها  ریهامج  ناک  اذهل  میهافملا و  فعـضا  موهفملا 

اهانّمهفف هلوقک  حیحـصلا  یلع  هب  جتحی  ّهناف  صیـصختلا  یـضتقی  ام  مالکلا  قایـس  یف  ناک  اذإ  نکل  هریغ و  نع  ۀلاسرلل  ایفن  اذه  نکی  مل 
کلذ نم  اذه  ساّنلا و  قافتاب  هب  جتحی  الف  هیضتقی  ببسب  صیـصختلا  ناک  اذإ  اما  نوبوجحملا و  ذئموی  مهبر  نع  مهنا  اّلک  هلوق  نامیلس و 

یف نا  اومّهوتی  امل ؟؟؟ ّیلع  يوس  هفلختـسا  نم  نایبصلا و  ءاسنلا و  عم  هفیلخت  یکتـشی  یکبی و  هیلإ  جرخ  ّهنأل  رکذلاب  اّیلع  ّصخ  امنا  ّهناف 
صاصتخالا ضتقی  مل  کلذ  یـضتقی  ببـسب  ناک  اذإ  رکذـلاب  صیـصختلا  مالکلا و  اذـه  لثمب  مهربخی  نا  جـتحی  مل  اـصقن  فالختـسالا 

سیلف مکحلاب 
883 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ياعدا ناتهب  بذـکب و  هک  هّیمیت  نبا  تیکبت  لـیجخت و  يارب  یـسوم و  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  هنم  نکی  مل  هریغ  ّنا  یلع  ۀـلالد  ثیدـحلا  یف 
رگید لثم  دیـشر  لضاف  تادافا  دـنچ  ره  هدومن  یناث  لّوا و  اج  هچ  ثلاـث  رذـنملا و  نب  ریـشب  موتکم و  مأ  نبا  لـثم  يارب  ینوراـه  تلزنم 
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تلزنم ثیدـح  تمظع  تلالج و  نآ  زا  هک  هَّللا  یلو  هاش  تادافا  رکذ  ضعب  نکیل  تسا  دنـسب  یفاک و  هقحال  هقباس و  تایاور  تاداـفا و 
هتفگ و دیرجت  ترابع  باوجب  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  ددرگ  رهاظ  رتهدایز  وا  دانع  بّصعت و  ات  دـیآیم  ضرع  ضرعمب  درک و  تباث 

روصحم ادعا  تردابم  یناولهپ و  تعاجـش  رد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  ترـضح  نآ  تناعا  یـضترم  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  نانچ 
دومرف دصق  تسا  نطاب  رهاظ و  ّیبرم  هک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  درکیمن  انتعا  دشابیم  تباین  رد  هک  یتناعاب  دوب و  هتـسناد 
ترضح هک  تسا  بصنم  نامه  نیا  دومرف  داشرا  سپ  دنادرگ  مخفم  سب  یـضترم  مشچ  رد  ار  نآ  ناش  تباین و  تناعاب  دیامن  یهار  هک 

هلّصفم هّصق  ینعم  نیرب  دنکیم  تلالد  امهب  کیهان  ار و  یسوم  ترضح  دومن  تناعا  ناب  نوراه 
ۀنیدملا یلع  اّیلع  فلختـسا  كوبت  ةوزغ  یف  جرخ  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نأ  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع  بیـسملا  نبا  نع 

ّهنأ ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  ام  لاقف أ و  کعم  انأ  ّالإ و  اهجو  جرخت  نأ  ّبحأ  تنک  ام  هَّللا  لوسر  ای  ّیلع  لاقف 
دمحا هجرخا  يدعب  ّیبن  ال 

بانج هک  تسادیپ  ترابع  نیزا  یهتنا  ثیدحلا  نف  یعبتتم  یلع  یفخی  امک ال  دناهدیـسر  رتاوت  هجردب  دنارایـسب و  ثیدح  نیا  دـهاوش  و 
سب ظفل  هک  تسرهاظ  هدینادرگ و  مخفم  سب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تباین  ناش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 

میخفت و لیلد  دوخ  مخفم  ظفل  هچ  هدوب  تلـالج  تعفر و  تماـخف و  تمظع و  تیاـهن  رد  تباـین  نیا  ناـش  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  مخفم 
تـسحضاو خلا  دومرف  داشرا  سپ  وا  لوق  زین  هدوزفا و  نآ  رب  تسا  میظعت  میخفت و  نیا  ترثک  دیفم  هک  سب  ظفل  هک  اج  هچ  تسا  میظعت 

نامه بصنم  نیا  هک  هدوب  لالجا  لامک و  تلابن و  تلالج و  تمظع و  فرـش و  تیاـغ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تباـین  هک 
لـضف فرـش و  نیا  هکنآ  رب  تسرهاظ  لیلد  امهب  کیهان  هملک  وا  یـسوم ع  ترـضح  دومن  تناعا  نآب  نوراـه  ترـضح  هک  دوب  بصنم 

هیمیت نیا  تافارخ  تاوفه و  نالطب  سپ  لیلجلا  فرـشلا  لامک  یلع  لیلد  ثیدحلا  اذه  نا  یلع  الیلد  هب  کیهان  هدیـسر و  يوصق  تیاغب 
تباین نیا  لثم  ار  نآ  رگید  تباین  هک  هیّنـس  رباکا  رکذ  لیلع  لیوست  نالطب  مه  دـسریم و  روهظ  حوضو و  لامکب  مه  هداـفا  نیزا  روعا  و 

دنرآیم هضراعم  ضرعمب  دنرادنپیم و  هلیلج 
884 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ هکنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاـش  زین  دـسریم و  توـبث  تیاـهنب 
رد دنتـشاذگ و  هنیدم  رد  ار  ریما  ترـضح  دوخ  لایع  لاح  دـهعت  يارب  دـندش  كوبت  هوزغ  هجوتم  نوچ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح 

لاوحا یف  نینمؤملا  ةآرم  باتک  رد  تسا  لحم  یگنرف  ياـملع  زا  هک  هَّللا  ّیلو  يولوم  خـلا و  دـندومرف  تمارک  میظع  یفیرـشت  نآ  نمض 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  هکنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  نیلـسرملا  دیـس  تیب  لها 

یفیرـشتب هنع  هَّللا  یـضر  اریو  نآ  نمـض  رد  تشاذگ و  هنیدـم  رد  دوخ  لایع  لاح  دّـهعت  يارب  ار  یـضترم  یلع  دـش  كوبت  هوزغ  هجوتم 
جراعم زا  هک  میخف  یتیزم  میظع و  یتلیـضف  تلزنم  ثیدـح  زا  مه  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  دومرف و  اطع  هینوراه  تعلخ  تخاونب و  میظع 
لوقنم اقباس  هک  یترابع  رد  لاؤسلا  بلاطم  رد  هچنانچ  هدرک  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تسا  فال  زا  جرادـم  فرش و 

نم هذه  كوبت و  یلا  هرفـس  دـنع  هلها  یلع  هتفیلخ  هدـضع و  هریزو و  هاخا و  هنوک  نم  یلعل  اتباث  ةانثتـسملا  ةوبنلا  ادـع  ام  یقبف  هتفگ  دـش 
ّیلعل ۀلیلعلا  ۀلزنملا  هذه  توبث  یه  هموهفم  هقوطنمب و  ثیدحلا  ّلد  دقف  فالزالا  جرادم  فارشلا و  جراعملا 

تلزنم ثیدح  داشرا  دعب  کب  وا  یب  الا  حلصت  هنیدملا ال  نا  بأمتلاسر  بانج  داشرا  مود  تسیب و  لیلد 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  فالختسا  تلزنم و  ثیدح  داشرا  تقو  رد  مّلس  هلآ و  هَّللا و  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مود  تسب و  لیلد 
تلالد دادساب  داشرا  نیا  وت و  ای  نمب  رگم  دباییمن  حالـص  هنیدـم  ینعی  کب  وا  یب  ّالا  حلـصت  ۀـنیدملا ال  ّنا  هدومرف  ترـضحنآب  مالّـسلا 
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ریما ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تانئاک  رورـس  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  رـصحنم  هرونم  هنیدم  حالـص  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو 
هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  همیخف  تلزنم  همیظع و  هبتر  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ببـسب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هک  دـش  رهاظ  سپ  دوب  لصاح  تسین  لضاف  زجاح و  نآ  رد  يدـحا  هک  مّلـس  هلآ و 
دعب ترضح  نآ  ریغ  ار  يدحا  هک  هدوب  تلزنم  لجا  تبترم و  مظعا  تلالج و  ياصقا  تمظع و  تیاهن  فرش و  تیاغ  تیلـضفا و  لامک 

سمشلاک تسا  هلصاف  الب  تفالخ  مزلتسم  هک  ترـضح  نآ  تیلـضفا  سپ  هدوبن  لصاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
فالختـسا هبتر  ءارزا  ریقحت و  صیقنت و  ددـص  رد  هک  ار  ناشعابتا  الکو و  بصاون و  ـالاح  دـیدرگ و  راکـشا  ادـیوه و  راـهنلا  ۀـعبار  یف 

ردب دوخ  ياهرس  هک  دیابیم  دنشارخیم  نامیا  لها  بولق  هحیبق  تالوقت  هعینش و  تافارخب  دنشابیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
تاموعزم زا  دننز و  راوید  و 

885 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریما بانج  بآمتلاسر و  باـنج  تاذ  رد  رـصحنم  هک  ار  میظع  لـیلج و  هبترم  نینچ  هک  بجع  دـننک  هبوت  لـصاح  ـال  تاءارتفا  لـطاب و 
ریما ترضح  رد  هکرتشم  روما  زا  ار  نآ  هک  دنیامن  ریقحت  نیهوت و  نانچ  دوب  هتسباو  نآب  هرونم  هنیدم  حالص  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هکلب دنرادنپ  هدوب  لصاح  رایغا  يارب  هک  رگید  تافالختسا  زا  نهوا  فعضا و  ار  نآ  هکلب  دننادرگ  هباحص  داحآ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا 

تیاور الاح  دـنراکنا  شناد  لقع و  فالخ  ار  نآ  رکذ  دنرامـش و  ریبک  داسف  همیظع و  هنتف  لوصح  صقن و  بیع و  لـیلد  ار  ثیدـح  نیا 
دبع نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دیزگ  دیاب  ناشرباکا  تراسج  رب  رّسحت  تسدب  بجعت  نادند  دینش و  دیاب  هینس  هّمئا  هربتعم  رافـسا  زا  هروکذم 

دیامرفیم ریسفتلا  باتک  رد  كردتسم  رد  مکاحلا  هَّللا 
میکح انث  يونغلا  ریکب  نب  هَّللا  دبع  انث  یمرضحلا  ریکب  نب  دمحم  انث  سادرم  نب  ریمع  انث  ینیارفسالا  قاحسا  نب  دمحم  نب  نسحلا  ینثدح 

فّلختی نا  هرما  رفعج و  اعدف  هل  ةازغ  وزغی  نا  دارأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  یلع  نع  یلع  یلوم  دعس  نب  نسحلا  نع  ریبج  نب 
لاقف تیکبف  لاق  ملکتا  نا  لبق  تفّلخت  اّمل  ّیلع  مزعف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یناعدف  ادبا  كدعب  فّلختا  لاقف ال  ۀنیدملا  یلع 

هلذـخ و همع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  ام  ادـغ  شیرق  لوقت  دـحاو  ریغ  لاصخ  ینیکبی  هَّللا  لوسر  ای  تلق  یلع  ای  کیکبی  ام  هَّللا  لوسر 
اًْلیَن ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  لوقی  هَّللا  نا  هَّللا  لیبس  یف  داهجلل  ضّرعتا  نأ  دیرأ  تنک  يرخا  ۀلصخ  ینیکبی 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هَّللا  لضفل  ضّرعتا  نا  دیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبی  رجالل و  ضرعتا  نا  دیرا  تنکف  ۀیآلا  رخآ  یلا 
کلوق اما  باذـک و  نهاک و  رحاس و  اولاق  دـق  ةوسا  یب  کل  ناف  هلذـخ  همع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  ام  شیرق  لوقت  کـلوق  اـما  مّلس 

لفلف نم  راهب  اذه  هَّللا  لضفل  ضرعتا  کلوق  اما  يدعب و  یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  رجالل  ضرعتا 
کب وا  یب  الا  حلصت  ۀنیدملا ال  ناف  هلضف  نم  هَّللا  مکیتای  یتح  ۀمطاف  تنا و  هب  عتمتسا  هعبف و  نمیلا  نم  انءاج 

هتفگ یضترملا  بقانم  یف  ءالعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هاجرخی و  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 
نب میکح  نع  يونغلا  ریکب  نب  هَّللا  دـبع  نع  هیودرم  نبا  دانـسالا و  حیحـص  لاق  مکاـحلا و  هدـئاوف و  یف  یلوقاـعلا  رکب  وبا  زاّزبلا و  جرخا 

اعدف هل  ةازغ  وزغی  نا  دارأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  یلع  یلوم  دعس  نب  نسحلا  نع  ریبج 
886 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع مزعف  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یناعدف  ادبا  هَّللا  لوسر  ای  كدـعب  فلختا  لاقف ال  ۀـنیدملا  یلع  فلختی  نا  هرماف  ارفعج 
ةدحاو ریغ  لاصخ  ینیکبت  هَّللا  لوسر  ای  تلق  یلع  ای  کیکبی  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  تیکبف  ملکتا  نا  لبق  فّلخت  اّمل 

هَّللا ّنأل  هَّللا  لیبس  یف  داهجلل  ضرعتا  نا  دـیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  هلذـخ و  هّمع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  ام  ادـغ  شیرق  لوقت 
َراَّفُْکلا ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  لوقی 

اما مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هَّللا  لضفل  ضرعتا  نا  دیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  رجالل و  ضرعتأ  نا  دیرا  تنکف  ۀـیآلا 
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رجالل ضرعتا  کلوق  ام  باذک و  نهاک و  رحاس و  اولاق  ةوسا  یف  کل  ناف  هلذـخ  همع و  نبا  نع  فّلخت  ام  عرـسا  ام  شیرق  لوقت  کلوق 
لفلف نم  ناراهب  ناذـهف  هَّللا  لضفل  ضرعتا  کلوق  اما  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  ام  أهَّللا  نم 

کب وا  یبالا  حلصت  ۀنیدملا ال  ناف  هلضف  نم  هَّللا  مکیتؤی  یتح  ۀمطاف  تنا و  هب  عتمتسا  هعبف و  نمیلا  نم  انءاج 
لثم هک  اجنلا  حاتفم  باتک  رد  تسا  تنـس  لها  يامظع  زا  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  حیرـصتب  هک  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دـمحم  ازرم  و 
یلع یفخی  امک ال  تسوا  دزن  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  هیّنـس  يالو  توبث  لیلد  دیـشر و  لضاف  راختفا  تاهابم و  هیام  بقاـنم  بتک  رگید 

هتفگ تسا  ریهاشم  املع و  تافلؤم  زا  هدّیج  هربتعم  بتک  زا  باتک  نیا  نیبم  قح  هلاسر  رد  لضاف  هدافا  ربانب  زین  حاضیالا و  رظان 
اولاق ةوسا  کل  یب  کل  ناف  هلذخ  هّمع و  نبا  نع  فّلخت  ام  عرـسا  ام  شیرق  لوقت  کلوق  ام  هل  لاق  هَّللا  لوسر  ّنا  ّیلع  نع  مکاحلا  جرخا 

کلوق اما  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  ام  رجالل أ  ضرعتا  کلوق  اما  باذـک  نهاک و  رحاس و 
حلـصت ۀنیدملا ال  ناف  هلـضف  نم  هَّللا  مکیتای  یتح  ۀمطاف  تنا و  هب  عتمتـسا  هعبف و  نمیلا  نم  انءاج  لفلف  نم  راهبا  هذـه  هَّللا  لضفل  ضرعتا 

کب وا  یب  الا 
هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  ینیمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

هرماف بلاط  یبأ  نب  رفعج  اعد  كوبتب  وزغی  نا  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دارأ  امل  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع 
تفّلخت اّمل  ّیلع  مزعف  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یناعدف  ادـبا  هَّللا  لوسر  ای  كدـعب  فلختا  لاقف ال  ۀـنیدملا  یلع  فلختی  نا 

ةدحاو ریغ  لاصخ  ینیکبت  هَّللا  لوسر  ای  تلق  یلع  ای  کیکبی  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  تیکبف  ملکتا  نا  لبق 
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هَّللا نال  هَّللا  لیبس  یف  داهجلل  ضرعتا  نا  دـیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  هلذـخ و  هّمع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  ام  ادـغ  شیرق  لوقت 
َراَّفُْکلا ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  لوقی  یلاعت 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلاعت  هَّللا  لضفل  ضرعتا  نا  دیرا  تنک  يرخا  ۀلصخ  ینیکبت  رجالل و  ضرعتا  نا  دیرا  تنکف  ۀیآلا 
ضرعتا کلوق  اما  باذـک و  نهاک و  رحاس و  اولاق  ةوسا  یب  کل  ناف  هلذـخ  هّمع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  اـم  شیرق  لوقت  کـلوق  اـما 

نم انءاج  لفلف  راهب  اذهف  هَّللا  لضفل  ضرعتا  کلوق  اما  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  رجالل 
كردتسملا یف  مکاحلا  هجرخا  کب  وا  یب  ّالا  حلصت  ۀنیدملا ال  ناف  هَّللا  لضف  نم  مکیتؤی  یّتح  ۀمطاف  تنا و  هب  عتمتسا  هعبف و  نمیلا 

يرکـسع و نسح  ماما  ترـضح  زا  تنـس  لها  تایاور  طبـض  عمج و  هلاوح  باتک  نیا  موس  باب  رد  بحاصهاش  هک  یهاش  ریـسفت  رد  و 
هک تس  تنـس  لها  هدـمتعم  ریـسافت  زا  روکذـم  ریـسفت  هک  تسرهاظ  مه  دیـشر  لضاف  هدافا  زا  دـناهدرک و  نآب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید 

هدومن بانج  نآ  داقتعا  اب  ّقح  لها  داقتعا  داحتا  عانتما  رب  لالدتـسا  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  راثآ  تایاور و  دوجو  ببـسب 
ٌباَّذَک  ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َو  تسروکذم 

ءافتکالا یف  تسیرحاس  هدننک  میب  نیا  نارفاک  دنتفگ  ناشیا و  سنج  زا  هدننک  میب  ناشیاب  دمآ  هکنآ  زا  دنراد  بجع  و 
بلاط یبأ  نب  رفعج  اعد  كوبت  وزغی  نا  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دارأ  امل  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع 

نا لبق  تفّلخت  اّمل  ّیلع  مزعف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اـی  كدـعب  فلختا  ـال  لاـقف  ۀـنیدملا  یلع  فلختی  نا  هرماـف 
لوقت دـحاو  ریغ  لاصخ  ینیکبت  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع  ای  کیکبی  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  تیکبف  ملکتا 
یلاعت هَّللا  ّنأل  هَّللا  لیبس  یف  داهجلل  ضرعتا  نا  دیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  هلذـخ و  همع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرـسا  ام  ادـغ  شیرق 

َراَّفُْکلا ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  لوقی 
اما مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هَّللا  لضفل  ضرعتا  نا  دیرا  تنک  يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  رجالل و  ضرعتا  نا  دیرا  تنکف  ۀـیآلا 

اولاق ةوسا  یب  کل  ناف  هلذخ  هّمع و  نبا  نع  فلخت  ام  عرسا  ام  شیرق  لوقت  کلوق 
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کلوق اما  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  ام  رجالل أ  ضرعتا  کلوق  اما  باذک و  نهاک و  رحاس و 

الا حلصت  ۀنیدملا ال  ناف  هلضف  نم  هَّللا  مکیتؤی  یتح  ۀمطاف  تنا و  هب  عتمتساف  هعبف  نمیلا  نم  انءاج  لفلف  راهبا  هذهف  هَّللا  لضفل  ضرعتا  نا 
کب وا  یب 

كوبت و ةازغ  یف  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هفلخی  مل  ّهنا  ملعا  هتفگ و  هیدن  هضور  رد  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  و 
بجر یف  تناک  اهناف  نامیالا  شویج  ةرثک  مالـسالا و  قاطن  عاّستا  حـتفلا و  دـعب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهازغ  ةوزغ  رخآ  یه 

یلا فالختسالا  یف  هبلق  نئمطی  ملف  هتهج  ماشلا و  دالب  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  اهیف  رفاس  تاوزغلا و  دعبا  تناک  ةرجهلا و  نم  عست  ۀنس 
ةازغلا هذه  ماغطلا و  جهم  هتحت  لیسی  ماهلا و  هب  قلفی  يذلا  هفیس  اهیف  ناک  دقف  تاوزغلا  نم  اهریغ  یف  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیصو  ریغ 

ۀنیدملا حلصت  اهنا ال  برعلا و  دالب  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هجورخ  رفّسلا و  دعبل  ّمها  هلها  یلع  هفیلخت  ناکف  مالسالا  دنج  اهیف  رثک  دق 
امک مالّسلا  هیلع  ّیلعب  وا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هب  ّالا 

هجورخ نم  حجرا  هفالختسا  ناکف  کب  وا  یب  الا  حلصت  ۀنیدملا ال  نا  ثیدحلا  قرط  ضعب  یف 
نینمؤملا ریما  بانج  فالختـسا  ّتینهوا  تیفعـضا و  تابثا  رد  ادتعا  نایغط و  افج و  شروش و  همه  نآ  دعب  هّیمیت  نبا  هک  دـنامن  یفخم  و 

رد هچنانچ  هدز  رایـسب  عینـشت  نعط و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  صاخ  لضف  تابثا  رب  يدینـش  اقباس  هک  مالّـسلا  هیلع 
عم ّهنا  باوجلاف  ۀفیلخ  نوکی  ناب  یلوا  نوکی  ۀبیغلا  لوطب  هتوم  دنعف  ةریـسی  ةدم  هتبیغ  هدوجو و  عم  ۀـفیلخلا  ّهنأل  هلوق و  اما  هتفگ و  جاهنم 

فلختسا نیّذلا  نم  لضفا  یلع  کئلوا  فلختسا  یلع و  فالختـسا  نم  مظعا  افالختـسا  دحاو  ریغ  ّیلع  ریغ  فلختـسا  دق  هتبیغ  هدوجو و 
ۀنیدملا یلع  هفلختـسا  هنوکل  هدعب  ۀفیلخلا  وه  ّیلع  لعج  سیلف  عادولا  ۀجح  یف  یلع  ریغ  ۀنیدملا  یلع  كوبت  دعب  فلختـسا  دـق  مهیلع و 

ۀّجح ماع  ناک  ۀنیدملا  یلع  ناک  فالختـسا  رخآ  هفلختـسا و  امم  مظعا  هفلختـسا و  امک  ۀنیدملا  یلع  مهفلختـسا  نیذـّلا  ءالوه  نم  یلوأب 
نم ءاقبف  فالختـسالا  ءاقب  لصا  ناک  ناف  یلع  ریغ  عادولا  ۀّجح  یف  اهیلع  فلختـسا  نکل  مسوملا  هعم  دهـش  نمیلاب و  یلع  ناک  عادولا و 

هصئاصخ و ال نم  سیل  ۀنیدملا  یلع  فالختسالاف  ۀلمجلاب  کلذ و  لبق  هفلختـسا  نم  فالختـسا  ءاقب  نم  یلوا  عادولا  ۀّجح  یف  هفلختـسا 
لدی
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ۀّصاخ هریغ  یلع و  نیب  ۀکرتشملا  ۀماعلا  لئاضفلا  نولعجی  لاّهج  ءالؤه  نکل  هریغ و  اددع  فلختسا  دق  لب  ۀمامالا  یلع  ۀیلضفالا و ال  یلع 

ّالاد تایآلا  نم  حیـسملا  هب  یتا  ام  اولعج  يراصنلا  تلعف  اذـکه  عئاقولا و  صوصّنلا و  یف  اولعف  امک  اـهیف  هنم  لـمکا  هریغ  ناـک  نا  یلعل و 
هب ءاج  اّمم  مظعا  تایالا  نم  یسوم  هب  یتا  ام  ناک  هب و  یتا  امیف  ءایبنالا  نم  هریغ  هکراش  دق  داحتالا و  لولحلا و  نم  هب  ّصتخی  ءیش  یلع 
رد فالختساب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  یفصو  هک  دنکیم  يوعد  نانچ  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  حیسملا 
هَّللا ذاعم  هکلب  تسا  هکرتشم  لئاضف  زا  هکلب  درادن  تیلـضفا  رب  تلالد  تسین و  ترـضح  نآ  صئاصخ  زا  هدش  لصاح  كوبت  هوزغ  تقو 
نیا صیـصخت  دـندوب و  فرـشا  لمکا و  فصو  نیرد  ترـضح  نآ  زا  نارگید  هدـش و  لصاح  ار  نارگید  فالختـسا  نیزا  مظعا  رتهب و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ناـیم  رد  ار  هکرتشم  هماـع  لـئاضف  هک  تسا  لاـهج  راـک  هَّللا  ذاـعم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  تلیـضف 
دزن صیصخت  نیا  دشاب و  ترضح  نآ  زا  لمکا  ادخب  هانپ  ترضح  نآ  ریغ  هچ  رگا  دننکیم و  بانجنآب  صاخ  ترضح  نآ  ریغ  مالّسلا و 

نآ زا  رتمیظع  یـسوم  ترـضح  هکلب  دـندوب  نآ  رد  کیرـش  ایبنا  رگد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  تایآ  هک  تسا  يراصن  لعفب  هباـشم  وا 
سپ دـندیناسر  داحتا  لولح و  ّدـح  رـسب  ار  هکرتشم  تایآ  دـندینادرگ و  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحب  صاخ  ءیـش  لیلد  هدروآ  تاـیآ 

رفک نیزا  یّصفت  رد  درک و  دنهاوخ  هچ  دسریم  اجکب  اجک  زا  هک  تافارخ  تاعینـشت و  همه  نیا  جالع  تنـس  لها  تارـضح  هک  متریحب 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذب  هلیلج  تلیضف  نیا  صاصتخا  رب  هحیرص  تلالد  هک  يوبن  داشرا  فالخ  رب  هک  حیبق  دانع  حیرص و 
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ریبدـت هلیح و  مادـکب  هتـسناد  داحتا  لولح و  نیتبثم  رافک  لعف  هباشم  دانع و  لالـض و  لهج و  لـیبق  زا  ترـضحنآب  ار  نآ  صیـصخت  دراد 
هدیدرگ ریوشت  زجعب و  فرتعم  راچان  هتفای  دـنب  ار  لیوست  عیملت و  عیدـخت و  لیوات و  هیجوت و  دـییات و  باوبا  ای  تخادـنا  دـنهاوخ  تسد 

نیهوـت و رد  نارگید  روـعا و  هّیمیت و  نبا  تاـفارخ  هـک  دـش  رهاـظ  اـجنیزا  تخاوـن و  دـنهاوخ  ریفکت  لیلـضتب و  ار  دوـخ  مالـسالا  خـیش 
هَّللا یّلص  تانئاک  رورسب  عجار  هَّللا  ذاعم  دزوسب  منابز  تناها  نیا  هک  تسا  فازج  فاستعا و  زا  یشان  رـسارس  فالختـسا  نیا  فافختـسا 
لمات سپ  هدومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ و  رد  رصحنم  ار  هفیرش  هبترم  نیا  بانج  نآ  هک  اریز  ددرگیم  مّلس  هلآ و  هیلع و 
يوبن ناشبدا  تءاسا  زا  تاوفه  نیاب  هوفت  رد  رگا  ار  هیمیت  نبا  دسریم و  اجکب  نآ  صقن  بیع و  نهو و  فعـض و  ياعدا  هک  درک  دـیاب 

هبـساحمب یکدـنا  تشادیم و  رب  یباسح  ناش  لاثما  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  هیواعم و  لثم  ناش  عاـبتا  یناـث و  هفیلخ  زا  شاـک  دوبن  یکاـب 
ملعتس امک  ار  تلزنم  ثیدح  هک  یناث  هفیلخ  تافارخ  نیا  رب  انب  هک  تخادرپیم  یناسفن 
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فاصوا زا  هتخاس و  رهاظ  نآ  يوزرآ  هدرمش و  رتهب  اهیف  ام  ایند و  زا  دوخ  قح  رد  ار  نآ  دورو  هک  هتسناد  لیلج  میظع و  نادنچ  دعب  امیف 

صاقو و یبأ  نب  دعس  هیواعم و  نینچمه  ناشیا و  ریغ  موتکم و  مأ  نبا  لثم  فاصوا  هچ ؟؟؟ هتـسناد  رتالاب  مه  دوخ  همیظع  بقانم  هلیلج و 
لهاج و زییمت و  یب  هدروآرب  هکرتشم  فاصوا  زا  دناهتـسناد و  لیلج  میظع و  تیاهن  ار  تلزنم  ثیدـح  ملعتـس  تملع و  امک  ناشیا  لاـثما 

یناـث هفیلخ  دعـس و  هیواـعم و  لیلـضت  لـیهجت و  زا  ۀـّیمیت  نبا  هاـگ  ره  دـش و  دـنهاوخ  لـثامم  هباـشم و  راـفک  هب  هـکلب  لـفاغ  ربـخ و  یب 
نیرد وا  بدا  تءاسا  زا  سپ  دسانـشیم  رت  لهـس  ار  ناشیا  حیبقت  حیـضفت و  قیمحت و  هیفـست و  ّقح  لها  عینـشت  بنج  رد  دنـسارهیمن و 
تبثم ار  نآ  رـسای  رامع  ترـضح  نایب  ریرقتب  هدومرف و  تلزنم  ثیدـحب  جاجتحا  هک  يروش  موی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  هدرپ 

دروآ نآ  وت  نابز  رب  تیاکش  فرح  هچ  هباحص  رباکا  رگید  رسای و  نب  رامع  بدا  تءاسا  نینچمه  هتسناد و  دوخ  تمصع  تیملعا و 

میقت وا  میقا  نا  نم  دبال  كوبت  هوزغ  تقو  نینمؤملا  ریما  بانج  هب  بأمتلاسر  بانج  داشرا  موس  تسیب و  لیلد 

هتفگ اقباس  تملع  امک  تاقبط  رد  يدقاو  بتاک  دعس  نب  دمحم  هکنآ  موس  تسب و  لیلد 
لاق كوبت  یه  ةرـسعلا و  شیج  ةوزغ  دـنع  ناک  اّمل  الاق  مقرا  نب  دـیز  بزاع و  نب  ءاربلا  نع  نومیم  نع  فوع  اـن  ةداـبع  نب  حور  اـنربخا 
ایزاغ مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لصف  املف  هفّلخف  میقت  وا  میقا  نا  نم  ّدب  ّهنا ال  بلاط  یبأ  نب  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

ءاج ام  هل  لاقف  هیلإ  یهتنا  یتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عّبتاف  ایلع  کلذ  غلبف  هنم  ههرک  ءیـشل  الا  هَّللا  لوسر  هفّلخ  ام  سان  لاـق 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کحاضتف  یّنم  هتهرک  ءیـشل  ینتفّلخ  امنا  ّکنا  نومعزی  اسان  تعمـس  ینا  الا  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع  ای  کب 

یهتنا کلذک  هناف  هَّللا  لوسر  ای  یلب  لاق  یبنب  تسل  ّکنا  ریغ  یسوم  نم  نوراهک  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  یلع  ای  لاق  مّلس و 
رجح نب  یلع  نب  دـمحا  لضفلا  وبا  نیدـلا  باهـش  تاریخلا و  ضیفم  لضفب  يدـنع  ةدوجوم  هتخـسن  تاـقبطلا و  باـتک  لـصا  نع  ـالقن 

هتفگ تلزنم  ثیدح  حرش  رد  يراخب  حیحص  حرش  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هلوق 

ةدئاز ءابلا  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنم  یّنم  الزان  يأ 
وحن یف  مقرا  نب  دیز  ءاربلا و  ثیدح  نم  دعس  نب  دمحا و ال  هجرخا  تیضر  تیـضر  یلع  لاقف  دعـس  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  ۀیاور  یفو 

کلذک ّهناف  هَّللا  لوسر  ای  یلب  لاق  ۀصقلا  هذه 
یلع ماقاف  میقت  وا  میقا  نا  نم  دب  یلعل ال  لاق  مالّسلا  هیلع  ّهنا  امهثیدح  لّوا  یف  و 
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ثیدحلا هل  لاقف  کلذ  هل  رکذف  هعماف  هنم  ءیشل  هفّلخ  اّمنا  نولوقی  اسان  عمسف 
یّلص مانا  رورس  ماقم  مایق  هلیلج  تلزنم  همیظع و  هبتر  هکنآ  رد  تسحیرـص  مکاح  تیاور  لثم  زین  دنّـسلا  هّیوق  تیاور  نیا  يوق  هدانـسا  و 

نآ رد  تماقا  ببس  راصحنا  ببسب  ترضح  نآ  فالختسا  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  رد  رصحنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ریما باـنج  تیلـضفا  سپ  هدوب  ار  نآ  باحـصا  زا  يدـحا  تیلباـق  مدـع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ترـضح و 

الکو و مائل و  بصاون  ماخ  تالایخ  ماهوا و  نونظ و  تعاظف  تعانش و  لامک  دش و  ققحم  تباث و  بیر  هبش و  الب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رد ار  دوخ  هنـسلا  تافارخ  بئارغب  دنیآیم و  هفلتخم  راوطاب  همیخف  تلزنم  هلیلج و  هبتر  نینچ  صیقنت  ددـص  رد  هک  ناشیا  ماقمیلاع  عابتا 

نینمؤملا ریما  بانج  صاخ  لضف  رب  نآ  تلالد  عامسب  دنشوپیم و  نآ  ریرقت  رد  نوگانوگ  ياهسابل  دنیاشگیم و  میظع  فرـش  نیا  طح 
داحآ رد  نآ  کیرـشت  رب  ار  تمه  دـنرادنپ و  ّقح  لها  لـقع  فافختـسا  هیرخـس و  ازهتـسا و  هیاـم  ار  نآ  هکلب  دنـشورخیم  مالّـسلا  هیلع 
باـنج رب  حیرـص  در  حیـضف و  هدـناعم  همه  نیا  هـک  دـش  حـضاو  دـیدرگ و  رهاـظ  هـبترم  تیاـهنب  دـنرامگیم  نآ  صیقنت  هـکلب  هباـحص 

نیدمتعم و مظاعا  نیلوبقم و  هّلجا  نیحودـمم و  رباکا  زا  دعـس  نبا  هک  دـنامن  بجتحم  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
عینم نب  دعـس  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحا  تسا  هیّنـس  هّمئا  نیربتعم  مخاـفا 

نب نیلفـس  عمـس  هب و  فرعف  هل  بتک  انامز و  هلبق  روکذملا  يدقاولا  بحـص  ءاّلجالا  ءالـضفلا  دحا  ناک  يدقاولا  بتاک  يرـصبلا  يرهزلا 
تاقبط یف  اریبک  اباتک  فّنـص  امهریغ و  یمیمتلا و  ۀـماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  دـمحم  وبا  ایندـلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  هنع  يور  هراظنا و  ۀـنییع و 

اقودص ناک  يرغص و  يرخا  تاقبط  هل  ةدلجم و  رـشع  سمخ  یف  لخدی  وه  نسحا و  هیف و  داجاف  هتقو  یلا  ءافلخلا  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و 
ۀیاورلا ثیدحلا و  عساو  ملعلا  ریثک  ناک  روکذملا و  دعـس  نب  دمحم  هبتاک  مهلّوا  سفنا  ۀـعبرا  دـنع  يدـقاولا  بتک  تعمتجا  لاقی  ۀـقث و 

لها نم  اندـنع  دعـس  نب  دـمحم  هقح و  یف  دادـغب  خـیرات  بحاص  رکب  وبا  ظفاحلا  لاـق  اـمهریغ و  هقفلا و  ثیدـحلا و  بتکل  ۀـبتکلا  ریثک 
دبع نب  سابعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  هَّللا  دبع  نب  نیسحلا  یلاوم  نم  وه  هتایاور و  نم  ریثک  یف  يّرحتی  هناف  هقیدصت  یلع  لدی  هثیدح  ۀلادعلا و 

ةرخآلا يدامج  نم  نولخ  عبرالا  دحالا  موی  یفوت  بلطملا و 
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رد ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنـس  نیتس  نیتنثا و  نبا  وه  ماشلا و  باب  ةربقم  یف  نفد  دادغبب و  نیتئام  نیثلث و  ۀـنس 
خیراتلا تاقبطلا و  بحاص  يدـقاولا و  بتاک  ظفاحلا  دعـس  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ربحلا  مامالا  اـهیف  هتفگ و  نیتئاـم  نیثلث و  ۀنـس  عئاـقو 

یلع نب  دمحا  قودص و  متاح  وبا  لاق  ریثک  قلخ  میشه و  ۀنییع و  نب  نایفس  نع  يور  ۀنـس  نوتـس  نانثا و  هل  ةرخآلا و  يدامج  یف  دادغبب 
دادـغب لیزن  يرـصبلا  مهالوم  یمـشاهلا  عینم  نب  دعـس  نب  دّـمحم  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسعلا  رجح  نباب  فورعملا  دـمحم  نب 

مظعا دعـس  نبا  تاقبط  باتک  هک  تسناد  دیاب  زین  نیتس و  نیتنثا و  نبا  وه  نیثلث و  ۀنـس  تام  ةرـشاعلا  نم  لضاف  قودص  يدـقاولا  بتاک 
نب مّلـسم  طاـیخ و  نب  ۀـفیلخلا  ةاورلا  تاـقبط  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  تسا  تاـقبط  رد  هفنـصم  بتک 

ۀباحـصلا و هیف  عمج  هیف  فّنـص  ام  مظعا  هباتک  نیتئام و  نیثلث و  ۀنـس  تام  يرـصبلا  يرهزلا  دعـس  نب  دـمحم  حیحـصلا و  بحاص  جاجح 
هل هرصتخم  ادلجم و  رشع  ۀسمخ  وحن  خلا  ءافلخلا  نیعباتلا و 

بأمتلاسر بانج  منغم  رجا و  اب  ریما  بانج  منغم  رجا و  تلثامم  مراهچ  تسیب و  لیلد 

نینمؤملا ریما  بانج  تفالخ  هک  ناش  نیدـلقم  بصاون و  تاوفه  نالطب  رب  هعطاس  نیهارب  هعطاق و  لـئالد  زا  هکنآ  مراـهچ  تسب و  لـیلد 
هکلب دننادرگ  هباحص  داحآ  هکرتشم  فاصوا  زا  ار  نآ  هکلب  دننادن  یلضفب  ترضح  نآ  صاصتخا  بجوم  هرونم  هنیدم  رد  ار  مالّسلا  هیلع 

رجا هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هک  تسا  یثیدح  دنناسر  نآ  بیع  فافختـسا و  نیهوت و  ّدح  رـس  رب  ار  دوخ  یمادنا  یب  دـیزم  ببـسب 
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لثم ترضح  نآ  منغم  هدوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رجا  لثم  تفالخ  نیرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
رد هرـضنلا  ضایر  رد  تسا  هینـس  لضافا  ظاّفح  رباکا  لثاما و  ياهقف  مظاعا  زا  هک  يربط  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  بانج  نآ  منغم 

ةوزغ یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  ام  لثم  منغملا  نم  رجالا و  نم  هل  ّناب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف 
اهرضحی مل  كوبت و 

نم کلام  یلام و  لثم  رجالا  نم  کل  نوکی  نا  یـضرت  ام  كوبت أ  ةوزغ  موی  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  سنا  نع 
یعلخلا هجّرخ  یل  ام  لثم  منغملا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  منغم  رجا و  لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  منغم  رجا و  فیرـش  ثیدح  نیا  دافمب  هاگ  ره 
تیلـضفا و تلزنم و  تبترم و  ءاهب  انـس و  تعفر و  ومـس و  ولع و  صاصتخا و  تلالج و  تیاهن  تمظع و  فرـش و  لاـمک  دـشاب  مّلـس  و 
درادـن و ترـضح  نآ  صاخ  لضف  رب  تلالد  تفالخ  نیا  هک  بصاون  موعزم  تعانـش  تیاهن  سپ  دـیدرگ  تباـث  ترـضح  نآ  تیحجرا 

بصاون ناسیلهساک  هفیخس  تاوفه  تاریرقت و  تجامس  تیاغ  نینچمه 
893 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

داسف هنتف و  لیلد  هَّللا  ذاعم  هکلب  دـنرادنپ  نارگید  فصو  زا  نهوا  نودا و  صقنا و  هکلب  هکرتشم  فاـصوا  زا  ار  فصو  نیا  هَّللا  ذاـعم  هک 
لیلد هک  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دیـسر و  روهظ  هصنمب  دـنرب  نامگ  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  بلـس  ناهرب  ریقحت و  نعط و  ثعاـب  میظع و 
ریما باـنج  رجا  تلثاـمم  هک  تسا  یهیدـب  هچ  دـیدرگ  حـضاو  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  تسا  باـنج  نآ  يارب  تفـالخ  نـّیعت  یعطق 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  رجا  هکنآ  رب  تسا  عطاق  لـیلد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رجا  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هدوب و قلخ  عیمج  رجا  زا  رثکا  هدایز و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  باوث  رجا و  لـثم  ترـضح  نآ  باوث  مالّـسلا و 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  رجا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  هاـبجع  او  تسا  تیلـضفا  نیع  رجا  باوث و  تیرثکا 

تارـضح نیبصعتم  دیامن و  رهاظ  ترـضح  نآ  لضف  فرـش و  تلالج و  تمظع و  لامک  دـیامرف و  دوخ  رجا  لثم  تفالخ  نیرد  مالّـسلا 
هنتف و لوصح و  صقن و  بیع و  لیلد  ار  نآ  هکلب  دنرادنپ  تافالختـسا  فعـضا  نهوا و  ار  نآ  دـننک و  نیهوت  ار  تفالخ  نیا  تنـس  لها 
دنزاس و هدش  لصاح  هباحـص  داح  اب  هک  اهتفالخ  رگید  لثامم  ار  نآ  دـنوش  امرفراک  ار  لضفت  عّربت و  تیاهن  رگا  دـننادرگ و  میظع  داسف 

هرخاف لئاضف  دنرادنپ و  هیرخس  ازهتسا و  هیام  ار  نآ  دنهن و  زاغآ  راکنا  ابا و  تیاهن  تیحجرا  تیلضفا و  صاخ و  فرش  رب  نآ  تلالد  زا 
هکنآ لثم  يدینـش  ریدـغ  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  هدرک  لقن  وزا  ار  ثیدـح  نیا  يربط  بحم  هک  یعلخ  هرهاز  حـئادم  هرهاـب و  بقاـنم  و 

وا قح  رد  هک  هدرک  لقن  هرکـس  نبا  زا  هدومن و  فصو  ۀیرـصملا  رایدـلا  دنـسم  ةودـقلا  هیقفلا  مامالا  فصوب  ار  وا  ءـالبغلا  ریـس  رد  یبهذ 
نب رکب  وبا  زا  لاّبحلا و  دـعب  رـصم  دنـسم  ناک  ۀـفارقلاب و  يوزنا  یفعتـسا و  ادـحاو و  اموی  مکح  ءاضقلا و  یلو  فیناصت  هل  هیقف  وه  هتفگ 

یعلخ ندرک  مکح  ریـس  رد  یبهذ  زین  دئاوف و  هدنع  ۀیاورلا و  یف  ولع  هل  ۀـفارقلا و  یف  لزتعم  خیـش  هتفگ  وا  قح  رد  هک  هدرک  لقن  یبرعلا 
رکذ تراشب  نیا  رثا  روهظ  یلاعت و  قح  بناج  زا  ّرح  درب و  ملا  نادـجو  مدـعب  وا  ندوب  رـشبم  وا و  تمدـخب  ناـشروضح  ّنج و  ناـیم  رد 

نیدـب و وا  فصو  رـصم و  رد  یعلخ  يوسب  ّولع  ياهتنا  ربع  رد  یبهذ  زین  هدومن و  تباـث  تاداـع  قرخ  تاـمارک و  رد  وا  ماـقم  ولع  هدرک 
تامارک وا  يارب  هدوب و  حلاص  هیقف  یعلخ  هکنآب  هدومرف  حیرصت  يونسا  هماّلع  هدومرف و  لقن  هرکـس  نبا  زا  وا  حدم  هدرک و  تباث  تدابع 

نب یلع  نیـسحلا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناـکلخ  نبا  هدوب و  دانـسا  زا ؟؟؟ رـصم  لـها  يـالعا  تسا و  هعـستم  تاـیاور  فیناـصت و  و 
ۀبوسنملا تایعلخلا  بحاص  یعفاشلا  يرصملا  لصالا  ّیلصوملا  یعلخلاب  فورعملا  یضاقلا  دمحم  نب  نیسحلا  نب  نسحلا 

894 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضاقلا لاق  مهریغ  يزاوهالا و  مساقلا  ابا  ینیلاملا و  دعـس  ابا  سادعلا و  حتفلا  ابا  ساحنلا و  نب  دمحم  ابا  یفوحلا و  نسحلا  ابا  عمـس  هیلإ 

ادحاو اموی  ءاضقلا  یلو  فیلاوت  هل  هیقف و  لاقف  ۀیقرشلا  دالبلا  یلا  لحر  اّمل  هیقل  دق  ناک  هنع و  یف  دیصلا  یلع  ابا  تلأس  یبصحیلا  ضایع 
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یف ّولع  هل  ۀفارقلا  یف  لزتعم  خیـش  لاقف  یبرعلا  نب  رکب  وبا  یـضاقلا  هرکذ  لاّبحلا و  دعب  رـصم  دنـسم  ناک  ۀـفارقلاب و  يوزنا  یفعتـسا و  و 
نب دمحا  رـصن  وبا  هل  جّرخ  ۀیماف و  ءاضق  ّیعلخلا  یلو  هریغ  لاق  یفارقلاب و  هنع  ینک  يدیمحلا و  هنع  ثّدح  دـق  دـئاوف و  هدـنع  ۀـیاورلا و 

نیتنثا و هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  خـلا و  ۀـعافر  وبا  هنع  اـهاور  نم  رخآ  هتاعومـسم  نم  ءازجا  يزاریـشلا  نسحلا 
لاق رصمب  دانسالا  ملع  هیلإ  یهتنا  ۀفئاط و  نم  عمـس  یعفاشلا  هیقفلا  يرـصملا  نسحلا  وبا  یـضاقلا  یعلخلا  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیعـست و 

ۀفارقلا یف  يوزنا  یفعتسا و  اموی و  مکح  ءاضقلا و  یلو  فیناصت  هل  هیقف  ةرکس  نبا 

زا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  ولع  لامک و  فرـش و  تلیـضف و  تیاغ  توبث  رب  هرهاق  نیهارب  هرهاز و  هّلدا  زا  هکنآ  مجنپ  تسب و  لیلد 
تلاسر بانج  هک  تسنآ  تلزنم  ثیدح 

هدومرف داشرا  تلزنم  ثیدح  ندومرف  كوبت  هوزغ  رد  هرونم  هنیدم  رب  ترضح  نآ  فالختسا  تقو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم 
یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا ال 

یلع وبا  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دـمحا  لثم  هینـس  قاّبـس  هرهم  قاذـح و  هذـباهج  مخافا و  هّلجا و  مظاعا و  رباکا و  ار  داشرا  نیا  و 
نب یلع  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دیؤملا  وبا  دمحا  نب  قفوم  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یلـصوملا و  یلع  نب  دـمحا 

یجنکلا و فسوی  نب  دمحم  یناحلاصلا و  ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  رکاسع و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا 
نباب فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  ریثک و  نباب  فورعملا  یقـشمدلا  رمع  نب  لیعامـسا  يربطلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم 
ماسح نب  یلع  نیدلا و  عیفر  نب  دمحم  نب  باهولا  دبع  یطویسلا و  نیدلا  لالجب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  ینالقـسعلا و  رجح 

یناشخدب ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  ریثکاب و  دمحم  نب  لضف  نب  دمحا  لئالدلا و  حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  یقتملا و  نیدلا 
نیبم دمحم  يولوملا  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب  دمحا  ریمالا و  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  و 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  تیاور  اما  دناهدرک  تیاور  يونهکللا 
انثدح

895 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّما ساّبع  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انث  جلب  وبا  انثّدح  ۀناوع  وبا  انثّدـح  داّمح  نب  ییحی 
الف اوثّدـحتف  اودـتناف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  لب  ساّبع  نبا  لاقف  لاق  ءالؤه  انولخت  نا  اـّما  اـنعم و  موقت  نا 

نثعبال مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  هل ؟؟؟ لجر  یف  اوعقو  فق  فا و  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق  ام  يردت 
ناک ام  لاـق و  نحطب  یحّرلا  یف  وه  اولاـق  ّیلع  نیا  لاـق  فرـشتسا  نم  اـهل  فرـشتساف  لاـق  هلوسر  هَّللا و  بحی  ادـبا  هَّللا  هیزخی  ـال  ـالجر 
ثعب مث  لاق  ییح  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  هاّیا  اهاتآف  اثلث  ۀـیارلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  لاق  رـصبی  داکی  دـمرا ال  وه  ءاجف و  لاق  نحطیل  مکدـحا 

ایندـلا و یف  ینیلاوی  مکّیا  هّمع  ینبل  لاق  لاق و  هنم  انا  یّنم و  لجر  ّالا  اهب  بهذـی  لاق ال  هنم  اهذـخاف  هفلخ  اـّیلع  ثعبف  ۀـبّوتلا  ةروسب  اـنالف 
یّیلو تنا  لاقف  ةرخآلا  ایندـلا  یف  کیلاوا  انا  ّیلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  کیلاوا  انا  یلع  لاقف  اوباف  سلاج  هعم  ّیلع  لاق و  ةرخآلا 

ّیلع و یلع  هعضوف  هبوث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخا  لاق و  ۀجیدخ  دعب  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  لاق و  ةرخآلا  ایندلا و  یف 
ّیبّنلا بوث  سبل  هسفن  ّیلع  یهـش  لاق و  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  لاقف  نیـسح  نسح و  ۀمطاف و 

وبا لاق و  مئان  ّیلع  رکب و  وبا  ءاجف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نومری  نوکرـشملا  ناک  لاق و  هناکم  ماـن  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  ّنا  یلع  هل  لاقف  لاق  هَّللا  ّیبن  اـی  لاـقف  لاـق  هَّللا  ّیبن  ّهنا  بسحی  رکب 
ّفل دـق  رّوضتی  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  یمری  ناک  امک  ةراجحلاب  یمری  یلع  لعج  لاق و  راـغلا  هعم  لخدـف  رکب  وبا  قلطناـف 
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لاق و کلذ  انرکنتـسا  دق  رّوضتی و  الف  هیمرن  کبحاص  ناک  میئلل  کنا  اولاقف  هسار  نع  فشک  مث  حبـصا  یتح  هجرخی  بوثلا ال  یف  هسار 
یضرت ام  هل أ  لاقف  ّیلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلاب  جرخ 

تنا ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  ّیبنب  سیل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا 
896 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق ّیلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبا  ّدـس  لاـق و  يدـعب  نمؤم  ّلـک  یف  یّیلو  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاـق  لاـق و  یتفیلخ 
نآرقلا یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  انربخا  لاق و  ّیلع  هالوم  ناف  هالوم  تنک  نم  لاق  لاق و  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط و  وه  ابنج و  دجـسملا  لخدیف 

نیح رمعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  لاق  لاق و  دعب  مهیلع  طخس  ّهنا  انثّدح  له  مهبولق  یف  ام  ملعف  ةرجشلا  باحصا  نع  یـضر  دق  ّهنا 
متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلا  علّطا  دق  هَّللا  لعل  کیردی  ام  العاف و  تنک  لاق و  هقنع  برض  الف  یل  نذئا  لاق 

ثیح هدومن  تیاور  هنع  لقن  ام  یلع  دنس  نیمهب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا  زین  و 
ساّبع و نبا  يأ  لاق  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاج  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدح  لاق  دامح  نب  ییحی  انثّدح  لاق 

ینم نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  ّیبن  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  لاقف  كوبت  ةازغ  یف  سانلاب  جرخ 
خلا یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّیبنب ال  سیل  کنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 

اما تسا  حضاو  دیآیم  دعب  ام  رد  هک  لئالدلا  حیضوت  ترابع  زا  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ّیلصوملا  یلعی  وبا  یلع  نب  دمحا  تیاور  اما 
هتفگ كردتسم  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تیاور 

دامح نب  ییحی  انث  یبأ  ینثدح  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انث  هباتک  لصا  نم  دادغبب  یعیطقلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا 
اّما هانعم و  موقت  نا  اّما  ساّبع  نب  ای  اولاقف  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انث  جلب  وبا  انث  ۀـناوع  وبا  انث 

ام يردن  الف  اوثّدحتف  اودتباف  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذئموی  وه  لاق و  مکعم  موقا  انا  لب  سابع  نبا  لاقف  لاق  ءالؤه  نیب  نم  انب  ولخت  نا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخف  ساّبع  نبا  لاق  لاق  نا  یلا  لئاضف  رـشع  عضب  هل  لجر  یف  اوعقو  فقو  فا  لوقی  هبوث و  ضفنی  ءاجف  لاق  اولاق 

اما هل  لاقف  یلع  یکبف  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  لاـق  کـعم  جرخا  یلع  هل  لاـقف  ساـّنلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و 
یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  ّیبن  يدعب  سیل  ّهنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت 

هَّللا یضر  يدیزلا  دمحم  نب  ةزمح  یلعی  وبا  دحوالا  دیسلا  انثّدح  دق  ۀقایسلا و  هذهب  هاجرخی  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه  لاق  نا  یلا 
مهبجعی ناک  لوقی  يزارلا  متاح  ابا  تعمس  لاق  ناطقلا  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انث  هنع 

897 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدح نیا  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دیؤملا  وبا  دمحا  نب  قفوم  تیاور  اما  هنع  هَّللا  یضر  لبنح  نب  دمحا  ۀیاور  نم  لئاضفلا  اودجی  نا 

هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  سپ  ار  فیرش 
یبأ انثّدح  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  یعیطقلا  رفعج  نب  دمحا  انثّدـح  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحا  انربخا 

نا یلا  طهر  ۀعـست  هاتأ  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدح  جلب  وبا  انربخا  ۀـناوع  وبا  انربخا  داّمح  نب  ییحی  انثّدـح 
ّیبنلا لاقف  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  هعم  ساـّنلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  ساـّبع و  نبا  لاـق  لاـق 
بهذا نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  یبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  ام  هل أ  لاقف  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یتفیلخ تنا  الا و 
رد هک  لاملا  ۀلیـسو  بلاطلا و  ۀیافک  ترابع  زا  سپ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  تیاور  اّما 
رد سپ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  تیاور  اّما  تسرهاظ  دوشیم  روکذم  دعب  ام 
نب فسوی  نب  دمحم  تیاور  اما  تسرهاظ  دوشیم  روکذم  دعب  ام  رد  هک  دمحا  نیدلا  باهش  فینصت  لئالدلا  حیـضوت  ترابع  زا  دعب  ام 
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لها ماما  يور  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  باـتک  رد  سپ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یجنکلا  دـمحم 
ثدحم ظفاحلا  هعبات  لیوط و  ثیدح  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  شارف  یلع  ّیلع  مون  ۀصق  هدنـسم  یف  لبنح  نب  دمحا  ثیدحلا 
یـضاق نب  ییحی  لضفلا  وبا  مالـسالا  ۀـجح  ةاضقلا  یـضاق  انربخاف  دـمحا  مامالا  ثیدـح  اّماف  لاوطلا  نیعبرالاب  یمـسملا  هباتک  یف  ماـشلا 

یلع وبا  انربخا  نیـصحلا  نب  هَّللا  ۀبه  مساقلا  وبا  انربخا  ربکملا  هَّللا  دـبع  نب  لبنح  انربخا  لاق  یـشرقلا  یلع  نب  دـمحم  یلاعملا  یبأ  ةاضقلا 
یف يذـّلا  ثیدـحلا  اما  یبأ و  انثّدـح  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  یعیطقلا  رفعج  نب  دـمحا  رکب  وبا  اـنربخا  بهذـملا  نب  نسحلا 
ۀبه نب  دمحم  رصن  یبأ  ابرغ  اقرش و  ةاضقلا  یضاق  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رصن  وبا  ماشلا  یتفم  ۀمالعلا  یـضاقلا  هب  انربخاف  لاوطلا  نیعبرالا 

يزاریشلا لیمج  نب  دمحم  نب  هَّللا 
نسحلا یلع  وبا  انربخا  ینابیشلا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  مساقلا  وبا  خیـشلا  انربخا  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  لاق 

نادمح نب  رفعج  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  یمیمتلا  دمحم  نب  یلع  نب 
898 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ورمع  انثدح  جلب  وبا  انثدح  ۀناوع  وبا  انثدح  دامح  نب  ییحی  انثدح  یبأ  ینثدح  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثدـح  یعیطقلا 
لاق کعم  جرخا  یلع  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلاب  جرخ  لاق و  نا  یلا  طـهر  ۀعـست  هاـتا  ذإ  ساـّبع  نبا  یلا  سلاـجل  ّینا  لاـق  نومیم 

ّهنا ال یبنب  سیل  ّکنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  ام  هل أ  لاقف  یلع  یکبف  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف 
یتفیلخ تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی 

رشعب هصاصتخا  رکذ  هتفگ  ةرضنلا  ضایر  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يربطلا  نیدلا  بحم  هَّللا  دبع  نب  دمحا  تیاور  اّما 
یف ساّنلاب  هَّللا  لوسر  يأ  جرخ  ساّبع و  نبا  نع  القن  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعبس  هاتا  اذإ  ساّبع  نبا  دنع  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع 

نوراه ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  ام  لاقف أ  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ 
یف مساـقلا  وبا  ظـفاحلا  دـمحا و  هماـمتب  هجرخا  لاـق  نا  یلا  یتـفیلخ  تنا  ـالا و  بهذا  نا  یغبنی  ـال  ّهنا  یبـنب  تسل  کـّنا  ـالا  یـسوم  نم 

هضعب یئاسّنلا  جرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و 
ربیخ ثیدح  یلعی  وبا  لقن  رکذ  دعب  دوخ  خیرات  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ریثک  نباب  فورعملا  یقشمد  رمع  نب  لیعامـسا  تیاور  اّما 

نم رصتخم  وه  هجولا و  اذه  نم  بیرغ  اذه  هتفگ و  ساّبع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  تیاورب  ار 
دمحا لاقف  همامتب  هرکذف  ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  ۀناوع  یبأ  نع  دامح  نب  ییحی  نع  دـمحا  هاور  لیوط  ثیدـح 

نبا نع  القن  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعست  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  انث  جلب  وبا  انث  ۀناوع  وبا  انث  دامح  نب  ییحی  انث 
یّلـص هَّللا  ّیبن  هل  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینعی  جرخ  ساـّبع و 

الا بهذا  نا  یغبنی  هنا ال  يدعب  یبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا 
یتفیلخ تنا  و 

هتفگ هباصا  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  تیاور  اما 
هبوث ضفنی  ءاج  دـق  اهیف  ۀـصق  رکذـف  طهر  ۀعبـس  هاتا  ذإ  ساّبع  نبا  دـنع  سلاجل  ّینا  نومیم  نب  ورمع  قیرط  نم  یئاسّنلا  دـمحا و  جرخا 

یف قزیف  دمرا  وه  ءاجف و  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  هَّللا  هیزخی  الجر ال  نثعبأل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هل  لاق  دق  و  لجر ؟؟؟ یف  اوعقو  لاقف 
اثلث ۀیاّرلا  ّزه  مث  هینیع 

899 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ینیلاوی  مکّیا  همع  ینبل  لاق  هنم و  انا  ینم و  لجر  ّالا  اهب  بهذـی  لاق ال  شیرق و  یلع  ةءارب  أرقی  هثعب  ییح و  تنب  ۀیفـصب  ءاجف  هاـطعاف 
امَّنِإ لاق  نیـسح و  نسح و  ۀمطاف و  ّیلع و  یلع  هعـضوف  هءادر  ذخا  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یّیلو  ّهنا  لاقف  انا  ّیلع  لاقف  اوباف  ةرخآلا  ایندلا و 
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ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
یف هل  لاق  کبحاص و  نیا  اولاق  هوأر  اوحبصا و  اّملف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لتق  اودصق  نوکرـشملا  ناک  هناکم و  مان  هبوث و  سبل  و 

نمؤم لک  ّیلو  تنا  هل  لاق  یتفیلخ و  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  ّیبنب ال  تسل  کـّنا  اـّلا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  كوبت  ةوزغ 
ابنج دجسملا  لخدیف  ّیلع  باب  ّالا  باوبالا  ّدس  يدعب و 

هریغ و قیرط  هل  سیل  هقیرط  وه  و 
هالوم و یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق 

دعب و مهیلع  طخس  هنا  انثّدح  لهف  ةرجشلا  باحصا  نع  یضر  هنا  هَّللا  ربخا 
متئش ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علّطا  هَّللا  ّنا  کیردی  ام  رمع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

هتفگ عماوجلا  عیمج  رد  سپ  یطویسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدلا  لالج  تیاور  اما 
یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یل  یغبنی  ّهنا ال  ّیبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما 

نب دـمحم  نب  باهولا  دـبع  تیاور  اّما  هدرک  دراو  ظافلا  نیمهب  ار  ثیدـح  نیا  لاـمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  ساـّبع و  نبا  نع  مح ك 
هتفگ دوخ  ریسفت  رد  سپ  دمحا  نیدلا  عیفر 

یلع نود  هعم  ساّنلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یلا  جرخ  امل  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع 
یلزاغملا نبا  هاور  یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  یکبف 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  دمحا  نیدلا  باهش  تیاور  اما 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاق و  نا  یلا  طهر  ۀعبس  هاتا  ذإ  هنع ؟؟؟ یلاعت  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  دنع  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع 
یّلص یبّنلا  لاقف  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و 
یلا يدعب  نم  یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّیبنب ال  تسل  ّکنا  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  هیلع  یلاعت  هَّللا 

دمحا هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  نیبتم و  نسح  ثیدح  اذه  هدانساب و  یلصوملا  یلعی  یبأ  ظفاحلا  یلا  هدانساب  یناحلاصلا  هاور  لاق  نا 
900 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریثکاب دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  تیاور  اما  هضعب  یئاسّنلا  هجرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقشمدلا  مساقلا  وبا  همامتب و 
هتفگ و لآلا  بقانم  یف  لآملا  ۀلیسو  رد  سپ 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  جرخ  لاق و  لاق  نا  یلا  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  یلا  سلاج  انا  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  نومیم  نب  ورمع  نع 
هَّللا یّلص  ّیبّنلا  هل  لاقف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  یکبف  لاق  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  ةوزغلل  ساّنلا  یف 
لاق نا  یلا  یتفیلخ  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  هنا و ال  ّیبنب  سیل  ّکنا  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مّلـس  هیلع و 
هذـه هضعب و  یئاسّنلا  جرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقـشمدلا  مساقلا  وبا  لبنح و  نب  دـمحا  همامتب  ثیدـحلا  اذـه  جرخا 

هریغ قاحسا و  نبا  اهرکذ  ةروهشم  ۀصقلا 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  سپ  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  تیاور  اما 

ام كوبت أ  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هفلختـسا  نیح  ّیلعل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  ضر  ساّبع  نبا  نع  مکاـحلا  دـمحا و  جرخا 
یتفیلخ تنا  ّالا و  بهذا  نا  یل  یغبنی  هنا ال  ّیبنب  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت 

هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازرم  زین  و 
ساّبع و نبا  ینعی  لاق  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  دمحا  جرخا 

نا یـضرت  ام  هل أ  لاقف  یلع  یکبف  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  هل  لاـقف  کـعم  جرخا  یلع  لاـقف  لاـق  كوبت  ةازغ  یف  ساـّنلا  جرخ 
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یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  یبنب ال  تسل  ّکنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت 
هتفگ افخلا  ۀلازا  رد  سپ  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  تیاور  اما 

جرخ سابع و  نبا  لاقف  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعـست  هاتا  ذإ  ساـبع  نبا  دـنع  سلاـجل  ّینا  لاـق  نومیم  نب  ورمع  نع  یئاـسّنلا  مکاـحلا و  جرخا 
مّلـس ال هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  هعم  ساّنلا  جرخ  كوبت و  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  هل  لاقف  یلع  یکبف 
تحت لخدـت  صئاصخب ال  هلوسر  یلاعت و  هَّللا  ایلع  ینعی  هّصتخا  دـق  هتفگ و  هیدـن  هضور  رد  سپ  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  تیاور  اـما 

ینفت مالقالا و ال  طبض 
901 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک هریغ  دحا  یف  تسیل  عبراب  هصاصتخا  لثم  مایالا  یلایللا و  ءانفب 
دمحا هجرخا  امک  رشعب  هصاصتخاک  لاق و  نا  یلا  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  ۀمالا  رحب  ثیدح  نم  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  ۀمالعلا  هجرخا 

سلاجل ّینا  لاق  نومیم  نب  ورمع  ثیدـح  نم  هضعب  یئاسّنلا  جرخا  لاوطلا و  نیعبرالا  یف  تاقفاوملا و  یف  یقـشمدلا  مساقلا  وبا  هماـمتب و 
لاقف لاق  کعم  جرخا  یلع  هل  لاقف  لاق  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلا  جرخ  ساّبع و  نبا  يأ  لاق  لاق  نا  یلا  طهر  ۀعبـس  هاـتا  ذإ  ساـّبع  نبا  یلا 

بهذا نا  یغبنی  هنا ال  ّیبنب  سیل  ّنا  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  یلع  یکبف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 
یتفیلخ تنا  الا و 

ۀینوراهلا ۀیالولا  اّما  هتفگ و  لآللا  رهاوج  دقع  حرش  یف  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  تیاور  اّما 
ۀلزنمب یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  نایبصلا  ءاسّنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هفّلخ  ّهناـف 

ساّبع نبا  هاور  یتفیلخ  تنا  ّالا و  بهذا  نا  یغبنی  يدعب ال  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه 
باتک رد  هدوب  لحم  یگنرف  نینکاس  نیننـستم  ياملع  رباکا  زا  هک  نیبم  دـمحم  يولوم  تیاور  اّما  اهـضعب  یتایـس  تاراشا و  کـلذ  یف  و 

عمج هدومن  جارختسا  هربتعم  هقوثوم  بتک  حاحص و  زا  هحیحص  صصق  هفیرش و  ثیداحا  باتک  نیرد  هک  نآ  ردص  رد  هک  ةاجنلا  ۀلیـسو 
باتک نیا  هک  هتشاد  دیما  هدیدرگ و  کسمتم  فاصنا  لدع و  لیذب  هدیزرو و  ضارعا  هحورطم  تاعوضوم  هکورتم و  فاعض  زا  هدرک و 

نآ زا  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  دشاب  تاجردـب  زوف  تاجن و  هلیـسو  یبقع و  رد  ترفغم  تعافـش و  تفعاضب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ینعی  هدومرف  كوبت  هوزغ  رد  هک  تسنآ  هلمج 

یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یل  یغبنی  ال 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضحب  تلزنم  ثیدح  دـعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  داشرا  هک  تسرهاظ  رپ  یهتنا 

تلیـضف نیا  هک  دزاسیم  نشور  روهظ  حوضو و  لامکب  یـشاب  نم  هفیلخ  وت  هکنآ  رگم  مورب  هک  تسین  راوازـس  هک  یتسردب  هک  مالّـسلا 
هدوب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  رد  رـصحنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تفالخ  همیظع  تبقنم  هلیلج و 

ره دوشیم  لصاح  داماد  دنزرف و  زا  سک  ره  يارب  هکلب  درادن  ترـضح  نآ  لضف  رب  تلالد  تفالخ  نیا  هک  بصاون  موعزم  نالطب  سپ 
دناهداهن زاغآ  بصاون  دیلقتب  هک  هیّنس  هّمئا  تافارخ  تعانش  تیاغ  نینچمه  دشاب و  هکنوچ 

902 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روهظ لامکب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تفالخ و  داشرا  نیزا  دـش و  رهاظ  رتبا  روعا  هیمیت و  نبا  تاوفه  تعاظف  تیاهن  و 
یباهذ ینعمب  تسا  ردـصم  مکح  رد  نآ  ببـسب  بهذا  نا  ظفل  هچ  عقاولا  وه  امک  تسا  مومع  رب  لومحم  ای  داشرا  نیا  هچ  دوشیم  تباث 
لوحف هب  حّرص  امک  تسا  مومع  ظافلا  زا  تسا  حیحص  اعطق  نا  زا  انثتسا  هک  فاضم  سنج  مسا  تسا و  فاضم  سنج  مسا  باهذ  ظفل  و 
باهذ ره  رد  هک  دمآ  مزال  دش  تباث  بهذا  نا  مومع  هاگ  ره  لیلغلا و  يوری  لیلعلا و  یفـشی  ام  بابلا  اذه  یف  یـضم  دق  لوصالا و  ۀّـمئا 
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زا یکی  مه  تافوب  ّبرلا  یلا  باهذ  نوچ  دشاب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هفیلخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 
مومع رب  ار  داشرا  نیا  رگا  رگید و  یسک  هن  دشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هفیلخ  مه  تقو  نیا  رد  هک  دیابیم  تسا  باهذ  دارفا 
هکنآ رگم  مورب  هک  تقو  نیا  رد  ارم  تسین  راوازـس  هک  تسنآ  دارم  هک  دنیوگ  صاخ و  تقوب  دنزاس  دـّیقم  ار  نآ  هکلب  دـنزاسن  لومحم 

تسا و هلصاف  یب  تفالخ  لیلد  تیلضفا  دوشیم و  رهاظ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  مه  زاب  سپ  یشاب  نم  هفیلخ  وت 
تیاهن یناشیرپ و  رارطضا و  تیاغ  يراچان و  زجع و  دیزم  ببـسب  تسنآ  تبثم  دوخ  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  باوجب  يربط  نیدلا  ّبحم 

تابثا لها و  رد  ترـضح  نآ  تفالخ  رـصح  ینعا  بصاون  ریرقتب  الّوا  هدربن  ياجب  هر  نکل  هدزاـپ  تسد و  دـنچ  ره  یناریح  بارطـضا و 
تنس و لها  يارب  رـسارس  هک  يریرقت  میلـست  ریدقت  رب  نآ  زا  دعب  هدز و  تسد  هنیدم  رب  هطفرع  نب  عابـس  ای  هملـسم  نب  دمحم  فالختـسا 

هتفگ و ةرضنلا  ضایر  رد  هچنانچ  هدرپس  مقر  بارطضا  ملقب  تسا  لاکن  لاب و 
یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ّهنا ال  هلوق 

هَّللا یّلص  فلختسا  کلذل و  ۀبـسانم  ۀبارقلا  مهیلع و  الا  هفلختـسی  مل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  یلها و  یلع  یتفیلخ  ملعا  هَّللا  هب و  دارملا 
ۀطفرع نب  عابس  لیق  يراصنالا و  ۀملسم  نب  دمحم  ۀنیدملا  یلع  مّلس  هیلع و 

نوقفانملا فجراف  مهیف  ۀـماقالاب  هرما  هلها و  یلع  اّیلع  كوبت  ةوزغ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فّلخ  لاق  قاحـسا و  نبا  هرکذ 
لاقف فرجلاب  لزان  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتا  یتح  جرخ  مث  هحالس  یلع  ذخاف  لاق  الاقثتسا  ّالا  هفّلخ  ام  اولاق  ّیلع و  یلع 

عجراف یئارو  تکرت  امل  کتفّلخ  یّنکل  اوبذـک و  لاـقف  ینم  تفّفخت  ینتلقثتـسا و  کـنال  ینتفلخ  اـّمنا  کـّنا  نوقفاـنملا  معز  هَّللا  ّیبن  اـی 
یضرت الف  کلها أ  یلها و  یف  ینفلخاف 

903 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀّیضقلا هذه  یف  یتفیلخ  تنا  ّالا و  ینعملا  نوکی  وا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یلع  ای 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هملع  ةّرملا  کلت  یف  هاضتقا  ینعمل  کلذ  نوکی  کـلذ و  ّحـص  نا  ۀـنیدملا  یف  هفالختـسا  مومع  ریدـقت  یلع 
هیـضتقی يذـلا  ینعملا  نوکی  وا  ةدـیدع  تارم  ةریثک و  اـیاضق  یف  هریغ  فلختـسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  هیلع  لدـی  هریغ  هلهج  ملس و 

دق نکل  یّنع  كذخا  ینم و  کبرق  ناکمل  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  کنال  یتفیلخ  تنا  الا و  ۀهج  یف  بهذا  نا ال  كرمأ  کلاح و 
مکح فـلختیف  كریغ  فالختـسا  یف  ۀحلـصملا  نا  یـضتقت  لاـحلا  نوـکی  وا  کفالختـسا  نـم  عـفنا  تـقو  یف  یعم  کصوخـش  نوـکی 

هَّللا یّلص  هتوم  دعب  نم  ۀفیلخلا  ّهنا  یلع  ّلدی  ام  هّلک  کلذ  نم  ءیش  یف  سیل  هفالخ و  یضتقی  هنم  يوقا  ضراعل  هاضتقم  نع  فالختسالا 
ترضح نآ  داشرا  هک  تسین  یفخم  همیقع  ریغ  لوقع  باحصا  همیلس و  بابلا  بابرا  رب  مّلس  هیلع و 

یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ال 
نیا دـییقت  درادـن و  زاوج  زا  یتمـس  لیلد  نودـب  لهاب  صاخ  تفالخ  رب  یتفیلخ  ظفل  لـمح  سپ  تسین  عقاو  نآ  رد  يدـییقت  تسا  قلطم 

برعب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  توبن  باتک  لها  نیلوئسم  زا  یعمج  دییقت  لثم  یناسفن  سجاوهب  نآ  لاثما  ّصن و 
صوصخم ار  ترـضح  نآ  توبن  راچان  درک  دنتـسناوتن  ترـضح  نآ  توبن  لئالد  راکنا  نوچ  قح  حوضو  دـیزم  ببـسب  ناـشیا  هک  تسا 
تاحیرصت تایاورب و  نآ  نالطب  سپ  ترـضح  نآ  لها  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  رـصح  ياعدا  اما  دنتخاس  برعب 

مدع قح و  توادع  لطاب و  تبحم  ببسب  يربط  بحم  انامه  یتفایرد و  تسرهاظ  هنیدم  رب  ترضح  نآ  فالختـسا  نآ  زا  هک  هینـس  هّمئا 
هرمز نآ  تفارخ  تیوقت  نیدحاج و  بصاون  دـییأتب  هدوشگ و  بل  لیلد  یب  صیـصخت  نینچب  دوخ  نیطاسا  خـیاشم  هّمئا و  بتک  صحفت 

هک تسا  ینعم  نیا  بسانم  تبارق  هک  تس  نیا  نآ  زا  ضرغ  رگا  سپ  تبارق  تبسانم  رکذ  اما  هدوبر  بصعت  رد  تقباسم  بصق  نیدناعم 
تبـسانم ضحم  تابثا  ضرغ  رگا  لقع و  لالتخا  لیلد  تسا و  لطاب  ۀـهادبلاب  سپ  دـشاب  ترـضح  نآ  لها  رد  ار  ترـضح  نآ  تفـالخ 
دیآیمن مزال  نارگید  رب  تفالخ  مدع  نیا  رب  انب  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  تسا  لها  رد  تفالخ  رـصح  تابثا  نودب  لها  رب  تفالخ  اب  تبارق 
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فالختسا مومع  میلست  ریدقت  رب  يربط  ّبحم  هچنآ  و 
904 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسنآ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دارم  هک  تس  نیا  شلـصاح  هتفگ و  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
حیحص رگا  هنیدم  رد  ترضح  نآ  فالختسا  مومع  ریدقت  رب  هیـضق  نیرد  یـشاب  نم  هفیلخ  وت  هکنآ  رگم  مورب  هک  ارم  تسین  راوازـس  هک 

نآ دشاب  هتسناد  هرم و  نیرد  ار  نآ  هدش  یضتقم  هک  دشاب  يانعم  ببسب  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  تاذ  رد  تفالخ  رـصح  ینعم و  نیا  دوش 
لطبم دوخ  هیجوت  نیا  سپ  یهتنا  ترـضح  نآ  ریغ  ار  ینعم  نیا  دـش  لـهاج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باـنج  ار  ینعم 

هاگ ره  هچ  دننادرگیم  تافالختسا  رگید  زا  نهوا  فعـضا و  هکلب  دننادیم  هّماع  فاصوا  زا  ار  تفالخ  نیا  هک  تسا  هینـس  هّمئا  تافارخ 
تاذ رد  رـصحنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تفالخ  قاقحتـسا  باصّنلا  دـنع  الوهجم  ناک  نإ  بابـسا و  زا  یببـسب 

لطاب و تلیـضف  نیرد  نارگید  كارتشا  مهوت  ماـت و  فرـشب  ترـضح  نآ  صاـصتخا  دـیدرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  سدـقا 
هتشادن نآ  قاقحتـسا  يرگید  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  رد  رـصحنم  هریـسی  مایا  تفالخ  هاگ  ره  دیدرگ و  لحمـضم 

رگید ریدقت  اّما  رباکم  دناعم  الا  هرکنی  رهاظ ال  یهیدب  اذه  دوب و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  تاذ  رد  رـصحنم  یلوالاب  ةافولا  دـعب  تفالخ  سپ 
هک تس  نیا  وت  رما  وت و  لاـح  تسا  یـضتقم  هچنآ  هک  تسنآ  ثیدـح  ياـنعم  هک  تس  نیا  شلـصاح  سپ  هدومن  رکذ  يربـط  بحم  هک 

نکل نم  زا  وت  ذخا  وت و  برق  ببسب ؟؟؟ یتسه  یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  اریز  یـشاب  نم  هفیلخ  وت  هکنآ  رگم  یتهج  رد  مورن 
سپ دشاب  وت  ریغ  فالختسا  رد  تحلصم  هک  دوشیم  یضتقم  لاح  هکنآ  اب  وت  فالختسا  زا  دشابیم  عفنا  یتقو  رد  نم  اب  وت  نتفر  یهاگ 

زا رتهدایز  ریرقت  نیا  یهتنا و  تسنآ  فالخ  یـضتقم  هک  نآ  زا  يوقا  یـضراع  ببـسب  نآ  ياضتقم  زا  فالختـسا  مکح  دوشیم  فلختم 
لاح و ياضتقم  يربطلا  بحملا  مالک  یف  یفنلا  قایـس  یف  ۀعقاولا  ةرکنلا  هیلع  لدی  امک  مومعلا  یلع  هاگ  ره  هچ  تسا  ّقح  لها  دیفم  لوا 

مالّسلا امهیلع  یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  دشاب  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رما 
تلـالد نآ  رب  یفن  قایـس  رد  هعقاو  هرکن  هک  موـمع  نیرد  سپ  باـبق  یلاـع  نآ  زا  ذـخا  باـنج و  نآ  اـب  ترـضح  نآ  برق  ببـسب  تسا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هفیلخ  مه  تقو  نیا  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مزال  سپ  دوب  دـهاوخ  لخاد  مه  ةافوب  برلا  یلا  باهذ  دراد  هحیرص 
تسرهاظ ۀهادب و  ۀحارص و  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  دیفم  ینعم  نیا  اذهعم  دشاب و  مالّسلا 

905 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سجّرلا و مهنع  بهذاف  یتّصاخ  یتیب و  لها  ءالؤه  ّمهّللا  لاقف  ابوث  مهیلع  ّدـمف  ۀـمطاف  ایلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءاجف هَّللا  ّیبن  ّهنا  نوبسحی  مه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  بوث  سبل  ۀجیدخ و  دعب  هعم  ساّنلا  نم  ملـسا  نم  لّوا  ناک  اریهطت و  مهرّهط 
یّتح اّیلع  نومری  نوکرشملا  ناکف  راغلا  هعم  لخدف  هعبتاف  نومیم  نیب  وحن  بهذ  دق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  نا  یلع  لاقف  رکب  وبا 

ّالا یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  یکبف  لاقف ال  کعم  جرخا و  ّیلع  لاقف  كوبت  ةوزغ  یف  ساّنلاب  جرخ  حبصا و 
دجسملا و لخدی  ناک  لاق و  ّیلع  باب  ریغ  دجسملا  باوبا  ّدس  لاق و  يدعب  نم  نمؤم  لک  یف  ینعی  یتفیلخ  تنا  لاق  مث  ّیبنب  تسل  ّکنا 

صئاصخلا یف  قاس  ام  رخآ  یلا  هریغ  قیرط  هل  سیل  هقیرط و  وه  بنج و  وه 
هوزغ يوسب  هجوت  تقوب  تلزنم  ثیدح  داشرا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحـضاو  فیرـش  ثیدح  نیزا 

بآمتلاسر بانج  تفالخ  هاگ  ره  نم و  دعب  نمؤم  ره  رد  ینعی  یتسه  نم  هفیلخ  وت  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  كوبت 
دیدرگ تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  بانج  نآ  داشرا  بسح  بانج  نآ  دعب  نمؤم  ره  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هکیکر تاـهیجوت  تـالیوات و  تـالیوست  نآ  لاـثما  ثیدـح و  نیا  هک  دـمحلا  هـّلل  دـش و  قـقحتم  ترـضح  نآ  هّماـع  تماـما  تفـالخ و 
هچنانچ دناهتـسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلـصاف  یب  تفالخ  رب  حیرـص  ّصن  ار  ثیدـح  نیا  لـثم  مه  هیّنـس  همئا  دـباتیمنرب و 

لیلد نیرد  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لئالد  زا  عبار  لیلد  باوجب  ضفارم  بحاص 
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يدعب نم  یتفیلخ  یّیصو و  یخا و  تنا  ثیدح 
یـضتقم صوصن  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  هک  تسحـضاو  نآ  زا  دش و  روکذم  نیزا  لبق  نآ  ضعب  هک  هتفگ  یترابع  هدرک  رکذ  نآ  ریغ  و 

یبأ تفالخ  درکیم و  گنت  وگتفگ  لاجم  راصنا  رب  دادیم و  نیقی  عطق و  هدئاف  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلـصاف  یب  تفالخ 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تفلاخم  بجوم  نآ  توبث  ریدقت  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توکس  تسنآ و  تفالخ  رکب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هلـصافیب  تفالخ  رب  صن  فیرـش  ثیدـح  نیا  دافمب  سپ  دوب  مزال  نآ  دافمب  تفـالخ  بلط  هدوب و  مّلـس  هلآ و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  لاطبا  در و  رد  هیّنـس  هّمئا  تافارخ  تاوفه و  دیدرگ و  ققحتم  مالّـسلا 
تابثا هک  ّقح  لها  بولطم  دشاب  ققحتم  مه  بانج  نآ  هّماع  تفالخ  ّصن  كوبت  هوزغ  رد  تلزنم  ثیدح  اب  هاگ  ره  هچ  دیشخبن  يدوس 

906 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدشن قلعتم  يرگید  فالختـساب  تحلـصم  اج  نیا  رد  هک  دش  مولعم  سپ  دـندوبن  مهیلع  صوصنم  هثالث  يافلخ  هک  نآ  رب  دـننکیم  صن 

نبا ثیدـح  هکنآ  لاـح  دوب  رکب  یبأ  فالختـسا  رد  تحلـصم  هک  درک  ناوت  اـعدا  هنوگچ  دـشاب و  باـنج  نآ  رد  رـصحنم  تفـالخ  سپ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحضاو  تلالد  دش  روکذم  اقباس  دناهدرک و  تیاور  هینس  هّمئا  مظاعا  هک  دوعسم 

دوبن یضار  رمع  رکب و  یبأ  فالختساب  مّلس 

يدعب نمؤم  لک  یف  ینعی  یتفیلخ  تنا  صن  تلزنم  ثیدح  دعب  بأمتلاسر  بانج  داشرا  مشش  تسیب و  لیلد 

نیفرحنم و نیدناعم  تیاده  ءاج  رب  ار  نآ  هک  صئاصخلا  باتک  رد  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحرلا  دـبع  وبا  هکنآ  مشـش  تسب و  لیلد 
هتلاس ینوماملا  رکب  وبا  لاق  یئاسّنلا  ۀـمجرت  یف  بیذـهتلا  بیذـهت  یف  ینالقـسعلا  رجح  نبا  لاـق  هدرک  فینـصت  نیغئاز  بصاون  حالـصا 

نا ءاجر  صئاـصخلا  باـتک  تفنـصف  ریثک  ّیلع  نع  اـهب  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاـقف  صئاـصخلا  باـتک  هفینـصت  نع  یئاـسّنلا  ینعی 
نآ لاثما  نآ و  فینـصت  رب  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  سانلا و  یلع  اهتأرق  ۀباحـصلا و  لـئاضف  باـتک  کـلذ  دـعب  تفّنـص  ّمث  هَّللا  مهیدـهی 

مداتفه دیک  رد  هچنانچ  دناهدینادرگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضغب  زا  هیّنـس  تئارب  لیلد  ار  نآ  بحاصهاش  دوخ  هدومن و  راختفا 
تداهـش تبرـش  ماش  لها  تسد  زا  نینمؤملا  ریما  بقانم  هلاـسر  ریرحت  تهجب  تسا  تنـس  لـها  نیثدـحم  هدـمع  زا  هک  یئاـسن  هک  هتفگ 

رکذ هتفگ  یهتنا  هدیشچ 
وبا وه  حاّضو و  انث  لاق  ینثملا  نب  دمحم  انربخا  ادبا  هیزخی  ّلج ال  ّزع و  هَّللا  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لوق 

طهر ۀعـست  هاتا  ذإ  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  یلا  سلاجل  ّینا  لاق  لاق  نومیم  نب  ورمع  انثّدـح  میلـس  یبأ  نب  ییحی  انثّدـح  لاـق  ۀـناوع 
وه ءاجف و  اولاق  ام  يردا  الف  اوثّدحتف  مکعم  موقا  انا  لاق  یمعی  نا  لبق  حیحـص  ذـئموی  وه  ءالؤهب و  انولخت  نا  اما  انعم و  موقت  نا  اّما  اولاقف 
هَّللا بحی  الجر  نثعبال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لجر  یف  نوعقی  فت  فا و  لوقی  وه  هبوث و  ضفنی 

مکدـحا ناک  ام  لاق و  نحطی  یحرلا  یف  وه  لیق  یلع  نیا  لاقف  فرـشتسا  نم  فرـشا  ادـبا و  هَّللا  هیزخی  هلوسر ال  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  و 
رکب ابا  ثعب  ییح و  تنب  ۀّیفـصب  ءاجف  هیلإ  اهعفدف  اثالث  ۀیاّرلا  ّزه  مث  هینیع  یف  ثفنف  رـصبی  نا  ناک  ام  دمرا و  وه  هاعدف و  هلبق  نم  نحطیل 

هَّللا لوسر  اعد  هنم و  انا  یّنم و  وه  یتیب  لها  نم  لجر  ّالا  اهب  بهذی  لاقف ال  هنم  اهذخاف  هفلخ  ایلع  ثعب  ۀبوتلا و  ةروسب 
907 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف لاق  ثیح  دراد  فارتعا  نآب  مه  يربط  نیدـلا  بحم  دوخ  یتفایرد و  اقباس  هعطاق  لئالدـب  هچنانچ  تفالخ  يارب  تسا  نیبتم  لضفا  هک 
رکب یبأ  ۀیلضفا  يأ  هتیلضفا  ثیداحا  ةرـضنلا و  ضایرلا  یف  یناثلا  مسقلا  نم  هبقانم  یف  لوالا  بابلا  نم  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  ثلاثلا  لصفلا 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  صوخـش  یهاگ  هکنیا  اما  لضفالا و  دوجو  دـنع  لوضفملا  ۀـیالو  دـقعنی  انلوق ال  یلع  هنّیعت  یلع  لـیلد  اـهلک 
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فلختم ترضح  نآ  زا  فالختسا  مکح  دشاب و  ترضح  نآ  فالختسا  زا  عفنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّسلا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تقو  نیا  رد  هک  هدـشن  ققحتم  تافوب  بّرلا  یلا  باهذ  تقو  رد  ینعم  نیا  الوا  هک  تسرهاظ  سپ  دوش 

رد حداق  صوخـش  ندوب  عفنا  ببـسب  فالختـسا  مکح  فّلخت  اـیناث  دـشاب و  دوخ  لاـحب  فالختـسا  مکح  سپ  هتفرن  ترـضح  نآ  هارمه 
نینمؤملا ریما  بانج  صوخـش  زا  عنام  رگا  هک  تس  نیا  نآ  يانعم  نیا  رب  انب  هک  اریز  تسین  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  داـشرا  نیا  تلـالد 

نیا هک  تسا  ترـضح  نآ  رد  رـصحنم  بانج  نآ  تفالخ  دشابن  ققحتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالّـسلا  هیلع 
مهنا هک  یعنام  ببـسب  تفالخ  نیا  لوصح  مدـع  دـشاب و  ناشیا  زا  لضفا  بیر  ـالب  ترـضح  نآ  سپ  هدـشن  لـصاح  نارگید  يارب  هبترم 

نآ تلیـضف  رب  تلـالد  رد  حدـق  سپ  باـنج  نآ  اـب  ترـضح  نآ  صوخـش  ندوب  عفنا  ینعی  تسا  ترـضح  نآ  ماـت  تلیـضف  زا  فشاـک 
نآ زا  ضرغ  رگا  سپ  كریغ  فالختسا  یف  ۀحلصملا  نا  یـضتقت  لاحلا  نوکی  وا  يربط  بحم  لوق  اما  یفخی  امک ال  دنکیمن  ترـضح 

شلاـح سپ  تسا  باـنج  نآ  صوخـش  تیعفنا  رب  عرفتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ریغ  فالختـسا  رد  تحلـصم  هک  تـس  نـیا 
نیاب دوش و  ترضح  نآ  ریغ  فالختساب  قلعتم  تاّذلاب  الصا و  تحلـصم  ینعی  تسعورـشم  سکع  عوضوم و  بلق  ضرغ  رگا  يدینش و 
هکنآ هن  دور  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هارمه  ترـضح  نآ  ددرگ  فورـصم  ترـضح  نآ  زا  فالختـسا  بـبس 

بآمتلاسر بانج  داشرا  تحارص و  هدناعم  تهادب و  عفد  نیا  سپ  ددرگ  قلعتم  ترضح  نآ  صوخشب  قلعتم  تاذلاب  الصا و  تحلـصم 
لالتخالا حیرـص  لامتحا  نیا  لطبم  دراد  ترـضح  نآ  اب  فالختـسا  صاصتخا  رب  تلالد  هک  یثیدـح  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  ریغ  يرگید  فالختـساب  تحلـصم  تاـفوب  برلا  یلا  باـهذ  تقوب  هک  مییوـگیم  نیا  رب  اـنب  اذـهعم  تسا و 
دوش و عقاو  يرگید  فالختسا  هک  دیآ  مزال  لوالا  یلع  دشاب و  بانج  نآ  رد  رصحنم  فالختسا  یناثلا  یلع  هدشن  ای  هدش  قلعتم  مالّـسلا 

ناشرباکا رگید  بطاخم و  هچنانچ  هدشن  عقاو  مه  هینس  دزن  رکب  یبأ  فالختسا  نوچ 
908 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تافتلالا لباق  ریغ  هرباکم  تابثیب  راکیب و  هلداجم  ضحم  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  یفن  دـیدرگ و  تباـث  تسا  هّماـع  تفـالخ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نیفرحنم  تیادـه  دـیماب  صئاصخ  باتک  وا  هک  یئاسن  دوخ  هداـفا  هک  دـنامن  بجتحم  دوب و  دـهاوخ 

نیتم و يوق و  يّدـحب  باطتـسم  باتک  نیا  ثیداحا  هک  تسنآ  رب  رهاظ  تجح  رهاب و  دنـس  عطاق  ناـهرب  عیطاـس و  لـیلد  هدرک  فینـصت 
نیفرحنم و هکحض  درکیم  جرد  نآ  رد  هربتعم  ریغ  تایاور  هدمتعم و  ریغ  ثیداحا  رگا  سپ  هتـساوخ  نآب  باّصن  تیاده  هک  تسا  تباث 

روط هچب  تیاده  سپ  دندومنیم  شیپ  نآ  بیاعم  دندرکیم و  سـسجت  نآ  حداوق  ناج  لد و  دصب  ناشیا  هک  دندرکیم  نیدـناعم  هنعط 
صئاصخ رد  یئاـسن  دوصقم  هک  تسا  تباـث  هیّنـس  نیققحم  هّمئا  رگید  تاداـفا  زا  نیزا  رظن  عطق  اـجک و  تلالـض  عفد  دـشیم و  لـصاح 

ۀتسلل لاقف  موقّرلا  يزملا  ینعی  فلؤملا  رکذ  دق  هتفگ و  بیذهتلا  بیذهت  عورش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هماّلع  تسا  لالدتـسا  جاجتحا و 
خب درفملا  بدالا  یف  تخ و  يراخبلل  هجام ق و  نبال  یئاسنلل س و  يذمرتلل ت و  دواد و  یبال  ملسملل و  يراخبلل خ و  ۀعبرالل ع و  ع و 
یف دواد  یبال  قم و  هباتک  ۀـمدقم  یف  مّلـسمل  مامالا ر و  فلخ  ةءارقلا  ءزج  یف  خـع و  داـبعلا  لاـعفا  قلخ  یف  نیدـیلا ي و  عفر  هزج  یف  و 

دنـسم لئامـشلا ل و  یف  راصنالا ص و  لئاضف  یف  درفتلا ف و  باتک  یف  دخ و  خوسنملا  خـسانلا و  یف  دـق و  ردـقلا  یف  دـم و  لیـسارملا 
یلع دنسم  یف  یلع ص و  صئاصخ  یف  زک و  کلام  دنـسم  یف  یـس و  ۀلیللا  مویلا و  یف  یئاسنلل  مت و  لئامـشلا  یف  يذمرتلل  دک و  کلام 

ثیداحالا نالا  دـمع  خـیراوتلا  یف  مهفیناصت  كرت  ّهنا  رکذ  مهفیلاوت و  نم  ّفلوملا  هرکذ  يذـلا  اذـه  قف  ریـسفتلا  یف  ۀـجام  نبال  سع و 
باـتک يراـخبلل و  نیدـلاولا  رب  اـهنم  بتک  ةّدـع  باوبـالا  یلع  یتلا  مهفیناـصت  نم  هیلع  یقب  جاـجتحالاب و  ةدوصقم  ریغ  اـهیف  دروت  یتـلا 

مل ّهناک  دواد و  یبأ  فیناصت  نم  جراوخلا  رابخا  یحولا و  ءادتبا  ءاعدلا و  ةوبنلا و  لئالد  دـهّزلا و  باتک  مّلـسمل و  عابّـسلا  بهاب  عافتنالا 
راّیـس و نبا  رمحالا و  نبا  ۀـیاور  یف  ننـسلا  باتک  ۀـلمج  نم  وه  ننـسلا و  نع  یئاسنلل  ۀـلیل  موی و  لمع  درفا  قفوملا و  هَّللا  اـهیلع و  فقی 

باتک هدـحو و ال  ةزمح  ۀـیاور  نم  وه  ریـسفتلا و  درفی  مل  راّیـس و  نبا  ۀـیاور  یف  بقاـنملا  ۀـلمج  نم  وه  ّیلع و  صئاـصخ  درفا  کلذـک 
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کلذ ریغ  بّطلا و  ةذاعتسالا و  ۀکئالملا و 
909 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسرهاظ ترابع  نیزا  ّقفوملا  هَّللا  ۀلیللا و  مویلا و  لمع  صئاصخلا و  هدارفا  هجو  یل  نّیبت  امف  یئاسّنلا  نع  وار  نود  وار  کلذب  درفت  دق  و 
نیطاسا فیناصت  كرت  يّزم  لیلعت  زا  هچ  هتـسناد  تسا  جاجتحا  نآب  دوصقم  هک  بتک  رگید  لـثم  ار  یئاـسّنلا  صئاـصخ  باـتک  يزم  هک 

رکذ يّزم  هک  ار  یفیناصت  هک  تسرهاظ  تسین  دوصقم  نآب  جاجتحا  دوشیم  هدرک  دراو  نآ  رد  هک  یثیداحا  هکنیا  هب  خـیراوت  رد  ار  هیّنس 
مه نآ  ثیداحا  زا  دوصقم  سپ  تسا  هلمج  نیزا  زین  یئاـسن  صئاـصخ  نوچ  تسا و  لالدتـسا  جاـجتحا و  نآ  ثیداـحا  زا  دوصقم  هدرک 
نبا تیاور  یئاـسن و  ننـس  بقاـنم  هلمج  زا  یئاـسن  صئاـصخ  باـتک  هک  تسرهاـظ  رجح  نـبا  هداـفا  زا  زین  دـشاب و  لالدتـسا  جاـجتحا و 

یفخم نآ  لاثما  یطویس و  همالع  فینصت  ینتجم  عبتتم  رب  نآ  لئاضف  بقانم و  دماحم و  تسا و  حاحص  زا  دوخ  یئاسن  ننـس  تسرایس و 
تسرهاظ بحاصهاش  فینصت  نیثّدحملا  ناتسب  زا  تّحص  يالعا  هجرد  رد  نآ  ندوب  هکلب  نآ  ثیداحا  تّحـص  دوب و  دهاوخن  روتـسم  و 

زا مدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  بآم  تیالو  بانج  تفالخ  صیصنت  رب  لمتشم  یئاسن  صئاصخ  زا  هک  تیاور  نیا  تاور  همه  نیزا  هتـشذگ  و 
رامـضم نیـسراف  تاجردیلاع و  نیعّروتم  تابثأ و  تاور  تاقث و  ظاّفح  زا  سپ  یّنثملا  نب  دمحم  اما  دنالوحف  نیدمتعم  لودـع و  تاقث 
ثیداحا تیاور  هیّنس  مالعا  رگد  لثم  دنرادیم و  رب  اهشوخ  وا  تادافا  زا  هّتـس  حاحـص  بابرا  تسا و  تعارب  لامک و  نیزئاح  تعانص و 

ۀبورع و وبا  هنع ع و  یمقلا و  زیزعلا  دبع  ۀنییع و  یبأ  نع  ظفاحلا  يزنعلا  یـسوم  وبا  ینثملا  نب  دمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  دـنراد  زا و 
وبا ءاّزلا  نونلا و  حتفب  يزنعلا  دیبع  نب  یّنثملا  نب  دـمحم  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تام 252 و  عرو  ۀقث  یلماحملا 
اما ةدحاو  ۀنس  یف  اتام  ناهر و  یسرف  رادنب  وه و  ناک  ةرـشاعلا و  نم  تبث  ۀقث  همـسا  هتینکب و  روهـشم  نمزلاب  فورعملا  يرـصبلا  یـسوم 

نیدـمتعم نیحودـمم و  تاـقث  ناـشیا  همه  سپ  دـنانومیم  نب  ورمع  میلـس و  یبأ  نب  ییحی  جـلب  وبا  حاـضو و  هناوـع  وـبا  هک  تاور  ۀـیقب 
ثیدـح تابثا  رد  دـعب  ام  رد  هچنانچ  تسا  نوحـشم  ناش  لیجبت  میظعت و  حدـمب و  لاجر  بتک  دنـشابیم و  نیربتعم  نیفورعم  نیلوبقم و 

هب کیهان  هدرک و  حیحـصت  هدروآ و  تاور  نیا  تیاورب  ار  ثیدح  نیا  كردتـسم  رد  مکاح  تسناد و  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تیالو 
وا ملع  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  صنب  هک  ربلا  دـبع  نبا  هماّلع  زین  ۀحـصلاب و  مهتیاور  فصوی  نمم  مهنوک  مهقوثو و  یلع  الیلد 

تسین مزح  نبا  یقهیب و  بیطخ و  زا  رتمک 
910 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

املع زا  یسک  هدش  بیـصن  ار  وا  هک  تنـس  عابتا  داقتعا و  نسح  تناید و  قدص و  تسین و  نارگید  دزن  هک  تسوا  دزن  اهزیچ  ضعب  هکلب 
ياج تسین  هک  تسیدانسا  نیا  هک  هتفگ  هدرک و  لقن  تاور  نیا  دانساب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیقبسا  ثیدح  هدشن  بیصن  ار 

دیامرفیم باعیتسا  رد  نآ  نیلقان  تقث  نآ و  تّحص  ببسب  يدحا  يارب  نآ  رد  نعط 
یبأ نع  ۀناوع  وبا  انث  لاق  دامح  نب  نسحلا  انث  لاق  برح  نب  ریهز  نب  دمحا  انث  لاق  غبـصا  نب  مساق  انث  لاق  نایفـس  نب  ثراولا  دبع  انثّدـح 

ۀجیدخ دعب  ساّنلا  نم  هّللاب  نمآ  نم  لّوا  ّیلع  ناک  لاق  ساّبع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب 
هک دنشابن  لوبقم  قوثوم و  حودمم و  لودع  هثالث  تارضح  نیا  هنوگچ  هتلقن و  ۀقث  هتحصل و  دحال  هیف  نعطم  دانسا ال  اذه  ورمع  وبا  لاق 

یبأ حیحص  هجام و  نبا  حیحص  یئاسن و  حیحص  يذمرت و  حیحص  تاور  زا  جلب  وبا  دناهتس و  حاحص  تاور  زا  نومیم  نب  ورمع  حاضو و 
لها یکزم و  لّدعم و  همه  تنس  لها  حاحص  تاور  تسا  هیفـسلا  هیومت  هتخاس  موسوم  هیفـسلا  هیبنت  هب  ار  نآ  هک  یناتلم  حیرـصتب  دواد و 

دنايوقت تناید و 

تلزنم ثیدح  دعب  یتفیلخ  تنا  داشرا و  متفه  تسیب و  لیلد 
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اقباس وا  هلیلج  بقانم  هیضو و  رخافم  هیّنس و  دماحم  هک  يزوجلا  نبا  طبـس  هَّللا  دبع  نب  یلعزق  نب  فسوی  هماّلع  هکنآ  متفه  تسب و  لیلد 
صاوخ هرکذت  باتک  رد  تسا  تعامج  تنـس و  لها  دزن  نیدـمتعم  يامدـق  نید و  هّمئا  زا  دیـشر  لضاف  حیرـصتب  هک  یتسناد  يدـینش و 

هتفگ و نآ  ریغ  نیحیحص و  دمحا و  دنسم  زا  تلزنم  ثیدح  لقن  دعب  هّمالا 
ابنا لاق  رازبلا  دومحم  نب  زیزعلا  دبع  دمحم  وبا  انربخا  نینمؤملا  ریمال  هفنـص  يذلا  لئاضفلا  باتک  یف  ثیدحلا  اذه  دمحا  مامالا  جرخا  دق 

فـسوی نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  ابنا  یفریـصلا  رابجلا  دبع  نب  كرابملا  نسحلا  وبا  ابنا  یملـسلا  رـصان  نب  دمحم  لضفلا  وبا 
نع دیبع  نب  دعـس  نع  شمعالا  نع  عیکو  انثّدح  یبأ  انثّدح  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  یعیطقلا  نادـمح  نب  رفعج  نب  دـمحا  رکب  وبا  ابنا 
یف جرخت  نا  ّبحا  ام  فلاوخلا  عم  ینتفّلخ  لوقی  یکبی و  وه  عادولا و  ۀـّینث  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عم  ّیلع  جرخ  لاق  ةدرب  یبأ 

یتفیلخ تنا  ةوبنلا و  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  کعم  انا  الا و  هجو 
وت هکنآب  هدومرف  حیرـصت  تلزنم  ثیدـح  داشرا  دـعب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  مه  فیرـش  ثیدـح  نیزا 

ققحم تلزنم  ثیدح  هارمه  ترضح  نآ  تفالخ  رب  ّصن  هاگ  ره  سپ  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  تسا  حیرـص  ّصن  نیا  یتسه و  نم  هفیلخ 
دشاب

911 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنادرگ حضاو  ناشنآنش  ضغب و  دیزم  هکلب  دناسرن  نیفلاخمب  یعفن  تفالخ  رب  نآ  تلالد  راکنا 

هنیدم رب  ریما  ترضح  فالختسا  تقو  یتفیلخ  نوکت  نا  کتفلخ  داشرا  متشه  تسیب و  لیلد 

تسروکذم لامعلا  زنک  رد  هکنآ  متشه  تسب و  لیلد 
یّنم نوکت  نا  یـضرت  لاق أ ال  هَّللا  لوسر  ای  کنع  فلختا  تلق  یتفیلخ  نوکت  نا  کتفّلخ  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  ّیلع  نع 

سط يدعب  ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
هتفگ و ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  یعفاش  ینمی  یباصو  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

تلق یتفیلخ  نوکتل  کتفّلخ  ۀنیدملا  یلع  ینفّلخ  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  ینعی  هنع 
طسوالا یف  یناربطلا  هجرخا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  الا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  کنع  فلختا  فیک 

نیا دـش  تباث  هتـشذگ  اقباس  هک  هّمئا  رگید  تاحیرـصت  تیاور و  نیا  صنب  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  هاـگ  ره 
نآ عفر  بجوم  یحیرص  لوق  هک  نآ  عفار  امتح  اعطق و  هک  تسرهاظ  دوش و  ققحتم  نآ  عفار  هک  یتقو  ات  دش  دهاوخ  بحصتسم  تفالخ 

نیرد تدـمب  دـییقت  هچ  تسا  نالطبلا  حیرـص  هدرک  اعدا  تبیغ  تدـمب  نآ  دـییقت  نامکب  بطاخم  هک  نآ  عاطقنا  هدـشن و  ققحتم  دـشاب 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  عوجرب  تفالخ  نیزا  لزع  نینچمه  هدـشن و  عقاو  تسا  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  صن  هک  نآ  ریغ  تیاور و 
دعب سپ  دشاب  بحـصتسم  تفالخ  نیا  هاگ  ره  تملع و  امک  تسا  داسفلا  حیرـص  دناهدرک  اعّدا  هیمیت  نبا  يراق و  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

تفالخ تابثا  تفالخ  نیا  یئاقب  فصو  اب  دوب و  دـهاوخ  یقاب  تفالخ  نیا  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  تاـفو 
جاوزالا مهنم  دندوب و  هنیدم  رد  هک  یناسک  رب  تفالخ  هک  تسا  بکرم  عامجا  تفالخ  نیا  الوا  هک  دنرادن  زاوج  زا  یتمس  يرگید  يارب 

نارگید و يارب  هقلطم  تفالخ  دشاب و  تباث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب 
تباث تقو  کی  رد  هفیلخ  ود  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  یناسک  نیا  يارب  هک  تسا  ینعم  نیا  مزلتـسم  يرگید  يارب  هقلطم  تفالخ  تابثا  ایناث 
هفیلخ ود  یتعامج  يارب  هک  تسنالطبلا  حیرص  نیا  نیعونـصم و  يافلخ  زا  یکی  يرگید  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یکی  دنوش 

لیق ناف  هدومرف  یفاش  رد  هارث  باط  يدـهلا  ملع  یـضترم  دّیـس  بانج  هزاوج و  مدـع  یلع  عامجالا  لوصحل  دـنوش  ققحتم  تقو  کی  رد 
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تبث دق  ّهنا  اهتلالد  یف  هجولا  انلق  اهب  لالدتـسالا  هجو  اونّیبف  مکباحـصال  ةدمتعم  ۀقیرط  ۀنیدملا  یلع  فالختـسالاب  قلعتلا  نا  مترکذ  دـقف 
نینمؤملا ریمال  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  فالختسا 

912 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مامالا نوکی  نا  بجوف  لیلد  مالّـسلا و ال  هیلع  لوسرلا  نم  لوقب  ۀیالولا  هذـه  نع  هلزع  تبثی  مل  كوبت و  ةازغ  یلا  هّجوت  امل  مالّـسلا  هیلع 
لزعلا عقی  مل  نا  هلزع و  یضتقی  ۀنیدملا  یلا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عوجر  نوکی  نا  مترکنا  ام  لبق  ناف  ریغتت  هلاح ال  نال  هناف 
عمتجی دـق  لزعلل و  ایـضتقم  وا  الزع  ۀـبیغلا  نم  دوعلا  نوکی  فیک  فرع و  ـال  ةداـع و  یف  ۀـیالولا  نع  لزعب  سیل  عوجرلا  نا  اـنلق  لوقلاـب 

دق انک  اذإ  فلختـسملا  دوعی  لزعلا  لاوحالا  ضعب  یف  تبثی  امنا  هل و  ۀفالخلا  هروضح  یفنی  دحاولا و ال  دـلبلا  یف  فلختـسملا  ۀـفیلخلا و 
هیلع نینمؤملا  ریما  فالختـسا  یف  کلذ  لثم  ملعی  مل  هیف و  طرـشلاک  ۀـبیغلا  نوکیف  اهریغ  نود  ۀـبیغلا  لاـحب  قلعت  فالختـسالا  نا  اـنملع 

دق هنع  باوجلاف  امهریغ  موتکم و  مأ  نبا  ذاعمک و  هفلختسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نا  يور  نمب  ضراعم  ضراع  ناف  مالّـسلا 
مهلزع توبث  یلع  لدی  ۀعاط  ضرف  ۀماما و ال  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دـعب  ءالؤهل  ّظح  ّهنا ال  یلع  عامجالا  نا  وه  مدـقت و 

یلع مالکلا  یـضم  دـقف  ّمعت  یتلا  ۀـمامالا  یـضتقت  نا  زوجی  الف  ۀـنیدملا  یلع  ةروصقم  تناک  اـهنا  ۀـیالولا و  هذـه  صاـصتخاب  قلعت  ناـف 
اماف تس  نیا  هدومرف  نآب  هلاوح  هارث  باط  یضترم  دیس  بانج  هک  یمالک  یصقتسم و  لصفلا  اذه  یف  صاصتخالا 

اهریغ یف  دودحلا  میقی  نا  هل  نکی  مل  ۀنیدملاب  هفّلخ  امل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا  هلوق 
هنا انلق  مّدقت و  امیف  هنع  باوج  وه  ام  انمّدق  دق  ربخلا و  لیوات  یف  فالختـسالاب ال  ّقلعت  نم  یلع  همالک  وهف  ۀماما  دـعب  کلذ ال  لثم  نا  و 

ۀمالا ضعب  یف  یهنلا  رمالاب و  فّرصتلا  قاقحتـسا  ۀعاطلا و  ضرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسّرلا  ةافو  دعب  مالّـسلا  هیلع  هل  تبث  اذإ 
ۀلزنملا هذـه  هل  تبثا  نم  ّلکف  لاحلا  هذـه  یف  هل  بجی  ام  صاصتخا  یلا  بهذ  ۀـّمالا  نم  دـحا  هنـال ال  ّلـکلا  یلع  اـماما  نوکی  نا  بجو 

ریما اماما ال  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتافو  دعب  نوکی  نا  بجیف  هلوق  نم  اعباس  عامجالا  ناکف  ةرامالا  ۀمامالا ال  هجو  یلع  ۀّماع  اهتبثا 
نا لطب  تبث  اذإ  ۀـعاطلا  ضرف  بوجو  نا  نم  هانیب  امل  لب  ّنظ  امک  ۀـمامالا  تابثا  یـضتقی  ةرامالا  یفن  نا  ۀـهج  نم  هانرکذ  ام  لسرملا  وا 

ّدب الف  عامجالاب  ۀیالولا  ّصتخم  ریما  نوکی 
913 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمامالا توبث  نم  دـب  الف  ۀـعاطلا  بوجو  توبث  عم  تفتنا  اذإ  ۀـصتخملا  تایالولا  نم  اهارجم  يرجی  ام  وا  ةرامالا  نال  اـماما  نوکی  نا  نم 
ترضح نآ  تفالخب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّماع  تفالخ  تابثا  هلمجلاب 

عطاق لیلد  هّماع  تفالخ  يافتنا  تفالخ و  نیا  ياقب  تروص  رد  بکرم  عامجا  قرخ  موزل  نآ و  زا  لزع  توبث  مدع  لیلدب  هرونم  هنیدم  رب 
دنناوتن یفرح  نآ  باوجب  دـنزوس  رمعلا  ةدـم  دوخ  اهغامد  دـنزود و  نیمز  رب  ار  نامـسآ  رگا  تنـس  لها  تارـضح  تس و  عطاس  ناهرب  و 

رب وا  فالختـسا  توبث  معزب  رکب  یبأ  تفالخ  تابثا  يارب  هیّنـس  رباکا  لیلد  نیا  لـثمب  هک  اریز  نتخاـس  هوفت  هیجوت  لـیواتب و  نتـسارآ و 
مایا ةولـصلا  یلع  هفلختـسا  مالّـسلا  هیلع  ّهنا  ۀعـساتلا  ۀجحلا  هتفگ  هیرکب  تفالخ  جـجح  رد  نیعبرا  رد  يزار  رخف  دـناهدش  کسمتم  ةالص 
رئاـس یف  هتفـالخ  تبث  ةولـصلا  یف  هتفـالخ  تبث  اذإ  ةولـصلا و  یف  هل  ۀـفیلخ  هتوم  دـعب  یقبی  نا  بجوف  کـلذ  نع  هلزع  اـم  هتوم و  ضرم 

هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  ثلاثلا  هتفگ  رکب  یبأ  تفالخ  رب  لالدتسا  هوجو  رد  علاوط  حرش  رد  یناهفـصا  قرفلاب و  لئاق  هنا ال  ةرورـض  رومالا 
ةولصلا یف  ۀفیلخ  رکب  یبأ  نوک  یقبف  ةولّـصلا  یف  هتفالخ  نع  رکب  ابا  یبّنلا  لزع  ام  حیحـصلا و  لقنلاب  ةولـصلا  یف  رکب  ابا  فلختـسا  مّلس 

لئاقلا مدعل  ةولّـصلا  ریغ  یف  هتافو  دعب  رکب  یبأ  ۀـفالخ  تبث  ةولّـصلا  یف  هتافو  دـعب  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ۀـفالخ  تبث  اذإ  هتافو و  دـعب 
ۀباحصلا لضفا  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  عبارلا  تسروطسم  رکب  یبأ  تفالخ  رب  تنـس  لها  لالدتـسا  هوجو  رد  ادعـسلا  ۀیاده  رد  لصفلاب و 

لئاقلا مدعل  لاعفالا  رئاس  یف  هل  ۀفیلخ  نوکیف  هلزع  ام  هضرم و  مایا  ةولّـصلا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هفلختـسا  وۀمامالاب  یلوا  وهف 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  فالختـسا  هک  تسنآ  رب  فوقوم  لالتخالا  حیرـص  لالدتـسا  نیا  هک  دـنامن  بجتحم  قرفلاـب 
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رد هّیمیت  نبا  فارتعاب  نآ  مدع  هکلب  دننکن  لوبق  ار  فالختـسا  نیا  زگره  ّقح  لها  هک  تسرهاظ  دوش و  تباث  ةالـص  رد  ار  رکب  یبأ  مّلس 
امک هیّنـس  هّمئا  تاقث  تایاور  تادافاب و  شیج  رد  وا  لوخد  هک  تیار  هماسا  شیج  رد  رکب  یبأ  لوخد  اب  فالختـسا  نیا  تافانمب  جاهنم 

لولعم لالدتسا  نیا  سپ  دوب  دهاوخ  لطاب  دوخ  تسنآ  یفانم  هک  فالختسا  نیا  سپ  تس  ققحم  هریغ  یف  يرابلا و  حتف  یف 
914 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهلا تیانعب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختساب  لالدتـسا  فالخب  تس  لوخدم  نآ  مدع  توبثب  هکلب  نآ  لصا  توبث  مدعب 
ات درک  دنناوتیم  هن  نآ  راکنا  مه  نیدحاج  نیبصعتم و  نیدناعم و  تس و  تباث  هینس  نیطاسا  تادافا  تاحیرصت و  بسح  فالختـسا  نیا 
هچ درادـن و  يررـض  رـصق  نیا  ماقم  نیرد  هک  تسرهاظ  هتخاس و  لایع  لـها و  رب  روصقم  ار  نآ  وگ  دـناهدرک  لوبق  ار  نآ  بصاون  هکنآ 

هماّلع هک  هدیـسر  هباـثمب  لالدتـسا  نیا  توق  لـصفلاب و  لوقلا  مدـعل  تس  یفاـک  هقلطم  تماـما  توبث  يارب  تما  ضعب  رب  تفـالخ  توبث 
رب هتفاین و  نآ  در  رب  تردـق  یناسفن  سواسو  عارتخا  رد  قارغا  یناملظ و  تابّـصعت  رد  كامهنا  یناد و  وت  هک  یناد  همه  نآ  اـب  ینازاـتفت 

باوجلا اما  هتفگ و  تلزنم  ثیدح  باوجب  دصاقم  حرش  رد  هتشاگنن  نآ  باوجب  یفرح  هتخاس  راصتقا  نآ  رکذ 
کلذ یف  قافنلا  لها  رثکا  ۀنیدملا و  یلع  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  اّیلع  فالختسا  كوبت  ةوزغ  یلا  جرخ  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ناب 

نم نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  لاقف  فالخالا  عم  ینکرتت  هَّللا أ  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لاـقف 
يدعب یبن  ّهنا ال  الا  یسوم 

مومعب ةربعلا  ناب  عفدی  امبرف  هتاوزغ  نم  ریثک  یف  ۀنیدملا  یلع  هفلختـسا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  موتکم  مأ  نباک  هتفالخ  یلع  لدی  اذـه ال  و 
ۀفیلخلا یلا  جایتحالا  نا  لصفلاب و  لئاق  هنا ال  عم  اهنع  هلزع  مدع  ۀنیدملا و  یلع  هفالختـسا  ناب  جتحی  اّمبر  لب  ببـسلا  صوصخل  ظفللا ال 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀفیلخ  هنوک  یلع  لدی  ۀبیغلا  لاح  یف  هنم  دکوا  ّدشا و  ةاذولا  دعب 

هب تسین  لئاق  یسک  ینعی  تسین  لضفب  لئاق  یسک  هچ  دنکیم  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  تلالد  نآ  زا  ترـضح  نآ  لزع  مدع  هنیدم و  رب 
رگید رد  تفالخ  دشاب و  هنیدم  رب  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورـس  بانج  تافو  دعب  هکنیا 
دیزم ببـسب  ینازاتفت  هماّلع  تبیغ و  لاح  تبـسنب  تسدکوا  ّدـشا و  تافو  دـعب  هفیلخب  جایتحا  زین  دـشابن و  تباث  ترـضح  نآ  يارب  روما 

هدرواین نابز  رب  یفرح  نیتم  ریرقت  نیا  باوجب  ینایب  تغالب  یناسل و  تقالط  همه  نآ  اب  یناـشیرپ  یگدـناماو و  تیاـهن  یناریح و  زجع و 
جاجتحا و يارب  نآ  تیلباق  لوبق و  میلـست و  لیلد  دیـشر  لضاف  بحاصهاش و  دزن  یمالک  لقن  دـعب  توکـس  هدز و  بل  رب  یـشومخ  لفق 

تسنا بئارغ  زا  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  ءیجیس  امک  تس  تکاس  رب  لالدتسا 
915 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنیدم رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  ّقح  لها  لالدتـسا  هضراعم  هریغ  نویعلا و  ناسنا  یف  امک  تنـس  لها  تارـضح  هک 
هکلب مّلسم  ریغ  نآ  لصا  هک  ةالص  رد  رکب  یبأ  تماماب  دوخ  لالدتـسا  هضراعم  زا  دنیامنیم و  ناشیا  ریغ  موتکم و  ّمأ  نبا  تفالخب  هرونم 

زیوجت ةالـص  رد  رجاف  رب و  ره  تماما  دوخ  هکنآ  اب  دـنرادیمن  رب  یباـسح  الـصا  ةالـص  رد  نارگید  موتکم و  مأ  نبا  تماـماب  تس  لـطاب 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسین  تباث  ّقح  لها  دزن  الّوا  هچ  تسین  یفخم  هدـیدع  هوجوب  هلطاـب  هضراـعم  نیا  نـالطب  دـناهدرک و 

يارب ار  هریغ  موـتکم و  ّمأ  نبا  هکنآ  رمـالا  ۀـیاغ  دـشاب  هدوـمرف  وا  لاـثما  موـتکم و  مأ  نبا  قـح  رد  هفیلخ  ظـفل  قـالطا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
قالطا هفیلخ  ظفل  هدـیدع  ثیداحا  ّصن  ربانب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قح  رد  دومرف و  نیعتم  تاـقوا  ضعب  رد  هنیدـم  تسارح 

بجاو و قالطالا  یلع  دوخ  جاوزا  رب  فالختسا  نیرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  هکنآ  ایناث  یتسناد و  افنآ  هچنانچ  هدومرف 
تباث لصفلاب و  لئاقلا  مدعل  دشاب  بجاو  مزال و  قالطالا  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  مه  نارگید  رب  سپ  هدومرف  مزال 
سایق دـیدرگ و  تباث  رهاـظ  قرف  سپ  دـشاب  هدومرف  بجاو  قـالطالا  یلع  هنیدـم  لـها  رب  ناـشیا  ریغ  موتکم و  ّمأ  نبا  تعاـطا  هک  تسین 
نیدـلا لامج  سپ  جاوزا  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  باجیا  اما  دـش  لطاب  نارگید  لاح  رب  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ 
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يرکب و نسحلا  وبا  خیـش  رب  ار  وا  ةاقرم  رد  يراقلا  يورهلا  دـمحم  ناطلـس  نب  یلع  الم  تس و  بحاصهاش  هزاجا  خـیاشم  زا  هک  ثدـحم 
لامج انالوم  دنس  دیسب  ار  وا  هداد و  حیجرت  هدوتس  همیخف  بقانم  همیظع و  حئادمب  اهنیا  هک  یقتم  یلع  خیش  يدنقرمس و  هَّللا  دیبع  هجاوخ 
هلاسر رد  بحاصهاش  حیرـصتب  هک  بابحالا  ۀضور  باتک  رد  تس  نیثدـحم  رباکا  زا  وا  هک  هدومن  حیرـصت  هدرک و  دای  ثدـحملا  نیدـلا 

درک نتفر  نوریب  مزع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  نوچ  هک  هدیسر  تّحصب  هتفگ و  تسریـس  نیرتهب  نآ  هحیحـص  هخـسن  ثیدح  لوصا 
تـسا هنوگچ  ماهدومنن  فلخت  هوزغ  چیه  رد  هک  دیناسر  ضرعب  یلع  دینادرگ  هفیلخ  دوخ  لها  رد  ار  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نبا  یلع 

دومرف يراذگ  ارم  تبون  نیا  هک 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 

تفای توبن  یسوم  زا  دعب  نوراه  هک  تس  نیا  قرف  نکل  یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  یشاب  هک  یتسین  یـضار  یلع  يأ  ینعی 
اریو نخس  هک  دیاب  مدینادرگ  هفیلخ  امـش  رب  ار  یلع  دومرف  شیوخ  تارهطم  تاجوز  اب  سپ  دوب  دهاوخن  توبن  ار  سکچیه  نم  زا  دعب  و 

يرادربنامرف دیونشب و 
916 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدرک رکذ  تلزنم  ثیدح  لقن  دعب  حابر  یبأ  نب  اطع  تیاورب  لقن  ام  یلع  لیلکالا  باتک  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  دیروآ و  اجب  يو 
نعطا یلعل و  نعمسا  لاقف  هءاسن  اعد  مث  ظع  دج و  برضا و  یلها و  یف  ینفلخا  یلع  ای  لاقف 

دوـخ حیرـصتب  هک  اریز  دـیدرگ  قـقحتم  ترـضح  نآ  تماـما  دـش  تباـث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تعاـطا  بوـجو  هاـگ  ره  و 
ِبارْعَْألا  َنِم  َنیِفَّلَخُْمِلل  ُْلق  هیآب  لالدتسا  ماقم  باب  نیرد  بحاصهاش 

فرـش لامک  بجوم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  نیا  هک  یتسناد  اقباس  اثلاث  تس و  ماما  دـشاب  ۀـعاطالا  بجاو  هک  ره  خـلا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدوب  میخف  تمظع  میظع و 

یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یل  یغبنی  ثیدحب ال 
زین هدومرف و  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  رد  نآ  راصحنا 

کب وا  یب  ّالا  حلصت  ۀنیدملا ال  نا  ثیدحب 
فالآ هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  تافـص  یـسدق  تاذـب  نآ  حالـص  لـثم  هرونم  هنیدـم  حالـص  بجوم  تفـالخ  نیا  هک  هدومرف  حـضاو 

نینچمه تسین و  یظح  نآ  رد  ار  يریغ  تس و  یصو  یبن و  تاذ  رد  رصحنم  حالص  نیا  تس و  تامیلستلا  تاّیحتلا و 
میقت وا  میقا  نا  ّدب  ثیدح ال 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  رب  حیرـص  در  ندینادرگ  تفالخ  نیا  لثم  ار  هریغ  موتکم و  ّمأ  نبا  تفالخ  سپ  دراد  هحـضاو  تلالد  نآ  رب 
یّلص بآمتلاسر  بانج  رجا  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رجا  تاواسم  رب  تلالد  هک  یعلخ  ثیدح  زین  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دعب ناشیا  ریغ  موتکم و  مأ  نبا  تفالخ  مدـع  رب  هکنآ  اعبار  تس و  عیظف  هلداجم  عینـش و  هضراعم  نیا  لـطبم  دراد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مدـع هک  هنیدـم  رب  نایحا  ضعب  رد  ناشیا  تموکح  سپ  تس  عقاو  تما  عامجا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  تاـفو 

وا یمعا  موتکم  ّمأ  نبا  هکنآ  اسماخ  تس و  ندرک  تباث  دوخ  يدنمشناد  تیاهن  ندروآ  نایمب  تس  ناشیا  لازعنا  زا  فشاک  ناش  تفالخ 
ریما بانج  هلباقمب  ناشیا  رکذ  سپ  دنتشادن  يربک  تفالخ  تیلباق  دننکیم  رکذ  هضراعم  لیبس  رب  ناش  فالختسا  هک  هباحـص  زا  وا  لاثما 
یلو لکل  دب  ۀباین ال  عون  ةویحلا  یف  فالختسالاف  اضیا  هتفگ و  هنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  تسا  هشحاف  تابـصعت  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ناف  توملا  دـعب  فلختـسی  نا  حلـصی  ۀـمالا  ضعب  یلع  ةویحلا  یف  فالختـسالا  حلـصی  نم  لـک  سیل  رما و 

ۀفالخلل حلصی  هتایح و ال  یف  یمعالا  موتکم  ّمأ  نبا  لمعتـسا  امک  هتوم  دعب  ۀفالخلل  حلـصی  نم ال  مهنم  دحاو و  ریغ  هتایح  یف  فلختـسا 
ریشب کلذک  هتوم و  دعب 
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917 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد ناش  تموکح  هک  دش  ققحم  تباث و  سپ  دنرادن  يربک  تفالخ  تیلباق  وا  لاثما  موتکم و  ّمأ  نبا  هاگ  ره  یهتنا  هریغ  رذنملا و  دبع  نب 

بانج نآ  رد  يربک  تفالخ  تیلباق  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخب  تسین  ناشیا  تفالخ  مزلتـسم  ناـیحا  ضعب  رد  هنیدـم 
فئارط زا  دـنرادن  تفالخ  مه  فالخ  لها  فارتعاب  هک  یناسک  تموکح  اب  ترـضح  نآ  فالختـسا  هضراعم  سپ  دوب  لصاح  عامجالاب 
هدیدرگ ناریح  زجاع و  هباثمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـساب  لالدتـسا  باوجب  يزار  رخف  تسا و  تارثع  عئادب  تالفغ و 

ریدقت رب  هدرک و  رـس  رد  رکب  یبأ  فالختـساب  فالختـسا  نیا  هضراعم  سوه  تبیغ  تدمب  فالختـسا  نیا  ریدقت  ياعدا  زیوجت  دـعب  هک 
ۀهبـشلا هتفگ  نیعبرا  رد  هچنانچ  هداهن  زاغآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  راـکنا  ار  رکب  یبأ  فالختـسا  قح  لـها  راـکنا 

رفسلا کلذ  ةّدمب  ارّدقم  ناک  فالختسالا  کلذ  لاقی  نا  زوجی  امل ال  لوقنف  كوبت  ةازغ  یف  هفلختسا  مالّـسلا  هیلع  هنا  یه  رـشع و  ۀعبارلا 
اورکنا یف  هضرم  لاح  رکب  ابا  مالّسلا  هیلع  یبّنلا  فالختـساب  ضراعم  هناف  اضیا  ةدملا و  کلت  ءاضقناب  فالختـسالا  کلذ  یهتنا  مرج  الف 

فالختسا نسا  ياضقنا  رفـس و  تدمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  ریدقت  ياعدا  هک  دنامن  بجتحم  کلذ  انرکنا  کلذ 
فالختسا رب  هّصان  تایاور  هتشگن و  دراو  تایاور  زا  یتیاور  چیه  رد  ریدقت  نیا  تس و  فرص  ناتهب  ضحم و  بذک  تدم  نیا  ياضقناب 

نم ءیـش  یف  هل  رثا  ریوزتلا و ال  بذـکلا و  ضحم  هناف  ریـصب  دـقان  لک  هعظفتـسی  اـمم  ریدـقتلا  ءاـعّداف  قبـس  اـمک  تس  قلطم  باـنج  نآ 
ِعِجْرا َُّمث  ٍروُُطف  ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  ریهطتلا  باحصا  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ریذنلا  ریـشبلا  نم  ةروثاملا  ۀفلاسلا  تایاوّرلا 

ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا 
دالب ةالـص  رد  ار  هیرکب  تفالخ  دـنزاس و  تدـمب  ردـقم  ناتهب  یبذـک  ضحمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هَّللا  ناحبس 

هدومن رکب  یبأ  فالختساب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هضراعم  ياعدا  يزار  رخف  هچنآ  دنزاون و  ماود  رارمتـساب و  سیل 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  هک  درک  دـهاوخن  هوفت  تفزاجم  نیا  لثمب  یلقاع  چـیه  تس و  بیرغ  هدـناعم  بیجع و  هرباکم  سپ 

وگ درک  دـنناوتن  نآ  راکنا  مه  بصاون  هک  هدیـسر  قیقحت  توبث و  رد  يدـحب  تس و  تباث  نیبناج  عامجا  نیفرط و  قافتاب  هک  ار  مالّـسلا 
ارنآ

918 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوهی و هک  دـنامیم  نادـب  نیا  دـنادرگ و  ضراعم  دـنادرفتم  نآ  تابثاب  هیّنـس  هک  رکب  یبأ  فالختـسا  اب  دـنزاس  لاـیع  لـها و  رب  روصقم 

دوخ تافیرحتب  دـننآ  تابثا  رب  قفتم  ناشیا  مالـسا و  لها  هک  ار  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا  متاخ  بانج  توبن  تاراشب  يراصن 
هک ار  اهیلع  عمجم  روما  باشقا  نیدحلم  رگید  باذک و  هملیـسم  عابتا  ای  دـنزاس  ضراعم  دنتـسه  نآب  درفتم  هک  نآ  لثم  ثیلثت و  باب  رد 

هملیـسم تبونب  تس  ضراعم  الثم  نیقباس  ءایبنا  توبن  توبث  هک  دـنیوگ  دـنیامن و  ضراعم  دوخ  تادرفتمب  دـنراد  عامجا  نآ  رب  مما  رئاس 
ریما باـنج  فالختـسا  راـکناب  هک  هدـیناسر  هباـثمب  ار  دوخ  روـهت  تراـسج و  يزار  رخف  هکنآ  رتفرگـش  همه  زا  کـلذ و  نم  هَّللا  ذاـعم 
دادـل هرباکم و  دانع و  بّصعت و  لامک  رد  تقباسم  وا  هداهن و  زاغآ  رکب  یبأ  فالختـسا  ّقح  لها  راـکنا  ریدـقت  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

لاح سمـشلا  روهظک  تسرهاظ و ال  ار  رکب  یبأ  فالختـسا  ّقح  لها  راکنا  هچ  هتخاـس  راسمرـش  لـجخ و  مه  ار  جراوخ  بصاون و  هداد 
هتخاس لایع  لها و  رب  روصقم  وگ  دـناهدرکن  راـکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  راـکنا  نیا  فصو  اـب  بصاون  هکنآ 

ّقح لـها  راـکنا  ریدـقت  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  فالختـسا  يزار  رخف  ددرگیم و  حـضاو  بحاـصهاش  لـقن  زا  هچناـنچ 
تابثا رکب  یبأ  بح  رد  كامهنا  دـیزم  ببـسب  يروباسین  نیدـلا  ماظن  لضاف  هک  دـنامن  بجتحم  دـنکیم و  راکنا  ار  رکب  یبأ  فالختـسا 

ریشب و ترضح  تافو  ریدقت  ریرقتب  رفس  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  وا  تبحـص  ببـسب  وا  تفالخ  تیاصو و 
ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  اَّلِإ  هیآ  ریسفتب  نآرقلا  بئارغ  ریسفت  رد  هچنانچ  هتساوخ  ریذن 
لوسرلا هیلع  دمتعی  مل  الا  هرهاظ و  هنطاب و  ۀقفاوم  هتبحص و  ۀیاهن  هداحتا و  ۀیاغ  رکب و  یبأ  ۀیلـضفا  یلع  ۀیآلاب  ۀّنـسلا  لها  لالدتـسا  هتفگ 
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ملعلا یف  راغلا و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یناث  ناک  هنا  ۀلاحلا و  کلت  لثم  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هَّللا یلا  ةوعدلا  یف  رکب و  یبأ  ردص  یف  هتببص  الا و  ءیش  يردص  یف  ّبص  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

نافع و نب  نامثع  ریبزلا و  ۀـحلط و  یلع  نامیالا  رکب  وبا  ضرع  مث  نمآـف  رکب  یبأ  یلع  ـالّوا  ناـمیالا  ضرع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنـأل 
تاعامجلا ءادا  یف  تاوزغلا و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  قرافی  ناک ال  ۀباحّصلا و  ۀّلجا  نم  يرخا  ۀعامج 

919 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناث ناک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بنجب  نفد  یّفوت  اّمل  ۀمامالا و  یف  هماقم  هضرم  یف  هماقا  دـق  لفاحملا و  سلاجملا و  یف  و 
هّیصو نوکی  هرماب و ال  موقی  نا ال  مزل  رفسلا  کلذ  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  ّهنا  انردق  ول  هرخآ و  یلا  هرما  لّوا  نم  نینثا 
دـساف مالک  نیرد  ماظن  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  رکب  وبا  ّالا  لیزنتلا  یحولا و  نم  قیرطلا  کلذ  یف  ثدـح  ام  غلبی  نا ال  رکب و  وبا  اـّلا 

هتفگ هتساوخ و  رفس  نیرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  تانئاک  رورـس  بانج  تافو  ریدقت  رب  وا  تیاصو  رکب و  یبأ  تفالخ  تابثا  ماظنلا 
هک دیآیم  مزال  رفس  نیرد  تفاییم  تافو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  مینک  ردقم  رگا  تس  نیا  شلـصاح  هچنآ 

ریما بانج  فالختـسا  رد  ریدقت  ریرقت  نیمه  هک  تسرهاظ  یهتنا و  رکب  وبا  رگم  دـشابن  بانج  نآ  یـصو  دـنکن و  ترـضح  نآ  رماب  مایق 
زج هنیدم  رب  هفیلخ  هک  تسرهاظ  دشیم  عقاو  كوبت  هوزغ  رد  يروباسین  ریدقت  رگا  هچ  فرحب  افرح  تسیراج  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

راصحنا رب  هک  اریز  تسحضاو  قرف  ماقم  نیا  ریدقت  يروباسین و  ریدقت  رد  هکنآ  اب  دوبیمن  رگید  یسک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هاگ ره  هک  تسین  ینعم  نیا  مزلتسم  یسک  باحـصتسا  درجم  هچ  دنرادن  یلیلد  رکب  یبأ  رد  ترـضح  نآ  تیاصو  مانا و  رورـس  ماقم  مایق 
مه رگید  نیبحاصم  بحـصتسم  رفـس  رد  هاگ  ره  اصوصخ  دشاب  بحـصتسم  یـصو  ماقم و  مئاق  بحـصتسم  دوش  عقاو  بحـصتسم  تافو 
نیا سپ  دندوب  ترضح  نآ  بحاصم  مه  طقیرالا  نب  هَّللا  دبع  رهف و  نب  رماع  بآمتلاسر  بانج  اب  رفس  نیرد  هک  تسرهاظ  رپ  دنـشاب و 

نآ تعاطا  باجیا  هدش و  عقاو  ترضح  نآ  تفالخ  رب  ّصن  نا  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  اب  ار  يرفـس  تبحص 
رگید یـسکب  تفـالخ  مـتحلا  مزجلاـب و  دـشیم  عـقاو  يروباـسین  ریدـقت  رگا  اـج  نـیا  رد  سپ  تـسین  یتبـسانم  هدوـمرف  جاوزا  رب  باـنج 

کلذ یلع  دمحلا  هّلل  هیف و  ةرتس  نّیب ال  اذه  دیسریمن و 

ءافلخلا عبار  ترضح  نآ  ندوب  ریسفت  رد  تلزنم  ثیدح  هب  ریما  بانج  تفالخ  یکاطنا  دواد  تابثا  مهن  تسیب و  لیلد 

عفرالا و لحملا  نم  کیلإ  تطبه  تسا  نیا  شلوا  هک  انیـس  نبا  هموظنم  حرـش  رد  یکاطنالا  رمع  نب  دواد  میکح  هکنآ  مهن  تسب و  لیلد 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  عنمت  ززعت و  تاذ  ءاقر 

راقفلا وذ  ّالا  فیس  ال 
برک فشک  راصف  بلق  رصق  ناک  رصقلا  یلع  الیلد  رصحلا  ماق  و ال 

یلع الا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا 
اوحم و ةوبنلا  اتابثا و  ۀفالخلا  یف  فالخ  الف 

ناک ام  ناکف  زربف  هدیب  یلع  سفن  يذلا  لاقف و  مویلا  وه  لاقف أ  ءاملا  برشت  ربخلا و  لکات  مک  یلا  رامعل  لاق 
کلذک و 

920 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یه لاق  ّزوالا و  عدر  نع  یهن  مث  کلذ  نم  رثکاف  ۀباجا  ۀعاط و  هب و  صّـصخ  امب  اذّذلت  ءامـسلا  یلا  رظنی  رحـسلا  یف  مجلم  نبا  ۀلیل  جرخ 

ۀیعاوم نذا  اهیعت  باتکلا و  هَّللا  وهف و  املع  ءیـش  لکب  طاـحا  باوجلا و  ۀـلأسملل و  عمج  نم  اـنیقی  دادزی  فیک  حـئاونلا  نهولتی  حـئاوص 
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مل نم  ّیلع  ای  تایروتلا  یف  دیمح  نب  دـبع  نب  بیطخلا  جرخا  عبارلا  وه  ناکف  ثلث  نع  ۀـفالخلا  تءاجف  امهل  ثلاث  یّلـص ال  هعم و  نمآف 
ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  مدآل  لاق  هَّللا  ّناف  هَّللا  ۀنعل  هیلعف  ءافلخلا  عبار  ّکنا  لقی 

ًۀَفِیلَخ َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  لاق  و 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو 

مث
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  لاقف  ءاسنلا  نایبصلا و  یلعا  لاقف  عجری  یتح  هیلع  انا  ام  یلع  نک  كوبت  موی  هل  لاق 

هک دراد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  هیعطق  تلالد  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  تحارـص  لامکب  ترابع  نیزا  ثیدحلا 
دیجم نآرق  رد  تفالخ  هک  تسنآ  ءافلخلا  عبار  ترـضح  نآ  ندوب  زا  دارم  تسافلخلا و  عبار  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  نآ  تلـالد  ببـسب 

مالّسلا هیلع  نوراه  ترضح  تلزنم  ثیدح  رد  نوچ  هدش و  تباث  مالّـسلا  مهیلع  نوراه  ترـضح  دواد و  ترـضح  مدآ و  ترـضح  يارب 
اتابثا ۀفالخلا  یف  فالخ  الف  دواد  میکح  لوق  زا  زین  دشاب و  ءافلخلا  عبار  ترضح  نآ  دش  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب 
لکب طاحا  دواد و  لوق  زا  زین  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  دراد و  تفالخ  رب  تلالد  فالخ  الب  تلزنم  ثیدـح  هک  تسحـضاو  اوحم  ةوبنلا  و 

تاـبثا يارب  مه  ینعم  نیا  دوب و  موـلع  عـیمج  طـیحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هک  تسحـضاو  باـتکلا  هَّللا  وـهف و  اـملع  ءیش 
ترضح لوق  رکذ  دعب  حرـش  نیرد  دواد  میکح  زین  تس و  یفاو  یفاک و  ترـضح  نآ  رب  رایغا  مدقت  زاوج  مدع  ترـضح و  نآ  تیلـضفا 

اذهل هتفگ و  حلصا  یموق و  یف  ینفلخا  ینعا  نوراه  ترضح  يارب  یسوم 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  ام  یلع أ  اندّیسل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ینعی  لاق 

یصو حالـصالا و  یلع  ضّرحی  ءاطخلا  نم  نمآ  ّیبنف  رییختلل  یکلملا ال  یحولا  نع  ۀّیلخ  ةوبنلا  تاماقم  یلع  رییختلل  ۀقرـشملا  ةرواشملاف 
رمالا اذه  له  ءایبنالا  لامعاب  ّیضرلا  یلع  رواشی  ّصاوخلا  ّالا  هتمصع  ری  مل 

921 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نینمؤملا ریما  بانج  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تسحـضاو و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد  مه   ؟؟؟

نب دمحم  هک  یعیدبلا  فسوی  هماّلع  تسریراحن  هّلجا  ریهاشم و  رباکا  زا  دواد  میکح  هک  دنامن  بجتحم  دوب و  موصعم  یصو  مالّسلا  هیلع 
ولف همالقأ  تاحـشرب  سورطلا  نّیز  يذـّلا  بیدالا  یقـشمدلا  یعیدـبلاب  فورعملا  فسوی  هتفگ  وا  شیاتـس  حدـم و  رد  یّبحملا  هَّللا  لضف 
غلب یّتح  لزی  ملف  بلح  یف  ّلحف  هابـص  یف  قشمد  نم  جرخ  هماـظن  هرثن و  عامتـسا  دـنع  ضیرقلا  ءاـشنالا و  ۀعنـص  لزتعـال  عیدـبلا  هکردا 
امل بدالا و  یف  قئادحلا  باتک  یبنتملا و  ۀیثیح  یف  یبنملا  حبّصلا  هباتک  اهنم  ۀقئافلا  تاّفلوملا  ّفلا  بدالا و  لضفلا و  یف  ۀنانطلا  ةرهشلا 

ّالا هعیـصرت  ةوالح  هریبعت و  ۀـفاطل  نع  برغا  بنطا و  لاطا و  عدـبا و  نسحاف و  بیبح  يرکذ  باتک  لمع  ۀـناحیّرلا  یجافخلا  باتک  يار 
رکذ دعب  لاق  نا  یلا  يدنع  ۀخـسن  یتزع و  دّمحم  خیـشلا  يذاتـسا  دـنع  موّرلا  یف  الا  ۀخـسن  هل  ملعا  الف  هترهـش  یف  ظحلا  هدـعاسی  مل  ّهنا 

رد فلا  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  موّرلاب  یّفوت  مث  لصوملا  ءاضق  یلو  مث  عنقم  هیف  ام  ۀحفنلا  یباتک  یف  هنم  تدروا  ریثک  هرعش  هراعشا و  ضعب 
ۀنمزالا یف  هل  ام  بیبط  ریظن و  ۀّیمکحلا  مولعلا  یف  هلام  ریرض  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  دواد  میکح  يارطا  فصو و  رد  بیبح  يرکذ  باتک 

هدّیق و امب  تالکـشملا  دـقع  ّلح  هراکفا  قافآ  ماهوالا  مامغ  نع  تحـص  هراظنا و  دراوم  ءاطخلا  يذـق  نم  تفـص  میکح  بیرـض  ةرباغلا 
؟؟؟ راثآب هدّوس  امب  ۀیضایّرلا  مولعلا  هجو  ضّیب 

میکحلا و ۀبتر  هیباتکل  یطیرجلل و  افولا  ناّلخ  افّصلا و  ناوخا  باتکل  امزالم  ناک  دیباتلل و  هرثآم  دییقت  دیلّختلاب و  هنساحم  تابثا  یـضتقت 
هحرش عم  تاراشالا  ۀیوامّسلا و  مارجالا  ۀلاسر  تاقیلعتلا و  ۀّیقرّشلا و  ۀمکحلا  ةاجنلا و  ءافشلا و  نوناقلا و  خیـشلا  بتک  نم  میلحلا و  ۀیاغ 

يدرورهسلا بتک  نم  دّیّـسلل و  هیـشاوح  يزارلا و  نیّدلا  بطقل  امهنیبن  تامکاحملا  يزارلا و  نیّدلا  رخف  مامالل  یـسوطلا و  نیّدلا  ریـصنل 
جاّجحلا نم  يدهتـسی  هراکذـتب و  جـهلی  ۀـکم  فیرـش  ناک  يدادـغبلا و  هَّللا  ۀـبهل  هحرـش  تاحیولتلا و  باتک  تاحراطملا و  قراـشملا و 
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لیبقت یف  اعماط  هتحاسب  لثم  اّملف  اناهرب  ربخلا  انایع و  عامّسلا  لعجیل  هیلإ  هرـضحتسا  هیلع و  همدقتـسا  نا  یلع  قوشلا  هّزه  هرابخا و  قیرافت 
سلجم يرضاح  دحا  هیلع  ضرعی  نا  رما  هتحار 

922 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قـشنتسی ةّوبنلا و ال  جرا  اهنم  عوضی  سیـسخ ال  یلع  يدی  هذه ؟؟؟ لاق  سیلجلا  کلذ  دی  تحفاص  ذـمف  هسدـح  ةوق  کلذـب  ربتخیل  هسنا 

ام کلذ  نم  بجعا  دجولا و  ّبحملا  لیبقت  هدی  لّبقف  فیرـشلا  یلا  لصو  یّتح  دـحاو  دـعب  دـحاو  موقلا  یلع  هضرعب  رما  مث  ةّوتفلا  فرع 
هیلع دروف  سابلا  باحصا  ةاوادم  ساّنلاب و  هعامتجال  اهذختا  ۀیرهاظلا  ۀسردملاب  ةرجح  هل  ناک  لاق  ۀیزعملا  ةرهاقلاب  هب  قثا  نم  هب  ینربخا 

ۀّلغ کل  دّرب  ۀـّلع و ال  کل  هَّللا  یفـش  الف  بهذا  لاق  همارم و  فرع  همالـس  عمـس  ذـمف  مالـسلاب  ارهجم  دانجالا  نم  لجر  ماّیالا  ضعب  یف 
ام هافشا و  ام  دعب  هئاد  نم  هافش  هباتتسا و  مث  ءاودلا  هنم  مورت  ریرضلا  یتأت  ءادلا و  اذه  کل  اثدحا  یّتح  رمالا  کلذ  لعفت  رمخلا و  برشت 
هک يولاط  دمحا  نب  دمحم  شیورد  هماّلع  یصقتست و  هبئارغ ال  یـصحت و  بابلا ال  اذه  یف  هبئاجع  هتفـش و  كّرحت  نم  ّالا  هتّلع  هنک  مهف 

فطللا برت و  مزحلا  هل  دـیحو  يولاطلا  دـمحم  نب  شیورد  یلاعملا  وبا  هتفگ  ءابلألا  ۀـناحیر  رد  وا  يانث  حدـمب و  یجافخ  نیدـلا  باهش 
عابطلا و یشاوح  قیقر  مرکلا  یلاعملا و  لیلس  هونع  تاململا  نوصح  حتاف  ةورملا  بضق  قیر  نیهر و  قبـسلا  بصق  یف  هلام  دجام  نیرق و 

یلع سیلف  کبجعی  ام  لثم  نکت  هنکف  ءرما  لاصخ  کتبجع  اذإ  لامآلا  ینامالا و  تارمضمل  لاجم  لاقملل و  حرـسم  هالع  یف  مکف  میـشلا 
بذـعلا هدروم  نم  عامـسالل  ّير و  دـنز و  دـجملا  یف  هل  هرهد  ةدابع  وبا  هرـصع و  ناسح  کـبجحی  هل  ارئاز  هتئج  اذإ  بجاـح  نم  دـجملا 

یهبا و هعبط  جـسن  عیرـس و  دـیدملا  هرکف  رحب  يداح و  لامآلا  بئاک  ول  همرک  تیـصو  يداه  بوطخلا  ۀـملظ  یف  هاّیحم  رون  ّير  برش و 
ّدعا نایبلا  رحـسب  هناکف  مئامعلا  رـضخم  تبنلا  نم  یبرلا  تاماه  سبلا  مئامغلا و  ّرد  دوقعب  نوصغلا  دایجا  یّلح  اذإ  عیبرلا  یـشو  نم  جـهبا 

ّدو ۀـقیقرلا  هظافلاب  بتاک  اذإ  ةروس و  دـعب  ةروس  لضفلا  تایآ  هیلع  یلتت  هروصق و  ةروص  یناعملا  هیلع  یلجت  میجن  ناـسحلا  دـیغلا  نویع 
لیل یف  هتغالب  رشن  حافف  روهزلا  ّضغ  رکفلا  دیب  هقئادح  نم  ینجف  روثنملا  ضایر  یف  هفرط  فرط  حرـس  مکف  هقیقر  هّنق و  ناک  ول  رحـسلا 

روثنملل عدب  هربح و ال 
923 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حبـس تیأر  ۀـیردلا و  اهبکاوک  ةرماسملا  کلف  نم  ّیلع  قرـشا  ۀـّیردلا و  هئاشنا  دوقعب  یناسل  تیلحف  هرـشن  ریبع  ءاملظلا  ربنع  یف  قبع  اذإ 
تبنت روفاک  ضایر  نم  داوسلا و  هنول  ّرد  نم  ابجع  تّحبـسف  دخلا  ۀحفـص  سرطلا  هجو  نم  نّیزت  اهطقن  نالیخ  دـجملا و  دـی  یف  اهروطس 

اولاط ءالعلا و  بتر  یف  اوقاف  نیذلا  ولاط  لآ  ةرجـش  نم  عرف  وه  مامح و  نهقوف  یفاوقلا  نم  ۀقیدح و  نوصغ  هرطـسا  ناکف  دادملا  کسم 
ضیب نم  اهعورف  تقـسبف  حالـسلاب  ۀـقروم  انوصغ  دایجلا  یبر  یف  اوعلط  ادـجاسم  رایدـلا  اورمع  اوملاس  وا  اـعراصم  ءـالم ؟؟؟ اوبراـح  نا 

ّیلا يدهأ  فقوف و  هفقوتسا  لجع  بکاب  نم  مکف  انطوم  ةداعـسلا  دوفول  مهباوبا  اندعم و  مراکملل  مهفکا  اوّریـص  حامرلا  رمـس  حافـصلا و 
نم نیبلا  بارغ  داطف  يرـصب  يأر  دـق  امم  نسحاب  ینذا  عمـست  مل  يرظن و  هبّرقف  مورلاب  یلع  درو  یتح  فحت  ۀـفرط  لکب  افحت  هراثآ  نم 

نالخلا هبحالا و  دـقف  لب  لهالا  دـقف  ۀـقرفلا  تسیل  ناسللا و  دـیلا و  هجولا و  بیرغ  ۀـمث  انا  انثلا و  راثن  هنمی  مداوق  یلع  ترثن  اـنعلا و  رکو 
ءایح یـضغت  رهدلا و  لقع  اهب  مسوی  ناذآلا و  هاوفاب  بیبل  لک  رکف  اهاّیمح  یـستحی  ناهذالا و  رکـست  تارواحم  سوؤک  هنیب  ینیب و  رادف 

شیورد لاق  ثیح  هدرک  دای  وا  هلیمج  بقانم  هلیلج و  لئاضف  زا  هراپ  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحملا  هَّللا  لضف  نب  دمحم  خلا و  رهزلا  نویع  اهنم 
ّنف لک  یف  ارهام  ناک  رصعلا و  نساحم  رهدلا و  دارفا  دحا  یفنحلا  یقـشمدلا  یقترالا  يولاطلا  یلاعملا  وبا  دمحم  لیق  دمحا و  نب  دمحم 

هراعشا و اهیف  عمج  رصقلا  یمد  تاحناس  باتک  هل  رثنلا و  مظنلا و  یف  فّرـصّتلا  نسح  اغیلب  ائـشنم  ةرابعلا  حیـصف  ءاکّذلا  طرفم  نونفلا  نم 
امداخ ناک  میلس و  ناطلسلا  ۀبحـص  یف  قشمد  یلا  مدق  دتحملا  يور  هدلاو  سانلا و  يدیا  یف  لوادتم  عضولا  نسح  باتک  وه  هتالـسرت و 

هیلع رـسکنا  ّهنا  مث  قشمد  نم  لیدـعتلا  ۀـّلحمب  اهعم  نطق  ولاط و  نب  یلع  ریمالا  تنب  اـقنع  یه  دّـمحم و  شیورد  ّمأ  جّوزتف  هعاـبتا  ضعبل 
ةریـسی و ۀّصح  هدلاو  عاطقا  نم  یطعا  ادیرف و  دّـمحم  شیورد  هدـلو  أشنف  قشمد  نع  داسف  هیلع  تناک  عاطقا  ۀـناما  نامـض  نم  لام  ضعب 
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ۀعنص مزل  رخآل و  اهنع  غرف 
924 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قاذ امل  بلّطلا و  هیلإ  ّببح  ملعلا و  ۀـیلباق  هیف  مّسوت  ناک  هیلإ و  يزغلا  ردـبلا  نب  دـمحا  باهتلا  هبذـج  یتح  اهب  هثکم  لطی  مل  جورّـسلا و 
یـضایّرلا و بدالا و  هیلع  أرقف  یکلاملا  دّمحم  حـتفلا  ابا  ۀـمالعلا  بحـص  مث  ءاملعلا  ّيز  سبل  دـنجلا و  يز  كرتب  هیلإ  راشا  ملعلا  ةوالح 

دمحم یلوملا  مهنم  قشمد  یلا  نیدراولا  مجعلا  ءالـضف  نم  ۀعامج  نع  ذخا  ةدیدم و  ةدـم  همزل  اهریغ و  فوصتلا و  ۀـمکحلا و  قطنملا و 
کلذ و ریغ  ۀمکحلا و  یف  هداز  الم  علاطملا و  ۀیـشاح  هیلع  أرق  روکذـملا و  یلع  ریمالا  هّمال  هّدـج  ۀـسردم  یف  هلزنا  امل  یناغملا  نسح  نب 
يرـصیقلا و دواد  خیـشلل  صوصفلا  تامّدقم  قشمدب  هیلع  أرق  يزیربتلا  یئالاللا  مودخم  ریغ  ریهـشلا  نیدـلا  ثایغ  الم  نع  فوصتلا  ذـخا 

ۀکم نم  مدق  امل  ۀهرب  هبحص  ۀفرشملا و  ۀکم  لیزن  يزیربتلا  نیّدلا  جارس  خیـشلا  نع  ذخا  یماجلا و  نمحرلا  دبع  یلوملل  تایعابّرلا  حرش 
مث ابق  دجسم  ماما  ةرونملا و  ۀنیدملا  لیزن  يرشانلا  دمحم  خیشلا  نع  فّوصتلا  ۀقرخ  ذخا  ۀئامعست و  نیعبس و  نیتنثا و  ۀنس  یف  قشمد  یلا 

بیطخ یـسنهبلا  دمحم  نیدلا  مجن  خیـشلا  یلع  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبأ  مامالا  بهذم  یلع  حتفلا  یبأ  هخیـش  ةافو  دـعب  هقفلا  أرق 
يومالا عماجلا  ۀیوقتلاب و  هریـسفت  یف  یبرغلا  ردـبلا  یلع  ریـسفتلا  سلاجم  رـضح  یفنحلا و  دامعلا  یلع  نایبلا  یناعملا و  اهیتفم و  قشمد و 

نیح ناتسب  نب  دّمحم  یلوملا  ةاضقلا  یضاق  ۀمدخب  لّصتا  مث  قشمد  لخاد  ۀینوتاخلا  ۀسردملا  سیردت  ّیلو  مث  باهـشلا  هدلو  ۀمزالم  عم 
یلو امل  اهءاضق و  یلو  نیح  اهب  هنع  بان  مورلا و  یلا  هعم  لحترا  مث  ةریثک  حئادم  هیف  هل  هنع و  بان  هتمدـخ و  مزالف  قشمدـب  ایـضاق  ناک 

نیعـست و عبـس و  ۀنـس  یف  قشمد  یلا  داع  مث  سرادـم  ةّدـع  اـهب  یلو  موّرلا  یلا  عجر  مث  اـماّسق  ماـشلا  یلا  هثعب  یلوط  اـناب  رکـسعلا  ءاـضق 
رصقلا یمد  تاحناس  باتک  رد  خلا  تالّسرت  تاحراطم و  مهنیب  هنیب و  يرجی  ناک  ءامدقلا و  هباحـصا  نم  ۀعامج  اهب  بحـص  ۀئامعـست و 

اذـهب هیکاطناب  دـلو  ّهنا  ربخاـف  هساربن  لعتـشم  هسار و  طقـسم  نع  هتلاـس  دـق  هتفگ و  دواد  میکح  فصو  رد  هلاـطا  دـعب  هنع  لـقن  اـم  یلع 
ضراعل موقا  ضهنا و ال  نا  یلع  ردقا  انا ال  موّجنلا و  ةراّیـس  ددـع  ّنّسلا  نم  تغلب  ّینا  مث  لاق  ضراعب  ةدالولا  دـعب  هل  نکی  مل  ضراعلا و 

مکحت حبر 
925 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

برق ذختاف  راخب  بیط  میخ و  مرک و  هل  راجنلا  بیبح  يدّیس  ۀیرق  سیئر  يدلاو  ناک  باصتنالا و  ۀکرح  نم  یمئاوق  عنم  باصعالا و  یف 
ضعب اهیلإ  هلمحی  ام  ماعطلا  نم  حابـص  لک  یف  اـهل  ّبتر  نیرواـجملا و  ءارقفلل و  تارجح  هیف  ینب  نیدراولل و  اـطابر  بیبح  يدیـس  رازم 

دق كاذ  ذإ  تنک  يرون و  دنع  يدلاو  لزنم  یلا  یب  داعی  یموی و  ۀباحـس  هیف  میقاف  طابّرلا  نحـص  یلا  موی  لک  یف  لمحا  تنک  مادـخلا و 
لوؤت هیلإ  امیف  لکلا  عدبم  يّرـس و  یف  ملاعلا  میق  ةاجانم  نع  لاحلا  کلت  یف  رتفا  انا ال  ناسللا و  فیقثت  تامّدقم  تنّقل  نآرقلا و  تظفح 

هیف یضن  هتحاسب و  طابّرلا  نم  لزنف  یعسملا  لضا  وا  ّۀلاض  دشنی  هناک  یعسی  ۀنیدملا  یصقا  نم  ءاج  لجرب  اذإ  کلذک  انا  انیبف  يرما  ۀبقاع 
الزنم فلأی  ناک ال  رایـستلا و  اصع  هیف  یقلأ  نأ  دـعبف  فیرـش  دّـمحمب  یعدـی  فینم  ردـق  وذ  مجعلا  لـضافا  نم  وه  اذاـف  هتحایـس  باوثا 

ربختسا یّنم  يأر  ام  يأر  اّملف  هیلإ  هقباسا  تنکف  ۀّیهلالا  مولعلا  ضعب  یف  أدتبا  هیلع و  ةءارقلا  یف  نیرواجملا  ضعب  هنذاتسا  راّیّـسلا  رمقلاک 
نم ۀفافلب  ینّفل  سمـشلا و  ّرح  یف  هب  یندـسم  انهد  یل  عنطـصا  کلذ  دـنعف  ابیجم  الئاس و  عمّدـلا  ریغ  کی  مل  هتبجاف و  یّنع  کلانه  نّمم 

لـصافملا یف  اـّیمحلاک  ّیف  ۀـیزیرغلا  ةرارحلا  تشمف  لـصاف  ریغ  نم  ارارم  کـلذ  هنم  رّرکت  ّسحلا و  دـقفا  تدـک  یتـح  یمدـق  یلا  یقرف 
ملف يدلاو  یلع  لزنملا  تلخد  دحا و  ۀنوعمب  یـسفنب ال  دحالا  دحاولا  ةردـقب  تمقف  یقاس  يدـضع و  نم  یندـصف  یقاثو و  ّدـش  اهدـعبف 
یلا هتقو  نم  یـشمف  یل  يرج  ام  ۀقیقحب  هتثّدحف  یلاح  نع  ینلأس  هردص و  یلا  ینّمـضف  ارورـسم  احرف  هلها  یلا  بلقنا  ارورـس و  کلامتی 

ۀئیهلا نم  هیف  تیأر  اـمل  کـلذ  تلعف  اـمنا  لاـق  ةرب و  هافعتـسا  هرکـش و  هنم  لـبقف  هتّیطع  لزجا  هیعـس و  رکـش  هترجح و  لـخد  ذاتـسالا و 
اّملف یعبطلا  یف  تعرـش  ّمت  اّـملف  یـضایّرلاب  هتعبتا  مث  قطنملا  ةءارقب  هیلع  تادـتباف  ۀـّیقیقحلا  مولعلا  نم  هیلإ  یقلی  اـم  لوـبقل  ۀیدادعتـسالا 
هجو یلع  نالا  ملعا  ّیناف ال  ۀّینانویلا  ۀغّللا  كدیفا  یّنکل  دـحا و  لکل  ۀلهـس  اّهنا  ّینب  ای  لاقف  ۀّیـسرافلا  ۀـغللا  مّلعتل  یـسفن  ّتبأرـشا  هتلمکا 
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حرب ام  مث  كاذ  ذإ  وهک  اهیف  نالا  هَّللا  دمحب  انا  هنع و  اهتذخاف  يریغ  ادحا  اهفرعی  نم  ضرالا 
926 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهلها و نم  رایّدـلا  تلخ  ترج و  امب  رادـقالا  ترج  مث  هرابخا  ةراّیـس  کلذ  دـعب  ینع  تعطقنا  هرایدـل و  لزانملا  يوطی  ردـبلاک  راـس  نا 
تجرخف ةرهاقلا  رـصم و  رایدل  ةرجاهملا  ۀیعاد  کلذ  ناکف  يدلات  یفیرط و  نم  هتزرحا  ام  لاقتعا  يدـلاو و  لاقتنال  ّیلع  اهرّکنتب  ترفقا 

نا ۀّیولع  وا  ۀـّیلع  ۀّـمه  ینتعد  ۀـّیمحملا  اهروغث  ضعب  یف  ترـس  اذإ  یتح  ماشلا  لحاوس  نم  ندـملا  ضعب  ّمؤن  مارک  ۀـقفر  یف  نطولا  نع 
مث تثحب  امیف  اهئالـضف  عم  تثحب  تذخا و  ام  اهخیاشم  نع  تذخا  هلماع و  تنک  حدملا و  یلع  ابوصنم  هتدعـصف  هلماع  لبج  هنم  دعـصا 

دمحم نب  دمحم  حتفلا  یباک  مالـسالا  خیاشم  نم  اهئاملع  ضعبب  تعمتجاف  ۀـیمحملا  قشمد  یمح  تلخد  ّینا  یلا  ۀـّیهلالا  ۀـیانعلا  ینتقاس 
اهب سنوی  ۀباعد  هیف  ناک  لاق و  نا  یلا  يدامعلا  نیّدلا  ءالع  خیشلا  مامالا و  کلذ  يرماعلا  يّزغلا  ردبلا  اهمولع  سمشک  مالسلا و  دبع  نب 
بیط راجن و  مرک  راونالا و  مساب  نع  اهحاقا  روغث  تکحضف  راطمالا  اهتکب  ضایرلاک  ایاجـس  نسح  یلا  هسینا  ۀشحولا  فرعی  الیک  ۀسیلج 

کئلوا باحـصا  قیرطلا و  اذـه  لها  نم  هریغل  ری  ملف  داـبعلا  ّبر  نم  هتیـشخ  داـعملا و  نم  هقرف  اـما  میعنلا و  ةرـضن  ههجو  یف  فرعت  میخ 
ۀـعیطقلا و نیّلمت  ملف ال  ۀـعاس  لک  یف  بتعلا  یلیطت  مامالا  نیـسحلا  نب  رهاط  نب  هَّللا  دـبعل  امه  نیتیبلا و  نیذـهب  لّثمتی  اـم  اریثک  قیرفلا و 

ۀیضایّرلا ۀیعبطلا و  ۀّیمکحلا و  نونفلا  نم  ءیش  نع  لئس  اذإ  ناک  رهّدلا و  يرظتناف  نیبلا  تاذ  قیرفتل  ۀیافک  هیف  رهدلا  نا  كدیور  ارجهلا 
کلذ نمف  نیسحلا  نب  یلع  یبأ  سیئرلا  خیـشلا  نع  کلذ  لثم  روهـشم  وه  امک  نیتسارکلا  ۀسارکلا و  غلبی  ام  کلذ  یف  لئاسلا  یلع  یلما 

هیلع اهـضرع  کلذ و  یف  ۀمیظع  ۀلاسر  لئاسلا  یلع  یلمأف  ۀّیناسنالا  سفنلا  ۀقیقح  نع  لجر  هلاس  دق  ۀّیرهاظلا و  هترجحب  وه  هتدهاش و  ام 
کلذ نمف  فورعم  ءالضفلا  نم  هبابرا  دنع  فولاص و  ساّنلا  يدیاب  وه  ام  لئامخلا  ضورب  ۀیرزملا  راعشالا  لئاسرلا و  فیلاتلا و  نم  هل  و 

مث ةریهـش  سانلا  يدیاب  یه  ۀـمکحلا و  ّبطلا و  هیف  عمج  باجعلا  بجعلل  عماجلا  بابلالا و  یلوا  ةرکذـتب  هامـس  هفّنـص و  يذـلا  باتکلا 
هل دّلجم و  یف  ممهلا  روصقل  اهرصتخا 

927 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةدیـصق حرـش  يربکلا و  ذاتـسالا  مساب  اهفلا  مامحلا  یف  ۀلاسر  هل  ۀبّرجملا و  ۀیودالا  نم  حص  امیف  ۀبختنملا  ةّرّدلا  دلج و  یف  ۀجهبلا  باتک 
خیـشلا وه  ناک  نا  لئاسلا و  یـضری  سیفنلا  اهرهوج  سفنلا و  ۀـقیقح  هیف  لـصف  حرـش  وه  انیـس و  نبا  سیئرلا  خیـشلل  ةروهـشملا  سفنلا 

سیئرلا

یلوا نییصو و  ریخ  نیملـسم و  دیـس  هب  ار  ریما  بانج  نداد  رارق  بطاخم  زا  دعب  ار  تلزنم  ثیدح  بأمتلاسر  بانج  ندومن  داشرا  ما  یـس  لیلد 
نیعمجاب سانلا 

هارمه مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ  رب  صن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هچناـنچ  هکنآ  مأ  یـس  لـیلد 
هچنانچ ندوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تبیغ  رد  شاهبطاخمب  الوا  رگید  ماقم  رد  نینچمه  هدومرف  كوبت  هوزغ  رد  تلزنم  ثیدح 

ریما بانج  بقانم  باتک  رد  تسا  هینـس  نیثدحم  مظاعا  رباکا و  زا  هک  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا  لیبن  ثدـحم  لیلج و  ظفاح 
هتفگ نیقیلا  باتک  یف  ام  یلع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

یسوم نب  دمحا  انثدح  لاق  یکلعلا  نیـسحلا  نب  دمحم  انثدح  لاق  يولعلا  دمحم  نب  رفعج  انثّدح  لاق  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  دنع  انا  امنیب  لاق  کلام  نب  سنا  نع  یلع  نب  دمحم  نع  یفعجلا  رباج  نع  نامیلـس  نب  دـیلت  انثّدـح  لاق  یقرودـلا  زازخلا 
لاق نییبنلاب  ساّنلا  یلوا  نیّیصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  نیملسملا و  دّیس  لاق  اذ  نم  یما  یبأ و  كادف  تلق  نالا  علطی  لاق  ذإ  مّلس  هیلع و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یضرت  ام  یلعل أ  لاق  مث  یلع  علطف 
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هدرک لقن  هیودرم  نب  دمحا  بقانم  زا  همغلا  فشک  باتک  رد  هَّللا  همحر  ّیلبرالا  یسیع  نب  یلع  و 
یلوا نییصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  نیملسملا و  دّیس  لخدی  نآلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دنع  انا  امنیب  لاق  کلام  نب  سنا  نع 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  سلجف  لاق  ّیلا  ّیلاف و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  علط  ذإ  نییبنلاب  ساّنلا 
حسمی بلاط و  یبأ  نب  یلع  هجو  هب  حسمی  ههجو و  هتهبج و  نم  قرعلا  حسمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخاف  مّلـس  هیلع و 
ۀلزنمب یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اـما  لاـق  ءیـش  یف  لزن  هَّللا  لوـسر  اـی  ّیلع  هل  لاـقف  ههجو  هب  حـسمی  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  هجو  نم  قرعلا 
اوفلتخا ام  مهل  نّیبت  يدعوم و  زجنت  ینید و  یـضقت  يدـعب  فّلخا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  تنا  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه 

لیزنتلا یلع  مهتدهاج  امک  لیواتلا  یلع  مهدهاجت  وا  اوملعی  مل  ام  نآرقلا  لیوات  نم  مهمّلعت  يدعب و  نم  هیف 
928 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سنا هبطاخمب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تبیغ  رد  الوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  رهاظ  ثیدح  نیزا 
هبطاخمب نا  زا  دـعب  تس و  نییبنلاب  ساّنلا  یلوا  نییـصو و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  نیملـسملا و  دّیـس  ترـضح  نآ  هک  دومرف  نایب  کـلام  نب 

ثیدح هک  دش  مولعم  سپ  درک  داشرا  تلزنم  ثیدح  دش  فرشم  يوبن  تمدخ  روضحب  هاگ  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ 
تیلـضفا و تماما و  تفـالخ و  تاـبثا  يارب  کـی  ره  هک  تسا  همیظع  هلیلج  بقاـنم  هدـیدع و  لـئاضف  نیا  براـقم  لـثامم و  مه  تلزنم 

یفاک ترضح  نآ  تیحجرا  تیلضفا و  تماما و  تیلضفا و  دیفم  هک  يانعم  رب  ار  تلزنم  ثیدح  رگا  هچ  تس  یفاک  ترـضحنا  تیحجرا 
هیلاع و لئاضف  همه  نیا  نایب  دعب  دننک  لمح  دشابن  ترـضح  نآ  تماما  تیلـضفا و  دـیفم  هک  ییانعم  رب  ار  تلزنم  ثیدـح  رگا  هچ  تسا 

نآ دعب  ام  تلالج  تیاغ  رب  تلالد  هک  یـضرت  ام  هملکب أ  ریدـصت  دـعب  امّیـس  ترـضح ال  نآ  باطخب  تلزنم  ثیدـح  نایب  هیماس  بقانم 
هاشداب هک  دنامیم  نادـب  دوب و  دـهاوخ  تس  ماهفالا  يوذ  کیدزن  حبقتـسم  نجهتـسم و  هک  ماقم  ياضتقم  زا  مامت  فارحنا  بجوم  دراد 

همه زا  رتهب  هکلب  تس  نم  صاوخ  عیمج  ریما  اـیاعر و  عیمج  رادرـس  ریزو  نآ  هک  دـنک  ناـیب  وا  تبیغ  رد  دوخ  ریبـک  ریزو  قح  رد  لـیلج 
دیوگب یمالک  وا  باطخب  دوش  رـضاح  ریزو  نآ  هاگ  ره  تس و  نیقباس  ناهاشداب  رئاسب  سان  يالوا  نیقباس و  نیطالـس  يایـصوا  اـفلخ و 
کیرش نا  رد  ناطلـس  نیا  يایاعر  داحآ  هکلب  تس  نیقباس  نیطالـس  يایـصوا  افلخ و  تلزنم  نود  هک  دشاب  یتلزنم  توبث  نآ  لولدم  هک 

زا يدحا  هیماس  بقانم  لئاضف و  همه  نآ  دعب  مالک  نینچ  رودـص  هک  تسرهاظ  هدـش و  لصاح  نا  زا  فرـشا  رتهب و  ار  ناشیا  داحآ  هکلب 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همیظع  فاصوا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هچنانچ  زین  درک و  دهاوخن  زیوجت  القع 
ترضح نآ  تیلـضفا  تبثم  هک  هدیدع  فاصوا  نانچمه  دومرف  نایب  تلزنم  ثیدح  لبق  تس  ترـضح  نآ  تفالخ  تیلـضفا و  تبثم  هک 

اـضق دوخ  دـعب  مراذـگیم  هک  یـسک  نیرتهب  ینم و  ریزو  نم و  ردارب  وت  هک  هدومرف  داـشرا  ینعی  هدومرف  ناـیب  تلزنم  ثیدـح  دـعب  تس 
زا ار  ناشیا  ینکیم  میلعت  نم و  دعب  نا  رد  دناهدرک  فالتخا  هچنآ  ناشیا  يارب  ینکیم  نایب  ارم و  هدـعو  ینکیم  افو  ارم و  نید  ینکیم 

فاصوا همه  نیا  اب  سپ  لیزنت  رب  ار  ناشیا  ماهدرک  هدماحم  هچنانچ  لیوات  رب  ار  ناشیا  ینکیم  هدـهاجم  دناهتـسنادن و  هچنآ  نآرق  لیوات 
زاوج زا  یهجو  دـشابن  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تفالخ و  تبثم  هک  يانعم  رب  تلزنم  ثیدـح  لمح  هقحـال  همیخف  دـماحم  هقباـس و  همیظع 

درادن

ترضح نآ  هتبثم  لئاضف  رگید  نیملسم و  تدایس  ریما و  بانج  تراما  تلزنم  ثیدح  دعب  بأمتلاسر  بانج  ندومرف  مکی  یس و  لیلد 

بآمتلاسر بانج  هچنانچ  هکنآ  مکی  یس و  لیلد 
929 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نینمؤم و تراما  نیملـسم و  تدایـس  نایب  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبطاخمب  ار  تلزنم  ثیدـح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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يارب ترـضح  نآ  تراما  تلزنم  ثیدـح  داشرا  دـعب  رگید  ماقم  رد  نانچمه  هدومرف  نییبن  هب  ترـضح  نآ  تیولوا  نییـصو و  زا  تیریخ 
هک یناهفصا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هماّلع  هچنانچ  هدرک  نایب  ترضح  نآ  تیلـضفا  هتبثم  لئاضف  رگید  نیملـسم و  تدایـس  نینمؤم و 

تعمس دق  دروخیم و  تشوگب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ریط  ثیدح  دلجم  رد  نا  زا  يذبن  تسین و  نایب  جاتحم  وا  هلیلج  بقانم  هلیمج و  دماحم 
هتفگ نیرخآلا  نیلّوالا و  دّیس  دّمحم  تیبلها  نیرّهطملا  ۀبقنم  رکذ  باتک  رد  هنع  لقن  ام  یلع  اهضعب  اقباس 

ییحی نب  رهاز  یبأ  ینثدح  لاق  يزارلا  رهاز  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  ریرج  نب  دمحم  انثّدح  لاق  یئاسّنلا  رفعج  نب  دـمحا  جرفلا  وبا  انثّدـح 
همحل بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  ۀیابع  نع  شمعالا  انثّدـح  لاق  يرقملا  يرمحالا 

ریما ّیلع  اذـه  یعمـسا  يدهـشا و  ۀملـس  مأ  ای  لاق  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم 
ةرخآلا یف  یندخ  ایندلا و  یف  یخا  یتیب  لهأ  نم  تاومالا  یلع  ّیصولا  هنس و  یتوا  يّذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملسملا و  دّیس  نینمؤملا و 

یلعالا مانسلا  یف  یعم  و 
راجنلا و نبا  تادافا  زا  وا  هرهاب  نساحم  حئادم و  هرخاف و  بقانم  دماحم و  هک  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  هماّلع  و 

لالج دمحا و  نیدلا  باهـش  دّیـس  یـساف و  نیدلا  یقت  یفنح و  رداقلا  دبع  یبهذ و  هماّلع  یمزراوخ و  دـیؤملا  وبا  بتاک و  نیدـلا  دامع 
مراکا لثاما  لضافا و  رباکا  زا  وا  هک  تفایرد  یهاوخ  دینش و  یهاوخ  دعب  ام  رد  ناشیا  ریغ  يوفک و  نامیلس  نب  دومحم  یطویـس و  نیدلا 

برغ قرـش و  يابطخ  بطخا  ۀّمئألا و  ردـص  هماّلعب و  دراد و  بدا  هقفب و  هّمات  تفرعم  هک  تساهبن  املع و  هّلجا  الـضف و  اهقف و  مظاعا  و 
نینمؤملا ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  تس  بیجن  دـقان  بیطخ و  ظفاح  یکز و  لضاف  ربخ  ماقمق و  ملاـع  ماـمه و  ماـما  دوشیم و  بّقلم 

هتفگ مالسلا  هیلع 
انثّدح یئاسّنلا  رفعج  نب  دمحا  جرفلا  وبا  انثّدح  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدح  یـسرقملا  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  اذـه  ءالعلا  وبا  ینابنا 

لاق ساّبع  نبا  نع  ۀیابع  نع  شمعالا  انثّدح  يرقملا  ییحی  نب  رهاز  یبأ  انثّدح  يزارلا  ییحی  نب  رهاز  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  ریرج  نب  دمحم 
ّهنا ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

نینمؤملا ریما  یلع  اذه  یعمسا  يدهشا و  ۀملس  ّمأ  ای  لاق  يدعب و  یبن  ال 
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یلعالا مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  یندخ  ایندلا و  یف  یخا  هنم  یتوا  يّذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملسملا و  دّیس  و 
ام یلع  دوخ  دانـساب  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زین  يومح  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردـص  و 

درآیم لقن 
نم همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  ۀملس  مال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع 

یملع ۀبیع  یّیصو و  نیملسملا و  دّیس  نینمؤملا و  ریما  ّیلع  اذه  ۀملـس  ّمأ  ای  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  وه  یمد و 
نیثکانلا نیقراملا و  نیطساقلا و  لتقی  یلعالا  مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  هنم  یتوا  يّذلا  یباب  و 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  باتک  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  و 
یلاعت هَّللا  یـضر  ۀملـس  مأ  تیب  یف  وه  لاق و  ّهنا  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  اـمهنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع 

لاق مث  يدـعب  نم  یبن  ینا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاـط  یبأ  نبا  یلع  اذـه  اـمهنع 
یخا هنم  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملسملا و  دّیس  نینمؤملا و  ریما  ّیلع  اذه  یعمـسا  يدهـشا و  ۀملـس  مأ  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یلعالا مانّسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  یندخ  ایندلا و  یف 
تاعوبطم یّحنت  قح و  یّخوت  قدص و  يرّحبت  یّلحتم  تاعوضوم و  زا  یلاخ  نآ  لوا  رد  شفّنصم  هدافا  بسح  لئالدلا  حیـضوت  باتک  و 

رد قدـص  لها  نآ  ثیدـحت  هک  یثیداحا  نآ  نیواود  جره  زا  تسنوصم  هک  تنـس  بتک  زا  نا  رد  هدومن  جـیرخت  تسا و  تاقلتخم  ینعی 
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رکذ هتفگ  هبدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  هدشن و  ثیدح  نآ  ثیدح  عضو  رابخا  رد  قح  ریغب  هک  يدیناسم  دـناهدرک و  رابخا 
یضم و امیف  هرکذن  مل  ام  رکذ  ّهنا  الا  هانقس  امک  فوتسی  مل  جراوخلا و  یف  تایاورلا  نم  اضعب  هحرش  یف  هَّللا  همحر  دیمح  ۀمالعلا  هیقفلا 

موقلا نم  لجر  هیلإ  ضهن  هثیدح  یـضقنا  املف  مزمز  ریفـش  یلع  ساّنلا  ددحی  ۀّکمب  اسلاج  ساّبع  نبا  ناک  لاق  ساّبع  نبا  یلا  هدنـسب  رکذ 
تئج ینا  ساّبع  نب  ای  لاق  کل  ادـب  امع  لس  مکنم  هَّللا  مصع  نم  الا  ملاظ  لک  ناوعا  لاـق  ماـشلا  لـها  نم  لـجر  ینا  ساـّبع  نب  اـی  لاـقف 

اّمع لس  کّمأ  کتلکث  هل  لاقف  ناضمر  مایـص  جـح و ال  ۀـلیقب و ال  اورفکی  مل  هَّللا  ّالا  هلا  ـال  لـها  هلتق  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نع  کـلأسا 
ةرمع جحل و ال  صمح  نم  برضا  کتئج  ام  هَّللا  دبع  ای  لاق  کینعی 
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هنا ساّبع  نبا  نع  لقن  نا  یلا  بولقلا  هبرقت  لمتحی و ال  بعـص ال  ملاعلا  ملع  نا  کحیو  لاقف  هلاعف  یلع و  رما  یل  جرختل  کتیتا  نکل  و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هتنیاع  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  يذلا  كربخا  یتح  سلجاف  یماشلا  باطخ  یف  لاق 
هَّللا یبن  ماعط  نم  اوباصا  اذإ  اوناکف  نینمؤملا  نم  ةرـشع  ةرـشع  وعدـی  ناک  شیجلا و  هتمیلو  تناک  ملواف و  شحج  تنب  بنیز  جّوزت  مّلس 

هنع و اوفّفخی  نا  یهتـشی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  ههجو و  یف  رظنلا  اوهتـشا  هثیدح و  یلا  اوسناتـسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  هناحبـس  هَّللا  لزناـف  نینمؤملا  يذا  هرکی  ناـک  شحج و  تنب  بنیز  سرعب  دـهع  بیرق  ناـک  ّهنـأل  لزنملا  هل  اولخی 

ٍثیِدَِـحل َنیِِـسنْأَتْسُم  َو ال  اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت 
ِقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْسَی  ُهَّللا ال  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ 

ماّیا و ۀعبـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثکمف  اوجرخی  نا  اوثبلی  مل  مهیبن  ماعط  نم  اوباصا  اذإ  ساّنلا  ناـک  ۀـیآلا  هذـه  تلزن  اّـملف 
راهنلا و یلاعت  املف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اهموی  اهیحـض و  اهتلیل و  تناک  ۀـّیمأ و  تنب  ۀملـس  مأ  تیب  یلا  لّوحت  مث  اهیلایل 

بابلا یحتفا  یموق و  ۀملس  مأ  لاقف  ۀملس  مأ  هترکنا  هّقد و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فرعف  افیفخ  اّقد  هّقدف  بابلا  یلا  یلع  یهتنا 
هَّللا عاطا  دـقف  لوسّرلا  عطی  نم  بضغملا  ۀـئیهک  هَّللا  یبن  اهل  لاقف  ینـساحم  یلا  رظنی  نا  هرطخ  نم  غلب  يذـلا  اذـه  نم  هَّللا  لوسر  ای  تلاق 
ذخا هنا  ۀملس  مأ  ای  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  لجعلاب  قزنلاب و ال  قرخلاب و ال  سیل  الجر  بابلاب  ناف  بابلا  یحتفا  یموق و 

دق اهنا  ریغ  بابلاب  نم  يردـت  یه ال  ۀملـس و  ّمأ  تماـقف  ءطولا  هنع  بیغی  یّتح  رادـلا  لـخاد  ـال  باـبلا و  حـتافب  سیلف  باـبلا  یتداـضعب 
ّیلع کـسما  تحتفف و  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  لـجرل  خـب  خـب  لوقت  یه  باـبلا و  وحن  تشمف  حدـملا  تعنلا و  تظفح 
لاقف معلـص  یبّنلا  یلع  مّلـسف  لخدف  بابلا  ّیلع  حـتف  اهردـخ و  ۀملـس  مأ  تلخدـف  ءطولا  هیلع  یفخ  یتح  امئاق  لزی  ملف  بابلا  یتداضعب 

یلع اذه  هل  ائینه  معن و  تلاق  هنیفرعت  له  ۀملس  ّمال  معلص  یبّنلا 
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مأ ای  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  اذه  یمد و  همد  یمحل و  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذـه  ۀملـس  مأ  ای  تقدـص  لاق 
لها نم  تاومالا  یلع  ّیـصولا  هنم و  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملـسملا و  دیـس  نینمؤملا و  ریما  یلع  اذـه  یمهفا  یعمـسا و  ۀـملس 

نیثکانلا لتاقی  ّهنا  ۀملس  ّمأ  ای  يدهشاف  یلعالا  مانّـسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  ینیرق  ایندلا و  یف  یخا  یتما  نم  ءایحالا  یلع  ۀفیلخلا  یتیب و 
همالک یهتنا  ملسم  لک  یلوم  يالوم و  اّیلع  نا  دهشا  ساّبع  نب  ای  ینع  تجرف  یماشلا  لاقف  نیقراملا  نیطساقلا و  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تلزنم  ثیدـح  داشرا  دـعب  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاـظ  ثیدـح  نیزا 
نم باب  نم و  ملع  هبیع  نیملسم و  دّیس  نینمؤملا و  ریما  یلع  نیا  هک  ونشب  شاب و  هاوگ  هملس  مأ  يأ  هک  هدومرف  هملس  مأ  هبطاخمب  مالسلا 
یلع بانج  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  تس و  یلعا  مانـس  رد  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدومرف  زین  نا و  زا  موشیم  هدمآ  هک  تسا 

دوب و دـهاوخ  قلطم  هفیلخ  لصف و  الب  ماما  دـشاب  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا  متاخ  بانج  ّصن  هب  نینمؤملا  ریما  بلاـط  یبأ  نب 
هبیع ترضح  نآ  ندوب  زین  تس و  نیملسم  عیمج  زا  ترضح  نآ  تیلضفا  تماما و  تدایس و  رب  عطاق  لیلد  نیملسم  دّیس  فصو  نینچمه 

مهدزای دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 393 

http://www.ghadirestan.com


ترضح نآ  ندوب  امتح و  اعطق و  تسا  تیلضفا  تیملعا و  لیلد  ترضح  نآ  باب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع 
رب ترضح  نآ  تفالخ  دیمح  هیقف  تیاور  بسح  تس و  باوث  تیرثکا  تیلضفا و  رب  عطاق  لیلد  زین  یلعا  مانـس  رد  بآمتلاسر  بانج  اب 

تیلـضفا تراما و  تماما و  تفالخ و  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  رد  تاحیرـصت  همه  نیا  فصو  اب  سپ  هدومرف  نایب  زین  دوخ  تماما  ایحا 
دناهدرک لقن  راصتخاب  يزاریـش  ردب و  نب  نسح  ار  هملـس  مأ  ثیدح  زین  درک و  دـهاوخن  بیر  یملـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

يأ هنع  هتفگ و  ءافتکالا  باتک  رد  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا 
نم نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  اـیلع  نا  ۀملـس  مـال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  ساـبع  نبا  نع 

باقلالا یف  يزاریشلا  ءافلخلا و  هاور  امیف  ردب  نب  نسحلا  هجرخا  هضغبی  ینّبحی و  ّهنا  معز  نم  بذک  یسوم و 
داشرا دعب  هملس  مأ  باطخب  ار  تلزنم  ثیدح  مّلس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

یمد نم  همد  یمحل و  نم  همحل  اّیلع  نا 
نینمؤملا ریما  بانج  تیلـضفا  ّتبحم و  زا  تیبرقا و  تیاهن  رب  تلالد  دادل  دانع و  ساسا  علاق  دادساب و  داشرا  نیا  هک  تسرهاظ  هدومرف و 

ۀلزنملا ثیدح  هیلع  ّلدی  اذکف  دراد  مالسلا  هیلع 
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بارتقا تامالع  رد  دانـسا  نیاب  لیوط  ثیدح  یتا  له  ةروس  ریـسفت  یف  یتفلا  نیز  رد  یمـصاعلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  و 
نب نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  ریکب  نب  سنوی  نع  یندـملا  یلع  نب  نیـسحلا  ینثدـح  هدرک  تیاور  تعاس 

تسروکذم نآ  رد  مهیلع و  هَّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب  یلع 
نم همحل  یخا  یلع  اذـه  ناملـس  ای  لاق  یملع  ینا  املع  یندز  نکل  هَّللا و  لوسر  ای  معن  لاق  انیلع  لخادـلا  نم  يردـت  ناملـس أ  ای  لاق  مث 

ةوبنلاب ینثعب  يذـلا  یثراو و  یّیـصو و  اذـه  ناملـس  ای  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  اـّلا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  ۀـلزنم  یمد  نم  همد  یمحل و 
ةزجحب ذخا  نیـسحلا  ۀمطاف و  ةزجحب  ذخآ  نسحلا  هتزجحب و  ةذخآ  ۀمطاف  یتزجحب و  ذـخآ  یلع  لیئربج و  ةزجحب  ۀـمیقلا  موی  ّنذـخآل 

ابهاذ هَّللا  لوسر  اخا  يرت  نیا  هیخاـب و  اـبهاذ  هَّللا  لوسر  يرت  نیا  هَّللا و  لوسرب  اـبهاذ  هَّللا  يرت  نیاـف  مهتزجحب  ةذـخآ  مهتعیـش  نسحلا و 
بر ۀنجلا و  یلا  ناملـس  ای  ۀبعکلا  ّبر  ۀنجلا و  یلا  مهتعیـش  نیبهاذ  هَّللا  لوسر  يدلو  يرت  نیا  اهدلوب و  ۀبهاذ  ۀـمطاف  يرت  نیا  هتجوزب و 

نیملاعلا ّبر  دنع  نم  لیئربج  هب  دهع  دهع  ناملس  ای  ۀنجلا  یلا  ناملس  ای  ۀبعکلا  بر  ۀنجلا و  یلا  ناملس  ای  ۀبعکلا 
نآ تیلـضفا  تابثا  هک  تسا  همیظع  لئاضف  هلمج  زا  تلزنم  ثیدـح  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ۀملـس  مأ  تیاور  لـثم  مه  تیاور  نیا 

هدش نیبم  ترضح  نآ  تیاصو  نآ  هارمه  دنکیم و  ترضح 

ریما ع بانج  اب  دوخ  تاخاؤم  تقو  ار  تلزنم  ثیدح  ربمایپ  داشرا  مود  یس و  لیلد 

نینمؤملا ریما  ترضح  باطخب  تاخاوم  تقو  ار  تلزنم  ثیدح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مود  یـس و  لیلد 
دمحم وبا  لبنح و  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لبنح و  نب  دمحم  نب  دمحا  ار  نآ  دـناهدرک  تیاور  هچنانچ  هدرک  داشرا  مالّـسلا  هیلع 

فورعملا یبالجلا  دمحم  نب  یلع  بیطخلا و  یلع  نب  دمحا  خیـشلا و  یباب  فورعملا  یناهبـصالا  نایح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع 
یناحلاصلا و ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دـماح  دـمحم  وبا  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دـمحا  نب  قفوم  یلزاغملا و  نباب 

میهاربا یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  غاّبـصلا و  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم 
باهـش یقتملا و  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  ثدـحملا و  نیدـلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاـطع  یباـصولا و  هَّللا  دـبع  نب 

يرداقلا یناخیشلا  یلع  نب  دومحم  دمحا و  نیدلا 
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934 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تافلؤم رد  ار  تلزنم  ثیدح  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور  اما  ناشیا  ریغ  ثدـحملا و  یلع  نسح  يونهکللا و  نیبم  دـمحم  يولوم  و 

هتفگ یطویس  عماوجلا  عمج  بیوبت  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  سپ 
تلعف کتیار  نیح  يرهظ  عطقنا  یحور و  بهذ  دقل  ّیلع  لاقف  هباحصا  نیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یخا  امل  یفوا  یبأ  نب  دیز  دنسم 
ینثعب يذـّلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀـمارکلا  یبتعلا و  کلف  ّیلع  طخـس  نم  اذـه  ناک  نإف  يریغ  تلعف  ام  کباحـصاب 

ای کنم  ثرأ  ام  لاق و  یثراو  یخا و  تنا  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنل و  ـالا  کـترّخا  اـم  قحلاـب 
ۀنجلا یف  يرـصق  یف  یعم  تنا  مهّیبن و  ۀّنـس  مهبر و  باتک  لاق  کلبق  نم  ءایبنالا  تثرو  ام  لاق  یلبق  نم  ءایبنالا  تثرو  ام  لاـق  هَّللا  لوسر 

یقیفر یخا و  تنا  یتنبا و  ۀمطاف  عم 
ریما بانج  بقانم  رد  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  تیاور  اما  ّیلع  بقانم  باـتک  یف  مح 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  سپ  تاـخاوم  رد  ار  انثّدـح  هتفگ  لـقن  اـم  یلع  دوخدـلا  فینـصت و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هتفگ لقن  ام  یلع  دوخ  دلاو  فینصت 

دیزی ظفّللا  یف  نابراقتم  ناربخلا  رـشب و  نب  هَّللا  دـبع  نب  حاّبّـصلا  يواـفّطلا و  دـشار  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انثّدـح  لاـق  نسحلا  انثّدـح 
نیب یخا  هَّللا  لوسر  ّنا  یلذهلا  دیزی  نب  جودحم  نع  ۀـّیطع  نع  فاحجلا  دعـس  انثّدـح  لاق  عیبرلا  نب  سیق  انثّدـح  اتبحاص  یلع  امهدـحا 

یب و ۀمایقلا  موی  یعدی  نم  لوا  نا  یلع  ای  تملع  اما  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یخا  تنا  یلع  ای  لاق  مث  نیملـسملا 
شرعلا نیمی  یلع  نیطامس  نوموقیف  مهضعب  رثا  یلع  مهضعب  نییبنلاب  یعدی  مث  ۀنجلا  للح  نم  ءارضخ  ۀلح  یسکاف  شرعلا  نیمی  نع  موقا 

کب یعدـی  نم  لوا  تنا  مث  ۀـمیقلا  موی  نوبـساحی  ممـالا  لّوا  یتما  نا  یلع  اـی  كربخا  ّینا  ـالا و  ۀـّنجلا  لـلح  نم  ارـضخ  ـاللح  نوسکی 
هلوط یئاول و  ّلظب  نّولظتسی  هَّللا  قلخ  عیمج  مدآ  نیطامسلا  نیب  هب  ریست  دمحلا  ءاول  وه  یئاول و  کیلإ  عفدی  يدنع و  کتلزنم  کتبارقل و 
هیلع بوتکم  ایندلا  طسو  ۀثلاثلا  برغملا و  یف  ۀـباوذ  قرـشملا و  یف  ۀـباوذ  رون  نم  بئاوذ  ثلث  هل  ءارمح  ۀـتوقای  هنانـس  ۀنـس  فلا  ةریـسم 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  یناثلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لوالا  رطسا  ۀثالث 
935 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع نیـسحلا  کنیمی و  نع  نسحلا  ءاوللاب و  ریـست  ۀنـس و  فلا  هضرع  ۀنـس و  فلا  رطـس  لک  لوط  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ثلاثلا ال 
كوبا بالا  معن  شرعلا  تحت  نم  دانم  يدانی  مث  ۀنجلا  نم  ءارضخ  ۀّلح  یسکت  مث  شرعلا  لظ  یف  میهاربا  نیب  ینیب و  فقت  یتح  كراسی 

تیبح اذإ  یبحت  تیعد و  اذإ  یعدت  تیسک و  اذإ  یسکت  ّکنا  یلع  ای  رشبا  یلع  كوخا  خالا  معن  میهاربا و 
زا سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  خیـشلا  یباب  فورعملا  یناهبـصالا  نایح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  تیاور  اما 

تاخاوم رد  ار  تلزنم  ثیدح  یناربطلا  دمحا  نب  نامیلـس  تیاور  اما  تسرهاظ  دوشیم  روکذـم  دـعب  ام  رد  هک  لئالدـلا  حیـضوت  ترابع 
هتفگ یطویس  عماوجلا  عمج  بیوبت  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  سپ 

نا یـضرت  اما  مهنم  دحا  نیب  کنیب و  خاوأ  مل  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  نیح  ّیلع  تبـضغا  بارت  ابا  نوکت  نا  تحلـص  امف  مق 
ۀّیلهاجلا و ۀـتیم  هَّللا  هتاما  کضغبا  نم  نامیالا و  نمالاب و  ّفح  کّبحا  نم  الا  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت 

ساّبع نبا  نع  بط  مالسالا  یف  هلمعب  بسوح 
تیاور اما  دش  دهاوخ  حضاو  لئالدلا  حیضوت  ترابع  زا  دعب  ام  رد  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  بیطخلا  یلع  نب  دمحا  تیاور  اما 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  سپ  تاـخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  یلزاـغملا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع 

هتفگ ةدمعلا  یف  هارث  باط  قیرطب  نبا  لقن  ام  یلع 
یطساولا عیبلا  باصقلا  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  ءاّقـسلا  نبا  دّمحم  وبا  انربخا  لاق  راطعلا  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا 
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نب دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینثدـح  لاق  يرـسایبلا  دـمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رکب  وبا  ینثّدـح  لاـق  ّهنا  هنع  هتیاور  یف  یل  نذا  اـمیف 
یخآ ۀلهابملا و  موی  ناک  امل  لاق  سنا  نع  لیوطلا  دیمح  ینثّدح  لاق  يدبعلا  دـیرد  نب  ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق  يرهوجلا  نسحلا 

هدقتفاف نیعلا  یکاب  یلع  فرصناف  دحا  نیب  هنیب و  خاوی  مل  هناکم  فرعی  هاری و  فقاو  یلع  نیرجاهملا و  نیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
لالب یضمف  هب  ینتاف  بهذا  لالب  ای  لاق  هَّللا  لوسر  ای  نیعلا  یکاب  فرـصنا  اولاق  نسحلا  وبا  لعف  ام  لاقف  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا 

هَّللا یکبا  کیکبی ال  ۀمطاف أ  تلاق  نیعلا و  یکاب  هلزنم  لخد  دق  یلع و  یلا 
936 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلاـق ال دـحا  نیب  ینیب و  خاوی  مل  یناـکم و  فرعی  یناری و  فقاو  اـنا  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نیب  یبـنلا  یخآ  ۀـمطاف  اـی  لاـق  کـینیع 
ّیبّنلا لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلع  یتاف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  بجا  یلع  ای  لالب  لاقف  هسفنل  كرّخا  امنا  هّلعل  هَّللا  کنزحی 

مل یناکم و  فرعت  ینارت و  فقاو  انا  هَّللا و  لوسر  ای  راصنالا  نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  لاق  نسحلا  ابا  ای  کیکبی  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هاقرا هدیب و  ذـخاف  کلذـب  یل  ّینا  هَّللا  لوسر  ای  یلب  لاق  کیبن  اخا  نوکت  نا  كّرـسی  الا  یـسفنل  کترخا  امنا  لاق  دـحا  نیب  ینیب و  خاوت 
نیعلا ریرق  یلع  فرصناف  لاق  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  هنا  الا  هنم  انا  یّنم و  اذه  ّمهَّللا  لاقف  ربنملا 

مّلسم ّلک  یلوم  يالوم و  تحبصا  نسحلا  ابا  ای  خب  خب  لاقف  باطخلا  نب  رمع  هعبتاف 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  بطخا  سپ  تاـخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  مزراوخ  بطخاـب  فورعملا  دـمحا  نب  قفوم  تیاور  اـما 

هتفگ مالّسلا 
ظفاحلا هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  لاق  يرقملا  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق  ینادمهلا  راطعلا  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ءارقلا  دیـس  ینابنا 

نع ریرج  انثدح  لاق  يزورملا  مدآ  نب  دماح  انثدـح  لاق  يزورملا  دـمحم  نب  دومحم  انثدـح  لاق  یناربطلا  دـمحا  نب  نامیلـس  انثدـح  لاق 
یلع نیب  خاوی  مل  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیب  هباحـصا و  نیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یخآ  امل  لاق  ساّبع  نبا  نع  دـهاجم  نع  ثیل 
هَّللا لوسر  هبلطف  حیرلا  هیلع  تفس  یکتا و  هعارذ و  دّسوتف  ضرالا  نم  الودج  یتا  یتح  ابضغم  ّیلع  جرخ  مهنم  دحا  نیب  بلاط و  یبأ  نب 

نیرجاهملا نیب  تیخآ  نیح  یلع  تبضغا  بارت  ابا  الا  نوکت  نا  تحلص  امف  مق  هل  لاق  هلجرب و  هزکوف  هدجو  یتح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّفح کّبحا  نم  الا  يدـعب  سیل  ّهنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مهنم  دـحا  نیب  کنیب و  خاوأ  مل  راصنالا و  و 

مالسالا یف  هلمعب  بسوح  ۀّیلهاج و  ۀتیم  هَّللا  هتاما  کضغبا  نم  نامیالا و  نمالاب و 
هدرک تیاور  دوخ  دنسب  بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

ّهنا ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یخا و  تنا  یلع  ای  لاق  مث  نیملسملا  نیب  یخآ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
937 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

للح نم  ءارـضخ  ۀلح  یـسکاف  هلظ  یف  شرعلا  نیمی  نع  موقاف  لاق  مث  انا  ۀمایقلا  موی  هب  یعدی  نم  لوا  نا  یلع  ای  تملع  اما  يدعب  یبن  ال 
كربخا یناوالا  ۀنجلا  للح  نم  رضخ  للح  نوسکی  شرعلا و  نیمی  نع  نیطامس  نوموقیف  ضعب  رثا  یلع  مهـضعب  نییبنلاب  یعدی  مث  ۀنجلا 

؟؟؟ ینم و کتبارقب  یعدی  نم  لوا  تنا  مث  ۀمایقلا  موی  نوبساحی  ممالا  لوا  یتما  نا  یلع  ای 
هلوط ۀـمایقلا و  موی  ياول  لظب  نولظتـسی  هَّللا  قلخ  عیمج  مدآ و  نیطامـسلا و  نیب  هب  ریـستف  دـمحلا  ءاول  وه  ياول و  کیلإ  عفدـی  يدـنع و 

برغملا و یف  ۀباوذ  قرشملا و  یف  ۀباوذ  رون  نم  بئاوذ  ثلث  هل  ءارضخ  ةرد  هجز  ءاضیب  ۀضف  هبیضق  ءارمح  هتوقای  هنانس  ۀنس  فلا  ةریـسم 
دّمحم هَّللا  ّالا  هلا  ثلاثلا ال  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  یناثلا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  لوالا  رطـسا  ۀـثلث  هیلع  بوتکم  ایندـلا  طسو  ۀـثلاثلا 

ینیب و فقت  یتح  كراسی  نع  نیسحلا  کنیمی و  نع  نسحلا  یئاولب و  ریست  ۀنس و  فلا  ةریـسم  هضرع  ماع و  فلا  رطـس  لوط  هَّللا  لوسر 
كوخا خالا  معن  میهاربا و  كوبا  بالا  معن  شرعلا  تحت  نم  دانم  يدانی  مث  ۀنجلا  نم  ءارضخ  ۀلح  یسکت  مث  شرعلا  لظ  یف  میهاربا  نیب 

تیبح اذإ  یبحت  تیعد و  اذإ  یعدت  تیسک و  اذإ  یسکت  کنا  یلع  ای  رشبا  یلع 
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حیـضوت ترابع  زا  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دماح  دمحم  وبا  تیاور  اما 
هتفگ نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  يدنرزلا  فسوی  نب  دمحم  تیاور  اما  دش  دهاوخ  رهاظ  لئالدلا 
لاقف هانیع  عمدت  یلع  ءاجف  دحا  نیب  ّیلع و  نیب  خاوی  مل  هباحصا و  نیب  یخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نع  يور 

ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا  لاقف  دحا  نیب  ینیب و  خاوت  مل  کل  ام  هَّللا  یبن  ای 
یلع کطخس  نم  ناک  ناف  يریغ  تلعف  ام  کباحـصاب  تلعف  کتیار  نیح  يرهظ  عطقنا  یحور و  بهذ  هَّللا  لوسر  ای  لاق  ّهنا  ۀیاور  یف  و 

يذلا مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  ۀمارکلا  یبتعلا و  کلف 
938 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یثراو  یخا و  تنا  يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنل  الا  کترّخا  ام  قحلاـب  ینثعب 
یتنبا عم  ۀنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنا  مهّیبن و  ۀّنـس  مهبر و  باتک  لاق  کلبق  ءایبنالا  ّثرو  ام  لاق  یلبق  ءایبنالا  ّثرو  ام  لاقف  کنم  ثرا 

یلا مهضعب  رظنی  هَّللا  یف  ءاّلخالا  نیلباقتم  ررس  یلع  اناوخا  ۀیآلا  هذه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  الت  مث  یقیفر  یخا و  تنا  ۀمطاف و 
ضعب

هتفگ هّمهم  لوصف  رد  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  یکلاملا  غاّبصلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  تیاور  اما 
راصنالا نیرجاهملا و  نم  هباحصا  نیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یخآ  امل  لاق  ساّبع  نبا  نع  یمزراوخلا  نیدلا  ءایـض  بقانم  نع 

نیب یخآ  فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  ناـمثع و  نیب  یخآ  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  نیب  یخآ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  وـه  و 
مهنم دـحا  نیب  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نیب  خاوی  مل  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  ناوـضر  دادـقملا  يراـفغلا و  رذ  یبأ  نیب  یخآ  ریبزلا و  ۀـحلط و 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هبلطف  بارتلا  هیلع  حـیرلا  یفـست  هیف  ماـن  هعارذ و  دّـسوت  ضرـالا و  نم  الودـج  یتا  یتح  ابـضغم  یلع  جرخ 

راصنالا و نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  نیح  تبـضغ  بارت  ابا  الا  نوکت  نا  تحلـص  امف  مق  هل  لاق  هلجرب و  هزکوف  ۀفّـصلا  کلت  یلع  هدجوف 
نمالاب و فح  دقف  کّبحا  نم  الا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مهنم  دحا  نیب  کنیب و  خاوأ  مل 

ۀیلهاج ۀتیم  هَّللا  هتاما  کضغبا  نم  نامیالا و 
عماوـجلا عـمج  بیوـبت  هک  لاـمعلا  زنک  تراـبع  زا  سپ  تاـخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  تـیاور  اـما 

یف ءافتکالا  باتک  رد  روکذم  میهاربا  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  تیاور  اما  دـش  حـضاو  تسا  یطویس 
يأ هنع  هتفگ و  ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف 

دحا نیب  هنیب و  خاوی  مل  اّیلع و  كرت  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یخآ  لاق و  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع 
هنع بارتلا  ضفنی  لعجف  بارت  هباصا  دق  مئان و  وه  هاتاف و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ربخاف  هیف  مانف  دجـسملا  یتاف  هسفن  یف  دجوف  مهنم 

مهنم دحا  نیب  کنیب و  خاوأ  مل  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  نیح  ّیلع  تبضغ  بارت  ابا  نوکت  نا  تحلص  امف  مق  لوقی  و 
939 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا هتاما  کضغبا  نم  نامیالا و  نمالاب و  ّفح  کّبحا  نم  الا  یبن  يدعب  سیل  ّهنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما 
ریبکلا یف  یناربطلا  هجرخا  مالسالا  یف  ۀلمعب  بسوح  ۀیلهاجلا و  ۀتیم 

ثیدحلا هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نیعبرا  رد  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  ثدـحم  نیدـلا  لامج  تیاور  اما 
رشع عبارلا 

هل خا  هعم  سیل  مهرخآ و  یف  یقب  یتح  اّیلع  فّلخی  لعج  نیملـسملا و  نیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یخآ  لاق  هرم  نب  یلعی  نع 
كوخا انا  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  تنا  یسفنل  کتکرت  امنا  لاقف  ینتکرت  نیملسملا و  نیب  تیخآ  ّیلع  هل  لاقف 

ۀمطاف یتنبا  عم  ۀنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنا  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنل  ّالا  کترّخا  ام  ۀیاور  یف  و 
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ضعب یلا  مهضعب  رظنی  هَّللا  یف  ءاّلخالا  نیلباقتم  ررس  یلع  اناوخا  ۀیآلا  هذه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  الت  مث  یقیفر  یخا و  تنا  و 
باّذک الا  يدعب  اهیعّدی  هلوسر و ال  وخا  هَّللا و  دبع  انا  لقف  دحا  كرکاذ  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  هل  لاق  مث 

هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  سپ  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  دمحا  نیدلا  باهش  تیاور  اما  رتفم 
هباحصا نیب  ةاخاوملا  رکذف  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یفوا  یبأ  نب  دیز  نع 

کتیار نیح  يرهظ  عطقنا  یحور و  تبهذ  دـقل  لاقف  مّلـس  كراـب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  ههجو  یلاـعت  هَّللا  مرک  یلع  ماـقف  لاـق 
ام ینثعب  يّذلا  مّلـس و  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  ۀمارکلا  یبتعلا و  کلف  ّیلع  ۀطخـس  نم  اذـه  ناک  ناف  يریغب  تلعف  ام  تلعف 

هَّللا یّلـص  لاق  هَّللا  ّیبن  ای  کنم  ثرا  ام  لاق  یثراو  تنا  يدـعب و  ّیبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنل و  الا  کـترّخا 
هَّللا باتک  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  کلبق  نم  ءایبنالا  ثرو  ام  لاق و  یلبق  نم  ءایبنالا  ثرو  ام  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و 

كراب و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  مث  یقیفر  یخا و  تنا  یتنبا و  ۀـمطاف  عم  ۀـنجلا  یف  يرـصق  یف  یعم  تنا  مهّیبن و  ۀنـس  و 
یلا هدانساب  یناحلاصلا  بیطخلا و  رکب  وبا  ظفاحلا  مامالا  هاور  ضعب  یلا  مهضعب  رظنی  هَّللا  یف  نّیباحتملا  نیلباقتم  ررس  یلع  اناوخا  مّلس 

940 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریسی فالتخاب  يدنرزلا  اعوفرم و  هدانساب  خیشلا  یبأ 

سپ تسا  تاخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدح  یندملا  يرداقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  تیاور  اما  نیباحتملا  لدـب  ءاّلخالا  لاق  و 
یمزراوخلا نیدلا  ءایض  بقانم  باتک  نم  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  هتفگ  یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوس  طارص  باتک  رد 

هَّللا یّلص  هنا  وه  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  هباحصا  نیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یخآ  اّمل  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع 
ریبزلا و ۀحلط و  نیب  یخا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  نیب  یخآ  امهنع و  هَّللا  یضر  رمع  رکب و  یبأ  نیب  یخا  مّلـس  هیلع و 

انیزح ّیلع  جرخ  مهنم  دـحا  نیب  بلاـط و  یبأ  نیب  ّیلع  نیب  خاوی  مل  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  ناوضر  دادـقملا  يراـفغلا و  رذ  یبأ  نیب  یخآ 
کلت یلع  هدـجوف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هبلطف  هیلع  یفـست  حایّرلا  هیف و  مان  هعارذ و  دـسوت  ضرـالا و  نم  الودـج  یتا  یتح 
کنیب خاوأ  مل  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  نیح  ّیلع  تبضغا  بارت  ابا  الا  نوکت  نا  تحلص  امف  مق  هل  لاق  هلجرب و  هزکوف  ۀفصلا 

نم نامیالا و  نمالاب و  ّفح  دقف  کبحا  نم  الا  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مهنم  دـحا  نیب  و 
؟؟؟ ۀیلهاجلا ۀتیم  هَّللا  هتاما  کضغبا 

رد هعبرا  ناصغا  رد  یلاهـس  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  دمحم  نب  قحلا  دبع  دـمحا  نب  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  هک  نیبم  دـمحم 
فورعم تیلوفط  مایا  رد  اکذ  نهذ و  تدوج  رد  نیبم  دمحم  الم  اماف  هتفگ  وا  ءانث  حدم و  رد  قحلا  دـبع  دـمحا  نب  هَّللا  بحم  دالوا  رکذ 

هذتاسا روضحب  لیمکت  دعب  تسناوتیمن و  نتفگ  نخس  وا  هلباقم  رد  يدحا  دربیم و  تقبـس  رـصع  هبلط  رگید  رب  لیـصحت  مایا  رد  دوب و 
ترضح رد  وا  یمان  مان  هک  نادنچ  دنتفرگیم  هدافتسا  دندرکیم و  لیـصحت  وا  تمدخب  هتـشاذگ  هذتاسا  زا  ملع  هبلط  درکیم و  سیردت 

غارف دندش و  عمتجم  يو  رب  ملع  لیصحت  يارب  مدرم  قافآ  زا  هدش و  عیاش  وا  لضف  ملع و  هزاوآ  فانکا  فارطا و  رد  هتشگ و  دنلب  هذتاسا 
ردـق و هتخاس  قلخ  بوبحم  ار  وا  یلاعت  قح  لاق  نا  یلا  هتـشگ  ملاع  طـیحم  وا  ملع  هرئاد  دنتفاتـش  دوخ  ياـهنطوب  هدرک  مولع  لیـصحت  زا 

هثالث یـشاوح  رب  هیـسرد  بتک  هچنانچ  هدومن  فیلات  یباتک  نف  ره  رد  هدرب و  رـسب  شرمع  تزع  لامکب  هداهن  کـی  ره  لد  رد  وا  تلزنم 
بلطم لیـصحت  جاتحم  وا  یـشاوح  هظحالم  دعب  مدرم  هکنآ  ات  هدومن  دیاشب  هک  یهجو  رب  بلطم  لح  هتـشون و  هیـشاح  هناگادج  هیدـهاز 
لئاسر یضعب  هقف  رد  هداد و  فیلات  ملسم  حرش  قطنم  رد  دندش و  ملع  هبلط  ذاتـسا  ایوگ  وا  یـشاوح  دنوشیمن  يرگید  هروکذم  یـشاوح 

حرـش هضماغ  تاماقم  زا  رتشیب  رب  هدومرف و  ریرحت  تسین  روصتم  نآ  زا  رتهب  هک  نیحلاـصلا  تاـیاکح  همجرت  هتخاـس و  فینـصت  هیـسراف 
ءامـسا حرـش  مالـسلا و  مهیلع  مهبحاص و  یلع  يوبن  تیب  لها  بقانم  رد  یباتک  هدومرف و  ریرحت  تاـقیلعت  اردـص  ـالم  زا  همکحلا  ۀـیاده 

نآ رکش  هدهع  زا  هک  هداهن  یتنس  ملع  هبلط  ریاس  رب  هکلب  دوخ  هذمالت  رب  ضرغ  ملـسم  حرـش  هقفلا  لوصا  رد  هدومن و  فیلات  مه  ینـسح 
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ادخ لوسر  هاگ  ره  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  دـیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ةاجنلا  ۀلیـسو  رد  دـش  دـناوتیمن  نوریب 
یضترم یلع  درک  ضرع  هدومرف  هباحص  نایم  تاخاوم  دقع 

نیح يرهظ  عطقنا  یحور و  بهذ  هَّللا  لوسر  ای 
941 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم نوراه  ۀلزنمب  يدنع  تناف  یـسفنل  ّالا  کترّخا  ام  قحلاب  ینثعب  يذـّلا  معلـص و  لاقف  ۀـمارکلا  یبتعلا و  کلف  ّیلع  طخـس  نم  ناک  ناف 
تنا مهیبن و  ۀّنـس  هَّللا و  باتک  لاق  کلبق  ءایبنالا  تثروا  ام  لاق  ءایبنالا  تثروا  ام  لاق  کنم  ثروا  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاـقف  یثراو  یـسوم و 
ررـس یلع  اـناوخا  ۀـیآلا  هذـه  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ـالت  مث  یقیفر  یخا و  تنا  یتنب و  ۀـمطاف  عم  ۀـنجلا  یف  يرـصق  یف  یعم 

ضعب یلا  مهضعب  رظنی  هَّللا  یف  ءاّلخالا  نیلباقتم 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  مه  یبقع  رد  دنام و  دهاوخ  مئاق  یضترم  یلعب  هَّللا  لوسر  ّتنس  باتک و  ماکحا  هک  دومرف  نایب  ثیدح  نیرد 
دبع نب  ثدـحملا  یلع  نسح  يولوملاب  فورعملا  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  تیاور  اما  دوب  دـهاوخ  ءارهز  همطاف  اـب  تنج  رد  مّلـس  هلآ  هیلع و 
نیا نآ  رخآ  رد  هک  باحـصالا  لآلا و  بقانم  یف  بابحالا  حـیرفت  باـتک  رد  سپ  تاـخاوم  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  بطاـخم  ذـیملت  یلعلا 
یبأ نیدلا  لامج  یـصاعلا  دی  یلع  بابحالا  حیرفتب  ةامـسملا  ۀفّرـشملا  ۀکرابملا  ۀخـسنلا  هذه  دیوست  نم  غارفلا  عقو  دق  تس  عقاو  ترابع 

هتفگ هطخ  نع  القن  یهتنا  هنع  یفع  یلع  نسح  كریم  وعدملا  دمحم  هَّللا  دبع 
یف رظنی  لعجف  نالف  نیا  نالف و  نیا  یل  لاقف  هدجـسم  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق  یفوا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نع 

تبهذ دقل  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  لاقف  مهنیب  یخآ  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمحف  هدـنع  اوفاوت  یتح  مهیلإ  ثعبی  مهدّـقفتی و  هباحـصا و  هوجو 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاقف  ۀـمارکلا  یبتعلا و  کلف  هَّللا  نم  اذـه  ناک  ناف  يریغ  تلعف  ام  کباحـصاب  تلعف  کتیار  نیح  هَّللا  لوسر  ای  یحور 
لوسر ای  لاقف  یثراو  یخا و  تنا  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنل و  ّالا  کترّخا  ام  اّیبن  قحلاب  ینثعب  يذلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا 
یتنبا ۀمطاف  عم  ۀّنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنا  هئایبنا و  ننـس  هَّللا و  باتک  لاق  اوثرو  ام  لاق و  یلبق  ءایبنالا  ثرو  ام  لاق  کنم  ثرا  ام  هَّللا 

دمحا هاور  نیلباقتم  ررس  یلع  اناوخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  الت  مث  یقیفر  تنا  ّینبا و  نیسحلا  نسحلا و  و 
بجوم باحصا و  رئاس  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حیجرت  میدقت و  تبثم  تلزنم  ثیدح  هک  دوشیم  تباث  فیرش  ثیدح  نیزا 

نایب دعب  تلزنم  ثیدح  رکذ  هک  اریز  تس  مّلس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دزن  تلالج  فرـش و  صاصتخا و  برق و  لامک 
ماظن تغالب  مالکب  دوخ  تاخاومب  ترضح  نآ  صیصخت 

یسفنل الا  کترّخا  ام 
942 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تشادن و تبسانم  ماقم  نیرد  نآ  رکذ  الا  هدوب و  ترـضح  نآ  میدقت  حیجرت و  صیـصخت و  بجوم  تلزنم  ثیدح  هکنآ  رب  دراد  تلالد 
هیف رکذ  ثیح  تس  لخاد  تلزنم  ثیدح  رب  مه  ءاف  فرح  ةاجنلا  ۀلیسو  تیاور  رد 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تناف  یسفنل  الا  کترّخا  ام  ّقحلاب  ینثعب  يّذلا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف 
ببـس یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  سپ  تس  لیلعت  يارب  اج  نیرداف  هک  تسرهاظ  و 
بقانم رد  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  هک  یلذـه  جودـحم  ثیدـح  رد  ۀـهادب و  ۀحارـص و  دـشاب  هیوبن  توخاب  ترـضح  نآ  صیـصخت 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توعد  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توعد  تیلوا  تلزنم  ثیدح  داشرا  دعب  هدرک  تیاور 
نینچمه تسروکذـم و  تس  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  عطاق  لیلد  هک  ترـضح  نآ  تلزنم  تبارقب و  نآ  لـیلعت  باـسح و  زور  مّلـس  هلآ 

بانجنآ و نایم  رد  ترـضح  نآ  فوقو  نینچمه  تس و  نیب  حیجرت  میدـقت و  لیلد  هک  دـمح  ءاول  لمح  فرـشب  ترـضح  نآ  صاصتخا 
ءادن هب  بآمتلاسر  بانج  ندش  يدانم  تنج و  للح  زا  زبس  هّلح  ترضح  نآ  ندش  هدیناشوپ  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح 
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ّیلع كوخا  خالا  معن  میهاربا و  كوبا  بالا  معن 
لیضفت و رب  هعطاق  ججح  هحضاو و  لئالد  يوبن  بانج  ءابح  توسک و  اب  ترضح  نآ  ءابح  توسک و  تفداصمب  ترضح  نآ  ریشبت  زین  و 

تس عطاق  لیلد  مه  قابس  قایـس و  ظاحلاب  تلزنم  ثیدح  رکذ  سپ  تس  باوث  تیرثکا  تیمرکا و  تلزنم و  تیمظعا  حیجرت و  میدقت و 
مادـک سپ  تس  ترـضح  نآ  صاـصتخا  برق و  دـیزم  تیحجرا و  تیلـضفا و  رب  حـئال  ناـهرب  حـضاو و  لـیلد  مه  ثیدـح  نیا  هکنآ  رب 

رب تلالد  زا  نآ  فرص  نآ و  تلزنم  ّطح  تلزنم و  ثیدح  لیوات  هیجوت و  رد  هک  تنس  لها  تارـضح  تاموعزم  نالطب  رد  تس  بایترا 
هدوهعم تلزنم  هدارا  رب  لومحم  ار  نآ  مرش  ایح و  دیزمب  هکلب  دنرآیم  نابز  رب  تاهّرت  بئارغ  تلزنم  برق  صاصتخا و  دیزم  تیلـضفا و 

دیرادنپیم صقن  بیع و  تبثم  هکلب  ترضح  نآ  تفالخ  یفان  ار  نآ  هَّللا  ذاعم  هکلب  دنراگنایم  تسا  هصقان  هعطقنم  تفالخ  نآ  هک 

ریما ع بانج  تیلضفا  هتبثم  همیظع  لئاضف  هارمه  ربیخ  زور  ار  تلزنم  ثیدح  ربمایپ  داشرا  موس  یس و  لیلد 

ترـضح نآ  همیظع  لئاضف  هارمه  ربیخ  زور  ار  تلزنم  ثیدـح  مّلـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  موس  یـس و  لـیلد 
یشوکرخلا میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  هچنانچ  هدومرف  نایب  ترضح  نآ  فرـش  لضف و  تابثا  رد  نآ  ندوب  یفاک  هدومرف و  داشرا 

رـضخ نب  دمحم  نب  رمع  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دـیوملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یباّلجلا  دـمحم  نب  یلع  و 
یجنکلا فسوی  نب  دمحم  عبس و  نباب  فورعملا  یسنلبلا  یسوم  نب  نامیلس  الملاب و  فورعملا  یلیبدرالا 

943 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیاور ناشیا  ریغ  ریمالا و  لیعامـسا  نب  دمحم  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدـلا  باهـش  یعفاشلا و  ینمیلا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  و 

دیامرفیم بقانملا  باتک  رد  یلزاغم  نبا  هماّلع  دناهدرک 
دمحا نب  دمحم  رکب  وبا  انث  یلاعت  هَّللا  همحر  عیبلا  باصقلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  ربیخ  حـتفب  مدـق  امل  مالـسلا  هیلع  هلوق 

انث یلجـسلا  ۀعیبر  نب  دمحم  نب  رفعج  ان  یلع  نب  میرکلا  دـبع  انث  ییحی  نب  ناملـس  نب  یلع  نسحلا  وبا  انث  یئارجرجلا  دـیفملا  بوقعی  نب 
هل لاق  ربیخ  حتفب  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدق  اّمل  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  راشب  نب  ملسم  نع  رفعج  نب  حداک  انث  یبرعلا  نیسحلا  نب  نسحلا 

ءالما یلع  ّرمت  الاقم ال  کیف  تلقل  میرم  نب  یسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  ۀفئاط  لوقت  نا  الول  یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
نم نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  کبـسح  نکل  امهب و  نوفـشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  تحت  نم  بارتلا  اوذـخا  اـّلا  نیملـسملا  نم 
یلع تنا  یّنم و  قلخلا  برقا  ةرخآلا  یف  ادـغ  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  یتروع و  رتست  یتّمذ و  ئربت  تنا  يدـعب و  یبن  ـال  ّهنا  ریغ  یـسوم 

یبرح و کبرح  نال  یناریج  ۀنجلا  یف  نونوکی  مهل و  عفـشا  یلوح  یهوجو و  ۀّـضیبم  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیـش  نا  یتفیلخ و  ضوحلا 
کبلق و یف  کناسل و  یلع  قحلا  نا  يدعو و  زجنت  تنا  ینید و  یضقت  تنا  يدلو و  كدلو  نا  یتریرـس و  کتریرـس  یملـس و  کملس 

رخف کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  یمد ال  کمحل و  طـلاخم  ناـمیالا  کـینیع  بصن  کیدـی و  نیب  کـعم و 
تاومـسلا و لها  مرکا  ۀفیلخلا و  زعا  ۀـیربلا و  ریخ  یلا  ینبّبح  نآرقلا و  ینملع  مالـسالاب و  یلع  ّنم  يذـلا  هّلل  دـمحلا  لاق  ادـجاس و  ّیلع 

هَّللا یّلص  یبّنلا  لاقف  ّیلع  هنم  الّضفت  هَّللا و  نم  اناسحا  نیملاعلا  عیمج  یف  هَّللا  ةوفص  نیلـسرملا و  دّیـس  نییبنلا و  متاخ  هبر و  یلع  ضرالا 
یلع ای  کبلص  نم  یلسن  لعج  هبلص و  نم  یبن  لک  لسن  ّزع  ّلج و  هَّللا  لعج  دقل  يدعب  نونمؤملا  فرع  ام  یلع  ای  تنا  ول ال  مّلـس  هیلع و 

یتّما نم  ّیلع  دری  نم  مرکا  کّبحم  يدنع و  مهّزعا  ّیلع و  مهمرکا  قلخلا و  ّزعا  تناف 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  يابطخ  بطخاب  فورعم  یکم  دمحا  نب  قفوم  و 

هَّللا دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انثّدح  نادمه  نم  ّیلا  بتک  امیف  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظفاحلا  دّیـس  انثّدح 
سودبع نب 
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944 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب لضفلا  نب  لضفلا  انثّدح  یلع  نب  دیز  دنـسم  نم  هنع  هَّللا  یـضر  ۀملـسم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  رهاط  وبا  خیـشلا  انربخا  ۀباتک  ینادـمهلا 
دیز نع  یبأ  ینثّدح  ءالعلا  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ینثّدح  يولبلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انثّدح  لهـس  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انثّدـح  ساّبعلا 

ام یتّما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نا  ول ال  ربیخ  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هّدح  نع  هیبا  نع  یلع  نب 
كروهط لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  الا  نیملـسملا  نم  إلم  یلع  ّرمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق 

تنا يدـعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  کـثراو و  ینثرت  کـنم  اـنا  یّنم و  نوکت  نا  کبـسح  نکل  هب و  نوفـشتسی 
نم لّوا  تنا  نیقفانملا و  هنع  دوذت  یتفیلخ  ضوحلا  یلع  ادغ  کنا  یّنم و  ساّنلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتّنس و  یلع  لتاقت  ینید و  يّدؤت 

نونوکیف مهل  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀّضیبم  نوورم  ءاور  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیـش  یتّما و  نم  ۀنجلا  لخاد  لّوا  تناف  ضوحلا  ّیلع  دری 
کتینالع يّرس و  كّرس  یملس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نوحمقم  مههوجو  ةدوسم  نوئمظم  أمظ  كودع  ّنا  یناریج و  ۀنجلا  یف  ادغ 

کعم و قحلا  نا  یمد و  کمد  یمحل و  کمحل  يدلو و  كدلو  ّنا  یملع و  باب  تنا  يردـص و  ةریرـسک  كردـص  ةریرـس  یتینالع و 
نا ینرما  ّلج  زع و  هَّللا  ّنا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  کینیع و  نیب  کـبلق و  یف  کـناسل و  یلع  قحلا 
لاق کل  ّبحم  هنع  بیغی  ـال  کـل و  ضغبم  ّیلع  ضوحلا  دری  ـال  راـنلا  یف  كّودـع  نا  ۀـنجلا و  یف  یترتع  کـترتع و  کـّنا و  كرـشبا 
یّلص نیلسرملا  دّیس  نییبنلا و  متاخ  یلا  ینببح  نآرقلا و  مالسالا و  نم  ّیلع  هب  معنا  ام  یلع  هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبـس و  هل  تررخف 

ملس هیلع و  هَّللا 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ربیخ  حتفب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  ّیلع  مدق  اّمل  لاق  لیوط  ثیدح  یف  هدانساب  ّقحلل  رـصانلا  يور 
نم بارتلا  اوذـخا  ّالا  ءالمب  ّرمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلق  حیـسملا  یف  يراصّنلا  تلاق  ام  یتّما  نم  ۀـفئاط  کیف  لوقت  نا  ول ال  مّلـس  هیلع و 

كروهط لضف  نم  کیمدق و  تحت 
945 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کنا يدـعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  کنا  کثراو و  ینثرت  کنم  اـنا  یّنم و  نوکت  نا  کبـسح  نکل  هب  نوفـشتسی 
لّوا یعم و  یسکی  نم  لّوا  ضوحلا و  ّیلع  دری  نم  لّوا  ّکنا  یّنم و  ساّنلا  برقا  ةرخآلا  یف  ادغ  کنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  یتمذ و  يربت 

کنیع نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا  ّنا  رون و  نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّنا  یتّما و  نم  ۀّنجلا  یف  لخاد 
هتفگ نیدبعتملا  ۀلیسو  رد  اّلملاب  فورعملا  یلیبدرالا  رضخ  نب  دمحم  نب  رمع  و 

تلاق اـم  یتّما  نم  فئاوط  کـیف  لوقی  نا  فاـخا  ـالول  یلاـع  اـی  ربیخ  حـتف  موی  هیلع  مدـق  اّـمل  یلعل  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا 
نوکت نا  کبـسح  نکل  هب و  نوفـشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  بارت  اوذخا  ّالا  ألم  یلع  رمت  الوق ال  کیف  تلقل  یـسیع  یف  يراصنلا 

ضوحلا یلع  ّکنا  یعم و  ةرخـآلا  یف  کـّنا  یتّنـس و  یلع  لـتاقت  یتّمذ و  يربت  کـّنا  يدـعب و  ّیبن  ـال  ّهنا  اـّلا  یـسوم  نم  نوراـهک  یّنم 
عفشا مههوجو  ۀّضیبم  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیـش  نا  یتّما و  نم  یعم  ۀّنجلا  لخدی  نم  لّوا  ّکنا  یعم و  یـسکی  نم  لوا  ّکنا  یتفیلخ و 

کناسل و یلع  کعم و  ّقحلا  ّنا  یتینالع و  کتینالع  يّرس و  كّرـس  ّنا  یملـس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نا  یناریج و  نونوکی  مهل و 
یلع ّرخف  لاق  کل  ّبحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا  دری  نل  کمد و  کمحل و  طلاخم  ناـمیالا  ّنا  کـینیع و  نیب  کـبلق و  یف 

هنم و اناسحا  نیلـسرملا  دّیـس  نییبنلا و  متاخ  ۀّیربلا  ریخ  یلا  ینببح  نآرقلا و  ینملع  مالـسالاب و  ّیلع  ّنم  يذـلا  هّلل  دـمحلا  لاق  ادـجاس و 
الضفت

هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 
دبع نب  سودبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انربخا  ینادـمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  یبتکلا  ۀـکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ینربخا 
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ساّبعلا نب  لضفلا  نب  لضفلا  انثّدـح  یلع  نب  دـیز  دنـسم  نع  هنع  هَّللا  یـضر  ۀملـس  نب  یلع  نب  نیـسحلا  رهاط  وبا  انثّدـح  ینادـمهلا  هَّللا 
نب دیز  نع  یبأ  ینثّدح  لاق  ءالعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  میهاربا  ینثّدح  يولبلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انثّدح  لهـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثّدـح 
نم فئاوط  کیف  لوقی  نا  ول ال  ربیخ  تحتف  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  یلع 

لـضف کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  الا  نیملـسملا  نم  ألم  یلع  ّرمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصّنلا  تلاق  اـم  یتّما 
كروهط

946 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يّدؤت تنا  يدعب  ّیبن  هنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبسح  نکل  هب و  اوفشتسیل 

کتعیـش نا  یتّما و  نم  ۀـنجلا  لخاد  لوا  تنا  ضوحلا و  یلع  ادـغ  ّکنا  یّنم و  ساّنلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  ینید و 
ةدّوسم نیئمظم  ءامظ  ادغ  كودع  ّنا  یناریج و  ۀنجلا  یف  ادغ  نونوکیف  مهل  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀـضیبم  نورورـسم  رون  نم  ربانم  یلع 

باب تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرـس  یتینالع و  کتینالع  يرـس و  كّرـس  یملـس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نیمحقم  یهوجو 
نامیالا کینیع و  نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  ّقحلا  کـنم و  قحلا  ّنا  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل  يدـلو و  كدـلو  ّنا  یملع و 

رانلا ال یف  كودـع  نا  ۀـنجلا و  یف  کترتع  ّکنا و  كرّـشبا  نا  ینرما  لج  ّزع و  ّناف  یمد  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طـلاخم 
نم ّیلع  هب  معنا  ام  یلع  هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبس و  هّلل  تررخف  ّیلع  لاق  کل  ّبحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ّیلع  ضوحلا  دری 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیس  نییبنلا و  متاخ  یلا  ینبّبح  نآرقلا و  مالسالا و 
هتفگ و ءافتکالا  باتک  رد  یعفاش  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

تلاق ام  یتّما  نم  فئاوط  کـیف  لوقت  نا  ـالول  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ینعی  هنع 
نا کبـسح  کب و  نوفـشتسی  كروهط و  لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  ّالا  إلمب  ّرمت  ـال  مث  ـالوق  کـیف  تلقل  حیـسملا  یف  يراـصنلا 
یلع کنا  یعم و  ةرخآلا  یف  ّکنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  یتمذ و  ءربت  کـّنا  يدـعب و  یبن  ـال  ّهنا  اـّلا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت 

عفـشا مههوجو  ۀضیبم  رون  نم  ربانم  یلع  کیّبحم  ّنا  یتّما و  نم  ۀـنجلا  لخاد  لوا  کنا  یعم و  یـسکت  نم  لّوا  کنا  یتفیلخ و  ضوحلا 
كردص ةریرس  يرما و  كرمأ  یتینالع و  کتینالع  يّرس و  كّرـس  یملـس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نا  یناریج و  ادغ  نونوکی  مهل و 

یف کناسل و  یلع  کعم و  قحلا  نا  کلدعی و  دـحا  سیل  کعم  ّقحلا  ّنا  یتادـع و  زجنم  تنا  يدـلو و  كدـلو  نا  يردـص و  ةریرـسک 
بیغی کل و ال  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  نل  ّهنا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کـمد  کـمحلب و  طـلاخم  ناـمیالا  کـینیع و  نیب  کـبلق و 

معنا يذلا  هّلل  دمحلا  لاق  مث  ادجاس  یلع  ّرخف  لاق  یعم  ضوحلا  درت  یتح  کل  بحم  کنع 
947 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف یسلدنالا  عبس  نبا  هجرخا  الّضفت  هنم و  اناسحا  نیلسرملا  دّیـس  نیّیبّنلا و  متاخ  ۀّیربلا  ریخ  یلا  ینبّبح  نآرقلا و  ینمّلع  مالـسالاب و  یلع 
ءافشلا باتک 

موسوم تسروهشم و  فورعم و  باتک  هدرک  لقن  ثیدح  نیا  افتکا  بحاص  نا  زا  هک  یسلدنا  عبس  نبا  ءافـش  باتک  هک  دنامن  بجتحم  و 
زا روکذم  عیبرلا  وبا  یسنلبلا و  نامیلس  عیبرلا  یبأ  بیطخلا  مامالا  عبسلا  نبال  رودصلا  ءافش  تسروکذم  نونظلا  فشک  رد  رودصلا  ءافشب 

نّودـم هدـیدع و  فیناصت  بحاص  ریهـش و  ثدـحم  ریبک و  ظفاح  ینعی  تسا  تافـص  نساحمب  حودـمم  تابثا و  مظاـعا  تاـقث و  رباـکا 
تفرعم عمج و  ظفح و  ملع  هتـشاد و  ثیدـح  رد  تراصب  تراهم و  هدوب و  رطخلا  يوذ  رباکا  راـگدای  رثا و  مـالعا  هّیقب  هدـیفم و  فیلاوت 

رهام و مدقتم و  باب  نیرد  نیرخاتم  اصوصخ  دوخ  نامز  لها  رب  رکاذ و  ار  تاجرد  یلاع  رباکا  تایفو  دیلاوم و  هتشارفا و  لیدعت  حرج و 
یناوخهبطخ و مظن و  تدوجب  لیثمیب و  درف و  لئاسر  ءاشنا  تغالب و  بدا و  رد  رحبتملا  لیدـعیب و  ریظنیب و  طبـض  ناـقتا و  رد  وا  ّطـخ 

ربنم رب  ناشتادارم  نییبت  ناش و  سلاجم  رد  كولم  بناـج  زا  ملکتب  فوصوم و  قایـس  فطل  درـس و  نسح  دوصقم و  كاردا  يوگرپ و 
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تبثلا ۀقثلاف  عیبرلا  ابا  وا  هتفگ  دوخ  باتک  زومر  حرش  رکذ  رد  يدهلا  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  کلذ  ریغ  یلا  فورعم  لفاحم  رد 
عیبرلا وبا  هتفگ و  ۀئامتـس  نیثلث و  عبرا و  هنـس  عئاـقو  رد  ربـغ  نم  راـبخا  یف  ربـعلا  باـتک  رد  یبـهذ  هماـّلع  یعـالکلا و  ملاـس  نب  ناـمیلس 

ۀئامـسمخ نیتس و  سمخ و  ۀنـس  دلو  سلدنالاب  رثالا  مالعا  ۀیقب  فیناصتلا و  بحاص  ریبکلا  ظفاحلا  یـسنلبلا  ملاس  نب  نامیلـس  یعالکلا 
رکاذ لیدـعتلا  حرجلاب و  افراع  الفاح  اظفاح  ثیدـحلاب  اریـصب  ناک  رابآلا  لاق  امهتقبط  نوقرز و  نب  هَّللا  دـبع  ابا  دـجلا و  نب  رکب  اـبا  عمس 

بدالا و یف  راحبتـسالا  عم  طبـضلا  ناقتالا و  یف  هّطخل  ریظن  هنامز و ال  رّخات  نم  اصوصخ  کلذ  یف  هنامز  لها  مدقتی  تایفولا  دـیلاوملا و 
نع ملکتملا  ناک  وه  ۀقینالا و  ةراشلا  عم  قاسملا  درسلا و  نسح  اکردم  اهّوفم  ابیطخ  مظنلا  یف  ادیجم  لئاسرلا  ءاشنا  یف  ادرف  ناک  ۀغالبلا 

ۀـسنت هیباکب  دهـشتس  نونف  ةّدع  یف  فیناصت  هل  ۀسنلب و  ۀباطخ  یلو  لفاحملا  یف  ربنملا  یلع  نودیری  امل  نیبملا  مهـسلاجم و  نم  كولملا 
سلدنالا ثدحم  عرابلا  ظفاحلا  ملاعلا  مامالا  یعالکلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  ۀجحلا و  يذ  یف  ربدم  ریغ  البقم  ۀسنلب  برقب 

948 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا دبع  وبا  لاق  ۀئامسمخ  نیتس و  سمخ و  ۀنس  دلو  یسنلبلا  یعالکلا  يریمحلا  ناّسح  نب  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  اهغیلب  و 
نب هَّللا  دبع  ابا  دـجلا و  نب  رکب  ابا  شیبح و  نب  مساقلا  ابا  عمـسف  لحترا  بویا و  نب  جاجحلا  ابا  دـیربلا و  نب  ءاطعلا  ابا  ۀـسنلب  عمـس  رابالا 

سورع نب  هَّللا  دبع  ابا  سرفلا و  دمحم  ابا  دشر و  نب  دیلولا  ابا  ۀبون و  نب  دمحم  ابا  هَّللا و  دیبع  دّمحم  ابا  راجنلا و  نب  هَّللا  دبع  ابا  نوقرز و 
ماکحالا و بحاص  يدزالا  قحلا  دبع  دمحم  وبا  ءاضم و  نب  سابعلا  وبا  هل  زاجا  مهاوس و  اقلخ  ییحی و  نب  ۀبخن  روهمج و  نب  دمحم  ابا  و 

دیلاوملل ارکاذ  لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  الفاح  اظفاح  هب  اریصب  ثیدحلا  ۀعانص  یف  اماما  ناک  ۀیاورلا و  دییقتلاب و  ۀیانع  ّمتا  ینع  نورخآ و 
هل ریظن  هطخ ال  ناک  ریثکلا و  بتک  هرـصاع  هنامز و  رّخات  نم  اصوصخ  لاجّرلا  ءامـسا  ظفح  یف  کلذ و  یف  هنامز  لها  مدـقتی  تاـیفولا  و 

اکردم اهّوفم  احیـصف  ابیطخ  مظنلا  یف  ادیجم  لئاسرلا  ءاشنا  یف  ادرف  ۀـغالبلاب  راتهتـسالا  بدالا و  یف  راحبتـسالا  عم  طبـضلا  ناقتالا و  یف 
مهنع نیبملا  سلاجملا  یف  هنامز  یف  كولملا  نع  ملکتملا  ناک  وه  نسحلا و  يزلا  ۀـقینالا و  ةراشلا  نم  هلعفی  امل  قاـسملا  درـسلا و  نسح 

يزاـغم یف  یفتکملا  فلا  ةدـیدع  نونف  یف  ةدـیفم  فیناـصت  هل  تاـقوا و  یف  ۀـسنلب  ۀـباطخ  یلو  رباـنملا  یلع  لـفاحملا  یف  هنوـموری  اـمل 
باهـشلا و هبـشی  ملظلا  حابـصم  باتک  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  ۀـفرعم  یف  لفاح  ّفلؤم  هل  تادـلجم و  عبرا  یف  ءافلخلا  ۀـثلثلا  یفطـصملا و 

هنع تذـخا  عافتنالا  لک  ثیدـحلا  یف  هب  تعفتنا  هنع  ذـخالل  ۀـلحرلا  تناک  هیلإ  کلذ و  ریغ  نیعبرالا و  باتک  يراـخبلا و  راـبخا  باـتک 
ناک الضف و  ۀسایر و  البن و  ۀلالج و  هلثم  قلا  مل  يدسم  نبا  لاق  ۀفئاط  سنوت و  یـضاق  دامعلا  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  هنع  ثدح  تلق  اریثک 

هتدجن نبا  ناکف  بدالا  اما  دـیوجتلا  نآرقلا و  مولع  یف  عرب  لئاضفلل  اعماج  روثنم  نوزوم و و  لوقعم و  لوقنم و  نم  نونف  یف  ازّربم  اماما 
شیج نب  مساقلا  یباب  ّصتخا  لحترا و  لیذـه و  نبا  باحـصا  نع  تاءارقلا  ذـخا  یفعتـساف  ءاـشنالا  ناویدـل  بدـن  ظاـفحلا  ماـتخ  وه  و 

سلدنالاب ءاغلبلا  ظاّفحلا و  رخآ  وه  اهآر و  ایؤرل  هرمع  یهتنم  نیعبسلا  نا  انثّدحی  ناک  ادبا  هَّللا  همحر  ناکراب  الا  لاق  هنع  ترثکا  ۀیسرمب 
ۀیسرم نم  خسارف  ۀثلث  یلع  ۀسینت  هیباکب  دهشتسا 

949 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رهاظب هدلوم  ناک  ودعلا و  دیب  ادیهـش  یّفوت  يرذنملا  ظفاحلا  لاق  ۀئامتـس  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  نم  رـشعلا  یف  ربدـم  ریغ  البقم 

سلاجم عمج  ۀیناد و  ۀطبس و  ۀقلام و  ۀطانش و  ۀطانزغ و  ۀلیبشا و  ۀیسرم و  ۀسینتب و  عمس  نیتس  سمخ و  ۀنـس  ناضمر  لهتـسم  یف  ۀیـسرم 
هتفگ ناـنجلا  ةآرم  خـیرات  رد  یعفاـی  ةرـشع و  عبرا  ۀنـس  ةزاـجإلاب  اـنیلإ  بتک  نأـشلا  اذـهب  هتفرعم  هظفح و  ةرثک  هملع و  ةرازغ  یلع  ّلدـت 
لها قلف  دق  ناک  رابالا و  لاق  سلدنالاب  یّفوت  رثالا  مالعا  ۀیقب  فیناصتلا و  بحاص  یسنلبلا  یسوم  نب  نامیلس  یعالکلا  عیبرلا  وبا  ظفاحلا 

ناک ۀغالبلا و  بدالا و  عم  طبـضلا  ناقتالا و  یف  هل  ریظن  تایفولا ال  دـیلاوملل و  ارکاذ  لیدـعتلا  حرجلاب و  افراع  هنارقا  یلع  مّدـقت  هنامز و 
مهـسلاجم یف  كولملا  دنع  املکتم  ۀقینالا  ةراثلا  عم  قایـسلا  درـسلا و  نسح  اکردم  اهوفم  ابیطخ  مظنلا  یف  ادـیجم  لئاسّرلا  ءاشنا  یف  ازرف 

حفن رد  ۀـجحلا و  يذ  یف  ربدـم  ریغ  البقم  دهـشتسا  نونف  ةدـع  یف  فیناصت  هل  ۀـباطخلا و  یلو  لفاحملا  ربانملا و  یلع  هنودـیری  امل  اـنّیبم 
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موی یلاعت  هَّللا  همحر  یعـالکلا  عیبرلا  وبا  ظـفاحلا  اـهیف  لـتق  یتلا  ۀـجنیا  ۀـعقو  تناـک  تسروکذـم و  بیطرلا  سلدـنالا  نصغ  نم  بیطلا 
البقم رافکلا  یلا  افحز  فوفصلا  ماما  امّدقتم  یلاعت  هَّللا  همحر  لزی  مل  ۀئامتـس و  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نم  نیقب  رـشعب  سیمخلا 

ۀنـس نوعبـس  هرمع  یهتنم  نا  لوقی  امئاد  ناک  هعجـضم و  یلاعت  هَّللا  ّدرب  ارباص  لتق  یتح  نوّرفت  ۀنجلا  نعا  نیمزهنملاب  يدانی  دـعلا و  یلع 
ءالعلا و ءالشاب  املأ  اهلّوا  یتلا  ةریهشلا  ۀیمیملا  هتدیصقب  رابالا  نب  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  هذیملت  هاثر  کلذک و  ناک  هرغص و  یف  اهآر  ایؤرل 

ۀهیجو نانجلا  یف  اهوجو  ییحن  مجامجلا  یلطلاب و  تّصخ  عراصم  ةزافم  ابرأم و  اهیلع  اـجوع  مراوصلا و  اـنقلا و  فارطاـب  ّدـقت  مراـکملا 
داشرلل حابـص  یفاو  نوج و  ۀـیاوغلل  لایل  تلاوت  روکذـملا  عیبرلا  یبأ  ظفاحلا  رعـش  نم  ۀـلیوط و  یه  مزاهللا و  ءابظلا و  جـسن  نم  دـساجم 

نم نینج و  هیلع  یفخی  فیک و ال  هّنجأ و  امیف  نمحّرلا  بذکا  نونم و ال  هتزهج  بیشم  شیج  ۀلحر و  کنع  تعمزا  بابـش  باکر  نیبم 
طخ ینملا و  نینض و  دیقفلا  قلعلاب  عیر  امک  هدقف  بابشلل و  یبلق  عیر  دقل  نیشی  ءایرلا  نا  یبهذم  نمف  هنیشی  ءایرلا  لخی  مل 

950 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سنا هوفص و  رّدکت  شیع  یلع  اهاف  نویع  تظحال  امهم  قناوب  ارظنم  رضنا  ناک  یبابش  لیلد  نونف  نوجشلل  یبلقب  تطخف  یتّملب  تیـشملا 

بیـشلا عم  فیک  ةّرغب و  نوکـس  یبلق  یلع  مارح  نوکی  دعب  فیک  یبیـش  دیزت  ام  لک  يداوف  وا  يدوف  حـیو  ای  نوجح و  افـص و  هنم  الخ 
نا اوملعی  مل  یتا و  ام  ناثدـح  بیـشلا  كاجـش  اولاـق  نونج و  بیـشملل  ینارع  یل  اـمف  ۀـنج  ۀبعـش  ءرملا  بابـش  اولاـق  نوکـس و  ضمملا 

ینملا هوحن  تهجو  هجو  كرابت  یلوا  اذـه  کنم  بر  ای  دـحا  اـم  یلوم و  یل  كریغ  سیل  یلاوملا  یلوم  اـضیا  لاـق  نوجـش و  ثیدـحلا 
نکف یتّوق  کیلإ و  یلوح  نم  تأّربت  الوقلا  سرخی  هئایلع  یلح  لقا  يذـّلا  مئادـلا  کهجو  الا  وه  اـم  ـالوط و  اهعـسوا  ارکـش و  اـهعزواف 
اظفاح یلاعت  هَّللا  همحر  ناک  الوهلا و  هلین  یلع  یسفن  تیقل  ول  یغتبم و  كاذ  يوس  یل  ام  اضّرلا  یل  به  الوحلا و  نک  یبلطم و  یف  یتوق 

عم ناک  یـضقتسا و  ۀیـسنلب و  بطخ  بدالا  نم  ناّیر  هلاجرل  ارکاذ  هدـیناسا  ماکحال  اطباض  هقرطب  ۀـفرعملا  ّماـت  هدـقن  یف  ازّربم  ثیدـحلل 
نب مساقلا  یبأ  نع  يور  انـسح و  ءالب  یلبا  هسفنب و  لاتقلا  رـشاب  تاوزغلا و  رـضح  ۀـلازجلا  مادـقالا و  ۀـلاسبلا و  مزحلا و  یلوا  نم  کـلذ 

ۀیعابسلا و نوعبرالا  ۀباحـصلا و  نم  نیعبرال  اخیـش  نیعبرا  نع  نوعبرالا  ثیدحلا و  یف  ملظلا  حابـصم  اهنم  ابتک  فّنـص  هتقبط و  شیبح و 
تاداشنالا و تالـسلسملا و  داّورلا و  ۀـعجن  داّورلا و  ۀـفحت  یلاوعلا و  تاقفاوملا و  یف  یلاـمالا  ۀـیلح  یفدـصلا و  ثیدـح  نم  تایعابّـسلا 

یف نیقّدـصملا  نیقداصلا  ۀـیلح  نیقباسلا و  نادـیم  ءافلخلا و  ۀـثلثلا  يزاغم  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناغم  یف  ءاـفتکالا  باـتک 
یف مجعملا  مامالا و  يراخبلا  راـبخاب  مـالعالا  ۀباحـصلا و  نم  هتجوز  هتینک  تقفاو  نمیف  مجعملا  هلمکی و  مل  باـعیتسالا و  باـتک  ضرغ 
یف حیصنلا  دهج  لالحلا و  رحّسلا  ۀثفن  لاثمالا و  ۀتکن  بطخلا و  ینـس  یف  بطرلا  ینج  هتایاور و  جمانرب  شیج و  نب  مساقلا  یبأ  ۀخیـشم 

لمالا ةذبانم  لیلعلا و  بلقلا  ۀضوافم  لاثمالا و  عارتفا  مکحلا و  عادـتبا  یف  جـهملا  لاثملا  لاثتمالا  حیـصفلا و  ۀـبطخ  یف  يوعملا  ۀـضراعم 
روثنملا و ةاکز  میمـصلا و  بحلا  ۀـجیتن  ةرعمل و  ۀلئـسم  ۀـئام  نحتمملا  نحالل  نحللا  ۀـفراجم  لیبسلا و  یقلم  یف  يرعملا  ۀـقیرطب  لیوطلا 

فحصلا باتک  هل  نسحا و  ناکل  میظنلا  ریثنلا و  ةاکز  لاق و  ول  دیشر  نبا  لاق  مالّسلا  ةولصلا و  اهسبال  یلع  ۀّیوبنلا  لعنلا  لاثم  یف  موظنملا 
ةرشنملا

951 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  رفس و  هرعش  ناوید  رفس و  هلئاسر  ناوید  ةرشعملا و  عطقلا  یف 

لوسر یل  لاق  لاق  مهنع  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع 
یسیع یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتّما  نم  فئاوط  لوقت  نا  الول  ربیخ  تحتف  موی  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

هب و نوفـشتسی  كروهط  لضف  نم  كروهط و  لضف  نم  کیلجر و  بارت  نم  اوذخا  الا  ساّنلا  نم  ألمی  ّرمت  لاقف ال  کیف  تلقل  میرم  نب 
یلع لتاقت  یتمذ و  يربت  تنا  يدـعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  یّنم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبـسح  نکل 
تنا ضوحلا و  ّیلع  دری  نم  لّوا  تنا  نیقفانملا و  هنع  دوذـت  یتفیلخ  ضوحلا  یلع  ادـغ  تنا  یّنم و  ساّنلا  برقا  ةرخـآلا  یف  تنا  یتّنس و 
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كّودع نا  یناریج و  ۀنجلا  یف  ادغ  اونوکیف  مهل  عفشا  یلوح  مههوجو  ۀّضیبم  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیش  نا  یتّما و  نم  ۀنجلا  لخاد  لوا 
باب تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  یملـس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نا  مههوجو و  ةّدوسم  اران  دری  ادغ 

نامیالا کینیع و  نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  ّقحلا  کعم و  ّقحلا  ّنا  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل  يدـلو و  كدـلو  نا  یملع و 
رانلا یف  كودع  نا  ۀنجلا و  یف  کترتع  ّکنا و  كرّـشبا  نا  ینرما  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم 
رصن یبأ  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  انربخا  لاق  یناحلاصلا و  ظفاحلا  مامالا  هاور  کل  ّبحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  ال 

یناهفـصالا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ینابرلا  ملاعلا  ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  دمحا  نب  نسحلا  انثدح  لاق  هیلع  یتءارقب  دافکنادب  فرعی 
ۀمالا نم  دحا  سیل  یه  ةدایز  ظفللا و  یف  ریسی  رییغتب  ةّوبنلا  فرـش  یف  دعـس  وبا  مامالا  اضیا  هاور  هدنـس و  رکذف  یلع  نب  دیز  یلا  هدنـسب 
ینببح نآرقلاب و  یناده  مالسالاب و  ّیلع  معنا  يذلا  هّلل  دمحلا  لاق  مث  ادجاس  ّرخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  اّیلع  نینمؤملا  ریما  نا  کمّدقتی و 

الّضفت هنم و  اناسحا  نیلسرملا  دّیس  نییبنلا و  متاخ  ۀیربلا  ریخ  یلا 
لها نم  تاقثلا  ۀلجا  هاور  دق  بتارملا  ولع  لئاضفلا و  صئاصخ  بابسا  لمتشی  بقانملا  باوبا  تاتـشا  هیف  لخدی  عماج  ثیدح  اذه  لوقا 

لتاقت هظفل و  یملق  هّطخ  امک  بابلا  اذه  یف  هداریا  نم  دارملا  ۀنملا و  لضفلا و  هّلل  ةاقتلا و  ۀلدالا  ةانع  ۀّنّسلا و 
952 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ هیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  یتنس و  یلع 
لاق هنع  هَّللا  یضر  رباج  ثیدح  نم  بقانملا  باتک  بحاص  یعفاشلا  ۀمالعلا  هیقفلا  یلزاغملا  نبا  قیرط  نم  هدنس  هّللاب  روصنملا  يأ  قاسو 

کیف تلقل  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتما  نم  ۀفئاط  لوقت  نا  ول ال  ّیلع  ای  ّیبّنلا  هل  لاق  ربیخ  حـتفب  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدـق  امل 
ینم نوکت  نا  کبـسح  نکل  امهب و  نوفـشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  تحت  نم  بارتلا  اوذـخا  الا  نیملـسملا  نم  ـإلمب  رمت  ـال  ـالاقم 

قلخلا برقا  ةرخآلا  یف  ادغ  تنا  یتّنـس و  یلع  لتاقت  یتروع و  رتست  یتّمذ و  ئربت  تنا  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب 
نال یناریج  ۀـنجلا  یف  نونوکی  مهل و  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀّـضیبم  رون  نم  رباـنم  یلع  کتعیـش  نا  یتفیلخ و  ضوحلا  یلع  تنا  یّنم و 
یلع ّقـحلا  نا  يدـع و  زجنت و  تنا  ینید و  یـضقت  تنا  يدـلو و  كدـلو  نا  یتریرـس و  کتریرـس  یملـس و  کملـس  یبرح و  کـبرح 
یلع دری  یمد ال  یمحل و  طلاخ  امک  کـمد  کـمحل و  طـلاخم  ناـمیالا  کـینیع  بصن  کیدـی و  نیب  کـعم و  کـبلق و  یف  کـناسل و 
یلا ینبّبح  نآرقلا و  ینملع  مالـسالاب و  یلع  ّنم  يذلا  هّلل  دمحلا  لاق  ادجاس و  یلع  ّرخف  کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا 

اناسحا نیملاعلا  عیمج  یف  هَّللا  ةوفص  نیلسرملا و  دّیـس  نییبنلا و  متاخ  ّهبر  یلع  ضرالا  تاومـسلا و  لها  مرکا  ۀفیلخلا و  ّزعا  ۀّیربلا و  ریخ 
ّلج ّزع و  هَّللا  لعج  دقف  يدعب  نونمؤملا  فرع  ام  یلع  ای  تنا  ول ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هل  لاقف  ّیلع  هنم  الّـضفت  یلاعت و  هَّللا  نم 
دری نم  مرکا  کّبحم  يدـنع و  مهّزعا  هَّللا و  یلع  مهمرکا  قلخلا و  ّزعا  تناف  یلع  ای  کبلـص  نم  یلـسن  لعج  هبلـص و  نم  ّیبن  لک  لـسن 

یهتنا یتّما  نم  یلع 
لها بولق  نآ  هظحالمب  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ۀقرفم  یتات  ثیدحلا  بتک  نم  دهاوش  اهل  ثیدـحلا  اذـه  لوصف  تلق و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحـضاو  دنـشابیم  جعزنم  قرتحم و  نانـش  لها  رودص  جهتبم و  رورـسم و  نامیا 
دنتفگ هچنآ  نم  تما  زا  هفئاط  وت  رد  تفگ  دـنهاوخ  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  ربیخ  حـتف  زور 

زا كاخ  دـنتفرگیم  هکنیا  رگم  نیملـسم  زا  یهورگ  رب  یتشذـگیم  هن  هک  یمـالک  وت  رد  متفگیم  هنیآ  ره  میرم  نب  یـسیع  رد  يراـصن 
هکنیا ربـخ  یـسوم  زا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا  وت  یـشاب  هک  ارت  تسیفاـک  نکل  نآـب و  دـندرکیم  افـشتسا  هک  وت  روهط  لـضف  وـت و  ياـهیاپ 

دراد هحضاو  تلالد  داشرا  نیا  نم و  دعب  یبن  تسین  قیقحتلاب 
953 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریما بانج  يارب  ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  لـضف  فرـش و  تیاـهن  تبثم  تلزنم  ثیدـح  هکنآ  رب 
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ولغ فوخ  ببسب  ناب  افـشتسا  ترـضح و  نآ  روهظ  لضف  اپ و  كاخ  نتفرگ  بجوم  هک  یلاقم  زا  هتـسناد و  یفاک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  داشرا  نیزا  سپ  هدـینادرگ  نآ  ماقم  مئاق  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هدومرف  ضارعا  ةافج  تالغ 
هعطقنم تفالخ  هدوهعم  تلزنم  رب  نآ  لمح  نالطب  تلزنم و  ثیدح  لولدم  نیهوت  تعاظف  تعانش و  لامک  دیسر و  روهظ  هبترم  تیاهنب 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رگید  دیـشخرد و  حبـص  قلف  لـثم  تفـالخ  یفن  رب  نآ  تلـالد  ياـعدا  تیلـضفا و  رب  نآ  تلـالد  یفن  و 
ثیدـح تلالد  دـیؤم  نآ  دوشیم و  رهاـظ  تباـث و  حوضو  لاـمکب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  مه  نا  زا  تسیورم  ثیدـح  نیرد  هک  مالّـسلا 

تسا ترضح  نآ  تیلضفا  رب  تلزنم 

ندوب باوص  قح و  هب  ءاهقف  رگید  مثکا و  نب  یحی  فارتعا  ریما ع و  ترضح  فالختسا  رب  تلزنم  ثیدح  هب  دیشر  نومأم  لالدتسا  مراهچ  یس و  لیلد 
نآ

ریما ار  وا  هَّللا  ذاعم  دنیاتـسیم و  همیخف  دـماحم  همیظع و  حـئادمب  ار  وا  هینـس  نیطاسا  رباکا و  هک  دیـشر  نومام  هکنآ  مراهچ  یـس و  لیلد 
ریما بانج  فالختـسا  رب  تلزنم  ثیدحب  لالدتـسا  ریدغلا  ثیدح  دلجم  یف  هجذومن  تملع  امک  دنربیم  نامگ  قح  رب  هفیلخ  نینمؤملا و 

در رب  تردق  مدـع  نآ و  ّتیّقحب  فارتعا  هتـسناد و  باوص  قح و  نیع  ار  وا  لالدتـسا  نیا  مثکا  نب  ییحی  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نیا ّدر  رب  تردـق  دـندش و  نومام  لوقب  لئاق  زین  دـندوب  اهقف  رابک  زا  سک  لهچ  هک  نومام  سلجم  نیرـضاح  ياـملع  رگید  هدومن و  نآ 

دمحم نب  دـمحا  دـنتفاین  تفالخب  ترـضح  نآ  ّتیقحا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  وا  تالالدتـسا  رگید  لالدتـسا و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  ریط  ثیدح  دلجم  رد  وا  هرخاف  دماحم  هرهاز و  بقانم  تسا و  هینـس  ياملع  مظاعا  رباکا و  زا  هک  ّهبر  دـبع  نباب  فورعملا 

دامح نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب  قاحسا  یلع  لضف  یف  ءاهقفلا  یلع  نوماملا  جاجتحا  هتفگ  دیرفلا  دقعلا  باتک  رد  دینش  یهاوخ  الصفم 
عم ادغ  یعم  رضحا  نا  ینرما  نینمؤملا  ریما  نا  لاقف  ةاضقلا  یضاق  ذئموی  یباحـصا و  نم  ةدع  یلا  مثکا و  نب  ییحی  یلا  ثعب  لاق  دیز  نب 
رکذ ةدع و  هل  انیمسف  نینمؤملا  ریما  بلطی  امل  حلـصی  هنولظت  نم  اومـسف  باوجلا  نسحی  هل و  لاقی  ام  هقفی  هیقف  مهلک  الجر  نیعبرا  رجفلا 
لبق هیلع  انودغف  کلذب  هرماف  رضحی  مل  نم  یلا  ثعب  رحّـسلا و  یف  روکبلاب  رما  موقلا و  ۀیمـست  بتک  دارأ و  يّذلا  ددعلا  ّمت  یّتح  ةدع  وه 

ای لاق  انیلإ  رظن  املف  فقاو  مداخب  اذاف  بابلا  یلا  افرـص  یّتح  هعم  انبکر  بکرف و  انرظتنی  سلاج  وه  هبایث و  سبل  دق  هاندـجوف  رجفلا  عولط 
نینمؤملا ریما  دمحم  ابا 

954 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هـشارف یلع  سلاج  نینمؤملا  ریما  اذاف  انلخدـف  اولخدا  لاقف  لوسرلا  جرخ  یتح  اهمتتـسن  ملف  اهیف  انذـخاف  ةالـصلاب  انرماف  انلخداف  كرظتنی 

عزن هشارف و  نع  رّدـحت  سلجملا  انبرقتـسا  املف  سولجلاب  انل  رما  مالّـسلا و  درف  انملـس  انفقوف و  هتمامع  ۀـلیوطلا و  هناسلیط و  هداوس و  هیلع 
اهفرع دـق  نم  ۀـلع  هعلخ  نم  عنمف  فخلا  اما  کلذ و  لثم  اولعفتل  متیار  ام  تلعف  امنا  لاقف  انیلع  لبقا  مث  هتوسنلق  عضو  هناسلیط و  هتمامع و 
ییحی انل  لاقف  انکـسماف  لاق  مکتـسلایط  مکفافخ و  مکـسنالق و  اوعزنا  لاق  هلجر و  ّدـم  اهب و  هفرعأسف  اـهفرعی  مل  نم  اـهفرع و  دـقف  مکنم 
مکیلإ تثعب  امنا  لاق  سلجملا  انبرقتـسا  املف  اـنعجر  انـسنالق و  انتـسلایط و  اـنفافخا و  اـنعزنف  اـنیجنتف  نینمؤملا  ریما  هب  مکرما  اـم  یلا  اوهتنا 

هدـیب راشا  كانهف و  ءالخلا  مکنم  دارأ  نمف  لوقی  ام  هقفی  مل  هسفنب و  عفتنی  مل  نیتبخلا  نم  ءیـش  هب  ناـک  نمف  ةرظاـنملا  یف  موقلا  رـشعم 
یّتح هیلی  يذلا  مث  ییحی  یلی  يذـلا  مث  ییحی  هباجاف  كدـعب  نم  موقلا  لقیل  لق و  دـمحم  ابا  ای  لاقف  هقفلا  نم  ۀـلأسم  یقلا  مث  هل  انوعدـف 

باوجلا و تبـصا  دـمحم  ابا  ای  لاقف  ییحی  یلا  ّتفتلا  مالکلا  عطقنا  اذإ  یّتح  ملکتی  ـال  قرطم  وه  ۀـلعلا و  ۀـلع  ۀـلعلا و  یف  اـنرخآ  باـجا 
مل ینا  لاق  مث  انرخآ  یلع  یتا  یّتح  انـضعب  بّوصی  انـضعب و  ئّطخی  هتلاقم و  انم  دحاو  لک  یلع  دری  لزی  مل  مث  ۀـلعلا  یف  باوصلا  تکرت 

لعفیلف انلق  هب  هَّللا  نیدی  يذلا  هیلع و  وه  يذلا  هبهذم  یف  مکترظانم  دارأ  نینمؤملا  ریما  نا  مکطـسبا  نا  تببحا  یننکل  اذـهل و  مکیف  ثعبا 
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لاـق هل  ۀـفالخلاب  ساـّنلا  یلوا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  دـعب  هَّللا  ءاـفلخ  ریخ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نا  یلع  هَّللا  نیدـی  نینمؤملا  ریما 
رتخا قاحسا  ای  لاقف  ةرظانملل  نینمؤملا  ریما  اناعد  دق  یلع و  یف  نینمؤملا  ریما  رکذ  ام  فرعی  نم ال  انیف  نا  نینمؤملا  ریما  ای  تلقف  قاحـسا 

لاق نیا  نم  تلق  لس  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کلأسا  لب  تلقف  هنم  اهتمنتغاف  قاحسا  لاق  لقف  لأست  نا  تئش  نا  کلأسا و  کتلأس  تئـش  نا 
یّنم تنا  ثیدح  يورت  قاحـسا أ  ای  لاق  نا  یلا  هدعب  ۀفالخلاب  مهقحا  هَّللا و  لوسر  دعب  ساّنلا  لضفا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نا  نینمؤملا  ریما 

هنم تعمـس  نم  كدنع  قثوا  نمف  لاقف  هدحج  هحّحـص و  نم  تعمـس  هتعمـس و  دق  نینمؤملا  ریما  ای  معن  تلق  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب 
هدحج نم  وا  هححصف 

955 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الف هل  ینعم  الوق ال  لاقف  لاق  هّللاب  ذوعا  تلق  لوقلا  اذـهب  حزم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسّرلا  نوکی  نا  نکمی  لهف  لاق  هححـص  نم  تلق 

تلق ال هّمأ  هیبال و  هَّللا  لوسر  وخا  یلعف  لاق  یلب  تلق  هّمأ  هیبال و  یـسوم  اخا  ناک  نوراه  ّنا  ملعت  اـمف  لاـق أ  هّللاـب  ذوعا  تلق  هیلع  فقوی 
ینعم امف  نوراه  یف  اناک  دق  یلع و  یف  نامودعم  نالاحلا  اذهف  لاق  یلب  تلق  یبن  ریغ  یلع  اّیبن و  نوراه  سیل  لاق أ و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 
لاـق هل  ینعم  ـال  لوقب  هسفن  بیطی  نا  داراـف  لاـق  هل  الاقثتـسا  هفّلخ  ّهنا  نوقفاـنملا  لاـق  اـمل  ّیلع  سفن  کلذـب  بیطی  نا  دارأ  اـمنا  هل  تلق 
ِهیِخَِأل لاق  هنا  یـسوم  نع  ۀـیاکح  ّلج  ّزع و  هلوق  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  وه  ام  تلق و  نیب  هَّللا  باـتک  یف  ینعم  هل  قاحـسا  اـی  لاـق  تقرطاـف 

َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه 
انیلع فّلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ّهبر و  یلا  یـضم  ّیح و  وه  هموق و  یف  نوراـه  فلخ  یـسوم  نا  نینمؤـملا  ریما  اـی  تلق 

نم دـحا  ّهبر  یلا  بهذ  نیح  هعم  ناک  له  نوراه  فلخ  نیح  یـسوم  نع  ینربخا  تلق  امک  سیل  الک  لاق  هتازغ  یلا  جرخ  نیح  کلذـک 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ینربخاف  لاق  معن  تلق  مهتعامج  یلع  هفلختسا  سیل  وا  لاق  تلق ال  لیئارسا  ینب  نم  دحا  وا  هباحـصا 
یلع ّلدـی  هَّللا  باتک  نم  رخآ  لیوات  يدـنع  هل  کلذ و  لثم  نوکی  ّیناف  نایبصلا  ءاسنلا و  ءافعـضلا و  ّالا  فّلخ  لـه  هتازغ  یلا  جرخ  نیح 
هلوق لاق  نینمؤملا  ریما  ای  وه  ام  تلق و  هَّللا  نم  اقیفوت  نوکی  نا  وجرا  هب و  ّجتحا  ادحا  ملعا  هیف و ال  جتحی  نا  دحا  ردـقی  هایا ال  هفالختـسا 

َو ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  هلوق  یـسوم  نع  یکح  نیح  لج  ّزع و 
یف هکرـشا  يرزأ و  هب  هَّللا  ّدش  یخا  یلها و  نم  يریزو  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یلع  ای  یّنم  تناف  ًاریَِـصب  اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن 

اریثک هَّللا  حّبسن  یک  يرما 
هل ینعم  نوکی ال  نا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لوق  لطبیل  نکی  مل  اذه و  ریغ  ائیـش  اذه  یف  لخدی  نا  دحا  ردقی  لهف  اریثک  هرکذن  و 

ام ال ثعبا  ریخلا و  هب  هَّللا  دارأ  نمل  قحلا  تحـضوا  دـق  نینمؤملا  ریما  ای  یـضاقلا  متکا  نب  ییحی  لاقف  راهنلا  عفترا  سلجملا و  لاطف  لاـق 
هعفدی نا  دحا  ردقی 

انیلع لبقاف  قاحسا  لاق 
956 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم لوقلا  اولبقا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  الول  هَّللا  لاقف و  هَّللا  زعا  نینمؤملا  ریما  لوقب  لوقن  اـنلک  اـنلقف  نولوقت  اـم  لاـق  و 
کیلإ برقتلاب  کنیدا  ّینا  مهّللا  یقنع  نم  رمالا  تجرخا  دـق  ّینا  مهّللا  لوقلا  مهل  تحـصن  دـق  مهّللا  لوقلا  مکنم  لبقال  تنک  اـم  ساـّنلا 

هتیالو ّیلع و  بجی 
دوش هتفگ  هک  ار  يزیچ  دنمهفب  ناش  همه  هک  ار  اهقف  زا  سک  لهچ  هک  درک  مکح  ار  مثکا  نب  ییحی  نومام  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا 

نب لیعامسا  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  هک  ار  سک  لهچ  نیا  نومام  رما  بسح  مثکا  نب  ییحی  دزاس و  رـضاح  دنیوگ  وکین  باوج  ناشیاب و 
تّحص هتفرگ  تلزنم  ثیدح  ححصم  تیقث  تلزنم و  ثیدح  عامس  فارتعا و  قاحسا  زا  الّوا  نومام  درک و  رـضاح  دوب  ناش  مدقم  دامح 
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هیلع نوراه  ترـضح  يارب  یـسوم  ترـضح  لوق  همیمـضب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  نآـب  لالدتـسا  هتخاـس  تباـث  نآ 
َنیِدِسْفُْملا  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  مالّسلا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالختـسا  رب  تلزنم  ثیدـحب  لالدتـسا  زاب  تخاس و  رهاظ  ادـخ  باتک  زا  ینعم  نیا  ندوب  نیب  دومن و 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  هیآ  همیمضب 

ریغ باب  نیرد  دزاس و  لخاد  هکنآ  رب  درادن  تردق  یـسک  هک  درک  نایب  دومناو و  تناتم  توق و  تیاغ  رد  ار  لالدتـسا  نیا  دومن و  ۀیآلا 
نیردـص رد  زین  دزاس و  لتخم  یلیوست  داجیا  لیوات و  لاـخداب  ار  نیتم  لالدتـسا  نیا  هک  تسین  نآ  رب  تردـق  ار  یـسک  ینعی  ار  روکذـم 

نآ طقسم  یلیلد  دنک و  اپرب  لالدتسا  نیا  فلاخم  یجاجتحا  ینعی  باب  نیرد  دنک  جاجتحا  هک  یسک  تسین  رداق  هک  درک  نایب  لالدتـسا 
يدرک حاضیا  نینمؤملا  ریما  يأ  هکنآب  هدومرف  حیرصت  نومام  تالالدتسا  رگید  لالدتـسا و  نیا  عامـس  دعب  مثکا  نب  ییحی  دیامن و  رهاظ 
نومام نآ و  عفد  رب  یـسک  دوشیمن  رداق  هک  ار  هچنآ  يدرک  تباث  ار و  ریخ  واـب  یلاـعت  قح  دـشاب  هدرک  هدارا  هک  یـسک  يارب  ار  قح  وت 

امـش دییوگیم  هچ  تفگ  هدروآ  دـندوب و  اهقف  زا  هک  سک  لهچ  وا  نایهارمه  قاحـسا و  رب  هدرکن  افتکا  مثکا  نب  ییحی  فارتعا  رارقاب و 
هقیفوت نسح  هَّللا و  دـمحب  سپ  یلاـعت  قح  دـنادرگ  زیزع  نینمؤملا  ریما  لوقب  مییوگیم  اـم  همه  هک  دـنتفگ  وا  ناـیهارمه  قاحـسا و  سپ 

زا وا  ریغ  میهاربا و  نب  قاحـسا  مثکا و  نب  ییحی  فارتعا  بسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فالختـسا  رب  تلزنم  ثیدـح  تلـالد 
دـیدرگ و تباث  دوب  هتخاس  زاتمم  بختنم و  هدـیچرب  ار  ناـشیا  هیّنـس  ياـهقف  هلمج  زا  مثکا  نب  ییحی  دـندوب و  سک  لـهچ  همه  هک  اـهقف 

بانج فالختـسا  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  دندوب  هینـس  ياهقف  نایعا  هک  سک  لهچ  نیا  فارتعا  ییحی و  فارتعا  بسح  هک  دش  حـضاو 
يدحا هک  تس  نیتم  یلوق و  هباثمب  لالدتسا  نیا  هک  دش  حضاو  دیدرگ و  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

957 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاتقلا نینمؤملا  هَّللا  یفک  لاطبا و  ّدر و  رب  درادن  تردق 

نوراه باب  رد  یسوم  ترضح  تالاؤس  لثم  ریما ع  بانج  باب  رد  یلاعت  قح  زا  ربمایپ  تالاؤس  مجنپ  یس و  لیلد 

دوروب مالّسلا  امهیلع  نوراه  ترضح  قح  رد  یسوم  ترضح  تالوئسم  هابشا  توبث  رب  لالدتـسا  نومام  هچ  رگا  هکنآ  مجنپ  یـس و  لیلد 
تناتم توق و  هتخاس و  تباث  ترضح  نآ  فالختسا  تالوئسم  نیاب  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  رد  تلزنم  ثیدح 

اقباس هنوع  نسح  هَّللا و  دمحب  نکل  تسرهاب  رهاظ و  موق  ياهقف  هّلجا  رگید  مثکا و  نب  ییحی  فارتعا  بسح  نآ  جاجتحا  لالدتسا و  نیا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  داشراب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تالوئـسم  نیا  توبث  هک  یتفایرد 

دمحا هیودرم و  یسوم  نب  دمحا  يدنقرمسلا و  هیقفلا  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  لبنح و  نب  دمحم  نب  دمحا  ار  ینعم  نیا  تس و  تباث  مه 
دمحم نب  یلع  بیطخلا و  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وـبا  یناهبـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وـبا  یبـلعثلا و  میهاربا  نب  دـمحم  نب 

نب دـمحم  يزار و  رمع  نب  دـمحم  نیدـلا  رخف  رکاسع و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا 
نب یلع  يدنرزلا و  فسوی  نب  دـمحم  جرعالا و  نیدـلا  ماظن  نیـسح  نب  نسح  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  یبیـصنلا و  ۀـحلط 
نب خیش  یقتملا و  یلع  الم  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  دمحا و  نیدلا  باهـش  دّیـس  غابـصلا و  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم 
نب هَّللا  یلو  يولوم  ریمالا و  لیعامـسا  نب  دمحم  ملاع و  ردص  دمحم  یـشخدبلا و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  يرفحلا و  دمحم  نب  یلع 

اج نیرد  هدـشن  روکذـم  اقباس  هک  تارابع  ضعب  يدینـش و  اقباس  تارـضح  نیزا  يرثکا  تارابع  دـناهدرک و  تیاور  يونهکل  هَّللا  بیبح 
هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  دوشیم و  روکذم 

لوقی وه  ریبث و  ءازاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیأر  تلاـق  سیمع  تنب  ءامـسا  نع  رکاـسع  نبا  بیطخلا و  هیودرم و  نبا  جرخا 
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اوهقفی یناسل  نم  ةدقع  لحت  نا  يرما و  یل  رـسیت  نا  يردـص و  یل  حرـشت  نا  یـسوم  یخا  کلاس  امب  کلاسا  ینا  مهّللا  ریبث  ریبث  قرـشا 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  یلوق 

ًاریَِصب  اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یخا  ایلع 
امف ادو  بولقلا  یف  مالّسلا  هیلع  هل  لعج  هَّللا  ّنا  وه  عباّرلا و  اّما  هتفگ و  هّیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  و 

عبرا یّلـصف  یلع  دیب  ذخا  يدیب و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذـخا  لاق  ساّبع  نبا  یلا  هدنـسب  یلزاغملا  نبا  ۀـمالعلا  هیقفلا  هجرخا 
کلأسا دّمحم  انا  نارمع و  نب  یسوم  کلأس  مهّللا  لاقف  ءامسلا  یلا  هدی  عفر  ّمث  تاعکر 

958 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  یلوق  اوهقفی  یناسل  نم  ةدقع  ّلحت  يرما و  یل  رسیت  يردص و  یل  حرشت  نا 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یخا  اّیلع 
ءامسلا و یلا  کیدی  عفرا  نسحلا  ابا  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  تلأس  ام  تیتوا  دق  دمحا  ای  يدانی  ایدانم  تعمسف  ساّبع  نبا  لاق 

هّیبن یلع  هَّللا  لزناف  اّدو  كدـنع  یل  لعجا  ادـهع و  كدـنع  یل  لعجا  ّمهّللا  لوقی  وه  ءامـسلا و  یلا  هدـی  عفرف  کطعی  هلأسا  کـّبر و  عدا 
ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  معلص 

َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  هتفگ  سلاجملا  باتک  رد  ثیّللا  وبا  هیقف  و 
ۀیآلا

دحا هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالص  ماّیالا  نم  اموی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلـص  لاق  يرافغلا  ّرذ  یبأ  نع 
هیلإ هدـیب  أمواف  اعکار  ّیلع  ناکف  ائیـش  دـحا  ینطعی  ملف  کلوسر  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا  مهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هدـی  لـئاسلا  عفرف 

یبّنلا غرف  اّملف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نیعب  کلذ  هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذـخا  یّتح  لئاسلا  لبقاف  اهیف  متختی  ناک  ینمیلا و  هرـصنخب 
َو يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یسوم  یخا  نا  ّمهّللا  لاقف  ءامّسلا  یلا  هسار  عفر  هتالص  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا 
رسی يردص و  یل  حرشا  ّمهّللا  کّیفص  کّیبن و  دّمحم  انا  ّمهّللا و  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  ّدشنـس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 

ًاریَِصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  اریزو  اّیلع  یلها  نم  یل  لعجا  يرما و  یل 
ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  لاق  هیلع و  لیئربج  لزن  یّتح  ۀملکلا  هذه  هَّللا  لوسر  ّمتتسا  ام  هَّللا  وف  ّرذ  وبأ  لاق 

ۀیآلا
هتفگ نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  فشکلا و  باتکب  تس  یمسم  هک  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  و 

نب یلع  نب  دمحا  یلع  وبا  انربخا  ینارعـشلا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  انثّدـح  لاق  هیقفلا  دـمحا  نب  مسقلا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  انربخا 
نع عیبرلا  نب  سیق  نع  ینامحلا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  انثّدـح  قارولا  یلع  نب  يرـسلا  انثّدـح  يراصنالا  نسحلا  نب  رفظملا  انثّدـح  نیزر 
لبق اذإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  مزمز  ریفـش  یلع  سلاج  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  انیب  لاـق  یعبرلا  نب  ۀـیابع  نع  شمعـالا 

ۀمامعب ممعتم  لجر 
959 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع ۀمامعلا  فشکف  لاق  تنا  نم  هّللاب  کتلأس  ساّبع  نبا  لاقف  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  لجّرلا  ّالا و  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  ساّبع ال  نبا  لعجف 
هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تعمس  يرافغلا  رذ  وبا  يردبلا  ةدانج  نب  بدنج  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  ساّنلا  اهّیا  لاق  ههجو و 

ةرربلا دئاق  ّیلع  لوقی  اتیمعف  الا  نیتاهب و  تیأر  اتّمصف و  الا  نیتاهب و  مّلس  و 
اما هلذخ  نم  لوذخم  هرصن و  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  و 
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ّمهّللا لاق  ءامّسلا  یلا  هدی  لئاّسلا  عفرف  ائیش  دحا  هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالـص  مایالا  نم  اموی  هَّللا  لوسر  عم  تیلـص  ّینا 
لئاسلا لبقاف  اهیف  متختی  ناک  ینمیلا و  هرصنخب  هیلإ  أمواف  اعکار  یلع  ناکف  ائیـش  دحا  ینطعی  ملف  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا 

عفر هتالص  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  غرف  اّملف  یّلصی  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نیعب  کلذ  هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذخا  یّتح 
َو ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یسوم  یخا  ّنا  ّمهّللا  لاق  ءامّسلا و  یلا  هسار 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا 
حرشاف ّمهّللا  کّیفص  کّیبن و  دّمحم  اناف  مهّللا  امکیلإ  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنـس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  متتـسا  امف  رذ  وبا  لاـق  يرهظ  هب  ددـشا  اـّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لـعجا  يرما و  یل  رـسی  يردـص و  یل 
َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  لاق  أرقا  ام  لاق و  أرقا  دمحم  ای  لاقف  یلاعت  هَّللا  دنع  نم  لیئربج  هیلع  لزن  یتح  ۀـملکلا 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  لوزن  ناش  نایب  رد  ریبک  ریسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  و 

دیامرفیم و ۀیآلا 
اّیلع تیأر  انا  هَّللا  لوسر  ای  لاق  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  مالـس  نب  هَّللا  دبع  نا  يور  بلاط  یبأ  نبا  یلع  یف  اهنا  ساّبع  نبا  نع  ءاطع  يور 

هالوتن نحنف  عکار  وه  جاتحم و  یلع  همتاخب  قدصت 
عفرف دـحا  هطعی  ملف  دجـسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالـص  اموی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلـص  لاق  هنأ  ّرذ  یبأ  نع  يور  و 

هیلإ أمواف  اعکار  یلع  ناک  ائیـش و  دحا  یناطعا  امف  لوسّرلا  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا  ّمهّللا  لاقف  ءامـسلا  یلا  هدی  دجـسملا  یف  لئاّسلا 
مالّسلا هیلع  یبّنلا  يارف  متاخلا  ذخا  یّتح  لئاسلا  لبقاف  متاخ  اهیف  ناک  ینمیلا و  هرصنخب 

960 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یسوم  یخا  نا  مهّللا  لاقف  کلذ 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  هلوق  یلا 
يرما و یل  رّسی  يردص و  یل  حرشاف  کّیفص  کیبن و  ادمحم  ّنا  ّمهّللا  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنس  اقطان  انآرق  تلزناف 

امَّنِإ أرقا  دـمحم  ای  لاقف  لیئربج  لزن  یّتح  ۀـملکلا  هذـه  هَّللا  لوسر  ّمتا  ام  هَّللا  وف  رذ  وبا  لاق  يرهظ  هب  ددـشا  یلها و  نم  اریزو  یل  لـعجا 
ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو 

اهرخآ یلا 
ۀیآلا هذـه  هیف  تلزن  يذـلا  ّيأ  ّهنا  ساّبع  نبا  نع  اطع  يور  هتفگ و  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  رد  يروباسین  نیدـلا  ماظن  و 

یلع
هالوتن نحنف  عکار  وه  جاتحم و  یلع  همتاخب  قدصت  اّیلع  تیأر  انا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  مالس  نب  هَّللا  دبع  نا  يور 

لئاسلا عفرف  دحا  هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالص  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلـص  لاق  ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع  يور  و 
ینمیلا و هرـصنخب  هیلإ  یمواف  اعکار  یلع  ناک  ائیـش و  دحا  یناطعا  امف  لوسرلا  دجـسم  یف  تلأس  ینا  دهـشا  ّمهَّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هدی 

ِیل ْحَرْـشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یـسوم  یخا  نا  ّمهّللا  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هآرف  متاخلا  ذـخا  یتح  لئاسلا  لبقاف  متاخ  اهیف  ناک 
يِرْدَص 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  هلوق  یلا 
ِیل ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْـشا  کنیما ف  کیبن و  دمحم  انا  ّمهّللا و  اناطلـس و  امکل  لعجن  کیخاب و  كدـضع  دشنـس  اقطان  انآرق  تلزناف 

يِْرمَأ 
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ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 
ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  اّیلع 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ارقا  دمحم  ای  لاقف  لیئربج  لزن  یتح  ۀملکلا  هذه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّمتا  ام  هَّللا  وف  رذ  وبا  لاق 
ۀیآلا

انب هَّللا  کملس  ملعاف  مالّسلا  هیلع  هتدابع  اما  هعرو و  هدهز و  هتدابع و  یف  عباسلا  لصفلا  هتفگ  لؤسلا  بلاطم  رد  هحلط  نب  نیدلا  لامک  و 
تناک امل  دباع و  وهف  یهانملا  بانتجا  رماوالا و  لاثتماب  ماق  یلاعت و  هَّللا  عاطا  نم  لکف  ۀعاطلا  یه  ةدابعلا  ۀقیقح  نا  ةداعسلا  لیبس  کب  و 
اهنمف ۀـعونتم  کلذ  بسحب  ةدابعلا  تناک  ۀـعونتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  ناسل  یلع  یلاـعت  هَّللا  نم  ةرداـصلا  رماوـالا  تاـقّلعم 

كردا یتح  هب  ایلحتم  هیلإ  اعراسم  هیلع  البقم  هیف  امئاق  یلع  ناک  کلذ  لک  عاونالا و  نم  اهریغ  یلا  مایّصلا  اهنم  ۀقدصلا و  اهنم  ةولـصلا و 
ۀقدصلا ةولصلا و  نیب  عمج  ّهناف  هریغ  تاف  ام  هلوسر  هَّللا و  ۀعاط  یلا  هتعراسمب 

961 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام هتایب  کلذ و  حرش  ۀمیقلا و  موی  یلا  یلتی  انآرق  هیف  یلاعت  هَّللا  لزنا  یّتح  دحاو  تقو  یف  امهنیب  عمجف  ةولصلا  یف  عکار  وه  قدصتف و 
ریفش یلع  سلاج  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  انیب  لاق  هدنـس  یف  هعفری  هریـسفت  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یبلعثلا  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا  وبا  مامالا  هاور 
لاقف هَّللا  لوسر  لاق  لجرلا  لاق  ّالا  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  ضر ال  ساّبع  نبا  لعجف  ۀـمامعب  ممعتم  لجر  لبق  اذإ  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  مزمز 

بدـنج اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساّنلا  اهیا  ای  لاق  ههجو و  نع  ۀـمامعلا  فشکف  لاق  تنا  نم  هّللاب  کتلأس  ساـّبع  نبا 
ةرفکلا لتاق  ةرربلا و  دئاق  ّهنا  یلع  نع  لوقی  اتیمعف  الا  نیتاهب و  هتیار  اتّمصف و  الا  نیتاهب و  یبّنلا  تعمس  يرافغلا  رذ  وبا  يردبلا  ةدانج  نب 

دجسملا یف  لئاس  لأسف  رهظلا  مایالا  نم  اموی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلـص  ّینا  اما  هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن  نم  روصنم  و 
یلع ناک  ائیـش و  دحا  ینطعی  مل  هَّللا و  لوسر  دجـسم  یف  تلاس  ّینا  دهـشا  ّمهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هدی  لئاسلا  عفرف  ائیـش  دحا  هطعی  ملف 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نیعب  کلذ  هرصنخ و  نم  متاخلا  ذخا  یّتح  لئاسلا  لبقاف  اهیف  متختی  ناک  ینمیلا و  هرـصنخب  هیلإ  یمواف  اعکار 
ِیل ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یـسوم  یخا  نا  ّمهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هسار  عفر  هتالـص  نم  ّیبّنلا  غرف  اّملف  یّلـصی  وه  و 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ 
مهّللا کّیفص  کّیبن و  دمحم  اناف  مهّللا  انتایآب  امکیلإ  نولصی  الف  اناطلـس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنـس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 

يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ف 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 

أرقا دمحم  ای  لاقف  هَّللا  دنع  نم  لیئربج  هیلع  لزن  یّتح  همالک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  متتـسا  امف  رذ  وبا  لاق  يرهظ  هب  ددشا  ایلع 
َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیلع  هَّللا  لزناف  أرقا  ام  لاقف و 

لوقی ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  تعمـس  لوقی  يذاشمجلا  روصنم  ابا  تعمـس  اهتروصب  ۀـصقلا  هذـهب  هدوا  ام  بیقع  یبلعثلا  مامالا  لاق  و 
یمرضخلا نوراه  دمحم  ابا  تعمس  لوقی  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  ابا  تعمس 

962 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمس  لوقی  یـسوطلا  روصنم  نب  دمحم  تعمـس  لوقی 

بلاط یبأ  نبا  یلعل  ءاج  ام  لثم  لئاضفلا  نم 
ۀیلاملا ۀیندبلا و  نیتمیظعلا  نیتدابعلا  نیتاه  نیب  عمجلا  یه  ۀیلعلا و  ۀبقنملا  هذه  نا  یلا  ةراشا  ۀّصقلا  هذه  بیقع  دمحا  مامالا  لوق  هداریا  و 

رد یلعزق  نب  فسوی  هریغل و  لصحت  مل  یلع و  اهب  صتخا  دق  امهیلإ  عراسملا  امهب  مئاقلا  حدمب  میرکلا  نآرقلا  لزن  یّتح  دحاو  تقو  یف 
نم رهـشا  ههجو  هَّللا  مرک  هلئاـضف  هلئاـضف  رکذ  یف  یناـثلا  باـبلا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  رد  ۀـمالا  صاوـخ  ةرکذـت 
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ۀّنسلا نم  یناثلا  باتکلا و  نم  طبنتسم  مسق  نامسق  یه  رهتشا و  تبث و  ام  اهنم  ترتخا  دق  ردملا و  یصحلا و  نم  رثکا  رمقلا و  سمـشلا و 
اهنظال ّینا  بلاط و  یبأ  نبا  یلع  لئاضف  رثکا  ام  لاقف  ساّبع  نبا  لجر  لأس  لاق  دهاجم  يور  دق  بایترا و  اهیف و ال  کش  یتلا ال  ةرهاظلا 

سنالا و دادم و  روحبلا  مالقا و  رجـشلا  نا  ول  ساّبع  نبا  لاق  مث  فالآ  ۀـثلث  نم  برقا  افلا  نیثالثلا  یلا  یه  سابع  نبا  هل  لاقف  فالآ  ۀـثلث 
یلاعت هلوق  ةدئاملا  یف  اهنم  تایآ و  ةّدـع  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  تایآف  باتکلا  صوصن  اّماف  یلع  لئاضف  اوصحا  ام  باّسح  باّتک و  نجلا 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
یبأ نب  یلع  یف  ۀیآلا  هذه  تلزنا  اولاق  هَّللا  دبع  نب  بلاغ  میکح و  یبأ  ۀبتع  يّدسلا و  نع  هریسفت  یف  یبلعثلا  رکذ  َنوُعِکار  ْمُه  َو  هلوق  یلا 

تیّلـص لاقف  يرافغلا  رذ  یبأ  یلا  ةدنـسم  ۀّصقلا  یبلعثلا  رکذ  همتاخ و  هاطعاف  عکار  دجـسملا  یف  وه  لئاس و  هب  ّرم  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط 
عکر دق  یلع  ناک  لاق و  ائیش  دحا  هطعی  ملف  لأسف  لئاس  ماقف  رـضاح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دجـسملا و  یف  رهظلا  ةالـص  اموی 
یخا نا  ّمهّللا  لاق  ءامسلا و  یلا  هسار  عفرف  کلذ  نیاعی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هرصنخ و  نم  متاخلا  ذخاف  هرـصنخب  لئاسلا  یلا  أمواف 

يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلاس  یسوم 
يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  هلوق  یلا  ۀیآلا 

ِیل ْحَرْشا  کّیبن ف  کّیفص و  دمحم  اناف  ّمهّللا  امکیلإ  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  ّدشنس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 
يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص 

ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 
ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  اّیلع 

لاقف هَّللا  دنع  نم  مالّسلا  هیلع  لیئربج  لزن  یّتح  ۀملکلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  متتسا  ام  هَّللا  وف  رذ  وبا  لاق  يرهظ  لاق  وا 
963 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  دمحم  ای 
هل لاقف  متاخ  هعم  لئاس و  دجـسملا  یف  یّلـصی و  مئاق  یلع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  ۀیاور  یف  َنوُعِکار و  ْمُه  َو  هلوق  یلا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ربکف  عکار  وه  متاخلا و  اذه  یّلصملا  كاذ  معن  لاقف  دحا  كاطعا  له  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

ۀیآلا هذه  ولتی  لیئربج  لزن  و 
هتفگ نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  و 

لاق لوقی  لعجف ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثدـحی  مزمز  ریفـش  یلع  سلاج  ساّبع  نبا  انیب  لاـق  ۀـیابع  نع  شمعـالا  يور 
تنا نم  هّللاب  کتلأس  ساّبع  نبا  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  هنم  بیرق  مثلتم  لجر  لاق  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

يرافغلا رذ  وبا  يردـبلا  ةدانج  نب  بدـنج  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساـّنلا  اـهّیا  اـی  لاـق  ههجو و  نع  ۀـمامعلا  فشکف 
هرصن نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  دئاق  یلع  لوقی  اتیمعف  الا  نیتاهب و  هتیأر  اتّمصف و  الا  نیتاهب و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تعمس 

دحا هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالص  مایالا  نم  اموی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  تیلـص  ینا  اما  هلذخ  نم  لوذخم 
هرـصنخب أمواف  اعکار  ناک  یلع  ائیـش و  دحا  ینطعی  ملف  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  تلاس  ّینا  دهـشا  ّمهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هدی  لئاسلا  عفرف 

هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  عفرف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نیعب  کلذ  هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذخا  یتح  لئاسلا  لبقاف  اهیف  متختی  ناک  ینمیلا و 
ْنِم ًةَدـْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  لاقف  لأس  یـسوم  یخا  ّنا  ّمهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  کـلذ  دـنع  هسار  مّلـس  و 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل 
ّمهّللا کّیفص  کّیبن و  دمحم  انا  ّمهّللا و  انتایآب  امکیلإ  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنـس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 

يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا 
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ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 
هَّللا دنع  نم  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هیلع  لزن  یتح  ۀملکلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  متتـسا  ام  هَّللا  وف  رذ  وبا  لاقف  يرهظ  هب  ددشا  اّیلع 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  لاق  أرقا  ام  لاق  أرقا  دمحم  ای  لاقف 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش 

964 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ثدحی  مزمز  ریفش  یلع  سلاج  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  انیب  لاق  یعبرلا  ۀیابع  نع  شمعالا  نع  يدنرزلا  يور 
هنم بیرق  مثلتم  لجر  لاق  ّالا  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  لـعجف ال  مّلـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و 

ههجو نع  ۀمامعلا  فشکف  تنا  نم  هّللاب  کتلأس  هنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  لاقف  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  يرافغلا  رذ  وبا  يردـبلا  ةدانج  نب  بدـنج  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساّنلا  اهّیا  ای  لاق  و 
ینا اما  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  دـئاق  یلع  لوقی  اتّمـصف  الا  نیتاهب و  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و 
عفرف دحا  هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  ةالص  مایالا  نم  اموی  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلص 

ینمیلا هرصنخب  یمواف  اعکار  ناک  ّیلع  ائیش و  دحا  ینطعی  ملف  هَّللا  لوسر  دجسم  یف  تلأس  ینا  دهشا  ّمهّللا  لاق  ءامّـسلا و  یلا  هدی  لئاسلا 
ّیبّنلا عفرف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نیعب  کلذ  هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذـخا  یتح  لئاسلا  لبقاف  اهیف  متختی  ناـک  و 

َو يِرْدَص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  لاقف  لاس  یـسوم  یخا  نا  ّمهّللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  کلذ  دـنع  هسار  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 
يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی 

مهّللا کّیفص  کیبن و  دمحم  انا  ّمهّللا و  انتایآب  امکیلإ  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  ّدشنـس  اقطان  انآرق  هیلع  تلزناف 
يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا 

ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 
ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  اّیلع 

مالّسلا هیلع  لیئربج  هیلع  لزن  یتح  ۀملکلا  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  متتسا  ام  هَّللا  وف  هنع  هَّللا  یضر  رذ  وبا  لاق 
َةاکَّزلا َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  لاق  أرقا  ام  لاق  أرقا  دـمحم  ای  لاقف  یلاعت  هَّللا  دـنع  نم 

َنوُعِکار  ْمُه  َو 
هتفگ همهم  لوصف  رد  غابصلا  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  و 

مزمز رئبب  ابیرق  اسلاج  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  امنیب  لاق  هدنـسب  هعفری  هریـسفت  یف  یبلعثلا  دـمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  لقن 
لوسر لاق  لوقی  ساّبع ال  نبا  لعجف  فقوف  امثلتم  لجر  لبق  اذإ  ساـّنلا  ثّدـحی  وه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لوقی 

لاقف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لجّرلا  لاق  ّالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
965 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  يرافغلا  رذ  وبا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهّیا  لاقف  تنا  نم  هّللاب  کتلأس  ساّبع  نبا 
تیّلص هلذخ و  نم  لوذخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  دئاق  ّهنا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  لوقی  اتّمـص  الا  نیتاهب و  مّلـس  هیلع و 

لاق ءامسلا و  یلا  هیدی  لئاسلا  عفرف  ائیش  دحا  هطعی  ملف  دجسملا  یف  لئاس  لأسف  رهظلا  مایالا  نم  اموی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم 
هیلإ امواف  اعکار  ةولّـصلا  یف  یلع  ناک  ائیـش و  دـحا  ینطعی  ملف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  کّیبن  دجـسم  یف  تلأـس  ّینا  دهـشا  مهّللا 

دجـسملا یف  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  يأرمب  کلذ  هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذخا  لئاسلا و  لبقاف  متاخ  اهیف  ینمیلا و  هرـصنخب 
يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف  کلأس  یسوم  یخا  نا  ّمهّللا  لاق  ءامسلا و  یلا  هفرط  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عفرف 
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يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو 
ِیل ْحَرْـشا  مهّللا ف  کّیفـص  کّیبن و  دّمحم  ّینا  ّمهّللا و  امکیلإ  نولـصی  الف  اناطلـس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنـس  هیلع  تلزناف 

يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 

َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  دّـمحم  ای  لاق  ّلج و  ّزع و  هَّللا  دـنع  نم  لیئربج  هیلع  لزن  یتح  هءاـعد  متتـسا  اـمف  رذ  وبا  لاـق  يرهظ  هب  ددـشا  اـّیلع 
َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  هکنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و 
یفیرـشتب هنع  هَّللا  یـضر  اریو  نآ  نمـض  رد  تشاذگ و  هنیدـم  رد  دوخ  لایع  لاح  دـهعت  يارب  ار  یـضترم  یلع  دـش  كوبت  هوزغ  هجوتم 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـیامنیم  ناجلخ  رطاخب  ۀـقیقد  اجنیا  لاق و  نا  یلا  دومرف  اطع  هینوراـه  تعلخ  تخاونب و  میظع 
بئان مالّسلا  امهیلع  یـسوم  زا  تسا  نوراه  هبترم  لثم  بآم  تلاسر  بانج  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع  هبترم  هک  دوب  هدومرف  مولعم  یحوب  مّلس 

هیلع يو  هک  یتقو  يو  موق  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ریزو  بئان  نوراه  هچنانچ  لاـیع  لـها و  رد  ار  یـضترم  یلع  دومرف  دوخ  هفیلخ  و 
زا دندرک و  زارد  یئوجبیع  نابز  دندوبن  فقاو  هقیقد  نیزا  ناقفانم  هکنوچ  اما  دـش  رفـس  مزاع  تلودـب  دوخ  هتفر و  روط  فرطب  مالّـسلا 

توادع قافن و  تاکرح  نیا  نوچ  دندروآ و  نابز  رب  تایهاو  تاملک  دندومن و  یضترم  یلع  ریقحت  رد  ششوک  یعس و  دسح  تیاغ 
966 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ دیامن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  بانجب  هعقاو  نیا  راهظا  هک  تساوخ  دش و  نیگهودنا  رطاخ و  لولم  دندیـسر  ریما  ترـضحب 
یضترم یلعب  یهلا  بانج  زا  صاخ  تعلخ  هک  تینوراه  هبترم  داد و  یهاگآ  هقیقد  نیرب  دومرف  تفایرد  ناقفانم  قافن  هک  نوچ  ترـضح 

َةالَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  نوچ  هک  تسا  يورم  هچنانچ  دومرف  نایب  دوب  هدش  تیانع 
امهیلع نوراه  قح  رد  یـسوم  ءاعد  لثم  دومرف  ترازو  ءاعد  یـضترم  یلع  ناش  رد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دـش  لزان  ۀـیآلا 

بلاط یبأ  نب  یلع  یف  تلزن  اهنا  ساّبع  نبا  نع  ءاطع  يور  ریبکلا  ریسفتلا  یف  يزارلا  مامالا  لاقمالّسلا 
هالوتن نحنف  عکار  وه  جاتحم و  یلع  همتاخب  قدصت  اّیلع  تیار  انا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  مالس  نب  هَّللا  دبع  نا  يور 

عفرف دـحا  هطعی  ملف  دجـسملا  یف  لئاس  لاسف  رهّظلا  ةالـص  اموی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تیلـص  لاق  ّهنا  رذ  یبأ  نع  يور  و 
هرـصنخب هیلإ  أموأف  اعکار  یلع  ناک  ائیـش و  دحا  یناطعا  امف  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا  ّمهّللا  لاق  ءامّـسلا و  یلا  هدی  لئاسلا 

لاقف کلأس  یـسوم  یخا  ّمهّللا  لاق  کلذ و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  يأرف  متاخلا  ذـخا  یتح  لئاسلا  لبقاف  متاخ  اهیف  ناـک  ینمیلا و 
يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر 

يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  هلوق  یلا 
ِیل ْرِّسَی  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  کّیفـص ف  کّیبن و  دّـمحم  اناف  ّمهّللا  اناطلـس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدـضع  دشنـس  اقطان  انآرق  تلزناف 

يِْرمَأ 
ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 

ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  أرقا  دمحم  ای  لاقف  لیئربج  لزن  یّتح  ۀملکلا  هذه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  متا  ام  رذ  وبا  لاق  يرهظ  هب  ددشا  اّیلع 
ُُهلوُسَر  َو 

اهرخآ یلا 

ریما ع بانج  يارب  تباین  لوصح  رب  تلزنم  ثیدح  هب  يدابآ  تلود  ءاملعلا  کلم  لالدتسا  مشش  یس و  لیلد 
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هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  تباین  لوصح  رب  لالدتسا  تلزنم  ثیدحب  يدابآتلود  نیّدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هکنآ  مشش  یس و  لیلد 
تلاسر باتفآ  نورقلا  ریخ  رد  نوچ  هتفگ  ءادعـسلا  ۀیاده  رد  هچنانچ  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هتشاد دوخ  بئان  رینملا  ردبل  سمشلاک  دوخ  لباقم  یلو  یلع  بورغ  تلاح  رد  تسا و  نشور  نابات و 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  يدعب  ّیبن  یسوم و ال  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  کنا  یلع  ای 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  ترابع  نیزا  یهتنا  دـنراد  داقتعا  وت  رب  نامیا و  نم  رب  ملاع  ضارقنا  ات 
ریدغ ثیدح  تلزنم و  ثیدح  هتشاد و  دوخ  بئان  دوخ  لباقم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تلاسر  باتفآ  بورغ  تقو  رد  مّلس 

بانج رب  نامیا  لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  داقتعا  دراد و  تلالد  هلباقم  تباین و  نیرب 
967 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدیدس هدافا  نیزا  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هَّللف  تس  محتم  بجاو و  مزال و  ضرف و  ملاع  ضارقنا  ات  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
تیلـضفا و مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همئاد  تباین  هّماع و  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدـح  تلالد  هک  ّقح  لها  بولطم  ءاملعلا  کـلم 

باذعب تلالد  نیا  نیدحاج  نیرکنم و  سوفن  دیسر و  روهظ  حوضو و  لامکب  تسا  باحصا  عیمج  رب  ترـضح  نآ  تیمدقا  تیحجرا و 
دیدرگ التبم  دیدش 

ریما ع بانج  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هب  یلحم  نیدلا  لالج  فارتعا  متفه  یس و  لیلد 

دلجم رد  اقباس  يواخـس  عمال  ءوض  زا  وا  همیخف  بقانم  همیظع و  دماحم  هک  یّلحم  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  هکنآ  متفه  یـس و  لیلد 
ربخ ال قفو  یلع  عامجالا  نا  لاوقالا  نم  حیحصلا  هتفگ و  یکبس  باهولا  دبع  فینصت  عماوجلا  عیمج  حرش  رد  دش  روکذم  ریدغ  ثیدح 

ناب لوبقلاب  هوقلتی  مل  ناف  هیلإ  دانتسالاب  اوحرـص  ناب  لوبقلاب  نوعمجملا  یلا  هوقلت  نا  لدی  اهثلاث  اقلطم و  رمالا  سفن  یف  هقدص  یلع  لدی 
هریغ یلا  مهدانتسا  رهاظلا  نال  اقلطم  لدی  اهیناث  نآرقلا و  نم  هوطبنتسا  امم  هریغ  یلا  مهدانتـسا  زاوجل  لدی  الف  هیلإ  دانتـسالاب  اوضرعتی  مل 
ۀلالد هجو  هریغ و  دنتـسم  روهظ  مدعل  کلذـب  اوحرـصی  مل  ثیح  هیلإ  مهدانتـسا  رهاظلا  نال  اقلطم  لدـی  اهیناث  نآرقلا و  نم  هوطبنتـسا  امم 

ءاطخلا مّلـسن  انلق ال  هنم  نوموصعم  مهؤاطخ  هیلإ  مهدانتـسا  ناکل  ابذک  ناک  ناب  اقدص  ذـئنیح  نکی  مل  ول  هنا  هقدـص  یلع  هیلإ  مه  دانتـسا 
مهنظ نم  مزلی  هقدـص و ال  مهنظ  یلع  لدـی  امنا  هیلإ  مهدانتـساف  هقدـص  اونظ  ام  یلا  دانتـسالاب  اورما  امنا  مه  هقدـص و  اونظ  مهنـال  ذـئنیح 

ووذ هلطبی  مل  نأـب  هلاـطبا  یلع  یعاودـلا  رفوتت  ربـخ  ءاـقب  کلذـک  ءاـطخلا و  نع  موصعم  مهنظ  نا  لـیق  رمـالا و  سفن  یف  هقدـص  هقدـص 
یلع قافتالا  انلق  ذئنیح  هلوبق  یلع  قافتالل  اولاق  هیلع  لدی  مهلوق  یف  هیدـیزلل  افالخ  هقدـص  یلع  ّلدـی  الا  داحآ  هل  مهعامـس  عم  یعاودـلا 

هلاثم رمالا  سفن  یف  هقدص  کلذ  نم  مزلی  هقدص و ال  مهنظ  یلع  لدی  امنا  هلوبق 
ناخیشلا هاور  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هلوقب یـسوم  نع  نوراه  ۀفالخک  لیق  امک  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀفالخ  یلع  هتلالدل  هلاطبا  یلع  ةرفوتم  هوعمـس  دق  ۀـّیمأ و  ینب  یعاود  ناف 
یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  دنکیم  تلالد  تلزنم  ثیدح  هک  تسرهاظ  ۀحارص  ترابع  نیزا  هولطبی  مل  هلبق و  تام  نا  و 
تباث مالّسلا  امهیلع  یسوم  ترضح  يارب  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  تفالخ  مالّـسلا و  امهیلع  یـسوم  ترـضح  زا  نوراه  تفالخ  لثم 

یسوم ترضح  لبق  نوراه  ترضح  وگ  تس 
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تفالخ خلا  یـسوم  نوراه  ۀفالخک  یّلحم  لوق  رد  نوراه  ترـضح  تفالخ  زا  دارم  هک  تسا  یهیدب  دـشاب و  هتفای  تافو  مالّـسلا  امهیلع 
مالّـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  توم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تاـم  نا  وا و  لوق  رد  هیلـصو  نا  هک  اریز  هعطقنم  هیئزج  تفـالخ  هن  تسا  هماـع 

زین هعطقنم و  هیئزج  تفالخ  هن  هّماع  تفالخ  اب  رگم  تسین  رهاظ  بسح  توم  تافانم  هک  تسرهاظ  دوب و  تفالخ  نیا  یفانم  رهاظ  بسح 
هیئزج تفـالخ  نیا  هک  اریز  دـشیمن  قـقحتم  نآ  لاـطبا  رب  هّیما  ینب  یعاود  رفوـت  دوـبیم  هعطقنم  هیئزج  تفـالخ  ثیدـح  نیزا  دارم  رگا 

ینب یعاود  رفوت  سپ  بطاخملا  ةدافا  نم  رهظی  امک  دننکیمن  راکنا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیضغبم  هک  مه  بصاون  ار  هعطقنم 
رب هّیما  ینب  یعاود  رفوت  لـیلعت  یّلحم  هکنآ  لاـح  دوشیمن  قـقحتم  هعطقنم  هیئزج  تفـالخ  نیا  لاـطبا  رب  دـنابانج  نآ  نیـضغبم  هک  هیما 

هّماع تفالخ  تفالخ  نیزا  دارم  هک  دـش  مولعم  سپ  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  نآ  تلالدـب  ثیدـح  نیا  لاـطبا 
دوب رثکتم  راک  نایز  موق  نیا  يارب  نآ  ّدر  بابسا  رفوتم و  نآ  لاطبا  رب  رارشا  هّیما  ینب  یعاود  هتبلا  هک  تسا 

هقیرط تفالخ  هب  هللا  ءانس  قح  رد  تلزنم  ثیدح  ریسفت  هب  ناناج  ناج  ازریم  لالدتسا  متشه  یس و  لیلد 

سمـش لاوحا  رد  هَّللا  میعن  يولوم  باتک  زا  ار  نآ  هدرک  رـصتخم  هک  هلاسر  رد  یلع  مالغب  فورعملا  هَّللا  دـبع  هکنآ  متـشه  یـس و  لـیلد 
ناج ینعی  ناشیا  ترضح  ءافلخ  قبسا  فرـشا و  هَّللا  ءانث  يولوم  ترـضح  دیوگیم  ناناج  ناج  ازریمب  تسروهـشم  هک  هَّللا  بیبح  نیدلا 
لالج خیـش  ترـضح  بسن  دسریم و  هطـساو  هدزاود  هب  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یتشچ  ءایلوا  ریبک  لالج  خیـش  ترـضحب  ناشیا  بسن  دناناناج 
یلقع مولع  رد  ینادزی  هاگراب  برقم  ینّابر  ءاملع  هدبز  ناشیا  دوشیم  یهتنم  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  نامثع  ترـضح  نینمؤملا  ریما  بانجب 

نادـهتجم راتخم  لئالد و  ذـخام و  ناـیب  اـب  هقف  ملع  رد  طوسبم  یباـتک  هدیـسر  داـهتجا  هبترمب  لوصا  هقف و  رد  دـنراد  ماـمت  رحبت  یلقن  و 
رد هدومرف  ریرحت  يوقالا  ذخامب  یمسم  ادج  هلاسر  ار  نآ  دش  تباث  يوقا  ناشیا  دزن  هچنآ  دناهدومن و  فیلات  هلئـسم  ره  رد  هعبرا  بهاذم 

ضایف ءدبم  زا  ناشیا  یناحور  هفیطل  رب  هک  هدیدج  تالیوات  نیرسفم و  ءامدق  لاوقا  عماج  ینالوط  ریسفت  هتشون  دوخ  تاراتخم  زین  لوصا 
عبط و تدوج  نهذ و  ءافـص  هتـشاگن  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ددجم  ترـضح  فراعم  قیقحت  فوصت و  رد  لئاسر  دناهدومن و  ماقرا  هتخیر 

ناشیا تاهجوتب  هتفرگ  هرـس  سدق  دـباع  دـمحم  خویـشلا  خیـش  ترـضح  زا  هقیرط  تس  فصولا  دـئاز  ناشیا  لقع  تمالـس  رکف و  توق 
تاماقم عیمجب  هغیلب  تیبرت  نسحب  هدومن  عوجر  ناشیا  ترضح  تمدخب  ترضح  نآ  رما  عابتاب  زاب  دناهدیسر  یبلق  ءافصب 

969 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدجیه هدـیناسر  ماجناب  هجوت  هاجنپ  رد  هقیرط  نیا  كولـس  مامت  دوخ  لصا  لوصو  قوش  ریـس و  تعرـس  سب  زا  دـناهدش و  زئاف  هیدـمحا 
یجاور ار  داشرا  تیادـه و  دـنتخادرپ و  نطاب  ضیف  ملع و  تعاشاب  هتفاـی  هقیرط  تفـالخ  رهاـظ و  ملع  لیـصحت  زا  غارف  هک  دـندوب  هلاـس 

ۀمحر ار  یتپیناب  لالج  خیش  ترضح  دوخ  دج  يدروخ  مایا  رد  ناشیا  دنتشگ  زارفرس  يدهلا  ملع  بقلب  ناشیا  ترضح  نابز  رب  هدیشخب 
ثوغ ترـضح  ترایزب  مایا  نآ  مه  دـندیلام  ناشیا  یناشیپ  هب  ار  دوخ  كرابم  یناشیپ  هدومرف  ناشیا  لاحب  رایـسب  فاطلا  دـندید  هیلع  هَّللا 

باوخب ار  ههجو  هَّللا  مرک  یـضترم  یلع  نینمؤملا  ریما  راب  کی  هدومرف  اطع  ار  ناـشیا  رت  ییاـمرخ  ترـضح  نآ  دـندش و  فرـشم  نیلقثلا 
نینچ باوخ  نیا  ریبعت  ناشیا  ترضح  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  دنیامرفیم  مامت  تشاشب  هب  ناشیا  هرابرد  دندید 

تاملک نیاب  ار  امـش  هدـش  لثمتم  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یـضترم  یلع  ینعا  ریقف  راوگرزب  دـج  تروصب  ریقف  یلاثم  تروص  هک  دـندومرف 
زا يذبن  هک  هَّللا  ءانـس  يولوم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا و  ددرگ  لقتنم  امـشب  هقیرط  تفالخ  ریقف  دـعب  هک  دـناوتیم  هتخاس  رـشبم 

ریما بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدید  باوخ  رد  روطـسم  نآ  دعب  ام  رد  نا  زا  يذبن  تسروکذم و  ترابع  نیردص  رد  وا  هلیمج  دماحم  لئاضف و 
سپ دومرف  رّسفم  هقیرط  تفالخب  ار  داشرا  نیا  ناناج  ناج  هَّللا  بیبح  ازرم  هدرک و  داشرا  تلزنم  ثیدح  وا  قح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ریـسفت و نیزا  سپ  تشادـن  یهجو  ریبعت  ریـسفت و  نیا  درکیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  تلالد  تلزنم  ثیدـح  رگا 
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ترـضح نآ  تفالخ  رب  تلالد  بیر  الب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تلزنم  ثیدـح  هک  تشگ  رهاظ  حوضو  تیاـهنب  ریبعت 
رب ریدـغ  ثیدـح  لمح  نـالطب  هرهاز  هوجو  اـقباس  هک  درادـن  یهجو  هقیرط  تفـالخب  باـنج  نآ  قح  رد  تفـالخ  صیـصخت  دـنکیم و 

ترضح نآ  تیلضفا  تبثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  هقیرط  تفالخ  ّصن  تابثا  میلـست  ریدقت  رب  يدینـش و  هینطاب  تفالخ 
تسا هلصاف  الب  تفالخ  تبثم  تیلضفا  تسا و 

اهیف ام  ایند و  زا  رتهب  دوخ  قح  رد  تلزنم  ثیدح  دورو  یناث  هفیلخ  نتسناد  مهنو  یس  لیلد 

تسروکذم لامعلا  زنک  رد  هکنآ  مهن  یس و  لیلد 
ثلث یلع  یف  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  رکذ  نع  اوّفک  باطخلا  نب  رمع  لاق  ساّبع  نبا  نع 
لوسر باحـصا  نم  رفن  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  رکب و  وبا  انا و  تنک  سمـشلا  هیلع  تعلط  اّمم  ّیلا  ّبحا  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
970 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق ّمث  امالـسا  مهلّوا  انامیا و  نینمؤملا  لّوا  ّیلع  اـی  تنا  لاـق و  ّمث  هبکنم  یلع  هدـیب  برـض  یّتح  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  یکتم  ّیبّنلا  و 
ینکلا و یف  مکاحلا  ءافلخلا و  هاور  امیف  ردب  نب  نسحلا  کضغبی  ینبحی و  ّهنا  معز  نم  ّیلع  بذک  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

راّجنلا نبا  باقلالا و  یف  يزاریشلا 
تسباتک نامه  رد  زین  و 

هیلع تعلط  امم  ّیلا  ّبحا  نهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نال  ۀثلث  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّیناف  اّیلع  اولانت  نل  لاق  رمع  نع 
یلع هدیب  برـضف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باحـصا  نم  ۀعامج  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  وبا  رکب و  وبا  هدـنع  ّیبّنلا و  دـنع  تنک  سمـشلا 

راّجنلا نبا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  انامیا و  ساّنلا  لّوا  امالسا و  ساّنلا  لّوا  تنا  لاقف  ّیلع  بکنم 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  دمحا  نب  قفوم  و 

نب یلع  نب  نسحلا  وبا  نیمالا  ذاتـسالا  انربخا  لاق  یمزراوخلا  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساقلا  وبا  مزراوخ  رخف  ۀـماّلعلا  ماـمالا  اـنربخا 
لاق ءاطغلا  یعازخلا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  انثّدح  لاق  نامسلا  نسحلا  نب  لیعامسا  دعس  وبا  ظفاحلا  انربخا  لاق  يزارلا  كدرم  نب  نیسحلا 

دیعـس نب  میهاربا  انثّدح  لاق  يزاریـشلا  طایخلا  نادرا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  انثّدـح  لاق  يراصنالا  دیعـس  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  ینربخا 
هدنع باطخلا و  نب  رمع  تعمس  لاق  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  دیشّرلا  نینمؤملا  ریما  ینثدح  لاق  نوماملا  یصو  يرهوجلا 

نا تددول  لاصخ  ثلث  هیف  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـسف  یلع  اما  رمع  لاقف  مالـسالا  یلا  نیقباسلا  رکاذـتف و  ۀـعامج 
ّیبّنلا برـض  ذإ  هباحـصا  نم  ۀعامج  رکب و  وبا  ةدیبع و  وبا  انا و  تنک  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  ّیلا  ّبحا  تناکف  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت 

نم نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  امالسا و  نیملـسملا  لّوا  انامیا و  نینمؤملا  لوا  تنا  یلع  ای  لاقف  یلع  بکنم  یلع  هدیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
یسوم

تسروکذم هرضنلا  ضایر  رد 
هیف ّیلعل  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  نیقفانملا  نم  کّنظال  ّینا  لاقف  اّیلع  ّبس  الجر  عمس  دق  ورمع  نع 

971 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یّلص  ّیبّنلا  برض  ذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دنع  ۀعامج  رکب و  وبا  ةدیبع و  وبا  انا و  انیب  نهنم  ةدحاو  یل  نا  تددول  لاصخ  ثلث 
نبا هجرخ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  امالـسا و  نیملـسملا  لّوا  انامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا  یلع  ای  لاقف  یلع  بکنم  مّلـس  هیلع و 
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یکلام غاّبّصلا  نبا  نامّسلا و 
هتفگ و همهم  لوصف  رد 

ریخب الا  بلاط  یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوفک  لوقی  وه  باطخلا و  نب  رمع  تعمـس  لاق  بلطملا  دـبع  نب  ساّبعلا  نع  صئاصخلا  باـتک  نم 
ّیلا ّبحا  ّنهنم  ةدحاو  لک  نهنم  ةدحاو  یل  ّنا  تددو  لاصخ  ثلث  یلع  یف  لوقی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّیناف 

ذإ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  رفن  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  وبا  رکب و  وبا  انا و  تنک  ّینا  كاذ  سمـشلا و  هیلع  تعلط  امم 
انامیا و نینمؤملا  لّوا  تنا  امالسا و  نیملـسملا  لّوا  تنا  یلع  ای  لاق  بلاط و  یبأ  نب  یلع  فنک  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  برض 

یلاعت هَّللا  بحا  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  کّبحا  نم  یلع  ای  کضغبی  وه  ینبحی و  ّهنا  معز  نم  بذک  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا 
رانلا هلخدا  یلاعت و  هَّللا  هضغبأ  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  ۀنجلا و  هلخدا  یلاعت  هَّللا  بحا  نم  و 

دمحا نب  قفوم  نامسلا و  نبا  يزاریـش و  مکاح و  ردب و  نب  نسح  ینعا  هیّنـس  ماخف  نیطاسا  هّلجا  مالعا و  نیثدحم  رباکا  هک  تیاور  نیزا 
ار تلزنم  ثیدح  نایّنس  یناث  هفیلخ  هک  تسحضاو  تحارص  لامکب  دناهدرک  رکذ  یقتم  یلع  الم  یطویس و  غابـصلا و  نبا  راّجنلا و  نبا  و 

دومنیم نآ  يانمت  تیاـهن  درمـشیم و  رتهب  اـهیف  اـم  اـیند و  زا  دوخ  يارب  ار  نآ  دورو  هک  تسنادیم  میخف  لـیلج و  میظع و  تلزنم  نآـب 
ضحم تبثم  ار  نآ  دـنهاوخیم و  ندرک  وحم  هلاق  اقـش  مهمامال و  اـفالخ  ار  هلیلج  تلیـضف  نینچ  تنـس  لـها  تارـضح  هک  تسا  بجع 

رکذ هکلب  دنادرگیم  تصقنم  لیلد  هّللاب  ذایع  ار  نآ  روعا  دننادیم و  نا  زا  رتمک  هکلب  هدش  قلعتم  اهراب  هباحص  داحآب  هک  هّصاخ  تفالخ 
جراخ القع  زا  هَّللا  ذاعم  دوخ  ناشب  ثیدـح  نیا  دورو  يانمت  رد  ار  یناث  هفیلخ  روعا  هک  بلاغ  دربیم  نامگ  لقع  فالخ  ار  ثیدـح  نیا 

یف نورهب  ههبـش  ّهنأل  یلع  لـئاضف  نم  هّنظ  اـم  هّقح و  یف  ثیدـحلا  اذـه  دورو  یّنمتلا  اذـه  یّنمت  اـم  لـقع  ول  رمع  نا  هک  دـیوگ  دزاـس و 
فالختسا زا  نهوا  فعـضا و  هک  یفالختـسا  رب  دوصقم  ار  تلزنم  ثیدح  تلالد  نوچ  مه  هیمیت  نبا  هب و  هّوفت  ام  رخآ  یلا  فالختـسالا 

اّنمت نیرد  ار  یناث  هفیلخ  ترضح  دنادیم  تسنارگید 
972 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وگ هلمجلاب  تخادـنا  دـهاوخ  دـنناشوپیم  صاصتخا  سابل  ار  هکرتشم  روما  هک  یناسک  هرمزب  هَّللا  ذاعم  تخاون و  دـهاوخ  عینـشت  نعطب و 
لامک داد  دـننکیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  لاـطبا  فینع  تاـکرح  فیخـس و  تاریرقت  نیاـب  تنـس  لـها  تارـضح 
نینچ ناسچ  هک  دـنرآیم  لمعب  مه  بآم  تفالخ  ریقحت  رییعت و  ارزا و  ضیقنت و  تیاهن  نورعـشی  ثیح ال  نم  نکیل  دـنهدیم  تراـسج 

مأ نبا  لثم  هباحـص  ینادا  هبترمب  رمع  هک  دننکیم  رهاظ  دندرکیم و  انمت  فغـش  هل و  نیاب و  درادـن  یعقو  ناشتاموعزم  بسح  هک  ار  رما 
هدیجنر نآ  لوصح  مدع  ببسب  دندوب و  یّنمتم  وزرآ  تیاغب  هدش  لصاح  ناشیاب  نا  زا  رتهب  هک  اریرما  هک  دوب  هدیـسرن  مه  هریغ  موتکم و 
تلزنم ولع  لامک  لـیلد  تلزنم  ثیدـح  هکنآ  رب  تسعطاـس  ناـهرب  عطاـق و  لـیلد  رازه  ربارب  یناـث  هفیلخ  داـشرا  نیا  تقیقحب  ینعتم و  و 
نامرح الا  تس و  تما  رئاس  زا  ترضح  نآ  ّتیمرکا  تیلضفا و  ياصقا  فرش و  ّومـس و  تیاغ  ناهرب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

مه یناث  هفیلخ  داـشرا  رب  تنـس  لـها  تارـضح  هک  هاـبجع  او  تشادیمن  لزنم  افـص  لد  رد  نآ  يوزرآ  تخاـسیمن و  رهاـظ  نا  زا  دوخ 
هک دـننکیم  ریرقت  نیگنر  تاعارتخا  بجعم و  تـالامتحا  تفگـش و  تاداـفا  دنیارـسیم و  بیرغ  بیجع و  تاـهرت  دـننکیمن و  شوگ 

نینمؤملا ریما  بانج  لئاضف  نیهوت  ببسب  ماقم  نیا  لثم  هدیدع  تاماقمب  تنس  لها  تارضح  دوشیم و  همیسارس  نآ  عامسب  یعملا  لقاع 
بانجب هک  ار  تئارب  هروس  يادا  هکنآ  هلمج  زا  دـناهدش  راتفرگ  دوخ  يافلخ  ریقحت  ءارزا و  تناها و  فافختـسا و  لامک  رد  مالـسلا  هیلع 

یهاگ دنیامن  تناها  دننک و  ریقحت  تسا  همیظع  تحیدـم  هلیلج و  تلیـضف  هدـیدرگ و  قلعتم  ینامـسآ  یحوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یهاگ تیلضفا و  ببسب  هن  هدوب  تیلهاج  لها  ینعی  برع  تداع  بسح  غیلبت  نیاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیصخت  هک  دنیوگ 

نوچ هتفگ و  نعاطم  بابر  رد  بطاخم  داد  ماجنارـس  دناوتیم  ظفاح  يراق و  ره  هک  تسدنلب  زاوآب  هیآ  دنچ  تءارق  راک  نیا  هک  دـنیوگ 
میلعت اهبطخ و  ندناوخ  رایسب و  ماکحا  يادا  مزلتسم  تس و  نیملسم  زا  سک  کل ؟؟ دنچ  تادابع  حالصا  نمـضتم  هک  جح  تقایل  رادرس 
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رفاو ملع  میظع و  داهتجاب  جاـتحم  دـهد و  يور  هریثک  هوبنا  نآ  رد  هک  هبیرغ  ثداوح  هرداـن و  عئاـقو  رد  وا  نداد  يوتف  رامـشیب و  لـئاسم 
دوب دهاوخن  تباث  ار  وا  ارچ  داد  ماجنارـس  دناوتیم  ظفاح  يراق و  ره  هک  دنلب  زاوآب  هیآ  دنچ  تءارق  تقایل  دش  تباث  رکب  وباب  دنادرگیم 

روصق تقایل و  مدع  يارو  دیابیم  یهجو  دش  عقاو  ینآرق  هیآ  دـنچ  غیلبت  همدـقم  رد  هک  ار  رکب  وبا  لزع  نیا  دـبال  سپ  هتفگ  زین  یهتنا و 
بصن الاو  تیلباق 

973 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلا و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  زگره  هک  تس  لقع  فالخ  حیرص  لهـس  راک  نیزا  وا  لزع  تسردقلا و  لیلج  یلیخ  هکیرما  رد  رکب  وبا 
هک تسنآ  هجو  نآ  کلذ و  نم  هَّللا  ذاـعم  دوش  لزاـن  تمکح  فـالخ  زین  یهلا  مکح  هکنآ  ياـج  هچ  دـیآیمن  دوب  ساـن  لـقاع  هک  ملس 

یسک اب  موق  رادرس  هطـساو  الب  ار  اهزیچ  نیا  هک  دوب  نیمه  نداهن  داینب  گنج  ندومن و  حلـص  نتـسکش و  نتـسب و  دهع  رد  برع  تداع 
رطاـخب دـشاب  هتــشاد  یگرزب  هـبترم  رد  دـنچ  ره  ار  رگید  هدرک  هـتفگ و  درآ و  لـمعب  ردارب  داـماد و  دـنزرف و  زا  دـشاب  وا  مـکح  رد  هـک 

رب دراد  حیرـص  تلـالد  هدومن  شبیذـکت  نا  دـعب  بطاـخم  دوخ  هک  تامـس  تبارغ  تاـملک  نیا  خـلا  دنتـسنادیمن  ربتعم  دـندروآیمن و 
هدـش و رومام  ناب  رایخا  نینمؤم  رادرـس  رابج  دزیا  یحو  هکلب  راتخم  رورـس  رماب  هک  رادـقم  یلاـع  راـک  نیا  ءارزا  تناـها و  فافختـسا و 

رکب وبا  دجوف  تسروکذـم  هدروآ  صئاصخ  رد  هک  یئاسن  تیاور  رد  هچنانچ  هدـش  لد  گنت  راک  نیزا  دوخ  لزعب  رکب  وبا  هک  تسرهاظ 
تـسروکذم راـکذالا  باـتک  رد  لاـمعلا  زنک  رد  هک  ینطق  راد  هناوـع و  وـبا  همیزخ و  نبا  لـبنح و  نـب  دـمحا  تـیاور  رد  زین  هـسفن و  یف 

هیرگ و يراز و  اکب و  رکب و  وبا  ندش  هدیجنر  هک  تسرهاظ  خلا و  ءیـش  یف  ثدحا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یلکب  رکب  وبا  مدق  اّملف  تسدراو 
دوب راوگان  تیاهن  نا  زا  ندـش  لوزعم  ار  رکب  وبا  دوب و  نأشلا  میظع  لـیلج و  تیاـهن  راـک  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  وا  يرارقیب 

ار تئارب  هروس  غیلبت  روعا  فسوی  دنـشورخیم و  دوخ  ماما  ریقحت  تناها و  رد  تقیقحب  دنـشوکیم  راک  نیا  نیهوت  رد  هک  ردـق  ره  سپ 
ادـن هک  تس  نیا  شلـصاح  هچنآ  هتفگ  هتـشون  ّقح  لها  ّدر  رد  هک  دوخ  هلاسر  رد  ینعی  هدومن  نیهوت  ریقحت و  نیطف  بطاخم  زا  رتهداـیز 

عفر يارب  ریما  وا  ندوب  ببسب  رکب  یبأ  زا  ار  نآ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  درک  فرص  سپ  نآ  لثم  ارماب  تسین  قیال  هک  تسیریغـص  رما 
فافختـسا نیهوت و  ریقحت و  لامک  تقیقح  رد  نکیل  هتـساوخ  رکب  یبأ  تلزنم  يالعا  تجرد و  عفر  دـنچ  ره  مالک  نیزا  یهتنا  وا  هجرد 

هدش لدگنت  دوخ  زا  نآ  فارصنا  ببسب  هک  درمش  لیلج  میظع و  نادنچ  دوبن  وا  قئال  هک  ار  ریغص  يرما  نینچ  ارچ  هک  هدرب  راکب  وا  لقع 
ریط ثیدح  هینس  تارضح  زین  مالـسلا و  راد  هَّللا  هّلحا  ماّلعلا  دجاملا  دلاولل  نعاطملا  دییـشت  یف  ماقملا  لیـصفت  داهن و  زاغآ  يراز  هیرگ و 

کقلخ بحا  لبق  نم  ریدـقتب  هکنآ  ات  هتخادـنا  تیلـضفا  رب  تلالد  مدـع  ضیـضحب  هفیخـس  تـالیوات  هکیکر و  تاصیـصخت  ياـعداب  ار 
نیهوت فافختـسا و  تناها و  دـیزم  تبثم  ناش  شواک  دـک و  نیا  اهرخآ  دناهتـشاد و  رترود  تیبوبحم  دـیزم  رب  تلالد  زا  ار  نآ  هتخادرپ 

ناشیا دوخ  تایاور  زا  هچ  ینعی  دسریم  ناربخیب  نآ  رس  رب  ناشیا  هتخیگنا  رب  تفآ  نیا  ددرگیم و  نیخیش 
974 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  تکرب  اپارـس  تمدخ  روضح  نذاب  دندمآ و  نیخیـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لبق  هک  هدـش  تباث 
دشاب کقلخ  بحا  نم  کقلخ  بحا  يانعم  رگا  سپ  دندیدرگرب  رـساخ  بئاخ و  عدر  ّدرب و  هکلب  دندیدرگن  فرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تاماقم نیرد  تنس  لها  تارضح  سپ  دنشاب  قلخ  بحا  هک  اج  هچ  دندوبن  مه  قلخلا  ّبحا  نم  وه  نم  قادصم  نیخیـش  هک  ددرگ  تباث 
تلالد مدع  ضیضحب  ار  نآ  دننک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیّنس  لئاضف  نیهوت  نیخیش  جرادم  عفر  ضرغب  دنچ  ره  نآ  لاثما  و 
ثیدـح تئارب و  هروس  غیلبت  هکلب  دـنزاس  هباحـص  داحآ  لئاضف  لداعم  لـثامم و  ار  نآ  هکلب  دـنزادنا  تیحجرا  تیفرـشا و  تیلـضفا و  رب 

ءارزا نیهوت و  همه  نیا  هک  دوشیم  هتـشاذگ  ناشرانکب  رتدوز  ناش  عیدب  عینـص  نیا  يازج  نکیل  دننادرگ  ناصقن  بیع و  لیلد  ار  تلزنم 
رد ار  تلزنم  ثیدح  دورو  یناث  هفیلخ  هچنانچ  هک  دنامن  یفخم  هلهاب و  الا  ئّیسلا  رکملا  قیحی  دشکیم و ال  ناش  نایادتقمب  فافختسا  و 

تلزنم ثیدـح  دورو  یناث  هفیلخ  دـیلقت  هب  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نینچمه  دومنیم  نآ  يانمت  تسنادیم و  رتهب  اهیف  ام  ایند و  زا  دوخ  قح 
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لامعلا زنک  رد  درکیم  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  تلالج  تمظع و  تیاهن  نآ  يانمت  هب  تسنادیم و  رتهب  اهیف  اـم  اـیند و  زا  دوخ  قح  رد  ار 
تسروکذم یقتم  یلع  الم 

اهیف ام  ایندلا و  نم  ّیلا  ّبحا  اهنم  ةدحاو  یل  نوکت  نئل  لاصخ  ثلث  یلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  دعـس  نع 
هّبحی هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  ّنیطعال  لوقی  هتعمـس  يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  هتعمس 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی  هتعمس  رارفب و  سیل  هلوسر  هَّللا و 
تسروکذم یعفاش  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  فینصت  ءافتکالا  باتک  رد  ریرج  نبا 

اهنم ةدحاو  یل  نوکت  نئل  لاصخ  ثلث  یلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  دعس  نع  ینعی  هنعو 
الجر ادغ  ۀیاّرلا  نیطعال  لوقی  هتعمس  يدعب و  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  لوقی  هتعمـس  اهیف  ام  ایندلا و  نم  یلا  ّبحا 

راـثآلا و بیذـهت  یف  ریرج  نبا  هجرخا  هـالوم  ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  لوقی  هتعمـس  رارفب و  سیل  هلوـسر  هَّللا و  هبحی  هلوـسر و  هَّللا و  بحی 
هننس یف  ینیوزقلا  هجام  نب  دیزی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  مامالا 

ثیدـحب هک  هلیلج  تلیـضف  نیا  لوصح  يارب  تس  تنجب  هرـشبم  هرـشع  زا  ناشدزن  هک  صاقو  یبأ  نب  دعـس  يانمت  تیاـهن  ثیدـح  نیزا 
تلزنم

975 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
همیظع و دماحم  هلیمج و  بقانم  هلیلج و  لئاضف  نآ  اب  دعـس  هَّللا  ناحبـس  تس  تباث  هدـش  لصاح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب 
دننکیم و تباث  هصخش  صوصخب  دعس  دوخ  يارب  اصوصخ  هرشبم  هرشع  امومع و  هباحـص  يارب  تنـس  لها  تارـضح  هک  همیخف  حئادم 

فالخ رب  هیّنـس  تارـضح  دنادرگ و  تلالج  تمظع و  تیاغ  رد  ار  نآ  دناد و  اهیف  ام  ایند و  زا  رتهب  دوخ  قح  رد  ار  تلزنم  ثیدح  دورو 
زا مشچ  هدینادرگ  فیفخ  فیعض و  فصو  لیلد  هکلب  ۀباحصلا  داحآ  نیب  كرتشم  لیلد  ار  نآ  دنـشوک و  تلزنم  ثیدح  صیقنت  رد  نآ 

ناشیا لاثما  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  رییعت  ریقحت و  صاـصتخالا و  لـیلج  یناـث  هفیلخ  يادـعا  هیفـست  قیمحت و  رد  تقیقحب  دنـشوپ و  قح 
دنشورخ

يروش موی  تلزنم  ثیدح  هب  ریما ع  بانج  جاجتحا  ملهچ  لیلد 

تبثم ثیدـح  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  يروـش  موـی  تلزنم  ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  لالدتـسا  هکنآ  ملهچ 
زا رتمرگ  هساک  قادـصم  هک  یناسک  ناشیا و  ناسیلهساک  تاعیملت و  بصاون و  تاوفه  تافارخ و  تسرـضح و  نآ  تفـالخ  تیلـضفا و 
رب تلالد  تلزنم  ثیدـح  رگا  هک  تسرهاظ  هچ  تس  لزه  نوجم و  ضحم  لصایب و  لطاب و  همه  روعا  هیمیت و  نبا  لـثم  دنـشابیم  شآ 

موتکم و ّمأ  نبا  لثم  هباحص  داحآ  نایم  رد  تسا  كرتشم  هک  دوبیم  یفصو  نآ  لولدم  درکیمن و  تفالخ  همزلتسم  تیلـضفا  ای  تفالخ 
میظع بیع  صقن و  لـیلد  تلزنم  ثیدـح  روع  موعزم  رباـنب  هکلب  تسناـشیا  فصو  زا  نهوا  فعـضا و  هیمیت  نبا  موعزم  رباـنب  هکلب  هریغ 

ماقم رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تس  قح  رادم  ملع و  هنیدم  باب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هنوگچ  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  دوبیم 
نیا ارچ  هک  دـندومنیمن  ور  دـندرکیم و  نآ  رب  توکـس  رابک  هباحـص  هنوگچ  دومرفیم و  رکذ  تفالخب  دوخ  تیقحا  تیلـضفا و  تابثا 

ار هباحـص  داحآ  نا  زا  يوقا  رتهب و  هک  هعطقنم  تفالخ  زج  ثیدـح  نیزا  هکنآ  لاـح  ییاـمرفیم  رکذ  اـم  رب  راـختفا  ماـقم  رد  ار  ثیدـح 
بانج جاجتحا  تس و  میظع  صقن  بیع و  لوصح  ناهرب  تفالخ و  بلـس  لیلد  ثیدـح  نیا  هَّللا  ذاعم  هکلب  دوشیمن  تباث  هدـش  لصاح 

ود ره  نیا  ترابع  مزراوخ و  بطخا  یلزاغملا و  نبا  لثم  دـناهدرک  تیاور  هینـس  هّمئا  رباکا  يروش  موی  تلزنم  ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  ریما 
هتفگ يریرح  تاماقم  حرـش  حاضیا  رد  يرحنلا  يزرطملا  دیـسلا  دبع  نب  رـصان  حتفلا  وبا  دینـش و  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ریط  دـلجم  رد 
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نا لبق  نم  تحتف  امنا  امهنیب و  عمجت  ـال  کلذـل  ءادـّنلا و  فرح  نم  ضوع  اـهیف  میملا  هَّللا و  اـی  ینعمب  ءاعدـلا  یف  لمعتـست  ۀـملک  ّمهَّللا 
ۀحتفلا اوراتخا  نینکاسلا و  ءاقتلال  حتفلاب  ۀـیناثلا  تکرح  ناتنکاس  امه  نامیملا و  تدـیز  اّملف  نوکّـسلا  ءانبلا  یف  لصالا  ۀـینبم و  فورحلا 

اهتّفخل
976 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدوجو هنوک و  تابثا  یف  هَّللا  ۀّیـشمب  راهظتـسالا  کلذـب  مهدـصق  ناک  اردان و  ازیزع  ینثتـسملا  ناک  اذإ  الا  لبق  اهب  یتؤی  ّمث  اهلـصا  اذـه 
عوجلا أ ال اندقت  نا  الا  مهّللا  ۀسماخلا  ۀماقملا  یف  هلوق  کلذ  یلع  ءاحـصفلا و  مالک  یف  ریثک  اذه  ذوذّشلا  ّدـح  ةرذـنلا  نم  غلب  هناب  اناذـیا 

یتح هیف  عوجلا  دتشی  نا  الـضف  عیّـشلا  رکذ  يذلا  تقولا  کلذ  یف  بلاغلا  ّنأل  ذوذشلا  امیـس  هیلع  عولی  ةردنلا و  ءام  هنم  رطقی  فیک  يرت 
دعـس و نب  ریمع  ثیدح  یف  تأرق  ام  کلذ  نم  اریثک  معن  لبق ال و  ماهفتـسالا  باوج  یف  ءیجت  دق  هرا و  وا  مونلا  نود  لوحی  هران و  دقّتت 

مهّللا لاق  هسفن  رثاتسا  هّلعل  کحیو  هل  لاقف  مالسلا  کئرقی  وه  احلاص و  لاقف  نینمؤملا  ریما  تکرت  فیک  لاق  دعس  نب  رمع  لوسر  هاتا  دق 
لیوط و ثیدح  یف  مهّللا ال  لاق  اذک  لعف  هّلعل  لاقف  ال 

لاق مهّللا ال  اولاق  یلبق  هَّللا  دحو  دحا  مکیف  له  رضّنلا  اهّیا  هّللاب  مکتدشن  لوقی  يروشلا  موی  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  تعمس  ۀلثاو  نب  رماع  لاق 
له لاق  نا  یلا  مهّللا ال  اولاق  يریغ  يدعب  یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکتدشن 

معن مهّللا  اولاق  کتعیشل  کل و  ترفغتساف  ۀحرابلا  یتّما  ّیلع  تضرع  لوقی  هَّللا  لوسر  متعمس 
ملکتملا ناک  تلق و  معن  مهّللا  لاق  کـنم  رحـسا  تیأر  لـه  هَّللا  کتدـشان  نیعبرـالا و  ۀـثلاثلا و  یف  تاـماقملا  بحاـص  لوق  اذـه  یلع  و 

یف ةریـصب  هداریا و  نم  نیقی  یلع  هنا  ملعی  عجنأ و  کشلا  سفن  یف  عقوا و  غلبا و  نوکیل  یلاعت  هَّللا  رکذـب  اـعرفتم  باوجلا  تاـبثا  دـصقی 
نیقی قدص  وه  امب  الا  مّلکتی  هلاح ال  هذه  ناک  نم  نا  کش  الثم و ال  هلأس  امع  بیجیل  هَّللا  یلع  لبقا  نم  ضرعم  یف  هسفن  لعج  دق  هتابثا 

نینچمه هدومرف  لالدتـسا  تفالخب  دوخ  ّتیقحا  رب  تلزنم  ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هچناـنچ  هک  دـنامن  یفخم  قح و  و 
یلع بقانم  یف  بلاطملا  ینس  رد  يرزج  دمحم  نیدلا  سمش  هدومرف  جاجتحا  تفالخ  نیذخآ  رب  ّدر  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
رکب وبا  ظاّفحلا  ۀمتاخ  انخیـش  هب  انثدـح  ام  هبزعا  ثیدـحلا و  اذـهل  عقو  قیرط  فطلا  هتفگ و  ریدـغ  ثیدـح  قرط  رکذ  رد  بلاط  یبأ  نب 

رفظملا یبأ  نع  ۀّیـسدقملا  میحرلا  دبع  نب  دمحا  ۀنبا  بنیز  دّمحم  ّمأ  ۀخیـشلا  انتربخا  ۀـهفاشم  یـسدقملا  ّبحملا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
یضاقلا يدلاو  همع  نبا  انربخا  ظفاحلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  یسوم  وبا  انربخا  ینثملا  نب  ناسف  نب  دمحم 

977 ص : ج11 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دلو نم  يدیـشّرلا  سابعلا  وبا  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحم  ینثدح  دابارتسا  خـیرات  یف  هجرخا  امیف  ةزاجإ  سیردالا  دیعـس  وبا  انثدـح  الاق 

یلوم يزاوهالا  رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  انثدح  یناولحلا  رفعج  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  انثدـح  هنع  الا  هانبتک  ام  دنقرمـسب و  دیـشرلا  نوراه 
نب یـسوم  تانب  موثلک  مأ  بنیز و  ۀمطاف و  ینتثدح  یـضرلا  یـسوم  نب  یلع  تنب  ۀمطاف  انثدـح  يرـصقلا  دـمحا  نب  رکب  انثدـح  دیـشرلا 

قداصلا دمحم  نب  رفعج  تنب  ۀمطاف  انتثدح  نلق  رفعج 
تنب موثلک  مأ  نع  ّیلع  نب  نیسحلا  اتنبا  ۀنیکس  ۀمطاف و  ینثدح  نیسحلا  نب  یلع  تنب  ۀمطاف  ینتثدح  یلع  نب  دمحم  تنب  ۀمطاف  ینتثدح 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوق  متیسن  تلاق أ  اهنع  یضر  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  نع  مالـسلا  هیلع  یبنلا  تنب  ۀمطاف 
ظفاحلا هجرخا  اذکه  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدغ  موی  ملـس  و 

ءامسالاب لسلسملا  هباتک  یف  ینیدملا  یسوم  وبا  ریبکلا 
نهنم ةدحاو  لک  خا  تانب  سمخ  ۀیاور  وهف  اهل  ۀّمع  نع  يورت  مطاوفلا  نم  ةدـحاو  لک  نا  وه  هجو و  نم  لسلـسم  ثیدـحلا  اذـه  لاق  و 

هدومرف داشرا  دنتسه  تفالخ  نیذخآ  نا  زا  دارم  هک  دوخ  نیبطاخمب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  اهتمع  نع 
ریدغ زور  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  دیدرک  شومارف  ایآ  هک 
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هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 
ار ترضح  نآ  لوق  و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمبینم  تنا 
عقاو تلزنم  ثیدح  ریدـغ و  ثیدـح  ياضتقم  رب  لمع  هباحـص  زا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ترـضح  نآ  داشرا  نیا  هک  تسرهاظ  و 
رگم تشادن  یهجو  هباحـصب  نآ  نایـسن  تبـسن  درکیمن  تفالخ  همزلتـسم  تیلـضفا  ای  تفالخ  رب  تلالد  تلزنم  ثیدح  رگا  سپ  هدـشن 
اذـهل هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تس  تلیـضف  قلطم  رب  تلالد  فلاـخم  هک  يرما  هباحـص  زا  هک  دـنیوگب  هکنآ 

نیذخآ هک  دش  دهاوخ  تباث  مه  ریدقت  نیدب  دومرف  ناشیاب  تلزنم  ثیدح  نایسن  تبـسن  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ترـضح  نآ  نیجهت  يارب 
یناثلا دلجملا  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  مت  دق  تس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلصافیب  تفالخ  تبثم  نآ  دندوبن و  قح  رب  تفالخ 

دبع يولوملا  اهفنـص  یتلا  ۀـفحتلا  نم  ۀـمامالا  باب  درل  عوضوملا  راهطالا  ۀّـمئألا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  باـتک  نم  یناـثلا  جـهنملا  نم 
يولهدلا هَّللا  یلو  نب  زیزعلا 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

ِمیحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
دیسر تیاهن  هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادخ اب  ناسنا  ینامسآ  قاثیم  ریدغ 

. وا ةدش  لزان  ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدغ 
َْتغََّلب اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب 
بجاو نینمؤم  یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر

. یندوشخب ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رس  دوش و  یم 
نیا رب  خسار  داقتعا  اب  ، تسا یعافتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهام  ياراد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم 

تماما و میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب گرتس  هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اـب  يدـیحوت و  رواـب 
يزور هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تایح  نامز  رد  ، هرـس سدـق  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو 

هنیزه و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اتو  هدـیدرگ  يراذـگ  هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج 
ریخ دارفا  يرایمه  تافوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماظع  عجارم  تازاجا  اب  ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياـه 

. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
یبهذم تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و  زا  بکرم  یمیت  اب  زکرم  نیا 

دیناوت یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  ات  هدومن  یعس  رازاب  هبسک  و 
رظتنم دیشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش  دوخ  ۀبناج  همه  تکراشم  اب 

میتسه امش  ياهسامت 
03112206252 - 03112206253 سامت : ياه  نفلت 

03112206253 سکفلت :
09118000109 هارمه : نفلت 

www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir تیاس : 
info@Ghadirestan.com لیمیا :
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یلص یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دبع  نابایخ  ناهفـصا - زکرم : سردآ 
8147865894 یتسپ : دک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

327564722005 ابیس : یلم  باسح  هرامش 
6037991146890243 یلم : کناب  تراک  هرامش 

: تسا هدش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتسد  زا  هچنآ  و 
 : کیسالک لاتیجید و  تروص  هب  ریدغ  یصصخت  هناخباتک  سیسأت 

تروص هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  رد  ریدـغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار 
. دشاب یم  مهارف  هدافتسا  ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیسالک 

: یصصخت یملع  ياهتسشنو  اهشیامه 
ياه نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فده  اب  ریدغ  زا  لبق  هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه 

دـیدرگ و رازگرب  یهوکـشاب  تروص  هب  یگنهرف  روما  ناسانـشراک  روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راـشقا  لابقتـسا  اـب  ریدـغ  ههد ي 
اب ریدغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسررب  قیقحت و  فدـه  اب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياه  تسـشن  نینچمه 

هناخ ریبد  هب  ار  دوخ  تـالاقم  ناگدنـسیون ،  نیققحم و  نآ  رد  هک  دـیدرگ ، رازگرب  تیودـهم  هیمطاـف و  هلمج  زا  یبهذـم  ياـه  تبـسانم 
. دیدرگ پاچ  هئارا و  تسشن  رد  هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن 

: ریدغ هباطخ  يایحا 
، نآ ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باتک  عیزوت  اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب 

 . ریدغ هباطخ ي  جیورت  رشن و  فده  اب 
: یسانش ریدغ  ياه  هرود 

زکرم هیلاع ي  فادها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذج و  فده  اب  اه  هرود  نیا 
. ددرگ یم  رازگرب   ، یسانش ریدغ  ثحابم  اب  ، نادنم هقالع  نایوجشناد و  بالط ،  رتشیب  ییانشآ  نینچمه  و 

: ریدغ ههد  يایحا 
جیورت و ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج  يرازگرب  رییغت 

 . ددرگ یم  ریدغ  ياه  نشج  شرتسگ 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 

. دومن
 : زکرم تادیلوت 

ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 
 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 

نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 
: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 

ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 
يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 

هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 
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ياه رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن 
. تسا هدش  ، هعماج رد  هرشتنم  تاهبش  زا  ماهبا  عفر  ِتلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا  مولع 

: ریدغ كدوک  دهم 
ییافوکـش فده  اب  ریدـغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ هژیو ي  ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب 

زا یگنهرف ،  ياه  هتسب  يادها  ریدغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یشاقن  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  نانآ  ینورد  تبحم 
. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج 

 : نینمؤملا ریما  ناسحا  هرفس 
يواح ياهروشورب  میدقت  اب  هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنـسح  تنـس  جیورت  فدـه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفس 

رازگرب  ، هدرتسگ تروص  هب  ریدـغ  غیلبت  جـیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراـعم 
راهطا همئا ي  یهلا و  يایبنا  هنسح ي  تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دمح  هب  . دیدرگ

. دشاب یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکشاب  هچره  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هصاخ  ، مالسلا مهیلع 
 : ریدغ نیمداخ  زا  لیلجت 

ره هب  هک  يدارفا  زا  لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب 
 ، زکارم یبهذم ،  مرتحم  ياه  تئیه  زا  لیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن 

. زکارم نیا  نیلوئسم  هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتس  اهنامزاس ، 
 : زکارم یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 

ریدغ ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار  هئارا  اهنآ و  اب  يراکمه  زکارم و  یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 
دمحم لآ  رورس  مایا  رد  ریدغ  گرزب  ياهنشج  ندش  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  فده  اب  اهنآ  هب  تیالو ، و 

 : زکرم هدنیآ  ياهتیلاعف 
تنرتنیا هکبش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار 

یجراخ یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياه  هزومآ  دیلوت  شخپ و  عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت 

نینس حوطس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 425زکرم  هحفص 424 
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