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تاقبع 25تاظیرقت 

مهدزناپ 26دلج 

تلالد تمسق  ملعلا  هنیدم  26ثیدح 

26همدقم

نآ باوج  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لیوأت  رد  یمصاع  مالک  لوأ : 26شخب 

هباحص زا  یهورگ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  رب  ینبم  یمصاع  مالک  مود : 32شخب 

یمصاع مالک  مود : شخب  33باوج 

33هراشا

« رکب وبأ  یتماب  تما  محرأ   » ثیدحب یمصاع  لالدتسا  درو  رکب ، وبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  35لاطبا 

رمع ندوب  ملع  هنیدم  باب  84لاطبا 

نامثع ندوب  ملع  هنیدم  باب  101لاطبا 

بعک نب  ّیبا  ندوب  ملع  هنیدم  باب  101لاطبا 

لبج نب  ذاعم  ندوب  ملع  هنیدم  باب  102لاطبا 

تباث نب  دیز  ندوب  ملع  هنیدم  باب  111لاطبا 

وا تافارحنا  اهاطخ و  حارج و  هدیبع  وبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  112لاطبا 

يرافغ رذوبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  136یفن 

نآ لاطبا  و  ۀمکحلا » راد  انأ   » ثیدح لیوأت  رد  یبیط  139مالک 

نآ در  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  راکنا  رد  ینارح  هیمیت  نبا  145مالک 

نآ ندوب  دحاو  زاوج  تابثا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  نع  غلبم  ددعت  موزل  رب  ینبم  هیمیت  نبا  ياوعد  155در 

عامجا دحاو و  ربخ  نهاریپ  هیمیت  نبا  مالک  166لاطبا 

شناوریپ وا و  هقدنز  تابثا  و  هقدنز ، دارفأ  هب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  هیمیت  نبا  170ماهتا 

نآ قبط  رب  هباحص  تافارتعا  و  تسا . بآمتلاسر  ملع  غّلبم  نانمؤم  ریمأ  هکنیرب  هلاد  172ثیداحا 

هیمیت نبا  نیغورد  يواعد  در  و  یمالسا . دالب  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هلیسو  یملع  ياهدومنهر  ملع و  175راشتنا 

« اهناکرأ اهناطیح و  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  و   » هلمج ندوب  هدایز  لاطبا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  يانعم  رد  یطساو  روعأ  مالک  188در 
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هجو هد  هب  ربلا  دبع  نبا  مالکب  موجنلاک » یباحصأ   » ثیدح 190لاطبا 

تلالد دنس و  رظن  زا  موجنلاک » یباحصأ   » ثیدح رابتعا  مدع  نماریب  ننست  لهأ  ناسانش  ثیدح  نیثدحم و  مالعأ  192تاملک 

هجو تشه  هب  نآ  در  و  رکب و »...  وبأ  و   » ياضر هلمج  هب  یطساو  روعأ  197لالدتسا 

هجو جنپ  تسیب و  نمض  یلع  ظفل  رد  یطساو  روعأ  لیوأت  203لاطبا 

هجو هدزای  نمض  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لیوأت  رد  روعأ  مالک  مزاول  221تاعبت و 

هجو شش  نمض  نیخیش  تیلضفأ  رب  نیعبات  هباحص و  عامجا  لاطبا  يواخس و  223مالک 

نآ نایوار  فعض  طاقن  داریا  مالّسلا و  هیلع  نانؤم  ریمأ  لوق  زا  نیخیش  لیضفت  رد  يراخب  ثیدح  230حدق 

هجو هدجیه  هب  نآ  لاطبا  رکب و  وبأ  تیلضفأ  اب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تافانم  مدع  رب  ینبم  يدوهمس  238ياعدا 

وا در  نانمؤم و  ریمأ  تفالخ  رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  ناهبزور  نبا  246راکنا 

نآ لاطبا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  نماریپ  ناهبزور  نبا  رگید  247مالک 

هدیدع هوجوب  نآ  در  و  رگید ، يوس  زا  اهبارحم » رکب  وبأ  و   » ندوب ثیدح  ءزج  ياعدا  و  وسکی ، زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحص  یکم  رجح  نبا  257راکنا 

هجو هدزناش  هب  وا  کسمت  در  و  یطوبس ، بیراحملا » ۀعدب  ثودحب  بیرالا  مالعا   » هلاسر نتم  و  اهبارحم » رکب  وبأ  و   » هلمجب رجح  نبا  271کسمت 

اهتخسن هذه  درک و  دیاب  هظحالم  هدومن  فینصت  صاخ  276باب 

هجو هدزیس  هب  وا  در  ار و  نانمؤم  ریمأ  تیملعأ  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح ياضتقا  مدع  رجح  نبا  282راکنا 

هجو هدجیه  هب  سودرف  رگید  تیاور  رد  اهتقلح » هیواعم  و   » هملک در  و  نآ ، در  و  اهفقس » نامثع  و  اهناطیح ، رمع  و  اهساسا ، رکب  وبأ  و   » سودرف ربخ  رد  روکذم  هدایز  اب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح هضراعم  رد  رجح  نبا  مالک 

وا يارب  یتلیضف  هنوگ  ره  راکنا  و  هیواعم » اهتقلح  و   » هملک 298بیذکت 

اهنآ لاطبا  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح رد  نیب  اذک  نیعاّض و  تافیرحت و  ضعب  308رکذ 

نآ در  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح تلالد  رادقم  رد  ینابنب »  » 317مالک

يدوهمس زا  يوریپ  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح لیوأت  رد  يرداق » یناخیش   » 333مالک

نآ در  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح نماریپ  هّللا » یلو  هاش   » مالک ددعتم  ياهخساپب  رگید  ياهشخب  و  هجو ، هد  هب  نآ  زا  یشخب  در  و  همکحلا » راد  انأ   » ثیدح نماریپ  يولهد  قحلا  دبع  خیش  مالک 

نآ نایوار  نعاطم  و  نبل » يایؤر   » ثیدح 349حدم 

نآ در  صیمق و  نبل و  يایؤر  هب  طوبرم  هّللا » یلو  هاش   » 359مالک

فلتخم دراوم  رد  ار  بعک  نب  ّیبا  رمع ، 369هئطخت 

هجو هدزاود  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح اب  نآ  هلباقم  در  و  ءاریمحلا » نع  مکنید  عبر )  ) رطش اوذخ   » لوعجم ثیدح  372حدق 
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هجو هدزاود  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح اب  نآ  هلباقم  در  و  ءاریمحلا » نع  مکنید  عبر )  ) رطش اوذخ   » لوعجم ثیدح  379حدق 

هخوخ ثیدح  نایوار  زا  یکی  همرکع  ندوب  یضابا  یجراخ ، 381تابثا 

ثیدح لقن  رد  وا  یئوگ  ضقانت  هخوخ و  ثیدح  رد  يراخب  389فیرحت 

تراهط تمصع و  تیب  لهأ  رد  يوبن  ملع  ثراوت  راصحنا  400تابثا 

نآ لاطبا  و  ینطاب ، مولع  هب  ار  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح و  ۀمکحلا » راد   » ثیدح یتپ » یناب  هّللا  ءانث  یضاق   » 405لیوأت

نآ در  تسین و  تماما  مزلتسم  یلع  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  بحاص : 422هاش 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  427هرابرد 
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مهدزناپ 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

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 19 

http://www.ghadirestan.com


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 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 22 

http://www.ghadirestan.com


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 

مهدزناپ دلج 

تلالد تمسق  ملعلا  هنیدم  ثیدح 

همدقم

کلت باب  مالّسلا  هیلع  هّیصو  ّریص  و  ۀنیتملا * ۀنیدملا  لثم  ملعلل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
اونّیبت اعایشا  امهل  رّرق  ریبخ  نم  هنأش  مظعا  ام  و  ۀنیمالا * رودصلا  یف  رارسالا  اولمحت  اعابتا  امهل  رّدق  ریدق  نم  هناحبـس  ۀنیـصحلا * ۀنیدملا 

ۀـناکملاب و هندـل  نم  صوصخملا  ۀنیکّـسلا * راقولاب و  هَّللا  نم  ّوبحملا  دّـمحم  مساقلا  یبأ  اندیـس  یلع  ةولّـصلا  ۀـنیزرلا و  مالحالاب  راـثالا 
* ۀنیفسلا کلفلاب و  نیهّبشملا  نیرهاّطلا  نیبّیطلا  هلآ  یلع  و  ۀنیبملا * ۀعطاقلا  تانّیبلاب  ثعتبملا  ۀنیبملا * ۀعطاّسلا  تایآلاب  لسرملا  ۀنیکملا *

تافاش مهفراعمب  نیلصأتسملا  ۀنیغضلا  ۀنحالا و  باحصا  فانا  مهمولعب  نیمغارلا  ۀنیفدلا * زاکرلاب و  نیهّونملا  نیرّهطملا  نییکّزلا  هترتع  و 
ۀیلاعلا مهرثام  رهاوز  يزاوت  هنم  ۀّیحتب  مهّصخ  و  ۀنیمّثلا * ۀیلاغلا  مهرخافم  رهاوج  یهاضت  ةالص  مهیلع  هَّللا  یّلص  ۀنیخـسلا * نویعلا  بابرا 

ریخ لک  یلا  لعج  هل و  هَّللا  ناک  ّيروباسینلا  يوسوملا  یلق  دمحم  دیّسلا  ۀماّلعلا  نب  نیسح  دماح  رثاعلا  رصاقلا  دبعلا  لوقیف  دعب  اّما  ۀنیمیلا 
* راهطالا ۀـمئالا  ۀـماما  یف  راونالا * تاقبع  باتک  نم  یناثلا  جـهنملا  تادـلجم  نم  سماخلا  دـلجملا  نم  یناـثلا  ءزجلا  وهل  اذـه  ّنا  هل  اـم 

ینعزوی و  ماعنالا * قیفوتلا و  لاجـس  هیف  ّیلع  ضیفی  نا  لوئـسملا  وه  ماعنملا * لضفملا  هَّللا  و  راهّنلا * لیللا و  فلتخا  ام  هَّللا  مالـس  مهیلع 
ماتخلا یلا  أدبملا  نم  هدیدست  هدییأتب و 

3 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ باوج  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لیوأت  رد  یمصاع  مالک  لوأ : شخب 

قلعتم هک  لاتحم  بطاخم  لامتشا  تفاخس  تاوفه  لاطبا  ضقن و  زا  لاضفملا  هَّللا  دمحب  هاگ  ره  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحب 

ای فیرش  ثیدح  نیا  باب  رد  هک  هینس  ياملع  رگید  تاریرقت  هک  دیامنیم  نانچ  بسانم  داد  تسد  غارف  دوب 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

ار مالک  ءافیتسا  ماصخ و  ماحفا  منادرگ و  نوهوم  ضوقنم و  دناهتساوخ  حئال  قدص  طاطلا  حضاو و  قح  يافخا  نآ  هعیرذب  دناهتسارآ و 
ریما بانج  تاهباشم  هک  یئاج  یتفلا  نیز  رد  یمـصاعلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مناـسر  لاـمک  دـحب 

هدرک و رکذ  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترضح  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

بابلا عیفرلا  اهباب  یلع  هلوقب و  دارأ  هنا  یلا  مهلوقب  لاق  نم  جراوخلا و  تبهذـف  ثیدـحلا  اذـه  لیوات  یف  اومّلکت  هتفگ و  هدومن  تیاور  ار 
ّیلع لاع و  باب  ّیلع و  لاع و  ءیـش  لاقی  هب  یمـسم  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  ناک  يذـلا  ملعلا  مسالا  یلاـعلا ال  ینعمب  یلع  ّولعلا  نم 

تاهیه هتبتر و  نع  ّطحلا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  یف  ۀعیقولا  کلذب  اودارأ  امنا  وری  دق  رداق و  میلع و  ملاع و  عیمـس و  عماس و  لثم 
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ۀنیدملا یلا  لصوی  ۀـنیدملا و ال  باب  ناک  امل  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  نا  یلا  مهفلاخی  نم  ضعب  بهذ  راهنلا و  رـصبلا  یلع  یفخی  ال 
یلع و ۀهج  نم  الا  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ملع  یلا  لصوی  ةوبنلا و ال  ملعلا و  ۀنیدم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  کلذـکف  اهباب  ۀـهج  نم  الا 

ۀماما لاطبا  یلا  مث  نیخیشلا  ۀماما  لاطبا  یلا  کلذب  نوقّرطتی  مّهنال  هَّللا  طخـس  بجوی  امم  هّللاب  ذیعتـسن  ّدحلا  نع  زواجت  ّولغ و  اضیا  اذه 
لاطبا هیف  ناکل  هتهج و  نم  الا  مالسالا  عئارـش  دودحلا و  ماکحالا و  ملعلا و  یلا  لصوی  ناک  امل  اولاق  ام  یلع  رمالا  ناک  نا  نیرونلا و  يذ 

نا اندنع  ثیدحلا  هجو  نیقیلاب و  ۀمالا  اهیلع  تعمجا  یتلا  نیدلا  عئارش  نم  ریثک  لاطبا  هیف  ناکل  هقیرط و  یـضترملا  نکی  مل  ثیدح  لک 
ناک اهباوبا و  دـحا  یـضترملا  ناک  دـق  باب و  نکر  لک  یفف  بابـسا  ناکرا و  ۀـعبرا  یلع  ۀـّینبم  اهنال  باوبا  ۀـعبرا  نم  ولخت  ـال  ۀـنیدملا 

ۀنیدم باب  ۀظفلب  هایا  مالّسلا  هیلع  یبنلا  صیصخت  ناف  مکحلا  ینعملا و  یف  احیحص  ناک  نا  اذه و  ۀثلثلا و  باوبالا  مه  هلبق  ۀثالثلا  ءافلخلا 
ۀفیرـش ۀـبقنم  ۀلیـضف و  ۀـبتر و  اهب  یفک  ۀّیـضقلا و  یف  ذافن  ۀـمکحلا و  یف  لامک  ةربخلا و  ملعلا و  یف  هل  ناک  صیـصخت  یلع  ّلدـی  ملعلا 

لالحمضا هدومن  رکذ  ناشعابتا  جراوخ و  فیرحت  لیوات و  الّوا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  یمصاع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀلیلج 
4 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک دناهتفر  وس  نیاب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نایب  رد  ناشیا  هک  هدومن  لقن  قح  لها  زا  ایناث  هدومرف و  رهاظ  هزجوم  ترابعب  نآ  نالطب  و 
ققحتم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  يوسب  لوصو  تستوبن و  ملع و  هنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تبثم  مامت  تحارـصب  ینعم  نیا  هک  هتفاـیرد  نوچ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تهج  زا  اـّلا  دوشیمن 
یب هذاعتـسا  هتـسناد و  دح  زا  زواجت  ولغ و  ار  نآ  فارحنا  لامک  هار  زا  تسمامه  ماما  نآ  لصف  الب  تفالخ  تماما و  زا  حصفم  مالّـسلا و 

بآمتلاسر بانج  داشرا  ثیدـح  همتت  رد  تسنیمه و  فیرـش  ثیدـح  نیا  یقیقح  يانعم  ۀـقیقحلا  یف  هکنآ  لاح  هداـهن و  زاـغآ  لـحم 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دحاو ریغ  مکاحلا و  هاور  امک  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  داشرا  زین  و 

دیوس هاور  امک  ۀنیدملا  باب  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  لوق  زین  كردتسملا و  یف  مکاحلا  هاور  امک  بابلا  تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  بانج  نآ  لوق  زین  یناث و  دحلا 

راثالا بیذهت  یف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  هاور  امک  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف 
بانج نآ  داشرا  زین  و 

ریبکلا مجعملا  یف  یناربطلا  هاور  امک  هباب  نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  داشرا  زین  و 

یلامالا باتک  یف  یبرحلا  نسحلا  وبا  هاور  امک  اهباب  ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای 
بانج نآ  لوق  زین  و 

بقانملا یف  یلزاغملا  نبا  هاور  امک  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  و ال 
بانج نآ  لوق  زین  و 

بقانملا یف  اضیا  یلزاغملا  نبا  هاور  امک  بابلا  لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک 
تباث و بلطم  نیا  زین  هینـس  نیققحم  ياملع  رباکا  تافارتعا  تادافا و  زا  هَّللا  دمحب  تسبلطم و  نیا  هعطاس  ججح  هعطاق و  لئالد  هلمج  زا 

ۀعماجلا ۀنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ناف  هتفگ  فیرـش  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  دوشیم  ققحم 
قیرط أطخا  هاطخا  نم  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذخا  نمف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  باب  نم  اهلدی  اهلک و ال  تانایدـلا  یناعمل 

یلا رـصحنم  هَّللا  باتک  مهف  ّنا  نورخآلا  نولوالا و  ملع  دق  یلارحلا  لاق  هتفگ  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  زین  يدـهلا و 
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فـشکب ریغتی  يذلا ال  نیقیلا  ققحتی  یتح  باجحلا  بولقلا  نم  هَّللا  عفری  هثارو  نم  يذلا  بابلا  نع  لض  دقف  کلذ  لهج  نم  یلع و  ملع 
ۀعماجلا ۀنیدملا  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  ناف  هتفگ  ثیدح  نیا  حرش  رد  ریسیت  رد  يوانم  زین  همالک و  انه  یلا  ءاطغلا 

5 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحم  الف و  نم ال  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذخا  نمف  یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  هنم  لخدی  باب  نم  ۀنیدملل  دب  اهلک و ال  تانایدلا  یناعمل 
هنا تفرع  اذه  تفرع  اذإ  هتفگ و  نآ  رخآ  رد  هدروآ و  طیـسب  يریرقت  ثیدح  نیا  ینعم  نایب  رد  هیدـن  هضور  رد  ینامیلا  ریمالا  لیعامـسا 

کلذ دمتسی  هنم  نا  ملعلا و  وه  نوکلا و  یف  ام  فرشا  باب  هلعج  ذإ  هناش  هّون  ۀبیجعلا و  ۀلیـصفلا  هذهب  مالـسلا  هیلع  ّیـصولا  هَّللا  ّصخ  دق 
اذه نا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلسر  دیس  وه  املع و  هَّللا  قلخ  عمج  مث ال  ۀیوبنلا  مولعلا  یه  مولعلا و  فرـشال  باب  هنا  مث  هدارا  نم 

رد هک  هینـس  ياملع  تاریرقت  رگید  زا  نیرب  هوالع  فلخ و  فلـس و  نم  لک  هل  امیظعت  هسار  یطاطی  فرـش و  لک  هنع  لءاـضتی  فرـشلا 
رهظا عومل  عوطـس و  رد  هک  ار  حضاو  ینعم  نینچ  نیا  سپ  ددرگیم  یلجنم  حضتم و  بلطم  نیمه  هتـشذگ  اقباس  ثیدح  نیا  ینعم  نایب 

قح ولع  تایآ  زا  نیرب  هوالع  تسبیرغ و  بیجع و  سب  ندومیپ  ناودع  غیز و  هار  نآ  طاطلا  دوحج و  رد  ندومن و  راکنا  تسسمشلا  نم 
هرشتنم ررد  رد  یشکرز  نیدلا  ردب  هنسح و  دصاقم  رد  يواخس  همالع  هک  تسنآ  حئال  قدص  ومس  حضاو و 

یلع وا  انا  الا  یّنع  يدؤی  ثیدح ال 
هلمج زا  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  ماعنم  ّبر  لوسر  رماوا  غیلبت  ماکحا و  يادا  راصحناب  حرصم  هک  ار 

يوسب لوصو  هک  دوب  دهاوخ  نیمه  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  زین  تارضح  نیا  دزن  سپ  دناهتسناد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دهاوش  تادیؤم و 
َو ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تهج  زا  رگم  دوشیمن  ققحتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع 

ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم 
دشیمن نکمم  مالسا  عئارش  دودح و  ماکحا و  ملع و  يوسب  لوصو  دوبیم  ّقح  لها  لاقم  قباطم  لاح  تقیقح  رگا  هک  یمـصاع  لوق  اما 

هک نید  عئارش  زا  يرایسب  دیدرگیم و  لطاب  دشابن  نآ  قیرط  بانج  نآ  هک  یثیدح  ره  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تهج  زا  رگم 
لوصو عقاولا  یف  هچ  لالتخا  تیاهن  لامها و  تیاغ  رد  تسیمالک  سپ  تفرگیم  نالطب  تمـس  نیقیلاـب  تسا  هدومن  عاـمجا  نآ  رب  تما 

دوب هدروآ  ماعنم  ّبر  بناج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  مالسا  عئارـش  دودح و  ماکحا و  ملع و  يوسب  یقیقح 
روما يوسب  بانجنآ  طسوتیب  ار  دوخ  هک  یناـسک  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تافـص  یـسدق  تاذ  تهج  زا  ـالا  تسین  نکمم 

مهبذک راهظا  یف  یفک  دنشابیم و  يرتفم  بذاک و  دننادیم  لصاو  هروکذم 
اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

اضیا و 
هیلع هلوق 
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بابلا لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لضی ؟؟؟ انا ال  معز  نم  بذک  مالّسلا  هلآ  و 

دوب دهاوخن  هب  روماملا  هجولا  ربتعملا و  جـهنلا  یلع  لوصو  دوش  مه  ملـسم  بانج  نآ  طسوتیب  هروکذـم  روما  ضعبب  ناش  لوصو  رگا  و 
فوخم و يوقت  عرو و  بابرا  دزن  روظحم و  عونمم و  ینآرق  صنب  هک  دش  دـهاوخ  روصتم  روستم  قراس و  لوصو  لثم  ناش  لوصو  هکلب 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  هَّللا  لاق  تسروذحم 
هدومرف داشرا  دوخ  بطخ  ضعب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تساج  نیمه  زا  و 

اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن  و 
باتک رد  هدش و  لقن  یخلب  نامیلـس  ةدوملا  عیبانی  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تادـیؤم  نمـض  رد  اقباس  بانج  نآ  ماظن  تغالب  مالک  نیا  و 
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دیمحلا دبع  هماّلع  تسروکذم و  زین  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالک  تنـس  لها  مظاعا  رباکا و  فارتعاب  هک  هغالبلا  جهن 
یتوت تویبلا ال  نا  رکذ  مث  هتفگ  ماظن  قئاقح  مالک  نیا  حرـش  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبأ  نباب  فورعملا  ینئادملا  هَّللا  ۀبه  نب 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  اهباوبا  نم  الا 
اما قراسلا و  وه  اهباوبا  ریغ  نم  تویبلا  رّوستی  نم  نالف  رهاّظلا  اما  انطاب  ارهاظ و  قح  اذـه  اقراس و  یمـس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نم  لاـق  مث 

ینعم رد  ّقح  لها  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  قراسلاب و  ءیش  هبشا  وهف  هباب  نم  هتای  ملف  ققحم  ذاتسا  ریغ  نم  ملعلا  بلط  نم  نالف  نطابلا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

زا رگا  ربخ  نآ  هکلب  تسین  اـقلطم  دـشاب  هدوبن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نآ  قیرط  هک  يربخ  ره  نـالطب  مزلتـسم  دـناهدرک  ناـیب 
ناوتن شلطاب  سپ  هدـش  يورم  مالّـسلا  هیلع  ملعلا  ۀـنیدم  باب  قیرط  زا  هک  یثیداـحاب  دـشابیم  قفاوم  تسیورم و  نیلوبقم  هباحـص  قیرط 
ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  ینعم  رد  ّقح  لها  لوق  زا  نینچمه  هّلل و  دـمحلا  یمـصاعلا و  همعز  ام  لطبف  تسلطاـب  هتبلا  تسفلاـخم  رگا  تفگ و 
عمجم ار  نآ  یمصاع  هک  اهیلإ  راشم  عئارش  هک  اریز  دیآیمن  مزال  زگره  تسا  هدومن  عامجا  نا  رب  تما  هک  نید  عئارش  زا  يرایـسب  نالطب 

نآ رد  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  هدـش  عقاو  يوحنب  نآ  رب  عاـمجا  هکنیا  اـی  تسین  تروص  ود  زا  یلاـخ  دـیامنیماو  اـهیلع 
عامجا نآ  رد  بانج  نآ  هکنیا  ای  تسدوجوم  تما  لاوقا  نمـض  رد  هروکذـم  عئارـش  باب  رد  بانج  نآ  لوق  دـشابیم و  کیرـش  عاـمجا 

تما لاوقا  نمض  رد  هروکذم  عئارش  باب  رد  بانج  نآ  لوق  هدشن و  کیرش 
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زا عئارـش  نآب  لوصو  زگره  نکیل  تسمیلـستلا  مزال  لمعلا و  بجاو  عئارـش  نیا  هچ  رگا  یلوا  تروص  رد  هک  تسرهاـظ  تسین و  دوجوم 
تسّدرلا و بجاو  هکلب  تسین  لمعلا  زئاـج  زگره  هروکذـم  عئارـش  يرخا  تروص  رد  درک و  ناوتن  یفن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تهج 
هک یقافتا  رب  درک  ناوتیم  تما  عامجا  قالطا  نامیا  لها  زا  یـسک  هنوگچ  دـشابیم و  نالطبلا  یهیدـب  عئارـش  نآ  رب  تما  عامجا  ياعدا 
ناب لوبقلا  ّبهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  سفن  هک  عئارـش  نینچ  نیا  دشابن و  کیرـش  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لثم 

ۀقیقح هکلب  دـنریگرب  یباسح  نا  زا  هک  تسین  نامیا  لها  راک  دـسرب  نالطب  دـحب  مه  رازه  رد  رازه  ضرفلاـب  رگا  دـشاب  هتـشادن  تقفاوم 
عیظفت عینـشت و  يداو  رد  یمـصاع  هک  دـیدرگ  حـضاو  اـجنیزا  تسین و  ناـعما  قـیقحت و  لـها  باد  مه  ندرک  نآ  رب  نید  عیارـش  قـالطا 

نایب رد  یمـصاع  هچنآ  اما  هتفرگن  الـصا  نا  ماظن  ماـصفنا  مـالک و  مازحنا  زا  يربخ  هک  تسا  هتفر  دوخیب  ناـنچ  مارک  ّقح  لـها  بهذـم 
هک وحن  نیاب  هدیئآرد  دوخ  هثالث  خویـش  يراداوه  رد  فغـش  هل و  دـیزمب و  هدییارـس و  شیوخ  راتخم  بسح  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ینعم 
ناک دق  باب و  نکر  لک  یفف  بابـسا  ناکرا و  ۀعبرا  یلع  ۀـینبم  اهنال  باوبا  ۀـعبرا  نم  ولخت  ۀـنیدملا ال  نا  اندـنع  ثیدـحلا  هجو  هتفگ و 

حضاو تیاهن  رئاصب  مالحا و  بابرا  رب  نآ  تکاکر  تفاخـس و  سپ  ۀثالثلا  باوبالا  مه  هلبق  ۀثالثلا  ءافلخلا  ناک  اهباوبا و  دحا  یـضترملا 
لیلدیب و يواعد  رب  لمتـشم  لالحمـضالا  نیب  لاقم  نیا  هکنآ  لوا  تسلوبقمان  هدـیدع  هوجوب  مامـضنا  تهجیب  مالک  نیا  تسرهاـظ و  و 

ياـیلوا رهب  نآ  رب  یتـجح  هنوگچیه  هماـقا  تسین و  ادـیپ  نآ  يارب  فیعـض  ول  یلیلد و  چـیه  هک  تسلیوعت  لـباق  ریغ  تاـصرخت  نمـضتم 
دـسرب لوبق  لحمب  نیعدم  نینچ  نیا  زا  نآ  رودص  درجمب  اطخ  رـسارس  تاوفه  اپ و  رـسیب و  يواعد  نینچ  نیا  رگا  هن و  رـسیم  یمـصاع 

سفن یهـشت  درجمب  ریوزت  رپ  ریرقت  نیرد  یمـصاع  هک  تسبجع  لامک  لحم  ددرگ  لتخم  هرابکی  مازلا  راک  لحنم و  رـسکی  قیقحت  ماـظن 
نکر و راچ  رب  تسینبم  هنیدـم  هک  هدـش  هوفتم  لیلد  ماقم  رد  ایناث  باب و  راچ  زا  تسین  یلاخ  هنیدـم  هک  هدرک  اعدا  الوا  ناهرب  لیلد و  الب 

ملع هنیدـم  هعبرا  باوبا  دـحا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نا  زا  دـعب  تسیباب و  نکر  ره  رد  سپ  هک  هدروآرب  هجیتن  اـثلاث  ببس و 
تاهوفتم تامدقم و  نیزا  یکی  چـیه  هکنآ  لاح  هدومناو  ددـملا  یف  هقباس  ددـعلا  یف  هیقاب  هثالث  باوبا  ار  دوخ  هثالث  خویـش  هداد و  رارق 

نا ّولخ  مدع  ياعدا  سپ  دنوشیم  نکاس  نآ  رد  مدرم  هک  تسیرهاظ  هنیدم  هنیدم  زا  وا  دارم  رگا  هچ  تسین  تافتلا  انتعا و  لباق 
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ياعدا تسیوعد و  نیا  لطبم  ندم  زا  يرایـسب  هدهاشم  دشاب و  هتـشاد  باب  راچ  هنیدم  ره  هک  تسمزال  اجک  زا  تسعونمم و  باب  راچ  زا 
ياـنب لـیبق  زا  تسیاـب  نکر  ره  رد  هک  ینعم  نیا  معز  ریرقت و  نیمهب  تسعوـنمم  زین  تسببـس  نکر و  راـچ  رب  ینبم  هنیدـم  هک  ینعم  نیا 

نم دشاب و  هدوب  باب  ینکر  ره  رد  هک  تسین  مزال  زین  ببـس  نکر و  راچ  رب  هنیدم  ندوب  ینبم  میلـست  ریدقت  رب  تسدـسافلا و  یلع  دـساف 
عیمجب يرهاظ  هنیدـم  رب  ملع  هنیدـم  سایق  هچ  دـسریمن  دوصقم  ناـبیرگب  یمـصاع  تسد  زین  لـحارم  نیا  یط  دـعب  ناـیبلا و  هیلعف  یعدا 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  روهظلا و  لک  رهاظ  وه  امک  تسروعش  لقع و  بابرا  ملسم  یک  اهتافص  اهتالاح و 
تـسیباب نکر  ره  رد  سپ  ببـس  نکر و  راچ  رب  تسینبم  هک  ببـس  نیاب  تسین  یلاخ  باب  راچ  زا  ملع  هنیدـم  هک  تس  نیا  وا  دارم  رگا  و 

هک تسین  ناعذا  نامیا و  لـها  راـک  زگره  هدـشن و  مئاـق  تامدـقم  نیرب  لـقن  لـقع و  زا  یلیلد  چـیه  تسعونمم و  زین  تامدـقم  نیا  سپ 
نکر راچ  رب  ینبم  ار  نآ  دوخ  زا  دنوش و  تاعیملت  هنوگ  نیا  دنبراک  ملع  هنیدم  لاح  نایب  رد  دوخ  بلق  رطاوخ  سفن و  سجاوه  ضحمب 

رد هکنآ  رگم  اهلإ  راب  هدیناسرمهب  ملع  بلطم  نیاب  اجک  زا  رخآ  یمـصاع  هک  دوشیمن  ادیپ  چیه  دـنهد و  رارق  یباب  نکر  ره  رد  دـنناد و 
هدرب فیخـس  بلطم  نیاب  یپ  ماهوا  تالیخت و  يالیتسا  مانم و  ایور و  ملاع  رد  ای  دـشاب  هدرپس  تمارک  فشک و  لیبس  هثـالث  باوبا  حـتف 
تقو رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دوب  رورـض  دندوبیم  ملع  هنیدم  باوبا  هثالث  باحـصا  رگا  هکنآ  مود  دشاب 
هکلب دیامرف  زین  ناشیا  تیباب  رکذ  هدومرف  روکذم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  باب  هچنانچ  فیرـش  ثیدح  نیا  ندومرف  داشرا 

زا قبـسا  هللااب  ذوعن  یمـصاع  موعزم  ربانب  تیباب  رد  ناشیا  هچ  دـیامن  رهاظ  ار  ناشیا  تیباب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  زا  شیپ 
اغلب و غلبا  هک  بانجنآ  لثم  زا  رـسکی  قبـسا  یلوا و  كرت  رکذ و  رد  حوجرم  حیجرت  باکترا  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زج  فیرـش  ثیدـح  نیرد  بانجنآ  نوچ  تسین و  نکمم  دوب  سان  لدـعا  تمکح و  راد  ملع و  هنیدـم 
دیدرگ رهاظ  دقن  بابرا  رب  اجنیزا  تسبابتلا و  رهاظ  یئاطخ  باب  نیرد  یمصاع  موعزم  هک  دش  نیبتم  اذهل  دندومرفن  رکذ  ار  رگید  یـسک 
نیهوت دابعلا و  ریخ  ترـضح  فاحجا  ضیقنت و  راهظا  داسفلا  نیب  لاحم  لطابب و  ملکت  رب  هوالع  دوخ  هثالث  خویـش  بح  رد  یمـصاع  هک 

وحن ياب  حیرـص  قح  نیجهت  حیـضف و  لطاب  ترـصن  رب  ار  دوخ  تمه  دراد و  شیوخ  رطاخ  داهن  شیپ  زین  داـضلاب  قطن  نم  حـصفا  مـالک 
نایتاب تسا  هدومرف  داشرا  ار  نیبطاخم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثیدح  نیا  لیذ  رد  هکنآ  موس  درامگیمرب  ناک 

زا ریغ و  تسمالّسلا ال  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نا  زا  دارم  باب و 
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ظافلا نیاب  هدش  عقاو  بانج  نآ  یمان  مانب  حیرصت  تایاور  ضعب  رد  هک  تساج  نیمه 
اّیلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف 

رگا هک  تسرهاظ  رپ  اضیا و  هل  لوصولا  جراعم  يدـنرزلل و  نیطمـسلا  ررد  مظن  يومحلل و  نیطمـسلا  دـئارف  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال 
یمادـکب دوبیم و  لصاح  بانجنآ  زا  لبق  ناش  يارب  ملع  هنیدـم  تیباب  هبترم  هللااـب  ذاـیعلا  دـندوبیم و  ملع  هنیدـم  باوبا  هثـالث  باحـصا 

نایتا عوجر و  رما  ماقم  رد  ثیدح  نیا  لیذ  رد  لقا  دوب ال  هدومرفن  ۀحارص  ثیدح  نیا  ردص  رد  ناشیا  تیباب  رکذ  ترضح  نآ  تحلصم 
تیباب راـهظا  هلیـسو  نیمهب  درکیم و  باـنج  نآ  کیرـش  زین  ار  نارگید  دومرفیمن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  رب  راـصتقا 
دندوب ملع  هنیدم  باب  مه  نارگید  هک  دوشیم  هتفگ  هنوگچ  تسین  دادس  اب  داشرا  نیرد  بلطم  نیزا  هراشا  چیه  نوچ  دومرفیم و  ناشیا 

ملع هنیدم  باوبا  هثالث  باحـصا  هک  دـیآ  هدرک  ضرف  رگا  هکنآ  مراهچ  ءارتجالا  رـساجتلا و  تحب  ءارتفالا و  کفالا و  درجم  الا  اذـه  له 
دومرفن یتحلصم  ربانب  ثیدح  نیا  رد  ناشیا  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دوش  هدرک  ضرف  مه  نیا  دندوب و 

زا يرکذ  هاگ  ره  دنادرگن و  مورحم  اسار  زایتما  نیزا  ار  ناشیا  دـیامرف و  رگید  یثیدـح  رد  ناشیا  تیباب  رکذ  هک  دوب  رورـض  رپ  کلذـعم 
ماخ لایخ  هکنآ  زج  یمصاع  موعزم  سپ  داد  دنناوتیمن  نآ  ناشن  تنـس  لها  زین  ثیداحا  رگید  رد  تسین و  ثیدح  نیا  رد  ناشیا  تیباب 

تریح و یناداـن و  تلاـهج و  ببـسب  هثـالث  باحـصا  هکنآ  مجنپ  دـش  دـناوتیم  زیچ  هچ  دـیآ  هدرک  روـصت  ماـهوا  سجاوـه  هـلمج  زا  و 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 30 

http://www.ghadirestan.com


حـضاو و رامـشیب  تارم  تارکب و  هرثاکتم  لاـحم  هرفاـضتم و  لزاون  هروصحم و  ریغ  تاـعقاو  هروفوم و  ياـیاضق  رد  هک  دوخ  ینادرگرس 
ملع هنیدـم  باوبا  هّللاب  ذایعلا  هک  یئاج  هچ  دـنوش  هدرک  فوصوم  ملع  بتارم  يانداب  هک  دـنرادن  نآ  تیلباـق  زگره  زگره  هدـش  راکـشآ 

فالحا نینچ  هکنیرب  دنکیمن  يرجت  ادـبا  دـشاب  هتـشاد  فاستعا  كرت  فاصنا و  زا  یطخ  یندا  هک  لقاع  چـیه  الک  اشاح و  دـنیآ  هتفگ 
هلمجلاب دـیاشگ  دوخ  يور  رب  مالحا  بابرا  مالم  لذـع و  باوبا  تراـسخ  رـسارس  تراـسج  نیاـب  دـیامناو و  ملع  هنیدـم  باوبا  ار  لـهج 
کیرـش مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  ملع  هنیدـم  تیباب  رد  زین  هثالث  ياـفلخ  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  هیجوت  رد  یمـصاع  ياـعدا 
مـالکب رگید  یتخل  نکیل  تسین  هیبنت  نیزا  شیب  جاـتحم  هک  هدیـسر  يدـحب  هچ  رگا  دادـهنا  مازحنا و  داـسف و  نـالطب و  روهظ  رد  دـندوب 

دودرم و عوفدـم و  شدوخ  هدافا  ربانب  یمـصاع  ماـظنلا  دـساف  مـالک  نیا  هکنیا  شحیرـصت  دینـش  دـیاب  زغن  سب  یفرح  هداد  شوگ  فیحن 
ّقح لها  بهذم  رب  دوخ  مهف  نسح  ببسب  یمصاع  نیرب  قباس  هک  اریز  تسدورطم  ضوقنم و 

10 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دودح و ماکحا و  ملع و  يوسب  لوصو  دوبیم  حیحـص  دناهتفگ  ناشیا  هچنآ  رگا  هکنیا  هب  تسا  هدومن  داریا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  رد 
دیدرگیم و لطاب  دشابن  شقیرط  بانج  نآ  هک  یثیدح  ره  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تهج  زا  الا  دشیمن  رـسیم  ماکحا  عئارش 
هک ملعلا  یلع  رانلا  روهظک  تسرهاظ و ال  تفرگیم و  نالطب  تمـس  نیقیلاب  تسا  هدومن  عاـمجا  نآ  رب  تما  هک  نید  عئارـش  زا  يرایـسب 
هک تفگ  ناوتیم  تنـس  لها  تارـضح  قاذـم  ربانب  مثات  جّرحت و  الب  هچ  تسیراج  زین  یمـصاع  مازحنالا  نّیب  مـالک  نیرب  هنیعب  داریا  نیا 
زا رگم  دشیمن  رسیم  مالسا  عئارش  دودح و  ماکحا و  ملع و  يوسب  لوصو  تشادیم  دنـشاب  هعبرا  يافلخ  هک  هعبرا  باوبا  ملع  ۀنیدم  رگا 
نآ رب  تما  هک  نید  عئارـش  زا  يرایـسب  دـیدرگیم و  لطاب  دـشابن  شقیرط  ناشیزا  یکی  ای  هعبرا  ياـفلخ  هک  یثیدـح  ره  ناـشیا و  تهج 

هنایب انفلسا  امک  دوشیمن  دراو  ّقح  لها  بهذم  رب  هچ  رگا  داسفلا  حضاو  داریا  نیا  تفرگیم و  نالطب  تمـس  نیقیلاب  تسا  هدومن  عامجا 
لها بتک  عبتتم  یندا  رب  هچ  دیزرو  دـهاوخن  یبیر  یمـصاع  بهذـم  رب  داریا  نیا  تحـص  رد  تربخ  دـقن و  بابرا  زا  يدـحا  نکیل  اقباس 
هرئاد دننادیمن و  هعبرا  يافلخ  تهج  رد  رـصحنم  ار  مالـسا  عئارـش  دودـح و  ماکحا و  ملعب و  لوصو  ناشیا  هک  تسحئال  حـضاو و  تنس 

نیا تعسو  ببـسب  دشاب و  هدش  دوهـشم  نآ  لثم  رتمک  دیاش  هک  دناهداد  تعـسو  يدحب  سکان  سک و  ره  زا  ار  تایاور  ثیداحا و  ذخا 
تایورم بنج  رد  هعبرا  يافلخ  تایورم  دوشیم و  هتفای  ترثکب  تنـس  لها  دـیناسم  عماوج و  رد  هعبرا  يافلخ  ریغ  تایاور  راـبخا و  هرئاد 

رد یناسل  كامهنا  هثالث و  خویش  ترصن  رد  روش  روز و  همه  نیا  اب  یمصاع  هک  تس  نیا  فئاطل  هلمج  زا  دشابیم و  مک  رایسب  ناشریغ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  صیـصخت  هکنیا  هب  هدـش  فرتعم  مالک  رخآ  رد  ناشیارب  ملع  هنیدـم  تیباب  هبترم  تاـبثا 
لامک تربخ و  ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیـصوصخ  لیلد  ملعلا  ۀـنیدم  باب  ظـفلب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

ناف مکحلا  ینعملا و  یف  احیحـص  ناک  نإ  اذـه و  مدـقت و  ام  دـعب  لاق  ثیح  دـشابیم  هیـضق  رد  بانج  نآ  ذاـفن  تمکح و  رد  باـنجنآ 
یف ذافن  ۀمکحلا و  یف  لامک  ةربخلا و  ملعلا و  یف  هل  ناک  صیـصخت  یلع  لدی  ملعلا  ۀـنیدم  باب  ۀـظفلب  هایا  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  صیـصخت 

تیباب باب  رد  ار  دوخ  ریوزت  رپ  ریرقت  هچ  رگا  یمصاع  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ۀلیلج  ۀفیرش  ۀبقنم  ۀلیضف و  ۀبتر و  اهب  یفک  ۀیضقلا و 
رد دنیبیمن و  هثالث  خویش  تیباب  رکذ  زا  يرثا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  نوچ  نکیل  دیامنیم  او  مکحلا  ینعملا و  یف  حیحـص  هثالث  خویش 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  صیصختب  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  راچان  دباییمن  یناشن  بلطم  نیزا  زین  ثیداحا  رگید 

بانج ملس  و 
11 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریما بانج  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  صیـصخت  نیا  هک  دـنکیم  راـهظا  دـیامنیم و  ملعلا  ۀـنیدم  باـب  فصوب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هروکذم روما  نیزا  نوچ  دوب و  لصاح  هیـضق  رد  يذافن  تمکح و  رد  یلامک  وا  تریخ  ملع و  رد  یتیـصوصخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هتفگ و دوخ  اذهل  تسحئال  حضاو و  تیاهن  باحس  رمه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  یمامت  زا  بانجنآ  تیملعا 
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فیرش ثیدح  نیا  هچنانچ  هک  تسین  هدیشوپ  راصبتسا  دقن و  رابتعا و  تربخ و  بابرا  رب  ۀلیلج و  ۀفیرـش  ۀبقنم  ۀلیـضف و  ۀبتر و  اهب  یفک 
هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  يوسب  لوصو  هکنیا  رب  نآ  تلالد  تیثیحب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماـما  لـیلد 

تلالد تیثیحب  تسبانجنآ  تماما  لیلد  فینم  ثیدح  نیا  نینچمه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تهج  زا  رگم  دوشیمن  ققحتم  ملـس  هلآ و 
رخآ رد  رخآ  رماب  رارقا  نداهن و  زاغآ  نآ  زا  اجیب  یشاحت  مالک و  لوا  رد  لّوا  رما  زا  یمصاع  ندرک  راکنا  سپ  بانج  نآ  تیملعا  رب  نآ 

زا دوخ  يربخیب  لاـمک  ندـینادرگ و  بازیملا  تحت  فقو  رطملا و  نم  رف  قادـصم  ار  نتـشیوخ  نداد  نآـب  ناـعذا  فارتعا و  داد  مـالک و 
ریوزت رـسارس  ریرقت  هک  دیدرگ  نایع  حضاو و  نایب  نیزا  هلمجلاب  تسندیناسر  روهظ  هصنمب  مالحا  بابرا  تالالدتـسا  مالک و  تالولدـم 

طوقس و تءادر و  هبترم  تیاهن  رد  هثالث  تیباب  فیخـس  بولطم  رب  نآ  لامتـشا  ببـسب  هچ  رگا  فیرـش  ثیدح  نیا  هیجوت  رد  یمـصاع 
يارب یفاو و  یفاک و  مارک  ّقح  لها  مارم  بولطم و  تابثا  رهب  مالک  رخآ  رد  وا  فارتعا  همه  نیا  اب  نکیل  تسا  هدیـسر  طوبه  تکاکر و 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  تسیفان  یفاع و  ماصخ  نیفلاخم و  معز  غیز 
هتانّیب هججح و  رهاوقب  لطابلا  لطبی  و 

هباحص زا  یهورگ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  رب  ینبم  یمصاع  مالک  مود : شخب 

هـصنمب تس  طوبرمان  رتهدایز  مالک  نیزا  هک  رگید  یمالک  نآ  ینعم  نایب  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  لیوات  رد  یمـصاع  هک  دـنامن  یفخم  و 
ماقم رد  یتفلا  نیز  رد  هچنانچ  هدـینادرگ  بیبل  لقاع  ره  بیرثت  ریوشت و  بینات و  رییعت و  هضرع  یغبنی  اـمک  ار  نتـشیوخ  هدـیناسر  دوهش 
هیلع هَّللا  یّلـص  یبنلا  لثم  نا  ثیدحلا  ینعم  تلق و  هتفگ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تیاور  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامـسا  رکذ 
هیلع یبنلا  لثم  اهلثم  ۀـنیدم  نال  ةریثک  باوبا  اهل  نوکی  نا  بجعب  سیلف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لثم  ۀـنیدم  تناک  اذإ  ۀـنیدملا و  لثم 
اهنم باب  یلعف  ةریثک  باوبا  اهل  نوکی  نا  بجعب  سیل  ایندلا و  یف  ۀنیدم  عسواک  ضرع  ۀعـسو و  لوط  اهل  نوکی  نا  بجعب  سیلف  مالّـسلا 

هب هیلع  هَّللا  یّلص  یبنلا  هّصخ  امک  ءاضقلا  یف 
سیردا نب  دمحم  انثدح  لاق  رشب  نب  دمحم  انثدح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دبع  انثدح  لاق  یتسبلا  دمحم  نب  نیسحلا  انربخا 

12 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کلذ  غلبف  ءاضق  یلع  یـضق  لاق  سنا  نع  دیمح  ینثدح  لاق  ینثملا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاق 

تیبلا لها  انیف  ۀمکحلا  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  لاقف  هبجعاف 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عضوف  ءاضقلاب  یل  ملع  هَّللا ال  لوسر  ای  لاـقف  ءاـضقلاب  نمیلا  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هثعب  لاـق و 

یسلجم تسلج  یتح  نینثا  نیب  ءاضق  یف  تککش  امف  لاق  هناسل  ددس  هبلق و  دها  ّمهَّللا  لاق  مث  هردص  یلع  هدی 
ثیدحلا یف  مهلوا  هیلع  هَّللا  یلص  یبنلا  هلعج  ثیح  باب  لضفا  باب و  لّوا  وه  اهنم و  اباب  هیلع  هَّللا  ناوضر  قیدصلا  رکب  وبا  نوکی  مث  اذه 

امک مهیلع  ۀقفشلا  نیملسملاب و  ۀفارلا  ۀمحرلا و  یف  اباب  هیلع  هَّللا  ناوضر  ناکف  هتیصاخب  مهنم  دحاو  لک  ّصخ  هباحصا و  هیف  رکذ  يذلا 
رکب وبا  یتماب  یتما  فأرا  يرخا  ۀیاور  یف  رکب و  وبا  یتما  محرا  هیلع  هَّللا  یلص  لاق 

نیقفانملا و یلع  ةدـشلا  یف  اباب  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  ناک  قیدـصلا  دـعب  ملعلا و  لصا  نم  الا  نیملـسملاب  ۀـمحرلا  نوکی  ـال  و 
نیدلا یف  نیفلاخملا 

مهدشا هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
بابلا نافع  نب  نامثع  مث  باطخلا  نب  رمع  هَّللا  نید  یف  مهبلصا  يور و  و 

ءایحلا قدص  یف  اهنم  ثلاثلا 
نافع نب  نامثع  ءایح  یتما  قدصا  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
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هتءارق نآرقلا و  ملعب  هیلع  هَّللا  یّلص  یبنلا  هلضف  ثیح  بعک  نب  یبأ  اهنم  باب  و 
بعک نب  یبأ  مهءارقا  مالّسلا و  هیلع  هلوق 

هَّللا باتکل  مهأرقا  يور و  و 
هریغ نود  ۀصاخ  ملعلا  یف  هیلع  هَّللا  یّلص  یبنلا  هلضف  امل  لبج  نب  ذاعم  اهنم  باب  و 

ملعب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هلـضف  اـمل  تباـث  نب  دـیز  اـهنم  باـب  لـبج و  نب  ذاـعم  مارحلا  لـالحلاب و  یتما  ملعا  مالّـسلا و  هیلع  هلوق 
ریغ نود  ۀصاخ  ضئارفلا 

ه
مالسالا یف  ۀنامالا  یف  حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  اهنم  باب  تباث و  نب  دیز  یتما  ضرفا  مالّسلا و  هیلع  هلوق 

وبا ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀـما  لکل  مالّـسلا و  هیلع  هلوق  ملعلاب  الا  يدؤت  ۀـنامالا ال  مالـسالا و  یف  ۀـنامالاب  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  هّصخ  ثیح 
یف باب  هل  نوکی  نأ  یغبنیف  هیلإ  رظنیلف  یـسیع  دهز  ضعب  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ثیدحلا  اذـه  ریغ  یف  رذ  یبأل  لاق  مث  حارجلا  نب  ةدـیبع 
یبأ نم  قدصا  ۀجهل  اذ  ءارضخلا  تلظا  ضرالا و ال  تلمح  ام  هیلع  هَّللا  یّلـص  هلوق  قدصلا  باب  اضیا  هل  لعج  ۀنیدملا و  کلت  نم  دهزلا 

لضف یف  هانرکذ  دق  هلک و  ملعلل  عماج  ایندلا  یف  دهزلا  دهزلا و  باب  قدصلا و  باب  نیباب  هل  لعجف  رذ 
13 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حضاو و تراصب  تربخ و  بابرا  رب  ترابع  نیا  هظحالم  زا  انهه  هتداعا  نع  ینغا  ام  ثیدحلا  اذه  ینعم  یف  مالّـسلا  هیلع  مدآ  انیبا  هب  اّسم 
تیاغ حیحص  باوص  راکنا  حیرص و  قح  دحج  رد  یضام  ماظنلا  دساف  مالکب  تبسن  ماوقلا  لحنم  مالک  نیرد  یمصاع  هک  دوشیم  نایع 

نیب مالک  نیا  هکنآ  لاح  هدـیزگ  جوعا  ياطخ  ترزاوم  جـلجل و  لـطاب  ترـصن  ماـیه  فغـش و  مارغ و  هل و  لاـمکب و  هدـیزرو  كاـمهنا 
تفاهت رفانت و  عفادت و  قباس  مالک  اب  مالک  نیا  هکنآ  لوا  هدیدع  هوجوب  تسنوهوم  شودخم و  قباس  مارملا  دـساف  مالک  لثم  زین  مازحنالا 

ریرقت اعدم  نیا  تابثا  يارب  هداد و  رارق  ملع  هنیدم  باوبا  ار  هعبرا  يافلخ  فرـص  دوخ  قباس  مالک  رد  یمـصاع  هچ  دراد  حیرـص  رکانت  و 
نیرد هداهن و  زاغآ  ینکر  رد  یباب  ره  ندوب  ببـس و  نکر و  راچ  رب  هنیدـم  ندوب  ینبم  باب و  راـچ  زا  هنیدـم  ولخ  مدـع  ریمخت  تکاـکر 
يارب هدروآ و  رامـشب  باحـصا  زا  سک  هن  نآ  باوبا  رکذ  ماقم  رد  ایناث  هدرک و  ملع  هنیدـم  يارب  هریثک  باوبا  ناکما  ياـعدا  ـالّوا  مـالک 

هجوچیهب ار  ریرقت  ود  ره  نیا  هک  تسرهاظ  هدیدرگ و  هدـساف  تافلتخم  هدـساک و  تایاور  ضعب  لیذـب  کسمتم  راچان  اعدـم  نیا  تابثا 
رگا درادن و  باب  راچ  زا  شیب  تیلباق  ملع  هنیدم  تسباب  کی  هنیدم  نکر  ره  رد  تسحیحـص و  قباس  ریرقت  رگا  هک  اریز  درک  ناوتن  عمج 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  روهظلا و  لک  رهاظ  کلذ  تسلطاب و  قباس  ریرقت  تسراچ  زا  شیب  ملع  هنیدم  باوبا 

یمصاع مالک  مود : شخب  باوج 

هراشا

نیا دوب و  ملع  هنیدـم  باـب  اـضق  رما  رد  صوصخم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  هدـش  یعدـم  مـالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مود 
نیاب یمـصاع  دـشابیم و  داعملا  موی  یلا  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  داجمالا  ۀـمئألا  وبا  اـب  داـنع  تیبصع و  لاـمک  زا  یـشان  صیـصخت 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  مولع  هلمج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  باب  هک  دهاوخیم  صیـصخت 

باـنج دارم  هکنیرب  هدـشن  میدـق  یلیلد  چـیه  هکنآ  لاـح  ددرگ  رهاـظ  اـضق  ملع  يارب  باـنج  نآ  ندوـب  باـب  فرـص  هـکلب  دوـشن  تباـث 
باب اضق  رما  ضحم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تس  نیا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

بآمتلاسر بانج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءاضق  باجعا  ربخ  بولطم  نیا  تابثا  ماقم  رد  یمـصاع  هچنآ  سب و  تسبانج و  نآ 
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رکذ نمی  يوسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بانج  نآ  ثعب  ربخ  ار و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تبترم  ولع  لامک  حضاو  لیلد  فیرش  ربخ  ود  نیا  یلب  تسین  ینعم  نیا  لیلد  زگره  هدرک 

14 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاشنا دعب  امیف  هنایب  یتایس  امک  دشابیم  باحـصا  رئاس  زا  بانج  نآ  تیلـضفا  تیملعا و  حئال  ناهرب  باطخ و  لصف  تمکح و  لضف  رد 

رگا ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  یمـصاع  صیـصخت  نیا  نیرب  هوالع  الازتخا و  اراثیتسا و  هیلع  نیمدقتملا  ۀـفالخ  ناینبل  مساح  وه  یلاعت و  هَّللا 
نییبت و ضرعمب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد  هک  اریز  دـشخبیمن  وا  لاحب  هدـئاف  دـناسریمن و  ّقح  لها  بولطمب  يررـض  دوش  مه  ملـسم 

راهظا اضق و  ملعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  صیـصخت  هک  دـسریم  قیقحت 
ماسقا ملع و  عاونا  هلمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسینعم  نیا  حرـصم  رهظم و  باب  نیرد  بانج  نآ  تیلـضفا 

ریما بانج  هک  دشاب  نیمه  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ینعم  ضرفلاب  رگا  سپ  تسا  هدومرف  عمج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  ار  نآ 
نآ باب  بانج  نآ  هک  هک  دش  دهاوخ  تباث  اضق  رما  رد  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هکنآب دنراد  فارتعا  هنیس  ماخف  رابحا  مالعا و  ياملع  ضعب  هک  تساج  نیمه  زا  نآ و  ماسقا  ملع و  عاونا  هلمج  رد  تسترضح 
یلع مکاضقا  ثیدح 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  و 
تارابع نآ  نایب  زا  هک  يزیچب  مولع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تسا  هدومرف  صاـخ  ملاـع  دـنوادخ  هکنیا  رب  تسلیلد  ود  ره 

؟؟؟ رعش حرش  رد  اقباس  تعمس  امک  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  هچنانچ  تسرصاق 
هنع رصقت  امب  مولعلا  نم  ایلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع  لدی  امم  هیبنت  هتفگ  ءاطغ  هیلع  ام  سمشلا  وه  لب  انیقی * ءاطغلا  فشک  دزی ال  مل 

تادابعلا
یلع مکاضقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 
ۀمکحلا راد  انا  هلوق 

خلا اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  ۀیاور  یف  و 
یمـصاع هکنآ  موس  دیاشگیمن  شبولطم  زا  یباب  وا  مامتان  مامتها  نیا  دیآیمن و  شراک  يور  رب  یبآ  یمـصاع  صیـصخت  نیزا  هلمجلاب 

هدش کسمتم  ملع  هنیدم  هضورفم  باوبا  دیدعت  دساف  ضرغب  مامضنا  تناهم  مالک  نیا  رد 
خلا رکب  وبا  یتما  محرا  عوضوم  ثیدحب 

هتخاس و ارنآ  باحـصا  حدم  رد  هینـس  فاصناان  فالـسا  هک  تسا  هعونـصم  لیطابا  هعوضوم و  بیذاکا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  هکنآ  لاح 
عضو و هفلتخم  بلاوق  رد  اتقو  اتقو  ثیدـح  نیا  نوچ  هتخارفارب و  اـباحمیب  تعـالخ  تعـالج و  مـالع  نآ  يارتفا  عضوب و  دـناهتخادرپ و 

شحاف فالتخا  یلیخ  نآ  تایاور  اذهل  هدـش  غرفم  ساجرا  نیعاضو  ساکنا و  نیعانـص  يدـیا  زا  لاحتنا  ارتفا و  هتوافتم  عاضوا  لاعتفا و 
يرطش دوشیمن و  دوهـشم  یئرم و  نآ  رد  قح  فرح  چیه  هحئال  فیجارا  هحـضاو و  لیطابا  زجب  هک  هدش  عقاو  نانچ  نآ  زا  یـضعب  دراد 

تالمج هقح و  تاملک  ضعب  هک  هدش  جوسنم  یجهن  هب  نآ  زا 
15 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باحـصا صاوخ  ضعب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نابز  رب  هک  هقداـص 
ثیداحا رد  بانج  نآ  زا  ۀـقیقحلا  یف  هک  تسیتاداشرا  تـالمج  تاـملک و  نآ  تسدوجوم و  دورـسم و  نآ  رد  زین  هدـش  يراـج  نینقوم 

رطـش نیا  عضاو  ایوگ  هدیـسر و  مات  ققحت  توبث و  دـحب  هدـیدرگ و  روکذـم  لوقنم و  روثام و  يورم و  رخآ  هتباث  رابخا  رگید و  هحیحص 
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زا یـسک  تفای و  دـهاوخ  سابتلا  لطاع  اب  نیمث  لطاب و  اب  قح  وا  طبخ  ناودـع و  طلخ و  جزم و  ببـسب  هک  تسا  هدومن  ناـمگ  تاـیاور 
اب نینعمم  دزن  جـلجل  لطابلا  جـلبا و  قحلا  دافمب  هک  نیزا  لـفاغ  تفاـک  دـهاوخن  ار  نآ  تقیقح  قیقدـت  زییمت و  قیقحت و  دـیقنت و  باـبرا 
زا اطخ  ياطخ  رون  باوص  لـک  یلع  هتقیقح و  قح  لـکل  قادـصمب  تسزاـتمم و  رهاـظ و  لـطاب  زا  قح  لاوحا  روصع و  عیمج  رد  لاـمک 

تایاور هلمج  عضو  رد  راثد  تراسخ  نیباذک  راعش و  تراسج  نیکافا  هلمجلاب  زاحنم  رصاق و  باوص  بوص 
خلا یتما  محرا  ثیدح 

لئاوغ زا  عومجم  ّفلؤم  ربخ  عونـصم و  رّطـسم  ثیدح  نیا  قرط  زا  یقیرط  چیه  هَّللا  دمحب  دـناهدش و  راچود  نورقم و  راسخ  تبیخ و  اب 
دقن رابتخا و  ربس و  باحصا  دزن  لعتفم  بذک  لحتنم و  روز  نیا  قایس  درس و  رد  ناشیا  دیناسا  هلمج  دیآیمن و  رظنب  یلاخ  حرج  حدق و 

دیاشیمن مه  ار  تافتلا  یندا  رابتعا  و 

« رکب وبأ  یتماب  تما  محرأ   » ثیدحب یمصاع  لالدتسا  درو  رکب ، وبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

دـنیامنیم و تبـسن  هباحـص  زا  رفن  دـنچب  ار  ربـخ  نیا  تیاور  ریزعت  کـفا و  باحـصا  ریوزت و  عضو و  باـبرا  هکنآ  لاـمجا  نیا  لیـصفت 
کلام و نب  سنا  تسا  هلمج  نآ  زا  دـنیازفایم  لابو  رزو و  باقتحا  رد  هدومن  لقن  ناـشیزا  ار  روز  بذـک و  نیا  هفلتخم  هفلتخم  دـیناساب 

هتفگ دوخ  عماج  رد  يذمرت  دناهدرک  تیاور  هجام  نبا  يذمرت و  هتس  حاحص  باحصا  زا  ار  وا  ثیدح 
نمحرلا دبع  نب  دیمح  انثدح  عیکو  نب  نایفس  انثدح  مهنع  هَّللا  یضر  حارجلا  نب  ةدیبع  یبأ  ّیبا و  تباث و  نب  دیز  لبج و  نب  ذاعم  بقانم 

رکب و وبا  یتماـب  یتما  محرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  کـلام  نب  سنا  نع  ةداـتق  نع  رمعم  نع  راـطعلا  دواد  نع 
مهءرقا تباث و  نب  دـیز  مهـضرفا  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  نافع و  نب  نامثع  ءایح  مهقدـصا  رمع و  هَّللا  رما  یف  مهدـشا 

حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀما  لکل  بعک و  نب  یبأ 
هوحن ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  سنا  نع  ۀبالق  وبا  هاور  دق  هجولا و  اذه  نم  الا  ةداتق  ثیدح  نم  هفرعن  بیرغ ال  ثیدح  اذه 

هَّللا لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  نع  ءاذحلا  دلاخ  انثدح  یفقثلا  دیجملا  دـبع  نب  باهولا  دـبع  ان  راشب  نب  دـمحم  انثدـح 
نب ّیبا  هَّللا  باتکل  مهأرقا  نامثع و  ءایح  مهقدصا  رمع و  هَّللا  رما  یف  مهدشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

16 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نا  انیما و  ۀما  لکل  ناوالا  لبج  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  تباث و  نب  دیز  مهضرفا  بعک و 

هدروآ دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  حیحص و  نسح  ثیدح  اذه 
هیلع هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  کلام  نب  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  نع  ءاذحلا  دلاخ  انث  دیجملا  دبع  نب  باهولا  دبع  انث  ینثملا  نب  دمحم  انثدـح 

مهملعا بعک و  نب  یبأ  هَّللا  باتکل  مهأرقا  نامثع و  ءایح  مهقدـصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهدـشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  لاـق  ملـس  و 
نب یلع  انثدح  حارجلا  نب  ةدـیبع  وبا  ۀـمالا  هذـه  نیما  انیما و  ۀـما  لکل  نا  الا و  تباث  نب  دـیز  مهـضرفا  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و 

هلثم ۀبالق  یبأ  نع  ءاذحلا  دلاخ  نع  نایفس  نع  عیکو  انث  دمحم 
حرج بیع و  حدق و  نعط و  زا  ملاس  هجام  نبا  يذـمرت و  قرط  زا  کی  چـیه  هک  تسحئال  حـضاو و  لاجر  نیدـقان  لاوحا و  نیعبتتم  رب  و 

لاوحا تسین و  راکنا  لباق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يداـعا  راـبک  زا  وا  ندوب  تسـسنا و  رب  قرط  لـک  رادـم  ـالوا  هک  اریز  تسین 
رب ثیدح  نیا  دوخ  اقباس و  تملع  امک  تسین  بجتحم  یفخم و  ریط  ثیدح  ریدغ و  ثیدـح  تادـلجم  رظان  رب  بانج  نآ  زا  وا  فارحنا 
زا يرکذ  تیبصع  طرف  زا  ثیدح  نیرد  وا  الّوا  هک  اریز  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  سنا  توادع  حیرـص  لیلد  توبث  ضرف 

امک ال ماوطلا  یهاودلا و  مظعا  نم  اذـه  هدرک و  ناشیا  بارخ  عابتا و  هثالث و  حدـم  رب  افتکا  هدرواین و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هَّللا ءاشنا  وا  حدـق  حرج و  تسا و  هبالق  یبأ  رب  هجام  نبا  قیرط  ود  ره  يذـمرت و  یناـث  قیرط  رادـم  اـیناث  ماوعلا و  صاوخلا و  یلع  یفخی 
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قیرط ود  ره  يذـمرت و  یناث  قیرط  رد  اثلاث  دیـسر و  یهاوخ  یغبنی  امک  وا  لآم  تراسخ  لاح  تقیقحب  دینـش و  یهاوخ  دـعب  ام  رد  یلاعت 
وبا یمیت و  نامیلس  دیز و  نب  دامح  هیلع و  نبا  جاجحلا و  نب  هبعـش  لثم  هینـس  مالعا  ياملع  رباکا  ار  وا  هدش و  عقاو  ءاذح  دلاخ  هجام  نبا 
ایف کلذ  ضعب  عمـستس  موقلا و  بتک  رظان  یلع  یفخی  امک ال  دناهتخاس  حودـقم  حورجم و  افعـضلا  باتک  بحاص  یلیقع  يزار و  متاح 

حودقم و مه  وا  تسعقاو و  یفقث  دیجملا  دبع  نب  باهولا  دبع  هجام  نبا  لوا  قیرط  يذمرت و  یناث  قیرط  رد  اعبار  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب 
رد زین  ظفحلا و  کلذ  ظفحی  سانلا و ال  بتک  نم  ثدحی  ناک  نمیف  يدهم  نبا  هدع  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  تسحورجم 
رد زین  نینـس و  عبرا  وا  نینـس  ثالثب  هتوم  لبق  طـلتخا  مرکم  نب  ۀـبقع  لاـق  هرخاـب و  طـلتخا  نیعم  نبا  نع  يرودـلا  لاـق  هتفگ و  بیذـهت 

نابوث نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لوقی  طلتخم  وه  هتعمس و  لقعی و  ناک ال  یتح  طلتخا  یلع  نب  ورمع  لاق  هتفگ و  بیذهت 
17 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق تلـصلا  نب  دیجملا  دبع  نب  باهولا  دبع  هتفگ  طالتخالاب  یمر  نمب  طابتغالا  باتک  رد  یبلحلا  یمجعلا  نبا  طبـس  دـیدش و  طالتخاب 
حالـصلا نبا  هرکذ  هرمع و  رخآ  یف  ریغت  لاقف  یلیقعلا  هرکذ  ریغت و  لاق د  عبرا  وا  نینـس  ثالثب  هتوم  لبق  طلتخا  دـق  ناک  مرکم  نب  ۀـبقع 

ام رد  راهقلا  هَّللا  نوعب  راشب  نب  دمحم  حدق  تسراشب و  نب  دـمحم  یفقث  باهولا  دـبع  زا  يوار  يذـمرت  یناث  قیرط  رد  اسماخ  مهیف  اضیا 
حودـقم و مه  وا  تسیزنعلا و  ینثملا  نب  دـمحم  یفقث  باهولا  دـبع  زا  يوار  هجاـم  نبا  لوا  قیرط  رد  اـسداس  دـش  دـهاوخ  روکذـم  دـعب 

نبا یناث  قیرط  رد  اعباس  ثیدحلا  بهاذ  متاح  وبا  لاق  باذک و  ییحی  نع  سابع  يور  هتفگ  وا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  دشابیم  حورجم 
زا يوار  قیرط  نیمه  رد  انماث  دـید  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  اـم  رد  وا  حرج  حدـق و  تسیروث و  نایفـس  ءاذـح  دـلاخ  زا  يوار  هجاـم 

هدومن و ورد  حرج  حدق و  تستنـس  لها  هعبرا  ناکرا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحا  دشابیم  نوعطم  حودـقم و  مه  عیکو  تسعیکو  نایفس 
نحل حدقب  زین  ینیدملا  نبا  هتسناد و  تارف  ضرا  عرز  لطاب  ياوتفب  یتفم  رکسم و  براش  فلس و  باّبس  ار  وا  حیرصتلا  نم  غلبا  هیانکب 

نب عیکو  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هدومرف  نایب  تسناوسن  هبعل  نایبص و  هکحض  هک  وا  هنوحلم  ظافلا  بئاجع  هدومن و  نوعطم  ار  وا 
تناکل هظافلاب  تثدح  ول  نحلی و  عیکو  ناک  ینیدملا  نبا  لاق  مالعالا  ۀمئالا  دحا  ظفاحلا  یفوکلا  یـساورلا  نایفـس  وبا  حـیلم  نب  حارجلا 

دبع لاقف  ذخأن  نم  لوقب  يدهم  نبا  يأ  نمحرلا  دـبع  عیکو و  فلتخا  ذإ  لبنح  نب  دـمحا  لئـس  ۀـشیع و  نع  یبعـشم  انث  لوقی  ناک  ابجع 
ضرا یف  عرزی  نا  يری  ـال  ناـک  رکـسملا و  برـش  بنتجی  فلـسلا و  هنم  ملـسی  نمحرلا  دـبع  نیفـس و  یف  ۀـصاخ  رثکا و  قفاوی  نمحرلا 

هیف احول  ۀیواعم  نب  ناورم  دنع  تیأر  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمس  لبنح  لاق  لیلق  عیشت  هیف  ناک  عیکو  بیذهتلا  یف  ینیدملا  لاق  تارفلا 
باحصا هیلع  بثول  ائیش  لاق  ول  ائیش و  یل  لاق  امف  معن  تلق  ینم  لاق  کنم  ریخ  عیکو  هل  تلقف  یضفار  عیکو  یضفار و  نالف  اذک و  نالف 

نییفوکلا و ذـیبن  ۀبرـش  الإ  هیف  ام  تلق  هتفگ  عیکو  همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  انبحاص و  ییحی  لاقف  اعیکو  کلذ  غلبف  ثیدـحلا 
تبرش کنا  هل  لوقی  نم  ناک  مونلا  یف  يأرف  اذیبن  برش  هنا  اعیکو  لجر  لاس  نیعم  نب  ییحی  لاق  هنع  هجو  ریغ  نم  کلذ  ءاج  هل  هتمزالم 
رثـکا يدـهم  نبا  رخآ  عضوم  یف  لاـق  هتفگ و  وا  همجرتـب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ناطیـش و  کـلذ  عیکو  لاـقف  ارمخ 

بیذهت رد  زین  ثیدح و  ۀئامسمخ  یف  عیکو  أطخأ  رخآ  عضوم  یف  لاق  هنم و  أطخ  رثکا  عیکو  عیکو و  نم  افیحصت 
18 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا ریثک  قفاوی  نمحرلا  دبع  لاقف  ذخأن  نم  لوقب  وا  نمحرلا  دبع  عیکو و  فلتخا  اذإ  دمحا  لئس  نایفـس  نب  بوقعی  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب 
هیف بوتکم  احول  ۀیواعم  نب  ناورم  دنع  تیار  نیعم  نبا  نع  لبنح  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  ذیبنلا و  برـش  بنتجی  فلـسلا و  هنم  ملـسی 

بیذهت رد  زین  تکسف و  لاق  معن  تلق  ینم  لاق  کنم  ریخ  عیکو  هل  تلقف  ییحی  لاق  یضفار  عیکو  اذک و  نالف  اذک و  نالف  خویش  ءامـسا 
رـصن نب  دـمحم  لاق  ۀـشیع و  نع  یبعـشم  لوقی  ناک  ابجع  تناکل  هظافلاب  تثدـح  ول  نحلی و  عیکو  ناـک  ینیدـملا  نب  یلع  لاـق  هتفگ و 

لوا قیرط  رد  اعـسات  ناسللا  لها  نم  نکی  مل  ینعملاب و  ثدـحی  ناک  هناک  ثیدـحلا  ظافلا  ریغیف  هظفح  نم  هرخآب  ثدـحی  ناک  يزورملا 
نبا تسین  یفخم  هّینس  رابحا  نیطاسا  رابک و  داقن  تادافا  نیرظان  رب  وا  همیسج  بلاثم  همیظع و  حداوق  تسا و  هداتق  سنا  زا  يوار  يذمرت 
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ةداتق لاقف  ریثک  قلخ  هیلإ  عمتجا  دق  اموی و  جرخف  ةدرب  یبأ  راد  یف  لزن  ۀفوکلا و  ةداتق  لخد  هتفگ و  دادغب  خیرات  رصتخم  راتخم  رد  هلزج 
نع باغ  لجر  یف  لوقت  ام  باطخلا  ابا  ای  لاقف  ۀفینح  وبا  هیلإ  ماقف  هتبجا  الا  مارحلا  لالحلا و  نع  دحا  ینلئسی  ام  وه  الا  هلا  يذلا ال  هَّللا  و 
نئل هیلإ  اوعمتجا  نیذـلا  هباحـصال  لاق  اهقادـص و  یف  لوقت  ام  لوالا  اهجوز  عجر  مث  تجوزتف  تاـم  اـهجوز  نا  هتأرما  تنظف  اـماوعا  هلها 
ۀفینح وبا  لاق  عقی  مل  امع  ینلئست  ملف  لاق  لاق ال  ۀلئسملا  هذه  تعقوا  کحیو  ةداتق  لاقف  نئطخیل  هیأرب  لاق  نئل  نبذکیل و  ثیدحب  ثدح 

نع ینولـس  مارحلا  لالحلا و  نم  ءیـشب  مکثدحا  هَّللا ال  ةداتق و  لاق  هنم  جورخلا  هیف و  لوخدلا  انفرع  عقو  اذاف  هلوزن  لبق  ءالبلل  ّدعتـسن  انا 
َْکَیلِإ َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  یلاعت  هلوق  یف  لوقت  ام  باطخلا  ابا  ای  لاقف  ۀـفینح  وبا  هیلإ  ماقف  ریـسفتلا 

َُکفْرَط 
مـسالا فرعی  ناک  له  ۀـفینح و  وبا  لاقف  مظعالا  هَّللا  مسا  فرعی  ناک  دواد  نب  نامیلـس  بتاک  ایعمـس  نب  ایخرب  نب  فصآ  اذـه  معن  لاـق 
فلتخا امع  ینولس  ریسفتلا  نم  ءیشب  مکثدحا  هَّللا ال  ةداتق و  لاق  یبنلا  نم  ملعا  وه  نم  ینب  نمز  یف  نوکی  نأ  زوجیف  لاق  لاق ال  نامیلس 

ِیل َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلا  َو  میهاربا  لوقی  لاق  مل  لاق و  وجرا  لاـق  تنا  نموم  باـطخلا أ  اـبا  اـی  لاـقف  ۀـفینح  وبا  هیلإ  ماـقف  لاـق  ءاـملعلا  هیف 
ِنیِّدلا  َمْوَی  ِیتَئیِطَخ 

رادـلا و لخد  ابـضغم و  ةداتق  ماقف  لاق  یلب  تلق  الهف  یلب  لاق  نموت  مل  لاق أ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  لاـق  اـمک  تلق  ـاله  ۀـفینح  وبا  لاـقف 
مهثدحی نا ال  فلح 

19 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َنِینِْرقُم  َُهل  اَّنُک  ام  َو  یلاعت  هلوق  نع  ءالعلا  نب  ورمع  ابا  تلأس  رمعم  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  و 

ردقلا و یف  همالک  ولف ال  ةداتق  کبسح  لاقف  رمع  ابا  ای  لوقت  ام  هل  تلقف  تکسف  نیعیطم  لوقی  ةداتق  تعمس  ینا  تلقف  ینبجی  ملف 
هرهد لها  نم  ادحا  هب  تلدع  امل  اوکسماف  ردقلا  رکذ  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  دق 

نمحرلا دـبع  نا  دیعـس  نب  ییحیل  تلق  ینیدـملا  نب  یلع  لاق  ردـقلاب و  مهّتی  ةداتق  ناک  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهتلا  بیهذـت  رد  یبهذ  و 
نا ییحی  لاق  مث  اموق  رکذ  رذ و  نب  رمع  داور و  یبأ  نبا  ةداتقب و  عنـصی  فیک  لاق  اهیلإ  وعدـی  ۀـعدب  یف  اسار  ناک  نم  لـک  كرتا  لوقی 

بطاحک هتیأر  معن  لاق  ةداتق  تیأر  له  هل  لیق  یبعـشلا  نع  ةریغم  نع  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  لاق  اریثک و  اسان  كرت  برـضلا  اذـه  كرت 
لاق ینربخت  نا  ّالا  تلق  لیل  بطاح  ام  يرزجلا  میرکلا  دبع  یل  لاق  نیفـس  لاق  لیل  بطاح  ةداتقل  یبعـشلا  لاق  ۀنییع  نب  نایفـس  لاق  لیل و 

هقیطی ام ال  ملعلا  نم  لمح  اذإ  ملعلا  بلاط  نا  ملعلا  بلاطل  برض  لثم  اذه  هلتقیف  یعفا  یلع  هدی  عقیف  بطتحی  لیللا  یف  جرخی  لجرلا  وه 
سلدم هنکل  تبث  ۀقث  ظفاح  یـسودسلا  ۀماعد  نب  ةداتق  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  زین  ارـصتخم و  یهتنا  لیل  بطاح  یعفالا  لتق  امک  هملع  هلتق 

بیذـهت رد  رجح  نبا  الهک و  تام  انثدـح  لاـق  اذإ  امیـس  ـال  حاحـصلا و  باـبرا  هب  جـتحاف  اذـهعم  نیعم و  نب  ییحی  هلاـق  ردـقلاب  یمر  و 
تلق ینیدملا  نب  یلع  لاق  ردقلاب و  یعری  ةداتق  ناک  ةداتق و  ضرعی  سؤاط  ناک  نایفـس  یبأ  نبا  ۀـلظنح  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهتلا 

نب ورمع  داور و  یبأ  نبا  ةداتقب و  عنصی  فیک  لاق  اهیلإ  وعدی  ۀعدب  یف  اسار  ناک  نم  لک  كرتا  لوقی  نمحرلا  دبع  نا  دیعـس  نب  ییحیل 
نب ورمع  ةداتق و  ناک  ءالعلا  نب  ورمع  یبأ  نع  نامیلس  نب  رمتعم  لاق  اریثک و  اسان  كرت  برـضلا  اذه  كرت  نا  ییحی  لاق  اموق  رکذ  ّرذ و 

بیذـهت رد  رجح  نبا  زین  لیل و  بطاـح  ةداـتق  یبعـشلا  نع  ةریغم  نب  ریرج  لاـق  دـحا و  لـک  نع  ناذـخای  ءیـش  اـمهیلع  تبثی  ـال  بیعش 
بیهذت رـصتخم  رد  یجرزخ  دمحا  نیدلا  یفـص  هیف و  ردق  یلع  اسلدـم  ناک  ةرـشع و  عبـس  ۀنـس  طساوب  تام  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهتلا 

باتک رد  یبلحلا  یمجعلا  نبا  طبـس  ّسلدم و  ظفاح  مالعالا  ۀّـمئالا  دـحا  همکالا  يرـصبلا  باطخلا  وبا  یـسودسلا  ۀـماعد  نب  ةداتق  هتفگ 
رمعم زا  يوار  يذمرت  لوا  قیرط  رد  ارشاع  نیعباتلا  ۀلمج  نم  هب  اضیا  روهشم  یـسودسلا  ۀماعد  نب  ةداتق  هتفگ  نیـّسلدملا  ءامـسال  نییبتلا 

حورجم حودقم و  مه  وا  تسراطع و  نمحرلا  دبع  نب  دواد 
20 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هیف و نوملکتی  يدزالا  لاق  ثیدـحلا و  فیعـض  نیعم  نب  ییحی  لاق  مکاحلا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  دـشابیم  راـبک  ضعب 
رـشع يداح  هیف  نوملکتی  يدزالا  لاق  هفیعـضت و  نیعم  نبا  نع  مکاحلا  لقن  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 

رافـسا بتک و  رظاـن  رب  وا  میـسج  حرج  میظع و  حدـق  تسعیکو و  نب  نایفـس  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  زا  يوار  يذـمرت  قـیرط  نیمه  رد 
لاق اهایا و  هونقل  ءایشال  هیف  نوملکتی  لاق خ  یساورلا  دمحم  وبا  حارجلا  نب  عیکو  نب  نیفس  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  تسا  راکـشآ  حضاو و 
لاقف کلوصا  نم  الا  ثدـحت  هل ال  لاق  هثیدـح و  دـسفا  هناف  هقرو  ریغی  نا  هیلع  یبأ  راـشا  متاـح  یبأ  نبا  لاـق  بذـکلاب و  مهتی  ۀـعرز  وبا 

ریثک ثیدح  هل  لاق و  مث  نتملا  دنـسلا ال  ةرکنم  ثیداحا  ۀسمخ  دمحا  وبا  هل  قاس  دق  هیلع و  تلخدا  ثیداحاب  ثدح  يدامت و  مث  لعفاس 
نبا لاق  لجرب و  الجر  لدـبی  وا  هلـصوی  لسرم  وا  هعفریف  فوقوم  ثیدـح  نم  هنقلی  قارو  هل  ناک  لاق  نقل و  ام  نقلتی  ناک  هنا  هؤالب  امنا  و 

عجری و ملف  کلذ  یف  مّلکف  هیلع  لخدی  ناک  ءوس  قاروب  یلتبا  هنا  الا  اقودص  الضاف  انخیش  ناک  نیتئام و  نیعبرا و  عبس و  ۀنس  تام  ناّبح 
ءامّـسلا نم  رخی  ول  نا  ارارم  هترکذ  يذـلا  برـضلا  نم  وـه  هرکذ و  نع  انکـسما  نم  ضعب  اـنث  لوـقی  هتعمـس  هنع  يوری  ۀـمیزخ  نبا  ناـک 

الا هنع  ثدـحی  ۀـمیزخ  نبا  ناـک  اـم  هودـسفا و  نکل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یلع  بذـکی  نا  نم  هیلإ  بـحا  ریطلا  هـفطخیف 
نبا هنع ت ق و  دایز و  نب  بلطم  هیبا و  نع  دـمحم  وبا  حارجلا  نب  عیکو  نب  نایفـس  هتفگ  فشاـک  رد  یبهذ  زین  فرحلا و  دـعب  فرحلاـب 
ۀعرز وبا  لاق  فعض و  حارجلا  نب  عیکو  نب  نایفـس  هتفگ  افعـضلا  یف  ینغملا  باتک  رد  یبهذ  زین  یفوت 247 و  فیعض  یناشابلا  دعاص و 
متاح وبا  لاق  هونقل و  ءایـشال  هیف  نوملکتی  يراخبلا  لاق  هتفگ  وا  همجرت  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  بذـکلاب و  مهتی  ناک 

لاق معن و  لاق  بذکلاب  امهتم  نایفـس  ناک  هل  لیق  احلاص  الجر  هوبا  ناک  لاق  بذـکی  ناک  هل  لیق  هب  لغتـشی  لاقف ال  هنع  ۀـعرز  ابا  تلاس 
تنـص ول  انیلع  بجاو  کقح  نا  هل  تلقف  ثیدحلا  لها  نم  ۀعامج  عم  هتیتاف  ۀفوکلا  لها  نم  خـیاشم  هیف  ینملک  لوقی  یبأ  تعمـس  اضیا 
سیل ام  کقارو  لخدا  دق  تلق  یلع  مقنی  يذلا  ام  لاقف و  تعمس  دق  فیکف و  کیلإ  ۀلحرلا  تناکل  کیبا  بتک  یلع  ترصتقا  کسفن و 

یمرت تلق  اذه  یف  لیبسلا  فیکف  لاق  کثیدح  نیب  کثیدح  نم 
21 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لعف امف  لاق  کنع  الوبقم  لاقف  هب  قثوی  هناف  کلوصا  هیلوت  ۀمارک و  نباب  وعدن  قارولا و  اذه  یحنت  لوصالا و  یلع  رصتقت  تاجرخملاب و 
دبع لاق  هثیدح  نیب  تلخدا  یتلا  ثیداحالا  کلت  ثدحی  ناک  خیـشلا و  لطبف  ثیدـحلا  انیلع  عمتـسی  ناک  هقارو  نا  ینغلب  هلاق و  امم  ائیش 

سیل رخآ  عضوم  یف  لاق  ۀـقثب و  سیل  یئاـسّنلا  لاـق  تلق و  ۀنـس 237  رخآلا  عیبر  یف  یفوت  يراخبلا  لاق  نّیل  لاـق  هنع  یبأ  لئـس  نمحرلا 
انث لوقی  هتعمـس  هنع و  يوری  ۀمیزخ  نبا  ناک  لاق و  مث  هّصف  یّلجف  هقاروب  یلتبا  هنا  الا  اقودص  الـضاف  اخیـش  ناک  نابح  نبا  لاق  ءیـشب و 
نم مهیلإ  بحا  ءامسلا  نم  اورخی  نال  نیذلا  برضلا  نم  وه  فرحلا و  دعب  فرحلاب  الا  هنع  ثدحی  ناک  ام  هرکذ و  نع  انکـسم  نم  ضعب 
امنا يدـع و  نبا  لاق  هنع  ثیدـحتلا  نم  دواد  وبا  عنتما  يرجآلا  لاـق  هودـسفا و  نکل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوبذـکی  نا 

دانسالا یف  موقب  اموق  لدبی  وا  هلصویف  لسرم  ثیدح  هعفریف و  فوقوم  ثیدح  نم  هنقلی  قارو  هل  ناک  لاقی  نقل و  ام  یقلتی  ناک  هنا  هؤالب 
لخداف هقاروب  یلتبا  هنا  الا  اقودص  ناک  یفوکلا  یساورلا  دمحم  وبا  حارجلا  نب  عیکو  نب  نایفس  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  و 

نب نایفـس  هتفگ  بیهذت  رـصتخم  رد  یجرزخ  دمحا  نیدلا  یفـص  ةرـشاعلا و  نم  هثیدح  طقـسف  لبقی  ملف  حصنف  هثیدح  نم  سیل  ام  هیلع 
ۀنـس تام  هیف  نوملکتی  يراخبلا  لاق  هنع ت ق  ثاـیغ و  نب  صفح  داـیز و  نب  بلطم  نع  یفوکلا  دـمحم  وبا  یـساورلا  حارجلا  نب  عیکو 

زگره ثیدـح  نیا  مه  زاب  مینک  مه  ضارعا  هجاـم  نبا  يذـمرت و  دـیناسا  لاـجر  حداوق  زا  اـضرف  رگا  رـشع  یناـث  نیتئاـم  نیعبرا و  عبس و 
ببـس نیمهب  تسین و  لاسرا  زا  یلاخ  قرط  نیا  دوجو  اـب  ثیدـح  نیا  تنـس  لـها  ظاـفح  دزن  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن  تحـصب  موکحم 

ثیدـح حرـش  رد  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  هچنانچ  دـنیامنیم  او  دودرم  بقعتم و  نآ  لاسرا  رکذـب  ار  نآ  تحـص  مکح  راـبخا  نیدـقان 
الوطم دانـسالا  اذهل  ءاذحلا  دلاخ  نع  یفقثلا  باهولا  دبع  قیرط  نم  ثیدحلا  اذه  نابح  نبا  يذمرتلا و  دروا  هیبنت  هتفگ  هدـیبع  یبأ  تناما 

هلوا و 
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لالحلاب مهملعا  دیز و  مهـضرفا  ّیبا و  هَّللا  باتکل  مهأرقا  نامثع و  ءایح  مهقدصا  رمع و  هَّللا  رما  یف  مهدـشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا 
ثیدحلا انیما  ۀما  لکل  ناوالا  ذاعم  مارحلا  و 

رد رجح  نبا  زین  ملعا و  هَّللا  يراخبلا و  هیلع  رصتقا  ام  هنم  لوصوملا  لاسرالا و  هلوا  یف  باوصلا  نا  اولاق  ظافحلا  نا  الا  حیحـص  هدانـسا  و 
حرش رد  يرابلا  حتف 

22 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذک هتفگ  یبأ  انأرقا  رمع  لوق 

یتماب یتما  محرا  هلوا  ۀعامج و  رکذ  هیف  ّیبا و  رکذ  یف  اعوفرم  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  قیرط  نم  هریغ  يذمرتلا و  هجرخا  دق  افوقوم و  هجرخا 
ثیدحلا بعک  نب  یبأ  هَّللا  باتکل  مهأرقا  هیف  رکب و  وبا 

فوقوم و ثیدح  اذه  هتفگ و  یبأ  انأرقا  رمع  لوق  حرش  رد  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  هلاسرا و  باوصلا  نا  هریغ  لاق  نکل  هححص  و 
هَّللا باـتکل  مهؤرقا  هیف و  رکب و  وبا  یتما  محرا  هلوا  ۀـعامج و  رکذ  هیف  اـعوفرم و  سنا  نع  ۀـبالق  یبأ  قیرط  نم  هریغ  يذـمرتلا و  هجرخا 

ثیدحلا بعک  نب  یبأ 
قیقحت رد  هنسح  دصاقم  رد  يواخس  هلاسرا و  باوصل  هریغ و  لاق  يذمرتلا و  هححص  و 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  ثیدح 
للعلا یف  ینطقرادـلا  رکذ  دـق  اذـه و  هنم  عمـسی  مل  هنا  لیق  هنا  الا  حیحـص  سنا  نم  ۀـبالق  یبأ  عامـس  لاسرالاب و  ّلـعا  ثیدـحلا  هتفگ و 

لسرم و یقابلا  ةدـیبع و  یبأ  رکذ  هنم  لوصوملا  نا  جردـملا  یف  بیطخلا  یقهیبلاک و  هریغ  وه و  حـجر  ۀـبالق و  یبأ  یلع  هیف  فـالتخالا 
حرشب ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  لوصوملا و  ۀیاور  هریغ  قاوملا و  نبا  حجر 

یتماب یتما  فأرا  ثیدح 
هلوا الوطم و  ءاذحلا  دـلاخ  نع  یفقثلا  باهولا  دـبع  قیرط  نم  نابح  نبا  يذـمرتلا و  هدروآ  ثیدـحلا  اذـه  حـتفلا  یف  رجح  نبا  لاق  هتفگ 
ندوب فیعـض  یهتنا و  يراخبلا  هیلع  رـصتقا  ام  هنم  لوصوملا  لاسرالا و  هلوا  یف  باوصلا  نا  اولاق  ظافحلا  نا  الا  حیحـص  هدانـسا  محرا و 
باتک رد  حالـصلا  نبا  همالع  تسین  بجتحم  یفخم و  تیارد  باحـصا  تادافا  عبتتم  رب  جاجتحا  هجرد  زا  نآ  طوقـس  لـسرم و  ثیدـح 

عون یف  هنایب  قبس  امک  رخآ  هجو  نم  هئیجمب  هجرخم  حصی  نا  الا  فیعضلا  ثیدحلا  مکح  لسرملا  مکح  نا  ملعا  مث  هتفگ  ثیدحلا  مولع 
يذلا بهذملا  وه  هفعضب  مکحلا  لسرملاب و  جاجتحالا  طوقس  نم  هانرکذ  ام  هتفگ و  ثیدحلا  مولع  باتک  رد  حالـصلا  نبا  زین  نسحلا و 

لوق انلوق و  لصا  یف  لسرملا  ملـسم  حیحـص  ردص  یف  مهفیناصت و  یف  هولوادـت  رثالا و  داقن  ثیدـحلا و  ظافح  ریهامج  ءارآ  هیلع  رقتـسا 
بهذـم هب  جاجتحالا  ثیدـحلا و  باحـصا  ۀـعامج  نع  کلذ  یکح  نمم  برغملا  ظفاح  ربلا  دـبع  نبا  ۀـجحب و  سیل  رابخالاب  ملعلا  لها 
لسرملا مث  هتفگ  يواونلا  بیرقت  حرش  يوارلا  بیردت  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ملعا و  هَّللا  ۀفئاط و  یف  امهباحـصا  ۀفینح و  یبأ  کلام و 

دیهمتلا و یف  ربلا  دبع  نبا  هحیحـص و  ردص  یف  ملـسم  مهنع  هاکح  امک  یعفاشلا  نیثدحملا و  ریهامج  دـنع  هب  جـتحی  فیعـض ال  ثیدـح 
نوکی نا  لمتحی  هنال  فوذحملا و  لاحب  لهجلل  رظنلا  لوصالا و  باحصا  ءاهقفلا و  نم  ریثک  کلام و  بیسملا و  نبا  نع  مکاحلا  هاکح 

23 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فاک ریغ  ماهبالا  عم  قیثوتلاف  ۀقث  نع  الا  يوری  لسرملا ال  نوکی  نأ  قفتا  نا  افیعض و  نوکی  نأ  لمتحیف  کلذک  ناک  اذإ  یباحـص و  ریغ 

لوصولا جهنم  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  یلوا و  الاح  انیع و  لوهجملاف  لبقی  یمسملا ال  لوهجملا  ناک  اذإ  هنال  یتایس و  امک 
هک ینعم  نیا  لامتحا  ربانب  تسواب  تجح  مایق  مدع  لسرم و  فعـض  روهمج  بهذم  هتفگ  یناکوش  هتفگ  لوسرلا  ثیداحا  حالطـصا  یلا 

دنالودع و هباحص  هک  دنیوگ  نینچ  هکنآ  ات  وا  ریغ  هن  تسیباحـص  هطـساو  هک  دشن  نیعتم  سپ  دشاب  هدینـش  نیعبات  ضعب  زا  ار  نآ  یعبات 
روهمج هفینح و  وبا  بهذم  هدیـسرن و  تحـصب  شتبحـص  دشاب و  هدینـش  تبحـص  یعدـم  زا  هک  لمتحی  تسین و  رـضم  یباحـص  فذـح 
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هب یعبات  تقث  ربانب  دناهتفگ  دنـسم  زا  رتيوقا  ار  نآ  لسرم  نیلئاق  ضعب  هکنآ  ات  تسواب  تجح  مایق  لسرم و  لوبق  يدمآ  راتخم  هلزتعم و 
دعب ریثک  نبا  ظفاح  یهتنا  روکذم  لامتحا  ربانب  تسلوبق  مدع  قح  تسفاصنا و  زا  جراخ  ولغ  نیا  هدرک و  لسرم  ار  نآ  اذهل  وا و  تحـصل 

یف مالکلا  انعبـشا  دق  لوصالا و  ملعب  قلعتی  كاذف  نیدلا  یف  ۀجح  هنوک  اما  نیثدـحملا و  دـنع  هریوصتب  قلعتی  ام  اذـه  هتـشون  لسرم  دـح 
اذـک ۀـجحب و  سیل  رابخالاب  ملعلا  لها  لوق  انلوق و  لصا  یف  لسرملا  نا  هباتک  ۀـمدقم  یف  ملـسم  رکذ  دـق  تامدـقملا و  انباتک  یف  کـلذ 

يذلا وه  هفعضب  مکحلا  لسرملاب و  جاجتحالا  طوقس  نم  هانرکذ  ام  حالصلا و  نبا  لاق  ثیدحلا  باحـصا  ۀعامج  نع  ربلا  دبع  نبا  هاکح 
نیا رد  نوچ  هک  تس  نیا  هرهبم  تایآ  بئاجع  زا  یهتنا و  مهفیناصت  یف  هیلوازم  رثالا و  داقن  ثیدحلا و  ظافحلا  ۀعامج  ءارآ  هیلع  رقتـسا 

دومن رایتخا  یقیرط  درک  تیاور  دوخ  دنـسب  ار  نآ  هک  یتقو  یمـصاع  دوخ  اذهل  دوب  ققحتم  لامک  اب  نیدقان  هدافا  بسح  لاسرا  ثیدـح 
هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانجب  سنا  هطساو  الب  هبالق  وبا  ار  ثیدح  نیا  هک  ددرگیم  رهاظ  مامت  حوضوب  نا  زا  تسحیرص و  لاسرا  رد  هک 

كاردا تسنیعبات و  زا  هبـالق  وبا  هک  تسرهاـظ  رپ  دـنکیمن و  سنا  زا  نآ  عامـس  ياـعدا  رب  تأرج  دـیامنیم و  دانـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
دنامن و یقاب  ثیدح  نیا  ندوب  لسرم  دانسا و  نیا  لاسرا  رد  یعیبر  سپ  هدومنن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تبحص 

یمصاع دید  دیاب  نیب  تقیقح  مشچب  قح  رما  عوطـس  ناعمل و  دینـش و  دیاب  یمـصاع  ترابع  الاح  دیـسر  لامک  هجردب  نآ  لاح  كاتهنا 
هتفگ هدومن  هباحص  رکذ  هک  یئاج  یتفلا  نیز  ردص  رد 

نب میهاربا  انثدح  لاق  رازبلا  يزارلا  مصاع  نب  فسوی  انثدح  لاق  يزارلا  دیعـس  وبا  انثدح  لاق  هَّللا  همحر  دمحا  نب  دمحم  یخیـش  ینربخا 
نید یف  مهدحا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  لاق  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ۀبالق  یبأ  نع  لوحالا  مصاع  نع  دامح  انثدح  لاق  جاجحلا 

بعک و نب  یبأ  مهءرقا  تباث و  نب  دـیز  مهـضرفا  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  نافع و  نب  ناـمثع  ءاـیح  مهرثکا  رمع و  هَّللا 
نیما ۀما  لکل 

24 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  و 

هدومن و تیاور  لاسراب  زین  هداتق  ار  لاحلا  كوتهم  ثیدح  نیا  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  يرابلا  حتف  ةاکشم و  حیباصم و  هظحالم  زا  و 
هتفگ حیباصم  رد  يوغب  هنسلا  یحم  هتفاین  سنا  زا  ثیدح  نیا  عامس  ياعدا  تأرج  هبالق  وبا  لثم  مه  وا 

ءایح مهقدصا  رمع و  هَّللا  رما  یف  یتماب  مهدشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 
نب ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀـما  لکل  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  یبأ و  مهأرقا  تباث و  نب  دـیز  مهـضرقا  نامثع و 

یلع مهاضقا  هیف و  السرم و  هنع  هَّللا  یضر  ةداتق  نع  مهضعب  هاور  و  حص )  ) حارجلا
هتفگ و حیباصملا  ةاکشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  و 

دیز مهضرفا  نامثع و  ءایح  مهقدصا  رمع و  هَّللا  رما  یف  مهدشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  سنا  نع 
هاور حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذـه  نیما  نیما و  ۀـما  لکل  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  بعک و  نب  یبأ  مهأرقا  تباث و  نب 

يذمرتلا دمحا و 
حیحص و نسح  ثیدح  اذه  لاق  و 

یلع مهاضقا  هیف و  السرم و  ةداتق  نع  رمعم  نع  يور 
هتفگ و ریسفتلا  باتک  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 

ثیدحلا یلع  مهاضقا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  السرم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ةداتق  نع  رمعم  نع  قازرلا  دبع  نع 
رد ثیدح  نیا  تیاور  رد  هک  مهوذح  وذحی  نم  هجام و  نبا  يذمرت و  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  قینا  قیقحت  نیا  كرد  دـعب  هَّللا  دـمحب  و 

میظع ياطخ  بکترم  ای  دناهدوزفا  سنا  رکذ  بانجنآ  هداتق و  نایم  رد  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هبالق و  وبا  نیب 
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نکل دوش و  رهاظ  لوصوم  نیرصاق  نیرظان  رب  لسرم  ثیدح  هک  دناهتـساوخ  ایـسبلت  اسیلدت و  هتـسناد  هدید و  ای  دناهدش و  میـسج  مهو  و 
نبا تسا  هلمجنآ  زا  لایقالا  مهمالعا و  حیرـصتب  لازخنالا  هفعـض و  نیبی  لاسرالا و  هعاطقنا و  حـضتی  لاحلا و  ۀـّیلج  فشکنت  الا  هَّللا  یبأ 

هتفگ هچنانچ  هدروآ  كردتسم  رد  مکاح  وا  تیاورب  ار  عوضوم  بذک  عونصم و  کفا  نیا  ورمع 
نب رثوکلا  انثدح  يواهرلا  نانـس  نب  دـیزی  نب  دـمحم  انثدـح  يزارلا  متاح  وبا  انثدـح  نادـمهب  بالجلا  نادـمح  نب  نمحرلا  دـبع  انثدـح 
رما یف  اهبلـصا  نا  رکب و  وبا  اهب  یتما  فأرا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  یبلحلا  دمحم  وبا  میکح 

اهملعا نا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  اهاضقا  نا  تباـث و  نب  دـیز  اهـضرفا  نا  بعک و  نب  یبأ  اـهؤرقأ  نا  ناـمثع و  ءاـیح  اهدـشا  نا  رمع و  هَّللا 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نا  رذ و  وبا  ۀجهل  اهقدصا  نا  لبح و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و 

دنس نیا  حرج  حدق و  سابع و  نب  هَّللا  دبعل  ۀمالا  هذه  ربح  نا  و 
25 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیعـض هینـس  ياـملع  رباـکا  ار  وا  هدـشعقاو و  يواـهرلا  نانـس  نب  دـیزی  نب  دـمحم  نآ  رد  هک  اریز  تسرینتـسم  حـضاو و  ریبـخ  عـبتتم  رب 
نب نانس  هدج  نع  يور  تلق  فیعض  ینطقرادلا  لاق  هیبا  نع  يواهرلا  نانس  نب  دیزی  نب  دمحم  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  دناهدرمش 
هتفگ ینغم  رد  یبهذ  زین  يوقلاب و  سیل  یئاـسّنلا  لاـق  ۀـعامج و  متاـح و  وبا  دـمحم و  نب  دـیزی  ةورف  وبا  هنبا  هنع  بئذ و  یبأ  نبا  دـیزی و 
لاق هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ینطقرادلا و  نسحلا  وبا  هفعـض  هیبا  نع  يواهرلا  نانـس  نب  دیزی  نب  دمحم 

الا ثیدحلا  براقتم  ةورف  وبا  يراخبلا  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  هیبا و  نم  ۀلفغ  دشا  وه  ءیـشب  سیل  لاقف  هنع  یبأ  تلاس  متاح  یبأ  نبا 
يوقلاب سیل  یئاسّنلا  لاق  ءیـشب و  سیل  هنبا  ءیـشب و  سیل  يرزجلا  ةورف  وبا  دواد و  یبأ  نع  يرجالا  لاق  ریکانم و  هنع  يوری  ادمحم  هنبا 

دمحم هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  فیعـض و  ینطقرادلا  لاق  فیعـض و  وه  هتیاور و  یلع  عباتی  يذـمرتلا ال  لاق  هتفگ  بیذـهت  رد  زین  و 
میکح نب  رثوک  دنس  نیرد  زین  نیرشع و  ۀنس  تام  ۀعساتلا  نم  يوقلاب  سیل  يواهرلا  ةورف  یبأ  نب  هَّللا  دبع  وبا  يرزجلا  نانس  نب  دیزی  نب 
ياسند ثیدحلا  رکنم  عفان  نع  میکح  نب  رثوک  هتفگ  نیکورتملا  ءافعضلا و  باتک  رد  يراخب  تسحورجم  حودقم و  یلیخ  وا  هدشعقاو و 

ءاطع و نع  میکح  نب  رثوک  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  ثیدـحلا و  كورتم  میکح  نب  رثوک  هتفگ  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باـتک  رد 
لاق ءیشب و  سیل  نیعم  نبا  لاق  فیعض و  ۀعرز  وبا  لاق  رامتلا  رـصن  وبا  لیعامـسا و  نب  رـسیم  هنع  ثدح  بلح  لزن  یفوک  وه  لوحکم و 
نب دمحم  نب  دمحا  نومیملا  ابا  تعمـس  يدـع  نبا  لاق  كورتم و  هریغ  ینطقرادـلا و  لاق  ءیـشب و  سیل  لیطاوب  هثیداحا  لبنح  نب  دـمحا 
ابأ هانک  رثوک و  هدج  دج  یلا  بسن  اذکه  بلحب  یبلحلا  ینادمهلا  سابعلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  نابا  نب  میکح  نب  رثوک  نب  میهاربا  نب  نومیم 

ۀمحر خیـش  بئاجع و  هل  هثیدـح  اوکرت  هریغ  ءاطع و  نع  میکح  نب  رثوک  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  لیطاوب و  هثیداحا  دـمحا  لاق  دـلخم و 
ار عوضوم  ثیدـح  نیا  هک  تسناد  دـیاب  لـیطاوب و  هثیداـحا  میکح  نب  رثوـک  هتفگ  ۀعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم  رد  يدنـسلا  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا 

ثیح هدروآ  یلصوملا  یلعی  یبأ  دنسم  نع  القن  ریغص  عماج  رد  یطویس  رمع  نبا  تیاورب 
یبأ مهءرقا  تباث و  نب  دیز  مهـضرفا  یلع و  مهاضقا  نامثع و  ءایح  مهقدصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهدشا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  فأرأ  لاق 

حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  انیما و  ۀما  لکل  نا  الا و  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  و 
میامن مالک  امامت  شدنس  لاجر  رب  ات  تسین  رضاح  رصاق  رظن  شیپ  یلعی  وبا  دنسم  لصا  دنچ  ره  رمع و  نبا  نع  ع 

26 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حضاو بیرقنع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  عمستس  امک  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  صیصنت  هنسح و  دصاقم  رد  يواخس  همالع  حیرـصت  زا  نکیل 

بجتحم یفخم و  لاـجر  لاوحا  نیعبتتم  رب  هدرک و  تیاور  شردـپ  زا  ینامیلـسلا  نبا  قیرطب  ار  ثیدـح  نیا  یلعی  وبا  هک  دوشیم  حـئال  و 
دمحم هتفگ  نیکورتملا  ءافعضلا و  باتک  رد  يراخب  دشابیم  زومهم  حودقم و  تیاغب  زومغم و  نوعطم و  تیاهن  یناملیبلا  نبا  هک  تسین 

دبع نب  دمحم  هتفگ  نیکورتملا  ءافعضلا و  باتک  رد  یئاسن  هیف و  ملکتی  يدیمحلا  ناک  ثیدحلا  رکنم  هیبا  نع  یناملیبلا  نمحرلا  دبع  نب 
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زا هتـسناد و  یـش  ار ال  یناملیبلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  ثیدـحلا و  رکنم  هیبا  نع  یناملیبلا  نمحرلا 
تس و عوضوم  نآ  مامت  هکنآ  لاح  هدرک  تیاور  دراد  ثیدح  دص  ودب  بیرق  هک  هخـسن  شردپ  زا  یناملیبلا  نبا  هک  هدرک  لقن  متاح  وبا 

رظن شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  تاعوضوملا  باتک  هچنانچ  بّجعت  لیبس  رب  رگم  تسین  زئاج  بتک  رد  وا  رکذ  تسین و  لالح  واب  جاجتحا 
فالتخالا ثودح  دنع  عنصی  ام  باب  هتفگ  تسرضاح  رصاق 

دمحم نب  هَّللا  دـبع  انث  لاق  بیطخلا  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دـمحم  انث  لاق  متاح  یبأ  نع  ینطقرادـلا  نع  يرهوجلا  نع  نوریخ  نبا  اـنابنا 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  یناملیبلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق  ثراحلا  نب  دمحم  انث  لاق  یثراحلا 

ءاسنلا ۀیدابلا و  لها  نیدب  ۀیاور  یف  ۀیدابلا و  لها  نیدب  مکیلعف  ءاوهالا  فلتخا  نامزلا و  رخآ  ناک  اذإ  ملس  هلآ و  یلع 
نب دمحم  ثراحلا و  نب  دمحم  نیعم  نب  ییحی  لاق  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  حصی  ثیدح ال  اذه  فنـصملا  لاق 

لحی ـال  ۀـعوضوم  اـهلک  ثیدـح  یتأـمب  هیبش  ۀخـسنب  هیبا  نع  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  ثدـح  متاـح  وبا  لاـق  ءیـشب  اـسیل  نمحرلا  دـبع 
حورجم حودـقم و  ار  یناملیبلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  زا  رگید  ياج  رد  يزوجلا  نبا  زین  ابجعت و  الا  بتکلا  یف  هرکذ  هب و ال  جاـجتحالا 

زاوج مدع  هعوضوم و  هخسن  ندرک  تیاور  رب  لمتـشم  هک  نایح  نبا  حدق  هدرک و  لقن  ءیـشب  سیل  وا  قح  رد  نیعم  نب  ییحی  زا  هدومن و 
ةّدج لضف  باب  هتفگ  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ  زین  تسواب  جاجتحا 

لاق یلیبدلا  میهاربا  نب  دمحم  انثدح  لاق  يدع  نب  دمحا  وبا  انبا  لاق  ةزمح  انبا  لاق  ةدعسم  نب  لیعامسا  انبا  لاق  کلملا  دبع  نب  دمحم  انبا 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  یناملیبلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  انث  لاق  رابجلا  دبع  نب  حلاص  انث  لاق  حیبص  نب  دـیمحلا  دـبع  انث 

ةدج طابر  طابرلا  لضفا  نوکی  نامز  سانلا  یلع  یتای  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص 
کلذ یف  رخآ  ثیدح 

لاق کلام  نب  لیعامـسا  انث  لاق  بیـسملا  نب  دمحم  انث  لاق  یتسبلا  متاح  یبأ  نع  ینطقرادلا  نع  يرهوجلا  نع  رهاط  یبأ  نب  دمحم  انابنا 
نع هیبا  نع  ةرتنع  نب  نوراه  نب  کلملا  دبع  انث  لاق  دلاخ  نب  جاجحلا  انث 

27 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیردنکـسا و نهلوا  ایندلا  یف  هحتفم  ۀـنجلا  باوبا  نم  باوبا  ۀـعبرا  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  هدـج 

تویبلا رئاس  یلع  مارحلا  هَّللا  تیب  لضفک  ءالؤه  یلع  ةّدج  لصف  نیوزق و  نالقسع و 
هیبا نع  ثدح  نابح  نبا  لاق  ءیـشب و  سیل  ییحی  لاق  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هیفف  لوالا  اما  امهل  ۀحـص  ناثیدح ال  ناذه  فنـصملا  لاق 

يدعـسلا لاق  باذـک و  نوراه  نب  کلملا  دـبع  ییحی  لاقف  یناثلا  اما  هب و  جاجتحالا  لحی  ۀـعوضوم ال  اهلک  ثیدـح  یتأمب  اهیبش  ۀخـسن 
هوفعـض و هیبا  نع  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  قد  دمحم  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  ثیدـحلا  عضی  نابح  نبا  لاق  باذـک و  لاجر 

ثیدـح یتئامب  اهیبش  ۀخـسنب  هیبا  نع  ثدـح  نابح  نبا  لاق  فیعـض و  هریغ  ینطقرادـلا و  لاق  ثیدـحلا و  رکنم  متاح  وبا  يراخبلا و  لاق 
فک یف  اهعـضو  امناکف  نکرلا  حسم  نم  اعوفرم  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  یناملیبلا  نبا  انث  یمرـضحلا  رابجلا  دبع  نب  حـلاص  ۀـعوضوم  اهلک 

لج زع و  نمحرلا 
نمحرلا دبع  نب  دمحم  انث  یثراحلا  ثراحلا  نب  دمحم  انث  یثراحلا  دمحم  نب  دـیبع  انث  زاوهالاب  بیطخلا  بوقعی  نب  دـمحم  انث  نایح  نبا 

ثروی و ثری و ال  انزلا ال  دلو  هب  ۀیدابلا و  لها  نیدب  مکیلعف  ءاوهالا  تفلتخا  ذإ  اعوفرم  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  رمع  نبا  یلوم  یناملیبلا  نب 
هب رهدلا و  ماص  امناکف  رطفلا  موی  ۀحیبص  ماص  نم  هب  ایندـلا و  مایا  نهلکاشی  ارهز ال  اّرغ  مایا  ةرـشع  هل  هَّللا  بتک  ۀـعمجلا  موی  ماص  نم  هب 

هب ال هل و  روفغم  هناف  کل  رفغتـسی  نا  هرم  هحفاصف و  جاـحلا  تیقل  اذإ  هب  هتیرذ و  نم  نورق  عبـس  یف  هَّللا  هظفحی  تاـعاطلا  مّلعی  يذـلا  نا 
ضرالا مهب  هَّللا  ظفحی  نوعبرا  لاز 

ۀعفشلا بئاغل و  ریغـصل و ال  ۀعفـش  اعوفرم ال  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  یناملیبلا  نبا  نع  ثراحلا  نب  دمحم  انث  یـسدقملا  رکب  یبأ  نب  دمحم 
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لاقعلا لحک 
دبع نب  دـمحم  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  اضیا و  فیعـض  ثراحلا  نب  دـمحم  هنم و  هیف  ءالبلا  یناملیبلا  نبا  هیوری  اـم  لـک  يدـع  نبا  لاـق 

فورعملا یبلحلا  لـیلخ  نب  دـمحم  نب  میهاربا  ۀـعوضوم و  ۀخـسن  هیبا  نع  يور  ناـبح  نبا  لاـق  هوفعـض و  هیبا  نع  یناـملیبلا  نب  نمحرلا 
ریغ هفّعـض  هیبا  نع  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هتفگ  ثیدـحلا  عضوب  یمر  نمع  ثیثحلا  فشکلا  باتک  رد  یمجعلا  نبا  طبـسب 

هل رکذ  دـق  ۀـعوضوم و  اهلک  ثیدـح  یتئامب  اهیبش  ۀخـسنب  هیبا  نع  ثدـح  نابح  نبا  لاـق  ثیدـحلا و  رکنم  متاـح  وبا  لاـق خ و  دـحاو و 
ثرحلا نب  دمحم  هنم و  ءالبلاف  یناملیبلا  نبا  هیوری  ام  لک  يدع  نبا  لاق  اهرخآ  یف  هنازیم و  یف  ثیداحا  ةدع  یبهذلا 

28 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بئاجعلا و هیبا  یلع  عضی  هیبا  ۀـمجرت  یف  نایح  نبا  تاقث  یف  ملعا و  هَّللا  اهرکذ و  یتلا  ثیداحالا  بلاغ  يوار  ینعی  یهتنا  فیعـض  اضیا 

لاخ نع  هیبا و  نع  يور  رمع  لآ  یلوم  يوحنلا  یفوکلا  یناملیبلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
دمحم یثراحلا و  دایز  نب  ثرحلا  نب  دمحم  یثراحلا و  عیبرلا  نب  سابع  نب  هَّللا  دبع  يراخبلا و  ریشب  نب  دیعـس  هنع  يور  همـسی  مل  هیبا و 

متاح و وبا  يراخبلا و  لاـق  ءیـشب و  سیل  نیعم  نبا  نع  یمورلا  ناـمثع  لاـق  مهریغ  لیعامـسا و  نب  یـسوم  ۀملـس  وبا  يدـبعلا و  ریثک  نب 
ام لک  يدع  نبا  لاق  ثیدحلا و  برطضم  اضیا  متاح  وبا  لاق  هفعضی و  هیف و  ملکتی  يدیمحلا  ناک  يراخبلا  لاق  ثیدحلا و  رکنم  یئاسّنلا 

اهیبش ۀخـسن  هنبا  هنع  ثدـح  نایح  نبا  لاـق  تلق و  نافیعـض  اـمهف  ثرحلا  نب  دـمحم  هنع  يور  اذإ  هنم و  هیف  ءـالبلاف  یناـملیبلا  نبا  هیوری 
يور یلیقعلا  لاق  ثیدـحلا و  رکنم  یجاسلا  لاق  بجعتلا و  هجو  یلع  الا  هرکذ  هب و ال  جاجتحالا  زوجی  ۀـعوضوم ال  اهلک  ثیدـح  یتأـمب 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  تالـضعملا و  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  يور  مکاحلا  لاق  ریکاـنم و  ثرحلا  نب  دـمحم  راـبجلا و  دـبع  نب  حـلاص  هنع 
نابح نبا  يدع و  نبا  همهتا  دق  فیعـض و  ۀنکاس  ۀیناتحت  امهنیب  ماللا  ةدحوملا و  حتفب  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  هتفگ  بیرقت 

یناملیبلا نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  قد )  ) هتفگ بیذهتلا  بیهذت  رـصتخم  رد  یجرزخلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا  یفـص  ۀـعباسلا و  نم 
هیزنت رـصتخم  رد  يدنـسلا  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  ثیدحلا و  رکنم  يراخبلا  لاق  يدـبعلا  ریثک  نب  دـمحم  هنع  هیبا و  نع  مهالوم  يودـعلا 

نبا نع  القن  تاعوضوم  هلاسر  رد  يراق  یلع  الم  ۀعوضوم و  اهلک  ۀخـسن  هیبا  نع  يور  یناملیبلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هتفگ  ۀعیرـشلا 
ثیدح کلذ  نم  هتفگ و  میقلا 

رهدلا ماص  امناکف  رطفلا  موی  ۀحیبص  موی  ماص  نم  مالّسلا  هیلع  یبنلا  نع  رمع  نبا  نع  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هیوری 
وه یئاسّنلا  يزارلا و  متاح  وبا  يراخبلا و  لاق  ریکانملا  يوری  یناملیبلا  نبا  مالّـسلا و  هیلع  هَّللا  لوسر  یلع  عوضوم  لـطاب  ثیدـح  اذـه  و 

اهیف درس  ۀخـسنب  هیبا  نع  ثدح  نابح  نبا  لاق  فیعـض و  يدیمحلا  ینطقرادلا و  لاق  ءیـشب و  سیل  نیعم  نب  ییحی  لاق  ثیدحلا و  رکنم 
حـضاو و رافـسا  بـتک و  صحفتم  رب  هـب و  بـجعتلا  هـجو  یلع  ـالا  هرکذ  ـال  هـب و  جاـجتحالا  زوـجی  ـال  ۀـعوضوم  اـهّلک  ثیدـح  نیناـمث 
رد یبهذ  دشابیم  حورجم  حودقم و  تیاهن  زین  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  ینعا  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ردپ  هک  تسراکشآ 

نیعباتلا ریهاشم  نم  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  لادتعالا  نازیم 
29 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعبات یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  ۀّـجح و  هب  موقی  فیعـض ال  ینطقرادـلا  لاق  متاح و  وبا  هنیل  رمع  نبا  نع  يوری 
یناملیبلا نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  فیعـض و  ینطقرادلا  لاق  تاقثلا و  یف  نایح  نبا  هرکذ  نیل و  متاح  وبا  لاق  روهـشم 

ءارعشلا لوحف  نم  ناک  هتاقث و  یف  نابح  نبا  هرکذ  نیل و  متاح  وبا  لاق  قاحـسا  نبا  ۀعیبر و  دمحم و  هنبا  هنع  رمع و  نبا  سابع و  نبا  نع 
دبع لاق  باطخلا و  نب  رمع  سامخا  نم  وه  دعس  نبا  لاق  نیل و  متاح  وبا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 

ءابحلا و هل  لزجاف  دـیلولا  یلع  دـفو  ادـیجم  ارعاش  ناک  لیق  نارحب و  لزنی  ناک  نمیلاب و  اوناـک  نیذـلا  ءاـنبالا  نم  وه  سیردا  نبا  معنملا 
هجام و نبا  هقرف  کلذ و  ریغ  همالـسا و  ۀصق  یف  ۀسبنع  نب  رمع  ثیدح  یئاسّنلا  دنع  عادولا و  فاوط  یف  يذمرتلا  دنع  هل  هتیالو  یف  یفوت 
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نال دمحم  هنبا  ۀیاور  نم  ناک  اذإ  هثیدحب  ربتعی  نا  زوجی  کلملا ال  دبع  نب  دـیلولا  ۀـیالو  یف  تام  لاق  تلق و  تاقثلا  یف  نابح  نبا  هرکذ 
لاق لیطاوب و  رمع  نبا  نع  يور  ثیدـحلا  رکنم  يدزالا  لاق  ۀـجح و  هب  موقی  ـال  فیعـض  ینطقرادـلا  لاـق  بئاـجعلا و  هیبا  یلع  عضی  هنبا 

نیملسملا ۀباحصلا  نع  هثیدح  نوکی  اذه  قلطم  یلعف  تلق  قرس  نم  الا  ۀباحصلا  نم  ادحا  عمـس  هنا  فرعن  رکنم و ال  هثیدح  ةرزج  حلاص 
ۀثلاثلا و نم  فیعـض  نارح  لزن  یندم  رمع  یلوم  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  حلاص و  دنع  الـسرم 

یلوم ماللا  حتف  ۀنکاس و  ۀیناتحت  مث  ةدحوملا  حتفب  یناملیبلا  نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رـصتخم  رد  یجرزخلا  نیدـلا  یفص 
میظعلا ال دـبع  ظفاحلا  لاق  نابح و  نبا  هقثو  نیل و  متاح  وبا  لاق  ملـس  نب  دـیز  دـمحم و  هنبا  هنع  ۀـسبنع و  نب  رمع  ساـبع و  نبا  نع  رمع 
تسققحتم و تباث و  قیقدـت  قیقحت و  ای  نیرهام  دزن  قیرط  ود  رهب  رمع  نبا  ثیدـح  ندوب  حورجم  حودـقم و  تیاهن  هلمجلاب  هب و  جـتحی 

هدرپ رمع  نبا  تیاورب  رمسلا  هبشم  ربخ  نیا  سومان  کتهب  دنزادرپیم و  نآ  لاح  راهظاب  دوخ  تارضح  نیا  مظاعا  رباکا و  هک  تساجنیزا 
رکذ رد  هنسح  دصاقم  رد  يواخس  همالع  دنزادنایم  راک  يور  زا 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  ثیدح 
نبا قـیرط  نم  یلعی  یبأ  دنـسم  یف  يرخا  قـیرط  هل  كورتـم و  وـه  میکح و  نب  رثوـک  ۀـمجرت  یف  يدـع  نبا  دـنع  رمع  نب  نـع  هـتفگ و 

ثیدـح هک  ددرگیم  راکـشآ  حـضاو و  نا  زا  هکنآ  لوا  دوشیم  لصاح  هلیلج  هدـئاف  دـنچ  هرـصتخم  ترابع  نیزا  هنع  هیبا  نع  یناـملیبلا 
نبا باتک  عوضوم  هک  اریز  دشابیم  نآ  ّتیحودقم  لیلد  دوخ  نیا  تسروکذم و  يدع  نبا  لماک  باتک  رد  رمع  نبا  تیاورب  یتما  محرا 

رد لماک  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يدع  نبا  هک  دوشیم  حضاو  نآ  زا  هکنآ  مود  تس  ناشیا  ثیداحا  نیحورجم و  ءافعـض و  رکذ  يدـع 
هدرک و رکذ  میکح  نب  رثوک  همجرت 

30 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک ددرگیم  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  موس  تسمیلم  مهتم و  میقـس  ثیدح  نیا  يارتفاب  میکح  نب  رثوک  يدع  نبا  دزن  هک  دوشیم  حـئال  اجنیزا 

يارب هک  دوشیم  تباث  نآ  زا  هکنآ  مراهچ  دشابیم  كورتم  مزجلا  متحلاب و  میکح  نب  رثوک  ینعا  میظع  بذـک  نیا  يوار  يواخـس  دزن 
مجنپ تسیوار  رمع  نبا  زا  دوخ  ردپ  زا  یناملیبلا  نبا  قیرط  نآ  رد  نکیل  تسه  یلعی  وبا  دنـسم  رد  رگید  قیرط  هچ  رگا  رمع  نبا  ثیدـح 
یلعی وبا  دنـسم  قیرط  حدق  رد  يواخـس  هک  تسعئاذ  عیاش و  يدحب  شردپ  یناملیبلا و  نبا  تیحودقم  هک  ددرگیم  ققحتم  نآ  زا  هکنآ 
کلذ یف  هدیدن و  ناشیا  حرج  حدـق و  لاح  حرـشب  یتجاح  هدـیزرو  افتکا  تسیوار  شردـپ  زا  یناملیبلا  نبا  نا  رد  هکنیا  رکذ  ضحم  رب 

َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  نیرصبتسملل  ةریصب  نیربتعملل و  ةربع 
مجعم رد  یناربط  وا  تیاورب  ار  عوضوم  ربخ  نیا  رباـج و  ثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  نیّرتجملا  نیمرتجملا  تاوفه  یلا  نیدـلخملا  نیّرتغملا 

ثیح هدومن  جارخا  ریغص 
نب دمحم  نع  حیرج  نبا  نع  یلع  نب  لدنم  انث  رفز  نب  نامثع  انث  یـسابعلا  دیلولا  نب  دمحم  انث  یناهبـصالا  یحلملا  رفعج  نب  یلع  انث  لاق 

یتما قفرا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ضر  يراصنالا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  نع  ردـکنملا 
موی ءیجی  لبج  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  اهملعا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  یتما  یضقا  نامثع و  ءایح  یتما  قدصا  باطخلا و  نب  رمع  یتمال 

تباث نب  دیز  اهضرفا  بعک و  نب  ّیبا  یتما  ءارقإ  ةوترب و  ءاملعلا  ماما  ۀمیقلا 
تیاهن تیاوغ  رپ  تیاور  نیا  دنـس  لدنم و  الا  حیرج  نبا  نع  هوری  مل  نیعمجا  مهنع  هَّللا  یـضر  ءادردلا  ابا  ینعی  ةدابع  رمیوع  یلوا  دـق  و 

یناربطلا هیلع  ّصن  اـمک  تسدرفتم  حـیرج  نبا  زا  تیاور  نیا  لـقنب  وا  هدـشعقاو و  یلع  نب  لدـنم  نآ  رد  هک  اریز  تسحودـقم  حورجم و 
نب لدنم  هتفگ  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باتک  رد  یئاسن  تسراکـشا  حضاو  رابخا  ماظع  رابک و  داقن  تادافا  زا  لدنم  حرج  حدق و  هسفنب و 
هنع لوحالا و  مصاع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  نع  نابح  وخا  یفوکلا  يزنعلا  یلع  نب  لدنم  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  فیعض و  یلع 
هتفگ ینغم  رد  یبهذ  زین  فیعـض و  دـمحا  لاق  نیل و  ۀـعرز  وبا  لاق  خیـش و  متاح  وبا  لاـق  ۀـعامج  سّلغملا و  نب  ةراـبج  مدآ و  نب  ییحی 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 44 

http://www.ghadirestan.com


نع رمع و  همـسا  یفوکلا  يزنعلا  یلع  نب  لدنم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  ینطقرادـلا و  دـمحا و  هفعـض  نیل  هیف  روهـشم  یلع  نب  لدـنم 
همجرتب بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  تام 168 و  دمحا  هفعض  ةدع  ةرابج و  سنوی و  نب  دمحا  هنع  لوحالا و  مصاع  ةریغم و 

ام ةرم  لاق  نایح و  نم  حلصا  الدنم  ینعی  هنم  حلصا  وه  لاق  هوخا  نایحف  تلقف  ثیدحلا  فیعض  هیبا  نع  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ و  وا 
نع يرودلا  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  ءیـشب و  سیل  نیعم  نبا  نع  ۀمیثخ  یلا  نع  ۀمثیخ  یبأ  نبا  لاق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  امهبرقا و 

نایح نیعم  نبا 
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رغصا وه  نایح و  هیخا  نم  رهشا  ناک  هبیش  نب  بوقعی  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  عیبرلا و  نب  سیق  نم  یلا  بحا  امه  نافیعـض و  لدنم  و 
وه اقودـص و  الـضاف  اریخ  ناک  ثیدـحلا و  یف  هنوفعـضی  تاـقثلا  نم  اـمهریغ  ینیدـملا و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  انباحـصا  هنم و  اـّنس 
نیل لاـقف  لدـنم  نع  هعرز  وبا  لئـس  هتفگ و  متاـح  یبأ  نع  ـالقن  بیذـهت  رد  زین  ثیدـحلا و  یف  هیخا  نم  يوقا  وـه  ثیدـحلا و  فـیعض 
یف ریمن  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  دینجلا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  خیـش و  لاقف  لدنم  نع  یبأ  لئـس  ثیدـحلا و 

كاذب سیل  لاقف  هنع  نیعم  نبا  لئس  دینجلا  نب  نیسحلا  نب  یلع  لاق  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  فیعض و  یئاسّنلا  لاق  طلغلا و  ضعب  هثیداحا 
ۀقثب سیل  یجاسلا  لاق  مهدنع و  يوقلاب  سیل  دـمحا  وبا  مکاحلا  لاق  ثیدـحلا و  بهاذ  یناجزوجلا  لاق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  يوقلا و 
نمم ناک  نابح  نبا  لاق  فیعـض و  ینطقرادـلا  عناق و  نبا  لاق  هنع  ثدـحی  يدـهم ال  نب  نمحرلا  دـبع  ناک  نیعم  نبا  لاق  ریکانم و  يور 

زین هب و  جـتحی  ءیـشب و ال  ۀـیاورلا  یف  تبثلا  لها  نم  سیل  يواحطلا  لاق  كرتلا و  قحتـساف  هظفح  ءوس  نم  تافوقوملا  لیـسارملا و  عفری 
همسا لاقی  یفوکلا و  هَّللا  دبع  وبا  ءاز  مث  نونلا  ۀلمهملا و  حتفب  يزنعلا  یلع  نب  یناثلا  نکاس  میملا  ثلثم  لدنم  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا 
حتفب يزنعلا  یلع  نب  لدنم  هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رـصتخم  رد  یجرزخ  دمحا  نیدـلا  یفـص  ۀـعباسلا و  نم  فیعـض  بقل  لدـنم  ورمع و 

عبـس و ۀنـس  تام  هریغ  دمحا و  هفعـض  بابحلا  نب  دیز  میعن و  وبا  هنع  حـیرج و  نبا  ةریغم و  نع  رمع و  همـسا  یفوکلا  هَّللا  دـبع  وبا  نونلا 
هتفگ و وا  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  هدوب  لیل  بطاح  کلام  حیرـصتب  وا  هدشعقاو و  حیرج  نبا  دنـس  نیرد  زین  ۀـئام و  نیتس و 

ءیـش يرهز ال  باب  رد  ار  جـیرج  نبا  تستنـس  لها  نیدـقان  هلجا  زا  هک  نیعم  نبا  لیل و  بطاح  حـیرج  نبا  ناک  کلام  نع  یمرجلا  لاق 
وا هک  دیعـس  نب  ییحی  يرهزلا و  یف  ءیـشب  سیل  نیعم  نبا  نع  یمرادلا  نامثع  لاق  تسروکذم و  وا  همجرتب  بیذهت  رد  هچنانچ  هتـسناد 

تسروکذم وا  همجرتب  بیذهت  رد  هچنانچ  هتشاگنا  تافتلا  مدع  لباق  اوه  لثم  لوق  جهنب  ار  جیرج  نبا  تیاور  تسا  هینس  داقن  رابک  زا  مه 
لاق اذإ  ةءارق و  وهف  ینربخا  لاق  اذإ  عامس و  وهف  ینثدح  لاق  اذاف  اقودص  حیرج  نبا  ناک  دیعس  نب  ییحی  نع  دحاولا  دبع  نب  رفعج  لاق  و 

حیرـصت تسیوار و  هنعنع  جـهنب  ردـکنملا  نب  دـمحم  زا  جـیرج  نبا  یناربط  مجعم  تیاور  نیرد  هک  تسرهاظ  رپ  حـیرلا و  هبـش  وهف  لاـق 
ینطقراد حیرصت  بسح  زین  دوب و  دهاوخ  تافتلا  لباق  رتمک  زین  اوه  زا  وا  تیاور  نیا  سپ  هدروآ  لاق  هغیـص  هن  هدومنن و  انربخا  انثدحب و 
همجرتب بیذهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  تسبانتجالا  مزال  وا  سیلدت  درکیم و  سیلدت  نیحورجم  زا  دوب و  حیبق  سیلدتب  سلدم  جـیرج  نبا 

ییحی و یبأ  نب  میهاربا  لثم  حورجم  نم  هعمـس  امم  ّالا  ّسلدی  سیلدتلا ال  حیبق  هناف  جیرج  نبا  سیلدت  بنجتب  ینطقرادـلا  لاق  هتفگ و  وا 
رجح نبا  هچنانچ  هدومن  جیرج  نبا  سیلدتب  حیرـصت  زین  نابح  نبا  تاقثلا و  نع  سلدی  ناکف  ۀنییع  نبا  اما  امهریغ و  ةدـیبع و  نب  یـسوم 

ّسلدـی و ناک  مهیتفم و  مهءارق و  زاجحلا و  لها  ءاهقف  نم  ناـک  لاـق  تاـقثلا و  یف  ناـیح  نبا  هرکذ  دـیوگیم و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد 
سیلدت نوچ  زین  دیعس  نب  ییحی 
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رجح نبا  هچنانچ  تسنادیم  فیعض  ءیش و  رابخاب ال  وا  حیرـصت  فصو  اب  یناسارخ  ءاطع  زا  ار  وا  ثیدح  اذهل  تسنادیم  ار  جیرج  نبا 
ءاطع نع  جیرج  نبا  ثیدـح  نع  دیعـس  نب  ییحی  تلأس  ینیدـملا  نب  یلع  باتک  یف  تیأر  رکب و  وبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد 

همیخف نعاطم  همیظع و  حداوق  هیلع و  هفقو  باتک  وه  امنا  فیعض  هنا  ءیش  لاق ال  ینربخا  لوقی  هنا  ییحیل  تلق  فیعـض  لاقف  یناسارخلا 
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هدیـسر يّدحب  سیلدت  رد  جیرج  نبا  تأرج  دینـش و  یهاوخ  لیـصفتب  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دوشیم  لصاح  سیلدت  باکترا  زا  هک 
زا تیاورب  تراسج  وا  ثیدـح  زا  هفیحـص  ندوبب  هورع  نب  ماشه  رارقا  درجمب  هچنانچ  دیـشیدنایمن  نا  رد  مه  بذـک  باکترا  زا  هک  دوب 

فاحجلا ماع  ۀنس 85  دلو  دعس  نبا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  تشادن  نا  زا  یجرحت  الصا  درکیم و  انثدح  هغیصب  ماشه 
رذـنملا ابا  ای  لاقف  ةورع  نب  ماشه  یلا  ءاج  جـیرج  نبا  تدهـش  لاق  دانزلا  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  انث  لاق  يدـقاولا  ینعی  رمع  نب  دـمحم  انا 

زا یصحا  ام ال  ماشه  انث  لوقی  کلذ  دعب  جیرج  نبا  تعمسف  رمع  نب  دمحم  لاق  معن  لاق  کثیدح  نم  یه  انالف أ  اهتیطعا  یتلا  ۀفیحـصلا 
ثیح هدروآ  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  وا  تیاورب  ار  عونصم  کفا  عوضوم و  ربخ  نیا  يردخ و  دیعس  وبا  تسا  هلمجنآ 

لاق سنوی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدح  لاق  ریهز  نب  دمحا  انثدح  لاق  غبـصا  نب  مساق  انثدح  لاق  نایفـس  نب  ثراولا  دبع  انربخا  دـفو  لاق 
وبا اهب  یتما  محرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  یجانلا  قیدصلا  یبأ  نع  یمعلا  دیز  نع  مالس  انثدح 

بعک و نب  یبأ  هَّللا  باتکل  مهأرقا  تباث و  نب  دـیز  مهـضرفا  یلع و  مهاضقا  ناـمثع و  ءاـیح  مهقدـصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهاوقا  رکب و 
ناملـس دنع  ملعلا و  ءاعو  لاق  وا  ملعلل  ءاعو  ةریره  وبا  حارجلا و  نب  ةدـیبع  وبا  ۀـمالا  هذـه  نیما  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا 

رذ یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلظا  ام  كردی و  ملع ال 
ریصب عبتتم  ریبخ و  دقان  رب  بلاثم  حداوق و  عاوناب  وا  ندوب  حورجم  حودقم و  تسیّمع و  دیز  رب  ربلا  دبع  نبا  دنـس  رادم  هک  تسرهاظ  رپ  و 

يراوجلا نب  دیز  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  فیعض و  یمعلا  دیز  هتفگ  نیکورتملا  ءافعضلا و  باتک  رد  یئاسن  تسرینتـسم  حضاو و 
لاق میشه  ۀبعش و  نمحرلا و  دبع  میحرلا و  دبع  هانبا  هنع  ۀفئاط و  بیسملا و  نب  دیعس  سنا و  نع  ةاره  یضاق  يرـصبلا  يراوحلا  وبا  رمعلا 

حلاص و ینطقرادـلا  لاق  هثیدـح و  بتکی  فیعـض  متاح  وبا  لاق  هثیدـح و  بتکی  فیعـض  ةرم  لاق  ءیـش و  ةرم ال  لاق  حـلاص و  نیعم  نبا 
نب بیبح  نع  عیبرلا  نب  سیق  هریکانم  نم  کسامتم و  يدعـسلا  لاق  هنم و  فعـضا  نع  وری  مل  ۀبعـش  لعل  يدـع  نبا  لاق  یئاسّنلا و  هفعض 

هناکم نوعاطلا  اونمتی  یتح  سانلا  یف  وشفی  نا  جـلافلا  کـشوی  اـعوفرم  سنا  نع  يراوحلا  نب  دـیز  نع  یـسوم  نب  راـغیا  نع  تباـث  یبأ 
مالس مالس  نم  هیف  ءالبلا  لمعلا  اذهف  اماما  نوکی  نا  نذوملل  هرکی  اعوفرم  سنا  نع  ةداتق  نع  یمعلا  دیز  نع  لیوطلا  مالس 

ۀنسلل ءاود  ناک  رهشلا  نم  ةرشع  عبسل  اثالثلا  موی  مجتحا  نم  اعوفرم  راسی  نب  لقعم  نع  ةرق  نب  ۀیواعم  نع  یمعلا  دیز  نع 
میحّرلا دبع  انث  دامح  نب  میعن 
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دمحم ای  یلا  هَّللا  یحواف  يدعب  نم  یباحـصا  هیف  فلتخا  امیف  یبر  تلأس  اعوفرم  رمع  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  هیبا  نع  یمعلا  دیز  نب 

يده یلع  يدنع  وهف  مهفالتخا  نم  هیلع  مه  امم  ءیشب  ذخا  نمف  ضعب  نم  ءوضا  مهضعب  موجنلا  ۀلزنمب  يدنع  کباحصا  نا 
یضاق يرصبلا  يراوحلا  وبا  يراوحلا  نب  یمعلا  دیز  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  ریکانم و  بحاص  میعن  هوکرت و  میحرلا  دبع  لطاب و  اذهف 

هنم و فعضا  نع  وری  مل  ۀبعش  لعل  يدع  نبا  لاق  فعض  هیف  ۀبعش  نمحرلا و  دبع  میحرلا و  دبع  هانبا  هنع  بیـسملا و  نبا  سنا و  نع  ةاره 
ةرم ریغ  لاق  ثیدحلا و  حلاص  نیعم  نبا  نع  روصنم  نب  قاحسا  لاق  هتفگ و  یمعلا  دیز  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
متاح وبا  لاق  نافیعـض و  امه  امهثیدـح و  بتکی  لـکوتملا  یبأ  یمعلا و  دـیز  نیعم  نبا  نع  دوراـجلا  یبأ  نب  دـیلولا  وبا  لاـق  ءیـش و  ـال 

لاق کسامتم و  یناجزوجلا  لاق  فیعـض و  ثیدـحلا  یهاو  يوقب  سیل  ۀـعرز  وبا  لاـق  هب و  جـتحی  ـال  هثیدـح و  بتکی  ثیدـحلا  فیعض 
هنع دواد  ابأ  تلأس  اضیا  يرجالا  لاق  هثیدح و  بتکی  میحرلا ال  دـبع  هنبا  نکل  كاذـب و  سیل  ۀبعـش و  هنع  ثدـح  دواد  یبأ  نع  يرجالا 

هیوری ام  ۀماع  يدع  نبا  لاق  حلاص و  ینطقرادلا  لاق  فیعض و  یئاسنلل  لاق  اریخ و  الا  هنم  تعمس  ام  لاق  وه  فیک  تلق  ةرم  نب  دیز  لاقف 
ءیش نع  لئس  املک  ناک  هنال  یمعلا  یمس  بعصم  نب  یلع  لاق  هنم و  فعضا  نع  وری  مل  ۀبعش  لعل  هنع و  يور  دق  ۀبعش  نا  یلع  فیعض 

ینیدملا نبا  لاق  ثیدحلا و  یف  افیعض  ناک  دعـس  نبا  لاق  میمت و  نم  معلا  ینب  یلا  بوسنم  وه  یطاشرلا  لاق  تلق و  یّمع  لأسا  یتح  لاق 
یف وه  يدع  نبا  لاق  ءیشب و  سیل  ثیدحلا  فیعض  يرـصب  یلجعلا  لاق  هظفح و  دمحی  ۀبعـش ال  ناک  متاح  وبا  لاق  اندنع و  افیعـض  ناک 
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یتح اهل  لوصا  ۀعوضوم ال  ءایشا  سنا  نع  يوری  نابح  نبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهت  رد  زین  مهثیدح و  بتکی  نیذلا  ءافعضلا  ۀلمج 
يذـلا وه  رابتعالل و  الا  هبتکا  هربخب و ال  جاجتحالا  زوجی  يدـنع ال  وه  هیف و  لوقلا  ضرمی  ییحی  ناک  اهل و  دـمعتملا  هنا  بلقلا  یلا  قبس 

يراوحلا نب  دیز  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  ۀنس و  ءاود  ناک  رهشلا  نم  نیضم  رشع  عبـس  ءاثلثلا  موی  مجتحا  نم  اعوفرم  سنا  نع  يور 
هتفگ تاعوضوملا  نوناق  رد  یتارجگ  رهاط  دـمحم  ۀـسماخلا و  نم  فیعـض  ةرم  هیبا  مسا  لاـقی  ةاره  یـضاق  يرـصبلا  یمعلا  يراوحلا  وبا 

حلاص و لیق  يدع و  نبا  یئاسّنلا و  هفعـض  اهیـضاق  يرـصبلا  يراوحلا  وبا  یمعلا  يراوحلا  نب  دیز  كورتم غ  ءیـشب ج  سیل  یمعلا  دـیز 
ۀعوضوم ال ءایشا  يوری  یمعلا  يراوحلا  نب  دیز  هتفگ  ۀعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم  رد  يدنـسلا  هَّللا  همحر  خیـش  هثیدح و  بتکی  فیعـض  لیق 

ماّلس تسمالس و  یمع  دیز  زا  يوار  ربلا  دبع  نبا  دنس  رد  زین  اهل و  دمعتملا  هنا  بلقلا  یلا  قبسی  یتح  اهل  لصا 
34 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیدعت حرج و  بابرا  هکلب  دـشابیم  بولثم  نوهوم و  بویعم و  نوعطم و  یلیخ  هکلب  تسین  حدـق  حرج و  زا  ملاس  زگره  مالعا  داقن  دزن 
هچنانچ دـننکیم  رـسکی  ساسا  زا  نآ  لزلزتم  ياـنب  رکذ  نیاـب  دـننکیم و  رکذ  لـیوط  مالـس  همجرت  رد  ار  لیئـض  عوضوم  ربخ  نیا  دوخ 

حدـق نمـض  رد  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  ثیدـحلا و  كورتم  ملـس  نب  مالـس  هتفگ  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باـتک  رد  یئاـسن 
یئاسّنلا و لاق  هوکرت و  يراخبلا  لاق  هثیدح و  بتکی  ءیـشب ال  سیل  ییحی  لاق  لیوطلا  مالـس  هیف  هتفگ و  نینذؤم  لضف  رد  لیوط  ثیدح 

دعب تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  زین  اهب و  دمعتملا  ناک  هناک  تاعوضوملا  تاقثلا  نع  يوری  نابح  نبا  لاق  كورتم و  ینطقرادـلا 
اهب درفنا  هَّللا  لوسر  یلع  ۀـعوضوم  ینارـصنلا  يدوهیلا و  رکذ  یه  ةدایزلا و  هذـه  فنـصملا  لاق  هتفگ  رطفلا  ةاکز  باـب  رد  یثیدـح  رکذ 

دمعتملا ناک  هناک  تاعوضوملا  تاقثلا  نع  يوری  ناک  نابح  نبا  لاق  كورتم و  یئاسّنلا  لاق  هثیدـح و  بتکی  ییحی ال  لاق  لیوطلا  مـالس 
یمعلا و دـیز  نع  يور  لیوطلا  ینئادـملا  مث  یناسارخلا  يدعـسلا  یمیمتلا  میلـس  نبا  لاقی  ملـسم و  نب  مالـس  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  اهل و 

یبأ نب  دـمحا  لاق  هوکرت و  یمعلا  دـیز  نع  لیوطلا  يدعـسلا  ملـسم  نب  مالـس  يراخبلا )  ) لاق خ نییرـصبلا  دـیمح و  ناذاز و  نب  روصنم 
ءیشب سیل  لیوطلا  مالس  ییحی  نع  یقرودلا  نبا  يور  هثیدح و  بتکی  فیعض ال  لاقف  یمیمتلا  ملس  نب  مالس  نع  نیعم  نبا  تلاس  میرم 

كورتم ملس  نب  مالس  یئاسّنلا )  ) لاق س ثیدحلا و  رکنم  لیوطلا  مالس  دمحا  لاق  ءیشب و  سیل  یمیمتلا  مالـس  ییحی  نع  سابع  يور  و 
نیترم ةرم و  ءوضولا  ثیدحب  رمع  نبا  نع  ةرق  نب  هیواعم  نع  یمعلا  دیز  نع  لیوطلا  مالس  انث  ینارهزلا  عیبرلا  وبا  فیعض  ۀعرز  وبا  لاق  و 

مالس انث  ۀبابش  یمعلا  دیز  نب  میحرلا  دبع  هیف  هعبات  اثالث  و 
میقملل و ۀلیل  اموی و  رفاسملل و  نهیلایل  مایا و  ۀثالث  نیفخلا  یلع  حسملا  یف  هیلع  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  سنا  نع  ةرق  نب  ۀیواعم  نع  دیز  نع 

یمعلا دیز  انث  مالس  انث  سنوی  نب  دمحا  هلثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  دیعـس  یبأ  نع  یجانلا  قیدصلا  یبأ  نع  یمعلا  دیز  نع  هب 
یلع و مهاضقا  دیز و  مهـضرفا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهاوقا  رکب و  وبا  اهب  ۀمالا  هذه  محرا  اعوفرم  دیعـس  یبأ  نع  یجانلا  قیدصلا  یبأ  نع 

اذاعم كردی و  ملع ال  ناملـس  دـنع  ملعلا و  نم  ءاعو  ةریره  وبا  یبأ و  مهأرقا  حارجلا و  نب  ةدـیبع  وبا  ۀـمالا  نیما  نامثع و  ءایح  مهقدـصا 
رذ یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  يذ  نم  ءاحطبلا  وا  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  ّتلظا  ام  همارح و  هَّللا و  لالحب  سانلا  ملع 

هل اهنم  اهنم  ءیش  یلع  عباتی  لاق ال  ۀلمج و  هل  يدع  نبا  قاس  دق  و 
اماما نوکی  نا  نذوملل  هرک  اعوفرم  سنا  نع  ةداتق  نع  یمعلا  دیز  نع 

يدع نبا  لاق 
35 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میلـس نبا  لیق  ملـس و  نب  مالـس  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  ۀئام و  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  دودح  یف  یفوت  لیق  دیز  نم  وا  هنم  هیف  ءالبلا  لعل 
زین فیعـض و  ۀعرز  وبا  لاق  كورتم و  ناذاز  نب  روصنم  لیوطلا و  دیمح  یمعلا و  دیز  نع  لیوطلا  لصالا  یناسارخلا  يدعـسلا  ینئادـملا 

فلخ ۀصیبق و  هنع  نادار و  نب  روصنم  یمعلا و  دیز  نع  میلس  نبا  لیق  لیوطلا و  ینئادملا  یمیمتلا  ملس  نب  مالس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ 
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ثیدـحلا عضوب  یمر  نمع  ثیثحلا  فشکلا  باتک  رد  یبلحلا  یمجعلا  نبا  طبـس  هوکرت و  يراـخبلا  لاـق  ینارهزلا  عیبرلا  وبا  ماـشه و  نب 
تاـقثلا نع  يوری  تاـعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  لاـق  ۀـعامج  هحرج  لـیوطلا  يدعـسلا  یمیمتلا  میلـس  نبا  لاـقی  ملـس و  نب  مالـس  هتفگ 

نبا ملعا و  هَّللا  نابح و  نبا  نع  مالکلا  اذـه  لقن  ةاکزلا و  یف  رخآ  عضوم  یف  نینذوملا و  لضف  یف  هرکذ  اهل  دـمعتملا  هناک  تاعوضوملا 
ثیداـحا هل  نیعم  نبا  نع  میرم  یبأ  نبا  لاـق  ةرکنم و  ثیداـحا  يور  دـمحا  لاـق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح 

سیل یناجزوجلا  لاق  ۀجحب و  سیل  رامع  نبا  لاق  فیعـض و  ینیدملا  نبا  لاق  ءیـشب و  سیل  نیعم  نبا  نع  هریغ  يرودـلا و  لاق  ةرکنم و 
یئاسّنلا لاق  فیعـض و  ۀـعرز  وبا  لاـق  هوکرت و  ثیدـحلا  فیعـض  متاـح  وبا  لاـق  هیف و  نوملکتی  ةرم  لاـق  هوکرت و  يراـخبلا  لاـق  ۀـقثب و 

اّدج ثیدحلا  فیعـض  يوغبلا  مسقلا  وبا  لاق  كورتم و  ةرم  لاق  باذک و  شارخ  نبا  لاق  هثیدح  بتکی  ۀقثب و ال  سیل  ةرم  لاق  كورتم و 
ثیدح وه  هریغ و  دنع  هل  سیل  ۀجام و  نبا  هجرخا  يذـلا  ثیدـحلا  هل  جرخا  اهنم و  ءیـش  یلع  عباتی  لاق ال  ثیداحا و  يدـع  نبا  يور  و 

اهنم تلق و  ءاسفنلل  تقو  سنا 
نوکی نأ  نذوملل  هرک  اعوفرم  سنا  نع  ةداتق  نع  یمعلا  دیز 

يذلا وه  اهل و  دمعتملا  ناک  هناک  تاعوضوملا  تاقثلا  نع  يور  نایح  نبا  لاق  دیز و  نم  وا  هنم  هیف  ءالبلا  لعل  يدع  نبا  لاق  ام  اما 
اموی نیعبرا  ءاسفنلل  تقو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  سنا  نع  دیمح  نع  يور 

یبعـشلا ۀـمجرت  یف  ۀـیلحلا  یف  میعن  وبا  لاق  ۀـعوضوم و  ثیداحا  يور  مکحلا  لاق  ریکانم و  هدـنع  یجاسلا  لاق  فیعـض و  یلجعلا  لاق  و 
رجح نبا  زین  ۀـئام و  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس 177  دودـح  یف  تام  هنا  لیق  یبهذـلا  طخب  تأرق  قافتاب  كورتم  یناسارخلا  میلـس  نب  مـالس 
هنـس تام  ۀعباسلا  نم  كورتم  ینئادملا  لیوطلا  هل  لاقی  نامیلـس و  وبا  ملـس  وا  میلـس  نبا  ماللا  دیدشتب  مالـس  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع 

ینئادملا نامیلس  وبا  يدعـسلا  یمیمتلا  میلـس  نب  مالـس  ق )  ) هتفگ بیذهتلا  بیهذت  رـصتخم  رد  یجرزخلا  نیدلا  یفـص  نیعبـس و  عبس و 
عیبرلا وبا  هنع  لیوطلا و  دیمح  رثکاف و  یمعلا  دیز  نع  لیوطلا 

36 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد يدنـس  هَّللا  ۀـمحر  خیـش  ۀـئام و  نیعبـس و  عبـس و  هنـس  نم  ابیرق  یفوت  يوغبلا  لاق  فیعـض  ۀـعرز  وبا  لاق  دـعجلا  نب  یلع  ینارهزلا و 

سورعلا جات  رد  يدیبزلا  یـضترم  دمحم  ضیفلا  وبا  اهل و  دـمتعملا  هناک  تاعوضوملا  يوری  لیوطلا  مالـس  هتفگ  هعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم 
هنع ناذاز و  نب  روصنم  یمعلا و  دیز  نع  یمیمتلا  يدعـسلا  ینئادملا  سابعلا  وبا  نامیلـس  نبا  لیق  ملاس و  نبا  لیق  ملـس و  نب  مالـس  هتفگ 

داسف و ناوه و  نهو و  راهظا  هار  هدروآ و  مالس  همجرت  رد  ار  عوضوم  ربخ  نیا  هک  یبهذ  رب  هوالع  هوکرت و  يراخبلا  لاق  ماشه  نب  فلخ 
رد یمع  دیز  لیوط و  مالـس  حدـق  فارتعاب  دـنیامنیماو و  حورجم  حودـقم و  ار  عوضوم  ربخ  نیا  زین  هینـس  ءاملع  رگید  هدرپس  نآ  نالطب 
نبا نع  غبـص  نب  مساق  دنع  دیعـس  یبأ  نع  هتفگ و  ثیدح  نیا  رکذ  رد  هنـسح  دصاقم  رد  يواخـس  دنیازفایم  نآ  مالثنا  مازحنا و  حاضیا 

قیدصلا یبأ  نع  یمعلا  دیز  نع  مالـس  نع  سنوی  نب  دـمحا  نع  امهالک  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  نع  ءافعـضلا  یف  یلیقعلا  هنع  همثیخ و  یبأ 
لوصا زا  یناث  لصا  لوا  باب  ثلاث  لصف  رد  نیبحملا  ۀـفحت  رد  یناشخدـبلا  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  نافیعـض و  مالـس  دـیز و  هنع و 

هتفگ تسا  هفیعض  ثیداحا  رکذ  يارب  دوقعم  لصف  نآ  هک  روکذم  باتک  هعبرا 
یبأ نع  باعیتسالا  یف  ربلا  دـبع  نبا  هجرخا  یلع  مهاضقا  ناـمثع و  ءاـیح  مهقدـصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهاوقا  رکب و  وبا  اـهب  یتما  محرا 

مالس هدنس  یف  يردخلا و  دیعس 
دیعـس وبا  تیاورب  عونـصم  ربخ  نیا  هک  دیدرگ  راکـشا  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  فیعـض و  یمعلا  دیز  نع  كورتم  لیوطلا  وه  و 
راغـص تلذم و  كاخ  دنزیخیمرب و  نآ  رد  حرج  حدقب و  تنـس  لها  ياملع  دوخ  هک  تسلاجرلا  حودقم  لاحلا و  كوتهم  نانچ  يردـخ 

دبع نبا  وا  تیاورب  ار  لعفنم  ربخ  نیا  نجحم و  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  دنزیریم و  المرب  نآب  نیکسمتم  سؤر  رب  نآ  راوع  بیع و  يأ  دیاب 
يدتقیل مهلالخ  هباحصا و  هوجو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فصو  دق  هتفگ و  باعیتسا  ردص  رد  هچنانچ  هدروآ  باعیتسا  رد  ربلا 
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دمحم وبا  انثدح  لاق  ناذاش  نب  میهاربا  دمحا  رکب  وبا  انثدح  لاق  يرقملا  ةدعس  نب  دیعس  نب  یـسیع  انخیـش  هاور  امیف  کلذ  لثمب  مهیف  هب 
لاق دعاص  نب  دمحم  نب  ییحی  انثدح  لاق  میحد  نب  دمحا  انثدـح  لاق  نامثع  نب  دیعـس  نامثع  وبا  هب  ان  انبا  دـعاص و  نب  دـمحم  نب  ییحی 

روعالا دیعـس  وبا  انثدح  لاق  ینامحلا  ییحی  وبا  نمحرلا  دبع  نب  دیمحلا  دبع  انثدح  لاق  ۀفوکلاب  يرماعلا  ۀبلعث  نب  دیبع  نب  دـمحم  انثدـح 
نالف نب  نجحم  وا  نجحم  وبا  هل  لاقی  ۀباحصلا  نم  خیش  انثدح  لاق  ۀفیذحلا  یلوم  ناک  لاقبلا و  ینعی 

یلع اهاضقا  نامثع و  ءایح  اهقدـصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  اهاوقا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  فأرأ  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق 
اهارقا بلاط و  یبأ  نب 

37 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀما  لکل  لبج و  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  تباث و  نب  دیز  اهضرفا  بعک و  نب  یبأ 

رد یئاسن  تسلاوحا  نیربتخم  نوهوم  نوعطم و  لاجر و  نیدـقان  حورجم  حودـقم و  لاـقب  دیعـس  هدـش و  عقاو  لاـقب  دیعـس  دنـس  نیرد  و 
وبا نابزرملا  نب  دیعـس  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  فیعـض و  لاقبلا  دعـس  وبا  نابزرملا  نب  دیعـس  هتفگ  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باتک 
قلخ یلعی و  هماسا و  وبا  ۀبعـش و  هنع  همرکع و  لئاو و  یبأ  سنا و  نع  يور  روهـشم  یفوک  نامیلا  نب  ۀـفیذح  یلوم  روعالا  لاـقبلا  دـعس 

دوعـسم وبا  انث  برح  نب  یلع  ثیدـحلا  رکنم  لاق ح  سلدـم و  قودـص  ۀـعرز  وبا  لاق  هثیدـح و  بتکی  نیعم ال  نبا  لاق  سـالفلا و  هکرت 
رکنم اذه  هتلق  اناف  هلقا  مل  وا  هتلق  قح  نم  ناک  ام  اعوفرم  ةریره  یبأ  نع  دابع  یبأ  نع  لاقبلا  دیعس  یبأ  نع  جاجزلا 

اورفک نیذلا  جرخا  يذلا  وه  أرقیلف  ماشلا  ینعی  انهاه  رشحملا  نا  کش  نم  لاق  سابع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  لاقبلا  دیعس  یبأ  نع  ۀنییع  نبا 
رشحملا ضرا  یلا  لاق  نیا  یلا  اولاق  اوجرخا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  مهل  لاق  رشحلا  لوال  مهراید  نم 

مکتاوصاب نآرقلا  اونّیز  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  كاّحضلا  نع  دیعس  یبأ  نع  نامیلس  نب  ةدبع 
سیل روهـشم  لاقبلا  دعـس  وبا  نابزرملا  نب  دیعـس  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  مهثیدح و  عمجی  نیذلا  ءافعـضلا  ۀلمج  نم  وه  يدـع  نبا  لاق 

نب دیعـس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  كورتم و  سالفلا  لاق  سلدـم و  قودـص  ۀـعرز  وبا  لاق  هثیدـح و  بتکی  نیعم ال  نبا  لاق  ۀـجحلاب 
ثیدحلا و رکنم  دمحا  لاق  یسوم  نب  هَّللا  دیبع  ۀبعـش و  هنع  یلیل و  یبأ  نبا  سنا و  نع  روعالا  یفوکلا  لاقبلا  دعـس  وبا  یـسبعلا  نابزرملا 

دبع ناک  ۀـنییع  وبا  لاـق  هثیدـح و  یبأ  كرت  ثاـیغ  نب  صفح  نب  ورمع  لاـق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
تلق كرابملا  نبا  لاق  هدـنع و  هفعـضل  لاق  مل  هل  لیق  ادـحاو  اثیدـح  الا  هنع  اـنیلع  ـالما  ۀـنییع  تیأر  اـم  دـمحا  لاـق  هنم و  ظـفحا  میرکلا 

دبع نع  میرم  یبأ  نب  دایز  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع  نع  هتثدـح  دانـسالا  یلاع  هفرعا  انا  هَّللا  يأ و  لاقف  لاقبلا  دعـس  ابا  فرعت  کیرـشل أ 
رد زین  لقعم و  نب  هَّللا  دبع  نع  هب  ثدح  ادایز و  كرت  میرکلا و  دبع  كرت  ینکرتف و  ۀبوت  مدـنلا  ثیدـحب  دوعـسم  نبا  نع  لقعم  نب  هَّللا 

ثیدـحلا فیعـض  یلع  نب  ورمع  لاق  هثیدـح و  بتکی  ءیـشب ال  سیل  نیعم  نبا  نع  میرم  یبأ  نب  دـمحا  لاـق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت 
بذکی ناک ال  معن  لاق  قودص  وه  لیق  سلدم  ثیدحلا  نیل  ۀعرز  وبا  لاق  ثیدحلا و  كورتم 

38 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد زین  هثیدـح و  بتکی  ۀـقثب و ال  سیل  ةرع  لاق  فیعـض و  یئاسّنلا  لاق  هثیدـحب و  جـتحی  مکاحلا ال  لاق  ثیدـحلا و  رکنم  يراخبلا  لاق  و 

قودص یجاسلا  لاق  بابخ و  یبأ  نم  هبرقا  ام  سیلدت  هیف  متاح  وبا  لاق  كورتم و  ینطقرادلا  نع  یناقربلا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهت 
عیکو و هقثو  یلیقعلا  لاق  سانلا و  ءارق  نم  ناک  دواد  وبا  لاق  اطخلا  شحاف  مهولا  ریثک  نابح  نبا  لاق  فیعض و  یلجعلا  لاق  فعـض و  هیف 

عیکو لئـس  لاق  نالیغ  نب  دومحم  نع  یجاسلا  اهرکذ  دق  هقثو و  هنا  یلع  لدـی  عیکو ال  نع  تیکح  یتلا  ۀـیاکحلا  تلق  ۀـنییع  نبا  هفعض 
انه تجتحا  مث  اهتفذـحف  زع و  الب  فلؤملا  اهرکذ  دـق  ۀـقث و  لئاو  وبا  لئاو و  یبأ  نع  يوری  ناک  هَّللا  دـمحا  لاـقف  لاـقبلا  دعـس  یبأ  نع 

تام سلدم  فیعض  روعالا  یفوکلا  لاقبلا  دعس  وبا  مهالوم  یسبعلا  نابزرم  نب  دیعس  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  اهترکذف و 
دیعس وبا  ۀفیذح  یلوم  یسبعلا  نابزرملا  نب  دیعس  هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رصتخم  رد  یجرزخلا  نیدلا  یفص  ۀسماخلا و  نم  نیعبرالا  دعب 
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نیعبرا و عضب و  ۀنس  تام  یبهذلا  لاق  فیعـض  یئاسّنلا  لاق  ۀنییع  نبا  ۀبعـش و  هنع  لئاو و  یبأ  سنا و  نع  روعالا  ةدحومب  لاقبلا  یفوکلا 
هباصا هیتآ  ترابع  زا  تسلاقب  دعس  وبا  لاوحا  عئانـش  فشاک  لامعا و  حئابق  یکاح  هک  تارابع  نیرب  هوالع  هقثوا و  دحا  تملع  ام  ۀئام و 

موکحم نجحم  وبا  زا  وا  تیاور  سپ  هدرکن  نجحم  وبا  كاردا  تسفیعـض  هکنیا  اب  دعـس  وبا  هک  دش  دهاوخ  حـضاو  ینالقـسع  رجح  نبا 
قیقدت ریبدت و  بابرا  قیقحت و  لمات و  باحصا  زا  یسک  تشاد و  دهاوخن  ثبشت  کسمت و  ّتیلباق  الـصا  دوب و  دهاوخ  عاطقنا  لاسراب و 

دقان ره  رب  روعا  لاقب  دعس  وبا  تیحودقم  ببسب  رثالا  طقاس  ربخ  نیا  لاح  كاتهنا  هلمجلاب  تشاگنا  دهاوخن  دامتعا  دانتـسا و  لباق  ار  نآ 
دوش هدرک  رصب  فرص  رظن و  عطق  لاسرالا  يداب  روعا  نیا  زمه  زمغ و  لاقب و  دعس  وبا  حرج  حدق و  زا  رگا  تسرهظا و  رهاظ و  رصب  يذ 

تـسا هدیـسر  يدحب  یفقث  نجحم  وبا  دوخ  حداوق  بیاعم و  هک  اریز  تسین  تاقث  تابثا و  تافتلا  انتعا و  لباق  نجحم  وبا  ثیدح  مه  زاب 
رئابک و بکترم  نینچ  نیا  تیاور  رب  دامتعاب  دیرخ و  دـهاوخن  يوجب  ار  وا  ثیدـح  فاستعا  كرت  فاصنا و  بابرا  زا  يدـحا  زگره  هک 

دزن هک  یفـصو  اب  یفقث  نجحم  وبا  هکنآ  لامجا  نیا  حیـضوت  دیرد  دهاوخن  تعاقر  تقافـص و  تسدـب  دوخ  سومان  هدرپ  رئارج  کبترم 
رتس کته  رمخ و  برـش  رد  كامهنا  نادنچ  دوب  لوبقلا  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ّتیباحـص  فرـش  لئان  تنـس  لها  تارـضح 

راقو كربت  مرش  ایح و  درن  اباحمیب  تخادرپیم و  نآ  نامداب  نالعالا  راهجالاب و  هک  دومنیم 
39 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حادقا رودب  حایترا  حار و  برـش  راقع و  وسح  زا  تشاگنا و  ناسآ  لهـس و  دوخ  رب  مه  ار  دح  يارجا  راب  دنچ  هکنآ  ات  تخابیم  مرزآ  و 
ببـسب دنتـشاد و  رـس  رد  هک  رمخ  نیبراش  تاماحم  همه  نآ  اب  یناث  هفیلخ  ترـضح  هک  دیـسر  ياجب  تبون  رخآ  تشادـنرب  تسد  زگره 

بات زین  دنتـشارفایم  تعالخ  تعالج و  مالعا  هدومن  كولـسم  قافو  دـیئات و  قیرط  قاسف  راجف  تعامج  نیا  اـب  قاذـم  برـشم و  داـحتا 
رهن رجز و  بجوتـسم  نآ  یفن  قیرط  هدمآ  گنتب  ةرک  دعب  ةرک  ةرم و  دعب  ةرم  بیرـش  رّرکیـس  نآ  رب  بیذعت  ّدح و  يارجا  زا  دندرواین و 

برـش زا  وا  زجاح  عنام و  ات  دندومن  وا  هارمه  زین  ار  يدرم  رادـغلا  عیلخ  نآ  ینابهاگن  يارب  ظقیت  دـیزمب  دـندرپس و  رحب  رد  هریزج  يوسب 
ریت نوچ  دناهراو  دیدش  باستحا  نیزا  ار  دوخ  دـناسر و  لتقب  ار  بستحم  نآ  هک  تساوخ  فصق  وهل و  مرغم  نآ  نکیل  دـشاب  هدوب  رمخ 

دیدرگ قحلم  صاقو  یبأ  نب  دعسب  دیسر و  هیسداقب  هدومن  رارف  هریزج  زا  تسج و  اج  زا  ریت  نوچ  راچان  تسشنن  هناشن  رب  ریرش  نآ  ریبدت 
ترـضح اذـهل  دوب  هدـیناسر  ار  ارجام  یناث  هفیلخ  تمدـخب  هتفرگ  شیپ  رارف  هار  هریزج  زا  دوخ  لتق  فوخب  زین  نجحم  وبا  بستحم  نوچ 

دـماین و زاب  رمخ  برـش  زا  زین  هیـسداق  رد  وا  هک  تسنآ  فیرط  دـنتخاس  رومام  نجحم  وبا  سبحب  ار  صاقو  یبأ  نب  دعـس  بآـم  تفـالخ 
رامخ تلاح  رد  ابلاغ  هک  رافک  اب  وا  لاتق  ببسب  هکلب  دومنن  وا  رب  دح  يارجا  ینعم  نیاب  ملع  فصو  اب  صاقو  یبأ  نب  دعـس  هکنآ  رتفیرط 

دح لیطعت  نیا  ایوگ  دز و  میهاوخن  دـح  زگره  رمخ  برـش  رد  ارت  ام  رگید  هک  درک  هدـعو  واـب  هک  دـش  رورـسم  ناـنچ  دـشاب  هدـش  عقاو 
دهع نیرب  وا  يافو  رگم  دروخ  دهاوخن  رمخ  رگید  هک  درک  دهع  هچ  رگا  نجحم  وبا  داد و  رارق  رافک  اب  وا  لاتق  تازاجم  ار  راهق  دـنوادخ 

محل و قورع  رد  نانچ  بارش  بح  هکلب  دوشیمن  تباث  زگره 
40 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بارش هقئاذ  مه  گرم  دعب  ات  دوش  نوفدم  كات  يولهپ  رد  هک  تساوخیم  مه  ندرم  دعب  كابیب  نآ  هک  دوب  هدرک  تیارس  وا  ماظع  خم 
تیباحـص تمارک  اذهل  دوب  هتـساوخ  بلق  میمـص  زا  وا  يور  زا  نیا  نوچ  تسا و  هدومن  مه  ادا  امظن  تیـصو  جهنب  ار  ینعم  نیا  دشچب و 

الاح دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  نانگمه  رب  وا  لآم  نارـسخ  لاح و  ءوس  دـش و  ادـیپ  مرک  هثـالث  لوصا  وا  ربق  رب  رخآ  درک و  زورب  وا  رهب  هثـالث 
دیاب انایع  باحـصا  تلیـضف  رد  رمخلا  براش  نینچ  ربخب  تنـس  لها  جاجتحا  فطلب  دینـش و  دیاب  تسبلاطم  نیا  دهاش  هک  تارابع  ضعب 

نب هَّللا  دـبع  لیق  بیبح و  نب  کلام  هیف  لـیقف  همـسا  یف  فلتخا  یفقثلا  نجحم  وبا  هتفگ  باـعیتسا  باـتک  رد  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  دیـسر 
فیقث تملسا  نیح  ملسا  هتینک  همسا  لیق  یفقثلا و  فیقث  وه  یسن و  نب  فوع  نب  هریمع  نب  ةدقع  نب  فوع  نب  ریمع  نب  ورمع  نب  بیبح 

ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نم  عمس  و 
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ثالث يدـعب  نم  یتما  یلع  فاخا  ام  فوخا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  لاـقبلا  دعـس  وبا  هنع  ثدـح  هنع  يور 
ۀمئالا فیح  ردقلاب و  بیذکت  موجنلاب و  نامیا 

اعوبطم ارعاش  ناک  مهیلإ و  ناسرفلا  نم  ةدجنلا و  سابلا و  یلوا  نم  مالـسالا  ۀیلهاجلا و  یف  لاطبالا  ناعجـشلا  نم  اذـه  نجحم  وبا  ناک  و 
هب و نیعتسی  هنع  هَّللا  یضر  قیدصلا  رکب  وبا  ناک  مئال و  مول  ّدح و ال  هعدری  هنع و ال  علقی  داکی  بارشلا ال  یفاک  مهنم  ناک  هنا  الا  امیرک 

یبأ نب  دعـس  قـحل  هنم و  برهف  ـالجر  هعم  ثعب  رحبلا و  یف  ةریزج  یلا  هاـفن  ارارم و  رمخلا  یف  هنع  هَّللا  یـضر  باـطخلا  نـب  رمع  هدـلج 
ۀیسداقلاب صاقو 

41 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بتکف هربخ  هربخا  رمعب و  قحلف  اراق  جرخ  کلذب و  لجرلا  ّسحاف  رمع  هعم  هثعب  يذـلا  لجرلا  لتقب  مه  دـق  ناک  سرفلل و  براحم  وه  و 

هدیق و لحت  نادعـس  ةأرما  نجحم  وبا  لأس  لاتقلا  محتلا  ۀیـسداقلاب و  فطانلا  ّسق  موی  ناک  املف  هسبحف  نجحم  وبا  سبحب  دعـس  یلا  رمع 
لتاق سرفلا و  هتطعا  هلیبس و  تلخف  هیلع  ۀعبت  الف  دهشتسا  نا  نجسلا و  دیقلا و  نم  هلاح  یلا  داع  ملـس  نا  هنا  اهدهاع  دعـس و  سرف  هیطعت 

بئاتکلا و موی  ثاوغا و  موی  ثامرا و  موی  اهنم  فطانلا و  سق  اهنم  ةروهـشم  مایا  ۀیـسداقلاب  ناک  هسبحم و  یلا  داع  مث  انـسح  ءالب  یلبا  و 
لاق  ذئموی  اهنم و  موی  یف  نجحم  یبأ  ۀصق  تناک 

ایقاثو یلع  ادودشم  كرتا  ینقلاب و  لیخلا  يدؤت  نا  انزح  یفک 
ایدانملا مصت  ینود  نم  عراصم  تقلغ  دیدحلا و  ینانع  تمق  اذإ 

ایل اخأ  ادحاو ال  ینوکرت  دقف  ةوخا  ریثک و  لام  اذ  تنک  دق  و 
اینارب دق  اتمصم  البک  جلاعا  قراش  لک  یننا  یمسج  فش  دق  و 

ایلاجر یترسا و  یّنع  بهذت  اقثوم و  كرتا  موی  يرد  هّللف 
ایلاوغلا كاذ  موی  يریغ  لامعا  تدب و  دق  ناوعلا و  برحلا  یلع  انسبح 

اینا قحلا  روزا  الا  تجرف  نئل  هدهعب  سیخا  دهع ال  هّللف 
میهاربا نب  قاحسا  انثدح  دلاخ  نبا  دمحا  انثدح  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثدح  دیعس  نب  فلخ  انثدح 

42 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف یفقثلا  ریمع  نب  ورمع  نب  بیبح  نب  نجحم  ابا  ّدح  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  نا  ینغلب  لاق  جـیرج  نبا  نع  قازرلا  دـبع  انثدـح 

کلذ رکذ  تارم و  نامث  رمخلا  یف  یفقثلا  نجحم  ابا  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  برـض  بیوذ  نب  ۀـصیبق  لاق  تارم و  عبـس  رمخلا 
دلجی لاز  یفقثلا ال  نجحم  وبا  لاق  نیریس  نبا  نع  بویا  نبا  نع  رمعم  انربخا  لاق و  رمخلا  یف  ۀباحـصلا  نم  ّدح  نم  باب  یف  قازرلا  دبع 

نیملـسملا نم  اوباصا  دـق  نیکرـشملا  نا  يار  هناکف  نولتتقی  مهآر  ۀیـسداقلا  موی  ناـک  اـملف  هوقثوا  هونجـس و  مهیلع  رثکا  اـملف  رمخلا  یف 
لوا ننوکیل  احالـس  هیلإ  تعفد  سرفلا و  اذـه  یلع  هتلمح  هلیبس و  تیلخ  نا  کل  لوقی  نجحم  ابا  نا  اهل  لوقی  دعـس  دـلو  مأ  یلا  لـسراف 

دیدحلا و نانع  تئـش  اذإ  ایقاثو  یلع  ادودـشم  كرتا  ینقلاب و  لیخلا  یقتلی  نا  انزح  یفک  رعـش  لوقی  أشنا  لتقی و  نا  الا  کیلإ  عجری  نم 
رادـلا و یف  ناک  سرف  یلع  لمح  هدویق و  هنع  تلحف  دعـس  ةأرمال  کلذ  تلاقف  يرخالا  تبهذـف  ایدانملا  مصت  یلود  نم  عراـصم  تقلغ 
بجعتی و لعجف  دعـس  هیلإ  رظنف  هبلـص  رـسکی  هلتقیف و  لجر  یلع  لمحب  لازی  لعجف ال  موقلاـب  قحل  یتح  ضکری  جرخ  مث  احالـس  یطعا 

ءاجف ناک  امک  دویقلا  یف  هیلجر  لعج  حالـسلا و  در  نجحم و  وبا  عجر  مهمزه و  یتح  اریـسی  الا  اوثبلی  ملف  لاـق  سراـفلا  کـلذ  نم  لوقی 
تکرت ینا  ول ال  قلبا  سرف  یلع  الجر  هَّللا  ثعب  یتح  انیقل  انیقل و  لوقی  اهربخی و  لعجف  مکلاتق  ناک  فیک  هدلو  مأ  وا  هتأرما  تلاقف  دعس 

هرما نم  ناک  نجحم  وبال  هنا  هَّللا  تلاقف و  نجحم  یبأ  لئامش  ضعب  اهنا  تننظل  دویقلا  یف  نجحم  ابا 
43 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نم اهعدا  نا  افنا  تنک  ادبا  اهبرـشا  هَّللا ال  انا و  لاق و  ادبا  رمخ  یلع  كدلجت  لاقف ال  هدویق  ّلخ  هب و  اعدف  هتـصق  هیلع  هتـصقف  اذک  اذک و 
رمخلا تیأر  رعـش  رمخلا  كرت  یف  نجحم  وبا  لاق  لاق  لضفملا  نع  یبارعـالا  نبا  يور  کـلذ و  دـعب  اـهب  ریـشی  ملف  لاـق  مکدـلج  لـجا 

نب سیقل  تایبالا  هذه  هریغ  هدشنا  امیقـس و  ادـبا  اهب  یفـشا  و ال  یتایح * اهبرـشا  هَّللا  الف و  امیلحلا * لجرلا  کلهت  بلاثم  اهیف  ۀـحلاص و 
رعش لوقی  يذلا  كوبا  ۀیواعم  هل  لاقف  ۀیواعم  یلع  لخد  یفقثلا  نجحم  یبال  انبا  نا  رابخالا  لها  ۀیاور  نم  مصاع و 

اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يورت  ۀمرک  بنج  یلا  ینفداف  تم  اذإ 
اهقوذا نا ال  تم  ام  اذإ  فاخا  ینناف  ةالفلاب  یننفدت  و ال 

رعش هلوق  لاق  اذ  ام  لاق و  هرعش  نم  اذه  نم  نسحا  ترکذ  تئش  ول  نجحم  یبأ  نبا  لاقف 
یقلخ  نع  یمزح و  نع  سانلا  لئاس  هترثک و  یلام و  نع  سانلا  لأست  ال 

قرفلاب  ةدیدعرلا  دی  شیطت  اذإ  مهتارس  نم  ینا  ملعا  موقلا 
قنعلا  ۀبرض  هیف  رسلا  متکا  هرکاسع و  الودسم  لوهلا  بکرا  دق 
قلعلا  نم  هیورا  حمرلا  لماع  هتصح و  عورلا  ةادغ  نانسلا  یطعا 
اوملع دق  ءالجنلا  ۀنعطلا  نعطا  رعش و  تایبالا  هذه  یف  مهضعب  داز  و 

44 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  هلئان  تسل  امع  بلاطملا  فع  قنعلا  ۀبرض  هیف  رسلا  ظفحا  و 
عنق  يذب  یلام  ام  دوجا و  دق  قنحلا و  دقحلا و  دیدش  تملظ  نا  و 

مهتارس  نم  ینأ  ملعأ  موقلا  قرفلا و  رجحلا  ءارو  رکا  دق  و 
مرک  وذ  وه  انیح و  ءرملا  رسعی  دق  قفشلا  ةدیدعرلا  دعرلا  رصب  امس  اذإ 

هتلق  دعب  اموی  لاملا  رثکیل  قمحلا  زجاعلا  ماوس  بوثی  دق  و 
کل  ننسحنل  لوقلا  انأسا  نئل  ۀیواعم  لاقف  قرولاب  سبیلا  دعب  دوعلا  یستکی  و 

ناجیبرذاب یفقثلا  نجحم  یبأ  ربق  يأر  هنا  هربخا  هنا  يدع  نب  مثیهلا  معز  کلثم و  ندلتلف  ءاسنلا  تدلو  اذإ  لاق  هتزئاج و  لزجا  مث  دفصلا 
یبأ ربق  اذـه  ربقلا  یلع  بوتکم  هربـق  یلع  ۀـشورعم  یه  ترمثا و  تلاـط و  دـق  مرک و  لوصا  ۀـثلث  تتبن  دـق  ناـجرج و  یحاون  یف  لاـق  و 
دبع انثدح  یبأ  انثدح  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدـح  تیبلا  رکذ  ۀـمرک و  بنج  یلا  ینفداف  تم  اذإ  هلوق  رکذ  ام  بجعتا و  تلعجف  لاق  نجحم 
نب دعس  نع  دمحم  نب  میهاربا  نع  رجاهم  نب  ورمع  نع  ۀیواعم  وبا  انثدح  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدح  دلخم  نب  یقب  انثدح  سنوی  نب  هَّللا 
ملف ۀحارج  هب  دعس  ناک  دیقلا و  یلا  هب  رماف  رمخلا  نم  نارکس  وه  نجحم و  یباب  دعس  یتا  ۀیسداقلا  موی  ناک  امل  لاق  هیبا  نع  صاقو  یبأ 

نا انزح  یفک  نجحم  وبا  لاق  سانلا  یلا  رظنیل  بیذعلا  قوف  دعـس  عفر  ۀطفرع و  نب  دـلاخ  لیخلا  یلع  لمعتـسا  سانلا و  یلا  ذـئموی  جرخی 
هَّللا ینملس  نا  ّیلع  هَّللا  کل  ینیلخ و  کحیو  دعس  ةأرما  ۀفصخ  ۀنبال  لاقف  ایقاثو  یلع  ادودشم  كرتا  یتفلاب و  لیخلا  يدرت 

45 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یتح قلطنا  مث  حمرلا  ذخا  مث  ءاقلبلا  هل  لاقی  دعـسل  سرف  یلع  بثوف  هتلخف  ینم  متحرتسا  تلتق  نا  دیقلا و  یف  یلجر  عضا  یتح  ءیجأ  نا 

نعطلا ءاقلبلا و  ربص  ربصلا  لوقی  دعـس  لعجف  رظنی  دعـس  کلم و  اذه  لوقی  سانلا  لعجف  مهمزه  الإ  ۀیحان  یف  لمحی  لعجف ال  سانلا  یتا 
يذلاب ادعـس  هفـصخ  ۀنبا  تربخا  دـیقلا و  یف  هلجر  عضو  یتح  نجحم  وبا  عجر  ودـعلا  مزه  املف  دـیقلا  یف  نجحم  وبا  نجحم و  یبأ  نعط 

لاق هلیبس  یلخف  لاق  یلبا  ام  نیملسملا  یلبا  الجر  برـضا  مویلا ال  اذه  یف  یلبا  ام  نیملـسملا  نم  دحا  یلبا  ام  هَّللا  لاقف ال و  هرما  نم  ناک 
هاگ ره  هک  دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  ادبا و  اهبرـشا  هَّللا ال  وف  ینتجرهب  اذإ  اماف  اهنم  رهطا  دحلا و  یلع  ماقی  ذإ  اهبرـشا  تنک  نجحم  وبا 

لاحلا كوتهم  نجام  نینچ  ربخب  جاجتحا  ارچ  زاب  تسا  هدرک  رکذ  ار  نجحم  وبا  بلاثم  بیاعم و  همه  نیا  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  دوخ 
ار تیباحص  فصو  لودع  مهلک  ۀباحصلا  هّیـضق  ظاحلب  هکنآ  رگم  اهلا  راب  هدومیپ  فاستعا  قیرط  هدومن  باعیتسا  باتک  نیمه  ردص  رد 
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وا عانتما  مدع  رمخ و  برـش  رد  نجحم  وبا  كامهنا  تالاح  رکذب  زین  يرزجلا  ریثالا  نبا  دشاب و  هتـسناد  نئاشم  نعاطم و  همه  نیا  یحام 
نیا يادبا  تسدب  یغبنی  امک  وا  تلادـع  هدرپ  هتخادرپ  حاضیا  حیرـصت و  حاصفا و  حیـضوت و  تیاهنب  رما  نیرد  ررکم  یبایازـس  فصو  اب 
ورمع نبا  بیبح  نب  ورمع  همسا  یفقثلا و  نجحم  وبا  هتفگ ب د ع  ۀباحـصلا  ۀفرعم  یف  هباغلا  دسا  رد  هچنانچ  هتخاس  كوتهم  رانـش  راع و 

همسا لیق  بیبح و  نب  هَّللا  دبع  لیق  بیبح و  نب  کلام  همسا  لیق  یفقثلا و  فیقث  نب  فوع  نب  هریغ  نب  هدقع  نب  فوع  نب  ریمع  نب 
46 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناضمر یف  عست  ۀنس  فیقث  ملسا  نیح  ملسا  هتینک 
فاخا ام  فوخا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنا  لاقبلا  دیعـس  وبا  هنع  يور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  يور 

ۀمئالا روج  ردقلاب و  بیذکت  موجنلاب و  نامیا  ثالث  یتما  یلع 
ناک هنا  الا  اداوج  امیرک  ناـک  مالـسالا و  ۀـیلهاجلا و  یف  ۀعاجـشلاب  نیروهـشملا  ناعجـشلا  نم  رعـشلا و  نسح  ارعاـش  نجحم  وبا  ناـک  و 

برهف الجر  هعم  ثعب  رحبلا و  یف  ةریزج  یلا  هافن  اینامث و  وا  اعبـس  ارارم  رمع  هدـلج  مول و  ّدـح و ال  فوخ  هکرتی  برـشلا ال  یف  اـکمهنم 
دتشا ۀیسداقلا و  مایا  ضعب  ناک  املف  هسبحف  هسبحیل  دعس  یلا  رمع  بتکف  سرفلا  براحی  ۀیسداقلاب  وه  صاقو و  یبأ  نب  دعسب  قحل  هنم و 

دیقلا و نم  هلاح  یلا  داع  ملـس  نا  هنا  اهدهاع  ءاقلبلا و  دعـس  سرف  هیطعت  هدیق و  لحت  نأ  دعـس  ةأرما  نجحم  وبا  لأس  نیقیرفلا  نیب  لاتقلا 
لاقف  لعفت  ملف  هیلع  ۀعبت  الف  دهشتسا  نا  نجسلا و 

ایقاثو یلع  ادودشم  كرتا  انقلاب و  لیخلا  يدرت  نا  انزح  یفک 
ایدانملا مصت  دق  یلود  عراصم  تقلغ  دیدحلا و  ینانع  تمق  اذإ 

ایلاخأ ادحاو ال  ینوکرت  دقف  ةوخا  ریثک و  لام  اذ  تنک  دق  و 
ایلاوعلا كاذ  موی  يریغ  لامعا  تدب و  دق  ناوعلا و  برحلا  نع  انسبح 

ایناوحلا روزا  نا ال  تجرف  نئل  هدهعب  سیخا  دهع ال  هّللف 
هیدـی نیب  فقی  الف  لمحی  ربکی و  ناک  امیظع و  الاتق  لتاقف  سرفلا  هتطعا  هلیبس و  تلخف  هل  تقر  کلذ  دعـس  ةأرما  یملـس  تعمـس  اـملف 

هآر هنوفرعی و  مه ال  هنم و  سانلا  بجعف  ارکنم  افصق  سانلا  فصقی  ناک  دحا و 
47 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نجحم ابا  نا  ـال  ول  لاـقف  ءاـسنلا  قرع  نم  نابرـض  هب و  تناـک  حارجل  بوکرلا  یلع  ردـقی  مل  لاـتقلا و  یلا  رظنی  رـصقلا  قوف  وه  دـعس و 
یملـس تملعاف  دیقلا  یف  هیلجر  لخدا  رـصقلا و  یلا  داع  لاتقلا  نع  سانلا  عجارت  املف  هتحت  ءاقلبلا  هذـه  نجحم و  وبا  اذـه  تلقل  سوبحم 

انبا نا  لیق  دحلا  لجا  نم  اهکرتا  نا  فنا  تنک  لاق  ذئنیح و  نجحم  وبا  باتف  ادبا  كدـحا  بهذا ال  لاق  هقلطاف و  نجحم  یبأ  ربخ  ادـعس 
لوقی  يذلا  كوبا  هل  لاقف  ۀیواعم  یلع  لخد  نجحم  یبال 
اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يورت  ۀمرک  بنج  یلا  ینفداف  تم  اذإ 

اهقوذا نا ال  تام  اذإ  فاخا  ینناف  ةالفلاب  یننفدت  و ال 
هلوق  لاق  كاذ  ام  لاق و  هرعش  نم  اذه  نم  نسحا  تلقل  تئش  ول  نجحم  یبأ  نبا  لاقف 

یقلخ  نع  یمرح و  نع  سانلا  لئاس  هترثک و  یلام و  نع  سانلا  لأست  ال 
قرفلا  ةدیدعرلا  دعرلا  دی  شیطت  اذإ  مهتارس  نم  ینا  ملعا  موقلا 

قنعلا  ۀبرض  هیف  رسلا  متکا  هرکاسع و  الودسم  لوهلا  بکرا  دق 
قلعلا  نم  هیورا  حمرلا  لماع  هتصح و  عورلا  ةادغ  نانسلا  یطعا 

قنحلا  دقحلا و  دیدش  تملظ  نا  هلئان و  تسل  امع  بلاطملا  فع 
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قرفلا  رجحلا  ءارو  رکا  دق  عنق و  يذب  یلام  ام  دوجا و  دق  و 
قمحلا  زجاعلا  ماوس  بوثی  دق  مرک و  وذ  وه  انیح و  ءرملا  رسعی  دق 

قرولاب  سبیلا  دعب  دوعلا  یستکی  هتلق و  دعی  اموی  لاملا  رثکیس 
ابا نا  لاق  دعـس  نبا  نا  لیق  کلثم و  ندـلتلف  ءاسنلا  تدـلو  اذإ  لاق  هتزئاج و  لزجا  دفـصلا و  ننـسحنل  لوقلا  انأسا  اـنک  نئل  ۀـیواعم  لاـقف 

ریثالا نبا  ترابع  نیزا  ۀثالثلا  هجرخا  ناجرجب  لیق  ناجیبرذاب و  تام  نجحم 
48 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درک رمخ  برش  زا  هبوت  راک  رخآ  رد  نجحم  وبا  هک  هدومن  اعدا  مالک  نیرد  ریثالا  نبا  هچنآ  اما  تسرینتسم  رهاظ و  ریقح  ياعدم  قیدصت 
فیک كاذ و  نم  اذـه  نیا  هدرک و  نآ  لقن  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هک  تسوا  ینابز  هدـعو  نامه  شتقیقح  تسلیلدیب و  ياـعدا  سپ 

یلع یعرملا  تتبن  كالهلا و  توملا و  دعب  ۀمرکلا  بنج  یلا  هنفدب  یـصوا  دق  كابترالا و  لک  کبترملا  نمدملا  اذـه  نم  ۀـبوتلا  یجری 
نکیل هدرکن  نایب  لیصفتب  ار  نجحم  وبا  يراوخ  بارش  لاوحا  هچ  رگا  ۀباحصلا  ءامسا  دیرجت  رد  یبهذ  كاتهلا و  مرکلا  ةروص  یف  هتنمد 

؟؟؟ روذحم رکذ  زا  لامجالاب 
یفقثلا نجحم  وبا  هتفگ  هچنانچ  هدومن  وا  راثآ  تعالخ  رابخاب  هراشا  مالک  رخآ  رد  هدـنامن و  زاـب  وا  ندـش  سوبحم  یفنم و  دودـحم و  و 

ةریزج یلا  هافن  تارم و  رمخلا  یف  رمع  هدـلج  نکل  لاطبالا  نم  ارعاش  اسراف  ناک  هَّللا  دـبع  لیق  بیبح و  نب  کلام  لیق  بیبح و  نب  ورمع 
نبا و  ب د ع )  ) الـسرم لاقبلا  دیعـس  وبا  هنع  يور  رابخا  هل  سبحف و  سرفلا  براحی  وه  صاـقو و  یبأ  نب  دعـسب  قحل  برهف و  رحبلا  یف 
هدـش رداص  یفقث  نجحم  وبا  زا  هک  رگید  لاعفا  عئانـش  لامعا و  حـئابق  زا  يرطـش  رمخ  برـش  هلـصفم  تالاح  رب  هوـالع  ینالقـسع  رجح 
هدرپس ۀـیاغلا  یـصقا  یلا  قیقحت  دـقن و  قیرط  قیـسف  بیرـش  نیا  رمخ  برـش  تایاور  دییـشت  مارباـب و  هدروآ و  ریطـست  ریرحت و  ضرعمب 

نب ورمع  نب  بیبح  نب  ورمع  وه  لیقف  همـسا  یف  فلتخم  روهـشملا  رعاشلا  یفقثلا  نجحم  وبا  هتفگ  ۀباحـصلا  زییمت  یف  هباصا  رد  هچناـنچ 
هما هَّللا و و  دبع  همسا  لیق  کلم و  همـسا  لیق  دیبع و  وبا  ۀینک  هتینک و  همـسا  لیق  فیقث و  نب  فوع  نب  هریغ  نب  ةدقع  نب  فوع  نب  ریمع 

هیلإ و هب  یتا  يذلا  صاقو  یبأ  نب  دعـس  بحاص  هنا  یلا  لیخی  لاق و  ۀبحـص  هل  مکاحلا  دمحا  وبا  لاق  سمـش  دبع  نب  هَّللا  دبع  تنب  دونک 
قاس کلم و  همسا  ناف  وه  نکی  مل  ناف  نارکس  وه 

فاخا لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  دهشا  لاق  نجحم  یبأ  نع  لاقبلا  دعس  یبأ  قیرط  نم 
49 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀثالث يدعب  نم  یتما  یلع 
مل فیعض و  دیعـس  وبا  ۀمئالا و  فیح  ۀثلاثلا و  یف  لاقف  هجولا  اذه  نم  میعن  وبا  هجرخا  ۀثلاثلا و  رکذ  موجنلاب و  قیدصت  ردقلاب و  بیذکت 
انث ۀـیواعم  وبا  انث  بویا  نب  دایز  انث  یفقثلا  سابعلا  وبا  انثدـح  ام  کلم  همـسا  نا  یلع  لیلدـلا  مکاحلا  دـمحا  وبا  لاق  نجحم و  ابا  كردـی 
هب رماف  رمخلا  نم  نارکـس  نجحم  یباب  دعـس  یتا  ۀیـسداقلا  موی  ناک  امل  لاق  هیبا  نع  دعـس  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نع  رجاـهملا  نب  ورمع 

لثمتی نجحم  وبا  لعجف  سانلا  عنـصی  ام  رظنی  تیبلا  قوف  دعـس  دعـص  ۀطفرع و  نب  دلاخ  لیخلا  یلع  لمعتـساف  ۀحارج  دعـسی  ناک  دیقف و 
نا یلع  هّلل  کلف  ینیلخ  کلیو  ۀفـصخ  تنب  یه  دعـس و  ةأرمال  لاق  مث  ایقاثو * یلع  ادودشم  كرتا  و  انقلاب * لیخلا  يدرت  نا  انزح  یفک 

حـمرلا و ذـخا  مث  ءاـقلبلا  اـهل  لاـقی  دعـسل  سرف  یلع  بثو  هتلخف و  ینم  محرتسا  تلتق  نا  دـیقلا و  یف  یلجر  عضا  یتح  ءیجا  نا  تملس 
ریـض ریـضلا  لوقی  لعجف  رظنی  دعـس  کلم و  اذـه  نولوقی  سانلا  لعجف  هَّللا  مهمزه  الا  ۀـیحان  یف  لمحی  لـعجف ال  ساـنلا  یتا  یتح  قلطنا 

هفـصخ تنب  تربخاف  دیقلا  یف  هلجر  عضو  یتح  نجحم  وبا  عجر  ودـعلا  مزه  املف  دـیقلا  یف  نجحم  وبا  نجحم و  یبأ  رفط  رفطلا  ءاقلبلا و 
دق نجحم  وبا  لاقف  هلیبس  یلخف  لاق  مهالبا  ام  هیدی  یلع  نیملـسملا  هَّللا  یلبا  الجر  مویلا  دحا  هَّللا ال  لاقف ال و  هرما  نم  ناک  يذلاب  ادـعس 

کلم همسا  ناب  هَّللا  همحر  دمحا  وبا  لدتسا  تلق  ادبا  اهبرشا  هَّللا ال  وف  ینتجرهب  ذإ  اماف  اهنم  رهطا  دحلا و  یلع  ماقی  ناک  اذإ  اهبرـشا  تنک 
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ابا نأ  رهاظلا  اذه  دیؤی  ۀکئالملا و  نم  اکلم  هونظ  مهنا  رهاظلا  لب  كاذ  یف  اصن  سیل  کلم و  اذه  سانلا  لوق  نم  ۀصقلا  هذه  یف  عقو  امم 
ءاقلبلا ریض  ریـضلا  ۀصقلا  یف  هلوق  ۀکئالملا و  نم  اکلم  هونظ  مهنا  اهیف  دنـسلا و  اذهب  ۀیواعم  یبأ  نع  ۀصقلا  هذه  جرخا  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب 

باعیتسالا ماهوا  یف  نوحتف  نبا  کلذ  یلع  هبن  فحـص  دقف  ۀلمهملا  داصلاب  لاق  نم  سرفلا و  ودع  ةدحوملا  ءایلا  همجعملا و  داضلاب  یه 
يرخا اتایبا  رعشلا  یف  داز  الوطم و  ۀصقلا  قاس  اضیا و  رمع  وبا  اهامس  حوتفلا و  یف  فیس  کلذ  رکذ  یملس  ةروکذملا  دعـس  ةأرما  مسا  و 

مه ال هنم و  سانلا  بجعف  ارکنم  افصق  سانلا  فصقی  ناک  دحا و  هیدی  نیب  فقی  الف  لمحی  ربکی و  ناک  امیظع و  الاتق  لتاقف  ۀصقلا  یف  و 
هونجـس و مهیلع  رثکا  املف  رمخلا  یف  دـلجی  لازی  ـال  یفقثلا  نجحم  وبا  ناـک  نیریـس  نبا  نع  حیحـص  دنـسب  قازرلا  دـبع  جرخا  هنوفرعی و 
ول ال لاق  ادعس  نا  هیف  لب  کلم  اذه  نیملسملا  لوق  رکذی  مل  نکل  مدقت  ام  وحنب  ۀصقلا  رکذف  نولتقی  مهآر  ۀیسداقلا  موی  ناک  اّملف  هوقثوا 

تکرت ینا 
50 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهبرشا هَّللا ال  انا و  نجحم و  وبا  لاقف  ادبا  رمخلا  یف  كدلجا  دعس ال  لاقف  ۀصقلا  رخآ  یف  لاق  هلئامش و  ضعب  اهتننظل  دیقلا  یف  نجحم  ابا 
برغ رمع  نا  ةورع  نب  مصاع  نع  میکح  نب  میهاربا  نع  ینئادملا  رکذ  دعب و  اهبرـشی  ملف  مکدلج  لجا  نم  اهعدا  نا  فنا  تنک  دـق  ادـبا 

ۀیسداقلا و مایا  قارعلا  یتا  امهنم و  بره  هنا  لاقیف  رحبلا  یف  هالمحی  نا  رخآ  الجر  يرصبلا و  رهج  ابا  رماف  رمخلا  نمدی  ناک  نجحم و  ابا 
نم ةأرما  يوـه  نجحم  اـبا  نا  باد  نبا  نع  یبارعـالا  نبا  رکذ  هـسبحف و  هـسبحی  ناـب  دعـس  یلا  بـتک  رمع  ناداز  هوـحن و  رمع  وـبا  رکذ 

کلذ  یف  لاق  هوک و  نم  اهیلع  فرشاف  اهلزنم  بناجب  اتیب  ینبی  ءانب  نم  هسفن  رجأف  ردقی  ملف  اهیلإ  رظنلا  لواحف  سومش  اهل  لاقی  راصنالا 
لیلق  ریغ  نمحرلا  نم  جرح  اهنود  سومشلا و  یلا  ترظن  دقل  و 

یبأ عم  يأر  ارهج  نبا  نبا  اهیف  ۀصقلا و  رکذـف  هب  نیعتـسی  رکب  وبا  ناکل  ارهج  نبا  هل  لاقی  الجر  هعم  ثعب  هافنف و  رمع  اهجوز  يدعتـساف 
نبا نع  قازرلا  دبع  لاق  ۀیسداقلا و  یف  لتقلا  یف  ۀصق  رکذف  هنجسف  هنجـسب  هرمای  دعـس  یلا  رمع  بتکف  رمع  یلا  هنم  برهف  افیـس  نجحم 
یلع نجحم  وبا  لخد  لیق  تارم و  عبـس  رمخلا  یف  یفقثلا  ریمع  نب  ورمع  نب  بیبح  نبا  نجحم  ابأ  دح  باطخلا  نب  رمع  نا  ینغلب  جـیرج 
لاق یّبضلا  لضفلا  نع  یبارعالا  نبا  رکذ  هکرتف و  هنع  تیهن  يذلا  سسجتلا  نم  اذه  نجحم  وبا  لاقف  هوهکنتسا  لاقف  برـش  دق  هنظف  رمع 

رمخلا برش  هکرت  یف  نجحم  وبا  لاق 
امیلحلا لجرلا  کلهت  بقانم  اهیف  ۀحلاص و  رمخلا  تیأر 

امیقس ادبا  اهب  یفشا  یتایح و ال  اهبرشا  هَّللا  الف و 
لوقی  يذلا  كوبا  لاقف  ناورم  نب  کلملا  دبع  یلع  نجحم  یبأ  نب  دیبع  لخد  لاق  ۀناوع  نع  یبلکلا  نبا  رکذ  و 

اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يوری  ۀمرک  بنج  یلا  ینفداف  تم  اذإ 
هدعب  تیبلا و  رکذف  لوقی  يذلا  كوبا  هل  لاقف  ۀیواعم  یلع  لخد  نجحم  یبال  انبا  نا  لیق  ظفلب  ریثالا  نبا  اهدروا  ۀصق و  رکذف 

اهقوذا تم ال  ام  اذإ  فاخا  ینناف  ةالفلاب  ینانفدت  و ال 
هلوق  لاق  كاذ  ام  لاق و  هرعش  نم  اذه  نم  نسحا  تلقل  تئش  ول  لاقف 

یقلخ  نع  یمزح و  نع  سانلا  لئاس  هترثک و  یلام و  نع  سانلا  لأست  ال 
قرفلا  ةدیدعرلا  دعرلا  دی  شیطی  اذإ  مهتارس  نم  ینا  ملعا  مویلا 

قنعلا  ۀبرض  هیف  رسلا  متکا  هرکاسع و  الودسم  لوهلا  بکرا  دق 
قلعلا  نم  هیورا  حمرلا  لماع  هتصح و  عورلا  ةادغ  نانسلا  یطعا 

قنحلا  دقحلا و  دیدش  تبلط  نا  هلئان و  تسل  امع  بلاطملا  فع 
قمحلا  زجاعلا  ماوس  موسی  دق  مرک و  وذ  وه  انیح و  ءرملا  رسعی  دق  و 
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قرولاب  سبیلا  دعب  دوعلا  یستکی  هتلق و  دعب  اموی  لاملا  رثکیس 
لوقلا انأسا  انک  نئل  ۀیواعم  لاقف 

51 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک لاقف  بارـشلا  یفاک  مهنم  ناک  هنا  نجحم  یبأ  ۀـصق  یف  رکذ  ام  یلع  رمع  ابا  نوحتف  نبا  باع  دـق  هتلـص و  لزجا  لـعفلا و  ننـسحنل 

ام هَّللا  لاقف و  سبح  میف  هتلاس  دعـس  ةأرما  نا  حوتفلا  یف  فیـس  هجرخا  ام  هرما  یف  یلوـالا  قیلأ و  هنع  توکـسلا  هیلع و  هدـح  رکذ  هیفکی 
تملعاف کلذب  ینسبحف  اهفـصو  یناسل  یلع  اریثک  بدف  ۀیلهاجلا  یف  بارـش  بحاص  تنک  ینکل  هتبرـش و  هتلکا و ال  مارح  یلع  تسبح 

رکنا رهشا و  يوقا و  اهانرکذ  یتلا  تایاورلا  فیعض و  فیـس  تلق و  هلعفت  یتح  هلوقت  ءیـشل  كذخاؤم  انا  امف  بهذا  لاقف  ادعـس  کلذب 
ادعس نا  دارأ  هناک  هرکذی و  مل  نسح و  هجو  هل  نکل  لاق  مث  دعـسب  اذه  نظی  لاق ال  دحلا و  هنع  لطبا  ادعـس  نا  يور  نم  لوق  نوحتف  نبا 

ۀصقلا ۀیقب  یف  اهیلإ  دعی  ملف  احوصن  ۀبوت  بات  نا  هَّللا  هقفوف  اهبرش  هنا  هیلع  تبثی  نا ال  وه  هرمضأ و  طرشب  رمخلا  یف  هدلجی  هلوقب ال  دارأ 
راکـشا رهاظ و  هدـیدع  دـئاوف  راصبتـسا  اب  رظان  رب  تراشب  رـسارس  ترابع  نیزا  ناجرجب و  لیق  ناجیبرذاب و  تام  نجحم  ابا  نا  لـیق  لاـق 

ار وا  مدرم  دومن و  رمخ  برـش  هیـسداق  گنج  زور  رد  نجحم  وبا  مکاح  دمحا  وبا  تیاور  بسح  هک  دش  نایامن  نآ  زا  هکنآ  لوا  دیدرگ 
ار دعس  سرف  تفراو و  دیق  زا  هداد  لوگ  ار  دعس  هجوز  سبح  تلاح  رد  وا  داد و  شسبحب  مکح  وا  دندروآ و  دعس  شیپ  رکس  تلاح  رد 
رب ار  نیملـسم  ملاع  دنوادخ  هک  ار  يدرم  زورما  دز  مهاوخن  دح  زگره  هک  تفگ  مسقب  لاح  تقیقح  عالطا  دعب  دعـس  درک و  لاتق  هتفرگ 

دعـس زا  هک  تسیهلا  دـح  لیطعت  حیرـص  نیا  درک و  دازآ  دـیق  زا  ار  نجحم  وبا  نیزا  دـعب  درک و  ماعنا  هک  يزیچب  درک  ماعنا  وا  تسد  ود 
هک دندوب  نادان  قمحا و  يدحب  نیعبات  ای  دندوب  هباحص  زا  ای  هک  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نایهارمه  هک  دش  ادیپ  نآ  زا  هکنآ  مود  هدش  رهاظ 

روصت ادخ  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  لاتق  ماگنه  رد  دوب  هدش  دـیقم  هدروخ و  رمخ  گنج  زور  نامه  رد  هک  ار  رمخلا  براش  یفقث  نجحم  وبا 
نیا تسناد  دیاب  دانتـسا  دامتعا و  لباق  ار  ناشیا  نامیا  نید و  روما  رد  هنوگچ  دـشاب  نینچ  تعامج  نیا  مهف  لقع و  هاگ  ره  دـندرکیم و 
ذالم اجلم و  هینیقی  ماکحا  هّینید و  روما  رد  ار  ماهلا  ءافخا  مالحالا  ءاهفـس  تعاـمج  نینچ  هک  تنـس  لـها  تهـالب  تهافـس و  رگم  تسین 
هکنآ موس  دناهتخادرپ  دوخ  ریمدت  ریـسختب و  هداهن  ناشیا  لامعا  لاعفا و  لاوقا و  دئاقع و  رب  ار  دوخ  نامیا  نید و  يانب  دـناهتخاس و  دوخ 

لالدتسا نیا  دوب و  کلم  نجحم  وبا  مان  هکنآ  هب  هدرک  لالدتسا  تسنآ  يوار  دوخ  هک  یتیاورب  مکاح  دمحا  وبا  هک  دیدرگ  یلجتم  نآ  زا 
نب دعـس  نایهارمه  تقامح  بیع  رتس  يارب  هتـسناد  هدـید و  وا  ابلاغ  هکلب  تسین  وا  مهو  طلغ و  مهف و  ءوس  زا  یـشان  ریقح  دزن  دـمحا  وبا 

تیباحص لایخب  صاقو  یبأ 
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رب لومحم  ار  کلم  اذـه  دعـس  نایهارمه  لوق  مکاح  دـمحا  وبا  مـالک  نیرظاـن  هک  دـشاب  اـت  هدومن  لالـضا  رپ  لالدتـسا  نیا  ناـشتیعبات  و 
مکاح دـمحا  وبا  هک  درب  نامگ  دـیمهفن و  ار  هضماغ  هتکن  نیا  ینالقـسع  رجح  نبا  نکیل  دـنربن  یپ  ناشتقامح  لهجب و  دـنیامن و  ّتیملع 
تخاس رهاظ  حضاو و  تخادنارب و  راک  يور  زا  هدرپ  طقسلل  احاضیا  طلغلا و  یلع  اهیبنت  اذهل  هتفر  اطخ  هار  هدرک و  طلغ  لالدتـسا  نیرد 

نیا دیئات  دـندوب و  هدرک  نامگ  هکئالم  زا  یکلم  ار  نجحم  وبا  ناشیا  هکلب  تسین  تیملع  رب  لومحم  کلم  اذـه  دعـس  نایهارمه  لوق  هک 
ار نجحم  وبا  دعـس  نایهارمه  هک  هدش  دراو  تحارـصب  هصق  نیا  قایـس  رد  تیاور  نآ  رد  هک  دومن  هبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  تیاورب  قیقحت 

یپ رد  یپ  نجحم  وبا  هک  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـسب  قازرلا  دبع  هک  دش  نایع  نآ  زا  هکنآ  مراهچ  دندوب  هدومن  نامگ  هکئالم  زا  یکلم 
دومن لاتق  رافک  اب  ۀلیح  وا  هیسداق  رد  هکنآ  ات  دندومن  دنب  تخس  دنتخاس و  سوبحم  نوجسم و  ار  وا  رخآ  دشیم  دودحم  رمخ  برـش  رد 

بر ماکحا  فلاخم  رـسارس  هک  ماعنا  نیاب  ادـبا و  رمخلا  یف  كدـلجا  تفگ ال  وا  اب  وا  تمدـخ  نسح  نیا  ضوعب  صاقو  یبأ  نب  دعـس  و 
دش حضاو  نآ  زا  هکنآ  مجنپ  دینادرگ  زارفارس  زاتمم و  ار  وا  تسمارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانالا  ریخ  تعیرـش  یفانم  ۀحارـص  ماعنم و 

ار رگید  یـصخش  يرـصب و  رهج  وبا  دـندومرف و  دـلبلا  جراخ  رمخ  ناـمدا  ببـسب  ار  نجحم  وبا  رمع  ترـضح  ینئادـم  تیاور  بسح  هک 
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بـسح دیـسر  هیـسداقب  دـیدرگ و  قارع  یهار  هدرک  رارف  ناشیا  دزن  زا  نجحم  وبا  دـنهد و  روبع  روش  يایرد  زا  ار  وا  هک  دـنتخاس  روماـم 
درک سوبحم  ار  نجحم  وبا  وا  سپ  دیامن  سبح  ار  نجحم  وبا  هک  دندرک  مکح  ار  دعـس  دوخ  همان  هعیرذـب  رمع  ترـضح  رمع  وبا  تیاور 
مان هکنآ  تاقافتا  نساحم  زا  داهن و  زاغآ  يزابقشع  راـصنا  زا  يدرم  نز  اـب  هرونم  هنیدـم  رد  نجحم  وبا  هک  دـش  حـئال  نآ  زا  هکنآ  مشش 
رداق نکیل  دـنیب  هب  ار  وا  هک  تساوخ  ماـیه  فغـش و  مارغ و  هل و  طرف و  زا  نجحم  وبا  تسرمخ  يامـسا  زا  یکی  هک  دوب  سومـش  نز  نآ 

هار زا  هلیذر  هلیسو  نیاب  دومنیم و  یناکم  ریمعت  نز  نآ  هناخب  بیرق  هک  تخاس  یئانب  ریجا  ار  دوخ  تخیگنارب و  بیجع  هلیح  راچان  دشن 
تفگ باب  نیرد  هک  یتیب  درک و  مه  مظن  ار  هعقاو  نیا  تعالخ  تیاغ  زا  دـیدرگ و  فرـشم  وا  تراـیزب  فرـشم و  نز  نا  رب  راوید  نزور 

نیا نوچ  دوب  دـیدش  عنم  ادـخ  بناج  زا  وا  باب  رد  هکنآ  لاح  سومـش  يوسب  مدرک  رظن  نم  هک  تس  نیا  نآ  نوحـشم  نوجم  نومـضم 
هارمه دنتخاس و  دلبلا  جراخ  ار  نجحم  وبا  ناشیا  ترضح  درک  تیاکـش  یناث  هفیلخ  تمدخب  نز  نآ  رهوش  راچان  دیدرگ  اراکـشآ  هعقاو 

هدرک ایهم  وا  لتق  يارب  يریـشمش  نجحم  وبا  هک  دـید  نوچ  ارهج  نبا  دـندومن  هناور  نایهاگن  روطب  تشاد  ماـن  ارهج  نبا  هک  یـصخش  وا 
هیـسداق يوسب  هدـید  یلاـخ  ار  هصرع  نجحم  وـبا  وـس  نآ  زا  درک  ضرع  ار  ارجاـم  هدیـسر  هفیلخ  تمدـخب  تفرگ و  شیپ  رارف  هار  تسا 

دعب یناث  هفیلخ  تفاتش 
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تیاور بسح  هک  دش  تباث  نآ  زا  هکنآ  متفه  دش  سوبحم  اجنآ  رد  وا  دندرک و  وا  سبحب  رومام  ار  صاقو  یبأ  نب  دعس  رما  نیرب  عالطا 
کته رمخ و  برش  رد  وا  كامهنا  اجنیزا  دندز و  دح  هبترم  تفه  بارش  برـش  رد  ار  نجحم  وبا  باطخلا  نب  رمع  ترـضح  قازرلا  دبع 
رضاح رمع  ترضح  دزن  نجحم  وبا  راب  کی  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  متـشه  تستربخ  بابرا  تربع  لباق  دوشیم  رهاظ  هک  يوحنب  رتس 

تفایرد ار  وا  نهد  يوب  هک  دندومرف  رما  نیرـضاحب  تسا و  هدومن  رمخ  برـش  وا  هک  دندرک  نامگ  هیلج  هنیرق  یمادک  ببـسب  ناشیا  دش 
ۀلیح کلذل  دش  دهاوخ  الم  رب  رهاظ و  وا  رمخ  برش  لاح  دندرک  مامشتسا  مدرم  ار  وا  نهد  يوب  رگا  هک  تسناد  نجحم  وبا  نوچ  دنیامن 

ار سـسجت  مکح  ناـیب  نجحم  وبا  زا  نوـچ  هفیلخ  دـشابیم  هنع  یهنم  سّـسجت  لـخاد  وـت  مکح  نیا  هک  دوـمن  ضرع  ۀـفیلخب  ۀـعیدخ  و 
دوخ زا  دح  رد ؟؟؟ باب  رد  نجحم  وبا  لایتحا  فطل  هچنانچ  هعقاو  نیزا  دنتـشاد و  رب  وزا  تسد  دنتـشاذگ و  او  دوخ  لاحب  ار  وا  دـندینش 

ققحتم نآ  زا  هکنآ  مهن  دوشیم  اراکـشا  زین  روظحم  رما  رب  ناش  مادـقا  سـسجت و  مکح  وا  رمع  ترـضح  لهج  نانچمه  ددرگیم  رهاـظ 
هیواعم هک  دوب  روهشم  فورعم و  يدحب  دوب  هدرک  تیصو  روگنا  كات  يولهپ  رد  دوخ  نفدب  قلعتم  نآ  رد  هک  نجحم  وبا  راعـشا  هک  دش 

راکنا لاجم  مه  نجحم  وبا  رـسپ  درک و  رکذ  نجحم  وبا  توم  دـعب  نجحم  وبا  رـسپ  ریوشت  رییعت و  يارب  ارنآ  هیواهلا  نم  هقحتـسی  اـم  هیلع 
لاخ عیظفت  عینـشت و  زا  ار  دوخ  هلیـسو  نیاب  دـینادرگ و  فوطعم  ار  مالک  نانع  نجحم  وبا  راعـشا  رگید  تءارقب  راچان  هدـیدن  راعـشا  نیا 

مه وا  دش  لخاد  ناورم  نب  کلملا  دبع  رب  هاگ  ره  نجحم  وبا  رـسپ  زین  دیناهراو و  دندوب  هداتفا  شردپ  سومان  کته  یپ  رد  هک  نینمؤملا 
مه دومیپ و  لیمج  ریغ  رکذ  نیاـب  لـیبن  فلخ  نآ  لـیجحت  قیرط  دومن و  رکذ  نجحم  وبا  رـسپ  فینعت  دـیدنت و  ضرعم  رد  ار  راعـشا  نیا 
رد وا  هک  هدرک  بیع  هدومن و  نعط  باعیتسا  بحاص  رمع  وبا  رب  باحـصا  يامح  تیامح  ببـسب  نوحتف  نبا  هک  دش  حـضتم  نآ  زا  هکنآ 

بحاـص رمع  وبا  هک  هدومن  هداـفا  نوهوم  بیع  نعط و  نیا  دـعب  نوـحتف  نبا  هدروآ و  بارـشلا  یفاـک  مهنم  ناـک  هلمج  نجحم  وـبا  لاـح 
لصاح ربص  ار  نوحتف  نبا  مه  هدافا  نیرب  درکیم و  افتکا  رمخ  برـش  ببـسب  نجحم  وبا  ندش  دودحم  رکذ  رب  هک  دوب  یفاک  ار  باعیتسا 

هار زا  هدـماین  رارق  تحیـصن  نیرب  ار  نوحتف  نبا  مه  زاب  تسقیلا و  نجحم  وبا  لاـح  زا  توکـس  هک  هدومرف  تحیـصن  ضرغب  هکلب  هدـشن 
نآ دودحمان  وسح  دودعم و  ریغ  برش  دیامن و  وحم  رسکی  مالـسا  رد  ار  وا  يراوخبارـش  رانـش  راع و  هک  هتـساوخ  نجحم  وبا  یهاوخریخ 
زا هک  لاحم  لایخ  نیاب  دیامن و  دودحم  روصقم و  تیلهاج  نامزب  ات  فرـص  هدش  دودحم  دولجم و  تارم  تارکب و  هک  ار  دوکنم  دورطم 

هدومن و جارخا  حوـتف  باـتک  رد  ار  نآ  فیـس  هک  تسیتـیاور  نجحم  وـبا  رما  رد  یلوا  هک  هدوـمن  هوـفت  تساـحارلاب  سمـشلا  رتـس  لـیبق 
داد باوج  نجحم  وبا  دیسرپ  وا  سبح  هجو  نجحم  وبا  زا  دعس  هجوز  هک  تس  نیا  شنومضم 
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تیلهاج رد  رمخ  برش  تداع  نم  نکل  مشاب و  هدرک  لامعتسا  ابرـش  الکا و  ار  نآ  هک  یمارح  زیچ  رب  ماهدشن  سوبحم  نم  ادخب  مسق  هک 

زا باوج  نیا  نوچ  دعس  هجوز  تسا  هدرک  سبح  ارم  ببس  نیمهب  دعس  سپ  دوشیم  يراج  نم  نابز  رب  ترثکب  نآ  فصو  سپ  متـشاد 
هکنیا ات  يوگب  ار  نآ  هک  يزیچب  درک  میهاوخن  هذخاؤم  ارت  ام  ورب  هک  تفگ  نجحم  وباب  دعس  دومن  هاگآ  نآ  زا  ار  دعس  دینش  نجحم  وبا 
دمحب نکیل  يروخن  ار  بارش  هک  یتقو  ات  درک  میهاوخن  هذخاؤم  ارت  ام  راعشا  رد  نآ  ندروخ  بارـش و  فصو  رکذ  رب  ینعی  ار  نآ  ینکب 

رجح نبا  هک  اریز  دنام  رـساخ  بئاخ و  دوخ  دومحمان  دوصقم  رد  هکلب  دشن  بیـصن  ار  وا  یحتف  نوحتف  نبا  ریوزت  رـسارس  ریرقت  نیزا  هَّللا 
ناـب نوحتف  نبا  هک  تیاور  نیا  يوار  هک  درک  هداـفا  دومن و  بقعت  باـب  حـتف  نوحتف  نبا  ریمخت  تهافـس  ریرقت  نیا  رکذ  دـعب  ینالقـسع 

يوقا و میدرک  رکذ  نجحم  وـبا  يراوخبارـش  باـب  رد  اـم  هک  یتاـیاور  تسفیعـض و  حوـتف  باـتک  بحاـص  فیـس  ینعی  هدرک  لالدتـسا 
یفاک و تیاـهن  نوجملا  فیلح  نجحم  وبا  یماـح  نوحتف  نبا  فیک  رـسک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هداـجا  رـسارس  هداـفا  نیا  تسرهـشا و 

یسک لوق  رب  هدمآرب و  زین  صاقو  یبأ  نب  دعس  تیامح  ددص  رد  نورقم  تعالخ  نوحتف  نبا  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  مهدزای  تسیفاو 
دعـس زا  دـح  لاطبا  هک  هدرک  اعدا  تارامغ  لاـمک  هار  زا  هداـهن و  زاـغآ  راـکنا  هدومن  تیاور  نجحم  وبا  زا  دعـس  ندومن  دـح  لاـطبا  هک 

وا یلوـضف  تلاـکو  رجح  نبا  نکیل  هدوـمنن  ناـیب  ار  هجوماـن  هجو  نآ  نوـحتف  نبا  دـنچ  ره  تسیهجو و  نآ  يأرب  نکیل  تسین و  نوـنظم 
هدومن ینعم  نیا  هدارا  ادـبا  رمخلا  یف  كدـلجا  دوخ ال  لوقب  دعـس  هک  تسنآ  نوحتف  نبا  دارم  ایوگ  هکنیا  هب  هدـش  هوفتم  هدرک و  رایتخا 
نجحم وبا  هک  وا  رب  دوشن  تباث  هک  دوب  نیا  طرش  نآ  دوخ و  سفن  رد  ار  طرش  نآ  درک  هدیشوپ  هک  یطرـشب  ار  وا  درک  دهاوخن  دلج  هک 

سپ دوشن  تباث  وت  برـش  ام  رب  هک  یطرـشب  درک  میهاوخن  دـلج  رمخ  برـش  رد  ارت  ام  هک  دوب  نیا  دعـس  دـصقم  ینعی  هدومن  رمخ  برش 
فاـصنا لاـمک  فصنم  رظاـن  رب  اـجنیزا  درکن و  دوع  رمخ  يوسب  زاـب  درک و  حوصن  هبوت  وا  هک  داد  قـیفوت  ار  نجحم  وـبا  ملاـع  دـنوادخ 

نیا هحـضاو  بیاعم  رتس  رد  هنوگچ  هک  دوشیم  حـضتم  ددرگیم و  راکـشا  حـضاو و  باحـصا  يامح  تیامح  رد  تارـضح  نیا  یهوژپ 
فرـص تسین  مه  لماتب  ترورـض  هکلب  درک  دیاب  لمات  كدنا  لوسرلل  هّلل و  دنرآیم  لمعب  هروکـشم  ریغ  یعاسم  هعانـشلا  ریثک  تعامج 

دعب فاصنا  لها  زا  يدـحا  هک  تسین  منامگ  زگره  هتـشذگ و  ارجام  هچ  الوق  العف و  دعـس  نجحم و  وبا  نیب  ام  هک  دـید  دـیاب  يداـب  رظنب 
نبا دوخ  هک  مکاح  دـمحا  وبا  تیاور  رد  هک  يدینـشن  رگم  دراگنا  تافتلا  یندا  لباق  ار  رجح  نبا  نوحتف و  نبا  لطاب  موعزم  نآ  هظحالم 

گنج زور  هاگ  ره  ینعی  دـیقف  هب  رماف  رمخلا  نم  نارکـس  نجحم  یباب  دعـس  یتا  ۀیـسداقلا  موی  ناک  امل  تسعقاو  هدرک  لقن  ار  نآ  رجح 
دندروآ دعس  دزن  ار  نجحم  وبا  مدرم  دش  هیسداق 
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برش توبث  فصو  اب  دعس  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  دش و  دیقم  وا  داد و  شندرک  دیقب  مکح  دعس  سپ  دوب  نارکس  رمخ  زا  وا  هک  یلاح  رد 

نوحتف و نبا  راکنا  سپ  دـش  تباث  وا  همذ  رب  دـح  لیطعت  ۀحارـص  درک  شندرک  دـیقم  رب  اـفتکا  هکلب  دزن  دـح  ار  وا  هیـسداق  زور  رد  رمخ 
اهتبرـش کنا  یلع  تبثی  نا ال  طرـشب  ادبا  رمخلا  یف  كدلجا  شدارم ال  هکنیا  هب  ار  ادبا  رمخلا  یف  كدلجا  دعـس ال  لوق  رجح  نبا  لیوات 

تلاح رد  شندش  هدروآ  هیسداق و  زور  رد  وا  رمخ  برش  توبث  فصو  اب  ار  نجحم  وبا  هتسناد  هدید و  هک  یصخش  هک  اریز  دمآرب  راکیب 
هدنیآب تبـسن  ار  وا  دلج  مدع  هدعو  نجحم  وبا  لاتق  زا  ندش  رورـسم  دعب  هنوگچ  دیامن  شندرک  دـیق  رب  افتکا  هکلب  دـنزن  دـح  وا  رب  رکس 

دوخ ال لوق  زا  دعـس  دوصقم  اـنیقی  هکلب  دوـبن  نیا  دعـس  دوـصقم  زگره  ـالک  اـشاح و  درک و  دـهاوخ  رمخ  برـش  توـبث  مدـعب  طورـشم 
مهاوخن دلج  رمخ  برـش  رد  ارت  زگره  هدنیآ  نآ  يو  دلجب  اذهل  هدرک  نایامن  راک  لاتق  رد  وت  نوچ  هک  دوب  نیا  ادـبا  رمخلا  یف  كدـلجا 

مکاـح دـمحا  وبا  تیاور  نیمه  رخآ  رد  نیرب  هوـالع  درک و  مهاوخن  يراـج  وـت  رب  ار  نآ  دـح  وـت  رمخ  برـش  توـبث  فـصو  اـب  درک و 
نیملـسملا هَّللا  یلبا  الجر  مویلا  دـحا  هَّللا ال  تفگ ال و  راهجا  نالعاب و  رافک  اب  نجحم  وبا  لاتق  لاح  ندـش  علطم  دـعب  دعـس  هک  تسعقاو 

ماعنا هک  يزیچب  ار  ناناملـسم  درک  ماعنا  وا  تسد  ود  رب  ادـخ  هک  ار  يدرم  زورما  دز  مهاوخن  دـح  ادـخب  مسق  ینعی  مهالبا  امب  هیدـی  یلع 
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وا دزن  هک  يدح  دنکیم و  دای  دح  كرت  رب  مسق  تحارصب  دعس  هک  دوب  دهاوخ  هچ  یهلا  دح  لیطعتب  حیرـص  فارتعا  نیزا  هدایز  درک و 
طاقسا راهجا  نالعا و  نیاب  دعس  دوخ  هَّللا  ناحبـس  دنادرگیم  طقاس  برح  هکرعم  رد  مرجم  نایامن  راک  ببـسب  تسققحتم  تباث و  مویلا 

هک توبث  مدع  طرش  رامضا  ناطبإ و  هیتآ  دودح  طاقساب  تبسن  وا  هدعو  باب  رد  رجح  نبا  نوحتف و  نبا  دیامنیم و  لاحلا  یف  تباث  دح 
لاحلا یف  تباث  دح  دعس  هاگ  ره  هک  دنرآیمن  ظاحلب  الصا  دندنبیمرب و  وا  رب  تس  توتلا  قرو  نم  فعـضا  توبکنعلا و  تیب  نم  نهوا 
توبث مدعب  طورـشم  تستمدخ  نسح  نیمه  ببـسب  مه  نآ  هک  هدنیآ  دلج  مدـع  هدـعو  هدرک  طقاس  نجحم  وبا  تمدـخ  نسح  ببـسب  ار 

هک دنهاوخیم  ینیبهاتوک  هار  زا  دـننادیمن و  باحـصا  زا  دودـح  طاقـسا  ردـق  هک  هینـس  تارـضح  یمهفان  رگم  تسین  نیا  درک  دـهاوخ 
هک تس  ظاحل  لباق  مه  نیا  دـنیامن و  دوقفم  مودـعم و  لابقتـسا  نامز  رد  دودـحم و  روصقم و  لاـح  ناـمز  رب  ار  دعـس  ترـضح  یـضایف 

مکاح دمحا  وبا  تیاور  رخآ  رد  هچنانچ  دندرک  دازآ  مه  دیق  زا  ار  وا  هک  دندش  هتفیرف  نجحم  وبا  تمدخ  نسح  رب  نانچ  دعـس  ترـضح 
نجحم وبا  زا  دعـس  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  درک و  دازآ  سبح  دـیق  زا  ار  نجحم  وبا  صاقو  یبأ  نب  ینعی  هلیبس  یلخف  هدـش  عقاو  مه  نیا 

ضوعب دوخ  هک  دیق  يازس  زا  ار  وا  هک  دشاب  هتشگ  یضار  نانچ 
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دوهعم رمضم و  ار  توبث  مدع  راکیب  طرـش  ادبا  رمخلا  یف  كدلجا  همربم ال  هدعو  رد  ارچ  رگید  دنادرگیمرب  دوب  هداد  رمخ  برـش  مرج 
لوقنم نجحم  وبا  دوخ  زا  مکاح  دـمحا  وبا  هروکذـم  تیاور  رد  نیزا  رظن  عطق  دـساکلا و  مجرلا  دـسافلا و  نظلا  الا  اذـه  ام  درک  دـهاوخ 

نم ینعی  ادـبا  اهبرـشا  هَّللا ال  وف  ینتجرهب  اذإ  اما  اهنم و  رهطا  دـحلا و  یلع  ماـقی  ذإ  اهبرـشا  تنک  دـق  تفگ و  دعـس  باـطخب  وا  هک  تسا 
نم زا  وت  هاگ  ره  نکیل  مدشیم  كاپ  نآ  هانگ  زا  دح  يارجا  ببـسب  نم  دشیم و  هدرک  نم  رب  دح  تماقا  هک  یتقو  ار  بارـش  مدروخیم 

هتـسناد هدـید و  دعـس  هکنیا  تسحیرـص و  نجحم  وبا  مالک  نیا  یهاگ و  ار  نآ  دروخ  مهاوخن  هک  ادـخب  مسق  سپ  يدرک  طـقاس  ار  دـح 
وا مالک  لیوات  هنوگچ  رگید  دـشاب  هدرک  دـح  طاقـسا  وزا  دعـس  نجحم  وبا  دوخ  فارتعاب  هاگ  ره  سپ  هدرک  نجحم  وبا  زا  دـح  طاقـسا 

طاقـسا و رهظم  فرتعم و  ود  ره  نجحم  وبا  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  بجعلل  هّلل و  ای  دـیدرگ  دـهاوخ  تسرد  توبث  مدـع  طرـش  رامـضاب 
ار باتفآ  تعاقر  تقافـص و  تیاغ  زا  رجح  نبا  نوحتف و  نیا  دننزیم و  اج  ناب  رارـسا  افخا و  الب  راهجا  نالعاب و  دنـشابیم و  دح  لاطبا 

بوجحم ناشروجهم  كوتهم و  لیواتب  روتـسم و  یفخم و  هعیظف  هوفه  هعینـش و  هطخ  نیا  هک  دنیامنیم  دصق  دنهاوخیم و  ندودنا  لگب 
ناب تنـس  لها  ياملع  رباکا  هک  تسحئال  حضاو و  يدـحب  وزا  دـح  طاقـسا  رب  نجحم  وبا  مالک  نیا  تلالد  هَّللا  دـمحب  ددرگ و  رومغم  و 

اما نجحم  یبأ  ثیدح  هنم  هلطبا و  يأ  ثراحلا  نبا  مد  جرهب  هنا  هیف  هتفگ  جرهب  تغل  رد  ۀغللا  ۀیاهن  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  دـنراد  فارتعا 
هتفگ جرهب  تغل  رد  برعلا  ناسل  رد  یقیرفا  مرکم  نب  دمحم  ینع و  ّدحلا  طاقساب  ینتردها  يأ  رمخلا  ینعی  ادبا  اهبرـشا  الف  یتنجرهب  اذإ 
هدرک اعدا  نانچ  رصب  نادقف  ببـسب  رجح  نبا  هک  دش  حضاو  نآ  زا  هکنآ  مهدزاود  اهبرـشا  الف  ینتجرهب  اذإ  اما  نجحم  یبأ  ثیدح  یف  و 
دـساک معز  دـساف و  ياـعدا  نیا  رمخ و  يوسب  درکن  دوع  حوصن و  هبوتب  درک  هبوت  هکنیا  هب  درک  قفوم  ار  نجحم  وـبا  ملاـع  دـنوادخ  هک 
برـش مدـع  ینایز  هدـعو  زج  نجحم  وبا  زا  میدرک  هراشا  اقباس  ام  هچنانچ  هک  اریز  تسا  رجح  نبا  تعالخ  تعاقر و  لاـمک  زا  فشاـک 

تداهش رمخ  برـش  يوسب  وا  دوع  مدع  نینچمه  تفگ و  دیاشن  هبوت  ار  هدعو  نیا  درجم  هک  تسرهاظ  رپ  دشن و  رهاظ  رگید  يریخ  رمخ 
وا رمخ  برـش  مدع  لیلد  هیـسداق  موی  دـعب  وا  رمخ  برـش  عئاقو  زا  هعقاو  ندـشن  لوقنم  تشاد و  ناوتن  لوبقم  زگره  هک  تسا  یفنلا  یلع 
یف كدلجا  دعـس ال  همربم  هدعو  ببـسب  وا  هک  تس  نیا  هیـسداق  هعقاو  دعب  عئاقو  نینچ  نیا  ندـشن  لوقنم  هجو  ابلاغ  تسین و  نآ  زا  دـعب 
رمخ برش  وا  هکنآ  هن  دروآیمن  مکاح  شیپ  هدرک  راتفرگ  رمخ  بش  رد  ار  وا  یـسک  دوب و  هدش  فرـص  لمهم  تحب و  دازآ  ادبا  رمخلا 

نینچ هک  تسدعبتسم  یلیخ  درکیمن و 
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روز و نیبستجم  ینابهاگن  روش و  يایرد  روبعب  هدمآ  زجاع  وا  رب  هرم  دـعب  ةرم  دـح  يارجا  زا  یناث  هفیلخ  ترـضح  لثم  هک  قیـسف  بیرش 
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هدش دیقم  سوبحم و  مرج  نیمه  ببـسب  هفیلخ  مکحب  اجنآ  دشاب و  هدیـسر  هیـسداق  رد  هتخیرگ  اجنآ  زا  وا  دـشاب و  هدرک  ازـس  ار  وا  روش 
ببسب کیب  کی  دشاب  هدید  سبحم  يور  دعس  مکحب  هدیدرگ  راتفرگ  رکس  تلاح  رد  هدماین  زاب  رمخ  برش  زا  مه  اجنآ  رد  زاب  دنشاب و 

لها تارضح  يرگنب  کین  رگا  هکلب  تسین  داعبتسا  ضحم  رب  هعقاو  نیرد  راک  يانب  ددرگ و  بئات  لیبس  هیلخت  جرح و  عفر  دح و  طاقسا 
وبا نابز  زا  تارـضح  نیا  هکنآ  شناـیب  دـناهدیناسر  دوهـش  ضرعمب  وا  هبوت  نـالطب  رب  حـضاو  لـیلد  دوخ  هتفاـهتم  تاءارتفا  زا  دوخ  تنس 

هک تسرفانتم  تفاهتم و  رکانتم و  ضقانتم و  نانچ  تارـضح  نیا  دوخ  تاـیاور  بسحب  دـننکیم  لـقن  هبوت  ماـقم  رد  هک  یمـالک  نجحم 
ار نآ  رجح  نبا  هدروآ و  دوخ  دنسب  ار  نآ  باعیتسا  رد  رمع  وبا  هک  دعـس  نب  دمحم  تیاور  رد  هک  يدینـش  افنا  تسین  دامتعا  لباق  الـصا 

نم دشیم و  هدرک  يراج  نم  رب  دح  هک  یتقو  ار  بارش  مدروخیم  نم  هک  تفگ  نجحم  وبا  هک  هدش  عقاو  هدرک  لقن  مکاح  دمحا  وبا  زا 
نبا تیاور  رد  یهاگ و  ار  نآ  دروخ  مهاوخن  هک  ادـخب  مسق  سپ  يدرک  طقاس  ار  دـح  نم  زا  وت  هک  لاحلا  نکیل  مدـشیم و  رهاط  نآ  زا 

مـسق هک  تفگ  نجحم  وبا  هک  هدمآ  نینچ  دناهدرک  لقن  قازرلا  دـبع  زا  هباصا  رد  رجح  نبا  باعیتسا و  رد  ربلا  دـبع  نبا  ار  نآ  هک  نیریس 
ندز دح  ببـسب  ار  نآ  مراذـگب  هک  بلطم  نیزا  راکنا  ببـسب  ار  نآ  مدروخیم  قباس  رد  نم  هک  اریز  یهاگ  ار  نآ  دروخ  مهاوخن  ادـخب 

منک و كرت  ار  نآ  ازس  نیا  ببسب  هک  متساوخن  دوخ  ربکت  ببسب  نم  دوب و  امش  ندرک  يراج  دح  ار  بارـش  نم  ندروخ  هجو  ینعی  امش 
نم رهظا  تسدوجوم  مـالک  ود  ره  نیرد  هک  یتفاـهت  دروخ و  مهاوخن  ار  نآ  ـالاح  دـیدرک  طـقاس  ار  دـح  نم  زا  امـش  هک  هاـگ  ره  نکیل 

تاملک نجحم  وبا  هبوت  راهظا  باب  رد  هنوگچ  هک  دید  دیاب  تارضح  نیا  یلمجلا  صقر  ار  لقاع  الاح  سپ  تسسمالا  نم  نیبا  سمشلا و 
نایرج وا  هک  دوشیم  رهاظ  نجحم  وبا  قباس  مالک  زا  هک  دـنیامنیمن  لیخت  الـصا  دـنرآیم و  هیرگ  رتش  دـننکیم و  لقن  هضقانتم  هتفاهتم 

رب مادـقا  ةرم  دـعب  ةرم  تراـهط  لوصح  ببـسب  تسنادیم و  ریهطت  بجوم  دوخ  يارب  ار  نآ  تشادیم و  بوـبحم  یلیخ  دوـخ  رب  ار  دـح 
وبا دیدرگ  دوقفم  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ترـضح  تیانع  نسح  ببـسب  رّهطم  نیا  نوچ  درکیم و  ةرک  دعب  ةرک  دوخ  ثیولت  رمخ و  برش 

مالک زا  دیـشکرب و  رمخ  برـش  زا  تسد  يراچانب  دیدنـسپن و  دوخ  رهب  رمخب  ار  دوخ  ثولت  ياـقب  هدـش  دـیماان  دوخ  تراـهط  زا  نجحم 
ّتیمح هناریحتم و  تفلا  هار  زا  تسنادیم و  راع  گنن و  بجوم  هکلب  راوگان  تیاهن  دوخ  رب  ار  دـح  ناـیرج  وا  هک  تسراکـشآ  شرگید 

مزجلاب مزع  درکیم و  رمخ  برش  یپ  رد  یپ  دلجلل  نیرمآلا  دحلل و  نیرجحملا  فونا  مغر  یلع  هناربکتم 
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تمغارم و دـینادرگ و  مهاوخن  اهر  تسد  زا  لاسلـس  برـش  هلـسلس  زگره  تسیقاب  نم  رب  دـح  نایرج  هلـسلس  هک  یتقو  اـت  هک  دوب  هدومن 
هدعوب صاقو  یبأ  نب  دعـس  هاگ  ره  نکیل  دیناسر  مهاوخ  ۀیاغلا  یـصقاب  ار  ةالود  ماّکح  ةاضق و  نیبستحم و  تفلاخم  تزاعم و  تقاشم و 

نایرج هک  رمخ  برـش  یـضتقم  درک  وا  زا  هیاهنلا  ریغ  یلا  مرج  نیا  باکترا  يارب  ار  وا  دومن و  قالطالا  یلع  دح  طاقـسا  وزا  دوخ  همربم 
مومضم تعاقر  موعزم  ود  نیا  نیب  ام  نوحشم و  تفارخ  نومـضم  ود  نیرد  دیزگرب و  نآ  كرت  هار  نجحم  وبا  دیدرگ و  یفتنم  دوب  دح 

هک تسا  تارضح  نیا  يزاسراک  همه  نیا  ارهاظ  دنـشابیم و  هاگآ  نآ  زا  مه  نایبص  هلب و  تسه  هک  يرکانت  فلاخت و  رفانت و  ضغابت و 
رب هطباه  هلزان  تالمج  هطقاس و  هلفاس  تاملک  همه  نیا  رمخ  نامدا  هریرج  رب  وا  ياقب  زا  نجحم  وبا  تحاس  هیربت  يارب  هّلل  ۀبـسح  ضحم 

ضرفلاب رگا  دـشاب و  هدـنارن  نابز  رب  مالک  ود  نیزا  کی  چـیه  ابلاغ  وا  دوخ  الا  هدرپس و  ماعنالاک  ماوع  عیدـخت  قیرط  دـناهدروآ و  ناـبز 
زا يدحاو  دش  دناوتیمن  وا  هحیحص  هبوت  لیلد  زگره  تسضقانتم  مه  اب  نوچ  سپ  هدش  مه  رداص  وزا  مالک  ود  ره  نیا  هک  میئامن  میلـست 
دنع هکلب  تسیفاک  تس  طوقـسلا  رهاظ  تیاهن  طوبرمان و  یلیخ  هک  مالک  ود  نیا  لثم  هبوت  ماـقم  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  فاـصنا  باـبرا 

ازهتـسا و عطاق  ناهرب  نامیا و  مالـسا و  هقبر  زا  نجحم  وبا  عالخنا  مات  لیلد  نالطبلا  حیرـص  ناوهلا  حـضاو  مالک  نیزا  دـحاو  ره  ناعمالا 
رمخ برـش  رب  مادـقا  دـح  ریهطت  معزب  وا  هک  تس  نیا  شلوا  مالک  ياـضتقم  هک  اریز  دـشابیم  ناـیدا  ریخ  رماوا  ماـکحاب و  وا  راخـستسا 

ببـس نیرجدزم  نیرـصقم و  نیبینم و  نیبئات و  يارب  تسرهطم  تعیرـش  رد  رگا  دـح  هچ  تسنید  عرـشب و  بعالت  حیرـص  نیا  درکیم و 
نایرج هکلب  دنیاین  زاب  دوخ  هانگ  زا  مه  دح  يارجا  دعب  هک  نیرـساخ  نیرـساجتم  نیرهاجتم و  نیئرجتم  نینچ  رهب  هکنآ  هن  دوشیم  ریهطت 
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ةرم و دعب  ةرم  نآ  رب  نجحم  وبا  مادقا  رمخ و  برش  نامدا  سپ  دنیآ  هانگ  نامه  رس  رب  زاب  یلدشوخب  هتـسناد  دوخ  تراهط  هلیـسو  ار  دح 
هرمز زا  نید  عرـشب و  بعالتم  جورخ  تسیچ و  رگید  تسین  عرـش  نیدب و  بعالت  رگا  تس  رهطم  دح  هک  ینعم  نیا  معزب  ةرک  دـعب  ةرک 

نیتم و عرـش  ماکحا  اب  نجحم  وبا  دانع  حیرـص  لیلد  سپ  مود  مالک  اما  دشاب  هتـشاد  هیبنت  جایتحا  هک  تسنآ  زا  حضوا  نینمؤم  نیملـسم و 
تحلـصم نیمه  يارب  ار  دودـح  ملاع  دـنوادخ  هک  تسرهاـظ  رپ  تسنیربجتم و  هیمـست  راـیتخا  نیربکتم و  هریت  راـثیا و  نیبم و  نید  رماوا 

شیوخ مارجا  بنذ و  يوسب  تدواعم  زا  هدیسر  ایند  راد  رد  دوخ  رادرک  رفیکب  نآ  نایرج  ببـسب  نیمرجم  نیبنذم و  هک  هدومرف  ضورفم 
زا دودـح  نایرج  دـعب  نیملـسم  نیبنذـم  نیمرجم و  تاقوا  رثکا  رد  هک  تساـجنیزا  دـنیامنن و  نآ  رب  تراـسج  تأرج و  رگید  دـنیآزاب و 

دنیآیم زاب  هانگ  مرج و  باکترا 
59 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نکیل دنهدیمن  رارق  هانگ  مرج و  ناب  دوع  ببـس  ار  هینابر  دودح  نایرج  دننکیم  نآب  دوع  هراما  سفن  ياوهب  دنیآیمن و  زاب  انایحا  رگا  و 
رب دوهعم  مرجب  دوع  يانب  دهد و  رارق  هانگ  نامهب  دوع  بجوم  ار  یهلا  دح  نایرج  دوخ  نایغط  ربکت و  ناودـع و  ربجت و  زا  هک  یـشکرس 

دودل دناعم  نینچ  هک  تسیک  دیامیپ  نآب  فارتعا  هار  دوخ  دیامن و  هیعرش  ماکحا  تدناعم  تمغارم و  دح  نیاب  دهن و  دوخ  ندش  دودحم 
رباکا هلمج  زا  هباحـص  رد  شندوب  دودعم  ببـسب  ار  دحلم  نینچ  نیا  تنـس  لها  رگا  یلب  درک  دهاوخ  رامـش  نینمؤم  زا  ار  دونع  دـئاحم  و 
يارب هک  تسنآ  باب  نیرد  تارضح  نیا  هعینش  تارساجت  هعیظف و  تامادقا  بئاجع  زا  تسین و  دیعب  دنهد  رارق  نیملسم  ناکرا  نینمؤم و 

دنیامنیم بوسنم  نجحم  وبا  يوسب  ةراسج  ةأرج و  ار  راعـشا  نا  دـنوشیم و  رایغا  راعـشا  ضعبب  کسمتم  رمخ  زا  نجحم  وبا  هبوت  تابثا 
هتفگ  تیب  ود  نیا  رمخ  كرت  رد  نجحم  وبا  هک  هدرک  اعدا  یّبض  لضفم  هک  یتسناد  هباصا  باعیتسا و  ترابع  زا  افنآ  هچنانچ 

امیلحلا لجرلا  کلهت  بلاثم  اهیف  ۀحلاص و  رمخلا  تیأر 
امیقس ادبا  اهل  یفشا  یتایح و ال  اهبرشا  هَّللا  الف و 

عبتتم رب  هک  اریز  تسروثنم  ابه  لامعا  رگید  لثم  مه  ناش  لمع  نیا  روکـشم و  ریغ  زین  یعـس  نیا  نیروحدم  نیلغدـم  زا  هَّللا  دـمحب  نکیل 
مـصاع نب  سیق  راعـشا  هلمج  زا  هـکلب  تـسین  نـجحم  وـبا  مـالک  زگره  تـیب  ود  نـیا  هـک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریـصب  صحفتم  ریبـخ و 
راهظا يارب  دوب و  هدرک  مارح  دوخ  رب  ارنآ  تاعقاو  ضعب  ببـسب  هتفگ  نآ  كرت  هتفایرد  ار  رمخ  راضم  تیلهاـج  ماـیا  رد  هک  تسیباـحص 

نب سیق  ناک  هتفگ و  مصاع  نب  سیق  همجرتب  باعیتسا  رد  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  هچناـنچ  هدومن  مظن  راعـشا  زا  هعطق  شیوخ  رب  نآ  میرحت 
ملکتف رمخلا  يار  اهیوبا و  ّبس  نارکـس و  وه  هتنبا و  ۀـنکع  زمغ  هنا  کلذ  ببـس  ناـک  ۀـیلهاجلا و  یف  رمخلا  هسفن  یلع  مرح  دـق  مصاـع 

اهنم اراعشا  اهیف  لاق  هسفن و  یلع  اهمّرحف  کلذب  ربخا  قافا  املف  هلام  نم  اریثک  رامخلا  یطعأ  ءیشب و 
امیلحلا لجرلا  دسفت  لاصخ  اهیف  ۀحلاص و  رمخلا  تیأر 

امیقس ادبا  اهب  یفشا  احیحص و ال  اهبرشا  هَّللا  الف و 
امیدن ادبا  اهل  وعدا  یتایح و ال  انمث  اهب  یطعا  و ال 

امیظعلا رمالا  اهب  مهینجت  اهیبراش و  حضفت  رمخلا  ناف 
ناک ۀـیلهاجلا و  یف  رمخلا  هسفن  یلع  مرح  دـق  مصاع  نب  سیق  ناک  هتفگ و  مصاع  نب  سیق  همجرتب  هباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثـالا  نبا  و 
ربخا قاـفا  اـملف  هلاـم  نم  اریثک  راـمخلا  یطعا  ءیـشب و  ملکتف  رمقلا  يار  اـهیوبا و  بس  نارکـس و  وه  هتنبا و  ۀـنکع  زمغ  هنا  کـلذ  ببس 

کلذ  یف  لاق  هسفن و  یلع  اهمرحف  کلذب 
60 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  امیلحلا  لجرلا  دسفت  لاصخ  اهیف  ۀحلاص  رمخلا  تیأر 

امیقس ادبا  اهب  یفشا  احیحص و ال  اهبرشا  هَّللا  الف و 
امیدن ادبا  اهل  وعدا  یتایح و ال  انمث  اهب  یطعا  و ال 
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امیظعلا رمالا  اهب  مهینجت  اهیبراش و  حضفت  رمخلا  ناف 
رد ربلا  دبع  نبا  هک  تساجنیزا  تسین و  بایترا  کش و  لحم  بابلا  باحصا  دزن  مصاع  نب  سیق  راعشا  زا  نیروکذم  نییبت  ندوب  هلمجلاب 

مالک لضفم  ریغ  دزن  راعـشا  نیا  هک  هدومن  هدافا  ۀحارـص  لضفمان  لضفم  لوق  لقن  دـعب  اقباس  تفرع  امک  نجحم  وبا  همجرت  رد  باعیتسا 
هیبنت نیرب  هباغلا  دـسا  باعیتسا و  باـتک  ندـید  لاـح و  تقیقح  رب  عـالطا  فصو  اـب  هک  رجح  نبا  زا  تسبجع  رگم  تسمـصاع  نب  سیق 

نب سیق  همجرت  رد  هک  تس  نیا  نآ  زا  بجعا  هدرک و  دراو  ریکن  در و  ـالب  نجحم  وـبا  هـمجرت  رد  ار  یبـض  لـضفم  لوـق  هدـشن  یـضار 
تیب ود  نیا  دیامن و  دامتعا  یبض  لضفم  لوق  رب  ره  ریغ  رظان  هک  هتساوخ  بیرغ  سیلدت  نیاب  هدرواین و  راعـشا  نیزا  يرکذ  الـصا  مصاع 

یندـش رما  نیا  هکنآ  لاح  دـنک  نامگ  بئات  رمخ  زا  ار  وا  هدومن  روصت  نجحم  وبا  مـالک  تسمـصاع  نب  سیق  راعـشا  زا  لـصا  رد  هک  ار 
نیا رگا  ضرفلاب  تسحئال و  حـضاو و  هینـس  مالعا  رباکا  تاحیرـصت  بسح  مصاـع  نب  سیق  راعـشا  زا  تیب  ود  نیا  ندوب  هک  اریز  تسین 
هیلإ اناصوا  امک  تفرگ  ناوتن  لیلد  نجحم  وبا  حوصن  هبوت  رب  ارنآ  تسین  شیب  ینابز  هدعو  زا  نوچ  مه  زاب  دشاب  مه  نجحم  وبا  زا  راعـشا 

دناوتیمن مئاق  نجحم  وبا  هبوت  رب  یلیلد  چیه  هک  تسحضاو  یبوخب  ریـصب  دقان  رب  ثحبم  نیا  بناوج  فارطا و  ظاحل  زا  هلمجلاب  ةرم  ریغ 
تـسدوجوم هتبلا  همیلم  همیرج  نیرد  كامهنا  تلاح  رد  وا  ءانف  همیمذ و  هثیبخ  تداع  نیرب  نجحم  وبا  ءاقب  لیلد  نآ  فالخ  رب  هکلب  دـش 

ریثالا نبا  هدروآ و  ۀحارص  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  هک  تسوا  ربق  رب  مرک  هثالث  لوصا  تابن  هیضق  نامه  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  نآ  و 
حیبق و نظ  لطبم  نجحم و  وبا  لآم  نارـسخ  لاح و  ءوس  زا  فشاک  بیر  الب  هیـضق  نیا  هدرک و  ضارعا  ۀحلـصم  نآ  رکذ  زا  رجح  نبا  و 

نم ای  تسرافغ و  راتـس و  بوتلا و  لباق  هک  ملاع  دنوادخ  زگره  درکیم  هبوت  نجحم  وبا  رگا  هک  اریز  تسوا  هبوت  حیـضف  معز  لصاتـسم 
زا هک  وا  هنیرید  يوزرآ  دوش و  ادـیپ  وا  ربق  رب  مرک  هثالث  لوصا  هک  تشادیمن  اور  دـشابیم  وا  تفـص  رهظم  حـیبقلا  رتس  لیمجلا و  رهظا 

هکلب دیآرب  رهاظ  يداب  جهن  نیاب  تخاسیم  ادا  تیصو  قح  هدروآ  مظنب  ارنآ  تعالخ  تیاغ  زا  تشادیم و  لدب  رمخ  برش  بح  لامک 
دندرکیم نفد  روگنا  كات  يولهپ  رد  هقیقحلا  یف  شاهثرو  ار  وا  رگا  هک  دوب  نآ  الع  لج و  دزیا  زواجت  رتس و  حفـص و  وفع و  ياـضتقم 

حـضتفم قئالخ  راظنا  رد  ندرم  سپ  دـنام و  ظوفحم  نوصم و  یباحـص  نآ  ضرع  ات  دادیم  انف  داب  رب  تشاذـگیمن و  یقاب  ار  كاـت  نآ 
نوچ نکیل  ددرگن و 

61 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بح بارش و  برـش  رد  كابیب  نآ  كامهنا  تیاغ  هلاحم  دما ال  تباث  شربق  رب  مرک  هثالث  لوصا  مرک  وفع و  دعاوق  همه  نیا  فالخ  رب 

وبا يراوخبارش  هک  دنامن  یفخم  ۀیاوغلا و  رامغ  یف  سامغنالا  نع  نئاصلا  هَّللا  ۀیادهلا و  دارأ  نمل  عنقم  غالب و  اذه  یف  دمآ و  تباث  كات 
وبا هک  تسروکذـم  نآ  رد  هک  اریز  ددرگیم  راکـشا  حـضاو و  زین  دـشابیم  تنـس  لها  دزن  خـیراوتلا  حـصا  هک  يربط  خـیرات  زا  نجحم 
عقاو ارکم  ۀلیح و  هک  رافک  اب  وا  هلتاقم  دعب  راک  رخآ  نکیل  دوب  هتخاس  سوبحم  رصق  رد  رمخ  برش  هجوب  صاقو  یبأ  نب  دعس  ار  نجحم 
ءوس بجوتـسم  دوب  لیلج  دـنوادخ  دـح  لیطعت  رب  لمتـشم  لیمج و  ریغ  لعف  انیقی  هک  لیبس  هیلخت  نیاـب  درک و  وا  لـیبس  هیلخت  دوب  هدـش 

رـصق یف  دعـس  لزن  هدروآ و  ۀیـسداقلا  ۀلیل  رکذ  رد  دوخ  خـیرات  رد  يربط  دـیدرگ  لیبو  باذـع  دـیتع و  لاکن  قحتـسم  لیقم و  رقتـسم و 
قیتعلا سانلا  نیب  هینب و  ۀیسداقلا و  لزن  یتح  قیقرلا  عابتلا و  يوس  هناوید  یف  یصحا  امم  افلا  نیتس  سراف  عومج  یف  متسر  لبقا  بیذعلا و 
برـش یف  هسلج  رـصقلا  یف  سوبحم  یفقثلا  بیبح  نب  نجحم  وبا  هعم  دـیدش و  حرق  هب  جرخ  دـق  عجو  هلزنم  یف  دعـس  ۀیـسداقلا و  رـسج 

تلاجف ۀثراح  نب  ینثملا  دنع  هلبق  تناک  ۀفصخ و  تنب  یملس  هعم  رظنی  رـصقلا  یف  دعـس  ادیدش و  الاتق  اولتتقاف  يربطلا  لاق  نا  یلا  رمخلا 
وبا يار  املف  انبجو  ةریغ  تلاقف أ  اههجو  مطلف  دعـس  راغف  مویلا  یل  ینثم  هاینثم و ال  تلاقف  تلاج  لـیخلا  تأر  نیح  یملـس  تبعرف  لـیخلا 

لاق  هیف  دعس  عم  ناک  بیذعلا و  رصق  نم  رظنی  وه  تلاج و  نیح  لیخلا  عنصت  ام  نجحم 
ایقاثو یلع  ادودشم  كرتا  انقلاب و  لیخلا  يدرت  نا  انزح  یفک 

ایدانملا بیجت  ینود ال  عیراصم  تقلغا  دیدحلا و  ینانع  تمق  اذإ 
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ایل اخأ  ادحاو ال  ینوکرت  دقف  ةوخا  ریثک و  لام  اذ  تنک  دق  و 
هَّللا و دـهع  یلع  کل  ینیقلطا و  ءاربز  ای  لاقف  سانلا  یلا  رظنی  نصحلا  سار  یف  دعـس  اسوبحم و  اهدـنع  ناک  دعـس و  دـلو  مأ  ءاربز  ملکف 

یلع دشی  لعجف  هلیبس  تلخ  ءاقلب و  دعـسل  سرف  یلع  هتلمح  هتقلطاف و  یلجر  یف  دیدحلا  یلعجت  یتح  کیلإ  نعجرال  لتقا  مل  نئل  هقاثیم 
لخداف ءاربز  یلا  نجحم  وبا  عجر  سراف  عومج  هَّللا  مزه  لاتقلا و  نم  اوغرف  نا  املف  اهرکنی  هسرف و  فرعی  دعس  لعجف  رظنی  دعس  ودعلا و 
نجحم یبأ  ربخ  هتربخاف  ءاربز  کلذ  نع  لأسف  تبکر  دـق  اـهنا  فرعف  قرعت  هسرف  يار  نصحلا  سار  نم  دعـس  لزن  اـملف  هدـیق  یف  هلجر 

راثالا بیذهت  باتک  زا  راب  تفه  وا  ندش  دودحم  نجحم و  وبا  يراوخبارش  هلیبس و  یلخف 
62 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمخلا یف  نجحم  ابا  باطخلا  نب  رمع  دلج  لاق  ةداتق  نع  تسروکذـم  لامعلا  زنک  رد  هچنانچ  دوشیم  ققحم  تباث و  زین  يربط  ریرج  نبا 
تشه ار  نجحم  وبا  یناث  هفیلخ  ترضح  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  نانچ  یناعنص  قازرلا  دبع  فنـصم  تیاور  زا  ریرج و  نبا  تارم  عبس 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هچنانچ  دندز  دح  رمخ  برش  رب  هبترم 
مث تارم  عبرا  رمخلا  یف  الجر  برض  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  بیوذ  نب  ۀصیبق  نع  ۀّیمأ  نب  میرکلا  دبع  نع  دشار  نب  دمحم  نع 

تاّرم نامث  یفقثلا  نجحم  ابا  برض  باطخلا  نب  رمع  نا 
روهظ و رد  هتشذگ  هک  تاعقاو  رگید  عم  باب  نیرد  تارم  تارکب و  وا  ندش  دودحم  رمخ و  برـش  رد  نجحم  وبا  كامهنا  هلمجلاب  بع 

بتک هکنآ  لاح  دش  دناوتیم  بیر  لحم  هنوگچ  تسین و  بابلا  بابرا  يارب  بایترا  کش و  لباق  زگره  هک  تسا  هدیسر  يدحب  حوضو 
ناـیماح سور  رب  ناوه  تلذـم و  كاـخ  نآ  تـالمجم  لیـصافت و  دـشابیم و  لاـمالام  نا  رکذ  زا  رثا  ثیدـح و  رافـسا  ریـس و  خـیرات و 

لاقب دعـس  وبا  ببـسب  مه  نجحم  وبا  ثیدح  هک  دـیدرگ  حـضاو  وت  رب  یتسناد  همه  نیا  هاگ  ره  دـشابیم و  شیب  زا  شیب  باتب  باحـصا 
ثیدح نیا  تنس  لها  ياملع  دوخ  هک  تساجنیزا  درادن و  جاجتحا  تیلباق  رکنم  لعاف  رمخ و  براش  نجحم  وبا  دوخ  ببـسب  مه  روعا و 

ناخدـمتعم نب  دـمحم  ازرم  دـنیامیپیم  نـالعا  راـهجاب و  نآ  ناوه  نهو و  راـهظا  هار  دـنیامنیم و  او  حورجم  حودـقم و  صوصخلاـب  ار 
هتفگ تسفاعض  ثیداحا  رکذ  يارب  دوقعم  لصف  نیا  هک  یناث  لصا  لوا  باب  ثلاث  لصف  رد  نیبحملا  هفحت  رد  یشخدب 

یبأ نع  سع  یلع  ءاضقلا  لصفب  اهملعا  نا  نامثع و  ءایح  اهقدصا  نا  رمع و  هَّللا  نید  یف  اهاوقا  نا  رکب و  وبا  ۀمالا  هذهب  سانلا  فأرأ  نا 
نجحم

نیا یـشخدب  لضاف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  دـهاوش  ثیدـحلل  نکل  فیعـض  لاقبلا  روعالا  ناـبزرملا  نب  دیعـس  دعـس  وبا  هدنـس  یف  و 
راهظا تحارصب  نکیل  دیامرفیمن  مادقا  ۀباحصلا  قوقحک  ةاعارم  نجحم  وبا  ببـسب  نآ  حدق  رب  هچ  رگا  درامـشیم و  فیعـض  ار  ثیدح 
ثیدح نیا  يارب  هک  یـشخدب  ياعّدا  اما  تسفیعـض  وا  هدش و  عقاو  لاقبلا  روعالا  نابزرملا  نب  دیعـس  دعـس  وبا  نآ  دنـس  رد  هک  دیامنیم 

نم هیلع  دیزم  امب ال  اهانّیب  دق  تسحورجم و  حودقم و  هلمج  عوضوم  ثیدح  نیا  دـهاوش  هک  اریز  تسـضحم  هدـئافیب  سپ  تسدـهاوش 
رد هعونـصم  هنوهوم  قرط  هعوضوم و  هنوعطم  دهاوش  نینچ  نیا  رکذ  سپ  بیرق  امع  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اهنم  یقب  ام  یلع  یتانـس  بیقنتلا و 

دهاوش نینچب  هراشا  يرگنب  کین  رگا  هکلب  تسین  نآ  رکذ  زا  یعفن  زگره  تسکاتهنالا و  يداب  مازحنالا و  رهاظ  كاردتسا  ماقم 
63 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سوا و نب  دادش  تسا  هلمج  نآ  زا  مصاعلا و  هَّللا  دـشابیم و  راوب  کله و  مطا  قئاس  راسخ و  يزخ و  تیاهن  بلاج  هلطاع  هوجو  هلطاب و 
تـسروهظ لامک  رد  دناهدروآ و  قشمد  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  ءافعـضلا و  باتک  رد  یلیقع  وا  تیاورب  ار  لطاع  ربخ  لطاب و  ثیدـح  نیا 

نبا هدومن و  نآ  فیعـضت  زین  رکاسع  نبا  تسنا و  تیحورجم  تیحودقم و  لیلد  دوخ  ءافعـضلا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  یلیقع  داریا  هک 
دناهدشعقاو و نیحورجم  زا  یتعامج  تیاور  نیا  دنس  رد  هدرک و  نآ  رکذ  دوخ  تاعوضوملا  باتک  رد  هتسناد و  عوضوم  ار  نآ  يزوجلا 

اـسیلدت ارنآ  ءافعـض  ضعب  زا  ای  هدومن  عضو  دوخ  ار  ثیدـح  نیا  ای  وا  تسمهتم و  ثیدـح  نیا  باب  رد  صوصخلاب  ریـشب  ناشیا  هلمج  زا 
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ثیداحا رکذ  يارب  دوقعم  هک  یناث  لصا  لوا  باب  ثلاث  لـصف  رد  نیبحملا  ۀـفحت  رد  یـشخدب  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  هدرک  تیاور 
هتفگ تسفاعض 

ّبلا بلاط  یبأ  نب  یلع  اهمرکا و  یتما و  ایحا  ناـفع  نب  ناـمثع  اهلدـعا و  یتما و  ریخ  باـطخلا  نب  رمع  اـهمحرا و  یتما و  فأرا  رکب  وبا 
اهعجشا یتما و 

نبا هدروآ  افعـضلا و  ضعب  نع  هسلد  اما  هعـضو و  اّماف  ریـشب  مهنم  مهتا  نوحورجم و  هدنـس  یف  سوا و  نب  دادـش  نع  هفعـض  سع و  قع 
لقنب اذـهل  تسلاح  تقیقح  فشاک  رتهدایز  نوچ  لاهج  عوضوم  ربخ  نیا  حدـق  رد  يزوجلا  نبا  مالک  لصا  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا 

ۀباحصلا نم  ۀعامج  رکذ  یف  ثیدح  تسروکذم  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  رد  مزادرپیم  نآ 
لیخدـلا نب  فسوی  انربخا  لاق  یقیتعلا  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  انبا  لاق  رفظملا  نب  دـمحم  انأبنأ  لاق  كرابملا  نب  باهولا  دـبع  انأبنأ 

نک نع  حیبص  نب  رمع  نع  ناذاز  نب  رـشب  انث  لاق  يدقاولا  دـقاو  نب  میحرلا  دـبع  انث  لاق  یـسوم  نب  رـشب  انث  لاق  یلیقعلا  رفعج  وبا  انث  لاق 
یتما و ریخ  باـطخلا  نب  رمع  اـهحجرا و  یتـما و  نزوا  رکب  وبا  لاـق  مّلـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  سوا  نب  دادـش  نع 

دهزا رذ  وبا  اهلصوا و  یتما و  نیما  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  اهمـسوأ و  یتما و  یلو  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهلدعا و  یتما و  ییحا  نامثع  اهلمکا و 
اهدوجا یتما و  ملحا  نیفس  یبأ  نب  ۀیواعم  اهمحرا و  یتما و  لدعا  ءادردلا  وبا  اهفأرأ و  یتما و 

رخآ قیرط 
فلخ انث  لاق  دمحا  نب  دمحم  حلاص  وبا  ینثدح  لاق  ۀطب  نب  هَّللا  دبع  وبا  انأبنأ  لاق  رادنبلا  دمحا  نب  یلع  انبا  لاق  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  انربخا 

لاق مارهب  نب  مساقلا  نب  دمحا  انثدح  لاق  براوشلا  یبأ  نب  بحاص  لالحلا  دیزی  انث  لاق  میهاربا  نب  دمحم  انثدـح  لاق  يربکعلا  ورمع  نب 
همرکع نع  ناذاز  نب  ریشب  نع  ریشب  نب  دمحم  انث 
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اهمرکا و نامثع  اهلدـعا و  اهزعا و  رمع  اهاقتا و  یتما و  ریخ  رکب  وبا  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع 

اهدوجا اهملحا و  ۀیواعم  اهدبعا و  ءادردلا  وبا  اهقدصا و  اهدهزا و  رذ  وبا  اهلدعا و  اهتما و  دوعسم  نبا  اهمسوا و  اهبلا و  یلع  اهایحا و 
هب مهتملا  نوحورجم و  ۀـعامج  نیقیرطلا  یف  ملـس و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  یلع  عوـضوم  ثیدـح  اذـه  فنـصملا  لاـق 
نع ثدـحی  فیعـض  وه  يدـع  نبا  لاق  هدانـسا  یف  طلخ  دـق  ءافعـضلا و  نع  هسیلدـت  نم  وا  هلعف  نم  نوکی  نا  اما  ناذاز  نب  ریـشب  يدـنع 

نازیم رد  یبـهذ  دـشابیم  حورجم  حودـقم و  زین  هّینـس  ناـیعا  رگید  دزن  يدـع  نبا  يزوـجلا و  نبا  رب  هوـالع  ناذاز  نبا  ریـشب  ءافعـضلا و 
ریشب هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  ءیشب و  سیل  نیعم  نبا  لاق  يزوجلا و  نبا  همهتا  هریغ و  ینطقرادلا و  هفعض  ناذاز  نب  ریشب  هتفگ  لادتعالا 
باتک رد  یمجعلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یبلحلا  لیلخلا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  يزوجلا و  نبا  همهتا  هریغ و  ینطقرادـلا و  هفعـض  ناذاز  نب 
ۀعامج هیف  ثیدح  یف  يزوجلا  نبا  همهتا  هریغ و  ینطقرادـلا و  هفعـض  ناذاز  نب  ریـشب  هتفگ  ثیدـحلا  عضوب  یمر  نمع  ثیثحلا  فشکلا 

ۀباحصلا نم 
اهمـسوا یتما و  یلو  یلع  اهلدـعا و  یتما و  ییحا  نافع  نب  نامثع  اهلمکا و  یتما و  ریخ  باطخلا  نب  رمع  اهحجرا و  یتما و  نزوا  رکب  وبا 

اهدوجا یتما و  ملحا  ۀیواعم  اهمحرا و  یتما و  نیما  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  و 
هَّللا دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  فعضلا و  نع  هسیلدت  نم  وا  هلعف  نم  نوکی  نا  اما  ناذاز  نب  ریـشب  يدنع  مهتملا  لاق و  مث  رخآ  قیرط  نم  رکذ  مث 
عینش کفا  نیا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  سابع  نبا  دنشابیم  هلمجنآ  زا  عضولاب و  مهتا  ناذاز  نب  ریشب  هتفگ  هعیرشلا  هیزنت  رصتخم  رد  يدنـسلا 

یف ةرضنلا  ضایرلا  باتک  رد  يربط  بحم  هچنانچ  هدروآ  دوخ  تریـس  رد  رمع  الم  ةراسخ  ةراسج و  شترـضح  تیاورب  ار  عیظف  بذک  و 
ةدیمح ۀفصب  رشعلا  نم  دحاو  لک  فصو  یف  عبارلا  لصفلا  هتفگ  هرشعلا  بقانم 

نامثع و ءایح  مهدـشا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهاوقا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  ساـبع  نبا  نع 
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ریبزلا ۀحلط و  يراوح  يراوح و  یبن  لکل  بلاط و  یبأ  نب  یلع  مهاضقا 
وبا نمحرلا و  راجت  نم  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نمحرلا و  ءابحا  نم  دـیز  نب  دیعـس  هعم و  قحلا  ناک  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ناـک  اـمثیح  و 

بحاص یبن  لکل  هلوسر و  نیما  هَّللا و  نیما  حارجلا  نب  ةدیبع 
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تعاظف و ناوه و  نهو و  هتریس و  یفالملا  هجرخ  کله  دقف  مهـضغبا  نم  اجن و  دقف  مهبحا  نمف  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  يرـس  بحاص  و 
نآ دنـس  هک  یتقو  ات  دوشیمن و  ادـیپ  تیاور  نیا  يارب  يدنـس  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسراکـشا  حـضاو و  تیاوغ  رپ  تیاور  نیا  نالطب 

یلصا بطاخم  هک  بحاص  هاش  هک  يدینشن  رگم  دننکیمن  ناب  شوگ  الـصا  هک  تسراهمیب  رتش  تنـس  لها  دزن  تیاور  نیا  دوشن  رهاظ 
بتک رد  ثیدـح  نتفایب  تنـس  لها  دزن  ثیدـح  رابتعا  هک  دـنیامرفیم  دوخ  هفحت  باتک  نیمه  مهد  باـب  رد  دنـشابیم  باـتک  نیرد  اـم 
اضرف رگا  هکنآ  مود  دننکیمن  نآب  شوگ  الصا  هک  تسراهمیب  رتش  ناشیا  دزن  دنسیب  ثیدح  ۀحصلاب و  مکحلا  عم  تسنیثدحم  هدنـسم 

هدنـسم بتک  رد  نآ  نتفاـیب  تنـس  لـها  دزن  ثیدـح  راـبتعا  هک  دـناهدومرف  هداـفا  بحاـص  هاـش  نوـچ  دوـش  رهاـظ  مه  تیاور  نـیا  دـنس 
دهاوخن رابتعا  دامتعا و  تیلباق  الصا  راصبا  بابرا  دزن  سپ  تسین  تحـصب  موکحم  زگره  تیاور  نیا  ۀحـصلاب و  مکحلا  عم  تسنیثدحم 

هک تسین  بقرتم  زگره  تیاور  نیا  دنـس  روهظ  دعب  هکنآ  موس  تشاگنا  دهاوخن  تافتلا  اغـصا و  قئال  ار  نآ  نیعبتتم  زا  يدـحا  تشاد و 
هتس حاحص  رد  هک  عونصم  ثیدح  عوضوم و  ربخ  نیا  تایاور  هک  یتسناد  افنآ  هک  اریز  دشاب  هدوب  حرج  حدق و  لئاوغ  زا  یلاخ  دنس  نآ 

مهریغ ربلا و  دـبع  نبا  یناربط و  یلعی و  وبا  مکاح و  لثم  هینـس  ریهاشم  رگید  تاـیاور  زین  هجاـم و  نبا  يذـمرت و  تاـیاور  لـثم  تسدراو 
داسف و نهو و  هینـس  تارـضح  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  تادافا  تاحیرـصتب و  دشابیم و  قرطلا  نوعطم  دیناسالا و  حودقم  هلمج 

مدقت فصو  اب  دناهدرک  انف  دـیناسا  قرط و  عمج  رد  اهرمع  هک  ار  مالعا  ظافح و  همه  نیا  هاگ  ره  تسرهاب و  رهاظ و  نآ  دادـهنا  یهو و 
نایبلا و هیلعف  یعدا  نم  دسریم و  مهب  میلس  يدانـسا  هنوگچ  دوخ  رخات  رـصاقت و  اب  ار  رمع  الم  هراچیب  دشاب  هدماین  تسدب  ملاس  یقیرط 

دوخ ینابملا  ةدـساف  تیاور  نیا  تالمج  رثکا  یناعم  تفاخـس  ظافلا و  تکاکر  هکنآ  مراهچ  ناهربلا  لیلدـلا و  نیب  ای  هحدـق  تابثا  انیلع 
فالآ هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  ترـضح  مالکب  یـسنا  یقوذ و  یندا  هک  ره  دشابیم و  نآ  لاحتنا  بذک و  لاعتفا و  عضو و  رب  قدص  دـهاش 

نیا نکیل  تسنیمه  ثیدح  نیا  تایاور  هلمج  لاح  دنچ  ره  درب و  دهاوخ  بلطم  نیاب  یپ  ههبـش  الب  دـشاب  هتـشاد  ماعنملا  کلملا  تاولص 
تناهم و تسراحنم و  درفنم و  باب  نیرد  عوضوم  ربخ  نیا  تایاور  رئاس  زا  دـننکیم  لقن  سوا  نب  دادـش  زا  هک  هقباـس  تیاور  تیاور و 

نآ تالمج  تنجه 
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صاقو یبأ  نب  دعس  ناک  امثیح  هدساف و  هلمج  لثم  نآ  تارقف  تالمج و  ضعب  تعاظف  تعاشب و  هکلب  زاتمم  رظن  لها  دزن  شیب  زا  شیب 
تراسج زا  هتفای  فوقو  نآ  رب  مه  ناوسن  نایبص و  هک  تسنانچ  نمحرلا  راجت  نم  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هدـساک  هرقف  هعم و  قحلا  ناک 

هیواغ هیواعم  حدم  رب  لمتـشم  تیاوغ  رپ  تیاور  نیا  هکنآ  مجنپ  لامکلا  بابرا  لاجرلا و  لوحف  نع  الـضف  دنیآیم  بجعت  رد  نآ  عضاو 
هلمج و روحدم  عضاو  نآ  رد  تسه و  زین 

هیواعم يرس  بحاص  رس و  بحاص  یبن  لکل 
داتـسا یلظنح  هیوهار  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دـمحا  لثم  هینـس  مخافا  هلجا  مظاعا و  رباکا و  تادافا  زا  هکنآ  لاـح  تسا  هدرک  ماـحقا  مه 

تاعوضوملا و باتک  بحاص  يزوجلا  نبا  كردتسم و  بحاص  مکاح  ننس و  بحاص  یئاسن  حیحـص و  بحاص  يراخب  دوخ  يراخب و 
چیه هک  تسققحتم  نیبتم و  يرابلا  حـتف  بحاص  ینالقـسع  رجح  نبا  يراقلا و  ةدـمع  بحاص  ینیع  جاـهنم و  بحاـص  ینارح  هّیمیت  نبا 
سپ یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  تسیرتفم  عوضوم و  هیواعم  حدم  ثیداحا  هلمج  هدـشن و  تباث  هیواعم  لضف  رد  یثیدـح 

فالحا ضعب  عونـصم  عوضوم و  هینـس  ماخف  هذباهج  ماظع و  داقن  همه  نیا  تادافا  بسح  زین  تیاوغ  رپ  تیاور  نیا  هک  دش  رهاظ  ۀـهادب 
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نالطب داسف و  ناوه و  نهو و  لمکم  ضقن  لصفم و  حرج  نیا  دعب  دنچ  ره  دشابیم و  تعاقر  تقافـص و  باحـصا  تفارخ و  تفاخس و 
تایاور عیمج 

خلا یتما  محرا  ثیدح 
مالک نآ  رب  لامجالاب  هک  لاـمک  اـب  نیدـقان  لاوقا  لـقنب  یجاـیتحا  تشگ و  ناـیع  حـضاو و  یبوخب  ناـیعا  راـصبا و  باحـصا  یماـمت  رب 

حدقب قلعتم  هینس  ماخف  نیدقنم  مالعا و  نیققحم  تادافا  ضعب  مارم  دوصقم و  يانب  ماربا  دییشت و  دیزم  ضرغب  نکیل  دنامن  یقاب  دناهدرک 
تسناد دیاب  سپ  میابریم  ماصخ  ءارم و  بابرا  ماخفا  تاکسا و  زا  یفاک  ظح  یفاو و  هرهب  میامنیم و  روکذم  رگید  ثیدح  نیا  حرج  و 

نبا باطخلا و  نب  رمع  نبا  نع  هیبا  نع  یناملیبلا  نبا  قیرط  نم  هتفگ ع  ثیدح  نیا  حرشب  ریغـص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  هک 
یف اولاق  نکل  مهریغ  مکاحلا و  ۀـجام و  نبا  يذـمرتلا و  دـنع  اـمهریغ  رباـج و  سنا و  نع  اـضیا  باـبلا  یف  نکل  فورعم  هلاـح  یناـملیبلا 

ةراکن و هنتم  یف  ناب  هترکذت  یف  يداهلا  دـبع  نبا  مهبقعت  امهطرـش و  یلع  لاق ك  حیحـص و  نسح  لاق ت  محرا و  فأرا  لدـب  مهتیاور 
یکی ره  هک  هدیدس  دئاوع  هدیدع و  دئاوف  تراشب  رسارس  ترابع  نیزا  یهتنا  هعضو  حجر  لب  هفعض  هخیش  ناب 
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قیرط زا  ار  ثیدـح  نیا  یلعی  وبا  هک  دوشیم  تباث  نا  زا  هکنآ  لوا  ددرگیم  حـئال  حـضاو و  تسیفاک  تربخ  باـبرا  تربع  يارب  نآ  زا 
هدرک امیا  رمع  نبا  تیاور  حدق  رد  قبـس  ام  رد  نآ  يوسب  ام  هک  تسرما  نامه  نیا  هدرک و  تیاور  رمع  نبا  زا  دوخ  ردپ  زا  یناملیبلا  نبا 

نیا يوار  هک  یناملیبلا  نبا  هک  دوشیم  ققحتم  نآ  زا  هکنآ  مود  هروفـس  قحلا و  ءالجنا  یلع  رکـشلا  هل  هروهظ و  یلع  دمحلا  هَّلل  میدوب و 
نآ لیصفت  حیرصت و  زا  ایح  مرـش و  ببـسب  يوانم  هک  تسحورجم  حودقم و  يدحب  تسرمع  نبا  زا  دوخ  ردپ  طسوتب  تیاوغ  رپ  تیاور 

نعاطم و يزاخم و  زا  اقباس  هچنآ  هکنآ  لاح  دـنکن  نینچ  ارچ  هدـیزرو و  افتکا  فورعم  هلاح  یناـملیبلا  نبا  هغیلب و  هملک  رب  هدـیدزد  لد 
موس العتسا  لحم  هن  تسایحتسا  لباق  يدینش  رابحا  هذباهج  رابک و  داقن  تاحیرصت  بسح  ود  ره  شردپ  یناملیبلا و  نبا  نیاشم  بیاعم و 

یـضعب دناهدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مکاح  هجام و  نبا  يذـمرت و  لثم  هینـس  ياملع  ضعب  هچ  رگا  هک  ددرگیم  نایامن  نآ  زا  هکنآ 
بقعت ار  ناشعینـش  عینـص  نیا  دوخ  هرکذت  باتک  رد  يداهلا  دـبع  نبا  همالع  نکیل  هدومن  رـساجت  مه  نآ  حیحـصت  نیـسحت و  رب  ناشیزا 

لطاب و يدحب  ثیدح  نیا  حیحـصت  نیـسحت و  هک  دوشیم  رهاب  رهاظ و  اجنیزا  هدمآرب و  ناشلاقم  مالک و  لاطبا  ّدر و  ددـص  رد  هدومن و 
لیوـشت عـیملت و  بجح  راتـساب و  ار  لاـح  تقیقح  دنـشوکیم و  نآ  لاـمخا  لاـطبا و  رد  دوـخ  هینـس  نیفـصنم  ياـملع  هک  تسلحمـضم 

ثیدـح نیا  نتم  رد  هک  هدومن  فارتعا  فاصنا  لامک  هار  زا  يداهلا  دـبع  نبا  همالع  هک  دوشیم  ققحتم  نآ  زا  هکنآ  مراـهچ  دنـشوپیمن 
ةراصبلا ةربخلا و  بابرا  یلع  حضو  ةراکن  عینـشلا  ثیدـحلا  اذـه  نتم  یف  نا  ةراهملا  یف  ملعلا  ربخلا  اذـه  قیقحتب  تبث  ثیح  تستراکن و 

نیبتم نآ  زا  هکنآ  مجنپ  ةراشبلا  هذه  یلع  هّلل  دمحلا  ةرامغلا و  ررغلا و  یلوا  تالوعجم  ةراعدلا و  ۀعالخلا و  باحـصا  تاعونـصم  نم  هنا 
ۀیافک اذه  یف  هداد و  حیجرت  ار  نآ  تیعوضوم  هکلب  هدومن  فیعـضت  ار  ثیدح  نیا  هّیمیت  نبا  ینعی  يداهلا  دـبع  نبا  خیـش  هک  ددرگیم 

فعـضب فرتعا  دق  داجنالا  راوغالا و  هتاماطب  ألم  يذلا  دانعلا  دـیدشلا  تنعتملا  اذـه  هّیمیت  نبا  نا  رهظ  ثیح  یفتـشملل  ءافـش  یفتکملل و 
نبا همالع  نوچ  داشرلا و  لیبس  هحاضیا  یلع  دمحلا  هَّلل  داکنالا و  نیتبثملا  فانا  مغر  یلع  هعـضو  حجر  لب  دادـهنالا  حـضاولا  ربخلا  اذـه 

حدقب و فاستعا  كرت  فاصنا و  قیرط  هدرب  راکب  لیمج  یعـس  یغبنی  امک  ثیدح  نیا  يرازگتمدـخ  رد  دوخ  هرکذـت  رد  يداهلا  دـبع 
حرج
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تارـضح رباکا  نابز  زا  وا  هّیمـس  رخافم  هیلع و  رثآم  زا  يرطـش  هک  دیامنیم  نانچ  بسانم  اذـهل  هدرپس  فازج  لها  عوضوم  ثیدـح  نیا 

ماـمالا نم  تعمـس  هتفگ و  دوخ  خـیاشم  رکذ  رد  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبـهذ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دوش  لوقنم  ماـقم  نیا  رد  تنـس  لـها 
یلو یـضاقلا  نم  عمـس  ۀئامعبـس و  تس و  وا  سمخ  ۀنـس  دلو  يداهلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  نونفلا  يذ  ظفاحلا  دحوالا 
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هقفلا و ثیدـحلا و  تاءارقلا و  یف  لاغتـشالا  ةداـفالل و  يدـصت  عمج و  عرب و  لـلعلا و  لاـجرلاب و  ینتعا  معطملا و  مئادـلا و  دـبع  نیدـلا 
مجعم رد  یبهذ  زین  ۀئامعبـس و  نیعبرا و  عبرا و  هنـس  یلوالا  يدامج  رهـش  یف  یفوت  لایـس  نهذ  مولعلا و  یف  عسوت  هل  وحنلا و  لوصـالا و 
عرابلا هیقفلا  ۀـمادق  نب  دـمحم  نب  فسوی  نب  يداهلا  دـبع  نب  دـیمحلا  دـبع  راـمعلا  نب  يداـهلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هتفگ  صتخم 

یحلاصلا لصالا  یلیعامجلا  یـسدقملا  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  نونفلا  بحاـص  قذاـحلا  يوحنلا  ظـفاحلا  ثدـحملا  دوجملا  يرقملا 
ثیدحلا و نونفب  ینع  ۀفئاط و  مئادلا و  دبع  نب  رکب  یبأ  یـضاقلا و  نم  ریثکلا  عمـس  اهنم و  ابیرق  وا  ۀئامعبـس  سمخ و  ۀنـس  دلو  یلبنحلا 

یف یفوت  هدعـسی  هحلـصی و  هَّللا  هنم و  تدفتـسا  ینع و  بتک  ةدیفم  قیلاعت  فیلاوت و  تاظوفحم و  ةدـع  هل  حـیلم و  هنهذ  هلاجر و  ۀـفرعم 
دمحم هتفگ  تاقبط  رد  یلبنحلا  بجر  نباب  فورعملا  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  نیز  هیلع و  ءانثلا  باط  ۀنس 744 و  یلوالا  يدامج 

یحلاصلا مث  لصالا  یلیعامجلا  یـسدقملا  ۀـمادق  نب  دـمحم  نب  فسوی  نب  يداهلا  دـبع  نب  دـیمحلا  دـبع  نب  يداهلا  دـبع  نب  دـمحا  نب 
أرق ۀئامعبس و  عبرا و  ۀنس  یف  دلو  سابعلا  یبأ  دامعلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  ننفتملا  يوحنلا  دقانلا  ظفاحلا  ثدحملا  هیقفلا  يرقملا 
تنب بنیز  راجحلا و  معطملا و  یـسیع  مئادلا و  دـبع  نب  رکب  یبأ  ةزمح و  نب  نامیلـس  لضفلا  یبأ  یـضاقلا  نم  ریثکلا  عمـس  تایاورلاب و 

نیلـصالا و أرق  یتفا و  بهذـملا و  یف  هقفت  کـلذ و  یف  عرب  لـلعلا و  لاـجرلا و  ۀـفرعم  هنونف و  ثیدـحلاب و  ینع  ریثـک و  قلخ  لاـمکلا و 
خیـشلا یلع  هقفلا  أرق  يزارلل و  نیدلا  لوصا  یف  نیعبرالا  نم  ۀعطق  هیلع  أرق  ةدم و  ۀّیمیت  نب  نیدلا  یقت  خیـشلا  مزال  اهیف و  عرب  ۀـیبرعلا و 

دق هریغ و  یبهذلا و  نع  ذخا  لاجرلا و  یف  عرب  یتح  ظفاحلا  يزملا  جاجحلا  ابا  مزال  ینارحلا و  نیدلا  دجم 
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ةدافالل و يدـصت  عمج و  عرب و  للعلا و  لاجرلاب و  ینتعا  ۀئامعبـس و  تس و  وا  سمخ  ۀنـس  دـلو  لاقف  ظافحلا  تاقبط  یف  یبهذـلا  هرکذ 
ینع لاق  صتخملا و  همجعم  یف  هرکذ  لایـس و  نهذ  مولعلا و  یف  عسوت  هل  وحنلا و  نیلـصالا و  هقفلا و  ثیدحلا و  نآرقلا و  یف  لاغتـشالا 

هنم تعمـس  لاق و  هنم  تدفتـسا  ینع و  بتک  ةدیفم  قیلاعت  فیلاوت و  تاظوفحم و  ةدع  هل  حیلم و  هنهذ  هلاجر و  ۀفرعم  ثیدحلا و  نونفب 
يداهلا نبا  سرد  اثیدـح  رکذـف  يداهلا  دـبع  نبا  انا  یجورـسلا  هَّللا  دـبع  وبا  انا  ةزاـجإ  يزملا  اـنأبنأ  لاـق  مث  ۀـیردصلاب  هسرد  موی  اثیدـح 
موجهل هلمکی  مل  اهـضعب  تلمک و  اهـضعب  ةریثک  ابتک  فنـص  ریثکلا و  نقتملا  هطخب  بتک  حفـسلاب و  اهریغب  ثیدـحلا و  سرد  ۀـیردصلاب 
ماکحا یلع  ۀبترملا  يربکلا  ماکحالا  نادلجم  يزوجلا  نبال  قیلعتلا  ثیداحا  یف  قیقحتلا  حیتفت  هفیناصت  نمف  نیعبرالا  نس  یف  هیلع  ۀینملا 

دلجم ماکحالا  یف  ررحملا  دلجم  هلمسبلاب  رهجلا  ۀلئـسم  یف  ظفاحلا  بیطخلا  رکب  یبأ  یلع  درلا  تادلجم  عبـس  اهنم  لمک  ءایـضلا  ظفاحلا 
ریبک ءزج  رکذـلا  سم  ثیداحا  یلع  مـالکلا  فیطل  دـلجم  موجحملا  مجاـحلا و  رطفا  ثیدـح  یلع  مـالکلا  یف  موصخلا  نیب  عازنلا  لـصف 

ثالث نایفـس  یبأ  ثیدح  یلع  مالکلا  ءزج  نیتلقلا  ثیدح  یلع  مالکلا  ریبک  ءزج  ۀـتیم  لحلا  هؤام  روهطلا  وه  رحبلا  ثیدـح  یلع  مالکلا 
لمک تاقثلا  یف  ۀقیلعت  نادلجم  هنم  لمک  ظافحلا  یف  ةدـمعلا  باتک  ءزج  عوضوم  هنا  هلوق  یف  مزج  نبا  یلع  درلا  هَّللا و  لوسر  ای  اهتیطعا 

كردتـسملا نم  فعـض  اهیف  ةریثک  ثیداحا  یلع  مـالکلا  لوطم  رـصتخم و  بجاـحلا  نبا  رـصتخم  ثیداـحا  یلع  مـالکلا  نادـلجم  اـهنم 
تجرخا ثیداحا  یلع  ۀشقانم  هلزج و  نبال  رصتخملا  رصتخم  نم  یقتنم  ءزج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  ةالـصلا  ثیداحا  مکاحلل 

يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  یلاعت  هلوق  یف  ءزج  رصقلا  ۀفاسم  یف  ءزج  ءزج  قایسلا  للحم  ثیداحا  یلع  مالکلا  دلجم  لاقم  اهیف  هیف 
مالکلا ءازجا  ةدع  ۀتسلا  بتکلا  باحصا  مالعالا  ۀمئالا  خیاشم  رکذ  یف  مالعالا  رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  ثیداحا  یف  ءزج  ۀیآلا 
نیدلجم اهنم  لمک  يربکلا  یقهیبلا  ننس  یلع  ۀقیلعت  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دلوم  یف  ریبک  ءزج  ةالـص  تیبلاب  فاوطلا  ثیدح  یلع 

بالا کلمت  یف  ءزج  ابرلا  میرحت  یف  ءزج  تامارکلا  تازجعملا و  یف  ریبک  ءزج 
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ۀماقا ءازجا  ۀسمخ  هنم  لمک  يزملل  لامکلا  بیذهت  نم  یقتنم  هّیمیت  نب  نیدلا  یقت  خیـشلا  ۀمجرت  ۀـقیقعلا  یف  ءزج  ءاش  ام  هدـلو  لام  نم 
اهنا ةوخإلاب و  مالا  بجح  یف  ءزج  هَّللا  همحر  يرـصبلا  نسحلا  لئاضف  یف  ءزج  ءزج  نابعـش  نم  نیثالثلا  موص  بوجو  مدـع  یلع  ناهربلا 
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ءزج مرحملل  نیفخلا  سیل  ثیداحا  یلع  مالکلا  ریبک  ءزج  حـیوارتلا  ةالـص  ماشلا  لـئاضف  یف  ءزج  ریعلا  یف  ءزج  ۀـثالث  نودـب  بجحت  ـال 
ننـس نم  بختنم  نادلجم  دـمحا  مامالا  دنـسم  نم  بختنم  ةوخالا  دـجلا و  ۀلئـسم  یف  ءزج  لیـسارملا  یف  ءزج  ۀـنجلا  هفـص  یف  ءزج  ریبک 

ثیدح یلع  مالکلا  یف  ءزج  نادلجم  اهنم  لمک  وحنلا  یف  لیهـستلا  یلع  ۀـقیلعت  فیطل  دـلجم  دواد  یبأ  ننـس  نم  بختنم  دـلجم  یقهیبلا 
یبال ماکحالا  یلع  ۀـقیلعت  دـلجم  اهنم  لمک  متاـح  یبأ  نبـال  لـلعلا  یلع  ۀـقیلعت  ءزج  مهروبق  یف  ءاـیبنالا  ةاـیح  ثیداـحا  دـیز  مکـضرفا 

زج کلام  نبال  ۀـیفلالا  حرـش  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  یف  ءزج  دـلجم  ینطقرادـلا  لـلع  یقتنم  لـمکت  مل  هیمیت  نب  تاـکربلا 
امیف يوحنلا  نایح  یبأ  یلع  دّرلا  یف  ءزج  ماملالا  باتک  یلع  شاوخ  ةدع  ءازجا  هخیـش  ظفاحلا  یبهذلا  هَّللا  دبع  یبأ  فیناصت  یلع  ذـخام 
ۀیحد نبا  رهاط و  نبا  یلع  در  هل  تاءارقلا و  یف  لادبالا  زمهلا و  قیقحت  یف  ءزج  ریمضلا  عامتجا  یف  ءزج  هیف  اطخا  کلام و  نبا  یلع  هدر 

ریغ هنم  عمـس  هتاعومـسم و  نم  ءیـشب  ثدـح  ملعلا و  عاونا  یف  ةریثک  تابختنم  ثیدـحلا و  لوصا  هقفلا و  یف  ةریثک  قیلاـعت  اـمهریغ و  و 
نیعبرا و عبرا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  رـشاع  یف  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  یفوت  نینـس  رـشع  وحن  هدـعب  شاع  هناف  هنبا  نم  تعمـس  دـق  دـحاو و 

ررد رد  ینالقسع  رجح  نبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنسح  تامانم  هل  تیؤر  هیلع و  اوفسات  ریثک و  قلخ  هعّیش  نویساق و  حفـسب  نفد  ۀئامعبس و 
نیدلا سمـش  یلبنحلا  یـسدقملا  ۀمادق  نب  دمحم  نب  فسوی  نب  يداهلا  نب  دیمحلا  دبع  نب  يداهلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  هتفگ  هنماک 

مهتقبط و دعس و  نبا  معطملا و  نامیلس و  یقتلا  نم  عمس  اهدعب و  لیق  اهلبق و  لیق  ۀئامعبـس و  سمخ و  ۀنـس  بجر  یف  دلو  ءایکذالا  دحا 
اذإ تنک  ۀیآ  ناکل  شاع  ول  يدفـصلا  لاق  اهریغ  ۀیبرعلا و  لوصالا و  هقفلا و  ثیدحلا و  یف  رهم  ۀیمیت و  نبا  یلا  ددرت  ملـسم و  نباب  هقفت 

هیلع دری  لاجرلا و  ءامسا  یف  يزملا  قفاوی  هارا  تنک  لیسلاک و  ردحنیف  ۀیبرع  دئاوف  ۀیبدا و  لئاسم  نع  هتلأس  هتیقل 
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ینع و بتک  نونفلا  وذ  قذاحلا  يوحنلا  ظـفاحلا  ثدـحملا  دوجملا  يرقملا  عراـبلا  هیقفلا  صتخملا  همجعم  یف  یبهذـلا  لاـق  هنم و  لـبقیف 
للعلا و یف  البج  ناک  نونفلا و  یف  عرب  رابکلا و  خویشلا  هغلبی  ام ال  مولعلا  نم  لصح  ادقان  ۀمالع  اظفاح  ناک  ریثک  نبا  لاق  هنم و  تدفتسا 

نع يزملا  نع  یبهذلا  ثدح  دق  ردصت و  هیئایضلا و  ۀیردصلاب و  سرد  ینیسحلا  لاق  نهذلا و  حیحص  ادج  مهفلا  نسح  لاجرلا  قرطلا و 
ماکحالا باتک  هل  هتزانج و  یف  لاق  هنا  یبهذلا  نع  مالکلا  اذه  ینیـسحلا  لقن  هنم و  تدفتـسا  الا و  هتیقتلا  ام  يزملا  لاق  هنع و  یجورـسلا 

قیلعتلا رـصتخا  اّدج و  هدوجف  ماملالا  نم  هرـصتخا  ثیدحلا  یف  ررحملا  ۀیمیت و  نبا  یلع  ّهدر  یف  یکبـسلا  یلع  ّدرلا  تادلجم و  نامث  یف 
ریغ ۀـیفلالا و  یف  کلام  نبا  یلع  ضرتعا  امیف  نایح  یبال  تاشقانم  هل  نیدـلجم و  یف  لیهـستلا  حرـش  هررح و  هیلع و  داز  يرزجلا و  نبال 

لوالا و دـلجملا  یلع  هنم  تفقو  هقفلا  بتک  بیترت  یلع  للعلا  باتک  یف  عرـش  بجاحلا و  نبا  رـصتخم  ثیداحا  یلع  مالکلا  هل  کـلذ و 
نم ال هتزانج  رضح  تام و  امل  هیلع  فساتلا  رثک  هنم و  تدفتسا  الا و  طق  هب  تعمتجا  ام  یبهذلا  لاق  اضیا  هلمکی  مل  دنسملا  ریسفتلا  عمج 

نب دمحم  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ۀئامعبـس و  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  رـشاع  یف  تام  ةرثک و  یـصحی 
ۀنس بجر  یف  دلو  نیدلا  سمش  یلبنحلا  یسدقملا  ۀمادق  نب  دمحم  نب  فسوی  نب  يداهلا  دبع  نب  دمصلا  دبع  نب  يداهلا  دبع  نب  دمحا 

لوصالا و هقفلا و  ثیدـحلا و  یف  رهم  ۀـّیمیت و  نبا  یلا  ددرت  ملـسم و  نباب  هقفت  مهتقبط و  دعـس و  نبا  نامیلـس و  یقتلا  نم  عمـس  705 و 
ّدری هارا  تنک  لیـسلاک و  ردحنیف  ۀیبرع  دـئاوف  ۀـیبدا و  لئاسم  نع  هتلاس  هتیقل  اذإ  تنک  ۀـیآ  ناکل  شاع  ول  يدفـصلا  لاق  اهریغ  ۀـیبرعلا و 

وذ قذاحلا  يوحنلا  ظفاحلا  دوجملا  يرقملا  عراـبلا  هیقفلا  صتخملا  همجعم  یف  یبهذـلا  لاـق  هنم و  لـبقیف  لاـجرلا  ءامـسا  یف  يزملا  یلع 
نونفلا و یف  عرب  رابکلا و  خویـشلا  هغلبی  ام ال  مولعلا  نم  لصح  دقان  ۀـمالع  اظفاح  ناک  ریثک  نبا  لاق  هنم و  تدفتـسا  ّیلع و  بتک  نونفلا 
هنع و یجورسلا  نع  يزملا  نع  یبهذلا  ثدح  هنا  بیرغلا  نم  نهذلا و  حیحـص  ادج  مهفلا  نسح  لاجرلا  قرطلا و  للعلا و  یف  البج  ناک 

نامث یف  ماکحالا  باتک  هل  هنم و  تدفتسا  الا و  هب  تیقتلا  ام  يزملا  لاق 
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رـصتخا ادج و  هدوجف  دیعلا  قیقد  نبال  ماملالا  نم  هرـصتخا  ثیدحلا  یف  ررحملا  ۀیمیت و  نبا  یلع  هدر  یف  یکبـسلا  یلع  درلا  تادـلجم و 
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یف کلام  نبا  یلع  هب  ضرتعا  اـمیف  ناـیح  یبـال  تاـشقانم  هل  نیدـلجم و  یف  لیهـستلا  حرـش  هررح و  هیلع و  داز  يزوجلا و  نبـال  قیلعتلا 
ریـسفتلا عمج  هقفلا و  بتک  بیترت  یلع  للعلا  باـتک  یف  عرـش  بجاـحلا و  نبا  رـصتخم  ثیداـحا  یلع  مـالکلا  هل  کـلذ و  ریغ  ۀـیفلالا و 

نیعبرا نود  هرمع  ناکف  ۀنس 733  یلوالا  يدامج  رشاع  یف  تام  هنم و  تدفتسا  الا و  طق  هب  تعمتجا  ام  یبهذلا  لاق  لمکی  مل  دنـسملا و 
سمـش یـسدقملا  يداهلا  دبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  هیلع و  سانلا  فسات  ۀـنس و 

نامیلس و یقتلا  نم  عمس  ۀنس 704  وا  ۀنس 705  بجر  یف  دلو  ننفتملا  يوحنلا  دقانلا  ظفاحلا  ثدحملا  هیقفلا  یـسدقملا  همادق  نبا  نیدلا 
نع هتلأس  اذإ  تنک  ۀـیآ  ناکل  شاع  ول  يدفـصلا  لاـق  ثیدـحلا  یف  رهم  ۀـّیمیت و  نبا  یلا  ددرت  ملـسم و  نباـب  هقفت  مهتقبط و  دعـس و  نبا 

صتخملا همجعم  یف  یبهذلا  لاق  هنم و  لبقیف  لاجرلا  ءامـسا  یف  يزملا  یلع  دری  هارا  تنک  لیـسلاک و  ردحنی  ۀیبرع  دئاوف  ۀـیبدا و  لئاسم 
لصح ادقان  ۀمالع  اظفاح  ناک  ریثک  نبا  لاق  هنم و  تدفتسا  یلع و  بتک  نونفلا  یف  قذاحلا  يوحنلا  ظفاحلا  دوجملا  يرقملا  عرابلا  هیقفلا 
باتک هل  نهذلا  حیحص  ادج  مهفلا  نسح  لاجرلا  قرطلا و  للعلا و  یف  البج  ناک  نونفلا و  یف  عرب  رابکلا و  خویـشلا  هغلبی  ام ال  مولعلا  نم 

لاق لمکی  مل  للعلا و  باتک  یف  عرـش  ثیدحلا و  یف  ررجملا  ۀیمیت و  نبا  یلع  هدر  یف  یکبـسلا  یلع  درلا  تادـلجم و  نامث  یف  ماکحالا 
علاطلا ردبلا  یف  اذـکه  هیلع  سانلا  فسات  ۀنـس و  نیعبرا  نود  هرمع  ناک  ۀنـس 733 و  تام  هنم  تدفتـسا  الا و  طق  هب  تعمتجا  ام  یبهذلا 

یقت خیـشلا  مزال  اهیف و  عرب  ۀیبرعلا و  نیلـصألا و  أرق  یتفا و  بهذـملا و  یف  هقفت  هنونف و  ثیدـحلاب و  ینع  ریثکلا و  عمـس  بجر  نبا  لاق 
لاق ظافحلا و  تاقبط  یف  یبهذلا  هرکذ  دق  هریغ و  یبهذلا و  نع  ذخا  لاجرلا و  یف  عرب  یتح  ظفاحلا  يزملا  مزال  ةدم و  ۀـیمیت  نب  نیدـلا 

همجعم یف  هرکذ  ثیدحلا و  نآرقلاب و  لاغتشالا  ةدافالل و  يدصت  لاّیس  نهذ  مولعلا و  یف  عسوت  هل  ۀئامعبس و  تس و  وا  سمخ  ۀنـس  دلو 
قیلاعت تاظوفحم و  ةدع  هل  هلاجر و  ۀفرعم  ثیدحلا و  نونفب  ینع  لاق  صتخملا و 
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ماکحالا هفیناصت  نمف  ریثکلا  نقتملا  نسحلا  هطخب  بتک  حفـسلاب و  هریغب  ثیدـحلاب و  سرد  هنم  تدفتـسا  ینع و  بتک  ةدـیفم  فیلاوت  و 

خیاشم رکذ  یف  مالعالا  هریغ و  مکاحلل و  كردتسملا  نم  فعـض  اهیف  ةریثک  ثیداحا  یلع  مالکلا  ظافحلا و  یف  ةدمعلا  باتک  يربکلا و 
یبأ ننـس  یقهیبلا و  ننـس  نم  بختنم  يزملل و  مالکلا  بیذهت  نم  یقتنم  دلجم و  ۀیمیت  نب  نیدـلا  یقت  خیـشلا  ۀـمجرت  مالعالا و  ۀـمئالا 

تعمس دق  دحاو و  ریغ  هنم  عمـس  هتاعومـسم و  نم  ءیـشب  ثدح  لاق  اباتک و  نیـسمخ  یلع  دیزی  ام  هتافلؤم  نم  بجر  نبا  دع  دق  دواد و 
تامانم هل  تیؤر  هیلع و  اوفسات  ریثک و  قلخ  هعّیش  نویساق و  حفـسب  نفد  ۀنس 733 و  یفوت  لاق و  نینس  رـشع  وحن  هدعب  شاع  هناف  هنبا  نم 

نب يداهلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  ۀعساو و  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀنـسح 
نیسمخ سمخ و  هنس  رد  دوب  ایکذا  زا  یکی  نیدلا  سمش  یلبنحلا  یـسدقملا  ۀمادق  نب  دمحم  نب  فسوی  نب  يداهلا  دبع  نب  دیمحلا  دبع 

ملـسم نباب  هقفت  هدومن و  ناشیا  هقبط  دعـس و  نبا  معطم و  نامیلـس و  یقت  زا  تعامـس  اهدعب و  لیق  اهلبق و  لیق  هدش و  دـلوتم  ۀئامعبـس  و 
هتفگ يدفـص  نآ  زج  تیبرع و  لوصا و  هقف و  ثیدح و  رد  تسرهام  درکیم  تفر  دمآ و  هّیمیت  نب  نیدلا  یقت  مالـسالا  خیـش  دزن  هدرک 
دری لاجرلا و  ءامسا  یف  يزملا  قفاوی  هارا  تنک  لیسلاک و  ردحنیف  هیبرع  دئاوف  ۀیبدا و  لئاسم  نع  هتلأس  هتیقل  اذإ  تنک  ۀیآ  ناکل  شاع  ول 

ینع و بتک  نونفلا  وذ  قذاـحلا  يوحنلا  ظـفاحلا  ثدـحملا  دوجملا  يرقملا  عراـبلا  هیقفلا  هتفگ  دوـخ  مجعم  رد  یبـهذ  هنم و  لـبقیف  هیلع 
للعلا و یف  البج  ناک  نونفلا و  یف  عرب  رابکلا  خویشلا  هغلبی  ام ال  مولعلا  نم  لصح  ادقان  ۀمالع  اظفاح  ناک  هتفگ  ریثک  نبا  هنم و  تدفتسا 

هتفگ يزم  هدوـب و  اـجنآ  ردـص  هتفگ و  سرد  هیئایـض  هیردـص و  رد  هتفگ  ینیـسح  نهذـلا  حیحـص  ادـج  مهفلا  نسح  لاـجرلا  فرظلا و 
زین دیج و  تیاغب  هدومن  راصتخا  ماملا  زا  ارنآ  ثیدح و  رد  ررحم  تسدلجم و  تشه  رد  وا  ماکحالا  باتک  هنم  تدفتـسا  انا و  هب  تیفتکا 

وا ضارتعا  تباب  نایح  وبا  اب  تستاشقانم  ار  وا  دلجم  ود  لیهست  حرش  هتخاس و  ررحم  هدوزفا و  نآ  رب  هدومرف و  يزوج  نبا  قیلعت  راصتخا 
دنـسم يریـسفت  هقف و  بتک  بیترت  رب  للعلا  باتک  حرـش  بجاحلا و  نبا  رـصتخم  ثیداحا  رب  تسمـالک  هریغ و  هیفلا و  رد  کـلام  نبا  رب 

هیمیت نبا  رب  وا  در  رد  یکبس  رب  ور  تسار  وا  هتشگن و  لماک  نکیل  هتشون 
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رفـس رد  هدش و  علطم  نا  رب  ریقف  هک  یکبـسلا  رحن  یلع  یکنملا  مراصلاب  یمـسم  تسوا  باتک  نامه  در  نیا  دیاش  دیوگ و  روطـس  ررحم 

نا لثم  هک  تس  نیا  قح  نآ و  يارب  رفـس  روبق و  ترایز  هلئـسم  قیقحت  رد  تسفیطل  يدلجم  هتـشون  ياوه  بکرم  رد  یگناور  تقو  جح 
عم فوقو  هظفاح و  تحـص  نهذ و  تماقتـسا  تیاهن  عالطا و  لامک  ملع و  تعـس  رب  دراد  تلالد  دـشن  هدـید  نآلا  یلا  باب  نیرد  یباتک 
وا هزانج  رب  درک  شلاقتنا  رب  رایـسب  فساـت  درمب  يو  نوچ  هنم و  تدفتـسا  دـق  ـالا و  هب  تعمتجا  اـم  هتفگ  یبهذ  ملعا  هَّللا  وا و  فاـصنالا 

هنماثلا و ۀئاملا  لها  لاوحا  یف  ۀنماکلا  رردلا  یف  ینالقسعلا  رجح  نبا  ظفاحلا  کلذ  رکذ  تسراوشد  شرامش  هکنآ  ات  دش  رایـسب  ماحدزا 
نیا هعوضوم  هعرتخم  قرط  هعونصم و  هلعتفم  تایاور  زا  سیمخ  بحاص  يرکبراید  هک  تسنآ  هبیجع  تابرغم  هبیرغ و  تابرطم  هلمج  زا 

هَّلل ۀبسح  هتسنادن  یفاو  یفاک و  باحـصا  حدم  باب  رد  ار  یکی  چیه  دناهتخادرپ  هتخاس و  نیـضام  نیعانـص  نیقباس و  نیکافا  هک  ثیدح 
رب حـئال  ناـهرب  حـضاو و  لـیلد  ضعبلا  يوس  نآ  هرقف  رم  ره  هلمج و  رم  ره  هک  بیرغ  بیجع و  نارتقا  تفارخ  ناـینب  تلاـطا  ناونعب  ارنآ 

هدراش تالطب  قیـسنت  طبر و  کلهم  کلـسم  هدراب و  بیذاکا  قیفلت  عمج و  ملظم  قیرط  هدروآ  تسنآ  لاحتنا  عضو و  لاعتفا و  بذـک و 
ثیح هدرپس  ارتفا  لوقت و  تیاهن  مالزا  ارتجا و  رساجت و  لامک  مادقاب 

مکاضقا نامثع و  ءایح  مکدـشا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مکفوخا  رکب و  وبا  یتماب  مکمحرا  ثیدـحلا  یف  سیمخلاب و  فورعملا  هباتک  یف  لاق 
نم فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هعم و  قحلاف  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  راد  ثیح  یتمع و  نبا  ریبزلا  ۀـحلط و  يراوح  يراوح و  یبن  لـکل  یلع و 

هلوسر نیما  هَّللا و  نیما  ةدیبع  یبأ  نمحرلا و  راجت 
مولعلا رحب  یف  نمحرلا و  ءابحا  نم  دیز  نب  دیعس  ةرضنلا و  ضایرلا  یف  داز  ةدمعلا و  یف  هرکذ 

لالحلاب و مکملعا  یلع و  مکاضقا  نامثع و  ءایح  مکدشا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مکاوقا  رکب و  وبا  یتماب  مکمحرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
ءایفـصا نم  نامیلا  نب  ۀفیذح  نیقفانملاب  مکملعا  تباث و  نب  ۀـمیزخ  مکدهـشا  دـیز و  مکـضرفا  یبأ و  هَّللا  باتکل  مکأرقا  ذاعم و  مارحلا 

هلوسر و نیما  هَّللا و  نیما  حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  نمحرلا و  راجت  نم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نمحرلا و  ءابحا  نم  دـیز  نب  دیعـس  نمحرلا و 
ناملـس یلا  ۀقاتـشم  ۀنجلا  نا  دـبع و  مأ  نبا  اهل  یـضر  ام  یتمال  تیـضر  رذ و  یبأ  دـهز  یلا  رظنیلف  میرم  نب  یـسیع  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 

دلاخ ۀنجلا و  یلا  ناملس  نم  قوشا 
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ۀنجلا لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  یبأ و  ونص  یمع و  بلطملا  دبع  نب  سابع  هلوسر و  دسا  هَّللا و  دسا  ةزمح  هلوسر و  هَّللا و  فیس 
یـضوح نم  یقتـسی  نم  لوا  ۀمامح و  نب  لالب  ۀنجلا  باب  عرقی  نم  لوا  ءاش و  ثیح  ۀـکئالملا  عم  ۀـنجلا  یف  ریطی  بلاط  یبأ  نب  رفعج  و 

دفو نم  رمع  نب  هَّللا  دبع  حادحدلا و  وبا  ۀـنجلا  ةرمث  لکای  نم  لوا  ءادردـلا و  وبا  ۀـمایقلا  ةزافم  یف  ۀـکئالملا  حـفاصی  نم  لوا  بیهص و 
ذاعم و نب  دعس  یلیلخ  لیلخ و  یبن  لکل  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نآرقلا  سراف  سراف و  ءیش  لکل  نیقباسلا و  نم  رـسای  نب  رامع  نمحرلا و 

میکح میکح و  ۀما  لکل  کلام و  نب  سنا  یمداخ  مداخ و  یبن  لکل  ریبزلا و  ۀحلط و  يراوح  يراوح و  یبن  لکل 
ةریره و وبا  ۀمالا  هذه 

یبأ نم  قدصا  ۀجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  ّتلظا  ام  كردی و  ملع ال  ناملـس  دـنع  ملعلل و  ءاعو  ةریره  وبا  باعیتسالا و  یف 
یهتنا رذ 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  لاق  مث  ۀئف  نم  ریخ  شیجلا  یف  ۀحلط  یبأ  توص  سدقلا و  حورب  دیؤم  تباث  نب  ناسح  و 
میظع ملظ  نآ  رب  مه  تیاور  قـالطا  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  داـسف  نـالطب و  هـک  تراـسخ  رـسارس  تراـبع  نـیزا 
لاعتفا بیذاکا و  قالتخا  رد  تنس  لها  تارضح  هک  ددرگیم  رهاب  رهاظ و  یبوخب  رهام  رظان  رب  هیلع  ثیدحلا  قالطا  نع  الضف  دشابیم 
هنوگچ دنرامشیمن و  ثیدح  زا  ار  نآ  هک  تسرامسا  تافارخ  اهچ  باّذک  وغل و  زا  باحـصا  حدم  رد  دنراد و  یلوط  دی  مادک  بیجاعا 
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درـس ناوهلا و  ۀـیداب  تابوذـکا  جـسن  رد  ناـسچ  دـنرآیمن و  دوخ  رطاوخ  رد  راـبج  بضغ  راـن و  زا  یلاـیخ  الـصا  ارتـفا  عضو و  ماـگنه 
مهیزاخم مهبلاثمل و  رهظملا  وه  مهیزاجم و  مهبیـسح و  هّللاف  دنراپـسیم  حاجـس  هملیـسم و  رب  قوفت  مدقت و  هار  نالطبلا  ةرهاظ  تابوجعا 

هک اریز  تسباب  لـضفا  باـب و  لوا  وا  تسرکب و  وبا  ملع  هنیدـم  باوبا  زا  یکی  هکنیا  هب  هدـش  هوفتم  مـالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مراـهچ 
ره هدومرف و  رکذ  ار  دوخ  باحـصا  نآ  رد  هک  یثیدـح  رد  تسا  هدـینادرگ  باحـصا  لوا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

هدومرف ترضح  نآ  هچنانچ  ناشیرب  تقفش  نیملسمب و  تفار  تمحر و  رد  دوب  باب  وا  سپ  هدومن  صوصخم  تیصاخ  کیب  ار  یکی 
رکب وبا  یتما  محرا 

تسدراو رگید  تیاور  رد  و 
رکب وبا  یتماب  یتما  فأرا 

الوا هک  اریز  تسناوهلا  فخسلا و  حضاو  ناعما  باحـصا  دزن  یمـصاع  هوفت  نیا  ملع و  لصا  زا  الا  دوشیمن  لصاح  نیملـسمب  تمحر  و 
نالطبلا یهیدب  وا  هرفاضتم  تایامع  هرثاکتم و  تالاهجب  رظن  نداد  رارق  ملع  هنیدم  باب  ار  رکب  وبا 
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ملع هنیدـم  باب  هک  دراد  نآ  تیلباق  یک  دـنادن  ار  هلاخ  همع و  ثاریم  هلـالک و  ّبا و  ینعم  تلاـهج  طرف  زا  هک  یـسک  هَّللا  ناحبـس  تس 

تعالج و ندـینادرگ  ملع  هنیدـم  باوبا  لـضفا  لوا و  ار  سک  نینچ  نیا  اـیناث  ءادـتعالا  ةرثک  ءاـیحلا و  ۀـلق  ـالا  اذـه  لـه  دوش  هداد  رارق 
ثیدحب لالدتسا  اثلاث  تسندیناسر  دودح  ياصقاب  ار  دوخ  تعالخ 

یتما محرا 
دق تسین و  تافتلا  اغصا و  لباق  دیقنت  قیقحت و  بابرا  دزن  دناهتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  نیعانـص  نیباذک  نیعاضو و  نیکافا  زا  یـضعب  هک 

ثیدح نیا  هکنیا  هب  دنکیم  رطضم  ار  ریصب  رظان  دوخ  رکب  وبا  لامتشا  تواسق  لاوحا  عبتت  اعبار  یلاعت  هَّللا  دمحب  یفوتـسم  کلذ  نایب  ّرم 
نیفکت زیهجت و  رد  تکرـش  كرت  لثم  رکب  وبا  هیورم  نئاشم  هیزخم و  نعاطم  دنچ  ره  دنادب و  حیـضف  بذـک  حیرـص و  کفا  ار  عوضوم 

هیلع و هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  هعـضب  زا  كدف  باصتغا  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلها  ماضتها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 
رکب یبأ  بلق  تواسق  هعیطق  لئالد  هک  کلذ  ریغ  یملـس و  هأجف  قارحا  هریون و  نب  کلام  لتاق  دـلاخ  صاصق  كرت  مایقلا و  موی  یلا  هلآ 

نعاطملا و دییـشت  باطتـسم  باتک  رد  اصوصخ  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ام  باحـصا  بتک  رد  دـشابیم  محرت  هیـضرم  هّیجـس  زا  دـعب  لامک  و 
ضعب داریا  رب  ماقم  نیا  رد  فیحن  نکیل  تسموقرم  لیـصفت  طسبب و  همارکلا  راد  هَّللا  هلحا  همـالع  دـلاو  باـنج  فینـصت  نئاغـضلا  فشک 
حیحـص رد  يراخب  شیوخ  فایـضا  رب  رکب  وبا  ترـضح  بضغ  ظیغ و  هّصغ  رپ  هصق  تسا  هلمجنآ  زا  سپ  میامنیم  راصتقا  هفیرط  رابخا 

دیعـس انثدح  لاق  یلعالا  دبع  انثدح  دیلولا  نب  شایع  انثدح  فیـضلا  دـنع  عزجلا  بضغلا و  نم  هرکی  ام  باب  هتفگ  بدالا  باتک  رد  دوخ 
یلا قلطنم  یناف  کفایـضا  کنود  نمحرلا  دـبعل  لاقف  اـطهر  فیـضت  رکب  اـبا  نا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  ناـمثع  یبأ  نع  يریرجلا 
لاق انلزنم  بر  نیا  لاقف  اومعطا  لاقف  هدـنع  امب  مهاتاف  نمحرلا  دـبع  قلطناف  ءیجأ  نا  لـبق  مهارق  نم  غرفاـف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
ّیلع دـجی  هنا  تفرعف  اوباف  هنم  نیلقنل  اومعطت  مل  ءاج و  نا  هناف  مکارق  انع  اولبقا  لاق  انلزنم  ّبر  ءیجی  یتح  نیلکاـب  نحن  اـم  اولاـق  اومعطا 

نا کیلع  تمسقا  رثنغ  ای  لاقف  ّتکسف  نمحرلا  دبع  ای  لاق  مث  تکسف  نمحرلا  دبع  ای  لاقف  هوربخاف  متعنـص  ام  لاقف  هنع  تیّجنت  ءاج  املف 
نورخآلا لاقف  ۀلیللا  همعطا  هَّللا ال  ینومترظتنا و  امناف  لاق  هب  اناتا  قدص  اولاقف  کفایضا  لس  تلقف  تجرخف  تئج  امل  یتوص  عمست  تنک 

لاق همعطت  یتح  همعطن  هَّللا ال  و 
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لکاف و ناطیـشلل  یلوالا  هَّللا  مسب  لاقف  هدـی  عضوف  هب  ءاجف  کماعط  تاه  مکارق  اّنع  نولبقت  امل ال  متنا  اـم  مکلیو  ۀـلیلل  اکرـشلا  یف  را  مل 
هتفگ هراثیا  لضف  فیضلا و  مارکا  باب  رد  دوخ  حیحص  رد  ملسم  اولکا و 
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انل فایـضا  انیلع  لزن  لاق  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  نامثع  یبأ  نع  يریرجلا  نع  راطعلا  حون  نب  ملاسان  لاـق  ینثم  نب  دـمحم  انثدـح 
املف لاق  کفایـضا  نم  غرفا  نمحرلا  دـبع  ای  لاق  قلطناف و  لاق  لیللا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ثدـحتی  یبأ  ناـک  لاـق و 

نا تفخ  اولعفت  مل  نا  مّکنا  دـیدح و  لجر  هنا  مهل  تلقف  لاـق  اـنعم  معطیف  اـنلزنم  وبا  ءیجی  یتح  اولاـقف  اوباـف  لاـق  مهارقب  اـنئج  تیـسما 
دبع رما  ملا  لاق  انغرف  ام  هَّللا  اولاق ال و  لاق  مکفایـضا  نم  متغرف  لاـقف أ  مهنم  لوا  ءیـشب  أدـبی  مل  ءاـج  اـملف  اوباـف  لاـق  يذا  هنم  ینبیـصی 
لاق تئج  الا  یتوص  عمـست  تنک  نا  کیلع  تمـسقا  رثنغ  ای  لاقف  لاق  هنع  تیحنتف  لاق  نمحرلا  دـبع  ای  لاـقف  هنع  تیحنت  لاـق و  نمحرلا 

انع اولبقت  الا  مکل  ام  لاقف  لاق  یتحب  یتح  اومعطی  نا  اوبأف  مهارقب  مهتیتا  دـق  مهلـسف  کفایـضا  ءالؤه  بنذ  یل  ام  هَّللا  تلقف و  لاـق  تئجف 
ام مکلیو  طق  ۀـلیلل  اکرـشلا  یف  تیأر  ام  لاقف  لاق  همعطت  یتح  همعطن  هَّللا ال  وف  اولاقف  لاق  ۀـلیللا  همعطا  هَّللا ال  وف  رکب  وبا  لاقف  لاق  مکارق 

ادـغ حبـصا  املف  لاق  اولکا  لکاف و  یّمـسف  ماعطلاب  ءیجف  لاق  مکارق  اومله  ناطیـشلا  نمف  یلوالا  اما  لاق  مث  لاق  مکارق  انع  اولبقت  الا  مکل 
ةرافک ینغلبت  مل  لاق و  مهریخا  مهربا و  تنا  لب  لاقف  هربخاف  لاق  تثنح  اوّرب و  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع 

رکب وبا  فایـضا  هاگ  ره  هک  دـیدرگ  تباث  نآ  زا  هکنآ  لوا  دـش  رهاظ  هبیجع  هدـیدع  دـئاوق  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  هبیرغ  هفیطل  هعقاو  نیزا  و 
رگا هک  دیروخب  ار  ماعط  هک  تفگ  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  يراخب  تیاور  ربانب  دـندرک  راکنا  ماعط  ندروخ  زا  وا  ندوبن  دوجوم  ببـسب 
لجر هنا  تفگ  حیرـصتب  نمحرلا  دبع  هک  تسحـضاو  ملـسم  تیاور  زا  میوشیم و  تیذا  یقالم  وزا  ام  هنیآ  ره  دـمآ  رکب  وبا  دـیروخن و 

هک منکیم  فوخ  نم  دیدروخن  رگا  امش  تدح و  بحاص  تسیدرم  رکب  وبا  ینعی  يذا  هنم  ینبیصی  نا  تفخ  اولعفت  مل  نا  مکنا  دیدح و 
وا دالوا  تسیزیم و  قلخلا  ئیـس  یلیخ  دوخ  لها  اـب  دوب و  جازم  دـنت  درم  رکب  وبا  هکنآ  رب  تسحیرـص  لـیلد  نیا  دـسرب و  یتیذا  وزا  ارم 
زا هکنآ  مود  تسا  لصایب  بذک  ردـق  هچ  نتفگ  تماب  تما  محرا  ار  صخـش  نینچ  نیا  سپ  دـندنامیم  فئاخ  وزا  اطخیب  روصقیب و 

مالک نیا  دعب  رکب  وبا  فایضا  هک  یتقو  هک  دش  حضاو  نآ 
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لیلد مه  نیا  درک و و  دهاوخ  بضغ  وا  رب  ندمآ  دعب  رکب  وبا  هک  درک  نیقی  نمحرلا  دبع  دندرک  ماعط  ندروخ  زا  راکنا  مه  نمحرلا  دبع 
وبا فوخ  زا  نمحرلا  دبع  دمآ  رکب  وبا  هک  یتقو  هک  دش  نایامن  نا  زا  هکنآ  موس  دشابیم  دوخ  لایع  لها و  رب  وا  تظلغ  تدش و  حـضاو 

مراهچ دوشیم  حئال  حضاو و  دوخ  نیقلعتم  دالوا و  رب  وا  یمحریب  تدش و  تیاهن  لاح  مه  اجنیزا  درک و  یفخم  ار  دوخ  هرانک  رد  رکب 
دبع دز  ادـص  ار  نمحرلا  دـبع  باتع  دـصقب  دـش  هاـگآ  دوخ  فایـضا  لاـح  زا  دـمآ و  رکب  وبا  هک  یتقو  هک  دـیدرگ  راکـشا  نآ  زا  هکنآ 
رکب وبا  يالتبا  تیاهن  لیلد  زین  ینعم  نیا  درک و  رایتخا  توکـس  نمحرلا  دـبع  رای  دز  ادـص  رکب  وبا  زاب  دـش  تکاس  وا  فوخ  زا  نمحرلا 

نا زا  هکنآ  مجنپ  تشادزاب  وا  بضغ  ظیغ و  فوخب  رکب  وبا  شیپ  ندش  رـضاح  زا  ار  دوخ  ّدح  نیاب  ات  نمحرلا  دبع  هک  تسجازم  تّدحب 
مه هحیبق  یناعم  رگید  دشابیم و  میئل  يانعمب  تسلیقث و  سب  هملک  هک  رثنغ  بقلب  ار  نمحرلا  دبع  اطخ  مرجیب و  رکب  وبا  هک  دـش  حـضاو 
وبا هک  تسعقاو  احرـصم  هدروآ  لکات  یتح  لکا  فیـضلا ال  لوق  باب  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  هک  رگید  تاـیاور  زا  تخاونب و  دراد 
هیف لاق  ثیح  درک  شزاون  بل  ای  شوگ  ای  ینیب  ندش  هدـیرب  ياعدـب  دومن و  دای  متـش  ّبسب و  ار  دوخ  نیقلعتم  رگید  نمحرلا و  دـبع  رکب 
عّدج هفیض و  قح  یف  اوطرف  مهنا  هنظل  متش  يأ  ّبسف  هتفگ  هلمج  نیا  حرشب  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  عدج و  بسف و  رکب  وبا  بضغف 

هلوق و هتفگ  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  ۀفـشلا و  وا  نذالا  وا  فنالا  عطقب  اعد  ۀلمهم  نیع  اهدعب  ةددشملا و  ۀلمهملا  لادلا  ۀحوتفملا و  میجلاب 
ینابزدب بضغ و  ظیغ و  طارفا  نیا  کلذب و  هیلع  یعدف  نینذالا  عودجم  ای  لاق  يأ  ۀلمهملا  نیعلاب  لادلا و  دـیدشت  میجلا و  حـتفب  عدـج 

دوخ لوقب  ینالطسق  هک  یلیوات  دشابیم و  تفار  تمحر و  هرئاد  زا  وا  دعب  حضاو  لیلد  هدش  عقاو  اجیب  دوخ  لایع  لها و  اب  رکب  وبا  زا  هک 
هک اریز  دش  دناوتیمن  قلخ  ءوس  مالک و  تنوشخ  همه  نیا  زوجم  هدومن  هفیض  قح  یف  اوطرف  مهنا  هنظل 
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زاغآ اجیب  فعـش  روش و  بضغ و  ظیغ و  همه  نیا  كاردتـسا  مالعتـسایب و  دوب و  مزـال  لاـح  تقیقح  مالعتـسا  طـیرفت  نظ  تروص  رد 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 72 

http://www.ghadirestan.com


رکب وبا  هک  تسرهاظ  يراخب  تایاور  زا  نیرب  هوالع  دـشابیم و  تمحر  تفار و  زا  تبناـجم  قرخ و  تدـش و  قلخ و  ءوس  لـیلد  نداـهن 
دندوب هداد  ربخ  فایـضا  راکنا  لاح  زا  ناـشیا  دـیدرک و  هچ  ناـنامهم  اـب  امـش  هک  دوب  هدرک  لاؤس  دوخ  نیقلعتم  زا  هناـخ  رد  دورو  تقو 
باطخ باتع و  لایع  ندوب  مرجیب  لاح و  تقیقح  رب  عالطا  فصو  اب  رکب  وبا  نکیل  هوربخاف و  متعنـص  ام  لاـقف  تسدراو  نآ  رد  هچناـنچ 

دعب رکب  وبا  هک  دیدرگ  حئال  نآ  زا  هکنآ  مشش  درب  نوریب  بیذهت  تورم و  لها  هرئاد  زا  ار  دوخ  دروآ و  لمعب  عینـش  متـش  بس و  اجیب و 
رد امـش  هک  تفگ  ناشیاب  یناسر  اذـیا  رـس  زا  داد و  ناشیاب  تحاقو  تعالخ و  داد  داهن و  زاغا  باتع  مه  دوخ  نانامهم  اب  لایع  رب  باـتع 
رد امـش  نوچ  هک  دوب  نآ  مـالک  نیزا  رکب  وبا  دوصقم  دروـخ و  مهاوـخن  بش  نیرد  ار  ماـعط  نیا  نم  هک  ادـخب  مسق  دـیدنام  نم  راـظتنا 

دیتسه راچان  امـش  سپ  مروخیمن  ار  ماعط  نیا  هک  مروخیم  مسق  نم  هک  تس  نیا  امـش  يازـس  الاح  دیدروخن  ماعط  دیدنام و  نم  راظتنا 
رکب وبا  فایـضا  دوب  دیعب  رایـسب  يزاوننامهم  بادآ  زا  رکب  وبا  عینـش  عینـص  نیا  نوچ  دـیریمب  هنـسرگ  ای  دـیروخب  نم  نودـب  اهنت  ای  هک 

حـضاو یبوخب  تماب  رکب  وبا  تفار  تفوطع و  لاح  اجنیزا  دروخن و  رکب  وبا  ات  دروخ  دنهاوخن  ار  ماعط  هک  دندروخ  مسق  دندش و  هدرزآ 
دننکیمن هدرزآ  دوخ  زا  ار  نانامهم  مه  برع  فالجا  تسمزال و  تروص  رهب  اعرـش  اـفرع و  ـالقع و  [ 1  ] فیـض مارکا  هک  اریز  دوشیم 

بجوم رما  نیا  دـندنام و  وا  راـظتنا  رد  هکنآ  زج  دـندوب  هدرکن  يریـصقت  رکب  وبا  فایـضا  دنـشاب و  روصقیب  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  اـمیس 
ناشیا اب  مه  ناشیا  فیضم  دنهاوخیم  هک  تسفایـضا  هنـسح  تداع  هکلب  دشاب  ناشیا  نیجهت  نیهوت و  همه  نیا  بجوم  هک  تسین  یمرج 

يارب ار  ماعط  ءادردلا  وبا  دندش و  ءادردلا  وبا  نامهم  هک  یتقو  هیلع  هَّللا  ناوضر  ناملس  ترضح  هک  ینادیمن  رگم  دوش  کیرش  ماعط  رد 
وت ات  دروخ  مهاوخن  نم  هک  دندومرف  ناملـس  ترـضح  متـسه  مئاص  نم  هک  دـییامرف  لیم  امـش  تفگ  درک و  رـضاح  هدرک  تسرد  ناشیا 
یف يراخبلا  لاق  [ 1  ] دش کیرـش  ندروخ  ماعط  رد  ناشیاب  درک و  راطفا  ار  موص  ناملـس  ترـضح  يراد  رطاخب  ءادردلا  وبا  رخآ  يروخن 
هنع هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع  ۀملـس  یبأ  نع  يرهزلا  نع  رمعم  انربخا  ماشه  انثدح  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  بدالا  باتک  یف  هحیحص 

همحر و لصیلف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  هفیض و  مرکیلف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع 
مویلا هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق  یف  لقاعلا  رظنیل  یهتنا و  تمـصیل  وا  اریخ  لقیلف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم 

هَّللا ربتعم و  يأ  ربتعم و  امهیف  ناـف  تمـصیل  وا  اریخ  لـقیلف  رخـآلا  مویلا  هّللاـب و  نمؤی  ناـک  نم  معلـص و  هلوق  یف  هفیـض و  مرکیلف  رخـآلا 
. هنم قفوملا ،
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فایـضا راظتنا  لاح  زا  ندـش  هاگآ  درجمب  هک  دوب  مزال  تشاد  مه  یتفوطع  هلمجلا  یف  رکب  وبا  رگا  سپ  هحیحـص  یف  يراخبلا  هاور  امک 
تلکاوم كرت  رب  اهردـق  نیا  هجو  الب  هکنآ  هن  دـنکب  كرت  ار  موص  دـشاب  مه  مئاص  اضرف  رگا  ددرگ و  ناشتلکاوم  رب  هداـمآ  روفلا  یف 

تفار و زا  همـش  رکب  وبا  رگا  هک  دـیدرگ  ققحتم  مه  نیا  اـجنیزا  دـناسر و  هیاـغلا  یـصقاب  ار  دوخ  فایـضا  یناـسرتیذا  هدـیزرو  رارـصا 
رذع دوخ  روضح  مدع  زا  ناشیا  تمدخب  دندنام  وا  رظتنم  فایـضا  هک  ینعم  نیا  ندش  تفایرد  دعب  هک  دوب  مزال  ار  وا  تشادیم  تمحر 
رهاظ نآ  زا  هکنآ  متفه  دـیازفیب  ناشیا  تیذا  رد  ۀـلیللا  همعطا  هَّللا ال  دوخ و  مایتلا  تنوشخ  مالکب  هکنآ  هن  دـیامن  ناشيوجلد  درآ و  اجب 

نآ كرت  تسحجار و  فایـضا  اـب  ماـعط  ندروخ  هک  تسرهاـظ  رپ  هک  اریز  دروـخ  مسق  حوـجرم  رما  رب  لـهج  دـیزم  زا  رکب  وـبا  هک  دـش 
هـصق نیرد  دسریم و  مه  تمرح  دحب  نآ  تیحوجرم  ددرگ  فایـضا  نیهوت  فافختـسا و  بجوتـسم  نآ  كرت  رگا  دشابیم و  حوجرم 

ناشیمتح بولطم  رکب  وبا  دورو  دـعب  دـندروخن و  يزیچ  دـندنام و  رکب  وبا  راظتنا  رد  زارد  نامز  ات  رکب  وبا  فایـضا  هچ  دوب  نیمه  تلاح 
رب رکب  وبا  رارـصا  سپ  دوب  ناشحیرـص  نیجهت  نیهوت و  رکب  وبا  ندروخن  تروص  نیرد  بیر  الب  دـنروخب و  ماـعط  وا  هارمه  هک  دوب  نیا 
نا زا  هکنآ  متـشه  دوب  دهاوخ  ادتعا  ندعم  نآ  يافج  روج و  رهظم  اطخ و  رب  اطخ  ردقچ  نآ  رب  ندرک  دای  مسق  ناشیا و  اب  ماعط  ندروخن 
دای مسق  دروخن  رکب  وبا  هک  یتقو  ات  دوخ  ندروخن  رب  مه  دوخ  هک  دندش  یـضاران  يدحب  رکب  وبا  ياجیب  مسق  زا  فایـضا  هک  دش  حـضاو 

ار دوخ  فایـضا  ناونع  هچب  هدینادرگ و  لحمیب  بضغ  ظیغ و  ردصم  ار  دوخ  دح  هچب  رکب  وبا  هک  تسناد  ناوتیم  زین  اجنیزا  دـندرک و 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 73 

http://www.ghadirestan.com


هکلب دـماین  زاـب  دوخ  بضغ  ظـیغ و  زا  مه  فایـضا  ندروخ  مسق  دـعب  رکب  وـبا  هک  دـیدرگ  نیبـتم  نآ  زا  هکنآ  مهن  هدـیناسر  ملا  تیذا و 
نا زا  هکنآ  مه  تسا و  تعامج  نآ  ءاذـیا  مالیا و  تیاهن  نیا  هدومناو و  رـش  رهظم  ار  دوخ  فایـضا  ۀـلیلل  اکرـشلا  یف  را  مل  هملوم  هملکب 

مکارق انع  نولبقت  مل ال  متنا  ام  مکلیو  هنشخ  هلمج  ناشیا  باطخب  درک و  دوخ  فایضا  رب  دب  ياعد  بضغ  طرف  زا  رکب  وبا  هک  دش  ققحتم 
هیلع و هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  زا  انیقی  هک  ار  تعامج  نآ  دیناسر و  هیاغلا  یصقاب  ار  فایضا  عاجفا  مالیا و  هدروآ  نابز  رب 
رد رکب  وبا  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  مهدزای  دینادرگ  لاکن  لامک  قحتسم  ار  دوخ  هدومن  مالک  ام ال  مالیا  مات و  ياذیا  دندوب  ملس  هلآ و 

راک رخآ 
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زا دوب  هدرک  فلح  بضغ و  نآ  رد  هک  یلوا  تلاـح  هک  درک  فارتـعا  درک و  عورـش  ندروـخ  دـیبلط و  ار  ماـعط  هدـش  رطـضم  روـبجم و 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تمدخ  رضاح  هک  یتقو  رگید  زور  رکب  وبا  هک  دش  ادیپ  نا  زا  هکنآ  مهدزاود  دوب  ناطیش 

رب هک  تساوخیم  بلق  میمص  زا  رکب  وبا  ردقچ  هک  تسناد  ناوتیم  اجنیزا  دومن و  فایضا  ّرب  دوخ و  ثنح  رب  فسات  فهلت و  راهظا  دش 
لمع مسق  فالخب  دوخ و  نیمیتیب  فایـضا  ندرک  افو  زا  ددرگن و  ثناح  نآ  رد  دنام و  یقاب  دوب  وا  فایـضا  تیذا  بجوم  هک  دوخ  نیمی 

وبا باطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدوزفا  تیاور  رخآ  رد  ملـسم  هچنآ  اما  دوب  رجـضنم  دوخ  ندرک 
دومرف رکب 

مهربخا مهّربا و  تنا  لب 
هک تقیرط  تعیرش و  فالخ  تیمح و  تورم و  فالخ  بکترم  نینچ  نیا  هک  درک  ناوتیم  رواب  یسک  هنوگچ  تسضحم و  لعتفم  سپ 

فایـضا نیجهت  نیهوت و  قئاقد  زا  هقیقد  چـیه  دـشاب و  هداد  تعالج  تعالخ و  داد  هداهن  زاـغآ  لدـج  گـنج و  همه  نیا  دوخ  فایـضاب 
دـشاب هدوب  ریخا  ّربا و  دوخ  نیمولظم  فایـضا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دزن  هَّللا  ذاعم  دـشاب  هتـشاذگن  ورف  دوخ 

دش و دناوتیمن  رداص  زگره  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  رئاب  مالک  رئاج و  مکح  نینچ  نیا  الک  اشاح و 
نا رکب  وبا  ترـضح  نتفرگ  هشئاـع و  ترـضح  نیجهت  نیهوت و  هصغ  رپ  هصق  فطعت  محرت و  زا  رکب  یبأ  ترـضح  دـعب  لـئالد  هلمج  زا 

هتفگ حیباصم  رد  يوغب  هنسلا  یحم  دشابیم  مطح  مطل و  دصقب  ار  هردخم 
املف ایلاع  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  توص  عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  نذاتسا  لاق  هنا  ریشب  نب  نامعنلا  نع 

هزجحی و ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لعجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  كارا  لاق ال  اهمطلیل و  اهلوانت  لخد 
مث امایا  رکب  وبا  ثکمف  تلاق  لجرلا  نم  کتذقنا  ینتیأر  فیک  رکب  وبا  جرخ  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  ابضغم  رکب  وبا  جرخ 
دق انلعف  دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  امکبرح  یف  ینامتلخدا  امک  امکملس  یف  ینالخدأ  امهل  لاقف  اعجطضا  دق  امهدجوف  نذاتـسا 

انلعف
هتفگ و حیباصملا  ةاکشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  و 

لاق ال اهمطلیل و  اهلوانت  لخد  املف  ایلاع  ۀشئاع  توص  عمـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتـسا  لاق  ریـشب  نب  نامعنلا  نع 
یبنلا لاقف  ابضغم  رکب  وبا  جرخ  هزجحی و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لعجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  كارا 

ثکمف تلاق  لجرلا  نم  کتذقنا  ینتیأر  فیک  رکب  وبا  جرخ  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
82 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع و هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  امکبرح  یف  ینامتلخدا  امک  امکملس  یف  ینالخدا  امهل  لاقف  احلطـصا  دق  امهدجوف  نذاتـسا  مث  امایا  رکب  وبا 
دواد وبا  هاور  انلعف  دق  انلعف  دق  ملس 

هک اریز  دوب  زئاج  هشئاع  ترضح  بیدات  تیثیحب  رکب  وبا  ترضح  يارب  مطح  مطل و  دصق  نیجهت و  نیهوت و  همه  نیا  هک  دوشن  مهوتم  و 
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دنیامرف هشئاع  ترضح  هیبنت  ارادم  قفرب و  اناسل  هک  دوب  مزال  ار  رکب  وبا  ترضح  الوا  درک  دیابیم  یجیردت  ءاقترا  ائیـشف  ائیـش  بیدات  رد 
هتبلا دندیناسر  كزان  ياجب  راک  یناسل  بیدات  قبـس  الب  هکلب  دـندومرفن  نینچ  نوچ  نکیل  دـنیامن و  مطح  مطل و  دـصق  دوشن  عفان  رگا  و 
همیمذ همیش  هک  یعبط  تواسق  ياضتقمب  دندوب و  لهاذ  لهاج و  رکنملا  نع  یهن  فورعملاب و  رما  بادآ  طئارش و  زا  ناشیا  هک  دش  رهاظ 

حوضو و تیاهن  رد  هچ  رگا  تفار  تفوطع و  اب  هصغ  رپ  هصق  نیا  تنیاـبم  دـندومرفیم و  كولـس  هناـگیب  شیوخ و  اـب  تسبرع  فـالجا 
نآ حیرـصت  حیـضوتب و  دنیازفایم و  رـصبتسم  رظان  تریـصب  ثیدـح  نیا  تالمج  ظافلا و  زا  نآ  راهظاب  ةاکـشم  حارـش  نکیل  تسروهظ 

اهیلع هبضغ  نم  اهنخس  یف  ثدح  امل  یبأ  لدب  رکب  وبا  ثکمف  اهلوق  هتفگ و  ةاکـشم  حرـش  فشاک  رد  یبیط  دنیامیپیم  فاصنا  کلـسم 
اهنع و هَّللا  یضر  ۀشئاع  نم  ثیدحلا  اذه  عمس  نامعنلا  نا  یلع  لدی  اذه  ثکمف  تلاق  هلوق  فاطعتـسا و  ةوبالا  یف  ذإ  یبنجا  ّهناک  هتلعجف 

هتفگ و ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش 
لجرلا نم  کتذقنا  ینتیار  فیک  هلوق 

لقی مل  ۀحزامم و  ابییطت و  اهنع  هدعبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  وهف  لجرلاب  رکب  یبأ  نع  ّربع  اذـهل  اذـه و  یف  ۀـبئاطملا  حازملا و  ینعم  ّلعل 
نیرد بغش  روش و  همه  نیا  عوقو  یلصا  ببـس  هک  تسناد  دیاب  برـضلا و  یفانی  ةوبالا  ناونع  رهاظ  نال  بالاب  ریبعتلا  مدع  وا  کیبا  نع 

یلا مالسلا  فالآ  هلا  هیلع و  داجمالا  ۀمئألا  یبأ  ترضح  اب  دانع  دقح و  دادلد و  رغو  دیزمب  هشئاع  ترضح  هک  تسنآ  تفرگـش  يارجام 
هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  بحا  تیاکـش  هداد  تسد  زا  ار  رارق  ربص و  داعملا  موی 

نم دواد و  وبا  اذهل  دوب  قاش  تیاهن  قاقش  فالخ و  لها  نیبصعتم  رب  زار  نیا  ياشفا  نوچ  نکیل  دندوب  هداهن  زاغآ  رکب  وبا  زا  ملس  هلآ و 
هک ثیدح  نیا  قرط  زا  یـضعب  يرادن  رواب  رگا  دـناهدرپس  فیفلت  فیرحت و  قیرط  هدرک  طقاس  ثیدـح  نیزا  ار  نآ  رکذ  هوذـح  وذـحی 

دینش دیاب  دسریم  مالک  ام ال  نیبت  مات و  ققحت  دحب  ینعم  نیا  نآ  زا  دناهدروآ و  دوخ  رافسا  بتک و  رد  تنس  لها  تارضح  رگید 
83 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا 
عمـسف ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  رکب  وبا  نذاتـسا  لاق  ریـشب  نب  نامعنلا  لاق  لاق  ثیرح  نب  رازیعلا  انث  سنوی  اـنث  میعن  وبا  اـنث 

اهیلإ يوهاف  لخدف  رکب  وبا  نذاتـساف  اثالث  وا  نیترم  ینم  یبأ و  نم  کیلإ  بحا  ایلع  نا  تفرع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀـشئاع  توص 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  کعمسأ  ۀنالف أ ال  تنب  ای  لاقف 

هتفگ صئاصخ  رد  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  و 
نب نامعنلا  نع  ثیرح  نب  رازیعلا  نع  قاحـسا  یبأ  نب  سنوی  انأبنأ  لاق  دـمحم  نب  رمع  انأبنأ  لاق  يزورملا  میحرلا  دـبع  نب  ةدـبع  ینربخا 
نم کیلإ  بحا  ایلع  نا  تملع  دقل  هَّللا  لوقت و  یه  ایلاع و  ۀشئاع  توص  عمسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلع  رکب  وبا  نذاتسا  لاق  ریشب 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  هکسماف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  كارا  ۀنالف  تنب  ای  اهل  لاق  اهمطلیل و  اهل  يوهاف  یبأ 
رکب وبا  نذأتسا  مث  لجرلا  نم  کتذقنا  ینتیأر  فیک  ۀشئاع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ابـضغم  رکب  وبا  جرخ  ملـس و  هیلع و 
هَّللا لوسر  لاقف  برحلا  یف  ینامتلخدا  امک  ملسلا  یف  ینالخدا  لاقف  ۀشئاع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  حلطـصا  دق  کلذ و  دعب 

انلعف دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
رجز رد  بضغ  ظـیغ و  طارفا  زا  رکب  وبا  ترـضح  هک  دـیدرگ  رهاـب  رهاـظ و  مهنیا  مدرک  ضرع  ریقح  هچنآ  رب  هوـالع  تیاور  ود  نیزا  و 

رد قبـسلا  بصق  هدومن  بطاخم  نامور  مأ  تنب  اب  باطخب  ار  همّرکم  نآ  دـندروآ و  نایمب  زین  ار  ناشترـضح  رداـم  رکذ  هشئاـع  ترـضح 
نیا هلطاب  ياهاعدا  زا  يرایـسب  تقیقح  یجنـسب  یبوخب  مهف  لقع و  نازیمب  رگا  ار  عئاقو  نیا  لاثما  دندرب و  ناشیا  نیجهت  نیهوت و  لامک 

تسا هلمجنآ  زا  ةرامغلا و  نفالا و  باحصا  نم  نکت  الف  ةراشالا  هیفکت  لقاعلا  دیدرگ و  دهاوخ  نایع  حضاو و  دوخب  دوخ  وت  رب  تارضح 
جاوزا اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ءالیا  هعقاو  رد  ناشیا  ندرگ  ندـیلام  ار و  هشئاع  ترـضح  رکب  وبا  برـض  هّصق 
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میئامنیم افتکا  ترورض  ردقب  تارابع  ضعب  داریا  رب  ماقم  نیا  رد  ام  دناهدرک و  لقن  نیثدحم  نیرسفم و  زا  يرایـسب  ار  هعقاو  نیا  دوخ و 
هتفگ لیزنتلا  ملاعم  رد  يوغب  هنسلا  یحم 

جاجحلا نب  ملسم  انا  نیفس  نب  دمحم  نب  میهاربا  انا  يدولجلا  یسیع  نب  دمحم  انا  دمحم  نب  رفاغلا  دبع  انا  رهاقلا  دبع  نب  لیعامـسا  انربخا 
ایرکز انا  هدابع  نب  حور  انا  برح  نب  ریهز  انا 

84 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دحال نذؤی  مل  هبابب و  اسولج  سانلا  دجوف  معلص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتسی  رکب  وبا  لخد  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ریبزلا  وبا  انا  قاحسا  نب 
ائیـش نلوقال  لاقف  لاق  اتکاس  امجاو  هؤاـسن  هلوح  اـسلاج  یبنلا  دـجوف  هل  نذاـف  نذاتـساف  رمع  لـبقا  مث  لخدـف  رکب  یبـال  نذاـف  لاـق  مهنم 
لاق معلص و  هَّللا  لوسر  کحضف  اهقنع  تأجوف  اهیلإ  تمقف  ۀقفنلا  ینتلأس  ۀجراخ  تنب  تیأر  ول  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  معلص  یبنلا  کحضا 
هَّللا لوسر  نلأست  لوقی  امهالک  اهقنع  ءاجی  ۀصفح  یلا  رمع  ماق  اهقنع و  أجی  ۀشئاع  یلا  رکب  وبا  ماقف  ۀـقفنلا  یننلأسی  يرت  امک  یلوح  نه 

خلا هدنع  سیل  ادبا  ائیش  معلص  هَّللا  لوسر  لأسن  هَّللا ال  نلق و  هدنع  سیل  ام  معلص 
اَهُّیَأ ای  هلوق  هتفگ  تسیدهاز  ریـسفتب  روهـشم  هک  دوخ  ریـسفت  رد  دهازلاب  فورعملا  یکجاوردـلا  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دـمحا  رـصن  وبا  و 

اْینُّدلا َةایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا 
امک يداد  ار  نارای  بلغا  مئانغ  زا  دوخ  بیصن  هک  دوب  نآ  مالّسلا  هیلع  لوسر  تداع  هک  تسنآ  يو  لوزن  ببس 

یل سمخلا  ارارم  مالسلا  هیلع  لاق 
اهنع هَّللا  یـضر  هشئاـع  دوخ  تداـع  بسح  رب  ناراـی  رب  درکیم  تمـسق  لوسر  دـناهدوب و  هدروآ  یـضعب  مئاـنغ  رگم  مکیف  دودرم  وـه  و 

هدنامن یقاب  زیچ  چیه  دوب و  هدیشخب  همه  لوسر  درک  هاگن  ات  یعنقم  يرامخ و  موی  مویلا  تفگ  شداتفا  عمط  يدرخ  مکحب  دوب  لاسدرخ 
نیا کلبق و  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  لعف  ام  انب  لعفاف  ایبن  تنک  نإ  نتفگ  تسیابنیم  هچنآ  شدما  هتفگ  ات  دینازغلب  ارو  ایند  تدارا  یموش  زا 
رـسپ رگا  هک  دیوگ  ار  دوخ  رـسپ  ردـپ  هک  تسنانچ  نیا  دـناهدرک و  ایبنا  هک  نک  نآ  يربماغیپ  هنیآ  ره  وت  يأ  تفگ  ار  توبن  رد  کش  هن 

دمآ و رد  هناخب  هشئاع  تفگب و  نیا  نک  نینچ  ینم 
خلا ةریغص  اهناف  قیدص  ای  اهبرضت  مالّسلا ال  هیلع  یبنلا  لاقف  ۀمطل  اهمطلی  نا  داراف  ارضاح  ناک  هنع  هَّللا  یضر  قیدصلا  اهوبا 

( حیحصلا یف  ملسم  جرخا  ( ) م  ) هتفگ لیواتلا  بابل  رد  يدادغبلا  نزاخلا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  و 
مهنم دـحال  نذؤی  مل  هبابب  اسولج  سانلا  دـجوف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  نذأتـسی  رکب  وبا  لخد  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  نع 
لاقف اتکاس  امجاو  هؤاسن  هلوح  اسلاج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـجوف  هل  نذاف  نذأتـساف  رمع  لبقا  مث  لخدـف  رکب  یبـال  نذاـف 

ینتلأس ۀجراخ  تنب  تیأر  دقل  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  هب  کحضا  ائیش  نلوقال 
85 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀشئاع یلا  رکب  وبا  ماقف  ۀقفنلا  یننلأسی  يرت  امک  یلوح  نه  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  کحـضف  اهقنع  تأجوف  اهیلإ  تمقف  ۀقفنلا 
لاسن هَّللا ال  نلق و  هدـنع  سیل  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نلأست  لوقی  امهالک  اهقنع  أجوف  ۀـصفح  یلا  رمع  ماق  اـهقنع و  أـجوف 

خلا هدنع  سیل  ادبا  ائیش  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
هتفگ دوخ  ریسفت  رد  یقشمد  ریثک  نبا  نیدلا  دامع  و 

رکب وبا  لبقا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  رباج  نع  ریبزلا  یبأ  نع  قاحسا  نب  ایرکز  انثدح  رمع و  نب  کلملا  دبع  رماع  وبا  انثدح  دمحا  مامالا  لاقو 
مث هل  نذؤی  ملف  سلاج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  سولج و  هبابب  سانلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  نذأتـسی  هنع  هَّللا  یـضر 

سلاج و ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  الخدف و  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبال  نذا  مث  هب  نذؤی  ملف  نذاتـساف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لبقا 
رمع لاقف  کحضی  هلعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نملکال  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاقف  تکاس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وه  هؤاسن و  هلوح 
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ادب یتح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  کحـضف  اهقنع  تأجوف  افنا  ۀقفنلا  ینتلأس  رمع  ةأرما  دیز  ۀنبا  تیار  ول  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر 
امهالک ۀـصفح  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ماق  اهبرـضیل و  ۀـشئاع  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  ماقف  ۀـقفنلا  یننلاسی  یلوح  نه  لاق  هذـجان و 

هَّللا لوسر  لأسن  هَّللا ال  هؤاسن و  نلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  امهاهنف  هدنع  سیل  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نالاست  نالوقی 
خلا هدنع  سیل  ام  سلجملا  اذه  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هتفگ روثنم  رد  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  نذاتـسی  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  لبقا  لاق  رباج  نع  ریبزلا  یبأ  قیرط  نم  هیودرم  نبا  یئاـسّنلا و  دـمحا و  جرخا 

الخدف و امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبال  نذا  مث  هل  نذؤی  ملف  سلاج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  سولج و  هبابب  سانلا  ملـس و  هیلع و 
هلعل ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نملکال  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاقف  تکاس  وه  هؤاسن و  هلوح  سلاج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
هَّللا یلـص  یبنلا  کحـضف  اهقنع  تأجوف  افنا  ۀقفنلا  ینتلأس  رمع  ةأرما  دیز  ۀنبا  تیأر  ول  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاقف  کحـضی 
رمع ماق  اهبرـضیل و  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  ماقف  ۀقفنلا  یننلأسی  یلوح  نه  لاق  هذجان و  أدب  یتح  مّلـس  هیلع و 

هَّللا لوسر  امهاهنق  هدنع  سیل  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نالاست  نالوقی  امهالک  ۀصفح  یلا 
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خلا هدنع  سیل  ام  سلجملا  اذه  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لأسن  هَّللا ال  هؤاسن و  نلقف  اذه  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ نایبلا  حتف  رد  یجونق  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  رصاعم  لضاف  و 

سانلا ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  نذأتسی  رکب  وبا  لبقا  لاق  رباج  نع  هیودرم  نبا  یئاسّنلا و  ملسم و  دمحا و  جرخا  دقو 
الخدف و رمع  رکب و  یبال  نذا  مث  هل  نذؤی  ملف  نذاتساف  رمع  لبقا  مث  هل  نذؤی  ملف  سلاج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  سولج و  هبابب 

هلعل سلاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نملکال  رمع  لاقف  تکاس  وه  هؤاسن و  هلوح  سلاـج و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کحـضف  اهقنع  یف  تأجوف  افنا  ۀقفنلا  ینتلاس  رمع  ةأرما  دیز  ۀنبا  تیأر  ول  هَّللا  لوسر  ای  رمع  لاقف  کحـضی 

نالوقی امهالک  ۀصفح  یلا  رمع  ماق  اهبرـضیل و  ۀشئاع  یلا  رکب  وبا  ماقف  ۀـقفنلا  یننلاسی  یلوح  نه  لاق  هذـجاون و  تدـب  یتح  ملـس  هلآ و 
لأسن هّلل ال  هؤاسن و  نلقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  امهاهنف  هدـنع  سیل  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نالاست 

هدنع سیل  ام  سلجملا  اذه  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
نب دـمحا  دـشابیم  مارحا  تلاح  رد  مالغ  برـض  هصق  تسرکب  یبأ  ترـضح  تواسق  تظلغ و  لامک  رب  لاد  هک  هبرطم  عئاقو  هلمج  زا  و 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم 
لوسر عم  انجرخ  تلاق  رکب  یبأ  تنب  ءامـسا  نا  هیبا  نع  ریبزلا  هَّللا  دبع  نب  دابع  نب  ییحی  نع  قاحـسا  نبا  انث  لاق  سیردا  نب  هَّللا  دـبع  انث 
لوسر بنج  یلا  ۀشئاع  تسلجف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لزن  جرعلاب  انک  اذإ  یتح  اجاجح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
ةدحاو رکب  یبأ  ۀلامز  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀلامز  تناک  یبأ و  بنج  یلا  تسلج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

ریعب رکب  وبا  لاقف  ۀحرابلا  هتللـضا  دـق  لاق  كریعب  نیا  لاقف  هریعب  هعم  سیل  علطف و  هیلع  علطی  نا  هرظتنی  رکب  وبا  سلجف  رکب  یبأ  مالغ  عم 
عنصی ام  مرحملا و  اذه  یلا  اورظنا  لوقی  مسبتی و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هبرضی و  قفطف  هلضت  دحاو 

هتفگ دوخ  ننس  رد  یناتسجسلا  ثعشالا  نب  نامیلس  دواد  وبا  و 
دبع نب  دابع  نب  ییحی  نع  قاحسا  نبا  انا  سیردا  نب  هَّللا  دبع  انا  لاق  همرز  یبأ  نب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق ح و  لبنح  نبا  انثدح 
لزن جرعلاب  انک  اذإ  یتح  اجاجح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  انجرخ  تلاق  رکب  یبأ  تنب  ءامـسا  نع  هیبا  نع  ریبزلا  نب  هَّللا 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بنج  یلا  ۀشئاع  تسلجف  انلزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
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رکب یبـال  مـالغ  عم  ةدـحاو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀـلامز  هنع و  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ۀـلامز  تناـک  یبأ و  بنج  یلا  تسلج  و 
لاق هلـضت  ةدـحاو  ریعب  رکب  وبا  لاقف  لاق  ۀـحرابلا  هتللـضا  لاق  كریعب  نیا  لاـق  هریعب  هعم  سبل  علطف و  هیلع  علطی  نا  رظتنی  رکب  وبا  سلجف 
هَّللا لوسر  دیزی  امف  ۀمزر  یبأ  نبا  لاق  عنـصی  ام  مرحملا  اذه  یلا  اورظنا  لوقی  مسبتی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هبرـضی و  قفطف 

مّسبتی عنصی و  ام  مرحملا  اذه  یلا  اورظنا  لوقی  نا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هتفگ دوخ  ننس  رد  ینیوزقلا  ۀجام  نب  دیزی  نب  دمحم  و 

ءامـسا نع  هیبا  نع  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دابع  نب  ییحی  نع  قاحـسا  نب  دمحم  نع  سیردا  نب  هَّللا  دـبع  انث  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدـح 
ملـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  سلجف  انلزن  جرعلاـب  اـنک  اذإ  یتح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  اـنجرخ  تلاـق  رکب  یبأ  تنب 

هریعب هعم  سیل  مالغلا و  علطف  لاق  رکب  یبأ  مالغ  عم  ةدـحاو  رکب  یبأ  ۀـلامز  اـنتلامز و  تناـک  رکب و  یبأ  بنج  یلا  اـنا  هبنج و  یلا  ۀـشئاع 
یلا اورظنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هبرضی و  قفطف  لاق  هلضت  دحاو  ریعب  کعم  لاق  ۀحرابلا  هتللضا  لاق  كریعب  نیا  هل  لاقف 

عنصی ام  مرحملا  اذه 
ِجَْحلا  ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  ملاع  دنوادخ  لوق  ریسفت  رد  روثنم  رد  ریسفت  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 

هتفگ و
یبأ مالغ  عم  انتلماز  تناک  اجاجح و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  انجرخ  تلاق  رکب  یبأ  تنب  ءامسا  نع  هححـص  مکاحلا و  جرخا 
ریعب لوقی  هبرضی و  رکب  وبا  ماقف  ۀلیللا  ینلضا  لاق  كریعب  نیا  رکب  وبا  لاقف  هریعب  هعم  ام  یشمی  مالغلا  علطاف  انیتات  یتح  رظتنن  انسلجف  رکب 

عنصی ام  مرحملا  اذه  یلا  اورظنا  لاق  مسبتی و  نا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دیزی  امف  لجر  تنا  کلضا و  دحاو 
مالـسلا و فـالآ  هلآ  هیلع و  ماـنالا  دیـس  روـضح  رد  مارح  روـظحم  رماوا  باـکترا  رکب و  وـبا  تواـسق  هک  یجهن  هب  هیزخم  هعقاو  نیزا  و 

هَّللا یلو  هاش  هک  تسبجع  لامک  لحم  نکیل  درادن  نایبب  جایتحا  تسرهاظ  حضاو و  مارحا  جـح و  باب  رد  ماعنم  بر  رماوأب  وا  یئانتعایب 
نمض رد  نینیعلا  ةرق  رد  هچنانچ  دناهدرب  بابذ  زا  قبسلا  بصق  باب  نیرد  هدرمـش  رکب  وبا  رثآم  زا  ار  هعقاو  نیا  تحاقو  تیاهن  زا  يولهد 

تخادنا دوخ  هلماز  رب  معلص  ترضح  نآ  لاقثا  عادولا  ۀجح  رد  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  هتفگ و  رکب  وبا  رثآم 
جرعلا و انلزنف  ةدحاو  رکب  یبأ  ۀـلامز  معلـص و  هَّللا  لوسر  ۀـلامز  نا  اجاجح و  معلـص  هَّللا  لوسر  عم  انجرخ  لاق  رکب  یبأ  تنب  ءامـسا  نع 

سلجف تلاق  رکب  یبأ  مالغ  عم  اهتلامز  تناک 
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رخآلا و قشلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بنج  یلا  رکب  وبا  سلج  هبنج و  یلا  ۀشئاع  تسلج  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
ۀلیللا ینلضا  لاق  كریعب  نیا  رکب  وبا  هل  لاقف  لاق  هریعب  هعم  ام  یـشمی  مالغلا  علطاف  انیتای  یتم  هتلامز  همالغ و  رظتنت  یلا  بنج  یلا  تسلج 
لوقی مسبتی و  نا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دیزی  امف  لجر  دحاو  تنا  کلضا و  دحاو  ریعب  لوقی  هبرضی و  رکب  وبا  ماقف  تلاق 

مکاحلا هجرخا  عنصی  ام  مرحملا  اذه  یلا  اورظنا 
فرـص رـصب و  ضغ  نعاطملا  بلاثملا و  نم  اهیف  ام  عیمج  زا  رانـش  راع و  رـسارس  هعقاو  نیا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا 

هلمج فرص  هدومن  رظن 
ةدحاو رکب  یبأ  ۀلامز  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀلامز  نا  و 

رکب وبا  يارب  یلـضف  تبثم  ناش  عینـش  عینـص  زگره  هکنآ  لاح  دناهتـشاگنا  رکب  وبا  ترـضح  تلیـضف  لیلد  ار  نآ  هتـشاد  دوخ  رظن  دم  ار 
تسعقاو جهن  نیاب  هلمج  نیا  هجام  نبا  ننس  تیاور  رد  الوا  هک  اریز  دش  دناوتیمن 

ةدحاو رکب  یبأ  ۀلامز  انتلاسر و  تناک  و 
نیا تیاور  رکب و  وبا  هلامز  معلـص و  ترـضح  نآ  هلامز  هن  دوب  دـحاو  رکب  وبا  هلاـمز  ربخ و  هیوار  ءامـسا  هلاـمز  هک  تسحـضاو  نآ  زا  و 
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هتـشاد تدحو  رکب  وبا  هلامز  اب  معلـص  بانج  نآ  هلامز  هک  دوشیمن  حـضاو  مه  نآ  زا  تسلوقنم  مکاح  زا  روثنم  رد  ریـسفت  رد  هک  هعقاو 
هلمج ياجب  هصق  نیا  تاور  ضعب  هک  دوشیم  ققحتم  ریصب  رظان  رب  اجنیزا  دشاب و 

ةدحاو رکب  یبأ  ۀلامز  انتلامز و  تناک  و 
هلمج و هتسناد  هدید و  ای  اطخ  هار  زا 

ةدحاو رکب  یبأ  ۀلامز  معلص و  هَّللا  لوسر  ۀلامز  نا 
هدوب یکی  رکب  وبا  هلماز  معلـص و  ترـضح  نآ  هلماز  جح  رفـس  رد  دشاب و  تسرد  جـهن  نیمهب  هلمج  نیا  ضرفلاب  رگا  ایناث  دـناهدروآ و 
تفم دوخ  هلماز  رب  ار  معلص  ترضح  نآ  لاقثا  رفـس  نیرد  رکب  وبا  هک  دیآیمن  مزال  رما  نیزا  هک  اریز  تسین  یلـضف  تبثم  مه  زاب  دشاب 

هک یتقو  ات  دـشاب و  هتفرگ  ترجاب  ار  رکب  وبا  رتش  دوخ  لاقثا  لامحا و  لمح  يارب  ترـضح  نآ  هک  تسیلوق  لـمتحم  هچ  دـشاب  هتخادـنا 
يراوس رتش  مه  ترجه  تقو  بانج  نآ  هک  تسنآ  لامتحا  نیا  دیؤم  دوشگ و  دـنناوتیمن  بل  دـننکن  یفن  ار  لامتحا  نیا  رکب  وبا  يایلوا 

رد ترجه  هصق  رکذ  رد  هَّللا  یلو  هاش  دوخ  هک  یتیاور  رد  هچنانچ  دـنتفرگ  ارنآ  نمثب  هکلب  دـندومرفن  لوبق  اـناجم  ۀـیراع و  رکب  وبا  زا  ار 
تسعقاو هدرمش  رکب  یبأ  رثام  زا  ار  نآ  هدروآ و  يراخب  زا  نینیعلا  ةرق  باتک  نیمه 

نمثلاب ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  نیتاه  یتلحار  يدحا  هَّللا  لوسر  ای  تنا  یباب  ذخف  رکب  وبا  لاق 
قاحسا نبا  داز  هتفگ  هلمج  نیا  حرش  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 

نکل لاق ال و  کل  وهف  لاق  یل  وه  سیل  اریعب  بکرا  لاق ال 
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کل یه  لاق  کلذب  اهتذخا  لاق  اذک  اذکب و  اهتذخا  لاق  هب  اهتعبتا  يذلا  نمثلاب 
تئش نا  اهنمثب  لاقف  رکب  اب  ای  اهنمثب  لاقف  یناربطلا  دنع  رکب  یبأ  تنب  ءامسا  ثیدح  یف  و 

نمثلاب و الا  ذخا  يأ ال  نمثلاب  هلوق  هتفگ  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  و 
کل و وه  لاق  اذک  اذکب و  هتذخا  لاق  هب  هتعتبا  يذلا  نمثلاب  نکل  لاق ال و  کل  وهف  لاق  یل  وه  سیل  اریعب  بکرا  قاحسا ال  نبا  ۀیاور  یف 

تئش نا  اهنمثب  لاق  رکب  ابا  ای  اهنمثب  لاق  ءامسا  نع  یناربطلا  ۀیاور  یف 
تناک اهنأ  ءاوصقلا و  یه  رکب  یبأ  نم  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهذخا  یتلا  ۀلحارلا  نا  ۀئامنامث و  نمثلا  نا  يدقاولا  نع  و 
تناک هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ۀـفالخ  یف  تتام  الیلق و  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دـعب  تشاع  اهنا  ریـشق و  ینب  معن  نم 

ءاعدجلا و اهنا  نابح  نبا  اهجرخا  ۀـیاور  یف  اذـک  شیرحلا و  ینب  لیا  نم  تناک  ءاعدـجلا و  اهنا  قاحـسا  نبا  رکذ  عیقبلاب و  یعرت  ۀلـسرم 
لوبق ارم  رتش  ود  نیزا  یکی  هَّللا  لوسر  اب  تفگ  ضر  رکب  وبا  هتفگ  ترجه  هّصق  رد  بابحالا  ۀـضور  رد  يزاریـش  ثدـحم  نیدـلا  لامج 

زا هَّللا  لوسر  ای  تفگ  ضر  رکب  وبا  موشیمن  راوس  دشابن  نم  زا  هک  يرتش  دومرف  هکنآ  یتیاور  اهب و  هب  مدومن  لوبق  دومرف  ترـضح  نک 
اهب هب  دـهاوخیم  نینچ  تکرابم  رطاخ  نوچ  تفگ  ضر  رکب  وبا  وت  زا  مریگیم  ار  نآ  ياهدـیرخ  هک  ياهب  هب  نکل  یندومرف و  تست  نآ 

هک دوب  رتش  ود  ار  رکب  وبا  هتفگ و  ةوبنلا  جرادم  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  یهتنا و  دوب  مرد  دصتـشه  نآ  ياهب  هک  هدروآ  يدـقاو  ریگب 
ات دروآ  شیپ  ار  ود  ره  دوب  هتـشادهاگن  هتخاس  هبرف  هداد  فلع  ار  نآ  هام  راهچ  تدـم  هدـیرخ و  دصتـشهب  یتیاور  رد  مرد و  دـص  راهچب 

یهتنا و دیرخب  قیدص  رکب  وبا  زا  ار  هقان  نآ  مرد  دصهن  هب  سپ  عایتبا  طرـشب  نکیل  مدرک  لوبق  دومرف  دـیامرف  لوبق  ترـضح  نآ  ار  یکی 
ار نآ  دوشن و  راوس  رکب  وبا  رتش  رب  ترجه  رفـس  رد  هک  دـشاب  نینچ  تمه  ولع  سفن و  ءابا  زا  بانج  نآ  تلاح  هاگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ 
هب ار  دـصراهچ  ای  دـص  ود  لام  دـنک و  اطع  عئابب  فعاـضم  ریثک  عفن  مه  نمث  رد  دریگب و  ار  نآ  نمثب  هکلب  دـیامرفن  لوبق  ۀـبه  ۀـیراع و 

لاقثا لامحا و  يارب  ار  رکب  وبا  رتش  عادولا  ۀجح  رفس  رد  ترضح  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  یتسناد  هچنانچ  دیامن  دیرخ  دصهن 
رفـس نیرد  رکب  وبا  ترـضح  تلاح  دشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  دـشاب و  هدـش  رکب  وبا  تنم  راب  ریز  هدومرف  لوبق  هضواعم  الب  دوخ 
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یبوخب تسین و  هدیشوپ  جاجح  تارضح  رب  ناشنالاّمج  اصوصخ  بارعا  بولق  تواسق  نوچ  درک و  ناوتن  روصت  لاّمج  زا  شیب 
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هک رکب  وبا  ترضح  ببس  نیمهب  ابلاغ  دنربیم  تقبس  يوگ  مه  جاّجح  زا  جاّجح  رب  روج  ملظ و  رد  تعامج  نیا  هک  تسحـضاو  ناشیرب 
روهظ رهم  روضحب  مه  نآ  مارحا و  تلاح  نیع  رد  مالغ  مالیا  برـضب و  مارجالا  ۀمیظع  تواسق  ردصم  دنـشابیم  هفئاط  نیا  دـشرم  ریپ و 

دوب تمحر  نیع  نیملاعلل و  ۀـمحر  هک  كرابم  دوجو  نآ  ضویف  زا  دـندیدرگ و  مالـسلا  ةولـصلا و  فـالآ  هلآ  هیلع و  ماـنالا  ریخ  باـنج 
تسرکب وبا  مول  ّمذ و  تبثم  رسارس  هحضفم  هعقاو  نیا  هلمجلاب  درک  دهاوخ  رواب  تما  محرا  ار  ناشیا  یسک  هنوگچ  سپ  دندیـسرن  هرطقب 

اجنیزا دشابیم و  يزادرپ  هنتف  يزاتواگ و  تیاهن  رکب  وبا  رثآم  هلمج  رد  ارنآ  هَّللا  یلو  هاش  دـیدعت  دوشیمن و  ادـیپ  نا  زا  یحدـم  چـیه  و 
اهچ هیعقاو  بقاـنم  هیقیقح و  لـئاضف  زا  یتسدـیهت  هجوـب  هثـالث  خویـش  رثاـم  دـیدعت  ماـگنه  تارـضح  نیا  هک  تـسناد  ناوـتیم  یبوـخب 

رب ماعنالاک  ماوع  عیدخت  رب  تمه  هداد  هولج  دماحم  ّيز  رد  ار  نعاطم  هنوگچ  دنرامـشیم و  رخافم  رثام و  زا  ار  تاکحـضم  تافرخزم و 
ناـمالغ ضعب  نعل  هفیرط  هیـضق  تستیمحرا  هرئاد  زا  رکب  وـبا  ترـضح  جورخ  رب  عطاـق  لـیلد  هک  هـبیجع  عئاـقو  هـلمج  زا  دـنرامگیم و 

زا ناشدـعب  رکب و  یبأ  ترـضح  تیناعل  تغالب  تیاهنب  نآ  رب  عالطا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسدوخ 
ۀبیغلا و ناسللا و  ظفح  باب  ثلاث  لصف  رد  حیباصملا  ةاکـشم  رد  بیطخلا  نیدـلا  یلو  هدومرف  نایع  حـضاو و  نامیا  تیقیدـص و  تحاس 

هتفگ و متشلا 
نیناعل و لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هیلإ  تفتلاف  هقیقر  ضعب  نعلی  وه  رکب و  یباب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ّرم  تلاق  ۀشئاع  نع 

دوعا لاقف ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یلا  ءاج  مث  هقیقر  ضعب  ذئموی  رکب  وبا  قتعاف  ۀبعکلا  بر  الک و  نیقیدص 
ار دوخ  ناملغ  ضعب  رکب  وبا  ترـضح  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  لوا  ددرگیم  رهاب  رهاظ و  هدیدع  دـئاوف  ریـصب  رظان  رب  ثیدـح  نیزا  و 
محرا و زگره  سک  نینچ  تسنایع و  حضاو و  تفار  تمحر و  زا  عینـش  عینـص  نیا  دعب  دندومرف و  زارفارـس  تنعل  تعلخب  قاقحتـسا  ریغب 

بآمتلاسر بانج  زگره  دوبیم  نینچ  رگا  هچ  دـندوب  تنعل  قحتـسم  مهیلإ  راشم  ناـملغ  هک  دوشن  مهوتم  دـش و  دـناوتیمن  تما  فأرأ 
رد عوجر  مدع  هدعو  دنتسنادیمن و  هرافک  بجوتـسم  ار  نآ  رکب  وبا  ترـضح  زین  دندومرفیمن و  نآ  زا  عنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

تفـص نیا  هکلب  دندش  هرابکی  قحتـسم  ریخ  تنعل  ردصم  فرـص  هن  رکب  وبا  ترـضح  هک  دـش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  مود  دـندرکیمن  تنعل 
تهج نیمه  دوب و  ققحتم  ناشتیناعل  نآ  ببسب  هک  هدوب  هرمتسم  هخسار و  يوحنب  ناشیرد  همیمذ 
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دندرف داشرا  ناشرجز  ماقم  رد  بانج  نآ 

ۀبعکلا بر  الک و  نیقیدص  نیناعل و 
حئال حضاو و  ثیدح  نیزا  ناش  ندوب  ناّعل  هک  اریز  دوبن  تیقیدـص  زا  یطخ  زگره  ار  رکب  وبا  ترـضح  هک  دـش  رهاظ  نآ  زا  هکنآ  موس 

هک تسیعطق  يدحب  نا  عامتجا  مدع  دـش و  دـناوتیمن  عمج  تیقیدـص  اب  تیناعل  هک  تسققحتم  نیبتم و  [ 1  ] ثیدـح نیمه  زا  زین  تس و 
هلمج هدومرف و  دای  مسق  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ 

ۀبعکلا بر  الک و 
رد هک  موق  تایرتفم  هلمج  دیدرگ و  راکـشآ  ادـیوه و  تیقیدـص  تحاس  زا  ناشدـعب  يوبن  صنب  هَّللا  دـمحب  سپ  هدروآ  كرابم  نابز  رب 

امامت هدومن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بانجنآب  بوسنم  ار  نآ  تحاقو  تیاهنب  دناهدروآ و  قیدص  بقلب  رکب  وبا  ترـضح  بیقلت  باب 
لاح ءوس  قحتـسم و  ریغ  نعل  مذ  ثیدح  نیا  دوخ  زا  دنچ  ره  الیزج و  ادـمح  کلذ  یلع  دـمحلا  هّلل  دیـسر و  ناوه  نالطب و  دـح  رـس  هب 

نآ زا  دعب  هچنآ  دینش و  دیاب  تنس  لها  تارضح  بتک  زا  باب  نیرد  رگید  ثیداحا  زا  يرطش  ماقم  نیا  رد  نکیل  تسنایع  حضاو و  ناعل 
هتفگ حیباصملا  ةاکشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  دید  دیاب  ناعما  روغب و  دیآیم  قداص  رکب  وبا  ترضح  قح  رد 
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تعمـس لاق  ءادردـلا  یبأ  نع  ملـسم و  هاور  اـناعل  نوکی  نا  قیدـصل  یغبنی  ـال  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ةریره  یبأ  نعو 
ملسم هاور  ۀمیقلا  موی  ءاعفش  ءادهش و ال  نونوکی  نیناعللا ال  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

هتفگ ةاکشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  زین  و 
يذـمرتلا و هاور  يذـبلا  شحافلا و ال  ناعللاب و ال  ناعطلاب و ال  نمؤملا  سیل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعـسم  نبا  نعو 

ّيذبلا شحافلا  هل و ال  يرخا  یف  نامیالا و  بعش  یف  یقهیبلا 
بیرغ و ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  و 

هاور اناعل  نوکی  نا  نموملل  یغبنی  ـال  ۀـیاور  یف  اـناعل و  نموملا  نوکی  ـال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  رمع  نبا  نع 
يذمرتلا

رانلاب ۀیاور و ال  یف  منهجب و  هَّللا و ال  بضغب  هَّللا و ال  هتغلباب  اونعالت  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بدنج  نب  ةرمـس  نع  و 
یلا ۀنعللا  تدعص  ائیش  نعل  اذإ  دبعلا  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ءادردلا  یبأ  نع  دواد و  وبا  يذمرتلا و  هاور 

هَّللا ال الک و  اناعل  نوکی  اقیدـص  تیأر  لـه  يأ  نیقیدـص  نیناـعل و  هلوق  هتفگ  هاکـشم  حرـش  فشاـک  رد  یبیط  [ 1  ] باوبا قلغتف  ءامّـسلا 
هتفگ ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  بجعتلا و  ینعم  مالکلا  یف  ادـبا و  ناعمتجی  يأ ال  عمجلل  اولاق و  امهارأف  يءارتی 

؟؟؟ قیدصلا اصوصخ  اناعل  نوکی  نموملا ال  نعللا  ۀیقیدصلا و  نیب  نیعماج  تیار  له  يأ  نیقیدص  نیناعل و  هلوق 
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کلذل ناک  نإف  نعل  يذلا  یلا  تعجر  اغاسم  دجت  مل  اذاف  الامش  انیمی و  ذخات  مث  اهنود  اهباوبا  قلغتف  ضرالا  یلا  طبهت  مث  اهنود  ءامـسلا 
دواد وبا  هاور  اهلئاق  یلا  تعجر  الا  الها و 

سیل ائیـش  نعل  نم  هنا  ةرومام و  اهناف  اهنعلت  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  اهنعلف  ءادر  حیرلا  هتعزان  الجر  نا  سابع  نبا  نع  و 
یفنحلا یسوم  نب  فسوی  نساحملا  وبا  دواد و  وبا  يذمرتلا و  هاور  هیلع  ۀنعللا  تعجر  لهاب  هل 

هتفگ هقحتسی  نم ال  نعل  باب  رد  راثالا  لکشم  نم  رصتخملا  نم  رصتعملا  باتک  رد 
تدجو وا  الیبس  هیلع  تدجو  ناف  تهجوت  دحا  یلا  تهجو  اذإ  ۀنعللا  نا  لوقی  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نع 

هیف دجا  مل  الیبس و  هیلع  دجا  مل  ینا  نالف و  یلا  ینهجو  انالف  نا  بر  يأ  تلاقف  لج  زع و  اهبر  یلا  تعجر  الا  هیلع و  تلخد  اکلـسم  هیف 
تئج ثیح  نم  یعجرا  لاق  ینرمات  امف  اکلسم 

ةأرملا تثعبف  بارـشلا  نم  مهاقـستسا  مهیلع و  ملـسف  مهیلع  لخدف  هلها  نذاتـساف  هل  اقیدـص  ناک  ةدـیبع و  ابا  یتا  دوعـسم  نبا  نا  يور  و 
له هَّللا و  کمحر  لاقف  ةدیبع  وبا  ءاجف  رادـلا  بناج  یف  سلجف  هَّللا  دـبع  جرخف  اهتنعلف  اهتطبتـساف  بارـشلا  بلط  یف  ناریجلا  یلا  مداخلا 
نا تفخف  مداخلا  ةأرملا  تنعل  نکل  تلعف و  دـق  لاق  بارـشلا  نم  تبـصا  اهیلع و  تملـسف  کیخا  ۀـنبا  یلع  تلخد  الا  کـلثم  یلع  راـغی 

ینجرخا يذلا  کلذف  اهلیبسب  نوکاف  ۀنعللا  عجرتف  ةروذعم  مداخلا  نوکت 
نتفرگ رمع و  ترـضح  رب  ناـشیا  هـلمح  هّـصق  تـسرکب  وـبا  ترـضح  تـظلغ  ءاـفج و  رب  حـضاو  لـیلد  هـک  هکحـضم  عئاـقو  هـلمج  زا  و 

رمعل لاق  مث  سانلاب  ۀـماسأ  فقوف  تسروکذـم  نا  رد  هک  دومن  رکذ  هماـسا  شیجب  قلعتم  [ 1  ] یتیاور دوخ  خیرات  رد  يربط  تسناشـشیر 
هَّللا و لوسر  ۀفیلخ  یلع  نما  مهدحو و ال  مهتلج )  ) سانلا هوجو  یعم  ناف  سانلاب  عجرا  نا  یل  نذای  هنذاتـساف  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  یلا  عجرا 

انرما یلوی  نا  هیلإ  بلطا  انع و  هغلباف  یـضمن  نا  الا  یبأ  ناف  راصنالا  تلاق  نوکرـشملا و  مهفطختی  نا  نیملـسملا  لاقثا  هَّللا و  لوسر  لـقث 
درا مل  بابذلا  بالکلا و  ینتفطخ  ول  رکب  وبا  لاقف  ۀماسأ  لاق  امب  هربخاف  رکب  ابا  یتا  ۀماسأ و  رماب  رمع  جرخف  ۀماسأ  نم  انـس  مدـقا  الجر 

معلص هَّللا  لوسر  هب  یضق  ءاضق 
نم یلع  یفخی  امک ال  تسا  لوقنم  زین  یقـشمد  رکاسع  نبا  خـیرات  زا  لامعلا  زنک  رد  تیاور  نیا  [ 1  ] کغلبا نا  ینورما  راصنالا  ناف  لاق 
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؟؟؟ لاّمعلا زنک  نم  تاوزغلا  باتک  عجار 
93 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دع کما و  کتلکث  هل  لاقف  رمع  ۀیحلب  ذخاف  اسلاج  ناک  رکب و  وبا  بثوف  ۀماسأ  نم  اتس  مدقا  الجر  مهرما  یلوت  نا  کیلإ  نوبلطی  مهنا  و 
مکتاهما مکتلکث  اوضما  لاق  تعنص  ام  هل  اولاقف  سانلا  یلا  رمع  جرخف  هعزنا  نا  ینرمات  معلص و  هَّللا  لوسر  هلمعتـسا  باطخلا  نب  ای  کنم 

هَّللا لوسر  ۀفیلخ  نم  مکببس  یف  تیقل  ام 
رمع ۀماسأ  لسرا  اولماکت  فرجلاب و  مهرکـسعم  یلا  شیجلا  جرخ  املف  هتفگ  هماسا  شیج  رکذ  رد  لماک  خـیرات  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  و 

لوسر ۀفیلخ  یلع  نما  مهتلج و ال  سانلا و  هوجو  یعم  نا  لاق  سانلاب و  عجری  نا  هنذاتسی  رکب  یبأ  یلا  هشیج  یف  هعم  ناک  باطخلا و  نب 
لوسر ۀـفیلخ  رکب  ابا  نا  باطخلا  نب  رمعل  راصنالا  نم  ۀـماسأ  عم  نم  لاـق  نوکرـشملا و  مهفطختی  نا  نیملـسملا  هَّللا و  لوسر  مرح  هَّللا و 

ول لاقف  ۀماسأ  لاق  امب  هربخاف  رکب  یبأ  یلا  ۀماسأ  رماب  رمع  جرخف  ۀماسأ  نم  انس  مدقا  انرما  یلوی  نا  هیلإ  بلطا  انع و  هغلباف  ضماف  الا  هَّللا 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  یضق  ءاضق  درا  ملس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  رما  امک  هتذفنال  بایذلا  بالکلا و  ینتفطخ 

ۀیحلب ذـخا  اسلاج و  ناک  رکب و  وبا  بثوف  ۀـماسأ  نم  انـس  مدـقا  الجر  بلطت  راصنالا  ناف  رمع  لاـق  هتذـفنال  يریغ  يرقلا  یف  قبی  مل  ول  و 
رمع ترـضح  هفیطل  هصق  نیرد  هل و  زعا  نا  ینرمات  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هلمعتـسا  باطخلا  نباب  کما  کتلکث  لاق  رمع و 
نیا دعب  ناشیا  نوچ  هک  تساجنیزا  دنادیم و  ار  نآ  یبوخب  ناش  شیر  لد  دناهدش  رکب  وبا  ترضح  يافج  ملظ و  شوختسد  هک  يوحنب 

نیهوت نیجهت و  ياول  اباحمیب  دنتـشاد  رد  هک  بضغ  ظیغ و  لامک  زا  دندومن  لاح  تفایرد  ناشیزا  مدرم  دنتفر و  مدرم  شیپ  ءاهقف  هعقاو 
اوضما هلمج  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  راصنا  باحـصا و  زا  هک  تعامج  نآ  باـطخ  رد  دنتـشارفا و  ناـش 

لوا هفیلخ  ترـضح  يافج  روج و  راز  راز  راز  دـنداد و  ناـشباوج  تنوشخ  تیاـهنب  هدـنار  ناـمجرت  تظاـظف  ناـبز  رب  مکتاـهما  مکتلکث 
ترـضح نایم  رد  هک  باوج  لاؤس و و  نیا  نوچ  دنتـساوخ و  دوخ  نیزح  بلق  نیکـست  یفـشت و  جهن  نیاب  ایوگ  دـنداهن و  زاغا  تیاکش 

حضاو حوضو  تیاهنب  دشیم و  رهاظ  لوا  هفیلخ  ترضح  یبدایب  زا  یناث  هفیلخ  ضعنت  تلاح  یبوخب  نآ  زا  هدش  هرئاد  باحـصا  رمع و 
نابز زا  دوخ  هک  تسنآ  زا  یشان  مکتاهما  مکتلکث  اوضما  هلمجب  راصنا  تعامج  اب  باطخلا  نبا  ترضح  باطخ  هک  دیدرگیم  راکـشا  و 

هلمج لوا  هفیلخ 
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اب ریثالا  نبا  اذهل  دندوب  هدیدرگ  هدیجنر  شیرلد و  یلیخ  شیوخ  شیر  نتفرگ  ببـسب  هدینـش و  باطخلا  نب  ای  کتمدع  کما و  کتلکث 
مد صقان و  ار  هیـضق  هدیدزد و  لد  لماک  جهنب  لماک  رد  هصق  نیا  رکذ  زا  هدیزرو  ضارعا  نآ  زا  يربط  خـیرات  رد  نآ  رب  فوقو  فصو 
رپ هّصق  نیا  رد  نودلخ  نبا  عینـش  عینـص  نکیل  تسباجعتـسا  لباق  هچ  رگا  ریثالا  نبا  ریتبت  عیطقت و  نیا  هدـید و  بسانم  ندرک  رکذ  هدـیرب 
رد هچنانچ  هدروآ  لالخا  تیاغ  لامجا و  تیاـهنب  ار  تیاکـش  تیاـکن و  رـسارس  تیاـکح  نیا  وا  هک  اریز  تسبیرغ  بیجع و  یلیخ  هصغ 
نا نم  ۀقفـش  رکب  یبأ  عم  ماقملا  ثعبلا و  اذه  نع  فلختلا  رمع  نم  بغر  سانلل و  ۀماسأ  فقو  هتفگ و  هماسا  شیج  رکذ  رد  دوخ  خیرات 
رما كرتا  لاق ال  دعق و  ماقف و  رکب  ابا  هلک  کلذ  رمع  غلباف  ۀماسأ  نم  ّنسا  انیلع  لویلف  یـضملا  الا  یبأ  ناف  راصنالا  هل  تلاق  رما و  همهدی 
وبا ترضح  بوثو  رکذ  زا  هنوگچ  هک  تساشامت  لباق  نودلخ  نبا  درب  تسد  نیا  هذفنا و  جرخا و  یتح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هلمعتـسا  باطخلا  نب  ای  کنم  دعو  کما  کتلکث  هلمج  ندومن  داشرا  رمع و  ترـضح  هیحل  ذخا  رکب و 

ار باطخلا  نبا  ترضح  بات  با و  اب  تاملک  هدروآ و  دعق  ماقف و  هزجوم  هلمج  همه  نیا  ياجب  هدرک  ضارعا  رـسارس  هعزنا  نا  ینرمات  و 
نیا هروکـشمان  یعاسم  تاماقم  نیا  لاثما  زا  هدرب و  ورف  مکـش  رد  رـسکی  دندوب  هدومرف  بات  چیپ و  لامک  لاح  رد  باحـصا  باطخب  هک 

حارـص قح  زا  ضارعا  رابخا و  عئاقو و  لقن  رد  ناشياهتنایخ  دـیامنیم و  خر  روهظ  حوضو و  لامکب  باحـصا  بیاعم  رتس  رد  تارـضح 
رکب وبا  ترـضح  زا  هعیظف  عئاقو  هعینـش و  عئانـص  همه  نیا  رودص  ثعاب  هک  ینادیم  چیه  دیآیم و  حاّضتا  تیاهن  رد  حاضتفا  فوخ  الب 
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نیا ببـسب  ار  ناشیا  هک  تسـصوصخم  يدرام  يالیتسا  صاخ و  یناطیـش  يارتعا  انامه  تسیچ  ناشیلبج  ءافج  یعبط و  تواسق  رب  هوالع 
ردـصم راوهناوید  هدـش  ّسملا  نم  ناطیـشلا  هطبختی  يذـلا  قادـصم  بضغ  تلاح  رد  ناشترـضح  درکیم و  دوخیب  دوخ  يالیتسا  ارتعا و 

ناشیا هغیلب  هبطخ  دناهدومن و  فارتعا  ربنم  رـس  رب  ینعم  نیاب  دوخ  فاصنا  تیاغ  زا  هچنانچ  دـندیدرگیم  هبیرغ  لیعافا  هبیجع و  تاکرح 
رد راثآ  بابرا  رابخا و  باحصا  دزن  تسراشبا  راعـشا و  رد  ریثات  زا  راضح  راذنا  فیوخت و  راکبان و  نآ  يالیتسا  زا  رابخا  رب  لمتـشم  هک 

یفوتم نم  دغلا  دـعب  نم  رکب  یبأ  يدانم  يدان  لاق  يدـع  نب  مصاع  نع  درآیم  دوخ  خـیرات  رد  يربط  دـشابیم  راهتـشا  لوادـت و  تیاغ 
ۀماسأ ثعب  متی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

95 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انا امنا  سانلا  اهیا  ای  لاق  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمحف  سانلا  یف  ماق  فرجلاب و  هرکسع  یلا  جرخ  الا  ۀماسأ  دنج  نم  دحا  ۀنیدملاب  نیقبی  الا ال 

امنا تافآلا و  نم  همصع  نیملاعلا و  یلع  ادّمحم  یفطصا  هَّللا  نا  قیطی  معلص  هَّللا  لوسر  ناک  ام  ینوفلکتـس  مکلعل  يردا  ینا ال  مکلثم و 
ۀملظمب هبلطی  ۀمالا  هذه  نم  دحا  سیل  ضبق و  معلص  هَّللا  لوسر  نا  ینوموقف و  تغز  نا  ینوعباتف و  تمقتسا  ناف  عدتبمب  تسل  عبتم و  انا 

ضایر رد  يربط  بحم  خـلا و  مکراشبا  مکراعـشا و  یف  رثوا  ینوبنتجاف ال  یناتا  اذاف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نا  الا و  اهنود  اـمف  طوس  ۀـبرض 
اولمعتساف ریبک  خیش  ینا  سانلا  اهیا  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ماقم  نود  ماق  رکب  وبا  عیوب  امل  لاق  نسحلا  نع  هتفگ و  هرـضن 

لاقف رمالا  اذهب  قحا  نطاوملا و  یف  هَّللا  لوسر  بحاص  تنا  لعفت  اولاق ال  اوکحضف و  هل  طبضا  رمالا و  اذه  یلع  یّنم  يوقا  وه  نم  مکیلع 
یف رثوا  ـال  ینع  اوموقف  تبـضغ  ینومتیار  اذاـف  ینیرتـعی  ناطیـش  یعم  رـشب و  اـنا  اـمنا  اوملعا  یترزاوم و  یتعاـط و  اونـسحاف  متلق  اذإ  اـما 

رد هّیمیت  نبا  ۀـقفاوملا و  یف  نامّـسلا  نبا  ثراـحلا و  نب  ةزمح  هجرخ  ینوموقف  تغز  ناـف  تمقتـسا  اـم  ینوعبتا  مکراـشبا و  مکراعـشا و 
یف رثوا  ـال  ینوبنتجاـف  ینارتعا  اذاـف  بضغلا  دـنع  ینعی  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نا  لاـق  هنا  رکب  یبأ  نع  يأ  هنع  روثاـملا  هتفگ  هنـسلا  جاـهنم 

هب حدم  ام  مظعا  نم  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  هلاق  يذلا  اذه  مکیلع و  یل  ۀعاط  الف  هَّللا  تیـصع  اذاف  هَّللا  تعطا  ام  ینوعیطا  لاق  مکراشبا و 
لاقف ابیطخ  ماق  رکب  وبا  عیوب  امل  لاق  يرصبلا  نسحلا  نع  دعـس  نبا  جرخا  هتفگ  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویـس  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  هنیبنـس  امک 
لوسر لمع  لثمب  مکیف  لمعا  نا  ینومتفلک  نا  مکنا  الا و  هینافک  مکـضعب  نا  تددول  هَّللا  هراک و  هل  انا  رمالا و  اذـه  تیلو  یناف  دـعب  اـما 
تسل رشب و  انا  امنا  الا و  هب  همصع  یحولاب و  هَّللا  همرکا  ادبع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  هب  مقا  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

ینومتیار اذاف  ینیرتعی  اناطیش  یل  نا  اوملعا  ینوموقف و  تغز  ینومتیأر  اذإ  ینوعبتاف و  تمقتسا  ینومتیأر  اذاف  ینوعارف  مکدحا  نم  ریخب 
اما لاقف  بطخ  قیدصلا  رکب  ابا  نا  نسحلا  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  مکراشبا و  مکراعشا و  یف  رثوا  ینوبنتجاف ال  تبـضغ 

مکریخب انا  ام  هَّللا  و 
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اهب موقا  اذإ ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀنـسب  لمعا  ینا  نونظتف  ینیفکی أ  نم  مکیف  نا  تددول  اهراک و  اذه  یماقمل  تنک  دقل  و 
یف رثوا  ینوبنتجاف ال  تبـضغ  اذاف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نا  کلم و  هعم  ناک  یحولاـب و  مصعی  ناـک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا 

هیوهار و نبا  هدـعب  اهب  بطخ  ام  هَّللا  ۀـبطخ و  نسحلا  لاق  ینوموقف  تغز  نا  ینونیعاف و  تمقتـسا  ناف  ینوعارف  الا  مکراشبا  مکراعـشا و 
هَّللا هراک و  هل  انا  رمالا و  اذـه  تیلو  یناف  دـعب  اما  دعـس  نبال  ۀـیاور  یف  هتفگ و  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  عماـجلا و  یف  يورهلا  رذ  یبأ 
هَّللا لوسر  ناک  هب  مقا  مل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  لثمب  مکیف  لمعا  نا  ینومتفلک  نا  مکنا  الا و  هینافک  مکضعب  نا  تددول 

تمقتـسا ینومتیأر  اذاف  ینوعارف  مکدحا  نم  ریخب  تسل  رـشب و  انا  امنا  الا و  هب  همـصع  یحولاب و  هَّللا  همرکا  ادـبع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مکراعـشا و یف  رثوا  ـال  ینوبنتجاـف  تبـضغ  ینومتیأر  اذاـف  ینیرتـعی  اناطیـش  یل  نا  اوـملعا  ینوـموقف و  تغز  ینوـمتیأر  اذإ  ینوعبتاـف و 

بوک دزب و  تبون  بضغ  ظیغ و  تلاح  رد  هک  دـشاب  هدیـسر  يدـحب  وا  رب  ناطیـش  يالیتسا  هک  يرـشب  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  مکراـشبا و 
نآ نامتک  رتس و  هک  دشاب  هتفای  خوسر  یجهن  هب  ورد  هیـضرمان  هّیجـس  نیا  دنادرگ و  رثاتم  دوخ  برـضب  ار  مدرم  راشبا  راعـشا و  دناسر و 
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لثم قادـصم  حیـضف  کفا  حیرـص و  بذـک  نیاب  دـنهن و  مان  تماب  تما  فأرأ  محرا و  ار  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  لباق  هنوگچ  دوشن  نکمم 
تما محرا  رکب  وبا  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  لاـحم  ضرفب  رگا  اـسماخ  دـنهد  تقافـص  تعاـقر و  داد  هدـیدرگ  تسچ  هاوگ  تسیعدـم 

ۀمحرلا نوکی  وا و ال  لوق  هک  اریز  تساپ  رسیب و  یمـصاع  لالدتـسا  مه  زاب  سپ  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
تمحر ره  رگا  هک  تسرهاظ  درک و  دناوتیمن  همدقم  نیا  ّتیلک  تابثا  یمـصاع  لیلد  چـیهب  تسعونمم و  ملعلا  لصا  نم  الا  نیملـسملاب 

امم کلذ  دش و  دنهاوخ  دودعم  ملع  باحصا  مه  دننکیم  نیملسم  رب  محرت  هک  نایبص  ناوسن و  زا  يرایسب  دشاب  ملع  زا  یشان  نیملـسمب 
تما محرا  رکب  وبا  رگا  ضرفلاب  هک  اریز  دـسریمن  دوصقم  ناـبیرگب  یمـصاع  تسد  زین  لـحارم  نیا  یط  دـعب  اـسداس  یلکثلا  کحـضی 

یف توبث  مزلتسم  ینعم  نیا  دوش  میلست  مه  ملع  زا  یشان  نیملـسم  رب  وا  تمحر  دشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
تسرهاظ دوب و  دهاوخ  رکب  وبا  يارب  ملع  هلمجلا 

97 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف هک  یـسک  ره  هک  دـیآ  مزـال  ـالا  دـننادرگ و  ملع  هنیدـم  باـب  ار  وا  هکنیا  يارب  تسین  یفاـک  یـسک  يارب  هلمجلا  یف  ملع  لوصح  هک 

نامیالا يوذ  نم  دحا  هیلع  رساجتی  ناکمب ال  نالطبلا  نم  اذه  دنناوخ و  ملع  هنیدم  باب  ار  وا  دشاب  هتشاد  یملع  هلمجلا 

رمع ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

يارب نیّدلا و  یف  نیفلاخم  نیقفانم و  رب  تدش  رد  دوب  ملع  هنیدم  باب  رمع  رکب  وبا  دـعب  هک  هدرک  اعدا  مالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مجنپ 
هدروآ دشابیم  رکب  وبا  یتماب  یتما  محرا  عوضوم  ربخ  زا  يوزج  هک  باطخلا  نب  رمع  هَّللا  نید  یف  مهدـشا  هلمج  هلطاب  يوعد  نیا  تابثا 

جاـجتحا و ماـقم  رد  رکذ  لـباق  دنـس  تینوعطم  تینوهوم و  لاـمک  ببـسب  هعوـضوم  هلمج  نیا  ـالّوا  هک  تسرهاـظ  فاـصنا  باـبرا  رب  و 
دوخ رمع  ترـضح  لاوحا  عبتتم  رب  نآ  نـالطب  بذـک و  اـیناث  بیثملا و  معنملا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  بیرق  نع  تیرد  اـمک  تسین  لالدتـسا 

نیخیـشلا و قافن  باتک  یف  لّصف  امک  دراد  ناشدوخ  قافن  رب  تلالد  هحیحـص  هلدا  هحیرـص و  دهاوش  زا  يرایـسب  هچ  تسنایع  حـضاو و 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باب  نید و  رد  تما  دشا  هنوگچ  دشاب  هدوب  قافن  نمزم  ضرم  يالتبم  دوخ  هک  یسک 

يرایسب رد  رمع  ترـضح  هک  تساج  نیمه  زا  ناتهبلا و  روزلا و  یلع  ظاظلالا  نایعلا و  ۀمداصم  الا  اذه  له  دوب  دهاوخ  نیقفانم  رب  تدش 
یعبط لیم  تیاهن  هدومرف  لآم  تراسخ  نیفلاخم  لاذرا و  نیقفانم  لاذنا و  رافک  اب  هحیـضف  تاماحم  هحیرـص و  تالامم  ّلاحم  عقاوم و  زا 

هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هراشتسا  لحم  تسا  هلمج  نآ  زا  هچنانچ  دناهدومن  رهاظ  لامـشلا  باحـصا  ناگدرکرـس  يوسب  دوخ 
ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  هیآ  ریسفتب  روثنم  رد  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ردب  هوزغ  رد  شیرق  راهناب  لاتق  باب  رد  ملس  هلآ و 

تسروکذم نآ  رد  هدرک و  لقن  ردب  هوزغب  قلعتم  ینالوط  یثیدح  یقهیب  ةوبنلا  لئالد  زا 
انرما و یف  انیلع  اوریشا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  شیرق  ةرفنب  ملعی  ربخ و ال  هاقلی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  راس  مث 
اناکف و اذـک  اذـک  يداوب  تناک  ریعلا  نا  ءابغزلا  یبأ  نب  يدـع  انربخا  ضرالا  ۀـفاسمب  سانلا  ملعا  انا  هَّللا  لوسر  اـی  رکب  وبا  لاـقف  انریـسم 

تنمآ تّزع و ال  ذنم  ّتلذ  ام  هَّللا  اهّزع و  شیرق و  اهنا  هَّللا  لوسر  ای  باطخلا  نب  رمع  لاقف  یلع  اوریشا  لاق  مث  ردب  یلا  ناهر  اسرف  مهایا 
رمع نب  دادقملا  لاقف  یلع  اوریشا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتدع  هل  ددعا  هتبها و  کلذل  بهاتف  کنلتاقتل  هَّللا  ترفک و  ذنم 

لوقن انا ال  و 
98 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوعبتم مکعم  ّانا  التاقف  ّکبر  تنا و  بهذا  نکل  نودعاق و  انهه  ّانا  التاقف  ّکبر  تنا و  بهذا  یسوم  باحصا  لاق  امک  کل 
هتفگ ردب  هوزغ  رکذ  رد  نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیدلا  رون  و 

بهاتف کنلتاقتل  هَّللا  ترفک و  ذـنم  تنمآ  تّزع و ال  ذـنم  ّتلذ  ام  هَّللا  اهّزع و  شیرق و  اهنا  هَّللا  لوسر  ای  رمع  لاـقف  یلع  اوریـشا  لاـق  مث 
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هتدعو کلذل  ددعا  هتبها و  کلذل 
ریشب و ترضح  هبطاخمب  هک  ریذحت  لیوهت و  رپ  ریرقت  نیا  هدش و  رهاظ  رارشا  رافک  هب  تبسن  رمع  ترضح  هک  اجیب  ییارستحدم  نیا  و 
زا بضغ  راثآ  روهظ  ریطخ و  رطاخ  صغنت  لامک  ببس  هتفای  رودص  ریرغت  رپ  رارـشا  رافک  یماح  نآ  زا  ریدقلا  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  ریذن 

عبتتم رب  نآ  ققحت  هَّللا  دمحب  نکیل  دناهدرک  افخا  تنـس  لها  تارـضح  نیبصعتم  ار  بلطم  نیا  دنچ  ره  دـیدرگ و  ترـضح  نآ  رینم  هجو 
هدروآ ردب  هوزغ  رکذ  رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  تسین  رتتسم  یفخم و  تایاور 

تدهش دقل  لاق  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع  قراط  نع  قراخملا  انث  لاق  ییحی  وبا  میهاربا  نب  لیعامـسا  انث  لاق  یبراحملا  دیبع  نب  دمحم  انث 
بـضغ اذإ  معلـص  هَّللا  لوسر  ناک  اسراف و  الجر  ناک  ءیـش  نم  ضرـالا  یف  اّـمم  ّیلا  ّبحا  هبحاـص  اـنا  نوکا  نـالا  دهـشم  دادـقملا  نم 

تنا بهذا  یسومل  لیئارسا  ونب  تلاق  امک  کل  لوقن  هَّللا ال  وف  هَّللا  لوسر  ای  رـشبا  لاقف  لاحلا  کلت  یلع  دادقملا  هاتاف  هاتنجو  ترامحا و 
حتفی وا  کلامش  نع  کنیمی و  نع  کفلخ و  نم  کیدی و  نیب  نم  ننوکنل  قحلاب  کثعب  يذلا  نکل و  نودعاق و  انهه  انا  التاقف  کبر  و 

کل هَّللا 
هراسخر ود  ره  بضغ  تقو  رد  هک  دوب  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هرمتسم  لاوحا  زا  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

مالک دـش و  بانجنآ  سدـقا  تمدـخ  رـضاح  تلاح  نیمه  رد  دابعلا  کلم  ناوضر  هیلع  دادـقم  ترـضح  دـیدرگیم و  خرـس  باـنج  نآ 
حـضاو و روثنم  رد  هقباس  تیاور  زا  دـیناسر و  ضرعب  دوب  دانع  بابرا  داهج  يارب  دادعتـسا  راهظا  نمـضتم  هک  ار  دوخ  مامـضنا  تعاجش 

حاضتا تیاهنب  سپ  دـینارذگ  كرابم  عمـسب  ار  دوخ  مـالک  نیا  رمع  مـالک  دـعب  داـبعلا  ّبر  ناوضر  هیلع  دادـقم  ترـضح  هک  تسحئـال 
بانج نآ  ینارون  هرهچ  زا  باتع  ظیغ و  راثآ  روهظ  باـیطالا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  بضغ  ببـس  هک  دـش  نشور 
تیاور رد  هک  رمع  مالک  رکب و  وبا  مالک  هک  تس  نیا  هینـس  تارـضح  نیخروم  تاسیبلت  بئاجع  زا  دوب و  باطخلا  نبا  باوصان  باـطخ 

رد مامتلاب  یـضعب  دـشابیم  روج  رفک و  لـها  حدـم  رب  ینبم  يرگید  روخ و  نبج و  تیاـهن  زا  ینبم  نآ  زا  یکی  تسروکذـم و  روثنم  رد 
دننکیمن و رکذ  الصا  دنربیم و  ورف  مکش 

99 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ و ردب  هوزغ  رکذ  رد  تاقبط  رد  دعس  نبا  دنروآیم  نسحاف  لاق  نسحاف  لاق  رفن  ود  ره  نیا  مالک  ياجب  یضعب  و 

هباحصا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  ربخاف  شیرق  ریسمب  ربخلا  هاتا  ردب  نود  ناک  اذإ  یتح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یضم 
هیلإ یهتنت  یتح  کعم  انرسل  دامغلا  كرب و  یلا  انب  ترس  ول  قحلاب  کثعب  يذلا  ینارهبلا و  ورمع  نب  دادقملا  لاقف  مهراشتسا  و 

هتفگ و ردب  هوزغ  رکذ  رد  تریس  رد  ماشه  نبا  و 
نب رمع  ماق  مث  نسحا  لاقف و  قیدـصلا  رکب  وبا  ماقف  شیرق  نع  مهربخا  سانلا و  راشتـساف  مهریع  اوعنمیل  مهریـسمب  شیرق  نع  ربخلا  هاـتا 
ونب تلاق  امک  کل  لوقن  هَّللا ال  کعم و  نحنف  هَّللا  كارا  امل  ضما  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ورمع  نب  دادـقملا  ماـق  مث  نسحا  لاـقف و  باـطخلا 

قحلاب کثعب  يذلا  وف  نولتاقم  امکعم  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذا  نکل  نودـعاق و  انهه  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذا  یـسومل  لیئارـسا 
هب هل  اعد  اریخ و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  هغلبت  یتح  هنود  نم  کعم  اندلاجل  دامقلا  كرب  یلا  انب  ترس  ول 

راک يور  زا  هدرپ  تسا و  هدرک  دوخ  راک  يربط  خـیرات  روثنم و  رد  تیاور  هچ  دـناسریمن  ناش  لاحب  هدـئاف  عینـش  عینـص  نیا  هکنآ  لاح 
راثآ رمع  مامـضنا  قافن  مالک  زا  هنوگچ  دندرک و  مالک  هچ  رمع  رکب و  وبا  هک  هدش  نشور  حضاو و  نانگمه  رب  نآ  هظحالم  زا  هدنکفا و 

دادقم ترضح  نسح  ناونع  هچب  دیدرگ و  ادیوه  ادیپ و  تاولصلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  بانج  كرابم  يور  زا  بضغ  ظیغ و 
هَّللا تاولص  تبترم  یمتخ  بانج  ياعد  انث و  فرش  زارحا  دندومرف و  شیوخ  مایتلا  تعاجـش  مالکب  نآ  كرادت  دابعلا  بر  ناوضر  هیلع 

يوحنب دمآ  لصاح  ّرب  فقاوم  زا  میرک  یفقوم  ریخ و  دـهاشم  زا  میظع  يدهـشم  ار  ناشیا  ینعم  نیزا  دـندومن و  دوخ  قح  رد  هلآ  هیلع و 
يربطلا ۀیاور  نع  رهظ  امک  تسنادیم  ضرالا  یف  ام  عیمج  زا  ّبحا  دوخ  يارب  ار  نآ  لوصح  درکیم و  هطبغ  نآ  رب  دوعـسم  نب  لثم  هک 
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هدرک رایتخا  مالسا  هک  شیرق  رافک  دیبع  باب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هراشتـسا  لحم  تسا  هلمجنآ  زا  افنا و 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  دندوب  ناشّدر  بلاط  ناشیا  یلاوم  دندوب و 

شیرق نم  سانأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ءاج  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  یعبر  نع  روصنم  نع  کیرـش  انربخا  رماع  نب  دوسا  انثدح 
هقفلا یف  ۀبغر  نیدلا و ال  یف  ۀبغر  مه  سیل  كوتا  دق  اندیبع  نم  اسان  نا  كؤافلح و  کناریج و  انا  دمحم  ای  اولاقف 

100 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلـص یبنلا  هجو  ّریغتف  لاق  کناریج  مهنا  اوقدص  لاق  لوقت  ام  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبال  لاقف  انیلإ  مهددراف  انلاوما  انعایـض و  نم  اورف  امنا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هجو  ریغتف  كؤافلح  کناریجل و  مهنا  اوقدص  لاق  لوقت  ام  هنع  هَّللا  یضر  رمعل  لاق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا 
رکذ هتفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  صئاصخ  رد  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  و 

انثدح لاق  یموزخملا  كرابملا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رفعج  وبا  انربخا  نامیالل  یلع  بلق  هَّللا  نحتما  دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لوق 
دمحم ای  اولاقف  شیرق  نم  سانأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ءاج  لاق  یلع  نع  یعبر  نع  روصنم  نع  کیرـش  انربخا  لاق  رماع  نب  دوسالا 
انلاوما انعایـض و  نم  اورف  اّمنا  هقفلا  یف  ۀـبغر  نیدـلا و ال  یف  ۀـبغر  مهب  سیل  كوتا  دـقان  دـیبع  نم  اسانأ  نا  كؤافلح و  کـناریج و  اـنا 
رـشعم ای  لاق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هجو  ریغتف  كؤافلح  کناریجل و  مهنا  اوقدـص  لاقف  لوقت  ام  رکب  یبال  لاقف  اـنیلإ  مهددراـف 
لوسر ای  وه  انا  رکب  وبا  لاق  مکضعب  برضی  وا  نیدلا  یلع  مکبرـضیف  نامیالل  هبلق  هَّللا  نحتما  مکنم  الجر  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  هَّللا  شیرق و 

اهفصخی العن  ایلع  یطعا  ناک  دق  لعنلا و  فصخی  يذلا  کلذ  نکل  لاق ال و  هَّللا  لوسر  ای  وه  انا  رمع  لاق  لاق ال  هَّللا 
هتفگ ءیفلا  مسق  باتک  رد  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  رد  ّيروباسینلا  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  و 

شارخ نب  یعبر  نع  روصنم  نع  کیرـش  انث  یناهبـصالا  دیعـس  نب  دمحم  انث  ةرزع  یبأ  نبا  انث  ینابیـشلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  انربخا 
کب قحل  هنا  کموق و  كؤافلخ و  انا  دـمحم  ای  اولاقف  شیرق  نم  سان  هاتا  ۀـکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  حـتف  امل  لاق  یلع  نع 

ام رمعل  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  اوقدص  لاقف  مهرما  یف  رکب  ابا  رواشف  انیلع  مهددراف  لمعلا  نم  اورف  مهنا  مالسالا و  یف  ۀبغر  مهل  سیل  انؤاقرأ 
نامیالل هبلق  هَّللا  نحتما  مکنم  الجر  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  شیرق  رشعم  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  رکب  یبأ  لوق  لثم  لاقف  يرت 

یف لعنلا  فصاخ  نکل  لاق ال و  هَّللا  لوسر  اـی  وه  اـنا  رمع  لاـق  ـال  لاـق  هَّللا  لوسر  اـی  وه  اـنا  رکب  وبا  لاـقف  نیدـلا  یلع  مکباـقر  برـضی 
رانلا جلی  یلع  بذکی  نم  هناف  یلع  اوبذکت  لوقی ال  هتعمس  ینا  اما  لاق  مث  اهفصخی  یلع  یلا  هلعن  یقلا  ناک  دق  دجسملا و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هاجرخی و  مل  ملسم و  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه 
یعبر نع 

101 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم سان  کیلإ  جرخ  هنا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  ورمع  نب  لیهـس  ءاـج  نئادـملاب  وه  لوقی و  اـیلع  تعمـس  لاـق  شارخ  نب 

رشعم اوهتنت  نل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  قدص  رمع  رکب و  وبا  مهل  لاقف  انیلإ  مهددراف  ادبعت  نیدلا  مهب  سیل  انئاقرا 
ای وه  اـنا  رکب  وبا  لاـقف  منغلا  لاـفجا  هنع  نولفجم  متنا  مکقاـنعا و  برـضی  ناـمیالاب  هبلق  هَّللا  نحتما  ـالجر  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  اهفـصخی  لعن  یلع  فک  یف  لاق و  لعنلا  فصاخ  هنکل  لاق ال و  هَّللا  لوسر  ای  وه  انا  رمع  لاق  لاق ال  هَّللا  لوسر 
ملس و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  زین  طخ و 
سیل كوتا  دقان  دیبع  نم  اسان  نا  كؤافلح و  کناریج و  انا  دـمحم  ای  اولاقف  شیرق  نم  سانأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ءاج  یلع  نع 

کناریجل و مهنا  اوقدص  لاق  لوقت  ام  رکب  یبال  لاقف  انیلإ  مهددراف  انلاوما  انعایـض و  نم  اورف  امنا  هقفلا  یف  ۀبغر  نیدلا و ال  یف  ۀبغر  مهب 
یّلص یبنلا  هجو  ریغتف  كؤافلح  کناریجل و  مهنا  اوقدص  لاق  لوقت  ام  رمعل  لاق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هجو  ریغتف  کفالحا 
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مکضعب برضی  وا  نیدلا  یلع  مکبرضیف  نامیالاب  هبلق  هَّللا  نحتما  دق  الجر  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  هَّللا  شیرق و  رـشعم  ای  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا 
اهفصخی العن  ایلع  یطعا  ناک  لعنلا و  فصخی  يذلا  هّنکل  لاق ال و  هَّللا  لوسر  ای  انا  رمع  لاق  لاق ال  هَّللا  لوسر  ای  انا  رکب  وبا  لاقف 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  زین  اضیا و  هححص ص  ریرج و  نبا  مح و 
کب قحل  هنا  کموق و  كؤافلح و  انا  دـمحم  ای  اولاقف  شیرق  نم  ساـن  هاـتا  ۀـکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  حـتتفا  اـمل  یلع  نع 
رمعل لاقف  هَّللا  لوسر  ای  اوقدص  لاقف  مهرما  یف  رکب  ابا  رواشف  انیلع  مهددراف  لمعلا  نم  اورف  مهنا  مالـسالا و  یف  ۀـبغر  مهل  سیل  انؤاقرا و 

هبلق هَّللا  نحتما  مکنم  الجر  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  شیرق  رـشعم  اـی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  رکب  یبأ  لوق  لـثم  لاـقف  يرت  اـم 
لعنلا فصاخ  نکل  لاق ال و  هَّللا  لوسر  ای  وه  انا  رمع  لاق  لاق ال  هَّللا  لوسر  ای  وه  انا  رکب  وبا  لاقف  نیدلا  یلع  مکباقر  برضی  نا  نامیالل 

رانلا ش جـلی  یلع  بذـکی  نم  هناف  یلع  اوبذـکت  ـال  لوقی  هتعمـس  ینا  اـما  لاـق  مث  اهفـصخی  یلع  یلا  هلعن  یقلا  ناـک  دـق  دجـسملا و  یف 
حاضیا یف  دیعس  نب  ییحی  كریرج و  نبا  و  فنصملا ) یف  هبیش  یبأ  نبا  هجرخا  )

ناوضر تعیب  رد  هکنآ  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثآـم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاـش  لاکـشالا و 
رظتنم هلماعم  یـضترم  اب  رفـس  نیرد  مه  ۀفیحـصلا و  بتاک  وه  ناک  قاحـسا و  نبا  لاق  دش  بوتکم  وا  تسد  رب  حلـص  همان  دوب و  رـضاح 

دندروآ اجب  ۀفالخلا 
انا دمحم  ای  اولاقف  شیرق  نم  سانأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ءاج  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یئاسّنلا  جرخا 

102 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انلاوما انعایـض و  نم  اورف  اـمنا  هقفلا  یف  ۀـبغر  ـال  نیدـلا و  یف  ۀـبغر  مهب  سیل  كوـتا  دـق  اندـیبع  نم  اـسانأ  نا  كؤاـفلح و  کـناریج و 

لوقت ام  رمعل  لاق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هجو  ریغتف  كؤافلح  کناریجل و  مهنا  اوقدص  لاق  لوقت  ام  رکب  یبال  لاقف  انیلإ  مهددراف 
مکنم الجر  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  هَّللا  شیرق و  رشعم  ای  لاق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هجو  ریغتف  كؤافلح  کناریجل و  مهنا  اوقدص  لاق 
لوسر ای  وه  انا  رمع  لاق  لاق ال  هَّللا  لوسر  ای  وه  انا  رکب  وبا  لاق  مکـضعب  برـضی  وا  نیدلا  یلع  مکنبرـضیل  نامیالل و  هبلق  هَّللا  نحتما  دق 

اهفصخی هلعن  ایلع  یطعا  ناک  دق  لعنلا و  فصخی  يذلا  کلذ  نکل  لاق ال و  هَّللا 
یناث ترضح  زا  اصوصخ  ماقم  الاو  نیخیـش  زا  هک  مالملا  ۀبلاج  حئاضف  رگید  ماغط و  ساکنا  قیدصت  مائل و  رافک  تاماحم  هعقاو  نیرد  و 
دندید نا  رد  تحلـصم  نیفّرحم  تارـضح  زا  یـضعب  اذهل  دوب  قاقـش  قافن و  رد  ناش  قارغا  قارعا و  لامک  لیلد  نوچ  هدش  رداص  یناش 

ار نآ  دـندوب  هدروآ  راهظا  زاربا و  ضرعمب  رارـشا  رافک  تیامح  رد  دوخ  تریرـس  ءوس  ّتیوط و  ثبخ  زا  لـحم  نیرد  نیخیـش  هچنآ  هک 
هتفگ دوخ  حیحص  رد  يذمرت  هچنانچ  دنزاس  حشک  یطو  ضارعا  نآ  رکذ  زا  هیلکلاب  دنزادنارب و  هصق  نیزا  رسکی 

ۀیبیدحلا موی  ناک  امل  لاقف  ۀبحرلاب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ان  لاق  شارخ  نب  یعبر  نع  روصنم  نع  کیرش  نع  یبأ  ان  عیکو  نب  نایفس  انثدح 
انئانبأ و نم  سان  کیلإ  جرخ  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف  نیکرـشملا  ءاـسؤر  نم  ساـنأ  ورمع و  نب  لیهـس  مهیف  نیکرـشملا  نم  ساـن  اـنیلإ  جرخ 

نیدـلا یف  هقف  مهل  نکی  مل  ناـف  اـنیلإ  مهددراـف  انعایـض  اـنلاوما و  نم  ارارف  اوـجرخ  اـمنا  نیدـلا و  یف  هقف  مـهل  سیل  اـنئاقرا و  اـنناوخا و 
نحتما دق  نیدلا  یلع  فیسلاب  مکباقر  برضی  نم  مکیلع  هَّللا  نثعبیل  وا  نهتنتل  شیرق  رشعم  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  مههقفنس 
فـصاخ وه  لاق  هَّللا  لوسر  ای  وه  نم  رمع  لاق  هَّللا و  لوسر  اـی  وه  نم  رکب  وبا  هل  لاـقف  هَّللا  لوسر  اـی  وه  نم  اولاـق  ناـمیالا  یلع  هبلق  هَّللا 
ادـمعتم یلع  بذـک  نم  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  لاقف  یلع  انیلإ  تفتلا  مث  لاـق  اهفـصخی  هلعن  اـیلع  یطعا  ناـک  لـعنلا و 

رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف 
فیفلت بابرا  فیرحت و  باحـصا  زا  یـضعب  یلع و  نع  یعبر  ثیدح  نم  هجولا  اذه  نم  الا  هفرعن  بیرغ ال  حیحـص  نسح  ثیدـح  اذـه 

ای اوقدص  سان  لاقف  دنیامن  رکذ  نیخیـش  مان  هکنآ  ياجب  نکیل  دـندیدن  هحیبق  تلماجم  هحیـضف و  تاماحم  نیا  رکذ  كرت  رد  تحلـصم 
باب هتفگ  دوخ  ننـس  رد  یناتـسجس  دواد  وبا  دندرپس  لامخا  رتس و  لامجا و  ریت و  کلـسم  قیرط  نیاب  دندروآ و  مهیلإ  مهّدر  هَّللا  لوسر 
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نیکرشملا دیبع  یف 
103 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوملسیف نیملسملاب  نوقحلی 
نع رمتعملا  نب  روصنم  نع  حلاص  نب  نابا  نع  قاحـسا  نب  دمحم  نع  ۀملـس  نبا  ینعی  دمحم  انث  لاق  ینارحلا  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  انثدح 
هیلإ بتکف  حلصلا  لبق  ۀیبیدحلا  موی  ینعی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  نادبع  جرخ  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  شارخ  نب  یعبر 

مهیلإ مهدر  هَّللا  لوسر  ای  اوقدص  سان  لاقف  قرلا  نم  ابره  اوجرخ  امنا  کنید و  یف  ۀبغر  کیلإ  اوجرخ  ام  هَّللا  دـمحم و  ای  اولاقف  مهیلاوم 
اذـه و یلع  مکباقر  برـضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق  رـشعم  ای  نوهنت  مکارا  ام  لاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغف 

لج زع و  هَّللا  ءاقتع  مه  لاق  مه و  لاق  مهّدری و  نا  یبأ 
هتفگ داهجلا  باتک  رد  كردتسم  رد  ّيروباسینلا  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  و 

انث ینالوخلا  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  انث  ینارحلا  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  بیعش  وبا  انث  دادغبب  نیمرحلا  یضاق  عناق  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  ینربخا 
بلاط یبأ  نب  یلع  نع  شارخ  نب  یعبر  نع  رمتعملا  نب  روصنم  نع  حلاص  نب  نابا  نع  قاحـسا  نب  دمحم  نع  ینارحلا  ۀملـس  نب  دـمحم 
کیلإ اوجرخ  ام  هَّللا  دـمحم و  ای  اولاق  مهیلاوم  هیلإ  بتکف  حلـصلا  لبق  ۀـیبیدحلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  نادـبع  جرخ  لاق 

لاقف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغف  مهیلإ  مهّدر  هَّللا  لوسر  ای  اوقدص  سان  لاقف  قرلا  نم  اباره  اوجرخ  امنا  کنید و  یف  ۀبغر 
هَّللا ءاقتع  مه  لاقف  مهّدری  نا  یبأ  اذه و  یلع  مکباقر  برضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق  رشعم  ای  نوهتنت  مکارا  یل  ام 

هتفگ حیباصم  رد  يوغب  هاجرخی و  مل  ملسم و  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه 
ای اولاق  مهیلاوم  بتکف  حلـصلا  لـبق  ۀـیبیدحلا  موی  ینعی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  نادـبع  جرخ  لاـق  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع 

لوسر بضغف  مهیلإ  مهدر  هَّللا  لوسر  ای  اوقدـص  سان  لاقف  قرلا  نم  ابره  اوجرخ  امنا  کنید و  یف  ۀـبغر  کیلإ  اوجرخ  اـم  هَّللا  دـمحم و 
مهدری و نا  یبأ  اذه و  یلع  مکباقر  برضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق  رشعم  ای  نوهتنت  مکارا  ام  لاق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

هَّللا ءاقتع  مه  لاق 
هتفگ و ةاکشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  و 

ام هَّللا  دـمحم و  ای  اولاق  مهیلاوم  هیلإ  بتکف  حلـصلا  لبق  هیبیدـحلا  موی  ینعی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  نادـبع  جرخ  یلع  نع 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بضغف  مهیلإ  مهدر  هَّللا  لوسر  ای  اوقدص  سان  لاقف  قرلا  نم  ابره  اوجرخ  امنا  کنید و  یف  ۀبغر  کیلإ  اوجرخ 

هَّللا ءاقتع  مه  لاق  مهدری و  نا  یبأ  اذه و  یلع  مکباقر  برضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق  رشعم  ای  نوهتنت  مکیرا  ام  لاق  ملس و  و 
104 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دواد وبا  هاور 
دندوب هدروآ  لمعب  نیخیـش  حئابق  نامتک  حـئاضف و  رتس  ضرغب  رارـشا  نیففلم  ار  فیفلت  نیا  رامغا و  نیفرحم  ار  فیرحت  نیا  دـنچ  ره  و 

روهظ حاقتا و  علج و  نیبم  حاضتفا و  کته و  بجوم  رتهدایز  فیفلت  فیرحت و  نیا  دهاوخ * ادخ  رگ  ریخ  ببـس  دوش  ودع  دافمب  نکیل 
روتسم فیفلت  روطسم و  فیرحت  تلاحب  ار  هعقاو  نیا  نوچ  ةاکشم  حیباصم و  حارش  هچ  دیدرگ  نیخیش  حارـص  قافن  حوضو  حاوب و  رفک 
حیبقت حیضفت و  رد  هچنآ  یلدهداشگ  لامکب  دندیسرن و  سابتلا  رپ  لاح  تقیقحب  سان  ءامسا  ندوبن  روکذم  ببسب  دندید  لتخم  لمجم و 

ياهرهگ دنتسه  تاجادم  تاماحم و  نیا  ردصم  نیخیش  هک  ینعم  نیا  ملع  الب  دنتفگ و  تسیابیم  هعیظف  تاجادم  هعینش و  تاماحم  نیا 
زئاـج ار  تاحیـضوت  تاحیرـصت و  نـینچ  زگره  دنتـشادیم  بـلطم  نـیزا  يربـخ  اـنایحا  رگا  دنتفـس و  ناـیب  بقـشمب  حیرـشت  حیرـصت و 
هلطاع تالوقت  هلطاـب و  تاـهیجوتب  ار  قدـص  قح و  رما  هدـمآرب  لـیوست  لـیوات و  ددـص  رد  صـالخا  تیاـهن  هار  زا  هکلب  دنتـشاگنایمن 

ات جلجل و  لطاب  دییات  رد  هدروآ  ملق  نابز  رب  هدراب  تاملک  هدراش و  تالمج  نیخیش  بلاثم  میوقت  بیاعم و  حالصا  لایخب  دندیشوپیم و 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 88 

http://www.ghadirestan.com


تعاظف تعانش و  لامک  نآ  زا  هک  هعقاو  نیا  حرش  رد  ةاکـشم  حیباصم و  حارـش  تاملک  زا  يرطـش  الاح  دندیـشوکیم  جوعا  ياطخ  ریز 
تباث مزال و  نآ  زا  دنتسه  نآ  یقیقح  قادصم  هک  نیخیش  قح  رد  هچنآ  دینش و  دیاب  تسراکشآ  ادیپ و  رارشا  رافک  نیماحم  عینـش  عینص 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغ  امنا  هتفگ و  حیباصم  حرـش  رّـسیم  رد  یتشبروتلا  نسحلا  نب  هَّللا  لضف  دـید  دـیاب  نیب  تقیقح  مشچب  دـیآیم 
یف ۀبغر  قرلا ال  نم  اوجرخ  مهنا  هوعدا  امب  نیکرشملا  مهئایلوال  اودهش  نیمختلا و  نظلاب و  مهیف  عرشلا  مکح  اوضراع  مهنال  ملس  هیلع و 

مهئایلوال مهتنواعم  ناکف  ارارحا  مالـسالا  ةورعب  نیمـصعتسم  برحلا  راد  نع  مهجورخب  اوراـص  مهنا  مهیف  عرـشلا  مکح  ناـک  مالـسالا و 
هتفگ حیباصم  حرش  حیتافم  رد  یلاخلخ  ناودعلا و  یلع  انواعت 

مهئاـیلوال اودهـش  نیمختلا و  نظلاـب و  مهیف  عرـشلا  مکح  اوضراـع  مهنـال  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  بضغف  بطاـخم  رما  مهیلإ  مهّدر  هلوق 
برحلا راد  نم  مهجورخب  اوراص  مهنا  مهیف  عرـشلا  مکح  ناک  مالـسالا و  یف  ۀـبغر  قرلا ال  نم  اـبره  اوجرخ  مهنا  هوعدا  اـمب  نیکرـشملا 
ۀقیقحلاب هنکل  ارهاظ  مکارا  یلع  لخد  نا  یفنلا و  نوهتنت  مکارا  ام  هلوق  ناودعلا  یلع  انواعت  مهئایلوال  مهتنواعم  ناکف  ارارحا  نیمصعتسم 

یلع يأ  اذه  یلع  مکباقر  برـضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  ۀکم  لها  بصعت  نم  نوهتنت  ام  مالـسالا  ةورعب  امل  مکارا  يأ  ءاهتنالا  یفنی 
نادبعلا ّدری  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یبأ  يأ و  مهدری  نا  یبأ  مکحلا و  اذه 

فشاک رد  یبیط  و 
105 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ و ةاکشم  حرش 
هیف نوهتنت  مکارا  ام  هلوق 

ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  یلاعت  هلوقک  مهؤاهتنا  وه  هموزلم و  دارأ  مهئاهتناب و  ملعلا  یفن  ثیح  میظع  دیدهت 
لوق نم  مهدری  نا  یبأ  هلوق و  مکارا و  ام  لاق  هلوق و  یلع  فطع  هَّللا  ءاقتع  مه  لاـق  هلوق و  هب و  قلعتم  هَّللا  ملع  ـال  هل و  توبث  ـال  اـمب  يأ 
مهیف عرشلا  مکح  اوضراع  مهنال  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغ  امنا  وت و  دیکاتلا  لیبس  یلع  امهنیب  ضرتعم  يوارلا 
مهنا مهیف  عرشلا  مکح  ناک  مالسالا و  یف  ۀبغر  قرلا ال  نم  ابره  اوجرخ  مهنا  اوعدا  امب  نیکرـشملا  مهئایلوال  اودهـش  نیمختلا و  نظلاب و 

رد يراق  یلع  الم  ناودـعلا و  یلع  انواعت  مهئایلوال  مهتنواعم  ناکف  ارارحا  مالـسالا  ةورعب  نیمـصعتسم  برحلا  راد  نم  مهجورخل  اوراـص 
هتفگ و ةاکشم  حرش  ةاقرم 

نادبع جرخ  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 
اذه يور  دق  یبیطلا و  لاق  دبع  عمج  لادـلا  دـیدشت  امهرـسکب و  نادـبع  ۀخـسن  یف  ةدـحوملا و  نوکـسب  مضب و  ۀـلمهملا و  نیعلا  رـسکب 
هیلإ بتکف  حلصلا  لبق  ددشی  ۀیناثلا و  ءایلا  فیفختب  ۀّیبیدحلا  موی  ینعی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  نییلوالا  نیتغیـصلاب  ثیدحلا 

اوجرخ امنا  کنید و  یف  ۀبغر  کیلإ  اوجرخ  ام  هَّللا  دمحم و  ای  اولاق  مهوقتعم  وا  مهدایس  يأ  مهیلاوم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یلا  يأ 
هَّللا لوسر  ای  رافکلا  يأ  اوقدص  ۀباحصلا  نم  عمج  يأ  سان  لاقف  ءالولا  وه  اهرثا و  وا  ۀیدوبعلا  نم  يأ  قرلا  نم  اصالخ  يأ  نیتحتفب  ابره 
مهنال ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغ  امنا  یتشبروتلا و  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بضغف  مهیلإ  مهدـیبع  يأ  مهدر 

مالـسالا و یف  ۀبغر  قرلا ال  نم  ابره  اوجرخ  مهنا  هوعدا  امل  نیکرـشملا  مهئایلوال  اودهـش  نیمختلا و  نظلاب و  مهیف  عرـشلا  مکح  اوضراع 
مهتنواعم ناکف  مهیلإ  مهدر  زوجی  ارارحا ال  مالـسالا  ةورعب  نیمـصعتسم  برحلا  راید  نم  مهجورخب  اوراص  مهنا  مهیف  عرـشلا  مکح  ناـک 

يأ نوهتنت  مکملعا  ام  يأ  اهحتفب  ۀخسن  یف  مکنظا و  ام  يأ  ةزمهلا  مضب  مکیرا  ام  لاقف  ۀخـسن  یف  لاق و  ناودعلا و  یلع  انواعت  مهئایلوال 
نم رکذ  ام  یلع  يأ  اذه  یلع  مکباقر  برـضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح  شیرق  رـشعم  ای  درلا  وه  مکحلا و  اذه  لثم  نع  وا  ۀـیبصعلا  نع 

مهؤاهتنا وه  هموزلم و  دارأ  مهئاهتناب و  ملعلا  یفن  ثیح  میظع  دیدهت  هیف  یبیطلا  لاق  ّدرلاب  مکحلا  وا  بصعتلا 
106 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  یلاعت  هلوقک 
ام مکارا و  ام  لاق  هلوق و  یلع  فطع  اذـه  یبیطلا  لاـق  هّلل  ءاـقتع  مهنا  لاـق  مهدری و  نا  یبأ  هب و  قلعتم  هّلل  ملع  ـال  هل و  توبث  ـال  اـمب  يأ 

هتفگ و ةاکشم  حرش  تاعمللا  ۀعشا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  دواد و  وبا  هاور  دیکاتلا  لیبس  یلع  ضرتعم  يوارلا  لوق  امهنیب 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  نادبع  جرخ  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

نآ يوسب  هدـش  ناملـسم  هتخیرگ و  دوخ  ناـبحاص  یلاوم و  زا  هکم  زا  ناـکولمم  ناگدـنب و  دـندمآ  نوریب  هک  یلع  نینمؤـملا  ریما  تفگ 
حلـصلا لبق  هیبیدح  زور  دندمآ  ینعی  ۀیبیدحلا  موی  ینعی  كولمم  ینعمب  دـبع  عمج  اب  نوکـس  نآ و  مض  نیع و  رـسکب  نادـبع  ترـضح 

دیایب هدش  ناملسم  ناشیزا  هک  ره  هک  دوب  نآ  رب  رارق  حلص  زا  دعب  اما  شیرق  ناکرـشم  ترـضح و  نآ  نایم  دش  عقاو  هک  یحلـص  زا  شیپ 
ناشیا يوسب  ار  وا  دوش  هدینادرگزاب 

مهیلاوم هیلإ  بتکف 
ناکولمم نآ  نابحاص  ترضح  نآ  يوسب  دنتشون  سپ 

کنید یف  ۀبغر  کیلإ  اوجرخ  ام  هَّللا  دمحم و  ای  اولاق 
وت نید  رد  شهاوخ  لیم و  تهج  زا  ناشیا  دناهدماین  نوریب  دنگوس  ادخب  دمحم  يأ  دنتفگ 

قرلا نم  ابره  اوجرخ  امنا  و 
زا نامدرم  یـضعب  دنتفگ  سپ  اوقدص  سان  لاقف  نتخیرگ  نیتحتفب  بره  یمالغ  یگدـنب و  زا  نتخیرگ  تهج  زا  رگم  دـناهدماین  نوریب  و 

دناهتفگ دناهتشون و  تسار  شیرق 
مهیلإ مهدر  هَّللا  لوسر  ای 

ناشیا رب  ار  نامالغ  نیا  نادرگ  زاب 
هَّللا لوسر  بضغف 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  دما  مشخ  رد  سپ 
شیرق رشعم  ای  نوهتنت  مکارا  ام  لاقف 

شیرق هورگ  يأ  سفن  مکح  ینامرفیب و  زا  دییآزاب  هک  ار  امش  منادیمن  منیبیمن و  تفگ  سپ 
مکباقر برضی  نم  مکیلع  هَّللا  ثعبی  یتح 

ناشیا قاحلا  نامالغ و  نآ  ندینادرگزاب  ینعی  مکح  نیرب  اذه  یلع  ار  امش  ياهندرگ  دنزب  هک  ار  یـسک  امـش  رب  یلاعت  يادخ  دتـسرفب  ات 
ار و ناشیا  دنادرگزاب  هک  تشادن  اور  ترضح و  نآ  دروآ  ءابا  مهدری و  نا  یبأ  مالسا و  زا  دعب  برح  رادب 

هَّللا ءاقتع  مه  لاق 
هقینا تاقیقحت  هقیـشر و  تاحیرـشت  نیزا  یهتنا و  دواد  وبا  هاور  دنایلاعت  يادخ  ياههدـش  هدرک  دازآ  اههدـنب  نیا  ترـضح  نآ  تفگ  و 

ددرگیم نیخیش  لالتخا  رپ  لاح  دئاع  بلاثم  بارضا  بیاعم و  فانصا  حئابق و  عاونا  حئاضف و  ناولا  زا  يرایسب  ةاکـشم  حیباصم و  حارش 
تاحاضیاب ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  مامتلاب  نآ  رکذ  نکیل  تسنهربم و  حئال و  نشور و  حـضاو و  ریبخ  لماتم  ریـصب و  رظان  رب  دوخ  نآ  رثکا  هک 

َنِیِلفاْغلا  َنِم  ْنُکَت  َو ال  بقرتف  درک  میهاوخ  لعنلا  فصاخ  ثیدح  دلجم  رد  مارملاب  هیفاو  تاحاصفا  ماقسملل و  هیفاش 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسیاهعقاو  نیقفانم  اب  رمع  ترـضح  هحیـضف  تاجادم  ّلاحم  هحیبق و  تالامم  دراوم  هلمج  زا  و 

هَّللا یّلص  ترضح  نآ  دوب  هدیدرگ  ةالص  لوغشم  هدش  يوبن  دجسم  لخاد  هک  نیقفانم  زا  یکی  لتقب  دندوب  هداد  مکح  نآ  رد  ملس  هلآ و 
107 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا لتقب  رومام  ار  رمع  ترـضح  رگید  راـب  دـندشن  لـثتمم  ناـشیا  نکیل  دـنداد  وا  لـتقب  مکح  ار  رکب  وبا  ترـضح  لّوا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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هتفگ لوصالا  رداون  رد  يذمرت  میکح  دندومنن  بانج  نآ  رما  لاثتما  زین  ناشیا  دندومرف 
دهع یف  ناک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  اطع  نب  دوه  نع  ةدیبع  نب  یـسوم  انثدح  لاق  حضاو  نب  ییحی  انثدح  لاق  دمحم  نب  حـلاص  انثدـح 

هانفـصو هفرعی و  ملف  همـساب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  هانرکذف  هداهتجا  هدـبعت و  انبجعی  لجر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ناطیشلا نم  ۀعفسل  ههجو  یلع  لجر  نع  ینوربختل  مکنا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  اذه  وه  انلقف  لجرلا  علط  ذإ  هرکذن  نحن  انیبف  هفرعی  ملف  هتفصب 

یف اـم  سلجملا  یلع  تفقو  نیح  تلق  لـه  هَّللا  كدـشنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  سلجملا  یلع  فـقو  یتـح  لـبقاف  لاـق 
انا رکب  وبا  لاق  لجرلا  لتقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  یّلـصی  لخد  مث  معن  ّمهَّللا  لاـق  ینم  ریخ  وا  ینم  لـضفا  سلجملا 

لاقف جرخف  نیلصملا  برـض  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اناهن  دق  یلـصی و  الجر  لتقا  هَّللا  ناحبـس  لاقف  یّلـصی  هدجوف  لخدف 
لتقی نم  لاقف  نیلـصملا  برـض  نع  انتیهن  دـق  یلـصی و  هَّللا  لوسر  ای  یّمأ  تنا و  یباب  هتدـجو  لاـق  هم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هَّللا لوسر  لاقف  هیلإ  جرخف  ینم  لضفا  وه  رکب و  وبا  عجر  دـق  هَّلل و  ههجو  اعـضاو  الجر  لتقال  لاقف  ادـجاس  هدـجوف  انا  رمع  لاقف  لـجرلا 
لاق لجرلا  لتقی  نم  لاق  هّلل  ههجو  اعـضاو  هلتقا  نا  تهرکف  ادـجاس  هتدـجو  یما  تنا و  یباب  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نالجر یتما  نم  فلتخا  ام  هتلتق  ول  لاق  جرخ  دـق  یما  تنا و  یباب  هتدـجو  لاقف  ءاجف  جرخ  دـق  یلع  هدـجوف  هتکردا  نا  تنا  لاق  اـنا  یلع 
ناورهنلا موی  دعب  یلع  هلتق  يذلا  وه  هنا  یظرقلا  بعک  نب  دمحم  ینربخاف  یسوم  لاق  مهرخآ  مهلوا و  ناک 

هتفگ ملسا  نب  دیز  همجرتب  ءایلوألا  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  هیدثلا و  وذ  صوقرح 
نع ملسا  نب  دیز  نع  الحط  نب  دیز  نب  بوقعی  نع  رشعم  وبا  انب  یلع  نب  مصاع  انث  یسودّسلا  صفح  نب  رمع  انب  نسحلا  نب  بیبح  انثدح 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  وزغلا  یف  هداهتجا  ودعلا و  یف  هتیاکن  الجر  اورکذف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق  سنا 
نرق لوا  اذـه  اذـه  فرعا  تنک  ام  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  اذ  وه  اولاقف  لجرلا  علط  یتح  اذـه  فرعا  ام  لاقف  هنوتعنی  اولاز  اـمف  اذـه  فرعا  اـم 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  ملسف  ءاجف  ناطیشلا  نم  ۀعفس  هیف  یتما  یف  هتیار 
108 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دجـسملا لخد  مث  لاق  معن  مهّللا  لاق  کنم  ریخ  ناسنا  دجـسملا  یف  سیل  هنا  انیلع  تعلط  نیح  کسفن  تثدح  له  هّللاب  کتدـشن  ملـس  و 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ترماتسا  ینا  ولف  اقح  یّلصملل  نا  هسفن  یف  لاقف  یّلصی  امئاق  هدجوف  رکب  وبا  لخدف  هلتقاف  مق  رکب  یبال  لاقف  یّلـصی 

نا ۀـمرح و  اّقح و  ةولّـصلل  تیأر  یّلـصی و  امئاق  هتیار  لاقف ال  لجرلا  تلتق  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ءاجف  ملـس  هیلع و 
هسار عفری  یتح  الیوط  هرظتناف  دجاس  وه  اذاف  دجسملا  رمع  لخدف  لاق  هلتقاف  رمع  ای  تنا  بهذا  لاق  هبحاصب  تسل  لاق  هتلتق  هلتقا  نا  تئش 

ریخ وه  نم  هرماتسا  دقف  هلتق  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترماتسا  ینا  ولف  اقح  دوجسلل  نا  هسفن  یف  لاق  مث  هسار  عفری  ملف  هلتقیف 
نا هَّللا  لوسر  ای  تئش  نا  اقح  ۀمرح و  دوجـسلل  تیار  ادجاس و  هتیار  لاق ال  هتلتق  لاقف أ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ءاجف  ینم 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  عجرف  هدـجی  ملف  یلع  لخدـف  لاق  هتدـجو  نا  هبحاص  تنا  هلتقاف  یلع  ای  تنأ  مق  هبحاصب  تسل  لاق  هلتقا 
لاقف ممالا  نع  مهثدـح  مث  لاجدـلا  جرخی  یتح  یتما  نم  نالجر  فلتخا  ام  مویلا  لتق  ول  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هربخاـف 

یف اهنم  ۀلم  نیعبس  نیثلث و  یلع  یـسیع  ۀما  قّرفت  ۀنجلا و  یف  ةدحاو  نوعبـس و  رانلا  یف  مهنم  ۀلم  نیعبـس  يدحا و  یلع  یـسوم  ۀما  قرفت 
اولاق رانلا  یف  اهنم  نوعبس  ناتنث و  ۀنجلا و  یف  ةدحاو  ۀلمب  اعیمج  نیتقرفلا  یلع  یتما  ولعت  رانلا و  یف  اهنم  نوعبـس  يدحا و  ةدحاو و  ۀنجلا 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدحلا  اذهب  ثدح  اذإ  هیلع  هَّللا  ناوضر  یلع  ناک  بوقعی  لاق  تاعامجلا  تاعامجلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  مه  نم 
ْمِِهتائِّیَس  ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  انآرق  هیف  الت  ملس  هیلع و 

ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٌةَدِصَتْقُم  ٌۀَّمُأ  ْمُْهنِم  هلوق  یلا 
َنُولَمْعَی  ام  َءاس 

َنُولِدْعَی  ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  اضیا  الت  و 
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یف مهانرکذ  دق  ةدع  سنا  نع  هاور  دق  بوقعی و  نع  رفعج  یبأ  ثیدح  نم  الا  هبتکت  مل  سنا  نع  دـیز  ثیدـح  نم  بیرغ  ثیدـح  اذـه 
هتفگ و هیدثلا  وذ  همجرتب  هباصا  رد  ینالقسع  رجح  نبا  عضوملا و  اذه  ریغ 

اطع نب  دوه  ینربخا  ةدیبع  نب  یـسوم  ینثدح  ناقربزلا  نب  دمحا  انث  جرفلا  نبا  دمحم  انث  هنع  يرقملا  نبا  ۀـیاور  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  لاق 
هَّللا لوسرل  کلذ  انرکذف  هداهتجا  هدبعت و  انبجعی  لجر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یف  ناک  لاق  سنا  نع 

109 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع ینوربختل  مکنا  لاق  اذه  وه  انلقف  لجرلا  علط  ذإ  هرکذن  نحن  انیبف  هفرعی  ملف  هتفصب  هانفصو  هفرعی و  ملف  همـساب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

تلق له  هَّللا  كدشنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  ملسی  مل  مهیلع و  فقو  یتح  لبقاف  ناطیشلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یف  نا  لجر 
لاق لجرلا  لتقی  نم  هَّللا  لوسر  لاقف  یّلـصی  لخد  مث  معن  ّمهَّللا  لاق  ینم  ریخ  وا  ینم  لضفا  دـحا  موقلا  یف  اـم  سلجملا  یلع  تفقو  نیح 

نیلصملا لتق  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یهن  دق  یلـصی و  الجر  لتقا  هَّللا  ناحبـس  لاقف  یّلـصی  هدجوف  هیلع  لخدف  انا  رکب  وبا 
لجرلا لتقی  نم  لاق  نیلصملا  لتق  نع  تیهن  دق  یلصی و  وه  هلتقا و  نا  تهرک  لاق  تلعف  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  جرخف 
اعـضاو هتدجو  لاق  هم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هل  لاقف  جرخف  ینم  لضفا  رکب  وبا  رمع  لاق  هتهبج  اعـضاو  هدجوف  لخدـف  انا  رمع  لاق 

لوسر یلا  عجرف  جرخ  دـق  هدـجوف  هیلع  لخدـف  لاق  هتکردا  نا  تنا  لاقف  انا  یلع  لاقف  لجرلا  لـتقی  نم  لاـقف  هلتقا  نا  تهرکف  هّلل  ههجو 
یـسوم لاق  مهرخآ  مهلوا و  ناک  نالجر  یتما  نم  فلتخا  ام  لـتق  ول  لاـق  جرخ  دـق  هتدـجو  لاـق  هم  هل  لاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

ۀیدثلا وذ  یلع  هلتق  يذلا  وه  لوقی  بعک  نب  دمحم  تعمسف 
تررق یننا  قاروالا  هذه  ۀباتکل  بجوملا  لصف  هتفگ  رهاظلا  نطابلاب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  مکح  یف  رهابلا  ۀلاسر  رد  یطویـس  و 

ۀقیقحلا نطابلاب و  مکحلا  نیب  ءایبنالل و  وه  امک  ۀعیرـشلا  رهاظلاب و  مکحلا  نیب  هل  عمج  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  صئاصخ  نم  نا 
تلاسر بانج  ملح  رب  هلآ  ثیداحا و  نایب  رد  ثیداحا و  ءاملعلا و  لوقت  کلذ  یف  دنتـسملا  اـهب و  هَّللا  هّصخ  ۀیـصوصخ  رـضخلل  وه  اـمک 

عبارلا ثیدحلا  هتفگ  نطابب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم 
ةدابع وذ  ّباش  انیف  ناک  لاق  سنا  نع  ینامیلا  اطع  نب  دوه  انب  ةدیبع  نب  یسوم  انب  بانج  نب  دیز  انب  هدنـسم  یف  هبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  لاق 

لوسرل انلقف  لبق  اذإ  کلذک  نحن  انیبف  هفرعی  ملف  هتفصب  هانفصو  هفرعی و  ملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  هانیّمـسف  داهتجا  دهز و  و 
یف سیل  نا  کسفن  یف  تلعج  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  مّلـسف  ناطیـشلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یف  يرال  ینا  لاقف  اذه  وه  هَّللا 

لخدف انا  رکب  وبا  لاقف  لجرلا  لتقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  دجـسملا  لخدف  ّیلو  مث  معن  مهّللا  لاقف  کنم  ریخ  موقلا 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  اناهن  دق  یلصی و  الجر  لتقا  لاقف  یلصی  مئاق  وه  اذاف 

110 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  انا  رمع  لاقف  لجرلا  لتقی  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  نیلصملا  برـض  نع  ملـس  هیلع و 

ای هم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ینم  ریخ  وه  نم  عجر  دقف  نعجرال  داز  رکب و  یبأ  لثم  لاقف  دجاس  وه  اذاف  دجـسملا  لخدف 
دق هدجوف  دجسملا  لخدف  هتدجو  نا  هلتقت  تنا  لاقف  انا  یلع  لاقف  لجرلا  لتقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هل  رکذف  رمع 

هب و یـسوم  نع  قرط  نم  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  هجرخا  ناـنثا  یتما  نم  فلتخا  اـمل  مهرخآ و  مهلوا و  ناـکل  هلتق  ول  هَّللا  اـما و  لاـقف  جرخ 
نیل امهیف  هخیش  یسوم و 

ناث قیرط  هتوبث  یضتقت  ةددعتم  قرط  ثیدحلل  نکل  و 
لجر ناک  لاق  سنا  ینثدح  یشاقرلا  دیزی  نع  رامع  نبا  وه  همرکع  انب  سنوی  نب  رمع  انب  ۀمثیخ  وبا  انب  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  لاق  سنا  نع 
لعج یتح  ةولصلا  لیطیف  هیف  یلصی  لعجف  دجسملا  یلا  دمع  هتلحار  نع  طح  عجر و  اذاف  انعم  وزغی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  دهع  یلع 

هباحصا یف  ادعاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اموی و  ّرمف  مهیلع  الضف  هل  ّنا  نوری  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ضعب 
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ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هار  املف  هسفن  لبق  نم  وه  ءاج  اّما  هیلإ و  لسرا  اماف  لـجرلا  كاذـه  هَّللا  یبن  اـی  هباحـصا  ضعب  هل  لاـقف 
یف تلقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  سلجملا  یلع  فقو  املف  ناطیشلا  نم  ۀعفسل  هینیع  نیب  نا  هدیب  یـسفن  يذلا  لاق و  البقم 

هیبعک فص  مث  هلجرب  اطخ  طخف  دجسملا  نم  ۀیحان  یتاف  فرصنا  مث  معن  لاق  ینم  ریخ  موقلا  یف  سیل  سلجملا  یلع  تفقو  نیح  کسفن 
تلتقا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  رکب  وبا  ماقف  هلتقی  اذه  یلا  موقی  مکیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلـصی  ماق  مث 

امئاق هدجوف  فیسلا  ذخا  انا و  رمع  لاق  هلتقیف  اذه  یلا  موقی  مکیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتبهف  یلـصی  هتدجو  لاق  لجرلا 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هتبهف  یلصی  هتدجو  هَّللا  یبن  ای  لاق  لجرلا  تلتقا  رمعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  عجرف  یلـصی 
لاقف عجرف  هدجی  ملف  یلع  بهذف  هتکردا  نا  هل  تنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  انا  یلع  لاق  هلتقی  اذـه  یلا  موقی  مکیا  ملـس  و 

نرق لّوا  اذه  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ضرالا  نم  کلس  نیا  ردا  مل  لاق  لجرلا  تلتقا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
نیتنث و یلع  قرتفتـس  ۀمالا  هذه  نا  ۀقرف و  نیعبـس  يدـحا و  یلع  اوقرفت  لیئارـسا  ینب  نا  نانثا  یتما  یف  فلتخا  ام  هتلتق  ول  یتما  نم  جرخ 

ۀقرفلا کلت  نم  هَّللا  یبن  ای  انلق  ةدحاو  ۀقرف  الا  رانلا  یف  اهلک  ۀقرف  نیعبس 
نب دمحم  نب  دیعس  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  انا  ةوبنلا  لئالد  یف  یقهیبلا  لاق  سنا  نع  یشاقرلا  نع  رخآ  قیرط  ۀعامجلا  لاق 

111 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سنا نع  یشاقرلا  ینثدح  لاق  یعازوالا  نع  رکب  نب  رشب  انب  نامیلـس  نب  عیبرلا  انب  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  ابن  الاق  لضفلا  نب  یـسوم 

اذه اولاق  لبقم  لجرلاب  مه  اذإف  ةدابعلا  یف  هداهتجا  داهجلا و  یف  هتوق  اورکذف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  دنع  الجر  اورکذ  لاق  کلام  نب 
مهیلع ملسف  لبقا  مث  ناطیشلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یف  يرال  ینا  هدیب  یـسفن  يذلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  رکذن  اّنک  يذلا 

کسفن تثدح  له  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف 
یلـصی هیمدق  فص  ادجـسم و  طتخاف  بهذ  مث  معن  لاق  کنم  ریخ  دحا  موقلا  یف  سیل  ناب  کسفن  کتثدح  له  دیعـس  یبأ  ۀـیاور  یف  و 
هتدـجو هَّللا  لوسر  ای  لاقف  یلـصی  امئاق  هدـجوف  هیلإ  قلطناف  انا  رکب  وبا  لاقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف 

رکب وبا  عنص  امک  عنصف  هیلإ  قلطناف  انا  رمع  لاقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلتقا  نا  تبهف  یلـصی  امئاق 
یلا عجرف  فرـصنا  دـق  هدـجوف  بهذـف  هتکردا  نا  تنا  لاق  انا  یلع  لاـق  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  مث 

تقرتفا لیئارسا  ینب  نا  لاق  مث  یتما  نم  هدعب  نانثا  فلتخا  ام  هتلتق  ول  یتما  نم  جرخ  نرق  لوا  اذه  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ةدحاو ۀقرف  الا  رانلا  یف  اهلک  ۀقرف  نیعبس  نیتنث و  یلع  قرتفتس  یتّما  نا  ۀقرف و  نیعبس  يدحا و 

یشاقرلا دیزی  تعمس  لاق  رمعم  نع  فنـصملا  یف  قازرلا  دبع  لاق  الـسرم  یـشاقرلا  دیزی  نع  رخآ  قیرط  ۀعامجلا  یه  یـشاقرلا  دیزی  لاق 
ههجو یف  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  اریخ  هیلع  اونثاف  لجر  هیلع  فرشا  هباحصا  عم  سلاج  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  انیب  لوقی 

ّیلو مث  معن  لاق  کنم  لضفا  لجر  موقلا  یف  سیل  هنا  افنآ  کسفن  تثدحا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هل  لاقف  ملـسف  ءاجف  ناطیـش  ۀعفس 
وه اطخ و  هیلع  طخ  دق  هتدجوف  هیلإ  تیهتنا  لاقف  عجرف  ماقف  انا  رکب  وبا  لاقف  هقنع  برضی  لجر  مکیف  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف 

کتئجل هتدجو  ول  هدیب  یسفن  يذلا  لاقف و  عجر  مث  ماقف  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  هلتق  یلع  یسفن  ینعباتت  ملف  هیف  هیف  یلصی 
ینب ّنا  نـالجر  مکنم  فلتخا  اـم  هومتلتق  ول  مکنا  اـما  یتما  یف  علط  ناطیـشلا  نم  نرق  لوا  اذـه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاـقف  هسأرب 

هَّللا لوسر  ای  لیق  ةدحاو  الا  باوص  اهنم  سیل  رثکا  وا  مهلثم  نوفلتختس  مکنا  ۀقرف و  نیعبس  نیتنثا و  وا  يدحا  یلع  اوفلتخا  لیئارسا 
112 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رانلا یف  اهرخآ  ۀعامجلا  لاق  ةدحاولا  هذه  ام  و 
ةداتق ینثدح  یعازوالا  انب  ۀیریوج  نب  ةدابع  انب  دیعـس  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحا  انثدـح  هیلاما  یف  یلماحملا  لاق  سنا  نع  رخآ  قیرط 
لیقف فرشا  لجرلا  نا  مث  ةدابعلا  یف  هداهتجا  داهجلا و  یف  هتوق  نم  رکذف  لجر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دنع  رکذ  لاق  سنا  نع 
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نم اعفـس  ههجو  یف  يرال  ینا  هدـیب  یـسفن  يذـلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هرکذـن  انک  يذـلا  لجرلا  اذـه  هَّللا  لوسر  اـی 
کنم ریخ  موقلا  یف  سیل  هنا  انیلع  تفرشا  نیح  کسفن  تثدح  له  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  ملسف  لجرلا  لبقاف  ناطیـشلا 

رکب وبا  لاقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلصی  هیمدق  فصو  ادجـسم  طلتخاف  لجرلا  یـضم  مث  معن  لاق 
ام ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  عجرف  هلتقی  نا  باهف  یلصی  امئاق  هدجوف  رکب  وبا  قلطناف  انا 

امئاق هدـجوف  رمع  قلطناف  انا  رمع  لاق  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  لاق  مث  سلجا  لاق  هلتقا  نا  تبهف  یلـصی  امئاق  هتیأر  هَّللا  لوسر  ای  لاق  تعنص 
لاق هلتقا  نا  تبهف  یلصی  امئاق  هتیأر  هَّللا  لوسرب  لاق  تعنص  ام  هل  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  عجرف  هلتقی  نا  باهف  یلـصی 
یلص هَّللا  لوسر  هل  لاقف  عجرف  فرـصنا  دق  هدجوف  یلع  قلطناف  هتکردا  نا  هل  تنا  لاقف  انا  یلع  لاقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  لاق  مث  سلجا 
هتلتق ول  یتما  یف  جرخ  نرق  لوا  اذه  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  فرصنا  دق  هتدجو  هَّللا  لوسر  ای  لاق  تعنـص  ام  ملـس  هَّللا و 

ةدحاو الا  رانلا  یف  اهلک  ۀقرف  نیعبس  نیتنثا و  یلع  یتما  قرتفت  ۀقرف و  نیعبـس  يدحا و  یلع  تقرتفا  لیئارـسا  ینب  نا  هدعب  نانثا  فلتخا  ام 
سنا نع  رخآ  قیرط  ۀعامجلا  یه  ةداتق  لاق 

رکذ لاق  کلام  نب  سنا  نع  ملـسا  نب  دیز  نع  ۀـحلط  نب  دـیز  نب  بوقعی  نع  رـشعم  وبا  انب  راکب  نب  دـمحم  ابن  هدنـسم  یف  یلعی  وبا  لاق 
نحن انیبف  هفرعا  لاق ال  اذک  اذک و  هتعن  یلب  اولاق  اذه  فرعا  لاقف ال  داهتجا  ّودعلا و  یف  ۀیاکن  هل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  لجر 

اند املف  ناطیشلا  نم  ۀعفسل  هیف  نا  یتما  یف  هتیار  نرق  لوا  وه  اذه  فرعا  تنک  ام  لاق  هَّللا  لوسر  ای  اذه  وه  اولاقف  لجرلا  علط  ذإ  کلذک 
یف سیل  نا  انیلع  تعلط  نیح  کسفن  تثدح  له  هّللاب  كدشنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  مالّـسلا  هیلع  اودرف  ملـس  لجرلا 

دجسملا لخدف  معن  ّمهَّللا  لاق  کنم  لضفا  دحا  موقلا 
113 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمرح و ةولصلل  نا  هسفن  یف  رکب  وبا  لاقف  یلصی  امئاق  هدجوف  رکب  وبا  لخدف  هلتقاف  مق  رکب  یبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاقف  یلـصف 
یلصی و امئاق  هتیأر  لاق ال  هتلتق  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هل  لاقف  هیلإ  ءاجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترماتـسا  ینا  ول  اقح و 

دجاس وه  اذاف  دجـسملا  رمع  لخدـف  هلتقاف  رمع  اـی  تنا  بهذا  هبحاـصب  تسل  لاـق  هتلتق  هلتقا  نا  تئـش  نا  اـقح و  ۀـمرح و  ةولـصلل  تیأر 
ینم ریخ  وه  نم  هرماتـسا  دـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترماتـسا  ینا  ولف  اقح  دوجـسلل  نا  هسفن  یف  رمع  لاق  مث  الیوط  هرظتناف 

هبحاصب تسل  لاقف  هتلتق  هلتقا  نا  تئش  نا  اقح و  دوجـسلل  تیار  ادجاس و  هتیار  لاق ال  هتلتق  لاقف أ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  ءاجف 
لاق لاق ال  هتلتق  لاقف أ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  عجرف  دجسملا  نم  جرخ  دق  هدجوف  لخدف  هتدجو  نا  هبحاص  تنا  یلع  ای  مق 

لاجدلا یتح  یتما  نم  نالجر  فلتخا  ام  لتق  ول 
نع رمع  وبا  انب  کیرـش  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  یفوکلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  انثدـح  هدنـسم  یف  راّزبلا  لاق  سنا  نع  رخآ  قیرط 
ارما هرما  نم  اورکذ  تمسلا  نسح  لجر  لبقا  یتح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  نیفـس  یبأ  نع  شمعالا 
هّللاب ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  ملسف  یهتنا  املف  رانلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یلع  يرال  ینا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  انـسح 

علط دق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  بهذ  املف  معن  لاق  موقلا  لضفا  کنا  کسفن  یف  يرت  وا  کسفن  یف  تلق  له  لاق  هنظا 
هَّللا لوسر  یلا  عجرف  یّلـصی  دجـسملا  یف  هدـجوف  رکب  وبا  قلطناف  یلب  لاق  هَّللا  لوسر  ای  هلتقا  الف  رکب أ  وبا  لاق  مهنم  هباحـصا  اذـه و  نرق 

یلـصی دجـسملا  یف  هدجوف  رمع  قلطناف  یلب  لاق  هلتقا  الف  رمع أ  لاق  هلتقا  نا  عطتـسأ  ملف  یلـصی  هتدـجو  ینا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
یلع قلطناف  هتدجو  نا  هلتقت  تنا  یلب  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  هلتقا  الف  یلع أ  لاقف  هلتقا  نا  عطتسأ  ملف  یلصی  هتدجو  ینا  لاقف  عجرف 

نم ثیدحلا  اذهل  رخآ  قیرط  هدجی  ملف 
نب ۀحلط  ینثدح  بشوح  نب  ماوعلا  ابن  نوراه  نب  دیزی  انثدح  امهیدنـسم  یف  اعم  عینم  نب  دـمحا  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  لاق  رباج  ۀـیاور 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هیلع  اونثا  هیف و  اولاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  لجر  ّرم  لاق  رباج  نع  نیفـس  وبا  عفان 
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رکب وبا  لاق  هلتقی  نم 
114 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لاحلا  کلت  یلع  هآر  امل  هلتقی  مل  رکب و  وبا  عجرف  ۀظح  هسفن  یلع  ظح  دق  یلـصی  امئاق  هدجوف  قلطناف  انا 
لاقف هلتقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلتقی  مل  عجرف و  یلـصی  امئاق  هتطخ  یف  هآرف  بهذف  انا  رمع  لاقف  هلتقی  نم  ملـس  و 
اذهب نوراه  نب  دیزی  ابن  همثیخ  وبا  ابن  یلعی  وبا  لاق  اضیا  یلعی  وبا  هجرخا  بهذ و  دق  هدجوف  قلطناف  هکردـت  كارا  تنا و ال  لاقف  انا  یلع 

نم عفان  نب  ۀحلط  نیفـس  وبا  نیحیحـصلا و  لاجر  نم  بشوح  نب  ماوعلا  نوراه و  نب  دیزی  ناف  ملـسم  طرـش  یلع  حیحـص  دانـسالا  اذه  و 
ملسم لاجر 

هتفگ و يربک  صئاصخ  رد  یطویس  زین  هتّحص و  هتوبث و  یف  ایفاک  ناکل  هدحو  دانسالا  اذه  الا  ثیدحلا  اذهل  نکی  مل  ولف 
داهجلا و یف  هتوق  اورکذف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دنع  الجر  اورکذ  لاق  سنا  نع  یقهیبلا  رازبلا و  یلعی و  وبا  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخا 
هل لاقف  ملس  اند  املف  ناطیشلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یف  يرال  ینا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لبقم  لجرلاب  مه  اذاف  ةدابعلا  یف  هداهتجا 

یلصی فقو  ادجسم و  طتخاف  بهذ  مث  معن  لاق  کنم  ریخ  دحا  موقلا  یف  سیل  هناب  کسفن  تثدح  له  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هلتقا نا  تبهف  یلـصی  هتدجو  لاقف  عجرف  یلـصی  هدـجوف  قلطناف  رکب  وبا  ماقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
موقی مکیا  ملس  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاقف  رکب  وبا  عنـص  امک  عنـصف  رمع  ماقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
جرخ نرق  لوا  اذه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  عجرف  فرـصنا  دق  هدجوف  بهذف  هتکردا  نا  تنا  لاق  انا  یلع  لاقف  هلتقیف  هیلإ 

یتما نم  هدعب  نانثا  فلتخا  ام  هتلتق  ول  یتما  نم 
مالغلا لتق  نم  رـضخلا  هلعف  ام  هریـسفت  یف  یکبـسلا  نیدـلا  یقت  خیـشلا  لاق  هتفگ و  طقللا  مظن  یف  طقـسلا  حرط  هلاسر  رد  یطویـس  زین  و 

نا انـضرف  ول  اولاق و  نینمؤم  نیوبا  نیب  امیـس  ریغـص ال  لتق  زوجی  هنا ال  ۀعیرـشلا  نم  مولعملا  نال  کلذـب  صوصخم  وهف  ارفاک  عبط  هنوکل 
بتک امل  سابع  نبا  نع  درو  دق  ناک  نإ  ۀعیرشلا و  هیـضتقت  ام  یلع  هلتق  رخی  مل  رـضخلا  علطا  امکدحا  لاح  یلع  هَّللا  هعلطا  ءایلوالا  ضعب 

نبا دـصق  امناف  مهلتقاف  رفاـکلا  نم  نموملا  فرعت  رـضخلا  تنک  نا  ساـبع  نبا  هیلإ  بتکف  ناـیبصلا  لـتق  نع  هلأـسی  هیلإ  يرورحلا  ةدـجن 
لـصح نا  هنا  هدوصقم  سیل  رـضخلا و  ۀیـضقب  جاجتحالا  نع  هعمط  عطق  نکمی و  ءیـش ال  یلع  هتلاحا  ةدجن و  ۀجاحم  عفر  کلذب  سابع 

کلذ
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دولوملا ال ناب  عطقلا  لصحی و  مل  ببـسب  لتقی  فیکف  دعب  امیف  لب  نالا  رجاتب  سیل  رفکلا  نال  ۀعیرـشلا  هیـضتقت  امم ال  اذـهف  لتقلا  زوجی 
یبن رـضخلا  نا  يری  نم  دـنع  القتـسم  هل  اعرـش  ناک  کلذ  نا  یلع  رـضخلا  ۀیـضق  لمحی  امنا  یقیقح و  نامیا  یقیقح و ال  رفکب  فصوی 

یف بئاصلا  نیدلا  ردـب  مامالا  کلذ  یلا  راشا  ءایبنالا  نم  یبن  اهیتوا  ۀلیـضف  لک  زوحیل  کلذ  یف  هل  نذاف  یبنلا  اماف  یکبـسلا  مالک  یهتنا 
کلذل ادهاش  ثیداحالا  یف  تدجو  هترکذت و 

اورکذـف معلـص  یبنلا  دـنع  الجر  اورکذ  لاق  سنا  نع  ةّوبنلا  لئالد  یف  یقهیبلا  مهدـیناسم و  یف  رازبلا  یلعی و  وبا  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخاف 
مث ملـس  اند  املف  ناطیـشلا  نم  ۀعفـس  ههجو  یف  يرال  ینا  معلـص  یبنلا  لاقف  لبقم  لجرلاب  مه  اذاف  ةدابعلا  یف  هداهتجا  داـهجلا و  یف  هتوق 

عجرف یلصی  هدجوف  قلطناف  رکب  وبا  ماقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلـصی  فقو  ادجـسم و  طتخاف  بهذ 
فرـصنا دق  هدجوف  قلطناف  هتکردا  نا  لاق  انا  یلع  لاقف  هلتقیف  هیلإ  موقی  مکیا  معلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلتقا  نا  تبهف  یلـصی  هتدـجو  لاقف 

یلع علطا  هنال ص  ۀقیقحلاب  مکحلا  نم  اذهف  یتما  نم  نانثا  فلتخا  ام  هتلتق  ول  یتما  نم  جرخ  نرق  لوا  اذه  معلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  عجرف 
هلتق یف  رمع  رکب و  وبا  فقوت  اذهل  روذحملا و  هنم  ادب  كاذ  ذإ  نکی  مل  ارخآ و  هرما  هیلإ  لؤی  ام 

یکی لتقب  دندوب  هداد  مکح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زین  نا  رد  هک  هعقاو  نیاب  هیبش  رگید  هعقاو  تسا  هلمجنآ  زا  و 
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دمحم نب  دمحا  دوب  هداتفا  وا  رب  نا  زا  ندمآ  سپاو  زامنب و  نتفر  ماگنه  رد  بانج  نآ  دوخ  رذـگ  دوب و  دوجـس  تلاح  رد  هک  نیقفانم  زا 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح 

ةالـصلا یلا  قلطنی  وه  دـجاس و  لجرب  ّرم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  یبن  نا  هیبا  نع  ةرکب  یبأ  نب  ملـسم  انث  ماحـشلا  نامثع  اـنث  حور  اـنث 
هفیس و طرتخاف  هیدی  نع  رسحف  لجر  ماقف  اذه  لتقی  نم  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ماقف  دجاس  وه  هیلع و  عجر  ةالـصلا و  یـضقف 

اذه لتقی  نم  لاق  مث  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هَّللا و  الا  هلآ  نا ال  دهـشی  ادجاس  الجر  لتقا  فیک  یما  تنا و  یباب  هَّللا  یبن  ای  لاق  مث  هزه 
هلآ نا ال  دهـشی  ادجاس  الجر  لتقا  فیک  هَّللا  یبن  ای  لاقف  هدی  تدـعرا  یتح  هزه  هفیـس و  طرتخا  هیعارذ و  نع  رـسحف  انا  لاقف  لجر  ماقف 

اهرخآ ۀنتف و  لوا  ناکل  هومتلتق  ول  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هَّللا و  الا 
هتفگ لماک  باتک  رد  يوحنلا  دربملا  دیزی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یّلص  نا  یلا  دجاس  لجر  یلا  رظن  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  يوریو 
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الجر لتقا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  عجر  مث  هوحن  دمـص  فیـسلا و  یـضتنا  ۀعارذ و  نع  رکب  وبا  رـسحف  هلتقی  لجر  الا  لاقف 
لاقف هری  ملف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  هل  دـصق  ۀـثلاثلا  یف  ناک  املف  کلذ  لثم  رمع  لعفف  هلتقی  لجر  الا  یبنلا  لاقف  هَّللا  الا  هلآ  لوقی ال 

اهرخآ ۀنتف و  لوا  ناکل  لتق  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
ثیدحلا اذهل  رخآ  قیرط  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  رهابلا  ۀلاسر  رد  یطویس  و 

هَّللا یلـص  یبنلا  نا  هیبا  نع  ةرکب  یبأ  نب  ملـسم  انث  ماحـشلا  نامثع  نب  حور  انب  هدنـسم  یف  لبنح  نب  دمحا  مامالا  لاق  ةرکب  یبأ  ۀیاور  نم 
لتقی نم  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ماقف  دجاس  وه  عجر و  ةالصلا و  یـضقف  ةالـصلا  یلا  قلطنم  وه  دجاس و  لجرب  ّرم  مّلـس  هیلع و 

هَّللا و الا  هلا  نا ال  دهشی  ادجاس  الجر  لتقا  فیک  یما  تنا و  یباب  هَّللا  یبن  ای  لاق  مث  هزه  هفیس و  طرتخاف  هیدی  نع  رـسحف  لجر  ماقف  اذه 
یبن ای  لاقف  هدی  تدعرا  یتح  هرهن  هفیس و  طرتخا  هیعارذ و  نع  رسحف  انا  لاقف  لجر  ماقف  اذه  لتقی  نم  لاق  مث  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا 

ول هدیب  یسفن  يذلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هَّللا و  الا  هلآ  نا ال  دهـشی  ادجاس  الجر  لتقا  فیک  هَّللا 
اهرخآ ۀنتف و  لوا  ناکل  هومتلتق  نا 

لاجر نم  امهالک  ةرکب  یبأ  نب  ملسم  ماحـشلا و  نامثع  نیحیحـصلا و  لاجر  نم  احور  ناف  ملـسم  طرـش  یلع  حیحـص  اضیا  دانـسالا  اذه 
اثیدح ةرکب  یبأ  ثیدح  نوکیف  رخآ  لجرل  تعقو  يرخا  ۀصق  اهلعلف  رباج  سنا و  ثیدح  قایـسل  ةریاغم  هیف  ۀـصقلا  هذـه  قایـس  ملـسم و 
لتقب مکح  نا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  تسیاهعقاو  هلمجنآ  زا  اـهیلإ  اندنتـسا  یتلا  ثیداـحالا  نم  اـسماخ 

ار بانج  نآ  مکح  یناث  ترـضح  دندوب و  هداد  دوب  هدرک  رذـگ  رکب  وبا  نآ  رب  دراذـگیم و  زامن  يداو  کی  رد  هک  نیقفانم  زا  یـصخش 
لبنح نب  دمحم  نب  دـمحا  دـنتخاس  لوکن  ضارعا و  مکحم  مکح  نیا  يروا  اجب  زا  لوا  ترـضح  لثم  دـنتخادنا و  تشپ  سپ  باب  نیرد 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا 
هَّللا لوسر  یلا  ءاج  رکب  ابا  نا  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  یـسیقلا  نارمع  نب  دادش  ۀبور  وبا  انث  یطبحلا  رطم  نب  عماج  انث  یـسیع  نب  رکب  انث 
هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا  هل  لاقف  یلصی  ۀئیهلا  نسح  عشختم  لجر  اذاف  اذک  اذک و  يداوب  تررم  ینا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  عجرف  هلتقی  نا  هرک  لاحلا  کلت  یلع  هار  املف  رکب  وبا  هیلإ  بهذف  لاق  هلتقاف  هیلإ  بهذا  ملـس  و 

لاقف عجرف  لاق  هلتقی  نا  هرکف  لاق  رکب  وبا  هار  یتلا  لاحلا  کلت  یلع  هأرف  رمع  بهذف  هلتقاف  بهذا  رمعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاقف 
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هَّللا لوسر  ای  لاقف  یلع  عجرف  هری  ملع  یلع  بهذـف  لاق  هلتقاف  بهذا  یلع  ای  لاق  هلتقا  نا  تهرکف  اعـشختم  یلـصی  هتیأر  ینا  هَّللا  لوسر  ای 
مهسلا قرمی  امک  نیدلا  نم  نوقرمی  مهیقارت  زواجی  نآرقلا ال  نوءرقی  هباحصا  اذه و  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  لاق  هری  مل  هنا 
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ۀیربلا رش  مه  مهولتقاف  هقوف  یف  مهسلا  دوعی  یتح  هیف  نودوعی  مث ال  ۀیمرلا  نم 
ۀیاورلا و هذه  فلاخی  ام  اهیف  جراوخلاب  قلعتت  يرخا  ۀصق  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  ءاج  هیبنت  هتفگ  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 

امیف کلذ 
اذک يداوب  تررم  ینا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  رکب  وبا  ءاج  لاق  دیعـس  یبأ  نع  دّیج  دنـسب  دمحا  هجرخا 

یبنلا لاقف  عجرف  هلتقی  نا  هرک  یلـصی  هار  املف  رکب  وبا  هیلإ  بهذـف  لاق  هلتقاف  هیلإ  بهذا  لاقف  هیف  یلـصی  عشختم  ۀـئیهلا  نسح  لجر  اذاـف 
لاقف هری  ملف  یلع  بهذـف  هلتقاف  هیلإ  بهذا  یلع  ای  لاقف  عجرف  ۀـلاحلا  کـلت  یلع  هآرف  بهذـف  هلتقاـف  بهذا  رمعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

مث ال ۀـیمرلا  نم  مهـسلا  قرمی  امک  نیدـلا  نم  نوقرمی  مهیقارت  زواجی  نآرقلا ال  نوءرقی  هباحـصا  اذـه و  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
ۀیربلا رش  مه  مهولتقاف  هیف  نودوعی 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مکح  هعقاو  تسا  هلمجنآ  زا  تاقث و  هلاجر  یلعی و  وبا  هجرخا  رباـج  ثیدـح  نم  دـهاش  هل  و 
لوا الّوا  ترضح  نآ  دوب  هدرک  ضارتعا  بانجنآ  میسقت  رب  قاقـش  رپ  بلق  داوس  تیاهن  قافن و  رفک و  تیاغ  زا  هک  دوسا  لجر  لتقب  ملس 

سابعلا وبا  دـندومیپ  فارحنا  کلـسم  هدز  زابرـس  بانجنآ  رما  لاثتما  زا  يرخا  دـعب  ةرم  ود  ره  دـندومرف و  وا  لتقب  رومام  ار  یناـث  اـیناث  و 
هتفگ و لماک  باتک  رد  يوحنلا  دربملا  دیزی  نب  دمحم 

مل ربیخ و  مئانغ  مسقی  مهیف  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  فقو  بایثلا  ضایب  دـیدش  داوسلا  دـیدش  دوسا  ـالجر  ّنا  يوری 
یّلص هَّللا  لوسر  بضغف  مویلا  ذنم  تلدع  ام  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  دوسالا  کلذ  لبقاف  ۀیبیدحلا  دهـش  نمل  الا  نکت 

نوکی هنا  لاقف ال  هَّللا  لوسر  ای  هلتقا  الا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  لاقف  فیرشلا  ههجو  یف  بضغلا  یئر  یتح  ملس  هیلع و  هَّللا 
أبن هباحصا  اذهل و 

یـضر رکب  یبال  لاق  مث  لدعا  مل  اذإ  لدعی  نمف  کحیو  هل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  رخآ  ثیدـح  یف  سابعلا و  وبا  لاق 
لاق مث  اعکار  هتیأر  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عجر  مث  یضمف  هلتقا  هنع  یلاعت  هَّللا 
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هَّللا لوسر  لاقف  هرا  مل  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عجر  مث  یـضمف  هلتقا  یلعل  لاق  مث  ادـجاس  هتیأر  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عجر  مث  یـضمف  هلتقا  رمعل 

هَّللا نید  یف  نانثا  فلتخا  ام  اذه  لتق  ول  ملس  هیلع و 
یناث ترضح  عوجر  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هعقاو  نیرد  هک  ددرگیم  راکـشا  حضاو و  تایاور  ضعب  زا  و 

لاثتما كرت  دنتفرگ و  شیپ  ار  یناث  لوا و  هریتو  نامه  زین  ثلاث  ترضح  نکیل  دندومرف  دودرم  ضرتعم  نا  لتقب  رومام  ار  ثلاث  ترـضح 
لام زا  بیصن  معلص  یفطصم  دوب  قفانم  ریهز  نب  صوقرح  هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  يدهاز  دنتـسناد  نیخیـش  تفلاخم  زا  نوها  ار  بانج  نآ 

تفگ ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دادن  يوب  تاقدص 
یبنلا لاقف  هَّللا  لوسر  دنع  نم  نیعللا  جرخف  يدعب  لدـعی  نمف  لدـعا  مل  نا  لاقف  هَّللا  لوسر  بضغف  لدـعت  مل  کناف  لدـعا  هَّللا  لوسر  ای 
لاقف مایقلا  یف  هتدجو  انا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  عجرف  ةولـصلا  یف  امئاق  هدجوف  بهذف  هَّللا  لوسر  ای  انا  قیدصلا  رکب  وبا  لاقف  هلتقی  يذلا  نم 

هَّللا لوسر  داعا  مث  عوکرلا  یف  هلتقا  انا  مایقلا و  یف  قیدـصلا  هلتقی  مل  لاقف  عوکرلا  یف  هدـجوف  بهذـف  اـنا  رمع  لاـقف  هلتقی  نم  هَّللا  لوسر 
دوجـسلا یف  هلتقا  فیکف  عوکرلا  مایقلا و  یف  هالتقی  مل  رمع  رکب و  ابا  نا  لاقف  دوجـسلا  یف  هدـجوف  بهذـف  لتقا  انا  ناـمثع  لاـقف  همـالک 

کنا تلق  دق  هَّللا  لوسر  لاقف  عجرف  هدجی  ملف  هتدجو  نا  هلتقت  معلص  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  هلتقا  انا  یلع  لاقف  همالک  هَّللا  لوسر  داعاف  عجرف 
ۀیمرلا نم  مهسلا  قرمی  امک  نیدلا  نم  نوقرمی  ماوقا  لجرلا  اذه  ئضئض  نم  جرخی  هنا  كدی و  یلع  هکاله  نوکی  ۀبقاعلا  یف  هدجت و  ال 

يرادبناج و داد  دنداهن و  نامیا  مالسا و  لها  يو  رارف  نید  رد  ار  دوخ  نهو  فعض و  نا  رد  یناث  هفیلخ  ترضح  هک  یتاماقم  هلمج  زا  و 
نایب ار  نآ  دوخ  فاصنا  يور  زا  هدـش  رهاظ  ناشیزا  هعقاو  نیرد  هچنآ  تسا و  هدر  هعقاو  دـنداد  نالعالا  یلع  نیدـترم  رافک و  تاـماحم 
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رد هدروآ و  ینالوط  یتیاور  لوصالا  عماج  رد  يرزج  ریثالا  نبا  هچنانچ  هدومیپ  دوخ  صقنب  فارتعا  کلـسم  نآ  راـهظا  رد  دـناهدومرف و 
ای تلقف  مهیلع  مهتدهاجل  الاقع  ینوعنم  ول  لاقف  ةاکز  يدون  اولاق ال  برعلا و  تدـترا  هَّللا  لوسر  ضبق  املف  هموی  اما  تسا و  روکذـم  نآ 
انا صقنی و  نیدلا أ  مت  یحولا و  عطقنا  دق  هنا  مالسالا  یف  راوخ  ۀیلهاجلا و  یف  رابج  یل أ  لاقف  مهب  قفرا  سانلا و  فلأت  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ 

لاقف ةاکز  يدون  اولاق ال  برعلا و  دترا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضبق  امل  لاق  هنع  هتفگ و  هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  ّیح و 
الاقع ینوعنم  ول  رکب  وبا 
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یحولا عطقنا  دق  هنا  مالـسالا  یف  راّوخ  ۀیلهاجلا و  یف  رابج  یل أ  لاقف  مهب  قفرا  سانلا و  فلات  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  تلقف  هیلع  مهتدهاجل 

اضیا و هحرـش  مدقت  راغلا و  ۀصق  رکذ  یف  مدقت  دق  نیحیحـصلا و  یف  هانعم  ظفللا و  اذـهب  یئاسّنلا  هجرخ  یح  انا  صقنی و  وا  نیّدـلا  مت  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضبق  املف  هموی  اما  تسروکذم و  نآ  رد  هدروآ و  ینالوط  یتیاور  حیباصملا  ةاکـشم  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو 

فلات ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  تلقف  هیلع  مهتدـهاجل  الاقع  ینوعنم  ول  لاقف  ةاکز  يدون  اولاق ال  برعلا و  تدـترا  ملس 
نیزر و هاور  ّیح  اـنا  صقنی و  نیدـلا أ  مت  یحولا و  عطقنا  دـق  هنا  مالـسالا  یف  راوخ  ۀـیلهاجلا و  یف  راـبج  یل أ  لاـقف  مهب  قفرا  ساـنلا و 

برعلا نم  دترا  نم  دترا  معلص  هَّللا  لوسر  ضبق  امل  لاق  ضر  رمع  نع  یلیعامـسالا  جرخا  هتفگ  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
کترصن و توجر  لاقف  شحولا  ۀلزنمب  مهناف  مهب  قفرا  سانلا و  فلات  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  تلقف  رکب  ابا  تیتاف  یکزن  یلـصن و ال  اولاق  و 

یبنلا یضم  تاهیه  تاهیه  يرتفم  رحـسب  وا  لعتفم  رعـشب  مهفلاتا  تیـسع  اذ  امب  مالـسالا  یف  اراوخ  ۀیلهاجلا  یف  ارابج  کنالذخب  ینتئج 
ینم و یـضما  کلذ  یف  هتدـجوف  رمع  لاق  الاقع  ینوعنم  نا  يدـی و  یف  فیـسلا  کسمتـسا  اـم  مهندـهاجال  هَّللا  یحولا و  عطقنا  معلص و 
زا ینالوط  یتیاور  نمـض  رد  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  مهتیلو و  نیح  مهتنؤم  نم  ةریثک  یلع  تناـه  روما  یلع  ساـنلا  بدا  مرـصا و 

مهـضعب ال لاق  یکزن و  یلـصن و ال  مهـضعب  لاقف  برعلا  تدـترا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  اـملف  هموی  اـما  هدروآ و  رمع 
یف راوخ  ۀـیلهاجلا  یف  رابج  لاقف  مهب  قفرا  سانلا و  فلات  معلـص  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  ای  تلقف  احـصن  هولآ  ـال  هتیتاـف و  یکزن  ـال  یلـصن و 

لوسر نوطعی  اوناک  امم  الاقع  ینوعنم  ول  هَّللا  وف  یحولا  عفترا  معلـص و  یبنلا  ضبق  يرتفم  رحـس  وا  لعتفم  رعـشب  مهفلاتا  اذ  امبف  مالـسالا 
نا رشب  نب  نسحلا  وبا  سلاجملا و  یف  يرونیدلا  هموی  اذهف  رمالا  دیـشر  هَّللا  ناک و  هعم و  انلتاقف  هیلع  مهتلتاقل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

رهاـب نم  هتفگ و  رکب  وـبا  لـئاضف  رکذ  رد  قـعاوص  رد  یکم  یمتیه  رجح  نـبا  مرک و  ۀنـسلا  یف  یئاـکلاللا  لئالدـلا و  یف  هدـئاوف ق  یف 
نم دـترا  نم  دـترا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  امل  رمع  نع  یلیعامـسالا  جرخا  دـقف  ةدرلا  لها  لاـتق  یف  هل  عقو  اـم  هتعاـجش 

توجر لاقف  شحولا  ۀـلزنمب  مهناف  مهب  قفرا  سانلا و  فلات  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  ای  تلقف  رکب  ابا  تیتاف  یکزن  یلـصن و ال  اولاق ال  برعلا و 
یف اراوخ  ۀیلهاجلا  یف  ارابج  کنالذخب  ینتئج  کترصن و 
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هَّللا یحولا و  عطقنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یـضم  تاهیه  تاـهیه  يرتفم  رحـسب  وا  لـعتفم  رعـشب  مهفلاـتا  تئـش  اذ  اـمب  مالـسالا 
روما یلع  سانلا  بدأ  مرـصا و  ینم و  یـضما  کلذ  یف  هتدجوف  رمع  لاق  الاقع  ینوعنم  نا  يدی و  یف  فیـسلا  کسمتـسا  ام  مهندهاجال 

هب هدومن  فارتعا  رمع  ترـضح  دوخ  هک  تسحـضاو  رهاـظ و  ینیبیم  هچناـنچ  تاراـبع  نیزا  مهتیلو  نیح  مهتنوئم  نم  ریثـک  یلع  تناـه 
ار مدرم  تفلا  لوسر  هفیلخ  يأ  هک  دنتفگ  رکب  وباب  رمع  ترـضح  دیدرگ  ناشیا  داهج  هدامآ  رکب  وبا  دـندش و  دـترم  برع  هاگ  ره  هکنیا 

مالـسالا یف  راوخ  ۀّیلهاجلا و  یف  رابج  بقلب  ار  ناشیا  داهن و  زاغا  راکنا  تاجادم  تنهادم و  نیرب  رکب  وبا  نک  قفر  ناشیا  اب  نک و  بلط 
لمات و ار  فاصنا  لـها  يردـق  اـج  نیا  رد  درک  راکـشآ  نید  صقن  یماـح  ار  ناـشیا  ّیحاـن  صقنی و أ  دوخ أ  يرخآ  مـالک  زا  تخاون و 

یف رابج  بقل  یلوا  تفالخ  هاگشیپ  زا  هک  دشاب  هدیسر  يدحب  نیدترم  باب  رد  رمع  ترـضح  ناهیا  ناهدا و  هاگ  ره  هک  درک  دیاب  رابتعا 
تباث ناشیا  همذب  نید  صقن  تیامح  ّیحان  صقنی و أ  هلمج أ  ضیرعت  زا  دشاب و  هدش  اطع  ناشیاب  احیرصت  مالـسالا  یف  راوخ  ۀیلهاجلا و 
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هدومرف هَّللا  نید  یف  مهدشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هّللاب  ذایعلا  ار  یـسک  نینچ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  ددرگ 
رمع ترضح  نهو  فعض و  رب  رکب  وبا  راکنا  هعقاو  نیرد  نوچ  هداد و  رارق  نیدلا  یف  نیفلاخم  نیقفانم و  رب  تدش  رد  دوخ  باب  دنشاب و 

نآ حیرـصت  حیـضوت و  هار  دـنیامنیم و  ناب  فارتعا  راچان  راـچ و  تنـس  لـها  ثیدـح  حارـش  اذـهل  دوبن  لـیوست  لـیوات و  لـباق  نید  رد 
هیلع رکنا  لوقا  تنهو  هتوق و  تفعـض  اذإ  روخی  راخ  نم  وه  هن  مالـسالا  یف  راوخ  هلوق  هتفگ  ةاکـشم  حرـش  فشاک  رد  یبیط  دـنیامیپیم 

رابجلا و رکذب  هنرق  ۀیلهاجلا  رکذ  امل  نکل  نیدلا  یف  ةدـشلا  بلـصتلا و  هب  دارأ  لب  ارابج  نوکی  نا  دری  مل  نیدـلا و  رما  یف  هنهو  هفعض و 
ۀیـضقلا و هذه  یف  رمالا  سکعف  ۀبالـصلا  ةدشلا و  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ۀثامدلا و  قفرلا و  یلا  ابوسنم  ناک  ضر  رکب  ابا  نا  بجعلا  نم 
ۀغلابملا و ۀغیصب  فیعضلا  ینعمب  واولا  دیدشت  ۀمجعملا و  ءاخلا  حتفب  راوخ  هلوق  هتفگ و  ةاکشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش 

نیدلا یف  ةوقلا  ۀعاجـشلا و  لامک  اذه  یف  ۀـغلابم و  ۀیـضقلا  هذـه  یف  نیدـلا  رما  یف  هنهو  هفعـض و  هیلع  رکنا  فعـضلا  کیرحتلاب  روخلا 
تالاح همه  نیا  نوچ  هک  تسنآ  تنـس  لها  نیعاضو  هعیظف  تامادـقا  هعینـش و  تارـساجت  بئاجع  زا  هنع و  هَّللا  یـضر  ربکـالا  قیدـصلل 

هلمج هک  دندید  دندروآ  رظن  رد  رمع  ناهیا  ناهدا و  تاعقاو  ناوه و  فعض و 
رمع هَّللا  نید  یف  مهّدشا 

یماح نآ  حدم  رد  قالتخا  عضو و  زا  رگید  قیرط  اباحمیب  دـندش و  رادرب  تسد  تیاورب  نآ  تابثا  زا  اذـهل  دنیـشنیمن  تسار  وا  قح  رد 
رفک لها 
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قفرا ار  رمع  تماب و  تما  محرا  ار  رکب  وبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  دندومن  ارتفا  دندومیپ و  قافن  و 

رکذ ار  یناربط  تیاور  نیا  زین  هرـضن  ضایر  رد  يربط  بحم  یتفایرد و  یناربط  ریغـص  مجعم  ترابع  زا  اقباس  هچنانچ  هدومرف  تماب  تما 
ةدیمح ۀفصب  الک  عمج  فصو  یف  ءاج  ام  رکذ  هتفگ  هچنانچ  هدرک 

ءایح مهقدـصا  رمع و  هَّللا  نید  یف  مهّدـشا  رکب و  وبا  یتماـب  یتما  محرا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  کـلام  نب  سنا  نع 
انیما و ۀـما  لکل  نا  الا و  لبج  نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  تباث و  نب  دـیز  مهـضرفا  بعک و  نب  یبأ  هَّللا  باتکل  مهءرقا  ناـمثع و 

يذمرتلا متاح و  وبا  هجرخا  حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما 
بیرغ و لاق  و 

بلاط یبأ  نب  یلع  یتما  یضقا  رمع و  یتمال  یتما  قفرا  رکب و  وبا  یتماب  یتما  محرا  لاقف  یناربطلا  هجرخ 
رد هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یقب  ام  ینعم  مث 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  ثیدح 
تسنامه نآ  ياشنم  هدش و  عقاو  رمع  یتمال  یتما  قفرا  هلمج و  رمع  هَّللا  نید  یف  مهدشا  هلمج و  ياجب  هدومن  جارخا  یناربط  هک  یقیرط 

لآم عجرم و  لـیوط و  ثیدـح  نیا  عضو  لاـح  ياـضتقم  زا  هنوگچ  هک  هعینـش  هلمج  نیا  عضاو  زا  تسبجعت  نکیل  مدرک  ضرع  ریقح  هک 
ود ره  رمع  رکب و  وبا  هدومن  هحیرص  تلفغ  تسباحصا  زا  دحاو  ره  يارب  هدرفنم  هصاخ  تفـص  لامک  تابثا  هک  لیئـض  قیفلت  جسن و  نیا 
مل ناک  دوب  هتشاد  ظوحلم  تدش  تمحر و  تفـص  فالتخاب  یناث  لّوا و  نیب  ام  لوا  عضاو  هک  هقرفت  هدومناو  تفـص  کی  نسر  هتـسب  ار 

جاتحم ددرگیم و  راکـشآ  حضاو و  هک  يوحنب  ساجرا  نیعانـص  ساکنا و  نیعاضو  نیا  تاظوفلم  رفانت  رکانت و  اجنیزا  هتـشاگنا و  نکی 
زا وا  دعب  تیاهن  دراد و  لالـض  تیاوغ و  رد  وا  كامهنا  لامک  رب  تلالد  هک  رمع  لالتخا  اپارـس  لاوحا  كرد  دعب  هلمجلاب  تسین  نایب  هب 

لقع بابرا  زا  يدـحا  هک  تسین  مناـمگ  درآیم  فاـصنا  باـبرا  يورارف  لاـمعا  دـب  نیفلاـخم  لاـم و  نارـسخ  نیقفاـنم  رب  تدـش  هیجس 
دیامناو و نیقفانم  رب  تدـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باب  ار  رمع  دـیامرف و  رایتخا  تهادـب  نایع و  تمداصم 

يارب دنکیم  تیافک  یک  ینعم  نیا  درجم  تشاد  تدـش  نید  نیفلاخم  نیقفانم و  رب  رمع  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا 
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هک دش  حـئال  حـضاو و  هَّللا  دـمحب  سپ  دـنیامن  او  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ینعا  ملع  هنیدـم  باب  باب  نیرد  ار  وا  هکنیا 
ماقم نیا  رد  بابلالا  ولوا  باجعتسا  تریح و  ناوارف  هیام  هچنآ  تسلزخنم و  مزحنم و  تیاهن  لحمضم و  لطاب و  رـسارس  یمـصاع  ياعدا 

صاخـشا نایعا و  زا  یناث  هفیلخ  ترـضح  هک  هدـش  ققحم  تباث و  تنـس  لها  تارـضح  تایاور  ربانب  هک  تس  نیا  ددرگ  بارغالا  رهاـظ 
تشاد و نامیلا  نب  ۀفیذحب  صاصتخا  نیقفانم  ملع  دندوب و  لهاذ  لفاغ و  هسوحنم  هفارز  نیا  ءانبا  زا  لهاج و  نیقفانم 

122 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب ةالص  كرت  زئانج و  تکرش  مدع  باب  رد  دندومنیم و  وزا  نیقفانم  لاوحا  لاؤس  دندوب و  وا  جاتحم  باب  نیرد  یناث  هفیلخ  ترـضح  و 
لاح تفایردب  دندروآیم و  نایمب  زین  ار  دوخ  رکذ  هفیذح  اب  یهاگ  یـشیدنارود  هار  زا  هکلب  دندومیپیم  وا  دیلقت  عابتا و  کلـسم  ناشیا 

يداو نیزا  یهاگ  هکلب  دندرپسیم  رما  تقیقح  فاشکتـسا  رابختـسا و  هار  ریخ  ای  تسلخاد  نیقفانم  هرمز  رد  ایآ  هک  دوخ  تاکرب  اب  تاذ 
نب هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  دندادیم  فاصنا  لامک  داد  هدومن  دای  یعرـش  مسق  دوخ  قافن  رب  هفیذح  هبطاخمب  دنداهنیم و  رتارف  ار  اپ 

ۀباحـصلا یف  فورعم  وه  نیقفانملا و  نع  هلئـسی  باطخلا  نب  رمع  ناک  هتفگ و  هفیذـح  همجرت  رد  باعیتسا  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دـبع 
اهدهـشی مل  ۀفیذح  هتزانج  دهـشی  مل  ناف  مهنم  تام  نم  توم  دنع  هیلإ  رظنی  رمع  ناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّرـس  بحاصب 

لأسی ناک  یتح  هبلق  شیتفت  یف  غلابی  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ناک  دـقل  هتفگ و  مولعلا  ءاـیحا  رد  یلازغلا  دـمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبا  رمع و 
رد یبهذ  نیقفانملا و  ملعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هصخ  دق  ناک  ذإ  ائیش  قافنلا  راثآ  نم  هب  فرعی  له  هنا  هنع  هَّللا  یضر  ۀفیذح 

يوسفلا بوقعی  نع  ناک  ام  الا  هب  جاجتحالا  یلع  قفتم  مهتقاثو  نیعباتلا  ۀلج  نم  یفوکلا  ینهجلا  بهو  نب  دـیز ع  هتفگ  لادـتعالا  نازیم 
اذه لاق و  نیقفانملا  نم  انا  هّللاب  ۀفیذح  ای  رمع  لوق  هتیاور  نم  قاس  هنا  مث  يوسفلا  بصی  مل  ریثک و  للخ  هثیدـح  یف  هخیرات  یف  لاق  هناف 

نامثع و بجی  ناک  نم  هعبت  لاجدلا  جرخ  نا  ۀفیذح  نع  هتیاور  هثیدـح  فعـض  یلع  هب  لدتـسی  امم  لاق و  ابذـک  نوکی  نا  فاخا  لاحم 
هرکنتـسا يذلا  اذـهف  ثیدـحلا  ادـحا  انلبقتـساف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عم  تنک  لاق  ةدـیرب  انث  رذ  وبا  هَّللا  انث و  هلوق  هتیاور  للخ  نم 

نب دیز  یف  انیلع  حتفن  دسافلا و ال  مهولاب  ۀـتباثلا  ننـسلا  نم  اریثک  انددر  انیلع  سواسولا  هذـه  انحتف  ول  هیلإ و  قبـس  ام  هثیدـح  نم  يوسفلا 
هَّللا یّلص  یبنلا  یلا  رجاه  ردقلا  لیلج  دیس  دیز  قدصملا و  قداصلا  ثیدح  دوعسم  نبا  نع  تباثلا  هثیدح  درب  لازتعالا  باب  ۀصاخ  بهو 

ّنا یتح  هریغ  نیعم و  نبا  هقثو  قلخ و  هنع  ثدـح  نیقباـسلا و  یلع و  ناـمثع و  رمع و  نع  يور  قیرطلا و  یف  دـیز  ضبقف و  ملـس  هیلع و 
یلع نیدلا  رون  اهدعب و  وا  نیعست  ۀنس  تام  تلق  هنع  کثدح  يذلا  نم  هتعمس  کناکف  دحا  نع  بهو  نب  دیز  کثدح  اذإ  لاق  شمعالا 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رس  بحاص  هنع  هَّللا  یضر  ۀفیذحل  لاقی  ناک  هتفگ و  هبقع  هعقاو  رکذ  رد  نویعلا  ناسنا  رد  یبلحلا  میهاربا  نب 
ملس

نع ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لزن  ۀفیذح  لاق 
123 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهتخناف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  برق  یلا  ّتلج  اهمامزب و  تذخاف  اهتیقلف  اهمامز  ّرجت  تماقف  ۀکراب  هتلحار  هیلإ و  یحواف  هتلحار 
ّرـسم ینا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  هفیذح  تلق  اذه  نم  لاقف  اهب  هتیتاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ماق  یتح  اهدـنع  تسلج  مث 

ناک ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  املف  نیقفانملا  نم  ۀعامج  ّدع  نالف و  نالف و  یلع  یّلصا  نا  تیهن  ّینا  هنرکذت  الف  اّرس  کیلإ 
ةالّصلا یلا  هادانف  هنع  هَّللا  یضر  ۀفیذح  دیب  ذخا  کئلوا  نم  هنا  هب  نظی  نّمم  لجرلا  تام  اذإ  هتفالخ  یف  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع 

هیلع ةالصلا  كرت  هدی  نم  هدی  عزتنا  نا  هنع و  هَّللا  یضر  رمع  هیلع  یّلص  ۀفیذح  هعم  یشم  ناف  هیلع 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باب  ار  وا  هنوگچ  دـشاب  هدیـسر  دـح  نیاب  نیقفانم  زا  لهج  رد  یناث  هفیلخ  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و 

يامـسا زا  هک  تسنیمه  نیقفانملا  یلع  ةدـشلا  یف  معلـص  یبنلا  باب  ناـش  رگم  دادرارق  ناوتیم  نیقفاـنم  رب  تدـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
بانج نآ  هک  دشاب  هدوب  لزان  يّدحب  شتلزنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دزن  دـشاب و  هدوب  لهاذ  لهاج و  نیقفانم 
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باب هَّللا  ذاعم  هدـینادرگ  دوخ  رـسلا  بحاص  باب  نیرد  ار  يرگید  هکلب  دـیامنن  تعیدو  واب  تشاد  واب  تبـسانم  یلیخ  هک  ار  نیقفانم  ملع 
نآ لاوقا  زا  هک  دنک  ادـیپ  ناب  جایتحا  يّدـحب  نیقفانم  ملع  رد  نیقفانم  رب  تّدـش  صوصخ  رد  بانجنآ  باب  دـیامرف و  واب  جاتحم  ار  دوخ 

باترم دوخ  باب  رد  دوخ  هک  دسرب  ياجب  دوخ  بسانم  ملع  زا  باب  نیا  نامرح  ددرگ و  وا  لاعفا  عبتم  عّبتتم و  هکلب  درادن  رب  هدئاف  مهریغ 
هدومن زواجت  دوخ  ّدـح  زا  بایترا  نیا  هکلب  ریخ  ای  يامنیم  هدـهاشم  يزیچ  نیقفانم  راثآ  زا  نم  رد  ایآ  هک  دـنک  لاؤس  ریغ  نآ  زا  دوش و 

رارقا و یعرـش  مسقب  نیقفانملا  ملع  بحاـص  ریغ  نآ  هبطاـخمب  دوخ  نیقفاـنملا  یلع  ةدـشلا  یف  معلـص  یبنلا  باـب  نیا  هک  دـسر  یماـقمب 
بآمتلاسر بانج  يارب  یهاگچیه  دروا و  دـیابن  لد  رد  لاحم  لایخ  نینچ  زگره  اّلک  اـشاح و  متـسه  نیقفاـنم  زا  نم  هک  دـیامن  فارتعا 

نیا هلمجلاب  تسبانج  نآ  دوخب  راع  بیع و  هنوگ  دـص  قوحل  بجوم  هک  اریز  درک  دـیابن  باـب  نینچ  زیوجت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هفیلخ ترـضح  یلک  نامرح  نیقفانم و  ملعب  هفیذـح  صاصتخا  حـضاو  لیلد  نوچ  هتفر  هفیذـح  اب  هک  رمع  ترـضح  تابطاخم  تالاح و 
لطاب معز  نآ  هظحالمب  دشابیم و  یمـصاع  موشم  موعزم  لطبم  هدیدع  هوجوب  اذهل  تسنیقفانم  زا  ناشدوخ  ندوب  هکلب  یئزج  ملع  نیزا 

دشاپیم مه  زا  هلهو  لوا  رد  وا  لطاخ  مهو  و 

نامثع ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

قدص رد  وا  هک  نیا  ياعداب  هداد  رارق  ملع  هنیدـم  باوبا  زا  ثلاث  باب  ار  نافع  نب  نامثع  مالملا  بلاج  مالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مشش 
هلمج و اعّدم  نیا  تابثا  يارب  هداشگ و  دوخ  يور  رب  تحاقو  باب  تسب  اب  ایح 

نافع نب  نامثع  ءایح  یتما  قدصا 
زا يوزج  هک 

عوضوم ربخ 
124 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتما محرا 
نع الـضف  ایح  توبث  الوا  هک  تسرهاظ  هدرپس و  مرـش  جرحت و  تبناجم  مادـقاب  مرزآ  اـیح و  كرت  قیرط  هدروآ  ناـیب  ضرعمب  دـشابیم 

رب تسعطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  وا  هحیبق  ثادـحا  هحیـضف و  تاعقاو  زا  دـحاو  ره  هچ  تسا  هیداع  تالاحم  لیبق  زا  ناـمثع  يأرب  هقدـص 
هک هدیسر  يدحب  ثادحا  نیا  تعاظف  تعانش و  هکنآ  لاح  دشابن  نینچ  هنوگچ  دوب و  یمرزآ  قلخ  زا  هن  یمرـش و  ادخ  زا  هن  ار  وا  هکنیا 

نیا سپ  دنداد  انف  داب  رب  رسکی  عوضوم  ببسب  ار  وا  مضق  مضخ و  دنداهن و  شرانک  رد  ار  وا  رادرک  رفیک  نامثع  دوخ  عایشا  عابتا و  رخآ 
قدص رگا  ایناث  تسندومرف  راک  تئش  ام  عنصاف  یحتـست  مل  اذإ  حیرـص  دافمب  ندومناو  ملع  هنیدم  باب  ایح  قدص  باب  رد  ار  سک  نینچ 

مه اهفس  هلیو و  نایبص  ناوسن و  زا  يرایسب  هک  اریز  تسعونمم  ملع  زا  نآ  ندوب  یشان  دوش  مه  میلـست  عقاو  ریغ  ضرفب  نامثع  يارب  ایح 
نیا هک  دوش  هدرکن  تباث  هک  یتقو  ات  سپ  راصبالا  يوذ  یلع  یفخی  امک ال  دـنرادیمن  ملع  هرهب  هکنآ  لاـح  دـشابیم  اراد  ار  اـیح  همیش 

زا یـشان  ینامثع  يایح  هک  دوش  هدرک  ضرف  مه  نیا  رگا  اثلاث  تسایحتـسا و  لباق  ماقم  نیرد  نآ  رکذ  دوب  ملع  زا  یـشان  یناـمثع  ياـیح 
يارب یملع  هلمجلا  یف  تبثم  ینعم  نیا  هک  تسنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  هک  اریز  دسریمن  بولطم  نامادـب  تسد  زین  نیزا  دـعب  سپ  دوب  ملع 
انأموأ امک  ددرگیمن  ملع  هنیدـم  تیباب  هبترمب  وا  ءاقترا  ثعاب  يدـحا  يارب  یملع  هلمجلا  یف  توبث  هک  تسرهاظ  دوب و  دـهاوخ  ناـمثع 

رب وا  هبذاک  يوعد  نیا  دوقفم و  مودـعم و  هکلب  دودـسم  قلعتم و  تهج  ره  زا  دودولا  هَّللا  دـمحب  زین  یمـصاع  باب  نیا  هلمجلاـب  اـفنا  هیلإ 
تسدودرم یمرم و  شهجو 

بعک نب  یّبا  ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 
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اعدا بلطم  نیا  تابثا  ماقم  رد  هداد و  رارق  ملع  هنیدم  باوبا  زا  یکی  ار  بعک  نب  یبأ  مامـضنا  تعالخ  مالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  متفه 
تسبانج نآ  لوق  نآ  دهاش  هداد و  لیضفت  نا  تءارق  نارق و  ملعب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدرک 

بعک نب  یبأ  مهأرقا  و 
یتیاور و 

هَّللا باتکل  مهأرقا  و 
بآمتلاسر بانج  صن  دهاش  الب  الوا  هچ  تسایح  فاصنا و  بابرا  تریح  ثروم  اعدا  نیرب  یمـصاع  مادقا  هک  تسرهاظ  هدـش و  دراو 

تأرج نداد  رارق  ملع  هنیدم  باب  ار  وا  یبأ  قح  رد  هدراو  رابخا  ضعب  ظاحلب  ضحم  بعک  نب  یبأ  تیباب  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هلمجب لالدتسا  ایناث  دش و  دناوتیمن  رداص  مثات  جرحت و  لها  زا  هک  تسا  همیظع  تراسج  و 

بعک نب  یبأ  مهأرقا  و 
زا يو  زج  هک 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  عوضوم  ثیدح 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانجب  لوق  نیا  تبـسن  ضرفلاب  رگا  اثلاث  تسقیقدت و  نئابم  تیاغب  قیقحت و  بناجم  تیاهن  دشابیم 

هینـس مالعا  ياملع  هچ  دش  دـناوتیمن  باحـصا  هلمج  رب  نآ  تءارق  نآرق و  ملع  رد  بعک  نب  یبأ  لیـضفت  لیلد  دـشاب  مه  حیحـص  ملس 
فرص یبأ  هکنیا  رب  دنیامنیم  لومحم  ار  نآ  هکلب  دننادیمن  دافتسم  ملع  رد  هباحـص  رئاس  رب  بعک  نب  یبأ  لیـضفت  بانج  نآ  لوق  نیزا 

تحارصب دننکیم و  لوؤم  تاقوالا  نم  تقو  یف  ای  نیصوصخم  تعامجب  تبسن  مه  رما  نیرد  ار  وا  ّتیملعا  دوب و  ملعا  نآرق  تءارق  رد 
هچنانچ دوب  أرقا  یبأ  زا  یبأ  ریغ  هک  دنیامنیم  هدافا 

125 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینالوط ثیدح  حرشب  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم 

خلا رکب  وبا  یتماب  یتما  فأرا 
هتفگ

بعک نب  یبأ  نآرقلا  ةءارقب  مهملعا  يأ  مهاوقا  و 
يأ مهأرقا  هتفگ و  ریغـص  عماج  حرـش  رـسیت  رد  يوانم  زین  هنم و  أرقا  ناـک  هریغ  ناـف  تاـقوالا  نم  تقو  وا  نیـصوصخم  ۀـعامجل  ۀبـسنلاب 

عماـج حرـش  رینم  جارـس  رد  يزیزع  نیدـلا  رون  صوـصخم و  تقو  وا  نیـصوصخم  ۀـعامجل  ۀبـسنلاب  بعک  نب  یبأ  نآرقلا  ةءارقب  مهملعا 
نبا ۀیحتلا  ةانثملا  ةدـش  ةدـحوملا و  ءابلا  حـتف  ةزمهلا و  مضب  یبأ  نآرقلا  ةءارقب  مهملعا  يأ  مهارقا  هتفگ و  روکذـم  ثیدـح  حرـشب  ریغص 

يارب بعک  نب  یبأ  ندوب  باب  هک  دیدرگ  راکشآ  حوضو  تیاهنب  اجنیزا  هلمجلاب  صوصخم  تقو  وا  نیـصوصخم  ۀعامجل  ۀبـسنلاب  بعک 
نع هسفن  مصع  یمـصاعلا  تیلف  دریذپیمن  توبث  تروص  زگره  اعدـم  نیا  شقن  دریگیمن و  ققحت  تمـس  هوجولا  نم  هجوب  ملع  هنیدـم 

ةدساکلا ةوفهلا  هذه  لثمب  هوفتلا  نع  هناسل  ّمز  ةدسافلا و  يوعدلا  هذه 

لبج نب  ذاعم  ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

باـنج ار  وا  هچ  تسملع  هنیدـم  باوـبا  زا  یکی  لـبج  نب  ذاـعم  هک  هدـش  یعدـم  مـالثنالا  حیرـص  مـالک  نـیا  رد  یمـصاع  هـکنآ  متـشه 
بانج نآ  لوق  نادهاش  هدیشخب و  لیضفت  هصاخ  ملع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

لبج نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  یتما  ملعا  و 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 102 

http://www.ghadirestan.com


صرخت حیـضف و  يرجت  لیبق  زا  ملع  هنیدم  دوخ  حیرـص  صن  نودب  ملع  هنیدم  يارب  یباب  تابثا  الوا  هک  تسروهظ  لامک  رد  دـشابیم و 
نآ هحیرـص  صوصن  دورو  رب  فوقوم  هک  همیظع  روما  نینچ  رد  هک  تسدـیعب  هیـصاق  لـحارمب  ناـمیا  مالـسا و  لـها  باد  زا  تسحیبق و 

شیوـخ رطاوـخ  تایهتــشم  يارب  دـنوش و  دـنب  راـک  سفن  یهــشت  درجمب  تـسین  هرهب  نآ  رد  ار  يدـحا  نـیمخت  مـجر و  تـسا و  رورس 
هلمج ایناث  دنور  ناودع  تفزاجم و  هار  هداد  رارق  لطاب  یکسمتسم  لطاع و  يزیوآتسد 

لبج نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  یتما  ملعا  و 
زا يوزج  هداد  رارق  ذاعم  تیباب  دهاش  ار  نآ  یمصاع  هک 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  لیوط  ثیدح 
هدیـشوپ راصبتـسا  تربخ و  رابتعا و  دـقن و  بابرا  رب  عوضوم  ثیدـح  نیا  نالطب  اضیا و  یمـصاعلا  مالک  نم  کلذ  رهظ  دـق  دـشابیم و 

لیبس یلع  اثلاث  دوب  دـهاوخ  تعالج  تیاهن  زا  ربخم  تعالخ و  لامک  زا  نذوم  هعونـصم  هرقف  هعوضوم و  هلمج  نیاب  کسمت  سپ  تسین 
ای دشاب  هدوب  لبج  نب  ذاعمب  صوصخم  مارح  لالح و  ملع  ای  هک  دـش  دـناوتیم  تباث  یتقو  ملع  هنیدـم  يارب  لبج  نب  ذاعم  تیباب  ضرفلا 

هکنیا اما  تسین  تباث  وا  يارب  رما  ود  نیزا  کی  چیه  هکنآ  لاح  دـشاب  تباث  باحـصا  رئاس  رب  باب  نیرد  وا  ناحجر  زیربت و  لامک  هکنیا 
یظح و نآ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  زا  يدحا  دشاب و  لبج  نب  ذاعمب  صتخم  مارح  لالح و  ملع 

چیه دـیاش  تسین و  هیبنت  جاتحم  هک  تسنالطبلا  رهاظ  يدـحب  سپ  دنـشاب  هدوب  مارح  لالحب و  لهاج  هَّللا  ذاعم  ناشیا  همه  دوبن و  یبیـصن 
تنس لها  زا  یسک 

126 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مه نآ  سپ  بانجنآ  باحـصا  هبطاق  رب  وا  ناحجر  زیربت و  دـنام  یقاب  درک  دـهاوخن  نآ  مازتلا  ۀـعاقرلا  تایاهن  یـصقا  یلا  اغلاب  ناک  ول  و 

لبج و نب  ذاعم  زا  مارح  لالحب و  دـندوب  ملعا  هباحـص  ءامظع  هک  دـناهدرک  هدافا  تحارـصب  هینـس  نیققحم  ياملع  هک  اریز  تسین  ققحتم 
زا يدحا  ینعم  نیا  كاردا  زا  دعب  هک  دش  دناوتیم  هنوگچ  سپ  نآ  زا  لبق  هن  دننکیم  ضرف  هباحـص  ءامظع  ضارقنا  دـعب  ار  وا  تیملعا 

ضیف رد  يوانم  همالع  دهن  دوخ  شود  رب  هناکابیب  ار  ادتعا  صّرخت و  نیا  رزو  دهد و  رارق  ملع  هنیدـم  باب  ار  لبج  نب  ذاعم  ایح  باحـصا 
حرشب ریدقلا 

خلا رکب  وبا  یتماب  یتما  فأرا  ثیدح 
هتفگ

مارحلا لالحلاب و  مهملعا  و 
الا مهرباکا و  ۀباحـصلا و  ءامظع  ضارقنا  دعب  کلذـک  ریـصی  هنا  ینعی  يراصنالا  لبج  نب  ذاعم  ماکحالا  نم  مرحی  لحی و  ام  ۀـفرعمب  يأ 

هتفگ روکذم  ثیدح  حرشب  ریسیت  رد  يوانم  زین  خلا و  مارحلا  لالحلاب و  هنم  ملعا  یلع  رمع و  رکب و  وباف 
مارحلا لالحلاب و  مهملعا  و 

رد يزیزع  یلع  ۀباحـصلا و  رباکا  ضارقنا  دـعب  مهملعا  ریـصیس  ینعی  يراصنالا  لبج  نب  ذاعم  ماکحالا  نم  مرحی  لـحی و  اـم  ۀـفرعمب  يأ 
هتفگ روکذم  ثیدح  حرشب  رینم  جارس 

مارحلا لالحلاب و  مهملعا  و 
زا رظن  عطق  اعبار  ۀباحـصلا  رباکا  ضارقنا  دـعب  مهملعا  ریـصیس  ینعی  يراصنالا  لبج  نب  ذاعم  ماکحالا  نم  مرحی  ام  لحی و  ام  ۀـفرعمب  يأ 
ملع لصا  توبث  رد  باحـصا  رئاس  رب  باب  نیرد  ذاعم  ناحجر  زیربت و  توبث  مدـع  ذاـعمب و  مارح  لـالح و  ملع  صاـصتخا  نـالطب  روهظ 

تعیرـش ماکحا  كرد  زا  وا  دعب  تیاهن  مارح و  لالح و  زا  وا  لهج  لامک  رب  هدیدع  دهاوش  هک  اریز  تسمالک  ذاعم  يارب  مارح  لالحب و 
يرهزلا عینم  نب  دعس  نب  دمحم  تسدوجوم  هینـس  ماخف  هلجا  مالعا و  رباکا  بتک  رد  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  بانج 
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هتفگ لبج  نب  ذاعم  همجرتب  تاقبط  باتک  رد  يدقاولا  بتاکب  فورعملا 
یّلص یبنلا  یفوتف  نمیا  یلع  اذاعم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لمعتسا  لاق  قیقـش  نع  شمعالا  نع  نابیـش  انا  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انربخا 

هل لاقف  ةدج  یلع  ءافصو  قیقر و  هعم  ۀکم و  یلا  ذاعم  ءاجف  جحلا  یلع  ذئماع  رمع  ناک  اهیلع و  وه  رکب و  وبا  فلختسا  ملس و  هیلع و  هَّللا 
ناف رکب  یبأ  یلا  مهب  لسرا  ینعطا و  لاق  یل  اودـها  لاق  کل  مه  نیا  نم  لاق  یل  مه  لاـق  ءافـصولا  ءـالوه  نمل  نمحرلا  دـبع  اـبا  اـی  رمع 

باطخلا نب  ای  لاقف  حبصا  مث  ۀلیل  تابف  لاق  رکب  یبأ  یلا  مهب  لسرا  یل  يدها  ءیـش  اذه  یف  کعیطال  تنک  ام  لاق  کل  مهف  کل  مهبیط 
یلا مهب  یب و  قلطناف  یتزجحب  ذـخا  تنا  رانلا و  یلا  اههبـشت  ۀـملک  وا  داقأ  وا  ّرجا  یناک  مانملا  یف  ۀـلیللا  تیأر  ینا  کعیطم  الا  ینارا  اـم 

نولصی هفلخ  اوفصف  هلها  یلا  مهب  قلطناف  کل  مه  رکب  وبا  لاقف  مهب  قحا  تنا  لاقف  رکب  یبأ 
127 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل متناف  اوقلطناف  لاق  یلاعت  كرابت و  هّلل  اولاق  نولصت  نمل  لاق  فرصنا  املف 
هتفگ ذاعم  همجرتب  تاقبط  رد  دعس  نبا  زین  و 

نـسحا نم  هَّللا  همحر  لبج  نب  ذاعم  ناک  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ۀعافر  نب  ذاعم  نع  نامعنلا  نب  یـسیع  ینثدـح  رمع  نب  دـمحم  انربخا 
هَّللا لوسر  هؤامرغ  يداتـسا  یتح  هتیب  یف  امایا  مهنم  بیغت  یتح  هؤامزع  همزلف  اریثک  انید  ناّداف  افک  هحمـسا  اقلخ و  هنـسحا  اهجو و  ساـنلا 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف  هؤامرغ  هعم  هءاجف و  هوعدی  ذاعم  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لسراف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ای اولاق  نورخآ و  یبأ  سان و  هیلع  قدـصتف  لاق  هیلع  قدـصت  نم  هَّللا  محر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هنم  انقح  انل  ذـخ  ملس 

هئامرغ یلا  هعفدـف  هلام  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هعلخف  لاق  ذاعم  ای  مهل  ربصا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هنم  انقح  انل  ذـخ  هَّللا  لوسر 
مکل سیلف  هنع  اولخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مهل  لاق  انل  هعب  هَّللا  لوسر  ای  اولاق  مهقوقح  عابـسا  ۀسمخ  مهباصاف  مهنیب  هومـستقاف 
هلأسأل تنک  ام  لاق  امدعم  مویلا  تحبصا  دقف  هَّللا  لوسر  تلأس  ول  نمحرلا  دبع  ابا  ای  لئاق  هل  لاقف  ۀملس  ینب  یلا  ذاعم  فرصناف  لیبس  هیلإ 

ذاعم جرخف  لاق  کنید  کنع  يدؤی  كربجی و  هَّللا  لعل  لاق  نمیلا و  یلا  هثعبف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هاعد  مث  اموی  ثکمف  لاق 
یلع رکب  وبا  هلمعتـسا  باطخلا  نب  رمع  اهیف  جـح  یتلا  ۀنـسلا  یفاوف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  یتح  اـهب  لزی  ملف  نمیلا  یلا 

ناثدحتی ضرالا  یلا  دلخا  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هبحاص  امهنم  دـحاو  لک  يّزع  اقنتعاف و  ینمب  ۀـیورتلا  موی  ایقتلاف  جـحلا 
تمرکا ّیلا و  اودها  لاق  هجو  ّيأ  نم  رمع  لاقف  اذه  یهجو  یف  مهتبـصا  لاق  نمحرلا  دبع  ابا  ای  ءالوه  ام  لاقف  اناملغ  ذاعم  دنع  رمع  يارف 
هتزجحب ذخآ  رمع  رانلا و  ریفـش  یلع  ّهناک  مونلا  یف  يارف  ذاعم  مان  رکب و  یبال  اذه  يرکذ  ام  ذاعم  لاقف  رکب  یبال  مهرکذا  رمع  لاقف  مهب 

ۀّیقب یـضق  کلذ و  رکب  وبا  هغوسف  رکب  یبال  مهرکذف  ذاعم  مدـقف  رمع  هب  ینرما  ام  اذـه  لاقف  ذاعم  عزفف  رانلا  یف  عقی  نا  هعنمی  هئارو  نم 
كربجی هَّللا  لعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّینا  لاق  هئامرغ و 

هک دید  رمع  دش  یقالم  باطخلا  نب  رمع  اب  هکم  رد  دومن و  تعجارم  نمی  زا  ذاعم  هاگ  ره  هک  دوشیم  حضاو  عمج  دـعب  تیاور  ود  نیزا 
يوسب مدرم  ار  اهنیا  تفگ  ذاعم  یتفای  اجک  زا  ار  اهنیا  هک  درک  لاؤس  ذاعم  زا  ناشیا  باب  رد  نوچ  تسناملغ و  دیبع و  زا  یتعامج  ذاعم  اب 

سپ دـنادرگ  هزیکاـپ  وت  يارب  ار  اـهنیا  وا  رگا  هک  تسرفب  رکب  وبا  يوسب  ار  اـهنیا  نکب و  نم  تعاـطا  تفگ  واـب  رمع  دـناهدرک  هیدـه  نم 
لوبق ار  یناث  هفیلخ  هروشم  تلاهج  تیاهن  زا  ذاعم  دوب  دنهاوخ  وت  کلم  ناشیا 

128 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رکب یبأ  يوسب  ار  نآ  ارچ  سپ  هدـش  هدرک  هیدـه  نم  يوسب  هک  تسیزیچ  نیا  درک  مهاوخن  باب  نیرد  وت  تعاطا  نم  هک  تفگ  درکن و 

ران رد  نداتفا  زا  تسا و  هتفرگ  ار  وا  رمک  رمع  دوشیم و  هدیشک  ران  يوسب  وا  هک  دید  تفر  باوخب  ذاعم  دش و  بش  نوچ  نکیل  متـسرفب 
ذاعم بش  نآ  حبـص  سپ  دوب  هدرک  رما  نآب  رمع  ارم  هک  تسیزیچ  نامه  نیا  هک  تفگ  دـش و  كانفوخ  باوخ  نیزا  ذاـعم  دوشیم  عناـم 

الصفم دوخ  مانم  لاح  واب  مدید و  نانچ  نینچ و  باوخ  رد  نم  هک  یقیقحتب  وت  عیطم  رگم  ار  دوخ  منیبیمن  نم  هک  تفگ  دمآ و  رمع  دزن 
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نیا دیشخب و  واب  ار  دیبع  نآ  تیانع  هار  زا  هفیلخ  درک و  شیپ  ار  دوخ  ناملغ  دیبع و  وا  رب  دیـسر و  لوا  هفیلخ  دزن  نآ  زا  دعب  درک و  نایب 
یلیخ لاوما  عمج  رد  وا  هک  دـیامنیم  رهاظ  دراد و  مارح  لالح و  زا  ذاـعم  ماـت  لـهج  رب  تلـالد  ماـمت  حوضوب  هبیرغ  هعقاو  هبیجع و  هصق 
قیرط باب  نیرد  دومنیم و  لابو  ثروم  رارـصا  بیط  ریغ  لام  لالحتـسا  رب  هکلب  درکیمن  لـالح  مارح و  لاـیخ  زگره  دوب و  لادـتعایب 

نب ذاعم  لالتخا  رپ  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  دومیپیم و  لاکن  باقع و  باجیتسا  لاـم و  بآـم و  نارـسخ  بجوم  جاـجوعا  جاـجل و 
میظع ملظ  نتسناد  مالسلا  ةولصلا و  فالآ  هیلع و  مانالا  ریخ  ترضح  تعیرش  مارح  لالحب و  ملاع  ار  وا  رگید  دشاب  هدیسر  دح  نیاب  لبج 

هّللاب ذایعلا  هکنآ  ياج  هچ  تسمیخف  روج  و 
لبج نب  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  عوضوم  ثیدح 

ۀعانـشلا و نم  هناف  دـنناسرب  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیباـب  هبترمب  باـب  نیرد  ار  وا  دـننادب و  تباـث  وا  قح  رد 
فالـسا ضعب  هک  تسنآ  یلکث  تاکحـضم  هلمج  زا  ناوهلا و  راغـصلا و  ةوه  یف  يدرتلا  نع  مصاـعلا  هَّللا  ناـکم و  ّيأ  ناـکمب  ۀـعاظفلا 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رب  هحضاو  همیرج  هحـضاف و  هصیقن  نیزا  ذاعم  يامح  تیامح  يارب  تنـس  لها  فاصناان 
رد ارت  لمع  نم  هک  یتسردـب  هک  دوب  هدومرف  داشرا  يو  باطخب  نمی  يوسب  ذاـعم  ثعب  تقو  رد  باـنج  نآ  هَّللا  ذاـعم  هک  دـناهدرک  ارتفا 

دنیوگیم ار و  نآ  نک  لوبقم  سپ  يزیچ  وت  يارب  دوش  هدرک  هیده  رگا  سپ  ار  هیده  وت  يارب  مدرک  هزیکاپ  هک  قیقحتب  ماهتخانـش و  نید 
رجح نبا  هچناـنچ  دـندوب  هدرک  هیدـه  وا  يوـسب  هک  دروآ  ار  دـیبع  زا  رفن  یـس  دوـمن  نمی  زا  تعجارم  هک  یتـقو  ذاـعم  ببـس  نیمهب  هک 

هتفگ و ذاعم  همجرتب  هباصا  رد  ینالقسع 
كءالب تفرع  دق  ینا  نمیلا  یلا  هثعب  نیح  ذاعمل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  لاق  رخص  نب  دیبع  نع  هل  دنـسب  حوتفلا  یف  فیـس  رکذ 

هل تیدها  اسار  نیثالثب  عجر  نیح  عجرف  لاق  لبقاف  ءیش  کل  يدها  ناف  ۀیدهلا  کل  تبیط  دق  نیدلا و  یف 
عوضوم ناملغ  ذخا  رد  ذاعم  نارسخ  رانش  راع و  عفد  يارب  ضحم  تیاوغ  اپارس  تیاور  نیا  هک  تسحـضاو  حاضتا  تیاهنب  لقاع  ره  رب  و 

فارتعا ربانب  تیاور  نیا  جرخم  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  درک  دناوتیمن  لوبق  ار  نآ  فاصنا  بابرا  زا  يدحا  هدش و 
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حورجم حودـقم و  یلیخ  لاوحا  نیربـتخم  لاـجر و  نیدـقان  دزن  وا  تسحوتفلا و  باـتک  بحاـص  یفوکلا  رمع  نب  فیـس  رجح  نبا  دوخ 
تـسین یلقاع  راک  زگره  ندـش  کسمتم  ماقم  نیا  لثم  رد  کلاه  طـقاس  نینچ  تیاورب  سپ  هدـش  زین  هقدـنزب  مهتم  هکنیا  یتح  دـشابیم 

لاق هنم و  ریخ  سیلف  ییحی  نع  نیطم  يور  فیعض و  ییحی  نع  سابع  لاق  هتفگ  رمع  نب  فیـس  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  همالع 
لادتعالا نازیم  رد  زین  رکنم و  هثیدح  ۀـماع  يدـع  نبا  لاق  ۀـقدنزلاب و  مهتا  نابح  نبا  لاق  كورتم و  متاح  وبا  لاق  ءیـشب و  سیل  دواد  وبا 

ینثدـح لوقی  عیمج  ناک  یمیمت  یبضلا  فیـس  لوقی  ریمن  نبا  تعمـس  ناـبا  نب  رفعج  تعمـس  یتوریبلا  لوحکم  تسروکذـم  وا  همجرتب 
یمیمتلا رمع  نب  فیـس  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  ۀـقدنزلاب و  مهتا  دـق  ثیدـحلا و  عـضی  فیـس  ناـک  میمت و  ینب  نـم  لـجر 

يرمعلا و رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  يور  حوتفلا  ةدرلا و  باتک  بحاص  یفوکلا  يدیـسالا  لاقی  یبضلا و  لاـقی  يدعـسلا و  لاـقی  یمجربلا و 
نب ییحی  ۀبقع و  نب  یسوم  ةورع و  نب  ماشه  دنه و  یبأ  نب  دواد  نب  لئاو  نب  رکب  دلاخ و  یبأ  نب  لیعامسا  نبا  حیرج و  نبا  ریبزلا و  یبأ 
نب بوقعی  یکتعلا و  دامح  نب  رـضنلا  هنع  قلخ و  ملعالا و  نب  ۀحلط  یبلکلا و  بئاسلا  نب  دمحم  قاحـسا و  نب  دمحم  يراصنالا و  دـیعس 

فیعـض نیعم  نبا  لاق  ۀـعامج  سلغملا و  نب  ةرابج  عابطلا و  یـسیع  نب  دـمحم  یبراحملا و  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  دعـس و  نب  میهاربا 
یئاسّنلا و لاق  ءیـشب و  سیل  دواد  وبا  لاق  يدـقاولا و  هثیدـح  هبـشی  ثیدـحلا  كورتم  متاح  وبا  لاق  هنم و  ریخ  سیلف  ةرم  لاق  ثیدـحلا و 

نع تاعوضوملا  يوری  نابح  نبا  لاـق  اـهیلع و  عباـتی  مل  ةرکنم  اـهتماع  ةروهـشم و  هثیداـحا  ضعب  يدـع  نبا  لاـق  فیعـض و  ینطقرادـلا 
مهتا مکاحلا  لاق  كورتم و  ینطقرادـلا  نع  یناقربلا  لاق  ۀـقدنزلاب و  مهتا  نابح  نبا  مالک  ۀـیقب  تلق  ثیدـحلا  عضی  ناک  ّهنا  اولاق  تابثالا 

هدرک و لامجا  فیس  دنس  رکذ  رد  رجح  نبا  ماقم  نیرد  هکنآ  مود  دیـشر  نمز  فیـس  تام  یبهذلا  طخب  طقاس  ۀیاورلا  یف  وه  ۀقدنزلاب و 
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هک تسنآ  بلاغ  ایاقس و  لیهاجم و  ای  دنتسه  تاقث  فیراعم و  هلمج  زا  ناشیا  ایا  تستاور و  مادک  رب  لمتـشم  هک  تسین  مولعم  نآ  لاح 
نب فیس  هتفگ  نازیم  رد  هچنانچ  دیامنیم  تیاور  نیلوهجم  زا  ترثکب  وا  هک  هدومن  هدافا  فیس  قح  رد  یبهذ  همالع  هچ  دنـشاب  لیهاجم 
نع يوری  يدـقاولاک  وه  کلذ  ریغ  ةدرلا و  حوتفلا و  فنـصم  یفوکلا  يدعـسلا  لاـقی  یمجربلا و  یمیمتلا  لاـقی  يدیـسالا و  یبضلا  رمع 

همجرت رد  هباصا  رد  رجح  نبا  هکنآ  تسبلطم  نیا  دیؤم  نیلوهجملا و  نم  ریثک  قلخ  یفعجلا و  رباج  رمع و  نب  هَّللا  دیبع  ةورع و  نب  ماشه 
يراصنا نادون  نب  رخص  نب  دیبع 

130 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا رکذ  دعب  تسا و  هدومن  تیاور  رخص  نب  دیبع  زا  دوخ  ردپ  زا  لهـس  نب  فسوی  نب  لهـس  زا  فیـس  ار  نآ  هک  هدرک  لقن  رابخا  ضعب 

دانسالا اذهب  هتفگ و  رابخا 
تبیط دـق  نیدـلا و  کبکر  یتح  کلام  نم  بهذ  يذـلا  نیدـلا و  یف  كءالب  تفرع  ّینا  ذاعم  یلا  بتک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا 

لبقاف ءیش  کیلإ  يدهلا  ناف  ۀیدهلا  کل 
نآ فیس  هک  تسقباس  يارتفا  نامه  نیا  بیر و  الب  دنتسه  لوهجم  ود  ره  لهس  نب  فسوی  فسوی و  نب  لهس  تیاور  نیا  دنـس  لاجر  و 

ذاعم يارب  دوخ  همان  هعیرذـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هّللاـب  ذوعن  هک  هدومن  رهاـظ  نآـب  هدروآ و  رگید  ناونعب  ار 
ینعا هینـس  ریبخ  داقن  ریبک و  همالع  ار  هیدـه  بیطت  عوضوم  ثیدـح  هک  تسنآ  قح  ولع  راثآ  بئاجع  زا  هدومرف و  هیدـه  بیطت  لیلجت و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هچنانچ  هدومن  فیعضت  يربط  ریرج  نب  دمحم 
نم بهذ  ام  هلوسر و  هَّللا و  یف  تیقل  اـم  تملع  دـق  ینا  لاـق  نمیلا  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینثعب  اـمل  لـبج  نب  ذاـعم  نع 

کل وهف  ءیش  نم  کل  يدها  امف  ۀیدهلا  کل  تبیط  دق  کلام و 
َو ددرگیم  رینتسم  حضاو و  رینملا  حبصلاک  ریصب  رظان  رب  ریقح  مالک  قدص  ریرج  نبا  فیعضت  دعب  یلاعت  هَّللا  دمحب  هفعض و  ریرج و  نبا 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی 
لاح هدومرف  هیدـه  بیطت  لبج  نب  ذاعم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  درک  ناوتیم  لوبق  هنوگچ  هکنآ  موس 

هدومن و ربعم  لولغب  ار  نآ  هدرک و  مارح  ار  لامع  همئا و  يایادـه  مامت  بانج  نآ  هک  دوشیم  حـضاو  تنـس  لها  هریثک  ثیداحا  زا  هکنآ 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هدومرف  مامت  هغلابم  العف  الوق و  نآ  تمرح  راهظا  رد 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نا  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  ریبزلا  نب  ةورع  نع  دیعس  نب  ییحی  نع  شایع  نب  لیعامسا  انث  یسیع  نب  قاحـسا  انثدح 
لولغ لامعلا  ایاده  لاق  ملس  هیلع و 

هتفگ دوخ  دنسم  رد  دمحا  زین  و 
ۀیبتللا نبا  هل  لاقی  دزالا  نم  الجر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لمعتسا  لاق  يدعاسلا  دیمح  وبا  انا  لوقی  ةورع  عمس  يرهزلا  نع  نایفس  انث 
لوقیف ئیجیف  هتعنب  لماعلا  لاب  ام  لاقف  ربنملا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ماقف  یل  يدها  اذه  مکل و  اذه  لاقف  ءاجف  ۀقدص  یلع 
ءیشب اهنم  مکنم  دحا  یتای  هدیب ال  دمحم  سفن  يذلا  مأ ال و  هیلإ  يدهی  رظنیف أ  هما  هیبا و  تیب  یف  سلج  الف  یل أ  يدها  اذه  مکل و  اذه 

له ّمهَّللا  لاق  مث  هیدی  ةرفع  انیأر  یتح  هیدـی  عفر  مث  رعتی  ةاش  وا  راوخ  اهل  ةرقب  وا  ءاغر  هل  اریعب  ناک  نإ  هتبقر  یلع  ۀـمیقلا  موی  هب  ءاج  الا 
تباث نب  دیز  اولس  ینیع و  رصبا  ینذا و  عمس  دیمح  وبا  لاق  ةورع  نب  ماشه  داز  اثالث و  تغلب 

باب رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  و 
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هتفگ ۀلعل  ۀیدهلا  لبقی  مل  نم 
یّلص یبنلا  لمعتسا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  ریبزلا  نب  ةورع  نع  يرهزلا  نع  نایفـس  انثدح  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثدح 
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وا هیبا  تیب  یف  سلج  الهف  لاق  یل  يدها  اذه  مکل و  اذه  لاق  مدـق  املف  ۀـقدصلا  یلع  هیتبالا  نبا  هل  لاقی  دزالا  نم  الجر  ملـس  هیلع و  هَّللا 
وا ءاغر  هل  اریعب  ناک  نإ  هتبقر  یلع  هلمحی  ۀمیقلا  موی  هب  ءاج  الا  ائیـش  هنم  دحا  ذخای  هدیب ال  یـسفن  يذلا  مأ ال و  هل  يدـهی  رظنیف  هما  تیب 

اثالث تغلب  له  ّمهَّللا  تغلب  له  ّمهَّللا  هیطبا  ةرفغ  انیأر  یتح  هدیب  عفر  مث  رعتی  ةاش  وا  راوخ  اهل  ةرقب 
هتفگ ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نیمی  تناک  فیک  باب  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  هربخا  هنا  يدـعاسلا  دـیمح  یبأ  نع  ةورع  ینربخا  لاق  يرهزلا  نع  بیعـش  انربخا  ناـمیلا  وبا  انثدـح 
کّمأ کیبا و  تیب  یف  تدعق  الف  لاقف أ  یل  يدـها  اذـه  مکل و  اذـه  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هلمع  نم  غرف  نیح  لماعلا  هءاجف  الماع  لمعتـسا 

دعب اما  لاق  مث  هلها  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثا  دهشتف و  ةولّصلا  دعب  ۀیشع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  مث  مأ ال  کل  يدهی  ترظنف أ 
سفن يذلا  وف  مأ ال  هل  يدهی  له  رظنف  هما  هیبا و  تیب  یف  دعق  الف  یل أ  يدها  اذه  مکلمع و  نم  اذه  لوقیف  انیتایف  هلمعتسن  لماعلا  لاب  امف 

اهل اهب  ءاج  ةرقب  ناک  نإ  ءاغر و  هل  هب  ءاج  اریعب  ناک  نإ  هقنع  یلع  هلمحی  ۀـمیقلا  موی  هب  ءاج  الا  ائیـش  اهنم  مکدـحا  لغی  ـال  هدـیب  دـمحم 
هیطبا ةرفغ  یلا  رظننل  انا  یتح  هدی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عفر  مث  دیمح  وبا  لاقف  تغلب  دقف  رعتی  اهب  ءاج  ةاش  تناک  نا  راوخ و 

هولسف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نم  تباث  نب  دیز  یعم  کلذ  عمس  دق  دیمح و  وبا  لاق 
هل يدهیل  لماعلا  لایتحا  باب  هتفگ  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 

الجر ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمعتسا  لاق  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  هیبا  نع  ماشه  نع  ۀماسأ  وبا  انثدح  لیعامسا  نب  دیبع  انثدح 
الهف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀـیده  اذـه  مکل و  ام  اذـه  لاق  هبـساح  ءاج  املف  ۀـیبتللا  نبا  یعدـی  میلـس  ینب  تاقدـص  یلع 

لمعتـسا یناف  دـعب  اما  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  انبطخ  مث  اـقداص  تنک  نا  کتیدـه  کـیتات  یتح  کـّمأ  کـیبا و  تیب  یف  تسلج 
هتیده هیتات  یتح  هما  هیبا و  تیب  یف  سلج  الف  یل أ  تیدها  ۀیده  اذه  مکل و  ام  اذه  لوقیف  یتایف  هَّللا  ینّالو  امم  لمعلا  یلع  مکنم  لجرلا 

راوخ اهل  ةرقب  ءاغر و  هل  اریعب  لمحی  هَّللا  یقل  مکنم  ادحا  نفرعالف  ۀمایقلا  موی  هلمحی  هَّللا  یقل  الا  هقح  ریغب  ائیش  مکنم  دحا  ذخای  هَّللا ال  و 
ینذا عمس  ینیع و  رصب  تغلب  له  ّمهَّللا  لوقی  هیطبا  ضایب  يور  یتح  هیدی  عفر  مث  رعیت  ةاش  وا 

لامعلا ایاده  باب  هتفگ  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 
هَّللا دبع  نب  یلع  انثدح 

132 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هل لاقی  دسا  ینب  نم  الجر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لمعتـسا  لاق  يدعاسلا  دیمح  وبا  انربخا  ةورع  عمـس  هنا  يرهزلا  نع  نایفـس  انثدح 

ربنملا دعصف  اضیا  نیفـس  لاق  ربنملا  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ماقف  یل  يدها  اذه  مکل و  اذه  لاق  مدق  املف  ۀقدص  یلع  ۀیبتالا  نبا 
مأ ال و هل  يدهی  رظنیف أ  هما  هیبا و  تیب  یف  سلج  الهف  یلا  اذه  کل و  اذه  لوقی  یتایف  هثعبن  لماعلا  لاب  ام  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحم 

هیدی عفر  مث  رعتی  ةاش  وا  راوخ  اهل  ةرقب  وا  ءاغر  هل  اریعب  ناک  نإ  هتبقر  یلع  هلمحی  ۀمیقلا  موی  هب  ءاج  الا  ءیـشب  یتای  هدیب ال  یـسفن  يذـلا 
هترصبا يان و  ذإ  عمـس  لاق  دیمح  یبأ  نع  هیبا  نع  ماشه  داز  يرهزلا و  انیلع  هصق  نایفـس  لاق  اثالث  تغلب  له  الأ  هیطبا  یترفع  انیأر  یتح 

یعم هعمس  هناف  تباث  نب  دیز  اولس  ینیع و 
هلامع مامالا  ۀبساحم  باب  هتفگ  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  ینذا و  عمس  يرهزلا  لقی  مل  و 

یلع ۀیتبالا  نبا  لمعتسا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  هیبا  نع  ةورع  نب  ماشه  انثدح  ةدبع  انربخا  دمحم  انثدح 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یل  تیدهأ  ۀیده  هذه  مکل و  يذلا  اذه  لاق  هبساح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  لوسر  یلا  ءاج  املف  میلـس  ینب  تاقدص 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ماق  مث  اقداص  تنک  نا  کتیدـه  کـیتات  یتح  کـما  تیب  کـیبا و  تیب  یف  تسلج  ـالهف  ملـس  هیلع و 

مکل و اذه  لوقیف  مکدحا  یتایف  هَّللا  ینالو  امهروما  یلع  مکنم  الاجر  لمعتسا  یناف  دعب  اما  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمح  سانلا و  بطخف 
ماشه لاق  ائیـش  اهنم  مکدحا  ذخای  هَّللا ال  وف  اقداص  ناک  نإ  هتیده  هیتات  یتح  هّمأ  تیب  هیبا و  تیب  یف  سلج  الهف  یل  تیدـها  ۀـیده  هذـه 
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یتح هیدـی  عفر  مث  رعتی  ةاش  اراوخ و  اهل  ةرقب  وا  ءاغر  هل  ریعبب  لجر  هَّللا  ءاـج  اـم  نفرع  ـالف  ـالا  ۀـمایقلا  موی  هلمحی  هَّللا  ءاـج  ـالا  هقح  ریغب 
تغلب لهالا  هیطبا  ضایب  تیأر 

هتفگ لامعلا  ایاده  میرحت  باب  رد  دوخ  حیحص  رد  ملسم  و 
یبأ نع  ةورع  نع  يرهزلا  نع  ۀـنییع  نب  نایفـس  ان  اولاـق  رکب  یبـال  ظـفللا  رمع و  یبأ  نبا  دـقانلا و  رمع و  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدـح 
املف ۀقدصلا  یلع  رمع  یبأ  نبا  رمع و  لاق  ۀیبتللا  نبا  هل  لاقی  دسالا  نم  الجر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لمعتـسا  لاق  يدعاسلا  دـیمح 
هثعبا لماع  لاب  ام  لاق  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمحف  ربنملا  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقف  لاق  یل  يدها  اذه  مکل و  اذه  لاق  مدق 
لانی هدیب ال  دمحم  سفن  يذلا  مأ ال و  هیلإ  يدـهی  رظنی أ  یتح  هّمأ  تیب  یف  وا  هیبا  تیب  یف  دـعق  الف  یل أ  يدـها  اذـه  مکل و  اذـه  لوقیف 

ةاش اراوخ و  اهل  ةرقب  وا  ءاغر  هل  ریعب  هقنع  یلع  هلمحی  ۀمیقلا  موی  هب  ءاج  الا  ائیش  اهنم  مکنم  دحا 
133 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتّرم تغلب  له  ّمهَّللا  لاق  مث  هیطبا  یترفع  انیأر  یتح  هیدی  عفر  مث  رعتی 
لمعتـسا لاق  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  ةورع  نع  يرهزلا  نع  رمعم  انا  لاق  قازرلا  دبع  انا  الاق  دیمح  نب  دـبع  میهاربا و  نب  قاحـسا  انثدـح 

مکل و ام  اذه  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یلا  عفدف  لاملاب  ءاجف  ۀقدصلا  یلع  دزالا  نم  الجر  ۀیبتللا  نبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
یّلص یبنلا  ماق  مث  مأ ال  کل  يدهی  رظنتف أ  کما  کیبا و  تیب  یف  تدعق  الف  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هل  لاقف  یل  تیدها  ۀیده  هذه 

نایفس ثیدح  وحن  رکذ  مث  ابیطخ  ملس  هیلع و  هَّللا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لمعتسا  لاق  يدعاسلا  دیمح  یبأ  نع  هیبا  نع  ماشه  ان  لاق  ۀماسأ  وبا  ان  لاق  ءالعلا  نب  دمحم  بیرک  وبا  انثدح  و 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀیده  اذه  مکل و  ام  اذه  لاق  هبساح  ءاج  املف  ۀیبتالا  نبا  یعدی  میلس  ینب  تاقدص  یلع  دسالا  نم  الجر  ملس  و 
دعب اما  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  انبطخ  مث  اقداص  تنک  نا  کتیدـه  کیتات  یتح  کّمأ  کیبا و  تیب  یف  تسلج  ـالهف  ملـس  هیلع و 
هما هیبا و  تیب  یف  سلج  الف  یل أ  تیدها  ۀیده  اذـه  مکل و  ام  اذـه  لوقیف  ینیتایف  هَّللا  ینالو  امم  لمعلا  یلع  مکنم  لجرلا  لمعتـسا  یناف 

مکنم ادحا  نفرع  الف  ۀمیقلا  موی  هلمحی  یلاعت  هَّللا  یقل  الا  هقح  ریغب  ائیـش  اهنم  مکنم  دحا  ذخای  هَّللا ال  اقداص و  ناک  نإ  هتیدـه  هیتات  یتح 
عمس ینیع و  رصب  تغلب  له  ّمهَّللا  لوقی  مث  هیطبا  ضایب  يار  یتح  هیدی  عفر  مث  رعتی  ةاش  اراوخ و  اهل  ةرقب  ءاغر و  هل  اریعب  لمحی  هَّللا  یقل 

ینذا
لاق و نامیلـس ح  نب  میحرلا  دـبع  ان  لاق  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدـح  لاق و  ۀـیواعم ح  وبا  ریمن و  نبا  ةدـبع و  ان  لاـق  بیرک  وبا  انثدـح  و 

دانسالا و اذهب  ماشه  نع  مهلک  نیفس  ان  لاق  رمع  یبأ  نبا  انثدح 
هبساح ءاج  املف  ریمن  نبا  ةدبع و  ثیدح  یف 

ۀماسأ و وبا  لاق  امک 
يان و ذإ  عمس  ینیع و  رصب  لاق  نایفس  ثیدح  یف  داز  ائیش و  اهنم  مکدحا  ذخای  هدیب ال  یـسفن  يذلا  هَّللا و  نملعت و  ریمن  نبا  ثیدح  یف 

یعم ارضاح  ناک  هناف  تباث  نب  دیز  اولئس 
دیمح یبأ  نع  ریبزلا  نب  ةورع  نع  داـنزلا  وـبا  وـه  ناوـکذ و  نب  هَّللا  دـبع  نع  ینابیـشلا  نع  ریرج  اـنا  لاـق  مـیهاربا  نـب  قاحـسا  هانثدـح  و 
رکذف یلا  يدها  اذه  مکل و  اذه  لوقی  لعجف  ریثک  داوسب  ءاجف  ۀقدص  یلع  الجر  لمعتسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  يدعاسلا 

یبأ نب  رکب  وبا  انثدح  ینذا  یلا  هیف  نم  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـسا  يدـعاسلا  دـیمح  یبال  تلقف  ةورع  لاق  هوحن 
هبیش

134 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلص هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  يدنکلا  ةریمع  نب  يدع  نع  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  ان  لاق  حارجلا  نب  عیکو  ان  لاق 
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نم دوسا  لجر  هیلإ  ماقف  لاق  ۀـمیقلا  موی  هب  یتای  الولغ  ناک  هقوف  امف  اطیخم  انمتکف  لمع  یلع  مکنم  هانلمعتـسا  نم  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا 
نم نآلا  هلوقا  انا  لاق و  اذـک  اذـک و  لوقت  کتعمـس  لاق  کـل  اـم  لاـق و  کـلمع  ینع  لـبقا  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  هیلإ  رظنا  ناـک  راـصنالا 

یهتنا هنع  یهن  ام  ذخا و  هنم  یتوا  امف  هریثک  هلیلقب و  ئیجیف  لمع  یلع  مکنم  هانلمعتسا 
اذهب لیعامـسا  ان  اولاق  ۀماسأ  وبا  ان  لاق  عفار  نب  دمحم  ینثدح  لاق و  حرـشب  نب  دمحم  یبأ و  ان  لاق  ریمن  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هانثدـح  و 

لاق مزاح  یبأ  نب  سیق  انا  لاق  دلاخ  یبأ  نب  لیعامسا  ان  لاق  یسوم  نب  لضفلا  انا  لاق  یلظنحلا  میهاربا  نب  قاحسا  هانثدح  هلثم و  دانـسالا 
لامعلا زنک  رد  یقتم  یلع  الم  مهثیدـح و  لثمب  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  يدـنکلا  ةریمع  نب  يدـع  تعمس 

نع يدـعاسلا  دـیمح  یبأ  نع  قه  مح  لولغ  لامعلا  ایادـه  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  زین  سابع و  نبا  نع  بلط  لولغ  مامالا  یلا  ۀـیدهلا  هتفگ 
رد زین  یلع و  نع  دهزلا  یف  مح  رفک  ةوشرلا  یـضاقلا  لوبق  تحـس و  ۀیدهلا  ریمالا  ذـخا  ۀـفیذح  نع  اهلک ع  مارح  لامعلا  ایادـه  ضابرع 

دیمح یبأ  نع  ةاـضقلا  باـتک  یف  شاـقنلا  دیعـس  وبا  لولغ  ءارمـالا  ایادـه  نسح  رباـج  نع  بع  لولغ  ءارمـالل  ایادـهلا  هتفگ  لاـمعلا  زنک 
ریمالا ۀیده  دعس  نب  هَّللا  دبع  نع  رکاسع  نبا  لولغ  تحس و  ناطلـسلا  ایاده  رباج  نع  یعفارلا  ةریره  یبأ  نع  دیعـس  یبأ  نع  يدعاسلا و 

ذاعم يارب  هَّللا  ذاعم  بانج  نآ  هکنیا  هب  دش  دناوتیمن  لئاق  هینس  نیفنصم  زا  يدحا  ثیداحا  نیا  هظحالم  دعب  رباج و  نع  ریرج  نبا  لولغ 
ار هیدـه  بانج  نآ  بییطت  ثیدـح  رگا  هکنآ  مراهچ  هدرک  لالح  وا  يارب  تسادـخ  مارح  هک  ار  تحـس  لولغ و  هدومرف و  هیدـه  بییطت 

رکب وبا  دزن  ار  ناـمالغ  نیا  هک  دوب  هتفگ  واـب  رمع  هک  یتقو  تخاـسیم و  دوخ  کـسمتم  ار  نآ  ذاـعم  دـبال  تشادیم  یلـصا  ذاـعم  يارب 
بانج دوخ  تفگیم  مـالک  نیا  باوجب  ذاـعم  رورـض  دوب  دـنهاوخ  وت  کـلم  ناـشیا  سپ  دـنکب  هزیکاـپ  ار  اـهنیا  وت  يارب  وا  رگا  تسرفب 

رب زگره  تسین و  یجایتحا  رکب  وبا  ندرک  هزیکاـپب  رگید  تسا  هدومرف  هیدـه  بییطت  نم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
افتکا متـسرفب  رکب  وـبا  يوـسب  ار  ناـشیا  نم  ارچ  سپ  دـناهدش  هدرک  هیدـه  نم  يوـسب  ناـمالغ  نیا  هکنیا  نـتفگ  ندرک و  راـکنا  ضحم 

ملاع رد  لبج  نب  ذاعم  زگره  تشادیم  یلـصا  عوضوم  ثیدح  نیا  رگا  هکنآ  مجنپ  سوب  دعب  أبخم  سورع و ال  دـعب  رطع  ذإ ال  درکیمن 
دیبع عفد  زا  دوخ  عانتماب  نآ  ریبعت  یهاگ  دوشیم و  هدیشک  ران  يوسب  هک  دیدیمن  ار  دوخ  مانم 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لیلحت  بییطت و  بسح  هک  يزیچ  هچ  دشیمن  نامالغ  ندرک  در  رب  یـضار  دومنیمن و 

دـشاب هدرک  هزیکاپ  ار  نآ  ذاعم  نید  ءالب  ظاحلب  وا  نید  يادا  ذاعم و  لاـح  حالـصا  يارب  باـنج  نآ  دوخ  دـشاب و  هدـش  هزیکاـپ  لـالح و 
دیبع نیا  ذاعم  ذخا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ۀحارـص  مانم  هعقاو  نیا  دوشیمن و  ران  لوخد  بجوم  زگره  شنتـسناد  دوخ  کلم  شنتفرگ و 

قحتـسم ران و  بجوتـسم  ناب  ذاعم  هک  دوب  میخف  مرج  میظع و  رما  يدحب  ناشیا  در  رب  ندشن  یـضار  ندیمهف و  دوخ  کلم  ار  ناشیا  ار و 
هک تسا  هینـس  تارـضح  هتخادرپ  هتخاس و  ضحم  ثیدح  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـید  هچنآ  دـید  ایور  ملاع  رد  دـیدرگ و  رابج  بضغ 
نآ زا  رتدب  دوب  هدید  دوخ  رهب  مانم  ملاع  رد  ذاعم  هک  یشتآ  هدومرف  عضو  ار  نآ  هّلل  ۀبسح  لالح  ریغ  لام  ذخا  زا  ذاعم  تحاس  هیربت  يارب 

حضاو حوضو  تیاهنب  يذمرت  حیحص  هعلاطم  زا  هک  تسنآ  نانش  لها  روهظ  مصاوق  ناسل و  عطاوق  هلمج  زا  دناهتخورفا و  نتـشیوخ  يارب 
زا هدیدش  هغلابم  هدیکا و  تعنامم  نمی  يوسب  ذاعم  لاسرا  تقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  ددرگیم  راکـشآ  و 

سپاو ار  وا  هداتسرف  وا  يوسب  ار  صاخ  یـصخش  ذاعم  ندش  هناور  دعب  هک  دندومرف  مامتها  يدحب  باب  نیرد  دندوب و  هدومرف  ایاده  ذخا 
درک دوخ  ملع  مدع  راهظا  ذاعم  مدرک  بلط  ارت  ارچ  هک  ینادیم  هک  دـندومرف  داشرا  وا  باطخب  دـمآ  رـضاح  وا  هاگ  ره  دـندومرف و  بلط 

ره تسیولغ و  نا  هک  ریگن  نم  نذا  ریغب  ار  زیچ  چیه  هک  میوگب  منک و  تیصو  ارت  هکنیا  يارب  ماهدومن  بلط  ارت  هک  دندومرف  ترضح  نآ 
رما نیمه  يارب  هک  دندرک  داشرا  دیدش  دـیدهت  نیزا  دـعب  هدرک و  لولغ  هک  ار  هچنآ  تمایق  زور  دروآ  دـهاوخ  دـیامن  لولغ  باکترا  هک 
باب هتفگ  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  دینش  دیاب  تسروکذم  هعقاو  نیا  نآ  رد  هک  یثیدح  الاح  دوخ  لمع  يوسب  ورب  سپ  مدوب  هدرک  بلط 

ءارمالا ایاده  یف  ءاج  ام 
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ینثعب لاق  لبج  نب  ذاعم  نع  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  لیبش  نب  ةریغملا  نع  يدوالا  دـیزی  نب  دواد  نع  ۀـماسأ  وبا  انثدـح  بیرک  وبا  انثدـح 
هناف ینذا  ریغب  ائیش  نبیصت  کیلإ ال  تثعب  مل  يردت  لاقف أ  تددرف  يرثا  یف  لسرا  ترس  املف  نمیلا  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

کلمعل ضماف  کتوعد  اذهل  ۀمیقلا  موی  لغ  امب  تای  للغی  نم  لولغ و 
مدرک ضرع  ریقح  هچنآ  قدص  ترابع  نیزا  رمع  نبا  دیمح و  یبأ  دادش و  نب  دروتـسملا  ةدیرب و  ةریمع و  نب  يدع  نع  بابلا  یف  لاق و 
دودرم هعقاو  هک  تسذاعم  دوخ  تیاکح  نیا  یکاح  تیاور و  نیا  يوار  هک  دـش  حـضاو  مه  نیا  نآ  ياروام  دیـسر و  حاضتا  تیاـهن  رد 

رهاظ ترابع  نیزا  زین  هدرک و  نایب  نارگید  يارب  يدنـسپ  فاصنا  دیزمب  دـیتع  دـیعو  دـیدش و  دـیدهتب  ندـیدرگ  بطاخم  دوخ و  ندـش 
نآ يارب  يذمرت  اذهل  دنادرگیم و  حئال  حضاو و  ار  ارما  يایاده  مکح  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ 
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هلمج زا  ار  نآ  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  هلمجلاب  هدومرف  رکذ  ار  نآ  ءارمالا  ایادـه  یف  ءاج  ام  باب  همجرت  ریز  هدومن و  دوقعم  صاخ  باب 
هعقاو عوقو  زا  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  هک  دیامنیم  رهاب  رهاظ و  درمـش  دـیاب  تلاسر  تایآ  توبن و  لئالد 

وا رجز  عدر و  غیلب  مامتها  تیاهنب  دندومرف و  بلط  ندش  هناور  دعب  ار  وا  ظفحلاب  مدقت  يارب  دـندوب و  هاگآ  نآ  زا  ذاعم  تیانج  تنایخ و 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  ینعا  یهلا  مالک  سابتقاب  دندومن و  يزیچ  نتفرگ  زا 

دیکأت و هیبنت و  همه  نیا  اب  وا  نکیل  دـندینادرگ  هاگآ  هیدـه  لوبق  تمرح  مکح  زا  ار  وا  دـندیناسر و  هیاغلا  یـصقاب  وا  فیوخت  ریذـحت و 
نادنچ ذاعم  عینـش  عینـص  نیا  تشامگرب و  لالح  ریغ  لاوما  ّرج  ذخا و  رب  تمه  تشادـن و  رب  هرهب  يوبن  لعف  لوق و  زا  دـیدشت  دـیدهت و 

همه نیا  هتبلا  دوب  بلاس  ناـشیزا  ار  ناـمیا  نید و  دـقن  بلاـغ و  هباحـص  بلاـغ  رب  هراومه  لاـم  بح  هک  اریز  تسین  رکنتـسم  عدبتـسم و 
اههـلیح هـچ  دـنزیریم و  اـهگنر  هـچ  هـک  تسیندـید  ناـشیا  بلاـثم  ياـفخا  بیاـعم و  رتـس  رد  تنـس  لـها  فالـسا  هروکـشمان  یعاـسم 

الب دـننکیمن و  غیرد  مه  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رب  غورد  بذـک و  باـکترا  زا  باـب  نیرد  دـنزیگنایمرب و 
نامیا نید و  يانب  ارتفا  بذک و  رب  ارتجا  مادقاب و  بانج  نآ  دهع  هققحتم  عئاقو  هظحالم  الب  بانج و  نآ  زا  هتباث  هحیحص  ثیداحا  ظاحل 
حـضتم یلجنم و  يدـحب  ذاعم  يارب  هیدـه  بییطت  عونـصم  ثیدـح  لاعتفا  عضو و  يذـمرت  حیحـص  ثیدـح  نیزا  هلمجلاب  دـننکیم  دوخ 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  دش  دناوتیمن  ریگنماد  یکش  بیر و  الصا  نآ  رد  ار  یلقاع  چیه  هک  دیدرگ 
یطتمم لطخ و  ءاطخ و  نتم  بکار  ناملغ  دـیبع و  رما  رد  فرـص  لبج  نب  ذاـعم  هک  ربم  ناـمگ  هتاـیآ و  عطاوس  دهـشم  لـک  یف  اـنیری  و 

لثم زین  دوب  هدرک  لصاح  هَّللا  لام  رد  تراجت  هعیرذـب  نمی  رد  تماقا  ماگنه  هک  ار  یلام  لـهج  هار  زا  هکلب  هدـیدرگ  لـلز  راـثع و  هوهص 
ار وا  رمع  ترـضح  دنچ  ره  زین  باب  نیرد  دـیدرگیمن و  یـضار  نآ  زا  يرادرب  تسد  نآ و  عفدـب  دـیمهفیم و  دوخ  لام  دـیبع  ناملغ و 

لام نآ  لالحتـسا  رد  تخادـنا و  دوخ  تشپ  سپ  هتـسنادن  لوبق  لباق  ار  ناـشیا  تحیـصن  رـسهریخ  نآ  نکیل  دـندومن  غیلب  میهفت  ماـهفا و 
هک دیسر  ياجب  تبون  رخآ  تخاس  دوخ  زیواتسد  لاح  ربج  يارب  نمی  يوسب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لاسرا 

باتک رد  ربلا  دـبع  نبا  همالع  تفاتـشب  لوا  هفیلخ  زا  نآ  لالحتـسا  يوسب  يراچانب  تفاـی و  قرغ  رب  فرـشم  ار  نتـشیوخ  اـیور  ملاـع  رد 
هتفگ ذاعم  همجرتب  باعیتسا 

دبع نع  يرهزلا  نع  رمعم  انأبنأ  قازرلا  دبع  انثدح  نیعم  نب  ییحی  انثدح  یلع  نب  دمحا  انثدح  رـسفملا  نبا  انثدح  مساق  نب  فلخ  انثدـح 
لزی ملف  کسمی  احمس ال  هموق  بابش  نم  لضفا  الیمج  اباش  لبج  نب  ذاعم  ناک  لاق  هیبا  نع  کلام  نب  بعک  نب  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا 
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لجا نم  دحال  اوکرت  ول  اوباف و  هل  اوعضی  نا  هءامرغ  لأسی  نا  هیلإ  بلطف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یتاف  نیدلا  نم  هلام  قلغا  یتح  نادی 
ءیش ریغب  ذاعم  ماق  یتح  هنید  یف  هلک  هلام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عابف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لجا  نم  اذاعم  اوکرتل  دحا 
رجتا نم  لّوا  ناک  اریما و  نمیلاب  ذاعم  ثکمف  هربجیل  نمیلا  نم  ۀفئاط  یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هتعب  ۀـکم  حـتف  ماع  ناک  اذإ  یتح 
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لجرلا اذه  یلا  لسرا  امهنع  هَّللا  یضر  رکب  یبال  رمع  لاق  مدق  املف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  یتح  ثکمف  وه  هَّللا  لام  یف 
ینیطعی نا  الا  ائیـش  هنم  ذـخأی  تسل  هربجیل و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هثعب  امنا  رکب  وبا  لاقف  هنم  هرئاس  ذـخ  هشیعی و  ام  هل  عدـف 

مث لعافب  تسل  ینربجیل و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ینلـسرا  امنا  ذاعم  لاقف  ذاعمل  کلذ  رکذـف  رکب  وبا  هعطی  مل  اذإ  هیلإ  رمع  قلطناـف 
رمع ای  هنم  ینتـصلخف  قرغلا  تیـشخ  دق  ءام  ۀـموح  یف  ینا  مانملا  یف  تیأر  ینا  هب  ینترمأ  ام  لعاف  انا  کتعطا و  دـق  لاقف  رمع  ذاعم  یقل 

ّلح نیح  اذه  لاقف  هتبهو  دق  ائیش  کنم  ذخآ  هنع ال  هَّللا  یضر  رکب  وبا  لاقف  ائیـش  همتکی  نا ال  فلح  هل و  کلذ  رکذف  رکب  ابا  ذاعم  یتاف 
ماشلا یلا  کلذ  دنع  ذاعم  جرخ  باط و  و 

دـساک عاتم  دراد و  مانا  لاوما  ذخا  رب  وا  مادـقا  رـساجت و  مارح و  لالح و  زا  ذاعم  لهج  لامک  رب  تلالد  هقباس  هعقاو  لثم  زین  هعقاو  نیا  و 
اهنت هن  هک  دوشیم  ققحم  تباث و  وت  رب  مامت  حوضوب  ماقم  نیزا  دروآیم و  نیرهام  نیرظان  شیپ  هدوت  هدوت  ار  رئاح  رجات  نآ  لهج  رئاب 

ذاعم مارحلا  لالحلاب و  مهملعا  ثیدح 
بتک رد  ذاعم  ملع  تابثا  يارب  تراسج  لاـمک  هار  زا  تارـضح  نیا  هک  زین  تاـعقاو  راـثآ و  ثیداـحا و  رگید  هکلب  تسیرتفم  عوضوم و 
مانالا ریخ  تعیرش  مارح  لالح و  زا  لبج  نب  ذاعم  تلاهج  هلمجلاب  تسا  هعیظف  تافلتخم  هعینش و  تاعوضوم  هلمج  زا  همه  دنرآیم  دوخ 

باب مارح  لالح و  رد  لبج  نب  ذاعم  هَّللا  ذاعم  هک  یمـصاع  ياـعدا  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  مالـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و 
؟؟؟ يانعم اب  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

هدز الب  هچ  ار  یمـصاع  منادیمن  دـشابیم و  لخاد  هعنـشتسم  تافرخزم  هعـشبتسم و  تالبعزخ  هلمج  رد  لصاو و  ناوه  نالطب و  دودـح 
تسا و هدیسر  راسخ  راغص و  تاکرد  ضفخا  هب  دوخ  هحضاف  تایامع  هحضاو و  تالاهج  ببسب  هک  ار  لهاذ  لهاج  نینچ  نیا  هک  تسا 

باقعلا دـیدش  مقتنم  باذـع  بآ و  قحتـسم  ةّرک  راهق و  رابج  بضغ  ران  بجوتـسم  ةّرم  قرغ و  رب  فرـشم  یهاگ  قرحب و  بیرق  یهاگ 
ریما بانج  ملعلا  ۀنیدم  یقیقح  باب  هلباقمب  دنادیم و  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیباب  هیلاع  هبترم  لباق  هدـیدرگ 

دانع هشیر  هدروآ  نایمب  وا  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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لد رد  باذـع  ءام  باقع و  ران  زا  یـساره  درادـن و  باسحلا  موی  بابرالا  بر  باتع  رجز و  زا  یکاـب  زگره  دـناودیم و  لـهج  نیمز  رد 
درآیمن بارخ 

تباث نب  دیز  ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

بآمتلاسر بانج  هک  اریز  تستباث  نب  دیز  ملع  هنیدم  باوبا  زا  یکی  هک  هدـش  یعدـم  مازحنالا  حـضاو  مالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مهن 
هدومرف هچنانچ  هداد  لیصفت  ۀصاخ  ضئارف  ملعب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نالطب تباث و  نب  دیز  یتما  ضرفا  و 
تابثا مادقا  تستباث و  ریغ  ملعلا  ۀنیدم  دوخ  صنب  تباث  نب  دـیز  تیباب  يوعد  الّوا  هچ  تسروهظ  تیاهن  رد  یمـصاع  ياعدا  نیا  ناوه  و 

ایناث تسا و  هیزخم  تمهت  تیاهن  هیدرم و  تأرج  تیاغ  زا  فشاک  دـنکیمن  بولطمب  افو  زگره  هک  بانجنآب  هبوسنم  تاـملک  ضعبب  نا 
هلمجب جاجتحا  لیلد  ماقم  رد 
تباث نب  دیز  یتما  ضرفا  و 

زا يرطش  نا  هچ  تسبابلا  بابرا  باجعتسا  ثروم 
رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  لیوط  عوضوم  ثیدح 

تریحب ار  بیبـل  رظاـن  هیلع  تفقو  اـمک  نآ  لاـح  قیقحت  دراـبیم و  هدوت  هدوت  نآ  رب  ناوه  ارتـفا و  نـالطب و  عـضو و  راـثآ  هک  دـشابیم 
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زا یظح  ار  يرگید  هک  يوحنب  دـشاب  واب  صتخم  ملع  نیا  اب  هک  تسنآ  ضئارف  ملع  رد  تباث  نب  دـیز  ندوب  باب  ياضتقم  اثلاث  درآیم و 
لوا رما  نالطب  دشاب و  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هبطاق  رب  ملع  نیرد  وا  تیلـضفا  هکنآ  ای  دوبن و  نآ 

ار دیز  تیضرفا  هینس  ماظع  نیدقنم  ماخف و  نیققحم  هک  اریز  تسین  یندش  تباث  زین  رگید  رما  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا 
ضرفا هباحص  رباکا  ضارقنا  دعب  تباث  نب  دیز  هک  تسنآ  ثیدح  نیا  يانعم  هک  دنیامنیم  هدافا  دنرادیمن و  ملسم  هباحص  رباکاب  تبـسن 

ظافح زا  هک  يداهلا  دبع  نبا  همالع  دندوب و  ضرفا  وزا  نیخیـش  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دننکیم  حیرـصت  دش و  دـهاوخ 
بآمتلاسر بانج  دهم  تمارک  دهع  رد  دیز  هک  تسا  هدز  راج  يروهج  يادنب  قبس  امیف  تیرد  امک  تسا  هینس  ماقمیلاع  ظاقیا  مالعا و 

دشاب و هدرک  ضئارف  رد  مالک  رکب  یبأ  دـهع  رد  وا  هک  منادیمن  هدوبن و  ضئارفب  روهـشم  دوخ  ریغ  زا  شیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رب لمتشم  هک  رکذلا  قباس  لوعجم  ربخ  ندوب  يرتفم  بوذکم و  رب  حئال  ناهرب  حضاو و  لیلد  يداهلا  دبع  نبا  همالع  حیرص  حیرـصت  نیا 

قیرط هدروآ  هیلإ  راشم  لیوط  ربخ  تیعوضوم  نایب  رد  ار  مالک  نیا  روکذـم  همـالع  هک  تساـج  نیمه  زا  دـشابیم و  تسنیب  کـفا  نینچ 
ياملع تاملک  زا  يرطـش  الاح  يوانملل  ریدقلا  ضیف  ةرابع  یف  نعما  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدرپس  قیدحت  ناعما و  مادـقاب  قیقحت  دـقن و 

حرشب ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  دینش  دیاب  تستباث  نب  دیز  ملعب  قلعتم  هک  هینس  رابک 
خلا یتماب  یتما  فارأ  ثیدح 

کلذک ریصی  هنا  يأ  تباث  نب  دیز  ضئارفلا  ملع  وه  ثیراوملا و  ۀمسق  لئاسمب  املع  مهرثکا  يأ  مهضرفا  هتفگ و 
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هتفگ ثیدح  نیمه  حرشب  ریدقلا  ضیف  رد  زین  و 
مارحلا لالحلاب و  مهملعا  و 

الا مهرباکا و  ۀباحـصلا و  ءامظع  ضارقنا  دعب  کلذـک  ریـصی  هنا  ینعی  يراصنالا  لبج  نب  ذاعم  ماکحالا  نم  مرحی  لحی و  ام  ۀـفرعمب  يأ 
دهع یف  دیز  نکی  مل  لاق و  يداهلا  دبع  نبا  هرکذ  ضئارفلاب  تباث  نب  دـیز  نم  ملعا  مارحلا و  لالحلاب و  هنم  ملعا  یلع  رمع و  رکب و  وباف 

هنع و هَّللا  یضر  رکب  یبأ  دهع  یلع  هدهع و ال  اهیف  ملکت  هنا  ملعا  هریغ و ال  نم  رثکا  ضئارفلاب  اروهشم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصملا 
هتفگ روکذم  ثیدح  حرشب  ریسیت  رد  يوانم  زین 

يراصنالا تباث  نب  دیز  ثیراوملا  ۀمسقب  املع  مهرثکا  يأ  مهضرفا  و 
ثیدح حرـشب  رینم  جارـس  رد  يزیزع  یلع  هنم و  ضرفا  رمع  رکب و  وبا  یلعف و  الا  ۀباحـصلا و  رباکا  ضارقنا  دعب  کلذـک  ریـصیس  هنا  يأ 

ضارقنا دعب  کلذـک  ریـصیس  هنا  يأ  يوانملا  لاق  ثیراوملا  ۀمـسقب  املع  مهرثکا  يأ  يراصنالا  تباث  نب  دـیز  مهـضرفا  هتفگ و  روکذـم 
هنم ضرفا  رمع  رکب و  وبا  یلعف و  الا  بحصلا و  رباکا 

وا تافارحنا  اهاطخ و  حارج و  هدیبع  وبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  لاطبا 

مالـسالا یف  تناما  رد  تسحارجلا  نب  هدـیبع  وبا  ملع  هنیدـم  باوبا  زا  یکی  هک  هدومن  اعدا  ماظنلا  دـساف  مالک  نیرد  یمـصاع  هکنآ  مهد 
لیلد ملعب و  رگم  دوشیمن  هدرک  ادا  تناما  هدومرف و  صوصخم  مالـسالا  یف  تناماب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هچ 

تسبانج نآ  لوق  صیصخت  نیا 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀما  لکل  و 

يارب یباب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  حیحص  صیصنت  حیرص و  فیقوت  یب  ةرم  ریغ  تملع  امک  الّوا  هک  تسرهاظ  و 
ایناث تسنداهن و  نایغط  یغب و  ساسا  رب  ناودـع  تفزاـجم و  ياـنب  نداد و  عیظف  يرجت  عینـش و  رـساجت  لاـمک  داد  نداد  رارق  ملع  هنیدـم 

وبا تیباب  تابثا  يارب  یمـصاع  دناهدومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  بوسنم  هدـیبع  وبا  تناما  باب  رد  هک  یلوق 
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ینالوط ثیدح  نمض  رد  مه  تنس  لها  تاور  ار  لوق  نیا  تسا و  لوحنم  عونصم و  لوعجم و  عوضوم و  هدومن  کسمت  نادب  هدیبع 
خلا رکب  وبا  یتماب  یتما  محرا 

داسف ناعمالا  دنع  هکلب  دوشیمن  تباث  هجوچیهب  قیدحت  قیقدت و  قیقحت و  دـیقنت و  بابرا  دزن  نکیل  دـننکیم  تیاور  نآ  زا  جراخ  مه  و 
وزج تیثیحب  نآ  نالطب  اما  ددرگیم  حضاو  نآ  نالطب  و 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا  لیوط  ثیدح 
زا جراخ  هک  هدیبع  یبأ  تناما  ثیدح  نالطب  اّما  تسرهاب و  رهاظ و  هتشذگ  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  رد  هک  قباس  عبشم  نایب  زا  سپ 

رکب وبا  یتماب  یتّما  محرا  لیوط  ثیدح 
کیچیه دـناهدروآ  دوخ  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  ثیدـح  نیا  يارب  هک  یقرط  تسروهظ و  تیاـهن  رد  مهنا  سپ  دـنکیم  تیاور 

دوخ حیحص  رد  يراخب  قرط  رگید  ياج  هچ  تسین  نهو  نعط و  حرج و  حدق و  زا  یلاخ 
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هتفگ بقانملا  باتک  رد 
یّلص هَّللا  لوسر  نا  کلام  نب  سنا  ینثدح  لاق  ۀبالق  یبأ  نع  دلاخ  انث  یلعالا  دبع  انث  یلع  نب  ورمع  انثدح  حارجلا  نب  ةدیبع  یبأ  بقانم 

حارجلا نب  ةدیبع  وبا  همالا  اهتیا  اننیما  نا  نیما و  هّمأ  لکل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا 
ینعی نثعبال  نارجن  لهال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  لاق  ۀفیذح  نع  ۀلـص  نع  قاحـسا  یبأ  نع  هبعـش  انث  میهاربا  نب  ملـسم  انثدـح 

ةدیبع ابا  ثعبف  هباحصا  فرشاف  نیما  قح  انیما  مکیلع 
نارجن لها  ۀصق  باب  هتفگ  يزاغملا  باتک  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 

دیـسلا بقاعلا و  ءاج  لاق  ۀـقیدح  نع  رفز  نب  ۀلـص  نع  قاحـسا  یبأ  نع  لیئارـسا  نع  مدآ  نب  ییحی  انثدـح  نیـسحلا  نب  ساـبع  ینثدـح 
انعالف ال ایبن  ناک  نئل  هَّللا  وف  لعفت  هبحاصل ال  امهدـحا  لاقف  لاق  هانعالی  نا  نادـیری  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  نارجن  ابحاص 

قح انیما  الجر  مکعم  نثعبال  لاقف  انیما  الا  انعم  ثعبن  انیما و ال  الجر  انعم  ثعبا  انتلأس و  ام  کیطعن  انا  الاق  اندعب  نم  انبقع  نحن و ال  حـلفن 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ماق  املف  حارجلا  نب  ةدـیبع  ابا  ای  مق  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  هل  فرـشتساف  نیما 

ۀمالا هذه  نیما  اذه  ملس 
یلا نارجن  لها  ءاج  لاق  ۀفیذح  نع  رفز  نب  ۀلص  نع  قاحسا  ابا  تعمـس  لاق  ۀبعـش  انثدح  رفعج  نب  دمحم  انثدح  راّشب  نب  دمحم  ینثدح 

نب ةدـیبع  ابا  ثعبف  سانلا  هل  فرـشتساف  نیما  قح  انیما  الجر  مکیلإ  نثعبال  لاقف  انیما  الجر  اـنل  ثعبا  اولاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
حارجلا

وبا ۀمالا  هذه  نیما  نیما و  ۀما  لکل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  نع  دلاخ  نع  ۀبعـش  انثدح  دیلولا  وبا  انثدـح 
حارجلا نب  ةدیبع 

هتفگ داحآلا  رابخا  باتک  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  و 
مکیلإ نثعبال  نارجن  لهال  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  ۀفیذح  نع  ۀلص  نع  قاحسا  یبأ  نع  ۀبعش  انثدح  برح  نب  نامیلـس  انثدح 

ةدیبع ابا  ثعبف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصا  اهل  فرشتساف  نیما  قح  انیما  الجر 
ۀمالا هذه  نیما  نیما و  ۀما  لکل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  نع  دلاخ  نع  ۀبعـش  انثدح  برح  نب  نامیلـس  انثدح 

ةدیبع وبا 
هتفگ دوخ  حیحص  رد  جاجحلا  نب  ملسم  و 

لاق ۀبالق  یبأ  نع  دلاخ  انا  هیلع  نب  لیعامـسا  ان  برح  نب  ریهز  ینثدح  دلاخ ح و  نع  ۀـیلع  نب  لیعامـسا  ان  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدـح 
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انیما نا  انیما و  ۀما  لکل  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  لاق 
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حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ۀمالا  اهتیا 
ثعبا اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومدق  نمیلا  لها  نا  سنا  نع  تباث  نع  دامح  ان  لاق  نافع  ان  لاق  دقانلا  رمع و  ینثدح 

نبال ظفللا  راشب و  نبا  ینثملا و  نب  دمحم  انثدح  ۀمالا  هذه  نیما  اذه  لاقف  ةدـیبع  یبأ  دـیب  ذـخاف  لاق  مالـسالا  ۀنـسلا و  انملعی  الجر  انعم 
هَّللا لوسر  یلا  نارجن  لها  ءاج  لاق  ۀفیذح  نع  رفز  نب  ۀلص  نع  ثدحی  قاحـسا  ابا  تعمـس  لاق  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دمحم  انث  الاق  ینثملا 
لاق سانلا  اهل  فرـشتساف  لاق  نیما  قح  انیما  الجر  مکیلإ  نثعبال  لاقف  اـنیما  ـالجر  اـنیلإ  ثعبا  هَّللا  لوسر  اـی  اولاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هوحن دانسالا  اذهب  قاحسا  یبأ  نع  نایفس  ان  لاق  يرفحلا  دواد  وبا  انا  لاق  میهاربا  نب  قاحسا  انثدح  حارجلا  نب  ةدیبع  ابا  ثعبف 
لّوا قیرط  اـّما  تسنوهوم  حورجم و  نوعطم و  حودـقم و  قرط  نیزا  دـحاو  ره  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریبـخ  نعمم  ریـصب و  دـقان  رب  و 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يادـعا  زا  سنا  ندوب  تسکلاـم و  نب  سنا  رب  نآ  رادـم  سپ  هدروآ  بقاـنملا  باـتک  رد  هک  يراـخب 
ریدغ و ثیدح  دـلجم  رد  اقباس  باتب  ثروم  بذـک  باکترا  بانجنآ و  دـسحب  وا  يالتبا  مانا و  يداه  نآ  لئاضف  نامتک  رد  وا  كامهنا 

نینمؤملا ریما  بانج  نانمـشد  زا  زین  وا  تسعقاو و  یمرجلا  دیز  نب  هَّللا  دـبع  هبالق  وبا  قیرط  نیرد  زین  هدـش و  نهربم  نیبم و  ریط  ثیدـح 
هریتو ربانب  تنـس  لـها  نکیل  درکن  تیاور  باـنجنآ  زا  يزیچ  ببـس  نیمهب  دومنیم و  بدا  تءاـسا  باـنجنآ  قح  رد  دوب و  مالّـسلا  هیلع 

دنرامـشیم و لهـس  تیاهن  ار  میظع  مرج  نیا  دننادرگیم و  كولـسم  وا  ءارطا  هار  دننادیم و  هقث  ار  وا  ینعم  نیا  فصو  اب  دوخ  هدوهعم 
ۀقث و یعبات  يرـصب  یلجعلا  لاق  هتفگ و  هبالق  وبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دنرادن  رابج  راهق  دنوادخ  زا  یـساره 

دوب روسج  يدحب  حـیبق  لعف  نیرد  درکیم و  سیلدـت  وا  هک  تسنآ  هبالق  وبا  نعاطم  هلمج  زا  ائیـش و  هنع  وری  مل  یلع و  یلع  لمحی  ناک 
هچنانچ دومیپیم  سیلدت  هار  اباحم  الب  درکیم و  ثیدحت  نا  زا  هک  تشاد  یفحص  دومنیمن و  هقرفت  نیقحال  ریغ  نیقحال و  نایم  رد  هک 

مهقحل و نمع  سلدی  هنا  الا  هسفن  یف  ۀقث  نیعباتلا  ءاملع  نم  ریهش  ماما  یمرجلا  ۀبالق  وبا  دیز  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ 
باتک رد  یبلحلا  یمجعلا  نبا  طبس  لیلخ  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  سلدی و  اهنم و  ثدحی  فحـص  هل  ناک  مهقحلی و  مل  نمع 

مهقحلی مل  نمع  مهقحل و  نمع  سلدی  ناک  هنا  هنازیم  یف  یبهذلا  رکذ  یمرجلا  دیز  نب  هَّللا  دبع  ۀبالق  وبا  هتفگ  نیسلدملا  ءامـسال  نییبتلا 
سیبلت هلمج  زا  ار  سیلدـت  ناشیا  هک  تسحئال  حـضاو و  هینـس  مالعا  ياملع  تادافا  عبتتم  رب  سلدـی و  اهنم و  ثدـحی  فحـص  هل  ناک  و 

فورعم یسک  رگا  هک  دنتسه  لئاق  ناشیا  ياهقف  نیثدحم و  زا  یتعامج  هتسناد و  رهطم  عرش  تنایخ  ارنآ  دناهدرمش و  سیلبا 
142 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیداحا زا  نآ  ریغ  رد  ای  ثیدح  نیرد  ار  هحیرص  هغیص  دیامن و  عامـس  نایب  هچ  رگا  دوشیم  دودرم  حورجم و  وا  ةرم  ول  سیلدتب و  دوش 
هیجـس نیرب  هک  هبالق  وبا  لآم  تعاـظف  لاـح  زا  سپ  تسراـسخ  يزخ و  نینچ  ثروم  راـب  کـی  سیلدـت  باـکترا  هاـگ  ره  دراـیب و  دوخ 

هتفگ و سیبلت  باتک  رد  يزوجلا  نبا  یسرپیم  هچ  تشامگیمرب  تراسج  لامکب  همیلم  همیرج  نیرب  ار  تمه  تشاد و  رارمتسا  هیـضرمان 
عرـشلا و یلع  مهنم  اـنایحا  اذـه  عوـضوم و  هـنا  اونیبـی  نا  ریغ  نـم  عوـضوملا  ثیدـحلا  ۀـیاور  نیثدـحملا  ءاـملع  یلع  سیلبا  سیبـلت  نـم 

مهتایاور و ةرثک  مهثیداحا و  قیفنت  مهدوصقم 
نیبذاکلا دحا  وهف  بذک  هنا  يری  اثیدح  ینع  يور  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  دق 

حیبق اذه  عمـسی و  مل  هنم و  عمـس  هنا  مهوی  نالف  نع  نالف  لاق  وا  نالف  نع  نالف  مهدحا  لوقی  ةراتف  ۀیاورلا  یف  مهـسیلدت  نفلا  اذه  نم  و 
امبر هاّنک و  اّمبر  همسا و  ریغب  هامـس  امبرف  همـسا  یّمعیف  باذکلا  فیعـضلا و  نع  يوری  نم  مهنم  لصتملا و  ۀبترم  یف  عطقنملا  لعجی  هنال 

یف رظنلا  ناعما  رد  نمحرلا  دبع  نب  مرکا  دمحم  هب و  تبثی  امب ال  امکح  تبثی  هنال  رهطملا  عرشلل  ۀنایخ  هذه  فرعی و  الئل  هّدج  یلا  هبـسن 
عامسلا نّیب  نا  ادودرم و  احورجم  راص  ةّرم  ول  سیلدتلا و  باکتراب  فرع  نم  ءاهقفلا  نیثدحملا و  نم  قیرف  لاق  هتفگ  رکفلا  ۀبخن  حیضوت 
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ظفح و تلقب  بوسحم و  دودعم و  ناهلبا  هلمج  زا  هبالق  وبا  نیرب  هوالع  هثیداحا و  نم  هریغ  یف  وا  ثیدحلا  اذه  یف  ۀحیرص  ۀغیصب  ّیلا  و 
دومنیم تنواعم  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  مکح  لاطبا  رد  تراسج  هار  زا  همه  نیا  اب  دوب و  بویعم  نوعطم و  طیلخت 

انثدح هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دوزفایم  تیاغب  تهاقف  مهفت و  زا  تبناجم  تهافـس و  تهالب و  تیاهنب  دوخ  فاصتا  راهظا  رد  و 
وبا ینثدح  ۀبالق  یبأ  لآ  نم  ءاجر  وبا  ینثدح  نامثع  یبأ  نب  جاجحلا  انثدح  يدسالا  میهاربا  نب  لیعامسا  رـشب  وبا  انثدح  دیعـس  نب  ۀبیتق 

لوقن اولاق  ۀـماسقلا  یف  نولوقت  ام  لاقف  اولخدـف  مهل  نذا  مث  سانلل  اموی  هریرـس  زربأ  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نا  ۀـبالق 
رابخالا و سؤر  كدنع  نینمؤملا  ریما  ای  تلقف  سانلل  ینبصن  ۀبالق و  ابا  ای  لوقت  ام  یل  لاق  ءافلخلا  اهب  تداقأ  دق  قح و  اهب  دوقلا  ۀماسقلا 

تیأر تلق أ  لاق ال  همجرت  تنک  هوری أ  مل  ینز و  دق  هنا  قشمدب  نصحم  لجر  یلع  اودهـش  مهنم  نیـسمخ  نا  ول  تیأر  برعلا أ  فارـشا 
هوری مل  هعطقت و  تنک  قرس أ  هنا  صمحب  لجر  یلع  اودهش  مهنم  نیسمخ  نا  ول 

یف الا  طق  ادحا  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لتق  ام  هَّللا  وف  تلق  لاق ال 
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موقلا لاقف  مالسالا  نع  دترا  هلوسر و  هَّللا و  براح  لجر  وا  ناصحا  دعب  ینز  لجر  وا  لتقف  هسفن  ةریرجب  لتق  لجر  لاصخ  ثالث  يدحا 
تلقف سمشلا  یف  مهذبن  مث  نیعالا  رمس  قرسلا و  یف  عطق  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  کلام  نب  سنا  ثدح  دق  سیل  وا 

اومخوتـساف مالـسالا  یلع  هوعیابف  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اومدق  ۀینامث  لکع  نم  ارفن  نا  سنا  ثیدـح  مکثدـحا  انا 
نم نوبیصتف  هلبا  یف  انیعار  عم  نوجرخت  الف  لاق أ  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  کلذ  اوکـشف  مهماسجا  تمقـسف  ضرالا 

معنلا اودرطا  ملس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یعار  اولتقف  اوحـصف  اهلاوبا  اهنابلا و  نم  اوبرـشف  اوجرخف  یلب  اولاق  اهلاوبا  اهنابلا و 
رمـس مهلجرا و  مهیدـیا و  تعطقف  مهرماف  مهب  ءیجف  اوکرداف  مهراـثآ  یف  لـسراف  ملـس  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  کـلذ  غلبف 

اوتام یتح  سمشلا  یف  مهذبن  مث  مهنیعا 
یلع ّدرت  تلقف أ  طق  مویلاک  تعمس  نا  هَّللا  دیعس و  نب  ۀسبنع  لاقف  اوقرس  اولتق و  مالـسالا و  نع  اودترا  ءالوه  عنـص  امم  ّدشا  ءیـش  يأ  و 
ناک دق  تلق و  مهرهظا  نیب  خیشلا  اذه  شاع  ام  ریخب  دنجلا  اذه  لازی  هَّللا ال  ههجو و  یلع  ثیدحلاب  تئج  نکل  لاق ال و  هسبنع  ای  یثیدح 

ملس هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ۀنس  اذه  یف 
اوعجرف مدلا  یف  طحـشتی  مهبحاصب  مه  اذاف  هدعب  اوجرخف  لتقف  مهیدیا  نیب  مهنم  لجر  جرخف  هدـنع  اوثدـحتف  راصنالا  نم  رفن  هیلع  لخد 

مدلا یف  طحشتی  هب  نحن  اذاف  انیدیا  نیب  جرخف  انعم  ثدحتی  ناک  انبحاص  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا 
لاقف مهاعدـف  دوهیلا  یلا  لسراف  هتلتق  دوهیلا  نا  يرن  اولاق  هلتق  نورت  وا  نونظت  نمب  لاقف  ملـس  هیلع و  یلاـعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخف 
ۀیدلا نوقحتستف  لاق أ  نولفتنی  مث  نیعمجا  انولتقی  نا  نولابی  ام  اولاقف  هولتق  ام  دوهیلا  نم  نیسمخ  لفن  نوضرت  لاق أ  اولاق ال  اذه  متلتق  متنا 
نمیلا نم  تیب  لها  قرطف  ۀیلهاجلا  یف  مهل  افیلح  اوعلخ  لیذه  تناک  دق  تلق و  هدنع  نم  هادوف  فلحنل  انک  ام  اولاق  مکنم  نیسمخ  نامیاب 

اولاق مسوملاب و  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  یلا  هوعفرف  ینامیلا  اوذخاف  لیذه  تءاجف  هلتقف  فیـسلاب  هفذحف  مهنم  لجر  هل  هبتناف  ءاحطبلاب 
مدق الجر و  نوعبرا  ۀعست و  مهنم  مسقاف  لاق  هوعلخ  ام  لیذه  نم  نوسمخ  مسقی  لاق  هوعلخ  دق  مّهنا  لاقف  انبحاص  لتق 
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هدـی تنرقف  لوتقملا  یخا  یلا  هعفدـف  رخآ  لجر  هناکم  اولخداف  مهرد  فلاب  مهنم  هنیمی  يدـتقاف  مسقی  نا  هولأـسف  ماـشلا  نم  مهنم  لـجر 

نیسمخلا یلع  راغلا  مجهناف  لبجلا  یف  راغ  یف  اولخدف  ءامّسلا  مهتذخا  ۀلخنب  اوناک  اذإ  یتح  اومـسقا  نیذلا  نوسمخلا  انقلطناف و  اولاق  هدیب 
تام مث  الوح  شاعف  لوتقملا  یخا  لجر  رسکف  رجح  امهعبتا  نانیرقلا و  تلفا  اعیمج و  اوتامف  اومسقا  نیذلا 

مهریس ناویدلا و  نم  اوحمف  اومسقا  نیذلا  نیسمخلاب  رماف  عنـص  ام  دعب  مدن  مث  ۀماسقلاب  الجر  داقأ  ناورم  نب  کلملا  دبع  ناک  دق  تلق و 
امب ۀبالق  وبا  لثمی  مل  یسباقلا  نسحلا  وبا  خیشلا  لاق  هتفگ و  يراخب  حیحص  حرـش  يراقلا  ةدمع  رد  ینیعلا  دمحا  نب  دومحم  ماشلا و  یلا 
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مل فیک  ملعلا  نم  هتناکم  یلع  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نم  بجعلا  لاق و  نیمیلا  قیرط  ریغ  اـهقیرط  ةداهـشلا  نـال  ههبش 
ۀحـص یلع  لدی  حیـضوتلا و  بحاص  لاق  هلبلا و  یف  دودعم  ساّنلا  دنع  وه  نیعباتلا و  ءاهقف  نم  ۀبالق  وبا  سیل  هلوق و  یف  ۀبالق  ابا  ضراعی 

مل مهنا  ملع  نیمیلا و  لوتقملا  ءایلوا  یلع  ضرع  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  ّهنا  نیمیلا  ةداهشلا و  نیب  قرفلا  یف  نسحلا  یبأ  خیشلا  ۀلاقم 
ۀماسقلا مکح  لطبا  فیک  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  زیزعلا  دبع  نب  رمعل  ابجع  یسباقلا  لاق  هتفگ و  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  زین  ربیخ و  اورضحی 

یف هنم  عمـس  نیعباتلا و  ۀلمج  نم  وه  ۀبالق و  یبأ  لوقب  نیدـشارلا  ءافلخلا  لمع  ملـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مکحب  تباثلا 
عم ۀلسرم  ۀیاکح  عمس  اذک  هظفح و  ۀلقل  يرخالاب  امهدحا  بکرف  ربیخ  یلا  راصنالا  ۀصق  هنع  تلفنا  هنا  عم  دنـسم  ریغ  الـسرم  الوق  کلذ 

بیذهتلا بیذهت  رد  ینالقـسع  رحب  نبا  ملعا و  هَّللا  هیف و  ۀجح  کلملا ال  دبع  وحم  اذک  ۀماسق و  سیل  علخلا  ذإ  ۀـماسقلاب  اهل  قلعت  اهنا ال 
ۀماسقلا یلع  مالکلا  یف  يراخبلا  حراش  نیتلا  نبا  هنع  لقن  امیف  یکلاملا  یـسباقلا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  لاق  هتفگ و  هبالق  وبا  همجرتب 

ابا سیل  هلوق و  یف  ۀـبالق  ابا  ضراعی  مل  فیک  ملعلا  یف  هناکم  یلع  رمع  نم  بجعلا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  عم  ۀـبالق  یبأ  ۀـصق  لقن  نا  دـعب 
يراخب حیحـص  حرـش  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق  دمحم  نب  دمحا  لاق و  اذک  هلبلا  یف  دودعم  سانلا  دنع  وه  نیعباتلا و  ءاهقف  نم  ۀـبالق 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مکحب  تباثلا  ۀماسقلا  مکح  لطبا  فیک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نم  ةدحوملا  فاقلاب و  یـسباقلا  بجعت  دق  هتفگ و 
ۀصق هیلع  بلقنا  هنا  عم  دنسم  ریغ  السرم  الوق  کلذ  یف  هنم  عمس  نیعباتلا و  هلب  نم  وه  ۀبالق و  یبأ  لوقب  نیدشارلا  ءافلخلا  لمع  ملس و  و 

يرخالا عم  امهادحا  بکرف  ربیخ  ۀصق  یلا  راصنالا 
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ۀلمجلاب هیف  ۀجح  کلملا ال  دبع  وحم  اذک  ۀـماسق و  سیل  علخلا  ذإ  ۀـماسقلاب  اهل  ّقلعت  اهنا ال  عم  ۀلـسرم  ۀـیاکح  عمـس  اذـک  هظفح و  ۀـلقل 
وبا بانج  اب  تسوا  دانع  توادـع و  نامه  وا  حداوق  مطا  مظعا و  تسققحتم و  تباث و  هدـیدع  هوجوب  هبـالق  وبا  ندوب  حورجم  حودـقم و 

کلاـم نب  سنا  عاـبتا  يربـک  همیرج  یمظع و  هئیطخ  نیرد  هبـالق  وبا  نوـچ  داـبعلا و  بر  نم  مالـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  داـجمالا  ۀـمئالا 
نم اذـهل  دوزفایم  دوخ  لاکن  يزخ و  لاـبو و  رزو و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  فارحنا  راـثیا  رد  وا  راـثآ  ياـفتقاب  دومنیم و 
مات هباشت  لثامت و  ماقتنا  بیذـعت و  هرهظم  ماقـسا  ضارما و  رد  التباب  دیـسر و  واب  اـیند  راد  رد  میلا  باذـع  زا  هقئاذ  سنا  لـثم  هَّللا  بناـج 

رد هتفای  ریرحت  تمس  لیـضفتب  سنا  يالتبا  لاح  ریدقلا  هَّللا  دمحب  ریدغ  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  دیدرگ  يو  بیـصن  مارجالا  میظع  سناب 
ةرکذت رد  یبهذ  دید  دیاب  تربع  رظنب  تسروکذم  روطسم و  موق  بتک  رد  نآ  زا  هچنآ  دینش و  دیاب  اغـصا  عمـسب  هبالق  وبا  لاح  ماقم  نیا 
ءاضقلا یلع  دـیرا  هنید  هندـب و  یف  یلتبا  نمم  ۀـبالق  وبا  لاق و  ظـفاحلا  دـلاخ  نب  نموملا  دـبع  ینربخا  هتفگ و  هبـالق  وبا  همجرتب  ظاـفحلا 

نازیم هیشاح  رد  رکاش و  دماح  کلذ  عم  وه  هرصب و  هالجر و  هادی و  تبهذ  دق  عبرا و  ۀنس  رصم  شیرعب  تامف  ماشلا  یلا  برهف  ةرـصبلاب 
هرـصب و هالجر و  هادی و  بهذف  ماذجلا  هباصاف  هندب  یف  ماشلا و  یلا  برهف  ءاضقلل  دیراف  هنید  یف  یلتبا  ۀـبالق  وبا  تسروکذـم  لادـتعالا 

ءاّذح نارهم  نب  دـلاخ  قیرط  نیرد  زین  نوقفانملا و  انب  تمـشی  دّدـشت ال  ۀـبالق  ابا  ای  هل  لاقف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هراز  رکاش  کلذ  عم  وه 
وبا لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دـشابیم  اربک  رابحا  نوعطم  وا  رـصب  داقن  حودـقم  مه  وا  هدـش و  عقاو 

باهـش یبأ  نع  مدآ  نب  ییحی  قیرط  نم  هخیرات  یف  یلیقعلا  یکح  هتفگ و  بیذهتلا  بیذهت  رد  زین  هب و  جـتحی  هثیدـح و ال  بتکی  متاح 
لاق ماشه  ءاّذحلا و  دلاخ  یف  نییرـصبلا  دنع  ّیلع  متکا  ناظفاح و  امهناف  قاحـسا  نب  دمحم  ةاطرا و  نب  جاجحب  کیلع  ۀبعـش  یل  لاق  لاق 
یف عقی  نا  ۀبعـش  دارأ  دابع  نب  دابع  لاق  هظفح و  انرکنا  اناکف  ماشلا  نم  ۀمدق  انیلع  مدق  لاق  ءاذحلا  دلاخل  ام  دـیز  نب  دامحل  تلق  ییحی و 
یف ۀیلع  نبال  لیق  لبنح  نب  دمحا  قیرط  نم  یلیقعلا  یکح  تکـسف و  هانددهت  تننج و  کل أ  ام  هل  انلقف  دـیز  نب  دامح  انا و  هتیتاف  دـلاخ 

هلاثما ةورع و  نب  ماشه  نودب  تبثلا  یف  دلاخ  ام  یبهذلا  طخب  تأرق  دلاخ  رما  فّعـض  ۀیلع و  نبا  هیلإ  تفتلی  ملف  هیوری  دلاخ  ناک  ثیدح 
لجا نم  ءالوه  مالک  نا  رهاظلا  تلق و 
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دلاخ همجرتب  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  ملعا و  هَّللا  ناطلسلا و  لمع  یف  هلوخد  لجا  نم  وا  هرخاب  هظفح  ریغت  نم  دیز  نب  دامح  هیلإ  راشا  ام 
رد ینتف  رهاط  دمحم  ناطلـسلا و  لمع  یف  هلوخد  مهـضعب  هیلع  باع  ماشلا و  نم  مدق  امل  ریغت  هظفح  نا  یلا  دیز  نب  دامح  راشا  دـق  هتفگ 

لمع یف  هلوخدـل  اما  هیف  ملکت  هنا  الا  ۀّـمئألا  دـنع  تابثالا  دـحا  يرـصبلا  لزانملا  وبا  ءاذـحلا  نارهم  نب  دـلاخ  هتفگ  تاـعوضوملا  نوناـق 
رد یبهذ  تسین  حرج  حدق و  زا  یلاخ  زین  وا  هدش و  عقاو  یماسلا  يرصبلا  یلعالا  دبع  نب  یلعالا  دبع  قیرط  نیرد  زین  هریغل و  وا  ناطلـسلا 

ردقلا و يری  ناک  دمحا  لاق  ۀئام و  نینامث و  عست و  ۀنـس  تام  يوقلاب و  نکی  مل  دعـس  نب  دمحم  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  لادـتعالا  نازیم 
رجح نبا  ردقلاب و  یمر  تلق و  يوقلاب  نکی  مل  دعـس  نبا  لاق  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  لوطا و  هیلجر  ّيأ  يردی  ناک  ام  هَّللا  رادـنب و  لاق 

یلعالا دبع  ندوب  يردق  يوقلاب و  نکی  مل  دعـس  نبا  لاق  ردقلا و  يری  ناک  دمحا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع 
يراخبلا و مهل  جرخا  نم  ۀعدبب  یمر  نم  ءامسا  درسا  نا  تدرا  ةدئاف  هتفگ  يوارلا  بیردت  رد  هچنانچ  تسرهاظ  زین  یطویـس  حیرـصت  زا 

وبا نمحرلا  دبع  نب  دیمحلا  دبع  راوس  نب  ۀبابش  یبهرملا  هَّللا  دبع  نب  زد  یئاطلا  ذئاع  نب  بویا  نامهط  نب  میهاربا  مه  امهدحا و  وا  ملسم 
ۀیواعم وبا  مزاخ  نب  دمحم  ةرم  نب  ورمع  رذ  نب  رمع  يرـصبلا  ثایغ  نب  نامثع  داور  یبأ  نب  زیزعلا  دـبع  نب  دـیجملا  دـبع  ینامحلا  ییحی 

یلع مکحلا  یف  لوقلا  ریخاـت  وه  ءاـجرالاب و  اومر  ءـالوه  ریکب  نب  سنوـی  ّیظاـحولا  حـلاص  نب  ییحی  ّيرکـشیلا  رمع  نب  ءاـقرو  ریرـضلا 
نب هَّللا  دبعاف  افلا  ۀملس  نب  دلاخ  یطساولا  ریمن  نب  نیصح  نامثع  نب  زیرح  دسا  نب  زهب  يودعلا و  دیوس  نب  قاحسا  رانلاب  رئابکلا  بکترم 

ایرکز نب  لیعامـسا  ناـبا  نب  لیعامـسا  هیلع  هریغ  میدـقت  یلع و  ضغب  وـه  بصنلاـب و  اوـمر  ءـالوه  مزاـح  یبأ  نب  سیق  يرعـشالا  ملاـس 
عوشا نب  ورمع  نب  دیعـس  يرتخبلا  وبا  زوریف  نب  دیعـس  یناوطقلا  دـلخم  نب  دـلاخ  یفوکلا  بلغت  نب  نابا  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  یناقلخلا 

نب کلملا  دـبع  مامه  نب  قازرلا  دـبع  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  یـسیع  نب  هَّللا  دـبع  بوقعی  نب  دابع  ماوعلا  نب  دابع  ریمع  نب  دـیعس 
قوزرم نب  لیـضف  نیکد  نب  لضفلا  دیربلا  نب  مشاه  نب  یلع  دعجلا  نب  یلع  يراصنالا  تباث  نب  يدع  یـسبعلا  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  نیعا 

ییحی ناسغ  وبا  لیعامسا  نب  کلام  ناوزغ  نب  لیضف  نب  دمحم  یفوکلا  ةداحج  نب  دمحم  ۀفیلخ  نب  رطف  یفوکلا 
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یبراحملا ۀیطع  نب  ناسح  یـصمحلا  دـیزی  نب  روث  یندـملا  دـیز  نب  روث  ۀباحـصلا  یلع  یلع  میدـقت  وه  عیـشتلاب و  اومر  ءالوه  رازجلا  نب 
کیرش دابع  نب  لبش  یکملا  نامیلس  نب  فیس  نیکسم  نب  مالس  نالجع  نب  ملاس  قاحسا  نب  ایرکز  نیصحلا  نب  دواد  ناوکذ  نب  نسحلا 

دبع یلعالا  دبع  نب  یلعالا  دبع  حیجن  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دیبل  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ۀیواعم  وبا  رمع و  نب  هَّللا  دـبع  ناسیک  نب  حـلاص  رمن  یبأ  نب 
ملـسم نب  نارمع  ةدـئاز  یبأ  نب  رمع  ثرحلا  نب  ءالعلا  ۀـنومیم  یبأ  نب  اطع  يرونتلا  دیعـس  نب  ثراولا  دـبع  یندـملا  قاحـسا  نب  نمحرلا 

ياوتـسدلا ماشه  يوحنلا  روعالا  یـسوم  نب  نوراه  يرـصبلا  ءاوس  نب  دـمحم  لاهنملا  نب  سمهک  یبارعالا  فوع  یناه  نب  ریمع  ریـصقلا 
مهج یبأ  نبا  يارب  یمر  يرسلا  نب  رشب  دبعلا و  قلخ  نم  رشلا  نا  معز  وه  ردقلاب و  اومر  ءالوه  یمرـضحلا  ةزمح  نب  ییحی  هبنم  نب  بهو 
یلع یلع  اورکنا  نیذلا  جراوخلا  مه  ۀیضابا و  ءالوه  ریثک  نب  دیلولا  سابع  نبا  یلوم  ۀمرکع  نآرقلا  قلخب  لوقلا  هَّللا و  تافص  یفن  وه  و 

قولخم و ریغ  قولخم و ال  نآرقلا  لوقی  ـال  نا  وه  فقولاـب و  یمر  ماـشه  نب  یلع  مهولتاـق  هتیرذ و  ناـمثع و  نم  هنم و  اوأربت  میکحتلا و 
امهدحا وا  ناخیشلا  مهل  جرخا  نمم  ۀعدتبملا  ءالوهف  کلذ  نورـشابی  ۀمئالا و ال  یلع  جورخلا  نوری  نیذلا  ۀیدقعلا  نم  ناطح  نب  نارمع 

طالتخا و رییغت و  سیلدتب و  وا  هدش و  عقاو  یعیبس  قاحسا  وبا  نآ  رد  سپ  هدروآ  بقانملا  باتک  رد  زین  ار  نآ  هک  يراخب  یناث  قیرط  اما 
یبأ ریغ  ۀـفوکلا  لـها  ثیدـح  دـسفا  اـم  لاـق  ةریغم  نع  ریرج  يور  هتفگ و  وا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  دـشابیم  زومغم  نوعطم و  نآ  ریغ 

دق ناک  ملعلا  لها  ضعب  لاق  يوسفلا  لاق  ثلاث  انعم  سیل  دجـسملا  یف  قاحـسا  وبا  انث  ۀـنییع  نبا  لاق  يوسفلا  لاق  شمعـالا و  قاحـسا و 
ناک تاقثلا  باتک  یف  نابح  نبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هطـالتخال و  ۀـنییع  نبا  عم  هوکرت  اـمنا  طـلتخا و 
لاق للعلا  یف  ینیدملا  نبا  لاق  يربطلا و  رفعج  وبا  یـسیبارکلا و  نیـسح  نیـسلدملا  یف  هرکذ  اذـک  ۀنس 32 و  لاقی  ۀنس 29 و  دلو  اّسلدم 

ۀبعش و لاق  هنع  یبعشلا  نع  دلاجم  هب  ینثدح  لاقف  هنم  تعمس  هل  تلقف  ثیدحب  عمرالا  نب  ثرحلا  نع  ثدحی  قاحـسا  ابا  تعمـس  ۀبعش 
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قاحـسا وبا  لاق  هتکرت و  هنم  ربکا  انا  لاق  نا  یقل و  هنا  تملع  معن  لاق  ناف  کنم  ربکا  اذـه  هل  تلق  لجر  نع  ینربخا  اذإ  قاحـسا  وبا  ناک 
مهبهاذم دمحت  ۀفوکلا ال  لها  نم  موق  ناک  یناجزوجلا 
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قدـص یلع  سانلا  مهلمتحا  هنارقا  نم  مهریغ  دـیبز و  روصنم و  شمعـالا و  قاحـسا و  یبأ  لـثم  ۀـفوکلا  یثدـحم  سؤر  وه  عیـشتلا  ینعی 

ریشن مل  نوفرعی و  موق ال  نع  يوری  قاحسا  وبا  اماف  ۀحیحص  اهجراخم  نوکی  نا ال  اوفاخ  امل  اولسرا  ام  دنع  اوفقو  ثیدحلا و  یف  مهتنـسلا 
انثدـح دـق  باوصلا و  يدـنع  کلذ  یف  فقوتلا  ناک  مهنع  ءایـشالا  کلت  يور  اذاف  مهنع  قاحـسا  وبا  یکح  ام  الا  ملعلا  لـها  دـنع  مهنع 

ۀنییع نبا  هنم  عمس  نیعم  نب  ییحی  لاق  سیلدتلل و  ینعی  قاحـسا  وبا  شمعالا و  ۀفوکلا  لها  ثیدح  دسفا  لاق  ةریغم  نع  ریرج  انث  قاحـسا 
قاحـسا وبا  هَّللا  دـبع  نب  ورمع  هتفگ  نیـسلدملا  ءامـسال  نییبتلا  باتک  رد  یمجعلا  نبا  طبـس  لـیلخ  نب  دـمحم  نب  میهاربا  ریغت و  اـم  دـعب 

دق یعیبسلا و  هَّللا  دـبع  نب  ورمع  هتفگ  طالتخالاب  یمر  نمب  طابتغالا  باـتک  رد  یمجعلا  نبا  طبـس  زین  هب و  روهـشم  ریبک  یعباـت  یعیبسلا 
دق طلتخی و  مل  یـسن و  خاش و  هنا  الا  مهتابثا  ۀفوکلاب و  نیعباتلا  ۀمئا  نم  هتمجرت  یف  هنازیم  یف  یبهذلا  لاق  حالـصلا  نبا  مهیف  اضیا  هرکذ 

هطالتخال و ۀنییع  نبا  عم  هوکرت  امنا  طلتخا و  دق  ناک  ملعلا  لها  ضعب  لاقف  يوسفلا  نع  لقن  مث  الیلق  ریغت  دق  ۀنییع و  نب  نیفس  هنم  عمس 
هیلع نیسح  ماما  بانج  لتاق  هک  هَّللا  هنعل  دعس  نب  رمع  زا  وا  هک  تسنآ  یعیبس  قاحـسا  وبا  هشهدم  بلاثم  مخفا  هشحوم و  حداوق  مظعا  زا 

تسنادیمن وا  تلادع  حداق  هتـشذگ  تلاسر  هداوناخ  رب  یقـش  نیزا  هک  ار  میظع  ملظ  نآ  الـصا  درکیم و  تیاور  جرحت  الب  تسمالّـسلا 
نیعم نبا  لاق  ةداتق  يرهزلا و  هنع  لسرا  قاحـسا و  وبا  میهاربا و  هنبا  هنع  هیبا و  نع  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  هتفگ  فشاـک  رد  یبهذ 

صاـقو یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبـهذ  زین  ۀنـس 67 و  وا  ۀنـس 65  راتخملا  هلتق  ۀـقث  نیـسحلا  لتق  نم  نوکی  فیک 
نع ثیرح  نب  رازیعلا  نع  قاحسا  یبأ  نع  ۀبعش  يور  لیعافالا  لعف  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  لاتق  رشاب  هنکل  مهتم  ریغ  هسفن  یف  وه  يرهزلا 

ۀقث و یعبات  سانلا  هنع  يور  یلجعلا  لاق  دوعا و  لاق ال  یکبف و  دعس  نب  رمع  نع  يورت  هَّللا  فاخت  اما  لاقف  لجر  هیلإ  ماقف  دعس  نب  رمع 
سمخ و هنـس  راتخملا  هلتق  ۀـفیلخ  لاق  ۀـقث  نیـسحلا  لتق  نم  نوکی  فیک  لاقف  ۀـقث  دعـس  نب  رمع  نیعم أ  نبا  تلاس  ریهز  نب  دـمحا  لاق 

نع يور  ۀفوکلا  نکـس  یندملا  صفح  وبا  يرهزلا  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  هتفگ  بیذهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نیتس و 
ثیرح نب  رازیعلا  یعیبسلا و  قاحسا  وبا  رمع و  نب  صفح  نب  رکب  وبا  هنبا  نبا  میهاربا و  هنبا  هنع  يردخلا و  دیعس  یبأ  هیبا و 
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يذ نب  رمـش  زا  یعیبس  قاحـسا  وبا  هک  تس  نیا  نآ  زا  رتـالاب  مهریغ و  بیبح و  یبأ  نب  دـیزی  يرهزلا و  ةداـتق و  میرم و  یبأ  نب  دـیزی  و 

وا ياهملظ  رگید  هدش و  ءادفلا  هل  یحور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  هناحیر  حبذ  بکترم  دوخ  سحن  تسدب  هک  نوعلم  نشوجلا 
لادتعالا نازیم  رد  یبهذ  هچنانچ  دیسرتیمن  راهق  دنوادخ  بضغ  زا  الصا  درکیم و  ثیدح  تیاور  تسنامیا  لها  مولعم  البرک  هعقاو  رد 

هَّللا یـضر  نیـسحلا  ۀلتق  دحا  هناف  ۀیاورلل  لهاب  سیل  یعیبسلا  قاحـسا  وبا  هنع  هیبا و  نع  یبابـضلا  ۀغباسلا  وبا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هتفگ 
فیرـش ینا  ملعت  کنا  ّمهَّللا  لوقی  مث  انعم  یلـصی  رمـش  ناک  لاق  قاحـسا  یبأ  نع  شایع  نب  رکب  وبا  يور  راـتخملا  ناوعا  هلتق  دـق  هنع و 

ءالوه انؤارما  نا  عنـصن  فیکف  کحیو  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  لتق  یلع  تنعا  دـق  کـل و  رفغی  فیک  تلق  یل  رفغاـف 
ثلاث قیرط  اما  فورعملا  یف  ۀعاطلا  امناف  حیبق  رذعلا  اذه  نا  تلق  ةاقّسلا  ریمحلا  هذه  نم  ارـش  انک  مهانفلاخ  ول  مهفلاخن و  ملف  رماب  انورما 

زین یتسناد و  بیرقنع  شحرج  حدق و  هدش و  عقاو  یعیبس  قاحـسا  وبا  زین  قیرط  نآ  رد  سپ  هدروآ  يزاغملا  باتک  رد  ار  نآ  يراخب  هک 
شیپ ار  دوخ  سفن  يراخب  تسیراخب و  هذتاسا  زا  هک  ینیدملا  نب  یلع  تسین  حدق  زا  یلاخ  زین  وا  هدش و  عقاو  سنوی  نب  لیئارسا  نآ  رد 
صلب ار  وا  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  درکیمن و  دنسپ  ار  وا  دومنیمن و  ثیدحت  وزا  ناطقلا  ییحی  هتسناد و  فیعض  ار  وا  درمشیم  ریقح  وا 

نب دمحم  يور  هتفگ و  وا  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسلوقنم  وا  نییلت  فیعـضت و  زین  داقن  رگید  زا  هدرک و  ریبعت  ثیدـح  قراس 
ناک تاتقلا و  ییحی  یبأ  لاح  یف  هیلع  لمحی  ناطقلا  ییحی  ناک  تسلوقنم و  نآ  رد  زین  فیعض و  لیئارـسا  ینیدملا  نبا  نع  ءاربلا  دمحا 
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وا همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  کیرـش و  نع  هنع و ال  ثدحی  ناکف ال  ناطقلا  ییحی  اما  تسروکذـم و  نآ  رد  زین  هاضری و  ال 
نب یلع  نع  ءاربلا  نبا  يور  هتفگ و  بیذهت  رد  زین  هرخآب و  هنم  عمس  نیل  هیف  قاحسا  یبأ  نع  لیئارـسا  هیبا  نع  دمحا  نب  حلاص  لاق  هتفگ 
زین هفعـضتسی و  نم  مهنم  اریثک و  اثیدح  هنع  سانلا  ثدح  ۀقث و  ناک  دعـس  نبا  لاق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  فیعـض و  لیئارـسا  ینیدـملا 
نب سابع  قیرط  نیرد  زین  ثیدحلا و  قرـسی  صل  لیئارـسا  يدهم  نب  نمحرلا  دـبع  نع  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  لاق  تسروکذـم و  بیذـهت 
نع متاح  یبأ  نبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  دـشابیم  لوهجم  متاح  وبا  دزن  وا  هدـش و  عقاو  يرطنقلا  نیـسحلا 

سپ هدروآ  يزاغملا  باتک  رد  زین  ار  نآ  يراخب  هک  عبار  قیرط  اما  لوهجم  هیبا 
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هلمج زا  وا  هدش و  عقاو  ردنغ  رفعج  نب  دمحم  قیرط  نیرد  زین  یتسناد و  بیرق  امع  وا  حرج  حدق و  تسیعیبس و  قاحـسا  وبا  رب  نآ  رادـم 
تیتا مانغ  نب  یلع  لاق  لفغت  هیف  ناک  هناـقتا  عم  هتفگ و  هرکذـت  رد  زین  ـالّفغم و  ناـک  لـیق  هتفگ و  نازیم  رد  یبهذ  هچناـنچ  هدوب  نیلّفغم 

تیرتشا ینا  سانلا  معزی  لاق  هجرخاف و  هباتک  جرخی  نا  الا  تیباف  کباتک  تاه  یل  لاقف  ۀبعـش  ثیدـحب  هملع  هلـضف و  نم  رکذـف  اردـنغ 
تـشپ ار  لاجر  یـشم  لاعن و  قفخ  ردنغ  زین  ینطب و  یّنلدی  ناک  امنا  كدی  ّمشف  تلکا  اولاق  مث  يدـی  هب  اوخطل  مئان و  انا  هولکاف و  اکمس 

تفگ دوب  زین  نیعم  نب  ییحی  نآ  رد  هک  ثیدح  باحـصا  زا  یتعامجب  هک  دوب  کمهنم  يدـحب  باب  نیرد  تشادیم و  تسود  دوخ  رس 
مارکا دننیبب و  تلاح  نیاب  ار  امش  مدرم  هک  ات  دیورن  هار  نم  رـس  تشپ  رازاب  رد  امـش  هک  یتقو  ات  درک  مهاوخن  نایب  ثیدح  امـشب  نم  هک 

هچ اهنیا  هک  دندرک  لاؤس  وزا  دندید  ار  تعامج  نآ  مدرم  نوچ  دنتفر  هار  رازاب  رد  شرـس  تشپ  دـندرک و  لوبق  ناشیا  راچان  دـنیامن  نم 
عینـش عینـص  نیا  دنیامن و  ثیداحا  تباتک  نم  زا  ات  دناهدمآ  دادـغب  زا  دنتـسه و  ثیدـح  باحـصا  اهنیا  هک  تفگ  ناشیاب  ردـنغ  دـنناسک 

دهز عرو و  زا  وا  دعب  لامک  هرهطم و  تعیرـش  رماوأب  وا  یتافتلایب  تیاهن  دراد و  وا  یفرظگنت  تءاند و  لامک  رب  تلالد  هدـیدع  هوجوب 
یف يرونیدـلا  لاق  هتفگ  هرکذـت  رد  یبهذ  دینـش  دـیاب  تسعیظف  عینـص  نیا  رب  لمتـشم  هک  یترابع  الاح  دـیامنیم  رهاظ  لمع  صـالخا  و 

قوسلا یلا  یفلخ  اوشمت  یتح  ءیـشب  مکثدحا  لاقف ال  ردـنغ  یلع  انلخد  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  نامثع  یبأ  نب  رفعج  ان  ۀـسلاجملا 
دادـغب نم  ینءاج  ثیدـحلا  باحـصا  ءالؤه  لوقیف  هَّللا  دـبع  ابا  ای  ءالوه  نم  نولوقی  سانلا  لعجف  هفلخ  انیـشمف  ینومرکیف  ساـنلا  مکاریف 

دنع هک  مف  جـیوعتب  ییحی  درکیم  دیعـس  نب  ییحی  شیپ  ردـنغ  رکذ  هک  یتـقو  ینیدـملا  نـب  یلع  هـک  تساـج  نـیمه  زا  یّنع و  نوـبتکی 
رجح نبا  هچنانچ  دومیپیم  رهاظب  رهاظ  غیلب  لعف  نیاب  وا  فاعـضتسا  هار  ایوگ  دومنیم و  وا  راقحتـسا  دـشابیم  مذ  نعط و  زا  غلب  ناعمالا 

هفعضتسی و هناک  همف  جّوع  دیعس  نب  ییحی  دنع  اردنغ  ترکذ  اذإ  تنک  ینیدملا  نبا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع 
يدـحب نوجم  تعالخ و  رد  وا  هکنآ  هلمج  نآ  زا  تسرایـسب  وا  يزاـخم  حداوق و  هدـش و  عقاو  رادـنب  راـشب  نب  دـمحم  قیرط  نیا  رد  زین 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  باـم  تلاـسر  باـنج  قـح  رد  ببـس  نیمهب  درکیم و  رخـسمت  زین  ثیدـح  تیاور  رد  هک  تشاد  كاـمهنا 
رذع دومن  راسخ  رـسارس  مادـقا  نیا  راکنا  وا  رب  یـصخش  هاگ  ره  دوشیم و  شعترم  شرکذ  زا  ملق  هک  دـیدرگ  یمظع  یتراسج  بکترم 

هتفگ و وا  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسین  لوبق  لباق  هجوچیهب  هک  دروآ  نایمب  هانگ  زا  رتدب 
ثیدح یف  لاقف  رادنب  دنع  انک  يرازفلا  میهاربا  نب  قاحسا  لاق 
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حور دنع  نم  انجرخ  اذإ  اّنک  لاقف  کحـضفا  امف  هّللاب  كذـیعا  جزمت  لجر  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاق  لاق  ۀـشئاع  نع 
كاذ کیلع  ناب  دق  لاقف  ةدیبع  یبأ  یلع  انلخد 

هتفگ و وا  همجرتب  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 
لجر هل  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاق  لاق  ۀـشئاع  نع  ثیدـح  یف  لاقف  رادـنب  دـنع  انک  يرازفلا  میهاربا  نب  قاحـسا  لاـق 

کیلع کلذ  ناب  دق  لاقف  هدیبع  یبأ  یلا  انلخد  حور  دنع  نم  انجرخ  اذإ  اّنک  لاقف  کحضفا  ام  هّللاب  كذیعا  هنم  رختست 
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بیذهت رد  رجح  نبا  هچنانچ  هدومرف  دّکؤم  فلحب  ار  میظع  نعطم  نیا  هدومن و  وا  بیذـکت  سالف  یلع  نب  ورمع  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  و 
زا ییحی و  نع  يوری  امیف  بذکی  رادنب  نا  فلحی  یلع  نب  ورمع  تعمـس  راّیـس  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهتلا 

هتفگ و وا  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  هتسناد  بذک  ار  وا  ثیدح  زین  ینیدملا  نب  یلع  هک  تسنآ  هلمجنآ 
نمع مصاع  نع  شایع  نب  رکب  یبأ  نع  يدـهم  یبأ  نع  رادـنب  هاور  ثیدـح  نع  لئـس  یبأ و  تعمـس  ینیدـملا  نب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  لاق 

ینثدح لاق  راکنالا و  دشا  هرکنا  بذک و  اذه  لاقف  ۀکرب  روحسلا  یف  ناف  اورحست  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  هَّللا  دبع  نع  يور 
افوقوم دواد  وبا 

نب هَّللا  دبع  لاق  هتفگ و  ینغم  رد  یبهذ  درمـشیم  فیعـض  ار  وا  درکیمن و  رادنبب  يانتعا  چـیه  نیعم  نب  ییحی  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  و 
دنـسپ ار  وا  يریراوق  هکنیا  هلمج  نآ  زا  هفعـضتسی و  هب و  أبعی  ـال  نیعم  نب  ییحی  تیأرف  رادـنب  رکذ  يرجف  نیعم  نبا  دـنع  اـنک  یقرودـلا 

نب ییحی  دـنع  انک  یقرودـلا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  هتفگ و  رادـنب  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  هچناـنچ  تسزاـب  رتوبک  وا  هک  تفگیم  درکیمن و 
رجح نبا  زین  ماـمح و  بحاـص  ناـک  لاـق  هاـضری و  ـال  يریراوقلا  تیأر  هفعـضتسی و  هب و  أـبعی  ـال  ییحی  تیأرف  رادـنب  رکذ  يرجف  نیعم 

هفعضتسی هب و  أبعی  ییحی ال  تیأرف  رادنب  رکذ  يرج  نیعم و  نبا  دنع  انک  یقرودلا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهت  رد  ینالقسع 
تیاور يوفدا  همالع  هک  هدیسر  ییاجب  رادنب  تیحورجم  تیحودقم و  لاح  مامح و  بحاص  ناک  لاق  هاضری و  يریراوقلا ال  تیأر  لاق و 

هتفگ عامسلا  ماکحا  یف  عاتمالا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  رکذ  نیحیحص  حرج  حدق و  ماقم  رد  نیحیحص  رد  وزا  ار  ملسم  يراخب و  ندرک 
داسف یفخی  الف  ۀـمالا  لک  دارأ  نا  لوبقلاـب  نیباـتکلا  تّقلت  ۀـمالا  نا  حالـصلا  نب  ورمع  یبأ  خیـشلا  لوق  نا  وه  رخآ و  ثحب  اذـه  ءارو  و 

نیعباتلا ۀباحصلا و  رصع  دعب  ۀثلاثلا  ۀئاملا  یف  افّنص  امنا  ناب  انکل  اذإ  کلذ 
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حیحـصلا و نیب  نیزیمملا  لاجرلا  قرطلا و  یف  نیملکتملا  راثالا  داقن  رابخالا و  ظاـفح  سؤر  ۀـعبتملا و  بهاذـملا  ۀـمئا  نیعباـتلا  یعباـت  و 
مهل و ۀمصعلا  توبث  ۀمالا و  یقلت  نم  هررق  يذلا  هلیلد  هل  میقتسی  الف  ۀمالا  ضعب  مهف  نیباتکلا  دعب  اودحو  نیذلا  ۀمالاب  دارأ  نا  میقسلا و 
عامجالا و یف  مهلوق  رابتعا  یف  فلتخا  دـق  امهیف و  تنعط  نیباتکلاب و  دـتعت  ۀعیـشلا ال  ۀـصاخ و  ۀباحـصلا  عامجاب  نونتعی  اـمنا  ۀـیرهاظلا 

ملکتف امهیف  ثیداحا  یف  ظافحلا  نم  ۀعامج  ملکت  دـق  میقتـسم  ریغف  ۀـفاک  ساّنلا  نم  لوبقلاب  یقلت  امهیف  ثیدـح  لک  دارأ  نا  مث  هداقعنا 
ثیداحا نیحیحـصلا  یف  عقو  طلخ و  هنا  لاق  ءارـسالا  یف  کیرـش  ثیدحک  ثیداحا  یف  مزح  نبا  ملکت  اهللع و  ثیداحا و  یف  ینطقرادلا 

رادـنب و راشب  نب  دـمحم  ثیدـح  جارخا  یلع  ملـسم  يراخبلا و  قفتا  دـق  هیف و  ضراعتلا  عقی  عطقلا ال  امهنیب و  عمجلا  نکمی  ۀـضواعتم ال 
یلع نب  ورمع  فـلح  بذـکلا و  یلا  بسن  لیدـعتلا و  حرجلا و  ۀـمئا  ظاـفحلا و  نم  دـحاو  ریغ  هیف  مّلکت  هثیدـحب و  جاـجتحالا  نم  رثـکا 

یف هاور  يذلا  ثیدحلا  یف  ینیدملا  نب  یلع  لاق  یـسوم و  وبا  هیف  ملکت  ییحی و  نع  هثیدح  یف  بذکی  ارادـنب  نا  يراخبلا  خیـش  سالفلا 
يزاغملا باتک  رد  زین  هک  يراخب  سماخ  قیرط  اما  هاضری  يریراوقلا ال  ناک  هفعـضتسی و  هب و  أبعی  ییحی ال  ناک  بذـک و  اذـه  روحـسلا 

نکیلف هدش  نیبم  الـصفم  لوا  قیرط  تیحودقم  نایب  رد  ود  ره  حرج  حدق و  دشابیم و  ءاذـح  دـلاخ  هبالق و  وبا  رب  نآ  رادـم  سپ  هدروآ 
الـصفم وا  حدـق  تسیعیبس و  قاحـسا  وبا  رب  نآ  رادـم  سپ  هدروآ  داحآلا  رابخا  باتک  رد  هک  يراخب  سداـس  قیرط  اـما  رکذ  یلع  کـنم 
دشابیم ءاذح  دلاخ  هبالق و  وبا  رب  نآ  رادم  سپ  هدروآ  داحآلا  رابخا  باتک  رد  زین  ار  نآ  هک  يراخب  عباس  قیرط  اما  هدیسر  نیبت  ضرعمب 

دلاخ هبالق و  وبا  رب  زین  وا  لوا  قیرط  رادم  سپ  ملـسم  قرط  اما  هدش  روکذم  اقباس  ماعنملا  هَّللا  دمحب  مامت  لیـصفتب  ود  ره  حرج  حدق و  و 
مه وا  هدش و  عقاو  هّیلع  نب  لیعامـسا  قیرط  نیرد  زین  لیمج و  لکب  لضفتملا  هَّللا  دمحب  لیـصفتلاب  امهحدـق  قبـس  دـق  دـشابیم و  ءاذـح 
هیلع نبا  تیأر  عیکول  تلق  لوقی  مرـشخ  نب  یلع  تعمـس  هیوذاش  نب  لهـس  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسین  حرج  حدـق و  زا  یلاخ 

یفوکلا لاق  فیک  تلق و  همهتاف  برـشی  يرـصبلا  تیأر  اذإ  عیکو  لاق  هلزنم  یلا  هدری  نم  جاتحی  رامحلا  یلع  لمحی  یتح  ذـیبنلا  برـشی 
امیف لخد  یتح  دیبع  نب  سنوی  لئامشب  الا  ۀیلع  نبا  لئامش  هبشن  انک  ام  ۀملس  نب  دامح  انث  نافع  لاق  انیدت  هکرتی  يرـصبلا  انیدت و  هبرـشی 
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رجح نبا  دشابیم  حودقم  طالتخاب  وا  تسینانب و  تباوث  نآ  رادم  سپ  ملـسم  یناث  قیرط  اما  ثدحا  ام  ثدـحا  یتح  ةرم  لاق  هیف و  لخد 
نیسحلا نب  دمحم  رفعج  یبأ  تالاؤس  یف  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهت  رد 
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تبثا دیمح  طلتخا و  تباث  ناطقلا  ییحی  لاق  لاقف  سنا  یف  تبثا  امهیا  دیمح  تباث و  نع  هَّللا  دـبع  وبا  لئـس  لبنح  نب  دـمحال  يدادـغبلا 

نب دامح  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  رجح  نبا  دـشابیمن  حدـق  زا  یلاخ  زین  وا  تسعقاو و  هملـس  نب  دامح  قیرط  نیرد  زین  هنم و  سنا  یف 
رد یبهذ  نیتس و  عبس و  ۀنـس  تام  ۀنماثلا  رابک  نم  هرخاب  هظفح  ریغت  تباث و  یف  سانلا  تبثا  دباع  ۀقث  هملـس  وبا  يرـصبلا  رانید  نب  ۀملس 

هتفگ تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  کلام و  ةوق  یف  سیل  طلغی و  قودص  ۀقث  وه  تلق  هتفگ  وا  همجرتب  فشاک 
دمحا نب  یلع  انثدح  لاق  يدع  نب  دمحا  وبا  انث  لاق  فسوی  نب  ةزمح  انربخا  لاق  ةدعسم  نب  لیعامسا  انربخا  لاق  دمحا  نب  لیعامسا  انابنا 

ّهبر یلجت  املف  أرق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  سنا  نع  ینانبلا  تباث  انثدح  لاق  ۀملس  نب  دامح  انثدح  لاق  ۀیده  انثدح  لاق  ماطـسب  نب 
هردص و یف  هدیب  برـضف  لاق  اذه  لثمب  ثدحت  تباثل  دیمح  لاقف  لبجلا  خاسف  هماهبا  یلع  برـضف  هرـصنخ  جرخا  لاق  اکد  هلعج  لبجلل 

ملس هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوقی  سنا و  هلوقب  لاق 
هبتک یف  سدی  ناک  ۀملس و  نب  دامح  بیبر  ءاجوعلا  یبأ  نبا  ناک  ظفاحلا  يدع  نبا  لاق  تبثی  ثیدح ال  اذه  فنـصملا و  لاق  انا  همتکا  و 

هتفگ و وا  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  دشابیم  بولثم  داقن  ضعب  حدـق  حرجب و  زین  وا  هدـش و  عقاو  دـقان  ورمع  نآ  رد  زین  ثیداحالا و 
ایراصنا ایشرق و  ایفقث و  نا  دوعـسم  نبا  نع  رمعم  یبأ  نع  دهاجم  نع  حیجن  یبأ  نبا  نع  ۀنییع  نبا  نع  هتیاور  هیلع  ینیدملا  نب  یلع  رکنا 

هنع دمحا  لأس  اجاجح  نا  حصالا  بیطخلا و  لاق  حیجن  یبأ  نبا  نع  ۀنییع  نبا  اذه  وری  مل  بذکا  اذه  لاق  ثیدحلا و  ۀـبعکلا  راتـسا  دـنع 
يراخب قرط  حدـق  رد  بیرق  نع  لیـصفتب  وا  حدـق  تسیعیبس و  قاحـسا  وبا  رب  نآ  رادـم  سپ  ملـسم  ثلاث  قیرط  اـما  کـلذ  دـمحا  لاـقف 

تسعقاو و رادنب  راشب  نب  دمحم  نآ  رد  زین  هدیدرگ و  نیبم  حیرصتب  زین  وا  حرج  هدش و  عقاو  ردنغ  رفعج  نب  دمحم  نآ  رد  زین  هتشذگ و 
هدش و نایب  الّصفم  قبس  ام  رد  شحدق  تس و  یعیبس  قاحسا  وبا  رب  زین  نآ  رادم  سپ  ملسم  عبار  قیرط  اما  هدش  قباس  حیرشتب  زین  وا  حدق 

نیبم يذمرت  دیناسا  نالطب  هک  دنامن  یتجاح  يدینش  دشابیم  ثیدح  نیا  رد  قرط  نیرتهب  هک  ملسم  يراخب و  قرط  حرج  حدق و  هاگ  ره 
مه زا  شتوبث  هلسلس  نا  رد  انتعا  تافتلا و  ینداب  دشابیم  نیحودقم  لاجر  نیمه  ضعب  رب  لمتـشم  زین  دیناسا  نآ  هچ  دیآ  هدرک  نهربم  و 

يدحب نآ  نالطب  نکیل  دناهدرک  تیاور  رگید  زرطب  ار  هدیبع  وبا  تناما  ثیدح  تنـس  لها  تاور  زا  یـضعب  هک  تسناد  دـیاب  دـشابیم و 
نیسحلا هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  هچنانچ  هدیدرگ  نآ  نالطبب  فرتعم  یبهذ  همالع  هک  تسحضاو 
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فرعی يدادغب ال  دابع  نب  دمحم  نب 

ناما نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  میکح  نب  رثوک  انث  نانـس  نب  دیزی  نب  دمحم  نع  هنع  رازبلا  يور 
سابع نبا  ۀمالا  هذه  ربح  نا  ةدیبع و  وبا  ۀمالا  هذه 

نب دمحم  نب  نیـسحلا  هتفگ  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  تسراکـشآ  حـضاو و  نآ  نالطب  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  هدافا  زا  لطاب و  اذـه  و 
فرعی يدادغب ال  دابع 

نیما نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  میکح  نب  رثوک  نع  نانس  نب  دیزی  نب  دمحم  نع  هنع  رازبلا  يور 
سابع نبا  ۀمالا  هذه  ربح  نا  ةدیبع و  وبا  ۀمالا  هذه 

تعاظف و نالطب و  عضو و  اثلاث  یتایـس  بذکلاب و  مهتم  ّهناف  میکح  نب  رثوک  یلع  هیف  لمحلا  رازبلا و  خیـشل  هیف  بنذ  اذه ال  لطاب و  اذه 
نب دـلاخ  لزع  ربخ  نامتک  رد  هدـیبع  وبا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسنایع  رهاظ و  نایعا  راصبا و  بابرا  رب  زین  ینعم  ناـهم  يارتفا  نیا  ناوه 

طباـه تناـیخ  ضیـضحب  طـقاس و  تناـما  هـبترم  زا  ار  وا  ۀحارـص  هـک  هدوـمن  گرزب  سب  یمرج  باـکترا  ماـش  دوـنج  تراـما  زا  دـیلولا 
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قسف و هجوب  ار  دـلاخ  دـندیدرگ  تموکح  هداـس  نکمتم و  لّوا  هفیلخ  فالختـسا  بسحب  یناـث  هفیلخ  هاـگ  ره  هکنآ  شناـیب  دـنادرگیم 
دـندرک و ماش  دونج  ریما  وا  ياجب  ار  هدـیبع  وبا  دـندرک و  لزع  ماش  دونج  تراما  زا  نیملـسم  ءامد  لاوما و  رد  وا  لـطاب  فرـصت  روجف و 

دراو ماش  زا  هبقع  نب  رماع  هاگ  ره  نا  زا  دعب  دنتـشاد و  لاسرا  طرق  نب  هَّللا  دبع  تسدب  ارنآ  دنتـشون و  هدیبع  وبا  يوسب  باب  نیرد  یباتک 
زا ار  دلاخ  الـصا  هدیبع  وبا  نکیل  دنتـشون  دلاخ  لزع  وا و  ریمات  رب  لمتـشم  هدیبع  وبا  هب  همان  زین  وا  تسدب  دروآ  قشمد  حـتف  باتک  دـش و 

یبأ مانب  تالاح  رگید  جابیدلا و  جرم  تمینغ  لوصح  قشمد و  حتف  ربخ  رب  لمتشم  لصفم  یباتک  دلاخ  هکنآ  ات  درکن  علطم  لاح  تقیقح 
نآ هاگ  ره  داتـسرف و  هنیدـمب  دوب  دـلاخ  لزع  باب  رد  یناـث  هفیلخ  لوا  باـتک  لـماح  هک  طرق  نب  هَّللا  دـبع  تسدـب  ار  نآ  تشون و  رکب 
نیا لماح  هک  طرق  نب  هَّللا  دبع  زا  دیدرگ و  لدبم  ضایبب  نآ  ترمـس  دیرپ و  شتءارق  زا  ناشهرهچ  گنر  داتفا  یناث  هفیلخ  تسدب  باتک 

هن هک  تفگ  طرق  نب  هَّللا  دبع  دـندشن  فقاو  ار  هدـیبع  وبا  نم  ندرک  مکاحب  رکب و  یبأ  تومب  نیملـسم  ایآ  هک  دـندرک  لاؤس  دوب  باتک 
هاگآ ار  ناشیا  دلاخ  لزع  هدیبع و  وبا  ریماتب  دنتفر و  ربنم  زارف  رب  مدرم  عمج  دعب  دندش و  كانبـضغ  تلاح  نیا  عامتـساب  یناث  هفیلخ  سپ 

نا زا  دعب  دنتخاس و  نّیبم  مامت  لیصفتب  ار  دلاخ  تنایخ  دندومن و  نایب  باب  نیمه  رد  عبشم  لصف  هتفر  ربنم  يالاب  مه  رگید  زور  دندرک و 
رومام ار  وا  دـندرک و  مالعا  راـبخا و  يرخا  دـعب  ةرم  وا  تموکحب  ار  هدـیبع  وبا  باـتک  نآ  رد  دنتـشون و  هدـیبع  وبا  يوسب  لـیوط  یباـتک 

نآ رثکا  هک  رایـسب  تحیـصن  دنپ و  دعب  باتک  نیرد  زین  دنادرگ و  ادج  شتراما  زا  ار  دلاخ  دریگب و  ار  رکـشل  دـلاخ  زا  هکنیا  هب  دـندومن 
ضرعمب ناش  لاوما  رد  وا  حیرص  طیرفت  نیملسم و  ءامد  رد  وا  لطاب  فّرصت  مامت  تحارصب  دوب  دلاخ  هعینش  لاعفا  رب  ضیرعت  رب  لمتـشم 

نوچ دندروآ و  نایب 
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بلط ار  صاقو  یبأ  نب  رماع  کلذل  دوب  هدـش  ناشرینم  ریمـض  دوهـشم  يرخا  دـعب  ةرم  دـلاخ  لزع  نامتک  رد  هدـیبع  وبا  ریـصقت  طیرفت و 
حیـضفت و لامک  دلاخ و  لزع  ربخ  رب  لمتـشم  هک  ار  باتک  نیا  قشمد  لوصو  دـعب  هک  دـندرک  رومام  ار  وا  دـندرپس و  واب  ار  باتک  هدرک 

دیزم يارب  دناوخب و  مدرم  رب  ار  باتک  نیا  دیامن و  عمج  دوخ  يوسب  ار  مدرم  هک  دنادرگ  رومام  ار  وا  دناسرب و  دلاخ  دوخب  دوب  وا  حـیبقت 
هدومرف زاتمم  دوب  فیرـشت  دـیهمت  هک  دوخ  هحفاصمب  ار  وا  دـندومرف و  بلط  زین  ار  سوا  نب  دادـش  یناث  هفیلخ  ترـضح  دـیکات  مامتها و 
يارگهر رفن  ود  ره  نیا  دریگب و  ناش  تعیب  اجنآ  نیملـسم  زا  ات  دندرک  ماش  هناور  زین  ار  وا  دـندومن و  تعیب  ذـخا  باب  رد  دوخ  ماقم  مئاق 

رمالا رخآ  دومن و  رما  نیا  راکنتـسا  دلاخ  دنک  عامتجاب  رما  ار  مدرم  ات  دیدرگ  رمآ  ار  وا  رماع  دلاخ  ياقل  ماشب و  لوصو  دعب  دندش و  ماش 
هیرگ رکب  یبأ  توم  ربخ  كاردا  زا  دلاخ  دش  هدناوخ  ناشیا  رب  یناث  هفیلخ  باتک  هاگ  ره  نیملـسم  عامتجا  دـعب  درک و  عمج  ار  نیملـسم 
نیمز يور  رب  هک  تفگ  هدرک  داـی  مسق  نا  زا  دـعب  هدـش و  یلاو  رمع  هک  قـیقحتب  سپ  تسا  هدرم  رکب  وـبا  رگا  هـک  تـفگ  داـهن و  زاـغآ 

رپ هصق  نیزا  هلمجلاب  درک  رمع  مکح  رمع و  تعاطا  راهظا  راچان  راچ و  مـالک  رخآ  رد  دوبن و  يزیچ  نم  يوسب  رمع  تیـالو  زا  رتنمـشد 
مامتها تیاغ  دلاخ و  روجف  قسف و  لامک  تشذـگ  دـهاوخ  ترظن  زا  هَّللا  نوعب  بیرقنع  شلیـصفت  دـمآ و  نایب  ضرعمب  الامجا  هک  هصغ 

هک تسرهاظ  تسققحتم و  تباث و  باب  نیرد  هدیبع  وبا  ریخات  ریـصقت و  تیاهن  شحئابق و  حـئاضف و  راهظا  دـلاخ و  لزع  رد  یناث  هفیلخ 
رزو و تستاـیانج و  مخفا  تاـنایخ و  مظعا  زا  نتـشاد  فرـصتم  نیملـسم  لاوما  ءاـمد و  رب  ار  وا  ندومن و  اـفخا  ار  یـسک  نینچ  لزع  ربخ 

ناوتیم هنوگچ  سپ  تسین  ادیپ  شرس  نآ  دوشیم  هدیبع  وبا  لاح  دئاع  هعیظف  تیانج  هعینـش و  تنایخ  نیزا  هک  یلاکن  باذع و  یلابو و 
الاح الک  اشاح و  دشاب  هدومرف  ۀمالا  هذـه  نیما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هّللاب  ذایعلا  ار  نئاخ  نینچ  نیا  هک  تفگ 

لئاضف هک  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  دید  دیاب  نیبتقیقح  رظنب  لطاب  بذک  نیا  حوضو  دینـش و  دیاب  دشاب  هروکذـم  روما  تبثم  هک  يربخ 
یبأ یلا  اـباتک  بتک  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّنا  هتفگ  ماـشلا  حوتف  رد  تستباـث  تارـضح  نیا  رباـکا  تاداـفا  بسح  وا  هرهزم  رخاـفم  هرهبم و 
ماقا طرق و  نب  هَّللا  دبع  یلا  باتکلا  ملس  مث  مالّسلا  ادلاخ و  تلزع  نیملسملا و  شویج  ریما  کتلعج  ماشلا و  یلع  کتیلو  دق  لوقی  ةدیبع 
دبع يار  هنع  هَّللا  یـضر  قیدـصلا  رکب  وبا  اهیف  تام  یتلا  ۀـلیللا  ناـک  اـمل  يدـقاولا و  لاـق  نا  یلا  نیملـسملا  رما  نم  هیلإ  دری  اـم  یلا  اـقلق 
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لاق اهنیعب  ۀـلیللا  کلت  رمع  اهآر  یتلا  هایؤر  اذاف  عیوب  موی  باـطخلا  نب  رمع  یلع  اهّـصقف  اـیور  هنع  هَّللا  یـضر  يرهزلا  فوع  نب  نمحرلا 
ضرالا یف  خاس  دـق  انـصح  تیأر  مهفحز  مهریبکت و  دـنع  ینذا و  یف  مهریبکت  عمـسا  ّینأـک  اـهلوح و  نوملـسملا  قشمد و  ینیعب  تیأر 

یـضر یلع  لاقف  تفطناف  راّنلا  یلع  عقو  دق  ءام  ّنأک  تیأر  مث  هماما  اران  ناک  فیـسلاب و  اهلخد  دق  ادلاخ و  تیأر  ائیـش و  هنم  را  مل  یتح 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  اذه  کموی  تحتف  قشمد  ناف  رشبا  هنع  هَّللا 

156 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هل لاق  رمع  هآر  اّملف  ةراشبلا  حتفلا و  باتک  هعم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  ینهجلا  رماع  نب  ۀبقع  مدق  مایا  دعب  یلاعت و 
امف ۀنسلا  تبصا  لاق  تجرخ  ذنم  نیفخلا  یلع  حسما  تلز  ام  ۀعمجلا و  موی  اذه  ۀعمجلا و  موی  نم  لاق  ماشلا  نم  كدهع  مک  رماع  نبا  ای 
رمع اهدـلق  میرک و  بر  یلا  راص  وا  دـیمح  هَّللا  ضبق و  رمع  لاقف  قیدـصلا  يدـی  نیب  اهرکذاس  یناف  ةراشب  ربخ و  لاـق  ربخلا  نم  کـعم 

باتکلا تجرخا  مث  رکب  یبأ  یلع  تمحرت  تیکبف و  رماع  نب  ۀبقع  لاق  کله  طرف  وا  كرت  نا  اجن و  اهیف  لدع  ناف  همسج  یف  فیعـضلا 
مهیلع أرق  هیلإ و  نوملـسملا  عمتجا  ربنملا و  یقر  یّلـص  بطخ و  املف  ۀـعمجلا  ةالـص  تقو  یلإ  رمألا  متک  ارـس  هارق  اـملف  رمع  یلا  هتعفد  و 
ةدـیبع یبأ  یلا  بتک  ربنملا  نم  لزن  املف  رماع  نب  ۀـبقع  لاق  ربنملا  نم  رمع  لزن  مث  اوحرف  ریبکتلاب و  نوملـسملا  ّجـضف  قشمد  حـتف  باتک 

اموت و فلخ  يرـس  دـق  ادـلاخ  تدـجوف  قشمد  یلا  تعجرف  لاق  قشمد  یلا  عوجرلاـب  ینرما  باـتکلا و  یلا  ملـس  مث  ادـلاخ  لزع  هیلوی و 
یلع هتیلوـت  دـلاخ و  لزع  متک  رکب و  یبأ  توـمب  ادـحا  ربـخی  مـل  نیملـسملا و  نـع  ارـس  هأرقف  ةدـیبع  یبأ  یلا  باـتکلا  تعفدـف  سیبره 

جابیدلا جرم  ۀمینغ  نم  اوکلم  امب  مهودع و  یلع  مهرصن  قشمد و  نیملسملا  حتفب  باتکلا  بتک  ۀیرـسلا و  نم  دلاخ  درو  یتح  نیملـسملا 
یلا یموزخملا  دیلولا  نب  دـلاخ  نم  باتکلا  ناونع  أرق  رمع و  یلع  هب  درو  املف  طرق  نب  هَّللا  دـبع  یلا  باتکلا  ملـس  لقره و  ۀـنبا  قالطا  و 

مهیلع یتیالوب  قیدصلا و ال  رکب  یبأ  تومب  نوملسملا  ملع  ام  طرق  نبا  ای  لاقف  ضایبلا  یلا  هترمس  تعجر  رمالا و  رکنا  قیدصلا  رکب  یبأ 
حضف جابیدلا  جرم  ۀمینغ  نم  نیملسملا  یلع  هَّللا  حتف  ام  نیملسملا  یلع  أرق  ربنملا و  یلع  ماق  هیلإ و  سانلا  عمج  بضغف و  لاق ال  ةدیبع  ابا 

دق الها و  کلذل  هتیار  دـق  نیمالا و  لجرلا  ةدـیبع  ابا  ترما  ینا  سانلا  اهیا  رمع  لاق  مث  مهناوخال  ءاعدـلا  رورـسلا و  حرفلاب و  نوملـسملا 
رکب یبال  لیق  دق  نیکرـشملل و  اعفاد  هلعج  اقطان و  افیـس  هدیب  هَّللا  رهـشا  الجر  لزعت  موزخم أ  ینب  نم  لجر  لاقف  هتراما  نع  ادلاخ  تلزع 
هَّللا هرما  اریما  تلزع  هَّللا و  فیـس  تدمغ  تنا  نا  نوملـسملا  كرذعی و ال  هَّللا ال  نا  هنید و  هب  رـصن  هَّللا و  هلـس  افیـس  لزعا  لاقف ال  هلزعا 

نـسلا ثدـح  باش  لاقف  نسلا  ثدـح  امالغ  هأرف  یموزخملا  یلا  رمع  رظن  مث  لـجرلا  تکـس  مث  معلا  نبا  تدـسج  محرلا و  تعطق  دـقل 
لزع یف  هسفن  رماوی  لعج  هشارف و  تحت  ۀلیللا  کلت  باتکلا  ذخا  ربنملا و  نم  لزن  مث  همع  نبال  بضغ 
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یلع محرت  هیلع و  یّلـص  لوسرلا و  رکذ  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمح  ربنملا و  یقرف  ماق  رجفلا و  ةالـص  سانلاب  یّلـص  دغلا  نم  ناک  املف  دـلاخ 

دق هتیعر و  نع  لوئـسم  عار  لک  عار و  ینا  ۀمیظع و  ۀـنامالا  ۀـناما و  تلمح  دـق  ینا  سانلا  اهیا  لاق  مث  هنع  هَّللا  یـضر  قیدـصلا  رکب  یبأ 
دلبلا اذه  یف  رضح  نم  متنا و  اناف و  مکبر  یلا  مکبرقی  ام  مکشاعم و  یف  رظنلا  مکحالص و  ّیلا  هَّللا  ببح 

ۀمیقلا موی  اعیفش  ادیهش و  هل  تنک  اهتدش  اهئالب و  یلع  ربص  نم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  یناف 
ۀماعلل و حصنلا  دیرا  ینا  ةریثک و  مئانغ  هَّللا  اندـعو  دـق  رهـش و  ةریـسم  نم  لبالا  یلع  هب  یتا  ام  الا  عرـض  اهیف و ال  عرز  دالب ال  مکدالب  و 

رفوـتلا ۀـنامالا و  ءادا  یف  هتبغر  نوـکی  نم  یلا  اـهلعاج  یننکل  لـهاب و  اـهل  سیل  نم  یلا  یتناـما  لـعاج  تسل  ۀـنامالا و  ءادا  یف  ۀـصاخلا 
ام قوف  هماما  دهاج  اذإ  سرافلا  یطعی  هحدم و  اذإ  رعاشلا  یطعی  لاملل  ریذـبت  هیف  لجر  ادـلاخ  نال  دـلاخ  ۀـیالو  تهرک  ینا  نیملـسملل و 

انیما تیلو  ینا  ملعی  هَّللا  هناکم و  ةدیبع  ابا  تیلو  هتعزن و  دق  ینا  ائیـش و  مهئافعـض  نیملـسملا و  ءارقفل  کلذ  یقبی  هقح و ال  نم  هقحتـسی 
مدأ دلج  ذخا  ربنملا و  نم  لزن  مث  هینعی  هددسیل و  هعم  هّللاف  دایقلا  سلسلا  نّیللا  نیمالا  لجرلا  یلو  دیدشلا و  لجرلا  لزع  مکلئاق  لوقی  الف 
رماع ةدیبع  یبأ  یلا  نیملـسملا  ریجا  نینمؤملا و  ریما  هَّللا  دـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  لوقی  اباتک  ةدـیبع  یبأ  یلا  بتک  روشقم و 
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روما یلع  کتیلو  دـق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  هیبن  یلع  یلـصا  وه و  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هَّللا  دـمحا  ّیناـف  مکیلع  مالـس  حارجلا  نب 
کجرختسا يذلا  هاوس  ام  ینفی  یقبی و  يذلا  یلاعت  هَّللا  يوقتب  کیصوا  ینا  ائیش و  قحلا  نم  ییحتسی  هَّللا ال  ناف  یحتـست  الف  نیملـسملا 

یلا نیملسملا  دقت  هتراما و ال  نع  هلزا  هدنج و  هنم  ضبقاف  دلاخ  دنج  یلع  کترّمأ  دق  يدهلا و  یلا  ۀلالضلا  نم  نامیالا و  یلا  رفکلا  نم 
كایا و یلاعت و  هّللاب  ۀقثلا  ریبدتلا و  عم  رـصنلا  ناف  رـصنلا  مکل  وجرا  ینا  لقت  فیثک و ال  عمج  یلا  ۀیرـس  ثعبت  ۀـمینغ و ال  ءاجر  ۀـکله 

دقف کلبق  نم  ناک  نم  کله  امک  کلهت  نا  كایا و  کبلق و  اهنع  هلا  کینیع و  ایندلا  نع  ضغ  ۀـکلهلا و  یلا  نیملـسملا  ءاقلا  ریزعتلا و 
تضم راد  نم  الیحر  رظتنم  تنا  کفلس و  اهیلإ  مدقت  دق  رامخلاک و  رتس  ةرخآلا  نیب  کنیب و  امنا  مهرئارس و  تربتخا  مهعراصم و  تیأر 
ریعـشلا ۀطنحلا و  اما  تعطتـسا و  ام  نیملـسملا  عار  يوقتلا و  هداز  نوکی  اهریغ و  یلا  اهنم  لحارلا  سانلل  مزحاف  اهترهز  تبهذ  اهتراضن و 

کماصتخا اما  ماهسلا و  سمخلا و  هیفف  ۀضفلا  بهذلا و  اما  نیملسملل و  وهف  مکترجاشم  اهیف  رثک  قشمد و  یف  تدجو  دق  يذلا 
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اهنا ۀطنحلا  یلع  يرج  کحلص  ناک  نإ  رمالا و  بحاص  یلاولا و  تنا  کنال  لاتقلاب  حلصلاب ال  حتفلاف  حتفلا  حلـصلا و  یف  دلاخ  تنا و  و 
ءامدب ررغ  هناف  جابیدلا  جرم  یلا  ودـعلا  فلخ  دـلاخ  ۀیرـس  اما  نیملـسملا و  عیمج  یلع  کیلع و  کیلع و  مالّـسلا  مهیلإ و  اهملـسف  موزلل 
ءافعـض یلع  عجری  اریثک  الام  اهب  ذـخای  ناک  دـق  طیرفت و  کلذـف  اهرـسا  دـعب  اهیبال  اهتیدـه  لقره و  ۀـیناد  ایخـس  اهب  ناـک  نیملـسملا و 

هرم دلاخل و  هملس  قشمد و  یلا  هب  قلطنا  لاق  باتکلا و  هملس  دعس و  وخا  صاقو  یبأ  نب  رماعب  اعد  همتخ و  باتکلا و  يوط  مث  نیملـسملا 
یلا رماع  ۀبحـص  قلطنا  لاق  هحفاص و  سوا و  نب  دادشب  اعد  سانلا و  یلع  باتکلا  أرقی  هل  لق  رکب و  یبأ  تومب  هربخا  هیلإ و  سانلا  عمجب 

سانلا قشمد و  ادرو  یتح  ریّـسلا  یف  نادـجی  رمع  ابحاص  اقلطناف  یتعیب  کتعیبب  نوکتل  كوعیابی  سانلا  رماف  باتکلا  رماع  ءرق  اذاـف  ماـشلا 
یتح البقا  امهمودقب و  اوحرف  سانلا و  اوردابتف  امهیلإ  قانعالا  تلاط  دق  نیملسملا  یلع  افرشا  املف  هب  مهرمای  ام  رکب و  یبأ  رایخا  نورظتنم 

نا ینرما  هنا  هباتک و  یعم  رمع و  ینعی  ریخب  هتکرت  رماع  هل  لاق  رکب  ابا  ۀـفیلخلا  امتکرت  فیک  دـلاخ  لاق  هیلع و  املـس  دـلاخ و  ۀـمیخ  الزن 
باتکلا أرق  صاقو و  یبأ  نب  رماع  ماق  هیلإ و  نیملـسملا  عمج  رمالا و  بارتسا  کلذ و  دـلاخ  رکنتـساف  عامتجالاب  مهرماف  سانلا  یلع  هأرقا 

رمع و یلوت  دقف  ضبق  دق  رکب  وبا  ناک  نإ  لاق  دلاخ و  یکب  بیحتلا و  ءاکبلاب و  ۀمیظع  ۀجض  سانلا  اوّجض  رکب  یبأ  ةافو  یبأ  یهتنا  املف 
رمعل هّلل و  ۀعاطلا  عمسلا و  رمع و  ۀیالو  نم  ّیلا  ضغبا  رکب و ال  یبأ  ۀیالو  نم  یلا  بحا  ضرالا  یلع  ناک  ام  هَّللا  رمعل و  ۀعاطلا  عمسلا و 

یلا سانلا  اوماق  اهدنع  نینمؤملا  ریما  نم  اضوع  سوا  نب  دادشل  ۀعیابملاب  رمالا  هیف  سانلا و  هعمس  املف  هرخآ  یلا  باتکلا  أرق  رما و  هب  ام  و 
نامتک رد  ار  هدیبع  وبا  دنچ  ره  ةرجهلا و  نم  ةرشع  ثالث  ۀنس  نابعـش  نم  تلخ  لایل  ثالثل  قشمدب  هتعیب  تناکف  هوعیاب  سوا و  نب  دادش 
تاور نکیل  دوبن  يرذع  چیه  نیملـسم  لاوما  ءامد و  رد  تنایخ  نید و  رما  رد  ناهدا  ناهیا و  نیل و  روخ و  فعـض و  زجب  دلاخ  لزع  ربخ 
یتیاور نمض  رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  هچنانچ  ایحتسا  رذع  تسا  هلمجنآ  زا  دناهدیشارت  وا  يارب  هدراب  راذعا  ضعب  باب  نیرد  تنس  لها 

رمع ناک  دق  قشمدب و  ناهای  هل  لاقی  مهنم  لجر  یلا  مورلا  تعمتجا  دق  سانلا و  ۀمدقم  یلع  دلاخ  قشمد و  یلا  اوراس  مث  هدروآ  ینالوط 
هَّللا مزه  مث  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  قشمد  لوح  امیف  مورلا  نوملـسملا و  یقتلاف  سانلا  عیمج  یلع  ةدـیبع  ابا  لمعتـسا  دـیلولا و  نب  دـلاخ  لزع 

ۀیزجلا اوطعا  قشمد و  تحتف  یتح  اهوطبارف  اهیلع  نوملـسملا  مثج  اهباوبا و  اوقلغف  قشمد  مورلا  تلخد  نوملـسملا و  مهنم  باصا  مورلا و 
لزع هتراماب و  ةدیبع  یبأ  یلع  باتکلا  مدق  دق  و 

159 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترابع نیزا  همساب  باتکلا  بتک  دلاخ و  يدی  یلع  حلصلا  يرج  قشمد و  تحتف  یتح  باتکلا  ادلاخ  يرقی  نا  ةدیبع  وبا  ییحتـساف  دلاخ 
عامتسا لباق  زگره  ینیبیم  هچنانچ  رذع  نیا  دناوخب و  دلاخ  لزع  ربخ  رب  لمتشم  هک  ار  رمع  باتک  هک  دومن  مرش  هدیبع  وبا  هک  تسرهاظ 

زا رذع  نیا  نالطب  هَّللا  دمحب  تسین و  یلخدم  ار  ایحتسا  تامهم  نینچ  نیا  لثم  مه  نآ  هینید و  روما  ذافنا  رد  هک  اریز  تسین  لوبق  قئال  و 
صاقو یبأ  نب  رماع  تسدـب  هک  دوخ  همان  رد  ناشیا  هک  یتسناد  يدـقاو  ماشلا  حوتف  ترابع  زا  افنآ  هچ  تسرهاظ  یناث  هفیلخ  دوخ  هداـفا 
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نب رماع  ةدـیبع  یبأ  یلا  نیملـسملا  ریجا  نینمؤملا و  ریما  هَّللا  دـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـندوب  هتـشون  هدـیبع  وباب  دـندوب  هداتـسرف 
نیملسملا روما  یلع  کتیلو  دق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هیبن  یلع  یّلـصا  وه و  الا  هلا  يذلا ال  هَّللا  دمحا  یناف  مکیلع  مالـس  حارجلا 
فورعملا یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  هچنانچ  روما  بارطضا  فوخ  تسا  هلمجنآ  زا  ائیـش و  قحلا  نم  ییحتـسی  هَّللا ال  ناف  یحتـست  الف 

ادلاخ تلزع  دق  یناف  دعب  اما  کیلع  مالـس  ةدیبع  یبأ  رمع  بتکف  فیـس  لاق  هتفگ  نایعألا  خیرات  یف  نامزلا  ةآرم  رد  يزوجلا  نبا  طبـسب 
رومالا و بارطضا  نم  افوخ  دلاخ و  نم  ءایح  لاحلا  متکف  ةدیبع  یبأ  یلا  باتکلا  لصوف  مالّسلا  هب و  مقف  مهرما  کتیلو  ماشلا و  دنج  نع 

ایحتـسا رذع  لثم  مه  رذـع  نیا  هفلخ و  یلـصی  ةدـیبع  وبا  ةرمالا و  یف  هتداع  یلع  دـلاخ  ناک  قشمد و  تحتف  یتح  باتکلا  یلع  هفقوی  مل 
اور یک  دوخ  یناـث  هفیلخ  ترـضح  دوبیم  روما  بارطـضا  فوخ و  رگا  بصن  لزع و  نیرد  لوا  هجو  دـنچب  درادـن  لوـبق  تیلباـق  زگره 

لها تارـضح  دزن  تفالخ  قسن  مظن و  تسایـس و  روماب  ناشتیرـصبا  هچ  دـنرآ  لمعب  ار  بصن  لزع و  نیا  لاـح  نینچ  رد  هک  دنتـشادیم 
هیطخ نیا  لثم  رودص  زیوجت  سپ  حضتم  ناشتادافا  بسح  لوا  هفیلخ  رب  یتح  باحصا  رئاس  رب  باب  نیرد  ناش  تیزم  تسملـسم و  تنس 
رذع نیا  رگا  هکنآ  مود  تسین  تنس  لها  تارـضح  ناش  بسانم  ناشیا  زا  دشاب  روهمج  ماظن  مازحنا  روما و  بارطـضا  ببـس  هک  هیـسایس 

ظیغ و هکنآ  لاح  دندرکیم  ناسحتـسا  ار  نآ  هکلب  دندومرفیمن  بضغ  ظیغ و  یناث  هفیلخ  ترـضح  هدیبع  وبا  لعف  رب  تشادیم  تیعقاو 
یناـث هفیلخ  ترـضح  هک  دوش  هدرک  ضرف  رگا  هکنآ  موس  یتسناد  هچناـنچ  هدـش  دراو  يدـقاو  تیاور  رد  ۀحارـص  رما  نیرب  ناـشبضغ 

رگا مه  ات  دندربن  هدیبع  وبا  رذع  تقیقحب  یپ  دندومرف و  بضغ  ظیغ و  هعقاو  نیرب  رکفت  لمات و  الب  دوخ  تظاظف  تظلغ و  ببسب  ضحم 
هدـیبع وبا  ناـمتک  هعقاو  زا  دوب و  دـلاخ  لزع  باـب  رد  یناـث  هفیلخ  لوا  باـتک  لـماح  هک  طرق  نب  هَّللا  دـبع  تشادیم  یتـیعقاو  رذـع  نیا 

نیزا ار  شترـضح  دومنیم و  رذع  نیا  راهظا  دـندوب  هدومرف  بضغ  ظیغ و  نیا  راهظا  وا  ههجاومب  یناث  هفیلخ  ترـضح  تشاد و  یهاگآ 
لحمیب رجضت  ظیغت و 
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هداتـسرف طرق  نب  هَّللا  دبع  تسدب  هک  یناث  هفیلخ  لوا  باتک  نامتک  رد  میلـستلا  ضرفلا و  یلع  لطاب  رذـع  نیا  هکنآ  مراهچ  تشادـیمزاب 

رد دنشاب و  لوغشم  قشمد  هرصاحمب  نیملسم  هک  دشاب  هدروآ  یتقو  رد  ار  نآ  طرق  نب  هَّللا  دبع  هک  تسلمتحم  هچ  دراد  یشیاجنگ  دندوب 
هک یناث  هفیلخ  یناث  باتک  نامتک  رد  لئاط  رذع ال  نیا  نکیل  دشاب  هدوب  ناش  لالحمـضا  فعـض و  بجوم  لاح  تقیقح  مالعا  تقو  نآ 

طلـست قشمد و  حتف  دعب  هک  اریز  دش  دناوتیمن  لوبقم  زگره  دندوب  هداتـسرف  ینهج  رماع  نب  هبقع  تسدب  قشمد  حتف  تراشب  كاردا  دعب 
وبا نکیل  دوب  هدـنامن  یقاب  نیملـسم  روما  يارب  یبارطـضا  لحم  هیرـس  نیزا  تدواعم  سیبره و  اموت و  رب  دـلاخ  نتخاـت  نآ و  رب  نیملـسم 

تشون و هلـصفم  تالاح  رب  لمتـشم  رکب  وبا  مانب  همان  يربخیب  ملاع  رد  وا  هکنآ  اـت  درکن  هاـگآ  لاـح  تقیقح  زا  ار  دـلاخ  مه  زاـب  هدـیبع 
نوچ هک  تساج  نیمه  زا  داتـسرف و  دوب  هدروآ  هدـیبع  وبا  مانب  یناـث  هفیلخ  بناـج  زا  دـلاخ  لزع  لوا  هماـن  هک  طرق  نب  هَّللا  دـبع  تسدـب 

تملاکم تلئاسم و  باب  نیرد  بجعت  هار  زا  طرق  نب  هَّللا  دـبع  زا  دـش و  ریغتم  ناشخر  گنر  دـندید  رکب  وبا  مانب  دـلاخ  همان  یناـث  هفیلخ 
واب یعفن  دناهدیـشارت  هدـیبع  وبا  يارب  هعقاو  نیرد  هک  روما  بارطـضا  فوخ  رذـع  هلمجلاب  دـندیدرگ  دـیدش  بضغ  ظـیغ و  رهظم  هدومن 

رگید يرذـع  وا  يارب  هدـیبع  وبا  ياـیلوا  هک  تسلمتحم  اـج  نیا  رد  دـناهریمن و  ادـبا  ناـمتک  همیرج  مازلا  زا  ار  وا  يوـلگ  دـناسریمن و 
ار هدیبع  وبا  نکیل  دوب  هدومن  هاگآ  دلاخ  لزع  شدوخ و  ریماتب  ار  هدیبع  وبا  دوخ  ياههمان  رد  یناث  هفیلخ  دنچ  ره  هک  دـنیامرف  دـنروایب و 
مه رذـع  نیا  نکیل  تشادیمن  اور  ار  ریخات  باـب  نیرد  هدـیبع  وبا  اـّلا  دوب و  هدرکن  ربخ  اـب  دـشاب  وا  روجف  قسف و  هک  دـلاخ  لزع  هجو  زا 

دوشن موهفم  شبـس  هچ  رگا  همهم  روما  نیا  لاثما  رد  اصوصخ  تقو  هفیلخ  ماکحا  يروآاجب  رد  ریخات  طیرفت و  الّوا  هچ  دوشیمن  تسرد 
ياعدا ایناث  دش و  دناوتیمن  وا  حیبق  عیجـضت  حیرـص و  طیرفت  زوجم  دلاخ  لزع  هجو  زا  هدـیبع  وبا  یهاگآ  مدـع  ضحم  سپ  تسین  زئاج 

هک تسیلطاب  ياعدا  دوب  هدرکن  هاگآ  دوب  شلزع  هجو  هک  دلاخ  روجف  قسف و  زا  ار  هدـیبع  وبا  دوخ  ياههمان  رد  یناث  هفیلخ  هک  ینعم  نیا 
رد يربط  دشاب  هدوب  رصاق  رساخ و  نآ  ناعما  عبتت و  زا  رظان و  ریغ  ار  هدنتسم  راثآ  هدمتعم و  خیراوت  هک  یـسک  رگم  نآ  رب  دنکیمن  مادقا 
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ادلاخ رمع  عزن  امنا  لاق  هنع  ۀملس  انث  لاق  دیمح  نب  دمحم  انث  ام  هایا  رمع  لزع  دلاخ و  رما  یف  لاق  هناف  قاحسا  نبا  اما  هتفگ و  دوخ  خیرات 
ام ةریون و  نب  ای  هتعقول  همّلک  رکب  یبأ  نامز  یف  اهراک  هرمـال  اـطخاس و  هیلع  رمع  لزی  مل  نومعزی و  اـمیف  هب  ملکت  دـلاخ  ناـک  مـالک  یف 

ادـلاخ نا  ةدـیبع  یبأ  یلا  رمع  بتکف  ادـبا  المع  یل  یلی  لاقف ال  هلزع  هب  ملکت  ام  لوا  ناـک  رمع  فلختـسا  اـملف  هبرح  یف  هب  لـمعی  ناـک 
هلاـم همـساق  هسار و  نع  هتماـمع  عزنا  مث  هیلع  وه  اـم  یلع  ریمـالا  تناـف  هسفن  بذـکی  مل  وه  نا  هیلع و  وه  اـم  یلع  ریما  وهف  هسفن  بذـک 

نیفصن
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ناک هنال  دـلاخ  لزعب  دـلاخ و  دـنج  هیلوتب  حارجلا  نب  ةدـیبع  یبأ  یلا  هبتک  باتک  لوا  ناک  هتفگ و  لماک  خـیرات  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  و 
ادبا المع  یل  یلی  لاق ال  دلاخ و  لزع  هب  ملکت  ام  لوا  هبرح و  یف  لمعی  ناک  ام  ةریون و  نباب  هتعقول  اهلک  رکب  یبأ  ۀـفالخ  یف  اطخاس  هیلع 
عزنا هیلع و  وه  ام  یلع  ریمـالا  تناـف  هسفن  بذـکی  مل  نا  هیلع و  ناـک  اـم  یلع  ریمـالا  وهف  هسفن  دـلاخ  بذـکا  نا  ةدـیبع  یبأ  یلا  بتک  و 

وهف هسفن  دلاخ  بذکا  ناف  دـعب  اما  ةدـیبع  یبأ  یلا  رمع  بتک  هتفگ و  نامزلا  ةآرم  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هلام و  مساق  هسار و  نع  هتمامع 
رد یقـشمد  ریثک  نبا  نیفـصن و  هل  ام  همـساق  هسار و  نع  هتمامع  عزنا  مث  وه  ام  یلع  ریمالا  تناـف  هسفن  بذـکی  مل  نا  هعم و  نم  یلع  ریما 

ادبا المع  یل  یلی  لاق ال  ةریون و  نب  کلام  رما  نم  ناک  امل  هنع و  هغلب  مالکلا  دلاخ  لزع  امنا  رمع  نا  قاحـسا  نبا  رکذ  هتفگ  دوخ  خیرات 
هسار و نع  هتمامع  عزتناف  لوزعم  وهف  هسفن  بذکی  مل  نا  هیلع و  ناک  ام  یلع  ریما  وهف  هسفن  دلاخ  بذکا  نا  ةدـیبع  یبأ  یلا  رمع  بتک  و 
ار هدیبع  وبا  باتک  نا  رد  دندوب  هتشون  هدیبع  وباب  هک  یباتک  دلاخ  لزع  باب  رد  یناث  هفیلخ  هک  دش  رهاظ  تارابع  نیزا  نیفصن  هلام  مساق 

دنادرگ لوزعم  ار  وا  سپ  دهد  هن  بذکب  تبـسن  ار  دوخ  سفن  دلاخ  رگا  دیامن و  دوخ  سفن  بیذکتب  رما  ار  دلاخ  هک  دندوب  هدرک  رومام 
دوب و دهاوخ  هچ  روجف  قسف و  راهظا  رد  مامتها  نیزا  هدایز  دیامن و  همـساقم  فصن  فصن  ار  وا  لام  دـنک و  عزن  وا  رـس  زا  ار  وا  همامع  و 
ار نآ  تسا و  هدومیپ  راصتخا  لامجا و  هار  دوب  دـلاخ  لزع  رب  لمتـشم  هک  یناث  هفیلخ  لوا  همان  رکذ  رد  يدـقاو  هک  دـیدرگ  رهاظ  اجنیزا 

دلاخ لزع  نامتک  باب  رد  رگید  راـب  هدـیبع  وبا  هکنآ  مود  هدومنن  دراو  تسماـثآ  بکترم  دـلاخ  مارجا  مازلا و  رب  لمتـشم  هک  ماـت  قایـسب 
انف داب  رب  ار  دوخ  يریدـقت  تناید  تناما و  ۀـنایخلا  میظع  نئاخ  نا  تاماحم  تارادـمب و  هداهن  زاغا  یناـث  هفیلخ  مکح  هحیرـص  تفلاـخم 

دندرک هنیدمب  عوجر  اجنآ  يارما  بصن  لزع و  زا  غارف  دعب  دنتفر و  ماشب  یناث  هفیلخ  هاگ  ره  ترجه  زا  هدـفه  هنـس  رد  هکنآ  شنایب  هداد 
زا نامدرم  دروا  تسدب  همیظع  لاوما  باروا  ببـسب  منغ  نب  ضایع  اب  وا  نوچ  دوب و  نیرـسنق  مکاح  هدیبع  وبا  یتسدریزب  دیلولا  نب  دـلاخ 

دلاخ دیسر و  دیلولا  نب  دلاخ  دزن  نیرـسنق  رد  هک  دوب  زین  سیق  نب  ثعـشا  هلمجنآ  زا  دندرک  وا  عاجتنا  دصق و  عافتنا  ذخا و  ضرغب  قافآ 
ار وا  دنتشون و  یباتک  هدیبع  وبا  يوسب  دندرک و  بلط  ار  دیرب  دیدرگ  یناث  هفیلخ  خامص  عراق  ربخ  نیا  هاگ  ره  دیشخب  مرد  رازه  هد  ار  وا 

نیا هک  دیامن  مالعا  دلاخ  هکنآ  ات  دریگب  شرـس  زا  زین  هالک  دیامن و  دیقم  وا  همامعب  ار  وا  دنک و  هداتـسیا  ار  دلاخ  هکنیا  هب  دندومن  رومام 
ششخب نیا  هک  دنک  نامگ  رگا  سپ  تساجک  زا  ثعشاب  وا  ششخب 

162 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سپ تسه  شدوخ  لام  زا  هک  دنک  نامگ  رگا  هدرک و  دوخ  تنایخب  رارقا  هک  قیقحتب  سپ  هدومن  نیملـسم  لاوما  رد  هک  تسیدربتـسد  زا 
یناث هفیلخ  همان  نیا  هاگ  ره  دیامن و  مضنم  دوخ  يوسب  ار  وا  لمع  دـنادرگ و  لوزعم  ار  وا  لاح  ره  رد  تسا و  هدرک  فارـسا  هک  قیقحتب 

زا داتـسیاب و  یناث  هفیلخ  دیرب  تسـشن  ربنم  رب  دومن و  عمج  ار  مدرم  نآ  زا  دعب  درک  بلط  دوخ  همان  هعیرذب  ار  دلاخ  دیـسر  هدـیبع  وبا  دزن 
هدیبع وبا  دیسر و  راثکا  رارکتب و  تبون  هکنیا  ات  دیدرگ  توکس  دنب  راک  باوج  رد  وا  نکیل  داهن  زاغآ  ششخب  لاح  تقیقح  لاؤس  دلاخ 

زا هالک  دـنک و  دـیقم  وا  همامعب  ار  دـلاخ  هک  دوب  رومام  هفیلخ  بناج  زا  هکنآ  لاـح  تفگیمن  يزیچ  دوب  تماـص  تکاـس و  لاـح  نیرد 
دش و هداتسیا  دوب  رضاح  تقو  نآ  رد  هک  لالب  رگم  دیامن  هاگآ  ششخب  تقیقح  زا  وا  هکنآ  ات  درادب  لاح  نیمه  رد  ار  وا  دریگب و  شرس 

رخآ درک  اجلم  ششخب  لاح  زا  نداد  باوجب  ار  وا  تخادرپب و  زین  همامعب  وا  دییقت  هوسنلق و  عزنب  تخاس و  علطم  ار  دلاخ  هفیلخ  مکح  زا 
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شـشخب لاح  راهظا  تقو  ات  دـلاخ  هک  دوب  نیمه  هفیلخ  مکح  نوچ  دوب  نم  دوخ  لام  زا  شـشخب  نیا  تفگ  دـش و و  راچان  دـلاخ  رمـالا 
لوزعم هک  تسنادیمن  دنام و  ریحت  نیرق  لالتخا  رپ  لاح  نیا  دـعب  دـلاخ  درک  اهر  ار  وا  دـلاخ  زا  باوج  لیـصحت  دـعب  لالب  دـشاب  دـیقم 

وا شلزع  زا  اقلطم  دیامن  لزع  لاح  ره  رد  ار  دلاخ  هکنیا  هب  دوب  رومام  هفیلخ  بناج  زا  هکنآ  فصو  اب  هدیبع  وبا  لوزعم و  ریغ  ای  دشابیم 
طیرفت و دندرب و  رما  تقیقحب  سپ  ناش  ترضح  دیـسرن  هفیلخ  تمدخب  دلاخ  دیماجنا و  لوطب  راک  نوچ  هکنیا  ات  درکن  رابخا  مالعا و  ار 

تفای یهاگآ  لاح  نیزا  دلاخ  نوچ  دیآ  رضاح  ناش  تمدخب  هک  دنتشون  دلاخ  دوخب  يراچانب  دنتفایرد و  باب  نیرد  ار  هدیبع  وبا  ریصقت 
يارب هک  یتقو  ات  مدرکیم  وت  فیوخت  هک  مدوبن  نم  تفگ  هدیبع  وبا  درک  تمالم  دوخ  لزع  ربخ  نامتک  رب  ار  وا  دـش و  هدـیبع  وبا  يوسب 
راچان راچ و  تفنش  هدیبع  وبا  لمهم  رذع  نیا  نوچ  دلاخ  دنکیم  فئاخ  ار  وت  لزع  نیا  هک  مدوب  هتسناد  هک  قیقحتب  متفاییم و  هراچ  نآ 

دندیناسر شرادرک  رفیکب  دندرک و  هرداصم  ار  وا  بینات  رییعت و  دعب  ناش  ترـضح  دیـسر  یناث  هفیلخ  تمدخب  هاگ  ره  درک و  هنیدم  مزع 
نب هدیبع  وبا  تاباحم  تاعارم و  لامک  دیـسر  یهاوخ  بیرق  امع  بیجملا  هَّللا  ءاشنا  شلیـصفت  هب  هک  تیاکن  اپارـس  تیاور  نیزا  هلمجلاب 

هک یحئابق  حئاضف و  تسحئال و  حضاو و  تیاهن  یناج  نئاخ  نآ  لزع  رد  یناث  هفیلخ  رما  لاثتما  مدـع  حاضتفالا و  میظع  دـلاخ  اب  حارجلا 
ثیدح نالطب  رد  نآ  كرد  دـعب  تسین و  حیرـصت  نییبت و  جاتحم  حاضتا  دـیزم  هجوب  دوشیم  ققحم  تباث و  هدـیبع  وبا  يارب  ماقم  نیزا 

دینش دیاب  دشابیم  رکذ  ام  زا  حصفم  ربخم و  هک  هینس  ماقمیلاع  يالبن  مالعا و  یئاملع  تارابع  الاح  دنامیمن  یقاب  یبیر  هدیبع  وبا  تناما 
ۀیاور یف  منغ  نب  ضایع  دیلولا و  نب  دـلاخ  بردا  هنـس 17  ینعا  ۀنـسلا  هذه  یف  هتفگ و  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

هخویش نع  فیس 
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اراسف ضایع  دلاخ و  هنـس 17  بردا  اولاق و  بلهملا  ۀثراح و  یبأ  نامثع و  یبأ  نع  فیـس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا  یلا  بتک  کلذ  رکذ 
یلع نیرـسنق و  یلع  هیدی  تحت  دلاخ  ةدـیبع و  وبا  صمح  یلع  ۀـنیدملا و  یلا  رمع  عجرف  ۀـیباجلا  نم  اهجوت  اناک  ۀـمیظع و  الاوما  اباصاف 
دبع لحاوسلا  یلع  ۀسبنع و  نب  ورمع  ءارهالا  یلع  ززجم و  نب  ۀمقلع  نیطـسلف  یلع  ۀـیواعم و  ندرالا  یلع  نایفـس و  یبأ  نب  دـیزی  قشمد 

نا الا  دعب  اهلمع  يرخا  یلا  ۀـما  زجت  مل  مویلا  یلا  کلذ  یلع  قارعلا  رـصم و  ماشلا و  حـلاسم  تماقف  لماع  لمع  لک  یلع  سیق و  نب  هَّللا 
یبأ نع  فیـس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا  یلا  بـتک  هنـس 17  کلذ  لدـتعاف  کلذ  دـعب  مهحلاسم  اومدـقیف  مهنم  رفک  دـعب  مهیلع  اومحتقی 

لاجر ادلاخ  عجتناف  لاجر  هعجتنا  ۀفئاصلا  کلت  تباصا  ام  سانلا  غلب  دلاخ و  لفق  امل  اولاق و  هثراح  یبأ  عیبرلا و  نامثع و  یبأ  دـلاجملا و 
بتک هلمع  یف  ءیش  هیلع  یفخی  رمع ال  ناک  فالآ و  ةرـشعب  هزاجاف  نیرـسنقب  ادلاخ  عجتنا  نمم  سیق  نب  ثعـشالا  ناکف  قافآلا  لها  نم 

هتمامعب هلقعی  ادلاخ و  میقی  نا  ةدیبع  یبأ  یلا  هعم  بتک  دیربلا و  اعدـف  اهیف  زیجا  نم  ةزئاجب  ماشلا  نم  جرخ و  نم  جورخب  قارعلا  نم  هیلإ 
نا ۀنایخب و  رقا  دقف  اهباصا  ۀـباصا  نم  اهنا  معز  ناف  اهباصا  ۀـباصا  نما  هلام  نما  ثعـشالا  ةزاجإ  نیا  نم  مهملعی  یتح  هتوسنلق  هنع  عزنی  و 

سلج سانلا و  عمج  مث  هیلع  مدقف  دلاخ  یلا  ةدیبع  وبا  بتکف  هلمع  کیلإ  ممـضا  لاح و  لک  یلع  هلزعا  فرـسا و  دقف  هلام  نم  اهنا  معز 
تکاس ال ةدـیبع  وبا  هیلع و  رثکا  یتح  هبجی  ملف  ۀـباصا  نم  مأ  فالآ  ةرـشعب  تزجا  کلام  نما  دـلاخ  ای  لاقف  دـیربلا  ماقف  ربنملا  یلع  مهل 

نم مأ  کلام  نما  لوقت  ام  لاق  هتمامعب و  هلقعف  هتوسنلق  لوانت  مث  اذـک  اذـکب و  کیف  رما  نینمؤملا  ریما  نا  لاقف  هیلإ  لالب  ماقف  ائیـش  لوقی 
دلاخ ماقا  اولاق و  انیلاوم  مدـخن  مخفت و  انتالول و  عیطن  عمـسن و  لاق  مث  هدـیب  هممع  مث  هتوسنلق  داعا  هقلطاف و  یلام  نم  لـب  ـال  لاـق  ۀـباصا 

لابقالاب هیلإ  بتکف  ناک  دق  يّذلا  نظ  مدقی  نارمع  یلع  لاط  اذإ  یتح  هربخی  ةدیبع ال  وبا  لعج  لوزعم و  ریغ  مأ  لوزعم  يردی أ  اریحتم ال 
ام هَّللا  ینا و  ةدیبع  وبا  لاقف  مویلا  لبق  هملعا  نا  ّبحا  تنک  ارما  ینتمتک  تعنـص  ام  یلا  تدرا  ام  هَّللا  کمحر  لاقف  ةدـیبع  ابا  دـلاخ  یتاف 

تملع دق  ادب و  کلذل  تدجو  ام  کعورال  تنک 
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جرخ مث  مهعدو  مهبطخف و  صمح  یلا  لبقا  مث  لمحت  مهعدو و  هلمع و  لـها  بطخف  نیرـسنق  یلا  دـلاخ  عجرف  لاـق  کـعوری  کـلذ  نا 
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نیا نم  رمع  لاقف  رمع  ای  لمجم  ریغ  يرما  یف  کنا  هّللاب  نیملـسملا و  یلا  کتوکـش  دقل  لاق  هاکـشف و  رمع  یلع  مدق  یتح  ۀنیدملا  وحن 
مث لاملا  تیب  اهلخداف  افلا  نورـشع  هیلإ  تجرخف  هضورع  رمع  مّوقف  کلف  افلا  نیتسلا  یلع  داز  ام  نامهـسلا  لافنالا و  نم  لاـق  يرثلا  اذـه 

فورعملا يرزجلا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  زع  ءیـش و  یلع  مویلا  دعب  ینبتاعت  نل  بیبحل و  ّیلا  کنا  میرکل و  ّیلع  کنا  هَّللا  دلاخ و  ای  لاق 
نم هیلع  ناک  امع  دیلولا  نب  دلاخ  لزع  ةرشع  عبـس  ۀنـس  یه  ۀنـسلا و  هذه  یف  دیلولا  نب  دلاخ  لزع  رکذ  هتفگ  لماک  خیرات  رد  ریثالا  نباب 

عجرم ۀـیباجلا  نم  اهجوت  اناک  ۀـمیظع و  الاوما  اباصاف  منغ  نب  ضایع  وه و  بردا  ناک  هنا  کلذ  ببـس  ایارـسلا و  شویجلا و  یلع  مدـقتلا 
ۀمقلع نیطسلف  یلع  ۀیواعم و  ندرالا  یلع  دیزی و  قشمد  یلع  نیرسنق و  یلع  هدی  تحت  دلاخ  ةدیبع و  وبا  صمح  یلع  ۀنیدملا و  یلا  رمع 
ةرـشعب هزاجاف  سیق  نب  ثعـشالا  مهنم  ناک  لاجر و  هعجتناـف  دـلاخ  باـصا  اـم  ساـنلا  غلب  سیق و  نب  هَّللا  دـبع  لـحاسلا  یلع  ززجم و  نب 

هنطاب و رمخلا و  رهاظ  مرح  دق  هَّللا  نا  رمخب و  تکلدـت  ّکنا  ینغلب  رمع  هیلإ  بتکف  رمخ  هیف  لسغب  کلدـتف  مامحلا  دـلاخ  لخد  فالآ و 
مکتاما الف  ءافجلاب  اولتبا  ةریغملا  لآ  نا  رمع  هیلإ  بتکف  رمخ  ریغ  الوسغ  تاعفد  اهانتف  انا  دـلاخ  هیلإ  بتکف  مکداـسجا  اـهوّسمت  ـالف  هسم 

دیربلا رمع  اعدف  هلمع  نم  ءیـش  هیلع  یفخی  ناک ال  باطخلا و  نب  رمع  کلذب  عمـسا  لاومالا  هوعجتنا  نیذلا  یف  دلاخ  قرف  املف  هیلع  هَّللا 
لاـم نما  هلاـم  نما  ثعـشالا  زاـجا  نیا  نم  مکملعی  یتـح  هتوسنلق  هنع  عزنی  هتماـمعب و  هلقعی  وا  دـلاخ  میقی  نا  ةدـیبع  یبأ  یلا  هعم  بتکف 

کیلإ ممـضا  لاح و  لک  یلع  هلزعا  فرـسا و  دقف  هلام  نم  هنا  معز  نا  ۀنایخب و  رقا  دقف  اهباصا  ۀباصا  نم  هقرف  هنا  معز  ناف  اهباصا  ۀباصا 
ملف ثعـشالا  زاجا  نیا  نم  ادلاخ  لأسف  دـیربلا  ماقف  ربنملا  یلع  مهل  سلج  سانلا و  عمج  مث  هیلع  مدـقف  دـلاخ  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف  هلمع 

ۀعاط و اعمـس و  هعنمی  ملف  هتمامع  عزن  اذـک و  اذـکب و  کیف  رما  نینمؤملا  ریما  نا  لاقف  لالب  ماقف  ائیـش  لوقی  تکاس ال  ةدـیبع  وبا  هبجی و 
هقلطاف و یلام  نم  لب  لاقف  اهتبـصا  ۀـباصا  نم  مأ  تزجا  کلام  نم  ثعـشالا  تزجا  نیا  نم  لاق  هتماـمعب و  هلقعف  هماـقا  مث  هتوسنلق  عضو 

لوزعم ریغ  وا  لوزعم  يردی أ  اریحتم ال  دلاخ  ماقا  لاق و  انیلاوم  مدخن  محقت و  انتالول و  عیطن  عمـسن و  لاق  مث  هدیب  هممع  مث  هتوسنلق  داعا 
نیرـسنق یلا  عجرف  هیلإ  لابقالاب  دلاخ  یلا  بتکف  ناک  يذلا  نظ  رمع  یلع  همودق  رخات  املف  ۀمخفت  ۀمرکت و  کلذب  ةدـیبع  وبا  هملعی  و ال 

یلا کتوکش  دق  لاق  هاکش و  رمع  یلع  مدق  املف  ۀنیدملا  یلا  راس  مث  مهبطخف  صمح  یلا  عجر  مهعدو و  سانلا و  بطخف 
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موقف کلف  افلا  نیتس  یلع  داز  ام  نامهـسلا  لافنالا و  نم  لاق  ءارثلا  اذـه  نیا  نم  رمع  هل  لاقف  لمجم  ریغل  يرما  یف  کنا  هّللابف  نیملـسملا 
رد هدـیبع  وبا  هکنآ  موس  بیبحلا  یلا  کنا  میرکل و  ّیلع  کنا و  هَّللا  دـلاخ و  ای  لاق  مث  لاملا  تیب  یف  اهلعجف  افلا  نیرـشع  دازف  هلام  رمع 

هدروآ لمعب  هعینش  تلطامم  هعیظف و  تنهادم  دندوب  میظع  باتع  نیقحتـسم  میلا و  باقع  نیبجوتـسم  هک  رمخ  نیبراش  رب  دح  ءارجا  باب 
باحصا زا  رگید  ضعب  لدنج و  وبا  هکنآ  لامجا  نیا  لیـصفت  هدرب  رامد  راوب و  رانکب  رـسکی  ار  دوخ  یـضورفم  تناید  یموعزم و  تناما 

ماش رد  لومش  هعشعشم  برـشب  دندوب  لوبقلا  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تبحـص  فرـش  زرحم  تنـس  لها  موعزم  بسح  هک  وا 
فارحنا و مادقاب  جاجل  دارم  قیرط  هلطاع  هجاحم  هلطاب و  همـصاخمب  هقهزم  هریرج  هقبوم و  هریبک  نیا  باکترا  فصو  اب  دـندرک و  مادـقا 

هدهع زا  تفریم  رامـشب  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  رابک  زا  هکنآ  فصو  اب  هدیبع  وبا  دـندرپس  جاجوعا 
بناجب عوجر  هدیدرگ  موصخم  بولغم و  موش  هفارز  نآ  زا  راچان  دیآ  نوریب  هک  تسناوتن  ناشدـساک  لالدتـسا  دـساف و  جاجتحا  باوج 

ار ناشیا  هک  دـش  رداص  مکح  هدـیبع  وبا  مانب  تفالخ  هاگـشیپ  زا  دومن  باتک  تباتکب  باّرـش  هرمز  نآ  لاح  ضرع  دومن و  بآـمتفالخ 
رگا دنزب و  ار  ناشیاهندرگ  سپ  تسا  لالح  هک  دننک  نامگ  رگا  لالح  ای  تسمارح  رمخ  ایآ  هک  دـنک  لاؤس  مدرم  رـس  رب  دـیامن و  عمج 

دومن و بلط  ار  هرمز  نآ  دش  هاگآ  مکح  نیزا  هدیبع  وبا  هاگ  ره  دنک  ناش  تباتتـسا  هدومن  ناشیرب  دح  يارجا  تسمارح  هک  دـننک  راهظا 
شتمرحب فارتعا  نیتیلبب  یلتبا  نم  داـفمب  کلذـل  دـلج  ببـس  تمرحب  فارتعا  دوب و  لـتق  بجوم  تیلح  ياـعدا  هک  اـجنآ  زا  درک  لاؤس 

ار ام  هک  دنتفگ  هدـیبع  وباب  دـنتخیگنارب و  بیرغ  هلیـسو  بیجع و  هلیح  دـح  يارجا  زا  دوخ  ندـنام  ظوفحم  رد  همه  نیا  اب  نکیل  دـندرک 
اپارس ریطشت  ریرغت و  رسارس  ریرقت  نیا  هدیبع  وبا  نکب  ام  اب  یهاوخیم  هچنآ  ّالا  کلذف و  میدش  هتشک  رگا  مینک  گنج  نمـشدب  ات  راذگب 
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یقاب هک  نارگید  دش و  هتشک  روزالا  نب  رارـض  روزالا  وبا  ناشیا  هلمج  زا  هکنآ  ات  داد  گنج  تزاجا  ار  ناشیا  دومن و  لوبق  ناشیزا  ریوزت 
تیالو و دهع  رد  هک  یسک  هک  تسرهاظ  رپ  تسا و  هَّللا  دودح  لیطعت  لیبق  زا  ۀحارص  هدیبع  وبا  عینش  عینص  نیا  دندش و  دودحم  دندنام 

یف تناما  زا  یظح  زگره  وا  دـیامن  رمغ  نیـضئاخ  راجف  رمخ و  نیبراش  قاسفب  هحیـضف  هلماجم  هحیبق و  هلماـعم  نینچ  نیا  دوخ  تموکح 
قادصم ار  وا  يدحا  تشاد و  دهاوخن  مالسالا 

همالا هذه  نیما 
رگید یـسک  تناما  عیـضم  تنایخ و  بکترم  وچمه  زجب  لیمج  فصو  لیلج و  بقل  نیا  قحتـسم  رگم  بجعلل  هّلل و  ای  تشاگنا  دهاوخن 
هلطاع تایرتفم  هلطاب و  تاعوضوم  زا  هدیبع  وبا  تناما  ثیدح  هک  ددرگیم  حضاو  مات  ققحت  مامت و  روهظب  اجنیزا  اشاح و  مث  اشاح  دوبن 

دناهداد بذاک  مثآ  نئاخ  رداغ  ره  ترزاوم  ترهاظم و  داد  هداـتفا  نیتم  عرـش  نیهوت  نیبم و  نید  بیرخت  ددـص  رد  هراومه  هک  تسموق 
نئاشم رتس  نعاطم و  نامتک  رد  هک  هینـس  رابک  هلیمج  یعاسم  رب  تفنـش و  دـیاب  هیورم  هطخ  نیا  رابخا  هیزخم و  هعقاو  نیا  تاـیاور  ـالاح 

ثادحا رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  تفگ  دیاب  اهنیرفآ  دناهدومن  لذب  دوخ  فالسا 
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وبا بتک  اولاق و  ۀثراح  یبأ  نامثع و  یبأ  دلاجملا و  یبأ  عیبرلا و  نع  فیس  نع  بیعش  انث  لوقی  يرسلا  یلا  بتک  هتفگ  هرـشع  ینامث  هنس 
نوهتنم و متنا  لهف  لاق  انرتخاف  انریخ  اولاق  اولوأتف و  مهانلاسف  لدنج  وبا  رارض و  مهنم  بارشلا  اوباصا  نیملسملا  نم  ارفن  نارمع  یلا  ةدیبع 

نینامث اهیف  اوبرـضی  نا  یلع  اوعمتجاف  ساـنلا  عمج  اوهتناـف و  ینعی  نوهتنم  متنا  لـهف  مهنیب  اـننیب و  کلذـف  رمع  هیلإ  بتکف  اـنیلع  مزعی  مل 
نا مهلتقاف و  لالح  اهنا  اومعز  ناف  مهعدا  نا  ةدیبع  یبأ  یلا  رمع  بتکف  لتق  یبأ  ناف  اذه  لثمب  اهیلع  لوات  نم  قسفلا و  اونمـضی  ةدـلج و 
یلع اومدـن  موقلا و  دـحو  نینامث  نینامث  مهدـلجف  مارح  اولاقف  سانلا  سور  یلع  مهلاسف  مهیلإ  ثعبف  نینامث  مهدـلجاف  مارح  اـهنا  اومعز 

نع ۀمربش  نب  هَّللا  دبع  نع  فیـس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا  یلا  بتک  ةدامرلا  تثدحف  ثداح  ماشلا  لها  ای  مکیف  نثدـحیل  لاق  مهتجاجل و 
رارض و یف  ةدیبع  یبأ  باتک  رمع  یلع  مدق  امل  لاق  عفان  نع  رمع  نب  هَّللا  دیبع  نع  فیس  نع  بیعش  نع  يرـسلا  یلا  بتک  هلثمب  یبعـشلا 

مهدلجاف مارح  اولاق  ناف  لالح  مأ  رمخلا  مارحا  مهلأسیف  سانلا  سؤر  یلع  مهب  وعدی  نا  هرما  کلذ و  یف  ةدیبع  یبأ  یلا  بتک  لدنج  یبأ 
وبا سوسو  تویبلا و  اومزلف  اویحتساف  مهدلجف  مارح  لب  اولاقف  مهلأسف  مهب  اعدف  مهقانعا  برضاف  لالح  اولاق  نا  مهبتتسا و  ةدلج و  نینامث 

هرکذ رمع و  هیلإ  بتکف  هرکذ  هیلإ و  بتکاف  جرفب  کیدی  یلع  هَّللا  هیتای  نا  الا  سوسو  دق  لدـنج  ابا  نارمع  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف  لدـنج 
طنقت زربا و ال  کسار و  عفرا  بتف و  ءاشی  نمل  کـلذ  نود  اـم  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  ـال  هَّللا  نا  لدـنج  یبأ  یلا  رمع  نم  هیلإ  بتکف 

ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  لوقی  لج  زع و  هَّللا  ناف 
بجوتـسا نم  مکـسفنا و  مکیلع  سانلا  یلا  بتک  اوزربف و  کلذ  لـثمب  نیرخـآلا  یلا  بتک  هنع و  رفـسا  قلطت و  ةدـیبع  وبا  هیلع  هارق  اـملف 

هنم اوحن  ءاطع  نع  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  فیس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا  یلا  بتک  ءالبلا  مکیف  وشغیف  ادحا  اوّریعت  هیلع و ال  اوریغف  رییغتلا 
تدمع الا  کلذـف و  ةداهـشلا  انل  هَّللا  یـضق  ناف  مهوزغل  انوعد  مورلا  تشاج  اولاق  لاق  مهوریعی و  الا  سانلا  یلا  بتک  هنا  رکذـی  مل  هنا  الا 

کلذ  یف  يریشقلا  ءارهزلا  وبا  لاق  اوّدحف و  نورخآلا  یقب  موق و  یف  روزالا  نب  رارض  دهشتساف  دیرت  يذلل 
رداقب نونملا  فرص  یلع  سیل  یتفلاب و  رثعی  رهدلا  نا  رت  ملا 

رباصب اموی  ءابهصلا  نع  تسل  یتوخا و  تام  دق  عزجا و  مل  تربص و 
رصاعملا لوح  نوکبی  اهنالخف  اهفتحب  نینمؤملا  ریما  اهامر 

اهمیرحت لزنا  املف  اهمیرحت  لـبق  مالـسالا  یف  موق  اهبرـش  هتفگ و  رمخ  رکذ  رد  اـبفلا  باـتک  رد  يولبلا  دـمحم  نب  فسوی  جاـجحلا  وبا  و 
الواتم اهبرش  نم  اضیا  مهنم  قاقزلا و  یف  اهیف  ام  کفس  قاقزلا و  قش  یلا  ناوالا و  رسک  یلا  ناوالا  یف  اورداب 
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اُونَمآ َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  یلاعت  هَّللا  لوق 
ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 

کلذب حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  بتکف  ماشلاب  وه  باطخلا و  نب  رارض  روزالا و  وبا  هعم  اهبرش  لیهس و  نب  یصاعلا  همسا  لدنج و  وبا  اهبرـشف 
الا كاذف و  انلتق  ناف  ودـعلا  قلن  انعد  ةدـیبع  یبال  اولاق  کلذـب  باتکلا  ءاج  املف  مهّدـحی  نا  هرماف  مهنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یلا 

باـتک رد  ربـلا  دـبع  نباـب  فورعملا  یبـطرقلا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  نارخـآلا و  دـح  روزـالا و  وـبا  لـتقف  ودـعلا  اوـقلف  انومتددـح 
رارض لیهس و  نب  لدنج  ابا  دجو  ماشلاب  ةدیبع  ابا  نا  تربخا  لاق  جیرج  نبا  نع  قازرلا  دبع  رکذ  هتفگ و  لدنج  وبا  همجرت  رد  باعیتسالا 

َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  لدنج  وبا  لاقف  رمخلا  اوبرـش  دـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  مه  روزالا و  ابا  باطخلا و  نب 
اوُمِعَط امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 

ۀموصخلا نیز  هیطخلا  لدـنج  یبـال  نّیز  يذـلا  نارمع  بتکف  ۀـیآلا  هذـهب  ینمـصخ  لدـنج  اـبا  نارمع  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف  اـهلک  ۀـیآلا 
وبا یقلف  انودحف  مکیلإ  انعجر  نا  كاذف و  انلتق  ناف  ادغ  ودـعلا  یقلن  انوعدـف  لاق  معن  ةدـیبع  وبا  لاق  اننودـحت  روزالا أ  وبا  لاق  مهددـحاف 
دسا رد  ریثالا  نباب  فورعملا  يرزجلا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نارخآلا و  ّدح  روزالا و  وبا  دهشتساف  ودعلا  روزالا  وبا  رارـض و  لدنج و 

نب رارـض  لیهـس و  نب  لدنج  ابا  دج  ماشلاب و  ةدیبع  ابا  نا  تربخا  لاق  جـیرج  نبا  نع  قازرلا  دـبع  رکذ  هتفگ و  لدـنج  وبا  همجرتب  هباغلا 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  لدـنج  وبا  لاقف  رمخلا  اوبرـش  دـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  باحـصا  نم  مه  روزالا و  اـبا  باـطخلا و 

ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا 
هموصخلا هل  نیز  ۀئیطخلا  لدنج  یبال  نیز  يذلا  رمع  هیلإ  بتکف  ۀیآلا  هذهب  ینمـصخ  لدـنج  ابا  نارمع  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف  اهلک  ۀـیآلا 

انودحف مکیلإ  انعجر  نا  كاذف و  انلتق  ناف  ادغ  ودعلا  یقلن  انوعدف  روزالا  وبا  لاق  معن  ةدیبع  وبا  لاق  اننودحت  روزالا أ  وبا  لاقف  مهددـحاف 
نباب فورعملا  ینالقـسعلا  دمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  نارخآلا و  دـح  روزالا و  وبا  دهـشتساف  ودـعلا  لدـنج  وبا  رارـض و  روزالا و  وبا  یقلف 
اهیلع اریما  ناک  امل  ینعی  ماشلاب  ةدیبع  ابا  نا  تربخا  جـیرج  نبا  نع  هفنـصم  یف  قازرلا  دـبع  لاق  هتفگ  روزالا  وبا  همجرتب  هباصا  رد  رجح 
لدنج وبا  لاقف  رمخلا  اوبرش  دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصا  نم  مه  روزالا و  ابا  باطخلا و  نب  رارض  لیهـس و  نب  لدنج  ابا  دجو 

ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 
هل نیز  ۀئیطخلا  لدنج  یبال  نیز  يذلا  هیلإ  رمع  بتکف  ۀیآلا  هذهب  ینمصخ  لدنج  ابا  ناب  هربخی  رمع  یلا  ةدیبع  وبا  بتک  اهلک و  ۀیآلا 
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ودعلا اوقلف  انودحف  مکیلإ  انعجر  نا  كاذـف و  انلتق  ناف  ادـغ  ودـعلا  یقلن  انوعدـف  انودـحت  متنک  نا  روزالا  وبا  لاقف  مهددـحاف  ۀـموصخلا 

نب رارض  روزالا و  نب  دبع  برش  لاق  ریبزلا  نب  ةورع  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  یهتنا و  نارخآلا  دح  روزالا و  وبا  دهـشتساف 
تعمس ینا  لیوات  یلع  الا  اهتبرـش  ام  هَّللا  لدنج و  وبا  لاقف  حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  مهب  یتاف  ماشلاب  رمع  نب  لهـس  نب  لدنج  وبا  باطخلا و 

ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  لوقی  هَّللا 
هَّللا ناف  ادغ  انودـع  یقلن  نا  یلا  انرخؤت  نا  تیأر  ناف  انودـع  انرـضح  دـق  هنا  روزالا  نب  هَّللا  دـبع  لاقف  مهرماب  رمع  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف 

یقتلا املف  معنف  ةدیبع  وبا  لاق  هتیضماف  کبحاص  هب  كرمأ  ام  یلا  ترظن  عجرن  نا  هئازج و  یلع  انمقت  مل  كاذ و  كافک  ةداهـشلاب  انمرکا 
یباتک كاتا  اذإ  ۀجحلاب و  اهیف  هل  أیهت  دق  ۀئیطخلا  یف  لدنج  ابا  عقوا  يذلا  نارمع  باتک  باتکلا  عجرف  ادیهـش  روزالا  نب  دـبع  لتق  سانلا 

سوسو دق  هنا  لیق  یتح  هسفن  ثدحی  ناکف  هیبال  فرـش و  هل  لدنج  وبا  امهدحف و  ةدیبع  وبا  امهب  اعدف  مالّـسلا  مهدح و  مهیلع  مقاف  اذه 
یبأ یلا  رمع  بتکف  کله  دق  هنا  هیلع  انیـشخ  یتح  هسفن  ثدح  هنا  هدح و  لدنج  ابا  تبرـض  دـق  یناف  دـعب  اما  رمع  یلا  ةدـیبع  وبا  بتکف 
ِِرفاغ ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  مح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ۀبوتلا  هیلع  ترج  دق  ۀئیطخلا  یف  کعقوا  يذـلا  ناف  دـعب  اما  لدـنج 

ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِلْوَّطلا ال  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباق  َو  ِْبنَّذلا 
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نانچ دیـسر  ماش  دونج  تراما  رـس  رب  نوچ  هدـیبع  وبا  هکنآ  مراهچ  ق )  ) لاـقع نم  طـشنا  اـمناک  هب  ناـک  اـم  بهذ  رمع  باـتک  أرق  اـملف 
نیملسم اب  نیملاسم  نیدهاعم و  نیعداوم و  نیحلاصم و  هلمج  زا  هک  صمح  لها  باب  رد  هک  دیدرگ  مالـسا  لها  تماعز  هئـشن  شوخرس 

تاوطخب ناودع  کلـسم  داهـشالا  سؤر  یلع  جادخ  دـصق  نیا  راهظاب  دومن و  دـلب  زا  ناشجاعزا  جارخا و  هدارا  حرجت  لماتیب و  دـندوب 
نامیا و لها  دناهتـشاد و  عونمم  روظحم و  ار  نآ  نایدا  عیمج  رد  هک  دشابیم  یتنایخ  ردـغ و  دـهع  ضقن  هک  تسرهاظ  رپ  دومیپ و  دادـل 
رتست و الب  نالعالا  یلع  درآ و  راک  يور  رب  نیب  رساجت  نیه  ریغ  رما  نیرد  هک  یسک  سپ  هتشاگنا  عینش  عیظف و  همه  زا  شیب  ار  نآ  ناقیا 
رد ملع  هنیدـم  باب  هللااب  ذایعلا  وا  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  دراذـگ  شیوخ  هیـصان  رب  حاـضتفا  غاد  هدرک  ناـیغط  دادـتعا  نینچ  هدارا  ناـمتک 

مدقی رهاظ ال  تهب  الا  اذه  له  هدوب  مالّـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  ریخ  ترـضح  زا  همالا  نیما  بقل  لئان  مالـسالا و  یف  تناما 
نا دـعب  نیملـسملل  مورلا  عمج  ناونع  ریز  ماشلا  حوتف  باتک  رد  يرـصبلا  يدزالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  لیعامـسا  وبا  رهاجم  حـقو  ـالا  هیلع 

مهنید و یلع  ناک  نمم  مهریغ  نم  هب  اولبقا  اـم  مهترثک و  مهددـع و  مهربخ و  ةدـیبع  اـبا  ءاـج  اـملف  هتفگ  ماـشلا  نم  نوملـسملا  مهجرخا 
مهتعاط
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ۀـئیهلا و يوذ  نیملـسملا و  سؤر  اعدـف  مهتعامج  يار  هیلإ  لوئی  ام  رظنیل  هیف  مهریـشتسی  نا  نیملـسملا و  کلذ  متکی  الا  يار  دونجلا  نم 

مکالبا دق  دمحلا  هل  لج و  زع و  هَّللا  ناف  دعب  اما  لاق  مث  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ماق  مث  مهنم  حالـصلا 
نم مکودع  مکیلإ  راس  دق  هب و  نوّرست  ام  نطوم  لک  یف  مکارا  رصنلاب و  مکزعا  دعولا و  مکقدص  مکدنع و  ءالبلا  نسحاف  نونمؤملا  اهیا 
دق مث  هیکاطناب  مهبحاص  یلا  اوجرخ  یتح  ارحب  ارب و  مکوءاجف  مظعالا  مورلا  ریفن  نویع  ینثدح  امیف  مکیلإ  اورفن  ریثک و  ددعب  نیکرشملا 
ربخ مکنع  يوطا  نا ال  مکسفنا و  نم  مکّرغا  الا  تببحا  دق  رشبلا و  نم  هَّللا  الا  هیـصحی  ام ال  اهنم  رکـسع  لک  یف  رکاسع  ۀثلث  مکیلإ  هجو 
یلع یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمحف  نایفـس  یبأ  نب  دیزی  ماقف  مکدـحاک  انا  امناف  يارب  مکیلع  ریـشا  مکیارب و  یلع  نوریـشت  مث  مکودـع 

ام كاذف  اباوص  ناک  نإف  کیلع  ریشم  انا  انودع و  نم  كاتا  ام  انع  متکت  مل  ذإ  هَّللا  کمحر  تیأر  ام  معن  هل  لاق  مث  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
ۀعاـمجب صمح  ۀـنیدم  باـب  یلع  رکـسعت  نا  يرا  نیملـسملا  حلـصی  اـم  ریغ  دـمتعا  ـال  یناـف  هب  ریـشا  اـم  ریغ  يأرلا  نکی  مل  نا  تیون و 

نم کیلع  مدقیف  دیلولا  نب  دلاخ  یلا  ثعبت  مث  انروهظ  یف  ۀنیدملا  لعجت  مث  ۀنیدملا  لخاد  دالوالا  ءانبالا و  ءاسنلا و  لخدـت  نیملـسملا و 
لیبحرـش ماق  نیملـسملا و  نم  کعم  نم  ۀعامجب  مهاقلتف  نیطـسلف  ضرا  ندرالا و  نم  کیلع  مدقیف  صاعلا  نب  ورمع  یلا  ثعبت  قشمد و 

نا نیملـسملل و  ۀحیـصنلا  نم  هیف  دب  ماقم ال  اذه  ناف  دعب  اما  لاق  مث  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمحف  هنـسح  نب 
وه دیزی و  يأر  ام  ریغ  تیأر  دقف  نالا  انا  ۀحیصنلا و  یف  نیملـسملل  هیار  هسفن و  دهجی  نا  انم  ئرما  لک  یلع  امناف  هاخا  انم  لجرلا  فلاخ 

لخدـت نا  يرا  ینا ال  نیملـسملل  اریخ  هنظا  امب  مکیلع  ریـشا  نا  نم  اّدـب  دـجا  نکل ال  نیملـسملا و  ۀـعامجل  نیحـصانلا  نم  يدـنع  هَّللا  و 
ام برحلا  نم  مهنیب  اننیب و  عقو  نا  نما  نیکرـشملا و ال  نم  انیلإ  لبقا  يذلا  اذه  انودـع  نید  یلع  مه  صمح و  لها  عم  نیملـسملا  يرارذ 

بحا مکناطلـس  مکل و  مّهلذا  دق  هَّللا  نا  ةدـیبع  وبا  هل  لاقف  انودـع  یلا  مهب  نوبرقتیف  انیرارذ  یلع  اوبثی  نا  اندـهع و  اوضقنی  نا  هب  لغاشتن 
نم الاجر  لخدا  انلایع و  اهلزنا  اهنم و  ۀـنیدملا  لها  جرخا  یناف  انتفوخ  ام  انتفوخ  ترکذ و  ام  ترکذ  ذإ  اـما  مکودـع و  ناطلـس  نم  مهیلإ 

کعم انل  کل و ال  سیل  هنا  لیبحرـش  هل  لاقف  انناوخا  انیلع  مدقی  یتح  اذـه  انناکمب  نحن  میقن  اهباوبا و  اهروس و  یلع  نوموقیف  نیملـسملا 
رد افـصلا  ۀضور  رد  دومحم  نب  هاش  دنواخ  نب  دمحم  اهنم و  مهجرخف  الا  مهلاوما  یلع  اهیلع و  مهانحلاص  دـق  مهراید و  نم  مهجرخن  نا 

مور و رکشل  تمیزع  نوچ  هدروآ  هروکذم  هعقاو  رکذ 
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تابث و لاقتنا و  تماقا و  باب  رد  شناد  تسایک و  لها  اب  هدش  كانشیدنا  دیـسر  حارجلا  نب  هدیبع  وبا  فیرـش  عمـسب  ناشیا  ددع  ترثک 
رهاظ میور و  نوریب  دوخ  هتشاذگ  صمح  رهش  رد  ار  دوخ  ناقلعتم  هک  تسنآ  باوص  تفگ  نایفـس  یبأ  نب  دیزی  دومرف  تروشم  لاحترا 
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يور حیسف  یلما  يوق و  یلد  اب  ددرگ  عمتجم  هاپس  نوچ  میهد و  نامرف  ندرا  نیطسلف و  قشمد و  رکشل  راضحتساب  هتخاس  رکسعم  ار  رهش 
هچ تسین  تحلـصم  ناـیاسرت  رب  ندومن  داـمتعا  رهـش و  رد  لاـیع  لـها و  نتـشاذگ  تفگ  هنـسح  نب  لیبحرـش  میهن  نانمـشد  عمق  علقب و 

تسین دامتعا  هعلق  ناکس  رب  تفگ  هدیبع  وبا  دنراپـس  دوخ  ناشیک  مهب  ار  ام  ناقلعتم  تصرف  ماگنهب  هدومن  دهع  ضقن  ناشیا  هک  دیاشیم 
تـسمالسا لها  نامیپ  فالخ  تروص  نیا  هک  تفگ  لیبحرـش  دنـشاب  رطاخ  هدوسآ  نئمطم و  ام  مدرم  ات  مینک  نوریب  راصح  زا  ار  ناـشیا 

نیمه رکذ  رد  بابحالا  ۀضور  رد  يزاریـش  ثدحم  نیدلا  لامج  مینکن و  جارخا  نکاسم  زا  ار  ناشیا  هک  میاهدرک  دهع  یتعامج  اب  ام  هچ 
باـب نا  رد  ناـشیا  اـب  دومرف و  دوخ  رکـشل  نارادرـس  ارما و  راـضحاب  رما  لاـحلا  یف  دیـسر  هدـیبع  وبا  عمـسب  ربخ  نیا  نوچ  هتفگ و  هعقاو 

نم يار  تفگ  نایفس  یبأ  نب  دیزی  دیناسریم  اهنا  فقومب  دومنیم  باوص  ار  وا  دیسریم و  شرطاخب  هک  ینخس  سک  ره  دومن  هرواشم 
درگ ام  دزنب  هتخاس  هدامآ  دـعم و  ار  دوخ  هیمالـسا  شویج  ات  یـسیون  تسام  فرـصت  رد  هک  ماش  دالب  فانکا  فارطاب و  هماـن  هک  تسنآ 
هنسح نب  لیبحرـش  میئامن  هلتاقم  هداتـسیا  نمـشد  هلباقم  رد  دوخ  میراذگب و  صمح  رهـش  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  نایبص و  اسن و  دنیآ و 

ام هک  تسررقم  هچ  ءایـشا  کنع  تباغ  ائیـش و  تظفح  تسین  يداـسف  زا  یلاـخ  اـما  هدز  ناناملـسم  حالـص  يارب  هچ  رگا  يار  نیا  تفگ 
قفاوت ربانب  نایصمح  هکنآ  زا  دوب  میناوتن  نمیا  میئامن  هبراحم  هلتاقم و  زاغآ  دنشاب  نایصمح  قفاوم  بهذم  تلم و  رد  هک  نایمور  اب  نوچ 

تـسدب ار  ام  لایع  لها و  نانز و  دننکـشب و  يرذـع  دـنیامن و  يردـغ  دـنراد  نایمور  اب  هک  تبحـص  تطلاخم و  مداقت  تلم و  بهذـم و 
درک ناوتن  يدامتعا  نادنچ  نآ  رب  هدش  عقاو  ترورض  بسحب  ام  اب  ناشیا  حلص  هچ  دنهد  زاب  نانمشد 

تسشن  راب  رگد  مدیاشن  تسود  اب  تسشن  رایسب  وچ  تسود  نم  نمشد  اب 
تسشن  رام  اب  هک  سگم  نآ  زا  زیرگب  تخیمآ  رهز  اب  هک  لسع  نا  زا  زیهرپ 

میظع یفوخ  دنافقاو و  ام  تردق  توق و  رب  ناشیا  هچ  دنرآ  اجب  ام  اب  يرذع  نینچ  هک  دشابن  نآ  يارای  ار  صمح  لها  تفگ  هدـیبع  وبا 
ءایـشالا رئاسب  نظف  درک  دـیاب  مهوت  نیا  عفر  مزحلل  ۀـیاعر  يدومن  فیوخت  رما  نیزا  ار  ام  وت  نوچ  اما  هتفای  الیتسا  ناشیا  ياهلد  رد  اـم  زا 

زا ار  صمح  یلاها  هک  تسنآ  تحلـصم  دب  شاب  ناما  رد  رکم  هنتف و  زا  و  شاب * نامگ  دب  شابم  سفن  دب  اداوف  رـس  یلع  نمات  و ال  ارش *
تظفاحم و يارب  ناناملسم  زا  ار  یعمج  مینادرگ و  نکاس  ناشیا  ياجب  شیوخ  يرارذ  اسن و  مینک  جارخا  جاعزا و  ناشیا  ناطوا  لزانم و 
زا هکنآ  رارقا  زا  دـعب  ار  ناشیا  میئامن و  ضقن  میاهتـسب  ناشیا  اب  هک  يدـهع  هنوگچ  تفگ  لیبحرـش  میراذـگب  ناشیا  دزن  راصح  تسارح 

زا هدومن  الوئسم  ناک  دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا  رما  فالخ  باکترا  مینک و  جارخا  مینکن  نوریب  ناشفولام  نطو  نکسم و 
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دیدهت
هل دهع  نمل ال  نید  ال 

* نفک ار  نکـشنامیپ  تسکاخ  هک  نکـشنامیپ * وت  یـشاب  هک  ادابم  لیلذ * هبحاص  ردغلا  ناف  ادهع * تدهاع  اذإ  اودـغت  و ال  میـشیدنین *
وا همّـسجم  تروص  هک  هدرک  زیوجت  ماـئل  راـفک  ضعب  رطاـخ  بییطت  يارب  هدـیبع  وبا  هکنآ  مجنپ  باـبحالا  ۀـضور  بحاـص  مـالک  یهتنا 

دیآ و لمعب  دوب  هدزرس  مدرم  دمعت  ریغب  مور  کلم  همـسجم  اب  نیملـسم  ضعب  زا  هک  یلعف  تافاکم  ات  دنزادنارب  ار  مشچ  نآ  زا  دنزاسب و 
ماسجا زا  حور  يذ  لاثمت  لمع  هک  تسروهظ  لامک  رد  دـیامن و  خر  دوب  هتفای  زاکترا  موش  هفارز  نآ  موعزم  رد  هک  موهوم  ردـغ  یفـالت 

تارـضح سپ  نآ  رب  هوالع  دوب  ماعط  ماثغا  نآ  رظن  ّدـم  هک  مشچ  ندـنکب  مالـسا  رکـشل  ریما  تناها  تسمارح و  روظحم و  رما  ههبـش  الب 
نیما راک  ایا  دوب  نیروظحم  رب  لمتـشم  هک  رکنم  لعف  نینچ  زیوجت  هک  درک  دـیاب  فاصنا  دنـشابیم  باحـصا  تمظع  هدادـلد  هک  ار  هیّنس 

ُْلثِم َُکئِّبَُنی  َو ال  رییعت  لذـع و  قحتـسم  ای  تسریطخ  بقل  نیاب  بیقلت  لـباق  ریقحت  رییعت و  نینچ  نیا  زوجم  اـیا  رگید و  یـسک  اـی  تستما 
ٍرِیبَخ

هنم و انبجعف  لقره  کلملا  ةروص  هیلع  دومعلا  یلا  ترظن  ذإ  تاراغلا  ضعب  یف  انک  لاق  رماع  نب  سمتلم  نع  ماشلا  حوتف  یف  يدقاولا  لاق 
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دیری وه ال  ةروصلا و  نم  هسرف  هب  برقف  ۀـمات  ةانق  هلدـنج  یبأ  دـیب  ناک  رفلا و  رکلا و  اـهملعن  اـنلویخب و  بعلن  نحن  هلوح و  موحن  اـنلعج 
قیرطبلا و یلا  مهـضعب  عجرف  دوملا  نوظفحی  نیرـسنق  بحاص  ناملغ  نم  مورلا  نم  موق  ناک  ةروصلا و  نیع  أقفف  دـمتعم  ریغ  وه  کلذ و 

قطانملا مهطاسوا  یف  جابیدلا و  مهیلع  مورلا  مالعا  نم  سراف  ۀئام  هیلإ  ملـس  هباحـصا و  ضعب  یلا  بهذلا  نم  ابیلـص  عفدف  کلذب  هثدـح 
ذخاف لذـخ  ردـغ  نم  مکتمذـب و  اوفت  مل  انب و  متردـغ  هل  لق  برعلا و  ریما  یلا  عجرا  هل  لاـق  مهعم و  ریـصی  نا  رخطـصا  رما  ۀـفرخزملا و 

بثو هوسکن و  هیلإ و  اوعرسا  عوفرم  وه  بیلصلا و  یلا  نوملسملا  رظن  املف  ةدیبع  یبأ  یلع  فرشا  یتح  ۀئاملا  عم  راس  بیلصلا و  رخطصا 
ببـس ام  ةدیبع و  وبا  لاق  متـضقن  متردغ و  دق  نیرـسنق و  بحاص  نم  کیلإ  لوسر  انا  رخطـصا  لاق  متنا  نم  لاق  مهلبقتـسا و  ةدیبع و  وبا 
کلذ نع  لأسأ  فوس  کلذب و  تملع  ام  هَّللا  لوسر  قح  ةدیبع و  وبا  لاقف  انکلم  نیع  أقف  يذلا  هضقن  لاق  ضقن  نم  مکحلـصل و  انـضقن 
تلعف انا  رمع و  نب  لیهـس  نب  ۀـلدنج  وبا  لاق  کلذ  نع  انربخیلف  لاثمتلا  نیع  أقف  نم  برعلا  رـشاعم  ای  برعلا  یف  ةدـیبع  وبا  يدان  مث  لاـق 

ۀمذ ءافو  یلا  اورظنیل  کلذـب  نودـیری  مککلم  نیع  أقفت  یتح  یـضرن  ـال  جـالعالا  تلاـق  اـنم  کیـضری  يذـلا  اـمف  دـمعت  ریغ  نم  کـلذ 
یلی يذـلا  ربکالا  مککلمب  الا  یـضرن  کلذـب و ال  یـضرن  اولاق ال  مکتروصب  عنـص  ام  لثم  یب  اوعنـصا  انا  اهف  ةدـیبع  وبا  لاـقف  نیملـسملا 

مهاهنف مهلتقب  اومه  هنع و  هَّللا  یضر  رمع  نیعا  رکذ و  ذإ  نوملسم  بضغ  لاق و  کلذ  نم  عنما  انکلم  نیع  نا  ةدیبع  وبا  لاق  اهلک  برعلا 
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اومه دق  نیملـسملا  یلا  رظن  ام  دنع  رخطـصا  لاقف  هنود  اننویع  أقفن  انـسفناب و  هیدفن  انماما  نود  نحن  نوملـسملا  لاقف  کلذ  نع  ةدیبع  وبا 
نا نوملـسملا  لاقف  اـنکلم  ةروصب  متعنـص  يذـلا  لـثم  هب  عنـصی  دومع و  یلع  مکریما  ةروص  روصن  نکل  مکنویع  ـال  هنیع و  أـقفن  ـال  هلتقب 

کلذ یلا  مهبیجا  اناف  یتروصب  موقلا  یضر  اذاف  موق  ای  الهم  ةدیبع  وبا  لاقف  دمعلا  نودیرت  متنا  دمعت و  ریغ  نم  الا  کلذ  عنص  ام  انبحاص 
لثم مورلا  تروصف  لاق  کلذ  یلا  ةدـیبع  وبا  مهباجا  مث  مهل  لقع  موقلا ال  ءالؤه  ناف  انردـغ  مث  اندـهاع  انا  موقلا  ثدـحتی  ردـغن و ال  ـال 

نیرسنق بحاص  یلا  رخطـصا  عجر  مث  هحمرب  ةروصلا  نیع  اقفو  اقنح  مهنم  لجر  لبقاف  جاجزلا  نم  نانیع  هل  دومع  یلع  ةدیبع  یبأ  ةروص 
صمح رد  دوب و  هدرک  هحلاصم  نیرـسنق  لها  اب  هک  یتقو  هدیبع  وبا  هکنآ  مشـش  نودیری  ام  مهل  مت  رمالا  اذهب  هموقل  لاقف  کلذـب  هربخاف 

وبا نبج  هک  دنداد  هار  دوخ  ریطخ  رطاخب  مثات  جرحت و  الب  دنداهن و  زاغآ  هددعتم  نونظ  واب  تبسن  یناث  هفیلخ  دومنیم  يرگتراغب  لاغتشا 
مالم رجز و  رب  لمتشم  زیگناتربع  یباتک  زیمآدیعو و  همان  نیا  رب  انب  سپ  هدیدرگ  لئام  داهجلا  نع  دوعق  يوسب  وا  هدیـسر و  رد  ار  هدیبع 

رـسارس باتک  نیا  نوچ  دـنتخارفارب و  اباحمیب  عیجـضت  طیرفت و  فیلح  نآ  عیرقت  بیرثت و  ياول  دـنتخاس و  هناور  مالـسا  دونج  ریما  نآ 
باـنج صنب  هدـیبع  وـبا  رگا  هـک  تسرهاـظ  رپ  دـیزگ و  تمادـن  کلــسم  بآـم  تفـالخ  دـیدهت  كاردا  زا  هدـیدرگ  لـصاو  واـب  باـتع 

دـنیامن و نونف  وذ  ناـب  نونظ  نظ  هک  دوبن  زئاـج  ار  بآـمتفالخ  زگره  دوبیم  تما  نیا  نیما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
دـنناد و دادـس  دـشر و  قیرط  نیبکان  داهج و  ضرف  نیکراـت  هلمج  زا  ار  وا  دـنیامیپ و  لـماتیب  وا  بیرثت  ریوشت و  بیناـت و  رییعت و  يداو 

الامـش انیمی و  راغی  صمح  یلع  ةدـیبع  وبا  ماقف  هتفگ  ماـشلا  حوتف  رد  يدـقاو  دـننادرگ  بوسنم  ار  وا  يربک  هماـط  یمظع و  هیطخ  نینچب 
نم کلذ  رکناف  احتف  اباتک و ال  هل  ری  مل  ذإ  هنع  هَّللا  یضر  رمع  یلع  ةدیبع  یبأ  ربخ  أطبا  کلذ و  دعب  لعفی  ام  رظنی  مث  ۀنسلا  جورخ  رظتنی 
نب ةدـیبع  یبأ  یلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلإ  بتکف  داـهجلا  نع  دوعقلا  یلا  نکر  نبج و  هلخاد  دـق  هنا  بسح  نوـنظلا و  هب  نظ  هرما و 

نوکت نا  كاهنا  هتیـصعم و  كرذحا  هَّللا و  يوقتب  كرمأ  هیبن و  یلع  یلـصا  وه و  الا  هلا  يذـلا ال  هَّللا  دـمحا  یناف  مکیلع  مالـس  حارجلا 
ْمُُکتَریِشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاْنبَأ  َو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  هباتک  یف  مهیف  هَّللا  لاق  نمم 

ام یلع  هدیبع  وبا  مدن  داهجلا  یلع  مهـضرحی  هنا  اوملع  نیملـسملا  یلع  هأرق  املف  هیلإ  باتکلا  ذـفن  نییبنلا و  متاخ  یلع  هَّللا  یّلـص  ۀـیآلا و 
بانج تفلاخم  رد  هدـیبع  وبا  هکنآ  متفه  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  باتک  نم  یکب  نم  الا  نیملـسملا  نم  دـحا  قبی  مل  نیرـسنق و  لـها  حـلاص 

رد راثکا  يدـحب  ّباود  مادـخ و  لیلقت  بانج  نآ  رما  فصو  اب  هک  دوب  هتـشگ  مرگرـس  نانچ  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
باود زا  طبرم و  قیقر و  دیبع و  زا  وا  هناخ  هک  دومنب  زیچ  ود  نیا  زارحا 
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ساره فوخ و  تمایق  زورب  بانج  نآ  ياقل  زا  هحیـضف  تقاشم  هحیرـص و  تفلاخم  نیا  باـکترا  هجوب  وا  دوخ  تشگ و  یلتمم  لویخ  و 
یناـف عاـتم  عمج  رد  هک  یـسک  نینچ  هک  تسحاـضتا  تیاـهن  رد  درکیم و  اـکب  هیرگ و  لآـم  نارـسخ  لاـیخب  لاـح  ءوـس  نیرب  تشاد و 

رابت باتب و  راسخ و  تبیخ و  رد  دیامن و  یناثملا  عبـسلا  تیلت  ام  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ینابر  لوسر  صاخ  مکح  اب  هحـضاو  تدناعم 
اذه ام  دوب  لصاح  ار  وا  همالا  نیما  بقل  لصا و  مالـسالا و  یف  تناما  هعیفر  هبترمب  وا  هک  تفگ  دوشیم  ایا  دـیازفا  بتارملا  یـصقاب  دوخ 

َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  نونمؤی و  نیذلا ال  نیدحاجلا  مغر  الا 
هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  نونقوی  ال 

لخد نم  رکذ  لاق  حارجلا  نب  ةدـیبع  یبأ  نع  رماع  نب  هَّللا  دـبع  یلوم  سیکا  نب  ملـسم  هبـسح  هب  انث  ورمع  نب  ناوفـص  انث  ةریغملا  وبا  اـنث 
نیملسملا و یلع  هَّللا  حتفی  ام  اموی  رکذ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  ینیکبی  لاقف  ةدیبع  ابا  ای  کیکبی  ام  لاقف  یکبی  هدجوف  هیلع 

مداخ کعم و  رفاسی  مداخ  کمدخی و  مداخ  ۀثالث  مدخلا  نم  کبـسحف  ةدیبع  ابا  ای  کلجا  یناسنی  نا  لاقف  ماشلا  رکذ  یتح  مهیلع  ءیفی 
التما دق  یتیب  یلا  رظنا  انا  اذه  مث  کمالغل  ّۀباد  کلقثل و  ّۀباد  کلجرل و  ۀـّباد  ۀـثالث  باودـلا  نم  کبـسح  مهیلع و  دری  کلها و  مدـخی 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  اناصوا  دق  اذه و  دعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یقلا  فیکف  الیخ  ّباود و  ألتما  دق  یطبرم  یلا  رظنا  اقیقر و 
اهیلع ینقراف  يذلا  لاحلا  لثم  یلع  ینیقل  نم  ینم  مکبرقا  یلا و  مکبحا  نا  ملس  هیلع و 

هتفگ ةرضنلا  ضایرلا  باتک  رد  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ینیکبی  لاقف  ةدیبع  ابا  ای  کیکبی  ام  لاقف  یکبی  وه  ناسنا و  هیلع  لخد  ةدیبع  ابا  نا  ةدنسم  یف  دمحا  يور 

کمدخی مداخ  ۀثالث  مدخلا  نم  کبسحف  ةدیبع  ابا  ای  کلها  یف  شعت  نا  لاقف  ماشلا  رکذ  یتح  نیملسملا  یلع  هَّللا  حتف  ام  اموی  رکذ  ملس 
انا مث  کمالغل  ۀباد  کلقثل و  ۀباد  کلجرل و  ۀـباد  ۀـثلث  باودـلا  نم  کبـسح  مهیلع و  دری  کلها و  مدـخی  مداخ  کعم و  رفاسی  مداخ  و 

اناصوا دق  اذه و  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یقلا  فیکف  باود  الیخ و  ألتما  دق  یطبرم  یلا  رظنا  اقیقر و  ألتما  دق  یتیب  یلا  رظنا 
اهیلع ینقراف  يذلا  لاحلا  یلع  ینیقل  نم  ینم  مکبرقا  ّیلا و  مکبحا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  ینیکبی  لاق  ةدیبع  ابا  ای  کیکبی  ام  هل  لاقف  یکبی  هدـجوف  هیلع  لخد  الجر  نا  حارجلا  نب  ةدـیبع  یبأ  نع 

مدخلا نم  کبسحف  ةدیبع  ابا  ای  کلجا  یف  هَّللا  أسنی  نا  لاقف  ماشلا  رکذ  یتح  مهیلع  ءیفی  نیملـسملا و  یلع  هَّللا  حتفی  ام  اموی  انرکذ  ملس 
کلقثل و ۀباد  کلجرل و  ۀباد  ۀثالث  باودلا  نم  کبـسح  مهیلع و  ّدری  کلها و  مدخی  مداخ  کعم و  رفاسی  مداخ  کمدخی و  مداخ  ۀـثلث 

یلا رظنا  انا  اذه  مث  کمالغل  ّۀباد 
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انیلإ دـهع  دـق  اذـه و  دـعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یقلا  فیکف  باود  الیخ و  ألتما  دـق  یطبرم  یلا  رظنا  اقیقر و  ـألتما  دـق  یتیب 
نبا هجرخا  يأ   ) رک اـهیلع  ینقراـف  یتـلا  لاـحلا  لـثم  یلع  یقل  نم  ینم  مکبرقا  یلا و  مکبحا  نا  لاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

( هخیرات یف  رکاسع 
يایند فراخز  عمج  رد  هدیبع  وبا  كامهنا  نینچ  نیا  فصو  اب  هک  تسنیا  هینس  تارـضح  تاسیبلت  بئاجع  تاسیلدت و  بئارغ  زا  اضیا و 

لاعتفا و لئاخم  ارتفا و  قالتخا و  راثآ  هک  دـناهدرک  عضو  ناوهلا  ۀـبلاج  نالطبلا  ۀحـضاو  تایاور  ضعب  وا  کشخ  دـهز  تابثا  يارب  هیناف 
لاق ریبزلا  نب  ةورع  نع  هدهز  رکذ  هتفگ  هرـضنلا  ضایرلا  باتک  رد  يربط  بحم  تسرینتـسم  حضاو و  تیاهن  ریـصب  رظان  رب  نآ  زا  ءارتجا 
نالا کیتای  اولاق  ةدـیبع  وبا  لاق  نم  اولاق  یخا  نیا  رمع  لاقف  ضرالا  لها  ءامظع  دانجالا و  ءارما  هاـقلت  ماـشلا  باـطخلا  نب  رمع  مدـق  اـمل 
ریما ای  لاقف  کباحـصا  ذختا  ام  تذـختا  الا  رمع  هل  لاقف  هلحر  هسرت و  هفیـس و  الا  هتیب  یف  ری  ملف  هتیب  هیلع  لخد  مث  هقنتعاف  لزن  هاتا  املف 
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نا ۀیاور  یف  لبحب و  ۀـموطخم  ۀـقان  یلع  ءاجف  نالا  کیتای  هلوق  دـعب  داز  یلئاضفلا و  ةوفـصلا و  یف  هجرخا  لیقملا  ینغلبی  اذـه  نینمؤملا 
ام ّیناف  کعاتم  نیا  لاق  ائیش  ری  ملف  هلزنم  لخدف  لاق  یلع  کشیع  صغنی  نا  الا  دیرت  ام  عنصت  ام  لاق و  کلزنم  یلا  انب  بهذا  هل  لاق  رمع 

تلق دق  ةدیبع  وبا  هل  لاقف  رمع  یکبف  تارسک  اهنم  ذخاف  ۀنوج  یلا  ةدیبع  وبا  ماقف  ماعط  كدنع  اریما  تنا  افیس و  ۀفحص و  ادبل و  الا  يرا 
حوضو لامکب  ةدـیبع و  ابا  ای  كریغ  انلک  ایندـلا  انتّرغ  رمع  لاقف  لیقملا  کغلبی  ام  کیفکی  نینمؤملا  ریما  ای  یلع  کشیع  صغنیـس  کـل 

صاخ داشرا  هک  دشاب  هدیسر  يدحب  یناف  يارس  تنیز  يروآدرگ  یناگدنز و  عاتم  عمج  رد  هدیبع  وبا  دهج  دج و  هاگ  ره  هک  تسرهاظ 
هک تایاور  نینچ  نیا  هک  درک  ناوت  رواب  یک  دوشن  هئیـس  تمهت  نیزا  وا  عدار  عناـم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

زوجت هار  هرخآ  تیاور  داریا  رد  يربـط  بحم  هنوگچ  هک  دـشکیم  دوخ  يوسب  متریح  دراد و  تحـص  زا  یظح  هدرک  رکذ  يربـط  بحم 
هفیلخ ترضح  مالک  زا  هچ  هتفرگن  يربخ  باهذلا  ۀعیرـس  يایندب  باحـصا  رگید  رارتغا  توبث  زا  هدیبع  وبا  دهز  تابثا  شوج  رد  هتفر و 

دندیدرگ رورغم  رورغلا  راد  عئادخب  همه  نارگید  هدیبع  وبا  زا  ریغ  هک  تسنایامن  حضاو و  ۀحارص  دناهدروآ  تیاور  نیا  رخآ  رد  هک  یناث 
بآم و تفالخ  دوخ  رد  میخف  حرج  میظع و  حدق  زا  ربخم  ینیبیم  هچنانچ  ینعم  نیا  دـندیزگ و  رادـیاپان  راد  جربز  راثیا  هلمج  وا  زجب  و 

ارـصم مدـه  وا  رـصق  ینب  قادـصم  دـشاب  هدوب  حداق  نعط  حداف و  بطخ  نیاب  یـضار  هدـیبع  وبا  يارطا  رد  هک  یـسک  تسباحـصا و  رئاس 
دعب هدرک  اعدا  یمـصاع  هچنآ  اعبار  دومن  دـهاوخ  فشک  دوخ  تعالخ  تقذامم و  تیاهن  تعاقر و  تفزاجم و  لاـمک  زا  دوب و  دـهاوخ 
هدیبع وبا  زجب  هک  تسنیا  نآ  ینعم  رگا  تناماب  هدـیبع  وبا  ندوب  صوصخم  هک  اریز  تسین  یندـشلصاح  زین  عوضوم  ثیدـح  نیا  میلـست 

بآمتلاسر بانج  باحصا  زا  يرگید 
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مالـسا لها  زا  يدحا  ابلاغ  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  نالطب  سپ  تشادن  تناما  فصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
سپ دوب  باحصا  رگید  تناما  زا  شیب  وا  تناما  هک  تسنیا  تناماب  هدیبع  وبا  ندوب  صوصخم  زا  دارم  رگا  داد و  دهاوخن  اضر  ینعم  نیاب 
هللااب ذایعلا  هدیبع  وبا  تناما  هک  درک  ناوتیمن  رواب  نیملـسم  زا  لقاع  لقع  زگره  هک  اریز  تسناوهلا  حـضاو  نالطبلا و  رهاظ  زین  ینعم  نیا 

بآمتلاسر بانج  بایطا  باحصا  رگید  تناما  رب  ای  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالس  هلآ  هیلع و  نینمؤملا  ریما  بانج  نیما  لوسر  سفن  تناما  رب 
تنس لها  هک  تسلکشم  نینچمه  تشاد و  تدایز  مهیلع  هَّللا  ناوضر  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  لثم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هک ثلاث  هفیلخب  تبسن  هک  تسلمتحم  وگ  دوب  نیما  رتهدایز  نیخیش  ترـضح  زا  هدیبع  وبا  هک  دنیامن  فارتعا  تحارـصب  قح  لها  هلباقمب 
وبا تیزم  تسا و  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  دندرگ و  فرتعم  دشابیم  هداتفا  ماب  زا  تشط  نیملـسم  قوقح  ادـخ و  لاوما  رد  ناشتانایخ 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  باب  هللااب  ذایعلا  ار  وا  هک  دش  دهاوخ  حیحص  هنوگچ  تسین  مّلـسم  باحـصا  رئاس  رب  تناما  تفـص  رد  هدیبع 
اریز تسعونمم  ملعلاب  الا  يّدؤت  ۀنامالا ال  یمـصاع و  لوق  اسماخ  دنناد  ملع  هنیدم  باوبا  زا  یکی  دننادرگ و  تناما  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک نیا  رد  تسین  یکـش  هکلب  دنرادن  ملع  زا  هرهب  هکنآ  لاح  دـنیامنیم  تناما  يادا  مالـسا  لها  ماوع  زا  يرایـسب  هک  تسنیقی  عطق و  هک 
تباث اجک  زا  هدیبع  وبا  ندوب  تناما  يدؤم  میلست  دعب  سپ  تسرهظا  حضوا و  ملع  زا  ناشدعب  دننکیم و  تناما  يادا  زین  رافک  زا  يرایسب 

باب هدـیبع  وبا  رگا  هک  میئوگیم  هدرک  همه  نیزا  رظن  عطق  اسداس  تفرگیم  تروص  ملع  هجوب  هدـیبع  وبا  زا  تناـما  يادا  هک  درک  ناوت 
هکلب دیدرگیم  روثام  لوقنم و  وا  هعیرذب  نآ  رماوا  ماکحا و  دیـسریم و  تماب  تناما  راثآ  رابخا و  وزا  دبال  تناما  رد  دوبیم  ملع  هنیدم 
تناما ماکحاب  قلعتم  هک  یثیداحا  نوچ  نکیل  دوش  يورم  هدـیبع  وبا  قیرط  زا  نآ  مظعا  وزج  رفاو و  رطـش  ـالقا  نآ و  لـک  هک  تسیاـبیم 

زا ذوخام  تنـس  لها  بهذم  رد  تناما  رماوا  ماکحا و  هک  هدرکن  اعدا  تنـس  لها  زا  يدحا  دیدرگن و  روثام  وزا  روکذم  جهنب  دـشاب  هدوب 
میریگ رگا  اعباس  تسبابت  ثروم  ياطخ  نیع  هکلب  باوص  قح و  زا  دیعب  باب  نیرد  یمـصاع  ياعدا  هک  دش  مولعم  اذـهل  تسا  هدـیبع  وبا 

مک زا  مک  نکیل  دـشن  روثام  روکذـملا  جـهنلا  یلع  تناما  رماوا  ماکحا و  هوجولا  نم  هجوب  تناما  رد  وا  تیباب  فصو  اب  هدـیبع  وبا  زا  هک 
مالعا و هدـیبع  وبا  تریـس  زا  هکنآ  لاح  دوب  مزال  دـشاب  هدوب  تناما  رد  وا  تیباب  لیلد  هک  هدـیبع  وبا  لاعفا  زا  تناما  راـثآ  مـالعا و  روهظ 
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ایآ سپ  میرذگرد  مه  نیزا  رگا  انماث  تابثالا  تاقثلا  تایاورب  تابثالا  هیلعف  یعدا  نم  تسین و  ادـیپ  دـشاب  وا  تیباب  لیلد  هک  تناما  راثآ 
تنایخب ثولت  زا  وا  نماد  هک  تسین  مزال  وا  يارب  دـشاب  هدوب  تناما  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باـب  هک  یـسک 

هکلب يوش  امرفراک  ار  قمعت  يرگنب و  کین  هدـیبع  وبا  تریـس  رد  رگا  نکیل  هَّللا  یلب و  دـشاب  هدوب  يرع  تناهم  سابل  زا  وا  دوجو  يرب و 
بیرق امع  اهنم  ارطش  كانیرا  دق  داتفا و  دهاوخ  دوهشم  وتب  رایسب  زا  رایـسب  وا  تناهم  لئاخم  تنایخ و  لئالد  ینیبب  مه  رئاغ  ریغ  رظنب  رگا 

هدیبع وبا  ندوب  هلمجلاب  بیرا  ریبخ  ذخا  اهذخف 
176 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسدادهنا مازحنا و  تیاغ  داسف و  نالطب و  تیاهن  رد  تسیمصاع  موشم  موعزم  هچنانچ  ملع  هنیدم  باب 

يرافغ رذوبأ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  یفن 

لباق رما  دـنچ  نآب  قلعتم  سپ  هدومن  هدافا  يرافغ  رذ  یبأ  ترـضح  يراب  بانج  هدـیزگرب  باب  رد  دوخ  مالک  رخآ  رد  یـصاع  هچنآ  اـما 
هیلع هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترضح  وا  هک  دوب  نآ  تسین  بجتحم  بابلا  بابرا  رب  هچنانچ  یمصاع  مالک  قایس  ياضتقم  هکنآ  لوا  تسنایب 

ثیدحلا اذه  ریغ  یف  رذ  یبال  لاق  مث  وا  مالک  رهاظ  نکیل  دادیم  رارق  ملع  هنیدم  باوبا  زا  یباب  باحصا  رگید  لثم  ار 
ۀنیدملا کلت  نم  دهزلا  یف  باب  هل  نوکی  نا  یغبنیف  هیلإ  رظنیلف  یسیع  دهز  ضعب  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 

دوخ رذ  یبأ  ترضح  هکنآ  هن  تسراوازـس  رذ  یبأ  ترـضح  يارب  ملع  هنیدم  زا  دهز  رد  یباب  ندوب  لصاح  وا  دزن  هک  دراد  نآ  رب  تلالد 
دهز رد  هک  دیامن  تباث  رذ  یبأ  ترـضح  قح  رد  هک  تسنیمه  یمـصاع  دوصقم  عقاولا  یف  رگا  سپ  دشاب  هدوب  دهز  رد  ملع  هنیدـم  باب 
ملع هنیدم  باب  دوخ  ترـضح  نآ  هکنآ  هن  تشاد  هیلاع  هبترم  دهز  رد  بانج  نآ  ببـس  نیاب  دوب و  حوتفم  ناش  يارب  ملع  هنیدـم  زا  یباب 

ناـمیا تافـص  هلمج  رد  ار  رذ  یبأ  ترـضح  هبترم  ولع  ناـشیا  هچ  تسین  قح  لـها  بوـلطم  یفاـنم  زگره  ینعم  نیا  سپ  دـشاب  دـهز  رد 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  بسح  رذ  یبأ  ترـضح  نوچ  هک  دننادیم  دننکیم و  میلـست  ناعذا  لامکب  دهز  رد  اصوصخ 

بایطالا هلآ 
بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ینعا  ملع  هنیدم  یقیقح  باب  راثآ  يافتقا  عابتا و  روما  هلمج  رد  دـندوب و  هدومن  بابلا  لبق  نم  ملع  هنیدـم  نایتا 
دهز تیاهن  راثآ  دوب و  لصاح  هیلاع  هورذ  اصوصخ  دهز  تفص  رد  امومع و  نامیا  تافـص  یمامت  رد  ار  ناشیا  اذهل  دندومرفیم  مالّـسلا 
راثآ رابخا و  بتک  رد  تسا  هدـیدرگ  رگهولج  ینغ  نامثع  ترـضح  تنـس  لها  ثلاث  هفیلخ  نامز  رد  صاخ  جـهنب  هک  باـنج  نآ  عرو  و 
رگا دـنادرگیم و  هریت  تارـضح  نیا  راـظنا  رد  ار  ناـمز  نیمز و  هریخ و  ار  هینـس  نویع  زونه  نآ  راکذـت  عشاعـش  تسروبزم و  روطـسم و 

دنادرگ تباث  دهز  رد  ملع  هنیدم  باب  رذ  یبأ  ترضح  ندوب  هک  دهاوخیم  هکلب  دش  روکذم  هک  تسنیا  هن  مالک  نیزا  یمـصاع  دوصقم 
نآ ندوـب  باـب  ضر  رذ  یبأ  ترـضح  يارب  دـهز  باـب  لوـصح  زا  وا  بوـلطم  تسا و  هدرک  ننفت  يارب  ضحم  تراـبع  بولـسا  رییغت  و 

رورس بانج  تامـس  یـسدق  تاذ  ملع  هنیدم  نوچ  الوا  هک  اریز  تسمالک  لحم  ۀقیقحلا  یف  سپ  زاجملا  لیبس  یلع  دهز  رد  تسترـضح 
زجاع نآ  هنک  كاردا  زا  يرشب  لقع  هک  تسا  هدیـسر  يدحب  هنیدم  نیا  تلالج  تمظع و  دشابیم و  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک 

مانالا و نیب  امظعم  قباوسلا  لئاضفلا و  ریثک  ناک  ول  ار و  بانج  نآ  باحصا  زا  يدحا  هک  تسین  نامیا  لها  راک  زگره  اذهل  تسرـصاق  و 
زا ار  ضر  رذ  یبأ  بانج  هک  یمصاع  مزع  سپ  دنهد  رارق  هنیدم  نیا  باب  بانج  نآ  دوخ  حیحص  صیـصنت  حیرـص و  فیقوتیب  قئالخلا 

تبثم هک  تسیفرـش  ندوب  ملع  هنیدـم  باـب  اـیناث  دوب  دـهاوخن  دومحم  حودـمم و  تفرعم  باـبرا  دزن  زگره  دـهد  رارق  ملع  هنیدـم  باوبا 
لها ياملع  زا  يدحا  نکیل  تسنیقیرف  ملسم  ضر  رذ  یبأ  ترضح  تلالج  تمظع و  دنچ  ره  قبـس و  امیف  تیرد  امک  دشابیم  تمـصع 

نـسحتسم ملع  هنیدـم  باب  ضر  رذ  یبأ  ترـضح  ندوب  تابثا  رب  یمـصاع  مادـقا  هنوگچ  سپ  هدـشن  ترـضح  نآ  تمـصعب  لئاق  مالـسا 
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ترضح تلابن  تعفر و  تلالج و  تمظع و  اثلاث  دش  دهاوخ 
177 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج هاگراب  زا  ار  ناشیا  تمارک  فرـش و  همه  نیا  هک  تسرهاظ  نکیل  تسمالـسا  لـها  هبطاـق  ملـسم  هچ  رگا  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ 
بانج دوعـسم  دوجو  اب  هک  تسا  هدیـسرن  يدـحب  ناشتلالج  تمظع و  زگره  هدـش و  لـصاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

رب مادقا  سپ  دشابیم  هنیدم  اب  دحتم  تسروهظ  تیاهن  رد  هچنانچ  هنیدـم  باب  دـنوش و  دـحتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
لئاضف سار  اعبار  تسین  تفصن  تفرعم و  بابرا  راک  تستراسج و  لخاد  انیقی  دوب  ملع  هنیدم  باب  رذ  یبأ  ترضح  هک  ینعم  نیا  تابثا 

توبن تیبلها  تعاط  دایقنا و  ضاحما  تبحم و  تدوم و  صالخا  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترـضح  بقاـنم  دـماحم و  هدـمع  بتارم و  و 
تلاسر ندعم  توبن و  تیبلها  تبحم  لامک  زا  ار  ناشیا  رخافم  نساحم و  هبطاق  رثآم و  مراکم و  هلمج  دشابیم و  مالّسلا  ةولصلا و  مهیلع 

هک درک  دـهاوخن  زیوجت  دـشاب  ناش  هبترمب  فراع  هک  یلقاع  چـیه  اذـهل  هدـش  لصاح  ماعنملا  کلملا  نم  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع 
تیبلها هصاخ  لئاضف  زا  ندوب  ملع  هنیدـم  باب  هک  تسرهاظ  دنـشاب و  هتـشاد  تکراشم  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هصاـخ  لـئاضف  رد  ناـشیا 

تساعدم نیا  دهاش  هک  یثیداحا  دنـشابیم و  نومام  يریغ  تکراشم  زا  نآ  رد  هک  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
رد هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترـضح  ندوب  باب  اسماخ  اهنع  لهذت  الف  هدش  لوقنم  اقباس  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تادـیؤم  رد  نآ  زا  يرطش 

دهز لامک  دنچ  ره  دنـشاب و  هدوب  بانج  نآ  باحـصا  عیمج  زا  رتالاب  دهز  رد  رذ  یبأ  ترـضح  هک  تسنآ  رب  فوقوم  ضرفلا  یلع  دهز 
بانج دـهز  هبترمب  ناش  هبترم  غولب  نکیل  تسملـسم  لوبقم و  مالـسا  لها  رئاس  هکلب  نامیا  بابرا  دزن  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترـضح 

ياعدا نیرب  مادقا  نامیا  لها  ياج  هچ  مالـسا  لها  زا  يدحا  هنم و  دـهزا  هنوک  نع  الـضف  تسین  ملـسم  زگره  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دهز رد  ار  ضر  رذ  یبأ  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوجو  اب  هک  دش  دهاوخ  اور  هنوگچ  سپ  درک  دـهاوخن  حیحـص  ریغ 

همیظع ثیداحا  لوبقلاـب و  یقلتم  راکنتـسا  بیر و  ـالب  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترـضح  لـئاضف  ترثک  هکنآ  مود  دـنناوخ  ملع  هنیدـم  باـب 
زا ار  نأشلا  لیلج  یباحص  نیا  ناقیا  ّقح و  لها  نانملا  هَّللا  دمحب  تسلوقنم و  روثام و  راثکا  رفوتب و  نیقیرف  رافسا  بتک و  رد  ناش  بقانم 

ترـضحب ناشیا  هیبشت  ثیداحا  نکیل  دنتـسه  مادقالا  قباس  ناشمارکا  میظعت و  رد  مالـسا  لها  یمامت  رب  دـننادیم و  ناکرا  مالعا و  هلمج 
تنـس لها  تادرفنم  زا  ار  نآ  تسین و  ّقح  لها  ملـسم  هدش  دراو  تنـس  لها  قرط  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میرم  نب  یـسیع 

تادافا بسحب  ینعم  نیا  تسین و  زئاج  موصعم  یبن  هب  موصعم  ریغ  هیبشت  هک  تسناد  یهاوخ  یتآ  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـننادیم و 
نیا رد  یمـصاع  هک  یثیدح  هکنآ  موس  دوب  دهاوخن  لوبقم  هدرک  رکذ  دوخ  مالک  نیرد  یمـصاع  هک  یثیدح  سپ  تسققحم  تنـس  لها 

هیبشت هب  قلعتم  تنس  لها  هروهشم  بتک  رد  هچنآ  هدیـسرن و  فیحن  رظنب  هینـس  رابخا  ثیداحا و  رافـسا  بتک و  ریهاشم  رد  هدرک  رکذ  اج 
رد يذمرت  دوشیم  تبث  اج  نیا  رد  هک  تستیاور  دنچ  دشابیم  دوجوم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دهزب  ضر  رذ  یبأ  ترـضح  دـهز 

يربنعلا سابعلا  انثدح  هتفگ  دوخ  حیحص 
178 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رذ یبأ  نع  هیبا  نع  دثرم  نب  کلام  نع  یفنحلا  دیلولا  نب  كامـس  وه  لیمز  وبا  ینثدح  رامع  نب  ۀمرکع  انثدح  دمحم  نب  رـضنلا  انثدـح 
نب یسیع  هبش  رذ  یبأ  نم  یفوا  قدصا و ال  ۀجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلظا  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

هل هوفرعاف  معن  لاق  هل  کلذ  فرعتف  هَّللا أ  لوسر  ای  دساحلاک  باطخلا  نب  رمع  لاقف  مالّسلا  هیلع  میرم 
هیلع میرم  نب  یـسیع  دهزب  ضرالا  یف  یـشمی  رذ  وبا  لاقف  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  دق  هجولا و  اذه  نم  بیرغ  نسح  ثیدح  اذه  لاق 

هتفگ و میجلا  باب  رد  رذ  یبأ  ترضح  همجرتب  باعیتسا  رد  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  مالّسلا و 
هدهز یف  میرم  نب  یسیع  هیبش  یتما  یف  رذ  وبا  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  يور 

هتفگ و ینکلا  نم  لاذلا  باب  رد  رذ  یبأ  ترضح  همجرتب  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  زین  و 
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میرم نب  یسیع  دهز  یلع  یتما  یف  رذ  وبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 

رذ یبأ  یلا  رظنیلف  میرم  نب  یسیع  دهز  یلا  رظنی  نا  هرس  نم  رذ  یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلظا  ام 
نا هرـس  نم  يدعب  لجر  مث  رذ  یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  الـسرم  رانید  رب  کلام  نع  دعـس  نبا 

السرم سیق  نب  عیجهلا  نع  رکاسع  نبا  رذ  یبأ  یلا  رظنیلف  اتمس  ادهز و  میرم  نب  یسیع  یلا  رظنی 
يرثا هک  بیرغ  یتیاورب  هدومن  كرت  تسلقنلا  لوادتم  وا  بهذم  ياملع  دزن  هک  ار  هروهـشم  تایاور  نیا  یمـصاع  ارچ  هک  تسبجع  سپ 

رکذ هک  یتیاورب  تبـسن  دوب  وا  بولطمب  عفنا  هروهـشم  تایاور  نیا  هکنآ  لاح  هدـیدرگ  کـسمتم  تسین  دوجوم  ریهاـشم  بتک  رد  نا  زا 
تهباشم اّلک  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـهز  اب  رذ  یبأ  ترـضح  دـهز  هک  دراد  نا  رب  تلالد  ینیبیم  هچنانچ  تاـیاور  نیا  هچ  هدرک 

امهنیب دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دهز  ضعبلاب  رذ  یبأ  ترـضح  دهز  تهباشم  نآ  لولدـم  هدرک  رکذ  هک  یتیاور  تشاد و 
نیرد یمـصاع  هک  یظفل  تسین و  لوبقم  دشاب  يورم  هک  جهن  رهب  یـسیع  ترـضح  دهز  اب  رذ  یبأ  دهز  هیبشت  ثیدح  هلمجلاب  دـیعب  نوب 

قدصلا باب  اضیا  هل  لعج  یمصاع و  لوق  هکنآ  مراهچ  تسذاش  هرملاب  هدرک  رکذ  باب 
رذ یبأ  نم  قدصا  ۀجهل  اذ  ءارضخلا  تلظا  ضرالا و ال  تلمح  ام  هیلع  هَّللا  یّلص  هلوق 

رذ یبأ  ترـضح  يارب  ملع  هنیدـم  زا  قدـص  باب  حاـتفنا  تاـبثا  فرـص  یمـصاع  بولطم  رگا  سپ  تسنیهجو  لـمتحم  قباـس  لوق  لـثم 
لها هبطاق  ملـسم  قدـص  تفـص  رد  ترـضح  نآ  لاـمک  هچ  درک  دـهاوخن  واـب  تفلاـخم  قح  لـها  زا  يدـحا  دـشابیم  هیلع  هَّللا  ناوضر 
هصاخ نآ  رییعت  بیذکت و  رب  دوخ  تمهن  یلاع  تمه  دنتشاد و  مالک  زین  حضاو  رما  نیرد  هینس  ثلاث  هفیلخ  ترضح  هچ  رگا  تسمالـسا 
قدص رد  دوب  ملع  هنیدم  باب  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترضح  هک  تسنآ  تابثا  یمـصاع  دوصقم  رگا  نکیل  دنتـشامگیم  رب  ریدق  بر 

هقباس تاریرقت  زا  نآ  زا  يرایسب  هتشذگ و  دهز  نایب  رد  ابیرق  نآ  زا  يرطش  هک  هدیدس  نیهارب  هدیدع و  هوجوب  تسین  لوبقم  هتبلا  سپ 
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هکنآ مجنپ  تسرینتسم  یلجنم و  ریصب  نعمم  دزن  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ام  هقحال  و 
رذ یبأ  نم  قدصا  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلظا  ام  ثیدح 

رارق مه  ملع  هنیدـم  باب  ترـضح  نآ  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  ینعم  نیا  نکیل  دـشابیم  قدـص  رد  رذ  یبأ  ترـضح  لامک  لیلد  بیر  الب 
ظافلا هددعتم و  قرطب  تسنیبزحلا  نیب  ملـسم  نیقیرف و  هیلع  قفتم  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  مشـش  نایبلا  هیلعف  یعدا  نم  دوش و  هداد 

تلقا ياجب  هدومن  یبیرغ  فرـصت  نآ  داریا  رد  یمـصاع  نکیل  تسدوجوم  رورـسم و  رابک  ظافح  راـبحا و  هلجا  رافـسا  ریهاـشم  رد  یتش 
ثیدح نیا  لصاحیب  فرـصت  نیاب  هدرک و  دراو  تسین  ثیدـح  نیا  قرط  زا  قیرط  چـیه  رد  نآ  زا  يرثا  هک  ضرالا  تلمح  هلمج  ءاربغلا 

دـشابیم داضلاب  قطن  نم  حـصفا  تغالب  لامک  رب  هرهبم  لئالد  هلمج  زا  مظن  تعارب  یناعم و  تلازج  ظافلا و  تحاـصف  رد  هک  ار  فیرش 
هکنآ یکی  دراد  لامتحا  ود  نیقباس  نیلوق  لثم  دـهزلا  باب  قدـصلا و  باب  نیباب  هل  لـعجف  یمـصاع  لوق  هکنآ  متفه  هدـینادرگ  فطلیب 
انرشا امک  تسین  ّقح  لها  بهذم  یفانم  ینعم  نیا  دشاب و  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذ  یبأ  ترضح  يارب  دهز  باب  قدص و  باب  حاتفنا  دوصقم 

رما لاثتما  ببسب  رذ  یبأ  ترضح  يارب  تالامک  نیا  باوبا  حاتفنا  ناشیا  دزن  هک  اریز  اقباس  هیلإ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

لخاد نآ  باب  زا  ملع  هنیدـم  رد  رذ  یبأ  ترـضح  نوچ  هک  دـنادیم  نیقیب  دـشاب  هدوب  تیارد  زا  يرطـش  ياراد  هک  ره  هتفرگ و  تروص 
باب تبترم  تلالج  تلزنم و  تمظع  لامکب  فرتعم  رذ  یبأ  ترـضح  هک  تساج  نیمه  زا  دندش و  زئاف  لامک  تافـص  نیاب  اذهل  دـندش 
رهظا تارضح  نیا  يوسب  ناشعاطقنا  دندوب و  تلاسر  ندعم  توبن و  تیبلها  رگید  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  هنیدم  یقیقح 

ملع هنیدم  باب  رذ  یبأ  ترضح  ندوب  تابثا  وا  دوصقم  هک  تسنیا  یمصاع  لوق  نیرد  رگید  لامتحا  تسسمالا و  نم  نیبا  سمشلا و  نم 
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زا نآ  یفن  هدـیدع  نیهارب  هتـشذگ و  ابیرق  نآ  لئالد  ضعب  تسین و  لوبقم  ّقح  لـها  دزن  هتبلا  ینعم  نیا  دـشاب و  هدوب  دـهز  قدـص و  رد 
دهزلا یمصاع و  لوق  هکنآ  متـشه  رباخلا  فقللا  رهاملا و  بردتملا  یلع  یفخی  امک ال  ددرگیم  نیبتم  حضتم و  هقحال  هقباس و  تاریرقت 
قلعتم دهز  هک  تسا  هقح  مولع  زا  يرایـسب  هک  اریز  تسین  مولح  لوقع و  باحـصا  لوبقم  ملع و  فراعم و  بابرا  ملـسم  هلک  ملعلل  عماج 

مولع نیاب  دـشاب  دـهاز  هک  یـسک  هک  تسین  مزال  زگره  کلذ و  ریغ  بیغلاب و  رابخا  هیتآ و  عئاقو  هرباغ و  نئاوکب  ملع  لثم  دوشیمن  نآب 
دوخ دـهز  ببـسب  رذ  یبأ  ترـضح  هک  ینعم  نیا  ياعدا  دـش  دـهاوخ  میقتـسم  هنوگچ  سپ  روهظلا  لک  رهاظ  وه  امک  دـشاب  فصتم  مه 

نینمؤملا ریما  بانج  اب  وا  تاواسم  دیآ  مزال  دشاب  ملع  مامت  عماج  دوخ  دهز  ببسب  رذ  یبأ  ترـضح  رگا  هکنآ  مهن  دوب  ملع  مامت  ياراد 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هچ  درک  دهاوخن  عقاو  رما  نیاب  مازتلا  قیقحت  تربخ و  بابرا  زا  يدحا  هکنآ  لاح  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع 
؟؟؟ ءاصحالا عاب  هنع  رصقی  ام  کیتایس  ءافش و  وه  ام  اهنم  یـضم  دق  تستباث و  رامـشیب  دهاوش  رایـسب و  ّهلداب  باحـصا  یمامت  زا  مالّـسلا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  ترضح  نآ  تاواسم  دیآ  مزال  دشاب  ملع  مامت  عماج  رذ  یبأ  ترـضح  دهز  رگا  هکنآ  مهد 
هاگ ره  سپ  دوب  ملع  لک  عماج  بانج  نآ  هک  تسنیمه  مه  ملع  هنیدم  ثیدح  دافم  هک  اریز  ملع  رد  ملس 
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ینعم نیا  دشاب و  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  اب  وا  ملع  تاواسم  دشاب  ملع  مامت  عماج  مه  رذ  وبا  ترـضح 
هدومن ضرف  هدـیدع  باوبا  ملع  هنیدـم  يارب  سفن  یهـشت  ضحمب  ماظنلا  لحنم  مالک  نیرد  یمـصاع  هلمجلاب  تسمالـسا  لها  هلیلق  یفن 

نیب و مجهت  وا  هداـهن و  دوهـش  هصنم  رب  تاـضافا  فئارط  تاداـفا و  بئارغ  هدومرف  هحئـال  تادـیدنت  هحـضاف و  تاریبـعت  هضرع  ار  دوـخ 
تـسا هدومن  هدافا  ماقم  نیرد  هچنآ  دـنیارب و  شمالک  حالـصا  ددـص  رد  اـی  هک  تسمزـال  ار  یمـصاع  ياـیلوا  سپ  هداد  نیب  ریغ  سجهت 

دنشچب نافرع  هقئاذ  نایع  حضاو و  قح  رما  ناعذاب  دنشکرد و  تسد  شریوزت  رپ  ریرقت  نیزا  ای  دنیامن  حضاو  قیقحت  بابرا  رب  شتماقتسا 

نآ لاطبا  و  ۀمکحلا » راد  انأ   » ثیدح لیوأت  رد  یبیط  مالک 

لیوات رد  یبیطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  نیسح  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هتفگ ةاکشم  حرش  فشاک  رد  هچنانچ  تسبابلالا  یلوا  بارغتسا  باجعتسا و  لامک  هیام  هک  هدروآ  نابز  رب  یمالک  هفرط 
اهباب یلع  هلوق و 

نال هنع  هَّللا  یـضر  هتطـساوب  الا  هریغ  یلا  زواجتی  هنع ال  هَّللا  یـضر  هب  صتخم  ملعلا  ۀمکحلا و  ذخا  نا  لیثمتلا  اذهب  کسمتت  ۀعیـشلا  لعل 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  یلاعت  لاق  دق  اهباب و  نم  اهیف  لخدی  امنا  رادلا 

هلباقمب ار  نآ  یبیط  هک  لامتـشا  لیوست  لاـقم  نیا  باوبا و  ۀـینامث  اـهل  ۀـمکحلا و  راد  نم  عسوأـب  ۀـنجلا  راد  سیل  ذإ  هیف  مهل  ۀـجح  ـال  و 
راد نوچ  هک  تسنیا  نآ  زا  یبیط  دوصقم  هک  اریز  تسین  لامک  بابرا  لافتحا  لباق  ینیبیم  هچنانچ  هدروآ  ّقح  لها  لالدتـسا  جاـجتحا و 

هکلب باب  تشه  تسا  تنج  راد  زا  عسوا  هک  تمکح  راد  سپ  دراد  باب  تشه  ینعم  نیا  فصو  اـب  تسین و  عسوا  تمکح  راد  زا  تنج 
رگید مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوس  ام  سپ  دـش  مزـال  هددـعتم  باوبا  ندوب  تمکح  راد  يارب  هاـگ  ره  تشاد و  دـهاوخ  رتشیب 

ماـظنلا دـساف  مـالک  نیا  بولطملا و  وه  دوـب و  دـهاوخن  باـنجنآب  صتخم  ملع  تمکح و  ذـخا  دوـب و  دـنهاوخ  نآ  باوـبا  زین  باحـصا 
رکذ رب  ماقم  تبـسانم  ظاحلب  اج  نیا  رد  نکیل  تسراکـشآ  حـضاو و  هقباس  تاریرقت  زا  نآ  زا  يرایـسب  هک  هرثاکتم  هوجوب  تسـشودخم 
هچنآ یلب  دننک  انب  باب  کی  زا  شیب  راد  نآ  يارب  هک  تسین  ینعم  نیا  مزلتسم  زگره  يراد  تعـسو  هکنآ  لوا  دوریم  افتکا  هوجو  ضعب 
عاستا تبـسانمب  تمکح  راد  باب  عاستا  هک  تسین  یکـش  رما  نیرد  دنهد و  رارق  راد  عاستا  تبـسانمب  ار  باب  عاستا  هک  تسنیا  تسمزال 

نایب رد  اغلب  احـصف و  تارابع  رـساخ و  نآ  مهف  زا  امکح  ـالقع و  لوقع  هک  دـشابیم  يدـحب  باـب  نیا  تعـسو  هدـشعقاو و  تمکح  راد 
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ءاشنا دعب  ام  رد  هک  هرـصانتم  نیهارب  هرثاکتم و  هلدا  رب  هوالع  فیحن  مالک  نیا  تحـص  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسرـصاق و  زجاع و  نآ  رادـقم 
لدی امم  اقباس  تملع  امک  ۀیکملا  حنملا  یف  لاق  ثیح  تسرهاظ  حضاو و  یکم  رجح  نبا  همالع  هدافا  زا  دش  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هَّللا 

تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا  نم  ایلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع 
یلع مکاضقا  معلص  هلوق 

هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 
ۀمکحلا راد  انا  هلوق 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  ۀیاور  و 
ظاحلب تنج  باوبا  نییعت  هک  تسحئال  حضاو و  تنس  لها  هرثاکتم  رابخا  زا  هکنآ  مود 
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هک تسبجع  لامک  سپ  دـیآیم  لـمعب  اـیند  راد  رد  تنج  لـها  زا  هک  تسریخ  لاـعفا  ضعب  ظاـحلب  نآ  نییعت  هکلب  تسین  تنج  تعـسو 

رظن تعـسو  لامک  دنادیم و  تعـسو  رب  ینبم  ار  تنج  هینامث  باوبا  هدـیزرو  ضارعا  صوصنم  هجو  صوصخم و  رما  نیزا  هنوگچ  یبیط 
نیاب قلعتم  هک  هینـس  رابک  رابحا  رافـسا  بتک و  تارابع  زا  يرطـش  الاح  دناسریم  حوضو  دحب  دوخ  بهذم  ثیداحا  رابخا و  رد  شیوخ 

هَّللا لاق  اهئامـسا  ۀنجلا و  باوبا  ددع  باب  هتفگ  هرخآلا  روما  یف  هرفاسلا  رودبلا  باتک  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  همالع  دینـش  دـیاب  تسباب 
معلص هَّللا  لوسر  نا  دعـس  نب  لهـس  نع  ناخیـشلا  جرخا  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  یلاعت 

نومئاصلا هنم  لخدی  نایرلا  هل  لاقی  اباب  ۀنجلا  یف  نا  ظفل  یف  نومئاصلا و  الا  هلخدی  نایرلا ال  یمسی  باب  اهنم  باوبا  ۀینامث  ۀنجلا  یف  لاق 
یناربطلا جرخا  دحا و  هنم  لخدی  ملف  قلغا  مهرخآ  لخد  اذاف  هنم  نولخدـیف  نومئاصلا  نیا  لاقی  مهریغ  دـحا  مهعم  لخدـی  ۀـمیقلا ال  موی 

هوحن ةریره  یبأ  ثیدح  نم  طسوالا  یف 
باوبا ۀنجلل  ۀـنجلا و  باوبا  نم  یعد  هَّللا  لیبس  یف  هلام  نم  نیجوز  قفنا  نم  لاق  معلـص  هَّللا  لوسر  نع  ةریره  یبأ  نع  ناخیـشلا  جرخا  و 

نم یعد  ۀـقدصلا  لها  نم  ناک  نم  نایرلا و  باب  نم  یعد  مایـصلا  لها  نم  ناک  نم  ةولـصلا و  باب  نم  یعد  ةولـصلا  لها  نم  ناک  نمف 
خلا داهجلا  باب  نم  یعد  داهجلا  لها  نم  ناک  نم  ۀقدصلا و  باب 

اُهباْوبَأ ْتَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  هیآ  ریسفتب  روثنم  رد  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 
هتفگ

اهنم باوبا  ۀینامث  ۀنجلا  یف  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  هَّللا  یضر  دعس  نب  لهس  نع  یناربطلا  ملـسم و  يراخبلا و  جرخا 
نومئاصلا الا  هلخدی  نایرلا ال  یمسی  باب 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع  نابح  نبا  یئاسّنلا و  يذـمرتلا و  ملـسم و  يراخبلا و  دـمحا و  کلام و  جرخا  و 
ةولـصلا و باب  نم  یعد  ةولـصلا  لها  نم  ناک  نمف  باوبا  ۀنجلل  ۀنجلا و  باوبا  نم  یعد  هَّللا  لیبس  یف  هلام  نم  نیجوز  قفنا  نم  لاق  ملس 

نم یعد  داهجلا  لها  نم  ناک  نم  ۀـقدصلا و  باب  نم  یعد  ۀـقدصلا  لها  نم  ناک  نم  نایرلا و  باب  نم  یعد  مایـصلا  لـها  نم  ناـک  نم 
خلا داهجلا  باب 

هتفگ و نآ  رد  زین  و 
باب نیجاحلل و  باب  نیمئاصلل و  باب  نیلـصملل و  باب  باوبا  ۀـینامث  ۀـنجلل  لاق  اـمهنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  متاـح  یبأ  نبا  جرخا 

نیرکاشلل باب  نیرکاذلل و  باب  نیدهاجملل و  باب  نیرمتعملل و 
لمعلا کلذب  هنم  نوعدی  ۀنجلا  باوبا  نم  لها  لمع  لکل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  دمحا  جرخا  و 

ةولصلا و باب  رکذف  اذک  باب  نم  اذک و  باب  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق  هتفگ  ملـسم  حیحـص  حرـش  جاهنم  رد  يوون  نیدلا  یحم  و 
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ظیغلا و نیمظاکلا  باب  ۀبوتلا و  باب  یف  رخآ  ثیدح  یف  ۀینامثلا  ۀنجلا  باوبا  ۀیقب  رکذ  ءاج  دق  یضاقلا و  لاق  داهجلا  مایصلا و  ۀقدصلا و 
ثیداحالا و یف  تءاج  باوبا  ۀعبس  هذهف  نیضارلا  باب  سانلا و  نع  نیفاعلا 

نمیالا بابلا  نم  نولخدی  مهنا  باسح  ریغب  ۀنجلا  نولخدی  نیذلا  افلا  نیعبسلا  ثیدح  یف  ءاج 
ۀنجلا باوبا  نم  لوصالا  رداون  یف  هتفگ و  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  نماثلا و  بابلا  هلعلف 

182 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باب جحلا  باب  ةاکزلا  باب  ربلا  لامعا  یلع  ۀموسقم  باوبالا  رئاس  ۀبوتلا و  باب  وه  ۀمحرلا و  باب  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  باب 

يرجالا دنع  هیلع و  باسح  نم ال  هنم  لخدی  يذلا  نمیالا  بابلا  نیضارلا  باب  ظیغلا  نیمظاکلا  باب  ضایع  دنع  ةرمعلا و 
اذه یحـضلا  ةالـص  نومیدی  اوناک  نیذـلا  نیا  دانم  يدانی  ۀـمیقلا  موی  ناک  اذاف  یحـضلا  هل  لاقی  اباب  ۀـنجلا  یف  نا  اعوفرم  ةریره  یبأ  نع 

هنم اولخداف  مکباب 
نایبصلا حرفم  الا  هنم  لخدی  حرفلا ال  هل  لاقی  باب  ۀنجلل  هعفری  سابع  نبا  نع  سودرفلا  یف  و 

هنم يدانی  اهبـسانی  بابب  صخ  ةدابعلا  نم  اعون  رثکا  نم  لک  نا  لصاحلا  نیرباصلل و  باب  لاطب  نبا  دـنع  رکذـلل و  باـب  يذـمرتلا  دـنع  و 
؟؟؟ ءازج و

الا میرکتلا و  لـیبس  یلع  باوبـالا  عیمج  نم  یعدـی  اـمنا  کـلذ  هل  عمتجی  نم  نا  مث  تاـعوطتلا  عاونا  عیمجب  لـمع  هل  عمتجی  نم  لـک  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  موس  هیلع  بلغا  نوکی  يذلا  لمعلا  باب  وه  دحاو و  باب  نم  نوکی  امنا  لوخدلاف 
بانج نآ  هک  تسرهاظ  رپ  دناهدومرف و  ریبعت  زین  تنج  هنیدمب  نینچمه  دناهدومرف  ربعم  تمکح  رادب  هچنانچ  ار  دوخ  تافـص  یلاع  تاذ 

اب دوب و  حـضاو  بانج  نآ  رب  زین  تنج  زا  دوخ  تاکرب  اب  تاذ  ندوب  عسوا  دراد و  هینامث  باوبا  تنج  هک  دـندوبن  لفاغ  ینعم  نیزا  زگره 
حرش رد  یبیط  مادقا  سپ  دناهداد  رارق  تنج  هنیدم  باب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فرص  ثیدح  نیرد  همه  نیا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هَّللا  ناحبـس  تسباـجع  بجع  ثروم  باحـصا  ياـمح  تیاـمح  ضرغب  باوبا  ددـعت  تاـبثا  رب 

يارب باب  کی  زج  تنج  زا  دوخ  تیعـسوا  تنج و  باوبا  ددعت  هظحالم  فصو  اب  دنهد و  هیبشت  تنج  هنیدـمب  ار  دوخ  ۀحارـص  بایطالا 
ینعم نایب  رد  دشاب و  ربخیب  ثیدح  نیزا  رصب  بوقث  رظن و  تعسو  همه  نآ  اب  یبیط  دنیامرفن و  رکذ  دوخ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
رب همیظع  تنم  دـهد و  رارق  تمکح  راد  يارب  هددـعتم  باوبا  دوخ  لطاب  ضرغب  هدومیپ  تنج  راد  اب  تمکح  راد  هسیاقم  زارد  رود و  هار 

عابتا دزن  نآ  عارتخاب  یبیط  هک  تنج  راد  اب  تمکح  راد  هسیاقم  هک  تشگ  ققحتم  حوضو  تیاهنب  اجنیزا  دهن و  باحصا  ناگدادلد  ناج 
هکلب دـیامنیمن  وا  دوصقم  باب  حـتف  زگره  هدومن  تمکح  راد  باوبا  ددـعت  تابثا  دـصق  نآ  هعیرذـب  هدوبر و  تغـالب  يوگ  اـیوگ  دوخ 
باوبا نآ  دـشاب  هدوب  هددـعتم  باوبا  تمکح  راد  يارب  رگا  هکنآ  مراهچ  دـیآیم  رب  رابخا  راثآ و  عبتت  زا  وا  تبناجم  لامک  هسیاقم  نیزا 

هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  هک  اریز  دش  دنناوتیمن  صاخشا  رگید  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیرهاط  همئا  هسدقم  تاوذ  زجب 
هدومرف ناشیا  قح  رد  زین  قبس و  امک  تسا  هدومرف  ملع  باوبا  ار  تارضح  نیا  ملس  هلآ و  و 

يوه مهابا  نم  یجن و  مهاتا  نم  هب  یلتبملا  بابلا  مهف 
هدومرف ناشیا  قح  رد  زین  و 

هل رفغ  هلخد  نم  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم 
روـهظ تمـصع و  مدـع  لـثم  هدـیدش  زجاوـح  هدـیدع و  عـناوم  نا  رب  هوـالع  تسدوـقفم و  مودـعم و  صن  نیا  لـثم  نا  رگید  باـب  رد  و 
فالآ مهیلع  نیموصعم  نیرهاط  همئا  دوجو  اب  هک  دـیآیمن  تسار  یلقاع  لقعب  زگره  سپ  دوجوم  دـتعم و  ناشیرد  نآ  ریغ  تیلوضفم و 
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ملع باوبا  يوبن  مالک  رد  هک  نیملاعلا  بر  مالس 
سانلا هب  یلتبملا  بابلا  و 

تسصوصنم حرصم و  ناشندوب  هطح  باب  لثم  و 
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ناشهرفاوتم تایامع  هرثاکتم و  تالاهج  هک  مهبازحا  هثالث و  تارـضح  لثم  اصوصخ  دشاب  هتـشاد  لیلج  بصنم  نیا  تیلباق  رگید  یـسک 
ریذن ریشب و  ترضح  تمکح  ملع و  يایلع  تحاس  زا  ناشدعب  تسریبک و  ریغص و  ره  شحوم  ّمهلدم  سماد  فلز  ملظم و  لیل  عطق  لثم 

بازحا یبیط و  اب  ّقح  لها  رگا  تسازس  نیزا  دعب  تسرینتسم و  حضاو و  ریصب  رظان  دزن  ریشجلا  حبصلاک  ریدقلا  کلملا  مالس  هلآ  هیلع و 
تنج راد  زا  تمکح  راد  کشیب  هک  دنیوگ  دنیآرب و  هرهاق  همصاخم  هرهاظ و  هجاحم  ددصب  مازلا  تیکست و  ماحفا و  تیکبت و  رد  زا  وا 
باب هدزاود  تمکح  راد  دراد  باب  تشه  تنج  راد  رگا  هک  میئوگیم  میرادیم و  ملـسم  زین  ار  تمکح  راد  باوبا  ددعت  ام  تسعـسوا و 
نیمه رب  تمکح  ملع و  ذخا  يارب  هک  دـیابیم  دیـشابیم  قداص  دوخ  ياعدا  رد  دـیتسه و  میلـست  مالـسا و  یعدـم  امـش  رگا  نکیل  دراد 
ناسل نع  الـضف  لاقم  ناسلب  دوخ  تمکح  راد  هک  اریز  دینکن  زواجت  بابت  باوبا  رگیدب  باوبا  نیزا  زگره  دـیرآ و  ور  رـشع  ینث  باوبا 

دنکیم داشرا  دیامنیم و  توعد  باوبا  نیا  يوسب  ار  امش  لاحلا 
میقتسم طارص  یلا  يده  مهب  يدتقا  نم  اجن و  مهعبت  نم  یتما  یف  ملعلا  باوبا  مه 

دیامرفیم حیرص  صنب  و 
يوه مهابا  نم  اجن و  مهاتا  نم  هب  یلتبملا  بابلا  مهف 

هک دنادرگیم  حضاو  مامت  نالعاب  و 
هل رفغ  هلخد  نم  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم 

هک ار  هعراش  باوبا  نیا  دیوشیمن و  هبنتم  زاب  دیونشیم و  تمکح  راد  هصان  تادافا  رگید  هصاخ و  تاداشرا  نیا  امش  هک  تسفیح  رگم 
باوبا نیا  ضرف  رب  ار  دوخ  تمه  دـیرآیم و  باتب  باوباب  دوجـس  يو  رد  دـیرازگیم  دنـشابیم  هطح  باب  لثم  تمکح  راد  دوخ  صنب 

هنیدم تمکح و  راد  رد  لهج  هفـس و  لخادم  ضرف  هکنیا  هب  دیوشیمن  تفتلم  ادبا  دیرامگیمرب و  ملع  هنیدـم  تمکح و  راد  رد  هتوحنم 
زا ضارعا  ضحم  رب  امـش  هک  تسنیا  بجع  يالاب  بجع  تالاحم و  رکنا  زا  تنج  هنیدـم  رد  ران  باوبا  حـتف  تستالالـض و  حـبقا  زا  ملع 

نیا هک  نیا  رد  دیئامنیم  فورصم  ار  دوخ  هصلاق  ممه  عماوج  هکلب  دینکیمن  راصتقا  افتکا و  ملع  هنیدم  تمکح و  راد  رـشع  ینثا  باوبا 
ضرف هنیدـم  راد و  نیرد  دوخ  فرط  زا  امـش  هک  باـبتلا  یلا  هیـضفم  باوـبا  ددرگ و  دودـسم  ملع  هنیدـم  تمکح و  راد  هعراـش  باوـبا 
تمکح راد  ملع و  هنیدـم  دزن  یمظع  هبترم  نانچ  تسباوبـالا  باـب  هک  رـشع  ینثـالا  باوبـالا  لوا  هک  دـینادیمن  دوش و  حوتفم  دـینکیم 

بر نذاب  باحـصا  باوبا  عیمج  ّدس  ماگنه  دوب  ادخ  هناخ  رد  هک  بانج  نآ  راد  باب  هک  دوب  يدمـص  هاگراب  برقم  يدـحب  هکلب  تشاد 
اُؤِفُْطِیل َنوُدیُِری  تسملاع  دنوادخ  لوق  قادصم  باوبا  نیا  ّدس  رد  لصاح  دهج ال  باب و  نیرد  امش  لطاب  یعس  سپ  دنام  حوتفم  بابرالا 

َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون 
رهاظ دافم  هکنآ  مجنپ 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
دنـشاب هدوب  يوحنب  باوبا  نآ  هک  دیابیم  دوش  هداد  رارق  نآ  يارب  هددعتم  باوبا  هوجولا  نم  هجوب  رگا  سپ  تستمکح  راد  باب  تدحو 

باحصا لاحم  ضرفب  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  ددرگ و  تدحوب  عجار  ناشددعت  هک 
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اهرکذ نع  الـضف  تسباهـسا  ثروم  زین  لاـمجالاب  نآ  رکذ  هک  ناـشقرفت  فـالتخا و  هوجو  ظاـحلب  ددـعت  نیا  دنـشاب  تمکح  راد  باوبا 
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هک دنـشاب  نآ  باوبا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  تارـضح  رگا  هکنآ  فالخب  دروآ  دـهاوخن  تدـحوب  ور  زگره  باعیتسالاب 
هددعتم باوبا  فصو  اب  تارضح  نیا  هک  تسحـضاو  هچ  دش  دهاوخ  باب  تدحو  گنر  رد  مه  تمکح  راد  باوبا  ددعت  تروص  نیرد 

ظفل هک  باوبا  ناـشیرب  یهاـگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ببـس  نیمهب  دنـشابیم و  دـحاو  باـب  مکح  رد  ندوب 
هدرک داشرا  هدومرف و  قالطا  تسعمج 

میقتسم طارص  یلا  يده  مهب  يدتقا  نم  رانلا و  نم  اجن  مهعبت  نم  یتما  یف  ملعلا  باوبا  مه  و 
هدومرف هچنانچ  هدومن  ریبعت  تسدحاو  ظفل  هک  بابب  ناشیا  زا  یهاگ  اقباس و  یضم  امک 

يوه مهابا  نم  یجن و  مهاتا  نم  هب  یلتبملا  بابلا  مهف 
ۀبقنم باتک  تیاورب  اقباس  هچ  رگا  تسماـظن  تغـالب  مـالک  نیرب  لمتـشم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هبطخ  و 

رد يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  همالع  دینش  دیاب  نا  زا  یتیاور  زین  اج  نیا  رد  نکل  يدینـش  یناهفـصا  میعن  وبا  نیرهطملا 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  صئاصخلا  باتک 

لاق نوراه  نب  دمحا  نب  دمحم  ریخلا  وبا  انربخا  لاق  عمسا  انا  هیلع و  ةءارق  ظفاحلا  رکب  یبأ  نب  عاجـش  رـصن  یبأ  نب  دمحم  رکب  وبا  انربخا 
دمحم انثدح  لاق  زازبلا  میهاربا  نب  دمحم  انثدح  لاق  یناجرجلا  فسوی  نب  دمحا  وبا  انثدـح  لاق  ظفاحلا  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا 

هیبا نع  رفعج  یبأ  نع  دیزی  نب  رباج  نع  طانحلا  میکح  وبا  انثدح  لاق  مکحلا  نب  رهاز  انثدح  لاق  یـسیع  نب  نوراه  انثدح  لاق  دیمح  نب 
لاق مث  بطخف  نیـسحلا ع  نسحلا و  یلع و  هعم  اموی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیلع  جرخ  لاق  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 
لبق مهأرب  هتما  یلع  ءادهش  نیدلا  دامع  هملع  مهعدوتسا  هرس و  مهظفحتـسا  هتمارکب و  هَّللا  مهفرـش  دق  مکیبن  تیبلها  ءالؤه  نا  سانلا  اهیا 

ةداقلا ۀـیدهملا و  ۀـمئالا  مهف  هدابعل  ءاهقف  ءاملع  مهلعجف  مهافطـصا  مهاضتراف و  مهراتخا  هملع  یف  ءابجن  هشرع  تحت  ۀـلظا  مه  ذإ  هقلخ 
نمل ةاجن  مهیلإ و  أجل  نمل  ۀمـصع  نیدتهملا و  راصبا  رون  نینمؤملل و  نیـصحلا  فهکلا  مه  ۀلوصوملا  ۀمحرلا  یطـسولا و  ۀمالا  ۀثعابلا و 
قحال مهب  مزاللا  قهاز و  مهنع  رصقملا  قرام و  مهنع  بغارلا  مهب  کسمت  نم  زوفی  مهاداع و  نم  کلهی  مهالاو و  نم  طبتغی  مهب  زرتحا 

نولمعی و هَّللا  رماب  نوعدی و  هَّللا  یلا  هلهج  نم  یلع  هَّللا  ۀجح  هلخد و  نمل  ۀطح  مه  يوه  مهابا  نم  اجن و  مهاتا  نم  هب  یلتبملا  بابلا  مهف 
مل ام  مهاتا  ۀـمحر و  هَّللا و  نم  الـضفت  نیمالا  حورلا  ثعب  مهیلإ  ۀـمحرلا و  ۀـکئالم  تطبه  مهیلع  ۀـلاسرلا و  تلزن  مهیف  نودـشری  هتاـیآب 

ۀملظلا لوخد  دنع  ۀلالـضلا  یف  رونلا  مه  نیدلا و  یف  يدهلا  ملعلا و  نم  جاتحی  سمتلی و  ام  هَّللا  دمحب  مهدنع  نیملاعلا و  نم  ادـحا  تؤی 
هَّللا بهذا  نیذلا  مه  ۀکئالملا  فلتخم  ۀلاسرلا و  عضوم  ۀمحرلا و  تیبلها  ملعلا و  ندعم  مه  ۀکرابملا و  ةرجـشلا  نم  ۀـبیطلا  عورفلا  مه  و 

سجرلا مهنع 
185 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اریهطت مهرهط  و 
داحتا نیمه  ببـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زین  دشابیم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  دـیؤم  هک  هطح  باب  ثیدـح  رد  و 

هداد و رارق  هطح  باب  لثم  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  یمامت  یهاگ  هدومرف و  هطح  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضحم  یهاگ 
دوخ لیثمت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تساجنیزا  لیـصفتلاب و  قبـس  امیف  ةافوتـسم  لیلجلا  ثیدحلا  اذه  قرط  ترم  دق 

اب ترـضح  نآ  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  ات  دروآ  تسعمج  ریمـض  رب  لمتـشم  هک  انلثم  ظفل  دوخ  ماظن  زجعم  مالک  رد  دومرف  نایب  هطح  باـبب 
هتفگ و روثنم  رد  ریسفت  رد  یطویس  همالع  تسدحتم  باب  نیرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تیبلها  رگید 

لیئارسا ینب  یف  ۀطح  بابک  حون و  ۀنیفسک  ۀمالا  هذه  یف  انلثم  امنا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا 
باب ملع  هنیدم  تمکح و  راد  هک  دنیوگب  ّقح  لها  رگا  هک  دیدرگ  نیبتـسم  حضاو و  نیزر  نییبت  نیتم و  ریرقت  نیزا  نیعملا  هَّللا  دمحب  و 
عابتا هرئاد  زا  تروص  ود  ره  رد  تساور و  زین  دراد  رـشع  ینثا  باوبا  ملع  هنیدم  تمکح و  راد  هک  دنیوگ  رگا  تساجب و  مه  دراد  دحاو 
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تایـصوصخ زا  یهانپتلاسر  مالک  دـییأتب  یهلا و  ماعنا  لضفب و  ینعم  نیا  دـش و  دـنهاوخن  نوریب  ملع  هنیدـم  تمکح و  راد  دوخ  راـثآ 
َنُوتِْحنَت  ام  َنوُُدبْعَت  َأ  قادصم  هک  دوخ  هتوحنم  باوبا  باب  رد  ار  نیفلاخم  هک  تسقح  لها  هصاخ 

َو هن  یهانپ  رکانت  تفاهت و  رفانت و  ضقانت و  موزل  زا  دوخ  دومحمان  دوصقم  يارب  نآ  لـثم  ياـعدا  رد  تسین و  یهار  نآ  يوسب  دنـشابیم 
ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا 

* ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  و 
تارضح هکنیا  هب  دناهدش  فرتعم  دوخ  هینس  ياملع  زا  یضعب  هک  تس  نآ  قدص  لوق  ومـس  هرهاز  تانیب  قح و  رما  ولع  هرهاب  تایآ  زا  و 

رد یحیـسم  يانحوی  يایور  هلاسر  زا  ار  بلطم  نیا  هکلب  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  باوبا  رـشع  ینثا  همئا 
بآمتلاسر بانج  لوق  قادصم  ار  نآ  هدیناسر  قیقحت  ضرعمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  توبن  تابثا  نیهارب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هتفگ و انحوی  يایور  هلاسر  زا  سماخ  ناهرب  داریا  دعب  هیطاباس  نیهارب  باتک  هثلاث  هرـصبت  هثلاث  هلاقم  رد  طاباس  داوج  همالع  دناهدینادرگ 

اهیف هَّللا و  دنع  نم  ءامـسلا  نم  ۀلزان  ۀسدقملا  میلـشروا  ۀمیظعلا  ۀنیدملا  ینترا  خماش و  میظع  لبج  یلا  حورلا  ینتذـخاف  ۀـیبرعلاب  هتمجرت 
ناک اکلم و  رشع  انثا  باوبالا  یلع  اباب و  رـشع  انثا  لاع و  میظع  روس  اهل  ناک  رولبلا و  مشیلا و  رجحک  میرکلا  رجحلاک  اهئوض  هَّللا و  دجم 

دجمب دارملا  یلاعت و  هَّللا  اهفرش  ۀکم  ریغ  یلع  لدی  نا  ثیحب  صنلا  اذهل  لیوات  لوقا ال  رشع  ینثالا  لیئارسا  طابسا  ءامـسا  اهیلع  بتک  دق 
هنا یف  تدرو  یتلا  تایاورلا  حیحـص  یلا  ةراشا  رولبلا  مشیلاب و  ههیبشت  دوسالا و  رجحلا  نع  ةرابع  ءوضلا  اـهیف و  معلـص  ادـمحم  هتثعب  هَّللا 

نسحلا یلع و  مه  یلع و  همع  نبا  رشع و  دحالا  هدالوا  رشع  ینثالا  باوبالا  معلص و  دونجلا  ّبر  وه  روسلاب  دارملا  ضیبأ و  ناک  لزن  امل 
یلع هلوق و  مهنع و  هَّللا  یـضر  دمحم  يدـهملا  مئاقلا  نسحلا و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسحلا و  و 

رشع ینثالا  باوبالا 
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نع ةرابع  رـشع  انثالا  طابـسالا  هل و  طابـسالا  عیمج  دایقنا  یلع  هتوعد و  مایق  هتوبن و  مومع  یلع  هتبترم و  مظع  یلع  لدـی  اکلم  رـشع  اـنثا 
مسهع فسوی  رشاع و  دای و  یلاتفن و  ناد و  نیمای و  نب  نولباز و  رخسا و  ادوهی و  يوال و  نوعمـش و  نیبور و  مه  مسهع و  بوقعی  دالوا 

قادصم اذه  و 
كالفالا تقلخ  امل  كالول  هلوقل 

ءامسا اهیلع  اساسا و  رشع  انثا  ۀنیدملا  روسل  ۀیبرعلاب و  هتمجرت  هتفگ و  هروکذم  هلاسر  زا  سداس  ناهرب  داریا  دعب  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  و 
نویراوحلا رشع  انثالا  لمحلا  لسر  رشع و  انثالا  ۀمئالا  مه  ساسالا  رشع  انثالا  هلبق و  امل  حیرص  دیکات  اذه  لوقا  رشع  ینثالا  لمحلا  لسر 

سؤاـبل و بوقعی و  یتـم و  اـموت و  سؤاـمولوترب و  سوبلیف و  اـنحوی و  بوقعی و  سایردـنا و  سرطب و  نوعمـس  مه  عـضر و  رـشع  اـنثالا 
دایقنا یلا  ةراشا  هیف  هماقم و  صولوب  میقا  کله و  هسفن و  قنخ  دق  ناک  یطویرخـسالا  ادوهی  نأل  انأ  ییار  یلع  صولوب  ینانقلا و  نوعمس 

هتمجرت هتفگ و  هروکذـم  هلاسر  زا  عباس  ناهرب  داریا  دـعب  هیطاباس  نیهارب  رد  زین  معلـص و  ۀـیربلا  ریخ  ۀعیرـشل  ۀـیوسیعلا  بهاذـملا  عیمج 
جاجزلاک زیربالا  بهذلا  نم  ۀنیدملا  ۀحاس  ةدحاو و  ةؤلؤل  نم  ناک  باوبالا  نم  دحاو  لک  ةؤلؤل  رـشع  انثا  رـشع  انثالا  باوبالا  ۀـیبرعلاب و 

نال مهتمئا  ۀمصع  نم  نویمامالا  هیعدی  ام  یلا  ةراشا  هیف  دحاو  ةؤلؤل  نم  باب  لک  نوک  باوبالل و  ۀفص  هلبق و  امل  نایب  اذه  لوقا  فافشلا 
سدیلقوا و هب  حرص  امک  ةدحاو  ۀطقن  یقتلم  یلع  الا  ماسجالا  رشابی  هنال ال  همالثنا  نکمی  يورکلا ال  لکشلا  نا  کش  ۀیورک و ال  ةؤلؤللا 

یهف ۀیمامالا  دنع  اما  عامجالا و  داقعنا  هیف  ةدمعلا  لب  طرـشب  تسیل  ۀمـصعلا  ناف  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها  دـنع  اما  مامالا  ۀمـصع  یف  لصالا 
اهیف امهل  ۀلیضفلا و  مدع  ۀلع  ۀمصعلا  مدع  ۀلوضفملا و  ۀیندلا  سوفنلا  عابتا  نع  یبات  ۀلـضافلا  ۀیکذلا  سوفنلا  نال  فطل و  هنال  هیف  ۀبجاو 

مهنال ال معلـص  هتلم  لها  کلذـب  دـیری  فافـشلا  جاجزلاک  زیربالا  بهذـلا  نم  ۀـنیدملا  ۀـحاس  هلوق و  ماقملا  اذـه  بسانی  لیوط ال  ثحب 
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ۀفرعم نیذلا ال  لاهجلا  نمف  نییراتکنالا  سوسق  مهاوغا  نیذلا  اما  ةرسعلا و  ۀلاح  یف  مهبهذم  یلع  نوفرـصنی  مهداقتعا و ال  نع  نوفرحنی 
قادصم وه  اذه  مهنید و  لوصاب  مهل 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هلوق 
دوخ نیعلا  بصن  ار  تیجراخ  قورم و  تیرورح و  بصن و  لامک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  در  رد  ینارح  هیمیت  نبا  یناورم  هورگ  لیخ  رـس  و 

هتخارفا مالحا  ناهذا و  بابرا  مالم  لذـع و  ظاحل  الب  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  مالـسا  عراش  مالـسا و  نیجهت  نیهوت و  مالعا  هتخاـس 
هتفگ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  ثحبم  رد  هنسلا  جاهنم  رد  هچنانچ 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
فرعی بذکلا  ۀعوضوم و  هقرط  رئاس  نا  نیب  يزوجلا و  نبا  هرکذ  يذمرتلا و  هاور  نا  تاعوضوملا و  یف  دعی  امنا  اذهل  یهوا و  فعضا و 

دحاو و باب  الا  اهل  نکی  مل  ملعلا و  ۀنیدم  ناک  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ناف  هنتم  سفن  نم 
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نا بجی  لب  ادحاو  الا  ملعلا  هنع  غلبملا  نوکی  نا  زوجی  هنا ال  یلع  نوملـسملا  قفتا  اذـهل  مالـسالا و  رما  دـسف  دـحاو  الا  ملعلا  هنع  غلبی  مل 
ۀیفخ وا  ۀیفتنم  نوکت  دق  کلت  نئارقب و  الا  ملعلا  دـیفی  دـحاولا ال  ربخ  بئاغلل و  مهربخب  ملعلا  لصحی  نیدـلا  رتاوتلا  لها  نوغلبملا  نوکی 

نم دب  الف  مهل  لیق  هربخب  ملعلا  لصحی  موصعم  دحاولا  کلذ  اولاق  اذإ  ةرتاوتملا و  ننـسلا  نآرقلاب و  ملعلا  مهل  لصحی  الف  سانلا  رثکا  نع 
ۀیمامالا دـنع  اهیف و  عامجا  هناف ال  عامجالاب  تبثت  رود و ال  هناف  هتمـصع  ملعت  نا  لبق  هربخ  درجمب  تبثت  هتمـصع ال  ـالّوا و  هتمـصعب  ملعلا 

نا دب  اقح ال  تناک  ول  هتمـصع  نا  ملعف  هاوعد  درجمب  هتمـصع  تابثا  یلا  رمالا  دوعیف  موصعملا  مامالا  مهیف  نال  ۀجح  عامجالا  نوکی  امنا 
ثیدحلا اذه  نا  ملعف  نیدلا  روما  نم  کلذ  ریغ  هتمـصع و ال  تبثی ال  مل  وه  الا  باب  ملعلا  ۀنیدمل  نکی  مل  ولف  هربخ  ریغ  رخآ  قیرطب  ملعت 

مولعملا فالخ  اذـه  نا  مث  دـحاو  الا  هغلبی  مل  ذإ  مالـسالا  نید  یف  حدـقلا  یلا  ۀـقدانزلا  قرطی  وه  احدـم و  هنظ  لهاج  قیدـنز  هارتفا  اـمنا 
ماشلا و کلذـک  رهاظ و  امهیف  رمالاف  ۀـکم  ۀـنیدملا و  لها  اـما  یلع  ریغ  نم  لوسرلا  نع  ملعلا  مهغلب  مالـسالا  نئادـم  عیمج  ناـف  رتاوتلاـب 

نآرقلا اوملعت  اوناک  ۀفوکلا  لهاف  اذه  عم  ۀفوکلا و  یف  هملع  بلاغ  ناک  امنا  الیلق و  ءایشالا  یلع  نع  نووری  اونوکی  مل  ءالؤه  ناف  ةرـصبلا 
هماقم نمیلا و  لهال  لبج  نب  ذاعم  میلعت  رمع و  ۀفالخ  یف  نیدلا  اوملعت  ۀنیدملا  لها  ءاهقف  یلع و  نع  الضف  نامثع  یلوتی  نا  لبق  ۀنسلا  و 

یلع اوهقفت  امنا  نیعباتلا  رباکا  نم  هریغ  حیرـش و  یلع و  نع  اوور  امم  رثکا  لبج  نب  ذاعم  نع  نمیلا  لها  يور  اذـهل  یلع و  نم  رثکا  مهیف 
نئادملا یف  مالسالا  ملع  رشتناف  هریغ  یلع  اهقفت ؟؟؟ یناملسلا  ةدیبع  وه و  ایـضاق و  اهیف  حیرـش  ناک  ۀفوکلا  یلع  مدق  امل  لبج و  نب  ذاعم 
فانـصا رب  لمتـشم  اوه و  رد  اپ  چوپ و  رـسارس  ماصخلا  ّدلا  هیمیت  نبا  مایتلا  تناها  مامـضنا  توادع  مالک  نیا  ۀفوکلا و  یلع  مدقی  نا  لبق 

تساطخ لطخ و 

نآ در  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  راکنا  رد  ینارح  هیمیت  نبا  مالک 

حیرص و لطاب  سپ  تسدودعم  تاعوضوم  رد  هک  تسین  نیا  زج  دشابیم و  یهوا  فعضا و  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هیمیت  نبا  ياعدا  اما 
ماقملا عیفر  ثیدـح  نیا  رتاوت  هکلب  ترهـش  هضافتـسا و  تحـص و  ماقمق  بطاخم  باوجب  ماـعنملا  هَّللا  دـمحب  اـقباس  تسحیـضف و  کـفا 

وا مامتلا  ردـبک  مالعالا  حـضاو  ربخ  نیا  ندوب  قدـص  قح و  هدیـسر و  تابثا  ضرعمب  ماربا  دـیطوت و  تیاـغ  ماـکحا و  دییـشت و  تیاـهنب 
هدیدرگ و حئال  حضاو و  ماخف  تابثا  لثاما  ماظع و  ظافح  هّلجا  صوصنب  ماغطلا  نیرکنملا  فانآ  مغر  یلع  مامعنا  اهنع  یلجت  سمـشلاک 

تدـم دادـللا  دـقحلا و  یف  نیرومغم  بئاصع  رگید  دانعلا و  میظع  هیمیت  نبا  ياـیلوا  رگا  هک  هدـش  نیـشنیسرک  یجهن  هب  بولطم  فرح 
تـسبجع لامک  لحم  دروخ و  دنهاوخن  لد  نوخ  زج  درب و  دنهاوخن  ياجب  هر  زگره  دنزود  نامـسآب  ار  نیمز  دنزوس و  دوخ  غامد  رمعلا 

رابک نیدنسم  تاجیرخت  زا  ناسچ  هک  دینع  ضغبم  دیرم و  بصان  نیزا 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 145 

http://www.ghadirestan.com


188 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زیزع رانملا  قرـشم  ثیدح  نیاب  قلعتم  راخف  یلاع  نیدـقنم  تادافا  رگید  رابت و  الاو  نیققحم  تاحیحـصت  رابحا و  نیثدـحم  تاثیدـحت  و 
لامک داد  تاعوضوم  رد  ثیدح  نیا  ندوب  دودعم  رـصح  ياعداب  دـهنیم و  زاغآ  راسخ  رهظم  لهاجت  راوب و  بلاج  یماعت  رـسکی  راثملا 
مـالک نیرب  مادـقا  تراـسج و  لوذـخم  هیمیت  نبا  هنوگچ  هک  دـیابریم  دوخ  يوسب  متریح  دـهدیم و  ارتـجا  رـساجت و  ارتـفا و  صرخت و 

دهج روکـشم و  یعـس  ثیدح  نیا  حیحـصت  تابثا و  رد  هک  هینـس  ماظع  تابثا  مالعا و  ظافح  هلمج  زا  هک  دـنادیمن  رگم  هدومن  ماجرفان 
نیدیفتـسم هبطاخمب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تاـبثا  حیحـصت و  تاّرک  تاّرمب و  هک  تسنیعم  نب  ییحی  نآ  زا  یکی  دـناهدروآ  لـمعب  روفوم 

رثآم رب  هوالع  نیعم  نب  ییحی  لیـصفتلاب و  قبـس  امیف  تیرد  امک  هدودز  یغبنی  امک  ناشیا  رطاوخ  زا  بایترا  ددرت و  گنز  هدومن  شباـنج 
نانچ یتفایرد  اقباس  نآ  زا  يرطـش  دـنیامنیم و  رکذ  وا  يارب  لاجر  باحـصا  نیققحم  مظاعا  نیدـقنم و  رباکا  هک  هیلاـغ  رخاـفم  هیلاـع و 
تربخ ملع و  رد  وا  تلزنم  ومـس  تبترم و  ولع  لامکب  ناقیا  دایقنا و  ناعذا و  فارتعا و  اجباج  هیمیت  نبا  دوخ  هک  دـشابیم  هبترملا  میظع 

رک ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  مالـس  ناج  سنا و  رورـس  ثیداحا  نافرع  باب  رد  وا  ناکم  تعفر  ناـش و  تمظع  راـهظاب  هدومن  تریـصب  دـقن و  و 
نم ریثک  قدـصلا و  نم  ریثک  اهیف  تالوقنملا  هتفگ  جاهنم  رد  هچناـنچ  هدوزفا  یغبنی  اـمک  لـیلج  دـقان  نیا  لـیجبت  میظعت و  رد  نادـیدجلا 

برعلا و وحن  برعلا و  نحل  نیب  قرفلا  یف  ةاحنلا  یلا  عجری  امک  ثیدـحلاب  ملعلا  لها  یلا  اذـه  اذـه و  نیب  زییمتلا  یف  عجرملا  بذـکلا و 
هب و نوفرعی  لاجر  ملع  لکلف  کلذ  ریغ  بطلا و  رعـشلا و  ءاملع  کلذـک  ۀـغللا و  نم  سیل  ام  ۀـغللا و  نم  وه  امیف  ۀـغللا  ءاملع  یلا  عجری 
ۀناما و انید و  اقدص و  سانلا  مظعا  نم  مهناف  انید  مهرثکا  ۀلزنم و  مهالعا  اقدص و  مهمظعا  اردـق و  مظعا  ءالؤه و  لجا  ثیدـحلاب  ءاملعلا 

دبع ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  يروثلا و  نایفـس  هینیع و  نب  نایفـس  ۀبعـش و  کلام و  لثم  لیدعتلا  حرجلا و  نم  هنورکذی  امب  ةربخ  املع و 
یلع نیعم و  نب  ییحی  هیوهار و  نب  قاحسا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاشلا و  حارجلا و  نب  عیکو  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  يدهم و  نب  نمحرلا 

یتسبلا و متاح  یبأ  يدع و  نبا  دـمحا  یبأ  یلجعلا و  یئاسّنلا و  متاح و  یبأ  ۀـعرز و  یبأ  دواد و  یبأ  ملـسم و  يراخبلا و  ینیدـملا و  نب 
ملعا مهـضعب  ناک  نإ  لیدـعتلا و  حرجلا و  لاجرلاب و  ملعلا  لها  نم  مهددـع  یـصحی  ریثک ال  قلخ  ءالؤه  لاثما  ینطقرادـلا و  نسحلا  یبأ 

بـسح هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  کلذـک  مولعلا  رئاس  یف  سانلا  ّنا  امک  همـالک  نزو  یف  ضعب  نم  لدـعا  مهـضعب  کلذـب و  ضعب  نم 
تـسثیدحب ملع  لها  يوسب  بذک  قدـص و  زییمت  رد  عجرم  تسبذـک و  زا  يرایـسب  قدـص و  زا  يرایـسب  تالوقنم  رد  هیمیت  نبا  فارتعا 

هچ نآ  ریغ  بط و  رعـش و  ياملع  دنتـسه  عجرم  نینچمه  دوشیم و  هدرک  عوجر  تغل  ياملع  ةاحن و  يوسب  تغل  وحن و  باب  رد  هچنانچ 
دنشابیم ینامدرم  ملع  ره  يارب 
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قدـص و يور  زا  ناـش  رتمیظع  ردـق و  يور  زا  دنـشابیم  مظعا  لـجا و  اـملع  همه  زا  ثیدـح  ياـملع  دـنوشیم و  فورعم  ملع  ناـب  هک 
ملع و تناـما و  نید و  قدـص و  يور  زا  دنـشابیم  ساـن  مظعا  زا  ناـشیا  هچ  دنتـسه  نید  يور  زا  ناـشرثکا  تلزنم و  يور  زا  ناـشیالعا 

ناطقلا دیعس  نب  ییحی  يروث و  نایفس  ۀنییع و  نب  نایفـس  هبعـش و  کلام و  لثم  لیدعت  حرج و  زا  ار  نآ  دننکیم  رکذ  هک  يزیچب  تربخ 
نیعم نب  ییحی  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  حارجلا و  نب  عیکو  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  يدهم و  نب  نمحرلا  دـبع  و 

وبا یتسب و  متاح  وبا  يدـع و  نب  دـمحا  وبا  یلجع و  یئاسن و  متاح و  وبا  هعرز و  وبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخب و  ینیدـملا و  نب  یلع  و 
لیدـعت حرج و  لاـجرب و  ملع  لـها  زا  همه  ناـشیا  ناشددـع و  دوـشیمن  اـصحا  هک  دنتـسه  ریثـک  قـلخ  ناـشیا  لاـثما  ینطقراد و  نسحلا 

مولع رئاس  رد  مدرم  هچنانچ  دوخ  مالک  نزو  رد  تسلدعا  ضعب  زا  ناشضعب  ملع و  نیاب  تسملعا  ضعب  زا  ناشیا  ضعب  هچ  رگا  دنشابیم 
ییحی حدم  رد  یناوخ  الاب  قارغا و  هغلابم و  همه  نیا  فصو  اب  هک  تسباجعتـسا  تیاهن  لحم  سپ  همالک  لصحم  یهتنا  دنتـسه  نینچمه 

يوار لیدعت  نیتم و  ثیدح  نیا  توبث  تحص و  باب  رد  نیعم  نب  ییحی  هحیحـص  صوصن  هحیرـص و  تادافا  رب  ارچ  وا  لاثما  نیعم و  نب 
ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  قادصمب  درادیمن و  زاب  لیصا  ثیدح  نیا  لثم  حرج  حدق و  زا  ار  نتشیوخ  درآیمن و  ور  نآ 
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ًاتْقَم َُربَک  َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  دافمب  دزاسیم و  شومارف  باـب  نیرد  ار  دوخ  هداد  وا  لاـثما  نیعم و  نب  ییحیب  عوجر  مکح  ار  نارگید 
َنُولَعْفَت  ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع 

اذـهف لیق  ناف  هتفگ  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  دزادرپیم و  بابرالا  بر  بضغ  تقم و  باجیتسا  راهظاب  هدـش  لوق  اب  لعف  تفلاخم  يالتبم 
ۀیاور درجم  هل  لیق  هلاثما  یلزاغملا و  امهلاثما و  يوغبلا و  یبلعثلاک و  لئاضفلا  یف  نیفنـصملا  نیرـسفملا و  نم  ۀـفئاط  هرکذ  دـق  ثیدـحلا 

هنا یلع  ملعلا  لها  قفتا  ام  ۀـعوضوملا  بیذاکالا  نم  ءالؤه  بتک  یف  ناف  ثیدـحلاب  ملعلا  لها  قاـفتاب  ثیدـحلا  توبث  بجوت  ـال  ءـالؤه 
هلاثما یبلعثلا و  بذک و  هنا  رارطضالاب  ملعی  ام  اهیف  لب  بذک  اهنا  ۀیلقعلا  ۀیعمسلا و  ۀینیقیلا  ۀلدالاب  ملعی  ریثک  ءیـش  اهیف  عوضوم و  بذک 
سیل هوعمـس و  ام  نونودی  بتکلا و  یف  هودجو  ام  نولقنی  نکل  کلذ  نم  مهعنم  ام  نیدـلا  حالـصلا و  نم  مهیف  لب  بذـکلا  نودـمتعی  ال 

نب یلع  لبنح و  نب  دمحا  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  ۀبعـشک و  ثیدحلا  ۀمئال  ام  دیناسالاب  ةربخلا  نم  مهدـحال 
یبأ متاح و  یبأ  یئاسّنلا و  دواد و  یبأ  ملـسم و  يراخبلا و  یلهذلا و  ییحی  نب  دمحم  هیوهار و  نب  قاحـسا  نیعم و  نب  ییحی  ینیدـملا و 

هظافح هماکح و  هداقن و  ثیدحلا و  ۀمئا  نم  ءالؤه  لاثما  دیعـس و  نب  ینغلا  دبع  ینطقرادـلا و  هدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  نایزارلا و  ۀـعرز 
لاوقاب ۀمات  ۀفرعم  ةربخ و  مهل  نیذلا 
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دعب نم  مهیعبات و  نیعباتلا و  ۀباحصلا و  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ثیدحلا  ملعلا و  لقن  نم  لاوحا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 

هنع اوذخا  نم  رابخا  مهرابخا و  اورکذ  مهئامسا و  راثالا و  اولقن  نیذلا  لاجرلا  ۀفرعم  یف  ةریثکلا  بتکلا  اوفنـص  دق  ملعلا و  ۀلقن  نم  ءالؤه 
نیعم و نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  نع  لاجرلا  ءامـسا  للعلا و  باتک  لثم  مهنع  ذخا  نم  و 
يدزالا و حـتفلا  یبأ  نابح و  نب  متاح  یبأ  يذـع و  نب  دـمحا  یبأ  يذـمرتلا و  یئاسّنلا و  متاـح و  یبأ  ۀـعرز و  یبأ  ملـسم و  يراـخبلا و 

ظافح ماکح و  داقن و  ثیدح و  همئا  زا  نیعم  نب  ییحی  هیمیت  نبا  دزن  هک  تسحـضاو  تحارـص  تیاهنب  ترابع  نیزا  مهریغ  ینطقرادلا و 
ملع و نیلقان  لاوحا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لاوقاب  همات  تفرعم  تربخ و  ناشیا  يارب  هک  تسیناسک  هلمج  زا  تسنآ و 

فینـصت ناشیا  ءامـسا  راثآ و  نیلقاـن  لاـجر  تفرعم  رد  هریثک  بتک  هک  دـشابیم  یتعاـمج  هلمج  زا  تسلـصاح و  باـنج  نآ  زا  ثیدـح 
هک یـسک  رابخا  هدرک و  ذخا  وزا  نیروکذم  نیلقان  هک  یـسک  رابخا  ار و  راثآ  نیلقان  نآ  رابخا  دناهدومن  رکذ  فیناصت  نا  رد  دـناهدرک و 
وا ماکحا  لاوقا و  ارچ  سپ  تسا  هدیـسر  دـح  نیاب  نیعم  نب  ییحی  تبترم  تلالج  هیمیت  نبا  دزن  هاگ  ره  هلمجلاب  هدرک  ذـخا  نیلقان  نا  زا 

فالخ قاقش و  مالعا  فیرش  ثیدح  نیا  حرج  حدقب و  هنوگچ  دزادنایم و  رظن  زا  هدومن  هدافا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حیحصت  باب  رد  هک 
وا لاثما  نیعم و  نب  ییحی  حدـم  رد  قارغا  هغلابم و  نیرب  هدایز  رگید  مـالک  رد  هیمیت  نبا  دزارفایم و  فاـصوالا  عراـب  ذـبهج  نینچ  اـب  ار 

جاهنم رد  هچنانچ  هدروآ  لجعم  راوب  لمکم و  راـمد  دـحب  ار  نتـشیوخ  هفکب  هفنا  نراـم  عداـجلا  هفلظب و  هفتح  نع  ثحاـبلاک  هدرب  راـکب 
ملعلا لها  اهححـص  یتلا  ۀحیحـصلا  ثیداحالا  ربدـتیلف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دـنع  مهلزانم  مهلئاـضف و  فرعی  نا  دارأ  نم  هتفگ و 

هب ءاج  امل  اعبت  مهاوه  راص  هنع و  غیلبتلا  یف  مهقدص  هل و  مهتبحم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاحب  مهتربخ  تلمک  نیذـلا  ثیدـحلاب 
يراخبلا و لثم  ثیدحلا  باحـصاک  نیطلاغلا  طلغ  نیبذاکلا و  بذـک  نم  کلذـب  طلخی  امع  هزییمت  هلاق و  ام  ۀـفرعم  الا  ضرغ  مهل  سیلف 
ام مکاحلا و  مث  یتسبلا  متاـح  یبأ  ةدـنم و  نبا  ۀـمیزخ و  نبا  حیحـص  لـثم  مث  ینطقرادـلا  میعن و  یبأ  یناـقربلا و  یلیعامـسالا و  ملـسم و 

جاجحلا و نب  ۀبعـش  سنا و  نب  کلام  لثم  نیرخأتملا  نیمدـقتملا و  نم  مهلثم  وا  ءالؤه  نم  لجا  مه  نیذـلا  ثیدـحلا  لـها  ۀـمئا  هححص 
متاح و یبأ  ینیدملا و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  يدهم و  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس و  نب  ییحی 

قدصلا فرع  مهلاثما  ءالؤه و  دنع  ۀتباثلا  ۀحیحـصلا  ثیداحالل  لقاعلا  ربدت  اذاف  هَّللا  الا  مهددـع  یـصحی  قئالخ ال  نییزارلا و  ۀـعرز  یبأ 
لمکا نم  ءالؤه  ناف  بذکلا  نم 
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مهف ملـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  نـع  اـبذ  مـهمظعا  بذـکلا و  قدـصلا و  نـیب  زییمتلا  یف  ۀـبغر  مهدـشا  کلذـب و  ۀـفرعم  ساـنلا 
هیف طلغ  نوبذاکلا و  هبذک  ام  هنع  نوفنی  سانلل و  هغیلبت  هلاق و  ام  طبض  نودصقی  نیدلا  یف  مهل  راصنالا  هثیدح و  هتنـس و  یلا  نورجاهملا 
یلا مهّبط و  ءابطالا  یلا  ملـسی  امل  اهیراب  یلا  سوقلا  ملـسیلف  الا  مهردـق و  ضعب  ملع  هولاق و  اـم  ملع  مهملع  یف  مهکرـش  نم  نوطلاـغلا و 
دزن هک  تسحئال  حـضاو و  ترابع  نیزا  مهملع  تاقوالاب  ملعلا  لها  یلا  مهباـسح و  باـسحلا  یلا  مههقف و  ءاـهقفلا  یلا  مهوحن و  ةاـحنلا 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاـحب  ناـشتربخ  تسا  هدـش  لـماک  هک  تسیناـسک  هلمج  زا  نیعم  نب  ییحی  هیمیت  نبا 
تـسین سپ  تسا  هدروآ  بانج  نآ  هک  يزیچ  يارب  تسعبات  ناشیاوه  باـنج و  نآ  زا  غیلبت  رد  ناـشیتسار  باـنج و  نآـب  ناـشیا  تبحم 

طلغ نیبذاک و  بذـک  زا  ددرگیم  طولخم  نآب  هچنآ  زا  نآ  ندرک  زییمت  تسا و  هدومرف  بانج  نآ  هچنآ  تفرعم  رگم  یـضرغ  ار  ناـشیا 
تفرعم يور  زا  دنتـسه  سان  لمکا  هک  تسه  یتعامج  هلمج  زا  نیعم  نب  ییحی  هیمیت  نبا  دزن  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  زین  نیطلاـغ و 

بانج زا  عفد  يور  زا  دنـشابیم  مدرم  نیرتمیظع  بذک و  قدص و  زییمت  رد  تبغر  يور  زا  دنتـسه  مدرم  نیرتدیدش  بذـک و  زا  قدـص 
رد دنشابیم  ترضح  نآ  راصنا  بانج و  نآ  ثیدح  تنس و  يوسب  دنتـسه  نیرجاهم  ناشیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

دناهتسب غورد  هک  يزیچ  بانج  نآ  زا  دننکیم  یفن  مدرم و  يوسب  شغیلبت  ار و  نآ  تسا  هدومرف  هک  يزیچ  طبض  دننکیم  دصق  هک  نید 
رد ربدـتب  دـیامنیم  رومام  ار  نارگید  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  ناگدـننک و  طلغ  نآ  رد  دـناهدرک  طـلغ  ناـبذاک و  ار  نآ 
نبا معزب  هک  تسادیپ  ترابع  نیزا  زین  ثیدحلاب و  ملع  لها  زا  وا  لاثما  نیعم و  نب  ییحی  ار  نآ  دناهدرک  حیحـصت  هک  هحیحـص  ثیداحا 

ترابع نیزا  زین  تخانـش و  دـهاوخ  بذـک  زا  ار  قدـص  وا  لاـثما  نیعم و  نب  ییحی  دزن  هتباـث  ثیداـحا  رد  دـیامن  ربدـت  لـقاع  رگا  هیمیت 
دـناهتفگ و ناشیا  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  ناشملع  رد  دوش  وا  لاثما  نیعم و  نب  ییحی  کیرـش  هک  ره  هیمیت  نبا  معز  رباـنب  هک  تسحـضتم 

اهیراب سوقلا  طعا  روهـشم  لثم  دافمب  هک  دیابیم  سپ  ناش  ملع  رد  دوشن  کیرـش  یـصخش  رگا  تخانـش و  دهاوخ  ار  ناشیا  ردـق  ضعب 
ناشبط و ابطا  يوسب  دوشیم  هدرپس  هچنانچ  دـیامن  درپس  دنتـسه  وا  لاثما  نیعم و  نب  ییحی  هک  نآ  يراـب  يوسب  ار  ثیدـح  ناـفرع  سوق 

لها رابتعا  لمات و  ياج  سپ  ناشملع  تاقوالاب  ملع  لها  يوسب  ناشباسح و  باسح  يوسب  ناشهقف و  اهقف  يوسب  ناشوحن و  ةاـحن  يوسب 
رد ربدـتب  ار  نارگید  هیمیت  نبا  تسرثآـم و  رخاـفم و  همه  نیا  ياراد  نیعم  نـب  ییحی  هـیمیت  نـبا  دزن  هاـگ  ره  هـک  تسراصبتـسا  ناـعما و 
رما ندرپس  تسبذک و  زا  قدص  زیمت  بجوم  وا  دزن  هتباث  ثیداحا  رد  ّربدت  هک  دـیامنیم  رهاظ  دـنادرگیم و  رومام  وا  هححـصم  ثیداحا 

واب ثیدح  نافرع 
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راذعلا و عیلخ  اباحمیب  دباتیم و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحص  باب  رد  نیعم  نبا  مکحم  مکح  زا  رس  اج  نیا  رد  ارچ  زاب  سپ  دنادیم  مزال 
کفعا نم  الا  ردصی  حیبق ال  رکانت  حیـضف و  تفاهت  الا  اذه  له  دباتـشیم  راثملا  زیزع  ثیدـح  نیا  حدـق  راخ  رپ  يداو  رد  راهم  هتـسسگ 

ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  حرج  حدـق و  ماگنه  هیمیت  نبا  هک  تسنیا  هفرطتـسم  بئاجع  هلمج  زا  هیبنت و  ظاـقیا و ال  هیف  عجنی  ـال  نعرا  وا  هیفس 
نب دمحا  ندرک  تیاور  بناج  زا  نینچمه  هدیزرو  حیرص  یماعت  فیرش  ثیدح  نیا  حیحصت  هب  قلعتم  نیعم  نب  ییحی  تادافا  زا  هچنانچ 

قرطب ار  فیرش  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  هک  تسین  هدیشوپ  ریبخ  عبتتم  رب  هکنآ  لاح  هدیزگ  حیضف  لهاجت  قیرط  ار  ثیدح  نیا  لبنح 
نیا هچ  رگا  تسنآ و  ققحت  توبث و  لامک  لیلد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  وا  ندرک  تیاور  اقباس و  تفرع  امک  تسا  هدومن  تیاور  هددـعتم 

نیبم و یجنک  فسوی  دمحم  يزوجلا و  نبا  طبس  مزراوخ و  بطخا  همالع  تادافا  زا  لیمج  لیصفتب  قبس  ام  رد  لیلجلا  هَّللا  دمحب  بلطم 
هیمیت نبا  هثالث  تاراـبع  زا  اـفنآ  دـید  دـیاب  دومحم  دوصقم  نیا  توبث  ققحت و  هیمیت  نبا  دوخ  تاـملک  زا  اـج  نیا  رد  نکیل  هدـش  نهربم 

لالجا و رد  قبـسلا  بصق  هدوتـس  ار  ناشیا  مامت  يافحا  ارطاب و  هیمیت  نبا  هک  تسنیدقنم  نیثدحم  نا  زا  یکی  لبنح  نب  دمحا  هک  یتسناد 
دمحا ّظح  هدرک  رکذ  نیدـقنم  نیثدـحم  نآ  يارب  تارابع  نآ  رد  هیمیت  نبا  هک  هیلاعتم  تامـس  هیلاع و  تافـص  هلمج  هدوبر و  ناشماظعا 

نب دمحا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  رکنی و  رهاظ ال  اذـه  دـشابیم و  رفاو  یفوا و  نا  زا  لبنح  نب 
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قّویع جواب  نآب  ار  دوخ  رخافت  ملع  دنادیم و  لصاح  وا  يارب  هیمیت  نبا  هک  راثآ  ثیداحا و  رابتخا  دقن و  رد  تلزنم  ولع  همه  نآ  اب  لبنح 
تبترم تلالج  نآ  ندرک  تیاورب  هدرمـش و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رخاـفم  لـئاضف و  هلمج  زا  ار  عوضوم  یثیدـح  دـناسریم 

هچ رگا  وا  لاثما  یبلعث و  هیمیت  نبا  دزن  هک  تسحئال  حـضاو و  صوصخلاـب  هیمیت  نبا  هیناـث  تراـبع  زا  هدرب و  تصقنم  ضیـضحب  ار  دوخ 
يارب دنناسریم و  نیودتب  دنونشیم  هچنآ  دننکیم و  لقن  دنباییم  بتک  رد  هچنآ  ره  نکیل  دنیامنیمن  بذک  دمعت  نید  حالص و  ببسب 

باحـصا زا  یتعامج  هروکذـم  تراـبع  رد  هیمیت  نبا  نیزا  دـعب  تسین و  لـصاح  ثیدـح  همئا  لـثم  دـیناساب  تربخ  ناـشیا  زا  یکی  چـیه 
ار ناشیا  تفرعم  تربخ و  هدرب و  راـکب  ماـمت  هغلاـبم  ناـشیا  حدـم  رد  تس و  لـماش  زین  لـبنح  نب  دـمحا  نآ  رد  هک  هدومن  رکذ  ثیدـح 
وا لاثما  دـمحا و  تافنـصم  رد  هک  ددرگیم  تباث  حوضو  لاـمکب  هیمیت  نبا  ریرقت  نیزا  هدرک و  ناـیب  صاـخ  ناونعب  لاـجر  ثیداـحاب و 

بـسح هک  دنتـسین  هریغ  یبلعث و  لثم  تسا  هدومن  ناشحدـم  هیمیت  نبا  هک  تعامج  نیا  تسین و  جردـنم  تاعوضوم  تابوذـکم و  زگره 
باتک رد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نوچ  هک  دش  ققحتم  حوضو  لامکب  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  دننکیم و  لقن  دنباییم  هچنآ  هیمیت  نبا  راهظا 

تیعوضوم باب  رد  هیمیت  نبا  معز  تسین و  عوضوم  بوذکم و  ثیدح  زگره  اذهل  تسا  جردنم  هدـیدع  قرطب  لبنح  نب  دـمحا  بقانملا 
لطاب و شدوخ  هدافا  بسحب  نآ 
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فارتـعا هچ  شتیاور  دـمحاب و  تبـسن  دوـخ  تاـملک  رگید  رد  هیمیت  نبا  هک  دـید  دـیاب  نیرب  هوـالع  تسدورطم و  لحمـضم و  دودرم و 

هتفگ و جاهنم  رد  هیمیت  نبا  دـیازفایم  شتمظع  رد  هدومن  نیبم  تاقث  ریغ  تایاور  زا  زارتحا  طایتحا و  رد  ار  وا  هبترم  هنوگچ  دـیامنیم و 
نب دمحا  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  دیعس و  نب  ییحی  ۀبعش و  کلام و  لثم  بذکی  هنا  ملعی  نمع  يوری  نم ال  مهنم  مهتافنصم  یف  سانلا 

نیذلا نیباذکلا  ثیداحا  نووری  باذک و ال  نع  هنا  نوملعی  اثیدح  نووری  مهدنع و ال  ۀـقثب  سیل  صخـش  نع  نووری  ءالؤه ال  ناف  لبنح 
باکترا وا  هک  دننادیم  هک  یـسک  زا  دننکیمن  تیاور  دوخ  تافنـصم  رد  مدرم  ضعب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  بذکلا  دمعتب  نوفرعی 
دننکیمن تیاور  اهنیا  هک  قیقحتب  سپ  لبنح  نب  دمحا  يدهم و  نبا  نمحرلا  دبع  دیعس و  نب  ییحی  هبعـش و  کلام و  لثم  دنکیم  بذک 

ثیداحا دننکیمن  تیاور  باذـک و  زا  ار  نآ  رودـص  دـننادیم  هک  ار  یثیدـح  دـننکیمن  تیاور  دـشابن و  هقث  ناشیا  دزن  هک  یـصخش  زا 
تافنصم رد  دنکیمن  تیاور  دمحا  هیمیت  نبا  فارتعا  بسحب  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  دنـشابیم و  فورعم  بذک  دمعتب  هک  ار  یناباذک 

دنادیم هک  ار  یثیدح  دنکیمن  تیاور  دشابن و  هقث  وا  دزن  هک  یـصخش  زا  دنکیمن  تیاور  هکلب  دنادیم  بذاک  ار  وا  هک  یـسک  زا  دوخ 
ثیدح هک  دیدرگ  تباث  سپ  بذک  دمعتب  دنفورعم  هک  ار  یناباذـک  ثیداحا  دـنکیمن  تیاور  هدـش و  رداص  باذـک  زا  ثیدـح  نآ  هک 

زا ریغ  نآ  تاور  تسین و  عوضوم  ثیدـح  زگره  هدرک  تیاور  هدـیدع  قرطب  بقانملا  باتک  رد  ار  نآ  لبنح  نب  دـمحا  هک  ملعلا  ۀـنیدم 
روهظ یلع  هَّلل  دمحلاف  تسنادیمن  زئاج  دوخ  فینـصت  رد  ار  نآ  لاخدا  درکیمن و  تیاور  ادبا  ار  نآ  دـمحا  الا  دنتـسین و  نارگید  تاقث 

بـصان نیا  دوخ  هک  تسنیا  بئاجع  بجعا  زا  لوبقملا و  لوقلا  نم  دمحا  قح  یف  هسفنب  فرتعا  ام  بسح  لوذخملا  بصانلا  اذـه  يزخ 
کلـسم فاستعا و  ادتعا و  هار  فارتعا  رارقا و  نیا  فصو  اب  هدرک و  تیاور  يذمرت  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـشابیم  رقم  فرتعم و  روحدـم 

زا یکی  يذـمرت  هـک  اریز  تسـسب  ار  ثیدـح  نـیا  يذـمرت  ندرک  تـیاور  درجم  هـک  دـنادیمن  دریگیم و  شیپ  نآ  زا  فارحنا  جورخ و 
حاحـص هلمج  زا  تسا  هدومن  جاردا  جارخا و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  نآ  رد  هک  وا  حیحـص  عماج  باتک  تسا و  ثیدح  ملع  هتـس  ناکرا 

هیلاع و رخافم  بئاجع  دنزابیم و  نآ  يامح  تیامح  رد  دوخ  نیریـش  ياهناج  دنزانیم و  نا  رب  اثیدح  امیدق و  تنـس  لها  هک  تسا  هتس 
رد ار  نآ  ثیداحا  هک  یتح  دـنزاونیم  ار  نآ  میخفت  دـیجمت و  میرکت و  لیجبت و  عاوناب  دـنزاسیم و  تباـث  نآ  يارب  هیلاـغ  رثآـم  بئارغ 

هکلب دـننادیمن  ثناح  ار  وا  دوش  فلاح  قالطب  نآ  ثیداحا  تحـص  رب  یـسک  رگا  هکنیا  ات  دـنناسریم  جرادـم  يـالعاب  توبث  تحص و 
بابرا تریح  هدینادرگ  هیجان  هقرف  زا  دوخ  ندوب  لیلد  ینعم  نیا  دنیامنیم و  او  قفتم  بتک  نیا  ثیداحا  تحص  رب  ار  برغ  قرـش و  لها 

بسح هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  الصفم  ریطلا  ثیدح  دلجم  یف  قبس  امک  دنیازفایم  تربع 
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رگا هک  هدیسر  هبترمب  توبث  تحص و  رد  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  يذمرت  هیمیت  نبا  فارتعا 
194 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک ره  دناهدرک  قابطا  قافتا و  نآ  تحص  رب  برغ  قرش و  لها  نوچ  دیدرگ و  دهاوخن  ثناح  دوش  فلاح  قالطب  نآ  تحـص  رب  یـسک 
ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  دافمب  هدش  عامجا  هرئاد  زا  جراخ  تنس  لها  موعزم  بسح  دشاب  نا  رد  نعاط  حداق و 

دحاج نآ  لاح  نارسخ  لآم و  ءوس  فیرش و  ثیدح  نیا  حدق  باب  رد  هیمیت  نبا  لوق  ناوه  نالطب و  اجنیزا  دیسر و  دهاوخ  دوخ  يازسب 
نیرد ریقح  هچنآ  دنچ  ره  درادن و  حیرـصت  نییعت و  حیـضوت و  نییبت و  جایتحا  دوشیم  رینتـسم  حضاو و  ریـصب  رظان  رب  هک  يوحنب  فینع 
ققحت تحـص و  لامک  تبثم  مدرک  يامیا  موق  رباکا  تادافا  بسح  شباتک  تلالج  تمظع و  يذـمرت و  تیاور  باـب  رد  ارـصتخم  ماـقم 
حوضو يذمرت و  تلزنم  ولع  تبترم و  خومـشب  قلعتم  دـنچ  یفرح  نکیل  دـشابیم  هنیغـضلا  میظع  هیمیت  نبا  فنا  مغرم  هنیدـم و  ثیدـح 

نبا حدق  هک  ددرگ  رینتسم  رهاظ و  ریبک  ریغص و  رب  ات  تفنش  دیاب  هیمیت  نبا  دوخ  تاملک  زا  وا  حیحص  راهتـشا  دانتـسا و  رابتعا و  دامتعا و 
لصا تعاظف و  تعانش و  تعالخ و  تعالج و  هبترم  مادکب  ار  نآ  يذمرت  ندرک  تیاور  فارتعا  فصو  اب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  هیمیت 

تمظع تابثا  يارب  هک  هیمیت  نبا  هیناث  ترابع  زا  دوشیم  لصاح  مات  ماـحفا  هنوگچ  شدوخ  تاحیرـصتب  ار  مارجـالا  میظع  بصاـن  نیا  و 
داقن و ثیدح و  همئا  زا  ترابع  نآ  رد  نیروکذم  نیثدحم  رگید  لثم  مه  يذمرت  هک  تسحئال  حـضاو و  دـش  لوقنم  افنآ  نیعم  نب  ییحی 

ملع نیلقان  لاوحا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاوقاب  همات  تفرعم  تربخ و  وا  يارب  دشابیم و  نآ  ظافح  ماکح و 
وا لاثما  یبلعث و  لثم  دـشابیم و  فینـصت  بحاص  ناشیا  ءامـسا  راثآ و  نیلقاـن  لاـجر  تفرعم  رد  تسلـصاح و  باـنج  نآ  زا  ثیدـح  و 

دـننکیم و لـقن  دـنباییم  بتک  رد  هچ  ره  تسدوـجوم و  تاـعوضوم  بیذاـکا و  ناـشیا  بتک  رد  هیمیت  نبا  معز  بسح  هک  اریز  تسین 
رد يذـمرت  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  تسین و  لصاح  ثیدـح  همئا  لثم  دـیناساب  تربخ  ار  ناـشیا  دـنیامنیم و  نودـم  دنونـشیم  هچنآ 
نبا لوق  یلقاع  هنوگچ  تسا  هدیـسر  دـح  نیاب  هیمیت  نبا  دوخ  فارتعا  بسح  ثیدـح  ملعب  تربخ  تراهم و  ناـکم و  ولع  ناـشعافترا و 
لوق هّللاب  ذایعلا  رگا  هک  اریز  درک  دهاوخ  لوبق  ار  نآ  يذمرت  ندرک  تیاورب  فارتعا  فصو  اب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حدق  باب  رد  ار  هیمیت 

دشاب و جردنم  تاعوضوم  مه  يذمرت  باتک  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مزال  دـشاب  هدوب  حیحـص  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  حدـقب  قلعتم  هیمیت  نبا 
ایوگ قح  رماب  هکنآ  زج  هیمیت  نبا  يارب  تسین  هراچ  لاحلا  سپ  ۀیمیت  نبا  هیـضتری  امم ال  اذه  دنامن و  یقاب  هریغ  یبلعث و  وا و  نایم  هقرفت 

و هسطعم * کلذب  مغر  نا  دشک و  نالطب  طخ  رـسکی  دوخ  يوعد  رب  دیامن و  میلـست  یبأ  وأ  ءاش  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تحـص  دوش و 
ام یناثلا  یضفارلا  لاق  هتفگ  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  هسبحم و  لذلا  یلع  لاط 

رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  لاق  هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  هوور 
یف افلتخا  دق  رمع  رکب و  ابا  ناف  اضیا  ۀمئا و  مهنوک  مزلتـسی  ءاهقفلاب ال  ءادتقالا  ناف  ۀمامالا  یلع  هتلالد  نم  ۀـیاورلا و  نم  عنملا  باوجلا  و 

ریثک
195 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هوور  امم  ضراعم  هناف  اضیا  امهب و  ءادتقالا  نکمی  الف  ماکحالا  نم 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  هلوق 

اذه ناف  یلع  ۀماما  یف  هنووری  يذلا  صنلا  نم  يوقلا  ثیدحلا  اذه  لاقی  نا  اهدـحا  هوجو  نم  باوجلا  مهتماما و  ءافتنا  یلع  مهعامجا  عم 
ّیلع یلع  صنلا  اما  هعماج و  یف  يذمرتلا  هدنـسم و  یف  دمحا  مامالا  هننـس و  یف  دواد  وبا  هاور  ةدـمتعملا  ثیدـحلا  لها  بتک  یف  فورعم 

تسثیدح و لها  هدمتعم  بتک  هلمج  زا  يذمرت  عماج  هیمیت  نبا  دزن  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ثیدحلا  لها  بتک  نم  ءیـش  یف  سیلف 
تماما صن  زا  ار  نآ  دانع  تیاهن  هجوب  دیامنیم و  جاجتحا  قح  لها  هلباقمب  تعاقر  طرف  زا  نا  رد  ادـتقا  ثیدـح  ندوب  يورمب  هیمیت  نبا 

لطاب بهذـم  ترـصن  يارب  هیمیت  نبا  هاگ  ره  هک  تسا  يارجام  بجع  نیا  هَّللا  ناحبـس  دـنادیم  يوقا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
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رد ار  ادتقا  ثیدح  ندوب  يورم  دنکیم و  رامـش  ثیدح  لها  هدمتعم  بتک  هلمج  زا  ار  يذمرت  باتک  دوشیم  ادتقا  ثیدحب  جاتحم  دوخ 
هدومن حدق  نآ  قرط  ضعب  رد  يذمرت  دوخ  هک  هدیـسر  يدحب  ادـتقا  ثیدـح  ناوه  نهو و  هکنآ  لاح  دـنادرگیم  شتوق  لامک  لیلد  نا 
يذمرت باتک  يارب  ینزو  الـصا  دسریم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  مالک  تبون  ار  هیمیت  نبا  نوچ  نکیل  ریطلا  ثیدح  دلجم  یف  تملع  امک 

ایح و داد  هدرمـش  تاعوضوم  زا  اباحمیب  ار  نآ  يذـمرت  ندرک  تیاورب  فارتعا  فصو  اب  دـهنیمن و  نآ  رد  ثیدـح  نیا  ندوب  يورم  و 
روکذمب وا  هک  تشگ  نایامن  دش و  رهاظ  هیمیت  نبا  صنب  ثیدح  لها  هدمتعم  بتک  زا  يذمرت  باتک  ندوب  هاگ  ره  هلمجلاب  دهدیم  مرش 

دـش مامت  تسیذمرت  ّيورم  شفارتعا  بسح  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  وا  ماحفا  مازلا و  هَّللا  دمحب  هتـسج  کسمت  نا  رد  ادتقا  ثیدح  ندوب 
داشر و بابرا  يانتعا  لافتحا و  لباق  زگره  تسدادل و  تحب  دانع و  ضحم  زا  یـشان  ثیدـح  نیرد  وا  حرج  حدـق و  هک  دـیدرگ  رهاظ  و 
نیدلا و ملعلا و  نم  رمع  قح  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ربخا  دقف  اذه  عم  هتفگ و  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  تسین و  دادـس  باحـصا 

ریبزلا ۀحلط و ال  یلع ع و ال  نامثع و ال  قح  یف  هلثمب ال  ربخی  مل  امب  ماهلالا 
لاق هبلق  رمع و  ناسل  یلع  قحلا  لعج  هَّللا  نا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  رمع  نبا  نع  يذمرتلا  یفف 

ام وحن  یلع  نآرقلا  هیف  لزن  الا  رمع  هیف  لاق  هیف و  اولاقف  طق  رما  سانلاب  لزن  ام  رمع  نبا  لاق  و 
رمع ناسل  یلع  قحلا  عضو  هَّللا  نا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق  ضر  رذ  یبأ  نع  دواد  یبأ  ننـس  یف  ورمع  لاـق 

هب لوقی 
باطخلا نب  رمع  ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رماع  نب  ۀبقع  نع  يذمرتلا  یف  و 

بآمتلاسر بانج  هّللاب  ذایعلا  هک  دـیامنیم  اعدا  قح  لها  هلباقمب  تعالخ  تعاـقر و  دـیزمب  ـالوا  هیمیت  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
رد هن  نامثع و  قح  رد  هن  نآ  لثمب  هدومنن  رابخا  هک  يزیچب  ماهلا  نید و  ملع و  زا  رمع  قح  رد  هدومن  راـبخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نینمؤملا ریما  بانج  قح 
196 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلطاب يوعد  نیا  تابثا  ماقم  رد  نیزا  دعب  ریبز و  قح  رد  هن  هحلط و  قح  رد  هن  مالّسلا و  هیلع 
هبلق رمع و  ناسل  یلع  قحلا  لعج  هَّللا  نا  يذمرت  عوضوم  ثیدحب 

زین هدومن و  کسمت 
باطخلا نب  رمع  ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  يذمرت  بوذکم  ثیدحب 

نآ تابثاب  میظع  يوعد  نیا  لثم  رد  هک  هدیـسر  يدـحب  يذـمرت  تایاور  هبترم  هیمیت  نبا  دزن  هاگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  هدومن و  جاـجتحا 
زا ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  قح  لها  جاجتحا  هنوگچ  سپ  دنکیم  رکذ  قح  لها  هلباقمب  لهج  طارفا  زا  ار  نآ  دیامنیم و  جاجتحا  کسمت و 

تعانش رـسارس  تعامج  نیرب  فیرـش  ثیدح  نیا  دایقنا  ناعذا و  ارچ  دش و  دهاوخن  مامت  وا  بازحا  رگید  هیمیت و  نبا  رب  يذمرت  تیاور 
اب ار  نآ  هیمیت  نبا  دـیامن  تیاور  هلطاب  ثیداحا  رمع  قح  رد  يذـمرت  رگا  هک  تسینمـشد  فاصنا  هچ  نیا  بجعلل  ای  دـمآ  دـهاوخن  مزـال 

رگا دیازفایم و  هرظانم  باد  زا  دوخ  دعب  تیاهن  هدومن  ثبشت  نآب  قح  لها  هلباقمب  هکلب  دیامنیم  لوبق  مشچ  رسب و  نالطب  روهظ  فصو 
فعض و ار  نآ  لیلد  الب  هیمیت  نبا  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باب  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  حیحص  ثیدح  يذمرت  نیمه 

ۀعلاق تاتکبم  ناسللا و  ۀعطاق  تامحفم  هلمج  زا  دیوپیم و  تراسخ  رـسارس  تراسج  مادقاب  نآ  تیعوضوم  راهظا  هار  دیوگیم و  یهوا 
رفعج وبا  همالع  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هک  تسنیا  دـشابیم  بصا  باذـعب و  بّذـعم  نیا  رهظ  مصاق  بصان و  نیا  قنع  رـساک  هک  ناینبلا 
اقباس تفرع  امک  هدومرف  نآ  قیقحت  تابثا و  رد  مامت  مامتها  هدومن  حیحـصت  راثآلا  بیذـهت  باتک  رد  يربطلا  دـیزی  نب  ریرج  نبا  دـمحم 

نع الضف  ۀیانک  نآ  نایب  زا  هک  تسا  هدیسر  يدحب  هیمیت  نبا  دزن  يربط  ریرج  نبا  تمظع  تلالج و  یطویـسلل و  عماوجلا  عمج  ةرابع  نم 
سپ دیآیم  هدرک  نآ  حیرشت  حیضوت و  تاروظحملا  حیبت  تارورـضلا  دافمب  راچان  نکیل  دوشیم و  لصاح  تنکل  ار  ملق  نابز  ۀحارـصلا 
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ناسحتـسالا سایقلاب و  ذـخالا  اومرح  داـهتجالا و  يارلاـب و  لوقلا  یلا  اوتفتلی  مل  هلوق و  اـما  هتفگ و  جاـهنم  رد  هیمیت  نبا  هک  تسناد  دـیاب 
امک ناسحتسالا  سایقلا و  داهتجالا و  يارلا و  یف  عازنلا  ۀنسلا  لها  یفف  مهریغ  لثم  اذه  یف  ۀعیشلا  نا  اهدحا  هوجو  نم  اذه  یلع  مالکلاف 

لوقت ۀصاخلا ال  ۀماعلا و  ۀنسلا  لها  نم  اریثک  نا  یناثلا  ۀمئالا  نع  تایاورلا  هیف  يورت  کلذب و  لوقت  ۀیدیزلاف  کلذ  یف  عازنلا  ۀعیشلا  یف 
الطاب سایقلا  ناک  نإف  ذئنیح  سایقلاب و  نولوقی  نویدادغبلا ال  ۀـلزتعملا  لب  سایقلاب  لاق  ۀـثلثلا  ءافلخلا  ۀـماماب  لاق  نم  لک  سیلف  سایقلاب 
يارلاب لوقلا  لاقی  نا  ثلاثلا  سایقلاب  ذخالا  ۀنسلا و  لها  یف  لوخدلا  نکما  اقح  ناک  نإ  سایقلا و  كرت  ۀنـسلا و  لها  یف  لوخدلا  نکما 

نع قدـصم  ریغ  لقن  یطخی  بیـصی و  نمع  بذـکلا  ةرثکب  فرعی  نم  هلقنی  امب  ذـخالا  نم  ریخ  ناسحتـسالا ؟؟؟ سایقلا و  داـهتجالا و  و 
نوشجاملا و نبا  بئذ و  یبأ  نبا  کلام و  لثم  عوجر  نا  لقاع  کشی  موصعم و ال  ریغ  لئاق 
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دایز و نب  نسح  رفز و  نسحلا و  نب  دمحم  فسوی و  یبأ  ۀفینح و  یبأ  کیرـش و  یلیل و  یبأ  نبا  يروثلا و  یعازوالا و  دعـس و  نب  ثیللا 

دیعس نب  نامثع  يراخبلا و  یبرحلا و  میهاربا  مرثالا و  یناتسجسلا و  دواد  یبأ  لبنح و  نب  دمحا  ینزملا و  یطیوبلا و  یعفاشلا و  يوؤللا و 
نا لثم  مهراـبتعا  مهداـهتجا و  یلا  ءـالوه  ریغ  يزورملا و  رـصن  نب  دـمحم  يربطلا و  ریرج  نب  دـمحم  ۀـمیزخ و  نب  رکب  یبأ  یمرادـلا و 

اوکـسمتی نا  نم  مهل  ریخ  اهجیرخت  اهحیقنت و  ماکحالا و  طانم  قیقحت  یف  اودهتجی  هنع و  ۀتباثلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ۀنـس  اوملعی 
ایتفب امهدحا  هاتفا  ولف  امهـسفنا  نییرکـسعلا  نم  هلوسر  هَّللا و  نیدب  ملعا  ءالؤه  نم  دـحاولا  ناف  امهلاثما  نییرکـسعلا و  نع  ضفاورلا  لقنب 

ۀـضفارلا و لثم  نم  امهنع  القن  کلذ  ناک  اذإ  فیکف  هیلع  بجاولا  وه  لب  امهدـحا  اـیتف  یلا  هعوجر  نم  یلوا  هداـهتجا  یلا  هعوجر  ناـک 
ببسب هعینـصب  هَّللا  هازج  هیمیت  نبا  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  ءالؤه  نم  دحاولا  نم  اوملعتی  نا  امهلاثما  نییرکـسعلا و  لثم  یلع  بجاولا 

دوخ فاصناان  فالسا  رگید  يربط و  ریرج  نب  دمحم  شاهنیغـض  رپ  هنیـس  نوناکب  دانع  بصن و  ران  لاعتـشا  تراسخ و  تراسج و  تیاغ 
فالآ امهئابآ  یلع  امهیلع و  يرکسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ینعی  نییرکسع  ترـضح  زا  وا  لوسر  ادخ و  نیدب  رتملاع  هللااب  ذایع  ار 
تسین یعاسم  نا  رد  ار  تارضح  فیرحت  لیوست و  هیجوت و  لیوات و  هوجو  زا  یهجو  چیهب  هک  حیرص  حیرصت  دنادیم و  مالّسلا  ۀیحتلا و 

هچنآ دیوگیم  ینعی  دزاس  بترم  نآ  رب  عینش  عیرفت  دیعب  لالـض  نیا  دییـشت  دیکات و  دیزمب  دیامنیم و  حاوب  لالـض  حارـص و  رفک  نیرب 
نیزا یکی  عوـجر  يوـتف  یمادـکب  مالّـسلا  اـمهیلع  نییرکـسع  زا  یکی  ار  نیروکذـم  نیزا  یکی  دـهد  يوـتف  رگا  هـک  تـسنیا  شلـصاح 
بجاو دوخ  داهتجاب  عوجر  هکلب  مالّـسلا  امهیلع  نییرکـسع  زا  یکی  يوتف  يوسب  وا  عوجر  زا  دوب  دـهاوخ  یلوا  دوخ  داهتجاب  نیروکذـم 

تسد شرارق  ربص و  مه  رادقم  نیرب  دوب و  دهاوخ  مارح  زئاجان و  هَّللا  ذاعم  مالّسلا  امهیلع  نییرکسع  ءاتفاب  انتعا  اغصا و  ینعی  دوب  دهاوخ 
ناشیا لاثما  مالّـسلا و  امهیلع  نییرکـسع  لثم  رب  بجاو  هللااب  ذایعلا  هک  هدییارـس  ماگنهیب  گنابب  تراسخ  رـسارس  ترابع  رخآ  رد  هدادـن 

دافنتـسا لـحم  مـالعا  باـبرا  يارب  ماـقم  نیا  نیروکذـم و  نیزا  یکی  زا  دـننک  ملعت  هک  تسنآ  مالّـسلا  مـهیلع  تیبـلها  هـمئا  رگید  ینعی 
زا یلعا  حجرا و  يربط  ریرج  نبا  لامک  لضف و  ملع و  هیاپ  هللااب  ذایعلا  هیمیت  نبا  دزن  هاگ  ره  هک  اریز  تسبارغتـسا  ياصقتـسا  باجعتـسا و 

بجاو تجح و  تارـضح  نیرب  ادـخب  هانپ  وا  لوق  دـشابیم و  مالّـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبلها  رگید  نییرکـسع ع و  ترـضح 
هدمآرب نآ  حدق  حرج و  ددص  رد  هناکابیب  دیامنیمن و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  وا  حیحـصت  هب  يانتعا  هیمیت  نبا  دوخ  ارچ  زاب  تس  لمعلا 

لمعلا بجاو  شیوخ  رهب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحـص  باب  رد  ار  ریرج  نبا  لوق  ور  هچ  زا  دـیامیپیم و  نآ  راکنا  دوحج و  راخ  رپ  يداو 
نیا دناسریم  هیاغلا  یـصقاب  ار  هدیاحم  هتهابم و  هرکانم و  هضقانم و  تاعوضوم  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  دودعم  ياعداب  دـنادیمن و 

شرس نآ  هک  يدانع  زج  تسین 
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هلاکن هباقع و  تایزخمب  هئادعا  نم  رصتنملا  وه  هلاثما و  بیسح  هبیسح و  هللااف  هن  ادیوه  زین  نیقدحم  رب  نآ  ياهتنم  هک  يدادلد  تسین  ادیپ 
جاـجل و بادرگ  رد  ناـنچ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  حرج  حدـق و  تقو  رد  هیمیت  نبا  هک  تـسنیا  دـیازفایم  تریح  رب  تریح  دـیزم  هـچنآ  و 
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لاح هدرواین  رطاخب  زین  دوب  ثیدـح  نیاب  قلعتم  هک  ار  يروباسین  مکاـح  تاداـفا  هک  هدرب  ورف  رـس  یـشوپقح  جاـجوعا و  یـشوکقحان و 
یعاسم دح  هچب  ثیدح  نیا  حیحصت  تابثا و  رد  نیحیحصلا  یلع  كردتـسملا  باتک  رد  يروباسین  مکاح  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  هکنآ 

رهاب رهاظ و  همکحم  نیهارب  همربم و  هلداب  ملـسم  يراخب و  طرـشب  مه  نآ  فیرـش و  ثیدـح  نیا  ندوب  حیحـص  هدـیناسر  میدـقتب  هلیمج 
رد بلطم  نیا  تسین و  راصبتـسا  دـقن و  بابرا  راکنتـسا  بایترا و  لحم  ثیدـح  مولع  رد  مکاح  تلزنم  ومـس  تبترم و  ولع  هدـینادرگ و 
ناش تلالج  راهظا  يارب  افنآ  هک  هیمیت  نبا  هثلاث  ترابع  زا  هچنانچ  دشابیم  نآب  فرتعم  هیمیت  نبا  دوخ  هک  هدیسر  يدحب  روفـس  روهظ و 

بآمتلاسر بانج  لاحب  ناش  تربخ  هک  تسثیدحلاب  ملع  لها  ۀعامج  نآ  زا  زین  مکاح  هک  تسرهاب  رهاظ و  هدش  لوقنم  نیعم  نب  ییحی 
هدیـسر و لاـمک  دـحب  باـنجنآ  زا  غـیلبت  رد  ناـش  قدـص  باـنج و  نآ  يارب  ناـشتبحم  هدـیدرگ و  لـماک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

باـنج نآ  هچنآ  تفرعم  زج  یـضرغ  ناـش  يارب  تسین  سپ  تسا  هدروآ  ار  نآ  باـنج  نآ  هـک  يزیچ  يارب  هدـش  عباـت  ناـشیا  شهاوـخ 
هک تسراکـشا  نآ  زا  زین  ناراـک و  طـلغ  طـلغ  ناـیوگغورد و  غورد  زا  ددرگیم  طوـلخم  نآـب  هچنآ  زا  نآ  نداد  زییمت  تسا و  هدوـمرف 
وا دـیامن  ربدـت  ثیداحا  نیرد  یلقاع  هاگ  ره  تسربدـت و  لباق  ترابع  نا  رد  نیروکذـم  نیثدـحم  رگید  لثم  مکاـح  هححـصم  ثیداـحا 

زییمت رد  تبغر  يور  زا  دنتسه  ناشدشا  بلطم و  نباب  تفرعم  يور  زا  دنتسه  مدرم  لمکا  ناشیا  هچ  تخانـش  دهاوخ  بذک  زا  ار  قدص 
رثاملا نم  کلذ  ریغ  یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  غورد  عفد  يور  زا  دنـشابیم  ناـشمظعا  بذـک و  قدـص و 

تـسفیح سپ  ةراشا  زجوا  نایب و  رـصخاب  بیرق  امع  اهیلإ  انأموأ  دق  ةرابعلا و  کلت  یف  هیمیت  نبا  مهل  اهتبثا  یتلا  ةرهابلا  رخافملا  ةرهازلا و 
ثیداحا رد  ربدتب  نارگید  مکح  مکاح و  يارب  هیلاعتم  لضاوف  هیلاع و  لئاضف  همه  نیا  تابثا  فصو  اب  هیمیت  نبا  ناسچ  هک  فیح  دص  و 

ریثا ثیدح  نیا  حرج  حدقب و  دیامنیم و  فارحنا  لودع و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحص  باب  رد  لداع  مکاح  نینچ  مکح  زا  شاهححصم 
هلمجلاب دـیاسرفیم  رابکتـسا  کلف  راهنلا  لدـعمب  لدـعم  مکح  نینچ  تزاعم  تقاشم و  راثیإب  ار  فاـستعا  ادـتعا و  ملع  هدومن  یلک  لـیم 
بیذاکا زا  دوشیم  هدرمـش  تاعوضوم  رد  هک  تسین  نیزج  تساهوا و  فعـضا و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هللااب  ذاـیعلا  هک  هیمیت  نبا  ياـعدا 

رد یفوتسم  بعوتسم و  مالک  نوچ  دشابیم و  یصحت  دعت و ال  نآ ال  لاطبا  ّدر و  هوجو  تسا و  هحئال  هحیضف  لیطابا  هحـضاو و  هحیرص 
هدایز اذهل  هتفریذپ  ماسترا  تروص  قبس  ام  رد  ماعنملا  هَّللا  دمحب  بحاصهاش  مالک  باوجب  فیرش  ثیدح  نیا  قیقحت  تابثا و 
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سپ فیرـش  ثیدح  نیرد  يزوجلا  نبا  حرج  حدقب و  هیمیت  نبا  کسمت  اما  تسین  هیلإ  جاتحم  مدیناسر  نایب  ضرعمب  اج  نیا  رد  هچنآ  زا 

فاصنا اب  رظان  رگا  هک  یجهن  هب  هتفای  رکذ  قبس  بحاص  هاش  مالک  در  نمض  رد  لینملا  لضفملا  هَّللا  نوعب  لیمج  لیـصفتب  زین  نآ  باوج 
تدوج و رد  نآ  نیگآقح  نیماضم  هکلب  دـنیزگن  رگید  یهار  نآـب  فارتعا  میلـست و  کلـسم  زج  دـنیب  هب  ار  نآ  فاـستعا  غیز و  كراـت 
در و رب  ار  دوخ  هصلاق  مه  عماوج  مه  داینب  تهیـضع  ياربک  داـهن و و  تیبصع  ياـمظع  رگا  هک  هدیـسر  يدـحب  تنازر  توق و  تناـتم و 

باصن تعانم  باوج  نا  رد  هکنآ  لاح  دـشابن  نینچ  هنوگچ  دنرامـش و  تالاحم  لـیبق  زا  ار  نآ  طاـطلا  دوحج و  دـنرامگرب  نا  راکنتـسا 
مالعا ظافح  رباکا  صوصنب  وا  هعیظف  بیاعم  هعینـش و  يزاخم  رگید  عضولاب و  مکح  رد  يزوجلا  نبا  تراسج  تأرج و  لامک  رب  هوـالع 

ۀّیلک لحمضم و  لطاب و  رسارس  ثیدح  نیا  صوصخ  رد  يزوجلا  نبا  حرج  حدق و  هک  دش  هدرک  تباث  هینـس  ماخف  ظاقیا  هلجا  تادافا  و 
ـالامجا و دوخ  نارتـقا  تعارب  ناـیبب  نآ  ناوه  نـالطب و  داـسف و  نهو و  تارـضح  نیزا  يرایـسب  تسلزخنم و  عطقنم و  باوص  بوـص  زا 

سپ دناهدینادرگ  راکشآ  حضاو و  حاضیا  تیاهنب  رساخ  كوهتم  نآ  لطخ  رـساجتم و  عرـستم  نآ  ءاطخ  هدیناسر  دوهـش  هصنمب  الیـصفت 
تاصیـصنت نیرخاتم و  نیمدقتم و  ظافح  تادافا  تاقیقحت و  هک  دسرب  دح  نیاب  دادهنا  مازحنا و  داسف و  نالطب و  رد  هک  یحرج  حدـق و 

مارم و قیقحت  ماـقم  رد  هک  تسین  نآ  ناـیاش  زگره  دـشاب  هدوب  نآ  نهوـم  لـطبم و  اـقحال  اـقباس و  نیرحبتم  نیعـسوتم  داـقن  تاداـجا  و 
فاصنا فرح  هکلب  دراگنا  یفاو  یفاک و  دوخ  لطاب  ياعدا  تاـبثا  رد  ار  نآ  درآ و  ناـبز  رب  نآ  رکذ  هیمیت  نبا  ماـصخ  هلباـقمب  جاـجتحا 

يزوـجلا نبا  ياـمظع  همیرج  يربـک و  هیطخ  نیا  ناـمتک  رتـس و  رب  تمه  تشادیم  مرزآ  اـیح و  زا  يرطـش  هـیمیت  نـبا  رگا  هـک  تـسنآ 
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يافتقاب نوچ  نکیل  تشارفایمن  تعالخ  تعاقر و  ءاول  نآ  رکذـب  تشاـگنایم و  دوخ  بهذـم  دوخ و  لاـحب  عفنا  ار  نآ  تشاـمگیم و 
هیجـس هیدر و  هئنـشنش  يراع و  رـسکی  ایح  تفـص  زا  وا  هلیئـض  هزیرغ  هلیذر و  هزیحن  موقلا  ثلاث  اصوصخ  مؤللا  مؤللا و  فـالحا  فالـسا 
يولگ صیلخت  يارب  هدیمهف  بارغلا  ةرمت  ار  يزوجلا  نبا  تراسخ  رـسارس  تراسج  نیا  اذـهل  تسیراج  وا  یپ  گر و  رد  تحاقو  هیورم 
الـصا هقهزم  تأرج  هقبوم و  تراسج  نیاب  ثبـشت  کسمت و  هکنآ  لاح  هدید  بابلا  یف  ام  عفنا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـحب  دایقنا  هقبر  زا  دوخ 

دوخ تراسج  در  رد  هقیفوت  فطل  هَّللا و  نوعب  فیحن  نوچ  دناهریمن و  تلذـم  رین  زا  ار  وا  قنع  هجو  چـیهب  دـناسریمن و  شلاحب  هدـئاف 
هحیرص تاناعذا  هحیحـص و  تافارتعاب  وا  لیکنت  لیجخت و  کلـسم  مدومن و  وا  فنا  ماغرا  شدوخ  مالکب  ثیدح  نیا  باب  رد  هیمیت  نبا 

لطاب و شدوخ  مالک  زا  زین  هدش  نآب  کسمتم  ماقم  نیرد  هیمیت  نبا  هک  ار  يزوجلا  نبا  رـساجت  هک  دیامنیم  بسانم  نینچمه  مدومیپ  وا 
دودرم و
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نبا هک  تسناد  دـیاب  سپ  میابر  رفاو  یفاو  ظح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ءادـعا  مازلا  ماصخ و  ماحفا  زا  میامن و  تباـث  دورطم  عوفدـم و 
ننس نیحیحصلا و  دمحا و  دنسم  إطوملاک و  مالسالا  نیواود  نع  اجراخ  اثیدح  تیأر  یتمف  هتفگ  تاعوضوملا  باتک  ردص  رد  يزوجلا 

لماتف لوصالا  نیابی  هتیأرف  هب  تبترا  نا  هرما و  بترف  ناسحلا  حاحـصلا و  یف  ریظن  هل  ناک  نإـف  هیف  رظناـف  اـهوحن  يذـمرتلا و  دواد و  یبأ 
حضاو ریبخ  لماتم  رب  ترابع  نیزا  هیف  حدقلا  هجو  فرعت  کناف  نیکورتملا  ءافعضلاب و  یمسملا  انباتک  نم  مهلاوحا  ربتعا  هدانـسا و  لاجر 

یبأ ننـس  نیحیحـص و  دـمحا و  دنـسم  اطوم و  لثم  مالـسا و  نیواود  هلمج  زا  يذـمرت  باتک  يزوجلا  نبا  هدافا  بسح  هک  تسا  رهاـظ  و 
رکف رظنب و  جاتحم  دـشاب  دوجوم  نآ  رد  هک  یثیدـح  تسمیخفت و  میرکت و  تیاـهن  میظعت و  لـیجبت و  تیاـغ  قحتـسم  نآ  لاـثما  دواد و 

دیآ رظن  هب  وا  لاثما  يذمرت و  باتک  زا  جراخ  هک  یثیدـح  هکلب  تسدانتـسا  قوثو و  قئال  دامتعا و  لوبق و  لباق  رکفت  ددرت و  الب  تسین و 
دش و دهاوخن  یلخد  ار  بایترا  نآ  رد  دوب و  دهاوخ  تباث  زین  وا  دشاب  دوجوم  وا  لاثما  يذـمرت و  باتک  ناسح  حاحـص و  رد  نآ  ریظن  و 

نع غورفم  ار  نآ  هجردـنم  ثیداحا  يزوجلا  نبا  هک  هدـش  لصاو  هبترم  نیاب  يذـمرت  باتک  تلالج  تمظع و  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ 
زا جراخ  ثیدح  ریظن  نآ  هجوب  دشاب  هدوب  دوجوم  يریظن  نآ  رد  رگا  هک  دشخبیم  هبتر  نانچ  ار  نآ  ناسح  حاحـص و  دیامنیماو و  رظنلا 
مه نیـسحت  ار  نآ  يذمرت  هدش و  يورم  يذمرت  باتک  دوخ  رد  هک  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ارچ  سپ  ددرگ  تباث  مه  ناسح  حاحـص و  نا 
نیا دیامنیمن  يذـمرت  باتک  رد  نآ  ندوب  يورمب  یتافتلا  دـیوگیم و  عوضوم  تراسج  تأرج و  لامک  زا  اقباس  هنایب  یـضم  امک  هدرک 

تالفغ نیا  لاثما  رودصب  دناهتخاس و  مولم  روحدم و  شدوخ  هلحن  لها  ناب  ار  يزوجلا  نبا  هک  موشم  لفاغت  مومذم و  عّرـست  رگم  تسین 
حدـق زا  هک  تسمزال  ار  يزوجلا  نبا  يزوجلا  نبا  دوخ  هدافا  بسح  هلمجلاب  هتخادرپ  یغبنی  امک  شبیرثت  رییعتب و  همیخف  تارثع  همیظع و 
يورم هجوب  دـیامرف و  حیرـص  حیحـص  فارتـعا  نآ  ققحت  توبث و  لاـمکب  دـیامن و  تباـنا  هبوت و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  دوخ  حرج  و 

ره دـیالآ و  هن  نآ  حرج  حدـق و  فرحب  ار  دوخ  نامجرت  تعاشب  نابز  زگره  دـیارگب و  نآ  تیلوبقم  تیاهنب  يذـمرت  باـتک  رد  شندوب 
حضاو و تسدورطم  دودرم و  شدوخ  هدافا  بسح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  يزوجلا  نبا  حدـق  هک  دـیدرگ  ققحتم  تباث و  هَّللا  دـمحب  هاگ 

لفـساب قح  لها  هلباقم  رد  نآب  جاجتحا  لخاد و  وا  هطباه  تاوفه  هطقاـس و  تارکنم  رد  نآـب  هیمیت  نبا  ثبـشت  کـسمت و  هک  دـش  حـئال 
هّلل تسین و  تفرعم  باحـصا  لافتحا  تفـصن و  بابرا  يانتعا  قئال  الـصا  دـشابیم و  لزاـن  راـقتحا  تءاـمق و  راغـص و  ناوه و  تاـکرد 

هشحوم و بیذاکا  بئارغ  زا  لوقعلا و  مالحالا و  لهال  ۀبیر  هیف  قبی  مل  ثیحب  لوذخملا  بصانلا  اذه  ۀـجح  ضوحد  نابا  ام  یلع  دـمحلا 
هشهدم فیجارا  بئاجع 
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عوضوم ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  قرط  یمامت  هک  هدرک  نایب  وا  هک  دـیامنیم  تبـسن  يزوجلا  نباب  يرـسهریخ  تیاهن  زا  هیمیت  نبا  هک  تسنیا 

ثیدح هرفاوتم  دیناسا  هرثاکتم و  قرط  زا  وا  هک  تسا  حئال  حضاو و  یبوخب  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  رظان  رب  هکنآ  لاح  دشابیم 
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دوخ لطاع  يار  ربانب  نآ  تیحودقم  راهظاب  هتخاس  روکذم  هدید  حرج  حدق و  لباق  دوخ  صقان  مهف  بسح  هک  دنچ  یقیرط  ملعلا  ۀـنیدم 
هدـمآرب بّقعت  ماقم  رد  هک  تساـجنیزا  تسین و  لوبقم  نف  هرهم  دزن  زین  قرط  نآ  رد  وا  حدـق  هکنآ  لاـح  هتخارفارب  فاـستعا  یغب و  ملع 

بتک رد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  هحیرـص  دـیناسا  هحیحـص و  قرط  زا  يرایـسب  اما  دـناهدوسرف  ار  وا  مالک  هنیزر  تاداجا  هنیتم و  تادافاب 
هدومیپ رسکی  نآ  زا  لفاغت  لهاجت و  هار  هدومنن  رکذ  ار  نآ  اقلطم  الصا و  يزوجلا  نبا  سپ  دوشیم  هتفای  ماظع  نیدنسم  ماخف و  نیثدحم 

يزوجلا نبا  هک  تفگ  ناوتیم  نآ  هظحالم  دـعب  هنوگچ  سپ  ماقمقلا  بطاخملا  یلع  اّدر  مالکلا  نم  قبـس  اـمیف  اـهنم  اریثک  اـنرکذ  دـق  و 
وه نم  الا  هبکتری  ال  حیضف * بذک  و  حیرـص * کفا  الا  اذه  له  هدیناسر  نایب  ضرعمب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  مامت  نالطب  عضو و 

سفن زا  بذک  هک  هدومن  هوفت  دوخ  مامـضنا  تناهم  مالک  رد  هیمیت  نبا  هچنآ  اما  حیـشم  ضرعم  ناقیالا  نع  و  حیزن * طحاش  نامیالا  نع 
يارب دشابن  دنشاب و  ملع  هنیدم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هاگ  ره  هک  اریز  دوشیم  هتخانـش  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نتم 

ۀحـضاو تافارخ  هلمج  زا  سپ  مالـسا  رما  دش  دهاوخ  دـساف  دـحاو  رگم  ار  ملع  بانج  نآ  زا  دـنک  غیلبت  هن  دـحاو و  باب  رگم  هنیدـم  نآ 
یّلـص بآمتلاسر  بانج  توبن  نیرکنم  دییات  دوخ  قاقـش  تیاهن  قافن و  تیاغ  زا  هیمیت  نبا  ابلاغ  تسناوهلا و  ةرهاظ  تافازج  نالطبلا و 

نیدـحاج و هک  اریز  دراـمگیمرب  قح  لـها  مـالک  در  نمـضب  مالـسا  یناـبم  مدـه  رب  ار  تمه  دراد و  رظن  شیپ  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
درـس یبـن  ره  توـبن  راـکنا  هکلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  توـبن  راـکنا  رد  ار  ریوزت  رـسارس  ریرقت  نیا  نیرکنم 

ار ماکحا  عئارش و  دنکن  غالبا  دابع و  هیفیلکت  ماکحا  نید و  عئارشب  دشاب  ملاع  ملاع  دنوادخ  هاگ  ره  هک  تفگ  دنناوتیم  درک و  دنناوتیم 
زا کی  چیه  دش  دهاوخن  تباث  نید و  رما  دـش  دـهاوخ  دـساف  دـشاب  هدوب  رـصع  نآ  یبن  هک  دـحاو  صخـش  رگم  دابع  يوسب  وا  بناج  زا 

ماقم رد  مالک  نیا  هچ  رگا  دنشاب و  هدوب  رتاوت  دحب  غلاب  هک  ایبنا  ریثک  ددع  دحاو  نامز  رد  دیامن  هَّللا  نع  غیلبت  هک  دیابیم  هکلب  نآ  عئارش 
توبن نیرکنم  ریرقت  در  يارب  هیمیت  نبا  يایلوا  هک  یباوج  ره  هک  اریز  تسیفاو  یفاک و  ماصخلا  دلا  هیمیت  نبا  ماحفا  تاکسا و 
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مازلا نیرب  هیهاو  ههبـش  نیا  ّدر  رد  ریقح  نکیل  دوشیم  يراج  هیمیت  نبا  ریرقت  ّدر  رد  قح  لها  بناج  زا  نا  زا  رتهب  هکلب  نآ  لـثم  دـنروایب 
بانج دوج  يذ  دوجو  هَّللا  نع  غالبا  رد  هچنانچ  هک  میامنیم  شرازگ  هدمآرب  رـصبتسم  رظان  هدافا  ددص  رد  هدرکن  افتکا  مارملا  یلا  دـئاق 
رتاوت دحب  هک  ایبنا  ریثک  ددع  هک  تسین  رورض  بانج  نآ  تیقح  توبث  ببسب  دنکیم و  تیافک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
بانج تامس  یسدق  تاذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  نع  غالبا  رد  نانچمه  دنیامن  بانج  نآ  تکرـش  هَّللا  نع  رابخا  رد  دنـسرب 
غیلبت ندوب  باوص  قح و  هک  اریز  تسین  نامهب  نالف و  كارتشا  نارگید و  غالباب  جاـیتحا  تسیفاو و  یفاـک و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نیا نیقی  ملع و  لها  هک  تساـجنیزا  تس و  نآ  رب  قدـص  دـهاش  ثیدـح  نیا  دوخ  هلدا  رگید  رب  هوـالع  تسموتحم و  رما  زین  باـنج  نآ 
نم نکت  الف  نیفلاخملا  مظاعا  صوصن  نم  کلذب  حیرصتلا  رم  دق  دننادیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  لیلد  ار  ثیدح 
هَّللا نع  غیلبت  رد  بانج  نآ  ندوب  دـحاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیقح  توبث  دـعب  هچنانچ  هلمجلاب  نیفناـجتملا 

نآ رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  دوخ  تلالد  هلدا و  رگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیقح  توبث  دـعب  نینچمه  دـناسریمن  يررض 
دانع و ضغب و  لامک  زا  نورح  هیمیت  نبا  نورد  نوچ  یلب  درآیمن  يداسف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  نع  غیلبت  رد  بانج  نآ  تدحو 

داسف دوخ  موشم  موعزم  بسحب  دنادیم و  داسف  بجوم  ار  قدص  مالک  قح و  رما  نیا  لثم  اذـهل  هدرک  لصاح  نیب  داسف  دادـل  جاجوعا و 
الالـض و اّیغ و  هثروا  ّيود  ءاد  بصنلا  نم  هرماخ  دقلف  ورغ  دنادرگیم و ال  فیرـش  ثیدح  نیا  بذک  لیلد  هدومن  بترتم  نآ  رب  موهوم 

الالز یماعلا  لظنحلاک  دجی  اضیرم  رم  مف  اذ  کی  نم 

نآ ندوب  دحاو  زاوج  تابثا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  نع  غلبم  ددعت  موزل  رب  ینبم  هیمیت  نبا  ياوعد  در 

لها نوغلبملا  نوکی  نا  بجی  لـب  ادـحاو  ملعلا  هنع  غلبملا  نوکی  نا  زوجی  ـال  هنا  یلع  نوملـسملا  قـفتا  اذـهل  هتفگ و  هیمیت  نبا  هچنآ  اـما 
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هک ینعم  نیا  ياعدا  هک  اریز  تس  طوقـسلا  رهاظ  لـطاب و  تیاـهن  طوبرماـن و  تسـس و  تخـس  سپ  مهربخب  ملعلا  لـصحی  يذـلا  رتاوتلا 
دـشاب هدوب  دـحاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بناج  زا  ملع  غلبم  هک  تسین  زئاج  هکنآ  رب  دـناهدرک  قافتا  نیملـسم 

تاسیلدـت بئاجع  تاهیومت و  بئارغ  هلمج  زا  بئاغ  يارب  ناشربخب  ملع  دوش  لصاح  هک  رتاوت  لها  نیغلبم  دنـشاب  هک  تسا  بجاو  هکلب 
تسروهظ ياصقا  رد  تیاور  ثیدح و  بتک  صحفتم  تیارد و  لوص و  ملع  عبتتم  یندا  رب  هک  اریز  درادن  تقباطم  عقاو  اب  الـصا  تسا و 

هک ذاّذش  زا  یضعب  زج  دننادیم و  لمعلا  بجاو  ار  دحاو  ربخ  تنس  لها  هبطاق  هک 
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زا يرایسب  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  رد  ناشیا  نییلوصا  هدرکن و  فالتخا  باب  نیرد  یـسک  تسین  هینـس  نیققحم  دزن  تافتلا  لباق  ناشلوق 
قایـس رد  زین  ددرگیم و  راکـشآ  حضاو و  لوسرلا  نع  دحاو  غلبم  ندوب  یفاک  تایآ  نآ  زا  ناشتاریرقت  بسح  هک  دـنیامنیم  رکذ  تایآ 

ندـم و دالب و  راطقا  فانکا و  فارطا و  يوسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دوخ  هک  دـننکیم  رکذ  هلئـسم  نیا  هلدا 
هدومرفن و ثوعبم  رتاوت  ردـقب  نیغلبم  اج  چـیه  رد  هداتـسرف و  ماکحا  عئارـش و  رـشن  مالـسا و  نید  میلعت  يارب  ار  دوخ  لسر  داحآ  راـصما 

هباحص عامجاب  ثحبم  نیا  لئالد  نمض  رد  هینـس  نییلوصا  زین  ددرگیم و  حئال  حوضو  تیاهنب  لوسرلا  نع  دحاو  غلبم  تیافک  زین  اجنیزا 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  هک  ره  دندرکیم و  لمع  دحاو  ربخ  رب  ناشیا  هک  دنیامنیم  تباث  دنوشیم و  کسمتم 
نیب قیقحت  دـحب  ناشیا  دزن  لوسرلا  نع  غلبم  تدـحو  زاوج  زین  اجنیزا  دنتـشادیم و  لوبقم  ار  نآ  ادـحاو  ناک  ول  درکیم و  لقن  یثیدـح 

مـسقلا نم  ثلاثلا  لصفلا  وه  دـحاولا و  ربخ  باب  هتفگ  دوخ  لوصا  باـتک  رد  يودزبلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  دـسریم 
لمعلا و ال بجوی  اذه  رتاوتملا و  روهـشملا و  نود  نوکی  نا  دعب  هیف  ددعلل  ةربع  ادعاصف ال  نانثالا  وا  دـحاولا  هیوری  ربخ  لک  وه  لوالا و 

َْسَیل ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت  هَّللا  لاق  ملع  نع  الا  لمع  ملعلا و ال  بجوی  هنال ال  لمعلا  بجوی  سانلا ال  ضعب  لاق  اندـنع و  انیقی  ملعلا  بجوی 
ٌْملِع  ِِهب  ََکل 

نم اهنال  تالماعملا  فالخب  نیقیلا  ملع  بجوی  لیلد  نع  زواجتلا  یف  هل  ةرورـض  الف  ةردقلا  لامکب  فوصوم  عرـشلا  بحاص  نال  اذـه  و 
انرکذ امل  نیقیلا  ملع  بجوی  ثیدحلا  لها  ضعب  لاق  نیقیلا و  ملع  بجوم  ریغ  تبثی  نا  ماقتساف  اهتارورض  نم  يارلا  کلذک  انتارورض و 

کلذل ظح  راصبالاب و ال  یلاعت  هَّللا  ۀیور  ربقلا و  باذع  لثم  ةرخآلا  ماکحا  یف  داحآلا  درو  دق  ملع و  ریغ  نم  لمع  لمعلا و ال  بجوا  هنا 
ضعب و نود  ضعب  نم  قلعت  یطولاک  ضعبلا  نود  ضعبلل  صوصخلا  یلع  تبثف  یلاعت  هَّللا  نم  ۀـمارک  لصحی  ملعلا  اذـه  اولاق و  ملعلا  الا 

ُهَّللا َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  باتکلا  اما  لوقعملا  لیلدلا  عامجالا و  ۀنـسلا و  باتکلا و  نم  حضاو  لمعلا  بجوی  دـحاولا  ربخ  نا  یف  انلیلد 
ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم 

ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  هرکذ  لج  لاق  ملعلا و  نایبب  رما  امل  ۀجح  هربخ  نکی  مل  ول  هعسو و  یف  امب  بطاخی  امنا  دحاو  لک  و 
ربخ ۀیدهلا و  یف  ةریرب  ربخ  لثم  دحاولا  ربخ  هلوبق  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  نع  حص  دقف  ۀنـسلا  اما  یـصحی و  نا  نم  رثکا  هَّللا  باتک  یف  اذـه  و 

ۀیحد دیسا و  نب  باتع  ذاعم و  یلع و  لثم  قافآلا  یلا  دارفالا  ثعب  هنا  هنع  روهشم  هددع و  یصحت  کلذ ال  ۀقدصلا و  ۀیدهلا و  یف  ناملس 
اهب اوّجاح  داحآلاب و  اولمع  مهنع  هَّللا  یضر  هباحصا  کلذک  یفخی و  نا  نم  رهشا  یـصحی و  نم  رثکا  اذکه  مهنع و  هَّللا  یـضر  مهریغ  و 

رکذ دق 
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یلع ۀمالا  تعمجا  اهتـضافتسا و  اهحوضول و  ۀلمجلا  هذه  یلع  انرـصتخا  ناسحتـسالا و  باتک  یف  ثیدح  ریغ  اذه  یف  هَّللا  همحر  دـمحم 
لمتحی ربخلا  قدـصلا و  ۀفـصب  ۀـجح  ریـصی  ربخلا  نالف  لوقعملا  اما  مهریغ و  نیبراضملا و  لـسرلا و  ءـالکولا و  نم  داـحآلا  راـبخا  لوبق 

لمعلل و ۀجح  ریـصیل  قدصلا  ناحجرب  لمعلا  بجوف  بذکلا  قسفلاب  قدصلا و  حجرتی  رابخالا  ۀیلها  دـعب  ۀـلادعلاب  بذـکلا و  قدـصلا و 
بلاغب حیحص  سایقلاب  لمعلا  نا  يرت  الا  نیقیلا  ملع  ریغ  نم  حیحص  لمعلا  نال  اذه  نیقیلا و  ملع  طوقسل  بذکلا  وهـسلا و  لامتحا  ربتعی 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 156 

http://www.ghadirestan.com


برض اذه  لمعلل و  فاک  کلذ  يارلا و  بلاغب  املع  دیفی  لدعلا  نم  ربخلا  اذه  کلذکف  نیقی  الب  حیحـص  تانیبلاب  ماکحلا  لمع  يارلا و 
هلوق هتفگ  يدوزب  لوصا  حرش  رارـسالا  فشک  رد  يراخبلا  دمحم  نب  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  ۀنینامطلا و  ملع  نود  ناکف  بارطـضا  هیف  ملع 

ملعلا و لها  رثکا  بهذـم  وه  ۀـنینامط و  ملع  نیقی و ال  ملع  بجوی  يأ ال  اـنیقی  ملعلا  بجوی  ـال  لـمعلا و  بجوی  دـحاولا  ربخ  يأ  اذـه  و 
یبأ نم  مهنم  مث  لمعلا  بجوی  هلوق ال  نم  دارملا  وه  الـصا و  زوجی  ـال  دـحاولا  ربخب  لـمعلا  نا  یلا  ساـنلا  ضعب  بهذ  ءاـهقفلا و  ۀـلمج 
عنم نم  جـتحا  ۀـضفارلا و  دواد و  یبأ  یناساقلا و  لثم  اعمـس  هعنم  نم  مهنم  نیملکتملا و  نم  ۀـعامج  یئابجلا و  لثم  القع  هب  لـمعلا  زاوج 

ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت  هلوقب  اعمس  هنع 
نا لاق  نم  هلوقل  ینعم  اولاق و ال  صنلا  اذه  رهاظب  هب  لمعلا  هعابتا و  زوجی  الف  ملعلا  بجوی  دـحاولا ال  ربخ  هب و  کل  ملع  ام ال  عبتت  يأ ال 
املع یلاعت  هَّللا  هامس  يذلا  نظلا  بلاغ  ملع  وه  ملع و  عون  بجوی  دحاولا  ربخ  الـصا و  هءافتنا  یـضتقیف  یفنلا  عضوم  یف  ةرکن  رکذ  ملعلا 

ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  یلاعت  هلوق  یف 
ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  یلاعت  هلوقب  اضیا  عابتالا  مرحم  وهف  نظلا  دیفی  هنا  هانملس  نا  انال  یهنلا  هلوانتی  الف 

هَّللا وه  عئارشلا و  عضو  یلوتی  نم  يأ  عرشلا  بحاص  نال  هب  لمعلا  زاوج  مدع  يأ  اذه  هلوقب و  القع  هنع  عنم  نم  ۀهبش  یلا  خیشلا  راشا  مث 
لیلدلا نع  زواجتلا  یف  هل  ةرورـض  يأف  لیلد  حضواب  هعرـش  ام  تابثا  یلع  ارداق  ناکف  ةردقلا  لامکب  فوصوم  هنع  غلبم  لوسرلا  ذإ  یلاعت 

عضب و لالحتـسا  مد و  کفـس  یف  اربخ  يور  ول  دحاولا  نا  یه  ۀـمیظع و  ةدـسفم  یلا  يدؤی  هنا  فیک و  نظلا  الا  دـیفی  ام ال  یلا  یعطقلا 
هعـضب و ۀحابا  یف  انککـش  نم  لهجلاب و  موجهلا  زوجی  فیکف  هرماب  نانوکی  یلاعت و ال  هَّللا  رماب  ۀحابالا  کفـسلا و  نا  رظنف  بذکی  امبر 

رماب یلاعت  هَّللا  رما  اذإ  لب  مهوتلاب  لـطابلا  ماـحتقا  لـهجلا و  یلع  قلخلا  ۀـلاوح  عراـشلا  نم  حـبقیف  کـشلاب  موجهلا  زوجی  ـال  همد  کـفس 
يأ انتارورض  نم  اهنال  فالخ  الب  اهیف  لبقی  دحاولا  ربخ  ناف  تالماعملا  فالخب  نوفلاخم  وا  نولثتمم  اما  ةریصب  یلع  نوکنل  هرما  انفرعیلف 

ةرورضلا باب  نم  اهیف  هلوبق 
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نم يارلا  کلذـک  هلوق و  دـحاولا و  ربخ  یلع  اـهیف  داـمتعالا  اـنزوج  اذـهلف  ۀهبـش  هیف  یقبی  ـال  قیرطب  اـنل  قح  لـک  راـهظا  نع  زجعن  اـنال 
مل تعقو و  اذإ  ۀثداحلا  نال  اضیا  ةرورضلا  باب  نم  وه  لاقف  نظلا  الا  دیفی  هنا ال  عم  ماکحالا  یف  سایقلاب  مهکـسمت  نع  باوج  انتارورض 

تابثالا و نود  راهظالا  تبثم و  دحاولا  ربخ  رهظم و  وه  لب  تبثمب  سیل  سایقلا  نال  ةرورض و  سایقلا  یلا  جاتحی  هب  لمعی  صن  اهیف  نکی 
قرفلا یلا  ۀجاح  الف  رهاظلا  لها  ماظنلا و  لثم  ۀـجح  سایقلا  لعجی  مل  نم  لوق  یلع  املف  مهنم  سایقلاب  کسمتلا  زاوج  نم  لوق  یلع  اذـه 
نیقیلا ملع  بجوت  اهتحصب  ۀعنصلا  لها  مکح  یتلا  رابخالا  نا  یلا  ثیدحلا  باحصا  رثکا  بهذ  اذک  ثیدحلا  باحـصا  ضعب  لاق  هلوق و 

نیقیرفلا ۀهبـش  یلا  خیـشلا  راشا  ایلالدتـسا و  املع  بجوت  اهنا  یلا  يرهاظلا  دواد  بهذ  لبنح و  نب  دـمحا  بهذـم  وه  ةرورـضلا و  قیرطب 
َو یلاعت  هلوقب  نظلا  عابتا  نع  یلاعت  هیهنل  هعابتا  زاج  امل  ملعلا  دفی  مل  ول  دـحاولا  ربخ  ناب  کسمت  یلالدتـسالا  ملعلا  بجوی  هناب  لاق  نمف 

ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  ال 
* َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  یلاعت  هلوق  یف  هعابتا  یلع  همذ  و 

* َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو 
یف دـجن  انا  لاق  ایرورـض  املع  بجوی  هنا  لاق  نم  ۀـلاحم و  ملعلا ال  ةدافا  مزلتـسیف  نّیبت  ام  یلع  عابتالا  بوجو  یلع  عامجالا  دـقعنا  دـق  و 
دری رتاوتملاب و  لصاحلا  ملعلا  ۀلزنمب  رظن  لالدتـسا و  ریغ  نم  ةرورـض  هب  ربخملاب  ملعلا  هتحـص  طئارـش  دجو  يذلا  دحاولا  ربخ  یف  انـسفنا 

هب صتخی  نا  زوجیف  یلاعت  هَّللا  نم  ۀمارک  لصحی  ملعلا  اذه  اولاقف  هیف  لکلا  يوتسا  هیف و ال  فالتخالا  عقو  امل  ایرورـض  ناک  ول  هنا  مهیلع 
یلاعت هَّللا  لاق  هلوق  هیف  فالتخالا  عقو  دق  يرورـض و  هناف  رتاوتملاب  لصاحلا  ملعلاک  ایرورـض  هنوک  نم  عنمی  فالتخالا ال  عوقو  ضعبلا و 

َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
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دحاو لکل  نایبلاب  ارما  اذه  ناکف  مهنم  هومتکی  سانلل و ال  هونیبیل  باتکلا  اوتوا  نیذلا  نم  دـهعلا  قاثیملا و  ذـخا  هنا  یلاعت  هَّللا  ربخا  ۀـیآلا 
اقرـش و قلخلا  نم  دـحاو  لک  یلا  نیبهاذ  اوعمتجی  نا  مهعـسو  یف  سیل  مهعـسو و  یف  امب  نوفلکی  امنا  مهنال  باتکلا  نع  هل  اـیهن  مهنم و 

یلا فاـضملا  عمجلا  یف  مکحلا  نـال  دـهعلاب و  ءاـفولا  ۀـنامالا و  نم  هدـنع  اـم  ءادا  مهنم  دـحاو  لـک  یلع  بجاولا  نا  نیعتیف  ناـیبلل  اـبرغ 
نم دـحاو  لک  لوانتی  نیدـلا  لصا  وه  امب  ۀـعامجلل  باطخلا  نیدـلا و  لصا  نم  قاثیملا  ذـخا  نال  مهنم و  دـحاو  لک  لوانتی  هنا  ۀـعامجلا 

ةدئاف ةدّیج و ال  ةدئاف  نع  ولخی  عرشلا ال  رما  ذإ  هب  لمعلا  هنم و  لوبقلاب  عماسلا  رما  دحاو  لک  یلا  راهظالاب  رمالا  هجوت  ةرورـض  مث  دارفالا 
ءـالتبالا یه  ةدـئافلا  لـب  ملـسم  ریغ  لوبقلا  یلع  ةدـئافلا  راـصحنا  ناـب  هیلع  ضرتعا  اذـه و  يوس  ناـمتکلا  نع  یهنلا  ناـیبلاب و  رمـالا  یف 

يرت الا  اولثتمی  مل  نا  باقعلا  اولثتما و  نا  باوثلا  قحتسیف 
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مهیلع هَّللا  تاولـص  ءایبنالا  اذـک  هنم و  کلذ  لبقی  مث ال  مثای  هنع  عنتما  ول  ثیحب  نایبلاب  رومام  باـطخلا  اذـه  یف  لـخاد  مهنم  قساـفلا  نا 
عماسلا و فرط  غّلبملا و  فرط  نیفرط  غیلبتلا  نایبلا و  ناب  هنع  بیجا  مهنم و  لبقی  هنا ال  یحولاب  اعطق  ملع  نا  غیلبتلاب و  نوروماـم  نیعمجا 

لوبقلا بوجو  يوس  ةدئاف  عماسلا  فرط  یف  سیل  غّلبملا و  بناجب  صتخم  ةدئافلا  نم  مترکذ  ام  مث  ةدـئاف  فرط  لکب  قلعتی  نا  نم  دـب  ال 
بوجولاب لاق  زاوجلاب  لاق  نم  نال  هبوجول  مزلتـسم  لمعلا  زاوج  لوقن  انال  هب  لمعلا  زاوج  یه  يرخا و  ةدـئاف  هیف  لب  لاقی  هب و ال  لمعلا  و 

یلعف هیلع  نایبلا  بیترت  مث  ۀـبوتلا  هیلع  بجاولا  لب  ۀـبوتلا  لبق  هیلع  نایبلا  بوجو  ملـسن  الف  قسافلا  اما  زاوجلا و  رکنا  بوجولا  رکنا  نم  و 
ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  لاق  هلوق و  حر  ۀمئالا  سمش  لاق  اذک  هب  لمعلا  هیلع و  لوبقلا  بوجو  دیفی  هنایب  اذه 

امنا مهیلإ و  عوجرلا  دـنع  فوخملا  رابخالا  وه  راذـنالا و  ۀـقرف  لک  نم  تجرخ  ۀـفئاط  لک  یلع  بجوا  یلاعت  هنا  هب  کسمتلا  هجو  ۀـیآلا 
َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  هلوقل  رذحلل  ابلط  راذنالا  بجوا 

اهنم ۀفلاخملا  ۀقرف و  ۀثالثلا  رذـحلا و  بوجو  یـضتقیف  رما  یلاعت  هَّللا  نم  وه  مزاللا و  بلطلا  یلع  لمحیف  لاحم  یلاعت  هَّللا  نم  یجرتلا  و 
دحاولا و ربخب  لمعلا  بجو  اذإ  عماسلا و  یلع  رذـحلا  بوجول  هکرت  بجو  لعف  نم  عنملا  یـضتقی  ام  يوارلا  يور  اذاف  نانثا  ادـحاو و  اما 
دحاولا و یلع  اهلمح  حصی  الف  اهب  ثیناتلا  ءاه  قوحل  لیلدب  ۀـعامجلل  مسا  ۀـفئاطلا  لاقی  قرفلاب و ال  لئاق  ذإ ال  اقلطم  بجو  انهه  نینثالا 

دارملا ناف  حصالا  وه  دحاول و  لیق  نینثال و  لیق  ۀـثالثل و  لیق  ةرـشعل و  مسا  یه  لیقف  اهریـسفت  یف  نومدـقتملا  فلتخا  لوقن  انال  نینثالا 
َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْشَْیل  َو  یلاعت  هلوق  نم 

اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  یلاعت  هلوق  لوزن  ببس  یف  لقن  اذک  ةداتق و  لاق  اذک  ادعاصف  دحاولا 
یبنلا باحـصا  نم  امهدحا  ناک  لیق  رخآلا و  نود  معلـص  یبنلا  یلا  امهدـحا  مکءاجف  قح  یف  ۀـعفادم  امهنیب  نییراصنا  نیلجر  اناک  امهنا 

نع بذکلا  مهوت  یفتنی  ةرشعلا ال  وه  لیق و  ام  رثکا  یلع  اهانلمح  ول  ّانا  یلع  فرع  ام  یلع  قفانملا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  عابتا  نم  رخآلا  ص و 
رومام عماسلا  نا  ملـسن  نکل ال  هعمـس و  امب  راذـنالاب  رومام  عجارلا  نا  انملـس  لاقی  رتاوتلا و ال  یلا  داحآلا  نع  مهربخ  جرخی  ـال  مهربخ و 
بوجو لوقن  انال  ۀـیکزتلاب  ۀـلادعلا  رهظت  ةداهـشلا و  باصن  متی  مل  ام  لوبقلا  بجی  ةداهـشلا و ال  ءاداب  روماـم  دـحاولا  دـهاشلاک  لوبقلاـب 

َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  یلاعت  هلوق  فیک و  انیب  امک  عماسلا  یلع  لوبقلا  بوجول  مزلتسم  راذنالا 
ّرـضی امبر  یعدـملا و  عفنی  کلذ ال  نال  ةداهـشلا  ءادا  بوجو  هیلع  نا  ملـسن  الف  دـحاولا  دـهاشلا  اماف  لـمعلا  لوبقلا و  بوجو  یلا  ریـشی 

هب دوهشملا  ناک  اذإ  فذقلا  دح  ّدحی  ناب  دهاشلاب 
207 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْسَف  یلاعت  هلوق  هنم  یصحی  نا  نم  رثکا  هَّللا  باتک  یف  دحاولا  ربخ  لوبق  یلع  لیلدلا  يأ  اذه  ةداهشلا و  باصن  متی  مل  انز و 
* َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ 

مل ول  يوتفلا و  نود  عمـس  امب  رابخالا  بلط  یف  رـصحنم  هریغل  دـهتجملا  لاؤس  هریغ و  دـهتجملا و  نیب  قرفی  مل  رکذـلا و  لها  لاؤسب  ارما 
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ِهَِّلل  َءادَهُش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  هنم  ابجاو و  لاؤسلا  ناک  امل  ابجاو  لوبقلا  نکی 
امنا رمالاب و  هیلع  ابجاو  کلذ  ناک  هَّلل و  ةداهـش  طسقلاب و  ماـق  دـقف  عمـس  اـمب  لوسرلا  نع  ربخ  نم  هَّلل و  ةداهـشلا  طـسقلاب و  ماـیقلاب  رما 

َنِم اـْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاـعت  هلوق  هنم  عنتمم و  وه  اهمدـعک و  ةداهـشلا  بوجو  ناـک  ـالا  اـبجاو و  لوبقلا  ناـک  ول  اـبجاو  نوکی 
يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا 

هلوق هنم  همدعک و  راهظالا  ناکل  هلوبق  انیلع  بجی  مل  ولف  هراهظا  ائیش  معلص  یبنلا  نم  عمس  نم  یلع  بجیف  يدهلا  نامتک  یلع  دعوا  ۀیآلا 
اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت 

رابخا نم  ربخلا  نوک  ناک  ول  ۀـیلعلاب و  رعـشی  بسانملا  فصولا  یلع  مکحلا  بیترت  ذإ  ربخلاـب  قساـفلا  یجم  لـلع  تبثتلا و  نیبتلاـب و  رما 
بتکی تیملا ال  لاق  نم  ناف  ضراعلا  فصولا  ۀـیلع  نم  عنمت  مزاللا  فصولا  هیلع  ذإ  ةدـئاف  لیلعتلا  اذـهل  نکی  مل  لوبقلا  نم  اعنام  داحآلا 

لیلعت لاحتـسا  تیملا  نع  ۀباتکلا  رودص  عانتما  ۀیلعل  احلاص  امزال  افـصو  ناک  امل  توملا  نال  هفـسی  حبقتـسی و  هدنع  ملقلا  ةاودلا و  مدعل 
نع ازارتحا  اهانکرت  اهتبوجا  عم  تاضارتعا  تاکـسمتلا  هذـه  نم  لـک  یفف  ملقلا  ةاودـلا و  مدـع  وه  ضراـعلا و  فصولاـب  ۀـباتکلا  عاـنتما 

هناف ۀیدهلا  یف  ةریرب  ربخ  لثم  هلوق  بانطالا 
ۀیدهلا یف  اهلوق  لبق  معلص  هنا  يور 

هناف ۀقدصلا  ۀیدهلا و  یف  ناملس  ربخ  و 
ابلاط نید  یلا  نید  نم  لقتنی  لعج  ءیـش و  یلع  سیل  هنا  هدـنع  عقوف  قلبلا  لیخلا  نودـبعی  موق  نم  ناـک  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  نا  يور 

لکای هنا  ثوعبملا  یبنلا  تامالع  نم  برثیب و  کیلعف  اهناوا  برق  دق  ۀیفینحلا و  بلطت  کلعل  عماوصلا  باحـصا  ضعب  هل  لاق  یتح  قحلل 
یف لمعی  ناک  ۀنیدملاب و  دوهیلا  نم  هعای  برعلا و  ضعب  هرـساف  ۀـنیدملا  وحن  هجوتف  ةوبنلا  متاخ  هیفتک  نیب  ۀـقدصلا و  لکای  ۀـیدهلا و ال 

هیلع یبنلا  مدقمب  عمس  املف  ۀنیدملا  یلا  معلص  هَّللا  لوسر  رجاه  یتح  هنذاب  هالوم  لیخن 
208 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هسفن یف  ناملـس  لاقف  لکای  مل  اولک و  هباحـصال  لاقف  ۀقدص  لاقف  اذه  ام  لاقف  هیدی  نیب  هعـضو  بطر و  هیف  قبطب  هاتا  مالـسلا  ةولـصلا و 
يرخا هذه  ناملس  لاقف  اولک  هباحصال  لوقی  لکای و  لعجف  ۀیده  لاقف  ناملس  ای  اذه  ام  لاقف  بطر  هیف  قبطب  دغلا  نم  هاتا  مث  ةدحاو  هذه 

معلـص یبنلا  لبقف  ملـساف  هیفتک  نیب  ةوبنلا  متاخ  یلا  ناملـس  رظن  یتح  هیفتک  نم  ءادرلا  یقلاف  هدارم  معلـص  لوسر  فرعف  هفلخ  لوحت  مث 
ذئنیح ادبع  ناک  هنا  عم  ۀیدهلا  ۀقدصلا و  یف  هلوق 

ناک لسرلا و  يدیا  یلع  هیلإ  نودـهی  كولملا  تناک  اضیا و  ایادـهلا  یف  یملـس  مأ  ربخ  لبق  هناف  ریثک  هنم  دـحاولا  ربخ  لوبق  يأ  کلذ  و 
دمتعی كولمملا و  ةوعد  بیجی  ناک  بذکلا و  یلع  مهؤطاوت  روصتی  موق ال  يدیا  یلع  نکی  مل  مهنم  ءادـهالا  نا  کش  مهلوق و ال  لبقی 
عمجا یتح  اودترا  مهنا  ربخاف  موق  یلا  ایعاس  هثعب  نیح  ۀبقع  نب  دیلولا  ربخ  لبق  لالهلا و  یف  یبارعالا  ةداهش  لبق  نوذأم و  ینا  هربخ  یلع 

ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  یلاعت  هلوق  لزنف  مهوزغ  یلع  معلص  یبنلا 
ضافتسا رهتشا و  دق  يأ  هنع  روهشم  ودعلا و  ضرا  یلا  ۀثوعبملا  نویعلا  سیساوجلا و  رابخا  لبقی  ناک  ۀیآلا و 

اریما و نمیلا  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  ایلع  ثعب  هناف  ماکحالا  میلعت  ۀـلاسرلا و  غیلبتل  قافآلا  یلا  دارفـالا  ثعب  هنا  معلـص  یبنلا  نع  رتاوتلا  قیرطب 
ثعب مورلاب و  لقره  رـصیق و  یلا  هباتکب  یبلکلا  ۀـفیلخ  نب  ۀـیحد  ثعب  عئارـشلا و  ماکحالا و  میلعتل  اریما  نمیلا  یلا  اضیا  اذاعم  ثعب  هدـعب 

ۀشبحلا یلا  يریمضلا  ۀّیمأ  نب  ورمع  يرسک و  یلا  هباتکب  یمهسلا  ۀفاذح  نب  هَّللا  دبع  ثعب  عئارشلل و  املعم  اریما  ۀکم  یلا  دیـسا  نب  باتع 
ثراحلا یلا  يدسالا  بهو  نب  عاجش  ۀیردنکـسالا و  بحاص  سقوقملا  یلا  ۀعتلب  یبأ  نب  بطاح  فئاطلا و  یلا  صاعلا  یبأ  نب  نامثع  و 
ۀیبیدحلا ماع  ۀکم  لها  یلا  نافع  نب  نامثع  ذفنا  ۀمامیلاب و  ۀفیلخ  نب  ةذوه  یلا  يرماعلا  ورمع  نب  طیلـس  قشمدب و  یناسغلا  رمـش  یبأ  نب 

مزح و نب  ورمع  صاعلا و  نب  ورمع  ۀثراح و  نب  دیز  ردب و  نب  ناقربزلا  ةریون و  نب  کلام  مصاع و  نب  سیق  ورمع  تاقدصلا  یلع  یلو  و 
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حارجلا نب  ةدیبع  ابا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  دیز و  نب  ۀماسأ 
اددع دحاو  هجو  یف  ثعب  هنا  ام  عضوم  یف  رکذی  مل  ۀـجحلا و  اومیقیل  هنید و  یلا  اوعدـیل  ءالؤه  ثعب  امنا  مهرکذ و  لوطی  نمم  مهریغ  و 
ذافنا نا  ۀـلاسر  لک  یف  جاتحا  نا  هماکح و  هتاعـس و  هلـسر و  لوق  لوبق  مهمزلی  ناک  هنا  ریـسلا  لها  قافتاب  تبث  دـق  رتاوتلا و  دـح  نوغلبی 
کلذ ریبدتلا و  ماظنلا و  دسف  هؤادعا و  هنم  نکمت  هراصنا و  هباحـصا و  نع  هترجه  راد  تلخ  هباحـصا و  عیمج  کلذب  فی  مل  رتاوتلا  ددع 

یعطق لیلد  اذه  رتاوتلا و  لثم  لمعلل  بجوم  دحاولا  ربخ  نا  اذهب  نیبتف  اعطق  لطاب  مه  و 
209 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀجراخ عئاقو  یف  اهب  اوجاح  داحآلاب و  اولمع  ۀباحصلا  کلذک  هلوق و  عطاوقلا  بحاص  یلازغلا و  رکذ  اذک  ۀفلاخملا  یف  رذع  هعم  یقبی  ال 
موی نا  رتاوت  ام  اهنمف  اهب  جاجتحالا  ۀحص  اهلوبق و  یلع  اعامجا  مهنم  کلذ  ناکف  عفاد  ۀعفادم  رکنم و ال  ریکن  ریغ  نم  رـصحلا  ودعلا  نع 

راصنالا یلع  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  جتحا  امل  ۀفیقسلا 
هیلع راکنا  ریغ  نم  هولبق  شیرق  نم  ۀمئالا  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوقب 

یف هنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  ربخ  یلا  مهعوجر  اهنم  و 
نوتومی ثیح  نونفدی  ءایبنالا  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق 

ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق  و 
ةدجلا ثیروت  یلا  هعوجر  اهنم  و 

اهاطعا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  ۀملسم  نب  دمحم  ةریغملا و  ربخب 
هنع هَّللا  یضر  رمع  عوجر  اهیف و  وه  مکح  ام  فالخب  اهیف  مکح  معلص  هَّللا  لوسر  ّنا  لالب  ربخا  یتلا  ۀیـضقلا  یف  همکح  هضقن  سدسلا و 
یف ةرشع و  ةرشع  ۀبابسلا  یطسولا و  یف  ۀعست و  رصنبلا  یف  لبالا و  نم  ۀتس  رـصنخلا  یف  لعجی  ناک  ثیح  ۀیدلا  یف  عباصالا  لیـصفت  نع 

لوقب اهنم  اهثیروت  یلا  اهجوز  ۀـید  نم  ةأرملا  ثیروت  مدـع  نع  ةرـشع و  عبـصا  لـک  یف  نا  مزح  نب  ورمع  ربخ  یلا  رـشع  ۀـسمخ  ماـهبالا 
نمحرلا دبع  ربخب  هلمع  اهجوز و  ۀید  نم  ینابضلا  میـشا  ةأرما  ثروی  نا  هیلإ  بتک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  محازم  نب  كاحـضلا 

وه سوجملا و  نم  ۀیزجلا  ذخا  یف  فوع  نب 
کلام نب  لمج  ربخب  هلمع  باتکلا و  لها  ۀنس  مهب  اونس  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوق 

وه و 
رمع لاقف  ةّرغب  معلص  هَّللا  لوسر  هیف  یضقف  اتیم  انینج  تقلاف  عطسمب  يرخالا  امهادحا  تبرـضف  نیتّرـض  ینعی  یل  نیتراج  نیب  تنک  هلوق 

انیأرب هیف  انیضقل  اذه  عمسن  مل  ول  هنع  هَّللا  یضر 
ةدعلا عضوم  یف  یجوز  ةافو  دعب  هنذاتسا  معلص  هَّللا  لوسر  یلا  تئج  تلاق  نیح  کلام  تنب  ۀعیرف  ۀیاورب  ذخا  هنع  ضر  نامثع  نا  اهنم  و 

الیل و ال جرخت  جوزلا و ال  لزنم  یف  دـتعت  اهجوز  اهنع  یفوتملا  نا  یف  ءاتفتـسالل  جورخلا  رکنی  مل  کتدـع و  یـضقنی  یتح  یثکما  لاـقف 
دـحاولا و ربـخ  هلوبق  نم  يذـملا و  مکح  یف  دادـقملا  ۀـیاورب  ضر  یلع  لـمع  نم  رهتـشا  اـم  اـهنم  اـهرماب و  موقی  نم  تدـجو  اذإ  اراـهن 

اذإ هنم و  ءاش  امب  هَّللا  ینعفن  اثیدح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  تعمـس  اذإ  تنک  روهـشملا  ربخلا  یف  لاق  یتح  نمیلاب  هراهظتـسا 
نظلاب ال ۀیاورلا  یلع  مدـقی  الئل  ههجو و  یلع  ثیدـحلا  قایـس  یف  طایتحالل  ناک  امنا  فیلحتلا  هتقدـص و  فلح  اذاف  هتفلح  هریغ  ینثدـح 

یبأ ربخب  ضر  سابع  نبا  لمع  اهنم  نیناتخلا و  ءاـقتلاب  لـسغلا  بوجو  یف  ضر  ۀـشئاع  ربخ  یلا  روهمجلا  عوجر  اـهنم  بذـکلا و  ۀـمهتل 
مکحی ناک ال  نا  دعب  دقنلا  یف  ابرلا  یف  يردخلا  دیعس 

210 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يری ناک ال  نإ  دـعب  عادو  الب  رفنت  ضئاحلا  نا  راصنالا  نم  ةأرما  ربخب  هنع  هَّللا  یـضر  تباث  نب  دـیز  لـمع  اـهنم  ۀیـسنلا و  ریغ  یف  اوبرلاـب 
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تمّرح دق  رمخلا  نا  لاق  تآ و  اناتا  ذإ  ابارـش  بعک  نب  یبأ  ۀحلط و  ابا  ةدـیبع و  ابا  یقـسا  تنک  لاق  ضر  سنا  نع  يور  ام  اهنم  کلذ و 
لها لمع  نم  رهتشا  ام  اهنم  ترسکت و  یتح  هلفساب  اهتبرـضف  انل  سیرهم  یلا  تمقف  اهرـسکاف  رارجلا  هذه  یلا  سنا  ای  مق  ۀحلط  وبا  لاقف 

ۀنس نیعبرا  رباخن  انک  لاق  هنا  ضر  رمع  نبا  نع  يور  ام  اهنم  تخسن و  ۀلبقلا  نا  دحاو  مهربخا  ثیح  ۀبعکلا  یلا  ۀلبقلا  نع  لوحتلا  یف  ابق 
یتح اساب  هب  يرن  و ال 

انیهتناف ةرباخملا  نع  یهن  معلص  یبنلا  نا  جیدخ  نب  عفار  انل  يور 
نب نامیلس  یبأ  دیز و  نب  ۀجراخ  ریبج و  نب  عفان  ریبج و  نب  دیعس  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلعک  نیعباتلا  ۀنس  ترج  کلذ  یلع  و 

نیریس و نبا  نسحلاک و  ةرصبلا  ءاهقف  نیمرحلا و  ءاهقف  بیسملا و  نب  دیعس  سؤاط و  راشب و  نب  ءاطع  راشب و  نب  نامیلس  نمحرلا و  دبع 
رصع یف  دحا  نم  مهیلع  راکنا  ریغ  نم  ءاهقفلا  نم  مهدعب  نم  يرج  هیلع  قورسم و  یبعشلا و  دوسالا و  ۀمقلعک و  مهیعبات  ۀفوکلا و  ءاهقف 

الف ضر  یلع  ۀعاجـش  متاح و  ءاخـسب  ةدراولا  رابخالاک  ینعملا  ۀـهج  نم  ةرتاوتم  اهنکل  داحآ  رابخا  تناک  نإ  راـبخالا و  هذـه  نا  ملعا  و 
لاق نئل  رودیف و  ۀجح  اهنوک  یلع  فقوتی  کلذ  داحآ و  رابخا  یه  ۀـجح  دـحاولا  ربخ  نوک  تابثا  یف  هومترکذ  ام  لوقی  نا  لئاقل  نوکی 

لاوحالا نئارق  سیئاقملا و  نم  اهب  نرتقا  ام  عم  داحآ  رابخا  وا  ةرتاوتم  صوصن  نم  اهریغب  اولمع  مهلعل  لب  اهب  اوملع  مهنا  ملسن  موصخلا ال 
هنبا لاق  ثیح  انیأرب و  انیـضقل  اذهب  عمـسن  مل  ول  ضر  رمع  لاق  ام  یلع  اهب  اولمع  امنا  مهنا  رابخالا  کلت  قایـس  نم  فرع  هنال  هل  هجو  الف 
ضر رکب  ابا  ناف  ةریثک  عئاقو  یف  هایا  مهراکناب  ضراعم  دـحاولا  ربخ  مهلوبق  نم  مترکذ  ام  لیق  ناف  هرخآ  یلا  جـیدخ  نب  عفار  يور  یتح 

ترکنا ینکسلا و  یف  سیق  تنب  ۀمطاف  ربخ  ضر  رمع  رکنا  ۀملسم و  نب  دمحم  ۀیاور  هیلإ  مضنا  یتح  ةدجلا  ثاریم  یف  ةریغملا  ربخ  رکنا 
انلق قشاو  تنب  عورب  ۀصق  یف  یعجشألا  نانـس  نب  لقعم  ربخ  ضر  یلع  ّدر  هیلع و  هلها  ءاکبب  تیملا  بیذعت  یف  رمع  نبا  ربخ  ضر  ۀشئاع 
امک لصالا  نالطب  یلع  لدی  الف  اهـسنج  یف  اهب  جاجتحالا  مدعل  طرـش ال  تاوف  وا  ضراعم  دوجو  نم  ۀـضراع  بابـسالا  رکنا و  امنا  مهنا 
رکذ دـق  هلوق و  لصالا  نالطب  یلع  لدـی  تاداهـشلا ال  ضعب  یـضاقلا  در  سایقلا و  عاونا  ضعب  مهکرت  باـتکلا و  رهاوظ  ضعب  مهّدر  نا 

يأ ۀـلمجلا  هذـه  انرـصتخا  هاندروا و  امیف  اهرثکا  انرکذ  دـق  ةریثک و  ثیداحا  يأ  ثیدـح  ریغ  دـحاولا  ربخ  لوبق  يأ  اذـه  یف  حر  دـمحم 
میوقتلا ظفل  اهترهشل و  دمحم  هدروآ  ام  رکذن  مل  هانعم  وا  اهحوضول  اهریغ  ذاعم و  غیلبت  ناملـس و  ةریرب و  ربخ  نم  انرکذ  ام  داریاب  انیفتکا 

ءافتکا اراصتخا و  اهنع  انتکس  نحن  و 
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هیف و عزانتملا  یف  مکحلا  توبث  یلع  لدی  لوبقلا  یلع  روصلا  هذـه  یف  مهنم  عامجالا  يأ  اذـک  یلع  ۀـمالا  تعمجا  هلوق و  سانلا  لعف  امب 
ربخ یلع  بترتی  دق  ّهنا  عم  داحآلا  رابخا  یلع  تینب  اهلک  دوقعلا  ناف  تالماعملا  یف  دحاولا  ربخ  لوبق  یلع  مهنم  دقعنا  دق  عامجالا  نا  هنایب 

يدـها ۀـیراجلا  هذـه  وا  ءیـشلا  اذـه  ناب  رابخالا  هتـساجن و  ءاملا و  ةراهطب  رابخالا  یف  امک  یلاعت  هَّللا  قح  وه  ام  تـالماعملا  یف  دـحاولا 
دق اهنا  عم  هلوقب  ملعلا  عقی  نم ال  ةداهـش  لوبق  یلع  اضیا  اوعمجا  ءیـشلا و  اذـه  عیب  وا  ۀـیراجلا  هذـه  عیبب  ینلکو  انالف  نا  نـالف و  کـیلإ 

ۀیحتلا و هیلع  لوسرلا  نع  هغلب  امب  بیجی  دق  هنا  عم  یتفتـسملل  یتفملا  لوق  لوبق  یلع  جرف و  ۀحابتـسا  ّدـح و  ۀـماقا  مد و  ۀـحابا  یف  نوکی 
یف ناف  تباث  نیلحملا  نیب  قرفلا  لیق  ناف  عضاوملا  رئاس  یف  زاج  ایندلا  نیدلا و  روما  نم  انرکذ  امیف  لوبقلا  زاج  اذاف  داحآلا  قیرطب  مالسلا 

فیکف نیدـلا  رابخا  یف  ءالؤه  ربخ  لبقی  رفاک و ال  لب  قساـف  یبص و  نم  هقدـص  یلا  بلقلا  نکـسی  نم  ربخ  لـبقی  دـق  تـالماعملا  ضعب 
دوجوم وه  هنم و  بذکلا  عوقو  هیلع و  طلغلا  نمؤی  نم ال  لوق  لامعتسا  وه  لالدتسالا  لحم  انلق  امهنیب  قرفلا  عوقو  عم  لصفلا  اذهب  جتحی 

نود مکحلا  هب  قلعتی  يذـلا  فصولا  قرفلا  عمجلا و  یف  یعاری  امنا  رخآلا و  یف  لهاستی  ام ال  هیف  لهاستی  امهدـحا  ناک  نإ  نیرمالا و  یف 
نال تالماعملا  یف  اهققحتل  رابخالا  یف  ۀققحتم  ةرورضلا  نال  حیحـصب  سیل  نیدلا  رابخا  تالماعملا و  نیب  قرفلا  نم  اورکذ  ام  هادع و  ام 

سایقلا و یف  امک  لمعلا  قح  یف  اهرابتعا  انطقساف  ماکحالا  تلطعتل  لقنلا  یف  ۀهبشب  دحاولا  ربخ  در  ول  ۀثداح و  لک  یف  دجوی  رتاوتملا ال 
امیف هعابتا  نم  عنملا  دارملا  لب  اقلطم  نظلا  عابتا  نع  عنملا  امهنم  دارملا  نا  ملـسن  لوقنف ال  نیتیـآلاب  مهکـسمت  نع  باوجلا  اـما  ةداهـشلا و 
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ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت  هلوق  ینعا  ۀیآلا  نم  دارملا  لیق  هعورف و  نیدلا و  لوصا  نم  ینیقیلا  ملعلا  هنم  بولطملا 
نم دـحاولا  ربخب  لمعلا  بجوی  يذـلا  عطاقلا  لیلدـلا  انعبتا  امنا  هیف و  نظلا  انعبتا  ام  انا  یلع  ققحتی  امب  ـالا  ةداهـشلا  مزج  نع  دـهاشلا  عنم 

لمعلا و ال بجوی  اهرکذ  یتلا  هطئارـش  دجو  اذإ  دحاولا  ربخ  هتفگ  قیقحتلا  باتک  رد  يراخب  زیزعلا  دبع  زین  عامجالا و  ةرتاوتملا و  ۀنـسلا 
یف القع  هب  لمعلا  زاوج  یبأ  نم  سانلا  نم  ملعلا و  لها  رثکا  ءاهقفلا و  ۀـلمج  بهذـم  وه  نظلا و  بجوی  لب  ۀـنینامطلا  نیقیلا و ال  بجوی 

هل ةرورض  ياف  لیلد  حضواب  هعرش  ام  تابثا  یلع  رداق  عرشلا  بحاص  ناب  هیف  نیکسمتم  نیملکتملا  نم  ۀعامج  یئابجلا و  لثم  نیدلا  روما 
نال فالخ  الب  هطئارـش  دجو  اذإ  دحاولا  ربخ  اهیف  لبق  ثیح  تالماعملا  فالخب  نظلا  الا  دـیفی  ام ال  یلا  یعطقلا  لیلدـلا  نع  زواجتلا  یف 

مهنم دحاولا و  ربخ  یلع  اهیف  دامتعالا  انزوج  اذهلف  ۀهبش  هیف  یقبی  قیرطب ال  انل  قح  لک  راهظا  نع  زجعن  اناف  ةرورـضلا  باب  نم  اهیف  هلوبق 
یناشاقلا لثم  اعمس  هعنم  نم 
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ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت  هلوقب  نیحورتسم  ۀضفارلا  دواد و  یبأ  و 

لوقی نم  لوقل  ینعم  اولاق و ال  صنلا  اذـه  رهاظل  هب  لمعلا  هعابتا و  زوجی  الف  ملعلا  بجوی  دـحاولا ال  ربخ  هب و  کل  ملع  ام ال  عبتت  ـال  يأ 
املع یلاعت  هَّللا  هامس  يذلا  نظلا  بلاغ  ملع  وه  ملع و  عون  بجوی  دحاولا  ربخ  الـصا و  هءافتنا  یـضتقیف  یفنلا  عضوم  یف  ةرکن  رکذ  ملعلا 

ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  هرکذ  نع  هلوق  یف 
* َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  یلاعت  هلوقل  اضیا  عابتالا  مرحم  وهف  نظلا  دیفی  هنا  انملس  نا  انال  یهنلا  هلوانتی  الف 

ملع بجوت  اهتحـصب  ۀعنـصلا  لها  مکح  یتلا  رابخالا  نا  یلا  يرهاظلا  دواد  لبنح و  نب  دمحا  مهنم  ثیدحلا  باحـصا  رثکا  بهذ  ۀیآلا و 
ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت  هلوقل  نظلا  عابتا  نع  یلاعت  هیهنل  هعابتا  زاج  امل  ملعلا  دفی  مل  ول  دحاولا  ربخ  نال  نیقیلا 

* َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  هرکذ  لج  هلوق  یف  هعابتا  یلع  هّمذ  و 
* َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو 

هلوق باتکلا  اما  عامجالا  ۀنـسلا و  باتکلاب و  ۀـماعلا  تکـسمت  ۀـلاحم و  ملعلا ال  ةدافا  مزلتـسیف  عابتالا  بوجو  یلع  عاـمجالا  دـقعنا  دـق  و 
ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  یلاعت 

ابلط راذـنالا  بجوا  امنا  مهیلإ و  عوجرلا  دـنع  فوخملا  رابخالا  وه  راذـنالا و  ۀـقرف  نم  تجرخ  ۀـفئاط  لـک  یلع  یلاـعت  هَّللا  بجوا  ۀـیآلا 
َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  یلاعت  هلوقل  رذحلل 

اهنم ۀفئاطلا  ۀقرف و  ۀـثالثلا  رذـحلا و  بوجو  یـضتقی  رما و  یلاعت  هَّللا  نم  وه  مزاللا و  بلطلا  یلع  لمحیف  لاحم  یلاعت  هَّللا  نم  یجرتلا  و 
وا دحاولا  ربخب  لمعلا  بجو  اذإ  عماسلا و  یلع  رذحلا  بوجول  هکرت  بجو  لعف  نم  عنملا  یـضتقی  ام  يوارلا  يور  اذاف  نانثا  ادـحاو و  اما 

نوکی عماسلا  نا  یلع  کلذ  لدـی  هعمـس ال  امب  راذـنالاب  ارومام  عجارلا  ناک  ول  لاقی  قرفلاـب و ال  لـئاق  ـال  ذإ  اـقلطم  بجو  اـنهه  نینثـالا 
لوقن انال  ۀیکزتلاب  ۀلادعلا  رهظی  مل  ام  ةداهـشلا و  باصن  متی  مل  ام  لوبقلا  بجی  ةداهـشلا و ال  ءاداب  رومام  دحاولا  دهاشلاک  لوبقلاب  ارومام 

َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  یلاعت  هلوق  فیک و  انیب  امک  عماسلا  یلع  لوبقلا  بوجول  مزلتسم  راذنالا  بوجو 
رـضی امبر  یعدـملا و  عفنی  کلذ ال  نال  ةداهـشلا  ءادا  بوجو  هیلع  نا  ملـسن  الف  دـحاولا  دـهاشلا  اماف  لـمعلا  لوبقلا و  بوجو  یلا  ریـشی 

یف ناملس  ربخ  مالسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  لوبقف  ۀنسلا  اما  ةداهشلا و  باصن  متی  مل  انز و  هب  دوهشملا  ناک  اذإ  فذقلا  دح  ّدحی  ناب  ةداهـشلاب 
نا کش  مهلوق و ال  لبقی  ناک  لسرلا و  يدیا  یلع  هیلإ  نودهی  كولملا  تناک  اضیا و  ایادهلا  یف  ضر  یملس  مأ  ربخ  ۀقدصلا و  ۀیدهلا و 

ثعب هنا  مالـسلا  هیلع  هنع  رتاوتلا  قیرطب  ضافتـسا  اورهتـشا و  دق  بذکلا و  یلع  مهؤطاوت  روصتی  موق ال  يدیا  یلع  نکی  مل  مهنم  ءادهالا 
یلا هباتکب  ۀیحد  ۀکم و  یلا  دیسا  نب  باتع  عئارـشلا و  میلعتلا  ریما  نمیلا  یلا  ذاعم  ثعبف  ماکحالا  میلعت  ۀلاسرلا و  غیلبتل  قافآلا  یلا  دارفالا 

ضر يرمضلا  ۀّیمأ  نب  ورمع  يرسک و  یلا  هباتکب  یمهسلا  ۀفاذح  مورلاب و  لقره  رصیق و 
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بهو نب  عاجـش  ۀیردنکـسالا و  بحاص  سقوقملا  یلا  ۀـعتلب  یبأ  نب  بطاح  فئاطلا و  یلا  ضر  صاعلا  یبأ  نب  ناـمثع  یـشاجنلا و  یلا 

ردب و نب  ناقربزلا  ةریون و  نب  کلام  مصاع و  نب  سیق  رمع و  تاقدصلا  یلع  یلو  قشمدب و  یناسغلا  رمـش  یبأ  نب  ثراحلا  یلا  يدسالا 
مهنع و هَّللا  یـضر  حارجلا  نب  ةدیبع  ابا  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  دـیز و  نب  ۀـماسأ  مزح و  نب  رمع  صاعلا و  نب  ورمع  هثراح و  نب  دـیز 

اددـع دـحاو  هجو  یف  ثعب  هنا  اـم  عضوم  یف  رکذـی  مل  ۀـجحلا و  میقیل  هنید و  یلا  وعدـیل  ءـالؤه  ثعب  اـمنا  مهرکذ و  لوطی  نمم  مهریغ 
هباحصا و نع  هترجه  راد  تلخل  هباحـصا و  عیمج  کلذب  فی  مل  هعم  رتاوتلا  ةدع  ذافنا  یلا  لوسر  لک  یف  جاتحا  ول  رتاوتلا و  دح  نوغلبی 

اذه رتاوتملا و  لثم  لمعلل  بجوم  دحاولا  ربخ  نا  اذهب  نیبتف  اعطق  لطاب  مه  کلذ و  ریبدتلا و  ماظنلا و  دسف  هؤادعا و  هنم  نکمت  هراصنا و 
داحآلاب و اولمع  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نا  وهف  عامجالا  اما  هَّللا و  همحر  یلازغلا  رکذ  اذک  ۀفلاخملا  یف  رذـع  هعم  یقبی  یعطق ال  لیلد 

اعامجا کلذ  ناکف  فشکلا  یف  اهـضعب  انیب  امک  عفاد  ۀـعفادم  رکنم و ال  ریکن  ریغ  نم  ددـعلا  رـصحلا و  نع  ۀـجراخ  عئاقو  یف  اهب  اوجاح 
نب عفان  ریبج و  نب  دیعـس  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلعک  نیعباتلا  ۀنـس  ترج  اذـه  یلع  اهب و  جاجتحالا  ۀحـص  اهلوبق و  یلع  مهنم 

مهدعب نم  هیلع  مهیعبات و  ۀفوکلا و  ءاهقف  نیریس و  نبا  نسحلاک و  ةرصبلا  ءاهقف  نیمرحلا و  ءاهقف  بیـسملا و  نب  دیعـس  سؤاط و  ریبج و 
بترتی دق  هنا  عم  تالماعملا  یف  دحاولا  ربخ  لوبق  یلع  ۀمالا  نم  دقعنم  عامجالا  اذک  رـصع و  یف  دـحا  نم  هیلع  راکنا  ریغ  نم  ءاهقفلا  نم 
ۀیراجلا هذه  وا  ءیـشلا  اذـه  ناب  رابخالا  هتـساجن و  ءاملا و  ةراهطب  رابخالا  یف  امک  یلاعت  هَّللا  قح  وه  ام  تالماعملا  یف  دـحاولا  ربخ  یلع 

اهنا عم  هلوقب  ملعلا  عقی  نم ال  ةداهـش  لوبق  یلع  اضیا  اوعمجا  ءیـشلا و  اذه  عیب  وا  ۀیراجلا  هذه  عیبب  ینلکو  انالف  نا  نالف و  کیلإ  يدـها 
هَّللا یلـص  لوسرلا  نع  هغلب  امب  بیجی  دق  هنا  عم  یتفتـسملل  یتفملا  لوق  لوبق  یلع  جرف و  ۀحابتـسا  دح و  ۀماقا  مد و  ۀـحابا  یف  نوکت  دـق 

تالماعملا نیب  قرفلا  نم  اورکذ  ام  عضاوملا و  رئاس  یف  زاج  ایندلا  نیدلا و  روما  نم  انرکذ  امیف  لوبقلا  زاج  اذاف  داحآ  قیرطب  ملس  هیلع و 
ربخ در  ولف  ۀثداح  لک  یف  دجوی  رتاوتملا ال  نال  تالماعملا  یف  اهققحتل  رابخالا  یف  ۀققحتم  ةرورـضلا  نال  حیحـصب  سیل  نیدـلا  رابخا  و 

نیتیآلاب مهکسمت  نع  باوجلا  اما  ةداهـشلا و  سایقلا و  یف  امک  لمعلا  قح  یف  اهرابتعا  انطقـساف  ماکحالا  لطعتل  لقنلا  یف  ۀهبـشب  دحاولا 
لوصا نم  ینیقیلا  ملعلا  هنم  بولطملا  وه  امیف  هعاـبتا  نع  عنملا  دارملا  لـب  اـقلطم  نظلا  عاـبتا  نع  عنملا  اـمهنم  دارملا  نا  ملـسن  ـال  اـنا  وهف 

ةرتاوتملا و ۀنسلا  نم  دحاولا  ربخب  لمعلا  بجوی  يذلا  عطاقلا  لیلدلا  انعبتا  امنا  هیف و  نظلا  انعبتا  ام  ّانا  یلع  هعورف  وا  نیدلا 
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عمجم عطقی  يذلا ال  ربخلاب  لمعلا  عامجالا  عبارلا  کلـسملا  هتفگ  دـحاو  ربخب  لمع  تابثا  رد  لوصحملا  باتک  رد  يزار  رخف  عامجالا و 
هتحص و یلع  عطقی  يذلا ال  ربخلاب  لمع  ۀباحصلا  ضعب  نال  ۀباحصلا  نیب  هیلع  عمجم  هنا  انلق  امنا  اقح  هب  لمعلا  نوکیف  ۀباحصلا  نیب  هیلع 

يور هنا  وه  لوالا و  نیهجول  هب  لمع  ۀباحصلا  ضعب  نا  انلق  امنا  عامجالا و  لوصح  یـضتقی  کلذ  هلعاف و  یلع  راکنا  مهدحا  نم  دبی  مل 
راصنالا یلع  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  جتحا  امل  ۀفیقسلا  موی  نا  رتاوتلاب 

شیرق نم  ۀمئالا  مالسلا  هیلع  هلوقب 
ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  یلاعت  هلوق  مومعل  اصصخم  هنوک  عم 

لـصالاک کلذ  نا  انملع  کلذ  مهنم  دحا  لقی  مل  املف  هتحـصب  عطقن  ربخب ال  انیلع  جتحت  فیک  دحا  لقی  مل  دـحا و  هیلع  رکنی  مل  هولبق و 
ربخ قفو  یلع  اولمع  ۀباحـصلا  نا  هریرقت  اهعومجم و  یف  لب  اهنم  دـحاو  لک  یف  رتاوتلا  یعدـن  روماب ال  لالدتـسالا  یناثلا  مهدـنع  ررقملا 

یف مهنع  هَّللا  یضر  قیدصلا  ربخ  یلا  ۀباحصلا  عوجر  روصب أ  هنایبف  لوالا  ماقملا  اما  هریغب و  هب ال  اولمع  امنا  مهنا  نیبن  مث  دحاولا 
نوتومی ثیح  نونفدی  ءایبنالا  مالّسلا  هیلع  هلوق 

شیرق نم  ۀمئالا  هلوق  یف  و 
ثرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  مالّسلا  هیلع  هلوق  یف  و 
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ۀّیضقب یضق  هنا  اضیا  هنع  لقن  ۀملسم و  نب  دمحم  ۀبعش و  نب  ةریغملا  ربخ  یلا  ةدجلا  تیروت  یف  عجر  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  ابا  نا  يور  ب 
ۀیدلا و فصن  عباصالا  یف  لعجی  ناک  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نا  يور  هضقنف ج  هئاضق  فالخب  یضق  مالـسلا  هیلع  هنا  لالب  هربخاف  نینثا  نیب 

یف هل  يور  املف  ةرشع  ۀسمخ  ماهبالا  یف  ةرشع و  ةرشع  ۀبابسلا  یطسولا و  یف  ۀعست و  رصنبلا  یف  ۀنس و  رـصنخلا  یف  لعجیف  امهنیب  لصفی 
هیار و نم  عجر  ةرشع  عبصا  لک  یف  نا  مزحلا  نب  ورمع  باتک 

هَّللا لوسر  ناب  هربخاف  کلام  نب  لمح  هیلإ  ماقف  ائیش  نینجلا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  عمس  ءارما  هَّللا  محر  نینجلا  یف  لاق 
اهجوز ۀـید  نم  ةأرملا  ثیروت  يری  ناک ال  هنا  هریغب د و  هیف  انیـضقل  اذـه  انعمـس  ول ال  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاـقف  ةّرغب  یـضق  مالّـسلا  هیلع 

هیلإ عجرف  اهجوز  ۀید  نم  ینابضلا  میشا  ةأرما  ثروی  نا  هیلإ  بتک  مالّسلا  هیلع  هنا  كاحضلا  هربخاف 
ه

ینا دهـشا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاقف  مهب  عنـصا  يذـلا  ام  يردا  ام  سوجملا  یف  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  رمع  نا  ۀـیاورلا  ترهاـظت 
مهنید یلع  مهّرقا  ۀیزجلا و  مهنم  ذخاف  باتکلا  لها  ۀنس  مهب  اونس  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

نمحرلا ز دبع  ربخب  نوعاطلا  دالب  یف  هیار  كرت  هنا  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  تئج  تلاق  نیح  يردخلا  دیعـس  یبأ  تخا  کلام  تنب  ۀعیرف  لوق  یلا  عجر  هنا  ضر  رمع  نع  يور 

ءاتفتسالا اهیلع  رکنی  مل  کتدع و  یضقنت  یتح  کتیب  یف  یثکما  لاقف ع م  ةدعلا  عضوم  یف  یجوز  ةافو  دعب  هنذاتسا 
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موقی نم  اهل  نکی  مل  نا  اراهن  جرخت  الیل و  جرخت  جوزلا و ال  لزنم  یف  دـتعت  اهجوز  اـهنع  یفوتملا  نا  یف  لاـحلا  یف  اـهتیاور  رمع  ذـخاف 
اهلاوحاب

یف دادقملا  ۀـیاور  لبق  اضیا  فلح و  ریغ  نم  ضر  رکب  یبأ  ۀـیاور  لبق  يوارلا و  فّلحی  ناک  هنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نم  رهتـشا  ح 
یبأ ربخ  یلا  ابرلا  یف  ۀباحـصلا  عوجر  نیناـتخلا ي  ءاـقل  نم  لـسغلا  بوجو  یف  ضر  ۀـشئاع  لوق  یلا  ریهاـمجلا  عوجر  يذـملا ط  مکح 
بی ةرباخملا  نع  هیهن ع م  جـیدخ  نب  عفار  انل  يور  یتح  اساب  اهب  يرن  ۀنـس و ال  نیعبرا  رباخن  انل  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  لاق  ای  دـیعس 

رارجلا هذه  یلا  سنا  ای  مق  ۀحلط  وبا  لاقف  رمخلا  تمرح  لاقف  تام  اذإ  ابارش  بعک  نبا  ۀحلط و  ابا  ةدیبع و  ابا  یقسا  تنک  ضر  سنا  لاق 
انالف نا  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبال  لیق  دی  دـحاولا  ربخب  ۀـلبقلا  نع  لیوحتلا  یف  ابقلا  لها  لمع  رهتـشا  جـی  اهترـسکف  تمقف  اهرـسکاف 

یّلص هَّللا  لوسر  انبطخ  لاق  بعک  نب  یبأ  ینربخا  هَّللا  ودع  بذک  سابع  نبا  لاقف  لیئارسا  ینب  نم  سیل  رضخلا  بحاص  یـسوم  نا  معزی 
هی لیئارسا  ینب  یسوم  وه  رضخلا  بحاص  یسوم  نا  یلع  لدی  ءیشب  رضخلا  یسوم و  رکذ  ملس و  هیلع و  هَّللا 

ۀیواعم نع  يرذعم  نم  ءادردلا  وبا  لاقف  اساب  هب  يرا  ۀیواعم ال  لاقف  هنع  یهنی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ءادردلا  یبأ  نع 
ادبا ضراب  کنکاسا  هیار ال  نع  ینربخی  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  هربخا 

اهنم و دحاو  لک  رـصح و  هل و ال  دحال  ام  سنجلا  اذه  نم  اهیف  دجو  رابخالا  بتک  یف  رظن  نم  بابلا و  اذه  راحب  نم  ةرطق  رابخالا  هذـهف 
یف ارتاوتم  کـلذ  راـصف  مولعم  هتحـص  ملعی  ـال  يذـلا  ربخلا  قفو  یلع  لـمعلا  وه  لـکلا و  نیب  كرتـشملا  ردـقلا  نکل  ارتاوتم  نکی  مل  نا 
اما رخآ  رمال  لب  اهلجال  اولمعی  مل  ول  لوالا  نیهجو  نم  هنایبف  اهلجال  رابخالا  هذـه  قفو  یلع  اولمع  امنا  مهنا  وه  یناثلا و  ماقملا  اما  ینعملا 

میظعلا عمجلا  نالف  ةداعلا  اما  کلذ  اولقنی  نا  ةداعلا  نیدلا و  ۀهج  نم  بجول  لوسرلا ع و  نم  هوعمـس  ائیـش  اورکذ  وا  مهل  ددجت  داهتجالا 
لیلدلا کلذ  راهظا  نم  مهل  دب  هناف ال  مهل  ثدح  يأرل  وا  هوعمس  لیلدب  هیف  مهنع  سبللا  لاز  مث  مهیلع  سبتلا  دق  رماب  مهمامتها  دتشا  اذإ 
نیدـلا اما  لکلا و  یف  کلذ  زجی  مل  کلذ  رهظی  نا ال  دـحاولا  یف  زاج  ناف  مهیلع  کلذ  باـهذ  نم  بجعلا  رفظلا و  ببـسب  راشبتـسالا  و 

یلع اهوعمـس  ۀیآ  بجومب  مهلمع  لدی  امک  هلجالا  اولمع  مهنا  مهوی  هبجومب  ربخلا  دنع  مهلمع  لیلدـلا و  کلذ  رکذ  نع  مهتوکـس  نالف 
زاوج تبث  دق  هتفگ  بجاح  نبا  لوصالا  رـصتخم  حرـش  رد  یجیا  نیدلا  دـضع  یـضاق  خـلا و  زئاج  ریغ  لطابلا  ماهیا  اهلجال و  اولمع  مهنا 
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نولئاقلا دواد و  نبا  ۀضفارلا و  یناشاقلا و  هرکنا  دق  دحاولا و  ربخب  لمعلا  بجی  هنا  ینعمب  عقاو  وه  دحاولا و  ربخب  دبعتلا 
216 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرـصبلا نیـسحلا  وبا  جیرـس و  نبا  لافقلا و  دـمحا و  لاق  عمـسلا و  لیلدـب  بجی  هنا  یلع  روهمجلا  هتابثا و  قیرط  یف  اوفلتخا  دـق  عوقولاب 
داکت یتلا ال  ۀفلتخملا  عئاقولا  یف  هب  مهلمع  دحاولا و  ربخب  لالدتـسالا  نم  مهنع  لقن  ام  لیلدب  نیعباتلا  ۀباحـصلا و  عامجا  انل  لقعلا  لیلدب 

مهقافتاب يداعلا  ملعلا  بجوی  کلذ  لـقن و  ـالا  دـحا و  مهیلع  رکنی  مل  مهنیب و  عاذ  عاـش و  يرخا و  دـعب  ةرم  کـلذ  ررکت  دـق  یـصحت و 
ربخب رمع  لمع  ةدـجلا و  ثاریم  یف  ةریغملا  ربخب  رکب  وبا  لمع  هنا  کلذ  نمف  دـحاو  یف  امئاق  هریغ  لامتحا  ناـک  نإ  حیرـصلا و  لوقلاـک 

جوزلا و ۀید  نم  ۀجوزلا  ثاریم  یف  كاحـضلا  ربخب  نینجلاب و  ةرغلا  بوجو  یف  کلام  نب  لمح  ربخب  سوجملا و  ۀیزج  یف  نمحرلا  دـبع 
یبأ ربخب  سابع  نبا  لمع  جوزلا و  لزنم  یف  ةاـفولا  ةدـع  نا  یف  ۀـعیرف  ربخب  یلع  ناـمثع و  لـمع  عباـصالا و  ۀـید  یف  مزح  نب  ورمع  ربخب 

ۀباحصلا لمع  دقنلا و  یف  ابرلاب  دیعس 
ثرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  نوتومی و  ثیح  نونفدی  ءایبنالا  شیرق و  نم  ۀمئالا  رکب  یبأ  ربخب 

نا ملـسن  مهلوق ال  لوالا  هوجوب  هیلع  ضرتعا  دـق  ریـسلا و  بتک  هعـضوم  لیوطتلا و  الا  هیف  رظنلا  باعیتسا  يدـجی  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  یلا 
باوجلا لمعلل و  ببـسلا  هنا  یلع  هب  نوکی  نا  ربخلا  لمعلا  ۀـقفاوم  نم  مزلی  اهریغب و ال  هلعل  ذإ  رابخالا  هذـهب  ناک  عئاقولا  هذـه  یف  لمعلا 

هاور یتح  ةریغملا  ربخ  رکب  وبا  رکنا  هناب  ضراعم  اذه  مهلوق  یناثلا  اهریغب  لمعلا  نوک  لیحت  ةداعلا  اهب و  لمعلا  نا  اهقایـس  نم  ملع  دق  هنا 
باتک كرتن  فیک  لاق  سیق و  تنب  ۀمطاف  ربخ  رکنا  دیعس و  وبا  هاور  یتح  ناذیتسالا  یف  یـسوم  یبأ  ربخ  رمع  رکنا  ۀملـسم و  نب  دمحم 

یف رمع  نبا  ربـخ  ۀـشئاع  ترکنا  رکب و  یبأ  ریغ  فّلحی  ناـک  نانـس و  یبأ  ربـخ  ّیلع  ّدر  تبذـک و  مأ  تقدـص  ملعن أ  ـال  ةأرما  لوقب  هَّللا 
الف اضیا  هیف و  عازن  ـال  اـمم  کـلذ  نظلا و  ةداـفا  یف  هورـصق  باـیترالا و  عم  هورکنا  اـمنا  مهنا  باوجلا  هیلع و  هلها  ءاـکبب  تیملا  بیذـعت 

ۀـصوصخم رابخا  اهلعل  اولاق  امنا  مهنا  ثلاثلا  مکل  مکیلع ال  لیلد  وهف  کلذ  عم  لبق  دق  ادحاو و  ربخ  هنوک  نم  مترکذ  ام  مامـضناب  جرخی 
رتاوتملا و باتکلا  رهاوظک  اهتایـصوصخب  نظلا ال  اهتدافا  اهروهظل و  اهب  اولمع  مهنا  ملعن  انا  باوجلا  ربخ  لک  یف  مزلی  الف  لوبقلاب  اهوقلت 

ثوعبملا ناب  ملعلا  عم  ماکحالا  غیلبتل  یحاونلا  یلا  داحآلا  ذـفنی  ناک ص  هنا  رتاوت  اضیا  انل  نظلا و  دافا  امب  لـمعلا  بوجو  یلع  قاـفتا  وه 
لمعلل ابجوم  دـحاولا  ربخلا  نوک  یلع  لدتـسا  هتفگ و  حیـضوت  حرـش  حـیولت  رد  ینازاتفت  همالع  هاضتقمب و  لـمعلاب  نیفلکم  اوناـک  مهیلإ 

ٍۀَقِْرف ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  یلاعت  هلوقف  باتکلا  اما  ۀنسلا  باتکلاب و 
؟؟؟ یف بلطلل  انه  لعل  نا  کلذ  ۀیآلا و 

غلبی نا  مزلی  ۀلمجلاب ال  ادعاصف و  ۀثالثلا  یه  ۀقرفلا  ذإ  نانثا  دحاو و  ۀـقرفلا  نم  ضعب  ۀـفئاطلا  یلاعت و  هَّللا  یلع  یجرتلا  عانتمال  باجیالا 
دارملا ناب  باجی  دق  رذحلا و  بجوی  داحآلا  لوق  نا  یلع  لدف  رتاوتلا  دح 
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یّنظ هنال  دحاولا  ربخب  رذحلا  بوجو  همزلی  دهتجملا ال  نا  ۀنیرقب  نیدهتجملا  ریغب  موقلا  صیصخت  مزلی  ۀقفنلا و  ۀنیرقب  عورفلا  یف  يوتفلا 

ٍۀَقِْرف ِّلُک  یلاعت  هلوق  مث  رظن  لحم  بلطلا  باجیالل و  ّلعل  نوک  نا  یلع  لاجم  غاسم و  هیف  دهتجملل  و 
ۀنسلا اما  ۀثلث و  لک  نم  دحاو  جورخ  مدع  یلع  عامجالاب  صخ  دق  هنا  الا  اماع  ناک  نإ  و 

رما هنم و  لکای  ملف  ۀقدص  اذه  لاقف  بطر  قبطب  یتا  نیح  ۀقدصلا  ۀیدهلا و  یف  ناملس  ربخ  ایادهلا و  یف  ةریرب  ربخ  لبق  مالسلا  هیلع  هنالف 
لکالاب هباحصا  رما  لکاف و  ۀیده  اذه  لاق  بطر و  قبطب  یتا  مث  لکالاب  هباحصا 

نا زاوجل  لوالا  نم  یلوا  اذـه  مانالا و  یلع  اهلوبق  باجیا  ماکحالا و  غیلبتل  قافآلا  یلا  هباحـصا  نم  دارفالا  لسری  ناک  مالـسلا  هیلع  هنال  و 
ربخ نوک  هب  تبثی  فیکف  داحآ  رابخا  هذه  لیق  ناف  هبوجو  نود  لوبقلا  یلع  لدـی  امنا  هنا  یلع  امهقدـصب  ملع  مالّـسلا  هیلع  ّیبّنلل  لصحی 
هَّللا یضر  یلع  ۀعاجشک  رتاوتلا  دح  تغلب  اهتلمج  نا  الا  اداحآ  تناک  نإ  کلذ و  لیصافت  انلق  بولطملا  یلع  ةرداصم  وه  ۀجح و  دحاولا 
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ربخب لالدتـسالا  مهریغ  ۀباحـصلا و  نم  لقن  هنا  وه  عامجالاب و  لدتـسی  امبر  ةرهـشلا و  نم  لقا  ـالف  رتاوتلا  مزلی  مل  نا  متاـح و  دوجو  هنع 
مهعامجاب ةداع  ملعلا  بجوی  کلذ  ریکن و  ریغ  نم  عاش  کلذ و  ررکتب  یـصحت و  داکت  یتلا ال  ۀـفلتخملا  عئاقولا  یف  هب  مهلمع  دـحاولا و 

رابخا ضعب  مهراکنا  نم  لقن  ام  دـحاولا و  ربخ  سفنب  ناک  عئاقولا  کـلت  یف  لـمعلا  نا  یلع  راـبخالا  قایـس  لد  دـق  حیرـصلا و  لوقلاـک 
زیرغ ۀلدألا و  ریثک  يدحب  دحاو  ربخ  لوبق  هلئـسم  هک  دنامن  یفخم  قدصلا و  یف  ۀبیر  عوقو  نظلا و  ةدافا  یف  روصق  دـنع  ناک  امنا  داحآلا 

رد يوون  دناهدرک  فیلات  فینـصت و  هلقتـسم  تافلؤم  هدرفم و  تافنـصم  باب  نیرد  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  دشابیم  جـجحلا 
بتک یف  ءاملعلا  ررق  دق  دحاولا و  ربخب  لمعلا  بوجو  یلع  ۀیلقعلا  جـجحلا  ۀیعرـشلا و  صوصنلا  لئالد  ترهاظت  دـق  هتفگ و  ملـسم  حرش 

تالقتسم تارثکتـسم  تافنـصم  مهریغ  ثیدحلا و  لها  نم  تاعامج  فنـص  حاضیا و  حضوا  هوحـضوا  هلئالدب و  کلذ  لوصالا  هقفلا و 
ملعا هَّللا  هب و  لمعلا  بوجو  دحاولا و  ربخ  یف 

عامجا دحاو و  ربخ  نهاریپ  هیمیت  نبا  مالک  لاطبا 

نآرقلاب و ملعلا  مهل  لصحی  الف  سانلا  رثکا  نع  ۀیفخ  وا  ۀیفتنم  نوکت  دق  کلت  نئارقب و  الا  ملعلا  دیفی  دحاولا ال  ربخ  هیمیت و  نبا  لوق  اما 
دمحا دوخ  ماقمیلاع  ماما  حور  رب  الوا  ار  هدافا  نیا  هک  دیابیم  ار  هیمیت  نبا  هکنآ  لوا  تسا  هجو  دـنچب  نآ  رب  مالک  سپ  ةرتاوتملا  ننـسلا 

هنیرق ریغب  دحاو  ربخ  هکنیا  هب  هدش  لئاق  تعاقر  طرف  زا  وا  هک  اریز  دیازفیب  لیبن  ربح  نآ  لیلضت  و  لیلجت ؟؟؟ رد  دیامن و  ضرع  لبنح  نب 
لـصاح زین  ملع  دوش  لصاح  دحاو  ربخ  هاگ  ره  هک  هدومن  نامگ  هدیدرگ و  لئاق  رما  نیا  دارطاب  هرباکم  دـیزم  زا  هکلب  تسملع  دـیفم  زین 

دحاولا ربخ  یف  فلتخا  دق  هتفگ  بجاح  نبا  لوصالا  رصتخم  حرش  رد  یجیالا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  دضع  دش  دهاوخ 
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موق لاق  ةداع و  هنع  فیرعتلا  کفنی  ام ال  یلع  ةدـئازلا  هب  ینع  نئارقلا و  مامـضناب  ملعلا  دـیفی  هنا  راتخملا  ـال و  وا  ملعلا  دـیفی  لـه  لدـعلا 
لـصح دـحاولا  ربخ  لصح  املک  يأ  درطی  ۀـنیرق و  الب  هب  ملعلا  لصحی  لوق  یف  دـمحا  لاقف  اوفلتخا  مث  اـضیا  ۀـنیرق  ریغب  هب  ملعلا  لـصحی 

ۀـنیرقب و ال هب ال  ملعلا  لصحی  نورثکالا ال  لاق  هب و  ملعلا  لصح  لصح  املک  سیل  نکل  هب  ملعلا  لصحی  دـق  يأ  درطی  موق ال  لاق  ملعلا و 
تومب لجرلا  رابخا  یف  امک  ۀـنیرقب  الا  ملعلا  دـیفی  دـحاولا ال  ربخ  ۀلئـسم  هتفگ  عماوجلا  عمج  حرـش  رد  یلحم  نیدـلا  لالج  ۀـنیرق و  ریغب 
ءامغالا عم  دجوی  ۀنیرقلا  نم  هرکذ  ام  اقلطم و  دیفی  رثکالا ال  لاق  شعنلا و  نفکلا و  راضحا  ءاکبلا و  ۀنیرق  عم  توملا  یلع  فرشملا  هدلو 

َو ال یلاعت  هلوقل  ملعلا  دیفی  امب  لمعلا  بجی  امنا  یتایـس و  امک  هب  لمعلا  بجی  ذئنیح  هنال  ۀلادعلا  طرـشب  اقلطم  دـیفی  دـمحا  مامالا  لاق  و 
ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت 

* َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ 
هیزنت یلاعت و  هَّللا  ۀـینادحوک  نیدـلا  لوصا  نم  ملعلا  هیف  بولطملا  امیف  کلذ  ناب  بیجا  نظلا و  عابتا  یلع  مذ  ملعلا و  ریغ  عاـبتا  نع  یهن 
هیفنح زا  یضعب  اذهل  دوب  تهافس  لامک  زا  یشان  نوچ  لبنح  نب  دمحا  بهذم  نیا  عورفلا و  یف  نظلاب  لمعلا  نم  تبث  امل  هب  قیلی  امع ال 

نیدـلا ماظن  نب  یلعلا  دـبع  دناهتـشامگ  بیرغ  جـهنب  مالحالا  ءاهفـس  ماما  نیا  مالم  مذ و  رب  ار  تمه  هتـشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  راید  نیا 
لدعلا دحاولا  ربخ  لیق  هتفگ و  توبثلا  ملـسم  حرـش  تومحرلا  حـتاوف  رد  دراد  راهتـشا  مولعلا  رحبب  راطقا  نیا  هینـس  هنـسلا  رب  هک  يولاهس 

هناف هلثم  نع  دیعب  اذه  ملعلا و  لصح  لدعلا  ربخا  املک  نوکیف  درطم  مکحلا  اذه  دمحا  مامالا  نعف  الوا  نئارقلاب  افوفحم  اقلطم  ملعلا  دـیفی 
بجوی روهشملا ال  نا  انیب  دق  انا  لبق و  نم  هدری  نایعلا  نال  ۀهبش  الب  لطابف  نیقیلا  ملع  يوعد  اما  مالسالا و  رخف  مامالا  لاق  ةرهاظ  ةرباکم 

لیق هلقع و  لضا  هسفن و  هفـسا  دقف  اذه  رکنا  نم  لامتحالا و  عم  نیقی  ۀلاحم و ال  لمتحم ال  دحاولا  ربخ  نال  اذه  یلوا و  اذهف  نیقیلا  ملع 
نب دمحا  رب  هوالع  هکنآ  مود  حیرـص  مکحت  هنال  اضیا  دساف  وه  یلاعت و  هَّللا  نم  ۀمارک  روصلا  ضعب  یف  دیفی  دق  لب  مکحلا  اذه  درطی  ال 

رصتخم یلع  دضعلا  حرـش  ةرابع  نم  افنآ  تیرد  امک  تسملع  دیفم  زین  هنیرق  ریغب  دحاو  ربخ  هکنیا  هب  دناهدش  لئاق  مه  رگید  یموق  لبنح 
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شیپ زین  دـناهدش  دودرم  بهذـم  نیاب  لئاق  هک  دوخ  فالـسا  رگید  حاورا  رب  ار  هداـفا  نیا  هک  تسیاـبیم  ار  هیمیت  نبا  سپ  بجاـحلا  نبا 
دیفم اقلطم  دحاو  ربخ  هکنآب  هدـش  لئاق  تنـس  لها  نییلوصا  رثکا  هکنآ  موس  دـنک  رب  ناشیا  تمظع  ناینب  دـیدنت  عیرقت و  لداعمب  دـنک و 

ترابع بجاح و  نبا  رصتخم  رب  دضع  یضاق  حرـش  ترابع  زا  افنآ  هچنانچ  دشابن  هاوخ  دشاب و  هدوب  نئارقب  فوفحم  هاوخ  دوشیمن  ملع 
بیرثت و رییعت و  دـنادرگ و  ضورعم  زین  ناشحاورا  رب  دوخ  هدافا  نیا  هک  دوب  بساـنم  یلیخ  ار  هیمیت  نبا  سپ  یتسناد  عماوجلا  عمج  حرش 

معز هکنآ  مراهچ  دناسرب  هیاغلا  یصقاب  ار  ناشبینات  ریوشت و 
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نآرق و هب  ملع  ار  ناشیا  دـش  دـهاوخن  لصاح  سپ  سان  رثکا  زا  دوشیم  یفخم  ای  یفتنم  نئارق  هک  تسهاـگ  دـحاو  ربخ  رد  هک  هیمیت  نبا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بناج  زا  رگا  هک  تسنآ  قح  لـها  بهذـم  هک  اریز  تسمهو  ماـحدزا  مهف و  تلق  زا  یـشان  هرتاوتم  ننس 

دوجوم ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  صن  زا  یلیلد  وا  تیقح  روهظ  يارب  هک  تسمزـال  دوش  بصن  تماـب  نید  غیلبت  يارب  يربخم 
ملع دیفم  انیقی  وا  تیقح  رب  لوسر  صن  ببـس  هب  وا  ربخ  تسین و  هنیرقب  یجایتحا  لوسر  صن  زا  غلبم  ربخم  نآ  تیقح  روهظ  دعب  دـشاب و 

یلاعت هَّللا  دمحب  ینعم  نیا  دوب و  دهاوخ  باوص  قح و  همه  نیقیلاب  تنس  هاوخ  نارق و  هاوخ  دیامرف  غالبا  نید  زا  وا  هچ  ره  دوب و  دهاوخ 
داشراب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هاـگ  ره  هک  اریز  دـشابیم  سمـالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  هیف  نحن  اـم  رد 

دوخ داینب  تیاده 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

دیفم دادس  اب  داشرا  نیمه  ببسب  بانج  نآ  ربخ  دندومرف  بصن  دوخ  تما  يارب  هسفن  نع  غلبم  ربخم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
ریما بانج  ربخ  سایق  هک  دش  رهاظ  اجنیزا  دنامن و  نئارقب  نآ  فافتحا  يوسب  یجایتحا  نینیع  يذلا  حبصلا  رفسا  دق  دافمب  دیدرگ و  نیقی 

زا تقرافم  تیاهن  لیلد  نآ  باکترا  بارس و  رب  ءام  سایق  لیبق  زا  باحصا  نیربخم  داحآ  زا  بانج  نآ  ریغ  ربخ  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
نآ ءافتخا  ای  نئارق  ءافتنا  دـحاو و  صخـش  رابخا  تروص  رد  هک  دوشیم  رهاظ  هیمیت  نبا  مـالک  نیزا  هکنآ  مجنپ  دـشابیم  باوص  قح و 

لایخ ربانب  رگا  هک  اریز  تسین  تسرد  صیـصخت  نیا  هکنآ  لاح  دش  دهاوخن  لصاح  هرتاوتم  ننـس  نآرقب و  ملع  فرـص  مدرم  رثکا  يارب 
ربخم ناـمه  رد  رـصحنم  غیلبت  رما  تسیفتخم و  اـی  یفتنم  ربخم  نآ  ربـخ  زا  قدـص  نئارق  مدرم  رثـکا  يارب  هک  دوش  هدرک  ضرف  هیمیت  نبا 
نیرد ملع  یفن  رصق  سپ  هرتاوتم  ریغ  ای  هرتاوتم  ننس  ای  دشاب  نآرق  هاوخ  دش  دهاوخن  لصاح  ملع  زیچ  چیهب  مدرم  نیا  يارب  سپ  دشابیم 

هرتاوتم ریغ  ننسب  ملع  یفن  تروص  نیرد  هک  دش  دهاوخ  حضاو  وت  رب  يرگنب  کین  رگا  هکلب  تسهجویب  هرتاوتم  ننس  نآرق و  رب  تروص 
یلع یفخی  اـمک ال  تسیاـبیم  نآرق  هب  ملع  یفن  نا  زا  دـعب  هرتاوتم و  ننـسب  ملع  یفن  یقرت  روطب  نا  زا  دـعب  دوب  رکذ  لـباق  همه  زا  شیپ 

نآ هجیتن  نئارق و  يافتخا  ای  افتنا  هک  یتسناد  الا  تسا و  هیمیت  نبا  موعزم  ضرف  رب  دـش  ضورعم  هک  همه  نیا  مـالکلا و  بیلاـساب  ریـصبلا 
دوخ زا  باـنج  نآ  تیقح  تسمالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  راـبخاب  قـلعتم  مـالک  ماـقم  نیرد  هک  اریز  درادـن  اـم  بوـلطمب  یطبر 

هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ربخ  لثم  بانج  نآ  ربخ  بانج  نآ  تیقح  ققحت  دعب  دشابیم و  نهربم  تباث و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
هیمیت نبا  هچنآ  اما  نئاغـضلا  باحـصا  تالطبل  غاسم  هَّللا  دـمحب  قبی  ملف  نئارق  تاـمالعب و  تسین  یجاـیتحا  تسنیقی و  دـیفم  ملـس  هلآ و 

لوا تسا  هجو  دنچب  نآ  رب  مالک  سپ  الّوا  هتمـصعب  ملعلا  نم  دب  الف  مهل  لیق  هربخب  ملعلا  لصحی  موصعم  دـحاولا  کلذ  اولاق  اذإ  هتفگ و 
هک تسنادیم  دوب و  هاگآ  باب  نیرد  قح  لها  بهذم  زا  هیمیت  نبا  هاگ  ره  هکنآ 

220 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زج دومن و  ساـطرق  دادـم و  تعاـضا  دوخ  قباـس  مـالکب  ثبع  ثبع  ارچ  سپ  دـشابیم  غلبم  نینچ  تمـصعب  لوـق  ناشبهذـم  ياـضتقم 

بجوم راکنا  ماقم  رد  ـالّوا  هتمـصعب  ملعلا  نم  دـب  ـالف  هملکب  هیمیت  نبا  هوفت  هکنآ  مود  دوزفین  يزیچ  نیرـصاق  رییحت  نیرظاـن و  عیدـصت 
هیلع و هَّللا  یلص  مانا  رورس  دوخ  مایتلا  تیاده  مالک  زا  دحاو  غلبم  نیا  تمصع  هک  اریز  تسراظنا  باحـصا  راصبا و  بابرا  راکفا  تریح 
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دراد و مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  رب  تلالد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یتسناد  اقباس  هچ  تسرهاب  رهاظ و  مامغ  ّحـس  ام  هلآ 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  غلبم  هاگ  ره  سپ  تسققحم  تباث و  بلطم  نیا  فیرـش  ثیدح  نیزا  دوخ  هینـس  نیفـصنم  تادافا  بسح 

لحمیب اجیب و  الّوا  هتمصعب  ملعلا  نم  دب  الف  هیمیت  نبا  لوق  دش  تباث  فیرـش  ثیدح  نیزا  اعم  ود  ره  بانج  نآ  ندوب  موصعم  مالـسلا و 
هلآ هیلع و  ناج  سنا و  رورس  تاداشرا  رگید  زا  ملعلا  ۀنیدم  انا  ثیدح  زا  رظن  عطق  هکنآ  موس  دیسر  ناوه  لالحمـضا و  تیاهنب  دمآرب و 

سپ هیتالا  تادلجملا  ضعب  یف  هنایب  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  یتأیس  امک  تسققحم  تباث و  غلبم  نیا  تمصع  تسنادیدجلا  ّرک  ام  مالّسلا  فالآ 
امهلآ امهیلع و  لوسرلا  نع  غلبم  نیا  تمـصع  تیمولعم  رد  فاصنا  لها  زا  یـسک  هعطاس  نیهارب  هعطاق و  هلدا  نآ  هظحـالم  دـعب  هنوگچ 
دیدرگ دهاوخ  هوفتم  الّوا  هتمـصعب  ملعلا  نم  ّدـب  الف  هملکب  راکنا  ماقم  رد  دـیزرو و  دـهاوخ  یبیر  لوبقلا  روبدـلا و  بهام  مالـسلا  فالآ 

دیمح ناقرف  دـیجم و  نآرق  هدـیدع  تایآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رابخا  ثیداحا و  زا  رظن  عطق  هکنآ  مراـهچ 
ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  هیآ  ریهطت و  هیآ  لثم 

ياج هچ  رگید  بابرالا  بر  مالک  زا  بانج  نآ  تمـصع  توبث  دعب  سپ  تسققحتم  تباث و  غلبم  نیا  تمـصع  تاحـضاو  تایآ  رگید  و 
تیاهن دیالآ و  دوخ  نامجرت  یغب  نابز  الّوا  هتمـصعب  ملعلا  نم  دب  الف  هّیور  هملکب  دیآرب و  بایترا  ای  راکنا  ماقم  رد  یـسک  هک  هدـنام  نآ 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  بناج  زا  هک  غلبم  نیا  بصن  نوچ  هکنآ  مجنپ  دـیامن  راکـشآ  رهاظ و  ینادمـص  باتک  ینابر و  مالک  زا  دوخ  لهج 
لوالا جهنملا  یف  هتابثا  قبس  امک  تسیرورض  تمـصع  ماما  رد  تسا و  تماما  رهب  بصن  نیع  ناعمالا  دنع  هدمآ  لمعب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

لیلد دوخ  تما  يارب  ار  غلبم  نینچ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بصن  ضحم  سپ  لوعملا  دمتعملا  جهنملا  یلع 
باـنج لـعف  رد  باـیترا  کـش و  نیع  ـالوا  هتمـصعب  ملعلا  نم  دـب  ـالف  هملکب  هوـفت  نیزا  دـعب  هک  تسرهاـظ  دوـب و  دـهاوخ  وا  تمـصع 

لاعفا و هلمج  نوچ  هکنآ  مشـش  باجع  ءیـشب  سیل  باطخلا  نبا  عابتا  نم  کلذ  دـشابیم و  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  دافمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لاوقا 

نیا نوچ  هدومرف و  بصن  تیدـحا  بانج  دوخ  غیلبت  بصنم  رب  ار  غلبم  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  لاکـشا  الب  سپ  تسبابرالا  بر  بناـج  زا 
هتـسیاش موصعم  زج  ار  بانج  نآ  تفالخ  تسملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تفـالخ  بصنم  رب  بصن  نیع  بصن 

هیلإ انرشا  امک  تسین 
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نیا تمـصع  توبث  دعب  دوب و  دـهاوخ  تمـصع  فصوب  بوصنم  فاصتا  زا  فشاک  ینابر  بصن  نیا  سپ  افلاس  یـضم  امیف  هانتبثا  افلا و 
راهنم فرج  افش  رب  راک  يانب  دهد و  انف  داب  رب  ار  دوخ  مالـسا  هدیزرو  بایترا  نآ  رد  هک  تسین  یملـسم  راک  تیدحا  بانج  لعف  زا  غلبم 

تازجعم و نیا  روهظ  دشابیم و  تایآ  بئارغ  تازجعم و  بئاجع  رهظم  غلبم  نیا  تافـص  یـسدق  تاذ  نوچ  هکنآ  متفه  دهن  رب  رانلا  یف 
یف مالکلا  ءافیتساب  مارملا  اذـه  تابثا  یتایـس  دوشیمن و  ریگنماد  یبیر  نآ  رتاوت  رد  بیبل  رظاـن  هک  هدیـسر  يدـحب  باـنج  نآ  زا  تاـیآ 
نم دـب  الف  هملکب  هوفت  تسین و  باجتحا  افخ و  زیح  رد  بانج  نآ  تمـصع  زین  ور  نیزا  سپ  ماعنملا  هَّللا  ءاـشنا  ۀـیتالا  تادـلجملا  ضعب 

ملعی نا  لبق  هربخ  درجمب  تبثی  هتمصع ال  هتفگ و  هیمیت  نبا  هچنآ  اما  تسبابتلا  حضاو  ياطخ  نیع  هکلب  باوص  زا  رود  الّوا  هتمصعب  ملعلا 
هدـیدع تاناونعب  غلبم  نیا  تمـصع  هک  میدومن  نهربم  تباث و  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  بیرقنع  اـم  هک  تسنآ  شباوج  سپ  رود  هناـف  هتمـصع 

غلبم نآ  دوخ  ربـخ  زا  رگا  اذـهعم  میاـمن  شتمـصع  تاـبثا  غلبم  نآ  دوخ  ربـخ  زا  هکنیا  هب  تسین  یجاـیتحا  دـشابیم و  قدـصم  قـقحم و 
نورقم ربخ  ابیرق و  هیلإ  انرـشا  اـمک  تسا  هزجعمب  نورقم  هکلب  تسین  ربخ  درجم  وا  ربخ  هک  اریز  دـسریم  ار  اـم  مییاـمن  تباـث  شتمـصع 

اذـه ةزجعملاب و  هنارتقال  دوب  دـهاوخ  شتمـصعب  ملع  بجوم  بیر  الب  دوخ  تمـصعب  غلبم  نیا  رابخا  سپ  تسملع  بجوم  اـنیقی  هزجعمب 
دنع اهیف  عامجا  هناف ال  عامجالاب  تبثت  هتفگ و ال  هچنآ  اما  روکلا  دعب  روحلا  يوس  دیفی  رودلا ال  ریرقت  نا  تبثف  ءیـش  یف  رودلا  نم  سیل 
رگا هک  تسنآ  شباوج  سپ  هاوعد  درجمب  هتمـصع  تابثا  یلا  رمالا  دوعیف  موصعملا  مامالا  مهیف  نال  ۀجح  عامجالا  نوکی  امنا  ۀـیمامالا و 
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هچ دناسریمن  ررض  امب  زگره  تسین و  يزیچ  سپ  تسناشیا  عابتا  هفیقس و  باحصا  لثم  لالض  باحصا  عامجا  یفن  عامجا  یفن  زا  دارم 
تمـصع یفن  رب  نیلـضم  نیلاض  نیعمجم  نینچ  نیا  رگا  هکلب  تسباسح  هچ  رد  نآ  یفن  سپ  هدشن  تباث  الـصا  عامجا  نینچ  نیا  تیجح 

انیقی سپ  دشابیم  قح  لها  عامجا  یفن  عامجا  یفن  زا  هیمیت  نبا  دارم  رگا  تسین و  تافتلا  لحم  ام  يارب  الـصا  دـنیامن  عامجا  هیف  نحن  ام 
رشع انثا  همئا  تمصع  تابثا  رد  دناهدرک و  عامجا  لوسرلا  نع  غلبم  دحاو  نیا  تمـصع  رب  اقلطم  الوق  قح  لها  هک  اریز  تستهادب  فالخ 

اما تسسمالا  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  ناشتادهاجم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یسدق  تاذ  اصوصخ  مهیلع  هَّللا  مالس 
نع غلبم  تمـصع  تابثا  يوسب  رما  درک  دـهاوخ  دوع  کلذـل  تسموصعم  لوخد  عامجا  تیجح  هجو  هیماما  دزن  نوچ  هک  هیمیت  نبا  معز 

نینمؤملا ریما  بانج  غلبم  نیزا  دارم  هیف  نحن  ام  رد  هک  اریز  تسا  هحیـضف  هرثع  هحیرـص و  تلفغ  معز  نیا  سپ  وا  يوعد  درجمب  لوسرلا 
باـنج عاـمجا  نا  رد  هدـش  عـقاو  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تمـصع  رب  هـک  یعاـمجا  قـح  لـها  دزن  دنـشابیم و  مالـسلا  هـیلع 

نا رد  ار  تنس  لها  وگ  تسین  بایترا  لحم  ار  نامیا  لها  بانج  نآ  تمـصع  دنتـسه و  لخاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
عامجا نا  رد  نینچمه  دشاب و  مالک  مه 
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نیرد زین  تستباث و  عامجالا  ریغ  يرخا  هیعطق  لئالدـب  امهیلع  هَّللا  تاولـص  نیطبـس  تمـصع  دنـشابیم و  لخاد  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح 

یّتش هینیقی  نیهارب  هب  زین  تارضح  نیا  تمصع  دنتسه و  لخاد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیرهاط  همئا  یقاب  تارـضح  نیرب  هوالع  عامجا 
شتیجح يارب  روکذم  عامجا  رد  هرهاط  هبیط  هکرابم  سفنا  نیزا  یکی  لوخد  هک  تسرهاظ  رپ  تسا و  هدیـسر  ققحت  دحب  دوخ  لحم  رد 

لها بهذم  ربانب  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  مهعیمج  نع  الضف  دشابیم  یفاع  یحام و  ار  قافن  قاقـش و  لاضع  ءاد  یفاو و  یفاک و 
نآ ياوعد  درجمب  بانج  نآ  تمصع  تابثا  يوس  رما  درک  دهاوخ  دوع  عامجاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  تابثا  رد  قح 

رهاب رهاظ و  اجنیزا  باوصلا و  لین  باطخلا و  كردـل  قیفوتلا  یلو  هَّللا  بابلا و  اذـه  یف  باحـصالا  مالکل  مهف  ۀـلق  الا  اذـه  لـه  باـنج 
لیبق زا  زگره  تسنکمم و  دیآ  هدرک  لالدتسا  عامجاب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  رشع  انثا  همئا  دارفا  زا  درف  ره  تمصع  رب  رگا  هک  دیدرگ 
لوق زا  مینادرگ  تباث  ار  شتمـصع  عامجاب  مینک و  ضرف  هک  ار  یماـما  ره  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  شدوخ  لوقب  ماـما  نآ  تمـصع  تاـبثا 
ینعم نیا  ّرـس  درک و  میهاوخ  شتیجح  لـیلد  تسدوجوم  عاـمجا  نآ  نمـض  رد  هک  ار  نیموصعم  رگید  لاوقا  هدومن  رظن  فرـص  وا  دوخ 

لک تمـصع  رب  قح  لها  عاـمجا  نمـض  رد  هدـش و  رداـص  ترثکب  نیرخآ  تمـصعب  تبـسن  نیموصعم  نیزا  دـحاو  ره  لاوقا  هک  تسنآ 
نیهارب هرثاـکتم و  لئالدـب  تارـضح  نیا  هلمج  تمـصع  تسدوـجوم و  تارـضح  نیا  هلمج  لاوـقا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  تلاـسر  تیبـلها 

نکیل میئامن  تباث  تستجح  ام  بهذـم  ربانب  هک  یعاـمجاب  ار  نآ  هک  میتسین  جاـتحم  هچ  رگا  نآ  توبث  دـعب  تستباـث و  لـبق  زا  هرفاـضتم 
ناونعب ناونع  دـنچ  ای  ناونع  کیب  شتوبث  دـعب  ار  ققحتم  تباث  ءیـش  هک  نیا  رد  تسین  یبیع  تسا و  نکمم  مه  عامجا  قیرطب  نآ  تابثا 
تروص رد  هک  هدومن  روصت  تعاقر  دیزمب  هک  تسا  هیمیت  نبا  معز  نالطب  راهظا  ماقم  نیرد  یلصا  دوصقم  هلمجلاب  مینادرگ  تباث  رگید 

زا هکنآ  لاح  شیوعد  درجمب  وا  تمـصع  تابثا  يوسب  رما  درک  دـهاوخ  دوع  قح  لها  بهذـم  ربانب  عامجاب  غلبم  دـحاو  تمـصع  تاـبثا 
میئامنیم تباث  لوسرلا  نع  غلبم  نیا  تمـصع  رب  قح  لها  ام  هک  یعامجا  هکلب  تسین  لاونم  نینچ  رب  لاح  هک  یتسناد  ام  ناهربلا  ّرین  نایب 

رد ام  بهذم  هچ  دـنکیم  تیافک  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لثم  یموصعم  لوخد  نآ  تیجح  روهظ  يارب 
رگا مـالحالا و  یلوا  نع  بزاـع  ریغ  وه  اـمک  ماـما  اـی  دـشاب  لوسر  هاوخ  عاـمجا  رد  تسموصعم  قلطم  لوـخد  یـضتقم  عاـمجا  تیجح 

بآمتلاسر بانج  ریغ  هک  اریز  دـباییمن  هار  یللخ  روکذـم  عامجا  تیجح  رد  مه  زاب  دـشاب  ۀّـصاخ  ماـما  لوخد  نآ  ياـضتقم  ضرفلاـب 
رب دنتـسه و  موـصعم  هـمه  دنـشابیم و  لـخاد  نآ  رد  مالـّـسلا  مـهیلع  هـمئا  رگید  دـحاو  غـلبم  نـیا  ریغ  ملــس و  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلص 

ریرقت یلع  داریالا  نم  عاّدـخلا  ۀـیمیت  نبا  هب  هوفت  ام  نا  هلک  اذـه  نم  لّصحت  دـقل  هدـش و  مئاق  عامجالا  يوس  هرثاـکتم  ّهلدا  ناشتمـصع 
مصاعلا هَّللا  عالقنالا و  يداب  عافدنالا  رهاظ  عامجالا 
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داسف سپ  هربخ  ریغ  رخآ  قیرطب  ملعت  نا  دب  اقح ال  تناک  ول  هتمـصع  نا  ملعف  هیمیت  نبا  لوق  اما  عادخنالا  رارتغالا و  نع  عادترالل  قفوملا 

ریغ یتش  هفلتخم  قرطب  هچ  رگا  تسقدص و  قح و  ههبـش  الب  غّلبم  دحاو  نیا  تمـصع  هک  یتسناد  افنآ  هک  اریز  تسحاضتا  تیاهن  رد  نآ 
زاجعالا هدـی  یلع  رهظ  نم  رابخا  هرابخا  نا  کلذ  تسنکمم و  زین  غلبم  نیا  دوخ  رابخا  قیرطب  نآ  تابثا  نکیل  هدـش  مولعم  شدوخ  رابخا 

رگید قیرط  رد  شتمـصع  ملع  ندرک  رـصح  الّوا و  شتمـصع  ّتیقح  رد  هیمیت  نبا  بایترا  سپ  زاجم  غاسم و ال  هیف  بایترالل  نوکی  ـالف 
اذـه نم  تاوفهلا  کـلت  لاـثما  تسندومن و  نّیه  ریغ  فازج  فاسفـسب و  هوفت  ندوـمیپ و  نّیب  فاـستعا  کلـسم  اـیناث  شدوـخ  ربـخ  ریغ 

هتمـصع و ال تبثی ال  مل  وه  الا  باب  ملعلا  ۀنیدمل  نکی  مل  ولف  هتفگ  هچنآ  اما  دـیدعت  نابـسح و ال  اهرـصحب  یفی  ةریثک ال  دـینعلا  بصانلا 
هک یتفاـیرد  بیثـملا  معنملا  هَّللا  دـمحب  بیرقنع  هک  اریز  تستعـالخ  تحب  تعاـقر و  ضحم  زا  یـشان  سپ  نیدـلا  روـما  نم  کـلذ  ریغ 

سپ دـشابیم  دـساک  جرهب و  همه  دـساف و  نوهوم و  هلمج  تسا  هتخادرپ  نآ  قـیفلتب  بصاـن  نیا  هک  هفلاـس  تامدـقم  هقباـس و  تاـملک 
ترامع نیا  تسهحـضاو  لیلاضا  هحئال و  لیطابا  رب  وا  مالک  ساسا  هاگ  ره  دمآ و  دـهاوخ  تسار  هنوگچ  نا  زا  هلطاب  هجیتن  نیا  جاتنتـسا 

نکیل تسا  یفاو  یفاک و  هیمیت  نبا  مالک  نیا  داسفب  ندرب  یپ  يارب  هیبنت  نیمه  هچ  رگا  دش و  دهاوخ  دنلبرس  نآ  رب  هنوگچ  ارتفا  بذک و 
حیرص دافم  بایترا  کش و  الب  هک  تسرینتسم  حضاو و  لمات  ینداب  ریصب  رظان  ره  رب  هک  دوشیم  شرازگ  حیضوت  دیزم  ضرغب 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
نیملـسم هفاک  عوجر  باجیا  بایطالا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  غلبم 

هچ رگا  نیزا  دـعب  نیفلاخملا و  نم  نیققحملا  ضعب  اـضیا  هب  فرتعا  دـق  نیبملا و  هَّللا  نوعب  هناـیب  قبـس  اـمک  دـشابیم  باـنج  نآ  يوسب 
نیوانع هرفاضتم و  قرطب  هَّللا  دـمحب  باـنج  نآ  تمـصع  نکیل  دوش  هدرک  باـنج  نآ  تمـصع  تاـبثا  رگید  قیرطب  هک  تسین  یجاـیتحا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  هک  تسین  نیا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دافم  زگره  ابیرق و  هیلإ  انرـشا  امک  تس  تباث  زین  نآ  ریغ  هرثاکتم 
مه ینعم  نیا  ثیدح  دافم  میلـستلا  ضرفلا و  یلع  رگا  لوذـخملا و  بصانلا  اذـه  موعزم  وه  امک  دوش  ذوخام  بانج  نآ  دوخ  زا  مالّـسلا 
ریما بانج  تمـصع  تابثا  هک  میدـیناسر  تاـبثاب  یغبنی  اـمک  بیرقنع  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  اـم  هچ  دـسریمن  يررـض  اـمب  سپ  دـشاب  هدوب 
همه نیا  دـعب  تازجعملا و  رهظم  تاـیالا و  بحاـص  مالّـسلا  هیلع  هنوکل  تسنکمم  مه  باـنج  نآ  دوـخ  مـالک  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

دهاوخ تباث  بانج  نآ  تمـصع  هن  دـشابن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوس  یباب  ملع  هنیدـم  يارب  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  روطچ 
حاضتاب ماعنملا  هَّللا  لضفب  ماقم  نیزا  نیدحلملا و  تاغزن  بابت  نیدحاجلا و  تاهبش  راوب  یلع  هَّلل  دمحلا  نید و  روما  زا  نآ  ریغ  هن  دش و 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  دافمب  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  مامت 
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مه بانج  نآ  ندوب  باب  تروص  رد  تسملعلا و  ۀنیدم  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بارطضا  مثعلت و  ریغب  بایترا و  ددرت و  الب 
ناوه راغـص و  زج  هیمیت  نبا  ماجرفان  مالک  دـسریم و  توبث  ققحت و  دـحب  نید  روما  زا  نآ  ریغ  مه  دوشیم و  تباث  بانج  نآ  تمـصع 

دنادرگیم ناماد  رپ  رانکمه و  ار  وا  نامرح  قافخا و  ياصقاب  هکلب  دناسریمن  واب  یعفن 

شناوریپ وا و  هقدنز  تابثا  و  هقدنز ، دارفأ  هب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  هیمیت  نبا  ماهتا 

ۀقدانزلا قرطی  وه  احدم و  هنظ  لهاج  قیدنز  هارتفا  امنا  ثیدحلا  اذه  نا  ملعف  هک  هدومن  هوفت  دادلد  رغو  دانع و  دقح و  تیاغ  زا  هچنآ  اما 
نیا یعقاو  يازـس  هچ  رگا  تسوا و  هعیظف  تایرورح  هعینـش و  تایرفک  هلمج  زا  سپ  ادـحاو  الا  هغلبی  مل  ذإ  مالـسالا  نید  یف  حدـقلا  یلا 
نیا داهن  زا  دود  هک  دـنچ  یفرح  ماـقم  نیرد  نکیل  تسا  فوقوم  ماـقتنا  وذ  زیزع  مالطـصا  شطب و  ماـیق و  رـشح و  زور  رب  تاـملک  هنوگ 

ياهبن مخافا  تاقث و  ياملع  رباکا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ینعا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  نآ  دینـش و  دـیاب  درآ  رب  داغوالا  سیئر 
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حئادم هلمج  زا  ار  نآ  ریفغ  مج  ریثک و  یعمج  هدومن  نآ  حیحـصت  ناشیزا  يرایـسب  دـناهدرک و  تیاور  هقبط  دـعب  هقبط  تنـس  لها  تابثا 
يّدحب ینعم  نیا  دناهتسناد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  همیخف  بقانم  همیظع و 

قوری قایـسب  رابحالا  کئلوا  تادافا  رابکلا و  ءالؤه  تارابع  یلع  تفقو  دق  دش و  دناوتیمن  راکنا  دوحج و  لحم  هک  تسحئال  حـضاو و 
نب هَّللا  دـبع  ناشیا  هلمج  زا  هک  ار  دوخ  ماخف  خایـشا  ماـظع و  فالـسا  همه  نیا  هک  تسمزـال  ار  هیمیت  نبا  سپ  راـظنلا  بجعی  راـصبالا و 

دمحا حیحص و  بحاص  ملسم  خیش  یناثدح  دیعس  نب  دیوس  يّرم و  نیعم  نب  ییحی  یناعنص و  قازرلا  دبع  يروث و  نایفس  يراق و  نامثع 
رازب رکب  وبا  يدادغب و  مهف  نب  نیسح  يذمرتلا و  یسیع  وبا  حیحص و  بحاص  يراخب  خیـش  ینجاور  بوقعی  نب  دابع  ینابیـش و  لبنح  نب 
رکب وبا  یناربط و  مساقلا  وبا  یباعجلا و  رکب  وبا  يرطنقلا و  نسحلا  وبا  مصالا و  سابعلا  وبا  يدـنغاب و  رکب  وبا  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  و 

نسحلا وبا  يدادغب و  نیهاش  نبا  يدادغب و  رفظملا  نب  دمحم  يدنقرمسلا و  ثیللا  وبا  یطساولا و  ءاقسلا  نبا  یناهبصا و  خیشلا  وبا  لافق و 
نـسحلا وـبا  راـطعلا و  نسحلا  وـبا  یناهفـصا و  میعن  وـبا  یناهبـصا و  هیودرم  نبا  يروباـسین و  مکاـح  يربـکع و  هطب  نبا  یبرح و  يرکس 

یناعمسلا و رفظملا  وبا  یلزاغملا و  نبا  یناجدنغ و  دمحم  وبا  ّربلا و  دبع  نبا  يدادغب و  بیطخ  نارشب و  نبا  یقهیب و  رکب  وبا  يدرواملا و 
وبا رکاـسع و  نبا  مزراوـخ و  بطخا  باـسنالا و  بحاـص  یناعمـس  مـیرکلا  دـبع  سودرفلا و  بحاـص  یملید  هیوریـش  یقهیب و  یلع  وـبا 
نبا یبرع و  نب  نیدلا  ییحم  هباغلا و  دسا  بحاص  ریثالا  نب  نیدلا  ّزع  لوصالا و  عماج  بحاص  ریثالا  نبا  نیدلا  دجم  یـسلدنا و  جاجحلا 

نیدـلا دیعـس  يربط و  نیدـلا  بحم  مالـسلا و  دـبع  نب  نیدـلا  ّزع  یجنک و  فسوی  نب  دـمحم  يزوجلا و  نبا  طبـس  هحلط و  نبا  راجنلا و 
ینیوجلا و میهاربا  عماجلا  وبا  ینامرکلا و  دومحم  نب  دـمحم  يزوفلا و  دـمحم  نب  نیـسح  و  ینورزاملا ؟؟؟ روصنم  نب  دـمحا  یناـخرف و 

مالسا حدق  يوسب  هقدانز  قیرطت  درامشب و  لاذنا  لاهج  هلمج  زا  هقدانز و  نیعبتم  ار  همه  دنشابیم  ناشیا  ریغ 
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دودـعم هقدانز  نیعبتم  زا  تارـضح  همه  نیا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  درامگرب و  ناشحیبقت  حیـضفت و  رب  ار  تمه  هدرک  تباث  ناشهمذ  رب 
تفرگ دیاب  ربخ  تنـس  لها  تارـضح  نیرثاتم  زا  رگید  دیآ  رداص  ناشیزا  مالـسا  حدق  رب  تناعا  دندرگ و  لخاد  لاهج  هرمز  رد  دنوش و 

ریطم ربا  نیمادکب  يزیرهبانوخ  رد  هک  دید  دیاب  ار  ناشیاهمـشچ  تسـشن و  دـنهاوخ  هبارخ  مادـک  رد  دوخ  بهذـم  يازع  تماقا  يارب  هک 
يراتفر شوخ  هچ  دوخ  فالـسا  اب  دوخ  تامـس  تلالـض  تاملکب  هیمیت  نبا  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یبوخب  اـجنیزا  تسب و  دـنهاوخ  ورگ 
تلاهج تعلخ  هیمیت  نبا  هوفت  بسح  هک  ربم  نامگ  هدومیپ و  ربدت  مزح و  هار  ردقچ  ارصم  مده  ارـصق و  ینب  روهـشم  لثم  دافمب  هدومن و 

ات هیمیت  نبا  رـصع  زا  دعب  نوچ  هکلب  دـمآ  دـهاوخ  تسار  نیروکذـم  تارـضح  تاماق  رب  روصقم  داحلا  هقدـنز و  لها  عابتا  تلالـض و  و 
دهج لذب  فیناصت  رافسا و  رد  نآ  جاردا  فیرش و  ثیدح  نیا  تابثا  رد  هینـس  ياملع  زا  هروفوم  فارز  هروصحم و  ریغ  تاعامج  لاحب 
دجم يریمد و  نیدلا  لامک  یشکرز و  نیدلا  ردب  یناشخدب و  نیدلا  رون  ینادمه و  یلع  يالع و  نیدلا  حالـص  يدنرز و  لثم  دناهدومن 

ینالقسع رجح  نبا  يدابآتلود و  نیدلا  باهش  یفاوخ و  نیدلا  نیز  يرزج و  نیدلا  سمش  يورجه و  نیدلا  ماما  يدابآزوریف و  نیدلا 
نیدلا سمـش  ینالیج و  نیدلا  سمـش  یماطـسب و  نمحرلا  دبع  یکلام و  غابـصلا  نبا  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  و 

زع يزاریـشلا و  یجنخلا  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف  يدوهمـس و  نیدـلا  رون  یطویـس و  نیدـلا  لالج  یفـشاکلا و  یلع  نب  نیـسح  يواخس و 
مامه نب  نیدلا  ثایغ  يذبیم و  نیدلا  لامک  یناود و  نیدلا  لالج  یعفاشلا و  ینالطسقلا  نیدلا  باهش  یکملا و  یمشاهلا  دهف  نب  نیدلا 

میهاربا یقتم و  یلع  خیش  یکم و  رجح  نبا  ینانک و  قارع  نبا  یماش و  نیدلا  سمش  يراخب و  نیدلا  لالج  ریما و  دناوخب  وعدملا  نیدلا 
نیدلا لامج  ینمیلا و  سوردیع  خیش  یمرهج و  نیدلا  لامک  يزاریشلا و  یناجرجلا  نیدلا  نیعم  نب  سابع  ینتف و  رهاط  دمحم  یباصو و 

لـضفلا نب  دـمحا  يرقملا و  سابعلا  وبا  يروهال و  بوقعی  الم  يوانم و  نیفراعلا  جاـت  نب  فؤرلا  دـبع  يراـق و  یلع  يزاریـش و  ثدـحم 
یلع یتشچ و  لوسرلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  يراخب و  دمحم  دیـس  يولهد و  قحلا  دـبع  یلهبنـس و  نیدـلا  جات  يرداق و  دومحم  یکملا و 
دبع نب  دمحم  يدرک و  لیعامـسا  يدرک و  میهاربا  یـسلما و  ربش  نیدلا  رون  يزیزع و  یلع  يرفج و  دمحم  نب  یلع  یتشچ و  دـمحم  نب 
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هَّللا یلو  ملاع و  ردص  دمحم  یناشخدب و  دمحم  ازرم  یجنزرب و  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  يرـصبلا و  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  یناقرزلا و  یقابلا 
رمق لمج و  نامیلـس  خیـش  يرـصم و  نابـص  لضاف  ینامیلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  ینفح و  دمحم  خیـش  يدنـس و  نیعم  دمحم  يولهد و 
رمع یطاباس و  داوج  يولهد و  زیزعلا  دـبع  یتپیناـپ و  هَّللا  ءاـنث  يونهکل و  نیبم  دـمحم  یلیجع و  نیدـلا  باهـش  يداـبگنروا و  نیدـلا 

ینامیلس نیدلا  رون  یشرق و  نیدلا  لامج  يولهد و  نیدلا  دیشر  یناکوش و  یلع  نب  دمحم  یتوپرخ و 
226 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نامز نسح  يولوم  ینویادـب و  هَّللا  ۀمالـس  يزودـنق و  یخلب  نامیلـس  خیـش  هدازیـسولآب و  ریهـشلا  نیدـلا  باهـش  يونهکل و  هَّللا  یلو  و 
مائل هقدانز  نیعبتم  هلمج  زا  مالسالا  خیـش  نیا  هدافا  بسح  تارـضح  نیا  هلمج  اذهل  مهریغ  یمینغ و  ینغلا  دبع  یتنمد و  یلع  ینامکرت و 

ماعنملا هَّللا  نوعب  قبس  ام  رد  نوچ  دوب و  دنهاوخ  مالسا  رد  حدق  رب  نیدحلم  نینواعم  ماعنالاک و  ماوع  لاهج و  هرمز  زا  ماغط و  هدحالم  و 
فالآ هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  هباحـص  دـناهدرک و  تیاور  مارک  هباحـص  زا  ماظع  نیعبات  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  یتسناد  مامت  لیـصفتب 
جاهتبا دندرکیم و  نآب  فارتعا  دنتسنادیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  ار  ثیدح  نیا  اعیمج  مالعلا  کلملا  نم  ةولـصلا 

هلمج زا  هک  تسناد  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  زین  دـندومیپیم و  جاهتنا  كولـسب و  ار  قاـفو  قیرط  یگلمج  باـب  نیرد  دـندومنیم و  نآـب 
نب نمحرلا  دـبع  يروش  باحـصا  زا  دـندرک و  یقلت  ره  اب  فارتعا  رهاظ و  میلـستب  ار  ثیدـح  نیا  يروش  باحـصا  صوصخلاـب  هباـحص 
نآب باحصا  عیمج  فارتعا  دینادرگ و  رهاظ  مامت  حیرـصتب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رگید  عم  ثیدح  نیا  تیعقاو  فوع 

حیرصت بدا  ظاحلب  زگره  هک  تسا  يزیچ  دیآیم  مزال  هچنآ  هیمیت  نبا  موش  موعزم  ربانب  نیزا  دعب  سپ  دیناسر  تداهش  دوهش و  هصنمب 
درپسیم و رابت  راسخ و  کلـسم  مادک  راجنهان  مالک  نیاب  رامغالا  سیئر  هیمیت  نبا  هک  دش  دـیاب  هبنتم  ار  ریـصب  رظان  نکیل  دـیاشیمن  نآ 

ظافح رباکا  تایاور  تاحیرـصتب  اقباس  هک  تسنآ  همه  نیزا  رتالاب  دروخیم و  اـجکب  راذـهم  راـثکم  نیا  رابکتـسا  یطمت و  هـالک  هشوگ 
ندومرف ضحم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  یتسناد  تابثا  ظاقیا  هلجا  تاقث و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
ندومرف داشراب  هدرب و  راکب  همیظع  هغلابم  فیرـش  ثیدح  نیا  هعیرذـب  ناشیرب  تجح  مامتا  دوخ و  تماب  نآ  غالبا  رد  هکلب  هدرکن  افتکا 

ۀعبار یف  سمـشلاک  ار  حیـصن  قدـص  حیرـص و  قح  روما  رگید  نینمؤملا و  ریما  يوزاب  ذـخا  كرابم و  توص  ّدـمب  هیبیدـح  زور  رد  نآ 
دیامنیماو و لهاج  قیدنز  يارتفا  هّللاب  ذایعلا  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدـش  قیرغ  تلالـض  رحب  رد  نانچ  هیمیت  نبا  هدومن و  راکـشآ  راهنلا 

تسرهاظ مالـسا و  نید  رد  يوسب  دیامنیم  هقدانز  قیرطت  نآ  هکنآ  لاح  هدرک  نامگ  حدم  ار  نآ  نآ  عضاو  هّللاب  ذوعن  هک  دنکیم  رهاظ 
دوشیمن نیزگاج  نیملـسم  زا  يدـحا  رطاخ  رد  هک  تسیزیچ  دـیآیم  مزال  باـنج  نآ  قح  رد  هچنآ  هیمیت  نبا  لـطاب  معز  نیا  رب  اـنب  هک 

شیپ داحلا  هقدنز و  هار  فیرـش  ثیدح  نیرد  حدـقب  هیمیت  نبا  دوخ  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  هب  ظفلتلا  نع  الـضف 
عیلخ مارجا  مارتجا و  مادقاب  مالّسلا  ةولصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مالسا  عراش  مالسا و  نید  رد  حدق  يوسب  هقدانز  قیرطت  قیرط  رد  هتفرگ و 

کلاهملا کلت  یلع  کلاهتملا  کلاسملا و  هذه  کلاس  امیدق  نوملسملا  هفرع  دقل  هتفر و  مامزلا  لسرم  راذعلا و 

نآ قبط  رب  هباحص  تافارتعا  و  تسا . بآمتلاسر  ملع  غّلبم  نانمؤم  ریمأ  هکنیرب  هلاد  ثیداحا 

حضاو و رابتخا  لمات و  باحصا  راصبتسا و  قمعت و  بابرا  رب  و 
227 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هداهن زاغآ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  راکنا  باب  رد  رـصب  نادقف  هکلب  رظن  روصق  هار  زا  هک  هیمیت  نبا  ریمخت  تفارخ  ریرقت  نیا  هک  تسراکـشآ 
رباکا هک  ثیداحا  زا  يرایـسب  هکلب  فیرـش  ثیدـح  نیا  اـهنت  هن  هک  دـیآیم  مزـال  دـشاب  هدوب  حیحـص  تسوا  موشم  موعزم  هچناـنچ  رگا 

زا نآ  همه  هللااب  ذایعلا  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  اثیدـح  امیدـق و  هینـس  ماخف  تابثا  هلجا  مالعا و  ظاـفح 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 172 

http://www.ghadirestan.com


نیا هک  تسنآ  رب  یتسناد  هچنانچ  راسخ  رسارس  هیمیت  نبا  راکنا  دوحج و  يانب  هک  اریز  دشاب  هدوب  مائل  هدحالم  ماغط و  هقدانز  تاعوضوم 
تسمالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فرـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  غّلبم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ثیدـح 

دحاو بانج  نآ  ملع  غلبم  رگا  دـش و  دـناوتیمن  دـحاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  غلبم  وا  مولم  موعزم  بسح 
ببسب دیامنیم و  حدق  تسانعم  نیزا  ربخم  ۀحارص  هک  ار  ثیدح  نیا  وا  اذهل  ددرگیم و  دساف  مالـسا  رما  شمعز  بسح  هَّللا  ذاعم  دشاب 

ریما باـنج  غلبم  نآ  دوب و  دـحاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ملع  غلبم  هک  درادـن  لوبق  دوـخ  تعاـقر  تقاـفص و 
هوالع بلطم  نیا  یلاعت  هَّللا  دمحب  هچ  تسین  یکـش  بیر و  نآ  ققحت  رد  ناقیا  نامیا و  لها  دزن  نکیل  دشاب  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

رب
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

ثیداحا همه  نیا  راـکنا  رب  مادـقا  هیمیت  نبا  اـجک  اـت  تستباـث و  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ثیداـحا  رگید  زا 
تادیؤم نمض  رد  اقباس  هک  ینادیمن  رگم  درک  دهاوخ 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
زا ربخ  دنچب  هراشا  ماقم  نیرد  نکیل  تسبولطم  نیمه  لیلد  ناعمالا  دـنع  نآ  همه  دـنچ  ره  هتـشذگ و  بولطم  نیرب  هلاد  ثیداحا  ردـقچ 

تسا هلمج  نآ  زا  سپ  دوشیم  نآ 
ربخلا يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  ثیدح 

نآ ثیدح  نا  رد  هدومرف و  داشرا  ربیخ  حتف  دعب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ینالوط  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
هدرک و داشرا  بانج  نآ  باطخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  ترضح 

یملع باب  تنا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قحب  نآ  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

هنم یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع 
اذه ثیدح  تسهلمج  نآ  زا  هدومرف و  داشرا 
ۀمایقلا موی  ینحفاصی  نم  لوا  یب و  نما  نم  لوا 

تسدراو نآ  رد  هک 
هنم یتوا  يذلا  یباب  وه  و 

تسا هلمجنآ  زا  و 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  یلع  ثیدح 

تسهلمج نآ  زا  و 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  نیدلا  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
هَّللا باب  تنا  هَّللا و  ۀجح  تنا  یلع  ای  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
یلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  ینم و  یلع  ثیدح 

تیملعا ثحبم  رد  نیرب  هوالع  یتفایرد و  قبـس  ام  رد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هدـیؤم  ثیداحا  رگید  ثیداحا و  نیا  قرط  یلاعت  هَّللا  دـمحب  و 
نیرب نآ  تلالد  هک  دمآ  دهاوخ  زین  ثیداحا  رگید  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
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228 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فراعملا و باـبرا  نع  الـضف  مالـسا  لـها  ماوع  زا  يدـحا  هک  دوریمن  ناـمگ  زگره  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  بولطم 

غلبم تدحو  هکنیا  ظاحلب  فرص  دراگنا و  لعتفم  بوذکم و  ار  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  ثیداحا  همه  نیا  مالحالا 
اذایع درادرب و  نآ  زا  تسد  دـباییم  رارق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  غلبم  نآ  تسنایامن و  نا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  نع 

همه نیا  تشاد  دـهاوخ  نامیا  نید و  زا  هکـسم  یندا  هک  ره  انیقی  هکلب  الک  اشاح و  درامـش  رب  لاـهج  هقداـنز  تاـعوضوم  زا  ار  نآ  هّللاـب 
دطوم دّیشم و  دیؤم و  قدصم و  ار  ثیداحا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
مالّسلا فالآ  هلآ  هیلع و  لوسر  ملع  غلبم  تدحو  هک  نآ  نوحشم  قدص  نومـضم  تشاذگ و  دهاوخ  دوخ  مشچ  رـس و  رب  ار  نآ  هتـسناد 

نینمؤملا ریما  بانج  نیبم  غلبم و  نآ  هک  ینعم  نیا  ناعذا  قیدـصتب و  تشاگنا و  دـهاوخ  حیـصن  باوص  حیرـص و  قح  تسلوبقلا  بهاـم 
ملع غیلبت  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  نوچ  هک  تسناد  دیاب  تشارفا و  دهاوخ  رخافت  حجبتب و  مالعا  تسمالّـسلا  هیلع 

باحـصا رابک  اذـهل  دوب  ققحم  تباث و  بانج  نآ  هریفو  تاداشرا  هریثک و  ثیداحا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
تیملعا ثحبم  زا  مارم  نیا  مات  لیـصفت  دـنچ  ره  دنتـشاد و  ناب  فارتعا  العف  الوق و  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

رد ار  نآ  یمـصاع  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  سابع  نبا  ترـضح  مالک  باب  نیرد  تسیفاک  نکیل  دوشیم  كردـم 
مالک نیا  رظان  رب  میاهدرک و  لـقن  یتفلا  نیز  باـتک  زا  اـفیتساب  ار  نآ  هنیدـم  ثیدـح  تادـیؤم  نمـض  رد  اـم  هدرک و  تیاور  یتفلا  نیز 
دعب نم  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لـیزج  حدـم  دوخ  مـالک  لوا  رد  ساـبع  نبا  ترـضح  هک  تسحـضاو  مامـضنا  تغـالب 

هدومرف نآ  رخآ  رد  هدیدرگ و  نابزرت  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  فصوب 
ءایصوالا ءایصوا  ءابقنلا و  ۀیقب  ءایبنالا  ۀثرو  ۀمحرلا و  ندعم  ۀکرابم  لوصا  ۀبیط و  عورف 

هدعب نم  غلبملا  ناهربلا و  حضاو  میدالا  حیحص  ۀکرابملا  ةرجـشلا  نم  یه  الا  هلوسر  یـضرلا و  دمحا  همـسا  كرابملا  هرکذ  بیطلا  مهنم 
قفانم الا  هضغبی  یقت و ال  نمؤم  الا  هّبحی  ۀینسلا ال  ةاکزلا  ۀیضرلا و  ةولصلا  هَّللا  نم  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ریـسفتلا  مکحب  لیواتلا و  نایبب 

بآمتلاسر بانج  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  غلبم  هک  یتحارصب  سابع  نبا  ترضح  مامضنا  تیاده  مالک  نیزا  یقش و 
ریما باـنج  ندوب  غلبم  فارتعا  هک  ربـم  ناـمگ  تسین و  هیبـنت  هب  جاـتحم  تسنیبتـسم  رهاـظ و  اـمزج  اـمتح و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا بلطم  نیا  هکلب  تسرـصحنم  باحـصا  هقبط  رد  فرـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هَّللا ءاشنا  دـعب  ام  رد  هچنانچ  دـنیامنیم  نآب  فارتعا  مه  تنـس  لها  ياملع  هک  هدـش  نهربم  تباث و  نانچ  ققحت  لامک  حوضو و  تدـش 

ناهبزور نبا  هک  تسناد  یهاوخ  یلاعت 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  باب  رد  هر  یلح  همالع  مالک  باوجب  دراد  یلوط  دی  تاحضاو  دوحج  تاتباث و  راکنا  رد  هک  یفصو  اب 
رب لمتشم  هک  مالّسلا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
غالبا رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  یـصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  هب  فارتعا  زج  هراچ  دشابیم  زین 

ره هتفاتش و  نآ  تیملسم  لامک  راهظا  يوسب  هدومن  رکذ  دایقنا  ناعذا و  ماقم  رد  ار  ینعم  نیا  هکلب  هتفاین  دوب  فراعم  قئاقح  عئادب  ملع و 
روکذم مه  اج  نیا  رد  نآ  زا  يردق  نکیل  دینش  یهاوخ  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسبلطم  نیاب  قلعتم  هک  ناهبزور  نبا  مالک  مامت  دنچ 
نوهوم دح  هچب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  غّلبم  راکنا  رد  هیمیت  نبا  مامضنا  تفاخس  مالک  هک  ددرگ  حضاو  وت  رب  ات  دوشیم 

ریما ملع  نم  فنـصم  هرکذ  اـم  درآیم  یلح  همـالع  هیلإ  راـشم  مـالک  باوـجب  ناـهبزور  نبا  تسیهاـبت  راـسخ و  عاوـنا  بلاـج  یهاو و  و 
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ملعلا و غالبا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یصو  وه  فیک ال و  هیف و  هیلإ  نوجاتحی  سانلا  ۀمالا و  ءاملع  نم  هنا  یف  کش  الف  نینمؤملا 
راکنا رد  دافوالا  سیئر  هیمیت  نبا  هک  دیدرگ  نیبتم  حضاو و  مهف  بابرا  هلمج  رب  اجنیزا  هلمجلاب  دحال  هیف  عازن  الف  فراعملا  قئاقح  عئادب 

اب ناهبزور  نبا  زگره  هک  هدرب  ورف  رس  دادل  رغو و  بادرگ  رد  نانچ  داعملا  موی  یلا  مالسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  لضف 
دوخ رب  صانم  برهم و  باوبا  حداق  بطخ  نینچ  رد  طروت  هب  ددنبیمن و  نآ  رد  وا  عابتا  دشابیم  شاهلحن  لها  نیبصعتم  زا  هک  یفـصو 

دندنبیمن

هیمیت نبا  نیغورد  يواعد  در  و  یمالسا . دالب  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هلیسو  یملع  ياهدومنهر  ملع و  راشتنا 

زا یـشان  سپ  یلع  ریغ  نم  لوسرلا  نع  ملعلا  مهغلب  مالـسالا  نئادـم  عیمج  ناف  رتاوتلاب  مولعملا  فالخا  ام  نا  مث  هتفگ  هیمیت  نبا  هچنآ  اما 
ياعدا ایناث  تسبابتلا و  ةرهاظ  بیذاکا  هلمج  زا  لطاب  ياعدا  نیا  الوا  هک  اریز  تستهالب  دادل و  تیاهن  زا  ثعبنم  تهافس و  دانع و  لامک 
یهاوخ لیصفتب  هدنیآ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  تنس  لها  رباکا  تادافا  تسنآ  لطبم  اثلاث  دشابیم و  بارسلاک  لحمـضم  لطاب و  نآ  رب  رتاوت 

بانج نآ  هعیرذب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ملع  ملاع  هلمج  رد  هک  دنیامنیم  هدافا  ناشیا  هک  تسناد  یهاوخ  نآ  زا  دـینش و 
تـسا هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  زا  مالـسا  نادلب  رد  عیمج  ملع  هک  دوش  هدرک  میلـست  رگا  اعبار  هدـیدرگ  عئاذ  عئاش و 

یفاک باب  نیرد  رایغا  ياعدا  ضحم  دشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  ملع  نآ  هک  هدـش  مّلـسم  یک  سپ 
وا ددرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  بناج  زا  ملع  غالبا  یعدم  هک  ره  هک  دیآ  مزال  الا  اّدج و  رهاظ  وه  امک  تسین 

فیک و دادسلا  لها  یلع  یفخی  ام ال  داسفلا  نم  هیف  دننادب و  قداص  ار 
رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذک  نم  هسفنب  مالسلا  هیلع  لاق  دق 

دسریمن يررض  امب  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  ملع  نآ  هک  دوش  هدرک  میلست  مهنیا  ضرفلاب  رگا  اسماخ  و 
ملعلا ۀنیدم  باب  ریغ  زا  ار  ملع  نآ  ناشیا  هک  اریز  ددرگیم  دئاع  ناشنیعبتم  ملع و  نآ  نیذخآب  نآ  ررض  هکلب 
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ریغ زا  ملع  ذخا  هکلب  تسین  لمع  لباق  هدش  لصاح  هب  رومام  قیرط  ریغ  زا  نوچ  دوش  هتفرگ  ملع  هنیدم  باب  ریغ  زا  هک  یملع  دناهتفرگ و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  هک  تساجنیزا  دوشیم و  هدرک  یعرش  دح  يارجا  نآ  بکترم  رب  هک  تسا  هقرـس  لیبق  زا  ملع  هنیدم  باب 

قبس امک  هدومرف  داشرا  مالّسلا 
اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن 

طباه ناوه  ضیـضحب  طقاس و  رـسکی  هدیئآرد  اههزره  اجیب  هدییارـس و  مالک  رخآب  ات  هیمیت  نبا  هچنآ  ریرقت  نیا  دـعب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  و 
فشک اذهل  تسا  هحیضف  هلطاع  يواعد  هحیرص و  هلطاب  بیذاکا  رب  لمتـشم  نوچ  نکیل  دنامیمن  یقاب  نآ  حایتجاب  یجایتحا  ددرگیم و 
رمالاف ۀکم  ۀنیدملا و  لها  اما  هتفگ  مالک  نیزا  دـعب  هیمیت  نبا  هچنآ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تسین  دـئاوف  زا  یلاخ  نآ  راتـسا  کته  راوع و 

رب یلیلد  تسضحم و  ءاعدا  هکنآ  رب  هوالع  سپ  الیلق  ءایشالا  یلع  نع  نووری  اونوکی  مل  ءالؤه  ناف  ةرصبلا  ماشلا و  کلذک  رهاظ و  امهیف 
لیلد میلـست  ضرف و  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  دالب  نیا  لها  تیاور  تلق  هک  اریز  تسین  وا  ياعدـم  دـیفم  هدرکن  مئاق  نآ 
هیجـس زا  یـشان  بانجنآ  زا  ناشتیاور  تلق  هک  تسنکمم  هچ  دـشاب  هدیـسرن  ناشیاب  باـنج  نآ  هعیرذـب  يوبن  ملع  هک  تسین  ینعم  نیا 

بانجنآ زا  توادـع  ضغب و  ببـسب  بانج  نآ  هعیرذـب  ناشیاب  يوبن  ملع  لوصو  فصو  اـب  هک  دـشاب  هدوب  فارحنا  توادـع و  هیـضرمان 
رم دق  هنع و  ۀیاورلا  نع  الضف  دندوب  ریخب  بانج  نآ  مان  رکذ  عنام  هک  دشاب  هرجف  هقـسف  هملظ  طلـست  نآ  ببـس  ای  دندرکیمن  نآ  تیاور 

تلق هک  میئامن  میلـست  میرذگرد و  همه  نیزا  رگا  تئـش و  نا  هعجارف  ۀیالولا  ثیدح  دلجم  ردص  یف  مارملا  اذه  یلع  دـهاوشلا  نم  رطش 
ملع هنیدـم  باب  یفانم  ینعم  نیا  سپ  دـندرک  لیلقت  بانجنآ  زا  ملع  ذـخا  رد  ناشیا  هک  تسنآ  لـیلد  باـنجنآ  زا  دـالب  نیا  لـها  تیاور 
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تنک ول  مهیلع  کیلع و  کلذ  تسه و  هتبلا  ملع  هنیدـم  باـب  زا  ناشـضارعا  فشاـک  یلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب 
َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  نولقعی  لقعت و 

ملع راشتنا  هکنآ  لاح  هدیـسرن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رفاو  ملع  هرـصب  ماـش و  هکم و  هنیدـم و  رد  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  و 
رطـش بانج  نآ  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  هنیدـم  اما  تسا  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  دالب  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هعقب نآ  رد  هک  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باحـصا  مظاـعا  هدرب و  رـسب  هنیدـم  رد  دوخ  كراـبم  رمع  زا  مظعا 

ّهلز بانج  نآ  باطخ  لصف  تمکح و  دئاوم  زا  دندومنیم و  بانجنآب  عوجر  لضعم  بطخ  لکـشم و  رما  ره  رد  دنتـشاد  عامتجا  هکرابم 
یلا مهعوجر  هل و  ۀباحصلا  رابک  لاؤس  دیامرفیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ءامسالا  بیذهت  رد  يوون  همالع  دندوبریم 
یف هیلإ  ۀباحـصلا  عوجر  هتفگ  دوخ  لطابلا  باتک  رد  ناهبزور  نبا  روهـشم و  تالـضعملا  لئاسملا  ةریثکلا و  نطاوملا  یف  هلاوقا  هیواـتف و 

يوتفلا
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یلا لدعلا  ةالولا  ۀمئالا و  عوجرک  هیلإ  رمع  عوجر  نا  نیتفتـسملا و  ناش  نم  یتفملا  یلا  عوجرلا  ۀباحـصلا و  یتفم  نم  ناک  هنال  دـیعب  ریغ 
لاؤسلا ران  دومخل  الإ  كاذ  ام  ادشرتسم و  هلأسی  مهلک  ادحاو و  مهنم  لأسی  نکی  مل  هتفگ و  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  همالع  ۀمالا و  ءاملع 

ثحبم رد  مامت  لیصفتب  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  دنراد  تیاور  بانجنآ  زا  هک  هباحص  ءامسا  باب و  نیرد  املع  لاوقا  رگید  عالطالا و  رون  تحت 
فیرشت هکم  رد  ترجهب  ات  دوخ  رمع  ودب  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  حضاو و  سپ  هکم  اما  دینش  یهاوخ  تیملعا 

لهاب هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـناهدش  نیما  دـلب  يازفا  فیرـشت  بانج  نآ  تارم  تارکب و  زین  هنیدـم  ناطیتسا  دـعب  دنتـشادیم و 
ذـملت و لاح  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاخ  ذـیملت  هک  سابع  نب  هَّللا  دـبع  نآ  رب  هوالع  هدیـسرن  باـنج  نآ  ملع  هکم 

رشن تالاح  دنتشاد و  تماقا  هکم  رد  زارد  نامز  ات  تشذگ  دهاوخ  ترظن  زا  لیصفتب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  بانجنآ  زا  ناشهدافتـسا 
رد یبهذ  دینـش  دـیاب  تس  مارم  بولطم و  تبثم  هک  تارابع  زا  یـضعب  ماـقم  نیرد  تسحـضاو  روهظ  تیاـهنب  عبتتم  رب  هکم  رد  ناـشملع 

شمعالا هتفگ  سابع  نبا  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت 
رونلا ةروس  مهیلع  أرق  مث  اوملـسال  مورلا  كرتلا و  اهعمـس  ول  ۀبطخ  ذئموی  بطخف  جـحلا  یلع  سابع  نبا  یلع  لمعتـسا  لاق  لئاو  یبأ  نع 

اهرسفی لعجف 
هتفگ تاقبط  رد  يدقاولا  بتاکب  فورعملا  يرصبلا  عینم  نب  دعس  نب  دمحم  و 

یلا ترظن  اهنا  ۀشئاع  نع  هیبا  نع  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀحلط  نع  رـسای  یبأ  نب  دقاو  ینثدـح  رمع  نب  دـمحم  انربخا 
کسانملاب یقب  نم  ملعا  وه  تلاقف  کسانملا  نع  لاسی  وه  جحلا و  یلایل  قلخلا  هعم  سابع و  نبا 

ناوفص نب  هَّللا  دبع  نا  انیور  هتفگ  سابع  نبا  همجرتب  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  یبطرقلا  يرمنلا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  و 
ماعطلل اهنولوانتی  اعمج  اهیف  يارف  سابع  نب  هَّللا  دیبع  رادب  رم  هقفلا و  یبلاط  نم  ۀعامج  اهیف  يارف  ۀـکمب  سابع  نب  هَّللا  دـبع  رادـب  اموی  رم 

ام لاق و  نید * ایند و ال  یلع  کنم  کبی  مل  ۀعراق * مایالا  نم  کبصت  ناف  رعاشلا  لاق  امک  هَّللا  تحبصا و  هل  لاقف  ریبزلا  نبا  یلع  لخدف 
قلطنا لاقف  عیطم  نب  هَّللا  دبع  اعدـف  ۀـمرکم  کل  ایقبا  امف  سانلا  معطی  رخآلا  سانلا و  هقفی  امهدـحا  سابع  انبا  ناذـه  لاقف  جرعا  ای  كاذ 

دبع لاقف  تلعف  تلعف و  الا  قارعلا و  لها  نم  امکیلإ  یغـصا  نم  امتنا و  ینع  اجرخا  نینمؤملا  ریما  امکل  لوقی  اـمهل  لـقف  ساـبع  ینبا  یلا 
وبا رضحی  ناک  عنمت و  نیذه  ياف  الضف  بلطی  لجر  اهقف و  بلطی  لجر  نیلجر  الا  سانلا  نم  انیتای  ام  هَّللا  ریبزلا و  نبال  لق  سابع  نب  هَّللا 

لوقی  لعجف  یناتکلا  ۀلثاو  نب  رماع  لیفطلا 
انیکبت بیجاعا و  بوطخ  اهنم  انکحضی  فیک  یلایللا  رد  رد  ال 

انیلست ایندلا  نم  ریبزلا  نبا  یف  ریغ  نم  مایالا  ثدحی  ام  لثم  و 
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انیدهی ارجا و  انبسکی  اهقف و  انیتفیف  سابع  نبا  یجن  انک 
232 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  انیکسم  افیض و  امعطم  هنافج  ۀعرتم  هَّللا  دیبع  لازی  و ال 

انیش اذإ  یغبن  يذلا  اهنم  لانن  امهرادب  ایندلا  نیدلا و  ربلاف و 
انیقاب انیضام و  تای  امع  هب  مهطشک  يذلا  رونلا  وه  یبنلا  نا 

انیف بجاو  قح  انیلع و  لضف  مهل  اننید و  یف  ۀمصع  هطهر  و 
انیذوت انیف و  مهیذوت  انم و  مهعنمت  مهنم و  انعنمت  میفف 

انید هب  یلوا  ریبزلا و ال  نب  ای  ایسن  امحر و ال  هل  ملعاف  تسل  و 
انیکمت رمالا  یف  اریخ و ال  نیدلا  یف  مهضغبب  اناسنا  هَّللا  یتؤی  نل 

نآ ببـسب  دراد و  نآب  فارتعا  هیمیت  نبا  دوخ  هک  هدیدرگ  ققحتم  تباث و  يدـحب  هکم  لها  رد  ار  دـیجم  نآرق  ریـسفت  سابع  نبا  رـشن  و 
ۀکم لها  ریـسفتلاب  سانلا  ملعا  هیمیت  نبا  لاق  هتفگ  نآرقلا  مولع  یف  ناقتا  رد  یطویـس  هچنانچ  دراگنایم  ریـسفتب  ساـن  ملعا  ار  هکم  لـها 

مهریغ سؤاط و  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  یلوم  ۀمرکع  حابر و  یبأ  نب  ءاطع  دهاجمک و  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  باحصا  مهنال 
هدافتـسا دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  زا  وا  دوب و  ءادردـلا  وبا  ماش  ملاع  هک  تستباث  تنـس  لها  مالعا  رباکا و  تادافا  تایاور و  ربانب  سپ  ماش  اما 

ءادردلا وبا  همجرت  رد  ظافحلا  هرکذت  رد  یبهذ  هچنانچ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  دیفتـسم  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  درکیم و 
یضر ءادردلا  یبأ  نع  هدروآ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  مهیضاق و  مههیقف و  قشمد و  لها  يرقم  ماشلا و  لها  ملاع  ناک  هتفگ و 
لأسی ماشلاب  يذـلاف  ایلع  ینعی  ۀـنیدملاب  لجر  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع  ینعی  ۀـفوکلاب  لجر  هسفن و  ینعی  ماشلاب  لجر  ۀـثلث  ءاملعلا  هنع  هَّللا 

ءارعزلا یبأ  نع  هتفگ  هرـضن  ضایر  رد  يربط  بحم  ادحا و  لاسی  ۀنیدملاب ال  يذلا  ۀنیدملاب و  يذلا  لأسی  ۀفوکلاب  يذلا  ۀفوکلاب و  يذلا 
لها ملاع  اما  ءادردـلا و  وبا  وهف  ماشلا  لها  ملاع  اماف  قارعلاب  ملاع  زاجحلاب و  ملاع  ماشلاب و  ملاـع  ۀـثلث  ضرـالا  ءاـملع  لاـق  هَّللا  دـبع  نع 
ملاع زاجحلا و  لها  ملاع  یلا  ناجاتحی  قارعلا  لها  ملاع  ماشلا و  لها  ملاع  مکل و  خاف  قارعلا  لها  ملاع  اما  بلاط و  یبأ  نب  یلعف  زاجحلا 

ۀمئالا یبأ  اب  دانع  توادع و  همه  نآ  فصو  اب  دوب  ماش  مکاح  هک  هیواعم  نیرب  هوالع  یمرـضحلا و  هجرخا  امهیلإ  جاتحی  زاجحلا ال  لها 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يوسب  عوجر  مه  دوـخ  تالکـشم  تالـضعم و  رد  داـبعلا  بر  نم  مالـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  داـجمالا 

ملع راشتنا  سپ  ۀیملعالا  ثحبم  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  کلذ  لیـصافت  یلع  علطتـس  درکیم و  نآب  رومام  زین  ار  نارگید  درکیم و 
بانج هک  تسحضاو  لاجر  خیرات و  ملع  عبتتم  رب  سپ  هرـصب  اما  دش  دناوتیمن  مالک  لحم  زین  ماش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

رد هک  بانج  نآ  تاداشرا  ظعاوم و  بطخ و  دوب و  هدش  هرصب  دراو  سیفن  سفنب  دوخ  دهم  تمارک  دهع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نامز رد  بانج  نآ  هک  تسرهاظ  زین  تسروثام و  روطسم و  نآ  رئاظن  يربط و  خیرات  لثم  هینس  هربتعم  خیراوت  رد  هدیسر  روهظب  ماقم  نآ 
اجنآ لها  دندنام و  هرصب  یلاو  سابع  نبا  ترضح  یتدم  ات  دیشخب و  سابع  نبا  دوخ  دیشر  ذیملتب  هرـصب  تموکح  دوخ  يرهاظ  تفالخ 

سپ دندومن  هقفت  دندش و  دیفتسم  ناشیزا 
233 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد يرزجلا  ریثالا  نبا  نیدلا  زع  دوب  هدیـسرن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  هرـصب  لها  رد  هک  درک  ناوتیم  راکنا  یـسک  هنوگچ 
بلاط یبأ  نب  یلع  لتقی  نا  لبق  اهقراف  مث  اریما  اهیلع  یقبف  ةرصبلا  یلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلمعتسا  هتفگ و  سابع  نبا  همجرتب  هباغلا  دسا 

ایلع نا  ۀـفیلخ  رکذ  هتفگ و  سابع  نبا  همجرتب  هباصا  رد  رجح  نبا  اهبف و  ءارمالا  دـحا  ناک  نیفـص و  یلع  عم  دهـش  زاجحلا و  یلا  داـع  و 
سابع نبا  لزی  ملف  ۀبکتسا  ناک  جارخلا و  یلع  ادایز  ةولـصلا و  یلع  دوسالا  ابا  فلختـسا  نیفـص و  موی  ةرـسیملا  یلع  ناک  ةرـصبلا و  هّالو 

نبا همجرتب  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زاجحلا و  یلا  یـضم  ثراحلا و  نب  هَّللا  دـبع  ةرـصبلا  یلع  فلختـساف  ّیلع  لـتق  یتح  ةرـصبلا  یلع 
الامج و انایب و  املع و  امـسج و  هلثم  برعلا  یف  ام  ةرـصبلا و  انیلع  سابع  نبا  مدق  ةرکب  وبا  لاق  صفح  نب  میعن  نع  ینئادـملا  هتفگ  سابع 
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نبا انیلع  مدـق  لاق  ةرکب  یبأ  نع  صفح  نب  میعن  نع  ینئادـملا  نسحلا  وبا  يور  تفگ و  سابع  نبا  همجرتب  هباـصا  رد  رجح  نبا  ـالامک و 
يدقاولا بتاکب  فورعملا  يرـصبلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم  الامک و  الامج و  ابایث و  املع و  امـسج و  هلثم  برعلا  یف  ام  ةرـصبلا و  سابع 

سابع نب  هَّللا  دبع  ةرـصبلاب  فرع  نم  لوا  لاق  نسحلا  نع  هیبا  نع  نامیلـس  نب  رمتعم  ان  یقرلا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  هتفگ  تاقبط  رد 
هل دنـسب  ریبزلا  جرخا  هتفگ و  سابع  نبا  همجرتب  هباصا  رد  رجح  نبا  ۀیآ و  ۀیآ  اهرّـسفف  ةرقبلا  ةروس  أرقف  لاق  ملعلا  ریثک  ۀـجثم  ناک  لاق و 

نینمؤملا ریما  بانج  ملع  راشتنا  هلمجلاب  مههّقفی  یتح  رهـشلا  یـضقنی  امف  ةرـصبلا  ریما  وه  ناضمر و  یف  سانلا  یّـشعی  ناک  سابع  نبا  نا 
رـسارس نیتهابم  هلمج  زا  دیامن  نآ  راکنا  هک  ره  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  هرـصب  ماش و  هکم و  هنیدم و  رد  مالّـسلا  هیلع 

بانج و نآ  نیعبتم  ار  دالب  نیا  لها  همه  هک  دـیآیمن  مزـال  دـالب  نیرد  باـنج  نآ  ملع  راـشتنا  زا  یلب  تسدادـل  اپارـس  نیراـمم  داـنع و 
ناشیا عیمج  رب  تجح  مامت  بجوم  هچ  رگا  بانج  نآ  ملع  راشتنا  هک  اریز  مییامن  باسح  قح  لـها  هرمز  رد  میناد و  باوص  هار  نیکلاـس 
رطـضم اجلم و  ار  مدرم  زگره  نییدهم  نییداه  همئا  تیاده  ملع و  روهظ  دندشن و  يدتقم  عبتم و  يدـتهم و  رثاتم و  اّرط  اّلک و  نکیل  هدـش 

ءاقـش و موتخم و  ناشعامـسا  بولق و  هکنانآ  قافن  قاقـش و  لـها  زا  دـنادرگیمن و  نیقی  قح و  ملاـعمب  ادـتها  نید و  ملع  زا  ّرثاـت  يوسب 
باـنج دـهم  تمارک  دـهع  رد  هچناـنچ  دـناسریمن  تاـجن  لـحاسب  ار  ناـشیا  زین  نیلـسرم  اـیبنا و  تیادـه  ملع و  تسا  موتحم  ناـشکاله 

يرایـسب بابرالا  ّبر  ّوبحم  ملع  رـشن  بانج و  نآ  هدیدش  تیانع  هدیدس و  تیاده  فصو  اب  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
اذه لک  دندناسر و  یـصقا  دما  يوصق و  هورذب  ار  دوخ  دنعت  درمت و  هکلب  دندنام  یقاب  دوخ  لالـض  لهج و  تلاح  رب  نیقفانم  رافک و  زا 

بلاغ ناک  امنا  هتفگ و  هچنآ  اما  لیزجلا - لیمجلا  هفطلب  لالـضلا  نع  مصاعلا  هَّللا  و  لـیلد * یلا  جاـتحی  ـال  ثیحب  حوضولا  روهظلا و  نم 
هنیعب هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  هکنآب  تسشودخم  سپ  ۀفوکلاب  هملع 
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لوقع و تسنا و  زا  يوزج  ملق  حول و  ملع  هک  تسرثاکتم  ریزغ و  يدحب  دـشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع 
زیزعلا و هَّللا  ءاشنا  عبشملا  هنایب  یتایس  زیجو و  نایبب  قبـس  امیف  کلذ  یلا  ةراشالا  تّرم  دق  دسریمن و  نآ  فارطا  لئاواب  مه  هکئالم  ماهفا 

نآ زا  هک  يزیچب  مولع  زا  ار  بانج  نآ  تسا  هدرک  صاخ  ملاع  دـنوادخ  هکنآـب  دـنراد  فارتعا  رجح  نبا  لـثم  تنـس  لـها  ياـملع  دوخ 
هفوک هَّللا  ناحبس  دشاب  هفوک  رد  وا  ملع  بلاغ  هک  دوشیم  هنوگچ  دشاب  هدیسر  هبترم  نیاب  وا  ملع  هک  یملاع  سپ  دشابیم  رصاق  تارابع 

دومرفیم ربنم  يالاب  هفوک  رد  بانج  نآ  دوخ  هکنآ  لاح  دنتشاد  بانج  نآ  ملع  بلاغ  شیاجنگ  اجک  هفوک  لها  و 
اّقز معلص  هَّللا  لوسر  ینّقز  ام  اذه  معلـص  هَّللا  لوسر  باعل  اذه  ملعلا  طفـس  اذه  ّمج  ملع  یّنم  حناوجلا  نیب  امناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 
یتح مهلیجناب  لـیجنالا  لـهال  مهتاروتب و  ۀـیروتلا  لـهال  تیتفـأل  اـهیلع  تسلجف  ةداـسو  یل  تینث  ول  هَّللا  وف  یلا  هَّللا  یحوا  یحو  ریغ  نم 

َنُولِقْعَت  الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ّیف  لزنا  امب  مکاتفا  دق  یلع  قدص  لوقیف  لیجنالا  ۀیروتلا و  هَّللا  قطنی 
مزراوخ بطخا  هاور  دق  ربخلا  اذه  و 

تدجو ول  انهه  مولع  نم  مک  تفگیم  دومرفیم و  دوخ  كرابم  ردـص  يوسب  هراشا  بانج  نآ  زین  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  احورـشم  یتأیـس  و 
یلیجعلا هاور  ۀحتافلا  ةروس  ریـسفت  نم  اریعب  نیعبـس  ترقوال و  تئـش  ول  تسا  هدومرف  زین  لاملا و  ةریخذ  یف  یلیجعلا  هاور  امک  الماح  اهل 

مامت رد  بانج  نآ  ملع  بلاغ  مه  زاب  دـندشیم  عتمتم  بانج  نآ  ملع  زا  ایند  لها  یمامت  رگا  هک  دـیدرگ  رهاظ  اجنیزا  لاملا و  ةریخذ  یف 
ملع زا  هچنآ  هک  دشاب  نیا  ۀـفوکلا  یف  هملع  بلاغ  ناک  اّمنا  هملک و  زا  هیمیت  نبا  دارم  رگا  دـش و  لطاب  هیمیت  نبا  لوق  سپ  دـمآیمن  ایند 

بانج نآ  مولع  زا  هچنآ  هک  اریز  دوشیمن  تسرد  ناـعمالا  دـنع  مه  نآ  سپ  دوب  هفوک  رد  نآ  بلاـغ  هدیـسر  روهظ  ضرعمب  باـنج  نآ 
يوسب تالضعم  تالکشم و  رد  هباحص  رگید  هثالث و  يافلخ  عوجر  عئاقو  هچ  هتفرگ  روهظ  تروص  هرونم  هنیدم  رد  نآ  بلاغ  دش  رهاظ 

هریثک مولع  هضافا  ناش و  لاثما  رامع و  دادقم و  رذ و  یبأ  ناملس و  ترضح  لثم  دوخ  باحـصا  زا  هیلاع  هقبط  داشرا  میلعت و  بانج و  نآ 
تارضح ینعا  دوخ  يایصواب  هینادمص  فراعم  هینابر و  رارـسا  زا  يرایـسب  عادیتسا  سابع و  نب  هَّللا  دبع  لثم  دوخ  نیـصوصخم  براقا  رب 
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بانج نآ  غّرفتب  تبسن  دوب  رتشیب  مولع  رشن  يارب  هنیدم  رد  بانج  نآ  غرفت  هتفرگ و  تروص  هرونم  هنیدم  رد  همه  مالسلا  امهیلع  نینـسح 
هنیدـم رد  بانج  نآ  مولع  زا  هچنآ  فیک  رهب  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  قلعت  امب  اـبلاغ  اـهیف  مالـسلا  هیلع  هلاغتـشال  هفوک  رد 

تسیّدحب ترثک  تمظع و  زا  مه  نآ  هدش  رهاظ  هفوک  رد  هچنآ  هکنآ  لاح  هدیدرگ  رهاظ  هفوک  رد  هچنآ  تبـسن  هب  تسرتشیب  هدش  رهاظ 
تربخ و بابرا  دزن  ۀـفوکلاب  هملع  بلاغ  ناک  امنا  هک و  تسا  هدومن  هوفت  ماقم  نیرد  هیمیت  نبا  هچنآ  هلمجلاب  درک  ناوتن  نآ  ياصحا  هک 

ۀفوکلا لهاف  اذه  عم  هتفگ و  هیمیت  نبا  هچنآ  اما  دشابیم  شودخم  دنچ  رد  دنچ  هوجوب  تریصب  باحصا 
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ملع زا  هفوک  لها  يانغتـسا  هک  تس  نآ  وا  دوصقم  هوفت  نیاب  سپ  یلع  نع  الـضف  نامثع  ّیلوتی  نا  لبق  نم  ۀنـسلا  نآرقلا و  اوملعت  اوناـک 
هلیذر هلیـسو  نیاب  دنادرگ و  تباث  يرمع  دـهع  رد  ناشیارب  تنـس  نآرقب و  ملع  لوصح  دـیامن و  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

وا ماخ  لایخ  ماجرفان و  مالک  نیا  نکیل  دناسرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملع  هنیدـم  بابب  يررـض  دوخ  لطاب  معز  بسح 
ریما بانج  ناـمثع و  هکنآ  زا  لـبق  دـندوب  هدومن  تنـس  نآرق و  ملعت  هفوک  لـها  هک  دوش  مه  تباـث  رگا  ـالوا  هک  اریز  تسنوهوم  تیاـهن 

قح و لهاب  يررض  سپ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  زا  ملعت  نیا  هک  دوش  ققحم  مهنیا  دنوش و  یلاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رهظم ۀـقیقح  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملع  هنیدـم  باـب  یفاـنم  ینعم  نیا  هک  اریز  دـسریمن  هیمیت  نباـب  یعفن 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مکح  تفلاخم  ناشیا  مّلعت  ذخا و  نیرد  هدشن و  عقاو  حیحـص  جـهنب  هفوک  لها  مّلعت  نیا  هک  تسنآ 
هک بایطالا  هلآ 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم 
طاطتخا هک  تسحئال  حضاو و  ریصب  فراع  ریبخ و  عبتتم  رب  ایناث  دندومیپ و  بابت  رابت و  مادقاب  باوص  قح و  تدناعم  هار  دندومن و  تس 

سپ دـندومن  یلاخ  ار  یناف  ناهج  نیا  ترجه  زا  موس  تسب و  لاس  رد  یناث  هفیلخ  هدـمآ و  عوقوب  مهدـفه  لاـس  رد  نیملـسم  يارب  هفوک 
دوخ هکنآ  لاح  دندومن  لصاح  ار  نآ  بلاغ  ای  تنس  نآرق و  ملع  عیمج  هفوک  لها  هبطاق  لاس  شش  ضرع  رد  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
ماقم نیرد  هچنآ  اثلاث  هریغ و  یطویسلل و  روثنملا  ردلا  یف  امک  دندوب  هتفرگ  دای  ار  هرقب  هروس  فرـص  لاس  هدزاود  تدم  رد  بآمتفالخ 

وا عایـشا  عابتا و  ای  یناث  هفیلخ  هعیرذب  تنـس  نآرقب و  ملع  هفوک  لها  يارب  هک  تسنآ  دـشخبیم  هدـئاف  هیمیت  نبا  يارب  رهاظب  ضرفلاب و 
ینآرق و یناعم  ظافلا و  زا  یناث  هفیلخ  ترـضح  لهج  هک  اریز  تستاکحـضم  هلمج  زا  ینعم  نیا  تابثا  دصق  هکنآ  لاح  دشاب  هدیـسرمهب 

کیتایس تسسمالا و  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  یناثملا  عبسلا  تیلت  ام  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ینادمص  بیبح  تنـس  زا  ناشتبناجم 
تیلباق یک  سیفن  ریغ  سفنب  ناش  ترـضح  دوخ  رادیب * دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخ  هکنآ  دافمب  سپ  نیعملا  قفوملا  هَّللا  ءاشنا  نیح  دـعب  هأبن 

یناث هفیلخ  هک  تفگ  ناوتیمن  یسک  اذهعم  دنیآرب و  یغبنی  امک  نآ  هدهع  زا  دنیامن و  تنـس  نآرق و  میلعت  ار  هفوک  لها  هک  دنتـشاد  نآ 
هفیلخ ترـضح  دوخ  هک  دـش  تباث  هاگ  ره  سپ  عایـشا  عابتا و  هعیرذـب  اما  دـندش  هفوک  لهاب  تنـس  نآرق و  میلعت  لفکتم  صاـخ  تاذـب 
دمحب اجنیزا  یـسرپیم و  هچ  دـندوب  لزان  لفاس و  ناشیزا  یتش  بتارمب  هک  ناشبانذا  باحـصا و  زا  رگید  دنتـشادن  ریطخ  رما  نیا  تیلباق 

ملع لوصح  یسک  يارب  نتسناد و  تنس  نآرق و  مّلعم  ار  ناشعایشا  عابتا و  رگید  یناث و  هفیلخ  ترضح  هک  دیدرگ  رهاظ  یلاعت  هَّللا 
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هعیرذ نیاب  ار  تنس  نآرق و  هفوک  لها  ملعت  هک  دهاوخیم  هیمیت  نبا  هچنآ  تسماجرفان و  سوه  ماخ و  لایخ  نتخاس  تباث  ناشیا  هعیرذب 
لصاح تنس  لها  تایاور  ربانب  يرمع  دهع  رد  هفوک  لها  يارب  تنس  نآرق و  ملع  زا  هچنآ  اعبار  تسین و  یندش  زگره  دیامن  تباث  هعینش 

اریز دیامنیم  قح  لها  بولطم  دیئات  دشابیم و  رضم  رـسارس  هکلب  تسین  دیفم  هیمیت  نبا  يارب  زگره  هک  تسیناونعب  نآ  توبث  سپ  هدش 
رـسای و نب  رامع  ترـضح  هفوک  لها  میلعت  يارب  یناث  هفیلخ  هک  دوشیم  رهاب  رهاظ و  هینـس  هدمتعم  رافـسا  هربتعم و  بتک  هظحالم  زا  هک 
اب نیدیفتـسم  صاخ و  باحـصا  زا  نأشلا  لـیلج  یباحـص  ود  ره  نیا  هک  تسروهظ  تیاـهن  رد  دـندوب و  هداتـسرف  ار  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 
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يراک رـس و  مولع  رد  هفیلخ  ترـضح  اب  دنتـسه و  ملع  هنیدـم  باب  باـیضیف  دنـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  صاـصتخا 
بانج نیدیفتسم  باحصا و  هعیرذب  هدیسر  مهب  تنـس  نآرق و  ملع  زا  هچنآ  يرمع  دهع  رد  ار  هفوک  لها  هک  دیدرگ  تباث  سپ  دنتـشادن 
هچنآ دهاوش  الاح  جلجللا  لطابلا  راوب  جلبالا و  قحلا  روهظ  یلع  دمحلا  هّلل  هدیسر و  دندوب  ملع  هنیدم  باب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هتفگ دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  همجرتب  تاقبط  باتک  رد  يدقاولا  بتاکب  فورعملا  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم  دینـش  دیاب  دـش  ضورعم 
یلا رمع  هردحف  صمحب  ناک  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  رجاهم  نا  رماع  نع  دواد  نع  بیهو  ان  لاق  لیعامسا  نب  یسوم  ملسم و  نب  نافع  انربخا 
هتفگ رامع  ترـضح  همجرتب  تاقبط  رد  دعـس  نبا  زین  هنم و  اوذـخف  یـسفن  یلع  هب  مکترثآ  وه  الا  هلا  ـال  هَّللا  ینا و  مهیلإ  بتک  ۀـفوکلا و 

تثعب یناف  دـعب  اما  باطخلا  نب  رمع  باتک  انیلع  يرق  لاـق  برـضم  نب  ۀـثراح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  نایفـس  نع  حارجلا  نب  عیکو  اـنربخا 
دمحم باحصا  نم  ءابجنلا  نمل  امّهنا  مکل و  ام  تیب  یلع  دوعسم  نبا  تلعج  دق  اریزو و  املعم و  دوعسم  نبا  اریما و  رـسای  نب  رامع  مکیلإ 
فینح نب  نامثع  تثعب  یسفن و  یلع  دبع  مأ  نباب  مکترثآ  دق  امهب و  اودتقا  اوعیطا و  امهل و  اوعمـساف  ردب  لها  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رد یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نبا  ۀـثلثلا و  ءالؤه  نیب  یقابلا  رطـشلا  رامعل و  اـهنطب  اهرطـش و  لـعجاف  ةاـش  موی  لـک  مهتقزر  داوسلا و  یلع 
ینا مهیلإ  بتک  رـسای و  نب  رامع  عم  ۀـفوکلا  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  هثعب  هتفگ و  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  همجرت  رد  باـعیتسا 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ءابجنلا  نم  امه  اریزو و  املعم و  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  رـسای و  نب  رامعب  مکیلع  تثعب 

همجرتب باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  زین  یـسفن و  یلع  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبعب  مکترثآ  دـق  امهلوق و  نم  اوعمـسا  امهب و  اودـتقاف  ردـب  لها  نم 
تثعب یناف  دـعب  اما  ۀـفوکلا  لها  یلا  رمع  باتک  تأرق  لاق  برـضملا  نب  ۀـثراح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  ۀبعـش  يور  هتفگ و  رامع  ترـضح 

اریزو دوعسم  نب  هَّللا  دبع  اریما و  ارامع  مکیلإ 
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یلع هَّللا  دبعب  مکترثآ  دق  یناف  امهب  اودـتقا  امهل و  اوعمـساف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  باحـصا  نم  ءابجنلا  نم  امه  املعم و  و 
ۀفوکلا و یلا  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  هریـس  هتفگ و  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  همجرتب  هباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  ةرثا و  یـسفن 

هَّللا لوسر  باحـصا  نم  ءابجنلا  نم  امه  اریزو و  املعم و  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  اریما و  رـسای  نب  رامع  تثعب  دـق  ینا  ۀـفوکلا  لها  یلا  بتک 
دـسا رد  ریثالا  نبا  زین  یـسفن و  یلع  هَّللا  دبعب  مکترثآ  دـق  امهلوق و  اوعمـسا  اوعیطا و  امهب و  اودـتقاف  ردـب  لها  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اریما و ارامع  مکیلإ  تثعب  دق  یناف  دعب  اما  اهلها  یلا  بتک  ۀفوکلا و  یلع  باطخلا  نب  رمع  هلمعتـسا  هتفگ و  رامع  ترـضح  همجرتب  هباغلا 
نب هَّللا  دبع  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  امهب و  اودتقاف  معلـص  دـمحم  باحـصا  ءابجن  نم  امه  املعم و  اریزو و  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 
هَّللا دبع  اریما و  رسای  نب  رامع  مکیلإ  تثعب  دق  ّینا  رمع  باتک  انیلع  يرق  لاق  برضم  نب  ۀثراح  نع  قاحسا  یبأ  نع  يروثلا  هتفگ  دوعسم 

مکترثآ دق  اوعمسا و  امهب و  اودتقاف  ردب  لها  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  باحـصا  نم  ءابجنلا  نم  امه  اریزو و  املعم و  دوعـسم  نب 
روما مهملعیل  ۀفوکلا  یلا  رمع  هریس  هتفگ و  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  همجرتب  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  یـسفن و  یلع  دوعـسم  نب  هَّللا  دبعب 

همجرتب هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  امهب و  اودـتقاف  معلـص  دـمحم  باحـصا  نم  ءابجنلا  نم  اـمهنا  لاـق  اریما و  اراـمع  ثعب  مهنید و 
یناث هفیلخ  ترضح  مالک  زا  معلص و  دمحم  باحصا  نم  ءابجنلا  نم  هنا  مهیلإ  بتک  ۀفوکلا و  یلع  رمع  هلمعتسا  مث  هتفگ  رامع  ترـضح 
هفیلخ ملعم  هنیدم  رد  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  هک  تسرهاظ  حضاو و  دناهدومرف و  هدافا  ۀصاخ  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  باب  رد  باتک  نیرد  هک 

اجنیزا دنداتـسرف و  هفوک  لها  دزن  دندش و  امرفراک  ار  راثیا  هدروآ  لمعب  همات  تحامـس  هفوک  لها  ترورـض  ربانب  ناشترـضح  دوب و  یناث 
سپ رمع  ۀـفالخ  یف  نیدـلا  اوملعت  ۀـنیدملا  لها  ءاهقف  هتفگ و  هچنآ  اـما  دوب  هدیـسر  دـح  هچب  هفیلخ  ترـضح  ملع  غلبم  هک  درب  ناوت  یپ 
فالآ هلآ  هیلع و  بایطالا  ۀمئالا  وبا  بانج  يوسب  باعـص  تالـضعم  رد  باحـصا  رگید  بآمتفالخ و  دوخ  عوجر  هکنآب  تسـشودخم 

رد باّصن  هودق  نآ  بانذا  عابتا و  لهج  نینچمه  باتک و  تنسب و  هفیلخ  دوخ  لهج  تسباتفآ و  زا  رتنشور  باهولا  کلملا  نم  مالّـسلا 
هنیدم باب  يوسب  عوجر  هک  تسدبال  دنـشاب  هدومن  رمع  تفالخ  دـهع  رد  نید  ملعت  هنیدـم  ياهقف  رگا  سپ  تسین  باجتحا  افتخا و  زیح 
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نآ سپ  دنشاب  هتخاس  لصاح  يزیچ  بانج  نآ  ریغ  زا  ضرفلاب  رگا  سب و  دنشاب و  هدرپس  بانج  نآ  باب  زا  ملع  ذخا  قیرط  هدرک و  ملع 
ببـس بآم و  لآم و  نارـسخ  بجوم  بابت و  رابت و  ثروم  يرگنب  تریـصب  رظنب  رگا  هکلب  تسین  باسح  رامـش و  رد  باـبلا  باـبرا  دزن 

باجنالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  حیرص  داشرا  دعب  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تسباسحلا و  موی  رد  تمادن  لامک 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ترضحب لاصتایب 
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ریما نیدلا  باب  ترضحب  لسوتیب  نید  ملعت  فرشب  دیسر و  دهاوخ  تهاقف  هجردب  يدحا  باحـس  رمه  ام  مالّـسلا  فالآ  هیلع  بارت  وبا 
ۀهادبلا و ةرکانم  نایعلا و  ۀمداصم  الا  اذه  له  دیدرگ  دهاوخ  لئان  نیدلا  موی  یلا  اذه  انموی  نم  نیملاعلا  بر  هَّللا  تاولـص  هیلع  نینمؤملا 

هملک دوخ  دهم  تلادع  دهع  رد  یناث  هفیلخ  ترضح  دوخ  هک  تسییارجام  بجع  هَّللا  ناحبس  ۀهاقفلا  باحصا  ۀهافـسلا ال  بابرا  ةرزاوم 
دنتشاد و دوخ  نامجرت  تقیقح  نابز  رب  لاجحلا  یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  هقداص  هلمج  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  هقح 
هریثک و نورق  ياضقنا  دعب  دنتـشامگیمرب و  لاجرلا  لوحف  نع  الـضف  ناملغ  نایبص و  زا  یتح  لاؤس  ففکت و  رب  ار  دوخ  الاو ؟؟؟ تمه 

ناشیا تفالخ  رد  ار  نید  هنیدـم  لها  ياهقف  ملعت  ياعداب  دزیخیمرب و  ملع  رد  ناـش  تلیـضف  تاـبثا  يارب  هیمیت  نبا  هریفو  دوهع  یـضقت 
عابتالا و نع  الـضف  بآمتفالخ  دوخ  لاح  هاگ  ره  هک  درآیمن  دوخ  بلج  تیرورح  بلقب  الـصا  دزیریم و  دوخ  رـس  رب  تلذـم  كاخ 
ار ناشترـضح  ربنم  رـس  رب  زئاجع  هک  هدیـسر  هبترم  نیاب  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  نید  زا  لـهج  رد  بازحـالا 

ناشدوخ دندومنیم و  بوکنم  لوذـخم و  یغبنی  امک  دـیمح  ناقرف  ماکحا  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  ناشلهج  راهظاب  بولغم و  جوجحم و 
بارغتـسا و کلـسم  ینوبز  زجع و  تیاهن  زا  هتلـضنف  مکماما  تلـضان  تباصا  ةأرما  أطخا و  ماـما  نم  نوبجعت  ـالا  مامـضنا  قدـص  مـالکب 

اما دش  دهاوخن  لالتخا  نیرق  میدالا  ملح  دق  ۀغبادک و  وا  لاح  لالض و  رد  هیمیت  نبا  یعس  هنوگچ  زاب  دندومیپیم  باب  نیرد  باجعتـسا 
نع اوور  امم  رثکا  لبج  نب  ذاعم  نع  نمیلا  لها  يور  اذـهل  ّیلع و  نم  رثکا  مهیف  هماقم  نمیلا و  لـهال  لـبج  نب  ذاـعم  میلعت  هتفگ و  هچنآ 

زا ذاعم  میلعت  ندوب  رثکا  موس  نمی  لها  رد  ذاعم  تماقا  مود  ار  نمی  لها  ذاعم  میلعت  لوا  هلطاـب  هدـیدع  يواـعد  رب  تسلمتـشم  سپ  ّیلع 
مشش ذاعم  زا  نمی  لها  تیاور  مجنپ  بانج  نآ  تماقا  زا  ذاعم  تماقا  ندوب  رثکا  مراهچ  مالّسلا  ةولـصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  میلعت 
نیزا کی  چـیه  هک  تسا  رهاـظ  رپ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  ناـشیا  تیاور  تبـسن  هیواـعم  زا  نمی  لـها  تیاور  ندوب  رثکا 

هضحم تهافس  ناشیا  هلباقمب  نآ  رکذ  سپ  تسین  یندش  تباث  دشاب  هدوب  قح  لها  لیوعت  لباق  هک  یلیلدب  هدساک  لاوقا  هدساف و  يواعد 
نیاب هوفت  سپ  تسین  نکمم  زین  تنس  لها  لاوقا  تایاور و  ربانب  نآ  تابثا  هک  تسا  نانچ  يواعد  نیزا  يرایسب  تسا و  هفرـص  تعاقر  و 

لایللا و رهنلا و  لصتا  ام  امهیلع  هَّللا  مالـس  لاعتم  ّبر  لوسر  یـصو  اب  دانع  ضغب و  زا  فشاک  هکنآ  زج  لامتـشا  تلالـض  يواـعد  نینچ 
راثآ ثیداحا و  فحص  رابخا و  ریس و  بتک  رظان  رب  هکنآ  لامجا  نیا  لیـصفت  دهدیمن  يرمث  دشاب  لآم  نارـسخ  لاح و  حاضتفا  بجوم 

هعقاو نآ  يانبم  هدومن  معز  ماقم  نیرد  هیمیت  نبا  هچنآ  هک  تسحئال  حضاو و 
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ار ذاعم  ترضح  نآ  لاسرا  هعقاو  نمی و  يوسب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثعب 
نیب هیلع  قـفتم  رما  نمی  يوـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ترـضح  نآ  ثعب  هعقاو  هک  تسرهاـظ  رپ  دـشابیم و  نـمی  يوـسب 
لحم هنوگچ  سپ  هدـش  دراو  تنـس  لها  تاـیاور  رد  فرـص  هک  تسیرما  نمی  يوسب  ار  ذاـعم  ترـضح  نآ  لاـسرا  هعقاو  تسنیقیرفلا و 
ذاعم ترضح  نآ  نداتسرف  هینس  تایاور  ربانب  رگا  ضرفلاب  دش و  دناوت  ماکان  هیمیت  نبا  مارم  دوصقم و  تبث  ماقم و  نیرد  دانتسا  دامتعا و 
بیر الب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ترـضح  نآ  ثعب  هک  اریز  دشخبیمن  هیمیت  نبا  لاحب  هدئاف  دوش  مه  میلـست  نمی  يوسب  ار 

یهاوخ الّـصفم  دـعب  ام  رد  هَّللا  ءاـشنا  هچناـنچ  دوب  هَّللا  باـتکب  مکح  ننـس و  میلعت  نید و  رد  هیقفت  دـالب و  حالـصا  داـبع و  داـشرا  يارب 
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امم تیرد  امک  دندوب  هداتـسرف  نمی  يوسب  ار  وا  يویند  لامب  لاح  ربج  ضرغب  ضحم  ترـضح  نآ  هک  اریز  ذاعم  لاسرا  فالخب  تسناد 
لصف نمی و  لها  میلعت  يارب  ار  ذاعم  ترضح  نآ  هک  دننکیم  رکذ  تنس  لها  زا  یضعب  هچنآ  یمصاعلا و  مالک  باوج  یف  اقباس  هانرکذ 

تایاور هدمع  هدشن و  دراو  هحیحص  تیاور  چیه  رد  تسلاعتفا و  صرخت و  فرص  لاحم و  لطاب و  ضحم  دندوب  هداتـسرف  ناشیا  رد  اضق 
هداهن زاغآ  نآ  رد  حرج  حدق و  نآ  ندرک  تیاور  دعب  يذمرت  دوخ  هک  هدیـسر  يدحب  نهو  رد  شتلاح  تسیذـمرت و  تیاور  باب  نیرد 

ءاصقتـسا رد  هَّللا  دـمحب  هینـس  ماـخف  هلجا  مـالعا و  رباـکا  تاداـفا  بسح  تیاور  نیا  تیعوضوم  هداد و  نآ  نیجهت  نیهوت و  لاـمک  وا  و 
ذاعم نداتـسرف  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  هیلإ و  عجریلف  ءاـش  نم  هدـیدرگ  نهربم  نیبم و  ماـمت  لیـصفتب  ساـیق  ثحبم  رد  ماـحفالا 

هدومن میلعت  ار  نمی  لها  لبج  نب  ذاعم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دـشابن  تباـث  نیملـسملا  نیب  اـضق  لـصف  نید و  میلعت  يارب  نمی  يوسب 
ضرفلاب رگا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  میلعت  زا  دوب  رثکا  ار  نمی  لـها  وا  میلعت  هللااـب  ذاـیعلا  هک  دوش  هدرک  هوفت  هکنآ  ياـج  هچ 

ملعت حیحـص و  ریغ  دساف و  میلعت  وا  میلعت  نیا  بیر  الب  سپ  هدرک  نمی  لها  میلعت  لامتـشا  تراسخ  لاح  نیرد  وا  هک  دوش  هدرک  میلـست 
نب ذاعم  هینـس  رباکا  تایاور  ربانب  هک  یتفایرد  یمـصاع  مالک  باوجب  اقباس  نیرب  هوالع  دوب  دهاوخ  حیجن  ریغ  لطاب و  ملعت  وزا  نمی  لها 

درکیم نامگ  شیوخ  لام  دـندوب  هداد  واب  نمی  لها  هک  ار  یناملغ  هک  دوب  لهاذ  لهاج و  مانالا  ریخ  نید  مارح  لالح و  زا  نادـنچ  لبج 
ات دیمهف  هن  وا  رگم  دندرک  رایـسب  شیامهف  باب  نیرد  ار  وا  باطخلا  نب  رمع  ترـضح  هک  یفـصو  اب  تسنادیمن و  نیملـسم  لام  ار  وا  و 

نینچمه دیـشکرد و  دیبع  نآ  زا  تسد  هدـش  راچان  رابج  راهق  بضغ  هدـهاشم  ران و  هنیاعم  دـعب  رخآ  دـید و  هچنآ  دـید  باوخ  رد  هکنآ 
زا هک  ار  یلام 
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هقیاضم یلیخ  یناث  هفیلخ  ترـضح  دـیدش  ءاضتقا  فصو  اب  نآ  نداد  رد  تشاگنایم و  دوخ  لام  دوب  هدرک  لصاح  هَّللا  لام  رد  تراـجت 

هفیلخ ترـضح  زا  لام  نآ  لالحتـسا  قیرط  يراچانب  دومن و  هدهاشم  بابت  بآ  رد  قرغ  رب  فرـشم  ار  دوخ  مانم  ملاع  رد  هکنآ  ات  تشاد 
رب وا  حیجرت  لیضفت و  کلـسم  ندومناو و  نمی  لها  میلعت  لباق  ار  وا  دشاب  قیرع  قیرغ و  نانچ  دوخ  لهج  رد  هک  یـسک  سپ  دومیپ  لوا 
رد ار  ذاعم  تماقا  ترثک  هک  تسیندید  هیمیت  نبا  تفارخ  تسا و  هدیدش  تالاهج  رهظا  هدیعب و  تالالض  نیبا  زا  ندومیپ  ملع  هنیدم  باب 

لثم مه  زاب  دربیم  رـسب  ار  حون  رمع  ضرفلاب  نمی  لها  رد  دوخ  لهج  نیا  اب  ذاعم  رگا  هکنآ  لاح  هدرک  رکذ  وا  میلعت  ترثک  لـیلد  ماـقم 
میلعت لباق  ار  ذاعم  رگا  لاحم  ضرفب  مهمیلعت و  یف  ملعلا  ۀـنیدم  باب  یلع  قوفی  نا  نع  الـضف  دـیناسریمن  هدـئاف  نمی  لهاب  ریقن  لیتف و 

وا میلعت  حیجرت  مه  زاب  میئامن  ضرف  میلعت  يارب  نمی  يوسب  لسرم  ار  وا  هینس  تارضح  نیصرختم  حارتقا  بسح  مینک و  میلـست  نمی  لها 
ناشیزا یسک  چیه  تستنس و  لها  هیلع  قفتم  ذاعم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  هک  اریز  تسلطاب  ملع  هنیدم  باب  میلعت  رب 

ترثک ضحم  دوب و  دهاوخ  حجرا  لضفا و  ذاعم  میلعت  زا  ههبـش  الب  بانج  نآ  میلعت  سپ  هدرکن  یفالخ  باب  نیرد  ادج  ادـینع  ناک  ول  و 
یناسفن و توق  دشابیم  رثؤم  رتهدایز  هچنآ  داشرا  تیاده و  رد  هک  اریز  دشخبیمن  بولطم  تابثا  رد  هدئاف  دوش  مه  تباث  رگا  وا  تماقا 

بآمتلاسر بانج  ریسی  مایق  هچنانچ  دوشیم  عجنا  عفنا و  لوضفم  ریثک  ماقم  زا  لضاف  ریسی  ثبل  ببس  نیمهب  تسیداه و  یناحور  لامک 
رتعفاـن رتـهب و  یتـش  هریثـک  بتارمب  شیوخ  تما  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  ریثـک  ماـیق  زا  دوخ  تما  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسناد  یهاوخ  نمیلا  یلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ثعب  ثحبم  لیذ  رد  دـعب  ام  رد  هَّللا  ءاشنا  دـمآرب و 
درک تماقا  ناشیرد  هام  شش  ات  وا  دیامن و  توعد  مالسا  يوسب  ار  نمی  لها  ات  دندوب  هداتـسرف  نمی  رد  ار  دیلو  نب  دلاخ  الوا  ملـس  هلآ و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  درکن  مالـسا  توعد  تباجا  ناشیزا  یـسک  دیـشخبن و  هدئاف  چیه  ناشیرد  شندـنام  و 
غالبا ضحمب  نانمؤم  ریما  تیاده  تکرب  زا  هک  دش  دیفم  عفان و  يدحب  بانج  نآ  نداتسرف  داتسرف و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

رثا تّرسم  ربخ  نیا  نوچ  دندیدرگ و  فرشم  نامیا  مالسا و  فرشب  زور  کی  رد  نادمه  هلیبق  مامت  نانس  فیس و  لامعتـسا  ریغب  نایب و  و 
دوخ نارتقا  تمارک  نابز  رب  دندروآ و  اجب  رکش  هدجس  ترضح  نآ  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  نویامه  عمسب 
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سب يدهاش  فیحن  ياعدا  قیدصت  رب  هوالع  تیاده  اپارس  تیاور  نیزا  دندومرف و  يراج  راب  ود  نادمه  یلع  مالّسلا 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  میلعت  هک  ددرگیم  رینتـسم  حـضاو و  یبوخب  ریـصب  رظان  رب  دـیآیم و  تسدـب  هیمیت  نبا  يواعد  نـالطب  رب  يوق 
اب ار  وا  میلعت  دشاب  هدومرف  تعیدو  تنمیم  نینچ  شتیاده  رد  ملاع  دنوادخ  هک  يراوگرزب  تشاد و  تکرب  دـح  هچب  ار  نمی  لها  مالّـسلا 

دیآ و هداد  حـیجرت  بانج  نآ  میلعت  رب  ار  ذاعم  لاثما  ذاعم و  میلعت  هَّللا  ذاعم  هکنآ  ياج  هچ  تسحیرـص  ملظ  ندرک  هسیاقم  نارگید  میلعت 
قیرط ندرک  سایق  دلاخ  رکب و  رمع و  اب  ماکحا  عئارـش و  غالبا  مالـسا و  نید  رـشن  رد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  باب  هلیمج  یعاسم  هک  تسنیا  قح 
باـنج هروکـشم  یعاـسم  اـب  زج  ار  نآ  هدروآ  لـمعب  هروفوم  تادـهاجم  ادـخ  هار  رد  باـنج  نآ  هچنآ  تس و  ندرپـس  تلالـض  حـیرص 

ام معنل  درک و  ناوتیمن  هنزاوم  يرگید  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
هتمعن ترج  نم  مهب  يّوسی  دـحا و ال  ۀـمالا  هذـه  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لاب  ساقی  هبطخ ال  ضعب  یف  هسفنب  مالّـسلا  هیلع  لاـق 

هلمجلاب ادبا  مهیلع 
نینمؤملا ریما  بانج  میلعت  زا  ار  لبج  نب  ذاعم  میلعت  هک  هتـساوخ  دوخ  تیبصاـن  تیاـغ  تیرورح و  لاـمک  زا  ماـقم  نیرد  هیمیت  نبا  هچنآ 

ناکما تروص  زگره  هک  لاحم  دـساف و  تسیلایخ  دـیارایب  بانج  نآ  رب  وا  ناحجر  هَّللا  ذاعم  لطاب  رما  نیاـب  دـیامناو و  رثکا  مالّـسلا  هیلع 
رباکا نم  هریغ  حیرـش و  هتفگ و  هیمیت  نبا  هچنآ  اما  درآرد  رامـشب  هک  دناوتیمن  سک  چـیه  ار  نآ  داسف  نالطب و  هرثاکتم  هوجو  درادـن و 

رب وا  لطاب  ياعدا  نیا  حیحـصت  زگره  هیمیت  نبا  يایلوا  تسعیظف و  کـفا  عینـش و  بذـک  سپ  لـبج  نب  ذاـعم  یلع  اوهقفت  اـمنا  نیعباـتلا 
رکذ ار  نآ  ینیدملا  نب  یلع  فرـص  هک  تسیرما  ذاعم  زا  حیرـش  مّلعت  هک  اریز  هیمامالا  قیرط  نع  الـضف  درک  دـنناوتیمن  زین  هینـس  لوصا 

ۀفوکلا ءاضق  یلو  ینیدملا  نبا  لاق  هتفگ و  حیرـش  همجرتب  هباصا  رد  رجح  نبا  هچنانچ  لئاقلا  لوهجم  لوق  تیاکح  روطب  مه  نآ  هدرک و 
رد لئاقلا  لوهجم  لوق  نیا  درجم  هک  تسرهاظ  نمیلاب و  ناک  ذإ  ذاعم  نم  ملعت  هنا  لاقی  نینس و  عبس  ةرصبلا  لزن  ۀنـس و  نیـسمخ  اثالث و 

هکلب دیآیمن  تسدب  دـشاب  هدوب  اعدا  نیا  تبثم  هک  رگید  یلیلد  لوق  نیا  ياوس  تسین و  یفاو  یفاک و  ذاعم  زا  حیرـش  ملعت  يوعد  تابثا 
هک اریز  تسدوجوم  نا  رد  ذاعم  زا  حیرش  ملعت  مدع  نئارق  ضعب  هک  ددرگیم  حئال  وت  رب  ینیب  ناعما  رظنب  ار  تنـس  لها  لاجر  بتک  رگا 
زا حیرش  رگا  هکنآ  لاح  هدشن  رکذ  ذاعم  زا  وا  ندومن  تیاور  تسروکذم و  باحصا  رگید  زا  حیرـش  ندرک  تیاور  موق  هیلاجر  بتک  رد 
نبا تفرگیمن  تروص  اسار  نآ  رکذ  كرت  نآ و  زا  ضارعا  لقا  دوب و ال  رکذلا  یف  میدـقت  لباق  ذاعم  زا  وا  تیاور  درکیم  تیاور  ذاعم 

نمحرلا دـبع  وبا  لیق  دـق  ۀـّیمأ و  وبا  هتینک  شئار  ینب  نم  مهل  فیلح  يدـنکلا  یـضاقلا  ثراحلا  نب  حیرـش  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  نابح 
نبا وه  نینامث و  عبس و  وا  نیعبس  نا و  مث  ۀنـس  تام  یبعـشلا  هنع  يور  باطخلا  نب  رمع  نع  يوری  ایـضاق  ناک  ارعاش و  ناک  افئاق و  ناک 

ۀنس نیرشع  ۀئام و  نبا  لیق  دق  نینس و  رشع  ۀئام و 
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ءامـسالا و بیذهت  رد  يوون  همالع  ریبزلا و  نبا  ۀـنتف  یف  نینـس  ثالث  الا  هیف  لطعت  ام  ۀنـس  نیعبـس  سمخ و  ءاضقلا  یلع  یقب  دـق  ناک  و 
یف ناک  نیعم  نب  ییحی  لاق  لوالا  روهـشملا  هیقل و  لیق  هقلی و  مل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  كردا  هتفگ  حیرـش  همجرت  رد  تاـغللا 

یقرابلا ةورع  رکب و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  تباث و  نب  دـیز  دوعـسم و  نبا  یلع و  باطخلا و  نب  رمع  نع  يور  هنم  عمـسی  مل  یبنلا و  نمز 
رمع نع  السرم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  يور  هتفگ  حیرش  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  مهنع و  هَّللا  یـضر 

بیذهت بیهذت  هصالخ  رد  یجرزخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  یفص  رکب و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  یقرابلا و  ةورع  دوعـسم و  نبا  یلع و  و 
ۀنس و نیتس  اهب  یضقف  ۀفوکلا  رمعل  یلو  مرضخم  یفوکلا  ۀّیمأ  وبا  يدنکلا  ۀیواعم  نب  مهجلا  نب  سیق  نب  ثرحلا  نب  حیرش  هتفگ  لامکلا 

یلیخ جاـجتحا  هیمیت  نبا  رب  هیلج  هنیرق  نیزا  لـئاو و  وـبا  یبعـشلا و  هنع  دوعـسم و  نبا  یلع و  نع  ملاـعلا  یکذا  ءاـملعلا و  ۀـّلج  نم  ناـک 
تیاور مدع  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  یف  مالکلا  اذه  ردص  یف  هوفت  امک  دـنادیم  ذـخا  تلق  لیلد  ار  تیاور  تلق  وا  هک  اریز  تسمامت 
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نیعبات رباکا  رگید  هقفت  ياعدا  اما  ذاعم  رب  حیرش  هقفتب  قلعتم  هیمیت  نبا  يوعد  لاح  تسنیا  هلمجلاب  دوب  دهاوخ  ذخا  مدع  لیلد  ةرورضلاب 
لیلد هیلح  زا  وا  هلطاب  هبذاک  يواعد  رگید  قسن  رب  اعدا  نیا  دـسریمن و  مهب  مه  لـئاقلا  لوهجم  لوق  چـیه  نآ  تاـبثا  يارب  سپ  ذاـعم  رب 
اقباس لیمج  لیـصفتب  لهج  لحو  رد  وا  ماطترا  ذاعم و  تلاهج  تلاح  هک  میئوگیم  همه  نیزا  هتـشذگ  دـشابیم و  لطاع  يراع و  رـسکی 

يّزیمت ملع  رد  دـیامن و  هقفت  وا  شیپ  یـسک  هک  تشاد  نآ  تیلباـق  ذاـعم  هک  تفگ  ناوتیمن  یلقاـع  چـیه  نآ  كرد  دـعب  هدـش و  نیبـم 
لاثما هک  تسهیمیت  نبا  يزاتواگ  نیا  انامه  دنوش  تهاقف  هجرد  لئان  هدومن  هقفت  ورب  نیعبات  رباکا  حیرـش و  هک  نیزا  الـضف  دـنک  لصاح 

هذتاسا هبترمب  دنرادن  مه  یناتسبد  لفط  تیلباق  نید  ملع  رد  هک  ار  یناسک  دنادرگب و  املع  هّقفم  اهقف و  مّلعم  هک  دهاوخیم  ار  لاهج  نیا 
یعفن الصا  سپ  ایضاق  اهیف  حیرـش  ناک  ۀفوکلا  ّیلع  مدق  امل  هتفگ و  هچنآ  اما  هتانه  نم  ةدحاو  هتالطب و  نم  ۀلطب  کلت  دناسرب و  هذباهج 
حیحـص ملع  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يروآفیرـشت  زا  لبق  حیرـش  هک  هدش  تباث  اجک  زا  الوا  هک  اریز  دناسریمن  واب 

الب دنتـشادن و  ملع  زا  هرهب  الـصا  هک  دناهتـشذگ  ةاضق  زا  يرایـسب  هچ  تسین  ینعم  نیا  لیلد  اـضق  هدـهع  رب  وا  تیبوصنم  دّرجم  تشاد و 
تهافـس و صیـصاقا  تسروکذـم و  فورعم و  لاجر  خـیراوت و  بتک  رد  ناشیا  عئاقو  دـندوب و  هدـش  طلـستم  اـضق  بصنم  رب  قاقحتـسا 

بصنمب حیحص  ملع  زا  وا  ولخ  فصو  اب  حیرش  هکنآ  زا  تسعنام  مادک  سپ  روهشم  فورعم و  ماوع  صاوخ و  هاوفا  هنسلا و  رب  ناشتهالب 
تشاد حیحص  ملع  هفوکب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يروآفیرشت  زا  شیپ  حیرـش  هک  دوش  مه  ضرف  رگا  ایناث  دشاب  هدیـسر  اضق 

بانج زا  ذوخام  وا  ملع  نیا  هکنیرب  تسلیلد  مادک  سپ 
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نیرد دـیامنیم و  تیاور  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  وا  هک  یتسناد  افنآ  هکنآ  لاـح  دـشاب  هدوبن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تشاد هفوکب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دورو  زا  شیپ  هک  حیحـص  ملع  ردق  ره  حیرـش  هک  دنیوگب  هک  دنناوتیم  قح  لها  تروص 

نآ هک  یتقو  نمی  دوخ  نطو  رد  هکنآ  ای  دوب  هتفرگ  بانجنآ  زا  هنیدم  رد  حیرش  ار  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ذوخام 
صحفت عبتت و  بابرا  رب  اثلاث  دوب و  هدرک  لصاح  دنتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـهع  رد  نمی  تیـالو  باـنج 

تساجنیزا تشادن و  دشاب  انغتسا  بجوم  هک  هیاپ  زگره  ملع  رد  نکیل  دوب  بوصنم  اضق  بصنم  رب  هچ  رگا  حیرش  هک  تسحئال  حضاو و 
عوجر دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  باحـصا  هلمج  زا  هک  یناملـس  هدـیبع  يوـسب  دـمآیم  شیپ  یلکـشم  وا  يارب  هاـگ  ره  هک 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  دوـخب  وا  عوـجر  تسناد و  یهاوـخ  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  بـیرقنع  هـیتآ  تاراـبع  زا  هچناـنچ  درکیم 
وت رب  ینعم  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يایاضق  ثحبم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسسمالا و  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  تالکـشم 

يانغتـسا دوخ  طباه  مالک  طقاس و  لوقب  ینعم  نیا  دوجو  اـب  هیمیت  نبا  هنوگچ  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  دـش  دـهاوخ  حـضتم  متا  هجردـب 
تبترم ولع  همه  نآ  فصو  اب  هثالث  تارـضح  هاگ  ره  هک  دنادیمن  دهاوخیم و  ندرک  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  حـیرش 
عوضخ للذت و  قیرط  دندرکیم و  ملعلا  ۀنیدم  بابب  عوجر  تالضعم  تالکـشم و  رد  دوب  لصاح  هیمیت  نبا  موعزم  بسح  ناش  يارب  هک 

اهقفت یناملـسلا  ةدیبع  وه و  هتفگ و  هچنآ  اما  تسا  زیچ  هچ  یـضاق  حیرـش  رگید  دـندرپسیم  بانج  نآ  يارب  تامهم  رد  عونخ  قلمت و  و 
هدرواین و نآ  رب  یلیلد  چـیه  هک  تسیئاعدا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  رب  حیرـش  هقفت  يوعد  هکنآب  تسدودرم  سپ  هریغ  یلع 

ریغ زا  دارم  اج  نیا  رد  رگا  سپ  هدـش  نیبم  مامت  تحارـصب  نآ  نـالطب  هدومن  هقفت  ذاـعم  رب  حیرـش  هک  دوب  هدرک  يوعد  هچنآ  نیزا  لـبق 
قدص و رد  ات  تسمزال  نآ  نییبت  سپ  دهاوخیم  ار  رگید  یـسک  ذاعم  ياوس  اج  نیا  رد  ریغ  زا  رگا  یتسناد و  نآ  نالطب  تسذاعم  نامه 

هدومن نآب  هوفت  هک  یضرغب  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  رب  یناملـس  هدیبع  هقفت  يوعد  دنام  یقاب  دوش  هدرک  رظن  وا  بذک 
ار هدـیبع  لاوحا  نیربتخم  مظاعا  لاجر و  نف  ياملع  رباکا  هک  اریز  تسا  هیمیت  نبا  تراهم  عبتت و  تلق  تراـسج و  تأرج و  ترثک  لـیلد 

هتفگ یناملس  تبسن  رد  باسنالا  باتک  رد  یناعمس  هچنانچ  دناهتشون  دوعسم  نبا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باحصا  زا 
یلع و باحصا  نم  وه  یناملـسلا  ملـس  نب  سیق  نب  ةدیبع  وه  ینیدملا  نب  یلع  لاق  یناملـسلا و  ورمع  نب  ةدیبع  ۀبـسنلا  هذهب  روهـشملا  و 
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رمع و ابا  لاقی  ملسم و  ابا  ینکی  ینادمهلا و  يدارملا  ورمع  نب  سیق  نب  ةدیبع  وه  لیق  نیحیحـصلا و  یف  جرخم  هثیدح  ضر  دوعـسم  نبا 
ملسا

244 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبعشلا رماع  هنع  يورف  ۀفوکلا  لزن  ریبزلا و  نب  هَّللا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  یلع  باطخلا و  نب  رمع  عمس  نیتنـسب و  هَّللا ص  لوسر  ةافو  لبق 

ةدیبع تلأس  نیریس  نب  دمحم  لاق  مهریغ و  دنه و  یبأ  نب  دیعس  نیریس و  نب  دمحم  سیق و  نب  نامعنلا  نیصح و  وبا  یعخنلا و  میهاربا  و 
دق ةدیبع  ناک  ماشه و  لاق  لاق  نآرقلا  لزن  امیف  نوملعی  نیذلا  بهذ  دـقف  دادـسلاب  کیلع  لاقف  لج  زع و  هَّللا  باتک  نم  ۀـیآ  ریـسفت  نع 

نیذلا هَّللا  دبع  باحـصا  دحا  ناک  روعا و  ناک  یناملـسلا  ةدـیبع  یلجعلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  لاق  هری و  مل  نیتنـسب و  یبّنلا  ةافو  لبق  یلص 
نم نیریس  نبا  ناک  ةدیبع و  یلا  مهلسریف  ةربخ  هیف  ۀملس  ینب  یف  الجر  انهه  نا  لاق  ءیشلا  هیلع  لکشا  اذإ  حیرش  ناک  نوتفی و  نوءرقی و 

ةرجهلا و نم  ثالث  وا  نیعبـس  نیتنثا و  ۀنـس  تاـم  یلع و  نع  وهف  هیار  يوس  ةدـیبع  نع  نیریـس  نبا  يور  ءیـش  لـک  هنع و  ساـنلا  يورا 
باب یف  بذهملا  یف  روکذم  ماللا  ناکساب  یناملسلا  ءابلا و  رسک  نیعلا و  حتفب  یناملسلا  ةدیبع  هتفگ  تاغللا  ءامسالا و  بیذهت  رد  يدون 

يدارملا ورمع  نب  سیق  نب  ةدیبع  لیق  ورمع و  نب  ةدیبع  لیق  سیق و  نب  ةدیبع  رمع و  وبا  لاقی  ملـسم و  وبا  وه  زوشنلا  ءاسنلا و  نیب  مسقلا 
دواد یبأ  نبا  هلاق  دارم  نم  نطب  ناملـس  ینب  یلا  ۀبـسن  یناملـسلا  هل  لاقی  ریبکلا  نیعباتلا  یفوکلا  ۀلمهم  لادـب  میملا و  ناکـساب  ینادـمهلا 
ریبزلا نبا  دوعسم و  نبا  اّیلع و  باطخلا و  نب  رمع  عمس  هری و  مل  نیتنسب و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  تافو  لبق  ةدیبع  ملـسا  یناتـسجسلا 

ّیلع عم  رضح  ۀنیدملا و  درو  ۀفوکلا و  لزن  نورخآ  نیریس و  نبا  نیصح و  وبا  یعخنلا و  یبعـشلا و  هنع  يور  ّیلع  ۀبحـصب  روهـشم  وه  و 
نبا ناک  ةدیبع و  یلا  لسرا  ءیش  هیلع  لکـشا  اذإ  حیرـش  ناک  نوتفی و  نوءرقی و  نیذلا  دوعـسم  نبا  باحـصا  دحا  ناک  جراوخلا و  لاتق 
ینث ةدیبعب  ادب  نم  ةدیبعب و  یّنث  ثراحلاب  ادب  نمف  هقفلل  نودعی  ۀـعبرا  اهب  ۀـفوکلا  تکردا  نیریـس  نبا  لاق  هنع و  سانلا  يورا  نم  نیریس 
ریمن نبا  لاق  ةدیبع و  نم  ایّفوت  دشا  تیأر  ام  نیریـس  نبا  لاق  رایخل  حیرـش  مهّـسخا  ۀعبرا  نا  عبارلا و  حیرـش  ثلاثلا و  ۀمقلع  مث  ثراحلاب 

رد يّزم  عبرا و  لیق  ثالث و  لیق  نیعبـس و  نیتنث و  ۀنـس  ةدیبع  یفوت  هلوق  یلا  یهتنا  ةدـیبع و  یلا  بتک  رمالا  هیلع  لکـشا  اذإ  حیرـش  ناک 
نیتنسب و ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ةافو  لبق  ملسا  ۀقث  یعبات  یفوک  یلجعلا  لاق  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  هدیبع  همجرت  رد  لامکلا  بیذهت 
هیلإ و هب  ثعب  ءیشلا  هیلع  لکشا  اذإ  حیرش  ناک  روعا و  ناک  دوعسم و  نبا  یلع و  باحصا  نم  ناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ری  مل 

بیذهتلا بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هیار و  يوس  یلع  نع  وهف  ةدیبع  نع  نیریس  نبا  يور  ءیش  لک 
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نم ناک  هری و  مل  نیتنـسب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ةاـفو  لـبق  ملـسا  یلهاـج  ۀـقث  یعباـت  یفوک  یلجعلا  لاـق  هتفگ و  هدـیبع  همجرتب 
رپ دوعسم و  نبا  باحصا  نم  ءاهقفلا  یف  ینیدملا  نب  یلع  هدعو  هتفگ  هدیبع  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  زین  هَّللا و  دبع  ّیلع و  باحـصا 

دشابیم بانج  نآ  ذیملت  ذیملت  مه  تسه و  هطساو  الب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ذیملت  مه  هدیبع  تادافا  نیا  رب  انب  هک  تسرهاظ 
هَّللا ءاشنا  دعب  ام  رد  ینعم  نیا  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیدیفتـسم  باحـصا و  زا  دوعـسم  نبا  هک  میدرک  نایب  ام  اقباس  هچ 
مات ققحت  هجردب  درک  میهاوخ  نایب  لیصفتب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعاب  قلعتم  نیعبات  هباحـص و  لاوقا  ام  هک  یئاج  یلاعت 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یناملـس  هدـیبع  هدافتـسا  ذـخا و  راکنا  هک  دـش  ققحم  تباث و  یلاعت  هَّللا  دـمحب  اجنیزا  دـسریم و 
عبتتم یندا  هک  تستحب  تهب  ضحم و  کـفا  تشادـن  ملعت  هقفت و  هطبار  باـنجنآب  دوب و  باـنج  نآ  ریغ  رب  هقفتم  وا  هک  ینعم  نیا  راـهظا 
نوـچ نکیل  تسیاـبیمن  ار  هیمیت  نبا  زگره  ماـقم  نیرد  نا  رب  مادـقا  سپ  هب  ریبـخلا  نـع  الـضف  ددرگیم و  عـلطم  نآ  رب  زین  لاـجر  مـلع 

تربخ و بابرا  شیپ  دـناودیم و  ار  وا  اباحمیب  تاتباث  دوحج  تاحـضاو و  راکنا  هیدوا  رد  اذـهل  تسا  هتفای  مامت  ءـالیتسا  وا  رب  تواـقش 
نبا هک  دنامن  یفخم  لها و  کلذ و  فاعـضال  نیمق  لهجلا  ءارملا و  ۀبلغل  وه  دـنادرگیم و  شحـضتفم  یغبنی  امک  نافرع  ملع و  ناعما و 
نم تفرع  امک  دومنیم  اتفا  اضق و  دوب و  لیزن  هفوک  رد  حیرش  لثم  زین  هدیبع  هک  هدروآ  ببس  نیاب  ماقم  نیرد  یناملـس  هدیبع  رکذ  هیمیت 
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مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  زا  زین  ار  هدـیبع  حیرـش  لثم  دوخ  يروز  هنیـسب  هک  تساوخ  هیمیت  نبا  سپ  اـفنا  ۀیـضاملا  تاراـبعلا 
ددرگ یلاح  شنیدقتعم  رب  ات  دندوب  هدرک  هقفت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ریغ  رب  ود  ره  هدیبع  حیرـش و  هک  دنک  رهاظ  دیامناو و  ینغتـسم 

ملع دندوب و  هدش  هاگآ  نید  ملع  زا  هدیبع  حیرش و  هعیرذب  هفوک  لها  هفوکب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يروآفیرـشت  زا  لبق  هک 
دنتـشادن مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملعب  یجایتحا  هّللاب  ذایعلا  ناشیا  دوب و  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ریغ  زا  ناـشیاب  نید 

تاملک هدـساف و  يواعد  نالطب  نآ  زا  هدـش  نایب  افنآ  هدـیبع  حیرـش و  لاحب  قلعتم  هینـس  مالعا  تادافا  زا  هچنآ  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  نکیل 
تیبصان طرف  زا  ماقم  نیرد  وا  هچنآ  هک  دوشیم  رهاظ  حاضتا  تیاهنب  ددرگیم و  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  هیمیت  نبا  هدـساک 

ریما باـنج  زا  هدـیبع  حیرـش و  هدافتـسا  ملعت و  هچ  رگا  نیقی  قـح و  لـها  هک  تسناد  دـیاب  تـسین و  یندـش  تباـث  زگره  تـسا  هتـساوخ 
نآ نایعیـش  نیعبتم و  زا  ار  ناشیا  دـنیامنیمن و  دودـعم  ناقیا  نامیا و  لها  زا  ار  رفن  ود  نیا  نکیل  دـننکیم  میلـست  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دننادیمن بانج 
246 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دندومنیم و ناشیا  تارکنم  تاعدب و  ضعب  عابتا  ماکحا  رد  ببـس  نیمهب  دـندوب و  هثالث  يافلخ  تفالخ  دـقتعم  رفن  ود  ره  نیا  هک  اریز 
نآ و رب  نایرج  زا  ار  ناشیا  داسف  هنتف و  ناروث  لایخب  دوخ  نامز  رد  بانج  نآ  دندرکیمن و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لماک  عابتا 

نعاطملا دییـشت  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسققحتم  تباـث و  نیفلاـخم  دوخ  تاـیاور  زا  هَّللا  دـمحب  بلطم  نیا  دـشیمن و  عناـم  هریت 
نیرد تارابع  ضعب  نکیل  دید  دیاب  باطتسم  باتک  نامه  رد  هچ  رگا  ثحبم  نیا  لیصفت  مالسلا و  راد  یف  هتاجرد  هَّللا  عفر  مالعلا  دلاولل 

هتفگ دوخ  حیحص  عماج  رد  يراخب  ددرگ  نعمم  رظان  رصبت  بجوم  الامجا  ات  میامنیم  روکذم  زین  ماقم 
هرکا یناف  نوضقت  متنک  امک  اوضقا  لاق  ّیلع  نع  ةدیبع  نع  نیریس  نبا  نع  بویا  نع  ۀبعش  انا  دعجلا  نب  یلع  انثدح 

هتفگ ثیدح  نیا  حرشب  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  یباحصا و  تام  امک  توما  وا  ۀعامج  سانلا  نوکی  یتح  فالتخالا 
نوضقت متنک  ام  یلع  ینهیمشکلا  ۀیاور  یف  امک  اوضقا  لاق  یلع  نع  هلوق 

عجر هنا  نعبی و  نهنا ال  رمع  وه و  يری  ناک  هنا  دـلولا و  مأ  عیب  یف  یلع  لوق  ببـسب  کلذ  نا  بویا  نع  دـیز  نب  دامح  ۀـیاور  یف  لـیق و 
لاق ام  ّیلع  لاقف  ۀقرفلا  یف  كدـحو  کیأر  نم  یلا  ّبحا  ۀـعامجلا  یف  رمع  يار  کیأر و  هل  تلقف  ةدـیبع  لاق  نعبی  نا  يأرف  کلذ  نع 
ّیلا ثعب  ةدیبع  یل  لاق  هدنع  هنع و  میعن  یبأ  نع  زیزعلا  دبع  نب  یلع  نع  رذنملا  نبا  اهجرخا  دیز  نب  دامح  ۀـیاور  یلع  تفقو  دـق  تلق و 

حیرش یلا  ّیلع و 
نوضقت متنک  امک  اوضقاف  فالتخالا  ضغبا  ینا  لاقف 

ۀعامج نوکی  نا  لبق  ّیلع  لتقف  لاق  یباحصا  هلوق  یلا  هرکذف 
فالتخالا هرکا  یناف  هلوق 

هدیؤی ۀنتفلا و  عازنلا و  یلا  يدؤت  یتلا  ۀفلاخملا  دارملا  هریغ  لاق  رمع و  رکب و  یبأ  ۀفلاخم  ینعی  نیتلا  نبا  لاق  عازنلا  یلا  يدؤی  يذـلا  يأ 
هلوق عفرلا  زوجی  بصنلاب و  توما  وا  هلوق  ۀعامج  سانلل  نوکی  یتح  ینهیمـشکلا  ۀـیاور  یف  ۀـعامج و  سانلا  نوکی  یتح  کلذ  دـعب  هلوق 

هتفگ ثیدح  نیا  حرشب  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  توما و  یتح  کلذ  یلع  لازا  يأ ال  یباحصا  تام  امک 
نوضقت متنک  امک  اوضقا  لاق  هلوق 

کلذ ببس  اذه و  لبق  نوضقت  متنک  امک  مویلا  اوضقا  قارعلا  لهال  یلع  لاق  يأ 
یف ذـئموی  کیأر  ةدـیبع  لاقف  نققرتسی  نا  نالا  تیأر  دـق  دالوالا و  تاهما  قتعت  نا  رمع  عم  تیأر  تنک  لاق  قارعلا  یلا  مدـق  امل  ایلع  نا 

امک اوضقا  لاقف  ۀقرفلا  یف  مویلا  کیأر  نم  یلا  بحا  ۀعامجلا 
247 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نوضقت متنک 
قارعلا و لها  لیوات  نم  هیف  عقو  ام  یشخ  و 

نوضقت متنک  ام  یلع  اوضقا  يوری 
فالتخالا هرکا  یناف  هلوق 

يذـلا فالتخالا  هورکملا  تلق  ههرک  ملف  ۀـمحر  ۀـمالا  فالتخا  ینامرکلا  لاق  امهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  ابا  فلاخی  نا  ینعی 
امهنیب و عمجلا  یفانی  هنال ال  نابولطم  امهالک  نیرمالا  نا  عم  وا  ۀملکب  توما  وا  ۀعامج  سانلل  نوکت  یتح  هلوق  ۀـنتفلا  عازنلا و  یلا  يدؤی 

ۀلمهملا نیعلا  نوکس  میجلا و  حتفب  دعجلا  نب  یلع  انثدح  هتفگ  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق 
نیعلا و حتفب  ةدیبع  نع  دمحم  نیریس  نبا  نع  ینایتخسلا  بویا  نع  جاجحلا  نب  ۀبعـش  انربخا  لاق  مهالوم  یمـشاهلا  يرهوجلا  نسحلا  وبا 

دالوالا تاهما  عیب  مدع  یف  رمع  يأرک  هیار  نا  مهربخا  اهمدق و  امل  قارعلا  لهال  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یناملسلا  ةدحوملا  رسک 
اوضقا ۀقرفلا  یف  كدـحو  کیأر  نم  ّیلا  ّبحا  ۀـعامجلا  یف  رمع  يار  کیأر و  یناملـسلا  ةدـیبع  هل  لاق  نعبی و  نا  يأرف  هنع  عجر  هنا  و 

عزانتلا و یلا  يدؤی  يذـلا  فالتخالا  وا  نیخیـشلا  یلع  فالتخالا  هرکا  یناف  لبق  نوضقت  متنک  ام  یلع  ینهیمـشکلا  نع  رذ  یبـال  اـمک و 
سانلل ۀعامج  سانلل  نوکی  یتح  کلذ  یلع  لازا  ۀمحر و ال  ۀمالا  فالتخاف  الا  نتفلا و 

أدـتبم ربخ  عفرلاب  توما  وا  اهربخ  اهیلات  اهمـسا و  عفرلاب  سانلا  ۀـعامج  سانلا  نوکی  یتح  رذ  یبال  ناـک و  مسا  ۀـعامج  رورجم و  راـج و 
هتفگ دوخ  ماجرفان  مـالک  رخآ  رد  هیمیت  نبا  هچنآ  اـما  یباحـصا  تاـم  اـمک  نوکی  یتح  یلع  اـفطع  بصنلا  توما و  اـنا  وا  يأ  فوذـحم 
قباس هک  یتامدقم  نهو  داسف و  تسعیظف و  رکنم  کفا  عینـش و  عیرفت  سپ  ۀـفوکلا  یلع  مدـقی  نا  لبق  نئادـملا  یف  مالـسالا  ملع  رـشتناف 

هک مارم  لصحم  مـالک و  صخلم  یتسناد و  لیـصفت  هب  هدرک  جاتنتـسا  نا  زا  جادـخ  هفیخـس  هجیتن  نیا  هدومن و  نآ  یتوبکنع  جـسن  نیرب 
بانج داشرا  بسح  بایترا  ههبـش و  الب  هک  تسنآ  میدرک  تباث  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  ماظنلا  ةرهبم  لئالدـب  ماعنملا  هَّللا  دـمحب 

بایطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
248 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدرک بانج  نآب  عوجر  هک  تسنآ  رد  رصحنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ملعب  لوصو  دنـشابیم و  ملع  هنیدم  باب 
مالسا و لها  رب  ار  دوخ  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هعیرذب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  دوش و 
هک اج  ره  ملاع  راطقا  یمامت  رد  هکلب  مالـسا  نئادـم  رد  دـناهداد و  بانج  نآب  اجتلا  باب و  نآب  عوجر  مکح  ار  دوخ  تما  هداـشگ  ناـمیا 

باب نآ  يوسب  تسذوخام و  بانج  نآ  ریغ  زا  هچنآ  تسا و  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  طسوتب  تسه  ای  دوب  حیحـص  ملع 
باـنج داـشرا  لـثتمم  هدـیورگ  باـنج  نآ  زا  هدافتـسا  ذـخاب و  نیعباـت  اـی  هباحــص  زا  هـک  ره  تـسین و  حیحــص  زگره  دوـشیمن  یهتنم 

مکح فالخ  هدـیچیپ  رـس  باب  نآ  زا  هدافتـسا  ذـخا و  بانج و  نآ  عابتا  زا  هک  ره  هدـیدرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  زا  هکنآ  زج  هدید و  تلالـض  تلاهج و  هطرو  رد  ار  دوخ  کش  الب  هدیزرو و  يوبن 

روستم قراس و  لثم  وا  لآم  نارسخ  لاح  سپ  دشاب  هدش  لصاح  ملع  زا  يزیچ  ار  وا  لاحم  ضرفب  رگا  هدیـسرن و  واب  یظح  دنامب  مورحم 
زا هک  تسا  هتـساوخ  تعالج  دـیزم  تعاقر و  طرفب  هیمیت  نبا  هچنآ  هلمجلاـب  راـختفا  رابکتـسا و  قئـال  هن  تسا  راـقتحا  راغـصتسا و  لـباق 

دیامن و تباث  دابعلا  بر  نم  مالسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  بانج  رایغا  زا  دالب  نئادم و  رد  مالسا  ملع  راشتنا  دوخ  تاوفه 
نوحشم قدص  نومضم  تحص  رد  هلیذر  هلیسو  نیاب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
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ضقن نیزا  یلاعت  هَّللا  دمحب  دریذـپیمن و  وزا  ار  یهاو  فرح  نیا  یلقاع  چـیه  دریگیمن و  روهظ  تروص  ادـبا  دـیاسایب  هدومن  کیکـشت 
نینیع يذ  ره  رب  هدـش و  رگهولج  دوهـش  هصنم  رب  لیلجلا  هَّللا  نوعب  لیمج  لیـصفت  هب  هک  وا  مامـضنا  تناـهم  مـالک  لـمکم  ّدر  لـصفم و 
هکنآ زج  نکیل  هدومن  رایـسب  عطفت  قدـشت و  هچ  رگا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  باوجب  هیمیت  نبا  هک  هدـش  ناـیع  حـضاو و  رفـسملا  حبـصلاک 

کلـسم کلاس  دوخ  بوکنم  بولطم  رهب  هکنآ  ياوس  هدربن و  ياجب  هر  دوش  ثبـشتم  کـسمتم و  هحیـضف  لـیطابا  هحیرـص و  بیذاـکاب 
* اریبتت هتاقیفلت  ۀبطاق  انّربت  و  اریمدت * هتاقیوزت  یلع  هَّللا  لضفب  انرّمد  دـقل  هدرپسن و  رگید  یقیرط  ددرگ  نامرح  قافخا و  ناوه و  راسخ و 

اریثک ادمح  کلذ  یلع  دمحلا  هّلل  واریمطق  اریقن و ال  ۀفئازلا  هتاملک  نم  كرتن  مل  و 
249 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« اهناکرأ اهناطیح و  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  و   » هلمج ندوب  هدایز  لاطبا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  يانعم  رد  یطساو  روعأ  مالک  در 

باوج رد  یطساو  روعا  فسوی  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

هلاسر رد  هچنانچ  هدومناو  مالحا  لوقع و  بابرا  هکحـض  ار  دوخ  ماظع  تاّماط  ناـیتاب  هدومیپ  میظع  ءارتفا  جـهنم  میخف و  ءارتجا  کلـسم 
ۀـضفارلا جـجح  هوجو  نم  یناثلا  دـیوگیم  تسا  هدرک  هایـس  ار  دوخ  لمع  همان  یغبنی  امک  نآ  دـیوست  قیفلتب و  هک  ّقح  لـها  بهذـم  ّدر 

ملعلاب
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

كردی رخاز ال  ملع  رحب  هنا  کش  هنع و ال  هَّللا  یـضر  یلعل  ملعلا  توبث  نمـضتی  ثیدحلا  اذه  نا  اهدـحا  هوجو  نم  اضیا  هنع  باوجلا  و 
ةاواسملا هجو  یلع  هریغل  ملعلا  توبث  لیلدب  هریغ  یلع  ناحجرلا  توبث  نمضتی  هنا ال  الا  هرعق 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  باحصالا  عومجم  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوقب 
مهلوق کلذ  ردقلا و  اذه  یلع  ةدایز  لقنی  ۀنسلا  لها  ضعب  نا  اهیناث  مهّلکل  ملعلا  تبثف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا 
اهثلاث رهاظ  بابلا  یلع  نهناحجرف  طیحم  فرط  ناکرالا  ناطیحلا و  غراف و  ءاضف  باـبلا  اـهناکرا و  اـهناطیح و  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  و 

ثیدـح باوج  رد  روعا  فسوی  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀـضفاّرلل  هب  جاجتحالا  لطبی  اذـه  یلع  عفترم و  يأ  اهباب  ّیلع  لـیوأت  یف  عفد 
هک ار  هجومان  هجو  هس  تعالخ  تعالج و  تعاقر و  تقافـص و  دیزمب  تسقح  لها  بهذم  هرهاب  ّهلدا  هرهاق و  ججح  زا  هک  ملعلا  ۀـنیدم 

مالعا مالعا  قرط  ّسخا  هوجو و  حبق  اب  هتخاس  دوخ  زیواتـسد  دـشابیم  رّـسخ  هثالث  عابتا  بازحا و  هّیقب  زا  رتبا  روعا  نیا  ندوب  زا  فشاک 
َرَْکنَأ َّنِإ  داـفمب  هک  رکنا  روعا  هثـالث  هوجو  نیا  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریبـخ  نعمم  ریـصب و  رظاـن  رب  هتخارفا و  دوخ  ّتیرورح  بصن و 

ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاوْصَْألا 
فنال اماغرا  نکیل  تسین  ریرقت  نییبت و  جاتحم  نآ  راهظا  هک  هدیـسر  يدـحب  تعاـظف  تعانـش و  رد  تسریبک  ریغـص و  ره  خامـص  عراـق 
هچنآ هک  تسناد  دیاب  سپ  دسریم  ریطـست  ریرحتب و  نآ  ریبتتب  ریمدـتب و  قلعتم  دـنچ  یفرح  ریرغلا  کفعالا  نانعل  احبک  ریرـضلا و  روعالا 

كردی رخاذ ال  ملع  رحب  هنا  کش  هنع و ال  هَّللا  یـضر  یلعل  ملعلا  توبث  نمـضتی  ثیدحلا  اذه  نا  اهدـحا  هتفگ  لّوا  هجو  ریرقت  رد  روعا 
ةاواسملا هجو  یلع  هریغل  ملعلا  توبث  لیلدب  هریغ  یلع  ناحجرلا  توبث  نمضتی  هنا ال  الا  هرعق 

متیدتقا مهّیاب  موجنلاک  یباحصا  باحصالا  عومجم  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لوقب 
ریما بانج  يارب  ملع  توبث  ضحم  رب  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  تسنوهوم  مهّلکل  ملعلا  تبثف 
نیا حیرـص  دافم  هک  اریز  تس  ضحم  لطاب  تسین  باحـصا  رگید  رب  ملع  رد  بانج  نآ  ناـحجر  نمـضتم  دراد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنآ  بایترا  کش و  الب  فیرش  ثیدح 
250 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج هک  دشاب  هدیسر  هبترمب  ملع  رد  هک  ره  هک  تسرهاظ  رپ  تس و  ملعلا  ۀنیدم  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تسملع و  هنیدم 
لک رهاظ  اذـه  دراد و  دوخ  ریغ  رب  رهاب  قوفت  رهاظ و  ناحجر  دـننادرگ  ملع  هنیدـم  باب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  روهظلا 
باـنج موـلع  عـیمج  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلـالد  بیر  ـالب  فیرـش  ثیدـح  نـیا  هـکنآ  مّود 

ملع رد  ایارب  قئالخ و  یمامت  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ناحجر  تسملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
ققحتم تباث و  ثیدح  نیزا  قئالخ  یمامت  رب  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناحجر  سپ  تسـسمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا 
لئالدلا حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهش  یفاوخلا و  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  لثم  هینس  مالعا  ياملع  زا  يرایسب  هکنآ  موس  دوب  دهاوخ 

ریما بانج  تیملعا  رب  ثیدح  نیا  تلالدب  دـناهدش  فرتعم  ناشیا  ریغ  یکم و  رجح  نبا  يوانم و  فؤرلا  دـبع  يزاریـش و  ناهبزور  نبا  و 
هعجارم ریـصب  لّماتم  دزن  دنامیمن و  یقاب  روعا  تفارخ  نالطب  رد  ههبـش  ناشتادافا  هدهاشم  زا  دـعب  اقباس و  رم  امک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نآ رد  هک  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  هدافا  صوصخلاب  دـنادرگیم  اثبنم  ءابه  ار  وا  لطاب  هوفت  نیا  تاریرقت  نآ 
تابثا هدیدع  دهاوش  نیزا  دعب  دناهداد و  بانجنآ  تیملعاب  تداهش  فلاخم  يداعم و  فلاوم و  قفاوم و  هکنیا  هب  هدومرف  حیرص  حیرصت 
ءادـعا رب  تقبـس  قوفت و  داد  دـهنیم و  زاـغآ  کـیکر  کیکـشت  رونا  حـضاو  رما  نیرد  رجفا  روعا  هک  تسفیح  سپ  هدومن  بوـلطم  نیا 

حارـص ءارتفا  حاوب و  ءارتجا  باکتراب  درادـن و  ربکالا  ضرعلا  موی  حاضتفا  يزخ و  زا  یـساره  دـهدیم و  باـنج  نآ  نیقحـال  نیقباـس و 
مالک نیزا  هک  ملع  رد  باحصا  عومجم  تاواسم  ياعدا  هکنآ  مراهچ  درآیم  رـصب  باحـصا  رظن و  بابرا  يوربور  دوخ  تحاقو  تیاهن 

هک تسین  لئاق  مالسا  لها  زا  يدحا  چیه  هک  اریز  تسین  نایب  جاتحم  هک  تس  نالطبلا  حضاو  يدحب  دوشیم  رهاظ  روعا  مامـضنا  تناهم 
تسنیقیرف هیلع  قفتم  ضعب  زا  ناشیا  ضعب  ندوب  ملعا  ضعب و  رب  ملع  رد  ناشیا  ضعب  ناحجر  هکلب  دندوب  يواسم  ملع  رد  هباحـص  هلمج 

نیرب رکنا  روعا  مادقا  سپ  مالعالا  ءاملعلا  نع  الضف  دنشابیم  هاگآ  فقاو و  نآ  زا  زین  مالسا  لها  ماوع  هک  هدیسر  یئاجب  روهظ  رد  هکلب 
روعا جاجتحا  هکنآ  مجنپ  ماعنالاک  ماوع  هجرد  زا  وا  طاطحناب  تسنذوم  تسمالـسا  لها  عامجا  فلاخم  هکنآ  رب  هوـالع  ماـجرفان  ياـعدا 
ماخف نیققحم  هلجا  مالعا و  نیدـقنم  رباکا  تادافا  ربانب  ثیدـح  نیا  هچ  تسمولح  لوقع و  بابرا  باجعتـسا  لامک  لحم  موجن  ثیدـحب 

ماقم نیا  لثم  رد  اصوصخ  نآب  جاجتحا  سپ  دشابیم  عوضوم  عونصم و  حودقم و  حورجم و  هّینس 
251 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بسح ثیدح  نیا  حدق  حرج و  هچ  رگا  دوب و  دهاوخ  هچ  رگید  دشاب  هدوب  ماهفا  باحـصا  عیرقت  بلاج  ماه و  تفخ  زا  یـشان  هکنآ  زج 
زین ماقم  نیرد  نکیل  دینـش  یهاوخ  نیلقث  ثیدـح  دـلجم  رد  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  مامت  لیـصفتب  هّینـس  رابحا  مخافا  رابک و  مظاـعا  تاـقیقحت 
رمع وبا  برغملا  ظفاح  دینـش  دیاب  تستنـس  لها  دزن  ثیدح  نیا  ماصفنا  نهو و  مازحنا و  یهد و  لامک  زا  فشاک  هک  تارابع  زا  يرطش 

هتفگ ملعلا  نایب  عماج  باتک  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی 
موجنلاک یباحصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  یف  هَّللا  همحر  ینزملا  لاق 

هیف اولاق  ام  اّما  اذه و  ریغ  يدنع  زوجی  هب ال  ءاج  ام  یلع  نمتوم  ۀقث  مهّلکف  هیلع  هب  اودهـش  هنع و  اولقن  امیف  هانعمف  ربخلا  اذه  ّحـص  نا  لاق 
نع ّربدتف و  هبحاص  لوق  یلا  دحا  مهنم  عجر  ضعب و ال  یلع  مهضعب  رکنا  اضعب و ال  مهضعب  أطخ  ام  کلذک  مهسفنا  دنع  ناک  ولف  مهیارب 
امم ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  يوری  امع  مهتلأس  رازبلا  قلاخلا  دبع  نب  ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  انل  لاق  لاق  یقرلا  بویا  نب  دـمحم 

ۀماعلا يدیا  یف 
اودتها اودتقا  اهیابف  موجنلاک  یباحصا  وا  موجنلا  لثمک  یباحصا  لثم  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  هنووری 
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نع رمع  نبا  نع  بیسملا  نب  دیعس  نع  هیبا  نع  یمعلا  دیز  نب  میحرلا  دبع  هاور  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  حصی  مالکلا ال  اذه  اولاق 
نال دیز  نب  میحرلا  دبع  لبق  نم  ثیدحلا  اذه  فعض  یتا  امنا  ورمع  نبا  نع  هیبا  نع  میحرلا  دبع  هاور  امبر  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 

ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  رکنم  اضیا  مالکلا  هثیدحل و  ۀیاورلا  نع  اوتکس  دق  ملعلا  لها 
ذجاونلاب اهیلع  اوضعف  يدعب  نییدهملا  نیدشارلا  ءافلخلا  ۀنس  یتنسب و  مکیلع  حیحص  دانساب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  يور  دق 

هباحصا و نم  هدعب  فالتخالا  حیبی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  تبثی و  مل  فیکف و  تبث  ول  میحرلا  دبع  ثیدح  ضراعی  مالکلا  اذه  و 
رازبلا مالک  رخآ  اذه  ملعا  هَّللا 

یباحصا امنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  يرزجلا  ةزمح  نع  طاّیخلا  باهـش  وبا  يور  دق  رمع  وبا  لاق 
متذخا مهیاف  موجنلا  لثم 

متیدتها هلوقب 
هَّللا یّلص  یبنلا  باحـصاب  ءادتقالا  نال  لاح  ّلک  یلع  حیحـصب  رازبلا  مالک  سیل  هب و  جتحی  نم  عفان  نع  هیوری  حصی و ال  دانـسا ال  اذه  و 

ضعبب مهضعب  يدتقی  نا  هباحصا  رمأی  مل  هل و  مزال  دیلقتلاف  هلاح  هذه  تناک  نم  هنع و  لئـسی  ام  لهج  نمل  وه  امنا  نیدرفنم  ملـس  هیلع و 
نم هیلإ  جاتحی  ام  ینعمب  لهاجلا  یماعلا  هب  يدـتقی  نا  زئاج  مجن  مهنم  دـحاو  لک  اّمنا  لوصالا و  یف  انکمم  ازئاج  اغئاس  الیوات  اولّواـت  اذإ 

ملعا و هَّللا  ۀّماعلا و  نم  ءاملعلا  رئاس  کلذک  هنید و 
انثدح لاق  میلس  نب  مالس  نع  رازبلا  رکذ  ام  ریغ  دانسا  ثیدحلا  اذه  یف  يور  دق 

252 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
متیدـتقا مهیأب  موجنلاک  یباحـصا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  نایفـس  یبأ  نع  شمعالا  نع  نیـصغ  نب  ثراـحلا 

متیدتها
لوهجم نیصغ  نب  ثراحلا  نال  ۀجح  هب  موقت  دانسا ال  اذه  رمع  وبا  لاق 

هجو هد  هب  ربلا  دبع  نبا  مالکب  موجنلاک » یباحصأ   » ثیدح لاطبا 

ثیدـح نـالطب  فخـس و  ناوـه و  نهو و  فشاـک  نآ  زا  یکی  ره  هک  هدـیدس  دـئاوع  هدـیدع و  دـئاوف  تراـشب  رـسارس  تراـبع  نیزا  و 
وا ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  تسیعفاش و  دیشر  درگاش  هک  ینزم  دزن  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  لّوا  ددرگیم  راکـشا  ادیپ و  تسموجن 

ضرفلاب ثیدح  نیا  رگا  هک  دیامنیم  هدافا  ماقمیلاع  ماما  نیا  هدیسرن و  تحص  دحب  موجن  ثیدح  تسین  نایبب  جاتحم  تارـضح  نیا  دزن 
هتفگ دوخ  يار  زا  هچنآ  نکیل  تستجح  ناشقوثو  ببـسب  باحـصا  زا  دحاو  ره  تیاور  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  نآ  يانعم  دـشاب  حـیحص 

راــکنا ضعب  رب  ناــشیا  ضعب  دــندرکیمن و  هـیطخت  ار  ضعب  ناــشیا  ضعب  زگره  دوــبیم  تـجح  ناــشدوخ  دزن  نآ  رگا  سپ  دنــشاب 
دش رهاظ  مهنیا  موجن  ثیدح  تحص  مدع  رب  هوالع  هدافا  نیزا  تخاسیمن و  عوجر  يرگید  لوق  يوسب  ناشیزا  یکی  چیه  دندومنیمن و 

ار افتقا  ادتقا و  ناش  بهاذم  هاگچیه  دیآیمنرب و  هباحـص  لاوقا  تیّجح  مه  نآ  تحـص  میلـست  ضرف و  دـعب  ثیدـح  نیزا  ینزم  دزن  هک 
نم نکف  دیدرگ  دهاوخ  رهاب  رهاظ و  وت  رب  نآ  عفن  مظع  نیلقث  ثیدح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  تسیاهمهم  هدـئاف  نیا  دـیاشیمن و 

هچنآ هدومن  هداـفا  موجن  ثیدـح  قح  رد  تسراـبحا  ظاـفح  راـبک و  داـقن  زا  هک  رازب  رکب  وبا  هک  تس  رهاـظ  نا  زا  هکنآ  مّود  نیـّصبرتملا 
نیا نیهوت  نیجهت و  لاـمک  نیا  دـنرادن و  هرهب  نآ  تیاور  زا  صاوخ  تسماوـع و  رب  روـصقم  ثیدـح  نیا  تیاور  هک  تسنیا  شلـصحم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  مالک  نیا  هک  هدرک  هدافا  حیرص  حیرصتب  رازب  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  موس  تس  ثیدح 
يوار ببسب  فعض  ثیدح  نیرد  هک  هدرک  هدافا  رازب  هک  تسادیپ  نا  زا  هکنآ  مراهچ  ۀیاردلا  لهال  ۀیافک  اذه  یف  تسین و  حیحـص  ملس 
ساسال علاق  ۀیاوغلا و  لها  سوءرل  عماق  اضیا  اذه  دناهدنامزاب و  وا  ثیدح  تیاور  زا  ملع  لها  هک  اریز  هدش  ادیپ  دیز  نب  میحرلا  دـبع  نآ 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  تسرکنم  مالک  نیا  هک  هدومن  هداـفا  رازب  هک  تسراکـشآ  نآ  زا  هکنآ  مجنپ  ۀـیاورلا  هذـه 
تـسنآ لیلد  تیرکنم  هجوب  دوخ  نآ  نتم  دراد و  تراکن  انتم  دوخ  حودقم  دانـسا  زا  رظن  عطق  ثیدـح  نیا  هک  تس  نیا  رازب  دارم  ملس و 

هک هدومرف  هدافا  رازب  هک  تسنایامن  نآ  زا  هکنآ  مشش  دشاب  هدشن  رداص  بانج  نآ  زا  هک 
یتّنسب مکیلع  ثیدح 

زاب رازب  هک  دیدرگ  حضتم  نآ  زا  هکنآ  متفه  دوش  تباث  موجن  ثیدح  رگا  تسموجن  ثیدح  ضراعم  هدش  يورم  حیحص  دانـساب  هک  خلا 
تباث موجن  ثیدح  هک  هدومرف  هدافا  حیرص  حیرصتب  ءدب  یلع  ادوع 

253 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا هک  هدرک  هدافا  هدروآ و  یلقع  یلیلد  موجن  ثیدـح  توبث  مدـع  رب  دوخ  مالک  همتاخ  رد  رازب  هک  تسناـیع  نآ  زا  هکنآ  متـشه  تسین 

بانج نآ  دعب  بانجنآ  باحـصا  هک  دیامرفیمن  حابم  زگره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تسفالتخا و  حیبم  ثیدح 
قیرط ياروام  هک  رگید  یقیرط  موجن  ثیدح  يارب  راّزب  مالک  لقن  دعب  ربلا  دـبع  نبا  دوخ  هک  تسادـیوه  نا  زا  هکنآ  مهن  دـننک  فالتخا 

هار زا  نکیل  هدرک  لـقن  دـشابیم  رمع  نبا  زا  عفاـن  زا  يرزج  هزمح  زا  طاـّیخ  باهـش  وـبا  تیاور  رب  لمتـشم  تسدـیز و  نب  مـیحرلا  دـبع 
نبا هچنآ  اّما  دنکیمن  تیاور  دشاب  جاجتحا  لباق  هک  یسک  عفان  زا  ار  ثیدح  نیا  تسین و  حیحص  دانسا  نیا  هک  هدومرف  حیرـصت  فاصنا 

بولطم یفانم  سپ  هدومن  در  موجن  ثیدح  حدق  باب  رد  ار  رازب  یلقع  لیلد  هدش و  هجوتم  رازب  مالک  يوسب  قیرط  نیا  حدق  دعب  ربلا  دبع 
رد تسنآ و  نتم  دانسا و  حدقب  قلعتم  هک  وا  تادافا  رگید  دشابن  حیحص  موجن  ثیدح  در  رب  رازب  یلقع  لیلد  اضرف  رگا  هک  اریز  تسین  ام 
نآ تدـعاسم  تدـضاعم و  ربـلا  دـبع  نبا  دوخ  هک  هدیـسر  يدـحب  نآ  تناـتم  تسیفاو و  یفاـک و  دـشابیم  دوـضنم  رورـسم و  وا  مـالک 

هدومن دراد  رازب  مـالک  رب  ّربـلا  دـبع  نبا  هچنآ  همه  نیا  اـب  دـیازفایم و  نآ  دییـشت  موجن  ثیدـح  قرط  رگید  حرج  حدـقب و  دـیامرفیم و 
هک دوشیم  ادیپ  موجن  ثیدح  زا  هک  تس  نیا  رازب  لالدتسا  تروص  هک  اریز  تسرازب  مارم  دوصقم و  مهف  مدع  نآ  أشنم  تسین و  تسرد 
رما نیا  دیسر و  دنهاوخ  تیادهب  دنیامن  نید  ذخا  هک  یباحص  ره  زا  مدرم  تسباوص و  قح و  رب  همه  هّیعرش  ماکحا  رد  باحصا  فالتخا 
هَّللا یّلص  ترضح  نآ  هک  اریز  تسبانج  نآ  تنس  زا  نالطبلا  مولعم  دشابیم و  نید  رد  قرفت  غیوست  عرش و  رد  فالتخا  تحابا  بیر  الب 

امک ال تخاسیم  رهاظ  هقباس  مما  كـاله  ببـس  ار  نآ  دومرفیم و  عنم  نا  زا  دومنیماو و  مومذـم  ار  فـالتخا  هشیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و 
تلاح رد  دوخ  تقیرط  ّتنس و  فالخ  رب  ترـضحنا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ثیداحا  علاط  نم  یلع  یفخی 
الـصا هدومن  ّربلا  دبع  نبا  هک  يریرقت  رازب و  لالدتـسا  ریرقت  لصا  تس  نیا  دومرف  دهاوخ  دوخ  تافو  دعب  قرفت  فالتخا و  زیوجت  تایح 
ضعب تیروماـم  مدـع  ناـشیارب و  دـیلقت  موزل  تما و  لاـهجب  ثیدـح  نیا  رد  اودـتقا  رما  هجوت  هک  اریز  دـناسریمن  رازب  لالدتـساب  ینهو 

دنـشاب و ادـتقا  لباق  باحـصا  عیمج  هک  تسنا  زا  یـشان  لاکـشا  نیا  هچ  تسین  فالتخا  تحابا  لاکـشا  مساـح  ضعب  يادـتقاب  باحـصا 
لاهج ول  نیدلقم و  هاگ  ره  هچ  دیامنیم  قرفت  زیوجت  فالتخا و  تحابا  ههبش  الب  رما  نیا  دشاب و  ادتها  بجوم  ناشیزا  دحاو  ره  یئادتقا 

ماکحا رد  باحـصا  فالتخا  هک  دش  تباث  سپ  بیر  الب  فالتخا  ّدشاب  دنفلتخم  باحـصا  باحـصا و  يادتقاب  دـندش  رومام  دنـشاب  تما 
لاوحالا نم  لاح  یف  ثیدحلا  نع  عفتری  لاکـشالا و ال  وه  اذـه  تسزئاج و  ایناث  نیفلتخم  باحـصا  زا  ذـخا  رد  نیدـلقم  فالتخا  الّوا و 

لامعالا یف  اضعب  مهضعب  باحصالا  دلقی  وا  لاهجلا  مه  نودلقملا  ناک  ءاوس 
254 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنم هک  موجن  ثیدـح  زا  رگید  دانـسا  ماصخلل  اتیکبت  مارملل و  ادییـشت  زاب  مالک  رخآ  رد  ربلا  دـبع  نبا  هک  دـش  نیبتم  نآ  زا  هکنآ  مهد 
مئاـق تجح  ناـب  هک  تسیدانـسا  نیا  هک  هدومن  هداـفا  ۀحارـص  هدرپـس و  قیقحت  يداو  نآ  حرج  حدـق و  رد  هدرک و  لـقن  دوـشیم  رباـجب 

نآ بلاغ  رطش  هدش و  لصاح  ربلا  دبع  نبا  ترابع  زا  هک  هلماک  هرشع  دئاوف  نیا  هلمجلاب  تسلوهجم  نیـصغ  نب  ثراح  هک  اریز  دوشیمن 
راثآ یفاو و  یفاک و  تیاهن  موجن  ثیدح  موخت  علق  يارب  دشابیم  ربلا  دبع  نبا  دوخ  هدافا  زا  نا  زا  یضعب  ّربلا و  دبع  نبا  فالـسا  قیقحت 
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* َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  تسیقاع ف  یحام و  ار  راوبلا  حیرص  کفا  نیا 
نیرکافلا نیربتعملا  ذخا  اهذخ  و 

تلالد دنس و  رظن  زا  موجنلاک » یباحصأ   » ثیدح رابتعا  مدع  نماریب  ننست  لهأ  ناسانش  ثیدح  نیثدحم و  مالعأ  تاملک 

هر یّلح  هماّلع  باوجب  هّنـسلا  جاهنم  رد  دـشابیم  فرتعم  وا  ناش  تلالجب  روعا  دوخ  تسا و  هّینـس  مالـسالا  خیـش  هک  یناّرح  هّیمیت  نبا  و 
اما هتفگ  هچنانچ  هدیدن  ثیدح  نیا  تیحودقمب  فارتعا  زج  هراچ 

متیدتها متیدتقا  مهیابف  موجنلاک  یباحصا  هلوق 
بتک یف  وه  سیل  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  حصی  ثیدح ال  اذه  رازبلا  لاق  ثیدحلا  ۀمئا  هفّعـض  فیعـض  ثیدـحلا  اذـهف 

وا لوق  زا  هکنآ  لّوا  دـشابیم  موجن  ثیدـح  ناوه  نهو و  روهظ  بجوم  هجو  دـنچب  هّیمیت  نبا  هزجوم  تراـبع  نیا  ةدـمتعملا و  ثیدـحلا 
لوق زا  هکنآ  مّود  تسفیعض  بایترا  ددرت و  الب  مزج و  متحب و  ثیدح  نیا  هّیمیت  نبا  دزن  هک  تسحضاو  تحارصب  فیعض  ثیدحلا  اذهف 

يدحب هّیمیت  نبا  دزن  ینعم  نیا  دناهدومن و  فیخـس  ثیدح  نیا  فیعـضت  ثیدح  همئا  هک  تسروهظ  تیاهن  رد  ثیدـحلا  ۀـمئا  هفّعـض  وا 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  حصی  ثیدـح ال  اذـه  رازبلا  لاق  وا  لوق  زا  هکنآ  موس  هدومن  رکذ  جاجتحا  ضرعم  رد  ار  نآ  هک  تستباث 

هّیمیت نبا  هدومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیدـح  نیا  تحـص  یفن  تحارـصب  رازب  هک  دوشیم  یلجنم  مّلس 
تیاهنب ةدمتعملا  ثیدحلا  بتک  یف  وه  سیل  وا و  لوق  زا  هکنآ  مراهچ  هدروآ  داهشتسا  فیخـس  ثیدح  نیا  فیعـضت  ماقم  رد  ار  وا  لوق 

هّیمیت نبا  دزن  دوش  دوهشم  ثیدح  نیا  نآ  رد  هک  يرافسا  تسین و  دوجوم  ثیدح  هدمتعم  بتک  رد  الصا  ثیدح  نیا  هک  دسریم  الجنا 
عطقل یفکی  ۀحـضاولا  هوجولا  هذـه  نم  دـحاو  ّلک  نا  فاخ  ریغ  دـشابیم و  طباه  لزان و  يرابتعا  یب  ضیـضحب  طقاس و  دامتعا  هیاـپ  زا 

عم ثیدـح  ریـسفت و  ملع  رد  وا  تبترم  تمظع  هک  یطانرغلا  یلع  نب  فسوی  نب  دـمحم  نایح  وبا  ۀحـضافلا و  بلاثملا  يذ  روعـالا  سار 
ینالقـسع و رجح  نبا  هنماک  رد  يدفـص و  تایفولاب  یفاو  هعلاطم  زا  تارـضح  نیا  تاحیرـصت  ربانب  هرهاب  نساحم  هرهاز و  دـماحم  رگید 

نّیب هنا  ینعملا  تلق  ءیـش  لکل  انایبت  نآرقلا  ناک  فیک  تلق  ناف  يرـشخمزلا  لاق  هتفگ  طیحم  رحب  ریـسفت  رد  تسحئال  حضاو و  نآ  ریغ 
تاقبع ُقِْطنَی  ام  َو  لیق  هتعاط و  هَّللا و  لوسر  عابتاب  هیف  رما  ثیح  ۀنّسلا  یلع  ۀلاحا  اهضعب و  یلع  اّصن  ناک  ثیح  نیدلا  روما  نم  ءیـش  لک 
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يوَْهلا  ِنَع 

ءادـتقالا هباحـصا و  عابتا  هتمـال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یـضر  دـق  نینمؤملا و  لـیبس  ریغ  عبتی  هلوق و  یف  عاـمجالا  یلع  اـّثح  و 
یف مهراثآب 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  هلوق 
مث نمف  باتکلا  نییبت  یلا  ةدنتسم  داهتجالا  سایقلا و  عامجالا و  ۀنـسلا و  تناکف  داهتجالا  سایقلا و  قرطا  أطو و  اوساق و  اودهتجا و  دق  و 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کلذ  لقی  مل  متیدتها  هلوق  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یضر  دق  هلوق و  یهتنا و  ءیش  لکل  انایبت  ناک 
یف مزح  نب  دـمحا  نب  یلع  دّـمحم  وبا  ظفاحلا  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هجوب  حـصی  ـال  عوضوم  ثیدـح  وه  مّلـس و  و 

ادانـسا رکذ  طق و  حصی  مل  لطاب  عوضوم  بوذکم  ربخ  اذه  هصن و  ام  دیلقتلا  لیلعتلا و  ناسحتـسالا و  سایقلا و  يارلا و  لاطبا  یف  هتلاسر 
هیورت ۀماعلا  يدیا  یف  امم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  يور  امع  متلأس  لاق  دنسملا  بحاص  رازبلا  یلا 

اودتها اودتقا  اهیأب  موجنلاک  وا  موجنلا  لثمک  یباحصا  لثم  امنا  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع 
نع رمع  نبا  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  هیبا  نع  یمعلا  دیز  نب  میحرلا  دبع  هاور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  حصی  مل  مالک  اذـه  و 

اضیا مالکلا  هثیدحل و  ۀیاورلا  نع  اوتکس  ملعلا  لها  نال  میحرلا  دبع  لبق  نم  ثیدحلا  اذه  فعض  یتا  امنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
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نب میحّرلا  دبع  نیعم  نبا  لاق  رازبلا و  مالک  ّصن  اذه  هباحصا  نم  هدعب  فالتخالا  حیبی  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  تبثی و  مل  رکنم و 
میحرلا دبع  لضفلا  وبا  نیدلا  نیز  كورتم و  طقاس  اذه  ةزمح  اضیا  هاور  كورتم و  وه  يراخبلا و  لاق  ءیـشب و  سیل  ثیبخ  باذک  دـیز 

هتفگ يواضیب  جاهنم  ثیداحا  جیرخت  رد  یقارعلا  نیسحلا  نب 
رباج ثیدح  نم  هقیرط  نم  ملعلا  یف  ربلا  دبع  نبا  لئاضفلا و  یف  ینطقرادلا  هاور  متیدتها  متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ثیدح 

یمعلا دیز  نب  میحّرلا  دبع  ۀیاور  نم  هدنـسم  یف  دیمح  نب  دبع  هاور  لوهجم و  نیـصغ  نب  ثراحلا  نال  ۀجح  هب  موقی  دانـسا ال  اذه  لاق  و 
ظفلب یبیصنلا  ةزمح  یبأ  نب  ةزمح  ۀیاور  نم  لماکلا  یف  يدع  نبا  هاور  حصی و  رکنم ال  رازبلا  لاق  رمع  نبا  نع  ّبیسملا  نبا  نع  هیبا  نع 

نم ورمع  ثیدح  نم  لخدملا  یف  یقهیبلا  هاور  بذکلاب و  مهتا  دقف  ةزمح  لجا  نم  فیعـض  هدانـسا  متیدتقا و  لدـب  هلوقب  متذـخا  مهّیاف 
بوذکم مزح  نبا  لاق  دانـسا و  اذه  یف  تبثی  مل  ۀفیعـض  هدـیناسا  روهـشم و  هنتم  لاق  الـسرم و  رخآ  هجو  نم  هوحنب و  سابع  نبا  ثیدـح 

لاق لطاب  عوضوم 
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رکذ دق  ۀیحد و  نبا  لاق  هتفگ و  روکذم  باتک  قیلعت  رد  یقارع  نیدلا  نیز  زین  هانعم و  ضعب  يوری  یقهیبلا و 
موجنلاک یباحصا  ثیدح 
حصی و ثیدح ال 

رفعج انثدح  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  انبا  قیـشر  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  انبا  یطامنالا  یلع  نب  روصنم  حـتفلا  وبا  انابنا  لاق  یعاضقلا  هاور 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  حلاص  یبأ  نع  شمعالا  نع  هیبا  نع  مزاح  نب  ریرج  نب  بهو  انبا  دحاولا  دـبع  نبا  ینعی 

يدتها اهنم  ءیشب  يدتقا  نم  موجنلا  لثم  یباحصا  لثم  لاق 
یهتنا و حصی  ثیدحلا ال  ثیدحلا و  عضوب  مهتی  ناک  يدع  نب  دمحا  وبا  لاق  ثیدحلا و  عضی  ناک  دحاولا  دبع  نب  رفعج  ینطقرادلا  لاق 

هتفگ ریبکلا  یعفارلا  ثیداحا  جیرخت  یف  ریبخلا  صیخلت  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصا  ثیدح ) )

نم کلم  بئارغ  یف  ینطقرادلا  هاور  ادج و  فیعـض  ةزمح  رمع و  نبا  نع  عفان  نع  یبیـصنلا  ةزمح  قیرط  نم  هدنـسم  یف  دـیمح  نب  دـبع 
هقوف و نم  کلام و ال  ثیدح  یف  هل  لصا  فرعی و ال  لیمج ال  رباج و  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  کلام  نع  دـیز  نب  لیمج  قیرط 
اضیا و سنا  ثیدح  نم  باّذک و  میحّرلا  دبع  ورمع  نع  بیسملا  نب  دیعـس  نع  هیبا  نع  یمعلا  دیز  نب  میحّرلا  دبع  ۀیاور  نم  رازبلا  هرکذ 

دحاولا دبع  نب  رفعج  هدانسا  یف  ةریره و  یبأ  نع  حلاص  یبأ  نع  شمعالا  ثیدح  نم  هل  باهشلا  دنـسم  یف  یعاضقلا  هاور  هاو و  هدانـسا 
ۀیاغ یف  وه  اعطقنم و  محازم  نب  كاّحضلا  نع  ربیوج  نع  لدنم  ثیدح  نم  ۀنسلا  باتک  یف  يورهلا  رذ  وبا  هاور  باذک و  وه  یمشاهلا و 
لاق لطاب و  عوضوم  بوذکم  ربخ  اذه  مزح  نبا  لاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  حصی  مل  مالکلا  اذه  رازبلا  رکب  وبا  لاق  فعـضلا 

يذلا يرعشالا  یسوم  یبأ  ثیدح  بقع  داقتعالا  یف  یقهیبلا 
یتا یباحصا  بهذ  اذاف  یتمال  ۀنما  یباحصا  نودعوی و  ام  ءامّسلا  لها  یتا  موجنلا  تبهذ  اذاف  ءامّسلا  لها  ۀنما  موجنلا  ظفلب  ملسم  هجرخا 

نودعوی ام  یتما 
ینعی عطقنم  ثیدح  یف  یمعلا و  میحّرلا  دبع  ثیدح  ینعی  يوق  ریغ  دانساب  لوصوم  ثیدح  یف  يور  یقهیبلا  لاق 

يدتها اهنم  مجنب  ذخا  نم  ءامّسلا  یف  موجنلا  لثمک  یباحصا  لثم  محازم  نب  كاّحضلا  ثیدح 
اّما ۀصاخ  موجنلاب  ۀباحّصلل  هیبشتلا  ۀّحص  يدؤی  وه  یقهیبلا  قدص  تلق  هانعم  ضعب  يدؤی  حیحـصلا  ثیدحلا  نم  انهه  هانیور  يذلا  لاق و 
یلا ةراشا  وه  امنا  ثیدحلا  رهاظ  موجنلاب و  ءادتهالا  ینعم  نم  کلذ  حملتی  نا  نکمی  معن  یـسوم  یبأ  ثیدـح  یف  رهظی  الف  ءادـتقالا  یف 

ناعتسملا هّللاف  ضرالا  راطقا  یف  روجفلا  وشف  عدبلا و  روهظ  ننسلا و  سمط  نم  ۀباحّصلا  رصع  ضارقنا  دعب  ۀثداحلا  نتفلا 
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باوجب نیخیـش  عامجا  هلئـسم  رد  ریرحتلا  حرـش  یف  ریبحتلا  ریرقتلا و  باـتک  رد  جاـحلا  ریما  نباـب  فورعملا  یبلحلا  دـمحم  نب  دـمحم  و 

جاجتحا
يدعب نم  نیذلاب  اودتقا  ثیدحب 

نیدشارلا ءافلخلا  ۀنس  یتنسب و  مکیلع  ثیدح  و 
امهنم لک  ۀضراعمب  بیجا  يأ و  هتضراعمب  هتفگ و 

متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصاب 
اهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  نع  يأ  ءاریمحلا  نع  مکنید  رطش  اوذخ  و 

يأ لّوالا  نا  الا  ۀعبرالا  وا  نیخیشلا  لوق  فلاخ  نا  ۀشئاع و  لوق  یباحص و  لک  لوقب  ذخالا  زاوج  یلع  نالدی  نیثیدحلا  نیذه  ناف 
متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصا 

سابع و نبا  رباج و  هنبا و  رمع و  ۀـیاور  نم  قرط  هلف  الا  لطاب و  عوضوم  بوذـکم  يربکلا  هتلاـسر  یف  مزح  نبا  لوق  یلع  ءاـنب  فرعی  مل 
ام روکذملا  ظفللا  یلا  اهبرقا  ۀفلتخم  ظافلاب  سنا 

لثم یباحصا  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  ملعلا  نایب  باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  لماکلا و  یف  يدع  نبا  جرخا 
متذخا مهیابف  اهب  يدتهی  موجنلا 

متیدتها هلوقب 
ام و 

متیدـتقا مهیابف  موجنلا  لثم  یتما  یف  یباحـصا  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  ربلا  دـبع  نبا  ینطقرادـلا و  جرخا 
متیدتها

یقهیبلا ّنا  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  مالکلا  اذه  ّحصی  رازبلا ال  حصی و  ثیدح ال  دمحا  لاق  ۀمث  نم  ءیـش و  اهنم  حصی  مل  معن 
وه هانعم و  ضعب  يدؤی  حیحصلا  ثیدحلا  عطقنم و  رخآ  ثیدح  یف  يوق و  ریغ  دانساب  لوصوم  ثیدح  یف  هانیور  داقتعالا  باتک  یف  لاق 

ام یباحصا  یتا  تبهذ  اذاف  یباحصال  ۀنما  انا  نودعوت و  ام  ءامّسلا  یتا  موجنلا  تبهذ  اذاف  ءامّسلل  ۀنما  موجنلا  عوفرملا  یسوم  یبأ  ثیدح 
ملسم هاور  نودعوی  ام  یتما  یتا  یباحصا  بهذ  اذاف  یتمال  ۀنما  یباحصا  نودعوی و 

دیدجلا و یلع  هریغ  یلع  ۀجح  یباحـص  لوق  سیل  هتفگ و  عامجا  ثحبم  رد  ۀیاقنلا  ءاّرقل  ۀیاردلا  مامتا  باتک  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  و 
يافـش حرـش  ضایرلا  میـسن  رد  یجافخ  نیدلا  باهـش  هفعـضب و  بیجا  متیدتها و  متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحـصا  ثیدحلا  معن  میدقلا 
ۀفیعـض اهلک  دیناسا  قرط  نم  ملعلا  یف  ربلا  دبع  نبا  ینطقرادلا و  هاور  رخآ  ثیدح  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  هتفگ و  ضایع  یـضاق 

سیل هنا  نم  لیق  ام  مزجلا و  ۀغیـصب  هدروی  نا ال  هَّللا  همحر  فنـصملا  یغبنی  ناک  یقارعلا  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هناـب  مزح  نبا  مزج  یتح 
نع الضف  لامعالا  لئاضف  یف  فیعضلا  ثیدحلاب  لمعلا  زاوج  یلع  اورقتسا  دق  ۀباحصلا و  لضف  یف  هقاس  هَّللا  همحر  فنـصملا  نال  دراوب 

نال هل  هجو  لاجرلا ال  لئاضف 
یباحصا هلوق 
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فیعـضلاب اهیف  لمعلا  زوجی  یتلا  لئاضفلا  لیبق  نم  اذه  سیل  ماکحالا و  نم  هولاق  هولعف و  امب  لمعلا  هیف  متیدـتها  متیدـتقا  مهّیأب  موجنلاک 

خلا
نیخیش عامجا  تیجح  رب  هک  یناسک  بهذم  در  ماقمب  رانم  حرش  قداص  حبص  رد  يولاهس  نیدلا  ماظن  الم  و 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 194 

http://www.ghadirestan.com


يدعب نم  نیذلاب  اودتقا  ثیدحب 
هعبرا ءافلخ  عامجا  تیجح  رب  و 

نییدهملا نیدشارلا  ءافلخلا  ۀنس  یتّنسب و  مکیلع  ثیدحب 
ناضراعم امهناب  اضیا  تبیجا  دیامرفیم و  دناهدرک  جاجتحا 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  هلوقب ص 
اریمحلا هذه  نع  مکنید  رطش  اوذخ  هلوق ص  و 

عوضوم بوذـکم  يربکلا  هتلاسر  یف  مزح  نبا  لاق  فرعی  مل  تاربتعملا  نع  يور  نا  لوـالا و  ثیدـحلا  ناـب  بیجا  جاـجتحالا و  دـعاقتف 
نم وه  یبهذـلا  لاـق  اـمهریغ و  یبهذـلا و  يزملا و  نع  اـمک  فرعی  مل  اـضیا  وهف  یناـثلا  ثیدـحلا  اـما  رازبـلا و  دـمحا و  لاـق  هب  لـطاب و 

ادحاو اثیدح  الا  هل  لصا  ءاریمحلا ال  ظفل  هیف  ثیدح  لک  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  یکبسلا و  لاق  دانسا و  اهل  فرعی  یتلا ال  ۀیهاولا  ثیداحالا 
اما هتفگ و  توبثلا  ملسم  حرـش  تومحرلا  حتاوف  رد  مولعلا  رحب  هب  ریهـشلا  یلعلا  دبع  يولوم  ریرحتلا و  حورـش  ضعب  یف  اذکه  ءاسنلا  یف 

ۀضراعملا
ءاریمحلا نم  مکنید  رطش  اوذخ  ربلا و  دبع  نبا  يدع و  نبا  هاور  متیدتها  متیدتقا  مهّیابف  موجنلاک  یباحصاب 

ثیدحلا اما  حاحّـصلا  ۀضراعم  نع  الـضف  لمعلل  ناحلـصی  نافیعـض ال  امهناب  عفدنمف  رـصتخملا  یف  امک  ۀقیدصلا  ۀشئاع  نینمؤملا  مأ  يأ 
وه یبهذلا  لاقف  یناثلا  ثیدـحلا  اّما  رازبلا و  دـمحا و  لاق  هب  لطاب و  عوضوم  بوذـکم  يربکلا  هتلاسر  یف  مزح  نبا  لاق  فرعی  ملف  لوالا 

ثیدـح الا  هل  لصا  ءاریمحلا ال  ظفل  هیف  ثیدـح  لک  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  یکبـسلا و  لاق  دانـسا  اهل  فرعی  یتلا ال  ۀـیهاولا  ثیداـحالا  نم 
اذکه هتفگ و  لوحفلا  داشرا  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  ریسیتلا و  یف  اذک  یئاسّنلا  یف  دحاو 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ثیدح 
نیعم نبا  لاق  لب  ادج  نافیعـض  امه  هیبا و  نع  یمعلا  دیز  نب  میحرلا  دبع  هلاجر  یف  نال  فورعم  لاقم  هیف  مهنم و  دحاو  لک  ۀیجح  دـیفی 

يراخبلا لاق  ادـج  فیعـض  وه  یبیـصنلا و  ةزمح  اهیف  يرخا  قیرط  هل  متاح و  وبا  اذـک  كورتم و  يراخبلا  لاق  باذـک و  میحرلا  دـبع  نا 
وه دـیز و  نب  لیمج  قیرط  نم  اضیا  يور  ۀـعوضوم و  هتایورم  ۀـماع  يدـع  نبا  لاـق  اـسلف و  يواـسی  ـال  نیعم  نبا  لاـق  ثیدـحلا و  رکنم 
ملع رد  هباحـص  عیمج  تاواـسم  رب  تلـالد  زگره  دـشاب  مه  لوبق  لـباق  تنـس  لـها  لوصا  رباـنب  رگا  موجن  ثیدـح  هکنآ  مشـش  لوـهجم 

رد هک  يراق  یلع  الم  مالک  زا  هچنانچ  تستباث  ملع  رد  هباحـص  بتارم  توافت  رب  شتلالد  تارـضح  نیا  دزن  نآ  فالخ  رب  هکلب  دنکیمن 
یلاعت هَّللا  نا  هتفگ  ساربن  رد  یناروکلا  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  دش و  دهاوخ  راکـشا  حضاو و  دوشیم  لوقنم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام 

هَّللا یلص  یبّنلا  عابتاب  الا  هباتک  یف  انرما  ام 
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ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  لاقف  مّلس  هیلع و 
َنوُدَتْهَت  ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  ِِهتاِملَک  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  لاق  و 

اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  لاق  و 
َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  لاق  و 

عابتا ناکف  نونمؤی  موقل  ۀـمحر  يدـه و  مکبر و  نم  رئاصب  اذـه  یبر  نم  ّیلا  یحوی  ام  عبتا  امنا  لـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  لاـق  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبنلا  عابتاف  ءایلوا  هنود  نم  اوعبتت  مّکبر و ال  نم  مکیلإ  لزنا  ام  اوعبتا  لاق  اذل  ّهبر و  نم  هیلإ  یحوی  ام  عابتا  نیع  وه  یبنلا 

هنع اناهنی  اذ  ام  هب و  انرمای  اذ  ام  رظنن  یتح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  انعجرف  هب  روماملا  وه  هتعاطا  هَّللا و  دـنع  نم  هب  ءاج  امیف  ملس 
باتک یف  نکی  مل  ناف  هکرت  یف  دـحال  رذـع  هب ال  لمعلاف  هَّللا  باتک  نم  متیتوا  امهم  لوقی  هانیأرف  یناثلا  نع  یهتنن  لوـالاب و  ذـخأن  یتح 
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متیدتها و هب  متذخا  امّیاف  ءامّسلا  یف  موجنلا  ۀلزنمب  یباحصا  نا  یباحصا  لاق  امف  ۀنس  نکت  مل  ناف  ۀیضام  یتم  ۀّنسبف  هَّللا 
ۀمحر مکل  یباحصا  فالتخا 

دجوی مل  ام  مث  غئاز  وهف  هل  رذـع  هب ال  لمعلل  كراتلا  فلاخملا  هب و  ذـخالا  نم  ّدـب  هَّللا ال  باتک  یف  هیلع  اـصوصنم  دـجوی  اـم  نا  اـنملعف 
امهیف هیلع  اصوصنم  دـجوی  مل  نا  مث  مثا  ئطخم  فلاخملا  هب و  ذـخالا  بجو  ۀنـسلا  یف  هیلع  اصوصنم  دـجو  باتکلا و  یف  هیلع  اصوصنم 
مهّیا لوقب  ذخآلا  نا  یلع  ّصن  ثیح  عیمجلا  بّوص  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نم  نیدهتجملا  لوقب  ذخالا  یلع  انلاحا  دق  هانیأر 

ناف ملعلا  یف  مهبتارم  توافت  یلا  موجنلاب  مههیبشتب  راشا  ۀهبـش و  الب  ایدـتهم  عوبتملا  ناـک  اذإ  ـالا  ایدـتهم  عباـتلا  نوکی  ـال  دـتهم و  ناـک 
قارـشالا رونلا و  یف  اهبتارم  توافت  یف  ءافخ  هنکل ال  رحبلا  ربلا و  تاملظ  یف  هب  يدتهی  يذلا  مونلا  لصا  یف  ۀـکرتشم  تناک  نإ  موجنلا و 

ریغ املع  مهلقا  لوقب  ذخآلا  نا  مهب و ال  ءادـتهالا  یف  اللخ  بجوی  ملعلا ال  رون  یف  مهبتارم  توافت  نا  یلا  اضیا  کلذـب  راشا  ةءاضالا و  و 
ام هحضوی  دتهم  ریغ  ارون  لقالاب  ذخالا  نوکی  نا  رونلا  یف  موجنلا  بتارم  توافت  بجوی  امک ال  دتهم 

یلاعت كرابت و  یبر  تلأس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نع  رکاسع  نبا  ۀنابالا و  یف  يزجـسلا  هجرخا 
ذخا نمف  ضعب  نم  ءوضا  اهضعب  ءامّسلا  یف  موجنلا  ۀلزنمب  يدنع  کباحصا  نا  دمحم  ای  ّیلا  یحواف  يدعب  نم  یباحصا  هیف  فلتخی  امیف 

یهتنا يده  یلع  يدنع  وهف  مهفالتخا  نم  هیلع  مه  امم  ائیش 
لئاقلا  لوق  نسحا  ام  و 

يراّسلا  اهب  يرسی  یتلا  موجنلا  لثم  مهدّیس  تیقال  لقت  مهنم  قلت  نم 
لـصا یف  نوکرتشم  ۀباحّـصلا  عیمج  ّنا  انملعف  یفخی  اـمک ال  ۀباحّـصلا  یف  نولخاد  مهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  هاـنبا  یلع و  ماـمالا  اندّیـس  و 

لیذ رد  يدرک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مهتاجرد  توافت  عم  مهب  ءادتهالا 
260 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوخ هباحـص  ندرک  هیبشتب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنیا  هب  هدومن  حیرـصت  ـالّوا  موجن  ثیدـحب  دوخ  لالدتـسا 
رحب ّرب و  تاملظ  رد  ادـتها  ببـس  هک  رون  لصا  رد  هچ  رگا  موجن  هک  اریز  ملع  رد  ناـشبتارم  تواـفت  يوسب  تسا  هدومرف  هراـشا  موجنب 
بانج نآ  هک  هدرک  حیرـصت  ایناث  تسین و  یفخم  تءاضا  قارـشا و  رون و  رد  موجن  نآ  بتارم  توافت  نکیل  دنـشابیم  كرتشم  دوشیم 
دیامن لمع  هک  ره  دوشیمن و  ناشیاب  ادتها  رد  للخ  بجوم  ملع  رون  رد  هباحـص  بتارم  توافت  هکنیا  يوسب  دناهدومرف  هراشا  هیبشت  نیاب 

هک یسک  هک  دوشیمن  ینعم  نیا  بجوم  رون  رد  موجن  بتارم  توافت  هکنانچ  تسین  يدتهم  ریغ  وا  ملع  يور  زا  هباحـص  نیرتمک  لوق  رب 
هک هدرک  رکذ  رکاسع  نبا  يزجـس و  تیاور  موجن  ثیدح  تایاور  زا  اثلاث  ددرگ و  يدتهم  ریغ  وا  دشاب  هدوب  رون  يور  زا  موجن  لقاب  ذخا 

تسدراو احّرصم  نآ  رد 
ضعب نم  ءوضا  اهضعب  ءامّسلا  یف  موجنلا  ۀلزنمب  يدنع  کباحصا  نا 

مامت حیرصتب  مالک  رخآ  رد  اعبار  هدومناو و  تسملع  رد  هباحص  بتارم  توافت  هک  دوخ  ياعدم  بولطم و  حضوم  لیلد  ار  تیاور  نیا  و 
نیا لقن  زا  ضرغ  دنشابیم و  كرتشم  ناشیاب  ادتها  لصا  رد  دوخ  تاجرد  توافت  فصو  اب  هباحص  عیمج  هک  میتسناد  ام  هک  هدرک  هدافا 

دلجم رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  لـیمج  لیـصفتب  نآ  ّداوم  داـسف  هدروآ و  ناـیب  ضرعمب  باحـصا  يادـتقا  ياوه  رد  هک  يدرک  هفیرط  تاداـفا 
هک ددرگ  حئال  حضاو و  لماتم  ره  رب  دشابیم  روعا  مالک  ضقن  ماقم  هک  ماقم  نیرد  هک  تسنآ  دش  دهاوخ  نهربم  نیبم و  نیلقث  ثیدـح 

تسبجع لامک  لحم  سپ  دوشیم  تباث  زین  موجن  ثیدح  زا  تسققحم و  رما  مه  هتاذ  دح  یف  ملع  رد  هباحـص  بتارم  توافت  يدرک  دزن 
ملع رد  هباحـص  عیمج  تاواسم  رب  لالدتـسا  موجن  ثیدـحب  هدومن  راـیتخا  تهادـب  تمداـصم  رهظا  رهاـظ  رما  نیرد  روعا  هنوگچ  هچ  هک 

توافتب هاوخ  هباحـص  لک  يارب  ملع  توبث  هکنآ  متفه  دـیامرفیم  شیازفا  رظان  ره  دزن  دوخ  تراصب  نادـقف  لامک  راهظا  رد  دـیامنیم و 
نهوم لطبم و  هباحـص  لاوحا  عبتت  ۀهادب  دسریمن و  توبث  هیاپب  زگره  هک  لطاب  تسیرما  تسروعا  موعزم  هچنانچ  يواستب  هاوخ  دشاب و 
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مالک رد  يدرک  هک  یتسناد  افنآ  دنوشیم  صیصختب  اجلم  تنس  لها  تارضح  موجن  ثیدح  ینعم  نایب  رد  هک  تساج  نیمه  زا  تسنآ و 
لوقب ذخالا  یلع  انلاحا  دق  هانیأر  امهیف  هیلع  اصوصنم  دجوی  مل  نا  مث  هتفگ  هچنانچ  هدومن  هباحـص  نیدـهتجم  رب  ثیدـح  نیا  لیزنت  دوخ 

ینیبیم هچنانچ  مالک  نیا  دتهم و  ناک  مهیا  لوقب  ذخآلا  نا  یلع  صن  ثیح  عیمجلا  بوص  مهنع و  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  نم  نیدـهتجملا 
ینعم نیا  يدرک  دنتـسه و  ناشنیدهتجم  هدش  دراو  ناشیادتقاب  رما  موجن  ثیدح  رد  هک  هباحـص  زا  دارم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تحارـصب 

نم باحـصالا  نم  دارملا  هتفگ و  موجن  ثیدح  رکذ  رد  عتاوص  رد  یلباک  هَّللا  رـصن  دـیامنیم و  هدافا  مزج  متحب و  هنع  غورفم  رما  لثم  ار 
ذخا ایرط و  هنم  یحولا  یقلت  رضحلا و  رفسلا و  یف  هبحص  ۀیشع و  ةودغ و  مهریغ  راصنالا و  ةرجاهملا و  نم  مالّسلا  هیلع  همزال 

261 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیزا رثـکا  وا  ةرم  هآر  نم  ّلـک  ـال  مهریغ  نیدـشارلا و  ءاـفلخلاک  خوسنملا  خـسانلا و  فرع  مالـسالا و  بادآ  ماـکحالا و  ۀعیرـشلا و  هنع 
رـضح رفـس و  رد  دـناهدومن و  بانج  نآ  تمزالم  ماـش  حبـص و  هک  دنتـسه  یناـسک  باحـصا  زا  دارم  یلباـک  دزن  هک  تسرهاـظ  تراـبع 
بادآ ماکحا و  تعیرـش و  ذـخا  بانجنآ  زا  دوب و  هزات  هک  یلاح  رد  دـناهدرک  بانج  نآ  زا  یحو  یقلت  دـندوب و  ترـضح  نآ  بحاـصم 

نآ زا  هدایز  ای  راب  کی  هک  یـسک  ره  هن  ناشیا  ریغ  تنـس و  لها  نیدـشار  ءافلخ  لثم  هتخانـش  ار  خوسنم  خـسان و  هدروآ و  لـمعب  مالـسا 
رد ناسچ  ریگ  راد و  هذـخاؤم و  فوخ  لوهب و  هک  تسیندینـش  یندـید و  یلباک  تادـییقت  تاصیـصخت و  نیا  دـشاب و  هدـید  ار  ترـضح 

لامک سپ  هدـینادرگ  روصقم  دنـشاب  هدوب  ناـنچ  نینچ و  هک  یباحـصا  رب  ار  ادـتقا  هدـیناسر  میدـقتب  روفوم  یعـس  باحـصا  هرئاد  قییـضت 
ملعلا تبثف  هلمجب  نآ  رکذ  دعب  هتخاس  رهاظ  باحـصا  عومجم  يارب  ملع  توبث  لیلد  ار  ثیدـح  نیا  ور  هچ  زا  هک  رجفا  روعا  زا  تسبجع 

اهضقب و تنـس  لها  هلطاب  تاهوفت  ّدر  موجن و  ثیدح  رد  عبـشم  طوسبم  مالک  دنچ  ره  هتخارفارب و  لحمیب  رخافت  حجبت و  مالعا  مهّلکل 
حضاو و مدرک  رکذ  اج  نیا  رد  راصتخالاب  فیحن  هچنآ  زا  نکیل  تسنیلقث  ثیدح  دـلجم  رب  لوکوم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ناب  قلعتم  اهـضیضق 

رظن یهاـگ  هـک  تـسبیرغ  بـیجع و  سب  زا  بـیرم و  تیاـغب  موـجن  ثیدـح  صوـصخ  رد  تنـس  لـها  تارـضح  رما  هـک  دـیدرگ  حـئال 
داسفب و لئاق  فالتخا  زیوجت  يوسب  نآ  ندوب  يدؤم  نآ و  مـالک  ندوب  رکنم  ببـسب  زین  ثیدـح و  نیا  تاور  تیحورجم  تیحودـقمب و 
دنراپسیم و نآب  کسمت  جاجتحا و  هار  هدیدرگ  مرگرس  هباحص  شتسرپ  ياوه  رد  یهاگ  دنوشیم و  ثیدح  نیا  ناوه  نهو و  نالطب و 

ملع رد  هباحــص  يواـست  تـبثم  ار  ثیدـح  نـیا  یکی  دــنرآیم  راـک  يور  رب  هطقاـستم  تاداـفا  هتفاـهتم و  تاریرقت  نآ  یناـعم  ناـیب  رد 
يرخآ دیامنیماو و  هباحـص  لک  يارب  ملع  تبثم  ار  نآ  يدحاو  دنادیم و  ملع  رد  ناشبتارم  توافت  لیلد  ار  نآ  يرگید  دنادرگیم و 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  باوج  رد  هک  روعا  لّوا  هجو  نیا  هلمجلاب  دیامیپیم  نآ  قیداصم  رد  قییـضت  ریجحت و  دـییقت و  صیـصخت و  کلـسم 
تـسه زین  روعا  قاقـش  قافن و  حضاو  لیلد  دشابیم  فازج  فاسفـس و  رب  لمتـشم  هکنآ  رب  هوالع  تسلحمـضم و  لطاب و  تیاهن  هدروآ 

هتفگ راچان  راچ و  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  ترازغب  فارتعا  هجومان  هجو  نیرد  وا  هچ  رگا  رظنلا  يداـب  رد  هک  اریز 
راخ رپ  يداو  دانع  لـهج و  هار  زا  ینعم  نیا  فصو  اـب  نکیل  دوشیمن  كرد  نآ  ناـیاپ  هک  تسملع  رخاز  رحب  باـنج  نآ  کـش  ـالب  هک 

يرمعل هدومن و  ملعلا  ۀنیدم  باب  يواسم  ار  هلاهج  هماهم  مئاه  ره  هلالک و  ّبا و  لهاج  ره  هدومیپ  رایغا  رب  ملع  هنیدم  باب  ناحجر  راکنا 
یتح مومذملا * بصعتلا  یمعلا و  بسابس  یف  موشملا * سحنلا  هعلاطل  هات  مولعلا * ۀنیدم  باب  نع  ّلض  ثیح  مولظلا * لوهجلا  روعالا  نا 

ۀیشاغلا هلهج  تاملظ  یف  موشغلا * رئاجلا  اذه  دتهی  ملف  موجنلا * ثیدحب  ۀضراعملا  یلع  موجهلاب * ههمعل  لبقا 
262 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

روحدم ّرش  وه  داعف و  موجرلاب * بقاوثلا  بهشلا  هتمر  یتح  موجولل * ۀثروملا  سواسولا  بهایغ  یف  عّکستی  قفط  و  موکرملا * باحسلاک 
* موجرم ّیمرم و  يزخا  وه  حبصا و  و  مولم * و 

هجو تشه  هب  نآ  در  و  رکب و »...  وبأ  و   » ياضر هلمج  هب  یطساو  روعأ  لالدتسا 
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مهلوق کلذ  ردقلا و  اذه  یلع  ةدایز  لقنی  ۀنسلا  لها  ضعب  نا  اهیناث  هدییارس و  مود  هجو  ریرقت  رد  روعا  هچنآ  اّما 
غراف و ءاـضف  باـبلا  اـهناکرا و  اـهناطیح و  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  اـهباب و  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نا 

رهاظ بابللا  یلع  نهناحجر  طیحم و  فرط  ناکرالا  ناطیحلا و 
لصا هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  تسناوه  فخس و  تیاغ  نالطب و  داسف و  تیاهن  رد  سپ 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
دیامن تباث  نیقیرف  قرطب  ار  هعینش  تدایز  نیا  تسنادیم  درم  روعا  رگا  سپ  تسققحم  تباث و  نیقیرف  قیرطب 

لیبولا  باذعلا  یقلی  یتح  اظیغ  تمیلف  لیبس  نم  رهدلا  رخآ  یلا  اذه  یلا  هل  سیل  و 
تباـث دوخ  هلحن  لـها  دزن  هب  قوثوم  قیرطب  ار  نآ  شاـک  سپ  تسرـصاق  نیقیرف  قرطب  تداـیز  نیا  تاـبثا  زا  رجفا  روـعا  رگا  هکنآ  مّود 

ناـیبلا و ال هیلعف  یعدا  نم  تسا و  هدرکن  هّیند  تداـیز  نیا  تاـبثا  هینـس  تاـبثا  زا  يدـحا  هچ  تسین  نکمم  ار  وا  زین  بلطم  نیا  دـیامن و 
لها ضعب  نآ  یئامسا  هک  تس  نیا  مک  زا  مک  سپ  دشاب  ماکان  زین  مارم  نیا  تابثا  زا  رگا  روعا  هکنآ  موس  نامرحلا  نارـسخلا و  الا  هدیری 

لامجا دنب  راک  ارچ  رخآ  دیآ  لمعب  فشک  لاح  تقیقح  زا  ات  دیامن  نایب  دـناهدرک  لقن  ار  هجمـس  تدایز  نیا  وا  ياعدا  بسح  هک  تنس 
تلاح رجفا  روعا  رگا  اضرف  هکنآ  مراهچ  دـنکیم  يدزد  لد  ناشیا  يامـسا  حیرـصت  زا  یمرـشیب  تحاـقو و  نیا  اـب  دوشیم و  لاـمخا  و 
نیاب یعفن  ریـصب  لقاع  دزن  دنـشاب  مه  تنـس  لها  نیثدحم  ءاملع و  رباکا  زا  ناشیا  دـیامن و  زین  هحیبق  تدایز  نیا  نیلقان  يامـسا  حیرـصت 

دش دناوتیمن  تجح  زگره  ّقح  لها  رب  دنشاب  درفتم  نآ  لقنب  هینـس  هک  تادایز  هنوگ  نیا  هک  تسرهاظ  هچ  دناسریمن  رـصبلا  دقاف  روعا 
نآ رکذـب  هدروآ  ماقم  نیرد  ار  نآ  رجفا  روعا  هک  هفیخـس  تدایز  نیا  هکنآ  مجنپ  تسناودـع  لهج و  زا  یـشان  ناشیا  هلباقمب  نآ  رکذ  و 

نینچب ار  نآ  تنـس  لها  زا  يدـحا  روعا  ياوس  هچ  رگا  هدرپس  مارک  ّقح  لها  مازلا  ماحفا و  قیرط  دوخ  دـساک  مجر  دـساف و  معز  بسح 
نیکافا نیعاّنم و  هعیظف و  تادایز  هعینـش و  تافیرحت  ضعب  زا  تسذوخام  اعطق  هثیبخ  تدایز  نیا  نکیل  هدرکن  دراو  ظافلا  نیاـب  قاـیس و 

ءوس يارب  لاکن  رـسخ و  لابو و  رزو و  تعاضب  هدومن  نآ  باکترا  لاغدا  رکم و  لایتغا و  دـیک و  هار  زا  فیرـش  ثیدـح  نیرد  هک  هّینس 
ملق نابز  رب  راثملا  زیزع  ثیدـح  نیا  رد  راعـش  تهیـضع  نیکافا  فیرـصت  رامغا و  نیفرحم  فیرحت  رکذ  نوچ  دـناهدودنا و  شیوخ  لآم 
ماقم نیرد  ار  نا  زا  یـضعب  دناهدرک  هروکـشمان  یعاسم  ۀـفارخلا  ندـعم  هفارز  نیا  هچنآ  باب  نیرد  هک  منیبیم  نانچ  بسانم  اذـهل  تفر 

لاح تقیقح  ات  مراپس  نیدقنم  رباکا  تادافا  بسح  نآ  نیجهت  نیهوت و  کلسم  مرآ و  نایب  ضرعمب 
263 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بکترم هک  لالّـضلا  روعا  لالدتـسا  جاجتحا و  تفاخـس  زین  ددرگ و  راکـشآ  حضاو و  لاهج  هفئاط  نیا  لاحتنا  بذک و  لاعتفا و  عضو و 
زا يرطش  هک  دنامن  بجتحم  سپ  دسر  روهظ  هجردب  لامک  اب  نیرظان  رب  تسلاذنا  لاقم  نیا  لام  ذخآ  لاوقا و  هلاد  لاعفا و  عبنم  لامعا و 

نوچ دانعلا  يوذ  نیدیاکم  زا  یضعب  داقحالا و  یمیظع  نیدناعم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

بانجنآ تلزنم  ومس  تبترم و  ولع  لامک  هعـشعش  زا  دندید و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  ار 
فیرـش و ثیدـح  نیا  لقن  رد  راچان  دـندیدرگ  هریخ  راوشافخ  تسرهاب  رهاز و  باـتملاع  باـتفآ  لـثم  باـصن  قئاـقح  مـالک  نیزا  هک 

تکاکر تالمج  تایآ و  تفاخـس  تاملک  ضعب  زین  دوخ  خیاشم  قح  رد  دندومیپ و  فیفلت  فیرحت و  لامک  هار  فینم  ربخ  نیا  تیاور 
هار دوخ  رطاـخب  زین  ماـنالا  قئـالخلا و  نیب  حاـضتفا  يزخ و  لاـیخ  ماـقتنالا  میظع  مقتنم  مالطـصا  شطب و  زا  رظن  عطق  دـندوزفا و  تاـمس 
رد یطویـس  دنداهن  زاغآ  مالّـسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مالع  کلم  بیبح  رب  مالملا  نیب  يارتفا  مالک و  بذـک ال  اباحمیب  دـندادن و 

هخیرات یف  رکاسع  نبا  لاق  هتفگ و  هعونصم  یلآل 
نب دـمحم  نب  رمع  مساقلا  وبا  انث  يرملا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  باهولا  دـبع  رـصن  وبا  انث  دـمحا  نب  زیزعلا  دـبع  انث  سیبق  نب  نسحلا  وبا  انا 
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میمت نب  نسحلا  انث  یبأ  ینثدح  ةاضقلا  یـضاق  نامیلـس  نب  دمحم  نب  دمحا  انث  یعذربلا  بوقعی  نب  دمحم  نب  یلع  انث  یخرکلا  نیـسحلا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  اهروس و  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  سنا  نع  مامت  نب 

ناک لاق  ینئارفـسالا  جرفلا  وبا  ینثدـح  بیطخلا  یلع  نب  ثیغ  جرفلا  وبا  انابنا  رکاسع  نبا  لاق  انتم و  ادانـسا و  اّدـج  رکنم  رکاسع  نبا  لاق 
یف لوقت  ام  خیشلا  اهیا  لاقف  لجر  هیلإ  ماقف  قشمدب  ظعی  يدابآرتسألا  ینثملا  نب  لیعامسا  دعس  وبا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوق 
امنا مالسالا  یف  اردص  ناک  نم  الا  مامتلا  یلع  ثیدحلا  اذه  فرعی  معن ال  لاق  هسار و  عفر  مث  ۀظحل  قرطاف  لاق 

اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 
ینئارفسالا جرفلا  وبا  یخیش  لاق  مث  مهل  هجرخی  مل  معناف و  هدانسا  مهل  جرخی  نا  هولأس  مث  هددری  وه  کلذ و  نورـضاحلا  نسحتـساف  لاق 

فالـسا نیفرحم  ضعب  هک  دـیدرگ  رهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  یّنثملا  نـبا  هرکذ  اـم  یلع  ءزج  یف  ةدـم  دـعب  ثیدـحلا  اذـه  تدـجو  مـث 
دقان هک  رکاسع  نبا  هماّلع  نکیل  دـناهدومن  عضو  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ندوب  رود  سنا  زا  ثیدـح  نیا  تیاور  رد  تنـس  لها  فاـصناان 
لامک راهظا  يارب  هتسناد و  رکنم  انتم  ادانسا و  تسحیضف  يارتفا  حیرص و  لاعتفا  نیرب  لمتشم  هک  ار  يربخ  تسا  هّینس  رباک  ذبهج  رهام و 

264 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّدا و ائیش  یتأی  هلقنی  هیوری و  يذلا  اّدج و  رکنم  عینـشلا  بذکلا  اذه  ّنا  هَّللا  دمحب  تبثف  هدومرف  لامعتـسا  زین  اّدج  ظفل  نآ  نالطب  نهو و 

لاؤس داتـسیا و  وا  يوسب  یـصخش  سپ  درکیم  ظعو  قشمد  عماج  رد  يدابآرتسألا  ینثملا  نب  لیعامـسا  هک  دش  حـضاو  ترابع  نیزا  زین 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  باب  رد  وت  خیش  يأ  هک  درک 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هک یسک  رگم  دنادیمن  مامتلا  یلع  ار  ثیدح  نیا  معن  هک  تفگ  نآ  زا  دعب  تخادنا و  ریزب  رـس  هظحل  کی  لیعامـسا  سپ  یئوگیم  هچ 
نآ ساسا  رکب  وبا  متسه و  ملع  رهش  نم  هک  تسا  هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبن  هک  تسین  نیا  زج  دشاب  هدوب  ردص  مالـسا  رد 

نایب راب  راب  ار  نآ  لیعامسا  دندرمـش و  وکین  ار  نآ  نیرـضاح  سپ  دشابیم  نآ  هزاورد  یلع  نآ و  فقـس  نامثع  نآ و  ياهراوید  رمع  و 
نآ جارخا  ناش  يارب  نکیل  درک و  لوبق  سپ  دـیامن  جارخا  ناش  يارب  ربخ  نیا  دانـسا  هک  دـندرک  لاؤس  وزا  نیرـضاح  نیزا  دـعب  درکیم 

يداب ثّدحم و  هک  دیامنیم  هدافا  هحـضاو  هّیلج  نئارقب  تسرـصب  باحـصا  هفورطا  رظن و  بابرا  هبوجعا  هک  هبرطم  تیاکح  نیا  دومنن و 
مانا رورـس  ماظن  قئاقح  مالک  رد  ماغط  ساکنا  ریرغت  ماوع و  عیدخت  يارب  هک  تسوا  تسیدابآرتسا و  لیعامـسا  يدابملا  دـساف  يارتفا  نیا 

وبا لوق  اّما  هتخاس  مومـضم  مضنم و  دوخ  مومذـم  لزه  موش و  رذـه  زا  هدراش  تـالطب  هدراـب و  تاـملک  نیا  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
یفانم سپ  دوب  هدرک  رکذ  لیعامـسا  ینعی  ینثملا  نبا  هچنآ  قفاوم  متفای  زج  کی  رد  یتدـم  دـعب  ار  ثیدـح  نیا  نم  هک  ینیارفـسا  جرفلا 

هتخادرپ هتخاس و  دوب  لوعجم  بذـک  نیرب  لمتـشم  هک  لوهجم  ءزج  نآ  هک  تسلمتحم  هک  اریز  تسین  يدابآرتسا  لیعامـسا  ندوب  يداـب 
دشاب هدرک  رکذ  ریوزت  هار  زا  عرتخم  دنسب  ای  دنسیب  ار  عرتفم  بذک  نیا  نآ  رد  دشاب و  يدابآرتسا  سلجمب  نیرضاح  تعامج  زا  یضعب 
هچنانچ هدومن  رکذ  يدابآرتسا  لیعامـسا  ندوب  مهتم  تابثا  ضرعم  رد  ار  تیاکح  نیا  ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  هک  تساج  نیمه  زا  و 

رهاط نبا  لاـق  ۀـقثب و  سیل  لاـق  بیطخلا و  رکب  وبا  هنع  بتک  ظـعاولا  يداـبآرتسألا  ینثملا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  هتفگ  نازیملا  ناـسل  رد 
انا رامع  نب  ماشه  انثدح  یلمرلا  قاحـسا  نب  دمحم  انثدـح  یبأ  انثدـح  هنع  بیطخلا  خـیرات  یف  سدـقملا و  تیبب  هیدـی  نیب  هثیدـح  اوقزم 
هیف ثیدحلا و  رکذف  یمع  یتح  هَّللا  بح  نم  بیعش  یکب  لاق  اعوفرم  سوا  نب  دادش  نع  دلاخ  نع  دعس  نب  ریحب  نع  شایع  نب  لیعامسا 
یلع نب  دمحم  حتفلا  یبأ  نع  هریـسفت  یف  يدحاولا  هاور  دـق  یهتنا و  هل  لصا  لطاب ال  ثیدـح  اذـه  تلق  یمیلک  یـسوم  کتمدـخا  اذـلف 
کلذ عم  لیعامسا  یتایس و  هیباب و  ۀیانجلا  تقصتلا  هتدهع و  نم  لیعامـسا  يریف  لیعامـسا  دلاو  رادنب  نب  نسحلا  نب  یلع  نع  فوفکملا 

ینثدح يروصلا  یلع  نب  ثیغ  لاق  مهتم 
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265 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع هلأسف  لجر  هیلإ  ماقف  قشمدب  ظعی  لیعامسا  ناک  لاق  ةرم  ریغ  هظفلب  ریشب  نب  لهس 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
وه امنا  رصتخم و  اذه  لاقف 

اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
ۀنس مرحملا  یف  تام  لاق و  ۀنس 375  نیارفـساب  تدلو  لاقف  هدلوم  نع  هتلأس  بیطخلا  لاق  هب  مهدعوف  هدانـسا  مهل  جرخی  نا  هولأسف  لاق 
عفاش نع  ثدح  لاق و  یبشخنلا  زیزعلا  دبع  نع  لقن  مث  باذـک  نبا  باذـک  هل  لاقی  ناک  باسنالا  یف  یناعمـسلا  نب  دعـس  وبا  لاق  448 و 

مل بذـکی و  صقی و  ناک  مهریغ و  یعازخلا و  لـضفلا  یبأ  یملـسلا و  مکاـحلا و  یلیعامـسإلا و  رکب  یبأ  نب  دعـس  یبأ  هناوع و  یبأ  نب 
نبا باذک  اذه  لاقف  هنع  هتلأسف  ۀـکمب  يزجـسلا  دیعـس  نب  هَّللا  دـیبع  رـصن  یبأ  یلع  تلخد  یبشخنلا  لاق  نیقتملا  امیـس  ههجو  یلع  نکی 
نکی مل  ۀحیحصلا و  دیناسالا  یلع  ۀعوضوملا  نوتملا  بّکری  هیبا  ثیدح  هثیدح و  یف  کلذ  تنّیبت  لاق و  ۀمارک  هنع و ال  بتکی  باذک ال 

یناعمـس باسنالا  باتک  زا  يدابارتسا  لیعامـسا  حـئابق  حـیاضف و  ضعب  تراـبع  نیرد  ینالقـسع  رجح  نبا  نوچ  ۀـیاورلا و  یف  هب  اـقثوم 
لاح ياراد  هکنآ  ترابع  ماـمت  هک  دـیامنیم  بساـنم  اذـهل  تسرـضاح  فیحن  شیپ  هَّللا  دـمحب  روکذـم  باـتک  هدومن و  لـقن  راـصتخاب 
ردپ زا  ار  ارتفا  عضو و  هک  يدابارتسا  لیعامـسا  حاقتا  حاضتفا و  لامک  ات  میامن  لقن  ماقم  نیا  رد  دشابیم  شدـلاو  يدابارتسا و  لیعامـسا 
دیاب سپ  ددرگ  حئال  حضاو و  روهط  حوضو و  تیاهنب  هتفاتـش  دوخیب  روز  بذک و  يوسب  رز  میـس و  عمطب  هتفای و  ثاریمب  دوخ  باّذک 

نسحلا نب  یلع  نب  لیعامسا  دعس  وبا  هتفگ و  یمیمت  تبسن  رد  باسنالا  باتک  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  هک  تسناد 
نیباذکلا نم  نسحلا  هوبا  هیبا و  نع  يوری  باذـک  نبا  باذـک  وه  لیق  دابارتسا  لها  نم  يربنعلا  يدابآرتسألا  یمیمتلا  ینثم  نب  رادـنب  نب 
یکاطنالا نومرک  نبا  یلمّرلا و  قاحـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  لثم  ةریثک  خویـش  نع  يوری  زاجحلا  قارعلا و  ماـشلا و  یلا  لـحر  اـضیا 

دبع دـمحم  وبا  لاـق  نظا  اـمیف  هنع  يور  نم  رخآ  وه  يداـبآرتسألا و  ریثک  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  بجاـح  وبا  دعـس و  وبا  هنبا  هنع  يور 
اذـه ناـک  يدوراـجلا و  رکب  یبأ  نـع  يوری  اـضیا  باذـک  هوـبا  باذـک و  یمیمتلا  يداـبآرتسألا  دیعـس  وـبا  یبـشخنلا  دـمحم  نـب  زیزعلا 
رامع نب  ماشه  نع  هنع  ینثملا  نب  نسحلا  وبا  يورف  نیتئام  نیتسلا و  دعب  اوتام  نیذلا  هتقبط  یلعالا و  دبع  نب  سنوی  نع  يوری  يدوراجلا 

بجعتلا هجو  یلع  الا  هنع  ۀیاورلا  لحی  هسفنب ال  وه  بذکی  نا  يرتجی  نکی  مل  ام  هیلع  بذکف 
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يزورملا و قاحسا  یبأ  یلع  هقفلا  أرق  تعمس  امک  ۀنس  رشع  يدحا  ۀئام و  هنظا  شاع  ةرـصبلا  نم  هلـصا  لماب و  يدلاو  دلو  دعـس  وبا  لاق 
یفوت ءاـملعلا و  ۀـمئا  نم  مهریغ  یلبـشلا و  رکب  اـبا  بلعث و  مـالغ  هیوطفن و  يرعـشالا و  نسحلا  اـبا  يرقملا و  دـهاجم  نب  رکب  اـبا  دـهاش 

ریرـضلا ساّبعلا  یبأ  ینئارفـسالا و  ۀناوع  نب  دمحم  نب  عفاش  هیبا و  نع  ثدح  یمیمتلا  دعـس  وبا  هنبا  ۀـئامعبرا و  ۀنـس  بجر  یف  دابآرتساب 
رفعج نب  دمحم  لضفلا  یبأ  یملـسلا و  نمحرلا  دبع  یبأ  ظفاحلا و  عّیبلا  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  یلیعامـسالا و  رکب  یبأ  نب  دعـس  یبأ  يزارلا و 

دادـغب انیلع  مدـق  بیطخلا  لاق  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحم  یبشخنلا و  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  هنع  يور  مهریغ  وا  یعازخلا 
نبا باذـک  حـشرطب  یمیمتلا  ینثملا  نب  دعـس  وبا  لاقف  هخویـش  مجعم  یف  یبشخنلا  هرکذ  ارکنم  ادنـسم  ادـحاو  اثیدـح  هنم  تعمـس  اجاح 
یبأ خیـشلا  یلع  تلخد  مالـسالا و  امیـس  ههجو  یلع  نکی  مل  ۀّضفلا  بهذـلا و  عمجی  هلوسر و  یلع  هَّللا و  یلع  بذـکی  صقی و  باذـک 

هثیدح یف  کلذ  تنیبت  ۀمارک و  هنع و ال  بتکی  باذک ال  نبا  باذک  وه  لاقف  هنع  هتلأسف  ۀکمب  ملاعلا  يزجسلا  دیعـس  نب  هَّللا  دیبع  رـصن 
نّیبت اثیدح و  يور  نا  دعب  بیطخلا  رکب  وبا  لاق  نالذخلا  نم  هّللاب  ذوعن  حاحصلا و  دیناسالا  یلع  ۀعوضوملا  نوتملا  بکری  هیبا  ثیدح  و 
هتیقل مث  ۀیاورلا  یف  هب  اقوثوم  نکی  مل  دادغبب و  دعس  یبأ  نم  تعمـس  ام  عیمج  اذه  لاق  مث  یلبّـشلا  نع  یمعثخلا  رهاط  نع  هنع  رعـشلا  نم 
تیبب تام  ۀنس 375 و  یف  نیارفـساب  تدلو  لاقف  هدلوم  نع  هتلأس  ۀعامج و  نع  ینثدحف  ۀنـس 446  جحلا  نم  يدوع  دنع  سدقملا  تیبب 
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رد نآ  رکذـب  رجفا  روعا  هک  هیهاو  تدایز  هک  دیـسر  نیتس  ققحت و  دـحب  نارتقا  تناتم  نایب  نیزا  هلمجلاب  ۀنس 448  مرحملا  یف  سدقملا 
روعا عینـش  عینـص  تسنیفلاس و  نیکافا  نیقباس و  نیباذک  هدساک  تاقیوزت  هدـساف و  تافیرحت  ضعب  زا  ذوخام  هدـش  رـساجتم  دوخ  مالک 

کلسم نآ  داریا  رد  تالابم  تلق  هظفاح و  ءوس  ببـسب  نیعانـص  نیعاضو  نیا  ظافلا  نیع  رب  فوقو  دعب  هکنیا  ای  تسین  لاح  ود  زا  یلاخ 
هدش و طیلخت  رد  طیلخت  رهظم  فیرحت و  رد  فیرحت  بکترم  باب  نیرد  رگید  یسک  هکنیا  ای  هدومیپ و  رییغت  لیدبت و  ریخات و  میدقت و 

نیـصرختم هک  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  عبتتم  رب  هچ  هتـشادرب  وا  نابنا  زا  ناـهم  يارتفا  نیا  هتفاتـش  وا  دـیلقت  يوسب  هناروک  رـصبلا  میدـع  روعا 
فیرحت رد  نیضام 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
ظافلا لیدبتب  ار  ماغط  ساکنا  نآ  تافارخ  هدرکن و  تباث  رصاق  باب  نیرد  ار  دوخ  زین  ناشنیرخاتم  نکیل  دنشابیم  مادقالا  قباس  هچ  رگا 

روکش وبا  هک  ینیبیمن  رگم  دناهدرب  رگیدکی  زا  باب  نیرد  قبسلا  بصق  هدروآ  ماظن  شیوشت  و 
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ناب جاجتحا  لالدتـساب و  هدومن و  روکذم  رگید  رییغتب  ار  هعونـصم  تدایز  هعوضوم و  هیرف  نیا  تسا  هیفنح  ياملع  ریهاشم  زا  هک  یملاس 
مهدزای باب  رد  دیحوتلا  نایب  یف  دیهمتلا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  نایع  حـضاو و  نانگمه  رب  دوخ  ناقتا  قیقحت و  ناعما و  مهف و  لامک 

ءایبنالا دعب  قلخلا  لضفا  نا  ۀعامجلا  ۀنسلا و  لها  لاق  مهنع  هَّللا  یضر  ضعب  یلع  مهضعب  ۀباحّـصلا  لیـضفت  یف  سماخلا  لوقلا  هتفگ  نآ 
لاق ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبأ  نع  يور  مهنع و  هَّللا  یـضر  یلع  مث  نامثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ناک  مالّـسلا  مهیلع  ۀکئلملا  لسرلا و  و 

بحت امهنع و  هَّللا  یضر  رمع  رکب و  ابا  لضفت  نا  کیلع  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  هنع  يور  نینتخلا و  ّبحت  نیخیشلا و  لضفت  نا  ۀنّسلا  نم 
نامثع یلع  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ۀلیـضف  اذهب  دری  مل  امهنع و  هَّللا  یـضر  نامثع  ایلع و  بحت  ۀیاور و  یف  امهنع و  هَّللا  یـضر  ایلع  نامثع و 

یف الوق  نسحا  ادـحا  انیأر  ام  اولاق  ءاهقفلا  نم  ۀـعامج  نع  يور  مکحلا و  یف  بیترتلا  بجوی  ـال  رکذـلا  یف  بیترتلا  نـال  هنع  هَّللا  یـضر 
امل هنع و  هَّللا  یضر  ۀفینح  یبأ  نم  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحصلا 

ۀمالا هذـه  ریخ  نم  هنع  هَّللا  یـضر  هیفنحلا  نب  دـمحم  هنبا  لاقف  ۀـفوکلاب  ربنملا  یلع  ناک  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  يور 
مث لاقف  هنع  هَّللا  یضر  نامثع  لاقف  نم  مث  لاقف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لاقف  نم  ّمث  لاقف  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  لاقف  مالّـسلا  هیلع  انیبن  دعب 

نیملسملا نم  أرما  كوبا  لاقف  تنا  هنع  هَّللا  یضر  دمحم  لاقف  تکس  عبارلاب و  مکتأبنال  تئش  ول  لاق  مث  هنع  هَّللا  یضر  یلع  تکسف  نم 
یلع اهباب  نامثع و  اهفقس  رمع و  اهناردج  رکب و  وبا  اهساسا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  یبنلا  نع  يور  و 

دناهتخادرپ هتخاس و  رورغ  عودخ  نیقلتب  روعشلا  میدع  نیعانص  هک  ار  روز  کفا و  نیا  ناسچ  روسج  روکش  وبا  هک  تستریح  لامک  ماقم 
حضاو و رهاظ  طبخ  طلخ و  باکترا  فصو  اب  دوخ  هثالث  خویش  تیلضفا  رب  ناب  جاجتحا  لالدتساب و  دیامنیم و  دراو  یلدشوخ  لامکب 

رکذ هطقاس  تایاور  هطباه و  لاوقا  زا  دوخ  مـالک  رد  هچنآ  اـیآ  دـیازفایم  باـتع  رجز و  باـجیتسا  رد  حـضاف  یـشاف  فیرحت  شیوشت و 
ماوـع و عیدـخت  رب  تمه  هدرک  زارد  فرـصت  تسد  مه  فیرـش  ثیدـحنیرب  هک  تشاد  یمک  رگم  ریراـحن  قاذـح  رییعت  يارب  دوـب  هدرک 
هلطاع و تادایزب  دناهدومرف و  شیازفا  دوخ  یتمه  یلاع  دیزمب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  تارضح  نیا  هچنآ  ضرغلا  تشامگرب  ماغط  ریرغت 
دیدرگ و دهاوخ  بانطاب  رجنم  ماقم  نیا  رد  مالک  دوش  نایب  مامت  لیصفتب  رگا  دناهدومن  حیورت  ار  حاجس  هملیـسم و  حاورا  هلطاب  تافاضا 

رطش باهولا  هَّللا  ءاشنا  ءیجیس  دوریم و  راصتقا  افتکا و  رادقم  نیمه  رب  اج  نیا  رد  اذهل  دیـسر  دهاوخ  باهـسا  دحب  هریفاذحب  نآ  حرش 
یف مالکلا  نم 
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هحیبق هبوذـکا  هحیـضف و  تدایز  نیا  هکنآ  مشـش  ربخلا  نع  ینغی  ام  نایعلا  نم  کیتای  یتح  بقتراف  رجح  نبا  تاوفه  در  یف  بابلا  اذـه 

دنادرگیم دراو  شبولطم  رب  میظع  ررـض  هکلب  دـناسریمن  رتبا  یناش  نیا  لاحب  یعفن  نآ  ناوه  نـالطب و  زا  رظن  عطق  هدرک  رکذ  روعا  هک 
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هک ره  ملع و  هنیدـم  نایتا  زا  دوب  دـنهاوخ  لئاح  عنام و  دنـشاب  ملع  هنیدـم  ناکرا  ناطیح و  هثالث  هلطاـب  تداـیز  نیا  بسحب  رگا  هک  اریز 
دیدرگ رهاظ  حضاو و  اجنیزا  درادن و  تماما  ّتیلباق  زگره  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملعب  لوصو  زا  دشاب  عنام 

يزخ و بلاـج  راـسخ و  تحیـضف و  هیاـم  هک  هلطاـع  هوفه  هلطاـب و  تداـیز  نیاـب  زگره  تشادیم  تریـصب  زا  یظح  رکنا  روعا  رگا  هک 
مه ناودع  بصن و  ببسب  شنطاب  نوچ  نکیل  تخاسیمن  دوخ  کسمتسم  ّقح  لها  باوجب  ار  نآ  زگره  تخادنایمن و  تسد  تسراوب 

زییمت تاحـضاو و  هنوگ  نیا  كاردا  زا  تسباصم  نانـش  ضغب و  ناودع و  بصن و  يامعب  رـس  مشچ  لثم  شلد  هدـید  تسرهاظ و  گنر 
تس و یهیدب  رما  لوصو  يارب  ناکرا  ناطیح و  ندوب  لئاح  عنام و  دـنچ  ره  دـشابیم و  رـساخ  رـصاق و  مه  تاحـضاف  يزاخم  نینچ  نیا 

دینـش دیاب  نآ  دهاش  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناعم  نایب  رد  مه  نآ  تنـس و  لها  دوخ  مالک  زا  هَّللا  دمحب  نکیل  درادن  لیلد  دهاشب و  جایتحا 
ملعلا ۀنیدم  باب  اهنم  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يامسا  رکذ  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دّیس 

هتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
روکذملا هیقفلا  مامالا  هدروآ  رمع و  یبأ  جیرخت  نم  يربطلا  هاور  هباب  نم 

ریغ نم  تویبلا  یتا  لوخدـلا و  دارأ  نمف  تیبلا  یلا  لوخدـلا  نم  عناملا  لئاحلا و  لاوزل  ببـس  بابلا  ّنا  ملعا  ثیدـحلا و  یف  اـمک  لاـق  و 
هناف دوصقملا  كردی  هناف ال  هنایب  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  کلذ  بلطی  مل  ملعلا و  بلط  نم  اذکهف  تیبلا  لوخد  هیلع  رسع  قش و  اهباوبا 

اروهشم هنع  هَّللا  یضر  یلع  ناک  حاصفالا و  نایبلا و  یلع  ردقی  املاع و ال  ناک  نم  بر  نایب و  لقع و  ملع و  بحاص  ناک  هنع  هَّللا  یضر 
اقوثوم هملع  یف  هیلإ  اعوجرم  ۀباحصلا  عامجاب  ناک  وه  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  هطابنتسا  هتیاور و  ملعلا و  بابف  کلذب  ۀباحصلا  نیب  نم 

هَّللا یضر  رمع  کلهل  یلع  ول ال  رمع  لاق  ینعملا  اذه  نم  هنوقبسی و  مهیلع و ال  لکـشا  امهم  هنوعجاری  مهّلک  ۀباحّـصلا  همکح و  هاوتفب و 
لاوز ببـس  باب  هک  هدومن  هدافا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یناعم  باب  رد  دـمحا  نیدـلا  باهـش  دیـس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مهنع  یلاعت 

ام ناـطیح و  ناـمه  دوـشیم  نآ  لاوز  ببـس  باـب  هـک  عناـم  لـئاح و  نـیزا  دارم  هـک  تسرهاـظ  رپ  تـیب و  لوـخد  زا  تسعناـم  لـئاح و 
بیر الب  دوشیم  عنام  هنیدم  رد  نانچمه  تسعنام  تیب  رد  هچنانچ  نآ  لاثما  ناطیح و  ریغ و  تساهلثامی ال 
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هچنآ دنوشیم و  لئاح  عنام و  ملع  زا  دنتـسه و  لئاح  عنام و  توبث  ضرف  رب  ملع  هنیدم  رد  ناکرا  ناطیح و  هک  دش  تباث  هَّللا  دمحب  سپ 
ملعلا ۀنیدم  ثیدـح  ینعم  نایب  رد  فاصنا  هار  زا  نیدـلا  باهـش  دیـس  هک  تساج  نیمه  زا  ریغ و  تسباب ال  دوشیم  هنیدـم  يوسب  لصوم 

كاردا وا  دـنکن  نآ  بلط  بانج  نآ  ناـیب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـیامن و  ملع  بلط  هک  ره  هک  هدومرف  هداـفا  هقباـس  هداـفا  دـعب 
رب رداق  دوشیم و  ملاع  یصخش  تاقوا  اسب  دوب و  نایب  لقع و  بحاص  بانج  نآ  هک  اریز  دیسر  دهاوخن  ملعب  ینعی  درک  دهاوخن  دوصقم 
زا نآ  طابنتسا  نآ و  تیاور  ملع و  باب  سپ  دوب  روهـشم  رما  نیاب  هباحـص  نایم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ددرگیمن و  حاضیا  نایب و 
لک دوخ و  مکح  يوتفب و  دوب  قوثوم  دوخ و  ملع  رد  دوب  هیلإ  عوجرم  هباحـص  عامجاب  بانجنآ  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
رمع کلهل  یلع  ول ال  تفگ  رمع  ببس  نیمهب  دنتفرگیمن و  تقبس  بانج  نآ  رب  دندرکیم و  بانج  نآب  تعجارم  لکـشم  تقو  هباحص 

شناـیب دوشیم  لـصاح  روـعا  هثـالث  خویـش  روـعا و  يارب  تسّرما  یهدا و  هک  رگید  يرما  هعیظف  هیرف  هعینـش و  تداـیز  نیزا  هکنآ  متفه 
لوصو زا  وا  عنام  ناکرا  ناطیح و  تلولیح  الّوا  دیامن  نآ  ناکرا  ناطیح و  بناج  زا  ملع  هنیدم  نایتا  دـصق  هک  ره  هک  تسرهاظ  رپ  هکنیا 
رّوصتم رّوستم  قراس  وا  ههبـش  الب  دوش  ملع  هنیدم  لخاد  هدومن  دوعـص  ناکرا  ناطیح و  بناج  زا  وا  ضرفلاب  رگا  دش و  دهاوخ  لوخد  و 
ترخآ ایند و  رد  دیتع  لاکن  دیدش و  باذع  هقئاذ  دیـسر و  دـهاوخ  باتع  حیـضفت و  تیاهن  باقع و  لیکنت و  لامکب  دـیدرگ و  دـهاوخ 

هبطاق تابوقع و  بعاتم و  نیا  همه  دیشک و  دهاوخ  تسوا  يازس  هچنآ  میسج  بطخ  میظع و  مرج  نیا  باکترا  ببـسب  دیـشچ و  دهاوخ 
نیا بلاج  وا  هثالث  خویـش  هک  دـهاوخیم  رجفا  روعا  رگا  سپ  دـش  دـهاوخ  بیـصن  ناکرا  ناـطیح و  هجوب  ار  وا  تابوعـص  قاـشم و  نیا 

هک لوضف  لضف  نیا  لوصحب  دوش و  داهن  لد  دـیاب  هرـساخ  ههیـضع  هرئاب و  تداـیز  نیاـب  هتبلا  دـنوش  وا  رهب  حـیابق  نیا  ثعاـب  حـئاضف و 
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هار دـیآزاب و  لامتـشا  تفارخ  تدایز  نیاب  لالدتـسا  جاجتحا و  زا  الا  دور و  داش  داـش  دوخ  ّرقم  يوسب  تسلوقع  مولح و  باـبرا  هیرخس 
ناطیحلا و غراف و  ءاضف  بابلا  هتفگ و  هلطاب  تدایز  نیا  يانب  رب  رجفا  روعا  هچنآ  هکنآ  متشه  دیامیپ  نآ  نالطب  داسفب و  ناعذا  فارتعا و 

حضاو ماع  صاخ و  ره  رب  ماظن  تفارخ  مالک  نیزا  تسوا و  تهافس  لامک  لیلد  سپ  رهاظ  بابلا  یلع  نهناحجرف  طیحم  فرط  ناکرالا 
رب هک  اریز  تسیراع  رـسکی  هلوقعم  روما  مهف  هسوسحم و  يایـشا  كاردا  زا  ینطاب  يرهاظ و  تراصب  نادقف  هجوب  وا  هک  دوشیم  رهاظ  و 

تـس طیحم  فرط  زین  نآ  هکلب  تسعونمم  باب  ندوب  غراف  ءاضف  الّوا  هک  تسین  باجتحا  افخ و  ّزیح  رد  بابلا  باحـصا  راصبا و  باـبرا 
دیوگب غراف  ياضف  ارنآ  ازجا  نیا  هظحالم  دعب  هک  ره  دشابیم و  عیراصم  هیـصان و  هبتع و  ءاضعا و  رب  لمتـشم  لصالا  یف  هنیدم  باب  هچ 

دوخ بیکرت  رد  هنیدم  باب  یلب  دوب  دهاوخ  غراف  ۀّیلک  رظن  ّسح و  هکلب  لقع  مهف و  زا  دوخ  وا 
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نآ و صقن  ببـس  هن  تسنآ  ناحجر  لامک  رهظم  ینعم  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  اـضف  حاـتفنا  تلاـح  رد  اذـهل  تسلمتـشم  تمکح  عیدـب  رب 
كاردا هک  تسا  هداتفا  دیعب  لقع  مهف و  زا  نانچ  ملع  هنیدم  باب  زا  دوخ  فارحنا  لامک  ببسب  رـصبلا  دقاف  روعا  هک  دیدرگ  رهاظ  اجنیزا 

میلست رگا  ایناث  دروخیم  اپ  شیپ  دنادیم  یبوخب  ار  نآ  روعش  يذ  ره  هک  هنیبتـسم  روما  نیا  لاثما  رد  دنکیمن و  مه  تاّیلج  تاحـضاو و 
فوقوم هنیدم  زا  عافتنا  نیلخاد  نیتآ و  يارب  نکیل  تس  طیحم  فرط  نآ  ناکرا  ناطیح و  دشابیم و  غراف  ءاضف  هنیدم  باب  هک  مینک  مه 

لوصو و زا  لئاح  عنام و  هک  ناکرا  ناطیح و  فالخب  تسلامک  نیع  شندوب  غراـف  ءاـضف  سپ  دـشاب  هتـشاد  اـضف  نآ  باـب  هک  تسنآ  رب 
بجوم نیع  ناـشرهب  دـنرآ  ور  نآ  يوسب  رگا  هکلب  دـهدیمن  هدـئاف  نیلخاد  نیتآ و  يارب  ناـشندوب  طـیحم  فرط  سپ  دـنوشیم  لوخد 
ۀنیدـملا یف  هّلک  اذـه  تسباـجع  بجع  ثروم  تستهادـب  تمداـصم  لـیبق  زا  نوـچ  باـب  رب  نآ  حـیجرت  سپ  اـفنا  انلّـصف  اـمک  تسررض 

تهج نیزا  ار  نآ  تسملع  زا  ولمم  هنیدم  نآ  باب  نوچ  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  سفن  یه  یتلا  ۀلوقعملا  اما  ۀسوسحملا و 
یف برطـضم  هکاـبترا  یف  دـئام  هکاـبتلا  یف  مئاـه  هکاردا  نع  رـصاق  روعـالا  نکل  تستاحـضاو و  حـضوا  زا  نیا  تفگ و  ناوتیمن  غراـف 

هکارشا

هجو جنپ  تسیب و  نمض  یلع  ظفل  رد  یطساو  روعأ  لیوأت  لاطبا 

هب جاجتحالا  لطبی  اذه  یلع  عفترم و  يأ  اهباب  یلع  لیوات  یف  عفد  اهثلاث  هدش  هوفتم  دوخ  هفیخس  هوجو  ثلاث  نایب  رد  رجفا  روعا  هچنآ  اّما 
رگم دیالآ  هلطاب  هوفه  نیاب  ار  دوخ  نابز  دیاشگ و  ناب  بل  مالـسا  لها  نامیا و  بابرا  زا  یـسک  هک  دوبن  نآ  لباق  هچ  رگا  سپ  ۀّیـضفارلل 

دودرم و زین  هجومان  هجو  نیا  هلمجلاب  هدومن  مالحا  باحـصا  مـالم  هضرع  ار  دوخ  نآ  هوفتب  تسرکنم  لـطاب و  ره  ردـصم  هک  رکنا  روعا 
رارشا جراوخ  تافرخزم  هلمج  زا  تس  لیلضت  فیرحت و  هوجو  حبقا  هک  لیوست  رـسارس  لیوات  نیا  هکنآ  لّوا  هجو  هجو  دنچب  تسدورطم 

ناعذا و دـنراد و  دوخ  هیفاص  بولق  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  تارـضح  یئالو  ۀـقیقحلا  یف  هک  یناـسک  سپ  دـشابیم  راـمغا  بصاون  و 
یناسک هکلب  دیدرگ  دنهاوخن  فیخس  فیرحت  نیا  درگ  زگره  دنرامـشیم  داعملا  موی  زوف  هلیـسو  ار  داجما  تارـضح  نیا  بقانمب  داقتعا 
یفخم زار  نیا  روـهظ  دـعب  زین  ناـشیا  دنتـسه  لـئاق  ناـنجلا  بلقلا و  نود  ناـسّللاب  وـل  تارـضح و  نیا  تلزنم  وـلع  تبترم و  تمظعب  هک 
تسنآ لیلضت  رپ  لیوات  نیزا  جراوخ  دومحمان  دوصقم  هینـس  تارـضح  دوخ  هدافا  ربانب  هک  اریز  دیـسر  دنهاوخن  لیلع  لیوات  نیا  نوماریپ 

داد بانجنآ  تبترم  طحب  دـنهن و  زاغآ  یبدایب  يوقلا  کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  يوضترم  بانج  ناـشن  تمارک  ناـش  رد  هک 
بانج تاهباشم  رکذ  ماقم  رد  یتفلا  نیز  رد  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  هک  يدینش  اقباس  هچنانچ  دنهد  لالـض  رفک و 

اوملکت هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  داریا  دعب  مالّسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترضح  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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یلاعلا ال ینعمب  ّیلع  ولعلا  نم  بابلا  عیفرلا  اهباب  یلع  هلوقب و  دارأ  ّهنا  یلا  مهلوقب  لاـق  نم  جراوخلا و  تبهذـف  ثیدـحلا  اذـه  لـیوات  یف 
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میلع ملاع و  عیمس و  عماس و  لثم  ّیلع  لاع و  باب  ّیلع و  لاع و  ءیش  لاقی  هب  یّمسم  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  ناک  يذلا  ملعلا  مسالا 
نیزا راهنلا  رـصبلا  یلع  یفخی  تاهیه ال  هتبتر و  نع  ّطحلا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  یف  ۀعیقولا  کلذـب  اودارأ  امنا  ریدـق و  رداق و  و 

دنامیمن یبیر  بیبل  رظان  دزن  نیزا  دعب  تسروقس و  عوطـس و  روهط و  حوضو و  تیاهن  رد  مدومن  ضورعم  فیحن  هچنآ  قیدصت  ترابع 
لیولاف تسجرام  لخاد و  ناشیا  عابتا  جراوخ و  هفارز  رد  جراخ و  نیملسم  هرمز  زا  لیئض  لیوات  نیا  باکترا  ببسب  رجفا  روعا  هک  نیرد 

عم مار  رانـشلا و  عضاولا  ءارهلا  اذهب  ّره  نیح  راعلا  رانلا و  نیب  عمج  رانلا و  بالک  یلا  زایحنالا  رثآ  ثیح  راوعلا  يدابلا  روعالل  لیولا  لک 
دیآیم مزال  مدرم  یمامت  مهف  هیطخت  لیوات  نیا  رب  انب  هکنآ  مود  راهّنلا  رـصبلا  یلع  یفخی  تاهیه ال  راونالا و  عطاّـسلا  قحلا  ءاـفطا  هروع 

ام فالخ  لیئـض  لیوات  نیا  هک  تسناد  یهاوخ  ریدـقلا  هَّللا  ءاشنا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  هدافا  زا  بیرقنع  هک  اریز 
زا دـیامنیم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  لطاب  لـیوات  نیا  زیوجت  هک  رجفا  روعا  هک  دوشیم  رهاـظ  اـجنیزا  دـشابیم و  نوعمجا  ساـنلا  همهف 

ینداب ساوسولا * ریثکلا  روعالا  اذه  تافارخ  يأر  ول  شاعملا  لقاعلا  نا  يرمعل  دـشابیم و  رود  هعـساش  لزانم  هیـصاق و  لحارمب  ّتیمدآ 
نیا رب  انب  هکنآ  موس  ساّنلا * ةروس  اهنم  ذوعتلا  یف  التل  و  سانلا * نع  الـضف  ساّنلا * هابـشا  ۀلمج  نم  هجورخب  نقیال  سانبالا * راصبالا و 

هریثک و تاعامج  هک  اریز  دیآیم  مزال  هّینـس  نیدقنم  المک و  مظاعا  نیثدـحم و  املع و  رباکا  لیهجت  هیفـست و  صوصخلاب  لیئـض  لیوات 
هقئار و تاروشنم  هّینیقی و  رافسا  هّینید و  بتک  رد  هدرمـش و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  زا  ار  ثیدح  نیا  ناشهریفو  تافارز 
زا یلقاع  هنوگچ  سپ  دناهدرک  بانج  نآ  لضف  رب  لمتشم  ثیدح  نیا  ندوب  راهطا  هفلتخم  بیلاسا  یتش و  تاناونعب  دوخ  هقئاف  تاموظنم 
هک دومن  خر  حیـضف  مهو  حیرـص و  طلغ  فیرـش  ثیدح  نیا  مهف  رد  ار  رابک  ءاهبن  رابحا و  ءالمک  همه  نیا  هک  دش  دهاوخ  یـضار  هینس 
رد مهو  ماـحدزا  مهف و  ءوس  هار  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـندیمهف و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ماـن  دوب  عفترم  ینعمب  هک  ار  یلع  ظـفل 

رگا دـنادیم  ناسآ  نتخاب  زین  ار  دوخ  نامیا  نید و  ضفاور  هراچیب  جاجتحا  لاـطبا  سوه  رد  هک  روعا  يرآ  دـنداد  رارق  باـنجنآ  بقاـنم 
ار رجفا  روعا  نیا  یک  تشاد  دنهاوخ  تریصب  زا  هرهب  رگا  تنس  لها  يالقع  رگید  نکیل  تسین  یبجع  دناسرب  حیرـصت  دحب  ار  مالک  نیا 
* ٌجَرَح یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  هیآ  توـالت  هتـسناد  یمعا  لـثم  ار  رتبا  روعا  نیا  هکنآ  رگم  اـهلإ  راـب  تشاذـگ  دـنهاوخ  مـالم  رجز و  عراوق  زا 
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هرمز نآ  میهوت  هیطخت و  لیئض  لیوات  نیزا  هکنآ  مراهچ  دنیازفیب  نیهم  راوخ  نیا  نیجهت  نیهوت و  رد  كرف  رـسارس  كرت  نیاب  دنیامن و 

رد ار  دوخ  هبترم  هدومن  ثیدح  نیا  رد  مهریغ  هثالث و  خویش  رکذ  هفاضا  رد  لصاح  رکف ال  لطاب و  یعس  هک  دیآیم  مزال  زین  تنـس  لها 
بانج زا  يرکذ  ثیدح  نیا  رد  عقاو  ریغ  ضرفب  هاگ  ره  هچ  دناهدومرف  حاجس  هملیسم و  گنـس  مه  حیـضف  لطاب  اب  حیرـص  قح  هضراعم 

هدمآرب دوخ  نیلجبم  خویـش  ءامـسا  ماحقا  ددص  رد  تارـضح  نیا  ارچ  سپ  تسدنلب  ینعمب  یلع  ظفل  تسین و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مالک یناث  هجو  رد  دوخ  هک  رجفا  روعا  زا  تسبجع  لامک  دناهتخودنا و  شیوخ  رهب  لاکن  لاب و  هریخذ و  دناهتخوس و  دوخ  غامد  هدوهیب 

رامغا هفارز  نیمه  تافیرحت  ضعب  زا  دـشابیم  ذوخام  تسنامثع و  رمع و  رکب و  وبا  یماسا  رب  لمتـشم  هک  هلطاـب  تداـیزب  دوخ  ماـجرفان 
هبترم هک  هتـساوخ  دوخ  لطاب  معزب  ناکرا  ناطیح و  ندوب  طیحم  فرط  باـب و  ندوب  غراـف  ياـضف  فیخـس  ریرقتب  هدز و  کـسمت  تسد 

ریما بانج  یمان  مان  یلع  ظفل  هکنآ  نودب  ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  دنادرگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبترم  زا  رتالاب  ار  هثالث 
رد هک  لالـضا  رـسارس  لالدتـسا  نیاب  دهع  برق  فصو  اب  زاب  اّدج و  حضاو  کلذ  دش و  دـناوتیمن  روصتم  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

راکنا و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  ثیدح  نیا  رد  یلع  ظفل  ندوب  زا  هجومان  هجو  نیا  رد  تسین  يرطـس  زا  شیپ  وا  مالک 
رد یلع  ظفل  موش و  موعزم  بسح  هاگ  ره  هک  دنادیمن  دیامنیم و  ابا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
برهم و ار  هلطاـب  تداـیز  نیا  یناـث  هجو  رد  هچ  يارب  سپ  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  یماـن  ماـن  دـشابیم و  عفترم  ینعمب 

دوخ راسخ  يزخ و  دـیزم  اب  ار  ناشرانـش  تحیـضف و  لامک  ددـنبیمرب و  تنـس  لها  ضعب  كارتف  رب  ار  نآ  لـقن  هداد  رارق  دوخ  صیحم 
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ابلاغ تشاگنایم  لمتحم  ار  وا  ادـناعم  ناک  ول  مهف و  لها  زا  یـسک  تشادیم و  یـشیاجنگ  لیلع  لـیوات  نیا  رگا  هکنآ  مجنپ  دنـسپیم و 
باب ندوب  عفترم  ملع و  هنیدم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندوب  هچ  دسریمن  نیتم  ثیدح  نیا  لثم  رد  حدـق  تبون 
ریما باـنج  هک  تس  نیا  تسقاـش  راوـشد و  قاقـش  تزع و  باحـصا  رب  هـچنآ  دـناسریمن و  مـهبازحا  هثـالث و  لاـحب  يررـض  الـصا  نآ 

مکح بسح  هثالث  خویش  دنشاب و  ملعلا  ۀنیدم  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم 

داعملا موی  یلا  مالّـسلا  فالآ  هیلع  داـجمالا  ۀـمئالا  وبا  اـب  داـنع  ار و  نیدـناعم  زا  همذرـش  ببـس  نیمهب  دـنوش و  ترـضحنا  عاـبتاب  روماـم 
هکلب دـنیامنیم  باقع  لاکن و  عاونا  باقتحا  هدـش  زمغ  نعط و  بکترم  راشملا  ةریزع  رانملا  هعطاـس  تلیـضف  نیا  لـثم  رد  دـنیامیپیم و 
رباکا ضعب  حرج  حدق و  کلسم  فیرش  ثیدح  نیا  ندرک  تیاور  ببسب  هک  دناهدرب  ورف  رـس  تیبصع  بادرگ  رد  نانچ  ناشیزا  یـضعب 
عومل عوطـس و  دحب  رفـسم  حبـص  لثم  قدصلا  حـضاو  قح  هدـیدرگن و  دـئاع  ناشلاحب  یعفن  عینـش  عینـص  نیزا  وگ  دـناهدرپس  نآ  تاور 

تسدادس زا  دیعب  يدحب  لیئض  لیوات  نیا  هک  دوشیم  ققحتم  اجنیزا  هدیسر و 
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دباییمن زین  ناشیا  هرحو  رودص  هرغو و  بولق  رد  یعقوم  دباتیمنرب و  ار  نآ  زین  دادـل  بابرا  دانع و  باحـصا  رباکا  زا  يرایـسب  نهذ  هک 
یف یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  مظنملا  ردلا  باتک  رد  یعفاشلا  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀـحلط  نب  دـمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  هماّلع  هکنآ  مشش 

حیرصلا فشکلا  حیحصلا و  لقنلاب  ۀقیقحلا  خیاشم  ۀقیرطلا و  ءاملع  دنع  تبث  دق  هتفگ و  ةدوملا  عیبانی 
عیدـب هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاقف  بطخی  وه  ۀـفوکلاب و  ربنملا  یلع  ماق  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نا 

اهرجاز و حایرلا و  لسرم  اهرفان و  نویعلا و  رجفم  اهرفاق و  لابجلا و  دوطم  اهرزاو و  تایحدملا و  حطاس  اهرطاف و  ضرالا و  تاومّـسلا و 
اهرخسم و باحّسلا و  ئـشنم  اهردقم و  لزانملا و  مسقم  اهریـسم و  كالفالا و  ربدم  اهرهاز و  ءامّـسلا و  نیزم  اهرما و  فصاوقلا و  یهان 

اهّربدم قازرالا و  نماض  اهردصم و  رومالا و  دروم  اهررکم و  روهدلا و  روکم  اهررقم و  ماسجالا و  ثدحم  اهرونم و  سدانحلا و  جـلوم 
ةداهش هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  اهرتاوت و  هئامعن و  یلع  هرکشا  اهرفاوت و  هئالآ و  یلع  هدمحا  اهرشان  تافرلا و  ییحم  و 

لسرلا و نم  قبـس  امل  متاخلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّـمحم  نا  دهـشا  اهرخاذ و  باذـعلا  نم  نمؤت  اـهرکاذ و  ۀمالّـسلا  یلا  يدؤت 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  غلباف  اهرغاش  ناثوالا  ةدابعب  رغش  دق  ۀما  یلا  هلـسرا  اهرـشان  ةوعدلا و  نم  لبقتـسا  امل  حتافلا  هلوسر  اهرخاف و 

برعلا و ةاوغ  سیطاعم  مغرا  اهرثاکم و  ناطیـشلا و  ةوعد  نآرقلا  زجعمب  احم  اهربانم و  ۀـیادهلا و  مالعا  رانم  رانأ  اـهرفاو و  ۀحیـصنلا  یف 
بیط ءایلعلا و  ۀـلودلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اهرخاف  رخفی  داعملا  یلا  ةرهطملا  هتعیرـش  اهرئاز و  لّواب  قحلا  هتوعد  تحبـصا  یتح  اـهرفاک 

تدتـشا يولبلا و  تمظع  ءاوهالا و  تفلتخا  ناوسنلا و  تمکح  نایـصخلا و  تملـست  لمعلا و  ققح  لـثملا و  راـس  ساـنلا  اـهیا  اهرـصانع 
تقدصت ءایقشالا و  لان  ءایعدالا و  ماق  ۀنایخلا و  تدب  ۀنامالا و  تسنک  ضرفلا و  عیض  ضرالا و  تلزلز  يوعدلا و  ترمتـسا  يوکـشلا و 
سبـالملا تمـسحف  سطاـفالا  ترهظ  ةرجهلا و  تسدـس  ةرتفلا و  تلمک  ناربدـلا و  رمحا  نآرقلا و  روزا  ءاحلـصلا و  ترخاـت  ءاهفـسلا و 

مدـب قارعلا  نوحتفی  نوصملا و  نورهظی  نوصحلا و  نومدـهیف  ناسارخ  نوبرخی  ناـسیک و  نوئیجی  رئارحلا و  نوکتهی  رئارـسلا و  نوکلمی 
ماقف اعوضخ  ریغت  اعوشخ و  هّوات  الالم و  ءادعـصلا ال  سفنت  الامـش و  انیمی و  تفتلا  مث  هافـشلا  لوبذ  هاوفالا و  ضرعل  ها  ها  مث  ها  هاـف  قاری 

لکاوثلا و کتلکث  هل  لاق  بضغلا و  نیعب  هیلإ  تفتلاف  هب  ملاع  ترکذ و  امب  رضاح  تنا  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  یلالهلا  لفون  نب  دیوس  هیلإ 
تلزن
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لیلد انا  راونالا  ةرجـش  انا  رارـسالا  رـس  انا  لوغلا  کبلغی  لوطلا و  کب  رـصقیس  ثکانلا  بذـکملا  ثئابخلا و  نابجلا و  نب  ای  لزاونلا  کـب 
ظیفح انا  حارّـصلا  ریرـس  انا  كالفالا  لدنمـس  انا  كالمالا  دـئاق  انا  لیئاکیم  یفـص  انا  لیئاربج  لیلخ  اـنا  تاّحبـسملا  سینا  اـنا  تاومّـسلا 
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انا قئالخلا  دّدـسم  انا  جـجحلا  ۀـجح  انا  جـجللا  کلف  انا  بهایغلا  رون  انا  بئاحّـسلا  نزم  انا  رومعملا  تیبلا  انا  روجیدـلا  بطق  اـنا  حاولـالا 
انا میهاربا  رـس  انا  فارعالا  لاجر  انا  فالیالا  ۀـفلا  انا  ءاسنلا  نایبت  انا  ءاسکلا  سماخ  انا  لیجنالا  رـسفم  انا  لیوأتلا  لّوأم  انا  قئاقحلا  ققحم 
انا يوقلا  دـیدش  انا  لیجنالا  ءایلیا  انا  لیلجلا  ةوفـص  انا  روفغلا  باجح  انا  روبزلا  ایروا  انا  ءاـیبنالا  ثراو  اـنا  ءاـیلوالا  یلو  اـنا  میلکلا  ناـبعث 
رهط انا  راتخملا  ثراو  انا  نیقتملا  ماما  انا  نیدلا  بوسعی  انا  نارینلا  رطاشم  انا  نانجلا  میسق  انا  رثوکلا  یقاس  انا  رشحملا  ماما  انا  ءاوللا  لماح 

خلا ۀنیدملا  باب  انا  ۀنیمثلا  ةرهوجلا  انا  بازحالا  قّرفم  انا  بابلا  علاق  انا  ةرربلا  ۀمئالا  وبا  انا  ةرفکلا  دیبم  انا  راهطالا 
قورافلا و اهنم  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامسا  رکذ  رد  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  و 

امم رباحملا  ریبحتب  هتروص  هذه  ام  رباکالا  ءاملعلا و  ةداس  ضعب  طخب  تدجو  دق  ینا  کلذ و  لبق  هثیدح  مدقت  دق 
انا ملظلا  حابـصم  رونلا و  اـنا  ملقلا و  نونلا و  اـنا  ربنملا  یلع  ههجو  یلاـعت  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  نینمؤملا و  ریما  لاـق 
انا موجنلا  یلویه  انا  مولعلا  ثراو  انا  میقتـسملا  طارـصلا  انا  میظعلا  أبنلا  انا  مکحلا  ۀـبوا  انا  ملعلا  ۀـبیع  انا  مظعالا  قورافلا  انا  موقالا  قیرطلا 
انا رثوکلا  یقاس  انا  رـشحملا  ماما  انا  ربکالا  قیدصلا  انا  رخفالا  راخفلا  انا  ماوهلا  سینا  انا  ماحزلا  ثیل  انا  مانـصالا  رـسکم  انا  مالـسالا  دومع 

بطاخم انا  تاملکلا  ظفاح  انا  ةاقـشلا  عفاد  انا  تابرکلا  جرفم  انا  تاتـشلا  فلوم  انا  تایآلا  عماج  انا  تایفخلا  ةریرـس  انا  تایارلا  بحاـص 
ظفاح انا  لصفملا  مکحم  انا  لوطالا  مامزلا  انا  تازجعملا  بحاص  انا  تاوزغلا  ۀعینص  انا  تاهبـشلا  لیزم  انا  تالکـشملا  لالح  انا  تاومالا 

نرق انا  نایعألا  نیع  انا  نایدالا  ۀـقیقح  انا  ناثوالا  مطاح  انا  نابعثلا  ملکم  انا  نارینلا  رطاـش  اـنا  ناـنجلا  میـسق  اـنا  ناـمیالا  ناـیبت  اـنا  نآرقلا 
دیعب انا  يدرلا  فشاک  انا  ءاوللا  لماح  انا  يوقلا  دیدش  انا  یتا  لهب  حودمملا  انا  یتم  لاؤس  انا  ناسرفلا  سراف  انا  ناعجشلا  لذم  انا  نارقالا 

افصلا ةوفص  انا  يذقلا  دمثا  انا  اذشلا  بوهوم  انا  یغب  نم  لتاق  انا  یغولا  یکذ  انا  يرولا  ۀمصع  انا  يدملا 
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روس انا  فارعالا  لاجر  انا  فالخلا  باوص  انا  فافعلا  ضحم  انا  فاصنالا  ندعم  انا  ایاصولا  عدوتـسم  انا  ایاضقلا  حـضوم  انا  افولا  وفک  انا 
انا نیقیدـصلا  لوا  انا  نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  حـلاص  نیدـلا و  بوسعی  انا  نجلا  لتاق  انا  نذالا  بحاص  انا  فراوعلا  فراعم  انا  فراـعملا 

نعاطلا انا  نیفیـسلاب  براّضلا  انا  نیـصحلا  عردلا  انا  نیمالا  مامالا  انا  نمیهملا  ةریخذ  انا  نموملا  ۀفیحـص  انا  نیدلا  مئاعد  انا  نیتملا  لبحلا 
لئاسملا لاؤس  انا  لیلعلا  ءافش  انا  لیلغلا  ماوأ  انا  لولسملا  هَّللا  فیـس  انا  لوتبلا  لعب  انا  لوسرلا  قیقـش  انا  نینح  ردب و  بحاص  انا  نیحمرلاب 
ةرهوجلا انا  شارفلا  یلع  مئانلا  انا  شاطعلا  یقاس  انا  برکلا  فشاک  انا  برعلا  دـش  انا  بازحالا  قّرفم  انا  بابلا  علاق  انا  لئاسولا  ۀـحجن  اـنا 

خلا ۀنیدملا  باب  انا  ۀنیمثلا 
دوخ هیراختفا  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  تارابع  نیزا 

هنیدملا باب  انا 
هک تسمزال  ار  رجفا  روعا  لاحلا  سپ  هدومن  دودعم  دوخ  لئاضف  هلمج  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دادساب  داشرا  نیاب  هدومرف و  داشرا  مه 

دیدرگ رهاظ  هک  اریز  دیامن  تبانا  هبوت و  دوخ  يامظع  هقبوم  يربک و  هیطخ  نیزا  دیآزاب و  هدومن  نآ  رب  رساجت  هک  دوخ  لیئض  لیوات  زا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مهف  تدناعم  تفلاخم و  کلـسم  ۀحارـص  ندومناو  لیئف  لیوات  نیا  لمتحم  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک 

لامک داد  دـهن و  زاغآ  بانجنآ  هیطخت  هک  دوبن  دـیعب  هتاذ  ّدـح  یف  رفکا  قراـم  نیا  تیرورح  رجفا و  روعا  تیبصاـن  زا  وگ  تسندومیپ و 
هک تسا  هدومن  فارتعا  دوخ  ماجرفان  مالک  لّوا  هجو  رد  ماقم  نیرد  نوچ  نکیل  دـهدب  نالعا  راـهجاب و  نانـش  یغب و  ناودـع و  بصن و 

روعا فارتعا  هدـنامن و  یقاب  وا  يارب  ندز  مد  لاجم  لاحلا  اذـهل  درک  ناوتیمن  نآ  رعق  كاردا  هک  تسملع  رخاز  رحب  کش  الب  بانجنآ 
نینمؤملا ریما  بانجب  لاثمیب  راختفا  نوچ  هک  تسناد  دـیاب  هدـناشن و  یـسرکب  ار  دوصقم  فرح  بایترا  کش و  الب  بانجنآ  ملع  ترازغب 

ضعب اذهل  دوب  هدیـسر  لامک  هجردب  اقیقحت  لاضفم  ماما  نآ  لاقم  نابز  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  لاعتملا  کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  هیلع 
لامکتـسا قیرط  هدومن  تباث  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  راختفا  زین  بانج  نآ  لاح  ناـبز  زا  دناهینـس  لاـیقا  مـالعا و  هلمج  زا  هک  لاـح  باـبرا 
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لاق هتفگ  اقباس  یضم  امک  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  هچنانچ  دناهدومیپ  ناب  لالدتـسا  جاجتحا و 
دبع نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  مانالا  یتفم  مالعالا  ۀلجالا  یف  مامالا  ةودـقلا  خیـشلا  هرهد  یف  یف  ءافرعلا  ناهرب  هرـصع و  یف  ءاملعلا  ناطلس 

هَّللا یلو  یلع  لاصخلا  دع  يدل  بارتالا  لضفا  لاقم و  الب  باحصالا  لوا  لاح  ناسل  نع  مالّسلا 
276 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعب ۀیامجلا  نجعم  یف  ۀیانعلا  دیب  انتنیط  تنجع  تیبلا  لها  نحن  موق  ای  لاح  لک  یف  هب  انعفن  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ءامّـسلا  ضرالا و  یف 
لضت و ال انراصبا  لزت و ال  انمادـقا  الف  رمـالا  حور  اـهیف  خـفن  یحولاـب و  تیقـس  ةوبنلا و  ةریمخب  ترمخ  مث  ۀـیادهلا  ضیف  اـهیلع  شر  نا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـمحم  ةدـحاو  ةوبنلا  ةرجـش  یّتش و  راجـشا  نم  ساّنلا  لدـی  موقلاب  نمف  انللـض  نحن  اذإ  لقت و  انراونا 

رون اهنصغ  رون و  اهرمث  رون و  اهعرف  رون و  اهلـصا  اهناصغا  نیـسحلا  نسحلا و  اهرمث و  ءارهزلا  ۀمطاف  اهعرف و  انا  اهلـصا و  ملـس  كراب و 
ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی 

تعبات یمغ  هب  تفـشک  یمع و  نبا  نع  یملع  تثروف  یلـصا  بیطا  یلع  یلـضف  لصف  تینب  لوصالا  یلع  ینبت  عورفلا  تناک  امل  موق  اـی 
ینقطنم هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  جاتب  ینجوت  دـقل  انیقی و  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ولف  انید  مالـسالا  ریغ  تیـضر  اـم  اـنیما و  ـالوسر 

یّنم  یلع  یلع و  نم  انا  ۀلح  یناسک  یلع و  مکاضقا  دیلقتب  یندّلق  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀقطنمب 
ینا  کنا  تننظ  یتح  کنم  ینتیندا  ینع  کب  ینتلغشا  کنم  تبجع 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  متفه  خلا  ءافلخلا  متاخ  انا  ءایبنالا و  متاخ  وهف  يدعب  ّیـصو  کلذک ال  هدـعب  یبن  هنا ال  امک  و 
فـصو اب  يروش  باحـصا  زا  يدحا  هدومرف و  تفالخ  تماماب و  دوخ  ّتیقحا  ّتیلـضفا و  رب  جاجتحا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـحب  يروش  هعقاو 

ناب فارتعا  میلـست و  يوسب  یگلمج  هکلب  هتفاین  نآ  دوحج  يوسب  یهار  ناشیا  زا  يدحا  هدـشن و  نآ  راکنا  در و  رب  رداق  رامـشیب  یعاود 
هدرمـش ماقم  نیا  رد  دوخ  لئاضف  زا  بانج  نآ  هچنآ  هکنآ  هب  هدومن  حیرـص  حیرـصت  ناشیا  هلمج  زا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هکلب  هتفاتش 

لقع لاحلا  سپ  دنراد  فارتعا  رارقا و  روما  نیدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  عیمج  تسا و  عقاو  اب  قباطم 
ینعمب تسین و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  یلع  ظفل  فیرـش  ثیدح  نیرد  هّللاب  ذایعلا  هک  درک  دهاوخ  زیوجت  لقاع  مادک 

همه نآ  فصو  اب  يروش  بابرا  ارچ  دوب  هدومرف  جاجتحا  ربخ  نیاب  بانجنآ  هّللاـب  اذاـیع  دوبیم و  نینچ  لاـحم  ضرفب  رگا  هچ  تسدـنلب 
الب فوع  نب  نمحرلا  دبع  دـندومیپ و  نآب  ناعذا  میلـست و  هار  ارچ  نوچیب و  دـندومنن و  بانج  نآ  رب  ضارتعا  داریا و  راکنا  در و  یعاود 
ناب بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باحـصا  عیمج  فارتعا  رارقا و  دـینادرگ و  حّرـصم  ار  نآ  تیعقاو  فوخ  رطخ و 

نیدـلا لامج  هماّلع  دـید  دـیاب  قلتئا  اذإ  رونلاـک  قح  رما  روهظ  دینـش و  دـیاب  تسبلطم  نیا  تبثم  هک  يربخ  لاـحلا  دـیناسر  راـهظا  هصنمب 
زا یضعب  رد  هتفگ و  بابحالا  ۀضور  رد  يزاریش  ثدحم 
277 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تقفاوم رما  نآ  رد  وا  اب  سلجم  راضح  دومن و  تعیب  نامثع  نینمؤملا  ریما  اب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نوچ  هک  هدیـسر  رظنب  خـیراوت  بتک 
رد هک  دییوگ  تسار  نم  اب  هک  مهاوخیم  ار و  امـش  مهدیم  دـنگوس  دومرف  هدـیزرو  لّلعت  لمات و  ههجو  هَّللا  مرک  یـضترم  یلع  دـندرک 

شیوخ نارای  نایم  ار  تاخاوم  دقع  هلـسلس  هک  یتقو  رد  رورـس  نآ  هک  تسه  يدحا  چـیه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  باحـصا  نایم 
دشاب هدومرف  هتسب  توخا  دقع  وا  اب  دادیم  ماکحتسا 

ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا 
دشاب هدومرف  وا  ناش  رد  ترضح  هک  تسه  امش  نایم  رد  سکچیه  دومرف  نآ  زا  دعب  ین  دنتفگ  سلجم  راضح  هلمج  نم  زا  ریغ 

هالوم اذهف  هالوم  تنک  نم 
هدومرف وا  اب  رورس  نآ  هک  تسه  امش  نایم  رد  يدحا  چیه  دومرف  هاگنآ  ین  دنتفگ  همه  نم  زا  ریغ 
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يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
رب ار  وا  یهن  رما و  طبهم  یحو و  نیما  هک  تسه  يدرم  چیه  امش  نایم  رد  دومرف  سپ  ین  دنتفگ  رابک  هباحـص  زا  راضح  عیمج  نم  زا  ریغ 

هک هیفاو  هلمج  هیفاک و  هملک  نیاب  دشاب  هدینادرگ  نأشیلاع  هتشاد و  نمتوم  تئارب  هروس 
یترتع نم  لجر  وا  انا  الا  یّنع  يّدؤی  ال 

نییعت ارما  راصنا  لک  نیرجاهم و  لجرب  رشحم  زور  عیفش  رشب و  دّیس  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف  ین  دنتفگ  مهعمجاب  راضح  هرمز  نم  زا  ریغ 
دینادرگن ریما  ار  یـسک  زگره  نم  رب  دومن و  شیج  ریما  تعباتم  دایقناب و  تیـصو  ار  ناشیا  داتـسرف و  نمـشد  بناجب  ایارـس  مسرب  هدومرف 

هملعم ملعم  هک  دینادیم  ایآ  تفگ  رگید  ییامرفیم  هک  هدوب  نینچمه  یلب  دنتفگ  مهعمجاب  نیرضاح  هفئاط 
نیرخآلا نیلوالا و  ملع  تملع 

هک هقیرط  نیاب  هدرک  مالعا  ار  نارای  هدومرف  نم  ملع  مالعا  ءالعا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

رارف هبراحم  هکرعم  زا  هتـشاذگ  ادعا  اب  هرطاخم  ماقم  رد  اریو  اررکم  لوسر  باحـصا  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف  رگید  مینادیم  يرآ  دنتفگ 
نآ سدـقا  هّثج  هّنج  سفنا و  سفن  هیاـقو  ار  شیوـخ  سفن  هدوـمنن  فـلخت  رورـس  نآ  زا  فوـخم  نطوـم  چـیه  رد  زگره  نـم  دـندومن و 

دنتفگ همه  منم  هدروآرد  مالسا  نامیا و  هرئاد  رد  مدق  هک  يدرم  لّوا  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف  زاب  تسنینچمه  یلب  دنتفگ  مدرک  ترـضح 
تباث و ارت  ّتیبرقا  هبترم  دـنتفگ  هلمج  بسن  يور  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرب  تسبرقا  ام  زا  کی  مادـک  دومرف  هاـگنآ  مینادیم  یلب 

همه نسحلا  ابا  ای  تفگ  نمحرلا  دبع  لاح  نیا  رد  تسمکحم  خـسار و  تیاغب  رورـس  نا  اب  تبارق  تبرق و  هار  رد  وت  تیزم  مدـق  ملـسم و 
رثکا نونکا  نکل  دـنراد و  فارتعا  رارقا و  روما  نیدـب  باحـصا  عیمج  يدروآ و  نایب  تحت  هک  تس  نینچ  يدرمـشرب  هک  ار  لـئاضف  نیا 

هـصرع هاش  ییآ  شیپ  لابقا  لوبق و  مدقب  یئامن و  تقفاوم  روهمج  اب  هکنیا  وت  بانج  زا  عقوتم  دندرک  تعیب  وا  اب  هدومن  لیم  نامثعب  مدرم 
هظحالم ربانب  دییامنیمن  لمع  دوخ  ملع  یـضتقمب  کلذـعم  تسیک و  تفالخب  قحا  هک  دـینادیم  امـش  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف  تیالو 

لزنت و نیرد  ناناملـسم  تمالـس  هک  دـنادیم  هک  اریز  دوـخ  ریغ  رب  ار  رما  نـیا  متـشاد  مّلـسم  هـک  هَّللا  دوـخ و  يوـیند  حـلاصم  ضارغا و 
مدرک هسفانم  هشقانم  كرت  ناناملسم  مالسا و  رب  هن  تسنم  هصاخ  رب  فیح  میلست  نیرد  هچ  تسمیلست 
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رب ههجو  هَّللا  مرک  راوهاش  رد  زا  ولمم  رحب  راـبرهگ و  ربا  نآ  زا  هک  رادـبآ  تاـیبا  نیا  دومرف و  تعیب  ناـمثع  اـب  هیف و  ّوجرملا  رجـالل  اـبلط 

تسراتفگ  هلواقم و  نیا  بسانم  هدنام  راگدای  راگزور  هحفص 
اورخف اذإ  اتیب  مهرخفا  نحن  ابسن و  مهریخ  انا  ساّنلا  ملعی  دق 

اورصن نم  روصنملا  نیدلا و  رصان  هتمارک و  يوأم  مه  یبنلا و  طهر 
رطملا ءاحطبلا و  دهشی  هب  امک  اهنکاس  ریخ  انا  ملعت  ضرالا  و 

رجحلا تیبلا و  نکر  کلذب  يدان  اولئس  ول  ناکرالا  رتسلا و  يذ  تیبلا  و 
هبسانی  امم  و 

اقرز دوش  را  یلحک  کلف  رس  مشچب  دید  دناوت  اجک  سک  ره  وت  ردق  لامک 
ارحص درب  نامگ  نودرگ  يوس  نآ  زا  مهو  هک  دشاب  نانچ  رگد  ردق  وت  ردق  زارف 

اّوح مدآ و  دالوا  هنایم  رد  هک  دنلب  گنابب  یسک  دسرپب  هوک  رگا ز 
ادص نابز  دهد  یهاوگ  تفگ  هچنآ  رب  دیدن  هنامز  ّزیح  رد  وت  ریظن  یسک 

لزنت و رد  زین  هعقو  نآ  رد  ناناملسم  تمالس  هچ  دومرفن  لمع  روتسد  نیاب  هیواعم  هّیـضق  رد  هانپ  تیالو  بانج  ارچ  دیوگ  یلئاق  رگا  هیبنت 
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اّما تشادیم  تفالخ  هتـسئاش  ار  نامثع  نینمؤملا  ریما  هک  ارچ  تسا  حوضو  تیاـغ  رد  نیتروصلا  نیب  قرف  مییوگ  باوج  دوب  يو  میلـست 
راوازـس تفـالخ و  هتـسئاش  ار  هیواـعم  اـما  تشذـگ و  دوخ  قح  زا  ناناملـسم  مالـسا و  تحلـصم  لوصح  رباـنب  تسنادیم  قـحا  ار  دوـخ 

دوجو اب  دـندوب و  هیواعم  زا  قحا  تفالخب  هباحـص  نایم  رد  رگید  یعمج  ریما  زا  ریغ  هچ  تسنادیمن  ناناملـسم  هّماـع  تراـما  تموکح و 
يدوب هدومن  نید  رما  رد  هنهادـم  مازتـلا  يداـتفا و  مالـسا  رد  لـالتخا  لـلخ و  يداو  هیواـعم  تفـالخب  اـضر  رگا  عمج  نآ  دوخ و  فیرش 

الا افیح  نکی  مل  دومرف و  هیضق  نیرد  هک  مالک  نا  رد  نیملسملا و  مالسالا و  یلع  فیحلل  اعفد  دش  لوغشم  یغب  لها  هبراحمب  هرورـضلاب 
قافتا عامتجا و  ریما  اب  تعیب  رب  راصنا  رجاهم و  زا  دـقع  لح و  لـها  تروص  نا  رد  نوچ  اـضیا  تسه و  ینعم  نیاـب  یتراـشا  ۀـصاخ  ّیلع 

مکحب هیواعم  دندوب  هدومن 
امهنم ریخالا  اولتقاف  يدعب  نیتفیلخل  عیوب  اذإ  حیحص  ثیدح 

نیملـسملا ۀمالـسل  ۀیاعر  دوب  هدومن  تعیابم  نامثع  تفالخ  رب  دـقع  لح و  لها  نوچ  تروص  نیرد  دوب و  هتـشگ  هبراحم  لتق و  قحتـسم 
* ِیلوُِأل ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  بابحالا و  ۀضور  یف  ام  یهتنا  دوبعملا  کلملل  دمحلا  دومرفن و  تفلاخم 

ملعلا ۀنیدم  ثیدحب  لالدتـسا  هشئاط  ۀشئاع  اب  دوخ  هملاکم  رد  سانلا  هلآ  ناوضر  هیلع  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  ترـضح  هکنآ  متـشه  بابلالا 
بانج اب  دادل  دقح و  دانع و  ضغب و  نآ  اب  هشئاع  ترضح  هدومرف و  ملع  هنیدمب  بابب  ربعم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدومن و 

دندزب و شیوخ  بل  رب  توکس  هرهم  راچان  راچ و  دندشن و  نآ  راکنا  در و  رب  رداق  دابعلا  بر  نم  مالّـسلا  فالآ  هیلع  داجمالا  ۀمئالا  یبأ 
هک دوشیم  حئال  حضاو و  روهظ  لامکب  اجنیزا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
بامتیالو بانج  هرهاب  تبقنم  هرهاق و  تلیـضف  بایترا  کش و  الب  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  رـصع  رد 

بقاـنم هموتحم و  لـئاضف  زا  ارنآ  نمـشد  تسود و  تشاد و  كالـسنا  تاـیعطق  کلـس  رد  هک  دوب  باـهولا  هَّللا  نم  مالّـسلا  فـالآ  هیلع 
نا زا  یفرح  دراد و  تحـص  زا  یظح  روعا  لیئـض  لـیوات  نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  يریـصب  هنوـگچ  سپ  تشاـگنایم  باـنج  نآ  هموـلعم 

فیرحت
279 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ددنـسپ و هب  دوخ  رهب  ار  حیرـص  یماعت  نیا  هتـسناد  هدـید و  ارـصب  زا  يدـحا  هک  اشاح  مث  اشاح  درآیم و  ناکما  يوسب  ور  رکنا  فیخس 
هینس تارضح  تایاور  ربانب  سابع  نبا  ترضح  هملاکم  زا  يرطـش  الاح  ددنب  هب  شیوخ  رب  ناما  نما و  هار  حیـضف  لهاجت  نینچ  باکتراب 

هدروآ هملاکم  نیا  تیاور  نمـض  رد  بابحالا  ۀـضور  رد  ثدـحملا  نیدـلا  لامجب  ریهـشلا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  دینـش  دـیاب 
رگا هکنآ  لاح  مینکن  تنم  ادـخ  لوسرب  هک  ار  اـم  تسا  هدوب  هچ  تفگ  ساـبع  نبا  ادـخ  لوسرب  نم  رب  دـیهنیم  ّتنم  امـش  تفگ  هشئاـع 

هطساوب تسه  ارت  الاح  هک  فرش  ره  يدومنیم و  مدرم  عیمج  رب  ام و  رب  تنم  هنیآ  ره  يدوب  وت  رب  ترضحنا  زا  ینخان  ای  يوم  رس  رادقم 
نسحا و بسن  قرع و  رمم  زا  بسح و  فرـش و  هار  زا  لاـمج و  يور  زا  وت  یتسین  یترـضح و  نآ  تارهطم  تاـجوز  زا  یکی  هک  تسنآ 
مد محل و  هلزنمب  ام  دـننکن و  وت  رما  فـالخ  ییاـمرف و  رما  دـنزرون و  نایـصع  ییوگ و  نخـس  هک  یهاوخیم  ناـشیا و  زا  حـجرا  مرکا و 

نیا تفگ  ساـبع  نبا  ییوگ  نخـس  هبترم  نیزا  هک  دـسرن  ارت  بلاـط  یبأ  نب  یلع  دوـجو  اـب  تفگ  هشئاـع  میـشاب  وا  ملع  ثراو  لوـسر و 
نم زا  ترـضحنا  اب  تسارحا  برقا و  یلوا و  قحا و  يو  هک  نیاب  وا و  قوقحب  مفرتعم  ّرقم و  نم  ینزیم  لاح  لاقم و  نیزا  مد  هک  ماگنه 

هیجسب وا  هباشم  ملع و  هنیدم  باب  ربش و  ریـشب و  یمـسم  طبـس  ود  ردپ  رهوگ و  هزیکاپ  رتخد  جوز  رورـس و  نآ  مع  رـسپ  ردارب و  هک  اریز 
نیا هدوب  يو  ترـضحنا  لصاح  اب  لد  هحفـص  زا  ّمه  رازآ و  لالم و  رابغ  هدنیادز  ّمغ و  هودنا و  برک و  ياهدرپ  هدنیاشگ  ملح و  دوج و 

بطخا هکنآ  مهن  دیناسر  ضرعب  احورشم  الصفم و  امهنیب  يرج  ام  تایاکح  دمآ و  نینمؤملا  ریما  شیپ  تساخرب و  هشئاع  دزن  زا  تفگ و 
ابا تبسن  ام  اما  تس و  نیا  نا  زا  يرطـش  هک  هدرک  لقن  هیواعم  مانب  صاع  نب  ورمع  زا  همان  اقباس  تعمـس  امک  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ 
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یلع مهالشا  هنا  تمعز  ۀقسف و  ۀباحصلا  تیمس  نامثع و  یلع  یغبلا  دسحلا و  یلا  هیصو  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اخا  نسحلا 
وه هشارف و  یلع  تاب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  هسفن  لذب  نسح  ابا  نا  تملع  اما  ۀیواعم  ای  کحیو  ۀـیاوغ  اذـهف  هلتق 

ةرجهلا و مالسالا و  یلا  قبسلا  بحاص 
يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  هنم و  انا  ینم و  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق 

رـصنا هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  الا  مخ  ریدغ  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  و 
هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم 

يذلا وه  و 
هلوسر هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  ربیخ  موی  مالّسلا  هیلع  هیف  لاق 

يذلا وه  و 
مالّسلا هیلع  هیف  لاق 

280 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاو یلاو  لاق  هیلإ  لخد  املف  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتئا  ّمهّللا  ریطلا  موی 

هلذخ نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما  یلع  ریضنلا  موی  هیف  لاق  دق  و 
يدعب نم  مکیلو  یلع  هیف  لاق  دق  و 

نیملسملا و عیمج  یلع  ّیلع و  کیلع و  لوقلا  دّکا  و 
یترتع ّلج و  ّزع و  هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  لاق 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  دق  و 
ِرْذَّنلِاب َنُوفُوی  یلاعت  هلوقک  دحا  اهیف  كرشی  یتلا ال  هلئاضف  یف  تاّولتملا  تایالا  نم  یلاعت  هَّللا  لزنا  ام  ۀیواعم  ای  تملع  دق  و 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 

ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  مالّسلا  هیلع  هلوسرل  یلاعت  هَّللا  لاق  و 

ایندـلا و یف  یّیلو  یخا و  نوکت  یبرح و  کبرح  یملـس و  کملـس  نوکی  نا  یـضرت  اما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاـق  دـق  و 
رانلا و هَّللا  هلخدا  کضغبا  نم  ۀـنجلا و  هَّللا  هلخدا  کبحا  نم  ینـضغبا و  دـقف  کضغبا  نم  ینبحا و  دـقف  کبحا  نم  نسحلا  ابا  ای  ةرخآلا 

صاع نب  ورمع  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  مالّـسلا  نید و  وا  لقع  هل  نم  هب  عدخنی  امم  سیل  هباوج  اذه  تبتک  يذلا  ۀـیواعم  ای  کباتک 
هتشون هیواعم  مانب  هک  همان  رد 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
دویح نآ  بیرثت  ریوشت و  بینات و  عیرقتب و  هتخاس  روکذـم  هیواعم  یلع  اجاجتحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رگید  لـثم  ار 

هَّللا یلـص  بآمتلاسر  باحـصا  نامز  رد  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  مالحا  بابرا  رب  ماقم  نیزا  هتخادرپ و  یغبنی  امک  دونع  دودل  دویم و 
لئالج زا  ار  باصنلا  قیثو  ثیدح  نیا  بایترا  کش و  الب  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ودـع  يدـعا  باحـس  رمه  ام  هلآ  هیلع و 

هک روعا  سپ  دنتـسناوتیمن  لیوست  لیواتب و  نآ  دوحج  راکنا و  دنتـسنادیم و  بابق  یلاع  نآ  یلاعم  یلاوع  بارت و  وبا  ترـضح  لئاضف 
نب ورمع  زا  ناودع  بصن و  رد  هدروآ  لمعب  باحصا  مهف  تفلاخم  هکنآ  رب  هوالع  هدرپس  رساخ  رساجت  کلـسم  رکنا  لیئـض  لیوات  نیاب 

هفارز رد  هیواـعم  صاـعلا و  نب  ورمع  دادـع  هکنآ  لاـح  دوـبن  نینچ  ارچ  هدرب و  قبـسلا  بصق  زین  هیواـغ  هیواـع  هیواـعم  صاـتعم و  صاـع 
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ْمُهُدِـعْوََمل َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  نیقرام  هرمز  لخاد  تیثیح  نیاب  هدوشگ  بل  جراوخلل  اـعابتا  فیخـس  فیرحت  نیاـب  هک  رکنا  روعا  تسنیطـساق و 
َنیِعَمْجَأ 

ۀلیضف هتفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  رد  اقباس  تعمـس  امک  نیطمـسلا  ررد  مظن  باتک  رد  يدنرز  همالع  هکنآ  مهد 
قافولا و قیرط  اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  اهب  فرتعا  يرخا 

281 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوجهتنا

اّیلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع 
تایاور قایس  رد  اقباس  تیرد  امک  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
هدروآ و

دارأ نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 
يدنرزلا هاور  ایلع  تایلف  اهباب 

هک تسروهظ  لامک  رد  ترابع  ود  نیزا  اوجهتنا  قافولا و  قیرط  اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  هب  فرتعا  ۀلیضف  هذه  لاق  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

نآب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  یمامت  هک  تسیتلیـضف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لـئاضف  هلمج  زا 
جاهتنا قافو و  قیرط  كولـس  جاهتبا و  فارتعا و  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  جهتنم و  کلاس و  نا  رد  ار  قافو  قیرط  دـندوب و  جـهتبم  فرتعم و 

الب جالتخا و  ددرت و  الب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیدـناعم  هرمز  زا  ای  دنـشاب  نیلاوم  هلمج  زا  هاوخ  باحـصا  هلمج  هک  تسنآ  زا  فشاـک 
روعا هچنآ  هک  دـیدرگ  رهاظ  سپ  دنتـشاد  قافتا  ینعم  نیرب  دنتـسنادیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  جاـعزنا  ساوسو و 

هدومن و باوص  قح و  رما  هیطخت  باحـصا و  مهف  تدـناعم  رـسارس  هتفگ  عفترم  ینعمب  ار  یلع  ظفل  هدـمآرب  لیئـض  لیوات  ماقم  رد  رجفا 
ِِققاُشی ْنَم  َو  هیاده  یفاو  هیآ  يادؤمب  تنس  لها  تارضح  تادافا  بسح  هدومیپ  باحـصا  عامجا  تفلاخم  کلـسم  هحیرـص  تقاشم  نیاب 

ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا 
هوفتم دـعب  لامک  رهظم  لیلع  لیوات  نیا  هکنآ  مهدزای  هدـیزگ  بابت  رابت و  هار  هابتـشا  بیر و  ـالب  هدـیدرگ  مـالم  رجز و  لاـمک  قحتـسم 
رباکا رگید  يدادغب و  بیطخ  هک  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  قیرط  رد  هک  یتسناد  اقباس  هک  اریز  ثیدح  نیا  قرط  ظافلا و  عبتت  زا  تسنآ 

هدش عقاو  ظافلا  نیا  دناهدرک  تیاور  ار  نآ 
دمف هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرربلا  ریما  اذه  یلع  دیب  ذخا  وه  ۀیبیدحلا و  موی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 

هتوص اهب 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  و 

حضاو و ماعنا  لمات و  بابرا  رب  میاهدرک  هراشا  نآ  هیلاع  دئاوف  ضعبب  قبـس  ام  رد  ماعنملا  هَّللا  دمحب  ام  هک  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیزا  و 
میظع عامتجا  لحم  مالـسا و  لها  هفورعم  دهاشم  هلمج  زا  هک  هیبیدح  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحئال 

نیا هک  دومرف  داشرا  تحارـص  لامکب  بانج  نآ  قح  رد  ـالوا  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسرپ  قح  تسد  دوب  ماوع  صاوخ و 
اب داشرا  نیا  دعب  تسلوذخم و  دیامن  وا  ترصن  كرت  هک  یسک  تسروصنم و  دنک  ترـصن  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هرجف  لتاق  هررب و  ریما 

عفرب دشابیم  دانتلا  موی  یلا  هَّللا  تاولص  هلآ  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  تعاطا  بوجو  تیلضفا و  تماما و  دیفم  هدیدع  هوجوب  هک  دادس 
كرابم توص 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 211 

http://www.ghadirestan.com


اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
سپ دومرف  داشرا  ار 
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زا فیرش  ثیدح  نیزا  دارم  بیر  الب  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  نیقی  ناعذا و  تیاهنب  دشاب  هتشاد  مه  مهف  لقع و  زا  هرهب  یندا  هک  یـسک 

ار وا  تسد  نیرـضاحب  باطخ  لوا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  تسراوگرزب  ناـمه  كراـبم  مسا  یلع  ظـفل 
بانج هللااب  ذایعلا  هکنآ  هن  دیامرفیم  دوخ  لاوقا  لاعفاب و  وا  تعاطا  بوجو  تیلضفا و  تماما و  تابثا  رد  مامت  مامتها  هتفرگ  دوخ  تسدب 

هک ار  دوخ  ماظن  تغالب  مالک  همتاخ  تسا و  هتـساوخ  دـنلب  يانعم  یلع  ظفل  زا  ثیدـح  نیرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
لاحم تسیلایخ  نیا  الک  اشاح و  هتخاس  غراف  رـسکی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  زا  تسمامتها  لافتحا و  انتعا و  لاـمک  لـحم 

زا یـسک  تیاور  نیا  هظحالم  دعب  هک  تسیرما  ریقح  رظنب  هکلب  درک  دناوتیمن  روطخ  روعـش  مهف و  بابرا  زا  يدـحا  رطاخ  رد  الـصا  هک 
لیوات نیا  نالطب  هکنآ  مهدزاود  لامکلا  لـضفلا و  باحـصا  نع  الـضف  لاـجرلا  نع  الـضف  درک  دـهاوخن  نآ  زیوجت  مه  نیزیمم  ناـیبص 

نماثلا و بابلا  هدروآ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  هک  یتسناد  اقباس  تسراکـشآ  حـضاو و  ثیدـح  نیا  رگید  قرط  ضعب  هظحالم  زا  لیئض 
مالّسلا هیلع  یلع  صیصخت  یف  نوسمخلا 

یبأ بهاذـملا  خیـش  ةاضقلا  یـضاق  نب  دـمحم  لضفملا  وبا  ماشلا  ردـص  ةاضقلا  یـضاق  ۀـمالعلا  انربخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هلوقب 
لها خیـش  ظافحلا و  نیز  انربخا  زازقلا  روصنم  وبا  انربخا  يدـنکلا  نسحلا  نب  دـیز  برعلا  ۀـجح  انربخا  یـشرقلا  یلع  نب  دـمحم  یلاعملا 
رفعج وبا  انثدح  رفظملا  نب  دمحم  انثدح  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انربخا  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  قالطالا  یلع  ثیدـحلا 

قاحـسا یبأ  نع  ینادمهلا  میهاربا  نب  لیعامـسا  نع  يدنکلا  ریـشب  نب  ییحی  انثدح  بوقعی  نب  دابع  انثدح  یمعثخلا  صفح  نب  نیـسحلا 
اهلصا انا  ةرجش  نم  ایلع  ینقلخ و  هَّللا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  ةرمـض  نب  مصاع  نع  یلع و  نع  ثرحلا  نع 

ۀنیدـملا دارأ  نم  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  بیطلا  الا  بیطلا  نم  جرخی  لهف  اهقرو  ۀعیـشلا  اـهرمث و  نیـسحلا  نسحلا و  اـهعرف و  یلع  و 
هخیرات یف  بیطخلا  يور  اذکه  تلق  بابلا  تایلف 

ثیدـح نیاب  هدومرف و  داشرا  هرجـش  ثیدـح  الوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا  هقرط  و 
هرجش نآ  رمث  مالّسلا  امهیلع  نینسح  دنشابیم و  هرجش  نآ  عرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتسه و  هرجش  لصا  بانج  نآ  هک  هدومن  هدافا  فیرش 

مالک نیمهب  لصتم  دش و  دـهاوخن  جراخ  رگید  يزیچ  هبیط  ءازجا  ياوس  هبیط  هرجـش  نیزا  دنـشابیم و  هرجـش  نآ  قرو  هعیـش  دنتـسه و 
داشرا ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دـشابیم  انثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع  ابجن  هسمخ  تمظع  تلالج و  لامک  زا  فشاـک  هک  مامـضنا  تغـالب 

ظفل هکلب  تسین  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مسا  یلع  ظفل  زا  دارم  هّللاب  ذایعلا  ثیدح  نیرد  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدومرف 
نم هب  هَّللا  لزنی  مل  امب  هوفتلا  ناودعلا و  ةوهص  ءاطتما  نایمعلا و  راثآ  ءافتقا  نایعلا و  ۀمداصم  الا  اذه  له  هدش  دراو  عفترم  ینعمب  یلع 
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جهن نیاب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدـش  دراو  قرط  ضعب  رد  هکنآ  مهدزیـس  ناطلس 

دناهدومرف داشرا 
ایلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هنع لقن  ام  یلع  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  ینیوجلا  یئومحلا  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  عماجملا  وبا  همالع  هک  یتسناد  اقباس  هچنانچ 
ةزاجإ میرکلا  دبع  نب  دمحم  مساقلا  یبأ  مامالا  نع  هتیاورب  اهب  ۀهفاشم  ینیوزقلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  حلاصلا  خیـشلا  ینربخا  هتفگ 

خیـش أبنا  لاق  قشمد  ۀنیدم  رهاظ  ةوبرلا  دجـسمب  هیلع  یعامـسب  فسوی  نب  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  لدعلا  خیـشلا  أبنا  ح و 
دعس وبا  نیدلا  دعـس  خویـشلا  خیـش  انبا  الاق  ةزاجإ  ینیوجلا  هیومح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  نیدلا  جات  خویـشلا 
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ةزاـجإ یبـلعثلا  ةزمح  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـشلا  اـنربخا  ةزاـجإ ح و  هیوـمح  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نب  دـحاولا  دـبع 
ۀنس ناضمر  رهش  خلس  یف  روباسینب  هیلع  ةءارق  دعس  وبا  خویـشلا  خیـش  انبا  لاق  یماحـشلا  دمحم  نب  رهاط  نب  هیجو  رکب  یبأ  نع  امهتیاورب 

ۀئامسمخ نیثلث و  نامث و 
وبا انب  لاق  ظفاحلا  دمحا  نب  دـمحم  ابنأ  لاق  يرفعجلا  دـمحم  نب  ةزمح  بلاط  وبا  دیـسلا  انبا  لاق  ظفاحلا  دـمحا  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  انبا 
هَّللا لوسر  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انب  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  انب  لاق  دمحا  نب  حلاص  انب  یـسارکلا  حلاص 

ایلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دعب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  حضاو و  هدرک  رکذ  نآ  يارب  هدیدع  دیناسا  یئومح  هک  تیاور  نیزا 

ندومرف
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هک تسا  هدومرف  مهنیا  دابع  مالعا  فاقیا و  تیاهن  داشرا و  تیاده و  دیزم  يارب 
ایلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف 

بابرا رگید  رـصبلا و  دـقاف  روعا  لیئـض  لیوات  قاقحالا  ّمات  قایـس  نیا  یلع و  دزن  دـیایب  سپ  ار  ملع  هنیدـم  باب  دـنک  هدارا  هک  ره  ینعی 
نیرد هک  اریز  دناودیم  نائنـشلا  ۀمیظع  هفارز  نیا  ناج  گر  رد  نینوخ  رتشن  دـناسریم و  نالطب  داسف و  لامک  دـحب  ار  ناودـع  بصن و 

رکذ ررکم  يوحنب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یماـن  ماـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  قاـفآلا  رونم  قاـیس 
رد هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دشابیمن  نا  رد  لالزا  ریرغت و  لاجم  لاق و  لیق و  لحم  بانج  نآ  يادعا  يارب  زگره  هک  دناهدومرف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
ةراـمغلا و ۀـعاقرلا و  یف  كاـمهنالا  ـالا  اذـه  لـه  تسعفترم  ینعمب  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  یماـن  ماـن  یلع  ظـفل 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسدراو  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  ضعب  رد  هکنآ  مهدراهچ  ةراعدلا  ۀقافـصلا و  یف  لاسرتسالا 

نیرد ار  دوخ  مامـضنا  تغالب  مالک  هدومرف و  داشرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  باـطخب  صوصخلاـب  ار  ثیدـح  نیا  ملـس  هلآ و 
هدروآ ناونع  نیاب  باوص  اب  باطخ 

اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هظحالم دعب  و 
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لامک ببـسب  دوشیم و  لالـض  رد  ناشیا  دیک  لال و  نکلا و  لادج  اپارـس  نیدـناعم  نابز  لاعتملا  هَّللا  دـمحب  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیا 

ۀحضاو تیاور  نیا  الاح  دوریم  نافرع  لها  نابز  رب  هتخاس  یب  حابصلا  علط  دقف  حابصملا  فطا  هلمج  حاوب  قدص  حارـص و  قح  حوضو 
کسم هبیط  حئاور  دینش و  دیاب  هراب  رگید  تسا  هتـشذگ  زین  اقباس  ثیدح  نیا  تابثا  هوجو  زا  متـشه  تسیب و  هجو  نمـض  رد  هک  ۀیاردلا 

دیمش دیاب  ناقیا  نامیا و  هماشب  ناج  ماشم  ریطعت  يارب  شررکم 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  یلامالا  باتک  رد  یبرحلا  يرکـسلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  ناذاش  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا 
لاق بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هتابن  نب  غبصالا  نع  فیرط  نب  دعس  نع  دلاخ  یبأ  نع  جارسلا  ریثک  نب  رماع  انث  یبأ  انث  ناورم  نب  قاحسا  انث 

اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
یلاع باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هبطاـخم  نیرد  هک  دوشیم  حـضاو  ثیدـح  نیا  قرط  ضعب  هظحـالم  زا  و 

تسا هدیشخب  بیترت  تنیز  ظافلا  نیاب  ار  دوخ  باصن 
بابلا لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  ای 
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یقاب ندزمد  لاجم  زگره  نآ  دـعب  هک  تسباـبت  راـبت و  لـها  نسلا  عطاـق  باوص و  قح و  باـب  حـتاف  هقباـس  ظاـفلا  لـثم  زین  ظاـفلا  نیا  و 
نب یلع  نسحلا  وبا  همالع  هک  يدینـش  اقباس  دنادرگیم  اروثنم  ءابه  دنـشاب  هدومن  نآب  هوفت  باب  نیرد  هک  ار  ناشتاوفه  هلمج  دنامیمن و 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  دمحم 
ییحی نب  رمع  نب  میهاربا  رهاط  ابا  نا  هنع  هتیاور  یف  یل  نذا  امیف  یلاعت  هَّللا  همحر  يوحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاـغ  وبا  اـنربخا 

هَّللا دبع  نب  دمحم  ان  ۀئامثالث  رشع و  ۀنس  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ان  بلطملا  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  ان  مهثدح 
هیبا نع  یبأ  ینثدـح  لاق  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ان  نیتئاـم  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  ةرـصبلاب  رافـصلا  یقحـاللا  ملـسم  نب  رمع  نب 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  نیسحلا  هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج 

بابلا لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  ای 
رگید هظحالم  زا  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  نّیعم  مارم و  نیعم  هک  هروکذم  قرط  ظافلا و  زا  رظن  عطق  هکنآ  مهدزناپ 
دافمب دنـشابیم  کلـسنم  ثیدـح  نیا  تادـیؤم  دـهاوش و  کلـس  رد  هک  زین  باجنالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثیداحا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  یلع  ظفل  زا  دارم  هابتشا  بیر و  الب  ثیدح  نیرد  هک  دوشیم  رهاب  رهاظ و  اضعب  هضعب  رـسفی  ثیدحلا 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  هک  یتسناد  اقباس  هدشن  لمعتسم  رخآ  ینعمب  رهشا  ثیدح  نیرد  رونا  ظفل  نیا  تسمالّسلا و 

وبا ان  یناجدنکلا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  انربخا  ۀـنجلا  کینارد  نم  كونردـب  لیربج  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق 
نب لبعد  یخا  ان  نیزر  نب  یلع  نب  لیعامسا  ان  رافحلا  دمحم  نب  لاله  حتفلا 
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ۀنجلا نم  كونردـب  لیئربج  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  ساـبع  نبا  نع  حاـیتلا  یبأ  نع  جاـجحلا  نب  ۀبعـش  اـن  یلع 

هَّللا یّلـص  یبنلا  هاعد  مث  یملع  ۀـنیدم  باب  وهف  یلع  هملع  الا  ائیـش  ینملع  امف  یناجان  ینملک و  یبر  يدـی  نیب  ترـص  املف  هیلع  تسلجف 
يدعب نم  یتما  نیب  ینیب و  ملعلا  تنا  یبرح و  کبرح  یملس و  کملس  یلع  ای  هل  لاقف  هیلإ  ملس  هیلع و 

یشرف نم  دزن  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  دومرف  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  تیاور  نیزا 
سپ دومرف  تاجانم  درک و  مالک  نم  اب  هناش  یلاعت  وا  مدـش  رـضاح  دوخ  راگدرورپ  شیپ  هاگ  ره  متـسشن و  وا  رب  نم  سپ  دروآ  تنج  زا 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  نیزا  دعب  تسا و  نم  ملع  هنیدم  باب  وا  سپ  تسنادب  ار  نآ  یلع  هکنیا  رگم  دومرفن  میلعت  نمب  يزیچ  چیه 
تسنم ملس  وت  ملس  یلع  يأ  هک  دومرف  داشرا  بانج  نآ  اب  دومن و  بلط  دوخ  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس  هلآ و  هیلع و 

ربـخ نیا  نوحـشم  تیادـه  نومـضم  هظحـالم  نم و  زا  دـعب  نم  تما  ناـیم  رد  نم و  ناـیم  رد  یتـسه  ملع  وت  تسنم و  برح  وت  برح  و 
حضوا و رهاظ  حضاو و  ره  زا  ار  وا  لیئض  لیوات  نالطب  دناسریم و  رقـس  لفـساب  ار  رکنا  روعا  موشم  موعزم  ینیبیم  هچنانچ  رثا  تلالج 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان  یلع  ظـفل  ثیدـح  نیرد  هک  تفگ  ناوتیمن  مه  ناـیبص  هلب و  زا  يدـحا  هک  اریز  دـنادرگیم  رهظا 
اذکف تسین 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  یف 
یتفلا نیز  رد  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  همالع  هکنآ  مهدزناش  ملحلا  ملحلا و  نم  ّظح  یندا  هل  نم  یلع  رهاظ  وه  امک 

هتفگ یضم  امک 
یباعجلا ملـس  نب  رمع  نب  دمحم  انربخا  لاق  نادبع  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثدح  لاق  هَّللا  همحر  ۀـقثلا  ایرکز  یبأ  نب  دـمحم  انربخا 

نع یبأ  ینثدح  لاق  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  مسقلا  دـمحم  وبا  ینثدـح  لاق  رکب  وبا  ظفاحلا 
لاق لاق  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  رمع  هیبا  نع  دمحم  هیبا  نع  دمحم  نب  هَّللا  دبع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نع  هیبا 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ۀیآلا  هذه  ّیلع  تلزنا  یعتل و  کملعا  کیصقا و  کیندا و ال  نا  ینرما  هَّللا  نا  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
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اهباب نم  الا  ۀنیدملا  یتؤی  بابلا و ال  تنا  ۀنیدملا و  انا  یلع و  ای  یملعل  ۀیعاولا  نذالا  تناف 
قح هک  دومرف  داشرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 

تـسا هدش  لزان  هیآ  نیا  نم  رب  يراد و  دای  وت  ات  میامنب  وت  میلعت  منکن و  رود  ارت و  منادرگ  بیرق  هک  تسا  هدومرف  مکح  ارم  هناش  یلاعت 
ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو 

تیادـه مالک  نیا  نآ و  باب  زا  رگم  دوشیمن  هنیدـم  نایتا  یتسه و  باـب  وت  ماهنیدـم و  نم  یلع و  يأ  یتسه  نم  ملع  هیعاو  نذا  وت  سپ 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ماظن 
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حیرص دییات  هدش  عقاو 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
ریما بانج  تیملعا  لامک  تابثا  دعب  داعملا  موی  یلا  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  دابعلا  ریخ  ترـضح  دادساب  داشرا  نیرد  هک  اریز  دیامنیم 

رپ یتـسه و  نآ  باـب  وت  ماهنیدـم و  نم  هک  تسا  هدومرف  هداـفا  باـنج  نآ  دوـخ  باـطخب  ندوـب  هیعاو  نذا  هجوـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
ار دوخ  مایتلا  تیاده  مالک  نیاب  بانج  نآ  دـشابیم و  ملع  هنیدـم  هنیدـم  زا  دارم  اعطق  انیقی و  باصن  تغالب  باطخ  نیرد  هک  تسرهاظ 

ماظن زجعم  مالک  نیرد  ار  ملع  ظفل  روهظ  دیزم  هجوب  تسا و  هداد  رارق  ملع  هنیدم  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع و  هنیدم 
بایترا کش و  الب  بانج  نا  زا  نآ  رودـص  هک  فیرـش  ثیدـح  نیرد  بانج  نآ  هک  دـش  تباـث  هَّللا  دـمحب  هاـگ  ره  هدرواـین و  ۀـحارص 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  هیآ  لوزن  رکذ  دعب  هدش  عقاو  باهولا  کلملا  مالس  هیلع  بارت  وبا  بانج  باطخب 
ظفلب ار  دوخ  بانج  نآ  ملع  هیعاو  نذا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  تابثا  و 

ۀنیدملا انا  و 
ظفلب ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع و  هنیدم 

بابلا تنا  و 
رد هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دشاب  هدومرف  رهاظ  ملع  هنیدم  باب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
مهدـفه تسه  عفترم  نآ  زا  دارم  هدـش و  عقاو  نآ  یفـصو  يانعمب  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان  یلع  ظفل  هللااب  ذایعلا 

هتفگ و یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  رد  ینادمهلا  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  هکنآ 
قافن و هضغب  نامیا و  هبح ، يدعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  معلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع 

هدابع ةدوم  ۀفار و  هیلإ  رظنلا 
تـسا هدننکنایب  تسنم و  ملع  باب  یلع  هک  هدومرف  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  رهاظ  تیاور  نیزا 
یتسود یناـبرهم و  هار  زا  وا  يوسب  رظن  تسقاـفن و  وا  ضغب  تسناـمیا و  وا  تبحم  نم  زا  دـعب  نآـب  ماهدـش  هداتـسرف  هچنآ  نم  تما  يارب 

هکنآ رب  دراد  هعیطق  تلالد  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لیلد  هدـیدع  هوجوب  هک  تیادـه  اپارـس  تیاور  نیا  تستدابع و 
ریما باـنج  هک  دـش  تباـث  فیرـش  ثیدـح  نیزا  هاـگ  ره  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ملع  باـب  باـنج  نآ 

رد هک  دیدرگ  ققحتم  بیر  الب  سپ  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

رکنا روعا  لیئـض  لیوات  درادـن و  نا  رد  یلخد  عفترم  يانعم  زگره  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  یماـن  ماـن  یلع  ظـفل  زا  دارم 
اقباس تیرد  امک  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ  مهدـجیه  دـشابیم  حـئال  قدـص  هدـناعم  تحب  حـضاو و  قح  همداصم  ضحم 
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نم یلا  بتک  امیف  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریش  نب  راد  رهش  روصنم  وبا  ظافحلا  دیس  انثدح  هتفگ 
رهاط وبا  خیشلا  انربخا  ۀباتک  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انثدح  نادمه 
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نب دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثدح  سابعلا  نب  لضفلا  انثدح  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نب  دیز  دنسم  نم  هنع  هَّللا  یـضر  ۀملـسم  نب  یلع  نب  نیـسحلا 
نع هیبا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نب  دیز  نع  یبأ  ینثدح  ءالعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  میهاربا  ینثدح  يدلبلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  انثدـح  لهس 

ام یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقی  نا  ول ال  ربیخ  تحتف  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هدج 
كروهط لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  نیملـسملا ال  نم  ألم  یلع  رمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق 

تنا يدـعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبـسح  نکل  هب و  نوفـشتسی 
نم لوا  تنا  نیقفانملا و  هنع  دوذت  یتفیلخ  ضوحلا  یلع  ادـغ  کنا  ینم و  سانلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  نع  لتاقت  ینید و  يدؤت 
مهل عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀـضیبم  نییورم  ءاور  رون  نم  رباـنم  یلع  کتعیـش  نا  یتـما و  نم  ۀـنجلا  لـخاد  لوا  تنا  ضوـحلا و  یلع  دری 

يرس و كرس  یملس و  کملـس  یبرح و  کبرح  نوحمقم  مههوجو  ةدوسم  نوئمظم  ءامظ  كودع  نا  یناریج و  ۀنجلا  یف  ادغ  نونوکیف 
قحلا نا  یمد و  کمد  یمحل و  کمحل  يدلو و  كدلو  نا  یملع و  باب  تنا  يردص و  ةریرـسک  كردـص  ةریرـس  یتینالع و  کتینالع 

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  کـعم و 
ّیلع لاق  کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ّیلع  ضوحلا  دری  رانلا ال  یف  كودع  نا  ۀـنجلا و  یف  کترتع  کنا و  كرـشبا  نا  ینرما 
یّلص نیلسرملا  دیس  نییبنلا و  متاخ  یلا  ینببح  نآرقلا و  مالسالا و  نم  ّیلع  هب  معنا  ام  یلع  هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبـس و  هل  تررخف 

هلآ هیلع و  هَّللا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باـطخب  ربیخ  حـتف  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 

هنیآ ره  دـنتفگ  میرم  نب  یـسیع  قح  رد  يراـصن  هچنآ  نم  تما  زا  دـنچ  یهورگ  وت  قح  رد  دـنیوگب  هکنیا  يدوبن  رگا  هک  دومرف  داـشرا 
بآ هدنام  یقاب  وت و  ياهاپ  كاخ  زا  دـنتفرگیم  هکنآ  رگم  نیملـسم  زا  یتعامج  رب  یتشذـگیمن  هک  یمالک  وت  قح  رد  زورما  متفگیم 
نم یـشاب و  نم  ثراو  وت  مشاب و  هدوب  وت  زا  نم  یـشاب و  هدوب  نم  زا  وت  هک  ارت  تسیفاک  نکیل  ناب و  دنیامن  افـش  بلط  هک  ات  وت  تراهط 

درک و یهاوخ  نم  نید  يادا  وت  دوب و  دهاوخن  یبن  چیه  نم  زا  دعب  هکنیا  رگم  یتسه  یـسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  مشاب و  وت  ثراو 
نم هفیلخ  ضوح  رب  ادرف  وت  هک  قـیقحتب  نم و  يوـسب  یتـسه  رتبیرق  مدرم  عـیمج  زا  ترخآ  رد  وـت  دوـمن و  یهاوـخ  لاـتق  نم  تنـس  رب 

دراو نم  رب  هک  یتسه  یسک  لوا  وت  ار و  نیقفانم  ضوح  نآ  زا  ینکیم  عفد  دوب  یهاوخ 
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باریـس و هک  یلاح  رد  دوب  دـنهاوخ  رون  ياـهربنم  رب  وت  نایعیـش  هک  قیقحتب  نم و  تما  زا  یتسه  تنج  لـخاد  لوا  وت  دوشیم و  ضوح 
سپ درک  مهاوخ  ناشیا  تعافـش  نم  دوب و  دنهاوخ  نم  درگ  ناشیا  دوب و  دهاوخ  دیفـس  ناشياهخر  دش و  دنهاوخ  هدـش  هتـشاد  باریس 

دوب و دهاوخ  هایس  ناشياهخر  دش و  دنهاوخ  هدش  هتشاد  هنشت  هنشت و  وت  نانمـشد  هک  یتسردب  دنوشیم و  نم  ناگیاسمه  تنج  رد  ادرف 
راکشآ وت  راکشآ  تسنم و  ناهنپ  وت  ناهنپ  تسنم و  حلص  وت  حلص  تسنم و  برح  وت  برح  دش و  دهاوخ  هتسب  تشپ  سپ  ناشياهتـسد 

وت تشوگ  تسنم و  دـالوا  وت  دـالوا  هک  قیقحتب  یتسه و  نم  ملع  باـب  وت  تسنم و  هنیـس  یگدیـشوپ  لـثم  وت  هنیـس  یگدیـشوپ  تسنم و 
تشوگ و اب  نامیا  دشابیم و  وت  مشچ  ود  نایم  رد  وت و  بلق  رد  وت و  نابز  رب  قح  هک  یتسردـب  تسنم و  نوخ  وت  نوخ  تسنم و  تشوگ 

مهد تراشب  هک  تسا  هدومرف  مکح  ارم  ملاع  دنوادخ  هک  یتسردـب  تسا و  هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هچنانچ  تسا  هتخیمآ  وت  نوخ 
بئاـغ وت و  نمـشد  چـیه  نم  رب  دوشیمن  ضوح  دراو  دوب  دـهاوخ  شتآ  رد  وت  نمـشد  دوب و  دـنهاوخ  تنج  رد  وت  ترتـع  وـت و  هک  ارت 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  ثیدحلا و  صخلم  یهتنا  وت  تسود  چیه  ضوح  نآ  زا  دش  دهاوخن 
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رگید نمض  رد  ار  نآ  دشاب و  هداد  رارق  دوخ  ملع  باب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدش  دراو  رثا  تمارک  ربخ  نیرد  هچنانچ  ملس 
رد هک  دوب  دهاوخ  هیفس  مادک  رگید  دشاب  هدومرف  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  باطخب  هلیصا  بقانم  هلیلج و  لئاضف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
زین هکنآ  مهدزون  دنیزگرب  میحج  تاکرد  لفسا  دوخ  يارب  تیفصو  يوسب  تیملع  زا  یلع  ظفل  فرصب  دنیبب و  روعا  لیئض  لیوات  لاجم 

هتفگ و بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا 
رفعج نب  دـمحا  جرفلا  وبا  انربخا  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انربخا  لاق  يرقملا  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق  اذـه  ءـالعلا  وبا  یناـبنا 
انثدـح لاق  يرقملا  ییحی  نب  رهاد  یبأ  ینثدـح  لاق  يزارلا  ییحی  نب  رهاد  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق  ریرج  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  یئاـسّنلا 

یمد و نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذـه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ۀـیابع  نع  شمعالا 
نیملسملا و دیـس  نینمؤملا و  ریما  یلع  اذه  یعمـسا  يدهـشا و  ۀملـس  مأ  ای  لاق  يدعب و  یبن  هنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه 

یلع الا  مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  یندخ  ایندلا و  یف  یخا  هنم  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع 
نیا هک  هدومن  داشرا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
یبـن چـیه  هکنیا  زج  یـسوم  زا  تسنوراـه  هلزنمب  نم  زا  وا  تسنم و  نوخ  وا  نوـخ  نم و  تشوـگ  وا  تشوـگ  هک  تسبلاـط  یبأ  نب  یلع 

ملع فرظ  تسنیملسم و  دیس  نینمؤم و  ریما  یلع  نیا  هک  ونشب  شاب و  هاوگ  هملس  مأ  يأ  هک  دومرف  هملـس  مأ  باطخب  نم و  زا  دعب  تسین 
تسنم باب  تسنم و 
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هظحالم دـعب  دـنلب و  ماقم  رد  دوب  دـهاوخ  نم  هارمه  ترخآ و  رد  تسنم  تسود  ایند و  رد  تس  نم  ردارب  وا  بناج  زا  دنـسریم  نمب  هک 

ینزو ار  رکنا  روعا  لیئض  لیوات  لقع  بابرا  زا  يدحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  حیحـص  صن  حیرـص و  داشرا  نیا 
رد هک  ینعم  نیا  ياعداب  تشاذگ و  دهاوخن 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
امک بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  همالع  هکنآ  متـسب  تشاپنا  دهاوخن  فاصنا  هدـید  رد  كاخ  تسا  دـنلب  ینعمب  یلع  ظفل 

ۀنتفلا دنع  ۀعباتملاب  ّیلع  صیصخت  یف  نوعبرالا  عبارلا و  بابلا  هتفگ  قبس 
مـسقلا وبا  انربخا  يدنقرمـسلا  مساقلا  وبا  انربخا  ظفاحلا  مساقلا  وبا  انربخا  یـضاقلا  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رـصن  وبا  ماشلا  یتفم  ۀمالعلا  انربخا 
يزارلا رهاد  نب  هَّللا  دبع  انثدح  ریشب  نب  دیعـس  نب  یلع  انثدح  يدع  نب  دمحا  وبا  انربخا  یـسرافلا  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  انربخا  ةدعـسم 

بلاط یبأ  نب  یلع  هَّللا و  باتک  نیتلـصخب  مکیلعف  مکنم  اهکردا  نمف  ۀنتف  نوکتـس  لاق  سابع  نبا  نع  ۀیابع  نع  شمعالا  نع  یبأ  انثدح 
هذه قوراف  وه  ینحفاصی و  نم  لوا  یب و  نما  نم  لوا  اذه  لوقی  وه  یلع و  دیب  ذخا  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  یناف 

وه هنم و  یتوا  يذـلا  یباب  وه  ربکالا و  قیدـصلا  وه  نیملاظلا و  بوسعی  لاملا  نینمؤملا و  بوسعی  وه  لـطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  ۀـمالا 
يدعب نم  یتفیلخ 

سپ دـنکب  نآ  كاردا  امـش  زا  هک  ره  سپ  دوش  اپرب  هنتف  هک  تسبیرق  هک  دومرف  سابع  نبا  هک  تسحـضاو  تیادـه  رـسارس  تیاور  نیزا 
باـنج مدینـش  نم  هک  قـیقحتب  سپ  تسمالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  يرگید  ادـخ و  باـتک  نا  زا  یکی  هـک  ار  زیچ  ود  دریگب  مزـال 

نمب هک  تسیسک  لوا  نیا  هک  تفگیم  دوب و  هتفرگ  ار  یلع  تسد  بانج  نآ  هک  یلاح  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
تـسوا لطاب و  قح و  نایم  رد  دـنکیم  قرف  هک  تما  نیا  قوراـف  تسوا  درک و  دـهاوخ  هحفاـصم  نمب  هک  تسیـسک  لوا  دروآ و  ناـمیا 
تـسوا وا و  بناج  زا  دنـسریم  نمب  مدرم  هک  نم  هزاورد  تسوا  ربکا و  قیدـص  تسوا  تسنیملاـظ و  نارمکح  لاـم  نینمؤم و  نارمکح 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دـش  تباـث  تحارـصب  ینیبیم  هچناـنچ  داـینب  تیادـه  داـشرا  نیزا  هاـگ  ره  نم و  زا  دـعب  نم  هفیلخ 
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یلاعت هَّللا  دـمحب  سپ  دنـسریم  بانج  نآ  يوسب  هزاورد  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هزاورد 
رد روعا  لیئض  لیوات  نالطب 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
یلع ظفل  زا  ربخ  نا  رد  دارم  اعطق  انیقی و  هک  دیدرگ  یلجنم  روفسلا  یهتنم  یف  رونلاک  روعش  يذ  ره  رب  دیـسر و  حاضتا  ناعمل و  ياهتنمب 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  درادن  زاوج  زا  یتمس  زگره  دنلب  ینعم  يوسب  نآ  فرص  تسمالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان 
نوعبرالا ثیدحلا  هدروآ  هنع  لقن  ام  یلع  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمهلا  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  هکنآ  مکی  تسیب و 

نب یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هَّللا  یضر  هنع 
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سودرفلا بحاص  هاور  ارفاک  ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  نیدلا  باب  بلاط  یبأ 
هک ره  تسنید  هزاورد  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  دومرف  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تستباـث  ثیدـح  نیزا 

حیرـص صنب  هاگ  ره  هک  تسحاـضتا  تیاـهن  رد  دوب و  دـهاوخ  رفاـک  نا  زا  دوش  جراـخ  هک  ره  دوب و  دـهاوخ  نمؤم  نآ  رد  دوش  لـخاد 
رد هک  درک  دهاوخن  لوبق  یلقاع  زگره  دشاب  نید  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

ثیدح
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  دـشابیم و  ولع  زا  هقتـشم  تفـص  یلع  ظفل  زا  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دارم 
اهباب یلع  دوخ و  لوق  رد  یلع  ظفل  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دارم  هک  تسناد  دهاوخ  نیقیب  هکلب  تسین  مالّـسلا 

روهظلا نم  اذه  هداد و  رارق  ملع  هنیدم  باب  ار  نید  باب  بایترا  کش و  الب  بانج  نآ  تسمالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمارگ  مان 
زا نیرب  هوالع  رونلا و  تاملظلا و  نیب  هبلق  یمعل  زیمی  روبثملا ال  یماعتملا  روعالا  نکل  روعش و  ۀکسم و  یندا  هل  نم  یلع  یفخی  ثیحب ال 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
نینمؤملا ریما  تسنید و  ملع  مولع  نیرتهب  هچ  دوب  نید  ملع  هنیدم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ههبش  الب 

رد هدـش  ضحم  دوسیب  رکنا  روعا  لیئـض  لیوات  دوب و  دـهاوخ  مه  نید  ملع  هنیدـم  باب  سپ  تسنید  باب  بانج  نآ  صنب  مالّـسلا  هیلع 
نیدحاجلا لیوات  نیدلا  باب  یف  دراولا  ثیدـحلا  اذـه  یف  روعالا  لیواتف  هلمجلاب  دوزفا و  دـهاوخ  وا  لیلـضت  عیدـبت و  لیهجت و  هیفـست و 

میهاربا نب  نامیلـس  خیـش  هکنآ  مود  تسب و  نیدئاملا  نیدـئاکلا  دـیک  در  یلع  هّلل  دـمحلا  نیدـساحلا و  نیدـناعملا  فیرحت  نیدـئاجلا و 
هدروآ و ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  يزودنق  یخلب 

هَّللا باب  تنا  هَّللا و  ۀجح  تنا  یلع  ای  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  اضرلا  یلع  نع  مداخلا  رـسای  نع 
ریخ نینمؤملا و  ریما  نیملـسملا و  ماـما  تنا  یلعـالا و  لـثملا  تنا  میقتـسملا و  طارـصلا  تنا  میظعلا و  أـبنلا  تنا  هَّللا و  یلا  قـیرطلا  تنا  و 

بزح نا  هَّللا و  بزح  یبزح  یبزح و  کـبزح  نا  ربکـالا و  قیدـصلا  تنا  مظعـالا و  قوراـفلا  تـنا  یلع  اـی  نیقیدـصلا  دیـس  نییـصولا و 
ناطیشلا بزح  کئادعا 

نینمؤملا ریما  بانج  باطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسراکشآ  حضاو و  فینم  ربخ  فیرش و  ثیدح  نیزا 
یئوت میظع و  أبن  یئوت  ادخ و  يوسب  یتسه  هار  وت  یتسه و  ادخ  هزاورد  وت  یتسه و  ادـخ  تجح  وت  یلع  ای  هک  دومرف  داشرا  مالّـسلا  هیلع 

مظعا و قوراف  یئوت  یلع  ای  نیقیدص  رادرـس  نییـصو و  نیرتهب  نینمؤم و  ریما  نیملـسم و  ماما  یئوت  یلعا و  لثم  یئوت  میقتـسم و  طارص 
تـسناطیش هورگ  وت  نانمـشد  هورگ  هک  قیقحتب  تسادـخ و  هورگ  نم  هورگ  تسنم و  هورگ  وت  هورگ  هک  یتسردـب  ربـکا و  قیدـص  یئوت 

زا يدـحا  دوب  هَّللا  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  نیا  رد  تسحیرـص  صن  هک  ربخ  نیا  هظحـالم  دـعب  ربخلا و  لـصحم  یهتنا 
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ار روعا  لیئض  لیوات  تفصن  بابرا 
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هَّللا باب  هک  دشاب  هدیـسر  يدحب  وا  يامظع  هبترم  هک  يراوگرزب  هک  اریز  تسناد  دهاوخن  تافتلا  یندا  لباق  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد 
هک تسیلقاع  مادک  ینعم  نیا  توبث  دعب  دوب و  دهاوخن  ملع  هنیدم  باب  هنوگچ  دوب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
نوکر حونج و  تسا  نوهوم  لک  نم  نهوا  هک  لیئـض  لـیوات  نیاـب  هدرک  فرـص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـضف  حدـم و  زا  ار 

نوثالثلا عساتلا و  ثیدحلا  هتفگ  یلع  لئاضف  یف  یلجلا  لوقلا  ۀلاسر  رد  یطویس  نیدلا  لالج  هکنآ  موس  تسب و  دومن  دهاوخ 
ناک هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  سابع  نبا  نع 

دارفالا یف  ینطقرادلا  هجرخا  ارفاک 
باب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  صنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  فیرـش  ثیدح  نیزا 

دیؤم فیرش  ثیدح  نیا  هک  یتسناد  يواخس  همالع  هدافا  زا  اقباس  تسهطح و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

دارم ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  هکنیا  نودب  دش  دناوتیمن  روصتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  هطح  باب  ثیدح  دییات  هک  تسرهاظ  دشابیم و 
باب رد  ار  روعا  لیئض  لیوات  نیزا  دعب  یلقاع  هنوگچ  سپ  دشاب  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  یلع  ظفل  زا 

دوشیم رهاظ  زین  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  همالع  مالک  زا  يواخـس  هدافا  رب  هوالع  تسناد و  دهاوخ  انتعا  لافتحا و  یندا  لباق  ملعلا  ۀنیدم 
دیؤم هطح  باب  ثیدح  هک 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
لاق  ثیح  تس 

هصوصقم  لبج  نم  یه  الا و  ۀصوصرم  رجح  اهنم  سیل  و 
بارخلا  ۀعیرس  رجالا  نبل  باطتست و  ةذوبنملا ال  راجحالاف 

نم ۀنبل  ۀّنـسلا و  نم  ۀنبل  نأشلا  اذهب  کنظ  امف  ۀیاورلا  نم  ۀنبل  ۀیاردلا و  نم  ۀنبل  ۀینبم  ۀـنیدم  ملعلا  اولاق  دـق  بالـصلا و  هتوحنملا  فالخب 
رخآ رد  یلیجع  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  بابلالا  یلوا  ای  ادّجـس  باـبلا  اولخداـف  باـب  اـهل  یلع  ملع و  ۀـنیدم  طـسو  یف  نآرقلا 

يأ دیـشاب  هدوب  دجاس  هک  یلاح  رد  ار  باب  دیوش  لخاد  هک  هدومن  مکح  ملع  هنیدم  باب  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  رکذ  دعب  دوخ  مالک 
ٌۀَّطِح اُولُوق  َو  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  ملاع  دنوادخ  لوق  يوسب  تسا  هفیطل  هراشا  مالک  نیا  هک  تسرهاظ  مهف  نابحاص  رب  بابلا و  نابحاص 

َنِینِسْحُْملا  ُدیِزَنَس  َو  ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن 
ثیدح هک  دـیدرگ  رهاظ  فیطل  جـهنب  یلیجع  همالع  هدافا  بسح  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  ۀـطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدـح  يوسب  و 

هطح باب  تسه و  زین  ملعلا  ۀنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تامـس  یـسدق  تاذ  تسملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  دیؤم  هطح  باب 
دشابیم و زین 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  لیوات  ددـص  رد  رجفا  روعا  هچنآ  تسبانج و  نآ  لضف  لامک  رهظم  ود  ره  ۀـطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدـح  و 

لطاب هداهن  زاغآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  رب  نآ  لامتشا  راکنا  هداتفا 
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هدومن هطح  باب  ثیدح  يوسب  فیطل  ءامیا  مالک  نیرد  هچ  رگا  یلیجع  همالع  تسبارـسلا و  نم  رهظا  نالطب  داسف و  رد  بابتلا و  حضاو 
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* جرخی نم  رفاک  نم و  وف  جلی * نم  ۀطح  باب  كاذ  لاق و  ثیح  هدومرف  رکذ  ار  نآ  مامت  حیرصتب  رگید  ياج  رد  نکیل 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  یلع  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  ینطقرادلا  جرخا 

هکنآ مراهچ  تسب و 
نب یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  لیئارسا  انث  الاق  ریکب  یبأ  نبا  مدآ و  نب  ییحی  انث  هتفگ  دوخ  دنسم  رد  ینابیـشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا 

هنم و ال انا  ینم و  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عادولا  ۀـجح  موی  دهـش  دـق  ناک  یلولـسلا و  مدآ  نب  ییحی  لاق  ةداـنج 
یلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  حضاو و  يدینـش  لیـصفتب  اقباس  وا  هرفاوتم  تایاور  هرثاکتم و  قرط  هک  فیرـش  ثیدح  نیزا 
یلع و ای  نم  دوخ  رگم  نم  بناج  زا  دنکیمن  ادا  متسه و  یلع  زا  نم  تسنم و  زا  یلع  هک  هدومرف  داشرا  مامت  حیرصتب  ملس  هلآ و  هیلع و 

دیؤم ثیدح  نیا  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  تسا  هدیدرگ  روطـسم  قبـس  ام  رد  هدروآ و  هنـسح  دـصاقم  رد  هک  يواخـس  همالع  مالک  زا 
ثیداحالا یف  هروثنم  یلآل  باتک  رد  یـشکرز  مالک  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  ثیدح  نیا  ندوب  دیؤم  دشابیم و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 

مان ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  هکنیا  نودب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  ثیدـح  نیا  دـییات  هک  تسرهاظ  رپ  تسحئال و  حـضاو و  زین  هروهـشملا 
لطاب لیوات  رد  هوذح  اذح  نم  روعا و  هک  دیدرگ  حضاو  اجنیزا  سپ  دش  دناوتیمن  دشاب  روکذم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان 

تسب و دنوریمن  نآ  تادیؤم  ثیدـح و  ظافلا  لصا  ربدـت  لمات و  هار  زگره  دـنوشیم و  بکترم  ار  حیـضف  رکانت  حیرـص و  یماعت  دوخ 
دوخ تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  هدیـسر  يدحب  لیئـض  لیوست  لیلع و  لیوات  نیا  ناوه  تفاخـس و  نالطب و  تکاکر و  هکنآ  مجنپ 
لقن دعب  یتفلا  نیز  رد  یمـصاع  همالع  هک  يدینـش  اقباس  دناهداد  نآ  دـیدنت  دـینفت و  نیجهت و  نیهوت و  داد  هداتف  نآ  لاطبا  در و  یپ  رد 
لامک هدومن  رهاب  رهاظ و  هغیلب  هزجوم  ترابعب  نآ  دادـهنا  مازحنا و  داسف و  ماذـجنا و  ناـشعابتا  جراوخ و  زا  لـیوست  رـسارس  لـیوات  نیا 

یف ۀـعیقولا  کلذـب  اودارأ  امنا  لاق و  ثیح  هدومرف  راکـشآ  حـضاو و  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  نآ  راـبت  باـبت و  راوب و  لالحمـضا و 
رجحت بصعت و  ددشت و  همه  نآ  اب  یکم  رجح  نبا  راهنلا و  رصبلا  یلع  یفخی  تاهیه ال  هتبتر و  نع  طحلا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یـضترملا 

هتفگ لطاب  يار  ار  نآ  هتسناد و  فاسفسب  هبشا  ار  لطاع  لیوست  لطاب و  لیوات  نیا  دنراد  نآب  فارتعا  زین  وا  هلحن  لها  رباکا  هک  بلصت  و 
هچنانچ هدومناو  جرام  نیطلخم  هگرج  رد  جراخ و  قیقحت  لها  هرمز  زا  ار  وا  دیامن  عیـشت  لها  رب  جاجتحا  لیئـض  لیوات  نیاب  هک  یـسک  و 

هتفگ و فیرش  ثیدح  نیا  رکذب  ءاطغ  هیلع  ام  سمشلا  وه  لب  انیقی  ءاطغلا  فشک  هدزی  مل  رعش  حرش  رد  زمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد 
دحا لکل  لانی  الف  اهباب  لاع  يأ  ولعلا  نم  لعاف  مسا  یلع  ناب  ۀعیشلا  یلع  هدنع  قیقحت  نم ال  ضعب  جتحا 
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هباعیتسا یف  ربلا  دبع  نبا  اهاور  ۀیاور  یف  امیس و  هبشا ال  فاسفسلاب  وه  و 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
فیرحت لیئـض و  لیوات  نیا  زین  يوانم  همالع  اذهب و  هدفتـساف  يارلا  کلذ  نالطب  یف  ددرت  یقبی  ۀیاورلا ال  هذـه  یف  رظنلا  قیدـحت  عم  ذإ 

رد هچنانچ  هدومیپ  ریرقت  تیبثت و  مادـقاب  نآ  ریقحت  ار و  زا  قیرط  هدومرف  رهاظ  هدـساک  تاـفلکت  هدـساف و  تـالحمت  هلمج  زا  ار  فیخس 
حرش رد  ریدقلا  ضیف 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دارملا نا  معز  نم  هتفگ و 

اهباب یلع  هلوقب و 
ولعلا و نم  هنا  معز  نم  هتفگ و  ریـسیت  رد  يوانم  زین  هینغی و  هنمـسی و ال  هیدجی و ال  امب ال  دـسافلا  هضرغل  لحمت  دـقف  ولعلا  نم  عفترم  هنا 
نیجهت و لاطبا و  نیهوت و  کلـسم  ینامیلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  هیدجی و  امب ال  دسافلا  هضرغل  لحمت  دقف  عافترالا  وه 
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ياملع رگید  زا  قبـسلا  بصق  داینبیب  للعت  نیا  داسفا  در و  هدیدع  هوجو  رکذب  هدرپس  یغبنی  امک  جلجل  لیوست  جرهب و  لیوات  نیا  لامخا 
معلـص و هلوق  یف  لیق  ام  اما  هتفگ و  نآ  یناعم  نایب  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  تابثا  لیذ  رد  هیدـن  هضور  رد  هچناـنچ  هدرب  باـب  نیرد  هینس 

هلبقی ۀینطابلا ال  مالک  سنج  نم  مالکف  هیطاعتم  يدیا  نع  لاع  هلوانتم و  یلع  اهباب  عفترم  يأ و  لعفلا  ۀهبـشم  ۀفـص  انه  ایلع  نا  اهباب  یلع 
ۀحمسلا ۀفینحلاب  تثعب  معلص  هنوک  نم  تبث  ام  یفانی  هنالف  ایناث  اما  ثیدحلا و  نم  نوعمجا  سانلا  همهف  ام  فالخ  هنالف  الوا  اما  عامـسالا 

ناب رابخالا  تحت  لئاط  هنالف ال  اثلاث  اما  يداوبلا و  رضحلا و  لها  اهمهف  تالالدلا  ةرهاظ  ظافلالا  ۀحـضاو  مولع  معلـص  همولع  ناف  ۀلهـسلا 
معلص هیده  نم  ناک  کلذ و ال  یف  ددش  ام  معلـص  هنا  ملع  دق  هباب و  دس  هکلـسم و  ریعوت  ملعل و  دیعبت  الا  عفترم  لاع  معلـص  همولع  باب 
یمع ول ال  ۀـلمجلاب  مهیلإ و  لزن  ام  سانلل  انیبم  ثعب  دـق  ۀعیرـشلا و  ملع  کلاسم  رعوی  فیک  ۀـّیوبنلا و  مولعلا  امیـس  ملعلا  کلاسم  ریعوت 

باوجلا یلا  رقتفی  بتکی و ال  مالکلا  اذه  لثم  ناک  امل  رئامضلا  اهنکت  یتلا  ۀیبصعلا  رئاصبلا و 

هجو هدزای  نمض  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لیوأت  رد  روعأ  مالک  مزاول  تاعبت و 

زا دـناهدروآ و  راک  يور  رب  راسخ  رـسارس  لیوات  نبا  در  رد  هک  هینـس  رابحا  ياـملع  تاداـفا  راـبک و  ياـملع  تاـقیقحت  نیا  هعلاـطم  زا  و 
زا هچنآ  دـناهدرب  لیوات  نیا  لئاق  لیجخت  زا  یفاک  ظح  مالک  يواطم  رد  نآ  داریاب  هک  زیگنا  ریوشت  تالمج  زیمآرییعت و  تاملک  هظحالم 

دیزم ضرغب  نکیل  تسرینتـسم  حضاو و  ریـصب  رظان  يارب  هچ  رگا  ددرگیم  دـئاع  رجفا  روعا  قح  رد  بلاثم  يزاخم و  بیاعم و  نعاطم و 
جراوخلا تبهذف  ثیدحلا  اذه  لیوات  یف  اوملکت  یمصاع و  همالع  لوق  زا  هکنآ  لوا  مزادرپیم  زین  نآ  ریرحت  صیخلتب و  ریکذت  ریصبت و 

فـصو ثیدح  نیرد  یلع  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هک  تسرهاظ  خلا  ولعلا  نم  بابلا  عیفرلا  اهباب  یلع  هلوقب و  دارأ  هنا  یلا  مهلوقب  لاق  نم  و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان  تسولع و  زا  قتشم 
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لوقب نیلئاق  جراوخ و  هلمج  زا  رجفا  روعا  هک  دـیدرگ  رهاظ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـشابیم  ناشیا  لوقب  نیلئاـق  جراوخ و  بهذـم  تسین 

مود هیلع  هیبنتلا  قبـس  دق  امم  اذه  دشاپیم و  دوخ  رـس  رب  راسخ  تلذم و  كاخ  لطاع  لیوست  لطاب و  لیوات  نیا  رکذب  دـشابیم و  ناشیا 
جراوخ و دوصقم  هک  تسا  حضاو  هتبتر  نع  طحلا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  یف  ۀعیقولا  کلذـب  اودارأ  امنا  یمـصاع و  لوق  زا  هکنآ 
هک دیدرگ  ققحتم  سپ  دنرآ  لمعب  ترـضح  نآ  هبتر  طح  دـنیامن و  بانج  نآ  قح  رد  یبدایب  هک  تسنآ  لطاب  لیوات  نیزا  ناشیا  عابتا 

ققحتم سپ  دـنرآ  لمعب  ترـضح  نآ  هبتر  طح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قح  رد  یبدایب  لـطاب  لـیوات  نیا  رکذـب  رجفا  روعا 
هداهن زاغآ  ماقمیلاع  ماما  نآ  هبترم  طح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  یبدایب  لطاب  لیوات  نیا  رکذب  رجفا  روعا  هک  دیدرگ 
راهنلا رـصبلا  یلع  یفخی  تاهیه ال  یمـصاع و  لوق  زا  هکنآ  موس  اضیا  اذـه  یلع  هیبنتلا  قبـس  دـق  هداد و  یغبنی  امک  ران  بالک  عاـبتا  داد 

نیاب رجفا  روعا  نوچ  دشابیم و  راصبا  لها  راظنا  زا  راهن  يافخا  لیبق  زا  لطاب  لیوات  نیا  يوسب  جراوخ  باهذ  هک  تسراکـشآ  حضاو و 
دهاوخیم راصبا  لها  راظنا  زا  راهن  يافخا  دوخ  روع  فصو  اـب  راوعلا  يداـب  روعا  نیا  هک  دـیدرگ  رهاـظ  سپ  هداـشگ  بل  لـطاب  لـیوات 

انفلسا اضیا  اذه  دنامیمن و  رانتـسا  افتخا و  زیح  رد  راصبا  رب  راهن  دوجو  هچ  تسدیعب  یلیخ  ناکما  زیح  زا  وا  دومحمان  دوصقم  نیا  نکیل 
الذ اهباب  لاع  يأ  ولعلا  نم  لعاف  مسا  یلع  ناب  ۀعیـشلا  یلع  هدـنع  قیقحت  نم ال  ضعب  جـتحا  رجح و  نبا  لوق  زا  هکنآ  مراـهچ  هیلع  هیبنتلا 
رپ درادـن و  هرهب  قیقحت  زا  وا  تسا  هدومن  هعیـش  رب  جاـجتحا  لـطاب  لـیوات  نیاـب  هک  یـسک  رجح  نبا  دزن  هک  تسرهاـظ  دـحا  لـکل  لاـنی 

روعا نامرح  سپ  هتـسناد  قح  لها  جاجتحا  لطبم  ارنآ  دوخ  لطاب  معزب  هدومن و  هعیـش  رب  جاجتحا  لطاب  لیوات  نیمهب  روعا  هک  تسرهاظ 
نبا لوق  زا  هکنآ  مجنپ  قیفوتلا  یلو  هَّللا  قیقحتلا و  یلع  دوب  دـهاوخ  تباـث  قیفا  رجح  نبا  هداـفا  بسح  قیقحت  تلیـضف  زا  قیهنلا  یف  رکنا 
بل فاستعالا  حضاو  لیوات  نیاب  فاسع  روعا  نوچ  دشابیم و  فاسفسب  هبشا  لطاب  لیوات  نیا  هک  تسرهاظ  هبشا  فاسفسلاب  وه  رجح و 

زا هکنآ  مشش  فاصتنالا  راصتنالا و  یلو  هَّللا  فالخ و  الب  دوب  دهاوخ  تباث  فاصنا  لها  دزن  فازج  فاسفسب و  وا  فاصتا  سپ  هدوشگ 
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تسلطاب و يار  لیئـض  لیوات  نیا  هک  تسحـضاو  يارلا  کلذ  نالطب  یف  ددرت  یقبی  ۀیاورلا ال  هذه  یف  رظنلا  قیدحت  عم  ذإ  رجح  نبا  لوق 
زا ار  دوخ  لطاب  يار  نیا  رکذب  روعا  هک  دیدرگ  ققحتم  اجنیزا  دنامیمن و  یقاب  نآ  نالطب  رد  يو  دزن  باعیتسا  تیاور  رد  رظن  قیدحت  اب 

ّینا هدیناسر و  تابثا  ضرعمب  یغبنی  امک  دوخ  ندوب  روعا  باعیتسا  تیاور  رد  رظن  قیدحت  مدـع  ببـسب  هدـینادرگ و  لطاع  تباصا  هیلح 
هکنآ متفه  باعیتسالاب  موقلا  بتک  یف  ةروثاملا  ثیدحلا  اذه  ظافلا  یف  رظنلا  نعمی  نا  نع  الضف  باعیتسالا  باتک  علاطی  نا  روعالل  ناک 

امب دسافلا  هضرغل  لحمت  دقف  ولعلا  نم  عفترم  هنا  اهباب  یلع  هلوقب و  دارملا  نا  معز  نم  يوانم و  لوق  زا 
295 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسعفترم باب  نآ  هک  تسنیا  اهباب  یلع  بانج و  نآ  لوق  زا  دارم  هک  دنک  نامگ  هک  ره  هک  تسحـضاو  هینغی  هنمـسی و ال  هیدجی و ال  ال 
روعا هک  تسرهاظ  دزاسیمن و  زاینیب  هبرف و  ار  وا  تسین و  وا  عفاـن  هک  يزیچب  دوخ  دـساف  ضرغ  يارب  هدرک  لـحمت  وا  هک  قیقحتب  سپ 
ماغرال قفوملا  هَّللا  دوب و  دـهاوخ  تباث  بیع  تمـصو و  نیاب  وا  ماستا  بیر و  ـالب  وا  ندوب  لـمحتم  سپ  تسلطاـب  معز  نیمه  معاز  رکنا 

رپ تسدساف و  ضرغ  بحاص  وا  دشاب  هتشاد  لطاب  معز  نینچ  هک  ره  هک  تستباث  مه  نیا  يوانم  لوق  نیزا  هکنآ  متشه  دوحج  دناعم  لک 
دهاوخن هابن  نیققحم  هابتـشا  لحم  دـساک  ضرع  دـساف و  ضرغ  بحاص  وا  ندوب  سپ  دراد  ههبـش  الب  لطاب  معز  نیا  روعا  هک  تسرهاـظ 

دـنادرگیمن و زاینیب  هبرف و  ار  وا  دـناسریمن و  هدـئاف  وا  لحمت  ار  لطاب  لیوات  نیا  معاز  هک  تسرهاظ  يوانم  مالک  نیزا  هکنآ  مهن  دوب 
هتـشاگنا لطاب  نآ  يانب  رب  ضفاور  جاجتحا  هچ  هدـید  دوخ  لاحب  عفان  یلیخ  ار  وا  هدـیدرگ و  لیئـض  لـیوات  نیاـب  هوفتم  رجفا  روعا  نوچ 

دـش ققحتم  دیدرگ و  رهاب  رهاظ و  يوانم  هدافا  بسح  وا  لقع  تلق  سپ  هتـشادرب  ۀضفارلل  هب  جاجتحالا  لطبی  اذه  یلع  ماگنهیب و  گناب 
ْنِم ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْـسی  ٍعیِرَـض ال  ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  ْمَُهل  َْسیقادـصم  رانلا  ۀـنجلا و  میـسق  لضف  نیرکنم  رهب  لیئـض  لیوات  نیا  هک  یفـصو  اب  هک 

ٍعوُج 
مهد درادـیمنرب  نآب  ثبـشت  کسمت و  زا  تسد  دراگنایم و  عفان  دوخ  لاـحب  یناداـن  لـهج و  لاـمک  زا  ار  نآ  رکنا  روعا  نکیل  دـشابیم 

تیاهن هینطاب و  لاوقا  تکاکر  تفاخـس و  تسا و  هینطاب  مـالک  سنج  زا  لـطاب  لـیوات  نیا  هک  تسحـضاو  یناـمی  همـالع  مـالک  زا  هکنآ 
رکنا روعا  نوچ  تسین و  بجتحم  یفخم و  تالاقم  رافـسا  بهاذم و  بتک  رظان  رب  داحلا  غیز و  رب  نآ  ندوب  لمتـشم  هکلب  داسف  نالطب و 

ماجرفان مالک  نیا  رکذب  وا  تسباشقا و  هینطاب  مالک  سنج  زا  باب  نیرد  وا  مالک  هک  دش  تباث  سپ  هدیدرگ  کسمتم  لطاب  لیوات  نیمهب 
باجیتسا مالک  نیرد  تینطاب  داحلا و  اب  تیرورح  جورخ و  عمجب  هدومن  باستکا  ماغط  هدـحالم  مائل و  هینطاـب  اـب  تاـهاضم  تهباـشم و 

دنکیمن لوبق  ار  نآ  عامـسا  هک  تسیمالک  لطاب  لیوات  نیا  هک  هک  تسحـضاو  ینامی  همالع  هدافا  زا  هکنآ  مهدزاـی  هدوزفا  مـالم  رجز و 
نیب زیمی  ملف  هنیع  یف  تباصا  امک  هعمـس  یف  ۀفآ  هتباصا  دق  عابطلا  هجمت  عامـسالا و  هنع  رفنت  يذلا  مالکلا  اذـهب  هوفتملا  روعالا  نا  رهظف 

نوروحدمل بابلا  اذـه  یف  هعابتا  وه و  هنا  رذـهلا و  لزهلا و  اذـه  نع  هناسل  فکی  یتح  رـصب  عمـس و ال  هل  قبی  مل  هنیـش و  مالکلا و  نیز 
َنُولوُْزعََمل  ِعْمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ  نولوذعم 

نیا رکذـب  روعا  هک  دـش  رهاظ  سپ  تسمدرم  عیمج  مهف  فالخ  لـطاب  لـیوات  نیا  هک  تسرهاـظ  یناـمی  همـالع  هداـفا  زا  هکنآ  مهدزاود 
اـضیا اذه  یلع  هیبنتلا  قبـس  دق  هدیناجنگ و  سان  هابـشا  هرمز  رد  هدینادرگ  جراخ  سان  هلمج  زا  ار  دوخ  هدومن  مدرم  عیمج  تفلاخم  لیوات 

هدافا هکنآ  مهدزیس  یضم  امیف 
296 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هحمـس هیفینحب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندـش  ثوعبمب  دراد  تافانم  لطاب  لیوات  نیا  هک  تستباث  یناـمی  همـالع 
يذ ره  هک  هعیطق  هتباث  روماب  نآ  تافانم  زا  هک  هتفر  هار  هناروک  نانچ  دساف  لیوات  نیا  رکذ  رد  رـصبلا  دقاف  روعا  هک  دش  ققحم  سپ  هلهس 
ریخ نآ  نیعبتم  راختفا  لحم  تانئاک و  رورـس  تیلـضفا  بجوم  هک  ار  يرما  لـطاب  لـیوات  نیاـب  هتفرگن و  يربخ  تسربخ  اـب  نآ  زا  روعش 

مهدراهچ دادللا  رغولا و  یف  هبارـضا  یلع  ّذب  دونک  نم  هل  اقحـس  دادسالاب و  هبلق  یلع  برـض  دق  دونع  نم  هل  ادعبف  هدومن  یفن  تستایربلا 
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ندرک دنب  نآ و  هار  ندومن  راوشد  ملع و  ندینادرگ  رود  زج  درادن  هدئاف  چیه  لیئض  لیوات  نیا  هک  تسرهاظ  ینامی  همالع  هدافا  زا  هکنآ 
نآ تریس  زا  هدومرفن و  باب  نیرد  تدش  یهاگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  مولعم  هکنآ  لاح  نآ  هزاورد 

ثوعبم هکنآ  لاح  دـنادرگ  راوشد  تعیرـش  ملع  قرط  بانج  نآ  هنوگچ  هیوبن و  مولع  ۀّـصاخ  تسین  ملع  قرط  ندـینادرگ  راوشد  بانج 
نیاب کسمت  تسد  هک  رکنا  روعا  هک  دیدرگ  رهاظ  اجنیزا  ناشیا و  يوسب  هدش  لزان  هچنآ  مدرم  يارب  هدـننک  نایب  بانج  نآ  تسا  هدـش 
بانج يایلع  تحاسب  میظع  صقن  نینچ  قرطتب  یتافتلا  الصا  هک  دشابیم  تقافص  تعاقر و  هداب  تسمرس  نانچ  تسا  هدز  لیئـض  لیوات 

نآب ار  دوخ  نامجرت  تعاشب  نابز  لیئـض  لیوات  نیا  يادوم  رد  ربدـت  لـماتیب و  دـیامنیمن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
باخ کلذعم  لیللا و  نم  ملظا  اسماد  یمعلا  بهایغ  نم  جلو  لیـسلا و  اذه  لثم  لالـضلا  نم  ضاخ  فیک  لیولا  لک  هل  لیولاف  دیالآیم 

نآ هک  یتیبصع  رئاصب و  يروک  رگا  هک  تسحضاو  ینامی  همالع  هدافا  زا  هکنآ  مهدزناپ  لینلا  كردلاب و  عاطتـسی  ام ال  مار  ثیح  هاعـسم 
جاتحم دـشیمن و  هتـشون  تسلیئـض  لیوات  نیرب  لمتـشم  هک  یمالک  ینعی  مـالک  نیا  لـثم  هنیآ  ره  دوبیمن  رئامـض  دـننکیم  هدیـشوپ  ار 

تباث سپ  هدش  لئاق  هوفتم و  تسنآ  رب  لمتـشم  هک  یمالکب  لئام و  لیئـض  لیوات  نیاب  رکنا  روعا  هک  تسرهاظ  رپ  دـیدرگیمن و  باوجب 
جاتحم ناوه  طوقـس و  نالطب و  داسف و  تیاغ  زا  هک  هدومن  هوفت  یمـالکب  رئامـض  هنونکم  تیبصع  رئاـصب و  ياـمع  هجوب  وا  هک  دـیدرگ 
يوسب ور  رارطـضا  هجوب  راچان  راصبا  باـبرا  نکیل  تسین و  باـبلا  باحـصا  باـطخ  مـالک و  قئـال  باـب  نیرد  وا  دوخ  تسین و  باوجب 

رئارـسلل نیبملا  هَّلل  دمحلا  دنراپـسیم و  راظنا  ناعماب  راعلا  حضاف  روعا  نیا  راّوع  رحط  قیرط  دـنرآیم و  وا  راوعألا  نّیب  مالک  راوع  يادـبا 
مصاعلا هَّللا  رئامضلا و  اهّنکت  یتلا  ۀیبصعلل  هناطبا  حوضو  رئاصبلا و  راصبالا و  یمعب  هفاصتا  نیبت  رئاوعلا و  یهداب  روعالا  ءالتبا  روهظ  یلع 

رئابکلا رئاغصلا و  فارتقا  نع  مصاعلا  یقاولا  وه  رئارجلا و  يواهم  یف  يدرتلا  نع 

هجو شش  نمض  نیخیش  تیلضفأ  رب  نیعبات  هباحص و  عامجا  لاطبا  يواخس و  مالک 

بیرغ ریرقت  بیجع و  یمالک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  تابثا  دـعب  تسا  هینـس  نیدـقنم  ریهاشم  نیثدـحم و  فیراعم  هلمج  زا  هک  يواخـس  و 
لامک فشاک  هک  هدومن 
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هتفگ ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قیقحت  دعب  هنسح  دصاقم  رد  هچنانچ  قئاقد  لین  زا  تسوا  تبناجم  تیاهن  حضوم  قئاقح و  كرد  زا  تسوا  دعب 

هیلع و هَّللا  یّلص  یبنلا  دعب  ۀباحصلا  لضفا  نا  یلع  مهدعب  نمف  نیعباتلا  ۀباحصلا و  نم  ۀنسلا  لها  عامجا  یف  حدقی  ام  هلک  اذه  یف  سیل  و 
یح ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوقن و  انک  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  نبا  لاق  دق  امهنع و  هَّللا  یضر  رمع  مث  رکب  وبا  قالطالا  یلع  ملس 

لب هرکنی  الف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کلذ  عمسیف  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اهیبن  دعب  ۀمالا  هذه  لضفا 
ۀیفنحلا نب  دمحم  هنبا  هل  لاقف  رخآ  لجر  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ  لاق  هنا  هسفن  ّیلع  نع  تبث 

نیعمجا ۀباحصلا  رئاس  نع  مهنع و  هَّللا  یضر  نیملسملا  نم  لجر  الا  كوبا  ام  لوقی  ناکف  تبا  ای  تنا  مث 
رکب وبا  تیلضفا  رب  مهدعب  نم  نیعبات و  هباحص و  عامجا  ياعدا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسنوعطم  نوهوم و  مامـضنا  تکاکر  مالک  نیا  و 

نیبم و ینازاتفت  مالک  در  رد  ریط  ثیدح  دلجم  رد  هدیدس  نیهارب  هدیدع و  هوجوب  نآ  نالطب  هَّللا  دمحب  تسضحم و  روز  تحب و  بذک 
هکنآ مود  دیامن  راکشآ  حضاو و  ار  دوخ  دانع  تیبصع و  دیاشگ و  هلطاب  يوعد  نیاب  بل  هک  تسین  يدحا  لاجم  نآ  دعب  هدش و  نهربم 

نیهارب هعطاق و  لئالد  یلاعت  هَّللا  نوعب  تسلطاب و  دساف و  مه  رکب  وبا  دعب  رمع  تیلـضفا  رب  مهدـعب  نم  نیعبات و  هباحـص و  عامجا  يوعد 
ندولآ هلطاب  هوفه  نیا  لثمب  ار  دوخ  نابز  سپ  تس  حـئال  حـضاو و  نآ  ریغ  روکذـم و  دـلجم  هظحـالم  زا  زین  نآ  داـسک  داـسف و  هعطاـس 

رب مهدـعب  نم  نیعبات و  هباحـص و  عامجا  ریدـقتلا  ضرفلاب و  رگا  هکنآ  موس  تسندوشگ  دوخ  يور  رب  مـالحا  باـبرا  مـالم  مول و  باوبا 
تـسدوجوم نآ  داسفا  لاطبا و  يارب  یـصحت  هحـضاو ال  هلدا  رگید  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  نوچ  دشاب  هدـش  مه  دـقعنم  نیخیـش  تیلـضفا 
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لقا لباق  تافتلا و  یندا  قئال  دـشاب  هدـش  عقاو  صن  تفلاخم  رب  هک  ار  یعامجا  یلقاـع  چـیه  هک  اریز  تسناد  ناوت  حیحـص  ار  نآ  هنوگچ 
فالآ هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  بانج  هریفو  ثیداحا  هریثک و  صوصن  فالخ  رب  هک  یعامجا  ياج  هچ  دید  دهاوخن  لافتحا 

298 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هکنآ مراهچ  تسـسمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  نالطب  داـسف و  ناوه و  نهو و  هک  دـشاب  هتفاـی  داـقعنا  تامیلـستلا  تاولـصلا و 

ار رمع  نبا  هَّللا  ناحبـس  دشابیم  هبنذب  يوآ  نبا  داهـشتسا  لیبق  زا  هدش  نآ  بکترم  مالک  نیرد  يواخـس  هک  رمع  نبا  ثیدـحب  لالدتـسا 
روز بذـک و  یعاود  همه  نآ  اب  ار  وا  دـنادب و  باوص  قدـصب و  نورقم  رمع  رکب و  وبا  لیـضفت  رد  یـسک  ار  وا  مـالک  هک  تستیلباـق  هچ 

حئابق زا  يرطـش  مامت  قیقحتب  ماحفالا  ءاصقتـسا  باتک  رد  ماعنملا  هَّللا  دـمحب  ام  دـنادرگ و  دـمتعم  دنتـسم و  هجهللا و  قداص  باـب  نیرد 
هوفه یئانتعا و  رمع  نبا  مالکب  فاصنا  بابرا  زا  يدحا  نآ  هظحالم  دعب  هک  میاهدروآ  نایب  ضرعمب  رمع  نبا  هشهدـم  حـئاضف  هشحوم و 

نبا همالع  هکنآ  مجنپ  دونع  رباکم  لک  غیز  نع  مصاعلا  هَّللا  دوشگ و  دهاوخن  بل  نآ  میلـست  قیدصتب و  ادبا  دومن و  دـهاوخن  یلافتحا  وا 
یعس رمع  نبا  ثیدح  در  رد  هدش  حئال  حضاو و  تارضح  نیا  رباکا  تادافا  بسح  ریط  ثیدح  دلجم  رد  شتمظع  تلالج و  هک  ربلا  دبع 
یلع لوقن  انک  رمع  نبا  ثیدـحب  لاق  نم  رمع  وبا  لاق  هتفگ  باعیتسا  رد  هچنانچ  هتـسناد  عامجا  فـالخ  دوخ  ار  نآ  داـفم  هدومرف  لـیمج 

هیف ملکت  نیعم و  نبا  رکنا  يذـلا  وه  لـضافن و  ـالف  ینعی  تکـسن  مث  ناـمثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـهع 
ههجو هَّللا  مرک  ایلع  نا  راثالا  هقفلا و  لها  نم  فلخلا  فلـسلا و  نم  ۀنـسلا  هیلع  عمتجا  ام  فالخ  لاق  دـق  کلذـب  لئاقلا  نال  ظیلغ  مالکب 
یـضر یلع  لیـضفت  یف  اضیا  فلـسلا  فلتخا  نامثع و  یلع و  لیـضفت  یف  اوفلتخا  امنا  هیف و  اوفلتخی  مل  امم  اذه  نامثع  دعب  سانلا  لضفا 

نإ هانعم و  حصی  هنا ال  طلغ و  مه و  رمع و  نبا  ثیدح  نا  یلع  لیلد  انفصو  يذلا  عیمجلا  عامجا  یف  هنع و  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  هنع و  هَّللا 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  دالوالا  تاهما  عیبن  اّنک  دیعس  یبأ  ثیدح  رباج و  ثیدحب  لوقی  نا  هب  لاق  نم  مزلی  احیحص و  هدانـسا  ناک 
رگا ربلا  دبع  نبا  تسین و  حیحص  ادنس  زگره  رمع  نبا  ثیدح  هکنآ  مشش  قیفوتلا  هّللاب  اوضقان و  دقف  کلذب  نولوقی  مه ال  ملس و  هیلع و 

ار ثیدـح  نیا  هکنآ  شنایب  تسفاستعا  روج و  نیع  هکلب  فاصنا  فـالخ  رـسارس  وا  فارتعا  نکیل  هدومن  نآ  دنـس  تحـصب  فارتعا  هچ 
انثدح هتفگ  رکب  وبا  بقانم  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  تسحورجم  حودقم و  ود  ره  دنـس  هدروآ و  قیرط  ودب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نامز  یف  سانلا  نیب  ّریخن  انک  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  دیعس  نب  ییحی  نع  نامیلـس  انث  هَّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع 
متاح نب  دمحم  انثدح  هتفگ  نامثع  بقانم  رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زین  نافع و  نب  نامثع  مث  باطخلا  نب  رمع  مث  رکب  ابا  ریخنف  ملس  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  نمز  یف  انک  لاق  رمع  نبا  نع  عفان  نع  هَّللا  دـیبع  نع  نوشجاملا  ۀملـس  یبأ  نب  زیزعلا  دـبع  انث  ناذاش  اـنث  عیزب  نب 
مهنیب لضافن  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصا  كرتن  مث  نامثع  مث  رمع  مث  ادحا  رکب  یباب  لدعن  ملس ال 
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تسفیعض دواد  وبا  دزن  وا  هدش و  عقاو  یسیوالا  هَّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نآ  رد  سپ  لوا  قیرط  اما  زیزعلا  دبع  نع  حلاص  نب  هَّللا  دبع  هعبات 

رد زین  فیعض و  یسیوالا  زیزعلا  دبع  لاق  دواد  یبأ  نع  يّرجالا  دیبع  یبأ  تالاؤس  یف  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
نب نامثع  زین  دوب و  ردـق  تسپ  ندوب  رازاب  لّصحم  ببـس  هب  هنیدـم  لها  دزن  نیعم  نب  حیرـصت  بسح  وا  تسعقاو و  لالب  نب  نامیلـس  نا 
نبا نع  دـینجلا  نبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  هتـسنادن  دـمتعم  ار  وا  ثیدـح  وزا  ساب  یفن  فصو  اب  هیبش  یبأ 

تسا روکذم  وا  همجرتب  بیذهت  رد  زین  دیعس و  نب  ییحی  نع  سانلا  يورا  ناک  قوّسلا و  یلع  ناک  هنا  ۀنیدملا  لها  دنع  هعضو  امنا  نیعم 
وا تسعقاو و  عفان  قیرط  نیرد  زین  هثیدح و  یلع  دمتعی  نمم  سیل  هب و  ساب  ۀبیش ال  یبأ  نب  نامثع  لاق  تاقثلا  باتک  یف  نیهاش  نبا  لاق 
نع يورت  کلام ال  هل  لیق  هنا  ۀـفینح  یبأ  نع  يور  دـق  هتفگ و  ملعلا  نایب  عماج  باتک  رد  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  هچناـنچ  تسحودـقم  مه 

يزار نیدلا  رخف  هتکرتف و  نهزاجعا  یف  ءاسنلا  نایتاب  یتفی  هتیأر  لاق  عفان  نع  يورت  کلام ال  هل  لیق  ۀـعتملاب و  یتفی  هتیأر  ینال  لاق  اطع 
ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  هیآ  ریسفت  رد  بیغلا  حیتافم  رد 
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اهربد نم  اهیتأی  نا  نیب  اهلبق و  یف  اهلبق  نم  اهیتای  نا  نیب  ریخم  لجرلا  نا  ۀـیآلا  نم  دارملا  نا  یلا  ءاملعلا  رثکا  بهذ  ۀـثلاثلا  ۀلئـسملا  هتفگ 
ُْمْتئِش  یَّنَأ  هلوقف  اهلبق  یف 

هذه یف  اعفان  اوبذـک  سانلا  نهرابدا و  یف  ءاسنلا  نایتا  زیوجت  ۀـیآلا  نم  دارملا  لوقی  ناک  هنا  رمع  نبا  نع  عفان  لقن  کلذ و  یلع  لومحم 
تیاور نیرد  ار  عفان  مدرم  یمامت  هدومن و  تیاور  نهرابدا  یف  ءاـسنلا  ناـیتا  زیوجت  رمع  نبا  زا  عفاـن  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  ۀـیاورلا 

لیـصفت باب  رد  شتیاور  هنوگچ  دنـشاب  هدرک  بذکب  تبـسن  ار  عفان  مدرم  یمامت  يزار  حیرـصت  بسح  هاگ  ره  سپ  دـناهدرک  بیذـکت 
بذک رد  يدحب  عفان  نیرب  هوالع  دومن و  دنهاوخن  بیذـکت  باب  نیرد  ار  وا  ناعما  فاصنا و  لها  ارچ  دوب و  دـهاوخ  عفان  نامهب  نالف و 

لها لاحب  ات  هک  تستباث  ققحم و  رما  نانچ  وا  ندوب  نویدـم  هکنآ  لاـح  درکیم  راـکنا  رمع  ندوب  نویدـم  زا  هک  تشاد  تراـسج  ارتفا  و 
رمع نبا  كارتف  رب  ار  رمع  رکب و  وبا  لیـضفت  تیاور  رگا  دـشاب  هدوب  روکن  روسج و  نینچ  هک  یـسک  سپ  دـنرادن  نآ  راکنا  لاجم  تنس 
رمع زا  رمع  لتقم  ثیدح  رد  يراخب  حیحـص  رد  دینـش  دیاب  لیـصفتب  نآ  زا  عفان  راکنا  رمع و  نید  لاح  الاح  تسین  بجعت  لحم  ددـنبرب 

لآ لام  هل  یف  نا و  لاق  هوحن  وا  افلا  نینامث  ۀتـس و  هودـجوف  هوبـسحف  نیدـلا  نم  ّیلع  ام  رظنا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  ای  تفگ  وا  هک  تسلوقنم 
لاملا اذه  ینع  ّداف  مهریغ  یلا  مهدـعت  شیرق و ال  یف  لسف  مهلاوما  فت  مل  ناف  بعک  نب  يدـع  ینب  یف  لسف  الا  مهلاوما و  نم  هّداف  رمع 

يرابلا حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 
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رباج ثیدح  یف  هوحن  وا  افلا  نینامث  ۀتـس و  هودجوف  هوبـسحف  نیدلا  نم  یلع  اذ  ام  رظنا  رمع  نب  هَّللا  دبع  ای  هلوق  هتفگ  ماقم  نیا  حرـش  رد 
افلا نینامثب  رمع  یلا  عابر  نم  عیبت  یتح  کسأر  لسغت  ـال  نا  ینتنفدـف  تم  اذإ  رمع  قح  هَّللا و  قحب  کـیلع  تمـسقا  هَّللا  دـبع  اـی  لاـق  مث 

اذـهب فرع  ینبونت و  تناک  بئاون  یف  اهتججح و  جـجح  یف  اهتقفنا  لاقف  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هلاسف  نیملـسملا  لام  تیب  یف  اهعـضتف 
رابخا یف  عقو  ایندـلا و  یف  ءیـش  هلمع  نم  لجعتی  نا ال  دارأ  هنا  ّالا  کلذ  ۀـمارغ  همزلی  ـال  هنا  رمع  ملع  دـق  نیتلا  نبا  لاـق  رمع  نید  ۀـهج 

لآ لام  هل  یفو  نا  هلوق  دمتعملا  وه  لوالا  ضایع و  مزج  هب  افلا و  نیرـشع  ۀتـس و  ناک  رمع  نید  نا  ۀلابز  نب  نسحلا  نب  دمحمل  ۀـنیدملا 
وه يذلا  نطبلا  مه  بعک  نب  يدع  ینب  یف  لسف  الا  هلوق و  هطبر و  دـیری  نا  لمتحی  اریثک و  مهمالک  یف  عقی  هلثم  هسفن و  دـیری  هناک  رمع 
رمع يورف  نید  رمع  یلع  نوکی  نا  رمع  نبا  یلوم  عفان  رکنا  دق  مهزواجتت و  يأ ال  نیعلا  نوکـسب  مهدـعت  هلوق ال  هتلیبق و  شیرق  مهنم و 

یهتنا و فلا  ۀئامب  هثاریم  هتثرو  نم  لجر  عاب  دق  نید و  رمع  یلع  نوکی  نیا  نم  لاق  اعفان  نا  حیحـص  دانـساب  ۀنیدملا  باتک  یف  ۀبیـش  نب 
مل هنید  نوکی  نا  رکنا  اعفان  لعلف  هنع  نیدلا  یفن  مزلتـسی  لاملا و ال  ریثک  صخـشلا  نوکی  دقف  نید  هیلع  هتوم  دنع  نوکی  نا  یفنی  اذه ال 

تیاهن رد  سپ  نید  لـصا  هن  دـشاب  هدومن  نید  ياـضق  مدـع  راـکنا  عفاـن  دـیاش  هک  هداد  لاـمتحا  مـالک  رخآ  رد  رجح  نبا  هچنآ  ضقی و 
نید و ياضق  زا  مالک  نیرد  رمع و  رب  نید  لصا  ندوب  راکنا  رد  تسحیرص  نید  رمع  یلع  نوکی  نیا  نم  تیاور  ظفل  الوا  هچ  تسنالطب 

نآ فلا  ۀئامب  هثاریم  هتثرو  نم  لجر  عاب  دـق  ینعا و  هدومن  رکذ  لیلد  ماقم  رد  عفان  هک  يرما  ایناث  تسین و  يرکذ  الـصا  نآ  ياضق  مدـع 
دـشخبیمن یعفن  عفان  مالک  حالـصا  رد  انیقی  رجح  نبا  لیوات  سپ  نید  ياضق  مدع  راکنا  هن  تسنید  لصا  راکنا  لیلد  وا  موعزم  ربانب  مه 

خلا ۀبـش  نب  رمع  يورف  نیدومع  یلع  نوکی  نا  رمع  نبا  یلوم  عفاـن  رکنا  دـق  هتفگ و  دوخ  مـالک  ردـص  رد  رجح  نبا  هچنآ  هَّللا  دـمحب  و 
مالک لوا  رد  رجح  نبا  حیرـص  فارتعا  نیا  دـعب  نآ و  ياضق  راکنا  هن  هدومن  رمع  نید  لصا  زا  راـکنا  عفاـن  هکنآ  زا  تسا  فشاـک  دوخ 

رد عفان  ترصن  يارب  هک  رجح  نبا  یحوبذم  تکرح  نیا  هلمجلاب  فاصنا  تمس  زا  تسوا  فارحنا  لامک  لیلد  هتفگ  مالک  رخآ  رد  هچنآ 
رمع نید  زا  عفان  راکنا  ینیع  همالع  هک  تساج  نیمه  زا  عفاد و  ریغ  وزا  ار  تباث  رما  راکنا  راع  تسعفان و  ریغ  عفان  لاحب  هدومن  راک  رخآ 
رمع لآ  لام  هلوق  هتفگ  ماقم  نیا  حرـش  رد  يراقلا  ةدـمع  رد  هچنانچ  هدومنن  وا  مالک  يارب  یلیوات  هدرک و  لطاب  ار  وا  لیلد  هدومن و  لقن 
رمعل یلعالا  دجلا  وه  نیتلمهملا و  لادلا  رـسک  نیعلا و  حتفب  يدع  ینب  یف  هلوق  هطهر  دـیری  نا  لمتحی  رمع و  لام  يأ  ۀـمحقم  لآ  ۀـظفل 
باتک یف  ۀبـش  نب  ورمع  يور  تلق  ناف  مهزواجتت  يأ ال  نیعلا  نوکـسب  مهدعت  هلوق و ال  نویودعلا  مه  هتلیبق و  وبا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر 
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نا حیحص  دانساب  ۀنیدملا 
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دنع نوکی  نا  یفنی  اذـه ال  لیق  تلق  فلا  ۀـئامب  هثاریم  هتثرو  نم  لجر  عاب  دـق  نید و  رمع  یلع  نوکی  نیا  نم  لاـق  رمع  نبا  یلوم  اـعفان 
هک یتسناد  افنآ  تسعفان و  رب  زین  نآ  رادم  سپ  یناث  قیرط  اما  هنع  نیدلا  یفن  مزلتسی  لاملا و ال  ریثک  صخشلا  نوکی  دقف  نید  هیلع  هتوم 
رد تسرمع  دالوا  زا  نوچ  وا  هدش و  عقاو  يرمعلا  رمع  نب  هَّللا  دیبع  قیرط  نیرد  زین  دشابیم و  حودقم  نآ  ریغ  بذک و  میظع  حدقب  عفان 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  لیـضفت  باب  رد  رمع  نبا  ثیدح  ضرفلاب  رگا  هکنآ  متفه  دـشابیم  مهتم  بیر  الب  نآ  لاثما  ثیدـح و  نیا  لقن 
هثالث رکذ  دعب  ربخ  نیرد  رمع  نبا  هک  اریز  تسین  وا  لاثما  يواخـس و  لاحب  هدئاف  دیفم  شدوخ  فارتعا  بسحب  سپ  دشاب  هتـشاد  یلـصا 

هک هدومن  هدافا  مامت  تحارصب  هدومرف و  حرصم  باحـصا  هبطاق  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  لئاس  لاؤس  باوجب 
رد ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  بانج  نآ  دوشیمن و  هدرک  سایق  یسک  ترضح  نآ  اب  تستیبلها و  زا  بانج  نآ 

اثَْبنُم ًءابَه  بانج  نآ  زا  هثالث  تیلضفا  موشم  موعزم  هدیناسر  تابثا  ضرعمب  ینآرق  هیآب  ار  ینعم  نیا  تسبانج و  نآ  هجرد 
اذإ انک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  لئاو  یبأ  نع  هتفگ  یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  هچناـنچ  هدـینادرگ 

تیبلا ال لها  نم  ّیلع  لاق  ّیلعف  نمحرلا  دـبع  ابا  ای  لجر  لاقف  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  انلق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  باحـصا  انددـع 
ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  لوقی  هَّللا  نا  هتجرد  یف  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  دحا  هب  ساقی 

بابرا زا  يدحا  رمع  نبا  حیحص  رارقا  حیرص و  فارتعا  نیا  دعب  امهعم و  ّیلع  هتجرد و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  ۀمطافف 
لالتخا رـسارس  لالدتـسا  نیاب  دـیامن و  کسمت  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  تیلـضفا  باـب  رد  وا  لوقب  هک  درک  دـهاوخن  تراـسج  فاـصنا 

رگید رب  ار  هثـالث  دوـخ  معز  بسح  هچ  رگا  رمع  نبا  هک  دـیدرگ  حـضاو  رهاـظ و  ربـخ  نیزا  هک  اریز  دـیامرف  رهاـظ  دوـخ  یمهف  شوـخ 
بانج زا  لضفا  ار  ناشیا  هک  نیرب  دنکیمن  تأرج  زگره  نکیل  دهدیم  حیجرت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا 

ار بانج  نآ  دنادیمن و  بانج  نآ  اب  هسیاقم  لباق  ار  يدـحا  تیبلها  زا  بانج  نآ  ندوب  ببـسب  هکلب  دـنادرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هَّللا دمحب  اجنیزا  دناسریم و  قیقحت  هیلاع  هورذب  ار  قیقح  قح  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هعیفر  هجرد  لخاد 

قح لامخا  کلسم  وا  لوق  لقن  رد  هتفرگ  شیپ  طاقـسا  فیرحت و  هار  رمع  نبا  مالک  تیاور  رد  يراخب  هک  دیدرگ  ققحتم  تباث و  یلاعت 
هتخاس و يورم  هدساک  تاملک  هدساف و  تالمج  ضعب  هفاضاب  دوب  دوخ  دومحمان  دوصقم  قفاوم  هچنآ  هتفر  حیـضف  لطاب  راهظا  حیرص و 

نإ اذـه و  هتخادـنارب و  دوب  لاغدا  رکم و  بابرا  ساسا  علاق  لاح و  تقیقح  فشاک  هک  رمع  نبا  مامـضنا  تفـصن  مالک  ثیدـح  لیذ  رد 
دق نکل  لایتحالا  ةدیکملا و  مئاظع  نم  ناک 
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زین تایاور  رگید  عبتت  زا  یبرقلا  ةدوم  تیاور  رب  هوالع  لاتتخالا و  عدخلا و  نع  حصفملا  حضفملا  هباتک  یف  لاتخملا  لاتحملا  اذـه  هدوعت 
معز یهاگ  رگا  هدومرف و  هن  غیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  لضفا  راهظا  زا  هفلتخم  عقاوم  رد  رمع  نبا  هک  دوشیم  حـضاو 

نآ هصاخ  لئاضفب  بایطالا  ۀمئالا  وبا  هقلطم  تیلضفا  مامت  تحارصب  نآ  دعب  هدروآ  راهظا  ضرعمب  باحصا  رب  هثالث  نیخیـش و  لیـضفت 
نآ اب  باحـصالا  نم  دحا  هسیاقم  زا  یهنب  هدرک و  بایترا  کش و  باوبا  دس  باوبا  دس  ثیدح  رکذـب  صوصخلاب  هدومن و  تباث  بانج 

هتفگ هلضافمب  قلعتم  رمع  نبا  ثیدح  حرش  رد  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  هدرپس  باوص  قح و  فرحب  قطن  قیرط  بانج 
هنع هَّللا  یـضر  یلع  مهرواش و  رما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نزح  اذإ  نیذلا  نانـسالا  يوذ  خویـشلا و  دارأ  اولاق  مهنیب  لضافن  هلوق ال 
ۀهبش الب  ۀباحصلا  نیب  تباث  لضافتلا  اضیا  دحا و  اهرکنی  مهئارو ال  نم  هتیلضفاف  الا  ّنسلا و  ثیدح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنمز  یف  ناک 

ۀباحصلا و ءاملع  ناوضرلا و  ۀعیب  لها  ردب و  لهاک 
ابا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ  يرن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نمز  یف  انک  لاق  هنا  رمع  نبا  نع  دمحا  جرخا 
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هَّللا لوسر  هجوز  اهیف  ام  ایندلا و  نم  اریخ  ناک  اهنم  دحاو  یل  ناک  ول  لاصخ  ثلث  یتوا  دـقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اما  لاق و  رمع و  مث  رکب 
ربیخ موی  هتیار  هاطعا  هباب و  الا  سانلا  باوبا  ّدس  دلو و  هنم  هل  ناکف  هتنب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

ّدـس هیلع  ادحا  اوسیقت  یلع و ال  نع  اولأست  لاق ال  مث  ثیدحلا  اذهب  ثدـحف  یلع  نامثع و  یف  لوقت  ام  رمع  نبا  لئـس  هنا  یئاسّنلا  يور  و 
معز راهظا  دـعب  رمع  نبا  هک  دوشیم  رهاظ  حاضتا  تیاهنب  ینیبیم  هچنانچ  لبنح  نب  دـمحا  تیاور  زا  ترابع  نیزا  هباـب  ـالا  اـهلک  اـنباوبا 
هتفگ هدومن و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلضفا  تابثا  نیتم  سب  ناونعب  باحـصا  رگید  زا  نیخیـش  تیلـضفا  باب  رد  دوخ 

نآ دوب و  رتهب  اهیف  ام  ایند و  زا  دوبیم  نم  يارب  نا  زا  یکی  رگا  هک  ار  تلـصخ  هس  تسا  هدـش  هداد  سپ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نکیل  هک و 
جیوزت نیزا  بانج  نآ  يارب  دش  لصاح  سپ  دوخ  رتخد  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ار  بانج  نآ  درک  جیوزت  هک  تسنیا 

ناونع نیا  هک  تسرهاظ  رپ  ربیخ و  زور  دوخ  تیار  ار  باـنج  نآ  داد  ار و  باـنج  نآ  باـب  رگم  ار  مدرم  عیمج  باوبا  دومن  دـس  دـالوا و 
لاصخ ثلث  رکذ  تسلادـج و  ءارم و  داوم  مساح  هدرک  رایتخا  دوخ  رمع  نبا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  تابثا 

هدیدع هوجوب  نا  زا  دحاو  ره  هک 
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زا تسلاق و  لیق و  باوبا  داس  دـیامنیم  لاعتملا  کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  لابقالا  ۀـمئالا  وبا  بانج  هقلطم  تیلـضفا  تاـبثا 
ثیدحت ثیدح  نیمهب  رمع  نبا  یئوگیم  هچ  یلع  نامثع و  باب  رد  هک  دیسرپ  رمع  نبا  زا  یسک  هاگ  ره  هک  تسراکـشآ  یئاسن  تیاور 

ياههزاورد یمامت  هک  تفگ  بلطم  نیا  لیلد  ماقم  رد  دعب  نم  بانج  نآ  رب  ار  یـسک  دینکن  سایق  یلع و  زا  دینک  هن  لاؤس  تفگ  درک و 
دـس ثیدـح  نایب  بانج و  نآ  اب  يدـحا  هسئاقم  یهن  ینعا  ناونع  نیا  هک  تسروهظ  تیاـهن  رد  باـنج و  نآ  هزاورد  رگم  دـش  هتـسب  اـم 

سماوش خودم  باشقا و  باقر  عطاق  باهولا  کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  بایطالا  ۀـمئألا  یبأ  هقلطم  تیلـضفا  تابثا  رد  باوبا 
یلزاغملا نب  نسحلا  وبا  همالع  تیاور  یئاسن  تیاور  لماک  دیؤم  باعصلل و  للذملا  وه  باب و  لک  یف  قفوملا  هَّللا  تسباحصا و  نیلضفم 

ثیح هدروآ  رمع  نبا  زا  بقانملا  باتک  رد  هک  تسا 
نباب بقلملا  یندملا  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ابنا  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  انربخا  لاق 

انث قراحم  نب  نیـصح  انث  یلکعلا  یـسیع  نب  دلاخ  انث  محازم  نب  رـصن  نب  نیـسح  انث  ۀـفوکلاب  یلجـسلا  سابعلا  نب  یلع  انث  ظفاحلا  اقـسلا 
تنا و ام  لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  سانلا  ریخ  نم  رمع  نبال  تلق  لاـق  رمع  نبا  یلوم  عفاـن  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج 

یلع لاق  وه  نم  تلق  هیلع  مرحی  ناک  ام  هیلع  مرحی  هل و  ّلحی  ناک  ام  هل  ّلحی  ناک  نم  هدـعب  مهریخ  هَّللا  رفغتـسا  لاق  مث  کل  ّمأ  كاذ ال 
ینید و یضقت  یییصو  یثراو و  تنا  یلع و  ام  هیف  کیلع  یل و  ام  دجـسملا  اذه  یف  کل  هل  لاق  یلع و  باب  كرت  دجـسملا و  باوبا  ّدس 

ینبحی کضغبی و  هنا  معز  نم  بذک  یتنس  یلع  لتقت  یتادع و  زجنت 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  دـعب  مدرم  نیرتهب  هک  درک  لاؤس  رمع  نبا  زا  عفاـن  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا 
هملک دـیدرگ و  لعفنم  دـعب  نم  درک  رجز  ار  وا  کل  مأ  ـال  كاذ  تنا و  اـم  هملکب  دومن و  رهق  عفاـن  رب  دـش و  تفت  رمع  نبا  ـالوا  تسیک 

هک تسیسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مدرم  نیرتهب  هک  تفگ  دومن و  فارتعا  تحارـصب  هتخاس  نابز  رب  هَّللا  رفغتـسا 
تـسیک صخـش  نآ  هک  تفگ  عفان  ترـضح  نآ  رب  دوب  مارح  هچنآ  وا  رب  دوب  مارح  ترـضح و  نآ  رب  دوب  لالح  هچنآ  وا  يارب  دوب  لالح 
یمامت ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب  نآ  هک  درک  نایب  فاصنا  هار  زا  رمع  نبا 

وت يارب  تسزئاج  هک  دومرف  داشرا  بانج  نآ  باـطخب  تشاذـگ و  دوخ  لاـحب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  باـب  دومن و  دودـسم  دجـسم  باوبا 
نم یصو  یتسه و  نم  ثراو  وت  نم و  يارب  تسعونمم  هچنآ  دجسم  نیرد  وت  يارب  تسعونمم  نم و  يارب  تسزئاج  هچنآ  دجـسم  نیرد 

هک دـنک  ناـمگ  هک  یـسک  تسا  هتفگ  غورد  نم  هقیرط  رب  يوـشیم  دیهـش  ارم و  ياههدـعو  ینکیم  اـفو  ارم و  نید  ینکیم  ادا  یتـسه 
نمشد

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 227 

http://www.ghadirestan.com


304 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیلـضفاب فارتعا  تحارـص  نیاب  عفان  دوخ  يالوم  باطخب  رمع  نبا  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لامک  رد  دارم  درادیم  تسود  ارت و  درادیم 

هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  صاخ  داشرا  اب  ار  باوبا  ّدس  هعقاو  لیلد  ضرعم  رد  دشاب و  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
رکب وبا  وا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  هدرک  نایب  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تبثم  شاهلمج  ره  هر  هک  ملس  هلآ و 

مه نیا  تسعفان  رمع  نبا  زا  نآ  يوار  هک  تیاور  نیزا  ـالک و  اـشاح و  تسنادیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  لـضفا  ار  رمع  و 
قح فالخ  هدرک  لـقن  وزا  يراـخب  هچنآ  سپ  هدومن  قح  رماـب  فارتعا  ثیدـح  نیا  ناـیب  رد  رمع  نبا  لـثم  مه  عفاـن  هک  دـیدرگ  حـضتم 

حرش رد  دوخ  تیبصع  همه  نآ  فصو  اب  يراق  یلع  الم  هک  تسنآ  بئاجع  زا  بیغلا و  ةداهـشلا و  ملعب  طیحملا  هَّللا  بیر و  الب  دشابیم 
دوب باحصاب  صوصخم  تسا  هدرک  شرکذ  رمع  نبا  هک  لضافت  نیا  هک  هدومن  هدافا  هدرب و  راکب  ار  فاصنا  هلمجلا  یف  رمع  نبا  ثیدح 
نبا نع  هتفگ و  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  هچنانچ  تسباحصا  مکح  ریاغم  ناشیا  مکح  دنشابیم و  باحصا  زا  صخا  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  و 

هلضفن لب  ۀباحـصلا  نم  يأ  ادحا  رکب  یباب  يواسن  يأ ال  لدعن  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نمز  یف  ۀباحـصلا  رـشعم  يأ  انک  لاق  رمع 
ملـس ال هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  كرتن  مث  امهریغ  یلع  امهلـضفن  مث  وا  ادـحا  امهب  لدـعن  مث ال  يأ  نامثع  مث  رمع  مث  هریغ  یلع 

ۀعیب لها  دـحاو و  ردـب  لهاف  الا  مهلثم و  ۀلـضافم  دارملا  ضعب و  یلع  مهـضعب  لـضفن  ـال  ینعملا  مهنیب و  ۀلـضافملا  عقون  ـال  يأ  لـضافن 
دری الف  مهریاغی  مهمکح  مهنم و  صخا  مهف  تیبلا  لها  اما  باحـصالا و  نیب  لضافتلا  اذه  لعل  لضفا و  ۀباحـصلا  ءاملع  رئاس  ناوضرلا و 
دعب نکیل  تسا  لاـمتحا  رب  ینبم  هچ  رگا  يراـق  یلع  ـالم  ریرقت  نـیا  نـیعمجا و  مـهنع  هَّللا  یـضر  نـیمعلا  نینـسحلا و  ّیلع و  رکذ  مدـع 
لاح تقیقح  هدـش  روکذـم  افنآ  هک  یلزاغملا  نبا  تیاور  یئاـسن و  تیاور  دـمحا و  تیاور  یبرقلا و  یف  ةدوملا  باـتک  تیاور  هظحـالم 

درادـن و مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـهاب  یقلعت  زگره  عوقو  ضرف  رب  هلـضافم  نیا  هک  دوشیم  ققحتم  بیر  ـالب  ددرگیم و  فـشکنم  یبوـخب 
تعفر و تلالج و  لضف و  رد  اصوصخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  امومع و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رمع  نبا  حیرـص  فارتعا  بسح 

بانج رب  نیخیش  تیلضفا  تابثا  ضرعم  رد  ار  رمع  نبا  ثیدح  يواخس  لثم  هک  یناسک  هلمجلاب  دنشابیم  رتالاب  باحصا  هلمج  زا  تلابن 
سجهت و قدـشت و  عطنتب و  هک  دـنهاوخیم  دنـشابیم و  لهاذ  رما  هّیلج  زا  لفاغ و  لاح  تقیقح  زا  دـنروآیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

همه نیا  هدـیدرگن و  نآ  درگ  رد  هراـچیب  نآ  زگره  هدیـسرن و  رمع  نبا  دوخ  لاـیخ  مهوب و  الـصا  هک  دـنیامن  تباـث  ار  يرما  دوخ  قهیفت 
نیا دوخ  فاستعا  روج و  میظع  فارحنا و  تیبصان و  دیزم  عاب و  رصق  عالطا و  تلق  زا  یشان 
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ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  دشاپیم  ناشياهرس  رب  راغص  تلذم و  كاخ  قیقحتلا  دنع  دشابیم و  تارضح 

گنر بآ و  ۀفلتخم و  نیوانعب  يرخا  دعب  ةرم  تنـس  لها  فالـسا  ار  رمع  نبا  ثیدح  هک  یفـصو  اب  هک  تسنیا  هعیدب  فئارط  هلمج  زا  و 
دبع نبا  هچنانچ  تستفالخب  قلعتم  هکنیا  ای  تسلیـضفتب  قلعتم  ثیدـح  نیا  هک  هدـشن  ققحم  ناشیا  دزن  زونه  نکیل  دـننکیم  تیاور  هزاـت 
لاق هنا  رمع  نبا  نع  عفان  نع  ۀملـس  یبأ  نب  زیزعلا  دبع  رمع و  نب  هَّللا  دـبع  دیعـس و  نب  ییحی  يور  هتفگ  نامثع  همجرتب  باعیتسا  رد  ربلا 
نبا ۀفالخلا و  یف  لیق  لضفلا و  یف  اذه  لیقف  تکسن  مث  نامثع  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  لوقن  انک 

انثدح یـسیع  نب  دمحم  انثدح  لاق و  هتفگ  يذمرت  زا  دوخ  دنـسب  ثیدح  دـنچ  تیاور  دـعب  نامثع  همجرتب  هباغلا  دـسا  رد  يرزجلا  ریثالا 
لاق رمع  نبا  نع  عفان  نع  رمع  نب  هَّللا  دیبع  نع  ریمع  نب  ثراحلا  انثدح  راطعلا  نمحرلا  دبع  نب  ءالعلا  انثدح  یقرودلا  میهاربا  نب  دـمحا 

رد ینالقسع  رجح  نبا  ۀفالخلا و  یف  لیق  لیضفتلا و  یف  لیقف  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  یح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لوقن و  انک 
امیف کلذ  ۀـفالخلاب و  قلعتی  امب  ۀیلـضفالا  ةروکذـملا و  ۀـیریخلا  هیقت  رمع  نبا  ثیدـح  یف  قرطلا  ضعب  یف  ءاج  دـق  هتفگ و  يرابلا  حـتف 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  لوقن  انک  انا  نوملعتل  مکنا  لاق  رمع  نبا  نع  ملاس  نع  راـسی  نب  هَّللا  دـبع  نع  رکاـسع  نبا  هجرخا 
دهع یف  لوقن  انک  رمع  نبا  نع  عفاـن  نع  هَّللا  دـیبع  قیرط  نم  ثیدـحلا و  لـصا  یف  اذـک  ۀـفالخلا  یف  ینعی  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  ملس 
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راکشآ حضاو و  یبوخب  ریصب  رظان  رب  اجنیزا  رمع و  مث  رکب  وبا  لوقنف  رمالا  اذهب  سانلا  یلوا  نوکی  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
حئال قایـسلا و  ددـبم  لـالحنالا و  يداـب  لـالتخالا و  رهاـظ  ماوقلا و  ّلـحنم  ماـظنلا و  شوشم  ردـقچ  لـصا  رد  ثیدـح  نیا  هک  ددرگیم 

اباحم الب  دنزاسیم و  دوخ  زیواتـسد  لیـضفت  هلئـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  وا  لاثما  يواخـس و  هنوگچ  هک  تسبجعت  سپ  دـشابیم  قارخنالا 
يدحب رذه  رسارس  ربخ  نیا  حیضف  لالتخا  حیبق و  لازخنا  هک  تسنیا  فئارط  فارطا  زا  دنزاونیم و  جادخ  دساف  ربخ  نیاب  جاجتحا  همغن 
قیقحت ربانب  هکلب  دـننکیم  نامگ  تفالخ  باب  رد  ار  نآ  دورو  هن  دـننادیم و  تیلـضفاب  قلعتم  ار  نآ  هن  حارـش  زا  یـضعب  هک  هتفاـی  یقرت 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  هک  میتفگیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تایح  دـهع  رد  ام  هک  تسنآ  ثیدـح  نیا  ینعم  ناـشیا 
ثیدح نیا  حرـشب  حیباصم  حرـش  حیتافم  رد  یلاخلخلا  رفظملا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هدش  یـضار  ناشیزا  ادخ  هک  دنتـسه  یـصاخشا 
یـضر هربخ  أدتبم و  هیلع  فطع  ام  رکب و  وبا  ۀضرعتم  ۀیلاح  ۀلمج  ّیح  هَّللا  لوسر  لوقن و  هلوقل  لوقم  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هلوق  هتفگ 

نع هتفگ  ثیدح  نیا  حرشب  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  مهنع و  هَّللا 
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رمع و رکب و  وبا  هلوقم  لوقلا و  نیب  ۀضرتعم  ۀیلاح  ۀلمج  ّیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوقن و  انک  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  نبا 
هَّللا یـضر  هربخ  أدـتبم  هیلع  فطع  ام  رکب و  وبا  حراش  لاق  مهنع و  هَّللا  یـضر  مهرما  ناـیب  مهرکذ و  دـنع  بیترتلا  اذـه  یلع  يأ  ناـمثع 

قحلا دبع  خیش  مهنع و  هَّللا  یضر  یلاعت  هَّللا  ناب  ۀثالثلا  ءالؤه  رکذن  انک  يأ  ۀضرتعم  ۀلمج  ّیح  هَّللا  لوسر  لوقلا و  لوقم  ۀلمجلا  مهنع و 
ناب ۀثالثلا  ءالؤه  رکذن  انک  يأ  مهنع  هَّللا  یـضر  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هلوق  هتفگ  ثیدـح  نیا  حرـشب  ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد 
یف ءاج  امک  نوکیف  ۀباحـصلا  رکذ  دـنع  فراعتملا  وه  امک  ةاورلا  نم  ءاعد  مهنع  هَّللا  یـضر  نوکی  نا  لـمتحی  مهنع و  یـضر  یلاـعت  هَّللا 

نیروهشم اوناک  ۀثلثلا  ءالؤه  ینعی  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  لوقن  انک  رمع  نبا  نم  رخآ  ثیدح 
ياجب رمـسلا  هبـشم  ربخ  نیا  رجن  تخـس و  شارخ و  شارت و  تبون  هاگ  ره  ۀباحـصلا و  رئاس  نع  نیزاـتمم  مهیف  نیروکذـم  ۀباحـصلا  یف 

رد ار  نآ  ناودـع  لها  یهاگ  دوشن و  تسرد  نآ  يارب  ولهپ  چـیه  لاحتنا  عضو و  هفلتخم  بلاوق  رد  نآ  غارفا  فصو  اب  هک  دـشاب  هدیـسر 
اـضرب قلعتم  فرـص  هدومن  جراـخ  ار  نآ  يداو  ود  ره  نیزا  یهاـگ  دـننک و  ناـمگ  تفـالخب  قلعتم  یهاـگ  دـنناد و  دراو  تیلـضفا  باـب 

هداد رارق  دوخ  هعجن  هوسا و  ار  نآ  لیضفت  هّمهم  هلئـسم  رد  دومن و  دهاوخ  دامتعا  نا  رب  یلقاع  هک  درک  ناوتیم  دیما  هنوگچ  زاب  دنیامناو 
کلـس رد  كالـسنا  فصو  اب  هک  نیعطنتم  زا  وا  لاثما  يواخـس و  راک  زج  تسین  نیا  ـالک  اـشاح و  دومیپ  دـهاوخ  باـبت  راوب و  کلـسم 
ياملع نایم  رد  رثا  تفارخ  ربخ  نیا  هتوحنم  یناعم  هلوعجم و  ظافلاب  قلعتم  هک  هشهدم  تافالتخا  هشحاف و  تافالتخا  همه  نیزا  نیثدـحم 
بارغلا ةرمت  ار  نآ  یمهف  شوخ  لامک  زا  دـنوریم و  نآب  جاجتحا  هار  اباحم  الب  هدـیزرو  حـیبق  لفاغت  حیرـص و  یماعت  هدـش  عقاو  ناشیا 

ریما بانج  دوخ  زا  هّللاب  ذایعلا  هک  هدرک  اعدا  هداهن  رتارف  رساجت  ياپ  يواخس  هچنآ  هکنآ  متشه  دنوشیم  نآب  کسمتم  اجیب  اج و  هتـسناد 
دومرف بانج  نآ  هک  هدش  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

خلا رکب  وبا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ 
لد رد  ار  نآ  هکنآ  ياج  هچ  دـیاشگ  نآب  بل  مهف  بابرا  زا  يدـحا  هک  تسین  نآ  لباق  زگره  تسحئـال و  يارتفا  حـضاو و  صرخت  سپ 

ریرغت يارب  فاصناان  فالـسا  هک  تسا  هعبـش  تاعوضوم  نآ  هلمج  زا  عیظف  کفا  عینـش و  بذک  نیا  هچ  دـیامن  نیزگیاج  اقیدـصت  دوخ 
هملیـسم و زا  قبـسلا  بصق  لیلاعا  بیجاعا و  لیلاضا و  بیذاکا و  هنوگ  نیا  قالتخاب  دـناهدومن و  عضو  ار  نآ  فاـحجا  رـسارس  فـالخا 
تفاهت و يدحب  هدساک  تاعونـصم  هدـساف و  تاعوضوم  نیا  نیماضم  رد  هک  تسا  یندرکاشامت  قلطم  رداق  تردـق  نکیل  هدوبر  حاجس 

رکانت ضقانت و  رفانت و 
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دزاسیم مامت  ناشدوخ  هسوحنم  يدیاب  ار  راسخ  رسارس  هفارز  نیا  راک  دزادنایم و  تریح  هجوم  راچب  ار  بیبل  لقاع  هک  هدش  عقاو 
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نآ نایوار  فعض  طاقن  داریا  مالّسلا و  هیلع  نانؤم  ریمأ  لوق  زا  نیخیش  لیضفت  رد  يراخب  ثیدح  حدق 

رابخا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نابز  زا  نیخیش  تیلضفا  راهظا  باب  رد  یمادنایب  تیاغ  زا  تارضح  نیا  هکنآ  لامجا  نیا  لیصفت 
هدروآ ظافلا  نیاب  دوخ  میقس  حیحص  رد  يراخب  هچنآ  تسنآ  زا  یکی  هچنانچ  دناهدومن  عضو  هددبتم  راثآ  هددعتم و 

یلـص یبنلا  دعب  ریخ  سانلا  يأ  یبال  تلق  لاق  ۀیفنحلا  نب  دمحم  نع  یلعی  وبا  انث  دشار  یبأ  نب  عماج  انث  نایفـس  انا  ریثک  نب  دمحم  انثدح 
نیملسملا نم  لجر  الا  انا  ام  لاق  تنا  مث  تلق  نامثع  لوقی  نا  تیشخ  رمع و  لاق  نم  مث  تلق  لاق  رکب  وبا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا 

لاهج نیرتغم  رب  هک  دناهدومن  عضو  ضرغ  نیاب  لاذـنا  نیباذـک  ار  ارتفا  نیا  هک  تسناد  دـهاوخ  دـشاب  هتـشاد  لقع  زا  هرهب  یندا  هک  ره  و 
هک دوب  ققحتم  تباث و  يدحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دـهع  رد  دوهعم  بیترتب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تیلـضفا  هک  دوش  رهاظ 
نآ راهظا  يوسب  تعراسم  هیفنحلا  نب  دمحم  ترـضح  دوخ  دـنمجرا  دـنزرف  باطخب  هدومرف و  نآب  فارتعا  هّللاب  اذایع  ترـضح  نآ  دوخ 

حیرـص فارتعا  هک  هتـشاذگن  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیمهب  هتـشادن و  شوخ  ار  تعراسم  نیا  هک  یفـصو  اـب  هیفنحلا  نب  دـمحم  هدومن و 
نآرق تایآ  هک  اریز  تسین  ینتفر  شیپ  ارتفا  نیا  هکنآ  لاح  هدرک  هصق  نیا  تیاور  راـچان  راـچ و  نکیل  دـیامن  دوخ  زا  ناـمثع  تیلـضفاب 

باحصا لاوقا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  راثآ  تاولصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  ثیداحا  دیمح و  ناقرف  دیجم و 
یمتخ بانج  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  رب  هیعطق  تلالد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

نیبم و هقحال  هقباس و  تادلجم  رد  نآ  زا  يرطش  دیآ و  رد  طبض  رـصح و  دح  رد  هک  تسیدحب  هن  دراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  تبترم 
نا زا  يرایسب  دیآ و  رامش  رد  هک  تسیاهبترمب  هن  رفاوت  رثاکت و  رد  هثالث  نیخیـش و  هحیـضف  نئاشم  هحیبق و  نعاطم  زین  هدیدرگ و  نهربم 

عطاوق عناوم و  همه  نیا  دعب  تسروطـسم و  روکذـم و  نآ  ریغ  مالّـسلا و  راد  هَّللا  هلحا  مالع  دـلاو  نعاطملا  دییـشت  لثم  قح  لها  بتک  رد 
دساف و مجهت  الا  اذه  له  دشاب  هداد  لیضفت  دوخ  رب  ار  رمع  رکب و  وبا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّللاب  اذایع  هک  تسنکمم  هنوگچ 

کفا عوضوم و  ربخ  نیا  ناوه  فخـس و  نیهارب  رهظا  نالطب و  داسف و  لـئالد  نیبا  زا  دـساحلا و  نعرـالا  اـّلا  هب  روطی  ـال  دـساک  سجهت 
اهیلع هَّللا  مالس  هدّیس  بانج  ثاریم  عنم  باب  رد  ار  رمع  رکب و  وبا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  کش  بیر و  الب  هک  تسنآ  عونـصم 
تفگ ناوتیم  هنوگچ  سپ  هسفنب  باطخلا  نب  رمع  هب  فرتعا  امک  دندومرفیم  مه  نآ  راهظا  دنتسنادیم و  نئاخ  رداغ و  مثآ و  بذاک و 

دعب سانلا  ریخ  ار  ناشیا  هدیشخب و  لیضفت  دوخ  رب  ار  نینئاخ  نیرداغ  نیمثآ  نیبذاک  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هَّللا  ذاعم  هک 
هَّللا یّلص  یبنلا 

308 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  اما  رهاجملا  غئازلا  الا  هب  روطی  رهاظ ال  بذـک  الا  اذـه  له  دـشاب  هدومرف  رهاظ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تنـس لها  رباکا  ثیداحا  تایاور و  عبتتم  رب  دـنچ  ره  سپ  دـندرکیم  نآ  راهظا  دنتـسنادیم و  نئاخ  رداـغ و  مثآ و  بذاـک و  ار  نیخیش 
مکح باب  داهجلا  باتک  رد  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  دوشیم  موقرم  راصتخاب  نآ  دهاوش  ضعب  اج  نیا  رد  نکیل  تسین  بجتحم  یفخم و 

ثیدـح نا  رد  هدروآ و  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلــص  بآـمتلاسر  باـنج  ثاریمب  قـلعتم  سوا  نـب  کـلام  زا  ینـالوط  یثیدـح  یفلا 
تفگ سابع  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  باطخلا  نب  رمع  هک  تسروکذم 

کیخا و نبا  نم  کثاریم  بلطت  امتئجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب  وبا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  املف 
ۀقدص انکرت  ام  ثرون  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  رکب  وبا  لاقف  اهیبا  نم  هتأرما  ثاریم  اذه  بلطی 

ملس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب و  وبا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دشار  راب  قداصل  هنا  ملعی  هَّللا  انئاخ و  ارداغ  امثا  ابذاک  هامتیأرف 
طاقـسا و فیرحتب و  دّوعتم  نوچ  يراخب  قحلل و  عبات  دـشار  ّراب  قداصل  ینا  ملعی  هَّللا  انئاخ و  ارداغ  امثا  اـبذاک  یناـمتیأرف  رکب  یبأ  یلو 

بذاک ظافلا  رکذ  رد  تحلصم  نکیل  هدروآ  اج  دنچ  دوخ  میقس  حیحـص  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  یفـصو  اب  اذهل  تسثیداحا  عیطقت  رییغت و 
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نیا هک  هدرکن  لایخ  هتـشاذگ و  یقاب  هدش  عقاو  نآ  ءازا  رد  هک  یظافلا  هدومن و  فذح  رـسکی  ار  نآ  یهاگ  هدیدن  نئاخ  رداغ و  مثآ و  و 
فیحن دـیامنیم و  حیرـصتلا  نم  غلبا  ۀـیانکلا  راک  ریـصب  رظان  دزن  هک  هدروآ  دـنچ  یظفل  نآ  ياجب  یهاـگ  تسنآ و  دورو  نیب  لـیلد  مه 

لاق هتفگ  ثیدـح  نیا  قایـس  رد  سمخلا  ضرف  باب  رد  يراخب  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میامنیم  لقن  ترورـض  ردـقب  ار  ماقم  ره  تراـبع 
ملع امب  اهیف  لمعف  رکب  وبا  اهـضبقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب  وبا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیبن  هَّللا  یفوت  مث  رمع 

اهتـضبقف رکب  یبأ  یلو  انا  تنکف  رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دـشار  راب  قداصل  اـهیف  هنا  ملعی  هَّللا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
عبات دشار  راب  قداصل  اهیف  ینا  ملعی  هَّللا  رکب و  وبا  اهیف  لمع  امب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  امب  اهیف  لمعا  یتراما  نم  نیتنس 

اناف رکب  وبا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یفوت  مث  هتفگ  ثیدـح  نیا  قایـس  رد  ریـضنلا  ینب  ثیدـح  باب  يزاغملا  باتک  رد  قحلل و 
یلع یلع  لبقاف  ذئنیح  متنا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  لمع  امب  هیف  لمعف  رکب  وبا  هضبقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلو 
یلو انا  تلقف  رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دـشار  راب  قداـصل  هیف  هنا  ملعی  هَّللا  نـالوقت و  اـمک  هیف  رکب  اـبا  نا  نارکذـت  لاـق  ساـبع و  و 

وبا ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  لمع  امب  هیف  لمعا  یتراما  نم  نیتنس  هتضبقف  رکب  یبأ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
دشار راب  قداص  هیف  ینا  ملعی  هَّللا  رکب و 

309 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  هَّللا  یفوت  مث  هتفگ  ثیدـح  نیا  قایـس  رد  هتنـس  توق  لجرلا  ۀـقفن  سبح  باب  تاقفنلا  باتک  رد  قحلل و  عبات 
امتنا ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهیف  هب  لمع  امب  اهیف  لمعی  رکب  وبا  اهضبقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّیلو  انا  رکب  وبا  لاقف 
تلقف رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دشار  ّراب  قداص  اهیف  هنا  ملعی  هَّللا  اذک و  اذک و  رکب  ابا  نا  نامعزت  سابع  ّیلع و  یلع  لبقا  ذـئنیح و 

رد رکب و  وبا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  امب  اهیف  لمعا  نیتنس  اهتضبقف  رکب  یبأ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلو  انا 
باب رد  ضئارفلا  باتک 

ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوق 
لمعف اهتضبقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّیلو  انا  رکب  وبا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  هَّللا  یفوتف  هدروآ  ثیدح  نیا  قایـس  رد 
لمعا نیتنس  اهتضبقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلو  انا  تلقف  رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  لمع  امب 
ثیدح نیا  قایس  رد  عزانتلا  قمعتلا و  نم  هرکی  ام  باب  رد  ماصتعالا  باتک  رد  رکب و  وبا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  ام  اهیف 

لمع امب  اهیف  لمعف  رکب  وبا  اهضبقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب  وبا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  هَّللا  یفوت  مث  هدروآ 
قداص اهیف  هنا  ملعی  هَّللا  اذک و  اهیف  رکب  ابا  نا  نامعزت  لاقف  سابع  ّیلع و  یلع  لبقا  ذئنیح و  امتنا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهیف 

هب لمع  امب  اهیف  لمعا  نیتنس  اهتضبقف  رکب  یبأ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّیلو  انا  تلقف  رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دشار  ّراب 
تسحضاو رهاظ و  یبوخب  ثیدح  نیرد  يراخب  ریتبت  عیطقت و  ینیبیم  هچنانچ  تارابع  نیزا  رکب  وبا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

دندربن و تحلصم  نیاب  یپ  يراخب  حیحص  حارش  نکیل  دشوپب  ار  نیخیش  هیداب  بویع  هک  دوب  هتساوخ  عینش  عینص  نیاب  يراخب  دنچ  ره  و 
رتس و ینعا  هعیظف  هعینـش  نیا  يراخب  يامح  تیاـمح  ظاـحلب  نکیل  دـنتخاس  راکـشآ  رهاـظ و  دوب  هدومن  روتـسم  موتکم و  يراـخب  هچنآ 
هدرک و رکذ  تحارـصب  ار  ظافلا  نیا  یهاگ  وا  هک  دـناهدرک  نامگ  نیمخت  ضحمب  لیلد  الب  هتخادـنا  يرهز  هراـچیب  ندرگ  رب  ار  ناـمتک 

هیلع هَّللا  یّلص  هیبن  هَّللا  یفوت  مث  هلوق  هتفگ  سمخلا  باب  ضرف  ثیدح  حرش  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هدروآ  هیانکب  یهاگ 
داز ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  امب  اهیف  لمعف  رکب  وبا  اهـضبقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب  وبا  لاقف  ملـس  و 

ملـسم ۀیاور  یف  نالوقت و  امک  بیعـش  ۀیاور  یف  اذک و  اذک و  رکب  ابا  نا  نامعزت  سابع  یلع و  یلع  لبقا  ذئنیح و  امتنا  لیقع و  ۀیاور  یف 
اهیبا نم  هتأرما  ثاریم  اذه  بلطی  کیخا و  نبا  نم  کثاریم  بلطت  امتئجف  ةدایزلا  نم 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  رکب  وبا  لاقف 
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310 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀقدص هانکرت  ام  ثرون  ملس ال  و 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  زین  کلام و  کلذک  ینکیف و  ةرات  حّرـصیف و  ةرات  هب  ثّدحی  ناک  يرهزلا  ّنأک  انئاخ و  ارداغ  امثا  ابذاک  هامتیأرف 
تنّیب دق  ماهبالاب و  عقو  انه  اذکه  اذک  اهیف  رکب  ابا  نا  نامعزت  هلوق  هتفگ و  عزانتلا  قمعتلا و  نم  هرکی  ام  باب  ثیدح  حرش  رد  يرابلا  حتف 

اریسفت و اماهبا و  کلذ  نع  ةروکذملا  ۀیاورلا  تلخ  ملسم و  ۀیاور  یف  عقو  کلذ  ریـسفت  نا  سمخلا  ضرف  یف  ۀیـضاملا  ۀیاورلا  حرـش  یف 
انا هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  هَّللا  یفوت  مث  هتفگ  روکذم  باب  ثیدح  حرـش  رد  يراّسلا  داشرا  رد  ینالطـسق 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیف  لمع  امب  اهیف  لمعف  رکب  وبا  تاحتفب  اهـضبقف  یلو  نم  ۀـیتحتلا  دـیدشتب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلو 

اذک و اهیف  رکب  ابا  نا  نامعزت  لاقف  سابع  ّیلع و  یلع  لبقا  ذئنیح و  امتنا  ملس و  هیلع و 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  رکب  وبا  لاقف  اهیبا  نم  هتأرما  ثاریم  اذـه  بلطی  کیخا و  نبا  نم  کثاریم  تنا  بلطت  اـمتئجف  ملـسم  ۀـیاور  یف 

انئاخ ارداغ  امثا  ابذاک  هامتیارف  ۀقدص  انکرت  ام  ثرون  ملس ال  هیلع و 
دبع نب  دـمحا  رکب  وبا  ار  انئاخ  ارداغ  امثا  ابذاک  ثیدـح  هک  دـنامن  یفخم  ینکی و  ةرات  حّرـصیف و  ةرات  هب  ثدـحی  ناـک  يرهزلا  ّنأـک  و 

سوا نب  کلام  زا  لیوط  یثیدـح  نمـض  رد  هنع  لقن  ام  یلع  هفیقـسلا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ظافلا  فالتخاب  زین  يرهوج  زیزعلا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  یلو  انا  رکب  وبا  لاقف  یفوت  مث  تفگ  ساـبع  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  باـطخب  رمع  هک  هدروآ 

نا نامعزت  سابعلا  یلع و  یلا  تفتلا  ذئنیح و  امتنا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  لمع  امب  اهیف  لمع  دق  هَّللا و  هضبقف  ملـس  هیلع و 
هَّللا لوسرب  رکب و  یباب  سانلا  یلوا  انا  تلقف  رکب  ابا  هَّللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دـشار  ّراب  قداصل  اهیف  هنا  ملعی  هَّللا  رجاف و  ملاظ  اهیف  رکب  اـبا 

لاق و مث  رکب  وبا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمع  ام  لثم  اهیف  لمعا  یتراما  نم  نینس  لاق  وا  نیتنس  اهتضبقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
وبا هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  قحلل  عبات  دـشار  ّراب  قداصل  ینا  ملعی  هَّللا  رجاف و  ملاظ  اهیف  ینا  نامعزت  یلع  ساـبعلا و  یلع  لـبقا  اـمتنا و 

هدرک لقن  رمع  نابز  زا  رمع  رکب و  وبا  باب  رد  ار  سابع  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدیقع  ثیدـح  نیرد  يرهوج  رکب 
ینامتیأرف هلمج  ياجب  نینچمه  هدروآ و  رجاف  ملاظ  اهیف  رکب  اـبا  نا  ناـمعزت  هلمج  اـنئاخ  ارداـغ  اـمثا  اـبذاک  هاـمتیأرف  هلمج  ياـجب  نکیل 

هک تسا  هدومن  رکذ  ظافلا  نامه  ظافلا  نیا  لباقم  رد  نکیل  هدرک  تیاور  رجاـف  ملاـظ  اـهیف  ینا  ناـمعزت  هلمج  اـنئاخ  ارداـغ  اـمثا  اـبذاک 
ظافلا نامه  يرهوج  رکب  وبا  تیاور  لصا  رد  هک  ددرگیم  حضاو  اجنیزا  دناهدرک و  تیاور  ملسم  يراخب و 
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ظفل ود  نیاب  ار  نآ  تعانـش  لیلقت  ضرغب  يرهوج  رکب  وبا  نکیل  هدروآ  ملـسم  هک  دوب  دوجوم  نئاخ  رداغ و  مثآ و  بذاک و  ینعا  هعبرا 

رد يرهوج  رکب  وبا  زین  تسیفاـک و  مارک  ّقح  لـها  مارم  بولطم و  تاـبثا  رد  مه  ظـفل  ود  نیا  نکیل  هدومن و  لدـبم  رجاـف  ملاـظ و  ینعا 
لوسر یفوت  املف  تفگ  رمع  هک  هدروآ  هدرک  تیاور  رگید  قیرطب  هک  سوا  نب  کلام  ثیدح  نمـض  رد  هنع  لقن  ام  یلع  هفیقـسلا  باتک 

اهیبا نم  کتجوز  ثاریم  بلطت  یلع  ای  تئج  کیخا و  نبا  نم  کثاریم  بلطت  سابع  ای  تئجف  رکب  وبا  اهضبق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
اما امکثاریم  نابلطت  ینامتئجف  اهتـضبقف  رکب  وبا  یفوت  مث  قحلل  اعبات  اعیطم  أرما  ناک  دـقل  هَّللا  ارجاف و  انئاخ  اهیف  ناک  رکب  ابا  نا  امتمعز  و 
اهیف ینا  ملعی  هَّللا  رجاف و  نئاخ  اهیف  ینا  امتمعز  اهیبا و  نم  هتجوز  ثاریم  بلطیف  یلع  اما  کیخا و  نبا  نم  کثاریم  بلطتف  سابع  ای  تنا 
يارب زین  ظفل  ود  ره  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  تسروکذـم و  رجاف  نئاخ  رجاف  ملاظ  ياـجب  ینیبیم  هچناـنچ  تیاور  نیرد  قحلل و  عباـت  عیطم 

ار سوا  نب  کلام  ثیدح  نومضم  هنع  لقن  ام  یلع  هفیقسلا  باتک  رد  يرهوج  رکب  وبا  زین  دنشابیم و  یفاو  یفاک و  نیخیش  راوع  فشک 
یّلـص هَّللا  لوسر  ناکف  تسنیا  تسا  دوصقم  ماقم  نیرد  هچنآب  قلعتم  وا  ظافلا  هدرک و  تیاور  مه  يرتخبلا  وبا  زا  ظافلا  فالتخا  رییغتب و 
امتنا ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عنصی  ناک  ام  هیف  عنصی  نیتنـس  رکب  وبا  هیلوف  یفوت  مث  هلـضف  مسقی  هب و  قدصتی  ملـس  هیلع و  هَّللا 

یلع هامکتلبق  امتئـش  نا  امکل  تلقف  رکب  یبأ  دعب  هتیلو  مث  ادشار  الا  کلذب  ناک  ام  املاظ و  کلذب  ناک  ائطاخ و  کلذـب  ناک  هنا  نالوقت 
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دیرا اذه  لوقی  یخا و  نبا  نم  یبیـصن  دـیرا  اذـه  لوقی  نامـصتخت  نالا  ینامتئج  معن و  امتلقف  هیف  دـهع  يذـلا  هدـهع  هَّللا و  لوسر  لمع 
لصا تابثا  رد  مه  زاب  نکیل  تسین  هدیـشوپ  هدش  عقاو  تیاور  نیرد  هک  یفیرحت  کلذب و  الا  امکنیب  یـضقا  هَّللا ال  یتأرما و  نم  یبیـصن 

مثآ و بذاک و  ار  رمع  رکب و  وبا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ینعم  نیا  كرد  دعب  هلمجلاب  تسدنـسب  یفاک و  قح  لها  بولطم 
ارتفا تهب و  هار  هدروآ  هیفنحلا  نب  دمحم  زا  هک  يراخب  ثیدح  داسف  نالطب و  رد  یبیر  یکش و  یلقاع  چیه  دزن  دنتسنادیم  نئاخ  رداغ و 
يارب تنـس  لها  هک  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هک  ددرگیم  رهاظ  روهظ  حوضو و  تیاهنب  دـنامیمن و  یقاب  هدرپس  ارتجا  تراـسج و  مادـقاب 

هدیشارخ نامیا  نید و  هنوگ  بانج  نآ  ناسل  زا  نآ  لاعتفاب  هدیشارت و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  هثالث  نیخیش و  تیلضفا  راهظا 
هدـساف و تایاور  هنوگ  نیا  ثول  زا  بانج  نآ  ياـیلع  تحاـس  تسفاـصناان و  موق  نیا  دوخ  هلطاـع  تابوذـکا  هلطاـب و  تاـیرتفم  زا  اـنیقی 

ثیداحا هظحالم  دشابیم و  اربم  هّزنم و  هدساک  ثیداحا 
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ناوه نالطب و  ناهربلا  ّرین  نایب  نیزا  هچ  رگا  دـشاپیم و  نآ  نیعـضاو  سؤر  رب  ییاوسر  تحیـضف و  كاـخ  اـهریغ  نع  الـضف  نیحیحص 
لها سؤر  عمق  ماحفا و  تاکسا و  دیزم  يارب  نکیل  تسین  نآ  دنـس  رد  رظنب  یجایتحا  نآ  دعب  هک  هدیـسر  يّدحب  يراخب  هدوهعم  تیاور 

رثا تفاخس  رمس  نیاب  نّیلدم  رذه و  لها  ربخ  نیاب  نّیلدتسم  رگج  بلق و  رد  مناسریم و  تابثاب  زین  ادنس  نآ  حرج  حدق و  ماصخ  دادل و 
نیا قیقحتلا  دـقنلا و  دـنع  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مناودیم  نینوخ  رتشن  دـنزابیم  نآ  رب  دوخ  نیریـش  ياهناج  دـنزانیم و  نا  رب  یلیخ  هک 

تفرع امک  نآ  دنس  هلسلس  رد  هک  اریز  دنیامن  دامتعا  قوثو و  نآ  رب  دادس  رصبت و  بابرا  هک  تسین  نآ  لباق  دنـس  لاجر  تیثیحب  تیاور 
تـستنس لها  لاجر  نیدـقان  مظاـعا  زا  هک  نیعم  نب  ییحی  دـشابیم  حورجم  حودـقم و  وا  هدـش و  عقاو  يدـبعلا  ریثک  نب  دـمحم  تیار  و 
همجرتب لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  وا  قوثو  مدع  مامت  تحارصب  هدومن و  عنم  وا  ثیدح  تباتک  زا  ار  دوخ  نیدیفتسم 

همدقم رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀقثلاب و  نکی  مل  هنع  اوبتکت  نیعم ال  نبا  انل  لاق  ۀمثیخ  یبأ  نب  دمحا  يور  هتفگ و  يدبعلا  ریثک  نب  دمحم 
بیذـهتلا بیذـهت  رد  رجح  نبا  زین  خـلا و  ۀـقثلاب  نکی  مل  نیعم  نبا  لاق  يراـخبلا  خویـش  نم  يدـبعلا  ریثک  نب  دـمحم  هتفگ  يراـبلا  حـتف 

ظافلا هثیدـح  یف  ناک  نیعم  نبا  نع  دـینجلا  نبا  لاـق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  زین  ۀـقثلاب و  نکی  مل  نیعم  نبا  لاـق  هتفگ  وا  همجرتب 
ءافعـض زا  دوب و  سلدـم  وا  هدـش و  عقاو  يروث  نایفـس  نآ  دنـس  رد  زین  هنع و  بتکی  نا  لهاب  نکی  مل  لاقف  هنع  تلأس  مث  ۀفیعـض  ۀـنماک 

نکل ءافعضلا و  نع  ّسلدی  ناک  هنا  عم  هیلع  قفتم  تبثلا  ۀجحلا  دیعـس  نب  نایفـس  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هچنانچ  درکیم  سیلدت 
نب نایفـس  هتفگ  بیذـهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نیباذـکلا و  نع  بتکی  ّسلدـی و  ناک  لاق  نم  لوقب  ةربع  ـال  قوذ و  دـقن و  هل 

يدحا ۀنس  تام  ّسلد  امبر  ناک  ۀعباسلا و  ۀقبطلا  سؤر  نم  ۀجح  ماما  دباع  هیقف  ظفاح  ۀقث  یفوکلا  هَّللا  دبع  وبا  يروثلا  قورسم  نب  دیعس 
هتفگ نیـسلدملا  ءامـسال  نییبتلا  باـتک  رد  یبـلحلا  یکملا  یمجعلا  نبا  طبـس  لـیلخ  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نوتـس و  عبرا و  هل  نیتـس و  و 

نیرتدب هک  هیوست  سیلدت  رکذ  رد  ثیدحلا  ۀیفلا  حرش  رد  یقارعلا  نیـسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  نیز  خیـش  هب و  روهـشم  يروثلا  نایفس 
ۀیوستلا سیلدت  دحاو  ریغ  ناطقلا و  نبا  هامس  دق  اذه و  لثم  نولعفی  ۀّیقب  يروثلا و  شمعالا و  ناک  بیطخلا و  لاق  هتفگ  تسسیلدت  ماسقا 

هیوست سیلدت  رکذ  رد  يوارلا  بیردت  رد  یطویس  اهّرش و  اقلطم و  سیلدتلا  عاونا  شحفا  عونلا  اذهف  ۀلمجلاب  لیسارملا و  یف  یئالعلا  لاق 
شمعالا ناک  بیطخلا و  لاق  هتفگ 
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نمیف حداق  وه  یقارعلا و  لاق  اهرـش  اقلطم و  سیلدتلا  عاونا  شحفا  عونلا  اذـهف  ۀـلمجلاب  یئالعلا و  لاق  اذـه  لثم  نولعفی  يروثلا  نایفـس  و 

ۀقث نوکی  نم  قح  یف  الا  هنالعفی  امهنا ال  راذتعا  الف  شمعالا  يروثلا و  هب  فصو  نا  حرج و  هنا  کش  مالسالا ال  خیـش  لاق  هلعف و  دمعت 
نامسق سیلدتلا  يرزجلا  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  لاق  هتفگ  رکفلا  ۀبخن  حرشلا  حرش  رد  يراق  یلع  الم  امهریغ و  دنع  افیعـض  امهدنع 

لوقن هنم و ال  هعمس  هنا  امهوم  هنم  هعمسی  مل  ام  هرصاع  هیقل و  نمع  يوری  نا  وحن  دانـسالا  سیلدت  اما  خویـشلا  سیلدت  دانـسالا و  سیلدت 
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مل امبر  رثکا و  نوکی  دق  دحاو و  امهنیب  نوکی  دق  مث  کلذ  هبشا  ام  لاق و  انالف  نا  وا  نالف  نع  وا  نالف  لاق  لوقی  لب  هانعم  یف  ام  انربخا و 
ۀنییع و نبا  يروثلا و  شمعالا و  ناک  کلذب و  ثیدحلا  نّسحی  نسلا  ریغص  وا  افیعض  الجر  هدعب  نم  طقسی  نکل  هخیـش  سلدملا  طقـسی 

کثدح هل  لیقف  يرهزلا  نع  لاقف  ۀنییع  نب  نایفس  دنع  اموی  انک  مرشح  نبا  یکح  ام  کلذ  نم  عونلا و  اذه  نولعفی  مهریغ  قاحـسا و  نبا 
سیلدتلا نم  مسقلا  اذه  يرهزلا و  نع  رمعم  نع  قازرلا  دبع  ینثدح  لاقف  يرهزلا  نم  هتعمس  هل  لیقف  يرهزلا  لاق  لاق  مث  تکسف  يرهزلا 

دنچ ره  هنّیبی و  مل  وا  عامـسلا  نّیب  هتیاور  لبقی  ۀعامج ال  دـنع  حورجم  وهف  هب  فرع  نم  ءاملعلا و  رثکا  دـنع  مومذـم  هلعاف  ادـج و  هورکم 
رباکا تادافا  رگید  زا  سیلدت  تعاظف  تعانـش و  مول و  بیع و  مذ و  تیاهن  نکیل  تسیفاو  یفاک و  سیلدت  مذ  توبث  يارب  تارابع  نیمه 

نیثدـحملا ءاملع  یلع  سیلبا  سیبلت  نم  هتفگ و  سیلبا  سیبلت  رد  يزوجلا  نبا  تسرهاب  رهاظ و  زین  نیدـقان  مظاعا  تاحیرـصت  نیطاسا و 
مهتایاور و ةرثک  مهثیداحا و  قیفنت  مهدوصقم  عرشلا و  یلع  مهنم  ۀنایخ  اذه  عوضوم و  هنا  اونیبی  نا  ریغ  نم  عوضوملا  ثیدحلا  ۀیاور 

نیبذاکلا دحا  وهف  بذک  هنا  يری  اثیدح  یّنع  يور  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  دق 
حیبق اذه  عمـسی و  مل  هنم و  عمـس  هنا  مهوی  نالف  نع  نالف  لاق  وا  نالف  نع  نالف  مهدحا  لوقی  ةراتف  ۀیاورلا  یف  مهـسیلدت  نفلا  اذه  نم  و 

امبر هاّنک و  امبر  همسا و  ریغب  هامـس  امبرف  همـسا  یمعیف  باذکلا  فیعـضلا و  نع  يوری  نم  مهنم  لصتملا و  ۀبترم  یف  عطقنملا  لعجی  هنال 
دق هتفگ و  تاعوضوم  باتک  رد  يزوجلا  نبا  زین  هب و  تبثی  امب ال  امکح  تبثی  هنال  رهطملا  عرشلل  ۀنایخ  هذه  فرعی و  الئل  هدج  یلا  هبسن 

داقنلا و الا  کلذ  فرعی  لاوحالا و ال  بعصا  اذه  سیلدت و  هیف  يرج  دق  ابولقم و  وا  اعوضوم  ثیدحلا  نوکی  تاقث و  هلک  دانسالا  نوکی 
ءافعـضلا و ضعب  نع  ثیدـحلا  عمـسیف  اهرـش  يوارلا  نوکی  نا  یناثلا  مسقلا  لوالا و  مسقلا  رکذ  دـعب  لاـق  نا  یلا  نیمـسق  مسقنی  کـلذ 

مهنم اذه  نولعفی  ۀعامج  ناک  دق  خیشلا و  رکذب  سلدی  هنم و  هعمس  يذلا  مسا  طقسیف  هنم  عمس  وا  هرصاع  دق  خیش  نع  نیباذکلا 
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نم عامـسلا  سلدملا  مهوا  امبر  هنم و  ءافعـضلا  نوطقـسی  هثیدـح و  نووسی  ۀـیقب  ةذـمالت  تناک  نابح و  نب  متاح  وبا  لاق  دـیلولا  نب  ۀـیقب 
لثم فیعض  وا  باذک  امهنیب  نوکیف  نالف  نع  لاقف  صخش 

ۀنجلا باوبا  يأ  نم  لخد  ءوضولا  نسحاف  أضوت  نم  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رماع  نب  ۀبقع  نعاطع  نب  هَّللا  دبع  هاور  ثیدح 
ءاش

نب دایز  ینثدح  لاقف  دیعـسل  لیقف  میهاربا  نب  دیعـس  ینثدح  لاقف ال  هنم  هتعمـس  لیقف  رماع  نب  ۀبقع  لاقف  هب  انثدـح  هَّللا  دـبعل  لجر  لاقف 
ۀعیرشلا و یلع  تایانجلا  مظعا  نم  وه  ۀنعنعلا و  یف  عقی  امنا  اذه  لثم  ۀناحیر و  یبأ  نع  بشوح  نب  رهش  ینثدح  لاقف  دایزل  لیقف  قارخم 

هعامس امهوم  هنم  عمسی  مل  ام  هرـصاع  نمع  يوری  نا  امهدحا  نامـسق  سیلدتلا  هتفگ  جاجحلا  نب  ملـسم  حیحـص  حرـش  جاهنم  رد  يوون 
هورکم مسقلا  اذه  ثیدحلا و  ةروصل  انیسحت  اریغص  وا  افیعض  هریغ  طقـسا  هخیـش و  طقـسی  مل  امبر  هوحن و  وا  نالف  نع  وا  نالف  لاق  الئاق 

جاجتحالا زوجی  امب ال  جاجتحالا  مهوی  هناف  رهاظ  همیرحت  مارح و  هنا  همالک  رهاظ  هلامذ و  مهّدشا  نم  هبعـش  ناک  ءاملعلا و  رثکا  هّمذ  ادج 
فیکف میرحتلا  یف  یفکی  اذـه  ضعب  ۀـمئاد و  هتدـسفم  نا  مث  رورغلا  نم  هیف  ام  عم  هسفن  تایاورب  لـمعلا  طاقـسا  یلا  اـضیا  ببـستی  هب و 

ماسقا ۀثلث  یلع  سیلدتلا  نا  ملعا  هتفگ و  رکفلا  ۀبخن  حرـشلا  حرـش  رظنلا  ناعما  رد  نمحرلا  دـبع  نب  مرکا  دـمحم  رومالا و  هذـه  عامتجاب 
هبسنی وا  فورعملا  همسا  ریغب  هنم  عمس  اخیش  یمسی  نا  وه  خویشلا و  سیلدت  یناثلا  فنـصملا و  هرکذ  يذلا  وه  دانـسالا و  سیلدت  اهدحا 
فیعـض وار  هیف  دنـسب  ۀـقث  خیـش  نع  اثیدـح  سلدـملا  يوری  نا  هتروص  ۀـیوستلا و  سیلدـت  ثلاثلا  فرعی و  الیک  رهتـشی  امب ال  هفـصی  وا 

سلدملا حرـصی  تاقث و  هلک  دانـسالا  يوتـسیف  سیلدتلاب  امهلوا  رکذی  مل  رخآلا و  امهدحا  یقل  نیذلا  نیتقثلا  نیب  نم  سلدـملا  هفذـحیف 
یف وه  ایلاع و  دانسالا  ریصی  للعلاب و  ۀفرعملا  دقنلا و  لهالا  الا  ّهدر  یضتقی  ام  دانسالا  یف  رهظی  الف  هنم  هعمس  دق  هنال  هخیش  نع  لاصتالاب 
دق ریخالا و  مسقلا  اذه  سیلدتلا  ماسقا  رـشاو  ملـسم  نب  دیلولا  دیلولا و  نب  ۀیقب  سیلدـتلا  نم  مسقلا  اذـه  لعفی  ناک  نمم  لزان و  ۀـقیقحلا 

رهاظ و هقـسف  حورجم و  اذهف  هنع  ذخأی  نمل  ارورغ  ثّدحی و  نم  یلع  اسیبلت  يوقلا  مض  حورجملا و  طاقـسا  موق  نع  حص  مزح  نبا  رکذ 
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وبا دوب  جراوخ  بهذـمب  لئاق  رئابک  باب  رد  وا  هک  تسنآ  يروث  نایفـس  همیظع  حداوق  هلمج  زا  یهتنا و  ۀـلادعلا  طـقاس  هنـال  دودرم  هربخ 
اما دیوگیم و  هداد  باوج  هفینح  وبا  رب  بیطخ  تاضارتعا  زا  هک  یئاج  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دمحم  نب  دومحم  دـیؤملا 

اولاقف ۀفینح  وبا  حلاص و  نب  نسحلا  کیرـش و  یلیل و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  يروثلا و  نایفـس  عمتجا  هنا  عیکو  نع  ایکاح  هلوق 
ۀفینح یبال 
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ادبا و ةداهش  کل  تلبق  یلیل ال  یبأ  نبا  لاقف  لاقف ال  نامیالا  نع  جرخی  هیبا أ  سار  یف  رمخلا  برش  هماب و  ینز  هابا و  لتق  نمیف  لوقت  ام 

باوجلاف مارحلا  کهجو  نم  یهجو  حلاص  نب  نسحلا  لاق  تلعف و  تلعفل و  رما  یل  ناک  ول  کیرش  لاق  ادبا و  کتملک  نایفـس ال  هل  لاق 
ءالؤه یلع  کلذ  یف  حدق  قحلاب و  هعدص  هلـضف و  هب  رهظاف  ۀفینح  یبأ  یلع  اذهب  عنـشی  نا  دارأ  بیطخلا  نا  اهدحا  ۀـعبرا  هوجو  نم  هنع 

قلطملا و ال نامیالا  نع  جرخی  هنا ال  روهمجلا  بهذـم  اـماف  جراوخلا  بهذـم  ناـمیالا  نع  هتریبکب  ةریبکلا  بحاـص  جارخا  نـال  ۀـعبرالا 
یف ضقانی  فیکف  اعیکو  عضو  دـق  بیطخلا  نا  یناثلا  باوجلا  جراوخلا و  بهذـم  وه  هولاق  ام  قحلا و  وه  ۀـفینح  وبا  هلاق  امف  ارفاک  ریـصی 
نع بیطخلا  یکح  ثیح  بیطخلا  عیکو و  نم  ۀضقانم  هنا  ثلاثلا  باوجلا  ۀفینح و  یبأ  یلع  نعطلا  یف  هل  ّدع  مث  هفعض  يذلا  ام  همالک و 
ءافخ هنا ال  امهدحا  نیهجول  ۀفینح  یبأ  یف  مهنعط  ربتعی  ۀعبرالا ال  ءالؤه  نا  عبارلا  باوجلا  هباحـصا و  نم  هنا  ۀفینح و  یبال  هحدـم  عیکو 
لئاق رب  هوالع  ترابع  نیزا  هیف و  مهنعط  ربتعی  فیکف  کلذـب  اوفرتعا  امبر  دـسحلا و  اورهظا  هودـسح و  مّهنا  یناثلا  هقفاو و  مهنم  ملعا  هنا 
هکلب تشاد  توادع  دـسح و  هفینح  وبا  ترـضح  تنـس  لها  مظعا  ماما  اب  وا  هک  دـش  رهاظ  مه  نیا  جراوخ  بهذـمب  يروث  نایفـس  ندوب 

نیا تشارفایم و  تعالج  تعالخ و  مالعا  هدرک  هحـضاف  هصیقن  نیاب  فارتعا  هدومن و  رهاظ  هینـس  ماـقم  یلاـع  ماـما  نآ  اـب  دوخ  دـسح 
رد یمزراوخ  دیؤملا  وبا  تسین و  یباوج  نآ  زا  اصوصخ  ار  هّیفنح  تارضح  امومع و  ار  تنس  لها  هک  يروث  نایفـس  رد  میظع  تسینعطم 

نایم رد  هک  هدومن  هدافا  ۀحارـص  یمزراوخ  نآ  دـعب  هدومن و  هفینح  وباب  رفک  رودـص  تبـسن  يروث  نایفـس  هک  هدومن  میلـست  رگید  ياـج 
ماقلا درکیم و  توهبم  ار  ناشیا  هدومن  هثحابم  وا  لاثما  يروث و  نایفس  اب  هفینح  وبا  هک  اریز  دوب  هرهاظ  توادع  هفینح  وبا  يروث و  نایفس 
هینـس مظعا  ماما  نآ  نیهوت  ّمذ و  هدومن  هراّما  سفن  عابتا  ببـس  نیاب  دننک و  مالک  وا  اب  هک  دندشیمن  رداق  ناشیا  دروآیم و  لمعب  رجح 
نیاـب فارتعا  نایفـس  دوخ  درکیمن و  وا  تبیغ  هفینح  وبا  دومنیم و  هفینح  وبا  تبیغ  نایفـس  هک  هدومن  هداـفا  یمزراوخ  زین  دـندرکیم و 
نایفس نع  ایکاح  هلوق  اما  تسروکذم و  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  رد  هچنانچ  تخاسیم  حئال  حضاو و  دوخ  حیبقت  حیضفت و  هدومن  ینعم 
ةوادع ۀفینح  یبأ  نیب  هنیب و  ناک  حر  نایفـس  نا  اهدحا  ۀثالث  هوجو  نم  هنع  باوجلاف  نیترم  رفکلا  نم  ۀـفینح  وبا  بیتتـسا  لاق  هنا  يروثلا 
ةرامالا سفنلا  مهرمات  رـشبلا  نم  هلاثما  نایفـس و  ناک  اومّلکتی و  نا  یلع  نوردـقی  الف  رجحلا  مهمقلی  مهتهبی و  ناک  ۀـفینح  ابا  نال  ةرهاظ 

یلع ءوسلاب 
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ام ۀحـص  یلع  لیلدلا  هنوحدمی و  اولعجف  نورـصبم  مه  اذاف  نورکذتی  مث  یبنلا ع  بوقعی  دالوا  فسوی  ةوخاک  ۀیرـشبلا  مکحب  هیف  ۀعیقولا 
سفنلا ۀیرـشبلا و  مکحب  ناک  لوالاف  رخآ  تقو  یف  حدم  ءانث و  هنع  یکح  الا  ۀـفینح  یبأ  یف  نعطلا  ءالؤه  نم  دـحا  نع  یکح  ام  هنا  انلق 

اوُرَّکَذـَت ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هلوقب  ةراشالا  تعقو  هیلإ  مهاوقت و  مهعرو و  مکحب  یناثلا  ءوسلاـب و  ةراـمالا 
َنوُرِْصبُم  ْمُه  اذِإَف 

یکح ام  یلع  ءوسب  مهرکذ  هنا  هنع  لقنی  مل  هناف  ضر  ۀـفینح  یباک  ادـحا  بتغی  ملف  بضغلا  دـنع  هسفن  کلمیف  یلاعت  هَّللا  همـصع  نم  الا 
ّهنا نایفس  لاقف  ادحا  باتغی  هتیأر  ام  ۀبیغلا  نم  هفینح  ابا  دعبا  ام  هل  تلقف  ۀفینح  یبأ  یف  عقوف  نایفـس  دنع  تنک  لاق  كرابملا  نب  هَّللا  دبع 

رهاظ دیامن و  يروث  لاح  ءوس  زا  یکرادت  هلمجلا  یف  هک  هتساوخ  مالک  نیرد  یمزراوخ  هچنآ  هتانسح و  یلع  ادحا  طلـسی  نا  نم  لقع  ال 
یعفن سپ  دـندومنیم  وا  حدـم  يوقت  عرو و  ياضتقمب  زاب  دـندرکیم و  هفینح  وبا  تمذـم  تیرـشب  ياضتقمب  وا  لاثما  يروث و  هک  هدرک 
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لثم رد  هراما  سفن  ياضتقمب  ضحم  هک  هدیسر  دح  نیاب  يروث  رـساجت  هاگ  ره  هک  اریز  دناسریمن  وا  لاثما  يروث و  لآم  تراسخ  لاحب 
رگا يرآ  دشاب  هتشاد  يوقت  عرو و  زا  یظح  وا  هک  تسنکمم  هنوگچ  رگید  دادیم  واب  رفک  رودص  تبسن  درکیم و  حدق  هینس  مظعا  ماما 

نآ اب  يوقت  عروب و  يروث  فصو  هتبلا  دوب  نیدت  زا  یـشان  قح و  قاقحاب  رظن  هینـس  مظعا  ماما  رد  يروث  حرج  حدق و  نیا  یمزراوخ  دزن 
وا يوقت  عرو و  نآ  أشنم  سپ  دشاب  هدش  مه  رداص  يروث  زا  رگا  هفینح  وبا  حدـم  هک  دـیدرگ  رهاظ  سپ  سیلف  سیل  ذإ  دـیآیم و  تسار 

حئابق هلمج  زا  داسحلا و  دوقت  یتلا  یعاودـلا  نم  کلذ  یهاضی  ام  هفینح و  وبا  عایـشا  عابتا و  زا  فوخ  لـثم  تسرگید  يزیچ  هکلب  تسین 
نابز رب  هفینح  وبا  مان  تیاور  ماگنه  وا  اب  دوخ  توادع  دسح و  ببـسب  درکیم و  ثیدـح  تیاور  هفینح  وبا  زا  وا  هک  تسنآ  يروث  نایفس 
یبأ دـیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دـیؤملا  وبا  هچنانچ  دومنیم  سیلدـت  همیلم  همیـش  باـکترا  دوخ  تداـع  بسح  باـب  نیرد  دروآیمن و 

نع يوری  وه  ةروهشم و  ۀفینح  یبأ  نایفـس و  نیب  یتلا  ةاداعملا  تاماقملا و  هَّللا  دابع  فعـضا  لوقی  هتفگ  يروث  نایفـس  همجرت  رد  هفینح 
هنا رهظ  نکل  انباحـصا و  ضعب  وا  ۀقثلا  انربخا  هنع  ۀیاورلا  یف  لوقی  سلدی و  ناک  ةاکزلا و  ةدترملا و  ثیدح  اهنم  اریثک  ۀـفینح  یبأ  مامالا 

قیرط دادـل  یغب و  نماوک  ناروف  داـنع و  دـقح و  داوم  ناروث  تیاـغ  زا  يروـث  نایفـس  هک  تسنآ  همه  زا  رتـالاب  خـلا و  ۀـفینح  اـبا  هب  دارأ 
باوبا هدومن  ضارتعا  داریا و  بانج  نآ  لثم  رب  دومیپیم و  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اب  تّراضم  تفلاخم و  ترباکم و  تمصاخم و 

دوشگیم دوخ  يور  رب  حاضتفا  يزخ و 
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هتفگ و مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بانج  همجرت  رد  راونالا  حقاول  رد  تسا  هینس  ياملع  رباکا  زا  هک  ینارعش  باهولا  دبع 
هتحت اذاف  كدـی  لخدا  يردـن  ام  لاقف  اذـه  نوسبلت  ةوبن  تیب  نم  مکنا  هل  لاقف  زخ  نم  ۀـّبج  هیلع  يارف  هنع  هَّللا  یـضر  يروثلا  هیلع  لخد 

يروث ال ای  لاق  مث  نایفـس  لجخف  ضیبلا  ضایب  نم  قرا  اصیمق  اهتحت  دجوف  کتّبج  تحت  ام  ینرا  يروث  ای  لاق  مث  نشخ  رعـش  نم  حـسم 
كرضن انرضت و  انیلع  لوخدلا  رثکت 

هبج هک  دید  ار  بانج  نآ  نوچ  دیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بانج  تمدخ  رـضاح  يروث  نایفـس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
بانج نآ  سابل  رب  باهولا  کلملا  مالس  مهیلع  بایطا  لآ  اب  تیبصان  تیاغ  زا  بانج  نآ  تلالج  تمظع و  ظاحل  الب  تسا  هدیـشوپ  زخ 

ترـضح نآ  داد و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتارم  زا  دوخ  ینادان  لـهج و  راـهظا  داد  داـشگ و  ضارتعاـب  ناـمجرت  تعـالخ  ناـبز 
یهلا تمعن  راهظاب  نآ  يالاب  نسح  ساـبل  سبلب  هتخاـس و  رب  رد  نشخ  رعـش  زا  هماـج  زخ  هبج  ریز  باـنج  نآ  هک  دومرف  رهاـظ  شباوجب 
نیزا يروث  سپ  هدیـشوک  لاهج  ماوع  لالـضا  عیدـخت و  رد  هدیـشوپ  ضیب  ضاـیب  زا  رتقیقر  یـصیمق  نشخ  ساـبل  ریز  يروث  هتخادرپ و 

هریرـس و ثبخ  روهظ  دعب  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـیدرگ و  لگ  رد  رخ  لثم  یگدـنامرد  زجعب و  لجخ و  هدنمرـش و  یلیخ  هعقاو 
روجهم یصقم و  قدص  دهـشم  قح و  دهعم  زا  دیرطت  دیعبت و  نیاب  روجحم و  عونمم و  دوخ  دزن  يروضح  ترثک  زا  ار  وا  وا  هریرج  مظع 

نینچ تیاور  دـید و  دـهاوخن  تافتلا  انتعا و  لباق  ار  يروث  فاصنا  لها  زا  يدـحا  لامتـشا  تلالـض  لاوحا  نیا  كاردا  دـعب  دـندومرف و 
حیحـص رد  نآ  جارخاب  یجراخ  يراخب  هک  حیرـص  يارتفا  نیا  هلمجلاب  دیرخ  دهاوخن  يوجب  نیخیـش  باب  رد  اصوصخ  ار  ضیغب  یبصان 

هتخاس كوتهم  دوخ  يایح  مرـش و  هدرپ  هیفنحلا  نب  دـمحم  تیاورب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  نآ  لـقنب  هتخادرپ و  دوخ  میقس 
وبا تیلضفا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تیاورب  هتفر  نیزا  رتالاب  نیکافا  زا  یـضعب  نّیه و  ریغ  تسیـصرخت  نّیب و  تیاغب  تسیبذک 

فاستعا لواعمب  فاصنا  ياـنب  اـباحمیب  دـننکیم و  لـقن  ءارتفا  باـنج  نآ  دوخ  داـشرا  بسح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  رکب 
درآیم لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  دننکیم 

ریخ نم  رکب  ابا  ای  رکب  یبال  تلق  لوقی  یلع  نب  نیسحلا  یبأ  تعمس  لوقی  نیسحلا  نب  یلع  یبأ  تعمس  لاق  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ  نم  تلقف  اّیلع  یبأ  تلاسف  كوبا  یل  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا 

رک یلوغازلا  رکب  وبا  لاقف 
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عضاو هک  اریز  تسبیرغ  يارجام  بیجع و  يارتفا  رب  لمتشم  ینیبیم  هچنانچ  تیاور  نیا  و 
318 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نابز رب  ملاع  دنوادخ  هک  تسقح  هملک  نیا  هدرک و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رکب  وبا  نابز  زا  الوا  نآ  رد  روحدـم 
دعب نم  دـنادرگ  دوخ  نوهوم  يارتفا  همدـقم  ار  نآ  هک  هتـساوخ  هدرک و  كاپان  لطاب  هدارا  ناـب  كاـبیب  عضاو  هچ  رگا  هدرک  يراـج  وا 

تقیقح رهظم  ارخآ  رکانت  تفاهت و  نیا  هک  هتسنادن  هدومن و  عضو  رکب  وبا  تیلضفا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نابز  زا  مولم  عضاو 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّللاب  اذایع  عانص  عاضو  نیا  هَّللا  ناحبس  دیدرگ  دهاوخ  لاعتفا  صرخت و  نیا  لآم  ءوس  زا  فشاک  لاح و 

ارم وت  میوگب  یجاح  ارت  نم  دافمب  دـنهنیم و  زاغآ  شیوخ  حدام  حدـم  رد  ارطا  دوخ  حدـم  هلباقم  رد  هک  هدرک  روصت  ماوع  لثم  رگم  ار 
هک اریز  تسحـضاو  ناشدوخ  تادافا  بسح  تنـس  لها  دزن  زین  تیاور  نیا  يرابتعایب  هَّللا  دمحب  دنهدیم و  لطابب  هوفت  داد  وگب  یجاح 

نیرد ام  یلـصا  بطاـخم  هک  يولهد  زیزعلا  دـبع  هاـش  هدرکن و  نآ  تحـصب  مکح  نیثدـحم  زا  یـسک  دوشیمن و  ادـیپ  نآ  يارب  يدـنس 
مکحلا عم  تسنیثدـحم  هدنـسم  بتک  رد  ثیدـح  نتفایب  تنـس  لها  دزن  ثیدـح  راـبتعا  هکنآـب  هدومن  حیرـصت  هفحت  باـتک  رد  تسباـتک 

زا طقاس  راهمیب و  رتش  لثم  زین  تیاور  نیا  سپ  دـننکیمن  نآب  شوگ  الـصا  هک  تسراهمیب  رتش  ناشیا  دزن  دنـسیب  ثیدـح  ۀحـصلاب و 
نوچ تنس  لها  نیعاضو  زا  یضعب  تشاد و  دهاوخن  عامسا  راصبا و  بابرا  دزن  عامتسا  اغـصا و  تیلباق  الـصا  دوب و  دهاوخ  رابتعا  هجرد 

الیلقت اذـهل  عیظف  تیاـغب  عینـش و  تیاـهن  تسیرما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناـسل  زا  رمع  رکب و  وـبا  هقلطم  ّتیلـضفا  عـضو  هک  دـندید 
تسباحصا هرمز  رب  رصتقم  دودحم و  بانج  نآ  دزن  نیخیش  تیلـضفا  هک  دوشیم  رهاظ  نا  زا  هک  دناهدرک  تیاور  يوحنب  ار  نآ  ۀعانـشلل 

ناکم تعفر  نأش و  ولع  رد  مالّـسلا  مهیلع  بانج  نآ  تیبلها  درادـن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیبلهاب  هقالع  و 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  درادن  ناشتاواسم  تازاوم و  تیلباق  يدحا  هک  دنشابیم  زئاف  هبترمب 

لها نحن  لاقف  نینمؤملا  ریما  ای  تنا  لجر و  لاقف  رمع  رکب و  وبا  اهیبن  دـعب  ۀـمالا  هذـه  ریخ  نا  الا  لاقف  یلع  بطخ  لاق  يرتخبلا  یبأ  نع 
دحا انیزاوی  تیبلا ال 

تیبلها تمهاسم  تحاس  زا  ار  ناـشیا  دـیامنیم و  او  باحـصا  هرمز  زا  صوصخم  ار  رمع  رکب و  وبا  تیلـضفا  هچ  رگا  تیاور  نیا  لـح و 
وبا تیلضفا  هک  دننادیم  یبوخب  زییمت  دقن و  بابرا  نکیل  دنادرگیم  دورطم  یصقم و  مهنم  ۀیلـضفالا  نع  الـضف  لضف  رد  مالّـسلا  مهیلع 

بانج يوسب  نآ  راهظا  تبسن  تسین و  حیحص  زگره  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  زا  ول  رمع و  رکب و 
هلمج زا  ار  نیخیش  هک  یفصو  اب  بانج  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تسفرص و  بذک  تحب و  يارتفا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

319 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوب و هتـسناد  اهریغ  هماسا و  شیج  زیهجت  هعقاو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  ناـبز  نیدورطم  ناـمز و  نیدودرم 

بآمتلاسر بانج  باحـصا  هلمج  رب  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ار  ناشیا  زاب  تسنادیم  نئاخ  داغ و  مثآ و  بذاک و  ار  ناـشیا  باـنج  نآ  دوخ 
تمظع تبترم و  تلالج  دـندوب و  زین  مهیلع  هَّللا  ناوضر  راـمع  دادـقم و  رذ و  یبأ  ناملـس و  ترـضح  ناـشیرد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نیا تسنینمؤم و  نیملـسم و  هفاک  هیلع  قفتم  نیرهاطلا  امهلا  امهیلع و  هَّللا  تاولـص  نییـصولا  لضفا  نییبنلا و  متاخ  بانج  دزن  ناشتلزنم 
دوخ نامجرت  یحو  ناسل  ناشن و  زجعم  نابز  زا  ار  ناشهلیمج  بقانم  هلیلج و  لـئاضف  راـثکا  رارکتب و  هابتـشا  بیر و  ـالب  راوگرزب  ود  ره 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  يرتخبلا  وبا  ار  نآ  هچ  تسین  رابتعا  لباق  زین  ادنس  تیاور  نیا  اذهعم  دشاب و  هداد  لیضفت  هدومرف  نایب 
تـسدبال سپ  هدینـشن  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  الـصا  درکیم و  لاسرا  بانج  نآ  زا  تیاور  رد  يرتخبلا  وبا  هدومن و  تیاور 

تیاور رد  يرتخبلا  وبا  هکنیا  اما  دوب  دهاوخ  رابتعا  لباق  تیاور  نیا  هنوگچ  سپ  تسلوهجم  هطـساو  نآ  دـشاب و  هدوب  نیب  رد  هطـساو  هک 
نبا تسین  یفخم  لاـجر  ياـملع  لاوقا  عبتتم  رب  سپ  هدینـشن  باـنج  نآ  زا  يزیچ  درکیم و  لاـسرا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا 
نبا هیبا و  نع  يور  یفوکلا  مهالوم  یئاطلا  يرتخبلا  وبا  نارمع  یبأ  نبا  وه  زوریف و  نب  دیعس  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح 
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رمع و نع  لسرا  روعالا و  ثرحلا  یملـسلا و  نمحرلا  دبع  یبأ  ةرم و  نب  یلعی  ةزرب و  یبأ  ۀـشبک و  یبأ  دیعـس و  یبأ  رمع و  نبا  سابع و 
نابح نب  سنوی  لیهک و  نب  ۀملس  بئاسلا و  نب  اطع  رماع و  نب  یلعالا  دبع  ةرم و  نب  ورمع  هنع  دوعـسم و  نبا  ناملـس و  ۀفیذح و  یلع و 

مل تبث و  وه  دیعس و  همسا  یئاطلا  يرتخبلا  وبا  نیعم  نبا  نع  بیعش  نب  هَّللا  دبع  لاق  مهریغ  دایز و  یبأ  نب  دیزی  تباث و  یبأ  نب  بیبح  و 
هدشن رسیم  ناشیزا  يرایسب  عامـس  ار  وا  هکنآ  لاح  درکیم  هباحـص  زا  تیاور  رب  تأرج  راثکاب  يرتخبلا  وبا  نوچ  ائیـش و  یلع  نم  عمـسی 

لتق دعـس  نبا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  هچنانچ  دناهدرمـش  فیعـض  ار  وا  لسرم  ربخ  ناقتا  دقن و  لها  اذهل  دوب 
هثیدح نم  ناک  امف  دحا  ریثک  نم  عمـسی  مل  ۀباحـصلا و  نع  يوری  هثیدح و  لسری  ثیدحلا  ریثک  ناک  ۀنس 83 و  ثعشالا  نبا  عم  لیجدب 
باتک رد  مکاح  دـمحا  وبا  دوبن و  يوق  يرتخبلا  وبا  دوخ  داـقن  دزن  نیرب  هوـالع  فیعـض و  وهف  لاـسرا  نع  ناـک  اـم  نسح و  وهف  اـعامس 

یف مکاحلا  دمحا  وبا  لاق  هتفگ و  يرتخبلا  وبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هچنانچ  هدومن  حیرصت  بلطم  نیاب  ینکلا 
ینالقسع رجح  نبا  مکح  وهس و  وه  لاق و  اذک  مهدنع  يوقلاب  سیل  ینکلا 

320 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رگا انتم  ادنس و  تیاور  نیا  لاح  تقیقح  هلمجلاب  تسین  لیوعت  لباق  زگره  تسلیلدیب  نوچ  تسـضحم و  مکحت  مکاح  دمحا  وبا  وهـسب 

نآ دوخ  داشرا  بسح  بآمتیالو  بانج  هقلطم  تیلضفا  ققحت  قح  هملک  رب  لمتشم  نوچ  نکیل  تسحئال  حضاو و  تیارد  بابرا  رب  هچ 
فئارط هلمج  زا  تسیفاو و  هفاخـس  رـسارس  هفارز  نیا  مازلا  ماحفا و  رهب  یفاک و  وا  لاثما  يواخـس و  سار  غمد  يارب  اذهل  دشابیم  بانج 

ار ّقح  لها  لالدتسا  رد  مه  وا  تیبصع  دیزمب  نکیل  هداتفا  رود  تیاهن  هیمالک  تعانص  زا  هک  یفصو  اب  یطویس  نیدلا  لالج  هک  تسنآ 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

یف ثیدحلا  اذهب  ۀعیـشلا  کسمت  یبیطلا  لاق  هتفگ  ثیدـح  نیا  رکذ  دـعب  يذـتغملا  توق  رد  هچنانچ  هداد  تفت  داد  ندومناو  مالک  لحم 
راد سیل  ذإ  هیف  مهل  ۀجح  اهباب و ال  نم  اهیلإ  لخدی  امنا  رادـلا  نال  هتطـساوب  الا  هریغ  یلا  هزواجتی  هب ال  صتخم  ۀـمکحلا  ملعلا و  ذـخا  نا 

ضر ضقنب و  قبـس  ام  رد  یلاعت  هَّللا  دمحب  ام  هک  تسیبیط  ریوزت  رپ  ریرقت  نامه  نیا  باوبا و  ۀـینامث  اهل  ۀـمکحلا و  راد  نم  عسوأب  ۀـنجلا 
رظان سپ  هتخاس  راکـشآ  حـضاو و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  راثملا  زیزع  نایب  هب  نآ  رانـش  راوع و  تیاهن  میاهتخادرپ و  یغبنی  اـمک  نآ 

قیفوتلا یلو  هَّللا  تسقیقح و  يرح و  نآ  يوسب  تعجارم  ار  ریصب 

هجو هدجیه  هب  نآ  لاطبا  رکب و  وبأ  تیلضفأ  اب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تافانم  مدع  رب  ینبم  يدوهمس  ياعدا 

تـستربخ بابرا  تربع  لباق  هک  هدومن  يریرقت  نآ  حیرـص  دافم  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  فرـص  باب  رد  يدوهمـسلا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  و 
اذه و تلق و  هتفگ  اقباس  تعمـس  امک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  هلاد  راثآ  ضعب  لقن  دعب  نیدـقعلا  رهاوج  رد  هچنانچ 

یـضر یلع  نع  لئاضفلا  یف  دمحا  مامالا  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحل  دهاش  بابلا  اذه  یف  یلع  ۀلیـضف  یف  ءاج  امم  ههابـشأ 
مهلک مهریغ  هل و  ۀنسلا  یف  نایح  نب  خیشلا  وبا  ریبکلا و  همجعم  یف  یناربطلا  هکردتسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هنع و  هَّللا 

بابلا تایلف  ملعلا  یتا  نمف  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  یلع  ثیدح  نم  يذمرتلا  هاور  و 

عم يزوجلا  نبا  هدروآ  دانـسالا و  حیحـص  هنا  لوالا  بقع  مکاحلا  لاق  يراخبلا و  هخیـش  لاق  اذـک  رکنم و  هنا  اذـه  بقع  يذـمرتلا  لاق  و 
نوکی نأ  نع  الـضف  فیعـض  حیحـص و ال  هقرط ال  رابتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئالعلا  دیعـس  وبا  ظـفاحلا  لاـق  تاـعوضوملا و  یف  یناـثلا 

دهش هل و  کلذب  هریغ  یلع و  ةداهشب  اقلطم  هنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  لیـضفت  هیفانی  هل و ال  يوتف  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  اذک  اعوضوم و 
اضیا ملعلاب  هل 

هعم قحلا  ناک  الا  ءیش  یف  اوفلتخا  ام  مهلضفا و  مهملعا و  رکب  وبا  ّیلع  لاق  دقف 
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دنچب تسمالحا  بابرا  دیقنت  لحم  مالک  نیا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تومب  جایتحالا  دعب  هتدـم  لوط  مدـعل  هملع  راهتـشا  مدـع  و 
يدوهمس هکنآ  لوا  هجو 

321 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فالـسا تادافا  بسحب  نآ  ماربا  تابثا و  قیرط  هکلب  هدـیزرون  یبیر  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ققحت  توبث و  لـصا  رد  مـالک  نیرد  هچ  رگا 

کفا رب  لمتشم  سپ  دناهتفگ  رکنم  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يراخب  يذمرت و  هک  هدرک  اعدا  هچنآ  نآ  يانثا  رد  نکیل  هدیزگرب  دوخ  مالعا 
نایب هعطاس  نیهارب  هعطاق و  لئالدب  بحاص  هاش  مالک  باوج  رد  مامت  لیصفتب  ماعنملا  هَّللا  نوعب  اقباس  ام  هچ  تسحیـضف  طیلخت  حیرص و 

ثیدـح نیا  يذـمرت  زگره  تسا و  هنّیه  ریغ  بیذاـکا  هنّیب و  تاءارتـفا  هلمج  زا  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  نتفگ  رکنم  تبـسن  هک  مـیاهدرک 
ار فیرـش  ثیدح  نیا  يذمرت  هک  تستباث  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  حیرـصت  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  هکلب  هتفگن  رکنم  ار  فیرش 

يذمرت هک  تسنآ  بلطم  نیا  دیؤم  تسا و  هتفگ  نسح 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

دّیؤم هک  ار 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

رکنم تبسن  نیرتفم  ضعب  هچنانچ  ةرضنلا و  ضایرلا  یف  یبقعلا و  رئاخذ  یف  يربطلا  بحملا  هب  حّرـص  امک  تسا  هدومن  نیـسحت  زین  تس 
نتفگ رکنم  تبسن  ةراسج  ةأرج و  نینچمه  هدومن  وا  يوسب  ملعلا  ۀنیدم  انا  ثیدح  نتفگ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نیققحم زا  يرایـسب  يوونلا و  مالک  ّدر  یف  یـضم  اـمیف  هانلـصف  اـمک  تسـضحم  لـطاب  وا  يوسب  مه  تبـسن  نیا  دـناهداد و  وا  يوسب  مه 

لامک رد  ناشتادافا  زا  دنیامنیم و  لقن  هدحیلع  هدـحیلع  يذـمرت  زا  ار  ود  ره  ۀـمکحلا  راد  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  هینـس  ياملع 
ام عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدومنن  نآ  رد  یحدق  زگره  هدروآ و  ار  ثیدح  ود  ره  نیا  دوخ  حیحـص  عماج  رد  يذمرت  هک  تسروهظ 

یلع ّۀلادلا  موقلا  ۀمئا  تارابع  نم  ۀمکحلا  راد  ثیدحل  هجارخا  تابثا  یف  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدحل  يذـمرتلا  جارخا  تابثا  یف  اقباس  هانرکذ 
يرصملا ناّبصلا  هدروآ  ام  ّيوبّنلا و  دقعلا  یف  ینمیلا  سوردیع  هلاق  ام  قعاوصلا و  یف  یکملا  رجح  نبا  هرکذ  امیف  لماتلاب  کیلع  کلذ و 

هلمجلاب بوکنملا  لوذخملا  دحاجلل  ماحفالاب  يرحا  بولطملا و  دوصقملا و  یف  حرـصا  مالعالا  ءالؤه  تارابع  ناف  نیبغارلا  فاعـسا  یف 
تسحئال و ناتهب  حضاو و  بذک  تسرکنم  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دعب  وا  هک  هدومن  بوسنم  يذمرتب  يدوهمـس  هچنآ 
يذمرت و حیحص  هحیحص  خسن  هعلاطمب  رگا  هچ  هتشون  هتـساوخ  هچنآ  يذمرت  حیحـص  عماجب  هعجارم  الب  ماقم  نیرد  وا  هک  تسنآ  بلاغ 

مه يذمرت  حیحص  هفرحم  خسن  رگا  هکلب  دیدرگیمن  حیضف  ظلغ  حیرص و  مهو  نیا  يالتبم  زگره  دشیم  فرشم  دیفتسم و  نآب  هعجارم 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  هک  تسنآ  نیفرحم  یعسلا  ۀیاغ  مه  خسن  نآ  رد  هچ  داتفایمن  بابت  بلاج  بادرگ  نیرد  هک  تسنآ  بلاغ  دیدیم 

هخـسن اّما  دناهدوزفا  نآ  باب  رد  رکنم  ظفل  تراسج  هار  زا  دناهتـشاذگ و  یقاب  ار  ۀمکحلا  راد  ثیدح  دـناهدرک و  طقاس  نآ  زا  رـسکی  ار 
رکنم ظفل  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قح  رد  نآ  رد  هک 
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تبـسن اّما  تابثالا  تاقثلا  تادافاب  هسار  غمد  انیلع  تابثالا و  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم  هتـشگن و  یئرم  دوهـشم و  الـصا  سپ  دـشاب  دوجوم 

رهاظ و يواخـس  هنـسح  دـصاقم  یـشکرز و  هروثنم  یلآل  زا  هچنآ  تسعونمم و  مه  نآ  سپ  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يراـخب  نتفگ  رکنم 
قح رد  يراخب  هک  تسنیا  ددرگیم  راکشآ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هکنآ مود  دوب  دـهاوخ  قیفا  مزاـح  ره  دزن  قیقحت  زا  دـیعب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  باـب  رد  نآ  رکذ  سپ  هدـیدرگ  لـطاب  لوـق  نیاـب  هوـفتم 
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بانج هقلطم  تیملعا  تیلـضفا و  لیلد  ۀحارـص  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  هدید  نوچ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  دعب  مالک  نیرد  يدوهمس 
تکرح هک  تساوخ  رحو  رغو و  دـیزمب  دـنکیم  ربارب  بارـسب  ار  ناـمهب  نـالف و  تیلـضفا  لـطاب  معز  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما 

بانج رب  رکب  وبا  لیـضفت  هک  دومن  هوفت  ناهرب  لیلد و  الب  نآ  ربانب  دیآرب  لوا  هفلاخ  دوخ  يادتقم  تیامح  ددـص  رد  دـیامن و  یحوبذـم 
رد هچ  تستراسخ  تراسج و  رب  ینبم  رـسارس  هوفت  نیا  هکنآ  لاح  تسین  ثیدـح  نیا  یفانم  هّللاب  ذایعلا  اقلطم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
رد تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  لیلد  هدـیدع  هوجوب  ثیدـح  نیا  هک  یتسناد  مامت  لیـصفتب  ماعنملا  هَّللا  نوعب  قبـس  اـم 

یلع مه  نآ  بانج و  نآ  رب  رکب  وبا  لیضفت  هنوگچ  سپ  دنکیمن  بایترا  یلقاع  چیه  بانج  نآ  هقلطم  تیملعا  تیلـضفا و  رب  نآ  تلالد 
ور نآ  حیرـص  دافم  زا  فیرـش  ثیدـح  نیاب  فارتعا  فصو  اب  هَّللا  ناحبـس  دـش  دـهاوخن  ثیدـح  نیا  دافم  یفانم  هّللاـب  ذاـیعلا  قـالطالا 

طرف زا  یـشان  رگا  ندـیناسر  یفن  ضرعمب  دوخ  لطاب  دـقتعم  اب  ار  ثیدـح  نیا  تافانم  ناطلـس  هنّیب و  الب  ناـسل  ّیلب  ضحم  ندـینادرگ و 
دوخ بولطم  تاـبثا  رب  رداـق  يدوهمـس  هاـگ  ره  هک  دـیابریم  دوخ  يوـسب  متریح  تسیچ و  رگید  سپ  تسین  تعـالخ  دـیزم  تعاـقر و 
الب باب  نیرد  دوخ  یناوتان  فعـض و  یناوت و  زجع و  راهظا  قیرط  دروآ و  نابز  رب  یهاو  فرح  نیا  ارچ  سپ  دوبن  ناهرب  لیلد و  تماـقاب 

درادن یکش  هتفای  رکذ  قبس  قبـس  ام  رد  هک  مالعا  نیققحم  تاحیرـصت  هظحالم  دعب  اصوصخ  بابلا  بابرا  زا  يدحا  هلمجلاب  درپس  اباحم 
موعزم اب  نآ  میلست  زگره  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تیملعا و  حیرـص  لیلد  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  نیا  رد 

ذوعن ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ای  سپ  دیآیمن  تسرد  قالطالا  یلع  تیلـضفأب  هّللاب  اذایع  مه  نآ  بانج و  نآ  رب  لوا  هفلاخ  لیـضفت  موشم 
ریما بانج  رب  رکب  وبا  لیـضفت  هلطاب  هدـیقع  زا  ای  تشاگنا و  دـیاب  عونـصم  عوضوم و  باشقا  نیعطنتم  باّـصن و  نیتنعتم  ضعب  لـثم  هّللاـب 

هقلطم تیلـضفا  تیملعاب و  ناعذا  رد  هک  تسین  یلقاع  راک  فیرـش  ثیدح  نیا  لوبق  دعب  هچ  تشادرب  دـیاب  تسد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
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الب دـنک  مالک  بانج  نآ  هقلطم  تیلـضفا  تیملعا و  رب  نآ  تلالد  رد  دـیامن و  لوبق  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  ره  دـشاب و  هتـشاد  یبیر 

ماظن تعالخ  مالک  نیرد  يدوهمـس  هکنآ  موس  دوب  دهاوخ  جرام  نیـسولام  نیلفغم و  هفارز  رد  جراخ و  زییمت  لقع و  لها  هرئاد  زا  ههبش 
يوعد نیا  هکنآ  لاح  تستباث  بانج  نآ  دوخ  تداهـشب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  رکب  وبا  لیـضفت  هَّللا  ذاـعم  هک  هدومن  اـعدا 

ریما بانج  زگره  هک  یتفایرد  يدـید و  نیب  تقیقح  مشچب  ار  نآ  نالطب  يواخـس  باوجب  افنآ  دـشابیم و  ناتهب  بذـک و  رـسارس  هلطاب 
اب یلیخ  دناهدرک  عضو  باب  نیرد  هیّنس  فاصناان  فالـسا  هک  یتایاور  هدادن و  دوخ  زا  رکب  وبا  تیلـضفاب  تداهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تسراکـشآ و حـضاو و  عـبتتم  ریبـخ  ره  رب  اـنتم  ادنـس و  نآ  ندوـب  يرتـفم  بوذـکم و  تسرکاـنتم و  یفاـنتم و  رفاـنتم و  ضقاـنتم و  مه 
طباه لوبق  هجرد  زا  طقاس و  تیاهن  دـشابیم  دبـس  رـس  لگ  نیلدتـسم  تارـضح  دزن  هدروآ و  باب  نیرد  يراخب  هک  یتیاور  صوصخلاب 

رگا نّیلدتـسم  تارـضح  نآ  هظحالم  دـعب  هک  تسنآ  لباق  هداتفا  موقرم  موق  همئا  تادافا  بسح  هک  نآ  لـصفم  حرج  حدـق و  دـشابیم و 
دنرامش لالدتسا  جاجتحا و  لباق  قح  لها  ّهلدا  هلباقمب  ار  نآ  هکنآ  ياج  هچ  دنراین  نابز  رب  ار  نآ  رکذ  الصا  دنشاب  هتشاد  مه  ایح  يردق 

ریغ تداهـشب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  رکب  وبا  لیـضفت  هک  هدـش  یعدـم  ماظنلا  مزحنم  مـالک  نیرد  يدوهمـس  هکنآ  مراـهچ 
لها لوبق  لباق  هک  يربخ  لودع  هباحص  زا  الصا  هک  اریز  تسلطاب  مه  اعدا  نیا  هکنآ  لاح  تستباث  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

قرافم هک  بانج  نآ  رایغا  زا  یـضعب  رگا  ناهربلا و  لیلدلا و  حضواب  هلاطبا  انیلع  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم  هدیـسرن و  باب  نیرد  دشاب  قح 
دش و دهاوخ  لوبق  لباق  ناش  تداهـش  لقع  لها  دزن  یک  دنـشاب  مه  هداد  بلطم  نیاب  یتداهـش  دـندوب  باّصن  هثالث  عبتم  باوص و  قح و 
هعطاس و هریثک  لئالدـب  باحـصا  هبطاق  رب  باحـس  رمه  ام  هیلع  هَّللا  مالـس  بایطالا  ۀـمئالا  یبأ  بانج  هقلطم  تیلـضفا  نوچ  نیرب  هوـالع 

نینچ تداهـش  صوصن  همه  نآ  هلباقمب  سپ  اـقباس  هیلإ  انرـشا  اـمک  تسباـسح  رـصح و  دـحیب و  باـتک  تنـس و  زا  هعطاـق  هریفو  نیهارب 
تبثم و نعاـطملا  دییـشت  رد  نآ  زا  يرطـش  هک  رکب  وـبا  هحئـال  نعاـطم  هحـضاو و  يزاـخم  نـیزا  رظن  عـطق  دراد و  تـعقو  هـچ  صوـصل 
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لوقع مالحا و  لها  لوبقم  عومسم و  روز  دوهش  نیا  تداهش  زگره  نآ  كرد  دعب  هک  تسموهف  بابرا  مولعم  دوهشم و  نانچ  تسموقرم 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدومن  يوعد  رساجت  لامک  هار  زا  ماظنلا  دساف  مالک  نیرد  يدوهمـس  هکنآ  مجنپ  دوشیمن 

هّللاب اذایع  هداد و  تداهش  مه  ملعب  رکب  وبا  يارب 
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هک هدومرف  داشرا 
مهلضفا مهملعا و  رکب  وبا 

هاگآ نآ  تعاـظف  تعانـش و  زا  مه  ناـیبص  هلب و  هک  هدیـسر  يدـحب  ناوه  نـالطب و  رد  حیـضف  مجهت  حیرـص و  صرخت  نیا  هکنآ  لاـح 
دهدیمن دشاب  لمجم  ول  هلاوح و  الـصا  دنکیم و  مادـقا  مادـقا  گرتس  ماهتا  گرزب و  ياعدا  نینچ  رب  يدوهمـس  هَّللا  ناحبـس  دنـشابیم 

رخآ دهدب  لاعتفا  نیزا  یناشن  شدوخ  فالـسا  تاعوضوم  رابنا  رد  يدوهمـس  شاک  هدومن  تیاور  ار  کفا  نیا  هک  تسـسک  مادک  رخآ 
عیظف صرخت  عینـش و  لوقت  نیزا  تاهیه  تاهیه  هدیـسر  واب  بذـک  نیا  كاّفا  عاّضو  مادـک  هطـساوب  هدـید و  ار  غورفیب  غورد  نیا  اجک 
حاوب بذک  حارص و  کفا  نیا  تیاور  مه  هینس  حاحص  بابرا  رگا  هکنآ  لاح  حاحصلا  نع  الـضف  تسین  مه  تاعوضوم  رد  يرثا  الـصا 

ّریحت و دیزم  زا  يدوهمس  ابلاغ  دشابیم  یلاخ  مه  تاعوضوم  بتک  یلج  تهب  نیزا  هک  فیکف  دوبن  تجح  قح  لها  رب  زگره  دندرکیم 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  بذـک  باقع  زا  لوا  هفلاخ  تیامح  ياوه  رد  هدـش و  تیتوقمم  صّرخت و  نیا  يالتبم  تیتوهبم 

باحـصا هک  هدرک  اعدا  يدوهمـس  مالملا  بلاج  مالک  نیرد  هکنآ  مشـش  هدومیپ  ارتفا  لعج و  قیرط  اباحم  الب  هدومنن  یکاب  بایطالا  هلآ 
مئاق نآ  رب  یناهرب  الـصا  تسحیـضف و  کفا  حیرـص و  بذـک  مه  اعدا  نیا  دوب و  رکب  وبا  اب  قح  هکنآ  رگم  يزیچ  رد  دـندرکن  فـالتخا 

فلتخم رما  ره  رد  هک  تفگ  ناوتیم  یلقاع  هنوگچ  دشابیم و  دساف  معز  دساک و  ياعدا  نیا  لطبم  یـصحت  دعت و ال  هلدا ال  هکلب  هدشن 
دوضنم دورـسم و  وا  نعاطم  رد  مهیعاسم  هَّللا  رکـش  ام  باحـصا  هک  هرفاوتم  حـناوس  هرثاـکتم و  عئاـقو  هکنآ  لاـح  دوب  رکب  وبا  اـب  قح  هیف 

تاعزانم زج  هلئاه  عئاقو  نیرد  رگا  هدرپس و  ادتعا  روج و  مادقاب  اطخ  لطاب و  هار  نآ  رد  رکب  وبا  هک  دیامنیم  حـضاو  ۀحارـص  دـناهدومن 
یفاک ازجلا  مایقلا و  موی  یلا  اطخ  لطاب و  رب  رکب  وبا  ندوب  تابثا  مه  زاب  دوبن  رگید  يزیچ  اهعبتی  ام  سمخ و  كدف و  تارجاشم  هفیقس و 

یـضفم ماقم  نیرد  نآ  حیرـصت  حیرـشت و  هک  تسدوجوم  مه  رگید  تاعقاو  نیا  يارو  ام  هکنآ  ياج  هچ  دوب  یفوا  یفکا و  هکلب  یفاو  و 
رواب یلقع  بحاص  رگم  هَّللا  ناحبـس  دـشابیم  لفاح  لفاک و  نعاطملا  دییـشت  باتک  نآ  زا  يرطـش  رکذـب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  تسبانطاب و 

دشابن اهیلع  هَّللا  مالس  هدّیس  بانج  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  قح  نآ  لاثما  كدف و  تفالخ و  تاعزانم  رد  هک  درک  ناوتیم 
حضاو راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  هیوفطصم  رابخا  هیوبن و  ثیداحا  هیناقرف و  تایآ  هینآرق و  صوصنب  ناراوگرزب  نیا  تمـصع  هکنآ  لاح 

نآ رب  هوالع  دیامنیم و  فارتعا  ینیرتعی  اناطیش  یل  ّنا  هقداص  هلمجب  دوخ  تسین و  موصعم  زگره  هک  یفصو  اب  رکب  وبا  تسراکشآ و  و 
نیذـلا ال نظ  کلذ  دوش  هدرمـش  قح  بحاص  ددرگیم  دوهـشم  ملعلا  یلع  رانلاک  تارـضح  نیا  لالدتـسا  هّجاحمب و  وا  لالـض  لـهج و 

نونقوی
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دعب تسرکب  وبا  تدم  لوط  مدع  ببسب  رکب  وبا  ملع  راهتشا  مدع  هک  هدرک  اعدا  مالحالا  ءاهفس  ّزفتسم  مالک  نیرد  يدوهمس  هکنآ  متفه 
عفاـن وا  لاـحب  زگره  هجوماـن  هیجوت  نیا  هکنآ  لاـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تاـفو  ببـسب  وا  يوـسب  جاـیتحا 

صخـش یملع  لامک  رب  ملع  راهتـشا  طانم  هکلب  تسعونمم  صخـش  تدم  لوط  درجم  رب  ملع  راهتـشا  فقوت  الوا  هک  اریز  دش  دـناوتیمن 
باـنج هـک  ینیبیمن  رگم  دـش  دـهاوخ  رهتـشم  شملع  ردـق  ناـمه  تـشاد  دـهاوخ  لاـمک  مـلع  رد  صخـش  هـک  ردـق  ره  سپ  دـشابیم 

هک تسرهتشم  يدحب  بانج  نآ  ملع  همه  نیا  اب  نکیل  هدومرف  لیلق  ثکم  دوخ  تما  رد  ردقچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
لوط رد  هک  هتشذگ  مه  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  ایبنا  نا  رد  هکنآ  لاح  دسریمن  نآ  راهتـشا  راشعم  رـشعب  نیقباس  يایبنا  زا  يدحا  ملع 
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یتیلخدم ملع  راهتشا  رد  تدم  لوط  هک  دش  مولعم  سپ  هدیـشک  لوط  دح  هچب  دوخ  تما  رد  بانج  نآ  ثکم  تسلثملا و  بورـضم  رمع 
ذاعم هک  درک  ناوتیم  رواب  یلقاع  هنوگچ  سپ  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هاگ  ره  دشابیم و  صخـش  دوخ  یملع  لامک  رب  نآ  رادـم  درادـن و 

ملع تدم  لوط  مدع  ثکم و  تلق  هجوب  نکیل  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  ملعا  رکب  وبا  کلذ  نم  هَّللا 
يافتنا ببسب  هملع  رهتشی  مل  هیضق  تشادن و  یملع  چیه  وا  هک  تسنآ  وا  ملع  راهتشا  مدع  یلصا  ببـس  هکلب  الک  اشاح و  دشن  رهتـشم  وا 
درادـن یجراـخ  دوجو  دـشاب  هدوب  يدوهمـس  لـثم  نهذ  رد  هکنآ  زج  زگره  وا  تیملعا  ملع و  تسقداـص و  تسرکب  وبا  ملع  هک  عوضوم 

هچ تسین  یندش  لصاح  يدوهمس  بولطم  مه  زاب  سپ  دشابیم  صخش  تدم  لوط  رب  ملع  راهتـشا  طانم  هک  میئامن  مه  میلـست  رگا  ایناث 
موعزم هچنانچ  رگا  سپ  دومن  یگدـنز  زارد  تدـم  تفاتـش  شرقمب  هک  یتقو  ات  دروآ  يرهاظ  مالـسا  هک  یتقو  زا  رکب  وبا  هک  تسرهاـظ 

هب للعت  اما  دوش  رهتـشم  وا  ملع  ددرگ و  دوهـشم  وزا  ینـالوط  تدـم  نیرد  تیملعا  راـثآ  هک  دوب  مزـال  دوب  هباحـص  ملعا  وا  تسیدوهمس 
راهتشا لحم  نامز  نآ  اذهل  دنتـشادن  رکب  وباب  عوجر  جایتحا  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نامز  رد  نوچ  هکنیا 
یگدنز هام  دنچ  لاس و  ود  زج  دش  ادـیپ  واب  جایتحا  ار  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  هاگ  ره  دوبن و  وا  ملع 

بآمتلاسر بانج  نامز  رد  هاوخ  تسمدرم  هیلإ  جاتحم  لاح  ره  رد  هباحـص  ملعا  هک  اریز  دش  دناوتیمن  عفان  زگره  للعت  نیا  سپ  درکن 
لاـح رد  دوب  ملعا  ۀـقیقحلا  یف  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هچناـنچ  نآ  دـعب  اـی  دوش  هدرک  ضرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ار مدرم  ترـضح  نآ  ببـس  نیمهب  دوب و  مدرم  هیلإ  جاتحم  ملع  رد  تایحتلا  تاولـصلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  باـنج  تاـیح 
دوخ لوقب  دوب  هدومرف  بانج  نآ  يوسب  تلالد 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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دیامرفب ناشیا  رد  هَّللا  باتکب  مکح  دیامن و  ننـس  میلعت  نید و  رد  هیقفت  ار  نمی  لها  ات  دوب  هدومرف  لاسرا  نمی  يوسب  ار  بانج  نآ  زین  و 
راثآ هلیلج و  يایاضق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دـهع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  هک  تساـجنیزا  و 
رکب وبا  هّللاب  ذوعن  يدوهمـس  موعزم  بسح  رگا  سپ  درک  دـناوتیمن  نآ  راکنا  نیملـسم  يالقع  زا  يدـحا  هک  هدـش  رهاظ  يدـحب  هلیمج 

يو زا  الـصا  هکنآ  لاح  دوش  تیملعا  راثآ  روهظ  وزا  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  دهع  رد  هک  تسیابیم  دوب  هباحـص  ملعا 
مدرم يدوهمس  دزن  بیر  الب  هک  رکب  وبا  دوخ  دهع  رد  نآ  زا  هتشذگ  دشن و  رهاظ  رصع  نآ  رد  ۀیملعالا  نع  الـضف  تیملاع  راثآ  زا  يرثا 

تیملعا زا  يرثا  يوبن  دهع  رد  هن  هک  تسا  هباحص  ملعا  شوخ  هچ  نیا  هَّللا  ناحبس  دیسرن  روهظب  نآ  راثآ  زا  يرثا  زین  دنتـشاد  جایتحا  واب 
ار وا  دنیآیمن و  زاب  نظ  نسح  زا  وا  عایـشا  عابتا و  همه  نیا  اب  ددرگیم و  رهاظ  نآ  زا  یتمالع  شدوخ  دـهع  رد  هن  دوشیم و  دوهـشم  وا 

معز مالک  نیرد  يدوهمـس  هک  تس  نیا  لوقع  هریحم  بئاجع  زا  دنیامیپیم و  مکحت  قیرط  هدناوخ  هباحـص  ملعا  یتدیقع  شوخ  دیزمب 
ام رد  دشن و  رهتـشم  رـشتنم و  شملعا  اذهل  دشن  ینالوط  شتدـم  نوچ  نکیل  دوب  وا  ملع  روهظ  نامز  رکب  وبا  تفالخ  نامز  هک  دـیامنیم 

تفالخ لاغـشاب  ار  ناشیا  تیلوغـشم  هکلب  دنادیمن  ناشیا  ملع  روهظ  نامز  ار  هثالث  يافلخ  تفالخ  نامز  ینابنب  هک  تسناد  یهاوخ  دـعب 
نینمؤملا ریما  يوسب  ار  مدرم  عوجر  ناشیا و  تفالخ  نامز  رد  هثالث  يوسب  ار  مدرم  عوجر  مدـع  دـنکیم و  نامگ  هضافا  هداـفا و  زا  عناـم 

اثلاث داشرلا  دادسلا و  لها  یلع  یفخی  ام ال  داضتلا  نم  نیمعزلا  نیذه  یف  دیامنیماو و  ینعم  نیمه  زا  یشان  روکذم  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع 
مه زاب  نکیل  دـشن  رهتـشم  وا  تفالخ  تدـم  رـصق  ببـسب  رکب  وبا  ملع  هک  میئامن  میلـست  اریدـقت  اـضرف و  مینک و  رظن  عطق  همه  نیزا  رگا 

رکب و وبا  تلالض  تلاهج و  راثآ  زا  يرثا  هک  تسیابیم  مک  زا  مک  تروص  نیرد  هک  اریز  دنیشنیمن  یـسرکب  يدوهمـس  ياعدم  فرح 
زا ریسی  نامز  نیرد  هک  تسرینتسم  حضاو و  ریـصب  رظان  ریبخ و  عبتتم  رب  هکنآ  لاح  ددرگن  رهاظ  وا  مهف  ملع و  نادقف  تامالع  زا  یتمالع 

رهاب رهاظ و  مکح  لامک و  هیلح  زا  يّرعت  لئالد  مهف و  ملع و  هکلم  زا  يّربت  نیهارب  لالـض و  تامالع  لهج و  راـثآ  ردـقچ  ریرغ  رکب  وبا 
هدیسر و نیبت  یلجت و  هصنم  نهربت و  ققحت و  ضرعمب  زین  نعاطملا  دییشت  باطتسم  باتک  رد  نآ  زا  يرطـش  هَّللا  دمحب  هچنانچ  هدیدرگ 
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هچ ۀـیملعالا  نع  الـضف  تشاد  ملع  زا  یظح  رکب  وـبا  هک  درک  ناوـتیمن  رواـب  لـقع  باـبرا  زا  يدـحا  ریرقت  نیا  دـعب  هـک  تسرهاـظ  رپ 
یسک ياج  هچ  هباحص  ملعا  ياج  هچ  دوشیمن  رداص  یملاع  یندا  زا  زگره  هدش  رداص  رکب  وبا  زا  هک  هحئال  تایامع  هحضاف و  تالاهج 

دشاب رتملاع  ملع  هنیدم  باب  زا  يدوهمس  موشم  موعزم  بسح  هَّللا  ذاعم  هک 
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نآب ار  وا  یـضرف  ملع  راهتـشا  مدع  هدروآ  نابز  رب  رکب  وبا  تدم  رـصق  فرح  يدوهمـس  هنوگچ  هک  دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  هلمجلاب 
رهظم هرثاـکتم و  تـالاهج  ردـصم  دـح  هچب  هریـصق  تدـم  نیمه  رد  رکب  وبا  هک  دـنکیمن  بلطم  نیاـب  یتاـفتلا  یندا  دـیامنیم و  هجوم 

زا دیآیم و  عنام  ملع  رهوج  روهظ  زا  ار  ناشیا  تدم  رصق  هک  تسلوا  هفیلخ  ترـضح  یتمـسق  دب  مه  نیا  رگم  هدیدرگ  هرفاوتم  تالالض 
الوا هک  اریز  تسفـسأت  یلیخ  لباق  ناشیایلوا  يارب  رکب  وبا  ترـضح  تلاح  نیا  يرگنب  کین  رگا  دـیامنیمن و  یعنم  لـهج  رکنم  رودـص 

یتدم لوط  ریدقت  تدعاسم  مدع  ببسب  دندوب  هدروآ  تسدب  ریوزت  رپ  ریرقت  ریرغت و  رسارس  ریبدتب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  ار  یتفالخ 
يربک و تبیـصم  نیا  اثلاث  دـیدرگ و  ناشیایلوا  یموعزم  تیملعا  ملع و  راشتنا  عنام  هریـسی  مایا  هریـصق و  تدـم  نیا  ایناث  دـشن و  لـصاح 

هلمهم يایاضق  فقو  همه  تنطلـس  کلمت و  هدودـعم  مایا  تموکح و  طلـست و  هدوکنم  ماوعا  هک  دـش  ثداح  نآ  رب  هوالع  یمظع  هیهاو 
يالعاب ار  ناشیا  حاقتا  روخ و  حاضتفا و  يزخ و  هحیـضف  يایالب  رودـص  هحیرـص و  يایاطخ  روهظ  دـنام و  هلطاع  هیهاو  ماـکحا  هلطاـب و 

وا تدم  رصق  ببسب  رکب  وبا  ملع  راهتشا  مدع  للعت  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  روفـس  ياصقا  روهظ و  تیاهنب  اجنیزا  هلمجلاب  دناسر  جرادم 
َنیِرَْظنُْملا  َنِم  رکب  وبا  ریدقتلا  ضرفلاب و  رگا  هکلب  تسفرص  دساف  ضحم و  لطاب 

ِمُوْلعَْملا  ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ 
هکنآ متشه  دشیمن  رگهولج  روهظ  هحفـص  رب  وا  موهوم  ملع  زا  يرثا  دیامن  رات  هریت و  ار  ملاع  وا  هیهانتمان  تالاهج  هکنآ  زج  دوبیم  مه 

نینمؤملا ریما  بانج  لوق  يوسب  رکب  وبا  ندرک  عوجر  نیدـقعلا  رهاوج  باتک  نیمه  رد  دوخ  مامـضنا  تناهم  مـالک  نیزا  لـبق  يدوهمس 
یف هتفگ و  ار  وا  رم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هیبـنت  هنونجم و  مجرب  رمع  مکح  هعقاو  لـقن  دـعب  هچناـنچ  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع 
هاگ ره  هک  تسرهاظ  رپ  کلذ و  وحن  امهنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  عم  یلعل  قفتا  هنا  مهـضعب  يور  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع  لاقف  ۀیاور 

بانج لوقب  عوجر  هیبنتلا  دعب  هدومن و  هنونجم  مجرب  مکح  هک  دوب  لقعلا  فیعض  ملعلا و  میدع  نانچ  رکب  وبا  يدوهمس  دوخ  لقن  بسح 
او مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ملعا  لـضفا و  ار  وا  هکنآ  رب  هتفاـی  تأرج  يدوهمـس  هنوگچ  زاـب  هدرک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا عوجر  هیزخم  هعقاو  دنچ  يرطس  هب  مالک  نیزا  لبق  دوخ  هابجع  او  دیازفیب  ۀیاغلا  یصقا  یلا  تعانـش  يادبا  تعاقر و  راهظا  رد  دیامن و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تداهـش  ءارتفا  ابذـک و  هتخاس  شومارف  ار  نآ  رتمامت  هچ  ره  يدوزب  دـعب  نم  ندومن  لقن  شیوخ  ياملع  ضعب 
یگنازرف یئاـناد و  تبثم  ردـقچ  ندرک  لـقن  نیعـضاولا  هفالـسا  نـم  ادـحاو  ناـک  وـل  يدـحاب و  هلاوـح  ـالب  رکب  وـبا  تـیملعا  رب  مالّـسلا 

تسیدوهمس
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هچنانچ هدرک  لقن  رمع  کلهل  یلع  ول ال  هملک  رمع  نتفگ  تیاور  مایتلا  تفارخ  مالک  نیزا  لبق  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هکنآ  مهن 
لاح ءوس  زا  فشاک  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تیملعا و  رب  لاد  هک  یجهن  هب  تیاور  نیا  یتفایرد و  هقباس  ترابع  زا 

نامتک رتس و  رد  نآب  ملع  دعب  سپ  تسین  نایب  جاتحم  دشابیم  رکب  وبا  ترـضح  ناشیا  فلختـسم  لآم  نارـسخ  زا  ربخم  رمع و  ترـضح 
هزمیب کـنخ و  ردـقچ  نتخاـس  عضو  رکب  وبا  تیلـضفا  تیملعا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ناـبز  زا  نتـساوخ و  رب  رما  تقیقح 

هتفگ و مالثنالا  حضاو  مالک  نیا  لبق  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هکنآ  مهد  دشابیم 
جّرفف هباجاف  ءیش  نع  هلاس  دق  امهنع و  هَّللا  یضر  یلعل  لوقی  رمع  عمس  هنا  هنع  هَّللا  یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  نامّـسلا  نبا  جرخا  دق 

یلع ای  كدعب  هَّللا  یناقبا  هنع ال 
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يارب نآ  ندوب  دهاش  تس و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  بیر  الب  تیاور  نیا  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

دهاش بابلا  اذه  یف  ّیلع  ۀلیضف  یف  ءاج  امم  ههابشا  اذه و  تلق  لاق  ثیح  تستباث  مالک  نیمه  رد  يدوهمس  دوخ  فارتعا  زا 
خلا اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحل 

تستیاوغ تلالض و  راثیا  رد  كامهنا  کش  الب  تیارد و  مهف و  فالخ  انیقی  رکب  وبا  تیملعا  ياعدا  تیاور  نیا  قیدصت  لقن و  دعب  سپ 
هتفگ و مایتلا  تفاخس  مالک  نیزا  لبق  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هکنآ  مهدزای 

نسح وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  ذوعتی  ناک  یلع و  اناضقا  رمع  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ۀمجرت  یف  بیرقتلا  حرش  یف  یقارعلا  نیزلا  لاق 
فارتعا تسنمضتم  هک  اریز  تسرکب  وبا  تیملعا  باب  رد  يدوهمـس  موشم  موعزم  لطبم  زین  بیرقت  حراش  یقارع  نیز  مالک  نیا  یهتنا و 

ریما باـنج  هک  هلـضعم  زا  رمع  ترـضح  ذّوـعت  رب  تسلمتـشم  زین  مالّـسلا و  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ندوـب  یـضقاب  ار  رمع  ترـضح 
يارب نآ  ندوب  دهاش  دشابیم و  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  حضاو  لیلد  رما  ود  ره  نیا  دشابن و  دوجوم  نآ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

درآ و نابز  رب  رکب  وبا  تیملعا  فرح  هک  دش  اور  ار  يدوهمس  هنوگچ  نیزا  دعب  سپ  تسنیبتم  يدوهمـس  دوخ  فارتعا  زا  هنیدم  ثیدح 
ترابع دـعب  مارخنالا  نّیب  مالک  نیا  لبق  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هکنآ  مهدزاود  درامگرب  فاستعا  روج و  رب  تمه  نآ  ياـعد  اـب 

هک تسحـضاو  تراـبع  نیزا  نسح و  وـبا  اـهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاـب  ذوـعا  هـظفل  هریغ و  ینطقرادـلا و  هاور  ذّوـعتلا  اذـه  هـتفگ و  هقباـس 
ندوب هدرک و  لقن  وا  ریغ  ینطقراد و  زا  ظافلا  تحارـصب  دوب  روکذم  لامجاب  بیرقت  حرـش  ترابع  رد  هک  ار  یناث  هفیلخ  ذوعت  يدوهمس 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  لئالد  زا  نآ 
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دش زئاج  ور  هچ  زا  نیزا  دعب  سپ  تسمولعم  زین  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  نآ  ندوب  دهاشب  يدوهمس  فارتعا  تسرهاظ و  رپ  مالّسلا  هیلع 
هولج راوعلا  حـضاو  يارتفاب  رامغا  نیدـقتعم  رات  هریت و  راظنا  رد  ار  نآ  دـهن و  زاغآ  رکب  وبا  هضورفم  تیملعا  لطاب  ياعدا  يدوهمـس  هک 

هتفگ و ماظنلا  نوهوم  مالک  نیزا  لبق  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هکنآ  مهدزیس  دهد 
شیعا نا  هللااب  ذوعا  رمع  لاقف  ائیـش  یلع  هل  رکذف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هعم  ۀکم و  رمع  عم  انمدق  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  هل  ۀـیاور  یف 

نسح ابا  مهیف  تسل  موق  یف 
نآ ندوب  دـهاشب  يدوهمـس  دوخ  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  عطاس  لیلد  هقباس  تایاور  لثم  مه  تیاور  نیا  و 
دوب دهاوخن  تافتلا  لباق  رکب  وبا  تیملعا  باب  رد  يدوهمـس  لطاب  معز  مالحا  بابرا  دزن  زگره  سپ  تسفرتعم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب 
لبق نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هکنآ  مهدراهچ  دوزفا  دـهاوخن  وا  بابت  رابت و  زج  باوص  بوص  زا  باب  نیرد  وا  نیرد  وا  فارحنا  و 

لوسر باحـصا  نم  دحا  ناک  ءاطعل أ  رکذ  لاق  نامیلـس  یبأ  نب  کلملا  دبع  نع  یبهذـلا  ظفاحلا  جرخا  هتفگ  مارخنالا  حـضاو  مالک  نیا 
ریما باـنج  تیملعا  هحئـال  نیهارب  هحـضاو و  هلدا  زا  مه  تیاور  نیا  هتملع و  اـم  هَّللا  ـال و  لاـق  یلع  نم  هقفا  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

دیامنیم دییات  ار  قح  لها  ياعدم  رتهدایز  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  نآ  ندوب  دهاشب  يدوهمس  فارتعا  دشابیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
هدومن رایتخا  حیرـص  یماعت  باـتک  نیمه  رد  نآ  رکذ  ملع و  فصو  اـب  رهاـب  دـهاش  رهاز و  لـیلد  نیزا  يدوهمـس  ارچ  هک  تسبجع  سپ 

الب ماوقلا  لحنم  مالک  نیا  دـعب  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  هکنآ  مهدزناـپ  هدومیپ  ترکاـنم  تضقاـنم و  قیرط  رکب  وبا  تیملعا  معزب 
نیزا ۀباحـصلا  نم  ۀـعامج  نع  هوحن  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هاور  اناضقا  ّیلع  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لوق  هتفگ و  مات  لاـصتاب  هکلب  قارتفا 

زا یتعاـمج  زا  لوق  نیا  لـثم  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  هدرک و  لـقن  يراـخب  زا  ار  اـناضقا  یلع  رمع  لوق  يدوهمـس  هک  تسرهاـظ  تراـبع 
تباث باحصا  زا  یتعامج  رمع و  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  یـضقا  فارتعا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  تسلوقنم و  هباحص 
بانج زا  يدوهمـس  هک  ار  یلوقت  انیقی  دیزرو و  دهاوخن  یبیر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رد  القع  زا  يدـحا  زگره  دـشاب 
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معز رب  دید و  دهاوخ  رانـشلا  حـضاو  بذـک  راوعلا و  نیب  يارتفا  هدرک  هرکذ  زع و  دنـس و  الب  رکب  وبا  قح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دیزگ دهاوخ  تارـضح  نیا  لاعفا  لاوقا و  تفاهت  ضقانت و  زا  یفاو  هرهب  دیزگ و  دـهاوخ  بجعت  نادـندب  ریحت  تشگنا  يدوهمـس  لطاب 

ماظنلا لتخم  مالک  نیا  دعب  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هکنآ  مهدزناش 
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نیا هاجرخی و  مل  حیحـص و  هنا  لاق  ّیلع و  ۀـنیدملا  لـها  یـضقا  نا  ثدـحتن  اـنک  لاـق  دوعـسم  نبا  نع  كردتـسملا  یف  مکاـحلل  هتفگ و 
وبا تیملعا  باب  رد  يدوهمـس  لطاب  معز  نآ  هظحالمب  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  تبثم  بیر  الب  مه  تیاور 

نتـسب هب  هدرپس  دادل  دانع و  هار  رـسارس  رکب  وبا  تیملعا  لطاب  معز  رد  يدوهمـس  هک  ددرگیم  نیبتم  لقاع  ره  دزن  دشاپیم و  مه  زا  رکب 
رهاوج رد  يدوهمـس  هکنآ  مهدـفه  هدرب  نیقباـس  نیعانـص  نیعاـضو و  زا  قبـس  يوـگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  رب  نیب  يارتـفا 

ار مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ثعب  هعقاو  مایتلا  تفارخ  مالک  نیزا  دـعب  نیدـقعلا 
ثیح هرک  لقن  نمی  يوسب 

باش انا  مهنیب و  یضقا  ینتثعب  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ایضاق  نمیلا  یلا  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هثعب  ۀصق  کلذ  لصا  لاق و 
ام ۀمـسنلا  يرب  ۀبحلا و  قلف  يذـلا  وف  لاق  هناسل  تبث  هدـها و  مهّللا  لاق  يردـص و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  برـضف  ءاضقلا  ام  يردا  ال 

مکاحلا دواد و  وبا  هاور  نینثا  نیب  ءاضق  یف  تککش 
یتأیـس دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  حیرـص  لیلد  هعقاو  نیا  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  دانـسالا و  حیحـص  لاـق  و 

دشابیم دساک  دساف و  ۀحارص  رکب  وبا  تیملعا  باب  رد  يدوهمـس  قباس  معز  هک  دش  رهاظ  سپ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  کلذ  لیـصفت 
دعب نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  هکنآ  مهدجه  دیامنیماو  لطاع  لطاب و  هدومن  لقن  ار  نآ  دوخ  هک  دانـسالا  حیحـص  حیرـص  ثیدح  و 

ثیح هدرک  لقن  املع  مهرثکا  املس و  یتما  مدقا  کتجوز  ثیدح  مامضنا  تفاخس  مالک  نیا 
یتما مدقا  کتجوز  نا  نیضرت  اما  اهنع  هَّللا  یضر  ۀمطافل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  اوقثو  لاجرب  یناربطلا  دمحا و  يور  لاق و 

املح مهمظعا  املع و  مهرثکا  املس و 
دـشابیم مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  عطاس  حیحـص  ناهرب  عطاق و  حیرـص  صن  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 

رد قح  رما  دـیدرگ و  راکـشآ  حـضاو و  مه  ثیدـح  نیا  بسحب  رکب  وبا  تیملعا  باب  رد  يدوهمـس  معز  نالطب  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ 
ریمخت تکاکر  ریرقت  نیرد  يدوهمـس  هک  دیدرگ  رینتـسم  حضاو و  یبوخب  ریـصب  رظان  رب  اجنیزا  دیـسر و  جرادـم  ياصقاب  روهظ  الجنا و 

ریرقت نیزا  لبق  دوخ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  هلاد  هرفاوتم  ججح  هرثاکتم و  هلدا  زا  هتخانـشن  ریبد  زا  ار  لیبق  زگره 
هغلاب لئالد  هغماد و  نیهارب  همه  نیا  ایوگ  هتشادرب  هن  یبیـصن  یظح و  الـصا  هتخاس  روکذم  ریوزتلا  دساف  ریرقت  نیزا  دعب  ریرغت و  رـسارس 

وا ندوب  بلقلا  موتخم  رد  سپ  دشاب  هدوب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  هتشاگنا و  نکی  مل  ناک  دوخ  دساک  يارتفا  دساف و  معز  هلباقمب  ار 
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هدومن لقن  دوخ  بهذم  ناکرا  نید و  نیطاسا  زا  ار  نآ  يدوهمـس  دوخ  هک  تایاور  ثیداحا و  همه  نیا  رگم  هّلل  ای  تسبایترا  لحم  مادک 
هنیتم رابخا  همه  نیا  ایآ  تسین و  یفاو  یفاک و  وا  موشم  موعزم  لاطبا  يارب  هدومرف  رکذ  مه  نآ  دیناسا  تحـص  مکح  تحارـصب  اجباج  و 

نیا دعب  ایآ  دشابیمن و  یفاع  یحام و  هتسب  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  هک  ار  وا  حیـضف  يارتفا  حیرـص و  بذک  هنیزر  راثآ  و 
لوا خیـش  تیامحب  قلعتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  دـعب  هک  وا  لیهجتلا  ۀـبلاج  لیواقا  لیلدیب و  يواعد  مه  هعمال  تانیب  هعطاس و  تایآ 
مالک دادـهنا  نهو و  داسف و  نالطب و  رد  هک  تسین  یفـصنم  راک  زگره  هَّللا  دـنامیم ال و  تابثا  زا  يدـحا  تافتلا  لـباق  هدومن  رکذ  دوخ 
تجح تهج  ره  زا  هَّللا  دمحب  هچ  ددرگ  یمالکب  هوفتم  وا  ریمخت  تناهم  ریرقت  ترصن  رد  هکنآ  ای  دزرو  یبیر  يدوهمس  مازجنالا  حیرص 

سپ هدیـسر  نّیبت  قّقحت و  ضرعمب  وا  تاهوفتم  تاموعزم و  لاطبا  رب  شدوخ  مالک  زا  هریفو  لئالد  هریثک و  نیهارب  هدـیدرگ و  مامت  وا  رب 
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دحاج ره  دـیدبت  لیکنت و  يارب  دـیدح  عماقم  تسدودـسم و  قلغم و  وا  يایلوا  وا و  رب  صالخ  جورخ و  ذـفانم  صاـنم و  برهم و  باوبا 
دوجلا ماعنالا و  یلو  هَّللا  دوجوم و  دتعم و  دینع 

وا در  نانمؤم و  ریمأ  تفالخ  رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  ناهبزور  نبا  راکنا 

رد دنراد  شزان  راختفا و  لامک  وا  تاوفه  رب  تنـس  لها  نیرخاتم  تسا و  هینـس  نیفورعم  نیملکتم  زا  هک  يزاریـشلا  ناهبزور  نب  لضف  و 
یلح همالع  هک  یئاج  هچنانچ  تس  بابلا  ماهفا و  بابرا  باجعتسا  تریح و  دص  هیام  هک  هتـشون  دنچ  یتاملک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باوج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوقب  قحلا  جهن  رد  حر 
ینولس

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

تاتـشا یلع  هعالطا  عئاقولا و  ۀبوجا  هراضحتـسا  هملع و  روفو  یلع  لدـی  اذـه  لوقا  دـیآ  رـسیم  نآ  باوجب  ناهبزور  نبا  هدومن  لالدتـسا 
ةزوحلل و ظفحالا  لـب  ۀـفیلخ  ملعـالا  نوکی  نا  بجی  ـال  هنا  ثیح  صنلا  یلع  لـیلد  ـال  ۀملـسم و  رومـالا  هذـه  لـک  فراـعملا و  مولعلا و 
هر همالع  هلباقمب  وا  هک  تسنایع  حضاو و  ناهبزور  نبا  مالک  نیزا  رم  امک  هوراتخا  امل  ۀمامالل  حلصا  رکب  وبا  نکی  مل  ول  ۀمالل و  حلصالا 

هتفاین مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تلالدـب  فارتعا  زج  هراچ  هک  هدـش  ناریح  هچاـپتسد و  ناـنچ 
عنم جاجل  دـیدش  جاـجوعا و  دـیزمب  هتفاتـش و  باـنج  نآ  تماـما  رب  نآ  ندوب  صن  راـکنا  يوسب  فارحنا  تراـمغ و  لاـمک  هار  زا  نکیل 

ناهبزور نبا  عیدـب  عینـص  نیا  هداد و  تعالخ  تعالج و  ياصقا  داد  رکب  وبا  تیحلـصا  تیظفحا و  ياعداب  هداـهن و  زاـغآ  ملعا  تفـالخ 
عفان وا  لامتشا  تناهم  لاحب  الصا 

332 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفالخ و حضاو  لیلد  هدـیدس  قرط  هدـیدع و  تاناونعب  ثیدـح  نیا  هک  یتسناد  بحاص  هاش  باوجب  اقباس  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسین 

تـستفاخس تجامـس و  نیع  تفالخ  تماما و  يارب  نآ  ندوب  صن  راکنا  سپ  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  حـئال  ناـهرب 
نیققحم ماظن و  نیرـسفم  تادافاب  دیؤم  تنـس و  باتک و  زا  ذوخام  هک  هنیزر  هرفاو  نیهارب  هنیتم و  هریثک  لئالدـب  قبـسا  رد  زین  هکنآ  مود 

ۀـصق یف  هناحبـس  هرکذ  ام  يوس  اهیف  نکی  مل  ول  تسنیعتم و  تفالخ  يارب  ملعا  امتح  اعطق و  امزج و  انیقی و  هک  یتسناد  تسا  هینـس  ماخف 
ام توفت * رصحلا و  قبـست  یتلا  ةرثاکتملا  دهاوشلا  نم  فلـس  دق  فیکف و  توقمم  دناعم  لک  سار  غمد  یف  یفکل  تولاط * ۀصق  مدآ و 
نا زا  دـحاو  ره  دـنامیمن و  یقاب  تفالخ  يارب  ملعا  نیعت  رد  یبیر  زگره  نآ  هظحـالم  دـعب  و  توقلاـک * نینقوملا  نینمؤملا  حاورـال  وه 

نامه مالسا  هزوح  يارب  سان  ظفحا  هک  تسنایع  حضاو و  ناعما  بابرا  رب  هکنآ  موس  دناسریم  بآب  ار  ناهبزور  نبا  راسخ  رسارس  راکنا 
ماـثغا نیدـناعم  تاـطولغا  عـفد  ماـغط و  نیدـحلم  تاهبـش  در  مالـسا  هزوـح  ظـفح  رد  هک  اریز  دـشاب  تما  ملعا  هک  دـش  دـناوتیم  سک 

هزوحلل ظفحا  نیعت  ياعدا  تفالخ و  يارب  ملعا  نیعت  ناهبزور  نبا  عنم  سپ  دش  دناوتیمن  ققحتم  تما  ملعا  یب  ینعم  نیا  تسیرورض و 
ۀیمالـسإلا ةزوحلل  ظفحا  ار  رکب  وبا  هک  دـیدرگ  ققحتم  اجنیزا  دـیاشگیمن و  وا  دوصقم  يارب  یباـب  دـیآیمن و  شراـکب  زگره  نآ  يارب 

تیحالص نآ  ظاحلب  هک  وا  یتاذ  نبج  روخ و  فعض و  زا  رظن  عطق  هک  اریز  تسفاستعا  روج و  نیع  هکلب  فاصنا  فالخ  رسارس  ندرمش 
وا ینوبز  زجع و  تسین و  یبیر  یکش و  الصا  وا  ینادرگرس  همع و  ینادان و  لهج و  رد  دوب  بولـسم  وزا  مه  مالـسا  هزوح  يرهاظ  ظفح 

باـنج رماوا  باـبرالا و  بر  ماـکحا  زا  وا  حـضفم  لـهج  هـکلب  باـب  نـیرد  وا  راـسخ  يزخ و  روـهظ  باـتک و  لـها  تالوئـسم  باوـجب 
زا یـسک  ار  وا  هنوگچ  سپ  باهولا  هَّللا  ءاـشنا  هلیـصفت  یتایـس  تس و  باـبلا  باـبرا  مولعم  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

ندوب ملع  هنیدم  باب  ببسب  هک  دوب  راوگرزب  نامه  مالـسا  هزوح  ظفاح  یلب  تفگ  ناوتیم  مالـسا  هزوح  ظفاح  مالحا  لوقع و  باحـصا 
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دیدرگیم تالـضعم  بوطخ و  ءاّرد  تالکـشم و  لزاون و  فاشک  دوخ  تراما  نامز  رد  هچ  هثالث و  تموکح  دهع  رد  هچ  هراومه  دوخ 
ام دیدشت  ریز و  ات  مات و  دیئات  تیوقت و  هتشاد  ظوفحم  نوصم و  نیدحاج  تامازلا  دورو  نیدناعم و  تاهبش  قرطت  زا  ار  هیمالسا  هزوح  و 

نیلماکلا نیقمعتملا  نع  الضف  نیلماتم  ینادارب  هکنآ  مراهچ  دیشخبیم  مالک  ال 
333 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریغ ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  هک  اریز  دشاب  هدوب  ملعا  هک  تسسک  نامه  مه  همالل  حلـصا  هک  تسین  هدیـشوپ 
ار ملعا  ریغ  ندرک  لماع  ملعا و  كرت  دـناهدومرف و  مزال  ندـش  لماع  رد  یتح  ار  تیملعا  دـناهدیدن و  هیئزج  تراما  يارب  حلـصا  ار  ملعا 
نآ تما  تفالخ  يارب  ملعا  ریغ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  لیصفتلاب  اقباس  ّرم  امک  دناهتسناد  نیملـسم  عیمج  لوسر و  ادخ و  تنایخ 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  میلست  دعب  تما  يارب  ار  رکب  وبا  تیحلـصا  ناهبزور  نبا  ياعدا  هک  دش  تباث  سپ  دوب  دهاوخ  حلـصا  بانج 
تماما يارب  حلـصا  رکب  وبا  رگا  هک  ناهبزور  نبا  لوق  هکنآ  مجنپ  تسناد  دهاوخن  انتعا  لباق  ار  نآ  يدتبم  چیه  هک  تسیرما  مالّـسلا  هیلع 

تسدراو و رکب  وبا  ناگدـننک  رایتخا  لصا  رب  الّوا  داریا  ضارتعا و  هک  اریز  تسیهاو  فرح  بجع  دـندرکیمن  رایتخا  ار  وا  مدرم  دوبیمن 
تیجح رایتخا و  تحص  رب  یلیلد  چیه  هکنآ  لاح  دننادیم  رکب  یبأ  تماما  تحـص  لیلد  ار  رایتخا  نیا  ناشیزا  دعب  هک  تسیناسک  رب  ایناث 
تلادع نامیا و  تحاس  زا  تماما  يارب  رکب  وبا  ناگدننک  رایتخا  دعب  تیاهن  نآ  رب  هوالع  هلحم و  یف  لّصف  امک  هدـشن  مئاق  نیراتخم  لعف 

لاعفا لاوقا و  هینآرق و  ماکحا  هینابر و  رماوا  اب  ناشهحیرـص  هدـناعم  تسحـضاو و  رهاظ و  تلالـض  رفک و  يداوب  رد  ناـشیا  ضاـکترا  و 
هراـما و سفن  ياوه  يارب  ناـشندوب  عبتم  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

لعفب جاجتحا  سپ  تسین  رتتـسم  بجتحم و  عئاقولا  نم  اهدـعب  ام  هفیقـس و  رابخا  رظان  رب  هرارغ  يایند  ماـطح  بلجب  ناـشیا  ندـش  هتفیرف 
هک تسنآب  انام  بیر  الب  ناهبزور  نبا  لامتشا  تلالض  لالدتـسا  نیا  تسـضحم و  فسعت  قح  لها  هلباقم  رد  مه  نآ  مدرم و  نینچ  لطاب 

َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  قیداصم  زا  یکی 
نیماحم زا  يدـحاو  هکنآ  ای  دـندرکیمن  تدابع  ار  وا  لیئارـسا  ینب  زگره  دوبن  تدابع  لباق  وا  رگا  هک  دیارـسب  يرماـس  هلاـسوگ  قح  رد 

کلت لاثما  نا  يرمعل  دـندروآیمن و  دوجـسب  رـس  ناشیا  شیپ  زگره  مانـصا  هدـبع  دـندوبیمن  هلا  يّزع  تال و  رگا  هک  دوش  هوفتم  رافک 
مهولا لهجلا و  هیلع  بلغ  نم  الا  اهل  یغصی  مهفلا و ال  لقعلا و  نم  ۀکسم  یندا  هل  نم  اهیلإ  تفتلی  تاهرتلا ال 

نآ لاطبا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  نماریپ  ناهبزور  نبا  رگید  مالک 

ملعلا و ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  ناهبزور  نبا  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

قحلا جهن  رد  هر  یلح  همالع  هک  یئاج  هچنانچ  دشابیم  برغا  فرطا و  بجعا و  عدبا و  شقباس  مالک  زا  هک  هدـش  هوفتم  رگید  یمالکب 
ماکحالا ۀـینیقیلا و  مولعلا  ۀـیقیقحلا و  فراعملا  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاـیع  فـالخ  ـالب  مهلک  ساـنلا  ملعلا و  یناـثلا  بلطملا  دـیامرفیم 

هنال ۀیلقنلا  ایاضقلا  ۀیعرشلا و 
334 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع سانلا  قفـشا  وه  يذلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  هتمزالم  ملعتلا و  یلع  صرحلا  ءاکذلا و  ۀـیاغ  یف  ناک  مالّـسلا  هیلع 
هریغ و نم  ملعا  ةرورضلاب  نوکیف  اراهن  الیل و ال  هنع  کفنی  ادج ال  ۀمیظع 

یلع مکاضقا  هقح  یف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
نیدلا و ملعلا و  مزلتسی  ءاضقلا  و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هحیحص  یف  يذمرتلا  يور 
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اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  حاحصلا  یف  يوغبلا  يور  و 
نم هنا  یف  کش  الف  نینمؤملا  ریما  ملع  نم  فنصملا  هرکذ  ام  دیآ  رسیم  حر  همالع  مالک  نیا  باوجب  دوخ  لطابلا  باتک  رد  ناهبزور  نبا 
الف فراعملا  قئاقح  عئادـب  ملعلا و  غالبا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یـصو  وه  فیک ال و  هیف و  هیلإ  نوجاتحم  سانلا  ۀـمالا و  ءاملع 
دحا نع  اذه  فرعی  بیرغ ال  ثیدحلا  لاق  هناف  يوغبلا  حاحص  نم  هرکذ  ام  حیحصف و  يذمرتلا  حیحـص  نم  هرکذ  ام  اما  دحال و  هیف  عازن 
لحم مالک  نیا  لقنلا و  یف  انیما  نوکیل  ثیدـحلا  بیاعم  نم  هرکذ  ام  رکذـی  نا  یغبنی  ناکف  برطـضم  هدانـسا  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم 

نینمؤملا ریما  ملع  نم  فنصملا  هرکذ  ام  هتفگ و  مالک  نیرد  ناهبزور  نبا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسمالحالا  یلوا  باجعتسا  بارغتـسا و 
یکی ار  بانج  نآ  هک  اریز  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  نّیب  ریغ  طیرفت  نّیب و  ریصقت  نیا  ۀمالا و  ءاملع  نم  هنا  کش  الف 
بانج دـعب  قئالخ  ملعا  هکلب  تما  ملعا  بیر  الب  بانج  نآ  هچ  تسین  بانج  نآ  ناـشالاو  ناـش  بساـنم  زگره  ندومناو  تما  ياـملع  زا 

زا يوزج  ملق  حول و  ملع  هک  تسا  هتفای  ترازغ  يدحب  بانج  نآ  ملع  دشابیم و  قالطالا  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
زا یلاخ  زگره  دوب  تما  ياملع  زا  یکی  بانج  نآ  هک  ینعم  نیا  راهظا  راوگرزب  نینچ  قح  رد  سپ  افلاس  هانتبثا  اـمک  تسباـنج  نآ  مولع 
زا اج  نیا  رد  نکیل  هدـیدرگ  بانج  نآ  تیملعاب  فرتعم  قباس  مالک  رد  ناهبزور  نبا  دوخ  هک  تسنآ  بجع  تسین و  عیجـضت  ریـصقت و 

نینمؤملا ریما  بانج  جاتحم  مدرم  ینعی  هیف  هیلإ  نوجاتحم  سانلا  هتفگ و  مـالک  نیرد  ناـهبزور  نبا  هکنآ  مود  هدـیدزد  لد  ناـب  حیرـصت 
فراعملا یف  مالّسلا  هیلع  یلع  لایع  فالخ  الب  مهلک  سانلا  هر و  همالع  لوق  میلست  ماقم  رد  وا  لوق  نیا  ملع و  رد  دنـشابیم  مالّـسلا  هیلع 

تـسین تبارغ  زا  یلاخ  ماقم  نیا  لثم  رد  ترابع  نینچ  رکذ  هدـش و  عقاو  هیلقنلا  ایاضقلا  ۀیعرـشلا و  ماکحالا  ۀـینیقیلا و  مولعلا  ۀـیقیقحلا و 
ناشیا جایتحا  لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ملع  رد  مدرم  جایتحا  تابثا  روکذم  لوقب  حر  همالع  دوصقم  هک  اریز 

335 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جاـیتحاب مهریغ  وا  باحـصالا  نم  اوناـک  ءاوس  مدرم  هبطاـق  ندوب  جاـتحم  تاـبثا  همـالع  دوصقم  هکلب  تسین  تما  ياـملع  زا  یکی  يوسب 

میظع ماع  جایتحا  نینچ  ققحت  لیلد  ماـقم  رد  روکذـم  لوق  دـعب  هر  همـالع  ببـس  نیمهب  دوشیم و  ادـیپ  قلخ  ملعا  يوسب  هک  تسیمیظع 
دوخ و لوقب  ناهبزور  نبا  رگا  سپ  خلا  ءاکذلا  ۀیاغ  یف  ناک  هنال  دوخ  لوقب  هدومرف  عورـش  هیلقن  هیلقع و  هلداب  بانج  نآ  تیملعا  تابثا 

ریما بانج  تفالخ  تماما و  تبثم  بیر  الب  ینعم  نیا  هچ  قافولاب  ابحرمف  دـنکیم  لوبق  مات  ماع  جاـیتحا  نینچ  هیف  هیلإ  نوجاـتحم  ساـنلا 
هتـشاد بانج  نآ  ملع  يوسب  مات  جایتحا  باحـصا  ریغ  ای  دنـشاب  باحـصا  زا  هاوخ  مدرم  مامت  هاـگ  ره  هک  اریز  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نم یلع  جاوحالا  میظعلا  جایتحالا  نّیبلا  جاتحملا  ریمات  حبقل  بانج  نآ  ریغ  هن  دوب  دهاوخ  ناشیا  يادتقم  ماما و  ترـضح  نآ  دبال  دنـشاب 
جایتحا میلست  ناهبزور  نبا  دوصقم  رگا  جاس و  لیل  ملظا  رفسم و  حبص  ءاضا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  جارعملا  بحاص  هملعب  ّیلم  ینغ  وه 

نکیل تسین  یبیر  شندوب  رباکم  تهابم و  هکلب  رـصقم  طرفم و  رد  سپ  تما  ياملع  زا  یکی  يوسب  مدرم  جایتحا  لثم  تسماـت  ماـع  ریغ 
لوقلا اذـه  یف  هریـصقت  لعل  قباسلا و  مالکلا  یف  مالّـسلا  هیلع  هتیملعاب  فرتعا  هنال  تسمات  ماع  جایتحا  نامه  ناهبزور  نبا  دوصقم  اـبلاغ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  یـصو  وه  فیک ال و  هتفگ و  مالک  نیرد  ناهبزور  نبا  هچنآ  هکنآ  موس  قفاخلا  بلقلا  رـصحلا و  ناـسللا  نع  أـشن 
هک تسرهاظ  هچ  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تیملعا و  حیرـص  لیلد  فراعملا  قئاقح  عئادب  ملعلا و  غالبا  یف  ملس 

مدـعل دـش  دـناوتیمن  ماما  ریغ  ملعا و  ریغ  فراعم  قئاقح  عئادـب  ملع و  غالبا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یـصو 
لوضفملا لیـضفت  نالطب  حوجرملا و  حـیجرت  حـبقل  بوبـصملا و  ملعلاـب  صوصخملا  بوصنملا  ملعلا  اذـه  لـثم  نع  ۀـیملعالا  كاـکفنا 

تستریح لامک  لحم  سپ  مالعلا  کلملا  نوعب  دعب  امیف  کلذل  حاصفا  دیزم  یتایس  مالحالا و  یلوا  یلع  رهاظ  وه  امک  حوضفلل  يدبملا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یـصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  بلطم  نیا  میلـست  دـعب  ناهبزور  نبا  هنوگچ  هک 

الصا دوریم و  طیرفت  ریـصقت و  هار  بانج  نآ  قح  رد  دوشیمن و  بانج  نآ  تماماب  لئاق  فراعم  قئاقح  عئادب  ملع و  غالبا  رد  دوب  ملس 
رد دوخ  یـصو  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاـگ  ره  هک  درآیمن  لاـیخب 
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هنوگچ رگید  دنتـسه  دندوب و  ترـضح  نآ  دودـحمان  ملع  يوسب  مات  جاتحم  مدرم  هبطاق  دوب و  هدومرف  فراعم  قئاقح  عئادـب  ملع و  غالبا 
لهج و همه  نآ  اب  هک  دش  زئاج  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  لثم 
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اب تراما  تموکح و  یلوتب  دـنیامن و  لصاح  ترـضح  نآ  رب  سءارت  قوفت و  مالک  ام ال  راقتفا  ماـت و  جاـیتحا  یناریح و  زجع و  یناداـن و 

ملعلا و غالبا  یف  معلـص  یبنلا  یـصو  یلع  میظعلا  فیحلا  اذـه ال  یلع  دـنیازفیب  تایاغلا  یـصقا  یلا  فاستعا  روج و  رد  بانج  نآ  دوجو 
الف هتفگ  مالک  نیرد  ناهبزور  نبا  هچنآ  هکنآ  مراهچ  فراخزلا  جرابزلاب و  ةرارغلا  ایندـلا  یلا  میلملا  لـیملا  و  فراـعملا * قئاـقح  عئادـب 

تسقح هملک  هک  یفصو  اب  تسین  عازن  ار  يدحا  نا  رد  هدومن  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  زا  هر  همالع  هچنآ  ینعی  دحال  هیف  عازن 
همالع هک  اریز  تسوا  ترامغ  ترثک  تراصب و  تلق  زا  فشاک  نکیل  دشابیم  رکـشت  لحم  ناودـعلا  ریثک  نیا  لثم  نابز  رب  نآ  نایرج  و 
همالع بولطم  نیمه  تابثا  يارب  دشابیم و  بانج  نآ  تیملعا  لیلد  همه  هدومرف  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  دهاوش  زا  هچنآ  هر 

فاستعا كرت  فاصنا و  زا  یظح  ناهبزور  نبا  رگا  سپ  تسبانج  نآ  تفالخ  تماما و  لیلد  ةرم  ریغ  رم  امک  تیملعا  هدروآ و  ار  نآ  هر 
قح رماب  فارتعا  هار  هتفگ  كرت  رـسکی  باب  نیرد  ار  قاقـش  عازن و  دـیامن و  لوبق  مه  ار  بانج  نآ  تفـالخ  تماـما و  هک  دـیابیم  دراد 

مـصاوق زا  وا  صالخ  تاجن و  بجوم  زگره  بابق  یلاع  نآ  تفالخ  تماما و  رد  عازن  بانج و  نآ  تیملعا  میلـست  ریحم و  ـالا  دـیامیپ و 
ناهبزور نبا  هکنآ  مجنپ  دیسر  دهاوخ  هچنآ  دیسر  دهاوخ  واب  ناشیا  عطاوق  نیهارب  عماقم  زا  دیدرگ و  دهاوخن  باوص  قح و  لها  ججح 

مالک رد  حیحـصف و  يذمرتلا  حیحـص  نم  هرکذ  اماما  لاق و  ثیح  هدومن  حضاو  مامت  تحارـصب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحـص  مالک  نیرد 
ریما باـنج  تماـماب  فرتـعم  همه  نیا  اـب  تیرد و  اـمک  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  رب  نآ  تلالدـب  فارتـعا  قباـس 

دیامن زین  بانج  نآ  تفالخب  فارتعا  فاصنا  رـس  زا  ناهبزور  نبا  هک  دـیابیم  تروص  نیرد  هکنآ  لاح  دوشیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رگید یـسک  ملعا  فصو  اب  تسنیعتم و  تفالخ  يارب  ملعا  هک  هدش  تباث  همکحم  نیهارب  همربم و  هلداب  ةّرم  دعب  ةرم  قبـس  ام  رد  هک  اریز 

رد هک  هدیدس  نیوانع  هدیدع و  هوجوب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نوچ  نآ  رب  هوالع  دش و  دناوتیمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هفیلخ 
فوقو و روثع و  دعب  سپ  دشابیم  بانج  نآ  تماما  تفالخ و  سّسؤم  تبثم و  هدش  نیبم  لیـصفتب  هفحت  بحاص  مالک  باوجب  قبـس  ام 

هدـید رد  كاخ  هکلب  نتـشاگنا  هدـیدان  ار  هدـید  هدینـشان و  ار  هدینـش  نتـشاد  ددرت  بلطم  نیرد  عامتلالا  رهب  ثیدـح  نیا  لثم  رب  عـالطا 
لقن رد  هک  هتساوخ  دوخ  دانع  لهج و  تیاغ  زا  مایتلا  تدادع  مالک  نیرد  ناهبزور  نبا  هکنآ  مشش  تسنتشابنا  فاصنا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
زا
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فرعی بیرغ ال  ثیدحلا  لاق  هناف  يوغبلا  حاحـص  نم  هرکذ  ام  هدییارـس و  هچنانچ  دیامن  دراو  هر  همالع  رب  لقن  تنایخ  داریا  يوغب  باتک 

نیا لقنلا و  یف  انیما  نوکیل  ثیدحلا  بیاعم  نم  هرکذ  ام  رکذی  نا  یغبنی  ناکف  برطضم  هدانـسا  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  اذه 
لقن ثیدح  نیا  قح  رد  يوغب  باتک  زا  ناهبزور  نبا  هچنآ  هک  هدشن  تباث  الوا  هک  اریز  تسفرص  دساف  ضحم و  لطاب  دادل  رـسارس  داریا 

ناصقن تدایزب و  نآ  رد  فرصت  قاحلا و  نتفای  لخد  هینس و  ثیداحا  بتک  خسن  فالتخا  دشاب و  دوجوم  مه  هر  همالع  هخـسن  رد  هدرک 
لوصالا عماج  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسین  رابتعا  رصبت و  بابرا  راکنا  عفد و  لباق  ۀتـسلا  حاحـصلا  خسن  یف  یتح  لیدبت  رییغت و  و 

زا هچ  رگا  بلطم  نیا  يراقلا و  یلع  المل  ةوکشملا  حرش  هاقرملا  يزیربتلا و  بیطخلا  نیدلا  یلول  حیباصملا  ةاکشم  يرزجلا و  ریثالا  نبال 
دینش دیاب  دشاب  هدوب  لصوا  قصلا و  هیف  نحن  امب  هک  دنچ  یفرح  نکیل  دیآ  هدرک  نآ  رب  هلدا  تماقا  هک  تسنآ  زا  ینغتـسم  حوضو  تدش 

تسنآ ّدر  ددصب  ناهبزور  نبا  هک  مالک  نیمه  رد  هَّللا  همحر  همالع  هک  یتسناد  افنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
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يذـمرتلا حیحـص  نم  هرکذ  اـماما  هتفگ و  هدومن و  لوبقلاـب  یقلتم  ار  لـقن  نیا  ناـهبزور  نبا  دوخ  هدوـمرف و  لـقن  يذـمرت  حیحـص  زا  ار 
حیحـص زا  ار  ثیدـح  نیا  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  لوصالا و  عماج  رد  يرزج  ریثالا  نبا  هر  همالع  زا  لبق  حیحـصف و 

رد دوخ  زا  هر  همالع  ضرعت  الب  تسدـناعم  جوجل و  یلیخ  هک  ینارح  هیمیت  نبا  هَّللا  همحر  همالع  نیرـصاعم  زا  دـناهدرک و  لـقن  يذـمرت 
يذمرت هکنیا  هب  هدرک  فارتعا  جاهنم 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
رد یطویـس  لئالدلا و  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  لثم  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هر  همالع  رـصع  دعب  هدومن و  تیاور  ار 

يدهلا و لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناوید  حرـش  حـتاوف  رد  يذـبیم  نیـسح  ءافلخلا و  خـیرات 
یناخیـش دومحم  يوبن و  دقع  رد  ینمی  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  ضقاون و  رد  مودـخم  ازریم  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  داشرلا و 

میهاربا هینسلا و  بلاطملا  ریسیت  رد  یـسلما  ربش  نیدلا  رون  ةاکـشم و  لاجر  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  يوس و  طارـص  رد  يرداق 
رد یلیجع  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  نابـص  دـمحم  هیندـل و  بهاوم  رد  یناقرز  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  ساربن و  رد  یناروک  يدرک 

يذمرت زا  حیرـص  حیرـصتب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  مور  يولوم  يونثم  حرـش  رد  مولعلا  رحبب  روهـشملا  یلعلا  دـبع  يولوم  لآملا و  ةریخذ 
دناهدرک و لقن 
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هدیسر فیحن  نیا  رظنب  هک  يذمرت  حیحص  هدوجوم  خسن  رد  همه  نیا  اب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
تسا هدنام  یقاب  نا  رد  هچنآ  تسین و  روکذم 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
باتک نیمه  رد  يوغب  هک  ینادیمن  رگم  دیزرو  دـیاب  تلفغ  ارچ  يوغب  حـیباصم  دوخ  خـسن  لاح  زا  تفر و  دـیاب  ارچ  رترود  دـشابیم و 

هچنانچ حیباصم 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

نینچمه هدومن  تیاور  ار 
اهباب یلع  ملعلا و  راد  انا  ثیدح 

حرـش ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  یبقعلا و  رئاخذ  هرـضن و  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  لثم  تنـس  لها  ياملع  رباکا  هدرک و  تیاور  زین  ار 
دنیامنیم لقن  يوغب  حیباصم  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مهریغ  لآملا و  ۀلیـسو  رد  یکملا  ریثک  اب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  ةاکـشم و 

رظنب هک  حیباصم  هدوجوم  خسن  رد  نکیل  هدومن  جارخا  حیباصم  زا  ناسح  مسق  رد  ار  نآ  يوغب  هک  دنیامرفیم  حیرـصت  ناشیا  ضعب  هکلب 
فرص هدیسر  رصاق 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

زا يرثا  تسدوجوم و 
ملعلا راد  انا  ثیدح 

طابحا مرص و  طاقسا و  فذحب و  قلعتم  يدینش  هک  همه  نیا  نیلغدم و  طاقسا  نیفرحم و  فیرحت  رگم  تسین  نآ  أشنم  دوشیمن و  هتفای 
ةربغم قامعالا  ۀـمتاق  رافـسا  نیا  قاروا  تاحفـص و  بلقم  صحفتم و  عبتتم و  رب  مه  نآ  سپ  لاغدا  قاـحلا و  لاـخدا و  ماـحقا و  اـما  دوب 
رکنم ثیدح  هک  تسا  هدرک  مازتلا  حیرص  حیرصتب  حیباصم  ینعا  دوخ  باتک  نیمه  ردص  رد  يوغب  هک  هدیدن  رگم  تسین  هدیشوپ  قافآلا 

اعوضوم وا  ارکنم  ناک  ام  رکذ  نع  تضرعا  هیلإ و  ترـشا  بیرغ  وا  فیعـض  نم  اهیف  ناک  ام  تسا و  هتفگ  هچنانچ  دـیامنن  رکذ  نا  رد  ار 
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شناونع هک  یباب  رد  هچنانچ  دوشیم  هتفای  رکنم  ظفل  نآ  قح  رد  ریمح  هلیبق  حدم  ثیدح  دعب  حیباصم  هدوجوم  خـسن  هلمج  رد  زاب  نکیل 
تسروطسم لئابقلا  رکذ  شیرق و  بقانم  یف  باب  تسنیا 

لاقف اریمح  نعلا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  سیق  نم  هبسحا  لجر  هءاجف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 
نامیا نما و  لها  مه  ماعط و  مهیدیا  مالس و  مههاوفا  اریمح  هَّللا  محر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 

فنـصم تسنارگید و  قاحلا  زا  ثیدـح  نیا  دـعب  رکنم  ظفل  دوجو  هک  ددرگیم  حـضاو  ماقم  نیرد  تنـس  لها  ياـملع  هداـفا  زا  رکنم و 
ثیدح نیا  حرشب  حیباصم  حرش  حیتافم  رد  یلاخلخ  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هچنانچ  هدرکن  دراو  ثیدح  نیا  قح  رد  ار  نآ  زگره 

ناک ول  هنال  ثیدحلاب  ۀفرعملا  لها  ضعب  نم  فلؤملا  ریغ  نم  انهه  رکنملا  ظفل  قاحلا  نا  لمتحی  رکنم  ثیدحلا  اذه  يأ  رکنم  هلوق  هتفگ 
هداـفا یلاـخلخ  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  باـتکلا  ناوـنع  یف  رکنملا  رکذ  نع  ضارعـالا  مزتـلا  دـق  هنـال  هل  ضرعتی  مل  رکنم  هـنا  مـلعی 

اج نیا  رد  هک  تسلمتحم  هک  دیامنیم 
339 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسنادیم فنـصم  دوخ  رگا  هک  ارچ  دشاب  هدوب  ثیدح  ملعب  تفرعم  لها  ضعب  زا  ریغ  نآ  دشاب و  هدرک  قاحلا  فلؤم  ریغ  ار  رکنم  ظفل 
زا ار  ضارعا  تسا  هدرک  مازتلا  فنـصم  ینعی  وا  هچ  درکیمن  باتک  نیرد  نآ  رکذ  ینعی  دشیمن  نآ  ضرعتم  تسرکنم  ثیدـح  نیا  هک 

ضعب نم  قاحلا  اذه  رکنم  هلوق  حیباصملل  حراش  لاق  هتفگ و  ثیدـح  نیمه  حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  باتک و  ناونع  رد  رکنم  رکذ 
رکذ نع  ضارعالا  مزتلا  دـق  هنال  هل  ضرعتی  مل  رکنم  هنا  ملعی  ناک  ول  ۀنـسلا  ییحم  ینعی  هَّللا  همحر  فلؤملا  نال  ثیدـحلاب  ۀـفرعملا  لـها 

متحب و وا  هک  هدومن  لقن  حـیباصم  حراش  زا  يراق  یلع  ـالم  هک  تسحئـال  تراـبع  نیزا  باوصلاـب  ملعا  هَّللا  باـتکلا و  ناونع  یف  رکنملا 
ینعی حیباصم  فلوم  هک  اریز  ثیدـحلاب  تفرعم  لها  ضعب  زا  تسقاحلا  ریمح  حدـم  ثیدـح  قح  رد  رکنم  ظفل  هک  نیاب  هدـش  لئاق  مزج 

اریز تخاسیمن  جرد  ار  نآ  حیباصم  رد  ینعی  درکیمن  نآب  ضرعت  زگره  تشادیم  ثیدح  نیا  ندوب  رکنمب  ملع  رگا  يوغب  هنسلا  یحم 
قاحلا نتفای  لخد  حیباصم و  باتک  خسن  هّیدر  تلاح  نیا  روهظ  دـعب  باتک و  ناونع  رد  تسا  هدرک  مازتلا  ار  رکنم  رکذ  زا  ضارعا  وا  هک 

قح رد  ناهبزور  نبا  هچنآ  هک  تسلقع  نیرق  رایسب  رایسب  هکلب  تسین  دعبتسم  زگره  ثیداحا  رب  مکح  باب  رد  نآ  رد  یئاذک  فرصت  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

تسنیتنعتم نیبصعتم  نیمه  زا  یکی  قاحلا  هکلب  هدوبن  هنوصم  همیلس  خسن  رد  تسین و  يوغب  دوخ  مالک  الـصا  هدومن  لقن  يوغب  باتک  زا 
هچ رگا  تعاـمج  نیا  هدوبر و  نیقباـس  نیفرحم  زا  قبـسلا  بصق  لـطاب  شیازفا  نیاـب  دـناهدوزفا و  هفحـصم  هفرحم  خـسن  رد  دـعب  نم  هک 

بتک و رد  هرکنم  تافرصت  نینچ  باکترا  ببـسب  عقاولا  یف  نکیل  دنـشابیم  ثیدحب  تفرعم  لها  زا  حیباصم  نیحراش  حالطـصا  بسحب 
نیب مات  حاضتفا  يزخ و  زا  دنشارخیم و  دوخ  نامیا  نید و  هنوگ  تسنآ  نیفلؤم  نیفنصم و  تاملـسم  تامزتلم و  فالخ  هک  رایغا  رافـسا 

رپ لاح  فاشکنا  دـعب  هلمجلاب  دـنرامگیمرب  سیـسدت  رکم و  سیبلت و  لـعج و  رب  ار  تمه  اـباحمیب  دـنرادن و  یکاـب  ماـنالا  قئـالخلا و 
قح رد  ناهبزور  نبا  هک  مالک  نیا  مه  هر  همالع  هخسن  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  مزج  متحب و  یلقاع  زگره  حیباصم  خسن  لالتخا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نالطبلا حـضاو  ياعدا  ناوه  راغـص و  كاغم  رد  عوقو  ظاحل  الب  ناـهم  ناـهبزور  نبا  هنوگچ  سپ  ـالک  اـشاح و  دوب  دوجوم  هدومن  لـقن 

رافـسا بتک و  تالاح  زا  دوخ  يربخیب  تیاهن  دـیامنیم و  نانجلا  لزانم  یلعا  یف  هَّللا  هلحا  ناکم  یلاع  همالع  ناش  رد  لقنلا  یف  تنایخ 
ءارتجا هار  هتخاس  حضاو  شیوخ  بهذم 
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مه زاب  دوب  دوجوم  مه  هر  همالع  هخـسن  رد  تسیوغب و  دوخ  زا  مالک  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  اـیناث  دـیامیپیم و  ءارتفـالا  بذـکلا و  یلع 
رد يوغب  هچنآ  رکذ  زا  هر  همالع  ضارعا  هک  تفگ  میهاوخ  تروص  نیرد  ام  هک  اریز  دوشیمن  تباث  هدومن  نآب  هوفت  ناهبزور  نبا  هچنآ 
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يانب زین  دشابیم و  دودرم  مهریغ  یلع  لوبقم و  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هملـسم  هیـضق  رب  ینبم  تسا  هتفگ  ۀمکحلا  راد  انا  ثیدح  قح 
لیصفت دشاب  هدوب  لقنلا  یف  تنایخ  نآ  أشنم  هّللاب  اذایع  هکنآ  هن  تسین  تافتلا  لباق  دوشیمن و  عومـسم  راکنا  رارقا  دعب  هک  تسنآ  رب  نآ 

رد يوغب  هک  اریز  تسیفاو  یفاک و  نآب  ّقح  لها  جاجتحا  يارب  دوخ  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يوغب  رکذ  درجم  هکنآ  لامجا  نیا 
تمظع لامک  فشاک  نآ  زا  کی  ره  هک  هدروآ  یتالمج  نآ  حدم  فصو و  رد  هدومن و  دیجمت  یلیخ  ار  نآ  ثیداحا  دوخ  باتک  ردص 

ظافلا هذـهف  دـعب  اما  حـیباصملاب  فورعملا  هباتک  ردـص  یف  لاق  ثیح  دـشابیم  باتک  نآ  ثیداحا  تناتم  تقاـثو و  تیاـهن  تلـالج و  و 
یجدلا حـیباصم  نه  نییبنلا  متاخ  نیلـسرملا و  دیـس  نع  تءاج  ثیداحا  ۀـلاسرلا و  ندـعم  نع  تراس  ننـس  ةوبنلا و  ردـص  نع  تردـص 

انوع ننـسلا و  نم  اظح  هَّللا  باتک  دعب  مهل  نوکتل  ةدابعلا  یلا  نیعطقنملل  اهتعمج  مهبتک  یف  ۀمئالا  هدروآ  امم  يوقلا  ةاکـشم  نع  تجرخ 
رد يوغب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀمئالا  لقن  یلع  ادامتعا  مهیلع و  ۀلاطالا  نم  ارذح  اهدیناسا  رکذ  تکرت  ۀعاطلا و  نم  هیف  مه  ام  یلع 

تلاسر و ندـعم  زا  هدومن  ریـس  هک  تسیننـس  توبن و  ردـص  زا  هدـش  رداص  هک  تسیظافلا  نیا  هک  دـیامرفیم  دوخ  باتک  ثیداـحا  باـب 
دراو يوقت  ةاکـشم  زا  هدـش  جراخ  هک  تساجد  حـیباصم  ثیداـحا  نآ  نیّیبنلا و  متاـخ  نیلـسرملا و  دیـس  زا  تسا  هدـمآ  هک  تسیثیداـحا 

ثیداحا نآ  هک  اـت  دنـشاب  تداـبع  يوسب  عطقنم  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  مدرک  عمج  نم  دوخ و  بتک  رد  همئا  ار  ثیداـحا  نآ  دـناهدرک 
نآ دیناسا  مدرک  كرت  تعاط و  زا  دنتسه  لوغـشم  نا  رد  ناشیا  هچنآ  رب  دوش  ناشنیعم  دشاب و  ننـس  زا  هرهب  ادخ  باتک  دعب  ناشیا  يارب 

قح رد  هدافا  نیزا  همئا و  لقن  رب  دامتعا  ببسب  تلاطا و  فوخب  ار 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ره هک  دش  لصاح  همیظع  هدـیدع  فاصوا  دـشابیم  بیر  الب  باتک  نیا  ثیداحا  هلمج  زا  هدومن و  دراو  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  يوغب  هک 
هک دش  رهاظ  نا  زا  هکنآ  لوا  تسعامتسا  اغصا و  لباق  نآ  زا  کی 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
ندعم زا  هک  تسیننس  هلمج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  حضاو  نآ  زا  هکنآ  مود  هدش  رداص  توبن  ردص  زا  هک  تسیظافلا  هلمج  زا 

هدیدرگ رئاس  تلاسر 
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دش ادیپ  نا  زا  هکنآ  مراهچ  هدمآ  نییبنلا  متاخ  نیلسرملا و  دیـس  زا  هک  تسیثیداحا  هلمج  زا  ثیدح  نیا  هک  دش  حضتم  نآ  زا  هکنآ  موس 
يوقت ةاکـشم  زا  هک  تسحیباصم  نآ  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـش  عطاس  نآ  زا  هکنآ  مجنپ  تساـجد  حـیباصم  زا  یکی  ثیدـح  نیا  هک 

نا زا  هکنآ  متفه  دـناهدرک  دراو  بتک  رد  ار  نآ  همئا  هک  تسیثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـیدرگ  راکـشآ  نا  زا  هکنآ  مشـش  هدـش  جراخ 
هک تشگ  ققحم  نا  زا  هکنآ  متـشه  هدرک  عمج  هدابعلل  نیعطقنم  يارب  ار  نآ  يوغب  هک  تسیثیداحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـش  ناـیامن 

نیا هک  دش  تباث  نا  زا  هکنآ  مهن  دوشیم  ننـس  زا  یظح  لوصح  بجوم  ةدابعلا  یلا  نیعطقنم  يارب  هک  تسیثیداحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا 
هک تسثیداحا  نآ  هلمج  زا  ثیدح  نیا  هک  دـیدرگ  نیبتم  نا  زا  هکنآ  مهد  ددرگیم  تعاط  رب  نوع  هک  تسثیداحا  نآ  هلمج  زا  ثیدـح 

ٌۀَِلماک ٌةَرَشَع  َْکِلت  هدومن  كرت  همئا  لقن  رب  دامتعا  ببسب  ار  نآ  دیناسا  يوغب 
يارب تافص  نیا  لوصح  كرد  دعب  و 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
باب رد  وا  هچنآ  يوسب  یئانتعا  يور  هک  تسیک  رگید  دشابیم  مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  دارفا  رهظا  هک  يوغب  دوخ  رارقا  بسح 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نآ ناش  ّطح  رد  ار  وا  فرح  هنوگچ  فیرـش  ثیدح  نیا  توبث  ققحتب و  حیرـص  فارتعا  حیحـص و  رارقا  نیا  دعب  دروآ و  دـهاوخ  هتفگ 

تیاورب کسمت  دوخ  باتک  ردص  رد  يوغب  مربم  فارتعا  يانب  رب  هر  همالع  رگا  سپ  درمش  دهاوخ  مارملا  تبثم  مالک  نیا  نزومه 
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ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هک میئامن  میلـست  رگا  اثلاث  تسین  يداریا  لحم  زگره  دومرف  ضارعا  فیرـش  ثیدـح  نیا  قح  رد  وا  مامـضنا  بارطـضا  مـالک  زا  دومن و 

باب رد  يوغب  مالک  رکذ  زا  هر  همالع 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

نبا موعزم  وه  امک  هدومن  ثیدـح  بیاـعم  رتس  هکنآ  هن  تسا  هدومرف  يوغب  بیاـعم  رتس  ۀـقیقحلا  یف  سپ  هدرک  ضارعا  هتـسناد  هدـید و 
قح رد  يوغب  مالک  نیا  هک  اریز  ناهبزور 

ۀمکحلا راد  انا 
يوغب دوخ  بیع  راوع و  تیاهن  تبثم  نیبم و  حصفم و  سکع  رب  هکلب  دیامنیمن  تباث  ثیدح  يارب  یبیع  الـصا  هک  تس  نوهوم  يدحب 

قح رد  يوغب  هکنآ  شنایب  دشابیم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ثیدـح نـیا  دانـسا  هـکنآ  مود  کیرـش  ریغ  تاـقث  زا  يدـحا  زا  تـسین  فورعم  تـسبیرغ و  ثیدـح  نـیا  هـکنآ  لوا  هدوـمن  يوـعد  ود 
عبتت و تلق  زا  یشان  سپ  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  زا  نآ  ندوبن  فورعم  ثیدح و  نیا  ندوب  بیرغ  ینعا  لوا  يوعد  اما  تسبرطـضم 

هک دنادیم  یبوخب  ریبخ  عبتتم  ریصب و  رظان  ره  الا  دشابیم و  عالطا  نادقف  ثیدح و  قرط  ءاصحا  مدع  عاب و  روصق 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

زگره
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رگید کیرـش  رب  هوالع  ار  نآ  هک  روهـشم  تسیثیدح  هکلب  سب  دـشاب و  هدومن  تیاور  کیرـش  فرـص  ار  نآ  هک  تسین  بیرغ  ثیدـح 
انقـس ثیح  لیمجلا  لیـصفتلاب  اقباس  تیرد  امک  دشابیم  فورعم  نیثدـحم  دزن  ناشیا  تیاورب  ثیدـح  نیا  دـناهدرک و  تیاور  زین  تاقث 

هدومنن تیاور  ار  ثیدح  نیا  تاقث  زا  يدحا  کیرـش  ياوس  هک  دوش  ضورفم  ضرفلاب  رگا  لیزجلا و  لیلجلا  ثیدـحلا  اذـه  قرط  اقباس 
هک تساج  نیزا  تسین و  نآ  نسح  ای  تحـص  زا  عنام  ینعم  نیا  دوب و  دـهاوخ  کیرـش  دارفا  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  رمـالا  ۀـیاغ  سپ 

يذمرت ندرک  تیاور  هکنآ  لاح  یبقعلا  رئاخذ  ةرـضنلا و  ضایرلا  یف  يربطلا  بحملا  هب  حرـص  امک  هدومن  ثیدح  نیا  نیـسحت  يذـمرت 
عمج یف  یطویـسلا  هلقن  اـمک  هدرک  نآ  دنـس  حیحـصت  راـثآلا  بیذـهت  رد  يربط  ریرج  نبا  تسکیرـش و  قیرط  رب  روصقم  ار  ثیدـح  نیا 

مکاـح هدرک و  تیاور  کیرـش  ریغ  زا  ار  مـلعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هـچ  رگا  دراد  ثیدـح  نـیا  تـیاور  کیرـش  ضحم  زا  زین  وا  عـماوجلا و 
یف یناقرزلا  ۀینسلا و  بلاطملا  ریسیت  یف  یسلماربشلا  داشرلا و  يدهلا و  لبس  یف  یماشلا  هب  حرـص  امک  هدومن  نآ  حیحـصت  زین  يروباسین 

زین يدابآزوریف  یئالع و  همالع  هیندللا و  بهاوملا  حرش 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ثیداحا رب  ینیوزق  جارس  تاضارتعا  زا  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  هچنانچ  دننادیم  کیرش  دارفا  زا  ار  نآ  هک  یفـصو  اب  دناهدرک  نیـسحت  ار 
رکذ دعب  یلآللا  یف  یطویسلا  اهنع  لقن  ام  یلع  يوغب  حیباصم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نـسح ۀـقث  یلجعلا  لاـق  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراـخبلا و  هل  قلع  ملـسم و  هب  جـتحا  یـضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دـبع  نبا  وه  کیرـش  هتفگ و 

دقن رد  يدابآزوریف  همالع  انسح و  هدرفت  نوکی  اذه  یلعف  کیرش  نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا  تیأر  ام  سنوی  نب  یسیع  لاق  ثیدحلا و 
رکذ دعب  حیحصلا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
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تیأر ام  سنوی  نب  یسیع  لاق  ثیدحلا و  نسح  داز  یلجعلا و  نیعم و  نبا  هقثو  يراخبلا و  هل  قلع  ملـسم و  هب  جتحا  اذه  کیرـش  هتفگ و 
کیرش درفت  هلمجلاب  انسح  هدرفم  نوکی  اذه  یلعف  کیرش  نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 
رگید كارتشا  هک  فیکف  تسین  ثیدـح  رد  نهو  بجوم  الـصا  تسین و  نآ  ندوب  نسح  ای  حیحـص  اب  یفاـنم  زگره  دوش  مه  ملـسم  رگا 
ینعا مود  يوعد  اـما  ریدـقلا  معنملا  نوعب  هناـیب  قبـس  اـمک  تسرینتـسم  نشور و  ریبـخ  عـبتتم  رب  ثیدـح  نیا  تیاور  رد  کیرـش  اـب  ةاور 
دیناسا هکلب  درادن  دحاو  دانسا  ثیدح  نیا  هک  دنادیم  یبوخب  ریـصب  رظان  ره  تسـضحم و  لطاب  سپ  ثیدح  نیا  دانـسا  ندوب  برطـضم 

نیا هطرو  رد  يوغب  هک  تسنآ  بلاغ  تسین و  نا  رد  یلزلزت  الصا  دشابیم و  تباث  نآ  همه  تسددعتم و  نآ 
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دوخ حیحص  عماج  رد  يذمرت  هکنیا  شحیضوت  تسا  هداتفا  يذمرت  مالک  مهف  مدع  ببسب  لطاب  ياعدا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

دعب نم  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانـص  زا  ۀـلفغ  نب  دـیوس  زا  لـیهک  نب  هملـس  زا  کیرـش  زا  دوخ  دنـسب  ار 
يور لاق  ثیح  هدومن  رکذ  ثیدح  نیا  يارب  رگید  قیرط  تسنآ  رب  مالک  ثیدح و  هفلتخم  قرط  رکذ  هک  نیثدحم  يامدـق  قاذـم  بسح 

رد دناهدرک و  تیاور  کیرش  زا  ار  ثیدح  نیا  نیثدحم  ضعب  ینعی  یحبانـصلا  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب 
نب دیوس  زا  لیهک  نب  هملـس  زا  کیرـش  زا  ثیدح  نیا  نیثدحم  ضعب  هک  تسنآ  مالک  نیا  دافم  دـناهدرکن و  رکذ  ار  یحبانـص  نآ  دـنس 
ریما بانج  ۀـلفغ و  نب  دـیوس  ناـیم  رد  يذـمرت  دنـس  رد  هک  ار  یحبانـص  دـناهدومن و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  ۀـلفغ 

لاجر و لاوحاب  دوخ  تربخ  تلق  هجوب  دـید  ار  يذـمرت  مالک  نیا  يوغب  نوچ  دـناهدرک و  طـقاس  تسا  هدـش  عقاو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دنـس رد  یحبانـص  ندوب  روکذم  هک  تسناد  تیارد  لئاسم  ثیدـح و  مولع  ضماوغ  زا  تبناجم  هفلتخم و  دـیناسا  تالاح  رد  ناعما  مدـع 
حئال حـضاو و  قابـس  نیرهام  قاذـح و  نینعمم  رب  هکنآ  لاح  تسدنـس  بارطـضا  ببـس  يرخا  نا  زا  وا  ندـش  طقاس  ةرات و  ثیدـح  نیا 

یحبانص نا  زا  هک  يدنسب  نآ  تیاور  تسا و  تسرد  زین  دشاب  روکذم  یحبانص  نا  رد  هک  يدنـسب  ثیدح  نیا  ندش  يورم  هک  دشابیم 
هدینش و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هطـساو  الب  ار  ثیدح  نیا  وا  تسیعبات و  ۀلفغ  نب  دیوس  هک  اریز  تسحیحـص  زین  دشاب  طقاس 
زا یحبانص  هطساوب  ار  نآ  یهاگ  وا  ببس  نیمهب  تسا و  هدیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  واب  ثیدح  نیا  مه  یحبانص  هطساوب 

عامـس و رب  لومحم  ناونع  ود  رهب  ار  ثیدـح  نیا  شندرک  تیاور  هدروآ و  باـنجنآ  زا  هطـساو  ـالب  یهاـگ  هدوـمن و  تیاور  باـنج  نآ 
حضاو ریبخ  عبتتم  رب  دوخ  رما  نیا  دنچ  ره  دشابیم و  دیناسالا  لصتم  یف  دیزم  باب  زا  یحبانص  رکذ  تس و  تباث  حیحـص و  تسلاصتا و 

اقباس تعمس  امک  دوخ  هبوجا  رد  یئالعلا  نیدلا  حالص  ظفاح  دناهدرک  ینعم  نیاب  زین  حیرصت  تنـس  لها  داقن  ضعب  نکیل  تسرینتـسم  و 
رکذ رد 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
رکذـف مهنم  عمـس  ۀـعبرالا و  ءاـفلخلا  كردا  مرـضخم  یعباـت  ۀـلفغ  نب  دـیوس  نـال  یحبانـصلا  هنم  طقـسا  نم  ۀـیاور  هیلع  دری  ـال  هتفگ و 

رکذ رد  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  همالع  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانصلا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

نع يور  مرضخم  یعبات  ۀلفغ  نب  دیوس  نال  هنم  یحبانصلا  طقسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  هتفگ و ال 
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ضرفلاب رگا  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  باب  نم  یحبانصلا  رکذ  نوکیف  مهنم  عمس  مهنع و  هَّللا  یـضر  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ 
ریما بانج  دوخ  زا  ۀلفغ  نب  دیوس  ار  ثیدح  نیا  تسین و  تسرد  ثیدح  نیا  دنس  زا  یحبانص  رکذ  طاقـسا  هک  مینک  میلـست  ام  ریدقتلا  و 
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دنـس لصا  بارطـضا  ببـس  ینعم  نیا  مه  زاب  تسا  هدیـسر  واب  ثیدـح  نیا  یحبانـص  هطـساوب  هکلب  تسا  هدینـشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دنـس قایـس  رد  هدرک  تیاور  یحبانـص  رکذ  طاقـساب  ار  ثیدح  نیا  هک  سک  نآ  هک  تسنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  هک  اریز  دوشیمن  ثیدـح 
ندرک طلغ  زا  هتفر و  باوص  قیرطب  هتخاس  رکذ  ار  یحبانـص  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  سک  نآ  دـشاب و  هدرک  اـطخ  مهو و  ثیدـح  نیا 

اـسب دـسریمن و  ثیدـح  دنـس  لصاب  يررـض  دوشیمن و  بویعم  دنـشابیم  بیـصم  هک  رگید  ةاور  دـیناسا  یثیدـح  دنـس  رد  يوار  کی 
هدشن و حودقم  نیمهاو  مهو  نیئطخم و  طلغ  نیا  ببسب  ثیداحا  نآ  نکیل  دناهدرک  طلغ  نآ  دیناسا  قایس  رد  ةاور  ضعب  هک  تسثیداحا 

نآ توبث  تحـص و  يارب  تسدوجوم  نینقتم  ظاـفح  حاحـص  عماوج و  دـیناسم و  رد  باوصلا  جـهن  یلع  هک  نآ  هدـمتعم  هلـصتم  دـیناسا 
جهن یلع  یهاگ  دیامن و  رکذ  باوصلا  جهن  یلع  یهاگ  ار  ثیدح  کی  دنـس  مه  دـحاو  يوار  رگا  هکلب  دـشابیم  یفاو  یفاک و  ثیداحا 

قئال ریغ  اطخلا  جـهن  یلع  ربتعم و  لوبقم و  باوصلا  جـهن  یلع  شندرک  تیاور  دوشیمن و  ثیدـح  لصا  رد  للخ  بجوم  مه  زاب  اـطخلا 
یف مزح  نبا  هیلع  صن  امک  تسمرـش  ایح و  فالخ  ندرک  ثیدـح  در  ندومن و  للعت  روما  نیا  لاثماب  هکلب  تسرذـگرد  لـباق  تاـفتلا و 

تادیؤم انرکذ  ثیح  اقباس  همالک  قبس  دق  یّلحملا و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

انتبثا و 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هلمجلاب قیفوتلا  یلو  هَّللا  قیقحتلا و  اذـه  لثمل  عوجرلاـب  يرحا  وهف  تئـش  نا  هعجارف  ثیدـحلا  اذـه  یف  ینطقرادـلا  مـالک  یلع  اـنملکت  و 
دنس بارطضا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
لیـصفت و میدومن و  هراشا  نآب  ام  هک  تسیوغب  مه  ماحدزا و  مهف و  ءوس  نامه  نآ  أشنم  تسین و  تباث  زگره  هدـش  نآ  یعدـم  يوغب  هک 
رد يوغب  مالک  هک  دش  حضتم  روفـس  الجنا و  تیاهنب  یلاعت  هَّللا  دمحب  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  ینعم  نیا  هاگ  ره  میتخاس و  نیبم  نآ  قیقحت 

باب
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

تسنونکم و جـمدنم و  نآ  نمـض  رد  میـسج  مهو  میظع و  ياطخ  نوهوم و  برطـضم و  لاـمک  تسـس و  تخـس  هکلب  تسرد  ریغ  دوخ 
رتس هَّللا  ذاعم  ضارعا  نیزا  بانج  نآ  هکنآ  هن  دـشابیم  يوغب  بیع  رتس  یـشوپاطخ و  نیع  مامـضنا  نهو  مـالک  نیزا  هر  همـالع  ضارعا 

ۀقیقحلا یف  هداد  دانع  داد  لطاب  معز  نینچب  هک  ناهم  ناهبزور  نبا  هدومن و  ثیدح  بیع 
345 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فـشک لاح  تقیقح  راهظاب  هک  هتخاس  راچان  رطـضم و  ار  قح  لها  هر  همـالع  قح  رد  بدا  تءاـساب  هداـتفا  يوغب  سوماـن  کـته  یپ  رد 
َنُوبِرُْخی نیلئاقلا  قدصا  وه  یلاعت و  هلوق  هیلع  قدص  دقل  دنزادنارب و  راک  يور  زا  هدرپ  دنزاس و  راعش  تواغب  يوغب  راوع  يادبا  رارـسا و 

َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  َو  ْمِهیِْدیَِأب  ْمُهَتُوُیب 
هملک مازلا و  لیبس  رب  یفرح  راچان  دـنور  قدـشت  تنعت و  هار  هدومن  ياخژاژ  دـنوشن و  تکاس  مه  زونه  ناهم  ناهبزور  نبا  يایلوا  رگا  و 

سمـشلاک حارـص  قح  حاضتا  ءالجنا و  دینـش و  دـیاب  دـشابیم  ماثغا  نیدـناعم  نسلا  عطاق  ماصخ و  يولگ  زیر  همرـس  هک  ماحفا  قیرط  رب 
ۀحلط نب  دـمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  ریبک  ریزو  ریرحن و  ملاع  هکنیا  شناـیب  دـید  دـیاب  رگن  تقیقح  نیعب  حارلاـب  رتست  ـال  یتلا  ةرینملا 

رب هینـس  دزن  وا  تلابن  تعفر و  تلالج و  تمظع و  هدوب و  ۀـمحرلا  هیلع  یلح  همالع  نامز  زا  شیپ  شنامز  هک  یعفاشلا  یبیـصنلا  یـشرقلا 
هیعفاشلا تاقبط  يونسا و  نیدلا  لامج  هیعفاشلا  تاقبط  یکبس و  نیدلا  جات  هیعفاشلا  تاقبط  یعفای و  دعسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  رظان 

حاتفم یجنگ و  فسوی  نب  دمحم  بلاطلا  ۀیافک  یناث و  دعلا  یکعلا  يولعلا  میهاربا  نب  رافغلا  دـبع  بکارلا  ۀـلاجع  يدـسا و  نیدـلا  یقت 
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تسراکشآ ادیپ و  یناشخدب  دمحم  ازرم  اجنلا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ندرک حدق  ثیدح و  نیرد  يوغب  مالک  زا  يرکذ  الـصا  هدومرف و  لقن  حر  همالع  بانج  هک  هدومن  لقن  جهن  نامهب  يوغب  حـیباصم  زا  ار 
نینمؤملا ریما  بانج  لضف  ملع و  نایب  يارب  تسدوقعم  هک  لوا  باب  سداس  لصف  رد  لوئـسلا  بلاطم  باتک  رد  هچنانچ  هدرواین  نا  رد  وا 

یف هرکذ  مدقت  دق  هدنسب و  هحیحص  یف  يذمرتلا  مامالا  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  بانج  نآ  لضف  ملع و  رفوت  هلدا  نمض  رد  مالّسلا  هیلع 
نیطبلا عزنالاب  نینمؤملا  ریما  ۀفص  یف  داهشتسالا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
راد انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  حیباصملاب  موسوملا  هباتک  یف  يوغبلا  یضاقلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  دمحم  وبا  مامالا  لقن  و 

اهباب یلع  ۀمکحلا و 
ةدئاف و رزغا  ابعـش و  رثکا  انونف و  طسبا  اعاونا و  عسوا  ملعلا  ناک  امل  ۀمکحلاب  رادـلا  ۀـنیدملاب و  ملعلا  صخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنکل 

الوا یعفاش  هحلط  نبا  هک  تسرهاظ  روهظ  لامکب  ترابع  نیزا  رغصالاب  ّصخالا  ربکالاب و  ّمعالا  صصخ  ۀمکحلا  نم  اعفن  معا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

نا زا  دعب  هدرک و  لقن  يذمرت  حیحص  زا  ار 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هجو نایبب  لغتـشم  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  رکذ  دعب  هکلب  هدرکن  رکذ  نا  رد  يوغب  حدقب  قلعتم  یفرح  چیه  هدروآ و  يوغب  حیباصم  زا  ار 
ددرت و ـالب  باـصنلا  قیقد ؟؟؟ ثیدـح  ود  نیرب  دوخ  داـمتعا  قوثو و  لاـمک  هدـیدرگ  تمکحب  راد  صیـصخت  هنیدـمب و  ملع  صیـصخت 

بهذم ناکرا  ياملع  نایعا و  ياهقف  هلمج  زا  هک  یعفاش  هحلط  نبا  قح  رد  ناهبزور  نبا  الاح  هک  منادیمن  سپ  هدومن  راکشآ  بارطـضا 
ای تسناد  دهاوخ  نیما  لقن  رد  ار  وا  ایآ  تفگ  دهاوخ  هچ  دشابیم  نامزلا  یعفاش  مالسالا و  ۀجحب  بقلم  تسوا و 
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نیما ههبـش  الب  تفگ و  دـهاوخن  لقنلا  یف  نئاخ  ار  دوخ  لیبن  هیقف  لیلج و  ملاع  نینچ  نیا  زگره  هک  تسرهاـظ  رپ  درمـش  دـهاوخ  نئاـخ 

تساک مک و  الب  هحلط  نبا  لثم  هک  مه  ار  ناوضرلا  ۀمحرلا و  هیلع  یلح  همالع  هک  تسدبال  سپ  تسناد  دهاوخ 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

فنا بابلالا  یلوا  هودـق  نآ  ناش  رد  دوخ  یخاتـسگ  زا  تبانا  هبوت و  بانج و  نآ  تناما  فارتعاب  دـنادب و  نیما  هدومرف  لـقن  يوغب  زا  ار 
لقن باب  رد  یعفاش  هحلط  نبا  بناج  زا  ناهبزور  نبا  هک  يرذع  یباوج و  ره  هلمجلاب  دناسرب  مغر  ّدحب  ار  دوخ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هماقم هَّللا  یلعا  یلح  همالع  بناج  زا  مامت  تیولواب  هکلب  توافت  الب  ردغ  باوج و  نامه  دروآ  دهاوخ  وا  حرج  حدق و  رکذ  الب  يوغب  زا 

لقن رد  ۀمحرلا  هیلع  یلح  همالع  بانج  یعفاش و  هحلط  نبا  يواست  هک  تسرینتسم  حضاو و  ریصب  رظان  رب  دش و  دهاوخ  يراج  مه 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

قلعتم هک  مامضنا  نهو  مالک  نآ  هکنیرب  دنکیم  تلالد  دیامنیم و  حیرص  دییات  ار  ام  لوا  باوج  يوغب  زا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

فاصناان فالخا  ضعب  هحیـضف  تافرـصت  هحیبق و  تافیرحت  زا  هکلب  تسین  يوغب  دوخ  زا  دوشیم  هتفای  يوغب  حیباصم  هدوجوم  خسن  رد 
باکتراب هسیسخ  تعنـص  نیرد  دناهدیدرگ و  وا  باتک  رد  لاخدا  ماحقا و  لاغدا و  قاحلا و  بکترم  یغب  تراسج و  هار  زا  هک  تسیوغب 

لاحلا ۀقیقحب  ملعا  هَّللا  هدیسر و  يوصق  هبترمب  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  نآ 
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هوجوب نآ  در  و  رگید ، يوس  زا  اهبارحم » رکب  وبأ  و   » ندوب ثیدح  ءزج  ياعدا  و  وسکی ، زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تحـص  یکم  رجح  نبا  راکنا 
هدیدع

بئاجع ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باوج  رد  تسناشیا  نیثدحم  ءاهقف و  فیراعم  تنس و  لها  نیملکتم  راظن و  ریهاشم  زا  هک  یکم  رجح  نبا  و 
قعاوص رد  هچنانچ  هتشاگنا  یفاو  یفاک و  باب  نیرد  ار  تاوفه  بئارغ  يادبا  تفارخ  تیاهن  يالیتساب  هتـشاگن  مقر  عئانـش  ملقب  تافارخ 

هلئاضف یف  یتآلا  ربخلل  هنم  ملعا  یلع  لب  لاقی  دراگنیم ال  هدرک  تباث  رکب  وبا  تیملعا  شیوخ  دساف  معزب  هک  یئاج  دوخ  هقرحم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

اهبارحم و رکب  وباف  هنسح  وا  هتحص  میلست  یلع  هیف و  نوعطم  ثیدحلا  کلذ  نا  یتایس  لوقن  انال 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور 

کلت نا  یلع  ملعالا  فالخب  سانلل  غّرفتلا  نایبلا و  حاضیالا و  ةداـیز  نم  هدـنع  اـمل  دـصقی  ملعـالا  ریغ  نوکی  دـقف  ۀـیملعالا  یـضتقت  ـال 
سودرفلا ربخب  ۀضراعم  ۀیاورلا 

اهباب ّیلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
ةرورـض مولعم  وه  امل  هلبق  ام  یلع  هفرـش  ةدایزل  هانلق ال  ام  وحنل  وه  امنا  بابلا  دصقب  رمالاف  ذئنیح  مهملعا و  رکب  ابا  نا  یف  ۀحیرـص  هذـهف 

اذه ةءارق  ّدـح  یلع  ّولعلا  نم  يأ  اهباب  ّیلع  ینعم و  ناب  باجاف  مهـضعب  ّذـش  بابلا و  نم  یلعا  فقـسلا  ناطیحلا و  ساسالا و  نم  الک  نا 
ضاعتما لامک  زا  یشان  هک  رجح  نبا  مالثنالا  حیرـص  ماظنلا  دساف  مالک  نیا  بوقعی و  هب  أرق  امک  هنیونت  ّیلع و  عفرب  میقتـسم  ّیلع  طارص 

رکانت و تفاهت و  تستایاغ و  ياصقا  تاکرد و  ضفخا  لصاو  ناوه  تکاکر و  نالطب و  تفاخـس و  رد  تسرجـض  قلقب و  وا  ضامترا  و 
هتفگ ال هچنآ  اما  تسروفـس  عوطـس و  روهظ و  حوضو و  تیاهن  رد  وا  همـصفنم  هضقنم  ضاـعبا  همزحنم و  هدـهنم  يازجا  رفاـنت  طـقاست و 

هلئاضف یف  یتالا  ربخلل  هنم  ملعا  یلع  لب  لاقی 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ملعلا ۀنیدم  ثیدحب  نیقی  قح و  لها  لالدتسا  هکنآ  رب  دوشیم  دراو  سپ 
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تـسا مات  لماک و  ماع و  طیحم و  نانچ  انم  هریرقت  قبـس  امک  نیملاعلا  بر  نم  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  رب 
ءاـیبنالا و نیبرقملا و  ۀـکئالملا  یتـح  نیعمجا  قئـالخ  یماـمت  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  تیملعا  نآ  هظحـالم  دـعب  هک 

نیا یلاعت  هَّللا  دمحب  ام  دسریم و  تیعطق  دـحب  بیر  الب  نیدـلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  نییبنلا  متاخ  يوس  نیلـسرملا 
دعب میاهدرک و  ققحم  تباث و  زین  تسرجح  نبا  دوخ  هیکم  حـنم  تارابع  نآ  هلمج  زا  هک  تنـس  لها  هریثک  تادافاب  قبـس  ام  رد  ار  بلطم 

حبقتسم عشبتسم و  رکنتسم و  تیاهن  رکب  یبأ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  توبث  رد  رجح  نبا  عازن  ریـصب  رظان  ره  دزن  نآ 
مهیلع هَّللا  مالـس  نیلـسرم  ایبنا و  نیبرقم و  هکئـالم  هلمج  زا  دوخ  تیاـهنیب  ملع  ببـسب  هک  يراوگرزب  هَّللا  ناحبـس  ددرگیم  عظفتـسم  و 

دراد مالک  رکب  یبأ  زا  وا  تیملعا  رد  زونه  ناـفرع  كاردا و  تلق  یناداـن و  لـهج و  لاـمک  زا  رجح  نبا  دـشابیم  لـضفا  ملعا و  نیعمجا 
لاح دهدیم  رئاب  رـساجت  رـساخ و  يرجت  ياصقا  داد  لاحم  لطاب و  رما  دییأتب  دهنیم و  زاغآ  نا  رد  هکیکر  هشقانم  تعالخ  تیاهنب  هکلب 

عازن و لحم  مالحا  ماهفا و  بابرا  دزن  رکب  وبا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يانعم  كرد  دـعب  هکنآ 
وا يّرعت  ۀلالکلا و  ّبألل و  یتح  وا  كاردا  نادقف  ظاحلب  هلالـضلا و  ةدیعب  تلاهج  يداوب  رد  رکب  یبأ  لالـضب  رظن  رگا  یلب  تسین  مالک 

تافتلا و لباق  هتبلا  دـیآ  هدرک  عازن  رکب  یبأ  نم  ملعا  یلع  هلمج  تحـص  رد  اسایق  اـصن و  مهف  هیلح  زا  وا  عـالخنا  اـسار و  ملع  تفـص  زا 
لیبس رب  یتقو  نالف  نم  ملعا  نالف  قالطا  قیقحتلا  دنع  هک  اریز  دـش  دـناوتیم  قیقدـت  باحـصا  ثارتکا  لافتحا و  قیقحت و  بابرا  يانتعا 
ملاع یکی  هکنآ  هن  دنشاب  هتـشاد  تیزم  ملع  رد  يرگید  زا  یکی  دنـشاب و  هدوب  كرتشم  ملع  لصا  رد  ود  ره  هک  دوشیم  تسرد  تقیقح 
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دعب هک  تسنآ  قح  هّلحم و  یف  لّصف  امک  تسین  زوجت  زا  یلاخ  روکذـم  قـالطا  تروص  نیرد  هچ  دـشاب  قلطم  لـهاج  يرگید  لـماک و 
لضف ملع و  بابرا  دزن  میدومن  نایب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يور  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیملعا  ریرقت  رد  ام  اقباس  هچنآ 

هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تیملعا  دوحج  رفک و  هار  زا  یـسک  هک  تسنآ  لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  راکنا 
هکنآ زج  رهاجم  تهابم  نیا  لثم  ددرگ و  رکنم  مه  ار  ملاـع  دـنوادخ  تیملعا  هتفر  رتـالاب  هبترم  کـی  هکنآ  اـی  دـیامن  راـکنا  ملـس  هلآ و 

تاتهابم عئادب  زا  سپ  هیف  نوعطم  ثیدحلا  کلذ  نا  یتایس  لوقن  انال  هتفگ  هچنآ  اما  تسین  باطخ  قئال  دوش  هدرپس  رهاق  مقتنمب  شباوج 
تادافا بسح  قبس  ام  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  تیعطق  رتاوت و  هکلب  توبث  تحـص و  لامک  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک  اریز  تستاشقانم  عئاظف  و 

نبا دساک  لوقت  دساف و  هوفت  نیا  سپ  تسین  یقاب  نآ  رد  ندزمد  لاجم  زگره  هک  هدش  تباث  یجهن  هب  هینس  ماخف  نیققحم  مالعا و  رباکا 
تایآ بئاجع  زا  دشخبیمن و  وا  لآم  تراسخ  لاحب  هجیتن  ددرگ  وا  مرزآ  جرحت و  مادعنا  مرش و  ایح و  نادقف  زا  فشاک  هکنآ  زج  رجح 

داسف هدش  هوفتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قح  رد  ماقم  نیرد  رجح  نبا  هچنآ  هک  تسنآ  قح  ولع 
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دوخ لوقب  ماـقم  نیرد  رجح  نبا  هک  یمـالک  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسرهاـب  رهاـظ و  وا  دوخ  هددـبتم  تاـملک  هددـعتم و  تاداـفا  زا  نآ 
دشابیم و فیرش  ثیدح  نیرد  نعط  داسف  لیلد  دوخ  هدرک  نآب  هلاوح  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تینوعطم  توبث  هدومن و  نآب  هراشا  یتایس 

رگا ار  رجح  نبا  مالک  نیا  تسدوجوم و  فینم  ثیدح  نیا  توبث  تحـص و  هدـیدس  نیهارب  هدـیدع و  هوجو  مالک  نآ  لیذ  ردـص و  رد 
دهاوخ ضرعت  لباق  مالک  نیرد  هچنآ  میئامنیم و  لوقنم  ار  نآ  زین  اج  نیا  رد  نکیل  میاهدرک  لقن  يوون  حدق  ّدر  ثحبم  رد  اقباس  ام  هچ 

صاخ و ره  رب  مالک  نیرب  رجح  نبا  دامتعا  فطل  مامتلا و  ردـبلاک  قح  رما  توبث  ات  دـش  میهاوخ  زین  نآـب  ضرعتم  ماـعنملا  هَّللا  ءاـشنا  دوب 
ریما باـنج  لـئاضف  ترثک  رکذ  دـعب  عساـت  باـب  یناـث  لـصف  رد  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  ددرگ  رهاـظ  حـضاو و  ماـع 
یلع کنم  نکتلف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  لئاضف  نم  ةرثکتسم  ثیداحا  تیبلا  لها  لئاضف  یف  یتایس  هنا  ملعا  مث  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ررغ نم  اهنال  اثیدح  نیعبرا  یلع  انه  ترـصتقا  یلع و  لئاضف  نم  لمج  رکب  یبأ  لئاضف  یف  ۀـقباسلا  ثیداحالا  نم  ریثک  یف  رم  هنا  رکذ و 

عساتلا ثیدحلا  هتفگ  هکنآ  ات  هدرک  رکذ  رامشب  ار  بانج  نآ  لئاضف  ثیداحا  نیزا  دعب  هلئاضف و 
رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 

تایلف ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 
یملع باب  یلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  یلع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  بابلا و 

یتح هقرط  ثیدحلاب و  ۀفرعم  امهب  کیهان  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  عوضوم  هنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  سانلا  برطضا  دق  و 
نا لاقف  هتداع  یلع  مکاحلا  غلاب  هیواسی و  نا  نع  الـضف  ثیدـحلا  ملع  یف  هینادـی  نم  يوونلا  دـعب  تای  مل  نیثدـحملا  یققحم  ضعب  لاق 
هجو دنچب  مالک  نیا  هیلع و  مالکلا  ّرم  نسح و  ثیدح  هنا  نیثدـحملا  نم  نیعلطملا  نیرخأتملا  یققحم  ضعب  بّوص  حیحـص و  ثیدـحلا 
ریما باـنج  لـضف  لـیلد  ثیدـح  نیا  رجح  نبا  دزن  هک  دوشیم  ققحم  مـالک  نیزا  هکنآ  لوا  دـشابیم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  توبث  لـیلد 

لئاضف ررغ  زا  ثیدـح  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  مـالک  نیزا  هکنآ  مود  تسلخاد  باـنج  نآ  لـئاضف  هلمج  رد  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
هک ثیدح  لهچ  نآ  هلمج  زا  تسمهن  ثیدح  نیا  هک  ددرگیم  حضاو  مالک  نیزا  هکنآ  موس  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

رگید رب  ار  نآ  هدومن و  باـختنا  راـیتخا و  دوخ  باـتک  رد  رکذ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  رئاـس  زا  ار  نآ  رجح  نبا 
رپ هدرک و  جارخا  رباـج  تیاورب  رازب  ار  ثیدـح  نـیا  هـکنیا  هـب  تسحیرـصت  نا  رد  هـکنآ  مراـهچ  هداد  حـیجرت  ارکذ  باـنج  نآ  لـئاضف 

طـسوا مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  حـضاو  نا  زا  هکنآ  مجنپ  تسا  هینـس  رابحا  ياهبن  رابک و  ياملع  زا  رازب  هک  تسرهاـظ 
ظاقیا مخافا  ظافح و  مظاعا  زا  یناربط  هدومن و  جارخا  رباج  تیاورب 
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هک تسراکـشآ  نا  زا  هکنآ  متفه  هدومن  جارخا  زین  رمع  نبا  تیاورب  ار  ثیدح  نیا  یناربط  هک  تسحئال  نا  زا  هکنآ  مشـش  تستنـس  لها 
حـضتم نآ  زا  هکنآ  متـشه  تسین  نایبب  جاتحم  ثیدـح  مولع  رد  مکاح  ناشتلالج  هدرک و  جارخا  رمع  نبا  تیاورب  ار  ثیدـح  نیا  مکاح 

عقاو افعـضلا  باتک  رد  هچ  رگا  وا  تیاور  هدرک و  جارخا  رمع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  افعـضلا  باـتک  رد  یلیقع  هک  دوشیم 
ار ثیدـح  نیا  زین  يدـع  نبا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  مهن  هتـسناد  دانتـسا  لباق  رگید  تاـیاورب  دـیات  ببـسب  ار  وا  رجح  نبا  نکیل  هدـش 
هک دوشیم  نایامن  مالک  نیزا  هکنآ  مهد  هدـید  داـمتعا  يارب  حـلاص  دـیات  هجوب  رجح  نبا  زین  ار  وا  تیاور  هدرک و  رکذ  رمع  نبا  تیاورب 

هینس دزن  هتس  حاحص  زا  وا  باتک  ندوب  يذمرت و  تبترم  تمظع  هدرک و  جارخا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ار  نآ  يذمرت 
جارخا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  زین  مکاح  هک  تسنایع  نآ  زا  هکنآ  مهدزای  تستاحضاو  حضوا  زا 

تباـث مـالک  نیزا  هکنآ  مهدزاود  تسنآ  نّیب  توبث  بجوم  باـنج  نآ  تیاورب  ار  ثیدـح  نیا  مکاـح  تیاور  هک  تسرهاـظ  رپ  هدومن و 
تایاور زا  یتیاور  رد  هک  ددرگیم 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
بایطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دادساب  داشرا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
دوخ رگید  تیاور  رد  يذمرت  هک  دوشیم  تباث  مالک  نیزا  هکنآ  مهدزیس  تسا  تباث  زین 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نآ زا  هکنآ  مهدراـهچ  دـشابیم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  توبث  حـضاو  لـیلد  مهنیا  هدرک و  تیاور  زین  تسفیرـش  ثیدـح  نیا  دـیؤم  هک  ار 

يدع نبا  دزن  رگید  تیاور  رد  هک  تسحضاو 
یملع باب  یلع 

نیرد ار  نآ  رجح  نبا  هچ  رگا  لیـصفتلاب و  اقباس  تفرع  امک  تسملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هدّیؤم  ثیداحا  زا  مه  ثیدح  نیا  هدـش و  دراو  زین 
مامت لیـصفتب  ار  نآ  مالعا  ياملع  رگید  تایاور  زا  قبـس  ام  رد  هَّللا  دـمحب  ام  نکیل  هدرک  لقن  يدـع  نبا  ضحم  زا  دـیئات  ماقم  رد  مـالک 
عبتتم رب  دراد  هک  هبترم  مکاح  مکح  هدومن و  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  مکاح  هک  تستباث  نا  زا  هکنآ  مهدزناـپ  میاهدـیناسر  تاـبثاب 

هک تسرهاـظ  دـناهدرک و  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  نیرخاـتم  نیققحم  ضعب  هک  تستباـث  نآ  زا  هکنآ  مهدزناـش  تسین  هدیـشوپ 
اما مّدقت  امیف  قبـس  امک  تسنآ  زا  یمـسق  حیحـص و  لخاد  املع  ضعب  دزن  هکلب  تسجاجتحا  لباق  حیحـص  ثیدح  لثم  زین  نسح  ثیدح 

زگره هک  اریز  تسـسابتلا  طالتخا و  تیاهن  رهظم  ساوسو و  ضحم  زا  یـشان  سپ  ساسالا  تباـث  ثیدـح  نیرد  ساـن  بارطـضا  ياـعدا 
ضعب یلب  دـنرادن  یبیر  کش و  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  تحـص و  رد  قیدـحت  ناـعما و  باحـصا  قیقحت و  دـیقنت و  باـبرا  نیفـصنم 

هیاپ زا  لانملا  زیزع  ثیدح  نیرد  ناشلاق  لیق و  نکیل  دناهدومن  مالک  نا  رد  فاستعا  روج و  فارحنا و  غیز و  هار  زا  نیتنعتم  نیبصعتم و 
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قاقـش لحـضمم و  فالخ  هجوب  دـیابیمن و  زگره  ندومن  ناش  لاحب  یتافتلا  سپ  دـشابیم  طباه  راوب  ضوحد و  هدـهوب  طقاس و  رابتعا 
يزوج و نبا  ناشهلمج  زا  هک  یتعامج  هک  رجح  نبا  ياعدا  اما  دیآیمن  تسرد  سان  يوسب  بارطضا  تبـسن  سانلا  هابـشا  نیا  لحمـضم 
ار ناشبازحا  يوون و  يزوجلا و  نبا  مالک  رجح  نبا  هک  تسباجعتـسا  لامک  لحم  سپ  دناهتفگ  عوضوم  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسیوون 
حـضاو و ریبـخ  لـماتم  ریـصب و  رظاـن  ره  رب  نآ  نـالطب  داـسف و  ناوه و  نهو و  هکنآ  لاـح  دـنادیم  کـسمت  لـباق  ثیدـح  نیا  قـح  رد 

مرج رکنم و  ياطخ  نآ  هظحالم  دعب  هتشذگ و  اقباس  باترم  بطاخم  باطخب  باب  نیرد  یفوتسم  مالک  باهولا  هَّللا  دمحب  تسرینتسم و 
رد هکنآ  لاح  دشاب  دانتسا  لباق  يزوجلا  نبا  مالک  هنوگچ  ددرگیم و  رهظا  هکلب  رهاظ  رفسا  اذإ  حبـصلاک  يوون  يزوجلا و  نبا  رکنتـسم 

رشبلا رابخا  یف  رصتخم  رد  یبویالا  ءادفلا  وبا  لماک و  خیرات  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  لثم  هینس  ماخف  هلجا  مالعا و  رباکا  هک  یتسناد  قبس  ام 
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رد رجح  نبا  ظافحلا و  ةرکذت  لادتعالا و  نازیم  رد  یبهذ  هّتـس و  لوصف  رد  اسراپ  هجاوخ  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  و 
ةاکـشم و لاجر  ءامـسا  رد  قحلا  دبع  خیـش  نیرـسفملا و  تاقبط  رد  يدواد  نیدلا  سمـش  ظافحلا و  تاقبط  رد  یطویـس  نازیملا و  ناسل 

نیققحم زا  يرایـسب  دـناهتخادرپ و  وا  نیجهت  نیهوتب و  هتخاس  رهاظ  يزوجلا  نبا  همیخف  بیاـعم  همیظع و  يواـسم  ةاکـشم  یـسراف  حرش 
ةاکـشم و حرـش  فشاک  رد  یبیط  يور و  لهنم  رد  ۀـعامج  نبا  ثیدـحلا و  مولع  رد  حالـصلا  نبا  لـثم  ناـشیا  مظاـعا  نیدـقنم  مخاـفا و 

حتف رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ثیدحلا و  ۀیفلا  حرـش  ثیدحلا و  ۀیفلا  رد  یقارع  نیدلا  نیز  ثیثح و  ثعاب  رد  ریثک  نبا  هصالخ و  رـصتخم 
یماش فسوی  نب  دمحم  يوارلا و  بیردت  تاعیدب و  تکن  هعونصم و  یلآل  رد  یطویس  ثیغملا و  حتف  رد  يواخس  دّدسم و  لوق  يرابلا و 

خیش تاعوضوملا و  ةرکذت  رد  ینتف  رهاط  دمحم  ۀعیرشلا و  هیزنت  رصتخم  رد  يدنـسلا  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  داشرلا و  يدهلا و  لبـس  رد 
يدرک میهاربا  نونظلا و  فشک  رد  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  ةاکشم و  یسراف  حرـش  ةاکـشم و  لاجر  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع 

بیبللا و تاسارد  رد  يدنـس  نیعم  دمحم  هیندل و  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  ینادـلا و  طسولا  کلـسملا  هلاسر  رد 
لین هعومجم و  دـئاوف  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ةاـضقلا  یـضاق  هیدـن و  هضور  رد  یناعنـصلا  ریمـالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم 

ّدر رب  يزوجلا  نبا  مادقا  ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  نسحتسم و  لوق  رد  رـصاعم  نامزلا  نسح  يولوم  راطوالا و 
رد وزا  هعیظف  تائیطخ  هعینـش و  تاوفه  رودص  راهظاب  هدومن  تباث  هحیـصن  هصلاخ  ثیداحا  حدق  رب  وا  رـساجت  هحیحـص و  هتباث  ثیداحا 

لثم تنـس  لها  ریراحن  قاذح  ریهاشم و  داقن  زا  یتعامج  دناهدومیپ و  رابتعا  دـقن و  بابرا  راظنا  زا  نآ  طاقـسا  قیرط  تاعوضوملا  باتک 
رد يدابآزوریف  نیدلا  دجم  همالع  هروثنم و  یلآل  رد  یـشکرز  نیدلا  ردب  ققحم  ینیوزق و  جارـس  هبوجا  رد  یئالعلا  نیدلا  حالـص  ظفاح 

نیدلا لالج  ظفاح  هنسح و  دصاقم  رد  يواخس  نیدلا  سمش  همالع  دوخ و  ياوتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  مالسالا  خیـش  حیحـصلا و  دقن 
باتک ءافلخلا و  خیرات  رد  یطویس 
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قارع نبا  همالع  نیدقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  نیدلا  رون  همالع  عماوجلا و  عمج  يذتغملا و  توق  هعونـصم و  یلآل  تاعیدبلا و  تکنلا 

رد يوانم  همالع  ةاقرم و  رد  يراق  یلع  هرکذت و  رد  ینتف  رهاط  دمحم  لامعلا و  زنک  رد  یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  هعیرـشلا و  هیزنت  رد 
حرـش رد  یناقرز  همالع  ةاکـشم و  حرـش  تاعمل  رد  ةاکـشم و  لاجر  ءامـسا  باـتک  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  ریـسیت و  ریدـقلا و  ضیف 

نب دمحم  یلعلا و  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  نیبحملا و  ۀـفحت  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن  رد  یناشخدـب  دـمحم  ازرم  هیندـل و  بهاوم 
لولـسم و فیـس  رد  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یـضاق  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  ناّبـص  لضاف  هیدن و  هضور  رد  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا 

ةآرم رد  يونهکل  هَّللا  یلو  بابحالا و  حیرفت  رد  ثدحم  یلع  نسح  ازرم  هعومجم و  دـئاوف  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ةاضقلا  یـضاق 
هلمجم تازاجیا  هلّـصفم و  هررحم  تانایبت  هلوطم و  هطوسبم  تاـنایبب  نسحتـسم  لوق  رد  ناـمزلا  نسح  يولوم  رـصاعم  لـضاف  نینمؤملا و 

حدق رد  يزوجلا  نبا  حئال  راثع  حضاف و  ياطخ  صوصخلاب  هدیدس  هیوطم  تاراصتخا  هدیفم و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

فیرـش ثیدـح  نیا  حدـق  رد  يزوجلا  نبا  مالک  هچنانچ  دـناهداد و  لیئـض  رکنم  نآ  لیجخت  رییعت و  داد  هداـهن  فاـصنا  باـبرا  يورارف 
هاش مالک  باوج  رد  اقباس  هک  اریز  تسین  غئاس  زئاج و  يوون  مالکب  ثبـشت  کسمت و  نینچمه  تسین  دامتعا  قئـال  دانتـسا و  لـباق  زگره 

رد لصالا  یف  يوون  هک  میدرک  نایب  بحاص 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هدومن و حدق 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

رد وا  حدق  هتسناد و  نآ  تایاور  زا  یتیاور  ار 
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ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
ّداضم و ضقانم و  تابثا  ظاقیا  هلجا  تاقث و  ظافح  رابک  هرفاضتم  تاضافا  هرثاکتم و  تادافا  تسلطاـع و  دادـس  هیلح  زا  لـطاب و  رـسارس 

مظاعا هک  تسفیخـس  فیعـض و  يوحنب  دوشیم  دافتـسم  وا  لوق  نحل  زا  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حدق  دشابیم و  يوون  مالک  ّدار  عفاد و 
لـضاف ةاکـشم و  لاجر  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  ءافلخلا و  خـیرات  رد  یطویـس  همالع  لثم  تنـس  لها  نیرباک  مخافا  نیرهام و 

هنیتم و تادافاب  بابحالا  حیرفت  رد  ثدحم  یلع  نسح  لولسم و  فیس  رد  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یضاق  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  ناّبص 
نیرد ار  يوون  يزوجلا و  نبا  رجح  نبا  میظعت  لیجبت و  اما  دـنیامنیم  او  دورطم  عوفدـم و  دودرم و  نوهوم و  ار  نآ  دوخ  هنیزر  تاداجا 
مامت قارغا  هغلابم و  هار  يوون  یئارـستحدم  رد  صوصخلاب  نتفگ و  ناشیا  ناش  رد  هقرط  ثیدحلاب و  ۀـفرعم  امهب  کیهان  هملک  مالک و 

رابک ءاربخ  هک  تنس  لها  داجما  هلجا  داقن و  رباکا  لاوقا  تادافا و  زا  یلاعت  هَّللا  دمحب  اقباس  هک  اریز  تسا  تریح  تیاهن  لحم  سپ  نتفر 
زا وا  يربخیب  لامک  يزوجلا و  نبا  هحئـال  تاـّلز  هحـضاف و  تارثع  همیـسج و  بلاـثم  همیظع و  حداوق  دنتـسه  ناـشدزن  راـبحا  ءارـصب  و 

طلغلا ریثک  يزوجلا  نبا  هک  هدروآ  یناقوملا  نع  القن  هرکذت  رد  یبهذ  هک  یتسناد  هچ  هدش  ققحم  مامت  لیصفتب  اصوصخ  ثیدح  تفرعم 
ظافحلا ةرکذت  رد  یبهذ  دوخ  دیدیمن و  رابتعا  رظنب  ار  وا  دشیم و  غراف  باتک  زا  هدوب و  فینصت  رد 
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رگید باتک  يوسب  باتک  کی  زا  تسوا  شدرگ  تلجع و  ینعم  نیا  ببس  تسریثک و  مهو  شدوخ  فیلاوت  رد  ار  يزوجلا  نبا  هک  هتفگ 

رجح نبا  هدومنن و  یغبنی  امک  ملع  بابرا  اب  تسرامم  ملع  نآ  رد  تسذوخام و  فحص  بتک و  زا  وا  ملع  لج  هک  تسنیا  نآ  ببس  زین  و 
رد یطویـس  دیامنیمن و  دقن  دنکیم  نآب  ثیدحت  هک  يزیچ  وا  هک  هدومن  هدافا  هداد و  بقل  لیل  بطاح  ار  يزوجلا  نبا  نازیملا  ناسل  رد 
زین يدواد  نیدلا  سمش  تسین و  ظفحب  فوصوم  تعنـص  رابتعاب  ام  دزن  يزوجلا  نبا  هک  هدرک  لقن  یبهذ  ریبک  خیرات  زا  ظافحلا  تاقبط 

ثیداحا زا  يرایـسب  يزوجلا  نبا  هک  هدومن  هدافا  ثیدـحلا  مولع  رد  حالـصلا  نبا  هدومن و  رکذ  ار  یبهذ  هدافا  نیا  نیرـسفملا  تاقبط  رد 
نبا هدافا  نیا  زین  هصالخ  رـصتخم  فشاک و  رد  یبیط  هدومن و  لخاد  تاعوضوملا  باتک  رد  تسین  نآ  عضو  رب  یلیلد  چیه  هک  ار  هفیعض 
نیز هدومن و  زمغ  نعط و  هضرع  ار  وا  باتک  يزوجلا و  نبا  ثیثح  ثعاب  رد  یقشمد  ریثک  نبا  هدرک و  لقن  يزوجلا  نبا  قح  رد  حالصلا 

يزوجلا نبا  يالتبا  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  هدروآ و  يزوجلا  نبا  قح  رد  حالصلا  نبا  هدافا  نآ  حرـش  ثیدحلا و  ۀیفلا  رد  یقارع  نیدلا 
نبا مادـقا  ددـسم  لوق  رد  رجح  نبا  زین  هدرک و  تباـث  مّهوتب  هحیحـص  ثیداـحا  ّدر  کلـسم  کـلاس  ار  وا  هدوـمن و  رهاـظ  عینـش  ياـطخب 
هدرک لقن  يزوجلا  نبا  قح  رد  حالصلا  نبا  هدافا  ثیغملا  حتف  رد  يواخس  هتخاس و  حضاو  مهوت  درجمب  هحیحص  ثیداحا  ّدر  رب  يزوجلا 
الضف نیحیحصلا  دحا  رد  هک  ار  حیحـص  نسح و  ثیدح  تاعوضوملا  باتک  رد  تاقوا  اسب  يزوجلا  نبا  هک  هدومن  حیرـصت  نا  زا  دعب  و 
تیاـغ نا  زا  دوشیم  یـشان  هک  تسا  رکنم  عّسوت  باـب  نیرد  يزوجلا  نبا  دزن  هک  هدرک  هداـفا  زین  دـنکیم و  جرد  تسیورم  اـمهریغ  نع 

عوضوم هک  ار  يزیچ  دـنکن  ثحب  لاـح  تقیقح  زا  دـیامن و  نظ  نسح  ببـسب  وا  دـیلقت  رگا  هریغ  نع  الـضف  فراـع  رظاـن  هک  اریز  ررض 
يزوجلا نبا  هدننک  عقاو  دناهدرک و  دـیقنت  الامجا  ار  وا  عینـص  املع  ببـس  نیمهب  درک و  دـهاوخ  نامگ  عوضوم  تسحیحـص  هکلب  تسین 

زین رگید  هجوب  ربخ  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  هدش  بذکلاب  یمرم  الثم  هک  ربخ  يوار  فعـضب  ابلاغ  دـیامنیم  دانتـسا  وا  هک  تسنآ  هطرو  نیرد 
زین تسیبسن و  دّرفت  رب  لومحم  ریغ  نآ  مالک  هکنآ  لاح  دوخ  ریغ  لوق  رب  يوار  دّرفت  رد  يزوجلا  نبا  دـنکیم  دامتعا  تاقوا  اسب  هدـمآ و 

دنکیم دراو  هیهاولا  ثیداـحالا  یف  هیهاـنتملا  لـلعلا  دوخ  باـتک  رد  وا  هک  هدومن  رکذ  اـبجعت  يزوـجلا  نبا  زا  ثیغملا  حـتف  رد  يواـخس 
فیناـصت رد  هدوـمن و  جرد  هیهاو  ثیداـحا  زا  يرایـسب  تاـعوضوملا  باـتک  رد  هدرک و  رکذ  تاـعوضوملا  باـتک  رد  هچنآ  زا  يرایـسب 

خیـش زا  ثیغملا  حـتف  رد  يواخـس  زین  هتخاس و  دراو  راثکاب  تسعوضوم  هبـش  ای  عوضوم  هک  یثیداحا  تسنآب  هباـشم  هچنآ  دوخ و  هیظعو 
هکنآ رگم  تسین  یثیدـح  چـیه  هک  اریز  دـقان  يارب  رگم  تسعافتنالا  میدـع  يزوجلا  نبا  باتک  هک  هدومن  لقن  ینالقـسع  رجح  نبا  دوخ 

عوضوم هک  تسنکمم 
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هک هدرک  دراو  یثیداـحا  ترثکب  دوخ  تاـعوضوملا  باـتک  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدرک  هداـفا  هعونـصم  یلـآل  ردـص  رد  یطویـس  دـشابن و 

ظافح و همئا  نآ  رب  دناهدرک  هیبنت  هچنانچ  هدرک  رکذ  نآ  رد  زین  ار  هحیحـص  هنـسح و  ثیداحا  هکلب  هدشن  عضو  هبترب  طحنم  تسفیعض و 
مکاح و لثم  ظافح  تداع  هک  هدومن  هدافا  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  وا و  عابتا  ثیدحلا و  مولع  رد  حالـصلا  نبا  تسناشیا  هلمج  زا 

بیرف نآب  يزوجلا  نبا  دنکیم و  صوصخم  دنـس  بسحب  نالطبب  یثیدح  رب  مکح  هکنیا  هب  هدـش  يراج  ناشیا  ریغ  یلیقع و  نابح و  نبا 
نیا مدرم  تسین و  قئال  رما  نیا  تاعوضوملا و  باتک  رد  ار  نآ  دـنکیم  دراو  اـقلطم و  عضوب  ثیدـح  نتم  رب  دـنکیم  مکح  دروخیم و 

خیرات طسوتب  ظفاحلا  دـجملا  یبأ  نب  دـمحا  زا  هعونـصم  یلـآل  رد  یطویـس  زین  تسرجح و  نبا  مدرم  نآ  رخآ  دـناهتفرگ  بیع  ورب  ار  رما 
یلآل رد  یطویـس  زین  هدرک و  تباث  حاضیا  تیاهنب  يزوجلا  نبا  تفزاجم  ناودع و  دـجملا  یبأ  نبا  هدافا  نا  رد  هک  هدرک  لقن  هدافا  یبهذ 

وا رب  ار  رما  نیا  ظافح  ندرک  بیع  للعلا و  باـتک  رد  تاـعوضوملا و  باـتک  رد  دـحاو  ثیدـح  داریا  رد  يزوجلا  نبا  ضقاـنت  هعونـصم 
دراو ملسم  حیحص  ثیداحا  زا  یثیدح  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدرک  تباث  هعونصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  هدومن و  ققحم 
عینـص زا  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  هتخاس و  حضاو  رجح  نبا  هدافا  بسح  باب  نیرد  يزوجلا  نبا  تءاسا  هدـیدش و  تلفغ  هدومن و 

هد زا  رتـشیب  هک  ار  یثیدـح  عبتت و  تبثت و  ـالب  هتباـث  ثیداـحا  در  رب  دـنکیم  متح  وا  هک  هدرک  تباـث  هدروآرب و  داـیرف  يزوجلا  نبا  عینش 
حیرـصت تاعیدـبلا  تکنلا  باتک  ردـص  رد  یطویـس  زین  هتخاس و  لخاد  تاعوضوم  رد  تسرتاوتم  ءارآ  ضعب  رباـنب  تسیورم و  یباـحص 

هنـسح و ثیداحا  نا  رد  تسریثک و  لهاست  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  رد  هکنآ  رب  دناهدومن  هیبنت  ظافح  اثیدح  امیدـق و  هک  هدرک 
يراخب حیحص  ثیداحا  ضعب  دوخ  باتک  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدومن  تباث  روکذم  باتک  ردص  رد  یطویـس  هکلب  دوشیم  هتفای  هحیحص 

تکن رخآ  رد  یطویـس  زین  هتخاس و  عفنلا  میدـع  ار  وا  باتک  يزوجلا  نبا  لهاست  هک  هدرک  تباث  زین  هدرک و  لـخاد  زین  ملـسم  حیحـص  و 
يوسب تسین  یهار  زگره  هدرک و  رکذ  تاعوضوملا  باتک  رد  ار  نآ  يزوجلا  نبا  هک  تسثیدح  دص  هس  بیرق  هک  هدرک  تباث  تاعیدـب 

نب دامح  تیاورب  تسیراخب  حیحـص  ثیدح  کی  ملـسم و  حیحـص  ثیدح  کی  نآ  هلمج  زا  دـنیامن و  جرد  تاعوضوم  رد  ار  نآ  هکنیا 
تسثیدح و ( 30  ) یس يذمرت  عماج  رد  تسثیدح و  هن  دواد  وبا  ننس  رد  تسثیدح و  تشه  یس و  نا  زا  دمحا  دنسم  رد  رکاش و 
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هچنآ عیمج  تس و  ثیدح  تصش  مکاح  كردتـسم  رد  تسثیدح و  ( 30  ) یس هجام  نبا  ننـس  رد  تسثیدح و  ( 10  ) هد یئاسن  ننس  رد 

لئالد و ثعب و  بعش و  ننس و  هک  یقهیب  تافلؤم  زا  نا  رد  دشابیم و  ثیدح  یس  دصکی و  تسکردتسم  دنسم و  هتس و  بتک  زا  نا  رد 
فینصت دابعلا  لاعفا  قلخ  يراخب و  خیرات  یمراد و  دنسم  نابح و  نبا  حیحص  همیزخ و  نبا  دیحوت  همیزخ و  نبا  حیحـص  زا  تسنآ و  ریغ 
فاصتا تاعیدب  تکن  زا  هددعتم  تاماقم  رد  یطویس  تسدوجوم و  هرفاو  هلمج  ینطقراد  ننـس  يراخب و  فینـصت  ةءارقلا  ءزج  يراخب و 
يزوجلا نبا  نعاطم  ماذم و  زا  يرایـسب  يوارلا  بیردت  رد  یطویـس  زین  هدومن و  تباث  هدـیدش  تلفغ  تفزاجم و  ناودـعب و  يزوجلا  نبا 

مکح رد  يزوجلا  نبا  طارفا  تاعوضوملا  ةرکذـت  ردـص  رد  یتارجگ  رهاط  دـمحم  هدرک و  رکذ  تسوا  تاـعوضوملا  باـتکب  قلعتم  هک 
نا زا  دعب  تسنیلـساکتم و  نیرـصاق  رب  میظع  ررـض  وا  باتک  هک  هدرک  حیرـصت  هدومن  تباث  ار  وا  نیلماک  لضافا  املع و  بقعت  عضولاب و 
رد يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هدـیناسر و  حوضوب  وا  تفزاجم  ناودـع و  هدرک و  رکذ  يزوجلا  نبا  هدـیدع  نعاطم  یطویـس  همالع  هطـساوب 

دنکیم مکح  باـب و  نیرد  تستلجع  لـها  زا  وا  هدرک و  طارفا  عضوب  ثیداـحا  تبـسن  رد  يزوجلا  نبا  هک  هدوـمن  هداـفا  ةاکـشم  لاـجر 
هک تسا  هتفگ  رثکا و  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  خیـش  وا  رب  تسا  هدرک  ضارتعا  ملع و  زا  تسوا  دزن  هچنآ  تفلاخم  مهوت و  درجمب  عضوب 

خیش زین  هدومن و  تباث  ار  بلطم  نیمه  زین  ةاکشم  یـسراف  حرـش  رد  قحلا  دبع  خیـش  عضو و  تبـسن  رد  وا  لوق  رب  دوشیمن  هدرک  دامتعا 
دنراد طارفا  ولغ و  عضوب  مکح  باب  رد  هک  تس  تعامج  نآ  زا  يزوجلا  نبا  هک  هدرک  حیرصت  ةداعسلا  رفس  حرـش  رد  يولهد  قحلا  دبع 

رفس حرـش  رد  قحلا  دبع  زین  دنیامن و  تردابم  نادب  دننک و  عضوب  تبـسن  یمهو  هبئاش  یمهوت و  كدناب  دنور و  لیجعت  بصعت و  هارب  و 
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لقن يدابآزوریف  حیحـصلا  دـقن  زا  وا  رب  میظع  نعط  بیع و  هدرک و  تباث  يزوجلا  نبا  يارب  دـح  زا  زواجت  طارفا و  تفزاـجم و  ةداعـسلا 
تباـث رجح  نبا  هداـفا  بسح  وا  هدـیدش  تلفغ  هدرک و  لـقن  يزوجلا  نبا  باـتک  هدـیدع  ماذـم  نونظلا  فشک  رد  یپلچ  لـضاف  هدومن و 

باتک رد  وا  لهاست  باب  رد  دناهدرک  تمالم  ار  يزوجلا  نبا  ظافح  هک  هدرک  هدافا  یناد  طسو  کلسم  هلاسر  رد  يدرک  میهاربا  هتخاس و 
باـتک نآ  رد  تسا  هدرک  جرد  دوخ  لـهاست  ببـسب  دوخ  ظـفح  هدـمتعم و  لوصا  رب  عـالطا  فصو  اـب  وا  هک  قیقحتب  سپ  تاـعوضوملا 

تقو نا  رد  هک  یلوصا  رد  نآ  مامت  حاحص و  ای  ناسح  ای  تسفاعض  ای  هکلب  تسین  تاعوضوم  هک  ار  یثیداحا 
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لقن یطویـس  تادافا  زا  تس  تفزاجم  ناودع و  نآ  رخآ  زا  هک  يزوجلا  نبا  هدـیدع  حـئابق  يدرک  نیزا  دـعب  تسدوجوم و  دـشیم  هتفای 
هتخاس و رکذ  تاعوضوم  رد  يزوجلا  نبا  لهاست  وا  عابتا  حالصلا و  نبا  زا  هیندل  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هدرک و 

انتعا لباق  ار  يزوجلا  نبا  حرج  بیبللا  تاسارد  رد  يدنـس  نیعم  دـمحم  هدومن و  تباث  نا  رد  هحیحـص  هنـسح و  هفیعـض و  ثیداحا  داریا 
روصق هیدن  هضور  رد  یناعنصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هدرک و  تباث  عضوب  ار  حاحص  ناسح و  ثیداحا  وا  یمر  هتسنادن و 
ةاضقلا یضاق  تسدوجوم و  هحیحص  ثیداحا  زا  يرایـسب  وا  تاعوضوم  رد  هک  هدومن  هدافا  هدومرف و  حرـصم  يزوجلا  نبا  عالطا  تلق  و 

دوخ تاعوضوم  رد  تسا  هدرک  رکذ  وا  هک  هدرک  هدافا  هدومن و  حیرـص  تاعوضوم  رد  يزوجلا  نبا  لهاستب  هعومجم  دئاوف  رد  یناکوش 
یناکوش زین  تستیافک و  نآ  رد  هک  يزیچب  یطویس  ار  وا  تسا  هدرک  بقعت  فیعض و  ياج  هچ  نسح  ياج  هچ  تسحیحص  هک  ار  يزیچ 

یطویس رجح و  نبا  در  بقعت و  هدرک و  تباث  تاعوضوم  رد  دمحا  دنسم  هریثک  ثیداحا  لاخدا  رب  يزوجلا  نبا  تراسج  راطوالا  لین  رد 
زا یطویـس  نیرـسفملا  تاقبط  هطـساوب  نسحتـسم  لوق  رد  نامزلا  نسح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هدومن و  حضاو  باب  نیرد  يزوجلا  نبا  رب 
نع القن  زین  نیزربم و  ظافح  دـقن  هن  تسنیثدـحم و  قوذ  هن  ثیدـح  میقـس  حیحـص و  رب  مـالک  رد  ار  يزوجلا  نبا  هک  هدرک  لـقن  یبهذ 

نـسحتسم لوق  رد  رـصاعم  لضاف  زین  هدومن و  رکذ  يزوجلا  نبا  ناودع  تفزاجم و  تابثا  رد  ظفاحلا  دجملا  یبأ  نبا  هدافا  یبهذلا  خیرات 
دناهتـشذگ وا  دـعب  لبق و  هک  یتعامج  یطویـس و  زا  يزوجلا  نبا  رب  تسبقعتم و  يزوجلا  نبا  مالک  لـج  هک  هدومن  هداـفا  رگید  ياـج  رد 

میقـس حیحـص و  رب  مالک  رد  ار  يزوجلا  نبا  هکنیا  هب  دـناهدومن  حیرـصت  ظافح  زا  دـحاو  ریغ  یبهذ و  هدـش و  عقاو  تاعینـشت  تاـبقعت و 
شحاف طلغ  ناسل  رد  رجح  نبا  هک  هدومن  رکذ  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  لضاف  زین  تسین و  نیزربم  ظافح  دقن  نیثدحم و  قوذ  ثیدح 

نبا هک  هدومن  هداـفا  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  لـضاف  زین  هتخاـس و  حرـصم  وا  ندوب  لـیل  بطاـح  نا  زا  دـعب  هدرک و  ناـیب  يزوـجلا  نبا 
يولوم رصاعم  لضاف  نآ و  ریغ  ياج  هچ  تاعوضوم  رد  ار  ملسم  ثیدح  تسا  هدرک  لخاد  هکنیا  ات  دشابیم  تفزاجم  نداعم  زا  يزوجلا 

رب دـناهدرک  صن  وا  هعبت  حالـصلا و  نبا  نکیل  هتفگ  يزوـجلا  نبا  تاـعوضوملا  باـتک  رکذ  رد  ءـالبنلا  فاـحتا  رد  ناـخ  نـسح  قیدـص 
عضوب مکح  رایسب  ثیداحا  رب  هک  اریز  باتک  نیا  ندوب  هیلع  ضرتعم 
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هتفگ  ثیدحلا  هیفلا  رد  دندوب و  حیحص  ای  نسح  هک  دشاب  هاگ  عوضوم و  هن  دنافیعض  همه  نآ  هکنآ  لاح  هدومن 

جرفلا  ابا  ینعا  فعضلا  قلطمل  جرخ  ذإ  هیف  عماجلا  رثکا  و 
هدرمـش تاعوضوم  رد  يزوجلا  نبا  تسدنـسم و  رد  هک  ثیداحا  نا  زا  ار  يرایـسب  دمحا  دنـسم  نع  ّبذـلا  باتک  رد  رجح  نبا  ظفاح  و 

ۀلفغ هذـه  هتفگ  مالـسالا  خیـش  اذـهل  تسملـسم و  حیحـص  رد  ثیداحا  نا  زا  یـضعب  هک  تسنآ  غلبا  ناـسحا و  در  تسا  هدرک  در  هدروآ 
عبتت دـق  تاعوضوملا و  یلع  تابقعت  فیلات  یف  رجح  نبا  عرـش  دـق  عضولاـب و  ثیدـحلا  اذـه  یلع  مکح  ثیح  يزوجلا  نبا  نم  ةدـیدش 
یلع تاعیدـبلا  تکنلا  هامـس  فیلات  یف  دنـسملا  ۀـعبرالا و  ننـسلا  یف  وه  ام  اهنم  ۀـعوضومب  سیل  ثیداحالا  نم  ۀـلمج  یطویـسلا  لالج 

رصاعملا لضافلا  مالک  یهتنا  ۀعوضوملا  رابخالا  یف  ۀعونصملا  یلّآللا  هامس  تابقعت  تادایز و  عم  باتک  یف  اضیا  اهصخل  تاعوضوملا و 
بلاثم نوصغ  بیاعم و  نونف  تسثیدح و  تفرعم  زا  يزوجلا  نبا  دعب  لامک  زا  فشاک  هک  هحیرص  صوصن  هحیحص و  تادافا  نیا  دعب  و 
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رد یکم  رجح  نبا  بذـک  رد  هک  تسین  تفـصن  باحـصا  زا  يدـحا  راک  دـنادرگیم  تباث  وا  يارب  ار  نئاشم  فانـصا  نعاـطم و  عاونا  و 
حیضف کفا  حیرـص و  بذک  بکترم  هتـسناد  هدید و  یکم  رجح  نبا  هک  تفایرد  ناوتیم  اجنیزا  درآ و  بیر  کش و  يزوجلا  نبا  ءارطا 

رورـسم و لاحب  ات  حالـصلا  نبا  دـهع  زا  يزوجلا  نبا  قح  رد  هک  تنـس  لها  لایقا  ياملع  لاوقا  نیا  الا  هدـیدرگ و  يزوجلا  نبا  حدـم  رد 
نبا دانع  بصعت و  هار  زا  ضحم  رجح  نبا  هک  انامه  دشاب  هدنام  بجتحم  یفخم و  رجح  نبا  لثم  رب  هک  تسین  يدحب  تسا  هدمآ  دوضنم 
عیقو میظع و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  وا  حدـق  رهام  ریغ  رظان  رظن  رد  ات  هدرک  دای  میظعت  لیجبتب و  دـمع  دـصقب و  اـج  نیا  رد  ار  يزوجلا 

لیجبت و رد  رجح  نبا  روکـشمان  یعـس  هچنانچ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  دـیآ و  بارطـضا  شیوشت و  نیرق  شلوق  هظحـالمب  وا  رطاـخ  دـیامنب و 
هک ام  ناهربلا  رین  نایب  زا  هک  اریز  تسضحم  دوس  یب  يوون  میخفت  هیونت و  رد  وا  هغلابم  نینچمه  دشابیم  اروثنم  ءابه  يزوجلا  نبا  میظعت 

میظع يوون  مالک  نا  رد  میدومن و  رورـسم  ماقم  الاو  بحاص  هاش  ینعا  ماقمق  بطاخم  باطخب  ماـمت  ءاـفیتساب  ماـعنملا  هَّللا  دـمحب  اـقباس 
حـضاو نآ  تایاور  قرط و  ثیدح و  نیا  تفرعم  زا  يوون  يربخیب  تیاهن  میدرک  دودرم  ضوقنم و  ۀلمج  ۀـلمج  ةرقف و  ةرقف  ار  مارجالا 

ار دوخ  ماظنیب  حرج  مامتان و  حدق  يوون  هک  هدیدرگ  ققحم  تباث و  حاضتا  تیاهنب  هدش و  حئال  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 
تسیحبانص زا  يورم  هک 
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هدومن و هجوتم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

رد هدومن  رکذ  حرج  حدق و  ضرعمب  تالمج  تاملک و  زا  هچنآ  هدـیمهف و  نآ  تایاور  زا  یتیاور  ار  ملعلا  ۀـنیدم  انا  هداد و  رارق  لصا  ار 
ور رب  هدروخ و  اپ  شیپ  وا  مالک  مهف  مدع  ببـسب  يذمرت  مالک  لقن  رد  هک  یتح  هدش  ضراع  ار  وا  هحئال  تارثع  هحـضاف و  تاطقـس  نآ 

الضف دناسر  يررض  ۀمکحلا  راد  ثیدحب  هک  هتـسناوتن  دشاب  هدوب  مه  اغـصا  تافتلا و  یندا  لباق  هک  یلیلد  چیهب  لطاب  ياعدا  زج  هداتفا و 
لوبق لباق  یهجوب  هک  نیزا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
يداوب رد  وا  لالحنالا  حضاو  لاقم  لئآ و  لالتخالا  حضاو  لاح  نیاب  وا  لاح  هک  یسک  سپ  دنادرگ  حودقم  تسلـصا  ۀقیقحلا  یف  هک  ار 

زج نتشارفا  لحمیب  وا  يابیزان  شیاتس  مالعا  نتشادرب و  یگنهآ  دنلب  نینچب  وا  هلطاب  تحدم  هنارت  دشاب  هدوب  لئاج  لالحمضا  هنوگ  نیا 
حیحصت رد  مکاح  يوسب  ار  هغلابم  رجح  نبا  تبسن  اما  دشخبیمن  هدئاف  ددرگ  راخـستسا  راقتحا و  بلاج  راغـص و  تءامق و  ثروم  هکنآ 

تلالج دندوب و  مکاح  زا  لبق  هک  هینس  ماخف  داقن  لثاما  مالعا و  ظافح  رباکا  هکنآ  هب  تسدودرم  دورطم و  سپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  وا 
نیا تحصب  مکح  زین  ناشیا  يربط  ریرج  نب  دمحم  نیعم و  نب  ییحی  لثم  تسمّلسم  حیرجت  لیدعت و  حیحـصت و  دیقنت و  رد  ناش  تبترم 
مکح هنوگچ  دش و  دـناوتیمن  هغلابم  ار  ثیدـح  نیا  مکاح  حیحـصت  زگره  سپ  لینملا  هَّللا  نوعب  لیـصفتلاب  قبـس  امک  دـناهداد  ثیدـح 

رد یلاعت  هَّللا  دمحب  قبـس  ام  رد  هک  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  ترابع  زا  هکنآ  لاح  تفگ  ناوت  هغلابم  ثیدـح  نیا  تحـصب  ار  مکاح 
نآ حیحـصت  ثیدـح و  نیا  تیاور  درجم  رب  ترابع  نا  رد  مکاح  هک  تسحئال  حـضاو و  هدـش  لوقنم  بحاـص  هاـش  باوجب  مایـس  هجو 
هک ره  هدومن و  راکـشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  نآ  تحـص  هدیدع  نیهارب  هدیدس و  لئالدب  هکلب  هدرکن  افتکا  اعّدا  ضحمب 

رهاب رهاز و  ثیدح  نیاب  قلعتم  وا  مامـضنا  قئاقح  مالک  زا  هک  يدـئاوف  دـیامن و  عوجر  هروکذـم  ترابعب  دـشاب  هتـشاد  یبیر  ینعم  نیرد 
ضحمب مکاح  مالک  يوسب  تعجارم  ـالب  ماـقم  نیرد  رجح  نبا  هک  تسنآ  بلاـغ  دـیازفیب و  دوخ  تریـصب  رد  هدومن  هظحـالم  ددرگیم 

کنیا دنتـسه  نادـیم  درم  رجح  نبا  يایلوا  رگا  هدومیپ و  مجهت  سجهت و  کلـسم  هنّیب  لیلد و  الب  هدومن  واب  هغلاـبم  تبـسن  سفن  یّهـشت 
نیا راب  زا  ار  رجح  نبا  دـنناسر و  تابثاب  باب  نیرد  ار  وا  هغلابم  دـنیامن و  ّدر  ناطلـس  هنّیب و  ناـهرب و  لیلدـب و  مکاـح  مـالک  هک  دـیابیم 
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سپ هدرک  لقن  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  نیرخاتم  نیققحم  ضعب  زا  رجح  نبا  هچنآ  اما  دننادرگ  رابکبـس  ءادتعالا  حـضاو  ياعدا 
ّقح لها  جاجتحا  ّتیمامت  يارب  زین  ثیدح  نیا  نسحب  لوق  هچ  رگا 
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رد لخاد  هینـس  ياملع  ضعب  دزن  هکلب  دشابیم  دانتـسا  قئال  جاجتحا و  لباق  حیحـص  ثیدح  لثم  نسح  ثیدح  هک  اریز  تسیفاو  یفاک و 

دعب هک  تسنآ  فاصنا  نکیل  ۀیالولا  ثیدح  دلجم  یف  هلیـصفت  یـضم  دق  ۀـیادهلل و  ةرم  ریغ  هیلإ  انرـشا  امک  تسنآ  زا  یمـسق  حـیحص و 
بتارم و هک  يروباسین  مکاح  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  نیعم و  نب  ییحی  لثم  هینـس  نیقباس  داقن  نیمدـقتم و  ظاـفح  تاـقیقحت  هظحـالم 
دنامیمن و ثیدح  نیا  تحص  رد  یبیر  زگره  دیآ  نایب  حرـشب و  هک  تسنآ  زا  رتالاب  موق  رباکا  تادافا  ربانب  قیقحت  دقن و  رد  ناشجرادم 

مامضنا ریرج و  نبا  حیحصت  رب  روثع  دعب  نکیل  دوب  ثیدح  نیا  نسحب  لئاق  دیدم  نامز  ات  هکنآ  فصو  اب  یطویـس  همالع  هک  تساجنیزا 
مزح رسارس  مزج  نیاب  ار  قیقحت  دقن و  بابرا  دومن و  مزج  تّحـص  هبترمب  نسح  هبتر  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  ءاقتراب  نآب  مکاح  حیحـصت 
عمق ادوحج  رکنم  لک  سأرل  هَّللا  دـمحب  وه  و  عماوجلا * عمج  هباتک  نم  هانلقن  اـم  عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  دومرف  دنـسروخ  تیاـغب 
نعط یفن  يارب  دنچ  ره  فیرش  ثیدح  نیا  نسح  راهظا  يوسب  مالک  رخآ  رد  رجح  نبا  يانتعا  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  اجنیزا  و  عماق *
نیاب ناشیا  لیلـضت  عیدـخت و  لیوست و  عیملت و  يانب  دـنکیم و  تیافک  ناشلاثما  يوون و  يزوجلا و  نبا  لثم  نیغئاز  غیز  رحد  نینعاـط و 

تـسددشت بصعت و  نامه  نآ  ياشنم  تسین و  طیرفت  ریـصقت و  هشوگ  زا  یلاخ  رگم  ددرگیم  علقنم  مدـهنم و  دوخب  دوخ  هیرجح  هداـفا 
رجح نبا  هکنآ  مود  هجو  دودل  دناعم  لک  یغب  نع  مصاعلا  هَّللا  دوب و  رظن  حـمطم  صاخ  جـهنب  باتک  نیا  قیفلت  تقو  رد  ار  رجح  نبا  هک 

ار فیرـش  ثیدح  نیا  هدرک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ندوب  نسحب  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  هیزمه  هدیـصق  حرـش  هیکم  حنم  باتک  رد 
رد هچنانچ  هدومناو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  نآرق  ملع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندش  ثراو  لیلد 

هتفگ و تس  دیجم  نآرقب  قلعتم  هک  یعفاش  زا  لاوقا  ضعب  رکذ  دـعب  ءاجهلا  اهنع  نابا  فورح  نع  مولع * نم  هتایآ  تنابا  مک  رعـش  حرش 
نآرقلا یف  هلصا  وا  وه  الا و  ءیشب  مکح  وا  یضق  وا  ائیش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ام  دحاو  لاقف  کلذ  یلع  ءاملعلا  یعفاشلا  ینعی  هعبت 

ْنَأ ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  یلاعت  هلوق  یف  لاقف  هیف  تاناخلا  رکذ  نیا  هل  لـیقف  هیف  وه  ـالا و  ملاـعلا  یف  ءیـش  نم  اـم  رخآ  لاـق  دـعب و  وا  برق 
ٍۀَنوُکْسَم َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  رمع  نا  قح  یلاعت  هَّللا  همهف  نمل  نآرقلا  نم  هجارختـسا  نکمی  الا و  ءیـش  نم  ام  رخآ  لاق  تاـناخلا و  یهف 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هدقفب  هروهظل  نباغتلاب  اهبقع  ةروس و  نیتس  ثالث و  سار  اهنال  نیقفانملا  ةروس  رخآ  نم  طبنتسا  ۀنس  نوتس  ثالث و 

مل رخآ  لاق  و 
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ۀباحصلا مالعا  کلذ  مظعم  هنع  ثرو  مث  هملعب  یلاعت  هَّللا  رثاتـسا  ام  ادع  امیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  مث  هب  ملکتملا  الا  نآرقلاب  طحی 
ههجو هَّللا  مرک  یلعک  هریغ و  رمع و  نبا  صنب  مهملعا  هناف  رکب  یباک  مهمولع  توافت  بسحب  هیف  مهتوافت  عم 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هعضو  معز  نمل  افالخ  نسحلا  ثیدحلا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 
هنا یتح  سابع  نباک  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  نع  وه  امناف  ریسفتلا  نم  مکل  هتزربا  ام  عیمج  امهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  سابع  نبا  لاق  مث  نم  و 

هلمح ام  لمح  نع  ممهلا  ترـصاقت  مث  کلذ  مظعم  نوعباـتلا  مهنع  ثرو  مث  یلاـعت  هَّللا  باـتک  یف  هتدـجول  ریعب  لاـقع  یل  عاـض  ول  لاـق 
مولعلا و کلت  بلاغ  درفا  مث  مهتردقم  بسحب  هیف  اوعّسوتی  اّنف و  املع و  ۀفئاط  لک  طبـضیل  اعاونا  همولع  اوعّونف  هنونف  همولع و  نم  کئلوا 

تسا حضاو  ترابع  نیزا  یصحت  فیلآتب ال  هنم  اهبلاغ  طابنتسا  هجو  لئاقلا  اذه  نّیب  دق  رـصحلا و  نع  جرخت  نا  تداک  یتلا  نونفلا  کلت 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  رجح  نبا  هک 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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دراد فینم  ثیدـح  نیا  عضو  معز  هک  ار  فینع  دـحاج  فنا  هعـضو  معز  نمل  اـفالخ  دوخ  لوقب  دـنادیم و  تباـث  نسح  ثیدـح  رد  ار 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  نآرق  ملع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تثارو  تابثا  ماقم  رد  ار  نآ  دناسریم و  معزب 

لحمـضم لـطاب و  هیکم  حـنم  رد  شدوـخ  هداـفاب  هدـش  نآـب  هوـفتم  قـعاوص  رد  هک  ار  ثیدـح  نـیا  تینوـعطم  رما  هدوـمن  رکذ  باـیطالا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  نآرق  ملع  ثراو  مه  رکب  وبا  هک  هدـش  یعدـم  تفارخ  هار  زا  ترابع  نیرد  هچنآ  اما  دـنادرگیم 

ضرعم نانچ  دیمح  ناقرف  دیجم و  نآرق  زا  هک  یسک  هَّللا  ناحبس  تسسمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  نالطب  سپ  دوب  ملـس  هلآ و 
رهاوظ كرد  زا  لهج  تیاهن  دوخ  هحیضف  تایامع  هحیرص و  تالاهج  رگید  راهظاب  دنادن و  ار  هلالک  ّبا و  ینعم  هک  دشاب  هدوب  حیشم  و 
فالآ هلآ  هیلع و  ناجلا  سنالا و  دیـس  بانج  زا  نآرق  ملع  ثراو  ار  وا  دـنادرگ  حّرـصم  نانم  کلم  مالک  رارـسا  ناـفرع  ياـج  هچ  نآرق 

ملعا رکب  وبا  هک  ترابع  نیرد  رجح  نبا  ياعدا  اما  تسزیچ  هچ  سپ  تسین  ندومیپ  داب  رـسارس  رگا  ندومناو  نایدـلا  کلملا  نم  مالّـسلا 
نبا داهـشتسا  لثم  رمع  نبا  لوقب  میظع  بلطم  نیرد  دانتـسا  هک  اریز  درآیمن  راـک  يور  رب  یبآ  سپ  وا  ریغ  رمع و  نبا  صنب  تسباحـصا 

تسنوریب و رـصح  طبـض و  هرئاد  زا  نوزفا و  باـسح  رامـش و  ّدـح  زا  دوـخ  رمع  نبا  تـالاهج  هک  اریز  تسنآ  زا  رتدـب  هکلب  هبنذـب  يوآ 
تاکحضم بئارغ  هلمج  زا  ندرک  تباث  رکب  وبا  تیملعا  وا  صنب  سپ  نآ  رب  هوالع  باب  نیرد  قالتخا  تاباحم و  ارتفا و  بذک و  یعاود 

نم تسلیطابا و  بیذاکا و  هلمج  زا  لیلد و  زا  يراع  هدومن  صن  رکب  وبا  تیملعا  رب  زین  رمع  نبا  ریغ  هکنیا  ياعدا  تستایهلم و  بئاجع  و 
یعدا

360 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بانج زا  نآرق  ملع  نیثراو  زا  ار  سابع  نبا  ترابع  نیرد  رجح  نبا  دـیدعت  اما  ناهرب  متا  لیلد و  عنم  اب  هلاـطبا  ّهدر و  اـنیلع  ناـیبلا و  هیلعف 
ثیدح نیلقث و  ثیدح  لثم  هرتاوتم  نیهارب  هرثاکتم و  هلداب  هک  اریز  تسین  ملـسم  مه  نآ  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

مهیلع هَّللا  مالـس  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  رد  رـصحنم  هیوبن  موـلع  رگید  نآرق و  ملع  تثارو  هک  هدـش  تباـث  نآ  ریغ  هطح و  باـب 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتایـس  امک  دنـشابیم  بلطم  نیاب  ّرقم  فرتعم و  زین  هینـس  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع  هَّللا  دـمحب  دـشابیم و 

ملع ثراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  براقا  نم  ناک  ول  ار و  رگید  یـسک  هک  تسین  نافرع  بابرا  هقیرط  نامیا و  لها  راک  سپ 
یلوط دـی  لیوات  ریـسفت و  ملع  رد  ناوضرلا  ۀـمحرلا و  هیلع  سابع  نبا  ترـضح  هک  نیا  رد  تسین  کش  يرآ  دـننادب  باـنج  نآ  زا  نآرق 

دیؤم و دوب و  هدش  لصاح  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  ملعلا  ۀنیدم  باب  زا  هدافتـسا  ذملت و  ببـسب  ار  ناشیا  هیلاع  هبترم  نیا  بیر  الب  دنتـشاد و 
ریـسفتلا نم  مکل  هتزربا  ام  عیمج  سابع  نبا  لوق  ینعا  هدرک  لقن  ترابع  نیرد  هسفنب  رجح  نبا  هک  سابع  نبا  دوخ  فارتعا  تسنآ  تبثم 

یهاوخ یغبنی  امک  دوصقم  نیا  هلداب  دینـش و  یهاوخ  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  سابع  نبا  لاوقا  رگید  نیرب  هوالع  یلع و  نم  وه  اـمناف 
نآب ثبشت  لالدتـسا و  کسمت و  جاجتحا و  جهنم  هدومن  تابثا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  زین  هکنآ  موس  هجو  دیـسر 

هیف هلبق و  امل  بسانم  لییذت  هتفگ  ءارزولا * دعست  لهالا  نم  و  یلاعملا * یف  همع  نبا  ریزو  رعش و  حرـش  رد  هیکم  حنم  رد  هچنانچ  هدومیپ 
ةاخاوملا نم  هب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّدما  ام  ةداعسلا  کلت  نم  ردصلا و  یلع  زجعلا  ّدر 

مل کباحصا و  نیب  تیخآ  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  یلع  ءاجف  هباحصا  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یخآ  يذمرتلا  جرخا  دقف 
ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  دحا  نیب  ینیب و  خاوت 

اهیلإ راشا  یتلا  مولعلا  اهنم  و 
ۀمکحلا راد  انا  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

یملع باب  یلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  یلع  و 
ظاـفحلا ضعب  حرـص  هححـص و  مکاـحلا  عوضوم و  هنا  یلع  یلاـعت  هَّللا  همحر  يوونلا  مهنم  ۀـعامجف  ثیدـحلا  اذـه  مکح  یف  اوفلتخا  و 

رد رجح  نبا  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  توبث  لـیلد  تراـبع  نیا  نسح و  ثیدـح  هنا  نیعلطملا 
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هدافا هدـمآرب  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تداعـس  راهظا  هک  هیزمه  هدیـصق  بحاص  يریـصوب  مارم  دوصقم و  دـیئات  ماقم 
هراـشا هک  یمولعب  تسا  هدومرف  دادـما  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  هدرک 

هدومن
361 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوخ لوقب  ناب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

بیر ـالب  وا  هکنآ  رب  تسحـضاو  لـیلد  رجح  نبا  هداـفا  نیا  تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تداعـس  زا  باـنج  نآ  دادـما  نیا  و 
مود دنادرگیم  میظع  سیفن  بلطم  نیا  لیلد  ارنآ  دنادیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

بانج نآ  لوق  ملعلا  ۀنیدم  تایاور  زا  یتیاور  رد  رجح  نبا  هک  تسرهاظ  رپ  نا  زا  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

رجح نبا  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  موس  دیامرفیم  رکذ  مارم  دیئات  ماقم  رد  ار  نآ  دیامنیماو و  تباث  ار 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  دیئات  يارب  رجح  نبا  هک  تسادیپ  نآ  زا  هکنآ  مراهچ  دنکیم  رکذ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دیئات  ضرعم  رد  زین  ار 
یملع باب  یلع  ثیدح 

تراسج دـیزمب  ثیدـح  نیا  باب  رد  تسیوون  ناشیزا  هک  یتعامج  هچ  رگا  هک  تسرهاـظ  مـالک  نیزا  هکنآ  مجنپ  دـیامنیم  رکذ  زین  ار 
باـنج لوـق  مزج  مـتحب و  ار  مـلعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ارچ  ـالا  تـسین و  لوـبقم  رجح  نـبا  دزن  ناـشلوق  نـیا  نـکیل  دـناهدش  عضولاـب  لـئاق 

هک تسنایع  نآ  زا  هکنآ  مشـش  دروآیم  جاـجتحا  لالدتـسا و  ضرعم  رد  ار  نآ  تسنادیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
ثیدـح نیا  هک  دـناهدرک  بیوـصت  نیعلطم  ظاـفح  ضعب  هک  تسناـیامن  نآ  زا  هکنآ  متفه  هدوـمن  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  مکاـح 

تسا هعبس  هوجو  رب  لمتشم  هک  دوخ  مالک  نیاب  هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  هاگ  ره  هک  تسباجعتسا  لامک  لحم  سپ  دشابیم  نسح  ثیدح 
دورطم لطاب  تسه  زین  يوون  ناشهلمج  زا  هک  ار  نیحداق  حدق  نینعاط و  نعط  هداهن و  تریصب  بابرا  يورارف  فیرـش  ثیدح  نیا  توبث 

هار وا  بازحا  يوون و  حدـق  رب  دامتعاب  دـیوگیم و  نوعطم  ار  ثیدـح  نیا  قعاوص  رد  ارچ  زاب  هداد  فاـصنا  داد  هتـسناد  دودرم  ءاـطخ  و 
لذب ماقم  یلاع  ثیدح  نیا  تابثا  رد  مامتها  نیزا  رتشیب  هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  زین  هکنآ  مراهچ  هجو  دیوپیم  نا  رد  ناودـع  تیبصع و 

رد هچنانچ  هدوسرف  یغبنی  امک  دوخ  عسو  بسحب  لامخا  نیهوت و  لاطبا و  در و  لماناب  ار  فینم  ربخ  نیا  نیحراج  نیحداق و  لاوقا  هدومن 
نم ایلع  صتخا  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  نا  یلع  لدی  امم  هیبنت  هتفگ  ءاطغ * هیلع  ام  سمـشلا  وه  لب  انیقی * ءاطغلا  فشک  هدزی  مل  رعـش  حرش 

تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا 
یلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  ۀمکحلا و  راد  انا  هلوق 

مکاحلا هیلإ  بهذ  ام  وه  حیحص و  ءارآ  ۀعبرا  هیف  مهل  نا  هصخلم  هطسب و  لوطی  امب  هیف  مهضقانت  ظافحلا و  فالتخا  رثک  دق 
362 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هذـه نع  باوجب  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  نمم  دـحا  تای  مل  اـهلاجر و  ۀـلادع  نّیب  اـقرط و  هل  رکذ  دـق  یئـالعلا و  ظـفاحلا  لوق  هقفاوی  و 
ارخف کلذب  هافک  هب و  جتحا  املسم  ناب  یضاقلا  کیرـشک  هتاور  ضعب  یف  هیف  نعط  ام  ّدر  نّیب  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا 

یف لاق  دقل  ملـسم و  هب  جتحا  نمب  جتحن  نا  انیفکی  هیف  نعط  نم  یلع  ادر  ۀلمـسبلا  یف  هاور  ثیدح  یف  يوونلا  لاق  دق  هیلع و  ادامتعا  هل و 
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لاجر هلاجر  رجح  نبا  ظـفاحلا  مالـسالا  خیـش  لوق  هقفاوی  قیقحتلا و  وه  نسح و  هملع  یف  هنم  عروا  طـق  ادـحا  تیأر  اـم  هیرـصاعم  ضعب 
هیف اوملکت  اذه  يورهلا  نع  لاقف  یئالعلا  ظفاحلا  همالک  رخآ  یلا  هقبـس  یهتنا و  مهدـنع  فیعـض  هناف  يورهلا  مالّـسلا  دـبع  الا  حیحـصلا 

حیحصلل براقم  نسح  هنا  تبثف  هقثو  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  مکاحلا  لقن  هثیدح و  یلع  ۀعرز  یبأ  بیوصت  کلذ  ضراعی  یهتنا و  اریثک 
یلع ءانب  يأ  فیعـض  نورخآ  هفعـض  ۀعامج و  هقثو  يورهلا  نا  يورهلا و  الا  حیحـصلا  ةاور  مهلک  هتاور  نا  رجح  نبا  لوق  نم  تملع  امل 

هنازیم و یف  یبهذلا  هقرط و  عیمج  نالطبب  مزج  يزوجلا و  نبا  ینیوزقلاک و  ظافح  ۀمئا  نوریثک  هیلع  عوضوم و  يورهلا  فعـض  نم  يأر 
هلاجر نا  ررقت  ام  عم  عضولاب  مکحلا  غاس  فیک  هتررق و  امم  ملع  امک  اریثک  الهاست  اولهاست  مهّنکل  ءالجا  ۀـمئا  اوناک  نإ  ءـالوه و  هریغ و 
ضعب لوق  نسحا  ام  اهلک و  هقرط ال  ضعبل  کلذ  ناب  عضولاب  نیلئاقلا  مالک  لیوات  بجی  هیف و  فلتخمف  دـحاو  الا  حیحـصلا  لاجر  مهلک 

شمعالا نع  هب  درفت  دق  مهظافح و  خـیاشملا و  رابک  نم  نومام  ۀـقث  وه  عمـسی  مل  امب  مهیف  ملکتملا  هتاور  دـحا  ۀـیواعم  یبأ  یف  ظافحلا 
دنچب فیرش  ثیدح  نیا  توبث  ققحت و  ترابع  نیزا  ّیلع  قح  یف  اذه  لثم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنا  یف  ۀلاحتسا  ّيأ  اذ و  ام  ناکف 

رجح نبا  هک  تسحضاو  نآ  زا  هکنآ  لوا  تسرهاظ  هجو 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدحب 

رـصاق نا  زا  تارابع  هک  يزیچب  مولع  زا  هدومرف  صاـخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملاـع  دـنوادخ  هکنآ  رب  دـیامنیم  جاـجتحا 
نا زا  هکنآ  مود  روهظلا  لـک  رهاـظ  کـلذ  وا و  دزن  تسفیرـش  ثیدـح  نیا  قّـقحت  لاـمک  لـیلد  یلاـعت  هَّللا  لـضفب  ینعم  نیا  دوـشیم و 

ثیدح نیا  تحصب  تقفاوم  زین  یئالع  ظفاح  لوق  هک  تسنایع  نا  زا  هکنآ  موس  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  حیحـصت  مکاح  هک  تسحئال 
نایب ضرعمب  قرط  نآ  لاجر  تلادع  هدومن و  رکذ  ثیدح  نیا  هدـیدع  قرط  یئالع  ظفاح  هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  مراهچ  دراد  فیرش 

هدیناسر
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تسا هدادن  یباوج  دناهدرک  مالک  ثیدح  نیرد  هک  مدرم  نا  زا  یسک  چیه  هک  هدومن  هدافا  یئالع  ظفاح  هک  تسنایامن  نا  زا  هکنآ  مجنپ 
نیعم نبا  حیحـصت  تابثا و  هک  ددرگیم  رینتـسم  حضاو و  یبوخب  ریـصب  رظان  رب  اجنیزا  هدش و  دراو  نیعم  نبا  زا  هک  هحیحـص  تایاور  زا 

هدنامن و یقاب  نا  رد  ندزمد  لاجم  فیرـش  ثیدح  نیا  حدق  رب  ار  نیرـساجتم  زا  يدحا  هک  هدش  تباث  يوحنب  ار  نیتم  نیزر  ثیدح  نیا 
تسحضاو نا  زا  هکنآ  مشش  هدیدرگن  هوفتم  ایهاو  ناک  ول  یباوج و  چیهب  دناهدید و  تومـص  توکـس و  رد  ار  دوخ  هفرـص  ببـس  نیمهب 

هاگ ره  هک  تسبجع  لامک  لحم  سپ  هدـش  هدرک  نعط  ثیدـح  نیا  تاور  ضعب  رد  نآب  هک  ار  يزیچ  تسا  هدرک  در  یئـالع  ظـفاح  هک 
نوعطم ار  ثیدـح  نیا  قعاوص  رد  ارچ  زاب  هدروآ  لمعب  ثیدـح  نیا  تاور  زا  نینعاط  نعط  در  یئـالع  ظـفاح  هک  تستباـث  رجح  نبا  دزن 
کیرـش باب  رد  یئالع  ظفاح  هک  تسادیپ  مالک  نیزا  هکنآ  متفه  دیامیپیم  رابکتـسا  ّوتع و  هار  راسخ  رـسارس  راهظا  نیاب  دـیامنیماو و 

دوخ هدافا  نیا  لقن  دعب  رجح  نبا  هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  متشه  تسا  هدرک  جاجتحا  واب  ملـسم  هک  هدومن  هدافا  تسثیدح  نیا  يوار  هک 
انیفکی يوون  لوق  رجح  نبا  هک  تسحضاو  هکنآ  مهن  وا  رب  ندرک  دامتعا  کیرـش و  رخف  يارب  ملـسم  جاجتحا  نیا  تسیفاک  هک  دیوگیم 

نیرصاعم ضعب  لوق  رجح  نبا  هک  تسحـضتم  نا  زا  هکنآ  مهد  دیامنیم  رکذ  کیرـش  قیثوت  دییات  ماقم  رد  ملـسم  هب  جتحا  امب  جتحن  نا 
نبا هک  تسراکشآ  مالک  نیزا  هکنآ  مهدزای  دیامنیم  تباث  کیرش  لیدعت  ماقم  رد  تسکیرش  عرو  لامک  تابثا  رب  لمتـشم  هک  کیرش 

قعاوص لوا  مالک  رد  ار  دوخ  قیـشر  قیقحت  نیا  ارچ  هک  تسباجعتـسا  تیاهن  ماقم  سپ  دنادیم  قیقحت  ار  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  رجح 
نبا مالـسالا  خیـش  لوق  یکم  رجح  نبا  دزن  هک  تس  حضاو  نا  زا  هکنآ  مهدزاود  هدومیپ  ثیدح  نیا  تینوعطم  راهظا  هار  هدومن  شومارف 

ثیدـح نیا  یکم  رجح  نبا  دزن  هک  تسحئـال  نا  زا  هکنآ  مهدزیـس  دراد  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسحب  تقفاوـم  زین  ینالقـسع  رجح 
راـهظا هک  دوشیم  حـضاو  ددرگیم و  رهاـظ  روهظ  تیاـهنب  قعاوص  رد  رجح  نبا  بصعت  اـجنیزا  تسحیحـصلل و  براـقم  نسح  فیرش 
دوشیم نیبم  مالک  نیزا  هکنآ  مهدراهچ  دراد  حیرـص  قح  اب  تدناعم  دح  هچب  قعاوص  لوا  مالک  رد  ار  ثیدـح  نیا  تینوعطم  وا  ندرک 
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نبا ریرقت  زا  ناشلهاست  نیا  دـناهدش و  ریثک  لهاست  بکترم  ثیدـح  نیا  حدـق  رد  یبهذ  يزوجلا و  نبا  ینیوزق و  یکم  رجح  نبا  دزن  هک 
نایب رد  هک  رجح 
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راـهظاب هتخاـس  شومارف  رـسکی  ارچ  قعاوص  رد  ار  دوخ  هداـفا  نیا  یکم  رجح  نبا  هک  تسفیح  سپ  تسمولعم  هدوـمن  ثیدـح  نیا  لاـح 

مـالک نیزا  هکنآ  مهدزناـپ  هتخارفا  لـهاست  نیبـکترم  لـماحت و  نیردـصم  راـثآ  ياـفتقاب  لـفاغت  لـهاجت و  مـلع  ثیدـح  نـیا  تینوـعطم 
رهاظ هیف  فلتخمف  ادحاو  الا  حیحصلا  لاجر  مهلک  هلاجر  نا  ررقت  ام  عم  عضولاب  مکحلا  غاس  فیک  دوخ و  لوقب  رجح  نبا  هک  تسنایامن 

يزوجلا و نبا  ینیوزق و  رجح  نبا  هدافا  بسح  هک  دش  ققحم  اجنیزا  تسین و  غئاس  زئاج و  زگره  ثیدـح  نیا  عضوب  مکح  هک  دـیامنیم 
سپ دنـشابیم  غئاز  غئار و  قح  عابتا  میوق  جـهنم  زا  غئاس و  زئاـج و  ریغ  رما  بکترم  دـناهدش  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضوب  لـئاق  هک  یبهذ 

بـسحب دادل و  دـقح و  دانع و  ضغب و  زا  یـشان  رـسارس  هدومن  ثیدـح  نیا  تینوعطم  راهظا  قعاوص  لوا  مالک  رد  یکم  رجح  نبا  هچنآ 
هدیـسر يدحب  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضوب  لوق  نهو  ناوه و  هک  تسنایع  نا  زا  هکنآ  مهدزناش  تسداسفلا  نالطبلا و  رهاظ  شدوخ  هدافا 

هتفگ هک  روط  نیاب  تسبجاو  ناشمالک  لـیوات  هک  دـیامنیم  هداـفا  دـهاوخیم و  ندرک  عفد  نآ  نیلئاـق  زا  ار  نآ  راـع  یکم  رجح  نبا  هک 
دنع عضولاـب  نیلئاـق  مـالک  لـیوات  يارب  رجح  نبا  يدـصت  نیا  نآ و  لـک  هن  تسنآ  قرط  ضعبب  قـلعتم  عـضوب  ناـش  مکح  نیا  هک  دوـش 

قیثوت رد  رجح  نبا  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  مهدفه  تسفینع  نعاط  ره  نعط  راوب  فیرش و  ثیدح  نیا  ققحت  لامک  لیلد  مه  ناعمالا 
تیاغب مهظافح  خیاشملا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  وه  تسنیا  نآ  ظافلا  هک  ار  ظافح  ضعب  لوق  تسفیرش  ثیدح  نیا  يوار  هک  هیواعم  یبأ 

ریغ دـش  هدرک  هیواـعم  وـبا  قـح  رد  هک  یملکت  هک  هدرک  هداـفا  دوـخ  رجح  نبا  هک  تـس  حـئال  نآ  زا  هـکنآ  مهدـجیه  هدوـمن  ناسحتـسا 
قوحل بجوم  شمعا  زا  ثیدح  نیاب  هیواعم  وبا  درفت  هک  ار  ظافح  ضعب  هدافا  رجح  نبا  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  مهدزون  تسعومسم 

هیلع هَّللا  یّلص  هنا  یف  ۀلاحتسا  ّيأ  ظافح و  ضعب  هدافا  رجح  نبا  دزن  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  متـسب  هدرک  ناسحتـسا  زین  تسین  يررض 
جرختـسم و رجح  نبا  مالک  زا  هک  هوجو  نیا  كاردا  دـعب  هلمجلاـب  تس و  نسحتـسم  لوق  زین  یلع  قح  یف  اذـه  لـثم  لوقی  ملـس  هلآ و  و 

بجعت زا  یفاک  یفاو و  هرهب  دیزرو و  دهاوخن  یبیر  ثیدح  نیا  توبث  ققحت و  لامک  رد  نعمم  رظان  دیدرگ  روبزم  طبنتـسم و  روکذم و 
زا يرایـسب  هچ  رگا  هیکم  حـنم  تراـبع  نیرد  رجح  نبا  هک  دـنامن  یفخم  دـیزگ و  دـهاوخ  قـعاوص  رد  رجح  نبا  عینـش  عینـص  رب  ریحت  و 

رد ار  دوخ  مامضنا  تلالض  مالک  رعشی  ثیح ال  نم  هداهن  تعیدو  قح  لها  يارب  هعفان  تاملک 
365 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوجوم و زین  مالک  نیرد  دراد  ریثا  عیفر  ثیدـح  نیا  قح  رد  وا  ریـصقت  رب  تلالد  هک  روما  ضعب  همه  نیا  اب  نکیل  هداد  انف  داب  رب  قعاوص 
و ال ریصبلا * نعمملا  یلع  یفخی  امک ال  تسدورسم  نا  رد  مه  دش  دناوتیم  ریراحب  داقن  ریگ  راد و  هذخاؤم و  لحم  هک  تاملک  زا  يذبن 

ببـسب ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ندوب  نسحب  حیحـص  فارتعا  حیرـص و  صن  نانجلا  ریهطت  رد  رجح  نبا  هکنآ  مجنپ  هجو  ریبخ  لـثم  کـئبنی 
یلع یلع  هجورخ  سداسلا  هتفگ  هدرک  رکذ  نآ  تاباوج  هیواعم و  نعاـطم  هک  یئاـج  روکذـم  باـتک  رد  هچناـنچ  هدومن  نآ  قرط  ترثک 
هقرط ةرثکل  نسحلا  ثیدـحلا  صنب  ملعالا  لدـعالا  لضفالا  دـقعلا و  لحلا و  لها  عامجاب  قحلا  مامالا  هنا  عم  هل  هتبراحم  ههجو و  هَّللا  مرک 

هنسح قلطا  نمل  هتحص و  معز  نمل  هعضو و  معز  نمل  افالخ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هنا هببـس  ههجو و  هَّللا  مرک  یلعل  درو  ام  ایازملا  بقانملا و  لئاضفلا و  نم  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نم  دحال  دری  مل  ظافحلا  ۀـمئالا  لاق 
اداحلا و اناتهب و  اروز و  بلاثم  بیاعم و  هل  اورهظاف  هیلع  نولوقتملا  ترواس  هئادـعا و  ترثک  فلختـسا  اـمل  ههجو  مرک  هنع و  هَّللا  یـضر 

درو امم  هدری  ام  راهظا  کلذ و  نم  لطابلا  نایبل  مهـسوفن  اوبـصن  کلذ  ظافحلا  يار  املف  مهتلالـض  یلع  مهعبت  نم  کلذ  ثرو  اناودع و 
نم هلعف  ول  الا  ۀیواعم  یف  احداق  نوکی  کلذ ال  نا  باوجلا  هبقانم و  هلئاضف و  نم  هدنع  ام  عیمج  ثب  یلا  دـحا  لک  ردابف  هقح  یف  مهدـنع 
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هنا هتیاغ  داـهتجالا و  لـها  نم  هنا  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  مـالک  صنب  لـمتحم  لـیواتل  هنا  ةرملا  دـعب  ةرملا  ررقت  دـق  لـمتحم و  لـیوات  ریغ 
ثیدـح نآ  قرط  ترثک  ببـسب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رجح  نبا  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  روز  ام  ریغ  روج  ام  وه  یئطخم و  دـهتجم 

رد ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  دشابیم و  ملعا  لدعا و  لضفا و  فیرـش  ثیدـح  نیا  صنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تسه و  نسح 
يولگ صیلخت  يارب  هکلب  دنکیمن  نا  رد  یلاق  لیق و  زگره  باوج  ماقم  رد  دـیامنیم و  دراو  بانج  نآ  اب  هیواعم  لاتق  نعط  ریرقت  نمض 

کـسمتم شیـشح  لکب  ثبـشتی  قیرغلاک  دنتـسه  دانع  یبتک و  ندعم  نآ  داهتجاب  لئاق  هک  شاهلحن  لها  میدق  رذـع  نامهب  هیواغ  هیواعم 
نیا هَّللا  ذاـعم  هک  هدومن  اـعدا  قعاوص  رد  رجح  نبا  هچنآ  هک  ددرگیم  رینتـسم  حـضتم و  یبوخب  ریـصب  رظاـن  رب  اـجنیزا  هلمجلاـب  دوشیم 

حضاو رجح  نبا  دوخ  حیرـصت  زا  نآ  ناوه  نالطب و  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسین و  دانع  دقح و  دادل و  رغو و  زج  نآ  أشنم  تسنوعطم  ثیدح 
علق و يارب  رجح  نبا  مالک  نیا  هچ  رگا  هک  تسناد  دیاب  تسنایع و  و 

366 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اریز دراد  حئال  طیرفت  حضاو و  ریـصقت  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  قح  رد  قیقحتلا  دـنع  نکیل  تسیفاو  یفاک و  هدروآ  قعاوص  رد  هچنآ  عمق  و 
قبس ام  رد  هکنآ  لاح  هدومن  حضاو  دوخ  تفلاخم  ثیدح  نیا  نسح  قالطا  تحص و  معز  اب  مامـضنا  عیجـضت  مالک  نیرد  رجح  نبا  هک 
نع الـضف  ثیدـح  نیا  توبث  تحـص و  رد  ار  دـیدست  فیقثت و  باحـصا  دـیقنت و  قیقحت و  باـبرا  زگره  هک  یتسناد  یلاـعت  هَّللا  دـمحب 
رکذ یلع  کنم  نکتلف  تستباث  رابحا  همئا  رابک و  هلجا  تادافا  بسح  نآ  ندوب  یعطق  رتاوتم و  هکلب  تسین  یبیر  یکـش و  هنـسح  قـالطا 
داریا دعب  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  امزج  امتح و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  نانجلا  ریهطت  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ  مشـش  هجو 

هتفگ دندوب  هدمآ  هرـصب  لها  لاتق  يارب  هفوک  زا  هک  ینامدرم  ددع  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رابخا  رب  تسلمتـشم  هک  یتیاور 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  امل  ربخا  امک  عقیف  ۀـبیغملا  ءایـشالاب  ربخی  ّیلع  نوک  يأ  اذـه  امهنع و  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  لاـق 

الا نوکی  ملـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  قداصلا  رابخا  یلا  هرابخا  دنتـسا  نم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هربخا  امک  اهب  ربخیف  تاـبیغملاب  هربخی 
نیما ّيوبّنلا و  ملعلا  ۀنیدم  باب  ناک  اذل  ۀبیغملا و  مولعلا  نم  هب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هفحتا  امل  یلعل  ادـج  هیلع  ۀـبقنم  اذـه  یف  اقداص و 
لـضف دـیامنیم و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  سابع  نبا  لوق  الوا  رجح  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  يولعلا  ّرـسلا 

ههجو هَّللا  مرک  یلع  يارب  اّدج  تسا  هیلع  تبقنم  لوق  نیرد  هک  دـیوگیم  نآ  زا  دـعب  دـیامنیم و  تباث  بانج  نآ  يارب  تابیغملاب  رابخا 
هنیدم باب  بانج  نآ  ببس  نیمهب  هیبیغ و  مولعب  تسا  هداد  هفحت  ار  ترضح  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  اریز 

هلمج نآ  هظحالم  دعب  دشابیم و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  توبث  ققحت و  لامک  تبثم  رجح  نبا  ریرقت  نیا  دوب و  يولع  ّرـس  نیما  يوبن و  ملع 
ماقمب نانجلا  ریهطت  رد  دوخ  رجح  نبا  هک  تسضقانت  هچ  نیا  هَّللا  ناحبس  دشاپیم  مه  زا  هدروآ  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  هکیکر  تاملک 
ۀنیدم ثیدح  تیمزج  تیمتح و  دنادیم و  يولع  رـس  نیما  يوبن و  ملع  هنیدـم  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدـمآرب  قیقحت 

نیا هدـمآ  دـنعت  بلـصت و  ددـشت و  بصعت و  هار  زا  قح  لها  هلباقمب  قعاوص  رد  دـناسریم و  لامک  دـحب  دوخ  هدافا  نیا  بسح  ار  ملعلا 
يزخ و لابو و  رزو و  باقتحا  رد  هدومن  قح  رما  دوحج  ناـیغط  یغب و  ناودـع و  ملظ و  تیاـهنب  دـیامنیم و  نوعطم  ار  فیرـش  ثیدـح 

مالحالا و باحصا  شهدی  راکفالا و  ماهفالا و  ریحی  امم  عئانشلا  کلت  بارضا  عئادبلا و  هذه  لاثما  نا  يرمعل  دیازفایم و  لاکن 
367 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قیرط هدرب  راکب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  قاقحا  تابثا و  رد  مامتها  لاـمک  دوخ  ياواـتف  ضعب  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  متفه  هجو  راـصبالا 
تسروکذم و رجح  نبا  يواتف  رد  هچنانچ  هدرپس  قافو  دایقنا و  مادقاب  قاقش  باحصا  لطاب  قاهزا  لاطبا و 

اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا  هنع  هَّللا  یضر  لئس 
اعوفرم هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  نع  دانسالاب  هنبا  هعبت  سودرفلا و  دنسم  بحاص  هاور  ثیدحلا  هلوقب  باجاف  مأ ال  حیحص  ثیدحلا  له 

ثیدحک فیعض  ثیدح  وه  و 
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اهقلح ۀیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
اما اضیا و  فیعض  وهف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
هرکذ نا  ضرتعم و  بذک  نیعم  نبا  رکنم و  يذمرتلا  حیحـص و  هجو  هل  سیل  يراخبلا  لوق  حیحـص و  مکاحلا  لاق  لب  نسح  ثیدـح  وهف 
ثیدح تابثا  يارب  کی  ره  هک  دوشیم  رهاظ  هدیدع  دئاوف  ترابع  نیزا  کلذ  یلع  هریغ  یبهذلا و  هعبت  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا 

اما رجح  نبا  لوق  زا  هکنآ  لوا  تسیفاک  نآ  تینوعطم  لطاب  ياعدا  در  ملعلا و  ۀنیدم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هک تسحضاو  تحارصب  نسح  ثیدح  وهف 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

ارم و باحصا  رباد  عطاق  جاجتحا و  لالدتسا و  لباق  حیحص  ثیدح  لثم  نسح  ثیدح  هک  تسرهاظ  رپ  تسنسح و  ثیدح  رجح  نبا  دزن 
حیحـص مکاحلا  لاق  لـب  رجح  نبا  لوق  زا  هکنآ  مود  ةرم  ریغ  رم  اـمک  تسلخاد  حیحـص  مسق  رد  نیدـقنم  زا  یعمج  دزن  هکلب  تسجاـجل 

لب ظفلب  ار  بلطم  نیا  رجح  نبا  هتفگ و  حیحص  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تسا  هینـس  رابحا  همئا  رابک و  ظافح  زا  هک  مکاح  هک  تسحـضاو 
لوق هک  تسحـضاو  نا  زا  هکنآ  موس  دـیامرفیم  شیازفا  نیتـم  ثیدـح  نیا  توبث  رد  نیرظاـن  يارب  دـیامنیم و  رکذ  تسیقرت  فرح  هک 

راکنا رد  يراخب 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

رجح نبا  دزن  زین  ثیدـح  نیا  حدـق  رد  يذـمرت  لوق  هک  دوشیم  نیبتم  نا  زا  هکنآ  مراـهچ  تسـضرتعم  هکلب  تسین  لوبقم  رجح  نبا  دزن 
ریغ رجح  نبا  دزن  زین  نیتـم  ثیدـح  نیا  بیذـکت  رد  نیعم  نبا  لوق  هک  دـسریم  قـقحتب  نا  زا  هکنآ  مجنپ  دـشابیم  ضرتـعم  لوبقماـن و 

ینعم نیزا  نکیل  هدرک  رکذ  تاعوضوم  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوجلا  نبا  هچ  رگا  هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  مشـش  تسه  ضرتعم  لوبقم و 
ثیدح نیا  نتـسناد  عوضوم  رد  یبهذ  هچ  رگا  هک  ددرگیم  حـضتم  نا  زا  هکنآ  متفه  دـباییمن  هار  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  رد  یللخ 

ثیدح نیا  ققحتب  يررض  مه  وا  لطاب  معز  نیا  رگم  هتفرگ  شیپ  دینع  يزوجلا  نبا  دیلقت  عابتا و 
368 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نعط تس و  ققحتم  تباث و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رجح  نبا  دزن  هک  دـیدرگ  حـضاو  وت  رب  هعبـس  هوجو  نیزا  هاـگ  ره  دـناسریمن و  فینم 
مالحا و بابرا  بارغتـسا  باجعتـسا و  لامک  لحم  سپ  دـشابیم  قحتمم  لطاب و  شدوخ  هداـفا  بسح  نآ  رد  نیحداـق  حدـق  نینعاـط و 

هداـهن زاـغآ  راـکنا  اـبا و  نآ  توبث  ققحت و  زا  دـیامنیماو و  نوعطم  قح  لـها  هلباـقمب  قعاوص  رد  ار  نآ  رجح  نبا  هنوگچ  هک  تسباـبلا 
رساجتم تهابم  الا  هبکتری  حضاف ال  ّتنعت  رساخ و  بئاخ  الا  هیلع  مدقی  بصعت ال  اذه ال  له  دیازفایم  تریح  يالاب  تریح 

هجو هدزناش  هب  وا  کسمت  در  و  یطوبس ، بیراحملا » ۀعدب  ثودحب  بیرالا  مالعا   » هلاسر نتم  و  اهبارحم » رکب  وبأ  و   » هلمجب رجح  نبا  کسمت 

دودرم و ار  نآ  هدرک و  لقن  نیعم  نبا  يذمرت و  يراخب و  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  قح  رد  مالک  نیرد  رجح  نبا  هچنآ  هک  تسناد  دـیاب  و 
اقباس هچنانچ  تسمالک  ّلحم  جـهن  نیاب  مه  نآ  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  صوصخ  رد  ناشیزا  نآ  توبث  قیقحتلا  دـنع  هدـینادرگ  ضرتعم 

نآ تعجارم  ار  ریـصب  رظان  میدرک و  نایب  لیـصفتب  هدرک  لقن  يذـمرت  يراخب و  نیعم و  نبا  زا  ثیدـح  نیا  حدـق  بحاص  هاش  هک  یئاج 
ثیدـح نیا  حدـق  تبـسن  رد  لایتحا  دـیک و  لاغدا و  رکم و  بابرا  هچنآ  ددرگ و  راکـشآ  حـضاو و  وا  رب  لاح  تقیقح  ات  تسمزال  ماقم 

رکب وباف  هنـسح  وا  هتحـص  میلـست  یلع  هتفگ و  رجح  نبا  هچنآ  اما  دسر  الجنا  حاضتا و  ّدـحب  دـناهدومیپ  ریوزت  ریرغت و  قیرط  دوخ  رباکاب 
ثیدـح نسح  ای  تحـص  لزنت  ربانب  وا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  رجح  نبا  مالک  نیا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسدورطم  دودرم و  سپ  اهبارحم 
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هچنانچ هک  تسرهاظ  رپ  هدیدرگ و  لغتشم  اهبارحم  رکب  وبا  هلطاب  تدایزب  کسمت  رب  تسینبم  هک  رگید  باوجب  هدومن  میلست  ملعلا  ۀنیدم 
ماهفا و بابرا  باتع  رجز و  بجوتـسم  دوب  هدرک  رکذ  نیزا  شیپ  هک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تینوعطم  باـب  رد  رجح  نبا  هحیرـص  ياوعد 
لذع و ثروم  ندرک  لوبق  ار  نآ  لزنت  ربانب  نداهن و  زاغآ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نسح  ای  تحـص  رد  کیکر  کیکـشت  نینچمه  تسبابلا 
تسا و هدیسر  بتارم  يالعا  رد  رتاوت  تیعطق و  هکلب  راهتـشا  هضافتـسا و  رد  هک  یثیدح  هَّللا  ناحبـس  تسمالحا  ناهذا و  باحـصا  مالم 

دعب ةّرم  رجح  نبا  دوخ  دـناهدومرف و  نآ  تحـصب  قلعتم  هدـیدس  تاقیقحت  هدـیدع و  تاحیرـصت  تابثا  ظاقیا  هلجا  تاقث و  ظافح  رباکا 
حنم لثم  دوخ  هدیدع  فیناصت  رد  ار  نآ  نسح  تحص و  لیمج  زاجیا  لامجاب و  یهاگ  لیصفت و  طسبب و  یهاگ  يرخا  دعب  ةّرک  یلوا و 

زا هکلب  هدومن  رهاظ  دوخ  تاقیقحت  تادافاب و  زین  هینـس و  مالعا  همئا  تاحیرـصت  تادافا و  بسح  هیثیدح  ياواتف  نانجلا و  ریهطت  هیکم و 
فیرش ثیدح  نیا  ققحت  توبث و  هرفاوتم  هریثک  هلدا  هرثاکتم و  هروفوم  هوجو  وا  قعاوص  باتک  نیمه 

369 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هسفنب رجح  نبا  تسحئال و  حضاو و  احیقنت  احیحصت و  اجارخا و  اجاردا و  نآ  يوسب  تنس  لها  لایقا  مظاعا  لافتحا  انتعا و  لامک  لاح  و 

حرـصم دوخ  مالعا  ضعب  هداـفا  بسح  تحـص  هجردـب  نآ  ءاـقترا  هکلب  دـشابیم  حیرـص  حیرـصتب  نآ  ندوب  نسحب  لـئاق  اـتفا  ماـقم  رد 
میلـست ار  نآ  نسح  تحـص و  لزنتلا  لیبس  یلع  اـیناث  دـیامناو و  نوعطم  ار  نآ  ـالوا  رجح  نبا  هک  دـیدرگ  نآ  قحتـسم  هنوگچ  دـیامنیم 

هلمج قح  لها  هلباقمب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نسح  ای  تحـص  میلـست  ریدـقت  رب  هکنآ  مود  ةرئاج  ۀـیهجنع  ةرئاب و  ۀـیبصع  الا  اذـه  ام  دـیامن 
هعینش تدایز  نیا  هک  اریز  تسییارجام  هفرط  ندومیپ  باوص  قح و  لها  باوج  قیرط  نآ  هعیرذب  ندومن و  شیپ  اهبارحم  رکب  وبا  هفیخس 

هک اریز  تسین  تسرد  لایقا  قح  لها  هلباقمب  نآب  لالدتـسا  جاجتحا و  دـشاب  هدوب  مه  نسح  ای  حیحـص  تنـس  لها  دزن  لاحم  ضرفب  رگا 
ای تحـص  توبث  هک  فیکف  دـشابیم  تنـس  لها  تادرفتم  زا  لاح  ره  رد  تدایز  نیا  تسنیقیرف و  هیلع  قفتم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لـصا 

رهدلا و رخآ  یلا  لیبس  نم  کلذ  یلا  هل  سیل  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم  تسین و  نکمم  مه  تنس  لها  لوصا  ربانب  هحیبق  تدایز  نیا  نسح 
تدایز نیا  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  هدش و  دراو  فیعض  ثیدح  رد  رجح  نبا  دوخ  هدافا  ربانب  هکیکر  تدایز  نیا  هکنآ  موس  نامزلا 

لصا اب  نآ  هلباقم  هنوگچ  سپ  تسنینچ  لامهالا  ۀحضاو 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

* اّدا ائیـش  یتای  هنفال  بصانلا  اذه  نکل  و  اّدج * رهاظ  کلذ  دش و  دـهاوخ  تسرد  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لصا  نسح  ای  تحـص  ریدـقت  رب 
دیاب نیب  تقیقح  مشچب  ار  قح  رما  عومل  عوطـس و  دینـش و  دـیاب  لد  شوگب  هدومن  رارقا  فارتعا و  نیا  نا  رد  رجح  نبا  هک  یترابع  ـالاح 
لیذ رد  ءاطغ * هیلع  ام  سمـشلا  وه  لب  انیقی * ءاـطغلا  فشک  هدزی  مل  رعـش  حرـش  رد  هیزمه  هدیـصق  حرـش  هیکم  حـنم  رد  رجح  نبا  دـید 

فیعض و هنکل  يدحاولا  دنع  ثیدح  یف  هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قیقحت 
اهبارحم رکب  وبا  اهباب و  یلع 

نآ هدومن و  تیاور  ار  نآ  يدـحاو  رجح  نبا  راهظا  ربانب  هک  یثیدـح  رد  هک  تسرهاظ  حـضاو و  تراشب  رـسارس  تراـبع  نیزا  ثیدـحلا 
هفیخس هلمج  تسفیعض  رجح  نبا  دوخ  صنب  ثیدح 

اهبارحم رکب  وبا  و 
رد ارنآ  ارچ  دوب  هدـش  دراو  فیعـض  ثیدـح  رد  فیخـس  فـیرحت  نیا  رجح  نبا  دزن  هاـگ  ره  هک  تسبجع  لاـمک  لـحم  سپ  هدـش  دراو 

لصا اب  نآ  هلباقم  تشاد و  روکذم  ار  نآ  مزج  متح و  هغیصب  دوخ  دزن  شفعض  ققحت  فصو  اب  تشاگنا و  جاجتحا  لباق  قعاوص 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هدروآ ار  نآ  باوص  قح و  لها  باوج  ماقم  رد  ایح  دیزمب  تشارفارب و  اباحمیب  تعالخ  تعالج و  مالعا  هدومن 
370 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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راکـشآ حـضاو و  یبوخب  رابتعا  اب  رظان  رب  هینـس  ياملع  ياهینمـشد  فاصنا  نآ  لاثما  اجنیزا و  تشاپنا  شیوخ  فاصنا  هدـید  رد  كاخ 
مادقاب جاجوعا  قیرط  دنراگنایم و  هدینشان  ار  هدینش  هدیدان و  ار  هدید  دوخ  هثالث  خویش  يراداوه  رد  تارـضح  نیا  ناسچ  هک  ددرگیم 

دنرآیم جاهتبا  تشاشب و  لامکب  قح  لها  هلباقم  رد  دنرادیم  حودقم  قیقحت  ماقم  رد  دوخ  هچنآ  دنراپسیم و  ساره  فوخ و  الب  جاجل 
تاقیقحت بسحب  ار  ناشهدـساف  تالیوست  باجح  هدـساک و  تاـعیملت  رتس  قح  لـها  هاـگ  ره  هک  دـننارذگیمن  شیوخ  لاـیخب  الـصا  و 

حاضتفا و ماگنه  رد  رخآ  تخادنا  دـنهاوخ  ناشدوخ  تسدـب  ناشراسخ  يزخ و  راک  يور  زا  هدرپ  تخاس و  دـنهاوخ  كوتهم  ناشدوخ 
حنم رد  رجح  نبا  مالک  زا  هکنآ  مراهچ  دیزگ  دنهاوخ  ار  دوخ  ّریحت  تسد  ترـسح  نادند  مادکب  دـیزخ و  دـنهاوخ  خاروس  هچب  كاتهنا 

یلاعت هَّللا  دـمحب  هینـس  نیرخاتم  مالعا  ياملع  ضعب  هنیتم  هدافا  زا  نکیل  دوشیم  تباث  هفیخـس  هلمج  نیا  فیعـضت  ضحم  هچ  رگا  هیکم 
نیا هینـس  دزن  وا  ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  هک  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هکنآ  شنایب  تسحئال  حـضاو و  مه  نآ  ندوب  ارتفم  عوضوم و 

ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  هعونـصم  تافیرحت  هعوضوم و  تادایز  باب  رد  تسین  بجتحم  یفخم و  راـبتخا  رـصبت و  باـبرا  رب  راـصما  دـالب و 
قح رد  ثیدح  نیرد  تایاور  ضعب  رد  هچنآ  هکنیا  هب  هدیدرگ  فرتعم  ّرقم و  تحارـصب  هدیـسر  فاستعا  كرت  فاصنا و  رـس  رب  رـسکی 

مالک ّدر  یف  نینمؤملا  ةآرم  هباتک  نع  اهانلقن  یتلا  هتراـبع  عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  تسارتفم  عوضوم و  دـناهدرک  قاـحلا  باحـصا 
هلمج هک  تسرهاظ  رپ  نیطفلا و  يولهدلا  انبطاخم 

اهبارحم رکب  وبا  و 
یبیر یکـش و  نآ  ندوب  ارتفم  عوضوم و  رد  سپ  دـشابیم  لماش  يواح و  ار  نآ  دوخ  مومعب  ریبخ  لضاف  نیا  مالک  لخاد و  ناونع  نیرد 

هلباقمب دنتسه  نآ  يارتفا  عضوب و  رقم  تنس  لها  دوخ  هک  ار  هلطاب  تدایز  نینچ  هک  دنیامرف  داشرا  فاصنا  رـس  زا  تنـس  لها  الاح  دنامن 
رد ندیـسر و  تعاقر  تقافـص و  هبترم  نیمادکب  نتخادرپ  نآ  رکذب  باوص  قح و  لها  لالدتـسا  باوج  رد  نتخاس و  زیواتـسد  قح  لها 

هعینش تدایز  هکنآ  مجنپ  تس  ندیود  راذعلا  عیلخ  تعاظف  تعانش و  يداو  هچ 
اهبارحم رکب  وبا 

دادـهنا یهو و  داـسف و  نهو و  رد  تسعونـصم  عوضوم و  حورجم و  حودـقم و  تنـس  لـها  تارـضح  دوخ  تاداـفا  بسح  هکنآ  زا  عطق 
تربخ بابرا  رب  هکنآ  لاقم  نیا  حیـضوت  ددرگیم  نآ  ناوه  حـضوم  نالطب و  فشاک  دوخ  نآ  داـفم  رد  لـمات  یندا  هک  هدیـسر  يدـحب 

هک تسین  اهزیچ  نا  زا  فورعم  يانعمب  بارحم  هک  تسراکشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک 
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رد اهبارحم  رکب  وبا  هحضفم  هلمج  هفاضا  سپ  دشابیم  دجسمب  رصحنم  نآ  تبسن  هکلب  دشاب  تسرد  شتبسن  هنیدم  يوسب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

همالع هک  تساج  نیمه  زا  دهدیم و  ربخ  نآ  عضاو  تهافس  تدالب و  تهالب و  تلفغ و  لامک  زا  هک  تسحیضف  بذک  حیرـص و  کفا 
ۀحـص عنم  هنا  هتقاـمح  نع  ۀئـشانلا  رخأـتملا  رجح  نبا  تابـصعت  ۀـلمج  نم  هدوـمرف و  قـحلا  قاـقحا  رد  هماـقم  هَّللا  یلعا  يرتـست  هَّللا  روـن 

هنسح وا  هتحص  میلست  یلع  لاق و  مث  الوا  ثیدحلا 
اهبارحم رکب  وباف 

لها هک  دوب  نآ  لباق  هچ  رگا  يرتست  همالع  هنیتم  هدافا  نیا  دجـسملا و  یلا  بسنی  اـمنا  بارحملا و  اـهیلإ  بسنی  ـال  ۀـنیدملا  نا  ملعی  مل  و 
لیهاجم زا  یکی  نکیل  دنیاراین  نآ  باوجب  یفرح  هکنآ  مک  زا  مک  دـنیامن و  فارتعا  رارقا و  نآ  فاصحا  تناتمب و  فاصنا  رـس  زا  تنس 

فازج و رد  وا  كامهنا  تیاهن  لیلد  هک  هدـیواچ  چوپ  بجع  یفرح  هدـمآرب  فالغ  زا  راوهناوید  فارحنا  لها  لـیذاخم  فـالخ و  لـها 
موسوم ضفاورلا  حـئاضفب  تراسخ  تراسج و  تیاغ  زا  ار  نآ  هک  دراد  ّقح  لها  ّدر  رد  یباتک  یلباک  هَّللا  رـصن  هکنآ  شنایب  تسفاـسفس 

مان و راهظا  زا  نکیل  هدرک  همجرت  یـسراف  نابزب  ار  باصن  تفارخ  باتک  نیا  باشقا  بصاون  زا  یکی  رـشع  هیناث  ۀئام  طساوا  رد  هدومن و 
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هدروآ هارث  باط  يرتست  هَّللا  رون  یـضاق  هیمالک  فیناصت  زا  يرکذ  همجرت  نیا  همدقم  رد  هدیدزد و  لد  حاضتفا  دـیزم  لایخب  دوخ  بسن 
هچنانچ هدومن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دیس  مالک  نآ  ندوب  یفن  هدرک و  ضارتعا  ثیداحا  رد  لداجم  نآ  هتفگ و  نآ  نمض  رد  و 

ربخ رد 
اهبارحم نامثع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نینچمه دـنیوگیم و  ار  دـلب  عـضوم  نیرتـهب  بارحم  هچ  تستغل  ملعب  لـهج  نخـس  نیا  أـشنم  دـشابیمن و  بارحم  ار  هنیدـم  هک  هتـشون 
تیاهن لیلد  مامـضنا  تنجه  مالک  نیا  همالم و  یهتنی  همـالک و ال  یهتنا  دـشاب  هدرک  راـیتخا  دوخ  ندوب  يارب  ياـج  هاـشداب  هک  یعـضوم 

هعوضوم هلمج  باب  رد  يرتست  هَّللا  رون  یضاق  بانج  ثحب  داریا و  الوا  هچ  تسلوذخم  لوهجم  نیا  تهافس 
اهبارحم رکب  وبا 

نامثع هلمجب و  قلعتم  ار  نآ  هک  تسا  هدرب  ورف  رـس  لوفغ  لوهذ و  بادرگ  رد  نانچ  لوذـخم  لوهجم  نیا  اـنایع و  تیرد  اـمک  دـشابیم 
هکلب هدومرف  داریا  نا  رب  هارث  باط  هَّللا  رون  یـضاق  بانج  هن  هدومن و  کسمت  هلمج  نیاب  یکم  رجح  نبا  هن  هکنآ  لاـح  دـنادیم  اـهبارحم 
تنـس لها  زا  يدـحا  دـشاب  لوعجم  عوضوم و  ول  یتیاور و  چـیه  رد  درادـن و  ناـشیا  مـالک  رد  يدوجو  الـصا  هک  تس  ناـنچ  هلمج  نیا 

هیبارحم هلمج  لقن  رد  لوذخم  لوهجم  نیا  فرص  انامه  هدادن  رارق  ملع  هنیدم  بارحم  ار  نامثع 
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بابلا و اذـه  یف  وبکی  فیک ال  هداتفا و  دوخ  يور  رب  نتـشادرب  مدـق  لوا  رد  هداد  فیرحت  رد  فیرحت  داد  هداهن  رکب  وبا  ياجب  ار  نامثع 
یلا راصف  هتنطب  هب  تبک  یتح  بارغلاک  هنطب  هتّمه  تناک  لثعن  رثا  یفتقا  بارحملا و  نع  رّخا  لـجرب  يدـتقا  باـبلا و  قیرط  نع  لـض  دـق 

هک هدومن  هّوفت  تغل  ملع  رد  دوخ  رحبت  دـیزم  راـهظا  يارب  هچنآ  اـیناث  بآـملا و  برـش  لاـملا و  ءوس  نع  مصاـعلا  هَّللا  باـبتلا و  راـبتلا و 
زا لطاب و  تسیمالک  دشاب  هدرک  رایتخا  دوخ  ندوب  يارب  ياج  هاشداب  هک  ار  یعـضوم  نینچمه  دنیوگیم و  ار  دلب  عضوم  نیرتهب  بارحم 

تسا و هدید  دوخ  رصبلا  دقاف  رظنب  تسبارحم  یناعمب  قلعتم  هک  ار  سوماق  ترابع  یهاگ  لوذخم  بصان  نیا  ابلاغ  لطاع و  تحـص  هیلح 
صقان و مهف  رب  هدروخ و  لوگ  نآب  دوب  هدنام  شرطاقم  فیرحت  رطاخ  رد  هچنآ  هدیسرن و  تسروهظ  حوضو و  تیاهن  رد  هک  نآ  بلطمب 

حـضاو لاح  تقیقح  ات  دینـش  دیاب  سوماق  ترابع  الاح  هدرپس  نآب  عیملت  عیدـخت و  کلـسم  ماقم  نیا  رد  هدومن  دامتعا  دوخ  هفؤم  هظفاح 
هب درفتی  عضوملا  دجـسملا و  نم  مامالا  ماـقم  هعـضاوم و  مرکا  تیبلا و  ردـص  ۀـفرغلا و  بارحملا  هتفگ و  سوماـق  رد  يداـبآزوریف  ددرگ 

تـسحضاو ترابع  نیزا  اهیف  نوسلجی  اوناک  یتلا  مهدجاسم  لیئارـسا  ینب  بیراحم  ۀبادلا و  قنع  ۀـمجالا و  سانلا و  نع  دـعابتیف  کلملا 
دلب هب  قلعتم  ار  نآ  تستیب  هب  صوصخم  يدابآزوریف  مالک  صنب  هک  ياـنعم  سپ  دـشابیم  تیب  عضاوم  مرکا  بارحم  یناـعم  زا  یکی  هک 

لوذـخم و بصان  نیزا  تسبجع  دـشابیم  يراک  طـلغ  ردـقچ  دـنیوگیم  ار  دـلب  عضوم  نیرتهب  بارحم  هک  نتفگ  اـباحمیب  ندومناو و 
لهج و همه  نیا  اب  دـشاب و  هتـشاد  یتراهم  تغل  ملع  رد  هکنآ  ياج  هچ  درادـن  نییوغل  هحـضاو  تاراـبع  مهف  زا  هرهب  هک  لوهج  بصعتم 

يوصق هورذـب  باـنج  نآ  قـح  رد  ار  بدا  تءاـسا  دـنادیم و  تغل  ملعب  لـهاج  ار  هارث  باـط  يرتـست  همـالع  يرـس  دوـخ  هار  زا  یناداـن 
لامک دنیارـسیم و  اههمغن  دـنیاردیم و  اـههزره  مخاـفا  نیدـقنم  مظاـعا و  نیققحم  قح  رد  هک  تسنیمه  لاـهج  همیـش  يرآ  دـناسریم 

بـصان نیا  هک  بارحم  لوا  يانعم  هلمجلاب  دـنهدیم  ربجت  عطنت و  ربکت و  سرطغت و  تیاـهن  داد  دـنهنیم و  زاـغآ  دوخ  يارب  یناوخـالاب 
يانعم هک  دید  دیاب  الاح  دیسر  بآب  وا  لیوست  عیملت و  يانب  دیدرگ و  مرخنم  ملثنم و  دوب  هدیـشارت  دوخ  بازحالا  ثلاث  يارب  بارخ  هناخ 

هتفگ و بارحم  یناعم  رد  سوماق  هقباـس  تراـبع  رد  يداـبآزوریف  هچنآ  هک  دـنامن  یفخم  سپ  دراد  تلاـح  هچ  یناـبملا  دـساف  نیا  یناـث 
راضح یبایراب  ماگنه  دوشیم و  ینبم  نآ  ردص  رد  هک  تستیب  زا  دـنلب  یعـضوم  نآ  زا  دارم  سانلا  نع  دـعابتیف  کلملا  هب  درفتی  عضوملا 

درفنم نا  رد  هاشداب 
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مه ینعم  نیا  هک  دش  رهاظ  سپ  دنمانیم  نیشنهاش  فرع  رد  ار  نآ  ببـس  نیمهب  دشاب و  زاتمم  دیعب و  نیرـضاح  زا  ات  دیامرفیم  سولج 
هتفای اجک  نیـشنهاش  هک  دنـسرپب  مه  نایبص  زا  رگا  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  هچ  درک  ناوتیمن  هنیدـمب  بوسنم  ار  نآ  تستیبب و  صتخم 

ود ره  هک  دیدرگ  ققحتم  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  دشابیم و  رهـش  رد  هک  تفگ  دنهاوخن  دشابیم و  هناخ  رد  هک  تفگ  دـنهاوخ  دوشیم 
هدرک رکذ  سوماق  بحاص  سونام  مالک  مهف  مدـع  دوخ و  سومطم  لقع  سوکنم و  نهذ  ببـسب  سوحنم  بصاـن  نیا  هک  بارحم  ینعم 
هچنآ دیدرگ و  دهاوخ  میقتـسم  میقـس  ینعم  ود  نیزا  یکیب  هیبارحم  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دش  دناوتیمن  هنیدمب  بوسنم 

نیا هچنآ  میرذگرد و  همه  نیزا  رگا  اثلاث  دیـسر و  دهاوخ  لوقع  مولح و  بابرا  لوبق  ضرعمب  تسا  هدیواچ  هدـیمهف و  لوذـخم  بصان 
لوذـخم نیا  هک  یجهن  هب  هیبارحم  هلمج  تماقتـسا  مه  زاب  مینادـب  مه  تسرد  لاحم  ضرفب  هدرک  رکذ  بارحم  ینعم  رد  روحدـم  بصان 

نیا نکیل  تسا  هداد  رارق  ملع  هنیدـم  بارحم  ار  رکب  وبا  هَّللا  هحبق  عضاو  لـصا  هچ  رگا  هک  یتسناد  اـفنآ  هچ  تستـالاحم  هلمج  زا  هدروآ 
زا دیوپیم و  فیرحت  رد  فیرحت  هار  دیوگیم و  ملع  هنیدم  بارحم  ار  نامثع  هداهن  ایاطخلا  لاّمح  تشپ  رب  ار  ارتفا  نیا  راب  دـینع  بصان 

يارب ياج  هاشداب  هک  یعضوم  نارگید  يانعم  زین  دیامنیماو و  دلب  عضوم  نیرتهب  بارحم  يانعم  ینادرگرـس  همع و  ینادان و  لهج و  هار 
هنیدم بارحم  نامثع  ندوب  هک  درآیمن  دوخ  لایخب  الـصا  دیازفایم و  دوخ  لقع  تفاخـس  رد  هدرک  رهاظ  دـشاب  هدرک  رایتخا  دوخ  ندوب 
ياجب دشاب و  دلب  عضوم  نیرتهب  ملع  هنیدـم  رد  نامثع  هاگ  ره  هک  اریز  تسرمع  رکب و  وبا  زا  نامثع  تیلـضفا  بجوم  ینعم  ود  نیاب  ملع 

تسیرما نیخیش  رب  نامثع  لیضفت  تسرهاظ و  رمع  رکب و  وبا  رب  وا  لضف  دنکیم  رایتخا  دوخ  ندوب  يارب  ار  نآ  هاشداب  هک  دشاب  یعضوم 
نیزا هنوگچ  هک  مولم  بصان  نیزا  تسبجع  سپ  رابکلا  مالعالا و  نع  الضف  تسراکـشآ  حضاو و  مه  تنـس  لها  ماوع  رب  نآ  نالطب  هک 
نیزا هدیشوک و  بازحالا  ثلاث  يارب  بارخ  دساف و  يانعم  ود  نیاب  بارحم  يانبم  یتسرد  رد  هدیـشوپ  مشچ  حضاف  بیع  حضاو و  صقن 

الب دیامنیمن و  هقرفت  عفای  زا  ار  مره  عفان و  زا  ار  ّراض  هک  تسا  ةریـصبلا  دقاف  يدحب  روحدـم  بصان  نیا  هک  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  اج 
جهن چـیهب  نامثع  يارب  ای  دـننک  عضو  رکب  وبا  يارب  هاوخ  هیبارحم  هلمج  تفاخـس  هلمجلاـب  دـیامیپیم  نایذـه  رذـه و  هار  ناـعما  لـمات و 
لامک هار  زا  دانع  لها  زا  یضعب  رگا  داشرا  هیبنت و  دیالآیمن  تفاخس  نیا  حیحصت  میلستب و  ار  دوخ  نابز  یلقاع  الصا  دیآیمن و  تسرد 

هفیخس هلمج  يانعم  هک  دنهاوخب  دادل  هتهابم و 
اهبارحم رکب  وبا 

دارم هک  دنیارسب  دننک و  تسرد  ار 
374 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظفل هیلإ  فاضم  هک  دجـسم  ظفل  دـشابیم و  اهدجـسم  بارحم  رکب  وبا  مالک و  ریدـقت  تسا و  هنیدـم  دجـسم  بارحم  هنیدـم  بارحم  زا 
رایسب یبارخ  بجوم  دراب  فلکت  باکترا  زا  رظن  عطق  فصو  اب  سپ  هدش  فوذحم  دوب  ثنؤم  ریمـض  يوسب  فاضم  دوخ  دوب و  بارحم 
نامگ تستاعرتخم و  تاعدـب و  هلمج  زا  تنـس  لها  دزن  دجـسم  رد  بارحم  ندرک  انب  هکنآ  شنایب  تسراـبت  مظعا  راوب و  مطا  بلاـج  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  نامز  رد  تسضحم و  لطاب  دوب  دوجوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  رد  بارحم  هکنیا 
تعدـب نیا  ترجه  زا  یلوا  هئام  رخآ  ات  زین  هعبرا  يافلخ  دـهع  دـعب  هکلب  دوبن  بارحم  زا  یناشن  زگره  هعبرا  يافلخ  ناـمز  رد  زین  ملس و 
بارحم ذاختا  زا  حیرـص  یهن  معلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  هکنآ  اب  هدـیدرگ  ثداح  هیناث  هئام  لوا  رد  نآ  هک  تسین  نیزج  دـشن و  رهاظ 

هنوگچ سپ  تستعاس  طارـشا  هلمج  زا  دـجاسم  رد  بارحم  ذاختا  هک  نیا  تسـسئانک و  ناـش  زا  بارحم  هک  هدـش  دراو  زین  هدـش و  دراو 
هحیرص تعدب  هک  روظحم  رما  نیزا  یهن  رد  هغلابم  فصو  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  تفگ  ناوتیم 

تـس دودـعم  تمایق  تایآ  تعاس و  طارـشا  زا  تسراجف و  هفارز  نآ  تاـمالع  رارـشا و  راـفک  لاـعفا  هلمج  زا  تسا و و  هحیـضف  هطخ  و 
دشاب هدرک  رکذ  راغ  رای  ترضح  لیجبت  فیرشت و  راختفا و  حدمت و  ماقم  رد  ار  نآ  هدرک  ضرف  دوخ  یسدق  سفن  لثم  رد  ار  نآ  دوجو 

لوهذ و نانچ  لوبقلا  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  بذـک  ارتفا و  هار  رد  هک  لوهج  مولظ  عضاو  لـهج  رگم  تسین  نیا 
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نآ اباحم  الب  هتشاگنا  نونسم  تسرارشا  رافک  عابتا  ۀحارص  هک  ار  عرتخم  عدتبم  رما  هتشاذگن  هقرفت  تعدب  تنـس و  رد  هک  هدیزرو  لوفغ 
هعینش نیا  رودص  هتسخ و  رسکی  ار  لقع  فاصنا و  ناور  هتسبرب  تایحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  تافـص  الاو  تاذ  رب  ار 

كابیب نیعضاو  هفارخ  رسارس  هفارز  رثکا  هک  تسین  رود  دعبتـسم و  نادنچ  روشنلا  موی  هَّللا  هحبق  روسج  عضاو  زا  هحـضاو  هعیظف  هحئال و 
نکیل دنـشابیم  روجهم  مورحم و  كالفالا  تراد  ام  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  كالول  بحاص  راـثآ  ننـس و  كرد  كاردا و  لـقع و  زا 
لوقب هدنام و  ربخیب  هلئـسم  نیزا  هنوگچ  دوخ  بهذـم  تهاقف  رد  مدـقت  همه  نآ  فصو  اب  هک  رجح  نبا  زا  فیح  رازه  دـص  تسفیح و 

حضاو و ار  دوخ  تهافس  تهاقف  ياجب  هدومن و  میلـست  تسعدتبم  رما  هک  بارحم  ار  دوخ  لوا  هفیلخ  هدروخ و  لوگ  روحدم  عضاو  روز 
دیزمب رظن  نکیل  تسین  باـجتحا  اـفخ و  زیح  رد  هینـس  تارـضح  تاداـفا  نیعبتتم  دزن  بارحم  ندوب  تعدـب  دـنچ  ره  هدوـمرف و  راکـشآ 

نیرد هک  یطویس  همالع  هدرفم  هلاسر  حاضتا 
375 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهتخسن هذه  درک و  دیاب  هظحالم  هدومن  فینصت  صاخ  باب 

رـصعلا و ظفاح  نامزلا  نیع  ناسنا  رهدلا  دیرف  تقولا و  دـهتجم  رـصعلا و  ظفاح  ۀـمالعلا  ملاعلا  مامالا  انخیـش  لاق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دمحلا ةرخآلا  ایندلا و  یف  هداروا  هتادجهت و  هتاهجوت و  هتاکرب و  نم  نیملسملا  رئاس  یلع  انیلع و  یلاعت  هَّللا  داعا  یطویـسلا  لالجلا  ناوالا 

یف بارحملا  نوک  مهیلع  یفخ  اموق  نال  بیراحملا  ۀعدب  ثودحب  بیرالا  مالعا  هتیمس  ءزج  اذه  یفطصا - نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هَّلل و 
ءافلخلا نامز  یف  بارحم و ال  طق  هنامز  یف  نکی  مل  هنمز و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دجـسم  یف  ناـک  هنا  اونظ  ۀـعدب و  دجـسملا 

ناش نم  هنا  هذاـختا و  نع  یهنلاـب  ثیدـحلا  دورو  عم  ۀـیناثلا  ۀـئاملا  لوا  یف  ثدـح  اـمنا  یلوـالا و  ۀـئاملا  رخآ  یلا  مهدـعب  نمف  ۀـعبرالا 
دجاسملا ءانب  ۀیفیک  یف  باب  يربکلا  ننسلا  یف  یقهیبلا  لاق  ۀعاسلا  طارشا  نم  دجاسملا  یف  هذاختا  نا  سئانکلا و 

نع ارغم  نب  نمحرلا  دبع  ریهز  وبا  انب  يزارلا  ۀلجنز  نب  لهس  انب  نیطم  انب  جاربلا  نسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  انا  ةداتق  نب  رـصن  وبا  انربخا 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  رمع و  نب  هَّللا  دبع  نع  دعجلا  یبأ  نب  ملاس  نع  دنه  یبأ  نب  میعن  نع  رجبا  نبا 

بیراحملا ینعی  حباذملا  هذه  اوقتا 
همـسا رجبا  نبا  ملـسم و  لاجر  نم  دنه  یبأ  نب  میعن  ۀتـسلا و  ۀمئالا  لب  نیحیحـصلا  لاجر  نم  دعجلا  یبأ  نب  ملاس  ناف  تباث  ثیدح  اذه 

ۀعرز وبا  هقثو  فشاکلا  یف  یبهذلا  لاق  ۀعبرالا  لاجر  نم  ارغم  نب  نمحرلا  دبع  ریهز  وبا  اضیا و  ملـسم  لاجر  نم  دیعـس  نب  کلملا  دـبع 
حیحـص و هیعباتم  ۀعرز و  یبأ  يار  یلع  ثیدحلاف  قودص  ینغملا  یف  لاق  ساب و  هب  ام  نازیملا  یف  لاق  يدـع و  نبا  هنّیل  هریغ و  يزارلا و 

نم احیحص  نتملا  ریصیف  یتات  يرخا  قرط  هل  اذه  ۀحیّصلا و  ۀجرد  یلا  یقترا  ناث  قیرط  نم  درو  اذإ  نسحلا  نسح و  يدع  نبا  يار  یلع 
هنوک عم  یقهیبلا  بیراحملا و  ذاختا  ۀهارک  یلا  اریشم  بابلا  یف  یقهیبلا  هب  جتحا  اذهل  حیحـصلا و  یمـسق  دحا  وه  هریغل و  حیحـصلا  مسق 

نا لها  وهف  بذهملا  حرش  یف  يوونلا  هرکذ  امک  ثیدحلا  لوصالا و  هقفلل و  نیعماجلا  ۀیعفاشلا  ۀمئا  رابک  نم  اضیا  وهف  ظافحلا  رابک  نم 
انب سادرم  نب  دمحم  انب  هدنسم  یف  رازبلا  لاق  ۀقثلا و  قوف  ناتقث و  ناظفاح  ناماماف  نیطم  ۀلجنز و  نب  لهس  اما  جتحی و  جرخی و  طبنتسی و 

ةالصلا هرک  هنا  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نع  ۀمقلع  نب  میهاربا  نع  ةزمح  وبا  انب  نسحلا  نب  بوبحم 
376 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نسحلا وبا  ظفاحلا  انخویـش  خیـش  لاق  قاطلا  یف  ةالـصلا  هرک  هنا  ینعی  باتکلا  لهاب  اوهبـشت  الف  سئانکلل  تناک  امنا  لاق  بارحملا و  یف 
نوقثوم و هلاجر  دئاوزلا  عمجم  یف  یمتیهلا 

وا ۀمالا  هذه  لازت  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ینهجلا  یـسوم  نع  لیئارـسا  انب  عیکو  انب  فنـصملا  یف  ۀبیـش  یبأ  نبا  لاق 
يراصنلا حباذمک  حباذم  مهدجاسم  یف  اوذختی  مل  ام  ریخب  یتما  لاق 
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فشاکلا یف  لاق  ملسم  لاجر  نم  یسوم  هخیش و  اذک  ۀتسلا و  ۀمئالا  لاجر  نم  مالعالا  ۀمئالا  دحا  اعیکو  ناف  دانسالا  حیحـص  لسرم  اذه 
لسرم اهنم  روما  ةدع  نم  دحاوب  دضتعا  اذإ  حیحص  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  دنع  اقلطم و  حیحص  ۀثالثلا  ۀمئالا  دنع  لسرملا  ۀجح و 
دنسملا دجو  اذإ  هنا  ریخالا  اذه  یلع  اودروا  حیحص و  دنسم  وا  هاضتقمب  ملعلا  لها  رثکا  يوتف  وا  یباحـص  لوق  وا  فیعـض  دنـسم  وأ  رخآ 

یف ریصی  احیحص و  اثیدح  لسرملا  ریصی  حیحـصلا  دنـسملا  دوجو  ناب  بیجا  هدحو و  هب  موقت  ۀجحلا  ناف  لسرملا  نع  ینغتـسا  حیحـصلا 
دق لسرملا  اذه  و  دضتعی * هب  نالیلد  لقف  دمتعملا * دنـسملاف  لقی  ناف  کلذ  یلا  اریـشم  هتیفلا  یف  یقارعلا  لاق  ناحیحـص  ناثیدح  ۀلئـسم 
یلع یقهیبلا  رـصتقا  اذـهل  هنّیل و  نم  يار  یلع  نسح  هیوار و  قثو  نم  يار  یلع  حیحـص  هنا  مدـقت  دـق  هرکذـب و  ءدـتبملا  دنـسملا  هدـضع 

هاضتقمب و نیعباتلا  ۀباحصلا و  نم  ۀعامج  يوتف  ۀفوقوم و  ۀعوفرم و  رخأ  ثیداحا  هدضع  قباسلا و  دوعسم  نبا  لوق  هدضع  هب و  جاجتحالا 
طارـشا نع  رابخالا  ناف  عفرلا  مکح  هل  اذه  دـجاسملا  یف  حـباذملا  ذـختت  نا  ۀـعاسلا  طارـشا  نم  نا  لاق  رذ  یبأ  نع  ۀبیـش  یبأ  نبا  جرخا 

یبأ نب  دیبع  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نم  فیقوتلاب  كردی  امنا  هیف و  يارلل  لاجم  ۀیتالا ال  رومالا  ۀعاسلا و 
هذه تاقاطلا  ینعی  دجاسملا  یف  حباذملا  ذختت  نا  ۀعاسلا  طارـشا  نم  نا  نولوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  باحـصا  ناک  لاق  دعجلا 

هب و ربخا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نم  کلذ  عمس  نیروکذملا  ۀباحصلا  نم  دحاو  لک  ناف  ۀعوفرم  ثیداحا  ةدع  ۀلزنمب 
قاطلا یف  ةولصلا  هرک  هنا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا 

بیراحملا هذه  اوقتا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا  و 
قاطلا یف  ةالصلا  هرکی  ناک  هنا  یعخنلا  میهاربا  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا  و 

دجاسملا یف  حباذملا  اوذختت  لاق ال  دعجلا  یبأ  نب  ملاس  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا  و 
دجسملا یف  حباذملا  هرک  هنا  بعک  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  جرخا  و 

يراصنلا حباذمک  حباذم  اهب  نوذختی  مهدـجاسم و  نونیزی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  لاق  بعک  نع  فنـصملا  یف  قازرلا  دـبع  جرخا  و 
ءالبلا مهیلع  ّبص  کلذ  اولعف  اذاف 

377 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیراحملا هذه  ةولصلا  هذه  یف  ناک  كرش  لوا  لاق  محازم  نب  كاحضلا  نع  قازرلا  دبع  جرخا  و 

مامالا قاط  یف  یلصی  نا  هرکی  ناک  هنا  میهاربا  نع  شمعالا  روصنم و  نع  يروثلا  نع  قازرلا  دبع  لاق  و 
هرکن و نحن  يروثلا و  لاق 

ةدئاف هیف  یلصی  نا  قاطلا  لزتعا  یّلص و  هنا  نسحلا  نع  قازرلا  دبع  جرخا 
هَّللا لوسر  دیری  نیا  تلقف  قوسلاب  هباحصا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیقل  لاق  ۀماسأ  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  يور 

ادجسم مهل  طخ  دق  تیتاف و  ادجسم  کموقل  طخی  نا  دیری  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
الَف ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  هل و  لضم  الف  هَّللا  يدهی  نم  کلذ  یلع  ۀّنملا  لضفلا و  هل  هّلل و  دمحلا  کلذ و  مت  ۀلبق  اهماقاف  ۀیـشخ  هتلبق  یبر  نع  و 

َُهل  َيِداه 
ناک هیوبا و  محر  هب و  یلاعت  هَّللا  فطل  یعفاشلا  یلحملا  دمحم  نب  ایرکز  هسفنل  ۀینافلا  هدیب  قلع  میظعلا  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال 

هک یـسک  لوا  هک  هدومن  هدافا  يدوهمـس  نیدـلا  رون  ۀئامعـست و  ةرـشع و  يدـحا  ۀنـس  ناضمر  رـشع  سداـس  یف  کـلذ  قیلعت  نم  غارفلا 
عبار باب  نماث  لصف  رد  یفطـصملا  راد  رابخاب  افولا  ۀصالخ  رد  هچنانچ  تسزیزعلا  دـبع  نب  رمع  دومن  يوبن  دجـسم  رد  بارحم  ثادـحا 

بارحملا و ثدـحا  نم  لواف  بارحم  تافرـش و ال  دجـسملا  یف  سیل  نامثع و  تام  هیبا  نع  ساـبع  نب  نمیهملا  دـبع  نع  ییحیل  هتفگ و 
هلآ هیلع و  تانئاک  رورـس  دـعب  تاثدـحم  هلمج  زا  بیراحم  هکنیا  هب  هدومن  حیرـصت  زین  يراـق  یلع  ـالم  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  تافرـشلا 
هک هدومن  حرصم  زین  دناهتسناد و  هورکم  نا  رد  ندرک  زامن  ار و  نآ  ندومن  انب  فلس  زا  یعمج  هک  تساجنیزا  دشابیم و  تایحتلا  فالآ 
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دجـسم دوب و  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  بناج  زا  هنیدـم  لماع  هک  یتقو  وا  تسزیزعلا و  دـبع  نب  رمع  دومن  بارحم  ثادـحا  هک  یـسک  لوا 
هتفگ و ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  هچنانچ  داهن  زاغآ  نا  رد  داجیا  نیا  دومن  نا  رد  تدایز  درک و  مده  ار  يوبن 

ۀلبقلا یف  مضلاب  ۀماخن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  يأر  لاق  سنا  نع 
هَّللا یلـص  هدعب  تاثدحملا  نم  بیراحملا  نال  ۀلبق  سانلا  هیمـسی  يذلا  بارحملا  اهب  دارملا  سیل  ۀلبقلا و  یلی  يذـلا  دجـسملا  رادـج  يأ 

ذئموی وه  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  کلذ  ثدحا  نم  لوا  ّیعاضقلا و  لاق  اهیف  ةولصلا  اهذاختا و  فلسلا  نم  عمج  هرک  مث  نم  ملـس و  هیلع و 
زین يولهد  قحلا  دبع  خیش  هیف و  داز  همده و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دجـسم  سـسا  امل  ۀنیدملا  یلع  کلملا  دبع  نب  دیلولل  لماع 

نآلا هک  بارحم  تمالع  رورس  نآ  نامز  رد  هتفگ و  بوبحملا  راید  یلا  بولقلا  بذج  رد  هچنانچ  هدومن  بارحم  ندوب  ثدحمب  فارتعا 
تقو زا  نآ  يادتبا  دوبن  تسفراعتم  دجاسم  رد 

378 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مه میلست  ضرفلاب  رگا  هکنآ  مشش  یهتنا  يوما  کلملا  دبع  نب  دیلو  بناج  زا  دوب  هرونم  هنیدم  ریما  هک  یتقو  رد  تسزیزعلا  دبع  نب  رمع 
رد اهبارحم  رکب  وبا  هلطاع  هوفه  هلطاب و  هلمج  مه  زاب  درک  ناوتیم  تبـسن  نآ  یناعم  زا  یکی  ظاحلب  هنیدـم  يوسب  ار  بارحم  هک  میئاـمن 

یفاک و ظح  ملع  هنیدم  بارحم  هک  دیابیم  دبال  هنیدم  يوسب  بارحم  باستنا  ریدقت  رب  هک  اریز  تسین  یندش  تباث  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح 
هکنآ لاح  دشاب  ملعا  ملع  هنیدم  باب  زا  ملع  هنیدم  بارحم  هک  دیابیم  رجح  نبا  دساف  موعزم  بسح  هکلب  دشاب  هتشاد  ملع  زا  یفاو  هرهب 
مالعا اباحمیب  تشادن و  ملع  زا  یظح  چـیه  رکب  وبا  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریـصب  رظان  ره  رب  رکب  وبا  لامتـشا  تلالـض  لاوحا  عبتت  زا 
بابرا راکنا  لحم  هک  تسنانچ  نآ  هلاخ  همع و  ثاریم  زا  وا  لالـض  هلالک و  بآ و  زا  وا  لهج  تشارفایم و  تلالـض  يداوب  رد  تلاهج 

طیرفت و هکلب  هلکـشم  دراوم  هلـضعم و  لئاسم  هلئاه و  لزاون  هلزان و  عئاقو  رد  وا  یناوتاـن  زجع و  یناریح و  ینوبز و  دـشاب و  هدوب  راـصبا 
روما رد  راشتنا  بارطضا و  اب  شندش  راچود  هروثام و  هینیقی  ملاعم  هروهـشم و  هینید  فراعم  زا  يرایـسب  رد  وا  روسح  عیجـضت و  روصق و 
ءاشنا دعب  امیف  مارملا  اذه  لیصافت  یلع  فقتس  امک  تسراکشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  هنّیب  هحـضاو  تالوئـسم  هنیه و  هلهس 

ینادان و هماهم  مئاه  نینچ  نیا  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  درک  ناوتیم  رواـب  یلقاـع  هنوگچ  سپ  ماـعنملا  هَّللا 
دسریمن منامگب  نیزا  دعب  بزاع و  هیار  نمم  بذاک  مجر  الا  اذه  ام  دنـشاب  هداد  رارق  ملع  هنیدم  بارحم  ار  ینادرگرـس  بسابـس  لغاو 

دوخ رس  رب  راغص  تلذم و  كاخ  دزیخیمرب و  هعونصم  هیرف  نیا  تابثا  هعوضوم و  تدایز  نیا  تیامح  يارب  فاصنا  بابرا  زا  يدحا  هک 
قرطتم ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دوـخ  ياـیلع  تحاـسب  میظع  صقن  نآ  تاـبثا  تیاـمح و  زا  هـک  اریز  دزیریم 

بابرالا بر  نم  بوهوم  لامک  ملع و  رد  بصانم  ومـس  بتارم و  ولع  همه  نآ  اب  ار  ملع  هنیدم  هَّللا  ذاعم  هک  دوشیم  حـضاو  ددرگیم و 
قح و طخ  زا  لئام  باصن  لـصا و  فارحنا  جاـجوعا و  هجوب  تسباـتک و  تنـس و  زا  لـهاج  رـسکی  هک  هدیـسرمهب  بارخ  بارحم  نینچ 
رجعلا و رئاس  نیهملا  لطابلا  نم  يدـب  و  رجفنا * اذإ  حبـصلاک  نایبلا  اذـه  نم  نیبملا  قحلا  ناب  دـقل  تسبابت و  رابت و  يوسب  لـئاو  باوص 

بارحملا رکذ  داز  و  رجف * مثا و  دق  مهیباذک  نم  ادحاو  نا  رهظ  ثیح  رجضلا * ضضملا و  لامک  ناتهبلا  ناودعلا و  لهال  لصح  رجبلا و 
هب جهل  بارحم  مده  یلع  دمحلا  هَّللف  رجز * سیعلا و  يداح  يدـح  ام  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  رجـش * رجح و  لک  هیلع  مّلـس  نم  مالک  یف 

رجحلا ۀّسخ  الا  مدهلا  بجوا  ام  و  رجح * نبا 
379 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مینادرگ ضورفم  زین  هنیدم  يوسب  ار  بارحم  باستنا  تحص  میناد و  تباث  ار  لامهالا  ۀحضاو  تدایز  نیا  لاحم  ضرفب  رگا  هکنآ  متفه 
تباـث تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  زا  رکب  وـبا  تیملعا  هک  رجح  نبا  بوـلطم  مه  زاـب  مینک  رظن  عـطق  مـه  رکب  وـبا  لـهج  زا  و 
درجم هنوگچ  سپ  نایبلا  هیلعف  یعدا  نم  تسین و  تباث  هیف  نحن  اـم  رد  باـب  رب  بارحم  ناـحجر  هوجو  زا  یهجوب  هک  اریز  دـش  دـهاوخن 
هـصاخ یتیزم  ار  هنیدم  باب  هک  تسرهاظ  لماتم  یندا  رب  هکنآ  متـشه  دـیدرگ  دـهاوخ  باب  زا  وا  تیملعا  بجوم  رکب  وبا  ندـش  بارحم 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 278 

http://www.ghadirestan.com


هک تسرورض  هنیدم  يارب  هکنآ  شنایب  دش  دناوتیمن  لصاح  هنیدم  يوسب  نآ  باستنا  تحص  ضرف  رب  ار  بارحم  زگره  هک  تسلـصاح 
تـساج نیمه  زا  تسین و  مزال  هنیدم  يارب  نآ  دوجو  زین  هنیدم  يوسب  نآ  باستنا  تحـص  ضرف  رب  هک  بارحم  فالخب  دشاب  هدوب  یباب 

حرش رد  يوانم  همالع  هک 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

مرک یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  باب  نم  ۀنیدملل  دب  اهلک و ال  تانایدلا  یناعمل  ۀعماجلا  ۀنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ناف  هتفگ 
دساف موعزم  نیا  رب  انب  نتـسناد و  باب  زا  رترب  ار  بارحم  تسلـصاح  ار  هنیدم  باب  هک  نّیب  ناحجر  نیا  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  ههجو و  هَّللا 
هکنآ مهن  تسندومیپ  داب  لطاب  ترـصن  ياوه  رد  ندودنا و  لگب  ار  باتفآ  ندومناو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ملعا  ار  رکب  وبا 
هکنیا الا  دشاب  هدیسر  هنیدمب  هک  دوب  دهاوخن  يدحا  تسمزال و  لاح  لک  یلع  نآ  نایتا  ار  هنیدم  لوصو  بلاط  هک  تسیزیچ  هنیدم  باب 

صخـش هک  تسنکمم  تسین و  مزال  زگره  نآ  نایتا  ار  هنیدـم  لوصو  بلاط  هک  بارحم  فالخب  دـشاب  هدـیدرگ  زئاـف  هنیدـم  باـبب  ـالّوا 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  راگتـساوخ  يارب  هک  دیدرگ  حضتم  اجنیزا  دتفین و  بارحم  رب  يروبع  يرورم و  ار  وا  دسرب و  هنیدـمب 
رگا هک  رکب  وبا  فالخب  دشابیم  بجاو  مزال و  تسملع  هنیدم  باب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  عوجر  ملس  هلآ و  هیلع و 

هعوضوم هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دش  دهاوخن  مزال  واب  عوجر  يوبن  ملع  بلاط  يارب  دـنیامن  ضرف  مه  هنیدـم  بارحم  ار  وا 
باب زا  لودـع  هک  ره  هک  تسحوضو  تیاهن  رد  هکنآ  مهد  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  رکب  وبا  تیملعا  لـیلد  هیبارحم 

زا دوش و  هنیدم  لخاد  باب  زا  یـسک  رگا  هک  بارحم  فالخب  دنام  دهاوخ  هنیدم  زا  جراخ  دیـسر و  دهاوخن  هنیدمب  زگره  دـیامن  هنیدـم 
تنـس لها  نیققحم  ياملع  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناعم  نایب  رد  هک  تساج  نیمه  زا  دش و  دهاوخن  جراخ  هنیدم  زا  دـیامن  لودـع  بارحم 

تسا هدرک  اطخ  ار  تیاده  هار  وا  درک  اطخ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قیرط  هک  ره  هک  دنیامنیم  حیرصت 
380 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوصح دعب  سپ  يدهلا  قیرط  أطخا  هأطخأ  نم  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذخا  نمف  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  هچنانچ 
باب هک  تسروهظ  تیاهن  رد  هکنآ  مهدزای  تسبآ  رب  شقن  لیبق  زا  باـبت  باـبرا  ضورفم  بارحم  لیـضفت  باـب  يارب  هرهاـب  تیزم  نیا 
رکب وبا  ضرفلاب  رگا  سپ  تسمودعم  دوقفم و  بارحم  رد  فصو  نیا  دوشیم و  هنیدملا  جراخ  یلا  هنیدملا  یف  ام  لوصو  هطـساو  هنیدم 
نوچ هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فالخب  دش  دهاوخن  هنیدملا  جراخ  یلا  هنیدملا  مولع  لوصو  هطـساو  دشاب  ملع  هنیدم  بارحم 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  مولع  لوصو  هعیرذ  هنیدملا و  جراخ  یلا  هنیدملا  یف  ام  لوصو  هطساو  تسا  هنیدملا  باب 
رهظف تسین  یندش  تباث  زین  ور  نیزا  تسباصنلا  ةدمع  رجح  نبا  موعزم  هک  باب  رب  بارحم  لیـضفت  سپ  دشابیم  بانج  نآ  تما  يوسب 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تلالد  هچ  رگا  بایترا و  کش و ال  الب  لطاب  بارحملا  اذـه  ۀـماقا  یف  هیعـس  نا 
یلاعت هَّللا  دـمحب  نکیل  تستاحـضاو  حـضوا  زا  تسبانج  نآ  تماب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  لوصو  هطـساو 
تنـس لها  هیمالک  بتک  فیراعم  زا  هک  يدنقرمـس  لضاف  فئاحـص  حرـش  فراعم  رد  هچنانچ  دنراد  نآب  فارتعا  مه  تنـس  لها  ياملع 

تسروطسم دشابیم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  هلوق 

ریمالا حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  دـلبلا و  نم  جرخی  نم  هیلإ  لصی  بابلا  نا  امک  قلخلا  یلا  هنم  هیلإ و  یمولع  لصی  هنا  هاـنعم 
نا هناش  نم  ۀنیدملل  بابلا  ناک  املف  هتفگ  یـضم  امیف  تعمـس  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناعم  نایب  رد  هیدـن  هضور  رد  یناعنـصلا  ینامیلا 

يذلا بابلا  ۀطساوب  هریغ  نم  دمتسی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  ماهیا  هیف  ناک  اهحلاصم  اهریغ  یلا  هنم  جرختـست  اهعفانم و  اهیلإ  هنم  بلجت 
ماهیالا اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  عفد  مالّسلا  هیلع  یلع  وه 

بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  هلوقب 
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اهیلإ بلجلل  اهناف  ندملا  یف  باوبالا  رئاسک  اذه ال  الا  بابلا  ناش  نم  هل  سیل  هتطساوب  دمتـسی  مولعلا و  هنم  جرختـسی  باب  اذه  ناب  ارابخا 
اهـسفنا و اذه  نا  ّالا  رخأ  جیرختلا  نم  اهوجو  لمتحی  هناینب و  مظعا  هفرـشا و  هناش و  عفرا  ام  ّيوبّنلا  مالکلا  ناش  ردـق  هَّللف  اهنع  جارخالا  و 

ریخ ترـضح  مولعب  مات  نافرع  ماع و  عالطا  زا  فشاک  تسمیخف و  تیاهن  لضف  میظع و  سب  فصو  مولع  غالبا  رد  طـسوت  فصو  نوچ 
ببسب ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  یفرش  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت  ینامی  همالع  اذهل  دشابیم  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا 
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دوخ رس  نآ  میظعت  يارب  فلخ  فلس و  زا  سک  ره  ددرگیم و  تسپ  نآ  زا  فرـش  ره  هک  تسیفرـش  هدش  لصاح  ملع  هنیدم  ندوب  باب 

ۀلیضفلا هذهب  مالّسلا  هیلع  ّیصولا  هَّللا  صخ  دق  هنا  تفرع  اذه  تفرع  اذإ  هتفگ و  قباس  مالک  دعب  هیدن  هضور  رد  هچنانچ  دروآیم  ریزب  ار 
مولعلا یه  مولعلا و  فرشال  باب  هنا  مث  هدارا  نم  کلذ  دمتسی  هنم  نا  ملعلا و  وه  نوکلا و  یف  ام  فرشا  باب  هلعج  ذإ  هناش  هّون  ۀبیجعلا و 

نم لک  هل  امیظعت  هسار  ئطأطی  فرـش و  لک  هنع  لءاضتی  فرـشلا  اذـه  ّنا  معلـص و  هلـسر  دیـس  وه  املع و  هَّللا  قلخ  عمج  ـال  مث  ۀـّیوبنلا 
درادـن هنیدـملا  یف  ام  ظفحب  یقلعت  هک  بارحم  فالخب  دـشابیم  هنیدـملا  یف  ام  عیمج  ظفاح  هنیدـم  باب  هکنآ  مهدزاود  فلخ  فلس و 

صنب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دیدرگ  تباث  هَّللا  دمحب  سپ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

مه هدوب  ملع  هنیدم  بارحم  رکب  وبا  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  دـشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مولع  هلمج  ظفاح 
زا تسملعا  بایترا  ههبـش و  الب  بانج  نآ  مولع  عیمج  ظفاح  هک  تسحاضتا  تیاهن  رد  دوب و  دهاوخن  بانج  نآ  مولع  عیمج  ظفاح  دشاب 

رجح نبا  ياعدـم  دـیفم  زین  اهتوبث  ضرف  یلع  هیبارحم  هعوضوم  هلمج  هک  دـش  رهاظ  سپ  دـشابن  بانج  نآ  مولع  عیمج  ظفاح  هک  یـسک 
ۀنیدم ثیدـح  تلالد  یلاعت  هَّللا  دـمحب  فاستعالا و  روجلا و  یمح  لوح  محی  مل  فارحنالا و  غیزلا و  نم  همالک  یف  ام  يرد  هتیلف  تسین 
تنـس لها  ياملع  فارتعاب  زین  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مولع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ظفح  رب  ملعلا 

یناعم نایب  رد  لوئسلا  بلاطم  رد  هحلط  نبا  همالع  هک  یتسناد  اقباس  تس  تباث 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح  و 

ۀنیدملا و نم  بابلا  ۀلزنم  ۀمکحلا  ملعلا و  نم  الزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نوک  یلا  ةراشا  کلذ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لوق  یف  هتفگ و 
ینعم ناک  هیلع و  باهذـلا  دـی  ءادـتعا  عایـضلا و  قرطت  نم  رادـلا  لخاد  ۀـنیدملا و  لـخاد  وه  اـمل  اـظفاح  باـبلا  نوکل  رادـلا  نم  باـبلا 

ملعلا و ظفاح  هناب  اّیلع  فصوف  باهذ  امهیلع  یـشخی  عایـض و ال  امهیلإ  قرطتی  الف  ۀـمکحلا  ملعلا و  ظفاح  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  نا  ثیدـحلا 
ۀمکحلا ملعلل و  اـظفاح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  هلعج  نا  ۀلیـضفلا  ملعلا و  ماـقم  یف  اوـلع  مالّـسلا  هـیلع  اـّیلع  یفکی  ۀـمکحلا و 

ام عیمج  زا  نآ  یهاگآ  فوقو و  هک  بارحم  فالخب  تسمزال  هنیدملا  یف  لخدی  ام  عیمج  رب  عالطا  روثع و  ار  هنیدم  باب  هکنآ  مهدزیس 
بانج تامس  یسدق  تاذ  نوچ  ةریصبلا و  رصبلا و  نم  ظح  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسین  مزال  زگره  هنیدملا  یف  لخدی 
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قئاقح هنیـس  رد  هک  یمولع  هلمج  رب  بانج  نآ  هک  تسمزال  سپ  تسباب  ملع  هنیدـم  يارب  بایترا  کش و  ـالب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لـصاح ار  رکب  وبا  زگره  هیماس  تلزنم  هیلاع و  تبترم  نیا  هک  تسالجنا  تیاهن  رد  دـشاب و  هدوب  فقاو  هدـش  لـخاد  باـنج  نآ  هنیجنگ 
ببـسب هک  رکب  وبا  تیملعا  دـساف  معز  سپ  باوجلل  ةدـسفملا  صئاقنلا  نم  هیف  امع  ضرعا  بارحملاک و  هنوک  ضرف  ول  تسین و  یندـش 

دساف و زین  ریمعتلا  ضورفم  بارحم  نیا  ریدـقت  ضرف و  رب  هک  ماخ  تسیلایخ  هدـش  رقتـسم  رجح  نبا  غامد  خاکب  هیبارحم  هعوضوم  هلمج 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلاعت  قح  هک  مولع  نآ  عیمجب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندش  ملاع  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسمامتان و 
یّلص بآمتلاسر  بانج  حیرـص  داشرا  زا  تیثیح  نیاب  ملع  هنیدم  تیباب  يامظع  هبترمب  لوصو  هدومرف و  نآ  میلعت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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اقباس تسین  نا  رد  لاق  لیق و  بات  ار  لادـج  بابرا  زا  يدـحا  هک  تسققحم  تباـث و  يوحنب  كونرد  ثیدـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  همالع  هک  يدینش 

ۀنجلا کینارد  نم  كونردب  لیربج  یناتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
یخا ان  نیزر  نب  یلع  نب  لیعامـسا  ان  رافحلا  دمحم  نب  لاله  حتفلا  وبا  ان  یناجدـنکلا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  وبا  انربخا 

مالّـسلا هیلع  لیئربج  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  حایتلا  یبأ  نع  جاـجحلا  نب  ۀبعـش  اـن  یلع  نب  لـبعد 
مث یملع  ۀـنیدم  باب  وهف  یلع  هملع  الا  ائیـش  ینملع  امف  یناجان  ینمّلک و  یبر  يدـی  نیب  ترـص  املف  هیلع  تسلجف  ۀـنجلا  نم  كونردـب 

يدعب نم  یتما  نیب  ینیب و  ملعلا  تنا  کبرح و  یملس و  کملس  یلع  ای  هل  لاقف  هیلإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هاعد 
وا تطاحا  ملع و  هک  بارحم  فالخب  تسیرورـض  ۀـنیدملا  نم  جرخی  ام  عیمج  رب  ندـش  فرـشم  علطم و  ار  هنیدـم  باب  هکنآ  مهدراهچ 

صنب هک  هدـیدرگ  ققحتم  نوچ  مهفلا و  نم  اطـسق  یتوا  نم  یلع  حـضاو  وه  امک  درادـن  یموزل  هجو  چـیهب  ۀـنیدملا  نم  جرخی  ام  عیمجب 
فراعم و هلمج  زا  دـشاب  فراع  بانج  نآ  هک  تسدـبال  سپ  تسملع  هنیدـم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اـمتح  اـعطق و  يوبن 

بیبل لقاع  ره  رب  هدش و  جراخ  بانج  نآ  زا  هتشذگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  نامجرت  یحو  نابز  رب  هک  یمولع 
باب هک  عینم  لـحم  عیفر و  ناـکم  نیاـب  شاهبترم  زگره  دـننک  ضرف  مه  بارحم  ار  رکب  وبا  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  هک  تسحئـال  حـضاو و 
ریما بانج  زا  هّللاب  اذاـیع  هیبارحم  هعوضوم  تداـیز  ظاـحلب  رکب  وبا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دیـسر  دـهاوخن  تسلـصاح  ار  هنیدـم 

ةرهاظ ۀعالج  الا  اذه  ام  دشابیم  ملعا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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هنیدـم لخاد  يوسب  لوصو  هلیـسو  دنـشاب  هنیدـم  زا  جراخ  هک  یناسک  يارب  هنیدـم  باب  هکنآ  مهدزناـپ  ۀـنیه  ریغ  ۀـمیظع  ۀـعالخ  ۀـنّیب و 
بآمتلاسر بانج  نوچ  دش و  دناوتیمن  هنیدم  لخادـب  هنیدـم  زا  نیجراخ  لوصو  هلیـسو  ءاحنالا  نم  وحنب  هک  بارحم  فالخب  دوشیم 

الب بانج  نآ  اذهل  تسا  هنیدـملا  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تس و  ینابر  ملع  هنیدـم  ههبـش  الب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  تسقئالخ  لـصوم  لـیلد و  يداـه و  يربک  هّیزم  یمظع و  هبترم  نیا  لوصح  هجوب  بیر 

فالآ هلآ  هیلع و  نیلـسرملا  متخ  بانج  نیبم  نیدب  دوخ  داشرا  تیاده و  نسحب  ار  دابع  زا  يرایـسب  بانج  نآ  هک  تساجنیزا  بایطالا و 
رصاق و مالسا  رهاظ  رب  تابث  زا  دوخ  هک  نارگید  فالخب  دینادرگ  روهرهب  ظوظحم و  رورس  نآ  ملعب  دیناسر و  نیبملا  قحلا  کلملا  مالس 
رابتخا و بابرا  هلباقم  رد  ناشزجع  راثآ  تایاور و  رابخا و  تاـیاکح و  دـندوب و  رئاـح  رئاـج و  مالـسا  نیفلاـخم  تاهبـش  در  رد  رـساخ و 

رگا هک  دـیدرگ  حـضتم  اجنیزا  دـعب و  امیف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اهنم  رطـش  نایب  یتأیـس  تسنوریب و  رامـش  زا  نوزفا و  دـح  زا  رابتعا  باحـصا 
رد مه  زاب  دیآ  هدرک  رظن  عطق  وا  صئاقن  بویع و  زا  دـشاب و  هدوب  بارحم  موق  نایرتفم  هعینـش  تدایز  بسح  رکب  وبا  ریدـقتلا  ضرفلاب و 
رـس رد  هلطاب  تدایز  نیا  ظاحلب  رجح  نبا  هک  رکب  وبا  تیملعا  معز  سپ  دـسریمن  ملع  هنیدـم  باب  هبترمب  داـعب  بیرقت  داـبع و  تیادـه 

تیبارحم باب  رد  رجح  نبا  دساف  معز  رگا  هکنآ  مهدزناش  دشابیم  ناوهلا  ۀحضاو  تالبعزخ  هلمج  زا  نایعا  باحصا  دزن  بیر  الب  دراد 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عوجر  هعقاو  چیه  رد  رکب  وبا  زگره  تشادیم  تیعقاو  زا  یظح  ملع  هنیدم  باب  زا  وا  تیملعا  رکب و  وبا 

رد رکب  یبأ  عوجر  هکنآ  لاح  دش  دـناوتیمن  رداص  وزا  ادـبا  تسین و  زئاج  ملعا  ریغب  عوجر  زگره  ار  ملعا  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  درکیمن 
تسسمالا نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  هلزان  عئاقو  هلئاه و  لزاون  هیعرش و  فراعم  هینید و  لئاسم 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  نا  زا  يرطش  تسدوجوم و  رورـسم و  همالـسلا  راد  هَّللا  هلحا  همالع  دجام  دلاو  نعاطملا  دییـشت  رد  نآ  دهاوش  زا  يذبن  و 
ناحبـس درک  ناوتیمن  لمات  رجح  نبا  موعزم  نالطب  رد  القع  زا  يدحا  ینعم  نیا  كاردا  دعب  دـید و  یهاوخ  دـعب  ام  رد  باتک  نیمه  رد 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ار  رکب  وبا  ياـجتلا  عوجر و  عئاـقو  همه  نیا  هک  تسا  هداـتفا  رـصبلا  دـقاف  ردـق  هچ  رجح  نبا  هَّللا 

هدمآرب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  وا  تیملعا  رکب و  وبا  تیبارحم  تابثا  ددص  رد  اباحمیب  دیامنیم و  زادنارظن  رسکی 
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فـشاک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  رکب  یبأ  عوجر  هک  درآیمن  رطاخب  الـصا  دـیازفایم و  دوخ  داـنع  تیبصع و  راـهظا  رد 

باوص زا  دیعب  رـسارس  باب  زا  وا  تیملعا  معز  بارحم و  رکب  وبا  ندوب  ياعدا  نا  زا  دعب  تسباوص و  قح و  هجو  زا  باقن  عفار  باجح و 
بآملا ءوس  لاملا و  رش  نع  هفطلب  مصاعلا  هَّللا  تسبابلا و  مالحا و  هدناعم  يوسب  باحسنا  رارجنا و  بجوم  و 

هجو هدزیس  هب  وا  در  ار و  نانمؤم  ریمأ  تیملعأ  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح ياضتقا  مدع  رجح  نبا  راکنا 

هتفگ رجح  نبا  هچنآ  اما 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور 

مارم دوصقم و  سپ  ملعالا  فالخب  سانلل  غرفتلا  نایبلا و  حاضیالا و  ةدایز  نم  هدنع  امل  دصقی  ملعالا  ریغ  نوکی  دقف  ۀیملع  الا  یضتقت  ال 
هَّللا یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  دادـساب  داشرا  هک  دـنک  تباث  سیبلت  هار  زا  نیلفغم  عابتا  رب  هک  تسنآ  ماجرفان  مالک  نیزا  ماکان  رجح  نبا 

اب تسین و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  یـضتقم  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لیذ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نادنمشهاوخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مکح  هللااب  ذایعلا  هکنیا  درادن و  تافانم  تسرکب  وبا  تیملعا  هک  وا  ياعدا 

وبا ملعا  هکلب  تسین  ملعا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  يدوجو  اب  داـشرا  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ناـیتاب  ار  ملع 
هک تسانعم  نیا  ظاحلب  مه  تشاد و  تدایز  رکب  وبا  رب  نایب  حاـضیا و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسنآ  رب  ینبم  تسرکب 

بئاجع زا  هک  رجح  نبا  سیلدـت  سیبلت و  نیا  دوب و  غراـف  مدرم  هداـفا  يارب  رتهداـیز  رکب  وباـب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
باـنج دادـس  اـب  داـشرا  درجم  هـک  یتـسناد  اـقباس  هـکنآ  لوا  هـجو  دـنچب  ددرگیم  لحمـضم  لـطاب و  تستارباـکم  بـئارغ  تاـتهابم و 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

دنچب داشرا  نیا  درجم  هک  دش  تباث  هاگ  ره  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  هدـیدس  نیوانع  هدـیدع و  هوجوب 
بانج نآ  لوق  تلالد  رد  زاب  دشابیم  داعملا  موی  یلا  هَّللا  مالس  هلآ  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  بانج  تیملعا  لیلد  هجو 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
فرتعم رقم و  اقباس  تملع  امک  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هکنآ  مود  تس  نداد  تعاقر  تقافـص و  لامک  داد  نداهن  زاغآ  لاق  لیق و 
تادافا بسح  هاگ  ره  دشابیم و  هباحـص  رئاس  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  سفن  هک  دـناهدش 

تلالد رد  زاب  دشاب  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  هنیدم  ثیدح  سفن  هینس  مالعا  رباکا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

ۀحارص ندومن  مالک  بانج  نآ  تیملعا  رب 
385 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هب هدومن  فارتعا  هیکم  حنم  رد  یـضم  امیف  تفرع  امک  رجح  نبا  دوخ  هکنآ  موس  تسندومیپ  جاجوعا  دانع و  مادـقاب  جاجل  دادـل و  قیرط 
هکنیا

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
رپ تسرـصاق و  تاراـبع  نآ  زا  هک  يزیچب  ملع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تسا  هدرک  صاـخ  هناحبـس  هَّللا  هک  تسنآ  لـیلد 

نکیل دـشابیم  رتمیظع  رتـالاب و  یتش  بتارمب  رکب  وبا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعاـب  میلـست  فارتعا  نیا  هک  تس  رهاـظ 
ۀنیدـم ثیدـح  سفن  تلالد  یهاگ  هدومن  شومارف  قح  لها  هلباقم  رد  ار  دوخ  فاصنا  رـسارس  فارتعا  نیا  رجح  نبا  ناسچ  هک  تسفیح 
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داشرا تلالد  عنم  ددص  رد  یهاگ  دیامنیم و  عنم  رکب  وبا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  ار  ملعلا 
بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 

مراهچ دـیازفایم  دوخ  تقافـص  تفاخـس و  راهظا  رد  هدومنن  هحئال  هرکانم  هحـضاو و  هضقانمب  یکاب  دـیآیمرب و  باـنج  نآ  تیملعا  رب 
مالّـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تیملعا  صن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  هدوـمن  میلـست  ناـنجلا  ریهطت  رد  دوـخ  سفنب  رجح  نـبا  هـکنآ 

عنم رب  وا  مادقا  زاب  تسه  ترضح  نآ  تیملعا  صن  رجح  نبا  دوخ  میلست  بسح  هنیدم  ثیدح  سفن  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  دشابیم و 
تیاور تلالد 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
تیاور هکنآ  مجنپ  دشابیم  بارسلاک  لطاب  دساف  رما  يوسب  زایحنا  باوص و  بوص  زا  فارحنا  دح  هچب  بانج  نآ  تیملعا  رب 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  اریز  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  باـیترا  کـش و  ـالب 

راک ملع و  ذخا  رد  بانجنآب  عوجر  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نایتاب  هدومرف  رومام  ار  ملع  نادیرم  هیاردلا  ۀحضاو  تیاور  نیرد 
زئاـج ملعا  ریغب  ار  نیدیفتـسم  عاـجرا  ملعا  دوـجو  اـب  دـنیامنیم و  ملعا  يوـسب  عوـجر  رما  ار  ملع  نیدیفتـسم  هـشیمه  هـک  تـسنآ  ـالقع 

بآمتلاسر بانج  الا  دوبن و  ملعا  بانج  نآ  ریغ  رگید  یـسک  دوب و  ملعا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دیدرگ  رهاظ  سپ  دـنراگنایمن 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  ینعم  نیا  معز  هلمجلاب  دادیم  دوب  ملعا  هک  ریغ  نامهب  عوجر  مکح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

ذایعلا هک  تسنیا  مزلتسم  هداد  بانج  نآ  يوسب  عوجر  مکح  تسین  ملعا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآب  ملع  دوجو  اب  ملس  هلآ و 
دـشاب هدومرف  هنالقاع  راک  فالخ  بابرالا  بر  بوهوم  لقع  همه  نآ  فصو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هّللاـب 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  هکنآ  مشش 
بیر الب  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  لیلد 
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ملعا بانج  نآ  هک  دـیآ  هدرک  ضرف  هّللاب  ذایعلا  رگا  تسروهظ و  تیاـهن  رد  باـنجنآب  عوجر  رب  مکح  نیا  لامتـشا  هچ  تسمالّـسلا  هیلع 
ملعا ریغب  عوجر  مکح  ملعا  دوجو  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دمآ  دهاوخ  مزال  دوب  رگید  یـسک  ملعا  دوبن و 

نیدیفتـسم هراومه  هک  تسنآ  املع  هریتو  هک  اریز  تسه  زین  ملع  لها  باد  فالخ  تسلقع  لها  هقیرط  فالخ  هچناـنچ  ینعم  نیا  هداد و 
عاجرا ملعا  دوجو  اب  دنیامن و  عوجر  ناشیا  هذمالت  باحصا و  ملع  اب  دشاب  دوصقم  ناشملع  هدافتسا  ار  ناشیا  رگا  هک  دنیامنیم  مکح  ار 

ملع و همه  نآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دـش  دـهاوخ  تسرد  هنوگچ  سپ  دـننکیمن  ملعا  ریغب  نیدیفتـسم 
متفه نوملعی  نیذلا ال  نظ  الا  اذه  ام  دنیامرف  ملعا  ریغ  زا  هدافتـسا  عوجر و  مکح  ار  دوخ  تما  دندوب  ملع  هنیدـم  نآ  ببـس  هب  هک  لامک 

هک تسنیمه  تما  حـصن  ياضتقم  دوب و  دوخ  تما  يارب  قئالخ  حـصنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ههبـش  الب  هکنآ 
دوخ لوقب  بانج  نآ  نوچ  دیامرف و  اطع  ملعا  يوسب  عوجر  مکح  ار  ناشیا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم 
ملعا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  انیقی  هک  دیدرگ  حضاو  اذهل  هدیشخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  عوجر  حیرـص  مکح  ار  دوخ  تما 

هیلع هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  حصن  ياضتقم  تسرجح  نبا  موعزم  هچنانچ  دوبیم  ملعا  هّللاب  اذایع  بانج  نآ  ریغ  رگا  هچ  دوب  تما 
یفن هک  دـیدرگ  حـضاو  اجنیزا  سیلف و  سیل  ذإ  دـنیامرف و  ریغ  ناـمهب  عوجر  مکح  ار  دوخ  تما  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  ملـس  هلآ و  و 

تلالد
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بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  قح  رد  تسحیرص  صقن  تابثا  بانج  نآ  ریغ  تیملعا  معز  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب 

متـشه رجح  نبا  کلذ  نع  یمع  ول  رـصب و  نید و  وذ  همزتلی  امم ال  کلذ  دوخ و  تما  ّشغب  تسباـنج  نآ  تبـسن  باـیطالا و  هلآ  هیلع و 
باـنج هک  تسروـهظ  لاـمک  رد  ملعا و  قـح  رد  تسحیبـق  روـج  حیرـص و  فـیح  نداد  ملعا  ریغب  عوـجر  مـکح  مـلعا  دوـجو  اـب  هـکنآ 

دوخ لوقب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم 

دمآ دهاوخ  مزال  دشابن  بانج  نآ  تیملعا  زا  فشاک  دادس  اب  داشرا  نیا  رگا  سپ  هداد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  عوجر  مکح  ار  تما 
رد هدومرف  حـصن  فالخ  هّللاب  ذایعلا  تما  قح  رد  هچناـنچ  دـشاب و  هدومرف  روج  فیح و  باـکترا  دوخ  تما  ملعا  قح  رد  باـنج  نآ  هک 
هّلل دـمحلا  لوفغلا و  رجح  نبا  هنع  یماعت  نا  لوقعلا و  مولحلا و  لها  هیـضتری  ـال  اـمم  اـضیا  اذـه  هدومرف و  لدـع  فـالخ  تما  ملعا  قح 

هکنآ مهن  لوهجلا  بصانلا  اذه  لطخ  روهظ  یلع  لوئسلا  بهاو 
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ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  رگا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

بانج هک  دیآ  مزال  دوب  بانج  نآ  ریغ  ملعا  هَّللا  ذاعم  هک  دیآ  هدرک  ضرف  دـشابن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  زا  فشاک 
هک تسحوجرم  حـیجرت  ۀحارـص  ینعم  نیا  دـشاب و  هداد  ملعا  ریغب  عوجر  مکح  ملعا  دوجو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

تباث یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  مالّسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مالـسالا  نیدلا و  عراش  نع  الـضف  تسدیعب  نیعرـشتم  ینادا  زا  نآ  رودص 
تلالد راکنا  بانج و  نآ  ریغ  تیملعا  دساف  معز  بایطالا و  ۀمئالا  یبأ  تیملعا  رد  بایترا  کش و  هک  دش 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  لوق  هکنآ  مهد  بآملا  ءوس  نع  مصاعلا  هَّللا  تسبابت و  رابت و  ججل  رد  ضوخ  بجوم  بارت  وبا  ترضح  تیملعا  رب 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
ملع هنیدـم  بابب  عوجر  هک  یـسک  ملع و  هنیدـم  بابب  عوجر  رد  تسرـصحنم  ملع  دـیرم  يارب  ملع  لوصح  هکنآ  رب  دراد  هرهاظ  تلـالد 
نم مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  هنیدم  باب  تیملعا  رب  تسحـضاو  لیلد  ینعم  نیا  دش و  دهاوخن  زئاف  تسملع  هک  دوخ  بولطمب  وا  دـیامنن 
هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دیآ  مزال  دشاب  هدوب  ملعا  هّللاب  ذایعلا  بانج  نآ  ریغ  هکلب  دشابن  ملعا  بانج  نآ  رگا  هچ  هنیکـسلا  لزنم 
افنآ هچ  تسنالطبلا  داسفلا و  رهاظ  ناعمالا  دـنع  رما  نیا  دـشاب و  هدومرف  رـصحنم  ملعا  ریغ  رد  ار  عوجر  ملعا  دوجو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
روج نیملعتم و  قح  رد  حیرـص  شغ  املع و  هریتو  نئابم  ـالقع و  هقیرط  فـالخ  ملعا  دوجو  اـب  ملعا  ریغب  عوجر  مکح  درجم  هک  یتسناد 
لقع دزن  الصا  هک  ملعا  ریغب  عوجر  رد  ملع  لوصح  راصحنا  هدافا  ملعا و  ریغب  عوجر  رد  مکح  رصح  ياج  هچ  دشابیم  ملعا  قح  رد  حیبق 
یسک تستایاغ و  دامآ و  دعبا  تایاهن و  دودح و  ياصقا  غلاب  تعاظف  فخس و  تعانش و  حبق و  رد  درادن و  يزاوج  میقتسم  مهف  میلس و 

رجح نبا  هچنآ  هکنآ  مهدزای  درک  دـناوتیمن  نآ  زیوجت  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  نیلـسرملا  متاخ  بانج  قح  رد  نید  لـها  زا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ار  ملع  نادیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  عاجرا  هک  هدرک  رهاظ  دوخ  مالک  نیرد 
رکب وبا  زا  بانج  نآ  هکنآ  هن  دوب  نایب  حاضیا و  تدایز  رکب  وباب  تبسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دزن  هک  تسنآ  رب  ینبم  مالّـسلا 
باب هک  یملاع  هک  تسحئال  حضاو و  ناعمالا  ربدـتلا و  دـنع  هک  اریز  تسین  ینتفر  شیپ  لوقع  بابرا  دزن  زگره  هک  تسیـسیبلت  دوب  ملعا 

رد بابلا و  قح  وه  امک  دوب  هاگآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  مولع  هلمج  زا  هبترم  نیا  ببـسب  دـشاب و  ملع  هنیدـم 
سپ وا  ریغ  هن  دوب  دهاوخ  ملاع  ياملع  ملعا  ملاع  نامه  بیر  الب  دشاب  هتشاد  تدایز  تیزم و  نارگید  رب  مه  نایب  حاضیا و 
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388 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هچنآ هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  تسلضا و  هکلب  لاض  ۀحارص  دیامن  لجا  ملاع  نیزا  تیملعا  كاکفنا  معز  هک  ره 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوق  هیجوت  ماقم  رد  رجح  نبا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

تیملعا لیلد  دوخ  هدومن  نایب  حاضیا و  رد  بانج  نآ  ناـحجرب  فارتعا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  توبث  زا  رارف  دـصقب 
باوصلا قحلا و  ولع  راثآ  لئالج  نم  اذـه  باـبلالا و  یلوا  دـنع  باـب  نیرد  تسدـهاش  نیبا  حـضوا و  باحـصا و  رئاـس  زا  تسباـنج  نآ 

رهاـظ تسباـنج  نآ  ناـیب  حاـضیا و  تداـیز  ببـسب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنجب  عوـجر  مکح  هک  رجح  نبا  معز  هکنآ  مهدزاود 
لاح تشاد  وا  رب  تیزم  باب  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نکیل  دوب  ناـیب  حاـضیا و  بحاـص  مه  رکب  وبا  وا  دزن  هک  دـیامنیم 
ریغ نیهارب  هروفوم و  لئالد  زا  هکلب  دـشاب  هتـشاد  يوبن  ملع  نایب  حاضیا و  زا  هرهب  رکب  وبا  هک  هدـشن  تباـث  هوجولا  نم  هجوب  زگره  هکنآ 
نم ءیـش  هل  یتاتی  فیک  نایبلا و  حاضیالا و  نم  ظح  هل  لصحی  ّیناف  تستباث  ملع  هنیدـم  ملع  لصا  زا  وا  یلک  نامرح  لـهج و  هروصحم 
رکب وبا  تیملعا  راهظا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لاـمخا  يارب  اـج  نیا  رد  رجح  نبا  هچنآ  هلمجلاـب  ناـیبتلا  حاـصفالا و 

تاـملک طوبرماـن و  ياـهفرح  تس و  لازخنا  عاـطقنا و  بجوم  وا  يارب  تهج  ره  زا  لاـحم و  لـطاب و  رـسارس  هدومن  معز  اـی  هدرک  هوفت 
ُدیِدَش َوُه  َو  ِهَّللا  ِیف  َنُولِداُجی  ْمُه  َو  لاجحلا  تابر  مادقا  لاماپ  لافطا  دئالق  تارزخ  لثم  لالحنا  ماصفنا و  رد  یگلمج  وا  طوقـسلا  ةرهاظ 

ِلاحِْملا 
بانج يوسب  عوجرب  ار  ملع  نادـیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  مکح  هک  رجح  نبا  ناـمگ  هکنآ  مهدزیس 
يارب دوب  غراف  رتهداـیز  دوب  ملعا  ریغ  شمعز  بسح  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسنآ  رب  ینبم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

الوا هچ  درادن  تیعقاو  زا  یتمـس  زگره  تسوا و  هدساک  تاموعزم  هدساف و  تانونظم  هلمج  زا  تسملعا  وا  دزن  هک  رکب  وباب  تبـسن  مدرم 
بایطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـهم  تمارک  دـهع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  غرفت  هک  هدـشن  تباـث  زگره 
لاغتـشا هک  تسناد  یهاوخ  يرگنب  کین  ار  بانج  نآ  دـهع  تالاح  رگا  هکلب  ناـیبلا  هیلعف  یعدا  نم  دـشاب و  رتشیب  رکب  وبا  غرفتب  تبـسن 

دوب شیب  زا  شیب  دانع  لها  راجف  مالطـصا  داغوا و  رافک  لتق  ایارـس و  ثوعب و  يزاـغم و  بورح و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
زا رارق  رب  رارف  راثیا  هجوب  راجم و  ذاعم و  تامحز  هراـکم و  نیا  لـمحت  زا  دوخ  دوهـشم  نبج  دوهعم و  روخ  ببـسب  هک  رکب  وبا  فـالخب 

داهج همیخف  لاغشا  همیظع و  لامعا 
389 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  عاجرا  هک  دـش  رهاظ  سپ  تشادـن  قاوسالاب  قفـص  زج  يراکچیه  دوب و  رانک  رب  رود و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  ینبم  هکلب  درادن  غرفتب  یلخد  چیه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ار  نیدیفتـسم  نیدیرم و 
ربانب دـشاب  ملعا  هک  ياـج  هچ  تشادیم  ملع  زا  یظح  رکب  وبا  دوب و  اـنتعا  لـباق  غرفت  رما  رگا  هک  دـش  ققحم  اـجنیزا  دـشابیم و  مالّـسلا 

عاجرا دـنیامرف و  رداص  واب  عوجر  مکح  شغرفت  ظاحلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسیابیم  رجح  نبا  ریرقت 
مکحم مکح  هکلب  دندومرفن  نینچ  نوچ  نکیل  دـنیامرفن  بانج  نآ  هیبرح  لاغـشا  ظاحلب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  قئالخ 
لاغـشا رد  وا  هچ  رگا  تسـصخش و  تیملعا  رب  عوجر  رد  راک  يانب  هک  دش  مولعم  اذهل  دـنداد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  صتخم  عوجر 

دهع لاح  تسنیا  دنیامن  واب  عوجر  يوبن  ملع  هدافتسا  رد  هک  دیابیم  ار  مدرم  همه  نکیل  دشاب  هتـشاد  لاغتـشا  لاذنا  رافک  هبراحم  همیظع 
دشابن و مدرم  يارب  غرفتم  رکب  وبا  رگا  ضرفلاب  سپ  بانج  نآ  دهع  دعب  اما  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دهم  تمارک 

يالعا لضفا و  نید  ملع  رـشن  لغـش  هک  تسرهاظ  رپ  دـسریمن و  رجح  نبا  لاـحب  هدـئاف  دـشاب  غرفتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دوش  هتفگ  هنوگچ  سپ  دـش  دـناوتیمن  نآ  لباقم  یلغـش  چـیه  تستفالخ و  لاغـشا 
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وا دادن و  ملع  ذخا  رد  واب  عوجر  مکح  ار  مدرم  تسنادیم  ملعا  ار  وا  هک  یفصو  اب  درک و  دنسپ  تفالخ  لاغشا  رگیدب  رکب  وبا  تیلوغشم 
ذایعلا هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ار  ریطخ  بصنم  نیا  درک و  مورحم  تسلاغـشا  نیرتهب  هک  ملع  رـشن  زا  شتفـالخ  لاـح  رد  ار 

اور باب  نیرد  حیرص  فیح  داد و  بانجنآب  عوجر  مکح  ار  مدرم  درک و  ضوفم  دوب  ملع  رد  رکب  وبا  زا  رتمک  رجح  نبا  معز  بسح  هّللاب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  عاجرا  هک  تسنیا  قح  بهایغلا و  هب  تهات  بذاوکلا و  هتعدـخ  نم  معز  ـالا  اذـه  لـه  تشاد 

باـنج نآ  تفـالخ  حـئال  ناـهرب  تماـما و  حـضاو  لـیلد  دوخ  ملع  ذـخا  باـب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يوسب  ار  قلخ  ملس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـهع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نید  ملع  رـشن  رد  هک  یتاعقاو  دـشابیم و 
دزن دشابیم و  بانج  نآ  تفالخ  تماما و  هعطاق  هلدا  هدیـسر  روهظب  هثالث  يافلخ  تموکح  دهع  رد  بانج  نآ  دـهع  دـعب  هدـش و  رهاظ 

زا نکیل  دندیدرگ  نییحنلا  تاذ  نم  لغشا  هدش  بلغتم  يرهاظ  تموکح  ریرس  رب  هچ  رگا  نارگید  هک  دوشیم  رهاظ  نا  زا  تریصب  بابرا 
بانج یقیقح  تفالخ 
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دافمب هک  دوب  راوگرزب  نامه  بانج  نآ  یقیقح  هفیلخ  دندیسرن و  یطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
حتفب ار  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  دنامیم و  باش  خیـش و  ره  بآم  عجرم و  باعـص  تالـضعم  لح  رد 

دناسریم باوصلا  یلا  لصوم  باوج  لحاسب  باتک  لها  تالضعم  بابع  زا  بابلالا  ۀعئار  مولع  باوبا 

و نآ ، در  و  اهفقس » نامثع  و  اهناطیح ، رمع  و  اهساسا ، رکب  وبأ  و   » سودرف ربخ  رد  روکذم  هدایز  اب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح هضراعم  رد  رجح  نبا  مالک 
هجو هدجیه  هب  سودرف  رگید  تیاور  رد  اهتقلح » هیواعم  و   » هملک در 

سودرفلا ربخب  ۀضراعم  ۀیاورلا  کلت  نا  یلع  هتفگ  هچنآ  اما 
ملعلا ۀنیدم  انا 

تاـفارخ و بئارغ  هلمج  زا  سپ  مهملعا  رکب  اـبا  نا  یف  ۀحیرـص  هذـهف  اـهباب  یلع  اهفقـس و  ناـمثع  اـهناطیح و  رمع  اهـساسا و  رکب  وبا  و 
حـضاو ربخ  نیا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسنایع  رهاظ و  نایعا  راصبا و  باحـصا  رب  نآ  نالطب  داسف و  ناوه و  نهو و  تستاوفه و  بئاجع 

کفا حیـضف و  يارتـفا  ناـمه  هدروآ  ماـمت  جاـهتباب  ار  نآ  هضراـعم  ماـقم  رد  هدرک و  لـقن  یملید  سودرف  زا  رجح  نبا  هک  رجبلا  رجعلا و 
يزخ و ّدحب  ظعو  نیح  رد  ربنم  يالاب  نآ  جسنب  هدیدرگ و  نآ  يداب  دجوم و  يدابآرتسا  لیعامسا  يداع  باّذک  نب  باّذک  هک  تسحیبق 

تشادیم رظن  لقع و  زا  یظح  رجح  نبا  رگا  سپ  لیمجلا  لیصفتلاب  روعالا  مالک  ّدر  یف  لینملا  هَّللا  نوعب  هنایب  قبس  امک  هدیـسر  حاضتفا 
يارب هتخاس و  لوحنم  يرتفم و  لوعجم و  عوضوم و  المرب  ایح  دیزم  زا  وا  فالـسا  هک  ار  حئال  ناتهب  حضاو و  روز  نینچ  هک  دوب  شمزال 

الـصا و دـیامنن و  روکذـم  زگره  زگره  دـناهتخادرپ  نآ  لعجب  اباحم  الب  مـالحا  ءاهفـس  نآ  لوقع  نتفیرف  ماـعنالاک و  ماوع  بولق  بییطت 
داقن مالم  فوخ  الب  ماقم  نیرد  اذهل  هدرک  بارخ  ار  شلقع  باصم و  ار  شرظن  هثالث  خویـش  بح  نوچ  نکیل  دـیاین  نآ  لقن  درگ  اقلطم 
نیا هکنآ  مود  هدوزفا  نآ  لباق  لعاج و  يارب  منهج  تاکرد  قاقحتسا  رد  یملید  سودرف  زا  نآ  لقنب  هدومن و  دوخ  زیواتسد  ار  نآ  مالعا 
ماخف نیققحم  ماظع و  نیدـقنم  هلمج  زا  هک  يواخـس  همالع  هدومیپ  هضراـعم  هار  ماـقم  نیرد  نآ  لـقنب  رجح  نبا  هک  یملید  سودرف  ربخ 

قیقحت لیذ  رد  هنسح  دصاقم  رد  هچنانچ  هدومن  حودقم  حورجم و  تسا  هینس 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

دانسا الب  روکذملا  هنبا  هعبت  سودرفلا و  بحاص  دروا  هتفگ و 
ملعلا ۀنیدم  انا  هعفر  دوعسم  نبا  نع 
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اهتقلح ۀیواعم  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  سنا  نع  اهباب و  یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  و 
ثیدح نیا  رابخالا  سودرف  رد  یملید  هک  تسرهاظ  حضاو و  يواخس  همالع  هدافا  نیزا  ۀکیکر  اهرثکا  ظافلا  ۀفیعـض و  اهلکف  ۀلمجلاب  و 

يارتفا قیرط  نامه  قاقش  بابرا  قاّرس  نا  زا  یکی  رد  هک  هدرک  رکذ  ظفل  ودب  ار  فرحم 
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ندوب هقلح  رکذ  يرگید  رد  دناهدومن و  رکذ  نامثع  ندوب  فقس  رمع و  ندوب  ناطیح  رکب و  وبا  ندوب  ساسا  هدومیپ  يدابآرتسا  لیعامسا 
لامتـشا نآ و  ندوب  حورجم  حودقم و  يواخـس  دوخ  حیرـصت  بسح  نکیل  دناهدوزفا  هیواهلا  تابوقع  نم  هقحتـسی  ام  هیلع  هیواغ  هیواعم 
تسیفاو یفاک و  رثا  تلالـض  ربخ  نیا  رتس  كاتهنا  رما و  فاشکنا  يارب  ینعم  نیا  دنچ  ره  دشابیم و  ققحم  تباث و  هکیکر  ظافلا  رب  نآ 

حضاو بذک  نیا  ناوه  یهو و  لامک  روهظ  ببـس  ناعمالا  دنع  هک  دوشیم  ادیپ  رگید  يرما  يواخـس  همالع  هدافا  نیزا  هَّللا  دمحب  نکیل 
رکذ نآ  يارب  يدانـسا  نکیل  هدومن  دوخ  ردـپ  عابتا  یملید  رـسپ  ربخ  نیا  لقن  رد  هک  هدومرف  حیرـصت  يواخـس  هکنآ  شنایب  تسنـالطبلا 

دنـسم باـتک  یملید  رـسپ  هدروآ و  دـیناسا  فذـحب  ار  نآ  ثیداـحا  سودرف  رد  یملید  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریبخ  عبتتم  رب  هدرکن و 
ادـیپ ثیداحا  نآ  يارب  دـیناسا  مامت  مامتهاب  هدومن و  فینـصت  دوخ  دـلاو  باتک  نیا  ثیداـحا  دـیناسا  جـیرخت  يارب  فرـص  ار  سودرفلا 

ردپ لثم  ار  ثیدح  نیا  یملید  رـسپ  هک  یتسناد  يواخـس  همالع  حیرـصتب  هاگ  ره  هدرک و  رکذ  نآ  يارب  يدنـس  ثیدح  ره  ریز  هتخاس و 
دـشاب حودقم  ول  نآ و  يارب  يدنـس  چیه  هک  تسه  اپ  رـس و  یب  نانچ  عوضوم  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  هدروآ  دنـس  الب  دوخ 
يدنـس هک  دشن  نکمم  رـسیم و  تشاد  شدلاو  باتک  ثیداحا  دیناسا  جیرخت  رد  هک  یمامتها  همه  نآ  اب  ار  یملید  رـسپ  دسریمن و  مهب 

دـشابیم موتکم  ریغ  رهاظ و  مولح  بابلا و  بابرا  رب  دوخ  تسثیدح  نیا  نهو  روهظ  بجوم  هک  يوحنب  ینعم  نیا  دیامن و  رکذ  نآ  يارب 
خیرات رد  رکاسع  نبا  همالع  حیرصت  بسح  روعا  مالک  در  رد  اقباس  هکنآ  لاح  دیـسریم  مهب  ثیدح  نیا  دنـس  ار  یملید  رـسپ  هنوگچ  و 

رساخ رـصاق و  يرتفم  ثیدح  نیا  دنـس  رکذ  زا  دوخ  يدابآرتسا  لیعامـسا  ینعا  يداب  رهاظ و  بذک  نیا  يداب  دجوم و  هک  یتسناد  دوخ 
دـشاب اعارتخا  ول  نآ و  دانـسا  رکذ  رب  تأرج  رورغ  عودخ  نآ  ظعو  سلجم  نیرـضاح  سامتلا  روز و  بذـکب و  دایتعا  فصو  اب  هدـنام و 
ثیدـح نیا  تیحورجم  تیحودـقم و  لاح  هدـیدرگ  روکذـم  ماقم  نیرد  هک  يواخـس  همالع  هنـسح  دـصاقم  تراـبع  زا  هلمجلاـب  هدومنن 

لحم رد  ار  نآ  هک  تسین  نیفـصنم  زا  يدحا  راک  نآ  زا  دعب  دسریم و  مات  حاضتا  دـحب  لوقع  ناهذا و  باحـصا  رب  لوعجم  بوذـکم و 
دبع خیـش  هک  تسنیا  هرکنم  عئادب  هلمج  زا  دیامیپ و  جاجل  ارم و  قیرط  هضراعم  ماقم  رد  نآ  ندروآب  هکنآ  ياج  هچ  دـیامن  رکذ  جاجتحا 

امک ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا 
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نیا رکذب  ات  ار  نآ  نکیل  هدومن  دراو  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  قلعتم  يواخس  هنسح  دصاقم  ترابع  اقباس  تیرد 
اهساسا رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ینعا  لوعجم  ثیدح 

لوحنم ربخ  نا  رد  هک  يواخس  ترابع  رخآ  هدرک و  لقن 
اهتقلح ۀیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نآ لاثما  اجنیزا و  هدومن و  طقاس  رسکی  دشیم  دافتـسم  نآ  ظافلا  نتفگ  کیکر  ربخ و  ود  نیرد  يواخـس  حدق  نآ  زا  دوب و  روکذم  زین 
يزاجملا هَّللا  دوشیم و  راکشآ  حضاو و  یبوخب  قح  رما  نامتک  لطاب و  راهظا  رد  ناشکامهنا  تیفیک  تارـضح و  نیا  نامیا  نید و  لاح 

دوخ ياواـتف  ضعب  رد  رجح  نبا  دوخ  ار  یملید  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  قدـص  رما  ومـس  قح و  هملک  ولع  تاـیآ  بئاـجع  زا  هکنآ  موـس 
نوهوم زین  تسروکذم  هیواعم  ندوب  هقلح  نآ  رد  هک  ار  یملید  رگید  ثیدح  هکلب  هدومن  حورجم  حودـقم و  نیلئاس  ضعب  لاؤس  باوجب 

ینابم دییـشت  رد  عراب  دـقان  نآ  کلـسم  عابتاب  هدومیپ و  قیقحت  دـقن و  قیرط  يواخـس  همالع  رثا  ياـفتقاب  باـب  نیرد  هدومرف و  نوعطم  و 
تسروکذم رجح  نبا  هیثیدح  ياواتف  رد  هچنانچ  هدوزفا  بولطم 
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اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  هنع  هَّللا  یـضر  لئـس )  ) و
هنع هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  نع  دانـسالاب  هنبا  هعبت  سودرفلا و  دنـسم  بحاص  هاور  ثیدـحلا  هلوقب  باجاف )  ) مأ ال حیحـص  ثیدـحلا  له 

اهقلح ۀیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحک  فیعض  ثیدح  وه  اعوفرم و 
قیقحت ماـقم  رد  دوخ  هک  یفـصو  اـب  ار  عونـصم  ربـخ  عوـضوم و  ثیدـح  نیا  رجح  نبا  هنوـگچ  هک  تسبجع  لاـمک  اـضیا  فیعـض  وـهف 

ضراعم ار  نآ  درآیم و  قح  لها  هلباقمب  مثات  جرحت و  الب  قعاوص  رد  هتخادرپ  شفیعضتب 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

رفانت و تفاهت و  نینچ  رجح  نبا  رگم  هَّللا  ناحبـس  تسیمرـشیب  یمـشچ و  نهپ  هچ  نیا  هک  دـنارذگیمن  دوخ  لایخب  الـصا  دراـگنایم و 
دنادرگیم غئاس  زئاج و  لطاع  اب  یّلحم  هلباقم  لطاب و  اب  قح  هضراعم  قح  لها  باطخ  رد  دـنادیم و  ناسآ  دوخ  رهب  ار  رکاـنت  ضقاـنت و 

دنعت حیرـص و  تنعت  نیا  يازاب  دراذـگ و  شرانک  رد  هک  تسین  یـسک  رگید  راهق  دـنوادخ  ياوس  ار  اهینمـشد  فاـصنا  نیا  يازج  قحلا 
بجحلا و كوتهم  رابتعا و  هیاپ  زا  طقاس  يدحب  لوحنم  ثیدـح  لوعجم و  ربخ  نیا  هکنآ  مراهچ  دراداو  واب  تسوا  روخارف  هچنآ  حیـضف 

نآ لعاج  عضاو و  رس  رب  تلذم  كاخ  نآ  نیجهت  نیهوتب و  دنشابیم و  هاگآ  شتلاح  زا  زین  تنس  لها  ياملع  نیرخاتم  هک  تسراتـسالا 
دنشاپیم
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هتفگ نیدشارلا  ءافلخلا  بقانمب  نیبحملا  ۀفحت  رد  یناشخدب  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  هچنانچ 

اریخ ّالا  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  یف  اولوقت  اهباب ال  یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هب لباقیل  هعضو  نم  هعضو  امنا  اعوضوم و  هّنظا  اّدج و  رکنم  وه  دوعسم و  نبا  نع  دنس  الب  رف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
لها راظنا  زا  نآ  طوقس  هدروآ  دنـس  الب  ار  ربخ  نیا  یملید  هکنیا  راهظاب  الوا  یناشخدب  دمحم  ازرم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یتایـس  و 

راهظا رد  اّدج  ظفل  هفاضاب  اثلاث  هدومن و  نآ  رانش  راهظا  راوع و  نییبت  راکنا و  حیرـصت  رکنم  وه  دوخ و  لوقب  ایناث  هدومرف و  حضاو  رابتعا 
عـضاو هکنیا  هدافاب  هکنآ  اسماخ  هدرک و  راکـشا  نآ  نالطب  داسف و  تیاغ  اعوضوم  هّنظا  دوخ و  لوقب  اعبار  هدوزفا و  نآ  تیرکنم  تیاـهن 

هلباقم يارب  ربخ  نیا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

شاهلحن لـها  هک  ار  رثایب  ربـخ  نینچ  نیا  رجح  نبا  هنوگچ  هک  تسفیح  سپ  هدرپـس  وا  لیلـضت  لیلذـت و  ياـصقا  هار  هدومن  عضو  ار  نآ 
الب هلطاب  هضراعم  هلطاع و  هلداجم  رب  تمه  درآیم و  مارک  قح  لها  هضراعم  ماقم  رد  جرحت  الب  دـناهداتفا  نآ  سومان  کته  یپ  رد  دوخ 

اب تنـس  لها  زا  یـضعب  هک  تسراکـشآ  ادیپ و  يوحنب  ناینبلا  مدهنم  ربخ  نیا  نالطب  بذـک و  هکنآ  مجنپ  درامگیمرب  ساره  ساوسو و 
نهربم حئال و  نشور و  حضاو و  شندوب  يرتفم  عوضوم و  دوخ  هنیتم  هدافاب  قعاوص  رد  ثیدح  نیاب  رجح  نبا  لالدتسا  رب  عالطا  فصو 
یتسناد اقباس  دناهدودز  رابتعا  تفرعم و  بابرا  بولق  زا  راکنتسا  بایترا و  گنز  هدومرف  قح  رماب  رارقا  فارتعا و  حیرص  حیرـصتب  هدومن 

رکذ دعب  نینمؤملا  ةآرم  رد  دشابیم  هینس  دزن  راصعا  نیا  يالمک  ریهاشم  راید و  نیا  ياملع  فیراعم  زا  هک  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هک 
یف اـم  یلع  تسارتفم  عوضوم و  دـناهدرک  قاـحلا  باحـصا  قح  رد  ثیدـح  نیرد  تاـیاور  ضعب  رد  هچنآ  هتفگ و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 

فیفلت لاغدا و  بابرا  فیرحت و  قاحلا و  باحـصا  هک  تسرهاب  رهاـظ و  ماـمت  تحارـصب  مامـضنا  تفـصن  مـالک  نیزا  یهتنا  قعاوصلا 
هک یتیثیحب  هکنآ  مامت  هدروآ  قعاوص  رد  ار  نآ  رجح  نبا  دناهدرک و  قاحلا  باحصا  قح  رد  فیرش  ثیدح  نیا  تایاور  ضعب  رد  هچنآ 
هب یتا  ام  نا  قئافلا  لضافلا  اذه  صنب  رهظ  ثیح  قئاقحلا  ۀضافاب  لضفتملا  هّلل  دمحلاف  دشابیم  يرتفم  عوضوم و  تسدوجوم  قعاوص  رد 

هّلل ایف  قئارلا  ثیدحلا  اذه  یف  نوعاضولا  اهقحلا  یتلا  تایرتفملا  تاعوضوملا و  نم  قعاوصلا  یف  قئاملا  رجح  نبا 
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لاخداب لابی  مل  قئاوبلل و  ۀـبلاجلا  بیذاکالا  کلت  یلا  لاـمف  قئارطلا  تاـّینب  هخویـش  بح  یف  بکر  قئاـثولا و  حارطا  رجح  نبا  رثا  فیک 

نیرد هکنآ  مشـش  قئاضملا  یف  عوقولا  نع  هفطلب  مصاعلا  وه  قئارخلا و  عم  لیملا  نع  یقاولا  هَّللا  قعان و  لک  عابتا  عاعرلا  جـمه  یف  هسفن 
بارحم ار  رکب  وبا  دـش  روکذـم  اـقباس  هک  يدـحاو  ربخ  عضاو  هدومن و  عضو  ملع  هنیدـم  ساـسا  ار  رکب  وبا  رـساجتم  حـضاو  یملید  ربخ 

ار تریـصب  هلآ  دـشابیم و  رثالا  طقاس  ربخ  ود  ره  ندوب  عوضوم  رب  یعطق  لیلد  عیظف  رفانت  عینـش و  رکانت  نیا  هتخاس و  رهاـظ  ملع  هنیدـم 
زا رفن  ود  تاعوضوم  ناـیم  رد  رفاـنت  رکاـنت و  نینچ  عوقو  دوب و  ثیبخ  باّذـک  ثیدـح  ود  نیزا  یکی  ره  عضاو  هکنیرب  تسا  هنّیب  نسحا 

دـشاب هدشن  لصاح  عالطا  يرگید  تالوحنم  تالوعجم و  رب  ار  یکی  هک  تسنکمم  هک  اریز  تسین  دعبتـسم  نادـنچ  نیعانـص  نیعاضو و 
شوهدم و نانچ  دوخ  هثالث  خویش  بح  رد  رجح  نبا  هک  تسنیا  دزادنایم  تریح  هجوم  راچب  ار  بیبل  لقاع  هک  راگزور  بئاجع  زا  هتبلا 

هتسسگ راذعلا و  عیلخ  هتفرگن  يربخ  تسین  شیب  دنچ  يرطس  هک  دوخ  رصتخم  مالک  نیرد  هحـضاو  هضقانم  لوصح  زا  هک  هدش  تسمرس 
رتمامت هچ  ره  يدوزب  رطـس  هس  ودـب  نآ  دـعب  هداد و  رارق  ملع  هنیدـم  بارحم  ار  رکب  وبا  دوخ  مالک  لوا  رد  هتفر  تعالج  يداو  رد  راـهم 
بارحم رکب  وبا  رگا  هک  هدرواین  لایخب  الـصا  هداهن و  دوخ  شود  رب  ارتفا  راب  هدومناو  ملع  هنیدـم  ساـسا  ار  رکب  وبا  هدرک  شومارف  ار  نآ 

رجح نبا  نالذخ  راثآ  زا  مهنیا  ۀقیقحلا  یف  نکیل  تفگ  ناوتن  شبارحم  تسـساسا  رگا  دـش و  دـناوتیمن  نآ  ساسا  سپ  تسملع  هنیدـم 
دـیوگیم و اوه  رد  اپ  ياهفرح  هنوگچ  هدـمآرب  لطاب  ترـصن  قح و  راکنا  ددـص  رد  وا  هکنیا  رب  تسحـضاو  لیلد  ار  ریـصب  رظاـن  تس و 

هکنآ متفه  هلاقم  حبق  هلاعف و  ءوس  یلع  هایا  ذخاؤملا  وه  هلاثما و  بیسح  هبیـسح و  هّللاف  دیوپیم  ادتعا  روج و  هار  اطخ  رـسارس  تاضقانمب 
وا لهج  هک  اریز  درادن  تیعقاو  زا  یظح  زگره  ینعم  نیا  دوب و  ملع  هنیدـم  ساسا  رکب  وبا  هَّللا  ذاعم  هک  دوشیم  حـضاو  یملید  ربخ  نیزا 

ینادرگرس تریح و  يداوب  رد  وا  نامیه  ینادان و  هفس و  لحو  رد  وا  ماطترا  راکـشآ و  حضاو و  تیاهن  هینید  فراعم  هیعرـش و  ماکحا  زا 
ِراَّنلا َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ینبم  هک  راهنم  ساسا  نینچ  رابتعا  باحصا  راصبا و  بابرا  زا  یسک  هک  اشاح  تسراهنلا و  ۀعبار  یف  سمشلاک 
یصقاب دوخ  تهالب  تهافس و  راهظا  رد  دیامن و  زیوجت  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  راتخم  لوسر  بانج  ینعا  ملع  هنیدم  يارب  تس 

يارب دساف  ساسا  نینچ  جرحت  لمات و  الب  هک  رصب  نیدقاف  زا  وا  لاثما  رجح و  نبا  راک  رگم  تسین  نیا  دیازفا  ۀیاغلا 
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نیا هکنآ  متـشه  دنهنیم  دساک  رئاب  يانبم  نینچ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  راب  دنهدیم و  رارق  ملع  هنیدـم 
رکب یبأ  دوخ  لوق  بسحب  ینعم  نیا  ناوه  نالطب و  هکنآ  لاح  تسملع  هنیدـم  ساسا  رکب  وبا  هک  تسنآ  رب  لمتـشم  یتسناد  هکنانچ  ربخ 

زا غئاز  ار  وا  ناطیـش  يارتعا  يوحنب  دوب و  ناطیـش  عبتم  تلالـض  تیاغ  تلاهج و  طرف  زا  رکب  وبا  هکنیا  شنایب  دـشابیم  حـئال  حـضاو و 
تمقتـسا اذاف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نا  هقح  هملکب  ملکتم  دومرف و  هاـگآ  بلطم  نیزا  ار  مدرم  ربنم  يـالاب  دوخ  هک  دومنیم  باوص  جـهنم 

رارق ملع  هنیدـم  ساسا  ار  رکب  وبا  هک  یناسک  هک  دـش  ققحم  تباث و  اجنیزا  دومیپ و  فاصنا  قیرط  هدـش  ینوموقف  تغز  اذإ  ینونیعاـف و 
غیز و ساسا  نیا  يانب  هک  دناهتـسنادن  هداـهن و  رتارف  لوا  هفیلخ  دوخ  زا  ار  اـپ  ارتفا  نادـیم  رد  تسچ  هاوگ  تسـس  یعدـم  داـفمب  دـناهداد 
زئاج و ریغ  انیقی  میلس  لقع  مکحب  غئار و  نافرع  باوص و  بوص  زا  رسکی  نانم  بر  ملع  هنیدم  يارب  تسناطیش  سواسو  عبتم  هک  ناودع 

رکب یبأ  دوخ  لعف  زا  نآ  دادـهنا  داسف و  دوشیم  حـضاو  لعتفم  ربخ  نیزا  هک  ملع  هنیدـم  يارب  رکب  وبا  ندوب  ساسا  هکنآ  مهن  تسغئاـس 
الب هدیدش  لزاون  هدیدع و  عئاقو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  رکب  یبأ  عوجر  هکنیا  لامجا  نیا  حیـضوت  تسرهاب  رهاظ و 

زگره ملع  هنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوب و  ملع  هنیدم  ساسا  رکب  وبا  هَّللا  ذاعم  رگا  دشابیم و  ققحتم  تباث و  لاکـشا 
متخب ار  شیوخ  لهج  ّلجـس  دـیامن و  عوجر  نینچ  باب  رب  ساسا  ّتیزم  لوصح  بانج و  نآ  رب  دوخ  قوفت  فصو  اـب  هک  دوبن  اور  ار  وا 

راب ساسا  رب  هک  تسیباب  بجع  نیا  درآیم و  راسکنا  زجع و  يور  باـب  يوسب  هک  تسیـساسا  هچ  نیا  هَّللا  ناحبـس  دـیامرف  لجـسم  متح 
دوخ معز  بسحب  هچ  رگا  رثا  تلالـض  ربخ  نیا  عضاو  هک  دیدرگ  حضاو  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  دراذگیم و  دوخ  میلعت  ناسحا  تنم و 
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مهد هدیـشارخ  فاستعا  نخانب  فاصنا  هنوگلاـهج  هودـق  نآ  لاـح  تقیقح  زا  دوخ  تلفغ  ظاـحلب  رگم  هدیـشارت  رکب  وبا  يارب  یتلیـضف 
دنع نامیا  لها  زا  يدحا  هک  تستـسردان  يدـحب  دوشیم  حـضاو  رثا  تلالـض  ربخ  نیزا  هک  ملع  هنیدـم  يارب  رکب  وبا  ندوب  ساسا  هکنآ 

بانج رب  رکب  وبا  مدقتب  لوق  دوشیم و  مدقم  هنیدم  دوخ  رب  هنیدم  ساسا  بیر  الب  هکنآ  شنایب  درک  دناوتیمن  نآب  هوفت  ناعمالا  ّربدـتلا و 
وگ دروآ  دنناوتیمن  نابز  رب  قح  لها  هلباقمب  ار  نآ  تنس  لها  تسحیبق و  لالض  حیرص و  رفک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

نیرساجتم هک  ینادیمن  رگم  تسین  بجع  لحم  هورگ  نیزا  هدساف  هدیقع  نیاب  داقتعا  دنشاب و  نآ  دقتعم  عقاولا  یف 
396 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیزم و رامـشیب  عئاقو  رد  دـنروآیم و  لمعب  روکـشمان  یعاسم  اهچ  باطخلا  نبا  رما  ءالعا  بانج و  نآ  عیفر  ناـش  ّطـح  رد  تنـس  لـها 
رکب وبا  رگا  سپ  دنربیم  حاجس  هملیسم و  زا  قبـسلا  بصق  هدومن  تباث  دوخ  هلوذرم  تاوفه  هلوعجم و  تایاورب  بانج  نآ  رب  وا  ناحجر 

ناطیح رمع  هکنیا  رب  تسلمتشم  رمسلا  هبشم  ربخ  نیا  هکنآ  مهدزای  درمـش  ناوتن  بیجع  عیدب و  ناشیا  زا  دنهد  لیـضفت  بانج  نآ  رب  ار 
راوـید ینعمب  طـئاح  تس و  طـئاح  عـمج  ناـطیح  هک  اریز  دـشابیم  رهظا  هکلب  رهاـظ  رـصب  يذ  لـقاع  ره  رب  نآ  داـسف  تسملع و  هنیدـم 

روس ياجب  ناسللا  ءاحـصف  زا  يدحا  تستحاصف و  فالخ  ناطیح  ظفلب  هنیدم  روس  ریبعت  دوب و  دهاوخ  تویب  يارب  ناطیح  سپ  دـشابیم 
هتحاـصف تسرخا  ناـقرفلا و  نآرقلا و  هتغلب  لزن  نم  هب  مّلکتی  نا  نکمی  فـیکف  ناـیبلا  هیلعف  یعدا  نـم  هدوـمنن و  ناـطیح  ظـفل  لامعتـسا 

كارتف رب  هک  یثیدح  رد  روعالا  مالک  در  یف  اقباس  تملع  امک  تنس  لها  نیعاضو  ضعب  هک  تساج  نیمه  زا  ناندع و  ناطحق و  ءابطخ 
نآ نتم  دانـسا و  حرج  حدق و  قیرط  هدروآ و  دوخ  خیرات  رد  ار  نآ  رکاسع  نبا  هتـسخ و  فاصنا  لها  بولق  نآ  عضوب  دناهتـسبرب و  سنا 

تسنینچ شترابع  تسعقاو و  روس  ظفل  هدرپس  فاصنا  رس  زا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  اهروس و  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  نکیل  دـنام  ملاس  برع  هرواحم  فالخ  باکترا  زا  ناطیح  ياجب  روس  ظفل  رایتخاب  هچ  رگا  ثیدـح  نیا  عضاو  و 
يارب دوج  مرک و  هار  زا  دوب  هدرک  رمع  ترـضحب  صتخم  یملید  ربخ  عضاو  هک  ار  يرما  دناسر و  ملع  هنیدم  تیروس  هبترمب  ار  ات  هس  ره 

اهراوع و يدبی  اهرارسا و  فشکی  اهراتـسا و  کتهی  امم  تافالتخالا  کلت  هابـشا  یف  تافالتخالا  هذه  لاثما  دومن و  ماع  هثالث  تارـضح 
تسرد میقتـسم  مهف  میلـس و  نهذ  دزن  زگره  هدش  عوضوم  ربخ  نیرد  هک  ملع  هنیدم  يارب  رمع  ندوب  ناطیح  هکنآ  مهدزاود  اهراع  نلعی 
بوکنم بوـلغم و  لاـضن  هلواـقم و  ماـگنه  ار  وا  لاـفطا  ناـملغ و  لاـجح و  تاـبر  هک  دوـب  دـیعب  ملع  زا  يدـحب  رمع  هک  اریز  دوـشیمن 

وا روسح  رـسح و  روصق و  زجع و  روهظ  دندومیپیم و  داهـشالا  سؤر  یلع  ماعنالاک  ماوع  يادتقم  نآ  ماهفا  زیجعت و  قیرط  دـندومنیم و 
بابرا دزن  هکلب  تسین  دوحج  راکنا و  لباق  هنیب  هحضاو  ماکحا  هنیه و  هلهس  لئاسم  زا  وا  لهج  هکلب  هلئاه  تالضعم  هلزان و  تالکشم  رد 
هلزنمب ملع  هنیدم  يارب  رئاج  رـساخ  رئاح و  رـصاق  نینچ  هک  درک  دهاوخن  لوبق  یلقاع  چـیه  سپ  دـشابیم  دوهـشم  مولعم و  تربخ  عبتت و 

عیکللا نعرالا  عیلخلا و  کفعالا  الا  هب  روطی  عیظف ال  سّجهت  عینش و  عجهت  اذه ال  له  دوب  دهاوخ  ناردج  ناطیح و 
397 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمع ترضح  دوخ  لامتشا  تفـصن  لاوقا  هظحالمب  تسعوضوم  ربخ  نیا  ياضتقم  هک  ملع  هنیدم  ناطیح  هلزنمب  رمع  ندوب  هکنآ  مهدزیس 
رمع و نم  هقفا  دـحا  لک  یهاگ  رمع  ترـضح  نابز  زا  تنـس  لها  رباـکا  هک  دـنادیم  یبوخب  نعمم  عبتتم  ره  هک  اریز  تسدـساف  لـطاب و 

یتح رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  یهاگ  لاجحلا و  یف  تاردـخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  یهاـگ  رمع و  نم  هقفا  ساـنلا  لـک  یهاـگ 
زجعب و فارتعا  نا  رد  هک  یناث  هفیلخ  لاوقا  رگید  نینچ  مه  دـنیامرفیم و  لقن  زئاـجعلا  یتح  رمع  نم  ملعا  ساـنلا  لـک  یهاـگ  ءاـسنلا و 

لیـصفتلاب دعب  امیف  لیلجلا  هَّللا  ءاشنا  هیلع  فقتـس  امک  تسروطـسم  روثام و  موق  هدنتـسم  رافـسا  هدـمتعم و  بتک  رد  هدومرف  دوخ  ینادان 
زا يوزج  حارـص  حاضتفا  حاوب و  صقن  همه  نیا  اب  رمع  هَّللا  ذاعم  هک  درک  دهاوخن  رواب  زگره  لاوقا  نیا  كرد  دعب  نعمم  رظان  لیمجلا و 

بلطم نیا  روصت  هنوگچ  دشابیم و  هنیزر  هنیتم  هنیدـم  نیا  تیروس  هبترمب  زئاف  ملع و  هنیدـم  ناطیح  يوبن  صنب  تسملع و  هنیدـم  ءازجا 
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هرئاب ناطیح  هنوعطم و  هدـساف  يازجا  رب  لمتـشم  هنیـصح  هنیدـم  نیا  هّللاب  ذایعلا  هک  دـیآیم  مزال  لـطاب  معز  نیا  رب  اـنب  هکنآ  لاـح  ناوت 
مارخنا داسف و  نهو و  سپ  دشابیم  اهقف  فعضا  لقا و  زئاجعلا  یتح  مدرم  یمامت  زا  هک  تسیسک  نینچ  شروس  نوچ  هکلب  تسا  هنوهوم 

نیزیمملا نم  دـحا  همزتلی  نیدـلا و ال  ساسا  مدـهی  امم  کلذ  تسرتشیب و  رتشیپ و  ملاع  ندـم  همه  زا  هیروس  ءازجا  تیثیحب  نآ  دادـهنا  و 
حـضاو و یناث  هفیلخ  دوخ  لاعفا  رد  ناعما  لمات و  زا  ناطیح  هلمج  ناوه  نهو و  نالطب و  داـسف و  هکنآ  مهدراـهچ  نیدـشارلا  نع  الـضف 
تنس و تالضعم  فشک  باعـص و  تالکـشم  لح  رد  رمع  ترـضح  هک  دنادیم  کین  ریـصب  صحاف  ریبخ و  بّقنم  ره  هک  اریز  تسنایع 

هبتع رب  زاین  زجع و  نیبج  هدروآ  ور  ملع  هنیدـم  بابب  لزاون  لوزن  ماـگنه  دـندومنیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  عوجر  باـتک 
نبا لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هذمالت  نیدیفتـسمب و  بآمتفالخ  عوجر  نیزا  رظن  عطق  هکلب  دندوسیم  بانج  نآ  هبتر  کلف 
نب نمحرلا  دـبع  لبج و  نب  ذاعم  لثم  باحـصا  نیرـصاقب  ناش  ترـضح  عوجر  هکلب  تسققحتم  تباث و  امهلاثما  دوعـسم و  نبا  ساـبع و 

هلزنمب رـصاق  لـهاذ  رـساخ و  لـهاج  نینچ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـشابیم  قّدـصم  فورعم و  تنـس  لـها  بتک  رد  مه  فوـع 
نیکاـفا و نیعاـضو  همیظع  تأرج  رگم  تسین  نیا  هَّللا  ناحبـس  دـشابیم  هنیتم  هنیدـم  نیا  تیروس  هبترمب  زئاـف  تسملع و  هنیدـم  ناـطیح 

هلزنمب ار  رمع  هدیشیدنین  اقلطم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  حیرـص  صیقنت  زا  هک  نیباذک  نیعانـص  همیخف  تراسج 
دنیامنیماو بانج  نآ  زا  يوزج 

398 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ تبترم  طح  رد  دـنیازفایم و  تقافـص  تحاـقو و  رد  هدرک  تباـث  هنیـصح  ریغ  هنیهم  هنیدـم  ار  ملع  هنیدـم  مرخنم  روس  نینچ  نییعتب  و 

مهلاعفا مهلاوحا و  تاماط  مهلاوقا و  مهلامعا و  تاحـضاف  نم  یکتـشملا  هَّللا  یلاـف  دـنیابریم  حاجـس  هملیـسم و  زا  قبـسلا  بصق  باـنج 
رب حـئال  ناـهرب  حـضاو و  لـیلد  ینعم  نیا  دوـب و  ملع  هنیدـم  فقـس  ناـمثع  هکنآ  رب  تسلمتـشم  رثا  تلالـض  ربـخ  نیا  هـکنآ  مهدزناـپ 

دراد فقسب  جایتحا  هچنآ  دشابیمن و  یفقس  الصا  ار  هنیدم  هک  دنادیم  یبوخب  تریصب  رصب و  بحاص  ره  هک  اریز  دشابیم  تیعوضوم 
هلمج تبسن  سپ  تسین  یلیلدب  جاتحم  حوضو  تدش  زا  بلطم  نیا  تستیب و 

اهفقس نامثع  و 
عضاو هکنیا  دشابیم  قح  ولع  تایآ  بئاجع  زا  تسلطاع و  تحص  هیلح  زا  لطاب و  انیقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب 

ربخ اب  رظان  ره  تسدـب  نآ  ناتهب  بذـک و  لیلد  دوخ  لاـعتفا  عضو و  نیع  رد  هدربن  رـصبم  سوسحم  رما  نیا  لـثمب  یپ  ربخ  نیا  لـعتفم  و 
باحـصا رب  قح  راهظا  باب  رد  ار  دوخ  هلماـک  تردـق  روما  نیا  لاـثماب  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هچ  درمـش  ناوتن  عیدـب  ار  رما  نیا  هدرپس و 

لاهج و نیعاضو  هنوگ  نیا  تلفغ  دیازفایم و  ناشیا  حئاضف  بویع و  يادبا  رد  لطاب  باحـصا  نالذخب  دیامنیم و  نیبم  حضاو و  راصبا 
نیه ریغ  بذک  نیب و  کفا  نینچ  تابثا  نا و  زا  یملید  تلفغ  یلب  تسین  بجعت  لحم  نادنچ  هرهاظ  هحضاو  روما  نینچ  زا  لاذنا  نیکافا 

لودزم يارتفا  نیاب  تسرجح  نبا  ّثبشت  کسمت و  نا  زا  بجعا  تسبابلالا و  یلوا  بارغتـسا  باجعتـسا و  لحم  هتبلا  سودرفلا  باتک  رد 
ینطاب يرهاظ و  تریـصب  رـصب و  زا  روز  بذـک و  نیا  لعتفم  عضاو و  لصا  لـثم  مه  تارـضح  نیا  رگم  هَّللا  ناحبـس  لوبقماـن  صرخت  و 
دندومن حـضتفم  يزخم و  یغبنی  اـمک  ار  دوخ  دـندومیپ و  یمع  هار  هدرک  كوتهم  عوضوم  ربخ  نیرب  داـمتعا  هک  دـندوب  روذـعم  رـصاق و 

تیلباق نامثع  دوخ  داد  رارق  ناوتن  ملع  هنیدم  فقس  ار  نامثع  تیثیح  نیاب  دشابیمن و  فقـس  ار  هنیدم  هک  نیزا  رظن  عطق  هکنآ  مهدزناش 
حضاو ریـصب  رظان  ره  رب  هّیعرـش  ماکحا  هینید و  فراعم  زا  وا  لهج  هک  اریز  دوش  روصتم  ملع  هنیدم  يازجا  زا  يوزج  هک  درادن  ینعم  نیا 

سپ لیصفتلاب  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  علطتـس  نهربم و  نیبم و  ناعما  عبتت و  بابرا  دزن  نامیا  مالـسا و  مولع  زا  وا  لالـض  تسنـشور و  و 
يازجا زا  يوزج  چیهب  وا  ریبعت  دیاین و  تسرد  ناک  جهن  ّيأ  یلع  ملع  هنیدم  ثیدح  رد  وا  رکذ  دشابن و  ملع  هنیدمب  یتبسانم  ار  وا  الـصا 

باحـصا تاملظ  یف  عکـست  نم  الا  اهب  هوفتی  یتلا ال  ۀفیخـسلا  ۀلطابلا  تاریبعتلا  نم  هناف  فقـسلاب  اربعم  هیف  هنوک  نع  الـضف  دیاشن  هنیدم 
هفیقسلا
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یسک تسناد و  یهاوخ  لیـصفتب  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هچنانچ  دوب  هیعرـش  ماکحا  زا  دوخ  لهجب  فرتعم  دوخ  نامثع  هکنآ  مهدفه 

راهظاب داد و  ناوتن  رارق  ملع  هنیدـم  يازجا  زا  يوزج  ار  وا  زگره  دـشاب  هتـشاد  شیوخ  ینادان  لـهجب و  فارتعا  دوخ  فاـصنا  رـس  زا  هک 
رابجلا زیزعلا  نوفاخی  نیکافالا ال  نیرـساجتملا  ءالؤه  نکل  داهن و  ناوتن  دوخ  شود  رب  لاکن  يزخ و  لابو و  رزو و  راب  لاحم  لایخ  نینچ 

ریما بانجب  عوجر  هیعرـش  ماـکحاب  دوخ  لـهج  تیاـغ  زا  ناـمثع  هکنآ  مهدـجیه  راـبتلا  باـبتلل و  اراـثیا  ةرباـبجلا  يداوب  یف  نوعـضوی  و 
نآ رد  باوص  قح و  مکح  دوخ  رفاو  ملعب  باـنج  نآ  دومنیم و  عـجار  ترـضحنآب  ار  هبعـص  ياـیاضق  درکیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
درک ناوتیمن  روصت  يدحا  زگره  ینعم  نیا  قیقحت  دـعب  هک  تسرهاظ  رپ  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  کلذ  یلع  فقتـس  امک  دومرفیم 

هبترم زا  یلعا  هبترم  ملع  هنیدـم  تیئزج  تیثیحب  رجح  نبا  معز  بسح  هَّللا  ذاعم  هکنآ  ياـج  هچ  هدوب  ملع  هنیدـم  يازجا  زا  يوزج  وا  هک 
نیا دنچ  ره  دسافملا و  ۀحضاو  هیمعل  رـصبی  دساح ال  رمغ  الا  هب  روطی  داکی  دساک ال  مجر  دساف و  نظ  الا  اذه  ام  هتـشاد  ملع  هنیدم  باب 

هوالع نکیل  تسیفاو  یفاک و  هعوضوم  تیاور  نیا  ناوه  نالطب و  راهظا  يارب  دـمآ  نایب  ضرعمب  ماقم  نیرد  هک  ماربالا  ّلک  همربم  هوجو 
تلالدب ریـصب  رظان  رب  دشابیم و  نایع  حضاو و  رابتعا  بابرا  رب  تفارخ  نیا  دادـهنا  داسف و  نآ  هظحالمب  هک  تسرامـشیب  هوجو  زین  نیرب 

رکذ یتایـس  ام  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  مدومن و  رکذ  روعا  هیمیت و  نبا  یبیط و  یمـصاع و  بحاـص و  هاـش  باوجب  قبـس  اـم  رد  ریقح  هچنآ 
تیعوضوم هک  یملید  سودرف  ثیدح  ظاعرالا  دحاجلا  هیلع  رسکی  ظاقیا  هیبنت و  تسناسآ  لهس و  نآ  طابنتسا  جارختـسا و  درک  مهاوخ 

هینس نیلفغم  خویـش  رگید  هکلب  هدز  رجح  نبا  هار  اهنت  هن  هک  تسیثیدح  هدیدرگ  نایع  حضاو و  ناینبلا  دیـشم  نایب  نیاب  نآ  تیعونـصم  و 
میحج و دـیعو  قحتـسم  ریکن  ّدر و  الب  ریرغ  یملید  سودرف  زا  ریوزت  رپ  بذـک  نیا  لقن  رد  هدـیورگ و  دوخ  تافنـصم  رد  نآ  رکذـب  زین 

هتفگ و باطخلا  لصف  رد  اسراپ  هجاوخب  فورعملا  يراخبلا  یظفاحلا  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم  دناهدیدرگ  ریعس 
اهـساسا و رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع  رابخالا  سودرف  یف 

اریخ الا  مهنع  هَّللا  یضر  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  یف  اولوقت  اهباب ال  یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع 
دوعـسم نبا  نع  راـبخالا  سودرف  یف  هتفگ و  سیفن  سفنا  لاوـحا  یف  سیمخلا  باـتک  رد  يرکبرایدـلا  نسحلا  نب  دـمحم  نـب  نیـسح  و 

انا لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  تعمس  لوقی  هنع  هَّللا  یضر 
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اریخ الا  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  یف  اولوقت  اهباب ال  یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم 
اریز دوشیمن  يرکبراید  اسراپ و  هجاوخ  گنـسمه  تقافـص  تحاقو و  نازیم  رد  رجح  نبا  هلپ  همه  نیا  اب  نکیل  باطخلا  لصف  یف  هرکذ 

هضراعم رد  ار  نآ  تعالخ  تعاقر و  تیاغ  زا  رجح  نبا  نکیل  دناهدرک  افتکا  راصتقا و  ارتفا  نیا  رکذ  رب  ضحم  ود  ره  نیا  هک 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

لطابلا هجاجتحا  طوقـس  هَّللا  دمحب  ناب  دقل  هدوزفا و  دوخ  بینات  رییعت و  قاقحتـسا  رد  هدرک  نآب  جاجتحا  قح  لها  هلباقمب  هدومن و  شیپ 
یملید سودرف  تیاور  نیا  هک  رجح  نـبا  ياـعدا  اـما  روعـالا  بصاـنلا  یلع  قاـف  لـیلاضالا  لـیطابالاب و  کـسمتلا  یف  هـنا  رهظ  روبـالا و 
دمحب هاگ  ره  هک  اریز  تسین  تافتلا  لباق  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نامثع و  رمع و  زا  تسملعا  رکب  وبا  هکنآ  رد  تسحیرص 

بآب نآ  دافمب  لالدتـسا  جاجتحا و  يانب  دیدرگ  ققحم  تیارد  مهف و  بابرا  رب  تیاوغ  رـسارس  تیاور  نیا  تیعونـصم  تیعوضوم و  هَّللا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ناـمثع و  رمع و  زا  تیملعا  لـیلد  ملع  هنیدـم  يارب  رکب  وبا  ندوب  ساـسا  رگا  هک  میئوگیم  اـعربت  نکیل  دیـسر 

هک تفگ  ناوتیم  هکلب  دوب  دهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  زا  رکب  وبا  تیملعا  لیلد  یلوالاب  دشاب  مالّـسلا 
مالحا بابرا  رب  هک  اریز  هیناث  هبترم  رد  افلخ  رگید  زا  رکب  وبا  تیملعا  رب  نآ  تلالد  تسـالوا و  هبترم  رد  بلطم  نیرب  تیاور  نیا  تلـالد 

هک تسمزال  ار  وا  لوا  تسملع  هنیدم  ساسا  رکب  وبا  ۀقیقحلا  یف  رجح  نبا  دزن  رگا  سپ  تسـساسا  رب  هنیدم  يانب  هک  تسحـضاو  تیاهن 
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بانج نآ  ملع  زا  مدـقا  قبـسا و  ار  رکب  وبا  ملع  دـنادرگ و  ینبم  رکب  وبا  ملع  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  ملع 
رجح نبا  هاگ  ره  دناسر و  مات  ماکحتـسا  هجردب  ار  لالـض  رفک و  يانب  هتـسناد  رکب  وبا  ملع  زا  دیفتـسم  ذـخآ و  ار  بانج  نآ  هکلب  دـنادب 

هیآ دـیزرو و  دـنهاوخن  بایترا  ران  دوقو  زا  شندوب  رد  مالحا  بابرا  زگره  درک  دـهاوخ  راهنم  ساسا  نینچ  يانب  دوخ  تهافـس  هراـجحب 
َنیِِرفاْکِلل  ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  هیاده  یفاو 

ةدایزل هانلق ال  ام  وحنل  وه  امنا  بابلا  دصقب  رمالاف  ذئنیح  هتفگ و  رجح  نبا  هچنآ  اما  دید  دنهاوخ  قیلأ  يرحا و  وا  قح  رد  اهیدوقو  الکب  ار 
ناوهلا ۀحضاو  تیاوغ  بابرا  هعونصم  تیاور  نیا  هک  یتسناد  هَّللا  دمحب  افنآ  هک  اریز  تسدورطم  دودرم و  تیاغب  سپ  هلبق  ام  یلع  هفرش 

نآب و لالدتسا  کسمت و  هچ  تسین  زئاج  الصا  نآ  رکذ  سپ  تسنالطبلا  ۀحئال 
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اب نآ  هضراعم  ياج  هچ  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هلمج تلالد  فرص  ياج  هچ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  رکب  وبا  تیملعا  رب  نآب  لالدتسا  ياج  هچ  و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم  و 

دـساف يانب  همه  نیا  هَّللا  ناحبـس  ۀیاوغلا  ۀیداب  تیاور  نیا  ببـسب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هکنآ  حیرـص  لولدـم  زا 
سح و الصا  هک  دماج  دماج  رجح  نینچ  نیا  ياوس  درک و  دناوتیم  یک  رصب  یب  رجح  نبا  زجب  دساکلا  دسافلا  یلع  ّینبملا  دسافلا  یلع 

تـسیک رگید  درآیم  تافرخزم  تاوفه و  نینچب  ور  ساسحا  تراصب و  هکلم  مادعنا  ءافتنا و  ببـسب  درادن و  یناعم  تالولدـمب و  یـسم 
رب هلمجلاب  دـنکب  دانع  یغب و  لواـعمب  دوخ  ناـمیا  نید و  ياـنب  دـنک و  راـیتخا  حیـصن  باوص  تدـناعم  حیرـص و  قح  ینمـشد  نینچ  هک 

هقح هلمج  لیوات  هار  نآ  ظاحلب  ندومن و  تیاوغ  رپ  تیاور  نیا  رب  انب  هضراعم  ماقم  رد  هک  تسراکشآ  حضاو و  راصبا  باحصا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

هدـید رجح  نبا  هک  تسنیا  شببـس  هدـش  هچ  لیلع  لیوات  نیرب  ثعاب  ار  رجح  نبا  هک  ینادیم  چـیه  تسین و  غئاس  زئاج و  زگره  ندومیپ 
ةولّصلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دوخ  لطاب  معز  بسح  ملع  هنیدم  تیوزج  رد  ار  هثالث  فرـص  نآ  عضاو  یملید  سودرف  ربخ  رد  هک 

نآ لوق  ظاحلب  بلطم  نیا  هدومنن و  عضو  يزیچ  ناشیا  نایتاب  مدرم  تیروماـم  ناـشتیعجرم و  باـب  رد  نکیل  هدومن  کیرـش  مالّـسلا  و 
بانج

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم  و 
دومن و یهیجوت  راصحنا  تیصوصخ و  نیا  يارب  دیاب  سپ  تسا  هدنام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یـسدق  تاذ  رد  رـصحنم 

اداـبم درک  دـیاب  کبـس  ار  نآ  ددرگیم  یئرم  دوهـشم و  باـنج  نآ  قح  رد  مه  هیملید  تیاور  نیا  میلـست  دـعب  هک  یتیـصوصخ  تیزم و 
نامثع هنیدم و  نآ  ناطیح  رمع  ملع و  هنیدم  ساسا  رکب  وبا  هک  انملـس  هک  دنیوگب  دنوشن و  تکاس  مه  هعوضوم  تیاور  نیا  دعب  ضفاور 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  بسح  تسباب و  ذالم  عجرم و  هک  اریز  میرادن  يراک  اهنیاب  ام  نکیل  تسنآ  فقس 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم 

دیاب بانج  نآب  عوجر  سپ  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  هنیدم  باب  ههبش  الب  دنیامن و  هنیدم  بابب  عوجر  هک  دنرومام  مدرم 
يوسب ماقم  نیرد  رجح  نبا  هلئاغ  نیمه  عفد  يارب  سپ  ار  اهنیا  هن  تسناد  دـیاب  ملعا  ار  بانج  ناـمه  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وباـب  هن  درک 

هحیرص 9 هحیحص  هلمج  لیلع  لیوات 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

میتفگ هک  تسیزیچ  نآ  لثم  يارب  باب  دصقب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رما  هک  هدرک  اعدا  هدومن و  هیرقهق  تعجر 
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ببسب و 
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دوخ قباس  لوقب  دنکیم  هراشا  مالک  نیرد  رجح  نبا  تسباب و  لبق  ام  هچنآ  رب  باب  فرش  تدایز 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاورو 

ماقم نیرد  رجح  نبا  دوصقم  سانلل و  غرفتلا  نایبلا و  حاضیالا و  ةدایز  نم  هدـنع  امل  دـصقی  ملعالا  ریغ  نوکی  دـقف  ۀـیملع  الا  یـضتقت  ال 
هک تسنآ  ببـسب  ملع  هنیدم  باب  يوس  عوجرب  ار  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رما  هک  دـیامن  تباث  هک  تسنآ 

يارب دوب  غرفتم  رتهدایز  ملع  هنیدـم  باب  ملع و  هنیدـم  فقـس  ناطیح و  ساساب و  تبـسن  دوب  نایب  حاضیا و  تدایز  ملع  هنیدـم  باـب  دزن 
دوب ملعا  فقس و  ناطیح و  ساسا و  رب  تشاد  فرش  تدایز  هنیدم  باب  هکنآ  ببسب  هن  نآ  فقس  ناطیح و  ساساب و  ۀبـسنلاب  مدرم  هدافا 

تفاخـس و هدـینادرگ و  تباث  نایب  حـضواب  ار  نآ  نالطب  بیرق  نع  ام  هک  تسلیئـض  لیوات  دودرم و  دوصقم  نامه  نیا  ناـشیاب و  تبـسن 
هلمج لیوات  زا  رجح  نبا  دوصقم  قبس  ام  رد  هک  تسنیا  تسه  هک  یقرف  هتبلا  میاهدیناسر  يوصق  هجردب  ار  نآ  تکاکر 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
دوشن تباث  رکب  وبا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هلمج  نیاب  هک  دوب  نآ  سانلل  غرفت  نایب و  حاضیا و  تدایز  لـطاب  ریرقتب 

دوشن و تباث  کی  چـیه  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  هلمج  نیزا  هک  تسنیا  وا  بولطم  اـجنیا  و 
تسیراج و مه  اجنیا  هدش  روبزم  روطـسم و  شقباس  مالک  در  رد  هک  یهوجو  هلمج  تسنهوا و  دـسفا و  مه  قباس  دـصقم  زا  بولطم  نیا 
رکب و وبا  هک  ینعم  نیاب  ملع  فصو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاـعم  هک  درک  ناوتیمن  زیوجت  یلقاـع  چـیه 
هک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عوجر  مکح  هدومن  كرت  ار  ناشیا  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ملعا  نامثع  رمع و 

هّللاب اذایع  بانج  نآ  هک  دیآیم  مزال  نیا  رب  انب  تسلوضفم و  لیـضفت  حوجرم و  حـیجرت  ۀحارـص  ینعم  نیا  هچ  دـشاب  هداد  دوب  ملعا  ریغ 
هحیرـص تنایخ  هکلب  تحیـصن  فالخ  تما و  ّشغ  رـسارس  تسنینیدـتم و  املع و  القع و  باد  فالخ  هک  دـشاب  هدومرف  يرما  باـکترا 

مزال زین  دشاب و  هدیدرگ  هثالث  باحـصا  رب  حیـضف  روج  حیرـص و  فیخ  بکترم  ترـضح  نآ  هّللاب  ذوعن  هک  دیآیم  مزال  زین  دشابیم و 
زا ار  یلماع  دنک  لماع  هک  ره  هک  قبس  امک  تسا  هدومرف  دوخ  هک  اریز  دشاب  هدوب  ضقانم  دوخ  لاعفا  لاوقا و  رد  ترضح  نآ  هک  دیآیم 

تنایخ وا  هک  قیقحتب  سپ  ادخ  یبن  تنـس  ادخ و  باتکب  تسملعا  وا و  زا  تسالوا  هک  تسه  یـسک  ناشیا  رد  هک  دنادیم  وا  نیملـسم و 
داشرا نیا  فصو  اب  ار و  نیملسم  عیمج  ادخ و  لوسر  ادخ و  تسا  هدرک 

403 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راهظا رب  هوالع  هدومرف و  بصن  تما  میلعت  يارب  دوب  ملعا  ریغ  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هتـشاذگ و  دندوب  ملعا  هک  ار  هثالث 

رد دـشاب  هعیظف  تایوغل  هعینـش و  تایرفک  نیا  مزلتـسم  هک  يرما  ره  هدومرف و  نیملـسم  دوخ و  ادـخ و  تنایخ  باکترا  هَّللا  ذاعم  هضقانم 
سمـشلا نم  رهظا  داسف  رد  ملعا  رب  ملعا  ریغ  حیجرت  يارب  نایب  حاضیا و  تدایز  رذع  دنرادن و  یبیر  لقع  لها  هکلب  مالـسا  لها  شنالطب 

بسح هک  یناسک  هک  تسدیعب  رایسب  الوا  هک  اریز  دشابیم  اناوه  انالطب و  حضوا  نا  زا  سانلل  غرفت  تدایز  رذع  تسـسمالا و  نم  نیبا  و 
ناشیا رب  تسملع  هنیدم  باب  هکنآ  دنشاب و  هتـشادن  نایب  حاضیا و  تدایز  دنـشاب  نآ  فقـس  ناطیح و  ملع و  هنیدم  ساسا  رجح  نبا  معز 

هک دش  دناوتیم  هیلک  حئابق  نآ  عفاد  یک  هیئزج  تدایز  نیا  درجم  سپ  دوش  هدرک  مه  ضرف  رگا  دشاب و  هتـشاد  ّتیزم  نایب  حاضیا و  رد 
لطاب مه  هثالثب  تبـسن  مدرم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  غرفت  تداـیز  معز  هدـش و  نیبم  اـقباس  ملعا  رب  ملعا  ریغ  حـیجرت  رد 

درک ناوتیمن  ملعا  رب  ملعا  ریغ  حـیجرت  صئاقن  مازتلا  تاـفتلا  لـباق  ریغ  رما  نینچب  ضرفلا  یلع  هتـشذگ و  اـقباس  نآ  ریرقت  تسـضحم و 
بآمتلاسر بانج  رما  هک  تسنقیتم  موتحم و  تریصب  بحاص  دزن  تسین و  لوبق  لباق  زگره  تسا  هدیشارت  رجح  نبا  هک  يرذع  هلمجلاب 

ندومرف داشرا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  عوجرب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
تاذ رد  تیملعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  دزن  نوچ  دوب و  ملعا  انیقی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسنآ  رب  ینبم 

رـصحنم دوخ  ملع  يوسب  ار  ناشیا  لوصو  داد و  بانج  نآ  يوسب  عوجر  مکح  ار  مدرم  اذـهل  تشاد  راصحنا  باـنج  نآ  تافـص  یـسدق 
عیمج زا  ضرفلاب  رگا  هک  دـیدرگ  رهاظ  اـجنیزا  باـبلا و  لـبق  نم  ـالا  ۀـنیدملا  یلا  لـصی  هنا  معز  نم  بذـک  دومرف  تخاـس و  رما  نیرد 

ناطیح و ساسا و  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  مینک  میلـست  رجح  نبا  حارتقا  بسح  میئاـمن و  رظن  عطق  تسیملید  تیاور  رد  هک  یماقـسا 
لقع بابرا  رب  دوخب  دوخ  ترضح  نآ  دادساب  داشرا  ظاحل  الب  هک  اریز  دسریمن  تنس  لها  لاحب  یعفن  مه  زاب  دنتسه  ملع  هنیدم  فقس 

رد لوخد  بجوم  دوش  مه  نکمم  رگا  تسین و  نکمم  زگره  فقـس  ناطیح و  ساـسا و  طـسوتب  هنیدـمب  لوصو  ار  مدرم  هک  تسحـضاو 
تـساهزیچ نیا  تیلباق  مدـع  صقن و  فقـس  ناطیح و  ساسا و  يوسب  مدرم  عاجرا  مدـع  أـشنم  سپ  ددرگیم  نیروستم  نیقراـس و  هرمز 

هنیدم يوسب  مدرم  لاصیا  تسنایتا و  يارب  عوضوم  هنیدم  باب  نوچ  مدرم و  هدافا  يارب 
404 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعب هک  تسرهاظ  دناهدومرف و  نآ  يوسب  مدرم  عاجرا  اذهل  دشابیم  عفان  تهج  ره  زا  درادن و  یصقن  چیه  تستاذلاب و  لماک  دیامنیم و 
روهظ یلع  هَّلل  دمحلا  تسمالک و  ياج  هچ  بانج  نآ  تیملعا  ققحت  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  لامک  رد  بلطم  نیا  ققحت 

ار ملع  هنیدم  باب  تیملعا  رجح  نبا  ندرک  یفن  هلمجلاب  روهظلا  ۀمصاق  لب  رهظلا  ۀمصاق  وه  امب  مهئالتبا  روهظلا و  لک  لطابلا  لها  يزخ 
يدـحب موهوم  فقـس  هموعزم و  ناطیح  ضورفم و  ساسا  رب  باب  فرـش  تدایز  راـکنا  باـب و  ناـیتاب  رما  باـب  رد  وا  هجوماـن  هیجوت  و 
میاهدرک نایب  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  نآ  ناهیا  لاطبا و  رد  هچنآ  ام  تسین و  نایبب  جاتحم  هک  تسدادهنالا  رهاظ  داسفلا و  حضاو 

نا ةرورض  مولعم  وه  امل  هتفگ  رجح  نبا  هچنآ  اما  میاهدش  أجلم  نآ  يوسب  رجح  نبا  هتهابم  ببسب  هک  تس  تاحـضاولا  یلع  هیبنت  لیبق  زا 
رگا هک  اریز  تسبآ  رب  شقن  لثم  داسف  نالطب و  رد  باوصان و  لطاب و  رسارس  سپ  بابلا  نم  یلعا  فقسلا  ناطیحلا و  ساسالا و  نم  الک 

سح و تفلاخم  نایع و  تمداصم  باب  زا  ساسا  ولع  ياعدا  دالوا  سپ  تسیسح  يرهاظ  ّولع  ّولع  زا  ماقم  نیرد  رجح  نبا  دارم  دوصقم و 
رما نینچ  رد  هک  ره  دنلب و  باب  دوشیم و  تسپ  ساسا  هک  دنادیم  دنیبیم و  يرـصب  يذ  ره  هچ  تسا  هحیـضف  هرکانم  هحیرـص و  هتهابم 

ببـس ار  ولع  هک  رجح  نبا  دوخ  لالدتـسا  بسح  دـش  رهاظ  ساسا  رب  باب  ولع  هاـگ  ره  تسین و  باـطخ  قئـال  دـیآ  شیپ  راـکناب  حـضاو 
یلع رکب  وبا  زا  بانج  نآ  تیملعا  دیدرگ و  ققحتم  رکب  وبا  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فرش  تدایز  دنادرگیم  فرـش  تدایز 

هک نیرد  تسین  یکـش  سپ  دـشاب  هدوب  سوسحم  يرهاظ  ولع  رب  راک  رادـم  رگا  ایناث  دیـسر و  روهظ  حوضو و  دـحب  رجح  نبا  فنا  مغر 
زا ملعا  نامثع  رکب و  وبا  زا  ملعا  رمع  هک  دـیآیم  مزال  رجح  نبا  معز  ربانب  سپ  رتدـنلب  مهنا  زا  فقـس  دـشابیم و  دـنلب  ساسا  زا  ناطیح 
ولع زا  رجح  نبا  دارم  رگا  عقاعقلل و  نیرثوملا  ءالؤه  نم  دحا  هب  ینعری  عقاولا ال  فالخ  هنوک  عم  اذه  دـشاب و  هدوب  ود  ره  رکب  وبا  رمع و 

مّلـسم زگره  هچ  تسبارخ  مدـهنم و  بایترا  کش و  الب  باب  رب  فقـس  ناـطیح و  ساـسا و  ولع  ياـعدا  ياـنب  سپ  تسیقیقح  يونعم  ولع 
تباـث و هکلب  دنـسریم  باـب  ولع  هبترم  ینداـب  يونعم  ولع  رد  يدارفا  هاوخ  دـنوش و  هتفرگ  یعومجم  تلاـحب  هاوخ  اـت  هس  نیا  هک  تسین 

نآ دـئاوف  عفانم و  باب و  عیدـب  بیکرت  رد  هک  یلقاع  ره  دراد و  ولع  ات  هس  نیزا  یـصحت  دـعت و ال  ـال  هیلاـع  بتارمب  باـب  هک  تسققحم 
هنیدم بلاط  ره  لصاح و  وا  يارب  یقیقح  يونعم  ولع  هک  دنادیم  نیقیب  دنک  يرظن 

405 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  اقباس  تیرد  امک  تنـس  لها  ياـملع  رباـکا  هک  تساـج  نیمه  زا  تسلـصاو و  وا  یهاـنتمان  ضیفب 

نایب رد  هک  هدـیدس  هقینا  تانییبت  هدـیدع و  هقیـشر  تاریرقتب  دـنیامنیم و  تباث  هقلطم  تیملعا  بانج  نآ  ندوب  ملع  هنیدـم  باـب  ببـسب 
طبنتـسم و نآ  یماـمت  دـنیامرفیم و  طابنتـسا  باـنج  نآ  يارب  همیخف  صئاـصخ  همیظع و  لـئاضف  دـناهدرک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یناـعم 

هنیدـم باـب  يارب  یقیقح  يونعم  وـلع  هک  دـیدرگ  قـقحم  تباـث و  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسباـنج  نآ  ندوـب  هنیدـم  باـب  زا  جرختـسم 
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ریدقت رب  رکب  وبا  زا  نینمؤملا ع  ریما  بانج  تیملعا  هلمجلاب  مودعم  مودهم  فقس  ناطیح و  موهوم و  ضورفم  ساسا  يارب  هن  تسلـصاح 
دوخ هک  رجح  نبا  زا  بجع  لامک  تسبجع و  دـشابیم و  ضحم  ینعمیب  رجح  نبا  راکنا  تسلـصاح و  ود  ره  يونعم  ولع  يرهاظ و  ولع 

مالّسلا هیلع  یلع  هدومرف  صاخ  ملاع  دنوادخ  هک  تسانعم  نیا  لیلد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  تسا  هدومن  فارتعا  قبس  امک  هیکم  حنم  رد 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملعا  رب  صن  ار  ثیدح  نیا  نانجلا  ریهطت  رد  زین  تسرـصاق و  تارابع  نا  زا  هک  يزیچب  ملع  زا  ار 

تـسد دـیامنیم و  راـکنا  رارـصاب  باـنج  نآ  تیملعا  رب  نآ  تلـالد  زا  نانـش  تهب و  ناودـع و  غیز و  هار  زا  اـج  نیا  رد  نکیل  هدوـمناو 
دوخ حـیبقت  حیـضفت و  هار  هلطاـع  تاطقـس  هلطاـب و  تاوفه  داریاـب  هدز  دوخ  فالـسا  هحیبـق  تاـیرتفم  هحیـضف و  تاـعوضومب  کـسمت 

دح یلع  ولعلا  نم  يأ  اهباب  یلع  ینعم و  ناب  باجاف  مهـضعب  ّذش  هتفگ و  دوخ  مارملا  بلاج  مالک  رخآ  رد  رجح  نبا  هچنآ  اما  دـیامیپیم 
ام هچ  تسناوهلا  داسکلا و  رهاـظ  نـالطبلا  داـسفلا و  حـضاو  سپ  بوقعی  هب  أرق  اـمک  هنیونت  ّیلع و  عفرب  میقتـسم  ّیلع  طارـص  اذـه  ةءارق 

بآمتلاسر بانج  مالک  فیرحت  رب  ینبم  هک  باوصان  باوج  نیا  تکاکر  تفاخـس و  لامک  رکنا  روعا  باوجب  اقباس  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
لها دنتـسه و  جراوخ  فیخـس  فیرحت  نیا  يداب  هک  میاهدومن  تباث  میاهدرک و  نایب  هروفوم  هوجوب  تس  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا دنیازفایم و  دوخ  رانـش  راوع و  يادبا  رد  رانلا  بالک  عابتاب  دنیامنیم و  ناشیا  یـسیلهساک  بابتلا  حـضاو  باوج  نیا  لاحتنا  رد  تنس 
هدرب راکب  لیئـض  لیوات  نیا  نالطب  راهظا  رد  مامت  مامتها  اقباس  تملع  اـمک  هیکم  حـنم  رد  رجح  نبا  دوخ  هک  تسنآ  هّریحم  عئادـب  هلمج 

وه دـحا و  لـکل  لاـنی  ـالف  اـهباب  لاـع  يأ  ولعلا  نم  لـعاف  مسا  یلع  ناـب  ۀعیـشلا  یلع  هدـنع  قـیقحت  ـال  نم  ضعب  جـتحا  هتفگ و  هچناـنچ 
هباعیتسا یف  ربلا  دبع  نبا  اهاور  ۀیاور  یف  امیس  هبشا ال  فاسفسلاب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
406 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 
نیجهت نیهوت و  تیاهن  رجح  نبا  مالک  نیزا  اذهب و  هدفتـساف  يارلا  کلذ  نالطب  یف  ددرت  یقبی  ۀـیاورلا ال  هذـه  یف  رظنلا  قیدـحت  عم  ذإ 

نعاطم و فانصا  بیاغم و  يزاخم و  هوجو  ددرگیم و  حئال  حضاو و  ناب  ثبشتم  کسمتم و  لیجخت  لیلذت و  لامک  لیئض و  لیوات  نیا 
میاهتخاس و روکذم  الیـصفت  رجفا  روعا  باوجب  اقباس  دوشیم  دافتـسم  رجح  نبا  مالک  نیزا  باوصان  باوج  نیاب  بیجم  يارب  هک  بلاثم 
جرحت و الب  هدرک  لیئض  لیوات  نیاب  جاجتحا  ّقح  لها  هلباقمب  هک  ار  یسک  ۀحارـص  رجح  نبا  هک  دباییم  رد  مالک  نیزا  ریـصب  رظان  دوخ 
هدرک و رکذ  باعیتسا  تیاور  نآ  در  يارب  صوصخلاب  هدومناو و  هبشا  فاسفـسب  ار  لیوات  نیا  هدومرف و  جراخ  قیقحت  لها  هرمز  زا  مثات 

نالطب هدافتـساب  ار  رظان  مالک  رخآ  رد  دـنامیمن و  یقاب  يار  نیا  نالطب  رد  يددرت  تیاور  نیرد  رظن  قیدـحت  اب  هک  هدرک  هدافا  نآ  دـعب 
لمعب لیوات  نیا  ناوه  نهو و  ناـمتک  رتس و  ضرغب  ناـیب  ّیط  ناـسل و  ّیل  ناـنچ  قعاوص  مـالک  نیرد  یلو  هتخاـس  روماـم  قیدـحت  نیزا 

هکنآ ياـج  هچ  هدومنن  مه  باوج  نیا  نـالطبب  یحیرـصت  هدرک و  اـفتکا  هداد  باوـج  نیا  هک  یـسک  ذوذـش  راـهظا  رب  ضحم  هک  هدروآ 
نامگب هدمآرب  بیصم  ریغ  بیجم  نیا  باوج  تیوقت  ددص  رد  یشوکقحان  یـشوپقح و  هار  زا  هکلب  دیامن  وا  نیجهت  نیهوت و  رد  هغلابم 

ٌمیِقَتْسُم  َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  همیرک  هیآ  رد  بوقعی  تءارقب  نآ  بولسا  دیدست  دیئات و  دوخ 
دییاـت نیا  قیقحت  زا  جراـخ  فاسفـسب و  هبـشا  نآ  ندوب  يار و  نیا  نـالطبب  هیکم  حـنم  رد  دوخ  حیرـص  حیرـصت  دـعب  هکنآ  لاـح  هدومن 

ناوتیم یپ  یبوخب  لماتم  فصنم  ره  اجنیزا  دناشنیمن و  یسرکب  ار  وا  چوپ  فرح  دناسریمن و  بیـصم  ریغ  بیجم  لاحب  هدئاف  فیخس 
هجرد مادکب  ات  ناشفارحنا  دادتعا  طاسب  هدیسر و  دح  هچب  فاصنا  قح و  لها  هلباقمب  فاستعا  روج و  رد  تارـضح  نیا  كامهنا  هک  درب 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  یماـن  ماـن  یلع  ظـفل  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  هچناـنچ  هک  دـنامن  یفخم  هدـیدرگ و  طوسبم 
ٌمیِقَتْسُم  َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  هیاده  یفاو  هیآ  رد  نانچمه  تسمالّسلا 

مهیلع تیبلا  لها  تءارق  تسنیمه  تسا و  هدـش  عقاو  فاضم  یلع  ظفل  يوسب  طارـص  ظفل  دـشابیم و  بانج  نآ  یمان  مان  یلع  ظـفل  زین 
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ربخا ملعا و  تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  دافمب  تارضح  نیا  هدش و  لزان  ناشیا  فرشلا  تیب  رد  نارق  نوچ  هک  تسرهاظ  رپ  مالّـسلا و 
ناحجر رد  سپ  تسا  هدیدرگ  حئال  حضاو و  نآب  ناشیا  تیملعا  نآرقب و  ناشنارتقا  نیلقث  ثیدح  صنب  دنتسه و  نآرقب  رصبا  فرعا و  و 

ناشیا تءارق 
407 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تابثا يارب  تسحوجرم و  هدیدع  هوجوب  تاءارق  رگید  تءارق  نیا  ياروام  هک  ماقم  نیرد  اصوصخ  تسلمات  ماقم  مادـک  تاءارق  رگید  رب 
یقیرط يدحاو  ره  دوریم و  یهار  کیب  یکی  ره  نآ  ججح  نایب  رد  هکلب  هدماین  تسدب  میقتسم  یقیرط  ار  نیرسفم  زونه  نآ  تماقتـسا 

رهاظ حضاو و  تیاهن  میقتسم  طارص  لثم  شتماقتسا  هک  تراهط  تمصع و  تیبلها  زا  هروثام  تءارق  نیا  فالخب  دنکیم  رایتخا  هدحیلع 
طارـص زا  دوخ  فارحنا  فصو  اـب  يرـصب  نسح  هک  تسنآ  هیادـهلا  ۀـیفاو  هیآ  نیرد  قح  وـلع  تاـیآ  بئاـجع  زا  تسرهاـب و  حـئال و  و 

حیرصت مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمان  مان  رب  نآ  ندوب  لمتشمب  درکیم و  تءارق  میقتسم  طارص  نیمهب  ار  هیآ  نیا  میوق  نید  میقتـسم و 
مهیلع مارک  تیبلها  تءارق  عابتا  ینابم  دییـشت  رد  مایتلا  تیاده  مالک  نیزا  مالع  قلاخ  مارم  دوصقم و  ریرقت  ریـسفتب و  دومنیم و  حـیرص 

تبترم و تلالج  هک  هارث  باـط  یناردـنزاملا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  لـیلج  همـالع  دوزفایم  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فـالآ 
بقانم باتک  رد  یتسناد  ریط  ثیدح  دلجم  رد  تنـس  لها  ياملع  رباکا  فارتعا  بسح  بانج  نآ  ندوب  هجهللا  قودص  تلزنم و  تمظع 

طارص اذه  فرحلا  اذه  أرقی  يرصبلا  نسحلا  تعمس  ةداتق  نع  ۀبعـش  نع  دانـسالاب  هباتک  یف  يزاریـشلا  رکب  وبا  دیامرفیم  بلاط  یبأ  لآ 
هیف جوع  حـضاو ال  هناف  هب  اوکـسمت  هوعبتاف و  میقتـسم  نید  قیرط و  هنید  بلاط و  یبأ  نب  یلع  قیرط  اذـه  لاق  هانعم  ام  تلق  میقتـسم  ّیلع 

نسح مدینش  تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  هداتق  زا  وا  هبعـش و  زا  شیوخ  دنـسب  دوخ  باتک  رد  يزاریـش  رکب  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
ٌمیِقَتْسُم  َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  ار  فرح  نیا  درکیم  تءارق  هک  ار  يرصب 

بانج نآ  نید  بلاط و  یبأ  نب  یلع  قیرط  نیا  هک  تسنیا  نآ  يانعم  هک  يرـصب  نسح  تفگ  سپ  نآ  يانعم  تسیچ  واـب  متفگ  نم  سپ 
نآ رد  یفارحنا  چیه  تسحضاو و  نآ  هک  یتسردب  سپ  دینک  نآب  کسمت  دیئامنب و  نآ  عابتا  سپ  تسمیقتسم  نید  قیرط و  هک  دشابیم 
َّیَلَع ٌطارِـص  اذه  هیادـهلا  ۀـیفاو  هیآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  یمان  مان  توبث  دـعب  هَّللا  دـمحب  ۀـیاورلا و  لصحم  یهتنا  تسین 

ٌمیِقَتْسُم 
هدومن و لقن  هنیدـم  ثیدـح  باوج  رد  تنـس  لها  ضعب  زا  دوخ  مالک  رخآ  رد  رجح  نبا  هچنآ  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  حوضو  تیاهنب 

هکلب دیامناو  لمتحم  ار  نآ  بوقعی  تءارق  ظاحلب  دـنک و  افتکا  ذوذـش  ضحم  رب  نآ  باب  رد  هک  تسین  نآ  لباق  زگره  هتفگ  ذاش  ار  نآ 
دوخ تسد  دیوگب و  فرص  دساف  تحب و  لطاب  حاصفا  حیضوت و  حاضیا و  حیرصت و  تیاهنب  ار  نآ  هک  تس  بجاو  مزال و  وا  رب 

408 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیوپب میقتسم  طارص  هیآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان  ندوب  روکذمب  نیقی  ناعذا و  هار  دیوشب و  بوقعی  تئارق  هب  کسمت  زا 

نبا دیدسان  دییات  عم  باوصان  باوج  نیا  هک  دش  نشور  حضاو و  مامغلا  اهنع  باجنت  نیح  سمشلاک  مالحا  بابرا  رب  ماقم  نیزا  هلمجلاب 
هقفل ام  ضقنل  میقرلا * اذه  یف  هانتبثا  ام  نا  هَّللا  رمعل  تسفیرحت و  فیحصت و  بابرا  قیرط  عابتا  بیر  الب  فیخس و  لطاب و  رسارس  رجح 

لیبسلا رئانم  نیرئاسلل  حـضوی  و  میقعلا * حـیرلا  هتاوفه  ۀـبطاق  یلع  لسری  و  میقملا * دـعقملاب  هئاـیلوا  یمری  میقـسلا * لوقلا  نم  رجح  نبا 
* ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  میقملا *

مالّسلا هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  يزاریـش  رکب  یبأ  باتک  زا  دارم  حر  بوشآرهـش  نبا  بقانم  ترابع  رد  هک  تسناد  دیاب  و 
دیاـمرفیم تیاور  ةزاـجإ  فنـصم  دوخ  زا  حر  بوشآرهـش  نبا  همـالع  ار  باـتک  نیا  تسیزاریـشلا و  نمؤم  نب  دـمحم  رکب  وبا  فینـصت 

قئافلا و فاشکلا و  باتکب  يرشخمزلا  رمع  نب  دومحم  ینثدح  دیامرفیم و  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  ردص  رد  روکذم  همالع  هچنانچ 
نب قفوملا  ینبتاک  رفاسملا و  دازب  ینادمهلا  راطعلا  ءالعلا  وبا  ینابنا  سودرفلاب و  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  ایکلا  ینربخا  راربالا و  عیبر 
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يزنطنلا دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ینلواـن  لـئاضفلا و  تاداعـسلا  وبا  یـضاقلا  یل  يور  نیعبرـالاب و  مزراوـخ  بیطخ  یکملا  دـمحا 
یلا دنسا  ام  اریثک  مالّسلا و  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  ۀیاور  يزاریشلا  نمؤم  نب  دمحم  رکب  وبا  یل  زاجا  ۀیولعلا و  صئاصخلا 

نآرقلا نم  لزن  اـم  باـتک  مههابـشا و  یبطرقلا و  نودعـس  نب  ییحی  یمزراوخلا و  یمـصاعلا  نسحلا  یبأ  يربـکعلا و  شداـک  زیزعلا  یبأ 
يولهد زیزعلا  دبع  هاش  هک  تسبتک  نآ  هلمج  زا  هکلب  دـشابیم  تنـس  لها  هدنتـسم  رافـسا  هدـمتعم و  بتک  زا  يزاریـش  رکب  وبا  فینـصت 
مالسلا مهیلع  راهطا  تیبلها  اب  تنـس  لها  يالو  لیلد  ار  نآ  دنراد و  راختفا  لامک  تنـس  لها  فیناصت  زا  نآ  ندوب  رب  ام  یلـصا  بطاخم 

تسا هعیـش  نیدهتجم  هدمع  زا  هک  سنوی  نبا  دنیامرفیم  هیرـشع  انثا  هفحت  مهدزای  باب  مهدزیـس  بصعت  هیـشاح  رد  هچنانچ  دنراگنایم 
باتک هبیش  یبأ  نبا  ار و  بقانملا  باتک  نیهاش  نبا  ار و  ریدغلا  موی  باتک  تسا  هدرک  فینصت  ریرج  نبا  هک  هدروآ  میقتسملا  طارـص  رد 

وبا نینمؤـملا و  ریما  لـضف  یف  نآرقلا  نـم  لزنا  اـم  ار و  نـیرهطملا  ۀـبقنم  باـتک  یناهفـصا  مـیعن  وـبا  ار و  ترـضح  نآ  لـئاضف  راـبخا و 
یف سمـشلا  ّدر  باتک  هیودرم  نبا  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا  باتک  یکم  قفوم  ار و  تایرفعج  باتک  یعفاش  ینایور  نساحملا 

يزاریش یلع و  لئاضف 
409 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يزنطن ار و  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  یئاسن  ار و  تیبلا  لها  بقانم  باتک  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  نینمؤملا و  ریما  ناـش  یف  نآرقلا  لوزن 
ریما تاجرد  باتک  يرصن  اضیا و  بتارملا  باتک  یمـسی  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باتک  یعفاش  یلزاغملا  نبا  ار و  هیولع  صئاصخ  باتک 
یلع لئاضف  زا  ماهدرک  عمج  دـنتفگیم  هک  مدینـش  نیهاـش  نب  رمع  زا  هک  هتفگ  یـضترم  دیـس  ار و  قئادـح  باـتک  بیطخ  ار و  نینمؤملا 
نیا فینـصت  هعیـش  زا  هک  داد  دـیاب  فاصنا  سپ  يرـشع  انثالا  ینیوزقلا  نیعملل  نافرعلا  راوناب  یمـسملا  ۀـمجرت  نع  ـالقن  یهتنا  زج  رازه 

هک دـنادیم  نیقیب  دـیامن  هعیـش  بتک  عبتت  هک  ره  هکلب  دنـشاب  تیبلها ع  نینمؤملا ع و  ریما  لئاضف  نمـضتم  هک  تسین  ملاع  رد  فیناـصت 
زا اج  ره  رد  دناتنـس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نینـسح ع  ءارهز ع و  نینمؤملا ع و  ریما  بقانم  لئاضف و  لقن  رد  هعیـش  ياملع  ماـمت 

لوصفلا همغلا و  فشک  باتک  کلذ  یلع  لدی  تسلمتحم  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  رگا  دـعب  ام  همئا  لاح  رد  يرآ  دـنرآیم  لقن  بتک  نیمه 
ضعب مالعا  بتک و  ضعب  ءامـسا  رد  بحاص  هاش  فرـصت  لخد و  زا  یلاخ  هک  تراـبع  نیا  یهتنا  نفلا  اذـه  بتک  نم  اـمهریغ  همهملا و 

نینمؤملا ع ریما  ناش  یف  نآرقلا  لوزن  باتک  يزاریش  ندرک  فینصتب  بحاص  هاش  هک  دیامنیم  نیبم  حضاو و  تحارصب  تسین  نیفنـصم 
يالو لیلد  ار  نآ  دـنیامرفیم و  رخافت  جـحبت و  لامک  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  بتک  هّینـس  همئا  رگید  ندرک  فینـصت  لـثم  ار 
دوجو دنرادنپیم و  تنـس  لهاب  صتخم  هروکذم  بتک  رگید  لثم  مه  ار  باتک  نیا  دنیامنیم و  او  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تنـس  لها 
بقلب نآ  زا  لقن  ببـسب  ار  هعیـش  دـنزاسیم و  زارد  ربک  ندرگ  بجع  تیاهن  هار  زا  هکلب  دـنرادیمن  اور  هعیـش  فیناـصت  رد  ار  نآ  لـثم 
ءادـل ۀمـساح  اهناف  اهلکب  فیکف  باتکلا  اذـه  ۀـمظع  یلع  الیلد  اهنم  ةدـحاوب  کیهان  دـنزاونیم و  تنـس  لـها  نیچهشوخ  سیلهساـک و 

تارقف هعوضوم و  تاملک  نامه  رب  ملعلا  ۀـنیدم  انا  ثیدـح  فیرحت  رد  ساجرا  نیعانـص  ساکنا و  نیعاضو  هک  ربم  ناـمگ  باـیترالا و 
هک ددرگیم  حـئال  حـضاو و  عبتت  ینداب  هکلب  اشاح  مث  اشاح  دـناهدیزرو  راصتقا  افتکا و  هدز  نآـب  کـسمت  تسد  رجح  نبا  هک  هعونـصم 
راب دـناهداد و  باحـصا  يامح  تیامح  داد  نآ  عضوب  هک  تسدوجوم  هدراش  تـالطب  هدراـب و  تـالمج  زا  يرایـسب  ناـش  ناـبنا  رد  زونه 

اذـهل دـیامنیم  بسانم  ماثغا  ریوشت  ماصخ و  رییعت  يارب  ماقم  نیرد  تاوفه  نیا  رکذ  نوچ  هداهن و  ناـشیا  ظـالغ  قاـنعا  رب  میظع  ناـنتما 
مزاسیم كوتهم  ار  لالضا  عیدخت و  رتس  نآ  تعاظف  تعانش و  راهظاب  مزادرپیم و  نآ  داریاب 

410 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا يارب  یتلیضف  هنوگ  ره  راکنا  و  هیواعم » اهتقلح  و   » هملک بیذکت 

ندوب هقلح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  دعب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  ادتعا  باحصا  ارتفا و  بابرا  زا  یضعب  هک  تسناد  دیاب  سپ 
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هدومن جـیورت  ار  مائل  هینامثع  ماش و  بصاون  هثیبخ  حاورا  لطاب  صرخت  نیاب  دـناهدوزفا و  هیواـهلا  تاـبوقع  نم  هقحتـسی  اـم  هیلع  هیواـعم 
يذ متفه  تسب و  نآ  تباتک  خـیرات  هدیـسر و  رـصاق  رظنب  هرونم  هنیدـم  مرتحم  مرح  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  رابخالا  سودرف  رد  هچنانچ 

تسروکذم دشابیم  جنپ  تصش و  دص و  تشه  هنس  هدعقلا 
ۀیواعم اهتقلح  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

رد يواخـس  ترابع  زا  اقباس  یلاعت  هَّللا  دـمحب  تسین و  نایب  جاـتحم  هک  تسنجهتـسم  حبقتـسم و  يدـحب  عیظف  روز  عینـش و  کـفا  نیا  و 
تسفیعـض و نآ  هک  هدرک  هدافا  هدومن و  لقن  یملید  زا  سنا  تیاورب  ار  حـئال  ناـتهب  حـضاو و  بذـک  نیا  وا  هک  یتسناد  هنـسح  دـصاقم 

هنوگچ هک  تسبجعت  لامک  سپ  قبـس  امک  هدومن  حیرـص  حیرـصتب  نآ  فیعـضت  هیثیدـح  ياواتف  رد  زین  رجح  نبا  تسکیکر و  نا  ظافلا 
ثیح دیامن  جرد  قئاقحلا  زونک  رد  ار  میظع  يارتفا  نیا  هک  هتشاد  اور  قئاف  قیقحت  دقن و  همه  نآ  اب  يوانم 

سودرفلا یف  یملیدلا  هجرخا  يأ  رف )  ) اهقلح ۀیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق 
رتـالاب وزا  ارتـفا  نیا  جاردا  رب  يواـنم  يارتـجا  نکیل  تسحبقتـسم  نجهتـسم و  تیاـهن  ار  روز  بذـک و  نیا  مه  یملید  جارخا  دـنچ  ره  و 

مـشچ همه  نیا  دـعب  سپ  دـناهدومن  نیبـم  حّرـصم و  نآ  تیحورجم  تیحودـقم و  یکم  رجح  نبا  يواخـس و  وزا  لـبق  هک  اریز  دـشابیم 
يواخس و هدافا  هچ  رگا  تسرابتخا و  رابتعا و  بابرا  بجعت  لباق  رایسب  رایسب  ندرک  جرد  قئاقحلا  زونک  رد  ار  نآ  هدومن و  نآ  زا  یشوپ 
هلجا و مظاعا و  رباکا و  تادافا  بسح  هک  دینـش  دـیاب  مهنیا  نکیل  تسیفاو  یفاک و  هصوصخب  لعتفم  بذـک  نیا  باب  رد  یکم  رجح  نبا 

مول ّمذ و  زجب  قیقحت  دـیقنت و  بابرا  دزن  تسه و  لطاع  تحـص  هیلح  زا  لطاب و  عوضوم و  هلمج  هیواـعم  لـئاضف  ثیداـحا  هینـس  مخاـفا 
نآ هقیتع  هخـسن  هک  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  هدشن  تباث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  وا  يارب  یحدم 
دبع نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انث  لاق  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  انابنا  لاق  رهاط  نب  رهاز  انابنا  هتفگ  تسرـضاح  رـصاق  رظن  شیپ  برع  طخب 

لوقی ال یلظنحلا  میهاربا  نب  قاحـسا  تعمـس  لوقی  یبأ  تعمـس  لوقی  فسوی  نب  بوقعی  نب  دـمحم  سابعلا  ابا  تعمـس  لاق  مکاحلا  هَّللا 
دمحم انابنا  لاق  يریرحلا  دمحا  نب  هَّللا  ۀبه  انابنا  ءیش  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  لضف  یف  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  حصی 

نب رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  نیسحلا  وبا  انثدح  لاق  ینطقرادلا  ابنا  لاق  حتفلا  نب  یلع  نب 
411 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مث قرطاف  ۀیواعم  یلع و  یف  لوقت  ام  تلقف  یبأ  تلئـس  لاق  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق  یقرخلا  دیعـس  وبا  انث  لاق  زازرلا  نایب 
ادایک هورطاف  هلتاق  هبراح و  دـق  لجر  یلا  اوءاجف  اودـجی  ملف  ابیع  هؤادـعا  هل  شتفف  ءادـعالا  ریثک  ناک  ایلع  نا  ملعا  امهیف  یلوق  رـشنا  لاق 

ۀلیضف لقی  مل  رکذ و  هلوقب  ۀمجرتلا  هذه  یف  يراخبلا  ربع  هیبنت  هتفگ  يراخب  حیحص  حرـش  يرابلا  حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هل و  مهنم 
فنص دق  ریثکلا و  لضفلا  یلع  ۀلاد  ۀبحصلا  هقفلاب و  هل  سابع  نبا  ةداهش  رهاظ  نال  بابلا  ثیدح  نم  ذخوت  ۀلیـضفلا ال  نوکل  ۀبقنم  و ال 

ثیداحالا ضعب  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  دروا  شاقنلا و  رکب  وبا  بلعث و  مـالغ  رمع  وبا  کلذـک  ۀـبقانم و  یف  اءزج  مصاـع  یبأ  نبا 
حیرـصتلا نع  يراخبلا  لودع  یف  ۀـتکنلا  هذـهف  ءیـش  ۀـیواعم  لئاضف  یف  حـصی  مل  لاق  هنا  هیوهار  نب  قاحـسا  نع  قاس  مث  اهورکذ  یتلا 

دمتعا هناک  ةروهشم و  کلذ  یف  یئاسّنلا  هصق  ضفاورلا و  سؤر  هب  عفدی  ام  طبنتـسا  هرظن  قیقدب  نکل  هخیـش  لوق  یلع  ادامتعا  ۀبقنم  ظفلب 
ام یبأ  تلاس  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  قیرط  نم  اضیا  يزوجلا  نبا  جرخا  مکاحلا و  ۀصق  یف  کلذک  قاحسا و  هخیـش  لوق  یلع  اضیا 

هبراح دـق  لجر  یلا  اودـمعف  اودـجی  ملف  ابیع  هل  هؤادـعا  شتفف  ءادـعالا  ریثک  ناک  اـیلع  نا  ملعا  لاـق  مث  قرطاـف  ۀـیواعم  یلع و  یف  لوقت 
نکل ةریثک  ثیداحا  ۀیواعم  لئاضف  یف  درو  دق  هل و  لصا  امم ال  لئاضفلا  نم  ۀیواعمل  هوقلتخا  ام  یلا  اذـهب  راشاف  یلعل  مهنم  ادایک  هورطاف 

هتفگ يراقلا  ةدـمع  رد  ینیع  ملعا و  هَّللا  امهریغ و  یئاسّنلا و  هیوهار و  نب  قاحـسا  مزج  کلذـب  دانـسالا و  قیرط  نم  حـصی  ام  اـهیف  سیل 
نکل معن و  تلق  ةریثک  ثیداحا  هتلیـضف  یف  درو  دق  تلق  ناف  هتلیـضف  یلع  اذه  لدـی  ۀـیواعم و ال  رکذ  هیف  نا  ثیح  نم  ۀـمجرتلل  هتقباطم 
ۀلیضف لقی  مل  ۀیواعم و  رکذ  باب  لاق  کلذل  امهریغ و  یئاسّنلا و  هیوهار  نب  قاحسا  هیلع  صن  دانـسالا  قیرط  نم  حصی  ثیدح  اهیف  سیل 
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تعمـس یناهبـصالا  قاحـسا  نب  دمحم  لاق  هتفگ  ننـسلا  باتک  بحاص  یئاسن  همجرتب  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  همالع  ۀـبقنم و  و ال 
اما لاقف  هلئاضف  نم  يور  ام  ۀیواعم و  نع  لئسف  قشمد  یلا  جرخ  هرمع و  رخآ  یف  رـصم  قراف  نمحرلا  دبع  ابا  نا  نولوقی  رـصمب  انخیاشم 
نب لیعامسا  ءادفلا  وبا  کنطب و  هَّللا  عبـشا  الا  ّالا  ۀلیـضف  هل  فرعا  ام  يرخا  ۀیاور  یف  لضفی و  یتح  سأرب  اسار  جرخی  نا  ۀیواعم  یـضری 

نحتماف قشمد  یلا  داع  مث  هتفگ  یئاسن  همجرتب  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  باتک  رد  یبویالا  یلع 
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رد يزم  جاجحلا  وبا  لضفی و  یتح  سأرب  اسار  نوکی  نا  ۀیواعم  یـضری  ام  لاق  عنتماف و  هلئاضف  نم  ائیـش  يوری  نا  هنم  بلط  ۀیواعم و  یف 
جرخا ءیش  يأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  رـضاح  انا  هل و  لیق  هدروآ و  ینوماملا  رکب  یبأ  نع  القن  یئاسن  همجرت  رد  لامکلا  بیذهت 
تعمس ظفاحلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  لاق  هتفگ  یئاسن  همجرتب  لامکلا  بیذهت  رد  يزم  زین  لئاسلا و  تکس  تکس و  هنطب و  عبـشت  ّمهَّللا ال 

غلب املف  لاجرلاب  مهملعا  راثالا و  نم  میقسلا  حیحصلاب و  مهف  رما  هرصع و  یف  رـصم  خیاشم  هقفا  نمحرلا  دبع  وبا  ناک  لوقی  رمع  نب  یلع 
یلا هوجرخاف  ۀکم  یلا  ینوجرخا  لاقف  عماجلا  یف  هوبرـضف  هنع  کسماف  ۀـیواعم  لئاضف  نع  لئـسف  هلمرلا  یلا  جرخف  هودـسح  غلبملا  اذـه 
رخآ یف  ةداهـشلا  قزر  لئاضفلا  نم  نمحرلا  دـبع  وبا  عمج  ام  عم  هَّللا و  دـبع  وبا  مکاحلا  لاق  ادیهـش  الوتقم  اهب  یفوت  لـیلع و  وه  ۀـکم و 
جرخ هرمع و  رخآ  یف  رصم  قراف  نمحرلا  دبع  ابا  نا  نورکذی  رصمب  انخیاشم  تعمـس  لاق  یناهبـصالا  قاحـسا  نب  دمحم  ینثدحف  هرمع 

یف نوعفدی  اولاز  امف  لضفی  یتح  سأرب  اسار  ۀیواعم  یضری  لاقف ال  هلئاضف  نم  يور  ام  نایفس و  یبأ  نب  ۀیواعم  نع  اهب  لئسف  قشمد  یلا 
تعمس هتفگ  ینوماملا  نع  القن  یئاسن  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  اهب و  تام  ۀکم و  یلا  لمح  مث  دجسملا  نم  جرخا  یتح  هینضح 

لاقف کلذ  هل  ترکذـف  نیخیـشلا  لئاضف  فینـصت  هکرت  هنع و  هَّللا  یـضر  یلعل  صئاـصخلا  باـتک  نمحرلا  دـبع  یبأ  یلع  نورکنی  اـموق 
ۀباحصلا لئاضف  کلذ  دعب  فنص  هنا  مث  هَّللا  مهیدهی  نا  توجر  صئاصخلا  باتک  تفنـصف  ریثک  اهب  یلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد 
ۀیواعم ۀبقنم  هذه  لعل  تلق  لئاسلا  تکسف  هنطب  عبشت  مهّللا ال  ثیدح  جرخا  ءیش  يأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  عمسا  انا  هل و  لیقف 

ۀمحر ةاکز و  هل  کلذ  لعجاف  هتمتش  وا  هتنعل  نم  ّمهَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوقل 
نم جرخ  یئاسّنلا  نا  هریغ  يرـصملا و  یبقعلا  ةزمح  نع  ةدـنم  نب  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  هتفگ  یئاـسن  همجرتب  ظاـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  و 

هتیصخ یف  نوعفدی  اولاز  امف  لاق  لضفی  یتح  سأرب  اسار  یـضرت  الا  لاقف  هلئاضف  نم  ءاج  امع  اهب  لئـسف  قشمد  یلا  هرمع  رخآ  یف  رـصم 
رـصتخملا ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  ۀلمرلا و  هباوص  ۀـکم و  یلا  ۀـیاورلا  هذـه  یف  اذـک  اهب  یفوتف  ۀـکم  یلا  لمح  مث  دجـسملا  نم  جرخا  یتح 

اـسار نوکی  نا  ۀـیواعم  یـضری  ام  لاقف  هلئاضف  نم  ائیـش  يوری  نا  هنم  بلط  ۀـیواعم و  یف  نحتماف  قشمد  یلا  داع  هتفگ و  یئاـسن  همجرتب 
تایفولاب یفاو  رد  يدفص  نیدلا  حالص  لضفی و  یتح  سأرب 
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تلخد لاقف  کلذ  هل  رکذف  نیخیشلا  لئاضف  هفینصت  هکرت  هنع و  هَّللا  یـضر  یلعل  صئاصخلا  باتک  موق  هیلع  رکنا  هتفگ و  یئاسن  همجرتب 

الا هل  لیقف  ۀباحـصلا  لئاضف  کلذ  دعب  فنـص  مث  یلاعت  هَّللا  مهیدـهی  نا  ءاجر  صئاصخلا  تفنـصف  ریثک  یلع  نع  اهب  فرحنملا  قشمد و 
ءیش يأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت 

هنطب عبشت  ّمهَّللا ال  جرخا 
هل ۀلیضف  اذه  لعل  نیدلا  سمش  لاق  لئاسلا  تکسف 

ۀمحر ةاکز و  هل  کلذ  لعجاف  هتببس  هتنعل و  نم  ّمهَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوقل 
لاقف ال هلئاضف  نم  نّود  ام  هنع و  هَّللا  یضر  ۀیواعم  نع  لئس  هرمع  رخآ  یف  قشمد  یلا  رصم  نم  جرخ  امل  هتفگ و  تایفولاب  یفاو  رد  زین  و 

یعفای اهب و  یفوت  ۀلمرلا و  لیق  ۀکم و  یلا  لمح  مث  دجسملا  نم  جرخا  قح  هیتیصخ  یف  نونعطی  اولاز  امف  لضفی  یتح  سأرب  اسار  یضری 
اـسار جرخی  نا  ۀـیواعم  یـضری  اما  لاقف  هلئاضف  نم  يور  ام  ۀـیواعم و  نع  لئـسف  قشمد  یلا  جرخ  هتفگ و  یئاسن  همجرتب  نانجلا  ةآرم  رد 
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لضفی یتح  سأرب 
کنطب هَّللا  عبشا  الا ال  ۀلیضف  هل  فرعا  ام  يرخا  ۀیاور  یفو 

لاجرلا ثیدحلاب و  مهملعا  هرصع و  یف  رصم  خیاشم  هقفا  ناک  ینطقرادلا و  لاق  هتفگ  یئاسن  همجرتب  نیمث  دقع  رد  یسافلا  نیدلا  یقت  و 
ۀکم یلا  ینوجرخا  لاـقف  عماـجلا  یف  هوبرـضف  هنع  کـسماف  ۀـیواعم  لـئاضف  نع  لئـسف  ۀـلمرلا  یلا  جرخف  هودـسح  غلبملا  اذـه  غـلب  اـملف 
هتفگ مکاحلا  نع  القن  یئاسن  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ادیهـش و  الوتقم  اهب  یفوت  لیلع و  وه  ۀکم و  یلا  هوجرخاف 

غلبملا اذـه  غلب  املف  لاـجرلاب  مهملعا  میقـسلا و  حیحـصلاب و  مهفرعا  هرـصع و  یف  رـصم  خـیاشم  هقفا  یئاـسّنلا  لوقی  رمع  نب  یلع  تعمس 
لیلع و وه  هوجرخاف و  ۀـکم  یلا  ینوجرخا  لاقف  عماجلا  یف  هوبرـضف  هنع  کسماف  ۀـیواعم  لـئاضف  نع  لئـسف  ۀـلمرلا  یلا  جرخف  هودـسح 

لاقف صئاصخلا  باتک  هفینـصت  نع  هتلئـس  ینوماملا  رکب  وبا  لاق  هتفگ و  یئاـسن  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  زین  ادیهـش و  ـالوتقم  یفوت 
لئاضف باتک  کلذ  دعب  فنـص  مث  یلاعت  هَّللا  مهیدـهی  نا  ءاجر  صئاصخلا  باتک  تفنـصف  ریثک  ّیلع  نع  اهب  فرحنملا  قشمد و  تلخد 

تکس تکـس و  هنطب و  عبـشت  ّمهَّللا ال  جرخا  ءیـش  يأ  لاقف  ۀیواعم  لئاضف  جرخت  الا  رـضاح  انا  هل و  لیق  سانلا و  یلع  اهأرق  ۀباحـصلا و 
بهذی نا  هافک  ام  لاق  ۀیواعمف  هل  لیقف  ّیلع  لئاضف  رکذف  قشمد  لخد  هتفگ  یئاسن  همجرتب  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  لئاسلا و 

ۀلمرلا یف  تامف  جرخاف  توملا  یلع  فرشا  یتح  هیتیصخ  یف  عفدف  لئاضف  هل  رکذی  یتح  سأرب  اسار 
414 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

همجرتب ةاکشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  ةورملا و  افـصلا و  نیب  نفدف  ۀکم  وا  سدقملل  لمح  ۀئامثالث و  ثلث و  ۀنـس  نیطـسلف  وا 
بیعـش نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  هخیرات  یف  رکذ  هنا  یعفایلا  هَّللا  دـبع  مامالا  خیـشلا  نع  ثدـحملا  نیدـلا  لامج  ریمالا  لاق  هتفگ  یئاسن 

ۀیواعم و یف  لوقت  ام  دجسملا  یف  اموی  ۀیحانلا  کلت  لها  هل  لاقف  قشمدب  ءاج  مث  رصم  نکس  هنامز  يدتقم  تافنصملا و  بحاص  یئاسّنلا 
لضفی یتح  سأرب  اسار  ینع  جرخی  نا  ۀیواعم  یضری  اما  باجاف  هلضف  یف  درو  ام 

هنطب هَّللا  عبشا  الا ال  ۀلیضف  هل  فرعا  لاق ال  ۀیاور  یفو 
ضرمف و ۀکمب  هوبهذا  ۀیاور  یف  کلذب و  تامف  ضرمف  ۀـلمرب  هوبهذا  دجـسملا و  نم  هوّرج  هوبرـض و  هوناها و  هیف و  اوعقو  سانلا و  ماقف 

دهش دق  نکل  حیحصلا  یف  ۀلیضف  هصوصخب  هل  سیل  ۀیواعم  هتفگ و  جاهنم  رد  ینارح  هیمیت  نبا  ةورملا و  افصلا و  نیب  هونفد  هکمب و  تام 
یبنلا هنمتئا  نمم  وهف  یحولا  بتکی  ناک  عادولا و  ۀجح  هعم  جـح  كوبت و  ةوزغ  فئاطلا و  افینح و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم 
ۀیواعم لئاضف  یف  اوور  دـق  لـب  هتفگ  جاـهنم  رد  هیمیت  نبا  زین  ۀباحـصلا و  نم  هریغ  نمتیا  اـمک  یحولا  ۀـباتک  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
يرگنب لمات  رظنب  رگا  نیرب  هوالع  اذه و  اذـه و ال  نوححـصی ال  ثیدـحلاب ال  ملعلا  لها  تافنـصم و  کلذ  یف  فنـص  ةریثک و  ثیداحا 

اقلطم ار  هنیدـم  ـالوا  هک  اریز  تسلزخنم  دـساف و  لحمـضم و  لـطاب و  رـسارس  زین  ینعم  هقلح  ثیدـح  صوصخلاـب  هـک  تـسناد  یهاوـخ 
ۀعمقمب هسار  غمد  اـنیلع  ناـیبلا و  هیلعف  یعدا  نم  هدرکن و  تبـسن  هنیدـم  يوسب  ار  هقلح  ـالقع  زا  يدـحا  تسین و  هقلح  يوـسب  یجاـیتحا 

رهدلا رخآ  یلا  هل  سیل  لیلدب و  یتای  نا  هیلعف  کفالا  اذه  دیئات  دارأ  نم  تسین و  هقلحب  یجایتحا  صوصخلاب  ار  ملع  هنیدـم  ایناث  ناهربلا 
یسک رگم  نآ  رب  دنکیمن  تراسج  تسملع و  هنیدم  حیضف  بیع  حیرص و  صقن  ملع  هنیدم  يارب  هیواعم  لثم  هقلح  تابثا  اثلاث  لیبس  نم 

هک اریز  تسنآ  یعدم  زا  مالسا  تمس  لیزم  هقلح  يوسب  ملع  هنیدم  جایتحا  تابثا  اعبار  دشاب  مهروعش  زا  جراخ  هکلب  نامیا  زا  جراخ  هک 
ناکرا مدهی  امم  اذه  هتشاد و  هیواعم  يوسب  جایتحا  ملع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  تسنآ  مزلتـسم 
ماکحا زا  وا  لهج  هکنآ  لاح  دـشاب  هتـشاد  ملع  زا  رفاو  یّظح  وا  هک  دـیآیم  مزال  دـشاب  هدوب  ملع  هنیدـم  هقلح  هیواعم  رگا  اسماخ  نیدـلا 

نیا هک  دیدرگ  رهاظ  سپ  تسین  بیر  کش و  ياج  هیماسلا  قئاقحلا  ۀیلاعلا و  فراعملا  نع  الضف  هیعرم  بادآ  زا  وا  لالض  هیعرش و 
415 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هریفو هرثد  بیاعم  هریثک و  همج  بلاثم  همیـسج و  نئاشم  همیظع و  نعاطم  تهج  زا  هیواعم  اسداس  میلم  تسلطاـب و  تیاـهن  میـسج  يارتفا 
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سپ دـشاب  هدوب  لصاح  يوبن  باـنجب  یلاـصتا  ار  وا  هک  درادـن  نآ  تیلباـق  زگره  تسروکذـم  نعاـطلل  دییـشت  رد  نآ  زا  يذـبت  هک  دوخ 
ۀقلح هیواعم  اـهتقلح  هلمج  زا  لـعتفم  ثیدـح  نیرد  دارم  هک  دوش  هتفگ  رگا  اـعباس  هدوب  ملع  هنیدـم  هقلح  وا  هک  تفگ  دـناوتیم  هنوگچ 

يوسب ملع  هنیدـم  دوخ  جایتحا  لثم  ملع  هنیدـم  باب  جایتحا  هک  اریز  تسلطاب  مه  نآ  سپ  تسفوذـحم  هیلإ  فاضم  تسا و  هیواعم  اـهباب 
نیجهت و تیاهن  ملع  هنیدـم  باب  يوسب  باصن  تلاهج  هقلح  نیا  تبـسن  اـنماث  تسـسمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نـالطب  رد  هقلح 

عطق اعسات  دشاب  هدوب  نیقی  مهف و  هرئاد  زا  نوریب  نید و  لقع و  هقلح  زا  جراخ  دوخ  هک  یـسک  رگم  نا  رب  دنکیمن  مادقا  تسباب و  نیهوت 
سپ دشاب  هدوب  لصاح  ملع  هنیدم  باب  یلاصتا  ار  وا  هک  تسین  نآ  لباق  هعیظف  حـئاضف  هعینـش و  حـئابق  رگید  تهجب  هیواعم  لهج  زا  رظن 

مالّسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هیواغ  هیواعم  تقرافم  تنیابم و  ارشاع  دوب  دهاوخ  دادهنالا  حضاو  داسفلا و  نّیب  انیقی  وا  ندوب  هقلح 
دشاب و هدوب  لامخا  رتس و  لباق  هک  تسنانچ  هن  لاتق  یغب  هنتف  هماقا  لادج و  برح و  بصن  بانج و  نآ  اب  وا  دادل  دقح و  دانع و  دـسح و 

ياروام تسبآ و  رب  شقن  لثم  بیر  الب  باوصان و  لطاب و  رـسارس  باب  رب  هقلح  لثم  وا  ندوب  بانج و  نآ  اب  وا  لاصتا  ياـعدا  نیزا  دـعب 
ددرگیم و بانطا  لیوطتب و  یضفم  زین  الامجا  ول  نآب و  هراشا  هک  تسدوجوم  رابتلا  حضاو  کفا  نیا  نالطب  يارب  يرایـسب  هوجو  زین  نیا 

نیا ضعب  نوچ  هک  تسنآ  هعیظف  تالبعزخ  بئارغ  هعینـش و  تاـفرخزم  بئاـجع  هلمج  زا  دربیم و  نآ  جارختـساب  یپ  دوخ  ریـصب  لـقاع 
رود و هیصاق  لحارمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  ملع  زا  هثالث  تارضح  هک  دندید  رارـشا  نیـصارخ  رامغا و  نیکافا 

ناشیا تبناجم  روهشم و  فورعم و  تیاهن  نافرع  ملع و  تحاس  زا  ناشدعب  دنتسه و  روصقم  رصاق و  تیاغب  هعیفر  هیلاع  هبترم  نیا  لین  زا 
فقـس ناطیح و  ساسا و  بارحم و  تیثیحب  ملع  هنیدم  يارب  ناشتیوزج  تسروثام و  لوقنم و  هحئال  فراعم  هحـضاو و  لئاسم  كرد  زا 

هطقاس و تاوفه  هنوگ  نیا  مهف  لـقع و  باـبرا  زا  يدـحا  دنیـشنیمن و  تسار  فخـسلا  ناوهلا و  ۀحـضاولا  ۀـنوهوملا  ۀـقلحلا  نع  الـضف 
جیورت يارب  راچان  دنیبیمن  لوبق  لباق  ار  هطباه  تاطقس 

416 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا عظفتسم  سب  لاعتفاب  ار  نامیا  نید و  هلسلس  دنتخیگنارب و  رگید  هلیح  روجهم  لطاب  قیفنت  رد  دنتخیر و  رگید  یگنر  روز  بذک و  عاتم 
هک دندرک  ارتفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  اباحم  الب  دنتخیوآ و  عنـشتسم  یلیخ  لاحتنا  نامادـب  دنتخیـسگ و  مه 

هدومرف بانج  نآ  هّللاب  ذوعن 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  نامثع  ءایحلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رمع  لدعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رکب  وبا  قدصلا و  ۀنیدم  انا 

همه زا  شیب  قدـص  رد  رکب  وبا  هک  هدـش  روهـشم  ناشیا  نیرخاـتم  رد  هک  دـناهدرک  عضو  نآ  يارب  ینیبیم  هچناـنچ  لـطاب  بذـک  نیا  و 
ملع رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوب و  همه  زا  لمکا  ءاـیح  رد  ناـمثع  دوب و  ناـش  همه  زا  رتـالاب  لدـع  رد  رمع  دوب و  باحـصا 

هیلع و هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هک  تساوخ  رخآلا  مویلا  یف  هَّللا  هحـضف  رهاظ  بذک  نیا  عضاو  سپ  دوب  باحـصا  هلمج  زا  رتلـضاف 
بیجع نکیل  درادـب  هنیدـم  راهچ  نآ  باب  راچ  هلزنمب  ار  رای  راچ  دراذـگب و  هنیدـم  راهچ  هلزنمب  هکلب  هنیدـم  کی  اـهنت  هن  ار  ملـس  هلآ و 
سابتلا یب  بذک  نیا  اب  ساسا  یب  ساسا  ثیدح  رکذب  دنربیمن و  یپ  روحدم  عضاو  هحضاو  تحلصم  نیاب  تنـس  لها  ضعب  هک  تسنآ 

نآ هقیتع  هخسن  هک  تداعس  جنگ  باتک  رد  يدنبشقنلا  یمزراوخلا  دومحم  دنواخ  هجاوخ  نب  نیدلا  نیعم  دنرپسیم  تهافس  تلفغ و  هار 
درآیم هعبرا  يافلخ  لئاضف  رد  تس  رضاح  رصاق  رظن  شیپ 

اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  لاق 
باب یلع  تسوا و  فقس  نامثع  وا و  راوید  راهچ  رمع  تسوا و  داینب  رکب  وبا  مملع و  هنیدم  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  تفگ 

تسوا
یلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  نامثع  ءایحلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رمع  لدعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رکب  وبا  قدصلا و  ۀـنیدم  انا  مالّـسلا  هیلع  لاق 

اهباب
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ماایح و رهـش  نم  تسوا و  رد  رمع  ملدع و  رهـش  نم  تسوا و  رد  رکب  وبا  مقدـص و  رهـش  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تفگ  لوسر 
نیا تفاخـس  تکاکر و  تعاظف و  تعانـش و  يدنبـشقنلا و  یمزراوخلا  مالک  یهتنا  تسوا  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  تسوا و  رد  نامثع 

یضعب هک  تسبجع  نکیل  رافسالا  دنع  حبصلاک  ریصب  دقاف  ره  دزن  نآ  يراوتسا  ان  تسراکشآ و  حضاو و  لماتم  رظان  ره  رب  غورفیب  غورد 
لـضفا لیلد  ار  رهاب  ناتهب  رهاظ و  بذک  نیا  دـنیامنیم و  زین  لالدتـسا  لطاب  يارتفا  نیاب  تارج  تراسج و  دـیزمب  تنـس  لها  ياملع  زا 

هیدمحالا ۀلیسولا  باتک  رد  يریتلا  دمحا  نب  بجر  خیش  هچنانچ  دنیامنیم  او  یفصو  رابتعاب  يرگید  زا  هعبرا  يافلخ  زا  یکی  ره  ندوب 
417 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دحاو لک  نا  ۀعبرالا  ءافلخلا  لیضفت  یف  یلوالا  لوقن  نحن  هتفگ و  لیـضفت  ثحبم  رد  ۀیدمحملا  ۀقیرطلا  حرـش  یف  ۀیدمرـسلا  ۀعیرذلا  و 
هفاصوا و رابتعاب  لب  هتاذ  ثیح  نم  تسیل  ناسنالا  ۀلیضف  نال  هب  رهتشا  يذلا  فصولا  رابتعاب  رخآلا  نم  لضفا  مهنم 

ملعلا و ۀنیدم  انا  اهباب و  نامثع  ءایحلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رمع  لدعلا و  ۀـنیدم  انا  اهباب و  رکب  وبا  قدـصلا و  ۀـنیدم  انا  مالّـسلا  هیلع  لاق  دـق 
لضافالا ضعب  نع  هباتک  یف  يدهازلا  هاور  اهباب  یلع 

نامثع لدعلا و  ۀهج  نم  مهلضفا  رمع  هب و  مهنیب  امیف  هراهتـشا  هقدص و  ةرثک  رابتعاب  ۀباحـصلا  لضفا  قیدصلا  رکب  ابا  نا  لوقن  اذه  یلع  و 
ریبخ مامضنا  تفاخس  مالک  نیزا  مالکلا و  متی  ماربا و  میقتسی  اذهب  هب و  هراهتشا  ملعلا و  ۀهج  نم  مهلضفا  یلع  ءایحلا و  ۀهج  نم  مهلضفا 

زا لضفا  هعبرا  يافلخ  زا  دـحاو  ره  هک  ینعم  نیا  رایتخا  لیـضفت  ثحبم  رد  الوا  هک  اریز  تساور  دـیامن  بجعت  ردـق  ره  ماعنا  ناعما و  اـب 
تسین روکذم  تنس  لها  مالک  رافـسا  دئاقع و  بتک  رد  الـصا  هک  تسعرتخم  لوق  هدش  رهتـشم  نآب  هک  یفـصو  رابتعاب  دشابیم  يرگید 
تـسین وا  تاذ  تهج  زا  ناسنا  تلیـضف  هک  ینعم  نیا  ياعدا  لیلد  ماقم  رد  ایناث  دوب  دـهاوخ  بکرم  عامجا  قرخ  لیبق  زا  نآ  عارتخا  سپ 

الـصا وا  تاذ  تهج  زا  اقلطم  ناسنا  تلیـضف  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  رگا  هک  اریز  درادـن  بولطمب  یطبر  تسوا  فاصوا  راـبتعاب  هکلب 
هلمج رد  هثالث  يافلخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دـیآیم  مزال  اـجک  ینعم  نیزا  سپ  تسوا  فاـصوا  تهج  زا  هکلب  تسین 

تفالخ بیترتب  هقلطم  تیلـضفا  بیترت  هعبرا  يافلخ  رد  تستنـس  لها  موعزم  هچنانچ  هکنآ  ای  دـشاب  هدوبن  قـالطالا  یلع  لـضفا  تاـفص 
بذک ثیدحب  جاجتحا  اثلاث  دیآ  هدرکن  ضرف 

قدصلا ۀنیدم  انا 
عازن لحم  هک  ارآهکرعم  ثحبم  نیا  لثم  رد  ةربتعملا  دیناسملا  حاحـصلا و  نع  الـضف  تسین  مه  تاعوضوم  بتک  رد  نا  زا  يرثا  هک  خـلا 

ار نآ  يدهاز  هک  ینعم  نیا  راهظا  لوعجم  ربخ  نیا  هلاوح  ماقم  رد  اعبار  دشابیم  هعیظف  عئانـش  هعیدـب و  عئانـص  هلمج  زا  تسنیقیرف  میظع 
ضعب نینچمه  وا و  باتک  يدهاز و  هک  اریز  تستافرطتسم  بئارغ  تابرغتـسم و  بئاجع  زا  هدرک  تیاور  لضافا  ضعب  زا  دوخ  باتک  رد 

ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ  قادصم  لضافا 
ياعدا حیضف  کفا  حیرص و  بذک  نیا  رکذ  دعب  اسماخ  تسداسف و  نهو و  زا  یبنم  رسارس  دانسا  وزع و  نیا  لاثما  نیققحم  دزن  دنتسه و 

دـسافلا و یلع  دـساف  يانب  ناشیا  نایم  رد  ناـب  شندوب  روهـشم  دوخ و  قدـص  ترثک  راـبتعاب  تسا  هباحـص  لـضفا  رکب  وبا  هک  ینعم  نیا 
رکب وبا  تیلضفا  هک  اریز  تسدسافم  ثروم  لوقت  باکترا 

418 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رواب لوقع  مولح و  بابرا  زا  يدحا  رگم  هَّللا  ناحبس  تسلطاع  تحص  هیلح  زا  لطاب و  رسارس  باحـصا  رئاس  رب  دشاب  قدص  باب  رد  ول  و 

یهجوـت یندا  هک  یـسک  هکلب  اـّلک  اـشاح و  دوـب  رت  قداـص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  زا  هّللاـب  اذاـیع  رکب  وـبا  هک  درک  ناوـتیم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  نایعیش  زا  رت  قداص  ار  رکب  وبا  زگره  دشاب  هتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  تاداشراب 

رذ یبأ  ترضح  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  داشرا  هک  اریز  مالّسلا  هیلع  هنع  الضف  تسناد  دهاوخن  مالّسلا 
رذ یبأ  نم  ۀجهل  قدصا  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلظا  ام 
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نم نـیبا  سمـشلا و  نـم  رهظا  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  نایعیــش  صلخ  زا  رذ  یبأ  ترــضح  ندوـب  تسروهــشم و  فورعم و 
لوعجم کفا  نآ  دوجو  اب  دزادنا و  تشپ  سپ  ار  نآ  هک  تسین  ینمؤم  راک  الصا  ققحم  تباث  ثیدح  نیاب  تافتلا  دعب  تسسمالا و 

اهباب رکب  وبا  قدصلا و  ۀنیدم  انا 
ۀیاغلا یـصقا  یلا  باقع  باذـع و  باجیتسا  رد  دـیامناو و  رذ  یبأ  ترـضح  زا  قدـصا  ار  رکب  وبا  نآ  يانب  رب  دزاس و  دوخ  زیوآتسد  ار 

ار رکب  وبا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تستباث  تحارصب  ملسم  حیحـص  ثیدح  زا  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  نیرب  هوالع  دیازفیب و 
تداهـش نیا  دـعب  سپ  دنتـسنادیم  نئاخ  رداغ و  مثآ و  بذاک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  ثاریم  هعقاو  باب  رد 

الا اذه  له  تشاد  ترهش  هباحص  نایم  رد  قدص  ترثکب  دوب و  هباحص  قدصا  رکب  وبا  هَّللا  ذاعم  هک  تفگ  ناوتیم  یلقاع  هنوگچ  هقداص 
زا رمع  هک  ینعم  نیا  ياعدا  لوحنم  کفا  لوعجم و  بذـک  نیا  يانب  رب  اسداس  ناطلـس  نم  هب  هَّللا  لزنی  مل  اـمب  لوقتلا  ناـیعلا و  ۀـمداصم 

لدع نآلا  یلا  لیلد  چـیهب  هک  اریز  دـشابیم  حـضاف  لطاب  يوسب  لیم  حـضاو و  قح  جـهن  زا  لودـع  نیع  دوب  هباحـص  لضفا  لدـع  تهج 
ناودع ندعم  نآ  روج  ملظ و  تیاهن  یصحت  دهاوش ال  دعت و  عئاقو ال  زا  هکلب  یقیقحتلا  نع  الضف  هدشن  تباث  مه  رمع  ترضح  يریدقت 

لیلد دهاوش و  همه  نآ  زا  سپ  باصنلا  باصنل  علافلا  نعاطملا  دییشت  باتک  اهنم  باحصالا و  بتک  یف  لصف  امک  تسرهاب  رهاظ و  هتبلا 
لاحم تسیلایخ  ندیناسر  تابثاب  باحـصا  لضفا  لدع  تهج  زا  ار  رمع  ترـضح  عوضوم  ربخ  نیا  يانب  رب  دوخ  موعزمب  ندینادرگ و  ور 

نالطبلا نیب  يارتفا  نیا  يانب  رب  اعباس  بابت  رابت و  عاونا  بلاج  باوص  قح و  هحیرص  تدناعم  ببـسب  تسبارـس و  گنرمه  نالطب  رد  هک 
ندومناو باحصا  لضفا  ایح  تهج  زا  ار  ثلاث  ترضح  ناوهلا  رهاظ 

419 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حلاـص یلیلدـب  الـصا  تسین  قوثو  یندا  لـباق  لـحتنم  بذـک  لـعتفم و  روز  نیا  هکنآ  زا  رظن  عطق  هچ  تسندوزفا  دوخ  ياـیح  راـهظا  رد 
تیاهن نآ  سکع  رب  هکلب  هدشن  تباث  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  رئاس  رب  ایح  رد  ثلاث  ترـضح  ناحجر 

بآم تلاسر  بانج  باحصا  رباکا  رب  روج  ملظ و  تاعقاو  رد  اصوصخ  رامـشیب  عئاقو  رد  ناشیا  ترـضح  یمرزآیب  تیاغ  یمرـشیب و 
الصا هک  هدش  هداتفا  ماب  زا  تشط  رهاظ و  نانچ  مهریغ  دوعسم و  نبا  رامع و  ترضح  رذ و  یبأ  ترضح  لثم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دودح لیطعت  لاوماب و  دادبتسا  براقا و  راثیا  باب  رد  ناشیزا  هچنآ  نینچمه  دش و  دناوتیمن  رثوم  يدحاج  دحج  يرکنم و  راکنا  نا  رد 

ینامیا يایح  زا  هرهب  یندا  هک  یـسک  زگره  هک  دـشابیم  ایح  یفاـنم  نیاـبم و  يوحنب  هدیـسر  روهظب  هحـضفم  بوطخ  هیزخم و  تاـعقاو 
رب روما  همه  نیا  ظاحل  الب  سپ  نعاطملا  دییشت  باتک  نئاشملا  کلت  نم  رطش  حاضیال  لفکت  دق  درک و  دناوتیمن  نآ  راکنا  دشاب  هتـشاد 

دوخ سومان  کته  یپ  رد  نداد و  ایح  داد  ردـقچ  نداهن  زاغآ  ایح  تهج  زا  ثلاث  ترـضح  ندوب  لضفا  ياـعدا  روز  بذـک و  نیا  ياـنب 
ملع تهج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هلمج  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  لضفا  راهظا  انماث  تسنداتفا 

لدع و قدص و  اصوصخ  رگید  تاهج  زا  تیلـضفا  یفن  تهج و  نیرد  بانج  نآ  تیلـضفا  رـصح  نکیل  تسباوص  قح و  فرح  هچ  رگا 
تباث و هرفاـضتم  نیهارب  هرثاـکتم و  لئالدـب  دوخ  لـحم  رد  هک  اریز  تس  بجع  لاـمک  لـحم  تسبجر  خیـش  موشم  موعزم  هچناـنچ  اـیح 

تهج ره  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  باحـصا  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  هدـیدرگ  نهربم 
زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  باـنج  ياوس  باـنج  نآ  هک  هدـش  ققحم  همکحم  دـهاوش  همربم و  هلداـب  هکلب  هدوب  لـضفا 

قیقحت دیزم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یتایس  ۀلهابملا و  ۀیآ  دلجم  یف  هنایب  قبس  امک  هدوب  لضفا  مه  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیلسرم  ایبنا و  هلمج 
زا تیلضفاب  مه  نآ  باحصا و  رب  بانج  نآ  لیـضفت  رـصق  رد  يربدتم  هنوگچ  سپ  هیبشتلا  ثیدح  نایبب  لفاکلا  یتالا  دلجملا  یف  کلذل 

دهاوخ دوخ  رهب  حیبق  لطاب  راثیا  حیرص و  قح  هدناعم  رگید  تاهج  زا  تیلضفا  یفنب  دیدرگ و  دهاوخ  بجر  خیـش  لایخ  مه  تهج  کی 
هک اریز  تسین  تسرد  عونصم  فرحم  ربخ  نیا  يانب  رب  ملع  تهج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  لالدتـسا  اعـسات  دیزگ 

هیلع و هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف 
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420 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملس هلآ و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
لعتفم ربخ  لیذ  رد  ار 

خلا قدصلا  ۀنیدم  انا 
هدرک و نایب  دارفنالاب  هفلتخم  تاماقم  رد  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دـعب  ةرم  بانج  نآ  ار  مایتلا  تیادـه  مالک  نیا  يرآ  هدـشن  تباث  زگره 

تراسج هار  زا  دـناهدوزفا و  مهریغ  هثـالث و  قح  رد  نیفرحم  هک  هلطاـع  تاءارتفا  هلطاـب و  تاـقاحلا  نینچب  مامـضنا  تلاـحب  ار  نآ  زگره 
لصا زا  سپ  هدومرفن  داشرا  دناهدومن  ترضحنآب  نآ  تبسن 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
مامـضنا فیرحت و  تلاحب  ار  نآ  ندـیزرو و  ضارعا  تسفیفلت  فیرحت و  لـئاوغ  زا  ملاـس  حیحـص و  هدیـسر و  رتاوت  دـحب  دارفنـالاب  هک 

عینص نیا  ناونع  هچب  دیدرگ و  دهاوخ  لوبقم  فاصنا  بابرا  دزن  هنوگچ  ندیزگرب  جاجتحا  يارب  هحیضف  تافلتخم  هحیرـص و  تایرتفمب 
کفا نیا  لاحم  ضرفب  میرذگرد و  همه  نیزا  رگا  ارشاع  دیسر  دهاوخ  تماقتسا  دحب  تسرهاجتم  رئاج  زا  رهاظ  فیح  رـسارس  هک  عینش 

دوریمن تسد  زا  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  هک  قح  لها  بولطم  مه  زاب  میئامن  مه  میلـست  ار  لاعتفالا  حیرص 
یلع لوعجم  ربخ  نیا  هکنآ  شنایب  دوشیمن  تسرد  دـیامناو  یئزج  لـضف  ار  ترـضح  نآ  لـضف  هک  تسا  هتـساوخ  بجر  خیـش  هچنآ  و 

ندوب ملع  هنیدـم  باـب  هک  تسرهاـظ  رپ  هدوب و  ملع  هنیدـم  باـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  دراد  تلـالد  مه  فیرحتلا  لاـح 
دیـش دق  قالفالا و  یلوا  نیققحملا  تادافا  بسح  ةرم  ریغ  هنایب  قبـس  امک  قالطالا  یلع  تستیلـضفا  بجوم  تیملعا  تستیملعا و  بجوم 
هوالع قارـشالا و  لیـصالا و  بقاعت  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  قاربلل  بکارلا  یبنلا  رابخا  صوصف  قالخلا و  کلملا  مالک  صوصن  اـهناینب 
فیرش ثیدح  نیا  هک  هدیدرگ  راکشآ  حضاو و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  قلعتم  هینـس  مالعا  ياملع  هفلاس  تاقیقحت  هقباس و  تادافا  زا  نیرب 
داشرا هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نآ  هظحالم  دعب  سپ  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  لیلد  يرخا  هدـیدع  هوجوب 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  دادساب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

فارتعا مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیلـضفا  زا  راکنا  هلمجلاب  هقلطم  هیلک  تیلـضفا  هن  تسا  هدیقم  هیئزج  تیلـضفا  بجوم 
فقو رطملا و  نم  رف  قادصم  هدش  رداص  ریرغت  رپ  نیکافا  ریوزت  ماد  رد  عوقو  دعب  بجر  خیش  زا  هک  ملعلا  ثیح  نم  بانج  نآ  تیلـضفاب 
هوفت یلماتم  هنوگچ  تسین و  هقلطم  تیلضفا  ملع  تهج  زا  هلصاح  تیلضفا  هک  تفگ  ناوتیمن  یلقاع  زگره  هک  اریز  تس  بازیملا  تحت 

لئاضف و سیئر  سار و  ملع  هک  تسحوضو  لامک  رد  هکنآ  لاح  درک  دناوت  بلطم  نیاب 
421 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیفرحم نوچ  نکیل  تسین  دادتعا  لباق  ملع  ریغب  لضف  تسملع و  رب  لضافت  رادم  دشابیم و  هنسح  تافص  هلضاف و  تاکلم  هبطاق  عبتتسم 
لاعتفا و بذک و  هعیرذب  هک  دنهاوخیم  تهالب  تهافس و  طرف  زا  اذهل  دنرادن  مهف  لقع و  زا  هرهب  راثآ  تعاقر  نیفلؤم  راعش و  تعالخ 
رد ار  ناشناحجر  هدومن  ضرف  رگید  تافص  ضعب  ملع  يارو  ام  دوخ  نیعوبتم  اسؤر و  يارب  دننک و  شوخ  ار  دوخ  لد  لاحتنا  صّرحت و 

دیازفایمن يزیچ  راسخ  يزخ و  زج  دیاشگیمن و  دوصقم  زا  یباب  تاریوزت  هنوگ  نیا  هک  دننادیمن  دنهد و  جیورت  نیلفغم  رب  تافص  نآ 
رد ار  ارتفا  بذک و  لها  هنوگچ  هک  تسیندرک  اشامت  لاعتم  رداق  تردق  اجنیزا  هب و  جتحملا  قدصلا و  ۀنیدم  ثیدـح  عضاول  لصح  امک 
لک یلع  هدومن  اطع  مالک  الام  قوفت  مامت و  ولع  جلجل  لطاب  رب  ار  جلبا  قح  هدومرف و  راوخ  لیلذ و  ارتجا  رساجت و  رد  ناش  كامهنا  لاح 
هار زا  هدـیدرگن  تفتلم  نّیب  ریغ  يداب  مقـس  نّیب و  رهاظ  رما  نیاب  دوخ  لالدتـسا  رد  بجر  خیـش  هنوگچ  هک  تسبجع  لاـمک  لـحم  لاـح 
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تماقتسا ياعدا  هحضاف  تلز  هحضاو و  تلفغ  همه  نیا  اب  هدیورگ و  یلک  لیمب  عیظف  روز  عینـش و  کفاب  تراصب  تلق  تراعو و  ترثک 
هیکم حنم  رد  یکم  رجح  نبا  هک  تسنیا  بئاجع  هلمج  زا  هدوزفا و  ۀیاغلا  یصقا  یلا  تربخ  بابرا  تریح  رد  هدومن  مارم  تیمامت  مالک و 

ار ّقح  لها  لالدتسا  هک  هتساوخ 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

هک یئاج  هیکم  حنم  رد  هچنانچ  دیاسایب  شوخ  هدومن  لقن  اناسحتسا  هدییارس  ّقح  لها  لباقم  رد  هچنآ  دیامن و  ور  یبیط  هوفهب 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  و 
عمسی امب ال  مهیف  ملکتملا  هتاور  دحا  ۀیواعم  یبأ  یف  ظافحلا  ضعب  لوق  نسحا  ام  دیوگیم و  هدرک  مالک  نا  رب  اجکی  هتـسناد و  دحتم  ار 

لثم لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  یف  ۀلاحتـسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهظافح و  خیاشملا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  وه 
هریغ یلا  هزواجتی  ّیلعب ال  صتخم  ۀمکحلا  ملعلا و  ذخا  نا  یلع  ثیدحلا  اذـهب  ۀعیـشلا  کسمت  نیققحملا  ضعب  لوق  ّیلع و  قح  یف  اذـه 
نیا یهتنا و  باوبا  ۀینامث  اهل  ۀمکحلا و  راد  نم  عسوأب  ۀنجلا  راد  سیل  ذإ  هیف  مهل  ۀجح  اهباب و ال  نم  اهیلإ  لخدـی  رادـلا  نال  هتطـساوب  الا 

هدومن درس  ار  نآ  ةاکشم  حرـش  فشاک  رد  هک  تسیبیط  مالک  نامه  هدومن  لقن  نیققحم  ضعب  زا  ار  نآ  رجح  نبا  هک  ماظتنا  نه  مالک و 
هدرپس نییبت  قیقحت و  مادـقاب  نآ  نیهوت  در و  قیرط  میاهدرک و  لاـطبا  ضقن و  قبـس  اـم  رد  ار  نآ  ماـمت  لیـصفتب  ماـعنملا  هَّللا  نوعب  اـم  و 
جهنب ار  یبیط  ماظنلا  دـساف  مالک  ماقم  نیا  رد  رجح  نبا  هک  تسیندـید  مه  رفانت  ضقانت و  رکانت و  تفاهت و  نیا  رکذ و  یلع  کنم  نکیلف 

ینیبیم هچنانچ  ینعم  نیا  دـیامنیم و  تباث  رـصاق  رظان  رب  شتمظع  هدومناو  نیققحم  ضعب  مالک  ار  نآ  دـیامرفیم و  لقن  اضترا  لوبق و 
باوبا تنج  راد  لـثم  مک  زا  مک  تمکح  راد  تسحیحـص و  رما  تمکح  راد  باوـبا  ددـعت  رجح  نبا  دزن  هک  تسنآ  زا  فشاـک  ۀـحارص 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  رگید  هثالث و  باحصا  تارـضح  نیا  تاموعزم  بسح  باوبا  نیا  دراد و  هینامث 
نیزا لبق  هکنآ  لاح  دنشابیم 

422 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیرص حیرصتب  هیکم  حنم  باتک  نیمه  رد  دوخ  مالک  يادتبا  رد  رجح  نبا  دوخ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  و 

لاق ثیح  هتـسناد  دوشیم  رـصاق  نآ  زا  تارابع  هک  يزیچب  ملع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملاع  دـنوادخ  صاصتخا  لیلد  ار 
تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا  نم  ایلع  صتخا  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  نا  یلع  لدی  امم  هیبنت 

یلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 

ۀمکحلا راد  انا  هلوق 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  و 

ریما بانجب  ملعلا  ۀـنیدم  ۀـمکحلا و  راد  تیباب  فرـش  صاـصتخا  دـیفم  هک  حیحـص  رارقا  حیرـص و  فارتعا  نیا  دـعب  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
رکانت ضقانت و  مادـقاب  رفانت  تفاهت و  يداو  ندومناو  لوبقم  یـضرم و  ار  نآ  ندرک و  لقن  ار  یبیط  مـالک  زاـب  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دسریم و الجنا  تیاهن  رد  تسنونکم  رمضم و  تارضح  نیا  رودص  بولق و  رد  هک  یجاجوعا  غیز و  تاماقم  نیا  لاثما  زا  تسندومیپ و 
جلجل لطاب  يوسب  هنوگچ  هحیصن  هصلاخ  تاملکب  ملکت  هحیحص و  هقح  نیماضمب  فارتعا  فصو  اب  تارـضح  نیا  هک  ددرگیم  ققحتم 

یبیط زا  اج  نیا  رد  رجح  نبا  هچنآ  هصقلا  عم  دـنیازفایم  تریح  رب  تریح  ار  تریـصب  ناعما و  بابرا  دـنیامنیم و  رقهقت  جوعا  جـلخم  و 
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هوجوب ماعنملا  هَّللا  نوعب  قبـس  ام  رد  هک  فیکف  تسنایع  حـضاو و  رجح  نبا  دوخ  هداـفا  زا  نآ  نـالطب  هدومن  نآ  ناسحتـسا  هدرک و  لـقن 
ناعمالاب و وهف  يرخا  ةرک  تئـش  نا  هعجارف  هدش  نهربم  نیبم و  نآ  لالحنا  ماذجنا و  لازخنا و  طوقـس و  لامک  هدیدس  نیهارب  هدیدع و 

؟؟؟ نمقا تبثتلا 
یـضتقم ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هیثیدـح  ياواـتف  رد  یکم  رجح  نبا  هک  تسنآ  هعظفتـسم  عئانـش  هعنـشتسم و  عئادـب  هـلمج  زا  يرحا و  و 

هتفگ ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رکذ  دعب  هچنانچ  هدروآ  باب  نیرد  طوبرم  ان  بجع  یمالک  هتسنادن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 
يأ هنع  حص  دقف  مهنع  هَّللا  یضر  نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  یلع  هتیلضفال  ایضتقم  سیل  و 

ای تنا  مث  امهنع  هَّللا  یـضر  دمحم  هنبا  هل  لاقف  رخآ  لجر  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دعب  سانلا  ریخ  هسفن  ّیلع  نع 
نیملسملا نم  لجر  الا  كوبا  ام  لاقف  تبا 

امهنع و هَّللا  یضر  رمع  مث  رکب  وبا  قالطالا  یلع  ۀباحصلا  لضفا  نا  یلع  مهدعب  نمف  نیعباتلا  ۀباحصلا و  نم  ۀنـسلا  لها  عمجا  ۀمث  نم  و 
یلاعت هَّللا  دمحب  قبس  ام  رد  هک  تسیواخس  ریرغت  رـسارس  ریرقت  زا  ذوخام  رجح  نبا  ماظن  تفاخـس  مالک  نیا  ملعا و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا 
باوج هداعا  زاب  ماقم  نیرد  هک  تسین  مزال  سپ  يدیـسراو  نآ  ماذـجنا  مصفت و  مارخنا و  طوقـس و  تیاهنب  يدـید و  نآ  ناوه  نالطب و 

دیازفیب نآ  هظحالمب  دوخ  راصبتسا  رصبت و  رد  دیامن و  روکذم  باوجب  عوجر  دوخ  ریصب  رظان  هک  تسنآ  بسانم  هکلب  میئامن  نآ 
423 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدح حرش  رد  تسا  هدرک  عمج  تیفنح  تیمح  اب  ار  تیرورح  تیبصع  هک  يراق  یلع  الم  و 
ۀمکحلا راد  انا 

يأ هنع  هتشگ و  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  هچنانچ  هدیدرگ  بیرغ  طیوست  بیجع و  طیلخت  بکترم 
یلع ملعلا و  راد  انا  حیباصملا  ۀیاور  یف  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  ۀـمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  ةدایز  ۀیاور  یف  اهباب و 
مهملعا مهمظعا و  ۀباحصلا  ضعب  یلا  ۀبسنلاب  هنال  کلذک  وه  میظعتلا و  نم  اعون  دیفی  صیـصختلا  نکل  اهباوبا و  نم  باب  ّیلع  ینعملا  و 

باوبالا ۀلزنمب  باحصالا  عیمج  نا  یلع  ّلدی  امم  و 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

ریـسفتلا و ةءارقلا و  نم  ۀیعرـشلا  مولعلا  عاونا  اوذـخا  نیعباتلا  نا  کلذ  ققحی  امم  ءادـتهالا و  یف  اهراونا  بتارم  فـالتخا  یلا  ءاـمیالا  عم 
هناف ءاضقلا  بابب  صتخی  نا  الا  ّمهَّللا  هقح  یف  ۀیبابلا  راصحنا  مدع  ملعف  اضیا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ریغ  ۀباحـصلا  رئاس  نم  هقفلا  ثیدحلا و 

مکملعا هنا  لبج  نب  ذاعم  قح  یف  مکـضرفا و  هنا  تباث  نب  دـیز  قح  یف  مکؤرقا و  هنا  ّیبا  قح  یف  ءاج  هنا  امک  مکاضقا  هنا  هناـش  یف  درو 
له لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تأضو  لاق  راسی  نب  لقعم  نع  ضایرلا  یف  ام  هملع  ۀلازج  یلع  لدـی  امم  مارحلا و  لالحلاب و 
یتح ءیش  ّیلع  نکی  مل  ّهناکف  لاق  کل  اهرجا  نوکی  كریغ و  اهلقث  لمحیس  هنا  لاقف  ّیلع  ائکوتم  ماقف  معن  تلقف  اهدوعن  ۀمطاف  یف  کل 
طخب تدجو  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  یمقس  لاط  یتقاف و  دتشا  ینزح و  دتـشا  دقل  تلاق  کنیدجت  فیک  انلقف  ۀمطاف  یلع  انلخد 

دق سابع و  نبا  نع  دمحا و  هجرخا  املح  مهمظعا  املع و  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا  کجوز  نا  نیـضرت  ام  وا  لاق  ثیدـحلا  اذـه  یف  یبأ 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتبارق  عم  ةدجن  اساب و  املع و  امکح و  هفوج  ئلم  دق  ناک  لاق  ایلع  ناک  لجر  ّيأ  اولاقف  سانلا  هلأس 
لعل یبیطلا  لاق  دـمحا  هجرخا  نسح  وبا  اهل  سیل  ۀلـضعم  نم  ذوعتی  ناک  رمع  لاـق  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  بقاـنملا و  یف  دـمحا  هجرخا 

لخدی امنا  رادلا  نال  هنع  هَّللا  یضر  هتطساوب  الا  هریغ  یلا  هزواجتی  هب ال  صتخم  هنم  ۀمکحلا  ملعلا و  ذخا  نا  لیثمتلا  اذهب  کسمتت  ۀعیشلا 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  لاق  دق  اهباب و  نم 

يذمرتلا هاور  باوبا  ۀینامث  اهل  ۀمکحلا و  راد  نم  عسوأب  ۀنجلا  راد  سیل  ذإ  هیف  مهل  ۀجح  و ال 
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424 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دادغب یضاق  هَّللا  دبع  نب  کیرـش  وه  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  يذمرتلا  يأ  لاق  ادانـسا و  يأ  بیرغ  ثیدح  اذه  لاق  و 
فرعن ۀلمهم و ال  ةدحوم و  رسک  داص و  مضب  یحبانصلا  نع  ثیدحلا  اذه  دانـسا  یف  يأ  هیف  ضعبلا  کلذ  يأ  اورکذی  مل  حراش و  هرکذ 
ضعب یف  لیق و  دحا  نم  لدب  هنا  یلع  ّرجلاب  ۀخسن  یف  ءانثتـسالا و  یلع  بصنلاب  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  نحن  يأ 

نا ملعا  مث  ملعا  هَّللا  کیرش و  ریغ  لدب  کیرش  نع  يذمرتلا  خسن 
سابع نبا  ثیدح  نم  هکردتسم  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

وبا لاق  اذک  هل  لصا  نیعم ال  نب  ییحی  لاق  هیف و  اوحـضتفا  قلخ  مک  ۀـعرز  وبا  لاق  عوضوم و  وه  لب  لاقف  یبهذـلا  هبقعت  حیحـص و  لاق  و 
هل سیل  هنا  يراخبلا  لاق  اذـک  رکنم و  هنا  لاق  هعماج و  نم  بقانملا  یف  يذـمرتلا  هاور  تباث و  ینطقرادـلا  لاق  دیعـس و  نب  ییحی  متاـح و 
وبا ظفاحلا  لاق  نکل  لطاب  هنا  لیق  هوتبثی و  مل  ثیدـحلا  اذـه  دـیعلا  قیقد  نبا  لاق  تاـعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هدروآ  حیحـص و  هجو 

ظفاحلا لئـس  یـشکرزلا و  هرکذ  اعوضوم  نوکی  نا  نع  الـضف  فیعـض  حیحـص و ال  ـال  هقرط  راـبتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئـالعلا  دـیعس 
یئالعلا و مالک  تطسب  دق  یطویسلا و  لاق  يزوجلا  نبا  لاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحص  نسح ال  هنا  لاقف  هنع  ینالقـسعلا 

یهتنا و تاعوضوملا  یلع  یتلا  تابقعتلا  یف  ینالقسعلا 
اهباب ّیلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  سودرفلا  ربخ  یف 

بوقعی هب  أرق  امک  هنیونت  یلع و  عفرب  میقتسم  ّیلع  طارص  ةءارق  دح  یلع  ّولعلا  نم  لیعف  هنا  اهباب  ّیلع  ینعم و  نا  باجاف  مهضعب  ّذش  و 

اهنآ لاطبا  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح رد  نیب  اذک  نیعاّض و  تافیرحت و  ضعب  رکذ 

ار دوخ  هدومیپ  نیهم  لطاب  اب  قح  جزم  نیمـس و  اب  ّثغ  طلخ  قیرط  فیرـش  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يراق  یلع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
میئامنیم و یلاـمجا  مـالک  ادرف  ادرف  وا  هفیرط  لـیعافا  هعیدـب و  عئانـص  رب  اـم  هدومن و  ناوه  راغـص و  هضرع  ناـعما  قیقحت و  باـبرا  دزن 

ینعم هک  هدرک  اعدا  ثیدح  نیا  حرش  رد  يراق  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  سپ  میئامیپیم  لطاع  زا  یلاح  قیرفت  لطاب و  زا  قح  زییمت  کلسم 
اهباب ّیلع  و 

لطاب ياعدا  نیزا  شدوصقم  سپ  تستمکح  راد  باوبا  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ینعی  اـهباوبا  نم  باـب  ّیلع  هک  تسنیا 
تمکح راد  باوـبا  مه  باحـصا  رگید  تستمکح و  راد  باـب  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  ددرگ  یلاـح  وا  ياـیلوا  رب  هک  تـسنآ 

وا دیلقت  هدالق  نارگید  هتخاون و  ار  نآ  یمصاع  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  همه  زا  شیپ  هک  تسیاهنارت  نامه  نیا  دنشابیم و 
425 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دودرم لطاب و  ار  نآ  طیحم  عماج  مالک  طیـسب و  عبـشم  نایبب  مالک و  ـال  اـم  حیـضوت  ماـمت و  حیرـصتب  فیحن  هتخادـنا و  دوخ  ندرگ  رد 
دینش دیاب  زین  اج  نیا  رد  دنچ  یفرح  نکیل  تسیفاو  یفاک و  موشم  موعزم  نیا  لاطبا  رد  ماهتشون  قبـس  ام  رد  ریقح  هچنآ  دنچ  ره  هتخاس و 

ار دوخ  بانج  نآ  هک  اریز  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  تیباب  راصحنا  لیلد  دوخ  فیرـش  ثیدـح  نیا  ظـفل  هکنآ  لوا 
فراعتم بسحب  ار  هناخ  هک  تسرهاظ  رپ  هدومرف و  تمکح  راد  باـب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تمکح و  راد  ثیدـح  نیرد 

بآمتلاسر بانج  مالک  رد  راد  لمج  دـشابن و  باـب  کـی  زا  شیب  زین  ار  تمکح  راد  سپ  دـشابیمن  باـب  کـی  زا  شیب  نآ  دارفا  رثکا 
تسلیلدب و جاتحم  دشاب  هدش  ینبم  دارفا  رثکا  فراعتم  ریغ  قیرط  رب  دشاب و  هتشاد  هددعتم  باوبا  هک  هناخ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

باحـصا رگید  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياروام  هک  تسنآ  رب  ینبم  لیلع  لـیوات  نیا  هکنآ  مود  لـیبس  نم  رهدـلا  رخآ  یلا  هلاـم 
میلـستلا ضرفلاب و  رگا  موس  دادسالا  برـض  داتقلا و  طرخ  دارملا  دصقملا و  اذـه  تابثا  نود  دنـشاب و  هتـشاد  تمکح  راد  تیباب  تیلباق 

بانج حیرص  صن  نودب  نکیل  دنشاب  هتشاد  تمکح  راد  باب  تیحالص  باحـصا  رگید  ضعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياروام 
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لها دزن  هنوگچ  نآ  رهاظ  زا  فیرش  ثیدح  نیا  فرص  رب  مادقا  ناشیا و  تیباب  تابثا  رب  ارتجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر 
تیلباق باحـصا  زا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياروام  ضرفلاب  رگا  هکنآ  مراهچ  دـش  دـهاوخ  اور  ناـفرع  باـبرا  ناـمیا و 
روحدم هعساو  رحادمب  نآ  تیلها  برق  زا  رود و  هعساش  لحارمب  تیلباق  نیزا  هثالث  تارـضح  انیقی  اعطق و  مه  زاب  دشاب  مه  هتـشاد  تیباب 

دهع رد  مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  دهع  رد  مه  ناش  هحـضاو  تایامع  هحـضاف و  تالاهج  هک  اریز  دنـشابیم 
باوبا ریثکت  تابثا  رد  وا  فاصنا  ان  فالـسا  يراـق و  یعـس  سپ  دـشابیم  حـئال  لـک  نم  یلجا  حـضاو و  لـک  نم  يدـبا  دوخ  تموکح 

سب تسیاهبتر  تمکح  راد  تیباب  هبترم  هکنآ  مجنپ  تسلـصاف  ّدـح  ناشیا  یلـصا  دوصقم  ناشیا و  نایم  رد  نامرح  تبیخ و  لصاحیب و 
لوسر دوعـسم  دوجو  ءازجا  زا  يوزج  نآ  بحاص  هکنیا  نآ  ناکم  ومـس  نأش و  ولع  يارب  تسیفاک  دـنمجرا و  تیاـهن  تسیتلزنم  دـنلب و 

عابتا و هثالث و  تارـضح  هک  تسرهاـظ  رپ  دوشیم  دودـعم  بوسحم و  دوعوملا  موی  یلا  مالّـسلا  ةولـصلا و  فـالآ  هلآ  هیلع و  دودو  ّبر 
دوخ هّیند  تافص  بیاعم  هّینح و  تاوذ  بلاثم  هعیظف و  نئاشم  هعینش و  نعاطم  هجوب  باحصا  هلمج  زا  ناش  بازحا 
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طوقـس و تاکرد  ضفخا  هب  نادنچ  هدش  روکذم  مامت  طسبب  نآ  ریغ  نعاطملا و  دییـشت  لثم  مالعا  ياملع  بتک  رد  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک 

بانج يازجا  زا  هکنآ  ياـج  هچ  دـنیآ  رامـشب  ینمؤم  يازجا  زا  يوزج  هک  دـنرادن  نآ  تیلباـق  زگره  هک  دناهدیـسر  طوبه  لزاـنم  عضوا 
راقتحا تءاند و  راغص و  تعض و  نیا  اب  ار  ناشیا  نامیا  لها  زا  یسک  هنوگچ  سپ  دنشاب  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر 

مـشش تشارفا  دـهاوخ  تمکح  راد  دوخ  ریقحت  مالعا  تمکح  راد  يارب  ناـشیا  تیوزج  تاـبثاب  تشاـگنا و  دـهاوخ  تمکح  راد  باوبا 
عاوناب طیحم  هک  تسیـصخش  يدینـش  هینـس  مالعا  ياملع  زا  قبـس  ام  رد  هک  یتاریرقت  رباـنب  ثیدـح  نیرد  تمکح  راد  باـب  ینعم  هکنآ 

ار نآ  صخـش  نآ  هک  دـشابن  تمکح  زا  زیچ  چـیه  دـشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  باـنج  دوجو  رد  هعدوم  تمکح 
ياراد ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  زا  يدحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  هک  تسرهاظ  رپ  دنادن و 

راد باب  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  متفه  دمآ  دـهاوخ  تسرد  بانج  نآ  ریغ  يارب  تمکح  راد  تیباب  تابثا  هنوگچ  سپ  تسین  فصو  نیا 
راد ثیدح  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  ببسب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هینس  ياملع  هک  یتفایرد  تستمصع و  مزلتسم  ندوب  تمکح 

تمکح راد  باوبا  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  رگید  رگا  سپ  دـنیامنیماو  اـطخلا  نع  هزنم  ۀـمکحلا 
يرایسب جورخ  تسسمالا و  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  تمصع  تحاس  زا  ناشدیعب  دعب  دنشاب و  موصعم  مه  ناشیا  هک  دیآ  مزال  دنشاب 

نأـشلا ۀـعیفر  هورذ  نیاـب  ناونع  هچب  دـیدرگ و  دـنهاوخ  تمکح  راد  باوبا  ناـشیا  هنوگچ  سپ  نقیتم  مولعم و  تلادـع  هرئاد  زا  ناـشیزا 
رد بانج  نآ  يوسب  باحـصا  رگید  جایتحا  باحـصا و  رگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يانغتـسا  هکنآ  متـشه  دیـسر  دنهاوخ 

ثحبم رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  بلطم  نیا  هرهاز  دـهاوش  هرهاب و  لئالد  تسروهظ و  لامک  رد  روطلا  قهاش  یلع  رونلاک  تمکح  ملع و  ذـخا 
ةریخذ رد  یلیجع  همالع  هچنانچ  دنراد  بلطم  نیاب  فارتعا  دوخ  تنـس  لها  ياملع  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسناد و  یهاوخ  لیـصفتب  تیملعا 

لاح هاگ  ره  خلا و  عالطالا  رون  تحت  لاؤسلا  ران  دومخلا  الا  كاذ  ام  ادشرتسم و  هلأسی  مهلک  ادحاو و  مهنم  لاسی  نکی  مل  هتفگ و  لآملا 
دنتشاد باوباب  بیقلت  تیحالص  باحصا  رگید  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياروام  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  لاونم  نینچ  رب 

القع زا  يدـحا  دـشابن و  يرگیدـب  عوجر  جاـتحم  تمکح  ملع و  ذـخا  رد  هک  دـیابیم  نآ  تمکح  راد  باـب  تلاـح  مک  زا  مک  هک  اریز 
درک دناوتیمن  زیوجت 

427 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنناوتیم تمکح  راد  باوبا  دنـشاب  هتـشاد  ریغب  عوجر  جایتحا  هک  دشاب  فیفط  نادـنچ  تمکح  ملع و  رد  ناشیا  ظح  هک  یـصاخشا  هک 

هداد و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عوجر  مکح  ثیدح  نیا  رد  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  هکنآ  مهن  دـش 
نیرد یلزاغم  نبا  بقانملا  باتک  لوا  قیرط  رد  هچنانچ  دروآ  عوجر  تمکح  راد  ردـب  دـشاب  تمکح  ناـهاوخ  هک  ره  هک  هدومرف  داـشرا 
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تس دراو  ثیدح 
بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

هدش عقاو  نآ  یناث  قیرط  رد  و 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

تس لوقنم  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  قیرط  رد  و 
بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

نیا رد  عوجر  مکح  دـندوبیم  تمکح  راد  باوبا  مه  باحـصا  رگید  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ياوـس  رگا  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
يدـحاب عوجر  مکح  زا  يرکذ  ای  هک  تسیابیم  تروص  نیرد  هکلب  دـیدرگیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  صوصخم  ثیدـح 

ود زا  یلاخ  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  باحـصا  هکنآ  مهد  دـشاب  روکذـم  باوبا  عیمجب  عوجر  مکح  اـی  دـشابن 
مکحم مکح  بسحب  هک  یباحصا  لوا  فنص  دش  دنناوتیمن  فنص 

اهباب نم  اهتأیلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف 
دندش و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تمکح  ذخآ  عبتم و  دندومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  رما  لاثتما 

هجوب لوا  فنـص  هک  تسرهاـظ  رپ  دـندیدرگن و  باـنج  نآ  زا  ذـخآ  عبتم و  دـندیچیپ و  رـس  رما  نیا  لاـثتما  زا  هک  یباحـصا  رخآ  فنص 
لوسر مکح  زا  لوکن  لودع و  هجوب  رخآ  فنـص  انررق و  امک  دـش  دـنناوتیمن  تمکح  راد  تیباب  هبترمب  لئان  بانجنآب  عوجر  جایتحا و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  زا  هک  دـیدرگ  رهاظ  سپ  دـندنامن  تیباب  لباق  قئال و  لوبقلا  بهاـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دیفی صیـصختلا  نکل  هتفگ و  يراق  هچنآ  اما  دـش  دـناوتیمن  هعیفر  هبترم  نیاب  لئان  يدـحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياوس  ملـس  هلآ و 

زا هک  اریز  تسحیضف  فافسا  حیرـص و  فاحجا  سپ  مهملعا  مهمظعا و  ۀباحـصلا  ضعب  یلا  ۀبـسنلاب  هنال  کلذک  وه  میظعتلا و  نم  اعون 
فرشب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  فیرـش  ثیدح  نیا  دافم  ۀحارـص  هک  هدیدرگ  رهاب  رهاظ و  قحال  نییبت  قباس و  نایب 

ریما بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  فرش  نیا  رصاح  یّتش  نیوانعب  هک  تسیقیقح  صیصخت  صیـصخت  نیا  دشابیم و  تمکح  راد  تیباب 
تیملعا و تلابن و  تعفر و  تلالج و  تمظع و  لامک  رب  نآ  تلالد  دشابیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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سپ تسققحتم  تباث و  هینـس  نیققحم  دوخ  تادافا  بسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّماـت  تیمرکا  تمـصع و  هّماـع و  تیلـضفا 

مالّسلا فالآ  هلآ  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  اب  دادل  ضغب و  دانع و  توادع و  تیاغ  زا  یـشان  هیئزج  تیملعا  یئزج و  میظعت  رب  نآ  رـصق 
فیرحت لیوات و  رس  رب  الوا  ثیدح  نیا  حرش  رد  هک  تسیندید  يراق  هحضاف  تیرورح  هحضاو و  تیبصان  نیا  دشابیم و  دابعلا  بر  نم 

هلمج ینعم  باحصا  رگید  تیباب  تابثا  ياوهب  هتفر  يوبن  مالک 
اهباب یلع  و 

نیرد رکذـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  مه  لطاب  لیوات  نیا  ضرف  رب  هک  هدـید  نوچ  ایناث  هتفرگ و  اهباوبا  نم  باب  ّیلع 
هوفتم هکلب  تسبانج  نآ  هقلطم  تیملعا  تیمظعا و  راهظا  صیـصخت  هدئاف  هک  دیوگب  هکنیرب  دشن  یـضار  شلد  دهاوخیم  هدئاف  ثیدح 
نیزا يراق  یلع  ضرغ  دـشابیم و  ملعا  مظعا و  باحـصا  ضعبب  تبـسن  بانج  نآ  تسمیظعت و  زا  یعون  دـیفم  صیـصخت  هکنیا  هب  دـش 

هک دوش  تباث  ثیدح  نیزا  باحصا  هبطاق  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  تیمظعا و  ادابم  هک  تسنآ  ریصقتلا  حیرـص  هوفت 
نیا تلالد  هک  اریز  دناسریمن  شلاحب  هدئاف  هدیـشیدنا  يراق  هچنآ  هکنآ  لاح  درک  دهاوخ  هثالث  يافلخ  تفالخ  ساسا  حایتجا  بیر  الب 
لها دوخ  تسین و  نامتک  رتس و  لـباق  ءاـحنالا  نم  وحنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  تیملعا  تیمظعا و  رب  فیرـش  ثیدـح 

امم لیـصفتلاب  کلذ  تیرد  دـق  دـشابیم و  بانج  نآ  تماـما  لـیلد  رگید  هدـیدع  هوجوب  نآ  رب  هوـالع  دـنیامنیم و  فارتعا  نآـب  تنس 
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باوبالا ۀلزنمب  باحصالا  عیمج  نا  یلع  ّلدی  امم  هتفگ و  هچنآ  اما  لیلجلا  هَّللا  نوعب  اقباس  هانفلسا 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

مالک باوجب  قبس  ام  رد  هَّللا  دمحب  الوا  هک  اریز  تستحب  دودرم  فرـص و  لطاب  سپ  ءادتهالا  یف  اهراونا  بتارم  فالتخا  یلا  ءامیالا  عم 
رگا ایناث  يدیـسراو و  نآب  ثبـشت  تکاکر  تفاخـس و  هنکب  يدید و  هینـس  تادافا  ربانب  عوضوم  ثیدـح  نیا  رفوا  ّمتا و  حدـق  رجفا  روعا 

هک یتسناد  هدیدع  هوجوب  افنآ  هچ  دش  دنناوتیمن  باوبا  هلزنمب  ناشیا  دشاب  مه  حیحـص  باحـصا  قح  رد  ثیدح  نیا  ریدقتلا  ضرفلاب و 
نیرد بانج  نآ  کیرش  میهس و  باحصا  زا  يدحا  تسمالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذب  صوصخم  فرـش  نیا 
یملع هلمجلا  یف  ناشیزا  ار  سک  ره  هک  تسنآ  زا  فشاک  باحـصا  قح  رد  نآ  تحـص  ضرف  رب  ثیدـح  نیا  اثلاث  دـش  دـناوتیمن  باب 

بلطم نیا  درجم  هک  تسرهاظ  دوب و  لصاح 
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طیحم هک  تسـسک  نامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باـب  هک  اریز  تسین  یفاـک  باوبا  هلزنمب  باحـصا  ندوب  رد 
هنوک نیب  ۀلمجلا و  یف  ملع  اذ  لجرلا  نوک  نیبف  هلمجلاب  دشاب و  هتـشاد  یملع  هلمجلا  یف  هکنآ  هن  دشاب  بانج  نآ  فراعم  مولع و  عیمجب 

یف ملع  لوصح  نوچ  اعبار  دیهش و  وه  عمسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نإ  دیعب  نوب  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادل  اباب 
ثیدح قیداصم  رد  رارطضا  هار  زا  تنـس  لها  ياملع  اذهل  تسنآ  بذکم  سح  نایع و  هک  تسیزیچ  باحـصا  زا  دحاو  ره  يارب  هلمجلا 
ةراشالا تقبس  امک  دنیامنیماو  صصخم  دیقم و  ار  نآ  هدیدع  تاصیـصخت  هدیدش و  تادییقتب  دنیامیپیم و  ریجحت  قییـضت و  هار  موجن 

کش و الب  دنتـسه  باوبا  هلزنمب  باحـصا  عیمج  هک  تسنآ  لیلد  ثیدـح  نیا  هک  يراق  یلع  ياعدا  سپ  رجفالا  روعالا  مالک  ّدر  یف  هیلإ 
هباحـص راونا  بتارم  فالتخا  يوسب  تسامیا  موجن  ثیدح  رد  هک  يراق  ياعدا  اسماخ  تس و  بآ  رب  شقن  بارـس و  عمل  هلزنمب  بایترا 

رهاظ هباحـصب  ادتقا  هجیتن  تسا و  هباحـص  ریغ  تفـص  ثیدح  نیرد  ادتها  هک  اریز  ظافلا  تالولدم  رد  تسوا  ربدت  مدـع  لیلد  ادـتها  رد 
يوسب امیا  رکذ  سپ  تستیاده  تفـص  ملع و  تفـص  دوشیم  دافتـسم  ضرفلا  یلع  ثیدح  نیزا  هباحـص  يارب  هک  یتفـص  هدـش و  هدرک 
تیاده ملع و  رد  هباحص  راونا  بتارم  فالتخا  يامیا  رکذ  نآ  ياجب  هکلب  تسلحمیب  اج  نیا  رد  ادتها  رد  هباحـص  راونا  بتارم  فالتخا 

هچنآ لاح  لک  یلع  هدنام  رصاق  بولطم  يادا  زا  ظافلا  یناعم  رد  ناعما  تلق  هجوب  نکیل  تسنیمه  مه  يراق  دوصقم  ابلاغ  درک و  دیابیم 
هجو چـیهب  تسدـسافلا و  یلع  دـساف  يانب  لیبق  زا  همه  هدومن  لالدتـسا  موجن  ثیدـح  زا  هباحـص  تیباب  تابثاب  قلعتم  اـج  نیا  رد  يراـق 
هاگآ شاهلحن  لها  رباکا  دزن  موجن  ثیدح  تیحورجم  تیحودقم و  زا  دوخ  يراق  یلع  هک  تسنیا  بجع  لامک  لحم  دیآیمن و  تسرد 

تمالـس یمهف و  شوخ  لامک  هباحـص  تیباب  رب  نآ  تلالد  ياـعداب  درادیمن و  رب  تسد  ناـب  جاـجتحا  زا  همه  نیا  اـب  نکیل  تسعلطم  و 
سپ میامنیم  راکـشآ  حضاو و  وت  رب  ار  بلطم  نیا  شدوخ  مالک  زا  کنیا  يرادن  رواب  رگا  درآیم  فاصنا  بابرا  يورارف  ار  دوخ  لقع 

نا ملعا  عیبرلا  نبا  لاق  هتفگ  موجن  ثیدح  رکذ  دعب  ۀباحصلا  بقانم  باب  رد  ةاقرم  باتک  نیمه  رد  يراق  یلع  دوخ  هکنادب 
ۀجام نبا  هجرخا  متیدتها  متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ثیدح 

ینالقـسعلا رجح  نبا  هرکذ  دق  هنع و  ثحبلا  دعب  ۀجام  نبا  ننـس  یف  هدجا  مل  ءافـشلا و  ثیداحا  جیرخت  یف  یطویـسلا  لالجلا  هرکذ  اذک 
ثیداحا جیرخت  یف 

430 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع رکذ  نکل  لطاب  عوضوم  هنا  مزح  نبا  نع  رکذ  لب  هاو  فیعـض  هنا  رکذ  هیلع و  مالکلا  لاطا  ءاضقلا و  بدا  باـب  یف  یعفارلا  ثیداـحا 

ینعی هانعم  ضعب  يدوب  ملسم  ثیدح  نا  لاق  هنا  یقهیبلا 
ثیدحلا ءامسلل  ۀنما  موجنلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

ینعم نم  کلذ  حـملتی  نا  نکمی  معن  رهظی  الف  ءادـتقالا  یف  اما  موجنلاب  ۀباحـصلل  هیبشتلا  ۀحـص  يدؤی  وه  یقهیبلا  قدـص  رجح  نبا  لاـق 
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نم ۀباحـصلا  ضارقنا  دعب  ۀثداحلا  نتفلا  یلا  ةراشا  وه  امنا  ثیدـحلا  رهاظ  لاق و  ءادـتقالا  عرف  ءادـتهالا  نا  رهاظلا  تلق  موجنلاب  ءادـتهالا 
لصالا بجاحلا  نبا  حرش  یف  یکبسلا  نبا  ثیدحلا  اذه  یلع  ملکت  یهتنا و  ضرالا  راطقا  یف  روجلا  رـشن  عدبلا و  روهظ  ننـسلا و  سمط 
اعوفرم باطخلا  نب  رمع  نع  بیـسملا  نبا  نع  هظفل  لوصالا و  عماج  یف  هرکذ  ۀـجام و  نبال  هزعی  مل  ۀباحـصلا و  ۀـلادع  یلع  مـالکلا  یف 

نبا اهیلع  فقی  مل  لوصالا و  دیرجت  یف  نیزر  اهرکذ  یتلا  ثیداحالا  نم  وهف  هجرخا  هدعب  بتک  متیدتها و  لوق  یلا  ثیدحلا  یبر  تلاس 
یفاک و موجن  ثیدح  رتس  کته  يارب  اهنت  هک  ترابع  نیزا  نیزر  هجرخا  لاق  ةوکـشملا و  بحاص  هرکذ  ةروکذـملا و  لوصالا  یف  ریثالا 

حئال حـضاو و  تیاهن  عوضوم  ثیدـح  نیاب  يراق  یلع  جاجتحا  تعاظف  تعانـش و  دـسریم و  ققحت  دـحب  فیحن  مالک  قدـص  تسیفاو 
قلعتم هینس  مالعا  ياملع  تارابع  رگید  رگا  هکنآ  ياج  هچ  دربیم  یپ  یبوخب  وا  عینش  عینص  تکاکر  تفاخسب و  ریـصب  رظان  ددرگیم و 
ءاشنا ثیدح  نیا  حدق  رد  یفوتـسم  مالک  نوچ  دشاب و  هتـشاد  رظن  شیپ  مه  هدـش  لوقنم  روعا  باوج  رد  اقباس  هک  موجن  ثیدـح  حدـقب 
ققحی امم  هتفگ و  هچنآ  اما  میئامنیم  افتکا  هرـصاب  هحمل  نیمه  رب  اج  نیا  رد  اـم  اذـهل  دـمآ  دـهاوخ  نیلقث  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاـعت  هَّللا 

ملعف هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ریغ  ۀباحـصلا  رئاس  نم  هقفلا  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  ةءارقلا و  نم  ۀیعرـشلا  مولعلا  عاونا  اوذـخا  نیعباتلا  نا  کلذ 
تلاسر بانج  حیرـص  صن  هلباقمب  نیعبات  لعف  لوق و  هک  اریز  دشابیم  تکاکر  تفاخـس و  لامک  رد  سپ  هقح  یف  ۀـّیبابلا  راصحنا  مدـع 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ددرگ ار  نیرهاطلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا  متاخ  بانج  رما  نیعبات  لاـثتما  مدـع  زا  فشاـک  هکنآ  زج  تسین و  جاـجتحا  لـباق  زگره 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوج  يذ  دوجو  رد  رـصحنم  ار  تیباب  بانج  نآ  دوخ  هابجع  او  دناسریمن  يراق  یلع  لاحب  هدئاف  زگره 

دیامرفیم داشرا  حیرص  حیرصتب  نیرذتعم  رذع  عطق  تجح و  مامتا  دیزم  دصقب  دیامنیم و 
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اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای 
دیامرفیم زین  و 

بابلا لبق  نم  ۀنیدملا ال  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک 
نینمؤملا ریما  بانج  تامس  یسدق  تاذب  صتخم  ار  فرش  نیا  زین  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  یمامت  و 

نیطمـسلا و ررد  مظن  یف  يدنرزلا  ةدافا  نم  اقباس  رهظ  امک  دنیامیپیم  قافو  قیرط  نآب  جاهتبا  نآ و  فارتعاب  دنیامنیماو و  مالّـسلا  هیلع 
لباق ار  زیچ  چیه  دزادنایم و  دوخ  تشپ  سپ  ار  روما  همه  نیا  يراق  یلع  نکیل  ثدحملا  نیدلا  لامج  هرکذ  يذـلا  يروشلا  ثیدـح  نم 

هباحـص فارتعا  نیبیطلا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  متخ  بانج  صن  لباقم  رد  ار  نیعبات  لعف  تعاقر  تیاهنب  دـنادیمن و  تاـفتلا 
نیعبات مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ریغ  زا  نیعبات  ذخا  تابثا  هک  درآیمن  دوخ  لایخب  دزادـنایم و  دوخ  يار  تفاخـس  زا  هدرپ  هدومن  شیپ 

رماوا اب  ار  ناشیا  تفلاخم  تیاهن  دراذگیمن و  یقاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  نیعبتم  هباحـص و  نیعبات  زگره  ار 
لح رد  هراومه  هک  هباحـص  لاوقا  لاعفا و  اب  ار  ناشیا  تدناعم  هکلب  دـنادرگیم  رهاظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  بانج 
نآ هبتر  کـلف  هبتع  رب  یئاـس  هیـصان  تالـضعم  فشک  يارب  هتـسویپ  دـندروآیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  عوجر  تالکـشم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ریغ  زا  نیعبات  ذخا  هلمجلاب  دناسریم  تابثاب  دندرکیم  بانج  نآ  تیملعاب  فارتعا  مادـم  دـندومنیم و  بانج 

داشرا ّتقاشم  تدـناعم و  تمـس  تمـص و  يرآ و  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تیباب  راـصحنا  یفاـنم  زگره  مالّـسلا 
ریت و راک  هک  ریرقت  نیزا  رگا  مهل و  ـال  مهیلع  کـلذ  دـناسریم و  ناـشیا  یـصاون  رب  هباحـص  لاـعفا  لاوقا و  تزاـعم  تفلاـخم و  يوبن و 

نینمؤملا ریما  ریغ  زا  مولع  نیذخآ  نیعبات  هک  تفگ  میهاوخ  میرپس  تمئالم  قیرط  هلمجلا  یف  يراق  یلع  اب  میرذگرد و  دنکیم  ریـشمش 
بانج نیدیفتسم  نادرگاش و  هک  دندومن  هباحص  نا  زا  مولع  ذخا  هک  دنتسه  یصاخشا  لوا  فنص  دنتسین  فنص  ود  زا  یلاخ  مالّسلا  هیلع 
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رپ مهلاثما و  سابع و  نب  هَّللا  دبع  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  رامع و  رذ و  وبا  دادقم و  ناملس و  ترضح  لثم  دندوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ناشیا هک  تسنآ  ربانب  هکلب  دنتسنادیم  مولع  باوبا  ار  هباحص  نیا  ناشیا  هک  تسین  نآ  ربانب  هباحـص  نیزا  فنـص  نیا  ذخا  هک  تسرهاظ 

ملع و هنیدم  باب  دوخ  زا  ذخا  مکح  رد  ناشیزا  ذخا  سپ  دنتسنادیم  تمکح  راد  باب  ملع و  هنیدم  باب  زا  دیفتسم  ذخآ و  ار 
432 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  لوق  هک  دنتسه  یناسک  رگید  فنص  دشاب و  هدوب  تمکح  راد  باب 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀمکحلا  دارأ  نم  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

دنتـشاپنا و دوخ  هدـید  رد  كاخ  هدومن  ینادرگ  ور  تمکح  راد  باب  ملع و  هنیدـم  باـب  زا  اـفارحنا  اداـنع و  دنتـشاذگن و  ینزو  چـیه  ار 
فرـصت فـیرحت و  نداـعم  نآ  زا  فـفکت  يدـکتب و  دـنتخاس و  دوـخ  ذـالم  اـجلم و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  نیفرحنم  هباـحص 

القع زا  يدحا  دوش و  هدروآ  راکذا  رابتعا و  هیاپب  ناشیا  لعف  لوق و  هک  دنرادن  نآ  تیحالـص  زگره  ناشیا  هک  تسرهاظ  رپ  دـنتخادرپ و 
تارطق زا  هرطق  تاّرذ و  زا  هّرذب  ناشیا  هک  درک  ناوتن  لّیخت  الـصا  دنادب و  هیوبن  ماکحا  فراع  هیعرـش و  مولع  ذـخآ  ار  ناشیا  هک  تسین 

دادساب داشراب  دوخ  ترضح  نآ  هچ  دنشاب  هدیسر  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  زا  ذوخام  حیحص  ملع 
اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک 

دبا يارب  بایترا  کش و  گنز  بارّسلاک  تاموعزم  نیا  باوبا  دسب  هدومرف و  بیذکت  ناش  هلطاع  تاموعزم  هلطاب و  يواعد  رد  ار  ناشیا 
تـسیچ نیدـلا  باب  نع  نیفرحنم  نیعبات  فنـص  نیا  تلاح  هک  ینادیم  چـیه  هدودز و  بابلالا  ولوا  لجاجـس  زا  باقحالا  يدـم  دابآلا و 

دندیدرگ و راد  لباق  يرآ  دـندشن  راد  لخاد  زگره  دـنوش و  راد  لخاد  تیب  ءارو  زا  دنتـساوخ  هک  تسروستم  قراس و  لثم  ناشیا  تلاح 
راد لخاد  هتشذگ  ران  ياهرد  زا  دندیسر و  دوخ  رادرک  رفیکب  ترخآ  راد  رد  نکیل  دندیدن  راد  رس  رب  ار  دوخ  رادیاپان  راد  نیرد  هچ  رگا 

بابب صتخی  نا  الا  مهّللا  هتفگ  يراق  هچنآ  اما  موسقم  ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  ۀعبـس  اـهل  موطحلا  منهج  مهدـعومف  دـندیزگ  ار  راوبلا 
هناف ءاضقلا 

مکاضقا هنا  هناش  یف  درو 
هنا امک 

مارحلا لالحلاب و  مکملعا  هنا  لبج  نب  ذاعم  قح  یف  مکضرفا و  هنا  تباث  نب  دیز  قح  یف  مکأرقا و  هنا  ّیبا  قح  یف  ءاج 
ضرف رب  هک  یتسناد  یتفایرد و  هدـش  روکذـم  یمـصاع  مالک  ّدر  رد  لینملا  هَّللا  دـمحب  لیمج  لیـصفتب  هک  ینایب  زا  هوفت  نیا  باوج  سپ 

نآ هطاحا  مزلتسم  بانج  نآ  ندوب  یـضقا  هک  اریز  تس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیملعا  دیفم  مه  صاصتخا  نیا  میلـست 
امیف کلذل  حیضوت  دیزم  یتایس  بایترالا و  ءادل  مساح  اذه  بابلا و  اذه  یف  هریغ  نم  ۀیلضفالا  ۀیزملا و  عم  هیعرـش  مولع  عاوناب  تسبانج 

هک تسناد  دیاب  نیرب  هوالع  باهولا و  هَّللا  ءاشنا  دعب 
یلع مکاضقا  دورو 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  ار  بلطم  نیا  تسمّلسم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناش  رد 
433 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باحصا رگید  قح  رد  رگید  تالمج  الصفم و  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  فرعتس  امک  هدومرف  داشرا  هدیدع  ثیداحا  رد  هفلتخم  تارابعب 
هّلتخم ضاعبا  هّلحنم و  يازجا  زا  هدرک  رکذ  اج  نیا  رد  يراق  یلع  هک 

خلا رکب  وبا  یتماب  یتما  محرا  لیوط  ثیدح 
نیبم يوحنب  یمصاع  باوجب  قبس  ام  رد  انتم  ادنس و  عوضوم  ثیدح  نیا  نآ  لاحتنا  بذک و  لاعتفا و  عضو و  تسقورسم و  هکلب  ذوخام 

هوجوب باحـصا  نیا  تیباب  لاطباب  قلعتم  هک  یمالک  تسین و  یقاب  ندزمد  ياج  مه  نیدناعم  يارب  نا  دـعب  هَّللا  دـمحب  هک  هدـش  نهربم  و 
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لدـی امم  هتفگ و  يراق  یلع  هچنآ  اما  تسبالخ  عدـخ و  بابرا  بالـصا  مصاق  باوبا و  قفاص  هدـش  قوسم  ادرف  ادرف  باـبلالا  یلوا  هعئار 
ام هملع  ۀلازج  یلع 

یلع ائکوتم  ماقف  معن  تلقف  اهدوعن  ۀمطاف  یف  کل  له  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تأضو  لاق  راسی  نب  لقعم  نع  ضایرلا  یف 
دقل تلاق  کنیدجت  فیک  انلقف  ۀمطاف  یلع  انلخد  یتح  ءیش  یلع  نکی  مل  هناکف  لاق  کل  اهرجا  نوکی  كریغ و  اهلقث  لمحیـس  هنا  لاقف 

یمقس لاط  یتقاف و  دتشا  ینزح و  دتشا 
ثیدحلا اذه  یف  یبأ  طخب  تدجو  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق 

سابع نبا  نع  دمحا و  هجرخا  املح  مهمظعا  املع و  مهرثکا  املس و  مهمدقا  کجوز  نا  نیضرت  ام  وا  لاق 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتبارق  عم  ةدجن  اساب و  املع و  امکح و  هفوج  ئلم  دق  ناک  لاق  ایلع  ناک  لجر  ّيأ  اولاقف  سانلا  هلأس  دق  و 
زا هچ  رگا  سپ  دمحا  هجرخا  نسح  وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  ذّوعتی  ناک  رمع  لاق  بیسملا  نب  دیعـس  نع  بقانملا و  یف  دمحا  هجرخا  ملس 

ریـصقت طیرفت و  زا  یلاخ  نکیل  دشابیم  ماصخلا  یف  نیکمهنملا  هئادـعا  ناسل  یلع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نایرج  لیبق 
ار هس  ره  بیـسملا  نب  دیعـس  لوق  سابع و  نبا  رثا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  ثیدح  يراق  یلع  هک  اریز  تسین 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  حیرـص  لیلد  نا  زا  دـحاو  ره  هکنآ  لاح  هدومناو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  تلازج  درجم  لیلد 
هیلع هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  داشرا  تلالد  الصفم و  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتایس  امک  دشابیم  باحـصا  یمامت  زا  مالّـسلا  هیلع 

ملس هلآ و  و 
املح مهمظعا  املع و  مهرثکا  املس و  مهمدقا  کتجوز  ینا  نیضرت  ام  وا 

دهاوخن یبـیر  نا  رد  مه  تیبرع  سراـمم  یندا  هک  تسا  هدیـسر  يدـحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هّماـت  هماـع  هقلطم  تیملعا  رب 
بانج ملع  تلازج  لیلد  ضحم  ار  ثیدح  نیا  سپ  دیزرو 

434 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نماک غیز  زا  یشان  هکنآ  زج  ندیدزد  لد  بانج  نآ  هّمات  هّماع  تیملعا  رب  نآ  تلالدب  فارتعا  زا  ندینادرگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نآ يراق  یلع  دوخ  هک  قایسلا  رهبم  فیرش  ثیدح  نیزا  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسیچ و  رگید  دشاب  هدوب  تسیچ  رگید  دشاب  هدوب  بلقلا  یف 
کلذک وه  میظعتلا و  نم  اعون  دیفی  صیصختلا  نکل  وا و  لوق  ینعا  شقباس  لوق  ناوه  نالطب و  هدومن  رکذ  قالطالا  یلع  رداق  ءاجلاب  ار 

یلع لوق  نیا  هک  دوشیم  نیبتم  الجنا  ياهتنمب  ددرگیم و  راکـشآ  حوضو  تیاـهنب  مهملعا  مهمظعا و  ۀباحـصلا  ضعب  یلا  ۀبـسنلاب  هنـال 
بانج نآ  هاگ  ره  هَّللا  ناحبس  دشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هحیـضف  تقاشم  هحیرـص و  تدناعم  ردقچ  يراق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تحارصب 
املح مهمظعا  املع و  مهرثکا  املس و  مهمدقا 

لیوست لیوات و  یپ  رد  ارچ  زاب  دیامنیم  لقن  دوخ  ار  نآ  تسربخ و  اب  ثیدح  نیزا  مه  يراق  یلع  هدومرف و  داشرا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

هدوب ملعا  مظعا و  هباحـص  ضعبب  ۀبـسنلاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّللاب  ذایعلا  هک  دنکیم  هوفت  نآ  هجومان  هیجوت  رد  دـتفایم و 
یبأ اب  دانع  زج  رما  مادک  رخآ  هک  دشکیم  دوخ  يوسب  متریح  لطاعلا و  ءاطخلاب  باوصلا  ۀـضراعم  لطابلاب و  قحلا  ۀـمداصم  اذـه ال  له 

رد ریصقت  عیجضتب و  هداتفا و  لیوست  رپ  لیوات  نیا  یپ  رد  يراق  یلع  هک  هدش  ثعاب  دابعلا  ّبر  مالـس  فالآ  مهیلع  هیلع و  داجمالا  ۀمئالا 
دوخ نآ  سپ  تس  باحـصا  يامح  تیامح  رگا  هداد  فارحنا  تیبصان و  داد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیملعاـب  فارتعا 

هب تبـسن  بانج  نآ  تیملعا  تابثا  باحـصا و  هبطاـق  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  یفن  هک  اریز  تسین  ینتفرگ  تروص 
لاعفا لاوقا و  دوخ  تسداعملا  موی  یلا  ةولصلا  فالآ  هلآ  هیلع و  دابع  رورس  داشرا  اب  هحیرـص  تفلاخم  هکنآ  زا  رظن  عطق  باحـصا  ضعب 
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دنشاب بانج  نآ  زا  نیفرحنم  ای  دنشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیعبتم  هکنآ  زا  معا  هباحـص  هک  اریز  دباتیمن  رب  ار  نآ  باحـصا 
هار هراومه  عوجر  جایتحا و  رب  هوالع  دـندروآیم و  بانجنآب  عوجر  تالـضعم  تالکـشم و  رد  مادـم  دنتـشاد و  بانجنآب  جاـیتحا  هلمج 

مهنم لأـسی  نکی  مل  هتفگ و  لآـملا  ةریخذ  رد  یلیجع  هک  يدینـش  اـفنآ  هچناـنچ  دـندرپسیم  باـنج  نآ  تیملعا  لاـمکب  رارقا  فارتعا و 
يداعملا و فلاوملا و  قفاوملا و  ۀیملعالاب  هل  دهـش  دق  هتفگ و  ریدقلا  ضیف  رد  اقباس  تملع  امک  يوانم  ادشرتسم و  هلأسی  مهلک  ادحاو و 

ناشیا ریغ  رمع و  هیواعم و  تافارتعا  بلطم  نیا  تابثا  ماقم  رد  هداجا  رسارس  هدافا  نیزا  دعب  فلاخملا و 
435 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ دعب  ماعنم  رداق  ياجلاب  ماقم  نیرد  يراق  یلع  دوخ  هک  تسنیا  قح  تایآ  بئاجع  زا  هدرک و  لقن 
املح مهمظعا  مهرثکا و  املس و  مهمدقا  ثیدح 

يداعم رارقا  لیلد  يرگید  فلاوم و  قفاوم و  فارتعا  دهاش  نا  زا  یکی  هک  هدروآ  تیاور  ود  بانج  نآ  تیملعا  رب  هلاد  تایاور  هلمج  زا 
ندوب ولممب  فارتـعا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ذـیملت  ساـبع  نبا  هک  دوشیم  رهاـب  رهاـظ و  یلوا  تیاور  زا  هچ  تس  فلاـخم  و 

نا ّودع  يدعا  باطخلا  نب  رمع  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  يرخا  تیاور  زا  هدومن و  تدجن  ساب و  ملع و  مکح و  زا  بانج  نآ  فوج 
نیملا بذکلا و  لها  روهظ  مصقی  ام  نیتیاورلا  نیتاه  نم  لک  یف  دشابن و  دوجوم  بانج  نآ  نآ  يارب  هک  هلـضعم  زا  درکیم  ذوعت  بانج 

فرتعم و ۀحارص  ربکا  هقف  رد  يراق  یلع  هک  تسنآ  همه  نیزا  بجعا  نیقرشملا و  بر  هَّللا  مالس  هلآ  هیلع و  نینـسحلا  یبأ  ۀیملعا  نیبی  و 
نا رد  بانج  نآ  ياوتف  يوسب  عوجر  دـناهدومن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تالـضعم  لاؤس  هباحـص  رابک  هکنیا  هب  هدـش  رقم 

بآم تلاسر  بانج  لوق  دیامنیم  قّقحم  هک  هدـش  لصاح  هریهـش  هریثک  لئاضف  ار  ترـضح  نآ  تالـضعم  نا  رد  دـناهدرک و  تالـضعم 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
بانج نآ  لوق  و 

یلع مکاضقا 
یـصق نب  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نبا  يأ  تسموقرم  بلاط  یبأ  نب  یلع  مث  نتام  لوق  دـعب  ربکا  هقف  حرـش  رد  هچناـنچ  ار 

رابک هلاس  یتلا  تالـضعملا  ءایلعلا و  ۀـجردلا  یف  ملاعلا  یفطـصملا و  مع  نبا  ءارهزلا و  ۀـمطاف  جوز  یـضترملا  وه  یمـشاهلا و  یـشیرقلا 
ققحت ةریهش  ةریثک  لئاضف  اهیف  هاوتف  یلا  اوعجر  ۀباحصلا و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  هلوق 
ّیلع مکاضقا  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

بانج نآ  ياوتف  يوسب  عوجر  دنشاب و  هدرک  بانج  نآ  زا  تالضعم  لاؤس  هباحـص  رابک  يراق  دوخ  فارتعاب  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و 
ثیدح دنک  ققحم  تباث و  هک  دشاب  هدش  رهاظ  هریهش  هریثک  لئاضف  باب  نیرد  بانج  نآ  زا  دنشاب و  هدومن 

ملعلا ۀنیدم  انا 
یلع مکاضقا  ثیدح  و 

رد هک  ار  دوخ  تادافا  همه  نیا  ةاقرم  رد  يراق  یلع  ارچ  تسیقاب و  بانج  نآ  هماع  هقلطم  تیملعا  توبث  رد  هرظتنم  تلاـح  مادـک  زاـب  ار 
ضعب تبـسنب  ضحم  هّللاـب  ذاـیعلا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  دـیامنیم و  شومارف  تسا  هدوـمن  ّربـحم  رّرحم و  ربـکا  هقف  حرش 

هّوفت ةاقرم  رد  هچنآ  زا  تسرخاتم  هدرک  هدافا  ربکا  هقف  حرـش  رد  هچنآ  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  دـیامنیماو  ملعا  مظعا و  هباـحص 
لاح ّلک  یلع  دشابیم  لطابلا  یف  يدامتلا  دعب  قحلا  یلا  عوجر  لیبق  زا  ربکا  هقف  حرش  مالک  هدومن و  نآب 

436 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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درک دـناوتیمن  رواب  القع  زا  يدـحا  تسلحمـضم و  لطاب و  شدوخ  هدافا  بسح  هدومن  اعدا  ةاقرم  رد  ینعا  اج  نیا  رد  يراـق  یلع  هچنآ 
ای دوب  دهاوخ  لمات  لحم  هباحـص  راغـص  زا  بانج  نآ  تیملعا  هباحـص  رابک  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  توبث  دـعب  هک 

هباحـص رابک  لخاد  تسناشیا  يارب  قح  رما  راهظا  رد  طیرفت  عیجـضت و  يرادـبناج و  همه  نیا  هک  هثـالث  تارـضح  يراـق  یلع  دزن  هکنیا 
الب تالضعم  نا  رد  بانج  نآ  ياوتف  رب  لمع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  تالضعم  رد  هباحص  رابک  عوجر  هلمجلاب  دندوبن 
دعب دـشابیم و  لایللاب  رهنلا  لصتا  ام  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  لایقالا  ۀـمئالا  یبأ  تیملعا  تبثم  لاق و  لیق و  ره  مساح  لاضعا  لاکـشا و 
رهاظ بابلالا  یلوا  رب  شدوخ  لوق  زا  باوص  قدص و  اب  وا  تدناعم  لامک  دـشاپیم و  مه  زا  يراق  یلع  ياردهفای  ياخژاژ و  هلـسلس  نآ 

یبیطلا لاق  هتفگ  يراق  یلع  هچنآ  اما  دسریم  روهظ  حاضتا و  روفس و  الجنا و  بتارم  يالعاب  قح  لها  همات  تجح  ددرگیم و  رینتـسم  و 
امنا رادلا  نال  هنع  هَّللا  یـضر  هتطـساوب  الا  هریغ  یلا  هزواجتی  هب ال  صتخم  هنم  ۀمکحلا  ملعلا و  ذخا  نا  لیثمتلا  اذـهب  کسمتت  ۀعیـشلا  لعل 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  لاق  دق  اهباب و  نم  اهیلإ  لخدی 
ماظنلا نوهوم  مالک  نیا  لمکم  ّضر  لصفم و  ضقن  سپ  باوبا  ۀینامث  اهل  ۀمکحلا و  راد  نم  عسوأب  ۀنجلا  راد  سیل  ذإ  هیف  مهل  ۀجح  و ال 
بحاص ترابع  حرش  رد  يراق  هچنآ  اما  يدیسر  یغبنی  امک  ریوزت  رپ  ریرقت  نیا  تفاخـس  هنکب  يدید و  لیمج  لیـصفتب  قبـس  ام  رد  یبیط 

تارییغتب و قلعتم  یفوتـسم  مـالک  سپ  کیرـش  ریغ  ياـجب  تسکیرـش  نع  يذـمرت  خـسن  ضعب  رد  هک  هتفگ  خـلا  يذـمرتلا  هاور  ةاکـشم 
بابرا هک  هدیدرگ  ققحتم  لیمج  لیـصفتب  مالک  نآ  زا  هدش و  روکذم  يوون  حدـق  باوجب  قبـس  ام  رد  يذـمرت  خـسن  نیفرحم  تافیرحت 

ثیدحب قلعتم  يذمرت  خسن  رد  فیفلت  فیرحت و 
ملعلا ۀنیدم  انا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح  و 
دناهدرپسن تأرج  تراسج و  مادـقاب  هک  تسلیدـبت  رییغت و  ماحقا و  تدایز و  طاقـسا و  فذـح و  هار  مادـک  هدرکن و  هک  تاـفیرحت  اـهچ 

قلعتم دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت  هچنآ  هدـمآ و  رب  لاحم  لـطاب و  ناـشیا  لـئاط  ـال  یعـس  لالـض و  رد  ناـشیا  همه  دـیک  هَّللا  دـمحب  نکیل 
تبثم و دوـجوم و  طوبـضم و  راـبک  نـیققحم  رافـسا  ربز و  رد  هدوـمن  هداـفا  احیحـصت  انیـسحت و  اـجارخا و  اـجاردا و  نیفیرـش  نیثیدـحب 

نا ملعا  مث  هتفگ  يراق  یلع  هچنآ  اما  دوشیم  رینتسم  حضاو و  قح  رما  ریصب  رظان  رب  نآ  هظحالم  دعب  تسدورسم و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

437 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سابع نبا  ثیدح  نم  هکردتسم  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هاور  اهباب  یلع  و 

تابثا مالک  نیا  لصحم  سپ  خلا  حیحص  لاق  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

ضعب لاوقا  مالک  نیرد  هچنآ  میاهدرک و  لقن  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  هوجو  زا  موس  داتفه و  دـص و  هجو  رد  اـقباس  ار  نآ  اـم  تس و 
یلع دوخ  هکنآ  لوا  هجو  ودب  تسین  نآ  ناشب  یئانتعا  سپ  تسروکذم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  قلعتم  نیدـنعتم  نیحراج  نیتنعتم و  نیحداق 

نآ تحـصب  مکح  هدومن و  تیاور  كردتـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  مکاح  هک  هدومن  حیرـصت  لامتـشا  تفزاجم  لاوقا  نیا  رکذ  لبق  يراـق 
ماقم رد  لامتشا  تفزاجم  لاوقا  نیا  لقن  دعب  يراق  یلع  هکنآ  مود  تسمامت  قح  لها  تّجح  مکاح  مکح  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  هدومرف و 
لثم نیتم  نیـصر  ثیدح  نیا  نیتبثم  نیققحم و  تادافا  رکذـب  لازخنالا  ۀـنّیب  لاوقا  نیا  تیدورطم  تیدودرم و  هدـمآ و  رب  نآ  كاردتـسا 

ّدر نیرب  هوالع  هدومیپ و  قافو  دییات و  مادقاب  نآ  قاقحا  تابثا و  قیرط  هدومن  نیبتسم  حضاو و  یطویس  ینالقسع و  یـشکرز و  یئالع و 
هظحالم دعب  هک  يوحنب  هدـش  موقرم  قبـس  ام  رد  مامت  قیقحت  طسبب و  امیمعت  اصیـصخت و  تسنآب  قلعتم  هچنآ  هلطاب و  لاوقا  نیا  باوج  و 

تسین و تافتلا  انتعا و  لباق  الـصا  هیهاو  لاوقا  نیا  رباخ  ریـصب  رهاـم و  رظاـن  دزن  هلمجلاـب  دـنامیمن  یقاـب  یبیر  نآ  ناوه  نهو و  رد  نآ 
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هتفگ و يراق  یلع  هچنآ  اما  ددرگیم  حئال  حضاو و  فیحن  هقباس  تاقیقحت  زا  نآ  دادهنا  داسف و  يارب  هروصحم  ریغ  هوجو 
اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  سودرفلا  ربخ  یف 

نبا یطساو و  روعا  مالک  باوجب  قبس  ام  رد  تسعونصم و  عوضوم و  ههبش  الب  رمسلا  هبـشم  ربخ  نیا  هک  اریز  تسبجعت  لامک  لحم  سپ 
هلجا مالعا و  رباکا  فارتعا  بسح  نآ  لاحتنا  بذـک و  لاعتفا و  عضو و  مالک  ام ال  قیقحت  لیـصفت و  مامت و  عابـشا  طـسبب و  یکم  رجح 
داقن صیصنتب  جاتحم  هک  تسحئال  حضاو و  يوحنب  ثیدح  نیا  تیعونصم  تیعوضوم و  هک  یتسناد  نیرب  هوالع  هدش و  نیبم  هینس  ماخف 

هنوگچ سپ  دربیم  یپ  نآ  ندوب  لحتنم  يرتفم و  لعتفم و  بوذـکمب و  لمات  ینداـب  یلماـتم  ره  هکلب  تسین  ربخ  هفرایـص  حیرـصت  رثا و 
رهاظ و ناوه  فخـسب و  يراق  یلع  رگا  شاک  تسین و  یجالع  ار  لطاب  ّبح  يرآ  دوبن  بلطم  نیا  تفتلم  يراـق  یلع  هک  تفگ  ناوتیم 

دوصقم بولطم و  یفانم  عوضوم  ثیدـح  نیا  هک  دومنیم  ینعم  نیاـب  یتاـفتلا  لـقا  ـال  دوب  هدربن  یپ  ثیدـح  نیا  رهاـب  نـالطب  بذـک و 
تسوا
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ینعم رد  فیرحت  لیواتب و  هداد و  رارق  ملع  باوبا  ار  هباحص  عیمج  قبس  ام  رد  یتسناد  هچنانچ  يراق  یلع  هک  اریز 

ملعلا ۀنیدم  انا  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
همه نیا  هدومن و  یفن  بانج  نآ  تافص  الاو  تاذ  رد  رما  نیا  راصحنا  تیبابب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  هتـساوخرب و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانجب  صوصخم  فرـش  نیا  دنوش و  فرـشم  ّتیباب  فرـشب  مه  هثالث  هک  تسنیمه  يارب  ۀـلاصالاب  لکلک  واکواک و 

عـضاو هک  اریز  دزاسیمن  زگره  دوکنم  دوصقم  دورطم و  بولطم  نیا  اـب  دودرم  ثیدـح  نیا  نومـضم  هک  تسرهاـظ  رپ  دـنامن و  مالّـسلا 
تاذب صوصخم  ار  ملع  هنیدم  ّتیباب  فرش  هداد و  رارق  ملع  هنیدم  فقـس  ار  نامثع  ناطیح و  ار  رمع  ساسا و  ار  رکب  وبا  نآ  رد  روحدم 

ار قباس  ریرقت  ساسا  ۀـقیقحلا  یف  مارخنالا  نیب  يارتفا  نیا  رکذ  ماقم  نیرد  سپ  هدـینادرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  الاو 
َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  َو  ْمِهیِْدیَِأب  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  قادصم  ندرک و  مودهم  دوخ  تسدب 

ینعم و نا  باجاف  مهضعب  ّذش  هتفگ و  هچنآ  اما  تسندومن  راکشآ  رهاظ و 
اهباب یلع 

رد تسرجح و  نبا  مالک  نیع  زا  ذوخام  سپ  بوقعی  هب  أرق  امک  هنیونت  ّیلع و  عفرب  میقتسم  ّیلع  طارص  ةءارق  ّدح  یلع  ولعلا  نم  لیعف  هنا 
هک تسبآ  رب  شقن  بارس و  یـش و  لطاب و ال  يدحب  بابت  رـسارس  باوج  نیا  هک  یتسناد  قعاوص  رد  رجح  نبا  ترابع  باوجب  قبـس  ام 

تسباصن جراوخ و  ئضئض  زا  یـشان  باصن  تیرورح  باوج  نیا  لصا  رد  تسباسح و  رـصح و  دح  زا  جراخ  نآ  لامخا  لاطبا و  هوجو 
لها هرئاد  زا  ار  وا  هک  تسبجاو  مزال و  هکلب  دنیامن  تبـسن  ذوذـشب  ضحم  ار  باستنا  تفارخ  باوج  نیاب  بیجم  هک  تسین  قئال  زگره  و 

راهظا فافختـسا و  نهو و  هلزج  تاملک  هلحفتـسم و  ظافلاب  دنیامناو و  جرام  ناودع  رفک و  باحـصا  هفارز  رد  جراخ و  نامیا  مالـسا و 
نیا بوقعی  تءارق  رکذب  هکنآ  هن  دننکشب  رسارس  هحئاج  حداوق  هحداف و  مصاوقب  ار  نآ  هوفتم  لئاق و  رهظ  دننک و  نآ  فاسفس  فازج و 

دنشخلب و اطخ  مادقاب  لطاع  هیلحت  هقلزم  لطاب و  دییات  هضحدم  رد  دنشخب و  تیوقت  دوخ  بوکنم  معزب  ار  بوشم  عطنت  بوذکم و  هوفت 
يرابلا رطافلا  هّلل  دمحلا  يراعلا و  يراقلا  مالک  هب  ّدرن  ام  رخآ  اذه  نکیل 

نآ در  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح تلالد  رادقم  رد  ینابنب »  » مالک

ۀنیدـم ثیدـحب  قح  لها  کسمت  باوج  رد  ینابنب  بوقعی  دـمحم  الم  ونآ  درو  ملعلا » ۀـنیدم   » ثیدـح تلالد  رادـقم  رد  ینابنب »  » مالک
یلع مصخلا  لدتـسا  هتفگ و  دـئاقع  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  لـمهم  تخـس  يریوزت  لـتخم و  سب  يریرقت  ۀـمکحلا  راد  ثیدـح  ملعلا و 

ۀکئالملا یلع  مالّسلا  هیلع  مدآ  لضف  یلاعت  هنال  ۀفالخلاب  یلوا  وه  ملعا و  هناب  ضر  یلع  لیصفت 
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439 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملعا ناک  ّهنا  اما  ملعل و  ام  ۀفالخلل  هراتخا  و 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  هلوقلف 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هملعف  بابلا  نم  الا  رادلا  یف  ام  جرخی  هنا ال  ّیلع و  ملع  کلذک  دیزا  وه  امک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ملع  و 

مث اّیلع  الا  هب  لسرا  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  غلبی  مل  هنا  بجوی  اذه  ّنا  باوجلا  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  لبق  نم  لصو  نمب  لصو  امنا 
یلا ۀبـسنلاب  مولعلا  باب  اّیلع  نا  نایب  ملعا  هَّللا  روکذملا و  ثیدـحلا  نم  دارملا  اضیا و  مصخلا  هب  لوقی  امم ال  هنا  یفخی  هریغ و ال  غلبی  وه 

هنع هَّللا  یـضر  رکب  وبا  ناک  دق  نودشارلا و  ءافلخلا  وه  ۀباحـصلا  ملعا  ناوه  رما و  یلع  ینبم  اذه  ۀبحـصلا و  فرـش  اوکردـی  مل  ۀـعامج 
ناک دق  هنع و  هَّللا  یضر  کلذک  نامثع  مث  کلذک  هنع  هَّللا  یضر  رمع  مث  هتایح  ةدم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  دعب  ۀفالخلا  رماب  ادّیقم 

مث هنع  هَّللا  یضر  هنم  اوذخا  هیلإ و  اوتا  ۀبحصلا  فرش  اوکردی  مل  نیذلاف  ۀضافالا  ةدافالاب و  الوغشم  مهتفالخ  مایا  یف  هنع  هَّللا  یضر  یلع 
باوبا و اهل  نوکی  نا  زوجی  لب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  وه  دـحاو  باب  الا  ملعلا  ۀـنیدمل  سیل  نا  یلع  لدـی  ثیدـحلا  یف  ظـفل  ّيأ  يردا  ـال 

لوا هجو  دـنچب  تسین  بجتحم  یفخم و  مالحا  بابرا  رب  ماظنلا  دـساف  مالک  نیا  تفاخـس  اهنم و  دـحاو  باـب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نوکی 
لیلد فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  هدومن  رهاظ  ینابنب  دوخ  هچنانچ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  ماـقم  نیرد  قح  لـها  لالدتـسا  لـصا  هکنآ 

مالّسلا هیلع  مدآ  ۀصق  هیلع  لدی  امک  تستفالخ  مزلتسم  تیلـضفا و  فشاک  تیملعا  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا 
تسراهنلا و سمش  نم  یلجا  رافسا  روهظ و  رد  هکلب  تسین  راکنا  لباق  فیرش  ثیدح  نیزا  بانج  نآ  تیملعا  روهظ  هک  تسرهاظ  رپ  و 

هدافا ربانب  هک  یهاوخیم  هچ  نیزا  هدایز  دنتـسه و  بلطم  نیاب  فرتعم  دوخ  هینـس  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع  هک  یتسناد  قبـس  اـم  رد 
قفاوم هک  تسیرما  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  هک  تسحئال  حضاو و  قبس  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حرـش  رد  يوانم  همالع 

چیه هک  هدمآ  زجاع  نانچ  قح  لها  لالدتسا  نیزا  ینابنب  هک  تساجنیزا  دناهداد و  نآب  تداهـش  بانج  نآ  فلاخم  يداعم و  فلاوم و  و 
دیزا وه  امک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ملع  هدرک و  لقن  ظافلا  نیاب  قح  لها  بناج  زا  هک  ار  لالدتـسا  نیا  ریونت  هدادن و  نا  زا  یباوج 

الصا هک  هتسناد  مربم  مکحتسم و  يدحب  ّیلع  ملع  کلذک 
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یناـبنب هکنآ  مود  باوصلا  قحلا و  لـها  ۀـجحب  اروهبم  اـموصخم  باـبلا  اذـه  یف  هنوک  یلع  لـیلد  حـضوا  اذـه  هدوـمنن و  نآ  درب  ضرعت 
هملعف بابلا  لبق  نم  الا  رادـلا  یف  ام  جرخی  هنا ال  هدرک و  لقن  ظاـفلا  نیاـب  نآ  ریرقت  هک  ۀـمکحلا  راد  ثیدـحب  قح  لـها  رگید  لالدتـسا 

تفگیمن و نآ  باوج  رد  الا  هدـیمهفن و  الـصا  ۀـقیقحلا  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لبق  نم  لـصو  نمب  لـصو  اـمنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مصخلا هب  لوقی  امم ال  هنا  یفخی  هریغ و ال  غلبی  وه  مث  ایلع  الا  هب  لسرا  ام  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  غلبی  مل  هنا  بجوی  اذه  نا  باوجلا 

یّلص بآم  تلاسر  بانج  هک  تسین  نیا  خلا  بابلا  لبق  نم  الا  رادلا  یف  ام  جرخی  هنا ال  ریونت و  رپ  ریرقت  زا  قح  لها  دارم  زگره  هچ  اضیا 
دارم هکلب  هدـیناسرن  تماب  دوب  مزال  بانج  نآ  رب  دوخ  كرابم  نابزب  نآ  راـهظا  هچنآ  یتح  تلاـسر  روما  زا  يرما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

روماـم ار  تما  هدرپـس و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  تسنآ  زا  تراـبع  تمکح  هک  ار  هیعرـش  موـلع  هلمج  باـنج  نآ  هک  تسنیا 
نیرب هوالع  هدیسرن و  تماب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هطـساو  الب  هّیعرـش  مولع  زا  یملع  چیه  هدرک و  بانج  نآ  زا  ذخا  عوجرب و 
رهظا هک  ینیبیمن  رگم  رگید  يزیچ  هب  لسرا  ام  ملع  غیلبت  تسرگید و  زیچ  هب  لسرا  ام  غیلبت  هک  تسحـضاو  لمات  ینداب  رـصب  يذ  ره  رب 

ناوتیمن نکیل  هدومرف  نآ  غیلبت  ینابر  مکح  بسح  سان  هبطاقب  بانج  نآ  بیر  الب  تسدیجم و  نآرق  هدـش  لسرم  نآب  بانج  نآ  هچنآ 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانجب  ار  نآرق  ملع  يرآ  هدینادرگ  هینآرق  مولعب  ملاع  ار  مدرم  عیمج  هدومرف و  نآرق  ملع  غیلبت  سان  هبطاقب  هک  تفگ 

هب دنتـسه  فرتعم  دوخ  هینـس  ياملع  هک  تساج  نیمه  زا  هداد و  رارق  نارگید  يارب  نآرق  ملع  غّلبمب  ار  بانج  نآ  هدومرف و  غیلبت  مالّـسلا 
تیاهنب ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  حرـش  رد  ار  بلطم  نیا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  يوسب  تسرـصحنم  هَّللا  باـتک  مهف  هکنیا 
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دق یلارحلا  لاق  هتفگ و  فیرش  ثیدح  نیا  حرش  رد  ریغص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  دنیامنیم  نایب  حیـضوت  حیرـصت و 
نع هَّللا  عفری  هءارو  نم  يذـلا  بابلا  نع  لض  دـقف  کلذ  لهج  نم  ّیلع و  ملع  یلا  رـصحنم  هَّللا  باـتک  مهف  نا  نورخـآلا  نولّوـالا و  ملع 

دـشابیم و هب  لسرا  ام  رهظا  هک  نآرق  لاح  هاگ  ره  همالک و  انه  یلا  ءاطغلا  فشکب  ریغتی  ـال  يذـلا  نیقیلا  ققحتی  یتح  باـجحلا  بولقلا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملعب  جاتحم  نآ  مهف  رد  نیرخآ  نیلوا و  هک  دـشاب  هدوب  طـمن  نیرب  دوب  هب  روماـم  مدرم  هبطاـق  يارب  نآ  غـالبا 

مولع رگید  دشاب  هدوب  بانج  نآ  ملع  رد  رصحنم  نآ  مهف  دنشاب و 
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تماب نآ  لوصو  باب  یلوـالاب  دوب  هدـش  صوصخم  هَّللا  دـنع  نم  نآـب  باـنج  نآ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
دوحجلا رکنملا  دوقحلا و  ئناشلا  فنا  کلذـب  مغر  ول  دوب و  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  راـصحنالاب 

دوب مولع  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسبلطم  نیا  نایب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  زا  دارم  هک  هدرک  اعدا  هچنآ  ینابنب  هکنآ  موس 
فیفطت رـسارس  صیـصخت  نیا  الوا  هک  اریز  تسلطاع  لوقت  لطاب و  صّرخت  دـندوب  هدرکن  تبحـص  فرـش  كاردا  هک  یتعامجب  ۀبـسنلاب 

بانج مایتلا  تیاده  مالک  ار  نآ  دیامنیم  لطاب  ایناث  تسین و  ادـیپ  نا  رب  فیخـس  ول  یلیلد و  چـیه  دـشابیم و  فیفلت  فیرحت و  رب  ینبم 
تفگ رگید  هدرک  رکذ  ظافلا  نیاب  ار  نآ  بابحالا  ۀضور  بحاص  ثدـحم  نیدـلا  لامج  هک  يروش  هعقاو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هک قیرط  نیاب  هدرک  مالعا  ار  نآ  رای  هدومرف  نم  ملع  مالعا  ءالعا  نیرخآلا  نیلوالا و  ملع  تمّلع  هملعم  مّلعم  هک  دینادیم  ایآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  تیاهن  مامضنا  داشرا  مالک  نیزا  یهتنا و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحب 

راکنا حیرـصت  نیزا  دعب  هک  تسیلقاع  مادـک  سپ  تسملع  هنیدـم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدومرف  مالعا  ار  دوخ  نارای 
فرـش كاردا  هک  تسیتعامجب  ۀبـسنلاب  هکلب  تسین  هباحـصب  ۀبـسنلاب  ملع  هنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  درک  دـهاوخ 

نیاب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  جاجتحا  درجم  تسنآ  لطبم  اـثلاث  دـناهدرکن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تبحص 
رگا سپ  دندوب  هدومن  معلـص  ترـضح  نآ  تبحـص  كاردا  همه  يروش  باحـصا  هک  تسرهاظ  رپ  هک  اریز  يروش  باحـصا  رب  ثیدـح 

ثیدـح نیاـب  جاـجتحا  ناـشیرب  باـنج  نآ  هنوگچ  دوبن  هباحـص  تبـسن  هب  ملع  هنیدـم  باـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هَّللا  ذاـعم 
هدش و روکذم  افنآ  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مایتلا  تیاده  مالک  يروش  باحـصا  راکنا  مدع  تسنآ  نهوم  اعبار  دومرفیم 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومرف  رهاظ  بانج  نآ  نآ  رد 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحب 

دوبن ال تسرد  رما  نیا  هَّللا  ذاـعم  رگا  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  تسملع و  هنیدـم  باـب  باـنج  نآ  هکنیا  هب  هدومرف  مـالعا  ار  دوـخ  ناراـی 
دوخ نارای  زگره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  هک  دنتفگیم  دندرکیم و  داریا  بانج  نآ  رب  يروش  باحـصا  هلاحم 

باحصا راکنا  مدع  تسنآ  ّدار  اسماخ  دیتسه  ملع  هنیدم  باب  امش  هکنیا  هب  هدرکن  مالعا  ار 
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زا يروش  باحصا  همه  هک  میدومن  هیبنت  افنآ  ام  هچ  يروش  باحصا  رب  ثیدح  نیاب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  جاجتحا  يروش 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملع  هنیدـم  باب  هَّللا  ذاـعم  رگا  سپ  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  باحـصا 

ندوب ملع  هنیدم  باب  هک  دنیوگب  دننک و  داریا  جاجتحا  نیا  رب  يروش  باحـصا  هک  تسیابیم  دبال  دوبن  ققحتم  هباحـصب  ۀبـسنلاب  مالّـسلا 
يوبن تبحـص  فرـش  كاردا  هک  دـیتسه  یناسکب  ۀبـسنلاب  ملع  هنیدـم  باب  امـش  هکلب  تسین  میتسه  يوبن  باحـصا  هک  اهامب  قلعتم  امش 

هک ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاده  مالک  يروش  باحـصا  حیرـص  میلـست  ار  دراب  لیوات  نیا  دنکیم  دساف  اسداس  دـناهدرکن 
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هب هدرک  مالعا  ار  دوخ  نارای  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هدش و  لوقنم  افنآ 
دنتفگ تس  روکذم  مایتلا  تیاده  مالک  نیا  دعب  بابحالا  ۀضور  رد  هچنانچ  تسملع  هنیدـم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا 
دندرک حضاو  فارتعا  دندومن و  حیرص  میلست  راکنا  مدع  زا  رظن  عطق  يروش  باحصا  هک  تسحـضاو  هلمج  نیزا  یهتنا و  مینادیم  يرآ 

ار نآ  ام  تسباوص و  قدص و  قح و  هدومرف  نآ  ياعدا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  باحـصا  مالعا  رما  هک 
بانج باطخب  بابحالا  ۀضور  یف  امک  يروش  هعقاو  نیمه  رد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  حیرص  لوق  تسنآ  ساسا  مداه  اعباس  مینادیم 
نیدب باحـصا  عیمج  يدروآ و  نایب  تحت  هک  تسنینچ  يدرمـش  رب  هک  ار  لئاضف  نیا  همه  نسحلا  اب  ای  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  هک  تس  حضاو  مامت  تحارـصب  مالک  نیزا  یهتنا و  دـنراد  فارتعا  رارقا و  روما 
نآب جاجتحا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تستباث  ناونع  نامهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  يارب 

کش و لحم  مادـک  یناـبنب  موشم  موعزم  نـالطب  رد  لاـحلا  سپ  دـنراد  فارتعا  رارقا و  نآـب  باحـصا  عیمج  هدومرف و  نآ  ناـیب  هدومن و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملع  هنیدـم  باب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  عیمج  هَّللا  ناحبـس  تسباـیترا 
ملع هنیدم  باب  ار  بانج  نآ  تسچ  هاوگ  تسس و  یعدم  دافمب  ینابنب  دنراد و  فارتعا  رارقا و  نآب  دنیامنیم و  میلست  دوخ  يارب  مالّسلا 

هک تسیرما  مه  نیا  دنشاب  هدرکن  تبحص  فرش  كاردا  هک  دهدیم  رارق  یناسکب  ۀبسنلاب  ملع  هنیدم  باب  هکلب  دنادیمن  ناشیاب  ۀبـسنلاب 
رتمک نآ  ریظن  لثم و  تعانش  تعاظف و  رد 

443 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملع  هنیدـم  بابب  هشئاع  هبطاخمب  سابع  نبا  فارتعا  تسناوه  نهو و  لامک  رهظم  انماث  هدـیدرگ  دوهـشم 

هدروآ لمج  برح  دعب  هشئاع  سابع و  نبا  هملاکم  رد  بابحالا  ۀضور  رد  ثدـحم  نیدـلا  لامج  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  هچنانچ  مالّـسلا 
لاح لاقم و  نیزا  مد  هک  ماگنه  نیا  تفگ  سابع  نبا  ییوگ  نخـس  هبترم  نیزا  هک  دـسرن  ارت  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوجو  اـب  تفگ  هشئاـع 

نآ مع  رـسپ  ردارب و  هک  اریز  نم  زا  ترـضح  نآـب  تسارحا  برقا و  یندا و  قـحا و  يو  هـکنیا  هـب  وا و  قوـقحب  مفرتـعم  رقمنم و  ینزیم 
هدـنیاشگ ملح و  دوج و  هّیجـسب  وا  هباـشم  ملع و  هنیدـم  باـب  ربش و  ریبشب و  یمـسم  طبـس  ود  ردـپ  رهوگ و  هزیکاـپ  رتـخد  جوز  رورس و 

تراـبع نیزا  یهتنا  دوـب  يو  ترـضح  نآ  لـصاح  اـب  لد  هحفـص  زا  ّمه  رازآ و  لـالم و  راـبغ  هدـنیادز  مغ و  هودـنا و  برک و  ياـهدرپ 
ترازغ لامک  هجوب  دندوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  زا  بایترا  کش و  الب  هک  سابع  نبا  هک  تسرهاظ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلالج  تمظع و  دوخ و  یکچوک  راهظا  ماقم  رد  دـندشیم  نآرقلا  ناـمجرت  ربح و  رحبب و  بقلم  ملع 

ملع هنیدم  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ددرت  الب  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  سپ  دندومن  بانج  نآ  ندوب  ملع  هنیدم  بابب  فارتعا 
ریغ قح  رد  رصحنم  بانج  نآ  ندوب  ملع  هنیدم  باب  زگره  دندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصاب  ۀبـسنلاب 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسا  هدومن  فارتعا  زین  تاماقم  رگید  رد  سابع  نبا  ماـقم  نیرب  هوـالع  هک  تسناد  دـیاب  تسین و  باحـصا 

نم لوقی  سابع  نبا  ناک  اذهل  هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لقن  دعب  يوس  طارص  رد  يرداق  یناخیـش  هچنانچ  تسملع  هنیدم  باب  مالّـسلا 
صاعلا نب  ورمع  جاجتحا  تسنآ  ناینب  علاق  اعسات  هنع  هَّللا  یضر  یلع  وه  بابلا و  تایلف  ملعلا  یتا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدحب 
بقانم باتک  نآ  رد  هتـشون و  وا  باتک  باوجب  هیواـعم  ماـنب  هک  صاـعلا  نب  ورمع  باـتک  رد  هک  یتسناد  قبـس  اـم  رد  هچناـنچ  هیواـعم  رب 

هدرک دراو  ماـمتلاب  ار  نآ  بقاـنملا  باـتک  رد  مزراوخ  بطخا  هدومن و  تباـث  هیواـعم  هلباـقمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هدـیدع 
نیملسملا و عیمج  یلع  کیلع و  لوقلا  دکا  تسروطسم و 

یترتع لج و  زع و  هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  فّلخم  ینا  لاق 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  دق  و 
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هیلع هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  مظاعا  زا  تنس  لها  دزن  ود  ره  هیواعم  صاع و  ورمع  هک  تسرهاظ  رپ  و 
444 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدومن  جاجتحا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  هیواعم  رب  صاع  رمع و  ینعم  نیا  فصو  اب  دنشابیم و  ملـس  هلآ و  و 
نا يرمعل  باحـصا و  يارب  هن  دندوب  باحـصا  ریغ  يارب  ملع  هنیدم  باب  فیرـش  ثیدح  نیا  ياضتقمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

؟؟؟ باب ءیش  فیرحتلا  اذه 
همالع هدافا  فیخـس  فیرحت  نیا  لازخنا  لامک  يدبم  ارـشاع  باصنلا  ءادعالا و  ۀفارز  نم  اوناک  ول  باحـصالا و  نم  دـحا  لابب  رطخی  مل 
قیرط اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  اهب  فرتعا  يرخا  ۀلیـضف  لاق  ثیح  فیرـش  ثیدح  نیا  ناونع  رد  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  تسیدنرز 

یهتنا قافولا و 
ایلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع 

ناونع رد  هک  يدنرز  مالک  نیزا  هدرک و  لقن  زین  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  ار  يدنرز  مالک  نیا  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  هلمج  هک  تسیتلیـضف  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تس  حئال  حضاو و  هدومن  رکذ 
ینابنب يایلوا  هک  تسنآ  ماقم  لاحلا  سپ  دناهدیدرگ  جهتنم  کلاس و  ار  قافو  قیرط  نآ  باب  رد  هدـش و  جـهتبم  نآب  هدرک و  فارتعا  نآب 

هلمج قافتاب  وا  لطاع  مجر  لطاب و  معز  هک  اریز  دـننز  هدـنخ  وا  يار  تهافـس  رب  ناقیا  ناـمیا و  لـها  دـننک و  هیرگ  وا  شناد  لـقع و  رب 
نانچ بابت  باحصا  يراداوه  رد  وا  هک  دیدرگ  مولعم  دمآ و  رب  دساف  دساک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا 
باب نیرد  ار  قافو  قیرط  ناشیا  جاهتنا  كولـس و  بالملاک و  هحئاف  تلیـضف  نیاب  باحـصا  هلمج  جاهتبا  فارتعا و  زا  هک  هدـش  امیپ  داب 
یفرح بارس  لطاب و  هعینش  تعواطم  هعیظف و  تقواسم  راثیا  باوص و  قح و  هحیضف  تدناعم  هحیرص و  تقاشم  زج  دریگیمن و  یباسح 

وبا دندوب و  نیدشار  يافلخ  هباحـص  ملعا  هک  هدومن  هوفت  دوخ  دادهنالا  حـضاو  دارم  يانبم  نایب  رد  ینابنب  هچنآ  هکنآ  مراهچ  دریذـپیمن 
وزا دعب  دوب و  نینچمه  مه  رمع  وزا  دعب  دوخ  تایحب  ات  دوب  تفالخ  رماب  دّیقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  رکب 

كاردا هک  یناسک  سپ  دوب  لوغـشم  هدافا  هضافاب و  ناـش  تفـالخ  ماـیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  دوب و  نینچمه  مه  ناـمثع 
دیدعت الّوا  هک  اریز  تسدورطم  لوقت  دودرم و  هوفت  دندرک  ذخا  بانج  نآ  زا  دندمآ و  بانج  نآ  تمدخب  دـندوب  هدرکن  تبحـص  فرش 

تسین بلطم  نیرب  یلیلد  الصا  تسامظع و  هریرج  يربک و  هیطخ  نیدشار  يافلخ  رد  هثالث 
445 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک هباحـص  زا  هثـالث  تیملعا  ياـعدا  اـیناث  تسنآ و  نهوم  لـطبم و  هروصحم  ریغ  هریفو  هعطاـق  نیهارب  هروفوم و  هریثک  هعطاـس  هلدا  هکلب 
یبوخب دشاب  هتخادنا  رئاغ  ریغ  ول  يرظن و  ناشیا  تاعقاو  هباحص و  تریـس  رب  هک  ره  تسفرـص و  دساف  ضحم و  لطاب  دندیـسرن  تفالخب 

دادقم و رذ و  وبا  ناملس و  ترضح  زا  هَّللا  ذاعم  ار  ناشیا  فاصنا  بابرا  زا  يدحا  هک  دنتـسین  نآ  لباق  زگره  هثالث  تارـضح  هک  دنادیم 
ناشیا لاثما  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  ءادردـلا و  وبا  بعک و  نب  یبأ  دوعـسم و  نبا  هفیذـح و  سابع و  نبا  رامع و 

نب دـیز  هریره و  وبا  لبج و  نب  ذاعم  زا  ار  ناشیا  یفـصنم  هک  دنـشابیمن  مهنیا  قئال  هکلب  دـیوپ  تراسج  تارج و  کلـسم  هدومناو  ملعا 
زا هک  تسراکشآ  ادیوه و  ءامسلا  دبک  یف  سمشلاک  وا  رب  دراد  راثآ  رابخا و  عبتت  زا  هرهب  یندا  هک  ره  هکلب  دیوگ  ملعا  مهبارضا  تباث و 
زا شیب  ناشتیلهجا  دهاوش  ّتیلهاج و  لئالد  نآ  سکع  رب  هکلب  ۀیملعالا  ققحت  نع  الضف  هدشن  تیملاع  راثآ  روهظ  الصا  هثالث  تارضح 

امیف کلذ  یلع  فقتـس  تسیفاو و  یفاک و  باب  نیرد  ناشدوخ  هحیحـص  هحیرـص و  تافارتعا  هَّللا  دمحب  هدیدرگ و  ققحتم  رهاظ و  شیب 
دـناسریمن و ینابنب  لاحب  یعفن  تفالخ  رماب  دوخ  تایحب  ات  هثالث  ندـنام  دـّیقم  ياـعدا  اـثلاث  لـیمجلا  لیـصفتلاب  لـیلجلا  هَّللا  ءاـشنا  دـعب 

نییبت ماکحا و  مولع و  میلعت  تسین و  هیملع  راثآ  روهظ  هضافا و  هدافا و  زا  عنام  تفالخ  رما  هک  اریز  دوشیمن  ناش  یـصالخ  ولگ  بجوم 
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زا هثالث  ینابنب  معز  بسح  رگا  سپ  دـشابیم  ماعنم  ّبر  لوسر  هفیلخ  لامعا  لاغـشا و  فئاـظو و  نیرتهب  ماـنا  قئـالخب و  مارح  لـالح و 
هک فیح  نکیل  دـنیامن  مایق  مهم  نیاب  ردـص  حارـشنا  تیاهنب  هک  تسیابیم  دـندش  تفالخ  هبترمب  لئان  نوچ  دـندوب  ملعا  هباحـص  رگید 

همه دندوب و  ملع  زا  ضحم  يارعم  تحب و  يراع  هکنآ  لاح  دندرکیم  بلطم  نیاب  یتافتلا  ارچ  دـندومنن و  تافتلا  زگره  وس  نیاب  ناشیا 
هکنآ لاح  تفگ  ناوت  هیملع  راثآ  روهظ  هضافا و  هدافا و  عنام  ار  تفـالخ  رما  هنوگچ  سب و  دوب و  اـیند  ماـطح  بلج  رد  ناـش  ماـمتها  نت 

رد هک  یفـصو  اب  ءادـفلا  هل  یحور  بانج  نآ  هک  ینیبیمن  رگم  تسدوجوم  رظان  ره  رظن  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تالاح 
هراومه دـشن و  عونمم  هضافا  هدافا و  زا  الـصا  رگم  دـنام  همیخف  تادـهاجم  همیظع و  بورحب  لوغـشم  لصتم  دوخ  يرهاظ  تفالخ  نامز 

رارض قدص  دقل  دوب و  عمال  عطاس و  هئیضم  سمش  راونا  لثم  بانج  نآ  زا  هیملع  راثآ 
446 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باعیتسالا و یف  یبطرقلا  ربلا  دـبع  نبا  هاور  امک  هیحاون  نم  ۀـمکحلا  فطنت  هبناوج و  نم  ملعلا  رجفتی  مالّـسلا  هیلع  هفـصو  یف  لاق  ثیح 
بآم تلاسر  بانج  دـعب  تفالخ  رماب  ندـش  دـیقم  هباحـص  رگید  زا  تیملعا  فصو  اب  ار  هثـالث  هک  مینک  ضرف  رگا  اـعبار  هریغ  یف  هریغ 
رافک اب  داهج  لغاشم  هک  دنیوگ  رگا  دوب  عنام  مادـک  رورـس  نآ  نامز  رد  سپ  دوب  هیملع  راثآ  روهظ  زا  عنام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

تسسمالا و نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  تادهاجم  رد  ناشیا  تلاطب  تالاح  هک  اریز  تسضحم  لطاب  سپ  دوب  هیملع  راثآ  روهظ  زا  عنام 
هیملع راثآ  روهظ  ینعم  نیا  دوجو  اب  دوبن و  رافک  اب  داهج  لوغشم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لثم  نامز  نآ  رد  يدحا  نیرب  هوالع 

سپ نیعملا  قفوملا  هَّللا  ءاشنا  نیح  دـعب  هأبن  کیتایـس  دـیآ و  نایب  رد  هک  تسیدـحب  هن  يوبن  نامز  رد  بانج  نآ  هضافا  هداـفا و  لاوحا  و 
لغتـشم هضافا  هداـفاب و  دـشیم و  ناـشیزا  هیملع  راـثآ  روهظ  يوبن  رـصع  رد  ـالا  دـندوبن و  هباحـص  ملعا  هثـالث  زگره  هک  دـیدرگ  رهاـظ 

میئامن میلـست  هضافا  هدافا و  قئاع  هیملع و  راـثآ  روهظ  عناـم  تفـالخ  رماـب  ار  هثـالث  ندـنام  دـیقم  رگا  اـسماخ  سیلف  سیل  ذإ  دـندوبیم و 
يارب هفیلخ  نآ  نامز  رد  دوب و  دـهاوخ  هفیلخ  صخـشب  صتخم  هثـالث  ياـهتفالخ  هنمزا  زا  ناـمز  ره  رد  قئاـع  عناـم و  نیا  هک  تسرهاـظ 

رما ار  نامثع  رمع و  رکب  وبا  تفالخ  نامز  رد  سپ  هیلع  ةرتس  رهاظ ال  وه  اـمک  دـش  ناوتیمن  ضورفم  قئاـع  عناـم و  نیا  ضورع  يرگید 
لاغتـشا نامثع  رمع و  رکب  وبا  نامز  رد  ارچ  سپ  دوبن  عدار  زجاح و  رما  نیا  ار  نامثع  رمع  نامز  رد  نینچمه  دوبن و  قئاع  عنام و  تفالخ 

نیزا هنمزا  نیرد  تفالخ  رماب  دییقت  يافتنا  فصو  اب  دشن و  هدافا  هضافاب و  لغتـشم  ارچ  نامثع  رمع  نامز  رد  دـندیزرون و  هضافا  هدافاب و 
دنام ال لزخنم  لومخ  هیواز  افتخا و  نابنا  رد  ارچ  تس  ینابنب  هموعزم  هضورفم و  هک  ناش  تیملعا  دشن و  هیملع  راثآ  روهظ  ارچ  صاخشا 

رگا اسداس  اراسخ  ایزخ و  مهئایلوال  مهل و  کلذب  یفک  تسین و  ملع  هیلح  زا  تارضح  نیا  يّرعت  زج  بلطم  نیا  يارب  یببـس  زگره  هَّللا  و 
رد نامثع  نینچمه  دندوب و  تفالخ  لاغشا  رد  هفیلخ  نیعم  نکیل  دندوبن  هفیلخ  دوخ  هچ  رگا  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  نامز  رد  هک  دنیوگ 

دـشن و لصاح  هضافا  هدافا و  تصرف  ار  ناشیا  ببـس  نیاب  دومنیم و  تفالخ  لاغـشا  رد  رمع  تناعا  نکیل  دوبن  هفیلخ  هچ  رگا  رمع  نامز 
رمع نامز  رد  نامثع  لاغتشا  رکب و  وبا  نامز  رد  نامثع  رمع و  لاغتشا  هک  اریز  تسلطاب  مه  نیا  سپ  دیدرگن  رهاظ  ناشیزا  هیملع  راثآ 
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یعدا نم  تسعونمم و  دـشاب  هدوب  هضافا  هدافا و  قئاع  هیملع و  راثآ  روهظ  عنام  هباحـص  رگید  زا  ناـش  ندوب  ملعا  دوجو  اـب  هک  یلاغـشاب 
حیرص بذکم  تنـس  لها  مظاعا  رباکا و  تایاور  هکنآ  لاح  درک  دناوتیم  بلطم  نیا  ياعدا  نیرـساجتم  زا  یـسک  هنوگچ  نایبلا و  هیلعف 

نا هیبا  نع  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع  نع  نارمع  یبأ  نب  ۀیراج  ان  یملـسالا  رمع  نب  دـمحم  انربخا  هتفگ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  تسانعم  نیا 
نامثع و رمع و  اعد  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  الاجر  اعد  هقفلا  لها  يارلا و  لها  ةرواـشم  هیف  دـیری  رما  هب  لزن  اذإ  ناـک  قیدـصلا  رکب  اـبا 

ریـصت امنا  رکب و  یبأ  ۀـفالخ  یف  یتفی  ناک  ءالوه  لک  تباث و  نب  دـیز  بعک و  نب  یبأ  لبج و  نب  ذاعم  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ایلع و 
نامثع و یلا  ۀفیلخ  وه  ریـصت و  يوتفلا  تناک  رفنلا و  ءالؤه  وعدـی  ناکف  رمع  ّیلو  مث  کلذ  یلع  رکب  وبا  یـضمف  ءالؤه  یلا  سانلا  يوتف 
رد دـندوب و  ناـمثع  رمع و  دـندومنیم  يوتفب  لاغتـشا  هک  یناـسک  هلمج  زا  رکب  وـبا  تفـالخ  رد  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا  دـیز  یبأ و 
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راثآ رـشن  مات  ببـس  دشاب  زرحم  ۀقیقح  ار  نآ  طئارـش  یتفم  رگا  اتفاب  لاغتـشا  هک  تسرهاظ  رپ  دوب و  نامثع  نایتفم  هلمج  زا  رمع  تفالخ 
هلمج زا  نامثع  رمع و  ینابنب  معز  ربانب  رگا  سپ  دـشابیم  قلخ  هماع  هضافا  هّمات و  هدافا  بجوم  تسیتفم و  صخـش  لامک  روهظ  هیملع و 

تیملعا دیدرگیم و  رهاب  رهاظ و  هیملع  راثآ  دـبال  نامثع  زا  رمع  تفالخ  رد  نامثع و  رمع و  زا  رکب  وبا  تفالخ  رد  دـندوب  هباحـص  ملعا 
رد تارضح  نیا  لوخد  فصو  اب  هک  تسالب  هچ  نیا  نکیل  داتفایم  یلجنم  فوشکم و  زین  ناشیا  ریغ  هکلب  نیدیفتسم  نیتفتسم و  رب  ناش 

ملع و توق  زا  فشک  هک  ياوتف  ناـشیا  يواـتف  هلمج  زا  دـشن و  رهاـظ  مدرم  رب  ۀـیملعالا  نع  الـضف  ناـش  ّتیملاـع  الـصا  ریطخ  رما  نینچ 
دوب و اضق  رکب  وبا  تفالخ  رد  رمع  لغش  هک  دوشیم  حضاو  مه  نیا  تنس  لها  رباکا  حیرـصت  زا  دشن و  دوهـشم  دیامن  ناشیا  مدق  خوسر 

هضافا هدافا و  عقاوم  نیرتهب  زا  نیمـصاختملا  نیب  اضق  تاموصخ و  لصف  هک  تسرهاظ  رپ  دوب و  هدرک  یـضاق  دوخ  دهع  رد  ار  وا  رکب  وبا 
رگا سپ  دـشاب  اراد  ار  اـضق  بصنم  هحیحـص  طئارـش  یـضاق  هک  یطرـشب  ددرگیم  یـضاق  هیملع  راـثآ  روهظ  لاـمک  بجوـم  تسقلخ و 

هضافتسا وزا  مدرم  دوب  شندوب  یضاق  نامز  هک  رکب  وبا  نامز  رد  رورض  دوب  ملعا  دندشن  تفالخب  لئان  هک  هباحص  رگید  زا  رمع  ضرفلاب 
الاعتفا ابذک و  ول  تنـس و  لها  زا  يدحا  هکنآ  لاح  دـشیم  رهاظ  وزا  تیملعا  ملع و  تعـس  رب  ّهلاد  يایاضق  دـندرکیم و  ملع  هدافتـسا  و 

هک يرکب  نامز  رد  يرمع  يایاضق  زا  هیضق 
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رکب وبا  نامز  رد  رمع  ندوب  یضاق  رب  دراد  تلالد  هک  یتارابع  الاح  هدرکن  لقن  وزا  ۀیملعالا  نع  الـضف  دشاب  وا  ّتیعملا  هلمجلا  یف  رهظم 
یلو نم  لوا  لاق  یعخنلا  میهاربا  نع  بتعم  نب  ةدـیبع  یبأ  نع  رمع  نب  فیـس  رکذ  هتفگ و  باعیتسا  رد  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  دینـش  دـیاب 
نبا لغـش و  یف  ّیناف  سانلا  نیب  ضقا  لاق  مالـسالا و  یف  ضاق  لوا  ناک  ءاضقلا و  رکب  وبا  هّالو  باطخلا  نب  رمع  نیملـسملا  روما  نم  ائیش 

هتفالخ مایا  ءاضقلا  یلع  ناکف  باطخلا  نب  رمع  اهیف  رکب  وبا  یـضقتسا  هتفگ و  هرـشع  يدـحا  هنـس  عئاقو  رد  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج 
سانلا نیب  یضقی  ناک  باطخلا و  نب  رمع  رکب  وبا  یضقتسا  اهیف  هتفگ و  ةرـشع  يدحا  هنـس  عئاقو  رد  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  اهلک و 
ایاضق لصف  مه  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  هثـالث  تارـضح  هک  ددرگیم  حـئال  حـضاو و  تنـس  لـها  تاـیاور  عبتت  زا  اـعباس  اـهلک  هتفـالخ 

تـسیناینب موعزم  هک  ناشیا  تیملعا  راثآ  زا  يرثا  زین  همه  نیا  اب  نکیل  دـشیمن  رما  نیزا  عنام  ار  ناشیا  تفالخ  رماب  دـییقت  دـندومنیم و 
هحفـص رب  هینید  فراعم  هیعرـش و  ماکحا  زا  ناشیا  لالـض  لهج و  هحئال  دهاوش  هحـضاو و  لئالد  نآ  تفالخ  رب  هکلب  دـشن  رهاظ  الـصا 

الاح تفگ  ناوتیم  ملعا  هباحص  رگید  زا  ار  ناشیا  یـسک  هنوگچ  سپ  تسین  راکنا  رتس و  لباق  هک  دیدرگ  رگهولج  نانچ  توبث  ققحت و 
هتفگ و ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  دینش  دیاب  راصتخاب  دراد  اضق  لصفب  دوخ  هنمزا  رد  هثالث  لاغتـشا  رب  تلالد  هک  راثآ  رابخا و  زا  يرطش 

مهنیب یـضقی  ام  هیف  دـجو  ناف  هَّللا  باتک  یف  رظن  مصخلا  هیلع  درو  اذإ  رکب  وبا  ناـک  لاـق  نارهم  نب  نومیم  نع  يوغبلا  مساـقلا  وبا  جرخا 
لاـسف جرخ  هاـیعا  ناـف  هب  یـضق  ۀنـس  رمـالا  کـلذ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  نم  ملع  باـتکلا و  یف  نکی  مل  نا  هب و  یـضق 

مهلک رفنلا  هیلع  عمتجا  امبرف  ءاضقب  کلذ  یف  یـضق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  متملع  لهف  اذک  اذک و  یناتا  لاق  نیملـسملا و 
هیف دجی  نا  هایعا  ناف  انیبن  نع  ظفحی  نم  انیف  لعج  يذلا  هّلل  دـمحلا  رکب  وبا  لوقیف  ءاضق  هیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  رکذـی 

لعفی رمع  ناک  هب و  یضق  يار  یلع  مهرما  عمجا  ناف  مهراشتساف  مهرایخ  سانلا و  سؤر  عمج  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ۀنس 
اعد الا  هب و  یـضق  ءاضقب  هیف  یـضق  دـق  رکب  ابا  دـجو  ناف  ءاضق  هیف  رکب  یبال  ناک  له  رظن  ۀنـسلا  نآرقلا و  یف  دـجی  نا  هایعا  ناف  کـلذ 

یقتم یلع  الم  ار  تیاور  نیا  هب و  یضق  رما  یلع  اوعمتجا  اذاف  نیملسملا  سؤر 
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هرـضن ضایر  رد  ار  نآ  زین  يربط  بحم  یطویـس  زا  لبق  دـناهدروآ و  زین  نینیعلا  ةرق  اـفخلا و  ۀـلازا  رد  يولهد  هَّللا  یلو  لاـمعلا و  زنک  رد 
عم نیمیلاب  نوضقی  نامثع  رمع و  رکب و  ابا  ترـضح  لاق  ۀـعیبر  نب  رماـع  نب  هَّللا  دـبع  نع  هتفگ  لاـمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  هدروآ و 
نم هیـضقی  ام  دجی  ام  هّللاب  رمعلا  نافلحتـسی  اناک  باطخلا  نب  رمع  قیدصلا و  رکب  ابا  نا  ۀـعیبر  نب  رماع  نب  هَّللا  دـبع  نع  قه  طق  دـهاشلا 
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ناک لاق  ةورع  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  زین  قه و  هلیبس  نایلخی  مث  هنیضقیل  ملعی  ثیح ال  نم  دجو  نئل  ّضان و  ضوع و ال 
زنک رد  یقتم  یلع  زین  دعـس و  نبا  ینید  نع  یندیری  امهنم  ادحاو  ناف  امهیلع  یّنعا  ّمهَّللا  لاق  هیتبکر و  یلع  كرب  نامـصخلا  هاتا  اذإ  رمع 
ریما ای  لاـقف  رمع  یلا  مصاـخف  روزج  ذـخف  ۀنـس  لـک  باـطخلا  نب  رمع  یلا  يدـهی  ناـک  ـالجر  نا  يدزـالا  ریرج  یبأ  نع  هتفگ  لاـمعلا 
باتک یف  ایندلا  یبأ  نبا  ةوشر  اهناف  ۀیدهلا  اولبقت  هلامع ال  یلا  رمع  بتکف  روزجلا  نم  ذخفلا  لصفی  امک  الصف  ءاضق  اننیب  ضقا  نینمؤملا 

مث روزج  لجر  رمع  یلا  يدـها  ناک  الجر  نا  ریرج  یبأ  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  زین  قه و  رک  ررغلا  یف  عیکو  رارـشالا و 
هل یـضقا  نا  تدک  یتح  اهررکی  لاز  ام  هَّللا  لاق و  روزجلا  لجر  لصفی  امک  اننیب  لصفا  نینمؤملا  ریما  ای  هل  لوقی  لعجف  هیلإ  مصاخی  ءاج 
ائیش عنصی  هناف ال  رمع  عنص  فیک  رظناف  ءیـش  یف  سانلا  فلتخا  اذإ  لاق  یبعـشلا  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  زین  ریرج و  نبا 
نب رمع  یلا  نـالجر  مصتخا  لاـق  رمع  نبا  نع  دعـس ش  نبا  رواـشی  لأـسی و  یتح  هلبق  ضقی  مل  رما  یف  یـضقی  نکی  مل  هناـف  ظـفل  یف  و 
زنک رد  یقتم  یلع  الم  زین  دهشا ش و  مل  تیضق و  امتئش  نا  امکنیب و  ضقا  مل  تدهش و  امتئش  نا  رمع  امهل  لاقف  هتداهـش  ایعّدا  باطخلا 

لاقف کلذ  یف  هل  لیقف  امهنیب  لصفف  اداع  مث  امهماقاف  اداع  مث  امهماقاف  نامـصخ  باطخلا  نب  رمع  یلا  مدـقت  لاـق  ثیل  نع  هتفگ  لاـمعلا 
اداع و مث  تهرکف  کلذ  ضعب  تدجوف  اداع  مث  کلذ  یلع  امهنیب  لصفا  نا  تهرکف  هبحاصل  دجا  مل  ام  امهدـحال  تدـجوف  ّیلا  امدـقت 

الـصا نکیل  تسحوضو  تیاهن  رد  ایاضق  لصف  يارب  هثالث  يدصت  ینیبیم  هچنانچ  تایاور  نیزا  مکحلا  امهنیب  تلـصفف  کلذ  بهذ  دـق 
ناـیامن نآ  رثکا  زا  جاـیتحا  لـهج و  تدـالب و  تیلفغم و  هیداـب  حـئاول  هنیب و  دـهاوش  هکلب  تسین  ادـیپ  ناـش  تیملعا  راـثآ  زا  يرثا  نا  زا 

اطخ هار  دوخ  لالـض  لهج و  ببـسب  دـناهدش و  اضق  مکح و  يدـصتم  هثـالث  تارـضح  نآ  رد  هک  راـثآ  راـبخا و  زا  يرایـسب  دـشابیم و 
دناهتفر
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تفالخ رماب  هثالث  ندنام  دیقم  هک  میدرک  ضرف  انماث  نیلجعتـسملا  نم  نکت  رظتناف و ال  دش  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دـعب  ام  رد 

دوشیمن نآ  بجوم  زگره  ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  نکیل  دشن  رهاظ  ناش  تیملعا  ببـس  نیدب  دوب و  هدافا  هضافاب و  ناش  لاغتـشا  عنام 
لهج روهظ  هتبلا  دنامیم  مه  یفخم  هوجولا  نم  هجوب  ملاع  ملع  هکلب  ملعا  ّتیملعا  رگا  هچ  ددرگ  دوهشم  لالض  لهج و  راثآ  ناشیزا  هک 

وزا هک  درک  ناوتن  ضرف  ملعالا  هنوک  نع  الـضف  هّیعرـش  هیلقع و  طئارـش  بسحب  یـصخش  ندوب  ملاع  ضرف  دعب  هکلب  تسین  یببـس  ار  وا 
راثآ هثالث  تارـضح  زا  بیر  الب  دنـشابیم و  ّدـض  رگدـمه  اب  ود  ره  لـهج  ملع و  هچ  ددرگیم  ناـیامن  تیلهاـج  لـهج و  راـثآ  زا  يرثا 

ملع و زا  یظح  ناشیارب  یـسک  هنوگچ  سپ  تسین  ناـمتک  رتس و  لـباق  هک  هدـیدرگ  راکـشآ  رهاـظ و  يوحنب  تلالـض  مـالعا  تلاـهج و 
نامگ ینابنب  هچنآ  اعـسات  قافولا  لها  نع  الـضف  قافنلا  لها  هب  روطی  قالتخا ال  ـالا  اذـه  اـم  تسناد  دـهاوخ  لـیختم  هکلب  تباـث  تیملعا 

هک یناسک  دنام و  لوغشم  هدافا  هضافاب و  اذهل  دوب  غراف  هثالث  يافلخ  تفالخ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  هک  هدومن 
ذخا بانج  نآ  زا  دندمآ و  بانج  نآ  تمدـخب  دـندوب  هدرکن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  تبحـص  فرـش  كاردا 

دـبای و عاـطقنا  هلـسلس  نیا  باـنجنآب  يرهاـظ  تفـالخ  لوصو  ناـمز  رد  هک  دوب  مزـال  تشادیم  باوصب  نارتقا  وا  معز  نیا  رگا  دـندرک 
حبصلاک ریصب  رظان  رب  هکنآ  لاح  ددرگ  نآ  عنام  اصوصخ  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  بورحب  امومع و  تفالخ  روماب  بانج  نآ  لاغتشا 

رد مدرم  عوجر  الـصا  دـنامنزاب و  قلخ  هدافا  هضافا و  زا  زا  دوخ  يرهاظ  تفالخ  نامز  رد  بانج  نآ  زگره  هک  تسحئال  حـضاو و  رینملا 
روما مئاظعب  بانج  نآ  لاغتشا  فصو  اب  هکلب  دشن  رتمک  هثالث  يافلخ  تفالخ  نامز  رد  مدرم  عوجرب  تبسن  بانج  نآ  دهم  تلادع  دهع 
اموی قلخ  هدافا  هضافا و  رما  تفرگ و  تروص  رتشیب  مه  هقباس  هنمزا  زا  مولع  ذـخا  رد  بانجنآب  مدرم  عوجر  داـغوا  ماـئل  خـیودت  داـهج و 

دیدرگ دوهـشم  سماشلا  راهنلا  نم  رهظا  هئیـضملا و  سمـشلا  نم  رونا  روهظ  الجنا و  رد  بانج  نآ  تیملعا  راثآ  دـمآ و  دایدزا  رد  اـمویف 
نامگ غرفت  رب  ینبم  بانج  نآ  يوسب  ار  مدرم  عوجر  هثالث و  دوهع  رد  ار  بانج  نآ  هداـفا  هضاـفا و  رما  یناـبنب  هچنآ  هک  دـش  رهاـظ  سپ 
فرـش كاردا  هک  یناسک  فرـص  هثالث  دوهع  رد  هک  دوخ  ماظنیب  مالک  نیرد  ینابنب  راهظا  ارـشاع  تسلطاع  معز  لـطاب و  لاـیخ  هدومن 
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ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تبحص 
451 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ره رب  هک  اریز  تستحب  تهب  فرص و  بذک  دندرک  ذخا  بانج  نآ  زا  دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمدخب  دندوب  هدومنن 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تمدـخب  نیعباـت  هرمز  اـهنت  هن  هثـالث  دوهع  رد  هک  تسراکـشآ  حـضاو و  مالـسا  لـها  زا  لـقعتم  ره  هکلب  عبتتم 

عوجر بانجنآب  مه  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  باحـصا  باـیترا  کـش و  ـالب  هکلب  دـندرکیم  عوجر  مالّـسلا 
تسنیعبات و عوجر  زا  رهـشا  رهظا و  بانجنآب  باشوالا  نیفلاخملا  وا  باجنالا  نیفلاوملا  نم  اوناک  ءاوس  باحـصا  عوجر  هکلب  دندروآیم 

نآ تایاور  ماع و  صاـخ و  ره  دزناـبز  نآ  تاـیاکح  هک  تسققحتم  تباـث و  يوحنب  باـنج  نآ  يوسب  هثـالث  عوجر  باحـصا  هلمج  زا 
شدایب رگم  هتساوخ  یلجنم  حضاو  رما  نیا  لامخا  رتس و  ینابنب  هنوگچ  هک  دیابریم  دوخ  يوسب  متریح  تسمایا و  تاحفص  شخب  تنیز 
ۀلـضعم نم  هّللاب  ذوعا  هلمج  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  هملک  هک  تسرهتـشم  يدحب  باب  نیرد  صوصخلاب  رمع  ترـضح  لاوقا  هک  دـنامن 

يافلخ عوجر  عئاقو  دنچ  ره  دـشابیم و  لافطالا  نایبصلا و  یتح  سان  تاقبط  عیمج  نابز  درو  لاثما و  هلثما و  لخاد  نسحلا  وبا  اهل  سیل 
الامجا و باب  نیرد  تنس  لها  ياملع  تافارتعاب  دینش و  یهاوخ  مامت  طسب  حرـشب و  دعب  ام  رد  بانج  نآ  يوسب  باحـصا  رگید  هثالث و 

بانج يوسب  باحـصا  عوجر  نا  زا  هک  هرـصتخم  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  نکیل  دیـسر  یهاوخ  ماـظنلا  قسنلا و  نسحا  یلع  الیـصفت 
نآ ملع  رب  هلاد  راثآ  رابخا و  ضعب  رکذ  دعب  هباغلا  دسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  دینش  دیاب  دوشیم  حئال  حضاو و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دمحم انلطأل و  مهنع  هَّللا  یضر  هریغ  رمع و  لثم  ۀباحصلا  هلأس  ام  انرکذ  ول  اهنم و  اذه  یلع  رـصتقن  ةریثک  رابخا  اذه  یف  هل  هتفگ و  بانج 
ّیلع و لیضفتب  هتیب  لهأ  نیعباتلا و  ۀباحصلا و  نم  ءاملعلا  لاق  دقف  اذه  عم  هتفگ و  اقباس  تعمس  امک  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب 

ءاملع نم  مهریغ  نامثع و  ورمع  رکب و  وبا  ناـک  دـق  هاوتف و  ۀحـص  هاـیاضق و  نسح  هتمکح و  روفو  همهف و  ةدـحو  هترازغ  هملع و  ةداـیز 
همکح و ۀحـص  هلقع و  ۀحاجر  هلـضف و  روفو  هملعب و  مهنم  افارتعا  ماربالا  ضقنلا و  یف  هلوقب  نوذخای  ماکحالا و  یف  هنورواشی  ۀباحـصلا 

مهعوجر هل و  ۀباحصلا  رابک  لاؤس  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرت  رد  تاغللا  ءامـسالا و  بیذهت  رد  يوون  نیدلا  یحم 
دیس روهشم و  تالضعملا  لئاسملا  ةریثکلا و  نطاوملا  یف  هلاوقا  هیواتف و  یلا 

452 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینعم نایب  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  اقباس  تعمس  امک  دمحا  نیدلا  باهش 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
مهیلع و ال لکـشا  اـمهم  هنوعجاری  مهلک  ۀباحـصلا  همکح و  هاوـتفب و  اـقوثوم  هملع  یف  هیلإ  اـعوجرم  ۀباحـصلا  عاـمجاب  ناـک  وـه  هتفگ و 
رد اقباس  تفرع  امک  ربکا  هقف  حرـش  رد  يراق  یلع  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  کلهل  یلع  ول ال  رمع  لاـق  ینعملا  اذـه  نم  هنوقبـسی و 

ءاـیلعلا و ۀـجردلا  یف  ملاـعلا  یفطـصملا و  مع  نبا  ءارهزلا و  ۀـمطاف  جوز  یـضترملا  وـه  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  رکذ 
ققحت ةریهش  ةریثک  لئاضف  اهیف  اهیف  هاوتف  یلا  اوعجر  ۀباحصلا و  رابک  هلأس  یتلا  تالضعملا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  هلوق 
ّیلع مکاضقا  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

یلا مهعوجر  ۀباحصلا و  رابک  لاؤس  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ةاکشم  لاجر  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  و 
هلاس و یتح  مکحی  هلاسی و ال  هیلإ و  عجری  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ناک  روهـشم و  تالـضعملا  لئاسملا  ةریثکلا و  نطاوملا  یف  هلاوقا  هاواتف و 

طونم حالفلا  نا  کش  هتفگ و ال  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  رکذ  رد  هنیفس  ثیدح  تحت  عقاوص  رد  یلباک  هَّللا  رـصن  یلع و  اناضقا  لوقی  ناک 
لئاسملا و نم  مهیلع  لکـشا  امیف  مهلـضفا  یلا  نوعجری  ۀباحـصلا  ءافلخلا و  ناک  ۀـمث  نم  مهنع و  فّلختلاب  كالهلا  مهادـه و  مهئالوب و 
ادـحاو و مهنم  لاسی  نکی  مل  هتفگ و  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  رد  اقباس  تعمـس  اـمک  لآـملا  ةریخذ  رد  یلیجع 
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ریغـص عماج  هیـشاح  رد  اقباس  رم  امک  ینفح  دـمحم  خیـش  عالطالا و  رون  تحت  لاؤسلا  ران  دومخل  الا  کلذ  اـم  ادـشرتسم و  هلأـسی  مهلک 
هتفگ

یملع ۀبیع  هلوق 
باحصا عوجر  هک  دنامن  یفخم  تالکشملا و  کف  یف  هیلإ  جاتحت  ۀباحصلا  تناک  اذل  ملعلا و  ۀنیدم  باب  هناف  هل  ظفاحلا  یملع  ءاعو  يأ 

دهع رد  هکلب  هدش  عقاو  هثالث  دوهع  رد  اهنت  هن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج 
رد هراومه  دـندرکیم و  عوجر  باـنجنآب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  باحـصا  مه  باـنج  نآ  يرهاـظ  تفـالخ 

نیفلاوم باحصاب  صاصتخا  لاؤس  عوجر و  مهدهم  تمارک  دهع  نیرد  دندومنیم و  ملع  هنیدم  باب  رد  رب  لاؤس  تالکشم  تالـضعم و 
نآ اب  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  بانج  نآ  ودع  يدعا  هکنآ  یتح  دندروآیم  بانجنآب  عوجر  ارارطـضا  زین  نیفرحنم  باحـصا  هکلب  تشادن 
امک دومیپیم  دوجو  اطع  لهنم  نآ  زا  هضافتسا  هدافتسا و  هار  دومنیم و  بانج  نآ  زا  تالکشم  لاؤس  نانـش  یغب و  ناودع و  غیز و  همه 

امیف لیصفتلاب  هیلع  فقتس 
453 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریما بانج  يوسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  نیفلاخم  نیفلاوم و  عوجر  هلمجلاب  دودولا  هَّللا  ءاشنا  یتایس 
یناـبنب هنوگچ  هک  تسبجع  لاـمک  سپ  تسین  نآ  رد  یکـش  یبـیر و  الـصا  هک  تسیرما  دوـهع  هنمزا و  هلمج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

ریغ عوجر  فرـص  دـیامن و  دودـنالگ  تسراکـشآ  ادـیپ و  راـهنلا  فـصن  باـتفآ  لـثم  هک  ار  یلجنم  رهاـظ و  رما  نینچ  نیا  هک  هتـساوخ 
زا دـیازفا و  تریـصب  بابرا  تریح  رد  هدومن  رهاظ  هثالث  لاغتـشا  بانج و  نآ  غارف  هجوب  مه  نآ  هثالث و  دوهع  رد  باـنجنآب  ار  باحـصا 
ملع هنیدـم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  راهظا  دـساف  ضرغب  ماقم  نیرد  ینابنب  دـنچ  ره  هک  تسنآ  هیهلا  تاـیآ  بئاـجع 

ار باحـصا  عوجر  هدرک و  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  هثـالث  دوهع  رد  باحـصا  ریغ  عوجر  دوب  باحـصا  ریغ  يارب  فرص 
ایوگ قح  رماب  مالع  رداق  تردقب  مالکلا  بیذهت  حرش  رد  نکیل  هدیـشوک  نآ  مدع  راهظا  رد  هکلب  هدیـشوپ  دوخ  ریرقتب  بانج  نآ  يوسب 
لها نیرـسفملا و  نم  ءاملعلا  لسالـس  نا  ملعا  هنوک  یلع  ادهاش  كافک  هتفگ و  تیلـضفا  ثحبم  رد  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدـیدرگ 

لکـشی ناک  امیف  هیلإ  نوعجری  ۀباحـصلا  نم  ءاربکلا  نا  میظعتلا و  ۀیاغ  هنومظعی  اوناک  ءامکحلا  نا  هیلإ و  یهتنت  ءافرعلا  مهریغ و  ۀیبرعلا و 
لمات و الب  ینابنب  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  روهـشملا  فورعملا و  وه  امک  يراصنلا  تاـملظ  دوهیلا و  تاهبـش  نع  بیجملا  وه  مهیلع و 
هک تسیفاـک  باـنج  نآ  تیملعا  تداهـش  يارب  هک  دـیامنیم  هداـفا  دـنکیم و  میلـست  ملعا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  جرحت 

تیاغب دندومنیم  میظعت  ار  بانج  نآ  امکح  دوشیم و  بانجنآب  یهتنم  افرع  لسالس  مهریغ و  تیبرع و  لها  نیرـسفم و  زا  املع  لسالس 
دوهی و تاهبش  زا  هک  تسنآ  بانجنامه  ناشیا و  رب  دشیم  لکـشم  هچنآ  رد  بانج  نآ  يوسب  دندومنیم  عوجر  هباحـص  ءاربک  میظعت و 

دئاقع هلاسر  رد  ینابنب  هچنآ  هک  دیدرگ  حضاو  اجنیزا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  تسروهـشم و  فورعم و  هچنانچ  دادیم  باوج  يراصن  تاملظ 
ار هباحص  ریغ  عوجر  فرص  دنادرگ و  یفخم  روتسم و  بانج  نآ  يوسب  ار  هباحـص  عوجر  هک  هتـساوخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باوجب  دوخ 

تـسیفاو یفاک و  مالکلا  بیذـهت  حرـش  مالک  نیا  نآ  لاح  تقیقح  فشک  لاطبا و  ّدر و  يارب  تسلطاب و  سوه  دـناسر  تابثاب  بانجنآب 
یفک ناشیرب و  دشیم  لکـشم  هچنآ  رد  بانج  نآ  يوسب  دـندومنیم  عوجر  هباحـص  ياربک  هکنیا  هب  هدومن  حیرـص  حیرـصت  نآ  رد  هچ 

هکنآ مجنپ  هحاقتا  هتقافص و  ةدش  یلع  ّالاد  هحاضتفا و  هیزخ و  یلع  ادهاش  کلذب 
454 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سیل نا  یلع  لدـی  ثیدـحلا  یف  ظـفل  ّيأ  يردا  ـال  مث  هک  هتفگ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  باوجب  دوخ  ماـظنیب  مـالک  رخآ  رد  یناـبنب  هچنآ 
نیا سپ  اهنم  دحاو  باب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نوکی  باوبا و  اهل  نوکی  نا  زوجی  لب  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  وه  دـحاو  باب  الا  ملعلا  ۀـنیدمل 

هتشاد يروعش  یندا  هک  ره  تسدوجوم و  اهباب  ظفل  فیرش  ثیدح  نیرد  ههبش  الب  هک  اریز  تسوا  لهج  لامک  رب  لاد  امن  راکنا  فارتعا 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 326 

http://www.ghadirestan.com


نابز رب  يردا  هملک ال  دـیامنن و  هجوت  نآ  يوسب  دوخ  تیارد  تلق  ببـسب  ینابنب  رگا  درک  دـناوتیم  تفایرد  باـب  تدـحو  نآ  زا  دـشاب 
دناوتیمن زیوجت  القع  زا  يدـحا  زگره  تس و  بلطم  نیرب  لاد  هظافلا  عیمجب  فیرـش  ثیدـح  نیا  قایـس  نیرب  هوـالع  بجع و  هچ  درآ 

باوبا بانج  نآ  باحصا  هک  دوب  نیا  فیرش  ثیدح  نیا  داشرا  تقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  دوصقم  هک  درک 
بلطم نیرب  ثیدـح  لـمح  هابتـشا  بیر و  ـالب  هچ  تسناـشیا  هلمج  زا  یکی  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  دنتـسه و  ملع  هنیدـم 

نیا لاطبا  در و  همکحم  هدیدس  ّهلدا  همربم و  هدیدع  هوجو  تسین و  نامیا  لها  راک  الـصا  هک  دـشابیم  حیـضف  لیوست  حیرـص و  فیرحت 
دوصقم هک  هدیدرگ  حضاو  رصب  يذ  ره  رب  هدش و  نیبم  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  قبس  ام  رد  لیلـضت  عیدخت و  لیوست و  فیرحت و 

ندوـب ملع  هنیدـم  فرـش  هچناـنچ  هک  دوـش  رهاـظ  هک  تسنآ  ثیدـح  نیزا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  یقیقح 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذـب  صاـصتخا  ملع  هنیدـم  تیباـب  فرـش  نینچمه  تسباـنج  نآ  دوعـسم  دوجوب  صوصخم 

ینعا دادساب  داشرا  نیا  درجم  هچ  رگا  دراد و  مالّسلا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

دّکؤم و دّیشم و  رتهدایز  هدش  دراو  هفلتخم  قرط  رد  هک  فیرش  ثیدح  نیا  تالمج  رگید  نکیل  تسبلطم  نیا  روهظ  يارب  یفاو  یفاک و 
بانج نآ  داشرا  لثم  تسبوبحم  بولطم  نیا  نّصرم  نّیبم و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  لوق  لثم  و 

ۀنیدملا باب  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  مالک  لثم  و 

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف 
بانج نآ  حاصفا  لثم  و 

اهباب نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف 
بانج نآ  تنابا  لثم  و 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  حیرصت  لثم  و 

اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
بانج نآ  حیضوت  لثم  و 

بابلا لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  ای 
يروباسین مکاح  قرط  رد  اقباس  هلیلج  هیلاع  تاملک  هلیزج و  هغیلب  تالمج  نیا  و 
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ترظنب مهریغ  یلزاعملا و  نب  نسحلا  وبا  یبرح و  نسحلا  وبا  یناربط و  دمحا  نب  نامیلـس  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  یناث و  دـح  دـیوس  و 

نیا يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  هک  یتسناد  یلزاغملا  نبا  بقانملا  باتک  زا  قبس  ام  رد  نیرب  هوالع  نیلهاذلا و  نم  نکت  الف  تسا  هدیـسر 
هدرک تیاور  قافآلا  رینم  قایس  نیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  زا  ار  ثیدح 

ةرجفلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذـه  بلاط  یبأ  نب  یلع  عبـضب  ذـخا  وه  ۀـیبیدحلا و  موی  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  دم  مث  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم 

اقباس یلاعت  هَّللا  نوعب  اـم  تسدراو و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  لاوقا  لاـعفا و  زا  تیاور  نیرد  هک  یتاـمامتها  و 
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ۀنیدم تیباب  فرـش  صاصتخا  رد  القع  زا  يدحا  نآ  هظحالم  دـعب  هک  تسا  هدـش  عقاو  يوحنب  میاهدرک  رکذ  ار  نآ  حیـضوت  لیـصفتب و 
نیباب رفاس  کلذ  دـیورگ و  دـهاوخن  ینابنب  دـساف  ياعدا  يوسب  الـصا  دـیزرو و  دـهاوخن  یبیر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  ملعلا 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  روفسلا 
کلذـل دوبن  مالک  ياج  ماظنلا  قستم  ثیدـح  نیا  رب  انب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ملعلا  ۀـنیدم  تیباـب  فرـش  صاـصتخا  نوچ  و 

ررد مظن  رد  يدـنرز  هدافا  زا  اقباس  هچنانچ  دنتـشاد  رما  نیرب  قافتا  مهعمجاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا 
فارتعا و ناب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  یمامت  هک  تسیتلیـضف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یتسناد  نیطمـسلا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  یتفایرد  حیرـص  حیرـصتب  نیا  يارو  ام  دندومیپیم و  ار  قافو  قیرط  نآ  باب  رد  دـندومنیم  جاهتبا 
بانج نآ  يارب  ثیدح  نیزا  هک  یتلیضف  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  جاجتحا  يروش  باحصا  رب  يروش  هعقاو  رد  فیرش  ثیدح  نیاب 

دوب هدومرف  جاجتحا  نآب  بانج  نآ  ضرفلاـب  رگا  دومرفیم و  جاـجتحا  نآـب  باـنج  نآ  هنوگچ  دوبن  باـنجنآب  صوصخم  دوشیم  رهاـظ 
هک دـنتفگیمن  دـندنامیم و  زاب  بانج  نآ  رب  در  زا  راکنتـسا  دوحج و  راـکنا و  در و  هرفوتم  یعاود  همه  نآ  اـب  يروش  باحـصا  هنوگچ 

الـصا هک  یتـسناد  هکنآ  لاـح  دنتـسه  امـش  کیرـش  مه  باحـصا  رگید  تلیـضف  نیرد  هکلب  تسین  امـشب  صوـصخم  ملع  هنیدـم  تیباـب 
حیرص حیرصتب  هکلب  دنرواین  نابز  رب  ثیداحا  رئاس  ثیدح و  نیاب  بانج  نآ  جاجتحا  هلباقمب  یفرح  يروش  باحصا 
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زین دـشابن و  بیر  لحم  زگره  هرهاظ  تیزم  هرهاب و  تلیـضف  نیاب  بانج  نآ  صاصتخا  سپ  دـندرپس  نآب  دایقنا  ناعذا و  نـالعا  کلـسم 

هدومناو و ققحم  تباث و  بانج  نآ  صئاـصخ  زا  ار  نآ  هدومرف و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  جاـجتحا  هشئاـع  هلباـقمب  ساـبع  نبا  هک  یتسناد 
دنتفاین و نآ  راکنا  در و  لاجم  دانتلا  موی  یلا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  داجمالا  ۀمئالا  یبأ  اب  دادـل  دانع و  همه  نآ  اب  زین  هشئاع  ترـضح 

بانج تافص  یسدق  تاذب  صتخم  ملع  هنیدم  تیباب  تلیضف  رگا  هکنآ  لاح  دنتفاین  راکنتـسا  در و  رب  لمتـشم  ینخـس  نآ  هلباقمب  الـصا 
نامثع ال رمع و  رکب و  وبا  اصوصخ  دندوبیم  ملع  هنیدم  باوبا  مه  بآم  تلاسر  بانج  باحصا  رگید  دوبن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

بلطم نیا  راهظاب  دنداتـسایمن و  زاب  سابع  نبا  رب  ضارتعا  زا  دـندوب  يوبن  بانج  رب  یتح  يریگفرح  رگوخ  هک  هشئاع  ترـضح  هلاحم 
هک یتفاـیرد  نیزا  هتـشذگ  دـندادیم و  ساـبع  نبا  رب  داریا  داد  تسین  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنجب  صوـصخم  تلیـضف  نـیا  هـک 

صاعلا نب  ورمع  لثم  هک  تسرهاب  رهاظ و  يوحنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوعـسم  دوجوب  ملع  هنیدم  تیباب  تلیـضف  صاصتخا 
توبث ققحت و  دیرم  ربکتم  دـینع و  ربجتم  نا  رب  نآب  لالدتـسا  جاجتحاب و  هدـنامن  زاب  نآ  راهجا  راهظا و  زا  هیواغ  هیواعم  باطخب  صاتعم 

تلیـضف نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  هدـناسر و  جراـعم  يانـسا  جرادـم و  يـالعاب  ار  نآ 
ءادـعا و ابحا  ایلوا و  زا  هتـشذگ  دـنیامن و  نآ  راهظا  فلاخم  فلاوم و  باحـصا  هلمج  زا  هک  دـسر  يدـحب  راونـالا  ۀـعمال  راـنملا  ۀـعطاس 

تیکست تیکبت و  هار  دنیآرب و  نآب  لالدتسا  جاجتحا و  ماقم  رد  دوخ  هکلب  دنیابر  نآ  ناعذا  میلـست و  زا  یفاو  یفاک و  ظح  مه  ءامـصخ 
یغ و يوسب  دالخا  لاحم و  لطاب و  رد  كامهنا  لامک  هار  زا  هک  دنامیم  یقاب  نیرکنم  يارب  لاجم  هچ  رگید  دنیامیپ  نآب  لالـض  ةاوغ و 

باحـصا رب  تقبـس  داد  شآ  زا  رتمرگ  هساک  تسچ و  هاوگ  تسـس  یعدم  دافمب  دنهن و  زاغآ  باحـصا  رگید  تیباب  دساف  ياعدا  لالض 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانجب  ملع  هنیدـم  تیباب  فرـش  صاصتخا  رد  بیرا  رظان  بیبل و  فصنم  يارب  میتفگ  هک  همه  نیا  دـنچ  ره  دـنهد و 
رکذ باب  نیرد  زین  تنس  لها  ياملع  هحیحص  تارارقا  هحیرـص و  تافارتعا  زا  يرطـش  هک  تسنآ  بسانم  نکیل  تسیفاو  یفاک و  مالّـسلا 

مالعا ياملع  مهف  فلاخم  دح  هچب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  فرش  نیا  صاصتخا  راکنا  هک  ددرگ  راکشآ  رهاظ و  ات  میئامن 
457 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نماثلا و بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  هچنانچ  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ظفاح  تسا  هلمجنآ  زا  سپ  تسا  هینـس  ماخف  نیققحم  و 
ضر یلع  صیصخت  یف  نوسمخلا 
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اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
تـسا هلمجنآ  زا  ّرم و  امک  هدروآ  نایب  ضرعمب  تسقلعتم  ثیدـح  نیا  یناعمب  هچنآ  هدرک و  لقن  ثیدـح  نیا  هدـیدع  قرط  نیزا  دـعب  و 

ملعلا ۀنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هناب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  ةرضنلا  ضایرلا  باتک  رد  یعفاشلا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم 
وبا هجرخا  ناسحلا و  یف  حیباصملا  یف  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  داز  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  رمع و 
هنیدم وا  یب  هکنآ  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  حاورالا  ۀهزن  رد  هچنانچ  يزوفلا  دمحم  نب  نیـسح  تسا  هلمجنآ  زا  و 

روهـشملا يراخبلا  دمحا  نب  دمحم  نیدـلا  ماظن  تسا  هلمجنآ  زا  تسیابیمن و  رد  چـیه  ار  نید  رـصم  وا  اب  هکنآ  تسیابیم و  رد  ار  ملع 
وا تسروطـسم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  رد  هدرک  عمج  ینامرک  دـمحم  دیـس  هک  وا  تاـظوفلم  رد  هچناـنچ  ءاـیلوألا  ماـظنب 
هَّللا دـسا  باـطخب  تزع  ترـضح  زا  تکوش  توقب و  دوب  زاـتمم  مارک  هباحـص  ناـیم  افـص  رقف و  اـغو و  مزر و  اـطع و  لذـب و  فاـصواب 

هانپ تلاسر  ترضح  لوقب  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هباحص  هلمج  زا  ملع  ترثکب  تشگ و  بطاخم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

يرـصملا یکرتلا  جیلق  نب  یئاطلغم  نیدلا  ءالع  تسا  هلمجنآ  زا  رمع و  کلهل  ّیلع  ول ال  باطخلا  نب  رمع  لاق  اذـهل  تشگ و  صوصخم 
ردب هچنانچ  هدرمـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاوخ  زا  ار  ندوب  ملعلا  ۀـنیدم  باب  يراخب  حیحـص  حرـش  حـیولت  رد  هک  یفنحلا 
یضر یلع  ّصاوخ  يأ  هّصاوخ  نم  حیولتلا و  یف  هتفگ و  يراخب  حیحـص  حرـش  يراقلا  ةدمع  رد  یفنحلا  ینیعلا  دمحا  نب  دومحم  نیدلا 

هنا هلجال و  هباحصا  نع  فلخت  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ۀباحـصلا و  یـضقا  ناک  هنا  ءاشلا  وبا  هرکذ  امیف  هنع  یلاعت  هَّللا 
هنا هیبکنم و  یلع  هیلجرب  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  یبنلا  هدعصا  ۀفرشملا  ۀبعکلا  یف  یتلا  مانـصالا  رـسک  دارأ  امل  هنا  ملعلا و  ۀنیدم  باب 

مهسم مهس  اذبح  كوبت  ةازغ  ازغ  نا  ریغ  نم  نیمهس  يوح  یلع  هیف  لیقف  كوبتب  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  لیئربج  مهس  زاح 
دعب هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  هنا  اهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ۀشئاع  هتور  هدابع  ههجو  یلا  رظنلا  نا  و 

458 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هامـس نیدلا و  بوسعی  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هامـس  رئاطلا و  ثیدح  یف  سنا  هاور  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ضرالا زر  اضیا 
لامج تنا  لاق  هناکف  ناسنالا  لامج  توصلا  توصلا و  دارأ  زمه  نمف  ینعم  امهنم  دحاو  لکل  ۀنیلم و  ةزومحم و  ۀظفللا  هذه  تیور  دق  و 

تنا لاق  هناکف  دتولاب  ضرالا  یف  هتخـسر  اذإ  نیکـسلا  تززر  لوقت  ضرالا و  دـیحو  تنا  لاق  هناک  دـیحولا  درفنملا  وه  نیلملا  ضرالا و 
كرابملا هقیرب  امایا  هتیذغت  هتیمست و  یلوت  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  فصو و  حدم و  وه  لمتحم و  کلذ  لک  ضرالا و  دتو 

هدومن و لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  حرش  نمـض  رد  رایتخا  اضترا و  جهنب  ار  مالک  نیا  ینیع  همالع  نوچ  هعـضو و  نیح 
زا تسمالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاوخ  زا  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  زین  ینیع  همالع  دزن  هک  دـش  رهاظ  سپ  هدرکن  نآ  رب  یمالک 

اقباس ّرم  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نایب  دعب  هیدـن  هضور  رد  هچنانچ  یناعنـصلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  تسا  هلمجنآ 
نوکلا و یف  ام  فرشا  باب  هلعج  ذإ  هناش  هّون  ۀبیجعلا و  ۀلیضفلا  هذهب  مالّسلا  هیلع  ّیـصولا  هَّللا  ّصخ  دق  هنا  تفرع  اذه  تفرع  اذإ  هتفگ و 

هلـسر دیـس  یه  املع و  هَّللا  قلخ  عمج  مث ال  ۀـیوبنلا  مولعلا  یه  مولعلا و  فرـش  باـب ال  هنا  مث  هدارا  نم  کـلذ  دمتـسی  هنم  نا  ملعلا و  وه 
هناب هَّللا  هصخ  امک  فلخ و  فلـس و  نم  لک  هل  امیظعت  هسار  ئطاطی  فرـش و  لک  هنع  لءاضتی  فرـشل  اذـه  نا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ام رد  هک  هینـس  ياملع  زا  يرایـسب  تارابع  تادافا و  زا  نیرب  هوالع  ابیرق و  کلذ  لئالد  نم  کیتای  ام  اـهنم  هنع  ضاـف  ملعلا  ۀـنیدم  باـب 
نمض رد  قبس 

459 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 329 

http://www.ghadirestan.com


هرهاب تلیضف  نیاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  نا  رد  لمات  ینداب  هدش  روکذم  لیـصفتب  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  هوجو 
هنیدـم تیبابب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  یفن  هلمجلاب  نیلهاذـلا  نم  نکت  الف  ددرگیم  ققحتم  تباث و  هرهاـظ  تبقنم  و 

بایطالا و هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  تیبلها  تفلاخم  ۀحارص  هحئال و  هتهابم  هحضاو و  هرباکم  فیرـش  ثیدح  نیزا  ملع 
هدینـش هدیدان و  ار  هدید  میرذگ و  رد  همه  نیزا  رگا  دشابیم و  دوخ  باجنا  ياملع  مظاعا  تقاشم  بانج و  نآ  باحـصا  هلمج  تدناعم 

هک دنک  تلالد  هک  تسین  یظفل  چیه  فیرـش  ثیدح  نیرد  هک  میئامن  ضرف  میراذگ و  ینابنب  لفاغت  لهاجت و  ربانب  هتـشاگنا  هدینـشان  ار 
نینمؤملا ریما  بانج  ياروام  هک  درک  دیاب  نایب  رخآ  نکیل  دشاب  هددعتم  باوبا  ار  نآ  هک  تسنکمم  هکلب  تس  باب  کی  ملع  هنیدم  يارب 

باوبا نآ  هک  دنیوگ  ینابنب  يایلوا  رگا  تفگ  دیاب  ملع  هنیدم  باب  ار  ناشیا  لیلد  هچب  دنتـسه و  صاخـشا  مادـک  باوبا  نآ  مالّـسلا  هیلع 
نیا عمق  علق و  یمصاع  لوا  مالک  باوجب  یلاعت  هَّللا  دمحب  قبس  ام  رد  سپ  تسا  هعبرا  باوبا  رب  لماش  ملع  هنیدم  دنتـسه و  هثالث  يافلخ 

بعک و نب  یبأ  هثالث و  يافلخ  باوبا  نآ  هک  دنیوگ  یمصاع  رگید  مالک  عابتاب  رگا  هدش و  نیبم  مامت  لیصفتب  لطاع  مجر  لطاب و  معز 
ماظنلا نوهوم  مالک  نیا  طیـسب  ّضر  طیحم و  ضقن  سپ  رد  دوب  رذ  وبا  ترـضح  حارجلا و  نب  هدیبع  وبا  تباث و  نب  دـیز  لبج و  نب  ذاعم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  عیمج  هک  دنیارـسب  يراع  يراق  دیلقتب  رگا  هدیدرگ و  نهربم  فلـس  ام  رد  زین 
یفاک و هدش  روکذم  يراب  دزیا  لضفب  يراق  مالک  لامخا  ّدر و  رد  افنآ  هچنآ  لاحم  لایخ  نیا  لاطبا  يارب  سپ  دـندوب  ملع  هنیدـم  باوبا 

هلمج زگره  هک  دنادیم  ققحت  لامکب  هدروخرب  مه  ناشیا  لاوحا  زا  يرطـشب  هدومن و  باحـصا  تریـس  رد  یعبتت  یندا  هک  ره  تسیفاو و 
لالض و لهج و  رد  ناشیزا  يرایسب  هک  اریز  دنتشادن  ملع  هنیدم  تیباب  تیلباق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا 

باوبا ار  صاخشا  نینچ  نیا  یسک  هنوگچ  سپ  تسا  هب  هتفگان  هک  دندوب  قیرع  قیرغ و  يدحب  نآ  یلک  نادقف  هکلب  ملع  تفرعم و  تلق 
رد هکلب  دنتسه  لخاد  زین  هثالث  تارضح  هرمز  نیمه  رد  نوچ  درک و  دهاوخ  حوتفم  ملاع  لها  رب  ار  دوخ  لهج  باوبا  هتـسناد  ملع  هنیدم 
ملع هنیدم  تیباب  لضف  زا  ناش  نامرح  اذـهل  دنـشابیم  مادـقالا  قباس  دوخ  نارقا  رگید  رب  ناشیا  تالاهج  هشمقا  زارحا  لهج و  یفایف  عطق 

رهظا
460 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هثالث خویش  هک  تسنیمه  يارب  لصا  رد  ینابنب  لئاط  رکف ال  لطاب و  یعس  همه  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم 
لاحم ضرفب  باحـصا  رگید  رگا  سپ  دـش  ققحم  تلیـضف  نیزا  ناـش  ناـمرح  هاـگ  ره  دـیامناو و  ملع  هنیدـم  باوبا  یهاوخن  یهاوخ  ار 

لاح داد  دـهاوخ  رارق  ملع  هنیدـم  باب  ار  ناشیا  لاثما  هثالث و  يافلخ  یلقاـع  هنوگچ  دـسریمن و  واـب  یعفن  دنـشاب  مه  ملع  هنیدـم  باوبا 
زین مهریغ  هفیذح و  دوعـسم و  نبا  رامع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  لثم  باحـصا  ياملع  زا  يدحا  هک  تس  حـضاو  لمات  ینداب  هکنآ 
یّلص بآم  تلاسر  بانج  ملعب  طیحم  وا  ملع  هک  تسسک  نامه  اقباس  تفرع  امک  ملع  هنیدم  باب  هک  اریز  دش  دناوتیمن  ملع  هنیدم  باب 

زین دـندوبن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ملع  عـیمج  ياراد  باحـصا  نیزا  يدـحا  دـشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
تلزنم نیا  باحـصا  نیزا  يدحا  هک  تسروهظ  لامک  رد  دشاب و  بانج  نآ  ملع  عیمج  ظفاح  هک  تسیـسک  ملع  هنیدم  باب  هک  یتفایرد 

نعمم ریصب و  رظان  رب  فیک  رهب  لفاغلا  نعرالا  نع  الا  بزعت  لقاعلا و ال  نطفلا  اهکردی  یتلا  عناوملا  نم  کلذ  ریغ  یلا  دنتشادن  ار  هعیفر 
نم وا  لضفلا  ملعلا و  لها  نم  اوناک  ءاوس  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  زا  هک  تسین  رتتـسم  یفخم و  ریبخ 

باوبا هّللاب  ذایعلا  بانج  نآ  باحـصا  هلمج  هکنآ  ياج  هچ  دـش  دـناوتیمن  دـش  دـناوتیمن  ملع  هنیدـم  باب  يدـحا  لـهجلا  یغلا و  یلوا 
ضرف يراب  کیرـش  لثم  ملع  هنیدم  باوبا  وا  لاثما  ینابنب و  لطاب  حارتقا  بسح  ار  باحـصا  زا  یـضعب  رگا  دنوش و  هداد  رارق  ملع  هنیدم 
دنتسه رافک  هیزاجم  ههلآ  هک  دشاب  مانصا  دادنا و  لثم  ناشیا  لثم  هیقیقح و  باوبا  هن  دنـشاب  هیزاجم  باوبا  ناشیا  هک  تسّدبال  میئامن  مه 
دمحب دشابیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  رـصحنم  لاح  لک  یلع  هیقیقح  تیباب  هچ  یعقاو  یقیقح  هلآ  هن 
یطبقلا سناکم  نب  میهاربا  نب  قازرلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  رخف  هچنانچ  دـنراد  بلطم  نیاـب  رارقا  دوخ  هّینـس  ياـملع  یلاـعت  هَّللا 
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ۀقیقحلا یف  ملعلل  تنا  اوزاف  ةداعسلاب  كولاوت  دق  اسانأ  نا  یبنلا  مع  نب  ای  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  يرـصملا 
یلع رکب  وبا  نیدـلا  یقت  سناکم  نب  نیدـلا  رخف  زا  ار  راعـش  تغالب  راعـشا  نیا  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  زاجم و  كاوس  ام  اماما و  ای  باب 

نینمؤملا ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  لقن  ماقم  ود  رد  ارایتخا  اباختنا و  بدالا  ۀـنازخ  رد  يومحلا  ۀـجح  نباـب  فورعملا 
قح تمداصم  هدومن  يواسم  تقیقح  اب  ار  زاجم  هک  تسیک  دنشاب  زاجم  نارگید  دشاب و  ملع  یقیقح  باب  مالّسلا  هیلع 

461 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لایخ هک  تسناد  دـیاب  دـیدرگ و  دـهاوخ  راقتحا  بینات و  هضرع  رابت  بابت و  راثیإب  دـیزگ و  دـهاوخ  لطاع  اب  یلاخ  تمهاسم  لطاب و  اـب 

میدرک ریرقت  هچنانچ  ضرفلا  دعب  تسلحمضم و  لطاب و  هروصحم  ریغ  هوجوب  هکنآ  اب  ملع  هنیدم  يارب  باحصا  رگید  ندوب  باوبا  لاحم 
تنـس لها  نیقباس  فالـسا  رّوصتب  الـصا  هک  هدیـسر  يدـحب  دـعب  رد  تسدـیبم  رـضم و  رـسارس  هکلب  دـیفم  ریغ  وا  يایلوا  ینابنب و  لاحب 
رطاخ هشوگ  رد  ار  لالتخالا  حضاو  لایخ  نیا  یـسک  هنوگچ  هدیدرگن و  لالـض  اپارـس  لایخ  نیا  درگ  یمـصاع  زا  لبق  يدحا  هدیـسرن و 
راعش تهیضع  نیفرحم  هک  تساج  نیزا  دوشیمن و  ادیپ  نآ  يارب  یـشیاجنگ  ثیدح  نیرد  هوجولا  نم  هجوب  هکنآ  لاح  دادیم  اج  دوخ 

هیواعم هثالث و  قح  رد  هدیدس  ریغ  هدراش  تاملک  هدیدع و  هدراب  تالمج  فیرـش  ثیدح  نیرد  هک  یفـصو  اب  راثآ  تعالخ  نیعـضاو  و 
اعدا الاعتفا  اعـضو و  ناشیزا  یـسک  چیه  دهد و  رارق  ملع  هنیدم  باوبا  ار  ناشیا  هک  هدومنن  نیرب  تأرج  ناشیزا  يدـحا  نکیل  دـناهدوزفا 

تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدرکن 
اهباوبا ۀیواعم  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

زا زگره  تشادیم  زاوج  زا  یتمـس  نیعاـضو  نیا  دزن  ملع  هنیدـم  يارب  ناـشیا  ریغ  اـی  باحـصا  نیا  ندوب  باوبا  رگا  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
بارحم ناشیا  ندینادرگ  درگ  الصا  دندادیم و  دوخ  نیعوبتم  تیامح  داد  نآ  لاعتفاب  دبال  دنداتسیایمن و  زاب  ناشرهب  تلیضف  نیا  عضو 

ناشیا يارب  دناهدیشارت  يراچانب  هک  ار  هدساک  مالعا  هدساف و  باقلا  نیا  ادبا  دندیدرگیمن و  هقلح  فقـس و  ناطیح و  ساسا و  روس و  و 
رارق هنیدم  راچ  هلزنمب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هک  دشیمن  قحال  رارطضا  ار  ناشیزا  یضعب  زین  دندیزگیمن و 

تسا هدومرف  هَّللا  ذاعم  ترضح  نآ  هک  دنیامن  عضو  دنهد و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  نامثع  ءایحلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رمع  لدعلا و  ۀنیدم  انا  اهباب و  رکب  وبا  قدصلا و  ۀنیدم  انا 

رد باحـصا  رگید  تیباب  ياعداب  ینابنب  يراق و  لثم  وا  عابتا  یمـصاع و  هک  دیدرگ  راکـشآ  حوضو  لامکب  مالحا  بابرا  رب  ماقم  نیزا  و 
باقتحا و رد  لالحنالا  حصا  لاحم و  لایخ  نیا  عارتخاب  دناهدوبر و  ساجرا  نیعاضو  ساکنا  نیعاضو  زا  قبسلا  بصق  فیفلت  فیرحت و 

لتخم تخس  هلیسوب  لایتحا  دیک و  رد  هتخیگنا و  رب  لمهم  سپ  هلیح  لاغدا  رکم و  رد  هدوزفا و  مه  لاعتفا  بذک و  بابرا  رب  لابو  روز و 
تسوا تمه  ردقب  سک  ره  رکف  يرآ  هتخیوآ  تسد 
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ثیدح نیا  ندوب  لمتحم  ملعلا و  ۀنیدم  يارب  باحصا  رگید  تیباب  لالتخالا  حضاو  لایخ  هک  تسنیا  نآ  دینـش و  دیاب  مه  رگید  یفرح  و 

نیا رگا  هچ  هدیـسرن  نآب  مه  ثیدـح  نیا  نیرکنم  نیدـحاج و  زا  يرایـسب  ماهفا  هک  تسرود  زیوجت  تحاـس  زا  يدـحب  نآ  يارب  فیرش 
زین مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دنتـسه و  ملع  هنیدـم  باوبا  مه  باحـصا  رگید  هک  دوب  ینعم  نیا  لمتحم  ناشدزن  فیرـش  ثیدـح 

رب نآ  حرج  حدـقب و  هربـتعم  رافـسا  رگید  عـماوج و  دـیناسم و  حاحـص و  رد  ثیدـح  نیا  جاردـنا  فـصو  اـب  هتبلا  تسباوـبا  نآ  زا  یکی 
صوصخم راونالا  عمال  ربخ  نیا  رانملا و  قرشم  ثیدح  نیا  هک  دندید  نوچ  انامه  دنتسارآیمن  اهفرح  نآ  راکنا  ّدر و  رد  دنتساوخیمن و 

دنداتف و نآ  حدق  نعط و  یپ  رد  راچان  دنادرگیمن  لئان  هبتر  نیاب  زگره  ار  يرگید  دـناسریم و  ملع  هنیدـم  باب  هبترمب  ار  ترـضح  نآ 
نبا ینعا  مائللا  بصاونلا  سیئر  مالک  زا  هتسب  رـس  زار  نیا  ناسچ  هک  ینیبیمن  رگم  دنداد  انف  داب  رب  نآ  لاطبا  ّدرب و  ار  دوخ  نامیا  نید و 

هنیدم تیبابب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  ثیدح  نیزا  دـیرم  دـینع  نیا  هنوگچ  هدـیدرگ و  هداتفا  ماب  زا  تشط  لثم  هیمیت 
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راکنا در و  رد  هبیرغ  تاهرت  هبیجع و  تافارخ  هدیچیپ  دوخ  رب  راورام  دانع  طرف  زا  هدید  راکشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ملع 
دنک یمالک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  ملع  هنیدـم  تیباب  راصحنا  رب  نآ  تلالد  رد  هک  هتـسناوتن  همه  نیا  اب  نکیل  هدـیواچ  نآ 
قح لها  عیرقت  مالعا  دوخ  موشم  موعزم  بسح  هتـشاگنا  فیرـش  ثیدـح  نیا  نالطب  لیلد  ار  راصحنا  نیمه  یمهف  شوخ  لامک  زا  يرآ 
ریما بانج  رد  ّتیباـب  راـصحنا  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  رد  وا  هک  تفاـیرد  دـهاوخ  دـنیبب  لـمات  ینداـب  ار  وا  مـالک  هک  ره  هتـشارفا و  مارک 

ار هلطاب  روما  زا  يرایـسب  دنادیم و  مالـسا  رما  داسف  بجوم  دوخ  لطاب  معزب  ار  ینعم  نیا  نکیل  درادن  یبیر  زگره  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
لیصفتب یلاعت  هَّللا  دمحب  ام  دنکیم و  دای  نآ  رب  تاعینـشت  هتخاس  دوخ  زیواتـسد  ار  بلطم  نیمه  يرخا  دعب  ةرم  دیامنیم و  بترتم  نا  رب 

ثیدح نیا  تلالد  هک  تسنیا  نآ  ریکذت  زا  ماقم  نیا  رد  ضرغ  میاهدومن و  قبـس  ام  رد  وا  هعیظف  تالطب  هعینـش و  تاهرت  عمق  علق و  مامت 
يدحب بانج  نآ  تافص  یـسدق  تاذ  رد  نآ  راصحنا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ملع  هنیدم  تیباب  فرـش  صاصتخا  رب  فیرش 

وگ دنرادن  نآب  فارتعا  زا  هراچ  مه  تیاور  نیا  نیرکنم  نیدحاج و  هک  تسراکشآ  نیبتم و 
463 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا میلـست  هک  یناسک  هک  تسبجع  لامک  لحم  سپ  دـنرآ  ثیدـح  نیا  دوحج  راکنا و  ضرعم  رد  ار  نآ  دادـل  تیاهن  داـنع و  تیاـغ  زا 
لمتحم ار  ثیدح  نیا  دنباتیم و  رـس  تلالد  نیاب  فارتعا  زا  ارچ  دـنیامیپیم  نآ  يارب  دایقنا  عوضخ و  هار  دـنیامنیم و  فیرـش  ثیدـح 

فاستعا هحئال و  ترباکم  هحـضاو و  تتهابم  رگم  تسین  نیا  دنباییم  نآ  نیدحاج  نیرکنم و  رب  تقبـس  هدومناو  باحـصا  رگید  تیباب 
تالمج و زا  میامن و  لقن  اج  نیا  رد  مامتلاب  ار  هیمیت  نبا  ماـظن  تیرورح  مـالک  هک  متـساوخیم  ریقح  دـنچ  ره  حیـضف و  روج  حـیرص و 

تیباب راصحنا  تیباب و  فرشب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  باب  رد  وا  تافارتعا  نآ  تاملک 
هعطق کی  یلب  منکیم  تلالد  نآ  رد  لمات  نآ و  تعجارم  رب  ار  ریـصب  رظان  راصتخا  ظاحلب  نکیل  منادرگ  حضاو  ادرف  ادرف  بانج  نآ  رد 
رظان رب  یبوخب  رفن  ود  ره  نیا  موعزم  نیب  ام  رکانت  رفانت و  ات  مزاسیم  روکذـم  وا  يازاب  ار  ینابنب  مالک  هدومن  لقن  اج  نیا  رد  وا  مـالک  زا 

هار هنوگچ  ملع  هنیدـم  باب  تدـحو  رب  نآ  تلالد  دوحج  رد  ثیدـح  نیا  میلـست  فصو  اب  ینابنب  هک  دوش  رهاظ  ددرگ و  راکـشآ  ریـصب 
هیمیت نبا  هدودنا  لگب  هدرک  ناب  حیرـص  فارتعا  هکلب  هدومنن  راکنا  دونع  دوحج  هیمیت  نیا  لثم  هک  ار  يرما  ناونع  هچب  هدومیپ و  تتهابم 

ناک اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ناف  هنتم  سفن  نم  فرعی  بذکلا  هتفگ و  ثیدـح  نیا  راکنا  حدـق و  رکذ  رد  یتسناد  اقباس  هچنانچ 
دزن هک  دیامنیم  او  تلالد  حرـصاب  ترابع  نیا  مالـسالا  رما  دسف  دحاو  الا  ملعلا  هنع  غلبی  مل  دـحاو و  باب  الا  اهل  نکی  مل  ملعلا و  ۀـنیدم 

هّللاـب ذاـیعلا  ثیدـح  نیا  بذـک  لـیلد  ار  نآ  مهفاـن  نیا  هک  تسرهاـب  رهاـظ و  يدـحب  باـب  تدـحو  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  زا  هـیمیت  نـبا 
بیر کش و  مادـک  لاحلا  سپ  دـیامنیم  رکذ  ار  نآ  دوشیم  فورعم  نآ  نتم  سفن  زا  بذـک  هک  ینعم  نیا  ياـعدا  دـعب  دـنادرگیم و 

فاصنا نکیل  دراد  دـحاو  باب  ملع  هنیدـم  هکنیرب  تسلاد  ۀحارـص  نیدـحاجلا  نیرکنملا  دـنع  یتح  ثیدـح  نیا  هک  نیا  رد  هدـنام  یقاـب 
سیل نا  یلع  لدـی  ثیدـحلا  یف  ظفل  ّيأ  يردا  مث ال  هک  دیارـسیم  نآـب  فارتعا  ثیدـح و  نیا  میلـست  فصو  اـب  هک  تسیندـید  یناـبنب 

هلمجلاب اهنم  دـحاو  باب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نوکی  باوبا و  اهل  نوکی  نا  زوجی  لب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  وه  دـحاو  باب  الا  ملعلا  ۀـنیدمل 
يابر شوه  رظن و  بابرا  شخب  تریح  تسعقاو  ینابنب  مالک  هّیمیت و  نبا  مالک  نایم  رد  هک  حضاو  رکانت  ضقانت و  حئال و  رفانت  تفاهت و 

تاماقم نیا  لاثما  زا  لقاع  صخش  دشابیم و  رصب  باحصا 
464 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالک نیا  هک  ربم  نامگ  دیامنیم و  یئرم  دوهـشم و  یبوخب  قح  لها  هلباقم  رد  ار  تارـضح  نیا  راشتنا  لالتخا و  رارطـضا و  بارطـضا و 
مالک اب  ینابنب  مامضنا  تفاخس  مالک  نیا  هک  تسناد  یهاوخ  يرگنب  کین  رگا  هکلب  سب  دراد و  ضقانت  هّیمیت  نبا  مالک  اب  فرـص  ینابنب 
باوج ار  ّقح  لها  لالدتسا  ریرقت  دوخ  معز  بسح  هکنآ  زا  دعب  اقباس  تعمس  امک  ینابنب  دوخ  هکنیا  شحیـضوت  دراد  نیب  رفانت  شدوخ 

زا دارم  نایب  ددص  رد  هداد 
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ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
اذه ۀبحصلا و  فرـش  اوکردی  مل  ۀعامج  یلا  ۀبـسنلاب  مولعلا  باب  اّیلع  نا  نایب  ملعا  هَّللا  روکذملا و  ثیدحلا  نم  دارملا  هتفگ و  هدمآ و  رب 
هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا  دعب  ۀفالخلا  رماب  ادیقم  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  ناک  دق  نودشارلا و  ءافلخلا  مه  ۀباحـصلا  ملعا  ناوه  رما و  یلع  ینبم 

مهتفالخ مایا  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ناک  دـق  هنع و  هَّللا  یـضر  کلذـک  نامثع  مث  کلذـک  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  مث  هتاـیح  ةدـم  ملـس  و 
یکش دنیبب  هک  یلقاع  ره  ار  مالک  نیا  هنع و  هَّللا  یضر  هنم  اوذخا  هیلإ و  اوتا  ۀبحصلا  فرش  اوکردی  مل  نیذلاف  ۀضافالا  ةدافالاب و  الوغشم 

دیامنیم فارتعا  دوخ  ینابنب  هدش و  دافتـسم  دحاو  باب  ملع  هنیدم  يارب  بیر  الب  فیرـش  ثیدح  نیزا  ینابنب  دزن  هک  نیا  رد  دیامنیمن 
هکلب دنادیمن  باحـصاب  قلعتم  ار  باب  نآ  تیباب  ینابنب  هکنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دـحاو  باب  نآ  هک 

قبس امیف  انّیب  امک  تسلطاب  تقیقح  رد  هچ  رگا  تسرخآ و  رما  نیا  دنادرگیم و  روصقم  دناهدرکن  تبحص  فرش  كاردا  هک  نیعبات  رهب 
رهظم هرخآ  یلا  هلوا  نم  هدومن  جسن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  زا  دارم  نییبت  رد  هک  ینابنب  مالک  نیا  هلمجلاب  درادن  باب  تدحوب  یتافانم  نکیل 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  رـصحنم  ملع  هنیدم  تیباب  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  نآ  زا  یبوخب  تسباب و  تدحو 
يوبن تبحص  فرـش  كاردا  هک  یناسک  باحـصالا و  نم  مهریغ  نع  الـضف  دشن  لصاح  نآ  زا  یظح  مه  ار  هثالث  يافلخ  دوب و  مالّـسلا 
هنوگچ هک  تسبجع  لامک  سپ  سب  دوب و  ملع  هنیدم  باب  ناش  يارب  بانج  نامه  فرـص  دندرک و  بانجنآب  عوجر  هلمج  دـندوب  هدرکن 

نیا تلالد  راکنا  قحال  مالک  رد  لصاف  لصف  الب  هدرک  شومارف  يدوز  نیاب  تسبلطم  ناـب  حـضاو  حـصفم  هک  ار  دوخ  مـالک  نیا  یناـبنب 
حیضف رفانت  حیبق و  رکانت  الا  اذه  له  هداد  تعاقر  تقافص و  داد  هددعتم  باوبا  زاوج  ياعداب  هداهن  زاغآ  باب  تدحو  رب  فیرـش  ثیدح 

ءدبملا نم  دوخ  ماظن  تفارخ  مالک  رد  ینابنب  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  یتسناد  همه  نیا  هاگ  ره  و 
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قیـض ساوحلا و  برطـضم  نانچ  دـنک  عفد  هحئال  نیهارب  هحـضاو و  هلداب  ار  لایقا  قح  لـها  رـصتخم  لالدتـسا  هکنآ  ياـجب  یهتنملا  یلا 
یـسک نینچ  نیا  سپ  هتفرگن  يربخ  تسین  شیب  دنچ  يرطـس  هک  مه  دوخ  مالک  طقاست  تفاهت و  طباهت و  عفادـت و  زا  هک  هدـش  سافنالا 

هَّللا اهیـشاوح و  یف  ۀقورـسملا  ۀـفحتلا  بحاص  هلعف  امک  دوش  هدروآ  جاجتحا  قح  لها  هلباـقمب  مه  نآ  اروزم و  مـالکب  هک  تسازـس  یک 
اهیشاوح ۀلاهجلا و  تارمغ  نع  مصاعلا 

يدوهمس زا  يوریپ  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح لیوأت  رد  يرداق » یناخیش   » مالک

تفاخـس مالک  لاحتناب  هدومن  رایتخا  يدوهمـس  يوریپ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لیوات  رد  يرداـقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  و 
هتفگ و یبنلا ص  لآ  بقانم  یف  يوس  طارص  رد  هچنانچ  هدومیپ  تراسج  تأرج و  قیرط  وا  مامضنا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  اعوفرم  يذمرتلا  لئاضفلا و  یف  دمحا  مامالا  يور 
هخیـش لاق  اذک  رکنم و  هنا  اذـه  بقع  يذـمرتلا  لاق  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  وه  بابلا و  تایلف  ملعلا  یتا  نم  لوقی  سابع  نبا  ناک  اذـهل  و 

هقرط ال رابتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئالعلا  دیعـس  وبا  ظفاحلا  لاق  تاـعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هدروآ  مکاـحلا و  هححـص  يراـخبلا و 
هنع رکب  یبأ  لیضفت  هیفانی  هل و ال  يوتف  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  مالسالا  خیش  لاق  اذک  اعوضوم و  نوکی  نا  نع  الضف  فیعـض  حیحص و ال 

قحلا ناک  الا  ءیش  یف  اوفلتخا  ام  مهلـضفا و  مهملعا و  رکب  وبا  یلع  لاق  دقف  اضیا  ملعلاب  هل  دهـش  هل و  کلذب  هریغ  یلع و  ةداهـشب  اقلطم 
نیا هک  تسرینتسم  حضاو و  ریـصب  رظان  رب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تومب  جایتحالا  دعب  هتدم  لوط  مدعل  هملع  راهتـشا  مدع  هعم و 

رهاوجب هتـشادنپ  سیفن  قلع  ار  نآ  يرداق  هدرک و  رکذ  نیدـقعلا  رهاوج  رد  هک  تسیدوهمـس  ماظنلا  لحنم  مالک  لصا  رد  ریرغت  رپ  ریرقت 
رد قبـسلا  بصق  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  تسیدوهمـس  مالک  مـالک  نیا  هکنیا  راـهظا  ریغب  هتـشادرب  اـجنآ  زا  هظاـفلا  نویع  هتاـملک و 

هکنآ ياجب  هدومن  نآ  تابثا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لقن  ماقم  رد  مالک  ردص  رد  يرداق  هک  ریسی  یفرصت  هدرب و  باهتنا  تراغا و  رامضم 
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نوچ نیمالکلا و  نیب  قباط  نم  یلع  یفخی  امک ال  نیم  بیر و  الب  دشابیم  وا  مهف  تلق  تبثم  دـنک  جراخ  لاحتنا  قارتسا و  هرئاد  زا  ار  وا 
هدوسرف ار  نآ  یغبنی  امک  دـیقنت  قیقحت و  لمانا  هب  ماهدومن و  در  ار  يدوهمـس  مالک  مامت  يافیتساب  ماعنملا  هَّللا  نوعب  قبـس  اـم  رد  فیحن 

قدـص نومـضم  يرداق  لاحتنالا  نیب  لاقم  باب  رد  ددرگ و  رهاب  رهاظ و  لامک  اـب  رظاـن  رب  لاـح  تقیقح  اـت  تسمزـال  نآـب  عوجر  اذـهل 
َنوُرِداَقل  ِِهب  ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  نوحشم 

يدوهمس هچنانچ  هک  تسنآ  قح  ولع  تایآ  بئاجع  زا  دسر و  نیبت  ققحت و  دحب 
466 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  تبثم  هک  هدروآ  هدـیدع  راـبخا  راـثآ و  نآ  زا  دـعب  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـحب  قلعتم  دوخ  مـالک  زا  لـبق 
اقباس تیرد  امک  هدـش  ادـیپ  وا  موعزم  لاـطبا  وا و  مـالک  در  يارب  هروفوم  هوجو  نآ  ظاـحلب  تسنیخیـش و  لـهج  لاـمک  رهظم  مالّـسلا و 

کلسم رعشی  ثیح ال  نم  هدروآ  مالک  نیزا  دعب  مالک و  نیزا  لبق  ار  راثآ  رابخا و  نامه  يدوهمـس  دیلقتب  زین  يرداق  نینچمه  لیـصفتلاب 
باتک رابخا  راثآب و  ار  نآ  ات  میامنیم  لقن  يرداق  باتک  زا  ار  رابخا  راثآ و  نآ  کنیا  يرادن  رواب  رگا  هدرپس  دوخ  لاحتنا  رپ  لاقم  لاطبا 
لاقم نیزا  لبق  يوس  طارـص  رد  يرداق  هک  تسناد  دـیاب  سپ  درک  یناوت  قیبطت  هدـش  لوقنم  وا  مـالک  باوجب  قبـس  اـم  رد  هک  يدوهمس 
یلعل قفتا  هنا  مهضعب  يور  رمع و  کله  یلع  ول ال  رمع  لاقف  ۀیاور  یف  هتفگ و  هنونجم  مجرب  رمع  مکح  تیاور  رکذ  دعب  لامتشا  لاحتنا 
یضر رمع  ناک  نامـسلا و  نبا  هجرخا  اذک  یلع  ای  كدعب  هَّللا  یناقبا  یلعل ال  لوقی  رمع  ناک  کلذ و  وحن  امهنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  عم 

وبا اهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاب  ذوعا  ذوعتلا  ظفل  ینطقرادـلا و  هاور  نسح  وبا  اهل  سیل  ۀلـضعم  نم  ذوعتی  ناـک  یلع و  اـناضقا  لوقی  هنع  هَّللا 
ناک هترواشم و  هیار و  ذـخال  ثوعبل  ایلع  ثعبی  رمع ال  ناک  نسح و  ابا  مهیف  سیل  موق  یف  شیعا  نا  هّللاـب  ذوعا  لوقی  رمع  ناـک  نسح و 
نیا دعب  يوس  طارـص  رد  يرداق  زین  یبهذلا و  ظفاحلا  هجرخا  اذک  یلع  نم  هقفا  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ادحا  تملع  ام  هَّللا  لوقی و  اطع 

مکاحلل ۀباحصلا و  نم  ۀعامج  نع  هوحن  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هاور  اناضقا  یلع  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  لوق  هتفگ و  لاحتنالا  حضاو  لاقم 
ۀصق کلذ  لصا  هاجرخی و  مل  حیحص و  هنا  لاق  یلع و  ۀنیدملا  لها  یضقا  نا  ثدحتن  انک  لاق  دوعسم  نبا  نع  كردتسملا  یف 

ءاضقلا ام  يردا  باش ال  انا  مهنیب و  یـضقا  ینتثعب  هَّللا  لوسر  اـی  لاـقف  ایـضاق  نمیلا  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هثعب 
یف تککش  ام  ۀمـسنلا  أرب  ۀبحلا و  قلف  يذلا  وف  لاق  هناسل  تبث  هدها و  ّمهَّللا  لاق  هردص و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  برـضف 

مکاحلا دواد و  وبا  هاور  نینثا  نیب  ءاضق 
هتفگ و لاحتنالا  حضاو  لاقم  نیا  دعب  يوس  طارص  رد  يرداق  زین  دانسالا و  حیحص  لاق  و 

دمحا و هاور  املح  مهمظعا  املع و  مهرثکا  املـس و  یتما  مدـقا  کتجوز  نا  نیـضرت  اما  ۀـمطافل  لاق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع 
یناربطلا

یبیر لقاع  دزن  هدش  مامت  يدوهمـس  رب  هک  جهن  نامهب  يرداق  رب  تجح  ندش  مامت  رد  رابخا  راثآ و  نیا  هظحالم  دعب  مهب و  اوقثو  لاجرب 
لعتفم لاقم  لحتنم و  مالک  يانب  رابخا  راثآ و  نیا  یناعم  ظافلا و  رد  لمات  یندا  دنامیمن و  یقاب 

467 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
* ِِهتاِملَِکب َّقَْحلا  َّقُِحی  هَّللا  کلذک  دناسریم و  بآب  ار  وا 

لیوات رد  تسا  هینس  دزن  راطقا  نیا  نیدنسم  فیراعم  راید و  نیا  نیثدحم  ریهاشم  زا  هک  يولهد  قحلا  دبع  خیش  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هتفگ ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  هچنانچ  هدومیپ  مجهت  سجهت و  مادقاب  لاق  لیق و  قیرط  هدومن  یحوبذم  تکرح  بجع 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  هلوق 

دب الف  هنع  هَّللا  یضر  یضترملا  یلع  یف  رصحنمب  سیل  ۀباحـصلا و  یقاب  لبق  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنم  ءاج  دق  ملعلا  نا  کش  لیق ال 
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ملعا هَّللا  اهوحن و  ۀمظعلا و  حتفلا و  ۀعـسلاب و  باوبالا  رئاس  نم  ازیمتم  نوکی  ناب  هجو  نم  صیـصختلل  دـب  نکل ال  ملعلا  باوبا  اونوکی  نا 
تافتلا هجوت و  روخ  رد  یفرح  دیامن و  يریرقت  هک  هتـسناوتن  دوخ  زا  هچ  رگا  ثیدح  نیا  لیوات  رد  قحلا  دبع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

لیق ظفلب  دوخ  فالـسا  تاهوفت  ضعب  لقن  رد  راـچان  هدـیدن  تحلـصم  مه  ندرک  توکـس  رـسکی  نآ  لـیوات  زا  نکیل  دـیارایب  نیققحم 
هقیر زا  ار  وا  يولگ  زگره  دـناسریمن و  واب  یعفن  الـصا  هدروآ  اج  نیا  رد  قحلا  دـبع  هچنآ  هک  تسروهظ  لامک  رد  هدـیدرگ و  لوغـشم 

صقن طیسب و  عبشم  در  تاّرم  تاّرکب و  هک  تسباحصا  رگید  تیباب  هنیراپ  ياعدا  نامه  نآ  لصحم  هک  اریز  دناهریمن  قیقح  قح  میلست 
تارضح نیا  هک  نآ  تاریرقت  تکاکر  تفاخـسب و  هدید و  هرهاب  نیهارب  هرهاق و  هلدا  هدیدس و  نیوانع  هدیدع و  هوجوب  نآ  طیحم  عماج 

دبع خیـش  هک  ریقح  ریرقت  نیا  نالطب  داسف و  ناوه و  نهو و  نآ  هظحالم  دعب  دنچ  ره  هدیـسراو و  یغبنی  امک  دناهدومن  يرگید  دعب  یکی 
هکنآ لوا  دوشیم  ضورعم  نآب  قلعتم  دنچ  یفرح  ماقم  تبسانم  بسحب  مازتلا  ربانب  نکیل  تسحـضاو  دوخب  دوخ  هدروآ  اج  نیا  رد  قحلا 

تسعوفدم عونمم و  هدش  روکذم  ریرقت  نیرد  هک  باحصا  یقاب  لبق  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  یجم  ياعدا 
زا مه  ملع  هملک  کی  هک  دـندوب  طحاش  دـیعب و  ملع  تحاس  زا  ناـنچ  باحـصا  زا  يرایـسب  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریبخ  عبتتم  ره  رب  و 
رب یتسه  یعدم  وت  نوچ  هک  میوگیم  بلطم  نیا  یعدمب  ام  نکیل  تسحاضتا  لامک  رد  دنچ  ره  ینعم  نیا  هدشن و  روثام  لوقنم و  ناشیا 

تـسروکذم نآ  ریغ  هباصا و  هباغلا و  دـسا  باعیتسا و  لثم  باحـصا  رکذ  يارب  هفلؤم  بتک  رد  هک  هباحـص  هلمج  یماسا  هک  تسمزال  وت 
يرآ و قاقحا  تابثا و  هصنمب  ادرف  ادرف  ار  ناشیا  ندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  لقان  يرامـش و  رب  کی  کی 

مه تباث  هباحـص  عیمج  ندوب  ملع  لقان  ضرفلاب  رگا  هکنآ  مود  لیئـضلا  لطابلا  کئاعداب  ررغت  الف  لیبس  نم  رهدـلا  رخآ  یلا  کـل  سیل 
هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  زا  يزیچ  ناشیا  زا  دحاو  ره  هک  ددرگ  ققحم  دوش و 

468 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قبـس ام  رد  هک  اریز  دـسریم  ملع  هنیدـم  ای  تمکح  راد  تیباـب  هبترمب  یـصخش  یک  يزیچ  لـقن  درجمب  نکیل  هدومن  لـقن  ملـس  هلآ و  و 
بانج ملع  تمکحب و  طیحم  هک  دـش  دـناوتیم  سک  نامه  ملع  هنیدـم  باب  تمکح و  راد  باب  هک  یتسناد  نیققحم  رباـکا  تاحیرـصتب 

تاعنتمم هحـضاو و  تالاحم  هلمج  زا  باحـصا  عیمج  يارب  یمظع  هبترم  نیا  ققحت  دـشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر 
رد ار  نآ  تنس  لها  دناهدرک و  لقن  بانج  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هچنآ  هکنآ  موس  تسا  هحئال 

نآرق دـیمح و  ناقرف  تایآ  هک  تسنانچ  نا  زا  يرایـسب  هک  اریز  تسین  ملع  قالطا  لباق  زگره  اـمامت  دـناهداد  اـج  دوخ  دـیناسم  عماوج و 
تفگ ناوتن  يوبن  ملع  ار  نآ  زگره  دشاب  نیلقث  میلعت  یفانم  هک  يزیچ  تسنآ و  بذکم  ۀحارـص  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  ثیداحا  دیجم و 

مات لالض  داضعا  لهج و  ناکرا  انیقی  ار  صاخـشا  نینچ  نیا  هکلب  دش  دنناوتیم  ملع  باوبا  هنوگچ  دنـشاب  هدروآ  ار  نآ  هک  یناسک  سپ 
بانج باحـصا  دوخ  تداهـشب  ناشیا  روز  بذـک و  هک  دـندوب  یناسک  باـیترا  ههبـش و  ـالب  باحـصا  هرمز  رد  هکنآ  مراـهچ  درک  دـیاب 

هک تسروهظ  تیاـهن  رد  وا و  بارـضا  لاـثما و  رگید  هریره و  وبا  لـثم  هدـش  نهربم  تباـث و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  ارتفا  بذـک و  بکترم  هک  ره  دراد و  ملع  هنیدـم  تیباب  اب  تافانم  یلیخ  باذـک  تهب و  باکترا 

هلمج هک  درک  ناوتیم  ضرف  هنوگچ  سپ  ملعلا  ۀنیدمل  ۀّیبابلا  نع  الـضف  دوشیم  رود  نامیا  ملع و  تحاس  زا  بیر  الب  ددرگ  ملـس  هلآ و 
ملع هنیدم  باوبا  دنـشابیم  مه  باکترالا  میظع  نیباذـک  نینچ  ناشیا  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا 

هب حرص  امک  باحصا  لک  هکنآ  مجنپ  بابتلا  رابتلا و  باوبا  حتف  نع  مصاعلا  هَّللا  باحـصالا و  بح  یف  طرفملا  علجلا  الا  اذه  له  دندوب 
دندومیپیم بانج  نآ  زا  داشرتسا  هدافتسا و  هار  دندومنیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  لئاسم  لاؤس  لآملا  ةریخذ  یف  یلیجعلا 

دهاوخ تسار  لقاع  دزن  هنوگچ  سپ  دـشابیم  رتاوت  ترهـش و  تیاهن  رد  صوصخلاب  بانجنآب  هثـالث  ياـفلخ  تارـضح  عوجر  لاوحا  و 
تیباب ببـس  هب  هک  تسنآ  مزال  مک  زا  مک  ار  ندوب  ملع  هنیدم  باب  هک  اریز  دندوب  ملع  هنیدم  باوبا  تلاح  نیا  اب  تارـضح  نیا  هک  دـمآ 

باب رب  ثداوح  ثودح  لزاون و  لوزن  تقو  هکنآ  هن  دوشن  ضراع  ار  وا  يرگیدب  عوجر  جایتحا  دشاب و  هدوب  رایغا  زا  ینغتسم  ملع  هنیدم 
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یلع یفخی  ناکمب ال  روهظلا  حوضولا و  نم  اذه  دنک و  رب  لامتـشا  تلذم  لاؤس  نیاب  دوخ  تیباب  يانب  دـنک و  زارد  لاؤس  تسد  نارگید 
بآم تلاسر  بانج  باحصا  زا  يرایسب  هکنآ  مشش  ناهملا  لطابلاب  لوقتلا  نع  مصاعلا  هَّللا  نایعألا و  راصبالا و  یلوا 

469 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوخ لالـض  لهجب و  فارتعا  رد  ناش  لاوقا  هک  دـناهدش  هحئال  تاـیامع  هحـضاف و  تـالاهج  ردـصم  ناـنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هحیرص يایاطخ  دودعمان  عئاقو  رامشیب و  يایاضق  رد  هدیدرگ و  رئاد  رابک  راغص و  ماوع و  صاوخ و  هاوفا  هنسلا و  رب  هدش و  لثملا  برض 
باوبا دارفا  نینچ  نیا  اصوصخ  هباحـص  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیزا  دـعب  سپ  هدیـسر  عویـش  عویذ و  دـحب  ناشهغئاز  ماکحا  و 

دادـل هرباکم و  نیرب  تراسج  دانع و  هتهابم و  نیرب  تأرج  لوقع  بابرا  زا  يدـحا  تنـس  لها  تارـضح  زا  ریغ  اـّلک  اـشاح و  دـندوب  ملع 
رانـشلا ۀـیداب  بیاعم  نآ  راکنتـسا  بیر و  الب  هک  دنتـشاد  همیـسج  نئاشم  همیظع و  نعاطم  نانچ  باحـصا  زا  يرایـسب  هکنآ  متفه  درادـن 

هنوگ نیا  هک  تسرهاظ  رپ  دـیجملا و  هَّللا  نوعب  دییـشتلا  یف  لصف  اـمک  هدومن  جراـم  قسف  يادـیب  رد  جراـخ و  تلادـع  دـح  زا  ار  ناـشیا 
رایـسب هبترم  ملع  هنیدـم  تیباـب  هبترم  هچ  دـنوش  ضورفم  ملع  هنیدـم  باـب  هک  دـنرادن  نآ  تیلباـق  زگره  دـننک  ملع  لـقن  ول  صاخـشا و 

دهاوخن لوبق  درک و  دهاوخ  ابا  هتبلا  دش  دناوتیم  ملع  هنیدـم  باب  قساف  صخـش  ایآ  هک  دـننک  ضرع  مه  قساف  لهاج  رب  رگا  تسیلاع و 
الصا هک  دنتـشاد  لاوحا  عئاظف  لامعا و  عئانـش  نانچ  باحـصا  زا  يرایـسب  هکنآ  متـشه  اثیدح  نوهقفی  نوداکی  موقلا ال  ءالؤهل  امف  دومن 

هدیدرگ فشکنم  رهاظ و  لآم  نارسخ  لاوحا  لامعا و  نا  زا  ناش  قاقش  قافن و  تیاهن  هکلب  هدنامن  ملاس  ناش  مالـسا  نامیا و  نآ  ظاحلب 
ناشیا مومع  رد  هک  باحـصا  یمامت  هّللاب  ذایعلا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  نعاطملا  دییـشت  امّیـس  باحـصالا ال  بتک  یف  لصف  امک 

هنوگ نیا  هک  تسین  نامیا  لها  زا  يدـحا  راک  الک  اـشاح و  دـندوب  ملع  هنیدـم  باوبا  دنتـسه  لـخاد  زین  تافـصلا  ۀـّیند  تاوذ  نینچ  نیا 
نافرع بابرا  يور  ارف  ناقیا  هطیح  نامیا و  هرئاد  زا  دوخ  دعب  لامک  دهد و  رارق  ملع  هنیدم  باوبا  دنـشاب  هدوب  ملع  لقان  ول  ار و  صاخـشا 

هیلع و هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  ناشیا  تدناعم  توادع و  هک  دندوب  نانچ  صاخـشا  زا  يرایـسب  باحـصا  هرمز  رد  هکنآ  مهن  دهن 
سپ دندوب  هدرک  ۀبقعلا  ۀلیل  بانج  نآ  لتق  هموشیم  هدارا  ناشیا  زا  یتعامج  هک  یتح  دوب  سمالا  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  ملـس  هلآ و 

تـسنیمه ملع  هنیدم  باوبا  ناشرگم  دندوب  ملع  هنیدـم  باوبا  بانج  نآ  هباحـص  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  لقع  بابرا  زا  يدـحا  هنوگچ 
دانع یغب و  يدیاب  داحلا  رفک و  مالعا  اباحمیب  دـنزاس و  رهاظ  مالـسا  هقبر  زا  ار  دوخ  عالخنا  هدـیدرگ  ملع  هنیدـم  دوخ  مدـه  یپ  رد  هک 

هکنیا یتح  دنتشاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  حیبق  دانع  حیرص و  ضغب  باحصا  زا  ریثک  یعمج  هکنآ  مه  دنزارفیب و 
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دـصقب بانج  نآ  تیب  قارحا  هدارا  دـندومن و  عمج  شتآ  مزیه و  ملع  هنیدـم  باب  باب  رب  هک  دنتـسه  یناـسک  هسوحنم  هعاـمج  نیمه  زا 
یـصقا یلا  راهق  رابج  باقع  طخـس و  لامک  قاقحتـسا  ران و  تاکرد  باذـع  باجیتسا  رد  هدرک  بانج  نآ  تیبلها  بانج و  نآ  كالها 

نیمه ملع  هنیدم  باوبا  راک  ایآ  دندوب  ملع  هنیدم  باوبا  باحصا  هلمج  هک  درک  ناوتیم  رواب  القع  زا  يدحا  هنوگچ  سپ  دندوزفا  هیاغلا 
يِذَّلا ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  هیاده  یفاو  هیآ  قادصمب  هدومن  يزورفا  شتآ  بانج  نآ  باب  رب  دنوش و  ملع  هنیدم  باب  كالها  یپ  رد  هک  دشابیم 

َنوُرِْصُبی  ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْسا 
ازیمتم نوکی  ناب  هجو  نم  صیـصختلل  دب  نکل ال  هدروآ و  روکذـم  مالک  رخآ  رد  قحلا  دـبع  هچنآ  اما  دـنور  قافن  رفک و  هار  رد  هناروک 

نیا هجو  هک  تسین  روتـسم  بجتحم و  روعـش  لـقع و  باـبرا  رب  سپ  ملعا  هَّللا  اـهوحن و  ۀـمظعلا و  حـتفلا و  ۀعـسلاب و  باوبـالا  رئاـس  نم 
زا يرکذ  ءامیا  ول  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لصا  رد  هک  دید  باحصا  رگید  ندوب  باوبا  ضرف  دعب  لیق  بحاص  نوچ  هک  تسنآ  كاردتسا 
هک تساوخ  سپ  تسروکذـم  ۀحارـص  نآ  رد  ههبـش  الب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  باب  تسین و  وا  هتوحنم  هضورفم  باوبا 

يرکذ صیـصخت  فرـص  هدومن  فرـص  یقیقح  صیـصخت  زا  ملعلا  ۀنیدم  تیباب  فرـشب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت 
صیـصخت هجو  هک  دومن  رهاظ  اذهل  دشارتب  یهجو  رکذب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  ناشیا و  رکذ  مدع  يارب  دیامناو و 
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دننام تمظع و  یگداشگ و  تعسوب و  دشابیم  زیمتم  باوبا  رگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ینعی  باب  نیا  هک  تسنآ  رکذلاب 
هوجوب هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  دـناسریمن  هیّنـس  لاحب  یعفن  زگره  ریرغت  رـسارس  ریرقت  نیا  هک  تسرهاـظ  رپ  نآ و 

هاگ ره  تسبارس و  لثم  نالطب  لالحمضا و  رد  بآ و  رب  شقن  لطاب و  باحـصا  رگید  ندوب  باوبا  هریزغ  هرثاکتم  لئالد  هریثک و  هروفوم 
تبـسن ثیدـح  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  هک  دـش  حـضاو  دـیدرگ  لطاب  باوبا  رثکت  رد  لیق  بحاص  معز  لصا 

هچنآ سپ  تسین  ملع  هنیدم  باب  باحصا  زا  کی  چیه  بانج  نآ  ياوس  تسیقیقح و  صیصخت  هکلب  تسین  يرکذ  صیـصخت  باحـصاب 
ياملع زا  يرایسب  هکنآ  مود  دش  دهاوخن  لوقع  باحصا  لوبقم  زگره  هدییارس  صیـصخت  باب  رد  لیلـضت  لالـضا و  هار  زا  لیق  بحاص 

ملع هنیدـم  تیباب  فرـشب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاخ  صاصتخاب  فرتعم  ینابنبلا  مالک  باوج  یف  تیرد  اـمک  هینـس  مـالعا 
ناشیا تادافا  بسحب  سپ  دنیامنیم  هدافا  هقیشر  هدیدع  تاناونعب  ار  بلطم  نیا  دنشابیم و 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  صیصخت  هک  دش  دهاوخ  فشکنم  حضتم و  نعمم  عبتتم  ره  رب  دوب و  دهاوخ  لطاب  يرکذ  صیـصخت  ياعدا  زین 

باحصا هک  هدیدرگ  حئال  حضاو و  هقباس  تاقیقحت  زا  هکنآ  موس  يرکذ  صیصخت  هن  تسیقیقح  صیصخت  فیرش  ثیدح  نیرد  مالّسلا 
ملعلا ۀـنیدم  تیباب  فرـشب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخاب  فارتعا  اعیمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

ناوتیم لقع  بابرا  زا  یـسک  هنوگچ  همه  نیا  كرد  دـعب  سپ  دـندومیپیم  قاـفو  کلـسم  قاـفتالاب  ینعم  نیا  راـهظا  رد  دـندومنیم و 
صیـصخت هکلب  تسین  یقیقح  صیـصخت  فرـش  نیاـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  صیـصخت  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  هک  تـفگ 

ملعلا ۀنیدم  باب  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدـش  تباث  مهنیا  باحـصا  رگید  فارتعا  زا  رظن  عطق  هکنآ  مراهچ  تسیرکذ 
لاـمکلا جـهن  یلع  تجح  ماـمتا  باحـصا  رب  نآ  رکذـب  دومرفیم و  بوسحم  شیوخ  تافـص  یلاـع  تاذ  هصاـخ  صئاـصخ  زا  ار  ندوب 

بانج نآ  داقتعا  فالخ  رب  وا  هک  درک  ناوتن  بقرت  دشاب  هتشاد  بانج  نآ  تمظعب  ناعذا  هک  یملسم  هکلب  ینمؤم  زا  زگره  سپ  دومنیم 
صیصخت رب  لومحم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  ملع  هنیدم  تیباب  فرشب  ار  بانج  نآ  صیصخت  دناد و  ملع  هنیدم  باوبا  ار  باحـصا  هلمج 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صیـصخت  هک  دـیآ  هدرک  میلـست  لاحم  ضرفب  رگا  هکنآ  مجنپ  دـنادرگ  يرکذ 
اریز تسوا  يارب  راسخ  متا  ثروم  راوب و  مطا  بلاج  مه  نآ  سپ  هدرک  رکذ  لیق  بحاص  هک  تسنامه  نآ  لمحم  تسیرکذ و  صیصخت 
نیا تمظع و  حـتف و  تعـسوب و  دوب  دـهاوخ  زیمتم  باوبا  رگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریرقت  نیا  رب  انب  هک  تسرهاظ  رپ  هک 
سپ تستفالخ  لیلد  یتسناد  قبـس  ام  رد  هچنانچ  تیملعا  باحـصا و  رئاـس  زا  تسباـنج  نآ  تیملعا  دـیفم  هدـیدع  هوجوب  ۀحارـص  ینعم 

هل ثروی  ام  یلع  الا  لصحی  لیواتلا ال  هیجوتلا و  اذـه  یف  لیقلا  بحاص  نا  اـنهه  نم  رهظف  دـشاب  لـطاب  باـنج  نآ  رب  نیمدـقتم  تفـالخ 
قیقحت تابثاب و  لغتـشم  ماظنلا  لحنم  مـالک  نیا  رکذ  دـعب  قحلا  دـبع  هک  دـنامن  یفخم  لیلـضت و  یف  هدـیک  لـعجی  لـیجختلا و  رییعتلا و 

لیئض لیوست  لیلع و  لیواتب  رگید  راب  لیق  بحاص  عابتاب  نآ  تابثا  زا  غارف  دعب  هدیدرگ و  نا  زا  نینعاط  نعط  عفد  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح 
بابلا و اذه  یف  رصحلا  کلذ  یضتقی  نکل ال  هتفگ و  هچنانچ  هدیئآرد  طولخم  تخـس  هزره  هدییارـس و  طوبرمان  بجع  یمالک  هدیورگ 
تقرـشا و یتلا  رارـسالا  راونالا و  تاربملا و  تاریخلا و  نم  لکل  یلع و  مکاضقا  ءاج  دـقف  ملعلا  لوخدـب  صوصخم  صاـخ و  باـب  اذـه 

نم ترهظ 
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ملظلا یف  سانلل  اهراونا  نرهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمش  هناف  یصحت  دعت و ال  لب ال  ةددعتم  یلاجم  رهاظم و  اهل  ةوبنلا  سمش 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا 

عجرملا هیلإ  باوصلا و  قحلاب و  ملعا  هَّللا  بابلا و  اذه  یف  کلسملا  صلخملا و  وه  اذه  تایثیح و  هوجو و  ۀلیـضفلا  ۀلأسمل  ۀقیقحلا  یف  و 
باب نیرد  ار  رصح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ياضتقا  یفن  هکنآ  لوا  هدیدع  هوجوب  تسضوضرم  ضوقنم و  مارخنالا  نّیب  مالک  نیا  بآملا و  و 
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دعب ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  نانملا  هَّللا  دمحب  قبس  ام  رد  تسا و  هحئال  تارباکم  هحضاو و  تاتهابم  لیبق  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعا 
رد تیباب  فرـش  رـصاح  بیر  الب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هک  هدـش  نهربم  تباث و  هروصحم  ریغ  هرهاق  تانیب  هروفوم و  هرهاب  لئالدـب  يرخا 

نیا همتت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تساجنیزا  تسمالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ 
داشرا تحارـصب  هک  تسنیا  نا  زا  رتالاب  ریغ و  ـال  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ناـیتاب  رما  ار  ملع  نیدـیرم  فیرـش  ثیدـح 

هدومرف
اهباب ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز  نم  بذک  یلع  ای  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هدومرف هدافا  حیرصتب  زین  و 
بابلا لبق  نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  ای 

نم وا  نیفلاوملا  نیلاوملا  نم  اوناک  ءاوس  هباحص  رگید  تاریرقت  لاوقا و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  داشرا  زا  نیرب  هوالع  و 
یلع لینملا  هَّللا  دمحب  قبـس  امیف  تیرد  امک  تسققحم  تباث و  بانج  نآ  دوعـسم  دوجو  رد  تیباب  فرـش  راصحنا  نیفلاخملا  نیدـناعملا 

ذایعلا قحلا  دبع  رگا  يرآ  تسین  رصح  یضتقم  فیرش  ثیدح  نیا  هک  درک  ناوتیم  رواب  یسک  هنوگچ  همه  نیا  دعب  سپ  لیصفتلا  هجو 
لطاب ياعدا  نیا  رب  هتبلا  دنادرگ  باحـصا  هبطاق  مهف  زا  رتالاب  ار  شیوخ  مهف  دـناد و  نآ  لولدـمب  رتاناد  ثیدـح  بحاص  زا  ار  دوخ  هّللاب 

تمهاسم القع  زا  يدحا  مه  زاب  نکیل  دناسر  دهاوخ  رفک  هقدـنز و  بتارم  يالعاب  ار  دوخ  تراسج  تأرج و  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  دوخ 
صوصخم صاخ و  باب  اذه  قحلا و  دبع  لوق  هکنآ  مود  دومیپ  دهاوخن  ناودـع  تفزاجم و  قیرط  وا  عابتاب  دومن و  دـهاوخن  رایتخا  ار  وا 

ملعلا لوخدب 
یلع مکاضقا  ءاج  دقف 

ینعی باب  نیا  هک  تسنیا  ةرابعلا  رهاظ  یـضتقم  وه  امک  مـالک  نیزا  وا  دوصقم  رگا  هک  اریز  تسا  هبیرغ  تاـملک  هبیجع و  لاوقا  هلمج  زا 
هکنیا داقتعا  هچ  تسرهاب  رهاظ و  نآ  نالطب  سپ  ملعلا  ۀنیدم  رد  ملع  لوخدـب  تسـصوصخم  صاخ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
رگا تسین و  یلقاع  راک  زگره  هدیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هعیرذب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رد  ملع 

473 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يارب ملع  هنیدـم  رد  لوخدـب  تسـصوصخم  صاخ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ینعی  باـب  نیا  هک  تسنآ  لوق  نیا  زا  وا  بولطم 
نکیل تسقدص و  قح و  ینعم  نیا  سپ  دش  دهاوخ  لخاد  صاخ  باب  نیمه  زا  دهاوخب  ملع  هنیدم  رد  ندش  لخاد  هک  ره  ینعی  ملع  ذخا 

صوـصخم صاـخ و  باـب  اذـه  دـیوگب و  هک  تسنآ  تروـص  نیرد  تراـبع  قـح  دراد و  يروـصق  بلطم  نـیا  يادا  رد  وا  تراـبع  ـالوا 
ملع باوبا  ار  هباحـص  رگید  لیق  بحاص  مالک  هعیرذب  نیزا  لبق  ارچ  سپ  تسنیمه  قحلا  دـبع  دوصقم  رگا  ایناث  ملعلا و  ذـخال  لوخدـلاب 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  هب  فارتعا  دـعب  اـثلاث  هداـشگ و  لیلـضت  عیدـخت و  لـیوست و  عیملت و  باوبا  حـیبق  رـساجت  نیاـب  هداد  رارق 

نکل ال هدروآ و  ظافلا  نیاب  الـصتم  لوق  نیا  زا  لبق  هک  یلوق  ملع  ذخا  يارب  ملع  هنیدم  رد  لوخدب  تسـصوصخم  صاخ و  باب  مالّـسلا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ینعی  باب  نیا  هاگ  ره  هک  اریز  دوشیم  دـساف  لطاب و  رتهداـیز  باـبلا  اذـه  یف  رـصحلا  کـلذ  یـضتقی 

هنیدم رد  ناشیا  ضرف  دنامن و  یجایتحا  هضورفم  باوبا  رگید  يوسب  سپ  ملع  ذخا  يارب  ملع  هنیدم  رد  لوخدب  دـش  صوصخم  صاخ و 
بانج هک  تسنیا  قحلا  دبع  دارم  هک  دوش  هتفگ  رگا  دـمآ و  رب  ضحم  راکیب  تسعادـتبا  صرخت و  عارتخا و  کفا و  هکنآ  فصو  اب  ملع 
اهزیچ رگید  يارب  باحصا  رگید  دشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باب  زیچ  کی  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ملع رد  بعک  نب  یبأ  ایح و  قدـص  رد  نامثع  نیقفانم و  رب  تدـش  رد  رمع  نیملـسملاب و  تفار  تمحر و  رد  رکب  وبا  الثم  دنتـسه  باوبا 
ناوضر رذ  وبا  ترـضح  تناما و  رد  هدیبع  وبا  ضئارف و  ملع  رد  تباث  نب  دیز  مارح و  لالح و  ملع  رد  لبج  نب  ذاعم  نآ و  تأرق  نآرق و 
نیمهب دشابیم و  باب  اضق  ملع  يارب  صوصخم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دنتـسه و  بانج  نآ  باوبا  دهز  قدـص و  رد  هیلع  هَّللا 
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قحلا دبع  ببس 
یلع مکاضقا  ثیدح 

نیا رب  نآ  لـمح  تسرـصاق و  یلیخ  بلطم  نیا  هیداـت  زا  شتراـبع  هکنآ  رب  هوـالع  سپ  هدروآ  لوق  نیرد  جاـجتحا  لالدتـسا و  جـهنب  ار 
لطاب و ياعدا  نیاب  حرصم  هک  یمـصاع  باوجب  قبـس  ام  رد  دنیـشنیمن  تسرد  دیدش  فخـس  لمحت  دیعب و  فلکت  مازتلا  زا  ریغب  دصقم 

صوصخلاب يدیـسر و  نآ  تکاکر  تفاخـس و  لامکب  يدـید و  نآ  لاطبا  در و  مارم  حـضوم  طـسب  ماـمت و  لیـصفتب  تسلئاـط  ـال  ریرقت 
رگا تسدانع  تیبصع و  ضحم  زا  یـشان  اضق  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیباـب  صیـصخت  هکنآ  فصو  اـب  هک  یتفاـیرد 

بآمتلاسر بانج  باب  اضق  ملع  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ریدقتلا  ضرفلاب و 
474 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج زا  ثوروم  ياضق  ملع  هچ  دـشاب  هدوب  يوبن  باب  مولع  عیمج  رد  بانج  نآ  هک  تسنآ  مزلتـسم  دـشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیا صوصخ  رد  هک  هّینس  مالعا  ياملع  تادافا  تسه و  هیوبن  مولع  عیمج  عمجتسم  ناعمالا  دنع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

قیقحت رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هتشذگ و  اقباس  نا  زا  یضعب  دشابیم  قح  لها  ياعدم  تبثم  بلطم 
یلع مکاضقا  ثیدح 

رکذب قحلا  دبع  رگا  هلمجلاب  دمآ  دهاوخ  لمعب  ماعنملا  هَّللا  نوعب  نآ  يافیتسا 
یلع مکاضقا  ثیدح 

دهاوخ رساخ  رـصاق و  دوخ  دوکنم  دوصقم  رد  بیر  الب  سپ  تسا  هتـساوخ  اضق  ملعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیباب  صیـصخت 
اهل ةوبنلا  سمش  نم  تقرـشا  یتلا  رارـسالا  راونالا و  تاربملا و  تاریخلا و  نم  لکل  دوخ و  لوقب  مالک  نیا  رد  قحلا  دبع  هکنآ  موس  دنام 

هیوبن تافـص  رهاظم  باحـصا  هرمز  رد  هک  دیامن  رهاظ  نیرـصاق  نیرظان  رب  هک  هتـساوخ  یـصحت  دعت و ال  لب ال  ةددعتم  یلاحم  رهاظم و 
رب ترـضح  نآ  تیلـضفا  بجوم  ملع  هنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  سپ  دنـشابیم  یـصحت  دعت و ال  هکلب ال  ددعتم 

بانج نآ  تیبلها  ياوس  الوا  هک  اریز  دشابیمن  نآ  راهظاب  جایتحا  هک  تسفیخـس  يدحب  لطاب  معز  نیا  دـش و  دـهاوخن  باحـصا  رگید 
رگید رونلا  ثیدح  دلجم  یف  الصفم  یتأیـس  امک  دنـشابیم  ترـضح  نآ  تنیط  رون و  زا  قولخم  هک  باهولا  کلملا  مالـس  مهیلع  هیلع و 

هدیدرگ و رهاظ  هدیشخرد و  توبن  سمش  زا  هک  دوش  يرارسا  راونا و  تاربم و  تاریخ و  يالجم  رهظم و  هک  تسین  نآ  تیلباق  ار  یـسک 
رهاظم هک  دنتشاد  نآ  تیلباق  مه  باحـصا  ضعب  هک  مینک  ضرف  الزنت  رگا  ایناث  ناهربلا و  ۀعمقمب  ۀسار  غمد  انیلع  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم 
دنـشاب یـصحت  دعت و ال  هکنآ ال  هن  دوب  دنهاوخن  دنچ  يدودعم  زا  شیب  سوفن  نینچ  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  دنوش  هیوبن  تافـص  یلاجم  و 

هکنآ لاح  دندوب  یـصحت  دعت و ال  باحـصا ال  رد  هیوبن  تافـص  رهاظم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشابیم و  قحلا  دـبع  موعزم  هچنانچ 
اثلاث رصب و  يذ  لکل  ربتعم  اهیف  دشاب و  هدشن  بئاغ  ترظن  زا  زونه  دنیامنیم  موجن  ثیدح  رد  هینـس  ياملع  هک  یتاصیـصخت  تادییقت و 

هجوب ار  وا  فرش  نیا  بیر  الب  سپ  دوش  هدرک  ضرف  هیوبن  تافص  زا  یتفـص  يالجم  رهظم و  باحـصا  زا  هک  یـسک  میلـستلا  لیبس  یلع 
نینمؤملا ریما  بانج  لوق  اعدم  نیا  لیلد  هدیـسر و  میظع  ضیف  نیاب  تارـضح  نیا  هعیرذب  هدیدرگ و  لصاح  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  عابتا 

مالّسلا هیلع 
اهباوبا نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن 

دـشاب لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  دـشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  تاداـشرا  باـنج و  نآ  لاوقا  رگید  و 
صخش نیرب  تارضح  نیا  تیلضفا  رد  یلقاع  هنوگچ 

475 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تافص نآ  هک  مینک  ضرف  مینادب و  مه  یصحت  دعت و ال  باحـصا ال  هرمز  زا  هیوبن  تافـص  رهاظم  رگا  اعبار  درک  ناوتیم  ددرت  ضورفم 
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دقل دشابیم و  یلعا  لضفا و  تافص  نآ  هلمج  زا  ملع  تفص  هک  تسین  یکش  سپ  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هطـساو  الب  رهاظم  نآب 
مامتلا لامکلا و  جـهن  یلع  هیلاع  تفـص  نیا  رهظم  بیر  الب  نینیع و  يذ  یلع  یفخی  ام ال  بلطملا  اذـه  یلع  ۀـعطاقلا  لئالدـلا  نم  مدـقت 

هک تسمولعم  نقیتم و  يدـحب  لامکلا  هجو  یلع  تفـص  نیا  يارب  باـنج  نآ  ندوب  رهظم  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
یهاگ دنکیم و  لقن  نآ  وحن  تمظع و  حتف و  تسب و  باوبا  رئاس  زا  بانج  نآ  ندوب  زیمتم  لیلـضت  رپ  لیق  بحاص  زا  قحلا  دـبع  یهاگ 

بانج نآ  قح  رد  یهاگ  دیامنیماو و  ملع  هنیدم  صوصخم  صاخ و  باب  ار  بانج  نآ 
یلع مکاضقا  ثیدح 

متالا هجولا  یلع  ملع  تفص  تیرهظم  ببسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ههبش  الب  سپ  دیامیپیم  لالدتـسا  هار  نآب  هتـسناد  دراو  ار 
نیرد دوخ  لوقب  قحلا  دبع  هچنآ  هلمجلاب  دنـشاب  مه  یـصحت  دـعت و ال  رهاظم ال  نآ  هچ  رگا  دوب  دـهاوخ  رهاظم  رگید  زا  لمکا  لضفا و 

نآ نومـضم  رد  لمات  یندا  هَّللا  دـمحب  هتـسارآ و  ظاـفلا  ضحمب  ار  نآ  هک  تسین  شیب  یلییخت  هتـساوخ  تقرخم  تفرخز و  هار  زا  ماـقم 
شوشم يوحنب  هیوبن  تافـص  رهاظم  رثکت  ددعت و  باب  رد  قحلا  دبع  ترابع  هک  تسناد  دیاب  رتسپ  تسیفاو  یفاک و  وا  عیملت  فشک  يارب 

هدروآ و ظافلا  نیاب  ار  اهیلإ  راشم  ترابع  یتسناد  هچنانچ  قحلا  دبع  هکنیا  شحیضوت  تسیرورـض  نآ  دافمب  ضرعت  هک  هدش  عقاو  مظنلا 
دـعت و ال لب ال  ةددـعتم  یلاجم  رهاظم و  اـهل  ةوبنلا  سمـش  نم  ترهظ  تقرـشا و  یتلا  رارـسالا  راونـالا و  تاربملا و  تاریخلا و  نم  لـکل 
تاربم و تاریخ و  زا  دحاو  ره  يارب  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هدش  عقاو  تاریخلا  نم  لکل  نآ و  لوا  رد  هکنیا  ظاحلب  ترابع  نیا  یـصحت و 

نآ رخآ  رد  نوچ  دشابیم و  یصحت  دعت و ال  هکلب ال  هددعتم  یلاجم  رهاظم و  هدش  رهاظ  هدیشخرد و  توبن  سمش  زا  هک  رارـسا  راونا و 
راونا تاربم و  تاریخ و  عومجم  يارب  هک  دشاب  نیا  دوخ  ترابع  زا  قحلا  دبع  بولطم  هک  تسلمتحم  سپ  هدش  عقاو  یلاجم  رهاظم و  اهل 
توبث دـحب  بلطم  ود  نیزا  کی  چـیه  هک  تسرهاظ  رپ  تسه و  یـصحت  دـعت و ال  ـال  هکلب  هددـعتم  رهاـظم  عومجملا  ثیح  نم  رارـسا  و 
بلطم دوخ  ترابع  زا  قحلا  دبع  دارم  رگا  هکنآ  شنایب  ددرگیم  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  داسف  نالطب و  هکلب  دـسریمن 

رد القع  زا  يدـحا  سپ  دـیامنیم  اعدا  یـصحت  دـعت و ال  ـال  رهاـظم  هیوبن  رارـسا  راونا و  تاربم و  تاریخ و  زا  دـحاو  ره  يارب  تسلوا و 
تشاد دهاوخن  یبیر  شنالطب 
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هک دسریم  تنامگب  رگم  نا  زا  یکی  ره  يارب  ياج  هچ  دوبن  یـصحت  دـعت و ال  رهاظم ال  مه  هیوبن  رارـسا  راونا و  زا  یکی  چـیه  يارب  هچ 
ای هیوبن  زجاـعم  اـی  هیوبن  تاـمارک  يارب  ـالثم  هک  تفگ  ناوتیم  ءاـملعلا  لوحف  نع  الـضف  ۀـبلطلا  داـحآ  نم  ناـک  ول  نیلماـتم و  زا  یـسک 

کلذ لاثما  يوبن و  ملح  ای  يوبن  دوج  ای  يوبن  دـهز  ای  يوبن  ملع  ای  هیوبن  تاضایر  ای  هیوبن  تادابع  ای  هیوبن  تادـهاجم  ای  هیوبن  تایادـه 
هدوب لهاج  لهاذ و  رسکی  لقن  لقع و  زا  هک  یسک  الا  دیامنیمن  لطاب  ياعدا  نیا  رب  مادقا  الک  اشاح و  دندوب  یصحت  دعت و ال  رهاظم ال 
يارب دنرامشب و  هیوبن  تالامک  تافص و  زا  کی  کی  هَّللا  مسب  دنشاب  هتشاد  رظن  دم  اعدا  نیا  حیحصت  قحلا  دبع  خیـش  ءایلوا  رگا  دشاب و 
مهیلع هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  بانج  نآ  تیبلها  نوچ  يرآ  کلذ  مهل  ینا  دنیامن و  تباث  یـصحت  دعت و ال  یلاجم ال  رهاظم و  نآ 
تباث هتبلا  دنتـشاد  ددـعت  تارـضح  نیا  دـندوب و  بایترا  کش و  الب  بانج  نآ  رارـسا  راونا و  تاربم و  تاریخ و  یلاجم  رهاظم و  اـعیمج 
هدوب هددعتم  لاجم  رهاظم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  رارسا  راونا و  تاربم و  تاریخ و  زا  یکی  ره  يارب  هک  درک  ناوتیم 

نم تسین و  يدـحا  لاجم  تقاط و  رد  زگره  سپ  باحـصا  هرمز  زا  مه  نآ  یـصحت و  دـعت و ال  یلاجم ال  رهاظم و  دوجو  ياـعدا  نکیل 
تاریخ و عومجم  يارب  هک  دهاوخیم  تسمود و  بلطم  قحلا  دبع  دوصقم  رگا  لیبس و  نم  رهدلا  رخآ  یلا  هل  سیل  لیلدـلا و  هیلعف  یعدا 
رد لوا  ضرفب  تبـسن  هچ  رگا  سپ  دـهد  رارق  یـصحت  ـال  دـعت و  ـال  یلاـجم  رهاـظم و  عومجملا  ثیح  نم  هیوبن  رارـسا  راونا و  تاربـم و 

راونا و تاربم و  تاریخ و  يارب  هچ  دوشیمن  ریگنماد  یبیر  یکـش و  شنالطب  رد  ار  بابلا  بابرا  مه  زاب  اما  تسنودا  تعاظف  تعاـنش و 
لگب ار  باتفآ  ۀحارـص  ندومن  ضرف  یـصحت  دـعت و ال  یلاـجم ال  رهاـظم و  دـشاب  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  ظاـحلب  ول  هیوبن و  رارـسا 
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ثیداحا هینآرق و  تایآ  هک  تراهط  تمـصع و  تیبلها  زج  هک  تفگ  ناوتیم  لقع  باحـصا  زا  يدـحا  رگم  هَّللا  ناحبـس  اـی  تسندودـنا 
هرفاوتم لئالد  هرثاکتم و  دهاوش  دراد و  تلالد  اعرف  الصا و  اقلخ  اقلخ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ناشیا  داحتا  رب  هیوبن 

هدش راکشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ناشندوب  هیوبن  تالامک  ثراو  هریغ  رون و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هنیفـس و  ثیدح  لثم 
دساف و ياعدا  نیا  رب  مادقا  هَّللا  هدوب ال و  هیوفطصم  تالامک  زا  یلامک  يالجم  هیوبن و  تافص  زا  یتفص  رهظم  باحـصا  زا  رگید  یـسک 
هک تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  دـحاو  لامک  هدـحاو و  تفـص  رد  هاگ  ره  تسین و  یلقاع  راـک  زگره  دـساک  لوقت 

حیـضف و مجهت  الا  اذـه  ام  دـشابیم  یـصحت  دـعت و ال  ـال  یلاـجم  رهاـظم و  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  هیوبن  تـالامک  تافـص و  يارب 
حیبق سجهت 

477 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملظلا یف  سانلل  اهراونا  نرهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمش  هناف  دوخ  لوقتب  ماظنلا  مرخنم  مالک  نیرد  قحلا  دبع  هکنآ  مراهچ 

متیدتقا مهّیاب  موجنلاک  یباحصا 
راهظا نیزا  وا  دوصقم  دنشابیم و  موجن  بکاوک و  لثم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هلمج  هک  هدومن  راهظا 

سپ تسرهظم  هیوبن  تالامک  يارب  ناشیزا  یکی  ره  دنتـسه و  موجن  بکاوک و  هلزنمب  باحـصا  هلمج  هاگ  ره  هک  تسنآ  رانـشلا  حـضاو 
نینچ زا  فشاک  هک  عینـش  عینـص  نیا  دـشابن و  بانج  نآ  تیلـضفا  بجوم  دنـشاب  ملع  هنیدـم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رگا 

زا هک  ملظلا  یف  سانلل  اهراونا  نرهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمـش  هناف  رعـش  الوا  هک  اریز  تسنـالطب  داـسف و  تیاـهن  رد  تسموشم  موعزم 
هدیصق لصا  رظان  رب  هچ  رگا  ینعم  نیا  باحصا و  قح  رد  هن  هدش  موظنم  مالّسلا  مهیلع  نیلـسرم  يایبنا  قح  رد  تسا  هدرب  هدیـصق  راعـشا 

هَّللا دـبع  نب  دـلاخ  میاـمنیم  روکذـم  اـج  نیا  رد  حورـش  ضعب  تاراـبع  طاـیتحاب  رظن  نکیل  تسین  بجتحم  یفخم و  نآ  حورـش  هدرب و 
نرهظی اهبکاوک  مه  لضف  سمش  هناف  مهب  هرون  نم  تلـصتا  امناف  اهب  مارکلا  لسرلا  یتا  يآ  لک  هتفگ و  هدرب  هدیـصق  حرـش  رد  يرهزالا 

غیلبتلا و لمعلاب و  هیلإ  یحوا  ناسنا  وه  لوسر و  عمج  لسرلا  ءاج و  يأ  یتا  ۀمالع و  ینعمب  ۀیآ  عمج  يأ  ۀغللا )  ) ملظلا یف  سانلل  اهراونا 
لسرلا ضام  لعف  یتا  هیلإ  فاضم  ةزمهلا  دمب  يأ  أدتبم  لک  و  بارعالا )  ) مالظلا دض  رونلا  عاطقنالا و  دض  لاصتالا  میرک و  عمج  مارکلا 

مهب هرون  نم  يأ  یلع  دوعی  هیف  رتتـسم  ریمـض  هلعاف  ضام و  لعف  تلـصتا  رـصح  فرح  اـمناف  یتاـب  قلعتم  اـهب  لـسرلا  تعن  مارکلا  لـعاف 
نرهظی سمشلل  هیلإ  فاضملا  ریمـضلا  ربخ و  أدتبم و  اهبکاوک  مه  هیلإ  فاضم  لضف  اهربخ  اهمـسا و  نا و  سمـش  هناف  تلـصتاب  ناقلعتم 

سمـشلل هیلإ  فاضملا  ریمـضلا  نرهظی و  لوعفم  اهراونا  بکاوکلا  ریمـض  نونلا  لعاف و  عراضم و  لعف  ءاـهلا  رـسک  ۀـیتحتلا و  ءاـیلا  مضب 
هَّللا یّلـص  یبنلا  رون  نم  مهب  تلـصتا  امنا  نولـسرملا  اهب  تءاج  یتلا  تایالا  عیمج  يأ  نیتیبلا ) ینعم  و   ) نرهظیب ناقلعتم  ملظلا  یف  سانلل 

بکاوکلاک و نولسرملا  سمشلاک و  فرـشلا  لضفلا و  یلا  ۀبـسنلاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وه  مهیلع و  قباس  هرون  قلخ  نال  ملـس  هیلع و 
رون بکاوکلل  یقبی  سمـشلا ال  ترهظ  اذاف  مالظلا  یف  سانلل  سمـشلا  راونا  رهظت  بکاوکلا  ناف  سمـشلا  رون  نم  دافتـسم  بکاوکلا  رون 

يأ و خلا  لسرلا  یتا  يأ  لک  هلوق و  هتفگ  هدرب  هدیصق  حرش  رد  رصاعملا  يروجایلا  دمحم  نب  میهاربا  خیـش  نویعلا و  نع  رتتـست  لب  يری 
لـصا وه  يذـلا  هرون  نم  وا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتازجعم  نم  الا  مهب  لـصتت  ملف  مهممـال  مارکلا  لـسرلا  اـهب  یتا  یتلا  تازجعملا  لـک 

تاومسلاف اهلک  ءایشالا 
478 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةزجعملا و ینعمب  ۀـیآ  عمج  تازجعملا  ینعمب  يـالاف  اذـکه  هرون و  نم  ءاـیبنالا  تازجعم  هرون و  نم  راـنلا  ۀـنجلا و  هرون و  نم  ضرـالا  و 
یمالل عجار  ریمضلا  یتاب و  قلعتم  اهب  هلوق  میرک و  عمج  مارکلا  لوسر و  عمج  اهمضب  لسر  مظنلا  ریغ  یف  لاقی  نیـسلا و  نوکـسب  لسرلا 

اهلک تاقولخملا  لصا  وه  يذلا  يدمحملا  رونلا  یلع  هلمح  حصی  اهب و  يدتهی  هنال  ارون  تیمـس  هتازجعم و  هرونب  دارملا  رـصحلل و  امنا  و 
نم مهممال  مارکلا  لسرلا  اهب  یتا  یتلا  تازجعملا  نوکت  فیک  لاقی  قاصلالل ال  ءابلا  ءادـتبالل و  نم  نیحراـشلا و  ضعب  هیلع  هلمح  اـمک 
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ثیح نم  ءایبنالا  عیمج  یلع  مدـقتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  وه  لوقن  انال  دوجولا  یف  هیلع  نومدـقتم  مهنا  عم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون 
مه هلوق  لضفلا و  یف  سمـشلاک  هناف  يأ  هیبشتلا  یلع  ینعملا  هلبق و  تیبلل  لیلعت  تیبلا  اذه  خلا ) لضف  سمـش  هناف  هلوق   ) يدمحملا رونلا 

هتاذب و ءیضم  مرج  سمـشلا  نا  امهیف  هیبشتلا  هجو  اهبکاوک و  لثم  يأ  اضیا  هیبشتلا  یلع  ینعملا  سمـشلا و  بکاوک  لسرلا  يأ  اهبکاوک 
دوعصلا بلطیف  اهبناوج  نم  اهرون  ضاف  ضرالا  تحت  سمـشلا  تناک  اذاف  ءوضلا  لبقت  ۀلیقـص  اهنکل  اهتاذب  ۀئیـضم  ریغ  مارجا  بکاوکلا 

اهیف سمـشلا  راونا  رهظت  تاملظلا و  یف  ءیـضتف  اهیف  مستریف  هّلل  ۀـلباقملا  ۀلیقـصلا  بکاوکلا  مارجا  فداصیف  ولعلا  زکرم  بلطی  رونلا  نال 
نم صقنی  نا  ریغ  نم  هرون  نم  دتمم  ءایبنالا  رئاس  رون  هتاذل و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هرونف  ءیش  سمشلا  رون  نم  صقنی  نا  ریغ  نم  سانلل 
اذإ سمـشلا  نا  امک  ملظلا و  یف  سانلل  اهراونا  نرهظی  فنـصملا  لاق  کلذـلف  ملظلاـب  هیبشلا  رفکلا  یف  رونلا  کـلذ  نورهظیف  ءیـش  هرون 
یف هلوق  کلذل  ریشی  امک  عئارـشلا  رئاس  نم  اهریغ  تخـسن  تدب  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتعیرـش  کلذکف  بکاوکلل  رثا  قبی  مل  تدب 

ممالل لسرم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  تیبلا  اذه  رهاظ  ممالا و  رئاس  تیحا  نیملاعلا و  اه  اذه * ّمع  قفالا  یف  تعلط  اذإ  یتح  خسنلا  ضعب 
ُهَّللا َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  نم  اذخا  هعبت  نم  یکبسلا و  خیشلا  لاق  اذهب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  باون  مهف  لسرلا  ۀطساوب  نکل  ۀقباسلا 

ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم 
رعش طابترا  هلمجلاب  لّوالا  قحلا  ۀیفالخ و  ۀلئسملاف  ۀقباسلا  ممالا  نود  ۀّمالا  هذهل  لسرم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  روهمجلا  هیلع  يذلا  و 

ههبـش یلقاع  الـصا  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  اهبکاوک  مه  لضف  سمـش  هناف  رعـش  اـب  اـهب  مارکلا  لـسرلا  یتا  يأ  لـک  و 
رگا ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  هن  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  بکاوک  زا  رخآ  رعـش  رد  دارم  هک  دنکیمن 

هدرک رکذ  الثمت  ار  نآ  هکلب  تسین  هباحص  ندوب  بکاوک  رب  لالدتسا  ماقم  نیرد  رعش  نیا  رکذ  زا  قحلا  دبع  ضرغ  هک  دوش  هتفگ 
479 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قح رد  ار  نآ  دشاب  هدـش  موظنم  ماظع  تایآ  نیرهظم  مارک و  لسر  قح  رد  هک  يرعـش  هک  اریز  دوشیمن  بدا  ءوس  زا  یلاخ  مه  زاب  سپ 
بدا دـعاوق  رب  زگره  ندروآ  دورف  دنتـسین  اطخلا  نع  موصعم  مک  زا  مک  دنتـسه و  همیـسج  نئاشم  همیظع و  نعاـطم  ياراد  هک  باحـصا 

لالدتـسا ایناث  کلاهملا و  یف  طروتلا  نع  مصاعلا  هَّللا  کـلذ و  یلع  لدـی  اـم  هیبشتلا  ثیدـح  دـلجم  یف  یتایـس  دـیآیمن و  راوتـسا  نید 
مالعا و نیققحم  تادافا  زا  نآ  حرج  حدق و  یلاعت  هَّللا  دمحب  قبس  ام  رد  هک  اریز  تسفیعـض  فیخـس و  تیاهن  ماقم  نیرد  موجن  ثیدحب 

ضرف رب  اثلاث  نیملا و  کفالا و  باحـصا  رّمدی  ام  تادافالا  نم  نیلقثلا  ثیدح  دـلجم  یف  یتایـس  یتسناد و  لیـصفتب  هینـس  ماخف  نیدـقنم 
ضحم لطاب  تسقحلا  دبع  موشم  موعزم  هچنانچ  هیوبن  تالامک  يارب  باحـصا  عیمج  ندوب  رهاظم  رب  نآب  لالدتـسا  موجن  ثیدح  تحص 
تحـص ضرف  رب  ثیدـح  نیا  هک  یتسناد  یعفاش  ماما  درگاش  ینزم  هدافا  بسح  یطـساو  روعا  باوجب  اـقباس  هک  اریز  تسفرـص  دـساف  و 

لیلد ندروآ  هیوبن  تالامک  يارب  باحـصا  عیمج  ندوب  رهاظم  تابثا  ماقم  رد  ار  نآ  سپ  ریغ  ـال  تس  تیاور  رد  باحـصا  قدـص  لـیلد 
سپ دندوب  هیوبن  تالامک  رهاظم  هباحص  هلمج  هک  دوش  تباث  ثیدح  نیزا  ضرفلاب  رگا  اعبار  تستنس و  لها  تارضح  يدنمشناد  لامک 

ياملع تادافا  بسح  ملع  رد  يواست  مدـع  رب  نآ  تلالد  هکلب  دـندوب  يواسم  ملع  رد  هباحـص  هلمج  هک  تسین  یندـش  تباث  نا  زا  زگره 
هک نیا  رد  تسین  یکش  یتسناد و  روعا  باوجب  هینس  نیققحم 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
یلع مکاضقا  ثیدح  و 

تستیلـضفا و لـیلد  تیملعا  دراد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  رب  هحـضاو  تلـالد  دـشابیم  نآـب  فرتـعم  قحلا  دـبع  هک 
هنیدم و ثیدح  زا  قح  لها  بولطم  توبث  رد  هَّللا  دمحب  مه  زاب  سپ  ةرم  ریغ  رم  امک  دشابیم  تماما  تبثم  تیلضفا 

یلع مکاضقا  ثیدح 
وا يولگ  دناسریمن و  واب  یعفن  هدومن  ثبـشت  موجن  ثیدحب  عیملت  سیـسدت و  عیدخت و  سیبلت و  هار  زا  قحلا  دـبع  هچنآ  تسین و  یکش 
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هوجو و ۀلیضفلا  ۀلأسمل  ۀقیقحلا  یف  هتفگ و  مایتلا  تفاخس  مالک  نیرد  قحلا  دبع  هکنآ  مجنپ  دناهریمن  مارک  ّقح  لها  مازلا  قیـضم  زا  ار 
يانعم ریرقت  رد  الّوا  هک  اریز  دـیاشگیمن  يراک  الـصا  وا  يارب  دراب  هوفت  نیا  بابلا و  اذـه  یف  کلـسملا  صلخملا و  وه  اذـه  تایثیح و 

هیف نحن  امب  دشاب  هتشاد  تایثیح  هوجو و  تلیضف  هلئـسم  رگا  سپ  تلیـضفب  هن  دوشیم  تیلـضفا  يوسب  ثحب  رارجنا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
يور رب  یبآ  مه  زاب  سپ  هدومن  خر  یّتلز  ار  وا  ریبعت  رد  تستیلضفا و  تلیـضف  زا  قحلا  دبع  دارم  هک  دوش  هتفگ  رگا  ایناث  دراد و  طبر  هچ 

نیقیرف ياملع  نیققحم  فلس  نع  افلخ  تیلضفا  ثحبم  رد  هچ  دیآیمن  راک 
480 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرد قح  لها  ياملع  هک  تسنیا  تسه  هک  یقرف  يرآ  دشاب  هجو  نم  هک  هیئزج  تیلضفا  رب  هن  دناهتشاذگ  هقلطم  تیلـضفا  رب  مالک  يانب 
دنیامنیم و تباث  باحصا  هبطاق  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  تهج  ره  زا  هریثک  دهاوشب  هقلطم  تیلـضفا  تابثا  دعب  باب 

کی زا  دننامیم و  رساخ  بئاخ و  باب  نیرد  هراومه  تنـس  لها  ياملع  دنیابریم و  نارقا  زا  نادیم  نیرد  تقبـس  يوگ  یلاعت  هَّللا  دمحب 
دوخ و يارب  باـب  نیرد  قحلا  دـبع  هک  ار  هچنآ  هلمجلاـب  دـنناوتیمن  ندرک  تباـث  باـنج  نآ  رب  دوخ  ياـفلخ  تیلـضفا  مه  هیئزج  تهج 

ول یکلسم و  یـصلخم و  الـصا  دوشیمن و  مارک  قح  لها  مازلا  هطرو  زا  وا  صالخ  ببـس  زگره  هدومناو  کلـسم  صلخم و  دوخ  يایلوا 
دـشاب هدوب  یکـش  یبیر و  باب  نیرد  ار  قحلا  دـبع  يایلوا  رگا  دـنکیمن  ادـیپ  ناـشیا  تاـمازلا  زا  وا  بره  رارف و  يارب  طاـیخلا  ّمس  لـثم 

دننک و ادیپ  باب  نیرد  وا  يارب  یصلخم  یب و  رهم  ام  هنیزر  تالالدتسا  هنیتم و  تاجاجتحا  رد  رظن  ماعنا  لمات و  دعب  هک  تسمزال  ناشیرب 
رب هثالث  خویـش  هقلطم  تیلـضفا  تابثا  زا  هجاحم  رد  دوخ  عاب  رـصق  قحلا و  دـبع  خیـش  مالکب  رظن  رگا  دـنهن و  رب  وا  ناـج  رب  همیظع  تنم 

دبالا یلا  کلذ  نع  لزعمب  مهنکل  دنیامن و  تباث  بانج  نآ  رب  ناشهیئزج  تیلـضفا  شاک  دنتـسه  زجاع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
دیعب ناکم  نم  شوانتلا  مهل  ّینا  دیبالا و 

یلو هاش   » مالک ددعتم  ياهخساپب  رگید  ياهشخب  و  هجو ، هد  هب  نآ  زا  یشخب  در  و  همکحلا » راد  انأ   » ثیدح نماریپ  يولهد  قحلا  دبع  خیش  مالک 
نآ در  و  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح نماریپ  هّللا »

هتـساوخ دشابیم  بصاونلا  نویع  ةرق  ۀـقیقحلا  یف  هک  نینیعلا  ةرق  رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسنآ  روصع  بئارغ  روهد و  بئاجع  زا  و 
روکذم باتک  رد  هچنانچ  دیامن  روتـسم  یفخم و  ناسل  ّیلب  ار  قح  رما  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  دـیآ و  رب  سیلدـت  سیبلت و  رد  زا  هک 

نودب ینعم  نیا  دنادرگ و  رشتنم  قافآ  رد  دوخ  ربماغیپ  هطساوب  ار  دوخ  نید  هک  تساوخ  یلاعت  يادخ  هعباس  هتکن  هتفگ  هعباس  همدقم  رد 
هَّللا یّلـص  ترـضح  نآ  كرابم  نابز  رب  سپ  دشابیمن  روصتم  دـننک  تیاور  نآرق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  هک  ارق  املع و 

ياهمان تزاجا  هلزنمب  لئاضف  نآ  ناشیا و  زا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  دـشاب  ثح  ات  تخاس  يراج  هباحـص  زا  تعاـمج  لـئاضف  ملـس  هیلع و 
عیمج لئاضف  نیرد  دنـسانشب و  لاجرب  ار  لاوقا  يراب  تخانـش  دنناوتیمن  لاوقاب  ار  لاجر  هک  یموق  ات  اهدوخ  هذـمالت  يارب  تسنیثدـحم 

تسرهاظ ثیدح  بتک  زا  هکنانچ  دناكرتشم  هباحص  ياملع 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

دنچب تسـشوشغم  شودـخم و  مامـضنا  نهو  مالک  نیا  یهتنا و  باب  نیزا  زین  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  ملعا  یبأ و  مکأرقا  تسباـب و  نیزا 
دننک تیاور  نارق  ترـضح  نآ  زا  هک  ارق  املع و  هعیرذـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هطـساوب  نید  راشتنا  رـصح  هکنآ  لوا  هجو 

لوسرلا هَّللا و  نم  صوصنم  هک  ترـضح  نآ  بوصنم  هفیلخ  هعیرذـب  راشتنا  نیا  هچ  تسـضحم  لـطاب  تسهَّللا  یلو  هاـش  موعزم  هکناـنچ 
قلخ لضفا  ملعا و  موصعم و  دشاب و 

481 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد هک  اریز  باحـصا  زا  ارق  اـملع و  فـالخب  دوشیم  روصتم  لـمکا  لـماک  جـهنب  هنیتـم  هعیرذ  نیاـب  راـشتنا  هکلب  تسنکمم  زین  دوب  قلخ 
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دوب و دنهاوخن  موصعم  دنشاب  مه  دوجوم  ءارق  ءاملع و  ضرفلاب  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نیدوهعم  باحـصا 
ار ناشیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ای  تیدحا  بانج  بصن  تسرود و  هیـصاق  لحارمب  ناشیزا  تیلـضفا  تیملعا و 

لثم ار  ناشیا  لوق  يدحا  دننک  مه  نآرق  تیاور  دنیامن و  ملع  رشن  ناشیا  رگا  سپ  دشابیم  اداسف  حضوا  انالطب و  رهظا  تماما  بصنم  رب 
باـنج زا  نآرق  تـیاور  يارب  رگا  هـکنآ  مود  تـسناد  دــهاوخن  ربـتعم  لوـسرلا ص  هَّللا و  نـم  صوـصنم  بوـصنم  موـصعم  هـفیلخ  لوـق 

رتاوت لها  نآ  تاور  هک  تسدبال  سپ  دوشن  بوصنم  دشاب  فصتم  هروکذم  تافصب  هک  هفیلخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
يوار ار  ناشیا  دهاوخیم  هَّللا  یلو  هاش  هک  یباحـصا  دنـشاب و  نآ  يوار  دنچ  يدودعم  هکنآ  هن  لودـعلا  نم  اونوکی  مل  نا  دنـشاب و  هدوب 

هن تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دنـسریمن  رتاوت  دحب  اودع  زگره  هدروآ  ترابع  نیرد  ناشرکذ  دهد و  رارق  معلـص  ترـضح  نآ  زا  نآرق 
تسا و هیمیت  نبا  نیچهشوخ  ابر و  ّهلز  هک  یفـصو  اب  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسبجعت  لامک  دـندوب  یفاو  یفاک و  مهم  بلطم  نیا  يارب  ناـشیا 
زا هدیدن و  هدومن  هوفت  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باوج  رد  هک  ار  وا  ماجرفان  مالک  ماقم  نیرد  ارچ  درپسیم  وا  تلالدب  ار  ناودـع  بصن و  هار 

دنزیم و راج  يروهج  يادنب  جاهنم  رد  اقباس  تعمس  امک  وا  مالـسالا  خیـش  ماما و  هکنآ  لاح  هدیزرو  نا  زا  فارـصنا  فارحنا و  ور  هچ 
ملعلا لصحی  نیذـلا  رتاوتلا  لـها  نوغلبملا  نوکی  نا  بجی  لـب  ادـحاو  ملعلا  هنع  غلبملا  نوکی  نا  زوجی  ـال  هنا  یلع  نوملـسملا  قفتا  اذـهل 

نآرقلاب و ملعلا  مهل  لصحی  الف  سانلا  رثکا  نع  ۀیفخ  وا  ۀیفتنم  نوکت  دـق  کلت  نئارقب و  الا  ملعلا  دـیفی  دـحاولا ال  ربخ  بئاغلل و  مهربخب 
رد نید  راشتنا  يارب  زگره  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  نآرق  يارب  رفن  دنچ  ندرک  تیاور  هلمجلاب  ةرتاوتملا  ننـسلا 

ماقم نیرد  هَّللا  یلو  هاش  هک  يریرقت  سپ  رتاوت  لها  ای  دـیابیم  موصعم  هفیلخ  نآ  يارب  اـی  کـش  بیر و  ـالب  دـنکیمن و  تیاـفک  قاـفآ 
زا تعامج  لئاضف  معلـص  ترـضح  نآ  نابز  رب  ملاع  دنوادخ  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هکنآ  موس  تسین  تسرد  هجو  چـیهب  هدـش  نآب  هوفتم 

هدـیدع ثیداحا  تایآ و  تسنآ  یفانم  تسنالطبلا و  حـضاو  ياوعد  ناشیزا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  دـشاب  ثح  اـت  تخاـس  يراـج  هباـحص 
َعَم اوـُنوُک  هیآ  لـثم  هدـیدرگ  قـقحم  تباـث و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  نآرق  تمکح و  ملع و  ذـخا  مکح  راـصحنا  نا  زا  هک  هرثاـکتم 

َنِیقِداَّصلا 
ًاعیِمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  هیآ  و 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  هیآ  و 
ملعلا و ۀنیدم  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هطح و  باب  ثیدح  و 

یلع عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  ثیدح 
اب ریبخ و  میلع و  ماکحا  نیا  فصو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  کلذ  لثامی  ام  و 

ار دوخ  باحصا  هکنآ  زا  دعب  هدروآ و  لمعب  نآ  ضقانم  یفانم و  ریرکتلا  هجو  یلع  دوخ  تاداشرا  نیا  فصو 
482 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار نآ  رتماـمت  هچ  ره  يدوزب  هدوـمرف  راـصحنالا  هجو  یلع  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  نآرق  تـمکح و  مـلع و  ذـخا  رب  بـیغرت  ثـح و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  تسنکمم  يرآ  دـیامرف  دوخ  باحـصا  زا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  بیغرت  ثح و  ار  مدرم  هدومن  شومارف 

ماکحا رـشن  نیلقث  عابتاب  هک  دـشاب  هدومناو  نآ  لباق  دـیجم  نآرق  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لهاب  ادـتقا  طرـشب  ار  باحـصا  ضعب  ملـس  هلآ و 
تـسنیثدحم ياههمان  تزاجا  هلزنمب  لئاضف  نآ  هک  ینعم  نیا  يوعد  هکنآ  مراهچ  بصانلا  اذه  هموری  امم  اذه  نیا  نکل  دنیامن و  مالـسا 

ظفللا یلع  تسثیداحا  تیاور  ضحمب  قلعتم  نیثدـحم  ياههمان  تزاجا  هک  اریز  تسلوقعمان  لیثمت  لوذرم و  هیبشت  اهدوخ  هذـمالت  يارب 
دوشیمن و روصتم  یثدـحم  زا  شیب  هزاجا  نینچ  بحاـص  تسین و  یعقو  نادـنچ  تازاـجا  هنوگ  نیا  يارب  زاـجملا و  هجولا  وا  عومـسملا 

یّلک لـضف  تبثم  مه  توـبث  ضرف  رب  تستاـیرتفم و  تاـعوضوم و  زا  هچ  رگا  نا  زا  یـضعب  دـنکیم  نآ  رکذ  هَّللا  یلو  هاـش  هک  یلئاـضف 
حیرـص ّصن  نآ  هلمج  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هکلب  دراد  تلالج  یلیخ  تسمالّـسلا  مهیلع  تیب  لهاب  قلعتم  هکنآ  زا  يرثکا  نکیل  تسین 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیعاوط  ضارتفا  تعاطا و  بوجو  قدص  دهاش  تماما و  تمصع و  حضاو  لیلد  تیلـضفا و  تیملعا و 
أـشنم تسریوزت و  عیملت و  ریرغت و  عیدخت و  زا  یـشان  ندید  ار  نآ  لزان  هیبشت  نیا  لباق  ندیـشک و  کلـس  کی  رد  ار  همه  سپ  دشابیم 

هیلع ناج  سنا و  رورس  نامجرت  یحو  نابز  رب  تسمالّسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لهاب  قلعتم  هک  یثیداحا  هکنیا  زج  تسین  نآ 
هولج رابتعا  لها  راظنا  رد  دـنامن و  یقاب  دوخ  تمظع  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  اصوصخ  هدـش  يراج  نانملا  هَّللا  نم  مالّـسلا  فـالآ  هلآ  و 

تلابن هبتر  طقاس و  تلالج  هجرد  زا  هدش  طوسم  طولخم و  نامهب  نالف و  قح  رد  هعوضوم  رابخا  هعونصم و  ثیداحا  اب  دهدن و  یقیقح 
ماقملا اذه  لثم  یف  قح  دقل  دنربن و  یپ  تستارضح  نآ  تماما  تمـصع و  تیلـضفا و  تیملعا و  هک  نآ  لولدمب  نیرـصاق  ددرگ و  طباه 

َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  یلاعت  هلوق  یلتی  نا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نابز  رب  هباحـص  زا  یتعامج  لـئاضف  ناـیرج  تحلـصم  هک  ینعم  نیا  راـهظا  هکنآ  مجنپ 

نا زا  یلاخ  تعامج  نیا  هک  اریز  تسیسیبلت  بجع  دنسانش  لاجرب  ار  لاوقا  يراب  تخانـش  دنناوتیمن  لاوقاب  ار  لاجر  هک  یموق  ات  تسنآ 
لئاضف لها  هک  نیزا  الضف  دنـشاب  مه  لداع  هکنیا  هب  تسین  یجایتحا  دنتـسه  رتاوت  لها  ردقب  رگا  هن  ای  دنـشاب  رتاوت  لها  ردقب  هک  تسین 

لوبق رتاوت  لها  ناشندوب  ببـسب  دنـسانشیم  لاجرب  ار  لاوقا  هکنانآ  هاوخ  دنـسانشیم و  لاوقاب  ار  لاجر  هک  ناـنآ  ماوقا  یماـمت  هچ  دـنوب 
چیه يارب  نآرق  لقن  يارب  ناشیا  تیاور  دنـشاب  هدوب  مه  لئاضف  بحاص  هچ  رگا  سپ  دنتـسین  رتاوت  لها  رگا  درک و  دـنهاوخ  ناشتیاور 

تسیفاو یفاک و  راوگرزب  کی  نامه  تیاور  تروص  نیرد  هک  دشاب  هدوب  ماما  موصعم و  ناشیزا  یکی  هکنآ  رگم  دناوتیمن  یفاک  یموق 
قدصا وهف  الا  زاجعالا و  رما  نع  رظنلا  عطق  عم  اذه  و 
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ثیداحا تیاور  دـنام  یقاب  تسین  یلخدـم  ار  لیلع  لیلعت  نیا  نآرق  تیاور  رد  هلمجلاب  زاجملا  نود  ۀـقیقحلا  یلع  باـبلا  اذـه  یف  دـهاش 

تلادـع ضحم  تنـس  لها  قاذـم  ربانب  معلـص  ترـضح  نآ  زا  ثیداحا  تیاور  باب  رد  هک  اریز  دوریمن  شیپ  لیلعت  نیا  مه  نا  رد  سپ 
دوب لاد  دوخ  هریثک  تایآب  ناشیا  همه  تلادع  رب  دیجم  نآرق  هَّللا  ذاعم  دـندوب و  لودـع  هباحـص  هلمج  ناشیا  موعزم  بسح  رب  تسیفاک و 

دنـشاب و هتـشاد  هصاخ  هدوهعم  لئاضف  هک  دـیآ  هدرک  ناشیزا  یتعامج  صیـصخت  هیوبن  ثیداحا  ذـخا  يارب  هکنیا  هب  دوب  جایتحا  هچ  سپ 
ار لاوقا  هکلب  تخانـش  دـنناوتیمن  لاوقاـب  ار  لاـجر  هک  یموق  هک  اریز  تسلخدـم  هچ  ار  لـیلعت  نیا  سپ  دوـب  مه  یتجاـح  ضرفلاـب  رگا 

بولطم یفاـنم  رـضم و  یلیخ  ناـش  يارب  هباحـص  زا  یتعاـمج  صیـصخت  دنتـسه  هباحـص  عیمج  تلادـع  دـقتعم  رگا  دنـسانشیم  لاـجرب 
نیرب هوالع  درک  دـنهاوخ  میلـست  اهمامتب  ار  لئاضف  نیا  یک  ناشیا  قح  لها  لثم  دنتـسین  هباحـص  عیمج  تلادـع  دـقتعم  رگا  تسناـشیا و 

تـسار تنـس  لها  قاذـم  رب  اـنب  سپ  هدومرف  داـشرا  دوخ  باحـصا  هّیقب  تیادـه  يارب  رگا  معلـص  ترـضح  نآ  ار  تعاـمج  نیا  لـئاضف 
هک ندومن  ضرف  ار  یتعامج  ناشیرد  سپ  دنتـسه  تلالج  تمظع و  اب  یلیخ  هباحـص  یماـمت  هک  دنتـسه  رهظم  ناـشیا  هک  اریز  دـیآیمن 
ریخ باب  رد  ضفاور  قیرط  اـییوگ  ندرک و  ناـشیا  ریقحت  یلیخ  دنـسانشیم  لاـجرب  ار  لاوقا  هکلب  تخانـش  دـنناوتیمن  لاوقاـب  ار  لاـجر 

لاوقاـب ار  لاـجر  هک  یموق  ندرک  ضرف  هچ  رگا  سپ  تسا  هدومرف  ناـیب  نیعباـت  تیادـه  يارب  ار  لـئاضف  نیا  رگا  تسندوـمیپ و  نورقلا 
ثیدح ظحال  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسا  هینـس  قاذم  فالخ  مه  نیعبات  هرمز  رد  دنـسانشیم  لاجرب  ار  لاوقا  هکلب  تخانـش  دنناوتیمن 

موق نیا  تعاقر  لاح  هاگ  ره  هک  اریز  دوشیمن  تسرد  لیلع  لـیلعت  نیا  مه  ضرف  نیرب  نکیل  نومـضم  عدوم  مهبتک  یف  وه  اـم  نورقلا و 
تعامج هک  تسرهاظ  رپ  هچ  تخانـش  دـنهاوخن  لئاضف  نیاب  ار  هباحـص  زگره  دنـسانشیمن  لاوقاب  ار  لاجر  هک  تسنینچ  مول  بجوتـسم 

ناسل زا  هن  هدینـش  هباحـص  هنـسلا  زا  ار  هروکذم  لاوقا  موق  نیا  تسلاوقا و  هلمج  زا  هضورفم  لئاضف  نیا  دنتـسه و  لاجر  زا  هباحـص  هنیعم 
هَّللا یّلص  ترـضح  نآ  لاوقا  ار  نآ  هنوگچ  درک و  دنهاوخ  نآ  رب  دامتعا  هجو  هچب  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  کئلوا  الیق  نومهفی  اثیدح و ال  نوهقفی  مههمع ال  مهلهجل و  مهناف  تسناد  دنهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و 
هوفه هلطاب و  يوعد  تسا  رهاظ  ثیدح  بتک  زا  هچنانچ  دناكرتشم  هباحص  ياملع  عیمج  لئاضف  نیرد  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هکنآ  مشش 
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هباحص ياملع  ۀقیقحلا  یف  هک  اریز  دوشیمن  تسرد  زگره  ملع  هنیدم  باب  نیعبتم  ریغ  رب  هباحص  ياملع  قالطا  الوا  هک  اریز  تسا  هلطاع 
لاثتما بسحب  هک  دندوب  صاخشا  نامه 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
هباحـص ياملع  زا  زگره  دـندنام  ملع  هنیدـم  باب  زا  ضرعم  هک  یناسک  دـندش و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  دیفتـسم  سبتقم و 

دوش تباث  ناشیزا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  بیغرت  ّثح و  نا  زا  هک  یلئاضف  رد  هباحـص  ياملع  عیمج  هک  تسین  ملـسم  زگره  ایناث  دنتـسین و 
ریغ يارب  يدحا  هنوگچ  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم  دندوب و  كرتشم 
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قباس ریرقتب  بیرقنع  هینآرق  تایآ  هّیوبن و  تاداشرا  بسح  نآ  نالطب  هکنآ  لاح  درک  ناوتیم  بلطم  نیا  تابثا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 

ضعب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  دوش  مه  تباـث  باحـصا  ضعب  هب  تبـسن  ضرفلاـب  رگا  اـثلاث  هدـش و  نهربم  نّیبم و 
عابتا ببـسب  ار  ناشیا  لئاضف  نآ  اـمتح  اـنیقی و  سپ  تسناـشیزا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  ثح  رهظم  هک  هدومرف  ناـیب  يوحنب  ناـشیا  لـئاضف 

امک هدش  لصاح  هرخآلا  ایندلا و  یف  مالّسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  ةرهاطلا  ةرتعلا  دیـس  زا  هدافتـسا  ذخا و  ملع و  هنیدم  بابب  عوجر  نیلقث و 
نیلقث و عابتا  رب  ناشیا  ياقبب  تسطورـشم  میلـست  ضرف  رب  ناـشیزا  نآرق  ملع و  ذـخا  رب  ثح  هتادـیؤم و  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  هیلع  لد 
ةرفاـضتملا و تاـیالا  لولدـم  وـه  اـمک  ناـشیا  تیملعا  تیلـضفا و  مالّـسلا و  مهیلع  تیبـلها  تعاـط  ضارتفاـب  فارتـعا  هنیفـس و  بوـکر 

ببـسب هباحـص  نینچ  نیا  هک  درک  ناوتیمن  زیوجت  القع  زا  يدحا  زگره  سپ  بیرق  نع  اهنم  فرط  یلا  انرـشا  یتلا  ةرثاکتملا  ثیداحالا 
هچ دنشاب  هتـشاد  مه  رابغ  قش  تیلباق  مهیلع  هَّللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیبلها  لئاضف  رامـضم  رد  لاوحالا  نم  لاح  یف  دوخ  لئاضف 

کی زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ثیداحا  اب  ناشیا  لئاضف  ثیداحا  دنوش و  ناشیا  يزاوم  لباقم و  يواسم و  كراشم و  هکنآ  ياج 
هک هدومن  اعدا  هچنآ  هکنآ  متفه  نائنشلا  ءاضغبلا و  یلوا  مجر  ناودعلا و  بصنلا و  لها  معز  الا  اذه  ام  دوش  هدرک  روصت  باب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
تسباب نیزا 

ذاعم مارحلا  لالحلاب و  ملعا  یبأ و  مکأرقا  و 
هک دـنادیم  یبوخب  دـشاب  هتـشاد  یتریـصب  یندا  هک  ره  تسوا و  لیلـضت  سیـسدت و  هجیتن  لیوست و  سیبلت و  لصاح  سپ  باب  نیزا  زین 

هک دوب  نیمه  هدروآ  هعباس  هتکن  رد  هک  ریوزت  رپ  ریرقت  نیزا  هَّللا  یلو  یلصا  دوصقم 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

باحصا داحآ  قح  رد  تنـس  لها  تارـضح  هک  هحیـضف  تاعونـصم  هحیبق و  تاعوضوم  اب  دزادنا و  نآ  میخف  بقرم  میظع و  لحم  زا  ار 
یحام و ار  نیدـناعم  لیلاضا  نیدـحاج و  لیطابا  تسمـالظلا  نم  رونلا  زیمم  هک  ماـعنم  دزیا  نوچ  نکیل  دزاـس  ربارب  دـناهتخادرپ  هتخاـس و 
ام یلاعت  هَّللا  دـمحب  یفاو  یفاک و  مارک  قح  لها  مالقأ  تاحـشر  لطاع  زا  یلاح  زارفا  لـطاب و  زا  قح  زییمت  يارب  هَّللا  نوعب  تس و  یفاـع 

نایب میتخاس و  ربارب  كاخب  ار  شتالیوست  وا  تاـملک  در  تارقف و  ضقنب  میتخادـنارب و  وا  عیملت  ریرغت و  عیدـخت و  ریوزت و  يور  زا  هدرپ 
باب رد  هک  نیعانـص  تابوذکا  نیعاضو و  تایرتفم  اب  اصوصخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  امومع و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  هک  میدرک 

ات شتادیؤم  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  يادوم  دافم و  زا  مه  میلـست  ضرف  رب  دـش و  دـناوتیمن  ربارب  زگره  زگره  دـناهدرک  قالتخا  باحـصا 
هقباس تاحیرـصت  زا  بلطم  نیا  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسدیدس و  ّدس  دیعب و  نوب  هدراش  تابوذـکم  هدراب و  تاعوضوم  نیا  يادوم  دافمب و 

نا رد  لمات  ینداب  دوشیم و  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  میدومن  موقرم  یمـصاع  باوجب  هچنآ  اصوصخ  ام  هفلاس  تاحیرـشت  و 
ینالوط ثیدح  هک  ددرگیم  حضاو 

رکب وبا  یتماب  یتما  محرا 
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قلتخم و رـسکی  عوضوم و  لطاب و  رـسارس  دوشیم  هتـشادرب  اـجنآ  زا  مه  مارح  لـالحب و  ذاـعم  ندوب  ملعا  بعک و  نب  یبأ  ندوب  أرقا  هک 
تسعونصم
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ذاعم ندوب  ملعا  بعک و  نب  یبأ  ندوب  أرقا  دنتسه و  نادیم  درم  هَّللا  یلو  هاش  يایلوا  رگا  دوشیمن  ادیپ  نآ  يارب  حیحـص  یقیرط  الـصا  و 

ینالوط ثیدح  يارب  دشاب  هدوب  حدق  حرج و  لئاوغ  زا  یلاخ  هک  حیحص  قیرط  کی  مک  زا  مک  دنشابیم  دقتعم  ار  مارح  لالحب و 
یتما محرا 

لاحم رما  نیا  تابثا  ضرف  رب  هک  ربم  نامگ  نیا و  کلذ و  مهل  ینا  دـنیامن و  رما  ود  نیا  تابثا  رگید  ربخب  نآ  جراـخ  زا  اـی  دـنیامن  ادـیپ 
توبث مدع  رب  هوالع  هچ  درب  دنهاوخ  تمالسب  ناج  هَّللا  یلو  هاش  يایلوا 

یتما محرا  ثیدح 
تایاور و نیققحم و  همئا  تاحیرـصت  صوصنب و  صوصخلاـب  هعوضوم  هلمج  ود  نیا  تاطقـسم  تـالطبم و  نآ  تیحودـقم  توبث  هکلب 

نب یبأ  تیأرقا  فرح  صوصخلاب  هک  دمآ  هدرک  تباث  حیرـشت  حیـضوت و  تیاهنب  دش و  هدیناسر  تابثا  ضرعمب  نیدقنم  نیثدـحم  رابخا 
ۀنیدـم ثیدـح  هضراعمب  مه  نآ  قح و  لها  هلباقمب  نآ  رکذ  هک  تسرابتعا  هجرد  زا  طقاس  ناـنچ  مارح  لـالحب و  ذاـعم  تیملعا  بعک و 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  یناعم  باب  رد  هک  هّینـس  همئا  هقیـشر  تاقیقدـت  هقینا و  تاقیقحت  هک  یـسک  هلمجلاب  دـشابیم  مرـش  تیاهن  لباق  ملعلا 
يالعا رد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  تسناد  دهاوخ  نیقی  ملعب  دنک  هظحالم  میدومن  رکذ  ار  نآ  قبـس  ام  رد  یلاعت  هَّللا  دمحب  ام  دناهدومن و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تعاـط  ضارتفا  تماـما و  تمـصع و  ّتیملعا و  ّتیلـضفا و  حـضاو  لـیلد  دـشابیم و  تلـالج  تعفر و  بتارم 
نیا هک  اریز  هتخادنا  نآب  کسمت  تسد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تاقلتخم  تاعوضوم و  نیا  فالخب  تسه  مالّسلا 
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مه توبث  ضرف  رب  هک  تسا  هبترم  تسپ  نانچ  الولدم  ۀـلالد و  تنـس  لها  ياملع  دوخ  تادافا  تاحیرـصت و  بسح  تالبعزخ  تاماط و 

ۀنیدم ثیدح  گنس  مه  هَّللا  ذاعم  هکنآ  ياج  هچ  دش  دناوتیمن  راصبتسا  رصبت و  باحـصا  لافتحا  قئال  رابتعا و  رظن و  بابرا  هجوت  لباق 
رد بحاص  هاش  هدافا  زا  هیبن  لک  بجعی  هیبنت  دادسالا  برـض  داتقلا و  طرخ  هتابثا  نود  داسفلا و  نالطبلا و  رهاظ  هناف  دیآ  هدینادرگ  ملعلا 

نید راشتنا  ناشیا  نودـب  هک  تسه  ارق  املع و  نآ  هلمج  زا  بعک  نب  یبأ  هک  دوشیم  حـضاو  هدـش  لوقنم  افنآ  شتراـبع  هک  هعباـس  هتکن 
بانج كرابم  نابز  رب  یلاعت  قح  هک  تسا  هباحـص  هعامج  نا  زا  وا  هک  دوشیم  حـضاو  زین  دـشابیمن و  روصتم  قافآ  رد  ملاـع  دـنوادخ 

ددرگیم حضاو  زین  ناشیزا و  نآرق  ملع و  ذخا  رب  دشاب  ثح  ات  هدومن  يراج  ار  ناشیا  لئاضف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
هلمج هک 

یبأ مکأرقا 
تسنیا نا  زا  معلص  ترضح  نآ  دوصقم  دشابیم و  وا  يارب  همان  تزاجا  هلزنمب  هدش  يراج  ّیبا  قح  رد  ترـضح  نآ  كرابم  نابز  رب  هک 

هفیلخ ترضح  ار  بعک  نب  یبأ  نیمه  هک  تسبجع  لامک  نکیل  دنسانشب  لاجرب  ار  لاوقا  يراب  دنسانشیمن  لاوقاب  ار  لاجر  هک  یموق  هک 
لاق ۀلظنح  نب  نامیلس  نع  هتفگ و  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  دوخ  دشابیم  هب  هتفگان  هک  دندومن  نیهوت  لیلذت و  شوختـسد  نانچ  یناث 
ریما ای  لاقف  هیعارذـب  هاقتاف  لاق  ةّردـلاب  رمع  هبرـضف  هعبتف  رمع  انقهرف  هفلخ  یـشمن  نحن  انمق و  ماق  املف  هیلإ  ثدـحتنل  بعک  نب  یبأ  اـنیتا 

نع یمرادـلا  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  یهتنا و  یمرادـلا  هجرخا  عباتلل  ۀـّلذم  عوبتملل  ۀـنتف  يرت  ام  وا  لاق  عنـصت  اـم  نینمؤملا 
هاقتاف لاق  ةّردلاب  رمع  هبرـضف  هعبتف  رمع  انقهرف  هفلخ  یـشمن  نحن  انمق و  ماق  املف  هیلإ  ثدحتنل  بعک  نب  یبأ  انیتا  لاق  ۀـلظنح  نب  نامیلس 

هار دوخ  عابتا  عم  بعک  نب  یبأ  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  عباتلل  ۀلذم  عوبتملل  ۀنتف  يرت  ام  وا  لاق  عنصت  ام  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  هیعارذب 
رمع ترضح  ریطخ  رطاخ  رب  ینعم  نیا  دومن  رمع  ترـضح  عابتا  قافتا  ءوس  زا  بعک  نب  یبأ  دندروخرب  واب  رمع  ترـضح  هاگان  تفریم 
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هنایزات راچان  دوب  هدش  التبم  الب  نیرد  ۀتغب  تشادن و  يزجاح  یعنام و  نوچ  هراچیب  نآ  دندز  هّردـب  ار  وا  اباحمیب  هک  دـمآ  راوگان  نانچ 
هدومن تفگـش  بجعت و  بیرغ  يارجاـم  نیزا  تخاـس و  شیوخ  رپـس  ار  دوـخ  تسد  ود  ره  تفرگ و  دوـخ  نیعارذ  رب  ار  رمع  ترـضح 

عبات تلذم  عوبتم و  هنتف  ار  وا  عابتا  دندروآ و  هانگ  زا  رتدب  رذع  نآ  باوج  رد  رمع  ترـضح  دومن  راکنتـسا  رپ  راسفتـسا  عنـصت  ام  هلمجب 
یپ رد  رتهدایز  نینیعلا  ةرق  زا  رگید  ماـقم  رد  هَّللا  یلو  هاـش  دـندرپس و  هوجو  عنـشأب  بازیملا  تحت  فقو  رطملا و  نم  ّرف  کلـسم  هدومناو 

الثم هتفگ و  هچنانچ  هداد  تعاقر  داد  باحصا  قح  رد  هدراب  تاعوضوم  اب  نآ  هیوستب  هداتفا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تبترم  طح 
ملعلا ۀنیدم  انا 

487 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهباب یلع  و 

نبا لئاضف  دننام  نیخیـش  ریغ  ناش  رد  صیمق و  نبل و  يایور  ثیدـح  اودـتقا و  ثیدـح  لثم  نیخیـش  قح  رد  رایـسب  ثیداحاب  تسنورقم 
مرخنم مالک  نیا  یهتنا و  ناشیزا  مولع  ذخاب  هدـش  رهاظ  رما  ملعب و  دنارـشبم  ناشیزا  یکی  ره  بعک و  نب  یبأ  ذاعم و  هشئاع و  دوعـسم و 

هک اریز  تسضحم  لطاب  نیخیـش  قح  رد  رایـسب  ثیداحاب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تینورقم  ياعدا  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسـشودخم  ماظنلا 
عونمم صوصخلاب  دشاب  هتشاد  نیخیـش  ملع  رب  تلالد  هک  ثیداحا  دورو  ایناث  تسعونمم  اقلطم  نیخیـش  لضف  رب  هلاد  ثیداحا  دورو  الوا 

ناوتیمن تسلاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  هدیـسرن و  توبث  دـحب  زگره  دـناهدرک  تیاور  باـب  نیرد  تنـس  لـها  تاور  هچنآ  دـشابیم و 
دشاب هدوب  رایسب  ثیداحاب  نورقم  هکنآ  ياج  هچ  نیخیشلا  دحا  ای  نیخیش  قح  رد  ثیدح  کیب  تسنورقم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  تفگ 

هک تسین  نیخیـش  ملع  رد  یثیدـح  چـیه  تستباث و  يورم و  نیقیرف  بتک  رد  هک  تسیثیدـح  هَّللا  دـمحب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هکنآ  مود 
هنوگ نیزا  یثیدـح  اـب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تینورقم  فرح  یلقاـع  هنوگچ  سپ  دنـشاب  هتـشاد  كارتـشا  نآ  تاـبثا  تیاور و  رد  نیقیرف 

ثیدـح لیثمت  ماقم  رد  هَّللا  یلو  هاش  رکذ  هکنآ  موس  تخاس  دـهاوخ  نوعطم  تعانـشب  نورقم و  تعاقرب  ار  دوخ  هدروآ  نابز  رب  ثیداحا 
رد دـشابیم و  حورجم  حودـقم و  تیاهن  ریطلا  ثیدـح  دـلجم  یف  تیرد  امک  ثیدـح  نیا  هک  اریز  تسبیرغ  بیجع و  تیاـغب  ار  اودـتقا 

دناهدومن نوهوم  نوعطم و  ار  نآ  دوخ  تنـس  لها  مخافا  هلجا و  مظاعا و  رباکا و  هک  هدیـسر  يدـحب  لـالتخا  نهو و  لازخنا و  طوقس و 
نینچ نیا  رکذ  همه  نیا  دعب  دناهدومیپ و  فاصنا  کلـسم  صوصخ  نیرد  هدـش  نآ  عضوب  فرتعم  تحارـصب  ناشیا  نیققحم  ضعب  هکلب 
نکل تسمرزآ و  ماقم  مرش و  لحم  ناب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تینورقم  راهظا  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  هلباقمب  عوضوم  ربخ  عونصم و  ثیدح 
رباکا زا  هک  يرهاظلا  مزح  نب  دـمحا  نب  یلع  دـمحم  وبا  هک  تسنیا  قح  ولع  تایآ  بئاـجع  هلمج  زا  تئـش و  اـم  عنـصاف  یحتـست  مل  اذإ 

زا تسد  حاصفا  حاضیا و  لاـمکب  هتـشاگنا  حیحـص  ریغ  ار  ادـتقا  ثیدـح  حیرـص  حیرـصتب  تسا  تنـس  لـها  نیدـقنم  مظاـعا  نیققحم و 
دق ۀیاورلا  ناف  اضیا  تسموقرم و  رکب  وبا  فالختسا  ثحب  رد  مزح  نبا  لحن  للم و  باتک  رد  هچنانچ  هتشادرب  حارص  بذک  نیاب  جاجتحا 
یلع یلع  صن  اذـه  رکب و  اـبأ  تاـف  لاـق  توـملا  دـیرت  اـهناک  كدـجا  مل  تعجر و  نا  تیأر  هَّللا أ  لوـسر  اـی  تلاـق  ةأرما  ناـب  تـحص 

ۀتباثلا قرطلا  نم  ءاج  دق  ربخلا  ناف  اضیا  رکب و  یبأ  فالختسا 
کیبا و یلا  ثعبا  نا  تمه  دقل  مالّـسلا  هیلع  هیف  یفوت  يذلا  هضرم  یف  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاعل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا 

نونمؤملا هَّللا و  یبای  نمتم و  ینمتی  وا  قحا  انا  لئاق  لوقی  الیکل  ادهع  دهعا  اباتک و  بتکاف  کیخا 
488 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب ابأ  الا 
رکب ابأ  الا  نّویبنلا  هَّللا و  یبای  اضیا و  يور  و 

يذلا رمالا  سیلدتلا و  زیجتسن  اّننأ  ول  دمحم و  وبا  لاق  هدعب  ۀمالا  ۀیالو  یلع  رکب  ابأ  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  هفالختـسا  یلع  یلج  صن  اذهف 
امب انججتحال  افسا  اوسلبا  وا  احرف  هب  اوراط  انموصخ  هب  رفظ  ول 
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رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  يور 
هدیدس دـئاوع  هدـیدع و  دـئاوف  تراشب  رـسارس  ترابع  نیزا  حـصی و  امب ال  جاجتحالا  نم  هَّللا  انذـیعی  حـصی و  مل  هنکل  دـمحم و  وبا  لاق 

فالخ و هار  زا  هک  تسرکب  وبا  تفـالخ  هدادـلد  ناـنچ  هک  یفـصو  اـب  مزح  نبا  هک  ددرگیم  رهاـظ  هکنآ  یلوا  دوشیم  حـئال  حـضاو و 
هفیلخ یلج  صنب  ار  رکب  وبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هّللاب  ذایعلا  هک  دـیامنیم  نامگ  تنـس  لـها  روهمج  قاـقش 
ادـتقا ثیدـحب  جاجتحا  زا  همه  نیا  اب  نکیل  هدز  شفالـسا  هنیراپ  تاعوضوم  ضعب  نمادـب  تسد  موشم  موعزم  نیا  تاـبثا  يارب  هدومن و 

دوشیم تباث  تحارصب  نا  زا  هکنآ  هیناث  هدومناو  جاجتحا  لباق  ریغ  ار  نآ  حیرص  حیرصتب  نکیل  هدروآ  نایمب  شرکذ  هکنآ  اب  هدنامزاب و 
هَّللا و یلو  هاش  هک  ددرگیم  نهربم  ققحم و  اجنیزا  درکیم و  ادـتقا  ثیدـحب  جاجتحا  هتبلا  تسنادیم  زئاج  ار  سیلدـت  مزح  نبا  رگا  هک 
سیلدت و رب  اپ  ات  رس  زا  ناشراک  يانب  دنراد  اجیب  ياهـشزان  نا  رب  دناهتخاس و  دوخ  زیوآتسد  ار  ادتقا  ثیدح  هک  تنـس  لها  رابک  رگید 

حیرصت صیصنت و  دعب  تسین و  حیحـص  ادتقا  ثیدح  هک  دوشیم  حضتم  روهظ  لامکب  نا  زا  هکنآ  هثلاث  تسـسیمعت  سیـسدت و  سیبلت و 
عیدـخت و يانب  دوشیم و  ربارب  كاخب  وا  فالـسا  رگید  هَّللا و  یلو  هاـش  سیبلت  سیلدـت و  تراـمع  ثیدـح  نیا  تحـص  مدـعب  مزح  نبا 

رابتعالا نع  طقاس  يّدـحب  ار  ادـتقا  ثیدـح  مزح  نبا  هک  دوشیم  نیبتم  حوضو  تیاهنب  نا  زا  هکنآ  هعبار  دـسریم  بآب  اعیمج  ناـشعیملت 
يانب مزح  نبا  دزن  هکنآ  لاح  دشابن  نینچ  ارچ  دیوپیم و  وا  حیبقت  حیـصفت و  لامک  هار  دیوجیم و  ادخب  هانپ  نآب  جاجتحا  زا  هک  دنادیم 

هَّللا و یلو  هاش  هک  درب  ناوت  یپ  یبوخب  اجنیزا  هتاعزن و  هسواسو و  نع  مصاعلا  هَّللا  تسـسیلبا و  راک  سیبلت  تسـسیبلت و  رب  نآب  جاـجتحا 
عابتا هار  دح  هچب  دنزابیم  سیلبا  قوعل  نیرب  دوخ  نیریـش  ياهناج  دقن  دنزانیم و  رابراب  ادتقا  ثیدح  رب  هک  تنـس  لها  تارـضح  رگید 

هلباقمب ار  نبل  يایور  ثیدح  ماقم  نیرد  هَّللا  یلو  هاش  رکذ  هکنآ  مراهچ  دنوشیم  هذاعتـسا  لباق  لاعفا  ردصم  ردق  هچ  دـنوریم و  سیلبا 
لقنب تنس  لها  ضعب  هک  تسیثیداحا  هلمج  زا  ثیدح  نیا  الّوا  هک  اریز  تسا  هنّیب  تعالخ  هرهاظ و  تعاقر  زا  یـشان  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
ۀنیدم ثیدح  هلباقمب  نآ  رکذ  سپ  دنـشابیم  قفتم  نیقیرف  مالعا  نآ  تابثا  لقن و  رد  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فالخب  دـناهدش  درفتم  نآ 

دنس تیثیحب  ثیدح  نیا  ایناث  دشابیم  هکیکر  هدراب  تافازج  هفیخس و  هعشب  تافارخ  زا  نآب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تینورقم  ياعدا  ملعلا و 
489 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  هک  نآ  دیناسا  هدمع  هک  اریز  دشابیم  حورجم  حودقم و  یلیخ 

بلاثم همیظع و  حداوقب  همه  نیا  تسیرهز و  باهـش  نبا  هَّللا و  دـبع  نب  هزمح  رمع و  نبا  رب  اعیمج  نآ  رادـم  تسیراخب  حیحـص  دـیناسا 
دنشابیم فصتم  همیسج 

نآ نایوار  نعاطم  و  نبل » يایؤر   » ثیدح حدم 

مالک و دیهمت  يارب  نکیل  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  عبتتم  ریـصب و  رظان  رب  هچ  رگا  سپ  تسلاجر  نیرب  يراخب  حیحـص  دیناسا  رادـم  هکنیا  اما 
باتک رد  دوخ  حیحص  رد  يراخب  میامنیم  لقن  اهظافلا  نویعب  رمـسلا  هبـشم  ربخ  نیاب  قلعتم  يراخب  حیحـص  دیناسا  هلمج  ماصخ  تیکبت 

ملعلا لضف  باب  هتفگ  ملعلا 
لوسر تعمس  لاق  رمع  نبا  نا  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  نع  باهـش  نبا  نع  لیقع  ینثدح  لاق  ثیللا  ینثدح  لاق  ریفع  نب  دیعـس  انثدح 

نب رمع  یلـضف  تیطعا  مث  يرافظا  نم  جرخی  يّرلا  يرال  ینا  یتح  تبرـشف  نبل  حدـقب  تیتا  مئان  انا  انیب  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ملعلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  هتلّوا  امف  اولاق  باطخلا 

هتفگ باطخلا  نب  رمع  بقانم  باب  رد  بقانملا  باتک  رد  يراخب  زین  و 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  هیبا  نع  ةزمح  ینربخا  يرهزلا  نع  سنوی  نع  كرابملا  نبا  انثدح  یفوکلا  رفعج  وبا  تلـصلا  نب  دمحم  ینثدـح 

لوسر ای  هتلّوأ  امف  اولاق  رمع  تلوان  مث  يرافظا  یف  وا  يرفظ  یف  يرجی  يّرلا  یلا  رظنا  یتح  نبللا  ینعی  تبرش  مئان  انا  انیب  لاق  ملس  هیلع و 
ملعلا لاق  هَّللا 
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نبللا باب  هتفگ  ایؤرلا  ریبعت  باتک  رد  يراخب  زین  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  رمع  نبا  نا  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  ینربخا  يرهزلا  نع  سنوی  انربخا  هَّللا  دـبع  انربخا  نادـبع  انثدـح 
ای هتلّوا  امف  اولاق  رمع  ینعی  یلـضف  تیطعا  مث  يرافظا  نم  جرخی  يّرلا  يرال  ینا  یتح  هنم  تبرـشف  نبل  حدقب  تیتا  مئان  انا  انیب  لوقی  ملس 

هریفاظا وا  هفارطا  یف  نبللا  يرج  اذإ  باب  ملعلا  لاق  هَّللا  لوسر 
دبع عمـس  هنا  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  ینثدح  باهـش  نبا  نع  حلاص  نع  یبأ  انثدح  میهاربا  نب  بوقعی  انثدح  هَّللا  دبع  نب  یلع  انثدح 

ّيرلا يرال  ینا  یتح  هنم  تبرـشف  نبل  حدـقب  تیتا  مئان  انا  انیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نب  هَّللا 
ملعلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  کلذ  تلّوأ  امف  هلوح  نم  لاقف  باطخلا  نب  رمع  یلضف  تیطعاف  یفارطا  نم  جرخی 

مونلا یف  هریغ  هلضف  یطعا  اذإ  باب  هتفگ  ایؤرلا  ریبعت  باتک  رد  يراخب  زین  و 
لوسر تعمـس  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  نارمع  نب  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  ینربخا  باهـش  نبا  نع  لیقع  نع  ثیللا  انثدـح  ریکب  نب  ییحی  انثدـح 

هتلّوأ امف  اولاق  رمع  هلضف  تیطعا  مث  يرجی  ّيرلا  يرال  ینا  یتح  هنم  تبرشف  نبل  حدقب  تیتا  مئان  انا  انیب  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ملعلا لاق  هَّللا  لوسر  ای 

مونلا یف  حدقلا  باب  هتفگ  ایؤرلا  ریبعت  باتک  رد  يراخب  زین  و 
یّلص هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  ةزمح  نع  باهش  نبا  نع  لیقع  نع  ثیللا  انثدح  دیعس  نب  ۀبیتق  انثدح 

مئان انا  انیب  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا 
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ملعلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  هتلّوأ  امف  اولاق  باطخلا  نب  رمع  یلضف  تیطعا  مث  هنم  تبرشف  نبل  حدقب  تیتا 
هزمح يوسب  ار  نآ  يرهز  دوشیم و  يرهزب  یهتنم  نبل  يایور  ربخب  قلعتم  يراخب  دـیناسا  هلمج  هک  تسحـضاو  تحارـصب  تارابع  نیزا 
سپ دنشابیم  بیاعم  هب  مستم  بلاثمب و  موصوم  رفن  هس  ره  نیا  هکنیا  دنام  یقاب  دنکیم  لقن  رمع  نبا  زا  وا  دیامنیم و  دانسا  هَّللا  دبع  نب 
لها نیرـسفم  حدـق  ماقم  رد  وا  هشحوم  يزاخم  هشهدـم و  حداوق  سپ  رمع  نبا  اما  تسین  بایترا  ددرت و  ياج  الـصا  تفـصن  بابرا  دزن 

رد اصوصخ  ار  رمع  نبا  ربخ  هک  تسین  یلقاع  راک  زگره  نآ  هظحالم  دـعب  هدـش و  نیبم  مامت  لیـصفتب  ماحفالا  ءاصقتـسا  باـتک  زا  تنس 
حدق و رد  تسیفاک  سپ  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  هزمح  اما  دـناسرب  دوهـش  هصنمب  ار  دوخ  تعاقر  لامک  دـنادب و  تافتلا  یندا  لباق  رمع  قح 

لوسر ادخ و  عیبرب  نوعلم  نآ  اب  هک  تشاد  كالسنا  نیعل  دیزی  نیعیابم  نیعباتم و  نآ  هرمز  رد  دوب و  رمع  نبا  دالوا  زا  هک  نیمه  وا  حرج 
شیوخ حیحـص  رد  يراخب  دوخ  دوب  هدمآ  عنام  دیزی  تعیب  ضقن  زا  ار  ناشیا  رمع  نبا  دـندوب و  هدرک  تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هفالخب لاقف  جرخ  مث  ائیش  موق  دنع  لاق  اذإ  باب  هتفگ  نتفلا  باتک  رد 
هدلو همـشح و  رمع  نبا  عمج  ۀیواعم  نب  دیزی  ۀنیدملا  لها  علخ  امل  لاق  عفان  نع  بویا  نع  دیز  نب  دامح  انثدح  برح  نب  نامیلـس  انثدح 

هلوسر و هَّللا و  عیب  یلع  لجرلا  اذه  انعیاب  دق  انا  ۀمیقلا و  موی  ءاول  رداغ  لکل  بصنی  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تعمـس  ینا  لاقف 
اذـه یف  عیاب  هعلخ و ال  مکنم  ادـحا  ملعا  ینا ال  لاتقلا و  هل  بصنی  مث  هلوسر  هَّللا و  عیب  یلع  لجر  عیاـبی  نا  نم  مظعا  اردـغ  ملعا  ـال  ینا 

هنیب ینیب و  لصیفلا  تناک  الا  رمالا 
باـتک رد  نا  زا  يرطـش  هچ  رگا  دـیآ و  رـصح  رد  هک  تـسنآ  زا  شیب  وا  همیـسج  بلاـثم  هـمیظع و  نعاـطم  سپ  يرهز  باهـش  نـبا  اـما 

نا زا  یضعب  تبسانم  بسحب  ماقم  نیرد  زین  فیحن  نکیل  هدش  نهربم  نیبم و  هماقم  هَّللا  یلعا  دجام  دلاو  بانج  نعاطملا  دییشت  باطتسم 
رد بدا  تءاساب  دوب و  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نیفرحنم  هفارز  رد  يرهز  هک  تسنیا  هلمجنآ  زا  سپ  میامنیم  روکذم 

فورعملا يدادغبلا  هَّللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  دومنیم  هایس  ار  دوخ  يور  بانج  نآ  قح 
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نیفرحنملا نم  يرهزلا  ناک  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نیفرحنم  ادعا و  رکذ  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبأ  نباب 
هنع و

هنم الانف  ایلع  نارکذی  ناسلاج  ریبزلا  نب  ةورع  يرهزلا و  اذاف  ۀنیدملا  دجـسم  تدهـش  لاق  ۀبیـش  نب  دمحم  نع  دیمحلا  دبع  نب  ریرج  يور 
یلع یبال  مکحف  هَّللا  یلا  كابا  مکاح  یبأ  ناف  ةورع  ای  تنا  اما  لاقف  امهیلع  فقو  یتح  ءاجف  مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  کلذ  غلبف 

کیبا ربک  کتیرال  ۀکمب  تنک  ولف  يرهز  ای  تنا  اما  کیبا و 
الجنا روهظ و  راهتشا و  همه  نآ  فصو  اب  هک  تسنیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  يرهز  فارحنا  هحئال  نیهارب  هحـضاو و  هلدا  و 

عینص نیاب  دومنیم و  هثراح  نب  دیز  لبق  یسک  مالسا  ملع  یفن  باحصا  هبطاق  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالسا  تقبس  روفـس  و 
رد یبطرق  ربلا  دبع  نبا  دوزفایم  ناشلالـضا  عیدخت و  رد  هدومن  یلاح  لاذنا  لاهج  رب  ار  دـیز  مالـسا  مدـقت  بانجنآ و  مالـسا  رّخات  عینش 

قازرلا و دبع  لاق  هثراح  نب  دیز  لبق  ملـسا  ادـحا  انملع  ام  لاق  يرهزلا  نع  هعماج  یف  رمعم  رکذ  هتفگ و  هثراح  نب  دـیز  همجرتب  باعیتسا 
ددرت الب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  لتاق  نیعل  دعس  نب  رمع  زا  وا  هک  تسنآ  يرهز  بلاثم  هلمج  زا  يرهزلا و  ریغ  هرکذ  ادحا  ملعا  ام 
باـنج تیب  لـها  رب  تخبدـب  یقـش  نیا  تسد  زا  هـک  ار  یهاـنتمان  ياـهملظ  نآ  زگره  درکیم و  تـیاور  مثاـت  جرحت و  ریغب  مـشحت و  و 

نب رمع  هتفگ  اقباس  تعمـس  امک  فشاک  رد  یبهذ  درکیمن  نامگ  وا  تلادـع  رد  حداق  هتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یهانپ  تلاسر 
ۀقث نیسحلا  لتق  نم  نوکی  فیک  نیعم  نبا  لاق  هداتق  يرهزلا و  هنع  لسرا  قاحسا و  وبا  میهاربا و  هنبا  هنع  هیبا و  نع  صاقو  یبأ  نب  دیعس 

صاقو یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  هتفگ  اقباس  رم  امک  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀنس 67 و  وا  ۀنس 65  وا  ۀنس 65  راتخملا  هلتق 
رمع و نب  صفح  نب  رکب  وبا  هنبا  نبا  میهاربا و  هنبا  هنع  يردخلا و  دیعـس  یبأ  هیبا و  نع  يور  ۀـفوکلا  نکـس  یندـملا  صفح  وبا  يرهزلا 

یجرزخ نیدلا  یفـص  مهریغ و  بیبح و  یبأ  نب  دیزی  يرهزلا و  ةداتق و  میرم و  یبأ  نب  دـیزی  ثیرح و  نب  رازیعلا  یعیبسلا و  قاحـسا  وبا 
نوکی فیک  نیعم  نبا  لاق  ۀقث  یلجعلا  لاق  يرهزلا  هنع  هیبا و  نع  يرهزلا  صاقو  یبأ  نب  دعس  نب  رمع  هتفگ  لامکلا  بیهذت  رـصتخم  رد 
دندوب هرفک  هقـسف  رهـشا  هرجف و  هملظ  دـشا  زا  هک  هیما  ینب  ینعا  روج  نیطالـس  اب  يرهز  هکنیا  تسا  هلمجنآ  زا  ۀـقث و  نیـسحلا  لتق  نم 
تالـص زئاوج و  تشارفایم و  تعالخ  مالعا  هدومن  توکـس  ناشیا  هعینـش  هحیبق  لاـعفا  هعیظف و  هرکنم  لاـمعا  رب  تشادیم و  تطلاـخم 

زا هک  وا  لاثما  نارقا و  دومیپیم و  لوهذ  هار  وا  نیرـصاعم  رگید  باد  هک  ناشیا  شهوکن  ّمذ و  زا  دومنیم و  لوبق  رطاخ  بیطب  ار  ناشیا 
لیم دنتخاسیم و  ضرغ  فده و  ار  وا  مالم  ماهـس  يارب  دنتخادرپیم و  يرهز  هذخاومب  صوصخ  نیرد  دندوب  داقن  ياهبن  داهز و  ءاملع 

يرهز
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نیطلستم نیدرمتم  هفارز  نا  زا  لامعا  یلوت  دیدرگیم و  مه  هربابج  نآ  لماع  هک  دوب  هدیسر  يدحب  ناشیاب  وا  تطلاخم  هیما و  ینب  يوس 
ار املع  نیعروتم  نیرباص و  دننیبیم و  راقتحا  هاگن  هب  ار  وا  قیقحت  دـقن و  بابرا  ببـس  نیمهب  دـیورگیم و  ناشهیند  يایند  يوسب  هدومن 

فالآ ۀعبـس  يرهزلا  نع  ماشه  يدا  زیزعلا  دبع  نب  دیعـس  لاق  هتفگ  يرهز  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دننیزگیمن  وا  تلثامم  يارب 
هنید و یضق  هلـصو و  هملعب و  بجعاف  کلملا  دبع  ۀفیلخلا  یلع  نینامث  ۀنـس  دودح  یف  دفو  تلق  هسلاجی  هدلو و  بدؤی  ناک  انید و  رانید 

نع میهاربا  نع  شمعـالا  دـیناسالا  دوجا  لاـق  هنا  نیعم  نبا  نع  مکاـحلا  یکح  هتفگ و  شمعا  همجرتـب  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
ةزاجالا و ضرعلا و  يری  يرهزلا  يرهزلا  لثم  نوکی  نا  شمعالا  نم  دیرت  لاقف  يرهزلا  لثم  شمعالا  ناسنا  هل  لاقف  هَّللا  دبع  نع  ۀـمقلع 

يرهز همجرتب  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  نآرقلاب و  ملاع  عرو  ناطلـسلل  بناجم  روبـص  ریقف  شمعالا  ۀـّیمأ و  ینبل  لمعی 
نورکنی هیلع و  نوذـخای  داهزلا  ءاملعلا و  نم  هنارقا  ناک  هل و  تضرع  تارورـضل  ۀـنایدلا  ۀـلعب  ءارمالا  ۀبحـصب  یلتبا  دـق  هنا  لاقی  هتفگ و 

بلاج طالتخا  نیزا  هک  ینعاـطم  تکـست و  هیف و  مه  اـم  يرت  ـالا  نولوقیف  مهرـش  نود  مهریخ  یف  کیرـش  اـنا  لوقی  ناـک  هنم و  کـلذ 
ماقم نیرد  نکیل  تسین  باجتحا  افخ و  ّزیح  رد  باـب  نیرد  هدراو  راـثآ  راـبخا و  نیرظاـن  رب  هچ  رگا  دـش  لـصاح  يرهز  يارب  طاـبتعالا 
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لاح و ءوس  نا  زا  هچ  تسندینش  قئال  ندید و  لباق  دوب  هتـشون  باتعتـسا  راجدزا و  ضرغب  وا  مانب  هک  يرهز  ناوخا  ضعب  باتع  رپ  باتک 
طلاـخ اـمل  هتفگ و  مارحلا  لـالحلا و  باـتک  رد  مولعلا  ءاـیحا  رد  یلازغ  دـماح  وبا  ددرگیم  حـئال  حـضاو و  یبوخب  يرهز  لآـم  نارـسخ 

هَّللا کل  وعدی  نا  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبصا  دقف  نتفلا  نم  رکب  ابأ  كایا  هَّللا و  انافاع  هیلإ  نیدلا  یف  هل  خا  بتک  ناطلسلا  يرهزلا 
سیل ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هیبن  ۀنـس  نم  کملع  هباتک و  نم  کمهف  امل  هَّللا  معن  کتلقثا  دق  اریبک  اخیـش  تحبـصا  کمحری  و 

ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  یلاعت  هَّللا  لاق  ءاملعلا  یلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  کلذک 
كرتی مل  اقح و  ّدوی  مل  نمم  كّوندب  یغبلا  لیبس  تلهـس  ملاظلا و  ۀـشحو  تسنا  کنا  تلمتحا  ام  فخا  تبکترا و و  ام  رـسیا  نا  ملعا  و 

مهتلالـض یلا  هیف  نودعـصی  املـس  مهئالب و  یلا  کیلع  نوربعی  اربح  مهملظ و  یحر  کـیلع  رودـت  اـبطق  كوذـختا  كاـندا  نیح  ـالطاب 
اوذـخا ام  رثکا  ام  کیلع و  اوبرخ  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رـسیا  امف  ءالهجلا  بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کشلا  کـب  نولخدـی 

َةالَّصلا اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  یلاعت  هَّللا  لاق  نمم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  کنید  نم  کیلع  اودسفا  امیف  کنم 
نم کیلع  ظفحی  لهجی و  نم ال  لماعت  کنا  ۀیآلا و 
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ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو  دیعب  رفس  رضح  دقف  كداز  ئیه  مقس و  هلخد  دقف  کنید  وادف  لفغی  ال 

ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  هیآ  ریسفت  رد  فاشک  رد  يرشخمز  هَّللا  راج  مالّسلا و  و 
نمل یغبنی  لاحب  تحبـصا  دـقف  نتفلا  نم  رکب  اـبأ  كاـیا  هَّللا و  اـنافاع  نیدـلا  یف  هل  خا  هیلإ  بتک  نیطالـسلا  يرهزلا  طـلاخ  اـمل  هتفگ و 
سیل هیبن و  ۀنس  نم  کملع  هباتک و  نم  هَّللا  کمهف  امب  هَّللا  معن  کتلقثا  دق  اریبک و  اخیش  تحبصا  کمحری  هَّللا و  کل  وعدی  نا  کفرع 

ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  هناحبس  هَّللا  لاق  ءاملعلا  یلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  کلذک 
كرتی مل  اقح و  ّدوی  مل  نمم  كّوندـب  یغلا  لیبس  تلّهـس  ملاظلا و  ۀـشحو  تسنا  کنا  تلمتحا  اـم  فخا  تبکترا و  اـم  رـسیا  نا  ملعا  و 
مهلالـض یلا  کیف  نودعـصی  امّلـس  مهئالب و  یلا  کیلع  نوربعی  ارـسج  مهلطاب و  یحر  کیلع  رودـت  ابطق  كوذـختا  كاندا  نیح  الطاب 
اوذـخا ام  رثکا  ام  کیلع و  اوبرخ  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رـسیا  امف  ءالهجلا  بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کب  کـشلا  نولخدـی 

اوُعَبَّتا َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  هَّللا  لاق  نمم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  کنید  نم  کیلع  اودـسفا  ام  بنج  یف  کـنم 
ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا 

یفْخَی ام  َو  دیعبلا  رفـسلا  رـضح  دقف  كداز  ئیه  مقـس و  هلخد  دـقف  کنید  وادـف  لفغی  نم ال  کیلع  ظفحی  لهجی و  نم ال  لماعت  کناف 
ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 

روزی ملاع  نم  هَّللا  یلا  ضغبا  ءیـش  نم  ام  یعازوالا  نع  كولملل و  نورئازلا  ءارقلا  الا  هنکـسی  ـال  داو  منهج  یف  نایفـس  لاـق  مالّـسلا و  و 
ءالؤه و باب  یلع  يراق  نم  نسحا  ةرذعلا  یلع  بابذلا  ۀملسم  نب  دمحم  نع  الماع و 

هضرا یف  هَّللا  یصعی  نا  ّبحا  دقف  ءاقبلاب  ملاظل  اعد  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
رد یبیط  تومی و  هعد  لاقف  تومی  هل  لیقف  لاقف ال  ءام  ۀبرـش  یقـسی  له  ۀـّیرب  یف  كـالهلا  یلع  فرـشا  ملاـظ  نع  نایفـس  لئـس  دـقل  و 

هتفگ شرعلا  هل  زتها  یلاعت و  برلا  بضغ  قسافلا  حدم  اذإ  ثیدح  حرش  رد  ةاکشم  حرش  فشاک 
شرعلا زازتها  شرعلا  هل  زتها  هلوق 

یلا یـضفی  داکی  هنـال  ارفک  نوکی  نا  برقی  لـب  هبـضغ  هَّللا و  طخـس  هیف  اـمب  یـضر  هیف  نـال  ءاـیهد  ۀـیهاد  میظع و  رما  عوقو  نع  ةراـبع 
نم مکح  اذه  ناک  اذإ  اذـه و  اننامز  یف  نیئارملا  ءارقلا  ءارعـشلا و  ءاملعلا و  رثکال  لاضعلا  ءادـلا  وه  اذـه  یلاعت و  هَّللا  همّرح  ام  لالحتـسا 

ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  یلاعت  لاق  دق  انوکر و  هیلإ  نکر  ملاظلا و  حدم  نمب  فیکف  قسافلا  حدم 
مهلامعاب و اضرلا  مهتنهادـم و  مهترایز و  مهتـسلاجم و  مهتبحاصم و  مهیلإ و  عاـطقنالا  مهاوه و  یف  طاـطحنالل  لواـنتم  یهنلا  فاـشکلا 
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نیدلا یف  هل  خا  هیلإ  بتک  نیطالسلا  يرهزلا  طلاخ  امل  مهل و  میظعت  هیف  امب  مهرکذ  مهترهز و  یلا  نیعلا  ّدم  مهّیزب و  یّیزتلا  مهب و  هبشتلا 
نتفلا نم  رکب  ابأ  كایا  هَّللا و  انافع 

494 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کملع هباتک و  نم  کمهف  امب  هَّللا  معن  کتلقث  اریبک و  اخیش  تحبـصا  کمحری  کل و  وعدی  نا  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبـصا  دقف 

ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  هناحبس  هَّللا  لاق  ءاملعلا  یلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  کلذک  سیل  هیبن و  ۀنس  نم 
كرتی مل  اقح و  ّدوی  مل  نمم  كوندـب  یغلا  لیبس  تلهـس  ملاظلا و  ۀـشحو  تسنا  کنا  تلمتحا  اـم  فخا  تبکترا و  اـم  رـسیا  نا  ملعا  و 
مهلالـض یلا  کیف  نودعـصی  املـس  مهئالب و  یلا  کیلع  نوربعی  ارـسج  مهلطاب و  یحر  کـیلع  رودـی  اـبطق  اوذـختا  كاـندا  نیح  ـالطاب 
اوذـخا ام  رثکا  ام  کیلع و  اوبرخ  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رـسیا  امف  ءالهجلا  بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کشلا  کـب  نولخدـی 

ِتاوَهَّشلا اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  هَّللا  لاق  نمم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  کنید  نم  کیلع  اودسفا  امیف  کنم 
ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف 

یفْخَی ام  َو  دیعبلا  رفـسلا  رـضح  دقف  كداز  ئیه  مقـس و  هلخد  دـقف  کنید  وادـف  لفغی  نم ال  کیلع  ظفحی  لمحی و  نم ال  لماعت  کناف 
ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 

نال ءایهد  ۀیهاد  میظع و  رما  عوقو  نع  ةرابع  شرعلا  زازتها  یبیطلا  لاق  هتفگ و  روکذم  ثیدح  حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  مالّـسلا و  و 
ءادـلا وه  اذـه  یلاعت و  هَّللا  همرح  ام  لالحتـسا  یلا  یـضفی  نا  داکی  هنال  ارفک  نوکی  نا  برقی  لـب  هبـضغ  هَّللا و  طخـس  هیف  اـمب  اـضر  هیف 

نکر ملاظلا و  حدم  نمب  فیکف  قسافلا  حدم  نم  مکح  اذـه  ناک  اذإ  اذـه و  اننامز  یف  نیئارملا  ءارقلا  ءارعـشلا و  ءاملعلا و  رثکال  لاضعلا 
ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  یلاعت  لاق  دق  انوکر و  هیلإ 

مهلامعاب و اضرلا  مهتنهادـم و  مهترایز و  مهتـسلاجم و  مهتبحاصم و  مهیلإ و  عاطقنالا  مها و  وه  یف  طاـطحنالل  لواـنتم  یهنلا  فاـشکلا 
نیدلا یف  هل  خا  هیلإ  بتک  نیطالسلا  يرهزلا  طلاخ  امل  مهل و  میظعت  هیف  امب  مهرکذ  مهترهز و  یلا  نیعلا  دم  مهیزب و  یلزتلا  مهب و  هبشتلا 

کتلقثا دق  اریبک و  اخیش  تحبـصا  کمحری  کل و  وعدی  نا  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبـصا  دقف  نتفلا  نم  رکب  ابأ  كایا  هَّللا و  انافاع 
َو ال ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  یلاعت  هَّللا  لاق  ءاـملعلا  یلع  قاـثیملا  هَّللا  ذـخا  کلذـک  سیل  هیبن و  ۀنـس  نم  کـملع  هباـتک و  نم  کـمهف  اـمب  هَّللا  معن 

ُهَنوُُمتْکَت 
كرتی مل  اقح و  موی  مل  نمم  كولدـی  یغلا  لیبس  تلهـس  ملاظلا و  ۀـشحو  تسنا  کنا  تلمتحا  اـم  فخا  تبکترا و  اـم  رـسیا  نا  ملعا  و 
مهلالـض یلا  کیف  نودعـصی  املـس  مهئالب و  یلا  کیلع  نوربعی  ارـسج  مهلطاب و  یحر  کیلع  رودـی  ابطق  كوذـختا  كاندا  نیح  الطاب 
اوذـخا ام  رثکا  ام  کیلع و  اوبرخا  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رـسیا  امف  ءالهجلا  بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کب  کشلا  نولخدـی 

اوُعَبَّتا َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  یلاعت  هَّللا  لاق  نمم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  کنید  نم  کـیلع  اودـسفا  اـمیف  کـنم 
ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا 

کناف
495 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِهَّللا یَلَع  یفْخَی  ام  َو  دیعبلا  رفسلا  رضح  دقف  كداز  ئیه  مقسلا و  هلخد  دقف  کنید  وادف  لفغی  نم ال  کیلع  ظفحی  لهجی و  نم ال  لماعت 
ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم 

يرهزلا باهش  نب  ملسم  نب  دمحم  رکب  وبا  طلاخ  امل  هتفگ و  مولعلا  ءایحا  حرـش  رد  يدیبزلا  ینیـسحلا  یـضترم  دمحم  دیـس  مالّـسلا و  و 
نب دیعـس  لاق  ماشه  هدلو  اذـک  ارارم و  قشمد  هیلع  مدـق  هطلاخ و  دـق  ناک  هناف  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هب  ینعی  ناطلـسلا  یلاعت  هَّللا  همحر 
مث ثیدح  ۀئامعبرا  هیلع  یلما  بتاکب و  اعدف  ثیدحلا  نم  ائیـش  هدلو  ضعب  یلع  یلمی  نا  يرهزلا  کلملا  دبع  نب  ماشه  لأس  زیزعلا  دـبع 
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باتکلاب ماشه  لباق  مث  هیلع  اهالماف  بتاکب  اعدـف  کیلع  لاق ال  عاص  دـق  باتکلا  کلذ  نا  يرهزلل  لاـقف  هوحن  وا  رهـش  دـعب  اـماشه  یتا 
نمل یغبنی  لاحب  تحبـصا  دـقلف  نتفلا  مایا  نم  رکب  اـبأ  كاـیا  هَّللا و  اـنافاع  هصن  اـم  هیلإ  نیدـلا  یف  هل  خا  بتکا  فرح  رداـغ  اـمف  لوـالا 

امل کلهاوک  تلقثأ  يأ  یلاعت  هَّللا  معن  کتلقثا  دق  اریبک و  اخیش  تحبـصا  ۀمحرلاب  کل  وعدی  يأ  کمحری  هَّللا و  کل  وعدی  نا  کفرع 
ذخا کلذک  سیل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هیبن  ۀنـس  نم  کملع  هیناعم و  طابنتـسا  یف  هیف  مهفلا  کقزر  امب  يأ  هباتک  نم  کمهف 
کنا تلمحت  ام  فخا  مهل و  کتطلاخم  یف  تبکترا  ام  رـسیا  نا  ملعا  هنومتکی و  ساـنلل و ال  هننیبیل  لاـقف  لاـق  ءاـملعلا  یلع  قاـثیملا  هَّللا 
الطاب كرتی  مل  هبحاصل و  اقح  دوی  مل  نمم  كوندـب  لالـضلا  یغلا و  لیبس  هل  تلهـس  هل و  کسانیاب  هنع  اهتلزا  يأ  ملاظلا  ۀـشحو  تسنا 

يأ مهئالب  یلا  کیلع  نوربعی  ارـسج  مهملظ و  یحر  هیلع  رودی  ابطق  كوذختا  ۀخـسن  یف  كذـختا و  کبرق  يأ  كاندا  نیح  هلاوحا  یف 
ۀخـسن یف  نوداتقی و  اذـکه و  مهلک  ءاملعلا  نا  نونظیف  ءاملعلا  یلع  کشلا  کـب  نولخدـی  مهتلالـض  یلا  هیف  نودعـصی  املـس  مهتنحم و 

امیف و کنم  اوذـخا  ام  رثکا  ام  کترخآ و  نم  کیلع  اوبرخ  ام  بنج  یف  كایند  نم  کل  اورمع  ام  رـسیا  امف  ءالهجلا  بولق  کب  نولاتغی 
اوُعَبَّتا َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  یلاعت  هَّللا  لاق  نمم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  کنید  نم  کیلع  اودسفا  امم  ۀخسن  یف 

ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا 
یفْخَی ام  َو  دیعب  رفـس  رـضح  دقف  كداز  ئیه  مقـس و  هلخد  دـقف  کنید  وادـف  لفغی  کیلع ال  ظفحی  يذـلا  لهجی و  نم ال  لماعت  کناف 

ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 
رد وا  باتک  نیا  تسجرعا و  مزاح  وبا  باتع  رپ  باتک  نیا  بتاک  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و  مولعلا  ءایحا  حرـش  هظحالم  زا  مالّـسلا و  و 

رظن ای  فوقو  مدع  ببسب  هعبت  نم  یلازغ و  دشابیم و  يرهز  حیبقت  ریوشت و  حیضفت و  رییعت و  لامک  رب  لمتشم  تسینالوط و  یلیخ  لصا 
مولعلا ءایحا  حرـش  رد  دـناهدیدزد  لد  مامتلاب  شداریا  زا  زین  هدـیزرو و  ضارعا  باتک  نیا  بتاک  مان  راهظا  زا  هحناس  تحلـصم  یمادـکب 

میعن وبا  اهدروا  دق  ۀصقلا  هذه  تسروطسم و  هقباس  ترابع  دعب 
496 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم رکب  وبا  نسحلا و  وبا  مسقم  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح  لاق  اهمامتب  اهقوسا  انا  اه  انه و  امم  لوطاب  مزاح  یبأ  ۀمجرت  یف  ۀـیلحلا  یف 
انثدح یلهذلا  دیمح  نب  نوراه  انثدح  ةرجـش  نبا  بحاص  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح  الاق  یناهج  الا  قارولا  نوراه  نب  دمحا  نب 

هَّللا انافاع  يرهزلا  یلا  جرعالا  مزاح  وبا  بتک  لاق  دابع  نب  یلایذلا  نع  نامیلس  نب  دیمحلا  دبع  هارا  هاّمس و  دق  لجر  نع  ۀبتع  نب  لیضفلا 
کتلقثا دق  اریبک  اخیش  تحبصا  اهب  کمحری  نا  اهب  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبصا  دقف  رانلا  نم  کمحر  نتفلا و  نم  رکب  ابأ  كایا  و 
کمهف هنید و  نم  هیف  کهقف  هباتک و  نم  کلمح  امب  یلاعت  هَّللا  ججح  تملع  كرمع و  نم  لاطا  کندب و  نم  حصا  امب  کیلع  هَّللا  معن 

کلذ یف  یلتبا  یصقالا  ضرغلا  کیلع  اهب  جتحی  ۀجح  لک  کیلع و  اهمعنا  ۀمعن  لک  یف  کب  یمرف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  ۀنـس  نم 
ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  لاق  دق  کیلع و  هلضف  هیف  أربأ  كرکش و 

هَّللا نبسحت  اهتیضق و ال  فیک  کیلع  هججح  نع  اهتیعر و  فیک  کیلع  همعن  نع  کلأسیف  هَّللا  يدی  نیب  تفقو  اذإ  نوکت  لجر  ّيأ  رظنا 
َءارَو ُهوُذَـبَنَف  ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  لاق  ذإ  هباتک  یف  کلذـک  سیل  تاهیه  ریـصقتلا  کـنم  ـالباق  ـال  ریزعتلاـب و  کـنم  ایـضار  یلاـعت 

ْمِهِروُهُظ 
کیأرب کنم  ارادتقا  کمهفب و  کنم  الالدا  مهتمصخف  مهتمـصاخ  مهتلدجف و  سانلا  تلداج  دق  ملاع  رهام  لدج  کنا  لوقت  کنا  ۀیآلا 

ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  یلاعت  هَّللا  لوق  نع  بهذت  نیاف 
تیعد نیح  کتباجاب  تیندا و  نیح  كوندـب  یغلا  قیرط  هل  تلهـس  ملاظلا و  تسنا  نا  تیفتقا  ام  مظعا  تبکترا و  ام  یندا  نا  ملعا  ۀـیآلا 

كاطعا و نمل  سیل  ام  تذـخا  کنا  ۀـملظلا  ملظ  نع  تدرا  امع  کئاضغاب  لأست  نا  ۀـمرجلا و  عم  ادـغ  کمـساب  هونی  نا  کـقلخا  اـمف 
رودت ابطق  كولعج  كاعد  نیح  كایا  هئاعدب  سیلدـتلل  دارأ  نم  تبجا  كاندا و  نیح  الطاب  دری  اقح و ال  دـحا  یلع  دری  مل  نمم  توند 
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ءاملعلا و یلع  کشلا  کب  نولخدی  مهلیبس  اکلاس  مهیغ  یلا  ایعاد  مهتلالض و  یلا  املس  مهئالب و  یلا  کب  نوربعی  ارـسج  مهلطاب و  یحر 
فالتخا مهداسف و  حالـصا  نم  تغلب  اـم  نود  ـالا  مهل  مهناوعا  يوقا  ـال  مهئارزو و  صخا  غلبی  ملف  مهیلإ  ءـالهجلا  بولق  کـب  نوداـتقی 

هناف کسفنل  رظناف  کنم  اوذخا  ام  ردق  یف  كوطعا  ام  لقا  ام  کیلع و  اوبرخ  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رسیا  امف  مهیلإ  ۀماعلا  ۀصاخلا و 
نم کتنایـص  فیک  الجبم و  سانلا  یف  هنیدب  کلعج  نم  رما  کماظعا  فیک  رظنا  لوئـسم و  لجر  باسح  اهبـساح  كریغ و  اهل  رظنی  ال 

لوقتف کترثع  نم  لقتـست  کتمون و  نم  هبتنت  کل ال  ام  ابیرق  هنم  نوکت  نا  كرمأ  نمم  كدـعب  کبرق و  فیک  اریتس و  هتوسکب  کلعج 
انید هیف  هل  ایحا  ادحاو  اماقم  هّلل  تمق  ام  هَّللا  و 

497 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ْنِم َفَلَخَف  یلاعت  هَّللا  لاق  نیذـلا  نم  نوکت  نا  کنمؤی  امف  هملع  کعدوتـسا  هباتک و  کلمحتـسا  نمل  كرکـش  امنا  الطاب  هیف  تما  ـال  و 

ینْدَْألا  اَذه  َضَرَع  َنوُذُخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب 
یقبت تومی و  نم  سؤب  ای  لجو  یلع  ایندـلا  یف  ناک  نمل  لوط  هنارقا  دـعب  ءرما  ءاقب  امف  لـیحرلاب  تنذا  دـالخ  ماـقم  راد  یف  تسل  کـنا 

نم یقـشا  ام  ۀعبتلا  تیقب  ةذللا و  تبهذ  كرهظ  یلع  هکرتت  نا  الها  دحا  سیل  کسفن  یلع  کثراول  رظنلاب  رموت  نل  کنا  هدعب  نم  هبونذ 
کنم اند  دقف  زهجت  لفغی  کیلع ال  ظفحی  يذلا  لهجی و  نم ال  لماعت  کنا  تیهو  دـقف  صلخت  تیندا و  دـقف  رذـحا  هریغ  هبـسکب  دـعس 

تاف ام  شعنت  نا  تدرا  نکل  کفینعت و  كرییعت و  وا  کخیبوت  تدرا  ینا  ینبـسحت  دیدش و ال  مقـس  هلخد  دقف  کنید  واد  دـیعب و  رفس 
َنِینِمْؤُْملا  ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  یلاعت  هلوق  ترکذ  کملح و  نم  کنع  بزع  ام  کیلع  درت  کیأر و  نم 

ام لـثم  یف  اولخد  وا  هب  تیلتبا  اـم  لـثمب  اولتبا  لـه  رظناـف  بضعأ  نرقک  مهدـعب  تیقب  کـنارقا و  کنانـسا و  نم  یـضم  نم  رکذ  تلفغا 
نا کب  مهفلک  ۀماعلا و  رودـص  یف  کلاح  نم  هب  تیلتبا  ام  تلهج  لب  هولهج  ائیـش  تلمع  وا  هوعنم  اریخ  کل  رخدا  هارت  له  هیف و  تلخد 
امیف مهتبغر  کیلع  مهبکا  مهنکل  كدنع و  کلذ  سیل  اومرح و  تمرح  نا  اولحا و  تللحا  نا  كرماب  نولمعی  کیأرب و  نودـتقی  اوراص 

لهجلا و نم  هیف  تنا  ام  يرت  اما  مهنم  کنم و  ایندـلا  بلط  ۀـسایرلا و  بح  مهیلع و  کیلع و  لهجلا  ۀـبلغ  مه و  اـمع  بلغت  كدـی و  یف 
نا یلا  مهـسفنا  تقاـت  کـیلع و  ملعلا  رثا  نم  اوأر  اـمب  مهتنتف  مهبـساکم و  نع  لغـشلاب  مهتیلتبا  ۀـنتفلا  ءـالبلا و  نم  هیف  ساـنلا  اـم  ةرغلا و 

کل و انل و  هّللاف  هردق  ردـقی  ءالب ال  یف  هرعق و  كردـی  رحب ال  یف  کنم  اوعقوف  تغلب  يذـلا  لثم  هنم  اوغلبی  تکردا و  ام  ملعلاب  اوکردـی 
ِهَّللا َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  یلاعت  هَّللا  لاق  ءالؤهف  هئایلوال  هئایلوأ  يدـی  یلع  هَّللا  هیرجی  هاج  ناهاج  هاـجلا  نا  ملعا  ناعتـسملا  مهل 

َنوُِحْلفُْملا  ُمُه 
َنوُرِساْخلا  ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  مهئایلوال  هئادعا  يدی  یلع  هَّللا  هیرجی  هاج  و 

هبابش ناوفنع  یف  نتفلا  هنع  ۀفورصم  ایالبلا  هنع  ۀلوزعم  هقزر  یف  هیلع  اروتقم  هنید  یف  هیلع  اروتسم  شاع  نمل  اریظن  نوکت  نا  ینفوخا  ام  و 
ایندلا هیلع  تحتف  هتذل  هتوهش و  تعطقنا  هتوق و  تفعض  همظع و  قر  هنـس و  تربک  اذإ  یتح  کلذب  ینغف  هتوهـش  لامک  هدلج و  روهظ  و 

الهف رمالا  اذه  رسخا  نبغلا و  اذه  نیبا  ام  هَّللا  ناحبسف  اهتعفنم  هریغل  تفصو  اهترهز  هینیع  تشعا  اهتنتف و  هتقلع  اهتعبت و  هتمزلف  حوتفم  رش 
هَّللا حتف  ام  دنع  هیف  تعقو  يذلا  لثم  هیلع  فاخ  نیح  دعس  یلا  هباتک  یف  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نینمؤملا  ریما  ترکذ  اهنتف  کل  تضرع  اذإ 
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نیب مهنیب و  سیل  مهروهظب  مهنوطب  ۀقصال  مهسامرا  یف  اونفد  نیذلا  نیضاملا  یقلت  یتح  هیف  تنا  ام  ةرهز  نع  ضرعاف  دعب  اما  دعس  یلع 

خوسر کنس و  ربک  یف  اذه  کلثم  نم  غلبت  ایندلا  تناک  اذاف  اوقحل  نا  اوثبل  امف  اوبلطف  اوبغر  اهب  اونتتفی  مل  ایندلا و  مهنتفت  مل  باجح  هَّللا 
َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هلقع  یف  لوخدملا  هیار  یف  هملع  یف  لهاجلا  هتبیبش  یف  ثدحلا  مولی  نمف  کلجا  روضح  کملع و 

کیلع و مالّسلا  هب و  كالتبا  امم  انافاع  يذلا  هَّللا  هدمحن  کنم و  يرن  ام  ائیش و  هَّللا  یلا  وکـشن  ثاغتـسملا و  نم  دنع  لّوعملا و  نم  یلع 
هدومن يرهز  لیلـضت  عیدـبت و  لیوطت  لیـصفت و  نیاب  هک  جرعا  مزاح  وبا  هک  دـنامن  یفخم  ۀـیلحلا و  صن  ها  هتاـکرب  یلاـعت و  هَّللا  ۀـمحر 
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عیمج هک  تسا  هتـس  حاحـص  تاور  نا  زا  وا  هدوب و  هینـس  دزن  دابع  ءاهبن  مخافا  داهز و  ءاـملع  رباـکا  زا  وا  تسراـنید و  نب  هملـس  شماـن 
نب دوسالا  یلوم  رانید  نب  ۀملـس  هدروآ  نیعباتلا  باتک  رد  تاقثلا  باتک  رد  نابح  نبا  دناهدرک  وا  ثیدـح  جارخا  هتـس  حاحـص  نیفنـصم 

ۀیمور هّمأ  تناک  سراف و  نم  هلصا  لوحأ  رقـشأ  ناک  ةانم  دبع  نب  رکب  نب  ثیل  ینب  یلوم  هنا  لیق  دق  ۀنیدملا و  لها  نم  یموزخملا  قیقش 
هل لاقف  ریمالا  بجا  يرهزلا  هل  لاقف  ینتیا  نا  يرهزلاب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  هیلإ  ثعب  مهداهز  مهدابع و  نم  ۀنیدملا  لها  ّصاق  ناک  و 

رانید نب  ۀملـس  مزاح  وبا  وه  رانید  نب  ۀملـس  هتفگ  لوصالا  عماج  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  ینتأـیلف و  ۀـجاح  هل  ناـک  ناـف  ۀـجاح  هیلإ  یل  اـم 
نب لهس  نع  يور  مهیعبات  نم  نیروهشملا  مهتاقث و  ۀنیدملا و  لها  دابع  نم  صاقلا  یموزخملا  نایفـس  نب  دوسالا  یلوم  ینیدملا  جرعالا 

سمخ و لیق  نیثلث و  ثالث و  ۀنـس  تام  دیز  نب  دامح  ۀنییع و  نبا  يروثلا و  کلام و  هنع  يور  حابر  یبأ  نب  اطع  بیـسملا و  نبا  دعس و 
نب ۀملس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  ةدحوملا و  ءابلاب  ءارلا و  حتفب  حابر  ءازلا و  ۀلمهملا و  ءاحلاب  مزاح  ۀئام  نیعبرا و  ۀنـس  لیق  ۀئام و  نیثلث و 
هلثم هنامز  یف  نکی  مل  ۀقث  همیزخ  نبا  لاق  هرمض  وبا  کلم و  هنع  بیسملا و  نبا  دعس و  نب  لهس  نع  مالعالا  دحا  جرعالا  مزاح  وبا  رانید 

رزفالا جرعالا  مهالوم  یموزخملا  رانید  نب  ۀملـس  مزاح  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  لیق 144 و  لیق 135 و  ۀنس 140 و  یفوت 
ابا شایع و  یبأ  نب  نامعنلا  بیـسملا و  نب  دیعـس  يدعاسلا و  دعـس  نبا  لهـس  عمـس  اهخیـش  ۀنیدملا و  ملاع  دـهازلا  ظعاولا  صاقلا  رامتلا 
دبع لاق  هلثم و  دحا  هنامز  یف  نکی  مل  ۀـمیزخ  نبا  لاق  قلخ  ةرمـض و  وبا  نادامحلا و  نانایفـسلا و  کلام و  هنع  ةّدـع و  نامـسلا و  حـلاص 

اهیقف ناک  ةریثک و  مزاح  یبأ  بقانم  یبهذلا ) لاق  نا  یلا   ) مزاح یبأ  نم  هیف  یلا  برقا  ۀمکحلا  ادحا  تیأر  ام  ملـسا  نب  دـیز  نب  نمحرلا 
هتفگ و ۀئام  نیعبرا و  ۀنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئام و  نیعبرا و  ۀنـس  یف  هتوم  ۀعامج  خرا  ۀیمور  هما  ایـسراف  ناک  ردقلا و  ریبک  اتبث 

ناک ۀفئاط و  دعس و  نب  لهس  عمس  مهظعاو  مهدهاز و  ۀنیدملا و  لها  ملاع  جرعالا  رانید  نب  ۀملس  مزاح  وبا  اهیف 
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رد یعفای  دعسا  نب  هَّللا  دبع  ظعاوم و  مکح و  هل  هلثم  هنامز  یف  نکی  مل  ۀقث  ۀمیزخ  نبا  لاق  موزخم  یبنل  ةالو  ۀیمور و  هما  ایـسراف و  رقـشا 
مهدـهاز و ۀـنیدملا و  لها  ملاع  جرعالا  یندـملا  یـسرافلا  رانید  نب  ۀملـس  مزاح  وبا  یفوت  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاـقو  رد  ناـنجلا  ةآرم 

دمحا لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ظعاوم و  مکح و  هل  هلثم  هنامز  یف  نکی  مل  ۀمیزخ  نبا  لاق  مهظعاو 
یبأ نا  کثدح  نم  حلاص  نب  ییحیل  هنبا  لاق  هلثم و  هنامز  یف  نکی  مل  ۀـقث  ۀـمیزخ  نبا  لاق  ۀـقث و  یئاسّنلا  یلجعلا  متاح و  وبا  ییحی و  و 
لاق رزفا و  لوحأ  رقشأ  ناک  یسراف و  هلصا  يریبزلا  هَّللا  دبع  نب  بعصم  لاق  بذک و  دقف  دعس  نب  لهـس  ریغ  ۀباحـصلا  نم  دحا  نم  عمس 

نایفـس نب  بوقعی  لاق  ثیدحلا و  ریثک  ۀـقث  ناک  ۀنـس 145 و  دعب  رفعج  یبأ  ۀفالخ  یف  تام  ۀنیدملا و  دجـسم  یف  صقی  ناک  دعـس  نبا 
تلق و هنـس 144  تام  نیعم  نبا  لاـق  هنـس 35 و  هفیلخ  لاق  ۀنـس 30 و  تام  یلع  نب  ورمع  لاق  نیعبرالا و  یلا  نیثـالثلا  نیب  اـم  یف  تاـم 

هیتای نا  یف  يرهزلاب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  هیلإ  ثعب  مهداهز  مهدابع و  نم  ۀنیدملا و  لها  ّصاق  ناک  لاق  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ 
هتفگ بیذـهتلا  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  هنس 45 و  لیق  دق  هنـس 35 و  تام  ۀجاح  هیلإ  یل  امف  انا  تایلف و  ۀـجاح  هل  ناک  نا  يرهزلل  لاقف 

روصنملا و ۀفالخ  یف  تام  ۀسماخلا  نم  دباع  ۀقث  نایفـس  نب  دوسالا  یلوم  یـصاقلا  یندملا  رامتلا  روثالا  جرعالا  مزاح  وبا  رانید  نب  ۀملس 
یندـملا رامتلا  جرعالا  مزاح  وبا  نایفـس  نب  دوسالا  یلوم  راـنید  نب  ۀملـس  ع )  ) هتفگ لاـمکلا  بیهذـت  رـصتخم  رد  یجرزخ  نیدـلا  یفص 

دبع هنبا  هنع  هملس و  یبأ  بیسملا و  نبا  یف خ م و  دعس  نب  لهـس  الـسرم و  رمع و  نب  هَّللا  دبع  ورمع  نبا  نع  مالعالا  دحا  دهازلا  صاقلا 
یتح املاع  نوکت  مزاح ال  وبا  لاق  هلثم و  هنامز  یف  نکی  مل  ۀقث  ۀمیزخ  نب  قاحسا  نب  دمحم  لاق  نادامحلا  نانایفـسلا و  کلام و  زیزعلا و 

سمخ و هنـس  تام  ۀـفیلخ  لاق  ایند  کملع  یلع  ذـخات  کنود و ال  نم  رقحت  کـقوف و ال  نم  یلع  یغبت  ـال  لاـصخ  ثـالث  کـیف  نوکت 
لاجرلا ءامسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  نیعم  نبا  لاق  اهدعب و  دعس  نبا  لاق  نیعبرا  ۀنس  مثیهلا  لاق  ۀئام و  نیثالث و 
نیعباتلا رابک  نم  جرعالا  رانید  نب  هملس  مزاح  وبا  وه  روهشملا  هتفگ و  تسمزاح  وبا  ناشتینک  هک  یناسک  رکذ  رد  احلا  فرح  رد  ةاکـشم 

یف ینکلا و  یف  لوصالا  عماج  یف  هرکذ  یموزخملا  ةریغم  نب  دوسالا  یلوم  مهتاقث  ۀـنیدملا و  لها  دابع  نم  دـهازلا  صاقلا  مـالعالا  دـحا 
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دیز نب  دامح  ۀنییع و  نبا  يروثلا و  ةرمـض و  وبا  کلام و  هنع  حابر و  یبأ  نبا  ءاطع  بیـسملا و  نبا  دعـس و  نب  لهـس  نع  يور  ءامـسالا 
نا تببحا  ام  همالک  نم  هلثم و  هنامز  یف  نکی  مل  لیق  ۀئام  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  لیق  ۀئام و  نیثلث و  سمخ و  لیق  نیثلث و  ثلث و  ۀنـس  تام 

یتم كرضی  مث ال  هکرتاف  هلجا  نم  توملا  تهرک  موی  لک  رظنا  لاق  مویلا و  هکرتاف  ۀمیقلا  موی  کعم  نوکی  ال 
500 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بیذهت نابح و  نبا  تاقثلا  باتک  ترابع  هظحالم  زا  هنع و  هَّللا  یـضر  ةریثک  بقانم  هل  ةرخآلا و  ریثک  نع  لغـشی  ایندـلا  ریـسی  لاق  تم و 
سمغنم قیرغ و  نیطالـسب  برقت  هاج و  بح  بادرگ  رد  نانچ  وا  هک  دش  مولعم  تفگـش و  رگید  لگ  يرهز  باب  رد  رجح  نبا  بیذهتلا 

دـشن لصاح  یتربع  نآ  زا  الـصا  ار  وا  درکن و  رثا  چـیه  يو  رد  جرعا  مزاح  وبا  تحیـضف  تحیـصن و  باتع و  باطخ و  همه  نآ  هک  دوب 
کلملا دبع  نب  نامیلـس  يوسب  ار  وا  دشکرد و  هیما  ینب  هملظ  تطلاخم  هطرو  رد  زین  ار  جرعا  مزاح  وبا  هک  تساوخیم  نا  رب  دـیزم  هکلب 

نم هیف  درک و  سپاو  کشخ  باوجب  دوب  هدمآ  شبیرف  عدـخ و  يارب  هک  ار  يرهز  دومن و  يراددوخ  نطفت  ظقیت و  دـیزمب  وا  نکیل  دربب 
فارحنا و تشاد و  هیما  ینب  هملظ  اب  هک  یتفلا  لیم و  يرهز  هک  دـنامن  یفخم  راصبالا و  بابلالا و  یلوا  یلع  یفخی  ام ال  رانـشلا  راـعلا و 

ثراب ار  وا  نطاب  ثبخ  نیا  ۀقیقحلا  یف  هکلب  دوب  نآب  فصتم  ادرفنم  دوخ  تاذب  اهنت  هن  دیزرویم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  یتوادع 
هارمه ردب  زور  رد  هکنآ  رب  هوالع  باتعلا  طخـسلا و  نم  هقحتـسی  ام  هیلع  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  شدـج  ردـپ  هچ  دوب  هدیـسر  شدادـجا  زا 
بانج نآ  لتق  یمتح  دصق  دحا  زور  رد  هک  تشاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  هدیدش  توادع  نانچ  دوب  نیکرشم 

دوب ینارفاک  هلمج  زا  شدج  درک و  دهاوخ  لتق  ار  ترـضح  نآ  هتبلا  دید  ار  بانج  نآ  رگا  هک  دوب  هدش  دـقاعتم  رفن  دـنچ  اب  دوب و  هدرک 
ار ینعم  نیا  تقافص  تیاغ  تحاقو و  طرف  زا  يرهز  هک  بجع  دنتـشاد و  روضح  نیکرـشم  فص  رد  رورـس  نآب  گنج  يارب  ردب  رد  هک 

فارتعا کلسم  مشحت  جرحت و  الب  هیرخـس  ناونعب  هکلب  تسنادیمن  راع  گنن و  بجوم  شیوخ  يارب  الـصا  ار  نآ  دومنیم و  رکذ  دوخ 
اردـب و نیکرـشملا  عم  دهـش  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  هدـج  وبا  ناک  هتفگ و  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دومیپیم  لئاس  لاؤس  باوجب  نآب 

دهش له  يرهزلل  لیق  هنا  يور  هنود و  نلتقیل  وا  هنلتقیل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اوأر  نئل  دحا  موی  اودقاعت  نیذلا  رفنلا  دحا  ناک 
لزی مل  ریبزلا و  نب  بعـصم  عم  ملـسم  هوبا  ناک  نیکرـشملا و  فص  یف  ناک  هنا  ینعی  بناجلا  کـلذ  نم  نکل  معن و  لاـقف  اردـب  كدـج 
دییات زین  هینس  ياملع  بتک  رگید  عبتت  زا  هاضقتسا و  دق  کلملا  دبع  نب  دیزی  ناک  کلملا و  دبع  نب  ماشه  عم  مث  کلملا  دبع  عم  يرهزلا 

زور هک  تسثیبخ  نامه  يرهز  دج  ردپ  باهـش  نب  هَّللا  دبع  هک  دوشیم  ققحتم  نا  زا  رتالاب  هکلب  تسرهاظ  هدومن  رکذ  ناکلخ  نبا  هچنآ 
رمع نب  دمحم  دوب  هدینادرگ  هایس  ار  دوخ  يور  هدیناسر  یمخز  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  متخ  بانج  نیبم  نیبج  رد  دحا 

لوسر لتق  یلع  اودقاعت  اودهاعت و  دق  شیرق  نم  ۀعبرا  ناک  هتفگ و  ینالوط  یتیاور  نمـض  رد  دحا  هوزغ  رد  يزاغملا  باتک  رد  يدقاولا 
يدقاو زین  فلخ و  نب  یبأ  هئمق و  نبا  صاقو و  یبأ  نب  ۀبتع  باهش و  نب  هَّللا  دبع  کلذب  نوکرشملا  مهفرع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

يزاغملا باتک  رد 
501 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرجاهملا نم  الجر  تعمـس  لاق  ریبج  نب  عفان  نع  ثریوحلا  یبأ  نع  ةورف  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحـسا  نع  ةربس  یبأ  نبا  ینثدـح  هتفگ 
نب هَّللا  دبع  تیأر  دقل  هنع و  فرـصی  کلذ  لک  اهطـسو  معلـص  هَّللا  لوسر  ۀـیحان و  لک  نم  یتات  لبنلا  یلا  ترظنف  ادـحا  تدهـش  لوقی 
نب هَّللا  دبع  یقل  هزواج و  مث  دحا  هعم  ام  هبنج  یلا  معلـص  هَّللا  لوسر  اجن و  نا  توجن  الف  دمحم  یلع  ینولد  ذئموی  لوقی  يرهزلا  باهش 
لاق هتیأر  له  لاق و  هنم  هَّللا  کنکما  دقف  ۀفاشلا  هذه  عطقتف  ادمحم  برضت  نا  کنکمی  ملا  تحزن  ناوفـص  لاقف  ۀّیمأ  نب  ناوفـص  باهش 
هَّللا دبع  کلذ و  یلا  صلخن  ملف  هلتق  یلع  اندقاعت  اندهاعت و  ۀـعبرا  انجرخ  عونمم  انم  هنا  هّللاب  فلحا  هتیأر  ام  هَّللا  لاق و  هبنج  یلا  تنا  معن 

هدروآ و هیوبن  تریس  رد  يرفاعملا  يریمحلا  ماشه  نب 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یمر  صاقو  یبأ  نب  ۀبتع  نا  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  هیبا  نع  يردخلا  دیعس  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  حیبر  رکذ 
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حرج ۀئمق  نبا  نا  هتهبج و  یف  هّجش  يرهزلا  باهش  نب  هَّللا  دبع  نا  یلفـسلا و  هتفـش  حرج  یلفـسلا و  ینمیلا  هتیعابر  رـسکف  ذئموی  ملـس  و 
عقیل رماع  وبا  لـمع  یتلا  رفحلا  نم  ةرفح  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عقو  هتنجو و  یف  رفغملا  قلح  نم  ناـتقلح  تلخدـف  هتنجو 

نوملعی مه ال  نوملسملا و  اهیف 
عم ادحا  دهش  رغصالا  باهـش  نب  هَّللا  دبع  هوخا  هتفگ و  ربکالا  باهـش  نب  هَّللا  دبع  همجرت  رد  باعیتسا  باتک  رد  یبطرقلا  ربلا  دبع  نبا  و 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جش  يذلا  وه  قاحسا  نبا  لاق  هیقفلا  باهش  نب  هَّللا  دبع  نب  ملسم  نب  دمحم  دج  وه  دعب و  ملـسا  مث  نیکرـشملا 

يزعلا دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  يرهزلا  یکح  هتیعاـبر و  رـسک  ۀـبتع  هبنج و  حرج و  هتمق  نـبا  هـهجو و  یف  ملـس  هـلآ و  و 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀیعابر  ۀبتع  رـسکل  مته  وأ  رجن  الإ  صاقو  یبأ  نب  ۀبتع  دـلو  نم  ملحلا  دـحا  غلب  ام  لاق  يرهزلا 

باهـش نب  هَّللا  دبع  وهف  هیبا  لبق  نم  هدـج  اما  هما و  لبق  نم  هدـج  اما  هّمأ و  لبق  نم  يرهزلا  دـج  وه  رغـصالا  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  نا  لیق 
دهش هل  لیق  باهـش  نبا  نا  يور  دق  ةرجهلا و  لبق  اهب  تامف  ۀکم  مدق  مث  ۀشبحلا  ضرا  یلا  رجاه  يذلا  وه  رغـصالا  هَّللا  دبع  نا  ربکالا و 

هتفگ ب د هباغلا  دسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  دارأ و  هیدج  ّيأ  ملعا  هَّللا  نیکرشملا و  نم  ینعی  بناجلا  کلذ  نم  اهدهـش  لاق  اردب  كدج 
لاق لوق  یف  هیقفلا  يرهزلا  باهـش  نبا  دج  وه  يرهزلا  یـشرقلا  ةرم  نب  بالک  نب  ةرهز  نب  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  باهـش  نب  هَّللا  دـبع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  هامسف  ناجلا  دبع  همسا  ربکالا  اذه  ناک  هَّللا  دبع  نب  باهـش  انبا  رغـصالا  هَّللا  دبع  ربکالا و  هَّللا  دبع  ناوخا  امه  ریبزلا 

رغـصالا باهـش  نب  هَّللا  دبع  هوخا  ۀنیدملا و  یلا  ةرجهلا  لبق  ۀـکمب  تام  ۀـشبحلا و  ضرا  یلا  نیرجاهملا  نم  وه  هَّللا و  دـبع  ملـس  هیلع و 
هَّللا لوسر  هجو  جش  يذلا  وه  قاحسا  نبا  لاق  ریبزلا  لوق  اذه  باهش  نبا  دج  وه  ۀکمب و  تام  دعب و  ملسا  مث  نیکرشملا  عم  ادحا  دهش 

502 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع نب  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نع  ریبزلا  یکح  هتیعابر و  رـسک  صاقو  یبأ  نبا  ۀبتع  هتنجو و  حرج  ۀـئیمق  نبا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
دبع نا  لیق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀیعابر  ۀبتع  رـسکل  مته  رجنالا و  صاقو  یبأ  نب  ۀبتع  دلو  نم  ملحلا  دحا  غلب  ام  لاق  زیزعلا 

يذلا وه  رغصالا  هَّللا  دبع  نا  لیق  ربکالا و  هَّللا  دبع  وهف  هیبا  لبق  نم  هدج  اما  هما و  لبق  نم  هیقفلا  يرهزلا  دج  وه  رغـصالا  باهـش  نب  هَّللا 
نبا نا  يور  دق  ۀنیدملا و  یلا  ةرجهلا  لبق  ۀـشبحلا  نم  هدوع  دـعب  ۀـکمب  تام  يذـلا  وه  هنا  يرهزلا و  دـج  هنا  ۀـشبحلا و  ضرا  یلا  رجاه 
نبا هدنم و  نبا  رمع و  وبا  هجرخا  دارأ  هیدج  يأ  ملعا  هَّللا  نیکرـشملا و  عم  ینعی  بناجلا  کلذ  نم  لاق  اردب  كدج  دهـشا  هل  لیق  باهش 

اوحرجف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  نوکرـشملا  صلخ  هتفگ و  دـحا  هوزغ  رکذ  رد  داـبعلا  ریخ  يدـه  یف  داـعملا  داز  رد  میقلا 
رفحلا نم  ةرفح  یف  طقس  هقشل و  عقو  یتح  ةراجحلاب  هومر  هسار و  یلع  ۀضیبلا  اومشه  یلفسلا و  تناک  ینمیلا و  هتیعابر  اورـسک  ههجو و 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هاذأ  یلوت  يذلا  ناک  هَّللا و  دیبع  نب  ۀحلط  هنضتحا  هدیب و  ّیلع  ذخاف  نیملسملا  اهب  دیکی  قسافلا  رماع  وبا  ناک  یتلا 
زین هّجـش و  يذلا  وه  يرهزلا  باهـش  نب  ملـسم  نب  دمحم  مع  يرهزلا  باهـش  نب  هَّللا  دبع  نا  لیق  صاقو و  یبأ  نب  ۀبتع  ۀئمق و  نب  ورمع 

هتفگ و داعملا  داز  رد  میقلا  نبا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀیحان و  لک  نم  یتای  لبنلا  یلا  ترظنف  ادـحا  تدهـش  لوقی  نیرجاهملا  نم  الجر  تعمـس  ریبج  نب  عفان  لاق 

لوسر اجن و  نا  توجن  الف  دمحم  یلع  ینّولد  ذئموی  لوقی  يرهزلا  باهش  نب  هَّللا  دبع  تیأر  دقل  هنع و  فرـصی  کلذ  لک  اهطـسو  ملس 
انجرخف عونمم  اّنم  ّهنا  هّللاب  فلحا  هتیار  ام  هَّللا  لاقف و  ناوفص  کلذ  یف  هبتاعف  هزواج  مث  دحا  هعم  ام  هبنج  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

کلذ یلا  صلخن  ملف  هلتق  یلع  اندقاعت  اندهاعتف و  ۀعبرا 
هتفگ و دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  و 

ۀیحان و لک  نم  لبنلا  یلا  ترظنف  ادحا  تدهـش  لوقی  نیرجاهملا  نم  الجر  تعمـس  لاق  ریبج  نب  عفان  نع  یملـسالا  رمع  نب  دمحم  يور 
دمحم یلع  ینّولد  ذئموی  لوقی  يرهزلا  باهش  نب  هَّللا  دبع  تیار  دقل  هنع و  فرصی  کلذ  لک  اهطسو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هتیأر ام  هَّللا  لاقف و  کلذ  یف  ۀّیمأ  نب  ناوفص  هبتاعف  هزواج  مث  دحا  هعم  ام  هبنج  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اجن و  نا  توجن  ال 
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هیلإ صلخن  ملف  هلتق  یلع  اندقاعت  اندهاعتف و  ۀعبرا  انجرخ  هَّللا  اّما و  عونمم  انم  ّهنا  هّللاب  فلحا 
لضخا یتح  ۀجشلا  نم  مدلا  لاس  ههجو و  یف  کلذ  دعب  ملسا  يرهزلا و  باهش  نب  هَّللا  دبع  هجش  هتفگ و  داشرلا  يدهلا و  لبـس  رد  زین  و 

یلع ةذوخلا  يأ  ۀضیبلا  ترسک  هتفگ و  نوماملا  نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیدلا  رون  ءادفلا و  هل  یسفن  ۀفیرـشلا  هتیحل  مدلا 
دعب ملسا  هناف  هنع  هَّللا  یضر  يرهزلا  باهش  نب  هَّللا  دبع  هجش  فیرشلا  ههجو  ّجش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هسار 

503 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا لبق  هنم  لصح  اذه  لعل  يأ و  رغـصالا  هَّللا  دبع  هل  لاقی  يأ و  هّمأ  لبق  نم  نوکی  نا  زوجی  هَّللا و  همحر  يرهزلا  مامالا  دـج  وه  کلذ و 

کلذ یف  هبتاعف  هزواج  مث  دحا  هعم  ام  هبنج  یلا  فقاو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اجن و  نا  توجن  الف  دمحم  یلع  ینّولد  هلوق  دعب 
هَّللا دـبع  هل  لاقی  باهـش و  نب  هَّللا  دـبع  هل  لاقی  هیبا  لبق  نم  يرهزلا  مامالا  دـجو  عونمم  انم  هنا  هّللاب  فلحا  هتیأر  اـم  هَّللا  لاـقف و  ناوفص 

سیلدـت و ثیدـحت  رد  وا  هک  تسنآ  يرهز  نعاطم  هلمج  زا  ةرجهلا و  لبق  ۀـکمب  یفوت  ۀـشبحلا  يرجاهم  نم  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  ربکالا 
نارگید لسرم  زا  رتدب  ار  وا  لسرم  ببـس  نیمهب  دومنیم و  طقاس  نایم  زا  ار  نیحودقم  ءافعـض و  رکذ  هتـسناد  هدـید و  درکیم و  لاسرا 
همجرتب ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  ردانلا و  یف  سلدـی  ناک  ۀـجحلا  ظفاحلا  يرهزلا  ملـسم  نب  دـمحم  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  دناهتـسناد 

امنا یّمس و  یّمسی  نار  دق  املک  ظفاح و  ّهنأل  هریغ  لسرم  نم  رش  يرهزلا  لسرم  دیعـس  نب  ییحی  لاق  یـسخرسلا  ۀما  دق  لاق  هتفگ  يرهز 
يرهزلا باهش  نب  دمحم  هتفگ  نیسلدملا  ءامـسال  نییبتلا  باتک  رد  یکملا  یبلحلا  یمجعلا  نبا  طبـس  هیّمـسی و  نا  زیجتـسی  نم ال  كرتی 

عجارف هدـش  نایب  تاّرم  تاّرکب و  قبـس  ام  رد  نآ  بکترم  ندوب  رابتعالا  طقاس  سیلدـت و  ندوب  حداق  هب و  روهـشم  روهـشملا  ملعلا  مامالا 
تئش نا  هیلإ 

نآ در  صیمق و  نبل و  يایؤر  هب  طوبرم  هّللا » یلو  هاش   » مالک

هتـشذگ يرهز  نعاطم  رد  هک  هیّنـس  ماخف  نیدقنم  مالعا و  ياملع  رگید  تادافا  زا  رظن  عطق  هک  تسنیا  قح  ولع  تایآ  بئاجع  هلمج  زا  و 
فارتعا بسح  هکنآ  شنایب  دوشیم  رهاب  رهاظ و  زین  نینیعلا  ةرق  باتک  نیمه  رد  هَّللا  یلو  هاش  دوخ  هداـفا  زا  وا  قوثو  یفن  يرهز و  حدـق 

هاش دوخ  هدافا  رب  انب  هدومن و  خروم  ربیخ  هوزغب  ار  هعتم  میرحت  دوخ  تیاور  رد  يرهز  هعتم  میرحت  نعط  ماقم  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش 
نا دارأ  نم  تسین و  لخاد  تاقث  هرمز  رد  يرهز  هک  دـش  تباث  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  هدـشن  دراو  تاـقث  تاـیاور  رد  ینعم  نیا  هَّللا  یلو 
نم كانه  هیف  ناف  مالّسلا  راد  هَّللا  هلحا  مالعلا  دلاولل  نعاطملا  دییـشت  نم  ۀعتملا  میرحت  ثحبم  یلا  عجریلف  مارملا  اذه  لیـصفت  یلع  فقی 

بجعی ام  ۀقیشرلا  تاقیقدتلا  ۀقینالا و  تاقیقحتلا 
504 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زین انتم  تسحورجم  حودـقم و  ادنـس  هکنآ  رب  هوالع  نبل  يایور  ربخ  اثلاث  مالحالا  بابلالا و  يوذ  فاطعا  زهی  ماـهفالا و  راـصبالا و  یلوا 
روسج عضاو  هکنیا  شنایب  دیامن  بوسنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ار  نآ  القع  زا  یـسک  هک  تسین  نآ  لباق 

نب رمع  دوب  ملع  هک  نبل  هیقبب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  هدوـمن  عـضو  بوـیعم  نوـعطم  ربـخ  نیرد  بوذـک 
راقویلاع نیقحتـسم  رابک و  باحـصا  رگید  دوجو  اـب  راـثیا  نیاـب  باـطخلا  نب  رمع  صیـصخت  هک  تسرهاـظ  رپ  دومن و  راـثیا  ار  باـطخلا 
باـنجب نآ  تبـسن  الـصا  هک  تسحیبـق  يادـتعا  مـلظ و  حیرـص و  ياـفج  روـج و  اـنیقی  لوـضفم و  لیـضفت  حوـجرم و  حـیجرت  ۀـحارص 

ثیبخ و عضاو  لقع  تفاخس  زا  فشاک  نآ  رب  مادقا  ارتجا و  بایترا  ههبش و  الب  تسین و  زئاج  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
شحیضوت تسلیضفت  رد  تنس  لها  بهذم  یفانم  ناعمالا  دنع  رمسلا  هبشم  ربخ  نیا  اعبار  دشابیم  ثیدح  نیا  لعتفم  روعـش  تلقب  نذوم 

تسناد و دوب  ملع  هک  نبل  هیقب  ياطع  لباق  ار  رمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  ربخ  نیا  هکنیا 
اب بلطم  نیا  تفلاخم  دوب و  لضفا  رکب  وبا  زا  بانج  نآ  دزن  رمع  هک  دنادرگیم  حضاو  ینعم  نیا  تسنادن و  اطع  نیا  هتـسئاش  ار  رکب  وبا 
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ارچ لیضفت  هلئسم  رد  قیقـشت  عیرفت و  قیدحت و  ناعما و  همه  نآ  فصو  اب  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسبجعت  تسرهاظ و  رپ  تنـس  لها  بهذم 
تفارخ ربخ  نیا  نومـضم  اسماخ  هدـیورگ  اـباحمیب  نآـب  جاـجتحا  لالدتـسا و  ثیدـح و  نیا  رکذـب  هدـیزرو  هحـضاو  هتکن  نیزا  تلفغ 
تشاد توابغ  تیاهن  هحئال  ماکحا  كرد  هحـضاو و  لئاسم  مهف  رد  رمع  هکنآ  شنایب  دشابیم  نایع  تهادب و  مداصم  ۀحارـص  نوحـشم 

ملس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  زا  هرطق  ار  رمع  عقاولا  یف  دوبیم و  تحص  زا  یطخ  ار  ثیدح  نیا  رگا  هکنآ  لاح 
فـصو اب  هلالک  صوصخ  رد  دمهفن و  ار  هلالک  ّبا و  هظقی  تلاح  رد  هک  دنامیمن  یبغ  نانچ  وا  زگره  دـشیم  بیـصن  مانم  ملاع  رد  ول 

باـنج هک  دـسر  ياـجب  تبوـن  ددرگ و  رـصاق  نآ  مهف  زا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  يوـسب  رایـسب  ياـهتعجارم 
هـصفح هعیرذب  رمع  هاگ  ره  دیآ و  شیپ  مامت  یتشردـب  وا  قح  رد  دوخ  میظع  قلخ  همه  نآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
نانچمه رخآ  تسناد و  دهاوخن  ادبا  ار  هلئسم  نیا  وت  ردپ  هک  دیامرف  داشرا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  دنک  راسفتـسا  ار  نآ 

عـضاو هک  دش  حضاو  اجنیزا  لاق و  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دق  ادبا و  اهملعا  ینارا  ام  تفگیم  دوخ  تسنادن و  هک  دـش 
هنوگ نیا  ار  وا  نارسخ  نالذخ و  هجوب  هکنآ  ای  دوب  ربخیب  یلیخ  رمع  ترضح  تالاح  زا  رمسلا  هبشم  ربخ  نیا 

505 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اسداس دیسر  هچنآ  دیسر  وا  رس  رب  تسناودعلا  ریثک  نیباذک  مزاول  هلمج  زا  هک  نایسن  هجوب  دیدرگ و  شومارف  رـسکی  دوخ  هفیلخ  تالاح 

نآ تیلباق  الـصا  مینک  ضرف  تباث  یتعاس  يارب  تسمائل  بصاون  مالحا  ثاغـضا  لیبق  زا  هک  ار  ربخ  نیا  ضرفلاب  رگا  همه  نیزا  رظن  عطق 
هَّللا یّلص  ترضح  نآ  دوب و  ملع  ریسی  ءزج  هک  نبل  هدنامیقاب  هک  تسین  نیزج  نآ  دافم  هچ  دوش  روکذم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  هک  درادن 

نایبص و رب  تسه  هک  یقرف  ملع  هنیدم  باب  ندوب  ات  ملع  ریـسی  ءزج  لوصح  زا  دومرف و  اطع  رمعب  تشادـن  جایتحا  نآب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
الب هک  دوشیم  ضرع  هداـفا  دـیزم  ضرغب  نکیل  تسحوضو  لاـمک  رد  بلطم  نیا  هچ  رگا  لوحفلا و  نع  الـضف  تسین  یفخم  مه  ناوسن 
همات تربخ  لماک و  عالطا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  مولع  عیمج  رب  هک  دش  دناوتیم  راوگرزب  نامه  ملع  هنیدم  باب  ههبش 

ۀینسلا و نیطاسا  صوصنب  قبس  امیف  کلذ  ققحت  دق  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  فراعم  عیمج  فراع  دشاب و  هتـشاد 
ضرف و رب  هک  ندروآ  یـسک  رکذ  هیوبن  مولع  راخز  رحب  نینچ  نیا  هلباقمب  سپ  مالحالا  بابلالا و  ولوا  کلذ  یف  باـتری  فیکف  مـالعالا 

کلاهتلا نع  مصاعلا  هَّللا  تسبابت و  رابت و  کلسم  راثیا  ۀحارص  باوص و  لقع و  فالخ  رسارس  دشاب  هدش  لئان  ملع  زا  ریـسی  ءزجب  ریدقت 
تلالد مدع  رمع و  يارب  ملع  زا  هدنامیقاب  ریـسی و  ءزج  لوصح  رب  نبل  يایور  عوضوم  ثیدـح  تلالد  دـنچ  ره  باذـکلا و  تهبلا و  یلع 
بتارم زا  رمع  حضاف  رخات  حـضاو و  رـصاقت  رب  نآ  تلالد  هکلب  ملع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  اب  رمع  يواست  رب  نآ 

تاکـسا ماصخ و  ماحفا  يارب  نکیل  تسرینتـسم  حـضاو و  تیاهن  ریـصب  رظان  رب  عوضوم  ربخ  نیا  ظافلا  دوخ  زا  ملع  رد  بانج  نآ  هیلاـع 
تعانـش و لامک  نآ  هظحالم  دعب  ات  دوشیم  موقرم  زین  تسانعم  نیا  دیفم  حرـصم و  هک  ثیدح  نیا  حارـش  تاملک  ضعب  ماثغا  نیرباکم 

بآمتلاسر بانج  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  حیرـص  لیلد  هک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هلباقمب  ثیدـح  نیا  رکذ  تعاظف 
یقاب لالـضا  عیدخت و  بابرا  يارب  لاق  لیق و  لاجم  الـصا  ددرگ  رهاب  رهاظ و  نانگمه  رب  دشابیم  مولع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نبا زین  هنع و  لضف  ام  يأ  ةدایزلا  ینعمب  انه  لضفلا  ملعلا  لضف  باب  هلوق  هتفگ  ملعلا  باتک  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دـنامن 
هَّللا لوسر  ۀنس  هَّللا و  باتکب  سانلا  ۀسایسب  ملعلا  انه  ملعلاب  دارملا  هتفگ و  بقانملا  باتک  ثیدح  حرش  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح 
یبأ ةدم  ناف  نامثع  یلا  ۀبسنلاب  هتعاط  یلع  سانلا  قافتاب  رکب و  یبأ  یلا  ۀبـسنلاب  هتدم  لوطل  کلذب  رمع  صتخا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 

ثیحب سانلا  هتدـم  لوط  عم  اهیف  رمع  ساسف  کلذ  عم  فالتخالا و  یف  بابـسالا  مظعا  یه  یتلا  حوتفلا  اهیف  رثکی  ملف  ةریـصق  تناک  رکب 
هل قلخلا  ۀـیعاوط  نم  رمعل  قفتا  ام  هل  قفتی  مل  ءارآلا و  تفلتخا  لاوقالا و  ترـشتناف  نامثع  ۀـفالخ  یف  اعاستا  تدادزا  مث  دـحا  هفلاـخی  مل 

رمالا یضفا  نا  یلا  نتفلا  مث  نم  تاشنف 
506 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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لاق هتفگ  ریقبلا  باتک  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  اراشتنا و  الا  نتفلا  افالتخا و  الا  رمالا  دادزا  امف  یلع  فلختـسا  هلتق و  یلا 
رمع هلضف  هءاطعا  اما  هفارطا و  نم  جرخی  ّيرلا  يار  یتح  برش  هنال  هیف  هتجرد  دحا  غلبی  هّللاب ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ملع  نا  هیف  و 

لاحلا یضاملا و  یلع  لدی  ام  ایؤرلا  نم  نا  هیف  لاق و  مئال  ۀمول  هَّللا  یف  هذخای  ناک ال  ثیحب  هّللاب  ملعلا  نم  رمعل  لصح  ام  یلا  ةراشا  هیفف 
کلذک هل و  لصح  دـق  ناک  ملعلا  نم  هیطعا  يذـلا  نال  عقو  دـق  رماب  لیثمت  هذـه  هایؤر  ناف  یـضاملا  یلع  تلّوا  هذـه  لاق و  لبقتـسملا  و 

ملعلا باتک  رد  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  رمع و  هیطعا  ام  ملعلا و  نم  هیطعا  ام  نیب  ۀبـسنلا  ردق  فیرعت  ایؤرلا  هذـه  ةدـئاف  تناکف  رمع  هیطعا 
نب رمعل  هلـضف  یطعا  مث  يور  یتـح  برـش  هنـال  هنم  ینعی  نبللا  تبرـشف  ریدـقتلا  هب و  ملعلل  تبرـشف  هلوق  نم  لوـعفملا  فذـح  هیف  هتفگ 
یف وه  يذـلا  نبللا  نم  لضف  ام  يأ  یلـضف  تیطعا  مث  هلوق  هتفگ  ملعلا  باـتک  رد  يراـقلا  ةدـمع  رد  ینیع  زین  هنع و  هَّللا  یـضر  باـطخلا 
باب اذـه  يأ  مانملا ش  یف  هریغ  هلـضف  یطعا  اذإ  باب  هتفگ ص  ریبعتلا  باتک  رد  يراقلا  ةدـمع  رد  ینیع  زین  هنم و  تبرـش  يذـلا  حدـقلا 

رد يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  مونلا و  یف  خسنلا  ضعب  یف  مانملا و  یف  هریغ  صخـشل  نبللا  نم  هنم  لضف  ام  صخـش  یطعا  اذإ  هیف  رکذی 
لوعفم هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  هنم  تبرـش  يذلا  حدقلا  نبل  نم  لضف  ام  يأ  یلـضف  تیطعا  مث  هتفگ  ملعلا  باتک  ثیدـح  حرش 

یلا ةراشالا  رمع  هلضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هئاطعا  یف  هتفگ و  ریبعتلا  باتک  یناث  ثیدح  حرش  رد  يراسلا  داشرا  رد  زین  یناثلا و  تیطعا 
لضف يأ  هلضف  تیطعا  مث  هتفگ  ریبعتلا  باتک  ثلاث  ثیدح  حرش  رد  مئال و  ۀمول  هَّللا  یف  هذخأی  ناک ال  ثیحب  هّللاب  ملعلا  نم  هل  لصح  ام 
یضر باطخلا  نب  رمع  نبللا  نم  يذلا  یلضف  تیطعا  مث  هنم  تبرـشف  هتفگ  ریبعتلا  باتک  عبار  ثیدح  حرـش  رد  باطخلا و  نب  رمع  نبللا 

يراخب هک  یمجارت  حرـش  نآ و  حرـش  رد  عوضوم  ثیدـح  نیا  حارـش  هک  تسحـضاو  تحارـصب  ینیبیم  هچنانچ  تارابع  نیزا  هنع  هَّللا 
يدحا ددرگیم و  راکشآ  حضاو و  رمع  ملع  تلق  رب  عونصم  ربخ  نیا  تلالد  نا  زا  هک  دننکیم  رکذ  یتاملک  هدومن  داجیا  نآ  رکذ  يارب 

رمع ندوب  ملاع  ای  دـنادرگ  يواسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  اب  هّللاـب  اذاـیع  ار  وا  ملع  هک  دـیامنیمن  تارج  ناـشیزا 
ضعبب رمع  صاصتخا  اعدا  درجمب  هک  تسنآ  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  ناشیا  یعـسلا  ۀـیاغ  هکلب  دـناسر  تابثاب  ربخ  نیزا  نید  مولع  عیمجب 

بانج یهانتمان  ملعب  ات  وا  ضورفم  ملع  زا  هک  يرایـسب  توافت  دـنیامن و  رهاظ  هّللاب  ملع  ساـن و  تسایـس  ملع  لـثم  ملع  هّصاـخ  فانـصا 
دوب نآ  تنـس  لها  شناد  لقع و  ياضتقم  هچ  رگا  همه  نیا  كرد  دعب  دـنیامیپ و  فارتعا  کلـسم  هدروآ  نایب  ضرعمب  تسیهانپتلاسر 
لاح روخارف  یتوافت  رمع  ترضح  دوخ و  نیب  ام  نبل  برـش  رد  دنیب  یباوخ  نبل  يایور  لثم  دوخ  ملع  راهظا  يارب  ناشیزا  یـسک  رگا  هک 

شیوخ
507 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هکحضم بئارغ  هیهلم و  بئاجع  هلمج  زا  نکیل  دشاب  هدوب  رتنییاپ  تبسانم  بسحب  رمع  ترضح  ملع  هبترم  زا  وا  ملع  هبترم  ات  دهدب  رارق 
راکنتسا و عادبتسا و  فارطتـسا و  رد  هک  دنکیم  لقن  دوخ  يارب  یمانم  نبل  يایور  ثیدح  نیمه  حرـش  رد  يولهد  قحلا  دبع  هک  تسنآ 

وبس ات  حدق  زا  دیشکرد و  مامتلاب  نبل  زا  يوبس  وا  هک  تسنآ  شلصحم  هتفر و  رتالاب  هدیدع  بتارمب  نبل  يایور  ثیدح  لصا  زا  عانشتسا 
دبع هّللاب  ذایعلا  هک  تسنآ  نبل  يایور  ثیدح  هظحالم  اب  مالحالا  قّرفم  مانم  نیا  ياضتقم  تسین و  هدیـشوپ  مه  لافطا  رب  تسه  هک  یقرف 

امک ال رمع  نع  الـضف  دـشاب  هدوب  رتنوزفا  ملع  رد  هریثک  بتارمب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  زا  يولهد  قحلا 
ریمـض رد  هدـساک  تانونکم  هدـساف و  تاموعزم  اـهچ  تارـضح  نیا  هک  دـیدرگ  حـضاو  وت  رب  اـجنیزا  رـصبلا و  رظنلا و  لـها  یلع  یفخی 

يّرجت و هاـگ  ره  دـنرآیم و  دوهـش  هصنم  رب  شیوخ  ناـشیرپ  ياـهباوخ  نمـض  رد  ار  نآ  هنوگچ  دـنراد و  تعیدو  دوخ  ریمخت  تعاـقر 
نبل و يایور  مانم  عضاو  مادقا  زا  بجع  ماقم  نادنچ  دیدرگ  راکشآ  مالحا  لها  رب  مانم  نیا  لثم  لاعتفا  رب  يولهد  قحلا  دبع  خیش  رـساجت 

هدیدع ياهتحلـصم  اصوصخ  ءافلخ  لئاضف  ثیداحا  عضو  يارب  امومع و  دصاقم  رثکا  رد  ار  هّینـس  فالـسا  هک  اریز  دـنامن  یقاب  نآ  لاثما 
الاح اّدا  ائیش  نوتای  نیرخأتملا  نیرجتملا  نکل  اّدج  نیروحدم  نیمولم  اوناک  نا  مهف و  تسین  هدیشوپ  بیرا  عبتتم  بیبل و  لقاع  رب  هک  دوب 

تراسخ رـسارس  تراسج  رد  نیعاضو  نیا  هبترم  ّولع  دینـش و  دـیاب  نبل  يایور  لوعجم  ثیدـحب  قلعتم  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  تراـبع 
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تسا و موقرم  ةاکشم  یسراف  حرش  تاعمللا  ۀعشا  رد  دید  دیاب  تربع  مشچب 
نبل حدقب  تیتا  مئان  انا  امنیب  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  رمع  نبا  نع 

ریـش حدق  ینعی  ریـش  زا  یحدـق  هب  مدـش  هدروآ  ماهدـننک  باوخ  نم  هکنآ  يانثا  رد  تفگیم  هک  ار  ترـضح  نآ  مدینـش  رمع  نبا  تفگ 
ار ریش  نآ  نم  مدیشون  سپ  تبرشف  وا  هدروآ و  نمب  سک 

يرافظا یف  جرخی  ّيرلا  يرال  ّینا  یتح 
ار و رـسکب  ّير  نآ  ياراوگ  ریـش و  نآ  يرایـسب  تهج  زا  نم  ناـنخان  رد  دـیآربیم  هک  ار  یباریـس  مدـید  هنیآ  ره  نم  یتسردـب  هکنآ  اـت 

یباریس ای  دیدشت 
باطخلا نب  رمع  یلضف  تیطعا  مث 

لیوات و زیچ  هچ  سپ  دـنتفگ  هتلّوأ  امف  اولاق  ار  باـطخ  نب  رمع  هدـنامیقاب  هداـیز و  ندروخ  زا  هکنآ  ینعی  ار  دوخ  یتداـیز  نم  مداد  رتسپ 
هَّللا لوسر  ای  ار  نآ  يدرک  ریبعت 

ملعلا لاق 
شریبعت دروخیم  ریـش  هک  دـنیب  باوخ  رد  هک  ره  تسنبل  ملاـع  نا  رد  ملع  هّیلاـثم  تروص  هک  دـناهتفگ  ملعب و  ار  نآ  مدرک  ریبـعت  تفگ 

هنع هَّللا  افع  فورح  بتاک  یفخی و  ـال  اـمک  تسرایـسب  ریـش  ملع و  ناـیم  تهباـشم  هوجو  ددرگ  وا  بیـصن  عفاـن  صلاـخ  ملع  هک  تسنآ 
هیلع قفتم  هّلل  دمحلا  تسا و  هدرب  ورف  ار  همه  دراد  شیپ  رد  کنخ  نیریش  فیطل  ریش  زا  هزات  ون و  يوبـس  هک  دنیبیم  باوخ  رد  يرابکی 

فاطعا ّزهت  هفیطل  ةردان  يوسلا  طارـصلا  نع  لضملا  لاضلا  يوغلا  رورغلا  عدـخ  نم  اـهیف  اـم  یهتنی  ـال  يولهدـلا و  خیـشلا  ةراـبع  تهتنا 
بابرا

508 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسملع زا  ترابع  ریـش  هک  هدیدرگ  نیزگاج  نبل  يایور  لعتفم  ثیدح  ببـسب  تنـس  لها  تارـضح  ناهذا  رد  هکـسب  زا  هفیرظلا  عابطلا 

رگیدـکی زا  تعالخ  رامـضم  رد  تقبـس  يوگ  دـنیامرفیم و  ملق  هلاوح  هبیرغ  تاقیقحت  هبیجع و  تادافا  لاـیخ  نیمهب  اـجیب  اـج و  اذـهل 
ملع یلاثم  تروص  زین  ار  گس  هدام  ریش  هک  هدیناسر  یئاجب  تبون  تعاقر  طرف  زا  يدابآگنروا  نیدلا  رمق  هک  ینادیمن  رگم  دنیابریم 
دنلب گنهآب  دوخ  هلحن  لها  يارقف  املع و  ّمذ  همزمز  نا  رد  هک  هدـش  عقاو  طیـسب  یمالک  نمـض  رد  وا  قینا  قیقحت  نیا  نوچ  هدـینادرگ و 

رد هدید  رادومن  دوخ  هچب  هن  اب  رادریـش  گس  هدام  تروصب  ار  یجـشوق  یلع  الم  نا  رد  هک  رارحا  هَّللا  دیبع  هفیطل  هبقارم  رکذـب  هدورس و 
دوخ باتک  رد  روکذم  يدابآگنروا  دـیامنیم  بسانم  اج  نیا  رد  دوصقم  ردـقب  وا  مالک  لقن  اذـهل  هدوزفا  بابلالا  یلوا  رطاوخ  طیـشنت 
ءارما سپ  رد  فهک  باحـصا  گس  لثمب  نید  ساـبل  رد  اـیند  بلط  يارب  هک  ارقف  اـملع و  زا  يرثکا  هتفگ  تسنیتمیرکلا  رونب  یمـسم  هک 

عمط و مشچ  هدرک  زارد  ناهد  زا  صرح  نابز  دنوشیم  گس  هدیدرگ  ناگـس  یپ  رد  اهنیا  دش  یمدآ  هدـیود  نایمدآ  یپ  رد  وا  دـنودیم 
اعقا هسلجب  یـسولپاچ  یـسولاسب و  ارما  سلجم  رد  دنزومآیم  اههلیح  دنزیگنایم و  اهرکم  دـنزودیم  برچ  همقلب  هاگن  رات  هدومن  زاب  زآ 

زا هکنآ  هفرط  دننادرگیمرب  ادخ  هار  زا  دنربیم و  یبقع  داز  دـنردیم و  اهلد  لیبنز  هدـمآ  شیپ  شین  هب  ابرغ  اب  دـننابنجیم و  اهمد  هتـسشن 
ّتیبلک رب  ّتیبلک  تسا  رگید  يایند  رادـنپ  نیا  دـنرادنپیم و  ایند  لها  ءارما  هَّللا و  لـها  ار  دوخ  تسیبلک  ضراوع  زا  هک  یگناوید  تیاـغ 

دناهدیسر و ۀّیبلعثلا  ۀّیبلکلا و  نیب  تیخزرب  هجردب  ریوزت  رکمب و  ءارقف  دیامنیم  لخاد  تسا  بلکلا  بلک  هک  عبار  فنص  رد  دیازفایم و 
هلثمف لیئارـسا  ینب  ءاملع  هدام  رد  یلاعت  هناحبـس و  وا  دـناهدیدرگ  تیرامح  ّتیبلک و  نیتبترم  عماج  یلمع  دـب  هب  هکلب  یلمعیب  هب  ءاملع 

ینب قابط  قاـفو و  رب  نم  تما  هک  دراد  فیرـش  ثیدـح  رد  تسا و  هدوتـس  تیراـمح  تیبلکب و  هدومرف  راـمحلا  لـثمک  بلکلا و  لـثمک 
دوخ ردامب  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  مه  اهنیزا  دشاب  هدمآرد  دوخ  ردامب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هکنآ  ات  دوب  دـهاوخ  لعنلاب  لعنلا  قباط  لیئارـسا 
ایند ناشورفنید و  دننارخ  مه  ناگـس و  مه  تما  نیا  ءاملع  زا  یـضعب  هک  دیآربیم  هجیتن  ثیدـح  نآرق و  بیترت  عمج و  زا  سپ  دـیآرد 
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بیج زا  رس  تسوبع  هب  هعفد  کی  دوب  بقارم  نارای  اب  حبص  دعب  يزور  هرس  سدق  رارحا  هَّللا  دیبع  هجاوخ  ترضح  هک  تسلوقنم  دننارخ 
يرّفنت و نآ  ندیدب  دمآ  اجنیا  هارمه  هچب  هن  تسا  یلتمم  ریش  زا  شاهناتسپ  هک  یگس  هدام  مدید  دومرف  دندیـسرپ  نآ  هجو  نارای  دروآرب 

هجو رد  دیـسر  هجاوخ  تمدخب  هتفرگ  هارمه  هذمالت  زا  سک  هن  یجـشوق  یلع  الم  هک  دوب  هتـشذگن  یلـصف  دیدرگ  لاح  ضراع  یتهارک 
هکنآب دوبن  يامیا  زا  یلاخ  هجاوخ  ترـضح  نخـس  نیا  دیروخیم و  يزیچ  دومرف  دیدرگ  ادیپ  یتهارک  رتهدایز  هجاوخ  ترـضح  كرابم 

رـس رد  ایند  بلط  هکنآ  تهج  زا  اّلم  دمآرب  هن  نوریب  دوخ  داتـسرف و  دوب  رـضاح  هچنآ  هدرب  فیرـشت  هناخ  رد  هب  هتخود  همقلب  گس  نهد 
تشاد

509 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دش و لثمتم  لکشتم و  یگس  هدام  لکـشب  تسا  ثنؤم  ایند  بلاط  هکنآ  يور  زا  دیدرگ و  رادومن  یبلک  تروصب  دنابالک  نآ  بالط  و 

ياهناتسپ يالتما  دندمآ و  دومنب  اههچب  گس  دناهدیسرن  لامکب  زونه  دندرکیم و  ایند  لیصحت  تین  هب  ملع  هدافتسا  هکنآ  ببـسب  هذمالت 
دومن روهظ  گس  هدام  ریش  گنرب  تسملع  یلاثم  تروص  هک  ریش  دوشیم  یبلطایند  توق  ملع  نیا  نوچ  تسا و  اّلم  ملع  روفو  ریش  زا  اّلم 

هتشادرب اهنآ  يور  زا  هدرپ  رگا  هک  تسیوطنم  هروصحم  ریغ  رداون  هروفوم و  فئاطل  يدابآگنروا  مامـضنا  تقافـص  مالک  نیرد  یهتنا و 
یپ ناب  دوخ  یعذول  رظان  یعملی و  لـقاع  نوچ  ددرگ  شیرلد  شیب  زا  شیب  یّظلت  يّوأـت و  تیاـغ  زا  ار  تنـس  لـها  تارـضح  اـبلاغ  دوش 
ملق نانع  حبک  تهاکف  تفارظ و  نادیم  زا  مراپسیم و  وا  هداقو  هحیرقب  ار  نآ  كرد  هدیزرو  ضارعا  نآ  حیرـصت  زا  کلذل  درب  ناوتیم 

صمقت ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هلباقمب  ار  صیمق  يایور  دوخ  مـالک  رد  هَّللا  یلو  هاـش  رکذ  هکنآ  مجنپ  مرآیم  دوصقم  لـصا  يوسب  هدومن 
الصا سب و  تسا و  هینس  فالسا  مالحا  ثاغضا  زا  نبل  يایور  ثیدح  لثم  صیمق  يایور  ثیدح  الوا  هک  اریز  تسحیضف  صبرت  حیبق و 

هیلع قفتم  نآ  تاـبثا  حیحـصت و  هک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  فـالخب  دـنرادن  كارتشا  نآ  جاردا  تاـبثا و  جارخا و  تیاور و  رد  قح  لـها 
ریراحن داـقن  ریوشت  رییعت و  هضرع  ار  دوخ  هدروآ  ناـیمب  صیمق  ياـیور  ثیدـح  رکذ  نآ  هلباـقمب  یلقاـع  هنوگچ  سپ  تسنیقیرف  ياـملع 

ینادیمن رگم  تسبوصقم  حودقم و  بویعم و  نوعطم و  یلیخ  دنـس  تیثیحب  نبل  يایور  ثیدـح  لثم  مه  ثیدـح  نیا  ایناث  درک  دـهاوخ 
بیرقنع وا  لصفم  حرج  لمکم و  حدق  هک  تسسک  نامه  يرهز  تسیرهز و  رب  الک  نآ  رادم  تسیراخب  دیناسا  هک  نآ  دیناسا  هدمع  هک 
میامنیم لقن  وت  يارب  ار  اهیلإ  راشم  دیناسا  کنیا  يرادن  رواب  رگا  يدیـسرب  عیدبلا  هجولا  یلع  وا  بیاعم  نوصغ  بلاثم و  نونفب  يدید و 

هتفگ لامعالا  یف  نامیالا  لها  لضافت  باب  رد  نامیالا  باتک  رد  دوخ  عماج  رد  يراخب  هک  تسناد  دیاب  سپ 
لوقی يردخلا  دیعس  ابا  عمس  هنا  لهس  نب  هماما  یبأ  نع  باهش  نبا  نع  حلاص  نع  دعـس  نب  میهاربا  انثدح  لاق  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  انثدح 

کلذ و نود  ام  اهنم  يدـثلا و  غلبی  ام  اهنم  صمق  مهیلع  یلع و  نوضرعی  سانلا  تیار  مئان  انا  اـنیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق 
نیدلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  کلذ  تلّوأ  امف  اولاق  هّرجی  صیمق  هیلع  باطخلا و  نب  رمع  ّیلع  ضرع 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  يراخب  زین  و 
یـضر يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  فینح  نبا  لهـس  نبا  ۀماما  وبا  ینربخا  لاق  باهـش  نبا  نع  لیقع  نع  ثیللا  انثدح  ریکب  نب  ییحی  انثدـح 

يدـثلا و غلبی  ام  اهنمف  صمق  مهیلع  ّیلع و  اوضرع  سانلا  تیأر  مئان  انا  انیب  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق  هنع  هَّللا 
نیدلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  هتلّوا  امف  اولاق  هرتجا  صیمق  هیلع  رمع و  یلع  ضرع  کلذ و  نود  غلبی  ام  اهنم 

رد يراخب  زین  و 
510 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مانملا یف  صیمقلا  باب  هتفگ  ریبعتلا  باتک 
دیعـس ابا  عمـس  هنا  لهـس  نب  هماما  وبا  ینثدح  باهـش  نبا  نع  حلاص  نع  یبأ  ینثدح  میهاربا  نب  بوقعی  انثدح  هَّللا  دـبع  نب  یلع  انثدـح 

ام اهنم  يدثلا و  غلبی  ام  اهنم  صمق  مهیلع  یلع و  نوضرعی  سانلا  تیار  مئان  انا  امنیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  يردخلا 
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نیدلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  تلّوأ  ام  اولاق  هرجی  صیمق  هیلع  باطخلا و  نب  رمع  ّیلع  رم  کلذ و  نود  غلبی 
دیعس یبأ  نع  لهـس  نب  ۀماما  وبا  ینربخا  باهـش  نبا  نع  لیقع  ینثدح  ثیللا  ینثدح  ریفع  نب  دیعـس  انثدح  مانملا  یف  صیمقلا  رج  باب 

ام اهنمف  صمق  مهیلع  یلع و  اوضرع  سانلا  تیأر  مئان  انا  انیب  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  يردخلا 
نیدلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  هتلّوأ  امف  اولاق  هّرتجی  صیمق  هیلع  باطخلا و  نب  رمع  ّیلع  ضرع  کلذ و  نود  غلبی  ام  اهنم  يدثلا و  غلبی 

يردخ دیعس  وبا  ار  نآ  یهاگ  هدومیپ  بارطضا  هار  تس  ربخ  نیا  دانسالا  یهتنم  هک  یباحص  نآ  رکذ  رد  مانم  نیا  تیاور  رد  يرهز  اثلاث 
هدروآ یبنلا  باحـصا  ضعب  نع  يردـخ  دیعـس  وبا  ياجب  هدرک  مهبم  ار  نآ  یهاـگ  یتسناد و  يراـخب  تاـیاور  زا  هچناـنچ  هدومن  رهاـظ 

هتفگ دوخ  عماج  رد  يذمرتلا  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  هچنانچ 
باحصا ضعب  نع  فینح  نب  لهس  نب  ۀماما  یبأ  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  قازرلا  دبع  انثدح  یخلبلا  يریرجلا  دمحم  نب  نیسحلا  انثدح 

يدثلا غلبی  ام  اهنم  صمق  مهیلع  ّیلع و  نوضرعی  سانلا  تیأر  مئان  انا  امنیب  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 
نیدلا لاق  هَّللا  لوسر  ای  هتلّوأ  امف  اولاق  هرجی  صیمق  هیلع  رمع و  ّیلع  ضرعف  کلذ  نم  لفسا  غلبی  ام  اهنم  و 

بارطضا سپ  يرهزلا  حداوق  یف  بیرق  نع  هیلع  هیبنتلا  قبس  امک  تسقیقحت  دقن و  لها  دوهشم  مولعم و  دیناسا  رد  يرهز  فّرصت  نوچ  و 
نیا ربخ  اعبار  دـیدرگ  دـهاوخ  ناکرالا  مزحنم  يارتفا  نیا  ناوه  نهو و  بجوم  ناعما  فاـصنا و  باـبرا  دزن  بیر  ـالب  صوصخ  نیرد  وا 

رب دراد  تلالد  ربخ  نیا  هکنآ  شنایب  دشابیم  رـصب  بابرا  حورجم  رظن و  لها  حودقم  زین  انتم  دنـس  رب  هوالع  ماعنالاک  ماوع  عوضوم  مانم 
تسرهاظ رپ  دیشکیم و  ار  نآ  هک  دوب  هدیشوپ  یـصیمق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  ضرع  تلاح  رد  رمع  هکنآ 
ثیداحا تسمارح و  روظحم و  رما  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  مانالا  ریخ  بانج  عرـش  رد  ددرگ  نآ  ّرج  ببـس  هک  يدـحب  ساـبل  لـیوطت  هک 

هک درک  ناوتیم  رواب  یلقاع  لقع  هنوگچ  سپ  هدومن  رکذ  ساـبللا  باـتک  رد  ار  نآ  ضعب  يراـخب  دوخ  هدـش و  دراو  نآ  مذ  رد  هدـیدع 
رکذ وا  حدم  ضرعم  رد  ار  نآ  دیامرف و  ریرقت  هدـش  رداص  رمع  زا  هک  ار  عینـش  لعف  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بانج 

تاحضاو زا  ءاعنـش  هّطخ  نیرب  عوضوم  ربخ  نیا  لامتـشا  نوچ  ءارتجالا و  رـساجتلا و  ضحم  ءارتفالا و  بذکلا و  تحب  الا  اذه  له  دیامن 
هظقی رد  صیمق  رج  هک  دناهدرک  اعدا  صرخت  ضحمب  يراخب  حارش  زا  یضعب  دوب 

511 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع هرداـصم  يوـسب  عـجار  ثیدـح  نـیا  دوـخب  لالدتـسا  دـناهدرواین و  نا  رب  یلیلد  الــصا  نـکیل  دـشابیم  دوـمحم  ماـنم  رد  مومذـم و 
ینعا اعرـش  ۀظقیلا  یف  مذی  مانملا و  یف  دمحی  ام  ۀلثما  نم  اذـه  هتفگ و  ریبعتلا  باتک  رد  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسبولطملا 
ۀظقیلا یف  مذـی  مانملا و  یف  دـمحی  ام  ۀـلثما  نم  اذـه  هتفگ و  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق  هلیوطت و  یف  دـیعولا  نم  تبث  امل  صیمقلا  ّرج 

كولـسم مجهت  هتهابم و  هار  هنوگچ  تارـضح  نیا  هک  تسناد  ناوتیم  یبوخب  اج  نیزا  هلیوطت و  یلع  دیعولا  درو  صیمقلا  رج  ذإ  اعرش 
هک اریز  تستنس  لها  بهذم  یفانم  ماهفا  بابرا  دزن  مانم  نیا  اسماخ  دنراپسیمن  تاماقم  نیا  لاثما  رد  فاصنا  کلسم  الـصا  دنرادیم و 

هلمج صیمق  زا  هک  تشادرب  رد  یـصیمق  رمع  هک  تسنیا  حّرـصملا  وه  امک  نآ  داـفم  هچ  ددرگیم  رهاـظ  رکب  وبا  رب  رمع  تیلـضفا  نا  زا 
دوب و حوضو  تیاـهن  رد  عوضوم  ماـنم  عونـصم و  ربـخ  نیزا  بلطم  نیا  روهظ  نوچ  دـشاب و  لـضفا  همه  زا  نید  رد  سپ  دوب  لوطا  مدرم 

رکب وبا  تیلوضفم  مازتلا  يراوشد و  ياهتنا  رد  هیرمع  تلیـضف  رب  نآ  لامتـشا  ظاحلب  اصوصخ  يراخب  حیحـص  ثیدـح  زا  يرادرب  تسد 
همه نیا  اب  نکیل  دناهدرپس  لیلضت  عیدخت و  لیوست و  لیوات و  کلـسم  يراخب  حارـش  ضعب  يراچانب  اذهل  يراوخ  تلذ و  لامک  بجوم 

رد ناشیگدنامرد  زجع و  تقیقحب  دینش و  دیاب  لد  شوگب  ناشیا  هطقاستم  تالمج  هتفاهتم و  تاملک  زا  يرطش  هدربن  دوصقم  يوسب  هر 
هنم مزلی  هناب  ثیدحلا  اذه  لکشتسا  دق  هتفگ و  بقانملا  باتک  رد  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دیـسر  دیاب  رهدلا  هدسفا  ام  حالـصا 
مل كاذ  ذإ  اوضرع  نیذلا  لعلف  سانلا  یلع  ضرع  هلوق  مومع  نم  رکب  یبأ  صیـصخت  هنع  باوجلا  قیدصلا و  رکب  یبأ  نم  لضفا  رمع  نا 
الا کلذک  ناک  هلعلف  غبسا  هنم و  لوطا  صیمق  رکب  یبأ  یلع  نوکی  نا ال  مزلتـسی  هّرجی ال  صیمق  هیلع  رمع  نوک  نا  رکب و  وبا  مهیف  نکی 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 364 

http://www.ghadirestan.com


رمعل و ۀلیضف  هیف  هتفگ و  ریبعتلا  باتک  رد  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  زین  ملعا و  هَّللا  اهیلع و  رـصتقاف  رمع  ۀلیـضف  نایب  ذئنیح  ناک  دارملا  نا 
نوکی نم  لضفالاب  دارملا  نا  هصخلم  رکب و  یبأ  نم  لضفا  نوکی  نا  مزلتـسی  هنا ال  حاضیا  هرهاظ و  نم  لکـشتسی  امع  باوجلا  مدقت  دـق 
لـضفا وهف  رثکا  هباوث  ناک  نم  رثکا و  هباوثف  يوقا  هنید  ناک  نم  يوقا و  هنیدـف  رثکا  هلمع  ناک  نمف  باوثلا  تامالع  لامعالا  اباوث و  رثکا 

یف ضرعی  مل  رکب  وبا  نوکی  نا  لـمتحیف  بولطملاـب  حیرـصت  ثیدـحلا  یف  سیل  هنا  باوجلا  صخلم  رکب و  یبأ  نم  لـضفا  رمع  نوـکیف 
رمع و صیمق  نم  لوطا  صیمق  هیلع  ناک  ضرع  امل  هنا  الـصا و  ضرعی  هنال ال  اما  کلذ و  لبق  ضرع  دـق  ناـک  هنـال  اـما  ساـنلا  کـئلوا 

ناب لزنتلا  یلع  يوارلا و  هنع  لهذف  هرکذ  عقو  نوکی  نا  لمتحی  هتیلضفا و  نم  ملع  امب  ءافتحالا  هرکذ  نع  توکسلا  ّرس  نوکی  نا  لمتحی 
ارتاوت ترتاوت  دق  قیدصلا و  هتیلضفا  یلع  ّۀلادلا  ثیداحالاب  ضراعم  وهف  تالامتحالا  هذه  عیمج  مدع  لصالا 

512 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمم رمع  نا  یلع  هیبنتلا  ربخلا  نم  دارملا  نیروکذـملا و  عم  ضرع  رکب  وبا  نوکی  نا ال  تـالامتحالا  هذـه  يوقا  ةدـمتعملا و  یهف  اـیونعم 
تلق ناف  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  يراقلا  ةدـمع  رد  ینیع  هیف و  کلذ  راصحناب  حّرـصی  ام  هیف  سیل  نیدـلا و  یف  غلاـبلا  لـضفلا  هل  لـصح 

نیذـلا یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نا  لمتحی  سانلا و  ّیلع  ضرع  هلوق  مومع  نم  رکب  وبا  صخ  تلق  رکب  یبأ  نم  لـضفا  رمع  نوکی  نا  هنم  مزلی 
مل اوضرع  نیذلا  لعلف  رکب  یبأ  یلع  رمع  هتیلضفا  هنم  مزلی  هتفگ و ال  بقانملا  باتک  رد  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  ملعا و  هَّللا  اوضرع و 
رد يراسلا  داـشرا  رد  ینالطـسق  زین  هنم و  لوطا  رکب  یبأ  یلع  نوکی  ـال  نا  مزلتـسی  ـال  هّرجی  صیمق  هیلع  رمع  نوک  رکب و  وبا  مهیف  نکی 
امب ءافتکالا  هرکذ  نع  توکسلا  یف  رسلا  لعل  رکب و  یبأ  یلع  هلیـضفت  هنم  مزلی  هنع و ال  هَّللا  یـضر  رمع  ۀلیـضف  هیف  هتفگ و  ریبعتلا  باتک 
هنا یلع  هیبنتلا  دارملاف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  یف  کلذ  راصحناب  حیرـصتلا  ثیدحلا  یف  سیل  هنع و  يوارلا  لهذ  رکذ و  وا  هتیلـضفا  نم  ملع 

رفانت و تسین و  یلقاع  چیه  تافتلا  لباق  ینیبیم  هچنانچ  هدراش  تالیوست  هدراب و  تالیوات  نیا  نیدـلا و  یف  غلابلا  لضفلا  هل  لصح  نمم 
تقیقح دهدیم و  رارق  مائل  نیعاضو  مالحا  ثاغـضا  لیبق  زا  ار  مانم  لصا  اهریبعت  ترثک  زا  ام  باوخ  ناشیرپ  دـش  قادـصمب ع  نآ  رکانت 

دافمب دوب  رمع  ترضح  هدادلد  یلیخ  نوچ  مانم  نیا  عضاو  هک  تسنآ  لاح 
مصی یمعی و  ءیشلا  کبح 

ناوه و نهو و  وا  عارتفا  عارتخا و  ببسب  دیـسرن و  رظنب  رکب  یبأ  لیـضفت  رد  شفالـسا  تالاعتفا  اب  لاعتفا  نیا  تضقانم  ار  وا  عضولا  نیح 
یلـصا مه  هلمجلا  یف  مانم  نیا  رگا  اسداس  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  رـصب  رظن و  لها  رب  اعیمج  تالاحتنا  بیذاکا و  هنوگ  نیا  نالطب  داـسف و 

هک دـناهدرک  هدافا  عوضوم  ثیدـح  نیمه  حرـش  رد  تنـس  لها  ياملع  ضعب  هک  اریز  دـشیمن  يداب  رمع  لـهج  تروع  زگره  تشادیم 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هلّوا  امنا  یبرعلا  نبا  لاق  هتفگ و  ریبعتلا  باتک  رد  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  دوشیم  لهج  تروع  رتاـس  نید 

تروع رمع  هحئال  تایامع  هحـضاف و  يایاطخب  بیر  الب  هکنآ  لاح  ندـبلا  ةروع  بوثلا  رتسی  امک  لهجلا  ةروع  رتسی  نیدـلا  نال  نیدـلاب 
دییـشت امّیـس  مالعالا ال  انباحـصا  بتک  یف  لـصفم  وه  اـمک  هدـیدرگ  يداـب  رهاـظ و  يداـب  رـضاح و  ره  رب  شتاروع  هلمج  هکلب  شلهج 

مانم نیا  كاّته  عرتخم  كاّفا و  عضاو  هک  دش  نیبتم  حضاو و  روهظ  لامکب  اجنیزا  مالّـسلا و  راد  هَّللا  هلحا  مالعلا  دجاملا  دـلاولل  نعاطملا 
ثیدح عضوب  دیاش  الا  تسنادیمن و  یبوخب  لهج  تروع  روهظب  ناشحاضتفا  ملع و  سابل  زا  یناث  هفیلخ  عالخنا  يرعت و  لاح  ماجنا  دـب 

نوصارخلا حـضتفی  اذـکه  نکل  تخاسیمن و  هراپ  هراپ  لاح  فشاک  لاعتفا  نیا  تسدـب  ار  هفیلخ  سوماـن  صیمق  تخادرپیمن و  صیمق 
ربخب رمع  ترـضح  ملع  تابثا  باـب  رد  هَّللا  یلو  هاـش  لالدتـسا  جاـجتحا و  هیبنت  ظاـقیا و  نولعفی  نولعتفی و  اـمب  ریبخ  هَّللا  نولمعی و  اـمب 

ثیدح نبل و  يایور  لعتفم 
513 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رباکا هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و  نانگمه  رب  نا  زا  تسه و  بحاص  هاش  جایتحا  رقف و  تدـش  لیلد  ناعمالا  دـنع  صیمق  ياـیور  عوضوم 
تسد مالحا  تامانم و  تاعونصمب  راچان  راچ و  هک  دنادیلا  رفص  نانچ  هیوبن  ثیداحا  دوقن  زا  يرمع  ملع  تابثا  رد  تنـس  لها  تارـضح 
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همه نیا  اب  نکیل  دـننکیم  فاستعا  روج و  لواعمب  فاصنا  يانب  هدومن  جاجتحا  مـالم  نیبلاـج  نیکاـفا  تاـعوضومب  دـننزیم و  کـسمت 
دهاش دـنیامناو  یهاک  معاط و  ار  هفیلخ  ترـضح  مامت  مامتهاب  مانم  ایور و  ملاـع  رد  هکنآ  زج  دـیآیمن و  ناشتـسدب  يزیچ  يرگهزویرد 
تایآ زا  مه  هک  دنتـسه  ّیلم  ینغ  هیهلا  هیهانتمان  تاضافا  زا  نانچ  نانملا  هَّللا  دـمحب  هک  ناقیا  قح و  لها  فالخب  دـیامنیمن  ور  دوصقم 

نیعباـت ریراـقاب  مه  ناـیعا و  هباحـص  تاـفارتعا  زا  مه  نادـیدجلا و  ّرک  اـم  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  ناـمحر  بیبـح  ثیداـحا  زا  مه  نآرق و 
یف سمـشلاک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  ناهربلا  ةّرین  لئالد  رگیدـب  مه  ناـشیلاع و  ياـملع  تاـناعذا  زا  مه  ناـسحالاب و 
هَّللا دمحب  دنیابریم و  رگیدکی  زا  قبسلا  بصق  هلیمج  تمرکم  هلیلج و  تداعـس  نیا  زارحا  رد  دنیامنیم و  راکـشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار 
هجو یلع  لایللا  رهنلا و  لصتا  ام  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  لاعتم  بر  لوسر  لآ  نیفلاخم  لابق  رد  ناـشیزا  دـحاو  ره  لاـح  ناـبز  لاـعتملا 

تسلاقم  نیاب  منرتم  لثمتلا 
میوگ  باوخ  ثیدح  هک  متسرپ  بش  هن  مبش  هن  میوگ  باتفاز  همه  مباتفآ  مالغ  وچ 

ددرگیم و یباتفآ  قح  رما  دریگیم و  مدـع  هار  لیل  حبـصا  داـفمب  تاهبـش  بش  ناـشیا  هحیحـص  نیهارب  هحیرـص و  هلدا  دـعب  دـنچ  ره  و 
هکنآ دافمب  نکیل  دتفایمن  مانم  ایور و  ملاع  تایئرم  تایورم و  رکذ  هب  یتجاح 

یلعی ولعی و ال  قحلا 
قیرط نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  دنناوتیم و  يداعا  موصخ و  رب  تجح  مامتا  زین  يداو  نیزا  دـنهاوخب  قح  لها  رگا 
بانج ندید  هک  هدـش  ققحم  تباث و  هینـس  مالعا  ياملع  تادافا  بسح  مانم  ایور و  ریبعت  ملع  رد  هکنآ  شنایب  دـنناسریم  تابثاب  زین  مه 
ناـیم رد  باـنج  نآ  هکنآ  هطـساوب  زج  تسین  نیا  دوشیم و  ملع  لوـصح  بجوـم  یئار  يارب  ماـنم  ملاـع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
بانج نآ  هبترمب  صوصخ  نیرد  یـسک  چـیه  دوب و  اراد  ار  هقلطم  تیملعا  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باحـصا 
هلجا نیثدـحم و  ياملع  فیراعم  رباکا  زا  هک  ظعاولا  یـشوکرخلا  میهاربا  نب  دـمحم  ناـمثع  یبأ  نب  کـلملا  دـبع  دیعـس  وبا  دیـسریمن 

يرزجلا و ریثالا  نبا  لماک  خیرات  یناعمـس و  میرکلا  دـبع  باسنالا  باتک  رظان  رب  وا  رخافم  رثآم و  تسا و  هینـس  نیدنـسم  ياهبن  ریهاشم 
ریبعتلا باتک  رد  تسرهاب  رهاظ و  يونـسا  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دـبع  هیعفاش  تاقبط  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع 

نب لـیلخ  دـهزلا و  ۀعاجـشلا و  قزر  ملعلاـب و  مرکا  اـیح  ههجو  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يار  نا  هتفگ و  عبار  باـب  رد 
لحملا و یلاع  نوکی  هناف  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  يار  نم  هتفگ و  تاراـبعلا  ملع  یف  تاراـشالا  باـتک  رد  يرهاـظلا  نیهاـش 

يوق اعاجش و  ناسللا و  قلط  ناکملا و  عیفر 
514 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لدعلا و ملعلا و  ناکملا  کلذ  لها  لانی  ناکم  یف  اّیح  هار  نم  ۀعاجـش و  املع و  لانی  هجولا  قلط  وه  هار و  نم  لیق  اقدصم و  ارثوم  بلقلا 
يایور رکذ  رد  مانملا  ریبعت  یف  مانالا  ریطعت  رد  یسلبانلا  نباب  ریهشلا  لیعامـسا  نب  ینغلا  دبع  فاجحالا و  روجلا و  مهنع  عفری  فاصنالا و 

هتفگ بانج  نآ  رکذ  رد  نا  رد  زین  هترظانم و  یلع  ةوق  الالج و  اکـسن و  املع و  لان  ملاع  هار  نا  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
قزر ملعلاب و  مرکا  هار  نم  تامارکلا و  راـهظا  یلع  نینمؤملل و  مئاـنغلا  ۀـقاشلا و  رافـسالا  ۀـمامالا و  ۀـفالخلا و  یلع  هاـیؤر  تلد  اـمبر  و 
هوالع تارابع  نیزا  ۀنسلا  عابتا  يوقتلا و  رمالا و  ذافن  مکحلا و  یلاعت  هَّللا  هاتآ  ادوسحم و  راص  اّیح  هار  نم  دهزلا و  ۀعاجشلا و  ءاخـسلا و 

هک تسرهاظ  مهنیا  یئار  يارب  تسملع  لوصح  بجوم  مانم  ملاع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندـید  هک  يوعد  نیا  قیدـصت  رب 
زین دیـسر و  دـهاوخ  هرظاـنم  توق  لـالج و  کـسن و  ملع و  تداـیزب  دـنیبب  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  یملاـع  رگا 
زین دومرف و  دهاوخ  اطع  تنـس  عابتا  يوقت و  رما و  ذافن  مکح و  ملاع  دـنوادخ  ار  وا  دـنیبب  باوخ  رد  ار  بانج  نآ  هک  ره  هک  تسحـضاو 

روج و ناشیزا  دیـسر و  دـهاوخ  فاصنا  لدـع و  ملع و  ار  ناکم  نآ  لها  مامت  دـنیبب  یناـکم  رد  ار  باـنج  نآ  یـسک  رگا  هک  تسحئـال 
ریغ یلا  دراد  تلالد  تامارک  راهظا  رب  تماما و  تفالخ و  رب  بانج  نآ  ندید  هک  تسادیپ  نا  زا  زین  دـیدرگ و  دـهاوخ  فرطرب  فاحجا 
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دیاب رابتعا  رظنب  هدش  امرفراک  ار  فاصنا  یکدنا  سپ  ءاقتالا  دـهزلا و  ءاخـسلا و  ۀعاجـشلاک و  ۀـلیمجلا  ایازملا  ۀـلیلجلا و  راثالا  نم  کلذ 
تدایز هجردب  ار  ملاع  دنادرگ و  ملاع  ار  لهاج  مانم  ملاع  رد  بانج  نآ  ندید  دشاب و  هدوب  ملع  هنیدم  باب  دوخ  هک  يراوگرزب  هک  دید 

رما ذافن  مکح و  ءاتیاب  بانج  نآ  ندید  تکربب  ملاع  دنوادخ  ار  ترـضح  نآ  هدننیب  زین  دناسر و  هرظانم  توق  لالج و  کسن و  ملع و  رد 
دریگارف فاصنا  لدع و  ملع و  ار  ناکم  نآ  لها  مامت  دنیبب  یناکم  رد  ار  بانج  نآ  یسک  رگا  هکلب  دیامن  فرشم  تنـس  عابتا  يوقت و  و 

تاعوضوم رب  انب  ملع  رد  وا  یعـسلا  ۀـیاغ  هک  ندروآ  ار  یـصخش  رکذ  راوگرزب  نینچ  هلباقمب  ددرگ  فرطرب  ناـشیزا  فاـحجا  روج و  و 
ءایـشالا دافمب  تسیرـسهریخ و  یمـشچ و  خارف  ردـقچ  هدـش  لصاح  ار  وا  نید  ملع و  زا  هرهب  مانم  ملاع  رد  هک  تسنآ  شدوخ  نیدـقتعم 

لافطا رب  روفـس  الجنا و  دـیزم  زا  تسروهظ و  حوضو و  لامک  رد  راصبا  مالحا و  بابرا  رب  تسه  هک  یقرف  نیب  اـم  رد  اهدادـضاب  فرعت 
نبا ناش  رد  هدراو  ثیداحاب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تینورقم  هَّللا  یلو  هاش  ياعدا  هکنآ  مشـش  تسین  روتـسم  بجتحم و  روعـش  اـب  نیزیمم 

لالحنالا و حیرـص  یلیخ  ماقم  نیرد  نآـب  لـالتعا  لازخنا و  عـالقنا و  تیاـهن  رد  دـسریم  روهظب  ماـظنلا  لـتخم  مـالک  نیزا  هک  دوعـسم 
درفتم نآ  لقنب  تنـس  لها  تستنـس و  لها  قیرط  زا  لوقنم  هدومن  اـمیا  نآـب  هَّللا  یلو  هاـش  هک  یثیداـحا  ـالوا  هک  اریز  دـشابیم  لـالتخالا 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  هلباقمب  نآ  رکذ  سپ  دنشابیم 
515 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا لئاضف  ثیداحا  ایناث  تسرانکرب  رود و  یلیخ  لدـع  فاصنا و  هداج  زا  راومهاـن و  لـحمیب و  رـسارس  دـشابیم  نیقیرف  هیلع  قفتم  هک 
انّیب امک  تسرتاوتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  اریز  دش  دناوتیمن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  مواقم  لباقم و  ادنس  زگره  تسملعب  قلعتم  هک  دوعسم 

ثیدح هلباقمب  نآ  رکذ  سپ  اهیلإ  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدیسرن  رتاوت  هجردب  دوعـسم  نبا  لئاضف  ثیداحا  زا  یثیدح  چیه  اقباس و 
مداه تسناقیا و  قح و  لها  بولطم  دـیؤم  ناعمالا  دـنع  دوعـسم  نبا  لئاضف  ثیداحا  اثلاث  تستحاقو  یمـشچ و  نهپ  لاـمک  ملعلا  ۀـنیدم 
هدوب مالّسلا  هیلع  ملع  هنیدم  باب  نیدیفتسم  هذمالت و  زا  یکی  دوعـسم  نبا  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  هکنآ  شنایب  ناودع  یغب و  لها  ساسا 

ره سپ  لیـصفتلاب  دـعب  امیف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یتایـس  امک  هدومیپ  باـنج  نآ  تیملعاـب  فارتعا  هار  دوخ  لامتـشا  قدـص  لاوقاـب  هشیمه  و 
لـصاح مالّـسلا  هیلع  ملعلا  ۀـنیدم  باب  زا  وا  هضافتـسا  هدافتـسا و  تکربب  لصا  رد  دوش  تباـث  ملع  رد  حر  دوعـسم  نبا  يارب  هک  یتلیـضف 

لباقم ار  دوعـسم  نبا  لئاضف  هک  درک  دـناوتیم  تراسج  لـقع  لـها  زا  یـسک  هنوگچ  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاـح  هاـگ  ره  دوب و  دـهاوخ 
اعدا مامـضنا  تفاخـس  مالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  متفه  دناجنرب  ار  دوعـسم  نبا  حور  اجیب  هلباقم  نیاب  دنادرگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح 

یتلیـضف چـیه  الّوا  هک  اریز  تستحب  دودرم  لطاب  ياعدا  نیا  هشئاع و  ناـش  رد  هدراو  لـئاضفب  تسنورقم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  هدومن 
نیباب هسار  غمد  انیلع  نایبلا و  هیلعف  یعدا  نم  تسین و  تباث  دـشاب  راصبتـسا  رـصبت و  لها  رابتعا  داـمتعا و  لـباق  هک  یقیرطب  هشئاـع  يارب 

صتخم دـشاب  مه  تباث  القن  هشئاع  يارب  هعوضوم  رابخا  زا  يربخ  هعونـصم و  ثیداحا  زا  یثیدـح  ضرفلاـب  رگا  اـیناث  ناـهربلا  لیلدـلا و 
ار باتفآ  ندومناو  گنس  مه  تسققحم  تباث و  نیقیرف  قرط  رد  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  ار  نآ  سپ  ریغ  دوب ال  دهاوخ  نیفلاخم  قیرطب 

بانج اب  هک  هطراف  تبراحم  هطرفم و  توادع  همه  نآ  فصو  اب  هشئاع  اثلاث  تسا  ندومیپ  داب  رسارس  سوه  اوه و  هار  رد  ندودنا و  لگب 
یتایس ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسدراو  باب  نیرد  هک  وا  لاوقا  هدوب و  بانج  نآ  تیملعاب  فرتعم  دوخ  هتشاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ثیدح لباقم  ار  هشئاع  هعوضوم  رخافم  هعونصم و  لئاضف  ملع  هنیدم  باب  تیملعاب  هشئاع  فارتعا  فصو  اب  سپ  دینش  یهاوخ  لیـصفتب 

تسندرب یفاثالا  ۀثلاث  ترضح  زا  ایحتـسا  نادیم  رد  تقبـس  يوگ  ندرپس و  تقافـص  تحاقو و  کلـسم  ۀحارـص  ندرک  رکذ  ملعلا  ۀنیدم 
رب وا  هلطاع  تاضارتعا  هلطاب و  تاکاردتـسا  بایطالا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لاوحا  لاوقا و  زا  هشئاـع  تلاـهج  اـعبار 

یلا ۀعجارملا  کلذ  تابثال  یفکی  دشاب و  راتتسا  افخ و  زیح  رد  هینس  نیثدحم  رافـسا  بتک و  رظان  رب  هک  تسنانچ  هن  بانج  نآ  باحـصا 
ۀشئاع كاردتسا  یف  ۀباصالا  نیع  یلا  یشکرّزلا و  ردبلل  ۀباحصلا  یلع  ۀشئاع  هتکردتسا  ام  داری  ۀباصإلا ال 
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ناوتیم هنوگچ  دـشاب  هدیـسر  تلالـض  تلاهج و  دـح  نیاب  شتلاح  هک  هروهتم  هکوهتم و  سپ  یطویـسلا  لـالجلا  فیلاـت  ۀباحـصلا  یلع 
نراقم نزاوم و  هّللاب  ذایعلا  هک  دراد  یلئاضف  وا  هک  تفگ 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
مایتلا تفاخـس  مالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  متـشه  عینـشلا  حئاللا  يرجتلا  ضحم  عیظفلا و  حضافلا  رـساجتلا  نیع  الا  اذه  له  دـشابیم 

الوا هک  اریز  تسداسف  تیاهن  رد  لطاع  هوفت  لطاب و  ياعدا  نیا  ذاعم و  لئاضف  ثیداحاب  تسنورقم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  هدومن  اـعدا 
هک دیاب  دنتـسه  نادیم  درم  بحاص  هاش  يایلوا  رگا  دـنکیمن  تیافک  يوعد  درجم  هدیـسرن و  توبث  دـحب  ذاعم  لئاضف  رد  یثیدـح  چـیه 

نفالا و الا  مهل  تبثی  ءاعدالا ال  ضحم  نیا و  کلذ و  مهل  ینا  دنیامن و  تباث  ناقتا  دـقن و  لها  لوبق  لباق  ناهرب  لیلدـب و  ار  ذاعم  لئاضف 
نیرب هوالع  دـش و  دـناوتن  تجح  قح  لها  رب  هک  تسرهاظ  رپ  دـندرک  تباث  دوخ  جـهنب  ذاعم  لئاضف  زا  یتلیـضف  ضرفلاب  رگا  ایناث  نیحلا 

روکذم تسنیقیرف  مظاعا  رباکا و  ملسم  يورم و  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هلباقمب  هک  درادن  نآ  تیلباق  زگره  ناب  تنـس  لها  دارفنا  ببـسب 
ذاعم لهج  لامک  یمصاع  باوجب  قبس  ام  رد  اثلاث  درمش  دناوتیمن  زئاج  ار  هفیعض  هلداعم  هفیخـس و  هلباقم  نینچ  القع  زا  يدحا  هچ  دوش 

هدیـسر و مات  ققحت  دـحب  ینادرگرـس  همع و  ینادان و  لهجب و  وا  فاصتا  هدـیدرگ و  رگهولج  دوهـش  هصنم  رب  ملع  تحاـس  زا  وا  دـعب  و 
رد هینـس  ماخف  ظاقیا  هلجا  مالعا و  ظافح  رباکا  تایورم  زا  وا  لآم  نارـسخ  لاـح و  ءوس  هداـتفا و  شراـک  يور  زا  هدرپ  حاـضتفا  تیاـهنب 

ذاعم يارب  لئاضف  ثیداحا  زا  یثیدـح  چـیه  هک  تفگ  ناوتیمن  زگره  مالحا  لها  رهبم  ماقم  نآب  هعجارم  دـعب  هداد و  رـس  حاـضتا  تیاـغ 
اشاح و دش  دناوت  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لداعم  لباقم و  هَّللا  ذاعم  هک  یثیداحا  ياج  هچ  هّیملع و  لئاضف  ثیداحا  ياج  هچ  دـشاب  هدوب  تباث 

تناهم مالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  مهن  قرافم  كرات  قدصلا  قحلل و  دئاحم  وا  قرام  جراخ  نیدلا  نع  دناعم  ّالا  کلذب  لوقی  الک ال 
یلوا باجعتسا  لامک  لحم  اعدا  نیا  بعک و  نب  یبأ  ناش  رد  هدراو  ثیداحاب  تسنورقم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  هدش  نآ  یعدم  مامضنا 

نآ رکذ  سپ  هدیـسرن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  رتاوت  ترهـش و  هجردـب  یبأ  ناش  رد  هدراو  ثیداحا  زا  یثیدـح  چـیه  الوا  هک  اریز  تسبابلالا 
نب یبأ  هقلطم  تیملعا  لیلد  بعک  نب  یبأ  لئاضف  ثیداحا  زا  یثیدح  چیه  ایناث  دش  دهاوخ  میقتـسم  هنوگچ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هلباقمب 
هَّللا دمحب  تسسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  هّمات  هّماع  هقلطم  ّتیملعا  رب  نآ  تلالد  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فالخب  تسین  بعک 
نیا كرد  دـعب  دـناهدومیپ و  باب  نیرد  فاصنا  کلـسم  هدومن  بلطم  نیاب  فارتعا  دوخ  هینـس  نیققدـم  مخافا  نیققحم و  مظاـعا  یلاـعت 

اثلاث دیامنب  بعک  نب  یبأ  لئاضف  رکذ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هلباقمب  هک  درک  دناوتیمن  تأرج  القع  زا  يدحا  ینعم 
517 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تس و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمـصع  لیلد  هینـس  ياملع  هلجا  فارتعا  بسح  یتسناد  قبـس  ام  رد  هچنانچ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
یسک درادن و  بعک  نب  یبأ  تمصع  رب  تلالد  الصا  دنشاب  درفتم  نآ  لقنب  تنس  لها  هچنآ  ول  بعک و  نب  یبأ  لئاضف  زا  یتلیـضف  زگره 

نب یبأ  لئاضف  ثیداحا  هک  دوب  دـهاوخ  یلقاع  راک  هنوگچ  سپ  درک  ناوتیمن  بعک  نب  یبأ  تمـصع  ياـعدا  رب  مه  تأرج  نیملـسم  زا 
نراقم نزاوم و  اّیرث  اب  ار  يرث  دنادرگ و  نامیا  نافرع و  لها  رظن  شیپ  ار  دوخ  تهافـس  هدومن  رکذ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هلباقمب  ار  بعک 

نبا هک  هدومن  اعدا  مایتلا  تراـسج  مـالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاـش  هکنآ  مهد  دـناسر  روهظ  جرادـم  يـالعاب  دوخ  تعاـقر  تعـالخ و  هدومن 
دزن بحاص  هاش  ياعدا  نیا  ناشیزا و  مولع  ذخاب  هدش  رهاظ  رما  ملعب و  دنرشبم  ناشیزا  یکی  ره  بعک  نب  یبأ  ذاعم و  هشئاع و  دوعـسم و 

توبثب زگره  ملعب  نیروکذـم  هلمج  ندوب  رـشبم  الوا  هک  اریز  تستعاقر  تیاغ  يدـبم  تعـالخ و  تیاـهن  رهظم  ریـصب  دـقان  ریبخ و  عبتتم 
ایناث تابثالا و  داقنلا  هلبقی  امب  هسار  غمد  انیلع  تابثالا و  هیلعف  یعدا  نم  ناشیزا و  مولع  ذخاب  دشاب  هدش  رهاظ  رما  هکنآ  ياج  هچ  هدیسرن 

تسعنم ّزیح  رد  ناشیزا  مولع  ذخاب  رما  روهظ  دوش  هدرک  مه  میلست  ملعب  بعک  نب  یبأ  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  لثم  یضعب  ندوب  رشبم  رگا 
هک دوش  میلـست  مهنیا  رگا  اثلاث  تس و  مالحا  لها  مالم  رجز و  بلاج  ماقم  نیرد  نآب  هوفت  دوش  هدرکن  تباث  عطاـق  لیلدـب  هک  یتقو  اـت  و 
اریز دسریمن  قح  لهاب  يررـض  هَّللا و  یلو  هاش  لاحب  یعفن  مه  زاب  سپ  بعک  نب  ّیبا  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  زا  ملع  ذخاب  هدش  رهاظ  رما 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  هلمج  هکلب  بعک  نب  یبأ  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  تنـس  لها  ياملع  رباکا  هدافا  رب  انب  هک 
هلأـسی مهلک  ادـحا و  مهنم  لأـسی  نکی  مل  هتفگ و  لآـملا  ةریخذ  رد  یلیجع  هچناـنچ  دـندوب  ملع  هنیدـم  باـب  زا  دیفتـسم  ذـخآ و  ملـس  و 

بعک نب  ّیبا  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع  زا  مولع  ذـخا  رما  ضرفلاب  رگا  سپ  عالطالا  رون  تحت  لاؤسلا  ران  دومخل  ـالا  كاذ  اـم  ادـشرتسم و 
تابثا نم  هددصب  نحن  ام  یفانی  الف  دنراد  ملعلا  ۀنیدم  باب  زا  هدافتـسا  ذملت و  ناشیا  هک  دوب  دهاوخ  ببـس  نیمه  هب  دشاب  هدش  مه  رهاظ 

هک تسحضاو  ماهفا  باحصا  مالحا و  بابرا  رب  فینعت  هیف  فیقوت  ةرهاظلا  ۀیحجرالا  ةرهابلا و  ۀیملعالاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دّرفت 
زا مولع  ذخاب  هدش  رهاظ  رما  ملعب و  دنرشبم  ناشیزا  یکی  ره  هک  هداد  رارق  باحصا  نآ  هلمج  زا  ار  دوعـسم  نبا  مالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاش 
نبا زا  هکنآ  ياجب  دندومرفن و  نوحشم  تدافا  نومضم  نیاب  یتافتلا  زگره  رمع  ترـضح  هَّللا  یلو  هاش  يادتقم  هک  تسفیح  نکیل  ناشیا 

ياتفا زا  ترفانم  ضغب و  توادع و  دسح و  لامکب  ار  وا  دنیامنب  وزا  مولع  ذـخا  رب  تلالد  ار  نارگید  دـنیامرف و  مولع  ذـخا  دوخ  دوعـسم 
یّلص لوسر  مکح  زا  لودع  تفلاخم و  کلسم  هَّللا  یلو  هاش  هدافا  بسح  عدر  عنم و  نیاب  دندومرف و  عنم  مه  نیدیفتسم  هدافا  نیتفتسم و 

دندومیپ لوبقلا  ّبهام  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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هاش هک  تسنآ  بجع  لحم  نکیل  تسین  دـیعب  ناشترامغ  رپ  تراما  تظاـظف و  تظلغ و  ظاـحلب  رمع  ترـضح  زا  ینعم  نیا  دـنچ  ره  و 
هباحص و تیبرت  تیعر و  فیقثت  دهاوش  هلمج  زا  ار  نآ  هتخاس و  روکذم  شیوخ  فیناصت  رد  دوخ  ار  عدر  عنم و  نیا  رثا  ربخ و  هَّللا  یلو 

ۀلازا رد  هچنانچ  هتخارفا  تعاقر  تعالخ و  تیاهن  ملع  هتـسناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  باـنج  تیبرت  جاـهنم  رب  تما 
وا أبنا  مل  دوعسم أ  نبال  رمع  لاق  لاق  نیریس  نب  دمحم  نع  یمرادلا  هتفگ  ینعملا  رتاوتم  هتیعر  هنع  هَّللا  یضر  هفیقث  ناونع و  ریز  رد  افخلا 

اهّراق ّیلوت  نم  اهّراح  ّلو  ریماب  تسل  یتفت و  کنا  تئبنا 

فلتخم دراوم  رد  ار  بعک  نب  یّبا  رمع ، هئطخت 

هَّللا یّلص  ترضح  نآ  تیبرت  جاهنم  رب  ار  تما  رئاس  هباحـص و  نیخیـش  ندرک  تیبرت  دهاوش  نمـض  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  و 
یلوت نم  اهراح  لو  ریمأب  تسل  یتفت و  کنا  تئبنا  وا  ابنا  مل  دوعـسم أ  نبال  رمع  لاق  لاق  نیریـس  نب  دـمحم  نع  هتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

دوعـسم نب  هَّللا  دبع  هراچیب  رب  ثلاث  ترـضح  تسد  زا  هچنآ  اما  یناث  هفیلخ  ترـضح  ینادردق  لاح  تسنیا  یهتنا  یمرادـلا  هجرخا  اهراق 
دلاولل نعاطملا  دییـشت  ۀعلاطم  هنم  رطـش  راهظال  یفکی  تسنآ و  دهاش  هینـس  رابک  همئا  رافـسا  بتک و  دشابیم و  هب  هتفگان  سپ  هتـشذگ 

رامـش باحـصا  نآ  هلمج  زا  مه  ار  بعک  نب  یبأ  مالک  نیرد  هَّللا  یلو  هاـش  هک  تسحوضو  لاـمک  رد  زین  مالّـسلا و  راد  هَّللا  هلحا  مـالعلا 
نینچ اب  رمع  ترـضح  هک  تسبجع  تیاهن  لـحم  یلو  ناـشیا  زا  مولع  ذـخاب  هدـش  رهاـظ  رما  ملعب و  دنرـشبم  ناـشیزا  یکی  ره  هک  هدومن 

وا رییعت  ریقحت و  رد  قبـسلا  بصق  هدوـمن  راـتفر  وا  اـب  یبدایب  تیاـغب  هکلب  دـندرپسیمن  لـیجبت  میظعت و  کلـسم  زگره  لـیلج  یباـحص 
رگید ياهتنوشخ  رابخا  زا  یـضعب  نآ  ياروام  اج  نیا  رد  يدینـش  بعک  نب  یبأ  رب  رمع  ندز  هّرد  لامتـشا  تواسق  لاح  اـقباس  دـندربیم 
تسا هلمجنآ  زا  سپ  دید  دیاب  ار  نآ  نیگآتعاظف  نیماضم  تربع  رظنب  دینـش و  دیاب  مرتحم  یباحـص  نینچ  اب  بلقلا  ظیلغ  ظف  ترـضح 

ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  هیآ  باب  رد  بعک  نب  یبأ  رمع و  نایم  رد  هک  هعقاو  ربخ 
انربخا بوقعی  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  انثدـح  هتفگ  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  رد  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  هتـشذگ  ۀـیلهاجلا  ۀـیمح  ۀـیمحلا 

نب یبأ  نع  سیردا  یبأ  نع  هَّللا  دیبع  نب  رسی  نع  دیز  نب  ءالعلا  نب  هَّللا  دبع  انث  روباش  انث  بیعش  نب  دمحم  انث  دیزی  نب  دیلولا  نب  سابعلا 
ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  أرقی  ناک  هنا  بعک 

هیلإ ثعبف  هیلع  دتشاف  رمع  کلذ  غلبف  هلوسر  یلع  هتنیکـس  هَّللا  لزناف  مارحلا  دجـسملا  دسفل  اومح  امک  متیمح  ول  ۀیلهاجلا و  ۀیمح  ۀیمحلا 
ظلغف مویلا  انتأرق  یلع  دیز  أرقف  حتفلا  ةروس  مکنم  أرقی  نم  لاقف  تباث  نب  دیز  مهیف  هباحـصا  نم  اسان  اعدف  هیلع  لخدف  هل  ۀـقان  انهی  وه  و 
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ناف باـبلاب  متنا  ینئرقی و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  یلع  لـخدا  تنک  ینا  تملع  دـقل  لاـقف  ملکت  لاـقف  ملکتا  ّیبا  هل  لاـقف  رمع  هل 
اذه سانلا  يرقا  لب  هل  لاق  تییح  ام  افرح  أرقا  مل  الا  ینأرقا و  ام  یلع  سانلا  يرقا  نا  تببحا 

519 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هاجرخی و  مل  نیخیشلا و  طرش  یلع  حیحص  ثیدح 

ِۀَِّیلِهاْجلا َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  أرقی  یبأ  ناک  لاق  ینالوخلا  سیردا  یبأ  نع 
اسان اعدف  هیلع  لخدف  هیلإ  ثعبف  هیلع  دتشاف  رمع  کلذ  غلبف  هلوسر  یلع  هتنیکـس  هَّللا  لزناف  مارحلا  دجـسملا  دسفل  اومح  امک  متیمح  ول  و 
ملکت لاق  ملکت  یبأ ال  لاقف  رمع  هل  ظلغف  مویلا  انتءارق  یلع  دـیز  أرقف  حـتفلا  ةروس  مکنم  أرقی  نم  لاقف  تباـث  نب  دـیز  مهیف  هباحـصا  نم 
تأرقا ینأرقا  ام  یلع  سانلا  أرقا  نا  تببحا  ناف  بابلاب  تنا  ینئرقی و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یلع  لخدا  تنک  ینا  تملع  دقل  لاقف 

سانلا أرقا  لب  لاق  تییح  ام  افرح  أرقا  مل  الا  و 
هتفگ لوا  دصقم  رد  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هضعب و  ۀمیزخ  نبا  يور  و  فحاصملا ك ) یف  دواد  یبأ  نبا  (ن و 

دـسفل اومح  امک  مهتیمح  ول  ۀیلهاجلا و  ۀیمح  ۀـیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لعج  ذإ  أرقی  ناک  هنا  بعک  نب  یبأ  نع  سیردا  یبأ  نع 
تباث نب  دیز  مهیف  هباحـصا  نم  اسان  اعدف  هیلع  لخدـف  هیلإ  ثعبف  هیلع  دتـشاف  کلذ  غلبف  هلوسر  یلع  هتنیکـس  هَّللا  لزناف  مارحلا  دجـسملا 

یلع لخدا  تنک  ینا  تملع  دـقل  لاقف  ملکت  لاق  ملکتا  لاقف  رمع  هل  ظلغف  مویلا  اـنتءارق  یلع  دـیز  أرقف  حـتفلا  ةروس  مکیف  أرقی  نم  لاـقف 
لاق تییح  ام  افرح  ئرقا  مل  الا  تئرقا و  ینأرقا  ام  یلع  سانلا  ئرقا  نا  تببحا  ناف  بابلا  یلع  تنا  ینئرقی و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 

سانلا ئرقا  یلب 
هتفگ و مود  دصقم  رد  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  و 

دـسفل اومح  امک  مهتیمح  ول  ۀیلهاجلا و  ۀیمح  ۀـیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لعج  ذإ  أرقی  ناک  هنا  بعک  نب  یبأ  نع  سیردا  یبأ  نع 
هباحصا نم  اسان  اعدف  هیلع  لخدف  هل  ۀقان  أنهی  وه  هیلإ و  ثعبف  هیلع  دتشاف  رمع  کلذ  غلبف  هلوسر  یلع  هتنیکـس  هَّللا  لزناف  مارحلا  دجـسملا 

دقل لاقف  ملکت  لاقف  ملکتأ  یبأ أ  هل  لاقف  رمع  هل  ظلغف  مویلا  انتءارق  یلع  دـیز  أرقف  حـتفلا  ةروس  مکنم  أرقی  نم  لاقف  تباـث  نب  دـیز  مهیف 
أرقا مل  الا  تأرقا و  ینئرقا  ام  یلع  سانلا  أرقا  ینا  تببحا  ناف  بابلاب  متنا  ینئرقی و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  لـخدا  ینا  تملع 

مکاحلا هجرخا  سانلا  ءرقا  لب  لاق  تییح  ام  افرح 
ۀیمح ۀـیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لعج  ذإ  أرقی  ناک  هنا  بعک  نب  یبأ  نع  سیردا  یبأ  نع  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاـش  زین  و 
أنهی وه  هیلإ و  ثعبف  هیلع  دتـشاف  رمع  کلذ  غلبف  هلوسر  یلع  هتنیکـس  هَّللا  لزناف  مارحلا  دجـسملا  دسفل  اومح  امک  مهتیمح  ول  ۀـیلهاجلا و 
رمع هل  ظلغف  مویلا  انتءارق  یلع  دیز  أرقف  حتفلا  ةروس  مکنم  أرقی  نم  لاقف  تباث  نب  دیز  مهیف  هباحـصا  نم  اسان  اعدـف  هیلع  لخدـف  هل  ۀـقان 

ام یلع  سانلا  أرقا  نا  تببحا  ناف  باـبلاب  متنا  ینئرقی و  یبنلا و  یلع  لـخدا  ینا  تملع  دـقل  لاـقف  ملکت  لاـقف  ملکتأ  یبأ أ  هل  لاـقف  ضر 
یناث هفیلخ  نایم  رد  هک  هعقاو  ربخ  تسا  هلمجنآ  زا  مکاحلا و  هجرخا  سانلا  أرقا  لب  لاق  تییح  ام  افرح  أرقا  مل  الا  تأرقا و  ینأرقا 

520 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  هیآ  باب  رد  بعک  نب  یبأ  و 

ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  أرق  بعک  نب  یبأ  نازلجم  یبأ  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هتشذگ 
یف هتبّذـک  نکل  کنم و  نینمؤملا  ریما  قحل  امیظعت  دـشا  انا  لاق  نینمؤملا  ریما  بّذـکت  لـجر  لاـقف  بذـکا  تنا  لاـق  تبذـک  رمع  لاـقف 

تسا هلمجنآ  زا  و  دع ) ریرج  نبا  دیمح و  نب  دبع   ) قدص رمع  لاقف  هَّللا  باتک  بیذکت  یف  نینمؤملا  ریما  قدصا  مل  هَّللا و  باتک  قیدصت 
ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیآ  باب  رد  بعک  نب  یبأ  بآمتفالخ و  نایم  رد  هک  هعقاو  ربخ 

َو َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  أرق  باطخلا  نب  رمع  نا  يراصنالا  رماـع  نب  رمع  نع  هتفگ  لاـمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  هتـشذگ 
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ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا 
ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  تباث  نب  دیز  هل  لاقف  نیذلا  یف  واولا  قحلی  مل  راصنالا و  عفرف 

ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  رمع  لاقف 
ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  یبأ  لاقف  کلذ  نع  هلأسف  بعک  نب  یباب  ینوتیا  رمع  لاقف  ملعا  نینمؤملا  ریما  دیز  لاقف 

لاقف طبحلا  عبتت  تنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهینأرقا  هَّللا  یبأ و  لاقف  هعبـصاب  هبحاص  فنا  یلا  ریـشی  امهنم  دحاو  لک  لعجف 
زا رگید  ياج  رد  هَّللا  یلو  هاش  و  هیودرم ) نبا  رذنملا و  نبا  ریرج و  نبا  هلئاضف و  یف  دـیبع  وبا   ) اّیبا عباتن  نذا  معنف  نذا  معنف  نذا  معن  رمع 

ثیدح رئاظن  دوخ  معزب  ار  نیعاضو  هدساک  تاقلتخم  نیعانـص و  هدساف  تاعوضوم  ضعب  هدیناسر  يوصق  هبترمب  ار  تحاقو  نینیعلا  ةرق 
تیلـضفا باب  رد  دوخ  نامز  هفوصتم  بناج  زا  یلاؤس  روکذـم  باتک  رد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  لاـمجا  نیا  حیـضوت  هدـینادرگ  ملعلا  ۀـنیدم 

ملع هّللاـب و  ملع  تسعون  ود  ملع  هک  ییوگ  رگا  لاؤس  هدومن  جـسن  تراـبع  نیاـب  دوخ  هاوخلد  بسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
لوصو هبترمب  اجیردت  سان  بلج  قحب و  لوصو  هّدعم  بابـسا  ماکحا  قح و  تاذب  لوصو  تسعون  ود  قح  هار  رد  بولطم  هَّللا و  ماکحاب 

دنچب تساضترم  ترضح  لوا  عون  رد  وا  تما  معلص و  ترـضح  نآ  نایم  هطـساو  یناث و  عون  زا  تسا  لضفا  لوا  عون  نآ و  دننام  قحب و 
دناهجوتم لسالـس  نیا  همه  دـناهدرک و  ذـخا  ار  نآ  ضعب  زا  ضعب  هک  دـنراد  لسالـس  قح  تاذـب  نالـصاو  هّللاب  ملع  ناملاع  یکی  هجو 

دئاع نیخیـش  هب  هیفوص  لسالـس  زا  هلـسلس  چیه  هک  اریز  نیخیـش  هب  هن  دـنکیم  تلالد  نا  رب  ناشیا  تارجـش  هکنانچ  یـضترم  ترـضحب 
تیاور باب  نیرد  وا  ياهتنا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  فراـعم  كولـس و  باـب  زا  هبیجع  تاـملک  یـضترم  ترـضح  زا  هکنآ  مود  دوشیمن 

ریغب نآ  لثم  رودص  هک  هقراخ  تامارک  دـناهدرک و  رکذ  دوخ  تافنـصم  رد  هرئاس  لاثما  هلزنمب  ار  تاملک  نآ  هیفوص  تسا و  هدـش  هدرک 
ابسن و ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضحنآب  دوب  قزلا  یـضترم  ترـضح  هکنآ  مویـس  دناهدومن  لقن  دوشن  رـسیم  هیفوص  هقیرط  رد  مات  نکمت 

معلص ترضح  نآ  هجوت  یلاعت و  يادخ  هار  كولس  رد  دوب  بغرا  مهف و  رد  دوب  یکزا  ۀبحص و  ةرهاصم و 
521 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هجوت ریثات  مامت  خیش و  تلزنم  لامک  اب  وا  همئاد  تبحص  خیش و  هجوت  اب  وا  شـشوک  ذیملت و  تیلباق  نوچ  دوب و  همه  زا  رتشیب  وا  بناجب 
دناهدومرف معلص  ترضح  نآ  هکنآ  مراهچ  دسرب  دوخ  لامکب  دشر  داشرا و  هک  دیابیم  دوش  عمج  وا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هلاوح واب  هک  تسا  نطاب  ملع  نامه  هک  دـش  مولعم  سپ  دوب  نانع  مه  هباحـص  رئاس  اـب  یـضترم  ترـضح  رهاـظ  ملع  رد  هک  تسرهاـظ  و 
هدومن ذـخا  ار  هار  نیا  دوخ  دـلاو  زا  یکی  ره  دـناهدوب و  نطاب  ضیف  ردـصم  نامز  ره  رد  یـضترم  ترـضح  دالوا  هکنآ  مجنپ  دـش  هدرک 

ثیدحب جاجتحا  رب  لمتشم  لاؤس  نیا  نوچ  هدش و  نآ  باوجب  لغتـشم  لاؤس  نیا  داریا  دعب  هَّللا  یلو  هاش  یهتنا و  هیبال  ّرـس  دلولا  تسا و 
هتفگ نا  زا  باوج  ماقم  رد  اذهل  دوب  مه  ملعلا  ۀنیدم 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوق 
تسرئاظن ار  ثیدح  نیا  مییوگ 

دبع ّمأ  نبا  یضر  ام  مکل  تیضر  رمع  رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ءاریمحلا  هذه  نع  ملعلا  عبر  اوذخ 
رب وا  لمح  سپ  دـنکب  وا  راکنا  یـسک  هکنآ  زا  تس  رهـشا  باب  نا  رد  هباحـص  زا  يرایـسب  رب  وا  مدـقت  هینید و  مولع  رد  یـضترم  لامک  و 

دراو رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسنایع  حـضاو و  ناعما  قیدـحت و  باـبرا  رب  یهتنا و  تسین  نیعتم  تسا  هدرک  دـصق  ههبـش  بحاـص  هک  ینعم 
اما هدیورگ  سیمعت  سیسدتب و  نا  زا  مه  باوج  ماقم  رد  هدیدرگ و  دنب  راک  ار  سیبلت  سیلدت و  زین  لاؤس  رد  فیرش  ثیدح  نیا  ندرک 

هدومن رکذ  لئاس  بناج  زا  نا  رد  الّوا  هک  اریز  تسروهظ  لامک  رد  سپ  فیرـش  ثیدـح  نیاب  قلعتم  لاؤس  رد  هَّللا  یلو  هاـش  عینـش  عینص 
ملع رد  بانج  نآ  تیملعا  هچ  تسـضحم  لطاب  ینعم  نیا  هدوب و  نانع  مه  هباحـص  اب  رهاظ  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک 
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لاوحا دشابیم و  رهاب  حئال و  رهاظ و  حـضاو و  نیعبات  هباحـص و  رباکا  تافارتعا  بسحب  ثیداحا و  تایآ و  يور  زا  قالطالا  یلع  رهاظ 
قباس هک  ار  راوگرزب  نینچ  سپ  تسسمالا  نم  نیبا  سمشلا و  نم  رهظا  باحصا  هبطاق  زا  بانج  نآ  يانغتسا  بانجنآب و  باحـصا  عوجر 
ایناث دـنامیم و  ندودـنا  لگب  ار  باتفآ  ندومناو  نانع  مه  هباحـص  رئاس  اب  رهاظ  ملع  رد  تسناهر  لک  یف  ۀقبـسلاب  ّدبتـسملا  نادـیم و  ره 

زا نطاب  ملع  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  رـصق  هکنآ  لاح  هدروآ  دورف  نطاب  ملع  رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  لاؤس  دروم  بناج  زا  لاؤس  نیرد 
ثیدح نیا  حرشب  قلعتم  هک  هینس  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع  تاملک  تسیدسان و  لطاب و  تیاغب  دیعب و  حزان و  رایـسب  باوص  بوص 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  دافم  هک  دوشیم  رینتـسم  حـضاو و  ریـصب  لقاع  ره  رب  نآ  هظحالم  زا  تسانعم و  نیا  نهوم  لطبم و  رـسارس  دـشابیم 
هاش هچنآ  اما  رهاملا  دقانلا  دنع  مّلسملا  وه  امک  رهاظ  ملع  رد  مه  نطاب و  ملع  رد  مه  تسمالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیملعا 

ار ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هک  ینعم  نیا  ياعدا  الوا  هچ  تسین  نایبب  جاتحم  سپ  هدومن  باکترا  باوج  ماقم  رد  عیملت  عیدـخت و  زا  هَّللا  یلو 
رد فیرـش  ثیدح  نیا  هک  یتسناد  تنـس  لها  نیققحم  مظاعا  تاحیرـصت  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  اقباس  تسرئاب  دـساف و  رـسارس  تسرئاظن 

بانج صئاصخ 
522 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ یناعم  نایب  دعب  نآ  باب  رد  یناعنصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  همالع  صوصخلاب  تسلخاد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
باب هلعج  ذإ  هناش  هّون  ۀبیجعلا و  ۀلیـضفلا  هذـهب  مالّـسلا  هیلع  ّیـصولا  هَّللا  صخ  دـق  هنا  تفرع  اذـه  تفرع  اذإ  تسا و  هدومرف  هدافا  نینچ 
املع هَّللا  قلخ  عمج  مث ال  ۀیوبنلا  مولعلا  یه  مولعلا و  فرشال  باب  هنا  مث  هدارا  نم  کلذ  دمتسی  هنم  نا  ملعلا و  وه  نوکلا و  یف  ام  فرشا 
سپ فلخ  فلس و  نم  لک  هل  امیظعت  هسار  ئطاطی  فرش و  لک  هنع  لءاضتی  فرـشل  اذه  نا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلـسر  دیـس  وه  و 

ٌباجُع  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  باحصا  يارب  مه  نآ  دوب و  دهاوخ  رئاظن  تماخف  تمظع و  همه  نیا  اب  ار  ثیدح  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
هکیکر هلمج  هک  ینعم  نیا  ياعدا  ایناث 

ءاریمحلا هذه  نع  ملعلا  عبر  اوذخ 
نآ جارخا  تیاور و  رد  نیقیرف  یتسناد  هچنانچ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  لوا  هجو  دنچب  تسلطاب  دساف و  تسملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن 
هاش تالوقتم  زا  هکلب  تنـس  لـها  تادرفتم  زا  هکیکر  هلمج  نیا  دـنیامنیم و  تاـبثا  لـقن و  ار  نآ  فلخ  نع  افلـس  دنـشابیم و  کـیرش 
زا اقباس  تفرع  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  مود  تسناد  دهاوخ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن  ار  نآ  یلقاع  هنوگچ  سپ  دـشابیم  بحاص 

ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن  ار  نآ  یلقع  بحاص  هنوگچ  سپ  دوشیمن  ادـیپ  نآ  يارب  يدنـس  زونه  هلحتنم  هلمج  نیا  تستارتاوتم و  هلمج 
تحـص رب  صن  نیققحم  رابک  دشابیم و  تنـس  لها  حاحـص  هحیحـص  ثیداحا  هلمج  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  موس  تشاگنا  دهاوخ 

نع الـضف  دـسریمن  مهب  نا  زا  يرثا  مه  تحـص  نیمزتلم  ریغ  ياملع  عماوج  دـیناسم و  رد  هک  هبوذـکم  هلمج  نیا  فالخب  دـناهدومن  نآ 
ۀنیدم ثیدح  هکنآ  مراهچ  نیـشلا  رانـشلا و  هلجال  ةدساکلا  ۀیوستلا  هذهب  يدبی  نیثیدحلا و  ۀـیوست  یلع  بل  وذ  يرتجی  فیکف  حاحـصلا 

هلمج نیا  فالخب  دناهدرک  نایب  ار  نآ  هرفاضتم  دیناسا  هرثاکتم و  قرط  هینس  نیدقنم  ياملع  دراد و  رایسب  هنـسح  هحیحـص و  دیناسا  ملعلا 
ۀنیدم ثیدح  ریظن  ار  نآ  یئایح  بحاص  هنوگچ  سپ  دسریمن  مهب  نآ  يارب  حودقم  ول  يدنـس و  مه  تاعوضوم  بتک  رد  هک  هبوذـکم 

فالخب تسرورـسم  دوجوم و  تنـس  لها  هدمتعم  رافـسا  هربتعم و  بتک  رد  هظافلاب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هکنآ  مجنپ  تفگ  دـهاوخ  ملعلا 
ظافلا ضعب  رییغت  هب  يرآ  تسین  هّصاخ  ظافلا  نیاب  نا  زا  یناـشن  تاـعوضوم  بتک  رد  یتح  درادـن  يدوجو  الـصا  هک  هکیکر  هلمج  نیا 

رتس کته  حیرشت  حیضوت و  لامکب  دناهدومن و  رکذ  نآ  حرج  حدق و  ماقم  رد  هینس  نیدقنم  يالمک  نیققحم و  ياملع  ار  هلمج  نیا  لثم 
هدومرف نآ 

هجو هدزاود  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح اب  نآ  هلباقم  در  و  ءاریمحلا » نع  مکنید  عبر )  ) رطش اوذخ   » لوعجم ثیدح  حدق 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 372 

http://www.ghadirestan.com


هیلک روما  رکذ  رد  هدنـس  یف  رظنی  نا  ریغ  نم  طباضب  عوضوملا  ثیدحلا  ۀفرعم  نکمی  له  لئاس  لاؤس  باوج  رد  هّیزوجلا  میق  نبا  همالع 
یلع هنالطب  لدـیف  هسفن  یف  الطاب  ثیدـحلا  نوکی  نا  اهنم  لصف و  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  دوشیم  هتخانـش  ثیدـح  ندوب  عوضوم  نآب  هک 

همالک نم  سیل  هنا 
523 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالّسلا هیلع 
شرعلا تحت  یتلا  ءاعفالا  قرع  نم  ءامسلا  یف  یتلا  ةرجملا  ثیدحک 

ۀیبرعلاب هلزنا  یضر  اذإ  ۀیسرافلاب و  یحولا  لزنا  ّبّرلا  بضغ  اذإ  ثیدح  و 
لاصخ تسثیدح  و 

ضماحلا حافتلا  لکا  کلعلا و  غضم  دکارلا و  ءاملا  یف  لوبلا  رانلا و  یف  لمقلا  ءاقلا  رافلا و  رؤس  نایسنلا  ثروت 
نایسنلا ثروت  افقلا  یلع  ۀماجحلا  ثیدح  و 

صربلا ثروی  هناف  سّمشملا  ءاملاب  یلستغت  ءاریمح ال  ای  ثیدح  و 
اذک قلتخم و  بذک  وهف  ءاریمحلا  رکذ  وا  ءاریمح  ای  هیف  ثیدح  لک  و 

اذک اذک و  ثروی  هناف  نیطلا  یلکات  ءاریمح ال  ای 
ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح  و 

يأ یناثلا  هتفگ و  موجن  ثیدح  رکذ  دعب  ریبحتلا  ریرقتلا و  باتک  رد  جاحلا  ریما  نبا  همالع  و 
ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ 

ظفاحلا ال انخیـش  لاق  دـقف  یناثلا  اما  هانمدـق و  املف  لوالا  اما  امهناضراعی  اـمهنا ال  قحلا  نیلوـالا و  ناـضراعی  ـالف  نوذخاتـس  مکنا  هاـنعم 
هتیأر هجرخ و  نم  رکذـی  مل  ةدام ح م ر و  یف  هرکذ  ریثالا  نبال  ۀـیاهنلا  یف  الا  ثیدـحلا  بتک  نم  ءیـش  یف  هتیأر  ـال  وا  دانـسا  هل  فرعا 

هظفل اضیا و  دانسا  ریغب  سنا  ثیدح  نم  هرکذ  هظفل  ریغب  نکل  سودرفلا  باتک  یف  اضیا 
ریمحلا تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ 

ملف هنع  یبهذلا  يزملا و  نیظفاحلا  لأس  هنا  ریثک  نب  نیدلا  دامع  ظفاحلا  رکذ  وا  دانـسا  هل  جرخی  ملف  سودرفلا  دنـسم  بحاص  هل  صین  وا 
نم وه  یبهذـلا  لاق  نالا و  یلا  دنـس  یلع  هل  فقا  مل  يزملا  نیدـلا  لامج  ظفاحلا  لاـق  نقلملا و  نب  نیدـلا  جارـس  خیـشلا  لاـق  ها  هاـفرعی 

ظفل هیف  ثیدح  لک  لوقی  يزملا  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  انخیش  ناک  یکبسلا و  نیدلا  جات  لاق  لب  دانسا  اهل  فرعی  یتلا ال  ۀیهاولا  ثیداحالا 
هتفگ هنسح  دصاقم  رد  يواخس  لیواتلا و  اذه  یلا  جاتحی  الف  یئاسّنلا  یف  ادحاو  اثیدح  الا  هل  لصا  ءاریمحلا ال 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
هرکذ ریثالا  نبال  ۀیاهنلا  یف  الا  ثیدحلا  بتک  نم  ءیـش  یف  هتیأر  وا ال  دانـسا  هل  فرعا  هئالما ال  نم  بجاحلا  نبا  جیرخت  یف  انخیـش  لاق 

اضیا و دانسا  ریغب  سنا  ثیدح  نم  هرکذ  هظفل و  ریغب  نکل  سودرفلا  باتک  یف  اضیا  هتیار  هجرخ و  نم  رکذی  مل  ةدام ح م ر و  یف 
ءاریمحلا تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ  هظفل 

ملف هنع  یبهذلا  يزملا و  نیظفاحلا  لأس  هنا  ریثک  نب  نیدـلا  دامع  ظفاحلا  رکذ  وا  دانـسا  هل  جرخی  ملف  سودرفلا  دنـسم  بحاص  هل  ضّیب  و 
هتفگ هرشتنم  ررد  هلاسر  رد  یطویس  هافرعی و 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
رکنم ثیدح  وه  لب  اّدج  بیرغ  ثیدح  وه  بجاحلا  نبا  رـصتخم  ثیداحا  جـیرخت  یف  ریثک  نب  نیدـلا  دامع  ظفاحلا  لاق  هیلع و  فقا  مل 

ۀیهاولا ثیداحالا  نم  وه  یبهذلا  انخیش  لاق  نالا و  یلا  دنس  یلع  هل  فقا  مل  لاق و  هفرعی  ملف  يزملا  جاجحلا  ابا  ظفاحلا  انخیش  هنع  تلأس 
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نم سودرفلا  یف  نکل  یهتنا  دانسا  اهل  فرعی  یتلا ال 
ۀشئاع تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ  سنا  ثیدح 

هل رکذی  مل  و 
524 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم سانلا  ۀنـسلا  یلع  رودی  امم  ثیبخلا  نم  بیطلا  زییمت  باتک  رد  يدـیبزلا  عبیدـلاب  فورعملا  ینابیـشلا  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  ادانـسا و 
هتفگ ثیدحلا 

اریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
رکذی مل  ریثالا و  نبال  ۀیاهنلا  یف  الا  ثیدحلا  بتک  نم  ءیش  یف  هتیأر  وا ال  دانسا  هل  فرعا  رجح ال  نبا  لاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  ینعی 

القن تاعوضوملا  ةرکذت  رد  ینتف  رهاط  دمحم  هافرعی و  ملف  هنع  یبهذلا  يزملا و  لاس  هنا  ریثک  نب  نیدـلا  دامع  ظفاحلا  رکذ  هجرخ و  نم 
هتفگ دصاقملا  نع 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ 
هظفل دانسا و  ریغب  سودرفلا  یف  الا  ریثالا و  نبا  ۀیاهن  یف  الا  بتکلا  نم  ءیش  یف  هتیار  ادانسا و ال  هل  فرعا  انخیش ال  لاق 

ءاریمحلا تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ 
هتفگ يرغص  تاعوضوم  هلاسر  رد  يراق  یلع  الم  هافرعی و  ملف  یبهذلا  يزملا و  لئس  و 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
هتفگ يربک  تاعوضوم  هلاسر  رد  يراق  یلع  الم  زین  لصا و  هل  فرعی  ال 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
ءیش یف  هتیأر  وا ال  دانسا  هل  فرعا  ینالقسعلا ال  لاق  فصنلا  رطـشلا  ۀیاهنلا و  یف  ام  یلع  ءاضیبلا  ینعمب  ءارمحلا  ریغـصت  ۀشئاع و  یه  و 

ملف یبهذـلا  يزملا و  لاس  هنا  ریثک  نبا  نیدـلا  دامع  ظفاحلا  رکذ  هجرخ و  نم  رکذـی  مل  ریثالا و  نبال  ۀـیاهنلا  یف  ـالا  ثیدـحلا  بتک  نم 
هظفل ظفللا و  اذه  ریغب  دانسا و  ریغب  سودرفلا  یف  هرکذ  هافرعی و 

ءاریمحلا تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ 
نب نیدلا  دامع  ظفاحلا  لاق  هیلع و  فقا  مل  یطویسلا  لاق  يواخسلا  هرکذ  اذک  ادانسا و  هل  جرخی  مل  سودرفلا و  دنسم  بحاص  هل  ضّیب  و 

فقا مل  لاق  هفرعی و  ملف  يزملا  ظفاحلا  انخیش  هنع  تلأس  رکنم  ثیدح  وه  لب  ادج  بیرغ  بجاحلا  نبا  رصتخم  ثیداحا  جیرخت  یف  ریثک 
نم سودرفلا  یف  نکل  یهتنا  دانسا  هل  فرعی  یتلا ال  ۀیهاولا  ثیداحالا  نم  وه  یبهذلا  انخیش  لاق  نالا و  یلا  دنس  یلع  هل 

ۀشئاع تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ  سنا  ثیدح 
اضیا رهتشا  دق  ادامتعا و  یضتقی  ادانتسا  نیدلا  رطش  نم  اهدنع  ناف  حیحص  هانعم  نکل  تلق  ادانسا  هل  رکذی  مل  و 

ءاریمح ای  ینیملک  ثیدح 
اما هتفگ و  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  زین  ءاملعلا و  دنع  لصا  هل  سیل  نکل 

ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
مل ریثالا و  نبال  ۀیاهنلا  یف  الا  ثیدحلا  بتک  نم  ءیـش  یف  ۀیاور  ادانـسا و ال  هل  فرعا  ینالقـسعلا ال  رجح  نبا  ظفاحلا  لاقف  ۀشئاع  ینعی 

ریغب سودرفلا  یف  هرکذ  يواخـسلا  لاق  هافرعی و  ملف  هنع  یبهذـلا  يزملا و  لأس  هنا  ریثک  نب  نیدـلا  دامع  ظفاحلا  رکذ  هجرخ و  نم  رکذـی 
هظفل ظفللا و  اذه  ریغب  دانسا و 

ءاریمحلا تیب  نم  مکنید  ثلث  اوذخ 
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حرش قداص  حبص  رد  يولاهس  نیدلا  ماظن  الم  هیلع و  فقا  مل  یطویـسلا  لاق  ادانـسا و  هل  جرخی  مل  سودرفلا و  دنـسم  بحاص  هل  ضیب  و 
نیخیش عامجا  تیجح  رب  هک  یناسک  بهذم  در  ماقمب  رانم 

يدعب نم  نیذلاب  اودتقا  ثیدحب 
هعبرا ءافلخ  عامجا  تیجح  رب  و 

نییدهملا نیدشارلا  ءافلخلا  ۀنس  یتنسب و  مکیلع  ثیدحب 
525 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناضراعم امهناب  اضیا  بیجا  هتفگ و  دناهدرک  جاجتحا 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  هلوقب ص 

اریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  هلوق  و 
عوضوم بوذـکم  يربکلا  هتلاسر  یف  مزح  نبا  لاق  فرعی  مل  تاربتعملا  نع  يور  نا  لوـالا و  ثیدـحلا  ناـب  بیجا  جاـجتحالا و  دـعاقتف 

نم وه  یبهذـلا  لاـق  اـمهریغ و  یبهذـلا و  يزملا و  نع  اـمک  فرعی  مل  اـضیا  وهف  یناـثلا  ثیدـحلا  اـما  رازبـلا و  دـمحا و  لاـق  هب  لـطاب و 
ادحاو اثیدح  الا  هل  لصا  ءاریمحلا ال  ظفل  هیف  ثیدح  لک  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  یکبسلا و  لاق  دانسا و  اهل  فرعی  یتلا ال  ۀیهاولا  ثیداحالا 

هتفگ و توبثلا  ملـسم  حرـش  تومحرلا  حتاوف  رد  يولاهـس  نیدلا  ماظن  نب  یلعلا  دبع  يولوم  ریرحتلا و  حورـش  ضعب  یف  اذکه  ءاسنلا  یف 
ۀضراعملا اما 

ربلا دبع  نبا  يدع و  نبا  هاور  متیدتها  متیدتقا  مهیابف  موجنلاک  یباحصاب 
ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ  و 

ثیدحلا اما  حاحـصلا  ۀضراعم  نع  الـضف  لمعلل  ناحلـصی  نافیعـض ال  امهناب  عفدتف  رـصتخملا  یف  امک  ۀـقیدصلا  ۀـشئاع  نینمؤملا  مأ  يأ 
وه یبهذلا  لاقف  یناثلا  ثیدـحلا  اما  رازبلا و  دـمحا و  لاق  هب  لطاب و  عوضوم  بوذـکم  يربکلا  هتلاسر  یف  مزح  نبا  لاق  فرعی  ملف  لوالا 

ثیدـح الا  هل  لصا  ءاریمحلا ال  ظفل  هیف  ثیدـح  لک  جاجحلا  وبا  ظفاحلا  یکبـسلا و  لاق  دانـسا  هل  فرعی  ـال  یتلا  ۀـیهاولا  ثیداـحالا  نم 
هتفگ هعوضوملا  ثیداحالا  یف  هعومجم  دئاوف  رد  یناکوش  همالع  ریسیتلا و  یف  اذک  یئاسّنلا  یف  دحاو 

ءاریمحلا نم  مکنید  رطش  اوذخ  ثیدح 
لئـس دانـسا و  ریغب  سودرفلا  یف  الا  ریثالا و  نبا  ۀـیاهن  یف  الا  ثیدـحلا  بتک  نم  ءیـش  یف  هتیأر  ادانـسا و ال  هل  فرعا  ـال  رجح  نبا  لاـق 

هتفگ تاعوضوملا  ةرکذت  رد  يدنهلا  يدمحملا  هَّللا  لضف  نب  قحلا  دبع  دصاقملا و  یف  اذک  هافرعی  ملف  یبهذلا  يزملا و 
ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ 

هتفگ دئاوزلا  دیرجت  یف  دصاقملا  ةدبز  رد  يدمحم  قحلا  دبع  زین  هاو و  وه  هل و  دانسا  ال 
ءاریمحلا نع  مکنید  رطش  اوذخ 

نیا لاعتفا  صرخت و  رد  راز  وا  لاّمح  نیعانـص  رامغا و  نیکافا  هک  دـیدرگ  حـضاو  وت  رب  يدـش  علطم  تارابع  نیرب  هاـگ  ره  فرعی و  ـال 
ذخا رما  یضعب  دناهدومن و  عضو  اریمح  زا  نید  رطش  ذخا  مکح  نیجه  بذک  نیرد  ناشیزا  یضعب  دناهتخیر  اهگنر  لاحم  لطاب و  بذک 
مکح نا  رد  هک  هتخاس  روکذم  یناونعب  ار  کفا  نیا  هحناس  تحلـصم  یمادکب  هَّللا  یلو  هاش  نکیل  هدرک  صرخت  هشئاع  تیب  زا  نید  ثلث 

بحاص هاش  هک  دش  نایع  رهاظ و  نجهتـسم  بذک  نیاب  کسمت  رد  هَّللا  یلو  هاش  تحاقو  نیبت  زا  رظن  عطق  سپ  هدش  عقاو  نید  عبر  ذـخا 
یلع لدی  امم  اذـه  دوب و  هدـشن  نآ  بکترم  نیعاضو  نیعانـص و  زا  يدـحا  لاحب  ات  هک  دـناهدومن  بیرغ  بیجع و  یفرـصت  نآ  رکذ  رد 

بذـک نیا  نالطب  داسف و  توبث  زا  رظن  عطق  هکنآ  مشـش  هتعاظف  هتعانـشب و  دـنفلا  بذـکلا و  لها  يزخی  هَّللا  هتعالج و  هتقافـص و  لاـمک 
دش دناوتیمن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ریظن  مه  ینعم  روز  نیا  هقباس  هوجوب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  نآ  لباقت  مدع  ناوهلا و  رهاظ 
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526 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باـنج موـلع  یماـمت  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هـکنآ  رب  دراد  تلـالد  کـش  بـیر و  ـالب  مـلعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هـک  اریز 

نیرب دـهاش  هک  هینـس  ماـخف  نیققحم  تاداـفا  مـالعا و  ياـملع  تاحیرـصت  هَّللا  دـمحب  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
نیزا شیب  نآ  دافم  هچ  دناهدومن  نآب  جاجتحا  بحاص  هاش  هک  روز  بذـک و  نیا  فالخب  هدـش  روکذـم  لیـصفتب  قبـس  ام  رد  تسبولطم 
ثیدح ریظن  ار  رانـشلا  حضاو  بذک  نیا  هنوگچ  دیعب  توافت  نینچ  روهظ  دـعب  سپ  دـشابیم  دوجوم  اریمح  دزن  نید  ملع  عبر  هک  تسین 

هک تسنآ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لولدـم  لقا  ریکن  در و  الب  ریـصب  رظان  ره  دزن  هکنآ  متفه  دوب  دـهاوخ  لقاع  راـک  نداد  رارق  ملعلا  ۀـنیدم 
حیرص رما  ظاحلب  هکلب  تشادن  ریغب  یجایتحا  هک  دوب  لماک  ملاع  نانچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
نوچ هشئاع  هک  دراد  بلطم  نیرب  هحـضاو  تلالد  میلـستلا  ضرفلا و  دعب  هک  روز  بذک و  نیا  فالخب  دندوب  بانج  نآ  جاتحم  نا  رگید 
نیب رد  هاگ  ره  دـیامن و  عبر  هس  نآ  ذـخا  ناـشیا  زا  هشئاـع  دوخ  هک  تسیاـبیم  اذـهل  دوب  نارگید  دزن  نید  عبر  هس  تشاد و  ار  نید  عبر 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  اب  نآ  هیوست  رب  مادقا  نینیع  يذ  زگره  دشاب  هحـضاو  هقرفت  نینچ  نیهم  بذک  نیا  دافم  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لولدم 
هَّللا نوعب  تسباحصا و  رئاس  زا  بانج  نآ  هقلطم  تیملعا  لیلد  یتسناد  قبـس  ام  رد  هچنانچ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  متـشه  درک  دهاوخن 
باب حتف  دوخ  دناهدوشگ و  نآ  فارتعاب  بل  هینـس  نیققحم  يالمک  نیدقنم و  ياملع  مثات  جرحت و  الب  هک  تسحـضاو  نانچ  بلطم  نیا 

هتـسنادن و هشئاع  تیملعا  لیلد  ار  نآ  نیعطنتم  نیکوهتم و  زا  يدحا  هک  روز  بذـک و  نیا  فالخب  هدومن  دومحم  بولطم  نیرد  دوصقم 
ملعلا ۀنیدم  ثیدـح  ریظن  ار  حـضفم  بذـک  نیا  بحاص  هاش  هنوگچ  هک  متریحب  سپ  درادـن  ریطخ  دـصقم  نیاب  یـساسم  الـصا  نآ  دافم 
هکنآ مهن  دـنیامنیم  ـالم  رب  باـبتلا  حـضاو  ياـطخ  يوسب  باوص  بوص  زا  دوخ  ضارعا  دـنیامیپیم و  هحیرـص  هتهاـبم  قیرط  هدوـمناو 

هیلع و نییبنلا  متاخ  ادع  ام  نیلسرم  ایبنا و  یمامت  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  لیلد  اقباس  تیرد  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
مه میظع  بلطم  نیا  ناوراک  درگب  نآ  دافم  مه  میلست  دعب  هک  روز  بذک و  نیا  فالخب  دشابیم  نیملاعلا  بر  هَّللا  تاولص  مهیلع  هلآ و 

ثیدح هکنآ  مهد  دومن  دهاوخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  نآ  هیوست  رب  مادقا  نامیا  لها  زا  يدحا  ینعم  نیا  كرد  دعب  هنوگچ  سپ  دسریمن 
مه ملق  حول و  مولع  هکئالم و  ملع  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  یـضم  اـمیف  تفرع  اـمک  ملعلا  ۀـنیدم 
نآب بحاص  هاش  هک  ار  روز  بذـک و  نیا  هک  درک  ناوتیم  دـیما  همیلـس  ساوح  بحاص  زا  اـیآ  بلطم  رب  هیبنت  دـعب  سپ  دـشابیم  رتـالاب 

تمـصع رب  تلالد  اقباس  یـضم  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  مهدزای  هَّللا  دهد ال و  رارق  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن  دـنیامرفیم  جاجتحا 
یتلالد الصا  هک  روز  بذک و  نیا  فالخب  دناهدومن  فارتعا  بلطم  نیاب  دوخ  تنس  لها  ياملع  دراد و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

درادن میظع  دصقم  نیرب 
527 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نینچ ریظن  ار  فیخس  کفا  نیا  هک  دش  زئاج  ار  بحاص  هاش  هنوگچ  سپ  درک  دناوتیمن  نا  رب  مادقا  مه  نیرساخ  نیرـساجتم  زا  يدحاو 
امیف تیرد  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  مهدزاود  دنناسر  دوهـش  هصنمب  نانگمه  دزن  ار  دوخ  تناید  لقع و  دننادرگ و  فیرـش  ثیدح 

دشابیم و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  الاو  تاذ  رد  بآمتلاسر  بانج  مولع  راصحنا  حیحـص  ناهرب  حیرـص و  لیلد  یـضم 
روز بذک و  نیا  فالخب  هتفای  رکذ  تمس  قبس  ام  رد  نوحشم  تیاده  نومضم  نیاب  قلعتم  تنـس  لها  ياملع  تافارتعا  یلاعت  هَّللا  دمحب 

یفانم ۀحارص  نآ  نوحشم  تفارخ  نومـضم  هکلب  تسین  نا  رد  گرتس  دصقم  گرزب و  بلطم  نیزا  مه  يامیا  زگره  هک  روحدم  دورطم 
تشاگنا و دهاوخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ریظن  ار  نآ  تریـصب  بابرا  زا  يدـحا  هنوگچ  سپ  راصبالا  یلوا  یلع  یفخی  امک ال  تسراصحنا 

هک ینعم  نیا  يوعد  اثلاث  تشاپنا  دهاوخ  باوص  قح و  هدید  رد  كاخ  هتسناد  هدید و 
رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ربخ 
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نانملا هَّللا  دمحب  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  هچ  تسا  هدساک  لیواقا  عنـشا  هدساف و  يواعد  حـبقا  زا  دـشابیم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن 
یلو هاش  قباس  مالک  در  رد  بیرقنع  هدش و  نهربم  نیبم و  حیرـشت  حیرـصت و  لامکب  عوضوم  کفا  عونـصم و  بذک  نیا  ناوه  نالطب و 
ریظن ار  نآ  القع  زا  يدـحا  هنوگچ  سپ  هدـیدرگ  راکـشآ  حـضاو و  داقتنا  رابتعا و  لها  دزن  نآ  داسف  طوقـس و  مزح  نبا  هدافا  بسح  هَّللا 

زین ینعم  انتم و  اظفل  وا  دنـس  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  لاحم  لطاب و  نیا  تاواسم  نالطب  زا  رظن  عطق  تشاگنا و  دهاوخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح 
هیوست ریظنت و  در  ردام  هک  هدیدس  نیهارب  هدیدع و  هوجو  رثکا  دوشیمن و  تسرد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  نآ  تلکاشم  تلثامم و 

ءاریمحلا هذه  نع  ملعلا  عبر  اوذخ 
نوکت نا  هّللاب  ذوعت  نیلهاذلا و  نم  نکت  الف  دوشیم  يراج  لحتنم  ربخ  لعتفم و  ثیدـح  نیا  ّدر  رد  ریـسی  رییغتب  میدومن  نایب  بیرق  امع 

هک ینعم  نیا  ياعدا  اعبار  نیلهاجلا  نم 
دبع مأ  نبا  یضر  ام  مکل  تیضر  ثیدح 

ات ثیدـح  نیزا  ۀـقیقحلا  یف  دـشابیم و  لطاع  يراع و  دادـس  تحـص و  هیلح  زا  لطاب و  دـساف و  رـسارس  تسملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریظن 
رظان رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  نآ  تلکاشم  یفن  تلثامم و  مدـع  هوجو  زا  يرایـسب  تسنامـسآ و  ات  نیمز  زا  توافت  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 
ۀنیدم ثیدح  ینادم  براقم و  هجو  چیهب  ریبخ  نعمم  ریـصب و  رظان  دزن  هک  یثیدح  هَّللا  ناحبـس  تسنایع  حـضاو و  هقباس  هیفاش  تاریرقت 
ملعلا ۀنیدم  ثیدح  ریظن  ددرت  الب  دادل  ترباکم و  دانع و  تتهابم و  هار  زا  ار  نآ  بحاص  هاش  الثامم  هل  نوکی  نا  نع  الـضف  تسین  ملعلا 

نانچ شتوبث  ضرف  رب  ثیدح  نیا  هکنآ  لاح  دنناسریم  دوهـش  هصنمب  ار  دوخ  فاستعا  روج و  ریوشتلا  بلاج  ریظنت  نیاب  دـننادرگیم و 
ۀنیدم باب  هلباقمب  ملع  رد  ار  دوعـسم  نبا  هکنآ  ياج  هچ  درادن  مه  دوعـسم  نبا  ندوب  ملاع  رب  تلالد  الـصا  هک  هدش  عقاو  دارملا  دودحم 

بآمتلاسر بانج  هک  تسین  نیرب  زج  نآ  تلالد  يرگنب  کین  ار  شرودص  ناش  رگا  هکلب  درآ  ملعلا 
528 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع وبا  هکنآ  لامجا  نیا  حیضوت  هدومن  دنسپ  دشاب  وا  لوسر  ادخ و  یضرم  هچنآ  باحـصا  نیبطاخم  يارب  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هتفگ نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  رد  مکاحلا  هَّللا 

نب رفعج  نع  يدوعسملا  انبا  نوع  نب  رفعج  انبا  يدبعلا  باهولا  دبع  نب  دمحم  انث  لدعلا  فسوی  نب  بوقعی  نب  نسحلا  لضفلا  وبا  انربخا 
نم هعمسا  نا  بحا  ینا  لاق  لزنا  کیلع  أرقا و  لاق  أرقا  دوعسم  نب  هَّللا  دبعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  لاق  هیبا  نع  ثیرح  نب  ورمع 

ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  غلب  یتح  ءاسنلا  ةروس  حتتفاف  لاق  يریغ 
ینثا همالک و  لوا  یف  هَّللا  دمحف  مّلکت  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  هَّللا  دبع  فک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ربعتساف 

هَّللا یضر  ام  مکل  تیضر  انید و  مالسالاب  ابر و  هّللاب  انیضر  لاق  قحلا و  ةداهش  دهش  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  یّلـص  هَّللا و  یلع 
دبع مأ  نبا  مکل  یضر  ام  مکل  تیضر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلوسر  و 

نب هَّللا  دبعب  يزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا  هاجرخی  مل  دانسالا و  حیحـص  ثیدح  اذه 
وت رب  نآرق  نم  هک  تسبـسانم  اـیآ  هک  دومن  ضرع  رذـع  ماـقم  رد  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  دـناوخب  نآرق  زا  يزیچ  هک  دوـمرف  مکح  دوعـسم 
هک مهاوخیم  نم  هک  دـندومرف  داشرا  مکح  نیا  تحلـصم  نایب  ماقم  رد  ترـضح  نآ  هدـش  لزاـن  وت  باـنج  رب  نآرق  هکنآ  لاـح  مناوخب 
ٍۀَّمُأ ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  ملاع  دنوادخ  لوقب  دیسر  هکنیا  ات  درک  عورش  ءاسن  هروس  تءارق  دوعسم  نبا  سپ  مونشب  دوخ  ریغ  زا  ار  نآرق 

ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب 
تءارق زا  لاح  نیا  هدهاشم  زا  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  دـیدرگ و  دولآکشا  ترـضح  نآ  كرابم  مشچ  مامـضنا  تربع  مالک  نیا  عامتـساب 
دوعـسم نبا  رمالل  الاثتما  دوب  تباطخ  جـهن  رب  ندرک  مالک  بانج  نآ  دوصقم  نکب و  مالک  هک  دـندومرف  داشرا  واب  ترـضح  نآ  دـنامزاب 

مکل تیضر  انید و  مالسالاب  ابر و  هّللاب  انیضر  تفگ  دادب و  قح  تداهـش  داتـسرف و  بانج  نآ  رب  دورد  داشگ و  یهلا  يانث  دمحب و  نابز 
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لوسر ادخ و  هچنآ  امش  يارب  مدرک  دنسپ  نید و  يور  زا  مالساب  راگدرورپ و  يور  زا  ادخب  ام  میدش  یضار  ینعی  هلوسر  هَّللا و  یضر  ام 
دندومرف داشرا  نآ  دیئات  ماقم  رد  زین  ترضح  نآ  دوب  تحیصن  رب  لمتشم  حیحص و  دوعسم  نبا  مالک  نیا  نوچ  دنک  دنسپ  وا 

دبع مأ  نبا  مکل  یضر  ام  مکل  تیضر 
نم هدیدنسپ  امش  يارب  دوعسم  نبا  هک  ار  لوسر  ادخ و  هدیدنسپ  ینعی  دبع  مأ  نبا  امش  يارب  درک  دنسپ  هچنآ  امش  يارب  مدرک  دنسپ  ینعی 

بانج نآ  لوق  زا  دارم  هک  دیدرگ  راکشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  سپ  منکیم  دنسپ  مه 
دبع مأ  نبا  مکل  یضر  ام  مکل  تیضر 

ناشتیاور نیا  هلمجلاب  لوسر  ادـخ و  درک  دنـسپ  هچنآ  امـش  يارب  مدرک  دنـسپ  ینعی  هلوسر  هَّللا و  یـضر  اـم  مکل  تیـضر  هک  تسنیمه 
هَّللا و یضر  ام  مکل  تیـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  لوق  نیمه  هک  دناسریم  تابثاب  دنادرگیم و  حضاو  روهظ  تیاهنب  ار  مالک  نیا  رودص 

دوعسم نبا  هچنآ  ره  هکنآ  هن  دوب  بانج  نآ  یضرم  هلوسر 
529 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدش علطم  قینا  قیقحت  نیرب  هاگ  ره  دشاب و  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  یـضرم  دنک  دنـسپ  نیبطاخم  يارب  هدنیآ  نامز  رد 
رهاب رهاظ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  اب  ثیدح  نیا  هیوست  رد  وا  معز  تعاظف  تعانـش و  تیاهن  هَّللا و  یلو  هاش  لیثمت  ریظنت و  نا  وه  نالطب و 
لامک هتفگ و  مالک  نیا  رخآ  رد  هَّللا  یلو  هاش  هچنآ  اسماخ  دیـسر  بآب  هَّللا  یلو  هاش  عیدـخت  لیلـضت و  عیملت و  لیوست و  يانب  دـیدرگ و 

عیدخت رب  لمتشم  سپ  یهتنا  دنکب  وا  راکنا  یسک  هکنآ  زا  تسرهشا  باب  نا  رد  هباحص  زا  يرایـسب  رب  وا  مدقت  هینید و  مولع  رد  یـضترم 
یتح نیرخآ  نیلوا و  رب  مولع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مدقت  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  هک  اریز  تسبیجع  عیملت  بیرغ و 

هیلع و هَّللا  مالـس  هونـص  هیخا و  يوس  هَّللا  قلخ  رئاس  زا  ار  بانج  نآ  هقلطم  تیملعا  نآ  تابثا  نیبرقملا و  ۀکئالملا  نیلـسرملا و  ءایبنالا و 
نیا یلاعت  هَّللا  دـمحب  ارارم و  رم  امک  تسین  یلخدـم  نا  رد  ار  بیر  کش و  ناونع  چـیهب  هک  تسققحتم  متحتم و  رما  نانچ  نیرهاطلا  هلآ 

مدقت ندرک و  رظن  فرص  رصب و  ضغ  همه  نیزا  سپ  تسراکـشآ  حضاو و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  تنـس  لها  دوخ  تادافا  زا  ینعم 
یلو هاش  هچنآ  اما  تسحیضف  یشوکلطاب  حیرص و  یشوپقح  ۀهادبلاب  ندومن  روصقم  هباحص  زا  يرایـسب  رب  هینید  مولع  رد  ار  بانج  نآ 

رپ شتفاخـس  سپ  یهتنا  تسین  نیعتم  تسا  هدرک  دـصق  ههبـش  بحاـص  هـک  ینعم  رب  وا  لـمح  سپ  هـک  هـتفگ  دوـخ  مـالک  هباـنذ  رد  هَّللا 
رگهزوک و دوخ  هزوک و  دوخ  دافمب  دشابیم و  بحاص  هاش  دوخ  هعیدـب  تادافا  زا  ود  ره  باوج  ریرقت  ههبـش و  ریرقت  هک  اریز  تسرهاظ 

لیـصفتب يرآ  دنـشابیم  باوج  بحاص  دوخ  ههبـش و  بحاص  ناشدوخ  سپ  تسناـشیا  فیرـش  عبط  جـئاتن  زا  نآ  همه  هزوک  لـگ  دوخ 
ریـصب دقان  ریبخ و  لماتم  ره  دناهدش و  سیـسدت  رهظم  سیبلت و  ردصم  ماظنلا  نیتم  ثیدح  نیاب  قلعتم  ماقم  ود  ره  رد  هک  یتسناد  لیمج 

تسضحم و لطاب  دناهدومرف  رهاظ  لاؤس  ریرقت  رد  بحاص  هاش  هکنانچ  نطاب  ملع  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لمح  هچ  رگا  هک  دنادیم  وکین 
مزال و دـشابیم  جردـنم  ود  ره  نطاب  رهاظ و  ملع  نا  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  مولع  هلمج  رب  نآ  لـمح 

جـسن اج  نیا  رد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  زا  باوج  ریرقت  رد  بحاص  هاش  هچنآ  نکیل  قبـس  امیف  ۀینـسلا  رباکا  تادافا  نم  تبث  امک  تسنیعتم 
دوشیمن و لاضعا  لاکشا و  قانخ  زا  ناشیصالخ  ولگ  ببـس  ءاحنالا  نم  وحنب  تسین و  لاؤسلا  یف  هروکذم  ههبـش  عفاد  زگره  دناهدومرف 

نآب کسمت  تسد  هدروآ  دوعسم  نبا  نیخیش و  هشئاع و  قح  رد  دوخ  فالـسا  تایرتفم  زا  شیـشح  لکب  ثبـشتی  قیرغلا  قادصمب  هچنآ 
ریما بانج  هقلطم  تیملعا  لـیلد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسناـمه  قیقح  قح  دـیامنیمن و  دوصقم  يور  دـیاشگیمن و  يراـک  دـناهدز 
بانج نآ  يادعا  سؤر  رب  تلذم  كاخ  هقح  مولع  عیمج  رد  هَّللا  قلخ  رئاس  رب  بانج  نآ  مدـقت  تابثاب  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

طیلخت نیاب  دیامن و  طلخ  نیفوصتم  حطش  اب  ار  نیملکتم  مالک  دهاوخیم  عطنت  لامک  زا  هک  يدابآگنروا  نیدلا  رمق  دشاپیم و 
530 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریطست هبیجع و  تاملک  ریرحتب  هدومن و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  يریرقت  هفرط  دیامیپ  ماوع  بولق  ریخست  قیرط  حیـضف  جیزمت  حیبق و 
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هتفگ توبن  تیب  رکذ  رد  نیتمیرکلا  رون  رد  هچنانچ  هدوسرف  ار  دوخ  ملق  هبیرغ  تالمج 

هجو هدزاود  هب  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح اب  نآ  هلباقم  در  و  ءاریمحلا » نع  مکنید  عبر )  ) رطش اوذخ   » لوعجم ثیدح  حدق 

ّیلع باب  الا  ۀخوخ  لک  اودس  رکب و  یبأ  ۀخوخ  الا  ۀخوخ  لک  اودس  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  و 
تـسباب دوخ  یلع  هک  دوب  دـناوت  هیناـیب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  يوـسب  باـب  تفاـضا  نکل  تسا  تیب  نیا  باوباـب  تیب و  نیا  هّیلکب  تراـشا 

رد هنع و  هَّللا  یضر  هفیذح  ثیدح  رد  دوب  باب  دوخ  هنع  هَّللا  یضر  رمع  هچنانچ 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

دوقن و نادـقف  مدـع و  نیمه  دوقفم و  مودـعم و  اجنآ  همه  دوقن  سانجا و  دوب و  ملع  نیمه  دوب  هچنآ  ةوبنلا  تیب  عاـتم  هکنآـب  تستراـشا 
دومرف اذهل  تسسالفا  رقف و  تقیقحیب  تقیقح  سانجا 

رفاو ظحب  ذخا  هذخا  نمف  ملعلا  اوثرو  امنا  امهرد  ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا 
نطب دعب  انطب  ثراوت  نیا  دریگیم و  یّظح  تبارق  برق  تثارو و  تّوق  ردـقب  تسرقف  ملع و  نیمه  هک  نآ  سنج  دـقن و  زا  تیب  نیا  لها 

زا تیانک  هک  ار  وا  تسد  سپ  دربیم  هدیدزد  يرگید  هناخ  زا  مولع  فراعم و  هک  یـسک  اما  تسیراج  هَّللا  ءاش  ام  یلا  لسن  دـعب  الـسن  و 
ثاریم مورحم  دش  رقف  ملع و  رادان  دراد  یتیب  ةوبنلا  تیب  هثرو  لاح  بسح  ریقف  دربیم  اضق  یـضاق  تسلـصا  زا  ذـخا  لیـصحت و  هاگتـسد 

مالک نیا  نالطب  تکاکر و  ناوه و  تفاخـس و  ریبخ  عبتتم  ریـصب و  رظان  رب  یهتنا و  بیـصن  دـش  نادرمب  ود  ره  نانز  ّظح  نا  زا  اتکی  یبن 
تیلکب تستراشا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  هدومن  اعدا  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب  تسنایع  حـضاو و  ماظنلا  نوهوم 

تیب لها  زا  دشاب و  توبن  یلک  تیب  دوخ  بانج  نآ  هک  دیآیم  مزال  وا  قاذـم  رب  انب  دوش  تسرد  رگا  تراشا  نیا  هکنآ  لاح  توبن  تیب 
بآمتلاسر بانج  ندوب  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن  نآب  لئاق  ینیدـتم  چـیه  تسوا  بولطم  یفانم  هکنآ  رب  هوالع  ینعم  نیا  دـشابن و  توبن 

تیب هب  لثمم  توبن  رگا  هک  تسرهاظ  حـضاو و  لقاع  ره  رب  تسمالـسا و  لها  هیلع  قفتم  توبن  تیب  لـها  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هکنآ مود  دوـب  دــنهاوخ  تـیب  نآ  لـها  نـیعمجا  مـهیلع  هَّللا  تاولــص  باـنج  نآ  باـیطا  لآ  بآــمتلاسر و  باــنج  بـیر  ــالب  دوـش 

امیا و نودب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  لاح  توبن  تیب  باوباب  تستراشا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  هدومن  اعدا  مالک  نیرد  يدابآگنروا 
ياعدا هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  سب و  دهدیم و  رارق  ملع  هنیدم  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فرـص  حیرـص  حیرـصتب  هراشا 

ضرف هنیدـم  نیا  هددـعتم  باوبا  رگا  تسبآ و  رب  شقن  ضحم و  لـطاب  باحـصا  زا  هددـعتم  باوبا  نداد  رارق  ملع و  هنیدـم  باوبا  ددـعت 
هکنآ موس  دوب  دـنهاوخن  دـنراد  تدـحو  ناـشن  ترثـک  رد  هک  مهیلع  هَّللا  مالـس  رـشع  ینثا  همئا  هیـسدق  سوفن  زج  باوبا  نآ  دـیآ  هدرک 

مامضنا تفارخ  مالک  نیرد  يدابآگنروا 
رکب یبأ  ۀخوخ  الا  ۀخوخ  لک  اودس  عوضوم  ثیدح 

کش الب  ثیدح  نیا  هکنآ  لاح  هدومن  رکذ  ار 
531 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک باوبا  دس  ثیدح  هلباقمب  ار  نآ  تعاقر  تقافص و  لامک  رد  زا  تعانش  اپارس  هورگ  نیا  تسباشقا و  بصاون  تاعوضوم  زا  بایترا  و 
ثیدح نالطب  دنچ  ره  دناهدومیپ و  لطاب  اب  قح  هضراعم  هار  هدومن  عضو  هدش  دراو  باهولا  کلملا  مالس  هیلع  بارت  وبا  بانج  لضف  رد 

بذک نیا  دنـس  ریرغ  نعرا  رییعت  ریوشت و  دیزم  يارب  ریقح  نکیل  تسرینتـسم  حضاو و  ریـصب  لقاع  ره  رب  هدـیدع  هوجوب  رکب  یبأ  هخوخ 
سپ میازفایم  فاصنا  لها  تجهب  هدومن  فالتخالا  نیب  کفا  نیا  رتس  کته  میامنیم و  نا  رب  مالک  هدومن  لقن  يراخب  حیحص  زا  يراع 
انثدح لاق  یفعجلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثدح  هتفگ  دجسملا  یف  رمملا  ۀخوخلا و  باب  رد  دوخ  میقـس  حیحـص  رد  يراخب  هک  تسناد  دیاب 

یف ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاق  سابع  نبا  نع  ۀـمرکع  نع  میکح  نب  یلعی  تعمـس  لاق  یبأ  انثدـح  لاـق  ریرج  نب  بهو 
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هسفن و یف  ّیلع  ّنم  ادحا  سانلا  نم  سیل  هنا  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  رینملا  یلع  دـعقف  ۀـقرخب  هسار  ابـصاع  هیف  تام  يذـلا  هضرم 
لک ینعا  ّدس و  لضفا  مالـسالا  ۀـّلخ  نکل  الیلخ و  رکب  ابأ  تذـختال  الیلخ  سانلا  نم  اذـختم  تنک  ول  ۀـفاحق و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نم  هلام 
یلا هباحـصا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ةرجه  باب  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  زین  رکب و  یبأ  ۀـخوخ  ریغ  دجـسملا  اذـه  یف  ۀـخوخ 

هتفگ ۀنیدملا 
يردخلا دیعس  یبأ  نع  نینح  نبا  ینعی  دیبع  نع  هَّللا  دیبع  نب  رمع  یلوم  رـضنلا  یبأ  نع  کلام  ینثدح  لاق  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  انثدح 

ام نیب  ءاش و  ام  ایندلا  ةرهز  نم  هیتؤی  نا  نیب  هَّللا  هّریخ  ادبع  نا  لاقف  ربنملا  یلع  سلج  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  هَّللا  یضر 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ربخی  خیشلا  اذه  یلا  اورظنا  سانلا  لاق  هل و  انبجعف  انتاهما  انئابآب و  كانیدف  لاق  رکب و  وبا  یکبف  هدنع  ام  راتخاف  هدنع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ناکف  انتاهما  انئابآب و  كانیدف  لوقی  وه  هدنع و  ام  نیب  ایندلا و  ةرهز  نم  هیتؤی  نا  نیب  هَّللا  هّریخ  دبع  نع  ملس  هیلع و 

ابأ هلام  هتبحـص و  یف  ّیلع  سانلا  ّنما  نم  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  هب و  انملعا  وه  رکب  وبا  ناک  ّریخملا و  وه  ملـس  هیلع و 
رکب یبأ  ۀخوخ  الا  ۀخوخ  دجسملا  یف  نیقبی  مالسالا ال  ۀّلخ  الا  رکب  ابأ  تذختال  یتما  نم  الیلخ  اذختم  تنک  ول  رکب و 

نب ریرج  لوا  دنس  رد  دنشابیم  حورجم  هحئال  بیاعم  هب  حودقم و  هحـضاو  بلاثمب  دنـس  ود  ره  نیا  لاجر  هک  تسرهاظ  روهظ  لامکب  و 
ماما ۀـقث  مزاحلا  نب  ریرج  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  هدومن  ورد  حدـق  يراخب  دوخ  نارگید  رب  هوالع  هک  تسنانچ  شتلاـح  هدـشعقاو و  مزاـح 
نازیم رد  یبهذ  زین  مهی و  امبر  يراخبلا  لاق  فیعـض و  ةداتق  یف  وه  نیعم  نبا  لاق  تام  یتح  ثدـح  امف  بهو  هنبا  هبجحف  هتوم  لبق  ریغت 

هتفگ و مزاح  نب  ریرج  همجرتب 
لئس ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  رباج  نع  دعب  هلعج  مث  رمع  نع  رباج  نع  عبـضلا  ثیدح  یف  لوقی  ریرج  ناک  ناطقلا  ییحی  لاق 

لعج دیصلا و  نم  یه  لاقف  عبضلا  نع 
532 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اشبک مرحملا  اهباصا  اذإ  اهیف 
سیل لاقف  مزاح  ریرج  نع  ییحی  تلأس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  ةرکنم  ثیداحا  هداتق  نع  ریرجل  ۀلمجلا  یف  هَّللا و  دبع  نع  جیرج  نبا  هعبات 

يراخبلا لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  زین  فیعـض و  ةداتق  نع  وه  لاـقف  ریکاـنمب  سنا  نع  ةداـتق  نع  ثدـحی  هنا  تلقف  ساـب  هب 
سیل لاقف  هنع  نیعم  نبا  تلأس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ءیـشلا و  یف  مهی  امبر 

نبا لاق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  فیعـض و  ةداتق  نع  وه  ءیـشب  سیل  لاقف  ریکانم  ثیداحا  سنا  نع  ةداـتق  نع  ثدـحی  هنا  تلقف  ساـب  هب 
نع هتیاور  الا  هیف  حلاص  ثیدحلا  میقتسم  وه  هخیاشم و  نع  ةریثک  ثیداحا  هل  دعس و  نب  ثیللا  ینایتخسلا و  بویا  هنع  ثدح  دق  يدع و 
ناک تاقثلا  یف  نابح  نبا  لاق  طلغلا و  ریثک  ریرج  دمحا  نع  انهم  لاق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  هریغ و  اهیوری  ءایـشا ال  هنع  يوری  هناف  ةداتق 

ۀبولقم یه  اهیف و  مه  ثیداـحاب و  ثدـح  قودـص  یجاـسلا  لاـق  هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  هظفح و  نم  ثدـحی  ناـک  اـم  رثکا  نـال  یطخی 
حلاص انث  شارخ  نب  هَّللا  دبع  ینثدح  ظفحی و  نکی  مل  رـصمب و  مهولاب  ثدح  مزاح  نب  ریرج  دـمحا  لاق  لاق  مرثالا  نع  نیـسح  ینثدـح 

ناک امهربکا و  ریرج  ناک  نکل  امهبرقا و  ام  لاق  مزاح  نب  ریرج  مأ  کیلإ  بحا  بهـشالا  وبا  دیعـس  نب  ییحیل  تلق  ینیدملا  نب  یلع  نع 
نع تثدح  لاق و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رباج  نع  هریـص  مث  رمع  نع  رباج  نع  عبـضلا  ثیدح  یف  لوقی  ناک  ءیـشلا و  یف  مهی 

ریرج لاقف  هثدحی  ناسنال  عفشی  ریرج  یلا  فیرط  نب  رصن  يرج  وبا  حار  لاق  نافع  نع  یبأ  ینثدح  دمحا  نب  هَّللا  دبع 
ۀضف نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فیس  ۀعیبق  تناک  لاق  سنا  نع  ةداتق  انثدح 

لاق هتفگ و  بیذـهت  رد  زین  ریرج و  أطخا  يرج و  یبأ  لوق  لوقلا  یبأ  لاق  نسحلا  یبأ  نب  دیعـس  نع  الا  ةداتق  هانثدـح  اـم  يرج  وبا  لاـقف 
ریغ ینثدحف  نافع  لاق  حیرش  یلا  مصاخ  هنا  یل  راج  ینثدح  لوقی  ةورف  ابا  تعمـس  مزاح  نب  ریرج  انث  نافع  انث  یناولحلا  یلع  نب  نسحلا 
لاق نافع  قیرط  نم  یلیقعلا  هرکذ  ةرامع و  نب  نسحلا  هینثدـح  لاقف  اذـه  ةورف  یبأ  ثیدـح  نع  اریرج  تلأـس  لاـق  فضغـالا  نع  دـحاو 
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نع دمحم  رصنلا  ابأ  ای  دامح  هل  لاقف  لوقی  احیرش  تعمس  لوقی  ادمحم  تعمس  لوقی  ریرج  لعجف  دیز  نب  دامح  مزاح و  نب  ریرج  عمتجا 
بحاص حلاص  لاق  هیلع و  ینثا  مث  ءایـشا  دنـسی  ءایـشا و  فقوی  سانلا  ثیدح  ریغ  ةداتق  نع  هثیدح  ناک  دمحا  نع  ینومیملا  لاق  حیرش و 

رد زین  ریکانم و  هنع  هریغ  نیدشر و  لمح  ظفاحلاب  نکی  مل  ۀبولقم و  ثیداحا  رـصمب  هنع  جرخ  قودـص  ریرج  يدزالا  لاق  لضف و  ۀـنس و 
سیلدتلا یلا  ینامحلا  ییحی  هبسن  هتفگ و  بیذهت 

533 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع هثیدح  یف  ینامحلا  ییحی  سیلدتلاب  هفصو  تاقثلا  دحا  يدزالا  مزاح  نب  ریرج  هتفگ  نیسلدملا  تاقبط  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ةالص  ۀفص  یف  دعس  نب  لهس  نع  مزاح  یبأ 

هخوخ ثیدح  نایوار  زا  یکی  همرکع  ندوب  یضابا  یجراخ ، تابثا 

دوش هدرک  نآ  ياصقتـسا  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وا  هشهدم  نعاطم  هشحوم و  حداوق  هدـش و  عقاو  باذـک  یجراخ  همرکع  دنـس  نیرد  زین  و 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  دلجم  رد  نا  زا  يرطش 

رد يدـقاولا  بتاکب  فورعملا  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دـمحم  دوشیم  روکذـم  لاـمجاب  نا  زا  یـضعب  اـج  نیا  رد  هدـش  نیبم  لیـصفتب 
هثیدح نم  همرکع  مهنع  فک  ول  لاق  هنا  ریبج  نب  دیعس  نع  تئبن  لاق  بویا  نع  میهاربا  نب  لیعامـسا  انربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب  تاقبط 

همرکع أ لاق  لاق  بویا  نع  دـیز  نب  دامح  انث  لاـق  برح  نب  نامیلـس  اـنربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب  تاـقبط  رد  زین  اـیاطملا و  هیلإ  تدـشل 
برح نب  نامیلـس  انربخا  ینوبذک  هَّللا  دقف و  یهجو  یف  ینوبذک  اذاف  یهجو  یف  ینوبذکی  الف  یفلخ أ  نم  ینوبذکی  نیذـلا  ءالؤه  تیأر 

تاقبط رد  زین  همهتا و  نکا  مل  یناف  انا  اما  لاق  مث  تکـسف  لاق  مهتی  ناک  همرکع  رکب  ابأ  اب  بویال  لجر  لاق  لاق  دـیز  نب  داـمح  اـنث  لاـق 
نبا یلوم  نا  ول  لاق  سؤاط  نع  هرـسیم  نب  میهاربا  نع  بویا  انث  لاق  دـیز  نب  دامح  انث  لاـق  ملـسم  نب  ناـفع  اـنربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب 
وبا ینربخا  لاق  راوس  نب  هبابـش  انربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب  تاقبط  رد  زین  ایاطملا و  هیلإ  تدشل  هثیدـح  نم  فک  هَّللا و  یقتا  اذـه  سابع 

لماع کلذـب  هزاجا  ریرح  امهیف  ناجرخ  وا  ناقلاوج  هتحت  رامح  یلع  وه  دنقرمـس و  نم  ایئاج  همرکع  تیار  لاق  راـسی  نب  یـسوم  بیطلا 
هبعش انا  لاق  راوس  نب  هبابـش  انربخا  ۀجاحلا  لاق  دالبلا  هذه  یلا  کب  ءاج  ام  هل  لیق  دنقرمـسب و  ۀمرکع  تعمـس  لاق و  مالغ  هعم  دنقرمس و 

نب باهولا  دبع  انربخا  ءارمالا  نم  الا  لبقن  انا ال  لاقف  یتمامع  کیطعا  الا  تلقف  ۀقرختم  هتمامع  همرکع و  تیار  لاق  ریدح  نب  نارمع  نع 
نا ۀـمامعلا  هذـه  ام  یبحاص  هل  لاقف  ۀققـشم  ۀـمامع  هیلع  انیأرف  همرکع  یلا  لجر  انا و  تقلطنا  لاق  ریدـح  نب  نارمع  انا  لاق  یلجعلا  ءاطع 

ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  تلق  ءارمالا  نم  ذخأن  امنا  ائیش  سانلا  نم  ذخأن  انا ال  همرکع  لاقف  مئامع  اندنع 
نب هَّللا  دـیبع  انربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب  تاقبط  رد  زین  نسحلا و  قدـص  لاق  کب  قحا  کلمع  مدآ  نب  اـی  لاـق  نسحلا  نا  تلق  تکـسف 

دمحم انربخا  هتفگ  همرکع  همجرتب  تاقبط  رد  زین  بهذ و  نم  امتاخ  ۀمرکع  دی  یف  تیأر  لاق  كامس  نع  حلاص  نب  نسح  انا  لاق  یسوم 
نب دلاخ  ینثدح  لاق  رمع  نب  دمحم  انربخا  ۀنـس  نینامث  نبا  وه  ۀـئام و  سمخ و  ۀنـس  یفوت  همرکع  نا  همرکع  ۀـنبا  ینتثدـح  لاق  رمع  نب 
دعب دحاو  عضوم  یف  امهیلع  یّلص  اعیمج  امهتیأرف  ۀئام  سمخ و  ۀنـس  دحاو  موی  یف  رعاشلا  ةزع  ریثک  ۀمرکع و  تام  لاق  یـضایبلا  مساقلا 

یف رهظلا 
534 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

توملا یف  امهعامتجا  نم  سانلا  بجع  مساقلا و  نب  دـلاخ  ریغ  لاق  لاق و  سانلا  رعـشا  سانلا و  هقفا  مویلا  تام  سانلا  لاقف  زئانجلا  عضوم 
یبأ سابع و  نبا  نع  همرکع  يور  دق  ۀعجرلاب و  نمؤی  یعیـش  ریثک  ةرظنلاب و  رفکی  جراوخلا  يار  يری  هنا  نظی  همرکع  امهیار  فالتخا  و 

تس و ۀنس  نیکد  نب  لضفلا  ریغ  لاق  ۀئام و  عبس و  ۀنـس  ۀمرکع  تام  نیکد  نب  لضفلا  میعن  وبا  لاق  ۀشئاع و  یلع و  نب  نیـسحلا  ةریره و 
دنع بیغتف  ۀـنیدملا  ةالو  ضعب  هبلطف  جراوخلا  يار  يری  همرکع  ناک  لاق  يریبزلا  تباث  نب  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  نب  بعـصم  انربخا  ۀـئام 
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هیف و سانلا  ملکتی  هثیدحب و  جتحی  سیل  روحبلا و  نم  ارحب  ملعلا  ثیدحلا و  ریثک  همرکع  ناک  اولاق و  هدـنع  تام  یتح  نیـصحلا  نب  دواد 
هعابف دبع  ۀمرکع  تام و  سابع و  نبال  ادبع  ناک  سابع  نبا  یلوم  ۀمرکع  هتفگ  فراعملا  باتک  رد  يرونیدلا  ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع 
کیبا ملع  تعب  کل  ریخ  ام  هل  لاقف  ایلع  ۀـمرکع  یتاف  رانید  فـالآ  ۀـعبراب  هیواـعم  نب  دـیزی  نب  دـلاخ  یلع  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع 

لاق ثرحلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  دایز  یبأ  نب  دـیزی  نع  ریرج  يور  هَّللا و  دـبع  ابا  ینکی  ناک  هقتعا و  هلاقاف و  هلاقتـساف  راـنید  فـالآ  ۀـعبراب 
یبأ یلع  بذـکی  اذـه  نا  لاق  مکالومب  اذـه  نولعفت  تلقف أ  فینک  باـب  یلع  قثوم  ۀـمرکع  ساـبع و  نب  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  یلع  تلخد 
عمـس مهثدحی  وه  انیبف  سنوی  یمیتلا و  نامیلـس  بویا و  هاتاف  ةرـصبلا  ۀمرکع  مدق  لوقی  نوراه  نب  دیزی  تعمـس  لاق  لالحلا  نبا  ینثدح 

هیلإ داع  هیلإ و  ادوعی  ملف  سنوی  نامیلس و  اماف  یّنغ  ام  دوجا  ام  لاق  وا  داجا  دقل  هَّللا  هلتاق  لاق  مث  عّمستف  اوتکـسا  همرکع  لاقف  ءانغ  توص 
لاق دحاو  موی  یف  همرکع  رعاشلا و  ریثک  تام  لاق  یندـملا  عفان  نع  یعمـصالا  نع  یـشایرلا  ینثدـح  بویا  نسحا  دـق  دـیزی و  لاق  بویا 
نب دواد  دـنع  بیغتف  ةالولا  ضعب  هبلط  جراوخلا و  يار  يری  همرکع  ناک  ریثک و  ةزانج  یف  اوبهذ  ساـنلا  نا  مالـس  نبا  ینثدـحف  یـشایرلا 
نب دیعس  همجرت  رد  فراعملا  باتک  رد  هبیتق  نبا  زین  ۀنـس و  نینامث  غلب  دق  ۀئام و  سمخ و  ۀنـس  همرکع  تام  هدنع و  تام  یتح  نیـصحلا 
درب هومکثدح  ثیدح  لک  لاقف  سابع  نبا  یلع  همرکع  بذکی  امک  ّیلع  بذـکت  نا  كایا و  درب  ای  هل  لاق  هالوم و  درب  هتفگ و  بیـسملا 

رارضلا ینثدح  هتفگ  همرکع  همجرت  رد  لیذملا  لیذ  باتک  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  بذک و  وهف  نورکنت  امم  هریغ  هعم  سیل 
بذکت درب ال  ای  هالوم  دربل  لوقی  بیـسملا  نب  دیعـس  ناک  لاق  هیبا  نع  دعـس  نب  میهاربا  انث  لاق  لیعامـسا  ان  لاق  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب 

انث لاق  دیمح  نبا  انث  بذک  وهف  هریغ  هیف  هعم  سیل  نورکنت  امم  یّنع  درب  هومکثدح  ثیدح  لک  سابع  نبا  یلع  همرکع  بذـک  امک  یلع 
اذهل ام  هل  تلق  لاق  ّشحلا  باب  یلع  دیقم  همرکع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  یلع  تلخد  لاق  دایز  یبأ  نب  دیزی  نع  ریرج 
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مل ۀـمرکع  ربخب  جاجتحالا  يری  نمم ال  نورخآ  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرتب  لیذـملا  لیذ  باتک  رد  زین  یبأ و  یلع  بذـکی  هنا  لاق  اذـک 
هنا رکذ  جراوخلا و  نم  ۀیرفـصلا  يار  يری  ناک  ّهنا  اولاق  هبهذـم و  هرما  نم  انرکنا  امنا  راـبخالا و  نم  يور  اـم  هتیاور  همرکع  رما  نم  رکنن 

جراوخلا يار  يری  همرکع  ناک  لاق  يریبزلا  بعـصم  نع  تثدـح  سابع و  نبا  یلع  هبذـک  کلذ  ناک  سابع و  نبا  یلا  يارلا  کلذ  لحن 
سنا نب  کلام  رکذـی  مل  امنا  لاق  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  رکذ  هدـنع و  تاـم  نیـصحلا و  نب  دواد  دـنع  ّبیغتف  ۀـنیدملا  ةـالو  ضعب  هبلطف 

ۀنبا نارمع  نب  دمحم  رکذ  هنس 105  یفوت  مهضعب  لاقف  همرکع  ةافو  تقو  یف  اوفلتخا  دق  ۀیرفصلا و  يار  لحتنی  ناک  همرکع  نال  همرکع 
ریثک همرکع و  تام  لاق  یـضایبلا  مسقلا  نب  دلاخ  ینثدح  رمع و  نبا  لاق  ۀنـس  نینامث  نبا  وه  ۀنس 105 و  یفوت  ۀمرکع  نا  هتثدح  ۀمرکع 
مویلا تام  سانلا  لاقف  زئانجلا  عضوم  یف  رهظلا  دـعب  دـحاو  عضوم  یف  امهیلع  یّلـص  اعیمج  امهتیأرف  ۀنـس 105  دحاو  موی  یف  رعاشلا  ةزع 

هنا هب  نظی  همرکع  امهیار  فالتخا  توملا و  یف  امهعامتجال  سانلا  بجع  مساقلا و  نب  دـلاخ  ریغ  لاق  لاـق و  ساـنلا  رعـشا  ساـنلا و  هقفا 
انث لاـق  ریکب  نبا  اـنث  لاـق  یمهـسلا  حـلاص  نب  ناـمثع  نب  ییحی  ینثدـح  ۀـعجرلاب  نمؤی  یعیـش  ریثـک  ةرظنلاـب و  رفکی  جراوخلا  يار  يری 

نیکد نب  لضفلا  میعن  وبا  لاق  جـنزلا و  الا  امهتزانج  لمح  امف  دـحاو  موی  یف  ۀـنیدملاب  رعاشلا  ةزع  ریثک  همرکع و  یفوت  لاـق  يدرواردـلا 
عمسف ةرـصبلا  مدق  دالبلا  یف  الاوج  همرکع  ناک  ۀنـس 115 و  ۀـمرکع  تام  لاق  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  يور  ۀنس 107 و  یف  همرکع  تام 

قرـشملا هلها و  نم  ۀـعامج  هب  هنم  عمـسف  برغملا  اهلها و  نم  ریثک  اهب  هنع  بتکف  نمیلا  اهب و  نمم  ریثک  هنع  لـمحف  ۀـفوکلا  اـهلها و  هنم 
ۀمرکع انیلع  مدـق  لاق  یفنحلا  دـلاخ  نب  نموملا  دـبع  انث  لاـق  داـمح  نب  میعن  اـنث  لاـق  حـلاص  نب  ناـمثع  نب  ییحی  ینثدـح  هب  هنع  بتکف 

یبأ نب  زیزعلا  دبع  نع  يور  هناف  ۀلیمت  وبا  اما  مهمهارد و  مکت و  ریناند و ال  نم  ذخا  تمدـق  لاق  اندالب  یلا  کمدـقا  ام  هل  تلقف  ناسارخ 
زین معلـص و  هَّللا  لوسر  ۀـنیدمب  تناک  هتافو  نا  ریغ  یتانب  یلع  یعـسا  لاق  ناـسارخ  یلا  تئج  نیمرحلا و  تکرت  ۀـمرکعل  تلق  لاـق  داور 

ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  هیآ  ریسفتب  دوخ  ریسفت  رد  يربط 
مهنرمال همرکع و  اهنع  لـس  دـهاجم  یل  لاـق  لاـق  ةزب  یبأ  نب  مساـقلا  نع  درو  نب  راـبجلا  دـبع  نع  یبأ  ینث  لاـق  عیکو  نبا  انثدـح  هتفگ 
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ملا ۀـمرکع  لاقف  هتلاسف  هلـس  لاق  مث  ءاصخالا  ریغ  هنا  ملع  دـقل  هَّللا  وف  هَّللا  هنعل  هلام  دـهاجم  لاق  ءاصخالا  لاـقف  هتلاـسف  هَّللا  قلخ  نریغیلف 
ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لوق  یلا  عمست 

لاق ینثملا  ینثدح  هتفگ  هروکذم  هیآ  ریسفت  رد  دوخ  ریسفت  رد  يربط  زین  هَّللا و  هازخا  هلام  لاقف  دهاجم  هب  ثدحف  هَّللا  نیدل  لاق 
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ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  هلوق  یف  همرکع  لوق  دهاجمل  ترکذ  لاق  قارولا  رطم  انث  لاق  يوحنلا  نوراه  انث  لاق  میهاربا  نب  ملسم  انث 
ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  دبعلا  بذک  لاقف 

ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  هیآ  ریسفت  رد  فاشک  رد  يرشخمزلا  رمع  نب  دومحم  هَّللا  راج  هَّللا و  نید  لاق 
للم و باتک  رد  یناتـسرهش  میرکلا  دبع  نب  دمحم  هَّللا و  نید  وه  ۀـمرکع  بذـک  لاقف  ءاصخلا  وه  لوقی  ۀـمرکع  نا  نسحلل  لیق  هتفگ و 
خلا و عیمس  نب  لیعامسا  ءاثعـشلا و  وبا  يدبعلا و  نوراه  وبا  ۀمرکع و  نیمدقتملا  نم  جراوخلا  لاجر  رکذب  بهاذملا  متخنل  هتفگ و  لحن 

يرذالبلا باتک  نم  یلوصلا  طخب  تأرق  امیف  تام  هتفگ و  همرکع  همجرتب  ءابدألا  مجعم  باـتک  رد  يومحلا  یمورلا  هَّللا  دـبع  نب  توقاـی 
یّلـص اعیمج و  اعـضوف  دحاو  موی  یف  رعاشلا  ةزع  ریثک  توم  هتوم و  ناک  لاق و  ۀنـس  نینامث  نبا  وه  ۀئام و  تسلیق و  ۀئام و  سمخ و  ۀنس 

رد زین  روباسین و  خیرات  یف  عیبلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هرکذ  جراوخلا  يار  يری  ۀمرکع  ایعیـش و  ریثک  ناک  امهیلع و 
دق ناک  برغملاب و  کـله  ۀـمرکع  لاـق و  یبلکلا  نبا  نع  یلاوملا  باـتک  یف  یباـعجلا  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبا  یـضاقلا  رکذ  هتفگ و  نا 
ناک ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  یفوت  اـمل  لاـق  يزاوهـالا  یلع  وبا  ۀـیرورحلا  یلا  برغملاـب  مهوعدـی  جرخف  جراوخلا  ۀـیرورحلا  يار  یف  لـخد 
ریخ ام  هل  لاقف  ایلع  ۀمرکع  یتاف  رانید  فالآ  ۀعبراب  هیواعم  نب  دیزی  نب  دلاخ  یلع  سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  هعابف  اکولمم  ادبع  ۀـمرکع 
یلع بذکی  ناک  هنا  هنع  لیق  ءانغلا و  عامتـسا  یلا  لیمی  جراوخلا و  يار  يری  ناک  هقتعا و  هلاقاف و  ادلاخ  لاقتـساف  کیبا  ملع  عیبت  کل أ 

نولعفت تلقف أ  فینکلا  باب  یلع  قثوم  ۀـمرکع  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  یلع  تلخد  ثراحلا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ملعا و  هَّللا  هـالوم و 
دیزی لاق  سابع و  نبا  یلع  همرکع  بذک  امک  ّیلع  بذکت  هالومل ال  بیـسملا  نبا  لاق  دق  یبأ و  یلع  بذکی  اذه  نا  لاقف  مکالومب  اذه 

ءانغ عمس  ذإ  مهثدحی  وه  انیبف  دیبع  نب  سنوی  یمیتلا و  نامیلس  یناتسجسلا و  بویا  هاتاف  ةرـصبلا  سابع  نبا  یلوم  ۀمرکع  مدق  نوراه  نب 
لاقف بویا  هیلإ  داع  هیلإ و  ادوعی  ملف  سنوی  نامیلس و  اماف  لاق  ام  دوجا  ام  لاق  وا  داجا  دقلف  هَّللا  هلتاق  لاق  مث  عمـستف  اوتکـسا  ۀمرکع  لاقف 

یـشایرلا لاق  دحاو  موی  یف  ۀمرکع  رعاشلا و  ریثک  تام  لاق  یندـملا  عفان  نع  یعمـصالا  نع  یـشایرلا  بویا  نسحا  دـقل  نوراه  نب  دـیزی 
نب دواد  دـنع  بیغتف  ةالولا  ضعب  هبلطت  جراوخلا و  يار  يری  ناک  ۀـمرکع  نـال  ریثک  ةزاـنج  یف  اوناـک  ساـنلا  رثکا  نا  مالـس  نبا  انثدـحف 

ءابدألا مجعم  رد  يومح  زین  ۀنـس و  نینامث  نبا  ذـئموی  وه  کلملا و  دـبع  نب  ماشه  مایا  یف  ۀـئام  عبـس و  ۀنـس  هدـنع  تاـم  یتح  نیـصحلا 
هتفگ همرکع  همجرتب 

مساقلل تلق  ةرم  نب  نامثع  انث  ةدئاز  نب  دامح 
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ءارجلا متنحلا و  ءابدلا و  ریقنلا و  تفزملا و  نع  یهن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  سابع  نبا  انث  لاق  سابع  نبا  یلوم  ۀمرکع  نا 
عفان ای  کحیو  هَّللا  قتا  عفانل  لوقی  رمع  نبا  تعمس  ءاکبلا  نب  ییحی  ایشع  هفلاخی  اثیدح  ةودغ  ثدحی  باذک  ۀمرکع  نا  یخا  نبا  ای  لاقف 
باب یلع  دیقم  ۀمرکع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  یلع  تلخد  لاق  دایز  نب  دیزی  سابع  نبا  یلع  ۀمرکع  بذـک  امک  یلع  بذـکت  و ال 
دعـس نب  دمحم  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرتب  ءامـسالا  بیذهت  رد  يوون  نیدلا  ییحم  یبأ و  یلع  بذکی  هنا  لاق  اذک  اذـهل  ام  تلق  شحلا 

دق هتفگ و  همرکع  همجرتب  نایعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  هیف و  ساـنلا  ملکتی  هثیدـحب و  جـتحی  سیل  روحبلا و  نم  ارحب  ملعلا  ریثک  ناـک 
هَّللا دـبع  نب  یلع  یلع  تلخد  ثرحلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرت  رد  زین  جراوخلا و  يار  يری  ناک  هنال  هیف  ساـنلا  ملکت 
نب فسوی  نیدـلا  لاـمج  یبأ و  یلع  بذـکی  اذـه  نا  لاـقف  مکـالومب  اذـه  نولعفت  تلقف أ  فینک  باـب  یلع  قـثوم  همرکع  ساـبع و  نب 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 383 

http://www.ghadirestan.com


تلاس میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  نع  لضفملا  نب  رـشب  لاق  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  همرکع  همجرتب  لامکلا  بیذـهت  رد  يزملا  جاـجحلا 
ٌدیِضَن ٌْعلَط  اَهل  ٍتاقِساب  َلْخَّنلا  َو  یلاعت  هلوق  نع  دیعس  نب  هَّللا  دبع  انا و  ۀمرکع 

نع لیئارـسا  لاق  اهلوط و  اهقوسب  بذک  لاقف  هل  کلذ  ترکذف  ریبج  نب  دیعـس  یلا  تعجرف  لاق  اهتدالو  دـنع  ءاسنلا  قوسبک  اهقوسب  لاق 
نا سابع  نبا  تعمـس  ۀمرکع  بذـک  لاقف  ریبج  نب  دیعـسل  کلذ  ترکذـف  لاق  ضرالا  يرک  هرک  هنا  ۀـمرکع  نع  يریرجلا  میرکلا  دـبع 

دمحم تلأس  نونجملا  بیعش  یبأ  رانید  نب  تلصلا  نع  میهاربا  نب  ملـسم  لاق  ۀنـسب و  ۀنـس  ءاضیبلا  ضرالا  راجیتسا  نوعناص  متنا  ام  لثما 
نیریـس نب  دمحمل  تلق  رانید  نب  تلـصلا  نع  رماع  لاق  باذک و  هنکل  ۀنجلا و  لها  نم  نوکی  هنا  ینءوسی  ام  لاق  ۀـمرکع  نع  نیریـس  نب 

دیعس نب  ییحی  تعمس  دلاخ  نب  بهو  لاق  هنم و  انحیری  هتیمی و  نا  هَّللا  لأسا  نیل  هیف  امالک  لاقف  لاق  هرکن  ام  انعمـسی  انیذؤی و  ۀمرکع  نا 
تعمـس یموزخملا  ۀمرکع  نب  هَّللا  دبع  نب  ماشه  نع  یلیعامـسالا  رکب  وبا  لاق  اباذک و  ناک  ییحی  لاقف  ۀـمرکع  ارکذ  بویا  يراصنالا و 

دبع نب  فرطم  یـسیع و  نب  نعم  نع  یمازحلا  رذنملا  نب  میهاربا  لاق  ۀـقث  ریغ  ناک  سابع و  نبا  یلوم  همرکع  تیأر  لوقی  بئذ  یبأ  نبا 
یف تیأر  ۀمثیخ  یبأ  نب  رکب  وبا  لاق  هنع و  ذخؤی  نا ال  رمای  ۀقث و  ۀـمرکع  يری  کلام ال  ناک  اولاق  كاحـضلا  نب  دـمحم  یندـملا و  هَّللا 
ناک بویا و  لاق  ةولصلا  نسحی  همرکع ال  نا  هل  رکذ  هنا  بویا  نع  هَّللا  ینوثدح و  لوقی  دیعس  نب  ییحی  تعمـس  ینیدملا  نب  یلع  باتک 

نامیلس نب  دمحا  لاق  درنلا  بعل  یف  امئاق  میقا  دق  ۀمرکع  تیأر  بیرک  نب  نیدشر  نع  یسوم  نب  لضفلا  لاق  یلصی و 
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ناک نإ  هسفن  یف  لوقی  مث  ثیدـحلاب  ثدـحی  همرکع  ناک  دیعـس  لاق  لقعلا  لـیلق  ناـک  لاـقف  ۀـمرکع  بویا  رکذ  هیلع  نب  لیعامـسا  نع 
امل ۀمرکع  نم  ۀیرفـصلا  يار  هیلإ و  جرخ  الإ  اعـضوم  عدی  مل  جراوخلا و  يار  يری  ناک  هنکل  سانلا و  ملعا  نم  ناک  دـمحا  لاق  کلذـک 
نب بعـصم  لاق  حاحـصلا و  ّزیح  نم  هثیدح  جرخا  نیرخأتملا  ضعب  نکل  ءامدقلا  ۀمئالا  هثیدحب  جتحا  دمحا  وبا  مکاحلا  لاق  مهدنع  ناک 

یجنسلا دواد  وبا  لاق  هدنع و  تام  یتح  نیـصحلا  نب  دواد  دنع  ّبیغتف  ۀنیدملا  ةالو  ضعب  هبلطف  جراوخلا  يار  يری  ناک  يریبزلا  هَّللا  دبع 
ریثک ةزانج  سانلا  دهشف  لاق  یعمصالا  ریغ  ینربخاف  لاق  دحاو  موی  یف  سابع  نبا  یلوم  ۀمرکع  ریثک و  تام  دانزلا  یبأ  نع  یعمصالا  نع 

ضعب تعمـس  لاق  ینیدـملا  نب  یلع  نع  ۀـنیدملا  نادوس  الإ  امهدهـش  امف  يدرواردـلا  نع  ریکب  نب  ییحی  لاق  ۀـمرکع و  ةزانج  اوکرت  و 
هنع وری  مل  كانه  نم  دجسملا و  لها  نم  دحا  اهیلإ  ماق  امف  دحاو  موی  یف  دجسملا  بابب  ةزع  ریثک  ةزانج  هتزانج و  تقفتا  لوقی  نییندملا 

جراوخلا يار  يری  هنا  نظی  ۀمرکع  امهیار  فالتخا  توملا و  یف  امهعامتجال  سانلا  بجع  مسقلا  نب  دـلاخ  ریغ  لاق  يدـقاولا  لاق  کلام 
مهتی همرکع  ناک  بویال أ  لیق  دیز  نب  دامح  هتفگ  همرکع  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  ۀعجرلاب و  نمؤی  یعیش  ریثک  ةرظنلاب و  رفکی 
ییحی لاقف  همرکع  ارکذـف  بویا  يراصنالا و  دیعـس  نب  ییحی  تدهـش  لاق  بهو  انث  نافع  همهتا  نکا  ملف  انا  اـما  لاـق  مث  ۀـعاس  تکـسف 
همرکع اذاف  هَّللا  دبع  نب  یلع  یلع  تلخد  لاق  ثرحلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  دایز  یبأ  نع  دـیزی  نب  ریرج  كاذـب  نکی  مل  بویا  لاق  باذـک و 
ۀمرکع بذـک  هنا  بیـسملا  نبا  نع  يوری  یبأ و  یلع  بذـکی  ثیبـخلا  اذـه  نا  لاـقف  هَّللا  قـتت  ـالا  هل  تـلقف  شحلا  باـب  دـنع  قاـثو  یف 

هرکا ینال  طق  هب  ثدحا  مل  ثیدحب  مکثدحا  لاقف  هیف  تام  موی  رخآ  یف  دیز  نب  دامح  تدهش  شادخ  نب  دلاخ  انث  حصان  نب  بیـصحلا 
لب اهثبخا  ةرابع و  اهأوسا  ام  تلق  هب  ّلضیل  نآرقلا  هباشتم  هَّللا  لزنا  امنا  لاق  همرکع  نع  ثدحی  بویا  تعمس  هب  ثدحا  مل  هَّللا و  یقلا  نا 

ۀمرکع بذک  لاقف  نیفخلا  باتکلا  قبـس  سابع  نبا  لاق  لوقی  همرکع  نا  ءاطعل  تلق  ۀفیلخ  نب  رطف  نیقـسافلا  هب  لضیل  هب و  يدـهیل  هلزنا 
يزجی نیمدقلا  یلع  حـسملا  نا  يریل  مهـضعب  ناک  نا  هَّللا  اطع و  لاق  طئاغلا  تلخد  نا  نیفخلا و  حـسمب  ساب  لوقی ال  سابع  نبا  تعمس 

وبا تلصلا  انث  میهاربا  نب  ملـسم  ایاطملا  هیلإ  تدشل  هثیدح  نم  فک  هَّللا و  یقتا  سابع  نبا  دبع  نا  ول  لاق  سوواط  نع  ةرـسیم  نب  میهاربا 
همرکع انیتا  بویا  نع  ۀنییع  نبا  باذک  هنکل  ۀنجلا و  لها  نم  نوکی  نا  ینءوسی  ام  لاقف  همرکع  نع  نیریـس  نب  دمحم  تلاس  لاق  بیعش 

انث رذنملا  نب  میهاربا  اذه  لثم  مکنسح  نسحی  لاقف أ  ثدحف 
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ملعلا و ریثک  همرکع  ناک  دعـس  نب  دـمحم  لاق  ۀـقث  ریغ  ناک  همرکع و  تیأر  لوقی  بئذ  یبأ  نبا  تعمـس  یموزخملا  هَّللا  دـبع  نب  ماـشه 
هَّللا دبع  نب  فرطم  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرتب  نازیم  رد  یبهذ  زین  هیف و  سانلا  ملکتی  هثیدحب و  جـتحی  سیل  روحبلا و  نم  ارحب  ثیدـحلا 

لجرلا یف  الا  همرکعل  ءیـشب  ثدح  اکلام  نا  تملع  ام  لبنح  نب  دـمحا  لاق  هنع  يوری  نا  يری  همرکع و ال  رکذـی  نا  هرکی  اکلام  تعمس 
لوقی دیعس  نب  ییحی  تعمس  ینیدملا  نب  یلع  باتک  یف  تیأر  لاق  ۀمثیخ  یبأ  نب  دمحا  همرکع  نع  روث  نع  هاور  ةرایزلا  لبق  هتأرما  أطی 

دق همرکع  تیأر  لاق  لجر  نع  ینانیسلا  لضفلا  یلصی  ناک  بویا و  لاقف  ةولـصلا  نسحی  همرکع ال  هل  رکذ  هنا  بویا  نع  هَّللا  ینوثدح و 
مث اوتکـسا  لاقف  ءانغ  توص  عمـستف  یمیتلا  نامیلـس  سنوی و  بویا و  هاتاف  ةرـصبلا  همرکع  مدق  نوراه  نب  دـیزی  درنلا  بعل  یف  امئاق  میقا 
یبأ نب  دلاخ  نع  یمرضحلا  نامیلس  نب  دالخ  انث  رصمب  دلاخ  نب  ورمع  هیلإ  اداع  امف  یمیتلا  نامیلـس  سنوی و  اماف  داجا  دقل  هَّللا  هلتاق  لاق 
نبا الامـش  انیمی و  مسوملا  دهـش  نم  اهب  ضرتعاف  ۀبرح  يدیب  نا  تددو  لاقف  مسوملا  تقو  یف  همرکع  اندـنع  برغملاب و  انک  لاق  نارمع 

ییحی ۀیـضابإلا  يار  يری  ناک  لاق و  رفاک  الا  هیف  ام  لاقف  دجـسملا  باب  یلع  همرکع  فقو  لاق  هدج  نع  یمرـضحلا  بوقعی  نع  ینیدملا 
ةدجن يار  يری  ناک  ینیدملا  نبا  لاق  اوذخا  هنع  برغملاب  مه  نیذـلا  جراوخلاف  لاق  برغملا  دـیری  وه  رـصم و  همرکع  مدـق  لاق  ریکب  نب 

رازن نب  دـلاخ  جراوخلا  يار  يری  ناک  هنا  سابع  نبا  یلع  یعدا  لاق و  جراوخلا  يار  يری  ۀـمرکع  ناک  يریبزلا  بعـصم  لاق  يرورحلا و 
سانلا و ملعا  نم  همرکع  ناک  لوقی  لبنح  نب  دـمحا  تعمـس  بلاط  وبا  ایـض  ابا  ناک  همرکع  نا  حابر  یبأ  نب  اـطع  نع  سیق  نب  رمع  اـنث 

مهزئاوج بلطیف  ءارمالا  یتای  ناک  ۀیقیرفا  رصم و  نمیلا و  ماشلا و  ناسارخ و  هیلإ  جرخ  الا  اعضوم  عدی  مل   ) ۀیرفـصلا يار  يری  ناک  هنکل 
دنع ۀـنیدملاب  ّبیغتف  ۀـنیدملا  یلوتم  هبلطف  جراوخلا  يار  يری  همرکع  ناک  يریبزلا  بعـصم  لاق  ۀـقان و  هاـطعاف  سؤاـط  یلا  دـنجلا  یتا  و 

ریثک و ةزانج  سانلا  دهـشف  موی  یف  ةزع  ریثک  همرکع و  تام  لاق  یجنـسلا  دـبعم  نب  نامیلـس  يور  هدـنع و  تاـم  یتح  نیـصحلا  نب  دواد 
یبأ نب  لیعامـسا  ۀـنیدملا  نادوس  الإ  امهدهـش  امف  موی  یف  ةزع  ریثک  همرکع و  تام  يدرواردـلا  زیزعلا  دـبع  لاق  همرکع و  ةزاـنج  اوکرت 

لح دجـسملا  لها  نم  ادـحا  نا  تملع  امف  رـصعلا  دـعب  ةزع  ریثک  ساـبع و  نبا  یلوم  همرکع  ةزاـنجب  یتا  لاـق  هیبا  نع  کـلام  نع  سیوا 
لاق هنا  بیسملا  نبا  نع  ۀئام و  عبس و  ۀنس  ۀعامج  لاق  تس و  ۀنـس  هریغ  مثیهلا و  لاق  ۀئام و  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀعامج  لاق  امهیلإ  هتوبح 
یف دواد  نب  دینـس  حـصی  مل  عفانل و  هلاق  هنا  رمع  نبا  نع  کلذ  يوری  سابع و  نبا  یلع  همرکع  بذـک  اـمک  یلع  بذـکت  ـال  درب  هـالومل 

همرکع نع  لوحالا  مصاع  نع  دابع  نب  دابع  انث  هریسفت 
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یف هرکذ  ناطیـشلا  تاوطخ  نم  هذه  هتأرما  قلطی  همالغ و ال  دـلجی  لاق ال  قلاط  یتأرماف  طوس  ۀـئام  كدـلجا  مل  نا  همالغل  لاق  لجر  یف 
* ِناْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ریسفت ال 

دـحاو و ریغ  هقثو  جراوخلا  يارب  مهتا  هظفحل  ـال  هیأرل  هیف  اوـملکت  ملعلا  ۀـیعوا  نم  ساـبع  نبا  یلوـم  همرکع  هتفگ  ینغم  رد  یبـهذ  زین  و 
ظافحلا ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  رخآب و  انورقم  هل  يورف  ملـسم  اـما  يراـخبلا و  هدـمتعا  ملعا و  هّللاـف  کـلام  نیریـس و  نبا  دـهاجم و  هبذـک 
ظافحلا ةرکذـت  رد  یبهذ  زین  ملـسم و  مامالا و  کـلام  هنع  ضرعا  مث  نم  جراوخلا و  يار  یلع  هناـب  هیف  ملکت  دـق  هتفگ و  همرکع  همجرتب 

ینالقـسع رجح  نبا  ایاطملا و  هیلإ  تدشل  هثیدـح  ضعب  نع  کسما  هَّللا و  یقتا  سابع  نبا  دـبع  نا  ول  سؤاط  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرتب 
الف یفلخ أ  نم  ینوبذـکی  نیذـلا  ءالؤه  تیأر  همرکع أ  لاق  بویا  نع  دـیز  نب  دامح  لاـق  هتفگ و  همرکع  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد 
دق ناک  افیفخ  لقعلا  لیلق  همرکع  لاق  دوسالا  یبأ  نع  ۀعیهل  نبا  لاق  ینوبذک و  هَّللا  دقف و  یهجو  یف  ینوبذک  اذاف  یهجو  یف  ینوبذـکی 
لاق هبذکا  ام  نولوقی  اوناکف  رخآلا  نع  هب  ثدحیف  کلذ  دعب  هنع  لأسی  مث  لجر  نع  هب  ثدح  لئـس  اذإ  ناک  نیلجر و  نم  ثیدحلا  عمس 
ناک لاق و  ثیبخلا  ءاج  دق  سابع  نبا  لاقف  هیلع  مّلـسف  سابع  نبا  یتا  مث  رهـشا  ۀتـس  هدنع  ماقاف  يرورحلا  ةدجن  یتا  دق  ناک  ۀعیهل و  نبا 

نایفـس نب  بوقعی  لاق  ۀیرفـصلا و  يار  برغملا  لها  يأ  مهیف  ثدحا  نم  لوا  ناک  دوسالا  یبأ  نع  ۀعیهل  نبا  لاق  ةدـجن و  يارب  ثدـحی 
اوذخا هنع  برغملاب  نیذلا  جراوخلاف  برغملا  یلا  جرخ  رادلا و  هذه  لزن  برغملا و  دیری  وه  رـصم و  ۀمرکع  مدق  لوقی  ریکب  نبا  تعمس 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 385 

http://www.ghadirestan.com


لحتنی ناک  ۀمرکع  نال  ۀمرکع  سنا  نب  کلام  رکذی  مل  امنا  نیعم  نب  ییحی  لاق  ةدـجن و  يار  يری  همرکع  ناک  ینیدـملا  نب  یلع  لاق  و 
نامیلس نب  دالخ  لاق  ایرفص و  ناک  هنا  لاقی  لاقف  ایضابا  ناک  ۀمرکع  دمحال  تلق  یناجزوجلا  لاق  ایضابا و  ناک  اطع  لاق  ۀیرفـصلا و  ير 

الامـش انیمی و  اهب  برـضا  ۀبرح  يدیب  مسوملاب  مویلا  ینا  تددو  لاقف  مسوملا  تقو  ۀیقیرفا  ۀـمرکع  انیلع  لخد  نارمع  یبأ  نب  دـلاخ  نع 
فلخ وبا  لاق  کلذک و  ناک  هالوم  نا  معز  جراوخلا و  يار  يری  همرکع  ناک  يریبزلا  بعـصم  لاق  هیقیرفا و  لها  هضفر  ذـئموی  نمف  لاق 

لاق سابع و  نبا  یلع  ۀمرکع  بذـک  امک  یلع  بذـکت  عفان و ال  ای  کحیو  هَّللا  قتا  عفانل  لوقی  رمع  نبا  تعمـس  ءاکبلا  ییحی  نع  زارخلا 
لاق سابع و  نبا  یلع  ۀمرکع  بذکی  امک  یلع  بذکت  درب ال  ای  درب  همالغل  لوقی  ناک  هنا  بیسملا  نب  دیعس  نع  هیبا  نع  دعس  نب  میهاربا 

لاق ال و سابع  نبا  یلع  همرکع  بذک  امک  یلع  بذکت  عفانل ال  لاق  رمع  نبا  نا  کغلبا  سنا  نبا  کلام  تلأس  عابطلا  یسیع  نب  قاحـسا 
هَّللا دبع  نب  یلع  یلع  تلخد  دایز  یبأ  نب  دیزی  نع  دیمحلا  دـبع  نب  ریرج  لاق  هالوم و  دربل  کلذ  لاق  بیـسملا  نب  دیعـس  نا  ینغلب  نکل 
تلق یناسارخلا  ءاطع  نع  دعـس  نب  ماشه  لاق  یبأ و  یلع  بذـکی  هنا  لاق  اذـهل  ام  تلق  لاق  شحلا  باـب  یلع  دـیقم  ۀـمرکع  ساـبع و  نب 

بذک لاقف  مرحم  وه  ۀنومیم و  جوزت  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  معزی  همرکع  نا  بیسملا  نب  دیعسل 
541 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنا ال معزی  نم  هنع  لس  نآرقلا و  نع  ینلئـست  لاقف ال  نآرقلا  نم  ۀیآ  نع  بیـسملا  نبا  لجر  لأس  هرم  نب  ورمع  نع  ۀبعـش  لاق  ناثبخم و 
ۀمرکع بذک  لاقف  نیفخلا  یلع  حسملا  باتکلا  قبس  لوقی  ۀمرکع  نا  ءاطعل  تلق  ۀفیلخ  نب  رطف  لاق  ۀمرکع و  ینعی  ءیش  هنم  هیلع  یفخی 

يرک هرک  هنا  همرکع  نع  يرزجلا  میرکلا  دـبع  نع  لیئارـسا  لاق  ءالخلا و  نم  تجرخ  نا  نیفخلا و  یلع  حـسما  لوقی  سابع  نبا  تعمس 
ءاضیبلا ضرالا  راجیتسا  نوعناص  متنا  ام  لثما  نا  لوقی  سابع  نبا  تعمس  همرکع  بذک  لاقف  ریبج  نب  دیعـسل  کلذ  ترکذف  لاق  ضرالا 

کلام ال ناک  هریغ  یسیع و  نب  نعم  نع  رذنملا  میهاربا  لاق  اباذک و  ناک  يراصنالا  دیعس  نب  ییحی  نع  دلاخ  نب  بیهو  لاق  ۀنسب و  ۀنس 
معن لاق  هنع  لجر  نع  يور  دـقف  تلق  همرکع  هرکی  کلام  ناک  نیعم  نبا  نع  يرودـلا  لاق  هنع و  ذـخؤی  ـال  نا  رماـی  ۀـقث و  همرکع  يری 

نب لبنح  لاق  هثیدح و  لبقی  نأ  دحأل  يرا  لاق ال  همرکع  یف  يارلا  ئیس  سنا  نب  کلام  ینعی  وه  یعفاشلا و  نع  عیبرلا  یناق  ریسی و  ءیش 
برطـضم ۀمرکع  هَّللا و  دبع  وبا  لاق  سابع و  نبا  یلوم  همرکع  نم  قثوا  یموزخملا  دـلاخ  نبا  ینعی  همرکع  لبنح  نب  دـمحا  نع  قاحـسا 

نع هتلأسف  همرکع  تیقل  میهاربا  نع  شمعالا  لاق  لقعلا و  لیلق  ناک  لاـقف  بویا  هرکذ  هیلع  نبا  لاـق  يردا و  اـم  هنع و  فلتخی  ثیدـحلا 
دامح نب  سابع  لاق  ردب و  موی  لاقف  کلذ  دعب  هلأس  نم  ینربخاف  ردـب  موی  لوقی  ناک  هَّللا  دـبع  الا  تلقف  ۀـمیقلا  موی  لاق  يربکلا  ۀـشطبلا 
باذک همرکع  نا  یخا  نب  ای  لاقف  اذک  اذک و  لاق  سابع  نبا  یلوم  همرکع  نا  مساقلل  تلق  هرم  نب  نامثع  نع  هدابع  نب  حور  ةدـئاز و  نب 

لاقف ثیدحب  ۀمرکع  ثدح  لاق  نمحرلا  دبع  نع  یبأ  ینثدح  نمحرلا  دبع  نب  نعم  نب  مساقلا  لاق  ۀیـشع و  هفلاخی  اثیدح  ةودغ  ثدـحی 
هتلق امنا  لاق  معن  تلق  هبتکت  نا  دـیرت  لاق  معن  تلق  کبجعا  لاقف  ةاودـلا  تاه  مالغ  اـی  تلقف  لاـق  اذـک  اذـک و  لوقی  ساـبع  نبا  تعمس 

رد رجح  نبا  زین  اـیاطملا و  هیلإ  تدـشل  هثیدـح  نم  فک  هَّللا و  یقتا  ساـبع  نبا  یلوم  نا  وـل  سؤاـط  نع  ةرـسیم  نب  میهاربا  لاـق  ییارب و 
زیح نم  هثیدح  جرخا  نیرخأتملا  ضعب  نکل  ءامدقلا  ۀمئالا  هثیدحب  جتحا  دمحا  وبا  مکاحلا  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت 
لاق هدنع و  تام  یتح  نیـصحلا  نب  دواد  دـنع  بیغتف  ۀـنیدملا  ةالو  ضعب  هبلطف  جراوخلا  يار  يری  ناک  يریبزلا  بعـصم  لاق  حاحـصلا و 

تعمس ۀعبرا و  هل  اورتکا  دحا  هلمح  امف  یلع  نع  بوقعی  داز  ۀنس 104  ۀنیدملاب  تام  ینیدملا  نب  یلع  نع  نایفس  نب  بوقعی  يراخبلا و 
ریثک و ةزانج  سانلا  دهـشف  لاق  دـحا  اهیلإ  ماق  امف  دـحاو  موی  یف  دجـسملا  بابب  ةزع  ریثک  ةزانج  هتزاـنج و  تقفتا  لوقی  نییندـملا  ضعب 

الا امهدهش  امف  لاق  نکل  هلبق  يذلا  وحن  يدرواردلا  لاق  دحا و  ریبک  همرکع  ةزانج  دهـشی  ملف  لاق  نکل  هوحن  دمحا  نع  همرکع و  اوکرت 
هنع وری  مل  انه  نم  نادوسلا و 

542 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع یجنـسلا  دواد  وبا  لاق  امهیلإ و  هتوبح  لح  دجـسملا  لها  نم  ادحا  نا  تملع  امف  لاق  نکل  هوحن  هیبا  نع  سنا  نب  کلام  لاق  کلام و 
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ةزانج اوکرت  ریثک و  ةزانج  سانلا  دهـشف  لاـق  یعمـصالا  ریغ  ینربخاـف  دـحاو  موی  یف  همرکع  ریثک و  تاـم  داـنزلا  یبأ  نبا  نع  یعمـصالا 
ۀنس و نینامث  نبا  وه  هنـس 105 و  یفوت  هنا  دواد  مأ  ۀنبا  ینتثدح  يدقاولا  لاق  ۀنـس 105 و  تام  دحاو  ریغ  یلع و  نب  ورمع  لاق  همرکع و 

کلذ هنس 115 و  تام  هنا  لیق  ۀنس 107 و  تام  دحاو  ریغ  ۀبیش و  یبأ  نب  نامثع  لاق  تام 106 و  يدع  نب  مثیهلا  ریرضلا و  رمع  وبا  لاق 
ماشه قیرط  نم  یلصی و  ناک  وا  بویا  لاقف  ةولصلا  نسحی  هنا ال  بویا و  دنع  رکذ  همرکع  نا  لخدملا  یف  یلیعامسإلا  لقن  تلق و  مه  و 

ۀمرکع و ال رکذی  نا  هرکی  کلام  ناک  فرطم  نع  هتیأر و  دق  ۀقث و  ریغ  همرکع  ناک  لوقی  بئذ  یبأ  نبا  تعمس  یموزخملا  هَّللا  دبع  نب 
فلح اذإ  کلذ  یف  هنم  عمطاب  نوکن  امف  انثدـحی  نا ال  فلحیف  همرکع  یتأن  انک  بویا  نع  مزاح  نب  ریرج  قیرط  نم  هنع و  يوری  نا  يری 
ضعب مهحرج  ۀـعامج  حیحـصلا  یف  ۀـعباسلا  هتفگ  يراقلا  ةدـمع  ردـص  رد  ینیع  هترافک و  مکل  یثیدـحت  لاقف  کلذ  یف  لجر  هل  لاـقف 

نبا کلذ  لثم  روهمجلا و  دـنع  ببـسلا  نّیبم  ارـسفم  الا  تبثی  ـال  حرجلا  ناـف  هطرـشب  مهحرج  تبثی  مل  هنا  یلع  لومحم  وه  نیمدـقتملا و 
ۀعامج دیعس و  نب  دیوسب  ملـسم  جتحا  لاق و  مهریغ  قوزرم و  نب  ورمع  یلع و  نب  مصاع  سیوا و  یبأ  نب  لیعامـسا  ۀمرکعب و  حالـصلا 

اما ءالوه  یف  حرجلا  رـسف  دـق  تلق  هببـس  رـسف  اذإ  الا  لـبقی  ـال  حرجلا  نا  یلا  اوبهذ  مهنا  یلع  لاد  کـلذ  لاـق و  مهیف  نعطلا  رهتـشا  مهنم 
هبذـک امهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  یلع  همرکع  بذـک  امک  یلع  بذـکت  عفانل ال  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  لاـقف  ۀـمرکع 

فیـسلا و يری  ناک  لاقی  ةدجن و  يار  يری  ینیدملا  نبا  لاق  ۀیرفـصلا و  جراوخلا  يار  يری  دمحا  لاق  کلام و  نیریـس و  نبا  دـهاجم و 
جراوخلا و يار  هیأرل  هیف  ملکت  هتفگ و  همرکع  همجرتـب  يراـقلا  ةدـمع  رد  ینیع  زین  ۀـیعاد و  نکی  مل  هلعل  هب و  اوجتحا  هوقثو و  روهمجلا 
تایاورلا و نم  هنع  حصی  ام  رثکا  یف  يراخبلا  هدمتعا  ریبج و  نب  دیعـس  سؤاطب و  انورقم  ملـسم  هل  يور  بذکلا و  هیلع  هریغ  عفان و  قلطا 

یلوم همرکع  برغملا  یف  ۀیرفصلا  يارب  لاق  نم  لوا  هتفگ  لئاوالا  ۀفرعم  یلا  لئاسولا  باتک  رد  یطویـس  هثیدح و  جارخا  هیلع  بیع  امبر 
هتفگ و همرکع  همجرتب  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  دوسالا و  یبأ  نع  ۀـعیهل  نبا  قیرط  نم  رکاسع  نبا  هجرخا  ساـبع  نبا 

نبا یلع  همرکع  بذـک  امک  یلع  بذـکت  هَّللا و ال  قتا  عفانل  رمع  نبا  لاق  اضیا و  سابع  نبا  یلا  هبـسنی  جراوخلا و  يار  يری  ناک  هنا  لیق 
نا ول  سؤاط  لاق  ۀیشع و  یسنی  ةرکب و  ثدحی  باذک  همرکع  مساقلا  لاق  هتفگ و  همرکع  همجرت  رد  ةاکشم  لاجر  رد  زین  سابع و 

543 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فورعملا یحبصالا  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  نا  رد  سپ  يراخب  یناث  دنـس  اما  ایاطملا  هیلإ  تدشل  هثیدح  نمؤی  هَّللا و  یقتا  سابع  نبا  یلوم 

دبع وبا  تسین  بجتحم  یفخم و  لاجر  بتک  رظاـن  رب  وا  همیخف  بلاـثم  همیظع و  حداوق  هدـش و  عقاو  کـلام  هدازرهاوخ  سیوا  یبأ  نباـب 
هتفگ و وا  همجرتب  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  فیعض و  سیوا  یبأ  نب  لیعامسا  هتفگ  ءافعضلا  باتک  رد  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا 

نب رضنلا  تعمس  ءافعضلا  یف  یبالودلا  لاق  ثیدحلا و  ناقرسی  هوبا  وه و  لوقی  نیعم  نبا  تعمـس  ییحی  یبأ  نب  دمحا  لاق  يدع  نبا  لاق 
لوقی نیعم  نب  ییحی  تعمس  يرصب  ۀماسأ  ینثدح  یلیقعلا  لاق  بهو و  نبا  لئاسمب  کلام  نع  ثدحی  ناک  باذک  لوقی  يزورملا  ۀملس 

اهیلع هعباتی  بئارغ ال  کلام  هلاخ  نع  يور  لاق  مث  ثیداحا  ۀثالث  يدع  نبا  هل  قاس  تلق و  نیسلف  نیسلف  يوسی  سیوا  یبأ  نب  لیعامـسا 
دیمحلا و دبع  رکب  یبأ  هیخا  هیبا و  کلام و  هلاخ  نع  یحبـصالا  سیوا  یبأ  نبا  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  دـحا و 
هنس 226 و تام  یئاسّنلا  هفعض  قدصلا و  هلحم  لفغم  متاح  وبا  لاق  مما  يوغبلا و  یلع  یضاقلا و  لیعامـسا  هنع خ م و  نادرو و  نب  ۀملس 

نسحی هنا ال  ینعی  كاذب  سیل  لقعلا  فیعض  قودص  هنع  ۀمثیخ  یبأ  نبا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
نع همـصع  نب  باهولا  دـبع  لاق  نافیعـض و  هوبا  وه و  هنع  حـلاص  نب  هیواعم  لاق  هباتک و  ریغ  نم  أرقی  وا  هیدؤی  نا  فرعی  ـال  ثیدـحلا و 

سیل بذـکی و  طـلخم  ییحی  نع  دـینجلا  نب  میهاربا  لاـق  ثیدـحلا و  ناقرـسی  هوـبا  سیوا و  یبأ  نبا  نیعم  نبا  نع  ییحی  یبأ  نب  دـمحا 
یف یئاسّنلا  غلاب  یئاکلاللا  لاق  ۀقث و  ریغ  رخآ  عضوم  یف  لاق  فیعـض و  یئاسّنلا  لاق  الفغم و  ناک  قدصلا و  هلحم  متاح  وبا  لاق  ءیـشب و 
نع يور  يدـع  نبا  لاق  فیعـض و  هنا  یلا  لؤی  مهلک  ءالؤه  مالک  ّنأل  هریغل  نبی  مل  ام  هل  ناب  هلعل  هکرت و  یلا  يّدوی  نا  یلا  هیلع  مـالکلا 

هملس نب  رضنلا  تعمس  ءافعـضلا  یف  یبالودلا  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  زین  دحا و  اهیلع  هعباتی  بئارغ ال  ثیداحا  هلاخ 
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يرـصب قاقرلا  ۀـماسأ  انث  ءافعـضلا  یف  یلیقعلا  لاق  بهو و  نبا  لئاسمب  کـلام  نع  ثدـحی  ناـک  باذـک  سیوا  یبأ  نبا  لوقی  يزورملا 
وا همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  زین  حیحـصلا و  یف  هراتخا  ینطقرادلا ال  لاق  نیـسلف و  يوسی  سیوا  یبأ  نبا  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمس 
هل عاب  یتح  ارانید  نیرشع  رجات  نم  یـشترا  لیعامـسا  نا  نمیلا  بحاص  یـسابعلا  هَّللا  دیبع  نب  هَّللا  دبع  نع  ۀمیثخ  یبأ  نبا  یکح  هتفگ و 
لاق لاق و  هرکذ  هرکا  ام  یلا  شیطلا  ۀفخلا و  یف  بسنی  ناک  لاقف  لخدملا  یف  یلیعامسالا  هرکذ  ۀئامب و  نیسمخ  يواسی  ابوث  ریمالا  یلع 

ثیدحلا و عضی  ناک  سیوا  یبأ  نبا  نا  دمحم  نب  فیس  ینثدح  يدزالا  حتفلا  وبا  لاق  یّلحملا  یف  مزح  نبا  لاق  ۀنـسلل و  هانیباح  مهـضعب 
یلع تأرق 

544 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دـمحم  بلاغ  وبا  انا  یفلـسلا  رهاط  وبا  ظفاحلا  اـنا  ۀـباتک  مهربخا  یکم  نب  نمحرلا  دـبع  نا  دـمحم  نب  رکب  یبأ  نع  رمع  نب  هَّللا  دـبع 

یـسوم نب  دـمحم  رکذ  لاق  ینطقرادـلا  نسحلا  وبا  انث  یناقربلا  بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  انا  ینالقابلا  دـمحا  نب  نسحلا 
مث لاق  بیبش  نب  ۀملس  یل  یکح  لاق  نمحرلا  دبع  یبأ  نع  رکذف  هدلو  هب  صخی  مل  امب  هصخی  یئاسّنلا  ناک  ۀمئالا و  دحا  وه  یمشاهلا و 
یبأ نب  لیعامسا  تعمس  بیبش  نب  هملـس  یل  لاق  لاق  یتح  ۀیاکحلا  یل  یکحی  نا  هیرادا  کلذ  دعب  تلز  امف  لاق  نمحرلا  دبع  وبا  فقوت 

نع اذه  کل  یکح  نم  ینطقرادلل  تلق  یناقربلا  لاق  مهنیب  امیف  ءیش  یف  اوفلتخا  اذإ  ۀنیدملا  لهال  ثیدحلا  عضا  تنک  امبر  لوقی  سیوا 
ناب يذـلا  وه  اذـه  تلق و  ۀـبازنح  نب  رفعج  لیلجلا  ظفاحلا  ریزولاـب  ینعی  هیلع  اـهتأرق  هباـتک و  نم  اـهتبتک  ریزولا  لاـق  یـسوم  نب  دـمحم 
نظی الف  ناخیشلا  اما  حلصنا و  مث  ۀبیبش  یف  لیعامسا  نم  ناک  اذه  لعل  ۀقثب و  سیل  هناب  هیف  لوقلا  قلطا  هثیدح و  ّبنجت  یتح  هنم  یئاسنلل 
ملعا هَّللا  يراخبلا و  یلع  یحرش  ۀمدقم  یف  کلذ  تحـضوا  دق  تاقثلا و  هیف  كراش  يذلا  هثیدح  نم  حیحـصلا  الا  هنع  اجرخا  امهنا  امهب 
رهاظ رظن  لها  رب  شنالطب  هدمآرب  عاضو  باذک  نیا  میرح  زا  بذ  ددـص  رد  هدومن و  یحوبذـم  تکرح  مالک  رخآ  رد  رجح  نبا  هچنآ  و 

نا زا  دـعب  دومنیم  ثیدـح  عضو  یناوج  ماـیا  رد  سیوا  یبأ  نبا  دـیاش  هک  تسنآ  لاـمتحا  ضحم  رب  ـالّوا  شرادـم  هک  اریز  تسرهاـب  و 
نآ يانب  ایناث  دنام و  دهاوخن  ملاع  رد  یحودقم  چـیه  دوش  لوبقم  تالامتحا  نیا  لاثما  رگا  هک  تسروهظ  لامک  رد  درک و  رایتخا  حالص 
نیا نیا  لثم  رد  ار  نظ  نسح  هک  تسرهاظ  رپ  دناهدرک و  هن  جارخا  حیحـص  زج  وا  ثیدح  زا  ناشیا  هک  تسنیخیـشب  نظ  نسح  ضحم  رب 

دسافلا یلع  دساف  يانب  دنشاب  هدرک  هن  جارخا  حیحص  زج  وا  ثیدح  زا  نیخیـش  هکنآ  ياعدا  نظ  نسح  نیا  ببـسب  تسین و  یلخدم  ماقم 
رب شاهمیقـس  تلاح  سپ  يراخب  حیحـص  حرـش  يرابلا  حتف  همدقم  رد  بلطم  نیا  حاضیا  ياعدا  اما  تسدـساک  نیمخت  مجر و  ضحم  و 
نب کلام  نب  سیوا  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  سیوا  یبأ  نب  لیعامـسا  هتفگ  يرابلا  حـتف  همدـقم  رد  رجح  نبا  تسین  روتـسم  نآ  نیرظان 

هب درفنی  امم  يراخبلا  هل  جرخا  هثیدـح و ال  جـیرخت  نم  ارثکی  مل  امهنا  الا  ناخیـشلا  هب  جـتحا  سنا  نب  کـلام  تخا  نبا  یحبـصالا  رماـع 
ۀملس نع  يور  هفعضب و  لوقلا  قلطا  هناف  یئاسّنلا  يوس  نوقابلا  هل  يور  يراخبلا و  هل  جرخا  امم  لقا  هل  جرخاف  ملسم  اما  نیثیدح و  يوس 
متاح وبا  لاق  هوبا و  وه و  ثیدحلا  قرـسی  ناک  ةرم  لاق  فیعـض و  ةرم  لاقف  نیعم  نبا  لوق  هیف  فلتخا  هتیاور و  حرط  بجوی  ام  بیبش  نب 

يراخبلا بقانم  یف  انیور  تلق و  حیحـصلا  یف  هراتخا  ینطقرادـلا ال  لاق  هب و  ساب  لبنح ال  نب  دـمحا  لاق  ـالفغم و  ناـک  قدـصلا و  هلحم 
هلوصا و هل  جرخا  لیعامسا  نا  حیحص  دنسب 

545 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هثیدـح حیحـص  نم  وه  هنع  يراخبلا  هجرخا  ام  ناب  رعـشم  وه  هاوس و  امع  ضرعی  هب و  ثدـحی  ام  یلع  هل  ملعی  نا  اهنم و  یقتنی  نا  هل  نذا 

هریغ هکراشی  نا  الا  هریغ  یئاسّنلا و  هیف  حدق  ام  لجا  نم  حیحصلا  یف  ام  ریغ  هثیدح  نم  ءیـشب  جتحی  الف  اذه  یلع  هلوصا و  نم  بتک  هنال 
رد دوـخ  هک  سیوا  یبأ  نبا  حرج  لاوـقا  زا  يرایـسب  يراـخب  تیاـمح  ضرغب  رجح  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  هب  ربـتعیف 
لاح تقیقح  رب  ات  هدـش  لامجا  دـنبراک  مه  نا  رد  هتخاـس  روکذـم  هچنآ  هدومن و  ضارعا  نآ  رکذ  زا  تراـبع  نیرد  هدرک  رکذ  بیذـهت 

سیوا یبأ  نبا  فارتعا  هصق  وا  ندرک  تیاور  یئاسن و  مالک  مامت  رکذ  زا  رجح  نبا  ناـسچ  هک  ینیبیمن  رگم  دوشن  علطم  رهاـم  ریغ  رظاـن 
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تیاکح زا  ترابع  نیرد  رجح  نبا  هچنآ  اما  دهدیم  ربخ  وا  ینیدیب  تحاقو و  زا  یغبنی  امک  هصق  نیا  هکنآ  لاح  هدیدزد  لد  دوخ  عضوب 
ملـسم شتحـص  الوا  سپ  تسنامه  یحرـش  ۀمدقم  یف  کلذ  تحـضوا  دق  هلمج و  زا  رجح  نبا  دوصقم  ایوگ  هدرک و  رکذ  لوصا  جارخا 

عطق هک  تسلاونم  نیرب  سیوا  یبأ  نبا  لاح  هاگ  ره  هک  اریز  تسین  عفان  باب  نیرد  الصا  ضرفلا  دعب  دوش  هدرک  مه  میلـست  رگا  تسین و 
هک دنکیم  فارتعا  دوخ  هک  تسروسج  نانچ  ثیدح  هقرس  ثیدح و  عضو  ءاشترا و  تیباذک و  طیلخت و  لیفغت و  لقع و  فعض  زا  رظن 

نیا لوضف  رپ  لوصا  زاب  اهدوخ  نیب  ام  يزیچ  رد  دـندرکیم  فالتخا  هک  یتقو  هنیدـم  لها  يارب  مدرکیم  ثیدـح  عضو  تاـقوا  اـسب  نم 
ادیپ لوصا  نا  زا  هدافتـسا  ذخا و  يارب  یتروص  هوجولا  نم  هجوب  رگا  دش و  دهاوخ  لوقع  لها  هدافتـسا  ذـخا و  لباق  هنوگچ  لوهج  مولظ 
مالک رخآ  رد  يراچانب  رجح  نبا  هک  تساج  نیمه  زا  دـش و  دـهاوخ  بوسحم  لودـع  تاـقث و  زا  هنوگچ  لوصا  بحاـص  دوخ  دوش  مه 

نظ و نسح  ضحم  رب  نآ  رادم  هک  یتسناد  نکیل  لاق  ام  رخآ  یلا  حیحصلا  یف  ام  ریغ  هثیدح  نم  ءیـشب  جتحی  الف  اذه  یلع  هتفگ و  دوخ 
دعب هعباس  هدئاف  لیذ  رد  يراقلا  ةدمع  ردص  رد  ینیع  ریخلا و  هب  بلجی  ریـضلا و ال  هب  عفدی  امم ال  اذه  ریغ و  تسیراخب ال  لعف  رب  دامتعا 

نع یئاسّنلا  هاکح  امک  عضولاب  هسفن  یلع  رقا  هناف  سیوا  یبأ  نبا  لیعامـسا  اما  هتفگ و  میدومن  رکذ  همرکع  حدـق  رد  هک  هقباـس  تراـبع 
یبالودلا هاکح  امیف  يزورملا  هملـس  نب  رـضنلا  لاق  ثیدحلا و  ناقرـسی  هوبا  وه و  نیـسلف  يواسی  نیعم ال  نبا  لاق  هنع و  بیعـش  نب  ۀملس 
لیعامـسا هتفگ  بیهذتلا  رـصتخم  رد  یجرزخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  یفـص  بهو و  نبا  لئاسمب  کلام  نع  ثدحی  ناک  باذک  هنع 

دبع هیخا  کلام و  هلاخ  نع  یندـملا  سیوا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  وبا  یحبـصالا  رماـع  یبأ  نبا  کـلام  نب  سیوا  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب 
لاق قدـصلا و  هلحم  متاح  وبا  لاق  هب و  ساب  دـمحا ال  لاـق  برح  نب  ریهز  فسوی و  نب  دـمحا  هنع خ م و  لـالب و  نب  نامیلـس  دـیمحلا و 
هَّللا دبع  سیوا  یبأ  نب  لیعامسا  همدقم  هتفگ  تاعوضوملا  نوناق  رد  یتارجگ  رهاط  دمحم  نیتئام و  نیرشع و  ۀنس  یفوت  فیعض  یئاسّنلا 

سیوا نب  هَّللا  دبع  نب 
546 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک لیق  هفعـض و  هناف  یئاسّنلا  يوس  نوقابلا  هل  يور  ناخیـشلا و  هب  جـتحا  سنا  نب  کـلام  تخا  نبا  یحـضالا  رماـع  یبأ  نب  کـلام  نب 
نعاطم همیظع و  حداوق  هدش و  عقاو  کلاه  کلام  دنـس  نیرد  زین  يراخبلا و  ثیدـح  یف  الا  درفنا  اذإ  هب  جـتحی  قرـسی و ال  لیق  الفغم و 

مهیلع هَّللا  تاولـص  بانج  نآ  تیب  لـها  رگید  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  اـب  تسوا  توادـع  بصن و  نآ  مظعا  هک  وا  همیـسج 
حورجم نوعطم و  حودقم و  تیاهن  هخوخ  ثیدح  دنس  هلمجلاب  هیلإ  عجریلف  هدش  نیبم  ماحفالا  ءاصقتسا  باتک  رد  رتمامت  هچ  ره  لیصفتب 

دوخ ریـصب  رظان  نآ  هیداعتم  تالطب  هیداب و  تاطقـس  رب  دشابیم و  نوها  فعـضا و  نهوا و  یهوا و  زین  دنـس  زا  نآ  نتم  تسنوهوم و  و 
بیبللا و رظانلا  رهبی  ام  كانه  ناف  تسـصوصنلا  قراوش  باـتکب  لوکوم  نآ  رانـش  تناـبا  راوع و  راـهظا  رد  یفوتـسم  مـالک  دربیم و  یپ 

بیجعلا بجعلا  هنم  یضقی 

ثیدح لقن  رد  وا  یئوگ  ضقانت  هخوخ و  ثیدح  رد  يراخب  فیرحت 

عوضوم ثیدح  نیرد  هداهن  رتارف  ار  اپ  لاحتنا  صرخت و  لاعتفا و  عضو و  نادیم  رد  هینس  فالـسا  نیئرجتم  زا  یـضعب  هک  دنامن  یفخم  و 
هضراعم دوخ  لطاب  معزب  ات  دناهدرک  لدبم  بابب  ار  نآ  تراسج  دیزم  هار  زا  هتـسنادن  یفاک  رکب  یبأ  تلیـضف  راهظا  يارب  ار  هخوخ  رکذ 

رد هدومن  نوجم  قرخ و  لیبس  عابتا  دنیامنب و  هدش  دراو  مهیلع  هَّللا  مالس  بایطالا  ۀمئالا  وبا  بانج  ناش  رد  هک  باوبا  دس  ثیدح  اب  هّمات 
يوسب دوخ  دانساب  ار  عوضوم  ثیدح  نیا  هک  یفصو  اب  يراخب  ترـضح  هک  ینیبیمن  رگم  دنیازفا  لاکن  باقع و  لابو و  رزو و  باقتحا 

یف ّرمملا  ۀـخوخلا و  باب  هتفگ  هدومن و  مجرتم  ار  باب  هخوخ  ظفل  نیمه  رب  انب  هدروآ و  ةولـصلا  باتک  رد  هخوخ  ظفل  نیمهب  سابع  نبا 
نینچ تراسخ  رـسارس  تراسج  هار  زا  بقانملا  باتک  رد  دوخ  زانط  دـهاش  لـضف  هرئاد  تعـسو  زآ  صرح و  ببـسب  زاـب  نکیل  دجـسملا 

باب هدییارس 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  سابع  نبا  هلاق  رکب  یبأ  باب  الا  باوبالا  اودس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوق 
ظفلب سابع  نبا  يوسب  دوخ  دانـساب  ةولـصلا  باتک  رد  قبـس  ام  رد  هک  ار  هخوخ  ثیدـح  ماقم  نیرد  يراـخب  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
یلیخ نوچ  وا  فیرحت  فرـصت و  نیا  هتخاس و  روکذم  قیلعت  وحنب  ار  نآ  هدرک و  لدـبم  باب  ظفلب  رـساجت  هار  زا  دوب  هدومن  رکذ  هخوخ 

لیوست و لامک  وا  هدومن و  ینعملاب  لقن  رب  لمح  ار  وا  فیرحت  هداتف  شحالـصا  یپ  رد  يراخب  ياـیلوا  زا  یـضعب  اذـهل  دوب  عیظف  عینش و 
باب هلوق  هتفگ  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هچنانچ  دناهداد  عیملت 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  سابع  نبا  هلاق  رکب  یبأ  باب  الا  باوبالا  اودس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوق 
لوق نایب  یف  باب  اذه  يأ  هتفگ  يراقلا  ةدمع  رد  ینیع  ینعملاب و  هرکذ  هناکف  ۀخوخ  لک  یّنع  اوّدـس  ظفلب  ةولـصلا  یف  فنـصملا  هلـصو 

ینعملاب و لقن  انه  اذه  دجسملا و  یف  ۀخوخ  لک  ینع  اودس  ظفلب  ةولصلا  یف  يراخبلا  هلصو  اذه  هرخآ  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 
ۀخوخلا باب  یف  ةولصلا  یف  هظفل 

547 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسیفانم الوا  هک  اریز  تسداسف  نالطب و  تیاهن  رد  دناهدومن  رکذ  ینیع  رجح و  نبا  هک  لیوست  رسارس  لیوات  نیا  دجسملا و  یف  رمملا  و 

ام یلع  تایاور  ثیداحا و  رکذ  رد  ار  وا  دنیامنیم و  رکذ  لقنلا  یف  طایتحا  رد  وا  يارب  يراخب  يایلوا  هک  تاقارغا  تاغلابم و  همه  نآ  اب 
رذـع ایناث  مهتاطقـس و  عبتتم  مهتاملک و  رظان  یلع  یفخی  امک ال  دـنناسریم  نیرب  شرعب  ةاور  نیلقان و  فورح  ظافلاب و  دـّیقت  هیلع و  یه 

نآ لیدـبت  ببـسب  هک  دـیامن  لدـبم  يوحنب  ار  ظافلا  دراد و  ظوفحم  ار  ثیدـح  یناعم  لقان  هک  دوشیم  يراـج  یّلحم  رد  ینعملاـب  لـقن 
باب هخوخ  ياجب  ربخ  نیرد  وا  هک  اریز  تسا  هریتو  نیا  فالخ  رب  هدومن  اـج  نیا  رد  يراـخب  هک  یفرـصت  دـباین و  هار  یناـعم  رد  يرییغت 

هدیـشوپ مه  لاجحلا  تّابر  لافطا و  رب  تسه  هک  یقرف  باـب  اـت  هخوخ  زا  رخآ و  ءیـش  باـب  تسرگید و  زیچ  هخوخ  هکنآ  لاـح  هدروآ 
هدومن حیـضف  فیرحت  حـیبق و  فرـصت  سابع  نبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  رد  يراخب  هچنانچ  لاجرلا و  نم  بابلالا  يوذ  نع  الـضف  تسین 

ةرجه باب  رد  يراخب  هک  یتسناد  افنآ  هدرک  عیظف  رییغت  عینش و  لیدبت  باکترا  زین  يردخ  دیعـس  وبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  رد  نینچ  مه 
رد رکب  یبأ  بقانم  رد  نکیل  هدروآ  هخوخ  ظفلب  يردـخ  دیعـس  وبا  تیاورب  ار  عوضوم  ثیدـح  نیا  ۀـنیدملا  یلا  هباحـصا  معلـص و  یبنلا 

معلص یبنلا  لوق  باب 
رکب یبأ  باب  الا  باوبالا  اودس 

بابت بلاـج  باـب  ظـفلب  نآ  لادـبا  هدـیزرون  اـفتکا  هخوخ  ظـفل  رب  یمع  ممـص و  ثروم  بح  يوه و  صرح و  هار  زا  تیاور  نیمه  رد 
هتفگ هچنانچ  هدید  بسانم 

هَّللا یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  دیعس  نب  رسب  نع  رـضنلا  وبا  ملاس  ینثدح  لاق  حیلف  انثدح  رماع  وبا  ینثدح  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ینثدح 
لاق هَّللا  دنع  ام  دبعلا  کلذ  راتخاف  هدنع  ام  نیب  ایندلا و  نیب  ادبع  ریخ  هَّللا  نا  لاق  سانلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بطخ  لاق  هنع 

ّریخملا و وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناکف  ّریخ  دبع  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ربخی  نا  هئاکبل  انبجعف  رکب  وبا  یکبف 
ریغ الیلخ  اذختم  تنک  ول  رکب و  ابا  هل  ام  هتبحص و  یف  ّیلع  سانلا  ّنما  نم  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  انملعا  رکب  وبا  ناک 

رکب یبأ  باب  الا  دسالا  باب  دجسملا  یف  نیقبی  هتدوم ال  مالسالا و  ةوخا  نکل  الیلخ و  رکب  ابأ  تذختال  یبر 
یعس يأ  راصق  نکیل  دناهدشن  يزیچب  هوفتم  يراخب  عینش  عینص  تیامح  رد  هدز  بل  رب  توکس  هرهم  ماقم  نیرد  هچ  رگا  يراخب  حارش  و 

يراـخب دنـس  لاـجر  ینعا  تاور  رگید  رب  ار  ریوزت  فیرحت و  رییغت و  لیدـبت و  نیا  راـب  هک  تسنیا  ناشدـهج  دـج و  يأ  داـمح  ّدـک و  و 
؟؟؟ لوفغ و لهج و  نیکرات  لوقع و  لها  نکیل  دنزاس  اربم  نآ  باکترا  زا  ار  يراخب  دوخ  دنزادنا و 

548 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نبا يوسب  هدنـسم  تیاور  رد  هچنانچ  هک  دـننادیم  یبوخب  هریغ  هیحد و  نبا  لثم  وا  ءایلوا  هحئـال  تاـفارتعا  يراـخب و  هحـضاو  تافرـصت 
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یقرف هدش  نآ  بکترم  دوخ  يردخ  دیعس  وبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  رد  نینچ  مه  هدومن  بابب  هخوخ  لیدبت  باکترا  يراخب  دوخ  سابع 
لیواتب ول  دناهدرک و  وا  فیرحت  لیدبت و  راهظا  دوخ  يراخب  حارش  سابع  نبا  يوسب  هدنسم  تیاور  باب  رد  هک  تسنیمه  تسنایم  رد  هک 

دافمب نکیل  دناهدید و  تومص  توکس و  رد  تحلـصم  هدزن  یفرح  يردخ  دیعـس  وبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  قح  رد  دشاب و  ینعملاب  لقن 
تسا و راکـشآ  رهاظ و  لاوحا  نافراع  لاجر و  نادقان  رب  لاح  تقیقح  یـسک * ره  راب  راک و  زا  دنفقاو  یـسب * ملاع  رد  دـنانانیب  هدروخ 

دنس نیا  هک  تسناد  دیاب  راهنلا و  ۀعبار  یف  سمشلاک  هعوضوم  ثیداحا  هعونـصم و  رابخا  نیا  لثم  رد  يراخب  ترـضح  سیبلت  سیلدت و 
نیدنـس لثم  زین  هدومن  جارخا  لیدـبت  فیرحتب و  يردـخ  دیعـس  وبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  نآـب  هدروآ و  بقاـنملا  باـتک  رد  هک  يراـخب 
نیدـقان لاوقا  عبتتم  رب  شندوب  زومهم  بولثم و  زومغم و  نوعطم و  هدـشعقاو و  حـیلف  نا  رد  هک  اریز  دـشابیم  حودـقم  حورجم و  نیقباس 
يودعلا نامیلس  نب  حیلف  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  یندم و  يوقلاب  سیل  نامیلس  نب  حیلف  هتفگ  افعضلا  باتک  رد  یئاسن  تسنیبتسم  رهاظ و 

وبا نیعم و  نبا  لاق  قلخ  ینارهزلا و  عیبرلا  وبا  دمحم و  هنبا  هنع  ةدع و  عفان و  دیعـس و  نب  ةرمـض  ثرحلا و  نب  دعـس  نع  یندـملا  مهالوم 
نیحیحصلا یف  هباجتحا  ةدع  عفان و  نع  یندملا  نامیلـس  نب  حیلف  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  هنس 168 و  تام  يوقلاب  سیل  یئاسّنلا  متاح و 

نب هَّللا  دبع  لاق  هتفگ  فرصم  نب  هحلط  نب  دمحم  همجرت  رد  ینغم  رد  یبهذ  زین  يوقلاب و  سیل  یئاسّنلا  متاح و  وبا  نیعم و  نبا  لاق  دق  و 
نمع نیعم  نبال  تلق  نامیلـس  نب  حیلف  ۀبتع و  نب  بویا  فرـصم و  نب  ۀحلط  نب  دمحم  مهثیدح  یقتی  ۀثلث  لوقی  نیعم  نبا  تعمـس  دمحا 
عفان نع  رابکلا  ءاملعلا  دحا  یندملا  نامیلس  نب  حیلف  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  زین  كردم و  نب  رفظم  لماک  یبأ  نم  هتعمـس  لاق  اذه  تعمس 
حلاص نب  هیواعم  تعمس  متاح  وبا  لاق  يوقلاب و  سیل  یئاسّنلا  متاح و  وبا  نیعم و  نبا  لاق  دق  نیحیحـصلا و  یف  هباجتحا  ةدع  يرهزلا و  و 
يور حـیلف و  نب  دـمحم  یلع  لمحی  نیعم  نبا  ناک  متاح  وبا  لاـق  مث  هنبا  ـال  ۀـقثب و  سیل  نامیلـس  نب  حـیلف  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمس 

نبا تعمـس  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  هب و  جـتحی  ییحی ال  نع  سابع  يور  سیوا و  یبأ  نم  هبرقا  ام  فیعـض  ییحی  نع  دیعـس  نب  ناـمثع 
رفظم نم  لاق  اذه  تعمـس  نمم  هل  تلق  نامیلـس  نب  حیلف  ۀبتع و  نب  بویا  فرـصم و  نب  ۀحلط  نب  دمحم  مهثیدح  یقتی  ۀـثلث  لوقی  نیعم 

ییحی نع  حلاص  نب  ۀیواعم  يور  ناّفع و  ۀقبط  نم  دادغب  ظافح  نم  لماک  وبا  وه  رفظم  تلق  نأشلا  اذه  هنع  ذخا  تنک  كردم و  نب 
549 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنال همهتن  انک  لاق  لماک  یبأ  نع  نیعم  نبا  نع  رکذ  ام  هب  یمر  ام  بعصا  قدصلا و  لها  نم  ناک  نإ  مهی و  یجاسلا  لاق  فیعـض و  حیلف 
ثیدحک ثیدح  ام  ریغ  یفاحیلف  يراخبلا  هَّللا  دبع  وبا  دمتعا  دق  تلق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصا  نم  لوانتی  ناک 

ۀجرد ۀئام  ۀنجلا  یف  نا 
ۀلیللا فراقی  مل  دحا  مکیف  له  ثیدح  و 

ضرالا نم  هفنا  هتهبج و  نکما  دجس  اذإ  ثیدح  و 
يذمرتلا و هححص 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  هریره  یبأ  نع  راسی  نب  دیعـس  نع  ۀلاوط  یبأ  نع  حیلف  انب  روصنم  نب  دیعـس  دـیعلا  موی  قیرطلا  فلاخی  ثیدـح 
ۀنجلا فرع  دجی  مل  ایندلا  ضرع  نم  اضرع  هب  بیصیل  الا  هلمعتسی  هَّللا ال  هجو  هب  یغتبی  امم  املع  ملعت  نم  ملس  هیلع و 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  ۀئام و  نیتس و  نامث و  ۀنـس  تام  تلق  هب  ساب  هیف و ال  نوفلتخی  ینطقرادـلا  لاق  حـیلفب و  جـتحی  دواد ال  وبا  لاق  و 
جتحی يوقلاب و ال  سیل  نیعم  نبا  نع  يرودلا  لاق  سیوا و  یبأ  نم  هبرقا  ام  نیعم  نبا  نع  يرادلا  نامثع  لاق  هتفگ  حیلف  همجرتب  بیذـهت 

نم ّرعـشقی  ناک  دیعـس  نب  ییحی  نا  کغلبا  دواد  یبال  تلق  يرجـالا  لاـق  يوقب و  سیل  متاـح  وبا  لاـق  يدرواردـلا و  نود  وه  هثیدـحب و 
لوانتی هنا  نوری  اوناک  لماک  وبا  لاق  حـیلف  یف  ملکتی  كردـم  نب  رفظم  لماک  وبا  ناک  لاـق  نیعم  نب  ییحی  نع  ینغلب  لاـق  حـیلف  ثیداـحا 

نبا هَّللا و  دـیبع  نب  مصاع  نیعم  نبا  لاق  دواد  یبال  تلق  يرجالا  لاق  کلام و  لاجر  لوانتی  وه  أطخ  اذـه  دواد و  وبا  لاـق  يرهزلا  لاـجر 
هتفگ و حیلف  همجرتب  بیذهت  رد  رجح  نبا  زین  يوقلاب و  سیل  ةرم  لاق  فیعض و  یئاسّنلا  لاق  قدص و  لاق  مهثیدحب  جتحی  حیلف ال  لیقع و 
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ناک ینیدملا  نب  یلع  لاق  ۀبیـش  یبأ  نبا  لاق  ساب و  هب  سیل  هیف و  نوفلتخی  ینطقرادلا  لاق  مهدنع و  نیتملاب  سیل  دـمحا  وبا  مکاحلا  لاق 
قدصلا لها  نم  وه  یجاسلا  لاق  هنوهتشی و  هثیدح و  نوبتکی  مه  فیعض و  نیعم  نبا  نع  یقربلا  لاق  نیفیعض و  دیمحلا  دبع  هوخا  حیلف و 

هنال تاقدصلا  یلع  روصنملا  هّالو  يربطلا  لاق  ءیـشب و  سیل  دواد  نع  یلمرلا  لاق  هتفگ و  حیلف  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  زین  مهی و  و 
نب ییحی  نع  يور  ام  هب  یمر  ام  بعـصا  ناطقلا  نبا  لاـق  نسحلا و  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  بلط  اـمل  نسح  نب  نسحب  مهیلع  راـشا  ناـک 

نایبلا باتک  یف  ناطقلا  نبا  اذکه  اذه  رکذ  اذک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصا  لوانتی  ناک  هنال  همهتن  انک  لاق  لماک  یبأ  نع  نیعم 
هنم و مهولاف  یجاسلل  يراخبلا  لاجر  یف  ناطقلا  نبا  لقن  ام  لثم  هتیأر  مث  مدقت  ام  باوصلا  هل و  عقو  يذلا  عینشلا  فیحصتلا  نم  وه  هل و 

بقل حیلف  کلملا و  دبع  همسا  لاقی  یندملا و  ییحی  وبا  یملـسالا  وا  یعازخلا  نامیلـس  نب  حیلف  هتفگ  يرابلا  حتف  همدقم  رد  رجح  نبا  زین 
نیعم و نب  ییحی  هفعض  کفالا و  ثیدح  وه  ادحاو و  اثیدح  ملسم  هل  يور  ننسلا و  باحصا  يراخبلا و  هب  جتحا  کلام  ۀقبط  نم  روهشم 

دواد و وبا  یئاسّنلا و 
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ۀمیقتـسم و ۀـحلاص  ثیداحا  هل  يدـع  نبا  لاق  هب و  ساب  هیف و ال  فلتخی  ینطقرادـلا  لاق  مهی و  ناک  قدـصلا و  لها  نم  وه  یجاسلا  لاق 
یف اهرثکا  ثیداحا  هل  جرخا  امنا  امهنارقا و  ۀنییع و  نبا  کلام و  یلع  هدامتعا  يراخبلا  هیلع  دمتعی  مل  تلق  هب  ساب  يدنع ال  وه  بئارغ و 
وبا یعازخلا  وا  یملـسالا  نامیلـس  نب  حیلف  هتفگ  بیذهت  بیهذـت  رـصتخم  رد  یجرزخلا  نیدـلا  یفـص  قئاقرلا و  یف  اهـضعب  تاعباتملا و 

هفعـض قلخ  روصنم و  نب  دیعـس  يدقعلا و  رماع  وبا  بهو و  نبا  هنع  يرهزلا و  عفان و  بیـسملا و  نبا  نع  ملعلا  ۀـمئا  دـحا  یندـملا  ییحی 
ۀنـس تام  روصنم  نب  دیعـس  لاق  هب  ساب  يدنع ال  وه  يراخبلا و  هدمتعا  يدـع  نبا  لاق  يوقب و  سیل  متاح  وبا  نیعم و  نبا  لاق  یئاسّنلا و 

نیمه اـب  ار  يردـخ  دیعـس  وبا  يوسب  هدنـسم  تیاور  نیمه  يراـخب  هک  تسنآ  بئارغ  زا  ثیدـح و  درف  م )  ) یف هل  ۀـئام  نیتـس و  ناـمث و 
هتفگ هچنانچ  هدروآ  زین  دجسملا  یف  رمملا  ۀخوخلا و  باب  ةولصلا  باتک  رد  بابب  هخوخ  لیدبت  ینعا  فیخس  فیرحت 

بطخ لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  دیعـس  نب  رـسب  نع  نینح  نب  دیبع  نع  رـضنلا  وبا  انثدح  لاق  حیلف  انثدح  لاق  نانـس  نب  دـمحم  انثدـح 
تلقف هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  یکبف  هَّللا  دنع  ام  راتخاف  هدنع  ام  نیب  ایندلا و  نیب  ادبع  ّریخ  هناحبس  هَّللا  نا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناکف  هَّللا  دنع  ام  راتخاف  هدنع  ام  نیب  ایندلا و  نیب  ادبع  ّریخ  هَّللا  نکی  نا  خیـشلا  اذه  یکبی  ام  یـسفن  یف 
یتما نم  الیلخ  اذـختم  تنک  ول  رکب و  وبا  هلام  هتبحـص و  یف  ّیلع  سانلا  ّنما  نا  کبت  رکب ال  ابأ  ای  لاقف  اـنملعا  رکب  وبا  ناـک  دـبعلا و  وه 

رکب یبأ  باب  الا  ّدس  الا  باب  دجسملا  یف  نیقبی  هتدوم ال  مالسالا و  ةوخا  نکل  رکب و  ابا  تذختال 
افنآ لیـصفتب  وا  حرج  حدق و  تسحیلف و  رب  نآ  رادم  الوا  هک  اریز  دشابیم  حورجم  حودـقم و  هقباس  دـیناسا  لثم  مه  يراخب  دنـس  نیا  و 

ضحم و طلغ  ینعم  نیا  هکنآ  لاح  هدومن  تیاور  دیعس  نب  رسب  زا  نینح  نب  دیبع  ار  ربخ  نیا  هک  دوشیم  رهاظ  دنـس  نیزا  ایناث  يدینش و 
هدومن رایتخا  باب  نیرد  هفلتخم  قرط  دـناهداتفا و  نآ  حالـصا  یپ  رد  هدـش  هچاپتسد  يراخب  يایلوا  ببـس  نیمهب  تسحـضاو و  ياطخ 

رد يرابلا  حتف  همدقم  رد  رجح  نبا  دشن  نکمم  طلغ  اطخ و  فارتعا  ریغب  داسف  نیا  حالصا  رهدلا  دسفا  ام  راطعلا  حلصی  نل  دافمب و  نکیل 
يراخبلا لاق  عبارلا  ثیدـحلا  هتفگ  دـشابیم  داقن  رگید  ینطقراد و  داقتنا  بقعت و  داریا و  ضارتعا و  لحم  هک  يراـخب  ثیداـحا  نآ  رکذ 

دجسملا یف  رمملا  ۀخوخلا و  باب 
بطخ لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  دیعـس  نب  رـسب  نع  نینح  نب  دیبع  نع  رـضنلا  وبا  انث  نامیلـس  نبا  وه  حیلف  انث  نانـس  نب  دمحم  انثدـح 

هدنع ام  راتخاف  هدنع  ام  نیب  ایندلا و  نیب  ادبع  ریخ  هَّللا  نا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 
ریغ قایسلا  اذه  ینطقرادلا  لاق  ثیدحلا 

551 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب سنوی  روصنم و  نب  دیعـس  هاور  ینارحلا و  نامیلـس  نب  یفاعملا  هعبات  اذکه و  نانـس  نب  دمحم  هاورف  حـیلف  یلع  هیف  فلتخا  ظوفحم و 
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ملسم هجرخا  تلق  دیعس  یبأ  نع  اعیمج  دیعس  نب  رسب  نینح و  نب  دیبع  نع  رضنلا  یبأ  نع  حیلف  نع  یـسلایطلا  دواد  وبا  بدؤملا و  دمحم 
یبأ نع  حیلف  نع  يدقعلا  رماع  وبا  هاور  یـسلایطلا و  ثیدـح  نم  هحیحـص  یف  نابح  نبا  سنوی و  نع  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  دیعـس و  نع 
ۀیاور اماف  ۀفلتخم  هجوا  ۀثلث  هذهف  رکب  یبأ  بقانم  یف  يراخبلا  هجرخا  نینح  نب  دیبع  رکذی  مل  دیعس و  یبأ  نع  دیعس  نب  رسب  نع  رـضنلا 

یبأ نع  کلام  هاور  دق  رخآلا و  نود  رضنلا  یب  یحیش  دحا  یلع  اهیف  رصتقا  نوکی  ناب  روصنم  نب  دیعس  ۀیاور  یلا  اهدر  نکمیف  رماع  یبأ 
سیوا یبأ  نبا  نع  اضیا  يراخبلا  هجرخا  أطوملا و  جراخ  کلام  نع  ۀعامج  هعبات  هنع و  أطوملا  یف  یبنعقلا  هب  ثدح  اعیمج  امهنع  رضنلا 

دیبعل اخیش  دیعس  نب  رـسب  ریـص  هنال  مهوف  نانـس  نب  دمحم  ۀیاور  اما  بسح و  نینح  نب  دیبع  یلع  هیف  رـصتقا  هنکل  ةرجهلا  یف  کلام  نع 
هاور امیف  يراخبلا  کلذب  حرص  دق  رسی و  نع  هلوق  لبق  تطقس  واولا  نوکی  نا  نکمی  ثیدحلا و  اذه  ۀیاور  یف  هقیفر  وه  امنا  نینح و  نب 

نع وه  امنا  حیلف و  نع  نانس  نب  دمحم  هاور  اذکه  يراخبلا  لاق  لاق  يریرفلا  انا  لاق  حیحصلا  یف  هدئاوز  یف  ظفاحلا  نکـسلا  نب  یلع  وبا 
اهطاقسا نم  نا  قایسلا و  اذه  نم  واولا  هیلع  تطقس  هخیش  ناب  يراخبلا  حصفا  دقف  فطعلا  واوب  ینعی  دیعس  نب  رـسب  نع  نینح و  نب  دیبع 

حرـش رد  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  زین  ملعا و  هَّللا  حاضیالا و  اذه  عم  ۀحداق  ۀـلع  هذـه  نکت  مل  فاصنالا  یلا  انعجر  اذإ  مهولا و  اذـه  أشن 
رسب رکذ  دیز  یبأ  نع  یلیضالا  ۀیاور  نم  طقس  تایاورلا و  رثکا  یف  اذکه  دیعس ) نب  رـسب  نع  نینح  نب  دیبع  نع  هلوق   ) هتفگ ثیدح  نیا 
ۀیقب یف  عقو  يذلاک  هب  ثدح  امنا  نانـس  نب  دمحم  نکل  رمالا  سفن  یف  حیحـص  وه  دیعـس و  یبأ  نع  نینح  نب  دیبع  نع  راصف  دیعـس  نب 
نینح نب  دیبع  نع  وه  امنا  أطخ و  وه  نانس و  نب  دمحم  هب  ثدح  اذکه  لاق  هنا  يراخبلا  نع  يریرفلا  نع  نکـسلا  نبا  لقن  دقف  تایاورلا 
ملسم هاور  دق  دیعس و  یبأ  نع  هب  امهنم  لک  هثدح  نیخیش  نم  هعمس  رـضنلا  وبا  نوکی  اذه  یلعف  فطعلا  واوب  ینعی  دیعـس  نب  رـسب  نع  و 

دیعس و یبأ  نع  اعیمج  رسب  دیبع و  نع  رضنلا  یبأ  نع  حیلف  نع  روصنم  نب  دیعس  نع  کلذک 
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هجرخا هدحو  رسب  نع  رضنلا  یبأ  نع  حیلف  نع  يدقعلا  رماع  وبا  هاور  هنع و  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  وبا  هجرخا  حیلف  نع  دمحم  نب  سنوی  هعبات 
دیبع نع  رـضنلا  یبأ  نع  کلام و  هاور  دـق  امهدـحا و  یلع  ةرم  رـصتقی  ةّرم و  امهعمجی  ناک  احیلف  ناـکف  رکب  یبأ  بقاـنم  یف  فنـصملا 

دمحم نا  الا  قبی  مل  نیخیش و  نع  رـضنلا  یبأ  دنع  ثیدحلا  نا  يوقی  امم  اذه  ةرجهلا و  یف  اضیا  فنـصملا  هجرخا  دیعـس  یبأ  نع  هدحو 
نب یفاعملا  نا  لامتحالا  اذـه  دـیؤی  هب و  هل  هثیدـحت  لاح  حـیلف  نم  أطخلا  نوکی  نا  لامتحا  عم  ۀـفطاعلا  واولا  فذـح  یف  أطخا  نانـس  نب 
لاق لیبس  هیلع  ضارتعالل  قبی  ملف  أطخ  واولا  فذح  نا  یلع  فنـصملا  هّبن  دق  نانـس و  نب  دمحم  ۀـیاورک  حـیلف  نع  هاور  ینارحلا  نامیلس 
رکذ  ) هتفگ ثیدح  نیا  حرـش  رد  يراقلا  ةدـمع  رد  ینیع  ۀـظوفحم و  ریغ  رـسب  نع  دـیبع  نع  رـضنلا  یبأ  نع  هاور  نم  ۀـیاور  ینطقرادـلا 
دیبع نع  هیف  عضاوم و  ۀثالث  یف  لوقلا  هیف  عضاوم و  ۀثالث  یف  ۀنعنعلا  هیف  عضاوم و  ۀثالث  یف  عمجلا  ۀغیـصب  ثیدـحتلا  هیف  هدانـسا ) فئاطل 
نینح نب  دیبع  نع  راصف  دیعس  نب  رسب  رکذ  دیز  یبأ  نع  یلیصالا  ۀیاور  یف  طقس  تایاورلا و  رثکا  یف  اذکه  دیعس  نب  رسب  نع  نینح  نب 
دیعس نب  رسب  نع  رضنلا  وبا  اهضعب  یف  دیعس و  یبأ  نع  نینح  نب  دیبع  نع  رضنلا  وبا  خسنلا  ضعب  یف  عقو  ینامرکلا  لاق  دیعـس و  یبأ  نع 

نع دیبع  نع  رضنلا  وبا  اهضعب  یف  فطعلا و  واوب  امهنیب  عمجلاب  دیعس  یبأ  نع  رسب  نع  دیبع و  نع  رضنلا  وبا  اهضعب  یف  دیعـس و  یبأ  نع 
حیلف نع  نامیلس  نب  دمحم  هاور  اذکه  لیعامسا  نب  دمحم  لاق  يربرفلا  نع  نکـسلا  نبا  لاق  تلق  امهنیب  واولا  نودب  دیعـس  یبأ  نع  رـسب 

اذک فطعلا و  واوب  ینعی  دیعـس  نب  رـسب  نع  نینح و  نب  دیبع  نع  وه  امنا  أطخ و  وه  دیعـس و  یبأ  نع  رـسب  نع  دیبع  نع  رـضنلا  یبأ  نع 
دیعس ۀیاورک  حیلف  نع  هاور  دیعس و  یبأ  نع  اعیمج  دیعس  نب  رسب  دیبع و  نع  رضنلا  یبأ  نع  حیلف  نع  روصنم  نب  دیعس  نع  ملسم  هجرخا 

وبا انثدح  حیلف  انثدح  نانـس  نب  دـمحم  انثدـح  يراخبلا  حیحـص  یف  يزورملا  دـیز  یبأ  ۀـیاور  ۀبیـش و  یبأ  نبا  نع  دـمحم  نب  سنوی  نب 
ملاس انثدح  حیلف  انثدح  رماع  نبا  نع  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  نع  رکب  یبأ  لضف  یف  يراخبلا  هاور  دیعس و  نبا  نع  دیبع  نع  رضنلا 

نع رضنلا  یبأ  نع  کلام  ینثدح  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ةرجه  یف  دیعـس و  یبأ  نع  دیعـس  نب  رـسب  نع 
انئابآب كانیدف  لاق  رکب و  وبا  یکبف  هیف  ءاش و  ام  ایندلا  ةرهز  نم  هَّللا  هیتؤی  نا  ظفلب  دیعس  یبأ  نع  نینح  نب  دیبع 
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زیزعلا دبع  نسحلا و  نب  دمحم  نامهط و  نب  میهاربا  فرطم و  نعم و  بهو و  نبا  ۀملـسم و  نب  هَّللا  دـبع  نع  کلام  هاور  اذـک  انتاهما و  و 

ینطقرادلا لاق  ییحی  نب 
ملعا یلاعت  هَّللا  أطوملا و  ریغ  یف  هاور  امناف  هعبات  نم  هریغ و  أـطوملا  یف  هرکذـی  مل  یبنعقلل و  عماـجلا  باـتک  یف  ـالا  أـطوملا  یف  هرا  مل  و 

نا ۀیاورلا  لصاح  ۀیاورلا و  نّیل  وه  مهـضعب  دنع  وه  رودـی و  هیلع  هثیدـح و  ثیدـحلا  نال  حـیلف  نم  یتا  امنا  فالتخالا  اذـه  ناک  تلق و 
ۀفطاعلا واولا  فذح  ثیح  نانـس  نب  دـمحم  نم  أطخلا  امهدـحا و  یلع  رـصتقی  ةرات  امهیلک و  رـسب  نع  دـیبع و  نع  ةرات  يوری  ناک  احیلف 

ربخ لعتفم و  ثیدح  نیا  باب  رد  يراخب  دیناسا  هلمج  هک  دـیدرگ  نایع  حـضاو و  نایعا  راصبا و  بابرا  رب  ناهربلا  رین  نایب  نیزا  مهفاف و 
داقن قاذح  دامتعا  قوثو و  لباق  يدنـس  چیه  باب  ظفلب  ای  دشاب  هخوخ  ظفلب  هاوخ  فیخـس  ثیدح  نیا  تسحورجم و  حودـقم و  لحتنم 
یلع باهولا  کلملا  هّلل  دمحلاف  درآیمن  راک  يور  رب  یبآ  الـصا  نا  رد  لایتحا  دیک و  باحـصا  لاغدا  رکم و  لاعتفا و  عضو و  درادـن و 

هک هدومن  اعدا  مامضنا  تفاخـس  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مراهچ  بابلا  جراوخلا و  ۀخوخ  ّدس  باشقالا و  بصاونلا  یعـس  لالض 
الصا رذه  رـسارس  ربخ  نیرد  ثیدح  نیا  تیعوضوم  زا  رظن  عطق  هکنآ  لاح  دیامنیم  توبن  تیب  تیلکب  تراشا  رکب  یبأ  هخوخ  ثیدح 
كاخ تبسن  هچ  توبن  تیب  اجک  رکب و  یبأ  تیب  هخوخ  اجک  هَّللا  ناحبس  توبن  تیب  تیلکب  هراشا  ياج  هچ  تسین  توبن  تیب  هب  یتراشا 
هلطاع تیحطس  هلطاب و  تیحطش  زج  نیا  أشنم  تسنیمسربم و  تالّیخت  نیناجم و  تاملکب  انام  بلطم  نیا  ياعدا  هلمجلاب  كاپ  ملاع  اب  ار 
مالـس هلآ  هیلع و  بارت  وبا  بانج  ناش  رد  هک  ار  باوبا  دس  ثیدـح  مامـضنا  تناهم  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مجنپ  تسین  يزیچ 

ظفلب فیرحت  هار  زا  تسدراو  باهولا  کلملا 
یلع باب  الا  ۀخوخ  لک  اودس 

بانج ناش  رد  ار  باوبا  دس  ثیدح  هک  تسروهظ  لامک  رد  هدوزفا و  لوقع  بابرا  ریحت  رد  فرگـش  فرـصت  نیا  باکتراب  هدومن  رکذ 
زا ار  نآ  يدابآگنروا  نیا  منادـن  هدرک  هن  رکذ  نیثدـحم  فالـسا  زا  يدـحا  لتخم  قایـس  لمهم و  ظفل  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ياجب ببس  هچب  هتشادرب و  اجک 
یلع باب  الا  باوبالا  هذه  اودس 

نیطاسا ظافح و  نیثدحم  رباکا  دشابیم و  داعملا  موی  یلا  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  داضلاب  قطن  نم  حصفا  حیحص  قطن  حیرص و  ظفل  هک 
دناهدرک تیاور  ار  نآ  هریغ  یـسدقم و  ءایـض  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  یئاسّنلا و  نمحرلا  دـبع  وبا  لبنح و  نب  دـمحا  لثم  ظاقیا  نیدنـسم 

مالک نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مشـش  هتـشارفا  تعالخ  تعالج و  مالعا  هدومن  مقر  تسباب  هخوخ و  زا  بکرم  هک  دوخ  هیعارتخا  هلمج 
دوـصقم یهتنا و  تسباـب  دوـخ  یلع  هک  دوـب  دـناوت  هیناـیب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  يوـسب  باـب  تفاـضا  هـک  هدوـمن  هوـفت  مامـضنا  تفاـخس 

هک تسنآ  مالک  نیزا  يدابآگنروا 
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بانج نآ  هک  اریز  دش  دناوتیم  هینایب  تفاضا  هدش  عقاو  باوبا  دس  ثیدـح  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  باب  تفاضا 
مه بتاکم  لافطا  رب  هچ  تسنالجع  فقوتـسم  یلکث و  کحـضم  ناعمالا  دنع  لطاب  ياعدا  نیا  تسباب و  دوخ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  صنب 
دـس ثیدح  رد  تسمتاخ و  سنج  هضف  هک  هضف  متاخ  لثم  دوشیم  عقاو  فاضم  سنج  هیلإ  فاضم  هینایب  تفاضا  رد  هک  تسین  هدیـشوپ 

تسا تسرد  حیحص و  نم  راهظا  هینایب  تفاضا  رد  زین  تسین و  باب  سنج  مالّسلا  هیلع  یلع  زگره  یلع  باب  الا  بانج  نآ  لوق  رد  باوبا 
حیحص نم  راهظا  یلع  باب  الا  معلـص  بانج  نآ  لوق  رد  باوبا  دس  ثیدح  رد  دشابیم و  زئاج  نتفگ  هضف  نم  متاخ  هضف  متاخ  رد  الثم 

وا هیاـپ  هک  تسناد  ناوتیم  یبوخب  درب و  ناوت  یپ  يداـبآگنروا  تیوحن  لاـمکب  اـجنیزا  تفگ و  ناوـتیمن  یلع  نم  باـب  ـالا  تسین و 
تسلافطا لامتـسد  ود  ره  هک  یماج  حرـش  بجاح و  نبا  هیفاک  بلاطم  رب  ار  يدابآگنروا  زونه  هَّللا  ناحبـس  هدیـسر  دح  هچب  ملع  نیرد 
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فالآ هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  ثیداحا  هضماغ  ثحابم  رامغ  رد  هک  دهاوخیم  مجهت  لامک  زا  همه  نیا  اب  هدادـن و  تسد  روبع 
هبلغ تیفوص و  هبذـج  ببـسب  ماقم  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  متفه  دـیامناو  هفذاقتم  هقیمع  راحب  نیا  حـباس  ار  دوخ  دـیآرد و  تاولـصلا 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  باب  قالطا  زا  هدید و  دوجو  تدحو  رظنب  ار  باوبا  دس  ثیدح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  تیحطش 
تسروکذم هنیدم  ثیدح  رد  هک  تسباب  نامه  باب  زا  دارم  باوبا  دس  ثیدح  رد  هک  هدومن  لیخت  هدیدرگ و  مهوتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

نوکی فیک  نیبابلا  نیب  زیمی  نم ال  يرهاظ و  باب  باوبا  دـس  ثیدـح  رد  تسیونعم و  باـب  هنیدـم  ثیدـح  رد  باـب  زا  دارم  هکنآ  لاـح 
ثیدح رد  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  هوجولا  نم  هجوب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  رد  بانج  نآ  رب  باب  قالطا  هلمجلاب  نیع  ارثا و  مهفلا  نم  هدـنع 

رهاظ اذه  دوش و  هتفرگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیسدق  سفن  نیع  باب  زا  دارم  یلع  باب  الا  معلص  بانج  نآ  لوق  رد  باوبا  ّدس 
ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  روهظلا و  لک 

نب رمع  رکذ  يوسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  زا  دوخ  هدساک  تیحطس  هدساف و  تیحطش  ببـسب  يدابآگنروا  هکنآ  متـشه 
ناور هتـسب  دوخ  يور  رب  لـقع  رد  دوب  باـب  زین  باـطخلا  نب  رمع  هک  ینعم  نیا  ياـعداب  تقافـص  تراـمغ و  هار  زا  هتـسجرب و  باـطخلا 

تسرهاظ رپ  یهتنا و  هنع  هَّللا  یضر  هفیذح  ثیدح  رد  دوب  باب  دوخ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  هچنانچ  لاق  ثیح  هتـسخ  یغبنی  امک  ار  فاصنا 
زا هکنآ  فصو  اب  ثیدح  نیا  هچ  تستهالب  تنوعر و  لامک  تتهابم و  فاستعا و  رـسارس  هفیذح  ثیدح  ریکذت  ورمع و  ّتیباب  رکذ  هک 

ملعلا باب  هن  دوشیم  رهاظ  هنتفلا  باب  رمع  ندوب  ثیدح  نیزا  وا و  تیحودمم  هن  تسرمع  تیمومذم  لامک  لیلد  تستنس  لها  تادرفتم 
555 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا يدابآگنروا  هکنآ  بئاجع  زا  ءافجلا و  طارفا  ءایحلا و  ۀلق  الا  اذـه  له  دوب  دـهاوخ  اور  ملعلا  ۀـنیدم  باب  هلباقمب  وا  رکذ  هنوگچ  سپ 
زا هدرپ  راصبا  بابرا  يارب  هتخاس  روکذم  حیـضوت  حیرـصتب و  ار  هفیذح  ثیدـح  دوخ  مالک  نیا  هیـشاح  رد  مهو  ماحدزا  مهف و  تلق  هار 

ملسم يراخب و  رد  تسیورم  ثیدح  نآ  لاق و  ثیح  هتخادنارب  دوخ  تسدب  راک  يور 
لاق امک  ظفحا  انا  تلقف  ۀنتفلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  ظفحت  مکیا  لاقف  رمع  دنع  انک  لاق  هفیذـح  نع  نایفـس  نع 
هراج هدلو و  هسفن و  هلام و  هلها و  یف  لجرلا  ۀنتف  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تلق  لاق  فیک  ّيرجل و  کنا  تاه  لاق 
رحبلا جومک  جومت  یتلا  دیرا  امنا  دیرا  اذـه  سیل  رمع  لاقف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  ۀـقدصلا و  ةولـصلا و  مایـصلا و  اهرفکی 

نا ال يرحا  كاذ  لاق  رـسکی  لب  تلق ال  لاق  حتفی  وا  بابلا  مکیف  لاق  اقلغم  اباب  اهنیب  کنیب و  کنا  نینمؤملا  ریما  ای  اهل  کلام و  تلق  لاق 
انبهف لاق  طیلاغالاب  سیل  اثیدح  هتثدح  ینا  ۀـلیل  دـغ  نود  نا  ملعی  امک  معن  لاق  بابلا  نم  ملعی  رمع  ناک  له  ۀـفیذحل  انلقف  لاق  ادـبا  قلغی 

هلس قورسمل  انلقف  بابلا  نم  ۀفیذح  لاسن  نا 
نآ يادا  رد  رگا  تسا  التبم  هریغ  هیاسمه و  لام و  سفن و  لایع و  لـها و  قوقحب  درم  هکنآ  هفیذـح  ترـضح  باوج  لـصاح  رمع  لاـقف 

ِتائِّیَّسلا  َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  دیامنیم  نآ  ترافک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ةالص و  موص و  ددرگ  نوتفم  ریتبت  ریصقتب و 
نیزا ارت  تفگ  هفیذح  ترضح  دنزیم  جوم  ایرد  لثمب  هک  رابک  ياههنتف  زا  هکلب  دوب  راغص  ياههنتف  زا  هن  نم  لاؤس  دومرف  رمع  ترضح 

رخآ هچناـنچ  دوب  رمع  ترـضح  تاذ  رد  زا  هفیذـح  دارم  هتـسب و  رب  تسا  يرد  اـهنتف  نیا  وت و  ناـیم  هک  تسـسرت  ياـج  هچ  اـهنتف  نینچ 
ای ددرگیم  هتـسکش  رد  نآ  دیـسرپ  رمع  ترـضح  دیـشک  دهاوخن  رب  رـس  اهنتف  تسنایم  رد  وت  مدق  هک  ات  ینعی  دراد  نا  رب  تلالد  ثیدح 

هتسب زاب  سپ  دومرف  رمع  ترضح  دوشیم  هتسکش  رد  نآ  تفگ  هفیذح  مریمیم  فنا  فتحب  ای  موشیم  هتـشک  نم  ینعی  دوشیم  هداشگ 
رب ضارتعا  نعطب و  نابز  ینعی  دندومن  اپرب  یناسل  ياههنتف  لوا  دیدرگ  لتق  باب  حتف  باب  نیا  تسکـش  هک  دش  نینچ  مه  دش و  دـهاوخن 

راطفا دوب  مئاص  هک  هنع  هَّللا  یـضر  ار  وا  هدیدرگ  دـئاع  ینانـس  نعطب  یناسل  نعط  هتفر  هتفر  دـندوشگ  نامثع  ترـضح  تسایر  تفالخ و 
لستغم یضوتم و  شنوخب  تفریم  حبص  زامن  يارب  هک  یتقو  هدیدرگ  یلع  ترـضحب  هجوتم  نانـس  ناسل و  نآ  وا  دعب  دندینانک  غیت  بآب 

زا تسد  هنع  هَّللا  یضر  وا  رگا  دندرک  حورجم  هدرک  اپرب  اهنتف  هنع  هَّللا  یضر  نسح  ماما  ترـضح  ءافلخلا  متاخ  رـس  رب  وا  دعب  دندینادرگ 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 395 

http://www.ghadirestan.com


دیدرگ یلوتـسم  بعوتـسم و  یلاوتم  رتاوتم و  هک  هّماع  ياهملظ  اهنتف و  تاملظ  وا  دعب  دندیـشکیمن  وا  لتق  زا  تسد  دیـشکیمن  تفالخ 
تسروهظ لامک  رد  ترابع  نیزا  ههجو  هَّللا  رون  هنم  رات  بش  زا  رتکیرات  تسراهن و  دوجو  زا  رتنشور 

556 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلق هار  زا  هک  تسنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  هدومن  مامت  دم  دـشب و  رمع  ندوب  هنتفلا  باب  تابثا  هفیذـح  ثیدـح  رکذ  دـعب  يدابآگنروا  هک 

مذ بجوم  دشاب  قالغالا  عم  ول  ندوب و  هنتفلا  باب  ناعمالا  دنع  هکنآ  لاح  هدـیمهف  وا  حدـم  ببـس  ار  باب  نیا  ندوب  قلغم  رـصبت  ربدـت و 
دنیوگ هنتف  باب  ار  یسک  رگا  سپ  ددرگیم  نآ  ضراع  قالغا  تسحتف و  رب  لصا  رد  باب  يانب  هلاحم  هک ال  اریز  تسعیظف  بیع  عینش و 

العف رساق  رسق  قلغم و  قالغا  هجوب  وا  هکنآ  رما  تیاهن  تسیزیگناهنتف  رب  شراک  يانب  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  دنیامناو  مه  قلغم  ار  نآ  ول  و 
لیلد دوشیم  رهاـظ  هفیذـح  ثیدـح  زا  هک  یتـیب  اـب  هوجولا  نم  هجوب  حیحـص  رظن  دـعب  هلمجلاـب  دـشابیم  رـصاق  زجاـع و  يزیگناهنتف  زا 

ار هفیذح  ثیدح  هک  تسنآ  رب  انب  دـش  هتفگ  هک  همه  نیا  تسوا و  رانـش  راع و  تیاهن  رهظم  نآ  سکع  رب  هکلب  تسین  رمع  تیحودـمم 
دش دهاوخ  حئال  حضاو و  میئامن  لمات  مه  ثیدح  نیا  تاقایس  رگید  رد  رگا  میراد و  ظوحلم  هدرک  لقن  يدابآگنروا  هک  قایـس  نیمهب 

هدروآ نامیالا  باتک  رد  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هک  ینادیمن  رگم  دوشیمن  تباث  نا  زا  ءاحنالا  نم  وحنب  رمع  ندوب  باب  هک 
انک لاق  ۀفیذح  نع  شارح  نب  یعبر  نع  قراط  نب  دعـس  نع  نایح  نب  نامیلـس  ینعی  دلاخ  وبا  انث  لاق  ریمن  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  انثدـح 

هلها و یف  لجرلا  ۀنتف  نونعت  مکلعل  لاقف  هانعمس  نحن  موق  لاقف  نتفلا  رکذی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عمـس  مکیا  لاقف  رمع  دنع 
جومت یتلا  رکذی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عمـس  مکیا  نکل  ۀـقدصلا و  مایـصلا و  ةولـصلا و  اهرّفکت  کلت  لاق  لجا  اولاق  هراج  هلام و 
ضرعت لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ۀفیذح  لاق  كوبا  هّلل  تنا  لاقف  انا  تلقف  موقلا  تکـساف  ۀـفیذح  لاق  رحبلا  جوم 

یلع ریصت  یتح  ءاضیب  ۀتکن  هیف  تکن  اهرکنا  بلق  يأ  ءادوس و  ۀتکن  هیف  تکن  اهبرـشا  بلق  ّياف  ادوع  ادوع  ریـصحلاک  بولقلا  یلع  نتفلا 
رکنی افورعم و ال  فرعی  ایخجم ال  زوکلاک  اّدابرم  دوسا  رخآلا  ضرالا و  تاومـسلا و  تمادام  ۀنتف  هرـضت  الف  افـصلا  لثم  ضیبا  یلع  نیبلق 

هلعل حتف  ّهنا  ولف  کل  ابأ  ارسک ال  رمع أ  لاق  رسکی  نا  کشوی  اقلغم  اباب  اهنیب  کنیب و  نا  هتثدح  ۀفیذح و  لاق  هاوه  نم  برـشا  ام  ارکنم ال 
ام کلام  اب  ای  دعسل  تلقف  دلاخ  وبا  لاق  طیلاغالاب  سیل  اثیدح  تومی  وا  لتقی  لجر  بابلا  کلذ  نا  هتثدح  رـسکی و  لب  تلق ال  داعی  ناک 

اسوکنم لاق  ایخجم  زوکلا  امف  تلق  لاق  داوس  یف  ضایبلا  ةدش  لاق  اّدابرم  دوسا 
هدوـمن نآ  رکذ  هفیذـح  تسلئاـح و  هنتف  رمع و  ناـیم  رد  هـک  قـلغم  باـب  هـکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلـالد  ینیبیم  هچناـنچ  قایـس  نـیا  و 
حیـضوت دوخ  يدابآگنروا  هچنانچ  قباـس  قایـس  زا  تسلوهجم و  هفیذـح  دزن  لـتق  اـی  توم  تیثیحب  شتبقاـع  هک  رمع  ریغ  تسیـصخش 

لالتخا رپ  لاح  هاگ  ره  تسندش و  هتشک  وا  تبقاع  تسرمع و  دوخ  قلغم  باب  هک  تسرهاظ  هدومن 
557 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

روکـشمان یعـس  هک  دـیدرگ  رهاظ  اجنیزا  تسباب و  رمع  هک  درک  ناوتیم  مزج  نآ  يانب  رب  هنوگچ  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  هفیذـح  ثیدـح 
زگره نا  زا  بولطم  رد  دـیاشگیمن و  دوصقم  رد  دـشاب  هدوب  قلغم  باب  هنتفلا و  باب  تیثیحب  ول  رمع و  ّتیباـب  تاـبثا  رد  يداـبآگنروا 
هدومن لـقن  يداـبآگنروا  هک  قباـس  قایـس  اـب  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  هفیذـح  ثیدـح  قایـس  نیا  نوـچ  دـیآیمن و  تسدـب 

ات مرآ  نایب  ضرعمب  نا  زا  یضعب  ریصب  دقان  ریصبت  دیزم  يارب  هک  تسنآ  رتهب  دراد  هدیتع  هشحوم  تابارطـضا  هدیدع و  هشحاف  تافالتخا 
دنچ قایـس  نیا  قباس و  قایـس  نایم  رد  هک  دـنامن  یفخم  سپ  ددرگ  راکـشآ  حـضاو و  یبوخب  ناـنگمه  رب  ثیدـح  نیا  لـالتخا  رپ  لاـح 

ثیدح ظفحی  مکیا  دوب  ظافلا  نیاب  نیرـضاح  زا  رمع  لاؤس  هک  دوشیم  رهاظ  قباس  قایـس  زا  هکنآ  لوا  دسریم  ققحت  هجردـب  فالتخا 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمس  مکیا  دوب  ظافلا  نیاب  وا  لاؤس  هک  دوشیم  حضاو  قایس  نیزا  ۀنتفلا و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

قایـس زا  هکنآ  مود  عمج  نتف  تسدـحاو و  هنتف  ماع و  رما  عامـس  تسا و  صاخ  رما  ظفح  هک  تسروهظ  لامک  رد  نتفلا و  رکذـی  ملـس  و 
نحن دنتفگ  هک  دندوب  یتعامج  رمع  بیجم  هک  ددرگیم  اراکـشآ  قایـس  نیزا  دوب و  هفیذح  فرـص  رمع  بیجم  هک  دوشیم  رهاظ  قباس 
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دوب و هدرک  رکذ  رمع  باطخب  هفیذـح  ار  هریغ  لام و  لها و  رد  لجر  هنتف  ثیدـح  هک  دوشیم  حـئال  قباـس  قایـس  زا  هکنآ  موس  هاـنعمس 
هجئام هنتف  زا  رمع  لاؤس  هک  تسرهاظ  قباس  قایس  زا  هکنآ  مراهچ  دوب  هدومن  رکذ  موق  باطخب  ار  نآ  رمع  دوخ  هک  تسادیپ  قایـس  نیزا 

رد هکنآ  مجنپ  هدش  رداص  یتعامج  باطخب  روکذم  لاؤس  هک  دیامنیم  رهاظ  قایـس  نیا  هدش و  عقاو  هفیذـح  زا  صوصخم  رحبلا  جومک 
تکاس نیرـضاح  هلمج  هک  دوشیم  رهاظ  تحارـصب  قایـس  نیزا  تسین و  يرثا  باوج  رد  هفیذـح  مدـقت  موق و  توکـس  زا  قباس  قاـیس 

زا قباس  قایس  رد  هکنآ  مشش  دومن  باوج  رد  مدقت  هفیذح  دندش و 
خلا بولقلا  یلع  نتفلا  ضرعت  ثیدح 

رد هکنآ  متفه  هدومن  رکذ  ار  هیلإ  راـشم  ثیدـح  هجئاـم  هنتف  زا  رمع  لاؤس  باوجب  هفیذـح  هک  تسروکذـم  قایـس  نیرد  تسین و  يرکذ 
نایب هنتف  نآ  رمع و  نایم  رد  قلغم  باب  ندوب  لئاح  فرص  وا  باوجب  هفیذح  درک و  لاؤس  هجئام  هنتف  زا  رمع  هک  تسروکذم  قباس  قایس 
دعب رمع  تخاس و  نیبم  نآ  رسک  نآ  باوج  رد  هفیذح  درک و  باب  نآ  حتف  رسکب و  قلعتم  رگید  لاؤس  باوج  نیا  عامـس  دعب  رمع  دومن 

رمع ثیدحت  دعب  هفیذح  هک  تسدراو  قایس  نیرد  دومن و  يراج  دوخ  نابز  رب  قلغی  نا ال  يرحا  کلذ  هملک  ندینش 
خلا بولقلا  یلع  نتفلا  ضرعت  ثیدحب 

تسروکذم و قایس  نیرد  هچنانچ  باب  نآ  رسکب  دومن  هاگآ  ار  وا  دوخ  زا  قلغم  باب  تلولیحب  وا  ثیدحت  نمض  رد 
رسکی نا  کشوی  اقلغم  اباب  اهنیب  کنیب و  نا  هتثدح 

ندینش دعب  رمع  هک  تسروکذم  نا  رد  هکلب  تسین  روکذم  رسک  ربخ  ندینش  دعب  باب  رسک  زا  رمع  ماهفتسا  قباس  قایـس  رد  هکنآ  متـشه 
نا يرحا  کلذ  هملک  باب  رسک 

558 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ارسک ال تفگ  درک و  نآ  رسک  زا  ماهفتسا  زاب  باب  رسک  ربخ  ندینـش  دعب  رمع  هک  هدش  دراو  قایـس  نیرد  هدروآ و  دوخ  نابز  رب  قلغی  ال 

قباس قایـس  رد  هکنآ  مهن  دومن  نآ  رـسک  ررکم  راهظا  رـسکی  لب  دوخ ال  لوقب  وا  باطخب  هفیذـح  داعی و  ناک  هلعل  حـتف  هنا  ولف  کل  اـبأ 
هلعل حتف  هنا  ولف  دوخ  لوقب  رمع  هک  هدش  عقاو  يدینـش  هچنانچ  قایـس  نیرد  تسین و  نآ  رـسک  رب  ار  هنتف  باب  حتف  رمع  حـیجرت  زا  يرکذ 

هک تسرمع  دوخ  هنتف  باب  هک  دوشیم  رهاظ  افنآ  انهبن  امک  قباـس  قایـس  زا  هکنآ  مهد  هدومن  رهاـظ  حیرـصتب  ار  حـیجرت  نیا  داـعی  ناـک 
ای دوشیم  لوتقم  ای  هک  ۀـبقاعلا  لوهجم  رمع  ریغ  تسه  یـصخش  باب  نیا  هک  تسا  راکـشآ  قایـس  نیزا  ددرگیم و  رجنم  لتقب  شتبقاـع 

هتفگ هفیذح  هک  تسعقاو  حیرصتب  قایس  نیرد  هچنانچ  دریمیم 
تومی وا  لتقی  لجر  بابلا  کلذ  نا  هتثدح  و 

هک هدش  عقاو  يوحنب  نآ  زا  رفاو  رطـش  نکیل  دناسر  ناوتیم  عمج  زیحب  لیوات  فلکتب و  ار  نا  زا  یـضعب  هچ  رگا  هرـشع  تافالتخا  نیا  و 
تلـالد یبوخب  ثیدـح  نیا  یتوبکنع  جـسن  رب  ار  ریـصب  رظاـن  عوـمجملا  ثیح  نم  نآ  عوـمجم  رب  رظن  دـشابیم و  فـالتئا  زا  یبآ  اـعطق 

افتکا قایـس  کی  رب  فرـص  هدومن  رظن  عطق  ثیدـح  نیا  رگید  قایـس  زا  هنوگچ  هک  يدابآگنروا  زا  تسبجع  لامک  هلمجلاـب  دـیامنیم 
رارـسا فشاک  ثیدح  نیا  رگید  قایـس  هک  هتـسنادن  هدید و  یفاو  یفاک و  رمع  تیباب  تابثا  رد  ار  نآ  دوخ  رظن  نسح  ببـسب  هدـیزرو و 

يالاب بجع  ددرگیم و  دوقفم  وا  دوصقم  رد  دودـسم و  يدابآگنروا  بولطم  باب  نآ  هظحالمب  تسنآ و  رکانت  رارـسا  کتاه  رفاـنت و 
باحـصا و نیجهت  رییعت و  نیهوت و  ریقحت و  رب  رـسارس  هک  هدروآ  یمالک  هفیذـح  ثیدـح  حیـضوت  رد  يداـبآگنروا  هک  تسنیا  بجع 

لوا دیدرگ  لتق  باب  حـتف  باب  نیا  تسکـش  هک  دـش  نینچ  مه  و   » تسا هتفگ  دوخ  یتسناد  هچنانچ  مالک  نیرد  هچ  دراد  لامتـشا  نیعبات 
نعطب یناسل  نعط  هتفر  هتفر  دـندوشگ  نامثع  ترـضح  تسایر  تفـالخ و  رب  ضارتعا  نعطب و  ناـبز  ینعی  دـندومن  اـپرب  یناـسل  ياـههنتف 

يدابآگنروا يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  نیا  و  دـندینانک » غیت  بآب  راطفا  دوب  مئاص  هک  هنع  هَّللا  یـضر  ار  وا  دـیدرگ و  دـئاع  ینانس 
تنـس لها  هتفای و  رودـص  ثلاث  هفیلخب  تبـسن  نیعبات  تعامج  ای  هباحـص  رـشعم  زا  هک  تسلاعفا  لاوقا و  نامه  رب  تسحـضاو  رپ  هچنانچ 
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انب هک  ناشیا  لاعفا  ای  لاوقا  ءارزا  ریقحت و  سپ  تسحئال  حضاو و  دوخ  دـنهدیم  لطاب  ترـصن  داد  هورگ  ود  نیا  تیامح  رد  هک  يوحنب 
قادصم تارضح  نیا  موعزم  رب 

مهنولی نیذلا  مث  ینرق  نورقلا  ریخ 
ترـسح تاملک  ضعب  مرـش  هار  زا  يدابآگنروا  هچنآ  اما  تسیدابآگنروا  نید  یئاناد و  زا  دـیعب  روش  روز و  نیاب  مه  نآ  دنـشابیم و 

سپ هدرپس  ناشیا  نیملاظ  نیلتاق و  يرهاظ  بیرثت  بییعت و  قیرط  هدروآ  نابز  رب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  نحمب و  تبـسن  تامس 
نیعبات هباحص و  نیرابج  روخ  نالذخ و  روج و  ملظ و  زا  دای  مه  نآ 

559 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب ورمع  هیواعم و  ریبز و  هحلط و  هشئاع و  ترـضح  اصوصخ  لالـض  هفارز  نآ  لامعا  همان  دهدیم و  هملظم  نتفر  همکا  رتس  نحم  نا  رد 
نب ثبش  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  دعس و  نب  رمع  سیق و  نب  ثعشا  مجلم و  نبا  ملاظم  رتفد  باحصالا و  نم  مهلاثما  یسوم و  وبا  صاع و 

نیکلاهلا هفالـساب  ءاردزالا  ریقحتلا و  نم  همالک  یف  ام  يرد  هتیلف  دـهنیم  ریـصب  رظان  شیپ  بازحالا  ءـالؤهل  نیعباـتلا  نم  مهریغ  یعبر و 
رد هک  هدومن  اعدا  ماظنلا  لحنم  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مهن  ءارتما  الب  نیرساخلا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
بجع ثروم  اـعدا  نیا  تسدوقفم و  مودـعم و  اـجنآ  همه  دوقن  ساـنجا و  دوب و  ملع  نیمه  دوب  هچنآ  ةوبنلا  تیب  عاـتم  هکنآـب  تستراـشا 
الـصا تسنیزگاج  يدابآگنروا  هلیختم  رد  هک  ياـنعمب  مه  نآ  ةوبنلا و  تیب  زا  يرکذ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  ـالوا  هک  اریز  تسباـجع 
ةوبنلا تیب  عاتم  راصحناب  قلعتم  هصاخ  هراشا  هکنآ  ياج  هچ  تسةوبنلا  تیب  هب  هراشا  چیه  ثیدح  نیرد  هک  دوش  هتفگ  هنوگچ  سپ  هدشن 

رگم تسعونمم  ملع  رد  ةوبنلا  تیب  عاتم  راصحناب  هراشا  نآ  قلعت  دـشاب  ةوبنلا  تیب  هب  ثیدـح  نیرد  هراشا  ضرفلاب  رگا  اـیناث  دـشاب  هدوب 
يوقت و عرو و  دـهز و  عاتم  هنـسح و  لامعا  رگید  داهج و  جـح و  ةاکز و  موص و  ةالـص و  عاتم  ةوبنلا  تیب  رد  هک  تفگ  ناوتیم  یـسک 

ثیدح نیرد  روکذـم  راصحناب  هراشا  دوجو  ياعدا  هلمجلاب  دوبن  هنـسحتسملا  لئاصخلا  نم  اهاوس  ام  قلخ و  نسح  تلادـع و  تعاجش و 
تسـسمالا و نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  ملعلا  ۀـنیدم  باب  زا  ملع  ذـخا  راصحنا  رب  ثیدـح  نیا  هحیرـص  تلالد  يرآ  دوشیمن  تسرد 

راصحناب قلعتم  هصاخ  هراشا  ثیدح  نیرد  هک  مینک  میلست  ضرفلاب  رگا  اثلاث  رامدلاب  يداباقنروالا  بهذم  یلع  یتای  راصحنالا  اذه  نکل 
نیا دافم  ياـصقا  سپ  تسدوقفم  مودـعم و  ةوبنلا  تیب  رد  همه  دوقن  ساـنجا و  هکنیا  هب  هدـش  هراـشا  زین  هدـش و  ملع  رد  ةوبنلا  تیب  عاـتم 

هن تسین  ظوحلم  اجنآ  رد  هیلام  دوقن  سانجا و  تسملع و  ةوبنلا  تیب  هنا  ثیح  نم  ةوبنلا  تیب  رد  ةوبنلا  تیب  عاـتم  هک  تسین  نیزج  هراـشا 
موعزم وه  امک  دوبن  هیلام  دوقن  سانجا و  کلام  الصا  تسا  ةوبنلا  تیب  بحاص  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ 

هدـش هوفتم  مایتلا  تفاخـس  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مهد  نیهملا  يداباقنروالا  مالک  لـیمی  هیلإ  نیفغقتملا و  نیفوصتملا  نم  عمج 
دومرف اذهل  تسسالفا  رقف و  تقیقحیب  تقیقح  سانجا  دوقن و  نادقف  مدع و  نیمه  هک 

رفاو ظحب  ذخا  هذخا  نمف  ملعلا  اوثرو  امنا  امهرد  ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا 
ام هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  لـیلج  بر  لوسر  قح  رد  بدا  ءوس  لاـمک  رب  لمتـشم  لیـصحت و  توسک  زا  يراـع  ینعمیب  هوـفت  نیا  یهتنا و 

امک سانجا  دوقن و  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ةوبنلا  تیب  ولخ  الوا  هک  اریز  دشابیم  لیـصالا  قارـشالا و  فلتخا 
افنا هیلإ  انرشا 

560 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوـقنب و يراـک  ملعلا  ۀـنیدمل  تیب  هنا  ثیح  نم  ترـضح  نآ  ةوـبنلا  تیب  هک  تسنیا  هار  زا  هـکلب  تسباـنج  نآ  يزیچیب  رقف و  هار  زا  هـن 

لیلد ینکـسلا  تیب  یف  ول  سانجا و  دوقن و  نادـقف  ایناث  تسا و  اهلثامی  ام  تمکح و  ملعب و  رـسارس  نآ  قلعت  هکلب  درادـن  هیویند  ساـنجا 
نآ هیلاع  يایازم  رگید  راثیا و  مرک و  دوجو و  يوقت  عرو و  دهز و  لیلد  هتبلا  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رقف 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  رقف  رب  ةوبنلا  تیب  رد  سانجا  دوقن و  نادقفب  لالدتسا  سپ  دشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بانج 
رابتعاب رابخا و  ضعب  ظاحلب  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  رقف  تبـسن  اثلاث  دوب  دـهاوخن  تسرد  یلوالاب  ملـس  و 
ةدساف تبسن  نیاب  يدابآگنروا  هوفت  سپ  تسین  تسرد  زگره  ساسا  نودرگ  نآب  سالفا  تبسن  دوش  هدرک  مه  میلـست  نآ  یناعم  ضعب 

سواسو عابتا  بیر  الب  ساـطرقلا و  یف  ملقلا  يرج  اـم  مالّـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  ساـنلا  ریخ  ترـضحب  بدا  تءاـسا  ههبـش  ـالب  ساـیقلا 
ثیدحب يدابآگنروا  لالدتسا  اعبار  دشابیم  سانخ  ساوسو 

خلا امهرد  ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا 
بابرا زا  هک  يذـمرت  دزن  ثیدـح  نیا  الوا  هک  اریز  تسمامتان  رـصاق و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  سالفا  رقف و  رب 

تسروکذم يذمرت  عماج  رد  هچنانچ  دشابیم  دنسلا  حودقم  تسا  هتس  حاحص 
ۀنیدملا نم  لجر  مدق  لاق  ریثک  نب  سیق  نع  ةویح  نب  ءاجر  نب  مصاع  ان  یطـساولا  دیزی  نب  دمحم  ان  يدادغبلا  شادخ  نب  دومحم  انثدح 

اما لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هثدـحت  کنا  ینغلب  ثیدـح  لاق  یخا  ای  کمدـقا  ام  لاـقف  قشمدـب  وه  ءادردـلا و  یبأ  یلع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  یناف  لاق  ثیدحلا  اذـه  بلط  یف  الا  تئج  ام  لاق  لاق ال  ةراجتل  تمدـق  اما  لاق  لاق ال  ۀـجاحل  تئج 

ملاعلا نا  ملعلا و  بلاطل  یـضر  اهتحنجا  عضتل  ۀکئالملا  نا  ۀـنجلا و  یلا  اقیرط  هب  هَّللا  کلـس  املع  هیف  یغتبی  اقیرط  کلـس  نم  لوقی  ملس 
نا بکاوکلا  رئاس  یلع  رمقلا  لضفک  دـباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ءاـملا و  یف  ناـتیحلا  یتح  ضرـالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  هل  رفغتـسیل 

رفاو ظحب  ذخا  دقف  هب  ذخا  نمف  ملعلا  اوثرو  امنا  امهرد  ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا 
اذه شادخ  نب  دومحم  انثدـح  اذـکه  لصتمب  يدـنع  هدانـسا  سیل  ةویح و  نب  ءاجر  نب  مصاع  ثیدـح  نم  الا  ثیدـحلا  اذـه  فرعن  و ال 
یّلـص یبنلا  نع  ءادردلا  یبأ  نع  سیق  نب  ریثک  نع  لیمج  نب  دواد  نع  ةویح  نب  ءاجر  نب  مصاع  نع  ثیدحلا  اذه  يوری  امنا  ثیدحلا و 

نب مصاع  تادرفتم  زا  ثیدح  نیا  يذمرت  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  شادـخ  نب  دومحم  ثیدـح  نم  حـصا  اذـه  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
نب دمحم  هطساوب  ار  ثیدح  نیا  تسیذمرت  خیش  هک  شادخ  نب  دومحم  تسین و  لصتم  نآ  دانسا  تساجر و 

561 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سیق نب  ریثک  زا  لیمج  نب  دواد  زا  اجر  نب  مصاـع  زا  ثیدـح  نیا  هکنآ  لاـح  هدروآ  ریثک  نب  سیق  زا  اـجر  نب  مصاـع  زا  یطـساو  دـیزی 

هک سیق  نب  ریثک  ياجب  هکنآ  یکی  هدومن  فرصت  اج  ود  ثیدح  دانسا  رد  يذمرت  خیـش  شادخ  نب  دومحم  هک  دش  تباث  سپ  تسیورم 
مصاع نیب  هطـساو  هک  ار  لیمج  نب  دواد  هکنآ  رگید  هدینادرگ  ردپ  ار  رـسپ  رـسپ و  ار  ردپ  هدروآ  ریثک  نب  سیق  تسءادردلا  وبا  زا  يوار 

دنـس حرج  حدق و  يارب  دوشیم  نایع  حضاو و  يذـمرت  هدافا  زا  هک  نایب  ردـق  نیمه  هچ  رگا  هدومن و  طقاس  دوب  سیق  نب  ریثک  اجر و  نب 
وبا زا  ثیدـح  نیا  يوار  هک  سیق  نب  ریثـک  هک  دوـشیم  ضرع  مازلـإلل  ادییـشت  مارملل و  اـمیمتت  نـکیل  تسدنـسب  یفاـک و  ثیدـح  نـیا 
زین لیدعت  حرج و  باحـصا  رگید  هدومن و  فیعـضت  ار  وا  دشابیم  هینـس  رابحا  داقن  رابک و  همئا  زا  هک  ینطقراد  تسفیعـض  تسءادردـلا 
رجح نبا  هل و  ینطقرادـلا  فیعـضت  لادـلا  یف  مدـقت  یعبات  سیق  نب  ریثک  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  دـناهدومرف  باب  نیرد  وا  عاـبتا 

هدرواف عناق  نبا  مهو  ۀثلاثلا و  نم  فیعـض  رثکا  لوالا  ریثک و  نب  سیق  لاقی  یماشلا و  سیق  نب  ریثک  هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع 
لیمج نب  دواد  هنع  ءادردلا و  یبأ  نع  هسکع  وا  سیق  نب  ریثک  د ت ق )  ) هتفگ بیهذت  هصالخ  رد  یجرزخ  نیدلا  یفص  ۀباحـصلا و  یف 
طقاس نایم  رد  زا  ار  وا  رکذ  يذمرت  خیش  تسـسیق و  نب  ریثک  زا  ثیدح  نیا  يوار  تقیقح  رد  هک  لیمج  نب  دواد  برطـضم و  دانـسالا  و 
سیق نب  ریثک  نع  لیمج  نب  دیلولا  لوقی  مهـضعب  لیمج و  نب  دواد  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  دشابیم  حورجم  حودقم و  زین  هدومن 

نابح نبا  اما  يدزالا و  هفعـض  برطـضم و  هثیدـح  ةویح  نب  اجر  نب  مصاـع  هنع  اـملع و  بلطی  اـقیرط  کلـس  نم  ربخب  ءادردـلا  یبأ  نع 
رب هوالع  ترابع  نیزا  حـصی و  ءافعـض و ال  هقوف  نم  مصاع و  للعلا  یف  ینطقرادـلا  لاـق  هخیـشک و  فرعی  ـال  دواد  تاـقثلا و  یف  هرکذـف 

نیا دنـس  رد  وزا  رتالاب  هک  یناسک  مصاع و  هک  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  ینطقراد  حیرـص  حیرـصتب  هَّللا  دـمحب  لـیمج  نب  دواد  فیعـضت 
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لیمج نب  دواد  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  تسین و  حیحص  ثیدح  نیا  دنتسه و  فیعض  همه  دناهدش  عقاو  ثیدح 
دیلولا لاقی  لیمج و  نب  دواد  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀـلاهج و  هیف  هفعـضف و  يدزالا  اما  قثو و  سیق  نب  ریثک  نع 

یف یتای  فالتخا  هثیدـح  دانـسا  یف  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ  ةویح  نب  اـجر  نب  مصاـع  هنع  هیف و  فلخ  یلع  سیق  نب  ریثک  نع  يور 
ثیدح حصی  للعلا ال  یف  لاق  ءافعـض و  ءادردـلا  یبأ  یلا  هقوف  نم  وه و  ةّرم  لاق  لوهجم و  ینطقرادـلا  لاق  تلق و  سیق  نب  ریثک  ۀـمجرت 

ۀعباسلا و نم  فیعـض  دیلولا  همـسا  لاقی  لیمج و  نب  دواد  هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  لوهجم و  فیعـض  يدزالا  لاق  دواد و 
رد یجرزخ  نیدلا  یفص 

562 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّقثو برطـضم  وه  امهدنع و  ءاجر  نب  مصاع  هنع  سیق و  نب  ریثک  نع  لیمج  نب  دـیلولا  وا  لیمج  نب  دواد  د ق )  ) هتفگ بیهذـت  هصالخ 

ار وا  رکذ  هک  ره  هدش و  عقاو  تحلصم  رب  انب  يذمرت  دنس  رد  لیمج  نب  دواد  رکذ  طوقس  هک  دیدرگ  راکشآ  حضاو و  اجنیزا  نابح و  نبا 
نکیل دربن و  نآ  ندوب  حودقمب  یپ  ثیدح  نیا  دنس  رد  لیمج  نب  دواد  دوجوب  رهام  ریغ  رظان  ات  هدرک  طاقسا  سیلدت  هار  زا  هدومن  طقاس 

تخاس و دـنهاوخ  نایع  رهاظ و  دـیقنتلا  لها  نیب  ار  وا  سیلدـت  تخادـنا و  دـنهاوخ  راک  يور  زا  هدرپ  لاـجر  نیدـقان  رخآ  هک  تسنادـن 
رد افنآ  هک  ینطقراد  هدافا  زا  دشابیم  زومهم  بولثم و  زومغم و  نوعطم و  زین  تسلیمج  نب  دواد  زا  ثیدح  نیا  يوار  هک  اجر  نب  مصاع 

هدومن مالک  ورد  زین  هبیتق  تسفیعـض و  مصاع  هک  تسحئال  حـضاو و  تحارـصب  يدینـش  لیمج  نب  دواد  همجرت  لادـتعالا  نازیم  تراـبع 
نب اجر  نب  مصاـع  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  ۀـبیتق و  هیف  مّلکت  تلق و  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچناـنچ  تسا 

رد نوچ  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  هک  تسنآ  ثیدح  نیزا  دارم  میلـستلا  ضرفلا و  دعب  ایناث  ۀنماثلا و  نم  مهی  قودص  ینیطـسلفلا  يدنکلا  ةویح 
باد هکنانچ  دنتـشاذگن  هثرو  يارب  ادصق  هدومن  هریخذ  ار  نآ  دنداتفین و  ایند  لاوما  یمهارف  یپ  رد  اذهل  دندوب  عرو  دـهز و  هیلاع  بتارم 

کلمت یفن  نینیدتم  يالقع  زا  يدحا  هنوگچ  دنتـشاذگن و  یلام  ثاریم  الـصا  دندشن و  یلام  کلام  یهاگ  هکنآ  هن  تسایند  لها  ياینغا 
بر لوسر  ثیداحا  نآرق و  صوصن  فالخ  ههبش  الب  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  درک  دناوتیم  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  لام  ثیروت  یفن  ای  لام 

هب مارک  قح  لها  مالعا  ياملع  هَّللا  دـمحب  دـشابیم و  ناولملا  فلتخا  ام  هَّللا  نم  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  نمحرلا  ءانمأ  راـثآ  ناـنم و 
هعطاس و ججح  لقصمب  ار  ناشکوکش  تاهبش و  گنز  هدومن  ماصخ  سؤر  غمد  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  ثاریم  هلئـسم  صوصخ  رد  هک  یجهن 

دلاولل نعاطملا  دییـشت  باتکب  هیلعف  مالکلا  ءافیتسا  بابلا  اذـه  یف  دارأ  نم  تسراـصبالا و  یلوا  ياـشامت  لـباق  دـناهدودز  هعطاـق  نیهارب 
رقف و رب  امومع و  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  سالفا  رقف و  رب  روکذم  ثیدحب  يدابآگنروا  جاجتحا  هلمجلاب  مالّـسلا  راد  هَّللا  هلحا  مالعلا  دجاملا 
ناشیرپ و تفاهتم و  سب  زا  باب  نیرد  وا  ریرقت  تسنالطب و  تیاهن  رد  اصوصخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  سالفا 

سنج دـقن و  زا  تیب  نیا  لها  هکنآب  هدـش  هوفتم  ماظنلا  لتخم  مالک  نیرد  يدابآگنروا  هکنآ  مهدزای  ناطیـشلا  تاغزن  نع  مصاـعلا  هَّللا 
ءاش ام  یلا  لسن  دـعب  الـسن  نطب و  دـعب  انطب  ثراوت  نیا  دریگیم و  یظح  تبارق  برق  تثارو و  تّوق  ردـقب  تسرقف  ملع و  نیمه  هک  نآ 

بآمتلاسر بانج  رقفب  هراشا  الـصا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  رد  هک  یتسناد  الّوا  هک  اریز  تسمالم  دروم  وا  مالک  نیا  یهتنا و  تسیراج  هَّللا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص 

563 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسین ملس  و 

تراهط تمصع و  تیب  لهأ  رد  يوبن  ملع  ثراوت  راصحنا  تابثا 

نینچ مه  و 
ارانید امهرد و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ثیدح 
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نیرد تسین  یکـش  ایناث  دشابن  ماقم  نیرد  یلخدم  ار  نآ  تثارو  رقف و  رکذ  سپ  دـشابیمن  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رقف  لیلد  میلـست  ضرف  رب 
بتارم هک  ینعم  نیا  معز  نکیل  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ملع  ثراو  مالّـسلا  مهیلع  توبن  تیب  لـها  هک 

تیب لـها  لاوحاـب  تفرعم  تلق  زا  یـشان  دنتـشاد  ملع  زا  هفلتخم  ظوظح  تبارق  برق  تثارو و  توق  ردـقب  دوب و  فلتخم  ملع  رد  ناـشیا 
ریغـص و هک  تسناد  دهاوخ  نیقیب  دشاب  هتـشاد  مهیلع  هَّللا  مالـس  توبن  تیب  لها  لاوحا  رد  يرظن  هلمجلا  یف  هک  ره  تسمالّـسلا و  مهیلع 

تنس لها  ياملع  فارتعاب  ینعم  نیا  هَّللا  دمحب  دنتشاد و  مات  ياوتسا  صوصخ  نیرد  هغرفم  هقلح  لثم  دندوب و  ربارب  ملع  رد  ناشیا  ریبک 
هملع و یف  لصف  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  لاح  رد  همئالا  ۀـفرعم  یف  همهم  لوصف  رد  یکلام  غابـصلا  نبا  دـشابیم  تباث  زین 

اهیف مهموی  دیزی  سردلا و ال  رارکتلا و  یلع  فقوتت  تیبلا ال  لها  مولع  ملعلا  لها  ضعب  لاق  مالّسلا  هیلع  هتدایس  هسفن و  فرش  هتعاجش و 
سمللا كاردالا و  نع  ةدیعب  مهمولع  مهفراعم و  ءامـسف  سفنلا  یف  نوثدحملا  مهرارـسا و  یف  نوبطاخملا  مهنال  سمالا  یف  ناک  ام  یلع 

ملاع یف  بیغلا  ملاـع  نوری  مهف  سفنلا  یف  اررقم  اـتباث  نوکی  نا  بجی  اـمم  اذـه  سمـشلا و  هجو  رتس  دارأ  نمک  ناـک  اـهرتس  دارأ  نم  و 
فرشلا براغ  هب  اومّنست  امب  مهراکذا  تاقوا  یف  مهراکفا  بقاوث  مهیجانت  ةدابعلا و  تاولخ  یف  فراعملا  قئاقح  یلع  نوضقی  ةداهـشلا و 

ةدایز مهیّبحم و  مهئایلوا و  سوفن  یف  امک  مهف  ةدارالا  لاؤسلا و  یهتنم  هب  اوغلبف  سدقلا  بانج  یلا  مههجوت  قدصب  اولـصح  ةدایـسلا و  و 
لوجحلا ۀحـضاو  بقانم  رظنلا و  سایقلاب و  مهل  تبثت  روما  هذه  ةدالولا و  نمز  یف  مهفراعم  یلع  ۀخوخیـشلا  نامز  یف  مهفراعم  دـیزت  امف 

اوفقوف و ال نحتمم  وا  دیفتسم  مهلأس  امف  رثالا  تاناونع  خیراوتلا و  نویع  نّیزت  ایاجس  رمقلا و  سمشلا و  قارشا  قرـشت  ایازم  ررغلا و  ۀیداب 
يرج ۀّنس  اوفلخت  مهوراجم و  رـصق  اوقبـس و  الا  فرـش  رامـضم  یف  مهریغ  مهعم  يرج  اوفرع و ال  اوملع و  الا  رومالا  نم  ارما  رکنم  رکنا 

لیمجلا ربصلا  لیـصالا و  يارلاب  اهوغلبف  اروما  دالجلا  لادجلا و  یف  اوتاع  مک  اوفلخ و  نیذلا  مهعابتا  نسحا  مهنم و  اومدـقت  نیذـلا  اهیلع 
مهلئاق لاق  اذإ  عامسالا  یغصت  مهقشاقش و  ترده  اذإ  قشاقشلا  رتفت  اوفرش  لاثمالا و  یلع  اومـس  هلاثما  اذهبف و  اوفعـض  اوناکتـسا و ال  امف 
مهحنم ایاجـس  مهقئارط  لانی  مهتئاف و ال  كردـی  الف  مهواش  نع  عاس  لک  فقی  مهقئالخ و  هب  تسیق  اذإ  ءاوهلا  فثکی  مهقطان و  قطن  وا 

رکذ دـعب  همهم  لوصف  رد  غابـصلا  نبا  زین  مهقرافم و  مهنیابم و  اهل  نزح  مهقداصا و  مهئایلوا و  اهب  ّرـسف  مهقداص  اهب  ربخا  مهقلاخ و  اـهب 
ۀناتم و ۀقر و  ءاوهلا  زواجت  ظافلالا  هذهف  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  مالک  نساحم 

564 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف اوواست  ربانملا و  نوتم  مهمّنستک  لئاضفلا  للق  اومنـست  رباک و  نع  ارباک  نایبلا  اوثراوت  ۀناکم  ّولع  ۀلزنم و  ربک  هَّللا  دنع  مهل  ناب  کئبنت 

دمحا بوبنا و  یلع  ابوبنا  حمرلاک  رباک  نع  ارباک  عباتت  فرش  رعـش  رخآلا  یلع  یلـصی  لوالا  لوالا و  نع  ذخای  رخالاف  فراعملا  رامـضم 
مهموی دـیزی  سردـلا و ال  رارکتلا و  یلع  فقوتت  تیبلا ال  لها  مولع  ملعلا  لها  ضعب  لاق  هتفگ  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجعلا  رداـقلا  دـبع  نب 

كاردالا و نع  ةدـیعب  مهمولع  مهفراعم و  ءامـسف  سفنلا  یف  نوثدـحملا  مهرارـسا  یف  نوبطاخملا  مهنـال  سمـالا  یف  ناـک  اـم  یلع  اـهیف 
یف فراـعملا  قئاـقح  یلع  نوـعقی  ةداهـشلا و  ملاـع  یف  بیغلا  ملاـع  نوری  مهف  سمـشلا  رتـس  دارأ  نمک  ناـک  اـهرتس  دارأ  نـم  سمللا و 
یف مهفراعم  دـیزت  امف  ةدایز  مهیبحم و  مهئایلوا و  سوفن  یف  امک  مهف  مهراکذا  تاـقوا  یف  مهراـکفا  بقاوث  مهیجاـنی  ةداـبعلا و  تاوطخ 

قرـشت ایازم  ررغلا و  لوجحلا و  ۀحـضاو  بقانم  رظنلا و  سایقلاب و  مهل  تبثت  روما  هذه  ةدالولا و  نمز  یف  مهفراعم  یلع  ۀخوخیـشلا  نامز 
رومالا نم  ارما  رکنم  رکنا  اوفقوتف و ال  نحتمم  ادیفتسم و  مهلأس  امف  رثالا  ناونع  خیراوتلا و  نویع  نیزت  ایاجس  رمقلا و  سمـشلا و  قارـشا 

مهنم و اومدقت  نیذلا  هیلع  يرج  ۀّنس  اوفلخت  مهیراجم و  رـصق  اوقبـس و  الا  فرـش  رامـضم  یف  مهریغ  مهعم  يرج  اوملع و ال  اوفرع و  الا 
ایاجس اوفعض  اوناکتسا و ال  امف  لیمجلا  ربصلا  لیصالا و  يارلاب  اوغلبف  اروما  دالجلا  لالجلا و  یف  اوناع  مک  اوفلخ و  نیذلا  مهعابتا  نسحا 
مهیلع تیبلها  يواست  هلمجلاب  مهقرافم  مهینابم و  اـهب  نزح  مهءایـصوا و  مهءاـیلوا و  اـهب  حرف  مهقداـص  اـهب  ربخا  مهقلاـخ و  اـهب  مهحنم 

ياخژاژ و همه  نیا  تسین و  بابلا  بابرا  بایترا  کش و  لحم  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  ثراوت  رد  مالّـسلا 
نیا معزب  دنادیمن و  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعم  تارـضح  رد  رـصحنم  ار  تیب  لها  وا  هک  تسنآ  زا  یـشان  ایوگ  يدابآگنروا  ياردهفای 
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توـبث ضرعمب  باـشقا  بصاوـن  قـیرط  كولـس  باوـص و  هداـج  زا  دوـخ  فارحنا  تیاـهن  تستیب  لـها  زا  ناـمهب  نـالف و  ره  هـک  ینعم 
دعب انطب  رقف  ملع و  ثراوت  هک  ینعم  نیا  ياعدا  اثلاث  دساکلا  جرهبلا و  قیفنتب  فغشلا  دسافلا و  یلع  دسافلا  ءانب  لیبق  نم  اذه  دناسریم و 

ملعلا و ۀنیدم  ثیدح  هک  يدینش  ررکم  هک  اریز  تسیراع  دادس  تحص و  هیلح  زا  تسیراج  هَّللا  ءاش  ام  یلا  لسن  دعب  السن  نطب و 
ارانید امهرد و ال  اوثری  مل  ءایبنالا  نا  ثیدح 

هکنآ زج  لسن  دـعب  الـسن  نطب و  دـعب  انطب  رقف  ثراوت  رکذ  سپ  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  رقفب  یـساسمار 
رب هن  مه  نآ  سپ  ملع  ثراوـت  دـنامیقاب  دوـب  دـهاوخ  هچ  رگید  دوـش  بوـسحم  هنابوذـجم  هّوـفت  حطـش و  هناـفوصتم و  عیدـخت  سیبـلت و 

تراهط تمـصع و  تیبلها  رد  رـصحنم  ۀمایقلا  موی  یلا  يوبن  ملع  ثراوت  هک  اریز  هتفرگ  اج  يدابآگنروا  غامد  خاک  رد  هک  تسیاهریتو 
مهریغ نع  الضف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتبارق  لها  نم  اوناک  ول  ار و  نارگید  سپ  تسمهیلع  هَّللا  مالس 

565 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفالخ نابصاغ  هک  تسیملاظم  هلمج  زا  بیر  ههبـش و  الب  نآ  هرئاد  عیـسوت  ملع و  ثراوت  میمعت  سپ  تسین  یبیـصن  یظح و  باب  نیرد 

لاثما دنتـشادن و  نا  رب  تأرج  تراسج و  زین  ثرا  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هدیـس  بانج  ناگدننک  مورحم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
دنتشارفارب ناودع  جورخ و  ءاول  هتسج  دوخ  فاصناان  فالـسا  رب  قوفت  نآ  ببـسب  هک  تسنامز  رخآ  بصاون  يارب  صوصخم  ملاظم  نیا 

هینـس مارک  يافرع  مالعا و  ياملع  تادافا  زا  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  رد  يوبن  ملع  ثراوت  راـصحنا  دـهاوش  هچ  رگا  و 
ثراوت میمعت  فرح  نالطب  ریـصب  رظان  رب  اـت  دوریم  اـفتکا  نا  زا  یـضعب  رب  اـج  نیا  رد  نکیل  درک  ناوت  نآ  ياـصحا  هک  تسنآ  زا  شیب 

صئاصخ زا  یثیدح  رکذ  دعب  ادعـسلا  ۀیاده  رد  تساملعلا  کلمب  بقلم  هک  يدابآتلود  نیدلا  باهـش  یـضاق  ددرگ  راکـشآ  حـضاو و 
رگم دـماین  ثاریم  ار  مع  سپ  هتفگ  تسـسابع  ترـضح  تثارو  یفن  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تثارو  تاـبثا  نا  رد  هک  یئاـسن 

هک دمآ  ثاریم  ار  یلو  یلع 
ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

یهتنا مینزلا  ضرتعملا  نم  هَّللا  انمـصع  تسین  رتهب  سکچیه  یلو  یلع  زا  مشاه  لآ  رد  ام  ربماـغیپ  زا  دـعب  سپ  تسیلو  ّیلع  ناوخ  زیرناـن 
نیا تاـبثا  دـیامنیم و  ساـبع  ترـضح  زا  يوبن  ملع  تثارو  یفن  تحارـصب  يداـبآتلود  یـضاق  هک  تسحـضاو  رهاـظ و  تراـبع  نیزا 

ملعلا و ۀنیدم  ثیدح  دیامرفیم و  صوصخلاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تثارو 
ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  ثیدح 

رد املع  زا  دارم  ءاملعلا  کلم  قیقحت  رب  انب  هک  دیسر  حوضوب  مهنیا  اجنیزا  درامشیم و  دوخ  بولطم  لیلد  ار  ود  ره 
همئا ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  ثیدح 

يومح نیدلا  دعس  خیش  دنشابیم و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیرهاط 
566 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدوملا عیبانی  رد  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  هچنانچ  هدومن  قیثوت  ماربا و  قینا  نایبت  قیـشر و  نایبب  قبـس  اـم  یلا  اـفاضم  ار  بلطم  نیا 
يومحلا نیدلا  دعس  خویشلا  خیش  هَّللا  همحر  یفسنلا  دمحم  نب  زیزع  خیشلا  باتک  یف  هتفگ و 

567 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نابرقم دوب و  یبن  مسا  دوبن و  یلو  مسا  قباس  ناـیدا  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  اـم  ربمغیپ  زا  شیپ  هک  دـیامرفیم  هرـس  هَّللا  سدـق 

نید رد  سپ  دوبن  هدایز  تعیرش  بحاص  کی  زا  ینید  ره  رد  دنتفگیم و  ایبنا  ار  هلمج  دناتعیرش  بحاص  ناثراو  هک  ار  يادخ  ترضح 
حون و نید  رد  نینچمه  دندرکیم و  توعد  وا  تعیرـشب  وا و  نیدب  ار  قلخ  دندوب  وا  ناثراو  هک  دـندوب  ربمغیپ  نیدـنچ  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحمب  هدیدج  تعیرـش  دیدج و  نید  نوچ  مالّـسلا و  مهیلع  یـسیع  نید  رد  یـسوم و  نید  رد  میهاربا و  نید  رد 
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یّلـص دمحم  تیب  لها  زا  سک  هدزاود  یلاعت  قح  دمآ  ادیپ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  نید  رد  یلو  مسا  يادخ  دزن  زا  دـش  لزان  ملس 
صوصخم دوخ  تیالوب  درک و  دوخ  ترضح  برقم  دینادرگ و  وا  ناثراو  دیزگرب و  ار  ملس  هیلع و  هَّللا 

568 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک دینادرگ  وا  ناثراو  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  نابئان  ار  ناشیا  دینادرگ و 

ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  ثیدح 
دومرف و سک  هدزاود  نیا  قح  رد 

لیئارسا ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  ثیدح 
بحاص يدـهم  تسایلوا و  متاخ  دـشابیم  مهدزاود  بئاـن  مهدزاود و  یلو  تسنیرخآ  بئاـن  هک  نیرخآ  یلو  اـما  دومرف  ناـشیا  قح  رد 

لاجر زا  هک  سک  شـش  هاجنپ و  دـص و  یـس  نآ  اما  دنتـسین و  هدزاود  زا  شیب  ملاـع  رد  اـیلوا  هک  دـیامرفیم  خیـش  تسوا و  ماـن  ناـمزلا 
مالّـسلا مهیلع  رـشع  انثا  همئا  يارب  مه  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یـضاق  یهتنا و  دنیوگیم  لادـبا  ار  ناشیا  دـنیوگیمن و  ایلوا  ار  ناشیا  دـنابیغلا 

باـنج نآ  مولع  هزاورد  تارـضح  نیا  هکنیا  حیرـصتب  هدومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تثارو  تباـین و  تاـبثا  صوصخلاـب 
رورس ثیدح  زا  هَّللا و  باتک  زا  اعدم  نیا  طابنتسا  هتفگ و  یمالک  رکذ  دعب  لولسم  فیس  همتاخ  رد  هچنانچ  هدومیپ  فاصنا  قیرط  دندوب 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هَّللا  لاق  درک  میناوتیم  زین  ملس  مهیلع و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناربمغیپ 
قباس يایبنا  هک  تسنآ  طابنتسا  هجو  نم  يابرقا  یتسود  امـش  زا  مهاوخیم  نکیل  مهاوخیمن  ترجا و  چیه  امـش  زا  منکیمن  لاؤس  ینعی 

َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 
یّلـص ار  ام  ربمغیپ  دوب  ترجا  تساوخرد  لامتحا  هچ  دـناهدرکن و  تساوخرد  تلاسر  غیلبت  هضیرف  رب  ترجا  الـصا  دـناهتفگ  هَّللا  یلع  ّالا 

دشیم و خوسنم  اهنآ  تافو  دعب  قباس  ءایبنا  عئارـش  هک  تسنآ  نا  رد  تمکح  هدومرف  رما  مالک  بولـسا  ریغتب  یلاعت  قح  ملـس  هیلع و  هَّللا 
رب تقفش  يارب  مالّسلا  هیلع  رورـس  نآ  اذهل  دنرآ  عوجر  ربمغیپ  بئانب  ربمغیپ  تلحر  دعب  هک  دیاب  ار  ناتما  سپ  تسا  هدبؤم  تعیرـش  نیا 

اذهل يو و  مولع  هزاورد  ربمغیپ و  ناثراو  هک  اهنآ  كاپ  ناماد  ثبشت  هب  دومرف  تراشا  دوخ و  لآ  تبحمب  هدرک  ینومنهر  دوخ  تّما 
یترتع هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  تکرت  مالّسلا  هیلع  لاق 

ار و دوخ  لآ  دیجم و  نآرق  مکحم  هلیسو  ود  امش  رد  متشاذگ  ینعی  ثیدحلا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  لاق 

هک یـسک  اـّما  هدـش  هوفتم  ماـظنلا  لـحنم  مـالک  نیرد  يداـبآگنروا  هکنآ  مهدزاود  یهتنا  تسرهـش  نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم 
دربیم اضق  یـضاق  تسلـصا  زا  ذخا  لیـصحت و  هاگتـسد  زا  تیانک  هک  ار  وا  تسد  سپ  دربیم  هدـیدزد  يرگید  هناخ  زا  مولع  فراعم و 

بآمتلاسر بانج  تیب  رد  اج  نیا  رد  ثحب  هک  تهج  نیزا  سپ  ـالّوا  اـّما  تسطوبرماـن  فرح  یلیخ  ینیبیم  هچناـنچ  هوفت  نیا  یهتنا و 
هقح مولع  فراـعم و  تیب  نیا  مولع  فراـعم و  هک  تسرهاـظ  رپ  دـشابیم و  فرـشلا  تیب  نا  زا  ملع  ذـخا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

بانج فرـشلا  تیب  زا  مولع  فراعم و  ذـخا  بیر  الب  سپ  هدـساف  هلطاب  مولع  فراـعم و  يرگید  هناـخ  مولع  فراـعم و  تسا و  هحیحص 
زا مولع  فراعم و  ذخا  قاقحتـسالا و  هجو  یلع  دوب  دـهاوخ  نسحتـسم  حودـمم و  هب و  رومام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

دوب دهاوخ  نجهتسم  مومذم و  هنع و  یهنم  يرگید  هناخ 
569 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مـالک حیرـص  ياّدوـم  هچناـنچ  ندرب  هدـیدزد  تروـصب  يرگید  هناـخ  زا  موـلع  فراـعم و  ذـخا  حابقتـسا  صیـصخت  سپ  قـالطالا  یلع 
بانج ریغ  هناخ  زا  مولع  فراعم و  ذخا  هک  تفگ  ناوتیم  بدا  نامیا و  لها  زا  یسک  رگم  بجعلل  ای  تسـضحم  دساف  تسیدابآگنروا 

ریغ هناخ  زا  مولع  فراعم و  ذخا  هک  دـنادیم  نیقیب  یلقاع  ره  هکلب  اّلک  اشاح و  تسبوخ  نالعالا  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
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راهجالا و لیبس  یلع  وا  نامتکلا  ۀقرـسلا و  هجو  یلع  ناک  ءاوس  دشاب  هدوب  هک  جهن  رهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
بآمتلاسر بانج  ریغ  هناخ  زا  مولع  فراعم و  ذـخآ  هک  هجو  نیاب  سپ  اـیناث  اـما  تسروذـحم و  فوخم و  روظحم و  عونمم و  نـالعالا 

هقدـنز و فراعم  نیذـخآ  يارب  هناشاک  تلالـض  هناخ  نآ  هک  اریز  دوشیمن  يدزدـب  جاتحم  ناعمالا  دـنع  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ذخا هناخ و  نآ  لوخد  يوسب  یعاد  دوخ  لالـضا  بح  ببـسب  هناخ  نآ  بحاـص  تسباـبلا و  حوتفم  هشیمه  لالـض  رفک و  مولع  داـحلا و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ریغ  هناخ  زا  هدـساف  مولع  هدـساک و  فراـعم  ذـخا  هک  یـسک  سپ  دـشابیم  نا  زا  عاـتم 
رهاظ سپ  دشابیم  نآ  ذخا  يوسب  یعاد  دوخ  هناخ  بحاص  هکنآ  لاح  دربب  يدزد  جـهنب  ار  هناخ  نآ  عاتم  هک  هدز  الب  هچ  ار  وا  دـهاوخب 
سپ اثلاث  اما  هتخاس و  ریراحن  ءالقع  ریوشت  هضرع  ار  دوخ  هدروآ  نابز  رب  راکیب  ار  ندرب  هدیدزد  فرح  ماقم  نیرد  يدابآگنروا  هک  دش 

فراعم و نآ  ریدـقتلا  ضرفلاب و  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ریغ  هناخ  زا  مولع  فراعم و  ذـخآ  هک  ببـس  نیاب 
تـسیسک لاحب  بسانم  رتهدایز  ازـس  نیا  يرآ  تسین  ناشلاب  متهم  نادنچ  وا  دی  عطق  اضق  یـضاق  دزن  درب  مه  هدیدزد  هناخ  نا  زا  ار  مولع 

لها زا  هک  تسیصخش  نآ  دهاوخیم و  ندرب  يدزد  جهنب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیب  زا  ار  مولع  فراعم و  هک 
لوـق فـالخ  رب  درآیمنور و  ۀـمکحلا  راد  باـب  ملعلا و  ۀـنیدم  باـبب  دراد و  فارحنا  مالّـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  هـیلع و  باـنج  نآ  تـیب 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  ملاع  دنوادخ 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ناعذالا  بجاو  نامرف  دض  رب  و 

بابلا و تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  داشرا 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 
بانج نآ  مالک  و 

اهباوبا نم  الا  تویبلا  یتوت  و ال 
رپ هچ  درامـشیم  لوبقلا  ّبه  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ملعب  لوـصو  هعیرذ  ار  نـالف  نـالف و  نـالف و  دراـمگیم و  ار  دوـخ  تمه 

ریما بانج  هک  تساجنیزا  دشابیم و  قاقحتسالا  ّمتاب  يدیا  عطق  نیقحتسم  قاّرس  صوصل و  هلمج  زا  ههبش  الب  صخـش  نیا  هک  تسرهاظ 
تسا هدومرف  داشرا  دوخ  اقباس  تعمس  امک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن 
ار توبن  تیب  عاتم  تراسج  لامک  هار  زا  هک  تسسکان  نیمه  تسازس  نیقحتسم  لماک  درف  هک  یسک  ماقم  نیرد  هلمجلاب 

570 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار هقدـنز  رفک و  عاتم  دـنکیم و  يدزد  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ریغ  هناـخ  رد  هکنآ  هن  دـهاوخیم  ندرب  يدزد  جـهنب 

يدعت نینچ  هب  هک  قاّرـس  فالـسا  بویع  رتس  زج  نآ  ياشنم  نتخادرپ  رگید  نآ  رکذـب  ندومن و  كرت  ار  صخـش  نیا  رکذ  سپ  دربیم 
لاح بسح  ریقف  هک  هدییارـس  ماظن  تفاخـس  مالک  نیا  همتاخ  رد  يداـبآگنروا  هچنآ  اـما  تسیچ  رگید  دـناهدش  قاقـش  یغب و  نیبکترم 

زا سپ  یهتنا  بیـصن  دـش  نادرمب  ود  ره  ناـنز  ظـح  نا  زا  اـتکی  یبـن * ثاریم  مورحم  دـش  رقف  ملع و  راداـن  دراد  یتـیب  ةوـبنلا  تیب  هـثرو 
بابرا رب  داهشتسا  داشنا و  نیا  داسف  لالتخا و  دشاب و  هدینش  ای  هدید  نآ  لثم  یـسک  رتمک  هک  تستاداشنا  بئارغ  تاداهـشتسا و  بئاجع 
شلوا عارـصم  بوـلطم  سکع  رب  هکلب  تسین  ةوـبنلا  تیب  هثرو  زا  يرکذ  تیب  نـیرد  هـکنآ  لوا  هـجو  دـنچب  تسرهاـظ  داـقتنا  تربـخ و 
عارصم هکنآ  مود  تسبیجاعا  هلمج  زا  نتـسناد  ةوبنلا  تیب  هثرو  لاح  بسح  ار  تیب  نیا  سپ  دشابیم  یبن  ثاریم  مورحم  رکذ  رب  لمتـشم 

تسنیملـسم و هثرو  ثاـنا  روـکذ و  رکذ  رد  نآ  مود  عارـصم  دـشاب و  هدوـب  یبـن  ثاریم  زا  مورحم  هـک  تسیـسک  رکذ  رد  تـیب  نـیا  لوا 
وا درادن  رقف  ملع و  هک  ره  هک  دنکیم  رهاظ  تیب  نیا  لوا  عارصم  هکنآ  موس  دشابیم  روهظ  تیاهن  رد  مه  اب  رکذ  ود  نیا  ندوب  طوبرمان 
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* ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  نومضم  رگید  عارصم  تسمورحم و  یبن  ثاریم  زا 
ینعمیب هدـش  مظن  رخآ  عارـصم  رد  هک  یلیلعت  هکنآ  مراـهچ  تسحـضاو  رپ  بـلطم  ود  نـیا  نـیب  اـم  طـبر  نادـقف  دـیامنیم و  راکـشآ  ار 
میـسقت رد  هک  تسین  بلطم  نیا  مزلتـسم  هجوـچیهب  یبـن  ثاریم  زا  دـشاب  هتـشادن  رقف  ملع و  هک  یـسک  ندوـب  مورحم  هک  اریز  تسـضحم 

نطاـب رد  تـیب  نـیا  يارب  یطوـبرم  ینعم  رعاـشلا  نـطب  یف  ینعملا  داــفمب  رگا  هـکنآ  مـجنپ  دــسرب  درم  کــیب  نز  ود  هرهب  لاــم  ثاریم 
تاریبعت همیقـس و  ظافلا  مه  زاب  دوش  هدرک  زیوجت  نآ  یتسرد  يارب  دـشاب  لقع  روط  ءارو  هک  يروط  دـیآ و  هدرک  ضرف  يداـبآگنروا 

ود ّظح   ) نآ ياجب  هکنآ  لاح  هدومن  مظن  ود ) ره  نانز  ظح   ) رخآ عارـصم  رد  وا  هک  ینیبیمن  رگم  دـنام  دـهاوخ  دوخ  لاـحب  شاهدـساف 
لامک رد  تسیاـبیم و  بیـصن ) دـش  يدرمب   ) نآ ياـجب  هکنآ  لاـح  هدروآ  بیـصن ) دـش  نادرمب   ) عارـصم نیمه  رد  زین  دـیابیم و  نز )

ار دوخ  عارصم  راکشآ  للخ  رهاظ و  مقس  نیزا  هک  تسناوتیم  تشادیم  مظن  رد  مه  هقیلس  هلمجلا  یف  يدابآگنروا  رگا  هک  تسروهظ 
دوخ دـساف  معزب  ار  نآ  هک  يدابآگنروا  لمهم  تیب  نیا  هلمجلاب  بیـصن  دـش  يدرمب  اهنت  نز  ود  ّظح  نا  زا  اـتکی  دـیوگب  دـیامن و  اربم 

رد ظفل  يور  زا  مه  ینعم و  يور  زا  مه  هدرک  دراو  مـالکلا  ۀـمتاخ  رد  ار  نآ  ماـمت  جاـهتباب  هدومن و  جـسن  ةوبنلا  تیب  هثرو  لاـح  بسح 
لاح دشابن  نینچ  ناسچ  هدیدرگ و  وا  تراصب  تریصب و  نادقف  زا  فشاک  تراهم  تربخ و  بابرا  دزن  هدیـسر و  لالتخا  مقـس و  تیاهن 

نیمه ار  ناشیرپ  رثن  نینچ  سپ  یتسناد  ار  نآ  لیـصفتب  هک  تسا  هبیرغ  تاطقـس  هبیجع و  تاوفه  رب  لمتـشم  اپ  اـت  رـس  زا  وا  مـالک  هکنآ 
تیبلا لها  قح  متاک  دیآ و  همتاخ  رد  هک  تسیابیم  ماظنلا  لتخم  مظن  هنوگ 

571 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیاشگب مایقلا  موی  یلا  شلئاق  يور  رب  مالحا  بابرا  مالم  رجز و  باب  هک  دوب  هتسئاش  تیب  نینچمه  ار  مالّسلا  مهیلع 

نآ لاطبا  و  ینطاب ، مولع  هب  ار  ملعلا » ۀنیدم   » ثیدح و  ۀمکحلا » راد   » ثیدح یتپ » یناب  هّللا  ءانث  یضاق   » لیوأت

ار ود  ره  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ۀمکحلا و  راد  ثیدح  فسعت  يداوب  رد  عاضیا  فوصت و  یماوم  رد  لاغیا  ببسب  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یضاق  و 
َناک ْنَمَف  َأ  هیآ  لیذ  رد  يرهظم  ریسفت  رد  هچنانچ  هدومیپ  بابت  رابت و  مادقاب  باوص  بوص  زا  زایحنا  قیرط  هدومن  هنطاب  مولع  رب  لومحم 

ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع 
بلاط یبأ  نب  یلع  وه  دهاشلا  لیق  هتفگ و  دهاش 

لاق و کیف  لزن  شیا  تنا  لجر و  هل  لاقف  نآرقلا  نم  ۀیآ  هیف  تلزن  دـق  الا و  شیرق  نم  لجر  نم  ام  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لاق  يوغبلا  لاق 
هنم دهاش  هولتی 

هیلع و هَّللا  یّلص  یبنلا  قدصب  دهش  نم  لوا  وهف  سانلا  نم  ملـسا  نم  لوا  هنا  کلذ  هجو  لعل  تلق  دهاشلاب  یلع  ۀیمـست  هجو  امف  لیق  ناف 
هل عابتا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ۀباحصلا  یتح  ءایلوالا  رئاس  ۀیالولا و  تالامک  بطق  ناک  هنع  هَّللا  یضر  ایلع  نا  لاقی  نا  يدنع  هجو  الا  ملس و 

ینعم ناکف  هتابوتکم  رخاوا  نم  بوتکم  یف  هنع  هَّللا  یـضر  ددـجملا  قّقح  اذـک  رخآ  هجوب  هیلع  ۀـثلثلا  ءافلخلا  ۀیلـضفا  ۀـیالولا و  ماقم  یف 
ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ۀیآلا 

عطقلاب ملعلا  دیفی  عطاق  ناهرب  ّهبر و  نم  ۀحضاو  ۀجح  یلع  ناک  هناف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  وه  عطاق و  ناهرب  ۀحضاو و  ۀجح  ینعی 
یلع هَّللا  نم  دهاش  هعبتی  يأ  هولتی  یحولا و  یلا  ةدنتسملا  همولع  نآرقلا و  اهلضفا  هتازجعم و  کلذ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هنا 

ماهلالا و یلا  ةدنتـسملا  مهمولع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  تازجعم  ءایلوالا  تامارک  ناف  ءایلوالا  نم  هلکاش  نم  یلع و  وه  هقدـص و 
هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا  قدص  یلع  ةدهاش  مولعلا  تامارکلا و  کلتف  یحولا  یلا  ةدنتسملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  مولعل  لالظ  فشکلا 

ملس و 
ملعلا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع و  نع  حیحص  دنسب  يذمرتلا  هاور  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقف 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 405 

http://www.ghadirestan.com


رباج نع  مکاحلا  يدع و  نبا  سابع و  نبا  نع  مکاحلا  یناربطلا و  ءافعضلا و  یف  یلیقعلا  لماکلا و  یف  يدع  نبا  هاور  بابلا  تایلف 
لب هنع  هَّللا  یضر  یلع  یلع  رصحنی  مل  ءاهقفلا  مولع  ذخا  ناف  ءاهقفلا  مولع  نود  ءایلوالا  مولع  یلا  ةراشا 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق 
فارتعا فصو  اب  مالک  نیرد  هکنآ  لوا  هجو  هدیدع  هوجوب  تسشودخم  هقداص  بلاطم  ضعب  رب  لامتـشا  فصو  اب  یتپیناپ  مالک  نیا  و 
تیلـضفا لطاب  ياعدا  بانج  نآ  عابتا  ۀباحـصلا  یتح  ایلوا  رئاس  ندوب  تیـالو و  تـالامک  بطق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوبب 

دودرم و یـصحت  دـعت و ال  لئالدـب ال  هکلب  تسین  تباث  هجوچیهب  لاحم  ياعدـم  نیا  هکنآ  لاح  هدروآ  نابز  رب  رخآ  هجوب  هثالث  يافلخ 
ققحتم و هعطاس  ججح  هعطاق و  نیهاربب  هوجولا  عیمج  نم  قالطالا و  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  دشابیم و  دورطم 

572 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ندز نآب  کسمت  تسد  سپ  دـشابیم  تحب  هطـسفس  تمکح  ملع و  دـهاوش  تنـس و  باتک و  هلدا  هلباـقمب  ددـجم  قیقحت  تسنیبتم و  و 
نود ایلوا  مولعب  ریشم  ار  ۀمکحلا  راد  ثیدح  مالک  نیرد  هکنآ  مود  هجو  دیازفایم  ریوشت  رییعت و  بابسا  رـسارس  هکلب  دیاشگیمن  يراک 
اریز تسدیدس  ریغ  مئالمان و  تیاغب  دیعب و  حزان و  رایسب  هانتکا  قیقحت و  تحاس  زا  هابتـشا  بیر و  الب  ینعم  نیا  هدومناو و  ءاهقفلا  مولع 
اهقف مولع  هک  تفگ  ناوتیمن  مالسا  لها  زا  يدحا  تسعفان و  ملع  ینعمب  تسین  هدیشوپ  تنـس  لها  تادافا  عبتتم  رب  هچنانچ  تمکح  هک 

تمکح هکنیا  اما  سب  دیامن و  رـصح  ایلوا  مولع  رد  ار  عفان  ملع  هکنیرب  دش  دناوتیمن  رـساجتم  یلقاع  چـیه  تسین و  هعفان  مولع  هَّللا  ذاعم 
حـضاو و ام  یلـصا  بطاخم  يولهد  زیزعلا  دـبع  هاش  ینعا  هَّللا  ءانث  یـضاق  هدازداتـسا  هدافا  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تسعفان  ملع  ینعمب 

مالس رشع  انثا  همئا  تارـضح  يارب  تیبطق  تهاجو و  تمکح و  تمـصع و  توبث  زا  هک  یلئاس  باوج  رد  بحاص  هاش  هچنانچ  تسحئال 
ترضح هفنصم  بتک  رد  اصوصخ  دنراد  هیحالطصا  یناعم  هیفوص  دزن  تهاجو  تمکح و  تمـصع و  دنیامرفیم  هدرک  لاؤس  مهیلع  هَّللا 
هفنـصم رثکا  دیآ  هتـشون  تامدقم  دیهمت  هب  هک  تسین  نکمم  ضارما  تدش  ببـس  هب  تقو  نیا  دناروکذم  لصفم  هرـس  سدق  دجام  دلاو 

دهاوخ یفاک  یفاش و  دسرمهب  رگا  قشاع  دمحم  هاش  فینـصت  زا  ماصتعا  حرـش  دش و  دهاوخ  حضاو  دومن  دیاب  یفـشت  دـنادوجوم  ناشیا 
نیا هیلع و  ةردقلا  عم  بنذ  رودـص  عانتما  لوا  دراد  ینعم  ود  تمـصع  دـیآیم  هتـشون  باوج  تقو  نیا  رهاظ  ياملع  قفاوم  هلمجلاب  دـش 

تیظوفحم هیفوص  دزن  ار  ینعم  نیا  هزاوج و  عم  بنذ  رودص  مدع  مود  تسا  هکئالم  ایبنا و  تارضحب  صوصخم  تنس  لها  عامجاب  ینعم 
یف ۀمـصعلا  کلأسن  تسعقاو  رحبلا  بزح  ياعد  لوا  رد  هچنانچ  هدـمآ  دوخ  يارب  هیفوص  مالک  رد  تمـصع  لاؤس  ینعم  نیمهب  دـنمان و 

يارب تمـصع  هک  ترـضح  نآ  تسین و  هکئالم  ایبناب و  صوصخم  ینعم  نیا  هرخآ و  یلا  تارطخلا  تادارالا و  تانکـسلا و  تاکرحلا و 
هک دوخ  لوقب  دناهتساوخ  دوخ  تیب  لها 
اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  ّمهَّللا 

هدش دراو  رمع  ترضح  قح  رد  ینعم  نیمهب  تسانعم و  نیمه 
رمع نم  رفی  ناطیشلا  نا 

هدش دراو  زین  و 
هبلق رمع و  ناسل  یلع  قطنی  قحلا  ّنا 

هدش دراو  یمور  بیهص  قح  رد  و 
هصعی مل  هَّللا  فخی  مل  ول  بیهص  دبعلا  معن 

قیرطب رگا  دشاب و  تلیضف  هکلب  دنمانن  تمکح  ار  نآ  هیفوص  حالطصا  رد  دشاب  بستکم  رگا  تسعفان  ملع  ینعمب  تمکح  لاکشا و  الف 
ِباطِْخلا  َلْصَف  َو  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  یلاعت  هلوق  وحن  دنمان  تمکح  ار  نآ  دوش  دراو  یصخش  لد  رب  بهو 

ًاْملِع َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو 
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ِنَأ َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  یلاعت  هلوقل  تسین  ایبناب  صوصخم  مه  ینعم  نیا  قالخاب و  ای  لامعاب  ای  دـشاب  دـئاقعب  قلعتم  ملع  نآ  هاوخ 
ِهَِّلل  ْرُکْشا 

تسدراو ثیدح  رد  دناکیرش  نا  رد  یبن  ریغ  یبن و  تسا  معا  بهو  تسا و  ایبناب  صوصخم  دیآ  یحوب  هچنآ  يرآ  ۀیآلا 
ۀمکحلا راد  انا 

573 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهباب یلع  و 

روهشم تیاور  رد  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ینعمب تمکح  هک  تسروهظ  تیاهن  رد  مالک  نیزا  ماقملا و  اذه  یف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  تسانعم  نامه  اج  نیا  رد  ملع  زا  دارم  دـش  عقاو 
رد ینعم  نیمه  هب  دشابیم و  عفان  ملع 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
قلعتم ملع  لامعاب و  قلعتم  ملع  دـئاقعب و  قلعتم  ملع  رب  دراد و  مومع  عفاـن  ملع  ینعمب  تمکح  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  هدـش و  لمعتـسم 
فـسع حیرـص و  روج  تس  هَّللا  ءانث  یـضاق  موعزم  هکنانچ  اهقف  مولع  زا  ۀـمکحلا  راد  ثیدـح  فرـص  سپ  دوشیم  قالطا  همه  قالخاب 

قح نییبت  دیزمب  رظن  نکیل  تس  یفاو  یفاک و  هَّللا  ءانث  یضاق  موعزم  لاطبا  يارب  دش  رکذ  اج  نیا  رد  هچنآ  دنچ  ره  دوب و  دهاوخ  حیـضف 
نیفـصنم نیرظان  رب  ات  دوشیم  روکذـم  ۀـمکحلا  راد  ثیدـحب  قلعتم  تنـس  لـها  نیققحم  ضعب  تاداـفا  حـئال  قدـص  حیرـصت  حـضاو و 

نیز رد  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دنامن  یقاب  هَّللا  ءانث  یضاق  معز  داسف  رد  ههبش  ددرگ و  راکـشآ  ادیوه و  تیاهن  لاح  تقیقح 
مدآ ترضح  اب  بانج  نآ  تاهباشم  رکذ  رد  هدومن  رکذ  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاهباشم  هک  یئاج  یتفلا 

اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  مالّسلا  هیلع  مدآل  لاق  یلاعت  هَّللا  ناف  ۀمکحلا  ملعلا و  اما  هتفگ و  مالّسلا  هیلع 
َنوُرَمُْؤی  ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  اوناک ال  نیذلا  دابعلا  ملعلاب  لضفف 

کلذک الوضفم و  ملعلاب  لضفملا  مدآ  رـصی  مل  کلذـکف  الهاج  ملاعلا  الهج و  ملعلا  ریـصی  امکف ال  هل  دوجـسلا  مهنم  كاذـب  قحتـسا  و 
یناوت وا  اهنع  اضرعم  اهکرت  نا  ةدابعلا  ۀجرد  نع  طقسی  امبر  دباعلا  نال  الوضفم  ریـصی  امبرف  ةدابعلاب  لضف  نم  اماف  ملعلاب  لضف  نم  لاح 

ملعلاب و هناحبس  هّلل  فصولا  بوجو  کلذ  نم  روزی و  رازی و ال  ملاعلا  یلعی و  ولعی و ال  ملعلاب  لیق  کلذل  وهلضف  طقسیف  اهنم  الفاغت  اهیف 
ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  هلوقب  مالّسلا  هیلع  هّیبن  یلع  ّنم  کلذل  دباعلا و  ةدابعلاب و  هل  فصولا  داسف  ملاعلا و 

ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو 
ناوضر یـضترملا  کلذـک  قافآلا و  دالبلا و  نم  هیلع  حـتف  ام  قالخالا و  لاصخلا و  نم  هب  همرکا  ام  رئاس  نود  ملعلاب  هیلع  لـضفلا  مظعف 

هیلع لوسرلا  هفـصو  کلذل  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یـضر  نیـضاملا  ءافلخلا  الخ  ام  ۀمالا  عیمج  امهب  قافف  ۀـمکحلا  ملعلاب و  لضف  هیلع  هَّللا 
ثیح امهب  مالّسلا 

ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق 
ةادغلاب هیلإ  ترکبف  ۀملـس  ّمأ  تیب  یف  ۀلیل  تاذ  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  نع  ثیدحلا  یف  رکذ  و 

هیلع یبنلا  لاقف  هراسی  نع  سابع  نبا  هنیمی و  نع  انا  دجـسملا و  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  جرخف  باـبلاب  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  اذاـف 
اوُّدـُعَت ْنِإ  تلق و  لاق  اذ  ام  مث  لاق  هسفن  ینفرع  نا  لاق  اذ  ام  مث  لاق  یقلخ  نسحاف  ینقلخ  نا  لاق  کیلع  هَّللا  معن  لوا  اـم  یلع  اـی  مالّـسلا 

اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن 
هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا  برضف  لاق 
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574 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق  یفتک و  یلع  هدی  ملس  و 

کلذل و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  تایاورلا  ضعب  یف  و 
یمصاع هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
یّلص بآمتلاسر  بانج  تما  عیمج  رب  باب  نیرد  بانج  نآ  قوفت  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمکح  ملع و  تابثا  ماقم  رد  ار 

زا ار  دوخ  ياـفلخ  شیوخ  تیبصع  ببـسب  هچ  رگا  هدـینادرگن و  اـیلوا  مولعب  صوصخم  ار  نآ  زگره  هدرک و  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
نیا هدومیپ و  هن  ایلوا  مولعب  ثیدـح  نیا  صیـصخت  قیرط  الـصا  نکیل  هدومن  ینثتـسم  یناسل  ياـعداب  ضحم  باـنج  نآ  نیلوضفم  دادـع 
ۀیافک رد  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  هماّلع  دـشابیم و  مولع  عیمجب  ثیدـح  نیا  قلعت  رهاب  ناهرب  رهاظ و  لیلد  ناعمالا  دـنع  ینعم 
َِیتوُأ ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ۀـمکحلاب  هنع  هَّللا  یـضر  ایلع  یلاعت  هَّللا  صخ  امیف  نورـشعلا  يداحلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا 

ظفاحلا هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدح  دمحا  نب  لضفلا  وبا  انربخا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  انربخا  دادغبب  دمحم  نب  فیطللا  دبع  انربخا  ًارِیثَک  ًاْریَخ 
نع لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرـش  انثدح  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انثدح  نایفـس  نب  نسحلا  انثدح  یناجرجلا  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  انثدح 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانصلا 
َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  لج  زع و  هلوقل  ۀنسلاب  ۀمکحلا  ترّسف  دق  لاع و  نسح  ثیدح  اذه  تلق 

ام لیواتلا  اذه  ۀحص  یلع  لدی  ۀیآلا 
هعم هلثم  باتکلا و  تیتوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  دق 

اذهلف ۀنسلا  یه  ۀمکحلاف  مارحلا  لالحلا و  یهنلا و  رمالا و  نم  هل  نّیب  ۀمکحلا و  نم  یلاعت  هَّللا  هملع  ام  هعم  هلثم  نآرقلا و  باتکلاب  دارأ 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق 

ینعم نایب  رد  یجنک  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  ملاع  دنوادخ  لوق  نآ  لیلد  ماقم  رد  هتفرگ و  تنس  ینعمب  ار  تمکح 
* ُهَعَم ُهَْلثِم  َو  باتکلا  تیتوا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لوقب  نآ  تابثا  رد  زین  هدروآ و 

زا ار  باـنج  نآ  یلاـعت  قح  دومن  میلعت  هک  تسیزیچ  نآرق  لـثم  زا  دوصقم  تسنآرق و  باـتک  زا  دارم  هک  هدومن  هداـفا  هدـش و  کـسمتم 
باـنج نآ  ببـس  نیمهب  تستنـس و  تمکح  هک  دـش  تباـث  سپ  مارح  لـالح و  یهن و  رما و  زا  باـنج  نآ  يارب  دوـمرف  ناـیب  تمکح و 

تسا هدومرف 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

قلعت قینا  قیقحت  قیشر و  نایب  نیا  هظحالم  دعب  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

نیدلا باهـش  دیـس  دـنامیمن و  یقاب  هَّللا  ءانث  یـضاق  موعزم  نالطب  رد  یبیر  ددرگیم و  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  اهقف  مولعب 
راد ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  یف  رـشع  سماخلا  بابلا  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دـمحا 

باب امهل  یلع  ملع و  ۀنیدم  ۀمکح و 
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575 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ باب  نیا  تایاور  رابخا و  زا  يرطش  لقن  دعب  بایترا و  الب  همالک  هتایآ و  هماکحا و  یلاعت و  هّللاب  ملعا  هنا  و 

ظفاحلا هاور  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  لاق  لاق  هیلع  هناوضر  هَّللا و  ۀـمحر  یلع  نعو 
يذمرتلا هجرخا  لاق  ةوکشملا و  یف  هاور  يربطلا و  میعن و  وبا 

دیـس دوصقم  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  دوخ  هحـضاو  ظافلاب  رـشع  سماخ  باب  ناونع  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریـصب  رظان  ره  رب  و 
نآ هقلطم  تیملعا  قاـقحا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  ملع  هنیدـم  باـب  تمکح و  راد  باـب  تاـبثا  دـمحا  نیدـلا  باـهش 

دومحم دوصقم  نیمه  دهاوش  نمض  رد  بایترا و  الب  ادخ  مالک  ادخ و  تایآ  ادخ و  ماکحا  ادخب و  تبسن  تسبانج 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ثیدـح نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدرک  لقن  يذـمرت  ةاکـشم و  بحاص  يربط و  میعن و  وبا  لـثم  دوخ  ءاـملع  لوحف  تیاورب  ار 
ضیف رد  يوانم  همالع  عینس و  مهف  يذ  لک  هنع  یبای  عینـش  عیجـضت  الا  اذه  له  تسایلوا  مولعب  صتخم  تسین و  اهقف  مولعب  ریـشم  رظان و 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریدقلا 
ۀمکحلا راد  انا 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  و 
ّنا معز  نم  اهالعا و  ام  ۀبقنملا  هذه  اهانـسا و  ام  ۀبترملا  هذهب  کیهان  ۀـمکحلا و  یلا  هنم  لخدـی  يذـلا  بابلا  وه  بلاط  یبأ  نب  یلع  يأ 

دارملا
اهباب یلع  هلوقب و 

هینغی هنمسی و ال  هیدجی و ال  امب ال  دسافلا  هضرغل  لحمت  دقف  عافترالا  وه  ّولعلا و  نم  عفترم  هنا 
اهریما اهسار و  یلع  الا و  اونما  نیذلا  اهیا  ای  لج  زع و  هَّللا  لزنا  ام  اعوفرم  نآرقلا  نامجرت  نع  میعن  وبا  جرخا 

ءازجا ةرـشع  ۀمکحلا  تمـسق  لاقف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نع  لئـسف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دـنع  تنک  لاق  دوعـسم  نبا  نع  جرخا  و 
ادحاو اءزج  سانلا  ءازجا و  ۀعست  یلع  یطعاف 

نطابلا رهاظلا و  ملع  هنم  هدنعف  ّیلع  اما  نطب و  رهظ و  هل  الا  فرح  اهنم  ام  فرحا  ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  اضیا  هنع  و 
نیقتملا ماما  نیلسرملا و  دیس  یلع  اضیا  جرخا  و 

برعلا دیس  یلع  مدآ و  دلو  دیس  انا  اضیا  جرخا  و 
يدهلا ۀیار  یلع  اضیا  جرخا  و 

هیعاو نذا  اهیعت  ۀیآلا و  هذه  ّیلع  تلزنا  یعتل و  کملعا  کیندا و  نا  ینرما  هَّللا  نا  یلع  ای  اضیا  جرخا  و 
یلا دهعی  مل  ادهع  نیعبـس  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  یلا  دـهع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ثدـحتن  انک  سابع  نبا  نع  اضیا  جرخا  و 

هریغ
ینعم نایب  دعب  يوانم  هک  تسرهاب  رهاظ و  ترابع  نیزا  یصحت  داکت  بابلا ال  اذه  یف  رابخالا  و 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
رب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوتحا  نا  زا  هک  هدومن  رکذ  نآ  دـییات  رد  راثآ  راـبخا و  زا  يرطـش  نآ  تلـالج  تمظع و  راـهظا  و 

نیزا دـعب  هنوگچ  سپ  دوشیم  ققحتم  تباـث و  حبـصلا  قلفک  مولع  نیا  زارحا  رد  یـصقا  دـماب  باـنج  نآ  غوـلب  هنطاـب و  هرهاـظ و  موـلع 
هَّللا ذاعم  هک  تفگ  ناوتیم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
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تیرد امک  هیکم  حـنم  رد  تسموق  نیروهـشم  نیبصعتم  زا  هک  یکم  رجح  نبا  درادـن و  یقلعت  اهقف  مولعب  تسایلوا و  مولع  ضحمب  قلعتم 
هتفگ قبس  امیف 

576 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا  نم  ایلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع  لدی  امم 

یلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 

ۀمکحلا راد  انا  هلوق 
خلا اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  و 

لثم ۀمکحلا  راد  ثیدح  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیزا 
یلع مکاضقا  ثیدح 

دشابیم و تسرصاق  نا  زا  تارابع  هک  يزیچب  مولع  زا  بانج  نآ  صاصتخا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلماک  همات  تیملعا  لیلد 
نآ ندوب  ریـشم  معز  رجح  نبا  لـثم  فارتعاـب  مه  نآ  میخف و  بلطم  نینچ  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  قـقحت  دـعب  هک  تسروـهظ  لاـمک  رد 

حرـش رینم  جارـس  رد  يزیزعلا  دمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نیدـلا  رون  تسمیمذ و  فسع  میلم و  فیح  ءاهقفلا  مولع  نود  ایلوا  مولع  يوسب 
هتفگ ریغص  عماج 

( ۀمکحلا راد  انا  )
يوانملا و لاق 

( اهباب  ) بلاط یبأ  نب  یلع ) و   ) ۀمکحلا ینب  ۀیاور  یف 
رد هک  تسراکشآ  رهاظ و  ترابع  نیزا  هنم  ۀیعرشلا  ماکحالا  طابنتسا  ّیلع و  لضف  یلع  هیبنتلا  هیف 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
ماکحا طابنتـسا  هک  تسروهظ  لامک  رد  بانج و  نآ  زا  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لـضف  رب  تسا  هیبنت 

مولعب هابتشا  بایترا و  الب  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تشگ  ققحم  تباث و  هَّللا  دمحب  سپ  تساهقف  فئاظو  هدمع  بانج  نآ  لاوقا  زا  هیعرش 
لاق ۀضافا  هتفگ  قداص  حبـص  باتک  رد  يراصنا  يولاهـس  نیدلا  ماظن  الم  تسین و  ایلوا  مولع  رب  روصقم  زگره  دشابیم و  قلعتم  زین  اهقف 

مهیلع و یلاـعت  هَّللا  ناوضر  ۀباحـصلا  نم  ةدـع  نع  اـهعیب  زاوج  مادـعنا  دـلولا و  مأ  قـتع  تبثا  اـم  دـعب  ریدـقلا  حـتف  یف  ماـمه  نبا  خیـشلا 
ام عامجالا  کلذ  توبث  یلع  لدی  امم  عیبلا  نالطب  یلع  عامجالا  توبث  جتنتسا  ۀعوفرملا  ثیداحالاب 

تاهما یف  رمع  يار  ییأر و  عمتجا  لوقی  ایلع  تعمـس  لاق  یناملـسلا  ةدیبع  نع  نیریـس  نبا  نع  بویا  نع  رمعم  انأبنأ  قازرلا  دبع  هدنـسا 
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  حّجرملا  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  لودزم  بهذـم  لوسغم و  يار  حوجرم و  لـیلد  یلا  اوـلیمی  نا  هعاـبتا  دـعبی  اـناش  نینمؤـملا  ریمـال  نا 
هیلإ و وه  لیمی  فیک  راهنلا  سمش  حوضوک 

ناحیحصلا هاور  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 
يذمرتلا هاور  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  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  ضارقنـالاف 
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ملعلا یف  ۀیلضفالا  نوکی  نا  یضتقی  وه ال  لضفا و  رمع  نینمؤملا  ریما  نا  بهذملا 
577 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک رـصع  ضارقنا  هلئـسم  رد  نیدلا  ماظن  الم  هک  تسروهظ  لامک  رد  ترابع  نیزا  همکح  ۀمکحلاف  ۀمکحلا  راد  باب  هنا  تبث  دـق  اضیا و 
لالدتسا تسا  هیهقف  هلئسم  هک  دالوا  تاهما  عیب  هلئسم  تسا و  هیلوصا  هلئسم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 
الب سپ  همکح  ۀمکحلاف  ۀمکحلا  راد  باب  هنا  تبث  دق  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  تحارصب  مالک  رخآ  رد  هدومن و 
غئاس لالدتـسا  نآب  هقف  لوصا و  لئاسم  رد  ّالا  دشابیم و  اهقف  مولعب  قلعتم  ثیدح  نیا  روکذم  يالم  دزن  هک  دیدرگ  ققحتم  تباث و  بیر 

ثیدح مالک  نیرد  یتپیناپ  هکنآ  موس  هجو  هیفـسلا  عیقرلا  نعرالا  کفعالا  الا  هیف  کشی  هیف و ال  ةرتس  رهاظ ال  کلذ  دشیمن و  زئاج  و 
زا تسلطاـع و  تحـص  هیلح  زا  لـطاب و  رـسارس  زین  بلطم  نیا  هکنآ  لاـح  هتـسناد  ءاـهقفلا  موـلع  نود  اـیلوا  موـلعب  ریـشم  ار  ملعلا  ۀـنیدم 

ملعلا ۀنیدم  ثیدـح  هک  ددرگیم  راکـشآ  حـضاو و  لقاع  ره  رب  هتفای  رکذ  تمـس  اجباج  قبـس  ام  رد  هک  هیفاو  تانییبت  هیفاش و  تاقیقحت 
لوصح دیامنیم و  ققحتم  تباث و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  الاو  تاذ  رد  ار  هحیحـص  فراعم  یمامت  هقح و  مولع  عیمج 
ءاهقفلا مولع  نود  ایلوا  مولع  رب  لیلج  فیرـش  ثیدح  نیا  لیزنت  سپ  دنادرگیم  رهاب  رهاظ و  بانج  نآ  زا  ذـخا  رد  رـصحنم  ار  نآ  همه 

هچنآ هک  تسناد  دهاوخ  نیقیب  دـشاب  هتـشاد  رافـسا  بتک و  عبتت  زا  هرهب  یندا  هک  ره  تسادـتعا و  ملظ و  تیاهن  افج و  ریـصقت و  رـسارس 
رد هک  یمـصاع  دـمحا  تسا  هلمجنآ  زا  تسرابحا  يالمک  رابک و  ياملع  زا  يرایـسب  تادافا  فلاخم  هدومن  رایتخا  اـج  نیا  رد  یتپیناـپ 

رکذ مالّسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاهباشم  رکذ  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یتفلا  نیز 
تمکح ملع و  رد  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  هباشم  رب  لالدتـسا  فیرـش  ثیدح  نیاب  هدومرف و 

یـضم امک  یمـصاع  هکلب  افنآ  تیرد  امک  هدینادرگن  اهقف  مولع  زا  فورـصم  ایلوا و  مولع  رب  روصقم  ار  ثیدح  نیا  دافم  زگره  هدومن و 
یّلص بآمتلاسر  بانج  صیـصخت  هک  هدومن  رکذ  حیرـصتب  هثالث  تیباب  لطاب  ياعدا  فصو  اب  فیرـش  ثیدح  نیا  ینعم  نایب  رد  اقباس 

ملع و رد  بانج  نآ  تیـصوصخ  رب  دـنکیم  تلالد  ملعلا  ۀـنیدم  باب  ظـفلب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ذافن هک  اریز  تسیتپیناپ  بّذکم  ۀحارـص  ینیبیم  هچنانچ  هدافا  نیا  هّیـضق و  رد  بانج  نآ  ذافن  تمکح و  رد  بانج  نآ  لامک  تربخ و 

یمصاع زین  دش و  دهاوخ  حیحـص  هنوگچ  اهقف  مولع  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  فرـص  سپ  تساهقف  هلـضاف  تاکلم  زا  ههبـش  الب  هیـضق  رد 
هتخاس روکذم  مالّسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  دواد  ترـضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاهباشم  رکذ  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
یناعم نایب  رد  هدرک و  باطخلا  لصف  رد  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  هباشم  رب  جاـجتحا  ناـب  و 

هقفب رهاظ  قلعت  نیمصخلا  نیب  مکح  هک  تسرهاظ  رپ  تسنیمصخلا و  نیب  مکح  نآ  هک  هدروآ  باطخلا  لصف 
578 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریما بانج  يامسا  هک  یئاج  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  زین  دمآ و  رب  ضحم  لطاب  اهقف  مولع  زا  فیرش  ثیدح  نیا  فرـص  سپ  دراد  اهقف  و 
اعدا ثیدح  نیا  ینعم  نایب  رد  هدروآ  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ملعلا  ۀـنیدم  باب  مسا  تابثا  بیرقتب  هدرک و  رکذ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

صیـصخت نیا  ۀّـصاخ و  اضق  رد  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  باـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  هدومن 
ۀحارص صیـصخت  نیزا  هک  تسین  یکـش  نکیل  یتفایرد  لیـصفتب  نآ  نالطب  قبـس  ام  رد  هک  تسیلطاب  ضرغ  زا  یـشان  هچ  رگا  یمـصاع 

زا هَّللا  ءانث  یـضاق  رگا  دـشابیم و  حـئال  قلعت  حـضاو و  طابترا  اهقف  مولع  اب  ار  اضق  هک  تسرهاظ  رپ  هچ  دـسریم  بآـب  یتپیناـپ  موعزم 
لاـمک رد  دوـب و  دـهاوخ  بلطم  نیاـب  تفتلم  مه  دوـخ  دـبال  سپ  تسناـشتالیفغت  فشاـک  تارـضاحم  بتک  هک  تسین  ةاـضق  نآ  هلمج 
دساف ضحم و  لطاب  هدش  نآ  بکترم  هَّللا  ءانث  یـضاق  هک  اهقف  مولع  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فرـص  طابترا  نیا  كرد  دعب  هک  تسروهظ 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  نایب  رد  لوئـسلا  بلاطم  رد  هک  یعفاش  یبیـصن  هحلط  نب  دمحم  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  دشابیم و  فرص 
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لوسرب ۀیتوکلملا  ۀفارلا  تقدحا  ۀینابرلا و  فاطلالا  تطاحا  ۀـیهلالا و  ۀـیانعلا  تفنتکا  امل  هتفگ و  عزنا  ینعم  رکذ  دـعب  نیطب  عزنا  مالّـسلا 
یلع ملعی و  نکی  مل  ام  هملع  ۀمکحلا و  باتکلا و  هیلع  هَّللا  لزنا  ۀلاسرلا و  ةوبنلا و  راونالا  ةاکـشم  هبلق  تلعجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

رانتساف اهقراش  اهتاکشم  قافا  نم  علط  اهقراب و  راونالا  کلت  نم  عمل  هتقفشبف  هیلع  هونح  تارمث  هل  لوصحم  هتیبرت  تاکربب  لومشم  ذئموی 
رارسالا و مولع  مولعلا و  رارـسا  نم  هیلع  ضیفی  ام  لوبقب  دعتـسا  رادکالا و  بئاوش  نم  افـصو  راثالا  کلتب  اکز  راونالا و  کلتب  یلع  بلق 

ملعلا عاونا  كردا  ۀمکحلا و  مکحمب  فصتا  ۀفرعملا و  فراوعب  نیزت  نامیالا و  نمیب  یلحتف  رادقالا  مکح  مکحلا و  رادـقم  نم  هیف  ّلحی 
هَّللا لوسر  ۀمزالمب  لزی  مل  ةرجفتم و  هبلق  بیلق  نم  اهنویع  ۀسنا و  هب  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  مولعلا  دراوش  ۀـطقتلم و  هظافلا  نم  مکحلا  تراصف 

یتح املع  یلاعت  هَّللا  هدیزی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هنع  هدنسب  هحیحص  یف  يذمرتلا  هلقن  امیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

لک رثا و  هیف  هل  ناک  ملع  لکف  ماکحالا  بعـصتسم  لهـسی  عئاقولا و  تالکـشم  حـضوی  اـیاضقلا و  حـماوج  للذـی  هملع  ةرازغ  نم  ناـکف 
ثیح یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  هلـضف  هملع و  نایبل  دوقعملا  سداسلا  لصفلا  یف  لیـصاتلا  اذه  لیـصفت  یتایـس  راهظتـسا و  اهیلع  هل  ناک  ۀـمکح 

نطبلا میظع  وه  نم  اهب  فصوی  ۀـظفل  اهناف  نیطبلا  ۀـظفلب  فصو  کلذ  رابتعابف  ۀـمکحلا  ماسقا  ملعلا و  عاونا  نم  یلاعت  هَّللا  هاتا  ام  حـضتا 
عاونا نم  عّلضت  ۀمکح و  املع و  ألتما  دق  مالّسلا  هیلع  ناک  امل  هئالتماب و  فصتم 

579 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀینامسجلا ۀیذغالا  نم  عّلضت  نمک  ۀمکحلا  ملعلا و  نم  انیطب  هنوکب  کلذ  رابتعاب  فصو  هب  اولمم  هل  ءاذغ  راص  ام  ۀمکحلا  ماسقا  مولعلا و 

دـساک دساف و  ار  هَّللا  ءانث  لطاب  موعزم  هجو  دنچب  ترابع  نیا  کلذ و  یلا  ارظن  ۀظفللا  هذه  تقلطاف  انیطب  هرابتعاب  راص  هنطب و  هب  مظع  ام 
كاردا ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  فرشت  لبق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدومن  رکذ  تحارصب  نا  رد  هحلط  نبا  هکنآ  لوا  دیامنیماو 

ياهمـشچ دش و  سنآ  بانجنآب  هنطاب  هرهاظ و  مولع  ياهدیمر  دیدرگ و  طقتلم  بانج  نآ  ظافلا  زا  تمکح  سپ  دومرف  ملع  عاونا  عیمج 
بانج يارب  هبترم  نیا  لوصح  دـعب  هک  درک  دـهاوخ  میلـست  یلقاع  هنوگچ  سپ  دز  شوج  بانج  نآ  لد  هاچ  زا  هنطاب  هرهاـظ و  مولع  نآ 
راهظا ضرغب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هاگ  ره  هبترم  نیزا  رتالابب  بانج  نآ  لوصو  دـعب  هکلب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

الا اذه  له  دومن  هراشا  هنطاب  مولعب  فرص  دوبن و  هرهاظ  مولع  نا  زا  بانج  نآ  دوصقم  دومرف  داشرا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بانج  نآ  لضف 
ّتیباـب هبترمب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لوصو  رکذ  دـعب  نا  رد  هحلط  نبا  هکنآ  مود  دونکلا  رکنملا  معز  دونعلا و  دـحاجلا  لوـق 
لیلذـت دوخ  ملع  ترازغ  ببـسب  بانج  نآ  هک  هتفگ  نا  رب  عیرفت  جـهنب  بولطم  نیا  تابثا  يارب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  داریا  ملع و  هنیدـم 

لطاب اهقف  مولع  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فرـص  سپ  دشابیم  اهقف  مولعب  طوبرم  ایاضق  هک  تسروهظ  لامک  رد  دومرفیم و  ایاضق  حماوج 
عئاـقو تالکـشم  حاـضیا  باـنج  نآ  هک  هدرک  رکذ  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رب  عـیرفت  جـهنب  هحلط  نبا  زین  هـکنآ  موـس  دوـب  دـهاوخ  ضحم 

اهقف مولع  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فرـص  سپ  دشابیم  راکـشآ  قلعت  ءاهقف  مولعب  ار  عئاقو  تالکـشم  حاضیا  هک  تسرهاظ  رپ  دومرفیم و 
رد دومرفیم و  لیهـست  ار  ماکحا  بعـصتسم  بانج  نآ  هک  هتفگ  عیرفتلا  لیبس  یلع  هحلط  نبا  زین  هکنآ  مراهچ  تسدـساف  هّوفت  بیر  ـالب 

ضحم ءاهقف  مولع  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  فرص  سپ  تسمارک  ءاهقف  لاغشا  زا  ههبش  الب  ماکحا  بعـصتسم  لیهـست  هک  تسالجنا  تیاهن 
نآ دوب و  يرثا  ملع  ره  رد  ار  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدومن  هدافا  عیرفتلا  جـهن  یلع  هحلط  نبا  زین  هکنآ  مجنپ  دـشابیم  ادـتعا  صّرخت و 

ۀمکحلا راد  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  تفگ  ناوتیم  هنوـگچ  حیرـصت  نیا  دـعب  سپ  تشاد  يراهظتـسا  تمکح  ره  رب  باـنج 
همالع دزن  هک  درک  ناوتیمن  کش  یلقاع  چـیه  هغیلب  ترابع  نیا  هظحالم  دـعب  هلمجلاب  اهقف  مولعب  هن  دـیامنیم  هراـشا  اـیلوا  مولعب  فرص 

هلمجنآ زا  دشابیم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  الاو  تاذ  رد  مولع  هلمج  تبثم  انیقی  اعطق و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هحلط  نبا 
هجو نا  ملعا  هَّللا  تلق و  هتفگ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يانعم  رکذ  رد  بلاطلا  ۀیافک  رد  هچنانچ  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دمحم  ظفاح  تسا 

يدنع اذه 

مهدزناپ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 412 

http://www.ghadirestan.com


اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا 
قلخلا ءاعدب  ینرما  ملعلا و  ینمّلع  یلاعت  هَّللا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دارأ 
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لج زع و  هّلل  رارقـالا  یبأ  نم  ۀـبراحمب  هَّللا  ینرما  مث  کـلذ  یلع  ۀـلاسرلا  ناـمز  رطـش  یـضم  یتـح  ةوبنلا  لوا  یف  هتینادـحوب  رارقـالا  یلا 
یبأ نب  یلع  نیکرـشملا و  تدـهاج  یتح  برحلا  ملـسلا و  یف  یهاونلا و  رماوالا و  یف  ملعلا  ۀـنیدم  اـناف  کـلذ  نم  هعنم  دـعب  ۀـینادحولاب 
یف مکحلا  عرـش  یغبلا و  لها  لاتق  سانلل  نّیب  یلع  الول  یتما و  رئاس  یتیب و  لها  نم  يدـعب  یغبلا  لها  لتاقی  نم  لوا  وه  يأ  اهباب  بلاـط 

لاـتق یف  ّنس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلاـف  کـلذ  فرع  اـمل  مهیرارذ  یبـس  مهلاوـما و  بلـس  میرحت  مهنم و  يراـسالا  قـالطا  مهلتق و 
ءاسنلا و یبست  ریـسالا و ال  لتقی  حـیرج و ال  یلع  زهجی  نا ال  یغبلا  لها  لاتق  یف  یلع  ّنس  مهیرارذ و  یبس  مهلاوما و  بهن  نیکرـشملا و 

ةدایز ّیلع و  لیـضفتب  هتیب  لها  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  نم  ءاملعلا  لاق  دقف  اذه  عم  حیحـص و  نسح  هجو  اذه  مهلاوما و  ذخوت  ۀیرذلا و ال 
ۀباحـصلا ءاملع  نم  مهریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ناک  دق  هاوتف و  ۀحـص  ایاضق و  نسح  هتمکح و  روفو  همهف و  ةّدح  هترازغ و  هملع و 

اذه سیل  همکح و  ۀحـص  هلقع و  ۀحاجر  هلـضف و  روفو  هملعب و  مهنم  افارتعا  ماربالا  ضقنلا و  یف  هلوقب  نوذخای  ماکحالا و  یف  هنورواشی 
تراـبع نیزا  کـلذ  نم  یلعا  ّلـجا و  هداـبع  نم  نینمؤملا  دـنع  هلوسر و  دـنع  لـج و  زع و  هَّللا  دـنع  هتبتر  ّنـأل  ریثکب  هّقح  یف  ثیدـحلا 

تـساهقف مولع  زا  تاغب  ماکحا  ملع  هک  تسرهاظ  رپ  هتـسناد و  تاغب  ماکحا  ملعب  قلعتم  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  الوا  یجنک  هک  تسرهاظ 
ریما بانج  هقلطم  تیملعا  هک  دوخ  رهاظ  رب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یجنک  ایناث  دـشابن و  تسرد  اـهقف  مولع  زا  ثیدـح  نیا  فرـص  سپ 
ریما باـنج  لیـضفتب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نیعباـت و  هباحـص و  ياـملع  هک  هدومرف  هداـفا  هدومن و  لومحم  تسمالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

زین دناهدش و  لئاق  بانج  نآ  ياوتف  تحص  ایاضق و  نسح  تمکح و  روفو  مهف و  تدحو  ملع  ترازغ  تدایز و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
رد بانج  نآ  لوقب  دـندرکیم و  ترواشم  بانج  نآ  اب  ماکحا  رد  هباحـص  ءاملع  زا  ناشیا  ریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هک  هدومن  رکذ 

بانج و نآ  مکح  تحص  لقع و  ناحجر  لضف و  روفو  بانج و  نآ  ملعب  ناشدوخ  ندرک  فارتعا  ببـسب  دندومنیم  لمع  ماربا  ضقن و 
رتدـنلب رتگرزب و  نینمؤم  لوسر و  ادـخ و  شیپ  باـنج  نآ  هبتر  هک  اریز  تسین  ریثـک  باـنج  نآ  قح  رد  ثیدـح  نیا  هک  هدرک  هداـفا  زین 

الب تسین و  ءاهقف  مولع  زا  فورـصم  زگره  فیرـش  ثیدـح  نیا  یجنک  ظفاح  دزن  هک  دوشیم  حـضاو  حوضو  لامکب  اـجنیزا  تسنیزا و 
ییحم همالع  تسا  هلمجنآ  زا  تسلوقع و  لها  لوبق  لـباق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  تیملعا  رب  نآ  تلـالد  حرجت  ددرت و 

ياـعدا نآ  هظحـالمب  هک  هدومن  موظنم  يوحنب  دوخ  فیطل  مظن  رد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نوحـشم  تغـالب  نومـضم  هک  يوون  نیدـلا 
لئالدلا حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  دیآیم  رظنب  دساف  تیاهن  هَّللا  ءانث  یضاق 
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عجرم مالعالا  یف  هیلإ  راشملا  مالـسالا و  یف  مامالاک  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نیحداـم  رکذ  رد  لـئاضفلا  حـیجرت  یلع 

لاقملا  داجا  لاق و  دق  هناف  يواونلا  ییحی  نیدلا  ییحی  ایرکز  یبأ  يواتفلا  مولعلا و 
بارت  وبا  نینمؤملا  ریما  بایترا  الب  نیملسملا  ماما 

باب  لثم  ۀنازخلل  یلع  ملع  لک  نزاخ  هَّللا  ّیبن 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ياوتحا  لیلد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يوون  همالع  هک  تسحئال  حضاو و  ماظنلا  نیتم  مالک  نیزا 

ناوتیم هنوگچ  سپ  دـیامنیم  او  باب  لثم  مولع  نآ  هنازخ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دـنادیم و  مولع  یماـمت  رب  ملـس  و 
راهنلا دوحج  الا  اذه  له  دشابیم  فوطعم  ءایلوا  مولع  يوسب  فرـص  فورـصم و  اهقف  مولع  زا  هّللاب  ذایعلا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  تفگ 

دزن ایلوا  هلجا  افرع و  رباکا  زا  هک  ایلوا  ماظنب  روهـشم  يراـخب  نیدـلا  ماـظن  تسا  هلمجنآ  زا  راـصبألل و  ةرینملا  سمـشلا  عولط  فارتعا  عم 
رد ینامرک  دمحم  دیـس  ریم  هتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  رد  رارـسالا  ةآرم  رد  یتشچ  نمحرلا  دبع  دشابیم  تنـس  لها 
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نایم افـص  رقف و  اغو و  مزر و  اطع و  لذـب و  فاصواب  وا  هک  دـنکیم  لقن  ایلوا  نیدـلا  ماـظن  خیـش  خـیاشملا  ناطلـس  ظوفلم  ءاـیلوألا  ریس 
هباحـص هلمج  زا  ملع  ترثـکب  تشگ و  بطاـخم  بلاـغلا  هَّللا  دـسا  باـطخب  تزع  ترـضح  زا  تکوش  توقب و  دوب  زاـتمم  مارک  هباـحص 

هانپ تلاسر  ترضح  لوقب  مهیلع  هَّللا  ناوضر 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

رد هانپ  تلاسر  ترـضحب  تزع  ترـضح  زا  هک  رقف  هقرخ  تعلخب  رمع و  کلهل  یلع  الول  باطخلا  نب  رمع  لاق  اذهل  تشگ و  صوصخم 
وزا مهرارسا  هَّللا  سدق  خیاشم  هقرخ  سابلا  هّینس  ّتنس  تمایق  زور  ات  مرج  تشگ ال  وا  فرشم  هعبرا  يافلخ  نایم  دوب  هدیـسر  جارعم  بش 

هک تفگ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  دـینج  هجاوخ  تسمیظع  یناـش  عیفر و  یماـقم  فوـصت  رد  ار  وا  تفرگ و  وزا  تماقتـسا  يو  راـک  نیا  دـنام و 
ملع ردـنا  ام  ماما  ینعی  تسا  یـضترم  یلع  ندیـشک  الب  ردـنا  لوصا و  ردـنا  اـم  خیـش  ینعی  یـضترملا  ّیلع  ءـالبلا  لوصـالا و  یف  اـنخیش 

بانج ملع  ترثک  لیلد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ایلوا  ماظن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  ههجو  هَّللا  مرک  تسیلع  تقیرط  نیا  تالماعم 
يایلوا مظاعا  مخافا و  زا  هک  یفصو  اب  دیامنیماو و  بانج  نآ  هصاخ  لئاضف  زا  ارنآ  دنادیم و  هباحص  هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دورف ایلوا  مولع  ضحم  رب  زگره  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  نکیل  تسین  نایب  هب  جاتحم  دراد  هک  هبترم  فشقت  فوصت و  رد  دـشابیم و  هینس 
بانج تیملعا  راهظا  دـعب  هک  اریز  هدرک  رهاظ  تفاطل  لامکب  اهقف  مولعب  نآ  ندوب  قلعتم  هکلب  هدومنن  فورـصم  اهقف  مولع  زا  هدرواـین و 

کلهل یلع  الول  باطخلا  نب  رمع  لاق  اذهل  هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  بانجنآ  صاصتخا  هباحص و  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نا  رد  هک  تسا  هیعرـش  ماـکحا  هیهقف و  ياـیاضقب  قلعتم  رمع  لوق  نیا  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  رمع و 

هدومن وا  ياطخ  رب  هیبنت  ار  رمع 
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زا هک  مولع  هلمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوتحا  لـیلد  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  یتقو  اـت  سپ  هدومرف  ناـیب  ار  باوص  هجو 
نآ صاصتخا  هیجوت  لیلعت و  ماقم  رد  دنکن  رهاظ  باحصا  رئاس  رب  باب  نیرد  ار  بانج  نآ  تیزم  دشابن و  تسه  زین  اهقف  مولع  نآ  هلمج 
اّدـج حـضاو  وه  امک  دـش  دـهاوخن  تسرد  نتفگ  رمع  کلهل  یلع  الول  رمع  لاـق  اذـهل  ندروآ و  رمع  لوق  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  باـنج 
دوخ يایلوا  ماظن  مالک  رب  زونه  خـیاشم  نولب  نولت  هیفوص و  سابلب  سبلت  فصو  اب  هَّللا  ءاـنث  یـضاق  هنوگچ  هک  تسبجع  لاـمک  هلمجلاـب 

تـسا هلمجنآ  زا  تشامگیمن و  ماوع  عدـخ  رب  ار  دوخ  تمه  تشادیم و  زاب  لطاب  ياعدا  نیزا  ار  نتـشیوخ  اـت  هدـیناسر  هن  مهب  عـالطا 
لوزن دیدست  دییات و  ماقم  رد  دشابیم  هّینـس  رابک  خیاشم  هیفوص و  ریهاشم  هلجا  زا  هک  یفـصو  اب  وا  هک  یفاوخ  رکب  وبا  نیدـلا  نیز  خـیش 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  هیآ 
یلع الول  رمع  لوق  اب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تمکح  ملع و  دـیزمب  باـنج  نآ  صاـصتخا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ناـش  رد 
خیش ترابع  الاح  دشابیم  اهقف  مولعب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قلعت  حضاو  لیلد  قباس  ریرقت  هظحالم  دعب  ینعم  نیا  هدومن و  رکذ  رمع  کلهل 

بابلا هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دـمحا  نیدـلا  باهـش  دـیچ  دـیاب  رابتخا  لماناب  رابتعا  راهزا  دینـش و  دـیاب  روکذـم 
یلاعت و هّللاب  سانلا  ملعا  هنا  باب و  امهل  یلع  ملع و  ۀنیدم  ۀمکح و  راد  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  یف  رـشع  سماخلا 

بایترا الب  همالک  هتایآ و  هماکحا و 
نا ینرما  هَّللا  نا  یلع  ای  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نع 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ۀیآلا  هذه  تلزنا  یعتل و  کمّلعاف  کیندا 
رفعج وبا  نیدلا  باهـش  خیـشلا  ۀقیقحلا  ناهرب  ۀـقیرطلا و  ناطلـس  هاور  ۀـیلحلا و  یف  میعن  وبا  مامالا  ظفاحلا  هاور  یملعل  ۀـیعاو  نذا  تنا  و 

امهنع یلاعت  هَّللا  یضر  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یلا  هدانساب  فراوعلا  یف  يدرورهسلا  رمع 
هنع یلاعت  هَّللا  یـضر  یلعل  ملـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ٌۀَیِعاو  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ۀیآلا  هذه  تلزن  نیح  لاق  هظفل  و 
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یسنا نا  یل  ناک  ام  هدعب و  ائیش  تیسن  امف  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  یلع  لاق  یلع  ای  کنذا  اهلعجی  نا  هَّللا  تلأس 
هَّللا سدق  یفاوخلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  رکب  وبا  نیدلا  نیز  خیـشلا  هنافرع  همولع و  یف  نارقالا  دحاو  هنامز و  یف  خـیاشملا  خیـش  لاق 

یتح ۀمکحلا  ملعلا و  دیزمب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  صتخا  اذلف  هّرس  یلاعت 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

رکذ دعب  لئاضفلا  حـیجرت  یلع  لئالدـلا  حیـضوت  رد  هک  دـمحا  نیدـلا  باهـش  دیـس  تسا  هلمجنآ  زا  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع  لاق  و 
ریغ نم  تویبلا  یتا  لوخدلا و  دارأ  نمف  تیبلا  یلا  لوخدلا  نم  عناملا  لئاحلا و  لاوزل  ببـس  بابلا  نا  ملعا  هتفگ و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 

قش و اهباوبا 
583 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یـضر  هناف  دوصقملا  كردی  هناف ال  هنایب  هنع و  هَّللا  یـضر  ّیلع  نم  کلذ  بلطی  مل  ملعلا و  بلط  نم  اذکهف  تیبلا  لوخد  هیلع  رـسع 
نیب نم  اروهـشم  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ناک  حاصفالا و  نایبلا و  یلع  ردـقی  املاع و ال  ناک  نم  ّبر  نایب و  لقع و  ملع و  بحاص  ناک  هنع 

هاوتفب و اقوثوم  هملع  یف  هیلإ  اعوجرم  ۀباحصلا  عامجاب  ناک  وه  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  هطابنتسا  هتیاور و  ملعلا و  بابف  کلذب  ۀباحصلا 
یلاعت هَّللا  یـضر  رمع  کلهل  یلع  الول  رمع  لاق  ینعملا  اذـه  نم  هنوقبـسی و  مهیلع و ال  لکـشا  اـمهم  هنوعجاری  مهلک  ۀباحـصلا  همکح و 

نآ ینعم  نایب  رد  هک  اریز  تساهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیدلا  باهش  دیس  دزن  هک  تسحـضاو  تحارـصب  ترابع  نیزا  مهنع 
دوخ و مکح  يوتفب و  دوب  قوثوم  دوخ و  ملع  رد  دوب  هیلإ  عوـجرم  هباحـص  عاـمجاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هک  هدوـمن  هداـفا 

نیمه ببـسب  دندومنیمن و  تقبـس  بانج  نا  رب  دمآیم و  شیپ  لکـشم  ناشیارب  هک  یتقو  بانجنآب  دندومنیم  تعجارم  هباحـص  یمامت 
ءانث یضاق  ياعدا  داسف  لئالدلا  حیضوت  بحاص  حیحص  حیضوت  حیرص و  حیرصت  نیا  دعب  رمع و  کلهل  یلع  الول  تسا  هتفگ  رمع  ینعم 

رد هچنانچ  یکلاملا  یکملا  غابـصلا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  تسا  هلمجنآ  زا  دـسریم و  روهظ  حوضو و  تیاهن  رد  هَّللا 
ریما جارختسا  یلا  هَّللا  کمحر  رظناف  هتفگ  یثنخ  هعقاو  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مکح  رکذ  دعب  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  همهم  لوصف 
یلع ةروکذـلا  بناج  هب  رهظا  داشرلا و  قیرط  هب  نیب  دادـسلا و  لیبس  هب  حـضوا  ام  همهف  بقاـث  هملع و  رونب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا 

هتقفـش هیلع و  هونح  هتیبرت و  هل و  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ۀظحالمب  ۀلماشلا  ۀمعنلا  ۀلماکلا و  ۀـنملا  هذـه  هل  تلـصح  داجیالا و  ةّدام  نم  ۀـثونالا 
لزت مل  ۀطبترم  هداوفب  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  مولعلا  ۀطقتلم و  هظافلا  نم  ۀمکحلا  تراصف  رارـسالا  مولعلا و  ضیفل  أیهت  راونالا و  لوبقل  دعتـساف 

یتح اهبابع  وفطی  هردص و  نم  رجفنت  مولعلا  راحب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  مکح  رکذ  دـعب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  غابـصلا  نبا  هکنآ  لوا  دراد  تلالد  بولطم  رب  هجو  ودـب  ترابع  نیا  و 
مکح نیا  لـیذ  رد  ار  ثیدـح  نیا  تسا و  هیهقف  ماـکحا  زا  یثنخ  هعقاو  رد  مکح  هک  تسرهاـظ  رپ  هدومن و  رکذ  یثـنخ  هعقاو  رد  مالّـسلا 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  تقفش  رکذ  دعب  ترابع  نیرد  غابصلا  نبا  هکنآ  مود  دشابیم  اهقف  مولعب  نآ  قلعت  حیرص  لیلد  ندومن  نایب 
مولع دیدرگ و  طقتلم  بانج  نآ  ظافلا  زا  تمکح  هکنیا  هب  هدومن  حیرصت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دادعتسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
بانج هکنآ  ات  دشیم  دنلب  نآ  بابع  دزیم و  شوج  بانج  نآ  ردص  زا  مولع  راحب  هراومه  دش و  طبترم  بانج  نآ  بلقب  هنطاب  هرهاظ و 

دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نینمؤملا ریما  بانج  هک  تسروهظ  لامک  رد  حیرصت  نیزا  و 
584 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بآمتلاسر بانج  دوصقم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوب  هنطاب  هرهاظ و  مولع  ياراد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  فرـشت  لبق  مالّـسلا  هیلع 
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الا اذـه  لـه  دوبن  دارم  نا  رد  اـهقف  مولع  دوب و  اـیلوا  مولع  رب  نآ  رـصق  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  داـشرا  نیح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ و نیدقعلا  رهاوج  رد  هچنانچ  يدوهمس  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  تسا  هلمجنآ  زا  عیظف و  عیرقت  لک  بلجی  عینش  عیجضت 

جّرفف هباجاف  ءیش  نع  هلئس  دق  امهنع و  هَّللا  یضر  یلعل  لوقی  رمع  عمس  هنا  هنع  هَّللا  یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  نامـسلا  نبا  جرخا  دق 
یلع ای  كدعب  هَّللا  یناقبا  هنع ال 

اهل سیل  ۀلضعم  نم  ذوعتی  ناک  ّیلع و  اناضقا  هنع  هَّللا  یضر  رمع  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ۀمجرت  یف  بیرقتلا  حرش  یف  یقارعلا  نیزلا  لاق 
دیعـس یبأ  نع  هل  ۀـیاور  یف  نسح و  وبا  اـهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاـب  ذوعا  هظفل  هریغ و  ینطقرادـلا و  هاور  ذّوـعتلا  اذـه  یهتنا و  نسح  وـبا 
نسح ابا  مهیف  تسل  موق  یف  شیعا  نا  هّللاب  ذوعا  رمع  لاقف  ائیـش  یلع  هل  رکذف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هعم  ۀکم و  رمع  عم  انمدق  لاق  يردخلا 

یبأ نب  کلملا  دـبع  نع  یبهذـلا  ظفاحلا  جرخا  هترواشم و  هیار و  ذـخال  هدـنع  هکـسمی  ناک  هنـال  ثوعبلا  نم  ائیـش  ّهلوی  مل  اـمنا  اولاـق و 
ههابشا اذه و  تلق و  هتملع  ام  هَّللا  لاق ال و  یلع  نم  هقفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  ناک  ءاطعل أ  رکذ  لاق  نامیلس 

هدیدع و راثآ  الوا  يدوهمس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحل  دهاش  بابلا  اذه  یف  یلع  ۀلیضف  یف  ءاج  امم 
دـشابیم ماـکحا  هقف و  ملع  صوصخ  رد  باـنج  نآ  لاـمک  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هقلطم  تیملعا  لـیلد  هک  هدـیدس  لاوقا 

تیاهنب سپ  هدومناو  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دهاش  تحارصب  ار  نآ  لاثما  بارضا و  لاوقا و  راثآ و  نیا  هدومن و  دراو  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
تسین و فورـصم  يداو  نیزا  زگره  دشابیم و  اهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بیر  الب  يدوهمـس  همالع  دزن  هک  دش  رهاظ  روهظ 

بانج ملع  روفو  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  دوخ  لطابلا  باتک  رد  هک  يزاریـش  ناهبزور  نب  لـضف  تسا  هلمجنآ  زا 
باوج یف  لاق  ثیح  دراد  تلالد  فراعم  مولع و  رب  بانج  نآ  عالطا  ار و  عئاقو  هبوجا  بانج  نآ  راضحتسا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هیف لدتسا  دق  هَّللا و  همحر  یلحلا  ۀمالعلا  مالک 
ینولس مالّسلا  هیلع  هلوقب 

هذه لک  فراعملا و  مولعلا و  یلع  هعالطا  عئاقولا و  ۀبوجا  هراضحتـسا  هملع و  روفو  یلع  لدی  اذـه  تعمـس  امک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  و 
تیاهنب ایلوا  مولع  رب  نآ  رـصق  اهقف و  مولع  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  فرـص  دّدـشتم  بصعتم  نینچ  فارتعا  كاردا  دـعب  ۀمّلـسم و  رومالا 

دبع نبا  يأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  مث  هتفگ  ربکا  هقف  حرـش  رد  هچنانچ  يراق  یلع  الم  تسا  هلمجنآ  زا  دـسریم و  تعاظف  تیاغ  تعاـنش و 
یضترملا وه  یمشاهلا و  یشیرقلا  یصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا 

585 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لئاضف اهیف  هاوتف  یلا  اوعجر  ۀباحصلا و  رابک  هلاس  یتلا  تالضعملا  ءایلعلا و  ۀجردلا  یف  ملاعلا  یفطصملا و  مع  نبا  ءارهزلا و  ۀمطاف  جوز 

ققحت ةریهش  ةریثک 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  هلوق 

ّیلع مکاضقا  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 
يوسب عوجر  دندیسرپ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هباحـص  رابک  هک  یتالـضعم  يراق  یلع  الم  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

ملعلا و ۀنیدم  ثیدح  دندومرف  تالضعم  نا  رد  بانج  نآ  ياوتف 
یلع مکاضقا  ثیدح 

حـضتم روهظ  لامکب  سپ  دوب  هیهقف  لـئاسم  هیعرـش و  ماـکحا  هلمج  زا  تالـضعم  نا  زا  يرایـسب  هک  تسرهاـظ  رپ  دـیامنیم و  ققحم  ار 
زین تسین و  مولع  لقع و  لها  راک  مولع  نیزا  نآ  فرـص  دراد و  اهقف  مولعب  مات  قلعت  بایترا  ههبـش و  الب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  دـیدرگ 

هفینح وبا  زا  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترضح  مّلعت  هبوذکم  تیاکح  لقن  دعب  يدهملا ع  بهذم  یف  يدرولا  برشملا  هلاسر  رد  يراق  یلع  الم 
ْنِم ًادـْبَع  هقح  یف  یلاعت  لاق  يذـلا  رـضخلا  نا  هلـصاح  ذإ  نیدـلا  داسف  یف  یعاسلا  نیدـحلملا  ضعب  مالک  نم  اذـه  نا  یفخی  ـال  هتفگ و 
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ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع 
مالسالا ماکحا  ذخای  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  مث  ۀفینح  یبأ  ذیمالت  ۀلمج  نم  املح  یتوا  امب  هنم  مولعلا  ضعب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مّلعت  دق  و 

ۀفینح یبأ  نم  رضخلا  ملعت  ام  نینـس  ثلث  یف  رـضخلا  نع  ذخا  ثیح  ذیملتلا  مهف  عرـسا  ام  ماقملا و  کلذ  یف  ۀفینح  یبأ  ذیملت  ذیملت  نم 
بجعلا مث  ۀیعفاشلا  رباکا  دحا  وه  امنا  ۀیفنحلا و  تاقبط  یف  ادودعم  سیل  يریـشقلا  مساقلا  ابا  نا  هنم  بجعا  ۀنـس و  نیثالث  یف  اتّیم  اّیح و 
ۀباحصلا یضقا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  ّیلعک  مارکلا  ۀباحصلا  ءاملع  نم  مالسالا و ال  هنم  ملعتی  مل  مالّـسلا و  هیلع  یبنلا  كردا  هنا  رـضخلا  نم 
بیسملا نب  دیعـس  ۀعبـسلا و  ءاهقفلاک  ماظعلا  نیعباتلا  نم  مارحلا و ال  لالحلاب و  ملعالا  لبج  نب  ذاعم  ءارقلا و  ءرقا  یبأ  مهـضرف و  ادیز  و 

رمع رخاوا  یف  اهلئالدب  اهلئاسم  ملعت  یتح  ۀیفنحلا  ۀعیرشلاب  هلهجل  یـضر  دق  ماشلاب و  لوحکم  ةرـصبلاب و  نسحلا  ۀکمب و  اطع  ۀنیدملاب و 
وا ۀـیعفاشلا  ءاملع  ۀـّیدرلا  ۀـلاقملا  اذـه  یلع  علطا  ول  لب  ۀفیعـضلا  موهفلا  ۀفیخـسلا و  لوقعلا  یلع  هنالطب  یفخی  ـال  اـمم  اذـهف  ۀـفینح  یبأ 

هذهب ضری  مل  مهنم  ادحا  نا  اوملعت  ثیح  ۀیفنحلا  ۀفئاطلا  لقع  ۀلق  یف  ۀلیـسو  اهولعج  ۀیرخـسلا و  هجو  یلع  اهوذخا  ۀـیکلاملا  ۀـلبانحلا و 
هلوصحم در  یف  القتسم  اباتک  راصل  هلوقعم  ناصقن  یلع  ۀلادلا  هیناعم  هینابم و  یف  أطخلا  نم  هلوقنم  یف  امل  تضرعت  ول  مث  ۀیلکلاب  ۀیـضقلا 

َنِیلِهاْجلا  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ  یلاعت  هلوقل  احفص  هنع  تضرعا  ینا  الا 
َنِینِسْحُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  لج  زع و  لاق  و 

روکذم يالم  هک  اریز  دـشابیم  اهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يراق  یلع  الم  دزن  هک  دوشیم  رهاظ  حوضو  لامکب  ترابع  نیزا 
ملعلا ۀنیدم  باب 

586 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وباب تبسن  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  میلعت  يارب  بانج  نآ  ناحجر  تابثا  ضرغب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ۀباحـصلا  یـضقا  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  كاردا  وا  هک  مالّسلا  هیلع  رضخ  زا  تسبجعت  هک  هتفگ  باجعتسا  ماقم  رد  هدومن و  رکذ  هفینح 
ۀباحـصلا یـضقا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  لثم  مارک  هباحـص  ياملع  زا  هن  درکن و  ملعت  ار  مالـسا  بانجنآ  زا  دومن و  ملس 

هتخادـنا تشپ  سپ  ار  دوخ  ياـملع  تاداـفا  همه  نیا  هَّللا  ءاـنث  یـضاق  هنوـگچ  هک  تسبجعت  لاـمک  لـحم  سپ  تفگ  هچنآ  رخآ  اـت  دوـب 
قلعتم ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  زین  هتخاس و  لّزنم  ایلوا  مولع  ضحم  رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  و 

ایلوا مولع  رب  روصقم  زگره  دـشابیم و  اهقف  مولعب  قلعتم  انیقی  وا  دزن  ثیدـح  ود  ره  نیا  هک  تسحـضاو  نا  زا  رـسارس  هک  هدومن  یمـالک 
هلمجنآ زا  هیدـل و  اققحم  انفـصو  امک  رمالا  دـجی  ریبخلا  لماتملا  هرظنیلف  هیلع  مالکلا  عم  قبـس  امیف  یفوتـسم  مالکلا  اذـه  ّرم  دـق  تسین و 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  رد  هچنانچ  يوانم  همالع  تسا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هَّللا مرک  یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  باب  نم  ۀنیدملل  دب  اهلک و ال  تانایدـلا  یلاعمل  ۀـعماجلا  ۀـنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ناف 
فلاخملا يداعملا و  فلاوملا و  قفاوملا و  ۀیملعالاب  هل  دهـش  دق  يدهلا و  قیرط  أطخا  هأطخأ  نم  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذـخا  نمف  ههجو 

لوسر ناک  الجر  تهرک  کحیو  لاق  کباوج  دیرا  لاقف  ینم  ملعا  وه  ایلع  لس  لاقف  ۀلئسم  نع  هیواعم  لأس  الجر  نا  يذابالکلا  جّرخ  و 
لجر هءاج  هیلع  لکـشا  امع  هلأسی  ضر  رمع  ناک  کلذب و  هل  نوفرتعی  بحـصلا  رباکا  ناک  اّرغ و  ملعلاب  هّرغی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

هنع ّحص  ناویدلا و  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کنم  عمـسا  نا  دـیرا  لاقف  هلئـساف  یلع  انهه  لاقف  هلأسف 
دبع ظفاحلا  جرخا  لکشملا و  یف  هترواشمل  ثوعبلا  نم  ائیش  ّهلوی  مل  هدنع و  هکسما  یتح  مهیف  وه  سیل  موق  نم  ذوعتی  ناک  هنا  قیرط  نم 
مهف نا  نورخآلا  نولوالا و  ملع  دق  یلا  رحلا  لاق  هَّللا و  لاق ال و  یلع  نم  هقفا  بحصلا  نم  دحا  ناک  ءاطعل أ  رکذ  لاق  نامیلس  نب  کلملا 
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ققحتی یتح  باجحلا  بولقلا  نم  هَّللا  عفری  هءارو  نم  يذـلا  بابلا  نع  لض  دـقف  کـلذ  لـهج  نم  یلع ع و  ملع  یلا  رـصحنم  هَّللا  باـتک 
رد يوانم  هکنآ  لوا  دراد  تلالد  هجو  دنچب  بولطم  رب  ینیبیم  هچنانچ  ترابع  نیا  همالک و  انه  یلا  ءاطغلا  فشکب  ریغتی  يذـلا ال  نیقیلا 

يارب تسا  هعماج  هنیدم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومن  حیرـصت  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  حیـضوت  يارب  نا 
ریما بانج  هنیدـم  نآ  باب  هک  ترـضح  نآ  داد  ربخ  سپ  دـشاب  هدوب  یباب  هنیدـم  يارب  هک  نیزا  تسین  هراـچ  نآ و  لـک  تاـناید  یلاـعم 

نینمؤملا
587 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قیرط درک  كرت  ار  بانج  نآ  قیرط  درک  كرت  هک  ره  دـش و  هنیدـم  لخاد  ار  باـنج  نآ  قیرط  درک  ذـخا  هک  ره  سپ  تسمالّـسلا  هیلع 
نیا رصق  سپ  ددرگیم  راکشآ  حضاو و  هینید  مولع  یمامتب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قلعت  مامت  تحارصب  حیحـص  حیـضوت  نیزا  ار و  تیاده 

حیرـصت ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دافم  دییات  يارب  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ  مود  دیدرگ  لطاب  اهقف  مولع  زا  نآ  فرـص  ایلوا و  مولع  رب  ثیدح 
هک تسرهاـظ  رپ  فلاـخم و  يداـعم و  فلاوم و  قفاوم و  تیملعاـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  دـناهداد  تداهـش  هک  هدوـمن 

موس دوب  دـهاوخن  اهقف  مولعب  قلعتم  يوانم  دزن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لصا  هنوگچ  سپ  دراد  اهقف  مولعب  قلعت  رتمامت  تداهـش  نیا  تاعقاو 
رب ار  لئاس  وا  ندرک  هلاحا  هیواعم و  زا  ار  هلئـسم  یلئاس  ندرک  لاؤس  هیـضق  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دافم  دییات  يارب  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ 

ایلوا موـلعب  قـلعتم  هیـضق  نیا  هلئـسم  هک  تسرهاـظ  رپ  هدوـمن و  لـقن  باـنج  نآ  تیملعاـب  فارتـعا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج 
ریما بانجب  هلاحا  هلئـسم  نا  رد  وا  دسرپب و  فوصت  لئاسم  زا  هلئـسم  وزا  هک  تسنادیمن  ایلوا  زا  يدحا  ار  هیواعم  هک  اریز  دش  دـناوتیمن 

ۀنیدم ثیدـح  هک  یتقو  ات  هک  تسروهظ  لامک  رد  تسناد و  دـیاب  هیهقف  لئاسم  زا  ار  هلئـسم  نیا  دـبال  سپ  دـیامن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
الب ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يوانم  دزن  هک  دیدرگ  ققحم  هَّللا  دمحب  سپ  دش  دناوتیمن  نآ  دافم  دیؤم  هّیضق  نیا  دشابن  اهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا 

باحـصا رباـکا  فارتعا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دـییات  ماـقم  رد  مـالک  نیرد  يواـنم  هکنآ  مراـهچ  تسه  زین  اـهقف  مولع  يوسب  ریـشم  بیر 
رد رثکالا  یلع  بانج  نآ  تیملعاـب  باحـصا  رباـکا  فارتعا  هک  تسرهاـظ  رپ  هدومن و  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعاـب 

تیملعا تبثم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دوخ  هک  یتقو  الا  دوشیمن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دـیؤم  فارتعا  نیا  هدـش و  عقاو  هیهقف  لئاسم  تاعقاو 
زاب دـش  تباث  فیرـش  ثیدـح  نیزا  بانج  نآ  هقلطم  تیملعا  هاـگ  ره  دوب و  ملـسم  اـهقف  مولعب  نآ  قلعت  دـشاب و  هدوب  باـنج  نآ  هقلطم 

دییات ماقم  رد  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ  مجنپ  اهقف  مولع  هن  هدش  هراشا  ایلوا  مولعب  فرص  فیرش  ثیدح  نیرد  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  رمع  عوجر  هک  تسرهاظ  رپ  هدروآ و  هیلع  لکـشا  اذإ  هلأسی  رمع  ناک  هلمج  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

نیا دوشن  ضرف  ءاهقفلا  مولع  یتح  مولع  عیمجب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قلعت  هک  یتقو  ات  سپ  هدش  عقاو  هیهقف  هلکـشم  لئاسم  زا  يرایـسب  رد 
رمع و زا  یلئاس  لاؤس  هصق  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دـییات  ضرغب  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ  مشـش  درک  دـهاوخ  نآ  دـییات  هنوگچ  رمع  عوجر 
صخـش و نآ  رب  هفیلخ  ندومن  باتع  بلطم و  نیزا  لئاس  نآ  ندرک  ابا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  ار  لئاس  نآ  وا  عاجرا 

فوصت لئاسم  لیبق  زا  ار  لئاس  نیا  لاؤس  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  رکذ  ناوید  زا  شمان  ندرک  وحم 
588 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنیدـم ثیدـح  قـلعت  تبثم  اـهمکح  یف  اـم  هـیهقف و  لـئاسم  زا  نآ  ضرف  یهنلا و  یلوا  یلع  یفخت  ـال  ةدـیدع  هوـجول  درک  ناوـتن  ضرف 
دافم دییات  يارب  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ  متفه  دـیدستلا  یلو  هَّللا  دـییاتلا و  ضرعم  یف  ۀیـضقلا  هذـه  رکذ  لطب  الا  اهقف و  مولعب  تسملعلا 
یلع تسروهظ  لامک  رد  هچنانچ  رمع  ذوعت  نیا  مهیف و  وه  سیل  موق  نم  ذوعتی  ناک  هنا  قرط  نم  هنع  ّحـص  هتفگ و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 

ثیدح دیؤم  ار  نآ  سپ  هدومرف  باوص  هجو  رب  هیبنت  ار  وا  هّیهقف  لئاسم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدش  رداص  یتقو  رثکالا 
هکنآ متـشه  دـشابیم  زین  هیهقف  مولع  رد  بانج  نآ  لامک  لـیلد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  رب  ینبم  بیر  ـالب  نتـسناد  ملعلا  ۀـنیدم 

رب دوب و  هتـشاد  دوخ  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رمع  هک  هدومن  رکذ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  دـییات  ماقم  رد  مالک  نیرد  يوانم 
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دییات ماقم  رد  ار  بلطم  نیا  يوانم  ندرک  رکذ  دـیامن و  ترواشم  لکـشم  رما  رد  بانجنآ  زا  اـت  درکن  یلاو  ار  باـنج  نآ  يرکـشل  چـیه 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  اب  رمع  تارواشم  زا  يرایسب  هک  تسرهاظ  رپ  هک  اریز  تساهقف  مولعب  نآ  قلعت  حضاو  لیلد  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
هدرک لاؤس  فوصت  لئاسم  زا  هلئسم  رد  بانج  نآ  اب  رمع  هک  هدشن  عومسم  یهاگ  هکلب  دوب  هّیهقف  هلکشم  لئاسم  رد  مالّسلا  هیلع  مالّـسلا 

ثیدـح دـییات  ماقم  رد  باحـصا  رئاس  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیهقفا  باب  رد  اطع  لوق  مالک  نیرد  يوانم  هکنآ  مهن  دـشاب 
مالک نیرد  يواـنم  هکنآ  مهد  دوب  دـهاوخ  هچ  اـهقف  مولعب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  قلعت  رب  نیزا  رتحـضاو  یلیلد  هدومن و  رکذ  ملعلا  ۀـنیدم 

هَّللا باتک  مهف  هک  دناهتـسناد  نیرخآ  نیلوا و  هک  قیقحتب  هتفگ  وا  هک  هدومن  لـقن  یلارح  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نومـضم  دـییات  ضرغب 
زا ملاع  دـنوادخ  هک  یباب  زا  تسا  هدـش  مگ  هک  یتسردـب  سپ  تساـنعم  نیا  لـهاج  هک  ره  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ملع  يوسب  تسرـصحنم 

حوضو لامکب  اجنیزا  ددرگیمن و  ریغتم  اطغ  فشکب  هک  ینیقی  دوشیم  ققحتم  هکنیا  ات  دـیامنیم  بولق  زا  باجح  عفر  باـب  نآ  ثارو 
هَّللا باتک  مهف  رب  اهقف  مولع  ندوب  ینبم  هک  اریز  تساهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ود  ره  يوانم  دزن  یلارح و  دزن  هک  تسرهاظ 

نیملاـعلا بر  نم  مالّـسلا  فـالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  رب  رـصحنم  نیرخآ  نیلوا و  دزن  هَّللا  باـتک  مهف  تسـسمشلا و  نم  رهظا 
هک تسبیر  ياج  هچ  هَّللا  ءانث  یـضاق  یهارمگ  رد  الاح  سپ  تسا  هارمگ  ملعلا  ۀنیدم  باب  زا  وا  دـنادیمن  ار  ینعم  نیا  هک  ره  دـشابیم و 

مولع زا  هدومن  لیزنت  ایلوا  مولع  ضحم  رب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نوققحملا  هققح  اـم  فـالخ  یلع  هک  دـهاوخیم  يروزهنیـس  هار  زا  وا 
ینابنب بوقعی  الم  تسا  هلمجنآ  زا  دیازفیب و  هیاغلا  یصقا  یلا  هحیضف  ترباکم  هحیرص و  تتهابم  رد  دیامن و  فرصنم  رسکی  ار  نآ  اهقف 

نیا وا  دزن  هک  تسراکـشآ  حـضاو و  حوضو  لامکب  نا  زا  هک  هدروآ  یمالک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  قلعتم  دـئاقع  هلاسر  رد  هک  يروهـال 
صوصخم زگره  دشابیم و  اهقف  مولعب  قلعتم  ثیدح 

589 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يولهد قحلا  دبع  خیش  تسا  هلمجنآ  زا  مدهت و  لالـضلا و  ءانب  هبر  اهنا  مالک  عم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  لقن  قبـس  دق  تسین و  ایلوا  مولعب 

قلعتم ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  هک 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  و 
امک تسبلطم  نیرب  حئال  ناهرب  هدروآ  تاعمللا  ۀعـشا  رد  هچنآ  زین  ءاهقف و  مولعب  ربخ  ود  نیا  قلعت  رب  تسحـضاو  لیلد  هدومن  رکذ  هچنآ 
دبع نب  نمحرلا  دبع  تسا  هلمجنآ  زا  دشابیم و  طباه  نالطب  ضیضحب  طقاس و  رابتعا  زیح  زا  هَّللا  ءانث  یضاق  راکنا  سپ  قبس  امیف  تیرد 

بانج هک  هدومن  هدافا  مامت  تحارـصب  فّرعت  باـبرا  هرمز  رد  طارخنا  فوصت و  لـها  کلـس  رد  كالـسنا  فصو  اـب  هک  یتشچ  لوسرلا 
ماقم رد  دومن و  راثیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  ار  ینطاـب  يرهاـظ و  مولع  عیمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

هک تسـسمشلا  نم  رهظا  همدقم  نیا  هتفگ و  باتک  همدقم  رد  رارـسالا  ةآرم  رد  هچنانچ  هدروآ  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  بولطم  نیا  لیلد 
َمَّلَع ُنمْحَّرلا  یلاعت  هلوق  دومرف  میلعت  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترـضحب  يونعم  يروص و  مولع  عیمج  یلاعت  هناحبـس و  قح  ترـضح 

َنآْرُْقلا 
دومرف راثیا  ار  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  ینطاب  يرهاظ و  مولع  عیمج  ترضح  نآ  تسدهاش و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  لاق 
تفلاخم دنادرگیم و  روصقم  ایلوا  مولع  رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تراسج  هار  زا  هَّللا  ءانث  یـضاق  هنوگچ  هک  تسبجع  لامک  سپ  یهتنا 

ءالج رد  هک  يدرکلا  نامیلـس  نب  لیعامـسا  تسا  هلمجنآ  زا  دـناسریم و  دوهـش  هصنمب  دوخ  ماخف  ءالمک  مارک و  ءافرع  نینچ  تّزاعم  و 
هوفه نآب  هدومناو و  اطخ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تحاس  تئارب  لیلد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رجح  نبا  تاهبـش  عفد  یف  رظنلا 

ۀنیدـم ثیدـح  وا  دزن  هک  تسنآ  زا  فشاک  ینیبیم  هچنانچ  ینعم  نیا  هدومرف و  در  باوص  قح و  راهظاب  بانج  نآ  قح  رد  ار  هیمیت  نبا 
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دبع نب  دـمحم  تسا  هلمجنآ  زا  دـشیمن و  تسرد  ماقم  نیا  لـثم  رد  نآـب  لالدتـسا  ـالا  دراد و  ماـکحا  هقف و  مولعب  قلعت  بیر  ـالب  ملعلا 
هیلع رضخ  ترضح  ملعت  هعوضوم  تیاکح  لاطباب  قلعتم  يراق  یلع  الم  مالک  ۀعاسلا  طارشا  یف  هعاشالا  هلاسر  رد  هک  یجنزربلا  لوسرلا 
افنآ مارم  بولطم و  رب  مالک  نیا  تلالد  هتـسناد و  تسافن  تیاغ  رد  ار  نآ  هدومن و  لقن  وا  يدرو  برـشم  هلاـسر  زا  هفینح  وبا  زا  مالّـسلا 
هَّللا یلو  هاش  تسا  هلمجنآ  زا  دـشابیم و  اهقف  مولعب  قلعتم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  مه  یجنزرب  دزن  هک  دـش  تباث  لاکـشا  الب  سپ  یتفایرد 

زا تسحئال و  حـضاو و  هتـشذگ  بیرقنع  هک  وا  تاملک  زا  هچنانچ  دـنادیم  اـهقف  مولعب  قلعتم  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مه  وا  هک  يولهد 
یئاج رد  بیبللا  تاسارد  رد  هچنانچ  تسحضاو  اهقف  مولعب  قلعتم  ثیدح  نیا  ندوب  مه  وا  هدافا  زا  هک  يدنـس  نیعم  دمحم  تسا  هلمجنآ 

اضیا اّولدتسا  دیوگیم و  هدرک  رکذ  نا  زا  باوج  رد  سایقلاب  نیلئاق  تاجاجتحا  هک 
590 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سایقلاب مهلمع  اضیا  اداحآ و  کلذ  لیصافت  تناک  نا  رتاوتلاب و  مهنع  لقن  کلذ  نا  ۀباحـصلا و  نم  ریثک  عمج  لمعب  سایقلا  ۀیجح  یلع 
سایقلا مهنع  لقن  امک  هنا  باوجلاف  سایقلا  ۀـیجح  یلع  عامجا  قاـفو و  اذـه  ریکن و  ریغ  نم  عاـش  رّرکت و  ضعبلا  یلع  ضعبلا  حـیجرت  و 

اضیا سایقلا  مهّمذ  لقن 
هرهاظ نم  حسملاب  یلوا  ّفخلا  نطاب  ناکل  سایقلاب  نیدلا  ناک  ول  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  ملعلا  ۀنیدم  باب  نعف 

زگره هدومناو و  هیوبن  مولع  عیمجب  قلعتم  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هیدن  هضور  رد  هک  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  و 
تفرع اذإ  تسنیا و  نا  زا  يرطش  هدش و  موقرم  اقباس  اهمامتب  ثیدح  نیا  ینعمب  قلعتم  وا  ترابع  هدومرفن و  ایلوا  مولع  رب  نآ  رصق  زگره 

هنم ّنا  ملعلا و  وه  نوکلا و  یف  ام  فرشا  باب  هلعج  ذإ  هناش  هون  ۀبیجعلا و  ۀلیضفلا  هذهب  مالّسلا  هیلع  ّیـصولا  هَّللا  صخ  دق  هنا  تفرع  اذه 
ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  هلسر  دیس  وه  املع و  هَّللا  قلخ  عمج  مث ال  ۀیوبنلا  مولعلا  یه  مولعلا و  فرشال  باب  هنا  مث  هدارا  نم  کلذ  ّدمتـسی 

هنع ضاف  ملعلا  ۀنیدم  باب  هناب  هَّللا  هصخ  امک  فلخ و  فلس و  نم  لک  هل  امیظعت  هسار  ئطاطی  فرش و  لک  هنع  لءاضتی  فرشلا  اذه  نا 
یلع مولع  هلمجب  ثیدـح  نیا  ندوب  قلعتم  زین  وا  هدافا  زا  هک  لمج  نامیلـس  خیـش  تسا  هلمجنآ  زا  ابیرق و  کلذ  لئالد  نم  کیتای  ام  اهنم 

حرشب هیدمحالا  تاحوتفلا  باتک  رد  روکذم  خیش  راک  زا  رود  چیه و  رسکی  ایلوا  مولعب  نآ  صیـصخت  سپ  تسراکـشآ  حضاو و  مومعلا 
دقف ةاخاوملا  نم  هب  هّدما  ام  ةداعسلا  کلت  نم  خلا  لهالا  نم  هلوق و  هتفگ و  ءارزولا  دعست  لهالا  نم  و  یلاعملا * یف  همع  نبا  ریزو  رعش و 

ینیب و خاوت  مل  کباحصا و  نیب  تیخآ  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  یلع  ءاجف  هباحصا  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یخا  يذمرتلا  جرخا 
ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا  لاقف  دحا  نیب 

اهیلإ راشا  یتلا  مولعلا  اهنم  و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوقب 

هدرک رکذ  بانج  نآ  يارب  هرهاظ  هنطاب و  مولع  تاـبثا  ماـقم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  هک  یعفاـش  یلیجع  همـالع  تسا  هلمجنآ  زا  و 
هفلزا و هّابر و  بلاط و  وبا  همع  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هذخا  دیدش  بدج  ۀکم  لها  باصا  امل  هتفگ و  لآملا  ةریخذ  رد  هچنانچ 

رارـسالا مولعلا و  ضیفل  أیهت  راهنالا و  لوبقل  دعتـساف  هتقفـش  هیلع و  هونح  هل و  هتظحالمب  مولعلا  هل  تلـصحف  قـالخالا  مراـکم  یلا  هادـه 
کلذل هردص و  نم  مولعلا  راحب  رجفتی  ۀطبترم  هداوفب  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  مولعلا  ۀطقتلم و  هظافلا  نم  ۀمکحلا  تراصف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
نایب ضرعمب  حضاو  بیرقتب  بولطم  رب  نآ  تلالد  هدیدرگ و  روکذم  افنآ  هک  تسیکلام  غابصلا  نبا  ترابعب  بیرق  یلیجع  ترابع  نیا  و 

هدیسر
591 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ندوب ریشم  باب  رد  هَّللا  ءانث  یضاق  موعزم  نالطب  رب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  و 
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ءاهقفلا مولع  نود  ایلوا  مولعب  ملعلا  ۀنیدم  انا  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
بانج نآ  نینچ  مه  هدوزف  داشرا  فیرش  ثیدح  ود  نیا  هچنانچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنآ 

اهباب یلع  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
ثیدـح نیا  نیتبثم  نیجرخم و  يامـسا  يدیـسراو و  تحارـصب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تادـیؤم  نمـض  رد  اقباس  هچنانچ  هدومن  داـشرا  زین 

عیملت باب  دوقفم و  مودعم و  رسکی  یتپیناپ  لیوات  لیوست و  لاجم  فیرش  ثیدح  نیرد  هک  تسرهاظ  روهظ  لامکب  يدینـش و  لیـصفتب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسنآ  ثیدح  نیا  دافم  هابتـشا  الب  هک  اریز  دشابیم  دودسم  قفـصم و  ۀـیلک  وا  عیدـخت  و 

نیا هک  دش  دناوتیمن  هوفتم  نیرساخ  نیرساجتم  زا  يدحا  دنشابیم و  هقف  هنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقف و  هنیدم  ملس 
تبسن هک  دیدرگ  راکشآ  حضاو و  دش  تباث  اهقف  مولعب  فیرش  ثیدح  نیا  قلعت  هاگ  ره  تسین و  ءاهقف  مولعب  قلعتم  ثیدح 

ملعلا ۀنیدم  انا  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدحب 
مولع هلمجب  قلعتم  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  بایترا  ههبـش و  الب  تسبارـس و  عمل  تسبآ و  رب  شقن  ضحم  دراد  گنت  لایخ  یتپیناپ  هچنآ 

دـشارخیم ار  بانج  نآ  يادعا  بولق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  زا  نآ  ذخا  راصحنا  هدافاب  دشابیم و  هیوبن 
هب هدش  هوفتم  مالک  نیرد  یتپیناپ  هکنآ  مراهچ  هجو  ادمک  انزح و  دونعلا  دوقحلا  کلهیل  ادسح و  اظیغ و  کلذل  رکنملا  دحاجلا  تمیلف 

رهاظ نالطبلا و  حـضاو  یلیخ  لطاع  لوقت  لطاب و  هوفت  نیا  تسین و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  رـصحنم  اـهقف  مولع  ذـخا  هکنیا 
زا مکح  یمامت  سابتقا  مولع و  عیمج  ذخا  راصحنا  ۀمکحلا  راد  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  حیرـص  دافم  بیر  الب  هک  اریز  تسناوهلا 

نیلوا مکح  زا  مکح  نآ  هاوخ  ایلوا و  مولع  ای  دـشاب  هدوب  ءاـهقف  مولع  زا  مولع  نآ  هاوخ  دـشابیم  ۀـمکحلا  راد  باـب  ملعلا و  ۀـنیدم  باـب 
تابثا هدیدس  تاحیرـصت  هدیفم و  تاحیـضوتب  اجباج  هریغ  يراق و  یلع  یمـصاع و  مالک  باوج  رد  یلاعت  هَّللا  دمحب  نیرخآ و  ای  دـشاب 

نا زا  هتـشذگ  تسبلطم و  نیا  تبثم  مه  ناـشیزا  باـنج  نآ  يانغتـسا  باـنجنآب و  هباحـص  عیمج  عوـجر  عئاـقو  هدـش و  سیفن  بلطم  نیا 
تسلاق و لیق و  باوبا  دس  لایتحا و  بابرا  نسلا  عطاق  دومحم  دوصقم  نیاب  قلعتم  تنس  لها  ياملع  هحیحـص  ریراقا  هحیرـص و  تافارتعا 

نولوالا ملع  دق  هتفگ  وا  هک  هدومن  لقن  یلارح  زا  ریدقلا  ضیف  رد  يدانم  هک  يدینش  بیرقنع  هدیدرگ و  روکذم  قبس  ام  رد  نا  زا  يرطش 
باجحلا بولقلا  نم  هَّللا  عفری  هئارو  نم  يذلا  بابلا  نع  لض  دقف  کلذ  لهج  نم  یلع و  ملع  یلا  رـصحنم  هَّللا  باتک  مهف  نا  نورخآلا  و 

هک يوحنب  اهباب  یلع  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  ءاطغلا و  فشکب  ریغتی  يذلا ال  نیقیلا  ققحتی  یتح 
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رـصحنم اهقف  مولع  ذـخا  هک  تفگ  ناوتیم  روما  همه  نیا  كاردا  دـعب  لقاع  هنوگچ  سپ  تسرهاظ  دوخ  تسیتپیناپ  موعزم  ساسا  علاـق 
لخدی هنا  معز  نم  بذک  بایترا و  الب  ئیـسلا  لطخلا  وه  يرمعل  اذـه  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد 

بانج اهقف  مولع  ذـخا  يارب  هک  هدرک  اعدا  هدومن و  موجن  ثیدـحب  کسمت  مالک  نیرد  یتپیناپ  هکنآ  مجنپ  هجو  بابلا  ریغ  نم  ۀـنیدملا 
تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا 
هلجا نیدقنم و  رباکا  تادافا  ربانب  موجن  ثیدـح  الوا  هک  اریز  دـشابیم  یتپیناپ  فاستعا  روج و  لامک  لیلد  ینیبیم  هچنانچ  ینعم  نیا  و 
نایب عماج  تارابع  زا  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  رکنا  روعا  مالک  باوج  رد  اقباس  تسعونصم  لحتنم و  عوضوم و  لعتفم و  هینـس  نیققحم 

جیرخت یطانرغلا و  فسوی  نب  دـمحم  نایح  وبا  طیحم  رحب  ریـسفت  ینارح و  هیمیت  نبا  هنـسلا  جاهنم  یبطرقلا و  يرمنلا  ربلا  دـبع  نبا  ملعلا 
ریبحتلا ریرقتلا و  باتک  ینالقـسع و  رجح  نبا  ریبخلا  صیخلت  یقارعلا و  نیـسحلا  نب  میحرلا  دـبع  نیدـلا  نیزل  يواضیبلا  جاهنم  ثیداـحا 

یضاق يافش  حرش  ضایرلا  میسن  یطویـس و  نیدلا  لالج  هیاقنلا  ءارقل  هیاردلا  مامتا  جاحلا و  ریما  نباب  فورعملا  یبلحلا  دمحم  نب  دمحم 
یلعلا دبع  يولوم  توبثلا  ملسم  حرش  تومحرلا  حتاوف  يولاهسلا و  نیدلا  ماظن  الم  رانم  حرـش  قداص  حبـص  یجافخلا و  باهـشلل  ضایع 
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هینـس ماخف  ياهبن  مالعا و  ياملع  نیرب  هوالع  یتسناد و  لیمج  لیـصفتب  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  لوحفلا  داـشرا  مولعلا و  رحبب  ریهـشلا 
راصتخاب رظن  دناهدومن  نوهوم  ثیدح  نوعطم و  ربخ  نیا  ّرـس  يادبا  رتس و  کته  زین  ناشقیقدـت  بیقنت و  قیقحت و  دـیقنت و  بابرا  رگید 

هتفگ ناشیا  ججح  لاطبا  نیدـّلقم و  رب  در  ماقم  رد  نیعقوملا  مالعا  رد  میقلا  نبا  دوریم  رابک  داقن  نا  زا  یکی  ترابع  رب  افتکا  اج  نیا  رد 
دیلقتلا ۀحص  یف  یفکی  مهلوق  نوعبرالا  سماخلا و  هجولا 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  روهشملا  ثیدحلا 

ثیدحلا اذه  نا  اهدحا  هوجو  نم  هباوج 
عفان نع  يرزجلا  ةزمح  قیرط  نم  رمع و  یبأ  نع  بیسملا  نب  دیعـس  ثیدح  نم  رباج و  نع  نایفـس  یبأ  نع  شمعالا  قیرط  نم  يور  دق 

نب دـمحم  انث  مهثدـح  حرفم  نب  هَّللا  دـبع  ابا  نا  دیعـس  نب  میهاربا  نب  دـمحم  انثدـح  ربلا  دـبع  نبا  لاق  اهنم  ءیـش  تبثی  رمع و ال  نبا  نع 
متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  يوری  ام  اما  رازبلا و  انل  لاق  لاق  تومصلا  بویا 

نآب جاجتحا  سپ  دـشاب  لاونم  نیرب  ثیدـح  نیا  لالتخا  رپ  لاح  هاگ  ره  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  حـصی  مالکلا ال  اذـهف 
هیلقع و هلداب  هینـس  ماظع  داقن  صوصن  مـالعا و  ظاـفح  تاداـفا  زا  رظن  عطق  عوضوم  ثیدـح  نیا  اـیناث  دوب  دـهاوخن  زئاـج  غئاـس و  زگره 

کسمت تسد  سپ  نیلقثلا  ثیدح  دلجم  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هیلع  فقتس  امک  دوشیم  رهاظ  عونصم  لطاب و  مه  هیلقن  دهاوش 
593 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درگاش ینزم  هک  یتسناد  یبطرقلا  ربلا  دبع  نبا  ملعلا  نایب  عماج  باتک  ترابع  زا  قبـس  ام  رد  اثلاث  دش  دـهاوخن  القع  راک  زگره  ندز  نآب 
باحـصا زا  دحاو  ره  تیاور  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  نآ  يانعم  دشاب  مه  حیحـص  ضرفلاب  رگا  ثیدـح  نیا  هک  هدومن  هدافا  یعفاش  دیـشر 

هچ دوشیمن  تباث  مه  تهاقف  هبترمب  هباحـص  زا  دـحاو  ره  ندوب  زئاف  ینیبیم  هچنانچ  ینعم  نیزا  تستجح و  لـقن  رد  ناـشقوثو  ببـسب 
نیا يارب  ینزم  هک  يانعم  اـعبار  دـنیامن  اـهقف  مولع  ذـخا  وزا  مدرم  هک  دـشاب  هدوب  ریطخ  بلطم  نیا  لـباق  ناـشیزا  دـحاو  ره  هکنآ  ياـج 

تسنآ نهوم  لطبم و  یعفاش  دوخ  ینعا  وا  داتـسا  هدافا  هَّللا  دمحب  دوشیمن و  تسرد  مه  هدیـشارت  نآ  تحـص  ضرف  رب  عوضوم  ثیدح 
رد وا  ترضح  هکلب  دوبن  تباث  زگره  تستنس  لها  همئا  رثکا  موعزم  هچنانچ  هباحـص  یمامت  تلادع  یعفاش  دزن  هکنآ  لامجا  نیا  لیـصفت 
هک دوخ  رگید  دیشر  درگاش  يارب  ببس  نیمهب  تسنادیمن و  لوبق  لباق  ار  ناشیا  تداهش  هک  دوب  داقتعا  دب  يّدحب  هباحص  ریهاشم  ضعب 

داـیز هریغم و  صاـع و  ورمع  هیواـعم و  ناـشیا  تسین و  لوبقم  هباحـص  زا  رفن  راـچ  تداهـش  هک  دوب  هدوـمن  هداـفا  زار  روـطب  دـشاب  عـیبر 
هک ونشب  دیآیمن  ترواب  رگا  دنشابیم 

نآ در  تسین و  تماما  مزلتسم  یلع  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  بحاص : هاش 

لیعامسا ءادفلا  وبا  همالع 
594 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع هدانـساب  يزوجلا  نبا  يور  لصاو و  نب  نیدـلا  لامج  یـضاقلا  لاق  دـیامرفیم  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک  رد  یبویـالا  یلع  نب 
ةرواشم ریغ  نم  فیسلاب  ۀفالخلا  هذخا  یه  ۀقبوم و  تناکل  ةدحاو  الا  هیف  نکی  مل  ول  ۀیواعم  یف  نک  لاصخ  عبرا  لاق  هنا  يرـصبلا  نسحلا 

ادایز و هؤاعدا  ریبانطلاب و  برضی  ریرحلا و  سبلی  اریمخ  اریکس  ناک  دیزی و  هنبا  هفالختسا  ۀلیضفلا و  ووذ  ۀباحصلا و  ایاقب  سانلا  یف  و 
باحـصا رجح و  نم  هل  الیو  ایف  هباحـصا  يدع و  نب  رجح  هلتق  رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 

رجح
ةریغملا و صاعلا و  نب  ورمع  ۀیواعم و  مه  ۀباحصلا و  نم  ۀعبرا  ةداهـش  لبقی  هنا ال  عیبرلا  یلا  ّرـسا  هنا  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یعفاشلا  نع  يور  و 

رظنب ار  ینزم  هدیـشارت  يانعم  هک  تسیک  زاب  يدینـش  هک  دـشاب  هدیـسر  دـح  نیاب  یعفاش  دزن  حاضتفا  رد  باحـصا  تلاح  هاگ  ره  داـیز و 
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زار نوچ  دیدنـسپ و  دهاوخ  شداژن  الاو  داتـسا  قوقح  هیحام  تقاشم  قوقع و  تفلاخم و  دیـشر  درگاش  نینچ  يارب  دید و  دهاوخ  تعقو 
حضاو وت  رب  دماین  تسرد  مه  ینزم  توحنم  يانعم  موجن  عوضوم  ثیدح  يارب  دیدرگ و  راکشآ  ییاوسر  هنوگ  نیا  هب  باحـصا  تلادع 

هچ دنشاب و  زئاف  تهاقف  هبترم  هکنآ  ياج  هچ  دنتسین  دامتعا  قوثو و  لباق  مه  دانسا  تیاور و  تیثیحب  باحـصا  هلمج  هک  دش  فشکنم  و 
ذـخا و رب  ار  مدرم  هدومرف  داشرا  ناشیا  ناـش  رد  موجن  ثیدـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هَّللا  ذاـعم  هکنآ  ياـج 

هلمج زا  دانعلا و  غیزلا و  یلوا  نابـسح  دادـللا و  دـنفلا و  لها  معز  الا  اذـه  ام  دـشاب  هدومن  بیغرت  ضیرحت و  ناشیزا  اهقف  مولع  هدافتـسا 
رد زیزعلا  دـبع  هاش  ام  یلـصا  بطاخم  هک  تسنآ  ماهفا  لوقع و  باحـصا  هبرطم  ماهوا  تاوفه و  بئارغ  مایا و  یلایل و  فیراصت  بئاجع 

ثیدحب مارک  قح  لها  لالدتسا  نیهوت  ضرغب  ماهوا  باب  رد  همامالا  باب  رب  هوالع  دوخ  هقورسم  هفحت  نیمه 
ملعلا ۀنیدم  انا 

دوخ رـس  رب  حاضتفا  تلذـم و  كاخ  حاقتا  تعالج و  راثیإب  هتخیـسگ  رـسکی  ایح  مرـش و  هلـسلس  هتخیگنارب  ون  هلیح  هتخیر و  هزات  یگنر 
هکنآ موس  عون  هتفگ  دوخ  لطاب  موعزم  بسح  هعیـش  ماهوا  عاونا  دیدعت  رد  تسوا  باتک  مهدزای  باب  هک  روکذم  باب  رد  هچنانچ  هتخیب 

هک دـنک  تعانق  مهو  هجیتن  بولطم و  ناـیم  رد  ترواـجم  برق و  لاـمک  ببـسب  نکیل  دـیآرب  رگید  يزیچ  هجیتن  دـشاب و  يزیچ  بولطم 
ترضح هکنآ  لثم  تشذگ  لصفم  تماما  ثحابم  رد  هچنانچ  دوشیمن  مامت  هعیش  لئالد  تابیرقت  رثکا  ببـس  نیمهب  دش  لصاح  بولطم 
تـسایر زین  باب  تسا و  تما  سیئر  نوچ  ماما  هک  تشادنپ  مه  تسا و  ماما  دشاب  ملعلا  ۀـنیدم  باب  هک  ره  تسا و  ملعلا  ۀـنیدم  باب  ریما 

هجوب دراد  هناخ 
595 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگید يزیچ  ندوب  ماما  تسرگید و  يزیچ  ندش  ملعلا  ۀنیدم  باب  هکنآ  لاح  دـش  مه  ماما  دـش  باب  ریما  ترـضح  نوچ  سپ  هوجولا  نم 
دودرب ضوقنم و  مودـهم و  یـصحت  دـعت و ال  هوجوب ال  هچ  رگا  مالملا  بلاج  مالک  نیا  یهتنا و  موزل  هن  تسا و  داحتا  هن  ود  ره  نایم  رد 
بحاص هاش  هکنآ  لوا  هجو  میئامنیم  راصتقا  افتکا و  هوجو  ضعب  رب  راصتخالل  امور  اـج  نیا  رد  اـم  نکیل  تسـضوفرم  دودرم و  رامـشیب 

رارق هجیتنلا  بولطملا و  نیب  هقرفت  مدع  موس  عون  دوخ  دساک  ّنظ  دساف و  معز  بسح  مارک  قح  لها  ماهوا  عاونا  دـیدعت  رد  عطنت  لامکب 
وغل و باکترا  بایترا  کش و  ـالب  بحاـص  هاـش  تساربم و  اـنیقی  نیهم  مهو  نیزا  نیقی  قح و  لـها  ياـیلع  تحاـس  هکنآ  لاـح  دـناهداد 

بیثملا معنملا  نوعب  بیرق  امع  هارتس  امک  هدیدرگن  ناشلـصاح  يزیچ  لئاط  ریرقت ال  لطاب و  ياعدا  زجب  دـناهدومرف و  باب  نیرد  باّذـک 
هچنانچ دوشیمن  مامت  هعیش  لئالد  تابیرقت  رثکا  ببس  نیمهب  هک  دناهدش  یعدم  لیلد  الب  دوخ  باد  بسح  بحاص  هاش  هکنآ  مود  هجو 

هعیش لئالد  تابیرقت  هلمج  یلاعت  هَّللا  دمحب  تسا و  حئال  صّرخت  حضاو و  بذک  اعدا  نیا  هکنآ  لاح  تشذگ  لصفم  تماما  ثحابم  رد 
هچ دافمب  دناهدومرف  تماما  ثحابمب  هلاوح  بحاص  هاش  هچنآ  دـشابیم و  ماصخ  يداعا و  فانآ  مغرم  ناشهنینم  تاریرقت  یمامت  مامت و 

تماما ثحابم  هلمج  رد  فیحن  یلاعت  هَّللا  دـمحب  تسناشیا و  يارب  یناـمثع  ياـیح  لاـمک  تبثم  دراد  غارچ  فکب  هک  يدزد  تسروـالد 
هاش تاریرقت  تاریوزت و  هدـیناسر  دوهـش  هصنمب  قح  لها  تاـبیرقت  تالالدتـسا و  یماـمت  تناـصح  ناصحتـسا و  تناـتم و  ماکحتـسا و 

تاماقم زا  يرایسب  رد  بحاص  هاش  هک  ماهدومن  تباث  یلاعت  هَّللا  نوعب  هکلب  ماهدینادرگ  اثبنم  ءابه  ار  ناشفالخا  فالسا و  رگید  بحاص و 
فیفلت فیخـس و  فیرحت  کلـسم  هدرب  راکب  تنایخ  فّرـصت و  ناشیا  تالالدتـسا  لقن  قح و  لها  تاجاجتحا  رکذ  رد  هتـسناد  هدـید و 

عیدخت و دمآ و  رب  مامتان  لطاب و  ناشیعـس  ماعنملا  هَّللا  لضفب  نکیل  دنیاریپ  ینخـس  دـنیارآ و  یفرح  نآ  يازاب  هک  دـشاب  ات  هدرپس  فینع 
قح لها  يارب  ثحبم  ره  رد  نیبم  حتف  هلماک و  هبلغ  داتفا و  رب  اج  ره  رد  راک  يور  زا  هدرپ  دیشخب و  هن  هدئاف  ناشلیوست  عیملت و  لیلضت و 
الب ارتفا  بذـک و  يداو  رپس  یپ  دوخ  هنیرید  کلـسم  قباطم  بحاص  هاش  زین  اـج  نیا  رد  هک  تسناد  یهاوخ  بیرقنع  داد و  تسد  نیقی  و 
دعب لیثمت  ماقم  رد  بحاص  هاش  هکنآ  موس  هجو  هدیدرگ  فغـش  هل و  تیاهنب و  لاعتفا  لّوقت و  هسوحنم  هریتوب  دناهدیدرگ و  ارتما  بیر و 
هدرک لقن  لامجاب  هرصتخم  هلمج  ود  فرـص  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  قح  لها  هنیزر  تانییبت  هنیتم و  تاریرقت  زا  دوخ  لیئـض  ياعدا 
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هحـضاو و هیفاش  تاریرقت  هَّللا  دـمحب  هکنآ  لاح  تسماـما » دـشاب  ملعلا  ۀـنیدم  باـب  هک  ره  تسملعلا و  ۀـنیدم  باـب  ریما  ترـضح   » ینعی
باب نیرد  ناشیا  هحئال  هیفاو  تاحیضوت 

596 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشاب و نا  رد  لاق  لیق و  لاجم  ات  هدـشن  عقاو  لامجا  وحن  نیاب  زگره  تسلالـضا و  لیلـضت و  ره  ساسا  علاق  و  لایتغا ؟؟؟ رکم و  ره  عدار 

یلع قبـس  امیف  اهنم  ارطـش  تیرد  دـق  تسین و  نا  رد  دـنیامنیم  بوسنم  هّلل  هتـسج  ناب  ار  قح  لها  بحاص  هاـش  هک  یمهو  غاـسم  الـصا 
قح لها  تبـسن  ماقم  رد  تعالخ  تیاهن  تعالج و  لامک  هار  زا  بحاـص  هاـش  هکنآ  مراـهچ  هجو  لـینملا  معنملا  هّلل  دـمحلا  لیـصفتلا و 
هناخ تسایر  زین  باب  تستما و  سیئر  نوچ  ماما  هک  تشادـنپ  مهو   » هک هتفگ  اـباحم  ـالب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  لالدتـسا  رد  مهو  يوسب 

حیرص طلغ  هابتشا  بیر و  الب  قح  لهاب  مهو  نیا  تبسن  هکنآ  لاح  دش » مه  ماما  دش  باب  ریما  ترضح  نوچ  سپ  هوجولا  نم  هجوب  دراد 
ره تسا و  دوجوم  طوبـضم و  ناشیا  رافـسا  بتک و  رد  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  قلعتم  قح  لها  تاریرقت  هَّللا  دـمحب  تسا و  حیـضف  مهو  و 
هچ قح  لها  هک  دوش  مولعم  ات  میامنیم  رکذ  اج  نیا  رد  ار  نآ  زا  یـضعب  راصتخا  رب  انب  فیحن  دشابیم  بحاص  هاش  بّذـکم  نا  زا  یکی 

يورّـسلا بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  همـالع  دـنیامنیم  بوـسنم  هچ  ناـشیاب  اـیح  تلق  هار  زا  بحاـص  هاـش  دـنیامرفیم و 
یلا عوجرلا  بوجو  یـضتقی  اذه  هدومرف و  نیفلاخم  قرط  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  لقن  دـعب  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  یناردـنزاملا 

يذـلا ال ۀـنیدملا  بابک  هلعج  هنال  ۀـصاخ  ّیلع  ۀـهج  نم  هملع  یلا  لوصولا  نا  ربخا  ۀـنیدملاب و  هنع  ینک  هنال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
حیبقلا عوقو  هنم  ّحـصی  موصعمب  سیل  نم  هنال  هتمـصع  یلع  لیلد  هیف  بابلا و  تایلف  هلوقب  هب  رمالا  کلذ  بجوا  مث  هنم  ـالا  اـهیلإ  لخدـی 

ام کلذ  دیؤی  ۀمالا  ملعا  هنا  اضیا  ّلدی  زوجی و  کلذ ال  حیبقلاب و  رما  دق  مالّسلا  هیلع  نوکی  نا  یلا  يّدویف  احیبق  هب  ءادتقالا  ناک  عقو  اذاف 
هنا ال هتماما و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀیالو  مالّـسلا  هیلع  نابا  اهنع و  مالّـسلا  هیلع  هءانغ  ضعب و  یلا  اهـضعب  عوجر  اهفالتخا و  نم  هانملع  دـق 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  هنع  هتیاور  هلبق و  نم  الا  هتافو  دعب  هتایح و  یف  ۀمکحلا  ملعلا و  ذخا  حصی 
هدومرف نوثلث  سماخ و  لصف  رد  هدمعلا  باتک  رد  قیرطبلا  نباب  فورعملا  یلحلا  يدسالا  یلع  نب  نیسحلا  نب  نسحلا  نب  ییحی  همالع  و 

هب ءادتقالا  ۀمالا و  عابتا  ةدایـسلا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمال  بجوی  اهلک  هبقانم  نم  یتش  نونف  یف  ءایـشا  عمج  دق  لصفلا  هذـه  نا  ملعا 
اهنم

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوق 
کلذک و 

ۀنجلا ۀنیدم  انا  هلوق 
یلا يدـهی  نم  عابتا  بجوا  دـق  یلاعت  هَّللا  نا  ملاعب و  سیل  نم  یلع  ملاعلا  زیم  دـق  هَّللا  نا  ملاعب و  سیل  نم  یلع  ملاعلا  لضف  انمدـق  دـق  و 

دق هعابتا و  بجو  ةدایـسلا و  هل  تبجو  دـقف  کلذـک  سیل  نم  یلع  ملاـعلا  لیـضفتل  ـالا  کـلذ  سیل  هریغ و  نم  عاـبتالاب  قحا  وه  قحلا و 
لوقا هدومرف  قحلا  قاقحا  رد  هعجضم  هَّللا  رون  يرتست  هَّللا  رون  دیس  یضاق  بانج  هتداعال و  هجو  الف  یضم  امیف  کلذ  انیفوتسا 

597 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هلوق  یلا  ةراشا  ثیدحلا  یف 

رباج یلا  ادنسم  اهضعب  یفن  کلذب  حیرصت  یلزاغملا  نبا  تایاور  نم  ریثک  یف  و 
بذک بابلا  تنا  ۀنیدملا و  انا  یلع  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  ادنـسم  اهـضعب  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

بابلا نم  ّالا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀنجلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  سابع  نبا  نع  يور  و 

بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  رخآ  قیرطب  اضیا  سابع  نبا  نع  و 
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ملعلا و ۀنیدمب  ۀفیرشلا  هسفن  نع  ینک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ّنأل  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلا  عوجرلا  بوجو  یـضتقی  اذهف 
ملعلا و ۀـنیدم  باـبک  هلعج  هنـال  ۀـصاخ  یلع  ۀـهج  نم  هناحبـس  هَّللا  ۀـنج  یلا  هتمکح و  هملع و  یلا  لوـصولا  نا  ربـخا  مث  ۀـمکحلا  رادـب 

امک اضیا  ۀیآلا  هیلإ  ریـشت  بابلا و  نم  ۀنیدملا ال  یلا  لصی  هنا  معز  نم  مالّـسلا  هیلع  بذک  هنم و  الا  اهیلإ  لخدی  یتلا ال  ۀنجلا  ۀـمکحلا و 
اطخلا و نع  انومام  نوکی  نا  بجیف  قالطالا  یلع  مولعلا  یف  هب  ءادتقالاب  رما  مالّسلا  هیلع  هنال  رهاظ  وه  هتمـصع و  یلع  لیلد  هیف  هانرکذ و 

مالّـسلا هیلع  هءانغ  ضعب و  یلا  ضعب  عوجر  ۀـمالا و  فالتخا  نم  ملع  ام  کلذ  دـیؤی  مولعلا و  کلتل  بابلا  هنال  ۀـمالا  ماما  هنا  یلع  لدـی 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هتایح  یف  ۀنجلا  لوخد  ۀمکحلا و  ملعلا و  ذـخا  حـصی  هنا ال  مالّـسلا و  هیلع  هتماما  هتیالو و  یلع  اضیا  لدـی  اهنع و 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هلوقل  هنع  الا  ۀمکحلا  ملعلا و  ۀیاور  هلبق و  نم  الا  ملس 
یلع اضیا  لدی  و  اهروس * تؤی  مل  بابلا  كاذ  ریغ  نمف  اهباب * کمع  نبا  ملع و  ۀنیدم  لئاقلا  رد  هّلل  بابلا و  وه  مالّسلا  هیلع  ناک  ثیح 
ناک مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀهج  ریغ  نم  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیلع  يوتحا  یتلا  مکحلا  مولعلا و  هذه  نم  ائیـش  ذخا  نم  نا 

نییصاع و اناک  امهتیقب  یلا  الصو  اهب و  روماملا  بابلا  ریغ  نم  الخد  اذإ  روستملا  قراسلا و  نال  روستملا  قراسلاک و  ایصاع 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  مالّسلا  هیلع  هلوق 

ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  لج  زع و  هلوقک  دیدهتلا  باجیالا و  هب  دارملا  لب  رییختلا  هب  دارملا  سیل 
نیب اریخم  ملاعلا  نوکیف  ۀـمکحلا  راد  ملعلا و  ۀـنیدم  وه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ریغ  ّیبن  انهه  سیل  هنا  کلذ  یلع  لیلدـلا  و 

هدومرف قحلا  قاقحا  رد  يرتست  همالع  زین  هّلل و  دمحلا  مزال و  ضرف  ّهنا  هباجیا و  یلع  لیلد  کلذ  دـقف  رخآلا و  نود  امهذـخا  نم  ذـخالا 
هنم الا  جرخی  ءیش و ال  هنم  هنع  ذشی  يذلا ال  ءیشلل  ظفاحلا  نم  ۀیانکلا  رابخالا  هذه  یف  بابلاب  دارملا  نا  بابلالا  یلوا  یلع  یفخی  مث ال 

یلاعت و هَّللا  رما  تبث  هتمکح و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  مولعل  ظفاحلا  مالّسلا  هیلع  هنا  تبث  اذإ  هب و  الا  هیلإ  لخدی  و ال 
598 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیزا ماـهفالا  يوذ  یلع  یفخی  ـال  اـمک  ماـمالا  ینعم  ۀـقیقح  اذـه  هنع و  ذـخالا  هعاـبتا و  بجو  ۀـمکحلا  ملعلا و  یلا  هب  لـصوتلاب  هلوسر 
نیاب مارک  قح  لها  لالدتـسا  هوجو  ددرگیم و  نابات  نشور و  یبوخب  تسحیـصن  قدـص  حیرـص و  قح  هچنآ  یلاعت  هَّللا  دـمحب  تاراـبع 

جاجتحا نیوانع  هوجو و  رگید  فیحن  نیرب  هوالع  دوشیم و  نایامن  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  فیرـش  ثیدـح 
مجنپ هجو  هیلإ  عجریلف  ءاش  نم  ماهدرک  رکذ  دلجم  نیا  لوا  ءزج  رد  مامت  حیـضوت  حیرـشتب و  قبـس  ام  رد  دوصقم  رب  فیرـش  ثیدح  نیاب 

مهولا و یف  مهو  بکترم  قح  لها  يوسب  مهو  تبـسن  رد  ظافلا  تالولدـم  رد  ربدـت  تلق  هار  زا  ماظنیب  مالک  نیرد  بحاـص  هاـش  هکنآ 
هک تسرهاظ  رپ  دراد و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  قلعت  بحاص  هاش  مالک  ۀحارص  ینیبیم  هچنانچ  هکنآ  شنایب  دناهدش  طلغلا  یف  طلغ  ردصم 

ماقم نیرد  سپ  دناهدومن  نآب  حیرـصت  بحاص  هاش  دوخ  دشابیم و  ملعلا  ۀنیدم  باب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ثیدح  نیا  رب  انب 
مهو ماحدزا  مهف و  ءوس  دیزمب  هکنآ  لاح  ار  هناخ  تسایر  هن  دننک  رکذ  ار  رهـش  تسایر  هنیدـم  بابب  تبـسن  بحاص  هاش  هک  تسیابیم 

تسایر زین  باب  تستما و  سیئر  نوچ  ماما  هک  تشادنپ  مهو  دنیامرفیم  افنا  تعمس  امک  موهوم  مهو  ریرقت  رد  دوخ  مولم  موعزم  بسح 
اب بحاص  هاـش  هاـبجع  او  دوشیمن  نآ  بکترم  لـماتم  یندا  هک  تسحئـال  طـلخ  حـضاو و  طـلغ  نیا  خـلا و  هوجولا  نم  هجوب  دراد  هناـخ 

لها هک  دنهاوخیم  همه  نیا  اب  دـنیامنیمن و  رهـش  زا  هناخ  هقرفت  هک  دنتـسه  نادرگرـس  نانچ  تیامع  لهج و  هیداب  رد  دوخ  هک  یفـصو 
مالک نیرد  بحاص  هاش  هکنآ  مشش  هجو  لبالا  دعس  ای  دروت  اذکه  ام  دننادرگ  هجیتنلا  بولطملا و  نیب  هقرفت  مدع  تمـصوب  مسبت  ار  قح 

نیلماتم رب  هکنیا  شحیـضوت  دـناهدومرف  رگید  مهو  کی  مهولا  یف  مهو  باکترا  رب  هوالع  قح  لها  يوسب  مهو  تبـسن  رد  ماـیتلا  تفارخ 
رب هن  تسراد  هنیدم و  نیلخاد  نیدـصاق و  نیتآ و  نیدـیرم و  رب  راد  باب  هاوخ  دـشاب و  هنیدـم  باب  هاوخ  باب  تسایر  هک  تسین  هدیـشوپ 

هدومن ضرف  دشاب  هوجولا  نم  هجوب  ول  هناخ و  دوخ  رب  باب  تسایر  تسایک  طرف  تسارف و  لامک  زا  بحاص  هاش  نکیل  راد  هنیدم و  دوخ 
اّربم دساک  مهو  نینچ  تمـصو  زا  نیقی  قح و  لها  هَّللا  دمحب  هک  دننادیمن  دنیامنیم و  نآ  رکذ  قح  لها  يوسب  مهو  ریرقت  رد  لمات  الب 
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باکترا مهولا و  یف  مهولا  یف  مهولا  عمج  تسا و  رقم  دساف  معز  نینچ  بوش  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  صوصخ  رد  ناشهنیتم  تاریرقت  و 
لالـض زا  ار  قـح  لامـش و  زا  ار  نیمی  شیوـخ  هثـالث  خویـش  ّبح  رد  هـک  تسبحاـص  هاـشب  صوـصخم  ءاـطخلا  یف  ءاـطخلا  یف  ءاـطخلا 

هکنآ متفه  هجو  دنسارهیمن  مارک  قح  لها  يوسب  ماهوا  ثلاث  عون  تبسن  زا  دحاو  ماقم  رد  هثالث  ماهوا  باکترا  فصو  اب  دنسانشیمن و 
يزیچ ندش  ملعلا  ۀنیدم  باب  هک  دناهدش  هوفتم  يرسهریخ  لامک  هار  زا  مارملا  ّلتخم  مالک  نیرد  بحاص  هاش 
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زا بیرقنع  هچ  تسلحمـضم  لـطاب و  رـسارس  هوـفت  نیا  موزل و  هن  تسداـحتا و  هن  ود  ره  ناـیم  رد  رگید  يزیچ  ندوـب  ماـما  تـسرگید و 

هیوبن مولع  رد  بانج  نآ  هک  دیامنیم  تباث  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  هک  یتسناد  قح  لها  هنیتم  تاریرقت 
نیاب ملعلا  ۀـنیدم  باب  هک  تسرهاظ  رپ  دیـسر و  ناوتن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مولعب  بانج  نآ  ریغب  تسقئالخ و  عجرم 

تیملعا مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  دیامنیم  تلالد  ثیدح  نیا  هک  یتسناد  زین  یفخی و  امک ال  ماماب  تسدحتم  ینعم 
ةدـمع بطاخم  هچنانچ  موزل  داحتا و  یفن  سپ  دـشاب  ققحتم  موزل  ماما  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  نایم  رد  ظاـحل  نیاـب  سپ  تستماـما  مزلتـسم 

تاناونع هقباس و  تاریرقت  زا  موزل  داحتا و  هوجو  رگید  نیرب  هوالع  دوب و  دـهاوخ  موشم  دانع  مولم و  غیز  ضحم  هدـش  هوفتم  نآب  مورقلا 
هک دنامن  یفخم  تسراکشآ و  حضاو و  راصبتـسا  باحـصا  رابتعا و  بابرا  رب  هدش  موقرم  دلجم  نیا  لوا  ءزج  رد  اج و  نیا  رد  هک  هفلاس 

بیر الب  نکیل  دناهدومن  ماما  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  نایم  رد  موزل  داحتا و  یفن  غیز  هار  زا  مامـضنا  تناهم  مالک  نیرد  هچ  رگا  بحاص  هاش 
هنیدـم باب  اب  توادـع  طرف  زا  مه  ینعم  نیا  روهظ  نوچ  تستباث و  ناشدوخ  مالک  زا  ناـشیا  دزن  زیچ  ود  نیرد  ترواـجم  برق و  ققحت 

فخـسا و یمالک  مالک  نیا  هیـشاح  رد  هکنآ  ات  دادـن  تسد  ار  ناشیا  رارق  ربص و  ماوقلا  لحنم  مـالک  نیرب  اذـهل  دوب  قاـش  ناـشیرب  ملع 
امیف هک  یتقو  الا  دشابیمن  بولطم  هجیتن و  رد  ترواجم  برق و  لامک  ینعی  ینعم  نیا  دنـسیونیم و  هچنانچ  دـندومن  جـسن  نتم  زا  نهوا 
یهاگ کلذ و  ریغ  تیلعف و  دادعتـسا و  تیلک و  ءزج و  لثم  تسا  هروکذـم  عاونا  زا  ابلاغ  هقالع  نآ  مازلتـسا و  ءارو  دـشاب  هقـالع  اـمهنیب 

تـسسیئر باب و  نایب  رد  تبـسانم  تهباشم و  درجم  وا  لصحم  هک  اریز  تسروکذـم  لیثمت  رد  هچنآ  لثم  دـشابیم  زین  اههقالع  نیا  ءارو 
فرطا عدبا و  هدافا  نیا  همالک و  یهتنا  ملعلا  ۀنیدمل  ۀّمالل ال  سیئر  مامالا  ملعلا و  ۀنیدم  یلا  فاضم  ثیدـحلا  یف  بابلا  ناب  امهقرافت  عم 

هفیعض هقالع  تابثا  مود  ماما  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نیب  ام  تسا  هیوق  هقالع  یفن  لوا  تسزیچ  هس  نآ  لّصحم  هک  اریز  دشابیم  نتم  هدافا  زا 
تسرهاظ رپ  هک  اریز  دناسریم  ترضم  بحاص  هاشب  یلیخ  سپ  لوا  رما  اما  ماما  هنیدم و  باب  رد  قرافت  يادبا  موس  زیچ  ود  نیا  نایم  رد 

بحاص هاش  ریرقت  رد  هک  بولطم  اب  هجیتن  ترواجم  برق و  لامک  دـشابن  ققحتم  ماما  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  نیب  ام  هیوق  هقـالع  هاـگ  ره  هک 
ریغ بیبللا  بطاخملا  نم  ناک  نإ  بیجع و  تفاهت  اذه  دـش و  دـهاوخن  ققحتم  تسدوجوم  نآ  رکذ  مه  هیـشاح  رد  هدـش و  عقاو  نتم  رد 

بولطم هجیتن و  نایم  رد  ترواـجم  برق و  لاـمک  یعدـم  لـصا  زا  شاـک  سپ  دوب  نیمه  بولطم  ار  بحاـص  هاـش  رگا  بیرغ و  عیدـب و 
دـش لصاح  بولطم  هک  دـنک  تعانق  مهو  هجیتن  بولطم و  نایم  رد  تبـسانم  تهباشم و  درجم  ببـسب  نکیل  هک  تفگیم  هکلب  دـشیمن 
هیوق هقالع  یفن  موزل  داحتا و  یفن  دـعب  هلمجلاب  ماقتنالا  هئادـعا و  نم  راصتنالا  یلو  هَّللا  ماقم و  لک  یف  هداوم  يدـبی  نا  ـالا  یبأ  هَّللا  نکل 

باب نایم  رد 
600 ص : ج15 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

برق و تاـبثاب  جاـتحم  ماـمالا  ۀـنیدملا و  نیب  موزل  داـحتا و  تاـبثا  دـعب  هچ  رگا  اـم  تسحیبـق و  روج  حیرـص و  ملظ  ماـما  ملعلا و  ۀـنیدم 
هفیعض هقالع  تابثا  ینعا  مود  رما  اما  میدومن  نا  رب  هیبنت  بحاص  هاش  تیبصع  دیزم  يادبا  يارب  نکیل  میتسین  قئالع  نیا  لاثماب  ترواجم 
رـضم یلیخ  بولطم  هجیتن و  نایم  رد  ترواجم  برق و  لامک  ياعدا  ظاحلب  مه  نآ  هک  نیرب  هوالع  سپ  ماما  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نایم  رد 

لـصاح هک  اریز  تسین  مه  تسرد  دوخ  ناعمالا  دـنع  بیرقنع  هیلإ  انأموأ  امک  تسناشمالک  رکانت  تفاهت و  تبثم  بحاـص و  هاـش  لاـحب 
تابثا فینم  ثیدح  نیزا  دارم  دوصقم و  هکلب  تسین  تما  سیئر  هنیدـم و  باب  نایم  رد  تبـسانم  تهباشم و  درجم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 
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ریما بانج  تیلـضفا  تیملعا و  توبث  هلماک  تبـسانم  همات و  تهباشم  نیا  تارمث  زا  دـشابیم و  امهنیب  تبـسانم  ماـمت  تهباـشم و  لاـمک 
باـنج ملع  باـنج  نآ  ندوب  ظـفاح  باـنجنآب و  ادـتقا  عوجر و  موزل  باـنجنآ و  زا  هیوـبن  موـلع  ذـخا  راـصحنا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا 

اتقوف اتقو  هک  تسا  هیلاعتم  رثآم  هیلاع و  يایازم  رگید  طـلغ و  اـطخ و  ره  زا  ندوب  موصعم  ار و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
هینـس و ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع  تاداـفا  بسح  هدـش و  نیبم  هیفاو  تاحیـضوت  هیفاـش و  تاریرقتب  يرخا  دـعب  ةّرک  یلوا و  دـعب  ةّرم 

تبـسانم رب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ندـیزرو و  لهاجت  لفاغت و  همه  نیزا  سپ  هدـیدرگ  نهربم  ققحم و  ناشهحیحـص  هحیرـص  تافارتعا 
نینمؤملا ریما  بانج  تهباشم  ریقحت  تقیقح  رد  تسا و  هحیـضف  تیرورح  هحیرـص و  تیبصان  ندومن  لـمح  هفیعـض  تهباـشم  هفیفخ و 

َّنِکل َو  هنیدـمب  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دوخ  تهباـشم  نیهوـت  مزلتـسم  رجنم و  هنیدـم  باـبب  مالّـسلا  هیلع 
َنوُمَْلعَی  َنیِِقفانُْملا ال 

نم نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  داسف  سپ  دـناهدش  نآ  یعدـم  بحاـص  هاـش  هک  ماـما  هنیدـم و  باـب  قراـفت  ياـعدا  ینعا  موس  رما  اـما 
سیئر ماما  تسملعلا و  ۀـنیدم  يوسب  فاضم  ثیدـح  رد  باب  هک  تسنیرب  بحاص  هاش  ریرقت  بسح  قرافت  نیا  يانب  هک  اریز  تسـسمالا 

ماما ملعلا  ۀنیدم  يوسب  تسفاضم  باب  هچنانچ  هک  اریز  تسا  هحیرـص  هطـسفس  هضحم و  هطلاغم  ریرقت  نیا  ملع و  هنیدم  سیئر  هن  تستما 
سیئر هن  تستما  سیئر  ماما  هچنانچ  لوبقلا و  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلل  ۀـفیلخ  هنوکل  ملعلا  ۀـنیدم  يوسب  دوشیم  فاضم  مه 
ۀنیزرلا ماهفالا  یلوا  یلع  یفخی  ـال  اـمک  هنیدـم  دوخ  تساـیر  هن  دراد  ملعلا  ۀـنیدم  نیتآ  نیدـیرم و  تساـیر  باـب  نینچمه  ملعلا  ۀـنیدم 

ولمم همالک  نا  ناب  نیجلا و  هنفا و  نم  ۀئـشان  بطاخملا  يوعد  نا  رهظ  نیعلل و  رقملا  داـحتالا  تبث  نیبلا و  نم  قراـفتلا  هَّللا  نوعب  بهذـف 
دیـس دمحم  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملا و  لطابلا و  نیغ  عاشقنا  نیقفاخلل و  ۀئیـضملا  قحلا  سمـش  قورـش  یلع  هّلل  دـمحلا  نیـشلا و  رانـشلاب و 
ۀماما یف  راونالا  تاقبع  باتک  تادلجم  نم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دلجم  نم  یناثلا  ءزجلا  ۀـباتک  تّمت  نیزلا  ءاهبلاب و  نیلّونملا  هلآ  نیلقثلا و 

امهبحاص و یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلالا  دعب  ۀئام  ثلث  نیرشع و  عبس و  ۀنس  یلوالا  يدامج  رهـش  نم  رـشع  سماخلا  یف  راهطالا  ۀمئالا 
. ۀیحتلا مالسلا و  فالآ  هلآ 

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 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 431زکرم  هحفص 427 

http://www.ghadirestan.com


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 :

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
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 : 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 

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 
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