




راهطالا ۀمئالا  ۀماما  ىف  راونالا  تاقبع 

: هدنسیون

يروباشینلا یئونهکللا  يوسوملا  نیسح  دماحریم 

: یپاچ رشان 

یمالسالا رشنلا  هسسوم  مقب  هیمعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  12تاقبع 

باتک 12تاصخشم 

فلؤم 12یفرعم 

فلؤم 12همانیگدنز 

هیرصان 16هناخباتک 

16ةراشا

هیرشع انثا  هفحت  16باتک 

هفحت باتک  16یفرعم 

هفحت ياه  18هیّدر 

راونألا تاقبع  باتک  20یفرعم 

20ةراشا

یسانش هخسن  عوضوم و  - 120

لالدتسا کبس  ثحب و  یگنوگچ  - 222

یملع تردق  - 323

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 423

ندرک ّدر  هویش  - 524

تاقبع فلتخم  26داعبا 

یملع دعب  - 126

یعامتجا دعب  - 226

ینید دعب  - 326

صالخا دعب  - 427

ادتقا دعب  - 527
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تاقبع 28تاظیرقت 

ود تسیب و  29دلج 

نیلقث ثیدح  تلالد  29همادا 

نآ تیعوضوم  تیلوعجم و  تابثا  و  رمع » رکب و  یبأ  يدعب : نم  نیذلاب  اودتقا   » ثیدحب فلؤم  باوج  29همادا 

هجو 51 29همادا 

تسوا رب  موجن  ثیدح  رادم  هک  يرعشأ  یسوم  وبأ  ندوب  مهتم  29دهاوش 

موجن ثیدح  يوار  يرعشأ  یسوم  وبأ  رسپ  هدرب  وبأ  نعاطم  31حراوق و 

باحصأ لآم  نسح  لاوحأ و  تماقتسا  رب  موجن  ثیدح  نتم  تلالد  32مدع 

تسا هتفای  هار  موجن  ثیدح  رد  هک  یمیظع  فیرحت  33نایب 

بطاخم دوصقم  رب  موجن  ثیدح  تلالد  مدع  رگید  هوجو  نایب  و  ءدب » یلع  دوع  »34

لطاب تسیرمأتلالد  موجن  ثیدح  تلالد  34هجو 52 

دشابیم نالطبلا  حیرص  باحصا  هلمج  ندوب  يداه  34هجو 53 

تس ناوهلا  حضاو  باحصأ  هلمج  ندوب  ادتقا  لباق  35هجو 54 

تسین تسرد  الصأ  دش ، دنناوتیم  يدتهم  باحصأ ، زا  دحاو  رهب  ادتقا  تروص  رد  هک  بلطم  نیا  35هجو 55 

همیظع رئابکب  باحصأ  يرایسب  يالتبا  هکنآ : 35هجو 56 

باحصأ زا  ریثک  عمج  لاح  ءوس  رب  هحضاو  تلالد  هَّللا  باتک  تایآ  زا  يرایسب  35هجو 57 

باحصأ شهوکن  ّمذ و  رد  هریثک  ثیداحأ  36هجو 58 

دراد باحصأ  يادتقا  زا  حیرص  عنم  رب  تلالد  ثیداحأ  ضعب  هّیّنس  رابک  بتک  رد  36هجو 59 

رمع رکب و  وبأ  تافارتعا  هباحص و  زا  يرایسب  تیلهأ  ان  نایب  رد  37هجو 60 

37هراشا

دوخ قح  رد  رمع  رکب و  وبأ  37تافارتعا 

[ دوخ نالایخ  مه  بتک  ضعب  زا  یترابع  بحاص  هاش  لقن  ]38

هجو دنچ  رد  راتفگ  نیا  داسف  نالطب و  ]38

38هراشا
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: هکنآ 38لوا 

: هکنآ 38مود 

: هکنآ 39موس 

هکنآ 39مراهچ 

: هکنآ 39مجنپ 

: هکنآ 40مشش 

: هکنآ 40متفه 

: هکنآ 40متشه 

: هکنآ 40مهن 

: هکنآ 41مهد 

: هکنآ 41مهدزای 

: هکنآ 41مهدزاود 

: هکنآ 41مهدزیس 

: هکنآ 42مهدراهچ 

: هکنآ 42مهدزناپ 

42هراشا

ص)  ) یبنلا تایهنم  نم  ۀلمج  48هیف 

: هکنآ 52مهدزناش 

52هراشا

عینش لعف  نیاب  مادقا  رب  بدنج  نب  ةرمس  رهاجت  ار و  رمخ  عیب  هباحص  زا  یتعامج  نتسناد  53حابم 

! ود ره  ریزنخ  رمخ و  عیب  رب  بدنج  نب  ةرمس  55رساجت 

رمخ عیب  رد  ار  بدنج  نب  ةرمس  هیوعم  57دیلقت 

دندادیم ملع  ریغب  ياوتف  تالابم  یب  باحصأ  زا  یتعامج  هکنیا  نایب  رد  - 1757

57هراشا
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يرعشأ یسوم  وبأ  طلغ  يواتف  58تاهابتشا و 

ملع ریغب  ياوتف  مذ  رد  ثیداحأ  زا  ییهلمج  59لقن 

بترم یمتخ  ترضح  هحضاو  ماکحأ  زأ  باحصأ  زا  یعمج  تلاهج  یعالطا و  یب  - 1860

60هراشا

مزح نب  ورمع  لآ  64باتک 

: هکنآ 66مهدزون 

: هکنآ 66متسب 

66هراشا

ار ثلثم  ذیبن  برش  رمع  67لیلحت 

: هکنآ مکی  71تسب و 

71هراشا

نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  71تایلوا 

ار بآمتلاسر  بانج  ماکحأ  نیرساجتم  هباحص  زا  یضعب  ندرک  در  - 2272

ار هیوبن  یهانم  زا  ییهلمج  نیرساخ  هباحص  زا  یضعب  باکترا  - 2375

رافک تسدب  ار  مانصأ  عیب  نیکلاه  هباحص  زا  یضعب  ندرمش  زئاج  - 2478

ار هینآرق  صوصن  ضعب  در  نیکلاه  هباحص  زا  یعمج  باکترا  - 2580

رمع نابز  زا  ار  ادخ  باتک  رم  ناشتفلاخم  هباحص و  زا  یعمج  بویع  - 2681

متفه تسب و  - 2782

متشه تسب و  هجو  - 2882

هکلهم يواتف  رودص  رب  باحصا  زا  یضعب  مادقا  - 2982

یعفاش درگاش  ینزم  هب  باوج  اهنآ و  لاطبا  در و  موجن و  ثیدح  باب  رد  هینس  ياملع  تاملک  83لقن 

83هراشا

: هکنآ لوا  84هجو 

: هکنآ مود  84هجو 
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: هکنآ موس  84هجو 

وا تایاور  رب  هینس  ياملع  نیعبات و  هباحص و  دامتعا  مدع  دهاوش  تسا و  هباحص  فیراعم  زا  هک  هریره  وبأ  لاح  نایب  رد  ص 741 »  » هجو 21 ات  هجو 4 

ار بعک  نب  یبا  ثیدح  رمع  بیذکت  93هجو 22 

کلام نب  سنأ  لاح  نایب  رد  هجو 28  ات  95هجو 23 

95هراشا

سنأ راکنا  طاسب و  95ثیدح 

ار ریدغ  ثیدح  وا  نامتک  مقرأ و  نب  دیز  لاح  نایب  رد  97هجو 29 

ریدغ ثیدح  بیذکت  بزاع و  نب  ءارب  لاح  نایب  رد  98هجو 30 

ریدغ ثیدح  بیذکت  یلجیلا و  هللا  دبع  نب  ریرج  لاح  نایب  رد  98هجو 31 

بدنج نب  ةرمس  لاح  نایب  رد  99هجو 32 

موس یس و  100هجو 33 

هبعش نب  ةریغم  لاح  نایب  رد  100هجو 34 

مجنپ یس و  100هجو 35 

شیداحأ لعج  صاعلا ؛ نب  ورمع  لاح  نایب  رد  101هجو 36 

متفه یس و  101هجو 37 

وا بیذاکأ  نایفس و  یبأ  نب  ۀیوعم  لاح  نایب  رد  هجو 40  ات   38102

مکی لهچ و  113هجو 41 

يوما طبعم  یبأ  نب  ۀبقع  نب  دیلو  لاح  نایب  رد  113هجو 42 

يوبن دهع  رد  رمع  بذک  باکترا  نایب  رد  115هجو 43 

مراهچ لهچ و  117هجو 44 

عوکأ نب  رماع  لمع  نالطب  باب  رد  باحصأ  زا  یضعب  بذک  باکترا  117هجو 45 

مشش لهچ و  118هجو 46 

ناتهب بذک و  رب  هباحص  ضعب  ءارتجاب  نینمؤملا  ریما  بانج  حیرصت  119هجو 47 

هضوفم باب  رد  ار  یعجشا  نانس  نب  لقعم  ثیدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومن  در  119هجو 48 
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ار رگیدکی  باطخلا  نب  رمع  بعک و  نب  یبأ  بیذکت  121هجو 49 

ار مکح  نب  ماشه  رمع  بیذکت  121هجو 50 

ار هبعش  نب  ةریغم  رمع  نتخاس  مهتم  122هجو 51 

هیوبن ثیداحأ  لقن  رد  ار  مدرم  رمع  فیوخت  122هجو 52 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) یبن زا  تیاور  رد  القا  هب  ار  باحصا  زا  یتعامج  رمع  روتسد  123هجو 53 

ار ربمغیپ  باحصأ  زا  یصخش  یبعش  بیذکت  124هجو 54 

ار باحصا  زا  یعمج  یباحص  کلام  نبا  فوع  بیذکت  124هجو 55 

روز نیمی  غورد و  مسق  رب  رمع  مادقا  124هجو 56 

هشئاع ءاوغا  بأوح و  بالک  ناتساد  و  بأوح »  » ماقم لمج و  هعقاو  رد  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ریبز و  هحلط و  ناودع  بذک و  باکترا  125هجو 57 

مرکا ربمغیپ  روضح  رد  یباحص  هعافر  هجوز  يزادرپ  ءارتفا  132هجو 58 

رورسنآ روضح  رد  هیباحص  ءاصیمغ  يزادرپ  ارتفا  134هجو 59 

وا ثیدح  درو  ار  هیباحص  سیق  تنب  همطاف  یناث  هفیلخ  بیذکت  135هجو 60 

وا ثیدح  درو  ار  هیباحص  ناوفص  تنب  هرمب  نیعبات  هباحص و  بیذکت  140هجو 61 

تانئاک رورس  روضح  رد  تایباحص  زا  یتعامج  بذک  باکترا  141هجو 62 

هیفص زا  تیلضفا  ءاعدا  رد  هصفح  هشئاع و  بذک  باکترا  142هجو 63 

لسع هصق  رد  ناتهب  بذک و  باکترا  رب  هصفح  هشئاع و  یطاوت  143هجو 64 

ار بانج  نآ  رب  بذک  باکترا  لایتحا و  هعدخ و  قیرط  یبن  جاوزأ  ضعب  كولس  145هجو 65 

بلک هلیبق  زا  ار  ینز  بآم  تلاسر  بانج  ندومرف  هبطخ  هعقاو  رد  هشئاع  بذک  151هجو 66 

هثراح نب  دیز  يارطا  حدم و  رد  هشئاع  بذک  باکترا  152هجو 67 

نینمؤملا ریما  بانج  ندوب  یصو  راکنا  رد  هشئاع  رگید  بذک  باکترا  152هجو 68 

تلاسر ترضح  ضرم  هعقاو  لقن  رد  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  مان  هشئاع  يافخا  153هجو 69 

يرهز فارتعا  بسح  رب  مشاه  ینب  باب  رد  هشئاع  ندوب  مهتم  155هجو 70 

رگید نت  هس  هیواعم و  رد  یعفاش  يرصب و  نسح  155حدق 

ار موجن  ثیدح  رد  حرج  حدق و  رازب  رکب  وبا  ظفاح  هدافا  موجن و  ثیدح  هرابرد  ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  یبطرقربلا  دبع  نبا  مالک  156لقن 
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مهدئاقع نع  ۀباحصلا  رباکأ  159عوجر 

)؟ دوش تسرد  هنوگچ  راصنالا » نیرجاهملل و  يروشلا  امنا   » تسرتاوتم هعیش  دزن  هک  ع )  ) ریمأ ترضح  زا  يورم  ثیدح  دیامن ، ترتع  تماما  رب  تلالد  ثیدح  نیا  رگا  و  هلوق :

راصنالا نیرجاهملل و  يروشلا  امنا  مالکب  بطاخم  جاجتحا  باوج  160هوجو 

160هراشا

رکب وبأ  اب  تعیب  ندوب  هتلف »  » 162تایاور

عامجالاب نآرقلا  دعب  بتکلا  حصا  مّلسم  حیحص  يراخبلا و  168حیحص 

فالختسا عوضوم  رد  مه  ریغ  خیراوت و  ریس و  لها  عیمج  تایاور  لاوقا و  لقن  رمعب و  رکب  وبأ  تیصو  وا و  لمعب  مدرم  ضرتعا  ار و  باطخ  نب  رمع  رکب  وبأ  فالختسا  ناتساد 

ار رمع  وا  ندرک  هفیلخ  نیچمه  رکب و  وبا  ندش  هفیلخ  ندوب  اطخ  هرابرد  باحصا  زا  یتعامج  179داقتعا 

دوشیم دافتسم  هریثک  همهم  هقرفتم  بلاطم  تایاور  نیا  نوتم  زا  هک  رگید ، همهم  عیاقو  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  رکم  وا و  تیصو  رمع و  لتق  تیفیک  ثلاث و  هفیلخ  نامثع  تفالخ  ناتساد 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  192هرابرد 
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ود تسیب و  دلجراهطالا  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

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 17 

http://www.ghadirestan.com


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

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

هفحت ياه  هیّدر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

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

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باون

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

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

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

یملع تردق  - 3

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

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

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

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

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

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

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ندرک ّدر  هویش  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

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

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

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

یعامتجا دعب  - 2

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

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

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

ینید دعب  - 3

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

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

صالخا دعب  - 4

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

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

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

ادتقا دعب  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاقبع تاظیرقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

ود تسیب و  دلج 

نیلقث ثیدح  تلالد  همادا 

نآ تیعوضوم  تیلوعجم و  تابثا  و  رمع » رکب و  یبأ  يدعب : نم  نیذلاب  اودتقا   » ثیدحب فلؤم  باوج  همادا 

هجو 51 همادا 

تسوا رب  موجن  ثیدح  رادم  هک  يرعشأ  یسوم  وبأ  ندوب  مهتم  دهاوش 

ابأ ّنأ  ریمع  نب  دیبع  نع  ءاطع  نع  جـیرج  نبا  نع  مصاع  وبأ  انثدـح  قوزرم  نب  میهاربإ  انثدـح  : ] هتفگ راثآلا » لکـشم   » رد يواحط  زین  و 
ءاجف هّودر ! لاق : عجر ، اولاق : سیق ، نب  هَّللا  دبع  توص  عمسأ  مل  أ  لاق : غرف  اّملف  رمألا  ضعب  یف  الوغشم  ناک  رمع و  یلع  نذأتـسا  یـسوم 

ال اولاقف : مهربخأف  راصنألا  سلجم  یلإ  ءاجف  ّنلعفأ ، ّنلعفأل و  وأ  ۀنّیبب  اذه  یلع  ینیتأتل  لاق : اثالث ، ناذیتسالا  یف  اذه  لثمب  رمؤن  اّنک  لاقف :
: رمع لاقف  معن ! لاقف : ءاجف  ّيردخلا  دیعس  وبأ  ماقف  انرغصأ  ّالإ  کعم  موقی 

: میهاربإ لاق  قاوسألاب ، فیوسّتلا  ینلغش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رمأ  نم  اذه  ّیلع  یفخ 
 . قاوسألاب یلغش  ینلغش  و  یباتک : رهظ  یلع  تدجو 

: هتفگ راثآلا » لکشم   » رد يواحط  زین  و 
یبأ نع  ةدرب  یبأ  نع  یـشرقلا  ییحی  نب  ۀحلط  نع  برح  نب  مالّـسلا  دبع  انث  لیعامـسإ  نب  کلام  ناسغ  وبأ  انث  نامیلـس  نب  دهف  انثدـح  ]
ّیلع لاقف : رمع  هبتناف  تعجرف  نذؤی ، ملف  سیق ؟ نب  هَّللا  دبع  لخدی  أ  مکیلع ، مالّـسلا  تلقف : هنع  هَّللا  یـضر  رمع  باب  تئج  لاق : یـسوم 

: لوقی مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تعجرف  یل  نذؤی  ملف  اثالث  تنذأتـسا  تلقف  تبهذ  ّینإ  لاق : تیتأـف  یـسوم  یبأـب 
تجرخف لاق : ۀبوقع ، یّنم  کّنلانیل  وأ  دهاشب  تلق  ام  یلع  ینئیجتل  لاقف : عجر  ّالإ  و  هل ، نذأ  ناف  اثالث ، هیخأ  یلع  ملسملا  لجّرلا  نذأتـسیل 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  یسوم  وبأ  لاق  ام  تعمس  لیفّطلا ! ابأ  ای  رمع : هل  لاقف  هربخأف ، ءاجف  معن ! لاقف : هتربخأف  بعک  نب  ّیبا  تیقلف 
نم هّللاب  ذوعأ  و  لاق : مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  باحصأ  یلع  اباذع  نوکت  نأ  ّلج  ّزع و  هّللاب  ذوعأ  و  معن ! لاقف : مّلـس ؟ هلآ و  و 

 . کلذ
: هتفگ لیزنتلا » ملاعم   » رد يوغب  و 

نب دمحأ  انأ  راّفّصلا ، دّمحم  نب  لیعامسإ  انأ  نارشب ، نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  انأ : یحلاّصلا ، هَّللا  دبع  نب  دمحأ  انربخأ  ]
یلع سیق  نب  هَّللا  دبع  مّلس  لاق : يردخلا ، دیعس  یبأ  نع  ةرضن ، یبأ  نع  يریرحلا ، دیعس  نع  رمعم ، انأ  قاّزّرلا ، دبع  انأ  يدامّرلا ، روصنم 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  لاق : تعجر ؟ مل  لاقف : هرثأ  یف  رمع  لسرأف  عجرف ، هل  نذأی  ملف  تاّرم  ثـالث  باّـطخلا  نب  رمع 
، عجریلف بجی  ملف  اثالث  مکدحأ  مّلس  اذإ  لوقی : مّلس  هلآ و 

642 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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سلاج ۀقلح  یف  انأ  هنول و  اعقتمم  یـسوم  وبأ  ءاجف  لاق : هدعوأ ، دق  ّهنأ  ریغ  اذک ، اذـک و  کب  ّنلعفأل  ّالإ  ۀـنّیبب و  لوقت  ام  یلع  ّنیتأتل  لاق :
: لاقف کناش ؟ ام  انلقف :

؟ مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  مکنم  عمس  لهف  هربخ ، انربخأف  رمع ، یلع  تمّلس 
. کلذب هربخأف  رمع  یتأ  یّتح  مهنم  الجر  هعم  اولسرأف  لاق : هعمس . دق  انّلک  اولاق 

ۀباحّـصلا ّنإ  ددعلا : طارتشا  نایب  یف  یلع  وبأ  لاق  : ] هتفگ يواضیب » جاهنم  حرـش   » رد يربعلا  یناغرفلا  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  نیدلا  ناهرب  و 
( ضر  ) رمع لمعی  مل  و  يراصنالا ، ۀملـسم  نب  دمحم  هاور  یّتح  ةّدـجلا  یف  ۀبعـش  نب  ةریغم  ربخ  لبقی  مل  ضر )  ) رکب ابأ  ّنإف  ددـعلا  اوبلط 
و صاـعلا . نب  مکحلا  ّدر  یف  ناـمثع  ربخ  رمع  رکب و  وبأ  ّدر  و  يردـخلا ، دیعـس  وبأ  هاور  یّتح  ناذـیتسالا  یف  يرعـشالا  یـسوم  یبأ  ربخب 

دنع ددـعلا  اوبلط  اّمنإ  مّهنإ  هنع  باوجلا  یف  انلق  هطارتشا . لیلد  ةریثکلا  تایاوّرلا  یف  مهنم  ددـعلا  بلط  و  ةریثک ، ظ ) حـص . کلذ .  ) لاـثمأ
[. اضقن روّصلا  نم  مترکذ  ام  دری  الف  لوبقم  هتیاور  یف  ۀمهت  ثیح ال  دحاولا  لدعلا  ربخ  ّنأ  یعّدن  اّمنإ  نحن  و  اقلطم ، ۀمهّتلا ال 

و ال نیدیلا ، يذ  ربخ  لوبق  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هفّقوتب  دحاولا : ربخلا  ّدر  نم  ّجتحا  و  : ] هتفگ يرابلا » حتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 
یف ةّدـجلا و  یف  ةریغملا  یثیدـح  یف  رمع  رکب و  یبأ  فّقوتب  و  لبقی ، مل  ملعلا  ضراع  اذإ  دـحاو  ربخ  ّلک  هملع و  ضراـع  ّهنـأل  هیف  ۀّـجح 

فّقوتب دیعـس و  وبأ  هل  دهـش  یّتح  ناذـیتسالا  یف  یـسوم  یبأ  ربخ  یف  رمع  فّقوتب  و  ۀملـسم ، نب  دـمحم  اـمهب  دهـش  یّتح  نینجلا  ثاریم 
ّهناف یسوم  یبأ  ۀّصق  یف  امک  بایترالا  دنع  اّمإ  مهنم  عقو  اّمنإ  کلذ  ّنأب  بیجا  و  ّیحلا ، ءاکبب  ّتیملا  بیذعت  یف  رمع  نبا  ربخ  یف  ۀشئاع 

تحضوأ دق  هسفن و  نع  کلذب  عفد  نوکی  نأ  ۀیشخ  تابثتـسالا  رمع  دارأف  هدّعوت  ثالّثلا و  دعب  هعوجر  هیلع  رمع  راکنإ  دنع  ربخلا  دروأ 
ٌةَرِزاو ُرَِزت  َو ال   » یلاعت هلوقب  ّتلدتـسا  ثیح  ۀشئاع  راکنإ  یف  امک  یعطقلا  لیلّدلا  ۀضراعم  دـنع  اّما  ناذـیتسالا و  باتک  یف  هلئالدـب  کلذ 

يرْخُأ  َرْزِو 
[.

هاور یّتح  هربخ  ةریغملا  یلع  رکب  وبأ  رکنأ  ّهنأب  ضرتعا  و  : ] هتفگ دـحاو  ربخب  دـّبعت  هلئـسم  رد  توبّثلا » مّلـسم   » رد يراهب  هَّللا  بحم  الم  و 
رمع ۀملسم و  نبا 

643 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمع نبا  ربخ  ۀشئاع  رکب و  یبأ  ریغ  فلحی  ناک  ۀضّوفملا و  یف  نانس  یبأ  ربخ  ّیلع  دیعـس و  وبأ  هاور  یّتح  ناذیتسالا  یف  یـسوم  وبأ  ربخ 

[. دعب داحآلا  نم  وه  مامضنالا و  دعب  اولمع  مّهنأ  يرت  أ ال  ۀبیّرلا ، دنع  اوفّقوت  اّمنإ  باوجلا  هلهأ و  ءاکبب  ّتیملا  بیذعت  یف 
لقن زا  هریره  وبأ  لثم  ار  وا  ناشیا  ترضح  اذهل  دوب  هدیـسر  قیقحت  هبترمب  یناث  هفیلخ  دزن  ثیدح  لقن  رد  یـسوم  وبأ  ندوب  مهتم  نوچ  و 

یلاّزغ هدیدرگ . روکذم  ّتنـس  لها  رابک  هّیلوصا  بتک  رد  هک  دراد  روهظ  يّدـحب  ناشیهن  نیا  دـندوب و  هدرک  یهن  قالطإلا  یلع  ثیدـح 
ۀهبّشلا ناتهبش : هل  ۀلئسملا  یف  فلاخملا  ّنأ  ملعا  ّمث  : ] هتفگ دحاو  ربخب  دّبعت  هلئسم  رد  یفصتسم »  » باتک رد  تسا  هّیّنس  ماقمیلاع  مامإ  هک 

، دحاولا ربخلا  ّدر  دق  ّالإ و  ۀباحّـصلا  نم  دحأ  نم  ام  و  کلذ ؟ یعّدی  فیکف  عامجالا ، ّالإ  دـحاولا  ربخ  تابثإ  یف  دنتـسم  ال  مهلوق : یلوالا 
یضر رمع  رکب و  ابأ  لأس  یّتح  نیتنثا  نع  مّلس  ثیح  نیدیلا  يذ  ربخ  لوبق  نع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فقوت  کلذ  نمف 
ثاریم نم  ۀبعـش  نب  ةریغملا  ربخ  هنع - هَّللا  یـضر  رکب - یبأ  ّدر  کلذ : نم  و  وهّـسلل ، دجـس  لبق و  مث  هاقّدصف  کلذب  ادهـش  امهنع و  هَّللا 

لوسّرلا هناذئتسا  نم  هاور  امیف  مهنع - هَّللا  یـضر  نامثع - ربخ  رمع  رکب و  یبأ  ّدر  کلذ : نم  و  ۀملـسم ، نب  دّمحم  هعم  هربخأ  یّتح  ةّدجلا 
يرعشالا یسوم  یبأ  ربخ  هنع - هَّللا  یضر  رمع - ّدر  نم  رهتشا  ام  کلذ : نم  و  کلذب . هعم  دهشی  نمب  هابلاط  صاعلا و  یبأ  نب  مکحلا  یف 

ۀّصق یف  یعجشالا  نانس  یبأ  ربخ  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ّدر  کلذ : نم  و  هنع - هَّللا  یـضر  ّيردخلا - دیعـس  وبأ  هل  دهـش  یّتح  ناذیتسالا  یف 
ّتیملا بیذعت  یف  رمع  نبا  ربخ  اهنع - هَّللا  یضر  ۀشئاع - ّدر  کلذ : نم  و  ثیدحلا ، یلع  فّلحی  ناک  ّهنأ  هنم  رهظ  دق  قشا و  تنب و  عورب 

اّمم کلذ  لاثمأ  و  مّلس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسّرلا  نع  ثیدحلا  نع  ةریره  یبأ  یـسوم و  یبأل  هیهن  رمع  نم  رهظ  و  هیلع ، هلهأ  ءاکبب 
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اورظتنیف اوعمتجی  مل  مّهنإف  رتاّوتلا  طرتشی  نم  بهذم  یلع  يواّرلا ال  یف  اددـع  طرتشی  نم  بهذـم  یلع  ّلدـت  رابخألا  هذـه  رثکأ  و  رثکی ،
[. رتاّوتلا

موجن ثیدح  يوار  يرعشأ  یسوم  وبأ  رسپ  هدرب  وبأ  نعاطم  حراوق و 

مئارج هقبوم و  مئاـظع  رب  وا  مادـقا  و  تسا ، هدرب  وبأ  شرـسپ  يرعـشألا  یـسوم  وبأ  زا  نآ  يوار  هک  تسنآ  ثیدـح  نیا  حداوق  هلمج  زا  و 
- يدع نب  رجح  ترضح  لیلج  یباحص  لتق  هعقاو  رد  وا  هک  ینادیمن  رگم  تس ، سمألا  نم  نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  هکلهم 

644 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تداهـش ادـخ  هار  دیهـش  نآ  باب  رد  و  تسا ، هدومن  دـی  سمغ  هوجو  حـبقأب  لیقم - ّرقتـسم و  ریخ  ۀـّنجلا  تاجرد  یلعأ  یف  هل  هَّللا  لعج 

؟! دشابیم مثآ  نئاخ  رداغ  بذاک  دهاش  نیا  يارب  يربک  تراسخ  یمظع و  تراسج  لیلد  شاهلمج  ره  هک  هداد  هبذاک 
: هدروآ هیلع - هَّللا  ناوضر  يدع - نب  رجح  ترضح  لتق  هعقاو  رد  دوخ  خیرات »  » رد يربط 

امب رجح  یلع  اودهشا  لاقف : عابرألا  سوءر  اعد  ّهنإ  ّمث  نجّـسلا ، یف  الجر  رـشع  ینثا  مهنم  عمج  یّتح  رجح  باحـصأ  یلإ  دایز  ثعب  ّمث  ]
نب سیق  نادمه و  و  میمت ، عبر  یلع  ۀطفرع  نب  دـلاخ  و  ۀـنیدملا ، لهأ  عبر  یلع  ثیرح  نب  ورمع  ذـئموی  عابرألا  سوءر  ناک  هنم و  متیأر 

ارجح ّنأ  ۀعبرألا  ءالؤه  دهشف  دسأ ، جحذم و  یلع  یسوم  یبأ  نب  ةدرب  وبأ  و  ةدنک ،؟؟ ۀعیبر و  عبر  یلع  ةریغملا  نب  سمش  دبع  نب  دیلولا 
بثو بلاـط و  یبأ  لآ  یف  اـّلإ  حلـصی  ـال  رمـألا  اذـه  ّنأ  معز  نینمؤملا و  ریمأ  برح  یلإ  اـعد  ۀـفیلخلا و  متـش  رهظأ  عومجلا و  هیلإ  عمج 

هعم نیّذلا  رفّنلا  ءالؤه  نا  هبرح و  لهأ  هّودع و  نم  ةءاربلا  هیلع و  مّحّرتلا  بارت و  یبأ  رذـع  رهظأ  نینمؤملا و  ریمأ  لماع  جرخأ  رـصملاب و 
 . هرمأ هیأر و  لثم  یلع  هباحصأ و  سوءر  مه 

وبأ هیلع  دهـش  ام  اذـه  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : ] هدوب قسن  نیرب  هعقاو  نیرد  هدرب  وبأ  تداهـش  هک  هدروآ  دوخ  خـیرات »  » رد يربط  زین  و 
ۀنتفلا و برحلا و  یلإ  اعد  ۀفیلخلا و  نعل  ۀعامجلا و  قراف  ۀعاطلا و  علخ  ّيدـع  نب  رجح  ّنأ  دهـش  نیملاعلا : ّبر  هّلل  یـسوم  یبأ  نب  ةدرب 

هذه لثم  یلع  دایز : لاقف  ءاعلـص ! ةرفک  ّلج  ّزع و  هّللاب  رفک  ۀـیواعم و  نینمؤملا  ریمأ  علخ  ۀـعیبلا و  ثکن  یلا  مهوعدـی  عومجلا  هیلإ  عمج 
ّنإ ّمث  ۀعبرأ . اوناک  هتداهـش و  لثم  یلع  عابرألا  سوءر  دهـشف  قمحألا . نئاخلا  قنع  طیخ  عطق  یلع  ّندـهجأل  هَّللا  انأ و  اودهـشاف  ةداهّـشلا 

 . عابرألا سوءر  ةداهش  لثم  یلع  اودهشا  لاقف : ساّنلا  اعد  ادایز 
نینمؤملا ریمأ  بانج  يارب  يداب  نحاش  يداع و  ضغبم  دوخ  ردپ  لثم  وا  هک  تسنآ  هدرب  وبأ  هعیظف  نئاشم  مظعأ  هعینـش و  نعاطم  ربکأ  و 

ّتبحم صولخ و  تیاهن  يادبا  بانج  نآ  نانمشد  اب  توادع و  ضغب و  لامک  راهظإ  بانج  نآ  ناتسود  اب  دوب و  مالّسلا  هیلع 
645 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع هک  تسناد  دیاب  حیضوت  دیزم  يارب  نکیل  تسا و  راکشآ  رهاظ و  مه  يربط » خیرات   » هیضام تارابع  زا  ینعم  نیا  هچ  رگا  و  دومنیم ،
هیلع نینمؤملا  ریمأ  بانج  زا  نیفرحنم  نیـضغبم و  رکذ  رد  هغالبلا » جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبأ  نباب  فورعملا  ینئادملا  هَّللا  ۀـبه  دـیمحلا 

: هدروآ مالّسلا 
ةدرب وبأ  لاق  لاق : بدنج ، نب  نمحّرلا  دبع  يور  هلالک ! نع  هل ال  ضغبلا  ثری  يرعشالا ، یـسوم  یبأ  نب  ةدرب  وبأ  نیلاغلا : نیغبملا  نم  [و 

ناک ّهنأل  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  ۀبـسن  کلذب  ینع  اّمنإ  نمحرلا : دـبع  لاق  ءاعلـص ! ةرفک  هَّللاب  رفک  دـق  يدـع  نب  رجح  ّنأ  دهـشأ  دایزل :
نب رامع  لتاق  ینهجلا  ۀـیداغلا  یبأل  لاق  ةدرب  ابأ  تیأر  لاق : فوتنملا ، شاـّیع  نبا  نع  يدوعـسملا  نمحرلا  دـبع  يور  دـق  و  لاـق : علـصأ !

؟ رسای نب  راّمع  تلتق  تنأ  أ  رسای :
: لاق دـیزی ، نب  نابـضغلا  نع  ةریغملا  نب  ماشه  نع  میعن  وبأ  يور  و  ادـبأ !! راّنلا  کّسمت  ال  لاق : اـهّلبقف و  كدـی ! ینلواـنف  لاـق : معن ! لاـق :
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 . هبناج یلإ  هسلجأف  انهیه ! انهیه ! یخأب ! ابحرم  راّمع : لتاق  ۀیداغلا  یبأل  لاق  ةدرب  ابأ  تیأر 

باحصأ لآم  نسح  لاوحأ و  تماقتسا  رب  موجن  ثیدح  نتم  تلالد  مدع 

نسح لاوحأ و  تماقتـسا  رب  تلالد  نآ  نتم  دشابیم  حورجم  حودقم و  ادنـس  هکنآ  زا  رظن  عطق  یـسوم  وبأ  ثیدح  هک  دنامن  بجتحم  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ  هک  نیرب  تسلیلد  نودعوی » ام  یباحصأ  یتأ  تبهذ  اذإف   » هلمج هکلب  درادن ، باحـصأ  لآم 
رد دش و  دهاوخ  عقاو  اهگنج  اههنتف و  ناشنیب  ام  دنام و  دنهاوخن  یقاب  دندوب  بانج  نآ  دـهع  رد  هک  یلاح  رب  بانج  نآ  دـعب  مّلـس  هلآ و 

. دیسر دهاوخ  روهظب  مه  تارجاشم  بولق و  فالتخا  دادترا و  و  دیدرگ ، دهاوخ  ادیپ  ءاوهأ  فالتخا  ءارآ و  ّریغت  ناشیا  نایم 
حرـش صوصخ  رد  ةاکـشم »  » و حیباصم »  » و ملـسم » حیحـص   » حورـش رد  هک  هّیّنـس  مالعأ  ياملع  تافارتعا  رظان  رب  هَّللا  دمحب  ینعم  نیا  و 

. میامنیم رکذ  اج  نیا  رد  تّجح  مامتإ  يارب  نآ  زا  يرطش  هچنانچ  تسرهاب ، رهاظ و  دناهدومن  یسوم  وبأ  ثیدح  نیمه 
: ] هتفگ ملسم » حیحص  حرش  جاهنم -  » رد يوون 

ۀنمأ انأ  و  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  و 
646 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«. نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  تبهذ  اذإف  یباحصأل 
 . کلذ ّلک  عقو  دق  و  احیرص ، هب  رذنأ  اّمم  کلذ  وحن  بولقلا و  فالتخا  بارعألا و  نم  ّدترا  نم  دادترا  بورحلا و  نتفلا و  نم  يأ 

: ] هتفگ ملسم » حرش   » رد ّیبالا  یناتشولا  ۀفلخ  نب  دمحم  و 
« نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  هلوق :

 . بولقلا فالتخا  بارعالا و  نم  ّدترا  نم  دادترا  نتفلا و  روهظ  نم  ینعی  [-: 1  ] ع - 
: هتفگ ملسم » حیحص  حرش   » رد یسونّسلا  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحم  و 

«. نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  : » هلوق
 . بولقلا فالتخا  بارعالا و  نم  ّدترا  نم  دادترا  نتفلا و  نم  يأ 

: هتفگ جاّجحلا » نب  ملسم  حیحص  بلاطم  فشک  نم  جاّهو ، جارس   » رد یجونق  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  رصاعم  لضاف  و 
بولقلا فالتخا  برعلا و  نم  ّدترا  نم  دادترا  بورحلا و  نتفلا و  نم  يدعب  یباحصأ  یتأی  [و 

 . کلانه ام  مهنیب و  ۀعقاولا  تارجاشملا  رظنا  کلذ . ّلک  عقو  دق  و  احیرص ، هب  رذنأ  اّمم  کلذ  وحن  و 
: هتفگ حیباصم » حرش  حیتافم -  » رد یلاخلخ  نیدلا  سمش  و 

« نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  انأ  تبهذ  اذإ  [و 
 . نتفلا نم  مهنیب  عقو  ام  مالّسلا - هیلع  هباحصأ - دعوب  دارأ 

هیلع و هَّللا  یّلص  ناک  اّمل  ّهناف  ریخلا  لهأ  باهذ  دنع  ّرّشلا  ءیجم  یلإ  ۀلمجلا  یف  ةراشالا  و  : ] هدروآ ةاکـشم » حرـش  فشاک -  » رد یبیط  و 
[. ءاوهالا تفلتخا  ءارآلا و  تلاح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفوت  اّملف  هیف ، نوفلتخی  ام  نّیبی  ناک  مهرهظأ  نیب  مّلس 

: هتفگ ةاکشم » هیشاح   » رد یناجرج  فیرش  دیس  و 
« نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  هلوق : ]

 . تافلاخملا للخلا و  نم 
: هتفگ ةاکشم » حرش  ةاقرم -  » رد يراق  یلع  الم  و 
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 . نحملا تافلاخملا و  نتفلا و  نم  يأ  نودعوی . ام  یباحصأ  یتأ  انأ  تبهذ  اذإف  ]
(، 12  ) ضایع یضاقلا  يأ : [ 1  ] دعوی امب  دارملا  و  : ] هتفگ ةاکشم » حرش  تاعمل -  » رد يولهد  قحلا  دبع  و 

647 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . بارعالا دادترا  بورحلا و  نتفلا و  باحصالا :

و : ] هتفگ تاعمللا » ۀّعشا   » رد يولهد  قحلا  دبع  زین  و 
« یباحصال ۀنمأ  انأ  »

،« دوخ باحصا  يارب  منمأ  ببس  نم  و 
« نودعوی ام  یباحصأ  یتأ  انأ  تبهذ  اذإف 

زا ناشیا  نایم  رد  نآ  عوقو  تسا  هدش  هدرک  ریدقت  هدـش و  هدرک  هدـعو  هک  يزیچ  ارم  باحـصأ  دـیآیم  ملاع  زا  نم  مورب  هک  یتقو  سپ 
 . بارعأ ضعب  دادترا  بورح و  نتف و 

ار نآ  ندروآ و  موجن  ثیدح  دییأت  يارب  ار  نآ  دشاب  لاونم  نینچ  رب  ثیدح - نیا  دافم  بسح  باحصأ - لامتـشا  تناهم  لاح  هاگ  ره  و 
. ریبخ لثم  کئبنی  و ال  ریصب ، لقاع  ره  دزن  تس  ّتنس  لها  تارضح  يدنمشناد  لامک  ندرمش  هباحص  بقانم  رخافم و  زا 

تسا هتفای  هار  موجن  ثیدح  رد  هک  یمیظع  فیرحت  نایب 

راکـشآ حـضاو و  هّیّنـس  رابحأ  مالعأ و  فیناصت  شیتفت  صّحفت و  رابک و  ظاّفح  رافـسأ  بتک و  هعلاـطم  هک  تسناد  دـیاب  نیرب  هوـالع  و 
رتمک هک  هتفای  هار  میلم  تیاهن  یلیدبت  میظع و  سب  یفیرحت  لالضإ  عدخ و  باحصأ  لاغدا و  رکم و  لهأ  زا  ثیدح  نیرد  هک  ددرگیم 

. دشاب هدرب  نآب  یپ  یسک 
باـنج باحـصأ  هک  تـسا  هدـش  عـقاو  نـآلا - یلإ  تـیأر  تعمـس و  اـمک  ثیدـح - نـیا  رخآ  رد  هـک  تـس  نـیا  نآ  حیرـشت  حیـضوت و 

هک هچنآ  ار  تّما  دمآ  دهاوخ  باحصأ  دنورب  هک  یتقو  سپ  بانج ، نآ  تّما  يارب  دنتسه  نامأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیب  لها  هک  دوب  هدشعقاو  ثیدـح  نیا  رخآ  رد  تقیقح  رد  هکنآ  لاح  نآب . دـنوشیم  هدرک  هدـعو 

تّما دمآ  دهاوخ  دـنورب  مالّـسلا - ةولّـصلا و  مهیلع  هیلع و  بانج - نآ  تیب  لها  هک  یتقو  سپ  بانج ، نآ  تّما  يارب  دنتـسه  نامأ  مهیلع 
. نآب دنوشیم  هدرک  هدعو  هکیزیچ  ار  بانج  نآ 

نآ لّمحتم  تارضح  نیا  نیئناش  نیـضغبم و  بولق  اذهل  دوب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتارم  ّولع  لامک  لیلد  یمظع  تلیـضف  نیا  نوچ  و 
مالک نیا  رب  ّتنس  لها  هک  تس  نیا  منامگ  هچ  رگا  و  دنتخاس ، بولقم  بالقنا  باحـصأ  يوسب  ار  نآ  باصتغا  باصتعا و  هار  زا  دشن و 

، دـنیامن رادـتبا  تعراسم و  راهجإلا  نالعإلاب و  راکنإ  بیذـکت و  يوسب  هک  تسین  بجع  دـش و  دـنهاوخ  تفت  غمد و  یلیخ  ماـنألا  رقحأ 
يارب ریقح  نکیل 

648 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار بضغ  ظیغ و  ياهظحل  هک  میامنیم  ضرع  مزیریم و  ناشیولگ  رد  همرـس  هَّللا  دـمحب  و  مزیخیمرب ، هّیّنـس  بتک  زا  تقیقح  نیا  تابثإ 

رکذ رد  نآ  هباحّصلا  ۀفرعم  باتک  رد  هک  دننک  رظن  دنیامرف و  هظحالم  ار  يروباسین » مکاح  حیحص   » راصبتـسا رّـصبت و  نیعب  دنیامن و  ورف 
: تسموقرم هَّللا  دبع  نب  ردکنم  بقانم 

میکحلا نب  مساقلا  انث : ّيرکـشیلا  ةریغملا  نب  دـمحم  انث  هباتک : لـصأ  نم  نادـمهب  یـضاقلا  نسحلا  نب  نمحّرلا  دـبع  مساـقلا  وبأ  انثّدـح  ]
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هیبأ ، نع  ردکنملا ، نب  دمحم  نع  ۀقوس  نب  دمحم  ینثّدح  ةّرم ، نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  انث : یقرعلا ،
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: لاقف دجسملا ، یف  نورظتنی  ساّنلا  ۀعاس و  وأ  ۀهینه  لیّللا  نم  بهذ  یّتح  ءاشعلا  ةالص  رّخأ  دق  ۀلیل و  تاذ  جرخ  ّهنأ 
. اهومترظتنا ام  ةالص  یف  اولازت  نل  مّکنإ  لاقف : ةولّصلا ، رظتنن  اولاقف  نورظتنت ؟ ام 

تـسمط ناف  ءامّـسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  لاقف : ءامّـسلا  یلإ  هسأر  عفر  ّمث  ممالا . نم  مکلبق  نّمم  دـحأ  اهّلـصی  مل  ةالـص  اـّهنإ  اـمأ  لاـق : ّمث 
یتیب لهأ  بهذ  اذاف  یتّمال  نامأ  یتیب  لهأ  و  نودعوی ، ام  یباحصأ  یتأ  تضبق  اذاف  یباحصال  نامأ  انأ  و  نودعوی ، ام  ءامّـسلا  یتأ  موّجنلا 

 . نودعوی ام  یتّما  یتأ 
ای یسوم  وبأ  عینش  عینص  ماقم ؛ ود  رد  ثیدح  نیا  رخآ  رد  یتیب » لهأ   » ياجب یباحـصأ »  » ظفل ندروآ  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  اجنیزا  و 

دیآیمن و ّتنس  لهأ  راکب  ثیدح  نیا  الـصأ  فّرـصت  فیرحت و  نیا  روهظ  دعب  و  تسرارـشأ . نیلّدبم  رامغأ و  نیفّرحم  زا  رگید  یـسک 
تیب لها  تارـضح  ندوب  هک  تسناد  یهاوخ  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنإ  و  دـیاشگیمن . ناشیارب  یباب  باحـصأ ؛ حدـق  ّمذ و  تاـبثإ  زجب 

باـنج هدـیدع  ثیداـحأ  زا  ماـمت  تحارـصب  كـاله  فـالتخا و  زا  نـمأ  تیادـه و  داـشرا و  رد  بکاوـک  موـجن و  لـثم  مالّـسلا  مـهیلع 
هّیّنـس رافـسأ  بتک و  رد  ثیداـحأ  نیا  هرفاـضتم  هوجو  هرثاـکتم و  قرط  و  تسرهاـب ، رهاـظ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

یغبلا و یلوا  فانآ  مغری  ام  کلذ  یف  و  دـشابیم ، دوجوم  دّدـعتم  مالحأ  لوقع و  هرّونم  نیوانع  مالـسا و  نامیا و  لـهأ  هبجعم  تاقایـسب 
. داشّرلا باوّصلا و  ۀّجحم  نیکلاّسلل  حضوی  و  دانعلا ،

649 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بطاخم دوصقم  رب  موجن  ثیدح  تلالد  مدع  رگید  هوجو  نایب  و  ءدب » یلع  دوع  »

ناوه نهو و  نالطب و  داسف و  ناشنایعأ ؛ ّتنس و  لها  رباکأ  تادافا  بسح  نارتقا  تعانم  نایب  نیا  دعب  هچ  رگا  و  ءدب » یلع  دوع  »
« موّجنلاک یباحصأ   » ثیدح

نکیل هدیـسر ، نیبت  ّدحب  زین  نآ  نتم  داسف  هوجو  زا  یـضعب  هّیّنـس  مالعأ  ضعب  تارابع  يواطم  رد  هدیدرگ و  نایع  حضاو و  تیاهن  ادـنس 
رب ثیدـح  نیا  رهاظ  رباـنب  هچنآ  و  دینـش ، دـیاب  لاـمجإلا  هجو  یلع  زین  دـشاب  نآ  نتمب  ّقلعتم  هک  هنیتم  هوجو  ضعب  ماـحفإ ؛ دـیزم  ضرغب 

. دید دیاب  تربع  رظنب  دوشیم  هّجوتم  لالض  باحصأ  ناگدادلد  رگید  بطاخم و  موعزم 

لطاب تسیرمأتلالد  موجن  ثیدح  تلالد  هجو 52 

يدـتهم مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  هلمج  ندوب  يدـتهم  رب  دراد  تلالد  موجن  ثیدـح  هکنآ : هجو 52 
نم بیر  یف  تنک  نإ  و  لاوحألا ، مهریس و  ۀسرامم  نم  ّظح  یندأ  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  لاحم ، لطاب و  تسیرمأ  ناشیا  یمامت  ندوب 

هیلع و هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  درک  ناوتیم  رواب  یلقاع  هنوگچ  سپ  کلاهملا  نم  یجنملا  نعاطملا » دییـشت   » باتک یلإ  عجراف  کلذ 
!؟ دشاب هدومرف  داشرا  ثیدح  نیا  ناشیا  ّقح  رد  مّلس  هلآ و 

دشابیم نالطبلا  حیرص  باحصا  هلمج  ندوب  يداه  هجو 53 

زا ناشیا  یماـمت  ندوب  يداـه  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و  باحـصا . هلمج  ندوب  يداـه  رب  دـیامنیم  تلـالد  ثیدـح  نیا  هکنآ : هجو 53 
هثالث و يافلخ  لثم  ناشیزا  يرایسب  ياوغا  لالـضا و  هک  اریز  دشابیم ، نالطبلا  حیرـص  داسفلا و  حضاو  رتهدایز  ناشیمامت  ندوب  يدتهم 

نیقیلاب نعاطملا -» دییـشت   » یف لّصف  امک  ّتنـس - لها  دوخ  تاـیاور  بسح  مهبازحأ  مهلاـثمأ و  صاـعلا و  نب  ورمع  هیواـعم و  نیتحلط و 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  ار  ثیدح  نیا  زگره  هک  دـیدرگ  رهاظ  روهظ  لامکب  سپ  تسنید . لقع و  لهأ  نّقیتم  مولعم و 
. هدومرفن داشرا  ناشیا  ناش  رد  مّلس  و 

تس ناوهلا  حضاو  باحصأ  هلمج  ندوب  ادتقا  لباق  هجو 54 

بانج نآ  تّما  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  هلمج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  هکنآ : هجو 54 
هک ار  هثالث  يافلخ  تارضح  هاگ  ره  و  تس . ناوهلا  حضاو  نالطبلا و  رهاظ  نایعأ  راصبأ و  باحـصأ  دزن  مه  رمأ  نیا  و  دندوب . ادتقا  لباق 

همیسج نعاطم  ظاحلب  دندوب  باحصأ  سیئر  سأر و  ّتنس  لها  دزن 
650 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیلج بصنم  نیا  یک  ار  ناشبانذأ  عابتأ و  رگید  دشابن ؛ ادـتقا  ّتیحالـص  تس  نهربم  قح  لها  هّیمالک  بتک  رد  هک  ناش  همیظع  بلاثم  و 
. هتشگن رداص  تّوبن  ردصم  زا  باحصأ  هلمج  ناش  رد  زگره  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  سپ  دش !؟ دناوتیم  لصاح 

تسین تسرد  الصأ  دش ، دنناوتیم  يدتهم  باحصأ ، زا  دحاو  رهب  ادتقا  تروص  رد  هک  بلطم  نیا  هجو 55 

زا دـحاو  رهب  ادـتقا  تروص  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  تّما  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  هکنآ : هجو 55 
مدـع باحـصأ و  زا  يرایـسب  لالـضإ  لالـض و  هاـگ  ره  هک  اریز  تسین ، تسرد  الـصأ  ینعم  نـیا  و  دـش ، دـنناوتیم  يدـتهم  باحـصأ ،

روکذـم و حورـشم و  امومع  قح  لها  هّیمالک  بتک  رد  هک  هرهاـب  نیهارب  هرهاـق و  ّهلدأ  ظاـحلب  ناـشیزا  یکی  ره  ندوب  ادـتقم  ّتیحـالص 
- هَّللا ذاعم  هک - درک  ناوتیمن  میلست  یلقاع  زگره  دیدرگ ، نهربم  تباث و  تسروطـسم  موقرم و  نعاطملا » دییـشت   » باتک رد  صوصخلاب 

. دشاب هدومرف  ّقلعم  طونم و  باحصأ  زا  یکی  ره  يادتقاب  ار  ادتها  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

همیظع رئابکب  باحصأ  يرایسب  يالتبا  هکنآ : هجو 56 

قسف عاونأ  نایتإ  روز و  تداهش  انز و  باکترا  سفن و  لتق  لثم  همیسج  تاقبوم  همیظع و  رئابکب  باحصأ  يرایسب  يالتبا  هکنآ : هجو 56 
. دشاب هدوب  بجتحم  یفخم و  نعاطملا » دییـشت   » باطتـسم باتک  یئامنهر  دعب  ۀّصاخ  ّتنـس ، لها  بتک  عّبتتم  رب  هک  تسنانچ  هن  روجف  و 

حئابق نداعم  هک  ار  صاخـشا  هنوگ  نیا  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاـسر  باـنج  هَّللا - ذاـعم  هک - تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 
ۀحـضفملا عئانّـشلا  هذه  یف  ّنا  يرمعل  و  هدومن ، هدامآ  ناشیادتقا  عاّبتاب و  ار  دوخ  تّما  هدومرف  تیاده  موجن  دندوب  هعیظف  بلاثم  هعینش و 

موّجنلا و ثیدحب  نیکّـسمتملا  معز  نالطب  یلع  ّلدـت  یـصقتست  رـصحت و ال  لئالد ال  یـصحت و  ّدـعت و ال  اججح ال  ۀـحبقملا  عئاضفلا  و 
. موجّرلا بقاوثب  قارتسالا  ۀسلابأ  یمرت 

باحصأ زا  ریثک  عمج  لاح  ءوس  رب  هحضاو  تلالد  هَّللا  باتک  تایآ  زا  يرایسب  هجو 57 

تلاسر بانج  باحصأ  زا  ریثک  عمج  ریفغ و  ّمج  لآم  نارسخ  لاح و  ءوس  رب  هحضاو  تلالد  هَّللا  باتک  تایآ  زا  يرایسب  هکنآ : هجو 57 
هعمج هروس  تایآ  بازحأ و  هروس  تایآ  تئارب و  هروس  تایآ  لافنأ و  هروس  تایآ  ۀّصاخ  و  دراد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم 

651 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. تسبابلألا راصبألا و  یلوا  تربع  لباق  باب  نیرد  نیقفانم  هروس  تایآ  و 

ار دوخ  باحصأ  یمامت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  هَّللا - ذاعم  هک - درک  دهاوخ  زیوجت  ءالقع  زا  یسک  هنوگچ  سپ 
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، کفعأ هیفـس  ّالإ  اذه  یلع  مدقی  ال  اّلک ! دشاب !؟ هداهن  بابرألا  بر  اب  ّتقاشم  تضراعم و  يداو  رد  مدـق  هداد  رارق  تّما  يارب  ادـتقا  لباق 
. کفؤی هلالضل و  قیقحلا  ّقحلا  نع  فرصی 

باحصأ شهوکن  ّمذ و  رد  هریثک  ثیداحأ  هجو 58 

رد هک  دوخ  باحصأ  شهوکن  ّمذ و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  هریهـش  رابخأ  هریثک و  ثیداحأ  هکنآ : هجو 58 
و دادترا ، ثیدح  و  ضوح ، ثیدح  لثم  تسلوقنم ، روثأم و  ّتنس  لهأ  هربتعم  دیناسم  عماوج و  حاحص و 

«، اراّفک يدعب  اوعجرت  ال   » ثیدح
«، لمّنلا بیبد  نم  مکیف  یفخأ  كرّشلا   » ثیدح و 

«، يدعب نوثدحت  ام  يردأ  ال   » ثیدح و 
سفانت ثیدح  و  يراصن ، دوهی و  ننس  عاّبتا  ثیدح  و 

«، هارأ يدعب و ال  یناری  نم ال  یباحصأ  نم  ّنإ   » ثیدحو
«، نیقفانم یباحصأ  یف  ّنإ   » ثیدح و 
«، ۀباّذکلا ّیلع  ترثک  دق   » ثیدح و 

و ادادعت ، ابسح و  یـصحت  الف  رـصحلا  ّدح  نع  تزواج  يدارف و  نیعمتجم و  ۀباحّـصلا  ّقح  یف  تدرو  یّتلا  ثیداحألا  نم  کلذ  ریغ  یلإ 
- هک تسنیزا  عنام  ریبخ  عّبتتم  ریصب و  رظان  ره  دزن  مالّسلا - راد  هَّللا  هّلحأ  ماّلعلا - دلاولل  نعاطملا » دییـشت   » باتک یف  رکذ  ام  اهنم  کیفکی 

. دشاب هدومیپ  دوخ  تاداشرا  رد  ّداضت  ضقانت و  قیرط  هدومرف  موجن  لثم  ار  دوخ  باحصأ  هلمج  بانج  نآ  هَّللا - ذاعم 

دراد باحصأ  يادتقا  زا  حیرص  عنم  رب  تلالد  ثیداحأ  ضعب  هّیّنس  رابک  بتک  رد  هجو 59 

باحصأ و يادتقا  زا  حیرص  عنم  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  هک  تسدوجوم  نانچ  ثیداحأ  ضعب  هّیّنـس  رابک  هّمئأ  رافـسأ  بتک و  رد  هکنآ :
بآمتلاسر بانج  هک  تفگ  دناوتیم  لقع  بحاص  نآ  هعلاطم  دـعب  هنوگچ  سپ  دوب ، دـهاوخ  مّنهج  رد  ناشیدـتقم  هک  دـیامنیم  رهاظ 

رد هَّللا - ذاعم  هدومرف - طونم  ناشیزا  دـحاو  ره  يادـتقاب  ار  ادـتها  هداد ، رارق  ادـتقم  ار  دوخ  باحـصأ  هلمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. دشاب هداتفا  رکانت  تفاهت و  هدهد 

هک ونشب  سپ  يرادن ، رواب  ّتنس  لهأ  بتک  رد  ثیداحأ  هنوگ  نیا  دوجو  رگا 
652 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: ] هتفگ لمج  باحصأ  تیامح  ماقم  رد  یتفلا » نیز   » رد یمصاع  هماّلع 
« اوکسماف یباحصأ  رکذ  اذإ  : » مالّسلا هیلع  لاق  و 

اذه یف  لقاعلا  رذـحیلف  ۀـفرطب  ول  ّلزی و  مل  هَّللا  دابع  نم  دـبع  ّيأ  مهتاماقم و  یف  مهنم  ناک  ام  مهتّالز و  رکذ  نع  مهیف  ۀـعیقولا  نع  ینعی 
و مهیواسم . مهتّالز و  رکذ  مهیف و  ۀعیقولا  نع  عضوملا 

كرابملا نبا  نع  هّیطع  انربخأ  لاق : نومأملا ، انربخأ  لاق : يورهلا ، یلع  وبأ  انربخأ  لاـق : هَّللا - همحر  رجاـهملا - نب  دـمحأ  يّدـج  ینربخأ 
« يدعب ثادحأ  یباحصأ  نم  نوکی  : » هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : بیبح ، یبأ  نب  دیزی  نع  ۀعیهل  نبا  نع 

، مهنیب تناک  یّتلا  ۀنتفلا  ینعی 
«. مّنهج ران  یف  هَّللا  مهّبک  مهدعب  نم  موق  مهب  يدتقا  نإ  مهتقباسل ؛ مهل  هَّللا  اهرفغیف  »
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: ۀعیهل نبا  لاق 
 . ثیدحلا اذه  تعمس  ذنم  ییأر  اذه 

: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 
« مّنهج ران  یف  یلاعت  هَّللا  مهّبک  مهدعب  نم  موق  مهب  يدتقا  نإ  مهتقباسل  مهل  هَّللا  اهرفغی  ۀنتف  یباحصأ  نیب  نوکت  ]

[. السرم بیبح ، یبأ  نب  دیزی  نع  میعن  . 
نیا هک  ینعم  نیا  كارداب  دنادیم و  یبوخب  ار  نآ  لقاع  ره  تس ؛ ّتنـس  لهأ  رارـسأ  فشاک  راتـسأ و  کتاه  هک  يوحنب  ثیدـح  نیا  و 

. دناسریم مهب  نیقیلا  ملع  دنرآیم ؛ نیگآحدق  نیماضم  مه  باحصأ  حدم  ثیداحأ  رد  تارضح 

رمع رکب و  وبأ  تافارتعا  هباحص و  زا  يرایسب  تیلهأ  ان  نایب  رد  هجو 60 

هراشا

ّتیلها انب  هباحص  دوخ  نآ  رد  هک  تس  لوقنم  هباحص  زا  راصحنا  یب  راثآ  رایـسب و  لاوقأ  هّیّنـس  رابحأ  مالعأ و  رابخأ  تایاور و  رد  هکنآ :
. دناهتخاس حئال  حضاو و  دابع ، تیاده  هبترم  زا  ار  نتشیوخ  طاطحنا  داشر و  باوص و  ماقم  زا  دوخ  دعب  هدش  فرتعم  دوخ 

اناطیش یل  ّنإ  ، » رکب وبأ  لوق  هریثک  لاوقأ  نآ  هلمج  زا  دنکیم  تیافک  و 

دوخ قح  رد  رمع  رکب و  وبأ  تافارتعا 

 . ینوموقف تغز  ینومتیأر  اذإ  و  ینوعّبتاف ، تمقتسا  ینومتیأر  اذاف  ینوعارف ، مکدحأ ، نم  ریخب  تسل  و  : » وا لوق  زین  و  ینیرتعی ،»!
«. مکیلع یل  ۀعاط  الف  هَّللا  تیصع  اذاف  هَّللا  تعطأ  ام  ینوعیطا   » وا لوق  زین  و 

653 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
.»!؟ اهب موقأ  اذإ ال  معلص  هَّللا  لوسر  ۀّنسب  لمعأ  ّینأ  نّونظتف  أ  : » وا لوق  زین  و 

هَّللا و  ناطیـشلا ، نم  یّنمف و  أطخ  ناک  نإ  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هَّللا  نمف  اباوص  ناک  نإف  ییأرب  اهیف  لوقأ  : » هلالک باب  رد  وا  لوق  زین  و 
!«. ءيرب هنم 

!«. نیقفانملا نم  انأ  هّللاب  ۀفیذح ! ای  : » رمع لوق  تسیفاو  یفاک و  زین  و 
«. رمع کلهل  ّیلع  الول  : » هدیدع يایاضق  رد  وا  لوق  و 

!«. انحضتفال كالول  : » وا لوق  و 
«. هتمصخف رمع  تمصاخ  ةأرما  : » رهم تالاغم  هّیضق  رد  وا  لوق  و 

!«. أطخأ لجر  تباصأ و  ةأرما  وا : لوق  و 
«. هتلضنف مکمامإ  تلضان  تباصأ !؟ ةأرما  نم  أطخأ و  مامإ  نم  نوبجعت  أ ال  وا : لوق  و 

.»!؟ ءاسّنلا ملعأ  نم  تسیل  ةأرما  ّیلع  ّدرت  یتح  هنورکنت  الف  اذه  لثم  لوقأ  یننوعمست  : » وا لوق  و 
!«. یّنم هقفأ  دحأ  ّلک  : » وا لوق  و 

!«. رمع نم  هقفأ  دحأ  ّلک  : » وا لوق  و 
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!«. رمع نم  ملعأ  دحأ  ّلک  : » وا لوق  و 
!«. رمع نم  هقفأ  ملعأ و  دحأ  ّلک  : » وا لوق  و 

!«. ءاسّنلا یّتح  کنم  ملعأ  دحأ  ّلک  : » وا لوق  و 
!«. ءاسّنلا یّتح  رمع  نم  هقفأ  ساّنلا  ّلک  : » وا لوق  و 

!«. زئاجعلا یّتح  رمع  نم  ملعأ  ساّنلا  ّلک  : » وا لوق  و 
!«. لاجحلا یف  تارّدخملا  یّتح  رمع  نم  هقفأ  ساّنلا  ّلک  : » وا لوق  و 

. هریغ و  نعاطملا » دییشت   » رظان یلع  یفخی  امک ال  تسدوجوم ، ّتنس  لهأ  بتک  رد  لاوقا  نیا  همه  و 
موجن لثامم  هباشم و  ار  صاخشا  نینچ  بایطألا - هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم - تلاسر  بانج  هَّللا - ذاعم  هک - تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

عاّبتا و زیوجتب  هدومرف 
654 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يواهملا و یف  عوقولا  نع  ۀمـصعلا  هلئـسن  کلذ و  نم  هّللاـب  ذوعن  دـشاب !؟ هدومن  لالـضإ  لالـض و  باوبأ  حـتف  ناـشیزا  یکی  ره  يادـتقا 
. کلاهملا

[ دوخ نالایخ  مه  بتک  ضعب  زا  یترابع  بحاص  هاش  لقن  ]

مه بتک  ضعب  زا  لقن  ناونعب  یترابع  موجن  ثیدح  دافمب  ّقلعتم  بحاص  هاش  هک  تسنآ  هعینـش  بئارغ  برغأ  هعیظف و  بئاجع  بجعأ  و 
هیشاح رد  هچنانچ  دشابیم ، تارصح  نیا  یناشیرپ  زجع و  تیاهن  ناهرب  یناریح و  یگمیـسارس و  لامک  لیلد  هک  دناهدروآ  دوخ  نالایخ 
ّلحم انلق : اعیمج ؟ مهعاّبتا  یف  ۀیادهلا  دنع  فیکف و  نیقیب  أطخ  ۀباحّصلا  ضعب  داهتجا  تلق : نإف  : ] تسروطـسم موجن  ثیدح  دعب  هفحت » »

و مهعاّبتال . اّلحم  تسیل  یه  تاصوصنملا و  یف  نوکی  اّمنإ  أطخلا  نّقیت  ّنأ  ۀهبش  و ال  ۀّنّـسلا ، باتکلا و  یف  صوصنم  ریغ  ناک  ام  مهعاّبتا 
«. داشرا حرش  . » الصأ لاکشا  الف  ۀّنّسلا ، باتکلا و  یضتقمب  مهؤطخ  رهظی  مل  ام  ۀیادهلا  لیلد  مهعاّبتا  ّنأ  لصاحلا 

هجو دنچ  رد  راتفگ  نیا  داسف  نالطب و  ]

هراشا

مارخنا داسف و  نالطب و  و  دشابیم ، دانع  تیاوغ و  رد  كامهنا  تیاغ  تبثم  داشر و  زا  تبناجم  لامک  رهظم  داشرا » حرـش   » ترابع نیا  و 
: هجو دنچب  تسحئال  حضاو و  دادل  رسارس  ریرقت  نیا  داینب  ساسأ و  دادهنا  و 

: هکنآ لوا 

نینچ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دـیدرگ  لاحم  تساطخ ، نیقیلاب  هباحـص  ضعب  داهتجا  هک  دـش  تباث  هاـگ  ره 
ذاعم يده - موجنب  نّیلاض  نیئطاخ و  هیبشت  و  تسلاحم ، امـس  موجن  زا  اطخ  رودص  هک  اریز  دنهد ، رارق  موجن  هلزنمب  ار  ینیقی  ناراک  اطخ 

لاّلّضلا ةاوغلا  لعجی  نأ  لاصآلا - ّودغلاب و  مالّسلا  ةولّـصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  لاعتملا - ّبّرلا  لوسر  اشاح  و  لالـضإ ، ءاوغا و  نیع  هَّللا -
. لایّللا ملظ  یف  ۀیداهلا  موّجنلاک 

: هکنآ مود 
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حوضو لامکب  دناهدرپس ، ّتنـس  نآرق و  تاصوصنم  اب  تفلاخم  هار  هدرک  اطخ  انیقی  دوخ  داهتجا  رد  هباحـص  ضعب  هک  دش  تباث  هاگ  ره 
- هک درک  دـهاوخ  زیوجت  یلقاع  هنوگچ  سپ  دوب ، دـهاوخ  رفوأ  ّمطأ و  ربکأ و  مظعأ و  ناشیایاطخ  تاـصوصنم  ریغ  رد  هک  تشگ  نهربم 

عـضوم كانلوه و  يایاطخ  رودص  ّلحم  هک  تاصوصنم  ریغ  عساو  يداو  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا - ذاعم 
ناشیادتقا هّللاب - ذوعن  هدومرف - نیئطاخ  نینچ  عاّبتاب  رومأم  ار  دوخ  تّما  تسکاله  هثروم  مئارج  روهظ 

655 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
!؟ ةرهاّسلا راصبألا  يوذ  ةرهاّزلا و  راظنألا  یلوا  یلع  یفخی  ةرهاج ال  ۀیامع و  ةرهاظ و  ۀیاوغ  ّالإ  اذه  له  هدومن ، او  ادتها  بجوم  ار 

: هکنآ موس 

تایآ و رگید  نیلقث و  ثیدـح  ریهطت و  هیآ  دـندوب و  اطخلا  نع  موصعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیب  لهأ  انیقی 
تاصوصنم رد  دوخ  لهج  هجوب  هک  ار  باحصأ  ناراکاطخ  هّیسدق  سوفن  نیا  دوجو  اب  سپ  دراد ، ناشتمصع  رب  تلالد  هریثک  ثیداحأ 

زا زگره  هک  تسیراک  نداـهن  زاـغآ  ناشیادـتقا  عاـّبتا و  يوسب  مدرم  توعد  نداد و  رارق  موجن  هلزنمب  دـنیامنیم  اـهاطخ  ّتنـس  باـتک و 
و دوب ، نیعمجأ  نیملاع  ملعأ  قئالخ و  لقعأ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  ياج  هچ  دش  دـناوتیمن  رداص  یلقاع 

. دومرفیمن یهاتوک  تقو  چیه  ناشیهاوخ  ریخ  تّما و  تحیصن  رد 

هکنآ مراهچ 

تیب لهأ  هبترم  یلات  ناشیا  هبترم  هک  دـندوب  دوجوم  یـصاخشأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد  ههبـش  الب 
؛ راّفغلا کلملا  نم  ناوضّرلا  ۀمحّرلا و  فالآ  مهیلع  راّمع - دادقم و  ّرذ و  یبأ  ناملس و  بانج  لثم  دوب ، مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

داهتجا نآرق  صوصن  هلباقمب  دـنیامن و  اـیاطخ  باـکترا  تاـصوصنم  رد  هک  ار  ینیقی  ناراـکاطخ  باـیطأ  باحـصأ  نینچ  دوجو  اـب  سپ 
بانج ياـیلع  تحاـس  هک  تس  عیظف  ملظ  عینـش و  روج  ۀحارـص  ندومن ؛ بصن  تّما  عاـّبتا  يارب  دـنیازفا ؛ دوخ  تلاـهج  راـهظإ  رد  هدومن 

لقع و هیلح  زا  اعطق  دیامن  بانج  نآ  هب  ینعم  نیا  تبسن  هک  ره  و  تساّربم ، هّزنم و  اعطق  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
. تساّرعم لطاع و  نید 

: هکنآ مجنپ 

- ۀـصوصنم ریغ  وأ  ۀـصوصنم  تناک  ءاوس  هّیعرـش - لئاسم  رد  باـیترا  ّکـش و  ـالب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باحـصأ 
« فالتخالا ببـس  نایب  یف  فاصنإلا   » ۀـلاسر رظان  یلع  یفخی  امک ال  تسین ، راکنإ  لـباق  زگره  ینعم  نیا  و  دـنراد ، باـسحیب  فـالتخا 

. فاستعالاب مرغملا  انبطاخم  دلاول 
فالتخا و همیلم  همیرج  بکترم  هکلاه ؛ مما  عاّبتاب  ایاطخ  باکترا  تمصو  رب  هوالع  هک  ار - ینیقی  ناراکاطخ  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 

ندومن ریبعت  تیاده  موجنب  ار  ناشیا  نداد و  رارق  تّما  عبتم  عاطم و  دنشاب - هدوب  مه  نیّدلا  یف  رجاشت 
656 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلآ هیلع و  هَّللا  تاولـص  نیلـسرملا - دّیـس  نیّیبّنلا و  متاخ  بانج  زا  نآ  رودـص  زیوجت  زگره  تستعاظف و  تعانـش و  بتارم  ياـصقا  غلاـب 
. درذگیمن نامیا  لهأ  هّلیختم  رد  نیلضفألا - نیمرکألا 
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: هکنآ مشش 

یلیخ هئطخت  باب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  باحـصأ  رد  هک  تسراکـشآ  حـضاو و  ریـصب  رظاـن  ریبخ و  عّبتتم  رب 
لـباقم و بینأـت  رییعت و  رد  هداد  رارق  یطاـخ  یطخم و  هّینید  ماـکحأ  هّیعرـش و  لـئاسم  رد  ار  رگید  ضعب  ناـشیزا  یـضعب  دوـب و  حوـتفم 

. دوزفایم دوخ  فلاخم 
نالعإلاب و ار  ناـشیایاطخ  دـنناد و  راـکاطخ  اـباحم  ـالب  ار  دوخ  لاـثمأ  نارقأ و  دـنوش و  اـطخ  بکترم  دوخ  هک  هرمز  هک  تسرهاـظ  رپ  و 

موجن ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  باـنج  هک  دـنرادن  نآ  ّتیلها  زگره  دـنناسر  راـهظإ  دوهـش و  هّصنمب  راـهجإلا 
.!؟ حیضف حضاو  فیح  حیبق و  رهاظ  روج  ّالإ  اذه  له  دیامن ، طونم  ناشیادتقاب  ار  ادتها  دیامرفب و  تیاده 

: هکنآ متفه 

هدیسر لیلـضت  ریفکت و  لیهجت و  بیذکت و  ّدحب  هدرک  زواجت  لادتعا  ّدح  زا  هک  تسیرمأ  ار  یـضعب  رم  ناشیزا  یـضعب  باحـصأ  هئطخت 
ناوتیم رواب  یلقاع  هنوگچ  سپ  هدـیدرگ  موقرم  جردـنم و  هّیّنـس  رابک  ریهاشم  رافـسأ  بتک و  رد  هئطخت  هنوگ  نیا  ياـه  ارجاـم  و  تسا ،

بیذـکت و زا  دوخ  لباقم  فلاخم و  هئطخت  ماقم  رد  دوخ  ینیقی  يایاطخ  باـکترا  فصو  اـب  هک  ار  نیئطخم  نیئطاـخ  هنوگ  نیا  هک  درک 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  دننک ؛ رب  فاستعا  روج و  لداعمب  فاصنإ  لدع و  يانب  دننکن و  غیرد  لیلضت  ریفکت و  لیهجت و 

.!؟ دومن دهاوخ  طونم  ّقلعم و  ناشیادتقاب  ار  ادتها  دومرف و  دهاوخ  يده » موجن   » مّلس و 

: هکنآ متشه 

بیذکت ار  بانج  نآ  باحـصأ  رابک  هک  دندوب  صاخـشا  ضعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد  ههبـش  الب 
فالآ هیلع  راّمع - بانج  هک  رمع  ترضح  لثم  دندومیپیم ، ادتعا  مادقأب  اطخ  هار  هدومن  بذکب  مهّتم  ار  هّیسدق  سوفن  نآ  و  دندومنیم ،

کلسم هدرک و  مهّتم  مّمیت  ثیدح  لقن  رد  ار  راّفغلا  کلملا  نم  ناوضّرلا 
657 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـشاب هتـشاد  نید  زا  هرهب  یندأ  هک  ره  رب  و  یتسناد ، الیـصفت  قبـس  ام  رد  هچنانچ  هدرپس ، اـباحمیب  لـیلج  یباحـص  نآ  هئطخت  بیذـکت و 
دهاوخن تیادـه » موجن   » مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ار  نیرـساخ  نیرـساجتم  نینچ  زگره  هک  تسحئـال  حـضاو و 

. دومن دهاوخن  توعد  دشاب  تاصوصنم  ریغ  رد  ول  ناشیا و  عاّبتا  يوسب  ار  تّما  تقو  چیه  و  دومرف ،

: هکنآ مهن 

عاّبتا کلسم  دندومنیم و  نید  رد  سایق  لامعتسا  هک  دندوب  یناسک  ۀهبش - الب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  باحـصأ  رد 
رد ینیقی  ياـطخ  باـکترا  فصو  اـب  هک  صاخـشأ  نینچ  نیا  هک  تسروـهظ  لاـمک  رد  و  دـندومیپیم ، دوـب  ساـق » نم  لّوأ   » هک سیلبإ 

راوازـس زگره  دنیامیپ ؛ ادتعا  هار  یطخ  تعـسوب  هدش  اطخلا  دعب  ءاطخ  بکترم  دـنیامن و  تاصوصنم  ریغ  رد  سایق  لامعتـسا  تاصوصنم 
ُّنَظ َِکلذ  دنیامرفب . تّما  يادـتقم  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  دـنیآ و  يدـه  موجن  رامـش  رد  هک  دنتـسین 

َنیِذَّلا 
. نونقوی ال 
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: هکنآ مهد 

هّیعرش و ماکحأ  زا  هک  دناهتشذگ  یـصاخشأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصا  هرمز  رد  هکنیا  رد  تسین  یّکش 
نامهب نالف و  زا  لاؤس  فّفکت و  قیرط  و  دندروآیم ، نارگیدب  عوجر  لزاون  لوزن  تقو  و  دـندوب ، لهاذ  لهاج و  تعیرـش ؛ هّینید  لئاسم 

، مالعألا انباحصأ  بتک  نم  هریغ  و  نعاطملا » دییـشت   » یف لّصف  امک  ناودع ؛ لهج و  باحـصا  رگید  نامثع و  نیخیـش و  لثم  دندرپسیم ؛
. مالّسلا راد  هَّللا  مهّلحا 

هنوگچ زاب  دوب  دوجوم  مه  لاّهج  تعاـمج  نینچ  ناـشیرد  دـندوب و  ینیقی  ناراـک  اـطخ  هباحـص  رد  هاـگ  ره  هک  تسروهظ  تیاـهن  رد  و 
عاّبتا باوبأ  هَّللا - ذاـعم  هداد - رارق  تیادـه  موجن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـم  تلاـسر  باـنج  ار  هباحـص  همه  هک  تفگ  ناوتیم 

.!؟ هداشگ دوخ  هموحرم  تّما  رب  لاّهج  نیئطخم و 

: هکنآ مهدزای 

دندوب هدیسر  هبترمب  ینادان  تلاهج و  رد  صاخشأ  ضعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ  زا  بایترا  کش و  الب 
ناشیا زا  زین  نیشنهدرپ  نانز  هک 

658 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امک تسین ، راکنإ  دوحج و  لباق  هک  تسیرمأ  ناشیا  زا  رامـشیب  تلاهج  رایـسب و  يایاطخ  روهظ  رمع و  ترـضح  لثم  دندوب ! ملعأ  هقفأ و 

. رافسألا نم  هریغ  و  نعاطملا » دییشت   » رظان یلع  یفخی  ال 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  ياج  هچ  تفگ ، ناوتن  يده  موجن  زگره  ار  باحـصأ  نینچ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 

. دنیامن او  عاّبتا  لباق  هّینید  لئاسم  رد  تّما  يارب  ار  ناشیا  و  دیاتس ، لیمج  فصو  نیاب  ار  ناشیا 

: هکنآ مهدزاود 

؛ دوخ یناریح  همع و  ینادان و  لهج و  فصو  اب  هک  دندوب  نامدرم  ضعب  يوبن  باحـصأ  هرمز  رد  هک  تسحئال  حضاو و  بابلأ  بابرأ  رب 
قبّسلا بصق  هداد  مکح  دوب  اضعب » اهضعب  ضقنی   » قادصم هک  هّیضق  دصب  هدحاو  هلئسم  رد  و  دندومنیم ، هلئسم  کی  رد  هفلتخم  يایاضق 

هّلحأ نعاطملا » دییشت   » بحاص هلّصف  امک  تاقّثلا ، ۀّیّنسلا و  رابک  رافـسأ  نم  اذه  تبث  دقل  و  رمع ، ترـضح  لثم  دندوبریم ! هقّنبه  نبا  زا 
. تاجرّدلا عفرأ  یف  سودرفلا  نم  هَّللا 

هلزنمب ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  باـنج  هک  دـنرادن  نآ  ّتیلباـق  صاخـشأ  هنوگ  نیا  زگره  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
یف باتری  و ال  هیف ، ةرتس  رهاظ ال  کلذ  و  دنادرگ ، ادـتها  بجوم  ّتنـس - باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  ول  و  ار - ناشعابتا  دـناسر و  موجن 

. هیفس کفعأ  الإ  اذه  لثم 

: هکنآ مهدزیس 

اب و  دندیمهفن ، ار  هلالک  هلئسم  هک  دوب  هدیسر  يّدحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  ضعب  یندوک  توابغ و 
، دندیـسرن او  نآ  تقیقحب  ناّنملا - کلملا  نم  مالّـسلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  ّناـج - سنإ و  رورـس  باـنج  رّرکم  میلعت  نآرق و  ناـیب  فصو 
حـضاو و دـناهدرک  رکذ  نیرّـسفم  رگید  يربط و  هک  هلالک  تایآ  ریـسفت  رد  هدراو  راثآ  تایاور و  راـبخأ و  ثیداـحأ و  رظاـن  رب  هچناـنچ 
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. تسحئال
: تفگیم ّيربطلا - هنع  هاور  امک  هفاحق - یبأ  نب  رکب  وبأ  هک  تساجنیا  زا  و 

«!. هنم يرب ، هَّللا  و  ناطیشلا ، یّنمف و  أطخ  نکی  نإ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا  نمف  اباوص  ناک  نإف  ایأر ، ۀلالکلا  یف  تیأر  دق  ّینإ  »
659 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بتک زا  نعاطملا » دییـشت   » رد هدـیدرگ و  لوقنم  يربط » ریـسفت   » رد الّـصفم  هدیـسر  روهظب  باّطخلا  نب  رمع  زا  هک  یبئاجع  باب  نیرد  و 
. تسروکذم زین  ّتنس  لها  ياملع  رگید 

اوُّلِضَت ْنَأ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  هیآ  بآم  تفالخ  هاگ  ره  هک  تس  نیا  نآ  بجعأ  زا  و 
!«. یل نّیبتت  ملف  ۀلالکلا  هل  تنّیبت  نم  ّمهّللا   » هک دندرکیم  فارتعا  فاصنإ  لامک  هار  زا  دندومنیم  تءارق  ار 

: دوب هدومرف  هصفح  باطخب  هلالک  هلئسم  باب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  نوچ  زین  و 
« ادبأ اهملعی  كابأ  يرأ  ام  »

: دندومرفیم يراچانب  زجع  هار  زا  بآمتفالخ  اذهل 
!«. لاق ام  ص )  ) هَّللا لوسر  لاق  دق  و  ادبأ ، اهملعأ  ینارأ  ام  »

و ۀـلالکلا ، و  ۀـفالخلا ، اـهیف : اـم  اینّدـلا و  نم  ّیلإ  ّبحأ  اـنل  نهنّیب  ص )  ) هَّللا لوسر  نوکی  نـأل  ثلث  : » دـنتفگیم مهنیا  هکنآ  رتبیجع  و 
!«. ابّرلا

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هنوگچ  دنـشاب  رـصاق  ّتنـس  باتک و  تاصوصنم  مهف  زا  هک  ار  ایبغأ  نینچ  نیا  هک  تسـالجنا  لاـمک  رد  و 
تفلاخم يداو  رد  هدومرف  يدـه  موجن  هَّللا - ذاعم  ار - ناشیا  و  داد ؟ دـهاوخ  رارق  تاصوصنم  ریغ  رد  تّما  عاـّبتا  لـباق  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

،!؟ ۀیرم بیر و ال  هداسف  هنالطب و  یف  يرتعی  ال  ۀیرف ، بذک و  ّالإ  اذه  له  داتفا ؟ دهاوخ  باوص 

: هکنآ مهدراهچ 

يوسب ار  دساف  بلطم  نیا  و  دندومنیم ، او  هزور  هن  تسب و  ار  هام  ره  ناشیزا  یـضعب  هک  دوب  هدیـسر  يّدحب  هباحـص  مهف  ّتلق  تهالب و 
. دندرکیم بوسنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

: هتفگ ۀباصإلا » نیع   » رد یطویس 
کلذ اورکذف  نورـشع ، عست و  رهّـشلا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  رمع ، نبا  نع  نمحّرلا  دـبع  نب  ییحی  نع  دـمحأ ، جرخأ  ]

 . نیرشع اعست و  نوکی  دق  رهّشلا  لاق : اّمنإ  نمحّرلا ! دبع  ابأ  هَّللا  محری  م :) ظ : تلاقف .  ) لاقف ۀشئاعل 
هک تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تس ؛ ّتنـس  لها  رابک  هباحـص  زا  هک  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  رمع  نبا  ترـضح  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 
660 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب دوخ  تّما  يارب  ار  ناشیا  داهتجا  طابنتسا و  ّتنـس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  هداد  رارق  موجن  لثم  ار  دوخ  هباحـص  هلمج  هَّللا - ذاعم  - 
.!؟ هداهن دامتعا  رابتعا و  هّصنم 

: هکنآ مهدزناپ 

هراشا
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ّجح نالطب  بجوم  هک  دندومنیم  مارح  لطاب و  رمأ  رب  مادقا  رساجت و  نانچ  ارش  عیب و  تالماعم  رد  ّتنس  لها  دزن  رابک  هباحص  زا  یضعب 
. دمآیم مزال  ناشیرب  دوخ  عینش  عینص  زا  هبوت  و  دشیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  ناشیا  داهج  و 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  و  دش ، دنناوتیمن  تیاده  موجن  زگره  صاخـشأ  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 
دـشاب هتـشاد  نامیا  زا  هرهب  یندأ  هک  ره  و  تخاس . دهاوخن  هّیعرـش  ماکحأ  رد  دوخ  تّما  عجرم  لّوعم و  ار  ناشیا  لاح  چیه  تقو و  چـیه 

. تشاذگ دهاوخن  ینزو  چیه  دشاب  ّتنس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  هچ  رگا  ناشیواتف  يارب 
. دینش دیاب  هیّنس  رابحأ  مالعأ و  رافسأ  بتک و  زا  لآم  نارسخ  رساجت  نیا  حیرصت  لامجا و  نیا  حیضوت  الاح 

: هتفگ يربکلا » ۀنّودملا   » باتک رد  یکلاملا  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  جوز  ۀـشئاع  ّنأ  [ 1  ] سنوی ّمأ  نع  ینادـمهلا ، قاحـسإ  یبأ  نع  مزاـح ، نب  ریرج  نع  بهو ، نبا  ینربخأ  [و 
: هصن ام  تاقبطلا »  » یف دعـس  نبا  لاـق  عفیأ ، تنب  ۀـیلاعلا  اهمـسا  هذـه  سنوی  مأ  [ 1  ] مقرأ نب  دـیزل  دـلو  مأ  [ 2  ] ۀـبحم ّمأ  اهل  تلاـق  مّلس -

انثدـح دابع ، نب  ییحی  انربخأ  اـهنم . تعمـس  اـهتلأس و  ۀـشئاع و  یلع  تلخد  یعیبسلا ، قاحـسا  یبأ  ةأرما  لیحارـش  نب  عفیأ  تنب  ۀـیلاعلا  )
اهیلع و اتملـسف  نینمؤملا  مأ  ۀـشئاع  یلع  اتلخدـف  ۀـبحم  مأ  عم  تجح  اهنأ  لیحارـش  نب  عفیأ  تنب  ۀـیلاعلا  همأ  نع  قاحـسا ، یبأ  نب  سنوی 

نأ نکنم  ةأرما  یلع  مارح  : » نهل تلاق  جورخلا  اندرأ  املف  ایناشیح ، ارامخ  ازروم و  اعرد  ۀشئاع  یلع  تیأر  و  تلاق : اهنم . اتعمس  اهاتلأس و 
. نیسح رکاذ   12 اهجوزل )» یغصت 

رکاذ . 12 یعیبسلا .) قاحـسا  وبأ  اهنع  يور  هنم و  تعمـس  سابع و  نبا  تلأس  ۀـبحم . مأ  : ) هظفل اذـه  و  تاـقبطلا »  » یف دعـس  نبا  لاـق  [ 2]
. نیسح

661 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتیرتشاف هنمث  یلإ  جاتحاف  ۀـئام ، نامثب  ءاطعلا  یلإ  ادـبع  هتعب  ّینإف  تلاق : معن ! تلاق : مقرأ ؟ نب  دـیز  نیفرعت  أ  نینمؤملا ! ّمأ  ای  يراـصنألا :

. ۀئامّتسب لجألا  لبق  هنم 
: تلاق بتی . مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  ادیز  یغلبأ  تیرتشا ، ام  سئب  تیرـش و  ام  سئب  تلاقف :

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  معنف ! تلاق : ۀئامتّسلا ؟ تذخأ  نیتئاملا و  تکرت  نإ  تیأرف  أ  تلقف :
.

: هدروآ هنع - لقن  ام  یلع  دوخ - فّنصم  رد  یناعنّصلا  مامه  نب  قازرلا  دبع  و 
یل تناک  نینمؤملا ! ّمأ  ای  تلاقف : ةأرما  اهتلأسف  ةوسن  یف  ۀشئاع  یلع  تلخد  ةأرما  نع  یعیبّسلا ، قاحـسإ  یبأ  نع  ّيرّوثلا ، رمعم و  انربخأ  ]

ام سئب  ۀشئاع : تلاقف  ۀـئام  نامث  هیلع  بتک  ۀئامّتّـسلا و  هتدـقنف  ۀئامّتـسب  هنم  اهتعتبا  ّمث  مهرد  ۀـئام  نامثب  مقرأ  نب  دـیز  نم  اهتعبف  ۀـیراج 
تلاقف بوتی ، نأ  ّالإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دـق  ّهنأ  مقرأ  نب  دـیز  يربخأ  يرتشا ! ام  سئب  ام  تیرتشا و 

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  تلاقف : لضفلا ! هیلإ  تددر  یلام و  سأر  تذخأ  نإ  تیأر  أ  ۀشئاعل : ةأرملا 
.

: رفعج نب  دّمحم  انثّدح  : ] هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیشلا  لبنح  نب  دمحأ  و 
مقرأ نب  دیز  دلو  ّمأ  تلاقف  مقرأ - نب  دیز  دلو  ّمأ  یه و  ۀشئاع - یلع  تلخد  اّهنأ  ظ ) هتأرما .  ) ةأرما نع  قاحـسإ ، یبأ  نع  ۀبعـش ، انثّدح 

عم كداهج  تلطبأ  دق  ّکنأ  ادیز  یغلبأ  ۀشئاع : تلاقف  ادقن ، ۀئامّتـسب  تیرتشا  ۀیـسن و  مهرد  ۀئام  نامثب  امالغ  دیز  نم  تعب  ّینإ  ۀشئاعل :
![. تیرش ام  سئب  تیرتشا و  ام  سئب  بوتت ! نأ  ّالإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

ابّرلا نم  و  : ] هتفگ ابر  هیآ  ماکحأ  حرـش  رد  نآرقلا » ماکحأ   » باتک رد  یفنحلا  يزارلا  صاّصجلاب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  و 
نع ظ ) قاحسإ . یبأ   ) قاحسإ نب  سنوی  ثیدح  ابر  کلذ  ّنأ  یلع  لیلّدلا  و  نمّثلا . دقن  لبق  هنمث  نم  ّلقأب  عابی  ام  يرـش  ۀیآلا : نم  دارملا 
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نع ظ ) قاحسإ . یبأ   ) قاحسإ نب  سنوی  ثیدح  ابر  کلذ  ّنأ  یلع  لیلّدلا  و  نمّثلا . دقن  لبق  هنمث  نم  ّلقأب  عابی  ام  يرـش  ۀیآلا : نم  دارملا 
ۀئام نامثب  هئاطع  یلإ  یل  ۀیراج  مقرأ  نب  دیز  تعب  ّینإ  ةأرما : اهل  تلاقف  ۀـشئاع  دـنع  تنک  ظ :) تلاق . ۀـیلاعلا ،  ) لاق ۀـیلاعلا  یبأ  نع  هیبأ 

مهرد
662 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  عم  هداهج  لطبأ  ّهنأ  مقرأ  نب  دـیز  یغلبأ  تیرتشا  امـسئب  تیرـش و  امـسئب  تلاقف : ۀئامتـسب ؛ هنم  اهتیرتشاف  اـهعیبی  نأ  دارأ  ّهنأ  و 
: تلاقف بتی ! مل  نإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  : ) تلاقف یلام ؟ سأر  ّالإ  ذخآ  مل  نإ  تیأر  أ  نینمؤملا ؟ ّمأ  ای 
فیقّوتلا اهقیرط  ۀیمسّتلا  هذه  و  ابّرلا ، نم  اهدنع  ناک  کلذ  ّنأ  یلام » سأر  ّالإ  ذخآ  مل  نإ  تیأر  أ   » اهلوق دنع  ابّرلا  ۀیآل  اهتوالت  ّتلدف  (، 

.
: هتفگ سایق  رب  یباحص  لوق  میدقت  ثحبم  لئاسم  رد  رظنلا » سیسأت   » باتک رد  یفنحلا  یـسوبّدلا  یـسیع  نب  رمع  نب  هَّللا  دیبع  دیز  وبأ  و 

انمکحف مقرأ  نب  دیز  ثیدح  و  اهنع - هَّللا  یـضر  ۀشئاع - ثیدحب  انذخأ  زوجی ، نمثلا ال  دـقن  لبق  عاب  اّمم  ّلقأب  عاب  ام  يرتشا  اذإ  اهنم  [و 
 . سایقلاب هیف  ذخأ  و  زئاج ، عیبلا  یعفاّشلا : هَّللا  دبع  یبأ  مامإلا  دنع  و  سایقلا ، انکرت  عیبلا و  داسفب 

ائیش لجر  عاب  اذإ  و  : ] هتفگ طوسبملا »  » باتک رد  یـسخرّسلا  لهـس  یبأ  نب  دمحأ  نب  دّمحم  رکب  وبأ  هّیّنـس  مالـسالا  رخف  همئالا  سمـش  و 
لوق یف  کلذ  زجی  مل  نمّثلا  کلذ  نم  ّلقأب  هارتشا  نإ  و  زاج ، هنم  رثکأ  وأ  نمّثلا  کلذ  لثمب  هارتشا  یتح  هنمث  فوتسی  ملف  ۀیـسنب  وأ  دقنب 

ّحـصیف ضبقلاب  عیبملا  یف  دّکأت  دق  يرتشملا  کلم  ّنأل  یعفاّشلا . لوق  وه  و  کلذ ، زوجی  سایقلا  یف  و  اناسحتـسا ، هَّللا - مهمحر  انئاملع -
هنم هعاب  اذإ  کلذـکف  کلذ ، زاج  عئابلا  نم  هبهو  ول  ّهنأ  يرت  أ ال  عئابلا ، ریغ  نم  هعاب  ول  امک  هعاب ، نمّثلا  نم  رادـقم  ّيأب  کـلذ  دـعب  هعیب 

يرتشملا هعاب  اذإ  کلذـکف  زاج ، لّوألا  نمّثلا  نم  ّلقأب  لّوألا  عئابلا  نم  لجّرلا  کلذ  هعاب  ّمث  رخآ  ناسنإ  نم  هعاـب  ول  ّهنـأل  و  ریـسی ، نمثب 
ۀئام نامثب  یل  ۀیراج  مقرأ  نب  دـیز  نم  تعب  ّینإ  تلاق : اهیلع و  تلخد  ةأرما  ّنإف  اهنع ، هَّللا  یـضر  ۀـشئاع ، ثیدـحل  اّنـسحتسا  ّانأ  ّالإ  هنم ،

یغلبأ تیرتشا ، امسئب  تیرـش و  امـسئب  اهنع : هَّللا  یـضر  ۀشئاع  تلاقف  لجألا ، ّلحم  لبق  مهرد  ۀئامّتـسب  هنم  اهتیرتشا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  مهرد 
هلوق تلتف  ارذتعم ، مقرأ  نب  دیز  اهاتأف  بتی ! مل  نإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز 

: یلاعت
663 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف 
مئارجلا ال ۀیزجأ  ّنأل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  اّهنأ  مهنیب و  افورعم  ناک  دقعلا  اذـه  داسف  ّنأ  یلع  لیلد  اذـهف  . 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  عومـسملاک  کلذ  ّنأ  انفرعف  داهجلا ، ّجحلا و  نالطب  دقعلا  اذه  ةرـشابم  یلع  هءازج  تلعج  دـق  و  يأّرلاب ، فرعت 
رذتعی ناک  ام  و  اضعب ، مهضعب  فلاخی  ناک  تادهتجملا  یف  ّنأل  کلذ ، یلع  لیلد  اهیلإ  هنع  هَّللا  یـضر  دیز  راذتعا  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و 

[. اهیف هبحاص  یلإ  مهدحأ 
عاب ام  ءارـش   » هلئـسم رد  عئارّـشلا » بیترت  یف  عئانّـصلا  عئادب   » باتک رد  یفنحلا  یناشاکلا  دوعـسم  نب  رکب  وبأ  نیّدـلا  ءالع  ءاملعلا  کلم  و 
دیز نم  امداخ  تعتبا  ّینإ  تلاق : اهنع و  هَّللا  یضر  ۀشئاع  انتدّیـس  یلإ  تءاج  ةأرما  ّنأ  يور  ام  انل  و  : ] هتفگ نمّثلا » دقن  لبق  هنمث  نم  ّلقأب 

یلاعت هَّللا  ّنأ  ادیز  یغلبأ  تیرتشا ؛ امسئب  تیرش و  امـسئب  اهنع : هَّللا  یـضر  ۀشئاع  انتدّیـس  تلاقف  ۀئامّتـسب ، هنم  اهتعب  ّمث  ۀئامنامثب  مقرأ  نب 
دیزب تقحلأ  اـّهنأ  امهدـحأ  نیهجو : نم  هب  لالدتـسالا  هجو  و  بتی . مل  نإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداـهج  لـطبأ  دـق 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اعامـس  هتلاق  اّهنأ  رهاظلاف  ةّدّرلا ؛ يوس  امب  ۀعاطلا  نالطب  وه  و  يأّرلاب ، هیلع  فقوی  ادیعو ال 
ءوس و عیب  کلذ  تّمس  اهنع  هَّللا  یضر  اّهنأ  یناّثلا : و  ۀیصعم . دسافلا  عیبلا  ّنأل  عیبلا  داسف  یلع  ّلدف  ۀیصعملا ؛ ةرشابمب  ّالإ  دیعولا  قحتلی  ال 

 . حیحّصلا کلذب ال  فصوی  يّذلا  وه  دسافلا  و  ءوس ، ءارش 
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نم اهعاب  ّمث  اهـضبقف  ۀیـسن  وأ  ۀلاح  مهرد  فلأب  ۀیراج  يرتشا  نم  و  لاق : : ] هتفگ هیاده »  » رد ینانیغرملا  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدلا  ناهرب  و 
نم عیبلا  راصف  ضبقلاب  اهیف  ّمت  دـق  کلملا  ّنأل  زوجی  ّیعفاّشلا : لاق  و  یناّثلا ، عیبلا  زوجی  نمّثلا ال  دـقنی  نأ  لبق  مهرد  ۀـئام  سمخب  عئاـبلا 

تعاب دـق  ةأرملا و  کلتل  ضر )  ) ۀـشئاع لوق  انل : و  ضوعلاب . وأ  ةدایّزلاب  وأ  لّوألا  نمث  لثمب  عاب  ول  اـمک  راـص  و  ءاوس ، هریغ  نم  عئاـبلا و 
یّلـص هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  دق  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ، تیرـش و  ام  سئب  ۀـئام : نامثب  ترتشا  ام  دـعب  ۀئامّتـسب 

![. بتی مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
رد یعفاّشلا  يرزجلا  ریثألا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  كرابم  نیدلا  دجم  و 

664 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاطعلا یلإ  مهرد  ۀئامنامثب  دیز  نم  ۀیراج  تعب  تلاقف : ۀشئاع  یلإ  مقرأ  نب  دیز  دـلو  ّمأ  تءاج  تلاق : سنوی ؛ ّمأ  : ] هتفگ لوصالا » عماج  »

تیرـش و امـسئب  ۀـشئاع : اهل  تلاقف  کنم ، اهیرتشأ  انأف  اهتعب  نإ  ّکنأ  هیلع  تطرـش  تنک  و  ۀئامّتـسب ، لجألا  لولح  لـبق  هنم  اـهتیرتشا  ّمث 
؟ عنـصن امف  تلاق : هنم . بتی  مل  نإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لـطبأ  دـق  ّهنأ  مقرأ  نب  دـیز  یغلبأ  تیرتشا ، امـسئب 

ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ۀشئاع : تلتف 
ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو 

 . هدجأ مل  نیزر و  هرکذ  نوّرفوتم . ۀباحّصلا  ۀشئاع و  یلع  دحأ  رکنی  ملف  . 
اّمم ّلقأب  اهیرتشی  ۀیـسنب ال  ۀعلـس  عاب  نم  ّنأ  باب  : ] هتفگ یقتنملا »  » باتک رد  یناّرحلا  هَّللا  دبع  نب  مالّـسلا  دبع  تاکربلا  وبأ  نیدلا  دجم  و 

: تلاقف مقرأ ، نب  دیز  دلو  ّمأ  اهعم  تلخدف  ۀشئاع  یلع  تلخد  اّهنأ  هتأرما  نع  یعیبّسلا ، قاحسإ  یبأ  نع  اهعاب .
تیرتشا ام  سئب  ۀشئاع : اهل  تلاقف  ادقن ، ۀئامّتسب  هنم  هتعتبا  ّینإ  ۀیـسن و  مهرد  ۀئامنامثب  مقرأ  نب  دیز  نم  امالغ  تعب  ّینإ  نینمؤملا ؟ ّمأ  ای 

 . ّینطق راّدلا  هاور  بوتی  نأ  ّالإ  لطب  دق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  نإ  تیرش ، امسئب  و 
: هتفگ هفینح » وبأ  دیناسم  عماج   » رد یمزراوخلا  دومحم  نب  دّمحم  دیؤملا  وبأ  و 

(: ضر  ) ۀشئاعل تلاق  ةرما  ّنأ  [ 1  ] رفّسلا یبأ  ةأرما  نع  یعیبسلا  قاحسإ  یبأ  نع  ۀفینح ، وبأ  ]
: تلاقف مهرد ، ۀئامتسب  یّنم  اهّدرتسا  ّمث  مهرد  ۀئام  نامثب  ۀیراج  ینعاب  مقرأ  نب  دیز  ّنإ 

 . بتی مل  نإ  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  هَّللا  ّنأ  یّنع  هیغلبأ 
انباحـصأ لمع  قّفتا  دق  و  : ] هتفگ رانملا » حرـش  رارـسألا - فشک   » رد یفـسّنلا  نیّدلا  ظفاحب  فورعملا  دـمحأ  نب  هَّللا  دـبع  تاکربلا  وبأ  و 

یف دعـس  نبا  اـهرکذ  [ 1  ] لبق عاب  اّمم  ّلقأب  عاـب  اـم  ءارـش  و  سنأ ، لوقب  اذـخأ  ضیحلا ؛ ّلـقأ  یف  اـمک  ساـیقلاب ، لـقعی  ـال  اـمیف  دـیلقّتلاب 
نع رفـسلا  یبأ  نع  دـلاجم  نع  ۀـماسأ  وبأ  انربخأ  ضر .)  ) نینمؤملا مأ  ۀـشئاع  نع  تور  رفـسلا  یبأ  ةأرما  : ] همالک صن  اذـه  و  تاقبطلا » »

: تلاق هتأرما 
 . یهنلا دشأ  ینتهنف  رمخلا  هیف  نوکی  ةأرملل  سأرلا  یف  ۀطشملا  نع  ۀشئاع  تلأس 

.( نیسح رکاذ  . 12)
665 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . مقرأ نب  دیز  ۀّصق  یف  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  لوقب  المع  نمّثلا ؛ دقن 
ینعی عاب ، اّمم  ّلقأب  عاب  ام  ءارش  اودسفأ  و  : ] هتفگ يدوزب » لوصا  حرش  رارـسألا - فشک   » رد يراخبلا  دمحأ  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  ءالع  و 

امب عئابلا  نم  هعیب  زوجیف  يرتشملل  ضبقلاب  ّمت  دق  عیبملا  یف  کلملا  ّنأل  ّیعفاّشلا  لاق  امک  هزاوج  یـضتقی  سایقلا  ّنأ  عم  نمّثلا ، ذخأ  لبق 
ۀـشئاع یلإ  تءاج  ةأرما  ّنأ  سنوی  ّمأ  تورام  وه  و  اهنع ، هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  لوقب  ـالمع  هنم  نمّثلا  لـثمب  عیبلاـک  هریغ و  نم  عیبلاـک  ءاـش 
لجألا ّلحم  لبق  هنم  هتیرتشاف  هنمث  یلإ  جاتحاف  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀـئام  نامثب  امداخ  مقرأ  نب  دـیز  نم  تعب  ّینإ  تلاق : اـهنع و  هَّللا  یـضر 
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: اهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  تلاقف  ۀئامّتسب ،
. بتی مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هّجح  هداهج و  لطبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ، تیرـش و  امـسئب 

: یلاعت هلوق  تلتف  ارذتعم ، مقرأ  نب  دیز  اهاتأف 
َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف 

دقعلا اذـه  ةرـشابم  یلع  هءازج  تلعج  اّهنأ  هیلع  لیلّدـلا  و  هیف . عامّـسلا  ۀـهج  نّیعت  اهلوقل  افلاخم  ناک  اّمل  سایقلا  ّنأل  هب  ساـیقلا  اـنکرتف  . 
و مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  عومـسملاک  کلذ  ّنأ  ملعف  يأّرلاب ، فرعت  ـال  مئارجلا  ۀـئزجأ  و  داـهجلا ، جـحلا و  نـالطب 

 . هبحاص یلإ  رذتعی  ناک  ام  تادهتجملا و  یف  اضعب  فلاخی  ناک  مهضعب  ّنإف  اضیأ  کلذ  یلع  لیلد  اهیلإ  دیز  راذتعا 
اذهب انباحصأ  ّجتحا  [«: 1  ] حم : ] » هتفگ بینج  رمت  ثیدح  حرـش  رد  ابّرلا  باب  رد  ةاکـشم » حرـش  فشاک -  » رد یبیطلا  دمحم  نب  نسح  و 
مهرد ۀـئام  هبحاص  یطعی  نأ  دارأ  نم  ّنأ  کلذ  و  مارحب ، سیل  اـبّرلا  دوصقم  یلإ  الّـصوت  ساـّنلا  ضعب  اـهلمعی  یّتلا  ۀـلیحلا  ّنأ  ثیدـحلا 

، ۀئامب هنم  يرتشی  مث  نیتئامب  هعیبیف  نیتئامب 
، اذه نم  هنمثب  رتشا  اذه و  عب  لاق : مّلس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  ّهنأل 

تءاج تلاق : اّهنأ  سنوی  ّمأ  نع  هباتک  یف  نیزر  هاور  ام  هرـصنی  و  لوقأ : مارح : وه  دمحأ : کلام و  لاق  و  یعفاّشلا . دنع  مارحب  سیل  وه  و 
[1  ] لولح لبق  هنم  اهتیرتشا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀئام  ینامثب  دیز  نم  ۀیراج  تعب  تلاقف  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  یلإ  مقرأ  نب  دیز  دلو  ّمأ 

(. 12 «. ) ملسم حرش   » یف يوونلا  نیدلا  ییحم  لاق  يأ :
666 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، تیرتشا امسئب  تیرش و  ام  سئب  اهنع : هَّللا  یضر  ۀشئاع  اهل  تلاقف  کنم ، اهیرتشأ  انأف  اهتعب  نإ  ّکنأ  هیلع  تطرش  تنک  ۀئامّتسب و  لجألا 
یضر ۀشئاع  تلتق  عنـصی : امف  تلاق : هنم . بتی  مل  نإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ 

« ِهَّللا َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  : » اهنع هَّللا 
 . نوّرفوتم ۀباحّصلا  و  ۀشئاع ، یلع  دحأ  رکنی  ملف  ۀیآلا . یلاعت 

عاب ول  ّهنأ  هانعم  و  دقّنلا ، لبق  ّلقألاب  ام  ءارـش  و  لاق : : ] هتفگ قئاقّدلا » زنک  حرـش  قئاقحلا - نییبت   » رد یعلیّزلا  یلع  نب  نامثع  نیدـلا  رخف  و 
ّنأل سایقلا ، وه  و  زوجی ، حر )  ) ّیعفاّشلا لاق  و  زوجی ، ـال  لّوـألا  نمّثلا  نم  ّلـقأب  هارتشاـف  نمّثلا  عئاـبلا  ضبقی  مل  يرتشملا و  هضبق  اـئیش و 

ضرعب وأ  رثکأب  وأ  لّوألا  نمّثلا  لثمب  هنم  وأ  عئابلا  ریغ  نم  هعاب  اذإ  امک  نمّثلا ، نم  ناک  ردـق  ّيأب  هعیب  زوجیف  ضبقلاب  ّمت  دـق  هیف  کـلملا 
، مقرأ نب  دیز  دلو  ّمأ  اهعم  تلخدف  ضر )  ) ۀشئاع یلع  تلخد  اّهنأ  ةأرما  نع  یعیبّسلا ، قاحـسإ  یبأ  نع  يور  ام  انل : و  دقّنلا . دعب  ّلقأب  وأ 

امـسئب ۀشئاع : اهل  تلاقف  ادقن ، ۀئامّتـسب  هنم  هتعتبا  ّینإ  ۀئیـسن و  مهرد  ۀئام  نامثب  مقرأ  نب  دـیز  نم  امالغ  تعب  ّینإ  نینمؤملا  ّمأ  ای  تلاقف :
كردی وه ال  دساف و  دقعلا  اذه  ّنأ  یلع  لیلد  دیعولا  اذهف  ّینطقراّدلا ، هاور  بوتی . نأ  ّالإ  لطب  دـق  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  هداهج  ّنإ  يرش !

تناک لوقن : ّانأل  کلذـل . اهیلع  ترکنأ  اهّلعلف  ءاطعلا ، یلإ  هتعب  ّینإ  تلاق : اّهنأ  يور  دـق  لاقی : و ال  ءامـس ، هتلاق  اـّهنأ  یلع  ّلدـف  يأّرلاـب ،
نم جرخ  یّتلا  ۀفّـصلاب  هلام  نیع  هیلإ  داع  اذإف  هضبق ، لبق  عئابلا  نامـض  یف  لخدـی  مل  نمّثلا  ّنـأل  و  ءاـطعلا ، یلإ  عیبلا  يرت  ضر )  ) ۀـشئاع

 . ّصّنلاب مارح  وه  و  نمضی ، مل  ام  حبر  کلذ  ناکف  ضوع ، الب  لضف  هیلع  هل  یقب  ضعبب  اصاصق  نمّثلا  ضعب  راص  هکلم و 
دبع نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  یلع  أرق  متاـح : یبأ  نبا  لاـق  و  : ] هتفگ دوخ  ریـسفت »  » رد یقـشمّدلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  وبأ  و 

ۀـشئاع ّنأ  عفیأ - تنب  ۀیلاعلا  هتأرما  ینعی  سنوی - ّمأ  نع  ینادمهلا ، قاحـسإ  یبأ  نع  مزاح ، نب  ریرج  ینربخأ  بهو ، نبا  انربخأ  مکحلا :
(: ظ ۀّبحم .  ) هنحب ّمأ  اهل  تلاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  جوز 

667 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: تلاق معن ! تلاق  مقرأ : نب  دیز  نیفرعت  أ  نینمؤملا : ّمأ  ای  مقرأ : نب  دیز  دلو  ّمأ 
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یغلبأ تیرتشا ، امـسئب  تیرـش و  امـسئب  تلاقف : ۀئامّتـسب ، لجألا  ّلحم  لبق  هتیرتشاف  هنمث  یلإ  جاتحاف  ۀئامنامثب  ءاطعلا  یلإ  ادبع  هتعب  ّینإف 
نیتئاملا و تکرت  نإ  تیأر  تلقف أ  تلاق : بتی . مل  نإ  لـطب  دـق  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداـهج  لـطبأ  دـق  ّهنأ  ادـیز 

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  معن ! تلاق : ۀئامّتسلا ؟ تذخأ 
دمحلا هّلل  و  ماکحالا ، باتک  یف  ةرّرقملا  ةروکذملا  ثیداحألا  نم  اهیف  ءاج  ام  عم  ۀنیعلا  ۀلئسم  مّرح  نمل  لیلد  وه  روهـشم و  رثألا  اذه  و  ، 

[. ۀّنملا و 
نم نوکی  نأ  اّمإ  هجوأ ، نم  ولخی  ـال  عاـب  اـم  ءارـش  ّنأ  کـلذ  لـصاح  و  : ] هتفگ ۀـیانع »  » رد یترباـبلا  دومحم  نب  دـمحم  نیدـلا  لـمکأ  و 

وأ رثکأب  وأ  صقنأب  وأ  لّوألا  نمّثلاـب  يرتشا  ءاوس  ینعأ  اـقلطم : قاـّفتالاب  زئاـج  یناـّثلا  و  رخآ ، صخـش  ۀطـساوب  وأ  ۀطـساو  ـالب  يرتشملا 
یلع اسایق  هزّوج  هر )  ) ّیعفاّشلاف هیف  فلتخملا  وه  لّوألا  و  قاّفتالاب ، زئاج  هماسقأب  یناّثلا  و  هریغب ؛ وأ  ّلقأب  نوکی  نأ  اّمإ  لّوـألا  و  ضرعلاـب ،

انثّدـح دـمحم : لاق  امف  رثألا : اّمأ  لوقعملا . رثألاب و  هزّوجن  مل  نحن  و  قاّفتالاب ، اضیأ  زئاج  ّهنإف  عئابلا  ریغ  نم  عاب  اذإ  امب  ۀـیقابلا و  ماـسقألا 
اهتعب ّمث  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀئام  ۀینامثب  ۀیراج  مقرأ  نب  دـیز  نم  تیرتشا  ّینإ  تلاقف : اهتلأس  ةأرما  ّنأ  ضر )  ) ۀـشئاع یلإ  هعفری  ۀـفینح  وبأ 

هّجح و لطبأ  دق  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ! امـسئب  تیرـش و  امـسئب  ضر :)  ) ۀـشئاع تلاقف  لجألا  ّلحم  لبق  مهرد  ۀئامّتـسب  هنم 
ام ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  یلاعت :)  ) هلوق هیلع  تلتف  ارذـتعم ، مقرأ  نب  دـیز  اـهاتأف  بتی ، مل  نإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  هداـهج 

َفَلَس 
ناکف ياّرلاب  ملعت  لاعفألا ال  ۀیزجأ  و  ص ،)  ) هَّللا لوسر  عم  داهجلا  ّجحلا و  نالطب  دقعلا  اذه  ةرشابم  ءازج  تلعج  اّهنأ  لالدتسالا  هجو  و  . 

لیلد وه  و  اهیلإ ، رذتعا  ادیز  ّنا  و  ادساف ، ناکف  کلذب  يزاجی  حیحّصلا ال  دقعلا  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اعومـسم 
: لاقی نأ  زاوجل  ثحب  هیف  و  هبحاص ؛ یلإ  رذتعی  امهدحأ  ناک  ام  و  اضعب ، فلاخی  مهـضعب  ناک  تادـهتجملا  یف  ّنأل  اعومـسم  هنوک  یلع 

تبث ّهنأ  باوجلا  و  لوهجم . لجأ  وه  ءاطعلا  یلإ  عیبلا  نوکل  دیعولا  قاحلإ 
668 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، تیرـش امـسئب  تلاق : ثیح  یناّثلا  دقعلا  تهرک  اّهنأل  و  کلذک ، نوکی  الف  ضر )  ) یلع بهذم  وه  ءاطعلا و  یلإ  عیبلا  زاوج  اهبهذـم  نم 
نوکی نأ  نکمیف  ثیدحلا  یف  روکذـم  ریغ  ضبقلا  لیق : نإف  یناّثلا . یلإ  هب  اقّرطت  امّهنأل  لب  کلذـل  نوکی  الف  ینعملا ، اذـه  نع  هئارع  عم 

 . ضبقلا مدعل  ابّرلل ال  ّهنأ  یلع  لیلد  ابّرلا  ۀیآ  اهتوالت  ّنأب  بیجا  هضبق . لبق  عیبملا  یف  فّرصّتلل  دیعولا 
یلع تلخد  ةأرما  ّنأ  وه  و  ةأرملا ، کلتل  اهنع - هَّللا  یـضر  ۀـشئاع - لوق  انل : و  : ] هتفگ هیافک »  » رد یناـمرکلا  یمزراوخلا  نیدـلا  لـالج  و 

تلاقف ۀئامّتـسب . هنم  اهتعب  ّمث  مهرد  ۀئام  نامثب  ءاطعلا  یلإ  ۀیراج  مقرأ  نب  دیز  نم  تیرتشا  ّینإ  تلاق : و  اهنع - یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع -
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ! ام  سئب  تیرـش و  ام  سئب  ۀـشئاع :

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  یلاعت :)  ) هلوق تلتف  ارذتعم ، مقرأ  نب  دیز  اهاتأف  اذه . نع  بتی  مل  نإ  مّلس 
رفکلا نود  یصاعملا  نم  ءیش  ذإ  لقعلا  هیلإ  يدتهی  عنّـصلا ال  اذهل  دیعولا  اذه  قاحلإ  دقعلا و  اذه  داسف  یلع  لیلد  دیدّشلا  دیعولا  اذهف  . 

یف ّنأل  کلذ ؛ یلع  لیلد  اهیلإ  دیز  راذتعا  و  اعامس ؛ هتلاق  اّهنأ  یلع  ّلدف  یحولاب ، کلذ  نم  ءیش  تبثی  نأ  ّالإ  تاعاّطلا  نم  ائیـش  لطبی  ال 
ّانأل ءاطعلا  یلإ  لجألل  هب  دیعولا  تقحلأ  اّمنإ  لاقی : و ال  اهیف . هبحاص  یلإ  دحأ  رذـتعی  ناک  ام  اضعب و  مهـضعب  فلاخی  ناک  تادـهتجملا 

ینعملا و اذه  هیف  سیل  و  تیرـش . ام  سئب  اهلوقب : یناّثلا  دقعلا  تهرک  دق  اّهنأل  ءاطعلا و  یلإ  عیبلا  زاوج  ضر )  ) ۀـشئاع بهذـم  ّنإ  لوقن :
سئب هبحاصل : لوقی  امک  اذه  و  داسفلاب ، موسوم  وه  يّذلا  یناّثلا  عیبلا  یلإ  ۀعیرذ  راص  ّهنأل  اهدـنع ، ازئاج  ناک  نإ  لّوألا و  عیبلا  تّمذ  اّمنإ 

نع تعجر  اّهنأ  لجألا و  ۀلاهجب  هداسفل  لّوألا  عیبلا  تّمذ  اهنأ  لمتحی  لیق : نإف  ازئاج . عیبلا  ناک  نإ  داسفلا و  اذه  یف  کعقوأ  يّذلا  عیبلا 
عیبلا تّمذ  اّمنإ  تبثی و  مل  عوجّرلا  انلق : ثیدحلا . یف  رکذـی  مل  ضبقلا  ذإ  ضبقلا  لبق  عیبملا  عیب  ّهنأل  یناّثلا  عیبلا  ءاطعلا و  یلإ  عیبلا  زیوجت 

[. ابّرلا ضبقلا  لبق  عیبملا  عیب  یف  سیل  و  ابّرلا ، ۀیآ  هیلع  تلت  یّتح  ابّرلا  لجأل  یناّثلا 
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669 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم یناـّثلا  و  : ] هتفگ ماـکحألا » لوصا  یف  تاـقفاوملا   » باـتک رد  یبطاّـشلاب  ریهّـشلا  یطاـنرغلا  یمّخللا  یـسوم  نب  میهاربإ  قاحـسا  وـبا  و 

ةدابعلا نوکتف  تاداعلا  تادابعلا و  یف  کلذ  رّوصتی  باّوثلا و  وه  ةرخآلا و  یف  هیلع  لمعلا  راثآ  ّبترت  مدـع  نـالطبلاب  داری  نأ  نیقـالطإلا 
اهیلع ّبترتی  لّوألا و ال  قالطإلاب  ۀحیحـص  نوکت  دق  و  اهب ، رمألا  یـضتقمل  ۀقباطم  ریغ  اّهنأل  ءازج  اهیلع  ّبترتی  الف  لّوألا  قالطإلاب  ۀـلطاب 
ّنملاب اهعبتی  ۀقدّصلاب  قّدصتملاک  یناّثلا  و  باوث . اهیلع  ّبترتی  ۀئرجم و ال  ریغ  ةدابعلا  کلت  ّنإف  ساّنلا  ءائر  دّبعتملاک  لوألاف  اضیأ ، باوث 

ِساَّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  يذَْألا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : لاق  دق  و  يذألا ، و 
: لاق و  ۀیآلا . ، 

( َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  )
لعج نم  لیوأت  یلع  بتی ، مل  نإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دـیز  یغلبأ  : » ثیدـحلا یف  و  . 

[. ۀقیقح لاطبإلا 
: ] هتفگ تاقفاوملا »  » باتک رد  زین  و 

. ۀقدّصلا ۀیشخ  عمتجم  نیب  قّرفی  قّرفتم و ال  نیب  عمجی  ال  مالّسلا : ةولّصلا و  هیلع  هلوق  ثیداحألا  نم  و 
لایتحالا نع  یهن  اذهف 

ص)  ) یبنلا تایهنم  نم  ۀلمج  هیف 

و هلیلقت . وأ  بجاولا  طاقسإل 
. لیحلا یندأب  هَّللا  مراحم  نّولحتسی  يراصّنلا  دوهیلا و  تبکترا  ام  اوبکترت  ال  لاق :

. رامق وهف  قبست  نأ  نمأ  دق  نیسرف و  نیب  اسرف  لخدأ  نم  لاق : و 
اهنامثأ اولکأ  اهوعاب و  اهولّمجف و  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ! هَّللا  لتاق  لاق : و 

و : 
لعجی ضرألا و  مهب  هَّللا  فسخی  تایّنغملا ، فزاعملاب و  مهـسوءر  یلع  فزعی  اهمـسا ، ریغب  اهنوّمـسی  رمخلا  یتّما  نم  سان  ّنبرـشیل  لاق :

. ریزانخلا ةدرقلا و  مهنم 
اهنوّمسی ءامسأب  رمخلا  نّولحتسی  ءایشأ : ۀسمخب  ءایشأ  ۀسمخ  هیف  ّلحتسی  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی  اعوفرم : ساّبع و  نبا  یلع  افوقوم  يوری  و 

، عیبلاب ابّرلا  و  حاکّنلاب . ینّزلا  و  ۀبهّرلاب . لتقلا  و  ۀّیدهلاب . تحّسلا  و  اهب .
هعفری الف  ءالب  مهب  هَّللا  لزنأ  هَّللا  لیبس  یف  داهجلا  اوکرت  رقبلا و  بانذأ  اوعّبتا  ۀنیعلاب و  اوعیابت  مهرّدـلا و  رانیّدـلاب و  ساّنلا  ّنص  اذإ  لاق : و 

. مهنید اوعجاری  یّتح 
. هل لّلحملا  لّلحملا و  هَّللا  نعل  لاق : و 

. یشترملا یشاّرلا و  هَّللا  نعل  لاق : و 
، نایدملا ۀّیده  نع  یهن  و 

نوکی نأ  ّالإ  اهلبقی  اهبکری و ال  الف  ّۀباّدلا  یلع  هلمح  وأ  هیلإ  يدهأف  اضرق  مکدحأ  ضرقأ  اذإ  لاقف :
670 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. کلذ لبق  هنیب  هنیب و  يرج 
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. ثری لتاقلا ال  لاق : و 
. الولغ ءارمالا  ایاده  لعج  و 

. بتی مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  ۀشئاع : تلاق  و  فلّسلا . عیبلا و  نع  یهن  و 
ۀباحّـصلا و نم  ۀـّمالا  ۀـّماع  هیلع  و  زئاـج ، ریغ  ارهاـظ  ماـکحألا  بلق  یف  لـّیّحتلا  ّنأ  یلع  ةرئاد  اـهّلک  ةریثک  ینعملا  اذـه  یف  ثیداـحألا  و 

 . نیعباّتلا
ام دعب  ۀئامّتـسب  تعاب  دق  ةأرملا و  کلتل  ضر )  ) ۀشئاع لوق  انل  و  ص :) : ] ) هتفگ هیاده » حرـش   » رد ینیعلا  دمحأ  نب  دومحم  نیدلا  ردب  و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  دق  یلاعت )  ) هَّللا ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرش ! امـسئب  ۀئام : نامثب  ترتشا 
ةوسن یف  ۀشئاع  یلع  تلخد  اّهنأ  ةأرما  نع  قاحسإ  یبأ  نع  ّيرّوثلا  رمعم و  انربخأ  هفّنصم : یف  قاّزّرلا  دبع  هجرخأ  اذه  ش :) . ) بتی مل  نإ 

هل تدـقنف  ۀئامّتـسب  هنم  اهتعتبا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  ۀـئام  نامثب  مقرأ  نب  دـیز  نم  اهتعبف  ۀـیراج  یل  تناک  نینمؤملا ! ّمأ  ای  تلاقف : ةأرما  تلأـسف 
تلاقف بوتی . نأ  ّالإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دیز  يربخأ  تیرتشا  امسئب  تیرش و  امسئب  ۀشئاع : تلاقف  ۀئامتّسلا .

: تلاقف لضفلا ؟ هیلع  تددر  یلام و  سأر  تذخأ  نإ  تیأر  أ  ضر :)  ) ۀشئاعل ةأرملا 
َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف 

ۀـشیاع دـنع  ةدـعاق  تنک  تلاـق : ۀـیلاعلا ، هّمأ  نع  ینادـمهلا  قاحـسإ  یبأ  نب  سنوی  نع  امهیننـس  یف  ّیقهیبلا  ّمث  ّینطق  راّدـلا  هجرخأ  و  . 
ناتلوهجم ۀیلاعلا  ّمأ  ۀّبحم و  ّمأ  ّینطق : راّدلا  لاق  و  هوحنب . ارکذف  ءاطعلا . یلإ  ۀیراج  مقرأ  نب  دیز  تعب  ّینإ  تلاقف : ۀـّبحم  ّمأ  اهتتأف  ضر ) )

یبأ ةأرما  لیبحرش . نب  عفیأ  تنب  ۀیلاعلا  لاقف : تاقبطلا »  » یف دعس  نبا  اهرکذ  ردقلا ، ۀلیلج  ۀفورعم  ةأرما  ۀیلاعلا  لب  تلق :) . ) امهب ّجتحی  ال 
فـلتؤملا و  » باـتک یف  ّینطق  راّدـلا  هطبـض  اذـک  ءاـحلا . رـسک  میملا و  مضب  ۀـّبحم  ّمأ  و  ضر .)  ) ۀـشئاع نـم  تعمـس  یعیبّـسلا . قاحـسإ 

نب دـیز  ّنإ  تلاـقف : ۀـشئاع  نع  تلأـس  ةأرما  ّنأ  رفّـسلا  یبأ  ةأرما  نع  یعیبّسلا  قاحـسإ  یبأ  نع  هدنـسم  یف  هفینح  وبأ  هاور  و  فلتخملا ،»
ّلج ّزع و  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یّنع  یغلبأ  تلاقف : ۀئامّتسب  یّنم  اهارتشا  ۀئام و  نامثب  ۀیراج  ینعاب  مقرأ 

671 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، بتی مل  نإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  داهجلا  ّجحلا و  نالطب  دقعلا  اذه  ةرشابم  ءازج  تلعج  اّهنأ  لالدتـسالا  هجو  بتی . مل  نإ  هداهج  لطبأ  دق 

رذتعا ادیز  ّنا  ادساف و  ناکف  کلذـب  يزاجی  حیحّـصلا ال  دـقعلا  و  ص )  ) هَّللا لوسر  نم  اعومـسم  ناکف  يأّرلاب  ملعت  مئارجلا ال  ۀـیزجأ  و 
: تلق نإف  هبحاص . یلإ  رذـتعی  امهدـحأ  ناک  ام  اضعب و  فلاخی  مهـضعب  ناک  تادـهتجملا  یف  و  اعومـسم ، هنوک  یلع  لـیلد  وه  و  اـهیلإ ،
ءاطعلا و یلإ  عیبلا  زاوج  ضر )  ) ۀشئاع بهذم  نم  تبث  تلق :) . ) لوهجم لجأ  وه  ءاطعلا و  یلإ  عیبلا  نوکل  دیعولا  قاحلإ  نوکی  نأ  زوجی 

: تلق یناّثلا ؟ نم  داسفلا  ّنأ  عم  لّوألا  دقعلا  تهرک  مل  تلق : ناف  کلذک . نکی  مل  نیرخآ و  یلیل و  یبأ  نبا  یلع و  بهذم  وه 
روکذـم ریغ  ضبقلا  تلق : ناف  هسفن . یف  احابم  رفّـسلا  ناک  نإ  قیرّطلا و  عطقل  ناک  اذإ  اروظحم  نوکی  رفّـسلاک  یناّثلا ، یلإ  هب  قّرطت  اّهنأل 

 . ضبقلا مدعل  ابّرلل ال  ّهنأ  یلع  لیلد  ابّرلا  ۀیآ  اهتوالت  تلق : ضبقلا . لبق  عیبملا  یف  فرصّتلل  دیعولا  نوکی  نأ  نکمیف  ثیدحلا  یف 
یّتلا یه  ةأرملا  ّنأ  دیفی  ۀشیاع ، نع  فّنصملا  هلقن  ام  رخآ  یلإ  ضر )  ) ۀشیاع لوق  انل : و  : ] هتفگ ریدقلا » حتف   » رد یـساویّسلا  مامهلا  نبا  و 

یبأ ۀیاور  وه  و  هوعاب ، يأ : سخب . نمثب  هورش  یلاعت :)  ) لاق تعب ،»  » هانعم تیرـش »  » ّنأل حبّرلا  هل  لصح  هنم و  ترتشا  نأ  دعب  ادیز  تعاب 
ۀیراج ینعاب  مقرأ  نب  دیز  ّنإ  ضر )  ) ۀـشئاعل تلاق  ةأرما  ّنأ  رفّـسلا  یبأ  ةأرما  نع  یعیبّسلا  قاحـسإ  یبأ  نع  هدنـسم  یف  يور  ّهنإف  ۀـفینح 

دیز عاب  يّذلا  ّنأ  اذه  یفف  بتی . مل  نإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  هداهج  لطبأ  هَّللا  ّنأ  هیغلبأ  تلاقف : ۀئامّتـسب . یّنم  اهارتشا  ّمث  مهرد  ۀـئامنامثب 
؛ رفعج نب  دّمحم  انثّدح  لبنح ، نبا  دمحأ  مامإلا  يور  هسکع . ثیدحلا  ۀّمئأ  نم  هفینح  یبأ  ریغ  ۀیاور  نکل  و  هل ، حبّرلا  لصح  ّدرتسا و  ّمث 

تعب ّینإ  ۀشئاعل : دیز  دلو  ّمأ  تلاقف  مقرأ  نب  دیز  دلو  ّمأ  یه و  ۀشئاع  یلع  تلخد  اّهنأ  هتأرما  نع  یعیبّسلا  قاحسإ  یبأ  نع  ۀبعـش  انثّدح 
نأ ّالإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  كداهج  تلطبأ  دـق  نأ  ادـیز  یغلبأ  تلاقف  ادـقن . ۀئامّتـسب  هتیرتشا  ۀیـسن و  مهرد  ۀـئام : نامثب  امالغ  دـیز  نم 

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 49 

http://www.ghadirestan.com


، تیرتشا امسئب  تیرش و  امسئب  بوتت 
672 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«: حیقنّتلا  » یف يداهلا  دبع  نبا  لاق  ةأرملا . یه  حبّرلا  هل  لصح  يّذلا  ّنأ  هیف  اذه  و 
دقف رظن ، هیف  اهب » ّجتحی  ۀلوهجم ال  یه   » ۀیلاعلا یف  ّینطق  راّدلا - لوق  و  ۀشئاع . نع  هلثم  تبثی  ال  لاق : ّیعفاّشلا  ناک  نإ  دّیج و  دانـسإ  اذـه 
لاق و  داهتجالاب . مالکلا  اذـه  لثم  لوقت  نأ  زجتـست  مل  مّرحم  اذـه  ّنأ  هَّللا  لوسر  نم  املع  نینمؤملا  ّمأ  دـنع  ّنأ  الول  و  دـحاو ، ریغ  هفلاـخ 
نبا لاق  ۀـشئاع . یلع  دـلو  ّمأ  عم  تلخد  اـّهنأ  رکذ  یّتلا  یعیبّسلا  قاحـسا  یبأ  ةأرما  ۀـیلاعلاب  دارملا  و  يأّرلاـب . كردـی  ـال  اّـمم  اذـه  هریغ :

ۀیلاعلا لاقف : تاقبّطلا »  » یف دعـس  نبا  اهرکذ  ردـقلا ، ۀـلیلج  ةأرما  یه  انلق : اهربخ . لقنب  ّجـتحی  ۀـلوهجم ال  ةأرما  ۀـیلاعلا  ّنإ  اولاق  يزوجلا :
. تعب يأ  تیرش ، امسئب  اهلوق : و  ۀشئاع . نم  تعمس  یعیبّسلا . قاحسإ  یبأ  ةأرما  لیحارش ، نب  عفنأ  تنب 

اذـه يور  و  داسفلاب . دوصقم  هنأل  یناثلا  تّمذ  و  ۀلیـسو ؛ ّهنأل  لّوـألا  دـقعلا  تّمذ  اـّمنإ  و  هوعاـب . يأ  سخب . نمثب  هورـش  و  یلاـعت :»  » لاـق
ةوسن یف  ۀـشئاع  یلع  تلخد  اّهنأ  ةأرما  نع  یعیبّسلا  قاحـسإ  یبأ  نع  ّيرّوثلا  رمعم و  انربخأ  لاق : قاّزرلا ، دـبع  وّحنلا  اذـه  یلع  ثیدـحلا 

هیلع یل  بتک  ۀئامتس و  هتدقنف  هئامّتـسب  هنم  اهتعتبا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  ۀئامنامثب  مقرأ  نب  دیز  نم  اهتعبف  ۀیراج  یل  تناک  تلاقف : ةأرما  اهتلأسف 
: ۀشئاعل ةأرملا  تلاقف  داز : و  بوتی . نأ  ّالإ  اهلوق - یلإ  ۀشئاع -: تلاقف  ۀئامنامث .

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  تلاقف : لضفلا ؟ هیلع  تددر  یلام و  سأر  تذخأ  نإ  تیأر  أ 
یف هرکذ  ءاـطعلا ، یلإ  لـجألا  زاوج  يرت  تناـک  ۀـشئاع  ّنإـف  ءاـطعلا . یلإ  عیبـلا  وه  لـجألا و  ۀـلاهجل  اـهّدر  ۀـشئاع و  لوق  ّنإ  لاـقی : ـال  . 

 . هریغ و  رارسألا » »
نمّثلا دـقن  لبق  يرتشا  ام  عیب  داسف  و  : ] هتفگ ّتنـسب  یباحـص  لوق  قاحلإ  هلئـسم  رد  ریبّحتلا » ریرقّتلا و   » باتک رد  یبلحلا  جاحلا  ریما  نبا  و 

نأ ادیز  یغلبأ  ادقن :- ۀئامّتسب  هتیرتشا  ۀئیـسن و  مهرد  ۀئامنامثب  امالغ  دیز  نم  تعب  ّینإ  اهل : تلاق  اّمل  مقرأ - نب  دیز  دلو  ّمأل  ۀشئاع  لوقل 
: يداهلا دبع  نبا  لاق  دمحأ . هاور  تیرش . امسئب  تیرتشا و  امسئب  بوتت ، نأ  ّالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  كداهج  تلطبأ  دق 

673 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. دّیج هدانسإ 

عم نمّثلا  دقن  لبق  عاب  اّمم  ّلقأب  عاب  ام  ءارش  داسفک  و  : ] هتفگ رانم » حرش   » رد کلملا  نباب  فورعملا  یفنحلا  زیزعلا  دبع  نب  فیطللا  دبع  و 
یلإ مهرد  ۀئام  نامثب  مقرأ  نب  دیز  نم  امداخ  تعب  ّینإ  ۀلئاقلا : ةأرملا  کلتل  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  لوقب  المع  هزاوج  یـضتقی  سایقلا  ّنأ 

عم هداهج  هّجح و  لطبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ، تیرش و  امسئب  تلاق : ۀئامّتـسب ، هنم  هتیرتشاف  هنمث  یلإ  جاتحاف  ءاطعلا 
 . بتی مل  نإ  مالّسلا  هیلع  هَّللا  لوسر 

هودسفأ نمّثلا  دقن  لبق  عاب  اّمم  ّلقأب  عاب  ام  ءارـش  و  : ] هتفگ رانم » حرـش   » رد ینیعلا  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدـلا  نیز  و 
: ۀئامّتسب لجألا  ّلحم  لبق  هتیرتشاف  هنمث  یلإ  جاتحاف  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀئامنامثب  امداخ  مقرأ  نب  دیز  نم  تعب  ّینإ  تلاق  یتّلل  ۀشئاع  لوقب 

 . بتی مل  نإ  مالّسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  عم  هّجح  هداهج و  لطبأ  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ! تیرش و  امسئب 
دیز تعب  ّینإ  اهل : تلاق  ةأرما  ّنأ  ۀشئاع  نع  متاح  یبأ  نبا  قاّزّرلا و  دـبع  جرخأ  و  : ] هتفگ روثنم » ّرد   » ریـسفت رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  و 

: تلاقف ۀئامّتسب : لجألا  ّلحم  لبق  هتیرتشاف  هنمث  یلإ  جاتحاف  ۀئامنامثب  ءاطعلا  یلإ  ادبع  مقرأ  نب 
تکرت نإ  تیأرف  أ  تلق : بتی . مل  نإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  ادیز  یغلبأ  تیرتشا ، امسئب  تیرش و  امسئب 

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  معن ! تلاقف : ۀئامتسلا ! تذخأ  نیتئاملا و 
[.

یعیبّسلا قاحسإ  یبأ  نع  امهننـس  یف  ّیقهیبلا  ّینطق و  راّدلا  و  فّنـصملا »  » یف قاّزّرلا  دبع  جرخأ  : ] هتفگ هباصإلا » نیع   » رد یطویـس  زین  و 
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یلإ ۀئامنامثب  مقرأ  نب  دـیز  نم  اهتعبف  ۀـیراج  انل  تناک  نینمؤملا ! ّمأ  ای  تلاقف : ةأرما  اهتلأسف  ةوسن  یف  ۀـشئاع  یلع  تلخد  اّهنأ  هتأرما  نع 
مقرأ نب  دیز  یغلبأ  تیرش ، امـسئب  تیرتشا و  امـسئب  ۀشئاع : تلاقف  ۀئامنامث ، هیلع  تبتک  ۀئامّتّـسلا و  هتدقنف  ۀئامّتـسب  هنم  اهتعتبا  ّمث  ءاطعلا 

ةأرملا تلاقف  بوتی . نأ  ّالإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ 
674 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  تلاق : لضفلا ؟ هیلع  تددر  یلام و  سأر  تذخأ  نإ  تیأر  أ  ۀشئاعل :
[.

مقرأ نب  دـیز  دـلو  ّمأ  تءاج  تلاق : سنوی ، ّمأ  نع  و  : ] هتفگ لوصولا » ریـسیت   » رد ینابیّـشلا  عبیدـلا  نباـب  ریهـشلا  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  و 
لجألا لولح  لبق  هنم  اهتیرتشا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀـئامنامثب  دـیز  نم  ۀـیراج  تعب  تلاـقف : اـهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشیاع  یلإ  هنع  هَّللا  یـضر 

، تیرتشا امـسئب  تیرـش و  امـسئب  اهنع : هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  تلاقف  کنم . اهیرتشأ  انأف  اهتعب  نإ  کـّنأ  هیلع  تطرـش  تنک  مهرد و  ۀئامّتـسب 
؟ عنصی امف  تلاق : هنم . بتی  مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ 

ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  اهنع : هَّللا  یضر  ۀشئاع  تلاق 
 . نوّرفوتم مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحّصلا  و  اهنع ؛ هَّللا  یضر  ۀشیاع  یلع  دحأ  رکنی  ملف  ۀیآلا . . 

زجی مل  يأ  دـقّنلا . لبق  ّلقألاب  عاب  ام  ءارـش  و  هلوق : : ] هتفگ قئاقّدـلا » زنک  حرـش  قئار - رحب   » رد يرـصملا  میجن  نباب  ریهّـشلا  نیدـلا  نیز  و 
کلذـک ناک  ول  ّهنأل  تارورجملا  یلع  افطع  رورجم  ّهنأ  عیبلا ال  یلع  افطع  عوفرم  وهف  نمّثلا ، دـقن  لبق  عاب  اّـمم  ّلـقأب  عاـب  اـم  عئاـبلا  ءارش 

ام دـعب  ۀئامّتـسب  تعاب  دـق  ةأرملا و  کلتل  ضر )  ) ۀـشیاع لوقب  الالدتـسا  هزاوج  انعنم  اّمنإ  دـساف و  وه  و  ءارـش ، عیب  زجی  مل  ینعملا  راصل 
 . بتی مل  نإ  ص )  ) هَّللا لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  یلاعت )  ) هَّللا ّنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا ، تیرش و  امسئب  ۀئامنامثب : ترتشا 

- ّیبیطلا لاق  : ] هتفگ ابر  رد  لایتحا  هلئـسم  رد  فالتخا  رکذ  دعب  بینج  رمت  ثیدح  حرـش  رد  ةاکـشم » حرـش  ةاقرم -  » رد يراق  یلع  الم  و 
یضر ۀشیاع  یلإ  مقرأ  نب  دیزل  دلو  ّمأ  تءاج  تلاق : اّهنأ  سنوی  ّمأ  نع  هباتک  یف  نیزر  هاور  ام  دمحأ  کلام و  لوق  رصنی  و  هَّللا :- همحر 

نإ ّکنأ  هیلع  تطرـش  تنک  ۀئامّتـسب و  لجألا  لولح  لبق  اهتیرتشا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  مهرد  ۀـئامنامثب  دـیز  نم  ۀـیراج  تعب  تلاقف : اهنع  هَّللا 
تیرش ام  سئب  اهنع : هَّللا  یضر  ۀشیاع  اهل  تلاقف  کنم . اهیرتشأ  انأف  اهتعب 

675 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
؟ عنصی امف  تلاق : هنم . بتی  مل  نإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  لطبأ  دق  ّهنأ  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا  ام  سئب  و 

ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ۀشیاع : تلاقف  تلاق :
. نورفوتم ۀباحّصلا  و  ۀشئاع ؛ یلع  دحأ  رکنی  ملف 

: هتفگ هّینس » دئارف  حرش  هّیمس - دئاوف   » باتک رد  ءابهّشلا  بلح  یتفم  یبکاوکلا  دمحأ  نب  نسح  نب  دمحم  و 
لبق  نم  هب  عاب  يّذلا  نم  ّلقألاب  عاب  ام  يرش  نم  [و 

دسف دق  انیقی  هؤارش  اذف  دقن  ناک  ام  لّوالا  نمّثلا  و 
یناّثلا عیبلا  زوجی  لّوألا ال  نمّثلا  دقنی  نأ  لبق  ۀئامسمخب  عئابلا  نم  اهعاب  ّمث  اهضبقف  ۀیـسن  وأ  ۀلاح  مهرد  فلأب  الثم  ۀیراج  يرتشا  نإ  يأ :

هیلع تبتک  ۀئامّتـسب و  هنم  اهتعاتبا  ّمث  ءاطعلا  یلإ  ۀئامنامثب  مقرأ  نب  دیز  نم  ۀیراج  تعاب  دق  ةأرملا و  کلتل  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشیاع  لوقل 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  مقرأ  نب  دـیز  يربخأ  يرتشا  امـسئب  تیرتشا و  امـسئب  ۀـئامنامث :

 . بتی مل  نإ  مّلس 
: هتفگ رانم » حرش  راونالا - رون   » رد یفنحلا  هَّللا  دیبع  نب  دیعس  یبأ  نب  دمحا  الم  و 

اهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  لوقب  المع  اعیمج  هتمرحب  انلق  اّنکل  و  هزاوج ، یضتقی  سایقلا  ّنإف  لوألا  نمّثلا  دقن  لبق  عاب  اّمم  ّلقأب  عاب  ام  ءارـش  [و 
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یلاعت هَّللا  ّنأب  مقرأ  نب  دیز  یغلبأ  تیرتشا  تیرـش و  امـسئب  مقرأ : نب  دیز  نم  ۀئامنامثب  ترـش  ام  دـعب  ۀئامّتـسب  تعاب  دـق  ةأرملا و  کلتل 
 . بتی مل  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هداهج  هّجح و  لطبأ 

: رخآ لاثم  : ] هتفگ يأّرلاب » كردی  امیف ال  یباحّصلا  دیلقت   » هلئسم رد  تومحّرلا » حتاوف   » رد يراصنألا  نیّدلا  ماظن  نب  یلعلا  دبع  يولوم  و 
یلإ مهرد  ۀئامنامثب  دـیز  نم  ۀـیراج  تعب  تلاقف : ۀـشیاع  نینمؤملا  ّمأ  یلإ  مقرأ  نب  دـیز  دـلو  ّمأ  تءاج  تلاق : سنوی  ّمأ  نع  نیزر  يور 

امسئب تیرـش و  امـسئب  ۀشیاع : اهل  تلاقف  کنم . اهیرتشأ  انأف  اهتعب  نإ  هیلع  تطرـش  تنک  ۀئامّتـسب و  لجألا  لولح  لبق  اهتیرتشا  ّمث  ءاطعلا 
امف تلاـق : هنم . بتی  مل  نإ  مّلـس - هباحـصأ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  عم  هداـهج  لـطبأ  دـق  ّهنأ  مقرأ  نب  دـیز  یغلبأ  تیرتشا 

676 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ۀشیاع : تلاق  لاق : عنصن ؟
ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم 

ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو 
 . عامّسلا نم  ّدب  الف  يأّرلاب  نوکی  داهجلا ال  نالطبب  مکحلا  و  . 

. عاب ام  ءارـش  و  لاق : : ] ) هتفگ راونألا » رون  ۀیـشاح  رامقألا  رمق   » رد رـصاعملا  يونهکللا  هَّللا  نیمأ  دّـمحم  نب  میلحلا  دـبع  دـمحم  يولوم  و 
نمّثلا دقن  لبق  لّوألا  نمّثلا  نم  ّلقأب  يرتشملا  کلذ  نم  عئابلا  کلذ  يرتشا  ّمث  لّجؤم  نمثب  لجر  نم  اضرع  لجر  عیبی  نأ  هتروص : خلإ ،)

: لوقی نأ  لئاقل  و  دساف . مارح  ءارّشلا  اذهف  لّوألا ،
هدـقن لبق  لّوألا  نمّثلا  نم  ّلقأب  يرتشا  اّمل  لّوألا  عئابلا  ّنإف  سایقلا  يأّرلاب و  كردـی  اّمم  عیبلا  اذـه  داـسف  ّنإـف  ّحـصی  ـال  لاـثملا  اذـه  ّنإ 

نع عیبملا  جورخ  عم  هتّمذ  یف  یقب  هیلع  ةدایّزلا  لّوألا و  يرتشملا  ۀـّمذ  نم  طقـس  ّلقألا  ردـقلا  اذـه  لّوألا و  عئابلا  کلم  یف  عیبملا  لصح 
. دقعلا اذه  داسفب  مکح  اذلف  نامّرحم ، امهالک  هتهبـش  ابّرلا و  و  ابّرلاب ، هبتـشاف  لدـب  الب  یقابلا  ردـقلا  اذـه  لّصح  لّوألا  عئابلا  نأکف  هکلم ،
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نم  دیعولا  اذه  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  عامـس  نم  ّدب  الف  سایقلاب  لصحی  داهجلا ال  ّجحلا و  نالطب  دـیعو  ّنإ  معن !

فّرصّتلل زّوجملا  وه  نمّثلا و  دقنی  مل  نإ  لّوألا و  يرتشملا  ضبقب  ّمت  دق  لّوألا  عیبلا  یف  کلملا  ّنإف  هزاوج .) یـضتقی  هلوق : . ) مّلـس هلآ و 
: هلوق . ) لّوألا نمّثلا  دقن  لبق  لّوألا  نمّثلا  لثمب  لّوألا  يرتشملا  نم  لّوألا  عئابلا  يرتشا  اذإ  دقعلا  ّحصی  امک  یناثلا  دـقعلا  ّحـصی  نأ  یغبنیف 

اهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  نینمؤملا  ّمأ  تلاق  قداّصلا :» حبصلا   » یف يراقلا و  ّیلع  هدروأ  خلا ) ةأرملا  کلتل  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  لوقب  المع 
. ّکنأ  ) ّینأ ادیز  یغلبأ  ادقن :» ۀئامّتـسب  هتیرتشا  ۀیـسن و  مهرد  ۀئام  نامثب  امالغ  دیز  نم  تعب  ّینإ  : » اهل تلاق  نیح  مقرأ  نب  دـیز  دـلو  ّمأل 

يأ تعاب .) دق  و  هلوق : . ) دمحأ هاور  تیرش . امسئب  تیرتشا و  امـسئب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  كداهج  تلطبأ  دق  ظ )
: هلوق «. ) ۀیافکلا یف  اذک  . » تعب يأ  تیرش .) امسئب  هلوق : . ) تعاب يأ  ترش .) ام  دعب  هلوق : . ) ترش

[. ارذتعم اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  یلإ  ءاج  عیبلا و  خسف  بات و  مقرأ  نب  دیز  یلإ  ربخلا  لصو  اّملف  خلإ .) مقرأ . نب  دیز  یغلبأ 

: هکنآ مهدزناش 

هراشا

تراسج تأرج و  نانچ  بابّتلا  یلع  نیکلاهتم  باحصأ  ضعب 
677 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا نکیل  دندیـسریم  داهتجا  هورذـب  هچ  رگا  هدرک  يراج  ار  ّتنـس  نیا  دوهی  عاّبتاب  و  دنتـشاگنایم ؛ زئاج  حابم و  ار  رمخ  عیب  هک  دنتـشاد 
. دندیدرگیم بابرألا  ّبر  نعل  قحتسم  باطخلا - نب  رمع  ینعأ  بآمتفالخ - ترضح  هاگراب 
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هبـشم ار  نینوعلم  صاخـشأ  هنوگ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زگره  هک  تسرینتـسم  حـضاو و  ریـصب  لقاع  رب  و 
لالـضإ لالـض و  رد  هدومرف  ناشداهتجا  طابنتـسا و  رب  هلاحا  ّتنـس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  ار  تّما  دومرف و  دهاوخن  تیادـه  موجنب 

. دوزفا دهاوخن 
. دوریم افتکا  هّیّنس  رابحأ  رافسأ  تارابع  ضعب  رب  اج  نیرد  نکیل  تسشیب ؛ زا  شیب  هچ  رگا  تراسج  تأرج و  نیا  دهاوش  و 

: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد یعفاش 
عاب الجر  ّنأ  هنع  هَّللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  غلب  لاق : امهنع ، هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  سواط  نع  راـنید  نب  ورمع  نع  نایفـس  اـنربخأ  ]

موحّـشلا مهیلع  تمرح  دوهیلا ! لتاق  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملع  اـم  أ  رمخلا ؟ عاـب  اـنالف ! هَّللا  لـتاق  لاـقف : ارمخ 
[. اهوعابف اهولّمجف 

انالف هَّللا  نعل  رمع : لاق  لاق : قورـسم ، نع  یبعّـشلا  نع  عیطم  نع  میـشه  انثّدح  : ] هتفگ دوخ  فّنـصم  رد  يدادغب  هبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  و 
[. رمخلا عیب  یف  نذأ  نم  لّوأ  ّهنإف 

عینش لعف  نیاب  مادقا  رب  بدنج  نب  ةرمس  رهاجت  ار و  رمخ  عیب  هباحص  زا  یتعامج  نتسناد  حابم 

: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد لبنح  نب  دمحأ  و 
: لاق ارمخ ، عاب  ةرمس ،- ّنأ  رمع  غلب  ةّرم : لاق  و  ةرمس -؛ ّنأ  هنع  هَّللا  یضر  رمعل  رکذ  ساّبع ، نبا  نع  سواط  نع  ورمع  نع  نایفس  انثّدح  ]

[. اهوعابف اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمرح  دوهیلا  هَّللا  نعل  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  ةرمس ، هَّللا  لتاق 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد یمراّدلا  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  و 

لتاق لاقف : ارمخ  عاب  ةرمـس  ّنأ  رمع  غلب  لاق : ساّبع  نبا  نع  سواط  نع  رانید - نبا  ینعی  ورمع - نع  نایفـس  انث  دمحأ ، نب  دّمحم  انثّدح  ]
: نایفـس لاق  اـهوعابف . اـهولّمجف  موحّـشلا  مهیلع  تمرح  دوهیلا  هَّللا  نعل  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  ملع  اـم  أ  ةرمـس ؛ هَّللا 

[. اهوباذأ اهولّمج :
« هکد عابی و  ۀتیملا و ال  محش  باذی  ال   » باب رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  و 

678 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ

اتالف ّنأ  رمع  غلب  لوقی : امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  عمس  ّهنأ  سواط  ینربخأ  لاق : رانید ، نب  ورمع  انثّدح  نایفـس  انثّدح  ّيدیمحلا  انثّدح  ]
موحّـشلا مهیلع  تمّرح  دوـهیلا ! هَّللا  لـتاق  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  ّنأ  ملعی  مـل  أ  اـنالف ! هَّللا  لـتاق  لاـقف : ارمخ  عاـب 

. اهوعابف اهولّمجف 
: لاق باهش ، نبا  نع  سنوی  انربخأ  هَّللا  دبع  انربخأ  نادبع ، انثّدح 

مهیلع تمرح  دوهیلا  هَّللا  لتاق  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  تعمس 
 . نوصاّرخلا نعل - لتق - مهنعل ، هَّللا : مهلتاق  هَّللا : دبع  وبأ  لاق  اهنامثأ . اولکأ  اهوعابف و  موحّشلا 

: هتفگ لیئارسإ » ینب  نع  رکذ  ام   » باب رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  زین  و 
: لاق ساّبع ، نبا  نع  سواط  نع  ورمع  نع  نایفس  انثّدح  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  انثّدح  ]

: لاق مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأ  ملعی  مل  أ  انالف ! هَّللا  لتاق  لوقی : هنع  هَّللا  یضر  رمع  تعمس 
 . مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ةریره  وبأ  رباج و  هعبات  اهوعابف . اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ، هَّللا  نعل 
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: هتفگ دوخ  حیحص »  » رد ملسم  و 
سواط نع  ورمع  نع  ۀنییع  نب  نایفس  ان : اولاق : رکب - یبأل  ظفّللا  و  میهاربإ - نب  قاحسإ  برح و  نب  ریهز  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبأ  انثّدح  ]

هَّللا نعل  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعی  مل  أ  ةرمس ! هَّللا  لئاق  لاقف : ارمخ  عاب  ةرمس  ّنأ  رمع  غلب  لاق : سابع ، نبا  نع 
. اهوعابف اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا 

 . هلثم دانسإلا  اذهب  رانید  نب  ورمع  نع  مساقلا - نبا  ینعی  حور - ان : عیرز ، نب  دیزی  ان : ماطسب ، نب  ۀّیمأ  انثّدح 
: هتفگ رمخلا » یف  ةراّجتلا   » باب رد  دوخ  ننس »  » رد هجام  نبا  و 

هَّللا لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  ةرمس  ّنأ  رمع  غلب  لاق : سابع ، نبا  نع  سواط  نع  رانید  نب  ورمع  نع  نایفس  انث  ۀبیـش ، یبأ  نبا  رکب  وبأ  انثّدح  ]
[. اهوعابف اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ، هَّللا  نعل  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نأ  ملعی  مل  أ  ةرمس !

«. ّلج ّزع و  هَّللا  مّرح  امب  عافتنالا  نع  یهّنلا  : ] » هتفگ دوخ  ننس »  » رد یئاسن  و 
سابع نبا  نع  سواط  نع  ورمع  نع  نایفس  انربخأ  لاق : میهاربإ ، نب  قاحسإ  انربخأ 
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، دوهیلا هَّللا  لتاق  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعی  مل  أ  ةرمـس ! هَّللا  لـتاق  لاـق : ارمخ ، عاـب  ةرمـس  ّنأ  رمع  غلبأ  لاـق :

[. اهوباذأ نایفس : لاق  اهولّمجف . موحّشلا  میلع  تمّرح 
ابّرلا نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یهن  يّذلا  تقولا  نم  و  : ] هتفگ مولعلا » ءایحإ   » رد یلازغ  و 

، ساّبعلا ابر  هعضأ  ابر  لّوأ  لاقف :
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  باحـصأ  ضعب  ّنأ  يور  یّتح  یـصاعملا  رئاس  رمخلا و  برـش  اوکرتی  مل  امک  مهعمجأب  ساّنلا  كرت  ام 

[. رمخلا عیب  ّنس  نم  لّوأ  وه  انالف ، هَّللا  نعل  هنع : هَّللا  یضر  رمع  لاقف  رمخلا  عاب 
: هتفگ ماکحألا » ةدمع   » رد یلبنحلا  یسدقملا  یلیعامجلا  رورسم  نب  ّیلع  نب  دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دبع  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعی  مل  أ  انالف ، هَّللا  لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  انالف  ّنأ  رمع  غلب  لاق : امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نب  هَّللا  دبع  نع  ]
: لاق مّلس 

[. اهوباذأ اهولّمج : اهوعابف . اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ، هَّللا  لتاق 
: هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  و 

: لاق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعی  مل  أ  انالف ، هَّللا  لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  انالف  ّنأ  باّطخلا  نب  رمع  غلب  لاق : ساّبع ، نبا  ]
، ّیئاسّنلا هجرخأ  ملسم و  يراخبلا و  ۀیاور  هذه  اهوعابف . اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ، هَّللا  نعل 

: لاقف ارمخ  عاب  بدنج  نب  ةرمس  ّنأ  رمع  غلبأ  لاق :
 . ثیدحلا ملعی ، مل  ةرمس أ  هَّللا  لتاق 

ِرْمَْخلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هیآ  ریسفت  رد  لیوّأتلا » بابل   » ریسفت رد  نزاخلاب  فورعملا  يدادغبلا  میهاربإ  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  و 
ام کلذ  یلع  ّلدی  و  اهنمث ، میرحت  اهب و  عافتنالا  رمخلا و  عیب  میرحت  یلع  ۀّمألا  تعمجأ  : ] هتفگ

اهب و عافتنالا  رمخلا و  عیب  مّرح  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ۀّـکم  حـتف  ماع  لوقی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : رباج ، نع  يور 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  تلاق : ۀـشئاع ، نع  ق .)  ) ظفللا ةدایز  عم  نیحیحّـصلا »  » یف هاجرخأ  مانـصألا . ریزنخلا و  ۀـتیملا و 

. رمخلا یف  ةراّجتلا  تمّرح  لاقف : مّلس 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعی  مل  أ  انالف : هَّللا  لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  انالف  ّنأ  باطخلا  نب  رمع  غلب  لاـق : ساـّبع ، نبا  نع  (ق .)

[. اهوعابف اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا ، هَّللا  نعل  لاق : مّلس 
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حرـش رد  ماکحألا » ةدمع  حرـش  ماکحألا - ماکحإ   » رد یعفاشلا  یبلحلا  ریثألا  نب  دّمحم  نب  دیعـس  نب  دمحأ  نب  لیعامـسإ  نیدلا  دامع  و 

 . بدنج نب  ةرمس  وه  هنع  ینک  يذلا  نالف  و  : ] هتفگ انالف » هَّللا  لتاق   » ثیدح ]
نب دّـمحم  نع  طـسوألا  یف  ّیناربّطلا  هجرخأ  هرـصاع . نم  بنعلا  عیب  نع  یهن  ثیدـح  هتفگ : ریبـخلا » صیخلت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 
ارمخ هذّختی  نّمم  وأ  ینارـصن  وأ  يدوهی  نم  هعیبی  یّتح  فاطقلا  ماّیأ  بنعلا  سبح  نم  اعوفرم : ةدیرب ، نع  هدانـساب  ۀمثیخ  یبأ  نب  دـمحأ 

؛ انالف هَّللا  لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  بدنج - نب  ةرمس  ینعی  انالف - ّنأ  باّطخلا  نب  رمع  غلب  نیحیحّـصلا :»  » یف و  ةریـصب . یلع  راّنلا  مّحقت  دقف 
 . هیلإ ۀلومحملا  اهلماح و  اهعاتبم و  رمخلا و  عئاب  نعل  یف  ةدراولا  ثیداحألا  بابلا  یف  ثیدحلا و 

: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 
هَّللا لتاق  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نأ  ملع  ام  أ  ةرمس ! هّلل  لتاق  لاقف : ارمخ  عاب  ةرمس  ّنأ  رمع  غلب  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ]

. اهوعابف اهولّمجف  موحّشلا  مهیلع  هَّللا  مّرح  دوهیلا 
[[. 7  ] ق ریرج . نبا  و  دوراجلا . نبا  و  [. 6  ] بح [. 5  ] ن [. 4  ] م [. 3  ] خ ّیندعلا . ّیمراّدلا و  و  [. 2  ] مح [. 1  ] بع

امیف ال ّحـصت  ةراجتلا ال  ّنإ  رمخلا و  عیب  یف  نذأ  نم  لّوأ  ّهنإف  انالف  هَّللا  نعل  لاق : رمع ، نع  : ] هتفگ لاّـمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  ـالم  زین  و 
«[. ننّسلا  » یف ّیقهیبلا  و  فّنصملا »  » یف ۀبیش  یبأ  نبا  هجرخأ  يأ  ق . ش . هبرش . هلکأ و  ّلحی 

هتفگ افخلا » ۀلازإ   » رد يولهد  هَّللا  یلو  هاش  و 
. قازرلا دبع  هجرخأ  يأ  [ 1 : ] ساّبع نبا  نع  لبنح  نب  دمحأ  ]

. دمحأ هجرخأ  يأ  [ 2]
. يراخبلا هجرخأ  يأ  [ 3]

. ملسم هجرخأ  يأ  [ 4]
. یئاسّنلا هجرخأ  يأ  [ 5]

. نابح نبا  هجرخأ  يأ  [ 6]
(. 12 . ) یقهیبلا هجرخأ  يأ  [ 7]

681 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهولّمجف موحّشلا  مهیلع  تمّرح  دوهیلا  هَّللا  نعل  لاق : ص )  ) هَّللا لوسر  ّنإ  ةرمس  هَّللا  لتاق  لاق : ارمخ  عاب  ةرمـس  ّنأ  باّطخلا  نب  رمعل  رکذ 

[. اهوعابف

! ود ره  ریزنخ  رمخ و  عیب  رب  بدنج  نب  ةرمس  رساجت 

تخاس و طولخم  ار  ود  ره  ریزنخ  رمخ و  نمث  نیملسم  ءیف  رد  رخآلاب  هک  دوب  هدیسر  يّدحب  لطاب  داهتجا  رب  بدنج  نب  ةرمس  رـساجت  و 
عینـش عینـص  زا  دندیلام و  سوسفا  ّفک  دیدرگ  فشکنم  رمع  ترـضح  رب  نوچ  ینعم  نیا  تخادنا و  رب  دوخ  تناید  نید و  يور  زا  هدرپ 

زنک  » رد یقّتم  یلع  اّلم  هچنانچ  دـنتخاون ، ار  وا  هحـضفم  تنعلب  و  دـنتخادرپ ، وا  ریقحتب  ّتیباحـص  هبترم  ظاـحل  ـالب  و  دـندیلان ، راز  راز  وا 
نمث نیملسملا  ءیف  یف  طلخ  قارعلاب  انل  لمیوع  ةرمـس ! هَّللا  لتاق  لوقی : وه  هّفک و  ّبلقی  رمع  تیأر  لاق : ساّبع ، نبا  نع  : ] هتفگ لاّمعلا »

 . هننس یف  یقهیبلا  هفّنصم و  یف  قاّزّرلا  دبع  هجرخأ  يأ  ق .) بع .  ) مارح اهنمث  مارح و  یهف  ریزنخلا  رمخلا و 
قوف اهـضعب  تاملظ   » قادـصم نیملـسم  ءیف  رد  نآ  تمیق  طلخ  ود و  ره  ریزنخ  رمخ و  عیب  رب  هرمـس  رـساجت  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و 
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اریز دشابیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ّتقاشم  تّزاعم و  نیع  تفلاخم و  دانع و  رـسارس  و  دیامنیم ، رهاظ  ضعب »
: تسا هدومرف  داشرا  ّتنس  لها  ظاّفح  تایاور  بسح  بانج  نآ  هک 

«، ریزانخلا صقشیلف  رمخلا  عاب  نم  »
: تسا هدروآ  دوخ  ریسفت »  » رد نزاخلاب  فورعملا  يدادغبلا  دمحم  نب  یلع  نیّدلا  ءالع  هچنانچ 

. دواد وبأ  هجرخأ  ریزانخلا . صقشیلف  رمخلا  عاب  نم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ۀبعش  نب  ةریغملا  نع  ]
، ریزانخلا صقشیلف  هلوق : و 

[. ءاوس میرّحتلا  یف  امّهنإف  ریزانخلا  عیب  ّلحتسیلف  رمخلا  عیب  ّلحتسا  نم  ینعملا : و  عیبلل . ةاّشلا  عطقت  امک  اعطق  اعطق  اهعطقیلف  يأ 
ۀعبار یف  سمّـشلا  نم  رهظأ  دهنیم  راصبأ  باحـصأ  يورارف  ار  هرمـس  راع  ّرع و  رانـش و  نیـش و  هک  يوحنب  راتـسأ  کتاه  ثیدح  نیا  و 

رمخ باب  رد  بدـنج  نب  ةرمـس  داهتجا  تهاقف و  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و  هّیّنـس  مالعأ  فیناصت  ضعب  هظحالم  زا  و  دـشابیم . راـهّنلا 
عیظف لمع  عینـش و  لعف  نیرب  ار  وا  مادقا  رمع  ترـضح  دیلامیم و  ار  دوخ  مسج  ماّمح  رد  ثئابخلا  ّمأ  نیا  دردب  وا  هک  درک  یّقرت  هورذـب 

حیبق یلیخ  نوچ 
682 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب وبأ  مالـسالا  رخف  ۀّمئألا  سمـش  هّیفنح  لیلج  هیقف  هچنانچ  دـندومن ، تنعل  وا  رب  داهـشألا  سوءر  یلع  ربنم  يالاب  اذـهل  دـندید  رکنم  و 
ۀلزنمب ءیش  ّلک  نم  يدرّدلا  ّنأل  هب  عافتنالا  رمخلا و  ّيدرد  برش  هرکی  و  : ] هدروآ طوسبم »  » باتک رد  یسخرّسلا  لیهـس  یبأ  نب  دّمحم 

هبرـش و زجی  مل  ءام  یف  رمخ  نم  ةرطق  تعقو  ول  و  رمخلا ، ءازجأ  يدرّدلا  یف  ّنأل  اذه  و  هیدردب . کلذکف  مارح  رمخلاب  عافتنالا  و  هیفاص ،
رمع هیلع  رکنأ  دقف  مامحلا ؛ یف  رمخلا  يدردب  ّکلدتی  ناک  هنع  هَّللا  یضر  بدنج  نب  ةرمـس  ّنأ  يور  يّذلا  و  یلوأ . يدرّدلاف  هب  عافتنالا 

 . هنع هَّللا  یضر  رمع  هرکنأ  ام  دعب  کلذب  ذخأی  نأ  دحأل  سیل  و  هنع ، کلذ  هغلب  امل  ربنملا  یلع  هنعل  یّتح  کلذ  هنع  هَّللا  یضر 
داهتجا ّتیباحص و  هبترم  رد  وزا  رتالاب  هک  هباحـص  رباکأ  ضعب  دیلقت  عاّبتا و  دوخ  داهتجا  رب  هوالع  رمخ  ّکلدت  هلئـسم  رد  هرمـس  ابلاغ  و 

. تشاد رظن  شیپ  زین  دندوب 
اجیب ياهراختفا  مالسا  رـشن  رد  وا  هموهوم  یعاسم  رب  دنتـسه و  وا  لاعفأ  هدادلد  ّدح  هچب  ّتنـس  لهأ  هک  دیلولا  نب  دلاخ  هک  ینادیمن  ایآ 

لیوأت اـفج  تظلغ و  هار  زا  دـشن و  عدـترم  رمع  ترـضح  هیبنت  فصو  اـب  دوب و  هتفرگ  شیپ  ار  هریت  نیمه و  ثئاـبخلا  ّمأ  قشع  رد  دـنراد 
ریوشت بینأت و  هضرع  شبراقأ  عم  ار  وا  دـنتخادرپ و  شخیبوت  رجزب و  رگید  راب  رمع  ترـضح  هکنآ  ات  درک ، داجیا  دوخ  لعف  يارب  لـیلع 

نع ّيرّـسلا  ّیلإ  بتک  : ] تسروکذم يربط » خیرات   » رد هچنانچ  دنتخادنا ، تراما  هبترم  زا  هدومن  شلوزعم  تایاور  ضعب  رب  انب  دـنتخاس و 
باصأ ام  اهیف  مسق  اهیف و  باصأ  یتلا  هتوزغ  ازغ  یّتح  نیرـسّنق  یلع  دلاخ  لاز  امف  الاق : ۀـثراح : یبأ  نامثع و  یبأ  نع  فیـس  نع  بیعش 

: اولاق هلثم . دلاجملا  یبأ  نع  فیس  نع  بیعش  نع  ّيرّسلا  ّیلإ  بتک  هسفنل ،
دق هَّللا  ّنإ  رمخب و  تّکلدت  ّکنأ  ینغلب  هیلإ : بتکف  رمخب ، نوجعم  رفـصع  نیخثب  ةرّونلا  دـعب  ّکلدـتف  ماّمحلا  لخد  ادـلاخ  ّنأ  رمع  غلب  و 

: اهبرش مّرح  امک  لسغت  نأ  ّالإ  رمخلا  ّسم  مرح  دق  و  هنطاب ، مثإلا و  رهاظ  مّرح  امک  هنطاب  رمخلا و  رهاظ  مّرح 
ّانإ دلاخ : هیلإ  بتکف  اودوعت . الف  متلعف  نإ  سجن و  اّهناف  مکداسجأ  اهوّسمت  الف 

683 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . کلذ هیلإ  یهتناف  هیلع ! هَّللا  مکتامأ  الف  ءافجلاب  اولتبا  دق  ةریغملا  لآ  ّنظأ  ّینإ  رمع : هیلإ  بتکف  رمخ . ریغ  الوسغ  تداعف  اهانلتق 

: هدروآ هرشع  عبس  هنس  عئاقو  رد  لماک » خیرات   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  و 
[. رمع هلزعف  رمخ  هیف  ءیشب  یلطأف  دمآب  اماّمح  لخد  ضایع و  عم  ةریزجلا  حتف  رضح  دیلولا  نب  دلاخ  ّنإ  لیق  [و 

: رمع هیلإ  بتکف  رمخ ، هیف  ظ ) لوسغب .  ) لسغب ّکلدتف  ماّمحلا  دلاخ  لخد  و  : ] هدروآ هرشع  عبس  هنس  عئاقو  رد  لماک »  » رد ریثالا  نبا  زین  و 
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: دلاخ هیلإ  بتکف  مکداسجأ . اهوّسمت  الف  ظ ) اهّـسم . اهنطاب و  و   ) هّسم هنطاب و  رمخلا و  رهاظ  مّرح  دق  هَّللا  ّنإ  رمخب و  تّکلدت  ّکنأ  ینغلب 
 . هیلع هَّللا  مکتامأ  الف  ءافجلاب  اولتبا  ةریغملا  لآ  ّنإ  رمع : هیلإ  بتکف  رمخ . ریغ  الوسغ  تداعف  ظ ) اهانلتق .  ) اهاننتف انإ 

هیف ءیـشب  یلطأف  دـمآب  ماّمحلا  لخد  ضایع و  عم  ةریزجلا  حـتف  رـضح  ادـلاخ  ّنإ  لـیق  و  : ] هدروآ دوخ  خـیرات »  » رد یبرغم  نودـلخ  نبا  و 
[. رمخ

ثعشألا مهنم  لاجر  هعجتناف  لاومألا  نم  منغ  نب  ضایع  عم  دلاخ  باصأ  ام  ساّنلا  یف  عاش  و  : ] هدروآ دوخ  خیرات »  » رد نودلخ  نبا  زین  و 
سلجملا و یف  همیقی  نأ  ةدـیبع  یبأ  یلإ  بتکف  رمخلاب  هّکلدـت  نم  دـمآ  یف  هغلب  ام  عم  رمع  کلذ  غلب  فالآ و  ةرـشعب  هزاجأ  سیق و  نب 

 . خلإ هلمع . کیلإ  ممضا  هلزعاف و  فرسأ  دقف  هلام  نم  ناک  نإف  ثعشألا  زاجأ  نیأ  نم  هلأسی  ۀمامعب و  هلقعی  هتوسنلق و  هنع  عزنی 

رمخ عیب  رد  ار  بدنج  نب  ةرمس  هیوعم  دیلقت 

باب رد  بدنج  نب  ةرمس  رب  ناشیا  ندومرف  نعل  رّرکم  فصو  اب  هک  تس  نیا  بآمتفالخ  ترضح  يایلوا  فّهلت  فّسأت و  لامک  ماقم  و 
ّمثأت الب  دومن و  رایتخا  وا  دیلقت  مه  هیواعم  ینعأ  هّیّنس ، تارـضح  مظعأ  دهتجم  هک  تفرگ  جاور  وا  داهتجا  نانچ  نآ  لامعتـسا  رمخ و  عیب 
يارب دـمآ  دوهـش  ضرعمب  هک  یتاـعقاو  صوصخ  نیرد  و  دومیپ ، ثلاـث  هفیلخ  ناـمز  رد  راـهجإلا  نـالعإلا و  یلع  رمخ  عـیب  هار  جّرحت  و 

ناشندوب نالطب  و  دزادـنایم ، هدرپ  رـسکی  بابت  نیرثوم  باحـصأ  تلادـع  نامیا و  زا  تسرابتعا و  تریح و  هیام  راصبأ  بابلأ و  باـبرأ 
راهّنلا ۀعبار  یف  سمّشلاک  تیاده  موجن 

684 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دزاسیم راکشآ  حضاو و 

نب دّمحم  نع  رشعم  یبأ  نع  ینئادملا  نع  هدانـساب  مساقلا  وبأ  انربخأ  : ] هتفگ لئاوألا »  » باتک رد  يرکـسعلا  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  لاله  وبا 
: اولاق اذه ؟ تیز  أ  لاقف : ماّشلاب  رمخلا  لمحت  ریع  تماّصلا  نب  ةدابعب  ّرم  لاق : یملسألا ، ةدیرب  نع  بعک 

هَّللا ّنإ  لمحت ، ام  هل  ۀیوعمل !؟ کلام و  ةریره : وبأ  هل  لاقف  ةریره ، یبأ  یلإ  ۀیواعم  هاکـشف  ایاوّرلا . ّقشف  ةرفـش  ذخأف  ۀیوعمل . عابت  رمخ  لب 
* ُْمْتبَسَک ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت  لوقی : یلاعت 

فورعملاب و رمألا  ۀعاّطلا و  عمّسلا و  یلع  هانعیاب  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انعیاب  ذإ  انعم  نکت  مل  ّکنإ  ةریره ! ابأ  ای  لاقف : . 
. هسفن یلع  ثکنی  اّمنإف  ثکن  نم  و  هل ، هَّللا  یف  هّلل و  اهب  یف  نمف و  ۀـّنجلا ، اـنل  اـنءانبأ و  اـنءاسن و  عنمن  اّـمم  هعنمن  نأ  رکنملا و  نع  یهّنلا 

هیلع لخد  اّملف  ۀنیدملا  یلإ  هلمحف  هوکشی ، نامثع  یلإ  ۀیواعم  بتکف 
الف نوفرعت ، ام  مکیلع  نورکنی  نورکنی و  ام  مکنوفرعی  لاجر  مکرومأ  یلیس  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق :

 . نامثع هعجاری  ملف  مهنم ، هیواعم  ّنأ  دهشی  ةدابع  و  هَّللا ، یصع  نمل  ۀعاط 

دندادیم ملع  ریغب  ياوتف  تالابم  یب  باحصأ  زا  یتعامج  هکنیا  نایب  رد  - 17

هراشا

ملع ریغب  يوتف  هک  دندوب  تالابم  یب  نانچ  صاخـشأ  ضعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد  هکنآ : مهدفه 
بابلأ و باحـصأ  مالم  لذـع و  رهن و  رجز و  ّدـح  رـس  هب  و  دـنداهنیم ، دوهـش  هّصنم  رب  ار  دوخ  تعاقر  تقافـص و  تیاـهن  و  دـندادیم ،
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نیا لاثمأ  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  دـندیدرگیم و  اـتفا  لـیلج  بصنم  زا  دوخ  روصق  رهظم  هدـش  راـچان  روبجم و  و  دندیـسریم ، مـالحأ 
دوخ تّما  دومرف و  دهاوخن  تیادـه  موجن  زگره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  ار  نیرئاب  نیلمهجم  نیرئاح و  نیلفغم 

. دومن دهاوخن  ضیوفت  ناشیاب  زگره  تاصوصنم  ریغ  رد  ای  دشاب  ّتنس  باتک و  تاصوصنم  رد  هاوخ  ار 
نیهماع نیهئات  هباحـص  نینچب  ّتنـس  لهأ  تارـضح  ندیورگ ، زا  تربع  و  دید ، دیاب  هّیّنـس  مالعأ  بتک  زا  بلطم  نیا  دـهاوش  ضعب  الاح 

. دیزگ دیاب 
685 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرعشأ یسوم  وبأ  طلغ  يواتف  تاهابتشا و 

: هتفگ ةولّصلا  باتک  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقّتم  یلع  اّلم 
دقل لاقف : هوربخأف  اّیلع  اوتأف  ناذألا . دـعب  رتو  ال  لاقف : رتولا ، نع  هولأسف  يرعـشألا  یـسوم  یبأ  یلإ  رفن  ءاج  لاق : ةرمـض ، نب  مصاـع  نع  ]

نسحف ترتوأ  یتم  ةادغلا : ةالص  نیب  کنیب و  ام  رتولا  ایتفلا ! یف  طرفأ  عزنلا و  یف  قرغأ 
[. 1 ( ] ریرج نبا  بع و  )

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ  رابک  زا  هّیّنس  دزن  هک  يرعشألا  یـسوم  وبأ  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  ترابع  نیزا 
هاگ ره  و  هدومن ؛ هلطاب  ياوتف  رب  مادقا  رتو  زامن  باب  رد  دنراد  شلئاضف  بقانم و  تابثإ  رد  قارغا  هغلابم و  اهچ  تارـضح  نیا  دـشابیم و 

هغیلب هملکب  بانج  نآ  دش  ضورعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  رب  وا  ياوتف  نیا 
« ایتفلا یف  طرفأ  عّزنلا و  یف  قرغأ  دقل  »

يذ ّلکل  رینملا  حبّـصلاک  مالّظلا  یف  ماهّـسلا  یمر  نیبکترم  هلمج  زا  وا  ندوب  و  دـندومرف ، رهاظ  شوه  لقع و  لهأ  رب  ار  وا  تلاهج  لامک 
. دندومن راکشآ  حضاو و  نینیع ،

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  لمع  زا  هّیّنـس  رابحأ  مـالعأ و  رافـسأ  بتک و  رد  هکنآ  لاـح  دـشابن !؟ نینچ  ارچ  و 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیش  لبنح  نب  دمحأ  هچنانچ  دندومرفیم ، ادأ  رتو  زامن  ناذأ  دزن  بانج  نآ  هک  هدش  تباث 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  لاق : هنع ، هَّللا  یـضر  یلع  نع  ثرحلا  نع  قاحـسإ  یبأ  نع  لیئارـسإ  انأبنأ  قاّزّرلا  دبع  انث : ]
[. ۀماقإلا دنع  رجفلا  یتعکر  یّلصی  ناذألا و  دنع  رتوی 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیش  لبنح  نب  دمحا  زین  و 

یّلصی ناذألا و  دنع  رتوی  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأ  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  مصاع  نع  قاحسإ  یبأ  نع  کیرـش ، انث  دوسأ ، انث  ]
[. ۀماقإلا دنع  نیتعکّرلا 

بکترم باب  نیرد  و  تسنادیمن ، وضو  ضقان  ار  مون  دوخ  هابتنا  ّتلق  تلفغ و  لامک  زا  یـسوم  وبأ  هک  تس  نیا  راهن  لیل و  بئاجع  زا  و 
(. 12 «. ) راثآلا بیذهت   » یف يربطلا  ریرج  نبا  و  فنصملا »  » یف یناعنصلا  قازرلا  دبع  هجرخأ  يأ : [ 1  ] هروهشم هدراو  ّتنس  تفلاخم 

686 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دشیم هرهاظ  ّهلدأ  تفلاخم  ای 

اعجطضم مّونلاب  ءوضولا  ضقنی  لوقی ال  ضر :)  ) ّيرعشألا یـسوم  وبأ  ناک  و  : ] هتفگ طوسبم »  » رد یـسخرس  هّمئألا  سمـش  هماّلع  هچنانچ 
.]؟ ءوضولا داعأ  هنم  ءیش  روهظب  ربخأ  نإف  هلأس  هبتنا  اذإف  هظفحی  نم  هدنع  سلجأ  مان  اذإ  ناک  و  هنم ! ءیش  جورخب  ملعی  یّتح 

: هتفگ ۀّجحب » سیل  رثکألا  نم  عامجإلا   » هلئسم رد  یفصتسم »  » رد یلازغ  و 
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ّهنإف لوعلاب  ساّبع  نبا  دارفناک  بهذمب  داحآلا  اهیف  درفنا  دق  ۀلئسم  نم  مکف  داحآلل ، فالخلا  زیوجت  یلع  ۀباحّصلا  عامجإ  یناّثلا : لیلّدلا  ]
، ۀنینعلا ۀلئـسم  مقرأ  نبا  یلع  ۀـشئاع  ترکنأ  و  ۀیـسّنلا ، یف  ابّرلا  ّنأ  ۀـعتملا و  لیلحتب  لوقلا  ساّبع  نبا  یلع  اورکنأ  لب  ال ، لیق : نإف  هرکنأ .

. هب مهدارفنال  کلذ  و  رطفی ! دربلا ال  لکأ  ّنأب  لوقلا  ۀحلط  یبأ  یلع  و  ءوضولا » ضقنی  مّونلا ال   » هلوق يرعشألا  یسوم  یبأ  یلع  اورکنأ 
 . مهدنع تماق  ةرهاظ  ّۀلدأ  مهتفلاخمل  وأ  مهنیب  ةروهشملا  هیف  ةدراولا  ۀّنّسلا  مهتفلاخمل  لب  ال ، انلق :

رهوش ندروخ  ریش  وا  هک  تس  نیا  دیامنیم  رهاب  رهاظ و  ار  وا  تهالب  تدالب و  لامک  هک  يرعـشألا  یـسوم  وبأ  هلمهم  ياواتف  هلمج  زا  و 
، دادیم لـطاب  مکح  نیاـب  يوتف  اـباحم  ـالب  و  تسنادیم ! رهوـش  رب  هجوز  میرحت  بجوـم  دوـخ  هلوخدـم  هجوز  ناتـسپ  زا  ار  ّنّسلا  ریبـک 

یتأرما نع  تصصم  ّینإ  لاقف : يرعشألا  یسوم  ابأ  لأس  الجر  ّنأ  دیعـس  نب  ییحی  نع  کلام  : ] تسروطـسم کلام » ياّطوم   » رد هچنانچ 
هب یتفت  ام  رظنا  دوعـسم : نبا  هَّللا  دـبع  لاقف  کیلع ! تمرح  دـق  ّالإ  اهارأ  ال  ّيرعـشألا : یـسوم  وبأ  لاقف  ینطب ، یف  بهذـف  اـنبل  اهیدـث  نم 
نع ینولأست  ال  یسوم : وبأ  لاقف  نیلوحلا . یف  ناک  ام  ّالإ  ۀعاضر  ال  دوعسم : نبا  هَّللا  دبع  لاقف  تنأ ؟ لوقت  امف  یـسوم : وبأ  لاقف  لجرلا !؟

 . مکرهظأ نیب  ربحلا  اذه  ناک  ام  ءیش 
ضعب لخدف  ّجمی ، هّصمی و  لعجف  نبّللا  نم  اهیدث  خفتناف  دلولا  تام  هتأرما و  تدلو  اّیبارعأ  ّنأ  يور  و  : ] هدروآ طوسبم »  » رد یسخرس  و 

ءاجف هقلح  یف  نبّللا 
687 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع هلأس  هنع و  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  یلإ  ءاجف  کیلع ! تمرح  لاقف : کـلذ ، نع  هلأـس  و  هنع - هَّللا  یـضر  يرعـشألا - یـسوم  یبأ  یلإ 
!؟ ّینایّحللا اذه  مکیف  عیضر  أ  لوقی : وه  هنذاب و  ذخأ  ّمث  یسوم  یبأ  یلإ  هعم  ماقف  یسوم ، یبأ  يوتفب  هربخأف  کل  لالح  یه  لاقف : کلذ 

 . مکرهظأ نیب  ربحلا  اذه  مادام  ءیش  نع  ینولأست  ال  هنع : هَّللا  یضر  یسوم  وبأ  لاقف 

ملع ریغب  ياوتف  مذ  رد  ثیداحأ  زا  ییهلمج  لقن 

یـسوم وبأـب  هّجوتم  نآ  هظحـالم  دـعب  هچنآ  و  دینـش ، دـیاب  مه  ملع  ریغب  يوتف  ّمذ  ثیداـحأ  زا  یـضعب  سپ  یتـسناد ، همه  نیا  هاـگ  ره  و 
. دیمهف دیاب  میلس  لقعب  دوشیم 

« ساّنلل سولجلا  ایتفلا و  ّیلوت  ۀـّیهارک   » ناونع ریز  تارـضاحملا »  » باتک رد  یناهبـصألا  بغاّرلاب  فورعملا  دّـمحم  نب  نیـسح  مساقلا  وبأ 
: هتفگ

. رانلا یلع  مکؤرجأ  ایتفلا  یلع  مکؤرجأ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق  ]
 . ضرألا ءامّسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  یتفأ  نم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

: هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثألا  نبا  نیدلا  دجم  و 
و دابعلا - نم  ۀـیاور  یف  و  ساّنلا - نم  هعزتنی  اعازتنا  ملعلا  ضبقی  ـال  هَّللا  ّنإ  لوقی : معلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق : صاـعلا  نب  ورمع  نإ  ]
: ۀیاور یف  داز  اّولضأ . اّولـضف و  ملع ، ریغب  اوتفأف  اولئـسف  الاّهج ، ءاسؤر  ساّنلا  ذّختا  املاع  قبی  مل  اذإ  یّتح  ءاملعلا  ضبقب  ملعلا  ضبقی  نکل 

لوقی معلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : و  ثّدح ، امک  ثیدـحلا  ّیلع  ّدرف  هتلأسف  لوحلا  سأر  یلع  رمع و  نب  هَّللا  دـبع  تیقل  ّمث  ةورع : لاق 
 . ملسم ّيراخبلا و  هجرخأ 

: ] هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  زین  و 
مل اذإ  یّتح  ءاملعلا  ضبقی  نکل  ساّنلا و  نم  هعزتنی  اعازتنا  ملعلا  ضبقی  هَّللا ال  ّنإ  معلص : هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ارـصتخم  ّيذمرتلا  هجرخأ  و 

[. اّولضأ اّولضف و  ملع  ریغب  اوتفأف  اولئسف  الاّهج  ءاسؤر  ساّنلا  ذّختا  املاع  كرتی 
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و : ] هتفگ یقتنملا »  » باتک رد  یناّرحلا  هَّللا  دبع  نب  مالّسلا  دبع  نیدلا  دجم  و 
نبا دـمحأ و  هاور  هاتفأ . يذـّلا  یلع  همثإ  اـّمناف  تبث  ریغ  اـیتفب  یتفأ  نم  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ةریره  یبأ  نع 

[. دواد وبأ  دمحأ و  هاور  هاتفأ . يّذلا  یلع  کلذ  مثإ  ناک  ملع  ریغب  ایتفب  یتفأ  نم  ظفل : یف  و  ۀجام .
688 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  عماوجلا » عمج   » رد یطویس  و 
 . یلع نع  رکاسع  نبا  ضرألا . ءامّسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  یتفأ  نم  ]

: هتفگ ریغص » عماج   » رد یطویس  زین  و 
 . یلع نع  رکاسع  نبا  ضرألا . ءامّسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  یتفأ  نم  ]

: هتفگ لوصولا » ریسیت   » رد ینمیلا  ینابیّشلا  عبیّدلا  نباب  ریهّشلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  و 
ضبقب ملعلا  ضبقی  نکل  و  ساّنلا ، نم  هعزتنی  اعازتنا  ملعلا  ضبقی  هَّللا ال  ّنإ  معلـص : هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ضر )  ) صاـعلا نب  ورمع  نبا  نع 

 . ّيذمّرتلا ناخیّشلا و  هجرخأ  اّولضأ . اّولضف و  ملع  ریغب  اوتفأف  اولئسف  الاّهج  ءاسؤر  سانلا  ذختا  املاع  قبی  مل  اذإ  یّتح  ءاملعلا 
: هتفگ ریغص » عماج  حرش  ریسیت -  » رد يوانم  و 

« ضرألا ءامّسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  یتفأ  نم  ]
«[. یلع نع  رکاسع  نبا  . » بذاک وه  همکح و  اذه  ّنأ  هَّللا  یلإ  بسن  ثیح 

: هتفگ ریغص » عماج  حرش  رینم - جارس   » رد يزیزعلا  دمحأ  نب  یلع  و 
« ضرألا ءامّسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  یتفأ  نم  ]

. ملع ریغب  هَّللا  مکح  نع  ربخأ  هنوکل 
«[. یلع نع  رکاسع  نبا  »

ینبم ةاّنثملا  رسک  ةزمهلا و  مضب  یتفأ : نم  هلوق : : ] هتفگ رابخألا  یقتنم  حرش  راطوألا - لین   » رد یناکوّشلا  ّیلع  نب  دّمحم  ةاضقلا  یـضاق  و 
باوّصلا ال ریغب  هاتفأ  نم  یلع  همثإ  ناک  لالدتـسالا  ۀّنّـسلا و  باتکلا و  نم  تبث  ریغ  نع  تفم  هاتفأ  نم  ینعملا  نوکیف  هلعاف ، ّمسی  مل  اـمل 
کلذ و هل  غّوس  يّذلا  یلع  همثإ  ناک  ملع  ریغب  ساّنلا  یتفأ  نم  ینعملا : نوکیف  ةاّنثملا  ةزمهلا و  حـتفب  يور  دـق  و  دـّلقملا . یتفتـسملا  یلع 

[. اهیف هل  صّخر  يوتفلا و  یف  هل  نذأ  هلهج و  عم  هلثم  نم  ایتفلا  زاوجب  هاتفأ 

بترم یمتخ  ترضح  هحضاو  ماکحأ  زأ  باحصأ  زا  یعمج  تلاهج  یعالطا و  یب  - 18

هراشا

عالّطا یب  بانج  نآ  هحضاو  ماکحا  زا  هک  دندوب  یصاخشا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد  هکنآ : مهدجه 
بانج نآ  تفلاخم  هار  دندومنیم و  مکح  رب  مادقا  ینعم  نیا  فصو  اب  و  دندوب ، لهاذ  لفاغ و  ترضح  نآ  هّیلج  يایاضق  زا  و  لهاج ، و 

689 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا دنـسرب و  تیاده  موجن  هبترمب  هک  دنرادن  نآ  ّتیلها  زگره  صاخـشأ  نینچ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  دـندومیپیم و  رـساخ  رـساجت  مادـقأب 

. دندرگ ّتنس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  تّما  عبّتم  عاطم و  بانج  نآ  بناج 
افتکا هّیّنس  مالعأ  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  نکیل  دهاوخیم  ّلقتسم  ریبک  باتک  فینصت  باحصأ  نیا  لهج  تاعقاو  لیصفت  هچ  رگا  و 
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. میامنیم
لّوأتیف ثیدحلا  هغلبی  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحّصلا  نم  بحاّصلا  اندجو  و  : ] هتفگ ماکحألا » لوصا  یف  ماکحإلا   » باتک رد  یـسلدنأ  مزح  نبا 

ریثک مهغلبی  مل  مّهنأب  نوفرتعی  نوّرقی و  مهنع  هَّللا  یضر  مهاندجو  هرهاظ و  باحصالا  ءافلخلا و  هلهج  امم  ۀلمج  نع  هب  هجرخی  الیوأت  هیف 
: ةریره یبأ  نع  روهشملا  ثیدحلا  اذکه  و  ننّسلا . نم 

ءاربلا لاق  اذکه  و  مهلاومأ ، یلع  مایقلا  مهلغشی  ناک  راصنألا  نم  یناوخإ  ّنإ  و  قاوسألاب ، قفّصلا  مهلغشی  ناک  نیرجاهملا  نم  یناوخإ  ّنأ 
، يزنعلا ینثملا  نب  دّمحم  انث  ینشخلا ، مالّسلا  دبع  نب  دّمحم  انث  غبصأ ، نب  مساق  انث  نوع ، نب  دمحأ  انث : تابن ، نب  دیعس  نب  دّمحم  انثّدح 

هَّللا لوسر  نم  هانعمس  هومکثّدحن  ام  ّلک  ام  لاق  بزاع ، نب  ءاربلا  نع  یعیبسلا  قاحـسإ  یبأ  نع  ّيرّوثلا  نایفـس  انث  يریبّزلا ، دمحأ  وبأ  انث 
. لبإلا ۀیعر  انلغشت  تناک  انباحصأ و  انثّدح  نکل  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هَّللا یـضر  رکب  وبأ  لأس  دق  و  ۀبعـش . نب  ةریغملا  ۀملـسم و  نب  دّمحم  هفرع  ةّدجلا و  ثاریم  ضرف  فرعی  مل  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبأ  اذه  و 
.؟ مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نّفک  مک  یف  ۀشئاع  هنع 

یف قفّصلا  یناهلأ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رمأ  نم  اذه  ّیلع  یفخا  ناذئتسالا : ثیدح  یف  لوقی  هنع  هَّللا  یضر  رمع  اذه  و 
. قاوسألا

َو  » یلاـعت هلوقب  نصح  نب  سیق  نب  ّرحلا  هرّکذ  یّتـح  نصح  نب  ۀـنییع  یلع  بضغ  و  هریغ ، هفرع  ةأرملا و  صـالمإ  رمأ  اـضیأ  لـهج  دـق  و 
« َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ 

.
رکب یبأ  یلع  یفخ  و  هتفالخ ، رخآ  یلإ  برعلا  ةریزج  نم  يراـصّنلا  دوهیلا و  ءـالجإب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رمأ  هیلع  یفخ  و 

. ادحأ مهنم  اهب  كرتی  ملف  مهئالجإب  رمأ  رمع  کلذ  غلب  اّملف  هتفالخ  ةّدم  لوط  اضیأ  هلبق  هنع  هَّللا  یضر 
690 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. فوع نب  نمحرلا  دبع - کلذ  فرع  ءابولا و  یلع  مادقإلا  كرتب  مالّسلا  هیلع  هرمأ  اضیأ  رمع  یلع  یفخ  و 
امهاّلـص دـق  اذـه و  یحـضألا  رطفلا و  یتالـص  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  أرقی  ناک  اّمع  ّیثیّللا  دـقاو  ابأ  رمع  لأـس  و 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  رمأب  نمحرلا  دبع  هرّکذ  یّتح  سوجملاب  عنـصی  ام  ردـی  مل  و  ةریثک ، اماوعأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
کلذ نم  ذخأ  دق  هنع  هَّللا  یضر  هّلعل  و  روهشم . رمأ  وه  نیرحبلا و  سوجم  نم  ۀیزجلا  مالّسلا  هیلع  هلوبق  یسن  و  مهیف ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. هنم هریغ  ذخأ  امک  اّظح  لاملا 
بنجلا مّمیتی  نأب  مالّسلا  هیلع  هرمأ  یسن  و 

ءاملا دجی  مل  ام  یّلصی  ادبأ و ال  مّمیتی  ال  لاقف :
. راّمع کلذب  هرّکذ  و 

. کسمأف کلذ  لعفی  مل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأب  بعک  یبأ  نب  ّیبا  هیلع  ّجتحا  یّتح  ۀبعکلا  لام  ۀمسق  دارأ  و 
کلذ یف  نذأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأـب  ربخأ  یّتح  تیبـلا  نع  ّدوی  نأ  لـبق  نرفن  نضح و  یتاّوللا  ءاـسّنلا  ّدری  ناـک  و 

. نهّدر نع  کسمأف 
. ةاواسملاب ذخأ  هلوق و  كرتف  اهنیب  ةاواسملاب  هرمأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هغلب  یّتح  عباصألا  تاید  نیب  لضافی  ناک  و 

فرصناف ۀیّدلا ، نم  ةأرملا  ّثرو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأب  نایفـس  نب  كاّحـضلا  هربخأ  یّتح  طقف  ۀبـصعلل  ۀیّدلا  يری  ناک  و 
. کلذ یلإ  رمع 

َّنُهادْحِإ ُْمْتیَتآ  َو   » ّلج ّزع و  هَّللا  لوقب  ةأرما  هترّکذ  یّتح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  روهمب  الالدتـسا  ءاسّنلا  روهم  یف  ةالاغملا  نع  یهن  و 
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« ًاراْطِنق
. هیهن نع  عجرف 

ملعا یّتح  ۀنونجم  مجر  دارأ  و 
« ۀثالث نع  ملقلا  عفر   » مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوقب 

. مجرت نأ ال  رمأف 
. اهمجر نع  کسمأف  هیلع ، ّدح  لهاجلا ال  نأب  نامثع  هرّکذ  یّتح  بطاح  ةالوم  مجرب  رمأ  و 

هیف دشنأ  دق  ّهنأ  ةریره  وبأ  وه و  ربخأف  دجسملا  یف  داشنإلا  ناّسح  یلع  رکنأ  و 
691 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. رمع تکسف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةرضحب 
دحأ وه  حوری و  هیلع و  ودـغی  ۀملـسم  نب  دّـمحم  يری  وه  ءایبنالا و  ءامـسأب  یّمـسی  نأ  رمع  یهن  دـق  و  : ] هتفگ ماکحإلا »  » باتک رد  زین  و 

یبأ نب  دمحم  يری  و  ۀباحّـصلا ، نم  امهانکب  ّالإ  نافرعی  امه ال  يرعـشألا و  یـسوم  ابأ  يراصنألا و  بّویأ  ابأ  يری  مهنم و  ۀّلجلا  ۀباحّـصلا 
یه اهمارحإ و  یف  عنصت  اذ  ام  هتدلو  ذإ  هّمأ  هتتفتسا  عادولا و  ۀّجح  یف  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةرـضحب  دلو  دق  قیّدّصلا و  رکب 
ّریغی مل  اهب و  مهاعد  اهیلع و  مهّرقأ  ّکش و  الب  مهانکب  انرکذ و  نم  ءامـسأب  ملع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  ّنأ  انیقی  ملع  دـق  و  ءاسفن ؟

كرتب ّمه  و  هنع . یهّنلا  نع  کسمأ  کلذ  ۀحابإب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  بیهص  ۀحلط و  هربخأ  اّملف  مالّسلا ، هیلع  کلذ  نم  ائیش 
رکذ ّمث  ّجحلا  یف  لمّرلا 

. هکرتن نأ  انل  بجی  ال  لاقف : هلعف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأ 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  اهاتفأ  اّمع  اهلأسی  يردخلا  دیعـس  یبأ  تخا  ۀعیرفلا  یلإ  ثعب  ّهنأ  هنع  اوور  دقف  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  اذه  و 

، رهشأ ۀّتس  نوکی  دق  لمحلا  ّنأ  نآرقلاب و  یلع  هرّکذف  رهشأ  ۀّتـسل  تدلو  دق  ةأرما  مجرب  رمأ  و  کلذب . ذخأ  ّهنأ  اهتّدع و  رمأ  یف  مّلـس  و 
[. اهمجرب رمألا  نع  عجرف 

امهعم و رمع  نبا  یلع  نیّفخلا و  یلع  حسملا  امهیلع  یفخ  امهنع  هَّللا  یـضر  ةریره  وبأ  ۀشئاع و  هذـه  و  : ] هتفگ ماکحإلا »  » باتک رد  زین  و 
هدنع یجری  نم  لاؤسب  ترمأ  هب  اهل  ملع  اّهنأ ال  ۀـشئاع  تّرقأ  رهـشأب و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  توم  لبق  ّالإ  ملـسی  مل  ریرج و  همّلع 

. هنع هَّللا  یضر  یلع  وه  کلذ و  ملع 
مأ ال؟ لسغ  هیف  یطاولا أ  هیف  بنجی  ءطولا  نع  تلئس  نینمؤملا  ّمأ  ۀصفح  هذه  و 

ۀنس نیعبرأ  نم  دیزأ  دعب  ضرألا  ءارک  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  یهن  ثدح  نوکی  نأ  عّقوت  رمع  نبا  اذه  یل و  ملع  ال  تلاقف :
نکمی ّهنإ ال  لقی  مل  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  دهع  یلع  اهنورکی  اوناک  مّهنأ  ّرقأ  اهنع و  کسمأف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  توم  نم 

دق رمع و  یلع  یفخ  ام  اقح  اذـه  ناک  ول  اوهتـشا : امیف  نولوقی  انناوخإ  ءالؤه  ةریره و  وبأ  رباج و  عفار و  فرعی  اـم  ءـالؤه  یلع  یفخی  نأ 
تباث و نب  دیز  یلع  یفخ 

692 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوعجرف میلـس  ّمأ  سابع و  نبا  کلذب  مهملعأ  یّتح  رفنت  نأ  ضئاحلل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀحابإ  ۀـنیدملا  لهأ  روهمج  رمع و  نبا 

. مهلوق نع 
«. ةریثک طیرارق  یف  انطّرف  دقل  : » لاقف ۀشئاع  ةریره و  وبأ  کلذب  هربخأ  یّتح  تیملا  نفدی  یّتح  ۀماقإلا  رمع  نبا  یلع  یفخ  و 

: لاقف كابأ ! فلاخت  ّکنإ  دارفإلا : یلع  ّجحلا  ۀعتم  هرایتخا  یف  رمع  نبال  لیق  و 
. رمع نبا  ملاس  نع  يرهّزلا  نع  رمعم  نع  قاّزّرلا  دبع  قیرط  نم  هنع  کلذ  انیور  رمع !؟ مأ  عبّتی  نأ  ّقحأ  هَّللا  باتک  أ 
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کلذب ذخأف  ناوفص  تنب  ةرسب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  کلذب  هترمأ  یّتح  رکّذلا  ّسم  نم  ءوضولا  رمع  نب  هَّللا  دبع  یلع  یفخ  و 
.

يآ یف  اذـه  ضرعی  دـق  هفالخب و  یتفی  یّتح  هرکذ  هرـضحی  ثیدـحلا و ال  ظفحی  لجّرلا  دـجت  دـق  و  : ] هتفگ ماـکحإلا »  » باـتک رد  زین  و 
. نآرقلا

« ًاراْطِنق َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو   » یلاعت هَّللا  لوقب  ةأرما  هترّکذف  هرکذ  ددع  یلع  ءاسّنلا  روهم  یف  دازی  نأب ال  ربنملا  یلع  رمع  رمأ  دق  و 
هرّکذف رهشأ  ۀّتـسل  تدلو  ةأرما  مجرب  رمأ  و  أطخأ ! نینمؤملا  ریمأ  و  تباصأ ، ةأرما  لاق : و  رمع ! ای  کنم  هقفأ  دحأ  ّلک  لاق : هلوق و  كرتف 

ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  یلاعت : هَّللا  لوقب  ّیلع 
ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  یلاعت : هلوق  عم  ، 

. اهمجرب رمألا  نع  عجرف  ، 
ۀفیذح نب  نصح  نب  سیق  نب  ّرحلا  هرّکذـف  لدـعلاب ! انیف  مکحت  لزجلا و ال  انیطعت  ام  رمع ! ای  هل : لاق  ذإ  نصح  نب  ۀـنییعب  وطـسی  نأ  ّمه  و 

َنِیلِهاْجلا  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  یلاعت : هَّللا  لوقب 
. رمع کسمأف  نیلهاجلا ، نم  اذه  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل : لاق  و 

وأ انرخآ ؛ نوکی  یّتح  تومی  مّلـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تام  اـم  هَّللا ! و  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تاـم  موی  لاـق  و 
« َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ   » هیلع تأرق  یّتح  هانعم ، اذه  امالک 

! ّطق اهتأرق  نکأ  مل  هَّللا  ّینأک و  لاق : ضرألا و  یلإ  ّرخ  هدی و  نم  فیّسلا  طقسف 
693 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اـصوصخ هیف  ّنظیف  الیوأت  هیف  لّوأتی  نکل  هرکذی و  لب  هاسنی  دق ال  و  ۀتبلا ، هاسنی  دق  نکمأ و  ثیدحلا  یف  وهف  نآرقلا  یف  اذـه  نکمأ  اذإف 
. هیأر لوبق  دحأ و ال  دیلقت  ّلحی  کلذ و ال  يأر  نم  يأر  ّهنأل  عامجإ  وأ  ّصنب  ّالإ  هعاّبتا  زوجی  اذه ال  ّلک  و  ام . ینعم  وأ  اخسن  وأ 

يوذ اوناک  نیعمتجم و  ۀـنیدملاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلاوح  اوناک  مهیلع - هَّللا  ناوضر  ۀباحّـصلا - ّنأ  دـحأ  ّلک  ملع  دـق  و 
مهجرخأ رمع  رکب و  ابأ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأ  اصوصنم و  کلذ  ءاـج  دـق  دـیدش  توقلا  نم  کنـض  یف  اـهنوبلطی و  شیاـعم 

تقو لک  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  رـضحی  و  هلحن ، یلع  مئاق  نم  قاوسـألا و  یف  فّرحتم  نم  اوناـکف  مهتویب  نم  عوجلا 
نم یناوخإ  ّنإ  لاقف : ةریره  وبأ  کلذ  رکذ  دق  و  هرکنی ، نأ  دـحأ  عیطتـسی  ام ال  اذـه  هلیبسب ، مه  اّمم  غارف  یندأ  اودـجو  اذإ  ۀـفئاّطلا  مهنم 

لوسر بحصأ  انیکسم  أرما  تنک  مهلخن و  یلع  مایقلا  مهلغشی  ناک  راصنألا  نم  یناوخإ  ّنإ  قاوسألاب و  قفصلا  مهلغـشی  ناک  نیرجاهملا 
نم اذه  لثم  ینتاف  لاقف : رمع  کلذب  ّرقأ  دق  و  ینطب ، ألم  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

قاوسألا یف  قفّصلا  یناهلأ  مّلس ؛ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثیدح 
ءیّـشلاب رمأی  مکحلاب و  مکحی  ۀلأسملا و  نع  لئـسی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناکف  یـسوم  یبأ  ناذئتسا  ثیدح  یف  کلذ  رکذ 

ذئنیح نمف  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  یلو  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تام  اّملف  هنع ، باغ  نّمع  بیغی  هرـضح و  نم  هیعیف  ءیّـشلا  لعفیف 
ناکف هنع - هَّللا  یـضر  رکب - یبأ  عم  ۀنیدملاب  مهـضعب  یقب  قارعلا و  ماّشلا و  یلإ  ةّدرلا و  لهأ  یلإ  ۀملیـسم و  یلإ  داهجلل  ۀباحّـصلا  قّرفت 

عجر مهدنع  دجو  نإف  کلذ  نع  ۀباحّصلا  نم  هترضحب  نم  لأس  رمأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  اهیف  هدنع  سیل  ۀّیـضقلا  تءاج  اذإ 
تناکف راطقألا ، یف  ۀباحّـصلا  قّرفت  داز  راصمألا و  تحتف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  یلو  اّملف  کلذ . ریغ  هیلع  سیل  مکحلا  یف  دهتجا  ّالإ  هیلإ و 

رثأ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  کلذ  یف  اهل  نیرـضاحلا  ۀباحّـصلا  دنع  ناک  نإف  دالبلا  نم  اهریغ  یف  وأ  ۀنیدملا  یف  لزنت  ۀـموکحلا 
دنع دوجوم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  مکح  ۀّیـضقلا  کلت  یف  نوکی  دـق  و  کـلذ ، یف  ۀـنیدملا  کـلت  ریمأ  دـهتجا  اـّلإ  هب و  مکح 

رصحی مل  ام  ّینیدملا  رضح  دق  رخآ و  دلب  یف  رخآ  بحاص 
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694 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رضح و  ّیفوکلا ، رضحی  مل  ام  ّيرصبلا  رضح  ّيرصبلا و  رضحی  مل  ام  ّیماّشلا  رضح  و  ّیماّشلا ، رضحی  مل  ام  ّيرـصملا  رـضح  و  ّيرـصملا ،

هَّللا یّلـص  یبنلا  سلجم  نع  مهـضعب  بیغم  نم  انمّدق  امب  ملعلا  ةرورـض  یف  راثآلا و  یف  دوجوم  اذه  ّلک  ّینیدـملا ؛ رـضحی  مل  ام  ّیفوکلا 
رضح و ام  مهنم  دحاو  ّلک  يردیف  باغ  يّذلا  روضح  سمأ و  رضح  يّذلا  بیغم  ّمث  هریغ  روضح  تاقوألا و  ضعب  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ول بنجلا و  مّمیتی  لاقف ال  دوعسم  نبا  ورمع  هلهج  هریغ و  راّمع و  دنع  مّمیّتلا  ملع  ناک  دق  و  لقعلا . ۀهادبب  مولعم  اذه  هنع ، باغ  ام  هتوفی 
مه ةریره و  وبأ  رمع و  نبا  ۀشئاع و  هتلهج  و  مهریغ ، امهنع و  هَّللا  یـضر  ۀفیذح  یلع و  دنع  حسملا  مکح  ناک  و  نیرهـش ! ءاملا  دـجی  مل 

. نّویندم
. یسوم وبأ  هلهج  و  دوعسم ؛ نبا  دنع  تنبلا  عم  نبالا  تنب  ثیروت  ناک  و 

دنع فوطت  نأ  لبق  رفنت  نأ  یف  ضئاحلا  نذإ  مکح  ناک  رمع و  هلهج  و  ّیبا ، دیعس و  یبأ  دنع  یـسوم و  یبأ  دنع  ناذئتسالا  مکح  ناک  و 
. تباث نب  دیز  رمع و  هلهج  میلس و  ّمأ  ساّبع و  نبا 

. ساّبع نبا  هلهج  و  هریغ ، ّیلع و  دنع  ۀّیلهألا  رمحلا  و  [ 1  ] ۀعتملا میرحت  مکح  ناک  و 
. رمع نبا  سابع و  نبا  ۀحلط و  هلهج  و  امهریغ ، دیعس و  یبأ  رمع و  دنع  فرّصلا  مکح  ناک  و 

. مهالجأف رکذف  رّکذ  یّتح  مهکرتف  نینس  رمع  هیسنف  رمع ، ساّبع و  نبا  دنع  برعلا  دالب  نم  ۀّمّذلا  لهأ  ءالجإ  مکح  ناک  و 
. رمع هملعی  مل  مهضعب و  دنع  ۀلالکلا  ملع  ناک  و 

. ةرمس هلهج  رمع و  دنع  رمخلا  عیب  نع  یهّنلا  ناک  و 
یلع مدقی  نأ ال  سوجملا و  نم  ۀیزجلا  ذخأ  مکح  ناک  رمع و  رکب و  وبأ  هلهج  و  ۀملـسم ، نب  دّمحم  ةریغملا و  دـنع  ةّدـجلا  مکح  ناک  و 

ن) . 12 « ) نعاطملا دییشت   » رظان یلع  هنالطب  یفخی  ال  [ 1  ] دنع نوعاّطلا  هیف  دلب 
695 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. مهیلع هَّللا  ناوضر  ۀباحّصلا  روهمج  ةدیبع و  وبأ  رمع و  هلهج  و  فوع ، نب  نمحرلا  دبع 
![: رمع هلهج  نانس و  نب  لقعم  دنع  ّدجلا  ثاریم  مکح  ناک  و 

ۀملـسم و نب  دـمحم  هب  هملعأ  یّتـح  ةّدـجلا  ثاریم  هیلع  یفخ  [ 1  ] هب ۀـّمالا  ملعأ  قیّدّـصلا  اذـهف  . ] هتفگ نیعقوملا » مـالعا   » رد میقلا  نبا  و 
. ۀبعش نب  ةریغملا 

. هلوق یلإ  عجرف  رمع ، هب  هملعأ  یّتح  هل  ۀید  دیهّشلا ال  ّنأ  هیلع  یفخ  و 
. لستغی یّتح  ّلصی  مل  ارهش  یقب  ول  لاقف : بنجلا  ممیت  رمع  یلع  یفخ  و 

مزح نب  ورمع  لآ  باتک 

هَّللا لوسر  ّنأ  مزح  نب  ورمع  لآ  باـتک  یف  ّنأ  ربخا  یّتح  نیرـشع  سمخب و  اـهیلت  یّتلا  ماـهبإلا و  یف  یـضقف  عباـصألا  ۀـید  هیلع  یفخ  و 
. هیلإ عجر  هلوق و  كرتف  رشع ، رشعب  اهیف  یضق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هیلإ بتک  یّتح  اهجوز  ۀید  نم  ةأرملا  ثیروت  هیلع  یفخ  ّيردـخلا و  دیعـس  وبأ  یـسوم و  وبأ  هب  هربخأ  یّتح  ناذـیتسالا  ناش  هیلع  یفخ  و 
میـشأ ةأرما  ثروی  نأ  هرمأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ۀـیدابلا - لهأ  نم  ّیبارعأ  وه  و  ّیبـالکلا - نایفـس  نب  كاّحّـضلا 

. اهجوز ۀید  نم  یبابّضلا 
. ۀبعش نب  ةریغملا  دنع  هدجوف  هنع  لأس  یّتح  ةأرملا  صالمإ  مکح  هیلع  یفخ  و 
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سوجم نم  اهذخأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هربخأ  یّتح  ۀـیزجلا  یف  سوجملا  رمأ  هیلع  یفخ  و 
. رجه

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هغلب  یّتح  نفطی  ّمث  نرهطی  یّتـح  ّنهّدری  ناـکف  ضئاـحلا  نع  عادولا  فاوط  طوقـس  هیلع  یفخ  و 
. هلوق نع  عجرف  کلذ ، فالخ 

. اهیلإ عجرف  ۀیوسّتلا ، یف  ۀّنّسلا  هتغلب  یّتح  اهنیب  لضافی  ناک  عباصألا و  ۀید  نیب  ۀیوسّتلا  هیلع  یفخ  و 
. اهب رمأ  هلوق و  كرتف  اهب  رمأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأ  یلع  فقو  یّتح  اهنع  یهنی  ناک  ّجحلا و  ۀعتم  ناش  هیلع  یفخ  و 

کحـضی امم  تالاهجلا  هذـه  لاثمأ  عم  ۀـیملعالا  ءاعدا  [ 1  ] ّنأ ۀـحلط  هربخأ  یّتـح  هنع  یهنف  ءاـیبنألا  ءامـسأب  یّمـسّتلا  زاوج  هیلع  یفخ  و 
(. ن . 12  ) یلکثلا

696 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم بّویأ  وبأ  ۀملسم و  نب  دمحم  یسوم و  وبأ  و  اذه ، یهّنلا ، یلع  دامتی  مل  کسمأف و  دمحم  ابأ  هاّنک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 

ْمُهَّنِإ َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ   » یلاـعت هلوق  هیلع  یفخ  اـمک  و  هنع ! یهن  یّتـح  هیدـی  نیب  وـه  رمأ  هنع  هَّللا  یـضر  هلاـبب  ّرمی  مل  نکل  ۀباحّـصلا و  رهـشأ 
« َنُوتِّیَم

« ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو   » هلوق و 
یبّنلا جاوزأ  روهم  یلع  رهملا  یف  ةدایّزلا  مکح  هیلع  یفخ  امک  و  اذـه !!! یتقو  لبق  ّطق  ظ ) امهتعمـس .  ) اهتعمـس ام  ّینأک  هَّللا  و  لاـق : یّتح 

« ًاْئیَش ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو   » هلوقب ةأرملا  کلت  هترّکذ  یّتح  هتانب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  یّنمتف  ابّرلا  باوبأ  ضعب  ۀلالکلا و  ّدجلا و  رمأ  هیلع  یفخ  امک  و  ءاسّنلا ! یّتح  رمع  نم  هقفأ  دـحأ  ّلک  لاقف :

. ادهع اهیف  مهیلإ  دهع  ناک  مّلس  هلآ و  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هل  هنّیب  یّتح  ماعلا  کلذل  نّیعتی  قلطم ال  ۀّکم  لوخدب  هباحـصأ  هّیبنل و  هَّللا  دعو  ّنأ  ۀّیبیدحلا  موی  هیلع  یفخ  امک  و 

. مّلس هلآ و 
. کلذب ۀّتّسلا  تّحص  دق  ۀضافإلا و  فاوط  لبق  رّحنلا و  دعب  هبّیطت  مرحملل و  بیطلا  ۀمادتسا  زاوج  هیلع  یفخ  امک  و 

ربخا یّتح  هنم  رارفلا  نوعاطلا و  ّلحم  یلع  مودقلا  رمأ  هیلع  یفخ  امک 
اذه هنم ، ارارف  اهنم  اوجرخت  الف  ضراب  متنأ  عقو و  اذاف  اهولخدت  الف  ضرأب  هب  متعمس  اذإ  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأب 

یف ضرألا  لهأ  ملع  لعج  نازیم و  ۀّفک  یف  رمع  ملع  عضو  ول  دوعسم : نبا  لاق  امک  وه  و  قالطإلا !!! یلع  قیّدّصلا  دعب  ۀّمالا  ملعأ  وه  و  ، 
یلع یفخ  و  ملعلا ! راشعأ  ۀعستب  بهذ  رمع  بسحأل  ّینإ  هَّللا  و  لاقف : یعّخنلا  میهاربال  کلذ  ترکذف  شمعألا  لاق  رمع ! ملع  حّجرل  ۀّفک 

ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  یلاعت : هلوقب  سابع  نبا  هرّکذ  یّتح  لمحلا  ةدم  ّلقأ  نافع  نب  نامثع 
ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  هلوق : عم  ، 

. کلذ یلإ  عجرف  ، 
697 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهثّرو مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  هل  رکذ  یّتح  سدّـسلا  تنبلا  عم  نبـالا  تنب  ثاریم  يرعـشألا  یـسوم  یبأ  یلع  یفخ  و 
. کلذ

. ربیخ موی  اهمّرح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  هل  رکذ  یّتح  ۀّیلهألا  رمحلا  میرحت  ساّبع  نبا  یلع  یفخ  و 
هانعبتت ول  عساو  باب  اذه  و  هب . یتفأ  ام  لثمب  ّصّنلا  هغلب  ّمث  هیأرب  مهاتفأف  ارهش  اهیف  هیلإ  اودّدرت  ۀضّوفملا و  مکح  دوعـسم  نبا  یلع  یفخ  و 

[. اریبک ارفس  ءاجل 
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هیلإ عفری  و  مهیتفیف ، عئاقولا  یف  ساّنلا  هیتفتـسی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناـک  و  : ] هتفگ فاـصنإ »  » هلاـسر رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاـش  و 
هرکنأ وأ  ۀّیضق  یف  هب  یـضق  ایتفتـسم و  هب  یتفأ  ام  ّلک  و  هیلع ، رکنیف  ارکنم  وأ  هحدمیف  افورعم  نولعفی  ساّنلا  يری  اهیف و  یـضقیف  ایاضقلا 
ثیدـح نع  ساّنلا  نالئـسی  ۀلئـسملا  یف  ملع  امهل  نکی  مل  اذإ  رمع  رکب و  وبأ  ناخیّـشلا  ناک  کلذـل  و  تاعامتجالا ، یف  ناک  هلعاـف  یلع 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
: لاق رهظلا  یّلـص  اّملف  ساّنلا  لأس  و  ةّدجلا ، ینعی  ائیـش  اهیف  لاق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ام  ضر :- رکب - وبأ  لاق 

: ۀبعش نب  ةریغملا  لاقف  ائیش ؟ ةّدجلا  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمس  مکّیأ 
؟ كریغ دحأ  کلذ  ملعی  أ  لاق : اسدس . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهاطعأ  لاق : اذ ؟ ام  لاق : انأ !

. سدّسلا رکب  وبأ  اهاطعأف  قدص . ۀملسم : نب  دّمحم  لاقف 
اذک و  فوع ، نب  نمحّرلا  دبع  ربخ  یلإ  هعوجر  ّمث  ءابولا  یف  مهاّیإ  هلاؤس  ةریغم و  ربخ  یلإ  هعوجر  ّمث  ةّرغلا  یف  ساّنلا  رمع  لاؤس  ۀّصق  و 
باب نع  یسوم  یبأ  عوجر  ۀّصق  و  هیأر . قفاو  اّمل  راسی  نب  لقعم  ربخب  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  رورـس  و  هربخ . یلإ  سوجملا  ۀصق  یف  هعوجر 
هدننک هعلاطم  رب  [ 1 [. ] 1  ] ننّسلا  » و نیحیحّصلا »  » یف ۀّیورم  ۀمولعم  ةریثک  کلذ  لاثمأ  و  هل . دیعس  یبأ  ةداهش  ثیدحلا و  نع  هلاؤس  رمع و 

تارـضح ار  اهنآ  هک  تسا ، رایـسب  زا  یکدنا  هدش  لقن  باتک  نیا  رد  موجن )!(  هباحـص  افلخ و  تارـضح  لهج  زا  هچنآ  هک  دنامن  یفخم 
هک رئاظن  لاثمأ و  تداهـش  عطاق و  لقع  مکحب  الا  و  دناهتـشاد . راثآ  بتک و  رد  طبـضب  تیاضر  هداد و  لقن  هزاجا  تعامج  تنـس و  لهأ 

یمامت رد  تارضح  ياطخ  تسا  عطاس  یناهرب  دوخ 
698 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هکنآ مهدزون 

دندادیم و يوتف  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  مکح  فالخ  رب  هک  دندوب  نانچ  لاّهج  زا  یـضعب  باحـصأ  هرمز  رد 
. دندادیم ّتیذأ  ار  وا  هّرد  برضب  هدش  كانبضغ  تیاغب  تسیوبن  مکح  فالخ  يوتف  نیا  هک  دادیم  ربخ  ار  ناشیا  یسک  هاگ  ره 

: ] هتفگ ۀّنجلا » حاتفم   » رد یطویس  نیدلا  لالج 
تراز تناک  دـق  تضاح و  ةأرما  نع  هلأسف  باّـطخلا  نب  رمع  یتأ  فیقث  نم  ـالجر  ّنأ  یموزخملا  ییحی  نبا  ماـشه  نع  ّیقهیبلا  جرخأ  و 

ام ریغب  ةأرملا  هذه  لثم  یف  یناتفأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  ّیفقّثلا : هل  لاقف  ال ! لاقف : رهطت ؟ نأ  لبق  رفنت  نأ  اهل  أ  تیبلا :
!؟ مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  یتفأ  ءیش  یف  ینوتفتست  مل  لوقی : ةّرّدلاب و  هبرضف  رمع  هیلإ  ماقف  تیتفأ !

تاصوصنم ریغ  ای  تاصوصنم  رد  تقو  چیه  و  دنرادن ، تیاده  موجنب  تهباشم  ّتیلها  زگره  بابت  باحصأ  هنوگ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 
. دنرآیمن حالف  حالصب و  ور  هدش  تّما  عجرم 

: هکنآ متسب 

هراشا

رب بیذهت  فالخ  هملوم  هیذوم  ظافلأ  لامعتسا  هرظانم  هملاکم و  ماقم  رد  هک  دندوب  دّیقمان  نانچ  نیرساجتم  زا  یضعب  باحـصأ  هرمز  رد 
عیاقو مادم  و  هدوب ، دوخ  ءاسؤر  تلاهج  تلفغ و  ءوس  جـئاتن  راتفرگ  تیذأ و  تمحز و  رد  مدرم  هتـسویپ  هتـشاد و  هبلغ  روما  هدروآ  نابز 

- بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  قحب ، یـصو  یبن ، ملع  هنیدـم  باـب  لیذـب  کـسمتم  هکنآ  رگم  هدادیم ، خر  راـطقأ  عیمج  رد  راوگاـن 
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. دنتفاییم یئاهر  ترخآ  ایند و  نارسخ  تکاله و  زا  و  دندشیم ، هیلع - هَّللا  مالس 
هزاجا تعامج  ءاسؤر  تنـس و  ءاملع  يور  چـیهب  هتـشادن و  شلقن  تأرج  مدرم  هاگچیه  ار  هبیجع  تاقافتا  هعینـش و  عیاقو  نآ  لاثمأ  هتبلا 

. یلاعت هَّللا  دنع  ملعلا  و  دناهدادن . خیرات  تاحفص  بتک و  رد  طبض  تبث و 
مه بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  راـب  کـی  هک  دـسریمن  تـالوقنم  نیا  هدـننک  هعلاـطم  رظنب  دروـم  چـیه  رد  هکنیا : هجوـت  ناـیاش  و 

یهلا ماکحا  زا  یمکحب  تبسن  ینادان  لهج و  راهظا  هکنآ  ای  و  هدیدرگ ، یـشومارف  وهـس و  راچد  تلفغ و  راتفرگ  ای  هدش و  اطخ  بکترم 
. دشاب هدرک 

* ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 
ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  و  ، 

م. . 
699 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّتیلها زگره  باحـصأ  هنوگ  نیا  هک  تسرهاـظ  رپ  و  دـناهدومیپ . دوب  هباحـص  هلمج  زا  مه  نآ  هک  لـباقم  فرط  هیفـست  قـیمحت و  قـیرط 
. دنتسین دشاب - تاصوصنم  ریغ  رد  ول  و  تّما - عوجر  قئال  تقو  چیه  رد  دنرادن و  موجنب  تهباشم 

تماصلا نب  ةدابع  اب  دندرک و  راکشآ  ار  دوخ  داهتجا  فطل  هنوگچ  ّثلثم  بارش  زیوجت  هعقاو  رد  یناث  هفیلخ  ترـضح  هک  ینادیمن  رگم 
.!؟ دنداد تعالخ  حاّقتا و  تظاظف و  تظلغ و  داد  هنوگچ  دنداهن و  زاغآ  تنوشخ  هچ  تسین  نایب  هب  جاتحم  هّیّنس  دزن  وا  ناش  تلالج  هک 

داریا و رد  تسا  هیّنـس  همئألا  سمـش  مالـسإلا و  رخف  هک  یـسخرس  هماّلع  تسا و  هبیرغ  حـناوس  هبیجع و  عئاقو  هلمج  زا  هعقاو  نیا  نوچ  و 
، مزادرپیم ماقم  نیرد  نآ  لقنب  اذـهل  هدروآ ، نایب  ضرعمب  نآب  ّقلعتم  نیماضم  بئاجع  هدرب و  راکب  مامت  طسب  طوسبم »  » رد نآ  حیـضوت 

. مزاسیم هاگآ  ّتنس  لها  بهذم  تانونکم  زا  ار  مالحأ  بابرأ  نآ  رکذب  و 
ساّنلا راشتسا  لاق : هنع - هَّللا  یضر  ریبّزلا - نب  دّمحم  نع  و  : ] هتفگ هبرـشألا  باتک  رد  طوسبم »  » رد یـسخرس  هماّلع  هک  تسناد  دیاب  سپ 

یف هنع - هَّللا  یضر  رمع -

ار ثلثم  ذیبن  برش  رمع  لیلحت 

ام لاق : هنم . ءیشب  هاتأف  لاق  هنم ! ءیشب  ینتیا  هنع : هَّللا  یضر  رمع  لاقف  انموص . یف  ابارش  عنـصن  ّانإ  يراصّنلا : نم  لجر  لاقف  ّققرم . بارش 
هنم برش  ءام و  هنع  هَّللا  یضر  رمع  هیلع  ّبصف  هثلث ، یقبی  هاثلث و  بهذی  یّتح  ریصعلا  خبطن  لاق : هنوعنصت ؟ فیک  لبإلا ! ءالطب  اذه  هبـشأ 
ارمخ نوکی  سیل  أ  قمحأ ! ای  رمع : لاقف  ائیـش ! ّلحت  راّنلا  يرأ  ام  ةدابع : لاقف  هنیمی  نع  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  تماّصلا  نب  ةدابع  هلواـن  ّمث 

ولحلا و نود  ّدتشملا  یف  مهراشتسا  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ّنإف  اّدتـشم  ناک  نإ  ّثلثملا و  برـش  ۀحابا  لیلد  اذه  یف  و  هلکأنف !؟ اّلخ  ریـصی  ّمث 
ساّنلا رثکأ  ناک  نیملـسملل و  رظّنلا  نسح  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ناک  و  مایّـصلا . یلایل  یف  ۀـعاّطلا  یلع  اّیوقم  ماـعّطلل  اـیرمم  نوکی  اّـمم  وه 

. نیملسملا ۀّماعب  لصّتی  امیف  اصوصخ  نیّدلا  روما  یف  ةروشم 
700 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یضر  رمع  سلجم  رضح  ناک  دق  هلاق  ام  لاق  يّذلا  ّینارـصّنلا  ّنإف  يروّشلا  سلجم  باتکلا  لهأ  ضعب  راضحإب  سأب  ّهنأ ال  لیلد  هیف  و 
. هیلع رکنی  مل  يروّشلل و  هنع 

یضر رمع - هفـصوتسا  دق  و  هیف ، قداص  ّهنأ  عماّسلا  بلق  یف  عقو  اذإ  تالماعملا  یف  هیلع  دمتعی  نأب  سأب  ّینارـصّنلا ال  ربخ  ّنأ  لیلد  هیف  و 
. هنم برش  یّتح  هربخ  دمتعا  هل و  هفصوف  هنع - هَّللا 

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 67 

http://www.ghadirestan.com


مل هنع - هَّللا  یـضر  رمع - ّنإف  مهبارـش ، مهماعط و  لوانتب  سأب  ّهنأ ال  نذإلاب و  حیرـصّتلاک  فرعلا  ثیح  نم  نذـإلا  ۀـلالد  ّنأ  لـیلد  هیف  و 
لوقی بابلا  اذه  یف  یصقتسی  نم  و  رهاّظلا . یلع  ءانب  هنم  برّشلا  زّوج  ّمث  هیلإ  اورظنیل  هب  یتأی  نأ  هرمأ  ناک  اّمنإ  هنم و  برّشلا  یف  هنذأتسی 

. هنم برش  ّمث  لاملا  تیبل  ۀیزج  هنم  هذخأ  ّهنأ  هلیوأت 
ام هیف  لصألا  و  هنع . هَّللا  یضر  رمع  هلعف  امک  هنم ، برشی  ّمث  ءاملاب  ّققری  نأ  سأب  اظیلغ ال  ناک  نإ  ّثلثملا  ّنأ  لیلد  هیف  و 

ءامب اعد  ّمث  ههجو  بطق  هیف  یلإ  هبّرق  املف  بارـشب  هاتأف  عادولا  ۀّـجح  یف  ساـّبعلا  یقـستسا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  يور 
، هبرش ّمث  هیلع  هّبصف 

. ءاملاب اهنوتم  اورسکاف  ۀبرشألا  هذه  نم  ءیش  مکبار  اذإ  مالّسلا ؛ ةولّصلا و  هیلع  لاق  و 
. امارغ فئاطل  بیبز  ذیبنل  ّنإ  لاق : برش و  ّمث  هیلع  هّبص  ءامب و  اعدف  بیبّزلا  ذیبنب  یتأ  ّهنأ  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نع  و 

ام هیف  لصألا  و  میدقّتلاب ، قحأ  وهف  نمیألا  بناجلا  نم  نوکی  نم  ّنأ  یلع  لیلد  هنیمی  نع  ناکف  تماّصلا  نب  ةدابع  هتلوانم  یف  و 
، هنع هَّللا  یضر  رکب  وبأ  هراسی  نع  یبارعأ و  هنیمی  نع  ناک  هضعب و  برشف  نبل  نم  ّسعب  یتأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  يور 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هّلتف  كروس ! یلع  يریغ  رثوا  يذـّلاب  انأ  ام  ّیبارعألا : لاقف  رکب . وبأ  اذـه  ینیمی و  یلع  تنأ  یبارعألل : لاـقف 

: لوقی مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  و  هدی . یف  مّلس  هلآ و 
: لئاقلا لوق  هنم  و  نونمیألا ! نونمیألا !

. ائیش ّلحت  راّنلا  يرأ  ام  لاقف : هنع - هَّللا  یضر  ةدابع - یلع  لکشأ  ّمث  روخبلا  تسطلا و  ساکلا و  رودت : ۀنمی  ۀثالث 
: ینعی

راّنلا ذإ  کلذک  خبطلا  دعبف  مارح ، راّنلاب  خبطی  نا  لبق  بارّشلا  اذه  نم  ّدتشملا  ّنأ 
701 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنإ ینعی  هلکأنف . اّلخ  نوکی  ّمث  ارمخ  نوکی  سیل  أ  لّمّأتلا ! رظّنلا و  لـیلق  اـی  يأ : قمحأ ! اـی  هنع : هَّللا  یـضر  رمع  هل  لاـقف  مارحلا . ّلـحت  ـال 
نکل ّلحت و  راّنلا ال  ّنأ  مالکلا  اذه  ینعم  و  لوزت . ناثّلثلا  هنم  بهذی  یّتح  خبطلاب  ۀّیرمخلا  ۀفـص  کلذکف  لیلختلاب  لوزت  ۀـّیرمحلا  ۀـفص 

حوفسملا مّدلا  لییستف  حوفسملا  مّدلا  وه  مّرحملا  مّدلل و  رهنم  هّنکل  و  الّلحم ، نوکی  هنیع ال  ةاشلا  یف  حبذلاک  ۀیرمخلا  ۀفص  مدعنت  خبطلاب 
ۀـّیرمخلا ال ۀفـص  فالتإ  ۀـّیرمخلا و  ۀفـصل  فالتإ  ّهنأل  لیلّختلا  زوجی  انلق  انذـخأ و  اذـهب  و  امّرحم . ناک  هلجأل  ام  مادـعنال  الّلحم ، نوکی 

[. امّرحم نوکی 
: دیدرگ رهاظ  رظن  لهأ  هّجوت  لباق  هدیدع  روما  ترابع  نیزا 

ام هک  تفگ  دوب  رضاح  يراصن  زا  يدرم  يروش  سلجم  رد  نوچ  دندومن ، مدرمب  هراشتسا  ّققرم  بارش  باب  رد  رمع  ترضح  هکنآ : لوا 
سّدقم سلجم  رد  ار  روکذـم  بارـش  وا  هاگ  ره  رایب ! نآ  زا  يزیچ  هک  دـندومن  شیامرف  رمع  ترـضح  میزاسیم . یبارـش  دوخ  موص  رد 

روط هچ  ار  بارـش  نیا  اهینارـصن  امـش  هک  دنتفگ  نآ  زا  دعب  نارتش ! ءالطب  بارـش  نیا  تسا  هباشم  ردقچ  هک  دندومرف  دومن  رـضاح  ناش 
بارش نآ  رب  ترضح  دنامیم . یقاب  ثلث  کی  دوریم و  نآ  ثلث  ود  هکنآ  ات  مینکیم  خبط  ار  ریصع  ام  هک  تفگ  ینارصن  دینکیم ؟ رایت 

دوب و راصنأ  يابقن  باحـصأ و  هّلجأ  زا  هک  تماّصلا  نب  ةدابعب  ار  نآ  هّیقب  نآ  زا  دـعب  دـندومرف  ناـج  شون  ار  نآ  دـنتخیر و  بآ  يردـق 
ار يزیچ  شتآ  هک  منیبیمن  هک  تفگ  درک و  راکنإ  بارـش  نآ  ندروخ  نتفرگ و  زا  هدابع  دـندومرف ، تیانع  تشاد  سولج  نیمی  بناـج 

یلیخ رمع  ترضح  درک . دهاوخن  لالح  ار  نآ  شتآ  رد  خبط  دوب  مارح  خبط  زا  لبق  بارش  نیا  نوچ  هک  دوب  نیا  شدارم  و  دزاس ، لالح 
رکذ دعب  یـسخرس  هکنآ : مود  میروخیم !؟ ار  نآ  همه  ام  سپ  هکرـس  رمخ  دوش  یمن  ایآ  قمحأ ! يأ  هک  دـندومرف  واب  هدـش  غمد  تفت و 
لاق [ 1  ] مدرم درک  هراشتـسا  رمع  هک  اریز  دشاب ، دیدش  نآ  هچ  رگ  [ 1  ] تسثّلثم برـش  تحابإ  لیلد  ربخ  نیرد  هک  هدومن  هدافا  هعقاو  نیا 

داقنلا داشرا   » ۀلاسر یف  یناعنصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم 
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702 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ددرگیم مایص  ياهبش  رد  تعاط  رب  يّوقم  دوشیم و  ماعط  مضه  ثعاب  هک  تسیزیچ  نآ  نیریش و  هن  دنت  بارش  زا  ار 

يروش سلجم  رد  ار  باـتک  لـها  ضعب  هک  نیرد  تسین  یکاـب  هک  تسبلطم  نیا  لـیلد  ربـخ  نیرد  هک  هدرک  هداـفا  یـسخرس  هکنآ : وـس 
. درک هن  راکنإ ؟؟ رمع  وا  روضح  رب  دوب و  هدش  يروش  يارب  رمع  سلجم  رضاح  تفگ  هچنآ  تفگ  هک  ینارصن  نآ  اریز  دننک  رضاح 

رد هک  یتقو  تسدامتعالا  زئاج  تالماعم  باب  رد  ینارـصن  ربخ  هک  تسبلطم  نیا  لیلد  ربخ  نیرد  هک  هدرک  هدافا  یـسخرس  هکنآ : مراهچ 
يارب دومن  نایب  وا  سپ  ار  بارش  فصو  ینارصن  درم  زا  درک  تفایرد  رمع  هک  قیقحتب  و  تسقداص ، دوخ  ربخ  رد  وا  هک  دتفیب  عماس  بلق 

یف هحدق  دعب  داهتجالا » ریسیت  یلا  دروخب  بارش  نآ  زا  هکنیا  ات  درک  دامتعا  شربخ  رب  رمع  رمع و 
، هلعف يذلا  لیلدلاب  هلعف  يذلا  هجولا  یلع  ریغلا  لعف  لثم  کلعف  ءادتقالا  ناف  دیلقتلا  ریغ  ءادتقالاف  حـص  ناف  موجنلاک » یباحـصأ   » ثیدـح

: تایبا نم  انلق  کلذلف 
دضلاب فرعی  دضلاف  يدتقی  نم  يدهلا و  یف  دلقملا  نیب  ام  ناتش  و 

دحلاب ضعبلل  لوقلا  هیف  اذیبن و  ابراش  حبصأ  نامعنلا  دلق  نمف 
دهزلا ةدابعلا و  یف  اسیوا  ناک  فراعم و  ماما  یحضأ  يدتقی  نم  و 

دقلاب رسالا  یف  دیلقتلا  اخأ  لخ  ادلقم و  نک ال  قحلا  یف  ایدتقمف 
نوکی هب  يدتقملا  لب  هب  رشی  نأ ال  هب  ءادتقالاف  هبرـشی  نل  ۀفینح  وبأ  ذیبنلا و  برـش  هدنع  زوجی  نامعنلاب  دارملا  وه  ۀفینح و  یبال  دلقملاف 

یبأ ۀنس  نع  بذلا  یف  مصاوقلا  مصاوعلا و   » فلؤم ریزولا  میهاربا  نب  دمحم  ریبکلا  مامالا  لوق  هلثم  ۀفینح و  یبأک  دهزلا  ملعلا و  یف  اماما 
: تایبأ نم  مساقلا »

يدتقملا  يدهلا و  یف  دلقملا  نیب  مک  مهب و  تیدتقاف  مهودلق  مه 
دیزم ثیبخ  سجر  ثلثمل  ابراش  حبصأ  نامعنلا  دلق  نم 
دجسملا یف  اعکار  اماما  الا  نکی  مل  ۀفینح  یبأب  يدتقا  ول  و 

(. ن . 12)
703 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسنذاب حیرصت  لثم  فرع  ّتیثیحب  نذا  تلالد  هک  تسلیلد  ربخ  نیرد  هک  هدرک  هدافا  یسخرس  هکنآ : مجنپ 
. هدومن يراصن  بارش  ماعط و  لوانت  رب  زاوج  لالدتسا  ربخ  نیزا  یسخرس  هکنآ : مشش 

ندروآب دوب  هدرک  رمأ  ار  وا  الّوأ  هکنآ  لاـح  درک ، هن  بارـش  برـش  رد  ناذـیتسا  ینارـصن  زا  رمع  هک  هدومن  هداـفا  یـسخرس  هکنآ : متفه 
. دومن زئاج  رهاّظلا  یلع  ءانب  ار  نآ  ندروخ  نآ  زا  دعب  دننک  رظن  نآ  يوسب  نیرضاح  هکنیا  يارب  بارش 

ار بارـش  نآ  رمع  هک  ناونع  نیاب  هدرک  لقن  رمع  لعف  نیا  لیوأت  دننکیم  باب  نیرد  اصقتـسا  هک  مدرم  ضعب  زا  یـسخرس  هکنآ : متـشه 
. دیدرگ زئاج  ار  نآ  رمع  ندروخ  اذهل  دش  لاملا  تیب  لام  دوب و  هیزج  بارش  نآ  نوچ  ینعی  دوب  هتفرگ  لاملا  تیب  يارب  هیزج  روطب 

هدرک قیقر  هک  نیا  رد  تسین  یجرح  دـشاب  ظیلغ  رگا  ّثلثم  بارـش  هکنآ  رب  تس  لـیلد  ربخ  نیرد  هک  هدومن  هداـفا  یـسخرس  هکنآ : مهن 
!. دروآ لمعب  رمع  هکنانچ  دیآ  هدروخ  نآ  زا  دعب  بآب  دوش 

نیا بآب  بارـش  قیقرت  رد  ینعی  باب  نیرد  لصأ  هک  هدرک  اعّدا  ینعی  هدومن  تراسج  بجع  رمع  لـعف  دـییأت  يارب  یـسخرس  هکنآ : مهد 
نآ دزن  ساّبع  سپ  دومن  تیاقس  بلط  ساّبع  زا  عادولا  ۀّجح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا ! ذاعم  هک  تستیاور 

بلط یبآ  نآ  زا  دعب  دومرف  شرت  ار  دوخ  كرابم  يور  دروآ  دوخ  نهدب  بیرق  ار  نآ  بانج  نآ  هاگ  ره  سپ  درک ، رضاح  یبارش  بانج 
اهبارش نیزا  يزیچ  ار  امش  دزادنا  بیر  رد  هاگ  ره  هک  دومرف  داشرا  نآ  زا  دعب  و  دروخ ، ار  نآ  نآ ، زا  دعب  تخادنا  بارـش  نآ  رب  درک و 
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تدیقع نسح  رارسأ  تسناتهب  فرص  ثحب و  بذک  نامیا  بابرأ  دزن  هک  تیاوغ  اپارس  تیاور  نیا  و  بآب ! دینکشب  ار  نآ  ياهرمک  سپ 
. دیامنیم رهاظ  یبوخب  تامیلسّتلا - تاّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک - رورس  بانجب  ار  ناّیّنس 

وا لعف  ّثلثم  بارش  برش  رد  رمع  لعف  دییأت  يارب  یسخرس  هکنآ : مهدزای 
704 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیـشون و تخادنا و  نآ  رب  دیبلط و  یبآ  رمع  سپ  دندروآ  بیبز  دنیبن  رمع  دزن  هک  هدرک  حضاو  هدروآ و  نایب  ضرعمب  ذیبن  برـش  رد  ار 
نیمی بناج  رد  هک  تماّصلا  نب  ةدابعب  ار  ّثلثم  بارش  رمع  ندیشخب  زا  یـسخرس  هکنآ : مهدزاود  تسیتّدش ! فئاط  ذیبن  يارب  هک  تفگ 
نیرد لصأ  هک  هدومن  هدافا  نآ  زا  دعب  و  تسمیدقّتلاب ! ّقحأ  وا  دشاب  نمیأ  بناج  رد  هک  ره  هکنیا  هب  هدومن  لالدتـسا  تشاد  سولج  رمع 
سولج بانج  نآ  نیمی  رد  هک  یبارعأـب  ار  نآ  هّیقب  دیـشون و  ار  ریـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسنآ  باـب 
ناشیا ینعی  دـننونمیا . نونمیا  هک : دومرفیم  بانج  نآ  هک  هدرک  هدافا  زین  و  دادـن . دوب  رـضاح  پچ  بناج  رد  هک  رکب  وبأـب  داد و  تشاد 

. دومن داهشتسا  هدرک  مظن  نیمی  يوسب  روخب  تسط و  ساک و  نارود  باب  رد  هک  رعاش  رعش  نیزا  دعب  دوخ و  ریغ  رب  دنامّدقم 
لکـشم دنداد  نآب  يوتف  رمع  ترـضح  هک  ّثلثم  بارـش  ّتلح  وا  دزن  هک  هدومن  هدافا  تماّصلا  نب  ةدابعب  ّقلعتم  یـسخرس  هکنآ : مهدزیس 

مارح دوش  شتآب  خبط  هکنآ  زا  لبق  بارـش  نیا  ّدتـشم  هک  دوب  نیا  شدوصقم  و  دنک ، لالح  ار  يزیچ  شتآ  هک  منیبیمن  هک  تفگ  دش و 
رد تماّصلا  نب  ةدابع  بهذم  هک  دیدرگ  رهاظ  اجنیزا  و  دنکیمن . لالح  ار  مارح  شتآ  هک  اریز  دنام  دهاوخ  مارح  مه  خبط  دعب  سپ  دوب 

. تسنادیم لطاب  دندوب  هدومرف  ینارصن  عاّبتاب  هک  ار  رمع  ترضح  داهتجا  وا  تسنآ و  تمرح  ّثلثم  بارش  باب 
زا وا  دارم  هک  هدرک  رهاظ  هدومن و  لیوأت  قمحأ ! ای  وا : نتفگ  تماّصلا و  نب  ةدابع  باـطخب  ار  رمع  تراـسج  یـسخرس  هکنآ : مهدراـهچ 

. تسرظّنلا لیلق  قمحأ 
دوخ رهاظ  رب  ار  نآ  هک  نیا  رب  درکن  ربص  یسخرس  هک  دوب  هدیسر  يّدحب  رمع  لوق  تعاظف  تعانـش و  هکنآ  زا  دهدیم  ربخ  لیوأت  نیا  و 

. رهّدلا هدسفأ  ام  راّطعلا  حلصی  نل  هک : دنادیم  کین  وا  دراد  يربخ  يرمع  تظاظف  زا  هک  ره  نکیل  دراذگاو ؛
دارم هک  هتفگ  وا  مالک  ینعم  حیضوت  رد  هتسناد و  حیحص  هداد  وا  لاکشا  زا  هدابع  باطخب  هک  ار  يرمع  باوج  یـسخرس  هکنآ : مهدزناپ 

تس نیا  رمع  ترضح 
705 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

جرخم هکنوچ  نکل  دوشیمن  لّلحم  دوخ  تاذب  ةاش  رد  هک  حـبذ  لثم  خـبط  ببـسب  دوشیم  مدـعنم  ّثلثم  بارـش  رد  ّتیرمخ  تفـص  هک 
نیا و  دوب ، مّرحم  نآ  ببسب  هک  يزیچ  ندش  مودعم  ببسب  دوشیم  لّلحم  حوفسم  مد  ندرک  ناور  سپ  دوب  جوفـسم  مد  مارح  تسنوخ و 
عیمج یلع  یفخی  امک ال  تسین ، یفاک  لیلحت  يارب  مد  جارخا  ضحم  ادخ و  مان  ببـسب  تسّللحم  حـبذ  هک  اریز  تسـساسألا  دـساف  سایق 

. مالسالا لهأ 
و : ] هتفگ لوصالا » باتک   » رد يودزبلا  دـمحم  نب  یلع  مالـسالا  رخف  هچنانچ  دـناهدرک ، رکذ  مه  هقف  لوصا  ياملع  ار  هبیجع  هعقاو  نیا  و 

.]!؟ هلکأتف اّلخ  ریصی  ّمث  ارمخ  نوکی  سیل  أ  ائیش :» ّلحت  راّنلا  يرأ  ام   » لاق نیح  تماّصلا  نب  ةدابعل  هنع - هَّللا  یضر  رمع - لاق  دق 
راشتسا لاق  ریبّزلا  نب  دمحم  نع  ةدابعل . رمع  لاق  دق  و  : ] هتفگ يودزب » لوصا  حرش  رارـسألا - فشک   » رد يراخبلا  دمحأ  نب  زیزعلا  دبع  و 

: رمع لاقف  انموص  یف  ابارش  عنصن  ّانإ  يراصّنلا : نم  لجر  لاقف  هقزری  بارش  یف  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ساّنلا 
هَّللا یضر  رمع  ّبصف  هثلث . یقبی  هاثلث و  بهذی  یّتح  ریصعلا  خبطن  لاق : هنوعنصت ؟ فیک  لبإلا ، ءالطب  اذه  هبـشأ  ام  لاق : هنم ! ءیـشب  ینتئا 

سیل أ  قمحأ ! ای  رمع : هل  لاقف  ائیـش ! ّلحت  راّنلا  يرأ  ام  ةدابع : لاقف  هنیمی  نع  وه  تماّصلا و  نب  ةدابع  هلوان  ّمث  هنم  برـش  ءاـم و  هیلع  هنع 
یف مهراشتسا  اّمنإ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّنإف  اّدتـشم ، ناک  نإ  ّثلثملا و  برـش  ۀحابإ  لیلد  اذه  یف  و  هلکأت ؟ ّمث  اّلخ  ریـصی  ّمث  ارمخ  نوکی 
ائیش ّلحت  راّنلا  يرأ  ام  لاقف : ةدابع  یلع  لکشأ  دق  و  مایّصلا . یلایل  یف  ۀعاطلا  یلع  ایّوقم  ماعّطلل  ایرمم  نوکی  ام  وه  ولحلا و  نود  ّدتشملا ،

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 70 

http://www.ghadirestan.com


: رمع هل  لاقف  مارحلا  ّلحت  راّنلا ال  ذإ  کلذک  خبّطلا  دعبف  مارح  راّنلاب  خبطی  نأ  لبق  بارّشلا  اذه  نم  ّدتشملا  ّنأ  ینعی 
ۀفـص کلذـکف  لوزت  لّلّختلاب  ۀـیرمخلا  ۀفـص  ّنأ  ینعی  هلکأتف . اّلخ  نوکی  ّمث  ارمخ  نوکی  سیل  أ  لّمّأتلا ؟ رظّنلا و  لـیلق  اـی  يأ : قمحأ ! اـی 

یف حبّذلاک  ۀـّیرمخلا  ۀفـص  مدـعنت  خـبطلاب  نکل  ّلحت و  راّنلا ال  ّنأ  مالکلا  اذـه  ینعم  و  لوزت . ناثّلثلا  هنم  بهذ  نأ  یلإ  خـبّطلاب  ۀـّیرمخلا 
وه مّرحملا  مّدلل و  رهنم  هّنکل  الّلحم و  نوکی  هنیع ال  ةاّشلا 
706 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«[. طوسبملا  » یف اذک  امّرحم . ناک  هلجأل  ام  مادعنال  الّلحم  نوکی  ظ ) حص . حوبذملا . مّدلا  لییستف   ) حوفسملا مّدلا 

: هکنآ مکی  تسب و 

هراشا

تاثدحم ردصم  هک  دندوب  نانچ  تواغب  بابرأ  تواقش و  لهأ  زا  یـضعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد 
قادصمب هدومن  عدب  ثادحا  هّیعرش  لئاسم  رد  هّیوبن  هقیرط  فالخ  رب  و  دندیدرگیم ، هبیرغ  هبیجع و 

« نامیالا دعب  قوسفلا  مسالا  سئب  »
- ۀباحّصلا ّنإ  ّمث  : ] هتفگ بیبّللا » تاسارد   » رد يدنـس  نیمأ  دمحم  نب  نیعم  دمحم  هچنانچ  دندیدرونیم ، رـسکی  ار  مالـسا  نامیا و  طاسب 

نایفـس یبأ  نب  ۀیواعم  یلع  کلذ  رثک  دـق  و  ثیدـحلا ، فالخب  ایأر  يأر  نم  یلع  راکنإلا  یلع  اوئلامت  نیعمجأ - مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر 
اّمل رهج  ةولّصلا  یف  ۀیمسّتلا  كرت  اهنم : و  ۀّنّسلا . فالخل  ضر - ساّبع - نبا  کلذ  هیلع  رکنأ  نینامیلل ، هلیبقت  اهنمف  هتاثدحم . یف 

نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  تایلوا 

ّجحلا ۀعتم  نع  ساّنلا  یهن  ّهنأ  اهنم : و  ۀیواعم ! ای  ۀیمسّتلا  تقرس  اولاق : راصنألا و  نورجاهملا و  کلذ  هیلع  ترکنأ  ةرّهطملا ، ۀنیدملا  مدق 
رکب و وبأ  مّلس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عّتمت  لاق : هنع ، یلاعت  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  ثیدح  نم  هعماج  یف  ّيذمّرتلا  يور  دقف 

ۀیواعم هنع  یهن  نم  لّوأ  و  نامثع . رمع و 
. سکعلاب وأ  کلذ  ّلح  یلإ  لوقلا  دعب  امهعوجر  اّمإ  ضر - نامثع - رمع و  یهن  اهیف  یّتلا  اذه و  ضر - ساّبع - نبا  ثیدح  نیب  عمجلا  و 

یلاعت هَّللا  یـضر  نامثع - رمع و  نع  کلذب  یهّنلا  مّدقت  عم  یهن  نم  لّوأ  ۀـیواعم  نوک  اّمأ  و  هب . ربخأف  نیرمألا  دـحأ  ساّبع  نبا  طبـض  و 
یهن دق  ضر - باّطخلا - نب  رمع  ّنأ  ضر - صاقو - یبأ  نب  دعسل  لاق  ثیح  حر - رمع - نع  كاّحّـضلا  ثیدح  یف  عقو  ام  یلع  امهنع -
یلع هب  اوتأی  نأ  نم  اربج  ساّنلا  عنم  ۀیواعم  یهن  و  حابم ، ریغ  ّهنأ  نایب  هانعم  امهیهن  ّنأ  رابتعابف  عماجلا »  » یف ّيذـمّرتلا  هاور  امک  کلذ  نع 

: اهنم و  ملعأ . یلاعت  هناحبس  هَّللا  و  ینعملا . اذهب  یهن  نم  لّوأ  وهف  ۀباحّصلا ، نم  هریغ  و  هنع - یلاعت  هَّللا  یضر  یلع - بهذم 
. رمت نم  اعاص  لدعی  ماّشلا  ءارمس  نم  نیّدم  ّنأ  يرأ  ّینإ  رطفلا : ةاکز  یف  هلوق 

ۀیواعم ۀمیق  کلت  لاق . و  هنع - یلاعت  هَّللا  یضر  ّيردخلا - دیعس  وبأ  کلذ  هیلع  رکنأ 
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رطفلا ةاکز  مّلس - هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیف  ناک  ذإ  جرخن - اّنک  هنع : ۀّتّـسلا  ۀّمئألا  يور  امل  کلذ  و  اهب ، لمعأ  اهلبقأ و ال  ال 
لزن ملف  بیبز ، نم  اعاص  وأ  رمت  نم  اعاص  وأ  ریعـش  نم  اعاص  وأ  طقأ  نم  اعاص  وأ  ماعط  نم  اعاص  كولمم  ّرح و  ریبک  ریغـص و  ّلـک  نع 
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، ماشلا ءارمـس  نم  نیّدـم  يرأ  ّینإ  لاق : نأ  ساّنلا  هب  مّلک  امیف  ناکف  ربنملا ، یلع  ساّنلا  مّلکف  ارمتعم  وأ  اّـجاح  ۀـیواعم  مدـق  یّتح  هجرخن 
دعب قوسفلا  مسالا  سئب  لاق : ۀـیواعم  يأر  ریبّزلا  نبا  غلب  اّمل  و  تشع . ام  ادـبأ  هجرخا  لازأ  ّینإف ال  انأ  اّمأ  دیعـس : وبأ  لاق  هیف  و  ثیدـحلا .

 . ثیدحلا ملع  رثاع  یلع  اهترثک  یفخت  ۀثدحملا ال  هتایلوأ  و  عاص . عاص  رطفلا  ۀقدص  نامیالا ،
یّلص بآمتلاسر  بانج  و  دنوش ، بوسحم  تیاده  موجن  هک  دنرادن  نآ  ّتیلها  زگره  هباحص  نینچ  نیا  هک  تسحضاو  یلقاع  ره  دزن  و 
کلذ و  دیامن ، ینومنهر  دـشاب - ّتنـس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  ذـخأ  ول  و  يزیچ - چـیه  رد  ناشیاب  ار  دوخ  تّما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  و  روهّظلا ، ّلک  رهاظ 
.

ار بآمتلاسر  بانج  ماکحأ  نیرساجتم  هباحص  زا  یضعب  ندرک  در  - 22

باـنج مکح  هتـسناد  هدـید و  هـک  دـندوب  یغاـط  یغاـب و  نـینچ  نیرـساخ  نیرـساجتم  زا  یـضعب  باحـصأ  هرمز  رد  هـکنآ : مود  تـسب و 
ضعب ظاقیا  هیبنت و  فصو  اب  و  دـندرکیم ، لمع  دوخ  يأرب  نآ  فالخ  رب  دـندرکیم و  ّدر  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

: تسروطسم کلام » ياّطوم   » رد هچنانچ  دندشیمن ، ظّقیتم  هّبنتم و  هباحص  نایعأ 
. ءادرّدلا وبأ  هل  لاقف  اهنزو . نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقس  عاب  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  ّنأ  راسی  نب  ءاطع  نع  ملسأ  نب  دیز  نع  کلام  ]

: ءادرّدلا وبأ  لاقف  اسأب ، اذه  لثمب  يرأ  ام  ۀیواعم : هل  لاقف  لثمب ، الثم  ّالإ  اذه  لثم  نع  یهنی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
مدق ّمث  اهب ، تنأ  ضرأب  کنکاسا  ال  هیار ! نع  ینربخی  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربخأ  انأ  ۀیواعم ؟ نم  ینرذـعی  نم 

 . نزوب انزو  لثمب  الثم  ّالإ  کلذ  لثم  عیبی  ّالأ  ۀیواعم  یلإ  باطخلا  نب  رمع  بتکف  کلذ  هل  رکذف  باطخلا  نب  رمع  یلع  ءادرّدلا  وبأ 
رارق تیادـه  موجن  ار  ةاغط  تاغب  هنوگ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زگره  هک  تسحاّضتا  ءالجنا و  لاـمک  رد  و 

نآ ریغ  ای  دشاب  تاصوصنم  رد  هاوخ  داد و  دهاوخن 
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. داشگ دهاوخن  باوص  بوص  زا  فاستعا  فارحنا و  باوبأ  هدومن  ناشیاب  يامنهر  ار  تّما 
رب لمتشم  هک  ار  ربخ  هّمتت  نکیل  دننکیم  تیاور  کلام  دنسب  ار  ثیدح  نیا  هّیّنس  فالسأ  ضعب  هک  تس  نیا  هعینش  عئانـص  بئاجع  زا  و 

تـسدوجوم دورـسم و  مامّتلاب  کلام » ياّطوم   » رد ثیدح  نیا  هاگ  ره  هک  دننادیمن  دنربیم و  ورف  مکـش  رد  تسا  هیواعم  میظع  رـساجت 
. دیازفایم رامغأ  نیفّرحم  رانش  راهظإ  راوع و  يادبا  رد  نآب  رظان  تعجارم  و  دیآیمن ، راکب  ناشیا  دیرب  عطق و 

: هتفگ بهّذلاب ) بهّذلا  عیب   ) همجرت ریز  دوخ  ننس » باتک   » رد یئاسن 
: ءادرّدلا وبأ  لاقف  اهنزو  نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقـس  عاب  ۀیواعم  ّنأ  راسی  نب  ءاطع  نع  ملـسأ  نب  دیز  نع  کلام  نع  ۀبیتق  انثّدـح  ]

 . لثمب الثم  ّالإ  اذه  لثم  نع  یهنی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
ال : » هلوق و  يأّرلا ، سایقلا و  یلع  ۀـمّدقم  داحآلا  رابخأ  ّنأب  حیرـصت  ءادرّدـلا  وبا  هلاق  امیف  و  : ] هتفگ أّطوم » حرـش   » رد یجاـبلا  دـیلولا  وبا  و 

هَّللا یّلص  یبّنلا  یهن  نم  هیلإ  لقن  امب  ذخأی  مل  نیح  هنع  دعبلا  هرجهل و  راهظإ  ۀیواعم و  یلع  راکنإلا  یف  ۀغلابم  اهیف » تنأ  ضرأب  کنکاسا 
 . هفلاخ امع  عوجّرلا  رهظی  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

: هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  و 
یّلص هَّللا  لوسر  تعمس  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  اهنزو ، نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقـس  عاب  نایفـس  یبأ  نبا  ۀیواعم  ّنإ  لاق : راسی  نب  ءاطع  ]

نم ینرذـعی  نم  ءادرّدـلا : وبأ  لاقف  اسأب ، اذـه  لثمب  يرأ  ام  ۀـیواعم : هل  لاقف  لـثمب ، ـالثم  اـّلا  اذـه  لـثم  نع  یهنی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
یلع ءادرّدلا  وبأ  مدق  ّمث  اهب . تنأ  ضرأب  کنکاسا  ال  هیأرب ! ینربخی  وه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربخأ  انأ  ۀیواعم ؟
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جرخأ و   » اّطوملا  » هجرخأ نزوب ، انزو  لثمب  الثم  ّالإ  کلذ  عیبی  ّالأ  ۀـیواعم  یلإ  باطخلا  نب  رمع  بتکف  کلذ ، هل  رکذـف  باـطخلا  نب  رمع 
 . لثمب الثم  هلوق  یلإ  هنم  ّیئاسّنلا 

: هتفگ نآ  روص  نایب  رد  دحاو  ربخ  قفو  رب  هباحص  لمع  ماقم  رد  لوصحملا »  » باتک رد  يزار  نیدلا  رخف  و 
(. 12  ) رشع سماخلا  يأ  [ 1  ] هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  [ 2  ] ءادردلا یبأ  نع  [ 1  ] هی ]

: اذکه نوکت  نأ  ۀیاورلا  هذه  یف  ةرابعلا  قح  [ 2]
( هنع یهنی  معلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ءادردلا : وبأ  هل  لاق  هنزو  نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  یناوأ  نم  ائیش  ۀیواعم  عاب  امل  )

. خلا
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وه هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربـخا  ۀـیواعم  نع  يرذـعم  نم  ءادرّدـلا : وـبأ  لاـقف  اـسأب ، هب  يرأ  ـال  ۀـیواعم : لاـقف  هنع  یهنی 
[. ادبأ ضرأب  کنکاسأ  ال  هیأر ! نع  ینربخی 

ام کلذ  نم  و  : ] هتفگ دحاو  ربخب  لمع  ثحبم  رد  ماکحألا » لوصا  یف  ماکحإلا   » باتک رد  يدمآلا  نسحلا  وبا  و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ءادرّدـلا : وبأ  هل  لاق  ّهنأ  هنزو  نم  رثکأب  قرو  بهذ و  یناوأ  نم  ائیـش  ۀـیواعم  عاب  اّمل  ّهنأ  يور 

هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربخأ  ۀیواعم  نم  ینرذعی  نم  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  اسأب ! کلذب  يرأ  ال  ۀیواعم : هل  لاقف  کلذ  نع  یهنی  مّلس 
[. ادبأ ضرأب  کنکاسا  ال  هیأر ! نع  ینربخی  هلآ و  و 

و : ] هتفگ ۀنّسلاب » جاجتحالا  یف  ۀّنجلا  حاتفم   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 
تعمـس ءادرّدـلا : وبأ  هل  لاقف  اهنزو  نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقـس  عاب  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  نأ  راسی  نب  ءاطع  نع  ّیقهیبلا  جرخأ 

نم ینرذعی  نم  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  اسأب ! يرأ  ام  ۀیواعم : هل  لاقف  لثمب . الثم  ّالإ  اذه  لثم  نع  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
! اهب تنأ  ضرأب  کنکاسا  ال  هیأر ! نع  ینربخی  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  هربخا  ۀیواعم !؟

اماظعإ اهب  وه  یّتلا  ضرألا  ءادرّدـلا  وبأ  قراف  کلذ  ۀـیواعم  ری  مل  اّملف  هربخب ، ۀـیواعم  یلع  موقت  ۀّـجحلا  ءادرّدـلا  وبأ  يأرف  ّیعفاّشلا : لاق 
 . مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ۀقث  ربخ  كرت  ّهنأل 

انأ ۀیواعم !؟ نم  ینرذعی  نم  ءادرّدـلا  وبأ  لاقف  : ] هدروآ ثیدـح  نیا  حرـش  رد  کلام » ياّطوم  حرـش  کلاوحلا - ریونت   » رد یطویـس  زین  و 
ۀّنـس هیلع  ّدری  نأ  نم  ۀفنأ  هنم  کلذ  ناک  ّربلا : دـبع  نبا  لاق  هرخآ . یلإ  هیأر ، نع  ینربخی  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربخا 

و لاق : يأّرلاب ، ننّسلا  ّدر  میظع  مهدنع  وه  اذه و  لثم  دنع  قیضت  ءاملعلا  رودص  هیأرب و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ننـس  نم  اهملع 
رمأ مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  يرت  أ ال  ۀهورکملا ؛ ةرجهلا  نم  اذه  سیل  و  هعطی ، مل  هنم و  عمـسی  مل  نم  رجهی  نأ  ءرملل  زئاج 

مالکلا عطق  هترجه و  عدـتبا و  نم  ۀـبناجم  یف  ءاملعلا  دـنع  لصأ  اذـه  و  لاق : كوبت . نع  فّلخت  نیح  کلام  نب  بعک  اومّلکی  ّالأ  ساـّنلا 
کمّلکا هَّللا ال  و  لاقف : ةزانج  یف  کحضی  الجر  دوعسم  نبا  يأر  دق  و  هنع ،

710 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . یهتنا ادبأ !

: ] هتفگ لوصولا » ریسیت   » رد ینابیّشلا  عبیّدلا  نباب  فورعملا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  و 
تعمس هنع : هَّللا  یضر  ءادرّدلا  وبأ  هل  لاقف  اهنزو ، نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقـس  عاب  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  ّنأ  راسی  نب  ءاطع  نع  و 

: هنع هَّللا  یـضر  ءادرّدلا  وبأ  هل  لاقف  اسأب ! اذهب  يرأ  ام  ۀـیواعم : لاقف  لثمب ، الثم  ّالإ  اذـه  لثم  نع  یهنی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
وبأ مدق  مث  اهب ! تنأ  ضرأب  کنکاسا  ال  هیأر ! نع  ینربخی  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  هربخأ  انأ  ۀیواعم !؟ نم  ینرذعی  نم 
انزو لثمب  الثم  ّالإ  کلذ  عبت  نأ ال  ۀیواعم  یلإ  رمع  بتکف  کلذ  هل  رکذـف  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یلع  هنع  هَّللا  یـضر  ءادرّدـلا 
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. یئاسّنلا کلام و  هجرخأ  نزوب .
: ۀیاقّسلا

 . هیف برشی  ءانإ 
: هتفگ دئاوفلا » عمج   » باتک رد  یکلاملا  یبرغملا  ینادوّرلا  یسافلا  نب  نامیلس  نب  دّمحم  نب  دمحم  و 

یهنی مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  اهنزو ، نم  رثکأ  قرو - وأ  بهذ - نم  ۀیاقـس  عاب  ۀیواعم  ّنإ  راسی : نب  ءاطع  ]
هَّللا لوسر  نع  هربخأ  انأ  ۀیواعم !؟ نم  ینرذعی  نم  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  اسأب ! اذه  لثمب  يرأ  ام  ۀـیواعم : هل  لاقف  لثمب . الثم  ّالإ  اذـه  لثم  نع 
یلإ رمع  بتکف  کلذ  هل  رکذف  رمع  یلع  ءادرّدـلا  وبأ  مدـق  ّمث  اهب ، تنأ  ضرأب  کنکاسا  ال  هیأر ، نع  ینربخی  وه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. نزوب انزو  لثمب  الثم  ّالإ  کلذ  عیبی  نأ ال  ۀیواعم 
 . ّیئاسّنلا إّطوملل و 

نم ۀمجعملا  لاّذلا  رسکب  ینرذعی ، نم  ءادرّدلا : وبأ  لاقف  : ] هدروآ ثیدح  نیا  حرش  رد  أّطوم » حرـش   » رد یناقرّزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  و 
. ینرـصنی نم  وأ : هب ، هلعفأ  ام  یلع  ینمولی  هعنـصب و ال  هتیزاج  اذإ  يرذعب  موقی  نم  وأ  هیلع ؟ ینمولی  هلعف و ال  یلع  همولی  نم  يأ  ۀیواعم ،

ءاملعلا رودص  يأّرلاب و  ۀّنّسلا  ّدر  نم  فنأ  هیأر . نع  ینربخی  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هربخا  انأ  هترـصن . اذإ  هترذع : لاقی :
مل هنم و  عمـسی  مل  نم  رجهی  نأ  ءرملل  زئاج  اهب و  تنأ  ضرأب  کنکاسا  ـال  يأّرلاـب . ننّـسلا  ّدر  میظع  مهدـنع  وه  اذـه و  لـثم  نع  قیـضت 

، ۀهورکملا ةرجهلا  نم  اذه  سیل  و  هعطی ،
711 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملعلا دنع  لصأ  اذه  و  كوبت ، ةوزغ  نع  فّلخت  نیح  کلام  نب  بعک  اومّلکی  نأ ال  ساّنلا  رمأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنأ  يرت  أ ال 
وبأ هلاق  ادبأ ! کمّلکا  هَّللا ال  و  لاقف : ةزانج  یف  کحـضی  الجر  دوعـسم  نبا  يأر  دق  و  هنع ، مالکلا  عطق  هترجه و  عدتبا و  نم  ۀـبناجم  یف 

. رمع
ّالإ کلذ  عیبی  نأ ال  ۀـیواعم  یلإ  باّطخلا  نبا  رمع  بتکف  هل ، کلذ  رکذـف  ۀـنیدملا  باّطخلا  نب  رمع  یلع  ماّشلا  نم  ءادرّدـلا  وبأ  مدـق  ّمث 

: لثملل نایب  نزوب . انزو  لثمب  الثم 
نب ةداـبع  عم  ۀـیواعمل  ۀـظوفحم  یه  اـّمنإ  هجولا و  اذـه  نم  اـّلإ  ءادرّدـلا  یبأ  عم  ۀـیوعمل  تضرع  ۀّـصقلا  هذـه  ّنأ  ملعأ  ـال  رمع : وبأ  لاـق 

. امهنع کلذب  ةرتاوتم  قرّطلا  و  [ 1  ] تماّصلا
یبأ ةداـبع و  عـم  کـلذ  هل  ضرع  ّهنـأل  نکمم  عـمجلا  و  ۀحیحّـصلا ، دارفـألا  نم  وـهف  رخآ  هـجو  نـم  دری  مـل  نإ  حیحـص و  دانـسإلا  و  هإ .

[. ءادرّدلا
: هتفگ اّطوملا » ثیداحأ  نم  يّوسملا   » باتک  » رد يولهد  هَّللا  یلو  هاش  و 

: ءادرّدلا وبأ  هل  لاقف  اهنزو  نم  رثکأب  قرو  وأ  بهذ  نم  ۀیاقس  عاب  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  ّنأ  راسی  نب  ءاطع  نع  ملسأ  نب  دیز  نع  کلام ، ]
هیناث هسارد  رد  بیبللا » تاسارد   » رد يدنـسلا  نیمأ  دمحم  نب  نیعم  دمحم  [ 1  ] نع یهنی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 

: هتفگ
اضیأ هنم  (و 

یلاعت هَّللا  یـضر  ۀـیواعم - عم  ازغ  هنأ  ملـس - هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  بیقنلا - يراصنالا  تماـصلا  نب  ةداـبع  ثیدـح 
؛ ابرلا نولکأت  مکنا  سانلا ، اهیأ  ای  لاقف : مهاردلاب ، ۀضفلا  رسک  ریناندلاب و  بهذلا  رسک  نوعیابتی  مه  سانلا و  یلا  رظنف  مورلا ، ضرأ  هنع -
- ۀیواعم هل  لاقف  ةرظن . امهنیب و ال  ةدایز  لثمب ال  الثم  الا  بهذلاب  بهذلا  اوعاتبت  ال  لوقی : ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 

هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  نع  کثدحأ  هنع : یلاعت  هَّللا  یـضر  ةدابع  لاقف  ةرظن . نم  ناک  ام  الا  اذه  یف  ابرلا  يرأ  و ال  ال ، دیلولا ! ابأ  ای  ضر :-
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لاقف ۀنیدملاب  قحل  لفق  املف  ةرما  اهیف  یلع  کل  ضرأب  کنکاسأ  هناحبس ال  هَّللا  ینجرخأ  نئل  کیأر !؟ نع  ینثدحت  ملس و  هیلع و  یلاعت 
دیلولا ابأ  ای   » عجرا لاقف : هتنکاسم ، نم  لاق  ام  ۀـصقلا و  هیلع  صقف  دـیلولا !؟ ابأ  ای  کمدـقأ  ام  هنع : یلاعت  هَّللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  هل 

.12  ) ریمالا وه  هناف  لاق  ام  یلع  سانلا  لمحا  هیلع و  کل  ةرما  ال  ۀیواعم ، یلا  بتک  و  کلاثمأ ،» اهیف و  تسل  اضرأ  هَّللا  حبقف  کضرأ ، یلا 
(. هنم

712 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلص هَّللا  لوسر  نع  هربخا  انأ  ۀیواعم !؟ نم  ینرذعی  نم  ءادرّدلا  وبأ  لاقف  اسأب ، اذه  لثمب  يرأ  ام  ۀیواعم : هل  لاقف  لثمب ، الثم  ّالإ  اذه  لثم 

هل رکذـف  ضر - باّطخلا - نب  رمع  یلع  ءادرّدـلا  وبأ  مدـق  ّمث  اـهب ! تنأ  ضرأـب  کـنکاسا  ـال  هیأر ! نع  ینربخی  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. نزوب انزو  لثمب  الثم  ّالإ  کلذ  لثم  عبت  ّالأ  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  یلإ  باّطخلا  نب  رمع  بتکف  کلذ 

[. ریصّنلا ریذعلا : و  ینرصنی ، نم  يأ : ینرذعی  نم  هلوق ،

ار هیوبن  یهانم  زا  ییهلمج  نیرساخ  هباحص  زا  یضعب  باکترا  - 23

- نالعإلا یلع  [- 1  ] هّیوبن یهانمب  ملع  فصو  اب  هک  دندوب  نانچ  نایغط  ناودـع و  لهأ  زا  یـضعب  باحـصأ  هرمز  رد  هکنآ : موس  تسب و 
زا تاغب  ةاغط  هنوگ  نیا  ندوب  دـیعب  و  دـندومیپیم ، ّربکت  ّربجت و  هار  هدروآ  لـمعب  ار  نآ  ّمثأـت  جّرحت و  ـالب  و  دـندومنیم ، نآ  باـکترا 

دراد نامیا  لقع و  زا  یّظح  یندأ  هک  یسک  زگره  و  تس ، سمألا  نم  نیبأ  سمّـشلا و  نم  رهظأ  تاصوصنم  ریغ  رد  تّما  ّتیعجرم  هبترم 
یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » قادصم هک  یلسرم  ياج  هچ  تفگ ، دهاوخن  تیاده  موجن  ار  ناشیا 

. دشاب هدوب 
هیلع هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یهن  ثیدح  هیواعم  ندرک  تیاور  رکذ  دعب  بیبّللا » تاسارد   » رد يدنـس  نیمأ  دمحم  نب  نیعم  دمحم 

خـسّنلا یلع  ّلد  هّیورم  فالخب  لمع  اذإ  ّهنإ  لاقی  نّمم  ۀـیواعم  سیل  و  : ] هتفگ ار  نآ  هیواعم  ندرک  لامعتـسا  رمن و  دولج  زا  مّلـس  هلآ و  و 
مامت یف  ۀّصقلا  درونل  و  ۀیبار ، ةذخأ  کلذ  یف  مادقملا  هیلع  ذخأ  امل  کلذـک  ناک  ول  لطاب و  يواّرلا  لمع  یف  هقالطإب  لوقلا  اذـه  ّنأ  عم 

الب مه  هیهلا  یهانم  رب  هیوبن  یهانم  رب  هوالع  هک  دوب  هدیسر  يدحب  هیواغ  ۀیواعم  يرجت  رـساجت و  [ 1  ] ّلکل ةربع  کلذ  یف  ّنإف  ثیدحلا ،
دبع باطخب  ۀبعکلا  بر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هک  هدروآ  لیوط  ثیدح  رد  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هچنانچ  درکیم ، مادـقا  مثأت  جرحت و 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لوقی : هَّللا  انـسفنا و  لتقن  لطابلاب و  اننیب  انلاوما  لکأن  نأ  انرمأی  ۀیواعم  کمع  نبا  اذه  تفگ : صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا 

ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  ال 
: لاق مث  ۀعاس  تکسف  لاق  . 

( هل هَّللا  رفغ  يوسوملا  نیسح  رکاذ   12 . ) هَّللا ۀیصعم  یف  هصعا  هَّللا و  ۀعاط  یف  هعطا 
713 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و کلذ ! لثم  ریثک  نع  توکّسلا  یف  ةرهاّطلا  ۀّمئألاب  ایّسأت  هنع  انتکـس  ثیدحلا و  کلذ  نم  جرختـسی  اّمم  ریثک  یلإ  ةرهاّطلا ، ةرتعلا  ّبحم 
وه

: ۀیواعم لاقف  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  یلع  دسأ  ینب  نم  لجر  دوسألا  نب  ورمع  برکیدعم و  نبا  مادقملا  دفو  لاق : دلاخ ، ثیدح 
!؟ ۀبیـصم اهّدـعت  أ  نالف ! ای  هل : لاقف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  مادـقملا  عّجرتف  یفوت ؟ امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نسحلا  ّنأ  تملع  ام  أ 

یلاعت هَّللا  یضر  یلع  نم  نیسح  یّنم و  اذه  لاقف : هرجح  یف  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هعضو  دق  ۀبیصم و  اهارأ  مل ال  لاقف :
-: ضر مادقملا - لاقف  لاق : یلاعت ، هَّللا  اهافطأ  ةرمج  ّيدسألا : لاقف  لاق : امهنع .

: لاق لعفأ ، لاق : ینبّذکف ، تبذک  نإ  ینقّدصف و  تقدص  نإ  ۀیواعم ! ای  لاق : ّمث  هرکت ، ام  کعمـسأ  کظیغأ و  یّتح  مویلا  حربأ  الف  انأ  اّمأ 
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: هّللاب كدشنأف  لاق : معن ! لاق : بّهذملا ؟ سبل  نع  یهن  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  له  هّللاب : كدشنأف 
اذه تیأر  دقل  هَّللا  وف  لاق : معن ! لاق : اهیلع ؟ بوکّرلا  عابّسلا و  دولج  سبل  نع  یهن  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ملعت  له 

: ۀیواعم لاقف  ۀیواعم ! ای  کتیب  یف  هّلک 
یلع مادـقملا  اهقّرفف  نیتئاملا  یف  هنبال  ضرف  هبحاصل و  رمأی  مل  امب  ۀـیواعم  هل  رمأف  دـلاخ : لاق  مادـقم ! اـی  کـنم  وجنأ  نل  ّینأ  تملع  دـق 

نـسح لجرف  ّيدسألا  اّمأ  هدی و  طسب  میرک  لجرف  مادقملا  اّمأ  لاقف : ۀیواعم  کلذ  غلبف  ذخأ ! اّمم  ائیـش  ادحأ  ّيدسألا  طعی  مل  هباحـصأ و 
 . هئیشل كاسمإلا 

نآ هک  دوب  هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نایب  زجعم  نابز  زا  هک  یفـصو  اب  هیواعم  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا 
ي ون ؟؟ یهن  عامتسا  فصو  اب  یغاب  نآ  هک  تسرهاظ  زین  و  دماین ، زاب  نآ  ندیشوپ  زا  مه  زاب  بّهذم  سابل  ندیشوپ  زا  دومرف  یهن  بانج 

هباحـص زا  هک  مادقم  و  درکیمن ، تراسج  نیزا  یکاب  چیه  دـشیم و  نآ  فالخ  بکترم  نآ ، رب  ندـش  راوس  عابـس و  دولج  ندیـشوپ  زا 
تاجن وت  زا  هک  متـسناد  قیقّحتلاـب  نم  هک  دومن  فارتعا  دـشن و  باوج  چـیه  رب  رداـق  ۀـیواعم  درک و  راـکنإ  حـیبق  لـمع  نیرب  تسا  مارک 

: ددرگیم رهاظ  تریصب  لهأ  يارب  هدیدع  دئاوف  ترابع  نیزا  نیرب  هوالع  و  تفای ! مهاوخن 
714 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگا هک  تسین  هورگ  نآ  زا  هیواعم  هک  هدـش  فرتعم  فاـصنا  لاـمکب  تسا  هّیّنـس  ياـملع  ریهاـشم  زا  هک  يدنـس  نیعم  دـمحم  هکنآ : لوا 
. دنکب يورم  نآ  خسن  رب  تلالد  ناشلمع  نیا  دننک  لمع  دوخ  ّيورم  فالخب 

شاهذـخاؤم هیبار - ةذـخأب  مادـقم - دوبیم  نینچمه  هیواـعم  رگا  هک  هدومن  هداـفا  دوخ  يوعد  دـییأت  ماـقم  رد  يدنـس  لـضاف  هکنآ : مود 
لوسر نایـصاع  هک  تاکفتؤم  نوعرف و  باب  رد  هّقاـح » هروس   » رد هک  ینآرق  تسیاهرواـحم  هیبار » هذـخأ   » هک تسرهاـظ  رپ  و  دومنیمن ،

حضاو و [ 1  ] ریـسافت نیرظان  رب  هچناـنچ  دـشاب ، رگید  مما  باذـع  رب  دـئاز  هک  تسدـیدش  باذـع  نآ  زا  دارم  و  هدـش ، دراو  دـندوب  دوخ 
. تسحئال

ّقحتسم دومنیم و  دوخ  لوسر  نایصع  ناشیا  لثم  دوب و  طول  موق  نوعرف و  لثامم  هیواعم  يدنس  لضاف  دزن  هک  ددرگیم  نّیبتم  اجنیزا  و 
قادصم هک  درک  دراو  یباذع  وا  رب  دوخ  هذخاؤمب  تسمارک  هباحـص  زا  هک  مادـقم  و  ددرگیم ، مما  رگید  باذـع  رب  دـئاز  دـیدش  باذـع 

. هلآم نارسخ  هلاح و  ءوس  نع  فشکی  اّمم  کلذ  و  دوب ، هیبار » هذخأ  »
تـستربع ثیدح  نیرد  هکنیا  يارب  میئامنیم  دراو  مامّتلاب  ار  مادـقم  هذـخاؤم  هّصق  ثیدـح  ام  هک  هدومن  هدافا  يدنـس  لضاف  هکنآ : موس 

هرهاط هّمئأ  یّسأتب  میدیزرو  توکـس  نآ  زا  ام  دوشیم و  جرختـسم  هک  تساهزیچ  رایـسب  ثیدح  نیزا  و  هرهاط ، ترتع  تسود  ره  يارب 
ُهَْلبَق  ْنَم  َو  ُنْوَعِْرف  َءاج  َو  : ) هصن ام  يوغبلا » ریسفت   » یف [ 1  ] نیزا و  نآ . لاثمأ  زا  يرایسب  زا  دندرک  توکس  ناشیا  هک  اریز 

و ةرفاکلا . ممالا  نم  هلبق  نم  يأ و  ءابلا ، نوکـس  فاقلا و  حـتفب  ءرق  و  هعابتأ . هدونج و  نم  هعم  نم  يأ و  ءابلا  حـتف  فاـقلا و  رـسکب  ءرق  . 
ۀئیطخلاب و يأ  ۀـئطاخلاب  هلوق  وه  و  مهتئیطخب ، اوکفتئا  نیذـلا  ممالا  دـیری  لیق  تاکفتؤملا و  لها  دـیری  طول ، موق  يرق  ینعی  تاکفتؤملا 

ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف  رش . وه  ۀیصعملا و 
ًۀَِیبار ًةَذْخَأ  ْمُهَذَخَأَف  اعیمج  نیتمالا  رکذ  مدقتل  امهالک  لوسرلاب  دارملا  لاقی : نأ  یلوالا  اطول و  لیق  نارمع و  نب  یسوم  ینعی  لیق :

(. هل هَّللا  ناک  يوسوملا ، نیسح  رکاذ  . 12 ( ) ممالا باذع  یلع  ةدئاز  لیق  ةدیدش و  سابع : نبا  لاق  و  ۀیمان ، ینعی  ، 
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نآ زا  ریبخ  لقاع  ریصب و  رظان  ددرگیم  راکشآ  ادیپ و  یغاب  نآ  لاثمأ  هیواعم و  عینش  عینص  زا  وا  یگنتلد  هک  يوحنب  يدنـس  لضاف  هدافا 
. تسین ربخیب 

ینادیمن  » هک تفگ  تتامـش  هار  زا  مادقم  باطخب  هیواعم  هک  تس  نیا  دوشیم  حضاو  رتمدقم  هچنآ  مادـقم  هصق  لصأ  زا  هکنآ : مراهچ 
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ار وا  هنیرید  توادع  دنادرگیم و  دیعب  هعساش  لحارمب  مالسا  برق  زا  ار  وا  هک  تسیاهقبوم  هریبک  نیا  و  تفای ،» تافو  یلع  نب  نسح  هک 
. دناسریم دوهش  هّصنمب  توبن  هداوناخ  اب 

« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » هملک همیظع  هثداح  نیا  ربخ  عامتسا  زا  مادقم  نوچ  هک  ددرگیم  حضاو  هّصق  نیزا  هکنآ : مجنپ 
؟ ینکیم رامش  تبیصم  ار  هعقاو  نیا  وت  ایآ  مادقم ! يأ  هک  تفگ  تتامش  لامک  هار  زا  هیواعم  درک  يراج  نابز  رب 

رهاظ حـضاو و  قرط  نیبأـب  ار  وا  ریمّـضلا  یف  اـم  ثبخ  تسمالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ضغب  رب  نّیب  لـیلد  وا  ماـیتلا  توادـع  مـالک  نیا  و 
. دنکیم

ماما هکنآ  لاح  منادن  تبیـصم  ار  هعقاو  نیا  نم  ارچ  هک  تفگ  هیغاط  هیواعم  فنأ  مغر  رب  مادـقم  هک  تسراکـشآ  هّصق  نیزا  هکنآ : مشش 
هک دومرف  دـیناشن و  دوخ  كرابم  رجح  رد  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  دوب  يراوگرزب  مالّـسلا  هیلع  نسح 

مامإ بانج  ناش  تلالج  زا  یبوخب  وا  هک  تسا  حضاو  هیواعم  توکـس  مادقم و  نایب  نیزا  و  تسیلع ،» زا  نیـسح  تسنم و  زا  دـنزرف  نیا  »
. تشادیمن رب  تتامش  دسح و  توادع و  ضغب و  زا  تسد  همه  نیا  اب  تشاد و  یهاگآ  مالّسلا  هیلع  نسح 

هیواعم دـمآ  شوخ  يارب  دوب  دوجوم  رـضاح و  مادـقم  هیواعم و  هملاکم  تقو  رب  هک  دودرم  يدـسأ  هک  تسرهاـظ  هّصق  نیزا  هکنآ : متفه 
هک مایتلا  رفک  مالک  نیا  و  درک ، شوماخ  ار  نآ  ملاع  دـنوادخ  هک  دوب  يرگخا  مالّـسلا  هیلع  نسح  مامإ  بانج  دوجو  هَّللا ! ذاعم  هک  تفگ 
وا رب  راکنإ  هنوگچ  و  دـشن ، واب  ضّرعتم  الـصأ  دـنام و  شوماـخ  هیواـعم  نکیل  دوب ، نیرفن  رازه  لـباق  دـیدرگ  يراـج  يراـن  نآ  ناـبز  رب 

. دوب هدیدرگ  دابکألا  ۀلکآ  نبا  نآ  رگج  یکنخ  لامک  ثعاب  مالک  نیا  هکنآ  لاح  درکیم و 
زورما نم  هک  تفگ  هیواعم  باطخب  مادقم  هک  تسادیپ  هّصق  نیزا  هکنآ : متشه 
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مادـقم رگا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  يرادیم . هورکم  وت  هچنآ  ارت  مناونـشب  ارت و  مروآ  ظیغب  هکنآ  اـت  موشیمن  هدـحیلع  دوخ  ياـج  زا 

ببس هک  تسا  نآ  هباحـص  نأش  هّیّنـس  مالعأ  تادافا  ربانب  هک  اریز  تفگیمن  ار  مالک  نیا  زگره  درکیم  رامـش  مالـسا  لهأ  زا  ار  هیواعم 
« َراَّفُْکلا ُمِِهب  َظیِغَِیل   » یلاعت هلوق  ریسفت  یف  مهتاملک  ظح  یلع ال  یفخی  امک ال  نیملسم ، ظیغ  بجوم  هن  دنوشیم  راّفک  ظیغ 

.
غورد رگا  نکب و  نم  قیدـصت  سپ  میوگب  تسار  نم  رگا  هک  تفگ  جاجلل  اعطق  جاجتحالل و  ۀـمّدقم  هیواعم  باطخب  مادـقم  هکنآ : مهن 

تیکبت و ماصخ و  جاجح و  ماقم  رد  ار  وا  تّوق  لامک  مادـقم  مالک  نیا  و  منکیم . نینچمه  هک  تفگ  هیواـعم  نکب ! نم  بیذـکت  میوگ 
برهم و ار  هیواعم  هک  تشاد  هانپیب  ياهریت  دوخ  شکرت  رد  مادقم  هک  دـنادرگیم  حـضاو  دـنکیم و  رهاظ  ماغطلا  سیئر  هیواعم  ماحفإ 

. دوبن نآ  زا  یصانم 
مادـقم تسد  زا  وا  دراد و  مامت  یهاگآ  وا  نیاشم  نعاطم و  زا  مادـقم  هک  تسنادیم  یبوخب  هیواعم  هک  دـش  رهاظ  هّصق  نیزا  هکنآ : مهد 

ّنإ يرمعل  و  مادقم ! ای  کنم  وجنأ  نل  ّینأ  تملع  دق  تفگ : مادقم  مالم  ماهـس  يارب  دوخ  ندش  جامآ  دعب  اذـهل  و  تفای ؛ دـهاوخن  تاجن 
نیقفانملا كاله  نّقیت  یلإ  رابتعالا  رظّنلا و  لهأ  ّرطـضی  رارـسألا و  يدبی  راتـسألا و  کتهی  ام  ۀبیرغلا  ۀـعقاولا  ۀـبیجعلا و  ۀّـصقلا  هذـه  یف 

. راّنلا تاکرد  يواهم  یف  رابتلا  بابّتلا و  باحصأ  طوقس  رارشألا و 
رب نکیل  دننکیم ، لقن  طاقـسا  فذحب و  تعانـش  لیلقت  ضرغب  ّتنـس  لها  زا  یـضعب  ار  هیواعم  رب  مادـقم  دوفو  هّصق  هک  دـنامن  یفخم  و 

رکذ هک  يزیچ  و  ددرگیمن ، ناـمیإ  مالـسا و  لـهأ  ریگ  راد و  زا  هیواـعم  تاـجن  ثعاـب  ناـشبیعم  فـیرحت  نیا  بیقنت  صّحفت و  باـبرأ 
. تسیفاو یفاک و  وا  راسخ  يزخ و  روهظ  يارب  مه  نآ  دننکیم 

: هدرک تیاور  دوخ  دنسب  بلاطلا » ۀیافک   » رد یجنک  فسوی  نب  دمحم  ظفاح  و 
یلع نب  نسحلا  ّنأ  تملع  أ  مادقمل : ۀیواعم  لاقف  نیرـسنق  یلإ  دوسألا  نب  ورمع  برکیدعم و  نب  مادقم  دـفو  لاق : نادـعم  نب  دـلاخ  نع  ]
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معلص هَّللا  لوسر  هعضو  دق  ۀبیصم و  اهارأ  مل ال  و  لاق : ۀبیصم ؟ اهارت  أ  ۀیواعم : هل  لاقف  مادقم  عجرتساف  یفوت ؟
717 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . هتمجرت یف  ریبکلا  همجعم  یف  ّیناربطلا  هاور  تلق : یلع . نم  نیسح  یّنم و  اذه  لاق : هرجح و  یف 
: هدروآ مالّسلا  هیلع  نسح  مامإ  بانج  لئاضف  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 

نسحلا ّنأ  تملع  أ  مادقملل : ۀیواعم  لاقف  نیرسنق ، یلإ  دوسألا  نب  ورمع  برکیدعم و  نب  مادقملا  دفو  یمعثخلا : فوع  نب  نیسح  دنسم  ]
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هعضو  دق  ۀبیصم و  اهارأ  مل ال  و  لاق : ۀبیـصم !؟ اهارت  أ  ۀیواعم : هل  لاقف  مادقملا ! عجرتساف  یفوت ؟ یلع  نب 

([. بط  ) یلع نم  نیسح  یّنم و  اذه  لاقف : هرجح  یف  مّلس  و 

رافک تسدب  ار  مانصأ  عیب  نیکلاه  هباحص  زا  یضعب  ندرمش  زئاج  - 24

مالعأ هتـشاگنا  حابم  زئاج و  راّـفک  تسدـب  ار  مانـصأ  عیب  هک  دناهتـشذگ  ناـنچ  تیغاوط  ضعب  باحـصأ  هرمز  رد  هکنآ : مراـهچ  تسب و 
. دناهتشاد رب  راهجإلا  نالعإلاب و  لوبقلا - ّبه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر - ادخ و  ّتقاشم  تفلاخم و 

ذاعم هک - تسین  زئاج  زگره  دنرادن و  عاّبتا  ّتیلباق  تّما و  عوجر  ّتیلها  باب  چیه  رد  نیدناعم  هنوگ  نیا  هک  دنادیم  یبوخب  یلقاع  ره  و 
هک ونشب  يراد  رطاخب  یناجلخ  صوصخ  نیا  رد  رگا  دنرامشب ، موجن  لثم  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا -
رفص نم  لیثامتب  هنع  هَّللا  یضر  ۀیواعم  ثعب  لاق : هَّللا ، همحر  قورسم ، نع  رکذ  و  : ] هتفگ هارکإلا  باتک  رد  طوسبم »  » رد یـسخرس  هماّلع 
هَّللا و  یننتفیف ، ینبّذعی  نأ  فاخأ  یّنکل  اهتقرغل و  ینلتقی  ّهنأ  ملعأ  ّینأ  ول  هَّللا  و  لاق : هَّللا ، همحر  قورـسم ، یلع  اهب  ّرمف  دـنهلا  ضرأب  عابت 

تناک لیثامت  هذه  لیق  و  اینّدلا .!؟ یف  عّتمتی  وهف  ةرخآلا  نم  سئی  دـق  لجر  وأ  هلمع  ءوس  هل  نّیز  دـق  لجر  ۀـیواعم : نیلجّرلا  ّيأ  يردأ  ال 
هَّللا همحر  ۀفینح  یبأل  الیلد  نوکیف  ةازغلل  عارکلا  ۀحلسألا و  اهب  ذّختیل  دنهلا  ضرأب  اهعیبب  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  رمأف  ۀمینغلا  یف  تبیـصا 

يّذلا ناسحتسالا  قیرط  وه  امک  هَّللا  همحر  قورسم  کلذ  مظعتسا  دق  سایقلا و  ۀقیرط  وه  امک  هدبعی  نّمم  بیلّصلا  منّصلا و  عیب  راوج  یف 
یف مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  محازی  ناک  نیعباّتلا و  ءاملع  نم  قورـسم  و  کلذ ، ۀهارک  یف  هَّللا  امهمحر  دمحم  فسوی و  وبأ  هیلإ  بهذ 
دق و  هلوق ، یلع  مّدقم  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیواعم  لوق  اذـه  عم  نکل  و  دـلولا ، حـبذب  رذـّنلا  ۀلئـسم  یف  هلوق  یلإ  ساّبع  نبا  عجر  دـق  يوتفلا و 

مهضعب قحلی  تادهتجملا  یف  اوناک 
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امک ضعبلاب  دیعولا 
دجلا یف  لقیلف  مّنهج  میثارج  محتقی  نأ  دارأ  نم  هنع : هَّللا  یضر  ّیلع  لاق 

دق داقتعا و  نع  لاق  ام  هنع  هَّللا  یضر  ۀیواعم  یف  لاق  ّهنأ  هَّللا  همحر  قورسمب  ّنظی  ّهنأل ال  اذه  انلق  اّمنإ  و  هنع ، هَّللا  یضر  دیز  لوقب  ینعی  ، 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هربخأ  دق  ونینمؤملا  ریمأ  ناک  یحولا و  بتاک  ناک  مهنع و  هَّللا  یضر  ۀباحّـصلا  رابک  نم  وه  ناک 

هدعب کلملاب 
. مهیلإ نسحأف  یتم  ارما  تکلم  اذإ  اموی : مالّسلا  هیلع  هل  لاقف 

وه امل  اکرات  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀمحازم  یف  ائطخم  ناکف  ۀفالخلا  ةّدم  یـضم  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  ۀـبون  ءاهتنا  دـعب  تناک  هتبون  ّنأ  ّالإ 
. اذه نم  رثکأ  هیف  لاقی  نأ  زوجی  ال  هل ، دایقنالا  نم  هیلع  بجاو 

همدق عضوم  یلإ  هناسل  نم  ّتلدت  ةرعـش  ّنأک  همانم  یف  يأرف  ءادتبالا  یف  هنم  لانی  ناک  هَّللا  همحر  لضفلا  نب  دـمحم  رکب  ابأ  نأ  یکحی  و 
هنع هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  رابک  نم  دحاو  نم  لانت  ّکنإ  لاقف : کلذ  نع  ّربعملا  لأسف  هناسل ، نم  مّدلا  رطقی  کلذ و  نم  ّملأتی  اهؤطی و  وهف 

کلذ لثم  ذاّختاب  سأب  و ال  دعب ، نم  رظاّنلل  ودبت  اراغـص ال  تناک  لیثامّتلا  کلت  ّنأ  اضیأ  ثیدحلا  لیوأت  یف  لیق  دق  و  كاّیإ . ّمث  كاّیاف 
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یلع ناک  و  هناسحلی ، نیدـسأ  نیب  لجر  شقن  هیلع  ناک  هنع و  هَّللا  یـضر  رمع  نمز  یف  مالّـسلا  هیلع  لایناد  متاخ  دـجو  ّهنأ  يور  ام  یلع 
ذاّختا زّوجی  الف  طایتحالا . یف  غلابی  ناک  هَّللا  همحر  اقورسم  ّنکل  و  کلذ ، نم  رغـص  ام  ذاختاب  سأب  ّهنأ ال  انفرعف  ناتبابذ ، ةریره  یبأ  متاخ 

سأب ّهنأ ال  نییبت  هیف  و  هسفن ، یلع  ۀـفاخم  کلذ  كرت  دـق  هدـنع و  فورعملاب  رمألا  نم  کـلذ  قیرغت  ناـک  ّمث  هعیب  ـال  کـلذ و  نم  ءیش 
ّنأ نّیبـی  نأ  ثیدـحلا  داریا  نم  هدوصقم  و  هسفن . یلع  فّلتلا  فوخ  دـنع  ضرف  وه  اـم  ضعب  كرت  یف  هل  صّخری  ّهنأ  ۀـّیقّتلا و  لامعتـساب 

نّیبتف یننتفیف . ینبّذعی  نأ  فاخأ  نکل  اهتقرغل و  ینلتقی  ّهنأ  تملع  ول  لاق : ّهنأل  لتقلا  یف  قّقحتی  امک  هارکإلا  هیف  قّقحتی  طوّسلاب  بیذـعّتلا 
 . فیّسلا ۀنتف  نم  ّدشأ  طوّسلا  ۀنتف  ّنأ  اذهب 

. ددرگیم رهاب  رهاظ و  هدیدع  دئاوف  ریصب  رظان  رب  ترابع  نیزا  و 
نم رهظأ  مالسا  لهأ  هّفاک  رب  لعف  نیا  تعانش  و  داتسرف ، دنه  نیمزب  عیب  يارب  دوب  هدش  هتخاس  رفـص  زا  هک  دنچ  لیثامت  هیواعم  هکنآ : لوا 

. تسسمّشلا
يوتف بحاص  هباحص  نامز  رد  تسنیعبات و  ياملع  زا  هک  قورسم  هکنآ : مود 

719 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قرغ ار  لیثامت  نیا  نم  درک  دهاوخ  لتق  ارم  هیواعم  هک  متـسنادیم  نم  رگا  هک  ادخب  مسق  تفگ  تشاگنا و  عینـش  تیاهن  ار  لعف  نیا  دوب 

. دیامن نوتفم  دنک و  باذع  ارم  هیواعم  هک  مسرتیم  نم  نکیل  مدومنیم  ایرد 
ای هدش  نّیزم  وا  لمع  ءوس  وا  يارب  هک  تسیدرم  ایآ  تسیـسک  هچ  هیواعم  هک  منادیمن  نم  هک  تفگ  هیواعم  ّقح  رد  قورـسم  هکنآ : موس 

. ایند رد  دوشیم  عّتمتم  وا  سپ  هدش  دیما  ان  ترخآ  زا  هک  تسیدرم 
درک مکح  هیواعم  سپ  دوب  هدش  هتفای  تمینغ  رد  لیثامت  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  هتـشون  هعقاو  نیا  رکذ  دـعب  یـسخرس  هکنآ : مراهچ 

لیلقت ضرغب  یسخرس  هچ  رگا  ار  لوق  نیا  و  دیآ . هدیرخ  نایزاغ  يارب  ناپـسا  هحلـسأ و  نآ  ضوعب  ات  دوش  هدرک  عیب  دنه  نیمزب  اهنآ  هک 
ناتـسرپ تب  زا  هک  دـنه  راّفک  يارب  مه  نآ  لیثامت و  عیب  هک  تسرهاظ  رپ  و  تسا ، هعقاو  لصأ  دّیـشم  نکیل  هدروآ  هیواـعم  لـعف  تعاـنش 

. دراد همیظع  تعانش  دنتسه  ماّیألا  میدق 
زا و  دنکیم ، نآ  تدابع  هک  یسک  زا  بیلص  منص و  عیب  زاوج  باب  رد  هفینح  وبأ  يارب  هداد  رارق  لیلد  ار  هعقاو  نیا  یسخرس  هکنآ : مجنپ 

. ددرگیم راکشآ  روهظ  لامکب  مالسا  لقع و  لهأ  رب  مانصأ  عیب  باب  رد  هیواعم  داهتجا  هنوعلم  رجش  ندش  رمثم  اجنیا 
هکنآ لاح  هتسناد ، سایق  قباطم  دنکب  نآ  تدابع  هک  یسک  هب  بیلـص  منـص و  عیب  زاوج  باب  رد  ار  هفینح  وبأ  لوق  یـسخرس  هکنآ : مشش 

. تسا ساق  نم  لّوأ  سار  سّکنم  سایق و  ساسأ  مداه  تقیقح  رد  ینعم  نیا 
نیا هدرمـش و  میظع  مرج  ار  نآ  ینعی  هتـسناد  میظع  لیثامت  عیب  رد  ار  هیواعم  لعف  یعبات  قورـسم  هک  هدش  فرتعم  یـسخرس  هکنآ : متفه 

هیواعم و داهتجا  تعاظف  تعانـش و  اجنیزا  و  دـناهتفر ، هفینح  وبأ  نادرگاش  دـمحم  فسوی و  وبأ  نآ  يوسب  هک  تسیناسحتـسا  قباطم  رمأ 
. ددرگیم حئال  حضاو و  روهظ  حوضو و  لامکب  هفینح  وبأ  دیلقت 

قورـسم لوق  رب  مّدقم  لیثامت  عیب  زاوج  باب  رد  ار  هیواعم  لوق  یعبات  قورـسم  تبترم  تلالجب  فارتعا  فصو  اب  یـسخرس  هکنآ : متـشه 
رّشبی اّمم  کلذ  و  دنادیم ،

720 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. مالسإلا نامیالا و  لهأ  ءوسی  ناک  نإ  مانصألا و  ناثوألا و  ةدبع 

ار دـیعو  ضعبب  ناشیا  ضعب  هّیداهتجا  لئاسم  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ّتنـس  لـها  فالـسأ  هقیرط  هکنیا  هب  هدـش  ّرقم  یـسخرس  هکنآ : مهن 
رد هک  دهاوخب  هک  ره  هک  دومرف  بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  زا  ینعم  نیا  تابثإ  يارب  و  دندرکیم ، قحال 

فـالتخا ماـقم  رد  هک  تس  نیا  مـالک  نیزا  یـسخرس  دوصقم  و  دـیز . لوقب  ینعی  دـج ، هلئـسم  رد  دوش  لـئاق  سپ  مّنهج  لوصا  رد  دـیآ 
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نینچ نیا  دوخ  هنسلأ  رب  یبلق  داقتعا  ریغب  ناشیا  تسین و  ّرثؤم  دشاب  دیعو  دیدهت و  رب  لمتشم  هک  ضعب  رد  فالسأ  ضعب  لوق  تادهتجم 
. تسا هلئاق » هب  یضری  امب ال  لوقلا  لیوأت   » قادصم لیلع  لیوأت  نیا  و  دندرکیم ، يراج  لامتشا  دیعو  لاوقأ 

و تسا . هتفگ  داقتعا  هار  زا  هتفگ  هچنآ  هیواعم  قح  رد  وا  هک  قورـسمب  دوشیمن  ناـمگ  هک  هتفگ  قورـسمب  تبـسن  یـسخرس  هکنآ : مهد 
هچنآ هتفگ  نآ  زا  دعب  هدرک و  دای  مسق  نالعإلا  یلع  قورسم  هک  اریز  دیاشگیمن ، يراک  زگره  قورسمب  تبسن  یسخرس  ّنظ  نسح  نیا 

مه نآ  ندرک و  مالک  دوخ  یبلق  داقتعا  فالخ  نآ  زا  دـعب  و  هَّللا » و   » ظفلب مه  نآ  ندروخ و  مسق  لّوأ  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و  هتفگ .
تلالج فرتعم  ّرقم و  دوخ  یـسخرس  هک  لیلج  یعبات  نینچ  ياج  هچ  تسین  یملـسم  راک  هباحـص  باب  رد  مه  نآ  رکنم و  راکنإ  باب  رد 

. هدوب هیواغ  هیواعم  لالض  دقتعم  تقیقح  رد  وا  هتفگ و  هچنآ  هتفگ  دوخ  یبلق  داقتعاب  قورسم  هک  دیدرگ  رهاظ  اذهل  دشابیم . وا  نأش 
زاغآ هیواغ  هیواعم  ییارـس  تحدـم  اجیب  هک  هدـش  ناشیرپ  نانچ  هیواعم  باب  رد  قورـسم  مایتلا  قدـص  مالک  زا  یـسخرس  هکنآ : مهدزاـی 

. هداد هحیبق  ّتیبصع  داد  تسناشیرپ  باوخ  رب  لمتشم  هک  ناشیرپ  رثن  ياشنإب  نیرب  هوالع  هداشگ و  بل  وا  هعوضوم  لئاضف  رکذب  هداهن 
دوب دروخ  لیثامت  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هیواعم  لعف  لیوأت  رد  هک  نیا  هب  هدـش  هّوفتم  یـساوحیب  لاـمک  زا  یـسخرس  هکنآ : مهدزاود 

لایناد متاخ  رمع  نامز  رد  هک  هدش  تیاور  هچنآ  ربانب  درادن  یکاب  لیثامت  نینچ  نیا  ذاّختا  دشیمن و  ادیپ  رظان  يارب  رود  زا  هک  يّدحب 
721 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبأ متاخ  رب  و  دندرکیم ، سحل  ار  وا  ریـش  ود  ره  نآ  دوب و  ریـش  ود  نایم  رد  هک  يدرم  ریوصت  دوب  شقن  نآ  رب  دـش و  هتفای  مالّـسلا  هیلع 
زا يزیچ  ذاّختا  طایتحا  رد  هغلابم  ببـسب  قورـسم  درادـن و  یکاب  ریغـص  ریوصت  ذاـّختا  هک  اـم  میتسناد  سپ  دوب ، سگم  ود  ریوصت  هریره 
رب نآ  نالطب  هک  تسنانچ  هن  تسرهاـظ  رپ  قیقحت  باـبرأ  رب  شتفاخـس  هک  لیئـض  لـیوأت  نیا  و  تسنادیمن . زئاـج  ار  نآ  عیب  ریواـصت و 
رب راکنإ  دوخ و  يأر  راهظا  ضحم  رب  قورسم  هلئـسم  نیرد  دوب  لاونم  نینچ  رب  لاح  رگا  هک  اریز  دشاب ، بجتحم  یفخم و  نیلّمأتم  ینادأ 

ةاغبلا و سیئر  رارـسأ  فشاک  راتـسأ و  کتاه  هک  خـلإ » ۀـیواعم ، نیلجّرلا  ّيأ  يردأ  هَّللا ال  و   » هّیمـسق هلمجب  درکیم و  افتکا  هیواعم  لعف 
. دیدرگیمن مّلکتم  تسةاغّطلا  میعز 

رب فوخ  هجوـب  نکیل  دوـب  فورعملاـب  رمأ  زا  لـیثامت  نیا  ندرک  قرع  هچ  رگا  قورـسم  دزن  هکنیا  هب  هدـش  ّرقم  یـسخرس  هکنآ : مهدزیس 
. درک كرت  ار  نآ  دوخ  سفن 

هداد تصخر  هکنیا  تسین و  یکاـب  هّیقت  لامعتـسا  رد  هک  تسینعم  نیا  نییبـت  هعقاو  نیرد  هک  هدـش  فرتـعم  یـسخرس  هـکنآ : مهدراـهچ 
دیاـب هک  تسا  هلیلج  هدـئاف  نیا  و  دوـخ ، سفن  رب  فـلت  فوـخ  کـیدزن  تسـضرف  هک  يزیچ  نآ  ضعب  كرت  رد  فـّلکم  يارب  دوـشیم 

. دنزارفین ناشهلباقمب  رورغ  ربک و  ندرگ  زگره  دنزادنا و  دوخ  نابیرگ  رد  رس  نآ  هظحالمب  ناشیا  ّقح  رد  نیقّدشتم  ّقح و  لها  نیفلاخم 
قّقحتم هارکإ  مه  ندز  هنایزات  رد  هک  دـیامن  ناـیب  هک  تس  نیا  هنتف  ثیدـح  داریا  زا  قورـسم  دوصقم  هک  هتفگ  یـسخرس  هکنآ : مهدزناـپ 
لیثامت نآ  نم  درک  دهاوخ  لتق  ارم  هیواعم  هک  متسنادیم  نم  رگا  هک  هتفگ  قورـسم  هک  اریز  ددرگیم ، قّقحتم  لتق  رد  هکنانچ  دوشیم ،

لتق هنتف  زا  هناـیزات  هنتف  هک  دـش  رهاـظ  سپ  دزادـنا ، هنتف  رد  دـنکب و  باذـع  ارم  هیواـعم  هک  منکیم  فوـخ  نـم  نـکیل  مدرکیم  قرغ  ار 
دوب هدیسر  يّدحب  ادخ  قلخ  رب  هیواعم  ناودع  نایغط و  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  ریپ  انرب و  ریبک و  ریغـص و  ره  رب  اجنیزا  و  تسرتدیدش ،
یف و  تشادیمن ، وا  بیذـعت  لّمحت  لتق  لّمحت  فصو  اب  تشاگنایمن و  دـیعب  يو  زا  دوخب  تبـسن  ار  ود  ره  بیذـعت  لتق و  قورـسم  هک 

. نیرساخلا ةاغبلا  ءالؤه  نع  نیماحملا  سأرل  غمد  نیرظاّنلل و  ةربع  کلذ 
722 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار هینآرق  صوصن  ضعب  در  نیکلاه  هباحص  زا  یعمج  باکترا  - 25

بکترم رساخ  رساجت  لامک  هار  زا  هک  دندوب  یتعامج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  رد  هکنآ : مجنپ  تسب و 
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ناوتیم هنوگچ  نیرساخ  نیرساجتم  صاخـشأ  هنوگ  نیا  دوعـسمان  دوجو  اب  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  دناهدش ، هّینآرق  صوصن  ضعب  ّدر 
هّصنم رب  ناشیاب  ار  تّما  عوجر  ّتنس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  هداد و  رارق  تیاده  موجن  ار  دوخ  باحـصأ  هلمج  بانج  نآ  هک  تفگ 

.!؟ هداهن زاوج 
هدوب راهظإب  جاتحم  هک  تسنآ  زا  رتالاب  تارضح  نیا  دزن  وا  ناش  تلالج  تس و  هّیّنس  مالسإلا  ۀّجح  هک  یلاّزغ - هماّلع  هک  ینادیمن  رگم 

باحصأ عینـش  عینـص  يور  زا  ار  باجح  کته  باصن  ّقح  فارتعا  نیاب  و  هدیدرگ ، ینعم  نیاب  فرتعم  قالطإلا  یلع  رداق  ءاجلإب  دشاب -
هل ۀلئـسملا  یف  فلاخملا  ّنأ  ملعا  ّمث  : ] هتفگ دـحاو  ربخ  تیّجح  ثحبم  رد  یفـصتسم »  » رد هچنانچ  هدـیزگرب ، باوص  ّقح و  هجو  رتس  رب 

: ناتهبش
ربخ ّدر  دـق  ّالإ و  ۀباحّـصلا  نم  دـحأ  نم  ام  کلذ و  یعّدـی  فیکف  عامجإلا  ّالإ  دـحاولا  ربخ  تاـبثإ  یف  دنتـسم  ـال  مهلوق  یلوـألا : ۀهبّـشلا 

اّنکل : ] هتفگ باوج  ماقم  رد  هدومن و  رکذ  فلاخم  بناج  زا  ار  دـحاو  ربخ  باحـصأ  ندرک  ّدر  تاعقاو  زا  يرطـش  نیزا  دـعب  و  دـحاولا ،]
نالطب یلع  ّلدـت  ّدرلا و ال  یـضتقت  ۀـضراع  بابـسأل  ّدر  هومترکذ  ام  و  مهلمع ، یف  عطاق  هانیور  يذـّلا  هنع : اولأس  اّـمع  باوجلا  یف  لوقن 
نالطب یلع  ّلدـی  ـال  تاداهّـشلا  عاونأ  ضعب  یـضاقلا  ّدر  ساـیقلا و  عاونأ  ضعب  مهکرت  نآرقلا و  صوصن  ضعب  مهّدر  ّنأ  اـمک  لـصألا ،

 . لصألا

رمع نابز  زا  ار  ادخ  باتک  رم  ناشتفلاخم  هباحص و  زا  یعمج  بویع  - 26

ناشیا تفلاخم  هدوتس  يزاخم  بویع و  بئاجعب  دندوب  ناش  ترضح  دهع  رد  هک  ار  هباحص  تارضح  رمع  ترضح  هکنآ : مشـش  تسب و 
ینربخأ : ] هتفگ ماکحألا » لوصا  یف  ماکحإلا   » باتک رد  یـسلدنأ  مزح  نبا  هچنانچ  هدومرف ، حـضاو  تحارـص  لاـمکب  ادـخ  باـتک  اـب  ار 

نب هَّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  نومیملا  وبأ  انث  مساق ، نب  فلخ  انث  ردنغ ، يولبلا  یـسیع  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  انث  يرذـعلا ، رمع  نب  دـمحأ 
نب لیعامـسإ  نع  زیزعلا  دبع  نب  دیعـس  انث  رهـسم ، وبأ  انث  یقـشمّدلا ، يرـضّنلا  ورمع  نب  نمحرلا  دبع  ۀعرز  وبأ  انث  یلجبلا ، دشار  نب  رمع 

: لوقی باطخلا  نب  رمع  عمس  ّهنأ  رمن  تخأ  نب  دیزی  نب  بئاّسلا  نع  هَّللا ، دیبع 
723 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هَّللا . باتک  كرتی  و  نالف »! لاق  نالف و  لاق  : » لیق یّتح  ساّنلا  متثّدح  دق  مّکنإف  مالکلا ، ّرـش  مکمالک  ّنإ  ثیدحلا ؛ ّرـش  مکثیدـح  ّنإ 
كرت نم  هیف  نحن  ام  كردأ  ول  فیکف  ضرألا ، رهظ  یلع  نرق  لضفأل  رمع  لوق  اذـهف  سلجیلف . ّالإ  هَّللا و  باتکب  مقیلف  اـمئاق  مکنم  ناـک 
ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  و  ّیعفاّشلا !؟ ۀفینح و  وبأ  کلام و  لاق  ام  یلع  لابقإلا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  مالک  نآرقلا و 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  و 
[.

نع زیزعلا ، دـبع  نب  دیعـس  انث  رهـسم ، وبأ  اـنث  ّيرـصبلا : رمع  نب  نمحّرلا  دـبع  ۀـعرز  وبأ  لاـق  و  : ] هتفگ نیعّقوملا » مـالعإ   » رد میقلا  نبا  و 
ّنإ ثیدحلا ، ّرش  مکثیدح  ّنإ  لوقی : هنع  هَّللا  یضر  باّطخلا  نب  رمع  عمس  ّهنأ  رمن  تخا  نب  دیزی  نب  بئاّسلا  نع  هَّللا ، دیبع  نب  لیعامـسإ 

: لیق یّتح  ساّنلا  متثّدح  دق  مّکنإف  مالکلا  ّرش  مکمالک 
هجو یلع  نرق  لضفأل  رمع  لوق  اذـهف  سلجیلف . ّالإ  هَّللا و  باتکب  مقیلف  امئاق  مکنم  ناک  نم  هَّللا  باتک  كرتی  و  نـالف » لاـق  نـالف و  لاـق  »

 . ناعتسملا هّللاف  نالف ، نالف و  لوقل  ۀباحّصلا  لاوقأ  هلوسر و  ۀّنس  هَّللا و  باتک  كرت  نم  هیف  انحبصأ  ام  كردأ  ول  فیکف  ضرألا 
مدرم رد  هفلتخم  لاوقأ  راشتنا  ثعاب  دشاب و  مالک  ّرش  ناشیا  مالک  ثیدح و  ّرش  ناشیا  ثیدح  هک  صاخـشا  نینچ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دنتـسین  نآ  لهأ  زگره  ددرگ  ناشیا  تاوذـب  دـئاع  ادـخ  باتک  كرت  مرج  دـنوش و 
حوضولا و ّدـشأ  رهاظ  حـضاو  اذـه  و  دـهن ،! دوخ  تّما  ندرگرب  تاصوصنم  ریغ  رد  ناـشتعاطا  راـب  دـهد و  رارق  تیادـه  موجن  ار  ناـشیا 
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. رون نم  هل  امف  ارون  هل  هَّللا  لعجی  مل  نم  نکل  و  روهظلا ،

متفه تسب و  - 27

یگمه ناشیا  هک  هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  لاح  نایب  رد  ساّبع  نبا  ّتنـس  لها  تایاور  ربانب  هکنآ :
باحـصأ هّجوت  ّتلق  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و  تسدوجوم . نآرق  رد  لئاسم  همه  نآ  دندوب و  هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ار  هلئـسم  هدزیس 
نـسحتسم تسیملع و  ياقترا  يارب  یمظع  هلیـسو  يربک و  هعیرذ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  لئاسم  لاؤسب 

هبترمب دوب و  تیادـه  مجن  ناشیزا  یکی  ره  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب  هدیـسر  ّدـح  نیاب  تسین  مالک  ياج  ـالقن  ـالقع و  نآ  ندوب 
هیلاع

724 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیرد ار  ساّبع  نبا  مالک  ظافلأ  صوصن  الاح  دومنیم !؟ باوص  ّقح و  هار  ّتنـس  باتک و  تاـصوصنم  ریغ  رد  هدیـسر  داـشرا  داـهتجا و 

. دیزگ دیاب  دنتسیزیم  بانج  نآ  لوح  ام  رد  هک  هباحص  لاوحأ  زا  یفاو  یفاک و  تربع  دینش و  دیاب  باب 
هَّللا لوسر  باحـصأ  نم  اریخ  اوناک  اموق  تیأر  ام  لاق : ساّبع ، نبا  نع  : ] دـیوگیم فاـصنإ » هلاـسر   » رد بطاـخم  ردـپ  يولهد  هَّللا  ّیلو 

ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  ّنهنم : نآرقلا ، یف  نهّلک  ضبق ، یّتح  ۀلئسم  ةرشع  ثلث  نع  ّالإ  هولأس  ام  معلص 
، ِضیِحَْملا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  و 

 . مهعفنی اّمع  ّالإ  نولئسی  اوناک  ام  لاق :
ار هلئسم  هدزیـس  نیمه  یمهف  شوخ  لامک  زا  باحـصأ  هک  ددرگیم  رهاظ  نآ  زا  تسبیرغ و  بیجع و  رمأ  رب  لمتـشم  تیاور  نیا  هّمتت  و 

فالآ هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  زا  رگید  يزیچ  ندیـسرپ  دـندومن و  نآ  رب  روصقم  ار  شیوخ  لاؤس  هدرک  لایخ  دوخ  لاـحب  عفاـن 
!. دندومیپ نآ  زا  ّبنجت  هار  هتسناد  دیفم  ریغ  تامیلسّتلا  تاولّصلا و 

متشه تسب و  هجو  - 28

ۀّجح رد  روضح  فصو  اب  ناشیا  هک  هدیـسر  يّدـحب  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاوحأ  زا  باحـصأ  تلفغ  هکنآ :
اهنم و  : ] هتفگ فاصنإ » هلاسر   » رد هَّللا  ّیلو  هاش  هچنانچ  دارفإ ! ّجح  ای  نآرق  ّجح  ای  دوب  عّتمت  ّجح  بانج  نآ  ّجح  هک  دنتـسناد  یمن  عادولا 

انراق و ناک  ّهنأ  یلإ  مهضعب  اعّتمتم و  ناک  ّهنأ  یلإ  مهـضعب  بهذف  ساّنلا  هآرف  ّجح  معلـص  هَّللا  لوسر  نأ  هلاثم  ریبعتلا ، یف  مهولا  فالتخا 
[. ادرفم ناک  ّهنأ  یلإ  مهضعب 

ماسقأ زا  مسق  مادک  بانج  نآ  ّجح  هک  دننادن  ّجح  رفس  رد  بانج  نآ  یهارمه  فصو  اب  هک  نیلفغم  نیلفاغ  هنوگ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 
دنرادن نآ  ّتیلها  زگره  دهد  رارق  ّجح  ماسقأ  زا  یمـسق  کی  ار  بانج  نآ  ّجح  دوخ  ياجب  یکی  ره  بانج  نآ  زا  قیقحت  ریغب  دوب و  ّجح 

. دنشارتب هّیوبن  تّما  يارب  ار  دوخ  يواتف  ّتنس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  دنشاب و  بانج  نآ  دعب  تیاده  موجن  هک 

هکلهم يواتف  رودص  رب  باحصا  زا  یضعب  مادقا  - 29

رد هک  دوب  هدیـسر  يّدـحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باحـصأ  ضعب  تراسخ  رـسارس  تراسج  هکنآ : مهن  تسب و  هجو 
فصو اب  دندومنیم و  هکلهم  يواتف  رب  مادقا  بانج  نآ  دهع 

725 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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. دندومیپیم بانج  نآ  رب  تقبس  هار  هدنامزاب  لیزنت  یحو و  ندعم  نآ  زا  هلئسم  مکح  لاؤس  ملع و  هنیدمب  عوجر  زا  طرفم  لهجب  ءالتبا 
تسنعل فدارم  هک  دب  ياعد  ندوب  نیملاعلل  ۀمحر  فصو  اب  دیسریم  بانج  نآ  سدقأ  عمسب  ناشعیظف  رساجت  عینـش و  عّطنت  نیا  نوچ  و 

. دومنیم حئال  حضاو و  نیرضاح  هلمج  رب  ار  ناشلآم  نارسخ  لاح و  ءوس  سفن  لتق  رب  ناشیا  مادقا  راهظإب  دومرفیم و  ناشیا  قح  رد 
: هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » رد یبطرقلا  ربلا  دبع  نبا 

: لاق یطامنألا ، ناسح  یبأ  نب  قاحـسإ  انثّدح  لاق : مهربخأ ، ّیـشرقلا  ۀیواعم  نب  دّمحم  ّنأ  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  یلع  تأرق  ]
ربخی ساّبع  نبا  تعمـس  لاق : لاق : حابر ، یبأ  نب  ءاطع  انثّدح  لاق : ّیعازوألا  انثّدح  لاق : دیمحلا ، دبع  انثّدـح  لاق  راّمع ، نب  ماشه  انثّدـح 
لوسر کلذ  غلبف  تامف ، رقف  لاستغالاب  رمأف  مالتحا  هباصأ  ّمث  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  حرج  هباـصأ  ـالجر  ّنأ 

.!؟ لاؤّسلا ّیعلا  ءافش  نکی  مل  أ  هَّللا ! مهلتق  هولتق  لاقف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
تسلاحم بابت  رابت و  باحصأ  هنوگ  نیا  دوعـسمان  دوجو  اب  هک  تسراکـشآ  حضاو و  روّطلا  قهاش  یلع  رّونلاک  روعـش  يذ  لقاع  ره  رب  و 

سوفن نینچ  نیا  كالسنا  فصو  اب  و  دیامناو ، تیاده  موجن  ار  دوخ  باحصأ  هلمج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک 
. دیامرف تیاده  تاصوصنم - ریغ  رد  ول  و  ناشیا - يادتقاب  ار  دوخ  تّما  ّتیباحص ، کلس  رد  هسوحنم 

رد هک  دوـشیم  حـئال  حـضاو و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما - باـنج  تاداـشرا  ضعب  زا  ّتنـس  لـها  تاـیاور  بسح  هکنآ : مایـس  هـجو 
دوب و موتحم  نید  زا  خالسنا  بالقنا و  رب  ناش  همتاخ  هک  دندوب  صاخشأ  ضعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ 

نایب عماج   » رد ّربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  دنتـشادن ، نانتـسا  ادـتقا و  ّتیلباق  زگره  ناشیا  تشاد و  ّتیعطق  ّتیمتح و  راـن  لـهأ  زا  ناـشیا  ندوب 
: هتفگ ملعلا »

: لاق رجح ؛ نب  رشب  انثّدح  لاق : داّمح ، نب  رکب  انثّدح  لاق : غبـصأ  نب  مساق  انثّدح  لاق : دیعـس ، نب  شیعی  نایفـس و  نب  ثراولا  دبع  انثّدح  ]
هَّللا دبع  نب  دلاخ  انثّدح 

726 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀّنجلا لهأ  لمعب  لمعی  لجّرلا  ّنإف  لاجّرلاب ، نانتسالا  مکاّیإ و  لاق : یلع ، نع  يرتخبلا ، یبأ  نع  بئاّسلا - نبا  ینعی  ءاطع - نع  ّیطـساولا ،

- هَّللا ملعل  بلقنیف - راّنلا  لهأ  لمعب  لمعیل  لجّرلا  ّنإ  و  راـّنلا ، لـهأ  نم  وه  تومیف و  راـّنلا  لـهأ  لـمعب  لـمعیف  هیف - هَّللا  ملعل  بلقنی - ّمث 
[. ءایحألاب تاومألابف ال  نیلعاف  ّدب  متنک ال  نإف  ۀّنجلا . لهأ  نم  وه  تومیف و  ۀّنجلا ، لهأ  لمعب  لمعیف 

: ] هتفگ نیعقوملا » مالعإ   » رد میقلا  نبا  و 
هیف هَّللا  ملعل  بلقنی  ّمث  ۀـّنجلا  لهأ  لمعب  لمعی  لجّرلا  ّنإـف  لاـجّرلاب  نانتـسالا  مکاـّیإ و  لاـق : ّیلع ، نع  يرتخبلا  یبأ  نع  رمع  وبأ  رکذ  و 

ۀّنجلا لهأ  لمعب  لمعیف  هیف  هَّللا  ملعل  بلقنیف  راّنلا  لهأ  لمعب  لـمعیل  لـجّرلا  ّنإ  و  راـّنلا ، لـهأ  نم  وه  تومیف و  راـّنلا  لـهأ  لـمعب  لـمعیف 
![. ءایحألاب تاومألابف ال  نیلعاف  ّدب  متنک ال  نإف  ۀّنجلا  لهأ  نم  وه  تومیف و 

قلخ تیاده  قئال  زگره  دنشاب  راّبج  راّهق  بضغ  ّقحتـسم  ران و و  لوخد  بجوتـسم  هک  نیدتعم  نیّدترم  نینچ  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 
ار ناشیا  دـیامرف و  يدـه  موجن  ار  اهنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دنتـسین  ینعم  نیا  لهأ  الـصأ  و  دـنوشیمن ،

. دیاشگ دوخ  تّما  يورب  بابت  كاله و  ياهرد  هداد  رارق  ّتنس  باتک و  تاصوصنم  ریغ  رد  عاّبتا  نایاش 
727 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعفاش درگاش  ینزم  هب  باوج  اهنآ و  لاطبا  در و  موجن و  ثیدح  باب  رد  هینس  ياملع  تاملک  لقن 

هراشا
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هک دـیامنیم  نانچ  بسانم  داد  تسد  غارف  ماقمق  بطاخم  هلباقمب  اـنتم  ادنـس و  موجن  ثیدـح  رب  مـالک  زا  ماـعنملا  هَّللا  دـمحب  هاـگ  ره  و 
نالطبب و و  میامن ، نایب  دناهدروآ  راهظإ  ضرعمب  ثیدح  نیا  باب  رد  هک  هیّنس  ياملع  رگید  هدساک  تاهّوفت  هدساف و  تالّوقت  زا  یـضعب 

. میازفیب ریبخ  رظان  ریصبت  رد  نآ  داسف 
هک تس  نیا  نآ  ینعم  هک  دیوگیم  شتّحص  ضرف  رب  نکیل  دنادیمن  حیحـص  ار  ثیدح  نیا  هچ  رگا  تسیعفاش  دیـشر  درگاش  هک  ینزم 
ّربلا دـبع  نبا  هچناـنچ  هدرک ، لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  زا  هچنآ  رب  تسنمتؤم  هقث و  باحـصأ  زا  دـحاو  ره 

یف هَّللا - همحر  ّینزملا - لاق  : ] هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  یبطرقلا  يرمّنلا 
« موّجنلاک یباحصأ   » مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لوق 

ام اّمأ  و  [. 1  ] اذه ریغ  يدنع  زوجی  ال  هب . ءاج  ام  یلع  نمتؤم  ۀقث  مهّلکف  هیلع ، هب  اودهـش  هنع و  اولقن  امیف  هانعمف  ربخلا  اذـه  ّحـص  ّنإ  لاق :
. هبحاص لوق  یلإ  دحأ  مهنم  عجر  ضعب و ال  یلع  مهضعب  رکنأ  اضعب و ال  مهضعب  أّطخ  ام  کلذک  مهـسفنأ  دنع  ناک  ولف  مهیأرب  هیف  اولاق 

[. ّربدتف
: هدیدس نیهارب  هدیدع و  هوجوب  تسلطاب  هدش  نآ  بکترم  ینزم  هک  لیوست  هکلب  لیوأت  نیا  و 

: هکنآ لوا  هجو 

لقن باب  رد  ار  رمع  رکب و  وبأ  ود  ره  ساّبع  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
« ۀقدص انکرت  ام  ثّرون  ال   » ثیدح

بتک نم  هریغ  و  ملـسم » حیحـص   » یف درو  امک  دنتـسنادیم ، نئاـخ  رداـغ و  مثآ و  بذاـک و  ثیدـح - نیا  رباـنب  يوبن - ثاریم  ندادـن  و 
عیمج لطبی  همومعب  اذـه  ینزملا  مالک  [ 1 . ] ثیثألا ضوّرلاک  بجعم  نایبب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دـّلجم  یف  هتابثإ  یـضم  دـقل  و  ثیداحألا ،

ثیدحلا اذهب  نوجتحی  فیک  مهنم  نییعفاشلا  امیس  نییلوصالا ال  ضعب  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  موجنلا ، ثیدحب  نیلدتسملا  تالالدتـسا 
(. ن . 12  ) کلذ یلع  دمحلا  هّلل  و  قبس ، امیف  تیرد  امک  اضیأ ، مهیلع  درلل  فاصنالا  لها  ضعب  هَّللا  قفو  دقل  و  ۀیلوصألا ،!؟ لئاسملا  یف 

728 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  هدرک  تیاور  هچنآ  رد  تسنمتؤم  هقث و  باحصأ  زا  دحاو  ره  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

!؟ ناطلس نم  اهب  هَّللا  لّزن  ام  ۀملکب  هّوفتلا  نایعلا و  ۀمداصم  ّالا  اذه  له  مّلس !؟ و 

: هکنآ مود  هجو 

نیا و  دـناهدرک ، ّدر  ار  وا  ثیدـح  دناهتـسنادن و  قداص  هنیدـم  يوسب  صاعلا  یبأ  نب  مکح  ّدر  تزاجإ  لقن  رد  ار  ناـمثع  رمع  رکب و  وبأ 
« جاهنملا حرش   » یلاّزغلل و یفصتسملا »  » رظان یلع  یفخی  امک ال  تسدوجوم ، ّتنس  لها  مالعأ  رباکأ و  بتک  رد  ماعنملا  هَّللا  دمحب  بلطم 

. نیباتکلا نیذه  نم  دحاو  ّلک  ةرابع  تضم  دق  و  يربعلل ،
.!؟ نیملا بذکلا و  نم  ءآرب  مّهنإ  موّجنلا و  لثم  مهعمجأب  ۀباحّصلا  ّنإ  لاقی  نأ  نکمی  فیکف 

: هکنآ موس  هجو 

امک هدومرف ، عنم  قالطإلا  یلع  ثیداحأ  تیاور  زا  ار  وا  دناهدومن و  مهّتم  ناذیتسا  ثیدح  لقن  رد  ار  ّيرعشألا  یـسوم  وبأ  رمع  ترـضح 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیداحأ  تیاور  رد  باحـصأ  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  لیـصفّتلاب . قبـس  امیف  تیرد 
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.!؟ دندوب ۀقث  لدع و  بایطألا  هلآ 

تایاور رب  هینس  ياملع  نیعبات و  هباحص و  دامتعا  مدع  دهاوش  تسا و  هباحص  فیراعم  زا  هک  هریره  وبأ  لاح  نایب  رد  ص 741 »  » هجو 21 ات  هجو 4 
وا

اب هتـسناد  مهّتم  ثیداحأ  لقن  رد  ار  وا  دناهدومرف و  بیذکت  رمع  ترـضح  تسا  هباحـص  نیفورعم  زا  هک  ار  هریره  وبأ  هکنآ : مراهچ  هجو 
ار وا  دـیبم  دـیعوب  دـنتخادرپ و  وا  دـیدش  دـیدهتب  هدـمآ  کنتب  وا  بیذاکأ  تاـیرتفم و  ترثک  زا  هدومیپ و  وا  رب  راـکنإ  قیرط  هّرد  برض 

سود لابجب  ارت  اـّلإ  نکب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  زا  تیاور  كرت  هک  دـنتفگ  اـباحم  ـالب  و  دـنتخاس ، عورقم 
. منادرگیم سوبحم  اجنامه  هدیناسر  تسسود  لابج  هک  وت  یلصأ  نطوب  هدومن  جراخ  ارت  هرّونم  هنیدم  زا  ینعی  مناسریم !

بانج نآ  زا  تیاور  کلـسم  دیوگب و  معلـص » هَّللا  لوسر  لاق   » هک رمأ  نیرب  دوبن  رداق  دوب  هدنز  رمع  ات  هریره  وبأ  هک  تساج  نیمه  زا  و 
دهاش هک  یتارابع  الاح  دومنیم ! رهاظ  شندوب  ازس  بجوتـسم  يرمع  هّرد  برـضب  یلو  دوب  هدش  دّیقمان  هچ  رگا  رمع  ندرم  دعب  و  دیوپب ،

. دینش دیاب  دشاب  نیماضم  نیا 
هنع لقن  ام  یلع  لیضفّتلا »  » باتک رد  یفاکسالا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

729 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀیاوّرلا و ترثکأ  دق  هل : لاق  ةّرّدلاب و  ضر - رمع - هبرـض  ۀیاوّرلا ، ّیـضرم  ریغ  انخویـش  دنع  لوخدم  ةریره  وبأ  و  : ] هتفگ دیدحلا  یبأ  نبا 

-[. ص هَّللا - لوسر  یلع  ابذاک  نوکت  نأ  کب  رحأ 
: هتفگ ثیدحلا » فلتخم  لیوأت   » باتک رد  يرونیّدلا  ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  و 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بحص  ةریره  ابأ  ّنإف  هل  ۀشئاع  یلع و  نامثع و  رمع و  بیذکتب  ةریره  یبأ  یلع  ( 12 ماظنلا . ینعی   ) هنعط امأ  [و 
اهیف و  نیـسمخ . عست و  ۀنـس  هتافو  تناک  ۀنـس و  نیـسمخ  نم  اوحن  هدـعب  رّمع  هنع و  ۀـیاورلا  رثکأ  نینـس و  ثـالث  نم  اوحن  مّلـس  هلآ و  و 
تأی مل  ام  هنع  ۀیاوّرلا  نم  یتأ  اّملف  ۀنسب ، امهلبق  هنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  تیّفوت  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  جوز  ۀملـس  ّمأ  تیّفوت 

؟ کعم هعمس  نم  و  كدحو !؟ اذه  تعمس  فیک  اولاق : هیلع و  اورکنأ  هومّهتا و  هیلإ  نیلّوألا  نیقباّسلا  هباحصأ و  ۀّلج  نم  هبحص  نم  هلثمب 
یف ربخب  یتأ  وأ  ۀیاوّرلا  رثکأ  نم  یلع  ادیدش  اضیأ  رمع  ناک  و  هب . اهب و  ماّیألا  لواطتل  هیلع  اراکنإ  مهّدشأ  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  تناک  و 

بذکلا سیلدّتلا و  عقی  بوّشلا و  اهلخدی  اهیف و  ساّنلا  عسّتی  نأ ال  کلذب  دیری  ۀیاوّرلا ، اّولقی  نأب  مهرمأی  ناک  و  هیلع ، هل  دهاش  مکحلا ال 
 . ّیبارعألا رجافلا و  قفانملا و  نم 

نب رمع  نمز  اهب  تثّدح  ول  ثیداحأب  مکتثّدـح  دـقل  لاق : ّهنأ  ةریره  یبأ  نع  و  : ] هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  و 
![. ةرّدلاب رمع  ینبرضل  باطخلا 

ّنفکتل لاق : فرعی  ام ال  ضعب  يوری  ةریره  ابأ  ّنأ  رمع  غلب  اّمل  و  : ] هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  لوصالا » باتک   » رد یـسخرس  ۀمئالا  سمـش  و 
 . سود لابجب  کّنقحلأل  وأ  اذه  نع 

نب دـمحم  ینثّدـح  ّیقـشمّدلا : ۀـعرز  وبأ  لاق  و  : ] هتفگ هریره  یبأ  تافو  رکذ  رد  دوخ  خـیرات »  » رد یعفاـش  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  و 
: لاق دیزی ؛ نب  بئاس  نع  هَّللا  دبع  نب  لیعامسإ  نع  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  انث  دمحم ، نبا  ناورم  انث  یثیمّرلا ، ۀعرز 

لاق و  سود . ضرأب  کـّنقحلأل  وأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدـحلا  ّنکرتتل  ةریره : یبـأل  لوقی  باّـطخلا  نب  رمع  تعمس 
وأ ثیدحلا  ّنکرتتل  رابحألا : بعکل 

730 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . هدنسی مل  هنم و  اوحن  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  نع  هرکذی  رهسم  ابأ  تعمس  ۀعرز : وبأ  لاق  ةدرقلا . ضرأب  کّنقحلأل 
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: ةریره یبأل  لوقی  باطخلا  نب  رمع  تعمـس  لاق : لاـق : دـیزی  نب  بئاّـسلا  نع  : ] هتفگ ملعلا  باـتک  رد  لاّـمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  ـالم  و 
کّنقحلأل وأ  ثیدـحلا  ّنکرتتل  بعکل : لاق  و  سود . ضرأب  کـّنقحلأل  وأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدـحلا  ّنکرتتل 

(«. رکاسع نبا  هاور  يأ   ) رک ! » ةدرقلا ضرأب 
: لوقی ةریره  ابأ  تعمس  ۀملـس ، یبأ  نع  رـضخألا  یبأ  نب  حلاص  لاق  و  : ] هتفگ هریره  وبأ  تافو  رکذ  رد  دوخ  خیرات »  » رد یعفاش  ریثک  نبا 

[. رمع ضبق  یّتح  مّلس » هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق   » لوقن نأ  عیطتسن  اّنک  ام 
ول لاقف : اذکه ؟ رمع  نامز  یف  ثّدحت  تنک  هل : تلق  ةریره ، یبأ  نع  ۀملـس  یبأ  نع  : ] هتفگ رمع  همجرت  رد  ظاّفحلا » ةرکذت   » رد یبهذ  و 

 . هتقفخمب ینبرضل  مکثّدحا  ام  لثم  رمع  نامز  یف  ثّدحا  تنک 
رد ار  نآ  مه  یلاّزغ  دـماح  وبأ  هّیّنـس  ماقمیلاع  مامإ  هک  دـشابیم  عئاذ  عئاش و  يّدـحب  هّیوبن  ثیداحأ  لقن  زا  ار  هریره  وبأ  رمع  تعناـمم  و 

. یتسناد قبس  ام  رد  هچنانچ  هدرک ، رکذ  یفصتسم »  » باتک
یّلص بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  یلقاع  هنوگچ  نیگآتربع  نیماضم  همه  نیا  كاردا  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  و 

. دندومنیم ادأ  تیاده  ّقح  امس  موجن  لثم  ناشیا  همه  دندوب و  لودع  تاقث و  ثیداحا  لقن  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
زا هچنانچ  هدرک ، وا  رب  راکنإ  هتـسناد و  مهّتم  ار  وا  هدومن و  بیذـکت  زین  تسنایّنـس  ثلاث  هفیلخ  هک  ناـمثع  ار  هریره  وبأ  هکنآ  مجنپ  هجو 

. یتفایرد هتشذگ  افنآ  هک  هبیتق  نبا  ترابع 
هلمج هک  تفگ  ناوـتیم  هنوـگچ  دـشاب  هتـشاد  هلفاـس  هجرد  نینچ  نیا  ثلاـث  هفیلخ  دزن  هریره  وـبأ  هاـگ  ره  هـک  تسروـهظ  لاـمک  رد  و 

. دندوب نمتؤم  هقث و  بانج  نآ  زا  تیاور  لقن و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ 
731 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهّتم هّیوبن  ثیداحأ  لقن  رد  ار  وا  بانج  نآ  دوب و  بّذکم  بذاک  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  دزن  هریره  وبأ  هکنآ : مشـش  هجو 
 . هبیتق نبا  ةرابع  یف  یضم  امک  دوزفایم ، وا  عیرفت  رد  هتسناد  رکنم  عامس  رد  ار  وا  دّرفت  دومیپیم و  وا  رب  راکنإ  قیرط  دومرفیم و 

: ] هتفگ دیدحلا  یبأ  نبا  هنع  لقن  ام  یلع  لیضفتلا »  » باتک رد  یفاکسا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رفعج  وبا  و 
ةریره وبأ  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ءایحألا - بذکأ  وأ  ساّنلا - بذکأ  ّنإ  الأ ! لاق : ّهنأ  ضر - ّیلع - نع  يور  دق  و 

 . ّیسوّدلا
باحـصأ هلمج  هکنیرب  دش  دناوتیمن  رـساجتم  نامیا  لهأ  زا  يدحأ  بلطم  نیا  كرد  دـعب  هک  تسیلجنم  راهّنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  و 

. دناهجب هوجو  حبقأب  تلالض  هیداب  رد  تلاهج  بکرم  دنادب و  نمتؤم  هقث و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 
ّدـشأ وا  رب  نیرکنم  همه  زا  راگزور  هماّلع  نآ  و  دومنیم ، او  مهّتم  بّذکم و  مه  هدهتجم  ۀـشئاع  ترـضح  ار  هریره  وبأ  هکنآ : متفه  هجو 

یلع یفخی  امک ال  دیشچیم ، يراچانب  وا  بینأت  عیرقت و  هقئاذ  هریره  وبأ  و  دیشکیمن ، وا  رب  راکنإ  زا  تسد  ماّیأ  لواطتب  دوبیم و  اراکنإ 
. ۀیضاملا ۀبیتق  نبا  ةرابع  ظحال  نم 

باب رد  ار  ینزم  لیوست  هکلب  لیوأت  نیزا  دعب  دنـشاب  هتـشاد  تدـیقع  قدـص  زا  یّظح  رگا  هشئاع  ترـضح  نیدـقتعم  هک  تسین  منامگ  و 
. دنرامشب لودع  تاقث و  زا  ار  تامیلسّتلا  تاّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  باحصأ  هلمج  دنراگنا و  تعقو  لباق  موجن  ثیدح 

راومهان رسپ  نیا  رم  نینمؤملا  ّمأ  نآ  بیهرت  بیرثت و  بینأت و  بیذکت و  تاعقاو  هریره و  وبأ  رب  هشئاع  ترضح  راکنإ  ّدر و  تالیصفت  و 
. هیلإ عجریلف  ءاش  نم  تسروکذم ، ریدغ  ثیدح  لّوأ  دّلجم  رد  نآ  زا  يرطش  نکیل  دهاوخیم ، میظع  طسب  هچ  رگا  ار  دوخ 

هدومن بیذکت  ۀثّلثلا » ّرش  انّزلا  دلو   » وا لوق  رد  ار  هریره  وبأ  تسا  همیظع  لئاضف  ياراد  ّتنس  لهأ  دزن  هک  [ 1  ] رمع نبا  هکنآ : متشه  هجو 
زین متحب » سیل  رتولا  نا  : » وا لوق  رد  ار  هریره  وبأ  رمع  نبا  هک  دنامن  یفخم  [ 1  ] هدافا وا  فنأ  مغر  رب  و 

732 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یلع یّلـص  رمع  نبا  دهـش  ّهنأ  نارم  نب  نومیم  نع  : ] هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  اّلم  هچنانچ  و  ۀـثالّثلا ،» ریخ  اـنّزلا  دـلو  : » هک هدومن 
[[. 1  ] بع ۀثالّثلا . ریخ  وه  رمع : نبا  لاقف  ۀثالّثلا . ّرش  وه  لاق : هیلع و  ّلصی  مل  ةریره  ابأ  ّنإ  هل : لیقف  ءانز  دلو 

ینعم نیا  ياعدا  هنوگچ  دـشاب  وگغورد  ۀـثالّثلا » ّرـش  انّزلا  دـلو   » دوخ لوق  رد  رمع  نبا  دزن  هریره  وبأ  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و 
.!؟ دندوب نمتؤم  هقث و  بانج  نآ  زا  ثیداحأ  لقن  رد  يوبن  باحصأ  هلمج  هک  دش  دهاوخ  تسرد 

بذک دشابیم  نّقیتم  مولعم و  ناشیا  دزن  وا  تلالج  تمظع و  تسا و  هرّشبم  هرشع  زا  ّتنـس  لهأ  تارـضح  دزن  هک  ریبز  هکنآ : مهن  هجو 
. هدومن راهظإ  رارکتب  شدوخ  ههفاشمب  مه  نآ  هریره و  وبأ 

: ۀمیثخ نبا  لاق  : ] هتفگ هریره  وبأ  تافو  رکذ  رد  دوخ  خیرات »  » رد ریثک  نبا 
نب ریبزلا  نب  ةورع  ینعی  هیبأ ، نع  ةورع  نبا  نامثع - وأ  رمع - نع  قاحسإ ، نب  دمحم  انث  ۀملـس ، یبأ  نب  دمحم  انث  فورعم ، نب  نوراه  انث 

: لاق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدـحلا  رثکی  ّهنإف  ةریره - ابأ  ینعی  اذـه -! نم  ینندأ  ریبّزلا : یبأ  یل  لاـق  لاـق : ماّوعلا ،
؟» بذک قدـص  : » کلوق ام  تبأ ! ای  تلق : لاق : بذـک . قدـص  بذـک ، قدـص  لوقی : ریبّزلا  لعج  ثّدـحی و  ةریره  وبأ  لعجف  هنم ، هتیندأف 

هعضاوم یلع  هعضو  ام  اهنم  نکل  ّکشأ و  الف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ثیداحألا  هذه  عمـس  نوکی  نأ  اّمأ  ّینب ! ای  لاق :
. هعضاوم ریغ  یلع  هعضو  ام  اهنم  و 

رـصن نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبأ  ظفاح  هچنانچ  هدومن ، بیذـکت  نآ  عضاوم  ریغ  رد  ثیداحأ  عضوب  ول  و  بذـک - باکترا  هک  تسرهاظ  رپ  و 
رد تسین  یفخم  نآ  ریغ  یطویـس و  ظافحلا » تاقبط   » یبهذ و ظاـفحلا » ةرکذـت   » رظاـن رب  هینـس  دزن  وا  ناـش  تلـالج  هک  هیقفلا  يزورملا 
نع روصنم  نع  ریرج  انثدـح  الاق : ورمع ، نب  دـمحأ  هیوهار و  نب  قاحـسا  انثدـح  : ) هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  ۀـتیملا » دولجب  عافتنالا   » باـتک

: لاق سواط ، نع  تباث  یبأ  نب  بیبح 
، ةریره وبأ  بذک  رمع : نبا  لاقف  اوعد . هنم و  اوذخف  متحب » سیل  رتولا  نا  : » لوقی ةریره  ابأ  نا  لاقف ! لجر  هاتأف  رمع  نبا  دنع  اسلاج  تنک 

(. 12 ن ( ) ةدحاوف حبصلا  تیشخ  اذاف  ینثم ، ینثم ، لاقف : لیللا  ةالص  نع  هلأسف  معلص  هَّللا  لوسر  یلا  لجر  ءاج 
(. 12 . ) قازرلا دبع  هاور  يأ  [ 1]

733 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمتؤم هقث و  هّیوبن  ثیداحأ  لقن  رد  بآمتلاسر  بانج  باحصأ  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسنامتئا . قوثوب و  ّلخم  دشاب -

تسناشیا و ریهاشم  ماظع و  نیعبات  فیراـعم  زا  هک  یمیّتلا - دـیزی  نب  میهاربإ  هکنآ : مهد  هجو  ناـیعلا !؟ ۀـمداصم  اـّلإ  اذـه  لـه  دـندوب !؟
هریره وبأ  رد  تسراکـشآ - حضاو و  لاجر  بتک  رگید  و  بیذهّتلا » بیذهت   » و لامکلا » بیذـهت   » رظان رب  شناکم  تعفر  نأش و  تلالج 

یفاکسا رفعج  وبأ  هچنانچ  هداد ، وا  نیجهت  نیهوت و  داد  وا  ثیداحأ  زا  يرایسب  ّتیکورتم  راهظإب  هداهن  زاغآ  حیضف  حرج  حیرـص و  حدق 
: هتفگ دیدحلا  یبأ  نبا  هنع  لقن  ام  یلع  لیضفّتلا »  » باتک رد 

وبأ يور  و  ران . وأ  ۀّنج  رکذ  نم  ناک  ام  ّالإ  ةریره  یبأ  نع  نوذخأی  اوناک ال  لاق : یمیّتلا ؛ میهاربإ  نع  روصنم  نع  ّيرّوثلا  نایفـس  يور  [و 
: لاق شمعألا ، نع  ۀماسأ 

نع حلاص  یبأ  ثیداحأ  نم  ثیداحأب  اموی  هتیتأف  هیلع ، هتضرعف  هتیتأ  ثیدحلا  دحأ  نم  تعمـس  اذإ  تنکف  ثیدحلا  حیحـص  میهاربإ  ناک 
 . هثیدح نم  اریثک  نوکرتی  اوناک  مّهنإ  ةریره ! یبأ  نم  ینعد  لاقف : ةریره ، یبأ 

دوخ هدافإب  هریره  وبأ  حرج  حدق و  زین  تسنیفورعم  همئأ  مظاعأ  نیعبات و  نیطاسأ  هّلجأ  زا  هک  یعخن  دـیزی  نب  میهاربإ  هکنآ : مهدزای  هجو 
وبأ ثیدح  ره  زا  دـندرکیمن  ذـخأ  هک  هدرک  داشرا  زین  هدومرف و  رکذ  هریره  وبأ  ثیدـح  زا  دوخ  باحـصأ  كرت  اباحم  الب  هدومن  قّقحم 

. هریره
زا دـندرکیمن  ذـخأ  دنتـسنادیمن و  ربتعم  دـمتعم و  ار  وا  ثیداحأ  ینعی  اـهزیچ ، هریره  وبأ  ثیداـحأ  رد  دـندیدیم  هک  هدرک  هداـفا  زین  و 
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. دشاب هدروآ  ار  نآ  نآرق  هک  يزیچ  زا  یهن  ای  حلاص  لمع  رب  ّثح  ای  ران  ای  ّتنج  تفص  ثیدح  زا  دوبیم  هچ  نآ  رگم  هریره  وبأ  ثیدح 
نع شمعألا  يور  ةریره و  یبأ  ثیدح  نم  نوعدی  انباحصأ  ناک  لاق : میهاربإ ، نع  ةریغم  نع  کیرش  لاق  و  «: ] خیراّتلا  » یف ریثک  نبا  لاق 

: لاق میهاربإ ؛ نع  روصنم  نع  ّيرّوثلا : لاق  ةریره ، یبأ  ثیدح  ّلک  نم  نوذخأی  اوناک  ام  لاق : میهاربإ ،
ناک ام  ّالإ  هثیدح  نم  نوذخأی  اوناک  ام  ءایشأ و  ةریره  یبأ  ثیداحأ  یف  نوری  اوناک 

734 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . هب نآرقلا  ءاج  ءیش  نع  یهن  وأ  حلاص  لمع  یلع  ّثح  وأ  ران  وأ  ۀّنج  ۀفص  ثیدح  نم 

لقن رد  ار  هباحـص  هلمج  و  تشاذگ !؟ دهاوخ  یعقو  ار  ینزم  لوق  هک  تسیک  هریره  وبأ  حدق  باب  رد  یعخن  میهاربإ  هدافا  هظحالم  دعب  و 
زا هک  دیعس  نب  رـسب  هکنآ : مهدزاود  هجو  تشاگنا !؟ دهاوخ  نمتؤم  هقث و  تاّیّحتلا  لضفأ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  زا  تیاور  و 

ثیدـح هریره  وبأ  هک  تفگیم  اباحم  الب  و  تسنادیم ؛ بیجع  طیلخت  بکترم  ثیداـحأ  لـقن  رد  ار  هریره  وبأ  تسنیعباـت  ریهاـشم  هلمج 
دوخ خیرات »  » رد ریثک  نبا  درکیم ! تیاور  بانج  نآ  زا  ار  بعک  ثیدـح  بعک و  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

، دعس نب  ثیّللا  نع  ّیقشمّدلا  ناورم  انث  یمراّدلا ، نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  انث  جاّجحلا : نب  ملـسم  لاق  و  : ] هتفگ هریره  وبأ  تافو  رکذ  رد 
ثیدح ثّدحیف  ةریره  ابأ  سلاجن  انتیأر  دقل  هَّللا  وف  ثیدحلا ، نم  اوظّفحت  هَّللا و  اوّقتا  دیعـس : نب  رـسب  لاق  لاق : ّجـشألا ، نب  ریکب  ینثّدـح 

هلاق ام  لعجی : ۀیاور  یف  و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  بعک  ثیدح  بعک و  نع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
یف اوظّفحت  هَّللا و  اوّقتاف  بعک . نع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  اـم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  بعک 

 . ثیدحلا
. تشاگنا دهاوخن  هّیوبن  ثیداحأ  لقن  رد  نمتؤم  هقث و  ار  طبتخم  ّطلخم  نینچ  زگره  هتشاد  لقع  زا  هرهب  یندأ  هک  ره  و 

هریره وبأ  هکنآب  هدومن  حیرـصت  تسا  هریزغ  رخافم  هریثک و  بقانم  بحاـص  ّتنـس  لـها  دزن  هک  جاّـجحلا  نب  ۀبعـش  هکنآ : مهدزیـس  هجو 
. دشیم سیلدت  بکترم 

بعک و نم  هعمس  ام  يوری  يأ  ّسلدی ، ناک  ةریره  وبأ  لوقی : ۀبعـش  تعمـس  : ] هدروآ هریره  وبأ  تافو  رکذ  رد  دوخ  خیرات »  » رد ریثک  نبا 
هثیدح یلإ  ریشی  اذهب  ۀبعش  ناک  و  رکاسع . نبا  هرکذ  اذه . نم  اذه  نّیبی  مّلس و ال  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هعمس  ام 

« هل مایص  الف  ابنج  حبصأ  نم  »
زا هبعش  هک  ره  هبعـش  لوق  نیا  عامـس  دعب  و  مّلـس !  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هعمـسأ  مل  ربخم و  هینربخأ  لاق : ققوح  امل  ّهنإف 

هک تفگ  دناوتیمن  زگره  دراد  لقع 
735 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دندومیپیم تناید  تنامأ و  قیرط  بانج  نآ  ثیداحأ  لقن  رد  دندوب و  نمتؤم  هقث و  يوبن  باحصأ  هلمج 
رد هلیوط  هضیرع  ریماوط  ّتنـس  لـها  تارـضح  تسا و  هّیّنـس  مظعأ  ماـمإ  هک  یفوکلا  تباـث  نب  ناـمعن  هفینح  وـبأ  هکنآ : مهدراـهچ  هجو 

دشاب فسوی  وبأ  هک  دوخ  دیشر  ذیملت  باطخب  هدومن  هریره  وبأ  زا  تلادع  یفن  مالک  حاضیا ال  مامت و  تحارصب  دناهدرک  هایس  وا  حئادم 
رد جراخ و  تلادع  هرئاد  زا  هک  صاخشأ  نآ  یماسأ  نایب  رد  نآ  زا  دعب  و  دنچ ، یصاخشأ  ّالإ  دنتسه  لودع  هباحـص  مامت  هک  هدرک  هدافا 
نبا هنع  لقن  ام  یلع  لیضفّتلا »  » باتک رد  یفاکسا  رفعج  وبأ  هچنانچ  هدیشخب ، میدقت  فرـش  ار  هریره » وبأ   » دنتـسه جرام  نیحودقم  هرمز 

: هتفگ دیدحلا  یبأ 
ةاوّرلا هب  تءاج  اذإ  لاق : هب ؟ عنـصن  اـم  انـسایق ، فلاـخی  ص - هَّللا - لوسر  نع  ربخلا  ءیجی  ۀـفینح : یبـأل  تلق  لاـق : فسوی ، وبأ  يور  [و 

؟ نامثع یلع و  تلقف : اهب ! کیهان  لاقف : رمع ؟ رکب و  یبأ  ۀیاور  یف  لوقت  ام  تلق : يأّرلا . انکرت  هب و  انلمع  تاقّثلا 
 . کلام نب  سنأ  ةریره و  ابأ  مهنم  ّدع  ّمث  الاجر ، ادع  ام  لودع  مهّلک  ۀباحّصلا  لاق : ۀباحصلا  ّدعأ  ینآر  اّملف  کلذک . لاقف :
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يایلوا امومع و  ّتنـس  لها  تارـضح  هک  تسنآ  ياج  هدش  رداص  هّیّنـس  مظعأ  مامإ  زا  هک  هریره  وبأ  حیبقت  حیـضفت و  نیا  كاردا  دـعب  و 
اهارحص هدومن  كرت  ار  دوخ  لزانم  عبارم و  یناریح  ياصقأ  یناشیرپ و  ترثک  زا  و  دندرگ ، نیشنکاخ  هریره  وبأ  متام  رد  اصوصخ  ینزم 

رثکأ رد  ّتنـس  لها  بهذـم  يانب  و  تسدوجوم ، هّیّنـس  دـیناسم  عماوج و  رد  ثیداحأ و  ياهرابنا  هک  هریره  وبأ  هاگ  ره  هک  اریز  دـندرون !
.!؟ یسرپیم هچ  نارگید  زا  رگید  دیدرگ  دیعب  تلادع  تحاس  زا  تسا  هتفای  رارقتسا  وا  تاّیورم  رب  لئاسم 

یف ناسحإلا  ۀیاغ  نسحأ  ّهنأ  ّالإ  ناودعلا ، ۀفزاجملا و  کلـسم  باحـصألا  ۀبطاق  لیدعت  یف  کلـس  نإ  و  نامعّنلا ، ۀـفینح  ابأ  ّنإ  يرمعل ! و 
. نایغطلا یغبلا و  یلوا  نم  هریغ  ناّوخلا و  ةریره  یبأ  ءانثتسا 

736 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدومناو و نوعطم  ثیداحأ  تیاور  رد  ار  هریره  وبأ  تسرّسفم  حرج  رب  لمتشم  هک  دوخ  رگید  هدافإب  هّیّنس  مظعأ  مامإ  هکنآ  مهدزناپ  هجو 

. هدومرف فاکنتسا  ابإ و  وا  دیلقت  زا  ببس  نیاب 
دنهاوـخ باوصاـن  لـطاب و  باحـصأ  عـیمج  ندوـب  نمتؤـم  هقث و  باـب  رد  ار  ینزم  لوـق  هّیفنح  تارـضح  اـنیقی  ینعم  نیا  كاردا  دـعب  و 

. تشارفا دنهاوخ  اباحم  الب  ینزم  مالملا  بلاج  مالک  نیهوت  نیجهت و  مالعأ  و  تشاگنا ،
: دید دیاب  تریصب  مشچب  قلف  رون  لثم  ّقح  رمأ  حوطس  دینش و  دیاب  شوه  شوگب  هریره  وبأ  حدق  رد  هفینح  وبأ  هلّصفم  هحّرصم  هدافا  الاح 

مهفالخ زیجتسأ  ۀباحّصلا و ال  عیمج  دّلقا  [ 1  ] لاق : ] هدروآ دیهشلا  ردّصلا  نع  القن  رایخألا » مالعأ  بئاتک   » رد يوفک  نامیلـس  نب  دومحم 
: رفن ۀثالث  ّالإ  يأرب 

ناک هرمع و  رخآ  یف  هلقع  طلتخا  ّهنأ  ینغلب  دـقف  سنأ  اّمأ  لاقف : کلذ . یف  هل  لـیقف  بدـنج . نب  ةرمـس  و  ةریره ، وبأ  و  کـلام ، نب  سنأ 
لّمأت ریغ  نم  عمس  هغلب و  ام  ّلک  يوری  ناکف  ةریره  وبأ  اّمأ  و  ۀمقلع !؟ نم  یتفتسی  نم  دّلقا  فیکف  ۀمقلع  دّلقا  انأ ال  ۀمقلع و  نم  یتفتـسی 

. خلا ینعملا ،  یف 
حرج حدقب و  هذاتـسا - رثأل  ءافتقا  تسنیبحاص - زا  یکی  هفینح و  وبأ  ّصاخ  ذـیملت  هک  ینابیّـشلا  نسحلا  نب  دّـمحم  هکنآ : مهدزناش  هجو 

سلفأ اذإ  عاتبملا  عاتمب  عئاب  ّتیّقحأ  هلئـسم  رد  یّلحم »  » رد مزح  نبا  هچنانچ  هدـیدن ، رابتعا  دامتعا و  لباق  ار  وا  ربخ  هدـیورگ و  هریره  وبأ 
نم رثکأ  هدنع  دجی  ملف  نسحلا ، نب  دّمحم  ۀلئـسملا  هذه  یف  رظان  ّهنأ  دیبع  یبأ  قیرط  نم  انیور  : ] هتفگ دناهدرک  فالخ  نآ  رد  هّیفنح  هک 

نـسحلا نب  دمحم  لثم  ثیدح  نم  قداّصلا ال  ّربلا  ةریره  یبأ  ثیدح  نم  هَّللا  و  معن ! دّمحم : وبأ  لاق  ةریره . یبأ  ثیدح  نم  اذـه  لاق : نأ 
.]!؟ بذکأ امهّیأ  لق  لاقف : نسحلا ؟ نب  دمحم  وأ  فسوی  وبأ  هقفأ : نم  كرابملا : نب  هَّللا  دبعل  لیق  يذلا 

(. 12 . ) هفینح وبأ  يأ  [ 1  ] مالعأ نایعأ  زا  هک  یفنحلا  یضاقلا  يرصبلا  نابأ  نب  یسیع  هکنآ : مهدفه  هجو 
737 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیلقت لباق  ار  وا  هتخاس  حورجم  حودقم و  ار  هریره  وبأ  زین  دـشابیم  نسحلا  نب  دـمحم  دیـشر  درگاش  تسا و  هّیفنح  ماظع  ناکرأ  هّیّنس و 
. هتخانشن

ۀـصباو ةریره و  وبأ  مهنم : ۀثلث  ّالإ  ۀباحّـصلا  عیمج  دّلقا  نابأ : نب  یـسیع  لاق  : ] هتفگ ءاملعلا » ۀضور   » باتک رد  یتسبودـنّزلا  ییحی  نب  یلع 
 . ککعب نبا  لبانس  وبأ  دبعم و  نب 

هّیفنح دزن  وا  ناکم  تمظع  ناش و  تلالج  هک  یناودنهلا  یخلبلا  رمع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هکنآ : مهدـجیه  هجو 
باب رد  دنتفگیم ؛ ریغـص  هفینح  وبأ  ار  وا  هک  تارـضح  نیا  دزن  شاهیاپ  ّولع  توبث  يارب  تسیفاک  و  دیآ ، نایب  هطیحب  هک  تسنآ  زا  رتالاب 

الم رب  ماـمت  تحارـصب  شندوب  نوعطم  هریره ، وبأ  لوـق  زا  هفینح  وـبأ  ضارعإ  هیجوـت  ماـقم  رد  هتخادـنا  رب  راـک  يور  زا  هدرپ  هریره  وـبأ 
. هتخاس

مهمحر انؤاملع - لاق  مأ ال ؟ زوجی  ۀباحّـصلا  لوق  دیلقت  ّنأ  اوفلتخا  و  : ] هتفگ ءاملعلا » ۀضور   » باتک رد  یتسبودنّزلا  ییحی  نب  یلع  همالع 
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یلاعت هَّللا  یـضر  ۀفینح - یبأ  نع  يور  یّتح  هب ، لمعی  ینعملا و  ۀفرعم  ریغب  لبقت  ۀّجح  ۀباحّـصلا  عیمج  لیواقأ  ّنأ  لصألا  رهاظ  یف  هَّللا -
فلاخی یباحّصلا  لوق  ناک  اذإ  هل : لیقف  هَّللا . باتکب  یلوق  كرتا  لاق  کلوق ؟ فلاخی  هَّللا  باتک  الوق و  تلق  اذإ  هل : لیقف  لئـس  ّهنأ  هنع -

؟ کلوق
: لاق کلوق ؟ فلاخی  یعباّتلا  لوق  ناک  اذإ  هل : لیقف  یباحّصلا . لوقب  یلوق  كرتا  لاق :

وبأ مهنم  ۀـثلث  ّالإ  ظ ) ۀباحّـصلا .  ) یباحّـصلا لوق  عیمجب  یلوق  كرتا  لاق : ّمث  لجر ! انأف  الجر  ّیعباّتلا  ناک  اذإ  لاق : هلوقب . یلوق  كرتت  ـال 
مل اّمنإ  هَّللا : همحر  ّیناودنهلا  رفعج  وبأ  هیقفلا  لاق  هَّللا : همحر  لاق  مهنع - یلاعت  هَّللا  یضر  بدنج - نبا  ةرمـس  کلام و  نب  سنأ  ةریره و 

اّمأ نونوعطم . مّهنأل  ۀثّلثلا  ءالؤه  لوقب  هلوق  كرتی 
. هل موص  الف  ابنج  حبصأ  نم  لاق : ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  يور  ّهناف  ةریره  وبأ 

ّمتی ّمث  مالتحا  ریغ  نم  ابنج  حبـصی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  ةریره ، وبأ  أطخأ  اـهنع : یلاـعت  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  تلاـق 
ذئموی ناک  لضفلا  و  سابعلا ، نب  لضفلا  نم  هتعمـس  تنک  ملعأ ، یه  هنع : یلاـعت  هَّللا  یـضر  ةریره  وبأ  لاـق  ناـضمر . یف  کـلذ  هموص و 

راصف تیملا  یلإ  هربخ  لاحأ  دقف  اتیم ،
738 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . خلإ انوعطم .
نعط هریره  وبأ  رد  تسا  هّیّنـس  ياهبن  مخافأ  اهقف و  مظاـعأ  زا  هک  یفنحلا  يزاّرلا  صاّـصجلا  یلع  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  هکنآ : مهدزون  هجو 

نیجهت نیهوت و  لامک  داد  هموی » ّنموصی  الف  ابنج  حبـصأ  نم   » ثیدح تیاور  رد  شعینـش  عینـص  نایبب  هداهن  زاغآ  حـیبق  حدـق  حیـضف و 
: هتفگ نآرقلا » ماکحأ   » باتک رد  هچنانچ  هداد ،

، کلذ هموی  ّنموصی  الف  ابنج  حبصأ  نم  لاق : ّیبّنلا  نع  اربخ  ةریره  وبأ  يور  دق  ]
: لاق ّهنأل  هربخ  نهوی  اّمم  اذه  و  ساّبعلا . نب  لضفلا  هب  ینربخأ  اذـهب ، یل  ملع  ال  لاق : یبّنلا  نع  ۀملـس  ّمأ  ۀـشئاع و  ۀـیاورب  ربخأ  اّمل  ّهنأ  ّالإ 

اّملف راطفإلاب  کلذ  نع  لئاّسلا  یتفأ  و  ۀبعکلا . ّبر  کلذ و  لاق  ص )  ) دمحم رطفأ . دقف  ابنج  حبـصأ  نم  ۀبعکلا - ّبر  و  تلق - انأ  ام  ایدب 
هایتف نع  عوجّرلا  ةریره  یبأ  نع  يور  دق  و  لضفلا . هب  ینربخأ  اّمنإ  اذهب ، یل  ملع  ال  لاق : هتدهع و  نم  ءّربت  ۀملس  ّمأ  ۀشئاع و  ۀیاورب  ربخأ 

ابنج حبصأ  نم   » یتفی ناک  يّذلا  نع  عجر  ةریره  ابأ  ّنأ  ۀبابش  نبا  انثّدح  لاق : لضفلا . نب  لیعامسإ  انثّدح  لاق : یقابلا  دبع  انثّدح  کلذب ،
 . موصی ال 

وبأ حدق  تسا  هّیفنح  ياهقف  نایعأ  هّمئأ و  رابک  زا  هک  دیهـشلا  ردّصلاب  فورعملا  يراخبلا  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هکنآ : متـسب  هجو 
اقباس هچنانچ  هدوشگ ، نالعإلا  یلع  هباحص  تلادع  دقن  باب  مهف  لقع و  بابرأ  يارب  هدومن ، لقن  تحارـص  تیاهنب  هریره  وبأ  رد  هیفنح 

. یتسناد يوفک  رایخألا » مالعأ  بئاتک   » ترابع زا 
راکنإ دحج و  لباق  هک  هدیـسر  يّدحب  تسعئاذ و  عئاش و  تیاهن  شتایاور  ةریره و  وبأ  رد  هّیفنح  ياملع  يامدق  حدق  هک  دـنامن  یفخم  و 
مادـقا نآ  رکذ  رب  زین  ناشیا  دنتـسه  مادـقإلا  قباس  باجح  فشک  رد  ناشبویع  رتس  باحـصأ و  يامح  تیاـمح  رد  هک  یناـسک  و  تسین ،
ّقحلاب هفرتعم  ۀـعامج  رب  اجیب  عینـشت  هار  تلادـع ؛ نیبناجم  هباحـصب  ّنظ  نسح  طارفا  تلاـهج و  يرـس و  هریخ  لاـمک  هجوب  دـنیامنیم و 

. دنیامیپیم
راز فلاخم و  لّوا  وه  رهّدلا و  ّماوط  نم  ۀّماطف  ةارـصملا  ثیدحب  ۀفینح  یبأ  جاجتحا  اّما  ، ] دیوگیم رایخ  هلئـسم  رد  یّلحم »  » رد مزح  نبا 

هیف نعاط  هیلع و 
739 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ابذـک و هنولعجی  ةّرم  و  لخدـم ، انهیه  ابّرلل  ام  کلذ  یف  اوبذـک  ابّرلا و  میرحتب  اخوسنم  مهنم  عّرّوتلا  وذ  هلعجی  ةّرمف  هیف ، ام  ّلـک  فلاـخم 
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ةریره وبأ  أّربملا  لضافلا  بذـکلا ال  لهأ  مه  و  يرخالا ، اینّدـلا و  یف  کلذـب  مهیزجی  یلاعت  هَّللا  و  هنع ، هَّللا  یـضر  ةریره  یبأـب  نوضرعی 
. ۀقیتع ۀخسن  نع  القن  یهتنا  ههجول ،  مهنم  دحأ  یلع  نعاطلا  ّبک  و  ۀباحّصلا ، عیمج  نع  هنع و  هَّللا  یضر 

تفلاخم هدومرف و  ارزا  تسنآ  يوار  ةریره  وبأ  هک  ةارـصم  ثیدـح  رب  مظعأ  مامإ  ترـضح  هکنآ  رب  هوالع  هک  تسا  حـضاو  ترابع  نیزا 
غورد بذک و  ار  ثیدـح  نیا  هّیفنح  تارـضح  هدوبر ، نیدـحاج  نینعاط و  رگید  رب  قبّـسلا  بصق  هدومن و  نآ  رب  نعط  هدرک و  نآب  مامت 

. دننادیم ثیدح  نیا  قلتخم  يرتفم و  بذاک و  ار  وا  ینعی  دننکیم  هریره  وبأب  ضیرعت  دننادرگیم و 
عّرـضتب و هداشگ و  ناشیا  بیذـکت  عینـشت و  نعطب و  نامجرت  قئاـقح  ناـبز  هداـتف  تارـضح  نیا  نیتسوپ  رد  مزح  نبا  هک  تساـجنیا  زا  و 

نیبوبکم ترخآ - رد  دزاس و  اوسر  رانـش  راع و  تحیـضف و  بیع و  لامکب  ایند  رد  ار  هّیّنـس  هّمئأ  نیا  هک  هتـساوخ  يراـب  باـنج  زا  يراز 
ار هریره  وبأ  هّیفنح  تارـضح  هک  تسرهاظ  مه  يزار  نیدـلا  رخف  تاداـفا  زا  و  دزادـنا ! راـب  ررـش  میحج  رد  مهرحاـنم - مههوجو و  یلع 
رابتعا و زا  طقاس  ار  وا  ربخ  هدومن  مومذـم  بویعم و  ار  وا  تیاور  رد  لهاستب  و  دـناهتخاس ، حودـقم  حورجم و  هدرک  لوانت  مـالم  نعطب و 

«: یعفاّشلا لئاضف   » ۀلاسر یف  ّيزاّرلا  لاق  هتسناد . دامتعا 
ّنأ وهف  لّوألا  اّمأ  سکعلاب . ةرات  و  ربخلا ، یلع  سایقلا  نوحّجری  ةراتف  بیجع ، سایقلا  ربخلا و  باب  یف  مهرمأ  ّنإف  يأّرلا  باحـصأ  اّمأ  [و 

ام انلیلد : و  کلذک . سیل  مهدنع  و  ّدّرلل ، تبثم  ببس  ۀیرصّتلا  ّنأ  انبهذم 
نیرظنلا ریخی  وهف  اهعاتبا  نمف  منغلا ، لبإلا و  اورصت  ال  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  ةریره  یبأ  نع  نیحیحّـصلا »  » یف جرخا 

، رمت نم  اعاص  اهعم  ّدر  اهّدر و  اهطخس  نإ  و  اهکسمأ ، اهیضر  نإ  اثلث ، اهبلحی  نأ  دعب 
یف رّسفم  ّهنأ  ببسب  ۀتبلا - الیوأت  ربخلا  اذهل  اودجی  مل  اّمل  موصخلا  ّنأ  ملعا  و 

740 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذـه فالخ  یلع  سایقلا  و  اهیقف ، ناک  ام  ۀـیاوّرلا و  یف  الهاستم  ناک  ّهنإ  اولاق  ةریره و  یبأ  یف  اونعطی  نأ  یلإ  اوّرطـضا  فـالخلا - ّلـحم 

یف ضوع  تابثإ  یـضتقی  ناصقن و  ةدایز و ال  ریغ  نم  رمت  نم  عاصب  نبّللا  میوقت  یـضتقی  ثّلثلاب و  بیعلا  رایخ  ریدقت  یـضتقی  ّهنأل  ربخلا 
. خلإ سایقلا ،  لجأل  ربخلا  کلذ  ّدر  بجوف  لوصالل  ۀفلاخم  ماکحألا  هذه  و  دقعلا . دعب  ثداح  نبل  ۀلباقم 

شوجب باوج  ماقمب  هدرک  رکذ  تسا  هریره  وبأ  تیاور  زا  هکنآ  ببسب  ةارصم  تیاور  رد  هّیفنح  تارضح  نعط  مه  ینالقسع  رجح  نبا  و 
: ۀلبانحلا لاق  : ] هتفگ عویبلا  باتک  رد  يرابلا » حتف   » رد هچنانچ  هدومرف ، تباث  تارضح  نیا  تلالـض  تعدب و  نالذخ و  هدمآ و  شورخ  و 
دوعسم و نباک  نکی  مل  ةریره و  یبأ  ۀیاور  نم  هنوکل  ثیدحلا  یف  نعط  نم  مهنمف  راذعأب ، ةارـصملا  ثیدحب  ذخألا  نع  ۀیفنحلا  رذتعا  و 

دّرلا فّلکت  نع  ینغ  هتیاکح  یف  و  هسفن ، هلئاق  هب  يذآ  مالک  وه  و  ّیلجلا . سایقلل  اـفلاخم  هاور  اـمب  ذـخؤی  ـالف  ۀباحـصلا  ءاـهقف  نم  هریغ 
و کلذ . ریغ  ةولصلا و  یف  ۀهقهقلا  نم  رمّتلا و  ذیبنب  ءوضولا  یف  امک  هلاثمأ  ةریره و  یبأ  ۀیاورل  ّیلجلا  سایقلا  ۀفینح  وبأ  كرت  دق  و  هیلع ،

یبأ ثیدح  قفوب  یتفأ  دق  دوعسم  نبا  ّنأ  یلإ  هنم  ةراشإ  ةریره  یبأ  ثیدح  بقع  دوعـسم  نبا  ثیدح  ّيراخبلا  دروأ  ۀتکّنلا  هذهل  ّنأ  ّنظأ 
: مالطـصالا یف  یناعمّـسلا  نبا  لاق  و  کلذ . یف  ّیلجلا  سایقلا  دوعـسم  نبا  فلاخ  اـمل  تباـث  کـلذ  یف  ةریره  یبأ  ربخ  ّنأ  ـال  ولف  ةریره ؛

هَّللا لوسر  ءاعدل  ظفحلا  دـیزمب  ةریره  وبأ  ّصتخا  دـق  ۀلالـض و  ۀـعدب و  وه  لب  هلعاف  نالذـخ  یلع  ۀـمالع  ۀباحّـصلا  بناج  یلإ  ضّرعّتلا 
 . عویبلا لّوأ  یف  ملعلا و  باتک  یف  مّدقتملا  ینعی  هل ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يّذلا اذه  ّدر  ةریره و  یبأل  رکاسع  نبا  رصتنا  دق  و  : ] هتفگ هریره  وبأ  رد  یعخن  میهاربإ  حدق  رکذ  دعب  دوخ  خیرات »  » رد یماش  ریثک  نبا  و 
ظفحلا و قدّصلا و  نم  ةریره  وبأ  ناک  دق  و  مهفالخ ، یلع  روهمجلا  و  نیّیفوکلا ، نم  ۀفئاط  میهاربإ  هلاق  ام  لاق  دـق  ّیعخنلا و  میهاربإ  هلاق 

 . میظع بناج  یلع  حلاّصلا  لمعلا  ةداهّزلا و  ةدابعلا و  ۀنایّدلا و 
741 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لادتعا قیرط  رثوم  باحصأ  باب  رد  فالخ و  لهأ  مالعأ  ياملع  زا  هک  یفاکسإلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  هکنآ : مکی  تسب و  هجو 
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بذک نایب  هب  هتخاس و  فارتعا  رارقإ و  ۀینالع  ارهج و  هریره  وبأ  ندوب  حورجم  حودـقمب و  تسفاستعا ، روج و  لیبس  كرات  فاصنإ و  و 
ام یلع  لیضفتلا »  » باتک رد  یفاکسا  رفعج  وبأ  هک  يدینـش  افنآ  هتخارفا . رب  قاقحا  فاصنإ و  مالعأ  وا  قافن  قاقـش و  راهظإ  قالتخا و  و 

ترثکأ دق  هل : لاق  ةرّدلاب و  ضر - رمع - هبرـض  ۀیاوّرلا ، ّیـضرم  ریغ  انخویـش  دنع  لوخدم  ةریره  وبأ  و  : ] هتفگ دـیدحلا  یبأ  نبا  هنع  لقن 
-[. ص هَّللا - لوسر  یلع  ابذاک  نوکت  نأ  کب  رحأ  ۀیاوّرلا و 

نم اموق  ۀباحّـصلا و  نم  اموق  عضو  ۀـیواعم  ّنإ  : ] هتفگ دـیدحلا  یبأ  نبا  هنع  لـقن  اـم  یلع  لیـضفّتلا »  » باـتک رد  یفاکـسا  رفعج  وبا  زین  و 
، هاضرأ ام  اوقلتخاف  هلثم ، یف  بغری  العج  مهل  لعج  هنم و  ةءاربلا  هیف و  نعّطلا  یـضتقت  ضر - یلع - یف  ۀـحیبق  رابخأ  ۀـیاور  یلع  نیعباّتلا 

[. ریبزلا نب  ةورع  نیعباّتلا - نم  و  ۀبعش ، نب  ةریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  ةریره و  وبأ  مهنم :
هطخـسأف ص - هَّللا - لوسر  ةایح  یف  لهج  یبأ  ۀنبا  بطخ  ضر - اّیلع - ّنأ  هانعم  يّذلا  ثیدـحلا  هنع  يورف  هریره ؛ وبأ  اّمأ  و  : ] لاق نا  یلا 

ربنملا و یلع  بطخف 
، اهیذؤی ام  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  ّنإ  هَّللا ، ّودع  ۀنبا  هَّللا و  ّیلو  ۀنبا  عمتجی  ال  هَّللا ! ءاه  ال  لاق :

 . یسیبارکلا ۀیاور  نم  روهشم  ثیدحلا  و  هانعم ، اذه  امالک  وأ  دیری . ام  لعفیل  یتنبا و  قرافیلف  لهج  یبأ  ۀنبا  دیری  ّیلع  ناک  نإف 
هلمج هک  درک  ناوتیمن  هّوفت  حاـّقتا ، حاـضتفا و  نیاـب  مه  نآ  هریره و  وبأ  لآـم  نارـسخ  لاـح  كاـتهنا  دـعب  هک  تسروـهظ  لاـمک  رد  و 

. دندوب نمتؤم  هقث و  بانج  نآ  زا  رابخأ  ثیداحأ و  لقن  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  باحصأ 
رد تّمه  هکلب  دنتشادن ، دامتعا  رابتعا و  وا  تاّیورم  رب  نیعبات  هباحص و  تارضح  هک  تستباث  هریره  وبأ  دوخ  فارتعاب  هک  دنامن  یفخم  و 

. دنتشامگیم راذهم  راثکم  نآ  بیرثت  بیذکت و  راکنإ و  ّدر و 
742 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبأ رثکأ   » ۀباحّـصلل باطخلا  نولوقت » مّکنإ  : » هلوق : ] هتفگ حـیباصم » حرـش  حـیتافم -  » رد یلاخلخ  نیّدـلا  رفظم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمش 
ۀمایقلا موی  هب  ینعی  انعجرم ، ینعی  اندـعوم ، هَّللا  ءاقل  يأ  دـعوملا » هَّللا  و   » مالّـسلا هیلع  هنع  ۀـیاوّرلا  رثکأ  يأ  مالّـسلا » هیلع  ّیبّنلا  نع  ةریره 

 . کلانه فشکنت  رارسألا  نأل  ۀلاحم ، بذاکلا ال  بذک  قداّصلا و  قدص  هدنع  رهظیف 
ۀباحّصلا عم  باطخلا  لیق  و  نیعباّتلا ، رشعم  يأ  مّکنإ ،» : » لاق ةریره ، یبأ  نع  يأ  هنع : و  : ] هتفگ ةاکشم » حرـش  ةاقرم   » رد يراق  یلع  الم  و 

قدص هدنع  رهظیف  اندعوم  يأ  دعوملا ،» هَّللا  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع   » هیاوّرلا يأ  ةریره ،» وبأ  رثکأ  نولوقت : ، » نیرّخأتملا
ام یلع  ینبـساحی  وهف  ۀمایقلا  موی  هب  ینعی  و  دعوملا . هَّللا  ءاقل  يأ  ّیبیّطلا : لاق  و  کلانه . فشکنت  رارـسألا  ّنأل  بذاکلا  بذک  قداّصلا و 

و مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  امّیس  صقنأ ال  دیزأ و 
[. راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  لاق : دق 

: ۀئاملا دعب  نّوتّسلا  سداّسلا و  : ] هتفگ هریره  وبأ  دنسم  رد  نیحیحّصلا » نیب  عمجلا   » باتک رد  يدیمح  و 
امهلعنیل ةدحاو ، لعن  یف  مکدحأ  شمی  ال  لاق : مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ةریره  یبأ  نع  جرعألا  نع  دّانّزلا  یبأ  نع  کلام  نع 

. اعیمج اهعلخیل  وأ  اعیمج 
، اعیمج امهلعنیل  وأ  امهّفحیل  ّیبنعقلا : ۀیاور  یف  و 

ّینأ نوثدـحت  مّکنإ  الأ  لاقف : هتهبج  یلع  هدـیب  برـضف  ةریره  وبأ  انیلإ  جرخ  لاق : نیزر ، یبأ  نع  شمعـألا  ثیدـح  نم  ملـسم  هجرخأ  و 
عطقنا اذإ  لوقی : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمسل  دهشأ  ّینإ  الأ و  ّلضأ ، اودتهتل و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  بذکأ 

[. اهحلصی یّتح  يرخألا  یف  شمی  الف  الف  مکدحأ  عسش 
: هتفگ هباصإلا » نیع   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 

لوسر یلع  بذکأ  ّینأ  نوثدحت  مّکنإ  لاق : مث  هتهبج  یلع  هدـیب  برـضی  ةریره  وبأ  انیلإ  جرخ  لاق : نیزر ، یبأ  نع  ۀبیـش  یبأ  نبا  جرخأ  ]
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يرخالا یف  یشمی  الف  مکدحأ  عسش  عطقنا  اذإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمسل  دهـشأ  مّلـس ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
[. اهحلصی یّتح 

هنع لقن  ام  یلع  لیضفّتلا »  » باتک رد  یفاکسا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  و 
743 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

:- هتفگ دیدحلا  یبأ  نبا 
یثج ساّنلا  نم  هلبقتـسا  نم  رثک  اّملف  ۀـفوکلا ، دجـسم  یلإ  ءاج  ۀـعامجلا  ماع  ۀـیواعم  عم  قارعلا  ةریره  وبأ  مدـق  اّمل  لاق : شمعألا ، يور  ]

تعمس دقل  هَّللا  و  راّنلاب ، یسفن  قرحأ  هلوسر و  یلع  هَّللا و  یلع  بذکأ  ّینأ  أ  قارعلا ! لهأ  ای  لاق : ارارم و  هتعلـص  برـض  ّمث  هیتبکر  یلع 
ساّنلا ۀـکئالملا و  هَّللا و  ۀـنعل  هیلعف  اثدـح  اهیف  ثدـحأ  نمف  روث ، یلإ  ریغ  نیب  ام  ۀـنیدملا  یمرح  امرح و  ّیبن  ّلـکل  ّنإ  لوقی : هَّللا  لوسر 

[. ۀنیدملا ةرامإ  هّالو  همرکأ و  هزاجأ و  هلوق  ۀیواعم  غلب  اّملف  اهیف ! ثدحأ  اّیلع  ّنأ  دهشأ  و  نیعمجأ ،
: تلق : ] هتفگ مالک  نیا  لقن  دعب  هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبأ  نبا  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هلخد  يّذلا  راغلا  هیف  لحطأ و  روث  هل  لاقی  لبج  وه  ۀّکمب و  روث  ّنأل  يواّرلا  نم  طلغ  روث  یلإ  ریع  نیب  ام 
نب ّدعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلإ  نب  ۀـخباط  نب  ّدو  نب  فانم  دـبع  نب  لحطأ  ّنأل  لحطأ  روث  هل  لیق  اّمنإ  و  ضر ؛- رکب - وبأ  مّلـس و  و 
یبأ لوق  اّمأف  دحا ، یلإ  ریع ؟؟ نیب  ام  باوّصلا  و  فانم ، دبع  نب  روث  وه  هیلإ و  روث  فیضاف  لحطأ  لبجلا  مس  لیق : و  هنکسی ، ناک  ناندع 

هلذبی مل  بلاط  یبأ  نب  رفعج  روصحملا  ناک  ول  ارصن  نامثع  رـصن  دقل  کلذ و  نم  هّلل  یقتأ  ّیلع  ناک  هّلل ! شاحف  ثدحأ ، اّیلع  ّنأ  ةریره 
 . هلثم ّالإ 

: ] هتفگ يوفطصم » ّرس  يوبن و  دقع   » رد ینمیلا  سور  دیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  و 
: لاق ناورم ، هَّللا  لتاق  یلع : نب  نسحلا  نفد  موی  ةریره  وبأ  لاق  و 

هَّللا و ّقتا  ناورم ! ای  تلقف : عیقبلاب ، نامثع  نفد  دق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  نفدی  بارت  یبأ  نبا  عدأل  تنک  ام  هَّللا  و 
هلوسر هَّللا و  هّبحی  الجر  ۀـیاّرلا  ّنیطعأل  ربیخ : موی  لوقی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـسل  دهـشاف  اریخ ، ّالإ  ّیلعل  لقت  ـال 

: ناورم لاـق  هّبحی . نم  ّبحأ  هّبحأـف و  هّبحا  ّینإ  مهّللا  نسحلا : یف  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  تعمـسل  دهـشا  و  راّرفب ، سیل 
: تلق لاق : لوقت . ام  ملعی  كریغ  ّملهف  لوقت ، ام  کنم  عمـسن  الف  ثیدحلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ترثکأ  دق  هَّللا  ّکنإ و 

تنأ و ّالإ  هیوری  نیح ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثیدح  عاص  دقل  ناورم : لاقف  ّيردخلا  دیعس  وبأ  اذه 
744 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لابج نم  تنأ  تئج  دقل  مالغ و  ّالإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تام  موی  ّيردـخلا  دیعـس  وبأ  ام  هَّللا  و  ّيردـخلا ، دیعـس  وبأ 
 . هنع ّتکس  هب و  تیصوأ  ام  معن  تلق : لاق : ةریره ! ابأ  ای  هَّللا  ّقتاف  ریسیب ، مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةافو  لبق  سود 

ار بعک  نب  یبا  ثیدح  رمع  بیذکت  هجو 22 

هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیدح  لقن  رد  تسا  هباحص  ریهاشم  زا  هک  ار  بعک  نب  ّیبا  رمع  ترـضح  هکنآ : مود  تسب و  هجو 
لمعب لیلج  یباحـص  نآ  لیلذـت  نیهوت و  العف  الوق و  ماگنهیب  یتسد  زا  ردـب  هکلب  مامـضنا  ماـّهتا  مـالکب  هدرمـشن  قداـص  مّلـس  هلآ و  و 

: ] هتفگ یفطصملا » راد  رابخأب  افولا  ءافو   » باتک رد  يدوهمّسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  هچنانچ  هدروآ ،
هنع و هَّللا  یـضر  رمع  دهع  یف  نوملـسملا  رثک  اّمل  لاق : رـضّنلا . یبأ  ملاس  نع  یلعی  نب  ۀّیمأ  وبأ  انأ  نوراه ؛ نب  دـیزی  انأ  دعـس : نبا  لاق  و 
: سابعلل رمع  لاقف  نینمؤملا ؛ تاهّما  رجح  بلطملا و  دبع  نب  ساّبعلا  راد  ّالإ  روّدلا  نم  دجسملا  لوح  ام  رمع  يرتشاف  دجـسملا  مهب  قاض 

رجح كراد و  ّالإ  مهدجسم  یف  نیملسملا  یلع  هب  عّسون  لزانملا  نم  هلوح  تعتبا  دق  مهب و  قاض  دق  نیملـسملا  دجـسم  ّنإ  لضفلا ! ابأ  ای 
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یف اـهب  عّسوأ  نیملـسملا  لاـم  تیب  نم  تئـش  اـمب  اـهینعبف  كراد  اـّمأ  و  اـهیلإ ، لـیبس  ـالف  نینمؤملا  تاـهّما  رجح  اـّمأف  نینمؤملا ، تاـهّما 
نأ اّمإ  و  لاملا ؛ تیب  نم  تئـش  امب  اهینعیبت  نأ  اّمإ  ثالث : يدـحإ  یّنم  رتخا  رمع : هل  لاقف  لاق : لعفأل ، تنک  ام  سابعلا : لاـقف  مهدجـسم ،

ال لاقف : مهدجسم . یف  عّسوتف  نیملسملا  یلع  اهب  قدصت  نأ  اّمإ  و  نیملسملا ، لام  تیب  نم  کل  اهینبأ  ۀنیدملا و  نم  تئـش  ثیح  کّظحأ 
امتئـش نإ  یبأ : لاقف  ۀّصقلا ، هیلع  اّصقف  ّیبا  یلإ  اقلطناف  بعک ، نب  ّیبا  لاقف : تئـش ؛ نم  کنیب  ینیب و  لعجا  رمع : لاقف  اهنم ! ةدـحاو  و ال 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاقف : انثّدح ! الاقف : مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  ثیدحب  امکتثّدح 
ینب نم  لجر  تیب  ۀـیوازب  اهعیبرت  اذإف  سدـقملا  تیب  ۀّـطخ  ۀّـطخلا  هذـه  یل  ّطخف  هیف  رکذا  اتیب  یل  نبا  نأ  دواد  یلإ  یحوأ  هَّللا  ّنإ  لوقی :
رکذا اتیب  یل  ینبت  نأ  کترمأ  دواد ! ای  نأ  هیلإ  هَّللا  یحواف  هنم ، هذـخأی  نأ  هسفن  دواد  ثّدـحف  یبأف  اـهاّیإ  هعیبی  نأ  دواد ، هلأـسف  لیئارـسإ ،

نمف لاق : يدـلو ؟ نمف  ّبر ! اـی  لاـق : هینبت ! ـال  نأ  کـتبوقع  ّنإ  بصغلا و  یناـش  نم  سیل  و  بصغلا !؟ یتیب  یف  لخدـت  نأ  تدرأـف  هیف ،
عماجمب رمع  ذخأف  كدلو .

745 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم ۀـقلح  یلع  هفقوأف  دجـسملا  لخد  یّتح  هدوقی  ءاجف  تلق ! اّمم  ّنجرختل  هنم ؟ ّدـشأ  وه  امب  تئجف  ءیـشب  کـتئج  لاـقف : بعک  نب  ّیبا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عمـس  الجر  هَّللا  تدشن  ّیبأ : لاقف  ّرذ  وبأ  مهیف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ 

و مّلـس ؛ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  انأ  ّرذ : وبأ  لاقف  هرکذ ! ّالإ  هینبی  نأ  دواد  هَّللا  رمأ  نیح  سدقملا  تیب  ثیدح  رکذی 
ینمهّتت أ  رمع ! ای  لاقف : رمع  یلع  ّیبأ  لبقأف  لاق : اّیبا  لسرأف  لاق : مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ینعی  هتعمـس ، انأ  رخآ : لاق 
ثیدحلا نوکی  نأ  تدرأ  نکل  هیلع و  کتمّهتا  ام  رذنملا ! ابأ  ای  هَّللا  و  رمع : لاقف  مّلـس !؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  یلع 

تلق اذإ  اّمأ  ساّبعلا : لاقف  كراد ، یف  کل  ضرعأ  الف  بهذا  سابعلل ! رمع  لاق  و  لاق : ارهاظ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع 
مویلا و یه  یّتلا  هراد  رمع  هل  ّطخف  لاق : الف ، ینمصاخت  تنأ  اّمأف و  مهدجسم  یف  مهیلع  عّسوا  نیملسملا  یلع  اهب  تقّدصت  دق  ّینإف  کلذ 

 . نیملسملا لام  تیب  نم  اهانب 
ار وا  ناشیا  ترـضح  دومن  تیاور  باطخلا  نب  رمع  باطخب  سدقملا  تیب  ءانب  ثیدـح  بعک  نب  ّیبا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
ره تسنآ ! زا  ّدشأ  هک  يدرک  نایب  يزیچ  وت  مدرک و  نایب  يزیچ  وت  يارب  نم  هک  دندرک  داشرا  دنتفرگ و  وا  نابیرگ  دنتشاگنا و  هن  قداص 

دجـسمب ناشک  ناشک  ار  وا  هکلب  دـندرکن ، اـفتکا  لیلذـت  نیهوت و  ردـق  نیمه  رب  و  یئاـیب ؛ نوریب  یتفگ  هچنآ  هدـهع  زا  هک  دـیاب  هک  هنیآ 
مسق ار  هقلح  نآ  نیرـضاح  بعک  نب  ّیبا  دندرک . هداتـسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  هقلح  رب  دندروآ و 

نم هک  دندومرف  ّرذ  وبأ  ترـضح  دنک . نایب  دـشاب  هدینـش  يوبن  بانج  زا  ار  سدـقملا  تیب  ءانب  ثیدـح  هک  یـصخش  ره  هک  تفگ  داد و 
دیدرگ و قّدصم  باحصأ  رگید  تیاورب  ثیدح  نیا  هک  دندید  رمع  ترضح  هاگ  ره  ماهدینش ، نم  هک  تفگ  رگید  یـصخش  و  ماهدینش ،

هلئاه هطرو  زا  یـصالخ  دـعب  هراچیب  ّیبا  دـندرک ، اـهر  دوخ  تسد  زا  ار  بعک  نب  ّیبا  دـمآ  رب  كاـپ  بذـک  ثول  زا  بعک  نب  ّیبا  نماد 
مهّتم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ثیدـح  رب  ارم  وت  ایآ  هک  دـندومرف  ناشیا  باـطخب  یناـث  هفیلخ  ترـضح  ریگ  راد و  هذـخاؤم و 

دای ادخب  مسق  تراسج  هار  زا  دندیـشارت و  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  دوخ  تلجخ  عفر  يارب  یناشیرپ  زجع و  دـیزمب  هفیلخ  ترـضح  ینکیم !؟
نیرب ارت  نم  هک  دنتفگ  هدومن 

746 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ددرگ رهاظ  بانج  نآ  زا  ثیدح  نیا  هک  مدرک  هدارا  هکلب  مدومنن  مهّتم  ثیدح 

اریز تسروز ، عدخ و  رکم و  اپارس  يزاس و  هلیح  رسارس  درادن و  یتّیعقاو  چیه  هفیلخ  رذع  نیا  هک  تسحـضاو  تیاهن  مالحأ  بابرأ  رب  و 
ریگ رادب و  یتجاح  دندرکیم  لاؤس  باحصأ  رگید  زا  دوخ  ددرگ  رهاظ  يوبن  بانج  زا  ثیدح  نیا  هک  دوب  نیمه  هفیلخ  دوصقم  رگا  هک 

. هیفس کفعأ  ّالإ  کلذ  یف  بیرتسی  هیف و ال  ةرتس  رهاظ ال  وه  امک  دوبن ، ّدم  ّدش و  نیاب  مه  نآ  بعک و  نب  ّیبا  نیهوت  حیضفت و  و 
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کلام نب  سنأ  لاح  نایب  رد  هجو 28  ات  هجو 23 

هراشا

تاّرکب و هدیدرگ و  حیرـص  بذـک  بکترم  ریط  ثیدـح  هعقاو  رد  تسا  هباحـص  ریهاشم  زا  هک  کلام  نب  سنأ  هکنآ : موس  تسب و  هجو 
نم یلع  روهظلا  ّلک  رهاظ  کلذ  و  هدیسر ، نّیبت  قّقحت و  ّدجب  غورد  بذکب و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  زا  ندرک  سپاو  تاّرم 

. روکذملا ثیدحلا  دّلجم  اذه  انباتک  نم  عجار 
حیرص و ملظ  نتسناد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیدح  لقن  رد  نمتؤم  هقث و  ار  یـسک  نینچ  هک  تسرهاظ  رپ  و 

. تسحیضف فیح 
نینمؤملا ریمأ  بانج  داهـشتسا  هعقاو  رد  کلام  نب  سنأ  هک  تس  حـئال  حـضاو و  ّتنـس  لها  تایاور  عّبتتم  رب  هکنآ : مراهچ  تسب و  هجو 

بذک بکترم  نایسن  راهظإب  هدیدزد و  لد  بانج  نآ  قح  رد  هّقح  تداهش  يادأ  زا  هدیزرو  ناودع  رب  نامتک  ریدغ  ثیدحب  مالّسلا  هیلع 
دهاوش انرکذ  دقل  و  هدیشچ ، ایند  راد  رد  یهلإ  باذع  هقئاذ  هدیسر  دوخ  يازجب  بانج  نآ  ياعدب  رخآ  هدیدرگ و  نایع  حضاو و  ناتهب  و 

. ریصبلا رظاّنلا  یلع  یفخت  یه ال  و  ریدغلا ، ثیدح  دّلجم  یف  ۀّیضقلا  هذه 
دناعم نینچ  لّدـعم  ّقثوم و  تسین و  یلقاع  راـک  نتفگ  نمتؤم  هقث و  ار  غئاز  رهاـجم  غئار و  بذاـک  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لاـمک  ود  و 

تداهـش يادأ  رد  کـلام  نب  سنأ  هکنآ : مجنپ  تسب و  هجو  تسیک !؟ رگید  نیلّفغم  زا  وا  لاـثمأ  ینزم و  ياوـس  روـتخ  دـئاحم  روـسج و 
هدرک نآ  نایـسن  ياعّدا  ناتهب  بذکب و  هدومن  ریـصقت  يوبن  مکح  فصو  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  يارب  طاسبلا  موی  ثیدـح 

یلإ لیکنت  رب  باذع  قاقحتسا  لیب و  باذع و  يارتشا  رد 
747 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هدوزفا تایاغلا  یصقأ 
رورـس ثیداـحأ  لـقن  رد  نمتؤم  هقث و  زگره  دونع  دوسح  تحاـبم  دویم و  دویح و  بذاـک  نینچ  هک  تسحئـال  حـضاو و  یلقاـع  ره  رب  و 

. دش دناوتیمن  ننملا - ّبر  نم  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  نمز -
. دینش دیاب  عمس  ياقلإب  هبیرغ  هّیضق  نیا  ثیدح  دید و  دیاب  هبیجع  هعقاو  نیا  دنس  الاح 

سنأ راکنا  طاسب و  ثیدح 

هدومن تیاور  یبلکلا  ۀیحد  نبا  نیثّدحملا  ناطلس  دوخ  خیش  زا  ار  نآ  هک  دوخ  نیعبرأ »  » رد یلبرإلا  یلع  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دعسأ 
: هدروآ ثلاث  ثیدح  رد 

ّهنأک و  موقلا - نم  لجر  هیلإ  ماقف  حـضو ، هیف  رـصبلا و  فوفکم  وه  کلام و  نب  سنأ  سلجم  ترـضح  لاـق : دـعجلا ، یبأ  نب  ملاـس  نع  ]
: هل لاق  و  ۀنحإ - سنأ  نیب  هنیب و  ناک 

اّیبن ادّمحم  ثعب  يّذلا  وف  کب !؟ اهارأ  یّتلا  ۀمّسلا  هذه  ام  هَّللا ! لوسر  بحاص  ای 
ضرألا و یلإ  کلام  نب  سنأ  قرطأف  احضو . کب  يرن  انمؤم و  هب  یلتبی  ام  ماذجلا  صربلا و  ّنأ  نّیب  دق  هَّللا  ّنأ  ّیبّنلا  نع  یبأ  ینثّدح  دقل 

نأ هولأسف  ۀـعامج  هیلإ  ماقف  ضر - بلاط - یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  اهاعد  ةوعد  نم  اـّهنإف  حـضولا  اـّمأ  لاـق : عمّدـلاب و  نافرذـت  هاـنیع 
سلاج وه  امنیبف  کلذ ، مهدعوف  فهکلا ، لهأ  مهیری  نأ  ص - ّیبّنلا - ۀباحّـصلا  لأس  فهکلا  ةروس  تلزنا  اّمل  لاق : ثیدـحلاب  مهثّدـحی 
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! اّیلع اورـضحا  لاقف : هدعوب  هورّکذ  ۀباحّـصلا و  ترـضح  ماّشلا و  يرق  نم  فدنه  اهل  لاقی  ۀیرق  نم  طاسب  هل  يدها  دـق  ماّیالا و  ضعب  یف 
و یلاعت - هَّللا - لأس  ۀعاس و  ءامّسلا  یلإ  هیدی  عفر  اوسلج  اّملف  هیلع ، اوسلجی  نأ  هباحـصأ  رمأ  طاسبلا و  طسبا  سنأ ! ای  یل : لاق  رـضح  اّملف 

لهأ اورظنی  نـأل  ۀباحّـصلا  هیلع  طاـسبلا و  نوـلمحی  ۀـعبرأ  ۀـکئالم  هل  ثعبی  نأ  لأـسی  اـمک  هعم  هَّللا  لئـسی  موـقلا و  فـنکی  نأ  اـّیلع  رمأ 
ضرألا یلع  انعقو  ّمث  طاسبلا  فقوف  رهّظلا ، یلإ  ءاوهلا  یف  انرـس  و  مهعم ، انأ  و  سنأ : لاق  طاـسبلا . عفترا  ۀـعاس و  اـّلإ  ناـک  اـمف  فهکلا ،

: لاق فهکلا و  فرعی  ناک  ّهنأکف  دیری ، امک  یضمی  نأ  طاسبلا  رمأی  یلع  ناک  فهکلا و  لهأ  اندهاشف 
748 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طـساب مهبلک  ضیب و  بایث  مهیلع  لیدانقلاک و  مههوجو  ءیـضت  ام  اماین  اموق  انیأرف  مهیلإ  انمّدـقت  انیّلـص و  انب و  ّمأ  اـنلزنف و  یّلـصن  اولزنا 
اومّلس ۀعامجلا و  تمّدقتف  مالّسلا  هیلع  اوّدرف  مکیلع ! مالّسلا  لاقف : ضر - بلاط - یبأ  نب  ّیلع  مّدقتف  ابعر ، مهنم  انألمف  دیصولاب ، هیعارذ 

یلع لاق  ّمث  کّیبن . کّمع و  نبا  لس  مهدحأ : لاقف  هَّللا ص ؟ لوسر  باحصأ  یلع  اوّدرت  مل  مل  ّیلع : مهل  لاقف  مالّـسلا . مهیلع  اوّدری  ملف 
انوعـض لاق : ّمث  هَّللا  ءاش  ام  ءاوهلا  یف  انرـسف  عفرف  طاسبلا ، اوعفرا  هَّللا ! ۀکئالم  ای  ض - یلع - لاق  اوذخا  اّملف  مکـسلاجم ، اوذـخ  ۀـعامجلل 

: لاقف انبرش  انیّلص و  انأضوتف و  بذع  ءام  عبنف  ضرألا  هلجرب  ضکرف  أضوتی  برشی و ال  اهب  سیل  ضرأب  اذإف  رهظلا  یّلصنل 
ملّسلاب و انّأنه  انآر  اّملف  ص - هَّللا - لوسر  دجسم  باب  یلع  نحن  اذإف  رصعلا  یلإ  انب  راس  معلص و  هَّللا  لوسر  عم  رـصعلا  ةالـص  نوکردتس 

نبا لس  اولاق : کلذ  نع  مهتلأسف  اوّدری  ملف  یباحـصأ  مّلـس  مالّـسلا و  اّودر  مهیلع  تمّلـس  اّمل  یلع ! ای  لاق : انعم و  ناک  ّهنأک  انثّدـحی  لبقأ 
ۀفیقسلا موی  ناک  اّملف  سنأ ! ای  ّیلعل  دهشا  لاق : ّمث  یبن . یـصو  وأ  ّیبن  یلع  ّالإ  مالّـسلا  نوّدری  ال  هَّللا ص : لوسر  لاق  ّمث  کّیبن ، کّمع و 
كامرف هَّللا ص  لوسر  ۀّیـصو  دـعب  اهتمتک  تنک  نإف  لاق : تیـسن ! ّینإ  هل : تلق . طاسبلا . مویب  یل  دهـشا  سنأ ! ای  لاق : ّیلع و  یندهـشتسا 

ناضمر و رهش  یف  مایّصلا  قیطی  سنأ ال  ناک  و  تیمع . تصربف و  كرصب . یمعأ  کفوج و  یف  یظل  کهجو و  کنیع و  یف  ضایبب  هَّللا 
[. انیکسم موی  ّلک  معطی  ناک  ةرصبلاب و  تام  و  هنطب ، ةرارح  نم  هریغ  یف  ال 

زا يدـحأ  هک  تسیرمأ  باب  نیرد  ار  بذـک  وا  باکترا  ار و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  بقاـنم  سنأ  ناـمتک  هک  دـنامن  یفخم  و 
نم ۀـعامج  رکذ  و  : ] هتفگ هغالبلا » جـهن  حرـش   » رد ینئادـم  دـیدحلا  یبأ  نبا  هک  تساـجنیزا  و  درک ، ناوتیمن  نآ  راـکنإ  فاـصنإ  لـهأ 

ناعأ هبقانم و  متک  نم  مهنم  و  ءوّسلا ، هیف  نیلئاق  یلع  نع  نیفرحنم  اوناک  نیثّدحملا  نیعباّتلا و  ۀباحّـصلا و  نم  ةّدع  ّنأ  نیّیدادغبلا  انخویش 
نم ۀفوکلاب ؟ عماجلا - ۀبحر  لاق  وأ  رـصقلا - ۀبحر  یف  ساّنلا  ّیلع  دـشان  کلام ، نب  سنأ  مهنمف  ۀـلجاعلل ، اراثیا  اینّدـلا و  عم  الیم  هءادـعأ 

عمس
« هالوم تنک  نم   » لوقی مّلس  هیلع و  هَّللا  لوسر 

749 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع   ؟
: لاقف اهترضح ! دقلف  دهشتف ؟ موقت  نأ  کعنمی  ام  سنأ ! ای  هل : لاقف  مقی ، مل  موقلا  یف  کلام  نب  سنأ  اهب و  اودهشف  الجر  رشع  ینثا  ماقف 

. تیسن تربک و  نینمؤملا ! ریمأ  ای 
: ریمع نب  ۀحلط  لاق  ۀمامعلا . اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  همراف  ابذاک  ناک  نإ  مهّللا  لاقف :

و هینیع . نیب  ضیبأ  کلذ  دعب  هب  حضولا  تیأر  دقل  هَّللا  وف 
هنع تلئـس  اثیدـح  متکأ  نأ ال  تیلآ  لاقف : بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هرمع  رخآ  یف  کلام  نب  سنأ  لأس  الجر  ّنأ  فرطم  نب  ناـمثع  يور 

 . مکّیبن نم  هَّللا  هتعمس و  ۀمیقلا . موی  نیقّتملا  سأر  کلذ  ۀبحّرلا ، موی  دعب  یلع  یف 
جراخ تلادع  هرئاد  زا  فسوی  وبأ  هبطاخمب  دوخ  هدافا  رد  ۀفینح  وبأ  ینعأ  هّیّنـس  مظعأ  مامإ  ار  کلام  نب  سنأ  هکنآ : مشـش  تسب و  هجو 

یفاکسا رفعج  وبأ  لیضفتلا »  » باتک ترابع  زا  اقباس  هچنانچ  هدوشگ ، ورد  حدق  نعط و  باب  ۀحارص  لودع  هباحص  زا  وا  يانثتـساب  هدومن 
. یتفایرد
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باب رد  ار  وا  لـیوأت  روط  هچب  تشاـگنا و  دـهاوخ  حیحـص  هباحـص  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  باـب  رد  ار  ینزم  لوق  یلقاـع  هنوگچ  سپ 
.!؟ تشارفا دهاوخ  تقافص  تحاقو و  مالعأ  هتسناد  تسرد  موجن  ثیدح 

هتخاـس حودـقم  دوخ  رمع  رخآ  رد  لـقع  طـالتخاب  دوـخ  رگید  هداـفا  رد  هّیّنـس  مظعأ  ماـمإ  ار  کـلام  نب  سنأ  هکنآ : متفه  تسب و  هجو 
ةرابع یف  هتیأر  و  دیهـشلا ، ردّـصلا  ةدافإ  نم  اقباس  تیرد  امک  هتخادـنا ، شراک  يور  زا  هدرپ  وا  هبترم  ضافخنا  طاطحنا و  لامک  راـهظإب 

. دیفملا يوفکلل  بئاتکلا »  » باتک
. ددرگیم راکشآ  حضاو و  راصبأ  نایعأ و  باحصأ  رب  ینزم  لوق  ناوه  نالطب و  زین  اجنیزا  و 

هچنانچ تسحئال ، حضاو و  زین  یناودنه  رفعج  وبأ  هیقف  حیرصت  زا  هفینح  وبأ  دزن  کلام  نب  سنأ  ندوب  نوعطم  هکنآ : متشه  تسب و  هجو 
مأ ال! زوجی  ۀباحّـصلا  لوق  دـیلقت  ّنأ  یف  اوفلتخا  و  : ] هتفگ اقباس  تملع  امک  ءاملعلا » ۀـضور   » باتک رد  یتسبودـنّزلا  ییحی  نب  یلع  هماّلع 

عیمج لیواقأ  ّنأ  لصألا  رهاظ  یف  هَّللا : مهمحر  انءاملع  لاق 
750 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الوق و تلق  اذإ  هل : لیقف  لئـس  ّهنأ  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  نع  يور  یّتح  هب ، لمعی  ینعملا و  ۀـفرعم  ریغب  لـبقت  ۀّـجح  ۀباحّـصلا 
لوقب یلوق  كرتا  لاـق  کـلوق ؟ فلاـخی  یباحّـصلا  لوق  ناـک  اذإ  هل : لـیقف  هَّللا . باـتکب  یلوق  كرتا  لاـق : کـلوق ؟ فلاـخی  هَّللا  باـتک 
كرتا لاق : مث  لجر . انأف  الجر  ّیعباّتلا  ناک  اذإ  لاق : هلوقب . یلوق  كرتت  ال  لاق : کلوق ؟ فلاخی  یعباّتلا  لوق  ناک  اذإ  هل : لیقف  یباحّصلا .

: هَّللا همحر  لاق  مهنع . هَّللا  یضر  بدنج  نب  ةرمس  کلام و  نب  سنأ  ةریره و  وبأ  مهنم : ۀثلث  ّالإ  ظ ) ۀباحّصلا .  ) یباحّصلا لوق  عیمجب  یلوق 
 . خلإ نونوعطم ، مّهنأل  ۀثّلثلا  ءالوه  لوقب  هلوق  كرتی  مل  اّمنإ  هَّللا : همحر  یناودنهلا  رفعج  وبأ  هیقفلا  لاق 

ار ریدغ  ثیدح  وا  نامتک  مقرأ و  نب  دیز  لاح  نایب  رد  هجو 29 

ثیدـح نامتک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  داهـشتسا  هعقاو  رد  تسباحـصأ  فیراـعم  زا  هک  مقرأ  نب  دـیز  هکنآ : مهن  تسب و  هجو 
يالتبم دناعم  مثآ  دـئاحم و  متاک  نینچ  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  هدومرف ، بقاعم  رـصب  باهذ  يازـسب  ار  وا  ملاع  دـنوادخ  هدومن  ریدـغ 
لایّللاب رهنلا  لّصتا  ام  مالّـسلا  ةولّـصلا و  فـالآ  هیلع  لاـعتم  ّبر  لوسر  لاـعفأ  لاوقأ و  عیمج  لـقن  رد  نمتؤم  هقث و  زگره  لاـکن  لاـبو و 

. دش دناوتیمن 
: هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  مالّسلا  هیلع  بلاط » یبأ  نب  یلع  بقانم   » باتک رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  دمحم  نب  یلع 

نع یئالملا ، لیئارـسإ  ینثّدح  دیمحلا ، دبع  نب  ییحی  نب  دمحأ  ینثّدـح  لاق : بذوش ، نب  هَّللا  دـبع  نب  رمع  نب  ّیلع  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  ]
: دجسملا یف  ساّنلا  ّیلع  دشن  لاق : مقرأ ؛ نب  دیز  نع  نّذؤملا . نامیلس  یبأ  نب  مکحلا 

انأ تنکف  هاداع ،» نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  عمـس  الجر  دـشنأ 
 . يرصب بهذف  متک  نمیف 

هک تسنآ  هلمج  نآ  زا  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تامارک  رکذ  رد  ةّوبّنلا » دـهاوش   » رد یماجلا  دـمحأ  نب  نمحرلا  دـبع  و 
: هتفگ هک  تسا  هدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  زا  هک  ره  هک  داد  دنگوس  سلجم  نارضاح  رب  يزور 

« هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »
دوب هدینش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  ار  نآ  هک  رگید  یکی  دنداد ، یهاوگ  دندوب  رـضاح  راصنأ  زا  نت  هدزاود  دهد ، یهاوگ 

ههجو هَّللا  مّرک  ریمأ  ترضح  دادن . یهاوگ  اّمأ  دوب  رضاح 
751 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگا ادنوادخ ! هک  تفگ : ریمأ  ماهدرک ! شومارف  ماهدش و  ریپ  تفگ : هدینـش . مه  وت  هکنآ  اب  يدادـن ؟ یهاوگ  ارچ  وت  نالف  يأ  هک : دومرف 
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مدید ار  صخش  نآ  نم  هَّللا  هک و  دیوگ  يوار  دشوپ . هن  ار  نآ  همامع  هک  نادرگ  رهاظ  يو  هرشب  رب  يدیفس  دیوگیم  غورد  صخـش  نیا 
نامه رد  نم  هک  تسا  هتفگ  هنع  هَّللا  یـضر  مقرأ  نبا  دـیز  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  و  دوب ، هدـمآ  ادـیپ  يو  مشچ  ود  ناـیم  رب  يدیفـس  هک 

یلاـعت يادـخ  متـشاد ، ناـهنپ  ار  نآ  مدادـن و  یهاوگ  اـّمأ  مدوب  هدینـش  هک  مدوب  هلمج  نآ  زا  زین  نم  مدوـب و  رـضاح  نآ  لـثم  اـی  سلجم 
 . تساوخیم شزرمآ  یلاعت  يادخ  زا  درکیم و  تمادن  راهظإ  تداهش  نآ  توف  رب  هشیمه  هک  دنیوگ  و  دربب ، ارم  مشچ  یئانشور 
: هتفگ ریدغ  ثیدح  رکذ  رد  نومأملا » نیمألا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنإ   » رد یبلحلا  یلع  نب  دمحأ  نب  میهاربإ  نب  یلع  نیدلا  رون  و 

لجر لوقی  و ال  ماق ، ّالإ  ّمخ  ریدغ  دهش  نم  هَّللا  دشنأ  : » لاق ّمث  هیلع  ینثأ  یلاعت و  هَّللا  دمحف  ابیطخ  ماق  هنع  هَّللا  یـضر  ایلع  ّنأ  ءاج  دق  [و 
! متعمس ام  اوتاه  لاقف : اّیباحص ؛ نوثلث  ۀیاور : یف  و  اّیباحص ، رـشع  ۀعبـس  ماقف  هبلق » یعو  هانذا و  تعمـس  لجر  ّالإ  ینغلب ؛ وأ : تئّبن ؛ لوقی :

، ثیدحلا اورکذف 
. هتلمج نم  و 

، هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
هالوم اذهف  ۀیاور : یف  و 

 . متک نم  یلع  یعد  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  ناک  و  يرصبب . هَّللا  بهذف  متک  نّمم  تنک  و  هنع : هَّللا  یضر  مقرأ  نب  دیز  نع  و 

ریدغ ثیدح  بیذکت  بزاع و  نب  ءارب  لاح  نایب  رد  هجو 30 

بکترم ریدغ  ثیدحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  داهشتسا  هعقاو  رد  تس  باحصأ  ریهاشم  زا  هک  بزاع  نب  ءارب  هکنآ : مایس  هجو 
. هدید شیوخ  مشچب  ار  دوخ  تبقاع  ءوس  هدش  يروکب  التبم  بانج  نآ  ياعدب  هدیدرگ و  ناودع  دانع و  رهظم  نامتک و  رتس و 

. تسین ریصب  لقاع  راک  زگره  نتسناد  هّیوبن  ثیداحا  عیمج  لقن  رد  نمتؤم  هقث و  ار  یسک  نینچ  هک  تسرهاظ  رپ  و 
رد ثّدحملا  يزاریّشلا  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج 

752 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: ] هتفگ ریدغ  ثیدح  رکذ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا » ریمأ  بانج  لئاضف  نیعبرأ  »

مالّـسلا اولاقف : رفـسب ، دهع  یثیدح  مئامعلا  مهیلع  فویّـسلا ، يدّلقتم  نابکر  هلبقتـساف  رـصقلا  نم  ّیلع  جرخ  لاقف : شیبح ؛ نب  ّرز  هاور  و 
هَّللا لوسر  باحـصأ  نم  انهه  نم  مالّـسلا : ّدر  ام  دـعب  ّیلع  لاقف  انالوم ، ای  کیلع  مالّـسلا  هتاکرب ؛ هَّللا و  ۀـمحر  نینمؤملا و  ریمأ  ای  کیلع 
نب تباث  نیتداهّـشلا و  وذ  تباث  نب  ۀمیزخ  يراصنألا و  بّویأ  وبأ  دـیز  نب  دـلاخ  مهنم  الجر  رـشع  انثا  ماقف  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

مّهنأ اودهـشف  ءاقرو ، نب  لیدـب  نب  بیبح  صاّقو و  یبأ  نب  ۀـبتع  نب  مشاـه  ناـهیّتلا و  نب  مثیهلا  وبأ  رـسای و  نب  راّـمع  سامـش و  نب  سیق 
امکعنم ام  بزاع : نب  ءاربلا  کلام و  نب  سنأل  ّیلع  لاقف  ثیدـحلا . هالوم ، ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  لوقی : ّمخ  ریدـغ  موی  هَّللا  لوسر  اوعمس 

هلزنم نع  لأسی  ناکف  یمعف  ءاربلا  امأف  امهلباف . ةدـناعم  اهامتک  اـناک  نإ  مهّللا  لاـقف : موقلا ، عمـس  اـمک  امتعمـس  دـقف  ادهـشتف ؟ اـموقت  نأ 
هامدق تصرب  دقف  سنأ  اّمأ  و  ةوعّدلا !؟ هتکردأ  نم  دشری  فیک  لوقیف :

نإ مهّللا  لاقف ! نایسّنلاب ، رذتعا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لوق  مالّسلا  هیلع  یلع  هدهـشتسا  اّمل  لیق : و 
 . ههجو یلع  اعقرب  کلذ  دعب  لدسف  ههجو  صربف  ۀمامعلا ، هیراوت  ضایبب ال  هبرضاف  ابذاک  ناک 

ریدغ ثیدح  بیذکت  یلجیلا و  هللا  دبع  نب  ریرج  لاح  نایب  رد  هجو 31 

هعقاو رد  دشابیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هباحص  نایعأ  زا  هک  یلجبلا  هَّللا  دبع  نب  ریرج  هکنآ : مکی  یـس و  هجو 
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یفاک هرهب  ترخآ  باذع  لبق  ایند  باذع  زا  هدرپس  ناودع  مادقأب  نامتک  قیرط  ریدغ  ثیدحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  داهـشتسا 
نامتیا قوثوب و  هّیوبن  ثیداحأ  لقن  رد  ار  دویح  دحاج  دوقح و  دناعم  نینچ  دشاب  لصاح  نامیإ  زا  یبیـصن  ار  وا  هک  یلقاع  زگره  و  هدرب ،

دهاوخن دوخ  تعاقر  رد  زگره  هتـسناد  موجن  ثیدح  قادصم  ار  صامتغا  رپ  صاخـشأ  هنوگ  نیا  ینزم  عابتاب  دومن و  دـهاوخن  فوصوم 
. دوزفا

: ] هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  فارشألا » باسنأ   » باتک رد  يرذالبلا  رباج  نب  ییحی  نب  دمحأ 
ّالإ هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  ّمخ : ریدغ  موی  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمس  الجر  هَّللا  دشنأ  : » ربنملا یلع  یلع  لاق 

ربنملا تحت  و  دهشف ،» ماق 
753 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهفرعی وه  ةداهـشلا و  هذـه  متک  نم  ّمهّللا ! لاقف : دـحأ ، هبجی  ملف  اهداعأف  ّیلجبلا ، هَّللا  دـبع  نب  ریرج  بزاع و  نب  ءاربلا  کلام و  نب  سنأ 
تامف ةارّـشلا  یتأف  هترجه  دعب  اّیبارعأ  ریرج  عجر  و  ءاربلا ، یمع  سنأ و  صربف  لاق : اهب ، فرعی  ۀیآ  هب  لعجت  یتح  ایندـلا  نم  هجرخت  الف 

 . هّمأ تیب  یف 

بدنج نب  ةرمس  لاح  نایب  رد  هجو 32 

حیـضف ناتهب  هتخاس و  هایـس  دوخ  يور  حیرـص  بذـک  باکتراب  تسا  هباحـص  ریهاشم  زا  هک  بدـنج  نب  ةرمـس  هکنآ : مود  یـس و  هجو 
جورخلا موـی  یـشومارف  یـشورف و  نید  تسدـب  جورخ  بصن و  مـالعأ  دوـشیم  شعترم  نآ  تباـتک  زا  ملق  هک  دوـخ  تیاوـغ  رپ  تیاورب 

: هتفگ هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبأ  نبا  هچنانچ  هتخارفارب ،
َو  » بلاط یبأ  نب  ّیلع  یف  تلزن  ۀیآلا  هذه  ّنأ  يوری  یّتح  مهرد  فلأ  ۀئام  بدنج  نب  ةرمـسل  لذب  ۀـیواعم  نأ  يور  دـق  و  رفعج : وبأ  لاق  ]
َو اهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَـس  یَّلََوت  اذِإ  َو  ِماصِْخلا ، ُّدـَلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم 

« َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا ، َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی 
« ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » یه مجلم و  نبا  یف  تلزنا  ۀیناّثلا  ۀیآلا  ّنأ  و 

 . کلذ يور  لبقف و  فلأ  ۀئامعبرأ  هل  لذبف  لبقی ، ملف  فلأ  ۀئامثالث  هل  لذبف  لبقی ، ملف  فلأ  یتئام  هل  لذبف  لبقی  ملف  ، 
؛ شیبحلا نع  میکح  نب  کلملا  دبع  يور  دایز ، ۀطرش  نم  بدنج  نب  ةرمس  ناک  و  : ] هتفگ هغالبلا » جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبأ  نبا  زین  و 

هذخأف نیتعکر  یّلـصف  دجـسملا  لخد  ّمث  ةءارب  ذـخأ  لاملا و  تیب  یف  هعم  ناک  الام  كرتف  ةرـصبلا  یلإ  ناسارخ  لهأ  نم  لجر  ءاج  لاق :
، لاملا تیب  ّطخب  ةءاربلا  اذإف  هعم  امیف  اورظنف  دایز ، ۀطرـش  یلع  ذئموی  وه  هقنع و  برـضف  همّدقف  جراوخلا  يأرب  همّهتا  بدنج و  نب  ةرمس 

« یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  یَّکََزت  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق   » لوقی هَّللا  تعمس  ام  أ  ةرمس ! ای  ةرکب : وبأ  لاقف 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  لجر  مدـق  لیق : لاق : حـلاص  یبأ  نع  شمعألا  يور  و  کلذـب ! ینرمأ  كوخأ  لاـقف :  !؟

دق موق  اذإ  و  سرقّنلا ، هب  اولاقف : اذه ؟ ام  انلقف : جلث . يرخالا  دنع  رمج و  هیلجر  يدحإ  دنع  اذإ  بدنج و  نب  ةرمس  وه  اذإف  هانیتأف  مّلس 
754 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يّذلا سیل  کل  لاقیف  رخآب  یتؤی  ّمث  هلتقب  رمأتف  جراوخلا  نم  وه  کل  لاقیف  لجّرلاب  یتؤی  ادغ !؟ کبرل  لوقت  ام  ةرمـس ! ای  هل : اولاقف  هوتأ 
: ةرمس لاقف  یناّثلا ! لتقب  رمأتف  اذه  ّیجراخلا  اّمنإ  انیلع و  هبشف  هتجاح  یف  ایضام  هاندجو  یتف  كاذ  یجراخب  تلتق 

و راّنلا ! یلإ  یضم  راّنلا  لهأ  نم  ناک  نإ  ۀّنجلا و  یلإ  یضم  ۀّنجلا  لهأ  نم  ناک  نإ  کلذ !؟ یف  سأب  ّيأ  و 
ناکف راصنألا  نم  لجر  ناتـسب  یف  لخن  بدنج  نب  ةرمـسل  ناک  لاق : هئابآ  نع  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نع  ۀنییع  نبا  یلوم  لصاو  يور 

، هنمث ذخ  اذـه و  نم  کلخن  عب  هل : لاقف  هاعدـف  ةرمـس  یلإ  ثعبف  مّلـس ؛ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  کلذ  ّيراصنألا  یکـشف  هیذؤی 

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 99 

http://www.ghadirestan.com


: لاق کلخن ، ناکم  الخن  ذخف  لاق : لعفأ ! ال  لاق :
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  لعفأ ! ال  لاق : ۀـنجلا ، کل  لّخنلا و  اذـه  یل  كرتاـف  لاـق : لـعفأ ! ـال  لاـق : هناتـسب ، هنم  رتشاـف  لاـق : لـعفأ ! ـال 

؛ هیف هل  ّقح  ّهنإف ال  هلخن  عطقاف  بهذا  ّيراصنألل :
: تلق تنأ ؟ نّمم  لاقف : ةریره  یبأ  یلإ  تسلجف  ۀنیدملا  تمدق  لاق : يدـع ، نب  رجح  نع  دـعم  نب  هَّللا  دـیبع  انربخأ  لاق : کیرـش  يور  و 

هَّللا لوسر  ّنإ  لاق : كاذ ؟ مل  و  تلق : هنم ، ةایح  لوط  ّیلإ  ّبحأ  ام  لاق : ّیح ، وه  تلق : بدنج ؟ نب  ةرمـس  لعف  امف  لاق : ةرـصبلا  لهأ  نم 
: نامیلا نب  ۀفیذحل  هل و  یل و  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. یلع نب  نیسحلا  لتقم  دهش  یّتح  بدنج  نب  ةرمس  یقبف  لاق : هقبسأ . نأ  یّنمتأ  نآلا  ّینإ  هفیذح و  انقبسف  راّنلا ، یف  اتوم  مکرخآ 
ضّرحی ناک  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  ۀطرش  یلع  ۀفوکلا  یلإ  نیسحلا  ریسم  ماّیأ  ةرمس  ناک  لاق : مادک ؛ نب  رمـسم  نع  ریـشب  نب  دمحأ  يور  و 

 . هلاتق نیسحلا و  یلإ  جورخلا  یلع  ساّنلا 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  لقن  رد  نمتؤم  هقث و  یلقاع  زگره  ار  كاّفس  ملاظ و  كاب و  یب  بذاک  نینچ  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 

. تشاد دهاوخن  ینزو  زگره  وا  دزن  ینزم  مایتلا  تفاخس  مالک  تشاگنا و  دهاوخن  مّلس  هلآ و  هیلع و 

موس یس و  هجو 33 

ةریره و وبأ  کلـس  رد  ار  وا  نیجهت  نیهوت و  ماقم  رد  هدید  ّتینوعطم  رظنب  هفینح  وبأ  یمعأ  هّیّنـس  مظعأ  مامإ  ار  بدنج  نب  ةرمـس  هکنآ :
رفعج وبأ  هیقف  هدافا  و  ءاملعلا » ۀضور   » ترابع زا  اقباس  هچنانچ  هدیشک ، کلام  نب  سنأ 

755 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. یتسناد یناودنه 

رب انب  و  دیدرگ ، دهاوخ  لاحلا  كوتهم  قساف  نینچ  نیا  قیثوت  درگ  هّیفنح  تارـضح  زا  يدحأ  بلطم  نیا  كرد  دـعب  هک  تسین  منامگ  و 
. دیورگ دهاوخ  حیبق  تهب  حیضف و  لطابب  هتسناد  نمتؤم  هقث و  ار  يوبن  باحصأ  هلمج  ینزم  مالک 

هبعش نب  ةریغم  لاح  نایب  رد  هجو 34 

وا تیاور  تخاس و  مهّتم  هّدج  ثاریم  ثیدح  تیاور  رد  رکب  وبأ  تسا  هباحص  ریهاشم  زا  هک  ار  هبعش  نب  ةریغم  هکنآ : مراهچ  یس و  هجو 
«. لوصالا جاهنم  حرش   » یف يربعلا  ةرابع  یف  قبس  ام  یف  ّرم  امک  دومن ، تیاور  ار  نآ  يراصنأ  هملسم  نبا  دّمحم  هکنآ  ات  درکن  لوبق  ار 
بانج زا  تیاور  لقن و  رد  هباحـص  هلمج  هک  درک  دـهاوخ  لوبق  یلقاع  هنوگچ  ار ، هریغم  ناّیّنـس  لّوأ  هفیلخ  ماّهتا  دـعب  هک  تسرهاظ  رپ  و 

. دندومیپیم مدرم  يارب  تیاده  هار  موجن  لثم  دندوب و  نمتؤم  ۀقث و  ص - يوبن -

مجنپ یس و  هجو 35 

بانج نأش  رد  ایند  لام  زا  يزیچ  ندرک  اطع  هیواـعم و  بیغرت  صیرحتب و  هک  دوب  هدیـسر  يّدـحب  هبعـش  نب  ةریغم  یـشورف  ناـمیا  هکنآ :
تیرد امک  دوزفایم ، دوخ  يارب  راّهق  راّبج  بضغ  ران و  باذـع  قاقحتـسا  رد  دومنیم و  تیاور  هحیبق  رابخأ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

. یفاکسإلا رفعج  یبأ  ةرابع  نم  قبس  امیف 
ریمأ نمـشد  وچمه  لیدـعت  قیثوتب و  تشاـگنا و  دـهاوخن  نمتؤـم  هقث و  ـالقع  زا  یـسک  زگره  ار  رـشأ  باّذـک  نینچ  هک  تسرهاـظ  رپ  و 

. تشارفا دهاوخن  نید  لقع و  زا  فارحنا  تیار  نیملاعلا  ّبر  نم  مالّسلا  فالآ  هیلع  نینمؤملا 
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شیداحأ لعج  صاعلا ؛ نب  ورمع  لاح  نایب  رد  هجو 36 

لام عمطب  هیواعم  يامیا  بسح  تسنّقیتم  مولعم و  ّتنس  لهأ  تارضح  دزن  شندوب  یباحص  هک  صاعلا  نب  ورمع  هکنآ : مشش  یس و  هجو 
لثم هیواـه  قحتـسم  نآ  يدونـشوخ  يارب  دومنیم و  عضو  هحیبق  راـبخأ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  ناـشالاو  ناـش  رد  هیواـغ  نآ 

تیاهن رد  و  یفاکـسإلا ، رفعج  یبأ  ةدافإ  نم  اقباس  تفرع  امک  دومیپیم ، راـبت  باـبت و  کلـسم  هدـیود  اـیند  هفیج  يوسب  هیواـع  بـالک 
زگره ثیداحأ  لقن  رد  ار  يوبن  باحصأ  هلمج  ایح  لقع و  بابرأ  زا  يدحأ  ینعم  نیا  كرد  دعب  هک  تسحاّضتا 

756 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. تفر دهاوخن  ناتهب  بذک و  بوراجب  ار  دوخ  نامیا  نید و  لطاب  ياعّدا  نینچب  تفگ و  دهاوخن  نمتؤم  هقث و 

متفه یس و  هجو 37 

رگید رب  ینعم  نیا  و  دومنیم ، ناتهب  بذک و  باکترا  نالعإلا  یلع  دوخ  هبطخ  رد  هک  دوب  بذـک  دّوعتم  يّدـحب  صاعلا  نب  ورمع  هکنآ :
ار وا  حیرـص  بیذـکتب  دـنتخاسیم و  حـضتفم  ار  وا  یغبنی  امک  دـندرکیم و  راکنإ  وا  رب  اباحم  الب  ناـشیا  دـشیم و  ّقاـش  یلیخ  هباـحص 

انثّدح مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ۀنسح  نب  لیبحرـش  ثیدح  : ] تسروطـسم لبنح » نبا  دمحأ  دنـسم   » رد هچنانچ  دنتخاونیم ؛
بطخ ماّشلاب  نوعاطلا  عقو  اّمل  لاق : منغ ، نمحّرلا  دـبع  نع  رهـش ، نع  ةداتق ، انث  لاق : ماّمه ؛ انث  دمّـصلا ، دـبع  اـنث  یبأ ، ینثّدـح  هَّللا  دـبع 

: لاق ۀنـسح  نب  لیبحرـش  کلذ  غلبف  ۀیدوألا ؛ هذه  یف  باعّـشلا و  هذه  یف  هنع  اوقّرفتف  سجر  نوعاطلا  اذـه  لاقف : ساّنلا  صاعلا  نب  ورمع 
هّنکل و  هلهأ ! رامح  نم  ّلضأ  ورمع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تبحـص  لاقف : هدیب ، هلعن  ّقلعم  هبوث  ّرجی  وه  ءاجف و  بضغف 

نع ریمخ  نب  دیزی  نع  ۀبعـش  انث  رفعج ، نب  دّمحم  انث  یبأ ، ینثّدح  هَّللا ، دبع  انثّدـح  مکلبق . نیحلاّصلا  ةافو  مکّیبن و  ةوعد  مّکبر و  ۀـمحر 
تبحـص دـقل  لاقف : ۀنـسح  نب  لیبحرـش  کلذ  غلبف  هنع ، اوقّرفتف  سجر  ّهنإ  صاعلا : نب  ورمع  لاقف  نوعاطلا  عقو  لاق : ۀعفـش ، نب  لیبحرش 

هل اوعمتجاف  مکلبق ، نیحلاّصلا  توم  مّکبر و  ۀمحر  مکّیبن و  ةوعد  ّهنإ  هلهأ ! ریعب  نم  ّلضأ  ورمع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
ینربخأ ریمخ : نب  دیزی  لاق  ۀبعـش ، انث  ناّفع ، انث  یبأ ، ینثّدح  هَّللا : دبع  انثّدح  قدـص .! لاقف : صاعلا  نب  ورمع  کلذ  غلبف  هنع  اوقّرفت  و ال 

لاق و  هنع ، اوقّرفتف  سجر  ّهنإ  صاعلا : نب  ورمع  لاـقف  عقو  نوعاـطلا  ّنأ  صاـعلا  نب  ورمع  نع  ثّدـحی  ۀعفـش  نب  لیبحرـش  تعمـس  لاـق :
ریعب نم  ّلضأ  ۀبعش : لاق  اّمبر  و  هلهأ ، لمح  نم  ّلضأ  ورمع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تبحص  دق  ّینإ  ۀنسح : نب  لیبحرش 

: لاقف صاعلا  نب  ورمع  غلبف  لاـق : هنع ؛ اوقّرفت  ـال  اوعمتجاـف و  مکلبق  نیحلاّـصلا  توم  مکّیبن و  ةوعد  مّکبر و  ۀـمحر  اـّهنإ  لاـق : ّهنأ  هلهأ و 
یف لاق  صاعلا  نب  ورمع  ّنأ  بینم  یبأ  نع  مصاع  انث  تباث ، انث  مشاـه ، ینب  یلوم  دیعـس  وبأ  اـنث  یبأ ، ینثّدـح  هَّللا ، دـبع  انثّدـح  قدـص .!

ۀبطخ رخآ  یف  نوعاطلا 
757 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیبحرـش لاقف  هتذآ ، هتقرحأ و  ماقأ  نم  هتأطخأ و  اهبکنی  نم  راّنلا  لثم  هاطخأ و  هبکنی  نم  لیّـسلا  لثم  سجر  اذه  ّنإ  لاقف : ساّنلا ، بطخ 
 . مکلبق نیحلاّصلا  ضبق  مکّیبن و  ةوعد  مّکبر و  ۀمحر  اذه  ّنإ  ۀنسح : نب 

: لاق بیبش ، نب  دواد  ینثّدح  : ] تسلوقنم يراخب  ریغص » خیرات   » رد و 
اوّرف لاقف : صاعلا  نب  ورمع  ساّنلا  بطخف  ماّشلاب  نوعاطلا  عقو  منغ : نب  نمحّرلا  دبع  نع  بشوح  نب  رهـش  نع  ةداتق  انربخأ  ماّمه : انثّدح 

لخدأ ّمهّللا  لاقف : لبج  نب  ذاعم  غلبف  هلهأ ! رامح  نم  ّلضأ  ورمع  و  معلـص - ّیبّنلا - تبحـص  لاقف : ۀنـسح ، نب  لیبحرـش  غلبف  سجر . ّهنإف 
دوعـسم و نبا  یلإ  ملعلا  بلطاف  ّتم  اذإ  لاقف : دیزی  نب  ریمع  وأ  ریمع  نب  دیزی  یکبف  ذاعم  نعطف  نمحّرلا  دـبع  هنبا  نعط  و  ذاعم ، لآ  یلع 

[. رمیوع ناملس و  مالس و  نبا 
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عجولا اذـه  نإ  ساّنلا ! اهّیأ  لاقف : ابیطخ  ساّنلا  یف  ةدـیبع  وبأ  ماق  عجولا  لعتـشا  اّمل  : ] تسروکذـم يربخ  نمـض  رد  يربط » خـیرات   » رد و 
تامف و نعطف  هّظح ، هنم  هل  مسقی  نأ  هَّللا  لئـسی  هدـیبع  ابأ  ّنإ  مکلبق و  نیحلاّـصلا  توم  و  معلـص - دـمحم - مکّیبن  ةوعد  مّکبر و  ۀـمحر 

توم مکّیبن و  ةوعد  مّکبر و  ۀـمحر  عجولا  اذـه  ّنإ  ساّنلا ! اهّیأ  امأ  لاقف : هدـعب  اـبیطخ  ماـقف  لاـق : لـبج ، نب  ذاـعم  ساـّنلا  یلع  فلختـسا 
هـسفنل هب  اعدـف  ماق  مث  تامف ، ذاعم  نب  نمحّرلا  دـبع  هنبا  نعطف  مهّظح ، هنم  ذاـعم  لـآل  مسقی  نأ  هَّللا  لئـسی  اذاـعم  ّنإ  مکلبق و  نیحلاـصلا 

یلع فلختـسا  تام  اّملف  اینّدـلا ، نم  ائیـش  کیف  امب  یل  ّنأ  ّبحأ  ام  لوقی : ّمث  هّفک  رهظ  لـبقی  ّمث  اـهیلإ  رظنی  هتیأر  دـقلف  هتحار  یف  نعطف 
! لابجلا یف  هنم  اوّلبجتف  راّنلا  لاعتشا  لعتشی  اّمنإف  عقو  اذإ  عجولا  اذه  ّنإ  سانلا ! اهیأ  لاقف  ساّنلا  یف  ابیطخ  ماقف  یـصاعلا ، نب  ورمع  ساّنلا 
، لوقت ام  کیلع  ّدرأ  ام  هَّللا  و  لاق : اذه ! يرامح  نم  ّرش  تنأ  و  معلص - هَّللا - لوسر  تبحـص  دقل  هَّللا  تبذک و  ّیلذهلا : ۀلئاو ؟؟ وبأ  لاقف 

 . هیلع میقن  هَّللا ال  میا  و 
راتخم لوسر  زا  رابخإ  ثیدحت و  رد  ار  وا  هک  تسیک  و  درادن ، دامتعا  ّتیلها  زگره  رـساخ  رـساجتم  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص 
758 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

!؟ درامشب نمتؤم  هقث و  راهطألا 

وا بیذاکأ  نایفس و  یبأ  نب  ۀیوعم  لاح  نایب  رد  هجو 40  ات   38

رب جّرحت  الب  ار  دوخ  عایـشأ  عابتأ و  هیّنـس ، دزن  رابک  هباحـص  رد  ندوب  دودـعم  فصو  اب  هیواه  ّقحتـسم  هیواعم  هکنآ : متـشه  یـس و  هجو 
. تشادیم او  بذک  تعاشا 

رد ةّوبّنلا » دهاوش   » رد یماج  نمحرلا  دبع  هچنانچ  تشاگنایم ، ناسآ  لهس و  یلیخ  ناشیارب  ار  هانگ  نیا  لابو  رز و  لّمحت و  باقتحا و  و 
ناوت هنوگچ  هک  تفگ  هنع  هَّللا  یـضر  هیواـعم  يزور  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  و  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  تاـمارک  رکذ 
مولعم یلع  زا  ار  نآ  نم  تفگ  مینادیمن ، ار  نیا  نتـسناد  قیرط  اـم  هک  دـنتفگ  سلجم  نارـضاح  مینادـب ؟ ار  دوـخ  راـک  تبقاـع  هک  درک 
کیب ات  دیورب  رگیدکی  اب  تفگ  دیبلط و  ار  دوخ  نادمتعم  زا  نت  هس  لطاب ، هن  دوب  دناوت  ّقح  درذگ  يو  نابز  رب  هچ  ره  هک  درک  مناوتیم 
قفّتم رگیدکی  اب  همه  هک  دـیابیم  نکیل  دـییوگزاب و  ارم  گرم  ربخ  دـیئآرد و  هفوکب  يرگید  زا  دـعب  کی  ره  اجنآ  زا  هفوک و  زا  هلحرم 
ناور دوب  هتفگ  هیواعم  هکنانچ  نت  هس  نآ  نآ ، ریغ  و  زامن ، هدـنرازگ  و  ربق ، عضوم  و  نآ ، تعاس  و  گرم ، زور  يرامیب و  رکذ  رد  دیـشاب 

: دنتفگ ماش ، زا  تفگ  یسریم ؟ اجک  زا  هک  دندیسرپ  يو  زا  هفوک  لهأ  دمآرد ، لّوا  زور  رد  یکی  دندیسر  هفوک  کیدزن  هب  نوچ  دندش 
زا دعب  دومن . هن  تافتلا  نآب  دنتفگ ، زاب  ار  ربخ  نآ  دندمآ و  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  ترضح  شیپ  تفای ، تافو  هیواعم  تفگ : تسیچ ؟ ربخ 

ناشیا قفاوم  زین  يو  دمآ و  يرگید  موس  زور  تفگ . هن  چیه  يو  تفگ ، ریمأ  اب  هیواعم  تافو  ربخ  زین  يو  دـمآ و  يرگید  رگید  زور  نآ 
ربخ نیشیپ  سک  ود  نآ  قفاوم  دمآ و  رگید  یسک  زورما  تسویپ ، تّحصب  دش و  قیقحت  ربخ  نیا  هک  دنتفگ  هنع  هَّللا  یـضر  ریما  اب  تفگ ،

. تفگزاب هیواعم  تافو 
- درک دوخ  رـسب  تراشا  و  نیزا - درک - دوخ  نساحمب  تراشا  و  نیا - هک  مادام  دریمن  يو  اّلک ! هک : دومرف  ههجو  هَّللا  مرک  ریمأ  ترـضح 

[. دندرب هیواعمب  ار  ربخ  نیا  نت  هس  نآ  دنکن . هبعالم  نآب  دابکألا  ۀلکآ  نبا  ددرگن و  نیگنر  دوشن و  هدرک  باضخ  تفگ : و 
« ریسلا بیبح   » رد ریمأ  دناوخب  ّوعدملا  ینیسحلا  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  و 

759 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیزا حیرـصت  هیانکب و  تّرک  نیدنچ  دیـسر  کیدزن  تبقنم  تیالو  ترـضح  تداهـش  نامز  هک  ناوأ  نآ  رد  هک  هتـسویپ  توبث  هب  هتفگ :
تاور تاـقث  زا  یـضعب  هچناـنچ  دوـمرفیم ، هـعقاو  نآ  راـهظإ  دـشیم  یبـیرقت  هاـگ  ره  زین  تاـقوأ  نآ  زا  شیپ  هـکلب  دوـمن  راـبخإ  ینعم 
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وا ای  دـیمارخ  دـهاوخ  یلعأ  سودرفب  وا  گرم  زا  شیپ  ایلوا  هاش  ایآ  هک  دـش  ادـیپ  رطاـخ  رد  هغدـغد  نیا  یتبون  ار  هیواـعم  هک  دـناهدروآ 
هاگنآ درک ، دناوتن  ّلح  یسک  یضترم  یلع  زا  ریغ  ار  لکـشم  نیا  هک  تسناد  هدومن  لّمأت  باب  نیرد  دیـسر و  دهاوخ  شیوخ  ّرقمب  رتشیپ 
بآم تیالو  بانج  زا  باب  نآ  رد  هچنآ  دنیوگ و  مدرمب  ار  وا  توف  ربخ  دـنور و  هفوکب  رگیدـکی  بقاعتم  هک  دومرف  ار  بارعأ  زا  رفن  هس 

مایق مانأ  قرف  هظعومب  هفوک  دجـسم  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  رد  هتـشگ  هفوک  هّجوتم  صخـش  هس  نآ  و  دنناسر ، وا  شوگب  دـنونش 
نخس نیا  ندینش  زا  نارای  دش ؛ توف  هیواعم  هک  ار  امش  داب  تراشب  نایفوک ! يأ  هک  تفگ  دمآرد و  سلجم  نادب  ناشیا  زا  یکی  دومنیم 

دجسمب برع  هس  نآ  زا  يرگید  ياهظحل  زا  سپ  دوب و  دوخ  فرح  رس  رب  نانچمه  ههجو - هَّللا  مّرک  ریمأ - ترضح  اّمأ  دندمآ  زازتها  رد 
کله هیواعم  تفگ  هدمآ  رد  لفحم  نادـب  تعاس  نامه  زین  مّوس  برع  داهن و  دایدزا  رد  يور  باحـصأ  حرف  تفگ و  ربخ  نامه  هدیـسر 

زا یـضعب  مرج  ـال  دومرفن ، تاـفتلا  نخـس  نادـب  اـقلطم  فجن  ریمأ  تشگ و  فعاـضم  نایـسلجم  شورخ  شوـج  درک ، راـیتخا  کـلم  رب 
؟ ییامرفیمن چیه  باب  نیرد  ییامنیمن و  ترسم  راهظإ  يوق  نمشد  نینچ  نیا  توف  رب  ارچ  نینمؤملا  ریمأ  ای  دنتفگ  نارضاح 

[. دنیب هن  نیگنر  نیزا  ار  نیا  ات  دریمن  هیواعم  هک  دومرف  هدرک  دوخ  كرابم  رس  هیحلب و  تراشا  بانج  نآ 
يزور هک  تسروطـسم  ریّـسلا » بیبح   » و ةّوبّنلا » دهاوش   » رد مه  تبقنم : : ] هتفگ يوضترم » بقانم   » رد يذمّرتلا  ینیـسحلا  حلاص  دـمحم  و 

نم تفگ : مینادیمن ؛ ام  دـنتفگ : راّضح  نم ؟ ای  دـنکیم  تلحر  ایند  زا  رتشیپ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  تسناد  ناوت  هنوگچ  تفگ : هیواـعم 
رگیدکی اب  تفگ  دیبلط  ار  نادمتعم  زا  رفن  هس  سپ  دشاب ، ّقح  درذگب  شنابز  رب  هچ  ره  هک  اریز  منک  مولعم  یلع  زا  مه  ار  نیا 

760 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يرامیب رکذ  رد  دیشاب  قفتم  همه  نکیل  دییوگ  زاب  ارم  گرم  ربخ  دییآرد و  هفوکب  يرگید  زا  دعب  کی  ره  اجنآ  زا  هلحرم و  کی  ات  دیور 

بیرق نوچ  دندش  ناور  هداد  رارق  دوب  هدرک  نیقلت  هیواعم  هچنانچ  نت  هس  نآ  زامن ؛ ناگدنرازگ  ربق و  عضوم  نآ و  تعاس  ندرم و  زور  و 
، یـضعب درم  هیواعم  تفگ  تسیچ ؟ ربخ  دـنتفگ  ماش ، زا  تفگ : یـسریم ؟ اجک  زا  دندیـسرپ  هفوک  لهأ  دـش  لخاد  یکی  دندیـسر  هفوک 

ندرم ربخ  دمآ  مود  صخش  رگید  زور  دومنن ، تافتلا  اعطق  الصأ و  هانپ  تیالو  هاش  دنتفگزاب ؛ ربخ  هتفاتـش  ریمأ  ترـضح  تمزالمب  مدرم 
: دنتفگ مدرم  تفگ  ربخ  سک  ود  نآ  قفاوم  دمآ  يرگید  موس  زور  دشن ؛ تفتلم  مه  دنتفگ  هدمآ  ریمأ  تمدخب  زاب  یـضعب  تفگ ، هیواعم 

هیواـعم ندرم  ربـخ  نیـشیپ  سک  ود  نآ  قفاوم  دـمآ  يرگید  زورما  هک  اریز  تسویپ ، تّحـصب  دـش و  قیقحت  ربـخ  نیا  نینمؤـملا ! ریمأ  اـی 
نآـب داـبکألا  ۀـلکآ  نبا  دوشن و  نیگنر  شنوخب  یلع  نساـحم  اـت  دریمن  يو  هک  ادـخب  دـیلفاغ ، وا  هلیح  رکم و  زا  امـش  هک  دوـمرف  تفگ ،

زا ریما  هک  دنامن  یفخم  دش . تقوشوخ  تیاغب  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دـنیوگ  دـندیناسر . هیواعمب  ار  ربخ  نیا  نت  هس  نآ  سپ  دـنکن ، هبعالم 
مامت قایتشاب  ار  ص - یفطـصم - ّمع  هزمح  ءادهّـشلا  دّیـس  رگج  دـنه  شردام  دـحا  گنج  رد  هک  تفگ  دابکألا  ۀـلکآ  نبا  ار  هیواعم  نآ 

: هتفگ ینازاتفت  نیدلا  دعس  انالوم  هچنانچ  دوب ، هدروخ  هدومن  صّحفت 
دیسر هچ  ربمیپ  هب  وا  نت  هس  زا و و  هک  يدینشن ؟ رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام  تسکشب  ربمیپ  نادند  رد  وا  ردپ 
دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ  تفرگب  ربمیپ  داماد  قح  ّقحانب  دوخ 

[ دیزی موق  یلع  ادیزی و  هَّللا  نعل  داب  تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب 
هَّللا و مالس  راهطألا  هلآ  هیلع و  راتخم - رورس  زا  رابخأ  ثیداحأ و  لقن  رد  ار  رـساخ  رـساجتم  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  یهتنا .

تس لطاع  تّحص  هیلح  زا  لطاب و  ۀحارص  نتسناد  نمتؤم  هقث و  راهّنلا - لیللا و  فالتخا  يدم  هتالص 
761 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باکترا رب  دنتشاد  ایند  عمط  هک  ار  باحصأ  رگید  تسرابک  هباحص  زا  ّتنس  لها  دزن  هک  یفصو  اب  هیواغ  هیواعم  هکنآ : مهن  یـس و  هجو 
کلملا نم  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ّناجلا  سنإلا و  دّیـس  یـصو  نیهوت  ّمذ و  ضرغب  تخاسیم و  هدامآ  ناودع  ارتفا و  ناتهب و  بذک و 
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رفعج وبأ  هداـفا  زا  ررکم  هچناـنچ  تخادرپیم ؛ ناـشیا  ناـمیا  نید و  بیرختب  هدومن  لاوـمأ  لذـب  هحیبـق  ثیداـحا  نیعـضاو  يارب  ناـّنملا 
. یتسناد یفاکسا 

ماع دـعب  هلاّمع  یلإ  ةدـحاو  ۀخـسن  ۀـیواعم  بتک  : ] هتفگ هنع  لقن  اـم  یلع  ثادـحالا »  » باـتک رد  ینئادـملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  و 
اّیلع و نونعلی  ربنم  لک  یلع  ةروک و  ّلک  یف  ءابطخلا  تماقف  هتیب ،؟ لهأ  بارت و  یبأ  لضف  نم  ائیـش  يور  نّمم  ۀّمّذلا  تئرب   » نأ ۀـعامجلا 

نب دایز  هیلع  لمعتساف  یلع ؛ ۀعیـش  نم  اهب  نم  ةریثکل  ۀفوکلا  لهأ  ذئنیح  ءالب  ساّنلا  ّدشأ  ناک  و  هتیب ، لهأ  یف  هیف و  نوعقی  هنم و  نوءربی 
عطق و  مهفاخأ ، ردم و  رجح و  ّلک  تحت  مهلتقف  ّیلع ، ماّیأ  مهنم  ناک  ّهنأل  فراع  مهب  وه  و  ۀعیشلا ، عّبتتی  ناک  ةرصبلا و  هیلإ  ّمض  ۀّیمس و 

ۀیواعم بتک  و  مهنم . فورعم  اهب  قبی  ملف  قارعلا ، نع  مهدرش  مهدرط و  لّخنلا و  عوذج  یلع  مهبلص  نویعلا و  لمس  لجرألا و  يدیألا و 
نامثع و ۀعیـش  نم  مکلبق  نم  اورظنا  نأ   » مهیلإ بتک  ةداهـش و  هتیب  لهأ  ّیلع و  ۀعیـش  نم  دحأل  اوزیجی  نأ ال  قافآلا  عیمج  یف  هلاّمع  یلإ 
مهنم و لجر  ّلک  يوری  ام  ّلکب  ّیلا  اوبتکا  مهل و  اومرکأ  مهوبّرق و  مهـسلاجم و  اونداف  هبقانم  هلئاضف و  نووری  نیذـلا  هتیب و  لهأ  هیّبحم و 
ءاسکلا و تالّـصلا و  نم  ۀـیواعم  مهیلإ  هثعبی  ناک  امل  هبقانم  نامثع و  لئاضف  یف  اورثکأ  یّتح  کلذ  اولعفف  هتریـشع ،» هیبأ و  مسا  همـسا و 

ربخب دـحأ  ءیجی  سیلف  اینّدـلا  لزانملا و  یف  اوسفانت  رـصم و  لک  یف  کلذ  رثکف  یلاوملا ، مهنم و  برعلا  یف  هضیفی  عئاطقلا و  تاـّبجلا و 
انیح کلذب  اوثبلف  هعّفش ، هبّرق و  همـسا و  بتک  ّالإ  ۀبقنم  وأ  ۀلیـضف  نامثع  یف  يوری  و ال  ۀیواعم ، لاّمع  نم  الماع  راص  ّالإ  ساّنلا  نم  رّوزم 

ساّنلا اوعداف  اذه  یباتک  مکءاج  اذاف  ۀـیحان ، هجو و  ّلک  یف  رـصم و  ّلک  یف  اشف  رثک و  دـق  نامثع  یف  ثیدـحلا   » ّنأ هلاّمع  یلإ  بتک  ّمث 
ضقانمب ینوتأ  ّالإ و  بارت  یبأ  یف  نیملسملا  نم  دحأ  هیوری  اربخ  اوکرتی  نیلّوألا و ال  ءافلخلا  ۀباحّصلا و  لئاضف  یف  ۀیاوّرلا  یلإ 
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هبتک تئرقف  هلضف » نامثع و  بقانم  نم  مهیلع  ّدشأ  هتعیش و  بارت و  یبأ  ۀّجحل  ضحدأ  ینیعل و  ّرقأ  ّیلإ و  ّبحأ  اذه  ّنإف  ۀباحّـصلا  یف  هل 

اوداشأ یّتح  يرجملا  اذـه  يرجی  ام  ۀـیاور  یف  سانلا  ّدـج  و  اهل ، ۀـقیقح  ۀـلعتفم ال  ۀباحّـصلا  بقانم  یف  ةریثک  رابخأ  تیورف  ساـّنلا  یلع 
امک هومّلعت  هوور و  یّتـح  عساولا  ریثـکلا  کـلذ  نم  مهناـملغ  مهناـیبص و  اومّلعف  نیباـتکلا  یمّلعم  یلإ  یقلأ  رباـنملا و  یلع  کـلذ  رکذـب 
یلإ ةدـحاو  ۀخـسن  هلاّمع  یلإ  بتک  ّمث  هَّللا ؛ ءاش  ام  کلذـب  اوثبلف  مهمـشح ، مهمدـخ و  مهئاسن و  مهتانب و  هومّلع  یّتح  نآرقلا و  نومّلعتی 

ۀخسنب کلذ  عّفـش  و  هقزر .» هئاطع و  اوطقـسا  ناویّدلا و  نع  هوحماف  هتیب  لهأ  اّیلع و  ّبحی  ّهنأ  ۀنّیبلا  هیلع  تماق  نم  اورظنا  : » نادلبلا عیمج 
: يرخأ

ّنأ یتح  ۀـفوکلاب  امّیـس  قارعلاـب و ال  هنم  رثکأ  ـال  ّدـشأ و  ءـالبلا  نکی  ملف  هراد .» اومدـها  هب و  اولّکنف  موقلا  ءـالؤه  ةـالاومب  هومتمهتا  نم  »
نامیألا هیلع  ذـخأی  یّتح  ثّدـحی  هکولمم و ال  همداخ و  نم  فاخی  هّرـس و  هیلإ  یقلیف  هتیب  لخدـیف  هب  قثی  نم  هیتأیل  ّیلع  ۀعیـش  نم  لجّرلا 

یف ساّنلا  مظعا  ناک  و  ةالولا ، ةاضقلا و  ءاـهقفلا و  کـلذ  یلع  یـضم  رـشتنم و  ناـتهب  عوضوم  ریثک  ثیدـح  رهظف  هیلع ! ّنمتکیل  ۀـظیلغلا 
اوبّرقتی مهتالو و  دنع  کلذـب  اوظحیل  ثیداحألا  نولعتفیف  کسنلا  عوشخلا و  نورهظی  نیذـّلا  نوفعـضتسملا  نوءارملا و  ءاّرقلا  ۀـّیلب  کلذ 

نّولحتـسی نیذـّلا ال  نینایّدـلا  يدـیأ  یلإ  ثیداحألا  رابخألا و  کلت  تلقتنا  یتح  لزاـنملا  عایّـضلا و  لاومـألا و  هب  اوبیـصی  مهتـسلاجمب و 
نسحلا تام  یّتح  کلذک  رمألا  لزی  ملف  اهب ، اونّیدت  اهوور و ال  امل  ۀلطاب  اهنأ  اوملع  ول  ّقح و  اّهنأ  نّونظی  مه  اهوور و  اهولبقف و  بذکلا 

و نیـسحلا ، لتق  دعب  رمألا  مقافت  ّمث  ضرألا ، یف  دیرط  وا  همد  یلع  فئاخ  ّالإ  لیبقلا  اذـه  نم  دـحأ  قبی  ملف  ۀـنتفلا  ءالبلا و  دادزاف  یلع  نب 
ّیلع ضغبب  نیّدلا  حالّصلا و  کسّنلا و  لهأ  هیلإ  بّرقتف  فسوی  نب  جاّجحلا  مهیلع  ّیلو  ۀعیّشلا و  یلع  ّدتـشاف  ناورم  نب  کلملا  دبع  یلو 

نم اورثکأ  مهبقانم و  مهقباوس و  مهلـضف و  یف  ۀـیاوّرلا  یف  اورثکأف  هؤادـعأ . اضیأ  مّهنأ  ساـّنلا  نم  یعّدـی  نم  ةـالاوم  هئادـعأ و  ةـالاوم  و 
- بیرق نب  کلملا  دـبع  یعمـصألا  ّدـج  ّهنإ  لاقی  و  جاّجحلل - فقو  اـناسنإ  ّنأ  یّتح  هل  نائنّـشلا  هیف و  نعطلا  هبیع و  نم  ّیلع و  نم  ّضغلا 

یلهأ ّنإ  ریمألا ! اهّیأ  هب : حاصف 
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كانّیلو دـق  هب  تلّـسوت  ام  فطلل  لاق : جاّجحلا و  هل  کحاضتف  جاـتحم ! ریمـألا  ۀلـص  یلإ  اـنأ  سئاـب و  ریقف  ّینإ  و  اـّیلع ! ینوّمـسف  ینوّقع 
![. اذک عضوم 

يزخ لامک  و  تستّنس ، لها  رابخأ  ثیداحأ و  زا  يرایسب  راتسأ  کتاه  رارـسأ و  فشاک  هک  ترابع  نیا  هظحالم  دعب  هک  تسین  منامگ  و 
ثیداحأ لقن  رد  هباحص  هلمج  هک  دیامن  اعّدا  یلقاع  دناسریم ؛ دوهش  هّصنمب  ار  رامغأ  نیعاّضو  رارشأ و  نیباّذک  رابت  کله و  راسخ و  و 

اذ امف  لامّشلا ، باحصأ  رئارس  تفـشکنا  دق  ّهنأل  دندوب ، نمتؤم  هقث و  تامیلـسّتلا  تاّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  زا  رابخأ  و 
. ناوهلا لاکّنلا و  نم  هّقحتسی  ام  هیلع  نایفس ، یبأ  نب  ۀیواعم  هکنآ : ملهچ  هجو  لالضلا !؟ ّالإ  ّقحلا  دعب 

زاب ارتفا  بذک و  باکترا  زا  مه  دوخ  بذـک ، رب  نارگید  صیرحت  رب  هوالع  تسنیلّجبم ، هباحـص  هلمج  زا  ّتنـس  لها  دزن  هکنآ  فصو  اب 
لئـالد رایــسب و  دــهاوش  شندوـب  بذاـک  يارب  و  دادیم ، تعـالج  تعــالخ و  داد  غورفیب  غورد  بذــک و  رب  ارتجاــب ؛ و  داتــسیایمن ،

رد ینزم  مالک  نالطب  ات  دوریم  افتکا  دشابیم  یّتش  دئاوف  هفرطتـسم و  نیماضم  رب  لمتـشم  هک  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  تسرامـشیب ،
. ددرگ رهاظ  حضاو و  بابلأ  بابرأ  رب  باحصأ  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  باب 

: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیّشلا  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ 
: لاق ناّفع ، انث  ]

لاقف ۀیواعم ، دنع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  إلم  یف  تنک  لاق : یئانهلا ، خیـش  یبأ  نع  ةداتق ، انث  لاق : مامه ، انث 
: لاق دهشأ . انأ  و  لاق : معن ! ّمهّللا  اولاق : ریرحلا ؟ سبل  نع  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  هَّللا أ  مکدشنأ  ۀیواعم :

لاق معن ! ّمهّللا  اولاق : رومّنلا ؟ ظ ) حص . دولج .  ) بوکر نع  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  یلاعت أ  هَّللا  مکدشنأ 
مهّللا اولاق : ۀّضفلا ؟ ۀینآ  یف  برّـشلا  نع  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  یلاعت أ  هَّللا  مکدشنأ  لاق : دهـشأ . انأ  و 

؟ ةرمع ّجـح و  نیب  عمج  نع  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  یلاعت أ  هَّللا  مکدـشنأ  لاق : دهـشأ ، انأ  و  لاـق : معن !
 . ّنهعم اّهنإ  امأ  لاق : الف ! اذه  اّمأ  اولاق :
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: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد دمحا  زین  و 

نوملعت أ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  باحـصأ  نم  رفنل  لاق  ۀیواعم  ّنأ  یئانهلا  خیـش  یبأ  نع  ةداتق  نع  رمعم ، انث  قاّزّرلا ، دبع  انث  ]
: لاق معن ! مهّللا  اولاق : اهیلع ؟ بکری  نأ  رومّنلا  دولج  نع  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ 

: لاق معن ! ّمهّللا  اولاق : اعّطقم ؟ ّالإ  بهذلا  ظ ) سبل .  ) سابل نع  یهن  ّهنأ  نوملعت  و 
: اولاق ّجحلا - ۀعتم  ینعی  ۀعتملا -؟ نع  یهن  ّهنأ  نوملعت  و  لاق : معن ! ّمهّللا  اولاق : ۀّضفلا ؟ بهّذلا و  ۀـینآ  یف  برّـشلا  نع  یهن  ّهنأ  نوملعت  و 

![. مهّللا ال
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد دمحا  زین  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  باحـصأ  نم  عمج  هدنع  ۀیواعم و  دهـش  ّهنأ  یئانهلا  خیـش  یبأ  نع  ةداتق ، نع  دیعـس  انث  لاق : رفعج ، نب  دمحم  انث  ]
: اولاق رومّنلا ؟ دولج  بوکر  نع  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  أ  ۀیواعم : مهل  لاقف  مّلس ، هلآ و 

: لاق معن ! ّمهّللا  اولاق : ریرحلا ؟ سبل  نع  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  لاق أ  معن !
: لاق معن ! مهّللا  اولاق : ۀّضفلا ؟ ۀینآ  یف  برشی  نأ  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  أ 

هَّللا لوسر  ّنأ  نوملعت  أ  لاـق : معن ! ّمهّللا  اولاـق : اـعّطقم ؟ اـّلإ  بهّذـلا  سبل  نع  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  نوملعت  أ 
 . ّنهعمل اّهنإ  هَّللا  وف  لاق : ّمهّللا ال ! اولاق : ةرمع ؟ ّجح و  نیب  عمج  نع  یهن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

: هتفگ دوخ  ننس »  » رد یناتسجّسلا  ثعشألا  نب  نامیلس  دواد  وبأ  و 
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نم يرعشألا  یسوم  یبأ  یلع  أرق  نّمم  دلاخ ظ )  ) ةدلخ نب  ناویخ  یئانهلا  خیـش  یبأ  نع  ةداتق ، نع  داّمح ، ان : ۀملـس ، وبأ  یـسوم  انثّدح  ]
دولج بوکر  اذک و  اذک و  نع  یهن  ص )  ) هَّللا لوسر  ّنأ  نوملعت  له  ص :)  ) یبّنلا باحـصأل  لاق  نیفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  ّنأ  ةرـصبلا  لهأ 

؟ رومّنلا
 . متیسن مکّنکل  ّنهعم و  اّهنإ  امأ  لاقف : الف ! اذه  اّمأ  اولاقف : ةرمعلا ؟ ّجحلا و  نیب  نرقی  نأ  یهن  ّهنأ  نوملعتف  لاق : معن ! اولاق :

باتک دعـس  نب  سیق  أرق  اّملف  : ] هدروآ ۀیواعم  اب  دعـس  نبا  سیق  تابتاکم  نمـض  رد  دوخ  خیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  و 
یلإ دعـس  نب  سیق  نم  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  هیلإ : بتکف  هسفن  تاذ  هـل  رهظأ  ۀـلطامملا  ۀـعفادملا و  هـعم  لـبقی  ـال  هـّنأ  يأر  ۀـیواعم و 

یب و كرارتغا  نم  بجعلا  ّنإف  دعب ! اّمأ  نایفس ، یبأ  نب  ۀیواعم 
765 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوسر نم  مهبرقأ  الیبس و  مهادـهأ  ّقحلل و  مهلوقأ  ةرمإلاب و  ساّنلا  یلوأ  ۀـعاط  نم  جورخلا  ینموست  أ  ییأر ! کطاقـستسا  ّیف و  کعمط 
هَّللا نم  مهدعبأ  الیبس و  مهّلـضأ  روّزلل و  مهلوقأ  رمألا و  اذه  نم  ساّنلا  دعبأ  ۀعاط  کتعاط - یف  لوخّدـلاب  ینرمأت  و  ۀلیـسو !؟ معلـص  هَّللا 

الیخ و رـصم  کیلع  ءیلام  ّینإ   » کلوق اّمأ  و  سیلبإ ! تیغاوط  نم  توغاط  نیّلـضم ، نّیلاـض  دـلو  ۀلیـسو - معلـص )  ) هلوسر ّلـج و  ّزع و 
هنم و سیأ  سیق  باتک  ۀیواعم  غلب  اّملف  مالّسلا . و  ّدج ، وذل  ّکنإ  کیلإ ، ّمهأ  کسفن  نوکت  یّتح  کسفنب  کلغـشأ  مل  نإ  هَّللا  وف  الجر »

 . هناکم هیلع  لقث 
نع سنوی ، نع  هَّللا ، دبع  ینثّدح  لاق : نامیلـس ، ینثّدح  لاق : ّيزورملا ، دمحأ  نب  هَّللا  دبع  ینثّدح  : ] هدروآ دوخ  خیرات »  » رد يربط  زین  و 
نم ناک  و  معلـص )  ) هَّللا لوسر  عم  راصنألا  ۀـیار  بحاص  ناک  ةدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  اهیلع  ّیلع  نیح  نم  رـصم  تناک  لاـق : يرهّزلا ،

عنتما دـق  ناکف  اهیلع ، ابلغیل  رـصم  نم  هاجرخی  نأ  یلع  نیدـهاج  صاعلا  نب  ورمع  نایفـس و  یبأ  نب  ۀـیواعم  ناک  و  سابلا ، يأّرلا و  يوذ 
ثّدحی ۀیواعم  ناک  ّیلع و  لبق  نم  دعـس  نب  سیق  ۀـیواعم  داک  یّتح  رـصم  احتتفی  نأ  یلع  هیلع و ال  اردـقی  ملف  ةدـیاکملا  ءاهّدـلاب و  اهیف 

وه ّیلع و  لبق  نم  اسیق  اهب  تدـک  ةدـیاکم  نم  يدـنع  بجعأ  تناک  ّطـق  ةدـیاکم  تعدـتبا  اـم  لوقی : شیرق  نم  يأّرلا  يوذ  نم  ـالاجر 
ظ) هبتک و .  ) سّیک انیتأی  ۀعیـش  انل  ّهنإف  هوزغ  یلإ  اوعدـت  ـال  دعـس و  نب  سیق  اّوبـست  ـال  ماّـشلا : لـهأل  تلق  سیق  یّنم  عنتما  نیح  قارعلاـب 

یلإ نسحی  مهبرس و  نمؤی  مهقازرأ و  مهتایطعأ و  مهیلع  يرجی  اتبرخ ؟ لهأ  نم  هدنع  نیّذلا  مکناوخإب  لعفی  ام  نورت  أ ال  اّرـس ، هتحیـصن 
![. ءیش یف  هنورکنتسی  مکنم ال  هیلع  مدق  بکار  ّلک 

و هسأب ، همزح و  نم  فرعی  امل  کـلذ  هیلع  ّقش  هرمأ  یلع  هعباـتی  نأ  سیق  نم  ۀـیواعم  سیأ  اّـمل  و  : ] هدروآ دوخ  خـیرات »  » رد يربط  زین  و 
: لاق هبراق ، هیف و  هل  نال  يّذلا  هباتک  مهیلع  أرق  و  هل ؛ هَّللا  اوعداف  مکعبات  دق  دعس  نبا  سیق  ّنأ  هلبق  ساّنلل  رهظأ 

. دعس نب  سیق  نم  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  ریمألل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » ماّشلا لهأ  یلع  هأرقف  دعـس  نب  سیق  نم  اباتک  ۀیواعم  قلتخا  و 
مکیلإ دمحأ  ّیناف  کیلع ، مالس 

766 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّزع و هَّللا  رفغتـسنف  اّیقت ، اّرب  امرحم  املـسم  مهمامإ  اولتق  موق  ةرهاظم  ینعـسی  ّهنأ ال  تیأر  ترظن  امل  ّیناف  دعب ، اّمأ  وه ، ّالإ  هلإ  يذـّلا ال  هَّللا 
، مولظملا يدهلا  مامإ  ضر )  ) نامثع ۀلتق  لاتق  یلإ  کتبجأ  ّینإ  ملّـسلاب و  مکیلإ  تیقلأ  دق  ّینإ  الأ و  اننیدل ، ۀمـصعلا  هلئـسن  انبونذل و  ّلج 

یبأ نب  ۀـیواعم  عیاب  دـق  دعـس  نب  سیق  ّنأ  ماّشلا  لهأ  یف  عاشف  مالّـسلا .» کیلإ و  لّـجعا  لاـجّرلا  لاومـألا و  نم  تببحأ  اـمیف  ّیلع  لّوعف 
 . هل بّجعت  هربکأ و  همظعأ و  کلذ  هاتأ  اّملف  کلذب  هیلإ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نویع  تحرسف  نایفس 

ۀـعفادملا و هعم  دـیفی  ّهنأ ال  يأر  هباتک و  سیق  أرق  اّملف  : ] هدروآ هیواعم  سیق و  تابتاکم  نایب  رد  لماک » خـیرات   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  و 
نع جورخلا  ینموست  أ  ياّیإ ! کطاقستسا  ّیف و  کعمط  یب و  كرارتغا  نم  بجعلاف  دعب ، امأ  هیلإ : بتکف  هسفن ، یف  ام  هل  رهظأ  ۀلطامملا 

ینرمأـت ۀلیـسو و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  نم  مهبرقأ  ـالیبس و  مهادـهأ  قحلاـب و  مهلوـقأ  ةراـمالاب و  ساـّنلا  یلوأ  ۀـعاط 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  مهدعبأ  الیبس و  مهّلـضأ  روّزلاب و  مهلوقأ  رمألا و  اذه  نم  ساّنلا  دعبأ  ۀعاط  کتعاط  یف  لوخّدـلاب 
کلغشأ مل  نإ  هَّللا  وف  الاجر » الیخ و  رصم  کیلع  ءیلام  ّینإ   » کلوق اّمأ  و  سیلبإ !؟ تیغاوط  نم  توغاط  نیّلضم  نّیلاض  دلو  ۀلیسو  مّلس 

هداکف هیف ، ۀلیح  عجنت  مل  هناکم و  هیلع  لقث  هنم و  سیأ  هباتک  ۀیواعم  يأر  اّملف  مالّـسلا . و  ّدج ! وذل  ّکنأ  کیلإ  ّمهأ  نوکت  یّتح  کسفنب 
ام نورت  أ ال  اّرس ، هتحیـصن  هبتک و  انیتأت  دق  ۀعیـش ، انل  ّهنإف  هوزع  یلإ  اوعدت  دعـس و ال  نب  سیقل  اّوبـست  ال  ماّشلا : لهأل  لاقف  ّیلع ، لبق  نم 

مدب بلطلاب  هیلإ  سیق  نع  اباتک  لعتفا  و  مهیلإ . نسحی  و  مهقازرأ ، مهتایطعأ و  مهیلع  يرجی  اتبرخ ؟ لهأ  نم  هدنع  نیّذلا  مکناوخإب  لعفی 
. ماّشلا لهأ  یلع  أرق  کلذ و  یف  هعم  لوخّدلا  نامثع و 

هینبا و اعدـف  هربکأ ، همظعأف و  ماّشلاب  هنویع  هتملعأ  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  دّـمحم  رکب و  یبأ  نب  دّـمحم  کلذ  هغلبأ  اّیلع - کـلذ  غلبف 
: رفعج نبا  لاقف  کلذ ، مهملعأف  رفعج  نب  هَّللا  دبع 

 . هنع اذهب  قّدصا  ام  هَّللا  ّینإ و  ّیلع : لاقف  رصم ،» نع  اسیق  لزعا  کبیری ، ام ال  یلا  کبیری  ام  عد  نینمؤملا ! ریمأ  ای  »
موّجنلا  » باتک رد  یکباتألا  يدرب  يرغت  نب  فسوی  نساحملا  وبأ  نیدلا  لامج  و 

767 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يأر هباتک و  سیق  أرق  اّملف  : ] هدروآ هیواعم  اب  وا  تابتاکم  رصم و  رب  دعـس  نب  سیق  تموکح  رکذ  رد  هرهاقلا » رـصم و  كولم  یف  ةرهاّزلا 

! ّیف کعمط  ۀـیواعم و  اـی  یب  كرارتغا  نم  بجعلاـف  دـعب ! اـّمأ  هیلإ : بتک  هسفن و  یف  اـم  هل  رهظأ  ۀـلطامملا  ۀـعفادملا و  هنم  لـبقی  ـال  ّهنأ 
مهرفوأ ۀلیسو و  هلوسر  یلإ  مهبرقأ  الیبس و  مهادهأ  ّقحلاب و  مهلوقأ  ۀفالخلاب و  مهبرقأ  ةرمإلاب و  ساّنلا  یلوأ  ۀعاط  نع  جورخلا  ینموست 

هلوسر هَّللا و  نم  مهدـعبأ  الیبس و  مهّلـضأ  روّزلاب و  مهلوقأ  رمألا و  اذـه  نم  ساّنلا  دـعبأ  ۀـعاط  کـتعاط  یف  لوخّدـلاب  ینرمأـت  ۀلیـضف و 
! مدعلا یّتح  کسفنب ؛ ّنلغتشتل  لاجّرلا  دادعأ  لیخلا و  ۀّنعأ  کعم  کلوق  اّمأ  و  سیلبإ ! تیغاوط  نم  توغاط  نیّلضم ، نّیلاض  دلو  ۀلیـسو ،

لاق و  هدانـسإب ، لبنح  نب  دمحأ  نب  هَّللا  دبع  يور  اذک  و  ّیلع ، لبق  نم  هداک  هل  نیلی  دعـس ال  نب  سیق  ّنأ  ۀیواعم  يأر  اّمل  و  ماشه : لاق  و 
امل هیلع  ّقش  دعـس  نب  سیق  نم  ۀـیواعم  سیأ  اّمل  لاق : ۀـیواعم ، دعـس و  نب  سیق  ثیدـح  یف  رخآ  هجو  فنخم  یبأ  نع  دـمحم  نب  ماشه 

ّهنأ ال ترظن  اّمل  دـعب ، اّمأ  هیف : و  ماّشلا ، لهأ  یلع  هأرقف  اباتک  ۀـیواعم  قلتخا  و  هعیاب ، دـق  اسیق  ّنأ  ساـّنلل  رهظأـف  هسأـب ، همزح و  نم  فرعی 
یتم لاجّرلا ، لاومألا و  نم  متببحأ  امب  ظ ) هتلتق .  ) هلتق یلع  مکعم  ّینإ  و  ارفغتسم ، اّیقت  اّرب  املـسم  امرحم  مهمامإ  اولتق  موق  ةرهاظم  ینعـسی 

 . مکیلإ تلّجع  متئش 
نب دیعـس  یبأ  نع  دـیز  یبأ  نع  يرهوجلا  نع  دـمحأ  وبأ  انربخأ  : ] هتفگ لئاوألا »  » باتک رد  يرکـسعلا  هَّللا  دـبع  نب  نسحلا  لـاله  وبأ  و 

: لاق ءامسأ ، نب  ۀیریوج  نع  رماع 
ّقر هّنـس و  تربک  دـق  نینمؤملا  ریمأ  ّنإ  لاق : ساّنلا و  یلع  هباتک  أرقف  ۀـنیدملا  یلع  وه  ناورم و  یلإ  بتک  دـیزیل  ۀـعیبلا  ۀـیواعم  دارأ  اّـمل 

: لیقف امامإ ، میقی  املع و  ملعی  نأ  ّبحأف  اهل ! یعار  منغلاک ال  يرایح  ساّنلا  عدیف  هَّللا  رمأ  هیتأی  نأ  فاخ  همظع و 
تبذک و رکب : یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاقف  هاّمسف ، دیزی » ّمس   » نأ بتکف  هیلإ  کلذب  ناورم  بتکف  لعفیلف . هدّدس ! نینمؤملا و  ریمأ  هَّللا  ّقفو 

لاق يذـّلا  و   » هیف هَّللا  لاق  يذـّلا  اذـه  ناورم : لاقف  لقره ! ماق  لقره  تام  اـمّلک  موّرلا  هبـشأ  ادـبأ ! کـلذ  نوکی  ـال  ۀـیواعم ، بذـک  هَّللا و 
کلذب ۀیواعم  یلإ  ناورم  بتک  و  هیلع ، ۀشئاع  ترکنأف  ۀیآلا ، هیدلاول »

768 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب نمحّرلا  دبع  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ریبزلا و  نب  هَّللا  دبع  رمع و  نب  هَّللا  دبع  مهیف  اهلهأ  هلبقتـسا  ۀنیدملا  نم  یند  اّملف  لبقاف 

اولخد اّملف  هولبقتـساف  اّجاح  ۀـیواعم  جرخ  ّمث  نیرمتعم ، طهّرلا  ءالؤه  جرخ  ۀـنیدملا و  لخد  ادـحاو و  ادـحاو  مهّبـس  مهآر  اّملف  رکب ، یبأ 
، اوتکـسف دـیزی ، ۀـعیب  یلإ  مهاعد  هیلإ  اولخد  املف  همّلکف .! هبحاص  تنأ  ریبّزلا : نبال  اولاقف  اموی  مهیلإ  لـسرأ  ّمث  مهفطلأ  مهب و  بّحر  هیلع 

یبأ لعف  وأ  فلختست  الف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لعف  لعفت  نأ  اّمإ  ثلث : نم  ۀلـصخ  رتخا  ریبّزلا : نبا  لاقف  ینوبیجأ ! لاقف :
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هرکأ ةداع  یسفن  نم  مکتدوع  تنک  ّینأ  نوملعت  أ ال  لاقف : ۀّتـس . یف  يروش  اهلعج  رمع : لعف  وأ  شیرق ، ضارعأ  نم  لجر  یلإ  رظن  رکب :
ـالاقم ال لـئاقف  مئاـق  ّینإـف  اودوعت ، نأ  مکاـّیإ  و  ّیلع ، نوّدرتف  هیف  نوضرعتف  مـالکلاب  مّلکتأ  تنک  ّینإ  مکل  نّیبا  یّتـح  اـهاّیإ  مکعنمأ  نأ 

نب نیسحلا  ریبّزلا و  نبا  رمع و  نب  هَّللا  دبع  ّنإ  لاقف : ابیطخ  ماق  و  نیلجر ، لجر  ّلکب  ّلک  مث و  هقنع ، تبرض  ّالإ  مکنم  دحأ  هیف  ینـضراعی 
یلع ساّنلا  لبقأ  ماّشلا و  یلإ  یـضم  هبئاجن و  بکر  غرف  اذإ  یّتح  هنوعیابی  ساّنلا  ردـتباف  اوعیاـبف ! اوعیاـب  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  یلع و 

ثیدحلا  ینعم  اذه  لعف ! ام  ۀیواعم  انب  لعف  نکل  انعیاب و  ام  هَّللا  و  اولاقف : مهنومولی ، ءالؤه 
وحن یف  ۀّکم  مدقف  ّجح  هنبا  دیزیل  عیابی  نأ  یلع  ۀیواعم  عمجأ  اّمل  لاق  يرهّزلا ، نع  : ] هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  مالسالا » خیرات   » رد یبهذ  و 

دمحف ربنملا  دعـص  ۀنیدملا  ۀیواعم  مدق  اّملف  رکب ، یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  رمع و  نبا  ریبّزلا و  نبا  جرخ  ۀـنیدملا  نم  اند  اّملف  لجر ، فلأ  نم 
رمع نبا  یلإ  ثعبف  هلزنم ، لخد  هفاوط و  یـضقف  ۀّکم  مدقف  لحترا  ّمث  هنم !؟ رمألا  اذهب  ّقحأ  نم  لاقف : دـیزی  هنبا  رکذ  ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و 

یـصع ّقشت  نأ  كرّذـحأ  انأ  ریمأ و  اهیف  کیلع  سیل  ۀـلیل  تیبم  ّبحت  ّکنأ ال  ینثّدـحت  تنک  ّکنإ  رمع ! نب  ای  دـعب ، اّمأ  لاق : دّهـشتف و 
سیل ءانبأ  مهل  ءافلخ  کلبق  ناک  دـق  ّهناف  دـعب ، اّمأ  لاـق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  رمع  نبا  دّـمحم  مهنیب ، تاذ  داـسف  یف  یعـست  وأ  نیملـسملا 
ّقـشأ نأ  ینرّذـحت  ّکنإ  رایخلا و  اوملع  ثیح  نیملـسملل  اوراتخا  مهّنکل  کنبا  یف  تیأر  ام  مهئانبأ  یف  اوری  ملف  مهئانبأ ، نم  ریخب  کنبا 

لعفأل نکأ  مل  نیملسملا و  یصع 
769 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: لاقف مهنم . لجر  انأ  اّمنإف  رمأ  یلع  اوعمتجا  اذإف  نیملسملا  نم  لجر  انأ  اّمنإ 
ّانأ تددول  هَّللا  ّکنإ و  لاق : همـالک و  هیلع  عطقف  مـالکلا  یف  ذـخأ  ّمث  دّهـشتف  رکب  یبأ  نبا  یلإ  لـسرا  ّمث  رمع  نبا  جرخف  هَّللا ! کـمحری 

بثو و ّمث  ۀـعذج ! کیلع  اهنفرعتل  وأ  نیملـسملا  یف  يروش  رمألا  اذـه  ّنّدرنل  هَّللا  و  لعفن ، هَّللا ال  ّانإ و  هَّللا و  یلإ  کنبا  رمأ  یف  كاـنلّکو 
ینوقبـسی نأ  فاخأ  ّینإف  ماّشلا  لهأ  یلع  ّنفرـشت  ال  لجّرلا ! اـهّیأ  کلـسر  یلع  لاـق : ّمث  تئـش ! اـمب  هینفکا  ّمهّللا  ۀـیواعم : لاـقف  یـضم .

تنأ اّمنإ  ریبّزلا ! نب  ای  لاقف : ریبّزلا  نبا  یلإ  لسرا  ّمث  كرمأ ؛ نم  کل  ادب  ام  یلع  دعب  نک  ّمث  تعیاب  دـق  ّکنأ  ۀّیـشعلا  ربخا  یّتح  کسفنب 
لاقف امهیأر ! ریغ  یلع  امهتلمح  امهرخانم و  یف  تخفنف  نیلجّرلا  نیذه  یلإ  تدمع  ّکنإ  رخآ و  لخد  رحج  نم  جرخ  امّلک  غاّور ، بلعث 
ۀعیبلا عمجت  ال  عیطن ، عمـسن و  امکّیأل  کعم  کنبا  انعیاب  اذإ  تیأر  أ  هعیابنلف ، کنبا  ّمله  اـهلزعاف و  ةراـمإلا  تللم  دـق  تنک  نإ  ریبّزلا  نبا 

نبا ورمع  نبا  نأ  اومعز  راوع ، تاذ  ساّنلا  ثیداحأ  اندجو  ّانإ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  ربنملا  ۀیواعم  دعـص  و  حار . ّمث  ادـبأ ، امکل 
سوءر یلع  اوعیابی  یّتح  یـضرن  هَّللا ال  و  ماّشلا : لـهأ  لاـقف  هل ، اوعیاـب  اوعاـطأ و  اوعمـس و  دـق  و  دـیزی ، اوعیاـبی  نل  ریبّزلا  نبا  رکب و  یبأ 

ّمث مویلا ، دعب  مکنم  دحأ  نم  ۀلاقملا  هذـه  عمـسا  ال  ّرّـشلاب ، شیرق  یلإ  ساّنلا  عرـسأ  ام  هَّللا ! ناحبـس  لاقف : مهقانعأ ، انبرـض  ّالإ  داهـشألا و 
![. هَّللا ال و  نولوقی : مه  رکب و  یبأ  نبا  ریبّزلا و  نبا  ورمع  نبا  عیاب  ساّنلا : لاقف  لزن ،

تعیب زا  نیعنتمم  رگید  مالّـسلا و  هیلع  نسح  مامإ  بانج  باـطخب  ۀـیواعم  هک  هدروآ  یتیاور  نمـض  رد  مالـسإلا » خـیرات   » رد یبهذ  زین  و 
سوءر یلع  ینبذـکیف  ّیلإ  مکنم  مئاقلا  موقی  ناک  دـق  ّهنأ  رذـنأ و  نم  رذـعأ  دـق  ّهنأ  مکیلإ  مّدـقتأ  نأ  تببحأ  ّینإ  امأ  لاق : : ] تفگ دـیزی 

مکنم ناسنإ  ّیلع  ّدر  نئل  هّللاب  مسقا  ّینإ  یبذـک و  یلف  تبذـک  نإ  یقدـص و  یلف  تقدـص  نإ  ۀـلاقمب  مئاق  ّینإ  کلذ و  هل  لمتحاف  ساّنلا 
یلع مقأ  لاقف : هسرح  بحاص  اعد  ّمث  هسفن ! یلع  ّالإ  لجر  نیعری  الف  هسأر ! یلإ  قبـسی  یّتح  هتملک  هیلإ  عجرت  ـال  اذـه  یماـقم  یف  ۀـملک 

بهذ نإف  کسرح  نم  نیلجر  ءالؤه  نم  لجر  ّلک  سأر 
770 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طهّرلا ءالؤه  ّنإ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  ربنملا  یقر  یّتح  هعم  اوجرخ  جرخ و  ّمث  هقنع ! ابرـضیلف  یماقم  یف  ۀـملک  ّیلع  دری  لجر 
نم نینمؤملا  ریمأ  نب  دیزیل  اوعیاب  اوضر و  دق  مّهنإ  و  مهتروشم ، نع  ّالإ  رمأ  یـضقی  مهنود و ال  رمأب  ّدبتـسی  مهرایخ ال  نیملـسملا و  ةداس 

متمعز متمعز و  اولاقف : رفّنلا  کئلوا  اوقلف  ساّنلا  فرصنا  هلحاور و  یلع  سلج  ّمث  ۀعیابملاب  هدی  یلع  اوبرضف  لاق : هَّللا ! مسب  اوعیابف  هدعب ؛
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[. انلعف ام  هَّللا  ّانإ و  اولاق : متلعف !؟ ظ ) متیبح .  ) متئج متیضرأ و  اّملف 
دّهشتف و رمع  نبا  یلإ  ثعبف  هنبال ، ۀعیبلا  ذخأ  نیسمخ و  يدحإ و  ۀنس  ۀیواعم  ّجح  ّمث  : ] هتفگ ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 

اـصع ّقشت  نأ  كرّذـحأ  ّینإ  و  ریمأ ، اهیف  کیلع  سیل  ءادوس  ۀـلیل  تیبت  ّبحت  ّکنا ال  ینثّدـحت  تنک  کـّنإ  رمع ! نبا  اـی  دـعب  اـّمأ  لاـق :
سیل ءانبأ  مهل  ءافلخ  کلبق  ناک  دـق  ّهنإف  دـعب ! اـّمأ  لاـق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  رمع  نبا  دـمحف  مهنیب . تاذ  داـسف  یف  یعـست  وأ  نیملـسملا 

نأ ینرّذـحت  ّکنإ  رایخلا و  اوملع  ثیح  نیملـسملل  اوراتخا  مهّنکل  و  کنبا ، یف  تیأر  اـم  مهئاـنبأ  یف  اوری  ملف  مهئاـنبأ ، نم  ریخب  کـنبا 
! هَّللا کمحری  لاقف : مهنم . لجر  انأ  اّمنإف  ءرما  یلع  اوعمتجا  اذإف  نیملـسملا  نم  لجر  اـنأ  اـّمنإ  لـعفأل و  نکأ  مل  نیملـسملا و  اـصع  ّقشأ 

کنبا رمأ  یف  كانلکو  ّانأ  تددول  ّکنإ  لاق : همالک و  هیلع  عطقف  مالکلا ، یف  ذخأ  ّمث  دّهشتف  رکب  یبأ  نبا  یلإ  لسرأ  ّمث  رمع  نبا  جرخف 
مهّللا ۀیواعم : لاقف  یـضم  بثو و  ّمث  ۀـعذج  کیلع  اهّنقرفنل  وأ  نیملـسملا  یف  يروش  رمألا  اذـه  ّنّدرنل  هَّللا  لعفن و  هَّللا ال  ّانإ و  هَّللا و  یلإ 
ّکنأ ۀّیشعلا  ربخا  یّتح  کسفنب  ینوقبسی  نأ  فاخأ  ّینإف  ماّشلا  لهأ  یلع  ّنفرشت  ال  لجّرلا ! اهّیأ  کلـسر  یلع  لاق : ّمث  تئـش ! امب  هینفکا 

رحج نم  جرخ  امّلک  غاّور  بلعث  تنأ  اّمنإ  ریبزلا ، نب  ای  لاقف : ریبّزلا  نبا  یلإ  لسرأ  ّمث  كرمأ  نم  کل  ادب  ام  یلع  دعب  نک  مث  تعیاب  دـق 
تللم دق  تنک  نإ  ریبّزلا : نبا  لاقف  امهیأر ، ریغ  یلع  امهتلمح  امهرخانم و  یف  تخفنف  نیلجّرلا  نیذه  یلإ  تدـمع  ّکنإ  رخآ و  یف  لخد 

دعـصف حار  ّمث  ادبأ ، امکل  ۀـعیبلا  عمتجت  ال  عیطن ؟! عمـسن و  امکّیأل  کعم  کنبا  تعیاب  اذإ  تیأر  أ  هعیابنلف ! کنبا  ّمله  اهلزتعاف و  ةرامإلا 
هَّللا دمحف  ربنملا  ۀیواعم 

771 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوعمـس و دق  دیزی و  اوعیابی  نل  ریبّزلا  نبا  رکب و  یبأ  نبا  ورمع  نبا  ّنأ  اومعز  راوع ! تاذ  ساّنلا  ثیداحأ  اندـجو  ّانإ  لاق : ّمث  هیلع ، ینثأ  و 
ام هَّللا ! ناحبـس  لاقف : مهقانعأ ! انبرـض  ّالإ  داهـشألا و  سوءر  یلع  هل  اوعیابی  یّتح  یـضرن  هَّللا ال  و  ماّشلا : لهأ  لاقف  هل ، اوعیاب  هل و  اوعاـطأ 

نبا رکب و  یبأ  نبا  رمع و  نبا  عیاب  ساّنلا : لاقف  لزن  ّمث  مویلا ، دعب  مکنم  دحأ  نم  ۀـلاقملا  هذـه  عمـسأ  ال  ّرّـشلاب ! شیرق  یلإ  ساّنلا  عرـسأ 
 . ماّشلاب قحلف  ۀیواعم  لحترا  و  یلب ! ساّنلا : لوقیف  هَّللا ! ال و  نولوقی : مه  ریبّزلا و 

دیزی هنبا  لعجی  نأ  ۀیواعم  دارأ  امهنع  هَّللا  یضر  یلع  نبا  نسحلا  یفوت  اّمل  و  : ] هتفگ راربألا » لزن   » رد یشخدب  ناخ  دمتعم  دمحم  ازرم  و 
لهأ یلع  هتعیب  ضرع  ۀـنیدملا و  یلإ  راـس  قشمد و  نم  ّجـحف  هوعیاـب ، هوباـجأف و  کـلذ  یف  ماّـشلا  لـهأ  راشتـساف  هدـعب ، نم  دـهعلا  ّیلو 

نب هَّللا  دـبع  رکب و  یبأ  نب  نمحّرلا  دـبع  یلع و  نب  نیـسحلا  ّالإ  اهب  ناک  نم  عیمج  هعیابف  مهدـعوأ  مهدـعوف و  کـلذ  اورکنأـف  نیمرحلا 
اّمل ۀـنیدملا  لها  ّنأ  يور  و  اولعفی ، مل  مهدـعوأ و  مهدّدـهف و  اولعفی ، مل  مهلـصو و  مهمرکأـف و  اـضیأ ؛ رمع  نب  هَّللا  دـبع  لـیق : و  ریبّزلا ،
ملف لاومألاب ، مهلـصو  ةولخ و  یف  مهبلط  ۀـثّلثلا و  ءالؤه  مارکإ  یف  غلابف  ۀـثّلثلا ، ءـالؤهب  ةوسا  مهل  ّنأ  ۀـیواعم  ملع  دـیزی  ۀـعیب  نع  اوضرعأ 
هَّللا یّلص  ّیبّنلاف  رمع ، لعف  وأ  رکب  یبأ  لعف  وأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لعف  رتخا  رکب : یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  لاق  و  الصأ ، اوبیجی 

سّرفت لب  هبراقأ  هدـلو و ال  ّلوی  مل  هتوم  دـنع  رکب  وبأ  و  رمألا ، هّولوف  لـجر  لـضفأ  یلإ  اودـمعف  ساـّنلا  كرت  تاـم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
اوراتخاف مهنیب  امیف  يروش  رمألا  لعجف  نیبراقم  ۀتس  دجوف  اهل  حلـصی  نم  یف  رظنف  رمع  اّمأ  و  رمع . وه  ۀفالخلاب و  هیلإ  دهعف  ساّنلا  لضفأ 

هلوق ّمتی  نأ ال  ۀیـشخ  یتلاقم  ّیلع  ّدری  نأ  ءرما  رذحیلف  ربنملا  یلع  ادغ  مّلکتم  ّینإ  لاق : ّمث  تکـسف  روّصلا ، هذه  دحأ  لعفاف  ادحاو ، مهنم 
هل عیاب  دـق  و  لاق : ّمث  دـهعلاب ، هل  اوعیاب  دـق  ماّشلا  لهأ  ّنأ  هتعاجـش و  هنبا و  لـضف  نم  رکذ  ربنملا و  یلع  يوتـسا  ّهنإ  ّمث  هسأر ! ریطی  یّتح 

: اولاق اوماق  اّملف  زاجحلا ، لهأ  عیابف  اوقطنی ! نأ  اورسج  امف  مهنع - هَّللا  یضر  ریبّزلا  نبا  رکب و  یبأ  نبا  و  ع )  ) نیـسحلا یلإ  راشأ  و  ءالؤه -
نم ماّشلا  یلإ  ۀیواعم  راس  و  ساّنلا ، ضعب  مهقّدصی  ملف  عیابن ! مل  ّانإ 

772 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. ةرجهلا نم  نیسمخ  نینثا و  ۀنس  کلذ  ناک  و  هتلیل ،

: هتفگ بهذلا » جورم   » رد يدوعسملا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبأ  و 
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نب ثرحلا  نع  یسبعلا  يرتخبلا  نب  دیلولا  نع  یمـشاهلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ظ ) ضاّیفلا .  ) ضایغلا یبأ  نع  یـشحو  نب  روصنم  ثّدح  [و 
عم ع )  ) یلع باحـصأ  نم  الاجر  ّيرکـشیلا و  ءاوکلا  نب  هَّللا  دـبع  ّيدـبعلا و  ناحوص  نب  ۀعـصعص  ۀـیواعم  سبح  لاـق : ینارهبلا ، رامـسم 

الول ءاّوکلا : نبا  لاقف  ینومتیأر ؟ ءافلخلا  ّيأ  اقدـص ! اّقح و  متلق  ام  ّالإ  هّللاب  مکتدـشن  لاقف : اموی  ۀـیواعم  مهیلع  لخدـف  شیرق ؛ نم  لاجر 
بیرق ةرخآلا  قیـض  اینّدـلا  عساو  انملع  ام  ّکنإ  لوقن : اّنکل  و  رایخألا ، لتق  یف  هَّللا  بقارت  ال  دـینع ، راّبج  ّکنال  انلق  ام  اـنیلع  تمزع  کـّنأ 

: ۀیواعم لاقف  تاملظ ! رّونلا  ارون و  تاملّظلا  لعجت  یعرملا  دیعب  يّرثلا 
هَّللا و مراحمل  نیکهتنملا  قارعلا  لهأ  لاـثمأک  اونوکی  مل  همراـحمل و  نیکراـّتلا  هتـضیب  نع  نّیباّذـلا  ماّـشلا  لـهأب  رمـألا  اذـه  مرکأ  هَّللا  ّنإ 
، کتوربج فاخن  نحن  اباوج و  مالک  ّلکل  ّنإ  نایفـس ! یبأ  نب  ای  ءاّوکلا : نب  هَّللا  دبع  لاقف  هَّللا ! ّلحأ  ام  نیمّرحملا  هَّللا و  مّرح  ام  نیّلحملا 

یلع انعضی  هَّللا و  مکحی  یّتح  نورباص  ّانإف  ّالإ  و  مئال ، ۀمول  هَّللا  یف  اهذخأی  دادح ال  ۀنـسلأب  قارعلا  لهأ  نع  انببذ  انتنـسلأ  قلطت  تنک  نإف 
یلع رمألا  سیل  تدرأ و  اّمع  رصقت  مل  تغلبأف و  نایفس  یبأ  نب  ای  تمّلکت  لاقف : ۀعصعص  مّلکت  ّمث  ناسل ! کل  قلطی  هَّللا ال  و  لاق : هجرف .
ردب موی  یف  کلام  هَّللا  امأ و  ارکم ، ابذـک و  لطابلا  بابـسأب  یلوتـسا  اربک و  مهناد  ارهق و  ساّنلا  کلم  نم  ۀـفیلخلا  نوکی  ّینإ  ترکذ ، ام 
یلع بلجأ  نّمم  ریفّنلا  ریعلا و  یف  كوبأ  تنأ و  تنک  دـقل  و  يریـس » یّلح و ال  ال  : » لئاقلا لاق  امک  ّالإ  هیف  تنک  ام  یمرم و  برـضم و ال 

ۀفالخلا حلصت  ّینأف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  امکقلطأ  قیلط  نبا  قیلط  تنأ  اّمنإ  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
: لوقی ثیح  بلاط  یبأ  لوق  یلإ  عجرأ  ّینأ  الول  هیواعم : لاقف  قیلطل !؟

مکلتقل ]! مرکلا - نم  برض  ةردق  نع  وفعلا  ةرفغم و  املح و  مهلهج  تلباق 
بّقلم ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ینعأ  ربکأ  قیّدص  ترضح  هک  دوب  هدیـسر  يّدحب  ناتهب  بذک و  رد  هیواغ  هیواعم  هغلابم  و 

زا و  دندومرف ، باّذکب 
773 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یخلب میهاربإ  نب  نامیلـس  ةّدوملا » عیبانی   » رد هچنانچ  دـندومرف ، ریذـحت  فیوخت و  ار  دوخ  عایـشأ  عابتأ و  ریرغت  عیدـخت و  رپ  نآ  توعد 
و ، ] تسروطسم

هیلع نینمؤملا  ریمأ  ّنأ  هئاـبآ  نع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یّنثملا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربإ  نب  نسحلا  نع  بقاـنملا »  » یف
مامإ ءاوس  ّهنأ ال  اوملعا  و  باّذکلا ، دنه  نبا  ةوعد  مکاّیإ  و  هیف : لاقف  اباتک  مهیلإ  رکب  یبأ  نب  دمحم  ثعب  اّمل  رصم  لهأ  یلإ  بتک  مالّسلا 

![ یبنلا ّودع  یبّنلا و  ّیصو  و  يوهلا ، مامإ  يدهلا و 
رـسارس تراسج  لامکب  ارتجا  ناتهب و  هوهـص  ياطتما  ارتفا و  بذـک و  باکترا  فصو  اب  هیواع  هیواعم  هک  تسنآ  راگزور  بئاـجع  زا  و 
ناشیا تاّیورم  نیجهت  نیهوت و  هار  دومنیم و  بیذـکت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  يامظع  تراسخ ،

. دومیپیم هینالع 
: هتفگ دوخ  حیحص »  » رد ملسم 

: ان يریراوقلا ، رمع  نب  هَّللا  دیبع  انثّدح  ]
وبأ ثعـشألا ! وبأ  اولاق : لاق : ثعـشألا ، وبأ  ءاجف  راسی ، نب  ملـسم  اهیف  ۀقلح  یف  ماّشلاب  تنک  لاق  ۀـبالق : یبأ  نع  بویأ  نع  دـیز  نب  داّمح 

ناکف ةریثک  مئانغ  انمنغف  ۀیواعم ، ساّنلا  یلع  ةازغ و  انوزغ  معن ! لاق  تماّصلا ، نب  ةدابع  ثیدح  اناخأ  ثّدـح  هل : تلقف  سلجف ، ثعـشألا !
: لاقف ماقف  تماّصلا  نب  ةدابع  غلبف  کلذ ؛ یف  ساّنلا  عراستف  ساّنلا ، تایطعأ  یف  اهعیبی  نأ  الجر  ۀـیواعم  رمأف  ۀّـضف ، نم  ۀـینآ  اـنمنغ  اـمیف 

رمّتلا ریعّشلاب و  ریعّـشلا  ّربلاب و  ّربلا  ۀّضفلاب و  ۀّضفلا  بهذلاب و  بهّذلا  عیب  نع  یهنی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ 
ام لاقف : ابیطخ  ماقف  ۀیواعم  کلذ  غلبف  اوذخأ . ام  ساّنلا  ّدرف  یبرأ . دقف  دادزا  وأ  داز  نمف  نیعب ، انیع  ءاوسب  ءاوس  ّالإ  حلملاب  حلملا  رمّتلاب و 

. هنم اهعمسن  ملف  هبحصن  هدهشن و  اّنک  دق  ثیداحأ !؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  نوثّدحتی  لاجر  لاب 
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و لاق : وأ  ۀیواعم ! هرک  نإ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  انعمـس  امب  ّنثّدحنل  لاق : ّمث  ۀّصقلا  داعأف  تماّصلا  نب  ةدابع  ماقف 
 . هوحن وأ  اذه  داّمح  لاق  ءادوس ! ۀلیل  هدنج  یف  هبحصأ  نأ ال  یلابا  ام  مغر ، نإ 

: هتفگ دوخ  ننس »  » رد یئاس  و 
انثّدح لاق : دوعسم ، نب  لیعامسإ  انربخأ  ]

774 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب ةدابع  نیب  لزنملا  عمج  الاق : دیبع ، نب  هَّللا  دبع  راسی و  نب  ملسم  ینثّدح  لاق  دمحم ، نع  ۀمقلع  نب  ۀملس  انثّدح  لاق : لّضفملا ، نب  رشب 

: ةدابع لاقف  ۀیواعم ، نیب  تماّصلا و 
لاق رمّتلاب - رمّتلا  ریعّـشلاب و  ریعّـشلا  ّربلاب و  ّربلا  قرولاب و  قرولا  بهّذلاب و  بهّذـلا  عیبن  نأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یهن  »
رمأ و  رخآلا - لقی  مل  و  یبرأ - دقف  دادزا  داز و  نم  امهدحأ : لاق  لثمب - الثم  ءاوسب  ءاوس  ّالإ  رخآلا - لقی  مل  حلملاب و  حـلملا  و  امهدـحأ :

لاجر لاب  ام  لاق : ماقف و  ۀیواعم  ثیدحلا  غلبف  انئش .» فیک  دیب  ادی  ّربلاب  ریعّشلا  ریعّـشلاب و  ّربلا  بهّذلاب و  قرولا  قرولاب و  بهّذلا  عیبن  نأ 
داعأف ماقف  تماّصلا  نب  ةدابع  کلذ  غلبف  هنم . اهعمـسن  مل  هانبحـص  دـق  مّلـس !؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیداـحأ  نوثّدـحی 

![. ۀیواعم مغر  نإ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هانعمس  امب  ّنثدحنل  لاقف : ثیدحلا 
: هتفگ دوخ  ننس »  » رد یئاسن  زین  و 

: لاق میهاربإ . نب  بوقعی  انأبنأ  و  ح .» . » رباج نب  میکح  انثّدـح  لیعامـسإ : لاق  لاق : ۀـماسأ ، وبأ  انثّدـح  لاق : هَّللا ، دـبع  نب  نوراه  ینربخأ  ]
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : تماّصلا ، نب  ةدابع  نع  رباـج  نب  میکح  انثّدـح  لاـق : لیعامـسإ ، نع  ییحی  انثّدـح 

نأ ال یلابا  ام  هَّللا  ّینإ و  ةدابع : لاق  ائیـش . لوقی  اذه ال  ّنإ  ۀیواعم : لاقف  ۀّفکلاب ، ۀّفکلا  بوقعی  رکذی  مل  و  ۀّفکلاب - ۀّـفکلا  بهّذـلا  لوقی :
 . کلذ لوقی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّینأ  دهشأ  ّینإ  ۀیواعم ! اهب  نوکی  ضرأب  نوکأ 

یبأ نع  یئابّـسلا  ةریبه  نب  هَّللا  دـبع  نع  ۀـعیهل  نبا  ینربخأ  لاق  بهو ، نبا  انربخأ  لاق  سنوی  انثّدـح  : ] هتفگ راثآلا » یناعم   » رد يواـحط  و 
: لاق یناشیجلا ، میمت 

وأ ربنملا  ۀیواعم  علط  نیح  تماّصلا  نب  ةدابع  ماقف  رانید ، ۀئامّتـسب  توقای  ؤلؤل و  دجربز و  ربت و  اهیف  ةدالق  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  يرتشا 
نم اهیف  ناک  ةدالقلا  کلت  نوکی  نأ  زوجی  دـقف  هقلح ! یلإ  راّنلا  یف  ّهنإ  الأ  هلکأ ! ابّرلا و  يرتشا  ۀـیواعم  نإ  ـالأ  لاـقف : رهّظلا ؛ یّلـص  نیح 

يری نکی  مل  ّهنأ  ۀیواعم  نع  يور  دـق  ّهنإف  ۀئیـسنب  تعیب  نوکی  نأ  زوجی  کلذـل و  ناک  ام  ةدابع  نم  ّنأکف  هب . تیرتشا  اّمم  رثکأ  بهّذـلا 
ۀیواعم یلع  رکنأ  هنع  هَّللا  یضر  ةدابع  هلجأ  نم  يّذلا  ببّسلا  یف  کلذ و  یف  يور  دق  و  اسأب ؛ کلذب 

775 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام رکنأ  ام  کلذ  یف 

: لاق سیردإ ؛ نب  دمحم  انث  لاق : ینزملا ، ییحی  نب  لیعامسإ  انثّدح 
ابهذ و انبصأف  ۀیواعم  انیلع  ةازغ  یف  اّنک  لاق : ثعـشألا ، یبأ  نع  ۀبالق  یبأ  نع  ینایتخّـسلا  بّویأ  نع  دیجملا ؛ دبع  نب  باّهولا  دبع  انربخأ 

ۀیواعم لجّرلا  یتأف  اهوّدرف ، مهاهنف  ةدابع  ماقف  اهیف ، ظ ) عراستف .  ) عزانتف لاق  مهتاـّیطع . یف  ساـّنلا  اـهعیبی  نأ  ـالجر  ۀـیواعم  رمأـف  ۀّـضف ،
مل هیلع  اهیف  نوبذکی  ثیداحأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  نوثّدحی  لاجر  لاب  ام  لاقف : ابیطخ  ۀـیواعم  ماقف  هیلإ ، یکـشف 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ۀیواعم ! هرک  نإ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  نثّدحنل  هَّللا  و  لاقف : ةدابع  ماقف  اهعمـسن !؟
ءاوس ّالإ  حلملاب  حلملا  رمّتلاب و ال  رمّتلا  ریعّـشلاب و ال  ریعّـشلا  ّربلاب و ال  ّربلا  ۀضفلاب و ال  ۀّضفلا  بهّذـلاب و ال  بهّذـلا  اوعیبت  ال  مّلـس : هلآ و 

نیعب  انیع  دیب  ادی  ءاوسب 
و  ] هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  و 
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: تلقف سلجف  ثعشألا ! وبأ  ثعـشألا ! وبأ  اولاقف : ثعـشألا  وبأ  ءاجف  راسی ؛ نب  ملـسم  اهیف  ۀقلح  یف  ماّشلاب  تنک  لاق : ۀبالق ، یبأ  ۀیاور  یف 
، ۀّضف نم  ۀینآ  هانمنغ  امیف  ناکف  ةریثک  مئانغ  انمنغف  ۀـیواعم  ساّنلا  یلع  ةازغ و  انوزغ  معن ! لاقف : تماّصلا ؛ نب  ةدابع  ثیدـح  اناخأ  ثّدـح 

: لاقف ماقف  تماّصلا  نب  ةدابع  غلبف  کلذ ، یف  ساّنلا  عراستف  ساّنلا ، تاّیطع  یف  اهعیبی  نأ  ۀیواعم  رمأف 
رمّتلا ریعّشلاب و  ریعّـشلا  ّربلاب و  ّربلا  ۀّضفلاب و  ۀّضفلا  بهّذلاب و  بهّذلا  عیب  نع  یهنی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ 

: لاقف ابیطخ  ماقف  ۀیواعم  کلذ  غلبف  اوذخأ ، ام  ساّنلا  ّدرف  یبرأ . دقف  دازتسا  وأ  داز  نمف  نیعب ، انیع  ءاوسب  ءاوس  ّالإ  حـلملاب  حـلملا  رمّتلاب و 
نب ةدابع  ماقف  هنم !؟ اهعمسن  ملف  هبحصن  هدهشن و  اّنک  دق  ثیداحأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  نوثّدحتی  لاجر  لاب  ام  الأ !

یلابا ام  مغر ! نإ  و  لاق : وأ  ۀیواعم ! هرک  نإ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  انعمس  امب  ّنثدحنل  لاق : ۀّصقلا و  داعأف  تماّصلا 
 . ملسم ۀیاور  هذه  ءادوس ! ۀلیل  ظ ) هدنج .  ) هونج یف  هبحصأ  ّالأ 

رمأ ۀّضف و  یناوأ  انبـصأف  ۀـیواعم  انیلع  ةازغ و  یف  اّنک  لاق : ثعـشألا  وبأ  : ] هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  لوصحم »  » باتک رد  يزار  نیدـلا  رخف  و 
ۀیواعم لجّرلا  یتأف  اهوّدرف ، مهاهنف  تماّصلا  نب  ةدابع  ماقف  اهیف ، ساّنلا  عراستف  مهتاّیطع ، یف  اهعیبی  الجر  ۀیواعم 

776 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا و  لاق : ةدابع و  ماقف  اهیف !؟ نوبذـکی  ثیداحأ  معلـص  هَّللا  لوسر  نع  نوثّدـحی  ماوقأ  لاب  اـم  لاـقف : اـبیطخ  ۀـیواعم  ماـقف  هیلإ ، یکـشف 

.[. ۀیواعم هرک  نإ  معلص و  هَّللا  لوسر  نع  ّنثّدحنل 
ّنأ يرت  أ ال  لـهجلا ، رثکـألا  ّنأ  ءاـملعلا و  ۀـّیلقأ  یلع  ّلدـی  وه  و  [«: 1  ] ط : ] » هتفگ ملـسم » حرـش   » رد ّیبألا  یناتـشولا  ۀفلخ  نب  دـمحم  و 
امب ءاملعلا  ماـیق  هیف  [« 2  ] ع  » انعمـس امب  ّنثّدحنل  هلوق  : ] هتفگ ملـسم » حرـش   » رد زین  و  یحولا ]!؟ باّتک  نم  ّهنأ  هتبحـص و  عم  لهج  ۀـیواعم 

ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  یلاعت  هلوق  یف  مهیلع  هناحبس  هَّللا  بجوأ 
ِهَِّلل  َءادَهُش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق  اونوکیل  و 

ماغّرلاب و قصل  ّهنأک  ّلذ ، هرک و  مغر :»  » ینعم و  هربص ، ۀیواعم و  ملح  مهقّقحت  عم  هب  ثّدح  ام  هراکنإل  ۀلباقم  ۀـیواعمل  ظفّللاب  هظالغإ  و  ، 
 . ضرألا وه 

: هتفگ هیواعم  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  و 
: لاق هزمح ، یبأ  نب  بیعش  نب  رشب  انث : ]

ورمع نب  هَّللا  دبع  ّنأ  شیرق  نم  دفو  یف  هدنع  وه  ۀیواعم و  غلب  ّهنأ  ثّدحی  معطم  نب  ریبج  نب  دمحم  ناک  لاق : يرهّزلا ، نع  یبأ ، ینثّدح 
ینغلب ّهنإف  دعب ، اّمأ  لاق : ّمث  هلهأ ، وه  امب  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلع  ینثأف  ماقف  ۀیواعم  بضغف  ناطحق ، نم  کلم  نوکیـس  ّهنأ  ثّدـحی  صاعلا  نب 

مکاّیإف و مکلاّهج  کـئلوأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  نع  رثؤت  ـال  هَّللا و  باـتک  یف  تسیل  ثیداـحأ  نوثّدـحی  مکنم  ـالاجر  ّنأ 
یلع هَّللا  هّبک  ّالإ  دحأ  مهعزانی  شیرق ال  یف  رمألا  اذه  ّنإ  لوقی : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  اهلهأ  ّلضت  یّتلا  ینامألا 

 . نیّدلا اوماقأ  ام  ههجو 
: شیرق بقانم  باب  : ] هتفگ بقانملا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  و 

شیرق نم  دفو  یف  هدنع  وه  ۀیواعم و  غلب  ّهنأ  ثّدـحی  معطم  نب  ریبج  نب  دـمحم  ناک  لاق : يرهّزلا ، نع  بیعـش  انربخأ  نامیلا ، وبأ  انثّدـح 
! دعب اّمأ  لاق : ّمث  هلهأ  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثأف  ماقف  ۀیواعم  بضغف  ناطحق ، نم  کلم  نوکیـس  ّهنأ  ثّدحی  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  ّنأ 

(. 12  ) یبطرقلا لاق  يأ  [ 1  ] یف تسیل  ثیداحأ  نوثّدحتی  مکنم  الاجر  ّنأ  ینغلب  ّهنإف 
(. 12  ) ضایع یضاقلا  لاق  يأ  [ 2]

777 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تعمـس ّینإف  اهلهأ ، ّلضت  یّتلا  ینامألا  مکاـّیإف و  مکلاّـهج  کـئلواف  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  رثؤت  ـال  هَّللا و  باـتک 
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 . نیّدلا اوماقأ  ام  ههجو  یلع  هَّللا  هّبک  ّالإ  دحأ  مهیداعی  شیرق ال  یف  رمألا  اذه  ّنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
: هتفگ ماکحألا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  زین  و 

وه ۀیواعم و  غلب  ّهنأ  ثّدحی  معطم  نبا  ریبج  نب  دمحم  ناک  لاق : يرهّزلا ؛ نع  بیعـش  انربخأ  نامیلا ، وبأ  انثّدح  شیرق :» نم  ءارمألا   » باب ]
: لاق ّمث  هلهأ ؛ وه  امب  هَّللا  یلع  ینثأف  ماقف  بضغف  ناطحق ، نم  کلم  نوکیس  ّهنأ  ثّدحی  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ّنأ  شیرق  نم  دفو  یف  هدنع 

و مّلـس ؛ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  رثؤت  هَّللا و ال  باتک  یف  تسیل  ثیداـحأ  نوثّدـحی  مکنم  ـالاجر  ّنأ  ینغلب  ّهنإـف  دـعب ! اـّمأ 
شیرق ال یف  رمألا  اذه  ّنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّینإف  اهلهأ  ّلضت  یّتلا  ینامألا  مکاّیإف و  مکلاّهج  کئلوا 

[. ریبج نب  دمحم  نع  يرهزلا ، نع  رمعم ، نع  كرابملا ، نبا  نع  میعن ، هعبات  نیّدلا . اوماقأ  ام  ههجو  یلع  هَّللا  هّبک  ّالإ  دحأ  مهیداعی 

مکی لهچ و  هجو 41 

َوُه َْلب  ْمَُکل  ارَش  ُهُوبَسَْحت  ْمُْکنِم ال  ٌۀَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم : داشرا  رون  هروس  رد  دوخ  زیزع  باتک  رد  ملاع  دنوادخ  هکنآ :
ُتانِمْؤُْملا َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  ٌمیِظَع * ٌباذَـع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک  یَّلََوت  يِذَّلا  َو  ِْمثِْإلا  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِـکل  ْمَُکل  ٌْریَخ 

ُلْضَف َْول ال  َو  َنُوبِذاْکلا * ُمُه  ِهَّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَهُـش  ِۀََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  ُؤاج  َْول ال  ٌنِیبُم * ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِأب 
ِِهب ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْـسلَِأب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ  ٌمیِظَع * ٌباذَع  ِهِیف  ُْمتْـضَفَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا 
ُهَّللا ُمُکُظِعَی  ٌمیِظَع * ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  َو  ٌمیِظَع * ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَـسَْحت  َو  ٌْملِع 

ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َو  َنِینِمُْؤم * ُْمْتنُک  ْنِإ  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ 
.

بتک هعلاطم  زا  و  تسین ، نایب  هب  جاتحم  دوشیم  رهاب  رهاـظ و  ار  میظع  ناـتهب  باحـصأ  زا  یتعاـمج  باـکترا  هک  يوحنب  تاـیآ  نیزا  و 
ّتنس لها  هدمتعم  رافسأ  هربتعم و 

778 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلمج تئارب  ءاعّدا  نیزا  دعب  و  ددرگیم ، راکـشآ  حـضاو و  یبوخب  دـندرک  میظع  ناتهب  نیرد  تکرـش  هک  تاّیباحـص  هباحـص و  ءامـسأ 

َْمل ْنَم  َو  روهظلا ، ّلک  رهاظ  کلذ  و  دوشیم ، روثنم  ءابه  لطاب و  انیقی  ناـشیمامت  ندوب  نمتؤم  هقث و  يوعد  روز و  بذـک و  زا  باحـصأ 
ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی 

.

يوما طبعم  یبأ  نب  ۀبقع  نب  دیلو  لاح  نایب  رد  هجو 42 

هباحـص رد  ّتنـس  لـها  دزن  قاـّفتالاب  دوـب و  ناـمثع  يرداـم  ردارب  هک  يومـالا  طـیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نـب  دـیلو  هـکنآ : مود  لـهچ و  هـجو 
« اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ   » هیاده یفاو  هیآ  لوزن  نأش  هچنانچ  دوب ، قساف  ینآرق  ّصنب  تسدودعم 

. تسنآ رب  دهاش 
ّلج ّزع و  هلوق  ّنأ  تملع - امیف  نآرقلا - لیوأتب  ملعلا  لهأ  نیب  فالخ  و ال  : ] هتفگ وا  همجرتب  باعیتسا »  » رد یبطرقلا  ّربلا  دـبع  نبا  همالع 

ٍإَبَِنب ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  »
[. ۀبقع نب  دیلولا  یف  تلزن 

« َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ   » هیاده یفاو  هیآ  زین  و 
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تلزن لاق : سابع ، نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  مکحلا  ثیدح  نم  و  : ] هتفگ وا  همجرت  رد  ّربلا  دبع  نبا  هماّلع  هچنانچ  تسدیلو ، قسف  دهاش 
َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ   » اهرکذ ۀّصق  یف  ۀبقع  نب  دیلولا  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  یف 

[.
هیآ لوزن  دـیلو و  قسف  تیاهن  راهظإ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ناـمیا  لاـمک  ناـیب  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  همـالع  نوچ  و 

، هدرپس فارتعا  ناعذا و  مادـقأب  فاستعا  كرت  فاصنإ و  کلـسم  هدروآ و  ریرحت  ریطـست و  ضرعمب  غیلب  یمالک  صوصخ  نیرد  هّینآرق 
. مزادرپیم مالک  نآ  لقنب  ماقم  نیرد  اذهل 

لضف ملع و  نأش  رد  هلزان  تایآ  رکذ  رد  لّوأ  باب  سداس  لصف  رد  لوسّرلا ص » لآ  بقانم  یف  لاؤّسلا  بلاطم   » باتک رد  روکذم  همالع 
َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  هناحبس : هلوق  کلذ  نم  و  : ] هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 

.
ساـّبع نبا  یلإ  هعفری  هدنـسب  لوّزنلا » بابـسأ   » موسوملا ب هفینـصت  یف  هریـسفت و  یف  ّيدـحاولا  دـمحأ  نب  ّیلع  نسحلا  وـبأ  ماـمإلا  لـقن 

ّیبلعّثلا قاحسإ  وبأ  مامإلا  هاور  و  ضر ،) )
779 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف عزانت  امهنیب  ناک  ّهنأ  کلذ  و  هّمال ، نامثع  یخأ  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلولا  و  ع )  ) یلع یف  تلزن  ۀـیآلا  هذـه  ّنأ  هریـسفت  یف  اضیأ 
(: ع  ) یلعل دیلولا  لاقف  ءیش 

هَّللا لزنأف  قساف ، ّکناف  تکـسا ! ّیلع : هل  لاقف  کنم . ۀـبیتکلل  ألمأ  انانـس و  ّدـحأ  اناسل و  کنم  طـسبأ  هَّللا  اـنأ و  ّیبص و  کـّنإف  تکـسا !
َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  ع :)  ) یلعل اقیدصت  یلاعت  هناحبس و 

، دیلولا قسافلاب  اّیلع و  نمؤملاب  ینعی  ۀیآلا . ، 
هفصو هتلاقم و  قیدصتب  دبألا  یلإ  یلتی  انآرق  یلاعت  هناحبس و  هلازنإ  هتلیـضف و  لامکب  ّیلعل  ّلج  ّزع و  هَّللا  نم  ةداهـش  ۀّصقلا  هذهب  یفک  و 
ۀمئاق اهلعج  همظن و  نم  اتایبأ  ص )  ) هَّللا لوسر  رعاش  تباث  نب  ناّسح  هذه  نّمض  دق  و  هتفرعم ، ۀجیتن  هملع و  ناونع  وه  يّذلا  نامیإلاب  هاّیا 
ۀباصإ نم  نآرقلا  هب  لزن  ام  هرعش  عدوأ  ثیح  همهف  هتیارد و  لامک  یلع  ۀحضاو  ۀلالد  کلذ  یف  و  همقر ، ماقم  هنییزت  هرعش و  نیـسحت  یف 

: لاقف همهس ، دیدست  ّیلع و 
انآرق دیلولا  یف  یلع و  یف  زیزع  باتکلا  هَّللا و  لزنأ 

انامیا ءّوبم  ّیلع  اقسف و  كاذ  نم  دیلولا  يّوبتف 
اناّوخ اقساف  ناک  نمک  ّهل  لا  فرع  انمؤم  ناک  نم  سیل 

انانج يزجی  کش  ّیلع ال  اران و  ایزخ و  دیلولا  يزجی  فوس 
اناوه كانه  یقلی  دیلو  اّزع و  هَّللا  يدل  یقلی  ّیلعف 

ابأ هّدـج  ّنإف  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلولا  اذـه  اّمأ  و  ناسل . نع  ناسل  عمـس و  نع  عمـس  اهلقانت  ناّسح و  لوق  نم  تایبألا  هذـه  تشف  و 
ّنإ ّمث  هیبأ . ریغ  یلإ  بسنی  ناکف  هقحلتـساف  هدبع  ناک  لب  هنبا  نکی  مل  لیق  و  سمـش . دـبع  نب  ۀـّیمأ  نبا  ّهنإ  لوقی  ناوکذ  هوبأ  ناک  طیعم 

برـشی ۀفوکلا  یف  ایلاو  یقبف  مدقت ؛ ام  یلع  هّمال  هاخأ  ناک  ذإ  ۀـفوکلا  هّالو  ۀـفالخلا  نامثع  ّیلوت  اّمل  ۀّـکم و  حـتف  موی  ملـسأ  اذـه  دـیلولا 
: لاق مهیلإ و  تفتلا  مث  لقعی ! وه ال  تاعکر و  عبرأ  ساّنلاب  اهدجسم  یف  رجفلا  یّلص  یّتح  رمخلا 

: ّیسبعلا ۀئیطحلا  هیف  لاقف  لقعی ! ّهنأ ال  ساّنلا  ملعف  مکدیزأ ؟
780 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  رمخلا  رقاعم  دیلولا  ّنأ  هبر  یقلی  موی  ۀئیطحلا  دهش 

! يردی و ال  المث ؟ مکدیزأ  أ  مهتالص : تّمت  دق  يدان و 
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!؟ رتولا عفّشلا و  نیب  تنرق  أ  اوملع : دق  و  بهو ! ابأ  اولاق :
! يرجت لزت  مل  کنانع  اوکرت  ول  و  تیرج ، ذإ  کنانع  اوسبح 

ۀفوکلا نع  هلزع  نامثع و  هّدـحف  هیلع ، کلذ  ساـّنلا  رکنأ  هلعف و  ءوسب  حـضتفا  هرمأ و  ساـّنلا  نیب  عاـش  هقـسف و  رهـش  هتّـصق و  ترهتـشاف 
هذه ّلج  ّزع و  هَّللا  لزنأ  اقـساف و  دیلولا  یّمـس  اّمل  اّیلع  ّنإف  ۀّیـضقلا ، هذه  ّرـس  یه  یّتلا  ۀّیهلإلا  ۀمکحلا  یلإ  رظناف  ۀـقّرلاب ! هّالو  ّمث  کلذـل 
یف مالّسلا  هیلع  یلعل  عمجلا  ّسحلا  ةداهّـشلا و  ملاع  یف  هب  رهظ  امب  هاضق  هردق و  يرجأ  قساف  دیلولا  ّنأ  نمؤم و  ع )  ) اّیلع نأ  ربخأ  ۀیآلا و 

ّدحلا ۀماقإ  ّمث  ساّنلا  نیب  هتعمس  ءوس  قوسفلا و  بابـسأ  عمجأ  وه  يّذلا  رمخلا  برـش  رهظأف  نایعلا ، ربخلا و  نیب  دیلولل  هلوق  یف  هقیدصت 
يدـحإ تناک  اذإ  ّمث  ّیلع . هاّمـس  امک  دـیلولا  یف  قسفلا  ۀفـص  دوجو  نیقفانملا  نینمؤملا و  نم  راصبألا  وذ و  نّقیتیل  داهـشألا  سوءر  یلع 

ۀفیطل هذه  و  امزج ، ّیلعل  ةدوجوم  نامیإلا  یه  اهل و  ۀـلباقلا  ۀفّـصلا  تناک  امزج  دـیلولا  یف  ةدوجوم  قسفلا - یه  و  نیتلباقتملا - نیتفّـصلا 
[. اهل هّبنتف  یلعل  ۀینّابّرلا  ۀیانعلا  یلإ  اهزمرب  ةریشم 

ثیدح قادصم  ار  ناشیا  همه  دنادب و  نمتؤم  هقث و  ار  هباحـص  هلمج  هکنیرب  درک  دـهاوخ  مادـقا  یلقاع  هنوگچ  ینعم  نیا  كاردا  دـعب  و 
تالاح راصبتسا  دیزم  يارب  نکیل  دنامیمن ، یقاب  ههبـش  دیلو  قسف  رد  هیاده  یفاو  هیآ  ود  ره  نیا  هظحالم  دعب  هچ  رگا  و  دنادرگ !؟ موجن 

نبال باعیتسالا »  » اهنم کیفکی  و  تسیندینـش ، یندـید و  تسدوجوم  ّتنـس  لـها  هربتعم  بتک  رد  هک  وا  ناودـع  بصن و  روجف و  قسف و 
. یبطرقلا ّربلا  دبع 

تیاور زا  دیجم » نآرق   » ّصنب دینع  دیلو  لآم  نارـسخ  لاح  روهظ  فصو  اب  ّتنـس  لها  رباکأ  هک  تسنآ  روهد  عئاظف  روما و  بئاجع  زا  و 
دواد وبأ  ننـس »  » رد وا  ثیدح  هچنانچ  دنرآیم ! دوخ  هّینید  بتک  رد  یلدشوخ  لامکب  ار  رجاف  قساف  نیا  تیاور  دنرادیمن و  رب  تسد  وا 

تسدورسم دوجوم و  تسناشیا  هّتس » حاحص   » زا هک 
781 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« فشاکلا  » ّيزملل و لامکلا » بیذهت   » رظان یلع  یفخی  امک ال  دننکیم ، رکذ  حاحـص  لاجر  رد  لاجر  ملع  بابرأ  ار  وا  هک  تساجنیزا  و 
. بتکلا نم  اهریغ  ینالقسعلا و  رجح  نبال  بیذهتلا » بیرقت   » و بیذهّتلا » بیذهت   » یبهّذلل و

فانم دبع  نب  سمش  دبع  نب  ۀّیمأ  نب  ورمع  یبأ  نب  طیعم  یبأ  نب  ۀبقع  نب  دیلولا  د » : ] » هتفگ بیذهّتلا » بیذهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا 
ۀثراح ّیبعشلا و  رماع  ّینادمهلا و  هَّللا  دبع  یسوم  وبأ  هنع  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  يور  هّمال . نامثع  وخأ  وه  و  یشرقلا ،

 . برضم نب 
 . ینادمهلا یسوم  وبأ  ّیبعشلا و  برضم و  نبا  ۀثراح  هنع  يور  : ] هتفگ دیلو  همجرت  رد  هباصا »  » رد ینالقسع  رجح  نبا  زین  و 

يوبن دهع  رد  رمع  بذک  باکترا  نایب  رد  هجو 43 

سیمع تنب  ءامـسأ  و  دندومن ، سیمع  تنب  ءامـسأ  هلباقمب  حیرـص  بذک  باکترا  يوبن  دهع  رد  رمع  ترـضح  هکنآ : موس  لهچ و  هجو 
مامت تحارـصب  بانج  نآ  دومن  ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تمدـخب  ار  ناـشیا  لامتـشا  بذـک  لاـقم  نوچ 
هوزغ باب  رد  يزاغملا  باتک  رد  دوخ  حیحـص »  » رد يراخب  هچنانچ  دومرف ، رهاظ  دوخ  نامجرت  قدـص  ناـیب  هب  [ 1  ] رمع ترضح  بذک 

: ] هدروآ ربیخ 
: لاق ءالعلا ، نب  دّمحم  ینثّدح 

نحن مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  جرخم  انغلب  لاق  یـسوم ، یبأ  نع  ةدرب  یبأ  نع  هَّللا  دبع  نب  دیرب  انثّدح  لاق : ۀماسأ ، وبأ  انثّدـح 
ۀـثلث و یف  لاق  اّمإ  و  عضب ، لاق : اّمإ  مهر - وبأ  رخآلا  و  ةدرب ؛ وبأ  امهدـحأ  مهرغـصأ ، انأ  یل و  ناوخأ  انأ و  هیلإ  نیرجاهم  انجرخف  نمیلاـب ،

هعم انمقأف  بلاط  یبأ  نب  رفعج  انقفاوف  ۀشبحلاب ، یشاّجنلا  یلإ  انتنیفس  انتقلأف  ۀنیفـس  انبکرف  یموق - نم  الجر  نیـسمخ  نینثا و  وأ  نیـسمخ 
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-: ۀنیفّـسلا لهأل  ینعی  انل - نولوقی  ساّنلا  نم  سانأ  ناک  ربیخ و  حـتتفا  نیح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  انقفاوف  اعیمج  انمدـق  یّتح 
لاطبا باب  یف  ماکحالا »  » باـتک یف  یـسلدنالا  مزح  نبا  لاـق  [ 1  ] انعم مدـق  نّمم  یه  سیمع و  تنب  ءامـسأ  تلخد  و  ةرجهلاب . مکاـنقبس 

: هصن ام  دیلقتلا 
(و

12 . ) یهتنا کلذ ) یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  هبذکف  مّلـس » هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  قحا  نحن  : » ۀـشبحلا ةرجه  لهال  رمع  لاق 
( هنم

782 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
و ۀصفح - یلع  رمع  لخدـف  رجاه ، نمیف  یـشاّجنلا  یلإ  ترجاه  تناک  دـق  ةرئاز و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  جوز  ۀـصفح  یلع 

؟ هذه نم  ءامسأ : يأر  نیح  رمع  لاقف  اهدنع - ءامسأ 
یّلـص هَّللا  لوسرب  ّقحأ  نحنف  ةرجهلاب  مکانقبـس  لاق : معن ! ءامـسأ : تلاق  هذه . ۀّیرحبلا  هذه  ۀیـشبحلا  رمع  لاق  سیمع ، تنب  ءامـسأ  تلاق :

مکلهاج ظعی  مکعئاج و  معطی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  متنک  هَّللا  و  اّلک ! تلاق : تبضغف و  مکنم . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
یّتح ابارـش  برـشأ  اماعط و ال  معطأ  ال  هَّللا ! میا  و  هلوسر ، یف  هَّللا و  یف  کلذ  و  ۀـشبحلاب ، ءاضغبلا  ءادـعبلا  ضرأ - یف  وأ  راد - یف  اّنک  و 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  کلذ  رکذأس  و  فاخن ، يذون و  اّنک  نحن  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  تلق  اـم  رکذأ 
، اذک اذک و  لاق  رمع  ّنإ  هَّللا ! ّیبن  ای  تلاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ءاج  اّملف  هیلع . دیزأ  غیزأ و ال  بذکأ و ال  هّللا ال  و و  هلأسأ ،

؟ هل تلق  امف  لاق :
دقلف تلاق : ناترجه . ۀنیفّـسلا - لهأ  متنأ  مکل - ةدـحاو و  ةرجه  هباحـصأل  هل و  مکنم و  یب  ّقحأب  سیل  لاـق : اذـک . اذـک و  هل  تلق  تلاـق :

اّمم مهسفنأ  یف  مظعأ  حرفأ و ال  هب  مه  ءیش  اینّدلا  نم  ام  ثیدحلا ، اذه  نع  ینولئسی  الاسرا  ینوتأی  ۀنیفّسلا  باحصأ  یـسوم و  ابأ  تیأر 
 . مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  مهل  لاق 

: هتفگ ۀباحّصلا  لئاضف  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  و 
انغلب لاق : یـسوم ، یبأ  نع  ةدرب  یبأ  نع  دیرب  ینث : ۀماسأ ، وبأ  ان : الاق : ّینادمهلا ، ءالعلا  نب  دّمحم  ّيرعـشألا و  دارب  نبا  هَّللا  دـبع  انثّدـح  ]

ةدرب و وبأ  امهدـحأ  امهرغـصأ ، انأ  یل  ناوخأ  انأ و  هیلإ  نیرجاهم  انجرخف  نمیلاـب  نحن  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخم 
. یموق نم  الجر  نیسمخ  نینثا و  وأ  نیسمخ ، ۀثالث و  لاق : اّمإ  اضعب و  لاق : اّمإ  مهر ، وبأ  رخآلا 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  رفعج : لاقف  هدنع ، هباحصأ  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  انقفاوف  ۀشبحلاب ، ّیشاّجنلا  یلإ  انتنیفس  انتقلأف  ۀنیفس  انبکرف  لاق :
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انقفاوف  لاق : اعیمج ، انمدق  یّتح  هعم  انمقأف  انعم ، اومیقأف  ۀماقإلاب  انرمأ  انهه و  انثعب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

عم انتنیفس  باحصأل  ّالإ  هعم  دهش  نمل  ّالإ  ائیـش  اهنم  ربیخ  حتف  نع  باغ  دحأل  مسق  ام  و  اهنم ، اناطعأ  لاق : وأ  انل ، مهـسأف  ربیخ  حتتفا  نیح 
. ةرجهلاب مکانقبس  نحن  ۀنیفّسلا : لهأل  ینعی  انل - ساّنلا  نم  سان  ناکف  لاق : مهعم ، مهل  مسق  هباحصأ  رفعج و 

783 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترجاه تناک  دق  و  ةرئاز ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  جوز  ۀصفح  یلع  انعم  مدـق  نّمم  یه  سیمع و  تنب  ءامـسأ  تلخدـف  لاق :

تنب ءامـسأ  تلاـق : هذـه ؟ نم  ءامـسأ : يأر  نیح  رمع  لاـقف  اهدـنع ، ءامـسأ  ۀـصفح و  یلع  رمع  لخدـف  هیلإ ، رجاـه  نمیف  یـشاّجنلا  یلإ 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  ّقحأ  نحنف  ةرجهلاب  مکانقبـس  رمع : لاق  معن ! ءامـسأ : تلاقف  هذه ؟ ۀّیرحبلا  هذه ؟ ۀیـشبحلا  رمع : لاق  سیمع ،

ظعی مکعئاج و  معطی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  متنک  هَّللا  اّلک و  رمع ! ای  تبذک  ۀملک : تلاق  تبضغف و  مکنم ! مّلس  هلآ و 
برـشأ اماعط و ال  معطأ  هَّللا ال  میا  و  هلوسر ، یف  هَّللا و  یف  کلذ  ۀـشبحلا و  یف  ءاضغبلا  ءادـعبلا  ضرأ - یف  وأ  راد - یف  اـّنک  مکلهاـج و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  کلذ  رکذأس  و  فاخن ، يذون و  اّنک  نحن  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  تلق  ام  رکذأ  یّتح  ابارش 
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. کلذ یلع  دیزأ  غیزأ و ال  بذکأ و ال  هَّللا ال  هلأسأ و  مّلس و  هلآ و 
: مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  اذک . اذک و  لاق  رمع  ّنإ  هَّللا ! ّیبن  ای  تلاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ءاج  اّملف  لاق :

باحـصأ یـسوم و  وبأ  تیأر  دـقلف  تلاق : ناـترجه ، ۀنیفّـسلا - لـهأ  متنأ  مکل - ةدـحاو و  ةرجه  هباحـصأل  هل و  و  مکنم ، یب  ّقحأـب  سیل 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  مهل  لاق  اّمم  مهسفنأ  یف  مظعأ  حرفأ و  هب  مه  ءیـش  اینّدلا  نم  ام  ثیدحلا . اذه  نع  ینولأسی  الاسرا  یننوتأی  ۀنیفّـسلا 

 . یّنم ثیدحلا  اذه  دیعتسیل  ّهنإ  یسوم و  ابأ  تیأر  دقلف  ءامسأ : تلاقف  ةدرب : وبأ  لاق  مّلس . هلآ و  هیلع و 
مزتلم يوبن  تافو  دعب  ناشیا  ترضح  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  لاونم  نینچ  رب  يوبن  دهع  رد  رمع  ترـضح  لالتخا  رپ  لاح  هاگ  ره  و 

.!؟ دندومیپیم باوص  هار  بانج  نآ  زا  ثیداحأ  رابخأ و  لقن  رد  دندوب و  قدص 
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بذک رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هیبنت  فصو  اب  هک  دوشیم  مولعم  ّتنس  لها  رابک  رافـسأ  تایاور  عّبتت  زا  هکنآ :
نب رمع  ترضح  دیلقتب  مه  بابت  باحصأ  رگید  هک  دیدرگ  عئاذ  عئاش و  يّدحب  نامز  نآ  رد  ناشغورد  نیا  ءامسأ  هلباقمب  رمع  ترـضح 
نوچ و  دنتـسنادیمن ، نیرجاهم  هلمج  زا  ار  هشبح  نیرجاهم  صّرخت  عّطنت و  دیزمب  هکلب  دـندشیم  باّذـک  ناتهب و  نیا  بکترم  باّطخلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تمدخب  هیلع  هَّللا  مالس  راّیط  رفعج  ترضح  تداهش  دعب  ءامسأ  ار  ینعم  نیا 
784 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دومرف داشرا  تحارصب  نایوگغورد  نیا  قح  رد  بانج  نآ  دومن  ضرع 
«. نیتّرم ةرجهلا  مکل  اوبذک ، »

رد ینزم  موعزم  و  دوشیم ، نایع  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّـشلاک  ناتهب  بذک و  نیبکترم  باحـصأ  لامتـشا  تلالـض  لاح  اجنیزا  و 
. دوریم انف  داب  رب  باحصأ  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  باب 

: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یقت  الم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  كرت  بلاط  یبأ  نب  رفعج  لتق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتأ  اّمل  لاق : یبعّـشلا ، نع  ]
رفعج نب  هَّللا  دبعل  اعد  مهل و  اعدف  رفعج  ینب  اعد  اهاّزعف و  اهاتأ  ّمث  اهنزح  ضعب  بهذـف  اهتربع ، تضاف  یّتح  سیمع  تنب  ءامـسأ  هتأرما 

. هیف حبر  ّالإ  ائیش  يرتشی  ناکف ال  هدی ، ۀقفص  یف  هل  كرابی  نأ 
: لاقف نیرجاهملا ! نم  انسل  ّانأ  نومعزی  ءالؤه  ّنإ  هَّللا ! لوسر  ای  ءامسأ : هل  تلاقف 

[«[. 1  ] ش  » ّیلا مترجاه  یشاّجنلا و  یلإ  مترجاه  نیتّرم : ةرجهلا  مکل  اوبذک ،

عوکأ نب  رماع  لمع  نالطب  باب  رد  باحصأ  زا  یضعب  بذک  باکترا  هجو 45 

لمع نالطب  باب  رد  بانج  نآ  دـهع  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  زا  یـضعب  هکنآ : مجنپ  لهچ و  هجو 
هک تفگ  ناوتیم  یلقاع  هنوگچ  سپ  دومرف  ناشبیذـکت  مامت  تحارـصب  بانج  نآ  و  دـندومن ، حیرـص  بذـک  باکترا  عوکألا  نب  رماع 

.!؟ دندومیپیم باوص  قدص و  هار  بانج  نآ  دعب  ثیداحأ  رابخأ و  لقن  رد  دندوب و  نمتؤم  هقث و  يوبن  باحصأ  هلمج 
. دینش دیاب  راصتخالاب  هعقاو  نیا  دهاوش  زا  یضعب  الاح 

: تسعقاو نآ  رد  هک  هدروآ  عوکألا  نب  ۀملس  زا  یثیدح  ربیخ  هوزغ  باب  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب 
: لاق هنم . تامف  رماع  ۀبکر  نیع  باصأف  هفیس  بابذ  عجری  هبرضیل و  ّيدوهی  قاس  هب  لوانتف  اریصق  رماع  فیس  ناک  موقلا  ّفاصت  اّملف  ]
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ارماع ّنأ  اومعز  یّمأ ! یبأ و  كادف  هل  تلق  کلام : لاق  يدیب . ذـخآ  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینآر  ۀملـس : لاق  اولفق  اّملف 
یبأ نبا  هجرخا  يأ : [ 1  ] دهاجل ّهنإ  هیعبـصإ - نیب  عمج  و  نیرجأل - هل  ّهنإ  لاق ، نم  بذـک  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  هلمع ، طبح 

(. 12 «. ) فنصملا  » یف ۀبیش 
785 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . هلثم اهب  یشم  ّیبرع  ّلق  دهاجم 
: هدروآ یثیدح  نمض  رد  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  و 

: لاق هنم . تامف  رماع  ۀبکر  باصأف  هفیس  بابذ  عجری  هبرضیل و  يدوهی  قاس  هب  لوانتف  رـصق  هیف  رماع  فیـس  ناک  موقلا  ّفاصت  اّملف  لاق  ]
یبأ كادف  هل : تلق  کلام ؟ لاق : اتکاس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینآر  اّملف  لاق : يدیب - ذخآ  وه  و  ۀملـس - لاق  اولفق  املف 

هل ّنإ  هلاـق ، نم  بذـک  لاـقف : ّيراـصنألا ، ریـضح  نب  دیـسأ  نـالف و  نـالف و  تلق : هلاـق ؟ نم  لاـق : هلمع ، طـبح  ارماـع  ّنأ  اوـمعز  یّمأ ! و 
 . هلثم اهب  یشم  ّیبرع  ّلق  دهاجم  دهاجل  ّهنإ  هیعبصإ - نیب  عمج  و  نیرجأل -

: هدروآ یثیدح  رکذ  دعب  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  زین  و 
: تلق نیح  لاق  ّهنأ  ریغ  کلذ ، لثم  هیبأ  نع  ینثّدحف  عوکألا ، نب  ۀملسل  انبا  تلأس  ّمث  باهش : نبا  لاق  ]

هیعبصإب راشأ  و  نیتّرم ، هرجأ  هلف  ادهاجم  ادهاج  تام  اوبذک ، مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هیلع ، ةالّـصلا  نوباهی  اسان  ّنإ 
.

: هدروآ لیوط  یثیدح  نمض  رد  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  زین  و 
یّلص ّیبّنلا  تیتأف  لاق : هسفن ، لتق  رماع  لمع  لطب  نولوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  باحـصأ  نم  رفن  اذإف  تجرخف  ۀملـس : لاق  ]

؟ کلذ لاق  نم  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  رماع !؟ لمع  لطب  هَّللا ! لوسر  اـی  تلقف : یکبأ ، اـنأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
 . نیتّرم هرجأ  هل  لب  کلذ ! لاق  نم  بذک  لاق : کباحصأ ! نم  سان  تلق : لاق :
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ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  لوزن  تقو  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هغیلب  هبطخ  رد  هکنآ :
، اقباس تملع  امک  هدومن ، لقن  ماـمّتلاب  لـئاضفلا » حـیجرت  یلع  لئالّدـلا  حیـضوت   » رد ار  نآ  دـمحأ  نیّدـلا  باهـش  دّیـس  هدومرف و  داـشرا 

: دومرف بانج  نآ  هک  تسعقاو 
َهَّللا  اوُقَّتا  ]

، َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت ، َّقَح  ساّنلا  اهّیأ 
وأ ّقحلا  ّالإ  هَّللا  یلع  لوقأ  نأ  هَّللا  ذاعم  و  مهنم ، لبقیف  ّیلع  نوبذـکی  ماوقأ  يدـعب  نم  نوکیـس  ّهنأ  طیحم و  ءیـش  ّلـکب  هَّللا  ّنأ  اوملعا  و 

َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  هَّللا ، یلإ  ّالإ  مکوعدأ  و ال  هب ، ینرمأ  ام  ّالإ  مکرمآ  ام  و  قدّصلا ، ّالا  هرمأب  قطنأ 
.

. مهرذحنل مهانفّرع  ءالؤه ؟ نم  و  هَّللا ؟ لوسر  ای  كاذ  یتم  و  لاقف : تماّصلا  ةدابع  هیلإ  ماقف 
- انهه یّنم  سفّنلا  تغلب  اذإ  مکل  نورهظیس  مهموی و  نم  امل  اوّدعتسا  دق  ماوقأ  لاق :

786 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
كراب و هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  هَّللا ؟ لوسر  ای  نم  یلإف  کلذ  ناک  اذإ  ةدابع : لاقف  هقلح ،- یلإ  مّلـس  كراب و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یموأ  و 

لهأ مه  ریخلا و  یلا  مکنوعدـی  ّیغلا و  نع  مکنوّدـصی  مّهنإف  یتّوبن  نم  نیذـخآلا  یترتع و  نم  نیقباّسلل  ۀـعاّطلا  عمّـسلاب و  مکیلع  مّلس :
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 . لهاجلا عم  نولیمی  لطابلا ال  لهأ  ّقحلاب  نوعمقی  ۀعدبلا و  داحلإلا و  مکنوبنجی  ۀّنّسلا و  باتکلا و  مکیف  نویحی  قدّصلا ، نداعم  ّقحلا و 
تسا تاولّصلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  بانج  تلاسر  تایآ  تّوبن و  دهاوش  هلمج  زا  هک  مایتلا  تیاده  مالک  نیا  هظحالم  دعب  و 

تّزاعم و ّتقاشم و  بکترم  هتـسناد  نمتؤم  هقث و  ار  باحـصأ  هلمج  و  دینـش ، دـهاوخ  لوبق  عامتـسا و  شوگب  ار  ینزم  مالک  هک  تسیک 
!؟ دیدرگ دهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بانج  تدناعم  تفلاخم و 

ناتهب بذک و  رب  هباحص  ضعب  ءارتجاب  نینمؤملا  ریما  بانج  حیرصت  هجو 47 

بّرقت ناتهب و  بذـک و  رب  هباحـص  ضعب  ءارتجا  دوخ  ماظن  تغالب  مالک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هکنآ : متفه  لـهچ و  هجو 
ناوتیم هنوگچ  مامضنا  قئاقح  مالک  نیا  هظحالم  دعب  و  هدومرف ، نایع  حضاو و  نایب  حصفأب  راّنلا  یلإ  ةاعد  تلالـض و  هّمئأ  يوسب  ناشیا 

!؟ دـندومیپیم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیدـحت  رد  قدـص  هار  دـندوب و  موجن  لـثم  هباحـص  هلمج  هک  تفگ 
: هتفگ همالا » ّصاوخ  ةرکذت   » رد يزوجلا  نبا  طبس  همالع 

ثیدحلا یف  ساّنلا  فالتخا  ببـس  نع  لئـس  دق  و  ع )  ) اّیلع عمـس  نم  ینث  ّیبعّـشلا : لاق  هب  و  ص )  ) هَّللا لوسر  ثیداحأ  یف  همالک  نم  [و 
ساّنلا ملع  ولف  ادّمعتم ، ص )  ) هَّللا لوسر  یلع  بذـک  جّرحتی ، ّمثأتی و ال  مالـسإلل ال  عّیـضم  نامیإلل  رهظم  قفانم  ۀـعبرأ : ساّنلا  ع :)  ) لاقف

، فصو امب  مهفـصو  و  ربخأ ، امب  نیقفانملا  نع  هَّللا  ربخأ  دق  و  هلوقب ، اوذـخأف  ص »)!  ) هَّللا لوسر  بحاص  : » اولاق مهّنکل  هنع و  اوذـخأ  امل 
اولکأف ساّنلا ، باقر  یلع  مهولعج  لامعألا و  مهّولوف  ناتهبلا  روّزلاب و  راّنلا  یلإ  ةاعّدلا  ۀلالّـضلا و  ۀّـمئأ  یلإ  اوبّرقتف  هدـعب  اوشاع  مّهنإ  ّمث 

باغ ّمث  العف  لعفی  هآر  وأ  الوق  لوقی  ص )  ) هَّللا لوسر  عمـس  لجر  و  ّلج ، ّزع و  هَّللا  ۀمـصع  نم  ّالإ  كولملل  عبت  ساّنلا  اّمنإ  اینّدـلا و  مهب 
هیف مه  هنأ و  ملع  ولف  هب ، مهوف  الوق  لوقی  ص )  ) هَّللا لوسر  عمس  لجر  و  هب ، ثّدح  ام  خسن  ّهنأ  ملع  ولف  لعفلا ، لوقلا و  کلذ  خسن  هنع و 

عمس ام  ثّدح  بغی ، مل  بذکی و  مل  لجر  و  هب ، لمع  هنع و ال  ثّدح  ام 
787 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هءایـض و  ةّوبّنلا  رونب  قرـشأ  مهمـالک  و  دـحاو ، بیلق  نم  نوقـسی  ۀـیاهن و  یلإ  نوعجری  ۀـیاغ و  یلإ  نوـعزنی  مهّلک  و  [، 1  ] هب لـمع  و 
. هران تسبتقا  ۀکرابملا  ةرجّشلا 

، یبعّشلا ۀیاور  هذه  و 
امکحم اّصاخ و  اّماع و  اخوسنم و  اخـسان و  ابذک و  اقدص و  الطاب و  اّقح و  ساّنلا  يدیأ  یف  ّنإ  لاق : ّهنأ  هنع  دایز و  نب  لیمک  ۀـیاور  یف  و 

نم هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  لاقف : ابیطخ  ماق  یّتح  هدـهع  یف  ص )  ) هَّللا لوسر  یلع  بذـک  دـق  و  امهو ، اظفح و  اهباشتم و  و 
. مهرکذ و  سماخ ، مهل  سیل  لاجر  ۀعبرأ  ثیدحلاب  کیتأی  اّمنإ  و  راّنلا ،

وه و  ثیدحلا - اذه  ص )  ) هَّللا لوسر  نع  يور  دق  و  تلق :
- راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  ص :)  ) هلوق

ع)  ) یلع قیرط  اّمأ  و  نیقیلا .» قح   » مجرتملا ب یباتک  یف  مهترکذ  ۀباحّصلا  نم  نورشع  ۀئام و 
نب ّیلع  انث  ّيراخبلا ، انث  ّيربرفلا ، ابنأ  ّیـسخرّسلا ، نیعأ  نبا  ابنأ  ّيدواّدـلا ، رّفظملا  نبا  اـبنأ  ّیفوّصلا ، لّوـألا  دـبع  نع  دـحاو  ریغ  اـنربخأف 

أّوبتیلف ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  لوقی : ص )  ) ّیبّنلا تعمـس  لوقی : ع )  ) اّیلع تعمـس  لاق : شارح  نب  یعبر  نع  روصنم  نع  ۀبعـش  انث  دعجلا ،
[. ۀعامجلا و  دنسملا »  » یف دمحأ  هجرخأ  و  نیحیحّصلا »  » یف هاجرخأ  راّنلا ، نم  هدعقم 

هضوفم باب  رد  ار  یعجشا  نانس  نب  لقعم  ثیدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومن  در  هجو 48 

ود تسیب و  دلجراهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 119 

http://www.ghadirestan.com


سمـشلا و نم  رهظأ  بانج  نآ  اب  ّقح  ندوب  ّقح و  اب  باـنج  نآ  ندوب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  هکنآ : متـشه  لـهچ و  هجو 
ثیدح لقن  رد  وا  ندوبن  دـمتعم  مامت  تحارـصب  هدومن و  ّدر  هضّوفم  باب  رد  ار  یعجـشأ  نانـس  نب  لقعم  ثیدـح  تسا  سمألا  نم  نیبأ 

هَّللا تاولـص  راتخم  لوسر  بانج  زا  رابخأ  ثیداـحأ و  لـقن  رد  هباحـص  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدومرف ، راکـشآ  حـضاو و 
: هتفگ یقتنملا »  » باتک رد  یسلدنألا  یجابلا  فلخ  نب  نامیلس  دیلولا  وبأ  دندوب !؟ نمتؤم  راهّنلا  لیّللا و  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و 

اهّـسمی مل  اهل و  ضرفی  مل  ةأرما و  جّوزت  لجر  نع  لئـسی  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  یتأ  ۀـمقلع : نع  میهاربإ  نع  روصنم  نع  ّيرّوثلا  يور  [و 
، طقس انهه  [ 1  ] ةأرما قادـص  اـهل  يرأ  یّنمف : أـطخ  نکی  نإ  هَّللا و  نمف  اـباوص  نکی  نإـف  ییأرب  اـهیف  لوـقأ  لاـق  ّمث  مهّدرف  تاـم ، یّتـح 

(. ن . 12 . ) لمکیلف
788 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  ءاضقب  اهیف  تیضق  دقل  دهشأ  لاقف : ّیعجشألا  نانس  نب  لقعم  ماقف  ثاریملا . اهل  ةّدعلا و  اهیلع  ططش ، سک و ال  اهئاسن ال و  نم 
، ساور ینب  نم  ةأرما  قشار  تنب  عورب  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  بارعألا  قدصت  ال  لاقف : دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  لوقب  ربخأ  ّهنأ  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  يور  دق  و 
 . مّلس هلآ و  هیلع و 

یلع لاّوب  یبارعأ  لوق  لبقن  فیک  لاق : هتّلع و  رکذ  دقف  یعجشألا  ربخ  یلع  ّدر  اّمأ  و  : ] هتفگ دحاو  ربخ  هلئسم  رد  یفصتسم »  » رد یلازغ  و 
یف سیق  تنب  ۀـمطاف  یف  رمع  لاـق  اـمک  لوبلا ، نع  هّزنّتلا  كرت  ءاـفجلاب و  هفـصو  کلذـل  هطبـض و  هتلادـع و  فرعی  مل  ّهنأ  نّیب  هیبـقع !؟

 . تبذک مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقل  انیبن  ۀّنس  اّنبر و  باتک  عدن  ال  ینکّسلا : ثیدح 
: اولاق ۀسماخلا  ۀّجحلا  : ] هتفگ ۀیاوّرلا  لوبقم  ریغ  لاحلا  لوهجم  هلئسم  رد  ماکحألا » لوصا  یف  ماکحإلا   » باتک رد  يدمآلا  نیدلا  فیـس  و 

نیب امیف  کلذ  رهتـشا  ۀـضّوفملا و  یف  ّیعجـشألا  لوق  ّدر  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لاحلا و  ۀـلوهجم  تناک  امل  سیق  تنب  ۀـمطاف  ۀـیاور  رمع  ّدر 
فیک لاق : اذهل  اهقدص و  هل  رهظی  مل  ّهنأل  ناک  اّمنإ  ۀـمطاف  ربخل  رمع  ّدر  اّمأ  لوقی : نأ  لئاقل  و  اعامجإ . ناکف  رکنم  هرکنی  مل  ۀباحّـصلا و 

لامتحاف ارهاظ  قسفلا  نم  هتمالـس  همالـسإ و  رهظ  نم  ّنإف  کلذـک ، سیل  هیف  نحن  ام  و  تبذـک ؛ مأ  تقدـص  يردـن أ  ةأرما ال  لوق  لـبقن 
اذهل و  هدـنع ، هقدـص  روهظ  مدـعل  اضیأ  ناک  اّمنإف  یعجـشألا  ربخل  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ّدر  اّمأ  و  هبذـک . لامتحا  نم  رهظأ  ۀـلاحم  هقدـص ال 

 . هنید روما  یف  زرتحم  ریغ  يأ  هیبقع . یلع  الاّوب  هنوکب  هفصو 
: هتفگ یعجشأ  لقعم  ربخ  رکذ  دعب  رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  و 

ّهدر [و 
 . ثاریملا اهبسح  هیبقع ! یلع  لاّوب  ّیبارعأ  لوقب  عنصن  ام  لاقف : هنع  هَّللا  یضر  ّیلع 

: ] هتفگ رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  زین  و 
« هبقع یلع  لاّوب  یبارعأ  : » هلوق و 

لوبلا رازإ و  ریغ  نم  سولجلا  یف  ءابتحالا  مهتداع  نم  ذإ  لامّرلا ، ناّکـس  يداوبلا و  لهأ  نم  لهجلا  مهیف  بلغ  نیذـّلا  نم  ّهنأ  یلإ  ةراـشإ 
[. طایتحالا ۀّلق  لهجلا و  نم  کلذ  و  مهباقعأ ، هتباصإب  ةالابملا  مدع  هیلإ و  اوجاتحا  اذإ  هیف  اوسلج  يّذلا  ناکملا  یف 

789 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـضر ۀباحّـصلا - ّنأل  هَّللا - همحر  یعفاّشلا - دـنع  دودرم  لوهجملا  ربخ  ّنأ  ملعا  و  : ] هتفگ رارـسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دـبع  زین  و 

و یعجـشألا ، ربخ  ّدر  هنع - هَّللا  یـضر  ّیلع - و  سیق ، تنب  ۀـمطاف  ربخ  ّدر  هنع - هَّللا  یـضر  رمع - ّنإف  لیهاجملا ، راـبخأ  اّودر  مهنع - هَّللا 
 . ّهدر یلع  عامجإلا  ۀلزنمب  کلذ  ناکف  هریغ ، هیلع  رکنی  مل  مهنم  لوهجملا  ربخ  ّدر  نم 

لثم رهمب  قشاو  تنب  عوربل  یـضق  ةولّـصلا  هیلع  ّهنأ  نانـس  نب  لقعم  ثیدحب  [ 1  ] هولثم و  : ] هتفگ ریرّحتلا »  » باـتک رد  یفنح  ماـمهلا  نبا  و 
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 . ّیلع ّهدر  دوعسم و  نبا  هلبق  هرم . نب  لاله  اهنع  تام  نیح  اهئاسن 
: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 

. اهل قادص  ةّدعلا و ال  اهیلع  ثاریملا و  اهل  اقادص : اهل  ضرفی  مل  اهنع و  یّفوتملا  یف  لاق  ّهنأ  ّیلع  نع  ]
 . هننس یف  یقهیبلا  هننس و  یف  روصنم  نب  دیعس  هجرخأ  يأ  ص ق ) . ) هَّللا باتک  یلع  عجشأ  نم  یبارعأ  لوق  لبقی  ال  لاق : و 

ضرتعا و  : ] هتفگ داحآ  رابخأب  هباحص  لمع  تاعقاو  رکذ  دعب  عقاو » لدعلا  ربخب  دّبعّتلا   » هلئسم رد  توبّثلا » ملسم   » رد يراهبلا  هَّللا  بحم  و 
نبا ربخ  ّیلع  و  دیعـس ، وبأ  هاور  یّتح  ناذـیتسالا  یف  یـسوم  یبأ  ربخ  رمع  و  ۀملـسم ، نبا  هاور  یّتـح  [ 2  ] ةریغملا یلع  رکب  وبأ  رکنأ  ّهنأـب 

[. ۀضّوفملا یف  نانس 
[. ۀبیّرلا دنع  اوفقوت  اّمنإ  باوجلا  و  : ] هتفگ ضارتعا  نیزا  باوج  ماقم  رد  و 

ار رگیدکی  باطخلا  نب  رمع  بعک و  نب  یبأ  بیذکت  هجو 49 

ترضح دوریم ، رامشب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  باحـصأ  هّلجأ  زا  هک  ار  بعک  نب  ّیبا  هکنآ : مهن  لهچ و  هجو 
هدومن و بیذکت  ار  بآم  تفالخ  ترضح  نآ  هلباقمب  بعک  نب  ّیبا  هدرک و  بیذکت  مامت  تحارـصب  تایآ  ضعب  تءارق  رد  یناث  هفیلخ 

تسرهاظ رپ  و  هدومرف ؛ يراج  دوخ  نابز  رب  تسا  لیضفّتلا  لعفأ  هغیـص  رب  لمتـشم  هک  بذکأ »! تنأ   » هحـضاف هلمج  ناشیا  عیفر  ناش  رد 
بذک باکترا  تسبابرألا  ّبر  مالک  هک  دیجم  نآرق  باب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رابک  باحـصأ  هاگ  ره  هک 

(. 12 . ) ضعبلا هدر  ضعبلا و  هلبق  يذلا  لوهجملا  ربخ  يأ  [ 1  ] مادقا رگیدکی  بیذکت  رب  دنیامن و 
(. 12 . ) ةدجلا ثاریم  یف  هربخ  رکنأ  يأ  [ 2]

790 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوبق رابخأ  لقن  رد  باحصأ  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  رد  ار  ینزم  لوق  لقع  لهأ  زا  هنوگچ  زاب  دنیازفیب  دوخ  نیجهت  نیهوت و  رد  هدومن 

و دینـش ، دـیاب  تسباجع  بجع  يدـبم  باجح و  فشاک  هک  باطخلا  نب  رمع  بعک و  نب  ّیبا  هملاکم  هعیدـب  هّیـضق  الاح  درک !؟ دـهاوخ 
دیمح نب  دبع  جرخأ  و  : ] هتفگ روثنم » ّرد   » رد یطویس  دید ! دیاب  رابتعا  رظنب  باحصأ  هلمج  هیکزت  لیدعت و  رد  ار  ّتنس  لها  یمشچ  خارف 

! بذـکأ تنأ  لاق : تبذـک ! رمع : لاق  نایلوألا ،» مهیلع  ّقحتـسا  نیذـّلا  نم   » أرق بعک  نب  ّیبا  ّنأ  زاـجم  یبأ  نع  يدـع  نبا  ریرج و  نبا  و 
قّدـصا مل  هَّللا و  باتک  قیدـصت  یف  هتبّذـک  نکل  و  کنم ، نینمؤملا  ریمأ  ّقحل  امیظعت  ّدـشأ  انأ  لاق : نینمؤملا !؟ ریمأ  بّذـکت  لجر : لاقف 

![. قدص رمع : لاقف  هَّللا ، باتک  بیذکت  یف  نینمؤملا  ریمأ 
: هتفگ لاعفألا  مسق  نم  راکذألا  باتک  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 

ریمأ بّذکت  لجر : لاقف  بذـکأ ! تنأ  لاق : تبذـک ! رمع : لاقف  نایلوألا » مهیلع  ّقحتـسا  نیذـّلا  نم   » أرق بعک  نب  ّیبأ  ّنأ  زاجم  یبأ  نع  ]
بیذکت یف  نینمؤملا  ریمأ  قّدصأ  مل  هَّللا و  باتک  قیدصت  یف  هتبّذـک  نکل  و  کنم ، نینمؤملا  ریمأ  ّقحل  امیظعت  ّدـشأ  انأ  لاق : نینمؤملا !؟

«[. دع ، » ریرج نبا  دیمح و  نب  دبع  قدص ! رمع : لاقف  هَّللا ! باتک 

ار مکح  نب  ماشه  رمع  بیذکت  هجو 50 

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  میلعت  باب  رد  تسباحـصأ  هّلجأ  زا  هک  ار  مکح  نب  ماـشه  باـطخلا  نب  رمع  ترـضح  هکنآ : مهاـجنپ  هجو 
نآ هکنآ  لاح  هدروآ ، لمعب  واب  دّدـشت  تیاهن  هتـسناد و  بذاک  درکیم ، نآ  توالت  هک  یهجو  رب  واب  ار  ناـقرف  هروس  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

رودص دندوبیم و  یّکزم  لّدعم و  باحـصأ  هلمج  رمع  ترـضح  دزن  رگا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  دوبن . بذاک  دوخ  ياعّدا  رد  هراچیب 
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او رواب  ار  یکولـس  دـب  لامک  و  تشارفایمن ، لیلج  یباحـص  نیا  لـثم  بیذـکت  تیار  بآـم  تفـالخ  زگره  دوبن  زئاـح  ناـشیا  زا  بذـک 
. تشادیمن

: هدروآ دوخ  حیحص »  » رد يراخب 
نبا نمحّرلا  دبع  ۀمزحم و  نب  روسملا  ّنأ  ریبّزلا  نب  ةورع  ینثّدح  لاق : باهش ، نبا  نع  لیقع  ینثّدح  ثیّللا  ینثّدح  ریفع  نب  دیعس  انثّدح  ]

میکح نب  ماشه  تعمس  لوقی : باطخلا  نب  رمع  اعمس  امّهنأ  هاثّدح  يراقلا  دبع 
791 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّلـص هَّللا  لوسر  اهینئرقی  مل  ةریثک  فورح  یلع  أرقی  وه  اذإف  هتءارقل  تعمتـساف  هیلع ، هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةاـیح  یف  ناـقرفلا  ةروس  أرقی 
: لاـق أرقت ؟ یتـّلا  ةروّسلا  هذـه  كأرقأ  نم  تلقف : هئادرب  هتببلف  مّلـس ؛ یّتـح  تّربـصتف  ةولـصلا  یف  هرواـسا  تدـکف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

: تلقف مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهینأرقأ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  هدوقأ  هب  تقلطناف  تأرق ! ام  ریغ  یلع  اـهینأرقأ  دـق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنإـف  تبذـک 
ای أرقا  هلـسرأ ! مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  اهینأرقت ! مل  فورح  یلع  نآرقلا  ةروسب  أرقی  اذه  تعمـس  ّینإ  تلقف : مّلس ،

تأرقف رمع ! اـی  أرقا  لاـق : ّمث  تلزنا . کلذـک  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  أرقی ، هتعمـس  یّتلا  ةءارقلا  هیلع  أرقف  ماـشه !
 . هنم رّسیت  ام  اؤرقاف  فرحأ  ۀعبس  لزنا  نآرقلا  اذه  ّنإ  تلزنا ، کلذک  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ینأرقأ ، یّتلا  ةءارقلا 

ار هبعش  نب  ةریغم  رمع  نتخاس  مهتم  هجو 51 

لوبق ار  وا  تیاور  و  تخاس ، مهّتم  صالمإ  تید  ثیدح  تیاور  رد  ار  یباحص  هبعش  نب  ةریغم  باّطخلا  نب  رمع  هکنآ  مکی : هاجنپ و  هجو 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصأ  هلمج  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  و  داد ، نآب  تداهش  هملسم  نبا  دّمحم  هکنآ  ات  دومنن 

دومرفیمن مهّتم  صالمإ  تید  ثیدح  تیاور  رد  ار  هبعش  نب  ةریغم  رمع  ترضح  زگره  دندوبیم  نمتؤم  هقث و  لقن  رد  رمع  ترضح  دزن 
: هتفگ رمع  همجرت  رد  ظاّفحلا » ةرکذت   » رد یبهذ  هچنانچ  کلذ ،» ملعی  ادحأ  تئاف  اقداص  تنک  نإ   » تفگیمن وا  هلباقمب  و 

معلص هَّللا  لوسر  هیف  یضق  ةریغملا : هل  لاقف  طقّسلا ، ینعی  ةءرملا ، صالمإ  یف  مهراشتسا  رمع  ّنأ  ۀبعش  نب  ةریغملا  هیبأ  نع  ماشه  يور  [و 
 . هب یضق  معلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ۀملسم  نب  دّمحم  دهشف  لاق : کلذ . ملعی  ادحأ  تئاف  اقداص  تنک  نإ  رمع : هل  لاقف  ةرغب ،

هیوبن ثیداحأ  لقن  رد  ار  مدرم  رمع  فیوخت  هجو 52 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیداحأ  لقن  رد  ار  مدرم  دوخ  تموکح  نامز  رد  باطخلا  نب  رمع  هکنآ : مود  هاـجنپ و  هجو 
تفگیم دوخ  عابتأب  هیواعم  هک  تساجنیزا  و  غورد . بذـک و  رب  دوب  باحـصأ  مادـقا  فیوخت  نیا  ببـس  و  دوب ، هدرک  فیوخت  بایطألا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نایب  رد  ار  مدرم  وا  هک  قیقحتب  سپ  دوب  رمع  دهع  رد  هک  دـیریگ  مزال  ار  ثیدـح  نامه  امـش  هک 
: هتفگ رمع  همجرت  رد  ظاّفحلا » ةرکذت   » رد یبهذ  هچنانچ  دوب ، هدیناسرت  مّلس  هلآ و 

ناک ۀیواعم  ّنأ  ینغلب  لاق : ۀملس ، یبأ  نب  ءاجر  نع  ۀّیلع ، نبا  ]
792 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . معلص هَّللا  لوسر  نع  ثیدحلا  یف  ساّنلا  فاخأ  دق  ناک  ّهنإف  رمع  دهع  یف  ناک  امب  ثیدحلا  نم  مکیلع  [: 1  ] لوقی
دّیـس بانج  زا  هعوضوم  ثیداحأ  لقن  رب  مدرم  ّضح  ناتهب و  بذک و  باکترا  فصو  اب  هیواعم  هک  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  و 
دهع ثیداحأ  فرـص  دنادن و  دمتعم  ار  باحـصأ  هلوقنم  ثیداحأ  زا  يرایـسب  نادـیدجلا - ّرک  ام  هَّللا  مالـس  هلآ  هیلع و  ّناجلا - سنإلا و 
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!؟ تسناد دهاوخ  تافتلا  لباق  القع  زا  يدحأ  ار  ینزم  لوق  هنوگچ  دنادرگ  لمع  ذخأ و  لباق  ار  يرمع 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) یبن زا  تیاور  رد  القا  هب  ار  باحصا  زا  یتعامج  رمع  روتسد  هجو 53 

لالقإب ار  ناشیا  تفر و  ناشیا  تعیاشمب  درک  هناور  قارع  يوسب  ار  باحصأ  زا  یتعامج  باطخلا  نب  رمع  نوچ  هکنآ : موس  هاجنپ و  هجو 
انثّدـح : ] هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » رد یبطرق  ّربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  درک ، رومأم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  تیاور 

نب دلاخ  انثّدح  لاق : روصنم ، نب  دیعـس  انثّدح  لاق : زیزعلا ، دبع  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : دّـمحم ، نب  رمع  انثّدـح  لاق : ییحی : نب  نمحّرلا  دـبع 
مل نوردـت  أ  انل : لاق  ّمث  أّضوتف ، ءامب  اـعد  ّمث  رارـص  یلإ  رمع  انعّیـشف  اـنجرخ  لاـق : بعک ، نبا  ۀـظرق  نع  یبعـشلا  نع  ناـیب  نع  هَّللا  دـبع 

ّيودک نآرقلاب  ّيود  اهلهأل  ةدـلب  نوتأت  مّکنإ  اهل ، تجرخ  ۀـجاحلا ، کلذ  عم  ّنإ  لاق : انمرکت ، انعّیـشت و  نأ  تدرأ  انلق : مکعم ؟ تجرخ 
نع اثیدـح  هدـعب  تثّدـح  امف  ۀـظرق : لاق  مککیرـش . انأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیداحألاب  مهوّدـصت  الف  لّحنلا ،

: لاق دّمحم ، نب  رمع  انثّدح  لاق : ییحی ، نب  نمحرلا  دبع  انثّدح  و  مّلس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
اّولقأ هل : لاق  رمع  ّنأ  ۀظرق  نع  یبعّشلا  نع  نایب  نع  ۀنییع  نب  نایفس  انثّدح  لاق : روصنم ، نب  دیعـس  انثّدح  لاق : زیزعلا ، دبع  نب  ّیلع  انثّدح 

: لاق دمحم ، نب  ّیلع  انثّدـح  لاق : ییحی ، نب  نمحّرلا  دـبع  انثّدـح  و  مککیرـش . انأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀـیاوّرلا 
هچنانچ هدروآ ، لمعب  نآ  رد  فیرحت  يردق  نکیل  هدرک و  رکذ  ءافخلا » ۀلازا   » رد ار  هیواعم  لوق  نیا  مه  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  [ 1  ] انثّدح

رمع نامز  یف  يوری  ناک  ام  ثیداحالا  نم  مکیلع   » لئاقلا نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  مهنم : : ) هتفگ دناهدرک  انث  نیخیش  رب  هک  هباحص  رکذ  رد 
(. هعوبطم هخسن  هحفص 221 . . 12 ( ) هَّللا یف  سانلا  فیخی  ناک  هناف 

793 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀظرق نع  یبعّشلا  رماع  نع  نایب  نع  ثّدحی  ۀنییع  نب  نایفس  تعمـس  لاق : بهو ، نبا  لاق  دیعـس ، نب  نونحـس  انثّدح  لاق : دواد ، نب  دمحأ 

نب سنوی  انثّدح  لاق  ریمح ، نب  دیعس  نامثع و  نب  دیعس  انثّدح  لاق : فوطم ؛ نب  دمحأ  انثّدح  لاق : میهاربإ ، نب  دّمحم  انثّدح  و  بعک ، نب 
رمع انعم  یشمف  قارعلا  دیرن  انجرخ  لاق : ءاوس - امهظفل  و  بعک - نب  هظرق  نع  یبعّشلا  رماع  نع  نایب  نب  نایفـس  انثّدح  لاق : یلعألا ، دبع 

؟ مکعم تیشم  مل  نوردت  أ  لاق : ّمث  نیتنثا  لسغف  أّضوتف  رارص  یلإ 
ّيودـک نآرقلاب  ّيود  مهل  ۀـیرق  لهأ  نوتأت  مّکنإ  لاقف : انعم ، تیـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نحن  معن ! اولاـق :

انأ اوضما و  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀـیاوّرلا  اّولقأ  نآرقلا و  دّوـج و  مهولغـشتف ، ثیداـحألاب  مهوّدـصت  ـالف  لـّحنلا ،
نیزا ناشیا  ترضح  هکنیرب  تسحضاو  لیلد  رمع  ترضح  مالک  نیا  باطخلا و  نب  رمع  اناهن  لاق : انثّدح ! اولاق : ۀظرق  مدق  اّملف  مککیرش 

« ملعلا نایب  عماج   » رد ّربلا  دبع  نبا  هک  اریز  دنتـشاد ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  بذک  فوخ  باحـصأ  تعامج 
ناک اّمنإ  معلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀـیاوّرلا  نم  لالقإلاب  هرمأ  راثکإلا و  نع  هیهن  ّنأ  یلع  ّلدـی  اذـه  و  : ] هتفگ ثیدـح  نیرب  مـالک  نمـض  رد 

هتیاور ّتلق  نم  طبـض  ّنأل  هوعی ، مل  هظفح و  اونّقیتی  مل  امب  نوثّدحی  راثکإلا  عم  اونوکی  نأ  افوخ  معلـص و  هَّللا  لوسر  یلع  بذکلا  فوخ 
[. ۀیاوّرلا نم  لالقإلا  نم  رمع  مهرمأ  اذهلف  راثکإلا ، عم  نمؤی  يّذلا ال  طلغلا  وهّسلا و  نم  دعبأ  وه  رثکتسملا و  طبض  نم  رثکأ 

، اّرش وأ  اریخ  نوکی  نأ  نم  معلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدحلا  ولخی  و ال  : ] هتفگ ثیدح  نیا  نایب  رد  ملعلا » نایب  عماج   » رد ربلا  دبع  نبا  زین  و 
مهیـصوی رمع  ّنأ  مّهوتی  نأ  زوجی  ظ ) الف ،  ) ـال اّرـش و  ناـک  نإ  و  لـضفأ ، ریخلا  نم  راـثکالاف  ریخ - ّهنأ  هیف  ّکـش  ـال  و  اریخ - ناـک  نإـف 

ننّسلا و ّربدت  نع  لاغتشالا  فوخ  معلص و  هَّللا  لوسر  یلع  بذکلا  ۀعقاوم  فوخ  کلذب  مهرمأ  اّمنإ  ّهنأ  ّکلدی  اذه  و  ّرّشلا ، نم  لالقإلاب 
 . هّقفتم ّربدتم و ال  ریغ  ّالإ  هارت  داکت  رثکملا ال  ّنأل  نآرقلا 

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  بذک  باکترا  زا  باحـصأ  هلمج  ندوب  نومأم  هک  تشگ  حـضاو  وت  رب  يدیـسر  ینعم  نیدـب  هاگ  ره  و 
. تسناشیا داقتعا  فالخ  رسارس  هکلب  دوب ، هدیسرن  رمع  ترضح  ترضح  نامگب  زگره  هک  تسا  يزیچ  مّلس  هلآ و  هیلع و 
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794 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رابخأ ثیداحأ و  لقن  رد  هباحص  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  ياعّدا  رمع  ترـضح  مغّرلا  یلع  هنوگچ  هک  ینزم  زا  تسا  بجع  لامک  سپ 

. دیازفایم تریصب  تربخ و  بابرأ  تریح  رد  و  دیامنیم ،

ار ربمغیپ  باحصأ  زا  یصخش  یبعش  بیذکت  هجو 54 

الب دوب - هدرک  تیاور  یثیدح  ارمأ  تعاطا  باب  رد  هک  ار  باحصأ  زا  یـصخش  تسنیعبات  هّلجأ  زا  هک  یبعـش  هکنآ : مراهچ  هاجنپ و  هجو 
: هتفگ یبعش  همجرت  رد  ظاّفحلا » ةرکذت   » رد یبهذ  هچنانچ  هدومن ، بیذکت  اباحم -

: ان یطوحلا ، ةدجن  نب  دحاولا  دبع  ان : نارهم ، نب  لیعامـسإ  نب  دّمحم  انث  يرمقلا ، براضم  میهاربإ  انث  یبعّـشلا ، ۀـمجرت  یف  مکاحلا  لاق  ]
ۀباحّصلا نم  لجر  ثّدحف  کلملا ، دبع  ۀفالخ  یف  قشمدب  یبعشلا  یلإ  تدعق  لاق : دیزی ، نب  ۀعیبر  ینثّدح  زیزعلا ، دبع  نب  دیعس  ان : ۀّیقب ،

نإف ءارمالا  اوعیطأ  ةوکّزلا و  اوتآ  ةولّصلا و  اومیقأ  ائیش و  هب  اوکرشت  مّکبر و ال  اودبعا  لاق : ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع 
![ تبذک ّیبعّشلا : هل  لاقف  ءآرب . هنم  متنأ  مهیلعف و  اّرش  ناک  نإ  مکلف و  اریخ  ناک 

هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیدح  تیاور  صوصخ  رد  مه  نآ  ار و  هباحص  زا  یصخش  یبعـش  بیذکت  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  و 
، ددرگیم طوقّسلا  رهاظ  تعقویب و  یلیخ  تیاور  لقن و  باب  رد  باحـصأ  هلمج  ندوب  نمتؤم  هقث و  باب  رد  ینزم  ياعّدا  بایطألا  هلآ  و 

. دسریم دوهش  هّصنمب  هوجو  نیبأب  نآ  ناوه  نالطب و  و 

ار باحصا  زا  یعمج  یباحص  کلام  نبا  فوع  بیذکت  هجو 55 

هدرک مادقا  یعرـش  مسقب  رمع  ترـضح  يانث  حدم و  رب  هک  ار  باحـصأ  زا  یتعامج  یباحـص  کلام  نب  فوع  هکنآ : مجنپ  هاجنپ و  هجو 
الب ناشنیجهت  نیهوت و  رد  هتخاس ، بذـکب  فوصوم  ار  نیحاّدـم  ۀـعامج  نیا  زین  رمع  ترـضح  دوخ  و  هدومن ، بیذـکت  ۀحارـص  دـندوب 

: هتفگ رمع  تریـس  رکذ  رد  هغـالبلا » جـهن  حرـش   » رد يدادـغبلا  ینئادـملا  دـیدحلا  یبأ  نـب  دـیمحلا  دـبع  هچناـنچ  هدوزفا ؛ مثأـت  جّرحت و 
: اولاق هیلع و  اونثأف  ۀباحّصلا  نم  موق  رمع  دنع  ترضح  ]

، هَّللا متبذـک و  کلام : نب  فوع  لاقف  کنم ! نیقفانملا  یلع  ّدـشأ  لوقأ و ال  طسقلاب و  کنم  یـضقأ  الجر  نینمؤملا  ریمأ  ای  انیأر  ام  هَّللا  و 
حبر نم  بیطأ  هَّللا  رکب و  وبأ  ناک  دقل  متبذک ، هَّللا و  فوع و  قدص  رمع : لاقف  رکب ؛ ابأ  انیأر  هنم ، ریخ  هَّللا  لوسر  دعب  رکب  وبأ 

795 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مـسقب هک  دـشاب  هدیـسر  ّدـح  نیاب  هباحـص  زا  ۀـعامج  لآم  تراسخ  لاح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و  یلهأ ]! ریعب  نم  ّلضأ  انأ  کسملا و 

بذـک و رمع  ترـضح  دوخ  یباحـص و  کـلام  نبا  فوع  بیذـکتب  دـنیامن و  ناـتهب  بذـک و  باـکترا  رمع  ترـضح  ههجاومب  یعرش 
- راتخم لوسر  بانج  زا  رابخأ  ثیداحأ و  لقن  رد  هباحـص  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  ددرگ ، ناـیع  حـضاو و  ناـگمه  رب  ناـشروز 

یف كّوهّتلا  و  جـلّجللا ، لـطابلا  یلع  مّجهّتلا  ـالإ  اذـه  اـم  دـندوب !؟ نمتؤم  هقث و  راـهّنلا - لـیللا و  فلتخا  اـم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
! جوعألا جاّجللا 

روز نیمی  غورد و  مسق  رب  رمع  مادقا  هجو 56 

مـسق رب  هتـسناد  هدید و  دنراد ، ناعذا  نآب  شنیدـقتعم  هک  نأش  تلالج  همه  نیا  اب  باطخلا  نب  رمع  ترـضح  هکنآ : مشـش  هاجنپ و  هجو 
هاگ ره  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  هدوبر ، ماعنألاک  ّماوع  زا  قبّـسلا  بصق  روجف  قسف و  نیا  باـکترا  رد  هدومن ، مادـقا  روز  نیمی  غورد و 
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نمتؤم هقث و  رابخأ  ثیداحأ و  لقن  رد  ار  باحـصأ  هلمج  هنوگچ  دـشاب  هدیـسر  ّدـح  نیاـب  روز  بذـک و  رب  باحـصأ  هّلجأ  مادـقا  لاـح 
. دننک تیاور  مه  نیمی  مسقب و  ار  رابخأ  ثیداحأ و  نآ  هچ  رگا  تفگ ، ناوتیم 

. دینش دیاب  سوه  شوگب  یناث  ترضح  ندروخ  غورد  مسق  هّصغ  رپ  هصق  الاح 
اربد ابقن و  اهب  یتقان  ّنإ  لاقف : رمع  ّیبارعأ  یتأ  : ] هدروآ رمع  تریـس  رد  هغالبلا » جهن  حرـش   » رد ینئادـملا  دـیدحلا  یبأ  نب  دـیمحلا  دـبع 

: لاقف ربد ! بقن و ال  كریعبب  ام  هَّللا  و  لاقف : ینلمحاف !
ربد بقن و ال  نم  اهّسم  ام  رمع  صفح  وبأ  هَّللاب  مسقأ 

نیعلا فرح  ثلاـث  مسق  رد  هباـصإ »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  هلمحف و  هاـعد  ّمث  یل ! رفغا  مهّللا  رمع : لاـقف  رجف ! ناـک  نإ  ّمهّللا  هل  رفغاـف 
مجعم  » یف ّینابزرملا  هرکذ  ّيدـهّنلا  ةدّـحوم - ّمث  ۀـحوتفم  ۀـلمهم  ّمث  ۀـنکاس  ۀـّیناتحت  اهدـعب  فاکلا  حـتفب  ۀبـسیک - نب  هَّللا  دـبع  : ] هتفگ

-: هلمحی ملف  هلمحتسا  و  باطخلا - نب  رمعل  لئاقلا  وه  و  ورمع ، همسا  لاقی  و  هّمأ ، ۀبسیک  لاق : و  ءارعّشلا »
796 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربد بقن و ال  نم  اهّسم  ام  رمع  صفح  وبأ  هّللاب  مسقأ 
هالعف هیلع ، ّدرف  ظ ) ۀـّلع .  ) هبلق نم  اهب  اـم  هَّللا  و  لاـقف : تعجر ، اـّهنأ  رکذ  اـمل  هتلحار  یلإ  رظن  رمع  ناـک  رجف و  ناـک  نإ  مهّللا  هل  رفغاـف 

وبأ هتینک  ّنإ  لیق : و  رتست ، حتف  یف  یـسوم  یبأ  عم  ۀّصق  هل  و  هاطعأ ، هلمح و  هلوق  رخآ  رمع  عمـس  اّملف  کلذ ، لوقی  وه  بره و  ةّرّدـلاب و 
 . هلمحف فلحف  هناکمب  فرع  ام  ّهنأ  هفلحتساف  اهدشنی  هعمس  رمع  ّنإ  ۀبسیکلا و 

ّیبارعأ هلاق  زجر  لّوأ  وه  و  : ] هتفگ رمع » صفح  وبأ  هّللاب  مسقأ   » رعـش حرـش  رد  بدألا » ۀنازخ   » رد يدادـغبلا  رمع  نب  رداقلا  دـبع  خیـش  و 
ّینإ دیعب و  یلهأ  ّنإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف : رمع  یتأ  اّیبارعأ  ّنأ  عفار  یبأ  نع  نوثّدحملا  هاور  ام  هببس  و  هنع ، هَّللا  یضر  باّطخلا  نب  رمعل 
لعج ءاحطبلا و  لبقتـسا  مث  هتقان  ّلحف  ّیبارعألا  قلطناف  ربد ، بقن و ال  اهب  اـم  هَّللا  تبذـک و  رمع : لاـقف  ینلمحاـف ! ءاـبقن ، ءاربد  ۀـقان  یلع 

: هتقان فلخ  یشمی  وه  لوقی و 
ربد بقن و ال  نم  اهب  نإ  ام  رمع  صفح  وبأ  هّللاب  مسقأ 

رفغا  » لاق اذإ  لعجف  يداولا ، یلعأ  نم  لبقم  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  و  بقن ،» نم  اهّـسم  ام   » يوری و  رجف ! ناـک  نا  ّمهّللا  هل  رفغا 
هدّوز ریعب و  یلع  هلمحف  لاق ، امک  یه  اذإف  عضوف  کتلحار  نع  عض  لاقف : هدیب  ذخأف  ایقتلا  یّتح  قدـص  ّمهّللا  لاق : رجف » ناک  نإ  مهّللا  هل 

[. ۀفلتخم ظافلأب  رثألا  اذه  يور  و  هاسک . و 
حرج اذإ  حرف : باب  نم  هباّدلا  رهظ  ربد  نم  ءاربّدلا : و  : ] هتفگ تیاور  نیا  حرـش  رد  بدألا » ۀنازخ   » رد يدادغبلا  رمع  نب  رداقلا  دـبع  زین  و 

هّفخ ّقر  اذإ  اضیأ : حرف  باب  نم  ریعبلا  بقن  نم  ءابقّنلا : و  ربدم . وهف  هریعب  ربدا  ذإ  لجرلا  ربدأ  هربدت و  ریعبلا  تربدأ  بتقلا و  لحّرلا و  نم 
: هلوق و  ۀـبوکّرلاک . ّباوّدـلا  نم  ساّنلا  هیلع  لمحی  ام  حـتفلاب  یه  و  ۀـلومح ، ینطعأ  يأ  ینلمحاف ، هلوق  و  هریعب ، بقن  اذإ  لـجّرلا  بقنأ  و 

، فلح ینعمب  مسقأ ، لعاف  صفح  وبأ  رمع . صفح  وبأ  هّللاب  مسقأ 
797 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نإ هلوق : و  ةدئاز . نإ  اهب ، نإ  ام  هلوق : و  مسالا . یلع  ۀینکلا  میدقت  زاوج  یف  ۀـّیفلالا » حرـش   » یف ماشه  نبا  هب  دهـشتسا  و  رمع ، ۀـینک  وه  و 
و قدّـصلا ، نع  لام  ّهنأل  رجاف  باّذـکلل  لیق  اّمنإ  و  ریخلا : نع  لئاملا  لداعلا  برعلا  مالک  یف  رجافلا  رهاّظلا  یف  ّيراـبنألا  لاـق  رجف . ناـک 

[. اهبتق اهنع  عفرا  يأ  کتلحار ، نع  عض  هلوق : و  رعّشلا ، اذه  دشنأ 

هشئاع ءاوغا  بأوح و  بالک  ناتساد  و  بأوح »  » ماقم لمج و  هعقاو  رد  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ریبز و  هحلط و  ناودع  بذک و  باکترا  هجو 57 

باکترا رب  بأوح »  » ماقمب لمج  هعقاو  رد  دنتـسه  هباحـص  ریهاشم  زا  همه  هک  ریبّزلا  نب  هَّللا  دبع  ریبز و  هحلط و  هکنآ : متفه  هاجنپ و  هجو 
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ره و  هدشن ، هدینـش  هدید و  شلثم  زگره  هک  دناهدرک  مادقا  تراسج و  يوحنب  ناتهب  روز و  تداهـش  رب  مدرم  ضیرحت  ناودع و  بذک و 
لامجإلاب نآ  دـهاوش  ضعب  زین  اج  نیا  رد  نکیل  هدـیدرگ ، روکذـم  ماـحفإلا » ءاصقتـسا   » باـتک رد  ماـمت  لیـصفتب  هلئاـه  هعقاو  نیا  دـنچ 

. ددرگ راکشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّشلاک  راظنأ  راصبأ و  باحصأ  رب  ینزم  مالک  نا  وه  نالطب و  ات  ددرگیم  روکذم 
: هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  ۀسایّسلا » ۀمامإلا و   » باتک رد  يرونیّدلا  هبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبأ 

ءام اذه  لاق : اذه ؟ ءام  ّيأ  ۀحلط : نب  دمحمل  تلاقف  بأوحلا ، بالک  اهحبن  ۀشئاع  مهعم  قیرّطلا و  ضعب  یف  بأوحلا  ءام  یلإ  اوهتنا  اّملف  ]
دق ّنکادحإب  ّینأک  هئاسنل : لوقی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تلاق : مل ؟ و  لاق : ۀعجار ، ّالإ  ینارأ  ام  تلاقف : بأوحلا 
دبع یتأ  و  لوقلا ! اذه  یعد  هَّللا و  کمحر  یمّدقت  ۀحلط : نب  دّمحم  اهل  لاقف  ءاریمح ! ای  تنأ  ینوکت  نأ  كاّیإ  و  بأوحلا ، بالک  اهحبن 
اهب دهـش  روز  ةداهـش  لّوأ  اهنأ  اومعزف  کلذب  اودهـشف  بارعألا  نم  روز  ۀنّیب  اهاتأ  لیّللا و  لّوأ  هیتفلخ  دـقل  هّللاب  اهل  فلحف  ریبّزلا  نب  هَّللا 

 . مالسإلا یف 
: هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  دوخ  خیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دمحم  و 

، قرزألا سباع  نب  ّیلع  ان : لاق : ّيرازفلا  یـسوم  نب  لیعامـسإ  ینثّدح  بأوحلا :» بالک  ربخ  و  اهنع - هَّللا  یـضر  ۀـشئاعل - لمجلا  ءارـش  ]
ذإ لمج  یلع  ریسأ  انأ  امنیب  لاق : لمجلا ، بحاص  ینرعلا  ینثّدح  لاق : یسمحألا ، ۀصیبق  نب  ناوفص  نع  ّيرجهلا  باطخلا  وبأ  انث  لاق :

798 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: تلق مکب ؟ لاق : معن ! تلق : کلمج ؟ عیبت  أ  لمجلا ، بحاص  ای  لاقف : بکار  یل  ضرع 

: لاق اذه ، لمج  معن  تلق : لاق : مهرد !؟ فلأب  عابی  لمج  تنأ !؟ نونجم  لاق  مهرد ، فلأب 
: لاق انعیب ، تنسحأل  هدیرن  نمل  ملعت  ول  لاق : هّتف ، ّالإ  ّطق  دحأ  هیلع  انأ  ینبلط و  هتکردأ و ال  ّالإ  ّطق  ادحأ  هیلع  تبلط  ام  تلق : کلذ ؟ ّمم  و 

: لاق هدیرت ؟ نمل  و  تلق :
ال لاق : نمث ! ریغب  هذخ  کل ، وهف  تلق : ۀشئاع ، نینمؤملا  ّمال  هدیرا  اّمنإ  لاق ، احارب ، دیرت  ام  ةدعاق  اهتیب  یف  یّمأ  تکرت  دقل  تلق : کّمال !
؟ قیرطلاب ۀلالد  کل  له  ۀنیرع ! اخأ  ای  یل : لاقف  مهرد ، ۀئامّتـس  وأ  ۀئامعبرأ  ینوداز  ۀّیرهم و  ۀـقان  کطعنلف  لجّرلا  یلإ  انعم  عجرا  نکل  و 

ءام انقرط  یّتح  هنع  ینولأس  ّالإ  ءام  داو و ال  یلع  ّرمأ  الف  مهعم  ترـسف  اـنعم ، رمف  لاـق : ساـّنلا ، ظ ) ّلدأ .  ) كردأ نم  اـنأ  معن ! تلق : لاـق :
! اقورط بأوحلا  بالک  ۀـبحاص  هَّللا  انأ و  تلاـق : ّمث  هتخاـنأف ، اـهریعب  دـضع  تبرـض  ّمث  اـهتوص ، یلعأـب  ۀـشئاع  تخرـصف  لاـق : بأوحلا ،
: لاق دـغلا ، نم  اهیف  اوخانأ  یّتلا  ۀـعاّسلا  تناک  یّتح  یبأت  یه  کـلذ و  یلع  مه  اـهلوح و  اوخاـنأ  تخاـنأف و  اـثالث ، کـلذ  لوقت  ینوّدر !

: لاق بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  هَّللا  مککردأ و  دقف  أّجنلا ! أّجنلا ! لاقف : ریبّزلا  نبا  اهءاجف 
 . تفرصناف ینومتش  اولحتراف و 

: هتفگ دوخ  خیرات »  » رد يربط  زین  و 
: لاق يرهّزلا ، نع  یلیألا ، دـیزی  نب  سنوی  تعمـس  لاق : مزاح ، نب  ریرج  نب  بهو  ینثّدـح  لاق  یبأ ، اـنث  لاـق : ریهز ، نب  دـمحأ  ینثّدـح  ]

حابن اهنع ! هَّللا  یـضر  ۀشئاع - تعمـسف  ردکنملا ، یلع  اوذخأف  ةرـصبلا  یلإ  اوفرـصنا  راق  يذب  ّیلع  لزنم  ریبّزلا  ۀـحلط و  غلب  امل  ّهنأ  ینغلب 
َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تلاقف : بأوحلا ! اولاقف : اذه ؟ ءام  ّيأ  تلاقف : بالکلا 

اهاتأف عوجّرلا  تدارأف  بأوحلا !؟ بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  يرعـش  تیل  هؤاسن :- هدـنع  و  لوقی - معلـص )  ) هَّللا لوسر  تعمـس  دـق  هیهل ! ّینإ  ! 
 . تضم یّتح  لزی  مل  و  بأوحلا ؛ اذه  ّنإ  لاق  نم  بذک  دق  ّهنأ  معزف  ریبّزلا  نب  هَّللا  دبع 

: هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  بهّذلا » جورم   » رد يدوعسملا  نیسحلا  نب  یلع  و 
توعف بالک ، ینب  نم  سان  هیلع  بأوحلاب ، فرعی  بـالک  ینبل  ءاـم  یلإ  لـیّللا  یف  اوهتلاـف  بکار  ۀئامّتـس  یف  ةرـصبلا  وحن  موقلا  راـس  [و 

: ۀشئاع تلاقف  بکّرلا ، یلع  مهبالک 
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799 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امیف طلغ  دقل  بأوحلا و  اذه  ام  هّللاب  ریبّزلا : نبا  لاقف  ریـسملا ، یف  یل  ۀجاح  ال  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مرح  یلإ  ینوّدر 

ناکف مهعم ، ناک  نّمم  الجر  نوسمخ  امهعم  دهـش  و  بأوحلاب ، سیل  کلذ  ّنأ  مسقأف  اهقحلف  ساّنلا  ۀـقاس  یف  ۀـحلط  ناک  و  هب ! كربخأ 
 . مالسإلا یف  تمیقا  روز  ةداهش  لّوأ  کلذ 

حتفب یبأوحلا : : ] هتفگ باسنألا »  » باتک رد  یعفاشلا  هیقفلا  يزورملا  یناعمّسلا  روصنملا  نب  رفظملا  نب  دّمحم  نب  میرکلا  دبع  دیعس  وبأ  و 
لاقی ءام  یلإ  ۀبـسّنلا  هذه  لعوف - نزو  یلع  بأوح - یلإ  ۀبـسّنلا  هذه  ةدّحوملا : ءابلا  اهرخآ  یف  ةزمهلا و  واولا و  نوکـس  ۀلمهملا و  ءاحلا 
، بأوحلا ءام  بسنی  اهیلإ  و  ةربو ، نب  بلک  تنب  بأوحلا  یه  یبلکلا : نبا  لاق  اهیلإ ، ۀّکم  نم  تجرخ  اذإ  ةرصبلا  قیرط  یف  بأوحلا  هل 
تیل هئاسنل : لاق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  ۀـمرکع  نع  ۀـمادق و  نب  ماصع  ثیدـح  یف  درو 

! بأوحلا بالک  اهحبنت  رمحألا - لیق  و  بیدألا - لمجلا  ۀبحاص  ّنکتّیأ  يرعش 
نع تلأسف  بأوحلا ، بالک  اهحبنف  ءامب  تّرم  اّهنأ  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  نع  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  کلذک  دلاخ  نب  لیعامسإ  يور  و 
هَّللا یضر  ۀشئاع  تناک  ۀّکم و  یلإ  اجرخ  یلع  ۀعیب  نامثع و  لتق  دعب  ریبّزلا  ۀحلط و  ّنأ  کلذ  یف  ۀّصقلا  و  بوحلا ، ءام  اذه  اولاقف : ءاملا .
هَّللا یـضر  ۀشئاع  تجرخف  هنع ، هَّللا  یـضر  نامثع  لتقل  ۀنیدملاب  دالبلا  نم  ثبعلا  داسفلا و  لهأ  عامتجا  ببـسب  ۀنّـسلا  کلت  ۀّـجاح  مهنع 
دبع ریبّزلا  نبا  ناک  و  مهنع ، هَّللا  یـضر  ّیلع  نم  نامثع  مد  بلط  یف  ةرـصبلا  یلا  اهالمح  ریبّزلا  ۀحلط و  اهقحل  اّملف  ۀنتفلا ، نم  ۀبراه  اهنع 

ءاملا و نع  تلأسف  اهیلع ، بالکلا  تحبن  ءاملا  اذـه  یلإ  مهعم  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  تلـصو  اّملف  نیقاطّنلا : تاذ  ءامـسأ  اـهتخا  نب  هَّللا 
، عوجّرلا یلع  تفّقوتف  بأوحلا »!؟ بالک  اهیلع  حبنت  ّنکتّیأ  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوق  ترّکذتف  بأوحلا »  » اهل لیقف  همـسا ،

تمّمی و  ملعأ ، هَّللا  و  هنیمی ! نع  رّفک  کلذ و  یلع  فلح  ّهنإ  لیق  یّتح  بأوحلا ، ءام  اذـه  سیل  لاق : ریبّزلا و  نبا  اهتخا  نبا  اـهیلع  لخدـف 
[. ۀفورعملا لمجلا  ۀعقو  تناک  ةرصبلا و  یلإ  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع 

وبأ لاق  و  : ] هتفگ بأوح  رکذ  رد  نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای  و 
800 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: دشنأ ّمث  ةرصبلا ، یلإ  اهلبقم  دنع  نینمؤملا  ّمأ  ۀشئاع  یلع  هبالک  تحبن  رئب  عضوم  بأوحلا » : » روصنم
تّرم لمجلا  ۀعقو  یف  ةرـصبلا  یلإ  ّیـضملا  تدارأ  اّمل  ۀشئاع  ّنأ  ثیدحلا  یف  یبّوص و  وأ  اهدعب  نم  يدعـصف  بءوحلاب  ۀبرـش  ّالإ  یه  ام 
ۀبحاص ّالإ  ینارأ  ام  هّلل ! ّانإ  تلاقف : بأوحلا  هل  لاقی  عضوم  اذه  اهل : لیقف  عضوملا ؟ اذه  ام  تلاقف : بالکلا ، حابن  تعمـسف  عضوملا  اذـهب 

یلإ ةرئاس  بأوحلا  بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  يرعـش  تیل  هءاسن : هدنع  لوقی و  معلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تلاق : ۀّصق  ّيأ  و  اهل : لیقف  ۀّصقلا !
 . بؤحلاب سیل  ّهنأ  اهل  اوفلح  اهوطلاغف و  عوجّرلاب  تّمه  و  ۀبیتک ، یف  قرشملا 

: هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  لماک » خیرات   » رد ریثألا  نباب  فورعملا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  زع  و 
نونجم لاق أ  مهرد ، فلأب  تلق : مکب ؟ لاق : معن ! تلقف : کلمج ؟ عیبت  أ  لاقف : بکار  یل  ضرع  ذإ  لمج  یلع  ریـسأ  انأ  امنیب  ّینرعلا : لاق 

مال هدـیرن  اّمنإ  هدـیرن ، نمل  ملعت  ول  لاق : هتف ، اـّلإ  دـحأ  هیلع  اـنأ  ینبلط و  ـال  هتکردأ و  اـّلإ  ادـحأ  هیلع  تبلط  اـم  هَّللا  و  مل ؟ و  تلق : تنأ !؟
. ۀشئاع نینمؤملا 

وأ مهرد  ۀئامعبرأ  ۀیرهم و  ۀقان  ینوطعأف  هعم  تعجرف  لاق : مهارد ، ۀقان و  کیطعنف  لحّرلا  یلإ  انعم  عجرت  لب  لاق : نمث ، ریغب  هذخ  تلقف :
: یل اولاق  ۀئامّتس و 

انقرط یّتح  هنع  ینولأس  ّالإ  داو  یلع  ّرمأ  الف  مهعم  ترسف  انعم ، رـسف  اولاق : ساّنلا ، ّلدأ  نم  انأ  تلق : قیرّطلاب ؟ ۀلالد  کل  له  ۀنیرع ! اخأ  ای 
ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تلاق : اهتوص و  یلعأب  ۀـشئاع  تخرـصف  بوحلا ، ءام  اذـه  تلقف : اذـه ؟ ءام  ّيأ  اولاقف  هبالک ، اـنتحبنف  ءاـم  وه  بأوحلا و 

َنوُعِجار 
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تبرض مث  بأوحلا ، بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  يرعـش  تیل  هؤاسن : هدنع  لوقی و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هیهل ! ّینإ  ، 
بذک و ّهنأ  ریبّزلا : نب  هَّللا  دبع  اهل  لاقف  ۀلیل ، اموی و  اهلوح  اوخانأف  بأوحلا ، ءام  ۀـبحاص  هَّللا  انأ و  ینوّدر ! تلاق : هتخانأف و  اهریعب  دـضع 

[. ةرصبلا وحن  اولحتراف  بلاط ! یبأ  نب  ّیلع  مککردأ  دق  ءاّجنلا ! ءاّجنلا ! اهل : لاقف  عنتمت ، یه  اهب و  لزی  مل 
801 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀـشئاع ّنأ  هخیراـت  یف  ریرج  نبا  رکذ  : ] هتفگ هّمـالا » ّصاوخ  هرکذـت   » رد يزوجلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یلغزق  نب  فـسوی  رفظملا  وـبأ  و 
ۀئامّتسب ۀنیرع  نم  لجر  نم  لمجلا  ترتشا  ۀشئاع  ّنإ  هخیرات : یف  ریرج  نبا  لاق  ۀقان ، مهرد و  ۀئامّتسب  ۀنیرع  نم  لجر  نم  لمجلا  ترتشا 
؟ ناکملا اذه  ام  تلاقف : هبالک  اهتحبنف  بأوحلا ، هل  لاقی  ءام  یلع  تّرمف  هترتشا  اّمل  ۀشئاع  ّنإ  هخیرات  یف  ریرج  نبا  لاق  ۀقان . مهرد 

هَّللا انأ و  تلاق : ّمث  هتخانأف  اهریعب  دـضع  تبرـض  ّمث  اهتوص  یلعأب  تخرـص  تعجرتساف و  بأوحلا ، اذـه  ّینرعلا : لمجلا  قئاس  اـهل  لاـقف 
. اثالث اهتلاق  هلوسر ! هَّللا و  مرح  یلإ  ینوّدر  بأوحلا ، ۀبحاص 

لاقف بأوحلا ! بالک  کتحبن  اذإ  کب  فیک  هَّللا : لوسر  لوق  ترکذ  تعجرتسا و  یبلکلا : دمحم  نب  ماشه  نع  هاکح  امیف  دعـس  نبا  لاق 
: ریبّزلا ۀحلط و 

. اوفلح کلذ و  یلع  امهعم  اودهشف  الجر  نیسمخ  رضحأ  ّمث  ّینرعلا  طلغ  دق  بأوحلا و  اذه  ام 
و مالسالا . یف  تمیقا  روز  ةداهش  لّوأ  یهف  ّیبعّشلا : لاق 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تلاق : بأوحلا  بالک  ۀشئاع  تعمس  اّمل  هخیرات : یف  ریرج  نبا  لاق 
[. ریبّزلا اهعنمف  عوجّرلا ، تدارأ  و  بأوحلا ، بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  هئاسنل : لوقی  ص )  ) هَّللا لوسر  تعمس  دق  هیهل ، ّینإ 

: ] هتفگ هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبأ  نباب  فورعملا  ینئادملا  هَّللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  و 
، ریمع نب  بیبح  نع  قاحـسا  نب  دّمحم  يور  و  یبعـشلا ، رماع  نع  دـیزی  نب  ریرج  يور  و  ساّبع ، نبا  نع  حـلاص  یبأ  نع  ّیبلکلا  يور  و 

مهتحبنف ۀعـصعص ، نب  رماع  ینبل  ءام  وه  و  بأوحلا ، ءام  تقرط  ةرـصبلا  یلإ  ۀّـکم  نم  ریبّزلا  ۀـحلط و  ۀـشئاع و  تجرخ  اّمل  اـعیمج : اولاـق 
ءام اذـه  أ  تلاق : بأوحلا  رکذ  ۀـشئاع  تعمـس  اّملف  اهبالک ! رثکأ  اـمف  بأوحلا  هَّللا  نعل  مهنم : لـئاق  لاـقف  مهلبإ ، باعـص  ترفنف  بـالک 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  تلاقف : اهل ؟ ادـب  ام  اهناش  ام  اهولأسف  ینوّدر ! ینوّدر ! تلاـقف : معن ! اولاـق  بأوحلا ؟

کمحری الهم ، ریبّزلا : اهل  لاقف  اهینوکت ! نأ  ءاریمح  ای  كاّیإ  لاق : ّمث  یئاسن ، ضعب  تحبن  دـق  بأوحلا  یعدـی  ءام  بـالکب  ینأـک  لوقی :
اهل قّفلف  بأوحلا ؟ ءام  یلع  تسیل  ۀحباّنلا  بالکلا  هذـه  ّنأب  دهـشی  نم  كدـنع  أ  تلاقف : ةریثک ! خـسارفب  بأوحلا  ءام  انزج  دـق  انإف  هَّللا ،

اهل و اوفلحف  العج ، مهل  العج  ایبارعأ  نیسمخ  ۀحلط  ریبّزلا و 
802 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

![. اههجول ۀشئاع  تراسف  مالسإلا ، یف  روز  ةداهش  لّوأ  هذه  تناکف  بأوحلا ، ءام  سیل  ءاملا  اذه  ّنأ  اودهش 
ۀشئاع و ریسم  رکذ  : ] هتفگ نیثالث  ّتس و  هنس  ثداوح  رد  رـشبلا » خیرات  یف  رـصتخملا   » باتک رد  یبّویالا  یلع  نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  و 

: ةرصبلا یلإ  ریبّزلا  ۀحلط و 
ۀعامج رماع و  نب  هَّللا  دبع  ریبّزلا و  ۀـحلط و  کلذ  یلع  اهدـعاس  همدـب و  بلّطلا  یلإ  تعد  کلذ و  تمظعأ  نامثع  لتق  ۀـشئاع  غلب  اّمل  و 

ناک و  اهرمأ ، انافک  دق  ماّشلاب  ۀیواعم  اولاق : اهیلع و  ءالیتسالل  ةرـصبلا  یلإ  ّیـضملا  یلع  اهیأر  قّفتا  امیظع و  اعمج  اوعمج  ۀـّیمأ و  ینب  نم 
، رکـسعب یّمـسملا  لمجلا  ۀشئاع  ۀینم  نب  یلعی  یطعأ  اوراس و  عنتماف و  مهعم  ریـسملا  یلإ  هوعدـف  ۀـنیدملا  نم  مدـق  دـق  رمع  نب  هَّللا  دـبع 

، ارانید نینامثب  لیق  و  رانید ، ۀئامب  هارتشا 
تخرـصف بأوحلا ، ءام  اذه  لیقف : اذه ؟ وه  ءام  ّيأ  ۀشئاع : تلاقف  هبالک ؛ مهتحبنف  بأوحلا »  » هل لاقی  اناکم  مهقیرط  یف  اوبرـض  هتبکرف و 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تلاق : اهتوص و  یلعأب  ۀشئاع 
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: هءاسن هدنع  و  لوقی ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ، 
: تلاق هتخانأف و  اهریعب  دضع  تبرض  ّمث  بأوحلا !؟ بالک  اهحبنی  ّنکتّیأ  يرعش  تیل 

مل و  بأوحلا ، ءام  اذـه  سیل  ینعی  بذـک ، ّهنإ  ریبّزلا : نب  هَّللا  دـبع  اهل  لاق  و  ۀـلیل ، اموی و  اوخانأف  بأوحلا ! ءام  ۀـبحاص  هَّللا  انأ و  ینوّدر ،
: اهل لاقف  عنمت  یه  اهب و  لزی 

باحـصأ نم  لتقف  فینح  نب  نامثع  عم  لاتق  دـعب  اهیلع  اولوتـساف  ةرـصبلا ! وحن  اولحتراف  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  مککردأ  دـقف  اّجنلا ! اّجنلا !
 . هتقلطأ ّمث  نجس  هبجاوح و  هتیحل و  تفتنف  فینح  نب  نامثع  کسمأ  الجر و  نوعبرأ  فینح  نب  نامثع 

و : ] هتفگ رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا  ۀّمتت   » رد یعفاشلا  يّرعملا  يدرولا  سراوفلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  نیدـلا  نیز  و 
ةرـصبلا و یلع  ءالیتسالل  میظع  عمج  یف  اوراس  ۀـّیمأ و  ینب  نم  ۀـعامج  رماع و  نب  هَّللا  دـبع  ریبزلا و  ۀـحلط و  ۀـشئاع و  ناـمثع  مدـب  بلط 

ۀئامب هارتشا  رکسعب  یّمسملا  لمجلا  ۀشئاع  ۀینم  نب  یلعی  یطعأ  مهعم و  ریـسملا  نع  رمع  نب  هَّللا  دبع  یبأ  و  ماّشلا ، رمأ  یف  ۀیواعمب  اوفتکا 
؛ نینامثب لیق  و  رانید .

اَّنِإ  تلاق : تخرصف و  بأوحلا ، ءام  اذه  لیق : اذه ؟ ءام  ّيأ  ۀشئاع : تلاقف  هبالک  مهتحبنف  بأوحلا »  » همسا ناکمب  اوّرم  هتبکرف و 
803 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل 
دـضع تبرـض  مث  بأوحلا !؟ بالک  اهحبنی  ّنکتّیأ  يرعـش  تیل  هؤاـسن : هدـنع  لوقی و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس   ؛

اهب و لزی  مل  بأوحلا و  ءام  اذـه  سیل  ینعی  بذـک ، ّهنإ  ریبّزلا  نب  هَّللا  دـبع  اهل  لاق  ۀـلیل و  اموی و  اوخانأف  ینوّدر ! تلاق : هتخانأف و  اـهریعب 
فینح و نب  نامثع  عم  لاتق  دـعب  اهیلع  اولوتـسا  ةرـصبلا و  وحن  اولحتراف  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  مککردأ  دـقف  اّجنلا ! اّجنلا ! لاـقف : عنتمت  یه 

 . قلطا ّمث  نجس  هابجاح و  هتیحل و  تفتنف  کسمأ  الجر و  نوعبرأ  فینح  نب  نامثع  باحصأ  نم  لتق 
، رانید ۀئامب  هارتشا  رکسع »  » همسا المج  ۀشئاع  ۀینم  نب  یلعی  بکرأ  و  ، ] هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  دوخ  خیرات »  » رد یبرغم  نودلخ  نبا  و 

هودازف فلأب  هلمج  نأ  یلع  ۀـشئاع  لمج  هب  اولدبتـساف  لمج  یلع  قیرّطلاب  مهل  ضرع  ۀـنیرع ، نم  لجرل  ناک  لـب  لـیق  و  نیناـمثب ، لـیق  و 
مّهلدف قیرطلا  ۀلالد  نع  هولأس  مهرد و  ۀئامعبرأ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ینوّدر ! ۀشئاع : تلاقف  همـساب . مهفّرعف  ءاملا  نع  هولأس  هبالک و  مهتحبنف  بأوحلا  ءام  یلع  مهب  ّرم  و 
یلإ ۀلیل ، اموی و  مهب  تماقأ  هتخانأف و  اهریعب  دضع  تبرض  ّمث  بأوحلا  بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  يرعش : تیل  هءاسن : هدنع  لوقی و  مّلس  هلآ و 

[. ةرصبلا وحن  اولحتراف  یلع ، مککردأ  دق  اّجنلا  اّجنلا ! لیق : نأ 
عیاقو رد  رخاوألا » لئاوالا و  ملع  یف  رـضانملا  ضور   » باتک رد  یفنحلا  یبلحلا  ۀنحـشلا  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  دـیلولا  وبأ  نیدـلا  بحم  و 

یلإ لاومألا  نم  اهب  ۀـینم  نب  یلعی  وه  و  نامثع ، لبق  نم  اهب  ناک  يذـّلا  جرخ  نمیلا  یلإ  هَّللا  دـبع  لصو  اّمل  و  : ] هتفگ نیثـالث  ّتس و  هنس 
ۀینم نب  یلعی  یطعأ  و  رمع ؛ نب  هَّللا  دبع  مهقفاوی  مل  و  ةرـصبلا ؛ اودصق  امیظع و  اعمج  اوعمج  و  ریبّزلا ؛ ۀـحلط و  ۀـشئاع و  عم  راص  ۀّـکم و 

و نینامثب ؛ لیق  و  رکسع ، همسا  رانید  ۀئامب  هارتشا  ناک  المج  امهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاعل 
َو ِهَِّلل  اَّنِإ  تلاق : تخرـصف و  بأوحلا  ءام  اذه  اهل : لیقف  اذه ؟ ءام  ّيأ  ۀـشئاع : تلاقف  هبالک ، مهتحبنف  بأوحلا ؛ همـسا  ناکمب  اوّرم  هتبکر و 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ 
اهریعب دضع  تبرض  ّمث  بأوحلا ! بالک  اهحبنت  ّنکتّیأ  يرعش  تیل  هؤاسن : هدنع  لوقی و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ، 

هتخانأف
804 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. بذک ّهنإ  ریبّزلا : نب  هَّللا  دبع  اهل  لاقف  ۀلیل  اموی و  اوماقأف  ینوّدر ! تلاق : و 
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. اولوتسا و   ) اولزنتـسا ةرـصبلا و  اولـصوف  اولحتراف  یلع ! مککردأ  دقف  اّجنلا ! اّجنلا ! لاقف : عنتمت ، یه  اهب و  لزی  مل  بأوحلا و  ءام  اذه  سیل 
هتیحل و فتنب  ۀـشئاع  ترمأ  و  ـالجر ؛ نوعبرأ  فینح  نب  ناـمثع  باحـصأ  نم  لـتق  و  فینح ؛ نب  ناـمثع  عـم  میظع  لاـتق  دـعب  اـهیلع  ظ )

 . هتقلطأ ّمث  هتنبحس  هبجاوح و 
بأوح بآب  لزانم  عطق  لحارم و  ّیط  زا  دعب  : ] هدروآ لمج  هعقاو  رکذ  رد  افّـصلا » ۀضور   » رد يوره  دومحم  نب  هاش  دنواخ  نب  دـمحم  و 

واب هفحت  مسرب  دوب و  هدیرخ  رانید  تسیودب  ار  نآ  ۀّیمأ  نب  یلعی  هک  ۀـشئاع  رتش  يور  رب  یعامتجا  تأیه  هب  عضوم  نآ  بالک  دندیـسر ،
؟ تسیچ بآ  نیا  مان  هک  دیسرپ  هشئاع  دندرک ؛ کناب  هداد 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ : دنلب  کنابب  هشئاع  دنیوگیم ؛ بأوح  بآ  هک  تفگ  رگشل  لیلد 
هتـسشن مه  اب  هک  ینامز  رد  دومرف  باطخ  دوخ  جاوزأب  هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک  دـینادرگزاب  ارم   ؛

هیغاب هئف  نایم  رد  وا  هکنآ  لاح  دـننز و  کناب  يو  يور  رب  بأوح  ناگـس  هک  راتفر  زیت  رتش  دـنوادخ  تسامـش  زا  کی  مادـک  هک : میدوب 
جهن نیرب  یهاوگ  ات  دندومرف  ار  سک  هاجنپ  دیوگیم و  غورد  لیلد  تسین و  بأوح  بآ  نیا  هک  دنتفگ  هَّللا  دبع  ریبز و  هحلط و  دـشاب !؟

[. دنداد
هلحار داز و  یب  ریبز  هَّللا  دبع  هک  دندیناسر  هشئاع  عمسب  هلیح  رکم و  بابرأ  تبقاع  : ] هدروآ هعقاو  نیمه  رکذ  رد  افّصلا » ۀضور   » رد زین  و 

اب راچان  تشاد  طرفم  یتّبحم  وا  اب  هشئاع  نوچ  و  دـش ، دـهاوخ  كاله  هار  رد  ابلاغ  يزادرپن  يو  ّمهم  كرادـتب  رگا  تفر ، هرـصب  بناجب 
هدرک عاجرتسا  دینش ، دندوب  یلاوح  نآ  رد  هک  ناگس  حابن  دیـسر  بأوحب  نوچ  دومن ، هرـصب  تمیزع  هدومن  تقفاوم  نامز  ماما  نافلاخم 

ترـضح هدوـمرف  زا  هشئاـع  دوـمن  راسفتـسا  نآ  بجوـم  زا  هحلط  نادرگ ! زاـب  مرحب  ارم  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ارت  هحلط ! يأ  تفگ :
هـشئاع دزن  ات  دومن  ظوظحم  صوصخم  يایاطعب  ار  بارعأ  زا  یعمج  ریبز  هَّللا  دبع  داد ؛ ربخ  تفای  شراذگ  تمـس  هچنانچ  يوبن  سّدـقم 

نیا دش  عقاو  مالسا  رد  هک  روز  تداهش  لّوأ  هک  تسلقن  بأوح ! هن  تسرگید  عضوم  نیا  هک  دنداد  یهاوگ 
805 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار دوخ  هتخات  بقع  زا  دوب  واب  قلعتم  رگـشل  هقاس  هک  ریبز  هَّللا  دـبع  ات  تفرگیمن  رارق  ناشیا  مود  نخـس  رب  رطاخ  ار  هشئاـع  دوب ، یهاوگ 
تـسناوتن تعجارم  تفاخم  قّرطت  تفآ و  میب  زا  هشئاع  دیـسر ! بلاط  یبأ  نب  یلع  کنیا  هک  تخادـنا  رد  هزاوآ  دـنگفا و  هاپـس  ناـیم  رد 

هار هکنآ  لاعفنا  زا  لیلد  هک  تشاد  ضورعم  هحلط  دـنک  عالطتـسا  رگید  راب  لاـح  تقیقح  زا  اـت  دومن  بلط  ار  لـیلد  هشئاـع  نوچ  دومن ،
ریمأب ار  وا  هار  رد  دـش  هنیدـم  مزاع  هدومن  تدواعم  ریبز  هحلط و  تراـشإب  هاپـس  لـیلد  نوچ  هک  تسا  لـقن  هتـشگ ! زاـب  تسا  هدرک  طـلغ 
دنتفر هرصب  بناجب  ناشیا  هک  تفگ  يراد ؟ ربخ  هچ  هشئاع  هاپس  زا  یئآیم و  اجک  زا  هک  دیـسرپ  يو  زا  هدش  عقاو  تاقالم  یلع  نینمؤملا 

[. دومن مالعإ  تنایدیب  بارعأ  روز  تداهش  هشئاع و  تعجارم  تمیزع  بأوح و  بالک  حابن  زا  ار  ریمأ  ترضح  لیلد  و 
یضعب و  یصقأ » دصقم   » رد و  : ] هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  ریّسلا » بیبح   » رد ریمأ  دناوخب  ّوعدملا  ینیسحلا  نیّدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  و 

ّمأ هناخب  يزور  داد  رارق  هرصب  رفسب  رطاخ  اهنع  هَّللا  یضر  هشئاع  هک  ماّیأ  نآ  رد  هک  هتشگ  موقرم  امتنا  تغالب  مالقأب  املع  بتک  زا  رگید 
هفیلخ نآ  نوخ  بلط  تهج  ریبز  هحلط و  نونکا  دـنتخیر و  قح  ریغب  ار  ناـمثع  نوخ  هتخیگنا  میظع  هنتف  داـسف  لـهأ  هک  تفگ  هتفر  هملس 
دیما میامنیم ، تقفارم  ناشیا  اب  زین  نم  ّتلم  ینابم  دـعاوق  ماکحتـسا  تّما و  لاوحأ  حالـصإ  تهج  دـناهدش و  برع  قارع  هّجوتم  مولظم 
هتشگ برطضم  نانخس  نیا  ندینش  زا  اهنع  هَّللا  یضر  هملـس  ّمأ  یئاشگن . تفلاخم  باوبأ  ییامرف و  تقفاوم  ام  اب  رفـس  نیرد  زین  وت  هکنآ 

ترضحب تبسن  ار  شتیصوصخ  تبارق و  تبرق  مینادیم و  قیقحتب  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناکم  ّومس  نأش و  ولع  هک  ام  هشئاع ! يأ  تفگ :
هدرک تبـسن  رفکب  ار  نامثع  زورید  وت  هکنآ  لاح  میئآ و  فالخ  ماقم  رد  وا  اب  لـیوأت  مادـکب  میراد  مولعم  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  تلاـسر 
لوسر زا  هک  مهدیم  دنگوس  یلاعت  يادخب  ارت  میامنیم ! وا  نوخ  بلط  نم  هک  یئوگیم  زورما  يدومنیم و  ضیرحت  وا  لتق  رب  ار  مدرم 

رد هک  یبآ  ناگس  هک  تشذگ  دهاوخن  یلایل  مایا و  زا  یکدنا  دومرف : هک  يدینشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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806 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هبترمب نم  لاقم  نیا  عامتـسا  زا  دشاب و  هیعاب  هئف  نایم  رد  نم  هجوز  نآ  دـننک و  کناب  نم  نانز  زا  یکی  رب  دـنیوگ  بأوح »  » ار نآ  قارع 

يأ ارت  دوشیم  هچ  تفگ : دومرف و  تافتلا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  داتفا و  نیمز  رب  متـشاد  تسد  رد  هک  یئانا  هک  مدش  ّریغتم 
نویامه رظن  هتـشگ و  مّسبتم  ترـضح  نآ  دباین !؟ هار  نم  لاحب  ّریغت  هنوگچ  ثیدـح  نیا  ندینـش  دوجو  اب  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ  هملـس ؟ ّمأ 

یلب تفگ : اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  نیتفّـشلا ! ءارمح  ای  یتیاورب : و  اریمح ! ای  یـشاب  وت  نز  نآ  هک  مربیم  نامگ  تفگ : هدـنگفا  وت  بناـجب 
هک ریبز  نب  هَّللا  دبع  نوچ  و  تسین . تمالـس  جـنک  زا  رتهب  یتمعن  چـیه  هک  مدرک  تمیزع  نیا  خـسف  نم  يدروآ و  نابز  رب  هک  دوب  نینچ 

رگا تفگ  هتفر  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  دزن  تفای  ربخ  لاق  لیق و  نیزا  تشادیم  تسود  تیاغب  ار  وا  نینمؤملا  ّمأ  دوب و  هشئاع  هدازرهاوخ 
میدقتب هلیح  رکم و  نادنچ  و  مهنیم ! نابایب  ارحص و  رد  ور  هنهرب  اپ  رس و  ای  مزاسیم  كاله  ار  دوخ  نم  ییاین  هارمه  ام  اب  رفس  نیرد  وت 

دیسر و بأوح  عضومب  لزانم  ّیط  زا  دعب  دش و  هرصب  هّجوتم  یضترم  نافلاخم  تقفارمب  هدرک  مزج  مزع  هقیّدص  هشئاع  رگید  هک  دیناسر 
هداشگ عاجرتسا  هملکب  نابز  نینمؤملا  ّمأ  بأوح ! داد : باوج  تسمان ؟ هچ  ار  بآ  نیا  هک  دیـسرپ  لیلد  زا  دینـشب  یحاون  نآ  بالک  حابن 
ثیدح اهنع  هَّللا  یضر  هشئاع  درک و  لاؤس  تعجارم  ببـس  زا  هحلط  ینادرگرب و  مرحب  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : ار  هحلط 

ار بارعأ  زا  یعمج  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  و  تسین . بأوـح  بآ  نیا  هدـیناسر  ضرعب  طـلغ  لـیلد  هک  تفگ  هـحلط  دوـمرف ، ریرقت  ار  روکذـم 
و تسین ! بأوح  تسا و  رگید  عضوم  نیا  هک  دندومن  تداهش  ءادأ  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  نینمؤملا  ّمأ  دزن  ات  داد  توشر  دنمنارگ  یغلبم 

[. دوب تداهش  نیا  دش  عقاو  مالسا  رد  هک  غورد  یهاوگ  لّوأ 
جدوه هتسشن و  جدوه  رد  هشئاع  سپ  : ] هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  بابحألا » ۀضور   » رد يزاریّـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  و 
عولطب بیرق  دندیـسر  اـت  تفریم  رگـشل  شیپ  شیپ  دـندوب  هتـسب  دوب  هدرک  شکـشیپ  خ ). هّیما .  ) هینم نب  یلعی  هک  ماـن  رکـسع  رتش  رب  ار 

، دنتفگیم بأوح  ار  نآ  هک  یبآ  همشچ  رس  رب  حابص 
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نآ رد  حایص  حابن و  دندمآ و  شورخ  شوجب و  بآ  نآ  رس  رب  بابح  دننام  هتشگ  عمج  عضوم  نآ  ناگس  دمآ  رزگ  رد  هشئاع  رتش  نوچ 
بآ نیا  تفگ : لوئـسم  تسبآ ؟ هچ  نیا  دیـسرپ  دوـخ  هکنآ  اـی  دیـسرپیم  يرگید  زا  یـصخش  هـک  دینـش  هشئاـع  دـندرک ، زاـغآ  حاـبص 

باوج تسیک ؟ هار  نیاب  نتفر  زا  وت  عنام  تسیچ و  ببس  ار  نتـشگرب  نیا  هک  دندیـسرپ  يو  زا  ارم ! دینادرگ  زاب  تفگ : هشئاع  تسبأوح ،
، دننک کناب  ورب  بأوح  ناگس  هک  ار  دوخ  نانز  زا  ینز  منیبیم  اییوگ  دومرفیم : هک  معلص  لوسر  زا  ماهدینش  نم  هک : تفگ  نینچ  لئاس 

نومضم زا  هک  يدیعو  دیدهت و  عومسم و  ثیدح  نیا  هار  نیاب  نتفر  زا  عنام  یشاب ! وت  نز  نآ  هکنآ  زا  يادخ  زا  شاب  ناسرت  اریمح ! يأ 
ناّکـس زا  درم  هاجنپ  ریبز  نب  هَّللا  دبع  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  دندمآ و  دورف  لزنم  نآ  رد  سپ  تسعوجر . هیعاد  رب  ثعاب  دوشیم  مولعم  نآ 

نیا دـنیوگ  و  تشذـگب ! بش  لّوأ  رد  بأوح  بآ  زا  رگـشل  تسین و  بأوح  بآ  نیا  هک  دـنداد  یهاوگ  هشئاـع  دزن  اـت  دروآ  عضوم  نآ 
ورف قیرف  نآ  یهاوگب  قیرط  نآ  زا  تعجارم  رد  هشئاع  بارطضا  شتآ  و  تسویپ ، عوقوب  مالـسا  رد  هک  دوب  يروز  تداهـش  لّوأ  یهاوگ 
ّیلع هک  تخادنا  رد  زاوآ  رکـشل  تایرخا  زا  ریبز  نب  هَّللا  دبع  ات  دومنیم  بارطـضا  عزج و  دوب و  عوجر  ددـص  رد  نانچمه  تسـشن و  هن 

زا و هک  دیبلط  ار  لیلد  تفات و  رب  تعجارم  قیرط  زا  يور  تفای و  الیتسا  هشئاع  رب  فوخ  دیـسر ، بقع  زا  ریثک  يرگـشل  اب  بلاط  یبأ  نب 
![. دومن رارف  دوب  هدرک  بآ  نیا  هیمست  رد  هک  یطلغ  هار و  ياطخ  یگدنمرش  زا  لیلد  تفگ  هحلط  دیامن ، يراسفتسا 

: ] هتفگ لمج  هعقاو  رکذ  رد  اّجنلا » حاتفم   » باتک رد  یشخدب  دمحم  ازرم  و 
اهحبنت یّتـح  جرخت  رمحـألا !؟ لـمجلا  ۀـبحاص  ّنکتّیأ  هجاوزـأل : لاـق  ص - ّیبـّنلا - ّنأ  ضر )  ) ساـّبع نبا  نع  میعن  وبأ  راّزبـلا و  جرخأ  و 

تداک ام  دعب  وجنت  ّمث  ةریثک  یلتق  اهلوح  لتقی  بأوحلا ، بالک 
!؟ بأوحلا بالک  اهتحبن  اذإ  ّنکادحإب  فیک  ّیبّنلا : لاق  تلاق : ضر - ۀشئاع - نع  مکاحلا  دمحأ و  جرخأ  و 
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: لوقأ
اهمزع بالکلا و  حابن  عامتسا  بأوحلا و  عضومب  ةرصبلا  یلإ  اهریسم  یف  ۀشئاع  لوصو 

808 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . خیراتلا بتک  یف  اهبلطاف  بأوحب  سیل  ّهنأ  یلع  روّزلا  دوهشب  ریبّزلا  نب  هَّللا  دبع  ءیجم  عوجّرلاب و 

مرکا ربمغیپ  روضح  رد  یباحص  هعافر  هجوز  يزادرپ  ءارتفا  هجو 58 

بانج روضحب  ریبّزلا  نب  نمحّرلا  دبع  دوخ  رگید  رهوش  رب  تسا  تاّیباحـص  زا  اعطق  هک  یباحـص  هعافر  هجوز  هکنآ : متـشه  هاجنپ و  هجو 
لوق هنوگچ  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  و  هدومن ، حیرـص  بذـک  باکترا  تامیلـسّتلا  ةولّـصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورس 

.!؟ تسناد دهاوخ  انتعا  لباق  القع  زا  یسک  هباحص  هلمج  قیثوت  لیدعت و  رد  ار  ینزم 
: دینش دیاب  شوه  شوگب  تسین  دیدع  فئاطل  زا  یلاخ  هک  هلیلج  هّیباحص  نیا  يزادرپ  ارتفا  هصق  الاح 

: هتفگ رضخ  بایث  باب  رد  سابّللا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب 
، یظرقلا ریبّزلا  نب  نمحّرلا  دبع  اهجّوزتف  هتأرما  ّقلط  ۀـعافر  ّنأ  ۀـمرکع  نع  بّویأ  انربخأ  باّهولا ، دـبع  انثّدـح  راّشب ، نب  دّـمحم  انثّدـح  ]

ءاسّنلا مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ءاج  اّملف  اهدلجب ، ةرـضخ  اهترأ  اهیلإ و  تکـشف  رـضخأ  رامخ  اهیلع  ۀـشئاع و  [ 1  ] تلاق
- هَّللا لوسر  تتأ  دق  اّهنأ  عمس  و  لاق : اهبوث  نم  ةرـضخ  ّدشأ  اهدلجل  تانمؤملا  یقلی  ام  لثم  تیأر  ام  ۀشئاع : تلاق  اضعب ، ّنهـضعب  رـصنی 

تذخأ و  هذه ، نم  یّنع  ینغأب  سیل  هعم  ام  ّنأ  ّالإ  بنذ  نم  هیلإ  یل  ام  هَّللا  و  تلاق : اهریع ، نم  هل  نانبا  هعم  ءاجف و  مّلس - هیلع و  هَّللا  یّلص 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ۀعافر ! دیرت  زـشان  اهّنکل  میدألا و  ضفن  اهـضفنأل  ّینإ  هَّللا ! لوسر  ای  هَّللا  تبذک و  لاقف : اهبوث  نم  ۀبده 
: لاق ءالؤه ؟ كونب  لاقف : نینبا ، هعم  رـصبأ  و  لاق : کتلیـسع ، نم  قوذـی  یّتح  هل  یحلـصت  مل  وأ  هل  یلحت  مل  کلذ  ناک  نإف  مّلـس : هلآ و 

لدب تنأف )  ) حیحـصلا و  يراخبلا ، خسن  عیمج  یف  اذـکه  [ 1  ] بارغلا نم  هب  هبـشأ  مهل  هَّللا  وف  نیمعزت ، ام  نیمعزت  يذـلا  اذـه  لاـق : معن !
یتأف ماقملا  اذه  یف  يراخبلا  حارـش  ضعب  عدبأ  دقل  و  قایـسلا ، یف  بقاث  رظن  ۀـیبرعلا و  یف  میلـس  قوذ  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  تلاق ) )

(. ن . 12 . ) مصاعلا هَّللا  و  مالحألا ، یلوأ  نم  دحأ  هیضتری  امب ال  مالکلا  اذه  لیوأت  یف 
809 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

![. بارغلاب
« ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف   » هیآ ریسفت  رد  لیزنتلا » ملاعم   » رد يوغب  و 

: ] هتفگ هعافر  هأرما  هّصق  رکذ  رد 
یّلـص یبّنلا  اهل  لاقف  ینّـسم ، دق  یجوز  ّنإ  تلاقف : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  تعجر  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبل  اّهنأ  يور  و 
رکب ابأ  تتأف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلا ، یف  کقّدصا  نلف  لّوألا  کلوقب  تبذک  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا 

، ینقّلط ینّسم و  دق  رخآلا  یجوز  ّنإف  لّوألا ؟ یجوز  یلإ  عجرأ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا ! لوسر  ۀفیلخ  ای  تلاقف : هنع  هَّللا  یـضر 
رکب وبأ  ضبق  اّملف  هیلإ ، یعجرت  الف  لاق  ام  کل : لاق  هتیتأ و  نیح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تدهـش  دـق  رکب : وبأ  اهل  لاقف 

![. کّنمجرأل هیلإ  تعجر  نئل  هیلإ  یعجرت  ال  هنع : هَّللا  یضر  رمع  اهل  لاقف  کلذ ، لثم  هل  تلاق  هنع و  هَّللا  یضر  رمع  تتأ  هنع  هَّللا  یضر 
ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  هیآ  ریسفت  رد  فاّشک »  » رد يرشخمز  هَّللا  راج  و 

: ] هتفگ هعافر  هأرما  باب  رد  ۀشئاع  ثیدح  رکذ  دعب 
یّتح تثبلف  رخآلا ، یف  کقّدـصا  نلف  لّوألا  کلوق  یف  تبذـک  لاقف : ینّـسم  دـق  ناک  ّهنإ  تلاقف  تعجر  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبل  اـّهنأ  يور  و 
یّلص هَّللا  لوسر  تدهع  دق  لاقف : لّوألا ؟ یجوز  یلإ  عجرا  أ  تلاقف : هنع  هَّللا  یضر  رکب  ابأ  تتأف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق 
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ینتیتأ نإ  لاقف : هنع ، هَّللا  یضر  رمعل  هلثم  تلاق  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبأ  ضبق  اّملف  هیلإ . یعجرت  الف  لاق ، ام  کل  لاق  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
[. اهعمف کّنمجرأل ! هذه  کتّرم  دعب 

ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  هیآ  ریسفت  رد  بیغلا » حیتافم   » ریسفت رد  يزار  نیدلا  رخف  و 
امف ۀّنّسلا  یف  روهشملا  ربخلا  اّمأ  و  : ] هتفگ

نمحّرلا دبعب  تجّوزتف  اثالث  اهقّلطف  اهمع  نبا  یظرقلا  کیتع  نب  بهو  نب  ۀعافر  تحت  تناک  یظرقلا  نمحّرلا  دـبع  تنب  ۀـمیمت  ّنأ  يور 
ریبّزلا نب  نمحّرلا  دبع  هدعب  تجّوزتف  یقالط  تبف  ینقّلطف  ۀعافر  تحت  تنک  تلاق : ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  تتأف  یظرقلا ، ریبّزلا  نب 

؟ یّمع نبا  یلإ  عجرأف  أ  ینّسمی ، نأ  لبق  ینقّلط  ّهنإ  بّوثلا و  ۀبده  لثم  هعم  ام  ّنإ  و 
810 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

! کتلیسع قوذی  هتلیسع و  یقوذت  یّتح ال  هعافر ؟! یلإ  یعجرت  نأ  نیدیرت  أ  لاقف : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مّسبتف 
، لسعلاب هیف  ةّذّللا  هّبش  عامجلا ، ۀلیسعلاب  دارملا  و 

ملس و هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهبّذکف  ینّسم ، یجوز  ّنإ  تلاق : ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  تداع  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبلف 
ال لاقف : تنذأتساف  رکب  ابأ  تتأف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلا ! یف  کقّدصا  نلف  لّوألا  یف  تبذک  لاق :

 . کّنمجرأل هیلإ  تعجر  نئل  لاقف : تنذأتساف  رمع  تتأف  هلیبسل  یضم  یّتح  تثبلف  هیلإ  یعجرت 
: هتفگ هروکذم  هیآ  ریسفت  رد  لیوّأتلا » بابل   » ریسفت رد  يدادغب  نزاخ  و 

ّیبّنلا اهل  لاقف  ینّسم ، دق  یجوز  ّنإ  تلاقف : کلوقب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلإ  تعجر  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبل  اّهنأ  يور  [و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلا ، یف  کقّدـصا  نلف  لّوألا  کـلوقب  تبذـک  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

، ینقّلط ینّـسم و  دق  رخآلا  یجوز  ّنإف  لّوألا ؟ یجوز  یلإ  عجرأ  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  ای  تلاقف : رکب  ابأ  تتأف 
: رکب وبأ  اهل  لاقف 

ام لثم  هل  تلاق  رمع و  تتأ  رکب  وبأ  ضبق  املف  هیلإ ، یعجرت  الف  لاق  ام  کل  لاق  هتیتأ و  نیح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تدهش  دق 
 . کّنمجرأل هیلإ  تعجر  نئل  اهل : لاقف  رکب ، یبأل  تلاق 

: هتفگ فاّشکلا » ثیداحأ  جیرخت  یف  فاّشلا  فاکلا   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 
کقّدصا نلف  لّوألا  کلوق  یف  تبذک  اهل : لاقف  ینّـسم  دق  ناک  ّهنإ  تلاقف  تعجر  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  کلذ  دـعب  تثبل  [ 1  ] اّهنأ يور  و  هلوق : ]

. ثیدحلا لّوألا ، یجوز  یلإ  عجرأ  لاقف : رکب  ابأ  تتأف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلا ، یف 
: قاّزّرلا دبع  لاق 

اهعنمف اهّـسم  دق  نأ  هتربخأف  هتءاج  مث  هَّللا  ءاش  ام  تدعقف  هیف : ثیدحلا و  رکذف  ۀـشئاع ، نع  ةورع  نع  باهـش  نبا  نع  جـیرج  نبا  انربخأ 
یف رمع  رکب و  ابأ  تتأ  ّمث  يرخا ، ةّرم  هحاکن  اهل  ّمتت  الف  ۀـعافرل  اهّلحت  نأ  اهباجیا  اذـه  ناک  نإ  ّمهّللا  لاق : لّوألا و  اهجوز  یلإ  عجرت  نأ 

[. اهاعنمف امهتفالخ 
و  ] هتفگ روثنم » ّرد   » ریسفت رد  یطویس  و 

811 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  (. 12  ) ۀعافر ةأرما  يأ  [ 1  ] نب لتاقم  نع  رذنملا  نبا  جرخأ 
اهّمع نبا  وه  کیتع و  نب  بهو  نب  ۀـعافر  دـنع  تناک  يرـصّنلا ، کیتع  نب  نمحّرلا  دـبع  تنب  ۀـشئاع  یف  ۀـیآلا  هذـه  تلزن  لاـق : ناـّیح ،

نأ لبق  ینقّلط  ّهنإ  تلاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تتأـف  اـهقّلطف  ّیظرقلا  ریبّزلا  نبا  نمحّرلا  دـبع  هدـعب  تجّوزتف  اـنئاب  اـقالط  اـهقّلطف 
؛ لاقف ینّـسم ، دق  ّهنإ  هل : تلاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تتأ  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبلف  ّسمی ، یّتح  ال  لاق : لّوألا ؟ یلإ  عجرأف  أ  ینّـسمی ،

ّنإف لّوألا ؟ یلإ  عجرأ  تلاقف : رکب  ابأ  تتأف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلاب  کقّدـصا  ملف  لّوـألا  کـلوقب  تبذـک 
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: اهل لاقف  رمع  تتأ  رکب  وبأ  تام  اّملف  هیلإ . یعجرت  ال  لاق ، ام  کل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  تدهش  رکب  وبأ  لاقف  ینّسم ، دق  رخآلا 
نإف  » اهعم اجیف  هریغ » اجوز  حـکنت  یّتح  دـعب  نم  هل  ّلحت  الف  اهقّلط  نإف   » اهیف لزن  ناک  و  اهعنمف ، کّنمجرأل ! ةّرملا  هذـه  دـعب  ینتیتأ  نئل 

[. اعجارتی نأ  امهیلع  حانج  الف   » اهعماج ام  دعب  اهقّلط »
: ] هتفگ هعافر  هأرما  هّصق  رکذ  رد  هروکذم  هیآ  ریسفت  رد  رینم » جارس   » ریسفت رد  ینیبرش  بیطخ  و 

هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا  اهل  لاقف  ینّسم ، دق  یجوز  ّنإ  تلاق : مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلإ  تعجر  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبل  اّهنأ  يور  و 
رکب ابأ  تتأف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  یّتح  تثبلف  رخآلا ، یف  ظ ) کقّدصا .  ) قّدصا نلف  لّوألا  کلوق  یف  تبذک  مّلـس : و 

دق رکب : وبأ  اهل  لاقف  ینقّلط ، ینّـسم و  رخآلا  یجوز  ّنإف  لّوـألا ؟ یجوز  یلإ  عجرأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا ! لوسر  ۀـفیلخ  اـی  تلاـقف :
لثم هل  تلاق  رمع و  تتأ  رکب  وبأ  ضبق  اّملف  هیلإ ، یعجرت  الف  لاـق ، اـم  کـل  لاـق  هتیتأ و  نیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تدـهش 

![ کّنمجرأل هیلإ  تعجر  نئل  رمع : اهل  لاقف  کلذ ،

رورسنآ روضح  رد  هیباحص  ءاصیمغ  يزادرپ  ارتفا  هجو 59 

بانج روضحب  هدومیپ  مارتجا  رپ  ماّهتا  کلـسم  دوخ  یناث  رهوش  لیلذـت  يارب  زین  هّیباحـص  ءاصیمر - ای  ءاصیمغ - هکنآ : مهن  هاجنپ و  هجو 
اثالث ۀقّلطملا  لالحإ  باب  رد  دوخ  ننـس »  » رد یئاسن  هچنانچ  هدومن ، ارتفا  بذـک و  رب  تراسج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

: هتفگ
ساّبع نب  ظ ) هَّللا . دیبع   ) هَّللا دبع  نع  راسی  نب  نامیلس  نع  قاحسإ  یبأ  نع  ییحی  انربخأ  لاق : میشه ، انربخأ  لاق : رجح ، نب  ّیلع  انربخأ  ]

- اصیمّرلا وأ  اصیمغلا - ّنأ 
812 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لصی وه  ۀبذاک و  یه  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : اهجوز  ءاج  نأ  ثبلت  ملف  اهیلإ ، لصی  ّهنأ ال  اهجوز  یکتـشت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تتأ 
 . هتلیسع قوذت  یّتح  اهل  کلذ  سیل  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لّوألا ، اهجوز  یلإ  عجرت  نأ  دیرت  اهّنکل  اهیلإ و 

: هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يربط  ریرج  نبا  و 
نع هَّللا  دیبع  نع  راسی  نب  نامیلس  نع  قاحـسإ ، یبأ  نب  ییحی  انأ : لاق : میـشه ، انث  لاق : ناهام ، نب  بوقعی  میهاربإ و  نب  بوقعی  ینثّدح  ]

اهجوز و وکـشت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  تءاج  ءاصیمّرلا - وأ  ءاـصیمغلا - ّنأ  ظ ) ساـّبع . نب  هَّللا  دـیبع   ) ساـبع نبا 
لوسر لاقف  لّوألا ، اهجوز  یلإ  عجرن  نأ  دیرت  اهّنکل  ۀبذاک و  اّهنأ  معزف  اهجوز  ءاج  یّتح  اریـسی  ّالإ  ناک  امف  لاق : اهیلإ ، لصی  ّهنأ ال  معزت 

 . هریع لجر  کتلیسع  قوذی  یّتح  کل  سیل  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
حرش رد  اهّسمی » ملف  هریغ  اجوز  ةّدعلا  دعب  تجّوزت  ّمث  اثالث  اهقّلط  اذإ   » باب رد  قالّطلا  باتک  رد  يرابلا » حتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

، اهتّصق نم  بیرق  يرخا  ةأرمال  عقو  دق  و  : ] هتفگ هعافر  ةأرما  ثیدح 
یّلـص ّیبّنلا  تنأ  ءاصیمّرلا  وأ  ءاصیمغلا  ّنأ  بلطملا - دـبع  نبا  يأ  سابعلا - نب  هَّللا  دـیبع  نع  راسی  نب  نامیلـس  قیرط  نم  ّیئاسّنلا  جرخأف 

: لاقف لّوألا . اهجوز  یلإ  عجرت  نأ  دیرت  اهّنکل  ۀبذاک و  اّهنإ  لاقف  ءاج  نأ  ثبلی  ملف  اهیلإ ، لصی  ّهنأ ال  اهجوز  نم  اوکـشت  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
، هتلیسع قوذت  یّتح  اهل  کلذ  سیل 

نب یلع  بّقعت  اّربکم و  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  يذمّرتلا » حرـش   » یف انخیـش  دنع  عقو  راسی و  نب  نامیلـس  یلع  هیف  فلتخا  نکل  تاقث  هلاجر  و 
. باوّصلا وه  و  ریغصّتلاب ، هَّللا  دیبع  دنـسم  یف  هارکذ  امّهنإف  امهیلع  بّقعت  فارطالا و ال  یف  ثیدحلا  اذه  ارکذی  مل  امّهنأ  يّزملا  رکاسع و 

هذه اصیمغلا  جوز  مسا  و  ۀباحّصلا ، یف  کلذل  رکذف  هرصع  یف  دلو  ّهنأ  ّالإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نم  هعامس  یف  فلتخا  دق  و 
نع هیبأ  نع  ةورع  نب  ماشه  نع  ۀملـس  نب  داـمح  قیرط  نم  ۀباحّـصلا  یف  میعن  وبأ  ّیبعکلا و  ملـسم  وبأ  ّیناربطلا و  هجرخأ  مزح . نب  ورمع 
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مـسا فرعأ  مل  و  ثیدـحلا ، لّوألا ، اهجوز  یلإ  عجرت  نأ  تدارأف  اهّـسمی  نأ  لبق  لجر  اهجوزتف  ءاصیمغلا  ّقلط  مزح  نبا  ورمع  ّنأ  ۀـشئاع 
 . یناّثلا اهجوز 

وا ثیدح  درو  ار  هیباحص  سیق  تنب  همطاف  یناث  هفیلخ  بیذکت  هجو 60 

لئالج هلمج  زا  هک  سیق  تنب  همطاف  رب  رمع  ترضح  هکنآ : متصش  هجو 
813 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دناهدومرف ّدر  نئاب  يارب  هقفن  ینکس و  یفن  باب  رد  ار  وا  ربخ  هدومن و  بذک  زیوجت  [ 1  ] تستاّیباحص
لباق هباحص  هلمج  قیثوت  قیدصت و  رد  ار  ینزم  لوق  هک  تسیک  ار  هیباحص  نینچ  نیا  بآمتفالخ  ترـضح  ماّهتا  دعب  هک  تسرهاظ  رپ  و 

[. 2 [ !؟ تسناد دهاوخ  ءانتعا 
، ةرکب وبأ  انربخأ  امب  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  عفد  یف  اوّجتحا  و  : ] هتفگ قالطلا  باتک  رد  راثآلا » یناعم   » رد يواحط 

دجـسملا یف  دیزی  نب  دوسألا  دنع  تنک  لاق : قاحـسإ ، یبأ  نع  قیزر  نب  راّمع  انث  لاق : ریبزلا ، نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  دـمحأ  وبأ  انث : لاق :
: اهل لاق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  سیق  تنب  ۀمطاف  ینتثّدح  ّیبعـشلا : لاقف  اثالث  ۀقّلطملا  اورکذف  ّیبعّـشلا  انعم  مظعألا و 

انـسل لاقف : باطخلا  نب  رمع  یلإ  کلذ  عفر  دـق  اذـه !؟ لثمب  ثّدـحت  أ  کلیو ! لاق : ةاصحب  دوسألا  هامرف  لاق : ۀـقفن ، کل و ال  ینکـس  ال 
َو ال َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ال  یلاعت : هَّللا  لاق  تبذـک ، اهلعل  يردـن  ةأرما ال  لوقب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبن  ۀّنـس  اّنبر و  باتک  یکراـتب 

َنْجُرْخَی 
[. ۀیآلا ، 

: ] هتفگ نآرقلا » ماکحأ   » باتک رد  يزار  صاصج  رکب  وبأ  و 
: ّیبعّشلا لاقف  دجسملا ، یف  دیزی  نب  دوسألا  دنع  تنک  لاق : قاحسإ ، یبأ  نع  قیزر  نب  راّمع  يور  و 

ۀمجرت یف  باعیتسالا »  » یف ربلا  دبع  نبا  لاق  [ 1  ] دوسألا هامرف  ۀقفن ، کل و ال  ینکس  ال  اهل : لاق  معلص  ّیبّنلا  ّنأ  سیق  تنب  ۀمطاف  ینثّدح 
رمع لتقم  دـنع  يروشلا  باحـصأ  عمتجا  اهتیب  یف  لامک و  لقع و  لامج و  اذ  تناک  لوالا و  تارجاهملا  نم  تناک  و   ) سیق تنب  ۀـمطاف 

بیرقت  » یف رجح  نبا  لاـق  و  یهتنا .)  ) ۀـلیبنلا دوجنلا  ادوجن و  ةأرما  تناـک  و  ریبزلا : لاـق  ةروثأـملا ، مهبطخ  اوبطخ  و  ضر )  ) باـطخلا نب 
«: بیذهتلا

(. ن . 12 ( ) لوالا تارجاهملا  نم  تناک  و  ةروهشم ، ۀیباحص  كاحضلا : تخا  ۀیرهفلا ، دلاخ  نب  سیق  تنب  ۀمطاف  )
: هتفگ دوخ  دنسم  رد  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  [ 2]

مل هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  سیق  تنب  ۀمطاف  نع  یهبلا  نع  يدسلا  نع  حلاص ، نبا  ینعی  نسحلا ؛ انث  لاق : رماع ، نب  دوسا  انث  )
ینکـسلا و اهل  ۀمطاف ، قدصت  ال  رمع : لاق  الاقف : یبعـشلا  میهاربال و  کلذ  ترکذف  يدسلا : لاق  نسح : لاق  ۀقفن ،  ینکـس و ال  اهل  لعجی 

(. ۀقفنلا
814 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهّلعل يردن  ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنس  اّنبر و  باتک  یکراتب  انسل  لاقف : رمع  یلإ  کلذ  عفر  دق  اذه ؟ لثمب  ثّدحت  کلیو أ  لاق : مث  یـصحب ،
َنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ال  یلاعت : هَّللا  لاق  تبذک ،

[.
لثم رکنتسملا  لاثم  و  : ] هتفگ لوصالا » باتک   » رد يدوزبلا  نسح  نب  دّمحم  نب  یلع  مالسالا  رخف  و 

اّنبر و ال باتک  عدن  ال  لاقف : هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّهدر  دقف  ینکـس  ۀقفن و ال  اهل  لعجی  مل  مالّـسلا  هیلع  ّیبّنلا  ّنأ  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدـح 
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. تیسن مأ  تظفح  أ  تبذک ، مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انیبن  ۀّنس 
: هیف نابأ  نب  یسیع  لاق 

[. اضیأ ۀباحّصلا  نم  هریغ  ّهدر  دق  و  سایقلا ، ۀنّسلا  باتکلاب و  دارأ 
اولدتسا و  : ] هتفگ نئاب  هقفن  نیرکنم  بهذم  رکذ  دعب  طوسبم »  » رد یسخرس  نیدلا  سمش  و 

اذـه ۀّحـص  یف  ّنأ  ّالإ  ینکـس ، ۀـقفن و ال  معلـص  هَّللا  لوسر  یل  لعجی  ملف  اثالث ، یجوز  ینقّلط  تلاق : ضر )  ) سیق تنب  ۀـمطاف  ثیدـحب 
. هدی یف  ءیش  لکب  اهامر  ثیدحلا  اذه  اهنم  عمس  اذإ  ناک  ضر )  ) دیز نب  ۀماسأ  ۀمطاف  جوز  ّنأ  يور  ّهنإف  امالک ، ثیدحلا 

. ثیدحلا اذه  اهتیاورب  ملاعلا  تنتف  ةأرملا  کلت  تلاق : ض )  ) ۀشئاع نع  و 
! تیسن مأ  تظفح  تبذک ، مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  معلص  انّیبنب  ۀّنس  اّنبر و ال  باتک  عدن  ال  ضر :)  ) باطخلا نب  رمع  لاق  و 

[. ةّدعلا یف  تماد  ام  ینکّسلا  ۀقفّنلا و  ثالّثلا  ۀقّلطملل  لوقی  معلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
: هتفگ اقباس ، تعمس  امک  دحاو ، ربخب  دّبعت  هلئسم  رد  یفصتسم »  » رد یلازغ  و 

و هطبـض ، هتلادـع و  فرعی  مل  ّهنأ  نّیب  هیبـقع !؟ یلع  لاّوب  ّیبارعأ  لوق  لـبقن  فیک  لاـق : هتّلع و  رکذ  دـقف  یعجـشألا  ربـخ  ّیلع  ّدر  اـّمأ  [و 
انّیبن ۀّنـس  اّنبر و  باتک  عدن  ال  ینکّـسلا : ثیدـح  یف  سیق  تنب  ۀـمطاف  یف  رمع  لاق  امک  لوبلا ، نع  هّزنّتلا  كرت  ءافجلاب و  هفـصو  کلذـل 

 . تبذک مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقل 
ربخ اّودر  دق  مه  و  ۀباحّـصلا ، لمع  دـحاولا  ربخ  یف  اندنتـسم  ّنأ  سماخلا  : ] هتفگ لوهجم  تلادـع  هلئـسم  رد  یفـصتسم »  » رد یلازغ  زین  و 

 . تبذک مأ  تقدص  يردن  ةأرما ال  لوق  لبقن  فیک  لاق : سیق و  تنب  ۀمطاف  ربخ  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ّدرف  لوهجملا ،
اّمأ و  : ] هتفگ عئانّصلا » عئادب   » رد یفنحلا  یناساکلا  رکب  وبأ  نیدلا  ءالع  و 

815 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنإف ضر :)  ) رمع ّهدر  دقف  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح 

ةأرما ال لوقب  انّیبن  ۀّنـس  اّنبر و ال  باتک  عدن  ال  ضر )  ) رمع لاق  ۀقفن ، ینکـس و ال  اهل  لعجی  مل  معلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  تور  اّمل  اّهنأ  يور 
 . تبذک مأ  تقدص  يردن أ 

ال لاق : ّهنإف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّهدر  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدـح  و   ] ش هتفگ : هیادـه »  » رد ینانیغرملا  لیلجلا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  ناهرب  و 
لوقی ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تیـسن ، مأ  تظفح  تبذک ، مأ  تقدص  يردن  ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنـس  اّنبر و  باتک  عدـن 

 . مهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  رباج و  دیز و  نبا  ۀماسأ  تباث و  نب  دیز  اضیأ  ّدر  و  ةّدعلا . یف  تمادام  ینکّسلا  هقفّنلا و  ثالثلا  ۀقّلطملل 
: هتفگ لاحلا  لوهجم  تیاور  رد  ماکحإلا »  » باتک رد  يدمآ  نیدلا  فیس  و 

 . لاحلا ۀلوهجم  تناک  امل  سیق  تنب  ۀمطاف  ۀیاور  رمع  ّدر  اولاق : ۀسماخلا . ۀّجحلا  ]
ةأرما ال لوق  لبقن  فیک  لاق : اذـهل  و  اهقدـص ، هل  رهظی  مل  ّهنأل  ناک  اّمنإ  ۀـمطاف  ربخل  رمع  ّدر  اـّمأ  لوقی : نأ  لـئاقل  و  : ] هتفگ نآ  رد  زین  و 
: هدروآ دـحاو  ربخب  نآرق »  » مومع صیـصخت  هلئـسم  رد  ماکحإلا »  » باتک رد  يدـمآ  نیدـلا  فیـس  زین  و  تبذـک ]!؟ مأ  تقدـص  يردـن أ 
ّهنإ ال فیک و  دحاولا ، ربخب  هیلع ال  مهعامجإب  صیصّختلاف  ّحص  نإ  و  ۀّجحب ، سیلف  ّحصی  مل  نإ  کلذ  یلع  اوعمجأ  ۀباحّـصلا  ّنإ  مهلوق  ]

ام هیلع  ّلدی  و  کلذ ، یلع  عامجإ 
ۀقفن ینکس و ال  اهل  لعجی  مل  ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  هتور  امیف  سیق  تنب  ۀمطاف  بّذک  ّهنأ  باّطخلا  نب  رمع  نع  يور 

ْمُکِدْجُو  ْنِم  ُْمْتنَکَس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْسَأ  یلاعت : هلوق  مومعل  اصّصخم  کلذ  ناک  امل 
[. ةأرما لوقب  انیبن  ۀّنس  اّنبر و  باتک  كرتن  فیک  لاق : و  « 

صیـصخت یف  دـحاولا  ربخ  ّنأل  کلذ  نکی  ملف  سیق  تنب  ۀـمطافل  رمع  بیذـکت  نم  هورکذ  ام  اّمأ  و  : ] هدروآ ماکحإلا »  » باـتک رد  زین  و 
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و تبذک ، مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنـس  اّنبر و  باتک  كرتن  فیک  لاق : اذهل  و  اهقدـص ، یف  هدّدرتل  لب  هدـنع  دودرم  مومعلا 
یلإ جاتحا  امل  اقلطم  ادودرم  کلذ  یف  دحاولا  ربخ  ناک  ول 
816 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . لیلعّتلا اذه 
: هتفگ مومعلا  ماکحأ  تفرعم  باب  رد  رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  و 

ربـخب هصیـصخت  زوجی  ـال  يأ  صوصخلا ، لـمتحی  ـال  ةرتاوتملا  ۀّنّـسلا  باـتکلا و  نم  ّماـعلا  ینعی  هصوصخ ) تبثی  مل  يذـّلا  ّماـعلا  : ) هلوق ]
ام يأ  اذه ، یعطقلا  ضراعی  ّیّنّظلا ال  ۀضراعملا و  قیرطب  صیصّختلا  ّنأل  امهب  یعطقلا  صیصخت  زوجی  الف  ناّیّنظ  امّهنأل  سایقلا  دحاولا و 

لوق وه  و  نابأ ؛ نب  یسیع  صاّصجلا و  رکب  یبأ  نع  کلذ  لقن  انئاملع و  بهذم  نم  روهـشملا  وه  امهب  صیـصّختلا  زاوج  مدع  نم  انرکذ 
هَّللا یـضر  ۀشئاع  ساّبع و  نب  هَّللا  دبع  رمع و  رکب و  یبأ  لوق  وه  و  اضیأ ، یعفاّشلا  باحـصأ  ضعب  لوق  وه  ۀـفینح و  یبأ  باحـصأ  رثکأ 
یف سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  ّدر  هنع  هَّللا  یضر  رمع  و  باتکلل ، فلاخم  ثیدح  ّلک  اوّدری  نأ  مهرمأ  ۀباحّـصلا و  عمج  رکب  ابأ  ّنإف  مهنع ،

ثیدح اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  ّتدر  تبذک و  مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  هَّللا  باتک  كرتن  ال  لاق : و  ۀقفّنلا ، ّقحتست  اّهنأ ال  ۀتوتبملا 
 * يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال   » هناحبس هلوق  تلت  و  هلهأ ؛ ءاکبب  تیملا  بیذعت 

 . هلوصا یف  رسیلا  وبأ  هرکذ  صاّصجلا و  هّلک  اذه  دروأ 
دقف ثیدـحلا  نتم  اّمأ  و  : ] هتفگ سیق  تنب  همطاف  ثیدـح  رکذ  رد  يواّرلا  میـسقت  باب  رد  رارـسألا » فشک   » رد يراـخب  زیزعلا  دـبع  زین  و 

مأ تقدـص  يردـن أ  ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنـس  اّنبر و ال  باتک  عدـن  ال  ثیدـحلا : اذـه  هل  يور  نیح  لاـق  ّهنأ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نع  يور 
درو ّهنأ  ربخأ  ّمث  نایـسّنلا ، ۀلفغلا و  بذـکلاب و  ۀـمهّتم  اّهنأ  ربخأ  ّهنإف  لوبقم  نعط  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  اذـهف  تیـسن ، مأ  تظفح  تبذـک أ 

[. ۀّنّسلا باتکلل و  افلاخم 
: هتفگ عاطقنالا  مسق  نایب  باب  رد  رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  زین  و 

یلاـعت هلوـق  هب  اوّـصخی  مل  سیق و  تـنب  ۀـمطاف  ربـخ  اّودر  مـهنع  هَّللا  یـضر  ۀـماسأ  ۀـشئاع و  ورمع  ّنأ  [ 1  ] زاوجلا مدـع  یلع  لیلّدـلا  [و 
« ْمُکِدْجُو ْنِم  ُْمْتنَکَس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْسَأ  »

ذاشلا ربخلاب  باتکلا  مومع  صیصخت  زاوج  مدع  يأ  [ 1  ] يردن ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنس  اّنبر و  باتک  عدن  ال  هنع : هَّللا  یضر  رمع  لاق  یّتح 
(. 12)

817 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . تیسن مأ  تظفح  تبذک  مأ  تقدص 

ثیدحلا و هغلبی  نأ  اهثلاث  و  : ] هتفگ هباحص  داهتجا  هوجو  رکذ  رد  فالتخالا » ببـس  نایب  یف  فاصنإلا   » هلاسر رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  و 
ام هلاثم : ثیدحلا ، یف  نعط  لب  هداهتجا  كرتی  ملف  ّنّظلا  بلاغ  هب  عقی  يّذلا  هجولا  یلع  نکل ال 

لوسر اهل  لعجی  ملف  ثالّثلا  ۀقّلطم  تناک  اّهنأب  ضر - باطخلا - نب  رمع  دـنع  تدهـش  سیق  تنب  ۀـمطاف  ّنأ  نم  لوصالا  باحـصأ  هاور 
اهل تبذک ، مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  هَّللا  باتک  كرتن  ال  لاق : اهتداهش و  ّدرف  ینکس ، ۀقفن و ال  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

: ۀمطافل ضر - ۀشئاع - تلاق  و  ینکّسلا ! ۀقفنلا و 
[. ۀقفن ینکس و ال  ال  اهلوق : یف  هَّللا !؟ یقّتت  أ ال 

ریمأ ّدر ) الّوأ  ّلدتـسا  و  : ] هتفگ دـحاو  ربخب  باتک  صیـصخت  هلئـسم  رد  تومحّرلا » حـتاوف   » رد يراـصنألا  نیّدـلا  ماـظن  نب  یلعلا  دـبع  و 
تلخد لاق : یبعّشلا ، نع  ملسم » حیحص   » یف ۀقفن ) ینکس و ال  اهل  لعجی  مل  ّهنأ  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح   ) هنع هَّللا  یضر  رمع )  ) نینمؤملا
لوسر یلإ  هتمصاخف  تلاق : ۀّتبلا ، اهجوز  اهقّلط  تلاقف : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ءاضق  نع  اهتلأسف  سیق  تنب  ۀمطاف  یلع 
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و موتکم ؛ ّمأ  نبا  تیب  یف  ّدتعأ  نأ  ینرمأ  ۀقفن و  ینکس و ال  یل  لعجی  ملف  تلاق : ۀقفنلا ، ینکّسلا و  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
( َّنُهُونِکْسَأ  ) یلاعت هلوقل  اصّصخم  ناک  امل   ) نینمؤملا ریمأ  اهّدر  اّمنإ  ینکس و  ۀقفن و ال  سیل  لاق : تلاق : هنع : هیف  يرخا  هیوار  یف 

؛) ةأرما لوقب   ) هباحصأ هلآ و  هیلع و  همالس  هَّللا و  ةالص  انّیبن ) ۀّنس  اّنبر و  باتک  كرتن  فیک  : ) نینمؤملا ریمأ  لاقف )  ) متنکس ثیح  نم 
نینمؤملا ریمأ  ّهدر ) اـّمنإ  بیجأ : و   ) طـمّنلا اذـهب  ّدّرلا  یلع  عاـمجإلا  تبثی  نأ  اـّلإ  یباحّـصلا  لوق  ۀـّیّجح  یلع  فـّقوتی  لالدتـسالا  اذـه  و 

( تبذک مأ  تقدص  يردن أ  ال  داز : کلذل  و  اهقدص ، یف  هدّدرتل  )
ثیدحب ّیبعّشلا  ثّدحف  ّیبعّشلا  هعم  مظعألا و  دجـسملا  یف  اسلاج  دیزی  نب  دوسألا  عم  تنک  لاق : قاحـسإ ، یبأ  نع  ملـسم » حیحـص   » یف

یـصح نم  اّفک  دوسألا  ذخأ  ّمث  ۀقفن ، ینکـس و ال  اهل  لعجی  مل  مّلـس  هباحـصأ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  سیق  تنب  ۀمطاف 
ةأرما لوقل  مّلس  هباحصأ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبن  ۀّنس  هَّللا و  باتک  كرتن  ال  رمع : لاق  و  اذه ! لثمب  ثّدحت  کلیو ! لاقف : هب  هبـصحف 

اهّلعل يردن  ال 
818 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« ٍۀَنِّیَبُم ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنْجُرْخَی  َو ال  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ال  : » یلاعت هَّللا  لاق  ۀقفّنلا ، ینکّسلا و  اهل  تیسن  وأ  تظفح 
؛

كوکـشملا ربخلا  و  نینمؤملا ، ریمأ  دنع  ۀّحّـصلا  كوکـشم  ناک  ربخلا  اذه  و  ۀمطاف ؛ یلع  کلذ  ترکنأ  ۀشئاع  ّنأ  ةورع  لوق  اضیأ  هیف  و 
 . حیحّصلا ربخلاب  صیصختلا  ءافتنا  هنم  مزلی  و ال  هب ، صیصّختلا  نع  الضف  ۀّجح  ریغ  يواّرلا  قدص  یف  ۀبیّرلل  ۀحّصلا 

یب لامک  هدومن  ّدر  ار  وا  ثیدـح  دـناهدرک و  راکنإ  سیق  تنب  همطاـف  رب  زین  باحـصأ  رگید  رمع  ترـضح  رب  هوـالع  هک  دـنامن  یفخم  و 
. يدید هقباس  تارابع  ضعب  رد  هچنانچ  دناهتخاس ، راکشآ  حضاو و  تیاور  لقن و  رد  ار  وا  يرابتعا 

: لاق حور ، انث : : ] هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحأ  و 
نب ورمع  یبأ  تحت  تناـک  اـّهنأ  هتربخأ  سیق  تنب  ۀـمطاف  ّنأ  نمحّرلا  دـبع  نب  ۀملـس  یبأ  نع  باهـش  نبا  ینربخأ  لاـق : جـیرج ، نبا  اـنث 

اهتیب نم  اهجورخ  یف  هتتفتساف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلإ  تءاج  اّهنأ  تمعزف  تاقیلطت  ثالث  رخآ  اهقّلطف  ةریغملا  نب  صفح 
لاق لاق : ةورع ، معز  اهتیب و  نم  ۀـقّلطملا  جورخ  یف  ۀـمطاف  ثیدـح  مهّتی  ّالإ  ناورم  یبأف  یمعألا  موتکم  ّمأ  نبا  تیب  یلإ  لقنت  نأ  اـهرمأف 

[. ۀمطاف یلع  ۀشئاع  کلذ  ترکنأف 
دق هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  اذـهف  اولاق : : ] هتفگ ار  سیق  تنب  همطاف  ثیدـح  رمع  راکنإ  تایاور  رکذ  دـعب  راثآلا » یناعم   » رد يواـحط  و 

. دیز نب  ۀماسأ  اضیأ  اهیلع  هرکنأ  دق  و  هلبقی ، مل  اذه و  ۀمطاف  ثیدح  رکنأ 
. نمحّرلا دبع  نب  ۀملس  یبأ  نع  زمره  نب  نمحّرلا  دبع  نع  هعیبر  نب  رفعج  نع  ثیّللا  نب  بیعش  انث  لاق : نّذؤملا ، عیبر  انثّدح 

: اهل لاق  ّهنأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  ثّدحت  سیق  تنب  ۀمطاف  تناک  لاق :
. موتکم ّمأ  نبا  تیب  یف  يدتعا 

ۀماسأ اذهف  رفعج : وبأ  لاق  هدی ! یف  ناک  امب  اهامر  ائیـش  کلذ  نم  ۀمطاف  ترکذ  اذإ  ۀماسأ  ناک  لوقی : دـیز  نب  ۀـماسأ  نب  دّـمحم  ناک  و 
، سنوی انثّدح  اهنع . یلاعت  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  اضیأ  کلذ  ترکنأ  دـق  و  هنع ، هَّللا  یـضر  رمع  هرکنأ  ام  اضیأ  کلذ  نم  رکنأ  دـق  دـیز  نبا 

صاعلا نب  دیعس  نب  ییحی  ّنأ  نارکذی  راسی  نب  نامیلس  دّمحم و  نب  مساقلا  تعمس  لاق : دیعس ، نب  ییحی  نع  ضایع  نب  سنأ  انث  لاق :
819 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ددرا هَّللا و  ّقتا  نأ : ۀـنیدملا  ریمأ  وـه  ناورم و  یلإ  ۀـشئاع  تلـسرأف  مکحلا  نب  نمحّرلا  دـبع  اـهلقتناف  مکحلا  نب  نمحّرلا  دـبع  تنب  قـّلط 
؟ سیق تنب  ۀمطاف  ثیدح  کغلب  ام  أ  مساقلا : ثیدح  یف  لاق  ینبلغ و  نمحّرلا  دبع  ّنأ  نامیلس : ثیدح  یف  ناورم  لاقف  اهتیب . یلإ  ةأرملا 

انثّدح ّرّشلا . نم  نیذه  نیب  ام  کبـسحف  ّرّـشلا  کب  ناک  نإ  ناورم : لاقف  سیق . تنب  ۀمطاف  ثیدح  رکذت  نأ ال  كّرـضی  ال  ۀشئاع : تلاقف 
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. هلثم هدانسإب  رکذف  دیعس ، نب  ییحی  نع  هربخأ  اکلام  ّنأ  بهو  نبا  انربخأ  لاق : سنوی ،
: لاق قوزرم ، نبا  انثّدح 

: لاق هیبأ ، نع  مساقلا ، نب  نمحّرلا  دبع  انث  لاق : ۀبعش ، انث  لاق : رمع ، نب  رشب  انربخأ 
«، ینکس ۀقفن و ال  ال   » اهلوق ینعی  ثیدحلا . اذه  رکذت  نأ  یف  ریخ  نم  ۀمطافل  ام  ۀشئاع : تلاق 

[. اضیأ ۀمطاف  ثیدحب  لمعلا  رت  مل  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  هذهف 
: ] هتفگ راثآلا » یناعم   » رد يواحط  زین  و 

وبأ ینث  لاق : باهـش  نبا  نع  لیقع  ینث  لاق : ثیّللا ، ینث  لاق : حلاص ، نب  هَّللا  دـبع  انث  الاق : دواد ، یبأ  نبا  قوزرم و  نب  رـصن  انثّدـح  دـق  و 
ساّنلا رکنأف  موتکم ، ّمأ  نبا  تیب  یف  يدتعا  لاق : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  هتربخأ  سیق  تنب  ۀمطاف  نأ  نمحّرلا  دبع  نب  ۀملس 

. لحت نأ  لبق  اهجورخ  نم  هب  ثّدحت  تناک  ام  اهیلع 
نم مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  مهیف  ۀمطاف و  یلع  کلذ  اورکنأ  اوناک  دـق  ساّنلا  ّنأ  اضیأ  ربخی  ۀملـس  وبأ  اذـهف 

و هب ، اولمعی  مل  اذه و  سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  یف  مهعم  انیّمس  نم  عم  ّبیسملا  نب  دیعـس  ۀماسأ و  ورمع  رکنأ  دقف  نیعباّتلا ، نم  مهب  قحل 
مهکرت ّلدف  رکنم ، مهنم  هیلع  هرکنی  مل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  ةرـضحب  مهنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  نم  کلذ 

 . هبهذمک هیف  مهبهذم  ّنأ  هیلع  کلذ  یف  ریکّنلا 
: هتفگ سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  رکذ  رد  نآرقلا » ماکحأ   » رد يزار  صاصج  رکب  وبأ  و 

باّطخلا نب  رمع  هرکنأ  فلّـسلا ، ریکن  نم  اهیّرعت  داحآلا  رابخأ  لوبق  طرـش  نم  و  هیوار ، یلع  ریکّنلا  فلّـسلا  نم  رهظ  دق  ثیدح  اذـه  [و 
: تلاقف سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  ۀشئاعل  رکذ  ناورم  ّنأ  دّمحم  نب  مساقلا  يور  و  هانمّدق ، يّذلا  لّوألا  ثیدحلا  یف  سیق  تنب  ۀـمطاف  یلع 

ام هضعب : یف  تلاق  سیق و  تنب  ۀمطاف  ثیدح  رکذت  نأ ال  كّرضی  ال 
820 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع تلاطتسا  ساّنلا ، تنتف  ةأرما  کلت  ّبیسملا : نبا  لاق  و  ۀقفن . کل و ال  ینکـس  اهلوق ال  ینعی  ثیدحلا . اذه  رکذت  نأ  یف  ریخ  ۀمطافل 
و هب . ثّدحت  تناک  ام  اهیلع  ساّنلا  رکنأ  ۀملس : وبأ  لاق  لاقتنالاب و  ترمأف  اهناسلب ، اهئامحأ 

، موتکم ّمأ  نبا  تیب  یف  يدتعا  اهل : لاق  ّهنأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ثّدحت  تناک  ۀمطاف  ّنأ  ۀملس  یبأ  نع  جرعألا  يور 
ریکّنلا اذه  اهیلع  رکنی  نکی  ملف  هدی ! یف  ناک  امب  اهامر  ائیـش  کلذ  نم  ۀمطاف  ترکذ  اذإ  ۀماسأ  ناک  لوقی : ۀماسأ  نب  دّمحم  ناک  و  لاق :

 . هتور ام  نالطب  ملع  دق  ّالإ و 
: ] هتفگ سیق  تنب  همطاف  ثیدح  رکذ  رد  يواّرلا  میسقت  باب  رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  و 

تنتف ةأرما  کلت : لوقت : تناک  و  ۀقفن » ینکس و ال  ال   » اهلوق یف  ینعت  هَّللا ! یقّتت  أ ال  ۀمطافل ؟ ام  تلاق : اّهنأ  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  و 
. ملاعلا

. هدی هلانت  ءیش  ّلکب  اهامر  ائیش  کلذ  نم  ترکذ  اذإ  اّهنأ  اهجوز  دیز  نب  ۀماسأ  نع  و 
تنک لاق : قاحـسإ ، یبأ  نع  و  ّلحت . نأ  لبق  اهجورخ  نم  هب  ثّدحت  تناک  ام  ۀمطاف  یلع  ساّنلا  رکنأ  نمحّرلا : دـبع  نب  ۀملـس  وبأ  لاق  و 

ثّدحت کلیو ! لاقف : ءابصح  نم  اّفک  دوسألا  ذخأف  ۀمطاف ، ثیدحب  ّیبعّشلا  ثّدحف  ّیبعّشلا  انعم  مظعألا و  دجـسملا  یف  دوسألا  عم  اسلاج 
باحـصأ ةرـضحب  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّدر  و  ۀـنیدملاب . ریمأ  وه  مکحلا و  نب  ناورم  ّيرّوثلا و  ّیعّخنلا و  میهاربإ  ّهدر  و  اذـه !؟ لـثمب 

 . هبهذمک هیف  مهبهذم  ّنأ  یلع  ریکّنلا  مهکرت  ّلدف  دحأ ، هیلع  کلذ  رکنی  مل  مهنع و  یضر  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
اورکنأ ۀباحّصلا  رابک  نأ  اهدحأ  هوجول  هب  جاجتحالا  زوجی  ۀمطاف ال  ثیدح  و  : ] هتفگ اقباس  تعمس  امک  قئاقّدلا » زنک  حرش   » رد یعلیز  و 

! هَّللا یقّتت  أ ال  ّيراخبلا : هاور  امیف  ۀمطافل  تلاق  یّتح  ۀشئاع  دیز و  نب  ۀماسأ  تباث و  نب  دیز  دوعسم و  نبا  و  مّدقت - ام  یلع  رمعک - اهیلع 
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[. ۀمّرحم ۀعدب  بکترا  نمل  ّالإ  لاقی  مالکلا ال  اذه  لثم  و  هیف ! کل  ریخ  ال  اهل : تلاق  اّهنأ  يور  و 
ۀمطاف ثیدح  و   ] هتفگ اقباس - تعمس  امک  قئاقّدلا -» زنک  حرش   » رد ینیع  و 

821 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیز و نب  ۀماسأ  تباث و  نب  دیز  دوعسم و  نبا  ورمعک  اورکنأ  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  رابک  ّنأ  لّوألا : هوجو : نم  هب  جاجتحالا  زوجی  ال 
مالکلا ال اذه  لثم  و  هیف ، کل  ریخ  ال  اهل : تلاق  اّهنأ  يور  و  هَّللا ! یقّتت  أ ال  ّيراخبلا : هاور  امیف  ۀمطافل  تلاق  یّتح  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع 

[. ۀمّرحم ۀعدب  بکترا  نمل  ّالإ  لاقی 
: هتفگ سیق  تنب  ۀمطاف  ثیدح  رکذ  رد  ریدقلا » حتف   » رد یساویسلا  مامهلا  نبا  و 

نب دوسألا  ّیح و  نب  نسحلا  ّیبعّـشلا و  حیرـش و  ّبیـسملا  نبا  عم  نیعباّتلا  نم  مکحلا و  نب  ناورم  تباـث و  نب  دـیز  ثیدـحلا  ّدر  نّمم  [و 
 . مهعبت نّمم  ریثک  قلخ  لبنح و  نب  دمحأ  ّيرّوثلا و  مهدعب  نّمم  دیزی و 

وا ثیدح  درو  ار  هیباحص  ناوفص  تنب  هرمب  نیعبات  هباحص و  بیذکت  هجو 61 

ّسم تیاور  رد  [ 1  ] تستاّیباحص تارجاهم  زا  هک  ار  هّیباحص  ناوفص  تنب  هرسب  نیعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  هکنآ : مکی  تصـش و  هجو 
باب رد  ینزم  لوق  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هتخادرپ ؛ شنیهوت  نیجهت و  لاـمکب  ناـشیزا  یـضعب  و  دـناهتخاس ، بذـکب  مهّتم  رکذ 

. دشابیم راصبألا  یلوا  هّجوت  لباق  هباحص  هلمج  قیثوت 
مأ ال؟ ءوضولا  هیف ، بجی  له  جرفلا  ّسم  باب  : ] هتفگ راثآلا » یناعم   » رد يواحط  رفعج  وبأ 

ءوضولا ناورم  وه و  رکاذت  ّهنأ  ةورع  نع  يرهّزلا  نع  رمعم  انأ : لاق : قاّزّرلا ، دبع  انث  لاق : يدـهم ، نب  نیـسحلا  انث : لاق : ةرکب ، وبأ  انثّدـح 
جرفلا ّسم  نم  ءوضولاب  رمأی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  اّهنأ  ناوفص  تنب  ةرسب  ینثّدح  ناورم : لاقف  جرفلا ، ّسم  نم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تلاق : اّهنأ  مهربخأف  عجرف  اّیطرـش  اهیلإ  ناورم  لسرأف  اسار  اهثیدحب  عفری  مل  ةورع  ّنأکف 
: اولاقف نورخآ  کلذ  یف  مهفلاخ  و  جرفلا ، ّسم  نم  ءوضولا  اوبجوأ  رثألا و  اذه  یلإ  موق  بهذف  جرفلا ، ّسم  نم  ءوضولاب  رمأی 

کلذ ناک  نإف  اسأر  ةرـسب  ثیدحب  عفری  مل  ةورع  ّنأ  اذه  مکثیدح  یف  اولاقف : یلوألا  ۀـلاقملا  لهأ  یلع  کلذ  یف  اوّجتحا  هیف و  ءوضو  ال 
رجح نبا  لاق  [ 1  ] هعبات دق  و  اهثیدح ، هب  طقسی  ام  ةرـسب  ةورع  نم  ّلقأ  وه  نم  فیعـضت  یفف  اهنع  کلذ  ذخؤی  نم ال  لاح  یف  هدنع  اّهنأل 

ن) . 12 ( ) تارجاهملا نم  تناک  نابح : نبا  لاق  ةرجه ، ۀمیدق و  ۀقباس  اهل  یعفاشلا : لاق   ) ةرسب ۀمجرت  یف  ۀباصالا »  » یف
822 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هریغ کلذ  یلع 
ضقن ام  ۀـضیح  وا  مد  یف  يدـی  تعـضو  ول  لاق : ّهنأ  ۀـعیبر  نع  دـیز ظ ) نبا   ) دـیز ینربخأ  لاق : بهو ، نبا  اـنربخأ  لاـق : سنوی ، انثّدـح 

!؟ ةرـسب ثیدحب  لمعی  دحأ و  هب  ذخأی  اذه  لثم  مکحی ! و  مهل : لوقی  ۀعیبر  ناک  و  لاق : ۀضیحلا ؟ مأ  مّدلا  مأ  رـسیأ  رکّذلا  ّسمف  یئوضو ،
ۀباحص یف  نکی  ملف  روهّطلا ، ةولّصلا  ماوق  اّمنإ  ةولّـصلا و  نیّدلا  ماوق  اّمنإ  اهتداهـش  تزجا  امل  لعّنلا  هذه  یلع  تدهـش  ةرـسب  ّنأ  ول  هَّللا  و 

یف يری  دحاو  مهنم  ام  انتخیـشم ، انکردأ  اذه  یلع  دیز : نبا  لاق  ةرـسب !؟ ّالإ  نیّدلا  اذـه  میقی  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
[. ءوضو رکّذلا  ّسم 

: هتفگ يواّرلا  میسقت  باب  رد  رارسألا » فشک   » رد يراخب  زیزعلا  دبع  و 
وأ هسفن  جرف  ّسم  ّنأ  یف  ّیعفاّشلا  هب  کّسمت  يّذلا  ناوفص  تنب  ةرسب  ثیدح  ۀتوتبملا  یف  ۀمطاف  ثیدحک  يأ و  ةرـسب  ثیدح  کلذک  و 

دعس ءادرّدلا و  ابأ  ارامع و  ساّبع و  نبا  دوعسم و  نبا  اّیلع و  ورمع  ّنإف  رکنتسملا  وه  مسقلا و  اذه  نم  ثّدح  لئاح  الب  ّفکلا  نطابب  هریغ 
یّتح هب  اولمعی  مل  مهنع  هَّللا  یضر  نیصحلا  نب  نارمع  صاّقو و  یبأ  نب 
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، یفنأ ۀبنرأ  مأ  هتسسم  یلابا أ  ال  هنع : هَّللا  یضر  ّیلع  لاق 
جرفلا ّسم  نم  ءوضولا  ناورم  ةورع و  رکاذت  و  هعطقاف ! اسجن  ناک  نإ  مهضعب : لاق  ۀباحّصلا و  نم  ۀعامج  نع  لقن  اذک  و 
جرفلا ّسم  نم  ءوضولاب  رمأی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  اّهنأ  ناوفص  تنب  ةرسب  ینتثّدح  ناورم : لاقف 

: لوقی ناک  ّهنأ  ۀعیبر  نع  دیز  نبا  يور  و  اسأر ! اهثیدحب  ةورع  عفری  ملف 
ةولّصلا ماوق  اّمنإ  ةولّصلا و  نیّدلا  ماوق  اّمنإ  اهتداهش ! تزجأ  امل  لعّنلا  هذه  یلع  تدهـش  ةرـسب  ّنأ  ول  هَّللا  دحأ و  ةرـسب  ثیدحب  ذخأی  له 
انکردأ اذـه  یلع  دـیز : نبا  لاـق  ةرـسب ! اـّلإ  نیّدـلا  اذـه  میقی  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀباحـص  یف  نکی  ملف  روـهّطلا ،

، مالّـسلا هیلع  هَّللا  لوسر  نع  ّحـص  رابخألا ال  نم  ۀـثلث  لاق : ّهنأ  نیعم  نب  ییحی  نع  و  ءوضو . رکذـلا  ّسم  یف  يری  دـحأ  مهنم  ام  انخیاشم 
هیف ءوضو  ّهنأ ال  یلع  مهنم  یقب  نم  عمجأف  ۀباحّـصلا  رواشف  ناورم  نب  کلملا  دبع  نمز  یف  ۀلئـسملا  هذه  تعقو  و  رکذلا ، ّسم  ربخ  اهنم :

 . ناوفص تنب  ةرسب  نونعی  تبذک  مأ  تقدص  يردن أ  ةأرما ال  لوقب  انّیبن  ۀّنس  اّنبر و  باتک  عدن  ال  اولاق : و 
823 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هدروآ هرسب  ثیدح  رکذ  رد  ةراهّطلا  باتک  رد  هیاده » حرش   » رد ینیع  و 
: لوقی ۀعیبر  ناک  و  ّیطرش ، نع  ّیطرش  هیوری  ةرسب  ثیدح  ّیبرحلا : میهاربإ  لاق  [و 

ةولّـصلا و نیّدلا  ماوق  اّمنإ  اهتداهـش ، تلبق  ام  لعّنلا  ظ ) هذه .  ) اذـه یلع  ةرـسب  تدهـش  ول  هب !؟ لمعی  دـحأ و  ذـخأی  اذـه  لثمب  مکحی ! و 
.]!؟ ةرسب ّالإ  نیّدلا  اذه  میقی  نم  معلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  یف  نکی  ملف  روهّطلاب ، ةولّصلا 

: هدروآ هرسب  ثیدح  رکذ  رد  ةراهّطلا  باتک  رد  هیاده » حرش   » رد ینیع  زین  و 
ّنأ يوری  و  تیـسن . مأ  تظفح  أ  تبذک ، مأ  تقدـص  يردـن أ  ةأرما ال  ثیدـحل  انیبن  ۀّنـس  اّنبر و  باتک  عدـن  ال  ضر :)  ) رمع نع  يور  [و 

[1 [ .]!؟ اذه لثمب  ثّدحت  کحیو ! لاق : ّیبعّشلا و  هب  بسح  یصح و  نم  اّفک  ذخأ  دیزی ظ )  ) دیز نب  دوسألا 

تانئاک رورس  روضح  رد  تایباحص  زا  یتعامج  بذک  باکترا  هجو 62 

باـیطألا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  باـطخب  هشئاـع  فاـفز  هعقاو  رد  تاّیباحـص  زا  یتعاـمج  هکنآ : مود  تصـش و  هجو 
. دندوزفا دوخ  راسخ  يزخ و  رد  هدیدرگ  بابق  یلاع  نآ  باتع  دروم  هحیبق  تراسج  نیا  رب  مادقا  هجوب  دندومن و  حیرص  بذک  باکترا 

: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیّشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحأ 
: تلاق اهّفز ، ۀشئاع و  زّهج  نمیف  اّنک  تلاق : دیزی ، تنب  ءامـسأ  نع  بشوح  نب  رهـش  نع  نیـسحلا  یبأ  نبا  نع  نایفـس  انأ  قاّزّرلا  دبع  انث : ]

![ ابذک اعوج و  نعمجت  ال  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاقف  هدیرن ، ال  انلقف : انبل ، ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  انیلع  ضرعف 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد لبنح  نب  دمحا  زین  و 

نلق نیبرشت ؟ لاقف أ  نبلب . یتأف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  اناتأ  تلاق : ءامـسأ ، نع  رهـش  نع  نیـسح  یبأ  نبا  نع  نایفـس  نع  عیکو  انث  ]
![ اعوج ابذک و  نعمجت  ال  لاقف : هیهتشن ! ال  ظ :) انلق . )
: هتفگ رابخألا » نویع   » باتک رد  يرونید  هبیتق  نبا  و 

یف سیق  تنب  ۀـمطاف  ثیدـح  یف  ۀینـسلا  مالعأ  نم  دـحاو  ریغ  اـمهرکذ  دـق  دوسـالا  لوق  اذـکه  رمع و  لوق  [ 1 ، ] دـیفر تنب  ءامـسأ  نع  ]
ۀمئالا ۀـماما  یف  راونـالا  تاـقبع  ن .) . 12  ) ملعا هَّللا  و  ماهوالا ، نم  ةرـسب  ثیدـح  یف  امهایا  ینیعلا  رکذـف  اـقباس ، تعمـس  اـمک  ۀـتوتبملا 

824 ص : ج22 ، راهطالا ،
![. اعوج ابذک و  نعمجت  ال  لاقف : هیهتشن  ال  انلقف : انیلع  ضرعف  ماعطب  یتاف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلع  انلخد  تلاق :

: هتفگ هشئاع  هنیقم  ءامسأ  همجرت  رد  هباغلا » دسا   » رد يرزجلا  ریثألا  نبا  همالع  و 
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ۀـشئاع اندـعقأ  اّمل  تلاق : ۀـشئاع - ۀـنّیقم  ءامـسأ - نع  دالت  نب  بـالک  نع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  نع  یعازوـألا  نع  ملـسم  نب  دـیلولا  يور  ]
: انلقف نبرشا : نلک و  لاقف : ارمت  انبل و  انیلإ  بّرقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انءاج  ذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اهیّلخنل 

: تلاق ابذک ! اعوج و  نعمجت  نبرشا و ال  نلک و  لاقف : مّوص : ّانإ  هَّللا ! لوسر  ای 
. یسوم وبأ  هجرخأ  انبرش . انلکأف و 

: ] هتفگ ۀباحّصلا » دیرجت   » رد یبهذ  و 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسرب  اهیّلخنل  ۀشئاع  اندعقأ  اّمل  تلاق : ۀشئاع - هنّیقم  ءامـسأ - نع  بالک  نع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  لاق  ۀشئاع  ۀـنیقم  ءامـسأ 

[. 1  ] اعوج ابذک و  نعمجت  نلک و ال  لاق : ارمت و  انبل و  انیلإ  بّرق  مّلس  هیلع و 
: بابلا ثیدح  یف  هلوق  و  : ] هتفگ سورعلل » سورعلا و  نیدهی  یتاللا  ءاسّنلل  ءاعّدلا  باب   » حرش رد  يرابلا » حتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

ریثک یبأ  نب  ییحی  قیرط  نم  ّيرفغتـسملا  رفعج  جرخأ  دقف  ۀّیراصنألا ، نکّـسلا  نب  دیزی  تنب  ءامـسأ  ّنهنم  یّمـس  راصنألا ، نم  ةوسن  اذاف 
انءاج مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اهیّلخنل  ۀـشئاع  اندـعقأ  اّمل  تلاق : ۀـشئاع - ۀـنّیقم  ءامـسأ - نع  دالت  نع  دالت  نب  بـالک  نع 
ۀیاور نم  عقو  و  نکّـسلا ، نب  دـیزی  تنب  ءامـسأ  ثیدـح  نم  ۀّـصقلا  هذـه  ّیناربّـطلا  دـمحأ و  جرخأ  و  ثیدـحلا . اـنبل ؛ ارمت و  اـنیلإ  بّرقف 
نّیزت یّتلا  نون - فاقب و  ۀنّیقملا - و  ۀشبحلاب . بلاط  یبأ  نب  رفعج  اهجوز  عم  تناک  ذئنیح  اهنأل  ّحصی  و ال  سیمع ، تنب  ءامـسأ  یناربطلل 

[. اهجوز یلع  اهلوخد  دنع  سورعلا 
همه رد  تاّیباحـص  باحـصأ و  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  يوبن  دـهع  رد  تاّیباحـص  تراسخ  رـسارس  تراسج  نیا  كاردا  دـعب  و 

وبا هاور  يأ  [ 1 [ !؟ دـندومیپیم هّیوفطـصم  تاداشرا  نایب  هّیوبن و  لاوقأ  لقن  رد  تناید  تنامأ و  قیرط  دـندوب و  لاقم  قدـص  دـنباپ  لاـح 
(. 12  ) یسوم

825 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیفص زا  تیلضفا  ءاعدا  رد  هصفح  هشئاع و  بذک  باکترا  هجو 63 

بآمتلاسر بانج  نوچ  و  دندومن ، شحاف  بذک  باکترا  هّیفص  زا  دوخ  ّتیلضفا  ياعّدا  رد  هصفح  هشئاع و  هکنآ : موس  تصـش و  هجو 
. دومرف نهربم  رهاظ و  نایب  حضوأب  ار  نآ  نالطب  دیدرگ  ناشیا  لامتشا  بذک  لاقم  رب  علطم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یفصنم هنوگچ  دشاب  هدیسر  هبترم  نیاب  يوبن  دهع  رد  هلیلج  هّیباحص  ود  نیا  تراسخ  رسارس  تراسج  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 
هباحـص و هلمج  قدص  رد  ار  ینزم  ياعّدا  تسناد و  دهاوخ  نمتؤم  هقث و  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب 

: هتفگ نیحیحّصلا » یلع  كردتسملا   » باتک رد  يروباسین  مکاح  دید !؟ دهاوخ  باوصب  نورقم  تاّیباحص 
نع ۀنانک  نع  دیعـس  نب  مشاه  انث  ةدیبع ؛ وبأ  ضایف  نب  ذاش  انث : ّيرـصبلا : ۀیواعم  نب  زیزعلا  دـبع  انث  ّيزجّـسلا ، دـمحأ  نبا  جـلعد  انربخأ  ]

تغلب تلق : کیکبی !؟ ام  ییح ! تنب  ای  لاقف : یکبأ ، انأ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّیلع  لخد  تلاق : اهنع ، هَّللا  یضر  ۀّیفص 
: لاق هجاوزأ . مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّمع  تانب  نحن  اهنم ، ریخ  نحن  نالوقی : یّنم و  نالانی  ۀشئاع  ۀصفح و  ّنأ 

(![. ص  ) دّمحم یجوز  یسوم و  یّمع  نوراه و  یبأ  یّنم و  اریخ  ظ ) نانوکت .  ) نونوکت فیک  تلق : الأ 
و  ] هتفگ باعیتسا »  » باتک رد  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  و 

نالانت ۀصفح  ۀشئاع و  ّنأ  ینغلب  تلاق : کیکبی ؟ ام  اهل : لاقف  یکبت ، یه  ۀّیفـص و  یلع  لخد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  يوری 
اریخ ّنکت  فیک  ّنهل : تلق  الأ  لاـق : هجاوزأ ،»! مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّمع  تاـنب  نحن  ۀّیفـص ، نم  ریخ  نحن   » نـالوقت یّنم و 

([. ص  ) دّمحم یجوز  یسوم و  یّمع  نوراه و  یبأ  یّنم و 
هتفگ هباغلا » دسا   » رد يرزج  ریثألا  نبا  و 
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هَّللا لوسر  ّنأ  سنأ  نع  بیهص  نب  زیزعلا  دبع  ةداتق و  نع  ۀناوع  وبأ  انربخأ  ۀبیتق : انثّدح  لاق : یسیع ، یبأ  نع  مهدانساب  دحاو  ریغ  انربخأ  ]
اهقادص اهقتع  لعج  ۀّیفص و  قتعأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

، ییح تنب  ۀّیفـص  انتثّدح  ۀنانک : انربخأ  ّیفوکلا : دیعـس  نب  مشاه  انربخأ  دمّـصلا ، دبع  نب  رادنب  انربخأ  یـسیع : نب  دّـمحم  انربخأ  و  لاق : ، 
دق مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّیلع  لخد  تلاق :

826 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: لاقف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  کلذ  ترکذف  مالک  ۀشئاع  ۀصفح و  نع  ینغلب 

لوسر یلع  مرکأ  نحن  اتلاق : امّهنأ  اهغلب  ناک  و  یسوم !؟ یّمع  نوراه و  یبأ  و  ص )  ) دّمحم یجوز  یّنم و  اریخ  نانوکت  فیک  و  تلق : الأ 
 . هّمع تانب  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جاوزأ  نحن  اهنم ، مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

: ] هتفگ هباصإ »  » رد ینالقسع  رجح  نبا  و 
ۀشئاع و نع  ینغلب  دق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّیلع  لخد  تلاق : هتثّدح ، اّهنأ  ۀّیفـص  یلوم  ۀنانک  قیرط  نم  ّيذمّرتلا  جرخأ  و 

اهغلب ناک  و  یـسوم !؟ یّمع  نوراه و  یبأ  دّـمحم و  یجوز  یّنم و  اریخ  نانوکت  فیک  و  تلق : الأ  لاقف : کلذ  هل  ترکذـف  مـالک  ۀـصفح 
 . هّمع تانب  هجاوزأ و  نحن  اهنم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  مرکأ  نحن  اتلاق : امّهنأ 

لسع هصق  رد  ناتهب  بذک و  باکترا  رب  هصفح  هشئاع و  یطاوت  هجو 64 

ار ارتفا  غورد و  قیرط  هدومن  حیبق  ناتهب  حیرص و  بذک  باکترا  رب  یطاوت  لسع »  » هّصق رد  هصفح  هشئاع و  هکنآ : مراهچ  تصش و  هجو 
رد هروتـسم  ود  نیا  هدرپ  هاگ  ره  و  دـناهدومیپ ! نیوانع  حـبقأب  بانج  نآ  تاـیح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رب 

قدـص مازتلا  تاّیباحـص  هباحـص و  هلمج  هک  درک  دـهاوخ  لوبق  یلقاـع  هنوگچ  سپ  دـشاب  هدـیدرگ  شاـف  نینچ  ارتفا  بذـک و  صوصخ 
: هتفگ ریسفّتلا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  دنتشاگنایم !؟ روظحم  عونمم و  بانج  نآ  رب  ار  غورد  بذک و  و  دنتشاد ،

: یسوم نب  میهاربإ  انثّدح  ]
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  تلاق : اهنع ، هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  ریمع  نب  دیبع  نع  ءاطع  نع  جـیرج  نبا  نع  فسوی  نب  ماشه  انربخأ 

ّینإ ریفاغم ، تلکأ -  » هل لقتلف  اهیلع  لخد  انتّیأ  ّنأ  ۀصفح  انأ و  تأطاوتف  اهدنع ، ثکمی  شحج و  ۀنبا  بنیز  دنع  السع  برشی  مّلس  هلآ و 
[. ادحأ کلذب  يربخت  و ال  تفلح ، دق  هل و  دوعأ  نلف  شحج  تنب  بنیز  دنع  السع  برشأ  تنک  یّنکل  ال و  لاق : ریفاغم »! حیر  کنم  دجأ 

: هتفگ قالطلا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  زین  و 
هَّللا یضر  ۀشئاع  تعمس  لوقی : ریمع  نب  دیبع  عمـس  ّهنأ  ءاطع  معز  لاق : جیرج ، نب  جاّجح  انثّدح  حابّـصلا : نب  دمحم  نب  نسحلا  ینثّدح  ]

شحج هنبا  بنیز  دنع  ثکمی  ناک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنأ  اهنع 
827 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

! ریفاغم حیر  کنم  دجأل  ّینإ  لقتلف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  اهیلع  لخد  انتّیأ  ّنأ  ۀصفح  انأ و  تیصاوتف  الـسع ، اهدنع  برـشی  و 
َِمل ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » تلزنف هل ، دوعأ  نل  شحج و  تنب  بنیز  دنع  الـسع  تبرـش  لب  ال ، کلذ : هل  تلاقف  امهادحإ  یلع  لخدف  ریفاغم ؟ تلکأ 

« ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت 
« ِهَّللا َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ   » یلإ

« ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو   » ۀصفح ۀشئاعل و 
.[ السع تبرش  لب  هلوقل :

: هتفگ روذّنلا  نامیالا و  باتک  رد  يراخب  زین  و 
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معزت ۀشئاع  تعمـس  لوقی : رمع  نب  دیبع  عمـس  ّهنأ  ءاطع  معز  لاق : جیرج ، نبا  نع  دمحم  نب  جاجحلا  انثّدح  دّـمحم : نب  نسحلا  انثّدـح  ]
اهیلع لخد  انتّیأ  ّنأ  ۀصفح  انأ و  تیـصاوتف  اهدنع ، برـشی  شحج و  تنب  بنیز  دـنع  ثکمی  ناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ 

لب ال  لاقف : هل ، کلذ  تلاقف  امهادحإ  یلع  لخدف  ریفاغم ! تلکأ  ریفاغم ، حـیر  کنم  دـجأ  ّینإ  لقتلف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 
« ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » تلزنف هل ، دوعأ  نل  شحج و  تنب  بنیز  دنع  السع  تبرش 

« ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو   » هصفح ۀشئاعل و  هَّللا  یلإ  ابوتت  نأ 
[. ادحأ کلذب  يربخت  الف  تفلح  دق  هل و  دوعأ  نل  و  ماشه : نع  یسوم  نب  میهاربإ  یل  لاق  و  السع . تبرش  لب  هلوقل :

: ] هتفگ قالّطلا  باتک  رد  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  و 
ّنأ ربخت  ۀشئاع  عمـس  ّهنأ  ربخی  ریمع  نب  دیبع  عمـس  ّهنأ  ءاطع  ینربخأ  جیرج  نبا  انربخأ  دمحم : نب  جاّجح  انث  متاح : نب  دمحم  ینثّدـح  و 

ام انتّیأ  ّنأ  ۀـصفح  انأ و  تأطاوتف  تلاق : الـسع ، اهدـنع  برـشیف  شحج  تنب  بنیز  دـنع  ثکمی  ناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 
تبرش لب  لاقف : هل ، کلذ  تلاقف  امهادحإ  یلع  لخدف  ریفاغم ، حیر  کنم  دجأ  ّینإ  لقتلف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هیلع  لخد 

« ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  : » لزنف هل ! دوعأ  نل  شحج و  تنب  بنیز  دنع  السع 
« ابُوتَت ْنِإ   » هلوق یلإ 

« ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو   » ۀصفح ۀشئاعل و 
[. السع تبرش  لب  هلوقل 

: هتفگ روثنم » ّرد   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 
ناـک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ۀـشئاع  نع  هیودرم  نبا  رذـنملا و  نبا  ّيراـخبلا و  دـیمح و  نب  دـبع  دعـس و  نبا  جرخأ  ]

ثکمی
828 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّینإ لقتلف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  اهیلع  لخد  انتّیأ  ّنأ  ۀصفح  انأ و  تیـصاوتف  الـسع ، اهدنع  برـشی  شحج و  تنب  بنیز  دنع 
نل شحج و  تنب  بنیز  دـنع  الـسع  تبرـش  لب  ال ، لاقف : هل  کلذ  تلاقف  امهادـحإ  یلع  لخدـف  ریفاغم ! تلکأ  ریفاغم ؛ حـیر  کنم  دـجأ 

« ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » تلزنف دوعأ ،
« ِهَّللا َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ   » یلإ

« ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو   » ۀصفح ۀشئاعل و 
![. السع تبرش  لب  هلوقل :

زا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ترجهب  هقّلعتم  لاوقأ  رکذ  رد  بابحألا » ۀضور   » رد يزاریـش  ثّدحم  نیدـلا  لامج  و 
لسع هچ  دوب ، هتـشاد  هاگن  رورـس  نآ  يارب  يو  دندوب و  هدروآ  هّیدهب  شحج  تنب  بنیز  يارب  لسع  هکع  هکنآ  مود  : ] هتفگ دوخ  جاوزأ 

رب هداـیز  دوشیم  بآ  رید  لـسع  هکنآ  رب  اـنب  درکیم و  يو  يارب  لـسع  تبرـش  تفریم  وا  دزنب  ترـضح  نوـچ  و  تشادیم ، تسود  ار 
. دشیم عقاو  یفّقوت  وا  هناخ  رد  دوهعم 

يوب وت  زا  دیوگب : هک  دیاب  دیآ  رد  هک  ام  زا  مادک  ره  رب  ترـضح  هک  میتفگ  رگیدکی  اب  هدومن  تقفاوم  مه  اب  هصفح  نم و  دیوگ : هشئاع 
لاـح و  دراد ، ههیرک  هحئار  هک  تسا  طـفرع  تخرد  غمـص  روفغم  و  تسروفغم ، عمج  ریفاـغم  و  هدروخ ،؟ ریفاـغم  رگم  میونـشیم  ریفاـغم 

يذأـتم هثیبـخ  حـئاور  زا  ناـشیا  دوب و  دینـش  تفگ و  رد  هکئـالم  اـب  هچ  دوبیم  زرتـحم  تشاد  دـب  يوـب  هک  ییاـهزیچ  زا  ترـضح  هکنآ 
، تفگ دوب  رّرقم  هچنانچ  ار  نخـس  نآ  يو  دمآ ، رد  ناشیا  زا  یکی  رب  ترـضح  هّصقلا ، دنوشیم ، يّذأتم  مدآ  ینب  هک  نانچمه  دـنوشیم 

ینعی طفرعلا » ۀـلحن  تسرج  : » تفگ نز  نآ  شحج . تنب  بنیز  شیپ  ماهدـیماشآ  لـسع  تبرـش  هکلب  ماهدروخن  ریفاـغم  دومرف : ترـضح 
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. مماشاین تبرش  لسع  نآ  زا  زگره  رگید  تسا  نینچ  نوچ  دومرف  طفرع ! تخرد  رد  لسع  نیا  روبنز  تسا  هدیرچ 
لوبق نز  نآ  يوگم ، سکچیه  اـب  ار  نخـس  نیا  نکل  و  مماـشاین ؛ زگره  رگید  لـسع  نآ  زا  هک  مدروخ  دـنگوس  دوـمرف : هکنآ  یتـیاور  و 
یِغَْتبَت َکـَل  ُهَّللا  َّلَـحَأ  اـم  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  دروآ : تیآ  دـمآ و  لـیئربج  تفگ ؛ يرگید  نآـب  هدرکن  شیوخ  لوقب  ءاـفو  اـّمأف  دوـمن 
تاقبع یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َوُه  َو  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َو  ْمُِکناـْمیَأ  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَـق  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  َکِـجاوْزَأ  َتاـضْرَم 

829 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا 
ُمِیلَْعلا َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَْبنَأ  ْنَم  َْتلاق  ِِهب  اـهَأَّبَن  اَّمَلَف  ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعَأ  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأ  َو  ِِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب 

ُرِیبَْخلا
« امُُکبُوُلق ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ   » هک اجنیا  ات 

. ۀیآلا
نیا تّحص  رب  تّسلاد  هربتعم  بتک  رد  هحیحص  ثیداحأ  و  دریگ ، تلزع  نانز  زا  هام  کی  هک  درک  دای  دنگوس  ببس  نیدب  ترـضح  سپ 

. لوق

ار بانج  نآ  رب  بذک  باکترا  لایتحا و  هعدخ و  قیرط  یبن  جاوزأ  ضعب  كولس  هجو 65 

كالـسنا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  جاوزأ  کلـس  رد  هک  تامظعم  تاّیباحـص  ضعب  هکنآ : مجنپ  تصـش و  هجو 
هدرپس لایتحا  عدخ و  قیرط  لامجلا  ۀعراب  ناوسن  ضعب  اب  بانج  نآ  جّوزت  هّیضق  رد  دنتـشارفایم  اباحم  یب  دانع  دسح و  مالعأ  دنتـشاد و 

هک دندش  هّوفتم  لوسر  ادخ و  زا  فوخ  الب  و  دندیدرگ ، بانج  نآ  رب  حیصف  ناتهب  حیرص و  بذک  بکترم 
« کنم هّللاب  ذوعأ  لوقت : نأ  اهیلع  لخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی  معلص  ّیبّنلا  ّنإ  »

بانج نآ  تایح  رد  و  دـندومن ، هجوز  ءرملا و  نیب  قیرفت  مرج  باکترا  نیواـنع  حـبقأب  هداد  بیرف  ار  هراـچیب  نز  نآ  هلیذر  هلیح  نیاـب  و 
زا يدحأ  هنوگچ  سپ  دندیناسر ، هیاغلا  یصقأ  یلإ  ار  یئایحیب  یمرشیب و  هدرک  تراسخ  رـسارس  تراسج  نیا  رب  مادقا  هتـسناد  هدید و 
هقث بانج  نآ  ثیداحأ  لقن  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تاّیباحص  باحـصأ و  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  لقن  لهأ 

رارـسأ و فشاک  یغبنی  امک  هّیـضق  نیا  تاعقاو  نوچ  و  دندومیپیم !؟ بانج  نآ  تامم  تایح و  رد  قدـص  مازتلا  هار  و  دـندوب ، نمتؤم  و 
الامجإ و نآ  رکذ  رد  ّتنس  لها  تاور  هچنآ  و  دینش ، دیاب  اغـصإ  عمـسب  ار  نآ  تایاور  اذهل  دشابیم ، ّتنـس  لها  فالـسأ  راتـسأ  کتاه 
« تاقبط  » باتک رد  يرـصب  دعـس  نب  دمحم  دید ! دیاب  رابتعا  رظنب  دـناهدش  بکترم  دوخ  رکف  یلاع  فالـسأ  يادـتقا  يوریپ و  هب  الیـصفت 

: هتفگ
انثّدح رمع ، نب  دمحم  انربخأ  يدنکلا . رارملا  لکآ  نب  نوج  نب  لیحارـش  نب  ثراحلا  نب  دوسألا  نب  نوجلا  یبأ  نب  نامعّنلا  تنب   ] ءامـسأ
ادجن هیبأ  ونب  لزنی و  ناک  يدنکلا و  نوجلا  یبأ  نب  نامعّنلا  مدق  لاق  یـسوّدلا ، نوع  یبأ  نب  دحاولا  دبع  نع  ۀـبتع  نب  بوقعی  نب  دـمحم 

، ۀبرّشلا یلی  اّمم 
830 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تمّیأتف اهنع  یفوتف  اهل  ّمع  نبا  تحت  تناک  برعلا  یف  مّیأ  لمجأ  کجّوزأ  أ ال  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : املـسم ، معلـص  هَّللا  لوسر  یلع  دقف 
یف اهب  رـصقت  ال  هَّللا ! لوسر  ای  لاـقف : [، 1  ] شن ۀـیقوأ و  ةرـشع  یتنثا  یلع  معلـص  هَّللا  لوسر  اهجّوزتف  کیلإ  تبطخ  کیف و  تبغر  دـق  و 

: لاق یـسألا ، کیفف  نامعّنلا : لاقف  اذه ، قوف  یتانب  نم  ادحأ  قدصأ  اذه و ال  قوف  یئاسن  نم  ادـحأ  تقدـصأ  ام  هَّللا : لوسر  لاقف  رهملا ،
ّيدعاّسلا دیـسأ  ابأ  هعم  هَّللا  لوسر  ثعبف  هعم ، کلهأ  لسرمف  کلوسر  عم  جراخ  انأف  کیلإ  مهلمحی  نم  کلهأ  یلإ  هَّللا  لوسر  ای  ثعباف 

و دیـسأ : وبأ  لاقف  لاجّرلا ، نم  دحأ  ّنهاری  هَّللا ال  لوسر  ءاسن  ّنإ  دیـسأ : وبأ  لاقف  لخدی  نأ  هل  تنذأ  اهتیب و  یف  تسلج  اهیلع  ام  دـق  اّملف 
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. تلعفف کنم ، مرحم  اذ  ّالإ  لاجّرلا  نم  نیمّلکت  نم  نیب  کنیب و  باجح  لاق : يرمأل  ینرّـسیف  هیلإ  تلـسرأف  باجحلا . لزن  نأ  دـعب  کلذ 
، ةدـعاس ینب  یف  اهتلزنأف  ۀـنیدملا  تمدـق  یّتح  اهب  تلبقأف  ۀّـفحم  یف  ۀـنیعظ  لمج  یلع  یعم  تلّمحت  ّمث  ماّیأ  ۀـثلث  تمقأف  دیـسأ : وبأ  لاـق 

تهّجو و  دیـسأ : وبأ  لاق  اهمودق . ۀنیدملاب  عاش  اهلامج و  نم  نرکذف  اهدنع  نم  نجرخ  نلهـس و  اهب و  نبّحرف  ّیحلا - ءاسن  اهیلع  لخدـف 
و اهلامج ، نم  نهغلب  امل  اهل  ظ ) نببدـف .  ) نبادـف ءاسّنلا  نم  لخاد  اهیلع  لـخد  هتربخأـف و  فوع  نب  ورمع  ینب  یف  وه  معلـص و  ّیبّنلا  یلإ 

هنم يذیعتـساف  كءاج  اذإف  معلـص . هَّللا  لوسر  دـنع  یظحت  نأ  نیدـیرت  تنک  ناف  كولملا  نم  ّکنإ  تلاـقف : ءاـسّنلا ، لـمجأ  نم  تناـک 
 . کیف بعری  هدنع و  نیظحت  ّکنإف 

: هتفگ تاقبط »  » رد يرصب  دعس  نب  دمحم  زین  و 
نم تذاعتـسا  ۀّینوجلا  لاق : يزبأ ، نب  نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  نع  حلاص  نب  ورمع  نع  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ینثّدح  رمع ، نب  دـمحم  انربخأ  ]
رکذ دقل  و  اهتئیه ، اهلامج و  نم  يأر  امل  تعدخ  اّمنإ  اهریغ و  ةأرما  هنم  ذعتـست  مل  هدـنع و  کل  یظحأ  وه  اهل : لیق  معلـص و  هَّللا  لوسر 

نامعّنلا تنب  ءامسأ  یه  و  لاق : میظع ! ّنهدیک  فسوی و  بحاوص  ّنّهنإ  هَّللا : لوسر  لاقف  هَّللا ، لوسرل  تلاق  ام  یلع  اهلمح  نم  هَّللا  لوسرل 
 . نوجلا یبأ  نب 

: هتفگ تاقبط »  » رد يرصب  دعس  نب  دمحم  زین  و 
، راهطالا ۀمئالا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  ریـصن .) . 12 «. ) برعلا ناسل   » یف اذـک  ۀـیقوألا . فصن  [ 1  ] بئاّسلا نب  دّـمحم  نب  ماشه  اـنربخأ  ]

831 ص : ج22 ،
. مهّبشأ  ) هّبشأ اهنامز و  لهأ  لمجأ  نم  تناک  نامعّنلا و  تنب  ءامسأ  معلـص  هَّللا  لوسر  جّوزت  لاق : ساّبع ، نبا  نع  حلاص  یبأ  نع  هیبأ  نع 

ناک و  اّنع ! ههجو  نفرـصی  نأ  نکـشوی  بئارغلا ! یف  هدـی  عضو  دـق  ۀـشئاع : تلاـق  بئارغلا  جّوزتی  ص )  ) هَّللا لوسر  لـعج  اّـملف  لاـق : ظ )
اذإ هنم  هّللاب  يذّوعتف  هدنع  یظحت  نأ  تدرأ  نإ  اهل : نلقف  اهندسح  معلـص  ّیبّنلا  ءاسن  اهآر  اّملف  اهیبأ ، یلإ  هیلع  ةدنک  تدـفو  نیح  اهبطخ 
نب ماشه  انربخأ  کلهأب ! یقحلا  هَّللا ، ذـئاع  نمأ  لاقف : کنم . هّللاب  ذوعأ  تلاـقف : اـهیلإ  هدـی  ّدـم  رتّسلا  یقلأ  لـخد و  اـملف  کـیلع ! لـخد 

ۀّینوجلا نامعّنلا  تنب  ءامسأ  هَّللا  لوسر  جّوزت  لاق : اّیردب - ناک  و  هیبأ - نع  يدعاّسلا  دیسأ  یبأ  نب  ةزمح  نع  لیـسغلا  نبا  ینثّدح  دمحم ،
معلص ّیبّنلا  ّنإ  امهادحإ : اهل  تلاق  ّمث  انلعفف  اهطشمأ ، انأ  تنأ و  اهیبضخا  ۀصفحل .- ۀشئاع  وأ  ۀشئاعل - ۀصفح  تلاقف  اهب  تئجف  ینلـسرأف 
ذوعأ تلاقف  اهیلإ  هدـی  ّدـم  رتّسلا  یخرأ  بابلا و  قلغأ  هیلع و  تلخد  اّملف  کنم ،» هّللاـب  ذوعأ  . » لوقت نأ  هیلع  تلخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی 

اهقحلا دیـسأ ! ابأ  ای  لاقف : ّیلع  جرخ  ّمث  دیـسأ : وبأ  لاق  تاّرم  ثالث  اذاعم » تذـع   » لاق هب و  رتتـساف  ههجو  یلع  همکب  لاـقف  کـنم ! هّللاـب 
[. ۀّیقّشلا ینوعدا  لوقت  تناکف  نیتسابرک ، ینعی  نیتّیقزارب ، اهعّتم  اهلهأب و 

: هتفگ تاقبط »  » رد دعس  نب  دمحم  زین  و 
یلع اهب  تملط  اّمل  لوقی : ّيدـعاّسلا  دیـسأ  ابأ  تعمـس  لاق : لهـس ، نب  ساّبع  نع  ثراحلا  نب  نامیلـس  ینثّدـح  رمع ، نب  دّـمحم  اـنربخأ  ]

یف انیتلعج  دقل  اهلهأ : لاقف  اهل ، لیق  يذـّلل  تیک  تیک و  یل  لیقف  تعدـخ  تلاقف  كاهد ! ام  هکرابم  ریغل  ّکنإ  اولاق : اوحیاصت و  مرّـصلا 
يذ نم  ّالإ  یبجتحا  کتیب و  یف  یمیقأ  لاقف : وه ؟ ام  عنـصأ  يذـّلاف  ناک  ام  ناک  دـق  تلاقف : يدـعاّسلا  دیـسأ  اـبأ  ترداـبف  ةرهـش ! برعلا 

تیفوت یّتح  مرحم  يذل  ّالإ  يرن  عماط و ال  اهیف  عمطی  تماقأف ال  نینمؤملا ، تاهّمأ  نم  ّکنإف  هَّللا  لوسر  دعب  عماط  کیف  عمطی  مرحم و ال 
بئاّسلا نب  دّمحم  نب  ماشه  انربخأ  دجنب . اهلهأ  دنع  ناّفع  نب  نامثع  ۀفالخ  یف 

![. ادمک تتام  اّهنأ  یفعجلا  ۀیواعم  نب  ریهز  ینثّدح  ، 
بانج جاوزأ  رکذ  رد  لّیذملا » لیذ   » باتک رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  و 

832 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: ] هتفگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
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نب دـمحم  انث : رمع : نبا  لاـق  يدـنکلا . رارملا ؛ لـکآ  نوجلا  نب  لیحارـش  نب  ثراـحلا  نب  دوسـالا  نوجلا  یبأ  نب  ناـمعّنلا  ۀـنبا  ءامـسأ  و 
یلی اّمم  ادجن  هیبأ  ونب  لزنی و  ناک  و  ّيدنکلا ، نوجلا  یبأ  نب  نامعّنلا  مدق  لاق : یـسوّدلا ، نوع  یبأ  نب  دحاولا  دـبع  نع  ۀـبتع  نب  بوقعی 

: لاقف املسم  معلص  هَّللا  لوسر  یلع  مدقف  ۀبرّشلا ؛
تبطخ ظ)  ) تطح کیف و  تبغر  دـق  تمّیأتف و  اهنع  یفوتف  اهل  ّمع  نبا  تحت  تناک  برعلا ؟ یف  مّیأ  لمجأ  کجّوزأ  أ ال  هَّللا ! لوسر  ای 
ام معلص : هَّللا  لوسر  لاقف  رهملا ! یف  اهب  رـصقت  ال  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : ّشن ، ۀیقوأ و  ةرـشع  یتنثا  یلع  معلـص  هَّللا  لوسر  اهجّوزتف  کیلإ .

: نامعنلا لاقف  اذه . قوف  یتانب  نم  ادحأ  قدصأ  اذه و ال  قوف  یئاسن  نم  تقدصأ 
هَّللا لوسر  ثعبف  هعم ، کلهأ  لسرنف  کلوسر  عم  جراخ  ّینإف  کیلإ  مهلمحی  نم  کلهأ  یلإ  هَّللا  لوسر  ای  ثعباـف  لاـق : یـسألا ! کـیفف 

ّنهاری معلـص ال  هَّللا  لوسر  ءاسن  ّنإ  دیـسأ : وبأ  لاقف  لخدی ، نأ  هل  تنذأف  اهتیب  یف  تسلج  اهیلع  امدق  اّملف  ّيدعاّسلا  دیـسأ  ابأ  هعم  معلص 
اذ ّالإ  لاجّرلا  نم  نیمّلکت  نیب  کنیب و  باجح  لاق : يرمال ، یل  رّسیف  هیلإ  تلـسرأف  باجحلا . لزن  نأ  دعب  کلذ  و  دیـسأ : وبأ  لاق  لاجّرلا ،

ۀنیدـملا تمدـق  یّتح  اهب  تلبقأ  ۀـفحم و  یف  ۀـنیعظ  لمج  یلع  یعم  تلّمحت  ّمث  ماّیأ  ۀـثلث  تمقأف  دیـسأ : وبأ  لاـقف  تلعفف ، کـنم ، مرحم 
وبأ لاق  اهمودق ، ۀنیدملاب  عاشف  اهلامج  انرکذف  اهدنع  نم  نجرخ  نلّهـس و  اهب و  نبّحرف  ّیحلا  ءاسن  اهیلع  لخدف  ةدـعاس ، یبن  یف  اهتلزنأف 
اهل ظ ) نببدف .  ) نیب دق  ءاسّنلا  نم  لخاد  اهیلع  لخد  هتربخأف و  فوع  نب  ورمع  ینب  یف  وه  معلص و  ّیبّنلا  یلإ  تهّجو  و  ّيدعاّسلا : دیـسأ 

معلـص هَّللا  لوـسر  دـنع  یظحت  نأ  نیدـیرت  تنک  نإـف  كوـلملا  نم  کـّنإ  تلاـقف : ءاـسّنلا ، لـمجأ  نم  تناـک  اـهلامج و  نم  نهغلب  اـمل 
![. کیف بغری  هدنع و  نیظحت  ّکنإف  هنع  يذیعتساف 

: ] هتفگ روکذم  باتک  رد  يربط  زین  و 
معلـص هَّللا  لوسر  جّوزت  لاق : اّیردـب ، ناک  و  هیبأ ، نع  يدـعاّسلا  دیـسأ  یبأ  نب  ةزمح  نع  هثّدـح  لیـسغلا  نبا  نأ  دّـمحم  نب  ماشه  رکذ  و 

اهل تلاق  ّمث  اتلعفف ، اهطّشما ، انأ  تنأ و  اهیبضخا  ۀصفحل : ۀشئاع  وأ  ۀشئاعل  ۀصفح  تلاقف  اهب  تئجف  ینلسرأ  ۀّینوجلا و  نامعّنلا  ۀنبا  ءامـسأ 
هبجعی ّیبّنلا  ّنأ  امهادحإ :

833 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّللاب ذوعأ  تلاقف : اهیلإ  هدـی  ّدـم  رتّسلا  یخرأ  باـبلا و  قلغأ  هیلع و  تلخد  اّـملف  کـنم ! هّللاـب  ذوعأ  لوقت : نأ  هیلع  تلخدا  اذإ  ةأرملا  نم 

اهلهأب و اهقحلا  دیسأ ! ابأ  ای  لاق : ّیلع و  جرخ  مث  دیسأ : وبأ  لاق  تاّرم . ثلث  اذاعم ،! تذع  لاق : هب و  رتتـساف  ههجو  یلع  همکب  لاقف  کنم !
! ۀّیقّشلا ینوعدا  لوقت : تناکف  نیسابرک ، ینعی  نیتیقزارب ، اهعّتم 

: لاق لهـس ، نب  سابع  نع  ثراحلا  نب  نامیلـس  ینثّدـحف  رمع : نبا  لاق  ادـمک ! تتام  اّهنأ  یفعجلا  ۀـیواعم  نب  ریهز  ینثّدـح  و  ماشه : لاق 
یل لیقف  تعدخ ، تلاقف : كاهد !؟ ام  ۀـکرابم  ریغل  ّکنإ  اولاق : اوحیاصت و  مرّـصلا  یلع  اهب  تعلط  اّمل  لوقی : ّيدـعاّسلا  دیـسأ  ابأ  تعمس 

: لاق وه ؟ ام  عنصأ  يّذلاف  ناک  ام  ناک  دق  تلاقف : دیـسأ  ابأ  تدانف  ةرهـش ! برعلا  یف  انتلعج  دقل  اهلهأ : لاقف  اهل : لیق  يذّلل  تیک  تیک و 
عمطی تماقأف ال  نینمؤملا . تاهّما  نم  ّکنإف  معلـص  هَّللا  لوسر  دـعب  عماط  کیف  عمطی  و ال  مرحم . يذ  نم  ّالإ  یبجتحاف  کـتیب  یف  یمیقأ 

نب ریهز  ّنأ  ّیبلکلا  دـمحم  نب  ماشه  رکذ  دـجنب و  اهلهأ  دـنع  ناّفع  نب  نامثع  ۀـفالخ  یف  تیفوت  یّتح  مرحم  وذ  ّالإ  اهاری  عماط و ال  اـهیف 
![. ادمک تتام  اّهنأ  هثّدح  ّیفعجلا  ۀیواعم 

اند اذإ  يرن  ّانإ  اهل : نلقف  هیلع  ّنهبلغت  نأ  هؤاسن  فاخف  ءاـسّنلا ، لـمجأ  تناـک  لـب  نورخآ : لاـق  و  : ] هتفگ روکذـم  باـتک  رد  يربط  زین  و 
ّزع هَّللا  ذئاع  ّنإ  ذاعمب و  تذع  دـق  لاقف : اّیقت ! تنک  نإ  کنم  نامحّرلاب  ذوعأ  ّینإ  تلاق : اهنم  اند  اّملف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  یلوقت : نأ  کنم 

یّمـست تناکف  اهلهأ  یلإ  اهحرـس  مث  اهزهجف  ّيراصنألا  ورمع  نبا  طقاّسلا  رمأ  اهقّلطف و و  یّنم ، هَّللا  كذاعأ  دـق  و  راجی ، نأ  لهأ  ّلـج  و 
«[. ۀّیقّشلا  » اهسفن

: هتفگ هّیقش  هّیدنک  هّصق  رکذ  رد  ۀباحّصلا  ۀفرعم  باتک  رد  نیحیحّصلا » یلع  كردتسم   » رد يروباسین  مکاح  و 
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بوقعی نب  دّمحم  انث  رمع ، نب  دّمحم  انث  جرفلا ، نب  نیـسحلا  انث  مهجلا ، نب  نسحلا  انث  يراصنألا ، هَّللا  دبع  وبأ  ۀّصقلا  هذه  حرـشب  انثّدح  ]
، ۀبرّـشلا یلی  اّمم  ادجن  هیبأ  ونب  لزنی و  ناک  و  ّيدنکلا ، نوج  یبأ  نب  نامعّنلا  مدق  لاق : یـسوّدلا ، نوع  یبأ  نبا  دحاولا  دـبع  نع  ۀـبتع  نب 

! هَّللا لوسر  ای  لاقف : املسم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  مدقف 
834 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  اهجّوزتف  کیلإ ، تبطخ  کیف و  تبغر  دق  تمّیأتف و  اهنع  یفوتف  اهل  ّمع  نبا  تحت  تناک  برعلا ؟ یف  مّیأ  لمجأ  کجّوزا  أ ال 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  رهملا ! یف  اهب  رصقت  ال  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : ّشن ، ۀیقوأ و  ةرـشع  یتنثا  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
: لاقف یسألا ، کیفف  نوج : یبأ  نب  نامعّنلا  لاقف  اذه ، قوف  یتانب  نم  ادحأ  قدصأ  اذه و ال  قوف  یئاسن  نم  ادحأ  تقدصأ  ام  مّلس : هلآ و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعبف  هعم ، کلهأ  لسرمف  کلوسر  عم  جراخ  ّینإف  کیلإ  مهلمحی  نم  کلهأ  یلإ  هَّللا  لوسر  ای  ثعباـف 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ءاسن  ّنإ  دیسأ : وبأ  لاقف  لخدی  نأ  هل  تنذأ  اهتیب و  یف  تسلج  اهیلع  امدق  اّملف  ّيدعاّسلا  دیسأ  ابأ  مّلـس  و 
نم نیب  کنیب و  باجح  لاق : يرمأ ، یل  رّـسیف  هیلإ : تلـسرأف  باجحلا ، لزن  نأ  دـعب  کـلذ  و  دیـسأ : وبأ  لاـق  لاـجّرلا ؛ ّنهاری  ـال  مّلـس  و 
اهب تلبقأف  ۀّفحم  یف  لمج  یلع  ۀنیعظلا  عم  تلّمحت  ّمث  ماّیأ  ۀثالث  تمقأف  دیسأ : وبأ  لاقف : تلعفف : کنم ، مرحم  اذ  ّالإ  لاجّرلا  نم  نیمّلکت 
عاش اهلامج و  نرکذـف  اهدـنع  نم  نجرخ  نلّهـس و  اهب و  نبحرف  ّیحلا  ءاسن  اهیلع  لخدـف  ةدـعاس  ینب  یف  اـهتلزنأف  ۀـنیدملا  تمدـق  یّتح 

فوع نب  ورمع  یف  وه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلإ  تعجر  و  ّيدعاّسلا : دیـسأ  وبأ  لاق  اهمودقب . اوثّدـحت  ۀـنیدملاب و  کلذ 
نیدـیرت تنک  نإف  كولملا  نم  ّکنإ  تلاقف : ءاسنلا - لمجأ  نم  تناک  و  اهلامج - نم  ّنهغلب  اّمل  ءاسنلا  نم  لخاد  اهیلع  لخد  هتربخأـف و 

![. کیف بغری  هدنع و  نیظحت  ّکنإف  هنم  يذیعتساف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دنع  یظحت  نأ 
: هتفگ كردتسم »  » رد مکاح  زین  و 

یّلص هَّللا  لوسر  جّوزت  لاق : اّیردب ، ناک  هیبأ و  نع  يدعاّسلا  دیسأ  یبأ  نب  ةزمح  نع  هثّدح  لیـسغلا  نبا  ّنأ  دّمحم  نب  ماشه  رکذ  و  لاق : ]
تلاق ّمث  اتلعفف  اهطّشما ، انأ  تنأ و  اهیبضخا  ۀشئاعل : ۀصفح  تلاقف  اهب  تئجف  ینلسرأف  ۀّینوجلا  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
قلغأ هیلع و  تلخد  اّملف  کـنم ! هّللاـب  ذوعأ  لوقت : نأ  هیلع  تلخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنإ  امهادـحإ :
: هب رتتساف  ههجو  یلع  هّمکب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  تلاقف : اهیلإ  هدی  ّدم  رتّسلا  یخرأ  بابلا و 

: لوقت تناکف  نیسابرک - ینعی  نیّیقزارب - اهعّتم  اهلهأب و  اهقحلا  دیسأ ! ابأ  ای  لاقف : ّیلإ  جرخ  ّمث  دیسأ : وبأ  لاق  تاّرم ، ثالث  ذاعمب ! تذع 
«. ۀیقّشلا  » ینوعدا

[. ادمک تتام  اّهنأ  ّیفعجلا  ۀیواعم  نب  ریهز  ینثّدحف  دّمحم : نب  ماشه  لاق  رمع : نبا  لاق 
835 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ نامعّنلا  تنب  ءامسأ  همجرت  رد  باعیتسا »  » رد یبطرق  ورمع  وبأ  و 
نلقف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلع  ّنهبلغت  نأ  هؤاسن  فاخف  ءاسّنلا . لمجأ  نم  ۀّیدنکلا  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  تناک  و  نورخآ : لاق  [و 

مث اهقّلطف  ذاعمب ! تذـع  دـق  لاقف : کنم ! هّللاب  ذوعأ  ّینإ  تلاق : اهنم  یند  اّملف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  هل : یلوقت  نأ  کنم  اند  اذإ  ّبحی  ّهنإ  اهل :
«. ۀّیقّشلا  » اهسفن یّمست  تناک  اهموق و  یلإ  اهحرس 

: مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ءاسن  اهل  لاق  یّتلا  یه  ۀّیدنکلا  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  قنوملا :»  » باتک بحاص  ۀـباّسّنلا  ّیناجرجلا  لاق  و 
: لاق اهنع و  ههجو  فرصف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  تلاق  اهیلع  لخد  اّملف  هنم ! هّللاب  يذّوعتف  هدنع  یظحت  نأ  تدرأ  نإ 

ّيدارملا  حوشکم  نبا  سیق  اهیلع  فلخ  ّمث  ّیموزخملا  ۀّیمأ  یبأ  نب  رجاهملا  اهیلع  فلخف  کلهأب ! یقحلا 
: هتفگ باعیتسالا »  » بحاص نع  القن  نامعّنلا  تنب  ءامسأ  همجرت  رد  هباغلا » دسا   » رد يرزج  ریثالا  نبا  و 
. اهقّلطف یّنم ، هَّللا  كذاعأ  دق  ذاعمب و  تذع  دق  لاق : کنم ! هّللاب  ذوعأ  تلاق : اّهنأ  مهضعب  معز  و  لاق : ]
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هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلع  ّنهبلغت  نأ  هؤاسن  فاخف  ۀلیمج  تناک  قوقّشلا  تاذ  یبس  نم  ربنعلب  نم  ةأرما  هل  اذه  تلاق  اّمنإ  لطاب  اذه  و  لاق :
هَّللاب اتذاع  امهاتلک  ةدیبع : وبأ  لاق  و  لاق : اهقارف ، یف  مّدـقت  ام  وحن  رکذ  و  کنم ! هّللاب  ذوعن  هل : لاقی  نأ  هبجعی  ّهنإ  اهل : نلقف  مّلـس  هلآ و  و 

و هنم !
یّلص هَّللا  لوسر  تلأسف  ۀّیقّشلا - یه  و  ةدنک - نم  ةأرما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  حکن  و  لیقع : نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  لاق 

؛» ۀّیقّشلا  » اهسفن نع  لوقت  تناک  و  يدعاّسلا ، دیسأ  یبأ  عم  اهّدر  لعفف و  اهلهأ  یلإ  اهّدری  نأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ۀّیمأ یبأ  نیرجاـهملا  اـهجّوزتف  اـهقرافف  ۀـّیدنکلا ، یه  هنم  هّللاـب  ذوعتل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ءاـسن  اـهل  لاـق  یتـّلا  ّنإ  لـیق : و 

: نورخآ لاق  و  لاق : يدارملا ، حوشکم  نب  سیق  اهیلع  فلخ  ّمث  ّیموزخملا 
 . مّدقت ام  وحن  اهل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  جاوزأ  لوق  یف  رکذ  و  ربنعلب ؛ یبس  نم  ةأرما  هنم  هّللاب  تذّوعت  یّتلا 

، يدنکلا ۀیواعم  نب  رجح  نب  لیحارش  نبا  دوسألا  وه  نوجلا و  یبأ  نب  نامعّنلا  : ] هتفگ هباصإ »  » رد ینالقسع  رجح  نبا  و 
دیری برعلا ؟ یف  مّیأ  لمجأ  کجّوزأ  لاق : املـسم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  مدق  لاق : يدقاولا و  نع  ّيربطلا  هرکذ 

نب دّمحم  نع  يدقاولا  قیرط  نم  مکاحلا  ۀّصق  جرخأ  اهقارف و  ّمث  اهجیوزت  یف  ثیدحلا  قاس  و  ءامسأ ، هتخأ 
836 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

؛ ۀفرّـشلا یلی  اّمم  هوبأ  وه و  لزنی  ناک  و  داز : هرکذف و  نوجلا ، یبأ  نب  نامعّنلا  مدق  لاق : فوع ، یبأ  نب  دحاولا  دبع  نع  ۀـبتع  نب  بوقعی 
: لاقف ّشن ، ۀیقوأ و  ةرشع  یتنثا  یلع  اهجّوزتف  لاق : کیلإ ، تبطخ  کیف و  تبغر  دق  و  اهنع ؛ کله  اهل  ّمع  نبا  تحت  ءامسأ  تناک  و  لاق :

هَّللا لوسر  ای  ةوسالا  کیف  نامعنلا : لاقف  اذـه ، قوف  یتانب  یئاسن و ال  نم  ادـحأ  تقدـصأ  ام  لاقف : رهملا ، یف  اهب  رـصقت  ال  هَّللا ! لوسر  اـی 
ّیبّنلا ءاسن  ّنإ  دیـسأ : وبأ  لاقف  لخدـی ، نأ  هل  تندأف  اهتیب  یف  تسلج  اهیلع  مدـق  اّملف  ّيدـعاّسلا ، دیـسأ  ابأ  هعم  ثعبف  کلهأ ، یلإ  ثعباف 

وبأ لاق  کنم ، مرحم  اذ  ّالإ  لاجّرلا  نم  ادـحأ  یمّلکت  ال  لاق : یندـشرا ، تلاقف : لاـجّرلا ، نم  دـحأ  ّنهاری  ـال  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لمجأ نم  تناک  و  اهب ، نبحرف  ّیحلا  ءاسن  اـهیلع  لخدـف  ةدـعاس  ینب  یف  اـهتلزنأف  ۀـنیدملا  اـهب  تمدـقف  ۀّـفحم  یف  یعم  تلّمحتف  دیـسأ :

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دنع  یظحت  نأ  نیدیرت  تنک  نإ  و  كولملا ، نم  ّکنإ  اهل : تلاقف  ءاسّنلا  نم  لخاد  اهیلع  لخدف  ءاسّنلا ،
 . ثیدحلا هنم ! يذیعتساف 

تناـک نورخآ : لاـق  و  : ] هتفگ باـعیتسالا -»  » بحاـص نع  ـالقن  ناـمعّنلا - تنب  ءامـسأ  همجرت  رد  هباـصإ »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 
. کنم هّللاب  ذوعأ  یلوقت : نأ  کنم  اند  اذإ  ّبحی  ّهنإ  اهل  نلقف  هیلع  ّنهبلغت  نأ  هؤاسن  فاخف  ءاسّنلا  لمجأ  نم  ۀّیدنکلا  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ 

 . يدارملا حوشکم  نب  سیق  مث  یموزخملا  ۀّیمأ  یبأ  نب  رجاهملا  اهیلع  فلخف  ّیناجرجلا : داز  و  ۀّیقش »  » اهسفن یّمست  تناک  تلعفف و 
یّلـص ّنهب  لخدی  مل  یتاللا  ءاسّنلا  لصف  یف  بیبح  نب  دّمحم  اهبـسن  و  : ] هتفگ نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  ۀمجرت  رد  هباصإ »  » رد رجح  نبا  زین  و 

رجاهملا ّنأ  اهقارف و  اهعم و  ءاسنلا  ۀـصق  رکذ  نهّبـشأ ، ءاسنلا و  لمجأ  نم  تناک  لاق : الّوأ و  روکذـملا  یناثلا  لوقلا  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا 
تلاقف اهرمأ  ۀصفح  ۀشئاع و  ّتلوتف  ّيدعاّسلا  دیـسأ  وبأ  اهرـضحأ  اضیأ  ةدنک  نم  ةأرما  ۀّینوجلا  و  لاق : ّمث  حوشکم . نب  سیق  ّمث  اهجّوزت 

[. ۀّصقلا کنم ! هّللاب  ذوعأ  لوقت : نأ  ةأرملا  هیلع  تلخد  اذإ  هبجعی  ّهنإ  امهادحإ : اهل 
: هتفگ نامعّنلا  تنب  ءامسأ  همجرت  رد  ۀباصإ »  » رد رجح  نبا  زین  و 

نبا جرخأ  [و 
837 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: ۀصفحل ۀشئاع  وأ  ۀـشئاعل  ۀـصفح  تلاقف  هیف : داز  ّيراخبلا و  هجرخأ  يذـّلا  لیـسغلا  نبا  نع  یبلکلا  نبا  وه  دـمحم و  نب  ماشه  نع  دـعس 
هیلع و تلخد  اّملف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  لوقت  نأ  هیلع  تلخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی  ّهنإ  امهادـحإ : اهل  تلاق  ّمث  تلعفف  اهطـشمأ  انأ  اهیبضخ و 

ّیلع جرخ  ّمث  تاّرم  ثالث  اذاعم ! تذع  لاق : ههجو و  یلع  هّمکب  لاقف  کنم ! هّللاب  ذوعأ  تلاقف : اهیلإ ، هدی  ّدـم  رتّسلا  یخرأ  بابلا و  قلغأ 
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[. ۀّیقّشلا ینوعدا  لوقت : تناکف  نیسابرک . ینعی  نیتّیقزارب . اهعّتم  اهلهأب و  اهقحلأ  دیسأ ! ابأ  ای  لاقف :
یلع اهب  تعلط  اّمل  لاق : دیـسأ ، یبأ  نع  لهـس  نب  سابع  قیرط  نم  و  : ] هتفگ ناـمعنلا  تنب  ءامـسأ  همجرت  رد  هباـصإ »  » رد رجح  نبا  زین  و 

: اولاق اوحیاصت و  اهموق 
کتیب و یف  یمیقأ  لاق : عنـصأ ؟ ام  دیـسأ : یبأل  تلاقف  تعدـخ ! تلاق : كاـهد !؟ اـمف  ةرهـش  برعلا  یف  اـنتلعج  دـقل  ۀـحلاص ! ریغل  کـّنإ 

نامثع و ۀفالخ  یف  تیفوت  یّتح  کلذک  تماقأف  دحأ ، کیف  عمطی  مرحم و ال  محر  يذ  نم  ّالإ  یبجتحا 
لمجأ نم  تناک  نامعنلا و  تنب  ءامـسأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  جّوزت  ساّبع : نبا  نع  حـلاص  یبأ  نع  هیبأ  نع  یبلکلا  نبا  نع 

اهوبأ دفو  نیح  اهبطخ  ناک  و  اّنع ! ههجو  نفرـصی  نأ  کشوی  بئارغلا ! یف  هدی  عضو  دق  ۀـشئاع : تلاقف  ظ ) مهّبـشأ .  ) هبـشا اهنامز و  لهأ 
[ ۀّصقلا هدنع ، یظحت  نأ  تدرأ  نإ  اهل : نلقف  اهندسح  هءاسن  هآر  اّملف  ةدنک ، دفو  یف  هیلع 

و  ] هتفگ ثیدـحلا ، تلخدأ » اّمل  نوجلا  ۀـنبا  ّنإ   » ۀـشئاع ثیدـح  حرـش  رد  قالّطلا  باتک  رد  يراـبلا » حـتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 
. اهریغ ةأرما  هنم  ذعتست  مل  لاق : يزبأ ، نب  نمحّرلا  دبع  نب  دیعس  قیرط  نم  دعس  نبا  يور  و  ۀینوجلا ، یه  هنم  تذاعتسا  یّتلا  ّنأ  حیحّـصلا 
هب تعدخ  ام  لثمب  اهدعب  يرخا  عدخت  نأ  دعبیف  ةروکذملا  ۀعیدخلاب  ةذیعتـسملل  عقو  اّمنإ  کلذ  ّنأل  ّنّظلا  یلع  بلغی  يّذلا  وه  و  تلق :) )

، هقارف ببس  یف  اوفلتخا  و  ۀّینوجلا ، جّوزت  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  ّنأ  یلع  اوعمجأ  ّربلا : دبع  نبا  لاق  کلذب . ربخلا  عویش  دعب 
: تلاقف اهاعد  اهیلع  لخد  امل  ةداتق : لاقف 

. اهقّلطف تنأ ، لاعت 
، ۀّیرماعلاک حضو  اهب  ناک  و  لیق : و 

. اهقّلطف یّنم ، هَّللا  كذاعأ  دق  و  ذاعمب ! تذع  دق  لاقف : کنم ، هّللاب  ذوعأ  تلاق : اّهنأ  مهضعب  معز  و  لاق :
: لاق

838 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّللاب ذوعن  هل : لاقی  نأ  هبجعی  ّهنإ  اهل : نلقف  هیلع  ّنهبلغت  نأ  هؤاسن  فاخف  ۀلیمج  تناک  و  ربنعلا ، ینب  نم  ةأرما  اذه  هل  لاق  اّمنإ  لطاب  اذه  و 

حیحـص  » یف ۀشئاع  ثیدـح  یف  هتوبث  هیف و  ةدراولا  تایاوّرلا  ةرثک  عم  کلذ  نالطبب  مکح  مل  يردأ  ام  لاق و  اذـک  اهقّلطف . تلعفف  کنم !
 . هدعب يّذلا  ثیدحلا  یف  کلذل  دیزم  یتأیس  و  يراخبلا »

ّمث : ] هتفگ ۀّینوجب  ّقلعتم  دیسأ  وبأ  ثیدح  حرش  رد  قالّطلا  باتک  رد  يرابلا » حتف   » رد ینالقسع  رجح  نبا  زین  و 
یّتح اهتلمحف  ۀّینوجلا  یلإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینثعب  لاق : دیـسأ ، یبأ  نع  مکحلا  نب  رمع  نع  يرخا  قیرط  نم  جرخأ 

. ثیدحلا اهءاج ، یّتح  هیلجر  یلع  یشمی  جرخف  هتربخأف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تئج  ّمث  ةدعاس  ینب  مطأ  یف  اهب  تلزن 
یظحأ ّهنإف  هنم ، يذیعتـسا  اهل : لیق  نوجلا . یبأ  نب  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  ۀـّینوجلا  مسا  لاق : يزبأ ، نب  نمحّرلا  دـبع  نب  دیعـس  قیرط  نم  و 

: لاقف تلاق ، ام  یلع  اهلمح  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  رکذ  اهلامج و  نم  یئر  امل  تعدخ  و  هدنع ، کل 
 . ّنهدیک فسوی و  بحاوص  ّنّهنإ 

: هتفگ يرابلا » حتف   » رد زین  و 
یظحت نأ  نیدیرت  تنک  نإف  كولملا  نم  ّکنإ  تلاقف : ءاسنلا  لمجأ  نم  تناک  ءاسّنلا و  نم  لخاد  اهیلع  لخدف  دعـس : نبال  ۀیاور  یف  [و 
لیـسغلا نب  نمحرلا  دبع  نع  دّمحم  نب  ماشه  نع  هدـنع  عقو  و  هنم ! يذیعتـساف  كءاج  اذإف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـنع 

هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنإ  امهادحإ : اهل  تلاق  اهاتبضخ و  اهاتطشمف و  تمدق  ام  لّوأ  اهیلع  اتلخد  ۀصفح  ۀشئاع و  ّنأ  بابلا  ثیدح  دانساب 
 . کنم هّللاب  ذوعأ  لوقت : نأ  اهیلع  لخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی  ملس 

: هتفگ يرابلا » حتف   » رد زین  و 
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. اهموق یلإ  اهتددرف  ینرمأف  لاق : دیسأ ، یبأ  نع  دعس  نبال  ۀیاور  یف  عقو  [و 
. نامثع ۀفالخ  یف  ّتیفوتف  لاق : تعدخ . تلاق : كاهد !؟ امف  ۀکرابم ، ریغل  ّکنإ  اولاق : اوحیاصت و  اهب  تلصو  اّملف  هل : يرخا  یف  و 

[. ادمک تتام  اّهنأ  ۀیواعم  نب  ریهز  ۀمثیخ  یبأ  نع  دّمحم  نب  ماشه  ینثّدح  و  لاق :
: هتفگ ۀشئاع  ثیدح  حرش  رد  قالطلا  باتک  رد  يراقلا » ةدمع   » رد ینیع  و 

839 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب ثراحلا  نب  دوسألا  تنب  ءامـسأ  لیق : و  لیحارـش ، نب  نوجلا  یبأ  نب  نامعّنلا  تنب  ءامـسأ  جّوزت  ّهنأ  یلع  اوعمجأ  ّربلا : دـبع  نبا  لاق  [و 

: لیقف اهقارف  یف  اوفلتخا  و  ۀّیدنکلا ، نامعّنلا 
. اهقّلطف هنم  تذاعتسا  اّهنأ  مهضعب  معز  و  ءیجت ، نأ  تبأ  و  تنأ ! لاعت  تلاقف : اهاعد  هیلع  تلخد  اّمل 

نیّـشلا ّمضب  قوقّـشلا - تاذ  یبس  نم  ربنعلب  نم  ةأرما  ةذیعتـسملا  لیق : و  اهب . هلعفک  اهب  لعفف  ۀّیرماعلا ، حضوک  حـضو  اهب  ناک  لب  لیق : و 
نأ هبجعی  ّهنإ  اهل : نلقف  هیلع  ّنهبلغت  نأ  ءاسن ، تفاخف  ۀلیمج  تناک  و  ۀّکم ، قیرطب  لزنم  مسا  یه  و  ۀمومضم - امهلوأ  نیفاقلاب  ۀمجعملا و 

 . کنم هّللاب  ذوعأ  یلوقت :
: تلاقف هلوق : : ] هتفگ دیسأ  یبأ  ثیدح  حرش  رد  يراقلا » ةدمع   » رد ینیع  زین  و 

. کنم هّللاب  ذوعأ 
اتلخد امهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ۀصفح  ۀشئاع و  ّنأ  بابلا  ثیدح  دانـساب  لیـسغلا  نب  نمحّرلا  دبع  نع  دّمحم  نب  ماشه  نع  دعـس  نبا  يور 

نأ اهیلع  لخد  اذإ  ةأرملا  نم  هبجعی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  ّنإ  امهادـحإ : اهل  تلاق  اهاتبـضخ و  اهاتطـشمف و  تمدـق  اـم  لّوأ  اـهیلع 
 . کنم هّللاب  ذوعأ  لوقت :

: هتفگ دیسأ  یبأ  ثیدح  حرش  رد  يراّسلا » داشرإ   » رد ینالطسق  و 
اهموق یلإ  اهتددرف  ینرمأف  دیسأ : وبأ  لاق  دعس : نبا  دنع  [و 

بلک هلیبق  زا  ار  ینز  بآم  تلاسر  بانج  ندومرف  هبطخ  هعقاو  رد  هشئاع  بذک  هجو 66 

، بلک هلیبق  زا  ار  ینز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  هبطخ  هعقاو  رد  ۀشئاع  ترضح  هکنآ : مشش  تصش و  هجو 
. دومرف هاگآ  حیبقت  حیضفت و  تیاهنب  عینش  عینص  نیرب  ار  وا  ترضح  نآ  هدومن و  حیرص  بذک  باکترا 

: هتفگ نآ  رشاع  ءزج  رد  رابخألا » نویع   » باتک رد  يرونید  هبیتق  نبا  همالع 
فیک یل : لاـقف  اـهیلإ  رظنأ  ینثعبف  بلک  نم  ةأرما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  بطخ  تلاـق : اـهنع ، هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  نـع  ]

![ ّرس کنود  ام  تلاقف  ةدح ! یلع  کنم  ةرعش  ّلک  ّرعشقا  اهّدخب  الاخ  تیأر  دقل  لاقف : الئاط ! تیأر  ام  تلقف : تیأر ؟
نب دّمحم  همجرت  رد  دوخ  خیرات »  » رد يدادغبلا  بیطخلا  یلع  نب  دمحا  رکب  وبأ  و 

840 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ بدؤملا  رکب  وبأ  دمحأ 

ینثّدح لاق : نایفـس ، انّأبن  لاق : ضاّیف ، نب  ییحی  یبأ  ینثّدح  لاق : ّینامّزلا ، ضاّیف  نب  ییحی  نب  دّـمحم  انّأبن  لاق : ظفاحلا ، میعن  وبأ  انربخأ  ]
الاخ تیار  دـقل  لاقف : الئاط ! تیأر  اـم  تلاـقف : ةأرما  یلإ  اهلـسرا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  ۀـشئاع  نع  تباـث  نبا  نع  رباـج 

.]!؟ کمتکی نأ  عیطتسی  نم  و  ّرس ! کنود  ام  تلاقف : کتباؤذ ! هنم )  ) تّرعشقا اهّدخب 
: هتفگ ءاسّنلا » رابخأ   » باتک رد  یلبنحلا  میقلا  نبا  همالع  و 

؟ اهتیأر فیک  اهل : لاقف  اهیلإ  رظنت  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  ثعبف  بلک  نم  ةأرما  بطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  يوری  [و 
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ام تلاقف : کیف . ةرعـش  ّلک  تّرعـشقا  یّتح  ظ ) اهیّدخب . الاخ   ) اهتیدـجت الاح  تیأر  دـقل  و  الئاط ، تیأر  دـقل  لاق : الئاط ! تیأر  ام  تلاق :
![. هَّللا لوسر  ای  رتس  کنود 

لامک و  دـهدیم ، اـنف  داـب  رب  ار  ۀـشئاع  ترـضح  هضورفم  هروتـسم و  تلادـع  ناـتهب ، بذـک و  نیا  باـکترا  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و 
. دهنیم فاصنإ  بابرأ  يورارف  ار  هرّدخم  نآ  تعالج  تعالخ و 

ثیداحأ لقن  رد  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تاّیباحص  باحصأ و  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  نیزا  دعب  هنوگچ  سپ 
!؟ دندومرفیم قدص  مازتلا  ّقحلا  یلع  تلالد  رد  موجن  لثم  دندوب و  نمتؤم  هقث و  بانج  نآ  زا 

هثراح نب  دیز  يارطا  حدم و  رد  هشئاع  بذک  باکترا  هجو 67 

رد بانج  نآ  زا  تفالخ  قاقحتـسا  یفن  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  توادع  هار  زا  ۀـشئاع  ترـضح  هکنآ : متفه  تصـش و  هجو 
نبا دّمحم  نب  دمحأ  هچنانچ  هدومن ، حیـضف  ناودع  مثإ و  هوهـص  ياطتما  حیرـص و  ناتهب  بذک و  باکترا  هثراح  نب  دیز  يارطا  حدم و 

: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیش  لبنح 
نب دیز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  ام  تلاق : ۀشئاع  ّنأ  ثّدحی  ّیهبلا  تعمـس  لاق : لئاو ، انث  لاق : دیبع ، نبا  دّمحم  انث : ]

![. هفلختسا هدعب  یقب  نإ  مهیلع و  هرم  ّالإ  ّطق  شیج  یف  ۀثراح 
لطاب مالسا  لهأ  هفاک  دزن  ۀشئاع  مایتلا  تلالض  مالک  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 

841 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا هرهب  یندأ  هک  ره  و  دـنکیمن ، تیافک  مه  ینالوط  رتفد  نآ  يارب  دوش  دوضنم  دورـسم و  نآ  ناوه  نالطب و  هوجو  رگا  و  تسلطاـع ، و 

عناوملا نم  کلذ  ریغ  یلإ  ندوب - لوضفم  هجوب  زین  ندوب و  یـشرق  ریغ  هجوب  هثراح  نب  دیز  هک  دنادیم  نیقیلاب  دشاب  هتـشاد  لقن  لقع و 
سپ دنیامن ، هفیلخ  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تشادن  نآ  ّتیلباق  زگره  یـصحت - یتلا ال  ةریثکلا  ۀیعطقلا 

هک تسلطاب  مالک  دـندروآیم  لمعب  وا  فالختـسا  بانج  نآ  دـنامیم  یقاـب  باـنج  نآ  دـعب  هثراـح  نب  دـیز  رگا  هک : ینعم  نیا  ياـعّدا 
عیمج ةءارب  یعّدـم  سأرل  غمد  کلذ  یف  و  دـیامنیم ، ناـیع  حـضاو و  تیاـهن  ناـتهب  بذـک و  باـکترا  رب  ار  ۀـشئاع  تراـسج  تأرج و 

. باذکلا وغللا و  نع  باحصألا 

نینمؤملا ریما  بانج  ندوب  یصو  راکنا  رد  هشئاع  رگید  بذک  باکترا  هجو 68 

رمأ دوحج  رد  هدیدرگ  حیرص  بذک  بکترم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ندوب  ّیصو  راکنإ  رد  ۀشئاع  هکنآ : متشه  تصـش و  هجو 
: هتفگ ۀشئاع  دنسم  رد  دوخ  دنسم »  » رد ینابیش  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هچنانچ  هدیسر ، دانع  لامک  رس  رب  قّقحم  تباث و 

تنک دـقف  هیلإ ؟ یـصوأ  یتم  تلاقف : اّیـصو ، ناک  اّیلع  ّنأ  ۀـشئاع  دـنع  اورکذ  لاق : دوسألا ، نع  میهاربإ  نع  نوع  نبا  نع  لیعامـسإ  اـنث : ]
: تلاق وأ  يردص ، یلإ  هتدنسم 

!؟ هیلإ یصوأ  یتمف  تام ، ّهنأ  ترعش  ام  يرجح و  یف  تنحنا  دقلف  تسّطلاب ، اعدف  يرجح ، یف 
میامن مقر  نآ  داسف  نالطب و  هلّصفم  لئالد  رگا  و  تسسمألا ، نم  نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  ۀشئاع  مالم  بلاج  مالک  نیرد  ۀشئاع  بذک  و 

ات میامنیم  يزاریش  یجنخ  ناهبزور  نب  لضف  رصتخم  مالک  رب  افتکا  اج  نیا  رد  نکیل  منک ، دارفإ  صوصخ  نیرد  میخـض  دّلجم  هک  دیاب 
رب ّبلـصتم  لداـجم  بّصعتم و  رباـکم  نینچ  هداـفا  بسحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  تیاـصو  راـکنإ  رد  هشئاـع  غورد  بذـک و 

. ددرگ راکشآ  حضاو و  نانگمه 
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لالدتسا ّقحلا » جهن   » رد بانج  نآ  هک  یئاج  همحّرلا  هیلع  یّلح  هماّلع  باوجب  دوخ  لطابلا » باتک   » رد ناهبزور  نبا  هک  تسناد  دیاب  سپ 
ءاملع نم  ّهنأ  یف  ّکش  الف  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ملع  نم  فّنصملا  هرکذ  ام  لوقأ : : ] دیوگیم هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ملعب 

یبّنلا ّیصو  وه  فیک ال و  هیف ، هیلإ  نوجاتحم  ساّنلا  ۀّمالا و 
842 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. دحأل هیف  عازن  الف  فراعملا ، قئاقح  عئادب  ملعلا و  غالبإ  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
راـفغلا کـلملا  هَّللا  نم  مالّـسلا  فـالآ  مهیلع  هیلع و  راـهطألا  ۀّـمئألا  وبأ  ترـضح  تیاـصو  راـکنإ  رد  ۀـشئاع  غورد  بذـک و  هاـگ  ره  و 

هلمج ندوـب  نمتؤـم  هقث و  رد  ینزم  ياـعّدا  هک  تشگ  ناـیع  هابتـشا  بیر و  ـالب  دـیدرگ ، راکـشآ  حـضاو و  راـهّنلا  ۀـعبار  یف  سمّـشلاک 
تّحـص و هیلح  زا  رـسارس  لطاب و  تسا  يرمأ  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  راـبخأ  تاـیاور و  لـقن  رد  باحـصأ 

. لطاع باوص 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومن  فارتعا  ثیداحأ  ضعب  رد  ۀـشئاع  دوخ  هک  تس  نیا  ّقح  ّولع  تاـیآ  بئاـجع  زا  و 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  بانج  دوب و  هدرک  لخاد  دوخ  كرابم  بوث  ریز  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هک  تفای  تاـفو  یلاـح  رد  مّلس 
. دوب هتفرگ  دوخ  رب  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  مالّسلا 

تیاصو یفن  دوخ و  صاصتخا  راهظإ  يارب  قباس  ثیدـح  رد  هشئاـع  هک  ار  ینومـضم  تسحـضاو  روعـش  يذ  ره  رب  هچناـنچ  ینعم  نیا  و 
. دنادرگیم رهاب  ناتهب  رهاظ و  بذک  هدرک  اعّدا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 

. دید دیاب  نیب  تقیقح  مشچب  ّقح  رمأ  عوطس  دینش و  دیاب  مدروآ  نایب  ضرعمب  ریقح  هچنآ  دهاش  الاح 
: هتفگ بلاط » یبأ  نبا  ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک   » رد یعفاّشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دّمحم  لیلج  ظفاح 

: ّیحلاّصلا نسحلا  نب  دّمحم  نب  زیزعلا  دبع  دّمحم  وبأ  انربخأ  ]
نـسحلا وبأ  ثیدـحلا  لهأ  مامإ  انربخأ  نومأملا ، نبا  مئانغلا  وبأ  انربخأ  ءاّنبلا ، نب  بلاغ  وبأ  انربخأ  یقـشمّدلا ، مساـقلا  وبأ  ظـفاحلا  اـنربخأ 

، ناّیر نبا  لیعامـسإ  انثّدـح  بعک ، دـبع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  انثّدـح  ّیلجبلا ، رـشب  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  مساقلا  وبأ  انربخأ  ّینطق ، راّدـلا 
هرـضح اّمل  اهتیب  یف  وه  هَّللا و  لوسر  لاق  تلاق : ۀشئاع ، نع  دوسألا  ۀـمقلع و  نع  میهاربإ  نع  هیبأ  نع  یئالملا  مّلـسم  نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح 

عـضو هیلإ  رظن  اّملف  رمع  هل  توعدف  یبیبح ، یل  اوعدا  لاق : ّمث  ع )  ) هسأر عضو  ّمث  هیلإ  رظنف  رکب  ابأ  هل  توعدـف  یبیبح ؛ یل  اوعدا  توملا :
هل اوعدا  مکلیو ! تلقف : یبیبح ، یل  اوعدا  لاق : ّمث  هسأر 

843 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . هیلع هدی  ضبق و  یّتح  هنضتحم  لزی  ملف  هیف  هلخدأ  ّمث  هیلع  ناک  يّذلا  بّوثلا  جّرف  هآر  املف  هریغ ، دیری  ام  هَّللا  وف  اّیلع ؛

تلاسر ترضح  ضرم  هعقاو  لقن  رد  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  مان  هشئاع  يافخا  هجو 69 

تلاحب دوخ  ضرم  تلاح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندمآ  رب  ثیدح  نایب  رد  هشئاع  هکنآ : مهن  تصـش و  هجو 
یلاع مامإ  نآ  مان  يافخا  نیا  و  هدومن ، یفخم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  ماـن  هدومیپ  هحیرـص  تناـیخ  هار  سک  ود  رب  داـمتعا 

ینابیّـشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هچنانچ  دوب ، وا  توادع  ضغب و  هجوب  ساّبع  نبا  حیرـصت  بسح  مالّـسلا  ةولّـصلا و  فالآ  هیلع  ماقم 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد

تیب یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضرم  اّمل  تلاق : ۀشئاع ، نع  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نع  يرهّزلا  نع  رمعم  نع  یلعألا  دـبع  انث : ]
رخآ و لجر  یلع  ساّبعلا و  یلع  ادمتعم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جرخف  هل  نذأف  یتیب  یف  ضرمی  نأ  هءاسن  نذأتسأف  ۀنومیم 

بیطت ۀشئاع ال  نکل  و  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  وه  لجرلا ؟ کلذ  نم  يردـت  أ  ساّبع : نبا  لاقف  هَّللا : دـیبع  لاق  و  ضرالا ، یف  ناّطخت  هالجر 
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![ اسفن هل 
: هتفگ دوخ  دنسم »  » رد ینابیّشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحأ  زین  و 

ۀـشئاع یلع  انلخد  الیلق : ّالإ  هلّوأ  نم  هظفحأ  سیل  الیوط  اثیدح  هنم  تعمـس  نایفـس  لاق  ۀشئاع ، نع  هَّللا  دیبع  نع  يرهّزلا  نع  نایفـس  انث  ]
لکآ ثفن  هثفن  هبشن  انلعجف  ثفنی  لعجف  یکتشا  تلاق : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضرم  نع  انیربخأ  نینمؤملا ! ّمأ  ای  انلقف :
یّلـص هَّللا  لوسر  لخدف  هل ، نذاف  هیلع  نردی  ۀشئاع و  تیب  یف  نوکی  نأ  ّنهنذأتـسا  هاوکـش  یکتـشا  اّملف  هئاسن  یلع  رودـی  ناک  بیبّزلا و 

؟ رخآلا نم  کتربخأ  امف  أ  ساّبع : نبا  لاق  ضرألا ، یف  ناطخت  هالجر  ساّبع و  امهدـحأ  امهیلع  اـئکّتم  نیلجر  نیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
: لاق ال ! لاق :

 . ّیلع وه 
: هتفگ دوخ  حیحص »  » رد يراخب  و 

اّمل ۀشئاع : تلاق  لاق : هَّللا ، دبع  نب  هَّللا  دیبع  ینربخأ  لاق : يرهّزلا  نع  رمعم  نع  فسوی  نب  ماشه  انربخأ  لاق : یـسوم ، نب  میهاربإ  انثّدح  ]
ضرألا هالجر  ّطخت  نیلجر  نیب  جرخف  هل  نذأف  یتیب  یف  ضرمی  نأ  هجاوزأ  نذأتسا  هعجو  ّدتشا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لقث 

لاق رخآ . لجر  نیب  ساّبعلا و  نیب  ناک  و 
844 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ّیلع  وه  لاق : ال ! تلق : ۀشئاع ؟ ّمست  مل  يّذلا  لجّرلا  نم  يردت  له  و  یل : لاقف  ۀشئاع ، تلاق  ام  سابع  نبال  کلذ  ترکذـف  هَّللا : دـیبع 
 . بلاط یبأ 

: هتفگ دوخ  حیحص »  » رد مّلسم  و 
: ّيرهزلا لاق  لاق : رمعم ، انربخأ  قاّزّرلا : دبع  انثّدح  الاق : عفار ؛ نبال  ظفّللا  و  دیمح ، نب  دبع  عفار و  نب  دمحم  انثّدح  ]

ۀنومیم تیب  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یکتـشا  اـم  لّوأ  تلاـق : هتربـخأ  ۀـشئاع  ّنأ  ۀـبتع  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  ینربـخأ  و 
یف هیلجرب  ّطخی  وه  رخآ و  لجر  یلع  هلدی  سابع و  نب  لضفلا  یلع  هلدـی  جرخف و  تلاق : هل  نذأ  اهتیب و  یف  ضرمی  نأ  هجاوزأ  نذأتـساف 

! ّیلع وه : ۀشئاع ؟ ّمست  مل  يّذلا  لجّرلا  نم  يردت  أ  لاقف : سابع  نبا  هب  تثّدحف  هَّللا : دیبع  لاقف  ضرألا ،
نب هَّللا  دیبع  ینربخأ  باهش : نبا  لاق  لاق : دلاخ ، نب  لیقع  ینثّدح  لاق : يّدج ، نع  یبأ  ینثّدح  ثیّللا : نب  بیعش  نب  کلملا  دبع  ینثدح 

ّدتشا مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لقث  امل  تلاق : مّلس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  جوز  ۀشئاع - ّنأ  دوعـسم  نب  ۀبتع  نبا  هَّللا  دبع 
لجر نیب  بلطملا و  دبع  نب  ساّبع  نیب  ضرألا  یف  هالجر  ّطخت  نیلجر  نیب  جرخف  هل  نذأف  یتیب  یف  ضرمی  نأ  هجاوزأ  نذأتـسا  هعجو  هب 

؟ ۀشئاع ّمست  مل  يّذلا  رخآلا  لجّرلا  نم  يردت  له  سابع : نبا  هَّللا  دبع  یل  لاقف  ۀشئاع  تلاق  يّذلاب  هَّللا  دبع  تربخأف  هَّللا : دیبع  لاق  رخآ ،
![. یلع وه  ساّبع : نبا  لاق  ال ! تلق : لاق :

و رمعم : نع  قاّزّرلا  دـبع  ۀـیاور  نم  ّیلیعامـسإلا  داز  بلاط » یبأ  نب  ّیلع  وه  لاق : : » هلوق . ] هتفگ يراـبلا » حـتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 
ّینامرکلا فقی  مل  و  ریخب ! هرکذت  نأ  یلع  ردقت  اهّنکل ال  و  يرهّزلا : نع  يزاغملا  یف  قاحـسإ  نبال  و  ریخب ! هل  اسفن  بیطت  ۀشئاع ال  نکل 

اّهنأ معز  نم  یلع  ّدر  و  ۀـشئاعب ، کلذ  ّنظی  نأ  زوجی  ـال  لاـقف  عّطنت  نم  یلع  ّدر  اذـه  یف  و  ۀعینـش ، ةراـبعب  اـهنع  ّربعف  ةداـیّزلا  هذـه  یلع 
کلذ عیمج  یف  و  ّیلع ، یلع  ةرات  ۀـماسأ و  یلع  ةرات  لضفلا و  یلع  أّکوتی  ةرات  ناک  ذإ  ۀـفاسملا  عیمج  یف  نّیعتی  مل  هنوکل  یناّثلا  تمهبأ 

ۀحیحـصلا تایاوّرلا  عیمج  یف  ساّبع  نبا  ّنأل  هفالخ  عقاولا  و  هلاق ، نّمم  مّهوت  اذه  و  هل ، امارکإ  کلذب  ّصتخا  ساّبعلا و  وه  رخآلا  لجّرلا 
 . ملعأ هَّللا  و  دمتعملا ، وهف  یلع ، مهبملا  ّنأب  مزاج 

845 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ریخب هل  اسفن  بیطت  ۀشئاع ال  ّنکل  و  رمعم : نع  قازّرلا  دبع  ۀیاور  نم  یلیعامـسإلا  ۀیاور  یف  و  تلق : و  : ] هتفگ يراقلا » ةدمع   » رد ینیع  و 
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[. ریخب هرکذت  نأ  یلع  ردقت  اهّنکل ال  و  يرهّزلا : نع  يزاغملا  یف  قاحسإ  نبا  ۀیاور  یف  و 
نبال و  ریخب . هل  اسفن  بیطت  ۀـشئاع ال  ّنکل  و  رمعم : نع  قاّزّرلا  دـبع  ۀـیاور  نم  ّیلیعامـسالا  داز  : ] هتفگ يراّسلا » داشرإ   » رد ینالطـسق  و 

![. ریخب هرکذت  نأ  ردقت  ال  يرهّزلا : نع  يزاغملا  یف  قاحسإ 
مان مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  اب  توادع  ببـسب  هک  دـشاب  هدیـسر  ّدـح  نیاب  هّیوبن  ثیداحأ  لقن  رد  ۀـشئاع  تنایخ  لاح  هاگ  ره  و 

رب دشاب  هتشادن  تردق  ضغب  طارفا  زا  و  دوشن ، شوخ  بانج  نآ  ریخ  رکذب  وا  ّرـش  دسح و  رپ  سفن  و  درواین ، نابز  رب  بانج  نآ  كرابم 
ثیداحأ لقن  رد  دندوب و  نمتؤم  هقث و  تاّیباحص  باحـصأ و  هلمج  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دیامن ، دای  ییوکین  هب  ار  بانج  نآ  هکنآ 

!؟ دندومیپیم تناید  تنامأ و  قیرط  رابخا  و 

يرهز فارتعا  بسح  رب  مشاه  ینب  باب  رد  هشئاع  ندوب  مهتم  هجو 70 

ار ۀشئاع  ترضح  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دوخ  فارحنا  فصو  اب  تسا  هّیّنس  نیمّدقتم  ياملع  ریهاشم  زا  هک  يرهز  هکنآ : مداتفه  هجو 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ّمذ  باب  رد  تراسخ  رـسارس  تراـسج  هار  زا  هک  ار  وا  ثیدـح  ود  هتـسناد  مهّتم  مشاـه  ینب  باـب  رد 

: ] هتفگ دیدحلا  یبأ  نبا  هنع  لقن  ام  یلع  لیضفتلا »  » باتک رد  یفاکسا  رفعج  وبأ  هچنانچ  هتسنادن ، تیاور  لباق  دوب  هدومن  عضو  ساّبع 
ساّبعلا و لبقأ  ذإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دنع  تنک  تلاق : ۀشئاع ، ینتثّدح  لاق : هثّدح  ریبّزلا ، نب  ةورع  نع  ّيرهّزلا  يور 

! ینید لاق : وأ  یتّلم ، ریغ  یلع  اتومی  نیذه  ّنإ  ۀشئاع ! ای  لاقف : ّیلع 
امهب و عنـص  ام  لاقف : اموی  امهنع  هتلأسف  ع )  ) یلع یف  ۀشئاع  نع  ةورع  نع  ناثیدح  يرهّزلا  دنع  ناک  لاق : رمعم ؛ نع  قاّزّرلا  دـبع  يور  و 

: لاق مشاه ! ینب  یف  امهمّهتأل  ّینإ  امهب  ملعأ  هَّللا  امهثیدحب !؟
ساّبعلا لبقأ  ذإ  ص )  ) یبّنلا دنع  تنک  تلاق : هتثّدح ، ۀشئاع  ّنأ  معز  ةورع  ّنأ  وهف  یناثلا  ثیدحلا  اّمأ  و  هانرکذ ، دقف  لّوألا  ثیدـحلا  اّمأف 

ساّبعلا اذإف  ترظنف  اعلط ، دق  نیذه ! یلإ  يرظناف  راّنلا  لهأ  نم  نیلجر  یلإ  يرظنت  نأ  كّرس  نإ  ۀشئاع ! ای  لاقف : ّیلع  و 
846 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

![. بلاط یبأ  نب  ّیلع  و 
باحـصأ هلمج  هک  دنکیم  اعّدا  یلقاع  هنوگچ  دشاب  هدیـسر  کلهم  ّدح  نیاب  لاعتفا  ارتفا و  رد  نینمؤملا  ّمأ  لآم  تراسخ  لاح  هاگ  ره  و 

!؟ دندوب نمتؤم  هقث و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثیداحأ  لقن  رد 

رگید نت  هس  هیواعم و  رد  یعفاش  يرصب و  نسح  حدق 

هدافا رکذ  رب  هدومن  عطق  ار  نآ  راچان  تسیهانتمان ، تاّیباحـص  هباحـص و  زا  يرایـسب  ندوب  يرتفم  بذاـک و  تاـبثإ  هوجو  هلـسلس  نوچ  و 
هدافا بسحب  ماصخلا  نیبم  ریغ  ینزم  مازلإ  تانعا و  ماحفإ و  تاکـسا و  رد  و  میامنیم ، افتکا  تسینزم  داژن  ـالاو  داتـسا  هک  یعفاـش  هلیلج 

. میازفایم وا  مامإ  ادتقم و  هّصاخ 
نیعبرأ سمخ و  هنـس  عئاقو  رد  رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا   » باتک رد  یبّویألا  یلع  نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  همالع  هک  تسناد  دـیاب  سپ 

مل ول  ۀیواعم  یف  ّنک  لاصخ  عبرأ  لاق : ّهنأ  يرصبلا  نسحلا  نع  هدانساب  يزوجلا  نبا  يور  و  لصاو : نبا  نیّدلا  لامج  یضاقلا  لاق  : ] هتفگ
هفالختسا و  ۀلیـضفلا ، ووذ  ۀباحّـصلا و  ایاقب  ساّنلا  یف  ةرواشم و  ریغ  نم  فیّـسلاب  ۀفالخلا  هذخأ  یه  و  ۀقبوم ، تناکل  ةدحاو  ّالإ  هیف  نکی 

ادایز و هؤاعّدا  و  ریبانّطلاب ، برضی  ریرحلا و  سبلی  اریّمخ  اریّکس  ناک  دیزی و  هنبا 
باحصأ رجح و  نم  هل  الیو  ایف  هباحصأ ، يدع و  نب  رجح  هلتق  و  رجحلا ، رهاعلل  شارفلل و  دلولا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 

! رجح
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ةریغملا و صاعلا و  نب  ورمع  ۀیواعم و  مه  ۀباحّـصلا و  نم  ۀعبرأ  ةداهـش  لبقی  عیبّرلا ال  یلإ  ّرـسأ  ّهنأ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یعفاّشلا  نع  يور  و 
[. دایز

تسوا کلهم  قبوم و  نآ  زا  دحاو  ره  هک  هناگراهچ  لاصخب  هیواعم  رد  يرصب  نسح  ندرک  حدق  رب  هوالع  تراشب  رـسارس  ترابع  نیزا 
لوبقم هباحـص  زا  سک  راچ  تداهـش  هک  دومرف  اقلا  زار  روطب  دـشاب  عیبر  هک  دوخ  دیـشر  درگاش  هب  یعفاـش  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و 

نیاب یعفاش  دزن  مالعأ  هباحـص  نیدـنچ  حاضتفا  لاح  هاگ  ره  و  دنتـسه ؛ دایز  هریغم و  صاعلا و  نب  ورمع  ۀـیواعم و  رای  راـچ  نآ  تسین و 
لوسر بانج  زا  رابخأ  ثیداحأ و  لقن  رد  هباحص  هلمج  یعفاش  دزن  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  هدیسر  ّدح 

847 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دندومنیم نارگیدب  تیاده  هار  هتشگ  موجن  هباشم  لثامم و  دندوب و  نمتؤم  هقث و  راهطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخم 

دقف حابـصملا  فطأ   » قادـصم دـیدرگ  ره  اب  رهاظ و  وا  دامتعالا  لماک  داتـسأ  هنیتم  هدافا  بسحب  ینزم  موعزم  نا  وه  نالطب و  هاـگ  ره  و 
. دیسر حاّضتا  ءالجنا و  ّدحب  حابّصلا » علط 

ار موجن  ثیدح  رد  حرج  حدق و  رازب  رکب  وبا  ظفاح  هدافا  موجن و  ثیدح  هرابرد  ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  یبطرقربلا  دبع  نبا  مالک  لقن 

ثیدـح ندوب  حورجم  حودـقمب و  فرتعم  لـئاق و  هکنآ  فصو  اـب  تسا  هّیّنـس  نیّرحتم  ياـملع  فیراـعم  زا  هک  یبطرقلا  ربلا  دـبع  نبا  و 
همه نیا  اب  نکیل  قبـس  امیف  هتفرع  امک ، هتخاس  رهاب  رهاظ و  ار  نآ  ناوه  نه و  هدـیدع و  هوجوب  ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  تسموجن و 

باتک رد  ّربلا  دـبع  نبا  هکنآ  لامجا  نیا  حیـضوت  هدروآ ؛ نایب  ضرعمب  دـیدس  ریغ  مـالک  بجع  دـیلقت  لـمحم  رب  ثیدـح  نیا  لـمح  رد 
ظفاح نوچ  و  هدومن ، لقن  تسموجن  ثیدـح  لّمکم  حرج  لّصفم و  حدـق  رب  لمتـشم  هک  طوسبم  یمالک  راّزب  رکب  وبأ  ظـفاح  زا  روکذـم 

و ص )  ) یبّنلا نع  رکنم  اضیأ  مالکلا  و  : ] هدومرف هدافا  نیا  نآ  نتمب  ّقلعتم  موجن  ثیدح  دنس  حدق  دعب  روکذم  مالک  رد  راّزب 
. ذجاّونلاب اهیلع  اوضعف  يدعب ، نییدهملا  نیدشاّرلا  ءافلخلا  ۀّنس  یتّنسب و  مکیلع  حیحص : دانسإب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  يور  دق 

؛  هباحصأ نم  هدعب  فالتخالا  حیبی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تبثی و  مل  فیکف و  تبث  ول  میحرلا  دبع  ثیدح  ضراعی  مالکلا  اذه  و 
لاح ّلک  یلع  حیحـصت  راّزبلا  مالک  سیل  و  : ] هتفگ راّزب  هنیتم  هدافا  نیا  رخآ  وزجب  ّقلعتم  رارتغا  عادخنا و  لامک  هار  زا  ّربلا  دـبع  نبا  اذـهل 

مل هل و  مزال  دیلقّتلاف  هلاح  هذه  تناک  نم  و  هنع ، لئسی  ام  لهج  نمل  وه  اّمنإ  نیدرفنم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  باحـصأب  ءادتقالا  ّنأل 
يدتقی نأ  زئاج  مجن ،»  » مهنم دحاو  ّلک  اّمنإ  و  لوصالا ، یف  انکمم  ازئاج  اغئاس  الیوأت  اولّوأت  اذإ  ضعبب  مهـضعب  يدـتقی  نأ  هباحـصأ  رمأی 

 . ملعأ هَّللا  و  ۀّماعلا ، نم  ءاملعلا  رئاس  کلذک  و  هنید ، نم  هیلإ  جاتحی  ام  ینعمب  لهاجلا  ّیماعلا  هب 
848 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک هدومن  هدافا  هدروآ و  مکحتـسم  تیاهن  یلیلد  موجن  ثیدح  توبث  مدع  رب  دوخ  مالک  همتاخ  رد  راّزب  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  اجنیزا  و 
نآ دعب  بانج  نآ  باحـصأ  هک  دیامرفیمن  حابم  زگره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تسفالتخا و  حیبم  ثیدح  نیا 
هک اریز  تسراّزب ، مارم  دوصقم و  مهف  مدع  نآ  ياشنم  هدرک  هک  یضارتعا  راّزب  مربم  لالدتـسا  نیرب  ّربلا  دبع  نبا  و  دننک . فالتخا  بانج 

راکـشآ رهاـظ و  موـجن  ثیدـح  زا  هک  تـسنیا  حیـضّوتلاب  دربیم  نآـب  یپ  روعـش  كاردا و  بحاـص  ره  هچناـنچ  راّزب  لالدتـسا  تروـص 
دنهاوخ يدتهم  دنیامن  نید  ذـخأ  هک  یباحـص  ره  زا  مدرم  تسباوص و  ّقح و  رب  همه  هّیعرـش  ماکحأ  رد  باحـصأ  فالتخا  هک  ددرگیم 

. دش
: هک تسدراو  تحارصب  موجن  ثیدح  قرط  ضعب  رد  هک  تساجنیزا  و 

نم أوضأ  اهضعب  ءامّسلا ، یف  موّجنلا  ۀلزنمب  يدنع  کباحصأ  ّنإ  دّمحم ! ای  ّیلإ : یحوأف  يدعب  نم  یباحـصأ  هیف  فلتخت  امیف  ّیبر  تلأس  ]
«[. ریغّصلا عماجلا   » یف ّیطویّسلا  هلقن  امک  ّيده ؛ یلع  يدنع  وهف  مهفالتخا  نم  هیلع  مه  اّمم  ءیشب  ذخأ  نمف  ضعب !
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: تسدراو رگید  قرط  ضعب  رد  و 
« ریغّصلا عماجلا   » یف ّیطویّسلا  هرکذ  امک  ۀمحر ؛ مکل  یباحصأ  فالتخا  و  متیدتها ، متذخأ  اهّیأبف  ءامّسلا  یف  موّجنلا  هلزنمب  یباحصأ  ّنإ  ]

[. اضیأ
هقّقحم ّتنس  زا  نآ  نالطب  و  دشابیم ؛ نید  رد  قّرفت  حیرص  غیوست  عرـش و  رد  فالتخا  هحـضاو  تحابإ  هابتـشا  الب  بیر و  الب  رما  نیا  و 

او حـیبق  مومذـم و  ار  فـالتخا  هشیمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسمولح ؛ باـبرأ  موـلعم  باـنج  نآ  هرتاوـتم 
ناشحدق عدر و  رد  هتخاس  رهاظ  هقباس  ممأ  كاله  ببـس  ار  نآ  دومرفیم و  دیدش  عنم  دیکأ  دـیکأتب  نآ  زا  ار  دوخ  باحـصأ  دومنیم و 

. دیناسملا عماوجلا و  حاحّصلا و  یف  ۀتباّثلا  هثیداحأ  یلع  ّرم  نم  یلع  یفخی  امک ال  درکیمن ، تشاذگ  ورف  هقیقد 
موجن ثیدـح  هعیرذـب  تایح  تلاح  رد  دوخ  هّرمتـسم  هقیرط  همئاد و  ّتنـس  فـالخ  رب  ترـضح  نآ  هک  درک  ناوتیم  رواـب  هنوگچ  سپ 

هلمجب راصتخالل - امور  ار - نآ  هک  راّزب  لالدتسا  لصا  تسنیا  دشاب !؟ هدومرف  دوخ  تافو  دعب  قّرفت  فالتخا و  زیوجت 
849 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک يریرقت  و  هدومن ؛ راکشآ  حضاو و  راصبألا  یلوأ  رب  هباحصأ » نم  هدعب  فالتخالا  حیبی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  و   » دوخ هزجوم 
هک دوش  مه  میلست  ّربلا  دبع  نبا  شیامرف  رب  انب  رگا  هک  اریز  دناسریمن ؛ راّزب  مربم  لالدتساب  نهو  زگره  هدییارس  نآ  باوجب  ّربلا  دبع  نبا 
رب فالتخا  تحابإ  دیدش  لاکشا  مه  زاب  دنتـسین ، رومأم  ضعب  يادتقاب  باحـصأ  ضعب  تستّما و  لاّهجب  هّجوتم  ثیدح  نیرد  ادتقا  مکح 

ناشیادتقا زا  عنام  ناشفالتخا  دنتـسه و  ادتقا  لباق  باحـصأ  عیمج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ۀحارـص  موجن  ثیدح  هک  اریز  ددرگیمن ؛ فرط 
تحابإ ههبش  الب  رمأ  نیا  و  تستّما ، يادتها  بجوم  دحاو  ره  يادتقا  و  دشابیم ، ادتقا  لباق  ناشیزا  دحاو  ره  فالتخا  فصو  اب  و  تسین ،

حابم ار  نآ  هتـسنادن  حداق  ار  فالتخا  دینـش  دـنهاوخ  باحـصأ  ار  ثیدـح  نیا  هاـگ  ره  هچ  دـیامنیم ، نید  رد  قّرفت  زیوجت  فـالتخا و 
ثیدح نیرد  بطاخم  هک  نایتّما  و  درک ، دنهاوخ  یّقرت  ّدـشأ  دـیدش و  فالتخاب  دوخ  فالتخا  هدوجوم  تلاح  زا  هکلب  تسناد ، دـنهاوخ 
دنهاوخ يدتهم  باحصأ  عاّبتا  ببس  هب  ار  نتـشیوخ  دش و  دنهاوخ  فلتخم  هتفرگ  ار  هّینید  لئاسم  باحـصأ  سکان  سک و  ره  زا  دنتـسه 

!. تسناد
، فالتخا ّدشأب  دنافلتخم  دوخ  نیب  ام  باحـصأ  باحـصأ و  يادتقاب  دنرومأم  تّما  نیدّلقم  هک  دش  تباث  ثیدـح  نیزا  هاگ  ره  هلمجلاب ،
زا ذخأب  نید  عرش و  ماکحأ  رد  نیدّلقم  فالتخا  و  الّوأ ؛ هّیعرـش  ماکحأ  هّینید و  لئاسم  رد  باحـصأ  فالتخا  هک  دیدرگ  تباث  ههبـش  الب 

دیتعلا لاضعإلا  لالحنالا و  هجو  يری  يّذلا ال  دیدّشلا  لاکشإلا  وه  اذه  و  دشابیم ؛ حابم  غئاس و  زئاج و  ایناث  نیداعتم  نیفلتخم  باحـصأ 
. لاحملا لطابلا و  نع  ضارعإلا  یلإ  راّزبلا  ظفاحلا  دوقی  يّذلا 

و تسباتک ، رتفد و  رد  اصحا  رـصح و  ّدح  زا  نوریب  باسح و  رامـش و  ّدح  زا  نوزفا  فالتخا  ّمذ  رد  ثیداحأ  تایآ و  هک  تسناد  دـیاب  و 
. میئامنیم تباث  ّربلا  دبع  نبا  دوخ  هدافا  زا  مامت  زاجیا  راصتخا و  هب  ار  مارم  بلطم و  نیا  ماعنملا  هَّللا  دمحب  ماقم  نیردام 

ّینزملا رکذ  دق  و  : ] هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » باتک نیمه  رد  ربلا  دبع  نبا 
850 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: یلاعت كرابت و  هَّللا  لاق  ّینزملا :) لاق  . ) هَّللا ءاشنا  انه  اهرکذأ  انأ  اججح  اذه  یف  هَّللا  همحر 
ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو 

: لاق فالتخالا و  ّمذف  . 
اوُفَلَتْخا َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

اًلیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  لاق : و  ۀیآلا . ، 
. ۀنّسلا باتکلا و  یلإ  لاق : کلذ  لیوأت  یف  امهریغ  ءاطع و  دهاجم و  نع  و  . 
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همکح نم  عزانّتلا  ناک  ول  و  هّمذ ، ام  هنید  نم  فالتخالا  ناک  ولف  ۀنّـسلا ، باتکلا و  یلإ  عوجّرلاب  رمأ  فالتخالا و  هَّللا  ّمذـف  ّینزملا :) لاق  )
و لاق :) . ) ۀنّسلا باتکلا و  یلإ  هدنع  عوجّرلاب  مهرمأ  ام 

! ملاعلا ّۀلز  اورذحا  لاق : ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  يور 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  فلتخا  دق  و  لاق :) : ) ملاعلا ّۀلز  نم  فیوختلا  یف  کلذ  لثم  ناملـس  ذاعم و  رمع و  نع  و 
نبا نع  ءاج  دـق  و  کلذ . اولعف  امل  مهدـنع  اباوص  هّلک  مهلوق  ناک  ول  و  اـهبّقعت ، ضعب و  لـیواقأ  یف  مهـضعب  رظن  اـضعب و  مهـضعب  أّـطخف 

: لاق ّهنأ  ۀلئسم  ریغ  یف  دوعسم 
بعک و نب  ّیبا  فالتخا  نم  باّطخلا  نب  رمع  بضغ  و  هَّللا . رفغتـسأ  یّنمف و  أطخ  کی  نإ  هَّللا و  نمف  اباوص  کـی  نإـف  ییأرب  اـهیف  لوقأ 
کلذ و ناک  اّمنإ  دوعـسم : نبا  لاق  و  لیمج ، نسح  دحاولا  باّوثلا  یف  ةالّـصلا  ّنإ  ّیبا : لاق  ذإ  دحاولا  بّوثلا  یف  ةالّـصلا  یف  دوعـسم  نبا 
هنع و ذخؤی  هیلإ و  رظنی  نّمم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  نالجر  فلتخا  لاقف : ابـضغم  رمع  جرخف  ۀلیلق ، بایّثلا 

ةأرملا یف  رمع  نع  و  اذک ! اذک و  هب  تلعف  ّالإ  اذه  یماقم  دـعب  هیف  فلتخی  ادـحأ  عمـسأ  یّنکل ال  و  دوعـسم ، نبا  لأی  مل  یبا و  قدـص  دـق 
ّمث تّوصف  امالغ  تدلوف  تضخمف  تداع ، نإ  اهدّعوی  اهرّکذـی و  اهظعی و  اهیلإ  ثعبف  اهدـنع  ثّدـحتی  ّهنأ  هغلب  اهجوز و  اهنع  باغ  یّتلا 

؟ نسح ابأ  ای  يرت  ام  هل : لاقف  رضاح - ّیلع  و  ریخلا - ّالإ  اذهب  تدرأ  ام  ائیش ، کیلع  يرن  ام  هَّللا  و  اولاقف : هباحصأ  رواشف  تام .
هَّللا هعـضی  نأ  وجرأف  مثإلا  اّمأ  و  كوّشغ ، دقف  كوبراق  اوناک  نإ  مهیلع و  ام  اوضق  دـقف  مهیأر  دـهج  اذـه  کی  نإف  ءالؤه  لاق  دـق  لاقف :
ینب یلع  اهمسقت  یّتح  سلجت  تمـسقأ ال  ینتقدص  هَّللا  غلب و  تنأ  هل : لاقف  تمرغ ؛ هَّللا  دقف و  مالغلا  اّمأ  و  کنم ، ملعی  ام  کتّینب و  کنع 

: لاق حاضو  نبا  انثّدح  لاق : غبصأ  نب  مساق  انثّدح  لاق  رصن  نب  دیعس  انثّدح  یبأ ظ )  ) کیبأ
851 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ نع  سنأ  نب  عیبّرلا  نع  رفعج  وبأ  ینثّدح  لاق : دیزی  نب  دلاخ  انثّدح  لاق : يدهم  نب  نمحّرلا  دبع  انثّدح  لاق : ۀیواعم  نب  یسوم  انثّدح 
َو َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش   » هلوق یف  ۀیلاعلا 

« ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  ال 
ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  هصالخإ ، نیّدلا  ۀماقإ  لاق :

ام ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو  : » لاقف مهتّنـسب  اوذـخأی  نأ  مهرّذـح  لیئارـسإ و  ینب  رکذ  ّمث  لاق : اناوخإ . هیلع  اونوک  هیلع و  اوداعتت  ـال  لوقی  ، 
« ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج 

.
« ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » اهناطلس اهتنیز و  اهفرخز و  اهکلم و  اینّدلا و  یلع  ایغب  ۀیلاعلا : وبأ  لاقف 

 . صالخإلا اذه  نم  لاق :
ثیدـح نالطب  اجنیزا  و  هدومن ، فارتعا  نآب  ّربلا  دـبع  نبا  دوخ  هک  تسرهاظ  حـضاو و  يّدـحب  هباحـص  لاوقأ  عیمج  ندوب  قح  نـالطب  و 

. دسریم قّقحت  لامکب  نآ  حدق  باب  رد  رازب  هدافا  ندوب  ّقح  موجن و 
انثّدح لاق : سیطو  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : دعـس  نب  دلاخ  انثّدـح  لاق : دّـمحم  نب  مساق  ینربخأ  : ] هتفگ ملعلا » نایب  عماج   » رد ربلا  دـبع  نبا 

: لاق مکحلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 
و کلذ . یف  رظناف  باوص  أطخ و  لاقف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  فالتخا  نع  کلام  لئـس  لوقی : بهـشأ  تعمس 

: لاق غبصأ  ینثّدح  لاق : نیزم  نب  میهاربإ  نب  ییحی  رکذ 
هیف سان  لاق  امک  سیل  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  فالتخا  یف  نالوقی  ثیّللا  اـکلام و  تعمـس  مساـقلا : نبا  لاـق 

انثّدح طوحألاب : هیف  انذخأ  فالتخالا  ءاج  اذإ  لاق : دعـس  نب  ثیّللا  ّنأ  ینغلب  و  ییحی : لاق  باوص . أطخ و  وه  اّمنإ  کلذک  سیل  ۀعـسوت ،
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ّهنأ کلام  نع  مساقلا  نبا  نع  نیکسم  نب  ثراحلا  انثّدح  لاق : ناّیز  نب  دّمحم  انثّدح  دیعـس  نب  دمحأ  انثّدح  لاق : ییحی  نبا  نمحّرلا  دبع 
: لاق مساقلا ، نب  فلخ  ینربخأ  داهتجالاب . کیلعف  بیـصم  ئطخم و  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  فالتخا  یف  لاق 
ام ّدأ  هَّللا ! دبع  ای  کلام : یل  لاق  لاق : بهو ، نبا  نع  ورمع  نب  فسوی  نع  دمحأ  نب  دّمحم  ینربخأ  لاق : نابعـش  نب  قاحـسإ  وبأ  ینثّدح 

عاب نم  ساّنلا  رـسخأ  لاقی : ناک  ّهنإف  کسفنل  رظناـف  باوص  أـطخ و  وه  اـّمنأ  ملعا  كرهظ و  یلع  دـحأل  لـمحت  ـال  کبـسح و  تعمس و 
هنم رسخأ  هایندب و  هترخآ 

852 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اکلام تعمس  لوقی : مساقلا  نبا  تعمس  لاق : تباث  یبأ  نع  طوسبملا »  » هباتک یف  قاحـسإ  نب  لیعامـسإ  رکذ  و  هریغ ! ایندب  هترخآ  عاب  نم 
سیل الاقف : ۀعسوت » هیف   » نولوقی اسانأ  ّنأ  کلذ  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  فالتخا  یف  نالوقی  دعـس  نب  ثیّللا  و 

ۀعسوت مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  فالتخا  یف  ۀعسّوتلا  اّمنإ  یضاقلا : لیعامسإ  لاق  باوص . أطخ و  وه  اّمنإ  کلذک 
ّلدی مهفالتخا  نکل  و  الف . هیف ، هدنع  ّقحلا  نوکی  نأ  ریغ  نم  مهنم  دحاو  لوقب  ناسنإلا  لوقی  نأل  ۀعسوت  نوکت  نأ  اّمأف  يأرلا ، داهتجا  یف 

: بهشأ عامس  یف  و  اّدج ، نسح  اذه  لیعامسإ  مالک  رمع :) وبا  لاق  . ) اوفلتخاف اودهتجا  مهنأ  یلع 
هَّللا لاقف ال و  ۀعس ؟ یف  کلذ  نم  هارت  مّلـس أ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نع  ۀقث  هثّدح  ثیدحب  ذخأ  نّمع  کلام  لئس 

[. دحاو ّالإ  باوّصلا  ّقحلا و  ام  اعیمج !؟ نیباوص  نانوکی  نافلتخم  نالوق  دحاو ، ّالإ  ّقحلا  ام  ّقحلا و  بیصی  یّتح 
نم نیعباّتلا و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  فالتخا  کلذـک  و  : ] هتفگ ملعلا » ناـیب  عماـج   » رد ربلا  دـبع  نبا  زین  و 

ام یلع  لیلد  هنم  انرکذ  امیف  و  باب ! یف  عمجی  نأ  نع  الضف  باتک  هب  طیحی  داکی  ضعب ال  یلع  مهضعب  هیف  ّدر  ام  نیفلاخملا و  نم  مهدعب 
. انتکس هنع 

و باوص ، أطخ و  مهدنع  مهفالتخا  ّنأ  یلع  حضاو  لیلد  ضعب  یلإ  مهضعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  عوجر  یف  و 
«!. انفالتخا نم  ءیش  انیلع  الف  هب ، يدتهی  مجن  [ 1  ] انالک و  انأ ، تلق  ام  زئاج  و  تنأ ، تلق  ام  زئاج  : » مهنم دحاو  ّلک  لوقی  ناک  کلذ  ول ال 
یف اضعب  مهضعب  فلّـسلا  أطخ  ام  نیعفادتم  نیهجو  یف  باوّصلا  ناک  ول  و  دحاو ، هجو  عفادت  هیف و  فلتخا  اّمم  باوّصلا  و  رمع :) وبأ  لاق  )

: لئاقلا نسحأ  دقل  و  اباوص ؛ هّدض  ءیّشلا و  نوکی  نأ  یبأی  رظّنلا  و  مهاوتف ؛ مهئاضق و  مهداهتجا و 
! لاحملا نم  یتأی  ام  حبقأ  لاح  یف  اعم  نیّدض  تابثإ 

مهدئاقع نع  ۀباحصلا  رباکأ  عوجر 

نالطب یلإ  فیطل  ءامیا  هیف  [ 1 ، ] انلق ام  ۀّحص  ملع  رمع »! کله  ذاعم  ول ال   » هلوق لماحلا و  ةأرملا  یف  ذاعم  لوق  یلإ  رمع  عوجر  ّربدت  نم  و 
(. 12 ن  ) موجنلا ۀلزنمب  نیفلختملا  ۀباحصلا  نوک 

853 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوق یلإ  اهیف  عجر  اّمنإ  رمع  ّنأ  يور  و  ساّبع ، نبا  لوق  یلإ  اـهلثم  یف  عجر  ّهنأ  يور  و  ّیلع ، لوق  یلإ  اـهلثم  یف  ناـمثع  عجر  کلذـک  و 
عجر و  لیبس ، اهنطب  یف  ام  یلع  کل  سیل  ذاعم : هل  لاقف  الماح  اهمجر  دارأ  یّتلا  یف  ذاعم  لوق  یلإ  رمع  عجر  اّمنإ  کلذـک ، سیل  و  ّیلع ،

و رهشأ ، ۀّتسل  تعضو  یّتلا  یف  ّیلع  لوق  یلإ 
هل لاقف  اهمجرب  رمع  ّمهف  رهـشأ ، ۀّتـسل  تدـلو  ةأرما  رمع  یلإ  عفر  ّهنأ  هیبأ  نع  دوسـألا  یبأ  نبا  ظ ) نع .  ) برح یبأ  نبا  نع  ةداـتق  يور 

ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  یلاعت : كرابت و  هَّللا  لاق  کل ، کلذ  سیل  ّیلع :
عیرز نب  دیزی  نع  ناّفع  هرکذ  [ 1 ! ] ّدحلا کلذل  يرخا  ةّرم  تدلوف  اهنع  رمع  یّلخف  اهیلع . مجر  ال  ارهش . نوثلث  هلاصف  هلمح و  و  لاق : و  ، 

، ةداتق نع  ۀبورع  یبأ  نب  دیعس  نع 
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ۀمساقملا یف  دیز  لوق  یلإ  سدّسلا  یلإ  ّدجلا  ۀمساقم  نع  دوعسم  نبا  رمع و  عجر  و  ّیلع ، لوق  یلإ  ّدجلاب  خألا  هبجح  نع  نامثع  عجر  و 
: ّیناملّسلا ةدیبع  هل  لاق  و  دالوألا ، تاهّما  قتع  یف  رمع  ۀقفاوم  نع  ّیلع  عجر  و  ثّلثلا ، یلإ 

هیلع یلاوت  نمیف  ساّبع  نبا  لوق  یلإ  رمع  نبا  عجر  و  ّنهّقرأف ، کلذ  یلع  ّیلع  يدامت  و  كدـحو ! کیأر  نم  ّیلإ  ّبحأ  رمع  عم  کیأر 
کنعنمی ال  ّيرعـشألا : یـسوم  یبأ  یلإ  رمع  باتک  یف  و  ۀّنّـسلا ، یلإ  تالاهجلا  اّودر  هنع : هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  لاـق  و  ناـناضمر ،

نم یلوأ  ّقحلا  یلإ  عوجّرلا  میدـق و  ّقحلا  ّنإف  ّقحلا  یلإ  هیف  عجرت  نأ  كدـشرل  هیف  تیدـه  کسفن و  هیف  تعجار  سمـألاب  ۀّیـضق  ءاـضق 
ّتبعـشت و اّملف  هیف ! ّقحلا  ّلعل  لئاقلا : لاقل  ادـحاو  اهّلک  ءاوهـألا  تناـک  ول  لاـق : ّهنأ  ریخّـشلا  نب  فرطم  نع  يور  و  لـطابلا ، یف  يداـمّتلا 

. قّرفتی ّقحلا ال  ّنأ  لقع  يذ  ّلک  فرع  تقّرفت 
« َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  َو ال  : » دهاجم نع  و 

(. 12 . ) رهشأ ۀتس  يأ  [ 1  ] لطابلا لهأ  لاق :
854 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« َکُّبَر َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  »
ام ایعمج ، اباوص  نانوکی  نافلتخم ال  نالوق  دـحاو ، الإ  ّقحلا  ام  لوقی : اکلام  تعمـس  بهـشأ : لاق  و  فالتخا . مهنیب  سیل  ّقحلا  لهأ  لاق :

 . ثیّللا لوقی  هب  و  بهشأ : لاق  دحاو . ّالإ  باوّصلا  ّقحلا و 
دـیلقت و هک  تسزئاج  ار  لهاج  یماع  هکنیرب  دـنکیم  لومحم  ار  موجن  ثیدـح  ّربلا  دـبع  نبا  هنوگچ  هک  دـشکیم  دوخ  يوسب  متریح  و 
و دنتـشادن ، داـهتجا  ّتیلها  هباحـص  هلمج  زگره  هک  یتـسناد  هروفوم  هوجوب  قبـس  اـم  رد  هکنآ  لاـح  دـنکب  هباحـص  زا  دـحاو  ره  يادـتقا 

لحارمب داهتجا  يایلع  تحاس  زا  ار  ناشیا  اـنیقی  هدـمآ  روهظب  ۀـعامج  نیا  راـبک  زا  ملع  ریغب  ءاـتفا  ءاـطخ و  لـهجب و  ّقلعتم  هک  یحئاـضف 
دنیامن و ناشیا  دیلقت  هک  دوب  دهاوخ  زئاج  ار  لاّهج  ّماوع و  هنوگچ  دنـشابن  داهتجا  لهأ  تارـضح  نیا  هاگ  ره  و  دـنادرگیم ! رود  هیـصاق 

ناتهب بذـک و  باکترا  هباحـص  زا  يرایـسب  هک  یتفایرد  هریثک  هوجوب  ینزم  باوجب  بیرقنع  و  دـنیامیپ !؟ بابت  رابت و  هار  ناـشیا  عاـّبتاب 
. دندومیپیم قالتخا  ارتفا و  هار  اباحم  الب  و  دندومرفیم ،

باسحیب ناودـع  مثإ و  باقتحا  باستکا و  هتـسناد  زئاج  دـشاب  لاّهج  ّماوع و  يارب  ول  ار و  صاخـشا  هنوگ  نیا  دـیلقت  یلقاع  هنوگچ  سپ 
دمحب هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  وت  رب  یتسناد  همه  نبا  هاگ  ره  و  ۀحئال !؟ ۀیراب  ۀعانـش  ۀحـضاو و  ةرهاظ  ۀعالخ  ّالإ  اذه  له  درک !؟ دهاوخ 

ضرعمب موصخلا - فانآ  مغر  یلع  نآ - لماحم  یناعم و  لامخا  لاطبإ و  موجن و  ثیدـح  حرج  حدـق و  زا  ماقم  نیرد  هچنآ  ماعنملا  هَّللا 
دییأتب و قلعتم  هّیّنس  تارـضح  هک  یمالک  ره  يارب  هدیدرگ  نهربم  نّیبم و  ثحبم  نیرد  هک  هعطاس  نیهارب  هعطاق و  لئالد  و  هدیـسر ، نایب 

دننک اقلا  قح  لهأ  هلباقمب  هک  ناشیا  تاهبش  هلمج  عمق  علق و  يارب  و  تسیفاع ، یحام و  نهوم و  لطبم و  دنـشاب  هتفگ  ثیدح  نیا  هیجوت 
. قیفّوتلا ّیلو  هَّللا  و  تسا ، یفاو  یفاک و  نماض و  لفاک و  دنیامن  نآ  جسن  دوخ  بهذم  لهأ  نیکست  رهب  هکنآ  ای 

855 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیرجاهملل و يروشلا  امنا   » تسرتاوتم هعیـش  دزن  هک  ع )  ) ریمأ ترـضح  زا  يورم  ثیدح  دیامن ، ترتع  تماما  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  رگا  و  هلوق :
)؟ دوش تسرد  هنوگچ  راصنالا »

راصنالا نیرجاهملل و  يروشلا  امنا  مالکب  بطاخم  جاجتحا  باوج  هوجو 

هراشا

: لوقا
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: هدیدع هوجوب  تسد  درم و  مالم  بلاج  مالک  نیا 
نیهارب هعطاق و  لئالدب  دنـشابیم  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئأ  ناشیزا  دارم  هک  هرهاط  ترتع  تماما  رب  نیلقث  ثیدـح  تلالد  هکنآ : لوا 

باب نیرد  یبایترا  نآ  هظحالم  دعب  ریصب  رظان  هک  هدیدرگ  نهربم  نّیبم و  يوحنب  یلاعت  هَّللا  دمحب  یفاش  یفاک و  نایبب  قبس  ام  رد  هعطاس 
کیکـشت سپ  درآیم ! رب  نیدـهاج  نیرکنم و  راگزور  زا  رامد  ناهربلا  ّرین  نایب  نآ  هرهاـق  نیهارب  شویج  و  هرهاـب ، ّهلدأ  دونج  و  درادـن ،

. تسلزخنم دساک و  تیاهن  باب  نیرد  وا  عیظف  عیجضت  و  ّلحمضم ، لطاب و  رسارس  صوصخ  نیرد  بطاخم  کیکر 
مالک زا  ریزعت  رپ  بطاخم  ریبعت  هکنآ : مود 

« راصنألا نیرجاهملل و  يروّشلا  اّمنإ  »
هدیدرگ و لوقنم  ریـس  خیراوت و  بتک  ضعب  رد  بانج  نآ  زا  مالک  نیا  هک  اریز  تسعینـش ، عیدخت  ع )  ) ریمأ ترـضح  زا  يورم  ثیدحب 

رـسارس ندومن  او  ع )  ) باـنج نآ  زا  يورم  ثیدـح  ار  نآ  سپ  هدـش ، عقاو  مازلإ  لـیبس  رب  تسا  هیواـعم  ماـنب  هک  هماـن  نمـض  رد  مه  نآ 
!. تسا ندومیپ  سیبلت  سیمعت و  کلسم 

و دـشابیم ، ظفأ  عنـشأ و  الاب  روکذـم  ریوزت  رـسارس  ریبعت  زا  تسا  رتاوتم  ثیدـح  هعیـش  دزن  مالک  نیا  هکنیا  بطاخم  ياعّدا  هکنآ : موس 
؛ تسین عقاو  قباطم  زگره 

856 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب نیلقث  ثیدـح  تلالد  یفانم  ار  مالک  نیا  هکنآ : مراهچ  لیبس ! نم  رهّدـلا  رخآ  یلإ  هل  سیل  لیلدـب و  یتأی  نأ  هیلعف  کـلذ  یعّدا  نم  و 
اب مالک  نیا  ینعم  میلست  دعب  میلس  لقع  میقتسم و  مهف  باحصأ  رب  هک  اریز  تسین ، تسرد  زگره  نتسناد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما 

هروشملا دعب  نیلقث  عاّبتاب  رگا  اذهل  دنتسه  نیلقث  عاّبتاب  رومأم  راصنأ  نیرجاهم و  هلمح  نوچ  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  نیلقث  ثیدح  هظحالم 
عقاو مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  زا  یکی  رب  هکنآ  زج  عامجإ  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و  دش ، دهاوخ  حیحـص  شتماما  دننک  عامتجا  یـصخش  رب 

نیرجاهم و تروشم  ياهتنا  و  تسلاحم ، ندناوخ  مامإ  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ریغ  نیلقث  عاّبتاب  هک  اریز  تفرگ ، دهاوخن  تروص  دوش 
. لاضفإلا هّنمب و  ّقحلا  حّضتا  ثیح  لاعتملا  هّلل  دمحلا  و  لالض ، ّیغ و  نیع  هّیسدق  سوفن  نیا  ریغ  يوسب  تماما  باب  رد  راصنأ 

رب راصنأ  نیرجاهم و  عیمج  ۀـقیقح  رگا  هک  اریز  تسین ، نیلقث  ثیدـح  دافم  یفانم  زگره  مالحأ  لهأ  میلـست  دـعب  مـالک  نیا  هکنآ : مجنپ 
لخاد و نیرجاهم  هرمز  رد  هسّدـقم  تاوذ  نیا  هچ  دوشیم ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تارـضح  هیلع  عمجم  زیچ  نآ  دـنیامن  عامجإ  يزیچ 

نید يذ  ّلک  دنع  راصنألا  نیرجاهملا و  تاداس  مه  فیک ال و  تسلماش ، مه  ار  هّیسدق  سوفن  نیا  راصنأ  نیرجاهم و  عیمج  عامجإ  هرئاد 
.!؟ راصبألا بابلألا و  یلوا  نم 

تیب لها  قارتفا  مدـع  نوچ  و  هدـش ، هب  رومأم  نیلقث  ثیدـح  رد  هک  تسمالّـسلا  مهیلع  تیبلهأب  کّسمت  نیع  عامجإ  نینچب  کّسمت  سپ 
، عامجإلا اذه  لثم  نکل  و  دوب ، دهاوخ  مه  دیجم  نآرقب  کّسمت  نیع  کّسمت  نیا  سپ  تسنیبتـسم ؛ رهاظ و  نیبم  باتک  زا  مالّـسلا  مهیلع 

. عالخنالا یغبلا و  یلوا  و  عادتبالا ، غیّزلا و  لهال  ال  عاّبتالا ؛ کّسمّتلا و  لهأل  ّالإ  لصحی  ال 
مالک نیا  هک  اریز  تسبطاخم ، تعالخ  زا  ربخم  تعاقر و  زا  یـشان  نتـسناد  دوخ  بولطم  قفاوم  ار  ماحفإ  رـسارس  مالک  نیا  هکنآ : مشش 

تفالخ باب  رد  هک  تسرهاظ  رپ  و  راصنأ ، نیرجاهم و  عیمج  زا  تروشم  موزل  رب  دراد  تلالد  دشاب  هک  وحن  رهب 
857 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

- هریغ و  يراخبلا » حیحص   » یف امک  باطخلا - نب  رمع  حیرـصت  ربانب  هکلب  دشن ، عقاو  زگره  راصنأ  نیرجاهم و  عیمج  زا  تروشم  رکب  وبأ 
بجوتـسم ددرگ  نیملـسم  هروـشم  ریغب  تعیب  بکترم  هک  ره  و  دوـمرف ! تیاـقو  نآ  ّرـش  زا  ملاـع  دـنوادخ  هک  دوـب  هتلف » تعیب   » وا تـعیب 

. دننک تعیب  نینچ  واب  هک  یناسک  نآ  مه  هدننک و  تعیب  نآ  مه  تسلتق ،
. دشابیم هفکب  هفنأ  نرام  عداجلا  و  هفلظب ، هفنخ  نع  ثحابلاک  هدومن  ماقم  نیرد  مالک  نیا  رکذ  هک  بطاخم  سپ 
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نآ نیگآعئادب  نیماضم  و  دینـش ، دیاب  دراد  رکب  وبأ  تعیب  ندوب  هتلف  رب  تلالد  هک  رگید  تارابع  ضعب  و  يراخب » حیحـص   » ترابع ایلاح 
. دید دیاب  راصبتسا  رابتعا و  رظنب  تسراتسأ  کتاه  رارسأ و  فشاک  هک  ار 

رکب وبأ  اب  تعیب  ندوب  هتلف »  » تایاور

: هتفگ دوخ  حیحص »  » رد يراخب 
نبا نع  دوعسم  نب  ۀبتع  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نع  باهـش  نبا  نع  حلاص  نع  دعـس  نبا  میهاربا  ینثّدح  هَّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  انثّدح  ]
رخآ یف  باطخلا  نب  رمع  دنع  وه  ینمب و  هلزنم  یف  انأ  امنیبف  فوع ، نب  نمحّرلا  دبع  مهنم  نیرجاهملا  نم  الاجر  ئرقا  تنک  لاق : ساّبع ؛

یل لوقی  نالف  یف  کل  له  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : مویلا  نینمؤملا  ریمأ  یتأ  الجر  تیأر  ول  لاقف  نمحرلا  دـبع  یلإ  عجر  ذإ  اهّجح  ۀّـجح 
ساّنلا یف  ۀّیـشعلا  مئاقل  هَّللا  ءاشنإ  ّینإ  لاق  ّمث  رمع  بضغف  تّمتف ! ۀـتلف  ّالإ  رکب  یبأ  ۀـعیب  تناک  ام  هَّللا  وف  انالف  تعیاب  دـقل  رمع  تاـم  دـق 

. مهروما مهوبصغی  نأ  نودیری  نیّذلا  ءالؤه  مهرّذحمف 
نیح کبرق  یلع  نوبلغی  نیذـّلا  مه  مّهنإف  مهءاغوغ  ساّنلا و  ءاعر  عمجی  مسوملا  ّنإف  لعفت  ال  نینمؤملا ! ریمأ  ای  تلقف  نمحّرلا : دـبع  لاق 
یّتح لهمأف  اهعـضاوم ، یلع  اهوعـضی  نأ ال  اهوعی و  نأ ال  ریطم و  ّلک  کنع  اهریطی  ۀـلاقم  لوقتف  موقت  نأ  یـشخأ  اـنأ  ساـّنلا و  یف  موقت 

اهنوعـضی کتلاقم و  ملعلا  لهأ  اعیف  انّکمتم  تلق  ام  لوقتف  ساّنلا  فارـشأ  هقفلا و  لهأب  صلختف  ۀنّـسلا  ةرجهلا و  راد  اـّهنإف  ۀـنیدملا  مدـقت 
يذ بقع  یف  ۀـنیدملا  انمدـقف  ساّبع : نبا  لاق  ۀـنیدملاب ، هموقأ  ماقم  لّوأ  کلذـب  ّنموقأل  هَّللا  ءاشنإ  هَّللا  امأ و  رمع : لاـقف  اهعـضاوم . یلع 

نب دیعس  دجأ  یّتح  سمّشلا  تغاز  نیح  حاوّرلا  انلجع  ۀعمجلا  موی  ناک  اّملف  ۀّجحلا 
858 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

البقم هتیأر  اّملف  باطخلا  نب  رمع  جرخ  نأ  بشنأ  ملف  هتبکر  یتبکر  ّسمت  هلوح  تسلجف  ربنملا  نکر  یلإ  اسلاج  لـیفن  نب  ورمع  نب  دـیز 
: لیفن نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعسل  تلق 

اّملف ربنملا  یلع  رمع  سلجف  هلبق ! لقی  مل  ام  لوقی  نأ  تیـسع  ام  لاق : ّیلع و  رکنأف  هلبق ، ّطق  فلختـسا  ذنم  اهلقی  مل  ۀـلاقم  ۀّیـشعلا  نلوقیل 
يدـی نیب  اهّلعل  يردأ  ال  اهلوقأ ؛ نأ  یل  رّدـق  دـق  ۀـلاقم  مکل  لئاق  ّینإف  دـعب ، امأ  لاق : ّمث  هلهأ  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثأف  ماق  نونّذؤملا  تکس 

ثعب هَّللا  ّنإ  ّیلع . بذـکی  نأ  دـحأل  ّلحا  الف  اهلقعی  نأ ال  یـشخ  نم  و  هتلحار ، هب  تهتنا  ثیح  اهب  ثّدـحیلف  اهاعو  اهلقع و  نمف  یلجا ،
مجر اذلف  اهانیعو ، اهانلقع و  اهانأرقف و  مجّرلا ، ۀیآ  هَّللا  لزنأ  اّمم  ناکف  باتکلا ، هیلع  لزنأ  ّقحلاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّـمحم 
باتک یف  مجّرلا  ۀیآ  دجن  ام  هَّللا  و   » لئاق لوقی  نأ  نامز  ساّنلاب  لاط  نإ  یـشخأف  هدعب ، انمجر  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ناک وأ  ۀـنیبلا  تماق  اذإ  ءاسّنلا  لاجّرلا و  نم  نصحا  اذإ  ینز  نم  یلع  ّقح  هَّللا  باتک  یف  مجّرلا  و  هَّللا ، اـهلزنأ  ۀلیـضف  كرتب  اّولـضیف  هَّللا »!
. فارتعالا وأ  لبحلا 

مکئابآ نع  اوبغرت  نأ  مکب  ارفک  نأ  وأ  مکئابآ  نع  اوبغرت  نأ  رفک  ّهناف  مکئابآ  نع  اوبغرت  نأ ال  هَّللا  باتک  نم  أرقن  امیف  أرقن  اـّنک  اـّنإ  ّمث 
ّنأ ینغلب  ّهنإ  ّمث  هلوسر . هَّللا و  دبع  اولوق : میرم و  نب  یسیع  يرطا  امک  ینورطت  ال  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  مثإلا ،

: لوقی مکنم  الئاق 
یقو هَّللا  نکل  کلذک و  تناک  اّهنإ  الأ و  تّمت ، ۀتلف و  رکب  یبأ  ۀـعیب  تناک  اّمنإ  لوقی  نأ  ؤرما  ّنرتغی  الف  انالف ! تعیاب  رمع  تام  ول  هَّللا  و 
ةّرغت هعیاب  يذـّلا  وه و ال  عیابی  الف  نیملـسملا  نم  ةروشم  ریغ  نم  الجر  عیاب  نم  رکب ، یبأ  لثم  هیلإ  قانعألا  عطقت  نم  مکنم  سیل  و  اهرش !
ینب ۀفیقس  یف  مهرسأب  اوعمتجا  انوفلاخ و  راصنألا  ّنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  هَّللا  یفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  دق  ّهنإ  و  التفی ، نأ 

انناوخإ یلإ  انب  قلطنا  رکب ! ابأ  ای  رکب : یبـأل  تلقف  رکب ، یبأ  یلإ  نورجاـهملا  عمتجا  و  اـمهعم ، نم  ریبّزلا و  ّیلع و  اـّنع  فلاـخ  و  ةدـعاس ؛
رـشعم ای  نودـیرت  نیأ  لاقف : موقلا ، هیلع  یمامت  ام  رکذـف  ناحلاص  نالجر  اـنیقل  مهنم  اـنوند  اّـملف  مهدـیرن  اـنقلطناف  راـصنألا ، نم  ءـالؤه 
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- یّتح انقلطناف  مهّنیتأنل ! هَّللا  و  تلقف : مکرمأ ، اوضقا  مهوبرقت ، نأ ال  مکیلع  ال  الاقف : راصنألا ، نم  ءالؤه  انناوخإ  دـیرن  اـنلقف  نیرجاـهملا ؟
لمزم لجر  اذإف  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  یف  مهانیتا 

859 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امب هَّللا . یلع  ینثأف  مهبیطخ  دّهشت  الیلق  انـسلج  املف  کعوی  اولاق  هل ؟ ام  تلقف : ةدابع ، نب  دعـس  اذه  اولاق : اذه ؟ نم  تلقف : مهینارهظ ، نیب 
نأ نودیری  مه  اذإف  مکموق  نم  ۀفاد  تفد  دق  طهر و  نیرجاهملا  رشعم  متنأ  مالسإلا و  ۀبیتک  هَّللا و  راصنأ  نحنف  دعب ، اّمأ  لاق ، ّمث  هلهأ  وه 
یبأ يدی  نیب  اهمّدقا  نأ  دیرا  ینتبجعأ  ۀـلاقم  تروز  تنک  مّلکتأ و  نأ  تدرأ  تکـس  اّملف  رمألا ، نم  انونـصحی  نأ  انلـصأ و  نم  انولزتخی 

ملحأ وه  ناکف  رکب  وبأ  مّلکتف  هبضغأ  نأ  تهرکف  کلـسر ! یلع  رکب : وبأ  لاق  مّلکتأ  نأ  تدرأ  اّملف  ّدحلا ، ضعب  هنم  يرادا  تنک  و  رکب ،
ریخ نم  مکیف  مترکذ  ام  لاقف : تکـس ! یّتح  لضفأ  وأ  اهلثم  ۀـهیدب  لاـق  اـّلإ  يریوزت  یف  ینتبجعأ  ۀـملک  نم  كرت  اـم  هَّللا  و  رقوأ ، یّنم و 

، نیلجّرلا نیذـه  دـحأ  مکل  تیـضر  دـق  و  اراد ، ابـسن و  برعلا  طسوأ  مه  شیرق  نم  یحلا  اذـهل  ّالإ  رمألا  اذـه  فرعی  نل  لهأ و  هل  متناـف 
برـضتف مدقأ  نإ  هَّللا  ناک و  اهریغ ، لاق  اّمم  هرکأ  ملف  اننیب - سلاج  وه  و  حاّرجلا - نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذـخأف  متئـش ، امهّیأ  اوعیابف 

هدـجأ ائیـش ال  توملا  دـنع  یـسفن  یل  لّوست  نأ  ّالإ  ّمهّللا  رکب ! وبأ  مهیف  موق  یلع  ّرماتأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  مثإ  نم  کلذ  ینبرقی  ـال  یقنع 
تعفترا طغّللا و  رثکف  شیرق ! رـشعم  ای  ریمأ  مکنم  ریمأ و  انم  بّجرملا ؛ اهقیذـع  کّکحملا و  اهلیذـج  انأ  راـصنألا ! نم  لـئاق  لاـقف  نـآلا !

یلع انوزن  و  راصنألا ، هتعیاب  ّمث  نورجاهملا  هعیاب  هتعیابف و  هدی  طسبف  رکب ! ابأ  ای  كدی  طسبا  تلقف : فالتخالا ؛ نم  تقرف  یّتح  تاوصألا 
رمأ نم  رـضح  امیف  اندـجو  ام  هَّللا  ّانإ و  و  رمع : لاق  ةدابع ! نب  دعـس  هَّللا  لتق  تلقف : ةدابع  نب  دعـس  متلتق  مهنم : لئاق  لاقف  ةداـبع  نب  دـعس 
اّمإ یـضرن و  اـم ال  یلع  مهاـنعیاب  اـّمإف  اندـعب  مهنم  ـالجر  اوعیاـبی  نأ  ۀـعیب  نکت  مل  موقلا و  اـنقراف  نإ  انیـشخ  رکب ، یبأ  ۀـعیابم  نم  يوقأ 

[. التقی نأ  هّرغت  هعیاب  يّذلا  وه و ال  عیابی  الف  نیملسملا  نم  ةروشم  ریغ  یلع  الجر  عیاب  نمف  داسف ؛ نوکیف  مهفلاخن ،
: هتفگ تریس »  » رد ماشه  نبا  و 

دبع نع  يرهّزلا  باهش  نبا  نع  ینثّدح  رکب  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ّنأ  راصنألا  اهب  تعمتجا  نیح  ۀفیقسلا  ثیدح  نم  ناک  و  قاحـسا : نبا  لاق  ]
ینمب هلزنم  یف  تنک  و  لاق : فوع ، نب  نمحّرلا  دبع  ینربخأ  لاق  ساّبع ، نب  هَّللا  دبع  نع  دوعسم  نب  ۀبتع  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا 

860 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تنک هرظتنأ و  ینمب  ۀلزنم  یف  یندجوف  رمع  دنع  نم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  عجرف  لاق : رمع ؛ اهّجح  ۀّجح  رخآ  یف  رمع  دنع  وه  هرظتنأ و 

یف کل  له  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : نینمؤملا  ریمأ  یتأ  الجر  تیأر  ول  فوع : نب  نمحّرلا  دـبع  یل  لاـقف  ساـّبع : نبا  لاـق  نآرقلا ، هؤرقأ 
ّینإ لاقف : رمع  بضغف  لاق : تّمتف  ۀتلف  ّالإ  رکب  یبأ  ۀـعیب  تناک  ام  هَّللا  انالف و  تعیاب  دـقل  باطخلا  نب  رمع  تام  دـق  ول  هَّللا  و  لوقی : نالف 

ال نینمؤملا ! ریمأ  ای  تلقف : نمحّرلا  دـبع  لاق  مهرمأ ، مهوبـصغی  نأ  نودـیری  نیذـّلا  ءالؤه  مهرّذـحمف  ساّنلا  یف  ۀّیـشعلا  مئاقل  هَّللا  ءاـشنإ 
موقت نأ  یـشخأ  ّینإ  ساّنلا و  یف  موقت  نیح  کبرق  یلع  نوبلغی  نیذـّلا  مه  مّهنإ  مهءاغوغ و  ساـّنلا و  عاـعر  عمجی  مسوملا  ّنإـف  لـعفت ،

صلخت ۀّنّسلا و  راد  اّهنإف  ۀنیدملا  مدقت  یّتح  لهماف  اهعضاوم ، یلع  اهوعضی  اهوعی و ال  ریطم و ال  ّلک  کنع  کئلوا  اهب  ریطی  ۀلاقم  لوقتف 
هَّللا امأ و  رمع : لاقف  لاق : اهعـضاوم ، یلع  اهوعـضی  کتلاقم و  هقفلا  لهأ  اعیف  انّکمتم  ۀنیدملاب  تلق  ام  لوقتف  ساّنلا  فارـشأ  هقفلا و  لهأب 

تلجع هعمجلا  موی  ناک  اّملف  ۀّجحلا ، يذ  بقع  یف  ۀـنیدملا  انمدـقف  ساّبع : نبا  لاق  ۀـنیدملاب . هموقأ  ماقم  لّوأ  کلذـب  ّنموقأل  هَّللا  ءاشنإ 
بشنأ ملف  هتبکر  یتبکر  ّسمت  هوذح  تسلجف  ربنملا  نکر  یلإ  اسلاج  لیفن  نب  ورمع  نبا  دیز  نب  دیعس  دجأف  سمّـشلا  تلاز  نیح  حاوّرلا 
رکنأف لاق : فلختسا ! ذنم  اهلقی  مل  هلاقم  ربنملا  اذه  یلع  ۀّیـشعلا  ّنلوقیل  دیز : نب  دیعـسل  تلق  البقم  هتیأر  اّملف  باطخلا ، نب  رمع  جرخ  نأ 

امب هَّللا  یلع  یثنأف  ماق  نّذؤملا  تکـس  اّملف  ربنملا  یلع  رمع  سلجف  هلبق ! لقی  مل  اّمم  لوقی  نأ  یـسع  ام  لاق : کلذ و  دـیز  نب  دیعـس  ّیلع 
اهب ذـخأیلف  اهاعو  اهلقع و  نمف  یلجأ ، يدـی  نیب  اهّلعل  يردأ  اهلوقأ و ال  نأ  یل  ردـق  دـق  ۀـلاقم  مکل  لئاق  ّینإف  دـعب ! امأ  لاق : ّمث  هلهأ  وه 

لزنأ اّمم  ناکف  باتکلا  هیلع  لزنأ  ادّمحم و  ثعب  هَّللا  نإ  ّیلع . بذکی  نأ  دحأل  ّلحی  الف  اهیعی  نأ ال  یشخ  نم  و  هتلحار ، هب  تهتنا  ثیح 
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نامز ساّنلاب  لاط  نإ  یشخأف  هدعب  انمجر  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مجر  و  اهانیعو ، اهانملع و  اهانأرقف و  مجّرلا  ۀیآ  هیلع 
اذإ ینز  نم  یلع  ّقح  هَّللا  باـتک  یف  مجّرلا  ّنإ  هَّللا و  اـهلزنأ  ۀـضیرف  كرتب  اولـضیف  هَّللا  باـتک  یف  مجّرلا  دـجن  اـم  هَّللا  و  لـئاق : لوقی  نأ 

تماق اذإ  ءاسّنلا  لاجّرلا و  نم  نصحأ 
861 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اوبغرت نأ  مکب  رفک  وأ  مکب  رفک  ّهنإف  مکئابآ . نع  اوبغرت  ال  هَّللا ، باتک  نم  أرقن  امیف  أرقن  اّنک  دق  ّانإ  ّمث  فارتعالا  وأ  لبحلا  ناک  وأ  ۀنّیبلا 
دق ّهنإ  ّمث  هلوسر . هَّللا و  دبع  اولوق  میرم و  نب  یسیع  يرطا  امک  ینورطت  ال  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ّالإ  مکئابآ  نع 
اهنا و  تّمتف ! ۀتلف  تناک  رکب  یبأ  ۀعیب  ّنإ  لوقی  نأ  أرما  ّنّرغی  الف  انالف  تعیاب  دقل  باطخلا  نب  رمع  تام  دـق  ول  هَّللا  و  لاق : انالف  ّنأ  ینغلب 

نم ةروشم  ریغ  نع  الجر  عیاب  نمف  رکب ، یبأ  لـثم  هیلإ  قاـنعألا  عطقنت  نم  مکیف  سیل  و  اهّرـش ، یقو  دـق  هَّللا  ّنأ  اـّلإ  کلذـک  تناـک  دـق 
راصنألا ّنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  هَّللا  یفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  ّهنإ  التقی  نأ  ةّرغت  هعیاب  يّذلا  وه و ال  هل  ۀعیب  ّهنإف ال  نیملـسملا 

و امهعم . نم  ماّوعلا و  نب  ریبّزلا  بلاط و  یبأ  نبا  ّیلع  اـنع  فّلخت  و  ةدـعاس ، ینب  ۀفیقـس  یف  ظ ) مهرـسأب .  ) مهفارـشأب اوعمتجاـف  اـنوفلاخ 
نـالجر مهنم  اـنیقل  یّتـح  مهّمؤن  اـنقلطناف  راـصنألا ، نم  ءـالؤه  اـنناوخإ  یلإ  اـنب  قلطنا  رکب : یبـأل  تلقف  رکب  یبأ  یلإ  نورجاـهملا  عمتجا 

نأ مکیلع  الف  الاق : راصنألا ؛ نم  ءالؤه  انناوخإ  دیرن  انلق : نیرجاهملا ! رشعم  ای  نودیرت ؟ نیأ  الاق : موقلا و  هیلع  ألامت  ام  انل  ارکذف  ناحلاص 
مهینارهظ نیب  اذإف  ةدـعاس  ینب  ۀفیقـس  یف  مهانیتأ  یّتح  انقلطناف  مهّنیتأنل  هَّللا  و  تلق : لاق : مکرمأ ! اوضقا  نیرجاهملا ! رـشعم  ای  مهوبرقت  ال 

: تلقف ةدابع ، نب  دعس  اولاقف : اذه ؟ نم  تلقف : لمزم  لجر 
ای متنأ  مالسإلا و  ۀبیتک  هَّللا و  راصنأ  نحنف  دعب ؛ اّمأ  لاق : ّمث  لهأ  هل  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثأف  مهبیطخ  دّهـشت  انـسلج  اّملف  عجو ؛ اولاقف : هلام ؟

رمألا انوبـصتغی  انلـصأ و  نم  ظ ) انولزتخی .  ) انوزاتجی نأ  نودیری  مه  اذإ  و  لاق : مکموق ، نم  ۀـفاد  تفد  دـق  اّنم و  طهر  نیرجاهملا  رـشعم 
؛ ّدحلا ضعب  هنم  يرادا  تنک  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمّدقأ  نأ  دیرا  ینتبجعأ  دق  ۀلاقم  یسفن  یف  ترّوز  دق  مّلکتأ و  نأ  تدرأ  تکس  اّملف 

ینتبجعأ ۀملک  نم  كرت  ام  هَّللا  وف  رقوأ  یّنم و  ملحأ ظ )  ) ملعأ ناک  وه  مّلکتف و  هبضغأ ؛ نأ  تهرکف  رمع ! ای  کلسر  یلع  رکب  وبأ  لاقف 
رمأل اذه  برعلا  فرعت  نل  لهأ و  هل  متنأف  ریخ  نم  مکیف  مترکذ  ام  اّمأ  لاق : تکس  یّتح  لضفأ  وأ  اهلثم  وأ  ۀهیدب  یف  اهلاق  ّالإ  يریوزت  نم 
یبأ دیب  يدیب و  ذخأ  و  متئش ، امهّیأ  اوعیابف  نیلجّرلا  نیذه  دحأ  مکل  تیضر  دق  اراد و  ابسن و  برعلا  طسوأ  مه  شیرق  نم  ّیحلا  اذهل  ّالإ 

وه حاّرجلا و  نب  ةدیبع 
862 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

موق یلع  ّرمأتأ  نأ  یلإ  ّبحأ  مثإ  یلإ  کلذ  ینبرقی  یقنع ال  برـضتف  مدـقأ  نإ  هَّللا  و  ناک : اهریغ ؛ لاق  اّمم  ائیـش  هرکأ  مل  اـننیب و  سلاـج 
: لاق شیرق ! رشعم  ای  ریمأ  مکنم  ریمأ و  اّنم  بّجرملا ، اهقیذع  کّکحملا و  اهلیذج  انأ  راصنألا ، نم  لئاق  لاقف  لاق : رکب . وبأ  مهیف 

هعیاب ّمث  نورجاهملا  هعیاب  ّمث  هتعیابف  هدی  طسبف  رکب ! ابأ  ای  كدـی  طسبا  تلقف : فالتخالا . تفّوخت  یّتح  باوصألا  تعفترا  طغّللا و  رثکف 
![ ةدابع نب  دعس  هَّللا  لتق  تلقف : لاق : ةدابع ! نب  دعس  متلتق  مهنم : لئاق  لاقف  ةدابع  نب  دعس  یلع  انوزن  راصنألا و 

: هتفگ دوخ  خیرات »  » رد یبوقعیلاب  فورعملا  یسابعلا  بتاکلا  حضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  قاحسا  نب  دمحأ  و 
: لاقف داهجلل ، جورخلا  یف  رمع  شیرق  نم  موق  نذأتسا  [و 

ساّنلاب اوّللستف  اوجرخت  ال  ةّرحلا ، هذه  هاوفأ  یلع  شیرق  میقالحب  ذخآ  ّینإ  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  مکل  مّدقت  دق 
کبیجأ الف  کنع  تکـسأ  نئل  لاقف : داهجلا ؟ نم  انعنمت  مل  و  نینمؤملا ! ریمأ  ای  معن  تلقف : فوع : نب  نمحّرلا  دـبع  لاـق  الامـش ، اـنیمی و 

: لاق یّتح  رکب  یبأ  نع  ثّدحی  عفدنا  ّمث  کبیجا ، نأ  نم  کل  ریخ 
 . هولتقاف اهلثمب  داع  نمف  اهّرش  هَّللا  یقو  ۀتلف  رکب  یبأ  ۀعیب  تناک 

: هتفگ دوخ  خیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دمحم  و 
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، ساّبع نبا  نع  ۀبتع  نبا  هَّللا  دـیبع  نع  يرهّزلا  نع  انثّدـح  لاق : دـشار  نب  داّبع  انث : لاق : داّبع ، نب  داّبع  انث : لاق : مّلـسم ، نب  ّیلع  ینثّدـح  ]
نب نمحّرلا  دـبع  ینءاج  ذإ  ینمب  لزنم  یفل  ّینإف  لاق : هعم ، اـنججح  رمع و  ّجـحف  لاـق : نآرقلا ، فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  يرقا  تنک  لاـق :

: لاق انالف ، تعیاب  دقل  نینمؤملا  ریمأ  تام  دق  ول  لوقی : انالف  تعمس  ّینإ  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  مویلا و  نینمؤملا  ریمأ  تدهـش  لاقف : فوع ،
ریمأ ای  تلقف : لاق : مهرمأ ، ساّنلا  اوبـصغی  نأ  نودـیری  نیذـّلا  طهّرلا  ءالؤه  مهرّذـحمف  ساّنلا  یف  ۀّیـشعلا  مئاقل  ّینإ  نینمؤملا : ریمأ  لاـقف 

اهوعی و ّالأ  ۀلاقم  مویلا  تلق  نإ  فئاخل  ّینإ  کسلجم و  یلع  نوبلغی  نیّذلا  مّهنإ  مهءاغوغ و  ساّنلا و  عاعر  حـمجی  مسوملا  ّنإ  نینمؤملا !
صلخت ۀّنّـسلا و  ةرجهلا و  راد  مدقت  ۀنیدملا  مدقت  یّتح  لهما  نکل  ریطم و  ّلک  اهب  اوریطی  نأ  اهعـضاوم و  یلع  اهوعـضی  اهوظفحی و ال  ال 

اوعیف انّکمتم  تلق  ام  لوقتف  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  هَّللا  لوسر  باحصأب 
863 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعمجلا موی  ءاج  هنیدـملا و  انمدـق  اّملف  لاق : ۀـنیدملاب  هموقأ  ماقم  لّوأ  یف  اـهب  ّنموقـأل  هَّللا  و  لاـقف : اهعـضاوم ، یلع  اهوعـضی  کـتلاقم و 
هتبکر یلإ  یتبکر  ربنملا  دنع  هبنج  یلإ  تسلجف  ریجهّتلاب ، ینقبس  دق  دیز  نب  دیعـس  تدجوف  نمحّرلا  دبع  هینثّدح  يّذلا  ثیدحلل  ترجه 

بضغف هلبق ، لقی  مل  ۀلاقم  ربنملا  اذه  یلع  مویلا  نینمؤملا  ریمأ  ّنلوقیل  لبقم  وه  دیعسل و  تلقف  جرخ  نأ  رمع  ثبلی  مل  سمّشلا  تلاز  اّملف 
هیلع و ینثأ  هَّللا و  دمحف  رمع  ماق  هناذأ  نّذؤملا  یـضق  اّملف  نّذؤملا  نّذأ  ربنملا  یلع  رمع  سلج  اّملف  هلبق ؟! لقی  مل  لوقی  ۀـلاقم  ّيأ  لاق : و 

اهعی مل  نم  هتلحار و  هب  یهتنت  ثیح  اهب  ثّدحیلف  اهظفح  اهلقع و  اهاعو و  نم  اهلوقأ  نأ  ردق  دق  ۀـلاقم  لوقأ  نأ  دـیرا  ّینإف  دـعب ، اّمأ  لاق :
مجرف مجّرلا ، ۀـیآ  هیلع  لزنأ  امیف  ناک  باتکلا و  هیلع  لزنأ  ّقحلاب و  ادّـمحم  ثعب  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنإ  ّیلع  بذـکی  نأ  دـحأل  ّلحأ  ّینإف ال 
ۀضیرف كرتب  اّولضیف  هَّللا  باتک  یف  مجّرلا  دجن  ام  هَّللا  و  لئاق : لوقیف  نامز  ساّنلاب  لوطی  نأ  تیـشخ  دق  ّینإ  و  هدعب ، انمجر  هَّللا و  لوسر 

دق ول  لوقی : مکنم  الئاق  ّنأ  ینغلب  ّهنإ  ّمث  مکئابآ  نع  اوبغرت  نأ  مکب  رفک  ّهنإف  مکئابآ  نع  اوبغرت  ال  ظ :) ءرقن .  ) لوقن اّنک  دـق  هَّللا و  اهلزنأ 
سیل اهّرـش و  یقو  هَّللا  ّنأ  ریغ  کلذک  تناک  دـقف  ۀـتلف ، تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  ّنإ  لوقی  نأ  ارمأ  ّنّرغی  الف  انالف  تعیاب  نینمؤملا  ریمأ  تام 

یف اّنع  اوفّلخت  امهعم  نم  ریبّزلا و  اّیلع و  ّنأ  معلـص  کّیبن  هَّللا  یفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  ّهنا  رکب و  یبأ  لـثم  قاـنعألا  هیلإ  عطقت  نم  مکنم 
، راصنألا نم  ءالؤه  انناوخإ  یلإ  انب  قلطنا  رکب : یبأل  تلقف  رکب ، یبأ  یلإ  نورجاهملا  عمتجا  اهرـسأب و  راصنألا ، اّنع  تفّلخت  ۀـمطاف و  تیب 
: الاق راصنألا ، نم  ءالؤه  انناوخإ  دیرن  انلقف  نیرجاهملا ؟ رـشعم  ای  نودیرت  نیأ  الاقف : اردب  ادهـش  دق  ناحلاص  نالجر  انیقلف  مهّمؤن  انقلطناف 

لجر مهرهظأ  نیب  اذإ  و  لاق : ةدـعاس . ینب  ۀفیقـس  یف  نوعمتجم  مه  مهانیتأف و  لاق : مهّنیتأنل : هَّللا  و  انلقف : مکنیب  مکرمأ  اوضقاـف  اوعجراـف 
: اولاق هناش ؟ ام  تلقف : ةدابع ، نب  دعس  اولاق : اذه ؟ نم  تلق : لاق : لّمزم ،

نم انیلإ  تفد  دـق  انّیبن و  طهر  شیرق  رـشعم  ای  متنأ  مالـسإلا و  ۀـبیتک  راصنألا و  نحنف  دـعب ، اّمأ  لاق : هَّللا و  دـمحف  مهنم  لجر  ماقف  عجو ،
ۀلاقم یسفن  یف  ترّوز  تنک  دق  و  رمألا ، انوبصغی  انلصأ و  نم  انولزتخی  نأ  نودیری  مهتیأر  اّملف  لاق : ۀفاد ، مکموق 

864 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تهرکف کلسر  یلع  لاق  ملکتأ  نا  تدرا  اّملف  ملحأ ؛ یّنم و  رقوأ  وه  ناک  ّدحلا و  ضعب  هنم  يرادا  تنک  دق  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمّدقا 

: لاق هنم و  نسحأب  وأ  هب  ءاج  دق  ّالإ  تمّلکت  ول  هب  مّلکتأ  نأ  یسفن  یف  ترّوز  تنک  ائیش  كرت  امف  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  ماقف  هیـصعا  نا 
شیرق و نم  ّیحلا  اذهل  ّالإ  رمألا  اذه  فرعت  برعلا ال  ّنإ  لهأ و  هل  متنأ  ّالإ و  الـضف  مکنم  نورکذت  مّکنإف ال  راصنألا ! رـشعم  ای  دـعب ، اّمأ 
ّینإ و حاّرجلا و  نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذخأف  متئـش ، امهّیأ  اوعیابف  نیلجّرلا  نیذه  دحأ  مکل  تیـضر  دق  نکل  ابـسن و  اراد و  طسوأ  مه 

موق یلع  رموأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  مثإ  یلإ  ینب  ّرقی  امیف ال  یقنع  برـضیف  مدقال  تنک  نإ  ۀـملکلا  هذـه  ریغ  ائیـش  همالک  نم  تهرک  ام  هَّللا 
رـشعم ای  ریمأ  مکنم  ریمأ و  اّنم  بّجرملا ؟ اهقیذع  کّکحملا و  اهلیذـج  انأ  لاقف : لجر  مهنم  ماق  همالک  رکب  وبأ  یـضق  اّملف  رکب ، وبأ  مهیف 

هعیاب هتعیابف و  هدـی  طسبف  کعیابأ ! كدـی  طسبا  رکب : یبأل  تلق  فالتخالا  تقفـشأ  اّملف  طغّللا ، رثک  تاوصألا و  تعفتراـف  لاـق : شیرق !
: مهلئاق لاق  یّتح  دعس  یلع  انوزن  ّمث  راصنألا ، هعیاب  نورجاهملا و 
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ۀعیب نکت  مل  موقلا و  انقراف  نإ  انیشخ  رکب ، یبأ  ۀعیابم  نم  يوقأ  وه  ارما  اندجو  ام  هَّللا  ّانإ و  و  ادعس ! هَّللا  لتق  تلقف : ةدابع ، نب  دعـس  متلتق 
[. داسف نوکیف  مهفلاخن  وأ  یضرن  ام ال  یلع  مهعباتن  نأ  اّمإف  ۀعیب ، اندعب  اوثدحی  نأ 

، دیعس نب  هَّللا  دیبع  انث  : ] هتفگ دوخ  خیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دمحم  زین  و 
هفیـس و یـضتنا  رذنملا  نبا  باّبحلا  ماق  اّمل  لاق : ۀفیلخ ، نب  كاّحّـضلا  نع  نامثع  یبأ  لهـس و  نع  رمع  نب  فیـس  ان : لاق : یّمع ؛ انث  لاق :

فیّـسلا ردنف  هدی  برـضف  رمع  هلماحف  دسألا »! یلإ  يزعی  دسألا  ۀـنیرع  یف  لبـش  وبأ  انأ  بّجرملا ؛ اهقیذـع  کّکحملا و  اهلیذـج  انأ  لاق :
رکب وبأ  ماق  ۀّیلهاجلا  تاتلفک  ۀتلف  تناک  و  دعس ؛ ظ ) عنامت .  ) عیاب ۀعیبلا و  یلع  موقلا  عباتت  دعس و  یلع  اوبثو  دعـس و  یلع  بثو  مث  هذخأف 

 . هعطقف ةرخص  فیّسلاب  رمع  ضرتعا  قفانم و  ّهنإ  هَّللا  هلتق  رمع : لاقف  ادعس ! متلتق  دعس : ئطو  نیح  لئاق  لاق  و  اهنود ؛
: هتفگ تاقّثلا » باتک   » رد یتسبلا  یمیمّتلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  و 

انربخأ ]
865 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نع  يرهّزلا  نع  رمعم  انأ : قاّزّرلا  دبع  انث : لّکوتملا ، نب  دّمحم  انث : نالقسعب ، یمّحنلا  ۀبیتق  نب  نسحلا  نب  دّمحم 
دبع یناتأ  رمع  اهّجح  ۀّجح  رخآ  یف  ناک  اّملف  باطخلا ؛ نب  رمع  ۀفالخ  یف  فوع  نبا  نمحّرلا  دبع  دـنع  تنک  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ۀـبتع 

: لوقی انالف  تعمـس  ّینإ  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاق : لجر و  هءاج  مویلا و  نینمؤملا ! ریمأ  تدهـش  ول  لاقف : ءاشع ، یلزنم  یف  فوع  نب  نمحرلا 
اوبـصتغی نأ  نودـیری  نیذـّلا  طهّرلا  ءالؤه  مهرّذـحم - ساّنلا و  یف  ۀّیـشعلا  مئاقل  ّینا  رمع : لاقف  انالف ! تعیابل  نینمؤملا  ریمأ  تاـم  دـق  ول 

یـشخأ ّینإ  کسلجم و  یلع  نوبلغی  نیذـّلا  مّهنإ  مهاغوغ و  ساّنلا و  عاعر  عمجی  مسوملا  ّنإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  تلقف : مهرمأ - نیملـسملا 
ۀنیدملا مدقت  یّتح  نینمؤملا  ریمأ  ای  لهما  نکل  و  ریطم ، ّلک  اهب  اوریطی  نأ  اهعـضاوم و  اهنوعـضی  اهنوعی و ال  ۀلاقم ال  مویلا  مهیف  لوقت  نأ 

امأ و رمع : لاق  اهعضاوم . اهنوعـضی  کتلاقم و  اوعیف  انّکمتم  تلق  ام  لوقت  راصنألا و  نیرجاهملاب و  صلختف  ةرجهلا  راد  ۀنّـسلا و  راد  اّهنإف 
نب نمحرلا  دبع  ینثّدح  امل  ترجه  ۀـعمجلا  موی  ءاج  ۀـنیدملا و  انمدـق  اّملف  ساّبع : نبا  لاق  ۀـنیدملاب . هموقأ  ماقم  لّوأ  یف  هب  ّنموقأل  هَّللا 

تلاز اّملف  هتبکر  یتبکر  ّسمت  هبنج  یلإ  تسلجف  ربنملا ، بنج  یلإ  اسلاج  رّجهّتلاب  ینقبـس  دـق  لـیفن  نب  دـیز  نب  دیعـس  تدـجوف  فوع ،
دیعـس بضغف  لاق : هلبق ! لقی  مل  ۀـلاقم  ربنملا  اذـه  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مویلا  ّنلوقیل  هَّللا  امأ و  لبقم : وه  تلقف و  رمع  اـنیلع  جرخ  سمّـشلا 

ینثأ هَّللا و  دمحف  رمع  ماق  هناذأ  نم  غرف  اّملف  هناذأ  یف  نّذؤملا  ذخأ  ربنملا  رمع  یقترا  اّملف  هلبق ؟ لقی  مل  لوقی  ۀلاقم  ّيأ  و  لاقف : دـیز  نبا 
نم و  هتلحار ، هب  یهتنت  ثیح  اهب  ثّدحیلف  اهاعو  نمف  اهلوقأ ، نأ  یل  رّدق  دق  ۀلاقم  لوقأ  نأ  دـیرا  ّینإف  دـعب ، اّمأ  لاق  ّمث  هلهأ  وه  امب  هیلع 
امم ناکف  باتکلا ، هیلع  لزنأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  ثعب  هَّللا  ّنإ  ّیلع  بذکی  نأ  دـحأل  ّلحا  ّینإف ال  اهیعی  نأ ال  یـشخ 

ام لئاق : لوقیف  نامز  ساّنلاب  لوطی  نأ  فئاخ  ّینإ  و  هدعب ، انمجر  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مجرف  مجّرلا ، ۀـیآ  هیلع  لزنأ 
وأ لمحلا  ناک  وأ  ۀنّیبلا  هیلع  تماق  انز و  اذإ  نصحأ  نم  یلع  مجّرلا  ّنإ  الأ و  هَّللا ، اهلزنأ  ۀضیرف  كرتب  اّولضیف  هَّللا ! باتک  یف  مجّرلا  دجن 

اوبغرت ال   » أرقن و اّنک  دق  ّانإ  ّمث  فارتعالا .
866 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: اولوقف دـبع  انأ  اّمنإف  میرم  نب  یـسیع  يراصّنلا  ترطأ  امک  ینورطت  ال  : » لاق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ  ّمث  مکءابآ » نع 
: لوقی مکنم  انالف  ّنأ  ینغلب  ّهنإ  ّمث  هلوسر » هَّللا و  دبع 

یقو هَّللا  ّنأ  ّالإ  کلذـک  تناک  دـقف  ۀـتلف ، تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  ّنإ  لوقی : نأ  أرما  ّنرغی  الف  انالف ، تعیاب  دـقل  نینمؤملا  ریمأ  تاـم  دـق  ول 
هَّللا لوسر  یفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  ّهنإ  رکب و  یبأ  لثم  قانعألا  هیلإ  عطقت  نم  مکیف  سیل  اهّرض و  نیملسملا  مالـسإلا و  نع  عفد  اهّرش و 

و ةدـعاس ؛ ینب  ۀفیقـس  یف  راصنألا  اّنع  تفّلخت  و  ۀـمطاف ، تیب  یف  اـّنع  اوفّلخت  اـمهعبت  نم  ریبّزلا و  اـّیلع و  ّنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
راصنألا نم  نیحلاص  نیلجر  انیقلف  مهّمؤن  انقلطناف  راصنألا ، نم  انناوخإ  یلإ  انب  قلطنا  رکب ! اـبأ  اـی  تلقف : رکب  یبأ  یلإ  نورجاـهملا  عمتجا 
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: تلقف مکنیب : مکرمأ  اوضماف  اوعجراف  الاق : راصنألا ، ءالؤه  انناوخإ  دیرن  انلق : نیرجاهملا ؟ رشعم  ای  نودیرت  نیأ  الاقف : اردب  ادهش 
: تلق لاق : ةدابع ؛ نب  دعس  اولاق : اذه ؟ نم  تلق : لّمزم  لجر  مهرهظأ  نیب  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  یف  نوعمتجم  مه  اذإف  مهانیتأف  مهّنیتأنل  هَّللا  و 
ای متنأ  مالـسالا و  ۀبیتک  راصنألا و  نحنف  دعب ! امأ  لاق : مث  هلهأ ، وه  امب  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  راصنألا  بیطخ  ماقف  عجو ، اولاق : هنأش ؟ ام 

یسفن یف  ترّوز  تنک  دق  اننود و  رمأب  اوّصتخی  انلصأ و  نولزتخی  نأ  نودیری  مه  اذإ  مکنم و  ۀفأد  انیلإ  تفد  دق  اّنم و  طهر  شیرق  رـشعم 
: لاق مالکلا  تدرأ  اّملف  ملحأ ، یّنم و  رقوأ  ناـک  و  ّدـحلا ، ضعب  رکب  یبأ  نم  يرادا  تنک  رکب و  یبأ  يدـی  نیب  اـهب  موقأ  نأ  دـیرأ  ۀـلاقم 

اهنم نسحأ  وأ  اهب  ءاج  ّالإ  اهترّوز  تنک  دق  ۀـملک  كرت  ام  هَّللا  و و  هیلع ، ینثأ  رکب و  وبأ  هَّللا  دـمحف  هبـضغأ ؛ نأ  تهرکف  کلـسر ؟ یلع 
نم ّیحلا  اذهل  ّالإ  رمألا  اذه  برعلا  فرعت  نل  لهأ و  هل  متنأف  راصنألا  رشعم  ای  ریخ  نم  مکیف  مترکذ  ام  اّمأ  و  دعب ! اّمأ  لاق : ّمث  هتهیدب ، یف 
نب ةدیبع  یبأ  دـی  يدـیب و  ذـخأ  متئـش و  امهّیأ  اوعیابف  نیلجّرلا  نیذـه  دـحأ  مکل  تیـضر  دـقل  و  ابـسن ، اراد و  برعلا  طسوأ  مه  شیرق ،

مدقأ نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  مثإ  ّیلإ  کلذ  ینب  ّرقی  یقنع ال  برضتف  مدقأ  نال  تنک  ۀملکلا ، هذه  ریغ  ائیش  لاق  اّمم  تهرک  ام  هَّللا  وف  حاّرجلا ،
مکنم ریمأ و  اّنم  بّجرملا  اهقیذع  کّکحملا و  اهلیذج  انأ  لاقف : راصنألا  نم  لجر  ماقف  هتلاقم  رکب  وبأ  یضق  اّملف  رکب ! وبأ  مهیف  موق  یلع 

اننیب امیف  برحلا  انلجأ  ّالإ  و  شیرق ، رشعم  ای  ریمأ 
867 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يرهزلا نع  رمعم  لاق  ءارزولا ! مکنم  ءارمالا و  اّنم  نکل  دمغ و  یف  نافیـس  حلـصی  ّهنإف ال  رمع : لاق  ةداتق : لاقف  رمعم : لاق  ۀعذج ! مکنیب  و 
هتعیابف و هدـی  طسبف  کعیابأ ! كدـی  طسبا  رکب ! ابأ  ای  تلقف : فالتخالا ، تقفـشأ  یّتح  طغّللا  رثک  اننیب و  تاوصألا  تعفتراف  هثیدـح  یف 
ام هَّللا  ّانإ و  ادعـس و  هَّللا  لتق  تلق : لاق : ادعـس  متلتق  لئاق : لاق  یّتح  ةدابع  نب  دعـس  یلع  انوزن  و  لاق : راصنألا . هعیاـب  نورجاـهملا و  هعیاـب 
اّمإ یضرن و  ام ال  یلع  مهعیابن  نأ  اّمإف  ۀعیب  اندعب  اوثدحی  نأ  موقلا  انقراف  نإ  انیشخ  رکب ، یبأ  ۀعیابم  نم  يوقأ  ناک  ارمأ  انرضح  امیف  انیأر 

لوقی أرما  نّرغی  الف  داسف  نوکیف  مهفلاخن  نأ 
الجر عیاب  نمف  رکب ، یبأ  لثم  قانعألا  هیلإ  عطقی  نم  مکیف  سیل  و  اهّرـش ! یقو  هَّللا  ّنأ  ّالإ  کلذک  تناک  دـق  ۀـتلف و  رکب  یبأ  ۀـعیب  تناک 

نم مهایقل  نیذـّلا  نیلجّرلا  ّنأ  ةورع  ینربخأ  ّيرهّزلا و  لاق  هدـعب . هعیاـب  يذـّلا  ـال  وه و  اـّلإ  عیاـبی  ـال  ّهنإـف  نیملـسملا  نم  ةروشم  ریغ  نم 
[. رذنملا نب  باّبخ  بّجرملا » اهقیذع  کّکحملا و  اهلیذج  انأ   » لاق يّذلا  و  يدع ؛ نب  نعم  ةدعاس و  نب  میوع  راصنألا 

فیـس ّلس  ام  ذإ  ۀمامالا  فالخ  ۀّمالا  نیب  فالخ  مظعأ  ۀـمامإلا و  یف  سماخلا  فالخلا  : ] هتفگ لّحنلا » للملا و   » باتک رد  یناتـسرهش  و 
نورجاهملا و فلتخاف  لّوألا  ردّصلا  یف  کلذ  یلاعت  هَّللا  لّهس  دق  و  نامز ! ّلک  یف  ۀمامإلا  یلع  ّلس  ام  لثم  ۀّینید  ةدعاق  یلع  مالـسإلا  یف 

لاحلا یف  رمع  رکب و  وبأ  هکردتساف  ّيراصنألا  ةدابع  نب  دعـس  مهـسیئر  یلع  اوقّفتا  و  ریمأ ؛ مکنم  ریمأ و  اّنم  راصنألا : تلاق  اهیف و  راصنألا 
: رکب وبأ  لاقف  مّلکتأ  نأ  تدرأ  ۀفیقّسلا  یلإ  انلصو  اّملف  قیرطلا  یف  امالک  یسفن  یف  رّوزأ  تنک  رمع : لاق  ةدعاس و  ینب  ۀفیقس  ارضح  نأب 

يدی تددم  مالکلاب  راصنألا  لغتـشی  نأ  لبقف  بیغ ! نع  ربخی  ّهنأک  یـسفن  یف  هرّدـقأ  تنک  ام  رکذ  هیلع و  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  رمع ! ای  هم 
عیاب لجر  امّیأف  هولتقاف . اهلثم  یلإ  داع  نمف  اهّرـش ، هَّللا  یقو  ۀـتلف  تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  ّنأ  ّالإ  ةرئاّنلا : تنکـس  ساّنلا و  هعیاب  هتعیاـبف و  هیلإ 

مهاوعد نع  راصنألا  تنکس  اّمنإ  و  التقی ، نأ  ةّرغت  امّهنإف  نیملسملا  نم  ةروشم  ریغ  نم  الجر 
یلإ داـع  اـمل  ّمث  ۀفیقّـسلا . یف  ترج  یّتلا  یه  ۀـعیبلا  هذـه  و  شیرق ! نم  ۀّـمئألا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  نع  رکب  یبأ  ۀـیاورل 

نم ۀعامج  يوس  ۀبغر  نع  هوعیاب  هیلع و  ساّنلا  لاثنا  دجسملا 
868 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هرمأ  امب  الوغـشم  ناک  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀـّیمأ و  ینب  نم  نایفـس  یبأ  مشاه و  ینب 
[. ۀعفادم ۀعزانم و ال  ریغ  نم  هربق  ۀمزالم  هنفد و  هزیهجت و 

: هتفگ ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس  و 
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رمع تام  ول  لوقی : مکنم  انالف  ّنأ  ینغلب  دق  هتبطخ  یف  لاقف  ّجـحلا  نم  هعجرم  ساّنلا  بطخ  ضر )  ) باطخلا نب  رمع  ّنأ  ناخیّـشلا  يور  ]
عطق نم  مویلا  مکیف  سیل  و  اهّرـش ، یقو  هَّللا  ّنأ  ّالإ  کلذـک  اّهنإ  الأ و  ۀـتلف ، تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  ّنأ  لوقی  نأ  أرما  ّنرتغی  الف  انالف  تعیاب 

اوفّلخت امهعم  نم  ریبّزلا و  اّیلع و  ّنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیح  انریخ  نم  ناک  ّهنإ  و  رکب ، یبأ  لـثم  قاـنعألا  هیلإ 
انب قلطنا  رکب ! ابأ  ای  هل : تلقف  رکب  یبأ  یلإ  نورجاهملا  عمتجا  ةدـعاس و  ینب  ۀفیقـس  یف  اهعمجأب  اـّنع  راـصنألا  تفّلخت  ۀـمطاف و  تیب  یف 

؟ نیرجاهملا رـشعم  ای  نودیرت  نیأ  لاقف : موقلا  عنـص  يّذلا  انل  ارکذف  ناحلاص  نالجر  انیقل  یّتح  مهمؤن  انقلطناف  راصنألا ، نم  انناوخإ  یلإ 
یّتح انقلطناف  مهّنیتأنل ، هَّللا  و  تلقف : نیرجاـهملا  رـشعم  اـی  مکرمأ  اوضقا  مهوبرقت و  ـال  نأ  مکیلع  ـالاقف  راـصنألا  نم  اـنناوخإ  دـیرن  تلق :

: تلقف ةدابع ، نبا  اولاق  اذه ؟ نم  تلقف : لمزم  لجر  مهینارهظ  نیب  اذإ  نوعمتجم و  مه  اذإف  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  یف  مهانئج 
رـشعم ای  متنأ  مالـسإلا و  ۀبیتک  هَّللا و  راصنأ  نحنف  دـعب ؛ اّمأ  لاق : هلهأ و  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثأف  مهبیطخ  ماق  انـسلج  اّملف  عجو ، اولاق : هلام ؟

دق و  مّلکتأ ، نأ  تدرأ  تکـس  اّملف  رمألا ! نم  اننونـصحت  انلـصأ و  نم  انولزتخت  نأ  نودـیرت  مکنم  هفاد  تفد  دـق  اّنم و  طـهر  نیرجاـهملا 
لاقف رقوأ ؛ یّنم و  ملحأ  ناک  وه  و  ّدحلا ، ضعب  هنم  يرادا  تنک  دـق  و  رکب ، یبأ  يدـی  نیب  اهلوقأ  نأ  تدرأ  ینتبجعأ  ۀـلاقم  ترّوز  تنک 
لضفأ هتهادب و  یف  اهلاق  ّالإ  يریوزت  یف  ینتبجعأ  ۀملک  نم  كرت  ام  هَّللا  و  یّنم ؛ ملعأ  ناک  هبـضغأ و  نأ  تهرکف  کلـسر ! یلع  رکب : وبأ 

ابسن برعلا  طسوأ  مه  شیرق ، نم  ّیحلا  اذهل  ّالإ  رمألا  اذه  برعلا  فرعت  مل  هلهأ و  متنأف  ریخ  نم  مترکذ  امف  دعب ! امأ  لاقف : تکس ، یّتح 
هَّللا ناک و  اهریغ و  لاق  اّمم  هرکأ  ملف  حاّرجلا ، نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذخأف  متئش ، امهّیأ  نیلجّرلا  نیذه  دحأ  مکل  تیضر  دق  اراد و  و 

لئاق لاقف  رکب ! وبأ  مهیف  موق  یلع  ّرمأتأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  مثإ  نم  کلذ  ینبرقی  یقنع ال  برضتف  مدقأ  نأ 
869 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّتح تاوصألا  تعفترا  طغّللا و  رثک  و  شیرق ! رـشعم  ای  ریمأ  مکنم  ریمأ و  اـّنم  بّجرملا ، اهقیذـع  کّـکحملا و  اهلیذـج  اـنأ  راـصنألا : نم 
انرـضح امیف  اندجو  ام  هَّللا  امأ و  راصنألا ، هعیاب  ّمث  نورجاهملا  هعیاب  هتعیابف و  هدی  طسبف  رکب ! ابأ  ای  كدی  طسبا  تلقف  فالتخالا  تیـشخ 

نأ اّمإ  یضرن و  ام ال  یلع  مهعباتن  نأ  اّمإف  ۀعیب  اندعب  اوثدحی  نأ  ۀعیب  نکت  مل  موقلا و  انقراف  نإ  انیـشخ  رکب ، یبأ  ۀعیابم  نم  قفوأ  وه  ارمأ 
[. داسف هیف  نوکیف  مهفلاخن 

عامجالاب نآرقلا  دعب  بتکلا  حصا  مّلسم  حیحص  يراخبلا و  حیحص 

نم عامجإب  نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصأ  امه  نیذّللا  امهیحیحص  یف  مّلـسم  ّيراخبلا و  ناخیّـشلا  يور  : ] هتفگ قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و 
! انالف تعیاب  رمع  تام  ول  لوقی : مکنم  انالف  ّنأ  ینغلب  دق  هتبطخ : یف  لاقف  ّجحلا  نم  هعجرم  سانلا  بطخ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ّنأ  هب  ّدـتعی 

عطقت نم  مویلا  مکیف  سیل  و  اهّرـش ، یقو  هَّللا  ّنأ  ّالإ  کلذک  اّهنإ  الأ و  ۀـتلف ، تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  ّنإ  لوقی  نأ  أرما  ظ ) ّنّرغی .  ) نرتغی الف 
اوفّلخت امهعم  نم  ریبّزلا و  اّیلع و  ّنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیح  انربخ  نم  ناک  ّهنإ  و  رکب ، یبأ  لـثم  قاـنعألا  هیلإ 

انب قلطنا  رکب ! ابأ  ای  هل : تلقف  رکب  یبأ  یلإ  نورجاهملا  عمتجا  و  ةدـعاس ، ینب  ۀفیقـس  یف  اهعمجأب  اّنع  راـصنألا  تفّلخت  ۀـمطاف و  تیب  یف 
ای نودـیرت  نیأ  الاق  موقلا ، عنـص  يذـّلا  انل  رکذـف  ناحلاص  نالجر  انیقل  یّتح  مهدـصقن - يأ  مهّمؤن - اـنقلطناف  راـصنألا ، نم  اـنناوخإ  یلإ 

: انلقف نیرجاهملا ؟ رشعم 
مه انئج  یّتح  انقلطناف  مهّنیتأنل ، هَّللا  و  تلقف : نیرجاهملا ! رـشعم  ای  مکرمأ  اوضقا  مهوبرقت و  نأ  مکیلع  ال  الاقف : راصنألا  نم  انناوخإ  دـیرن 

؟ هل ام  تلقف : ةدابع ، نب  دعس  اولاق : اذه ؟ نم  تلقف : لمزم  لجر  مهینارهظ  نیب  اذإف  نوعمتجم  مه  اذإف  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  یف 
رـشعم ای  متنأ  مالـسإلا و  ۀـبیتک  هَّللا و  راصنأ  نحنف  دـعب ، اـمأ  لاـق : هلهأ و  وه  اـمب  هَّللا  یلع  ینثأـف  مهبیطخ  ماـق  انـسلج  اّـملف  عجو ، اولاـق :

نم انونـضحت  انلـصأ و  نم  انولزخت  نأ  نودیرت  انیلع  عفّرتلا  ءالعتـسالاب و  مکنم  موق  ّبد  يأ  مکنم ، ۀـفاد  تفد  دـق  اّنم و  طهر  نیرجاهملا 
مّلکتأ نأ  تدرأ  تکس  اّملف  اننود  هب  نوّدبتست  هنع و  انوحنت  يأ  رمألا 
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870 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. رقوأ یّنم و  ملحأ  ناک  وه  ّدحلا و  ضعب  هنم  يرادا  تنک  دـق  و  رکب ، یبأ  يدـی  نیب  اهلوقأ  نأ  تدرأ  ینتبجعأ  ۀـلاقم  ترّوز  تنک  دـق  و 
ۀـهیدب و یف  اهلاق  ّالإ  يریوزت  یف  ینتبجعأ  ۀـملک  نم  كرت  ام  هَّللا  یّنم و  ملعأ  ناـک  هبـضغأ و  نأ  تهرکف  کلـسر ! یلع  رکب : وبأ  لاـقف 

طـسوأ مه  شیرق ، نم  ّیحلا  اذـهل  ّالإ  رمألا  اذـه  برعلا  فرعت  مل  هلهأ و  متنأف  ریخ  نم  مترکذ  امف  دـعب ، اّمأ  لاـقف ، تکـس ؛ یّتح  لـضفأ 
اهریغ و لاق  ام  هرکا  ملف  حارجلا  نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذخأ  و  متئش ، امهّیأ  نیلجّرلا  نیذه  دحأ  مکل  تیضر  دق  اراد و  ابـسن و  برعلا 

يأ راصنألا - نم  لئاق  لاقف  رکب ! وبأ  مهیف  موق  یلع  رمأتأ  نأ  نم  ّیلا  ّبحأ  مثإ  نم  کلذ  ینبرقی  ـال  یقنع  برـضتف  مدـقأ  نأ  هَّللا  نـال و 
عنمأ يریبدت و  ییأرب و  یفتـشی  انأ  يأ  بّجرملا  اهقیذـع  کّکحملا و  اهلیذـج  انأ  رذـنملا : نبا  ةدّـحومف - ۀمومـضم  ۀـلمهمب  بابحلا  وه 

عوضوم ذإ  هب ؛ هّبشملا  مئالی  ام  رکذب  اهل  لّیخملا  ۀیانکلاب  ةراعتـسالا  نم  همالک  یف  ام  کلذ  یلع  ّلد  مهبونت ، ۀبئان  ّلک  یتمحل  یتدلجب و 
قذعلا و  میظعتلل ، ریغـصّتلا  و  ءابرجلا ، لبإلا  هب  کتحتل  نطعلا  یف  بصنی  دوع  لذـج  ریغـصت  ۀـمجعمف - میجب  وه  و  کّکحملا - لیذـجلا 

ّمـض اهبیجرت  و  ۀـبجر ، ۀـلخن  مهلوق ، نم  ءاحلاب ، لاق  نم  طلغ  و  میجلاـب ؛ بجرملا  و  هاـنرکذ ، اـمل  ةراعتـساف  اـهلمجب ، ۀـلّخنلا  نیعلا  حـتفب 
طغّللا و رثک  و  شیرق ! رـشعم  ای  ریمأ ، مکنم  ریمأ و  اّنم  لکأ . اهیلإ  لصی  وأ  حـیّرلا  اهـضّفنی  الئل  ضوخلاـب  اهّدـش  اهتافعـس و  یلإ  اهقاذـعأ 
امأ و راصنألا  هعیاب  ّمث  نورجاهملا  هعیاب  هتعیابف و  هدـی  طسبف  رکب ! ابأ  ای  كدـی  طسبا  تلقف : فالتخالا  تیـشخ  یّتح  تاوصـألا  تعفترا 

مهعیابن نأ  اّمإف  ۀعیب  اندعب  اوثدحی  نأ  ۀعیب  نکت  مل  موقلا و  انقراف  نإ  انیـشخ  رکب  یبأ  ۀعیابم  نم  قفوأ  وه  ارمأ  انرـضح  امیف  اندـجو  ام  هَّللا 
یلع رّخأت  عامجإلا  ۀیاکح  یف  حدقی  و ال  : ] هتفگ قعاوص »  » رد یّکم  رجح  نبا  زین  و  داسف ] هیف  نوکیف  مهفلاخن  نأ  اّمإ  یضرن و  ام ال  یلع 

اؤاج و اّمل  مّهنأ  اهنم  و  دقعلا ، ّلحلا و  لهأ  نم  ذئنیح  هروضح  رّسیت  نمب  ّمت  رمألا  ّنأ  اوأر  مّهنأ  اهنم  رومال  ةّدم  ۀحلط  ساّبعلا و  ریبّزلا و  و 
یف حدقلل  اقح ال  اهیف  مهل  ّنأ  عم  ةروشملا  نع  اورّخأ  مّهنأب  قرط  نم  نیلّوألا  نع  ّرم  امک  اورذتعا  اوعیاب 

871 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀتلف و تناک  ۀعیبلا  کلت  ّنأ  حیحـص  دنـسب  رمع  نع  ّرم  اذهل  ۀّماّتلا و  يروّشلا  یلإ  هرطخل  رمألا  اذه  یف  جایتحالا  عم  اذه  قیّدّصلا ، ۀفالخ 

![. اهّرش هَّللا  یقو  نکل 
تعیب عوقو  تسققحم  يوبن  ّصن  زا  ّقح  اب  بانج  نآ  ندوب  بانج و  نآ  اـب  ّقح  ندوب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  هکنآ : متفه 
نامیا مالـسا و  باحـصأ  ناهذأ و  بابلأ و  بابرأ  رب  ار  نآ  نالطب  داسف و  ببـس  نیاب  تسنادیم و  نیریـشم  تبیغ  تلاـح  رد  ار  رکب  وبأ 

« هغالبلا جهن   » رد ار  نآ  ۀمحرلا  هیلع  یضر  دّیس  بانج  هک  تسبانج  نآ  راعش  تغالب  راعـشأ  بلطم  نیا  دهاش  و  دومرفیم ، نایع  رهاظ و 
ّقح راهظإ  رد  نآ  دیدست  حیرشت و  دییأت و  حیضوتب و  هدومن ، میلست  هغالبلا » جهن  حرش   » رد ار  نآ  دیدحلا  یبأ  نبا  و  تسا ، هدومرف  رکذ 

. هدومیپ عیرقّتلا  بلاج  عیجضت  کلسم  يراچان  هجوب  نآ  نوحشم  قئاقح  نومضم  زا  باوج  ماقم  رد  و  هدوزفا ،
: دیامرفیم هغالبلا » جهن   » رد هَّللا ) همحر   ) یضر دّیس  بانج 

! ۀبارقلا ۀباحّصلاب و  نوکت  ۀباحّصلاب و ال  ۀفالخلا  نوکت  أ  ابجع ! او  مالّسلا : هیلع  لاق  [و 
: ینعملا اذه  یف  رعش  مالّسلا  هیلع  هل  يور  و 

! ّبیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروّشلاب  تنک  نإف 
برقأ  ّیبّنلاب و  یلوأ  كریغف  مهموصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نإ  و 

رمع یلإف  رثّنلا  اّمأ  رمع ، رکب و  یبأ  عم  نیروکذملا  مظّنلا  رثّنلا و  یف  مالّسلا  هیلع  هثیدح  : ] هتفگ هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبأ  نبا  و 
! كدی ددما  رمعل : لاق  اّمل  رکب  ابأ  ّنأل  ههیجوت 

: مالّـسلا هیلع  ّیلع  لاقف  كدی ! تنأ  ددماف  اهئاخر  اهتّدش و  اهّلک  نطاوملا  یف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  تنأ  رمع : هل  لاق 
مظنلا اّمأ  و  ۀبارقلاب !؟ هیلع  داز  کلذ و  یف  هکرش  دق  نم  یلإ  رمألا  تملـس  اّلهف  نطاوملا  یف  هاّیإ  هتبحـصب  رمألا  هقاقحتـسال  تججتحا  اذإ 
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، هنع تأقفت  یّتلا  هتضیب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةریـشع  نحن  لاقف : ۀفیقّـسلا  یف  راصنألا  جاح  رکب  ابأ  ّنأل  رکب  یبأ  یلإ  هّجومف 
نم ّکنأب  راصنألا  یلع  کجاجتحا  امأ  مالّـسلا : هیلع  ّیلع  لاقف  دقعلا ، ّلحلا و  لهأ  نع  تردص  اّهنأ  هتعیبب و  ساّنلا  یلع  ّجتحا  عیوب  اّملف 

برقأ كریغف  هموق  نم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀضیب 
872 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیکف دـقعلا  اورـضحی  مل  نیبئاغ  ۀباحّـصلا  ۀـلمج  نم  موق  ناک  دـقف  کب  ۀـعامجلا  ءاضر  رایتخالاب و  کجاجتحا  اّمأ  و  هیلإ ، کنم  ابـسن 
!؟ تبثی

. یهتنا اهرکذ .] عضوم  اذه  سیل  ۀبوجأ  لوقلا  اذه  نع  مهل  ۀمامإلا و  یف  انباحصأ  بتک  هنّمضتب  اذه  یف  مالکلا  ّنأ  ملعأ  و 
باوج جاجتحالا  اذهل  سیل  ذإ  ضحم  سیلدت  اذـه  ّنأ  کیلع  یفخی  ال  لوقأ : مالکلا : اذـه  لقن  دـعب  مالعألا  انئاملع  ضعب  لاق  ام  معتل  و 

!. سورع دعب  رطع  ذإ ال  ۀتبلا ، هکرت  امل  باوّصلاب  انورقم  باوج  هل  ناک  ول  الصأ و 
. درآ یمدآ  رس  رب  يربک  تبیصم  هکلب  دراد ؛ یمظع  تّرضم  یلیخ  ماثغألا  عوبتم  بطاخم  يارب  مالک  نیا  رکذ  هکنآ : متفه 

تقو لّوأ  هفلاخ  ترضح  تسا و  راکشآ  حضاو و  راصنأ  نیرجاهم و  عیمج  زا  تروشم  موزل  بوجو و  رب  مالک  نیا  تلالد  هکنآ : شنایب 
بآمتلاسر بانج  باحـصأ  هّلجأ  تفلاخم  فصو  اب  هکلب  دـندومرفن ، راصنأ  نیرجاهم و  هلمج  اب  تروشم  زگره  یناش  یناث  فالختـسا 

و دـندومن ؛ ّطلـسم  هموحرم  تّما  رب  ار  بلقلا  ظیلغ  ّظف  نآ  باطخلا  نب  رمع  رجه  كرت و  رب  ناشعامجا  باـیطألا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
بینأت و هضرع  ار  يوبن  باحصأ  رابک  هک  دندیشوک  طیلس  يرطغج  نآ  طیلـست  رد  يّدحب  دندیـشوج و  مرگ  يرمع  تیامح  رد  ردق  نآ 
ةولّصلا و فالآ  هلآ  هیلع و  مانألا  ریخ  باحـصأ  رباکأ  نیجهت  عیرقت و  نیهوت و  عینـشت و  لامک  مالعأ  و  دنتخاس ؛ رییعت  بیرثت و  ریوشت و 

!. دنتخارفا رب  مالم  لذع و  يدیأب  مالّسلا 
باحـصأ تربع  رد  میامنیم و  رکذ  وت  يارب  دـناهدروآ  باب  نیرد  هک  هّیّنـس  رابخأ  ياملع  رابخأ  تایاور و  زا  يرطـش  يرادـن  رواـب  رگا 

. میازفایم نسحأ  هجوب  تربخ 

ریغ خیراوت و  ریس و  لها  عیمج  تایاور  لاوقا و  لقن  رمعب و  رکب  وبأ  تیصو  وا و  لمعب  مدرم  ضرتعا  ار و  باطخ  نب  رمع  رکب  وبأ  فالختسا  ناتساد 
فالختسا عوضوم  رد  مه 

. یبأ نع   ) نبا وأ  ثراحلا  نب  دیبز  نع  دلاخ  یبأ  نبا  لیعامسإ  ینثّدح  : ] هتفگ جارخلا »  » باتک رد  میهاربإ  نب  بوقعی  فسوی  وبأ  یـضاق 
انیلع فلختست  أ  ساّنلا : لاقف  هفلختسی  رمع  یلإ  لسرأ  ضر - رکب - ابأ  ةافولا  ترضح  امل  لاق : طباس ؛ ل ). خ .

873 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهّللا لوقأ  یبر !؟ یننوفّوخت  أ  لاق : رمع ؟ انیلع  تفلختـسا  دـق  هتیقل و  اذإ  ّکنأ  لوقت  اذ  امف  ظلغأ !؟ ّظفأ و  ناک  اـنکلم  دـق  ول  اـظیلغ  اّـظف 

 . کلهأ ریخ  ترمأ 
رمع اـی  كرّذـحا  اـم  لّوأ  ّنإ  و  : ] تسعقاو نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  رمع  يوسب  رکب  وـبأ  زا  یتّیـصو  جارخلا »  » باـتک رد  فـسوی  وـبأ  زین  و 

نیّذلا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  نم  ءالؤه  كرّذحا  اهریغ و  یف  تدامت  اهتیطعا  اذاف  ةوهـش  سفن  ّلکل  ّنأ  کسفن 
ملعا و  هنوکت ! نأ  كاّیإف  مهنم ؛ دحاو  ّۀلذ  دنع  ةریحل  مهل  ّنا  هسفنل و  مهنم  ئرما  ّلک  بحأ  مهراصبأ و  تحمط  مهفاوجأ و  تخفتنا  دـق 

 . مالّسلا کیلع  أرقأ  یتّیصو و  هذه  کتقیرط . تماقتسا  ام  نیمیقتسم  کل  هَّللا و  تفخ  ام  نیفئاخ  کنع  اولازی  نل  مّهنأ 
باحصأ ضعب  عمس  و  : ] هدروآ ار  رمع  رکب  یبأ  فالختسا  هّصق  رد  رکب  یبأ  همجرت  رد  تاقبطلا »  » باتک رد  يرـصبلا  دعـس  نب  دمحم  و 

ام مهنم : لئاق  لاقف  رکب  یبأ  یلع  اولخدف  هب  امهتولخ  رکب و  یبأ  یلع  نامثع  نمحرلا و  دـبع  لوخدـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 
. خلإ هتظلغ  يرت  دق  انیلع و  رمعل  کفالختسا  نع  کلئس  اذإ  ّکبرل  لئاق  تنأ 
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ۀکیلم یبأ  نبا  نع  متسر  نب  حلاص  ان : رماع ، نب  دیعس  انربخأ  : ] هدروآ رمع  همجرت  رد  تاقبطلا »  » باتک رد  يرصبلا  دعس  نب  دمحم  زین  و 
هیلع تمدق  اذإ  ّکبرل  لوقت  اذ  ام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  اولاقف : نالف  نالف و  هیلع  لخد  یبأ  لقث  اّمل  تلاق : ۀشئاع  نع 

دلخم نب  كاّحّـضلا  انربخأ  مهریخ ؛ مهیلع  تفلختـسا  لوقأ : ینوبهرت !؟ هَّلل  ابأ  ینوسلجا ! لاقف : باطخلا ؟ نبا  انیلع  تفلختـسا  دق  ادـغ و 
لخدـف رمع  تفلختـسا  ةافولا  رکب  ابأ  ترـضح  اّمل  تلاق : ۀـشئاع  نع  کهام  نب  فسوی  نع  دایز  یبأ  نب  هَّللا  دـیبع  انأ : لیبّنلا ، مصاع  وبأ 

: الاق رمع ! لاق : تفلختسا ؟ نم  لاقف : ۀحلط  ّیلع و  هیلع 
: لوقأ امکنم ! رمعب  هّللاب و  ملعأ  انأل  یناقرفت !؟ هَّللاب  أ  لاق : کبرل ؟ لئاق  تنأ  اذ  امف 

 . کلهأ ریخ  مهیلع  تفلختسا 
یبأ نب  لیعامسإ  نع  سیردإ  نبا  عیکو و  انثّدح  : ] هتفگ دوخ  فّنصم  رد  هبیـش  یبأ  نباب  فورعملا  یـسبعلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبأ  و 

! اظیلغ اّظف  انیلع  فلختست  ساّنلا : لاقف  هفلختسی  رمع  یلإ  لسرأ  توملا  هرضح  نیح  رکب  ابأ  ّنأ  ثرحلا  دیبز  نع  دلاخ 
874 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. خلإ رمع ] انیلع  تفلختسا  دق  هتیقل و  اذإ  کبرل  لوقت  امف  ظلغأ ؛ ّظفأ و  ناک  انیلو  دق  دقل  و 
: هتفگ ۀسایّسلا » ۀمامإلا و   » باتک رد  يرونیّدلا  ۀبیتق  نب  مّلسم  نب  هَّللا  دبع  و 

، هیف تام  يّذلا  هضرم  ضرم  ّمث  اروهـش  نیتنـس و  لمع  رکب  ابأ  ّنإ  ّمث  لاق : امهنع . هَّللا  یـضر  رمع  هفالختـسا  قیّدّـصلا و  رکب  یبأ  ضرم  ]
لوسر ۀفیلخ  ای  تحبـصأ  فیک  هل : لاقف  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  مهیف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  باحـصأ  نم  سان  هیلع  لخدـف 
رـشعم اـی  مکنا  یقلا و  اـمل  عجولا و  دـیدشل  ّینإ  هَّللا  و  رکب : وـبأ  لاـق  معن ! لاـق : کـلذ ؟ يرت  أ  لاـق : اـیراب ، نوـکت  نأ  وـجرأ  ّینإـف  هَّللا !

کلذ هل و  رمأل  اذـه  نوکی  نأ  هدارأ  کلذ  نم  هفنأ  مرو  مکّلکف  یـسفن ، یف  مکریخ  مکرمأ  تّیلو  ّینا  یعجو ، نم  ّیلع  ّدـشأ  نیرجاهملا 
هَّللا نادعّـسلا و  کسح  یلع  عاجطـضالا  مکدحأ  ملأی  یّتح  جابیّدلا و  ریرحلا و  دئاضن  نوذّختت  یّتح  لبقتـس  تلبقأ و  دق  اینّدلا  متیأر  امل 
اذه نم  کیلع  ضّفخ  فرع : نب  نمحّرلا  دبع  هل  لاق  اینّدلا  تارمغ  ضوخی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدح  ریغ  یف  هقنع  برـضتف  مکدحأ  مدـقی  نال 

راشأف تعنـص  ام  هرک  لجر  و  کیأرک ، هیأرف  تعنـص  ام  یـضر  لجر  نالجر : ساّنلا  اّمنإ  و  کب ، ام  یلع  کـضیفی  اذـه  ّنإـف  کـمحری 
: لاق کتاف ، اینّدـلا  نم  ءیـش  یلع  یـسأت  كارأ  احلـصم و ال  احلاص  تلز  ام  اریخ و  ّالإ  تّیلو  يذـّلا  کبحاص  نم  انیأر  اـم  هیأرب  کـیلع 

لوسر تلأس  ینتیل  ثالث  ّنهتلعف و  ینتیل  ّنهتکرت  ثالث  ّنهتکرت و  تنک  ّنهلعفأ و  مل  ینتیل  ّنهتلعف  ثالث  یلع  ّالإ  یـسآ  اـم  هَّللا  و  لـجأ !
ینب ۀفیقـس  موی  ینتیل  و  برحلاب ! ّیلع  نلعأ  ناـک  نإ  ۀـمطاف و  تیب  تکرت  تنک  ینتیلف  ّنهلعفأ : مل  ینتیل  ّنهتلعف  یتـاللا  اـّمأف  ّنهنع . هَّللا 

ةءاجفلاب تیتأ  نیح  ینتیل  و  ریزولا ! انأ  تنک  ریمـألا و  وه  ناـکف  رمع  وأ  ةدـیبع  یبأ  نیلجّرلا  يدـی  دـحأ  یلع  تبرـض  تنک  ینأ  ةدـعاس 
سیق نب  ثعشألاب  تیتوأ  نیح  ّنهتلعف : تنک  ینتیل  ّنهتکرت و  یتاللا  اّمأ  و  راّنلاب ! هتقرحأ  نکأ  مل  احیجن و  هتقلطأ  وأ  احیرس  هتلتق  یملّسلا 

یلإ دـیلولا  نب  دـلاخ  تثعب  نیح  ینتیل  و  هیلع ! ناعأ  ّالإ  اّرـش  اّیغ و ال  يری  هارا ال  هنم و  تعمـس  ّینإف  هیحتـسأ  مل  هتلتق و  تنک  ّینأ  اریـسأ 
دق نوکأف  قارعلا  یلإ  باطخلا  نب  رمع  تثعب  تنک  ّینأ  ماّشلا 

875 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: ّنهنع هَّللا  لوسر  تلأس  تنک  ّینإ  ّدوأ  تنک  یتاللا  اّمأ  و  هَّللا ! لیبس  یف  اعیمج  يدی  طسب 

نع هتلأس  تنک  ینتیل  و  قح ! نم  اهیف  راصنألل  له  هتلأس  تنک  ینتیل  و  دـحا ! هیف  هعزانی  الف  هدـعب  نم  رمـألا  اذـه  نمل  هتلأـس  تنک  ینتیلف 
ای اولاقف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  نم  سان  هیلع  لخد  ّمث  ائیش ! کلذ  نم  یـسفن  یف  ّنإف  ۀّمعلا  خألا و  تنب  ثاریم 
اذ ام  اورظنا  مهل  لاق  دیرا ! امل  لاّعف  ّینإ  لاقف : لاق ؟ اذ  امف  اولاق : ّیلإ ! رظن  دق  لاقف : کیلإ ؟ رظنی  ابیبط  کل  وعدـن  أ ال  هَّللا ! لوسر  ۀـفیلخ 

نب نامثع  اعد  ّمث  لاق : هدـعب . ۀـفیلخلا  یلإ  اهوّدؤی  نأ  هلهأ  یـصوأف  مهرد  فالآ  هیناـمث  وه  اذاـف  اورظنف  نیملـسملا  لاـم  تیب  نم  تقفنأ 
هدـهع رخآ  دـنع  هفاحق  یبأ  نب  رکب  وبأ  هب  دـهع  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلع : یلمأ  نامثع و  بتکف  يدـهع ! بتکا  لاقف : ناّـفع 
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و هیف ، ياجر  هب و  یّنظ  کلذف  لدع  ّرب و  نإف  باطخلا  نب  رمع  مکیلع  فلختسا  ّینإ  اهیف : الخاد  ةرخآلاب  هدهع  لّوأ  اهنع و  اجراخ  اینّدلاب 
َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  بیغلا  ملعأ  تدرأ و ال  ریخلاف  ّریغ  لّدب و  نإ 

هقئاوب هتفرع و  دـق  رمع و  انیلع  افلختـسم  كارن  اولاقف : رمع  فلختـسی  ّهنأ  مهغلب  نیح  نورجاهملا  هیلع  لخد  هعفر و  باتکلا و  متخ  ّمث  !« 
ّنلوقأل هَّللا  ینلأس  نإ  هَّللا  و  رکب : وبأ  لاـقف  لـئاق !؟ تنأ  اذ  اـمف  کـلئاسف  هَّللا  قـال  تنأ  اـنع و  تّیلو  اذإ  فیکف  اـنرهظأ ! نیب  تنأ  اـنیلإ و 

: لاق یسفن ! یف  مهریخ  مهیلع  تفلختسا 
مکرمأ و یلی  لجر  نم  مکل  ّدـب  ّهنا ال  نورت و  امف  هَّللا  ءاضق  نم  ینرـضح  دـق  ّهنإ  ساّنلا ! اهّیأ  لاقف : اوعمتجاف  ساـّنلا  هل  عمتجی  نأ  رمأ  ّمث 

مکل تدـهتجا  متئـش  نإ  متدرأ و  نم  مکیلع  متّیلو  ّمث  مترمتیاف  متعمتجا  متئـش  نإـف  مکئیف  مکنیب  مّسقی  مکّودـع و  لـتاقی  مکب و  یّلـصی 
: لاق اریخ . یسفن  مکولآ و  وه ال  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هَّللا  ییأر و و 

: لاق هَّللا . ءاشنإ  مکریخ  مکل  راتخأ  ییأر و  مکل  دـهتجأس  لاقف  انل ! رتخاف  انملعأ  انریخ و  تنأ  هَّللا ؟ لوسر  ۀـفیلخ  ای  اولاق : ساـّنلا و  یکبف 
ال رمع : لاقف  ّرـشلا  ضغبت  ریخلا و  ّبحت  امیدـق  ضغبم و  کضغبأ  ّبحم و  کّبحأ  رمع ! ای  لاـقف : رمع  یلإ  لـسرأ  ّمث  هدـنع  نم  اوجرخف 
ساّنلا و یلإ  هب  جرخا  باتکلا و  ذخ  لاق : ّمث  کب ! اهتوبح  نکل  اهب و  کتوبح  ام  هَّللا  ۀجاح و  کیلإ  اهب  نکل  رکب  وبأ  لاقف  اهب ! یل  ۀجح 

ۀعاط اعمس و  اولاقف : مهملعأ  ساّنلا و  یلإ  باتکلاب  رمع  جرخف  مهتعاط . مهعمس و  نع  مهلس  يدهع و  ّهنأ  مهربخأ 
876 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هیف ام  يردأ  هَّللا  یّنکل و  لجّرلا : هل  لاقف : عاطأ ، عمـس و  نم  لّوأ  یّنکل  يردأ و  ال  لاقف : صفح ؟! ابأ  ای  باـتکلا  یف  اـم  لـجر : هل  لاـقف 
« خیرات  » رد یبوقعیلاب  فورعملا  یـساّبعلا  بتاکلا  حـضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  و  ماعلا ]! وه  كرّمأ  لّوأ و  ماع  هترّمأ 
هدهع و بتکی  نأ  نامثع  رمأف  باطخلا  نب  رمع  یلإ  دهع  ۀـّلعلا  هب  تّدتـشا  اّملف  ۀنـس 13  هرخآلا  يدامج  یف  رکب  وبأ  ّلتعا  و  : ] هتفگ دوخ 

اّمأ هَّللا  مکیلإ  دمحأ  ّینإف  مکیلع  مالـس  نیملـسملا  نینمؤملا و  یلإ  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  رکب  وبأ  دهع  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتک :
! رمع ای  باطخلا : نب  رمعل  لاق  و  مالّـسلا . احـصن و  مکتولا  ام  ّینإ  اوعیطأ و  اوعمـساف و  باطخلا  نب  رمع  مکیلع  تلمعتـسا  دق  ّینإف  دـعب ،

. امبرلف لطابلا  یف  ّرمتسا  نئل  و  ام ، امیدقلف  ّقحلا  ضغبأ  نئلف  ضغبم  کضغبأ  ّبحم و  کّبحا 
ینومتدز دق  ایلوم و  تحبصأ  لاقف  هَّللا !؟ لوسر  ۀفیلخ  ای  تحبـصأ  فیک  لاقف : هیف  یفوت  يّذلا  هضرم  یف  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  لخد  و 

ملعأ ام  هَّللا  و  نمحّرلا : دـبع  لاقف  هسفنل ! اـهبلطی  ّلـک  هفنا و  مرأ  حبـصأ و  دـق  مکّلکف  مکنم  ـالجر  تلمعتـسا  ینومتیأر  نإ  یب ! اـم  یلع 
اهعنـصأ مل  ثلث  اهتعنـص و  نکأ  مل  ینتیل  اهتعنـص  لاصخ  ثلث  یلع  ّالإ  یـسآ  ام  لاق : اینّدـلا . یلع  سأت  الف  احلـصم  احلاص  ّالإ  کـبحاص 

رمع تمّدق  رمألا و  اذه  تدّلقت  نکأ  مل  ّینأ  تیلف  اهتعنص : یّتلا  ثّلثلا  امأف  اهنع  هَّللا  لوسر  تلأس  تنک  ینتیل  ثلث  اهتعنـص و  تنک  ینتیل 
ینتیل و  برح ! یلع  قلغأ  ناک  ول  لاجّرلا و  هتلخدأ  هَّللا و  لوسر  تنب  ۀمطاف  تیب  شّتفا  مل  ینتیل  و  اریمأ ! یّنم  اریخ  اریزو  تنکف  ّيدی  نیب 
سیق نب  ثعشألا  تمّدق  ینتیلف  اهتلعف : تنک  ّینأ  تیل  یّتلا  ثّلثلا  و  احیجن ! هتقلطأ  وأ  احیرس  هتلتق  نوکأ  نأ  اّمإ  یملّسلا  ةءاجفلا  قرحا  مل 

قرشملا ضرأ  یلإ  رمع  برغملا و  یلإ  ةدیبع  ابأ  تثعب  ّینأ  تیل  و  هیلع ! ناعأ  الإ  ّرّشلا  نم  ائیـش  يری  ّهنأ ال  ّیلإ  لّیخم  ّهنإف  هقنع  تبرـضف 
ثلثلا و  هَّللا ! لیبس  یف  هل  اءدر  تنکف  تجرخ  نکل  ۀخازب و  یلإ  دیلولا  نب  دـلاخ  تثعب  ام  ّینأ  تیل  و  هَّللا ! لیبس  یف  ّيدـی  تمّدـق  نوکأف 

أ  ) ناثروی ۀـلاخلا أ  ۀّـمعلا و  نع  و  ءیـش ، نم  هیف  راصنألل  له  و  هیف ، هعزانن  الف  رمألا  اذـه  نملف  نهنع  هَّللا  لوسر  تلأس  ینأ  تددو  یّتلا 
دقل ءیشب و  مکایند  نم  تبصأ  ام  ّینأ  ناثری و  وأ ال  ظ ) ناثری .

877 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمألا یلاو  نإ  فورعملاب و  لکأ  رقتفا  نإ  فّفعت و  ینغتـسا  نإ  میتیلا  لام  یف  ّیـصولا  ماـقم  نیملـسملا  ءیف  هَّللا و  لاـم  یف  یـسفن  تمقأ 

و لاملا . تیب  یلإ  ّدریل  اذـک و  عضوم  یف  یطئاح  ظ ) عبیلف ،  ) عیبیلف ّتم  اذإف  الام  لاملا  تیب  نم  تفلـستسا  ّینا  باطخلا و  نب  رمع  يدـعب 
نب رمع  رکب  یبأ  یلع  بلاغلا  ناـک  و  سدّـسلا . هفاـحق  وبأ  هثرو  ـالیل و  نفد  هتلـسغف و  هتأرما  سیمع  تنب  ءامـسأ  هلـسغب  رکب  وبأ  یـصوأ 
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و ۀنـس 13 ، هنم  اتیقب  نیتلیلل  لیق  و  بآ »  » یف مجعلا  روهـش  نم  ةرخآلا و  يدامج  نم  نیقب  لایل  نامثل  ءاثّلثلا  موی  هتافو  تناـک  و  باـطخلا .
[. ۀنس نّوتس  ثلث و  یفوت  موی  هل  ناک  و  هَّللا ، لوسر  ربق  هیف  يّذلا  تیبلا  یف  نفد  و  باطخلا ، نب  رمع  هیلع  یّلص 

هدعب و نم  ۀفالخلا  دقع  باطخلا  نب  رمعل  اهیف  یفوت  یّتلا  هتـضرم  یف  رکب  وبأ  دـقع  و  : ] هتفگ دوخ  خـیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دـمحم  و 
نع لیهـس  نبا  دیجملا  دبع  نع  ةربس  یبأ  نبا  نع  يدقاولا  نع  دعـس  نبا  رکذ  امیف  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  اعد  هل  دـقعلا  دارأ  اّمل  ّهنأ  رکذ 

لوسر ۀفیلخ  ای  لاقف : رمع ! نع  ینربخأ  لاقف : فوع  نب  نمحّرلا  دبع  اعد  ةافولا  هر - رکب - یبأب  لزن  اّمل  لاق : نمحّرلا ؛ دبع  نب  ۀملس  یبأ 
اریثک كرتل  هیلإ  رمألا  یـضفأ  ول  اقیقر و  یناری  ّهنأل  کلذ  رکب : وبأ  لاقف  ۀـظلغ . هیف  نکل  لجر و  نم  هیف  کیأر  نم  لـضفأ  هَّللا  وه و  هَّللا !

ال هیلع ! ةّدّشلا  ینارأ  هل  تنل  اذإ  هنع و  یـضّرلا  ینارأ  ءیـشلا  یف  لجّرلا  یلع  تبـضغ  اذإ  ینتأرف  هتقم  ردـق  دّـمحم ! ابأ  ای  و  هیلع ، وه  امم 
لاقف هب ، ربخأ  تنأ  لاق : رمع ، نع  ینربخأ  هَّللا ! دبع  ابأ  ای  لاقف : ناّفع  نب  نامثع  اعد  مث  معن ! لاق : ائیـش . کل  تلق  اّمم  دّمحم  ابأ  ای  رکذت 

ای هَّللا  کمحر  هر :- رکب - وبأ  لاق  هلثم ! انیف  سیل  نأ  هتینالع و  نم  ریخ  هتریرس  ّنأ  هب  یملع  ّمهّللا  لاق  هَّللا ! دبع  ابأ  ای  كاذ ، ّیلع  رکب  وبأ 
: رکب وبأ  هل  لاقف  لعفأ . لاق : ائیش  کل  ترکذ  اّمم  رکذت  ال  هَّللا ! دبع  ابأ 

تنک ّینأ  مکروما و  نم  اولخ  تنک  ّینأ  تددول  و  ائیـش ، مکروما  نم  یلی  ّالأ  هل  ةریخلا  و  هکرات ، هّلعل  يردأ  ام  و  کتودـع ! اـم  هتکرت  ول 
: انث ائیش ! هل  کتوعد  اّمم  رمع و ال  رمأ  نم  کل  تلق  اّمم  نرکذت  ال  هَّللا ! دبع  ابأ  ای  مکفلس ، نم  یضم  نمیف 

: لاق رفّسلا ؛ یبأ  نع  ورمع  نب  سنوی  انث  لاق : حضاو ، نب  ییحی  انث  لاق : دیمح ، نبا 
878 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّینإف و مکیلع  فلختسا  نمب  نوضرت  أ  لوقی : وه  نیدیلا و  ۀموشوم  هتکسمم  سیمع  ۀنبا  ءامـسأ  هفینک و  نم  سانلا  یلع  رکب  وبأ  فرـشأ 
! انعطأ انعمـس و  اولاقف : اوعیطأ ! هل و  اوعمـساف  باـطخلا  نبا  رمع  تفلختـسا  دـق  ّینإ  ۀـبارق و  اذ  تّیلو  ـال  يأّرلا و  دـهج  نم  تولأ  اـم  هَّللا 

سلجی وه  باطخلا و  نب  رمع  تیأر  لاق  سیق ، نع  لیعامسإ  نع  ۀنییع  نب  نایفس  انث  لاق : یناسقرقلا  نامثع  نع  ییحی  نب  نامثع  ینثّدح 
: لوقی ّهنإ  معلص ، هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  لوق  اوعیطأ  اوعمسا و  ساّنلا ! اهّیأ  لوقی : وه  ةدیرج و  هدیب  و  هعم ، ساّنلا  و 

: يدقاولا لاق  و  رفعج : وبأ  لاق  رمع  فالختـسا  اهیف  یّتلا  ۀفیحّـصلا  هعم  دیدش ؛ هل : لاقی  رکب  یبأل  یلوم  هعم  و  لاق : احـصن ، مکلآ  مل  ّینإ 
اذه میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   » بتکا هل : ایلاخ  نامثع  رکب  وبأ  اعد  لاق : ثراحلا ، نب  میهاربإ  نب  دّمحم  نع  رصّنلا  یبأ  نب  میهاربإ  ینثّدح 

مکیلع تفلختـسا  دق  ّینإف  دعب ، اّمأ  نامثع : بتکف  هنع  بهذف  هیلع  یمغا  ّمث  لاق  دعب » اّمأ  نیملـسملا : یلإ  ۀفاحق  یبأ  نب  رکب  وبأ  دـهع  ام 
نإ ساّنلا  فلتخی  نأ  تفخ  كارأ  لاـق : رکب و  وبأ  ّربکف  هیلع  أرقف  ّیلع  أرقا  لاـقف : رکب : وبأ  قاـفأ  ّمث  اریخ . مکلآ  مل  باـطخلا و  نب  رمع 

: لاق یتیشغ ! یف  یسفن  تتلتقا 
: انث عضوملا . اذه  نم  هنع - هَّللا  یضر  رکب - وبأ  اهّرقأ  هلهأ و  مالسإلا و  نع  اریخ  هَّللا  كازج  معن !

دبع نب  رمع  نع  ناسیک  نب  حلاص  نع  ناولع  انث  لاق : دعس ، نب  ثیّللا  انث  لاق : ریکب ، نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  انث  لاق : یلعألا ، دبع  نب  سنوی 
: نمحّرلا دـبع  هل  لاـقف  اـمتهم  هباـصأف  هیف ؛ یفوـت  يذـّلا  هضرم  یف  ضر - قیدّـصلا - رکب  یبأ  یلع  لـخد  ّهنأ  هیبأ  نع  فوـع  نب  نمحّرلا 

: لاق معن ! لاق : هارت ؟ أ  هنع : هَّللا  یضر  رکب - وبأ  لاقف  ائراب ؛ هّلل  دمحلا  تحبصأ و 
یه لبقت و  امل  تلبقأ و  دق  اینّدلا  متیأر  هنود و  هل  رمألا  نوکی  نأ  دیری  کلذ  نم  هفنأ  مرو  مکّلکف  یـسفن ، یف  مکریخ  مکرمأ  تّیلو  ّینإ 

و کبسح ، یلع  مانی  نأ  مکدحأ  مل  ای  امک  يرذالا  فوّصلا  یلع  عاجطـضالا  اوّملأت  جابیّدلا و  دئاضن  ریرحلا و  روتـس  اوذّختت  یّتح  ۀلبقم 
نع مهنوّدـصتف  ادـغ  سانلاب  لاض  لوأ  متنا  اینّدـلا و  ةرمغ  یف  ضوخی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدـح  ریغ  یف  هقنع  برـضنف  مکدـحأ  مدـقی  نال  هَّللا 

ّنإف هَّللا ، کمحر  کیلع  ضّفخ  هل  تلقف ، رحبلا . وأ  رجفلا  وه  اّمنإ  قیرطلا  يداه  ای  الامش ! انیمی و  قیرّطلا 
879 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کیلع و ریـشم  وهف  کفلاخ  لجر ، اّمإ  و  کعم ؛ وهف  تیأر  ام  يأر  لجر  اّمإ  نیلجر : نیب  كرمأ  یف  ساّنلا  اّمنإ  كرمأ  یف  کضیهی  اذه 
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هَّللا یضر  رکب -: وبأ  لاق  اینّدلا  نم  ءیش  یلع  یسأت  ّکنإ ال  احلصم و  احلاص  لزت  مل  اریخ و  ّالإ  تدرأ  کملعن  ّبحت و ال  امک  کبحاص 
تددو ثلث  ّنهتلعف و  ّینأ  تددو  ّنهتکرت  ثلث  ّنهتکرت و  ّینأ  تددو  ّنهتلعف  ثلث  یلع  ّالإ  اینّدلا  نم  ءیش  یلع  یسآ  ّینإ ال  لجأ ! هنع -

دق اوناک  نإ  ءیـش و  نع  ۀـمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددوف  ّنهتکرت  ّینأ  تددو  یتاللا  ثلثلا  اّمأف  معلـص . هَّللا  لوسر  نهنع  تلأس  ینأ 
ۀفیقـس موی  ّینأ  تددو  و  اـحیجن ، هتیّلخ  وا  احیرـس ، هتلتق  تنک  ّینأ  یملّـسلا و  ةءاـجفلا  تقرح  نکأ  مل  ّینأ  تددو  و  برحلا ، یلع  اوقلع 

ّنهتکرت یتاللا  اّمأ  و  اریزو . تنک  اریمأ و  امهدحأ  ناکف  ةدیبع - ابأ  رمع و  دـیری  نیلجّرلا - دـحأ  قنع  یف  رمألا  تفذـق  تنک  ةدـعاس  ینب 
تّریـس ّینأ  تددو  و  هیلع ! ناعأ  ّالإ  اّرـش  يری  ّهنأ ال  ّیلإ  لّیخی  ّهنإف  هقنع  تبرـض  تنک  اریـسأ  سیق  نب  ثعـشألاب  تیتأ  موی  ّینأ  تددوف 

ّینأ تددو  و  ددم ، وأ  ءاقل  ددصب  تنک  اومزه  نإ  وا  رفظ و  نوملـسملا  رفظ  نإف  ۀّصقلا ، يذب  تمقأ  تنک  ةّدّرلا  لهأ  یلإ  دیلولا  نب  دلاخ 
ّدم هَّللا و  لیبس  یف  امهیتلک  يدی  تطسب  دق  تنکف  قارعلا  یلإ  باطخلا  نب  رمع  تهّجو  تنک  ماّشلا  یلإ  دیلولا  نب  دلاخ  تهّجو  ذإ  تنک 

رمألا اذه  یف  راصنألل  له  هتلأس  تنک  ینأ  تددو  و  دحأ ! هعزانی  الف  رمالا  اذـه  نمل  معلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  تنک  ّینأ  تددو  و  هیدـی !
ناولع انیلع  مدق  ّمث  ییحی  انل  لاق  سنوی : یل  لاق  ائیش . اهنم  یسفن  یف  ّنإف  ۀّمعلا  خألا و  ۀنبا  ثاریم  نع  هتلأس  تنک  ّینأ  تددو  و  بیصن ؟

دعس و نب  ثیّللا  هب  ثّدح  وه  ّهنأ  ینربخأ  و  افرح . افرح  دعـس  نبا  ثیّللا  ینثّدح  امک  هب  ینثّدحف  ثیدحلا  اذه  نع  هتلأسف  ثیّللا  ةافو  دعب 
: لاق ّيرـصملا  حـلاص  نب  هَّللا  دـبع  اـنث  لاـق : ّيدارملا ؛ لیعامـسإ  نب  دّـمحم  ینثّدـح  و  دواد . نب  ناولع  ّهنأ  ینربخأ  هیبأ و  مسا  نع  هتلأـس 
؛ لاق هنع - هَّللا  یضر  قیّدّصلا - رکب  ابأ  ّنأ  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  نب  دیمح  نع  ناسیک  نب  حلاص  نع  حلاص  نب  ناولع  نع  ثیّللا  ینثّدح 

«[. هیبا نع   » هیف لقی  مل  هوحن و  رکذ  ّمث 
: حلاص وبأ  لاق  : ] هتفگ دقعلا »  » باتک رد  یبطرقلا  هبر  دبع  نب  دمحأ  رمع  وبأ  و 

880 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناسیک نب  حلاص  نع  ناولع  نع  دعـس  نب  ثیّللا  ینثّدح  لاق : یبیجنلا ، رجاهم  نب  جمز  نب  دّمحم  ینثّدـح  لاق : حاّضو ، نب  دّـمحم  انربخأ 

: لاقف اقیفم  هباصأف  هیف  یفوت  يّذلا  هضرم  یف  هنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  یلع  لخد  ّهنأ  هیبأ  نع  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  نب  دیمح  نع 
: لاق معن ! لاق : ظ ) اءرب .؟ هارت  أ   ) هَّللا هأربا  رکب : وبأ  لاق  ائراب ، هَّللا  دمحب  تحبصأ 

یـسفن یف  مکریخ  مکرمأ  تّیلو  ینأ  یعجو  نم  ّیلع  ّدـشأ  نیرجاـهملا  رـشعم  اـی  مکنم  تیقل  اـمل  و  عجولا ، دـیدشل  کـلذ  یلع  ینإ  اـمأ 
دئاضن ریرحلا و  روتـس  اوذـّختت  یّتح  ۀـلبقم  یه  لبقت و  امل  ۀـلبقم و  اینّدـلا  متیأر  و  رمألا ، هل  نوکی  نأ  دـیری  هفنأ ! کلذ  نم  مرو  مکّلکف 

برضتف مکدحأ  مدقی  نأل  هَّللا  و  نادعّسلا ! كوش  یلع  عاجطضالا  مکدحأ  ملأی  امک  يرزألا  فوّصلا  یلع  عاجطـضالا  نوملأت  جابیّدلا و 
يداه ای  الامش ! انیمی و  قیرّطلا  نع  مهنوّدصتف  ادغ  سانلاب  لاض  لوا  مکنا  الا و  اینّدلا ، ةرمغ  یف  ضوخی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدح  ریغ  یف  هقنع 

نیب كرمأ  یف  ساّنلا  اّمنإ  کب ، ام  یلع  کضیهی  اذـه  ّنإف  هَّللا ! کمحری  کـیلع  ضّفخ  هل  تلقف  لاـق : رحبلا ، رجفلا و  وه  اـّمنإ  قیرّطلا ،
ّالإ تدرأ  کملعن  ّبحت و ال  امک  کبحاص  و  هیأرب ؛ کیلع  ریـشی  وهف  کفلاخ  لجر  اّمإ  و  کعم ، وهف  تیأر  ام  يأر  لـجر  اـّمإ  نیلجر :

ثالث یلع  ّالإ  اینّدـلا  نم  ءیـش  یلع  یـسآ  ّینإ ال  لجأ ! لاقف  اینّدـلا . نم  ءیـش  یلع  یـسأت  کـّنأ ال  عم  احلـصم  اـحلاص  لزت  مل  ریخلا و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  ّینأ  تددو  ثالث  ّنهتلعف و  ّینأ  تددو  ّنهتکرت و  ثـالث  ّنهتکرت و  ّینأ  تددو  ّنهتلعف و 

و برحلا ! یلع  هوقلغأ  اوناک  نإ  ءیـش و  نع  ۀـمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددوف  ّنهتکرت : ّینأ  تددو  ّنهتلعف و  یّتلا  ثالثلا  اـّمأف  ّنهنع 
تمدق ةدعاس  ینب  ۀفیقس  موی  ّینأ  تددو  و  احیجن ! هتیلخ  وأ  اخیدش  هتلتق  ّینأ  یملّسلا و  ظ ) ةءاجفلا .  ) ماحنلا تقرح  نکأ  مل  ّینأ  تددو 

. تدلق )
اّمأ حارجلا و  نب  ةدـیبع  ابأ  باطخلا و  نبا  رمع  نیلجّرلاـب  ینعی  اریزو . هل  تنک  وأ  ریمأ  امهدـحأ  ناـکف  نیلجّرلا ، دـحأ  قنع  یف  رمـألا  ظ )
ّالإ اّرش  يری  ّهنأ ال  ّیلإ  لّیخی  ّهنإف  هقنع  تبرض  اریسأ  سیق  نب  ثعشألا  تیتأ  موی  ّینأ  تددوف  ّنهتلعف : ّینأ  تددو  ّنهتکرت و  یّتلا  ثالّثلا 

تنک اومزهنا  نإ  اورفظ و  نوملـسملا  رفظ  نإف  ۀّـصقلا  يذـب  تمقأ  ةّدّرلا  لها  یلإ  دـیلولا  نب  دـلاخ  تّریـس  موی  ّینأ  تددو  و  هیلع ! ناـعأ 
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تهّجو ّینأ  تددو  و  ددم ! وأ  ءاقل  ددصب 
881 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تددو یّتلا  ثالّثلا  اّمأ  و  هَّللا ! لیبس  یف  امهیتلک  ّيدی  ّتطسب  دق  نوکأف  قارعلا  یلإ  باطخلا  نب  رمع  تهّجو  ماّشلا و  یلإ  دیلولا  نب  دلاخ 
هتلأس ّینأ  و  دـحأ ! هعزانی  الف  هدـعب ؟ نم  رمألا  اذـه  نمل  هتلأس  ّینأ  تددو  ّینإف  ّنهنع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لأسا  ّینأ 

[. ائیش امهنم  یسفن  یف  ّنإف  ۀّمعلا  خألا و  تنب  نع  هتلأس  ّینأ  تددو  و  هنم ! مهبیصن  اوملظی  الف  بیصن ؟ رمألا  اذه  یف  راصنألل  له 
رکب یبأ  یلع  تلخد  لاق : هیلع ، هَّللا  ۀـمحر  فوع  نبا  نمحّرلا  دـبع  ثیدـح  یف  و  : ] هتفگ نآرقلا » زاـجعإ   » باـتک رد  ینـالقاب  رکب  وبا  و 

و عجولا ، دیدشل  کلذ  یلع  ّینإ  اّمأ  لاقف : ص !)  ) هَّللا لوسر  ۀفیلخ  ای  ائراب  كارأ  تلقف : اهیف ، تام  یّتلا  هتّلع  یف  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا 
نم رمألا  هل  نوکی  نأ  هفنأ  مرو  مکّلکف  یـسفن  یف  مکریخ  مکروما  تّیلو  ّینإ  یعجو ! نم  ّیلع  ّدـشأ  نیرجاهملا  رـشعم  ای  مکنم  تیقل  اـم 

و نادعّسلا . کسح  یلع  مّونلا  مکدحأ  ملأی  امک  یبرذألا  فوّصلا  یلع  مّونلا  ّنملأتل  ریرحلا و  روتس  جابیّدلا و  دئاضن  ّنذختتل  هَّللا  و  هنود !
هَّللا وه و  اّمنإ  ترج  قیرطلا  يداه  ای  اینّدلا  تارمغ  ضوخی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدح  ریغ  یف  هتبقر  برضتف  مکدحأ  مدقی  نأل  هدیب  یسفن  يذلا 
تلز ام  هَّللا  وف  کب  ام  یلإ  کضیهی  اذه  ّنإف  مّلس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  ای  کیلع  ضّفخ  تلقف : لاق : رحبلا . وأ  رجفلا 

[. اریخ ّالإ  تیأر  امف  كدحو  رمألاب  تیّلخت  دقل  اینّدلا و  رمأ  نم  کتاف  ءیش  یلع  یسأت  احلصم ال  احلاص 
تام یّتلا  هتّلع  یف  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  هیلع  لخد  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  وبأ  : ] هتفگ يراب  تغل  رد  قئاف »  » باتک رد  يرـشخمز  و 

نم ّیلع  دشأ  نیرجاهملا  رـشعم  ای  مکنم  تیقل  امل  عجولا و  دـیدشل  کلذ  یلع  ّینإ  امأ  لاقف  هَّللا ! لوسر  ۀـفیلخ  ای  ائراب  كارأ  لاقف : اهیف 
روتـس جابیّدـلا و  دـئاضن  ّنذـّختتل  هَّللا  هَّللا و  و  هنود ، نم  رمـألا  هل  نوکی  نأ  هفنأ  مرو  مکّلکف  یـسفن ، یف  مکریخ  مکروـما  تّیلو  یعجو !

مکدـحأ مدـقی  نأل  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  و  نادعّـسلا ! کسح  یلع  مّونلا  مکدـحأ  ملأی  اـمک  یبرذـألا  فوّصلا  یلع  مّونلا  ّنملأـتل  ریرحلا و 
هل لاق  رحبلا ، يور  و  رحبلا . وأ  رجفلا  وه  اّمنإ  ترج  قیرّطلا  يداه  ای  اینّدلا  تارمغ  ضوخی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدح  ریغ  یف  هقنع  برضتف 
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ول لاق : رمع و  نم  لانف  هیلع  لخد  انالف  ّنأ  يور  و  کب . ام  یلإ  کـضیهی  اذـه  ّنإـف  هَّللا ! لوسر  ۀـفیلخ  اـی  کـیلع  ضّفخ  نمحّرلا : دـبع 

ضعب هیلع  لخد  و  اّقح ! کلهأ  نم  تذخأ  امل  كافق و  یف  کفنأ  تلعجل  کلذ  تلعف  ول  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبأ  لاقف  انالف !؟ تفلختسا 
فیکف یتعأ  یتعأ و  ناک  انکلم  ول  هل و  ناطلـس  انیلع و ال  اتع  دـق  رمع و  انیلع  فلختـست  أ  هل : لاـقف  هضرم  یف  یکتـشی  وه  نیرجاـهملا و 

( ءيرب ! ) کلهأ ریخ  مهیلع  تلمعتـسا  هتیقل : اذإ  هل  لوقأ  ّینإف  ینقرفت  هَّلل  ابأ  لاقف : هوسلجأف  ینوسلجأ ! رکب : وبأ  لاقف  هتیقل !؟ اذإ  هّلل  لوقت 
ّهنأل ظـیغلا  طارفا  نع  ۀـیانک  فنـألا  مرو  ةءارب . اذـک  نم  ءيرب  هنم  و  هنم . دـعابّتلا  ضرملا و  ۀـلیازم  هاـنعم  ئراـب و  وهف  أرب  ضرملا و  نم 

: لاق هارخنم ، خفتنی  ظاتغملا و  فنأ  مروتی  نأ  دیدّشلا  ظایتغالا  فدری 
يور ناجیبرذأ و  یلإ  بوسنم  ّیبرذألا  ةدیـضن . ةدـحاولا  دـضنی ، امم  اهوحن  شرفلا و  دـئاسولا و  دـئاضّنلا : اـمرو  هفنأ  اـم  اذإ  جاـهی  ـال  و 

یلإ کـب  تضفأ  ءاـملظلا  تـطبخ  نإ  قـیرطلا و  ترـصبأ  رجفلا  کـل  ءیـضی  یّتـح  ترظتنا  نإ  ینعملا : و  مـیظعلا . رمـألا  رجبلا  يرذـألا .
نّوه کسفن و  یلع  قبأ  يأ  کیلع  ضّفخ  اهلهأ . اهرییحت  اینّدـلا و  تارمغل  ـالثم  کـلذ  برـض  رحبلا  هاور  نمیف  دّربملا  لاـق  و  هورکملا ،

نع ضارعإلا  ۀیاغ  نع  ةرابع  افقلا  یف  فنألا  لعج  کضرم . یلإ  کسّکنی  ّهنأ  ینعملا  و  ۀیناث ، روبجملا  مظعلا  رـسک  ضیب  اهیلع . بطخلا 
هافق یف  هانیع  مزهنملل  مهلوق  هنم  و  هافق ، یف  هفنأ  لعج  ّهنأکف  هءارو  ام  یلع  هفنأب  لبقی  نأ  کلذ  يراصق  ّنـأل  هنع  سأرلا  سکن  ءیـشلا و 

کئارو نم  یلإ  کهجوب  لابقإلا  کندـید  تلعجل  وأ  ّقحلا ؛ نع  ضارعإلا  یف  تطرفأل  دارملا  و  بلطلا . نم  اقرف  ابئاد  هءارو  ام  یلإ  هرظنل 
. مهریغ یلع  مهاّیإ  ارثؤم  كّربب و  مهل  اّصتخم  کبراقأ  نم 

هّلل مهلوقک : هَّللا و  تیبک  هَّللا  مسا  یلإ  فاضی  ام  ّلک  کلذـک  و  مهنأشل ، امیخفت  هَّللا » لهأ   » شیرقل لاقی  ناک  کـلها ، ینفوخت  ینقرفت :
: سیقلا ءرما  لوقک  و  تنأ ،
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بّصحملا  قارف  نم  يأنأ  ّتشأ و  قّرفت  نم  يأر  نم  انیع  هّللف 
مرو زاجملا : نم  و  : ] هتفگ مرو  تغل  رد  ۀغالبلا » ساسأ   » باتک رد  يرشخمز  زین  و 

883 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هنود  نم  رمألا  هل  نوکی  نأ  هفنأ  مرو  مکّلک  هنع . هَّللا  یضر  رکب  یبأ  ثیدح  یف  و  بضغ . اذإ  هفنأ 

يأ هنود . نم  هل  نوـکی  نأ  یلع  هفنأ  مرو  مکّلکف  مکریخ  مکروـما  تّیلو  رکب : یبأ  ثیدـح  هنم  و  : ] هتفگ مرو  تغل  رد  يرزج  ریثا  نـبا  و 
جاهی و ال  : » رعاّشلا لوق  هنم  و  هفنأب ، خمـش  لاقی : امک  ربکلا  ۀفنألا و  عضوم  ّهنأل  رکّذـلاب  فنألا  ّصخ  و  ابـضغ ؛ کلذ  نم  خـفتنا  ءالتما و 

[. امرو هفنأ  ام  اذإ 
یلع مزع  اّمل  رکب  یبأ  یلع  اولخد  ۀباحّصلا  نم  ۀعامج  ّنأ  هدانساب  دعس  نب  دّمحم  نع  و  : ] هتفگ هرـضن » ضایر   » رد يربط  نیدلا  بحم  و 

: مهنم نولئاق  هل  لاقف  رمع  فالختسا 
: رکب وبأ  لاقف  هتظلغ  يرت  دق  انیلع و  رمع  فالختسا  نع  کلأس  اذإ  ّکبرل  لئاق  تنأ  ام 

نم کل  تلق  اـم  یّنع  غلبأ  کـلهأ  ریخ  مهیلع  تفلختـسا  ّینإ  ّمهّللا  لوقأ  ملظب  مکرمأ  نم  دّوزت  نم  باـخ  ینوفّوخت ؟! هّلل  اـبأ  ینوسلجا !
. خلإ عجطضا  ّمث  کئارو 

اذ امف  کبر  یلإ  بهاذ  تنأ  رمع و  انیلع  ّیلوت  اولاـقف : رکب  یبأ  یلع  ساـن  لـخد  تلاـق : ۀـشئاع ، نع  و  : ] هتفگ هرـضن » ضاـیر   » رد زین  و 
.[ ۀیواعم وبأ  هجّرخ  مهریخ . مهیلع  تّیلو  لوقأ : ینوسلجا ! ینوسلجا ! لاق : هل ؟ لوقت 

و ال : » رعاّشلا لوق  هنم  و  بضغ ، يأ  هفنأ ، مرو   ] هتفگ مرو  تغل  رد  برعلا » ناـسل   » رد يرـصملا  یقیرفـالا  يراـصنالا  مرکم  نب  دـمحم  و 
يأ هنود ، نم  رمألا  هل  نوکی  نأ  یلع  هفنأ  مرو  مکّلکف  مکریخ ، مکروما  تّیلو  ضر :- رکب - یبأ  ثیدـح  یف  و  اـمرو » هفنأ  اـم  اذإ  جاـهی 

 . هفنأب حمش  لاقی  امک  ربکلا  ۀفنألا و  عضوم  ّهنأل  رکّذلاب  فنألا  ّصخ  ابضغ و  کلذ  نم  خفتنا  ءالتما و 
نیرجاهملا نم  رفّنلا  کئلوا  نکمأ  ام  رکب  یبأ  نم  دعـس و  نم  اهب  قحأ  وه  ّیلع  راصنألا  تلاق  ول  و  : ] هتفگ ۀنّـسلا » جاهنم   » رد هیمیت  نبا  و 

راّفکلا و ضغب  مهیلع و  هتّدـشل  رمع  نوضغبی  ضرم  مهبولق  یف  نیذـّلا  روهمج  ناک  امیـس و  ّیلع ال  عم  ساّنلا  رثکأ  ماق  و  مهوعفادـی ، نأ 
امک ّالإ  ظ ) نوقفانملا .  ) نیقفانملا راّفکلا و  هضغبی  ناک  اّیلع  ّنأ  فرعی  مل  لب  امهنیب  ۀبـسن  اـمب ال  یّلعل  مهـضعب  نم  مظعأ  رمعل  نیقفاـنملا 

اذهل و  رمع ، اهیف  ۀهج  نع  اورفنی  نأ  سایقلا  نم  ناک  و  مهیلع ، ادیدش  ناک  ّهنإف  رمع  فالخب  هلاثمأ ، نوضغبی 
884 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوقأ ینوفّوخت !؟ هَّللاب  أ  لاقف : اظیلغ !؟ اّظف  انیلع  تّیلو  اذإ  ّکبرل  لوقت  اذ  ام  ۀـحلط : هل  لاق  یّتح  ۀـفئاط  هتفالخ  هرک  رکب  وبأ  هفلختـسا  اّمل 
: هدروآ ار  رمع  رکب  وبأ  فالختسا  رکذ  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و  کلهأ ]! ریخ  مهیلع  تّیلو 

هّللاب رکب : وبأ  لاقف  هتظلغ !؟ يرت  دـق  ورمع  ۀـیلوت  نع  کلأس  اذإ  کبرل  لئاق  تنأ  اـم  مهنم : لـئاق  هل  لاـقف  ۀباحّـصلا  ضعب  هیلع  لـخد  [و 
 . کئارو نم  تلق  ام  یّنع  غلبأ  کلهأ ، ریخ  مهیلع  تفلختسا  ّینإ  ّمهّللا  لوقأ  ینفّوخت !؟

یّلص یبّنلا  باحـصأ  ضعب  عمـس  و  : ] هدروآ يربخ  نمـض  رد  رمع  تفالخ  رکذ  رد  ۀفالخلا  باتک  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 
لئاق تنأ  ام  مهنم : لئاق  هل  لاقف  رکب  یبأ  یلع  اولخدف  هب  امهتولخ  رکب و  یبأ  یلع  نامثع  نمحّرلا و  دـبع  لوخدـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

مکرمأ نم  دّوزت  نم  باخ  ینوفوخت !؟ هّلل  ابأ  ینوسلجا  رکب : وبأ  لاقف  هتظلغ !؟ يرت  دـق  اـنیلع و  رمع  کفالختـسا  نع  کـلأس  اذإ  کـّبرل 
 . عجطضا ّمث  کئارو ؛ نم  کل  تلق  ام  یّنع  غلبا  کلهأ ، ریخ  مهیلع  تفلختسا  ّمهّللا  لوقأ  ملظب ،

هیلع لخدف  رمع  فلختـساف  ةافولا  رکب  ابأ  رـضح  اّمل  تلاق ؛ ۀشئاع  نع  : ] هتفگ رمع  تفالخ  رکذ  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  زین  و 
: لوقا امکنم ! رمعب  هّللاب و  ملعأ  انأل  یناقرفت !؟ هّللاب  أ  لاق : ّکبرل !؟ لئاق  تنأ  اذ  امف  الاق : رمع ! لاـق : تفلختـسا ؟ نم  ـالاقف : ۀـحلط  یلع و 

لاقف هفلختسی  رمع  یلإ  لسرأ  توملا  هرضح  نیح  رکب  ابأ  ّنأ  ثراحلا  نب  ظ ) دیبز .  ) دیز نع  دعس .) نبا  . ) کلهأ ریخ  مهیلع  تفلختـسا 
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: رکب وبأ  لاقف  رمع !؟ انیلع  تفلختسا  دق  هتیقل و  اذإ  کبرل  لوقت  امف  ظلغأ ؛ ّظفأ و  ناک  انیلو  دق  ولف  اظیلغ  اّظف  رمع  انیلع  فلختـست  ساّنلا :
نب هَّللا  دـیبع  نب  ناـمثع  نع  سیمع و  تنب  ءامـسأ  نع  ریرج  نبا  هاور  و  ش .) . ) کـلهأ ریخ  مهیلع  تفلختـسا  ّمـهّللا  ینوـفّوخت !؟ ّیبرب  أ 
یبأ یلع  یمغا  ّمث  هدهع  هیلع  یلمأف  ناّفع  نب  نامثع  اعد  ةافولا  قیّدّصلا  رکب  ابأ  ترضح  اّمل  لاق : باطخلا  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  ظ ) نع . )

؟ ادحأ تبتک  نامثعل : لاقف  رکب  وبأ  قافأف  باّطخلا  نب  رمع  نامثع  بتکف  ادحأ ؟ یلمی  نأ  لبق  رکب 
! هَّللا کمحری  لاقف : باطخلا ، نب  رمع  تبتکف  ۀقرفلا  تیشخ  کب و  امل  کتنظ  لاقف :

885 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمع ۀـظلغ  تملع  دـق  نولوقی : کیلإ  یئارو  نم  لوسر  انأ  لاق : هَّللا و  دـیبع  نب  ۀـحلط  هیلع  لخدـف  الهأ ، اهل  تنکل  کسفن  تبتک  ول  امأ 

دق ینوفّوخت ؟! هّلل  ابأ  ینوسلجأ  لاقف : لئاق : تنأ  ام  رظناف  هنع  کلئاس  هَّللا  انروما و  هیلإ  تیـضفا  اذإ  کتافو  دعب  فیکف  کتایح  یف  انیلع 
 . یئاکلاّللا . ) یّنع اذه  مهغلباف  مهل  مهریخ  کلهأ  یلع  تفلختسا  تلق  هَّللا  ینلأس  اذإ  امه  مکرمأ و  نم  ّنظ  ؤرما  باخ 

: هتفگ رکب  وبأ  لئاضف  رد  لئاضفلا  باتک  رد  لامعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  زین  و 
: لاقف هیف  یفوت  يّذلا  هضرم  یف  رکب  یبأ  یلع  تلخد  لاق : فوع . نب  نمحّرلا  دبع  نع  ]

تلبقأ دق  اینّدلا  تیأر  هل و  رمألا  نوکی  نأ  ءاجر  هفنأ  کلذل  مرو  مکّلکف  یـسفن  یف  مکریخ  مکل  ترتخا  يدعب و  نم  ادـهع  مکل  تلعج 
ّنأک یبرذألا ، فوّصلا  عئاجـض  نوملأت  جابیّدلا و  دئاضن  ریرحلا و  روتـسب  مکتویب  ظ ) نودجنتـس .  ) نوذختتـس ۀیئاج و  یه  لبقت و  امل  و 

، بط قع ،  » اینّدلا ةرمغ  یف  حبـسی  نأ  نم  هل  ریخ  ّدح  ریغ  یف  هقنع  برـضیف  مکدحأ  مدـقی  نال  هَّللا  و و  نادعّـسلا ؛ کسح  یلع  مکدـحأ 
[«[. 1  ] لح

اذ ام  هَّللا ! لوسر  ۀفیلخ  ای  اولاقف : نالف  نالف و  هیلع  لخد  یبأ  لقث  اّمل  تلاق ، ۀشئاع  نع  : ] هتفگ رکب  یبأ  لئاضف  رد  لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 
.[ ق دعس . نبا  مهریخ . مهیلع  تفلختسا  لوقأ  ینوبهرت  هّلل  ابأ  لاقف : باطخلا !؟ نبا  انیلع  تفلختسا  دق  هیلع و  تمدق  اذإ  ادغ  کبرل  لوقت 

نوکی نأ  یلع  هفنأ  مرو  مکّلکف  مکریخ  مکروما  تّیلو  رکب  یبأ  ح » [ » 2  ] هنم : ] هتفگ مرو  تغل  رد  راحبلا » عمجم   » رد ینتف  رهاط  دمحم  و 
[. ربکلا ۀفنالا و  عضوم  ّهنأل  فنالا  ّصخ  ابضغ و  کلذ  نم  خفتنا  ألتما و  يأ  هنود ! نم  رمألا  هل 

لاح رب  لمتـشم  هک  یتیاور  نمـض  رد  ءافلخلا » ۀـعبرالا  لضف  یف  ءاـفتکالا   » باـتک رد  یعفاّـشلا  ینمیلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نبا  میهاربا  و 
هجرخأ يأ  [ 1  ] یلع ناـمثع  نمحّرلا و  دـبع  لوخدـب  ص )  ) یبّنلا باحـصأ  ضعب  عمـس  و  : ] هدروآ دـشابیم  ار  رمع  رکب  وبأ  فالختـسا 

میعن 12. وبأ  یناربطلا و  یلیقعلا و 
(. 12 «. ) ۀیاهنلا  » یف يأ  [ 2]

886 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاقف هتظلغ !؟ يرت  دق  انیلع و  رمع  کفالختسا  نع  کلأس  اذإ  ّکبرل  لئاق  تنأ  ام  هل : اولاقف  رکب  یبأ  یلع  اولخدف  هب  امهتولخ  رکب و  یبأ 
کل تلق  ام  یّنع  غلبا  کلهأ ، ریخ  مهیلع  تفلختـسا  ّمهّللا  لوقأ : ملظب ، مکرمأ  نم  دّوزت  نم  باخ  ینوفّوخت !؟ هَّلل  ابأ  ینوسلجا ! رکب : وبأ 

 . عجطضا ّمث  کئارو ، نم 
رمع نب  هَّللا  دبع  نع  هَّللا  دیبع  نب  نامثع  نع  و  - ) ضر باطخلا - نب  هَّللا  دـبع  نب  نامثع  نع  و  : ] هتفگ ءافتکالا »  » باتک رد  یباصو  زین  و 

یمسی نأ  لبق  رکب  یبأ  یلع  یمغا  ّمث  هدهع  هیلع  یلمأف  ناّفع  نب  نامثع  اعد ؟؟ ةافولا  قیّدّصلا  رکب  ابأ  ترضح  اّمل  لاق : ظ ) باطخلا . نب 
: نامثعل لاقف  رکب  وبأ  قافأف  باطخلا  نب  رمع  نامثع  بتکف  ادحأ ،

: لاقف باطخلا ، نب  رمع  تبتکف  ۀقرفلا  تیشخف  کب  امل  کتنظ  لاقف : ادحأ ؟ تبتک 
: لاقف هَّللا  دبع  نب  ۀحلط  هیلع  لخدف  الهأ ! اهل  تنک  کسفن  تبتک  ول  هَّللا  امأ و  هَّللا ، کمحری 

کلئاس هَّللا  و  انروما !؟ هیلإ  تضفأ  اذإ  کتافو  دـعب  فیکف  کتایح  یف  انیلع  رمع  ۀـظلغ  تملع  دـق  نولوقی : کـیلإ  یئارو  نم  لوسر  اـنأ 
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تلق هَّللا  ینلأـس  اذإ  اـمه ؛ مکرمأ و  نم  ّنظی  أرما  باـخ  دـق  ینوـفّوخت ؟ هّللاـب  ینوـسلجا ! لاـق : هل ؟ لـئاق  تنأ  اـم  ظ ) رظناـف .  ) رظنیلف هنع 
[. ۀّنّسلا یف  یئاکلاللا  هجرخأ  یّنع ، اذه  مهغلباف  مهل ، مهریخ  کلهأ  یلع  تفلختسا 

رمع یلإ  لـسرأ  توملا  هرـضح  نیح  رکب  اـبأ  ّنأ  ضر - ثراـح - نب  ظ ) دـیبز .  ) دـیز نع  و  : ] هتفگ ءاـفتکالا »  » باـتک رد  یباـصو  زین  و 
لاق رمع !؟ انیلع  تفلختسا  دق  هتیقل و  اذإ  کبرل  لوقت  امف  ظلغأ ، ّظفأ و  ناک  انّیلو  دق  ول  اظیلغ و  اظف  انیلع  فلختست  ساّنلا : لاقف  هفلختسی 
نبا هجرخأ  و  تاـقبطلا »  » یف دعـس  نب  [ 1  ] نمحّرلا دـبع  هجرخأ  کـلهأ  ریخ  مهیلع  تفلختـسا  ّمهّللا  لوقأ : ینوفّوخت !؟ ّیبرب  أ  رکب : وـبأ 

 . سیمع تنب  ءامسأ  نع  راثآلا » بیذهت »  » یف ریرج 
ۀحلط ّیلع و  هیلع  لخدف  رمع  فلختسا  ةافولا  رکب  ابأ  ترـضح  اّمل  تلاق : ضر - ۀشئاع - نع  و  : ] هتفگ ءافتکالا »  » باتک رد  یباصو  زین  و 

(. ن . 12 . ) دعس نب  دمحم  همسا : یف  حیحصلا  [ 1 ! ] رمع لاقف : تفلختسا ؟ نم  الاقف :
887 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع هجرخا  کلهأ . ریخ  مهیلع  تفلختـسا  لوقأ : امکنم ! رمعب  هّللاـب و  ملعأ  اـنأ  یناـقرفت !؟ هّللاـب  أ  لاـقف : کـبرل ؟! لـئاق  تنأ  اذ  اـم  ـالاق .
 . هتاقبط یف  دعس  نب  نمحرلا 

الئاق تنک  اـم  ریبّزلا : ۀـحلط و  هل  لاـقف  : ] هدروآ ار  رمع  رکب  وبأ  فالختـسا  هّصق  رد  سیمخ » خـیرات   » رد يرکبراـید  دـمحا  نب  نیـسح  و 
 . خلإ هتیقل ؛ اذإ  کبرل  لوقت  ام  اظیلغ !؟ اّظف  انیلع  ّیلوت  أ  ۀحلط : لاق  ۀیاور : یف  و  هتظلغ ، عم  هتّیلو  ام  اذإ  کبرل 

: تفگ هتفر  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وـبأ  دزن  هباحـص  زا  یکی  هک  تسلقن  : ] هتفگ هعطاـق » نیهارب   » رد یمرهج  نیدـلا  رخف  نب  نیدـلا  لاـمک  و 
هَّللا یضر  رکب  وبأ  ینادیم !؟ ار  وا  تظلغ  تّدش و  هکنآ  لاح  يزاسیم و  هفیلخ  ام  رب  ار  رمع  هک  تفگ  یهاوخ  هچ  یلاعت  يادخ  باوج 
نم زا  نخـس  نیا  و  متخاـس ! هفیلخ  ناـشیرب  هَّللا  تیب  لـهأ  رجاـهم  نیرتهب  ینعی  ارت ، لـهأ  نیرتـهب  ایادـخ ! راـب  تفگ : مهاوخ  تفگ : هنع 

[. دنتسین رضاح  اجنیا  هک  یناسکب  ناسرب 
ار قوراف  ترـضح  تفالخ  هنع  هَّللا  یـضر  قیدـص  تابثإ  امأ  : ] هتفگ مراـهچ  لـصف  لّوأ  دـصقم  رد  اـفخلا » ۀـلازإ   » رد يولهد  هَّللا  یلو  و 

: وا ّتیلضفأب 
وبأ لاقف  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا ! لوسر  دعب  ساّنلا  ریخ  ای  رکب : یبأل  رمع  لاق  لاق : هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ّيذـمّرتلا  جرخأ  دـقف 

! رمع نم  ریخ  لجر  یلع  سمّشلا  تعلط  ام  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  دقلف  كاذ  تلق  نإ  ّکنإ  اّمأ  رکب :
انیلع فلختست  ساّنلا : لاقف  هفلختسی  رمع  یلإ  لسرأ  توملا  هرضح  نیح  رکب  ابأ  ّنأ  ثراحلا  نب  دیبز  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  رکب  وبأ  جرخأ  و 
لوقأ یننوفّوخت ، ّیبرب  أ  رکب : وبأ  لاق  رمع !؟ انیلع  تفلختـسا  دـق  هتیقل و  اذإ  کبرل  لوقت  امف  ظلغأ ، ّظفأ و  ناک  انّیلو  دـق  ول  اـظیلغ و  اّـظف 

رکب وبأ  فالختسا  رکذ  رد  رکب  وبأ  رثآم  رد  مود  دصقم  رد  افخلا » ۀلازإ   » رد هَّللا  یلو  زین  ثیدحلا و  کقلخ ، ریخ  مهیلع  تفلختسا  ّمهّللا 
لوقی ام  اوعمتـسا  لوقی  ساّنلا و  سلجی  وه  لخن و  بیـسع  هدـیب  باطخلا و  نب  رمع  تیأر  لاق : مزاح  یبأ  نب  سیق  نع  و  : ] هتفگ ار  رمع 
رکب وبأ  لوقی  لاقف : ساّنلا  یلع  اهءرقف  ۀفیحصب  دیدش  هل  لاقی  رکب  یبأل  یلوم  ءاجف  لاق  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ 

888 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ۀبیش یبأ  نبا  هاور  ربنملا ! یلع  کلذ  دعب  باطخلا  نب  رمع  تیأرف  سیق : لاق  مکتولأ ، ام  هَّللا  وف  ۀفیحصلا  هذه  یف  نمل  اوعیطأ  اوعمـسا و 

ناک انیلو  دق  اظیلغ و  اّظف  انیلع  فلختست  أ  ساّنلا : لاقف  هفلختـسی  رمع  یلإ  لسرأ  توملا  هرـضح  نیح  رکب  ابأ  ّنأ  ثراحلا  نب  دیبز  نع  و 
ریخ مهیلع  تفلختـسا  ّمهّللا  لوقا  یننوفّوخت !؟ ّیبرب  أ  رکب : وبأ  لاق  رمع ! اـنیلع  تفلختـسا  دـق  هتیقل و  اذإ  کـبرل  لوقت  اـمف  ظـلغأ  ّظـفأ و 

 . خلإ کقلخ ،
امل ارظن  کفلختـسا  اّمنإ  ّینإ  باطخلا ! نب  ای  هل : لاق  ّهنأ  سیمع  تنب  ءامـسأ  نع  و  : ] هتفگ ماقم  نیمه  رد  افخلا » ۀـلازإ   » رد هَّللا  یلو  زین  و 

اّنک نأ  یّتح  هلهأ  یلع  اـنلهأ  هسفن و  یلع  انـسفنأ  هترثآ  نم  تیأرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تبحـص  دـق  یئارو و  تفلخ 
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تمّهوت تملحف و ال  تمن  ام  هَّللا  و  یلبق ، ناک  نم  لیبس  تعّبتا  اّمنإ  ینتیأرف  ینتبحص  دق  هنع و  انیتأی  ام  لوضف  نم  هلهأ  یلإ  يدهن  ّلظنل 
و اهریغ ؛ یف  تدامت  اهتیطعأ  اذإف  ةوهـش  سفن  لکل  ّنإ  کسفن ، رمع  ای  كرّذـحا  اـم  لّوأ  ّنإ  و  تغز ، اـم  لـیبّسلا  یلعل  ّینإ  و  توهـسف ،

ءرما ّلک  ّبحأ  مهراصبأ و  تحمط  مهفاوجأ و  تخفتنا  دق  نیّذلا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  باحـصأ  نم  رفّنلا  ءالؤه  كرّذحا 
ام نیمیقتسم  کل  هَّللا ؛ تفخ  ام  نیفئاخ  کنم  اولازی  مل  مّهنأ  ملعا  و  نوکت ! نأ  كاّیإف  مهنم ؛ دحاو  ّۀلز  دنع  ةریحل  مهل  ّنإ  هسفنل و  مهنم 

 . فسوی وبأ  هجرخأ  مالّسلا . کیلع  أرقأ  و  کتقیرط ، تماقتسا 
بتاک قیّدص  تفالخ  نامز  رد  هک  ار  نامثع  ترضح  لاح  رخآ  : ] هتفگ رکب  یبأ  توم  تالاح  رد  افخلا » ۀلازإ   » رد يولهد  هَّللا  یلو  زین  و 
نخـس نیا  مکیلع ،» تفلختـسا  دـق  ّینإف  دـعب ، اّمأ  نیملـسملا : یلإ  هفاحق  یبأ  نب  رکب  وبأ  دـهع  ام  اذـه  : » سیونب دومرف  دـیبلط و  دوب  يو 

لبق رکب  وبأ  زا  هچ  باطخلا ،» نب  رمع   » هک تشون  دوخ  شیپ  زا  دروآ و  ملقب  دوب  هتفگ  رکب  وبأ  هچنآ  ناـمثع  سپ  دـش ، شوهیب  تفگب و 
رب دوب  هتشون  هچنآ  نامثع  ياهتشون ، هچ  تفگ  نامثع  اب  دمآ  تقافإب  یـشوهیب  زا  رکب  وبأ  هکنآ  زا  دعب  دوب  هدرک  مولعم  ینعم  نیمه  نیزا 

دومرف هاگنآ  و  داهد ، ریخ  يازج  مالسا  زا  ارت  ادخ  نامثع ! يأ  تفگ : رکب  وبأ  دوب  هتشون  دوخ  شیپ  زا  هک  دیسر  رمع  رکذب  ات  دناوخ  يو 
هک

889 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َو بیغلا  ملعأ  تدرأ و ال  ریخلا  و  بستکا ، ام  ءرما  ّلکلف  راج  نإ  و  هیف ؛ یملع  یّنظ و  کلذف  لدع  نإف  هل  اوعیطأ  هل و  اوعمتساف  : » دسیونب

َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس 
 . هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و  ، 

شیپ يراکنإ  ّيدر و  درک و  نایب  قوراـف  ّتیلـضفأ  قوراـف  فالختـسا  تقو  رد  قیّدـص  موس : عون  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  زین  و 
ول اظیلغ و  اّظف  انیلع  فلختست  ساّنلا : لاقف  هفلختـسی ، رمع  یلإ  لسرأ  توملا  هرـصح  نیح  رکب  ابأ  ّنإ  ثراحلا : نب  دیبز  ثیدح  زا  دماین ،

تفلختـسا ّمهّللا  لوقأ  یننوفّوخت !؟ یبرب  أ  رکب : وبأ  لاق  رمع !؟ انیلع  تفلختـسا  دق  هتیقل و  اذإ  ّکبرل  لوقت  امف  ظلغأ ! ّظفأ و  ناک  انّیلو  دق 
[. ظ ۀبیش . یبأ  نبا   ) ۀبیش نبا  هجرخأ  ثیدحلا ، ۀیصوب ، کیصوم  ّینإ  لاقف  رمع  یلإ  لسرأ  ّمث  کقلخ ! ریخ  مهیلع 

و بضع ؛ يأ  هفنأ ، مرو  زاجملا : نم  و  : ] هتفگ سوماقلا » حرـش  یف  سورعلا  جات   » رد يدیبّزلا  یـضترم  دّـمحم  ضیفلا  وبأ  نیدـلا  بحم  و 
نأ یلع  هفنأ  مرو  مکّلکف  مکریخ  مکروما  تّیلو  هنع : هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  ثیدح . یف  و  ظ ») امرو .  ) مرو هفنأ  ام  اذإ  جاهی  و ال  : » هلوق هنم 

 . هفنأب خمش  لاقی : امک  ربکلا  ۀفنألا و  عضوم  ّهنأل  رکّذلاب  فنألا  ّصخ  و  کلذ ، نم  ابضغ  ءالتما  خفتنا و  يأ  هنود ، رمألا  هل  نوکی 

ار رمع  وا  ندرک  هفیلخ  نیچمه  رکب و  وبا  ندش  هفیلخ  ندوب  اطخ  هرابرد  باحصا  زا  یتعامج  داقتعا 

زین مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ناشیا  هلمج  زا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصأ  زا  یتعامج  هکنآ : مهن 
هروشم و ریغب  رمأ  ود  نیا  عوقو  هدوب و  زئاجان  رمأ  ود  ره  دوخ  دـعب  ار  رمع  وا  ندرک  هفیلخ  رکب و  وبأ  ندـش  هفیلخ  هک  دـندوب  دـقتعم  دوب 
هک تسیربخ  بلطم  نیا  دـهاش  و  هدوزفا ، بایطألا  هلآ  هیلع و  هلا  یّلـص  بآـمتلاسر  باحـصأ  راـبک  راجـضنا  رد  هتـسویپ  روهظب  هرماؤم 

هدرپ تسا - هدیفم  نیماضم  هدیدع و  دئاوف  رب  لمتشم  ربخ  نیا  نوچ  و  هدومن ؛ تیاور  ار  نآ  یناث  ترـضح  یناج  تسود  هبعـش  نب  ةریغم 
اذهل و  دزاسیم ، راکشآ  حضاو و  راصبألا  یلوا  رب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نانمشد  رئارس  دزادنایم و  رارـسأ  زا  يرایـسب  راک  يور  زا 

. دید دیاب  ار  نآ  تربع  رظنب  دینش و  دیاب  ار  نآ  ّمات  هّجوتب 
890 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ دیرفلا » دقعلا   » باتک رد  یبطرق  ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحأ  رمع  وبأ 
نم رفن  یف  نینمؤملا  ریمأ  ای  کـل  لـه  لاـقف : تآ  هاـتأ  ذإ  يریغ  دـحأ  هدـنع  سیل  باـطخلا  نب  رمع  دـنعل  ّینإ  ۀبعـش : نب  ةریغملا  لاـق  [و 
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ةروشم و ال ریغب  ناک  ّهنا  هل و  نکی  مل  کیف  هسفن و  یف  رکب  وبأ  لعف  يّذلا  ّنأ  نومعزی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ 
: اولاق ةرماؤم و 

ةّدش نم  ینرـصبی  هملعأ  ام  هعم و  تجرخ  مهوحن و  جرخف  ۀحلط ، راد  یف  لاق : مه ؟ نیأ  و  رمع : لاق  اهلثم . یلإ  دوعن  نأ ال  دـهاعتن  اولاعت 
ناسنإلا ۀـعبرألا : ّباحتی  یّتح  اّوباحتت  هَّللا ال  متلق و  ام  نولئاقلا  متنأ  لاق : مهیلع و  فقوف  هل ، ءاج  يذـّلا  اّونظ  هوهرک و  هوأر  اّملف  بضغلا !

: لاق جراخ ! وه  یتم  حیسملا  داعیم  مک  داعیم  نآ  دق  دعب و  مکل  نأی  مل  و  هقرحت ! یه  اهئفطی و  ءاملا  راّنلا و  هنعلی و  وه  هیوغی و  ناطیّشلا  و 
ام هَّللا  وف  نینمؤملا  ریمأ  لعفت  ال  تلقف : یلع ! هسبحاف  بلاط  یبأ  نبا  كردأ  یل  لاق : ةریغملا : لاق  اقیرط . مهنم  دحاو  ّلک  کلـسف  اوقّرفتف 

مدنی و ناطلس و  ّهنإف  ملحا  کمامال و  کناکم  فق  هل : تلقف  هتکردأف  لاق : ۀغّابّدلا ! نب  ای  کل  تلق  ّالإ  هکردأ و  لاقف : مهـضغبأ ، تودع 
ّبحت و  لاق : کنتفنف ! کعیطن  يّذلا  نوکت  نأ ال  ّقتا  ّیلع : لاق  كدی ! تحت  نم  ّالإ  رمأل  اذه  جرخ  ام  هَّللا  و  لاقف : رمع  لبقأف  لاق : مدـنت !

: لاق وه ؟ نوکت  نأ 
ّالإ تفقو  ام  ابیرق و  ّتیحنتف  كافک  ام  بضغلا  دنع  اّنم  تعمـس  دقف  فرـصنا  لاقف : رمع  ّیلإ  تفتلاف  تیـسن ، يّذلا  كرکذـن  انّنکل  و  ال ؛

تیشمف رمع  ینءاج  و  اقّرفت ، ناکحضی و  امهتیأر  ّمث  نییضار  نینابضغ و ال  ریغ  امالک  امّلکتف  ابیرق  نوکأف  ءیـش  امهنیب  نوکی  نأ  ۀیـشخ 
مغر یلع  تلزن  نإ  هتیالو و  یف  تککـش  ام  هیف  ۀـباعد  الول  هَّللا  امأ و  لاق : ّیلع و  یلإ  راشأف  لاـق : تبـضغ ؟ کـل أ  هَّللا  رفغی  تلق : هعم و 

![. شیرق فنأ 

بلاطم تایاور  نیا  نوتم  زا  هک  رگید ، همهم  عیاقو  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  رکم  وا و  تیصو  رمع و  لتق  تیفیک  ثلاث و  هفیلخ  نامثع  تفالخ  ناتساد 
دوشیم دافتسم  هریثک  همهم  هقرفتم 

هفیلخ تفالخ  ساسأب  انف  بالیـس  هکلب  دـناسریم ، واب  ررـض  تیاهن  مه  رخآ  هجوب  ار  مالک  نیا  ماجنا  زا  لفاغ  بطاخم  رکذ  هکنآ : مهد 
رپ و  تسا ، راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّشلاک  راصنأ  نیرجاهم و  هلمج  زا  تروشم  موزل  رب  مالک  نیا  تلالد  هکنآ : شحیضوت  دناودیم ! ناشثلاث 

ناشندش نوعطم  دعب  یناث  هفیلخ  ترضح  هک  اریز  دندشن ، هفیلخ  راصنأ  نیرجاهم و  هلمج  هروشمب  زگره  نامثع  ترضح  هک  تسرهاظ 
891 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هـفیلخ و نـییعت  زا  بازیملا » تـحت  فـقو  رطملا و  نـم  ّرف   » قادـصمب دـنتفای و  يرفــس  دوـخ  ّرقم  بناـجب  ار  دوـخ  هاـگ  ره  زوریف  رجنخب 
رد ار  نآ  ناکرأ  دنتخاس و  مورحم  نآ  تکرش  زا  ار  راصنأ  عیمج  دنتفاتـش  يروش  سلجم  يانب  يوسب  هدومن  فاکنتـسا  ابإ و  فالختـسا 

ناّفع نب  نامثع  ندش  بوصنم  نوچ  و  دنتخارفارب ؛ راصنأ  هلباقمب  نیرجاهم  راثیتسا  دادبتسا و  مالعأ  هدومن  رصحنم  نیرجاهم  زا  رفن  شش 
تیـشخ و الب  ار  يروش  سلجم  رایتخا  مامز  دنتـشاد  رطاقم  ّتیبصان  رطاـخ  داـهن  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  ندـش  مولظم  و 

نمحّرلا دبع  نامه  هک  رفن  کی  تعیب  ضحمب  نامثع  تفالخ  ناشهلیذر  هلیح  نیاب  هچنانچ  دنتـشاذگ ، او  فوع  نب  نمحرلا  دـبعب  فوخ 
اذه و  دیدرون ! رهّدلا  رخآ  یلإ  باب  نیرد  ار  فاصنإ  لدع و  طاسب  ناشدادبتـسا  ملظ و  دربتـسد  و  دیدرگ ، رگ  هولج  دوهـش  هّصنمب  دشاب 

نیّیلع یلعأ  یف  هل  لعج  و  مالّسلا ، راد  هَّللا  هّلحأ  ماّلعلا ، دلاولل  نعاطملا » دییشت   » باتک رظان  امّیـس  ال  مالحألا ، بابرألا و  یلوال  رهاظ  هلک 
. ماقم ّلحم و  عفرأ 

بلاـطم و رگید  مدومن  ضرع  ریقح  هچنآ  رب  هوـالع  هک  اریز  تسرتـهب  باطتـسم  باـتک  ناـمه  هعلاـطم  رکذ  اـم  قیدـصت  يارب  هچ  رگا  و 
فشاک راتسأ و  بجح و  کتاه  راکنتسا  بیر و  الب  هک  هدش  روطـسم  موقرم و  یجهن  هب  روکذم  باتک  رد  يروش  هعقاوب  ّقلعتم  نیماضم 
فیحن نکیل  و  دشاپیم ، راکنإ  دحج و  لهأ  سوءر  رب  راغـص  ّتلذم و  كاخ  یبوخب  دـشابیم و  ّتنـس  لهأ  رابک  ءامعز  رارـسأ  زومر و 
فـصو اب  هلطاب  ياروش  لاح  تقیقح  ات  میامنیم  رکذ  يروش  هعقاوب  ّقلعتم  هّیّنـس  رابخأ  تاـیاور و  ضعب  راـصتخا  ناونعب  اـج  نیا  رد  زین 

روج و لهأ  لیلـضت  عیدخت و  دوجو  اب  هلطاع  تروشم  ياهوش  تروص  دوش و  حئال  حضاو و  الامجإ  فاصنإ  ان  فالـسأ  لیوست  عیملت و 
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. ددرگ باقنیب  هعقاو  نیرد  فاستعا 
نب دـیز  نب  یلع  نع  هملـس  نب  داّمح  ان : ملـسم ، نب  ناّفع  انربخأ  : ] هتفگ رمع  همجرت  رد  تاـقبطلا »  » باـتک رد  يرـصبلا  دعـس  نب  دـمحم 

: لاقف دیز  نب  دیعس  رمع و  نبا  هدنع  ساّبع و  نبا  یلإ  ادنتسم  ناک  باطخلا  نب  رمع  ّنأ  عفار  یبأ  نع  ناعدج 
یتافو كردأ  نم  ّهنإ  ادحأ و  يدعب  فلختسأ  مل  ائیش و  ۀلالکلا  یف  لقأ  مل  ّینأ  اوملعا 

892 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم تیأر  دق  رمع : لاقف  ساّنلا . کنمتئا  نیملـسملا  نم  لجرب  ترـشأ  ول  ّکنإ  دـیز ، نب  دیعـس  لاق  هَّللا . لام  نم  ّرح  وهف  برعلا  یبس  نم 

! ضار مهنع  وه  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تام  نیّذلا  ۀّتّسلا  رفّنلا  ءالؤه  یلإ  رمأل  اذه  لعاج  ّینإ  و  ائیس ، اصرح  یباحـصأ 
: لاق ّمث 

نع حارجلا  نب  عیکو  انربخأ  حاّرجلا . نب  ةدیبع  یبأ  ۀفیذح و  یبأ  یلوم  ملاس  هب  تقث  ول  هیلإ  رمألا  اذـه  تلعجف  نیلجر  دـحأ  ینکردأ  ول 
: رمع لاق  لاق : میهاربا  نع  شمعألا 

هَّللا تدرأ  ام  هَّللا  هَّللا و  کلتاق  لاقف : رمع ؟ نبا  هَّللا  دـبع  نم  تنأ  نیأف  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لجر : هل  لاقف  ةدـیبع  وبا  ناـک  ول  فلختـسا  نم 
.]!؟ هتأرما قلطی  نأ  نسحی  مل  الجر  فلختسا  اذهب 

یل اوعدا  لاق : ّمث  : ] هدروآ تسلوقنم  نومیم  نب  ورمع  زا  هک  ینالوط  یتیاور  نمض  رد  تاقبّطلا »  » باتک رد  يرصبلا  دعس  نب  دمحم  زین  و 
موقلا ءالؤه  لعل  یلع ! ای  لاقف  نامثع  یلع و  ریغ  مهنم  ادـحأ  مّلکی  ملف  ادعـس  فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  ریبّزلا و  ۀـحلط و  نامثع و  اـّیلع و 

هَّللا ّقتاف  رمألا  اذـه  تّیلو  نإف  ملعلا ، هقفلا و  نم  هَّللا  كاتآ  ام  كرهـص و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  کتبارق  کل  نوفرعی 
، کفرش کّنس و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  كرهص  کل  نوفرعی  موقلا  ءالؤه  ّلعل  نامثع ! ای  لاقف : نامثع  اعد  ّمث  هیف !
اثالث و ساّنلاب  ّلص  لاقف : یعدـف  ابیهـص  یل  اوعدا  لاق : ّمث  ساّنلا  باقر  یلع  طیعم  یبأ  ینب  ّنلمحت  هَّللا و ال  ّقتاـف  رمـألا  اذـه  تّیلو  نإـف 
[1  ] حلجالا اهولو  ول  رمع : لاق  رمع  دنع  نم  اوجرخ  اّملف  هسأر ، اوبرضاف  مهفلاخ  نمف  لجر  یلع  اوعمتجا  اذاف  تیب  یف  موقلا  ءالوه  لخیل 

. اتّیم اّیح و  اهلّمحتأ  نأ  هرکأ  لاق  نینمؤملا !؟ ریمأ  ای  کعنمی  امف  رمع : نبا  هل  لاقف  قیرطلا  مهب  کلس 
ماّیأ ۀثالث  اتیب  مهولخدأ  راصنألل : لاق  و  : ] هدروآ هدومن  تیاور  كاّمس  زا  هک  يربخ  نمض  رد  تاقبط »  » رد يرصبلا  دعس  نب  دمحم  زین  و 

ینثّدح رمع : نب  دّـمحم  انربخأ  : ] هتفگ تاقبط »  » رد يرـصب  دعـس  نب  دـمحم  زین  و  مهقانعأ ]! اوبرـضاف  مهیلع  اولخداف  ّالإ  اوماقتـسا و  نإف 
. مالسلا هیلع  اّیلع  ینعی  [ 1  ] لسرأ لاق : کلام ، نبا  سنأ  نع  ۀحلط  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحسإ  نع  یسوم  نب  دّمحم 

893 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءالؤه عم  راصنألا  نم  کموق  نم  نیـسمخ  یف  نک  ۀـحلط ! ابأ  ای  لاقف : ۀـعاسب  تومی  نأ  لبق  يراصنألا  ۀـحلط  یبأ  یلإ  باطخلا  نب  رمع 

لخدـی ادـحأ  كرتت  الف  کباحـصأب  بابلا  کلذ  یلع  مقف  مهدـحأ  تیب  یف  نوعمتجیـس  بسحأ  امیف  مّهنإف  يروّشلا  باحـصأ  نم  رفّنلا 
 . مهیلع یتفیلخ  تنأ  ّمهّللا  مهدحأ ، اورمؤی  یّتح  ثلاّثلا  مویلا  یضمی  مهکرتت  مهیلع و ال 

: هدروآ تسلوقنم  نومیم  نب  ورمع  زا  هک  ینالوط  یتیاور  نمض  رد  تاقبط »  » رد يرصب  دعس  نبا  دمحم  زین  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیّذلا  رفّنلا  ءالؤه  نم  رمألا  اذهب  ّقحأ  ادحأ  دـجأ  ال  لاقف : فلختـسا ! توملا : هرـضح  نیح  هل  اولاق  [و 

تباصأ نإف  ادعس ، نمحّرلا و  دبع  ریبّزلا و  ۀحلط و  نامثع و  و  ع )  ) اّیلع یّمسف  ۀفیلخلا ، وهف  فلختسا  مهّیأف  ضار  مهنع  وه  مّلـس و  هلآ و 
نم هل  سیل  هنورواشی و  مهعم  هَّللا  دـبع  لعج  و  لاق : ۀـنایخ ، زجع و ال  نع  هلزعأ  مل  ّینإف  هب  نعتـسیلف  فلختلا  مهیأف  ّالإ  و  كاذـف ، ادـعس 
یلإ هرمأ  ۀـحلط  لعج  یلع و  یلإ  هرمأ  ریبّزلا  لعجف  مکنم ، رفن  ۀـثلث  یلإ  مکرمأ  اولعجا  نمحّرلا : دـبع  لاق  اوعمتجا  اّملف  لاق : ءیـش ؛ رمألا 

لعجی رمألا و  نم  أربی  مکّیأ  نمحّرلا : دبع  لاقف  مهیلإ  رمألا  لعج  نیح  ۀثّلثلا  کئلوا  اورمتأف  نمحّرلا ، دبع  یلإ  هرمأ  دعس  لعج  و  نامثع ،
انأ ّیلإ و  هنالعجت  نمحّرلا : دبع  لاقف  نامثع  یلع و  ناخیّشلا  تکسأف  نیملسملل ؛ مکریخ  مکلـضفأ و  نع  مکولآ  الا  ّیلع  هَّللا  مکل  ّیلإ و 
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یّلص هَّللا  لوسر  نم  ۀبارقلا  نم  کل  ّنإ  لاقف : ع )  ) یلعب الخف  معن ! اولاق : نیملسملل ، مکریخ  مکلضفأ و  نع  مکولآ  هَّللا ال  وف  اهنم ! جرخأ 
الخ و  لاق : معن ! لاـقف : ّنعیطتل  ّنعمـستل و  ناـمثع  فلختـسا  نئل  ّنلدـعتل و  تفلختـسا  نئل  کـیلع  هَّللا  مدـقلا و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

![. هعیابف هدی  طسبف  نامثع ! ای  كدی  طسبا  لاقف  لاق : معن ! نامثع : لاقف  لاق : کلذ ، لثم  لاقف  نامثعب 
نومیم نب  ورمع  زا  هک  رمع  لتقم  ثیدـح  نمـض  رد  دوخ  فّنـصم  رد  هبیـش  یبأ  نباب  فورعملا  یـسبعلا  دـمحم  نبا  هَّللا  دـبع  رکب  وبأ  و 

: هدروآ تسلوقنم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیّذلا  رفّنلا  ءالؤه  نم  رمألا  اذهب  ّقحأ  ادحأ  دجأ  ال  لاقف : فلختسا ! توملا : هرـضح  نیح  هل  اولاقف 

یّمسف يدعب  ۀفیلخلا  وهف  اوفلختسا  مهّیأف  ضار  مهنع  وه  مّلس و  و 
894 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل ّینإف  هب  نعتـسیلف  فلختـسا  مهّیأف  ّالإ  کلذـف و  ادعـس  تباصأ  نإف  ادعـس ، فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  ریبّزلا و  ۀـحلط و  نامثع و  اـّیلع و 
: لاق ۀنایخ ؛ زجع و ال  نع  هعزنأ 

هنورواشی مکرمأ  اولعجا  فوع : نب  نمحّرلا  دـبع  لاق  اوعمتجا  اّملف  لاق : ءیـش ، رمألا  نم  هل  سیل  مهعم و  رواشی  رمع  نب  هَّللا  دـبع  لعج  و 
: لاق نمحرلا ؛ دبع  یلإ  هرمأ  دعس  لعج  نامثع و  یلإ  هرمأ  ۀحلط  لعج  ّیلع و  یلإ  هرمأ  ریبّزلا  لعجف  لاق : رفن ، ۀثلث 

ولآ نأ ال  ّیلع  هَّللا  مکل  ّیلإ و  رمألا  لعجی  رمألا و  نم  أّربتی  مکّیأ  نمحّرلا ، دبع  لاقف  لاق : مهیلإ ، رمألا  لعج  نیح  ۀـثالّثلا  کئلوا  اورمتأف 
؟ نیملسملل مکریخ  مکلضفأ و  نع 

ّنلدعتل تفلختسا  نئل  کیلع  هَّللا  یلو  مدقلا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ۀبارقلا  نم  کل  ّنإ  لاقف : یلعب  الخف  معن ! اولاق :
: لاقف لاق : ّنعیطتل ، ّنعمستل و  نامثع  فلختسا  نئل  و 

 . ساّنلا ّیلع و  هعیاب  هدی و  طسبف  كدی ! طسبا  نامثع  ای  لاق : ّمث  معن ! نامثع : هل  لاقف  کلذ ، لثم  لاقف  نامثعب  الخ  و  لاق : معن !
: هتفگ دوخ  فّنصم  رد  هبیش  یبأ  نبا  زین  و 

ۀحلط و اّیلع و  ّیلإ  اوعدا  لاق : رـضح  اّمل  باّطخلا  نب  ورمع  ّنأ  يدوألا  نومیم  نب  ورمع  نع  قاحـسإ  یبأ  نع  لیئارـسإ  نع  عیکو  انثّدح  ]
کل نوفرعی  موقلا  ءالؤه  ّلعل  یلع ! ای  لاقف : نامثع  اّیلع و  ّالإ  مهنم  ادحأ  مّلکی  ملف  لاق : ادعس ، فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  نامثع و  ریبّزلا و 

: نامثع ای  نامثعل  لاق  و  ساّنلا ! باقر  یلع  نالف  ینب  ّنعفرت  الف  رمألا  اذـه  تیلو  نإ  هَّللا و  ّقتاف  هقفلا ، ملعلا و  نم  هَّللا  كاتآ  ام  کتبارق و 
رمألا اذه  تیلو  تنأ  نإف  کفّرـش ، کّنـس و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  كرهـص  کل  نوفرعی  مهّلعل  موقلا  ءالؤه  ّنإ 

اوعمجأ نإف  اولخیلف  طهّرلا  ءالؤه  عمتجیل  اثالث و  ساّنلاب  ّلص  لاقف  ابیهص  یل  اوعدا  لاقف : ساّنلا ! باقر  یلع  نالف  ینب  عفرت  هَّللا و ال  ّقتاف 
 . مهفلاخ نم  سأر  اوبرضاف  لجر  یلع 

: هدروآ نومیم  نب  ورمع  زا  رمع  لتقم  ثیدح  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیّذلا  طهّرلا  وأ  رفّنلا  ءالؤه  نم  رمألا  اذهب  ّقحأ  دجأ  ام  لاق : فلختسا ! نینمؤملا ! ریمأ  ای  صوأ  اولاقف : ]

، رمع نب  هَّللا  دبع  مکدهشی  لاق : و  نمحّرلا ، دبع  ادعس و  ۀحلط و  ریبّزلا و  نامثع و  اّیلع و  یّمسف  ضار ، مهنع  وه  مّلس و  هلآ و 
895 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زجع و ال نع  هلزعأ  مل  ّینإف  رمأ  ام  مکّیأ  هب  نعتسیلف  ّالإ  كاذ و  وهف  ادعس  ةرمالا  تباصأ  نإف  هل ، ۀیزعّتلا  ۀئیهک  ءیـش  رمألا  نم  هل  سیل  و 
[. ۀنایخ

: هدروآ ثیدح  نیمه  نمض  رد  دوخ  حیحص »  » رد يراخب  زین  و 
: ریبّزلا لاقف  مکنم  ۀثلث  یلإ  مکرمأ  اولعجا  نمحّرلا : دبع  لاقف  طهّرلا  ءالؤه  عمتجا  هنفد  نم  غرف  اّملف  ]

دبع لاقف  فوع ؛ نب  نمحّرلا  دبع  یلإ  يرمأ  تلعج  دق  دعـس : لاق  و  نامثع ؛ یلإ  يرمأ  تلعج  دق  ۀحلط : لاقف  یلع ، یلا  يرمأ  تلعج  دق 
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أ نمحّرلا : دـبع  لاقف  ناخیّـشلا ، تکـسأف  هسفن  یف  مهلـضفأ  ّنرظنیل  مالـسإلا  هیلع و  هَّللا  هیلإ و  هلعجنف  رمألا  اذـه  نم  أربت  امکّیأ  نمحّرلا :
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ۀـبارق  کل  لاقف : امهدـحأ  دـیب  ذـخأف  معن ! الاق : مکلـضفأ ، نع  ولآ  نأ ال  ّیلع  هَّللا  ّیلإ و  هنولعجتف 
هل لاقف  رخآلاب  الخ  ّمث  ّنعیطتل ، ّنعمـستل و  نامثع  ترمأ  نئل  ّنلدـعتل و  کترمأ  نئل  کیلع  هّللاف  تملع  دـق  ام  مالـسإلا  یف  مدـقلا  مّلس و 

 . هوعیابف راّدلا  لهأ  جلو  ّیلع و  هل  عیاب  هعیابف و  نامثع ! ای  كدی  عفرا  لاق : قاثیملا  ذخأ  اّملف  کلذ ، لثم 
نیب يروش  رمألا  ّریص  و  : ] هتفگ دوخ  خیرات »  » رد یبوقعیلاب  فورعملا  یساّبعلا  بتاکلا  حضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  قاحـسا  نب  دمحأ  و 
هَّللا دبع  نبا  ۀحلط  ماّوعلا و  نب  ریبّزلا  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  ناّفع و  نب  نامثع  بلاط و  یبأ  نبا  ّیلع  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  رفن  ۀـّتس 

اولّمحت ام  باطخلا  لآ  بسح  لاق : رمع ، نب  هَّللا  دـبع  هنبا  یف  هل  لیقف  یّنم  هتبارقل  دـیز  نب  دیعـس  تجرخأ  لاق : صاّقو و  یبأ  نب  دعـس  و 
لهس نب  دیز  ۀحلط  ابأ  لمعتسا  دحاوب و  ۀّتّسلا  نم  اوضارتی  یّتح  ساّنلاب  یّلصی  نأ  ابیهـص  رمأ  و  هتأرما ؛ قلطی  نسحی  مل  هَّللا  دبع  نا  اهنم ،
سیل نیّذلا  ۀثّلثلا  قانعأ  برـضاف  ۀثلث  فلاخ  ۀـثلث و  یـضر  نإ  و  نینثالا ! قنع  برـضاف  نانثا  فلاخ  ۀـعبرأ و  یـضر  نإ  لاق  ّيراصنألا و 

ۀنـس 23 و ۀّـجحلا  يذ  ۀـّیقب  يروّشلا  تناک  و  اعیمج ! مهقانعأ  برـضاف  دـحأب  اوضارتی  مل  ماّیألا و  ۀـثلثلا  تزاج  نإ  و  نمحّرلا ! دـبع  مهیف 
تقولا و برق  دـقف  لجعلا ! لـجعلا ! لوقی : مهیلإ و  هسأر  لخدـی  ۀـحلط  وبأ  ناـک  و  رمع ، یلع  یّلـص  يذـّلا  وه  ساـّنلاب و  یّلـصی  بیهص 

[. ةّدملا تضقنا 
: هتفگ دوخ  خیرات »  » رد یبوقعی  زین  و 

ّيرهّزلا فوع  نب  نمحّرلا  دبع  ناک  [و 
896 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ّیلعب  یّلخ  ماّیأ و  ۀـثلث  ماقأف  کلذ  اولعفف  الجر  مهنم  راتخی  نأ  یلع  اـهنم  هسفن  جرخی  نأ  مهلأـس  يروّشلل و  اوعمتجا  ورمع  یفوت  اّـمل 
باتکب مکیف  ریسأ  لاقف : رمع ، رکب و  یبأ  ةریس  هّیبن و  ۀّنـس  هَّللا و  باتکب  انیف  ریـست  نأ  رمألا  اذه  تیلو  نإ  کیلع  هَّللا  انل  لاقف : بلاط  یبأ 

رکب و یبأ  ةریس  هّیبن و  ۀّنس  هَّللا و  باتکب  انیف  ریست  نأ  رمألا  اذه  تیلو  نإ  کیلع  هَّللا  انل  هل : لاقف  نامثعب  الخف  تعطتسا  ام  هّیبن  ۀّنـس  هَّللا و 
لثم هباجأف  یلوألا  هتلاـقم  لـثم  هل  لاـقف  یلعب  یلخ  ّمث  رمع ، رکب و  یبأ  ةریـس  هّیبن و  ۀّنـس  هَّللا و  باـتکب  مکیف  ریـسأ  نأ  مکل  لاـقف : رمع ،

ّنإ لاقف : یلوألا  ۀلاقملا  لثم  هل  لاقف  ّیلعب  یلخ  ّمث  هباجأ ، ناک  ام  لثم  هباجأف  یلوالا  ۀلاقملا  لثم  هل  لاقف  نامثعب  یلخ  ّمث  لّوألا ؛ باوجلا 
هباجأف لوقلا  هیلع  داعأف  نامثعب  الخف  یّنع ! رمـألا  اذـه  يوزت  نادـهتجم  تنأ  دـحأ ، يریّجإ  یلإ  اـمهعم  جاـتحی  ـال  هّیبن  ۀنـس  هَّللا و  باـتک 

 . هنوئّنهی ساّنلا  نامثع و  جرخ  هدی و  یلع  قفص  باوجلا و  کلذب 
تلخد لاق : مهـضعب  يورف  ناـمثع ، یلع  لوقلا  یف  اولماـحت  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  عم  موق  لاـم  و  ، ] هتفگ دوخ  خـیرات »  » رد یبوقعی  زین  و 
مهعفد شیرقل و  ابجع  او  لوقی : وه  اهبلـسف و  هل  تناک  اینّدـلا  ّنأک  نم  فّهلت  فّهلتی  هیتبکر  یلع  اـیثاج  ـالجر  تیأرف  هَّللا  لوسر  دجـسم 

ءانغ مهمظعأ  هَّللا و  نید  یف  مههقفأ  ساّنلا و  ملعأ  هَّللا ، لوسر  ّمع  نبا  نینمؤملا و  لّوأ  مهیف  مهّیبن و  تیب  لهأ  ظ ) نع .  ) یلع رمـألا  اذـه 
احالصإ اودارأ  ام  و  یقّنلا ، رهاطلا  يدتهملا  يداهلا  نع  اهوور  دقل  هَّللا  و  میقتسملا ، طارّـصلل  مهادهأ  قیرطلاب و  مهرـصبأ  مالـسإلا و  یف 
کمحری تنأ ؟ نم  تلقف : هنم  توندف  نیملاّظلا ! موقلل  اقحـس  ادعبف و  ةرخآلا ، یلع  اینّدـلا  اورثآ  مهّنکل  بهذـملا و  یف  اباوص  ۀـّمألل و ال 

؟ لجّرلا اذه  نم  و  هَّللا !
اذه ّنإ  یخأ ! نب  ای  لاقف : هیلع ؟ کنیعأف  رمألا  اذهب  موقت  أ ال  تلقف : لاق : بلاط ، یبأ  نبا  ّیلع  لجّرلا  اذـه  ورمع و  نب  دادـقملا  انأ  لاقف :

[. دادقملا یخأ  قدص  لاقف : کلذ  هل  ترکذف  ّرذ  ابأ  تیقلف  تجرخ  ّمث  نالجّرلا  لجّرلا و ال  هیف  يزجی  رمألا ال 
عضوم كرت  هدعب و  نمل  ادهع  بتک  نابا و  نبا  نارمح  اعدف  هب  تّدتشا  ۀّلع  ّلتعا  نامثع  ّنأ  يور  و  : ] هتفگ دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  زین  و 

نارمح هأرقف  نایفس  یبأ  تنب  ۀبیبح  ّمأ  یلإ  هب  ثعب  هطبر و  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  هدیب  بتک  ّمث  مسالا 
897 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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رشتنا ربخلا و  یمن  و  اّرس ! ینلمعتـسی  ۀینالع و  هلمعتـسا  ادیدش : بضغ  بضغ  نمحّرلا و  دبع  لاقف  هربخأف ، نمحّرلا  دبع  یتأف  قیرطلا  یف 
دبع نیب  هنیب و  ةوادعلا  ببس  ناکف  ةرصبلا  یلإ  هّریس  طوس و  ۀئام  هبرضف  هالوم  نارمحب  نامثع  اعدف  ۀیمأ ؛ ونب  بضغ  ۀنیدملا و  یف  کلذب 
ّینإ ّنهب : کلّـضفأ  لاصخ  ثلث  ّیف  ّنإ  کتعیاب و  دـقل  هَّللا  و  هل : لق  هل : لاقف  هنباب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هیلإ  هّجو  فوع و  نبا  نمحرلا 
لاق نامثع  یلإ  ۀلاسّرلا  هنبا  ّيدأ  اّملف  تمزهنا ! دحا و  موی  ّتبث  و  اهرضحت ، مل  ناوضّرلا و  ۀعیب  ترـضح  و  اهرـضحت ؛ مل  اردب و  ترـضح 

ناوضّرلا ۀـعیب  اّمأ  و  يرجأ ؛ یمهـس و  ص )  ) هَّللا لوسر  یل  برـضف  ص )  ) هَّللا لوسر  تنب  یلع  تمقأ  ّینإف  ردـب  نع  یتبیغ  امأ  هل : لق  هل 
ّنأ ّالإ  ترکذ  ام  ناک  دقف  دحأ  موی  اّمأ  و  مکنامیأ ؛ نم  ریخ  ص )  ) هَّللا لوسر  لامـشف  هلامـش  یلع  هنیمیب  ص )  ) هَّللا لوسر  یل  قفـص  دقف 

.]!؟ مأ ال هَّللا  اهرفغ  يردن أ  الاعفأ ال  انلعف  دقل  ینع و  افع  دق  هَّللا 
دبع نب  تباث  یبأ  نب  زیزعلا  دبع  نب  نامیلس  انث  لاق : ةدانج ، نب  ۀملس  ینثّدح  : ] هتفگ دوخ  خیرات »  » رد يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  و 
تنب ۀکتاع  هّمأ  تناک  و  ۀـمرخم ، نب  روسملا  نع  هیبأ  نع  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نع  یبأ  انث  لاق : فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  نب  رمع  نب  زیزعلا 

! نینمؤملا ریمأ  ای  لاقف : اّینارـصن  ناک  ۀبعـش و  نب  ةریغملا  مالغ  ؤلؤل  وبأ  هیقلف  قوّسلا  یف  فوطی  اموی  باـطخلا  نب  رمع  جرخ  لاـق : فوع ،
: لاق کتعانـص ؟ شیأ  و  لاق : موی ، ّلک  یف  نامه  رد  لاق : کجارخ ؟ مک  و  لاـق : اریثک ؛ اـجارخ  ّیلع  ّنإـف  ۀبعـش  نب  ةریغملا  یلع  یندـعا 

نحطت یحر  لمعأ  نأ  تدرأ  ول  لوقت : ّکنأ  ینغلب  دـق  لامعألا ، نم  عنـصت  ام  یلع  ریثکب  کـجارخ  يرأ  اـمف  لاـق : داّدـح  شاّـقن  راّـجن 
فرـصنا ّمث  برغملا ، قرـشملا و  یف  نم  اهب  ثّدحتی  ّیحر  کل  ّنلمعأل  تملـس  نئل  لاق : ّیحر ؛ یل  لمعاف  لاق : معن ! لاق : تلعف ، حیّرلاب 

لاقف رابحألا  بعک  هءاج  دغلا  نم  ناک  اّملف  هلزنم  یلإ  رـسع  فرـصنا  ّمث  لاق : افنآ ! دبعلا  یندّعوت  دـقل  هنع :- هَّللا  یـضر  رمع - لاقف  هنع ،
ّکنا هَّللا ! رمع : لاق  ةارّوتلا ؛ ّلج  ّزع و  هَّللا  باتک  یف  هدجأ  لاق : کیردی ؟ ام  و  لاق : ماّیأ ؛ ۀثلث  یف  ّتیم  ّکنإف  دـهعا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل :

دجأ یّنکل  ّمهّللا ال و  لاق : ۀیروتلا !؟ یف  باطخلا  نب  رمع  دجتل 
898 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

! نینمؤملا ریمأ  ای  لاقف : بعک  هءاج  دـغلا  نم  ناک  اّملف  املأ ؛ اعجو و ال  ّسحی  رمع ال  و  لاـق : کـلجأ ؛ ینف  دـق  ّهنأ  کـتیلح و  کـتفص و 
: لاق اهتحیبص ؛ یلإ  کل  یه  ۀلیل و  موی و  یقب  ناموی و  بهذ  لاقف : دغلا  دغ  نم  هءاج  ّمث  لاق : ناموی ؛ یقب  موی و  بهذ 

یف ساّنلا و  یف  ةؤلؤل  وبأ  لخد  و  لاق : ّربکف : وه  ءاج  توتسا  اذإف  الاجر  فوفّصلاب  لّکوی  ناک  ةولّصلا و  یلإ  رمع  جرخ  حبّـصلا  ناک  اّملف 
ریکبلا یبأ  نب  بیلک  هعم  لتق  هتلتق و  یّتلا  یه  هتّرـس و  تحت  نهادحإ  تابرـض  ّتس  رمع  برـضف  هطـسو  یف  هباصن  ناسأر  هل  رجنخ  هدی 

: لاق اذ ؛ وه  نینمؤملا ، ریمأ  ای  معن  اولاق : فوع ؟ نب  نمحّرلا  دبع  ساّنلا  یف  أ  لاق : طقس و  حالّـسلا  ّرح  رمع  دجو  اّملف  هفلخ ؛ ناک  یثیّللا و 
ّینإ لاقف : فوع  نبا  نمحّرلا  دـبع  اعدـف  هراد  لخدأف  لمتحا  ّمث  حـیرط ، رمع  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  یّلـصف  لاق : ساّنلاب ، ّلصف  مّدـقت 

؟ کلذب ّیلع  ریـشت  هَّللا أ  كدشنأ  لاق : دیرت ؟ ام  و  لاق : کنم ، تلبق  ّیلإ  ترـشأ  نإ  معن ؛ نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : کیلإ ؛ دهعأ  نأ  دـیرا 
، ضار مهنع  وه  و  معلص )  ) هَّللا لوسر  یفوت  نیّذلا  رفّنلا  یلإ  دهعأ  یّتح  اتمـص  یل  بهف  لاق : ادبأ ، هیف  لخدأ  هَّللا ال  و  لاق : مهّللا ال ! لاق :

: لاق ادعس ؛ ریبّزلا و  نامثع و  اّیلع و  یل  عدا 
یلع مشاه  ینب  لمحت  نأ  ائیـش  ساّنلا  روما  نم  تیلو  نإ  یلع  ای  هَّللا  كدـشنأ  مکرمأ ؛ اوضقاف  ّالإ  ءاج و  نإف  اثلث  ۀـحلط  مکاخأ  اورظتنا  و 

نإ دعـس  ای  هَّللا  كدشنأ  ساّنلا ؛ باقر  یلع  طیعم  یبأ  ینب  لمحت  نأ  ائیـش  سانلا  روما  نم  تیلو  نإ  نامثع  ای  هَّللا  كدـشنأ  ساّنلا ؛ باقر 
ابأ اعد  ّمث  بیهـص . ساّنلاب  ّلصیل  مکرمأ و  اوضقا  ّمث  اورواشتف  اوموق  ساّنلا ، باقر  یلع  کـبراقأ  لـمحت  نأ  ائیـش  ساـّنلا  روما  نم  تیلو 
نأ نامیإلا  راّدلا و  اوؤّوبت  نیّذلا  راصنألاب  يدعب  نم  ۀفیلخلا  یـصوأ  مهیلإ و  لخدی  ادحأ  عدـت  الف  مهباب  یلع  مق  لاقف : ّيراصنألا  ۀـحلط 

عضوتف اهّقح  مهتاقدص  نم  ذخؤی  نأ  مالسإلا  ةّدام  اّهنإف  برعلاب  يدعب  نم  ۀفیلخلا  یصوأ  مهئیسم و  نع  وفعی  نأ  مهنـسحم و  یلإ  نسحی 
یلع يدعب  نم  ۀفیلخلا  تکرت  تغلب ! له  مهّللا  مهدهعب ، مهل  یفوی  نأ  معلص )  ) هَّللا لوسر  ۀّمذب  يدعب  نم  ۀفیلخلا  یصوأ  و  مهئارقف ، یف 

دمحلا لاق : ۀبعـش ، نب  ةریغملا  مالغ  ةؤلؤل  وبأ  کلتق  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : ینلتق ، نم  رظناف  جرخا  رمع ! نب  هَّللا  دبع  ای  ۀحاّرلا ، نم  یقنأ 
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هّلل
899 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبنلا عم  نفدأ  نأ  یل  نذأت  نأ  اهلـسف  ۀشئاع  یلإ  بهذا  رمع ! نب  هَّللا  دـبع  ای  ةدـحاو ! ةدجـس  هَّلل  دجـس  لجر  دـیب  یتینم  لعجی  مل  يذـّلا 
ای نمحّرلا . دبع  هیف  يذـلا  بزحلا  عبتاف  ۀـثلث  ۀـثلث و  اوناک  نا  رثکالا و  عم  نکف  موقلا  فلتخا  نارمع  نب  هَّللا  دـبع  ای  رکب ، یبأ  و  معلـص ) )

. هَّللا ذاعم  نولوقیف  اذه  ناک  مکنم  الم  نع  مهل  لوقی  هیلع و  نوملـسیف  راصنالا  نورجاهملا و  هیلع  لخدی  لعجف  لاق  سانلل . نذئا  هَّللا  دبع 
: لوقی أشنأ  رمع  هیلإ  رظن  املف  بعک  سانلا  یف  لخد  لاق و 

بعک  یل  لاق  ام  لوقلا  نا  کش  اهّدعأ و ال  اثلث  بعک  یندعوأف 
بنذلا  هعبتی  بنذلا  راذح  نکل  ّتیمل و  ینا  توملا  راذح  یب  ام  و 

لاق الکـشم ، ذـیبنلا  جرخف  اذـیبن  هاقـسف  بعک  نبا  ثراحلا  ینب  نم  بیبط  یعدـف  لاق  بیبطلا ؟ توعد  ول  نینمؤملا  ریمأ  ای  هل  لـیقف  لاـق :
يذ نم  نیقب  لایل  ثالثل  ءاعبرألا  ۀـلیل  یفوت  ّمث  لاق  تغرف ، دـق  لاق : دـهعا ! نینمؤملا  ریمأ  ای  هل  لیقف  ضیبا  نبللا  جرخف  لاق  اـنبل  هوقـساف 

هیلع و یّلـصف  بیهـص  مدقت  لاق و  رکب ، یبأ  و  معلـص )  ) یبّنلا عم  ۀشئاع  تیب  یف  نفدف  ءاعبرألا  موی  ةرکب  هب  اوجرخف  لاق  هنس 23  ۀّجحلا 
دبع لاقف  هیلجر  دنع  نم  رخآلا  هسأر و  دنع  نم  دحاو  مدقتف  لاق  نامثع ، یلع و  معلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  نالجر  کلذ  لبق  مدقت 

: لاق نینمؤملا  ریمأ  نأ  امتملع  ام  أ  ةرمالا ! یلع  امکصرحأ  ام  هَّللا  الا  هلآ  ال  نمحّرلا :
[. ۀسمخلا هربق  یف  لزن  و  لاق : هیلع  یّلصف  بیهص !؟ مدقتف  بیهص ؟! ساّنلاب  لصیل 

، ادـهع تدـهع  ول  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  اولاـقف : اوحار  ّمث   ] هدروآ نومیم  نب  ورمع  زا  لـیوط  يربخ  نمـض  رد  دوخ  خـیرات »  » رد يربط  زین  و 
ینتقهر یلع و  یلا  راشأ  و  ّقحلا ، یلع  مکلمحی  نأ  مکارحأ  وه  مکرما  الجر  ّیلوأـف  رظنأ  نأ  مکل  یتلاـقم  دـعب  تعمجأ  تنک  دـق  لاـقف :

فوتم هرمأ و  بلاغ  هَّللا  ّنأ  تملعف  هتحت ، هریصی  هیلإ و  هّمضیف  ۀعنای  ۀّضغ و  لک  فطقی  لعجف  اهـسرغ  دق  ۀّنج  لخد  الجر  تیأرف  ۀیـشغ 
نیّذلا طهّرلا  ءالؤه  مکیلع  اتیم  اّیح و  اهلّمحتأ  نأ  دیرا  امف  رمع 

ۀّنجلا لهأ  نم  مّهنإ  معلص  هَّللا  لوسر  لاق 
هَّللا لوسر  اّلخ  دعـس  نمحّرلا و  دبع  فانم و  دبع  انبا  نامثع  ّیلع و  ۀّتّـسلا  ّنکل  هلخدـم و  تسل  مهنم و  لیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  نب  دـیعس 

[. الجر مهنم  اوراتخیلف  هَّللا ، دیبع  نب  ریخلا  ۀحلط  هتّمع و  نبا  معلص و  هَّللا  لوسر  يراوح  ماّوعلا  نب  ریبّزلا  معلص و 
900 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: يراصنألا ۀحلط  یبأل  لاق  و  : ] هدروآ روکذم  ربخ  نمض  رد  يربط  زین  و 
الجر اوراتخی  یّتح  طهّرلا  ءالؤه  ّثحتـساف  راصنألا  نم  الجر  نیـسمخ  رتخاف  مکب ؛ مالـسإلا  ّزعأ  اـملاط  ّلـج  ّزع و  هَّللا  ّنإ  ۀـحلط ! اـبأ  اـی 

ّلص بیهصل : لاق  و  مهنم ، الجر  اوراتخی  یّتح  تیب  یف  طهّرلا  ءالؤه  عمجاف  یترفح  یف  ینومتعضو  اذإ  دوسألا : نب  دادقملل  لاق  و  مهنم ،
هل ءیش  رمع و ال  نب  هَّللا  دبع  رضحأ  مدق و  نإ  ۀحلط  فوع و  نبا  نمحّرلا  دبع  ادعـس و  ریبّزلا و  نامثع و  اّیلع و  لخدأ  ماّیأ و  ۀثلث  ساّنلاب 

ۀعبرأ قّفتا  نإ  و  فیّـسلاب ! هسأر  برـضا  وأ  هسأر  خدـشأف  دـحاو  یبأ  الجر و  اوضر  ۀـسمخ و  عمتجا  نإف  مهـسوءر  یلع  مق  رمـألا و  نم 
ّيأف رمع  نب  هَّللا  دـبع  اومّکحف  مهنم  ـالجر  ۀـثّلثلا  مهنم و  ـالجر  هثـالث  یـضر  نإـف  امهـسوءر . برـضاف  ناـنثا  یبأ  مهنم و  ـالجر  اوضرف 
اولتقا فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  مهیف  نیذـلا  عم  اونوکف  رمع  نب  هَّللا  دـبع  مکحب  اوـضری  مل  نإـف  مهنم  ـالجر  اوراـتخیلف  هل  مکح  نیقیرفلا 
هاّقلت و  ادـبأ ، اورمؤت  مل  مکموق  مکیف  عیطا  نا  مشاه : ینب  نم  هعم  اوناک  موقل  ّیلع  لاقف  اوجرخف  ساّنلا  هیلع  عمتجا  اّـمع  اوبغر  نإ  نیقاـبلا 
الجر نالجر  الجر و  نالجر  یـضر  نإف  رثکألا  عم  اونوک  لاق  نامثع و  یب  نرق  لاق : کـملع ؟ اـم  و  لاـقف : اـّنع ! تلدـع  لاـقف : ساـّبعلا ،

اهّیلویف نوفلتخی  نامثع ال  رهـص  نمحّرلا  دبع  نمحّرلا و  دـبع  هّمع  نبا  فلاخی  دعـسف ال  فوع  نبا  نمحّرلا  دـبع  مهیف  نیذـّلا  عم  اونوکف 
[. امهدحأ ّالإ  وجرأ  ینا ال  هلب  یناعفنی  مل  یعم  نارخآلا  ناک  ولف  نمحّرلا  دبع  نامثع  اهیلوی  وأ  نامثع  نمحّرلا  دبع 
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: هدروآ روکذم  ربخ  نمض  رد  يربط  زین  و 
معلـص و هَّللا  لوسر  نم  اذه  ینبا  محرب  کلأسأ  ابیقر ، مکیلع  ناک  هَّللا  ّنإ  ماحرألا  هب و  نولءاست  يذـّلا  هَّللا  اوّقتا  لاقف : ادعـس  ّیلع  یقلف  ]

 . نامثع هب  یلدی  امب ال  یلدا  ّینإف  ّیلع  اریهظ  نامثعل  نمحّرلا  دبع  عم  نوکت  نأ ال  کنم  ةزمح  یّمع  محرب 
: هدروآ روکذم  ربخ  نمض  رد  يربط  زین  و 

لمعأ لعفأ و  نأ  وجرأ  لاق : هدـعب ، نم  نیتفیلخلا  ةریـس  هلوسر و  ۀّنـس  هَّللا و  باتکب  ّنلمعتل  هقاثیم  هَّللا و  دـهع  کیلع  لاقف : اـّیلع  اـعد  [و 
هعیابف معن ، لاق : یلعل ، لاق  ام  لثمب  هل  لاقف  نامثع  اعد  و  یتقاط ، یملع و  غلبمب 

901 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّالإ نامثع  تّیلو  ام  هَّللا  و  نوفصت ، ام  یلع  ناعتسملا  هَّللا  لیمج و  ربصف  انیلع ، هیف  مترهاظت  موی  لّوأ  اذه  سیل  رهد ! وبح  هتوبح  ّیلع : لاقف 

ناش  یف  وه  موی  ّلک  هَّللا  کیلإ و  رمألا  ّدریل 
هدروآ روکذم  ربخ  نمض  رد  يربط  زین  و 

ملعأ و ادحأ  ّنإ  لوقأ  ام  الجر  اوکرت  مّهنأ  شیرق  نم  بجعأل  ّینإ  مهّیبن  دـعب  تیبلا  اذـه  لهأ  یلإ  یتوا  ام  لثم  تیأر  ام  دادـقملا : لاقف  ]
: نمحّرلا دبع  لاقف  اناوعأ ، هیلع  دجأ  ول  هَّللا  امأ و  لدعلاب ؛ هنم  یضقأ  ال 

ونب تیبلا  لهأ  لاق : لجّرلا ؟ اذه  نم  تیبلا و  اذه  لهأ  نم  هَّللا  کمحر  دادقملل : لجر  لاقف  ۀنتفلا ، کیلع  فئاخ  ّینإف  هَّللا  ّقتا  دادـقم ! ای 
مـشاه ونب  مکیلع  یلو  نإ  لوقتف  اهنیب  یلإ  رظنت  شیرق  شیرق و  یلا  نورظنی  سانلا  نا  یلع : لاقف  بلاط ، یبأ  ّیلع  لجّرلا  بلطملا و  دـبع 

 . مکنیب اهومتلوادت  شیرق  نم  مهریغ  یف  تناک  ام  ادبأ و  مهنم  جرخت  مل 
: هدروآ يروش  هّصق  نایب  رد  دیرفلا » دقعلا   » باتک رد  یبطرقلا  ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحأ  رمع  وبأ  و 

مکتکرت نإ  لاق : تفلختـسا ؟ ول  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل : لیق  باـطخلا  نب  رمع  نعط  اّـمل  لاـق : هیبأ  نع  ةورع  نب  ماـشه  نسحلا و  نب  سنوی  ]
نإف هتفلختسال ، اّیح  حارجلا  نب  ةدیبع  وبأ  ناک  ول  و  یّنم ، ریخ  وه  نم  مکیلع  فلختسا  دقف  تفلختـسا  نإ  یّنم و  ریخ  وه  نم  مککرت  دقف 

تعمس تلق : یبر  ینلأس  نإف  هتفلختسال  اّیح  ۀفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  ناک  ول  و  ۀّمالا ، هذه  نیمأ  ّهنإ  لوقی  کّیبن  تعمس  تلق : یبر  ینلأس 
املاس ّنإ  لوقی : کّیبن  تعمـس  تلق : یبر  ینلأس  ناف  هتفلختـسال ، اّیح  ۀفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  ناک  ول  و  ۀّمالا ، هذه  نیمأ  ّهنإ  لوقی : کّیبن 

لآ بسحب  لاق : همالسا ، میدق  هلـضف و  هنید و  یف  لهأ  هل  ّهنإف  هَّللا  دبع  یلإ  تدهع  ّکنأ  ولف  هل : لیق  هاصع  ام  هفخی  مل  ول  اّبح  هَّللا  ّبحیل 
یل و ال افافک ال  رمألا  اذه  نم  توجن  ّینأ  تددول  و  مّلـس ؛ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ۀّما  نع  دحاو  لجر  مهنم  بساحی  نأ  باطخلا 

مکلمحی نأ  وجرأ  مکرمأ  الجر  ّیلوا  نأ  مکل  یتلاقم  دـعب  تعمجأ  تنک  دـق  لاقف : تدـهع ؟ ول  نینمؤملا ! ریمأ  ای  اولاقف : اوحار  ّمث  ّیلع ،
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مهیف  لاق  نیذـّلا  طهّرلا  ءالؤهب  مکیلعف  اتیم ، اّیح و ال  اهلّمحتأ  ـال  نأ  تیأر  ّمث  ّیلع ، یلإ  راـشأ  ّقحلا و  یلع 

نامثع ّیلع و  ۀتّسلا  ّنکل  مهیف و  هلخدم  تسل  لیفن و  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  مهنم  ۀّنجلا  لهأ  نم  مّهنإ  مّلس 
902 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يراوح  ریبّزلا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاخ  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  دعـس و  فانم و  دبع  انبا 
: لاق مهعم ! لخدت  ال  یلعل : سابعلا  لاقف  هترزاوم . اونـسحأف  ایلاو  مکّولو  اذإف  الجر  مهنم  هراتخیلف ! ریخلا ، ۀحلط  هتّمع و  نبا  مّلـس و  هلآ و 

مکتدـجوف ترظن  ّینإ  لاق : ّمث  نمحّرلا  دـبع  ریبّزلا و  ادعـس و  نامثع و  اّیلع و  اعد  رمع  حبـصأ  املف  هرکت ! ام  يرت  اذإ  لاق  فالخلا ، هرکأ 
هَّللا لوسر  ضبق  دـق  ساّنلا و  یلع  مکفاخأ  یّنکل  مکیلع و  ساّنلا  فاخأ  ّینإ ال  مکیف و  ّالإ  رمألا  اذـه  نوکی  مهتداق و ال  ساّنلا و  ءاـسؤر 

بیهص ساّنلاب  ّلصیل  الجر و  مکنم  اوراتخا  اورواشتل و  اهنذإب  ۀشئاع  ةرجح  یلإ  اوعمتجاف  ضار  مکنع  وه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رمألا یف  مککیرـش  ۀحلط  رمألا و  نم  هل  ءیـش  اریـشم و ال  هَّللا  دبع  مکرـضحی  مکنم و  ریمأ  مکیلع  ّالإ و  عباّرلا  مویلا  یتأی  ماّیأ و ال  ۀـثالث 

هب کل  انأ  دعـس : لاقف  ۀحلطب ؟ یل  نم  و  مکرمأ ، اوضماف  همودـق  لبق  ماّیأ  ۀـثالّثلا  تضم  نإ  مکرمأ و  هورـضحأف  ماّیأ  ۀـثّلثلا  یف  مدـق  نإف 
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ءالؤه عم  اونوک  راصنألا  نم  الجر  نیـسمخ  رتخاف  مالـسإلا  مکب  ّزعأ  دـق  هَّللا  ّنإ  ۀـحلط ! ابأ  ای  ّيراصنألا : ۀـحلط  یبأل  لاـق  ّمث  هَّللا . ءاـشنإ 
الجر اوراتخی  یّتح  طهّرلا  ءالؤه  عمجاف  یترفح  یف  ینومتعـضو  اذإ  ّيدنکلا  دوسألا  نب  دادقملل  لاق  و  مهنم ، الجر  اوراتخی  یّتح  طهّرلا 

نب هَّللا  دبع  رضحأ  و  رضح ، نإ  ۀحلط  نمحّرلا و  دبع  ادعس و  ریبّزلا و  نامثع و  اّیلع و  لخدا  ماّیأ و  ۀثلث  ساّنلاب  ّلص  بیهصل : لاق  و  مهنم ،
عمتجا نإ  و  فیّـسلاب ! هسأر  خدشاف  دحاو  یبأ  دـحاو و  يأر  یلع  ۀـسمخ  عمتجا  نإف  مهـسوءر  یلع  مق  ءیـش و  رمألا  یف  هل  سیل  رمع و 

هَّللا دبعب  اوضری  مل  نإف  رمع  نب  هَّللا  دـبع  اومّکحف  الجر  ۀـثالث  الجر و  ۀـثالث  یـضر  نإف  امهیـسأر ؛ برـضاف  نانثالا  یبأ  اوضرف و  ۀـعبرأ 
ینب نم  هعم  موقل  ّیلع  لاـقف  اوجرخ ، ساـّنلا و  هیلع  عمتجا  اّـمع  اوبغر  نإ  نیقاـبلا  اولتقا  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  مهیف  نیذـّلا  عم  اونوکف 

: لاق کملعأ ؟ ام  و  هل : لاق  اّنع ! تلدع  هل : لاقف  سابعلا  هاقلت  و  ادبأ ، مکورمؤی  نلف  مکموق  مکیف  عیطأ  نإ  مشاه :
ام یعم  نارخآلا  ناک  ولف  فوع ، نب  نمحّرلا  دبع  مهیف  نیذـّلا  عم  اونوکف  الجر  نالجر  الجر و  نالجر  یـضر  نإ  لاق : ّمث  نامثع  یب  نرق 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةافو  دـنع  کیلع  ترـشأ  هرکأ  امب  ارّخأتم  ّیلإ  تعجر  ّالإ  ءیـش  یف  کعفدأ  مل : ساّبعلا : لاقف  یناعفن ،
مّلس

903 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیح کیلع  ترـشأ  تیبأف و  رمألا  لجاعت  نأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةاـفو  دـعب  کـیلع  ترـشأ  تیبأـف و  رمـألا  اذـه  یف 
اذه رذحا  كّولوی و  نأ  یلإ  کسمأف  موقلا  کیلع  ضرع  امّلک  ةدحاو : یّنع  ظفحاف  تیبأف ، مهعم  لخدت  نأ ال  يروّشلا  یف  رمع  كاّمس 

امهّیأ نامثع  یلع و  يّدـصت  هتزانج  تجرخأ  رمع و  تام  املف  انریغ ؛ هیف  انل  موقی  یّتح  رمألا  اذـه  نع  اننوعفدـی  نوحربی  مّهنإـف ال  طـهّرلا 
عمتجی یّتح  اثالث  ساّنلاب  یّلصی  رمع  هفلختسا  بیهص  اذه  ءیش ! یف  اذه  نم  امتـسل  رمألا ! ّبحی  امکالک  نمحّرلا : دبع  لاقف  هیلع  یّلـصی 

نبا مهعم  ۀسمخ  مه  اهنذإب و  ۀشئاع  تیب  یف  يروّشلا  لهأ  دوسألا  نب  دادقملا  عمج  رمع  نفد  اّملف  بیهـص  هیلع  یّلـصف  مامإ ، یلع  ساّنلا 
: لاق امهماقأ و  دعـس و  امهبـصحف  بابلاب  اسلجف  ۀبعـش  نب  ةریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  ءاج  مهبجحف و  ةورف  ابأ  اورمأ  بئاغ و  ۀحلط  رمع و 
ال ۀـحلط : وبأ  لاقف  رمألاب ، ّقحأ  ّهنأ  يری  ّلک  مالکلا  امهنیب  رثک  رمـألا و  یف  موقلا  سفاـنتف  يروّشلا ،» یف  اـّنک  انرـضح و   » ـالوفت نأ  دـیرت 
، یتیب یف  سلجأ  وأ  رمع  اهب  رمأ  یّتلا  ۀـثالّثلا  ماّیألا  یلع  مکدـیزأ  دّـمحم ال  سفنب  بهذ  يذـّلا  ال و  اهوضقانت ، نأ  فاخأ  ّینإف  اوعفادـتت 

لّوأ انأ  نامثع : لاق  اهنم ، علختأ  انأف  لاق : دـحأ ، هبجی  ملف  مکلـضفأ ؟ اهیلو  نأ  یلع  اهدـّلقتی  هسفن و  اهنم  جرخی  مکّیأ  نمحّرلا : دـبع  لاقف 
انیضر موقلا : لاقف  ضرألا ، یف  نیمأ  ءامّسلا  یف  نیمأ  نمحّرلا  دبع  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّینإف  یـضر  نم 

، احـصن ۀـّمال  اولأت  محر و ال  اذ  ّصخت  يوهلا و ال  عبتت  ّقحلا و ال  ّنرثوتل  اقثوم  ینطعا  لاق : نسحلا ! ابأ  ای  لوقت  ام  لاـقف : تکاـس ، ّیلع  و 
دبع یلإ  اهولعج  ضعب و  نم  مهـضعب  ّقثوتف  مکل ، تذـخأ  اـمب  اوضرت  نأ  لـکن و  نم  یلع  یعم  اونوکت  نأ  یلع  مکقیثاوم  ینوطعا  لاـق :

: نامثع لاق  ءالؤه !؟ نم  كدعب  اهب  ّقحأ  نمف  دـعبت  مل  كرثأ و  نسح  کتقباس و  کتبارقل و  رمالاب  قحأ  کنا  لاقف : یلعب  الخف  نمحرلا 
: نمحرلا دبعل  رسای  نب  راّمع  لاقف  نامثع . لاقف  ریبّزلاب  الخ  ّمث  یلع  لاقف  دعسب  الخ  ّمث  یلع  لاقف  کلذ  لثم  نم  هلأسف  نامثعب  الخ  ّمث 

دبع لاق  و  نامثع ، ّلوف  ّیـشرق  کیلع  فلتخی  ـال  نأ  تدرأ  نإ  حرـس : یبأ  نبا  لاـق  و  اـّیلع ، ّلوف  ناـنثا  کـیلع  فلتخی  ـال  نأ  تدرأ  نإ 
. هرمأ ساّنلا  یضری  دحأ  رمع  رکب و  یبأ  دعب  یلی  ّهنأ ال  تملع  ّینأل  اریخ  هیف  يرأ  انأ  یسفن و  تعلخ  ام  هَّللا  و  نمحرلا :

904 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هب و اذه  ّنظأ  مل  لاق : کلعف ! هّلک  اذه  نمحّرلا : دبعل  لیق  هتبارق  میدقت  هتیب و  لهأ  نم  ثادحألا  ۀیلوت  نم  ثدـحأ  ام  نامثع  ثدـحأ  املف 

 . همّلکی مل  طئاحلا و  یلإ  هنع  لّوحتف  ادئاع  نامثع  هیلع  لخد  نامثعل و  رجاهم  وه  نمحّرلا و  دبع  تامف  ادبأ ! همّلکا  نأ ال  ّیلع  هَّلل  نکل 
: هتفگ دیرف » دقع   » رد یبطرق  هبر  دبع  نبا  زین  و 

نسحلا و هعم  ادعـس و  یقل  نامثع  عم  اونوکی  نأ  ادعـس  ریبّزلا و  فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  فاخ  اّمل  لاق : نسحلا : وبا  ]
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  نیذـه  ّینبا  محرب  کلأسا  ابیقر ، مکیلع  ناک  هَّللا  ّنإ  ماحرألا  هب و  نولءاـست  يذـّلا  هَّللا  اوقتا  هل : لاـقف  نیـسحلا ،
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راد ّمث  نامثع ، هب  یلدـی  امب ال  یلدأ  ّینإف  نامثعل  ّیلع  اریهظ  نمحّرلا  دـبع  عم  نوکت  نأ ال  کـنم  ةزمح  یّمع  محرب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
یتأ لجألا  اهتحیبص  یف  لمکتسا  یتلا  ۀلیللا  یف  ناک  اذإ  یّتح  نامثعب  ریـشی  مهّلکف  مهرواشی  شیرق  خیاشم  یلع  کلت  هیلایل  نمحّرلا  دبع 
ادعـس ریبّزلا و  یل  عداف  قلطناف  امون ! یلایّللا  هذه  یف  قذأ  مل  امئان و  كارأ  الأ  لاقف : هظقیأف  لیّللا  نم  ۀعجه  دعب  ۀـمرخم  نب  روسملا  لزنم 

لعجاف ۀلآلاک  تنأ  انأ و  دعسل : لاقف  یلعل ؛ یبیـصن  لاقف : رمألا ، اذهل  فانم  دبع  ینب  ّلخ  لاقف : دجـسملا  رّخؤم  یف  ریبّزلاب  أدبف  امهب  اعدف 
تعلخ دـق  ّینإ  قاحـسإ  ابأ  ای  لاق : هنم ، یلإ  ّبحأ  ّیلعف  نامثع  ترتخا  نا  اّمأ  و  معنف ، کسفن  ترتخا  نا  اـمأ  لاـق : راـتخاف ، یل  کبیـصن 

مل لحف  لخدف  بشعلا  ةریثک  ءارـضخ  ۀضور  یف  ینأک  تیأر  ینا  اهتدرأ ، ام  رایخلا  ّیلإ  لعج  لعفأ و  مل  ول  راتخأ و  نأ  یلع  اهنم  یـسفن 
نم هیلإ  جرخ  یّتح  هرثأ  عبتاف  ةوانت  ریعب  لخد  اهعطق و  یّتح  ۀـضوّرلا  یف  امم  ءیـش  یلإ  تفتلی  مهـس ال  ّهنأک  ّرمف  هنم  مرکأ  ـالحف  هلثم  رأ 

. ۀضوّرلا نم  جرخ  ّمث  نیلّوألا ؛ دصق  یضمی  الامش و  انیمی و  تفتلی  هماطخ  ّرجی  ّيرقبع  لحف  لخد  ّمث  ۀضوّرلا 
لـسرأ ّمث  هنع ! ساّنلا  یـضریف  دحأ  رمع  رکب و  یبأ  دعب  موقی  و ال  عباّرلا ! ریعبلا  نوکأ  هَّللا ال  و ال و  ۀـضورلا ؛ یف  عترف  عبار  ریعب  لخد  ّمث 

ناذأ امهنیب  قّرف  یّتح  الیوط  هاـجانف  ناـمثع  یلإ  روسملا  لـسرأ  ّمث  رمـألا ، بحاـص  ّهنأ  ّکـشی  ـال  وه  ـالیوط و  هاـجانف  ّیلع  یلإ  روسملا 
دجـسملا ّجـترا  یّتح  دانجألا  ءارما  یلإ  راصنألا و  نیرجاهملا و  نم  هرـضح  نم  یلإ  ثعب  طهّرلا و  هیلإ  عمج  حبّـصلا  اّولـص  اّـملف  حبّـصلا ؛

ساّنلا اهّیأ  لاقف : هلهأب 
905 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: رسای نب  رامع  لاقف  مهریمأ ، نم  اوملع  دق  مهراصمأب و  راصمألا  لهأ  قحلت  نأ  اّوبحأ  دق  ساّنلا  ّنإ 
یبأ نبا  لاق  انعطأ . انعمـس و  انلق : اّیلع  تعیاب  نإ  راّمع ؛ قدـص  دوسألا : نب  دادـقملا  لاقف  اّیلع ، عیاـبف  نوملـسملا  فلتخی  ـال  نأ  تدرأ  نإ 

حـصنت تنک  یتم  لاق : حرـس و  یبأ  نبا  راّمع  متـشف  انعطأ ، انعمـس و  نامثع  تعیاب  نإ  نامثع  عیابف  شیرق  فلتخت  نأ ال  تدرأ  نإ  حرس :
تیب نع  رمألا  اذـه  نوفرـصت  ّینأف  هنیدـب  انّزعأ  انّیبنب و  اـنمرکأ  هَّللا  ّنإ  ساـّنلا ! اـهّیأ  راّـمع : لاـقف  ۀـّیمأ  ونب  مشاـه و  ونب  مّلکتف  نیملـسملا !

: صاّقو یبأ  نب  دعـس  لاقف  اهـسفنأل ! شیرق  ریمأت  تنأ و  ام  و  ۀّیمـس ! نب  ای  كروط  تودـع  دـقل  موزخم : ینب  نم  لجر  هل  لاـقف  مکّیبن !؟
ۀّنس هَّللا و  باتکب  ّنلمعتل  هقاثیم  هَّللا و  دهع  کیلع  لاقف : اّیلع  اعد  الیبس و  مکـسفنأ  یلع  طهّرلا  اهّیأ  نلعجت  الف  ساّنلا  نتتفی  نأ  لبق  غرفا 

ّنلمعتل هقاثیم  هَّللا و  دـهع  کیلع  لاقف : نامثع  اـعد  ّمث  یتقاـط ، یملع و  غلبمب  لـمعأ  لاـق  هدـعب . نم  ظ ) نیتنیلخلا .  ) ۀـفیلخلا ةریـس  هیبن و 
امأ و انیلع ! هیف  مترهاظت  موی  لوأب  اذ  سیل  ةاباحم  هتوبح  ّیلع : لاقف  هعیابف ، معن ! لاقف  هدعب ؟ نم  نیتفیلخلا  ةریـس  هیبن و  ۀّنـس  هَّللا و  باتکب 

دق ّینإف  الیبس ، کسفن  یلع  لعجت  ال  یلع ! ای  نمحّرلا : دـبع  لاقف  نأش ؛ یف  وه  موی  ّلک  هَّللا  و  کیلإ ، رمألا  ّدریل  ّالإ  نامثع  تیل  اـم و  هَّللا 
. هلجأ باتکلا  غلبیس  لوقی : وه  یلع و  جرخف  ادحأ ، نامثعب  نولدعی  مه ال  اذإف  ساّنلا  ترواش  ترظن و 

تنک نئل  لاق : نیملـسملل ، تدهتجا  دقل  هَّللا  و  دادقم ! ای  لاقف : نولدعی  هب  ّقحلاب و  نوضقی  نیّذلا  نم  هتکرت  دـقل  هَّللا  امأ و  دادـقملا : لاق 
نم بجعأل  ّینإ   ) مهّیبن دـعب  تیبلا  اذـه  لهأ  یتوا  ام  لـثم  تیأر  اـم  دادـقملا : لاـق  ّمث  نینـسحملا  باوث  هَّللا  کـباثأف  هَّللا  کلذـب  تدرأ 
ول هَّللا  امأ و  ّقحلاب ، فرعأ  لدعلاب و ال  هنم  یـضقأ  و ال  يربطلا » خیرات  یف  اذکه  . » حص ملعأ . ادحأ  ّنإ  لوقأ  ام  الجر  اوکرت  مّهنأ  شیرق 

: هل لیقف  نامثع  هیف  عیوب  يّذلا  مویلا  یف  ۀحلط  مدق  و  لاق : ۀنتفلا ، کیلع  یشخأ  ّینإف  هَّللا ، ّقتا  دادقم ! ای  نمحّرلا : دبع  هل  لاق  اناوعأ . دجأ 
نإف ۀحلط : لاق  كرمأ . سأر  یلع  تنأ  نامثع : هل  لاقف  نامثع ؛ یتأ  معن و  اولاق : هب ؟ اوضر  شیرق  ّلک  أ  لاقف : نامثع  اوعیاب  دـق  ساّنلا  ّنإ 

؟ اهّدرت تیبأ أ 
اّمع بغرأ  ال  تیضر ، دق  لاق  معن ! لاق : كوعیاب !؟ ساّنلا  ّلک  أ  لاق : معن ! لاق :

906 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
؛ هانیضر ام  هریغ  تعیاب  ول  نامثع و  تعیاب  ذإ  تدعأ  دق  دّمحم ! ابأ  ای  نمحّرلا : دبعل  ۀبعـش  نب  ةریغملا  لاق  و  هعیاب ، هیلع و  ساّنلا  تعمتجا 

[. ۀلاقملا هذه  تلق  هتعیابل و  هریغ  تعیاب  ول  روعأ ! ای  تبذک  لاق :
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دّمحم باحـصأ  نم  ۀّلجلا  یلع  هتیب  لهأ  نم  ثادحألا  ریمأت  نم  ثدحأ  ام  نامثع  ثدحأ  اّملف  : ] هتفگ دیرف » دـقع   » رد هبر  دـبع  نبا  زین  و 
رکب و یبأ  ةریسب  انیف  ریست  نأ  یلع  کتمّدق  اّمنإ  لاق : هبتاع و  هیلع و  لخد  یضم و  ّمث  اذه ! تننظ  ام  لاق : کلمع ! اذه  نمحّرلا : دبعل  لیق 

: لاقف نیملسملا ! باقر  مهتأطوأ  کتیب و  لهأ  تیباح  امهتفلاخف و  رمع 
تام و یّتح  ادبأ  همّلکی  ملف  ادبأ ! کمّلکا  نأ ال  ّیلع  هّلل  نمحّرلا : دـبع  لاق  هَّللا ! یف  یتبارق  لصأ  انأ  و  هَّللا ، یف  هتبارق  عطقی  ناک  رمع  نإ 

 . همّلکی مل  طئاحلا و  یلإ  هنع  لّوحتف  هضرم  یف  هل  ادئاع  نامثع  هب  لخد 
مـالغ ؤلؤل  وبأ  هیقلف  قوّـسلا ، یف  اـموی  فوـطی  باـطخلا  نب  رمع  جرخ  ۀـمرخم : نب  روـسملا  لاـق  : ] هتفگ لـماک »  » رد يرزج  ریثـالا  نبا  و 

: لاق اریثک ، اجارخ  ّیلع  ّنإف  ۀبعش  نب  ةریغملا  یلع  یندعأ  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : اّینارصن  ناک  و  ۀبعش ، نب  ةریغملا 
عنـصت ام  یلع  اریثک  کجارخ  يرأ  امف  لاق : داّدح . شاقن ، راّجن ، لاق : کتعانـص ؟ شیأ  و  لاق : موی ، ّلک  نامه  رد  لاق : کجارخ ؟ مک  و 
تملـس نئل  لاق : یحر ، یل  لمعاف  لاق : معن ! لاق : تلعفل !؟ حـیّرلاب  نحطت  یحر  عنـصأ  نأ  تدرأ  ول  لوقت : ّکنأ  ینغلب  دـق  لامعألا ! نم 

، هلزنم یلإ  رمع  فرصنا  ّمث  نآلا ، دبعلا  یندعوأ  دقل  رمع : لاقف  هنع . فرصنا  ّمث  برغملا ! قرـشملا و  نم  اهب  ثّدحتی  یحر  کل  ّنلمعأل 
باتک یف  هدـجأ  لاق : کیردـی ؟ ام  و  لاق : لایل : ثلث  یف  ّتیم  ّکنإف  دـهعا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هل  لاقف  رابحألا  بعک  هءاج  دـغلا  ناک  اّملف 

و لاق : کلجأ ؛ ینف  دق  ّکنأ  کتفـص و  کتیلح و  دـجأ  یّنکل  و  ّمهّللا ال ؛ لاق : ۀـیروتلا ؟ یف  باطخلا  نب  رمع  دـجت  أ  رمع : لاق  ۀـیروتلا ،
حبـصأ اّملف  موی ، یقب  ناموی و  یـضم  لاقف : بعک  هءاج  دغلا  ناک  اّملف  ناموی ، یقب  لاقف : بعک  هءاج  دغلا  ناک  اّملف  اعجو ، ّسحی  رمع ال 

هدیب ساّنلا و  یف  ةؤلؤل  وبأ  لخد  ّربک و  توتسا  اذإف  الاجر  فوفّصلاب  لّکوی  ناک  ةولّصلا و  یلإ  رمع  جرخ 
907 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یثیّللا و ریکب  یبأ  نب  بیلک  هعم  لتق  هتلتق و  یّتلا  یه  هتّرس و  تحت  نهادحإ  تابرض  ّتس  رمع  برضف  هطسو  یف  هباصن  ناسأر  هل  رجنخ 
حیرط رمع  ساّنلاب و  یّلـصف  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  رمأ  طقـس و  حالّـسلا  ّرح  رمع  دـجو  اّملف  هریغ ، ۀـعامج  لـتق  و  ظ ) هفلخ .  ) هفیلح وه 
لخدأ هَّللا ال  و  لاق : ّمهّللا ال ! لاق : کلذب !؟ ّیلع  ریـشت  أ  لاق : کیلإ ، دهعأ  نأ  دیرا  ّینإ  هل : لاقف  نمحّرلا  دبع  اعد  هتیب و  لخدأف  لمتحاف 

: لاق ادبأ ! هیف 
ریبّزلا و نامثع و  اّیلع و  اعد  ّمث  ضار  مهنع  وه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیذلا  رفّنلا  یلإ  دهعأ  یّتح  اتمـص  ینبهف 

ینب لمحت  نأ  ائیـش  ساّنلا  روما  نم  تیلو  نإ  ّیلع  ای  هَّللا  كدشنأ  مکرمأ ؛ اوضقاف  ّالإ  ءاج و  نإف  اثالث  ۀـحلط  مکاخأ  اورظتنا  لاقف : ادـعس 
ای هَّللا  كدشنأ  ساّنلا ، باقر  یلع  طیعم  ینب  لمحت  نأ  نأ  ائیش  ساّنلا  روما  نم  تیلو  نإ  نامثع  ای  هَّللا  كدشنأ  ساّنلا ؛ باقر  یلع  مشاه 
ّمث بیهـص  ساّنلاب  ّلصیل  اوضقا و  ّمث  اورواشتف  مکرمأ  اوموق  ساّنلا ، باقر  یلع  کبراقأ  لمحت  نأ  ائیـش  ساـّنلا  رومأ  نم  تیلو  نإ  دـعس 

راّدـلا و اؤّوبت  نیذـّلا  راصنألاب  يدـعب  نم  ۀـفیلخلا  یـصوأ  و  مهیلإ ، لخدـی  ادـحأ  عدـت  الف  مهباب  یلع  مق  لاقف : ّيراصنألا  ۀـحلط  ابأ  اعد 
عضوتف اهّقح  مهتاقدص  نم  ذخؤی  نأ  مالسإلا  ةّدام  مّهنإف  برعلاب  ۀفیلخلا  یصوأ  و  مهئیسم ، نع  وفعی  مهنـسحم و  یلإ  نسحی  نأ  نامیإلا 

نم ۀفیلخلا  تکرت  دقل  تغّلب ! له  مهّللا  مهدعب ؛ مهل  یفوی  نأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀّمذب  ۀفیلخلا  یصوا  و  مهئارقف ، یف 
، ۀبعـش نب  ةریغملا  مالغ  ةؤلؤل  وبأ  کلتق  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق : ینلتق ، نم  رظناف  جرخا  رمع ! نب  هَّللا  دـبع  اـی  ۀـحاّرلا ، نم  یقبأ  یلع  يدـعب 

نأ یل  نذأت  نأ  اهلـسف  ۀشئاع  یلإ  بهذا  رمع ! نب  هَّللا  دبع  ای  ةدحاو ، ةدجـس  هَّلل  دجـس  لجر  دـیب  یتینم  لعجی  مل  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  لاق :
يذـّلا بزحلا  عم  نکف  اوواست  نإف  رثکألا  عم  نکف  موقلا  فلتخا  نإ  هَّللا ! دـبع  ای  رکب ، یبأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عم  نفدا 

ألم نع  اذه  أ  مهل : لوقی  هیلع و  نومّلـسیف  راصنألا  نورجاهملا و  هیلع  لخدی  لعجف  ساّنلل ؛ نذئا  هَّللا  دـبع  ای  فوع ، نب  نمحّرلا  دـبع  هیف 
: لاق رمع  هآر  اّملف  ساّنلا  عم  رابحألا  بعک  لخد  و  لاق : هَّللا : ذاعم  نولوقیف : مکنم !؟

908 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  بعک  یل  لاق  ام  لوقلا  ّنأ  ّکش  اهّدعأ و ال  اثالث  بعک  یندّعوت 
بنّذلا  هعبتی  بنّذلا  راذح  نکل  ّتیمل و  ّینإ  توملا  راذح  یب  ام  و 
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: رمع هل  لاقف  هیلع  ینثأف  ساّبع  نبا  ءاج  هسأر و  دنع  دعقف  دوعی  ّیلع  هیلع  لخد  و 
ای لاق : ّمث  کباحصأ ! تنأ و  ینرغت  ال  رمع : لاقف  معن ! سابع : نبا  لاقف  معن ! لق : نأ  یلع  ظ ) هیلإ .  ) یلإ أموأف  ساّبع ! نب  ای  اذهب  یل  تنأ 

سمّـشلا هیلع  تعلط  اـم  یل  ّنأ  ول  هَّللا  و  ینمحریف ، ّیلإ  رظنی  هرکذ  ّلـج  هَّللا  ّلـعل  باّرتـلا  یف  هعـضف  ةداـسولا  نع  یـسأر  ذـخ  هَّللا ! دـبع 
، اضیأ کلذـک  جرخف  اـنبل  هاقـسف  ریغتم  ریغ  جرخف  اذـیبن  هاقـسف  بعک  نب  ثرحلا  ینب  نم  بیبط  هل  یعد  و  علّطملا ، لوه  نم  هب  تیدـتفال 

 . تغرف دق  لاق : نینمؤملا ! ریمأ  ای  دهعا  هل : لاقف 
مالـسإلا مکب  ّزعأ  املاط  هَّللا  ّنإ  ۀحلط ! ابأ  ای  يراصنألا : ۀـحلط  یبأل  لاق  و  : ] هتفگ يروش  هّصق  نایب  رد  لماک  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  زین  و 

: دوسألا نب  دادقملل  لاق  و  مهنم ، الجر  اوراتخی  یّتح  طهّرلا  ءالؤه  ّثحتساف  راصنألا  نم  الجر  نیسمخ  رتخاف 
ءالؤه لخدأ  ماّیأ و  ۀـثالث  ساّنلاب  ّلص  بیهـصل : لاق  و  الجر ، اوراـتخی  یتح  تیب  یف  طـهّرلا  ءـالؤه  عمجاـف  یترفح  یف  ینومتعـضو  اذإ 

و امهـسوءر ، برـضاف  نانثا  یبأ  ۀعبرأ و  قفتا  نا  فیـسلاب و  هسأر  خدشأف  دحاو  یبأ  ۀسمخ و  عمتجا  نإف  مهـسوءر  یلع  مق  اتیب و  طهّرلا 
نمحّرلا دبع  مهیف  نیذلا  عم  اونوکف  رمع  نب  هَّللا  دبع  مکحب  اوضری  مل  ناف  رمع ، نب  هَّللا  دبع  اومّکحف  الجر  ۀثالث  الجر و  ۀثالث  یضر  نإ 

اورمؤت مل  مکموق  مکیف  عیطا  نا  مشاـه : ینب  نم  هعم  موقل  ّیلع  لاـقف  اوجرخف  ساـنلا ، هیف  عمتجا  اّـمع  اوبعر  نإ  نیقاـبلا  اولتقا  فوع و  نب 
الجر و نالجر  یـضر  نإف  رثکألا  عم  اونوک  لاق  نامثع و  یب  نرق  لاق : کملع !؟ ام  لاقف و  اّنع ! تلدـع  لاـقف : ساـّبعلا  هّمع  هاّـقلت  ادـبأ و 

امهدحأ اهّیلویف  نوفلتخی  نامثع ال  رهـص  نمحّرلا  دبع  هّمع و  نبا  فلاخی  دعـسف ال  نمحّرلا ، دبع  مهیف  نیذـّلا  عم  اونوکف  الجر  نالجر و 
 . یناعفنی مل  یعم  نارخآلا  ناک  ولف  رخآلا ،

: هتفگ يروش  هعقاو  رد  لماک »  » رد ریثالا  نبا  زین  و 
لمعأف لعفأ  نأ  وجرأ  لاق : هدـعب ، نم  نیتفیلخلا  ةریـس  هلوسر و  ۀّنـس  هَّللا و  باتکب  ّنلمعتل  هقاثیم  هَّللا و  دـهع  کیلع  لاـق : اـّیلع و  اـعد  [و 

یلعل لاق  ام  لثم  هل  لاقف  نامثع  اعد  و  یتقاط ، یملع و  غلبمب 
909 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم یتبقر  یف  ام  تلعج  دق  ّینإ  ّمهّللا  دهشا ! عمـسا و  مهّللا  لاقف : نامثع ، دی  یف  هدی  دجـسملا و  فقـس  یلإ  هسأر  عفرف  لمعن ، معن ، لاقف 
ام هَّللا  و  نوفـصت . ام  یلع  ناعتـسملا  هَّللا  لیمج و  ربصف  انیلع ، هیف  مترهاظت  موی  لّوأ  اذـه  سیل  ّیلع  لاقف  هعیاـبف ! ناـمثع  ۀـبقر  یف  کـلذ 

: نمحّرلا دبع  لاقف  نأش ، یف  موی  ّلک  هَّللا  و  کیلإ ؛ رمألا  ّدریل  ّالإ  نامثع  تّیلو 
دقل هَّللا  امأ و  نمحرلا ! دبع  ای  دادقملا : لاقف  هلجأ ، باتکلا  غلبیـس  لوقی : وه  ّیلع و  جرخف  الیبس ؛ ۀّـجح و  کسفن  یلع  لعجت  ال  یلع ! ای 
هَّللا کباثأف  هَّللا  تدرأ  تنک  نإ  لاق : نیملـسملل . تدهتجا  دقل  هَّللا  و  دادقم ! ای  لاقف : نولدعی ، هب  ّقحلاب و  نوضقی  نیّذلا  نم  ّهنإ  هتکرت و 

لوقأ و ام  الجر  اوکرت  مّهنا  شیرق  نم  بجعأل  ّینإ  مهّیبن ؛ دعب  تیبلا  اذه  لهأ  یلإ  یتأ  ام  لثم  تیأر  ام  دادقملا : لاقف  نینسحملا ، باوث 
کیلع فئاخ  ّینإف  هَّللا ، ّقتا  دادقم ! ای  نمحّرلا : دبع  لاقف  هیلع ! اناوعأ  دـجأ  ول  هَّللا  امأ و  هنم ، ملعأ  لدـعلاب و ال  یـضقأ  الجر  نأ  ملعأ  ال 

یبأ نب  ّیلع  لجّرلا  بلّطملا و  دبع  ونب  تیبلا  لهأ  لاق : لجّرلا ؟ اذـه  نم  تیبلا و  اذـه  لهأ  نم  هَّللا  کمحر  دادـقملل : لجر  لاقف  ۀـنتفلا ؛
یف تناک  ام  ادـبأ و  مهنم  جرخت  مل  مشاه  ونب  مکیلع  یلو  نإ  لوقتف : اهنیب  رظنت  شیرق  شیرق و  یلإ  نورظنی  ساّنلا  ّنإ  یلع : لاقف  بلاط .

 . مکنیب اهولوادتت  مهریغ 
: هتفگ رشبلا » رابخأ  یف  رصتخم   » خیرات رد  یبّویألا  یلع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  و 

یبأ نب  دعـس  فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  نامثع و  ّیلع و  مه  يروّشلا و  لهأ  عمتجا  رمع  توم  بقع  اهیف  نیرـشع  عبرأ و  ۀنـس  تلخد  ّمث  ]
، ۀفالخلا یف  ّظح  هل  نوکی  يأرلا و ال  یف  اکیرش  هَّللا  دبع  هنبا  نوکی  نأ  رمع  طرش  دق  ناک  و  مهنع ، هَّللا  یضر  رمع  نب  هَّللا  دبع  صاّقو و 

يّذلا عم  اونوکف  متفلتخا  نإ  و  ریمأ ، مکل  ّالإ و  عباّرلا  مویلا  یـضمی  ال  لاق : ماّیأ و  ۀثالث  ةّدـم  رمع  مهل  لعج  دـق  ناک  مهنیب و  رمألا  لاط  و 
دبع هّمع و  نبا  هنأل  نمحّرلا  دبع  فلاخی  ادعـس ال  ّنأل  اّنع  لدع  هل : لاق  امهنع و  هَّللا  یـضر  ساّبعلا  یلإ  ّیلع  یـضمف  نمحّرلا ، دـبع  هعم 
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کیلع ترـشأ  ارخأتـسم ، ّیلإ  تعجر  ّالإ  ءیـش  نع  کعفدأ  مل  ساّبعلا : لاقف  رخآلا ، مهدـحأ  اهّیلویف  نوفلتخی  الف  نامثع ، رهـص  نمحّرلا 
يروّشلا یف  رمع  كاّمس  نیح  کیلع  ترـشأ  و  تیبأف ؛ رمألا  اذه  لعجی  نمیف  هلأست  نأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةافو  لبق 

مهیف لخدت  نأ ال 
910 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع عمج  ّمث  ریخ . هعم  عفنی  رـشب ال  ّالإ  هلانی  هَّللا ال  میا  و  انریغ ، هل  موقی  یّتح  رمـألا  اذـه  نع  اننوعفدـی  نوحربی  ـال  طـهّرلا  اذـه  و  تیبأـف ؛
ةریـس هلوسر و  ۀّنـس  هَّللا و  باتکب  ّنملعتل  هقاـثیم  هَّللا و  دـهع  کـیلع  لاـقف : اـّیلع  اعدـف  ۀـفالخلا  نع  هسفن  جرخأ  نأ  دـعب  ساـّنلا  نمحّرلا 

ظ) حـص . معن . لاقف :  ) یلعل لاق  ام  لثم  هل  لاق  نامثعب و  اعد  و  یتقاط ، یملع و  غلبم  لـمعأ  لـعفأ و  نأ  وجرأ  لاـقف : هدـعب ، نم  نیتفیلخلا 
کلذ نم  یتبقر  یف  ام  تلعج  ّینإ  ّمهّللا  دهـشا ؛ عمـسا و  ّمهّللا  لاق : نامثع و  دی  یف  هدی  دجـسملا و  فقـس  یلإ  هسأر  نمحّرلا  دبع  عفرف 
تیلو ام  هَّللا  و  نوفـصت ، ام  یلع  ناعتـسملا  هَّللا  لیمج و  ربصف  هیف ، انیلع  مترهاظت  موی  لّوأ  اذـه  سیل  یلع : لاقف  هعیاب . نامثع و  ۀـبقر  یف 

ّیلع و جرخف  الیبس ؛ ۀّـجح و  کسفن  یلع  لعجت  ال  ّیلع : ای  نمحّرلا : دـبع  لاقف  نأش ! یف  وه  موی  ّلک  هَّللا  و  کیلإ ؛ رمألا  ّدریل  ّالإ  ناـمثع 
هب ّقحلاب و  نوضقی  نیّذلا  نم  ّهنإ  و  اّیلع - ینعی  هتکرت - دقل  هَّللا  و  نمحرلا : دبعل  دوسألا  نب  دادقملا  لاقف  هلجأ ، باتکلا  غلبیـس  لوقی : وه 

: دادقملا لاقف  نیملسملل ، ظ ) تدهتجا :  ) تدهجأ دقل  دادقم ! ای  لاقف : نولدعی .
هَّللا ّقتا  دادـقم  ای  نمحّرلا : دـبع  لاقف  هنم ، ملعأ  ّقحلاب و ال  یـضقأ  الجر  ّنأ  ملعأ  لوقأ و ال  ام  الجر  اوکرت  مّهنا  شیرق  نم  بجعأل  ّینإ 
دبعل لیق  ّهنأ  يور  هبراقأ  نم  ثادـحألل  راصمألا  ۀـیلوت  نم  ثدـحأ  ام  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  ثدـحأ  امل  ّمث  ۀـنتفلا . کیلع  فاخأ  ّینإـف 
یضر نامثعل  رجاهم  وه  نمحرلا و  دبع  تام  و  ادبأ ، همّلکا  نأ ال  ّیلع  هّلل  ّنکل  هب  اذه  ّنظأ  مل  لاقف : کلعف ! هّلک  اذه  فوع : نب  نمحرلا 

 . همّلکی مل  طئاحلا و  یلا  لّوحتف  هضرم  یف  ادئاع  نامثع  هیلع  لخد  امهنع و  هَّللا 
مهنع وه  و  معلـص )  ) هَّللا لوسر  تاـم  نیذـّلا  رفّنلا  یلإ  ۀـفالخلاب  دـهع  و  : ] هتفگ رمع  توم  لاـح  رد  رـصتخملا » ۀّـمتت   » رد يدرولا  نبا  و 

 . یبأف فوع  نب  نمحرلا  دبع  یلع  اهضرع  نأ  دعب  دعس  ریبّزلا و  ۀحلط و  نامثع و  ّیلع و  مه : و  ضار ،
: هدروآ نومیم  نب  ورمع  زا  لیوط  ربخ  نمض  رد  لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یفوت  نیّذلا  رفّنلا  ءالؤه  نم  رمألا  اذهب  ّقحأ  ادحأ  دجأ  ال  لاقف : فلختسا ! توملا : هرضح  نیح  هل  اولاقف  ]
يدعب ۀفیلخلا  وهف  اوفلختسا  مهّیأف  ضار ، مهنع  وه  مّلس و  و 

911 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هب نعتسیلف  فلختسا  مهّیأف  ّالإ  کلذف و  ادعس  ةرمإلا  تباصأ  نإف  ادعس ، فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  ریبّزلا و  ۀحلط و  نامثع و  اّیلع و  یّمـسف 

: فوع نب  نمحّرلا  دـبع  لاق  اوعمتجا  اّملف  ءیـش ، رمألا  نم  هل  سیل  مهعم و  رواشی  هَّللا  دـبع  لـعج  ۀـنایخ و  ـال  زجع و  نع  هعزنأ  مل  ّینإـف 
اورمتأ نمحّرلا و  دـبع  یلإ  هرمأ  دعـس  لـعج  ناـمثع و  یلإ  هرمأ  ۀـحلط  لـعج  ّیلع و  یلإ  هرمأ  ریبّزلا  لـعجف  رفن ، ۀـثلث  یلإ  مکرمأ  اولعجا 

مکلـضفأ و نع  ولآ  نأ ال  ّیلع  هَّللا  مکل  ّیلإ و  رمألا  لعجی  رمألا و  نم  أّربتی  مکّیأ  نمحّرلا : دـبع  لاقف  مهل  رمألا  لعج  نیح  ۀـثّلثلا  کئلوا 
نئل کیلع  هَّللا  مّدقّتلا و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ۀبارقلا  نم  کل  ّنإ  لاقف : یلعب  الخف  معن ! اولاق : نیملسملل ، مکریخأ 
لاق ّمث  معن ! نامثع : لاقف  کلذ ، لثم  هل  لاـقف  ناـمثعب  ـالخ  و  معن ! لاـق : ّنعیطتل  ّنعمـستل و  ناـمثع  تفلختـسا  نئل  ّنلدـعتل و  تفلختـسا 

. ساّنلا ّیلع و  هعیاب  هعیابف و  هدی  طسبف  نامثع ! ای  كدی  طسبا  نامثعل :
[. بح ق ط ن . خ . لاومألا ش . یف  دیبع  وبأ  دعس و  نبا  )

: هدروآ لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 
فوع و نب  نمحّرلا  دـبع  نامثع و  ریبّزلا و  ۀـحلط و  اّیلع و  یل  اوعدا  لاق : رـضح  اّـمل  باـطخلا  نب  رمع  ّنأ  يدوـألا  نومیم  نب  ورمع  نع  ]
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  کتبارق  کل  نوفرعی  رفّنلا  ءالؤه  یلع ! ای  یلعل : لاقف  نامثع ، اّیلع و  ّالإ  مهنم  ادحأ  مّلکی  ملف  ادعس ،
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! نامثع ای  نامثعل : لاق  و  ساّنلا ، باقر  یلع  نالف  ینب  ّنعفرت  ـالف  رمـألا ، اذـه  تیلو  نإ  هَّللا  ّقتاـف  هقفلا ، ملعلا و  نم  هَّللا  كاـتآ  اـم  مّلس و 
عفرت هَّللا و ال  ّقتاف  رمألا  اذه  تیلو  تنأ  نإف  کفرش  کّنس و  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  كرهـص  کل  نوفرعی  موقلا  ءالؤه 

: لاقف ابیهص  یل  اوعدا  لاق : و  ساّنلا ، باقر  یلع  نالف  ینب 
 . ش دعس . نبا  . ) مهفلاخ نم  سأر  اوبرضاف  لجر  یلع  اوعمتجا  نإف  تیب  یف  اولتخیلف  طهّرلا  ءالؤه  عمتجیل  اثالث و  ساّنلاب  ّلص 

نانثا نانثا و  ناک  نإف  مکرمأ ، یف  اورواشت  يروّشلا : باحـصأل  باطخلا  نب  رمع  لاق  لاق : رفعج ، یبأ  نع  : ] هدروآ لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 
ۀثلث و يأر  عمتجا  نإ  و  لاق : رمع ، نع  ملسأ  نع  دعـس ) نبا  . ) رثکألا فنـص  اوذخف  نانثا  ۀعبرأ و  ناک  نإ  يروّشلا و  یف  اوعجراف  نانثا  و 

. اوعیطأ اوعمسا و  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  فنص  اوعبتاف  ۀثلث 
912 ص : ج22 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلإ رمألا  مکرمأ و  یف  اورواـشت  اـثالث و  بیهـص  مکل  ّلـصیل  لاـق : نعط  نیح  رمع  ّنأ  عوبری  نب  دیعـس  نب  نمحّرلا  دـبع  نع  دعـس ) نبا  )
باّطخلا نب  رمع  لسرأ  لاق : کلام ؛ نب  سنأ  نع  دعس ) نبا  . ) مکفلاخ نم  ینعی  هقنع ، اوبرـضاف  مکرمأ  ظ ) لفن .  ) لعی نمف  ۀّتّـسلا  ءالؤه 

مّهنإف يروّشلا  باحـصأ  رفّنلا  ءالؤه  عم  راصنألا  نم  کموق  نم  نیـسمخ  یف  نک  ۀحلط ! ابأ  ای  لاقف : ۀعاسب  تومی  نأ  لبق  ۀحلط  یبأ  یلإ 
مویلا یـضمی  مهکرتت  مهیلع و ال  لخدـی  ادـحأ  كرتت  الف  کباحـصأب  بابلا  کلذ  یلع  مقف  مهدـحأ ، تیب  یف  نوعمتجیـس  بسحأ  امیف 
اهّولو ول  مهّرد  هّلل  يروّشلا . باحـصأل  رمع  لاق  لاـق : رمع ، نبا  نع  دعـس ) نبا  . ) مهیف یتفیلخ  تنأ  ّمهّللا ! مهدـحأ ، اورمؤی  یّتح  ثلاـّثلا 

نم فلختسا  دقف  فلختسأ  نإ  لاق : هّیلوت !؟ هنم و ال  کلذ  ملعت  تلقف : فیّسلاب ، هقنع  یلع  لمح  نإ  ّقحلا و  یلع  مهلمحی  فیک  علیصالا 
([. ك . ) یّنم ریخ  وه  نم  كرت  دقف  كرتأ  نإ  یّنم و  ریخ  وه 

: لاق رمع  نأ  هیبأ  نع  ریبج  نب  دّمحم  نع  : ] هدروآ لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 
(. رک . ) هوعیابف يرخالا  یلع  هیدی  يدحإ  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  برض  نإ 

(. رک  ) هقنع اوبرضاف  یبأ  نمف  فوع ، نبا  نمحّرلا  دبع  هل  عیاب  نمل  اوعیاب  لاق : باطخلا  نب  رمع  ّنأ  ملسأ  نع 
مرحم 1381 یف 25  هعبط  مت 

913 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

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 
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. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
یبهذم تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و  زا  بکرم  یمیت  اب  زکرم  نیا 

دیناوت یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  ات  هدومن  یعس  رازاب  هبسک  و 
رظتنم دیشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش  دوخ  ۀبناج  همه  تکراشم  اب 

میتسه امش  ياهسامت 
03112206252 - 03112206253 سامت : ياه  نفلت 

03112206253 سکفلت :
09118000109 هارمه : نفلت 

www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir تیاس : 
info@Ghadirestan.com لیمیا :

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 
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مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 
. دومن

 : زکرم تادیلوت 
ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 

 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 
نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 

: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 
ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 

يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 
هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 

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 
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ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 
ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 196زکرم  هحفص 195 

http://www.ghadirestan.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهارجلد بيست و دو
	مشخصات كتاب
	معرفي مؤلف
	زندگينامه مؤلف
	كتابخانه ناصريه
	اشارة
	كتاب تحفه اثنا عشريه
	معرفي كتاب تحفه

	ردّيه هاي تحفه

	معرفي كتاب عبقات الأنوار
	اشارة
	1- موضوع و نسخه شناسي
	2- چگونگي بحث و سبك استدلال
	3- قدرت علمي
	4- رعايت آداب مناظره و قواعد بحث
	5- شيوه ردّ كردن

	ابعاد مختلف عبقات
	1- بعد علمي
	2- بعد اجتماعي
	3- بعد ديني
	4- بعد اخلاص
	5- بعد اقتدا

	تقريظات عبقات

	جلد بيست و دو
	ادامه دلالت حديث ثقلين
	ادامه جواب مؤلف بحديث «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر و عمر» و اثبات مجعوليت و موضوعيت آن
	ادامه وجه 51
	شواهد متهم بودن أبو موسي أشعري كه مدار حديث نجوم بر اوست
	قوارح و مطاعن أبو برده پسر أبو موسي أشعري راوي حديث نجوم
	عدم دلالت متن حديث نجوم بر استقامت أحوال و حسن مآل أصحاب
	بيان تحريف عظيمي كه در حديث نجوم راه يافته است
	«عود علي بدء» و بيان وجوه ديگر عدم دلالت حديث نجوم بر مقصود مخاطب

	وجه 52 دلالت حديث نجوم دلالتأمريست باطل
	وجه 53 هادي بودن جمله اصحاب صريح البطلان ميباشد
	وجه 54 قابل اقتدا بودن جمله أصحاب واضح الهوان ست
	وجه 55 اين مطلب كه در صورت اقتدا بهر واحد از أصحاب، مهتدي ميتوانند شد، أصلا درست نيست
	وجه 56 آنكه: ابتلاي بسياري أصحاب بكبائر عظيمه
	وجه 57 بسياري از آيات كتاب اللَّه دلالت واضحه بر سوء حال جمع كثير از أصحاب
	وجه 58 أحاديث كثيره در ذمّ و نكوهش أصحاب
	وجه 59 در كتب كبار سنّيّه بعض أحاديث دلالت بر منع صريح از اقتداي أصحاب دارد
	وجه 60 در بيان نا أهليت بسياري از صحابه و اعترافات أبو بكر و عمر
	اشاره
	اعترافات أبو بكر و عمر در حق خود


	[نقل شاه صاحب عبارتي از بعض كتب هم خيالان خود]
	[بطلان و فساد اين گفتار در چند وجه
	اشاره
	اول آنكه:
	دوم آنكه:
	سوم آنكه:
	چهارم آنكه
	پنجم آنكه:
	ششم آنكه:
	هفتم آنكه:
	هشتم آنكه:
	نهم آنكه:
	دهم آنكه:
	يازدهم آنكه:
	دوازدهم آنكه:
	سيزدهم آنكه:
	چهاردهم آنكه:
	پانزدهم آنكه:
	اشاره
	فيه جملة من منهيات النبي (ص)

	شانزدهم آنكه:
	اشاره
	مباح دانستن جماعتي از صحابه بيع خمر را و تجاهر سمرة بن جندب بر اقدام باين فعل شنيع
	تجاسر سمرة بن جندب بر بيع خمر و خنزير هر دو!
	تقليد معويه سمرة بن جندب را در بيع خمر

	17- در بيان اينكه جماعتي از أصحاب بي مبالات فتواي بغير علم ميدادند
	اشاره
	اشتباهات و فتاوي غلط أبو موسي أشعري
	نقل جملهيي از أحاديث در ذم فتواي بغير علم

	18- بي اطلاعي و جهالت جمعي از أصحاب أز أحكام واضحه حضرت ختمي مرتب
	اشاره
	كتاب آل عمرو بن حزم

	نوزدهم آنكه:
	بستم آنكه:
	اشاره
	تحليل عمر شرب نبيذ مثلث را

	بست و يكم آنكه:
	اشاره
	اوليات معاوية بن أبي سفيان

	22- رد كردن بعضي از صحابه متجاسرين أحكام جناب رسالتمآب را
	23- ارتكاب بعضي از صحابه خاسرين جملهيي از مناهي نبويه را
	24- جائز شمردن بعضي از صحابه هالكين بيع أصنام را بدست كفار
	25- ارتكاب جمعي از صحابه هالكين رد بعض نصوص قرآنيه را
	26- عيوب جمعي از صحابه و مخالفتشان مر كتاب خدا را از زبان عمر
	27- بست و هفتم
	28- وجه بست و هشتم
	29- اقدام بعضي از اصحاب بر صدور فتاوي مهلكه

	نقل كلمات علماي سنيه در باب حديث نجوم و رد و ابطال آنها و جواب به مزني شاگرد شافعي
	اشاره
	وجه اول آنكه:
	وجه دوم آنكه:
	وجه سوم آنكه:
	وجه 4 تا وجه 21 «ص 741» در بيان حال أبو هريره كه از معاريف صحابه است و شواهد عدم اعتماد صحابه و تابعين و علماي سنيه بر روايات او
	وجه 22 تكذيب عمر حديث ابي بن كعب را
	وجه 23 تا وجه 28 در بيان حال أنس بن مالك
	اشاره
	حديث بساط و انكار أنس

	وجه 29 در بيان حال زيد بن أرقم و كتمان او حديث غدير را
	وجه 30 در بيان حال براء بن عازب و تكذيب حديث غدير
	وجه 31 در بيان حال جرير بن عبد الله اليجلي و تكذيب حديث غدير
	وجه 32 در بيان حال سمرة بن جندب
	وجه 33 سي و سوم
	وجه 34 در بيان حال مغيرة بن شعبه
	وجه 35 سي و پنجم
	وجه 36 در بيان حال عمرو بن العاص؛ جعل أحاديش
	وجه 37 سي و هفتم
	38 تا وجه 40 در بيان حال معوية بن أبي سفيان و أكاذيب او
	وجه 41 چهل و يكم
	وجه 42 در بيان حال وليد بن عقبة بن أبي معبط اموي
	وجه 43 در بيان ارتكاب كذب عمر در عهد نبوي
	وجه 44 چهل و چهارم
	وجه 45 ارتكاب كذب بعضي از أصحاب در باب بطلان عمل عامر بن أكوع
	وجه 46 چهل و ششم
	وجه 47 تصريح جناب امير المؤمنين باجتراء بعض صحابه بر كذب و بهتان
	وجه 48 رد نمودن جناب امير المؤمنين عليه السلام حديث معقل بن سنان اشجعي را در باب مفوضه
	وجه 49 تكذيب أبي بن كعب و عمر بن الخطاب يكديگر را
	وجه 50 تكذيب عمر هشام بن حكم را
	وجه 51 متهم ساختن عمر مغيرة بن شعبه را
	وجه 52 تخويف عمر مردم را در نقل أحاديث نبويه
	وجه 53 دستور عمر جماعتي از اصحاب را به اقلا در روايت از نبي (صلي اللّه عليه و آله)
	وجه 54 تكذيب شعبي شخصي از أصحاب پيغمبر را
	وجه 55 تكذيب عوف ابن مالك صحابي جمعي از اصحاب را
	وجه 56 اقدام عمر بر قسم دروغ و يمين زور
	وجه 57 ارتكاب كذب و عدوان طلحه و زبير و عبد الله بن الزبير در واقعه جمل و مقام «حوأب» و داستان كلاب حوأب و اغواء عائشه
	وجه 58 افتراء پردازي زوجه رفاعه صحابي در حضور پيغمبر اكرم
	وجه 59 افترا پردازي غميصاء صحابيه در حضور آنسرور
	وجه 60 تكذيب خليفه ثاني فاطمه بنت قيس صحابيه را ورد حديث او
	وجه 61 تكذيب صحابه و تابعين بمره بنت صفوان صحابيه را ورد حديث او
	وجه 62 ارتكاب كذب جماعتي از صحابيات در حضور سرور كائنات
	وجه 63 ارتكاب كذب عائشه و حفصه در ادعاء افضليت از صفيه
	وجه 64 تواطي عائشه و حفصه بر ارتكاب كذب و بهتان در قصه عسل
	وجه 65 سلوك بعض أزواج نبي طريق خدعه و احتيال و ارتكاب كذب بر آن جناب را
	وجه 66 كذب عائشه در واقعه خطبه فرمودن جناب رسالت مآب زني را از قبيله كلب
	وجه 67 ارتكاب كذب عائشه در مدح و اطراي زيد بن حارثه
	وجه 68 ارتكاب كذب ديگر عائشه در انكار وصي بودن جناب امير المؤمنين
	وجه 69 اخفاي عائشه نام حضرت امير المؤمنين را در نقل واقعه مرض حضرت رسالت
	وجه 70 متهم بودن عائشه در باب بني هاشم بر حسب اعتراف زهري

	قدح حسن بصري و شافعي در معاويه و سه تن ديگر
	نقل كلام ابن عبد البرقرطبي در كتاب «جامع بيان العلم» درباره حديث نجوم و افاده حافظ ابو بكر بزار قدح و جرح در حديث نجوم را
	رجوع أكابر الصحابة عن عقائدهم
	قوله: و اگر اين حديث دلالت بر امامت عترت نمايد، حديث مروي از حضرت أمير (ع) كه نزد شيعه متواترست «انما الشوري للمهاجرين و الانصار» چگونه درست شود؟)
	وجوه جواب احتجاج مخاطب بكلام انما الشوري للمهاجرين و الانصار
	اشاره
	روايات «فلته» بودن بيعت با أبو بكر
	صحيح البخاري و صحيح مسلّم اصح الكتب بعد القرآن بالاجماع
	داستان استخلاف أبو بكر عمر بن خطاب را و اعترض مردم بعمل او و وصيت أبو بكر بعمر و نقل اقوال و روايات جميع اهل سير و تواريخ و غير هم در موضوع استخلاف
	اعتقاد جماعتي از اصحاب درباره خطا بودن خليفه شدن ابو بكر و همچين خليفه كردن او عمر را
	داستان خلافت عثمان خليفه ثالث و كيفيت قتل عمر و وصيت او و مكر عبد الرحمن بن عوف و وقايع مهمه ديگر، كه از متون اين روايات مطالب متفرقه مهمه كثيره مستفاد ميشود




	درباره مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)



