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تاقبع 25تاظیرقت 

هس تسیب و  26دلج 

هنیفس 26ثیدح 

ناهرب رون و  هیف  نایب  26میدقت 

باب نیرد  اهنآ  تاملک  لقن  فلؤم و  رصع  ات  یعفاش  ماما  رصع  زا  هنیفس  ثیدح  تاور  یماسا  هیمیت و  نبا  رب  در  رد  26زاغآ 

« هجو  21  » مالسلا مهیلع  تیب  لها  تفالخ  تماما و  رب  هنیفس  ثیدح  تلالد  53هوجو 

اهنآ زا  فلؤم  ياهباوج  هنیفس و  ثیدحب  قلعتم  بحاصهاش  تارابع  61لقن 

دنراد ناوارف  ياهیشک  قح  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأب  تبسن  تارضح  هکنیا  تابثا  اعدا و  نیا  زا  فلؤم  باوج  تیب و  لها  عیمجب  تنس  لها  کسمت  باب  رد  بحاصهاش  مالک 

71هراشا

« مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  اما  »72

« مالسلا امهیلع  نینسح  بانج  اما  »75

ادهشلا دیس  ترضح  باب  رد  تنس  لها  79داقتعا 

« مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اما  »87

87هراشا

« هیبن لقاع  لکل  هیبنت  »89

! نز هن  حاکن  زاوجب  تنس  لها  89يواتف 

« مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اما  »92

« مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  اما  »93

« مالسلا هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  ماما  اما  »94

« مالسلا هیلع  اضر  ماما  بانج  اما  »95

« مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  یقاب  اما  96«و 

« يدضع دئاقع  حرش   » رد یناود  لالج  الم  100ترابع 

اهنآ باوج  هنیفس و  ثیدح  باب  رد  بحاصهاش  زا  يرگید  تاملک  101لقن 

101هراشا
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ظاوج يرظعج  لک  فنأ  مغری  ظاقیا » هیبنت و  »112

ةرهاطلا ةرتعلا  نأش  یف  سیفن  115ثیدح 

هدیدع هوجوب  اهنآ  زا  باوج  و  زیزعلا » حتف   » ریسفت رد  بحاصهاش  مالک  115لقن 

116هراشا

ریما ترضح  مولع  زا  هباحص  122هدافتسا 

موجن ثیدح  نالطب  داسف و  نایب  122رد 

ماهفالا بابلالا و  يوذل  دشرلا  يدهلا و  هیف  ماحفا » مازلا و  »135

 ...« موجنلاک یتیبلها   » ثیدح - 1 تسا - هدومرف  رما  تیبلهأب  يادتقاب  ار  تما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اهنآ  رد  هک  رایسب  ثیداحا  135لقن 

135هراشا

شردپ یعجشا و  طیرش  نب  طیبن  136همجرت 

« ضرالا لهأل  نامأ  یتیبلهأ  ءامسلا و  لهأل  نامأ  موجنلا   » 138ثیدح

« یتمال نامأ  یتیبلهأ  ءامسلا و  لهال  نامأ  موجنلا   » 142ثیدح

 ...« تبهذ اذاف  ءامسلا  لهال  نامأ  موجنلا   » 144ثیدح

 ...« قرغلا نم  ضرالا  لهال  نامأ  موجنلا   » 145ثیدح

نیدقرف هرهز و  رمق و  سمش و  146ثیدح 

« موجنلا نیب  ردبلاک  كدالوأ  نم  نیسحلا  نسحلا و  نا  یلع ! ای   » 148ثیدح

اهیلع هّللا  مالس  همطاف ، بانج  دالوا  ندوب  بکاوک  148ثیدح 

« حون ۀنیفس  لثم  يدعب  كدلو  نم  ۀمئالا  لثم  کلثم و   » 148ثیدح

149هراشا

« مالّسلا مهیلع  تیبلها  تاداشرا  امأ  »149

« مارک هباحص  راثآ  امأ  »151

مالّسلا هیلع  ریما  فاصوا  رد  سابع  نبا  هیلاع  151تانایب 

« املع تادافا  لاوقا و  امأ  »154

تیبلا لهأ  نم  ۀنس  لک  سأر  یلع  155ددجملا 

www.Ghadirestan.comتسرهف ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 7 

http://www.ghadirestan.com


هماع ءاملع  زا  لقنب  یتویح »...  ییحی  نأ  هرس  نم   » يوبن 157ثیدح 

« لیذملا لیذ   » زا لقنب  ینویح »...  ییحی  نأ  بحأ  نم   » يوبن 159ثیدح 

« بلاطلا ۀیافک   » زا لوقنم  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأشرد  تسا  قح  تایآ  ججح و  زا  هک  رگید  160ثیدح 

رشان 161هملک 

« شخب شش  رب  لمتشم   » باتک 162مئامض 

162هراشا

؟ تسیچ هیرشع » انثا  هفحت  : » مکی 162شخب 

162هراشا

: هفحت باوبأ  163تسرهف 

هفحت بحاص  لاح  حرش  مود : 164شخب 

تسا هدش  هتشون  هفحت  رب  هک  ییاهدر  موس  165شخب 

راونالا تاقبع  مراهچ  168شخب 

تاقبع بحاص  لاح  حرش  مجنپ  171شخب 

171هراشا

تافو 171تدالو و 

171ناداتسا

172تافیلأت

فّلؤم 172نادنزرف 

174هناخباتک

« هیرصان هناخباتک  »174

تاقبع تاظیرقت  مشش  180شخب 

« نیلقث ثیدح  نوماریپ   » تسا هدش  فیلأت  نیلقث  ثیدح  نوماریپ  هک  187یبتک 

عبطلا 188ۀمتاخ 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  189هرابرد 
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هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

م3739-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم یفرعم 

فلؤم همانیگدنز 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هیرصان هناخباتک 

ةراشا

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

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

هیرشع انثا  هفحت  باتک 

هفحت باتک  یفرعم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هفحت ياه  هیّدر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

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

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باون

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

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

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

یملع تردق  - 3

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

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

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

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

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

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

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ندرک ّدر  هویش  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

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

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

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

یعامتجا دعب  - 2

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

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

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

ینید دعب  - 3

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

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

صالخا دعب  - 4

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

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

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

ادتقا دعب  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاقبع تاظیرقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

هس تسیب و  دلج 

هنیفس ثیدح 

ناهرب رون و  هیف  نایب  میدقت 

زا نآ  فرـص  رد  و  دیامن ، مامـضنا  تعیدـخ  مالک  هنیفـس  ثیدـح  نومـضم  رب  دوخ  یتآ  لوق  رد  هک  دـهاوخیم  ام  بطاخم  هک  سب  زا 
امغر هنیفـس - ثیدـح  قاقحا  تابثإ و  رد  الّوأ »  » اـم هک  تسنآ  بساـنم  اذـهل  دـیامیپب ، ناودـع  غیز و  هار  مارک  ّقح  لـها  مارم  بولطم و 

تماما و رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  حیـضوت  نییبت و  رد  ایناث »  » و میرامگرب ، دوخ  تّمه  هنیغّـضلا - ءاضغبلا و  باحـصأ  ضعب  فنـأل 
ماوعلا عوـبتم  بطاـخم  ماـظن  تفاخـس  مـالک  هیقب  ضقنب  نآ  زا  دـعب  و  میرآ ، راـک  يور  رب  زجوـم  یناـیب  مالّـسلا  مهیلع  تیبـلها  تفـالخ 

. میزادنارب شترضح  تاسیلدت  تاسیبلت و  يور  زا  هدرپ  و  میزادرپ ،
هجاوخ دوخ  دشرم  ریپ و  عاّبتاب  ار  هنیفـس  ثیدـح  ینعأ  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  بحاص  هاش  زا  تسا  منتغم  یلیخ  هک  تسناد  دـیاب  سپ 

نیرد دوخ  فاـصناان  فالـسأ  ضعب  عاـّبتاب  رگا  هن  رو  دـندومیپن ، نآ  نیهوت  فیعـضت و  هار  دـندومرف و  لوبق  عـقاوص »  » بحاـص یلباـک 
.!؟ دشیم عنام  سک  مادک  دنتخادرپیم  نآ  فیعضت  ّدرب و  دنتخاسیم و  كولسم  حرج  حدق و  قیرط  فیرش  ثیدح 

داـنع و تیبـصع و  لاـمک  هار  زا  دـشابیم - یناورم  هباـصع  ورـشیپ  یناـمثع و  لـیخ  هدرکرـس  هک  یناّرح - هّیمیت  نـبا  هـک  ینادیمن  رگم 
تعاقر تعالخ و  تیاهن  داد  هداهن ، زاـغآ  دورطم  حرج  دودرم و  نعط  زین  ثیدـح  نیرد  دوخ  هیـضرمان  هّیجـس  رب  اـنب  دادـل ، ّتیرورح و 

: دیوگیم جاهنم »  » رد هچنانچ  هداد ،
اّمأ ]

« حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  : » هلوق
يوری نم  هاور  دق  ناک  نإ  و  اهیلع ، دمتعی  یّتلا  ثیدحلا  بتک  نم  ءیش  یف  وه  فیعض و ال  حیحص و ال  الـصأ ! دانـسإ  هل  فرعی  اذهف ال 

![. افعض انه و  هدیزی و  اّمم  اذهف  تاعوضوملا ! نووری  نیّذلا  لیّللا  باّطح  نم  هلاثمأ 
914 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باب نیرد  اهنآ  تاملک  لقن  فلؤم و  رصع  ات  یعفاش  ماما  رصع  زا  هنیفس  ثیدح  تاور  یماسا  هیمیت و  نبا  رب  در  رد  زاغآ 

نامیا و بابرأ  ریکذـت  ریـصبت و  دـیزم  يارب  نکیل  تسحئال  حـضاو و  ریپ  انرب و  رب  هچ  رگا  مامـضنا  تفاخـس  مالک  نیا  ناوه  نالطب و  و 
نیمّدـقتم و ماخف  ياـمظع  مـالعأ و  ءاـملع  زا  يرایـسب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک : میوگیم  ماـثغأ  ماـصخ  تیکبت  تیکـست و  مالـسا و 

سطاعم عدـج  و  مائل ، بصاون  فانآ  مغر  نآ - قاقحا  تابثإب و  و  دـناهدرک ، تیاور  هرفاـضتم  قرط  هرثاـکتم و  دـیناسأب  هّیّنـس  نیرّخأـتم 
ینابیشلا لبنح  نب  دمحأ  و  هنـس 204 ، یفوتملا  فورعملا  بهذملا  بحاص  یعفاّشلا  سیردا  نب  دّمحم  لثم  هدروآ ، لمعب  ماغط - جراوخ 

هَّللا دبع  دّمحم  وبأ  و  هنس 261 ، یفوتملا  حیحصلا »  » بحاص يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  و  هنس 241 ، یفوتملا  روهشملا  دنسملا »  » بحاص
« دنـسملا  » بحاص راّزبلاب  فورعملا  يرـصبلا  قلاـخلا  دـبع  نب  رمع  نب  دـمحا  رکب  وبأ  و  هنـس 276 ، یفوتملا  يرونیّدلا  ۀبیتق  نب  ملـسم  نب 
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ریرج نب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  و  هنـس 307 ، یفوتملا  دنـسملا »  » بحاـص یلـصوملا  یمیمتلا  یلع  نب  دـمحأ  یلعی  وـبأ  و  هنـس 292 ، یفوتملا 
هنس 335، یفوتملا  قاروألا »  » باتک بحاص  یلوّصلا  ییحی  نب  دّمحم  رکب  وبأ  و  هنس 310 ، یفوتملا  خیراّتلا »  » و ریسفتلا »  » بحاص يربطلا 

یفوتملا ةروهشملا  مجاعملا  بحاص  یناربطلا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  و  هنس 356 ، یفوتملا  یناهفصالا  نیسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  و 
يروباسیّنلا مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبأ  و  هنس 375 ، یفوتملا  يدنقرمـسلا  دّمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبأ  و  هنس 360 ،

دمحأ رکب  وبأ  و  هنس 407 ، یفوتملا  یشوکرخلا  يروباسیّنلا  دّمحم  نبا  کلملادبع  دعـس  وبأ  و  هنس 405 ، یفوتملا  كردتسملا »  » بحاص
روصنم وبأ  و  هنس 427 ، یفوتملا - یبلعثلا  میهاربإ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  قاحسإ  وبأ  و  هنس 410 ، یفوتملا  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب 

دبع نب  فسوی  رمع  وبأ  و  هنس 430 ، یفوتملا  یناهبصالا  هَّللا  دبع  نبا  دمحأ  میعن  وبأ  و  هنس 430 ، یفوتملا  یبلاعّثلا  دّمحم  نب  کلملادبع 
یفوتملا يدادغبلا  بیطخلاب  فورعملا  تباث  نب  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  و  هنس 463 ، یفوتملا  یبطرقلا  يرمّنلا  ّربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا 
یباّلجلا بیطلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  و  هنس 468 ، یفوتملا  يدحاولا  هیّوتم  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  و  هنس 463 ،

و هنس 489 ، یفوتملا  یناعمّسلا  دّمحم  نب  روصنم  رّفظملا  وبأ  و  هنس 483 ، یفوتملا  یلزاغملا  نباب  فورعملا 
915 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک بحاص  يرّسلا  نب  دماح  نب  دّمحم  نیسحلا  وبأ  و  هفورعملا ، ةریّسلا  بحاص  اّلملاب - فورعملا  یلصوملا - رضخ  نب  دّمحم  نب  رمع 
وبأ نیدلا  دجم  و  يزاّرلا ، سراوفلا  یبأ  نب  ملـسم  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبأ  و  یمـصاعلا ، یلع  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  دّـمحم  وبأ  و  ۀنّـسلا » »
نب رمع  نب  دّمحم  نیدلا  رخف  و  هنس 606 ، یفوتملا  ریثالا  نباب  فورعملا  يرزجلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نبا  كرابم  تاداعّسلا 

ّیبیـصّنلا یـشرقلا  ۀحلط  نب  دّمحم  ملاس  وبأ  و  هنـس 606 ، یفوتملا  يزارلا  رخفلاـب  فورعملا  يرکبلا  یمیتلا  یلع  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا 
وبأ و  هنس 654 ، یفوتملا  يزوجلا  نبا  طبسب  فورعملا  یفنحلا  یلغزق  نب  فسوی  رّفظملا  وبأ  نیّدلا  سمـش  و  هنس 652 ، یفوتملا  یعفاّشلا 

یّکملا يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  نیّدـلا  بحم  و  هنـس 658 ، یفوتملا  یعفاّشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع 
نب میهاربإ  عماجملا  وبأ  نیّدلا  ردص  و  یفوتملا 711 ، يراصنألا  مرکم  نب  دمحم  لضفلا  وبأ  نیّدـلا  لامج  و  هنس 694 ، یفوتملا  یعفاّشلا 

ماظن و  هنـس 725 ، یفوتملا  یبلحلا  دومحم  نب  دـهف  نبا  ناملـس  نب  دومحم  نیّدـلا  باهـش  و  یفوتملا 722 ، یئوّمحلا  دـّیؤملا  نب  دـمحم 
دمحم هَّللا  دبع  وبأ  نیّدلا  ّیلو  و  ۀنس 728 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  جرعالا  ماظّنلاب  فورعملا  يروباسیّنلا  نیسحلا  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نیّدلا 

یفوتملا ةوکـشملا »  » حراش یبیطلا  دـمحم  نب  نسح  و  ۀنـس 740 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  ةوکـشملا »  » بحاص يزیربّتلا  بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب 
یلع دیس  و  ۀئامعبس ، نیسمخ و  عضب و  ۀنـس  یفوتملا  يراصنالا  یندملا  يدنرّزلا  نسحلا  نب  فسوی  نب  دمحم  نیّدلا  لامج  و  هنس 743 ،

یمتیهلا نامیلـس  نب  رکب  یبأ  نب  یلع  نیّدـلا  روـن  و  هنـس 786 . یفوتملا  یبرقلا » یف  ةّدوملا   » باتک بحاص  ینادـمهلا  نیّدـلا  باهـش  نب 
هنس یفوتملا  يدنـشقلقلا  یلع  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  و  هنس 816 ، یفوتملا  یناجرجلا  دّمحم  نب  یلع  فیرّشلا  دّیّـسلا  و  هنس 807 ، یفوتملا 

فورعملا يومحلا  یلع  رکب  وـبأ  و  هنـس 822 ، یفوتملا  اسراپ  هجاوخب  فورعملا  يراخبلا  یظفاحلا  دومحم  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  و  ، 821
یلع نیّدلا  رون  و  هنس 849 ، یفوتملا  يدابآتلوّدلا  یلواّزلا  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  و  هنس 837 ، یفوتملا  ۀّجح  نباب 
یلإ اّیح  ناک  يّذلا  يذبیملا  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  نیّدلا  لامک  و  هنس 855 ، یفوتملا  یکلاملا  غاّبّـصلا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب 

نیدلا رایتخا  و  ۀنس 890 ،
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و ینالیگلا ، دـمحأ  نب  دومحم  و  يروفّـصلا ، مالّـسلا  دـبع  نب  نمحّرلا  دـبع  و  ۀنـس 897 ، یلإ  اّیح  ناک  يذـّلا  يورهلا  نیدـلا  ثاـیغ  نبا 
لالج و  هنس 910 ، یفوتملا  یفـشاکلا  یلع  نب  نیـسح  و  هنـس 902 ، یفوتملا  يواخّـسلا  نمحّرلا  دبع  نب  دّـمحم  ریخلا  وبأ  نیّدـلا  سمش 

نب دمحأ  و  هنـس 911 ، یفوتملا  يدوهمّـسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیّدلا  رون  و  هنس 911 ، یفوتملا  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیّدلا 
رهاط دمحم  و  هنس 975 ، یفوتملا  یقّتملا  نیّدلا  ماسح  نب  یلع  و  هنس 973 ، یفوتملا  رجح  نباب  فورعملا  ّیکملا  یمتیهلا  یلع  نب  دمحم 
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و یمرهجلا ، نیدلا  رخف  نب  نیدلا  لامک  و  هنس 990 ، یفوتملا  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  و  هنس 986 ، یفوتملا  یتارجگلا  ینتفلا 
فوؤّرلا دبع  هنس 1014 و  یفوتملا  يراقلا - یلعب  فورعملا  يورهلا - ناطلـس  نب  یلع  و  يزاریـشلا ، هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج 

هنس 1034، یفوتملا  دّدجملاب  فورعملا  يدنرهسلا  يرمعلا  دحألا  دبع  نب  دمحأ  خیـشلا  و  هنس 1031 ، یفوتملا  يوانملا  نیفراعلا  جات  نب 
نیّدلا فیس  نب  ّقحلا  دبع  خیـشلا  و  هنـس 1047 ، یفوتملا  یّکملا  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحأ  يذمّرتلا و  ینیـسحلا  حلاص  دمحم  و 

هنس 1093 یفوتملا  یّلشلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  هنـس 1070 و  یفوتملا  يزیزعلا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  یلع  و  هنس 1052 ، یفوتملا  يولهدلا 
هنـس یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  يرداقلا  یناخیّـشلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  دومحم  و  هنـس 1094 ، یفوتملا  یبرغملا  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  و 
ناخ دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  و  ۀنـس 1106 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  يروپنراهّـسلا  نیّدلا  عیدـب  نب  دـیزیاب  دّـمحم  نب  نیّدـلا  ماسح  و  ، 1094

يرمعلا میحّرلا  دبع  نب  دمحأ  هَّللا  یلو  و  ۀنس 1146 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  ملاعلا  ردص  دّمحم  و  هنس 1126 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  یشخدبلا 
حالص نب  لیعامـسإ  نب  دّمحم  و  هنـس 1181 ، یفوتملا  ینفخلا  ملاس  نب  دّـمحم  و  بطاـخملا ، دـلاو  وه  و  هنـس 1176 ، یفوتملا  يولهّدلا 
دّمحم نب  یـضترم  دّمحم  و  ۀنـس 1185 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  يرـصملا  نابّـصلا  یلع  نب  دّـمحم  و  هنس 1182 ، یفوتملا  یناعنّـصلا  ریمألا 
دّمحم و  ۀنـس 1203 ، یلإ  اّیح  ناک  يّذلا  یلیجعلا  يرکب  نب  رداقلا  دبع  نب  دمحأ  خیـشلا  و  ۀنس 1200 ، دعب  یفوتملا  یمارجلبلا  یطساولا 

يدنبشقّنلا ینامثعلا  هَّللا  ءانث  دّمحم  و  هنس 1220 ، یفوتملا  يونهکّللا  يراصنألا  هَّللا  بحم  نب  نیبم 
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نب هَّللا  یلو  و  یمشاهلا ، یـشرقلا  یلعلا  دبع  نبا  دّمحم  نیّدلا  لامج  و  يراخبلا ، يولهّدلا  ملاس  دّمحم  و  هنس 1225 ، یفوتملا  يدّدجملا 
و رصاعملا ، يوازمحلا  يودعلا  نسح  خیشلا  و  يولهّدلا ، ناخ  نیّدلا  دیشر  دّمحم  و  هنس 1270 ، یفوتملا  يونهکّللا  يراصنألا  هَّللا  بیبح 

یخلبلا میهاربإ  نب  نامیلـس  خیـشلا  و  رـصاعملا ، یجنلبـشلا  نمؤـم  نسح  نـب  نمؤـم  دّیـسلا  و  رـصاعملا ، یّکملا  نـالحد  ینیز  نـب  دـمحأ 
. رصاعملا ینامکّرتلا  نامّزلا  نسح  خیشلا  و  رصاعملا ،

، هدومن تیاور  يرابلا - قلاخلا  هَّللا  نم  ۀمحرلا  فالآ  هیلع  يرافغ - ّرذ  یبأ  ترضح  زا  دوخ  دنسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یعفاش ، اما 
: ] هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمّسلا » دئارف   » باتک رد  یئومحلا  عماجملا  وبأ  نیّدلا  ردص  هچنانچ 

یلع نب  دّمحم  نب  دّیؤملا  انأبنأ  اولاق  مهنع ، هتیاور  یل  اوزاجأ  امیف  یناکذألا  ّقفوملا  نامثع  نیدلا  مجن  ۀماّلعلا  مهنم  ۀعامج  ینربخأ  دـق  و 
نب دّمحم  نب  دـمحأ  نب  لضفلا  انأبنأ  لاق : يدـحاولا ، ّیلع  نسحلا  وبأ  انأبنأ  لاق : ةزاجإ ، يزاوجلا ، دّـمحم  نب  رابجلا  دـبع  نع  ّیـسوطلا ،
نع یعیبّسلا ، قاحـسا  یبأ  نع  حـلاص ، نب  لضفملا  اـنّأبن  یعفاّـشلا ، سیردإ  نب  دّـمحم  اـنأبنأ  هیقفلا ، رکب  یبأ  نب  یلع  وبأ  اـنأبنأ  میهاربإ ،

نم ال و  متفرع ، دـق  نم  انأف  ینفرع  نم  ساّنلا ! اهّیأ  لوقی : وه  ۀـبعکلا و  بابب  ذـخآ  وه  ّرذ و  ابأ  تعمـس  لاـق  یناـنکلا ، رمتعملا  نب  شنح 
اجن اهلخد  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  ّرذ ، وبأ  انأف  ینفرعی 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  و 
هچنانچ هدومرف ، مه  مظن  نسح  لامکب  دوخ  رادبآ  راعـشأ  رد  ار  نآ  هکلب  هدومنن  افتکا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندرک  تیاورب  اهنت  یعفاش  و 

: یعفاّشلا مامالا  مالک  نمف  ۀعبرألا  ۀّمئألا  ةداهش  اّمأ  : ] هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  هماّلع 
لهجلا  ّیغلا و  رحبأ  یف  مهبهاذم  مهب  تبهذ  دق  ساّنلا  تیأر  اّمل  و 

لسرلا  متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  اّجنلا و  نفس  یف  هَّللا  مسا  یلع  تبکر 
918 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  لبحلاب  کّسمّتلاب  انرمأ  دق  امک  مهئالو  وه  هَّللا و  لبح  تکسمأ  و 

لقّنلا  حضاو  یف  ءاج  ام  یلع  افین  ۀقرف و  نوعبس  نیّدلا  یف  تقرتفا  اذإ 
: لقعلا ۀحاجّرلا و  اذ  ای  اهب  یل  لقف  ۀقرف  ریغ  مهنم  جان  کی  مل  و 

! یل لق  مهنم ؟ تجن  یتاللا  ۀقرفلا  مأ  دّمحم ؟ لآ  كاّلهلا  ۀقرفلا  یف  أ 
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! لدعلا نع  تفح  كاّلهلا  یف  تلق  نإ  دحاو و  لوقلاف  نیجاّنلا  یف  تلق  ناف 
یّلظ  مهّلظ  یف  لاز  مهب ال  تیضر  یّننإف  مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذإ 

! ّلحلا عسوأ  یف  نیقابلا  نم  تنأ  هلسن و  امامإ و  یل  اّیلع  تیضر 
مکح نم  و  ۀیجاّنلا ، ۀقرفلا  یف  مّهنأ  لبحلا و  کلذب  هکّسمت  ۀیجاّنلا و  ۀنیفّسلا  کلت  بوکرب  ۀحّرصم  عمست - امک  یعفاّشلا - ةداهـش  هذهف 

.]!؟ نودّلقملا نیأف  مههابشأ ، ۀناجرم و  لآ  دنه و  لآ  لیلحت  ۀمطاف و  لآ  ۀمامإب  هاضر  لدعلا و  نع  فاح  دقف  كالهلاب  مهیلع 
قّقحم تباـث و  حـیباصملا » ةاکـشم   » هعلاـطم زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  ندرک  تیاور  سپ  ینابیـش ، لـبنح  نـب  دّـمحم  نـب  دـمحأ  اـمأ 

: ] تسا روطسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیب  لهأ  بقانم  باب  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  ددرگیم ،
ۀنیفـس لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ  لوقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ۀبعکلا :- بابب  ذخآ  وه  و  لاق - ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع 

[. دمحأ هاور  کله . اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون 
« عقاوص  » رد یلباک  هَّللا  رـصن  و  قعاوص »  » رد یّکم  رجح  نبا  مالک  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دـمحأ  ندرک  تیاور  هَّللا  دـمحب  و 

. یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  فرعتس  امک  تسراکشآ ، حضاو و  زین 
هَّللا یلو  يولوم  یّکم و  رجح  نبا  هدافا  زا  ار  هنیفـس  ثیدـح  وا  ندرک  تیاور  سپ  حیحـصلا ،»  » بحاص يریـشقلا  جاّـجح  نب  ملـسم  اـمأ 

. تسقّقحم تباث و  يونهکل 
: اضعب اهضعب  يوقی  ةدیدع  قرط  نم  ءاج  و  : ] هدروآ قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا 

: ملسم ۀیاور  یف  و  یجن ، اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ 
 . بونّذلا هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀّطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  کله و  ۀیاور : یف  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  و 

919 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دش دهاوخ  روکذم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هدنیآ  يونهکل ، هَّللا  ّیلو  يولوم  نینمؤملا » ةآرم   » ترابع و 

ّرذ وبأ  : ] هتفگ فراعملا »  » باتک رد  هچنانچ  هدومن ، جارخا  هیلع  هَّللا  ناوضر  ّرذ  یبأ  ترضح  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  هبیتق ، نبا  اما 
: نورخآ لاق  و  ةدانج ، نب  ریرب  همـسا  يدـقاولا : لاق  و  ریرب ، هبقل  نکـسلا و  نب  بدـنج  همـسا  ناظقیلا : وبأ  لاـق  هنع ، هَّللا  یـضر  يراـفغلا 

، ةدانج نب  بدنج 
نب شنح  نع  قاحـسا ، ظ ) یبأ .  ) نبا نع  تباث ، نب  رمع  انثّدح  لاق : داّمح ، نب  لهـس  باتع  وبأ  انثّدح  لاق : باطخلا ، وبأ  ینثّدـح  و  لاق :

یّلـص هَّللا  لوسر  بحاص  بدنج  انأف  ینفرعی  مل  نم  ّيرافغلا ، ّرذ  وبأ  انأ  لوقی : وه  ۀبکلا و  باب  ۀقلحب  ذـخآ  ّرذ  وبأ  تئج و  لاق : رمتعملا 
. یجن اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا 

ۀّکمب و ّرذ  وبأ  ملـسأ  و  ۀمیزخ . نب  ۀنانک  نب  ةانم  دبع  نب  رکب  نب  ةرمـض  نب  کیلم  نب  رافغ  وه  و  ۀنانک ، نم  ۀلیبق  رافغ  و  رافغ ، نم  وه  و 
لوسر یلع  ۀنیدملا  مدق  ّمث  دهاشملا  هذه  تضم  یّتح  ماقأف  هموق  دالب  یلإ  عجر  ملـسأ  نیح  ّهنأل  قدنخلا ، ادحأ و ال  اردـب و ال  دهـشی  مل 

 . بقع هل  سیل  نیثالث و  نیتنثا و  ۀنس  اهب  تامف  ةذبّرلا  یلإ  هّریس  نامثع  ناک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
: تسروطسم روکذم  باتک  یناث  ءزج  رد  هچنانچ  هدروآ  رابخألا » نویع   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هبیتق  نبا  زین  و 

بدنج انأف  ینفرعی  مل  نم  ّيرافغلا  ّرذ  وبأ  انأ  لوقی : وه  ۀـبعکلا و  باب  ۀـقلحب  ذـخآ  ّرذ  وبأ  تئج و  لاق : ظ ) رمتعملا .  ) ةریغملا نب  شنح  ]
اهبکر نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  بحاص 

[. اجن
امیف یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یتأیس  امک  هدومن ، تیاور  ریبّزلا  نبا  سابع و  نبا  زا  دوخ  حیحص »  » رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  راّزب ، رکب  وبأ  اما 

. الامجإ الیصفت و  موقلا  مالعأ  تارابع  یف  دعب 
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: هتفگ هنع - لقن  ام  یلع  روکذم - باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، دوخ  دنسم »  » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یلصوملا ، یلعی  وبأ  امأ 
انثّدح دیعس ، نب  دیوس  انثّدح  ]

920 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینفرع نم  ساّنلا ! اهّیأ  لوقی  بابلا  ۀقلحب  ذخأ  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  ّرذ  ابأ  تعمـس  لاق : شنح ، نع  قاحـسا  یبأ  نع  هَّللا  دـبع  نب  لّضفم 

حون ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  لوقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  رذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  دقف 
 . کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهلخد  نم  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع 

تیاورب هدرک  هحیحـص  ثیداحأ  رکذ  مازتلا  نآ  رد  هک  راثآلا » بیذهت   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  اما 
. یلاعت هَّللا  ءاشنإ  دعب  امیف  فرعتس  امک  هدومن ، جارخا  هَّللا  همحر  ّرذ  یبأ  ترضح 

لوق  » زا یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هدـنیآ  هچنانچ  هدروآ ، ساّبع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  قاروألا »  » باـتک رد  سپ  یلوص ، رکب  وبأ  اـما 
. تسناد یهاوخ  رصاعم  لضاف  نسحتسم »

، هدرک تیاور  هیلع  هَّللا  ناوضر  ّرذ  یبأ  بانج  زا  دوخ  دنسب  نیرحبلا » جرم   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یناهفصا ، جرفلا  وبا  اما 
. تسناد یهاوخ  يزوجلا  نبا  طبس  فینصت  هّمالا » صاوخ  هرکذت   » ترابع زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هدنیآ  هچنانچ 

: هتفگ هچنانچ  هدومن ، تیاور  ریغص » مجعم   » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  یناربطلا ، دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  اما 
نع قاحسا ، یبأ  نع  شمعألا  نع  سوّدقلا ، دبع  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  يدادغبلا ، ظ ) ةراحس .  ) رامس روصنم  نب  دمحأ  نب  نیـسحلا  انثّدح  ]

ۀنیفس لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی : ّيرافغلا  ّرذ  ابأ  عمس  ّهنأ  رمتعملا  نب  شنح 
دبع نب  هَّللا  دبع  ّالإ  شمعالا  نع  هوری  مل  لیئارـسا . ینب  یف  ۀّـطح  باب  لثم  و  کله ، اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون ، موق  یف  حون 

 . سودقلا
: هتفگ ریغص » مجعم   » رد یناربط  زین  و 

نع يرقملا ، داّمح  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  انثّدح  یبأ ، انثّدح  یفوکلا ، لیلع  وبأ  یبالکلا  ۀعیبر  نب  دّمحم  نب  زیزعلا  دبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  ]
مکیف یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  يردخلا : دیعـس  یبأ  نع  ۀّیطع ، نع  غئاّصلا ، ۀملـس  یبأ 
مل هل . رفغ  هلخد  نم  لیئارسا ، ینب  یف  ۀّطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  اّمنإ  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک 

921 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. دّمحم نب  زیزعلا  دبع  هب  دّرفت  داّمح ، یبأ  نبا  ّالإ  ۀملس  یبأ  نع  هوری 

هروس و ریـسفت  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن ، تابثا  سلاجملا »  » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  يدنقرمّـسلا ، ثیللا  وبا  اما 
ِنیِمَْألا  ِدَلَْبلا  اَذه  َو  : ] دیوگیم نیّتلا 

ّیلع کلذک  هَّللا ، باذع  نم  انمآ  راص  ۀّکم  لخد  نم  ّنأل  ۀّکمب  ههبش  ّیلع ،
 . کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هلوقب 

جارخا هیلع  هَّللا  ناوـضر  ّرذ  یبأ  ترـضح  تیاورب  نیحیحّـصلا » یلع  كردتـسم   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  يروباـسین  مکاـح  اـما 
: هتفگ دوه  هروس  ریسفت  رد  ریسفّتلا  باتک  رد  كردتسم  رد  هچنانچ  هدومن ،

شنح نع  قاحـسا ، یبأ  نع  حلاص ، نب  لّضفملا  انث  ریکب ، نب  سنوی  انث  راّبجلا ، دبع  نب  دـمحأ  انث  ّیمـشاهلا ، قاحـسإ  نب  نومیم  انربخأ  ]
تعمـس ّرذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  و  متفرع ، نم  انأف  ینفرع  نم  ساّنلا ! اهّیأ  ۀـبعکلا : بابب  ذـخآ  وه  لوقی و  ّرذ  اـبأ  تعمـس  لاـق : یناـنکلا ،
ثیدـح اذـه  و  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لـهأ  لـثم  لوقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

 . هاجرخی مل  ملسم و  طرش  یلع  حیحص 
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: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رد  بقانملا  باتک  رد  نیحیحّصلا  یلع  كردتسم   » رد يروباسین  مکاح  زین  و 
: دادغبب دهازلا  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحأ  ینربخأ  ]

، ینانکلا شنح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  حلاص  نب  لّضفم  انثّدح  یـسمحألا ، لیعامـسا  نب  دّمحم  انث  یـسیطارقلا ، میهاربا  نب  ساّبعلا  انثّدـح 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ّرذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  نم  انأف  ینفرع  نم  ۀـبعکلا : بابب  ذـخآ  وه  ّرذ و  ابأ  تعمـس  لاـق :

 . لیئارسا ینبل  ۀّطح  لثم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  هموق ، ظ ) یف .  ) نم حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس 
. تسرافسأ بتک و  ریهاشم  زا  ةوبنلا » فرـش   » باتک [ 1  ] هدروآ [« 1  ] ةّوبّنلا فرش   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  یـشوکرخ ، اما 

هَّللا دبع  نب  یفطصم  و  هدرک ، رکذ  دوخ  باتک  ذخآم  نمض  رد  ار  نآ  ةرضن » ضایر   » ردص رد  يربط  بحم 
922 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسناد یهاوخ  ادعّسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  ءاملعلا  کلم  حیرصت  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنإ  هدنیآ  هچنانچ 
هدنیآ هچنانچ  هدومن  جارخا  ساّبع  نبا  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  هیودرم ، نبا  اما 

. تسناد یهاوخ  یطویس  ساسأ »  » ترابع زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
امک تسحئال ، حضاو و  یخلب  ةّدوملا » عیبانی   » يوانم و قئاقحلا » زونک   » ترابع زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  وا  ندرک  تیاور  سپ  یبلعث ، اما 

. یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب ، امیف  فرعتس 
« بوسنملا فاضملا و  یف  بولقلا  رامث   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يروباسیّنلا ، یبلاعّثلا  دّمحم  نب  کلملا  دبع  روصنم  وبا  اما 

«. حون ۀنیفس  : ] » هتفگ هچنانچ  هدروآ ،
. کله اهنع  رّخأت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفسک  یترتع  ّنا  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 

: ةدیصق نم  لاقف  ّيدلاخلا  نامثع  وبأ  ینعملا  اذه  ذخأ  و 
ءاسکلا لهأل  یّبح  هیناسک  یقّتلا  ءاسک  ّنأ  لذاع  أ 

هدیدع قرطب  نیرّهطملا » ۀبقنم   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یناهفصا ، میعن  وبأ  اما  اّجنلاب .] قلتعی  مهلبحب  قلتعی  نمف  حون  ۀنیفس 
: هدروآ دوخ  دنسب  هنع - لقن  ام  یلع  روکذم - باتک  رد  هچنانچ  هدومن ، جارخا  هدیدس  تاقایس  و 

رخآ یف  انلتاق  نم  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  معلـص : هَّللا  لوسر  لاق  لاـق : ّرذ ، یبأ  نع  ]
 . لاّجّدلا عم  لتاق  اّمنأکف  نامّزلا 

: هدروآ دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  روکذم  باتک  رد  زین  و 
« نونظلا فشک   » رد ینیطنطـسق  نم  و  اجن ، اهیف  بکر  نم  حون ، ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  معلـص : هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق : ساـبع ، نبا  نع  ]

لئاضف یف  اذک  هرکذ . راملا  یـشوکرخلا  ظعاولا  دمحم  نامثع  یبأ  نب  کلملا  دبع  دیعـس  یبأل  ثیداحألا  بتک  نم  ةوبنلا  فرـش  : ] هتفگ
. ةرشعلا
«. «12 ن

923 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . قرغ اهنع  فّلخت 

: هدروآ دوخ  دنسب  هنع - لقن  ام  یلع  روکذم - باتک  رد  زین  و 
فّلخت نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : معلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : يردخلا ، دیعـس  یبأ  نع  ]

 . هل رفغ  هلخد  نم  ۀّطح ، باب  لثم  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ ، اهنع 
: هدروآ دوخ  دنسب  هنع ، لقن  ام  یلع  روکذم  باتک  رد  زین  و 
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رذ وبأ  انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  لوقی : وه  ۀـبعکلا و  باب  یتداـضعب  ذـخآ  رذ  اـبأ  تیأر  لاـق : رمتعملا ، نب  شنح  نع  ]
باب لثم  کله و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  موق  یف  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لـثم  معلـص : هَّللا  لوسر  تعمـس  ّيراـفغلا ،

 . لیئارسا ینب  یف  ۀطح 
: هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، هاورلا » لئابق  یلع  هابنإلا   » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  سپ  یبطرقلا ، ربلا  دبع  نبا  اما 

دبع نب  دّمحم  انث  لاق : روصنم ، نب  ورمع  نب  دمحأ  انث  لاق : دعس ، نب  دلاخ  انث  لاق : دّمحم ، نب  مساق  انثّدح  هدنسم : یف  رجنس  نبا  رکذ  [و 
: لاق رفعج ، یبأ  یلع  نب  نسحلا  انث  لاق : میهاربا ، نب  ملسم  انث  لاق : رجنس ، نبا  هَّللا 

حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لثم  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : سابع ، نبا  نع  ریبج ، نب  دیعـس  نع  ءابهـصلا ، وبا  انث 
 . کله فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم 

روکذم باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، داّدش  نب  دّمحم  نب  یلع  همجرت  رد  دادغب » خیرات   » رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يدادغب ، بیطخ  اما 
: هتفگ

نب دّمحم  نبا  هَّللا  دیبع  انثدح  يوغبلا . مساقلا  یبأ  يدنغابلا و  دّمحم  نب  دمحم  نع  ثّدح  زرطملا ، نسحلا  وبأ  داّدش  نب  دمحم  نب  یلع  ]
انثدح يدنغابلا ، نامیلـس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  انثّدح  زّرطملا ، داّدش  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثّدح  راّجنلا ، انربخأ  راجنلا ، هَّللا  دیبع 

یّلص هَّللا  لوسر  لاق  لاق : کلام ، نب  سنأ  نع  شاّیع ، یبأ  نب  نابأ  نع  دقاو  نب  یسیع  ۀّکمب و  دیز  نب  داّمح  انثّدح  یعیطقلا ، لیهـس  وبأ 
 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفسک  یتیب  لهأ  لثم  یلثم و  اّمنإ  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هچنانچ هدومن ، لقن  مکاح » حیحص   » زا ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يدحاو ، اما 
924 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  ریسفت »  » رد
نع یسمحألا ، لیعامـسا  نب  دّمحم  نع  یـسیطارقلا ، میهاربا  نب  ساّبع  نع  نادمح ، نبا  رفعج  نب  دمحأ  نع  هحیحـص  یف  مکاحلا  يور  ]
نم و  ینفرع ، نم  انأف  ینفرع  نم  ۀبعکلا : بابب  ذخآ  وه  رذ و  ابأ  تعمـس  لاق : ینانکلا ، شنح  نع  قاحـسا ، یبأ  نع  حـلاص ، نبا  لّضفملا 

و قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  هموق ، یف  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : معلـص  ّیبّنلا  تعمـس  رذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ 
 . لیئارسا ینبل  ۀطح  ظ ) حص . باب .  ) لثم

یئومح نیطمّـسلا » دـئارف   » ترابع زا  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرافغ  رذ  یبأ  ترـضح  زا  رگید  دنـسب  ار  ثیدـح  نیا  يدـحاو ، ندرک  تیاور  و 
. تسناد یهاوخ  هدنیآ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 

رذ یبأ  ترـضح  زا  قیرط و  ودب  سابع  نبا  زا  نآ  جارخاب  هدومن و  تیاور  هدّدعتم  دـیناسأب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یلزاغملا  نبا  اما 
هخسن هک  بقانملا »  » باتک رد  هچنانچ  هدوزفا ، ناقیا  ّقح و  لهأ  نانتما  رد  قیرط ، کیب  عوکألا  نب  ۀملس  زا  قیرط و  ودب  هیلع  هَّللا  ناوضر 

: ] هتفگ تسرضاح  رصاق  رظن  شیپ  برع  طخب  نآ  هقیتع 
. حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مالّسلا : هیلع  هلوق 

بّقلملا نامثع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبأ  ان : هَّللا - همحر  یعفاّشلا - هیقفلا  راطعلا  دـمحأ  نب  رّفظملا  نب  دـمحأ  نسحلا  وبأ  انربخأ 
نب مهج  ان : یباّلغلا . ایرکز  نب  دـمحم  اـن : يوّحنلا ، یلوّصلا  ییحی  نب  دّـمحم  نب  رکب  وبأ  ینثّدـح  لاـق : یطـساولا ، ظـفاحلا  ءاقّـسلا  نباـب 
نع یبأ  ینثّدح  لوقی : روصنملا ، تعمس  لوقی : ّيدهملا ، تعمس  لوقی : دیشرلا ، تعمس  لاق : لّضفملا ، نب  رشب  ینثّدح  یحایّرلا ، قابّسلا 
اهنع فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساـّبع ، نبا  نع  هیبأ 

. کله
ان نامثع ، نب  دمحأ  نب  دّمحم  انربخأ 
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، تباث نب  رمع  ان : دیوس ، ان : يدنغابلا ، نامیلس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  ان : انذإ ، ظفاحلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبأ 
لثم یتیب  لهأ  لثم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ ، نع  عوکـألا ، نبا  ۀملـس  نب  ساـیإ  نع  ةدـیبع ، نب  یـسوم  نع 

. یجن اهبکر  نم  حون  ۀنیفس 
ان نامیلس ، نب  دّمحم  نب  دّمحم  ان  انذإ ، ظفاحلا  یسیع  نب  یسوم  نب  رّفظملا  نب  دّمحم  نیسحلا  وبأ  انأ  نامثع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  انربخأ 

هَّللا دبع  نب  لضفملا  ان  دیوس ،
925 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : رذ ، یبأ  نع  رمتعملا  نبا  نع  قاحـسا  یبأ  نع 
. قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر 

ان لهس ، نب  فسوی  وبأ  ان  ءالمإ ، یطقّـسلا  یلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبأ  ان  هَّللا ، همحر  ّيوّحنلا  لهـس  نب  دمحأ  نب  دّمحم  بلاغ  وبأ  انربخأ 
نع ریبج  نب  دیعس  نع  ءابهّصلا  وبأ  ان  رفعج ، یبأ  نب  نسحلا  ان  میهاربا ، نبا  نامیلـس  ان  ۀمزر ، یبأ  نب  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  ان  یمرـضحلا ،

. کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : سابع ، نبا 
نب ملـسم  ان  نانـس ، نب  قاحـسإ  ان  میهاربإ ، ان  حرف ، نب  ّبیطلا  وبأ  ان  یطونحلا ، جرفلا  یبأ  یـضاقلا  نع  ةزاـجإ  ناّـحطلا  رـصن  وبأ  اـنربخأ 

: مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ّرذ ، یبأ  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  دیز ، نب  ّیلع  ان  رفعج ، یبأ  نب  نسحلا  ان  میهاربإ ،
 . لاّجّدلا عم  لتاق  اّمنأکف  نامّزلا  رخآ  انلتاق  نم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم 

لقن ام  یلع  روکذم - باتک  رد  هچنانچ  هدومن ، تیاور  ۀباحّـصلا » لئاضف   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  یناعمـس ، رفظملا  وبا  اما 
: هدروآ دوخ  دنسب  هنع -

 . قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ]
هَّللا ءاشنا  دعب  امیف  فقتـس  امک  تسحئال ، حضاو و  زین  یخلب  نامیلـس  ةّدوملا » عیبانی   » زا ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یناعمـس  ندرک  تیاور  و 

. یلاعت
دعب امیف  فرعتـس  امک  هدومن ، جارخا  يردـخ  دیعـس  وبأ  تیاورب  سودرفلا » دنـسم   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یملید ، رادرهـش  امأ 

. یلاعت هَّللا  ءاشنا 
هدنیآ هچنانچ  هدروآ ، سابع  نبا  تیاورب  تسا  نیدّبعتملا » ۀلیسو   » هب یّمسم  هک  دوخ  تریس  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  الم ، رمع  امأ 

. تسناد یهاوخ  يربط  ّبحم  فینصت  یبقعلا » رئاخذ   » ترابع زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
تسیربط و بحم  ذخآم  زا  يرسلا  نبا  ۀنـسلا  باتک  [ 1  ] بانج تیاورب  [« 1  ] هّنسلا باتک   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يرـسلا ، نبا  اما 

ردص رد  ار  نآ  يربط  بحم 
926 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«. یبقعلا رئاخذ   » یف يربطلا  ّبحملا  ةرابع  نم  فرعتس  امک  هدومن ، جارخا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 
هدیدع دـیناسأب  مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  حون و  بانج  ههباشم  رد  یتفلا » نیز   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یمـصاع ، امأ 

اِنیْحَو َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو  یلاعت : هلوقف  ۀنیفّسلا  اّمأ  و  : ] هتفگ هچنانچ  هدروآ ،
: یلاعت هَّللا  لاق  و  هلوق : یلإ  ، 

اهاسُْرم َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اهِیف  اُوبَکْرا 
ْبَکْرا َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  َو  ُهَْنبا  ٌحُون  يدان  َو  یلاعت : هلوق  نیقرغملا . نم  راص  اهنع  فّلخت  نم  قرغلا و  نم  اجن  حون  ۀنیفـس  بکر  نمف  ، 

َنیِِرفاْکلا  َعَم  ْنُکَت  َو ال  انَعَم 
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َنِیقَْرغُْملا  َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َو  هلوق : یلإ  ، 
کلذ اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  اوناک  هتیب  لهأ  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یضترملا  کلذکف 

. حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
: لاق هیلع ، هَّللا  ۀمحر  مامإلا  یخیش  ینربخأ 

، يراصنألا جاّیهلا  نب  سنوی  نب  یلع  نسحلا  وبأ  اـنربخأ  لاـق  هیلع - هَّللا  ۀـمحر  ینیمروّشلا - رفعج  نب  میهاربا  قاحـسإ  وبأ  خیـشلا  اـنربخأ 
دبع انثّدح  اولاق : ّیئاسّنلا ، ظ ) نمحّرلا . دبع  وبا   ) نمحّرلا دبع  یلع و  نب  یـسیع  هَّللا و  دبع  نبا  نارمع  هَّللا و  دـبع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق :

ینفرعی نم  لوقی : وه  ۀبعکلا و  بابب  اقّلعتم  رذ  ابأ  تیأر  لاق : شنح ، نع  قاحسا  یبأ  نع  سباع  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : حلاص ، نبا  نمحّرلا 
: ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی : هعمـس  ّهنأ  یباحـصأ  ضعب  ینثّدحف  شنح : لاق  ّرذ ، وبأ  انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرعیلف و 

ینب باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  ّنإ  الأ و  ضوحلا ، ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  یتیب  لهأ  یترتع  هَّللا و  باـتک  نیلقّثلا  مکیف  كراـت  ّینإ 
. حون ۀنیفس  لثم  لیئارسإ و 

نب ّیلع  نسحلا  وبأ  انربخأ  لاق  هَّللا - همحر  ینیمروّشلا - رفعج  نب  میهاربإ  خیـشلا  انربخأ  لاـق : هیلع - هَّللا  ۀـمحر  ماـمإلا  یخیـش  ینربخأ  و 
: اولاق ظ ) نمحرلا . دـبع  وبا   ) نمحرلا دـبع  یلع و  نب  یـسیع  هَّللا و  دـبع  نب  نارمع  هَّللا و  دـبع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق : يراصنألا ، سنوی 

یفطصم و  هدرک ، رکذ  هرـضن » ضایر   » نع دیز  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : رفعج - یبأ  نبا  ینعی  نسحلا - انثّدح  لاق : میهاربإ ، نب  ملـسم  انثّدح 
927 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ن .) . 12 . ) هتخاس روکذم  نونظلا » فشک   » رد ار  نآ  زین  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب 

یجن اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ّرذ ، یبأ  نع  ّبیـسملا  نب  دیعس 
. نامّزلا عم  انلتاق  نمک  نامّزلا  رخآ  یف  انلتاق  نم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  و 

انثّدح لاق : ّيزاّرلا  بّویأ  نب  دّمحم  انثّدـح  لاق : ّیفوّصلا ، ّيزاّرلا  دیعـس  وبأ  انثّدـح  لاق : هَّللا ، همحر  دـمحأ  نب  دّـمحم  یخیـش  ینربخأ  و 
: لاق میهاربإ ، نب  ملسم 

: ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  ءابهّـصلا ، وبأ  انثّدح  لاق : رفعج ، یبأ  نب  نسح  انثّدح 
. قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم 

نب رفعج  انثّدح  لاق : هیولاب ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  لاق : میهاربإ  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : هَّللا - همحر  دمحأ - نب  دّمحم  یخیش  ینربخأ  و 
دیعس نع  دیز  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : رفعج ، یبأ  نب  نسحلا  انثّدح  لاق : میهاربإ ، نب  ملسم  انثّدح  لاق : ییحی ، نب  دمحم  انربخأ  لاق : دّمحم ،

دّمحم یخیش  ینربخأ  و  لّوألا . ثیدحلا  وحنب  ثیدحلا  رکذ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ّرذ ، یبأ  نع  ّبیسملا ، نب 
یف اـهب  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  یلع  ئرق  لاـق : ّیفوّـصلا . يزاّرلا  دیعـس  وـبأ  انثّدـح  لاـق  هَّللا ، همحر  دـمحأ  نب 
یبأ ینثّدـح  لاق : اضّرلا ، یـسوم  نب  ّیلع  انثّدـح  لاق : ظ ) ینیوزقلا .  ) ءاّرفلا نامیلـس  نب  دواد  دـمحا  وبأ  انثّدـح  لاق : عمـسأ ، انأ  عماجلا و 

نع یلع ، نب  نیسحلا  هیبأ  نع  نیسحلا  نب  یلع  هیبأ  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دّمحم  هیبأ  نع  دّمحم ، نب  رفعج  هیبأ  نع  رفعج  نب  یـسوم 
نم اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لـثم  هیلع : هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق : مههوجو - هَّللا  مّرک  بلاـط - یبأ  نب  یلع  هیبأ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیب  لها  نم  ّهنأ  دحلم  دّحوم و ال  ّکشی  ال  هیلع - هَّللا  ناوضر  یضترملا - و  تلق : راّنلا . یف  ّجز  اهنع  فّلخت 
 . ملس

یف ۀیـضاملا  هتراـبع  نم  تفرع  اـمک  هدروآ ، مزج  متحب و  دوـخ  نیعبرأ »  » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  يزارلا ، سراوـفلا  یبأ  نبا  اـما 
. یلاعت هَّللا  ءاشنإ  اضیأ  دعب  امیف  فرعتس  و  نیلقثلا ، ثیدح  جیرخت 

«. خخز : ] » هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  ۀغّللا » ۀیاهن   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يرزجلا ، ریثالا  نبا  امأ 
حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  هیف :
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928 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راّنلا یف  هب  ّخز  اهنع  فّلخت  نم 

[. اّخز هّخزی  هّخز  لاقی  یمر ، عفد و  يأ  ، 
. یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  عمستس  امک  هدومن ، رکذ  تّدوم  هیآ  ریسفت  رد  بیغلا » حیتافم   » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يزار ، نیدلا  رخف  امأ 

لوئّسلا بلاطم   » رد هچنانچ  هدومن ، تباث  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  حدم  راعشأ  نمض  رد  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  امأ 
: هتفگ لوسّرلا » لآ  بقانم  یف 

حلاّصلا  لمعلا  يدهلا و  يوذ  ابعلا  لهأ  ۀسمخلاب  بر  ای  ]
حبار  رجتم  وذ  مهّیلو  نم  ةاجن و  نفس  مه  نم  و 

حضافلا  فقوملا  یف  يرولا  ماق  اذإ  قدص  دعقم  مهل  نم  و 
حفاللا  یظل  ّرح  نم  ملسأ  یسع  یبونذ  رفغا  ینزخت و  ال 

حدافلا  یبنذ  نع  ازواجت  مهل  یّبحب  وجرأ  یّننإف 
حرابلا  هرئاط  نم  هیجنت  ۀّنج  مهالاو  نمل  مهف 

حلاطلا  بنذملا  لاؤس  حجن  ایجار  مهب  تلّسوت  دق  و 
حضاولا  جهنملاب  يدتهیف  هقیفوتب  یظحی  هّلعل 

: هتفگ هچنانچ  هدروآ ، هّمالا » صاوخ  هرکذت   » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يزوجلا ، نبا  طبس  اما 
لهأ لثم  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ّرذ ، یبأ  یلإ  هدانـساب  نیرحبلا » جرم   » باتک یف  ّیناهبـصألا  جرفلا  وبأ  رکذ  [و 

 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  مالّسلا ، هیلع  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب 
، هدرک تیاور  يردخ  دیعس  وبأ  زا  رگید  دنسب  زین  يرافغ و  ّرذ  یبأ  بانج  زا  لصّتم  دنسب  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  یعفاش ، یجنک  ظفاح  اما 

: هتفگ بلاطلا » ۀیافک   » رد هچنانچ 
، بلحب یقشمّدلا  لیلخ  نب  فسوی  ظفاحلا  انربخأ  و  قشمدب ، هریغ  ّینیـسحلا و  میهاربإ  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  ءابقّنلا  بیقن  انربخأ  ]

ظفاحلا انربخأ  هدبز ، نبا  رکب  وبأ  انربخأ  اولاق  هَّللا ، دـبع  تنب  ۀـمطاف  ناندـع و  وبأ  انربخأ  ّیفقّثلا  دومحم  نب  ییحی  جرفلا  وبأ  انربخأ  اولاق :
دبع نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  هداجـس ، روصنم  نب  دـمحأ  نب  نسحلا  انثّدـح  ظ ) یناربـطلا .  ) يربـطلا بّویأ  نب  دـمحأ  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبا 

شمعألا نع  سوّدقلا 
929 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنیفس لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : معلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی : ّيرافغلا  ّرذ  ابأ  عمس  ّهنأ  رمتعملا  نب  شنح  نع  قاحـسا  یبأ  نع 
هانجرخأ امک  هخویـش  مجعم  یف  ثیدـحلا  مامإ  هجرخأ  لیئارـسا . ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  کله و  هنع  فّلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حون 

یلع وبأ  نیمألا  انربخأ  لاق  بلحب ، یقـشمدلا  لیلخ  نب  فسوی  جاّجحلا  وبأ  ظفاحلا  اـنربخأ  اـمک  رخآ  دنـسب  دیعـس  یبأ  نع  هاور  و  ءاوس ،
انربخأ لاق  قاحـسإ ، نب  نسحلا  یلع  یبأ  کلملا  ماظن  ۀعیرّـشلا  ییحم  برغلا  قرّـشلا و  ءارزو  ریزو  انالوم  دـمحأ و  نب  نامیلـس  نب  دواد 
دّمحم انثدح  یناربطلا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ظفاحلا  انربخأ  ةدبز  نب  رکب  وبأ  انربخأ  تلاق  ۀیحلاصلا ، ۀتسجخ  ۀّیناد و  زوجلا  ۀمطاف 

نع ۀّیطع  نع  غئاّصلا  ۀملـس  یبأ  نع  يرقملا  داّمح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  انثّدح  ظ ) حص . یبأ . انثّدح   ) ۀعیبر نب  دّمحم  نب  زیزعلا  دـبع  نب 
اهنع فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : معلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : يردخلا ، دیعـس  یبأ 

. هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ و 
 . لقّنلا لهأ  دنع  رهاظف  هظفل  یلع  مالکلا  اّمأ  و  هباتک ، یف  ۀمجّرتلا  هذه  یف  وه  تلق :
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یبقعلا رئاخذ   » رد هچنانچ  هدروآ ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تیاور  رد  ساّبع  نبا  تیاورب  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يربط ، بحم  اما 
: هتفگ یبرقلا » يوذ  بقانم  یف 

. اجن اهبکر  نم  مالّسلا  هیلع  حون  ۀنیفسک  مّهنا  رکذ  ]
. قرغ هنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : ضر )  ) سابع نبا  نع 

. هتریس یف  اّلملا  هجرخأ 
ّجز اهنع  فّلخت  نم  زاف و  اهب  ّقلعت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : ضر )  ) یلع نع  و 

. راّنلا یف 
 . يرّسلا نبا  هجرخأ 

: هتفگ خخز »  » تغل رد  هچنانچ  هدروآ  برعلا » ناسل   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یقیرفا ، روظنم  نبا  اما 
. راّنلا یف  هب  ّخز  اهنع  فّلخت  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ثیدحلا : یف  [و 

[. اّخز هّخزی  هّخز  لاقی  یمر ، عفد و  يأ 
يردخ دیعس  وبأ  تیاورب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يومح ، نیدلا  ردص  اما 

930 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمّسلا » دئارف   » باتک رد  هچنانچ  هدومن ، جارخا 

ۀّجحلا يذ  یف  هتیاور  یف  یل  زاجأ  ّیلإ و  بتک  امیف  ینیوجلا ، یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبأ  نیّدلا  لامک  حلاّصلا  خیّشلا  ینربخأ  ]
دمحم نب  رهاط  نب  رهاز  انأبنأ  لاـق : يربطلا ، نیعم  نبا  لاـمج  لـضفلا  وبأ  نیّدـلا  لاـمج  ماـمإلا  اـنأبنأ  لاـق : هئامّتـس ، نیّتس و  عبرأ و  ۀـنس 

وبأ انأبنأ  لاق : هباتک ، یف  یناقوبلا  رهاز  نب  لیعامـسإ  انأبنأ  لاق : تارهب ، رّکذـملا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  حـتفلا  وبأ  اـنأبنأ  یملـسملا ،
- دـبع انأبنأ  لاق : یبالکلا  زیزعلا  دـبع  نب  دّـمحم  انأبن  لاق : یناربطلا ، دـمحأ  نب  نامیلـس  انأبن  لاق : یناهفـصألا ، میهاربإ  نب  دـمحأ  نسحلا 

لثم اّمنا  لوقی : ص )  ) هَّللا لوسر  تعمس  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  یفوعلا  ۀیطع  نع  غئاّصلا  ۀملـس  یبأ  نع  يرقملا  دامح  نب  نمحّرلا 
نم لیئارـسإ  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ و  فّلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حون ، ۀنیفـس  لـثمک  مکیف  یتیب  لـهأ 

 . هل رفغ  هلخد 
یخلب میهاربإ  نب  نامیلس  حیرصت  زا  و  قبس . امیف  تفرع  امک  هدومن ، جارخا  ّرذ  یبأ  ترضح  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يومح  زین  و 
ءاشنا دعب  امیف  فرعتس  امک  هدومن ، جارخا  زین  سابع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يومح  هک  تسحئال  حضاو و  ةّدوملا » عیبانی   » رد

. یلاعت هَّللا 
دمحأ وا  رـسپ  مانب  نووالق  نب  دّمحم  ناطلـس  بناج  زا  هک  يدیلقت  هخـسن  نمـض  رد  ار  ثیدح  نیا  سپ  یبلح  دومحم  نیدلا  باهـش  اما 

هَّللا یّلص   ] تسا روطسم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  رکذ  دعب  روکذم  دیلقت  هخـسن  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  هتـشون 
 . کلاهملا نم  نیذقنملا  فواخملا  نم  نینمؤملا  ةاّجنلا  نفس  هلآ  یلع  هیلع و 

. هدومن دراو  یشعألا » حبص   » باتک رد  يدنشقلق  مامّتلاب  ار  دیلقت  نیا  و 
: هتفگ تّدوم  هیآ  ریسفت  رد  هچنانچ  هدروآ ، نآرقلا » بئارغ   » ریسفت رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يروباسیّنلا ، جرعألا  نیدلا  ماظن  امأ 
اهنع فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنإ  نیرّکذملا  ضعب  لاق  ]

 . خلإ قرغ ،
931 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، هدروآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  تیب  لهأ  بقانم  باب  رد  حیباصملا » ةاکشم   » رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يزیربت  بیطخ  امأ 
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. تسناد یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنإ  زین  هدنیآ  یتسناد و  قبس  ام  رد  هچنانچ 
. ۀبعکلا بابب  ذخآ  وه  و  هلوق : : ] هتفگ هچنانچ  هدومن ، تباث  ةاکشم » حرش  فشاک -  » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  یبیطلا  دمحم  نب  نسح  امأ 

و هب . اوکّسمتیل  سانالا  سوءر  یلع  ماقملا  اذه  یف  هدروأف  هتیاور  نأشب  ّمتها  ّرذ  وبأ  اذک  و  اذه ، تابثإل  دیکوت  دیزم  اذهب  يواّرلا  دارأ 
. ثیدحلا یتیب ، لهأ  لثم  ّنإ  الأ  ّیبّنلا : تعمس  ّرذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  و  ینفرع ، دق  نم  انأف  ینفرع  نم  هلوقب : هل  ۀیاور  یف 
ام یلإ  حیملت  اذه  و  هیف . دّرلل  لاجم  حیحص ال  ثیدح  اذه  ّنأ  ۀیاوّرلا و  ۀقث  ۀجهّللا و  قدصب  دوهشملا  ّرذ  وبأ  انأف  هلوقب  دارأ 

ءاربغلا ّتلقأ  ءارضخلا و ال  ّتلظأ  ام  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی : صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  انیور 
. رذ یبأ  نم  قدصأ 

: دساحلاک باطخلا  نب  رمع  لاقف  میرم . نب  یسیع  هبش  رذ ، یبأ  نم  یفوأ  قدصأ و ال  ۀجهل  يذ  نم  ّرذ : یبأ  ۀیاور  یف  و 
یناغّصلا هنّسح  ّيذمّرتلا و  هجرخأ  هوفرعاف ! کلذ  لاق : کلذ ؟ فرعتف  أ  هَّللا ! لوسر  ای 

هقوف نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغّی  ّیّجل  رحبب  ۀغئاّزلا  ءاوهألا  عدبلا و  تالالـضلا و  رفکلا و  نم  اهیف  امب  اینّدـلا  هبـش  باجحلا » فشک   » یف
ۀّبحم یه  ۀنیفّـسلا و  کلت  ّالإ  صانم  صالخ و  هیف  سیل  اهّلک و  ضرالا  هفارطأ  هفانکأب و  طاحأ  دـق  و  ضعب ، قوف  اهـضعب  تاملظ  باحس 

 . مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها 
مظن  » رد هچنانچ  هدروآ ، هیلع  هَّللا  ناوضر  ّرذ  یبأ  ترـضح  زا  لیفطلا  یبأ  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يدنرز ، نیدـلا  لامج  امأ 
هّللاب نامیالا  نم  مهتّبحم  ّنأ  مهتّدوم و  لـضف  هتیبلهأـب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةاـصو  رکذ   » ناونع ریز  نیطمّـسلا » ررد 

: هتفگ مّلس » هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسر  یلاعت و 
لوسر تعمـس  ّرذ ! وبأ  انأ  الأ و  بدنج ، انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  يدانی : وه  امئاق و  ّرذ  ابأ  يأر  ّهنأ  لیفطلا  یبأ  نع  [و 

ّنإ قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ظ ) حص . لوقی .  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
[. ۀطح باب  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم 

932 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّقحلا و جهانم  نیع  نیقّتملا  مامإ  نینمؤملا و  ریمأ  بقانم  یف  لّوألا  طمّسلا  نم  یناثلا  مسقلا  : ] هتفگ نیطمّـسلا » ررد  مظن   » رد يدنرز  زین  و 

هیبأ ونـص  نیع  ةّرق  هیخأ و  هرزاوم و  هملع  ۀنیدم  باب  هّمع و  نبا  لوسّرلا  نیع  ةّرق  لوتبلا  ۀـمطاف  جوز  نیقیدّـصلا  ءایلوالا و  سأر  نیقیلا و 
نذالا لوقعلا و  بلقلا  يذ  دّیأ  ّيوق  هنید  ۀماقإ  یلاعت و  هناحبـس و  هَّللا  تاذ  یف  دّیـس و  مامإ  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  يّذلا  یبتجملا  یـضترملا 

. نیملاعلا ّبر  لوسر  یخأ  نیّدلا و  بوسعی  ۀیفاو  مامّزلا  دوهعلاب و  یه  یّتلا  ۀّمهلا  ۀیعاولا و 
ایلاعت دیجملا  شرعلا  ۀّمق  یلع  هدجم  قدارس  یلاعلا  دّمحم 

اینامألا یلاعملا  لان  هلضف  نم  هردق و  تاومسلا  قوف  الع  ّیلع 
اینامالا هنم  قیقّحتلا  اووذ  زاح  انقتم و  ۀیالولا  ناینب  سّسأف 

روشنملا و ملعلا  روجسملا و  رحبلا  روقولا و  دّیسلا  روصهلا و  مغیضلا  روصنملا و  لطبلا  روتبلا و  فیّسلا  یـساکلا و  باقعلا  رهاقلا و  ثیّللا 
فرشملا راهطالا  ۀّمئالا  یبأ  راّرکلا  هَّللا  دسأ  ّمتالا  یفوألاب و  ضوحلا  نم  نینمؤملا  یقاس  ّمشألا و  قهاّشلا  دوّطلا  مضخلا و  رخازلا  بابعلا 

ۀّیزمب
« هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

ةوعدب دّیؤملا 
« هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  »

باغ ّلک  ماغرـض  نیرع و  ّلک  ربزه  بارّـضلا  ناعطلا و  نادـیم  سراف  بارحملا  یف  همتاخب  قّدـصتملا  بازحالا  مزاه  باصنالا و  رـساک 
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نم صوصخملا  باع  ّمذ و  ّلک  نع  هبانج  ءاقنل  هیلاعم  حدق  یف  حدـق  نع  باترم  ّماذ و  ّلک  نایب  باتغم و  باتعم و  ّلک  ناسل  ّلک  يذـّلا 
قطن یحولا و  لزن  هئافطصا  هلضفب و  و  باب ، ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادل  ّهنأب  هیلع  صوصنملا  باختنالا  ةّوخالا و  ۀمارکب  ۀّیوبنلا  ةرـضحلا 

. بارتلا یبأ  نسحلا و  یبأ  نیتناحیّرلا و  یبأب  ینکملا  باتکلا ،
باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه 

یضر یمـشاهلا  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ - نینمؤملا  ریمأ  ۀفالخ  یف  باب  : ] هتفگ مالعالا »  » باتک رد  يدنرز  زین  و 
نیع ةّرق  هیخاوم و  هرزاوم و  هملع و  ۀـنیدم  باـب  همع و  نبا  وهف  بلطملا  دـبع  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  عـمتجی  هنع ، هَّللا 

امالسإ و ۀّمالا  هذه  لّوا  لوسّرلا ، نیع  ةّرق  لوتبلا و  ۀمطاف  جوز  هیبأ و  ونص 
933 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعلا روجسملا و  رحبلا  نیقّتملا  ةرربلا  مامإ  نیقیّدّصلا و  ءایلوالا و  سأر  نیقیلا و  قحلا و  جهانم  نّیبم  نیّدلا  بوسعی  امامذ  ادهع و  اهافوأ 
راهطالا ۀّمئالا  وبأ  راّرکلا  هَّللا  دسأ  ۀـغلابلا  جـجحلا  ۀـعطاقلا و  نیهاربلا  ةرهاظلا و  تامارکلا  وذ  روتبلا  فیّـسلا  روصهلا و  ثیّللا  روشنملا و 

یبأـب ینکملا  باـب  ملعلا  ۀـنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  ّهنأـب  هیلع  صوـصنملاو  باـختنالا  ةّوخـالا و  ۀـمارکب  ۀـّیوبّنلا  ةرـضحلا  نم  صوـصخملا 
. باّرتلا یبأ  نسحلا و  یبأ  نیتناحیّرلا و 

باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه 
: روهشم رعش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  حدم  رد  يدنرز  ظفاح  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  ود  نیزا 

باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه 
ورمع رعش  نیا  لئاق  هک  تسناد  یهاوخ  بیرقنع  هَّللا  ءاشنإ  دشابیم و  هنیفس  ثیدح  تبثم  بایترا  الب  رعش  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  هدروآ و 

. نیرظتنملا نم  نکف  تسصاعلا ، نب 
رد یبرقلا » ةّدوم   » باـتک رد  هچناـنچ  هدروآ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  ینادـمه ، یلع  اـما 

: هتفگ هیناث  تّدوم 
اجن ظ ) حص . اهب .  ) ّقلعت نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا ، هیلع  یلع  نع  [و 

[. رانلا یف  ّخز  اهنع  فّلخت  نم  و 
تّدوم رد  یبرقلا » ةّدوم   » باـتک رد  هچناـنچ  هدروآ ، هیلع  هَّللا  ناوضر  ّرذ  وبأ  باـنج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ینادـمه  یلع  زین  و 

: ] هتفگ رشع  هیناث 
نم اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هنع : هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع 

 . قرغ اهنع  بغر 
ّرذ یبأ  ترـضح  ریبّزلا و  نبا  تیاورب  هنع  لـقن  اـم  یلع  دـئاوّزلا » عمجم   » باـتک رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یمتیه ، نیدـلا  روـن  اـما 

. هدرک لقن  لبنح  نب  دمحأ  یلعی و  وبأ  یناربط و  راّزب و  لثم  دوخ  رابک  ياملع  زا  ار  نآ  هدروآ و  هیلع  هَّللا  ناوضر 
« ةاکشم  » رب دوخ  هیشاح  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یناجرج ، فیرش  دیس  اما 

934 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حرشب هروکذم  هیشاح  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث 

، حون ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تعمس  ضر :)  ) ّرذ یبأ  ترضح  لوق 
: هتفگ خلا ،

و خلإ ، ّیبّنلا  تعمس  هلوق  ]
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. خلإ ّیبّنلا  تعمس  ّرذ ، وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  نم  انأف  ینفرع  نم  لاق  ۀیاور  یف 
، ۀجهّللا قدصب  اروهشم  ناک 

[. ّرذ یبأ  نم  قدصأ  ءاربغلا  ّتلقأ  ءارضخلا و ال  ّتلظأ  ام  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
. هعجار نم  یلع  یفخی  امک ال  هدومن  رکذ  ماقم  ود  رد  یشعألا » حبص   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يدنشقلق  سابعلا  وبا  اما 

: هتفگ يزارلا » ریسفت   » نع القن  هچنانچ  هدومن ، تباث  باطخلا » لصف   » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يراخبلا ، اسراپ  هجاوخ  اما 
نم مالسلا  ةولصلا و  هیلع  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  ّنا  لوقی  نیرّکذملا  ضعب  تعمس  [و 

. خلإ اجن ] اهیف  بکر 
هچنانچ هدومن . رکذ  هتشون  هاش  رّفظم  مانب  یسابعلا  هّللاب  نیعتسم  بناج  زا  هک  يدهع  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يومح ، هجح  نبا  اما 

[. اجنف مهب  ّقلعت  حون و  ۀنیفسک  فیرّشلا  تیبلا  اذه  لآ  ّنا  ملع  نم  دمح  هدمحن  : ] هتفگ
. عجار نم  یلع  یفخی  امک ال  هدرک ، لقن  مامّتلاب  یشعألا » حبص   » باتک رد  يدنشقلق  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  خیش  ار  دهع  نیا  و 

هیاده زا  هثلاث  هولج  رد  ادعّسلا » ۀیاده   » رد هچنانچ  هدومن . تباث  مامتها  لامکب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يدابآتلود ، ءاملعلا  کلم  اما 
یلع بولقلا  داسف  رحبلا » ّربلا و  یف  داسفلا  رهظ   » نامّزلا رخآ  ءاغوغ  نافوط  رد  رآ ، اجب  نامیا  طرـش  يراد  ادـخب  ناـمیا  رگا  : ] هتفگ هیناـث 

«: ةاکشملا  » و ةوبّنلا » فرش   » یف يدرگن . هّرغ  قرغ  نامزلا ، داسف  ردق 
نمف حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  ظ ) یتیب . لهأ   ) يدالوأ لثم  الأ ! لوقی : ّیبنلا  تعمـس  ۀبعکلا : بایثب  اذخآ  لاق  ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع  دـمحأ  يور 

. ةاّجنلا طرش  ۀنیفّسلاف  رحبلا  یف  ناک  نم  ّنأل  کله  اهنع  غاز  نم  اجن و  اهبکر  ظ ) نم . )
اهلاح حلص  نإ  ۀنیفّسلا  نیحاّلملا و  نم  دحاو  اهبیعی  ۀنیفس و ال  قرخی  نل  مالّسلا  هیلع  حون  حیرشتلا و  یف  و 

935 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةاجن ثیدحلا  اذه  نم  دارملا  و  ظ ،) اهلهأ .  ) هلهأ اهتاجنل و  ۀنیفّسلا  بوکرب  رمأ  دق  و  ةاّجنلا ، مدع  یلع  ّتلد  تقرغ  نإ  حون و  لاح  حلص 

اعبت ریـصی  هتعباتمب ال  رومأملا  ثیدـحلا و  اذـه  رکذ  دـنع  حیرـشتلا  یف  و  هتّنج . هناوضرب و  اوزوفیل  هترتع  هلهأب و  ظ ) نیثّبـشتملا .  ) نیبتملا
ۀقدنز وهف  معلـص  ّیبّنلا  ۀفلاخم  یلع  ّلد  نمؤم  ّلک  لعف  ملاع و  ّلک  ملعف  هقفاوی ، یّتح  امومأم  ریـصی  هتمامإ ال  یلإ  بودنملا  هعبتی و  یّتح 

رخآ هنامز  نافوط  رد  هک  ره  تسحون ، یتشک  وچمه  طرش  امش  نامیا  رد  نم  نادنزرف  ّبح  معلص :)  ) دومرف یفطـصم  لصاح ، ۀنطیـش . و 
دشاب و تیاعر  تمرح و  اب  ناشیا  اب  وا  درب  تمالـس  نامیا  هک  دهاوخ  ماع  روش  ماجنا و  رادـب  و  ارفاک » یـسمأ  انمؤم و  لجّرلا  حبـصأ   » هک
هک رگا  میوگ  هچ  دوش ، كاله  دراذگب و  لوسر  ّتبحم  تیاعر و  هنیآ  ره  هدش  راتفرگ  یتخبدـب  یناشیرپ و  رد  بارخ و  هراوآ و  هک  ره 

طرش و نتفرگ  یتشک  حون  نافوط  زور  هکنآ  زا  تسطرش  نامیا  تّحـص  يارب  ناشیا  ّبح  هک  تسلیلد  زین  ثیدح  نیا  و  دوب . هچ  دشاب و 
اِنتایِآب اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  لج : زع و  هلوقک  دـشیم ، مولعم  يو  زا  رفاک  نمؤم و  هدوب ، نامیا  تمالع 

َنیِمَع  ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
َعَم ْنُکَت  ـال  َو  اـنَعَم  ْبَکْرا  َّیَُنب  اـی  ٍلِْزعَم  ِیف  َناـک  َو   » ار رـسپ  دـیدب  حوـن  نوـچ  دوـب و  یتـشک  قرغ  زا  تاـجن  طرـش  ناـفوط  زور  ینعی  ، 

« َنیِِرفاْکلا
َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  ال  ظ ،) حص . شابم .  ) نارفاک اب  تسیتشک ، تاجن  زورما  هک  یتشک  رب  نیشنب  رسپ ! يأ 

دناحون یتشک  دننام  لوسر  نادنزرف  زورما  و  تسادـخ . تمحر  يو  رب  تفای  یتشک  نتـسشن  قیفوت  هک  یـسک  رگم  زورما  تاجن  تسین  ، 
 . تشگ بارخ  كاله و  تشذگ  هک  ره  و  درب ، تمالسب  نامیا  تفرگ  هک  ره 

: هتفگ هعبار  تیاده  زا  یلوأ  هولج  رد  ادعّسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  زین  و 
ظ) یتیب . لهأ   ) يدالوأ لثم  لوقی : ّیبّنلا  تعمس  ۀبعکلا : بابب  اذخآ  لاق  ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع  دمحأ  يور  ةوکشملا :»  » و ةّوبّنلا » فرـش   » یف [و 
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. کله اهنع  غاز  نم  اجن و  اهبکر  ظ ) نم .  ) نمف حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف 
یتشک وچمه  امش  رد  نم  دالوأ  دننام  تفگ  [ 1  ] دوب هتفرگ  هبعک  رد  لاح  نآ  رد  و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  همجرت :

(. ن . 12  ) هبنتف هدش ، دراو  هیلع - هَّللا  ناوضر  رذ - وبا  ترضح  زا  ثیدح  نیا  رکذ  لاح  رد  هبعک  رد  نتفرگ  [ 1 ، ] تسا حون 
936 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هکنآ زا  دوب  هدش  هباحص  تقو  رد  نامرف  نیا  و  دش ، كاله  تلالض  رد  تشاذگ  هک  ره  تفای و  تاجن  نآ  رد  دز  رد  گنچ  هک  ره  سپ 
، مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  تبیغ  زا  دوش  تدم  لوط  نامّزلا  رخآ  رد  هک  تسنادیم  یفطصم 

، بذکلا وشفی  ّمث  هیلی  نم  ّمث  هیلی  نم  ّمث  ینرق  نورقلا  ریخ  نامّزلا ، داسف  ردق  یلع  بولقلا  داسف  رحبلا ، ّربلا و  یف  داسفلا  رهظ 
زا ظ ) هثلاث .  ) یلوا هولج  رد  ثیدـح  نیا  نایب  و  ۀنیفّـسلاب . اـّلإ  وجنی  ـال  رحبلا  یف  ناـک  نم  و  دـیآ ، جوم  رد  هناـمز  داـسف  ياـیرد  زور  نآ 

[. دش هتفگ  هیناث  تیاده 
حون ۀنیفس  باطخب  مهتّزع  یف  نورـشعلا  و  ظ ) ۀثلاثلا .  ) ۀسداسلا ةولجلا  : ] هتفگ هعـسات  تیاده  رد  ءادعّـسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  زین  و 

«: تیب ، » تسر تفرگ  هک  ره  تسحون  یتشک  دننام  امش  رد  نم  دالوأ  دومرف : یفطصم  هک  تسنآ  تاداس  تّزع  زا  یکی  ینعی 
نابیتشک  حون  دشاب  هک  ار  نآ  رحب  جوم  زا  كاب  هچ  نابیتشپ  وت  نوچ  دشاب  هک  ار  تّما  راوید  مغ  هچ 

«: عارصم . » دش كاله  تشاذگ  هک  ره  و 
زا یلوا  هولج  رد  زین  هیناث و  ۀیاده  زا  هثلاث  هولج  رد  ةّوبنلا » فرـش   » لقنب ثیدح  مامت  نیا  دوش و  ایرد  رد  قرغ  دـیآ  رد  یتشک  یب  هک  ره 

 . میتفگ هعبار  ۀیاده 
: هتفگ رشع  هعبار  ۀیاده  هسداس  هولج  رد  ادعّسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  زین  و 

 . کله اهکرت  نم  اجن و  اهبکر  ظ ) نم .  ) نمف حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  ظ ) یتیب . لهأ   ) يدالوأ لثم  ةاکشملا :»  » و ةّوبّنلا » فرش   » یف [و 
رکذ رد  هّمهم » لوصف   » رد هچنانچ  هدروآ ، هیلع  هَّللا  ناوضر  ّرذ  یبأ  ترضح  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  یکلام ، غابـصلا  نبا  امأ 

. مهیّبحم لضف  مهلضف و  یف  ءاج  اّمم  ءیش  رکذ  یلع  هیبنت  : ] هتفگ مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  لئاضف 
: لاق هیلإ و  هرهظ  دنسأ  بابلا و  ۀقلحب  ذخأ  ۀبعکلا و  باب  ۀبتع  یلع  رذ  وبأ  دعص  لاق : ّرذ  یبأ  یلوم  عفار  نع 

لثم یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّرذ  وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساـّنلا ! اـهّیأ 
، راّنلا یف  ّجز  اهنع  فّلخت  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون ، ۀنیفس 

937 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّناف سأّرلا ، نم  نینیعلا  ناکم  دسجلا و  نم  سأّرلا  ناکم  مکنم  یتیب  لهأ  اولعجا  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  و 

 . نینیعلاب ّالإ  سأّرلا  يدتهی  سأّرلاب و ال  ّالإ  يدتهی  دسجلا ال 
هَّللا ناوضر  ّرذ  یبأ  تیاورب  مالّـسلا » هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانجب  بوسنم  ناوید  حرـش   » حتاوف رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يذـبیم ، امأ 
یبن هک  دـنک  تیاور  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغ  ّرذ  وبأ  زا  دـمحأ  و  : ] هتفگ نیلقث  ثیدـح  رکذ  دـعب  روکذـم  باتک  رد  هچناـنچ  هدروآ ، هیلع 

: هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ 

حاتتفا هعبار  هملک  رد  هچنانچ  هدروآ  سابتقالا » ساسأ   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يورهلا ، نیّدـلا  ثایغ  نب  نیدـلا  رایتخا  امأ 
: هتفگ تایآ  رکذ  دعب 

«: ثیداحالا ] »
 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم 
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: هتفگ مالّسلا  اهیلع  هدّیس  بانج  بقانم  باب  رد  هچنانچ  هدروآ  سلاجملا » ۀهزن   » رد ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يروفص ، امأ 
[. راّنلا یف  ّجز  اهنع  فّلخت  نم  ملس و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  [و 

هب هّبـشم  هّبـشم و  ندوب  هلثمأ  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ  اشنالا » رظانم   » رد ار  هنیفـس  ثیدح  سپ  ینالیگ ، دـمحا  نب  دومحم  اما 
: تسا هدومرف  اهلمکأ  تاّیّحتلا  نم  اهلضفا و  ةولّصلا  نم  هیلع  هانپ  تلاسر  هکنانچ  رگید : لاثم  : ] هتفگ یلقع  هبش  هجو  یّسح و 

. قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم ظ ). )
تـسیلقع هک  تستاجن  لوصح  ببـس  امهنیب  اـم  هبـش  هجو  دنایّـسح و  ود  ره  مالّـسلا و  هیلع  حون  هنیفـسب  ار  تیب  لـها  تسا  هدرک  هیبشت 

. یهتنا
يامسأ تابثإ  تاقایس و  ظافلأ و  لقنب  هدروآ و  لمعب  روفوم  دهج  روکشم و  یعـس  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  عمج  رد  سپ  يواخـس  اما 

« فرشلا يوذ  لوسّرلا و  ءابرقأ  ّبحب  فرغلا  ءاقترا  بالجتسا   » باتک رد  هچنانچ  هدرپس ، دوخ  رابک  رابحأ  کلـسم  نآ  تاور  نیجّرخم و 
: دیوگیم مهئافتقا » یف  ةاّجنلا  مهئاقبب و  نامألا  باب   » هدومن ناونع  نیاب  نونعم  ار  نآ  هک  روکذم  باتک  سداس  باب  رد 

نب شنح  نع  یعیبّسلا  قاحسإ  یبأ  نع  [و 
938 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هنع ، هَّللا  یـضر  ّرذ  یبأ  نع  یناعنّـصلا  رمتعملا 
. لیئارسا ینبل  ۀطح  لثم  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  هموق 

. حون ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ  رخآلا : ظفل  امهدحأ و  ظفل  اذه  قاحسا ، یبأ  نع  نیهجو  نم  مکاحلا  هجرخأ 
و هدنسم . یف  یلعی  یبأ  دنع  وه  اذک  و  هرخآ ، یلإ  ۀطح » لثم  و   » هلوق نود  هرکذ  و 

نع هب  دّرفت  سوّدـقلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  ّنإ  لاـق : قاحـسا و  یبأ  نع  شمعـألا  قیرط  نم  ریغّـصلا  طـسوألا و  همجعم  یف  ّیناربطلا  هجرخأ 
و شنح . نع  برح  نب  كاّمـس  قـیرط  نم  قاحـسا و  یبأ  نع  یمیقفلا  ورمع  نب  نسحلا  قـیرط  نم  اـضیأ  طـسوألا  یف  هاور  و  شمعـألا ،

اهیف بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  ظفلب  هنع  هَّللا  یـضر  ّرذ  یبأ  نع  لیفطلا  یبأ  ثیدـح  نم  اـضیأ  یلعی  وبأ  هجرخأ 
، هوحن ّرذ  یبأ  نع  ّبیسملا  نب  دیعس  قیرط  نم  راّزبلا  هجرخأ  و  ۀطح . باب  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و 

یتیب لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع ، هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  ءابهّـصلا  یبأ  نع  و 
، مهریغ راّزبلا و  و  ۀیلحلا »  » یف میعن  وبأ  یناربطلا و  هجرخأ  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم 

نم ملس و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  امهنع  هَّللا  یـضر  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  نع  و 
. راّزبلا هاور  قرغ ، اهکرت 

نم حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلا  تعمس  هنع : هَّللا  یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  و 
یف ّیناربطلا  هاور  هل . رفغ  هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باـب  لـثم  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  اـّمنا  قرغ و  اـهنع  فّلخت  نم  یجن و  اـهبکر 

، طسوألا ریغّصلا و 
[. اضعب يّوقی  قرطلا  هذه  ضعب  و 

یتشک هک  دوب  اروشاع  زور  اّما  : ] هتفگ هچنانچ  هدرک ، تباث  ۀّیوبّنلا » ثیداحألا  یف  هّیلع  هلاسر   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یفشاک ، اما 
یتشک هک  دوب  زور  نیرد  مه  تفرگ و  رارق  يدوج  هوکب  حون 

« اجن اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  »
 . تسا هدنام  تما  نیا  هدرمژپ  ناج  رب  ترتع  تبیصم  درد  تمایق  زور  ات  دش و  هقرغ  البرک  تشد  رد  الب  نافوطب 

هیلع هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  تباث  مه  مظن  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یفشاک  زین  و 
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939 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ مارک  تیب  لها  تلیضف  ناونع  ریز 

فلزی  یبحیف و  یطاخلا  یلع  باتی  اهب  یّتلا  تابّیطلا  تاملکلا  مه 
فنکت  نیملسملا و  عیمج  ّمعت  يرولا  یلع  تالزاّنلا  تاکربلا  مه 

فّعضی  باّوثلا  ریخ  اهرکاذل  اهرکذب  تاحلاّصلا  تایقابلا  مه 
فطختی  هلوح  نم  هؤادعأ  هلهأ و  لجأ  نم  نومأملا  مرحلا  مه 

فّلخملا  هنع  باخ  حون  کلف  مه  هبنج و  بنجلا  هَّللا و  هجو  هجولا  مه 
رد هک  ره  و  تسیرطخ ، یمدق  ره  رد  هک  تفر ، ناوتن  يربهر  تیامحیب  ار  هار  نیا  زیزع ! يأ  : ] هتفگ هّیلع » هلاسر   » رخآ رد  یفشاک  زین  و 

. دیآ ع )  ) حون ناعباتم  لاثم  نامه  دشاب  یلدبحاص  تلود  ّلظ 
نمز  نافوطب  مایتشک  وچمه  نم  هک  ربمغیپ  دومرف  نآ  رهب 

[1  ] تیب لهأ  ام و 
حوتف  دبای  دنز  ردنا  تسد  هک  ره  حون  یتشک  نوچ 

: هتفگ روثنم » ّرد   » ریسفت رد  هچنانچ  هدروآ  دوخ  هدیدع  بتک  رد  هدیدس  هوجوب  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  یطویس  نیدلا  لالج  اما 
نم حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق : هَّللا - همحر  ّرذ - یبأ  نع  مکاحلا  جرخأ  [و 

 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر 
: هتفگ ریغص » عماج   » رد یطویس  زین  و 

[. ّرذ یبأ  نع  ك ) . ) کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ]
: هتفگ ریغص » عماج   » رد یطویس  زین  و 

زا راعشا  نیا  [ 1 ( ] ك . ) ریبزلا نبا  نع  ساّبع و  نبا  نع  راّزبلا  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  یتیب  لـهأ  لـثم  ]
مهراعشا ناونع  رد  هدمآ و  میباحصا » ام و   » يونثم خسن  مومع  رد  هملک  نیا  و  تسا ، یخلب  نیدلا  لالج  يونثم » »

« حون ۀنیفسک  یباحصأ  لثم  »
چیه ینـس  هعیـش و  نایم  تسراهطا و  تیب  لها  صتخم  هک  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تلع  هچب  يونثم  بحاص  تسین  مولعم  و  هدش ، هتـشون 

ام و  » ای میدالوأ » اـم   » هداد رییغت  ار  نآ  یخلبب  تدارا  يور  زا  یـضعب  تسا ! هدروآ  تروص  نیاـب  هدومن  فیرحت  تسین  نآ  رد  یفـالتخا 
م. تساهنآ . زا  مه  یفشاک  هک  دناهتشون  تیب » لهأ 

940 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. ّرذ یبأ  نع 

: هتفگ يربک » صئاصخ   » رد یطویس  زین  و 
حون ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تعمـس  ّرذ : یبأ  نع  مکاحلا  راّزبلا و  یلعی  وبأ  جرخأ  [و 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم 
[. 1  ] نورشعلا عبارلا و  ثیدحلا  : ] هتفگ تیبلا » لها  لضفب  تیملا  ءایحإ   » رد یطویس  زین  و 

اهکرت نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  ریبّزلا  نب  هَّللا  دبع  نع  راّزبلا  جرخأ 
. قرغ

. نورشعلا سماخلا و  ثیدحلا 
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فّلخت نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  راّزبلا  جرخأ 
. قرغ اهنع 

. نورشعلا سداّسلا و  ثیدحلا 
نم اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّرذ : یبأ  نع  ّیناربطلا  جرخأ 

. لیئارسا ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  کله و  اهنع  فّلخت 
. نورشعلا عباّسلا و  ثیدحلا 

لثمک یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  يردخلا : دیعـس  یبأ  نع  طسوألا »  » یف ّیناربطلا  جرخأ 
 . هل رفغ  لخد  نم  لیئارسا ، ینب  یف  ۀّطح  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس 

: هتفگ لآلا » فیرشت  یف  لاضفإلا  ۀیاهن   » رد یطویس  زین  و 
اجن و اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  هنع - هَّللا  یـضر  رذ - یبأ  نع  ]

 . حیحص وه  مکاحلا و  هجرخأ  کله . اهنع  فّلخت  نم 
: هتفگ ساسا »  » رد یطویس  زین  و 

هاور قرغ . اهکرت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأ  ریبزلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  ]
، هدنسم یف  راّزبلا 

و
هخـسن زا  ترابع  نیا  [ 1  ] مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ّرذ : یبأ  نع  ساـبع  نبا  یلع و  ثیدـح  نم  هلثم  هیودرم  نبا  جرخأ 
ثیدح لهچ  نآ  رد  هک  تیملا » ءایحا   » زا يرغـص  هخـسن  رد  تسموقرم و  ثیدـح  تصـش  نآ  رد  هک  هدـش  لقن  تیملا » ءایحا   » زا يربک 
ۀمئالا ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ن .) . 12 . ) هبنتف تسلوقنم ، مود  تسب و  مکی و  تسب و  متسب و  ثیدح  رد  هنیفـس  ثیدح  زین  تسروطـسم 

941 ص : ج23 ، راهطالا ،
عم لتاق  نمک  ناک  نامّزلا  رخآ  یف  انلتاق  نم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ـالأ  لوقی :

 . هحّحص مکاحلا و  و  طسوألا »  » یف ّیناربطلا  امهیدنسم و  یف  یلعی  وبأ  راّزبلا و  هاور  لاجّدلا .
رکذ سماخلا : رکّذلا  : ] هتفگ نیدقعلا » رهاوج   » رد هچنانچ  هدومن ، تابثإ  مامتها  لامکب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يدوهمس ، اما 

 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  مالّسلا  هیلع  حون  ۀنیفسک  مّهنأ  ۀّمالا و  نامأ  مّهنأ 
: هتفگ نیدقعلا » رهاوج   » رد زین  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هنع - هَّللا  یـضر  ّرذ - یبأ  نع  یناعنّـصلا ، رمتعملا  نب  شنح  نع  یعیبّسلا ، قاحـسا  یبأ  نع  [و 
نم مکاحلا  هجرخأ  لیئارسا . ینبل  ۀّطح  لثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس 

. قاحسا یبأ  نع  نیهجو 
: رخآلا ظفل  امهدحأ و  ظفل  اذه 

. هرخآ یلا  ۀّطح » لثم  و   » هلوق نود  هرکذ  و  حون . ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  نا 
و هدنسم . یف  یلعی  یبأ  دنع  وه  اذک  و 

و شمعالا . نع  هب  دّرفت  سوّدقلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  ّنا  لاق : قاحـسا و  یبأ  نع  شمعالا  قیرط  نم  طسوالا  ریغّـصلا و  یف  یناربطلا  هجرخأ 
و شنح . نع  برح  نب  كاّمـس  قـیرط  نم  قاحـسا و  یبأ  نع  میعن  وـبأ  و  یمیقفلا ، ورمع  نب  نسحلا  قـیرط  نم  اـضیأ  طـسوألا  یف  هاور 

نم راّزبلا  هجرخأ  و  ۀطح . باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  ّنا  ظفلب  هنع - هَّللا  یضر  ّرذ - یبأ  نع  لیفطلا  یبأ  ثیدح  نم  اضیأ  یلعی  وبأ  هجرخأ 
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عم لتاق  اّمنأکف  نامّزلا  رخآ  انلتاق  نم  اوداز : یلزاغملا و  نب  نسحلا  وبأ  هیقفلا  هجرخأ  اذـک  و  هوحن . ّرذ  یبأ  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  قیرط 
. لاجّدلا

یتیب لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع ، هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  ریبج  نبا  دیعـس  نع  ءابهّـصلا  یبأ  نع  و 
. مهریغ راّزبلا و  و  ۀیلحلا »  » یف میعن  وبأ  ّیناربطلا و  هجرخأ  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون ، ۀنیفس  لثم 

و
ّيدهملا تعمس  لوقی : دیشّرلا  تعمس  لاق : ظ ) لضفملا .  ) لضفلا نب  رشب  قیرط  نم  بقانملا »  » یف یلزاغملا  نب  نسحلا  وبأ  هیقفلا  هجرخأ 
یتیب لهأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع - هَّللا  یضر  هیبأ - نع  یبأ  ینثّدح  لوقی : روصنملا  تعمس  لوقی :

942 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. اجن اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم 

نم یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  لاق : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  اـمهنع - هَّللا  یـضر  ریبّزلا - نب  هَّللا  دـبع  نع  و 
. راّزبلا هاور  قرغ . اهکرت 

حون ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تعمس  هنع - هَّللا  یـضر  يردخلا - دیعـس  یبأ  نع  و 
یف ّیناربطلا  هاور  هل . رفغ  هلخد  نم  لیئارـسإ  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم 

[. طسوألا ریغّصلا و 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  تیب  لهأ  لئاضف  یف  رـشع  يداح  باـب  رد  هقرحم » قعاوص   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یکم ، یمتیه  رجح  نبا  اـمأ 
رکذ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هدراو  تایآ  نآ  رد  هک  روکذم  باب  لّوأ  لصف  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  رارکّتلاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

: هتفگ هعباس  هیآ  تحت  رد  هدرک 
فّلخت نم  و  ملسم : ۀیاور  یف  و  اجن . اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  اضعب : اهـضعب  يوقی  ةدیدع  قرط  نم  ءاج  [و 

. قرغ اهنع 
 . بونّذلا هل  رفغ  ۀیاور : یف  و  هل . رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  و  کله ، ۀیاور : یف  و 

، هدرک رکذ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نأش  رد  هدراو  ثیداحا  نآ  رد  هک  رـشع  يداح  باـب  رد  یناـث  لـصف  رد  قعاوص  رد  رجح  نبا  زین  و 
. یناثلا ثیدحلا  : ] هتفگ

نم اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  لاق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ّرذ  یبأ  نع  مکاحلا  جرخأ 
. کله اهنع  فّلخت 

نم اجن و  اـهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  یتیب  لـهأ  لـثم  اـضیأ : ّرذ  یبأ  نع  مکاـحلل  ریبّزلا و  نبا  نع  ساـّبع و  نبا  نع  راّزبلل : ۀـیاور  یف  و 
 . قرغ اهنع  فّلخت 

رعش حرش  رد  هچنانچ  هدیدرگ ، فرتعم  نآ  تّحصب  هدومن و  تباث  ار  ثیدح  نیا  هّیزمه » هدیصق  حرشب  هّیّکم  حنم   » رد رجح  نبا  زین  و 
ءاثّرلا باط  مکیف و  یل  حدم  لا  باط  متبط و  ّیبّنلا  تیب  لآ 

: هتفگ
 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ثیدح  ّحص  [و 

تاقایس هدیدع و  قرطب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  لاّمعلا » زنک   » رد سپ  یقتم  یلع  امأ 
943 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ سماخ  باب  لّوا  لصف  رد  لئاضفلا  باتک  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، هدیدس 
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[. ّرذ یبأ  نع  [ 1 ( ] ك  ) کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ]
: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 

. ّرذ یبأ  نع  [ 2 ( ] ك  ) ریبّزلا نبا  نع  ساّبع و  نبا  نع  راّزبلا  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ]
: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد زین  و 

. کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  ]
ینب یف  ۀّـطح  باب  لثم  کله و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  ّرذ : یبأ  نع  ریرج  نبا  و 

[. ّرذ یبأ  نع  [ 3 ( ] بط  ) لیئارسإ
[: 4 ( ] هی : ] ) هتفگ خخز »  » تغل رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، ار  فیرش  ثیدح  نیا  راحبلا » عمجم   » رد سپ  ینتف ، رهاط  دمحم  اما 

. راّنلا یف  هب  ّخز  اهنع  فّلخت  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم 
 . هّخزی هّخز  نم  یمر . عقو و  يأ 

حیرـصت هدروآ و  يوفطـصم » ّرـس  يوبن و  دقع   » رد ار  هنیفـس  ثیدح  سپ  ینمیلا ، سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیـش  اما 
: هتفگ هچنانچ  هدرک ، نآ  تّحصب 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ثیدح  ّحص  [و 
اذخأ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مهفّرشم  ۀمعنل  ارکش  مهمظع  مهّبحأ و  نم  ّنأ  ۀنیفّـسلاب  مههیبشت  هجو  و  : ] هتفگ يوبن » دقع   » رد زین  و 

 . نایغطلا زوافم  یف  کله  معنلا و  رفک  تاملظ  رحب  یف  قرغ  کلذ  نع  فّلخت  نم  و  تافلاخملا ، تاملظ  نم  اجن  مهئاملع  يدهب 
هیآ ریـسفت  رد  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  رّرکم  هعطاق » نیهارب   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یمرهج ، نیدـلا  لامک  اـما 

تیب لهأ  لثم  هک  هدش  دراو  تسـضعب  يّوقم  نآ  زا  یـضعب  هک  هدّدعتم  قرط  زا  و  : ] هتفگ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  لئاضف  تایآ  زا  متفه 
(. 12 . ) مکاحلا هجرخأ  يأ  [ 2 - 1  ] رد و  تفای . تاجن  دش  راوس  نآ  رب  هک  سک  ره  تسحون ، یتشک  لثم  امش  نایم  رد  نم 

(. 12 . ) یناربطلا هجرخأ  يأ  [ 3]
(. 12 «. ) ۀیاهنلا  » یف يأ  [ 4]

944 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک تسنآ  ملسم  تیاور 

« قرغ اهنع  فلخت  نم  «و 
تیب لها  لثم  هک  تسین  نیا  زج  دش و  كاله  درک  فلخت  هک  سک  ره  رگید : تیاور  رد  و  دـش . قرغ  درک  فّلخت  نآ  زا  هک  سک  ره  و 
هکنآ تیاور  کی  رد  و  دـش . هدـیزرمآ  دـمآ  رد  باب  نآ  رد  سک  ره  هک  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  تسا  هطح  باـب  لـثم  امـش  ناـیم  رد  نم 

[. دش هدیزرمآ  يو  ناهانگ 
دـنک و ناشیا  میظعت  دراد و  تسود  ار  ربمغیپ  تیب  لها  سک  ره  هک  تسنآ  حون  یتشکب  تیب  لهأ  هیبشت  هجو  اـّمأ  و  : ] هتفگ نآ  رد  زین  و 
هک سک  ره  تفای و  دـهاوخ  تاجن  نافلاخم  تملظ  زا  دـشاب و  هدروآ  اجب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  تمعن  رکـش  دـیامن  ناشیا  ياملع  يوریپ 

 . تشگ دهاوخ  كاله  نایغط  نابایب  رد  دش و  دهاوخ  قرغ  تمعن  نارفک  رحب  رد  دنک  فلخت  ینعم  نیزا 
: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نأش  رد  هدراو  رابخأ  رکذ  رد  هعطاق » نیهارب   » رد زین  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هک  هنع  هَّللا  یضر  ّرذ  وبأ  زا  مکاح  تیاورب  تسيورم  مود . ثیدح  ]
. کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم 

فّلخت هک  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  راوس  یتشک  نآ  رب  هک  سک  ره  هک  تسحون  یتشک  لثم  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لهأ  ناش  لثم و 
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زین ّرذ  وبا  زا  مکاح  تیاور  رد  و  مهنع - هَّللا  یضر  ریبز - نبا  ساّبع و  نبا  زا  راّزب  تیاور  رد  و  دش . كاله  نآ  زا  تسج  دعاقت  دیزرو و 
فّلخت هک  سک  ره  تفاـی و  تاـجن  دـش  راوس  نآ  رب  هک  سک  ره  تسحون  یتـشک  لـثم  نم  تیب  لـها  لـثم  هک : قیرط  نیاـب  هدـش  دراو 

[. دش قرغ  دیزرو 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  فاصوأ  نمـض  رد  نیعبرألا »  » باتک ردص  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  ثدـحم ، نیدـلا  لامج  اما 

ءاـیلوألا و سأر  نیملـسملا و  بوـسعی  نیقّتملا و  ماـمإ  نینمؤـملا و  ریمأ  بقاـنم  یف  اثیدـح  نوـعبرأ  هذـه  : ] هـتفگ هچناـنچ  هدوـمن ، تباـث 
، بارّـضلا ناعطلا و  نادـیم  سراف  بارحملا ، یف  قّدـصتملا  بازحألا  مزاـه  باـصنألا و  رـساک  نیقیلا  ّقحلا و  جـهانم  نّیبم  نیقیّدّـصلا و 

قطن یحولا و  لزن  هئافطـصا  هلـضفب و  و  باب ، ملعلا  ۀنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  ّهنأب  هیلع  صوصنملا  باجتنالا  ةّوخالا و  ۀـمارکب  صوصخملا 
، بارت یبأ  نیتناحیرلا و  یبأب  ینکملا  باتکلا ،

945 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه 

ینابم دییشت  رد  دوخ  مالعأ  ياملع  ضعب  تادافا  لقنب  هدومن و  تباث  ةاکشم » حرش  ةاقرم -  » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يراق  یلع  اما 
مالعأ نم  وه  و  ّيرافغلا ، ةدانج  نب  بدـنج  وه  ّفلؤملا : لاق  رذ » یبأ  نع  و  : ] » هتفگ روکذـم  باتک  رد  هچناـنچ  هدوزفا ، یغبنی  اـمک  نآ 

یلع ۀنیدملا  مدق  نأ  یلإ  مهدـنع  ماقأف  هموق  یلإ  فرـصنا  ّمث  مالـسإلا  یف  اسماخ  ناک  لاقی  و  ۀّـکمب ، امیدـق  ملـسأ  مهداّهز ، ۀباحـصلا و 
ثعبم لبق  دّبعتی  ناک  و  نامثع ، ۀفالخ  یف  نیثالث  نینثا و  ۀنس  اهب  تام  نأ  یلإ  ةذبّرلا  نکس  ّمث  قدنخلا  دعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 

لاق ۀبعکلا ،» بابب   » ّقلعتم يأ  ذخآ » وه   » ّرذ و وبأ  يأ  لاق » ّهنأ   » نیعباّتلا ۀباحّـصلا و  نم  ریثک  قلخ  هنع  يور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 
مانالا سوءر  یلع  ماقملا  اذـه  یف  هدروأف  هتیاور  ناشب  ّمتها  ّرذ  وبأ  اذـک  ثیدـحلا و  اذـه  تاـبثإل  دـیکوت  دـیزم  اـهب  يواّرلا  دارأ  ّیبیطلا :

: ۀحیحص ۀخسن  یف  و  یبّنلا » تعمس   » هب اوکسمتیل 
« یتیب لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  »

مههبش يأ  ۀثّلثملا  میملا و  حتفب 
« حون ۀنیفس  لثم  مکیف  »

ةاّجنلا یلإ  كالهلا  نم  صالخلا  ۀّیببس  یف  يأ 
« کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  »

اذـک و  دـمحأ » هاور   » امهدـحأ وأ  هاجلا  لاملا و  قرفی  ناک  ول  امهیف و  کلهف  ّالإ  نیراّدـلا و  یف  اـجن  مهتعباـتم  مهتّبحم و  مزتلا  نم  اذـکف 
یبیطلا و لاق  ّنا ،»  » ظفل نودب  نکل  مکاحلا 

ّنإ الأ ! لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تعمـس  ّرذ  وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  دق  نم  انأف  ینفرع  نم  لوقی : ّرذ  یبأل  يرخا  ۀیاور  یف 
، یتیب لهأ  لثم 

حیحـص ال ثیدحلا  اذه  ّنا  و  ۀیاوّرلا ، ۀقث  ۀـجهّللا و  قدـصب  روهـشملا  انأ  ّرذ ، وبأ  انأف  هلوقب : و  ینفرع ، دـق  نم  انأف  هلوقب : دارأ  ثیدـحلا .
ام یلإ  حیملت  اذه  و  هیف . ّدّرلل  لاجم 

قدصأ ءاربغلا  ّتلقأ  ءارضخلا و ال  ّتلظأ  ال  لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  انیور 
، ّرذ یبأ  نم 

لوسر ای  دساحلاک -! باطخلا - نب  رمع  لاقف  میرم . نبا  یـسیع  هبـش  ّرذ  یبأ  نم  یفوأ  قدـصأ و ال  ۀـجهل  يذ  نم  ّرذ : یبأل  ۀـیاور  یف  و 
: لاق هل ؟ کلذ  فرعتف  أ  هَّللا !

 . باجحلا فشک  یف  یناغّصلا  هنّسح  ّيذمّرتلا و  هجرخأ  هوفرعاف ! کلذ  فرعأ 
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هچنانچ هدروآ ، قئاقحلا » زونک   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يوانم ، اما 
946 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ میملا  فرح  ثیداحأ  رد  روکذم  باتک  رد 
([. یبلعث  ) اجن اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفسک  یترتع  لثم  ]

: هتفگ هچنانچ  هدروآ ، دوخ  هیمالک » هلاسر   » همتاخ رد  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يدنرهس ، ددجم  اما 
ۀنیفس لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ۀبعکلا : بابب  ذخآ  وه  لاق و  ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع  [و 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون 
«: تبقنم : ] » هتفگ نآ  مود  باب  رد  هچنانچ  هدروآ ، يوضترم » بقانم   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يذمرت ، حلاص  دمحم  امأ 

. کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 
«: همجرت »

هبعک رد  وا  هک  تسیورم  هنع - هَّللا  یضر  يرافغ - ّرذ  یبأ  زا  ءادعّسلا » ۀیاده   » و ةّوبّنلا » فرش   » و ةاکـشم »  » و لبنح » نب  دمحأ  دنـسم   » رد
یتـشک نآ  رب  دـش  راوس  هک  ره  تسحوـن ، هنیفـس  لـثم  امـش  رد  نم  تیب  لـهأ  لـثم  دوـمرفیم  هک  لوـسر  زا  مدینـش  تفگیم : هتفرگ  ار 

[. دش كاله  درک  فّلخت  هک  ره  تفای و  یصالخ 
، هدروآ لآلا » بقانم  ّدع  یف  لآملا  ۀلیـسو   » باتک رد  هدـیدس  قرط  هدـیدع و  تایاورب  ار  ثیدـح  نیا  سپ  یکملا ، لضفلا  نب  دـمحأ  اما 

: هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ 
نم یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع - هَّللا  یـضر  ساّبع - نبا  نع  [و 
نم بقاـنملا »  » یف ّیلزاـغملا  نسحلا  وبأ  جرخأ  و  مهریغ . راّزبلا و  میعن و  وبأ  ّیناربـطلا و  هتریـس و  یف  اـّلملا  هجرخأ  و  قرغ . اـهنع  فّلخت 

- ساّبع نبا  نع  هیبأ  نع  یبأ  ینثّدح  لوقی : روصنملا  تعمس  لوقی : ّيدهملا  تعمـس  لوقی : دیـشّرلا  تعمـس  لاق : لضفلا ، نب  رـشب  قیرط 
. کله اهنع  رّخأت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع - هَّللا  یضر 

و
اهکرت نم  ملس و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع - هَّللا  یـضر  ریبّزلا - نبا  نع 

. راّزبلا هجرخأ  قرغ .
ّقلعت نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ههجو - هَّللا  مّرک  یلع - نع  و 

947 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. يرّسلا نبا  هجرخأ  راّنلا . یف  ّجز  اهنع  رّخأت  نم  زاف و  اهب 

یف حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : هنع - هَّللا  یـضر  يرافغلا - ّرذ  یبأ  نع  و 
، مکاحلا هجرخأ  لیئارسا . ینب  ۀطح  لثم  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  هموق 

و
نم و  اجن ، اهیف  بکر  نم  حون ، ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  هظفل : و  هنع - هَّللا  یضر  رذ - یبأ  نع  لیفطلا  یبأ  نع  یلعی  وبأ  جرخأ 

. ۀطح باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  قرغ و  اهنع  فلخت 
. لاجّدلا عم  لتاق  اّمنأکف  نامّزلا  رخآ - انلتاق  نم  و  هیف : داز  هنع و  ّیلزاغملا  نسحلا  وبأ  جرخأ  و 

لثمک مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  لوقی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : هنع - هَّللا  یـضر  يردخلا - دیعـس  یبأ  نع  و 
. هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسإ  ینب  یف  ۀّطح  باب  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس 
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[. ریغّصلا طسوالا و  یف  یناربطلا  هاور 
: هتفگ هچنانچ  هدروآ ، هراشبلا » میمعت  یلا  ةراشالا  قیقحت   » هلاسر رد  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  يولهدلا ، قحلا  دبع  خیش  امأ 

یبأ نع  ریرج  نبا  و  كردتـسملا »  » یف مکاحلا  هاور  کله . اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  ّنإ  ]
. ّرذ

«[. کله  » لدب قرغ » - » هنع هَّللا  یضر  ریبزلا - نبا  ساّبع و  نبا  نع  راّزبلا  ۀیاور  یف  و 
: هتفگ ثیدح  نیا  حرش  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  ةاکشم » حرش  تاعمل -  » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  يولهد  قحلا  دبع  زین  و 

ّرذ وبأ  انأف  ینرکنأ  نم  ینفرع و  دق  نم  انأف  ینفرع  نم  لوقی : ّرذ  وبأ  يأ  وه  و  ۀیاور : یف  داز  و  ۀبعکلا ، بابب  ذخآ  وه  و  هلوق : ]
یلإ احیملت  ۀجهللا - قدصب  روهشملا  يأ 

[. رذ یبأ  نم  ۀجهل  قدصأ  یلع  ءاربغلا  ّتلقأ  ءارضخلا و ال  ّتلظأ  ام  هلوق 
وه لاق و  ّرذ ، یبأ  نع  و  : ] هتفگ هچنانچ  هدومن ، تباث  ةاکشم » همجرت  تاعمّللا - ۀعشأ   » رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يولهد  قحلا  دبع  زین  و 

: ۀبعکلا بابب  ذخآ 
ار ربمغیپ  مدینش  ار : هبعک  رد  تسا  هدنریگ  يو  هکنآ  لاح  تفگ و  يو  هک  ّرذ  یبأ  زا  تستیاور  ّیبّنلا . تعمس 

. حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
امش نایم  رد  نم  تیب  لهأ  ناتساد  بیجع و  لاح  هک  دیشاب  هاگآ  ترضح : نآ  تفگیم 

948 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک یسک  و  کله ، اهنع  فّلخت  نم  و  دش ، راگتـسر  ار  حون  یتشک  دش  راوس  هک  یـسک  اجن ، اهبکر  نم  تسحون ، یتشک  ناتـساد  لثمب و 

. دش كاله  ار  نآ  دشن  راوس  دنام و  سپ 
[. دمحأ هاور 

، یـصحت ّدعت و ال  ةریثک ال  ۀـمطاف  لئاضف  و  : ] هتفگ اهیلع  هَّللا  مالـس  همطاف  بانج  همجرت  رد  ةاکـشم » لاجر   » رد يولهد  قحلا  دـبع  زین  و 
لثم تیبلا ، لهأ  ناونع  یف  المجم  ءاج  ام  اهنم 

باب لثم  و  ۀیاور : یف  داز  و  کله . اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
[. ۀطح

: هتفگ نآ  رخآ  رد  هچنانچ  هدومن ، تباث  امظن  ار  ثیدح  نیا  مالّسلا » مهیلع  تیبلا  لهأ  بقانم   » هلاسر رد  يولهد  قحلا  دبع  زین  و 
تفای  ماجنارس  دزیا  قیفوتب  تفای  مامتا  همان  نیا  هَّللا  دمحب  ]

تسمخ  شتشپ  هن  فّلکت  راب  تسمک ز  تعنص  يور  زا  دنچ  رگا 
تسوا  رد  مدآ  لسن  همانفرش  تسوا  رب  ملاع  ود  ياهراب  یلو 

[ اجن دق  بکر  نإ  حون ، یتشک  وچ  اجتلا  يوب  ار  هنگ  قیرغ 
ینابم دییشت  رد  مکاح  زا  نآ  حیحصت  لقنب  هدومن و  تابثإ  ریغـص » عماج  حرـش  رینم - جارـس   » رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يزیزع  امأ 

: ] هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدوزفا ، نآ 
« یتیب لهأ  لثم  ّنإ  »

امهونب امهانبا و  ۀمطاف و  ّیلع و  مه 
« کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  »

نم دوصقملا  ّلعل  و  یهتنا ، ةاّجنلا ، هتیبلهأب  کّـسمّتلاب  هتّمـال  تبثأـف  حون  ۀنیفـس  لـهأل  تتبث  ةاـّجنلا  ّنأ  اـمهنیب  هبـشلا  هجو  ّيواـنملا : لاـق 
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[. ّرذ یبأ  نع  ك »  » يأّرلا یف  مهعاّبتا  مهمارتحا و  مهمارکإ و  یلع  ّثحلا  ثیدحلا 
: ] هتفگ رینم » جارس   » رد يزیزع  زین  و 

« یتیب لهأ  لثم  »
مکیف ۀیاور : یف  داز 

« حون ۀنیفس  لثم  »
هموق یف  ۀیاور : یف 

« قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  »
نع ك ) ، ) ریبّزلا نبا  نع  ساّبع و  نبا  نع  راّزبلا   » مهنم ّالإ  نوکی  نمز ال  ّلک  یف  ءایلوألا  بطق  ّنأ  یلإ  عمج  بهذ  اذـهل  و  ّيواـنملا : لاـق 

 . حیحص لاق  و  ّرذ » یبأ 
تاقایس هدیدع و  تایاورب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یلشلا ، رکب  یبأ  نب  دمحم  امأ 

949 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ تیبلا » لهأ  لضف   » ناونع ریز  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، ّيور » عرشم   » باتک رد  هدیدس 

ینبل ۀـطح  لـثم  قرغ و  اـهنع  فّلخت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  هموق  یف  حون  ۀنیفـسک  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  ملـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  [و 
. لیئارسإ

. قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
، ۀطح باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

، قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
. کله اهنع  رّخأت  نم  و  ۀیاور : یف  و 

. اجن اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
. قرغ اهکرت  نم  ملس و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ملس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

یتیب لهأ  لثم  اّمنإ  و  قرغ . اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  ملـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  و 
 . هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسإ  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف 

لهأ یف  و  : ] هتفگ اسک  ثیدـح  تایاور  ضعب  رکذ  دـعب  هچناـنچ  هدومن ، تباـث  مظن  ناونعب  ار  ثیدـح  نیا  ّيور » عرـشم   » رد یلـش  زین  و 
: رعاّشلا لوقی  ءاسکلا 

اریهطت اورّهط  مارک و  جّرلا س  اوبنج  مه  ۀسمخ  یبأب 
ارورس ةرضن و  هاّقل  رعلا ش و  وذ  هّالوت  مهّالوت  نم 

اریعس کیلملا  مهالصأ  ّللا ه و  ۀنعل  مهیضغبم  یلع  و 
: لاق و 

ءاسکلا لهأل  یّبح  یناسک  یقّتلا  ءاسک  ّنإ  لذاع ! أ 
[ اّجنلاب قلتعی  مهلبحب  مصتعی  نم  حون و  ۀنیفس 

رد روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ ، دـئاوفلا » عمج   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یبرغملا ، نامیلـس  نب  دـمحم  نب  دـمحم  امأ 
: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بقانم 

یتیب لهأ  لثم  اّمنإ  یجن و  طسوالا : یف  داز  راّزبلا  قرغ . اـهکرت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  یتیب  لـهأ  لـثم  هعفر : ریبّزلا ، نبا  ]
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هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارسإ  ینب - یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف 
950 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  . 

، هدروآ هدیدع  تایاورب  هدومن و  تباث  یبنلا » لآ  بقانم  یف  ّيوس  طارـص   » رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  يرداق ، یناخیـش  دومحم  امأ 
: هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ 

 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفسک  مّهنأ  ۀّمالل و  نامأ  تیبلا  لهأ  ّنأ  ملعا  [و 
: هتفگ ّيوس » طارص   » رد زین  و 

اهبکر نم  هموق  یف  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هنع - هَّللا  یـضر  ّرذ - یبأ  نع  [و 
. مکاحلا هجرخأ  لیئارسإ ، ینبل  ۀطح  لثم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و 

ظفل و یف  اذه 
لتاق اّمنأکف  نامّزلا  رخآ  انلتاق  نم  و  یلزاغملا : نسحلا  یبأ  ۀـیاور  یف  داز  و  حون . ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  ـالأ ! رخآ : ظـفل  یف 

. لاّجّدلا عم 
نم حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اـّمنإ  لوقی : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  هنع : هَّللا  یـضر  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  و 

[. ۀیاور یف  امک  بونّذلا  هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارسا ، ینب  یف  ۀّطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  و  قرغ ، فّلخت  نم  اجن و  اهبکر 
: هتفگ یقناود  روصنم  رکذ  رد  يوس » طارص   » رد يرداق  زین  و 

: لاق ساّبع ، نبا  نع  هیبأ  نع  یبأ  ینثّدح  هسلاجم : رثکأ  یف  لوقی  ناک  ّهنا  اهب  لمعلا  مدع  روصنملا و  ۀیاور  نم  [و 
 . کله اهنع  رخأت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ثیداحأ نایب  رد  ضفارم »  » رد هچنانچ  هدروآ  هیلع - هَّللا  ناوضر  ّرذ - یبأ  ترضح  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يروپنراهـس ، امأ 
: هتفگ مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نأش  رد  هدراو 

نم حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ۀـبعکلا : بابب  ذـخآ  وه  لاـق و  ّهنأ  ّرذ  یبأ  نع  [و 
. دمحأ هاور  کله ، اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر 

ناتساد لاح و  دیشاب  هاگآ  تفگیم : ار  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  مدینش  ار : هبعک  رد  دوب  هدنریگ  يو  هکنآ  لاح  رذ و  وبأ  تفگ 
دنام و زاب  هک  یسک  و  دش ، راگتسر  ار  حون  یتشک  دوش  راوس  هک  یسک  تسحون ، یتشک  ناتساد  لاح و  لثم  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لهأ 

[. دمحأ ار  ثیدح  نیا  درک  تیاور  تشگ . كاله  دشن  راوس 
امب راربألا  لزن   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  امأ 

951 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ  هدومن  هحیحص  ثیداحأ  داریا  مازتلا  نآ  رد  هک  راهطالا » تیبلا  لهأ  بقانم  یف  ّحص 

: لوقی مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ۀبعکلا : بابب  ذـخآ  وه  لاق و  ّهنأ  ضر )  ) رذ یبأ  نع  مکاحلا  ریرج و  نبا  دـمحأ و  جرخأ  [و 
. کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ !

[. امهنع هَّللا  یضر  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نع  راّزبلا  دنع  وه  و  کله ، لدب  قرغ ، مکاحلا : دنع  يرخا  ۀیاور  یف  و 
: هتفگ لّوا  باب  یناث  لصف  رد  هچنانچ  هدروآ ، هدیدع  قرطب  اّجنلا » حاتفم   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  یشخدب  دمحم  ازرم  زین  و 

ریرج نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  ماـمإلا  هدنـسم و  یف  ّيدادـغبلا  ّيزورملا  ینابیّـشلا  لـبنح  نب  دّـمحم  نبا  دـمحأ  هَّللا  دـبع  وبأ  ماـمإلا  جرخأ  [و 
یبّنلا تعمـس  ۀـبعکلا : بابب  ذـخآ  وه  لاق و  ّهنأ  هنع - هَّللا  یـضر  ّرذ - یبأ  نع  كردتـسملا »  » یف مکاحلا  و  راـثآلا » بیذـهت   » یف ّيربطلا 

. کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ  لوقی : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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لثم کله و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون ، موق  یف  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  هنع : ریبکلا  یف  یناربطلا  دـنع  و 
. لیئارسا ینب  یف  ۀطح  باب 

یبأ نع  مکاحلا  ریبزلا و  نب  هَّللا  دـبع  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  نع  ّيرـصبلا  راّزبلا  قلاخلا  دـبع  نب  ورمع  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  ظفاحلا  جرخأ  و 
 . قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  اولاق : رذ ،

ّهنأ یفخی  الف  دـعب ، اّمأ  : ] هتفگ هچنانچ  هدروآ ، مزج  متحب و  اّجنلا » حاتفم   » ردـص رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یـشخدب  دـمحم  ازریم  زین  و 
ّزع و هَّللا  ّنأل  یفصألا - وه  ام  تاّیّحتلا  نم  یکزألا و  وه  ام  تاولـصلا  نم  هیلع  یفطـصملا - لآ  ۀّبحم  نم  يوقأ  ۀعیرذ  یبقعلا  ةاجنل  سیل 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  لاق : ثیح  صلاخ  نقوم  صلخم و  نمؤم  ّلک  یلع  مهتّبحم  بجوأ  ّلج 
و کلم ، سنإ و  ّنج و  نم  نمؤم  ّلک  مهیف  ص )  ) یبّنلا یصوأ  و  ، 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لاق :
952 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الف دـعب ، اّمأ  : ] هتفگ هچنانچ  هدومن ، تباـث  مزج  متحب و  نیّبحملا » ۀـفحت   » ردـص رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یناشخدـب  دـمحم  ازرم  زین  و 
ّهنإف ناقیالل  میظع  نکر  مارکلا  ءالؤه  میظعت  و  نامیإلل ، ءزج  هباحصأ  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لآ  ۀبحم  ّنأ  یهّنلا  یلوا  یلع  یفخی 

ثیح مهئادعأل ، راسخلا  ۀبیخلاب و  اعد  مهئالو و  یلع  ّثح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
 . کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لاق :

رد هچنانچ  هدروآ ، یلعلا » جراعم   » رد ریبزلا  نبا  ساّبع و  نبا  ّرذ و  یبأ  ترـضح  تیاورب  ار  هنیفـس  ثیدح  سپ  ملاعلا ، ردـص  دـمحم  امأ 
: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  لئاضف  تایآ  زا  هعبار  هیآ  تحت 

مکیف یتیب  لهأ  لثم  ّنا  لاق : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنأ  ریبّزلا  نبا  ساـّبع و  نبا  نع  راّزبلا  رذ و  یبأ  نع  مکاـحلا  دـمحأ و  جرخأ  [و 
 . کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم 

: هتفگ هچنانچ  هدروآ ، هّینس » همدقم   » هلاسر رد  ار  هنیفس  ثیدح  سپ  بطاخملا ، دلاو  يولهّدلا ، يرمعلا  هَّللا  یلو  اما 
نم حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ ! لوقی : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  ۀبعکلا : بابب  ذخآ  وه  لاق و  ّرذ ، یبأ  نع  [و 

 . کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لئاضف  رد  ثیداحأ  ضعب  رکذ  دعب  نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  زین  و 

هذـه مکاحلا  جرخأ  لیئارـسا . ینبل  ۀـطح  لثم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  لاـق : [و 
«[. كردتسملا  » یف اهّلک  ثیداحألا 

بطاخم هچنانچ  دشابیم ، تباث  مه  ام  بطاخم  هدافا  زا  فیرـش  ثیدح  نیاب  وا  داقتعا  ار و  هنیفـس  ثیدـح  هَّللا  یلو  هاش  ندرک  تیاور  و 
یلع تیب - لها  تارـضح  بانج  رد  ناشیا  داقتعا  نایب  رد  مود . لصف  : ] دـیامرفیم هدومن  رکذ  دوخ  دـلاو  دـئاقع  نآ  رد  هک  ییهلاسر  رد 

هعیـش و قاّفتاب  هک  لّوا  هبترم  دراد . هبترم  ود  تارـضح  نآ  بانج  رد  داقتعا  هک  تسناد  دـیاب  مالّـسلا - ةولّـصلا و  مهیلع  تیبلا و  بحاص 
بـصاون جراوخ و  رد  دـنک  روصق  هبترم  نآ  رد  یـصخش  رگا  دناکیرـش ، نآ  رد  صاوخ  ماوع و  تسمالـسا و  نکر  نامیا و  مزال  یّنس 

دودعم
953 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربمغیپ هب  نامیا  لـثم  ار  تارـضح  نآ  ّتبحم  هک  تسنیمه  هبترم  نآ  و  کـلذ ، نم  هَّللا  ذاـعم  دور ، نوریب  مالـسا  ناـمیا و  هرئاد  زا  دوش و 
. دیآ شیپ  ریقوت  میظعتب و  دناد و  تشهب  لهأ  زا  انیقی  ار  تارضح  نآ  دراگنا و  مارح  رفک  لثم  ار  تارضح  نآ  توادع  درامش و  ضرف 

ّنج و کئالم و  یلاعت و  يادـخ  دـناهدومن و  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  دـئاقع  هک  هدـیقعلا » نسح   » هلاـسر رد  ناـشیا  ترـضح  ار  هبترم  نیا  و 
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مهنع و هَّللا  یضر  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطافل و  ریخلا  ۀّنجلاب و  دهشن  و  ترابع : نیاب  دنیامرفیم  نایب  دناهتفرگ  دهاش  دئاقع  نآ  رب  ار  سنا 
هَّللا یـضر  نیـسح - نسح و  ءارهز و  همطاـف  يارب  یکین  تشهب و  هب  میهدیم  یهاوگ  ینعی  مالـسالا . یف  مهّلحم  مظعب  فرتعن  مهّرقون و 

نآ نانمـشد  هک  تسنآ  داـقتعا  هبترم ، نیا  مزـال  و  مالـسا . رد  یگرزب  هب  مینکیم  فارتـعا  ار و  ناـشیا  مینکیم  میظعت  ریقوـت و  و  مهنع -
یسراف حرش  تسناشیا و  تاموظنم  زا  هک  مجعلا » برعلا و  دیس  حدم  یف  مغّنلا  بیطأ   » هدیصق رد  ار  ینعم  نیا  و  دراد ، ضوغبم  ار  بانج 

: دنیامرفیم ادأ  ترابع  نیاب  تسناشیا  فیناصت  زا  مه  هدیصق  نآ 
بصاّونلا  فنأ  ماغرإ  یلع  امیوق  مهرمأ  لاز  هَّللا ال  لوسر  لآ  و 

هک یعمج  ینیب  ندرک  هدولآ  كاخب  تسرد ، تسار و  ناـشیا  لاـح  داـب  هشیمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لـهأ  ینعی 
، تسکاله ّتلذ و  يراوخ و  زا  تیانک  برع  هرواحم  رد  ینیب  ندرک  هدولآ  كاخ  دیوگ : فیعـض  هدنب  یهتنا . دنراد ، تیب  لهأ  توادـع 
دـب و ياعد  مه  تارـضح و  بانجب  تسا  ّالوت  راهظإ  مه  تیب  نیرد  سپ  دنـشاب . هتـشاد  تیب  لهأ  توادـع  هک  دـنیوگ  ار  هقرف  بصاون  و 

. ناشیا نانمشد  زا  تساّربت 
نیا و  دـننک ، تیاور  دوخ  فیناصت  رد  تستباث  تایآ  ثیداحأ و  يور  زا  هک  ار  تارـضح  نآ  بقانم  هک  تسنآ  داقتعا  هبترم  نیا  همیمض 
دهج یعـس و  باب  نیرد  رادقم  نآ  یـسک  مک  هک  دـناهدومرف  باعیتسا  يّدـحب  دوخ  فیناصت  رد  ناشیا  ترـضح  یلاعت  هلـضفب  ار  ینعم 

« افخلا ۀلازإ   » باتک دشاب  بلطم  نیا  قایتشا  ار  یـسک  رگا  و  تخادرپ ، دیابیم  تادّلجم  مینک  لقن  اجنیا  رد  رگا  ار  همه  نآ  دـشاب ، هدرک 
. مینکیم رکذ  مه  باب  نیزا  يزیچ  هنومن  قیرطب  اما  دیامن ، هعلاطم  ار  ناشیا  رابک  فیناصت  رگید  و 

954 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضر تیب  لهأ  بقانم  رکذ  ۀنسحلا  ۀمتاخلاب  ۀلاسّرلا  متخن  و  دیامرفیم : دناهدومرف  فینصت  هرّونم  هنیدم  رد  هک  هّینـس » همّدقم   » باتک رد 

نیا بقاـنم  نآ  زا  دـعب  مهنع . هَّللا  یـضر  تس  تیب  لـهأ  بقاـنم  رکذ  هک  کـین  همتاـخب  هلاـسر  نیا  مینک  متخ  هک  دـیاب  ینعی  مهنع . هَّللا 
لزان كاپ  نت  جنپ  نیا  ّقح  رد  هک  دـناهدرک  تباث  ثیداحأ  يور  زا  ار  ریهطت  هیآ  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک ، نایب  مامت  لیـصفتب  ار  تارـضح 
رگید هلهابم و  هیآ  هلمج  نآ  زا  و  دـندوب ، كاپ  كرـش  هانگ و  زا  تارـضح  نیا  تسکرـش و  هاـنگ و  سجر  زا  دارم  هک  دـناهتفگ  هدـش و 

و دناهدرک ، داقتعا  تارضح  نآ  ّقح  رد  ار  تایآ 
« نیلقثلا مکیف  كرات  ّینإ   » ثیدح

« مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  برح  انأ   » ثیدح و 
« کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  الأ   » ثیدح و 

[. دناهدرک تیاور  تارضح  نیا  ناش  رد  ار  رگید  ثیداحأ  و 
: ] هتفگ هچنانچ  هدومن ، تباث  ریغص » عماج  هیشاح   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  ینفح ، امأ 

« اجن اهبکر  نم   » هلوق
، ءاملع اوناک  نإ  مهب  ءادتقالا  ینعمب  اجن ، مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتیب  لهأب  کّسمت  نم  کلذکف  خلإ ، اجن ، حون  ۀنیفـس  بکر  نم  يأ  خلإ ،

 . مهتّبحم مهمارتحا و  مهداقتعا و  ینعمبف  ّالإ  و 
 . مهئاملعب ءادتقالا  مهمارتحا و  یغبنیف  حابصملا »  » یف امک  بعت ، باب  نم  قرغ ، هلوق : : ] هتفگ ریغص » عماج  هیشاح   » رد ینفح  زین  و 

، هدومن تباث  دوخ  مالعأ  بتک  زا  هدیدع  تایاورب  هّیدن » هضور   » رد ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یناعنّـصلا ، ریمألا  لیعامـسا  نب  دمحم  اما 
: رعش حرش  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ 

اّیوبن اّصن  راتخملا  ةرتع  اهلجأ  نم  هترتع  تدغف 
نم هکردتسم  یف  مکاحلا  هجرخأ  امیف  اهیلإ  راشملا  ۀنیفّسلا  مه  مالّسلا  مهیلع  هتیب  لهأ  و  : ] هتفگ
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. کله اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  معلص :)  ) هنع هنع - هَّللا  یضر  يرافغلا - ّرذ  یبأ  ثیدح 
. قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفسک  یتیب  لهأ  لثم  ساّبع : نبا  ثیدح  نم  هتریس  یف  اّلملا  جرخأ  و 

جرخأ و 

« هجو  21  » مالسلا مهیلع  تیب  لها  تفالخ  تماما و  رب  هنیفس  ثیدح  تلالد  هوجو 

لهأ تفالخ  تماما و  رب  تلالد  هجو  دنچب  فیرش  ثیدح  نیا  هکنادب  سپ  یتفای ، یهاگآ  نآ  دهاوش  هنیفس و  ثیدح  قرط  رب  هاگ  ره  و 
. دراد مالسلا  مهیلع  تیب 

دعب قالطإلا  یلع  عاّبتا  بوجو  و  قالطالا ، یلع  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  عاّبتا  بوجو  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  لوا  هجو 
ّۀلدأ یف  قبـس  امیف  تیرد  امک  تسین ، تباث  بانج  نآ  هفیلخ  هناـمز و  ماـما  زج  يدـحا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و 

زا ادعّسلا » تیاده   » رد يدابآتلود  نیّدلا  باهش  هچنآ  و  بوحلملا . مقّللا  یلإ  هدابعل  يداهلا  هَّللا  و  بولطملا ، یلع  نیلقثلا  ثیدح  ۀلالد 
روغ قئال  ماهفأ و  بابرأ  هّجوت  لـباق  ماـقم  نیرد  يدینـش ، ار  نآ  اـقباس  هدرک و  لـقن  هنیفـس  ثیدـح  بلاـطم  حرـش  رد  حیرـشت »  » باـتک

لاـمک بجوـم  هتـشگ  روکذـم  بیرقنع  وا  تاراـبع  رخآ  رد  هدروآ و  لآـملا » ةریخذ   » رد یلیجع  هچنآ  نینچمه  و  تسمـالحا ، باحـصأ 
ۀمالّـسلا و يوذ  عابط  هل  ّزتهت  غیلب  هجو  یلع  ۀمامالا  ۀماعّزلا و  تابثإ  هیف  ّنأل  دـشابیم ، نامیا  اب  نینعمم  ناقیا و  اب  نیرظان  رطاوخ  طاسبنا 

. ۀماقتسالا
دزن ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و  تستاجن ، بجوم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مود  هجو 

تماـما و بجوـم  ههبـش  ـالب  تارـضح  نیا  تمـصع  و  دـشابیم ، تارـضح  نیا  تمـصع  لـیلد  دـشاب  هتـشاد  یتریـصب  یندأ  هـک  یـسک 
تیاهن مولح  لوقع و  بابرأ  دزن  موصعم  رب  موصعم  ریغ  مّدقت  زّوجم  و  تسناشتفالخ ،

976 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  ندوب  تاجن  بجوم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هچ  رگا  و  دشابیم . مولم  روحدم و 

تاملک زا  ماصخ  ماحفإ  دـیزم  ضرغب  ار  ینعم  نیا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  نکیل  دراد ، نآب  فارتعا  اهرک  اعوط و  مه  ام  بطاخم  تسـسمألا و 
. میامنیم رهاب  رهاظ و  مه  هّیّنس  مالعأ  ياملع  رگید 

مهلثم برـضب  مهئاول  تحت  ریّـسلا  مهئالو و  یلا  بسّنلا  یلإ  قلخلا  اـعد  فیک  رظنا  : ] هدروآ هنع  لـقن  اـم  یلع  دوخ  ریـسفت »  » رد يدـحاو 
ضیفی ۀّینملا و  عراشم  هدرویف  هبکارب  ّجـل  يذـّلا  رحبلاک  راّنلا  لاوهأ  راطخألا و  فواخم  نم  ةرخآلا  یف  ام  لعج  مالّـسلا  هیلع  حون  ۀنیفـسب 

دنع جاّیهلا  رحبلا  ربعی  امک ال  و  هّفلأتم ، نم  ةاّجنلا  هفواخم و  نم  صالخلا  ببس  مالـسلا  مهیلع  هیلع و  هتیب  لهأ  لعج  و  ۀّیلبلا ، لاجـس  هیلع 
مهیلع هیلع و  هَّللا  تاولص  لوسرلا  تیب  لها  ّیلوت  نم  ّالإ  میعّنلا  رادب  زوفی  میحجلا و ال  خفن  نمأی  کلذک ال  ۀنیفّـسلاب ، ّالإ  جاومألا  مطالت 
لاکنأ یلإ  اینّدلا  نم  اوجرخ  لآم و  ّرش  اولآ  ۀنیفسلا  کلت  نع  اوفلخت  نیّذلا  ّنإف  هتدیقع  مهتالاوم  یف  دّکأ  هتحیـصن و  ّهدو و  مهل  یّلخت  و 

 . لیزتلا عفش  باتکلا و  یناث  [ 1  ] مهلعجف یلاعت  هَّللا  باتکب  مهنرق  حون  ۀنیفسب  مهلثم  برض  امک  و  لالغأ ، تاذ  میحج  و 
هناسلب و مهیلع  ینثأ  هبلقب و  تیبلا  لـهأ  ّبحأ  نم  اندـنع : ثیدـحلا  ینعم  و  : ] هتفگ هنیفـس  ثیدـح  رکذ  دـعب  یتفلا » نیز   » رد یمـصاع  و 
ام فالخ  یلا  مهبـسن  هولاق و  ام  یلع  داز  نم  لاغّتلا و  ۀـعدبلا و  نم  اجن  دـقف  مهلاقم  نم  رکذ  ام  یلع  دـیزی  ـال  مهلاوقأ و  یف  مهب  يدـتقا 

![. ۀبصاّنلا ۀضفاّرلاک و  امارتحا  افرش و  مهب  دتقی  مل  امامإ و  ةودق و  مهب  ضری  مل  ذإ  کله  دقف  مهسفنأ  هیلإ  اوبسن 
هّوفت ّقح  لهأب  ّقلعتم  نآ  رخآ  رد  هدز و  هرفط  لطاب  يوسب  قحب  رارقا  دـعب  مالک  نیرد  یمـصاع  هچنآ  هک  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  رظان  رب  و 
ارتفا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هک  تسا  ّتنـس  لهأ  راـک  تقیقح  رد  هک  اریز  دـشابیم ، ّتلـسنا » اهئادـب و  ینتّمذ   » لـثم قادـصم  هدومن 

و تسرتالاب ، تمهت  نیا  تمـصو  زا  ناشیایلع  تحاس  سپ  قح  لهأ  اـما  دـنوشیم . عقاو  فـالخ  بکترم  ناـشیا  تبـسن  رد  دـنیامنیم و 
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.12 نیلقثلا . ثیدح  کلذب  ینعی  [ 1  ] تاداشرا زا  وم  رس  زگره  هَّللا  دمحب  ناشیا 
977 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

.!؟ نامزلا رخآ  یلإ  نیأ  کلذ و  هل  ّینأ  ناهربب و  هیلع  تأیلف  کلذ  فالخ  یعّدا  نم  و  دنیامنیمن ، زواجت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ 
: هتفگ سماخ  رکذ  تاهیبنت  نایب  رد  نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمس  نیدلا  رون  و 

، اهیناث ]
. ثیدحلا هموق ، یف  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

کّسمّتلا یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّثح  یف  هلبق  رکّذلا  یف  قبـس  دق  مالّـسلا و  هیلع  حون  موق  نم  ۀنیفّـسلا  لهأل  تتبث  ةاّجنلا  ّنأ  ههجو  و 
هترتع هَّللا و  باتک  نیلقّثلاب 

، ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
، ریبخلا فیطّللا  ینّأبن  قرطلا : ضعب  یف  هلوق  و 

ارکش مهماظعإ  مهّبح و  مهلبحب و و  ّقلعّتلا  یلع  ّثحلا  هلّصحم  و  روکذملا ، کّسمّتلا  ّمتف  اهیلإ ، ۀلـصو  مهلعج  ةاّجنلا و  کلذب  مهل  تبثأف 
تاملظ نم  اجن  کلذب  ذخأ  نمف  مهمیـش ، مهقالخأ و  نساحم  مهئاملع و  يدهب  ذـخألا  مهیلع و  هیلع و  ملـس  هَّللا و  یّلـص  هفّرـشم  ۀـمعنل 

 . ناریّنلا بجوتساف  نایغطلا  رایت  نارفکلا و  راحب  یف  قرغ  هنع  فّلخت  نم  ةرفاولا و  ۀمعّنلا  رکش  ّيدأ  ۀفلاخملا و 
ارکـش مهمّظع  مهّبحأ و  نم  ّنأ  ّرم  امیف  ۀنیفّـسلاب  مههیبشت  هجو  و  : ] هتفگ هنیفـس  ثیدح  رکذ  دـعب  قعاوص »  » رد یکم  یمتیه  رجح  نبا  و 

معّنلا و رفک  رحب  یف  قرغ  کلذ  نع  فّلخت  نم  تافلاخملا و  ۀملظ  نم  اجن  مهئاملع  يدهب  ذخأ  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مهفّرـشم  ۀمعنل 
 . نایغطلا ظ ) رایت .  ) زوافم یف  کله 

تارـضح نیا  ياوس  رگا  هک  اریز  قئالخ ، هبطاق  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیلـضفأ  رب  دراد  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  موس  هجو 
هداد رارق  حون  هنیفـس  هیبش  ار  سک  نامه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ّدـبال  دوبیم  لضفأ  هَّللا - ذاـعم  رگید - یـسک 

یف رّونلاک  هچ  رگا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیلـضفأ  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  و  دـندومرفیم . هدامآ  وا  تعاـطا  عاـّبتا و  رب  ار  تّما 
َو ال ریـصبلا ، رظاّنلا  یلع  یفخی  امک ال  تسنآ ، نّیبم  رهظم و  زین  هّینـس  ياملع  رباکأ  هقباس  تاملک  نکیل  تسا  رهاب  رهاـظ و  دوخ  مـالظلا 

ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی 
.

یلع ّتبحم  بوـجو  و  قـالطالا ، یلع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  ّتبحم  بوـجو  رب  دراد  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  مراـهچ  هجو 
مزلتسم همه  نیا  تسا و  تارضح  نیا  تیلضفأ  تمصع و  تعاطا و  بوجو  لیلد  ةّدوملا - ۀیآ  دّلجم  یف  تیرد  امک  قالطإلا -

978 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ةّرم ریغ  ّرم  امک  دشابیم ، تماما 

نیا هک  تسروهظ  لامک  رد  و  تستاجن ، ببس  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تبحم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  مجنپ  هجو 
دـسر روهظب  بابرألا  ّبر  ياضر  فالخ  يرمأ  تارـضح  نیزا  هَّللا - ذاعم  رگا - هک  اریز  دـشابیم  تارـضح  نیا  تمـصع  مزلتـسم  ینعم 
قهاش یلع  رّونلاک  روهظلا  حوضولا و  یف  اذه  و  دوش ! ترخآ  ایند و  رد  تاجن  ببـس  هکنآ  ياج  هچ  دـش  دـهاوخن  زئاج  ناشتّبحم  زگره 

. دنامن یقاب  یبیر  ناشتماما  رد  دش  تباث  تارضح  نیا  تمصع  هاگ  ره  و  روطلا ،
هثالث و يافلخ  تارضح  فّلخت  و  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  نیفّلختم  لالض  رفک و  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مشش  هجو 

یف مالّـسلا - راد  هَّللا  مهّلحأ  مالعألا - انئاملع  هتبثأ  دقل  و  تسـسمالا ، نم  نیبأ  سمّـشلا و  نم  رهظأ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  زا  ناشبازحأ 
ایلع و هبترم  نیزا  ناشدـعب  دـیدرگ و  لطاب  دـساف و  فّلخت  نیا  ببـسب  ناشتفالخ  سپ  مالحألا ، ولوأ  هیف  باتری  ـال  ثیحب  مـالکلا ، بتک 
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مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لصف  الب  تفالخ  روهظ  حوضو و  رد  هک  تسیک  نیزا  دعب  و  دیـسر ، توبث  قّقحت و  دحب  يربک  تلزنم 
هجو دشاپ !؟ دوخ  رس  رب  ّتلذم  كاخ  هدومن  ضارعإ  شاّفخ  لثم  بانج  نآ  تماما  باتفآ  زا  دشاب و  هتشاد  بایترا  ّکش و  ثیدح  نیزا 

رفاکلا نمؤملا و  نیب  ّزیمم  حون  هنیفـس  لثم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّیـسدق  سوفن  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  متفه 
ههبـش الب  رفاکلا  نمؤملا و  نیب  زییمت  هک  اریز  تسناشیا ، هّمات  تراـما  هّماـع و  تساـیر  بجوم  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  مه  ینعم  نیا  و  دنتـسه .

. دش دناوتیمن  نآ  ياراد  موصعم  ریغ  هک  تسامظع  هبترم 
موی یلإ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تارضح  هّیسدق  سوفن  زا  موصعم  مامإ  ياقب  هکنآ  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  متـشه  هجو 

ّتیقح لـیلد  هک  يوحنب  ینعم  نیا  و  دـشاب ، هدـش  ققحتم  هیجنم  هنیفـس  بوکر  هقبط  دـعب  ۀـقبط  تّما  يارب  هشیمه  اـت  تسا  مزـال  ۀـمایقلا 
. تسین نایب  هب  جاتحم  تسا  نیفلاخم  بهذم  نالطب  قح و  لهأ  بهذم 

ینالوط قایس  نمض  رد  ار  هنیفس  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مهن  هجو 
979 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« مکیف كرات  ّینإ   » ثیدح
هیاغلا یصقأ  یلا  تنیز  بیز و  عاونأب  ار  قح  دهاش  يور  دیازفایم و  نامیا  لهأ  يارب  تریصب  رون  نآ  هملک  ره  ره  هکلب  هلمج  ره  ره  هک 
ضراع یبیر  زگره  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تماما  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالد  رد  نآ  هظحالم  دـعب  هک  هدومرف  نایب  يوحنب  دـیارآیم ،

ار داینب  تیاده  داشرا  نآ  لاحلا  دوریمن ، ورف  اّبلأ  بولق  رد  نآب  قح  لهأ  لالدتسا  تّحص  رد  یکیکـشت  الـصأ  دوشیمن و  القع  رطاوخ 
. دید دیاب  تریصب  مشچب  رفسملا  حبّصلاک  ار  ّقح  رما  حوضو  دینش و  دیاب  لد  شوگب 

- اقباس تعمـس  امک  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لئاضف  نیعبرأ »  » ردص رد  يزاّرلا  سراوفلا  یبأ  نب  ملـسم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبأ 
: هتفگ

ببـس رخآلا  نم  ربکأ  امهدحأ  يدعب  ناتفیلخ  امهف  یتیب ، لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  مکیف  كرات  ّینإ  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  [و 
یتیب لهأ  اوقبست  الف  ۀمایقلا  موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  اّولضت  نل  امهب  متکسمتسا  ناف  ضرالا  یلإ  ءامّسلا  نم  لوصوم 
مکیف مهلثم  کله و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  مهلثم  ّنإـف  اوبهذـتف  مهنع  اورـصقت  ـال  اوکلهتف و  لوقلاـب 

ّنإ الأ و  نودـعوی . ام  یتّما  ءاج  یتیب  لهأ  بهذ  اذاف  یتّما  نامأ  یتیب  لهأ  ّنإ  و  الأ ! هل . رفغ  هلخد  نم  لیئارـسإ  ینب  یف  ۀـطح  باب  لـثمک 
مّهنإ الأ و  مهتّدومب . رمأ  مهتّبحم و  بجوأ  هَّللا  ّنإ  ـالأ و  نیملاـعلا . یلع  مهافطـصا  شحاوفلا و  نم  مهرّهط  ۀلالّـضلا و  نم  مهمـصع  هَّللا 

. ۀیادهلا قرط  یلع  نّولاّدلا  ۀیالولا  لهأ  مّهنإ  الأ و  داعملا . موی  اینّدلا و  یف  دابعلا  یلع  ءادهّشلا 
نیبیّطلا ۀـیداهلا  ةرتعلا  ّنإ  الأ و  کله . مهنع  ّداح  نم  کلـس و  مهب  کّسمت  نمف  ۀـعامجلا ، قرفلا و  یلع  ۀـعاّطلا  مهل  ضرف  هَّللا  ّنإ  الأ و 

نیقیلا کشلا و  نیب  اوقّرف  نیّذلا  نیعمجأ ، ۀّیربلا  یلع  نیملاعلا  ّبر  ءانمأ  نینمؤملا و  ةداق  نیملـسملا و  ةداس  نیقّتملا و  ۀّمئأ  نیّدلا و  ةاعد 
 . نیبملا ّقحلاب  اؤاج  و 

یقایسب دوخ  باحصأ  باطخب  عقاوم  ضعب  رد  ار  هنیفس  ثیدح  بایطألا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مهد  هجو 
بجاو عاطم  عوبتم و  دنادرگیم و  راکشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ار  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  همئأ  تماما  هک  هدومن  داشرا 

تایآ تغالب  تاملک  نسحأ  رب  لمتشم  هک  یلج  صنب  ار  تارضح  نیا  ندوب  عاّبتالا  کسمّتلا و 
980 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دناسریم دوهش  هّصنمب  دشابیم  تامس  تعارب  تالمج  لمجأ  و 
وا ناکم  تعفر  نأش و  تلالج  و  تسا ، هّینـس  ظاقیأ  ریهاشم  رباکأ  ظاّفح و  فیراعم  هّلجأ  زا  هک  یملید  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبأ 

یبوخب ناشدزن  وا  رابتعا  راهتـشا و  دامتعا و  دانتـسا و  لامکب  يدینـش و  لیمج  لیـصفتب  تیالو  ثیدح  دّلجم  رد  تارـضح  نیا  حیرـصتب 
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: هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  دوشیم  یّمسم  زین  ریبک » سودرف   » هب هک  سودرفلا » دنسم   » باتک رد  يدیسراو ،
رـشاعم ای  لاقف : انیلع  میرکلا  ههجوب  لبقأ  ّمث  یلوالا  ةالـص  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اـنب  یّلـص  لاـق : يردـخلا ، دیعـس  یبأ  نع  ]

یتّیرذ نم  نیدشاّرلا  ۀّـمئألا  يدـعب  یتیبلهأب  اوکّـسمتف  لیئارـسإ  ینب  یف  ۀـطح  باب  حون و  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ  یباحـصأ !
 . یترتع نم  لاق : وأ  یتیب ، لهأ  نم  رشع  انثا - لاق : كدعب ؟ ۀّمئالا  مک  هَّللا ! لوسر  ای  لیقف : ادبأ . اّولضت  نل  مّکنإف 

عامتجا لحم  هک  تعامج  زامن  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحئال  حضاو و  تیاده  رـسارس  تیاور  نیزا 
حون هنیفس  لاثم  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لهأ  لاثم  هک  قیقحتب  نم ! نارای  هورگ  يأ  هک : دومرف  داشرا  دوخ  باحـصأ  باطخب  دوب  نیملـسم 

نم ّتیّرذ  زا  نیدـشار  هّمئا  ناـشیا  هک  نم  زا  دـعب  نم  تیب  لـهأب  دـیئامنب  کّـسمت  سپ  لیئارـسإ  ینب  رد  تسا  هطح  باـب  لاـثم  تـسا و 
ضعب داینب  تیاده  داشرا  نیا  عامتسا  دعب  هاگ  ره  و  دبأب . ات  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  ناشیاب  کسمت  لاح  رد  امـش  هک  قیقحتب  دنتـسه ،

زا رفن  هدزاود  هک  دومرف  داشرا  باوج  رد  بانج  نآ  دش ؟ دنهاوخ  ردقچ  امش  بانج  دعب  هّمئأ  هَّللا ! لوسر  ای  هک  دندرک  ضرع  نیرـضاح 
. دش دنهاوخ  نم  ترتع  زا  رفن  هدزاود  هک  دومرف  هکنآ  ای  دش ، دنهاوخ  نم  تیب  لها 

: دیامنیم یئامنهر  رینم  قح  يوسب  ار  ریصب  رظان  هجو  دنچب  ریثأ  فیرش  ثیدح  نیا  و 
مهیلع تیب  لهأ  ندوب  دوخ  باحـصأ  باطخب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسروکذم  ثیدـح  نیرد  هکنآ  لوا 

. هدومن نّیبم  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هنیفس  لثم  ناشیرد  مالّسلا 
. هدومرف نیعم  هطح  باب  لثم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنآ  مود 

. هداد مالسلا  مهیلع  تیب  لهأب  کّسمت  مکح  دوخ  دعب  ار  دوخ  باحصأ  هکنآ  موس 
981 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هدوتس نیدشار » هّمئأ   » لیلج فصوب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنآ  مراهچ 
. هدومرف نومأم  یهارمگ  لالض و  زا  ار  دوخ  باحصأ  مالسلا  مهیلع  تیبلهأب  کّسمت  تروص  رد  هکنآ  مجنپ 

رفن هدزاود  ناـشیا  هک  هدرک  داـشرا  دـش  دـنهاوخ  باـنج  نآ  دـعب  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  ددـع  زا  نیلئاـس  ضعب  لاؤـس  دـعب  هکنآ  مشش 
. نم ترتع  زا  ای  نم  تیب  لهأ  زا  دش  دنهاوخ 

یفاک و مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  ندوب  ۀعاطإلا  بجاو  يارب  نآ  زا  کی  ره  هک  هحیصن  تاداشرا  هحیرص و  تاحیرصت  نیا  هظحالم  دعب  و 
دوخ تّمه  درآ و  بیر  ّکش و  مالسلا  مهیلع  رشع  ینثا  هّمئأ  تماما  رب  هنیفـس  ثیدح  تلالد  رد  هک  تسین  یلقاع  راک  زگره  تسا  یفاو 

. درامگرب جلجل  لطاب  ترزاوم  جلبأ و  قح  تدناعم  رب 
هیلع نینمؤملا  ریمأ  بانج  هبطاخمب  ار  هنیفـس  ثیدـح  باحـس - رمه  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر - باـنج  هکنآ  مهدزاـی  هجو 

رب و  هدومرف ، نایب  تسبانج  نآ  تفالخ  تماـما و  عطاـق  ناـهرب  عطاـس و  لـیلد  نآ  هلمج  ره  ره  هک  عیفر  قایـس  عیدـب و  بولـسأب  مالّـسلا 
دعب و  هدومن . حیرـص  ّصن  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  بانج  نآ  دالوأ  زا  نیرهاط  هّمئأ  باـنجنآب و  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  صوصخم 

مهیلع رـشع  ینثا  هّمئأ  تفالخ  تماما و  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  رد  هک  تسین  مـالحأ  لوقع و  لـهأ  زا  يدـحأ  راـک  نآ  هظحـالم 
. دیارآ باب  نیرد  ّقح  لهأ  هلباقمب  یفرح  هک  تسین  نآ  بات  ار  یلداجم  چیه  و  دیامن ، لاق  لیق و  مالسلا 

: ] هتفگ اقباس  تعمس  امک  ةّدوملا » عیبانی   » رد يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  همالع 
اهباب و تنأ  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انأ  یلع ! ای  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  ّینیومحلا  جرخأ 

یمد نم  کمد  یمحل و  نم  کمحل  کنم ، انأ  یّنم و  ّکنأل  کضغبی  ینّبحی و  ّهنأ  معز  نم  بذک  بابلا و  لبق  نم  ّالإ  ۀنیدملا  یتؤت  نل 
نم یقـش  کعاطأ و  نم  دعـس  ییـصو ، یتّما و  ماـمإ  تنأ  و  یتینـالع ، نم  کـتینالع  یتریرـس و  نم  کتریرـس  یحور و  نم  کـحور  و 

حون ۀنیفس  لثم  كدلو  نم  ۀّمئألا  لثم  کلثم و  و  کقراف ، نم  کله  کمزل و  نم  زاف  كاداع ، نم  رسخ  كّالوت و  نم  حبر  كاصع و 
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982 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. ۀمیقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  امّلک  موّجنلا  لثم  مکلثم  قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم 

هک رگید  ثیدح  رد  ار  هنیفـس  ثیدـح  نوحـشم  تغالب  نومـضم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مهدزاود  هجو 
یندأ ریصب  لقاع  رگا  هک  هدومرف  رکذ  یناونعب  دشابیم  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاط  هّمئأ  تماما  تفالخب و  حّرـصم  هدیدع  هوجوب 

رفسملا حبّصلاک  ار  ّقح  رما  دیدرگ و  دهاوخن  وا  ریگنماد  ّقح  لهأ  بولطم  رب  هنیفـس  ثیدح  تلالد  رد  یبیر  الـصأ  دیامن  نآ  رد  یلّمأت 
. دیورگ دهاوخ  نآ  داقتعاب  لد  ناج و  دصب  هدید  رینتسم  حضاو و  رینملا 

ریشب بانج  غالبإ  مامت  تغالب و  لامک  زا  رفاو  ّظح  و  درمـش ، دیاب  قح  تایآ  زا  ار  نآ  هدینـش  ار  فیرـش  ثیدح  نآ  هکرابم  ظافلأ  الاح 
. درب دیاب  ریدقلا - کلملا  نم  مالّسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ریذن -
: ] هتفگ اقباس  تملع  امک  یبرقلا » ةّدوم   » رد ینادمه  یلع  دیس 

یقثولا و ةورعلاب  کسمتسی  ةاّجنلا و  ۀنیفس  بکری  نأ  ّبحأ  نم  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع 
یلع هَّللا  ججح  یئایـصوأ و  یئافلخ و  مّهنإف  هدـلو ، نم  ةادـهلا  ۀّـمئألاب  ّمتأیل  هّودـع و  داعیل  يدـعب و  اّیلع  لاویلف  نیتملا  هَّللا  لبحب  مصتعی 

ناطیّشلا  بزح  مهئادعأ  بزح  و  هَّللا ، بزح  یبزح  یبزح و  مهبزح  ۀّنجلا ، یلإ  ءایقتالا  ةداق  یتّما و  ةداس  يدعب و  هقلخ 
. قبس امیف  تیرد  امک  هدروآ ، ةّدوملا » عیبانی   » رد زین  یخلب  میهاربإ  نب  نامیلس  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و  . 

حابشأ ثیدح  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ - ندوب  تاجن  هنیفس  بایطالا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  مهدزیـس  هجو 
یقاب ههبـش  تانئاک  یمامت  زا  تارـضح  نیا  ّتیلـضفأ  رب  هنیفـس  ثیدـح  تلالد  رد  نآ  هظحـالم  دـعب  هک  هدومرف  داـشرا  یجهن  هب  هسمخ 

. دناسریم دوهش  هیلاع  هّصنمب  هدیدع  هوجوب  ار  تارضح  نیا  تفالخ  تماما و  نآ  دافم  رد  مه  هّجوت  كدنا  دنامیمن و 
« نیطمّسلا دئارف   » رد یئومحلا  دّیؤملا  نب  دّمحم  نب  میهاربإ  عماجملا  وبأ  نیدلا  ردص 

983 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ هنع  لقن  ام  یلع 

قـشمد ۀنیدم  رهاظ  رمد ، ۀبقع  یلی  اّمم  نویـساق  لبج  حفـسب  هیلع  یتءارقب  ّیلازربلا  فسوی  نب  دّـمحم  نیّدـلا  ءاهب  لدـعلا  خیّـشلا  انربخأ  ]
. ۀسورحملا

دّمحم نب  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  لامج  حـلاّصلا  خیـشلا  ینربخأ  و  ح » . » هب ّرقأف  ةزاجإ ، ّيومالا  جرفلا  نب  دـمحأ  خیـشلا  كربخأ  هل : تلق 
میرکلا دـبع  نب  دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  یبأ  نیّدـلا  ماـما  ماـمإلا  خیـشلا  نع  مهتیاورب  ةزاـجإ  هریغ  ّینیوزقلا و  هیوّکدـب  فورعملا 

، ّیطفّـسلا یـسوم  نب  هَّللا  ۀبه  تاکربلا  وبأ  ابنأ  لاق : ّیلیجلا ، حـلاص  یبأ  نب  رداقلا  دـبع  ملاعلا  خیـشلا  انأبنأ  الاق : ةزاجإ ، ینیوزقلا  یعفارلا 
، ناحرفلا نب  دّمحم  انأبنأ  لاق : بیرک ، نب  یـسوم  نب  دّـمحم  نسحلا  وبأ  ابنأ  لاق : یفـسّنلا ، میهاربإ  نب  دانه  رّفظملا  وبأ  یـضاقلا  ابنأ  لاق :
هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ةریره ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  نمحّرلا ، دبع  نب  ءالعلا  نع  دیعس ، نب  بیبّللا  انثّدح  یـضاقلا ، دیزی  نب  دّمحم  انثّدح 
: مدآ لاق  اعّکر ، ادّجس و  حابـشأ ، ۀسمخ  رون  اذإف  شرعلا  ۀنمی  مدآ  تفتلا  هحور  نم  هیف  خفن  رـشبلا و  ابأ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّمل  لاق : ّهنأ  مّلس 

ۀـسمخ ءالؤه  لاق : یتروص ؟ یتئیه و  یف  مهارأ  نیّذلا  ۀسمخلا  ءالؤه  نمف  لاق : مدآ ! ای  ال  لاق : یلبق ؟ نیط  نم  ادـحأ  تقلخ  له  بر ! ای 
ۀکئلملا و ال ضرألا و ال  ءامّـسلا و ال  یـسرکلا و ال  شرعلا و ال  راّنلا و ال  ۀّنجلا و ال  تقلخ  ام  مهالول  کتقلخ و  ام  مهالول  كدـلو ، نم 

رطافلا انأ  و  ّیلع ، اذه  یلاعلا و  انأ  و  دّمحم ، اذه  دومحملا و  انأف  یئامسأ ، نم  ءامسأ  ۀسمخ  مهل  تققـش  ۀسمخ  ءالؤه  ّنجلا ، سنإلا و ال 
نم لدرخ  نم  ۀـّبح  لاقثمب  دـحأ  ینیتأی  ّهنأ ال  یتّزعب  تیلآ  نیـسحلا  اذـه  نسحملا و  انأ  و  نسحلا ، اذـه  ناسحالا و  انأ  و  ۀـمطاف ، هذـه  و 

ءالؤهبف ۀـجاح  ّیلإ  کل  ناک  اذإف  مهکلهأ ، مهیجنأ و  مهب  یقلخ ، نم  یتوفـص  ءالؤه  مدآ ! ای  یلابا ، يران و ال  هتلخدأ  ّالإ  مهدـحأ  ضغب 
لأسیلف ۀجاح  هَّللا  یلإ  هل  ناک  نمف  کله ، اهنع  داح  نم  یجن و  اهب  ّقلعت  نم  ةاّجنلا  ۀنیفس  نحن  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  لّسوت .
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 . تیبلا لهأ  انب 
ثیدح بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  یتفایرد  هنیفـس  ثیدـح  هدـیدع  قرط  زا  قبـس  ام  رد  هکنآ  مهدراهچ  هجو 

تعاطا بوجو  ّمات و  دایقنا  موزل  عطاق  لیلد  هطح  باب  ثیدح  هک  تسرهاظ  رپ  و  هدومرف ، رکذ  اجکی  هطح  باب  ثیدح  اب  ار  هنیفس 
984 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دشابیم تارضح  نیزا  نیربدم  نیضرعم و  رفک  تبثم  تاکرب و  اب  تاوذ  نیا  تراهط  تمصع و  دیفم  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  هقلطم 
دوعـسم ثیدـح  نیا  رکذ  زا  دومحم  ماقم  بحاـص  دوصقم  بولطم و  و  دـش ، دـهاوخ  بلطم  نیا  لـیلد  زین  هنیفـس  ثیدـح  نینچمه  سپ 

. دوب دهاوخ  هرّونم  هکرابم  سوفن  نیا  تراهط  تمصع و  راهظإ  هرهطم و  هسدقم  حابشأ  نیا  تفالخ  تماما و  تابثإ  دوضنم ، حلط  ناونعب 
لثم تّما  نیا  رد  ام  لثم  هک  هدومرف  داشرا  روثنملا » رّدـلا   » نم اقباس  تعمـس  امک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  هکنآ  مهدزناـپ  هجو 

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رگید  باـنج و  نآ  داـیقنا  موزل  تعاـطا و  بوجو  دادـساب  داـشرا  نیا  و  تسا ، هطح  باـب  لـثم  حون و  هنیفس 
نآ زا  دعب  و  دناسریم ، تحارـص  حوضو و  بتارم  يالعأب  ار  تارـضح  نیا  ّتیمرکأ  تلیـضف و  دـنادرگیم و  حـضاو  تحارـص  لامکب 

. درک دناوتیمن  ّکش  هّیسدق  سوفن  نیا  تفالخ  تماما و  رد  یلقاع  زگره 
تیب لهأ  ندوب  هنیفـس  هدش  لقن  یبوقعی » خیرات   » زا اقباس  هک  دوخ  هغیلب  هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هکنآ  مهدزناش  هجو 
لهأ دزن  ینعم  نیا  و  هدوزفا ، ۀیاغلا  یـصقأ  یلإ  نینمؤم  ناقیا  نینقوم و  نامیا  رد  هدومرف  رکذ  اجکی  ریدـغ  زور  هعقاو  اب  ار  مالّـسلا  مهیلع 

نآ تماما  هحئال  نیهارب  هحضاو و  ّهلدأ  زا  ریدغ  ثیدح  لثم  هنیفس  ثیدح  هکنیا  رب  تسحـضاو  لیلد  راصبتـسا ، دقن و  رابتعا و  تربخ و 
. دشابیم بانج 

مامـضنا نیلقث  ثیدح  اب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  ندوب  هنیفـس »  » هروکذم هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هکنآ  مهدفه  هجو 
نیا و  تسیفاو ، یفاک و  بانج  نآ  تفالخ  تماما و  تابثإ  رد  بابلأ  يارب  ینعم  نیا  و  هداـشگ ، نیرـصبتسم  هوجو  رب  تفرعم  باوبا  هداد 

. تسیفاع یفان و  ار  نیدحاج  نیباترم  تاکیکشت  نیدناعم و  نیلغدم  تاهبش  ماظن  تغالب  مامضنا 
ذخأ دـعب  يراوسلا - يداوغلا و  تلطه  ام  هَّللا  نم  تاّیحتلا  فالآ  هیلع  يرافغ - ّرذ  یبأ  ترـضح  يراب  دزیا  هّصاـخ  هکنآ  مهدـجیه  هجو 

تابثإ رد  هدومن  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  هنیفـس  ثیدح  دوخ  سیفن  سفن  فیرعت  هبعک و  باب  هقلح 
ّتیمها

985 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد یبیط  ترابع  زا  نآ  لیـصفت  و  يدـید ، نآ  ریغ  و  یلعی » وبأ  دنـسم   » تیاور رد  اـقباس  هچناـنچ  هدوزفا ، قرط  غلبأ  هوجو و  نسحأـب  نآ 

ثیدح نیا  لقن  رد  صاصتخا  اب  یباحـص  نیزا  صاخ  مامتها  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و  يدینـش . تارابع  رگید  و  ةاکـشم » حرـش  فشاک - »
لیلد نأّشلا  لیلج  یباحـص  نآ  دزن  ههبـش  الب  ناکملا  عیفر  ثیدـح  نیا  هک  تسنآ  زا  فشاک  صالخا  نامیا و  لـهأ  دزن  صاـصملا  ّبیط 
عفری مائّللا و  ءادعألا  فانآ  مغری  يّذلا  وه  اذه  دشابیم ، مانأ  ّتیعوبتم  بصنم  قئالخ و  ّتیعاطم  هبترمب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوصو 

. مارکلا ءایلوألا  سوءر 
ناکم و تعفر  ناش و  تلالج  هدومرف  تیاور  انورقم  هّطح  باب  ثیدح  اب  ار  هنیفـس  ثیدـح  يرافغ  ّرذ  یبأ  ترـضح  هکنآ  مهدزون  هجو 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  عاّبتاب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  تارضح  ّتیمرکا  ّتیلضفا و  هلضاف و  تمصع  هلماک و  تراهط 

. هریغ یناربطلا و  ۀیاور  نم  قبس  امیف  تیرد  امک  هدومناو ، هوجو  نسحأب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - بانج  مّلس و 
دـیامن و راکنإ  هّیـسدق  تاوذ  نیا  تماما  تفـالخ و  رب  هنیفـس  ثیدـح  تلـالد  زا  هک  تسین  يدـنمدرخ  راـک  بلطم  نیا  هظحـالم  دـعب  و 

. دیامیپ دادل  دانع و  مادقأب  هطح  باب  هیجنم و  هنیفس  زا  فارحنا  لودع و  کلسم 
هتفر هبعک  هناخ  هبتع  رب  يرافغ  ّرذ  یبأ  ترضح  هک  یتسناد  نآ  ریغ  یکلام و  غاّبّـصلا  نبا  هّمهم » لوصف   » زا قبـس  ام  رد  هکنآ  متـسب  هجو 
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نآ ینابم  دییشت  یناعم و  حاضیا  ضرغب  دعب  نم  هدومرف ، تیاور  ار  هنیفس  ثیدح  الّوا  مامت  مامتهاب 
« سأّرلا نم  نینیعلا  ناکم  دسجلا و  نم  سأّرلا  ناکم  مکنم  یتیب  لهأ  اولعجا   » ثیدح

مهیلع تیب  لها  تراهط  تمـصع و  ّتیمرکا و  ّتیلـضفا و  تفالخ و  تماـما و  تراـما و  تساـیر و  حـئال  ناـهرب  حـضاو و  لـیلد  هک  ار 
رد یلقاع  چـیه  نیزا  دـعب  هک  مرادـن  نامگ  و  هدوسرف ، لاطبإ  مادـقأب  ار  جـلجل  لطاب  جـلبأ ، ّقح  راهظإب  هدروآ  نایب  ضرعمب  تسمالّـسلا 

نامیا نید و  هدومن  راکنإ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفالخ  تماما و  رب  نآ  تلالد  زا  درآ و  بایترا  کش و  هنیفـس  ثیدح  یقیقح  يانعم 
لامتشا تیاده  لاوحا  ضعب  رد  يرافغ  ّرذ  یبأ  ترضح  هکنآ  مکی  تسب و  هجو  دراپسب ! رورغ  عودخ  تسدب  ار  دوخ 

986 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نایب ضرعم  رد  اجکی  ار  نیلقث  ثیدح  هطح و  باب  ثیدح  هنیفس و  ثیدح  لافتحا  مامت  مامتها و  لامکب  هبعک  باب  هقلح  ذخأ  دعب  دوخ 
رهقأ نایب و  نسحأب  نآنـش  ناودـع و  باحـصا  رب  ناهرب  تّجح و  متخ  لیبس  ناقیا و  نامیا و  لـها  يارب  ناـفرع  باوبا  حـتف  قیرط  هدروآ 

زا یـسک  نیزا  دـعب  هک  تسین  مّهوتم  زگره  و  یتسناد . یخلب  نامیلـس  ةّدوملا » عیبانی  ، » عباس باب  ترابع  زا  اقباس  هچنانچ  هدرپس ، ناـطلس 
انثا هّیماما  بهذـم  ّتیقح  لیلد  نآ  ندوب  رد  هکنآ  ای  تشاد ، دـهاوخ  یبایترا  تفالخ  تماما و  رب  هنیفـس  ثیدـح  تلالد  رد  فاصنا  لها 

. کلاوحلا ملظلل  حزحزملا  رّونملا  وه  و  کلذ ، یلع  دمحلا  هّلل  و  تشارفا ، دهاوخ  تعاقر  تقافص و  مالعأ  هداهن  زاغآ  لاق  لیق و  هّیرشع 
دیاب کنیا  سپ  داد ، تسد  غارف  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تفالخ  رب  نآ  تلالد  نایب  هنیفس و  ثیدح  تابثإ  زا  ماعنملا  هَّللا  دمحب  هاگ  ره  و 

. دشابیم ناشیا  بیرثت  بینأت و  بجوم  رسارس  دناهدومن  هّوفت  اج  نیا  رد  فیرش  ثیدح  نیاب  ّقلعتم  بحاص  هاش  هچنآ  هک  تسناد 
: هلوق

ثیدح مسق  نیمه  [و 
« قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  »

بجوم ناشیا  عابتا  یتسود و  زا  فلخت  و  تسناشیا ، عابتاب  طونم  ناشیا و  یتسودب  طوبرم  تیاده  حالف و  هکنآ  رب  رگم  دنکیمن  تلالد 
 . كاله

: لوقا
طونم مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسودب  طوبرم  تیاده  حالف و  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هنیفـس  ثیدح  بحاص  هاش  فارتعا  بسح  هاگ  ره 

تارـضح نیا  تماـما  تفـالخب و  فارتـعا  شترـضح  ارچ  سپ  تسکـاله ، بجوـم  ناـشعاّبتا  یتـسود و  زا  فـّلخت  و  تسناـشیا ، عاـّبتاب 
لوبقلا ّبه  ام  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  لوسر - ياـفلخ  ناـشیا  ندوب  هّقح  هدـیقع  لوبق  زا  لودـع  صوکن و  هار  هنوگچ  و  دـیامرفیمن ؟

هوجوب بایترا  ههبش و  الب  هّیسدق  سوفن  نیا  عاّبتا  یتسود و  بوجو  هک  یتسناد  لیمج  لیصفتب  قبس  ام  رد  هک  اریز  دیامیپیم !؟
987 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ندوب كاله  بجوم  ناشعاّبتا و  یتسود و  ندوب  تاجن  بجوم  اذکه  و  تسناشیا ، تماعز  تسایر و  رهاظ  لیلد  تفالخ و  تبثم  هدیدع 
فرتعم هدنیآ  هَّللا  دمحب  بطاخم  دوخ  و  تسا ، هسدقم  تاوذ  نیا  همات  تفالخ  هماع و  تسایر  رهاب  ناهرب  ناشعاّبتا  یتسود و  زا  فّلخت 

. دشاب ترخآ  تاجن  بجوم  وا  عاّبتا  هک  تسنیمه  ماما  ینعم  هک  دوشیم 
، تسایر تفالخ و  يارب  و  ندیزرو ، فارحنا  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  رـشع  ینثا  هّمئأ  تفالخ  تماما و  هّقح  هدیقع  زا  نیا  زا  دـعب  سپ 

ّلک یف  ّقحلا  رون  روهظ  یلع  هّلل  دـمحلا  و  تسا ، بابت  رابت و  ياصقأ  يوسب  قئاس  باوصان و  لطاب و  اـنیقی  ندـیزگرب  ار  ناـمهب  نـالف و 
. بابلالا یلوا  دنع  لطابلا  عاتم  راوب  و  باب ،

: هلوق
دجوی ال  تنس ، لها  بهذمب  تسا  صاخ  و  هیمالسا ، قرف  عیمج  زا  سب  تسا و  تنس  لها  بیـصن  ضحم  یلاعت  هَّللا  لضفب  ینعم  نیا  [و 
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: لوقأ مهریغ ]! یف 
لهأ عاّبتا  الو و  زا  یّظح  زگره  ّتنـس  لها  هک  تسراکـشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  راعـش  تفـصن  ّربدتم  رایـشوه و  لقاع  رب 

نیبراحم نیبصاغ و  نیملاظ و  هک  یناسک  هَّللا ! ناحبس  دشاب !؟ ناشیا  بیصن  ضحم  ینعم  نیا  هکنآ  ياج  هچ  دنرادن ، مالّـسلا  مهیلع  تیب 
ياوشیپ ادـتقم و  هکلب  دـنراد  تسود  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نیـضغبم  نیفرحنم و  نیمتاش و  نّیباس و  نیلتاق و  نیّماـس و  نیلتاـقم و  و 

مالّسلا مهیلع  تیب  لهأ  تمـصع  یفن  نالعإلا  یلع  هکنانآ  و  درک !؟ دنناوتیم  ناشتارـضح  يالو  یتسود و  يوعد  ور  هچب  دنراگنا ، دوخ 
دننادن تّجح  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  عامجإ  دنیامن و  ناشلامعأ  بهاذم و  لاعفأ و  لاوقأ و  رد  تارـضح  نیا  میهوت  هیطخت و  دننک و 

نیا عیطم  عبّتم و  ار  دوخ  هنوگچ  مهلوصا - رافـسأ  مهمـالک و  بتک  رظاـن  یلع  یفخی  ـال  اـمک  دـنهن - زاـغآ  حرج  حدـق و  نآ  ّهلدأ  رد  و 
: هلوق ناهذألا !؟ مالحألا و  اهل  ّریحتت  ۀتهابم  نایعلا و  ۀمداصم  ّالإ  اذه  له  درک !؟ دنهاوخ  تباث  تارضح 

باتک سایق  رب  و  تیب ، لهأ  عیمج  داد  لبحب و  دناکسمتم  ناشیا  هک  اریز  ]
988 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ   » هک هَّللا 
« ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال   » هک ایبنألاب  نامیا  کنر  رد  و 

[. دنزرویمن نارفک  ضغب و  ضعب  اب  نامیا و  تبحم و  ضعب ، اب 
: لوقأ

شنیهوت بیذـکت و  يارب  هک  لطاع  تسا  یلاحتنا  لطاب و  تسا  یئاعّدا  دـناهدومن  مالملا  بلاـج  مـالک  نیرد  بحاـص  هاـش  هک  ییاـعّدا 
. دیآیم دایب  دیمح  ناقرف  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  نآ  هعلاطمب  و  دنکیمن ، تیافک  مه  لاوط  رتافد  لیصفتلاب 

َّنِإ ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُـسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُـسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاـق  َنوُِقفاـنُْملا  َكَءاـج  اذِإ   » ملاـع دـنوادخ  لوـق  تسا  هلمج  نآ  زا 
« َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُْملا 

.
َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی  َنِینِمْؤُِمب ، ْمُه  ام  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » ملاع دـنوادخ  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

« َنوُرُعْشَی ام  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اَّلِإ  َنوُعَدْخَی  ام 
.

« ِماصِْخلا َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْشی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » یلاعت قح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
.

« ُهَّللا ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  َْوأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق   » ملاع دنوادخ  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
.

« َنُوتِّیَُبی ام  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو  ُلوُقَت  يِذَّلا  َْریَغ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َتََّیب  َكِْدنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَف  ٌۀَعاط  َنُولوُقَی  َو   » الع ّلج و  قح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
.

ْنِمُْؤت َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  اَّنَمآ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  َنیِذَّلا  َکـْنُزْحَی  ـال  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   » یلاـعت ّقح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
« ْمُُهبُوُلق

.
« َنُوقَْرفَی ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َو   » ملاع دنوادخ  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

.
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ْمُه َو  ِبِذَْکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَی  َو  ْمُْهنِم  َو ال  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » یلاعت قح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
« َنوُمَْلعَی

.
989 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ُمُه ْمُهَّنِإ  ـالَأ  ٍءْیَـش  یلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  اـمَک  َُهل  َنوـُِفلْحَیَف  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَـی   » لاـعتم دزیا  لوـق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
« َنُوبِذاْکلا

.
« َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِجت  ال   » ّلج ّزع و  قح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

.
« ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق   » یلاعت كرابت و  هَّللا  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

.
« َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی   » الع ّلج و  ملاع  قاّلخ  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

.
«* َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق   » ملاع دنوادخ  لوق  اصوصخ  تستوالت ، لباق  ماقم  نیرد  هک  تسرایسب  تایآ  مه  نیرب  هوالع  و 

َو انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف   » یلاـعت هناحبـس و  ّقح  لوق  صوصخلاـب  و 
«. َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن 

اهنآ زا  فلؤم  ياهباوج  هنیفس و  ثیدحب  قلعتم  بحاصهاش  تارابع  لقن 

امک مّلـسم ، ریغ  يداعأ  زا  يّربت  نودب  ترتع  دادو  لبحب  کّسمت  ماقملا : اذـه  یف  انبطاخم  باوج  یف  مالعألا  انئاملع  ضعب  لاق  ام  معنل  و 
: لیق

! بزاعلا کنع  يأّرلا  ّنإ  کقیدص ، یّننأ  معزت  ّمث  يّودع  ّدوت 
نیلقث لاح  و  دیفم ، ریغ  نآ  رب  لمع  نودب  هَّللا » باتک  انبـسح   » لوق هَّللا و  باتک  قیلعت  هچنانچ  تسین ، کّسمت  ینعم  یناسل  دادو  راهظإ  و 

. نآرقلاب ةرتعلا  نارقل  تسناسکی ، کّسمت  رد  نآرق  تیب و  لهأ  ینعأ 
هیواعم ریبز و  هحلط و  هشئاع و  لثم  ناشیا  يداعأ  نیبراحم و  عاّبتا  تالاوم و  دوجو  اب  ار  تیب  لهأ  عاّبتا  تالاوم و  ناّیّنس  ياعّدا  هلمجلاب ،

زا نآ  قاقحتسا  هک  اهنآ  رب  نعط  نعل و  دوجو  اب  ار  اهنآ  ناوخا  نیخیـش و  نایعیـش ، عاّبتا  تالاوم و  سپ  دشاب ، حیحـص  رگا  ناشیا  رظن  و 
. هماقم دلخلا  یف  عفر  همالک ، یهتنا  دشاب !؟ هدوبن  حیحص  ارچ  دوشیم  رهاظ  نایّنس  رابخأ 

990 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهیلع تیب  لهأ  عیمج  داد  لبحب و  ّتنس  لها  کّسمت  ياعّدا  هک  دنادیم  یبوخب  دیامنب  هیّنـس  بتک  عبتت  مه  يردق  هک  ره  نیرب  هوالع  و 

ّتیرورح نیماضم  تایآ و  ّتیبصان  تاملک  و  دشابیم ، ائیش » هدجی  مل  هءاج  اذإ  یّتح  ءام  نآمظلا  هبسحی  ۀعیقب  بارسک   » قادصم مالّسلا 
يارب ماقم  نیرد  نکیل  دـیامنیم ، راوشد  ریـسع و  یلیخ  مه  رابک  رتافد  رد  نآ  ياـصحا  هک  تسدوجوم  يّدـحب  ناـشیا  بتک  رد  تاـمس 

هاش يوعد  هک  ددرگ  راکـشآ  حضاو و  ات  میئامنیم ، لقن  بطاخم  دـلاو  تافنـصم  زا  تافـص  ّتیجراخ  ترابع  ضعب  مالحألا  یلوأ  هیبنت 
نکیل تسفکنتـسم  یبآ و  زیمآرفک ، تارابع  هنوگ  نیا  لقن  زا  میـش  نافرع  ملق  هچ  رگا  و  تسا ، هداتفا  دـیعب  ّتیعقاو  زا  ردـق  هچ  بحاص 

يرورـض ندومن  رکذ  ار  نآ  ضعب  جذومنا  روطب  ارارطـضا  دـشابن » رفک  رفک  لـقن   » هلوقمب رظن  و  تاروظحملا » حـیبت  تارورّـضلا   » داـفمب
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. تسا
رد ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  تسناد  دـیاب  : ] هتفگ لّوأ  دـصقم  مجنپ  لـصف  رد  ءاـفخلا » ۀـلازإ   » رد هَّللا  یلو  هـک  ونـشب  سپ 

ریغت هک  تساخرب  دهاوخ  همیظع  هنتف  وا  لتقب  کیدزن  دش و  دـهاوخ  لوتقم  نامثع  ترـضح  هک  دـندومرف  هدافا  ینعملاب  هرتاوتم  ثیداحأ 
ار نآ  دعب  ام  دندوتـس و  حدم  فاصوأ  هب  ار  نآ  تسا  هنتف  نآ  زا  شیپ  هک  ینامز  دـشاب ، ریطتـسم  نآ  يالب  دـنک و  مدرم  موسر  عاضوا و 
هب و  دنامن ، یفخم  يدرف  چیه  رب  دش  عقاو  هچنآ  رب  فوصوم  تقباطم  هکنآ  ات  هنتف  نآ  نایب  رد  دندومن  اصقتسا  و  دندیهوکن ، ّمذ  فانصأب 

نیا و  دروآ ، دهاوخ  افتخاب  يور  تّوبن  ماّیا  تاکرب  هّیقب  دش و  دهاوخ  عطقنم  هنتف  نآب  هّصاخ  تفالخ  ماظتنا  هک  دنتخاس  حـضاو  نایب  غلبأ 
تـشگ قّقحتم  جراخ  رد  ربخ  نآ  دش و  مئاق  نآ  توبث  هب  هَّللا  ۀّـجح  تساخرب و  راک  يور  زا  هدرپ  هک  دـندرک  حاضیا  يّدـحب  ات  ار  ینعم 
بوجو وا و  يارب  تعیب  داقعنا  هّصاخ و  تفالخ  فاصوأ  روفو  هّیمالسا و  قباوس  رد  مدق  خوسر  دوجو  اب  یـضترم  ترـضح  هک  هجو  نآب 

مکح تحت  نیملـسم  همامت  و  تشگن ، ذفان  وا  مکح  ضرأ  راطقأ  رد  و  تفالخ ، رد  دشن  نّکمتم  وا ، تبـسن  هب  هَّللا  مکح  یف  ّتیعر  دایقنا 
ناشیا فالتیا  و  تسویپ ، روهظب  نیملـسم  هملک  قارتفا  و  دش ، عطقنم  هّیلکلاب  هنع  هَّللا  یـضر  يو  نامز  رد  داهج  و  دندرواین ، دورف  رـس  وا 

مدرم و  دیشک ، مدعب  تخر 
991 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

- میکحت دـعب  امّیـس  ال  وا - تنطلـس  هرئاد  زور  ره  و  دـنتخاس ، هاتوک  کلم  فّرـصت  زا  ار  وا  تسد  و  دـندمآ ، شیپ  وا  اـب  همیظع  بورحب 
هّیناسفن هلماک  تافـص  رد  اهللخ  نیا  دنچ  ره  و  دـنامن ! یفاص  ناشیا  يارب  نآ  لوح  ام  هفوک و  زجب  رخآ  رد  هکنآ  ات  تفرگ ، ندـش  رتگنت 
نّکمتم نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  نوچ  یـضترم  ترـضح  دعب  تشگن و  قّقحتم  اههجو - یلع  تفالخ - دصاقم  نکیل  تخادنین  یللخ  ناشیا 

 . تساخرب نایم  زا  نیملسم  ۀعامج  ۀقرف  تسویپ و  لوصحب  يو  رب  سان  قاّفتا  دش 
ترـضح دـعب  ّجـح  تماقا  هک  خـیرات  زا  تسمولعم  : ] هتفگ مالـسا  ناکرأ  رد  نداتفا  میظع  روتف  ناـیب  رد  اـفخلا » ۀـلازإ   » رد هَّللا  یلو  زین  و 
تسناوتن دوخ  تاذب  ّجح  تماقا  نآ  يارب  یـضترم  ترـضح  و  دندرکیم ، رّرقم  ار  یبئان  هکلب  تسا  هدرکن  دوخ  تاذب  هفیلخ  چیه  نامثع 

ریمأ ار  نامثع  نب  نابأ  نایفس ، یبأ  نب  ۀیواعم  و  كردتسملا .»  » یف روکذم  وه  امک  داتسرف ، تسناوتن  مه  بئان  نینس  ضعب  رد  هکلب  دومن 
همیمـض ّجـح  تماقا  رذـعب و  ّالإ  دـندرکیم  دوخ  سفنب  ّجـح  تماقا  قباس  يافلخ  هکنآ  لاـح  دوخ ، تفـالخ  ماـّیأ  رد  دوب  هتخاـس  ّجـحلا 

رد ندومن  تماقا  نیـشیپ  ناهاشداپ  کـشوک  رد  اـی  نداـهن  رـس  رب  جاـت  نتـسشن و  تخت  رب  هکناـنچ  هفیلخ ، صاوخ  زا  هکلب  دوب  تفـالخ 
[. دوب یهاشداپ  تمالع  هرصایق  هرساکأ و 

هب دوشیمن - هتفای  نآ  زا  رتدمتعم  یلقن  تاّیعرـش  رد  هک  رتاوتم - لقنب  : ] هتفگ لّوأ  دصقم  مجنپ  لصف  رد  افخلا » ۀـلازإ   » رد هَّللا  یلو  زین  و 
ار نآ  و  دناهتخاس ، هراشا  حمطم  دش  ادیپ  نامثع  ترضح  لتقم  کیدزن  هک  ار  هنتف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  هتـسویپ  توبث 

یهاوگ و  ّرـش ، نامز  ریخ و  نامز  نایم  رد  دناهداهن  لصاف  ّدح  ار  نآ  و  دـناهدومرف ، نایب  دوشن  هتفای  عیارـش  رد  نآ  زا  هدایز  هک  یلیـصفتب 
رب دـنکیم  تلالد  ضوضع  ظفل  ینعم  و  دـیآ ، دـیدپ  ضوضع  کلم  دوش و  عطقنم  ةّوبّنلا » جاهنم  یلع  تفـالخ   » تقو نیرد  هک  دـناهداد 

کی رد  ار  هثالث  يافلخ  رایـسب  ثیداحأ  رد  اذـهل  و  کلم ، رد  يرگید  اب  یکی  تعزانم  يرگید و  رب  یکی  ندـیهج  تالتاقم و  بورح و 
ریغ دناقفّتم و  بتارملا  نم  ۀبترم  یف  گرزب  هس  ره  هک  دیسرمهب  يوق  ّنظ  هکنآ  ات  دندرک  عمج  مکح 

992 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدـح رد  دـندومرف ، داـشرا  دـشاب  تفـالخ  عاـطقناب  رعـشم  هک  یظفل  ثیداـحأ  ضعب  رد  و  تسین ! ناـشیا  کیرـش  هبترم  نآ  رد  ناـشیا 

و طقف ، هس  ره  روکذـم  یـسوم  وبأ  تیاورب  طئاح » هّصق   » رد و  تفر ، گرزب  هس  ره  رکذ  سنأ  نامثع و  ترـضح  تیاورب  لبج » كّرحت  »
نبا ثیدح  رد  و  نانچ ، مه  هّلظ » يایؤر   » رد و  نازیملا » عفر  ّمث   » ظافلأ ضعب  رد  و  هس ، ره  رکذ  یعمج  تیاورب  تّما » اب  نزو   » ثیدح رد 

نیمه رکذ  ضعبب » مهضعب  طون   » يایؤر رد  و  تکسن » : » تسا هتفگ  رمع  نبا  نآ  زا  دعب  گرزب ، هس  نیمه  نایب  ثیدحلا » ّریخن  اّنک   » رمع
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قلطصم ینب  لاؤس  هّصق  رد  و  دیدرگ ، رهاظ  هوقرع » طاشتنا   » مراهچ هبترم  رد  و  هس ، ره  روکذم  ءامّسلا » نم  یلد  ولد   » ءایؤر رد  و  هس ، ره 
صئالق يارتشا  هّصق  رد  و  دش ، دراو  ءافلخلا » مه   » هک رـصح  ظفل  راجحأ  عضو  دجـسم و  سیـسأت  هّصق  رد  و  مکل » اّبتف   » هس ره  رکذ  دعب 

« مالـسالا یحر  لوزت   » هّصق رد  و  تفر ، افتکا  سک  هس  نیمه  رب  یـصح  حـیبست  هّصق  رد  و  کل ،» اـّبتف   » دـش هتفگ  زیزع  هس  ره  رکذ  دـعب 
مقی مهنید  مهل  مقی  نإ  کله و  نم  لیبسف  اوکلهی  نإف   » دندومرف نآ  زا  دـعب  دـندومن ، تلالد  هنتف  نیرب  هجو  غلبأب  هک  تشگ  نّیعم  ینامز 

: نامیلس وبأ  لاق  کلملا . نیّدلاب  دارأ  ّيوغبلا : لاق  اماع . نیعبس  مهل 
ترهظ نأ  یلإ  ۀـّیمأ  ینبل  کلملا  ّرقتـسا  نأ  نیب  ام  ناک  ساّبعلا و  ینب  یلإ  مهنع  هلاـقتنا  ۀـّیمأ و  ینب  کـلم  اذـهب  دـیرا  نوکی  نأ  هبـشی  و 

رد و  ۀنس ، نیعبس  نم  وحن  هیف  نهولا  لخد  ۀّیمأ و  ینب  رمأ  فعض  ناسارخب و  ةاعّدلا 
« ماّشلاب کلملا  ۀنیدملاب و  ۀفالخلا   » ثیدح

هدش دراو  یفقث  هرکب  یبأ  ثیدح  رد  هکنآ  دنام  یقاب  یصحی . امم ال  کلذ  ریغ  یلا  دشعقاو ، کلم  نّیعت 
« ۀنس نوثلث  يدعب  ۀفالخلا  »

یناث فصو  صاـخ و  هفیلخ  دوجو  لّوا ، فصو  فصو : ود  زا  تسبّکرم  همظتنم  هّصاـخ  تفـالخ  هک  تسناد  دـیاب  زین  نآ  ینعم  تقیقح 
یهلإ تمکح  و  اعم ، ود  ره  یفنب  و  فصو ، ود  نیزا  یکی  یفنب  دوشیم  لصاح  عومجم  يافتنا  و  نیملسم ، هملک  عامتجا  فّرـصت و  ذافن 
ماظتنا مدـع  نیملـسم و  هملک  عامتجا  فصو  دـقفب  دـش  دوقفم  عومجم  نیا  یلوأ  تلاح  رد  سپ  نیّدـض ، ّلـک  نیب  تسجیردـت  یـضتقم 

نیملـسم تقرف  نکیل  دـش  دـقعنم  اعرـش  ناشیا  تفالخ  دنتـشاد و  فاّصتا  هصاخ  تفالخ  هلماک  تافـصب  یـضترم  ترـضح  سپ  کـلم .
رد ناشیا  فّرصت  تشگ و  رادیدپ 

993 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدافتسا وا  بانج  زا  هک  دنک  رمأ  ار  ملع  هبلط  دیامرفیم و  بصن  هسردم  رد  ار  یـسّردم  لداع  یهاشداپ  هکنانچ  تفاین ، ذافن  ضرأ  راطقأ 

رد تفرگن ، تروص  لعفلاب  هدافتسا  دوجو  رایتخا  ریغب  ضعب  دشاب و  ناشیا  رایتخاب  نآ  ضعب  هک  رایـسب  تاقاّفتاب  ار  ملع  هبلط  نکیل  دننک 
و دنوشیمن ، عمج  دنناوخیمن و  يو  رب  مدرم  اّما  تسه  یـسّردم  هسردم  نیرد  تفگ  ناوتیم  دـشاب ، حیحـص  لامعتـسا  ود  ره  تقو  نیا 

فاصوأب فصّتم  صاخ  هفیلخ  نانچمه  هیف ، نحن  امیف  لعفلاب ، سردب  فصّتم  ینعی  تسین  یـسّردم  هسردم  نیرد  هک  تفگ  ناوتیم  زین 
نامز رد  هک  دناهدرب  مان  ار  سک  هس  و  : ] هتفگ لوا  دصقم  رخآ  رد  افخلا » ۀـلازإ   » رد زین  و  تسین !  لعفلاب  وا  تفالخ  تسدوجوم و  هلماک 
نکیل دـننک  تعیب  یـضترم  ترـضحب  هنتف  ناـمز  رد  و  نیرّونلا ، يذ  و  قوراـف ، رمع  و  ربـکأ ، قیّدـص  دوـب : دـنهاوخ  تفـالخ  ّیلوـتم  ریخ 

لتق دـعب  هک  تستلاـح  نیمه  دارم  هک  میتسناد  نیعلا  يأرب  هکنآ  اـت  کـلذ  ریغ  یلا  دـنوشن ، عمتجم  يو  رب  موق  دوشن و  مظتنم  وا  تفـالخ 
يارب دـنچ  ره  هک  دـش  هتفایرد  لقع  ترورـضب  همه  نیا  دـعب  نیّفـص ، لمج و  برح  رد  ساـن  فـالتخا  زا  دـمآ  روهظب  ناـمثع  ترـضح 

حالـصا ّقح  دارم  نکیل  وا ، تعاطا  دش  مزال  تستاّنظم  نآ  يانب  هک  عرـش  مکح  رد  دنتخاس و  دقعنم  تفالخ  دـناهدرک و  تعیب  یـضترم 
و دـشیمن ، فّلختم  دوجو  زا  دوبیم  قح  دارم  رگا  و  هتخاس ، عورـشم  دوصقم  نآ  بیرقت  يارب  هک  تسنآ  هلیـسو  تفـالخ  هک  تسملاـع 

لاتق وا  تیار  تحت  هک  دندشن  رومأم  موق  ّقح و  دارم  مامتإ  يارب  هحراج  دننام  هن  دوبن و  یئان  ناهد  رد  ین »  » دننام تفالخ  نیرد  یضترم 
رد هک  میدید  جراخ  رد  هنیاعم  هب  دـش  موهفم  ثیداحا  نیزا  هچنآ  قباطم  و  هثالث ، خـیاشم  تیار  تحت  لاتقب  دـندش  رومأم  هکنانچ  دـننک 
هک ّتیریخ  دادن و  مه  یکدنا  هدئاف  رایسب  ششوک  تشگ ، رتتـسم  دشیم  لزان  جوف  جوف  قباس  هک  یهلإ  تیانع  یـضترم  ترـضح  نامز 

داهن و راتتـساب  ور  نداتفا  راّفک  رب  تسکـش  زورب  زور  راّفک و  داهج  رب  قاّفتا  تسا و  هعزانم  كرت  مهنیب و  امیف  نیملـسم  تفلا  زا  ترابع 
« ْمَُهل یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو   » ینعم

َو ، » دشن عقاو  دوب  رّرقم  مالـسالا  ۀملک  ءالعإ  راّفک و  عفد  يارب  هک  ضرألا  یف  نیکمت  و  تسب ، هن  تروص  مهنید ، مهیعـسب  ّننّکمیل  ینعی 
994 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ْلَعْجا 
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« ًاریِصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل 
نیرب یلقاع  چیه  و  دندماین ، رد  وا  مکح  تحت  مهّلک - نیملـسم - و  دـشن ، ذـفان  وا  مکح  نیملـسم  مامت  رد  و  تشگن ، قّقحتم  نامز  نیرد 

ریغ هک  تسرگید  هتکن  نکیل  تسا ، هدـش  رهاظ  قرـشم  زا  زورما  باتفآ  هک  دومن  راکنإ  دـناوتیمن  هکنانچ  درک ، دـناوتیمن  راـکنإ  ینعم 
، دسانشیمن تریصب  لهأ 

مرگن  یمه  نم  هک  دنیبن  همشرک  نآ  سک  نکیل  دنکیم  هولج  نم  هم  رظن  رهب 
تسندوب و یهلإ  ریبدت  هحراج  نآ  رد  ّخم  نآ و  رـس  دـناهتفای  هک  یتلیـضف  دوخ  ّتیعر  رب  افلخ  دوخ و  تّما  رب  ایبنأ  هک  تسنآ  هتکن  نآ  و 
! هن یضترم  ترضح  رد  و  لقعلا - لقنلا و  ةداهشب  دوب - قّقحتم  ههجو  یلع  هثالث  يافلخ  رد  خم  ّرس و  نیا  و  ندش ، ملاع  حالـصإ  هطـساو 

نکیل دـشن ، رّـسیم  هچ  رگا  نید  تماقا  رد  دوب  یعاـس  يو  هک  اریز  درکن ، ادـیپ  یـصقن  هنع - هَّللا  یـضر  يو - ّقح  رد  ینعم  نیا  دـنچ  ره 
ّتیلـضفأ هوجو  يوقأ  نیا  و  دـشیمن ، فّلختم  يو  زا  هّصاخ  تفـالخ  ماـکحأ  دوبیم  رگا  نآ  و  تسرگید ، ندوب  یهلإ  هحراـج  تلیـضف 

اب ناراوگرزب  نیا  لضافت  و  تسلمع ، ترثک  ّتین و  تّحص  رابتعاب  مه  اب  نیمی  باحصأ  لضافت  یضترم ، ترـضح  رب  تسا  هثالث  خیاشم 
یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام   » و یمار ، تسد  رد  رجح  دننام  تسندوب و  یئان  تسد  رد  ین »  » دننام رابتعاب  مه 

و ناتسوب ، نیزا  تسییوب 
« ممالا مکب  رثاکم  ّینإ  »

تّما زا  دوب  مک  ناشیا  تّما  هک  ایبنا  نآ  زا  دندشن  لضفا  ّتین  تّحص  رابتعاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  ناتـساد . نیزا  تسیزمر 
: رتیوق یهلإ  ضویف  ّتیحراج  رتشیب  تّما  دنچ  ره  هکلب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ 

دراد راک  هچ  ناگوچ  نادیم  زور  يوگ  یب  نکیل  درب و  ناگوچ  ناهاش  تسد  فیرشت 
ار ترضح  نآ  یلاعت  يادخ  هک  دوخ  هّینطاب  فاصوأ  دوخ و  تّوبن  رد  دندشن  دیازتم  هّکم  حتف  ببسب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ 

ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   » حور رتهدیلاب ، حوتف  ندب  دنچ  ره  هکلب  دوب ، هدینادرگ  صوصخم  نآب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. رتنشور ۀیآلا » ، 

تاکرح نیا  هک  اریز  تسمّلسم  نیّفص  لمج و  برح  رد  نخس  نیا  ییوگ  رگا  لاؤس :
995 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هحراج ناورهن  برح  رد  نکیل  دمآ ، راک  يور  رب  ناشیا  ّتیعمج  دقف  نیملسم و  فالتخا  تعاسب  تعاس  هکلب  دندشن  ریخب  یضفم  هفینع 
دناهدومرف تعامج  نآ  ّقح  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  اریز  تسا  هدوب  یهلإ  ضیف 

«. داع لتق  مهّنلتقأل  مهتکردأ  نئل  »
ناشیا تسکـش  راّفک و  تبک  و  مهنیب - امیف  نیملـسم - فالتیا  مالـسا و  عویـش  هکنآ  رد  تسا  قرف  فیرـش : تسا  یقیقحت  اجنیا  مییوگ :

اب دنرآ و  رب  رس  تسا  هدش  یشان  هفیلخ  ماکحأ  ضعب  زا  هک  ههبـش  ببـسب  هقرام  هقرف  نیملـسم  نایم  زا  هکنآ  رد  و  دوش ، دیازتم  زورب  زور 
عرعرت ّنسب  یلفط  هبترم  زا  ات  دنهد  شرورپ  ار  لفط  هک  تسنآ  لّوأ  لثم  دیامرف ، ۀعامج  نآ  تبک  رد  یعـس  هفیلخ  دنچیپ و  هب  ناناملـسم 

اطخ اقاّفتا  دزیم  بوچ  رب  هشیت  هّمهم  یتحلـصم  يارب  راّجن  داتـسا  هکنآ  لثم  یناث  لثم  و  دـیامن ، یقرت  یناوج  ّدـحب  هبترم  نآ  زا  دـسرب و 
نیرد ددرگ . لوغشم  دوخ  ياپ  حالـصإب  دنک و  يراّجن  لغـش  كرت  هک  يو  رب  دش  بجاو  تلاح  نیرد  دیـسر  شدوخ  ياپ  رب  هشیت  درک 
مکح رد  ای  دوبن  هفیلخ  یضترم  ترـضح  هک  تسین  نآ  نم  ضرغ  يراین ، دورف  نآ  لمحم  ریغ  رب  ار  هقیقد  هتکن  نیا  ینکن و  طلغ  ثحبم 

دوصقم هکلب  هَّللا ، هرک  ام  عیمج  نم  هّللاب  ذوعأ  دوبن ، هَّللا  یف  هّلل  دـندمآ  شیپ  هک  یبورح  رد  وا  یعـس  ای  تشگن  دـقعنم  وا  تفـالخ  عرش 
نیا و  دومنیم ، روهظ  جوف  جوف  قلخ  حالصإ  ّتیریخ و  ّالإ  تالتاقم و  نیرد  دشن  رهاظ  ندوب  یهلإ  ضیف  هحراج  تلیضف  هک  تسنیا  نم 

ترـضح نآ  تبحـص  تکربب  هباحـص  ياهقف  و  دنرادن ، وگتفگ  نآ  زا  ایفن  اتابثإ و  تسا  هاتوک  نآ  ریرقت  زا  نیمّلکتم  ءاهقف و  نابز  هقیقد 
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 . هتفر هراشا  هتکن  نآب  هحیحص  ثیداحأ  رد  دناهتخانش و  ار  هتکن  نیا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
قیفر یـضترم  ترـضح  اب  یعمج  دنتـشگ ، هورگ  راهچ  مدرم  یـضترم  تفـالخ  ناـمز  رد  هلمجلاـب  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  زین  و 

هار دـننکیم  تفلاـخم - هک  یعمج  تفـالخب و  تسا  ّقحأ  رـصع و  نیرد  تسا  مدرم  نیرتهب  یـضترم  هک  تسنآ  ناـشیا  لـیلد  و  دـندش ،
هکنآ ناشیا  ههبش  و  دندمآرب ، گنجب  دندش و  فلاخم  رگید  یعمج  و  تسبولطم ، تفالخ  ماظتنا  رد  یعس  داسف و  لامخا  دنراد و  داسفب 

لهأ تعیب  داهتجاب و  هن  ضارغأ  ببسب  ای  دوب  هرکب  هنیدم  لهأ  تعیب  تسا و  هدشن  دقعنم  یضترم  تفالخ 
996 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد و  دنتـسنادیم ، تلادـع  طقـسم  ار  ینعم  نیا  یتشآ و  ناشیا  نالتاق  اب  تشاد و  تکرـش  نامثع  ترـضح  لتق  رد  و  نانچمه ، مه  هفوک 
رد نافلاخم  نآ  تهج  نیزا  دیآیم ، هنوگ  ههبـش  رهاظب  اّمأ  دوب و  اّربم  لتق  ثول  زا  یـضترم  تقیقحب  و  درک ، علخ  ار  دوخ  میکحت  هّیـضق 

[. دندوب یطخم »! دهتجم   » یضترم هلباقم 
یسوم و وبأ  دیز و  نب  ۀماسأ  رمع و  نب  هَّللا  دبع  صاّقو و  یبأ  نب  دعـس  لثم  هباحـص  ءاهقف  زا  رگید  یعمج  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
زا تسرتاوتم و  ثیدح  نیا  و  هنتف ، ماّیأ  رد  دوعقب  دندرک  رمأ  معلـص »  » ترـضح نآ  هک  دوب  نآ  ناشیا  لیلد  و  دندرک ، دعاقت  دوعـسم  وبأ 

ّقحأ ار  وا  دـندومنیم و  وا  بقانم  رکذ  دـندرکیم و  یـضترم  ترـضح  يانث  همه  نیا  اـب  ناـشیا  دومرف ، یهن  ناناملـسم  ناـیم  رد  گـنج 
هک تسا  نآ  سان  رثکأ  نامگ  هیبنت :» . » هن یضعب  مالک  زا  دوشیم و  مولعم  تفالخ  دقع  رد  ههبـش  یـضعب  مالک  زا  دنتـسنادیم ، هفالخلاب 

نیا ناشیا  هچ  رگا  ّقح ، ماما  هارمه  لاتقب  تسا  صوصخم  تقیقحب  نآ  نیملـسم و  لاـتق  زا  تسا  یهن  تاـمومع  ۀـعامج  نیا  کسمتـسم 
قبطنم نآ  رب  هک  یتامالع  یفاصوأ و  هب  لاتق  نیزا  یهن  رد  هرتاوتم  ثیداحأ  ناشیا  دنتـسم  هکلب  تسا  ّنظلا  ضعب  زا  نیا  دندیمهفن و  مسق 

عّبتت زا  هکلب  نوریب ، اصحا  ّدح  زا  وا  هبعـشنم  قرط  باسح  تسروکذم و  هلوادتم  بتک  رد  هدایز  دـص  ود  زا  ثیداحأ  نیا  نوتم  و  دـنتفای ،
رد یعـس  دیآیم و  مزال  ملاع  داسف  دننکن  هفیلخ  ترـصن  رگا  تسا  سایق  دـندومن  لاتق  هک  یموق  دنتـسم  هک  دوشیم  ردابتم  نانچ  لاوحا 

دنتسم دوخ و  صئاصخ  قباوسب و  ار  تفالخ  یـضترم  قاقحتـسا  ناملاظ و  اب  لاتق  زاوج  تامومع  عرـش و  رد  تسا  هب  رومأم  داسف  لامخا 
 . ملعأ هَّللا  و  دشاب ، تامومع  صوصخم  دنک و  هلئسم  نیا  رد  سایق  نآ  ّدر  هک  صوصن  قیرف  نیا 

رد هک  هحیرص  تاراشب  یکی  تسناد : دیابیم  هجو  ودب  سپ  تثعب  هدارإب  هّبشت  رابتعاب  نیخیش  ّتیلـضفأ  اّمأ  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
تاراشب رّسفم  نّیبم و  یجراخ  هوجو  هک  اریز  جراخ ، رد  دش  عقاو  هچنآ  مود  یضترم . لاحب  هن  نیخیش  لاحب  دناحّرـصم  دش  عقاو  تامانم 

رد مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  سپ  تسقودصم ، قداص 
997 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نمکم زا  ناشیا  تسد  رب  رایـسب  حوتف  دش و  دهاوخ  مظتنم  ناشیا  تسد  زا  نید  راک  دش و  دنهاوخ  هفیلخ  هک  دنداد  تراشب  نیخیـش  ّقح 
دوخ و  دشن ، قّقحتم  يو  تفالخ  ماّیا  رد  مالـسا  حوتف  هک  یـضترم ! فالخب  دنداد ، تراشب  هچنآ  دشعقاو  و  دیـسر ، دـهاوخ  روهظب  بیغ 

[. دوشن عقاو  هک  يزیچ  هب  دنهد  تراشب  ترضح  نآ  هک  دراد  ناکمإ  هچ 
رد هک  یملع  هدـماین و  نایم  رد  املع  اب  یترواشم  تشگن و  دـقعنم  یعاـمجا  یـضترم  ترـضح  ناـمز  رد  و  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

تسا نایب  هب  جاتحم  ریغ  حضاو  دشاب  هتشاد  فلس  راثآب  یتفرعم  یندأ  هک  یصخش  رب  ینعم  نیا  و  دشن ! رهاظ  ددرگ  عئاش  مالسا  لها  همه 
.

یـضترم باحـصأ  و  دننک ، لقن  ّتلم  بحاص  زا  دـنوش و  عمج  يو  رب  نامدرم  هکیزیچ  زا  تسترابع  نید  و  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
یضر نامثع  مد  رد  تکرـش  زا  دوخ  هئربت  دندرک  تیاور  يو  زا  یعمج  الثم  دنداهن . ور  یّتش  بهاذمب  وا و  مالک  مهف  رد  دندش  فلتخم 

هک دندرک  مهف  يو  لتق  ياضر  يو  مالک  زا  یعمج  و  هنع ، هَّللا 
«. ۀبیش یبأ  نبا  هاور  نیریس : نبا  لاق  هعم ! انأ  هَّللا و  هلتق  »
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نآ قیبطت  رد  دندینش  یضترم  ترضح  زا  هقیقد  ياهملک  نیلجر  لسغ  هعتم و  میرحت  لثم  نآ  ریغ  هقف و  زا  هلکـشم  هثداح  ره  رد  نینچمه 
[. دشعقاو فالتخا  باب  حتف  دندنام و  ّریحتم 

سپ شویج  بیترت  ندم و  تسایـس  تبـسنب  هقطان  سفن  یلمع  ءزج  رد  هّبـشت  رابتعاب  نیخیـش  ّتیلـضفأ  اّمأ  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
همه مه  اب  ین ، ناشیا  نایم  رد  فالتخا  دـحاو و  يأر  رب  دوب  عمتجم  ملاـع  نیخیـش  تقو  رد  راـهّنلا ، ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  رهاـظ  تسیرما 

ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  دندوب ، راّفک  داهجب  لوغشم  قفتم 
زا نیملسم  فویس  دنتشگ ، هبّزحتم  بازحأ  نامدرم  دش و  عقاو  فالتخا  رد  فالتخا  یضترم  ترـضح  ماّیأ  رد  و  دوب ،! ناشیا  لاح  تفص 

ینمأب و دئاع  تخاس و  عسّتم  ار  قرخ  دش  عقاو  یماظتنا  یب  نیا  ّدر  يارب  هک  يریبدت  ره  لولـسم و  اهدوخ  نایم  رد  تشگ و  دومغم  راّفک 
تعزانم نارازه  اب  زین  نآ  دنامن  فّرصت  رد  هفوک  یلاوح  زجب  دمآ و  رب  هنع  هَّللا  یـضر  یـضترم  تسد  زا  رمأ  همه  هکنآ  ات  دشن  ینانیمطا 

فلاخم قفاوم و  تمحازم ! و 
998 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[!. دنشاب فلتخم  نآ  سکع  نتشاد و  روذعم  هیطخت و  قیدصت و  رد  دنچ  ره  دناقفّتم  تیاکح  نیا  لصا  رب 
و دشن ، رهاظ  هعینـش  تکرح  یـسک  زا  ناسحإب و  بغار  تعیرـشب و  دندنام  بّدأتم  همه  نیخیـش  نابحاصم  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

ّتبحم صولخ  یـضترم  ترـضح  اب  دقح و  دسح و  صرح و  عمط و  لهأ  دـندوب  ناشنمیهاپـس  ناشیا  رثکا  یـضترم  ترـضح  نابحاصم 
فرص ار  هفوک  لهأ  یکـشاک  هک  درکیم  اهتیاکـش  ربنم  رـس  رب  ناشیزا  رّرکم  هنع  هَّللا  یـضر  یـضترم  بانج  دایقنا ، خوسر  هن  هتـشادن و 

لاح ات  هکنانچ  هدـش  رهاـظ  ناـشیزا  اـهیئافو  یب  و  مناتـسب ! ار  یکی  مهد و  ار  سک  هد  ریناـند ، مهارد و  فرـص  دـننام  ماـش  لـهأ  اـب  منک 
، تسین نایب  جاتحم  دندرک  اهیئافویب  زا  هچنآ  امهنع  هَّللا  یضر  البرک  دیهش  نیسح  یبتجم و  نسح  اب  و  تسرئاس ، لثم  یفوی » ّیفوکلا ال  »

اجنآ ات  میظعت  داقتعا و  رد  دندرک  طارفا  یعمج  دنداتفا ، هبرگ  رتش و  دوخ  داقتعا  رد  دنتـشاد  دایقنا  خوسر  ّتبحم و  صولخ  هک  یعمج  و 
ياهّصق هکنانچ  دندشن ، رجزنم  ناشیا  تشادیم و  زاب  رّرکم  طارفا  نآ  زا  ار  ناشیا  یـضترم  ترـضح  دشابن و  یبن  ریغ  ّدح  هک  دندیناسر 

یعمج و  تسیابیم ، وا  ّقح  رد  هچنآ  نود  دندرک  طیرفت  یعمج  و  تسلوقنم ، دندرکیم  نعط  هباحص  رد  هک  تعامج  نآ  تبسنب  رایـسب 
همه نیا  یعمج  دندش ، فلتخم  زین  بسانم  ینعم  رب  وا  مالک  لمح  رد  و  دنادوعـسم ، نبا  هَّللا  دبع  باحـصأ  ناشیا  دندوب و  لاحلا  طسوتم 

! دراد رطاخ  رد  هچنآ  فالخ  دیوگیم  تسا  براحم  درم  دنتفگیم  دندرکیمن و  اغـصإ  دندومرفیم  اهربنم  رـس  رب  هک  اهدیکأت  اهغلابم و 
لمح یعمج  و  دنیوگیم ، هعیـش  هکنانچ  دـشاب  روهمج  فلاخم  هچنآ  رایتخا  هّیقت و  زا  دـش  هدـساف  بهاذـم  مخت  هدـساف  هدـیقع  نیمه  و 

کیدزن هدمع  تسنامه  ناشیا  تایاور  دندوب و  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  باحـصأ  ناشیا  دـشاب و  تعامج  قفاوم  هچنآ  رب  ار  وا  مالک  دـندرک 
ترـضح نآ  نامز  رد  هکنانچ  دشیمن  ادیپ  اهفالتخا  نیا  تفرگیم  رد  ار  ناشیا  یـضترم  ترـضح  ریثأت  رگا  سپ  ۀـعامج ، ّتنـس و  لهأ 

[. دشن ادیپ  نیخیش  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّرم  » زا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  طاطحنا  ياعّدا  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

999 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سبالم و لکآم و  رد  زّوجت  تبـسن  هب  میفاگـشرب  ار  ّقحلا  ّرم  رگا  ّالإ  دوشیم و  هتفگ  لّزنت  لیبس  رب  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  : ] هتفگ ّقحلا »
تفالخب و هک  يروما  تبـسن  هب  رگا  و  تسین ، مّلـسم  نآ  صاصتخا  درادـن و  یقّلعت  ام  ثحبم  اـب  تسمّلـسم و  نآ  دـننام  شاـعم و  لـیلقت 

میرگن تسا  مظعأ  رطخ  هک  نیملسم  تالتاقم  كرت  تبسنب  دراد و  ّقلعت  تسایر 
« ّقحلا ّرم  »

دوب وا  هارمه  هک  یعمج  فیلأتب  انتعا  ّتلق  تبـسن  هب  رگا  و  هیلع !» ال   » و هل » ال   » هک دـشاب  نآ  یـضترم  رمأ  تیاهن  و  تسا ، نیخیـش  بناجب 
نیا ریغب  نوچ  نیملـسم  ماظتنا  هک  اریز  دـندرک ، مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هکنانچ  تسناشیا ، فیلأت  قحلا  ّرم  سپ  منک ، رابتعا 
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ثحب ّلحم  هقیقد  مولع  تبسن  هب  میفاگشرب  ار  نخـس  ضومغ  رگا  نینچمه  و  دشاب ، هّمهم  روما  زا  یکی  ینعم  نیا  دوشیمن  قّقحتم  ینعم 
ياضتقم رد  نتفر  رود  رود  نخس و  رد  هیروت  تبسنب  رگا  و  میدرک ، نایب  لیصفت  هب  هکنانچ  تسین  مه  عقاو  هکلب  تسین 

« هعدخ برحلا  »
شـشوک شـشک و  تاعزانم و  تالخادم و  همه  نآ  دوجو  اب  دّرجتب  ندوب  لئام  يوعد  نینچمه  و  دشابیمن ، یحدم  بجوم  مینک  رابتعا 

![. درادن میلست  شیاجنگ  دیدرگن  تارمث  جتنم  هچ  رگا  دشن  رهاظ  نآ  لثم  هفیلخ  چیه  زا  اقباس  هک 
حوتفم دلب  چیه  وا  ماّیأ  رد  داتفا و  اههعزانم  اههشقانم و  لغـش  رد  دوخ  تفالخ  ماّیأ  رد  یـضترم  ترـضح  و  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

[. دندش حجرأ  لضفأ و  نیخیش  داهج ، ءابعأ  لّمحت  رابتعاب  سپ  دنام ، دودسم  هّیّلکلاب  داهج  هکلب  دیدرگن  رهاظ  یحتف  چیه  دشن و 
نایب هجو  ودب  سپ  دننک  ریبعت  هقیرطب  نامز  لهأ  فرعب  ار  نآ  هک  هیبلق  تافص  رابتعاب  نیخیـش  تلیـضف  اّمأ  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
عرو دوب و  ایلوا  عرو  مسق  زا  یـضترم  عرو  و  ایبنأ ! دـهز  دـننام  نیخیـش  دـهز  دوب و  ءاـیلوا  دـهز  مسق  زا  یـضترم  دـهز  هکنآ  لّوأ  مینک :
مدع ببـس  وا  دهز  یـضترم و  عرو  هکنآ  رب  تسخیرات  لهأ  عیمج  قاّفتا  هک  تسنآ  اعّدـم  نیرب  حـضاو  لیلد  و  ایبنأ ! عرو  دـننام  نیخیش 
عقاو یهجوب  ایبنأ  هلماک  فاصوأ  هک  تسمولعم  و  تشگ ! ناشیا  تفالخ  ماظتنا  ببس  ناشیا  دهز  نیخیش و  عرو  و  دش ، وا  تفالخ  ماظتنا 

هجو ایلوا ! دهز  فالخب  دوشیمن  ملاع  تسایر  عنام  هک  تسا 
1000 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كرت دـهز  مینک  عوجر  تقیقحب  رگا  هکلب  تسهاـج  تروص  هک  تفـالخ  رد  دـنک  یتـبغریب  هک  تسنآ  دـهز  عاوـنا  مظعا  هکنآ ، یناـث 
ادخ فوخ  زا  دشاب  لام  كرت  وا  دهز  هاج ، هن  تسا  لام  وا  سفن  ياضتقم  هک  یصخش  رگا  سپ  دشاب ، هچ  ره  تسا  دوخ  سفن  ياضتقم 
سپ لام . كرت  هن  دشاب  هاج  كرت  وا  دهز  لام ، هن  دشاب  هاج  وا  سفن  ياضتقم  هک  یصخش  و  هاج ، كرت  هن  وا  رکذ  يارب  غّرفت  تهجب  ای 

تصخرب دشاب و  يو  داهتجا  بسح  رب  همه  نیا  دنچ  ره  دومن  اهریبدت  دروآ و  لمعب  اهگنج  تفالخ و  يارب  درک  اهیعس  یضترم  ترضح 
عرو عاونأ  مظعأ  و  داتفا ،! اههثداح  نیاب  هک  یـسک  زا  تسافـصأ  وا  لاح  دـشن  عقاو  يو  زا  اههثداح  نیا  لصا  هک  یـسک  نکیل  دوب ، عرش 

تحابإ هجو  عرـش  رد  هچ  رگا  سپ  ّدـشأ ، وا  مثإ  و  تسا ، مظعأ  وا  رطخ  لـتق  هک  اریز  نیملـسملا  نیب  ار  تـالتاقم  دـنک  كرت  هک  تسنآ 
عضاوت وا  عاونا  مظعأ  عضاوت  نینچمه  و  یضترم ، لاح  فالخب  دشن  عقاو  نیخیش  رد  تالتاقم  نیا  و  دیامن ، كرت  ههبش  یندأب  دوش  هتفای 
تیاغب دوخ  نامز  رد  تفالخ  نیّقحتـسم  اب  ملع و  لهأ  اب  نیخیـش  و  دنـشاب ، نانعمه  نف  نآ  رد  ناـشیا  اـب  هک  یّنف  رد  تسا  دوخ  نارقأ  اـب 

رد نآ  عاونأ  مظعأ  دراد و  رایسب  عاونأ  میفاگـشرب  نوچ  تافـص  نیزا  یتفـص  ره  نینچمه  و  یـضترم ، ترـضح  زا  هدایز  دنتـشاد  عضاوت 
! تسلّمأت ّلحم  زین  نآ  بسحب  یضترم  ترضح  لضف  میریگب  شاعم  رد  لّلقت  ینعمب  عرو  دهز و  رگا  و  میباییم ! نیخیش 

عوجلا و نم  ینطب  یلع  رجحلا  طبرأل  ینإ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  ینتیأر  دقل  لاق : اّیلع  ّنأ  یظرقلا  بعک  نب  دّمحم  نع  »
«. دمحأ هجرخأ  رانید . فلأ  نیعبرأ  غلبتل  یلام  ۀقدص  ّنا  و  ۀیاور : یف  و  افلأ ، نوعبرأل  مویلا  یتقدص  ّنإ 

رهاظ نآب  یضترم  ترضح  صاصتخا  صصق ، زا  دنامادقألا ، يواسم  نآ  رد  همه  منک  رابتعا  لاملا  تیب  فّرـصت  رد  طایتحا  ینعمب  رگا  و 
![. دوشیمن

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ملع  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
هّبنتم نآ  رب  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  ّدترم و  قارحا  هّصق  رد  دوب  هّیهقف  هلئـسم  سفن  رد  طلغ  نآ  و  دـش !!! عقاو  یـضترم  ترـضح  زا  طلغ  هکلب  ]

تخاس
هَّللا لوسر  لوقب  مهتلتقل  انأ  تنک  ول  لاقف : ساّبع  نبا  کلذ  غلبف  مالسإلا ، نع  اوّدترا  اموق  قّرح  اّیلع  ّنأ  ۀمرکع  نع  »

1001 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأل  مهقّرحال  نکأ  مل  و  هولتقاف ، هنید  لّدب  نم  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  مّلـس ، هیلع و  هَّللا  یّلص 
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«. يذمّرتلا هجرخأ  ساّبع ! نبا  قدص  لاقف : اّیلع  کلذ  غلبف  هَّللا . باذعب  اوبّذعت  ال  لاق : مّلس 
هثحاـبم ضرعم  رد  دـشیم  عـقاو  اـضق  رد  یفارحنا  هلمجلا  یف  رگا  دوـبیم ، هباحـص  ياـهقف  زا  ریفغ  ّمج  رـضحمب  قوراـف  ياـیاضق  هـکلب 

هباحص رضحمب  یضترم  ترضح  يایاضق  و  تسیقاب ، شیتفت  ياج  لئاسم  نآ  رد  و  ریـسی ، يردق  رب  رگم  دنداهنن  تشگنا  اذهعم  دمآیم ،
. دومن ضارتعا  دش  علطم  یضترم  تاّلجس  رب  سابع  نب  هَّللا  دبع  نوچ  دنامیم ، روتـسم  نآ  رد  رایـسب  ياهطلغ  هک  نکمم  و  دشیمن ، عقاو 

یفحا ارایتخا و  رومالا  هل  راتخأ  انأ  حصان  دلو  لاقف : یّنع ، یفحی  اباتک و  یل  بتکی  نأ  هلأسأ  ساّبع  نبا  یلإ  تبتک  لاق : ۀکیلم ، یبأ  نع  »
یف ملسم  هجرخأ  ّلض ! نوکی  نأ  الإ  ّیلع  اذهب  یضق  ام  هَّللا  و  لوقیف : ءیشلا  هب  ّرمی  ءایشأ و  هنم  بتکی  لعجف  یلع  ءاضقب  اعدف  لاق : هنع ،
ةاور نوچ  تسوا  يایاضق  طالتخا  وا و  ملع  ءافتخا  تهجب  هلوادتم  بتک  رد  یـضترم  ترـضح  تاطلغ  رکذ  مدع  سپ  هحیحـص .» ۀمّدقم 

 !. هدوب ظاّفح  ریغ  لاحلا  روتسم  وا 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  دهز  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

يرایسب رب  وا  ناحجر  هدش و  حیحص  رایسب  يو  دهز  رابخأ  دهز و  زا  تشاد  یفوأ  بیصن  هلاحم - ال  یضترم - ترـضح  هک  تسناد  دیاب  ]
ینعم نیا  تفالخ و  رد  تسا  یتبغریب  نآ  مظعأ  ایندب  یتبغریب  هک  اریز  تسلّمأت ، ّلحم  نیخیش  تبسن  هب  اّمأ  تسقّقحتم ، زین  هباحـص  زا 
بلط رد  اهیعـس  هک  یـضترم  ترـضح  فالخب  راهن ! لیل و ال  یف  اهتبلط  ام  هَّللا  و  رکب : وبأ  لاق  دـش ، رهاظ  ّمتا  هجوب  قوراف  قیّدـص و  رد 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تدابع  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و  درب !] راکب  نآ  رارمتسا  تفالخ و  ءاشنإ 
وا تلیضف  اّما  تسین ، ههبش  چیه  تلیضف  نآ  رد  هباحص  زا  يرایسب  رب  وا  ناحجر  یـضترم و  ترـضح  تدابع  ترثک  رد  هک  تسناد  دیاب  ]

. تسه مّلسم  ریغ  نیخیش  تبسن  هب 
تنب ۀـمطاف  هقرط و  هَّللا  لوسر  ّنأ  هربخأ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّنأ  هربخأ  یلع  نب  نیـسح  ّنأ  نیـسحلا  نب  ّیلع  ینربخأ  لاـق : يرهّزلا ، نع  »

: تلقف نایّلصت ؟ أ ال  لاقف : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
عجری مل  کلذ و  تلق  نیح  فرصناف  انثعب ! انثعبی  نأ  ءاش  اذإف  هَّللا  دیب  انسفنأ  لوسر ! ای 

1002 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّيراخبلا هجرخأ  الدج ! ءیش  رثکأ  ناسنإلا  ناک  و  لوقی : وه  هذخف و  برضی  ّلوم  وه  هتعمس و  ّمث  ءیش  یلإ 

و ، 
اّیوه یّلصف  هتیب  یلا  عجر  ّمث  لاق : ةولّصلل ، انظقیأف  لیّللا  نم  ۀمطاف  یلع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلع  لخد  دمحأل : ۀیاور  یف 

یّلصن ام  هَّللا  ّانإ و  لوقأ  ینیع و  كرعأ  انأ  تسلجف و  لاق : ایّلـصف ! اموق  لاق : انظقیأف و  انیلإ  عجرف  لاق : اّسح ، انل  عمـسی  ملف  لاق : لیّللا ، نم 
یلع هدیب  برـضی  لوقی و  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلوف  لاق : انثعب ! انثعبی  نأ  ءاش  اذإف  هَّللا  دیب  انـسفنأ  اّمنإ  انل ! بتک  ام  ّالإ 

: تلاق یلعل ، ۀّیرس  نع  و  الدج ! ءیش  رثکأ  ناسنإلا  ناک  و  انل ! بتک  ام  ّالإ  یّلصن  ام  انل ! بتک  ام  ّالإ  یّلصن  ام  هذخف :
هَّللا لوسر  تلأسف  ءاشعلا  لبق  مانأف  دیعـس : نب  ییحی  لاق  ّمث  تمن . یبایث  ّیلع  برغملا و  تیّلـص  اذإ  تنک  اموئن و  ـالجر  تنک  ّیلع : لاـق 

. یل صّخرف  کلذ  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
«[. دمحأ هجرخأ 

هن هجو  تقالط  قلخ و  نسح  هک  تسناد  دیاب  : ] هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  قلخ  نسح  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
ةرفحلا و کتـسا  تأطخأ  لدانجلا و  فضر  الإ  نیـسمخ  ال   » هیوضترم هملک  تسا ، نتخانـش  یـسک  ره  هبترم  هکلب  طـقف  تسحازم  نیمه 

یعرم لیقع  باب  رد  یضترم  ترضح  هک  هلماعم  و  دیجنـس ، دیاب  رمع » کلهل  ّیلع  ول ال   » قوراف هملک  اب  ةریره » یبأ  رکذ  دنع  هطارـضأ ،
ریثک لامب  ار  ساّبع  هک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  قلخ  اب  تفر  ماشب  هدـش  ادـج  يو  زا  ببـس  نآب  لیقع  تشاد و 

فیلأت ببـس  تقالط  نیا  هک  تسنآ  نآ  ضرعلاب و  ّالا  تسین  یطبر  تفـالخ  اـب  ار  هجو  تقـالط  تقیقحب  و  دیجنـس ! دـیاب  دومرف  فیلأـت 
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زا بلطم  نآ  نوچ  ددرگیم و  نیملـسم  نانیمطا  ماع و  نمأ  ببـس  فـالتخا  كرت  فیلأـت و  دوشیم و  هفیلخ  رب  فـالتخا  كرت  بولق و 
و ۀّنئملا ! لوصح  دعب  ۀّنظملاب  ةربع  ال  تسا ! هثحابم  شیاجنگ  اجک  ار  هجو  تقالط  دش  قّقحتم  یضترم  ترـضح  زا  رتبوخ  نیخیـش  تسد 

 . تسملسم ریغ  دشاب  هباعد  زا  یلاخ  هک  تقالط  لصا  رد  یضترم  ناحجر  همه  نیزا  دعب 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تحاصف  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

یطبر تّوبن  تفالخ  اب  دوخ  تاذ  رابتعاب  ناسل  تحاصف  هک  تسناد  دیاب  همه  نیزا  دعب  [و 
1003 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب تسفوقوم  تّوبن  تفالخ  هکنآ  ببـسب  تسا  ضرعلاب  بولطم  اجنیا  هکلب  دـناهدوبر ، ایلوا  املع و  زا  تقباـسم  يوگ  ارعـش  اـّلإ  درادـن و 
ار نآ  نیخیش  نیخیش  نامز  رد  دمآ  شیپ  هک  هلضعم  ره  هک  تسنآ  عقاو  و  ددرگیم ، قّقحتم  ّمتا  هجوب  تحاصفب  نآ  هّقح و  مولع  راهظإ 
هک درک  لّمأت  دـیاب  ار  فصنم  دـنامن ، ندز  مد  تقاط  ار  ناعزانم  نافلاخم و  تساخرب و  تعزانم  تفلاـخم و  هک  دـندرک  ریرقت  یهجو  رب 

ماش و ضرأ  فقو  هّیضق  رد  دومن و  ادأ  تغالب  بتارم  یصقأب  عون  هچب  ار  سابع  یضترم و  هّیضق  اصوصخ  دوخ  بلاطم  ریرقت  رد  قوراف 
لاح ات  دشن ! ّلح  تالـضعم  نآ  زا  یکی  دـندمآ و  شیپ  رایـسب  تالـضعم  وا  ماّیأ  رد  هک  یـضترم  تفالخب  داد ! نایب  داد  نیئآ  هچب  قارع 

![. دشاب هدرک  عوجر  یضترم  ریرقت  نسحب  دوخ  داهتجا  زا  یباحص  هک  تسین  مولعم  ار  ریقف 
ناحجر تفـالخ  روما  دـقع  ّلـح و  رد  اـّما  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  يأر  دادـس  صیقنت  ماـقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

شیوخ دئاوف  رمثم  همه  دیشیدنا و  اهریبدت  برع  دادترا  تقو  رد  قیّدص  هک  اریز  تسمّلسم ، ریغ  نیخیش  رب  تلصخ  نیا  رابتعاب  یـضترم 
رامـشیب عفانم  رایـسب و  تاریخ  رمثم  نآ  همه  تسب و  رطاخب  اهتحلـصم  هفوک  هرـصب و  ءانب  كومری و  هّیـسداق و  حـتف  زا  قوراف  و  دنتـشگ ،

لها دش و  بولطم  فالخ  رمثم  تشگ و  سکعنم  دیـشیدنا  هک  يریبدت  ره  دوخ  تفالخ  ماّیا  رد  هک  یـضترم  ترـضح  فالخب  دنتـشگ ،
، درک ریرقت  الامجإ  ار  ارجام  همه  نیا  سابع  نبا  تفاین . یئاریذـپ  هجرد  یـضترم  شیپ  ناشیا  هروشم  دـنداد و  هروشم  هثداـح  ره  رد  يأر 
و ورمع .» وبأ  هجرخأ  هتاف ، ّالإ  اینّدلا  نم  ءیـش  یلع  فرـشأ  ام  ّلقف  هتبارق ، هتقباس و  هتّرغ  لجر  نم  املح  املع و  ئلم  دق  هَّللا  ناک و  لاق : »

الیصفت هنع  هَّللا  یضر  یبتجم  نسح  مامإ 
یف هرهظ  دنسأ  مّلس  اّملف  رصعلا  مهب  یّلصف  اهب  ّیلع  اذإ  ةذبّرلاب  تنک  اذإ  یتح  ۀّصقلا  رکذف  نامثع ، لتق  انءاج  لاق : باهـش  نب  قراط  نع  »

: لاـق ۀـیراجلا ! نینح  ّنحت  ـال  مّلکت و  یلع : هل  لاـقف  لاـق : یکبی ، وه  همّلکی و  یلع  نب  نسحلا  هیلإ  ماـقف  لاـق : موقلا  لبقتـسا  اهدجـسم و 
برعلا یلإ  عجرت  یّتح  کتیب  مزلت  نأ  لتق  نیح  کترمأ  ّمث  ینتیـصعف  اهب  میقتف  ۀّـکم  یتأـت  نأ  لـجرلا  اذـه  ساـّنلا  رـصح  نیح  کـترمأ 

طابآ کیلإ  اوبرضل  ّبض  رحج  یف  تنک  ولف  اهمالحأ  بذاوع 
1004 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتآ کلوق  اّمأ  یلع : لاقف  لاق : ۀعیضم ، لاحب  لتقنف  قارعلا  یتأت  نأ  هّللاب  كدشنأ  انأ  ینتیـصعف و  كرحج  نم  كوجرختـسی  یّتح  لبإلا 
هجرخأ ثیدحلا . هولتق ، ساّنلا  ناک  نإ  یبنذ  امف  نامثع  ساّنلا  لتق  کلوق  اّمأ  و  ۀّـکم ، ظ ) هب .  ) یب ّلحتـست  يذـّلا  لجّرلاب  نکأ  ملف  ۀّـکم 

«. ۀبیش یبأ  نبا 
دنز يأر  يو  ارآ و  رد  دوش  عقاو  محازت  نوچ  ددرگ ، تاـکرب  رمثم  دـشیدنا  هک  يریبدـت  ره  هکنآـب  اـّلإ  تخانـش  ناوـتن  يأر  دادـس  سپ 

 . یضترم فالخب  دومن  روهظ  ّمتا  هجوب  نیخیش  رد  ینعم  نیا  و  ددرگ ، وا  يأر  قّدصم  جراخ 
زا تاداـع  قراوـخ  هک  تسناد  دـیاب  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  باـنج  تاداـع  قراوـخ  صیقنت  ماـقم  رد  نـینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

لقن قیرطب  دناهدیـسر  اـمب  نیخیـش  تاـمارک  هک  تسنآ  نآ  تسیقاـب و  ینخـس  اـجنیا  نکیل  تسا ، لوقنم  ناـشیا  همه  یـضترم  نیخیش و 
![. یضترم تامارک  فالخب  حیحص 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تّوخا  صیقنت  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
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هک اریز  تخاسن  دوخ  ردارب  ار  سک  چیه  دوخ  تجاح  رابتعاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسنآب  رعشم  ةاخاوم  هّیـضق  اذهعم  ]
تهجب دوب  هدومرف  هدهاشم  یضترم  ترـضح  رد  یئاکب  یتّقر و  نوچ  و  راصنأ ، نیرجاهم و  زا  دندوب  رایـسب  مدخ  اقفر و  ار  ترـضح  نآ 

![. داد تّوخا  فیرشت  ار  وا  تجاح 
عافتنا ةرثک  ۀـقیقحلا  یف  هک  تسناد  دـیابب  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  زا  عافتنا  ترثک  راکنإ  ماقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 

رب مجع  برع و  حتف  هّیعرـش و  لئاسم  حـیقنت  ثیدـح و  تیاور  رب  سان  لمح  نآرق و  عمج  هک  اریز  تسا  هدـش  عقاو  نیخیـشب  مالـسا  رد 
نیخیش هّیعامجا  لئاسم  رب  تسدمتعم  ناشیا  بهاذم  لصأ  و  دنانایعفاش ، نایکلام و  نایفنح و  مالسا  لها  رثکا  و  هدش ، عقاو  نیخیش  تقو 

یّلک دامتعا  عرش  نونف  زا  یّنف  چیه  رد  و  دشن ، عقاو  مالسا  حتف  یـضترم  تسد  رب  و  دنرادن ، دامتعا  یـضترم  راثآ  رب  دنچ  یلئاسم  رد  زجب 
، یـضترمب ناشیا  عافتنا  زا  تسا  مظعأ  نیخیـشب  تّما  عافتنا  سپ  تشگن ، مظتنم  تفالخ  ناشیا  تسد  رب  و  دماین ، روهظب  یـضترم  راثآ  رب 

رد شاف  بلاغ و  هک  دناّتنس  لها  نیخیش  عابتأ  دسریم و  عوبتمب  باوث  عابتأ  ترثکب  هک  تسرّرقم  هکلب 
1005 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگا يدّمحم  نید  ندز  مه  رب  رد  دندرکن  ریـصقت  چیه  هک  دندمآرب  ّهلاض  هقرف  هس  یـضترم  ترـضح  هّیّرذ  زا  و  دـناناشیا ، مالـسا  نادـلب 
لقن هک  اریز  تسین  تباث  تاقث  لقنب  نآرق  ناـشیا  کـیدزن  هک  هّیماـما  هعیـش  هلمج  نآ  زا  يدوبن ! ّتلم  نیا  لاـح  لـماش  یلاـعت  وا  ظـفح 

دـنرادن و تیاور  هعوـفرم  ثیداـحأ  نینچمه  تسا و  عـطقنم  ناـشیا  هّـمئا  زا  تـیاور  تـسین و  تّـجح  ناـشیا  شیپ  هعبـس  ءاّرق  هباـحص و 
هدش تباث  ثیداحأب  هک  هّیمالسا  دئاقع  رثکا  هّیدیز  و  دناهتفرگ ، شیپ  هقدنز  ةّوبن  متخ  رد  تسین و  رّوصتم  ناشیا  شیپ  ثیداحأ  هضافتـسا 

تاعدب تسمالسا و  ندرک  تسس  ناشیا  بهذم  تقیقحب  همه ، زا  دناثبخأ  دوخ  هّیلیعامـسا  و  دندش ، اهلدج  اهگنج و  ببـس  دنارکنم و 
ثول زا  یـضترم  ترـضح  هچ  رگا  دبلطیم ، مامت  یلوط  نآ  لیـصفت  هک  هدش  ادیپ  قیرف  هس  نیزا  مالـسا  لها  لمع  هدـیقع و  رد  رامـشیب 
عافتنا نیخیشب  سپ  دشن ، عجار  یضترم  ترـضحب  ناشیا  تهج  زا  مه  باوث  نکل  ناشیرب ، رگم  تسین  عجار  ناشیا  لاب  و  تسیرب ، ناشیا 

یضترم ترضحب  هک  یباوث  زا  تسرثکا  ناعبات  رابتعاب  تسعجار  نیخیـشب  هک  یباوث  و  ررـضب ، تسبوشم  ریغ  ناشیا  زا  عافتنا  دش و  رتشیب 
![. باوث ةرثک  رابتعاب  دنالضفا  نیخیش  سپ  دوش ، عجار 

رد رگا  و  : ] هتفگ هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هّیجراخ  هّیندب و  ۀّیناسفن و  تالامک  صیقنت  هک  یئاج  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد زین  و 
هّیدیز و هّیلیعامـسا و  أشنم  هتـشگ و  ملاع  لالـضإ  ردصم  هک  دناهدش  ادیپ  زین  ناشیا  ریغ  هدـش  ادـیپ  مالعأ  رایخأ  یـضترم  ترـضح  دالوا 

دالوأ زا  دنتفر و  دابب  زین  دوخ  همه  رخآ  دـناهداد ! دابب  ار  یملاع  هدرک  جورخ  هک  تفای  ناوت  ار  يولع  دـص  بیرق  خـیرات  رد  هدوب ، هّیماما 
ریغ يرمع و  رمع  نب  هَّللا  دـبع  مساق و  ملاس و  هشئاع و  ترـضح  رمع و  نبا  هَّللا  دـبع  لثم  يدـه  هّمئا  اـّلإ  هدـشن  ادـیپ  سک  چـیه  نیخیش 
ریغ و  ةاکـشم »  » بحاص يزار و  ماما  دننام  فینـصت  باحـصا  يدرورهـس و  نیدلا  باهـش  خیـش  دننام  ۀـقیرط  هّمئا  نآ  زا  دـعب  و  ناشیا ،

لتاقت ببـس  هدرکن و  جورخ  ناشیزا  سک  چیه  و  مهیلع ، ساّنلل و ال  ماوع ال  ای  دناهدش ، يدتهم  ناشیا  ببـسب  رایـسب  تاعامج  و  ناشیا ،
![. تشگن نیملسم 

1006 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسا و هیهانتمان  تالبعزخ  رب  لمتـشم  هک  هیهاو  تافرخزم  همه  نیرب  ار  هَّللا  ّودع  نیا  هک  تسنیا  رـصع  بئارغ  رهد و  بئاجع  هلمج  زا  و 

نیم بذـک و  رپ  باتک  نیمه  رد  هکنآ  ات  دـیدرگن  لصاح  يریـس  تسا  هتخیر  ساسا  ّتیبصاـن  ساـطرق  هحفـص  رب  ار  نآ  دوخ  بناـج  زا 
ریمأ بانج  نعاطم  رکذـب  کلذ - نم  هّللاب  ذوعن  هدومن - رایتخا  یلوضف  تلاکو  مائل  هّیرورح  ماش و  بصاون  بناـج  زا  نینیعلا » ةّرق   » ینعأ
نانچ هدومیپ و  تراسخ  رـسارس  تراسج  مادـقأب  جورخ  بصن و  کلهم  کلـسم  ۀحارـص  مامت  باهـسا  بانطإب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

حاورأ رگا  هک  هتخات  هحیضف  تایرتفم  هحیرـص و  بیذاکا  ریطـست  يوس  يوحنب  هتخاس و  موقرم  هلطاع  تاهرت  هلطاب و  تالمهم  هناکابیب 
« رخآلل لّوألا  كرت  مک   » دافمب دـنیامن و  دوخ  رب  لیلـضت  لیوست و  رپ  لیکو  نیا  قّوفت  فارتعا  اـنیقی  دـنوش  علطم  نآ  رب  ایقـشأ  نآ  هثیبخ 
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هروکذم تارابع  دعب  مایتلا  تلالـض  مالک  نآ  لقن  نوچ  و  دنیازفیب ، ۀیاغلا  یـصقأ  یلإ  حومج  سومـش  نآ  حور  حیورت  رد  هدومن  ناعذا 
هک دبایرد  دیامن و  روکذم  باتکب  عوجر  دهاوخ  رگا  ریـصب  رظان  نکیل  میدـیزرو ، ضارعإ  نآ  رکذ  زا  اذـهل  دوبن  يرورـض  نادـنچ  افنآ 
رپس ایح  ّتلق  هار  زا  باوج  ریرحت  ماقم  رد  هتخارفا و  رب  ریوزت  ملع  ریرقت  ماگنه  ناشبناج  زا  جراوخ  بصاون و  یلوضف  لیکو  نیا  هنوگچ 

. مالحألا بابلألا و  یلوا  یلع  یفخی  امک ال  مالسالا ، یف  ترسک  ةروراق  لّوأب  اذه  سیل  و  هتخادنا ،
: هلوق

و دنرادیم ، ضوغبم  ار  هیقب  دنزاسیم و  بوبحم  ار  هفئاط  کی  یضعب  درادن ، تسود  ار  تیبلها  عیمج  ناشیا  هقرف  چیه  هک  هعیش  فالخب 
[. ار رگید  هفئاط  یضعب 

: لوقأ
دارم هنیفـس  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  رد  هک  هدیدرگ  نّقیتم  مولعم و  نهربم و  حضاو و  مامت  لیـصفتب  ماعنملا  نانملا  هَّللا  دمحب  قبـس  ام  رد 

تمصع و تیب  لهأ  عیمج  ۀّیرشع  انثا  هعیش  هّقح  هقرف  بیر  الب  دنتسه و  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نابحاص  تیب  لها  زا 
1007 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تعاطا و رب  ار  دوخ  تّمه  هتسناد  عاّبتالا  بجاو  ۀعاطلا و  ضرتفم  ار  ناشیا  دنرادیم و  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  تراهط 
ببـسب دـناهتخاس و  هعیـشب  یّمـستم  ار  دوخ  هک  مهریغ  هیلیعامـسا و  هیدـیز و  ّهلاض  قرف  اّمأ  دـنرامگیمرب ، ناشعاّبتا  کّسمت و  داـیقنا و 
كرات انیقی  نیموصعم  ياـجب  نیموصعم  ریغ  بصن  ناـشعاّبتا و  زا  ضارعإ  نیعمجأ و  مهیلع  هَّللا  مالـس  رـشع  اـنثا  هّمئأ  ضعب  اـب  توادـع 

دنتـسه و جراوخ  بصاون و  لثم  هکلب  دنتـسین  هعیـش  تقیقح  رد  زگره  سپ  دنـشابیم ، تاجن  هنیفـس  زا  فّلختم  نیلقث و  ثیدح  رب  لمع 
دورف دوخ  رب  ار  هعیـش  حدم  ثیداحأ  تایآ و  دنیوگیم و  یلوأ  هعیـش  ار  دوخ  هک  تستّنـس  لها  لطاب  ياعّدا  لثم  ار  عّیـشت  ناشیا  ياعّدا 

. لاحملا دیدش  وه  هَّللا و  نولداجی  مه  و  لاحم ، لطاب و  بابلألا  یلوا  دنع  کلذ  و  دنهاوخیم ، ندروآ 

قح مالسلا  مهیلع  تیب  لهأب  تبسن  تارضح  هکنیا  تابثا  اعدا و  نیا  زا  فلؤم  باوج  تیب و  لها  عیمجب  تنـس  لها  کسمت  باب  رد  بحاصهاش  مالک 
دنراد ناوارف  ياهیشک 

هراشا

: هلوق
دنیوجیم کسمت  نادب  دـنرآیم  دوخ  نید  تایاور  همه  ره  زا  دـننکیمن  صاخ  ار  هفئاط  کی  تنـس  لها  هک  عابتا  لاح  تسا  نیمه  [و 

 . تسا هاوگ  ناشیارب  هئف  ثیدح و  ریسفت و  بتک  هچنانچ 
: لوقأ

بانج يارب  تسنیقفانم  عاّبتا  لاح  لثم  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتنس  لها  عاّبتا  لاح  هک  تسین  باجتحا  افخ و  ّزیح  رد  بابلألا  یلوا  رب 
زاب نداهن و  زاغآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  ياعّدا  هک  اریز  دشابیم  نآ  زا  رتدـب  هکلب  نیعمجأ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نیّیبّنلا  متاخ 
هفرط ندومناو ، یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  ار  شیوخ  نید  عورف  رد  نتفگ و  یماّرک  يدیرتام و  يرعـشا و  نید  لوصا  رد  ار  دوخ 

ّتقاشم و هنوگ  ره  هچ  رگا  يوبن  عاّبتا  زا  فارحنا  رد  نیقفانم  هک  اریز  دنتـشادن ، نآ  رب  تراسج  مه  نیقفاـنم  هک  تسیزیچ  تسارجاـم و 
يدوهی و ار  نتـشیوخ  دنتـسبیمن و  بانج  نآ  يداعأب  ار  دوخ  نکیل  دـندرکیم  باکترا  ار  باـنج  نآ  تاداـعم  تفلاـخم و  تدـناعم و 

مالس تیب  لها  نیفلاخم  ادعأب و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  ياوعد  فصو  اب  تارضح  نیا  و  دنتفگیمن ، یـسوجم  یباص و  ینارـصن و 
کلاسم دنیامنیم و  باستنا  ازتعا و  باجتحا  ّرتست و  الب  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا 
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1008 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دنیامیپیم رطخ  فوخ و  الب  عورف  لوصا و  رد  ار  ناشیا  کلاهم  رپ 

دوخ نید  تایاور  همه  زا  دـننکیمن ، صاخ  ار  هفئاط  کی  ّتنـس  لها  هک  دـناهدومن  اعّدا  مالم  بلاج  مالک  نیرد  بحاص  هاش  هچنآ  اـمأ 
داحآ رگید  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  تیب  لهأ  زا  تایاور  لقن  هکنیا  هب  تسـضوقنم  دودرم و  سپ  دنیوجیم ، کّسمت  نادب  دنرآیم و 

ادـخ و مکح  لثم  ار  ناشیا  مکح  دـننادن و  موصعم  نآرق  لثم  ار  ناشیا  هک  یتقو  ات  تسین  هسّدـقم  سوفن  نیا  عاّبتا  کّسمت و  لیلد  ساـن 
: ماقملا اذه  یف  انبطاخم  ماحفإل  مالعألا  ضعب  لاق  ام  معنل  دننادرگن و  عاّبتالا  بجاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر 

هنیفـس بکار  عبات و  هدرک  لقن  ار  تایاور  جراوخ  زا  هک  يراخب  سپ  دـشاب  وا  عاّبتا  ّتبحم و  لیلد  یـصخش  زا  تایاور  لـقن  دّرجم  رگا  ]
یف هَّللا  داز  همـالک  صّخلم  یهتنا  نیـضیقّنلا .  عاـمتجا  مزل  اـّلإ  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـهأ  ۀنیفـس  یبـکار  نم  نوکی  ـالف  دـشاب ، جراوخ 

. همارکا
، دنیوجیم کّسمت  نادب  دنرآیم و  دوخ  نید  تایاور  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  عیمج  زا  ّتنـس  لها  هک  تسین  تباث  زگره  نیرب  هوالع  و 

نیا هیـسدق  تاوذ  باب  رد  هکلب  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاط  هّمئأ  لاوقأ  تاـّیورم و  ّقح  رد  هّیّنـس  هّلجأ  رباـکأ و  هک  ینادیمن  رگم 
ناشیا نأش  رد  و  دـنراد ، هدـساک  تاموعزم  هدـساف و  تالایخ  هچ  کـلذ  ریغ  ملعلا و  بهذـملا و  ۀـیاوّرلا و  لـقنلا و  ثیح  نم  تارـضح 

هلطاب و تاملک  نینچ  نیا  رکذ  يارب  هچ  رگا  و  دنرآیم ، نامجرت  تعالخ  نابز  رب  هقهزم  هیدرم  تالمج  هقبوم و  هّیدر  تاملک  نیمادـک 
ةّرق  » و افخلا » ۀـلازإ   » و هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  جاهنم »  » هعلاطم الامجإ  نکیل  دـنکیمن ، تیاـفک  مه  لاوط  رتاـفد  الیـصفت  هلطاـع  تاوفه 

راصتخا تیاهنب  ماقم  نیا  رد  ام  و  تسا ، یفاو  یفاـک و  بلطم  نیا  يارب  بطاـخم  هفحت »  » باـتک نیمه  هظحـالم  هَّللا و  یلو  هاـش  نینیعلا »
لها ياربک  داقتعا  نسح  نآ  زا  ریـصب  رظان  ات  میئامنیم  لقن  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئأـب  ّقلعتم  هیّنـس  ياـملع  بتک  زا  تاراـبع  ضعب 
نیعلا يأرب  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  هرهاط  هّیرذـب  ناشیادـتقا  عاّبتا و  لامک  لاح  دـیامن و  تفایرد  مالّـسلا  مهیلع  تیبلهأب  تبـسن  ّتنس 

. دیازفیب ۀیاغلا  یصقأ  یلإ  ناشفالسأ  بحاص و  هاش  مالم  بیرثت و  رد  هدومن  هدهاشم 
1009 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  اما  »

عاّبتا زا  ّتنـس  لهأ  تارـضح  فارحنا  ات  دید  دیاب  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  هدش و  روکذم  افنآ  هدـیدع  تارابع  بانجنآب  ّقلعتم  سپ 
. ددرگ سمّشلا  نم  رهظأ  بانج  نآ 

نم دـحأ  اهب  ذـخأی  مل  ءایـشأ  هیفف  ّیلع  نم  لوقنملا  باتکلا  اّمأ  و  : ] هتفگ ةاـکز  ماـکحأ  رب  هلمتـشم  بتک  رکذ  رد  جاـهنم »  » رد هیمیت  نبا 
[. ةاش سمخ  نیرشع : سمخ و  یف  هلوق  لثم  ءاملعلا ،

ّیلع لوق  نم  نوملـسملا  هب  ذخأی  مل  امیف  اریبک  اباتک  يزورملا  رـصن  نب  دّـمحم  ّیعفاّشلا و  عمج  دـق  و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد هیمیت  نبا  زین  و 
!!![. ۀنّسلا باتکلل و  عبتأ  ۀباحّصلا  نم  هریغ  لوق  نوکل 

ءایـشأ و کلذ  نم  یلع  نامثع و  رمعل و  فرع  دـق  اّصن و  فلاخ  مکح  ایتف و ال  رکب  یبال  فرعی  مل  و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد هیمیت  نبا  زین  و 
و نیلجألا ، دعبأ  ّدتعت  اّهنإ  اهجوز  اهنع  یفوتملا  لماحلا  یف  هلوق  لثم  امهل  فرع  امم  رثکأ  یلعل  فرع  يّذلا 

: لایلب اهجوز  ةافو  دعب  تعضو  اّمل  ۀعیبسل  لاق  ّهنأ  ص - یبّنلا - نع  نیحیحّصلا »  » یف تبث  دق 
، لبانّسلا وبأ  بذک  لاق : نیلجألا ، رخآ  کیلع  یضمی  یّتح  ۀحکانب  تنأ  ام  لاق : لبانّسلا  ابأ  ّنإ  هل : تلاق  اّمل  و  تئش ، نم  یحکناف 

اریثک و اوزج  ّصنلا  ینعم  وأ  صّنلا  اهتفلاخمل  ساّنلا  اـهکرت  یّتلا  یلع  لاوقأ  نم  هَّللا  دـبع  یلع و  فـالخ  باـتک  یف  یعفاّـشلا  عمج  دـق  و 
 . کلذ نم  رثکأ  ّيزورملا  رصن  نب  دّمحم  هدعب  عمج 
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ابتک اذه  دّمحم  فّنـص  يزاریّـشلا : قاحـسا  وبأ  خیّـشلا  لاق  و  : ] هتفگ يزورملا  رـصن  نب  دّـمحم  همجرت  رد  هیعفاش » تاقبط   » رد یکبـس  و 
ایلع ۀفینح  وبأ - هیف  فلاخ  امیف  اباتک  فّنـص  ماکحالا و  یف  مهدعب  نم  ۀباحّـصلا و  فالتخاب  ساّنلا  ملعأ  نم  ناک  هقفلا و  راثآلا و  اهنّمض 

[. امهنع هَّللا  یضر  هَّللا  دبع  و 
عمج تسا و  میظع  نآرق  مولع  لضفأ  هک  تسنآ  نآ  نایب  نید . مولع  رشن  رابتعاب  نیخیش  ّتیلـضفأ  اّمأ  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  و 

اّمأ تسا  هدرک  نآرق  تیاور  دنچ  ره  یضترم  ترضح  و  دنانیخیش ، قافآ  رد  نایراق  هدننک  بصن  نآرق و  هدننک 
1010 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راب لّوا  ناشیا  و  یملّـسلا ، نمحّرلا  دبع  وبأ  و  [ 1  ] شیج نب  ّرز  لثم  هفوک  لهأ  زا  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  باحـصأ  الإ  دناهدرکن  نآ  تیاور 
. دوبیم حیحص  ناشیا  تیاور  مه  دندینارذگیمن  رگا  دندینارذگ و  هرابود  یضترم  رب  دندوب و  هدناوخ  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  رب  ار  نآرق 

نآرقلا و مّلعت  نم  مکریخ  لاق : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  نامثع  نع  یملّـسلا  نمحّرلا  دبع  یبأ  نع  ةدـیبع  یبأ  نب  [ 2  ] دعس نع  »
« يراخبلا هجرخأ  اذه . يدعقم  یندعقأ  يّذلا  کلذ  و  لاق : جاّجحلا ، ناک  یّتح  نامثع  ةرما  یف  نمحّرلا  دبع  وبأ  [ 3  ] ینأرقأ و  لاق : همّلع ،

ثیدـح ملع  لصأ  داتـسرف و  قافآ  رد  ار  نیثّدـحم  قوراـف  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  تسا  ترـضح  نآ  ثیدـح  میظع  نآرق  زا  دـعب  و  . 
رگید یعمج  یسوم و  وبأ  ناشیا  هلمج  زا  و  تسا ، تباث  هفوک  رد  وا  تیاور  هفوک و  رد  دوب  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  ناشیا  هلمج  زا  تسنامه ،
تسا دوعسم  نب  هَّللا  دبع  لثم  ثیدح  رد  يو  درکن ، بصن  ار  یسک  دالب  رد  یضترم  اّمأ  هباحص . زا  یعمج  ماش  رد  نانچمه  و  هرـصب ، رد 

ترـضح ةاور  دنااهقف و  تاقث و  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  باحـصأ  هک  تسنآ  نآ  دننادیم و  ار  نآ  ثیدح  لهأ  هک  تسه  یقرف  اجنیا  نکیل 
نع . » دناهدرک تیاور  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  باحصأ  هچنآ  ّالإ  هدیسرن  تّحص  هجردب  یضترم  ثیدح  و  لاحلا ! روتـسم  نایرگـشل  یـضترم 

. هنع یفحا  ارایتخا و  رومالا  هل  راتخأ  انأ  حصان  دلو  لاقف : یّنع ، یفحی  اباتک و  یل  بتکی  نأ  هلأسأ  ساّبع  نبا  یلإ  تبتک  لاق : ۀکیلم ، یبأ 
، قاحسإ یبأ  نع  و  ّلض ! نوکی  نأ  ّالإ  یلع  اذهب  یضق  ام  هَّللا  و  لوقیف : ءیـشلا  هب  ّرمی  ءایـشأ و  هنم  بتکی  لعجف  یلع  ءاضقب  اعدف  لاق : و 
. ةریغملا تعمس  لاق : ساّبع ، نبا  نع  و  اودسفأ . ملع  ّيأ  هَّللا ! مهلتاق  ّیلع : باحصأ  نم  لجر  لاق  یلع  دعب  ءایشألا  کلت  اوثدحأ  اّمل  لاق :
«. هحیحص ۀمّدقم  یف  ملسم  ۀثّلثلا  ثیداحألا  يور  دوعسم . نب  هَّللا  دبع  باحـصأ  نم  ّالإ  هنع  ثیدحلا  یف  یلع  یلع  قدصی  نکی  مل  لوقأ :

.12 بیرقتلا .»  » یف امک  ارغصم ، ۀمجعم  ةدحوم و  ۀلمهمب و  شیبح  حیحصلا  [ 1]
(. ن . 12 . ) لاجرلا ملع  بتک  نم  امهریغ  و  بیرقتلا »  » و بیذهتلا »  » رظان یلع  یفخی  امک ال  ةدیبع ، نب  دعس  حیحصلا  [ 2]

(. ن . 12 . ) هبنتف دوعسم ، نب  هَّللا  دبع  یلع  یملسلا  نمحرلا  دبع  یبأ  ةءارق  نم  رثأ  مالکلا  اذه  یف  سیل  [ 3]
1011 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هقف تاهّمأ  تسا و  هقف  رب  مالسا  رادم  ثیدح  نآرق و  زا  دعب  و  یلیلق . ّالإ  دنرادن  ثیدح  یضترم  ترضح  زا  ماش  لهأ  هنیدم و  لهأ  اّمأ  و 
. دنانایعفاش نایکلام و  نایفنح و  ینک  هاگن  ناحتما  رظنب  ار  مالسا  لهأ  رثکأ  رگا  و  تسقوراف !!! رمع  هّیعامجا  لئاسم 

دنچ و  ظ ) عوفرم .  ) هعوفرم ثیدـح  دـنچ  زجب  یـضترم  تیاور  زا  أّطوم  رد  تسا و  أّطوم »  » نآ ظ ) يانبم .  ) ینبم سپ  کلام  بهذـم  اّمأ 
دنچ زجب  یـضترم  تیاور  زا  تسا  هیفنح  هقف  يانبم  هک  دّمحم » مامإ  راثآ   » و هفینح » یبأ  دنـسم   » رد نینچمه  و  تسین ، لوقنم  هدرمـش  رثأ 

يانبم هک  یعفاـش » دنـسم   » رد نینچمه  و  تسین ، لوقنم  یلیلقب  تسا  أـطوم »  » رد هچنآ  زا  هداـیز  هدـش  هدرمـش  رثا  دـنچ  عوفرم و  ثیدـح 
تیاهن رد  نارگید  رخآ  هّیورم  ثیداحأ  تبسن  هب  هک  فوقوم  رثا  دنچ  عوفرم و  ثیدح  دنچ  زجب  یـضترم  تیاور  زا  تسا  هّیعفاش  بهذم 

هّیعامجا لئاسم  نیا  لصا  هک  نآ  رد  دـنکیمن  کش  دراد  عـالطا  بهاذـم  نیا  تاـهّما  لوصا و  رب  هک  یـسک  و  تسین . لوقنم  تسا  ّتلق 
هـشئاع رمع و  نبا  دننام  هنیدم  لهأ  زا  هباحـص  ياهقف  رب  دامتعا  نآ  زا  دعب  اهنآ ، همه  نایم  رد  تسا  كرتشم  رما  دننام  نآ  تسا و  قوراف 

نآ زا  وا  بهذم  صاخ  تروص  هک  تسا  کلام  بهذم  لصا  هنیدم  نیعبات  راغـص  زا  نآ  دـننام  يرهز و  نیعبات و  رابک  زا  هعبـس  ءاهقف  و 
دبع باحصا  هک  طرش  نآب  لاوحأ  ضعب  رد  یضترم  اب  اضق  رب  لاح و  بلاغ  رد  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  يواتف  رب  دامتعا  نینچمه  هدش ، ادیپ 
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بهذم لصأ  ناشیا  تاجیرخت  یبعـش و  یعخن و  میهاربإ  تاقیقحت  رب  نآ  زا  دـعب  و  هدومن ، تابثإ  دنـشاب و  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللا 
رب ناشیا  لاوقأ  ضرع  هنیدم و  هّکم و  ياهقف  دمتعم  شیتفت  نینچمه  هدش ، ادیپ  وا  بهذم  صاخ  تروص  نآ  ببـسب  هک  تسا  هفینح  یبأ 

هدـش یعفاش  بهذـم  صاخ  تروص  ببـس  نآ  ذـخأم  اهنآ و  زا  تاـفلتخم  قیبطت  رب  لوصا و  دـعاوق  رب  اـهنآ  فیقثت  هعوفرم و  ثیداـحأ 
یّلک دامتعا  سپ  تسا ، هدش  عقاو  نآ  ینابم  سیسأت  بهاذم و  نیا  ریرقت  دعب  يو  هّیورم  راثآ  یـضترم و  ثیداحا  حیقنت  عمج و  و  تسا ،

 . تخانش دناوتیمن  بهاذم  نیا  تاهّما  لوصا و  رد  رهام  زجب  ار  ینعم  نیا  اّمأ  تسین ، یضترم  راثآ  رب  هروهشم  بهاذم  رب  هقف و  رد 
یکی یضترم  ترضح  هک  تسناد  دیاب  : ] هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  زین  و 

1012 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ترورضب دشاب  سانشقح  هدید  ار  یسک  رگا  جراخ  رد  نکیل  دننک ، دانتسا  واب  الـضف  عیمج  هکنآب  تسقیقح  تسنالّمکم و  نالماک و  زا 

نوچ ار  ءالضف  هکنآ  لامجا  نیا  لیصفت  یضترم . ترضحب  ناشیا  دانتـسا  زا  تسا  رثکأ  نیخیـش  هب  الـضف  عیمج  دانتـسا  هک  دنادیم  لقع 
. ّتیبرع لهأ  نیمّلکتم و  هّیفوص و  نییلوصا و  نیرّسفم و  ءاهقف و  اّرق و  دنتعامج : دنچ  میفاگشرب 

ینامثع فحصم  و  ینامثع ، فحصم  مسر  اب  تسا  تیاور  تقفاوم  رایتخا  ناشیا  بهذم  لصأ  دناسک و  تفه  ناشیا  رهشأ  سپ  اّرق ، اّمأ 
نیا هلسلس  و  ریغ ، نیخیش ال  دادرارقب  تسا  عوجر  فالتخا  نیا  هدننک  لصیف  دوب و  هفلتخم  عاونأب  تئارق  تیاور  و  تسنیخیـش ، زا  ذوخأم 

زا دعب  هک  یملّـسلا  نمحّرلا  دـبع  وبأ  شیبح و  نب  ّرز  رگم  دومرف  بصن  نآرق  میلعت  تهجب  ار  ناشیا  قوراف  هک  یعمجب  ّالإ  دـسریمن  اّرق 
تسیقاب اّرق  شیپ  یضترم  تیاور  زا  زورما  هچنآ  و  دندینارذگ ، هرابود  یـضترم  رب  دندوب  هدینارذگ  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  رب  ار  نآرق  هکنآ 

. تسا دوعسم  نب  هَّللا  دبع  زا  ناشیا  تیاور  رثکأ  طقف و  تسا  سک  ود  نیا  تیاور 
یـضترم زا  ناشیا  بتک  تاهّمأ  تسقوراف و  تایعامجا  ناشیا  بهذم  يانب  دنانایکلام و  نایعفاش و  نایفنح و  ناشیا  رهـشأ  سپ  اهقف ، اّمأ 

. نیبب هفینح » یبا  دنسم   » و دّمحم » ماما  راثآ   » و یعفاش » دنسم   » و أّطوم »  » وگ دراد  ههبش  اج  نیا  رد  هک  یسک  و  یکدنا ، ّالإ  دنرادن  تیاور 
سابع نب  هَّللا  دبع  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  هشئاع و  ورمع  نبا  هریره و  وبأ  تیاور  ناشیا  شیپ  نآ  رثکا  ثیدح و  يوقأ  سپ  نیثّدحم ، اّما  و 

هدرک بصن  قافآ  رد  ار  ناشیا  قوراف  هک  یعمج  ناشیا  زا  دعب  و  دنانیرثکمب ، یّمـسم  ناشیا  و  تسرباج ، يردـخ و  دیعـس  وبا  سنأ و  و 
ملع میرگنیم  رد  قیقحت  هب  نوچ  و  سایقلا . اذـه  یلع  و  صاـعلا ، نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  ماـشب و  ادرد  وبأ  هرـصبب و  یـسوم  وبا  نوچ  دوب 

عومسم ار  ناشیا  ثیدح  لصا  هک  تسنآ  ای  هدومن  لاسرا  دناهدرک و  تیاور  نیخیش  زا  هک  تسنآ  ای  نیخیـش ، زا  تسّدمتـسم  ناشیا  همه 
زا رصم  لها  نمی و  لها  ماش و  لها  هنیدم و  لها  و  نیخیش . رب  ارنآ  دناهدرک  تیبثت  قیقحت و  اّما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  زا  دوب 

تیاور هفوک  لها  ّتلق و  تیاغ  رد  ّالا  دنرادن  تیاور  یضترم 
1013 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا هدشن  حیحص  ناشیا  شیپ  یضترم ، زا  تیاور  رد  ظاّفح  ریغ  دنالاحلا  روتـسم  یـضترم  ترـضح  ةاور  رثکا  نیثّدحم  شیپ  اّما  دنراد 
نم ّالا  هنع  ثیدـحلا  یف  ّیلع  یلع  قدـصی  نکی  مل  لوقی : ةریغملا  تعمـس  لاق : ساّبع  نبا  نع  . » دوعـسم نب  هَّللا  دـبع  باحـصا  لبق  زا  ّالا 

دشیم و رضاح  نیخیش  سلاجم  بطخ و  رد  یضترم  ترضح  نوچ  و  هحیحص .» ۀمدقم  یف  ملسم  هجرخأ  دوعـسم . نب  هَّللا  دبع  باحـصا 
رهاظ لاوحا  نئارق  عّبتت  زا  هکنانچ  نیخیـش !!! زا  تسا  هدومن  اهدادمتـسا  ثیدح  ملع  تاهّما  رد  درکیم  تکراشم  هقف  لئاسم  هرواشم  رد 

تبحص هک  هریره  وبا  لثم  هک  تس  نیا  بئاجع  زا  یکی  هکلب  یکدنا ، ّالا  هدشن  حیحـص  وا  ثیدح  زا  تسین و  نیرثکم  زا  اذهعم  دوشیم ،
تاقث و  دشاب !!! هدرک  تیاور  ثیدح  رازهجنپ  یضترم  زا  رتدورف  رایسب  ياهیاپ  هب  هقف  رد  تسلیلق و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضحنآب  وا 

زا ثیدـح  عامتـسا  مامـضنا  ظفح و  مامت  تهاقف و  لامک  همئاد و  تبحـص  دوجو  اب  یـضترم  ترـضح  و  دنـشاب ، هدرک  دای  ار  نآ  يو  زا 
هَّللا یّلص  ترضح  نآ  دعب  تساقب  ّتلق  زا  ترابع  هک  تیاور  زا  عنام  مدع  شیوخ و  تاعومسم  اب  ثیدح  زا  ار  يرایسب  قوراف  قیدص و 

ترواشمب لاغتشا  ّتلق  ای  دوب  قوراف  رد  هکنانچ  دوخ  رمع  مامت  رد  سان  روماب  لاغتـشا  ای  تسا  هدوب  ربکا  قیّدص  رد  هچنانچ  مّلـس  هیلع و 
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رد زاب  دنریگن ! دای  ثیدـح  يو  زا  نامدرم  دـنکن و  تیاور  دـشاب و  هنیدـمب  زارد  ياهتّدـم  دوب ، ریبز  هحلط و  رد  هکنانچ  هّیهقف  لئاسم  رد 
ُدیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  یلیلق ! ّالا  دسرن  تّحص  طرشب  ددرگ و  ّلتخم  زین  نآ  دسرب و  دصناپ  ات  وا  ثیدح  دنک  تیاور  نوچ  هفوک 

[.
لها رثکا  و  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  زا  عافتنا  ترثک  راکنإ  ماـقم  رد  نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  هک  یتسناد  قبـس  اـم  رد  و 

یـضترم راثآ  رب  دنچ  یلئاسم  رد  زجب  نیخیـش ، هّیعامجا  لئاسم  رب  تسدمتعم  ناشیا  بهاذم  لصا  نایعفاش و  نایکلام و  نایفنح و  مالـسا 
رب دماین و  روهظب  یـضترم  راثآ  رب  یلک  دامتعا  عرـش  نونف  زا  یّنف  چیه  رد  و  دـشن ، عقاو  مالـسا  حـتف  یـضترم  تسد  رب  و  دـنرادن ، دامتعا 

. یهتنا تشگن ]! مظتنم  تفالخ  ناشیا  تسد 
: هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رخاوا رد  هچنآ  تسهَّللا  یلو  هقبوم  تاماط  هلمج  زا  و 

1014 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نتسشن حاکن و  كرت  عّقرم و  سابل  باستکا و  كرت  دوبن ، نیعبات  هباحص و  نامز  رد  فوصت  مسا  هّیفوص و  موسر  هک  تسناد  دیاب  هیبنت . ]

زا هچنآ  دشن ، لوقنم  ناشیا  زا  دحاو  دوجو  ایشا و  همه  لالحمـضا  زومر  دیحوت و  تاراشا  دنتـشادن و  تداع  نامز  نآ  رد  تاهاقناخ  رد 
همدـقم نیا  دزیخ و  سفن  بلق و  لـقع و  هفیطل  بیذـهت  زا  هک  یلاوـحا  تـسا و  تاداـبع  رب  تاـقوا  عـیزوت  تـسا  هدـش  لوـقنم  نورق  نآ 

نآ نیب  نم  هک  تسنآ  نامز  لـها  ّنظ  تسا . هدـش  يورم  هربتعم  بتک  رد  هحیحـص  تیاورب  هک  فلـس  راـثآ  عّبتت  کـیدزن  تسیهیدـبلاک 
، تسرظن ّلحم  ّنظ  نیا  و  تسا ، لوقنم  روما  نیا  لاـثما  ۀّـصاخ  نینـسح  ترـضح  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  نورق 

دوخ نیدـباعلا  نیز  ماما  نینـسح و  ترـضح  زا  دـشن و  هدـید  باب  نیزا  هملک  اـج  چـیه  میدرک  عّبتت  ار  ّتنـس  لـها  هربتعم  بتک  هک  اریز 
هباحص رئاس  دوب و  دهاوخ  هزراب  فئاطل  لیبق  زا  نآ  میرمش  ناراوگرزب  نیا  هّیظعو  هّیدهز و  تاملک  رگا  تسا و  هدمآ  مک  رایـسب  تیاور 

تسعوقولا لیلق  هقبط  نآ  رد  زین  نآ  مینک  رابتعا  ار  تاداع  قرخ  تامارک و  روهظ  رگا  و  یفخی ، امک ال  دناكراشم ، نآ  رد  زین  نیعبات  و 
. همالم یهتنی  همالک و ال  یهتنا  ناشیا .  نادنزرف  ریما و  ترضحب  صوصخم  ریغ  و 

« مالسلا امهیلع  نینسح  بانج  اما  »

. دینش دیاب  تارابع  ضعب  زین  ناشیاب  تبسن  سپ 
مالک هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  دوخ  راوگرزب  ّدـج  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئأ  لقن  رب  هک  یئاج  جاـهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هّیمیت - نبا 

[. ۀلیلق معلص »  » یبّنلا نع  امهتیاورف  زییمّتلا  ّنس  یف  ناریغص  امه  و  معلص »  » ّیبنلا تامف  نیسحلا  نسحلا و  اّما  و  : ] هتفگ هدرک 
مهملعأ سانلا و  دهزأ  امهنوک  اّمأ  و  : ] هتفگ هدرک  ّدر  ار  مالّسلا  امهیلع  نینسح  لئاضف  هک  یئاج  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذخ  هیمیت - نبا  زین  و 

![. امهیلع بذک  اذهف  التق ، یّتح  هداهج  ّقح  هَّللا  یف  ادهاج  و  هلوق : اّمأ  و  لیلد . الب  لوق  اذهف  مهنامز  یف 
. دشابیم مالّسلا  امهیلع  نینسح  بانج  زا  هّیّنس  فارحنا  لامک  تبثم  زین  هتشذگ  بیرقنع  هک  نینیعلا » ةّرق   » رخاوأ ترابع  و 

1015 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. ةّدملا ۀّلقل  هتقیرط  تفرع  هرماوأ و ال  زربت  مل  هتلهم و  عسّتت  مل  هنع  هَّللا  یضر  نسحلا  ّنکل  : ] هتفگ جاهنم » حرش  جاهبا -  » رد یکبس  و 
باـنج نآ  هقیرط  دـیدرگن و  رهاـظ  باـنج  نآ  رماوأ  دـشن و  عیـسو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  تلهم  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیزا 

فورعم مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هقیرط  ّتنـس  لها  تارـضح  دزن  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  و  تّدـم . ّتلق  ببـسب  تشگن  فورعم 
. دش دهاوخ  بیصن  بانج  نآ  عاّبتا  ار  تارضح  نیا  هنوگچ  دشابن 

سماـخ مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  ندوب  رد  ّتیّنـس  ياوعد  فـصو  اـب  تارـضح  نیا  رباـکأ  ضعب  هک  تس  نیا  بئاـجع  هلمج  زا  و 
رارق نیدشار  يافلخ  سماخ  ار  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دنیامنیم و  بانج  نآ  زا  تفالخ  یفن  هناقفانم  ریرقتب  دنراد و  مالک  نیدـشار  يافلخ 
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يرـصتخم یف  هترکذ  ام  ۀملکلا  کلت  هیجوت  لطبی  اّمم  و  : ] هتفگ هیزمه » هدیـصق  حرـش  هّیکم ، حنم   » رد یّکم  رجح  نبا  هچنانچ  دنهدیم !
نیدشاّرلا و ال ءافلخلا  سداس  وأ  سماخ  زیزعلا - دبع  نب  رمع  رمأف  نینمؤملا  ریمأ  دیزی  یّمس  الجر  ّنأ  یطویّـسلا  ظفاحلل  ءافلخلا » خیرات  »

هَّللا یّلص  هدعب  ۀفالخلا  ّنأ  یلع  حیحّصلا  ثیدحلا  ّصنب  مهنم  ناک  نإ  ّهنإف و  لّوالاب  اوربع  نیّذلا  یلع  هنع » یلاعت  هَّللا  یـضر   » نسحلا دری 
مالسإلا دالب  عیمج  نم  ۀعبرألل  ناد  ام  هل  ندی  مل  لطت و  مل  اّهنأل  نیثالثلا  هذه  ۀلمکت  رهشأ  ۀّتـس  هتفالخ  ةّدم  ۀنـس و  نوثالث  مّلـس  هیلع و 

[ اطوس نیرـشع  هبرـضب  هنع - هَّللا  یـضر  رمع  مهـسماخ  ّنأ  نّیعت  ذئنیح  ۀعبرألا و  نم  وهف  دحاو  لجرک  امهف  هیبأ  ۀفالخ  یف  جردـنا  ّهنأکف 
. خلإ

نآ رد  هک  تسا  مامهلا  نبا  ترابع  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  زا  فارحنا  نّیب  لیلد  هک  تایآ  ّتیبصاـن  تاراـبع  هلمج  زا  و 
ضغبأ وهف  هفـصو  اّمأ  و  : ] هتفگ قالطلا  باـتک  رد  ریدـقلا » حـتف   » رد هچناـنچ  هدروآ ، لـمعب  هدرپ  یب  باـنج  نآ  ّقح  رد  ار  بدأ  تئاـسا 

ام یلع  یلاعت ، هَّللا  یلا  تاحابملا 
، قالطلا هَّللا  دنع  تاحابملا  ضغبأ  ّنإ  لاق : ّهنأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  ۀجام  نبا  دواد و  وبأ  هاور 

کلذ مزلی  یحالطصالا و ال  ینعملاب  اهورکم  ناک  ول  ّالإ  یعرّشلا  هورکملا  مزال  ّبترت  مزلتـسی  وه ال  اضوغبم و  هنوک  هتحابإ و  یلع  ّصنف 
ام ضعب  لیضفّتلا  لعفأ  ّنأل  اهب  هفصو  هّنکل  ۀحابإلاب  هفصی  مل  ول  ّالإ  ضغبلاب  هفصو  نم 

1016 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ال یلاعت : هلوق  ۀهارکلا  یفن  لیلد  و  هورکملا ، یلع  بتر  ام  هیلع  ّبترتی  مل  یلاعت و  هناحبـس و  هیلإ  ضوغبم  ّهنأ  هیف  ام  ۀیاغ  و  هیلإ ، فیـضأ 

َنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج 
، ربکل ّالإ  حابی  ال  نیلئاقلا : لوق  لطبی  هب  و  ۀماّوق . ۀماّوص  اّهنإف  اهعجاری  نأ  یلاعت  هناحبس و  هرمأ  ّمث  ۀصفح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هقالط  و  ، 

ام اّمأ  و  امهنم . دحاوب  نرقی  مل  ۀصفح  هقالط  ّنإف  ۀبیر ، وأ  ةدوس ، قالطل 
قالطم قاّوذ  ّلک  هَّللا  نعل  يور :

ام لیلدب  ۀجاح  ریغب  قالطلا  هلمحمف  ، 
. نیعمجأ ساّنلا  ۀکئلملا و  هَّللا و  ۀنعل  اهیلعف  زوشن  ریغب  اهجوز  نم  تعلتخا  ةأرما  امّیأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  نم  يور 

و امهریغ . نیروکذملا و  نیثیدحلل  حاکّنلا و  ۀمعن  نارفک  نم  هیف  امل  روظحم  ّهنأب  حّرـصی  لیلاعّتلا  نم  یتأیـس  امیف  مهمالک  ّنأ  یفخی  و ال 
لمحی و  ةروکذملا ، ّۀلدألل  ۀجاحل  ّالإ  هرظح  ّحصألا  و  عفادـت ، مهنم  نیمکحلا  نیبف  هببـس ، نایب  یف  انرکذ  ام  ۀـجاحلا  ۀـجاحلل و  حـیبا  اّمنإ 

رهاظ وه  ۀحیبملا و  ۀجاحلا  قّقحت  تاقوأ  ینعأ  تاقوألا  ضعب  یف  حیبا  ام  یلع  حابملا  ظفل 
، قالطلا نم  هیلإ  ضغبأ  ائیش  هَّللا  ّلحأ  ام  دواد : یبال - ۀیاور  یف 

ثیحب اهئاهتـشا  مدع  هیلإ  یقلی  نأ  ۀحیبملا  ۀجاحلا  نمف  ۀبیّرلا ، ربکلا و  یلع  رـصتقت  ۀـجاحلا ال  ّنأ  ریغ  نامّزلا  یف  هل  مومع  لعفلا ال  ّنأ  و 
الب هتمصع  یف  اهتماقإب  تیضر  اهئاقبتسا و  عم  اهریغ  لوط  یلع  ارداق  ناک  نإف  عقو  اذإ  اذهف  اهعامج ، یلع  هسفن  ههارکإب  رّرـضتی  وأ  زجعی 
یه ضرت  مل  وأ  اهلوط  یلع  ارداق  نکی  مل  نإ  و  ةدوس ، مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  ناک  امک  هقالط  هرکیف  مسق  ـالب  وأ  ءطو 

ّبحا لاقف : هقالط ، هجّوزت و  ةرثک  یف  هل  لیق  ناک  و  نسحلا ، نع  يور  ام  اّمأ  و  نیملاعلا . ّبر  بولقلا  ّبلقم  ّنـأل  حاـبم  وهف  اـهّقح  كرتب 
: یلاعت هَّللا  لاق  ینغلا ،

ِِهتَعَس  ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  اقَّرَفَتَی  ْنِإ  َو 
دبع و  مصاع ، ّمأ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  قالطک  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  قالط  نع  لقن  اـم  ّلـک  و  هرهاـظ ! یلع  ناـک  نإ  هنم  يأر  وهف  ، 

ةدحاو ۀعفد  عبرألا  تاجوّزلا  ۀبعش  نب  ةریغملا  و  رضامت ، فوع  نب  نمحّرلا 
! قالط ّنتنأف  نبهذا  قانعألا ، تالیوط  قاوطألا  تامعان  قالخألا  تانسح  ّنتنأ  ّنهل : لاقف 
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 . ملعأ یلاعت  هناحبس و  هَّللا  و  هرکیف ، بدا  ءوس  ۀمعن و  نارفک  ضحمف  ۀجاح  نکت  مل  اذإ  اّمأ  و  انرکذ . اّمم  ۀجاحلا  دوجو  هلمحف 
1017 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هطوسبم هقینأ  هدافا  مامهلا  نبا  مامضنا  ّتیبصان  مالک  نیا  تعاظف  تعانش و  راهظا  رد  يدنـس  نیمأ  دّمحم  نب  نیعم  دمحم  همالع  نوچ  و 
. مزادرپیم نآ  لقنب  اذهل  هدومرف ، ّقح  رمأب  فارتعا  اجباج  نآ  رد  هدومن و  مقر 

دقتعأ يّذلا  اذه  یلع  و  : ] هتفگ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لمع  ّتیجح  رکذ  دعب  بیبّللا » تاسارد   » رد روکذم  هماّلع  هک  تسناد  دـیاب  سپ 
عم مهیف  طرفأ  امب  یبلق  قرحأ  دقف  ریدقلا » حتف   » هباتک نم  نیعـضوم  مامهلا  نب  نیّدـلا  لامک  ۀـّیفنحلا  مامإ  یلع  دـقتنأ  ةّوبّنلا  تیب  لها  یف 

ةولّـصلا و لضفأ  مهیلع  مهّدـج و  یلع  مههاج ، مهّزعب و  هتمحر ، هوفع و  لیمجب  هاّیإ  هَّللا و  اـنرتسف  هلئامـش ، هتریـس و  نسح  هملع و  روفو 
رکذ ثیح  قالطلا  ثحابم  یف  امهدحأ  تامیلسّتلا ،
قالطم قاّوذ  ّلک  هَّللا  نعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

یف هنم  يأرف  قالطلا  ةرثک  نم  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  هلعف  اـم  ینعی  هنم ! يأرف  ضر )  ) نسحلا هلعف  اـم  اـّمأ  و  لاـق : ّمث  هلعف ، کلذـب  مّرح  و 
اذه سیل  هیلع  دری  اّمع  باوج  وأ  ّصن  نم  کّسمتب  نوکی  ام  ّنإف  لبقی  الف  اذه  نع  باوج  و ال  رخآ ! ّصنب  کّسمت  ریغ  نم  ّصّنلا  ۀـلباقم 

، صوصّنلا لیوأت  مهلاوقأل  نوبکتری  مهئاملع و  نع  کلذک  يأر  فلأ  نولبقی  ۀـّیفنحلا  ّنأ  عم  ضر )  ) هلوق لوبق  مدـع  دـیفیف  هرکذ  ناونع 
هنع یلاعت  هَّللا  یضر  نسحلا  يأر  یف  مهتّمئأ  نم  مامإ  هب  ءاج  يّذلا  لوقلا  اذه  لثمب  مهئارآ  یف  نوتأی  و ال  مهل ، ۀیامح  اهخسن  نوعّدی  لب 

یـضر رقابلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  لوق  یلع  مّلکت  ثیح  مئانغلا  باب  یف  امهیناث  و  ثیدـحلاب ! اجوجحم  هحرط  هحالـصإل و  لابم  ریغ 
ۀفاخم مهطعی  مل  نکل  یبرقلا  يوذ  مهـس  يری  ناک  ّهنأ  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  هّدـج  نع  هب  ربخأ  امیف  امهنع  یلاعت  هَّللا 

اّمإ کلذ  نوکیف  عقاولا  فالخ  کلذ  هربخ  نوک  هلوصحم  مالکب  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  ةریـس  فـالخب  هیلع  یعدـی  نأ 
کلذ ّلک  و  هدلو ! نم  ۀّمئألا  بهذم  هبهذـم و  جـیورتل  هیلع  هبذـک  وأ  هنایـسن  وأ  هوهـس  وأ  ضر )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  بهذـمب  هلهج  نم 

ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَشْقَت 
ّلک ۀـعیجفلاف  هب ، ربخأ  يور و  ام  ّدر  نم  نوهأ  ناکل  لیلّدـلا  نم  هل  يدـب  امب  هّدرف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رفعج  یبأ  نم  اـیأر  ناـک  ول  و  ، 

بهاذملا بتک  تلخ  نأ  ۀّمالا  یلع  ۀعیجفلا 
1018 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تقبـس دقل  و  اذه ! لثمب  ضراعی  کلذ  نم  ءیـش  اهیف  دجو  اذإ  ّمث  نیعمجأ ، مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  تیبلا  لهأ  ۀّمئأ  بهذم  نع  ۀعبرألا 
، هنع یلاعت  هَّللا  یـضر  ّقحلا  مامإلا  نع  باوجلا  یف  مـالکلا  انیفوتـسا  یناـّثلا و  یلع  اـهیف  اـنمّلکت  نیعـضوملا  داـقتنا  یف  ةدرفم  ۀـلاسر  اـّنم 

ۀفینح وبأ  لخد  اّمل  اذـهل  سایقلا و  يأّرلا و  نومّرحی  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  نیرهاّطلا  ۀّـمئألا  ّنأ  ملعاف  لّوألا . یلع  مّلکتنل  هب و  فتکنلف 
نم لّوأ  ّنإف  سقت ! ال  سیقت ، ّکنأ  ینغلب  هل : لاق  حـقاّوللا -»  » یف ّینارعّـشلا  هاکح  اـم  یلع  هنع - یلاـعت  هَّللا  یـضر  دّـمحم  نب  رفعج  یلع 
هَّللا نم  مهفلا  فشکلا و  ماـهلإلا و  صوـصّنلا و  یلع  مهلمع  اـّمنإ  لـطاب و  نسحلا  ماـمإلا  یلإ  کـلذ  ظ ) دانـساف .  ) دانتـساف سیلبإ . ساـق 
ةرثک نع  یهّنلا  دافأف  ّمع  اـم  ّصخف  قـالطم ، قاّوذ  ّلـک  ثیدـحلا  اذـه  یف  نعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنإ  ّمث  اـهیناعم ، یف  هناـحبس 

، یلاعت هَّللا  یلا  تاحابملا  ضغبأ  باکترا  یلإ  یـضفملا  هتوهـش  هرـش  یف  هلاح  ةءادرل  ءاسّنلاب  هبحاص  نم  ذّذـّلتلا  ةرثکب  ّببـسملا  قـالطلا 
نع هعفد  یف  عرّـشلا  ّقیـضی  مل  ام  ۀجوز  ّلک  یف  هل  قّفتا  يذـّلاک  نعّللا  اذـه  هیلإ  هّجوتی  هسفن ال  یف  حیحـص  رمأل  لب  قوّذـلل  قالطملاف ال 
یلع عالطالا  دـیری  ابیبط  نوکی  وأ  اهریغ  وأ  قسفلا  وأ  زوشّنلا  وأ  ةدـحاولا  ۀـقفن  یلع  ّالإ  ارداق  نکی  مل  مقعلا و  وأ  يراّسلا  ضرملاک  هسفن 

نع ّنهب  ۀّصتخملا  عئابّطلاب  نیرّـصبتملا  ضعب  هب  ربخأ  اّمم  اذـه  و  ّنهنم . هعامجب  حاکن  هتّیمرحم  ریغ  نم  رّـسیتی  اّمم ال  ّنهعئابطب  ّصتخی  ام 
ةرثکل ۀحیحـص  دـصاقم  کلذ  ّلک  و  ۀـّیمرحملا ، یلع  فّقوتی  اّمم  ضیحلا  لئاسم  قئاقد  یلع  عالطالا  دـیری  اـهیقف  نوکی  وأ  هلمع  هسفن و 

ناک اذإف  قالطلا ، ةرثک  یلع  عامجلا  ۀلیسعب  قوّذلا  ةرثک  هلمح  نمیف  رهاظ  ّهنإف  قاّوذ »  » رکذ امل  ّقلطی  نّمم  دحأ  یلع  قدصی  قالطلا و ال 
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یلع ول  لماحملا و  نسحأ  یلع  لمحی  نأ  بجی  ضر )  ) هلثم نم  لمعلا  ۀـضراعم  یف  اّصن  نکی  مل  لمحملا و  اذـه  لـثم  یف  ارهاـظ  ظـفّللا 
یلع نیلبقملا  یندأ  و  ةذـّللا . ةوهـشلا و  ّالإ  قالطلا  یلع  هلمحی  هرـش ال  صیرح  ّلکب  صوصخم  یهّنلا  لاقیف : اـهل  نیعّتلا  مدـع  لاـسرإلا و 
هدعب دهاش  نم  یلع  اذه  یفخی  امک ال  کلذـل ، کلذ  بکتری  نأ  فکنتـسی  یلاعت  هَّللا  یلإ  نیهّجوتملا  نع  الـضف  ظ ) ةرخآلا .  ) نیرخآلا

امف اننامز . یف  ریخلاب  نیلغتشملا  ضعب  نع 
1019 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هضرأ یف  هَّللا  باطقأ  دّیس  ّقحلا  مامإلاب  کّنظ 
امف ۀّجح ، ثیدـحلا  اهب  ّدرت  ۀنـسح ال  دـصاقم  کلذ  یف  هلف  هنع - یلاعت  هَّللا  یـضر  نسحلا - مامإلا  هلعف  ام  اّمأ  و  لوقی : نأ  بجاولا  ناکف 

ثیداحألا ۀضراعم  اندنع  لب  هنع ، یلاعت  هَّللا  یضر  هلعف  ۀضراعم  یف  انّیعتم  سیل  ثیدحلا  ّنأ  تفرع  امل  لاق  ام  كرت  کلذ و  یلإ  هجوحأ 
ضرف یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ضراعملا  ثیدحلا  توبث  مهنع  تباّثلا  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ۀّمئألا  ءالؤه  لمعب  ۀحیحّـصلا 

یف ظ ) اهنیب .  ) امهنیب ضراعت  نأب ال  مزجلا  عم  فقوتی  ّالإ  اـهیف و  عمجلا  مهف  نإـف  ضعبب ، اهـضعب  صوصّنلا  ۀـضراعم  مکح  اـهل  اـهدوجو 
. رمألا سفن 

هلمعب اضراعم  موقی  ّصّنلا ال  ّنأ  کیلع  حـّضتا  ام  دـعب  باوجلا  یف  انیفکی  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  هلمعل  نسح  لـمحم  یف  لاـسرإلا  ّنإ  ّمث 
هَّللا ذاعأ  ضر »  » سّدقملا تیبلا  اذه  لهأب  ادوحج  ّدـعی  اّمم  هیف  هنّیعتب  مزجلا  ۀـقیرطلا و  ءایفـصأ  هنم  هزنتـسی  امل  هلعف  ّهنأ  مازتلاب  ّالإ  ضر ) )

. کلذ نم  ینعملا  یلع  هلاحب  قئاّللا  ضر )  ) هلعفل ناهجو  هناحبس  هَّللا  دمحب  یل  ادب  دق  و  کلذ ، نع  مّلسم  ّلک  هناحبس 
کلذ یلإ  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  قلخ  فرعأ  راشأ  ّصاخ  ّیهلإ  یّلجت  ءاسّنلا  یلاجم  یف  نیفراعلل  ّنأ  امهدحأ 

. ءاسّنلا رکذ  و  ثلث ، مکایند  نم  ّیلإ  ّببح  هلوقب :
هَّللا همحر  ربکألا - خیـشلا  مالک  نم  هریغ  یف  و  مکحلا » صوصف   » باـتک هب  متتخملا  ّصفلا  یف  ۀـّیدرفلا  ۀـمکحلا  نم  بلطی  کـلذ  ّرـس  و 

ةرـشابمف ءیّـشلا ، کلذب  ّصتخی  ّیهلإ  ّرـس  هیف  ءایـشألا  نم  ءیـش  ّلک  نّکمتلا و  نم  هدنع  ریخ  ۀـیهلإلا  تایلّجتلاب  فراعلا  نّولت  و  یلاعت -
کلم یف  سیل  ّرس  حاکّنلا  ّلح  یف  و  ۀحکنألا ، قالطلا و  ةرثکب  ّالإ  ةرثکلا  کلت  رّسیتی  ةدّدجتملا و ال  ۀّیهلإلا  تاحفّنلل  ضرعت  ءاسّنلا  ةرثک 
ضرع هیف  ةرشابملا  ّلح  ّنإف  نیمیلا  کلم  یف  کلذ  دجوی  نیقّرفتملا و ال  نیب  ۀلص  نیجوّزلا  نیب  كّرحتم و  ّرسل  لوبق  بهو و  ّهنإف  نیمیلا 

جیوّزتلا ّمضلا و  ینعمب  حاکّنلا  ذإ  کلذ ، نع  ۀغل  نائبنی  جیوّزتلا  حاکّنلا و  ۀقرفّتلا و  عمج  ۀلـصولا و  دـقع  دـقعلا  سیل  کلملا و  یلع  ءرط 
جیوّزتلا حاکّنلا و  ینعم  وه  امک  کلم  ّهنأ  ثیح  نم  هانعم  کلملا و  ّرس  سیل  وه  قیفّلتلا و  ینعمب 

1020 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناعملا مزاول  ّنأل  ینعم  امهنیب  ۀنیابملل  کیلمتلا  ظفلب  دقعنی  حاکّنلا ال  ّنأ  نم  یعفاّشلا  بهذم  دّیؤی  اذه  و  ۀـقیقحلا . ثیح  نم  امهّرـس  و 

. یفخی امک ال  ةروکذملا  ۀنیابملا  لاوز  یف  ّرثؤی  نیمیلا ال  کلمب  اعرش  ّمضلا  قیفّلتلا و  موزلف  اهبالصأ ، یف  ۀلخاد  ریغ 
امب هسفن  نم  لّمکلا  هدابع  هَّللا  قزری  و  ةرّرکتملا ، ریغلا  ۀنّولتملا  ۀّیهلالا  تایّلّجتلاب  ضر )  ) هنّولتل ةروص  ناک  ضر )  ) هحاکن هقالط و  ةرثکف 
اّمأ و  ۀّیولعلا . ملاوعلا  یلإ  هنم  یقرتملا  یلإ  ۀبسنلاب  ّالإ  ملاوعلا  نود  ّسحلا  سیل  و  ۀیّـسحلا ، ۀّیلاثملا و  ۀّیحوّرلا و  ۀّیونعملا و  هیلاجم  نم  ءاش 

و جورعلا » تاماقم  نم  ّمتأ  لوّزنلا  ماقم   » مهلوق ینعم  وه  و  کلذ ، ظ ) سکع .  ) سکعلا یلع  رمألاف  عجاّرلا  دـعاّصلا  فراعلا  یلإ  ۀبـسّنلاب 
ملـس هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هلوقب  و  َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو   » یلاعت هلوقب  ةراشإلا  هیلإ 

ضرألا نئازخ  حیتافم  تیطعا  »
ظ) حص . ضرألا . لعج  (و 

« اروهط ادجسم و  هّلک 
قیرطلا لهأ  یلإ  ةادهم  ۀفحت  ضر )  ) هلعف یف  هجولا  اذه  و  انهه . هنم  یفکی  ردقلا  اذه  و  دجولا » راونأ   » انباتک اهّلحم  رارسألا  هذه  نایب  و  ، 
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اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  و  مهبرشم ، سانأ  ّلک  ملع  دقف  نیقداّصلا ، ءارقفلا  نم 
.

هَّللا یـضر  دارأف  ۀّنجلا ، لهأ  نم  ّالإ  نوجّوزتی  مّلـس ال  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هتیب  لهأ  ّنأ  یلع  ّلد  ام  ثیدحلا  یف  تبث  دق  ّهنأ  امهیناث  و 
نم لجر  هّبنت  هذـه  هتداراب  ّهنأک  ّقحلا و  مامإلاب  اولـصو  نیذـّلا  هلهأ  ةداعـس  یفانی  ـال  هّدـج  ةواقـش  ةراـشبلا و  هذـه  یف  هرهـص  لوخد  هنع 

ام کلذ  ۀّصق  و  لاق . ام  لاق  ثیحب  نادمه 
نم لجر  ماقف  هوجّوزت ! الف  قالطم  لجر  نسحلا  ّنإ  ۀـفوکلا ! لهأ  ای  لاق : ۀـفوک  لخد  اّمل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  اّیلع  ّنأ  دعـس  نبا  هدروأ 

! ّقلط ءاش  ظ ) ام . و   ) امف کسمأ  ءاش  امف  هّنجوزنل  لاقف : نادمه 
. یهتنا

 . میظعلا لضفلا  وذ  هَّللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هَّللا  لضف  کلذ  و  ةرخآلا ، اینّدلا و  ریخب  بهذف 
لامتشا تمـصع  لاعفأ  رب  ار  بانج  نآ  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  باب  رد  هّیّنـس  تارـضح  داقتعا  نسح  لئالد  هلمج  زا  و 
: هتفگ نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  ّیلو  هاش  هک  يدینش  اقباس  هچنانچ  دنیامنیماو ، ریگهدروخ  ضرتعم و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 

1021 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریرقت الامجإ  ار  ارجام  همه  نیا  ساّبع  نبا  تفاین ، یئاریذـپ  هجرد  یـضترم  شیپ  ناشیا  هروشم  دـنداد و  هروشم  هثداح  ره  رد  يأر  لـها  ]

. رمع وبأ  هجرخأ  هتاف ! ّالإ  اینّدلا  نم  ءیـش  یلع  فرـشأ  ام  ّلقف  هتبارق ، هتقباس و  هتّرغ  لجر  نم  املح  املع و  ئلم  دق  هَّللا  ناک و  لاق : درک ،
الیصفت هنع  هَّللا  یضر  یبتجم  نسح  ماما  و 

هرهظ دنسأ  مّلـس  اّملف  رـصعلا  مهب  یّلـصف  اهب  ّیلع  اذإ  ةذبّرلاب  تنک  اذإ  یّتح  ۀّصقلا ، رکذف  نامثع ، لتق  انءاج  لاق : باهـش ، نب  قراط  نع 
: لاق ۀـیراجلا ! نینح  ّنحت  مّلکت و ال  ّیلع : هل  لاقف  لاق : یکبی ، وه  همّلکی و  یلع  نب  نسحلا  هیلإ  ماقف  لاق . موقلا ، لبقتـسا  اهدجـسم و  یف 

برعلا یلإ  عجرت  یّتح  کتیب  مزلت  نأ  لتق  نیح  کترمأ  ّمث  ینتیـصعف ! اهب  میقتف  ۀّکم  یتأت  نأ  [ 1  ] لجرلا اذه  ساّنلا  رصح  نیح  کترمأ 
نإ هّللاب  كدشنأ  انأ  و  ینتیـصعف ! كرحج  نم  كوجرختـسی  یّتح  لبإلا  طابآ  کیلإ  اوبرـضل  ّبض  رحج  یف  تنک  ولف  اهمالحأ ، بزاوع 
لتق کلوق  اّمأ  و  ۀّکم ، ظ ) هب .  ) یب ّلحتست  يّذلا  لجّرلاب  نکأ  ملف  ۀّکم  یتآ  کلوق  اّمأ  ّیلع : لاقف  لاق : ۀعیضم ! لاحب  لتقتف  قارعلا  یتأت 

[. ۀبیش یبأ  نبا  هجرخا  ثیدحلا . هولتق ؟ ساّنلا  ناک  نإ  یبنذ  امف  نامثع ، ساّنلا 

ادهشلا دیس  ترضح  باب  رد  تنس  لها  داقتعا 

تسوا لاثمأ  یبرعلا و  نبا  مایتلا  رفک  مالک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  باب  رد  ّتنـس  لها  تارـضح  داقتعا  نسح  نیهارب  هلمج  زا  و 
لبنح نب  دـمحأ  لاق  لـب  : ] هتفگ نوعلم  دـیزی  رکذ  رد  هّیّکم » حـنم   » رد یّکم  رجح  نبا  هچناـنچ  باـنج ، نآ  نـالتاق  باـنج و  نآ  قح  رد 
هریغ دنع  تبثت  مل  نا  هدـنع و  تتبث  کلذ  یف  ۀحیرـص  هنم  تعقو  ایاضقل  ّالإ  کلذ  لقی  مل  ّهنأب  نایـضقی  املع  اعرو و  هب  کیهان  هرفکب و 

میرحت یف  غلاب  ّمث  هلتقب ! رمأ  هلتق و ال  ّهنأ  حیحص  قیرط  نم  تبثی  مل  لاقف : نیـسحلا  لتقک  هیلإ  بسن  اّمم  ریثک  ّدر  یف  لاطأ  ّهنإف  یلازغلاک 
.12 نامثع . ینعی  [ 1  ] هنم ّرعشقی  ام  هنع  لقن  ّهنإف  [ 2  ] یکلاملا یبرعلا  نباک  و  هنعل ، هّبس و 

رد ص هکنانچ  تسا ، هتفگ  مصاوقلا » مصاوعلا و   » باـتک رد  ار  عینـش  بلطم  نیا  هک  تسا  یکلاـم  یبرع  نبا  رکب  وبا  یـضاق  دوصقم  [ 2]
م. دمآ . دهاوخ   1026

1022 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیزیل و تقبـس  ۀعیبلا  هیلع و  غاب  نیـسحلا  ۀفیلخلا و  ّهنأ  لطابلا  هداقتعا  بسحب  يأ  هّدج ! فیـسب  ّالإ  نیـسحلا  دیزی  لتقی  مل  لاق : ّهنا  دلجلا 

اّما هل ، هیبأ  فالختسا  یلإ  رظّنلا  مدع  عم  اذه  اهل ، نیراتخم  اهیلع  اومدقأ  نیریثک  ّنأل  کلذک  هتعیب  دقعلا و  ّلحلا و  لهأ  ضعب  اهیف  یفکی 
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. خلإ کلذ ]! یلع  دقعلا  ّلحلا و  لهأ  نم  دحأ  ۀقفاوم  طرتشی  الف  کلذل  رظّنلا  عم 
ةاغبلا یلع  هّلسب  رمآلا  هّدج  فیسب  هولتق  اّمنإ  مّهنأل  نیسحلا  ۀلتق  یلع  مالم  ال   » مهـضعب لوق  و  : ] هتفگ هّیّکم » حنم   » رد یکم  رجح  نبا  زین  و 

. خلإ هیلع  لّوعی  ال  مهلاتق » و 
: یسرکلا یلع  وه  يزوجلا و  نبال  لیق  : ] هتفگ ریدقلا » ضیف   » رد يوانم  و 

: لاقف ظ !؟) قارعلاب .  ) قارعب نیسحلا  قشمدب و  وه  نیسحلا و  لتق  دیزی  لاقی  فیک 
اکامرم تدعبأ  دقل  قارعلاب  نم  ملس  يذب  هیمار  باصأ و  مهس 

![. هّدج فیسب  هلتق  لاق : یّتح  تیبلا  لهأ  نم  ّضغلا  یبرعلا  نبا  یلع  بلغ  دق  و 
هنم ّرعـشقی  ام  یکلاملا  یبرعلا  نبال  عقو  دقل  و  : ] هتفگ هَّللا  هنعل  دـیزی  رکذ  رد  يور » عرـشم   » رد یمرـضحلا  یلـشلا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  و 

ّلحلا لهأ  ضعب  اهیف  یفکی  دیزیل و  تقبس  ۀعیبلا  و  مهلاتق ، ةاغبلا و  یلع  هّلسب  رمآلا  هّدج  فیسب  ّالإ  نیسحلا  دیزی  لتقی  مل  لاق : ّهنإف  دلجلا 
طرتشی الف  کلذل  رظّنلا  عم  اّمأ  هل  هیبأ  فالختـسا  یلإ  رظّنلا  مدع  عم  اذه  اهل ، نیراتخم  اهیلع  اومدقأ  نیریثک  ّنأل  کلذک  هتعیب  دقعلا و  و 

. خلإ کلذ  یلع  دقعلا  ّلحلا و  لهأ  نم  دحأ  ۀقفاوم 
، هدیناسر ۀیاغلا  یصقأ  یلإ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  ّقح  رد  ار  بدأ  تئاسا  مه  یبرغم  نودلخ  نبا  هک  تس  نیا  بئاجع  هلمج  زا  و 
وا ّبس  نعلب و  وا  تراـسج  رکذ  دـعب  دـندومرفیم و  وا  بیع  رد  هغلاـبم  دنتـشاد  فاـصنإ  زا  یظح  هک  هّینـس  ظاّـفح  رباـکا  ضعب  اذـهل  و 

: هتفگ نودلخ  نبا  همجرت  رد  عمال » ءوض   » رد يواخس  هچنانچ  دندومن ، تردابم 
.12 يزیرقملا . يأ  [ 1 ، ] هنم ّضغلا  یف  غلابی  یمتیهلا - ینعی  نسحلا - وبأ  ظفاحلا  انخیش  ناک  دق  و  [: 1  ] لاق ]

1023 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قطن اّمل  و  هّدـج ! فیـسب  لتق  لاقف : هخیرات  یف  امهنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نب  نیـسحلا  رکذ  ّهنأ  هغلب  ّهنأ  یل  رکذ  کلذ  ببـس  نع  هتلأس  اّـملف 

خیراّتلا یف  ۀملکلا  هذه  دـجوت  مل  و  [« 2  ] رصإلا عفر   » یف [ 1  ] انخیـش لاق  یکبی . وه  هّبـس و  نودلخ و  نبا  نعلب  اهفدرأ  ۀظفللا  هذهب  انخیش 
[. اهنع عجر  یّتلا  ۀخسّنلا  یف  اهرکذ  ّهنأک  نآلا و  دوجوملا 

هک دومرف  هدافا  هغلابم  نیا  ببس  راسفتسا  دعب  دومنیم و  نودلخ  نبا  بیع  رد  هغلابم  یمتیه  نسحلا  وبأ  ظفاح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
ظفاح هاگ  ره  و  هّدـج »! فیـسب  لتق  : » هتفگ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـمإ  باـنج  ّقح  رد  دوخ  خـیرات  رد  نودـلخ  نبا  هک  هدیـسر  ربخ  ار  وا 

رد ینالقـسع  رجح  نبا  و  درکیم ، هیرگ  هک  یلاـح  رد  تخاون  بس  نعلب و  ار  نودـلخ  نبا  نآ  بقع  رد  دومن  قـطن  ظـفل  نیاـب  روکذـم 
هک هدومن  هدافا  همه  نیا  اب  نکیل  دشن  هتفای  تسدوجوم  نآلا  هک  نودلخ » نبا  خیرات   » رد هملک  نیا  هک  هتفگ  هچ  رگا  رـصإلا » عفر   » باتک

. تسا هدومن  رکذ  هدرک  عوجر  نآ  زا  هک  هخسن  رد  ار  نآ  نودلخ  نبا  ایوگ 
نیـسح ماما  بانج  نوعلم و  دیزیب  ّقلعتم  هدیدع  تاملک  نودلخ » نبا  خـیرات  همّدـقم   » رد لاحب  ات  هک  تسحئال  حـضاو و  ریـصب  رظان  رب  و 

هتخادـنارب دوخ  تیجراـخ  ّتیبصاـن و  زا  هدرپ  هتخاـس و  رهاـظ  ار  دوـخ  تریرـس  ثبخ  نآ  رد  نودـلخ  نبا  هک  تسدوـجوم  مالّـسلا  هیلع 
ماّیأ قسفلا  نم  دیزی  یف  ثدح  ام  اهنم  لّوألاف  اهیف . ّقحلا  نایب  یلإ  ةرورّضلا  وعدت  روما  انه  ضرع  و  : ] هتفگ دهع  تیالو  لصف  رد  هچنانچ 
عامس یف  هتایح  ماّیأ  هلذعی  ناک  لب  لضفأ ، کلذ و  نم  لدعأ  ّهنإف  دیزی  نم  کلذ  ملع  ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  ۀیواعمب  نظت  نأ  كاّیإف  هتفالخ 
ذئنیح ۀباحّـصلا  فلتخا  قسفلا  نم  ثدح  ام  دیزی  یف  ثدح  اّمل  و  ۀـفلتخم ، هیف  مهبهاذـم  تناک  و  کلذ ، نم  ّلقأ  وه  هنع و  هاهنی  ءانغلا و 

.12 رجح . نبا  يأ  [ 1 ، ] هنأش یف 
نیـسمخ و نینثا و  ۀنـس  یفوتملا  ینالقـسعلا  رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحأ  نیدلا  باهـش  خیـشلل  رـصم » ةاضق  نع  رـصالا  عفر  [ » 2]

«. نونظلا فشک  . » 12 خلا . همکحل ، بقعم  يذلا ال  هّلل  دمحلا  هلوأ : ۀئام . نامث 
1024 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یف امهعّبتا  نم  امهنع و  هَّللا  یـضر  ریبّزلا  نبا  هَّللا  دـبع  نیـسحلا و  لعف  امک  کـلذ ، لـجأ  نم  هتعیب  ضقن  هیلع و  جورخلا  يأر  نم  مهنمف 
روهمج ۀّیمأ و  ینب  ۀباصع  یه  ذئموی  دیزی  ۀکوش  ّنأل  هب  ءافولا  نع  زجعلا  عم  لتقلا  ةرثک  ۀـنتفلا و  ةراثإ  نم  هیف  امل  هابأ  نم  مهنم  و  کلذ ،

کلذ ببسب  دیزی  نع  اورصقأف  مهتمواقم ، قاطت  ۀکوش و ال  ّلک  نم  مظعأ  یه  عمجأ و  رضم  ۀّیبصع  عبتت  شیرق و  نم  دقعلا  ّلحلا و  لهأ 
، نیقیرفلا نم  دـحأ  یلع  رکنی  نودـهتجم و ال  ّلکلا  نیملـسملا و  روهمج  نأش  ناـک  اذـه  و  هنم ، ۀـحاّرلا  هتیادـهب و  ءاعّدـلا  یلع  اوماـقأ  و 

 . مهب ءادتقالل  هَّللا  انقفو  ۀفورعم ، ّقحلا  يّرحت  ّربلا و  یف  مهدصاقمف 
. تستربخ بابرأ  تربع  لباق  هک  هدیدرگ  جردنم  دنچ  نیماضم  تراسج ، رب  لمتشم  ترابع  نیرد  و 

قسف زا  تسدیزی  هیربت  بلطم  نیزا  ضرغ  و  هدیدرگ ، ثداح  وا  تفالخ  ماّیا  رد  نوعلم  دیزی  قسف  هک  هدومن  اعّدا  نودلخ  نبا  هکنآ . لّوا 
. دهع تیالو  نامز  رد 

. تسنادیم ار  دیزی  قسف  وا  هک  هیواعمب  دیامن  نامگ  هکنیا  زا  هدومن  ریذحت  ار  رظان  مامت  حیرصتب  هکنآ : مود 
لـضفا لدعأ و  تسنوزفا  باسح  رـصح و  ّدـح  زا  وا  نعاطم  يزاخم و  دوب و  راّنلا  یلإ  یعاد  يوبن  صنب  هک  ار  هیغاط  هیواعم  هکنآ : موس 

. هتفگ
تـسقسف زا  ّلقأ  رمأ  نیا  درکیم و  یهن  درکیم و  تمالم  انغ  عامـس  باب  رد  دوخ  تایح  ماّیأ  رد  ار  دیزی  هیواعم  هک  هتفگ  هکنآ : مراهچ 

!. دوب فلتخم  نآ  رد  نیعبات  باحصأ و  بهاذم  و 
. دندش فلتخم  وا  باب  رد  هباحص  دش  ثداح  دیزی  قسف  هاگ  ره  هک  هتفگ  هدش و  یعّدم  ار  دیزی  قسف  ثودح  رگید  راب  هکنآ : مجنپ 

. هدومن ناشیا  نیعبات  ریبّزلا و  نبا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بانجب  تعیب  ضقن  جورخ و  تبسن  حیرص  حیرصتب  هکنآ : مشش 
تعیب ضقن  جورخ و  زا  ناشیا  هک  هتفگ  هباحص  رگید  قیرفب  تبسن  هکنآ : متفه 

1025 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دنتسناد لتق  ترثک  هنتف و  هراثا  ببس  ار  نآ  دندرک و  راکنإ  دیزی 

. هدومناو دیزی  هارمه  شیرق  زا  ار  دقع  ّلح و  لهأ  روهمج  هکنآ : متشه 
هدرک و رهاـظ  وزا  تحار  لوصح  دـیزی و  تیادـه  ناـیعاد  هلمج  زا  دنتـشادن  دـیزی  تمواـقم  باـت  هک  ار  هباحـص  رگید  قیرف  هکنآ : مهن 

. هتسناد کیرش  ناشیا  اب  باب  نیرد  ار  نیملسم  روهمج 
هتفگ فورعم  ّقح  بلط  يوکین و  رد  ار  ناشدصاقم  هتسنادن و  راکنإ  لباق  ار  یسک  هدومن و  او  دهتجم  ار  هباحص  قیرف  ود  ره  هکنآ : مهد 

!. دنک تمارک  ناشیاب  ادتقا  قیفوت  ار  وا  لاثمأ  ار و  وا  هک  هدرک  اعد  ادخ  زا  و 
هچنانچ دشابیم ، راتـسأ  زا  يریثک  کتاه  رارـسأ و  زا  يرایـسب  فشاک  هک  هدروآ  رگید  یترابع  دوخ » خیرات  همّدـقم   » رد نودـلخ  نبا  و 
اوموقیف مهیتأی  نأ  نیـسحلل  ۀـفوکلاب  تیبلا  لهأ  ۀعیـش  تثعب  هرـصع  لهأ  نم  ۀـّفاکلا  دـنع  دـیزی  قسف  رهظ  اّمل  ّهنإف  نیـسحلا  اّمأ  و  : ] هتفگ

اّمأف هتکوش ، هتّیلهأب و  هسفن  نم  اهّنظ  کلذ و  یلع  ةردقلا  هل  نم  امّیس  هقسف ال  لجأ  نم  نیعتم  دیزی  یلع  جورخلا  ّنأ  نیسحلا  يأرف  هرمأب ،
فانم و دبع  یف  شیرق  ۀّیبصع  شیرق و  یف  تناک  رضم  ۀّیبصع  ّنأل  اهیف ! هَّللا  همحری  طلغف  ۀکوّشلا  اّمأ  و  ةدایز ، ّنظ و  امک  تناکف  ۀّیلهألا 

لغـش امل  مالـسإلا  لّوا  کلذ  یـسن  اّمنإ  هنورکنی و  ساّنلا و ال  رئاس  شیرق و  مهل  کلذ  فرعت  ۀّیمأ  ینب  یف  تناک  اّمنإ  فانم  دبع  ۀّیبصع 
اهعزانم و ۀیلهاجلا و  ۀّیبصع  تبهذ  مهدئاوع و  روما  اولفغأف  نیملسملا  ةرصنل  ۀکئالملا  دّدرت  یحولا و  رمأ  قراوخلاب و  لوهّذلا  نم  ساّنلا 

ةداعلا مکحم و  اهیف  نیّدلا  و  نیکرـشملا ، داهج  نیّدـلا و  ۀـماقإ  یف  اهب  عفتنی  عافّدـلا  ۀـیامحلا و  یف  ۀـیعیبّطلا  ۀـیبصعلا  ّالإ  قبی  مل  تیـسن و 
و تناک ، نمل  تناک و  امک  ۀـّیبصعلا  تداـعف  دـئاوعلل  ءیّـشلا  ضعب  مکحلا  عجارت  ۀـلوهملا  قراوخلا  ةّوبّنلا و  رمأ  عطقنا  اذإ  یّتح  ۀـلوزعم 

طلغلا هّرـضی  يویند ال  رمأ  یف  ّهنأ  ّالإ  نیـسحلا ! طلغ  کل  نّیبتف  لبق ، کلذ  نم  مهل  ناک  امب  مهاوس  نم  ۀـّیمأ  ینبل  عوطأ  رـضم  تحبـصأ 
رمع نبا  ریبّزلا و  نبا  ساّبعلا و  نبا  هلذع  دقل  کلذ و  یلع  ةردقلا  هّنظ  ناک  هّنظب و  طونم  ّهنأل  هیف  طلغی  ملف  یعرّشلا  مکحلا  اّمأ  و  هیف ،!
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1026 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیـسحلا ریغ  اّمأ  و  هَّللا ! هدارأ  امل  هلیبسب  وه  اّمع  عجری  مل  و  کـلذ ! یف  هطلغ  اوملع  ۀـفوکلا و  یلإ  هریـسم  یف  هریغ  هوخأ و  ۀـّیفنحلا  نبا  و 

امل زوجی  اقساف ال  ناک  نإ  دیزی و  یلع  جورخلا  ّنأ  اوأرف  مهل  نیعباّتلا  نم  قارعلا و  ماّشلاب و  دیزی  عم  زاجحلاب و  اوناک  نیّذلا  ۀباحّصلا  نم 
و ال نیدـهتجملا ، ةوسا  وه  دـهتجم و  ّهنأل  هوّمثأ  هیلع و ال  اورکنأ  نیـسحلا و ال  اوعباتی  مل  کلذ و  نع  اورـصقأف  ءامّدـلا  جرهلا و  نم  أشنی 

جورخلا اوری  مل  دیزی و  عم  اوناک  ۀباحّصلا و  رثکأ  مّهنإف  هرـصن  نع  مهدوعق  نیـسحلا و  ۀفلاخمب  ءالؤه  میثأتب  لوقت  نأ  طلغلا  کب  بهذی 
نب سنأ  ّيردخلا و  دیعس  ابأ  هَّللا و  دبع  نب  رباج  اولس  لوقی : هّقح و  هلضف و  یلع  ءالبرکب  لتاقی  وه  مهب و  دهـشتسی  نیـسحلا  ناک  هیلع و 
نع ّهنأ  هملعل  کلذـل  ضّرعت  هرـصن و ال  نع  مهدوعق  مهیلع  رکنی  مل  و  مهلاثمأ ، مقرأ و  نب  دـیز  و  ظ ) دعـس .  ) دیعـس نب  لهـس  کـلام و 
وه ناک  نإ  داهتجا و  نع  ناک  امل  هلتق  بیوصتب  لوقت  نأ  طلغلا  کب  بهذـی  کلذـک ال  و  هنم . داهتجا  نع  هلعف  ناـک  اـمک  مهنم  داـهتجا 
نع نکی  مل  هلاتق  کلذک و  سیل  رمالا  ّنأ  ملعا  و  ذـیبّنلا .! برـش  یلع  ّیفنحلا  ّیکلاملا  یعفاّشلا و  ّدـحی  امک  کلذ  نوکی  داهتجا و  یلع 

ءالؤه زجی  مل  اقـساف و  ناک  نإ  دـیزی و  ّنا  ّنلوقت  هباحـصأ و ال  دـیزی و  هلاتقب  درفنا  اّمنإ  مهداهتجا و  نع  هفالخ  ناک  نإ  ءالؤه و  داهتجا 
نوکی نأ  هطرـش  نم  مهدنع  ةاغبلا  لاتق  اعورـشم و  ناک  ام  قسافلا  لامعأ  نم  ذفنی  اّمنإ  ّهنأ  ملعا  و  ۀحیحـص . مهدنع  هلاعفأف  هیلع  جورخلا 

اهیف نیـسحلا  هقـسفل و  ةدّکؤملا  هتالعف  نم  یه  لب  دیزیل  دـیزی و ال  عم  نیـسحلا  لاتق  زوجی  الف  انتلئـسم  یف  دوقفم  وه  لداعلا و  مامإلا  عم 
یبرعلا نب  رکب  وبأ  یـضاقلا  طلغ  دق  و  داهتجا ! اضیأ و  قح  یلع  دیزی  عم  اوناک  نیذـّلا  ۀباحّـصلا  و  داهتجا ، ّقح و  یلع  وه  باثم و  دـیهش 

نع ۀلفغلا  هیلع  هتلمح  طلغ  وه  و  هّدج ، عرشب  لتق  نیسحلا  ّنأ  هانعم  ام  مصاوقلا » مصاوعلاب و   » هاّمس يّذلا  هباتک  یف  لاقف  اذه  یف  ّیکلاملا 
.]!؟ ءارآلا لهأ  لاتق  یف  هتلادع  هتمامإ و  یف  هنامز  یف  نیسحلا  نم  لدعأ  نم  لداعلا و  مامإلا  طارتشا 

هک هدروآ  هدـیدع  نیماضم  نودـلخ  نبا  هدـیدش ، توادـع  روهظ  زا  زارتحا  سارتحا و  فصو  اب  زیگناقاقـش  زیمآقافن و  ترابع  نیرد  و 
. تسا مزال  نآ  رب  هیبنت 

1027 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  بانجب  دیزی  رب  جورخ  تبـسن  هَّللا  ذاعم  خلإ » نّیعتم ، دیزی  یلع  جورخلا  ّنأ  نیـسحلا  يأرف   » دوخ لوقب  هکنآ : لّوا 

. هدومن
تکوش نامگ  رد  هَّللا  ذاعم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  هدومن  تباث  اهیف » هَّللا  همحری  طلغف  ۀـکوّشلا  اّمأ  و   » دوخ لوقب  هکنآ : مود 

. هدرک طلغ  دوخ 
رد ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دندرک  تمالم  هّیفنحلا  نبا  رمع و  نبا  ریبزلا و  نبا  ساّبع و  نبا  هکنیا  هب  هدومن  حیرـصت  هکنآ : موس 

. دنتسناد باب  نیرد  ار  بانج  نآ  طلغ  هفوک و  يوسب  بانج  نآ  نتفر 
دندوب قارع  رد  هک  هباحص  دندوب و  دیزی  هارمه  ماش  رد  هک  هباحـص  دندوب و  زاجح  رد  هک  هباحـص  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  هکنآ : مراهچ 

ماما بانج  تعباتم  نآ و  زا  دندنام  زاب  سپ  دشاب ، قساف  وا  هچ  رگا  تسین  زئاج  دیزی  رب  جورخ  هک  دوب  نیا  ناشیأر  هباحـص  نیا  نیعبات  و 
. دندرکن مالّسلا  هیلع  نیسح 

نآ ترصن  زا  دندومن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تفلاخم  هک  یصاخشا  يراکهانگب  لوق  زا  هدرک  عنم  مامت  تحارصب  هکنآ : مجنپ 
. دوش عقاو  دیزی  رب  جورخ  هک  دوبن  ناشیأر  دندوب و  دیزی  هارمه  دندرک و  دوعق  بانج 

. دوبن زیاج  دیزی  رب  جورخ  باحصأ  دزن  هک  هدومن  رهاظ  رگید  راب  خلإ » دیزی ، ّنإ  ّنلوقت  و ال   » دوخ لوقب  هکنآ : مشش 
عم نیـسحلا  لاتق  زوجی  الف  انتلئـسم  یف  دوقفم  وه  لداعلا و  مامإلا  عم  نوکی  نأ  هطرـش  نم  مهدـنع  ةاغبلا  لاـتق  و   » دوخ لوقب  هکنآ : متفه 
دوخ هارمه  لداع  ماما  بانج  نآ  نیلتاقم  نوچ  نکیل  دوب ! یغاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  هدومن  رهاظ  دیزیل » دیزی و ال 
لاتق دنتـشادیم  دوخ  هارمه  لداع  ماما  بانج  نآ  نیلتاقم  رگا  هک  تسنآ  ترابع  نیا  ياضتقم  دوبن ، زئاج  بانج  نآ  لاـتق  اذـهل  دنتـشادن 
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!!!. دشیم زئاج  بانج  نآ 
هارمه هک  هباحـص  هکنیا  هب  هدومن  حیحـص  فارتعا  داهتجا » اضیأ و  قح  یلع  دـیزی  عم  اوناک  نیذـّلا  ۀباحّـصلا  و   » دوخ لوقب  هکنآ : متـشه 

. دندوب دهتجم  دندوب و  ّقح  رب  دندوب  دیزی 
1028 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوصو هکنآ  لاح  هدومن ، طلغب  ّربعم  ضحم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  باب  رد  ار  یبرعلا  نبا  تراسخ  رـسارس  تراسج  هکنآ : مهن 
. تسا سمألا  نم  نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  داحلا  رفک و  هبترمب  نآ 

مرک هارب  هتـسناد  لداـع  ماـما  طارتـشا  مکح  زا  تلفغ  رب  لوـمحم  نظ  نسح  هار  زا  ار  یبرعلا  نبا  تراـسخ  اـپ  ارـس  تراـسج  هکنآ : مهد 
. بیبتت ریغ  هدیزت  یّتلا ال  هعدخ  نم  کلذ  ّلک  نأ  بیبّللا  رظاّنلا  یلع  یفخی  و ال  هدیشارت ، وا  لاثمأ  وا و  يارب  يرذع 

نآ یباحـص  رمع  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـنج  زا  تارـضح  نیا  فالـسأ  فارحنا  هحـضاو  لـئالد  هلمج  زا  و 
لها يارب  هک  درک  عنم  یناونعب  دومن و  تمالم  قارع  رفـس  رب  ار  بانج  نآ  تسنادیم و  اـیند  بلاـط  کـلذ - نم  هَّللا  ذاـعم  ار - ترـضح 

زا فشاک  هک  تامس  تفارخ  تاملک  بانج  نآ  ّقح  رد  بانج  نآ  ندش  يرفـس  دعب  زین  و  تسـشارخلد ، یلیخ  نافرع  باحـصأ  نامیا و 
. دروآیم نابز  رب  تسوا  تریرس  ءوس  لامک 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  مامإ  بانج  رکذ  رد  ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس 
هنم و ال ۀعـضب  ّکنإ  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدـلا و  نیب  هَّللا  هّریخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنإف  جرخت ! ال  رمع : نبا  هل  لاـق  [و 

![. ةربع هیخأ  هیبأ و  یف  يأر  دقل  يرمعل  جورخلاب و  نیسح  انبلغ  لوقی : رمع  نبا  ناکف  هعّدو . یکب و  هقنتعا و  و  اینّدلا ! ینعی  اهلانت ،
. نیسحلا یلإ   ) نیسحلل رمع  نبا  ءاج  و  : ] هتفگ نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمس  و 

اّملف ساّبع . نبا  هلاق  ام  رکذ  ریسملا و  یلع  همال  ۀثالث و  وأ  نیموی  ةریسم  یلع  هقحل  هل و  لامب  وه  هریسم و  هغلب  دق  مهنع و  هَّللا  یـضر  ظ )
و لیتق . نم  هَّللا  کعدوتسأ  لاق : یکب و  هینیع و  نیب  ام  لّبق  ریسملا  یلع  اّرصم  هآر 

نم ۀعضب  مّکنإ  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدلا و  نیب  ّریخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  نیسحلل : لاق  رمع  نبا  ّنأ  یبعشلل  ۀیاور  یف 
کعدوتـسا لاق : هقنتعاف و  یبأف  عجراف ! مکنم  دحأ  اهتیالو  و  اینّدلا - ینعی  اهلانی - نل  ّهنأ  ۀـیاور  یف  و  مّلـس ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

. مالّسلا و  لوتقم ، نم  هَّللا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ّناف  لعفت ! ال  لاقف : قارعلا ، دیرا  ّینإ  نیـسحلا - يأ  لاقف - لاق : ّهنأ  ّالإ  یبعّـشلا  نع  تاقث  لاجرب  راّزبلا  هجرخأ  دق  و 

! عضاوت یل : لیقف  ادبع . اّیبن  وأ  اکلم  اّیبن  نوکأ  نیب  تّریخ  لاق : مّلس  هیلع و 
1029 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوتقم نم  هَّللا  کعدوتسا  لاق : هعّدوف و  یبأف  جرخت ! الف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  ۀعضب  ّکنإ  و  ادبع ، اّیبن  نوکأ  نأ  ترتخاف 
.

: هتفگ يوبن » دقع   » رد ینمیلا  سوردیعلا  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  و 
كابأ اولبق  موق  قارعلا  لهأ  ّنإ  هَّللا ! کتدشان  لاقف : ثالث  وأ  نیتلیل  ریسم  دعب  هکردأف  قارعلا  یلإ  هجوت  اّمل  نیسحلا  یلا  رمع  نبا  ءاج  [و 

ّلج ّزع و  هَّللا  ّنإ  لوقی : معلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لیتق ! نم  هَّللا  کعدوتـسأ  لاق : هینیع و  نیب  لّبق  هقناع و  هنم  سئی  اّملف  كاخأ . اولذخ  و 
[. اینّدلا مکل  یبأ 

: هتفگ يوبن » دقع   » رد زین  و 
نم ۀعـضب  ّکنإ  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدلا و  نیب  هَّللا  هّریخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنإف  جرخت  ال  نیـسحلل : رمع  نبا  لاق  [و 

: لاـق هعّدو و  یکب و  هقنتعاـف و  یبأـف  عجراـف ! مکنم ، دـحأ  اـهتیالو  و  اینّدـلا - ینعی  اـهلانت - نل  ّهنإ  مّلـس و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر 
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نم يأر  ةربع و  هیخأ  هیبأ و  یف  يأر  دـقل  يرمعل  جورخلاب و  نیـسح  انبلغ  لوقی : رمع  نبا  ناـک  و  مالّـسلا . لوتقم و  نم  هَّللا  کتعدوتـسا 
[. ریخ ۀعامجلا  ّنإف  ساّنلا  هیف  لخد  ام  حلاص  یف  لخدی  نأ  شاع و  ام  كّرحتی  نأ ال  هل  یغبنی  ناک  ام  مهل  ساّنلا  نالذخ  ۀنتفلا و 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  مامإ  بانج  رکذ  رد  ّيور » عرشم   » رد یمرضحلا  یلّشلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  و 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ  لاق : ریـسلا و  یلع  همال  نیموی و  ةریـسم  یلع  هقحلف  ضرأب - يأ  هل - لامب  ناک  رمع و  نبا  هءاـج  [و 

عجراف مکنم  دحأ  اهتیالو  اهلانی و ال  نل  ّهنإ  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  ۀعـضب  مّکنإ  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدلا و  نیب  ّریخ 
 . لیتق نم  هَّللا  کعدوتسأ  لاق : یکب و  هینیع و  نیب  لّبق  هقنتعاف و  یبأف ،

: هتفگ نیبغاّرلا » فاعسإ   » رد يرصم  نابص  دمحم  خیش  و 
ّینإ لاقف : یبأف  عجرا ! لاقف : ۀّکم  نم  نیلیم  یلع  هکردأف  هفلخ  جرخف  رمع  نبا  هجورخب  ملعی  مل  قارعلل و  ادصاق  ۀّکم  نم  نیسحلا  جرخف  ]

: لاقف مکنم  دحأ  اهیلی  هَّللا ال  هنم و  ۀعـضب  ّکنإ  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدلا و  نیب  هّریخف  معلـص  ّیبّنلا  یتأ  لیئربج  ّنإ  اثیدح : کثّدحم 
اولتق موقب  عنصت  ام  لاقف : مهتعیبب ، قارعلا  لهأ  بتک  نم  نیلمح  یعم  ّنإ 

1030 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیـسحلا انبلغ  لوقی  رمع  نبا  ناکف  رفاس . ّمث  لیتق  نم  هَّللا  کتعدوتـسا  لاق : یکب و  هقنتعاف و  ّیـضملا  ّالإ  یبأـف  كاـخأ ! اولذـخ  كاـبأ و 

[. ةربع هیبأ  هیخأ و  یف  يأر  دقل  يرمعل  جورخلاب و 
: هتفگ نیتداهّشلا » ّرس   » هلاسر رد  بطاخم  دوخ  و 

ةذبّرلا نم  نیتلیل  هریـسم  یف  هقحلف  قارعلا  یلإ  هّجوت  دق  نیـسحلا  ّنأ  ربخأف  ۀـنیدملا  مدـق  رمع  نبا  ّنإ  لاق : یبعـشلا  نع  ّیقهیبلا  جرخأ  [و 
ام ادـبأ و  مکنم  دـحأ  اهیلی  هَّللا ال  هنم و  ۀعـضب  مّکنإ  اینّدـلا و  دری  مل  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  اینّدـلا و  نیب  هّیبن  ّریخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ  هل : لاقف 

: لاق رمع و  نبا  هقنتعاف  یبأف  ظ ) عجراف .  ) اوعجراف مکل  ریخ  وه  يذّلل  ّالإ  مکنع  هَّللا  اهفرص 
 . لیتق نم  هَّللا  کعدوتسأ 

مامإ بانج  مامإ  ار  دیزی  هّللاب - ذایعلا  دوب - لیلج  یباحص  هک  يردخ  دیعس  وبأ  تارـضح  نیا  تاّیورم  رب  انب  هک  تس  نیا  يربک  تمایق  و 
!. درکیم عنم  وا  رب  جورخ  زا  ار  بانج  نآ  تسنادیم و  مالّسلا  هیلع  نیسح 

: هتفگ يوبن » دقع   » رد ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  هچنانچ 
![. کمامإ یلع  جرخت  الف  کتیب  مزلا  کسفن و  یف  هَّللا  ّقتا  هل  تلق  دق  جورخلا و  یلع  نیسحلا  ینبلغ  ّيردخلا : دیعس  وبأ  لاق  [و 

تداهش رفس  رد  هّللاب - ذایعلا  ار - بانج  نآ  هک  تس  نیا  مالّسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  بانج  زا  تارـضح  نیا  فارحنا  هنّیب  نیهارب  هلمج  زا  و 
زا فشاک  تراسج و  لامک  زا  ربخم  دناهدرک  ارتفا  هچنآ  باب  نیرد  دـنهدیم و  رارق  دوخ  رادـقم  یلاع  ردارب  ّتیـصو  فلاخم  دوخ  رفظ 

. تستراسخ تیاهن 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  همجرت  رد  باعیتسا »  » رد یبطرق  ربلا  دبع  نبا 

هَّللا لوسر  ضبق  اّمل  یلاعت - هَّللا  همحر  انابأ - ّنإ  یخأ ! ای  هیخأ : نیـسحلل  لاق  ةاـفولا  هترـضح  اّـمل  یلع  نب  نسحلا  ّنأ  هوجو  نم  اـنیور  [و 
ةافولا رکب  ابأ  ترـضح  اّملف  رکب ، وبأ  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرـصف  هبحاص  نوکی  نأ  اجر  رمـالا و  اذـهل  فرـشتسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ملف مهدحأ  وه  ۀّتس  نیب  يروش  اهلعج  رمع  رضتحا  اّملف  رمع ، یلإ  هنع  تفرصف  اهیلإ  فّوشت 
1031 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّینإ و و  اهنم ، ءیش  هل  افص  امف  اهبلط  فیّسلا و  دّرج  یّتح  عزون  ّمث  عیوب  نامثع  کله  اّملف  نامثع ، یلإ  هنع  تفرصف  هودعت  اّهنأ ال  ّکشی 
 . كوجرخأف ۀفوکلا  لهأ  ءاهفس  کّفختسا  ام  ّنفرعألف  ۀفالخلا !!! ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا 

: هتفگ ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس  و 

هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 84 

http://www.ghadirestan.com


ّمث رکب  وبأ  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرصف  رمألا  اذهل  فرشتسا  كابأ  ّنإ  یخأ ! ای  هیخأل : لاق  رضتحا  اّمل  ّهنأ  هوجو  نم  انیور  و  ّربلا : دبع  نبا  لاق  ]
عزون ّمث  ّیلع  عیوب  نامثع  لتق  اّملف  نامثع  یلإ  هنع  تفرصف  هودعت  اّهنأ ال  يروشلا  تقو  ّکشی  مل  ّمث  رمع  یلإ  هنع  تفرصف  اهل  فرشتسا 

كوجرخأف ۀفوکلا  ءاهفس  کّفختسا  ام  ّنفرعألف  ۀفالخلا ! ةّوبّنلا و  انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا  ّینإ و  هل و  تفص  امف  فیّـسلا  درج  یّتح 
.

: هتفگ نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمس  و 
ۀفالخلا و اینّدلا و  ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  لعجی  نأ  هَّللا  یبأ  امهنع : هَّللا  یضر  نیـسحلا  هیخأل  رـضتحا  ام  دنع  نسحلا  هلاق  امیف  ناک  دق  [و 
: يرمّنلا  ) ّيریمّنلا رمع  وبا  لاق  و  صانم ! نیح  تال  مدنتف و  كومّلـسیف  كوجرخیف  كوّفختـسی  نأ  ۀفوکلا  لهأ  ءاهفـس  كاّیإف و  کلملا 

هَّللا لوسر  ضبق  نیح  كابأ  ّنإ  یخأ ! ای  مهنع : هَّللا  یضر  هیخأ  نیـسحلل  لاق  ةافولا  هترـضح  اّمل  ّیلع  نبا  نسحلا  ّنأ  هوجو  نم  انیور  ظ )
ترضح اّملف  امهنع ، هَّللا  یضر  رکب  وبأ  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرصف  هبحاص  نوکی  نأ  اجر  رمالا و  اذهل  فرشتسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
کـشی ملف  مهدـحأ  وه  ۀّتـس  نیب  يروش  اهلعج  رمع  ضبق  اّملف  امهنع ، هَّللا  یـضر  رمع  یلا  هنع  تفرـصف  اضیأ  اهیلإ  فّوشت  ةافولا  رکب  ابأ 

اهنم و ءیش  هل  افص  امف  اهبلطف  فیّسلا  دّرجف  عزون  ّمث  هل  عیوب  نامثع  کله  اّملف  امهنع ، هَّللا  یضر  نامثع  یلإ  هنع  تفرـصف  هودعت  اّهنأ ال 
. كوجرخأف ۀفوکلا  لهأ  ءاهفس  کّفختسا  ام  ّنفرعألف  ۀفالخلا  ةّوبّنلا و  ةوبّنلا  تیب  لهأ  انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا  ّینإ و 

[! امهنع هَّللا  یضر  نسحلا  هیخأ  یلع  مّحرتی  ناکف  هلتق  ۀلیل  نیسحلا  کلذ  رّکذت  دق  و  تلق :
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  لاح  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و 

یلإ هنع  تفرص  اهل و  فرشتسا  ّمث  رکب  وبأ  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرـصف  رمألا  اذهل  فرـشتسا  دق  كابأ  ّنإ  یخأ ! ای  هیخأل : لاق  رـضتحا  اّمل  [و 
هودعت اّهنأ ال  يروّشلا  تقو  ّکشی  مل  ّمث  رمع 

1032 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةّوبّنلا و انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا  ّینإ و  هل و  تفـص  امف  فیّـسلا  درج  یّتح  عزون  ّمث  عیوب  نامثع  لتق  اّـملف  ناـمثع  یلإ  هنع  تفرـصف 

 . كوجرخأف ۀفوکلا  ءاهفس  کّفختسا  امب  ّنفرعألف  ۀفالخلا 
ّرم و  : ] هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  لاح  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  زین  و 

ۀلیل کلذ  رّکذت  دق  و  صانم . نیح  تال  مدـنتف و  كومّلـسی  كوجرخیف و  كوّفختـسی  نأ  ۀـفوکلا  ءاهفـس  كاّیإ و  هل : نسحلا  هیخأ  لوق 
[. امهنع هَّللا  یضر  نسحلا  هیخأ  یلع  مّحرتف  هلتق 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  رکذ  رد  ۀّیکم » حنم   » رد یکم  رجح  نبا  زین  و 
عزونف یلو  ّمث  هلبق  ۀثالّثلا  یلا  هَّللا  هفرـصف  ةّرملا  دعب  ةّرملا  رمألا  اذهل  فرـشتسا  كابأ  ّنا  یخأ ! ای  رـضتحا : اّمل  هیخأل  همالک  ۀلمج  نم  [و 

 . کنوجرخیف ۀفوکلا  ءاهفس  کّنّفختسی  اّمبر  ۀفالخلا و  ةّوبّنلا و  انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا  ّینا و  هل و  تفص  امف  فیّسلا  دّرج  یّتح 
هتفگ يوبن » دقع   » رد ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  و 

كابأ ّنا  یخأ ! ای  امهنع : هَّللا  یـضر  هیخأ  نیـسحلل  لاق  ةافولا  هترـضح  اّـمل  یلع  نب  نسحلا  ّنأ  هوجو  نم  اـنیور  ّيرمّنلا : رمع  وبأ  لاـق  [و 
هَّللا یـضر  رکب  وبأ  اهیلو  هنع و  هَّللا  هفرـصف  هبحاص  نوکی  نأ  اـجر  رمـالا و  اذـهل  فرـشتسا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  نیح 

يروش اهلعج  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ضبق  اّملف  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  یلا  هنع  تفرـصف  اضیأ  اهل  فّوشت  ةافولا  رکب  ابأ  ترـضح  اّملف  امهنع 
امف اهبلطف  فیّـسلا  دّرج  یّتح  عزون  ّمث  هل  عیوب  نامثع  کله  اّملف  نامثع  یلا  هنع  تفرـصف  هودعت  اّهنأ ال  ّکشی  ملف  مهدـحأ  وه  ۀّتـس  نیب 

كوّفختسی نأ  ۀفوکلا  لهأ  ءاهفـس  كاّیاف و  کلملا ، ۀفالخلا و  نیّدلا و  ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  عمجی  نأ  هَّللا  یبأ  اهنم و  ءیـش  هل  یفص 
 . كوجرخیف

: هتفگ يوبن » دقع   » رد زین  و 
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ۀفالخلا و نیّدلا و  ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  عمجی  نأ  هَّللا  یبأ  امهنع : هَّللا  یضر  نیسحلا  هیخأل  رـضتحا  ام  دنع  نسحلا  هلاق  امیف  ناک  دق  [و 
ٍصانَم  َنیِح  َتال  َو  مدنتف  كومّلسی  كوجرخیف و  كوّفختسی  نأ  ۀفوکلا  لهأ  ءاهفس  كاّیإف و  کلملا 

[.
1033 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  رکذ  رد  يور » عرشم   » رد یمرضحلا  یلّشلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  و 
كاّیإف و کلملا  ۀفالخلا و  اینّدلا و  ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  لعجی  نأ  هَّللا  یبأ  نیسحلا : هیخأل  رـضتحا  ام  دنع  نسحلا  هلاق  امیف  ناک  دق  [و 

ضبق نیح  كابأ  ّنإ  یخأ ! ای  صانم ! نیح  تـال  مدـنتف و  ظ ) كومّلـسی .  ) نومّلـسی كوجرخیف و  كوّفختـسی  نأ  ۀـفوکلا  لـهأ  ءاـهفس 
ترضح اّملف  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبأ  هیلو  هنع و  هَّللا  هفرصف  هبحاص  نوکی  نأ  اجر  رمالا و  اذهل  فرشتسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

اّهنأ ال کشی  ملف  مهدـحأ  وه  ۀّتـس  نیب  يروش  اهلعج  رمع  ضبق  اّملف  رمع  یلإ  هنع  تفرـصف  اضیأ  اهل  ظ ) فوشت .  ) قّوشت رکب  ابأ  ةاـفولا 
يرأ ام  هَّللا  ّینإ و  اهنم و  ءیش  هل  افص  امف  اهبلط  فیّـسلا و  دّرج  یّتح  عزون  ّمث  هل  عیوب  نامثع  کله  اّملف  نامثع  یلإ  هنع  تفرـصف  هودعت 
یلع مّحرتی  ناکف  هلتق  ۀلیل  نیسحلا  کلذ  رّکذت  دق  و  ۀفوکلا . ءاهفس  کّفختـسا  ام  ّنفرعألف  ۀفالخلا  ةّوبّنلا و  تیبلا  لهأ  انیف  هَّللا  عمجی  نأ 

 . نسحلا هیخأ 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رکذ  رد  يور » عرشم   » رد زین  و 

[. ّرم ام  رخآ  یلإ  ۀفوکلا ، لهأ  ءاهفس  كاّیإ و  نیسحلا : هیخأل  لاق  رضتحا  اّمل  [و 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  رکذ  رد  نیبغاّرلا » فاعسإ   » رد يرصم  نابص  دمحم  و 

نأ كاّیاف  ۀفالخلا  ةّوبّنلا و  انیف  هَّللا  عمجی  نأ  يرأ  ام  هَّللا  ّینإف و  ۀفالخلا  بلطت  نأ ال  کیصوا  یخأ ! ای  نیسحلا : هیخأل  لاق  رضتحا  اّمل  [و 
![. مدّنلا کعفنی  ثیح ال  نم  مدنتف  كوجرخی  ۀفوکلا و  ءاهفس  کّفختسی 

ملقب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تداهـش  زور  باب  رد  هک  تسا  هّینـس  تارـضح  ثوغ  ترابع  تامـس : ّتیبصان  تاراـبع  هلمج  زا  و 
، هتخیـسگ راترات  قورم  طوسق و  ثکن و  لمانأب  ار  دوخ  ناـمیا  نید و  نسر  هتخیر ، ساـسأ  ّتیجراـخ  ساـطرق  هحفـص  رب  مقر  ّتیرورح 
میظعّتلا و نم  هیف  درو  ام  میظعلا و  مویلا  اذه  ماص  نم  یلع  موق  نعط  دـق  و  لصف . : ] هتفگ اروشاع  زور  رکذ  رد  نیبلاطلا » ۀـینغ   » رد هچنانچ 

هیف هدقفل  ساّنلا  عیمجل  ۀّماع  هیف  ۀبیصملا  نوکی  نأ  یغبنی  اولاق : امهنع و  هَّللا  یضر  یلع  نب  نیسحلا  لتق  لجال  همایص  زوجی  ّهنأ ال  اومعز 
لایعلا یلع  ۀعسّوتلاب  هیف  نورمأت  رورس و  حرف و  موی  هنوذّختت  متنأ  و 
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. نیملسملا ۀعامج  یلع  هنع  هَّللا  یضر  نیسحلا  ّقح  نم  اذه  سیل  و  نیکاسملا ، ءافعّضلا و  ءارقفلا و  یلع  ۀقدّصلا  ةریثکلا و  ۀقفّنلا  و 

اهمظعأ و ماّیالا و  فرـشأ  یف  ةداهّـشلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  طبـسل  راتخا  یلاعت  هَّللا  ّنأل  دساف  حیبق  هبهذـم  ئطاخ و  لئاقلا  اذـه  و 
ول و  ةداهّشلاب ، ءادهشلا  نیدشاّرلا  ءافلخلا  لزانم  هغّلب  هتمارک و  یلإ  ۀفاضم  هتامارک  هتاجرد و  یف  ۀعفر  کلذب  هدیزیل  هدنع  اهعقوأ  اهّلجأ و 

کلذک و  هیف ، مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  یلاعت  هَّللا  ضبق  ظ ) نأل .  ) نا کلذب  یلوأ  نینثإلا  موی  ناکل  ۀبیصم  موی  هتوم  موی  ذّختن  نأ  زاج 
: هنع هَّللا  یضر  رکب  وبأ  لاق  تلاق : امهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  نع  ةورع  نب  ماشه  يور  ام  وه  و  هیف ، ضبق  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  وبأ 

. هیف تومأ  نأ  وجرأ  ینإ  هنع : هَّللا  یضر  لاق  نینثإلا ، موی  تلق : هیف ؟ مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  یفوت  موی  ّيأ 
ساّنلا قّفتا  دق  امهریغ و  دقف  نم  مظعأ  هنع  هَّللا  یضر  رکب  یبأ  دقف  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دقف  و  هیف ، هنع  هَّللا  یـضر  تامف 

موی ذّختی  اروشاع ال  موی  کلذک  لامعالا  عفرت  سیمخلا  موی  یف  هیف و  دابعلا  لامعأ  ضرعت  ّهنأ  هموص و  ۀلیضف  نینثإلا و  موی  فرـش  یلع 
هَّللا یجن  موی  ّهنأ  نم  هلضف  هرکذ و  انمّدق  امل  رورـس  حرف و  موی  ذّختی  نأ  نم  یلوأب  سیل  ۀبیـصم  موی  ذّختا  نا  ءاروشاع  موی  ّنأل  ۀبیـصم و 
هیف ءایـشألا  ضرألا و  تاومّـسلا و  قلخ  یلاعت  ّهنأ  مهریغ و  هموق  نوعرف و  نم  راّفکلا  مهئادعأ  هیف  کلهأ  مهئادعأ و  نم  هءایبنأ  هیف  یلاعت 
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تائّیّـسلا صیحمت  بونّذلا و  ریفکت  رفاولا و  ءاطعلا  لیزجلا و  باّوثلا  نم  هماص  نمل  یلاعت  هَّللا  ّدـعأ  ام  کلذ و  ریغ  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  و 
ۀباحّصلا هذّختال  ۀبیصم  موی  مویلا  اذه  ذّختی  نأ  زاج  ول  ّمث  امهریغ  ۀفرع و  ۀعمجلا و  نیدیعلاک و  ۀفیرشلا  ماّیألا  ۀّیقب  ۀباثمب  اروشاع  مایصف 

. هیف موّصلا  هیف و  لایعلا  یلع  ۀعسّوتلا  یلع  ّثحلا  مهنع  درو  دق  و  هب ، ّصخأ  اّنم و  هیلإ  برقأ  مّهنأل  مهنع  هَّللا  یضر  نوعباتلا  و 
ام کلذ  نم 

ۀشئاع مهل  تلاقف  همایصب  رمأی  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  ناک  ۀضیرف و  اروشاع  موی  موص  ناک  لاق : ّهنأ  هیلع  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  نسحلا  نع  يور 
. ۀّنّسلاب یقب  نم  ملعأ  ّهنإ  تلاق : هنع ، هَّللا  یضر  ّیلع  اولاق  اروشاع ؟ موی  موصب  مکرمأی  نم  اهنع : هَّللا  یضر 

یلاعت هَّللا  هایحأ  اروشاع  ۀلیل  ایحأ  نم  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  يور  و 
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. ءاش ام 
 . ملعأ هَّللا  و  لئاقلا ، اذه  هیلإ  بهذ  ام  نالطب  یلع  ّلدف 

« مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اما  »

هراشا

. یتسناد قبس  امک  نینیعلا » ةّرق   » رد هَّللا  یلو  هاش  فارتعا  بسح  بانج  نآ  زا  ّتنس  لها  تیاور  ّتلق  سپ 
زا دیفتـسم  ذـخآ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  باـنج  هَّللا  ذاـعم  هک  تسنآ  تارـضح  نیا  هدـساف  تاـموعزم  بئاـجع  هلمج  زا  و 
رد ینالقـسع  رجح  نبا  دـنیامنیماو ! نید  رد  مـه  نآ  نود و  ۀـعامج  نآ  زا  عـفتنم  ار  باـنج  نآ  دـننادیم و  هـبترم  تـسپ  نود  ناـمدرم 

: هتفگ بانج  نآ  همجرت  رد  بیذهّتلا » بیذهت  »
عفتنأ نم  سلاجا  ّینإ  نیـسحلا : نب  ّیلع  لاقف  انود !؟ اماوقأ  سلاجت  ّکنإ  نیـسحلا : نب  یلعل  معطم  نب  ریبج  نب  عفان  لاـق  کـلام : لاـق  [و 

 ! ینید یف  هتسلاجمب 
ذاعم هک - تس  نیا  دناهتفاب  رب  دابعلا  ّبر  مالس  فالآ  هیلع  داّجـس  دّیـس  بانج  نأش  صیقنت  يارب  هک  ّتنـس  لها  هنّیب  تاءارتفا  هلمج  زا  و 

وا هحیـضف  نئاشم  هحیبق و  نعاطم  رگید  زا  رظن  عطق  اـب  هک  نیعل  نب  نیعل  مکحلا  نب  ناورم  زا  ناـمهب  نـالف و  رب  هوـالع  باـنج  نآ  هَّللا -
تعانش رد  رمأ  نیا  و  هدومرفیم ! تیاور  دوب  بصاون  هوژپ  تواقش  هورگ  سیئر  ام  بطاخم  فارتعا  بسحب  هک  هدیسر  يّدحب  شتّیبصان 

. دنکیمن بایترا  شندوب  حیبق  کفا  حیرص و  بذک  رد  القع  زا  يدحأ  هک  هدیسر  يّدحب  تعاظف  و 
. دینش دیاب  دشابیم  نالطبلا  حضاو  ناتهب  نیا  رب  لمتشم  هک  تارابع  زا  یضعب  الاح 

ساّبع و نبا  هابأ و  عمـس  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  بانج  همجرت  رد  تاـغّللا » ءامـسألا و  بیذـهت   » رد يوون  نیدـلا  ییحم 
نم نیرخآ  ّبیسملا و  نب  دیعس  و  مکحلا ! نب  ناورم  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  جاوزأ  ۀّیفص  ۀملـس و  ّمأ  ۀشئاع و  عفار و  ابأ  روسملا و 

 . نیعباّتلا
نب روسملا  ساـّبع و  نبا  هیبأ و  نع  ذـخأ  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  باـنج  رکذ  رد  جاـهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  و 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلوم  عفار  یبأ  ۀمزحم و 
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ۀشئاع و یلوم  ناوکذ  نامثع و  نب  هَّللا  دبع  ّبیسملا و  نب  دیعس  مکحلا و  نب  ناورم  نع  نینمؤملا و  تاهّمأ  ۀّیفـص  ۀملـس و  ّمأ  ۀشئاع و  و 
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![. مهریغ
دهاجم ةورع و  هنع  و  ةربس ، نامثع و  نع  هل  عامس و  هل  ّحصی  مل  نینثا و  ۀنـس  دلو  يومالا  مکحلا  نب  ناورم  : ] هتفگ فشاک »  » رد یبهذ  و 

![. نیسحلا نب  ّیلع  و 
وبا لاقی  نیـسحلا و  وبأ  یمـشاهلا ، بلاـط  یبأ  نب  یلع  نبا  نیـسحلا  نب  یلع  ع .) : ] ) هتفگ بیذـهّتلا » بیذـهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

بلاط و یبأ  نب  یلع  هّدج  نع  لسرأ  نسحلا و  هّمع  هیبأ و  نع  يور  نیدباعلا ، نیز  یندملا  هَّللا  دبع  وبا  لاقی  دّمحم و  وبأ  لاقی  نسحلا و 
عفار یبأ  ۀملـس و  یبأ  تنب  بنیز  اهتنب  ۀملـس و  ّمأ  ییح و  تنب  ۀّیفـص  ۀـشئاع و  ةریره و  یبأ  ۀـمزحم و  نب  روسملا  ساّبع و  نبا  نع  يور 

ۀشئاع و یلوم  ورمع  یبأ  ناوکذ  نامثع و  نب  ورمع  مکحلا و  نب  ناورم  عفار و  یبأ  نبا  هَّللا  دیبع  هنبا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلوم 
[. رفعج نب  هَّللا  دبع  تنب  ۀناجرم و  نب  دیعس  ّبیسملا و  نب  دیعس 

نب فانم  نب  سمـش  دبع  نب  ۀّیمأ  نب  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  نب  ناورم  ع .) خ . : ] ) هتفگ بیذهّتلا » بیذهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 
، یندملا نامثع  ّمأ  ینکت  ینانکلا و  ناوفص  نب  ۀمقلع  تنب  ۀنمآ  هّمأ  مکحلا ، وبأ  لاقی  مساقلا و  وبأ  لاقی  کلملا و  دبع  وبأ  ّيومالا  یـصق 
یلع و نامثع و  نع  اضیأ  يور  و  عامـس ، هنم  هل  ّحصی  مّلـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  يور  عبرأب و  لیق  نیتنـسب و  ةرجهلا  دعب  دلو 

دعـس نب  لهـس  کلملا و  دبع  هنبا  هنع  يور  ثوغی ، دبع  نب  دوسألا  نب  نمحّرلا  دـبع  ناوفـص و  تنب  ةرـسب  ةریره و  یبأ  تباث و  نب  دـیز 
نب هَّللا  دیبع  ثراحلا و  نب  نمحّرلا  دبع  نب  رکب  وبأ  ریبّزلا و  نبا  ةورع  و  نیسحلا ! نب  ّیلع  ّبیسملا و  نب  دیعس  هنم و  ربکأ  وه  يدعاّسلا و 

[. دمحأ یبأ  نبا  یلوم  نایفس  وبأ  دهاجم و  ۀبتع و  نب  هَّللا  دبع 
: هتفگ ناورم  همجرت  رد  ةاکشم » لاجر   » رد يزیربتلا  بیطخلا  نیدلا  یلو  و 

 . مهنع یلاعت  هَّللا  یضر  نیسحلا  نب  ّیلع  ریبّزلا و  نب  ةورع  هنع  و  یلع ، نامثع و  مهنم  ۀباحّصلا  نم  رفن  نع  يور  ]
نع يور  : ] هتفگ ناورم  همجرت  رد  ةاکشم » لاجر   » رد يولهد  قحلا  دبع  و 
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[. امهریغ نیدباعلا و  نیز  لیلجلا  مامإلا  ینعأ  نیسحلا  نب  ّیلع  ریبزلا و  نب  ةورع  هنع  يور  و  ّیلع ، نامثع و  مهنم  ۀباحّصلا  نم  رفن 

، درکیم ثیدح  ءاملع  زا  ثیدح  مّلعت  نیملسم  داحآ  لثم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  هک  تسنآ  هینس  رباکأ  دساف  نامگ  زین  و 
مهّدـج نع  نیلقاّنلا  نیموصعملا  ۀّـمئألا  نع  ۀـّیعورفلا  مهماکحأ  اوذـخأ  و  هلوق : اّمأ  و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هّیمیت - نبا  هچنانچ 

رئاس مّلعتی  امک  هب  ءاملعلا  نم  ثیدحلا  نومّلعتی  اوناک  اّمنإ  نوروکذـملا  موقلا  الّوا : لاقیف  خـلإ ، ملـس ، هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
، مهنع رتاوتم  اذه  و  نیملسملا ،

ملـسملا ثری  ال   » ملـس هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلوم  دیز  نب  ۀـماسأ  نع  ناّفع  نب  نامثع  نب  نابأ  نع  ةرات  يوری  نیـسحلا  نب  ّیلعف 
، لیوطلا ّجحلا  کسانم  ثیدح  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  يوری  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  ملسم و  ّيراخبلا و  هاور  ملسملا » رفاکلا  رفاکلا و ال 

![. رباج نع  دّمحم  نبا  رفعج  ثیدح  نم  هحیحص  یف  ملسم  هاور  قیرطلا  هذه  نم  بابلا و  اذه  یف  يور  ام  نسحأ  وه  و 
هلمج حرش  رد  يرابلا » حتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  زا  هّیّنـس  فارحنا  لئالد  هلمج  زا  و 

«و
« عابر وأ  ثالث  وأ  ینثم  ینعی  نیسحلا : نب  ّیلع  لاق 

مهلوق و یلإ  نوعجری  نیذـّلا  مهتّمئا  نم  وـه  نیدـباعلا و  نیز  ریـسفت  نم  هنوـکل  ۀـضفاّرلا ، یلع  ّدّرلا  یف  ۀـّلدألا  نسحأ  نم  اذـه  و  : ] هتفگ
 . مهتمصع نودقتعی 

یلع ّدرلا  یف  ۀـّلدألا  نسحأ  نم  هنع  هَّللا  یـضر  نیدـباعلا  نیز - نیـسحلا  نـب  یلع  لوـقب  هلالدتـسا  و  : ] هـتفگ يراـقلا » ةدـمع   » رد ینیع  و 
 . نوموصعم مّهنأ  نوعّدی  مهلوق و  یلإ  نوعجری  نیّذلا  مهتّمئأ  نم  هنوکل  ضفاوّرلا 
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نیدباعلا و نیز  ریـسفت  نم  هنوکل  ۀضفاّرلا  یلع  ّدرلا  یف  ّۀلدألا  نسحأ  نم  اذه  و  حتفلا :»  » یف لاق  : ] هتفگ يراّسلا » داشرإ   » رد ینالطـسق  و 
 . یهتنا مهتمصع ، نودقتعی  مهلوق و  یلإ  نوعجری  نیّذلا  مهتّمئأ  نم  وه 

زا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  مالکب  يراخب  جاجتحا  هک  تسرهاظ  ینالطـسق  ینیع و  ینالقـسع و  رجح  نبا  هثلث  تارابع  نیزا 
هک اریز  هضفار  ّدر  رد  تسا  ّهلدأ  نسحأ 

1038 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
و دنراد ، ناشیا  تمصع  داقتعا  دننکیم و  عوجر  ناشلوق  يوسب  ناشیا  هک  تسضفاور  هّمئا  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج 
دننکیمن و عوجر  ناشلوق  يوسب  دـننادیمن و  مامإ  ار  بانج  نآ  ّتنـس  لها  تارـضح  هکنآ  رب  دـیامنیم  تلالد  لوق  نحلب  تاملک  نیا 

هاش يوعد  نـالطب  و  دوشیم ، رینتـسم  نشور و  رینملا  حبّـصلاک  ریـصب  رظاـن  رب  لـطاب  ّقح و  قرف  اـجنیزا  و  دنتـسین ، ناشتمـصع  دـقتعم 
. ددرگیم راکشآ  راهنلا  ۀعبار  یف  سمّشلاک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هلمج  عاّبتا  باب  رد  بحاص 

« هیبن لقاع  لکل  هیبنت  »

« َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف   » هیآ رد  هک  دنامن  یفخم 
لطاب ناشیاب  عبرأ  رب  تدایز  زیوجت  تبـسن  و  تسا ، هتفرن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  بانج  لوق  فـالخ  ّقح  لـهأ  زا  یـسک  زگره 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماـما  باـنج  لوق  يراـخب  ندومن  رکذـب  ینالطـسق  ینیع و  رجح و  نبا  ياـهیتقوشوخ  همه  نیا  سپ  دـشابیم ، ضحم 
لّوـقت و سّجهت و  مّـجهت و  ضحم  نتـسناد  قـح  لـها  لوـق  ّدر  رب  هـّلدأ  نـسحا  ار  نآ  و  تساـجیب ، رـسارس  ّلـحم و  یب  یلیخ  ار  مالّـسلا 

. تسادتعا
نامگ نز  راچ  زا  هدایز  حاکن  زاوج  هروکذـم  هیآ  زا  هک  دناهتـشذگ  ناـنچ  نید  ناـگرزب  ضعب  ّتنـس  لـها  تارـضح  فالـسأ  رد  يرآ ،

! دناهدومیپ نایغط  ناودع و  هار  هدومن 

! نز هن  حاکن  زاوجب  تنس  لها  يواتف 

: میهاربا نب  مساقلا  لاق  و  : ] هتفگ قئاقدلا » زنک  حرش  قئاقحلا - نییبت   » رد یفنحلا  یعلیّزلا  یلع  نب  نامثع  نیدلا  رخف  هک  ینادیمن  رگم 
یْنثَم   » هلوقب نیتنث  حاکن  حابأ  یلاعت  هَّللا  ّنأل  عسّتلاب  جّوّزتلا  زوجی 

« َعابُر َو  َثُالث   » هیلع فطع  ّمث 
«: تاغللا ءامـسالا و  بیذـهت   » هباتک یف  يوونلا  لاق  [ 1 - ] یبأ نـبا  و  [ 1  ] یعخنلا نع  هلثم  و  اعـست ! عومجملا  نوکیف  عـمجلل  یه  واولاـب و 

هتینک ۀفوکلا ، لها  هیقف  یفوکلا ، یعخنلا  عخنلا  نب  کلام  نب  دعـس  نب  لهذ  نب  ۀعیبر  نب  ورمع  نب  دوسألا  نب  سیق  نب  دـیزی  نب  میهاربا  ]
تنب ۀـکیلم  همأ  و  ۀـبوتلا ، ۀلئـسم  یف  تاداهـشلا  یف  مث  ضرفلا  لهأ  ثاریم  یف  بذـهملا »  » یف هرکذ  و  رـصتخملا »  » یف ررکت  نارمع ، وبأ 

سیق نب  دیزی 
1039 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[[. 1  ] یلیل
جّوزتـلا زوجی  میهاربا : نب  مساـقلا  لاـق  و  : ] هتفگ قئاقدـلا » زنک  حرـش  قئاـقحلا - زمر   » رد یفنحلا  ینیعلا  دـمحأ  نب  دومحم  نیدـلا  ردـب  و 
تاعامج عمس  و  عامس ، اهنم  هل  تبثی  مل  و  ضر )  ) ۀشئاع یلع  لخد  لیلج  یعبات  وه  و  دیزی . نب  دوسألا  تخأ  یعخنلا  نع  هلثم  و  عسّتلاب ،
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تاعامج هنع  يور  مهریغ . هَّللا و  دبع  نب  ةدیبع  وبأ  قورـسم و  دیزی و  انبا  نمحرلا  دبع  دوسألا و  هالاخ  ۀـمقلع و  مهنم  نیعباتلا ، رابک  نم 
یبأ نب  داـمح  نوع و  نبا  شمعـألا و  مکحلا و  برح و  نب  كامـس  تباـث و  یبأ  نب  بیبـح  فوع و  نبا  یعیبـسلا و  مهنم  نیعباـتلا ، نم 

. هقفلا یف  هتعارب  هتلالج و  هقیثوت و  یلع  اوعمجأ  و  ۀفینح . یبأ  خیش  نامیلس 
نبا نسحلا و ال  و ال  لاق : نیریس ؟ نبا  نسحلا و  و ال  لیق : هقفأ . وأ  هنم  ملعأ  ادحأ  كرت  ام  یعخنلا : یفوت  نیح  لاق  هنأ  یبعـشلا  نع  انیور 
دحأ نع  یعخنلا  ثدحی  مل  لاق : یلجعلا  حلاص  نب  دمحأ  نع  انیور  و  ماشلا !!! زاجحلا و ال  ۀـفوکلا و ال  ةرـصبلا و ال  لها  نم  نیریس و ال 

یفریـص یعخنلا  ناک  لاـق : شمعـألا  نع  اـنیور  و  ۀـشئاع . يأر  ۀـعامج و  مهنم  كردأ  دـق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  باحـصأ  نم 
ۀنـس یفوت  فلکتلا  لیلق  ایقوتم  اهیقف  احلاص  یعخنلا  ناک  یلجعلا : لاق  و  مالـسالا . لهأ  مالعأ  نم  ملع  یعخنلا  ۀعرذ : وبأ  لاق  و  ثیدحلا ،

[. ۀنس نیسمخ  نامث و  نبا  يراخبلا  لاق  و  ۀنس . نیعبرا  عست و  نبا  وه  نیعست و  تس و 
. یلیل یبأ  نب  نمحرلا  دبع  «: ] تاغللا ءامسألا و  بیذهت   » هباتک یف  يوونلا  لاق  [ 1]

نب نمحرلا  دبع  یـسیع  وبأ  وه  دحلا . ۀماقا  باب  لوأ  یف  مایـصلا و  رخاوأ  یف  بذهملا »  » یف سمخلا و  قیرفت  یف  رـصتخملا »  » یف روکذم 
اهدعب ام  ادحأ و  دهش  یباحص  یلیل  وبأ  و  یفوکلا . یسوألا  يراصنألا  دواد ، لیق  لیلب و  لیق  لالب و  لیق  راسی و  یلیل  یبأ  مسا  یلیل و  یبأ 

لتق و  هدهاشم ، ضر )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  عم  رضح  و  اهنکـسف ، ۀفوکلا  یلا  لقتنا  مث  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  دهاشملا  نم 
يور ضر )  ) باطخلا نب  رمع  ۀفالخ  نم  تیقب  نینـس  تسل  دلو  لیلج  ریبک  یعباتف  ۀمجرتلا  بحاص  نمحرلا  دبع  هنبا  امأ  و  نیفـصب . هعم 

ءادردـلا و یبأ  بویا و  یبأ  دادـقملا و  رمع و  نبا  ۀـفیذح و  رذ و  یبأ  دوعـسم و  نبا  بعک و  نب  یبأ  دعـس و  یلع و  نامثع و  رمع و  نع 
یبأ فینح و  نب  لهس  بزاع و  نب  ءاربلا  یـسوم و  یبأ  ریبج و  نب  تاوخ  بیهـص و  ةرجع و  نب  بعک  کلام و  نب  سنأ  مقرأ و  نب  دیز 
يور مهنع . هَّللا  یـضر  یناه  مأ  یلیل و  یبأ  هیبأ  دعـس و  نب  سیق  دیز و  نب  هَّللا  دبع  ۀفیحج و  یبأ  بدنج و  نب  ةرمـس  يردخلا و  دـیعس 

اوقفتا و  نیعباـتلا ، نم  نورخآ  ةرم و  نب  ورمع  نومیم و  نب  ورمع  نیریـس و  نبا  یبعـشلا و  مکحلا و  تباـث و  دـهاجم و  یـسیع و  هنبا  هنع 
. هتلالج هقیثوت و  یلع 

1040 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . عمجلل واولا  ّنأل  یلیل  یبأ  نبا  و 

و اعـست ! جّوزتی  نأ  لجرلل  ّلحی  ّهنأ  یلإ  ۀّیرهاّظلا  تبهذ  و  : ] هتفگ راطوألا » لین   » رد یناکوّشلا  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  ةاضقلا  یـضاق  و 
َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  یلاعت  هلوق  ههجو  ّلعل 

عمـسی مل  نیعم : نب  ییحی  لاق  [[. 2  ] ینارمعلا و  [ 1  ] غابّـصلا نبا  نع  کلذ  یکح  و  عست ، لدـعلا  نم  هیف  ام  رابتعاب  ـال  کـلذ  عومجم  و  ، 
لاق ءیـشب .! سیل  لاقف : لـالهلا » يءارتن  رمع  عم  اـنک   » يورملا ثیدـحلا  هل  لـیقف  هری ، مل  باـطخلا و  نب  رمع  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع 

: هریغ یعفاشلا و 
: بئاسلا نب  ءاطع  لاق  ۀفوکلاب . ۀنس  وحنب  کلذ  لبق  یلیل  یبأ  نبا  دلو  ماشلاب و  نیرشع  ۀنس  یفوت  الالب  نأل  الالب  یلیل  یبأ  نبا  كردی  مل 

نبا کلملا  دبع  لاق  و  راصنألا . نم  مهلک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  باحصأ  نم  ۀئام  نیرشع و  تکردأ  یلیل : یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاق 
، هل نوتصنی  هثیدحل و  نوعمتسی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  رفن  اهیف  ۀقلح  یف  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تیأر  ریمع :

 . نینامث ثالث و  ۀنس  یفوت  یلیل . یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لثم  ندلو  ءاسن  نأ  ترعش  ام  ثراحلا : نب  هَّللا  دبع  لاق  و  بزاع . نب  ءاربلا  مهنم 
غابـصلا نب  رـصن  وبا  رفعج ، نب  دمحأ  نب  دحاولا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دیـسلا  دـبع  «: ] هیعفاشلا تاقبط   » هباتک یف  يدـسالا  رکب  وبا  لاق  [ 1]

ناک و  قاحسا ، یبأ - خیشلا  یلع  بهذملا  یف  حجر  و  يربطلا ، بیطلا  یبأ  یضاقلا  نع  ذخأ  ۀئامعبرا . ۀنس  هدلوم  قارعلا ، هیقف  يدادغبلا ،
اهب سرد  و  قاحـسا ، یبأ  خیـشلاب  اموی  نیرـشع  دعب  لزع  مث  نیـسمخ ، عست و  ۀنـس  یف  کلذ  و  تحتف ، ام  لوأ  ۀیماظنلاب  سرد  انید ، اریخ 
نم داعف  اهریغ  هل  ینبی  نأ  رمأف  ناهبـصاب  کلملا  ماظن  یلا  جرخف  اهبلط  یلع  هلهأ  هلمحف  یلوتملا  اهالوتف  یفعا  ۀنـسب و  خیـشلا  توم  دـعب 
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یف لیق  یلوالا و  يدامج  یف  یفوت  اققحم . ایلوصا  اهیقف  ادـهاز  احلاص  اتبث  اهزن  اعرو  ناک  و  هدوع . نم  ماـیأ  ۀـثالث  دـعب  تاـم  ناهبـصا و 
باتک فورعملا و  لـیلجلا  باـتکلا  وه  و  لـماشلا »  » هفیناـصت نم  و  برح . باـب  یلا  لـقن  مث  هرادـب  نفد  ۀـئامعبرأ و  عبـس و  ۀنـس  ناـبعش 

« هیبنتلا  » مجح نم  بیرق  دـلجم  وه  و  ملاسلا » قیرطلا   » باتک لـماشلا و  مجح  نم  بیرق  وه  ۀـیفنحلا و  نیب  اـننیب و  فـالخلا  یف  لـماکلا » »
.12 قئاقر .  فوصت و  ضعب  ثیداحأ و  لئاسم و  یلع  لمتشم 

دلو نایبلا ،»  » بحاص ینایبلا ، ینارمعلا  ریخلا  وبأ  ملاس ، نبا  ریخلا  یبأ  نب  ییحی  «: ] ۀـیعفاشلا تاقبط   » هباـتک یف  يدـسالا  رکب  وبأ  لاـق  [ 2]
ناک نمیلا و  دالبب  ۀیعفاشلا  خیش  ناک  یعاقبلا ، دیز  مهنم  تاعامج  یلع  هقفت  ۀئامعبرأ . نینامث و  عست و  ۀنس 

1041 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
« َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف   » هیآ ریسفت  رد  نآرقلا » بئارغ   » ریسفت رد  يروباسین  نیدلا  ماظن  و 

َباط ام  اوُحِْکناَف   » هلوق ّنأل  دیرا ، ددع  ّيأب  جّوّزتلا  زوجی  ّهنأ  یلإ  ۀعامج  بهذ  ۀیناّثلا . : ] هتفگ یلوا  هلئسم  نایب  دعب  هدرک و  رکذ  هلئسم  ود 
« ِءاسِّنلا َنِم  ْمَُکل 

« َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم   » هلوق و  هنم . ددع  ّلک  ءانثتسا  ۀّحصل  دادعألا ، عیمج  یف  قالطإ 
یفن یلع  ّلدی  اهرکذ  لوقن : لب  یقابلا ، یف  مکحلا  توبث  یفانی  رکّذلاب ال  دادعألا  ضعب  صیصخت  ّنأل  مومعلا  کلذل  اصّصخم  حلـصی  ال 
مامز ّنأ  یف  احیرـصت  ناک  ناتـسبلا ، یلإ  ۀـسردملا و  یلإ  قوسلا و  یلإ  بهذا  تئـش ، ام  لعفا  هدـلول : لاق  نم  ّنإف  اقلطم  رجحلا  جرحلا و 

!. اهعیمج یف  نذإلا  لوصح  یلع  هیبنت  اهضعب  رکذف  رّذعتم  دادعألا  عیمج  رکذ  اضیأ  اصیصخت و  نوکی  هدیب و ال  رایتخالا 
ّهنأ رتاّوتلاب  تبث  املف  ۀّنّـسلا  اّمأ  و  اهنم . ّلک  فیعـضتل  رـشع  ۀینامث  لب  ۀعـست  عمج  یف  نذإلا  دـیفیف  قلطملا  عمجلل  واولا  ّنکل  انمّلـس  نئل  و 

«* ُهوُِعبَّتاَف  » هلوق یف  هعاّبتاب  انرما  دق  عست و  نع  تام  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
و ۀحابالا ، رمألا  بتارم  ّلقأ  و 

هقفلاب و افراع  تیصلا  دیعب  مسالا  روهشم  اریخ  املاع  اعرو  ادهاز  اماما  یّنم .» سیلف  یتّنـس  نع  بغر  نمف   » مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  دق 
ظفحی فـالخلا  لوصـالا و  هـقفلا و  یف  يزاریـشلا  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  فیناـصتب  ضرـالا  لـهأ  فرعأ  نـم  وـحنلا ، مـالکلا و  هلوـصا و 
نآرقلا نم  عبـسب  ۀـعکر  ۀـئام  نم  رثکا  ۀـلیل  لک  یف  هدرو  ناک  و  ةدـحاو ، ۀـلیل  لـک  یف  هأرقی  ناـک  هنا  لـیق  و  بلق ، رهظ  نع  بذـهملا » »

ۀنـس یفوت  نیتقیرطلا . لقنی  نکامالا  ضعب  یف  نییقارعلا و  ۀقیرط  یکحی  هنا  حیقنتلا »  » یف يوونلا  لاق  دالبلا . نم  ۀـبلطلا  هیلإ  لحر  میظعلا ،
و ةدودعم ، بتک  نم  بذهملا »  » یلع ةدئاز  اعورف  هیف  عمج  تادلجم ، رـشع  وحن  یف  نایبلا »  » هفیناصت نم  و  ۀئامـسمخ ، نیـسمخ و  نامث و 

یف هل  و  ءایحالا » رصتخم   » و طیسولا » بئارغ   » اضیا و رصتخم  يواتفلا »  » رصتخم و وه  و  لاکـشالا » نم  بذهملا  یف  ام  نع  لاؤسلا   » باتک
ناک الیلق و  الا  نینس  عبرأ  اهیف  ثکمف  ةرشع  عبس  ۀنـس  یف  دئاوزلا »  » فینـصتب أدتبا  و  ۀیردقلا » یلع  درلا  یف  راصتنالا   » باتک مالکلا  ملع 

(. يوسوملا نیسح  رکاذ  . ) نیثلث ثالث و  یف  هنم  غرف  نیرشع و  نامث و  ۀنس  نایبلا »  » فینصتب أدتبا  یعاقبلا و  دیز  هخیش  ةراشاب  هنم  کلذ 
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ام وحنک  ربخلا  امهدحأ  نارمأ : مهباوج  یف  روهمجلا  دنع  دمتعملا  و 
، ةدحاو قراف  اعبرأ و  کسمأ  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  ةوسن  سمخ  هتحت  ملسأ و  ۀیواعم  نب  لفون  ّنأ  يور 

وأ بسنلا  عنامل  نوکی  دق  ةدئاّزلا  ۀـقرافمب  رمألا  ّنأب  و  زئاج ، ریغ  دـحاولا  ربخب  نآرقلا  خـسن  رـصحلا و  مدـع  یلع  ّلد  نآرقلا  ّنأب  فّیز  و 
و زئاج ، دحاولا  ربخب  لمجملا  نایب  المجم و  نوکیف  رصحلا  یلع  ّلدی  مل  ّهنأ  هتیاغ  رـصحلا ، مدع  یلع  ّلدی  مل  نآرقلا  ّنإ  لوقأ  و  عاضّرلا .

اضیأ
اعبرأ کسمأ  هلوق :

اذک قالطإلا و  یلع 
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« ةدحاو قراف  »
ّنأب فّعـض  و  راصمألا ، ءاهقف  عامجإ  امهیناث  ثیدـحلا و  اذـه  رئاظن  یف  اذـک  و  اـهریغ ، ـال  عبرـالا  یلع  ةداـیّزلا  وه  عناـملا  ّنأ  یلع  لـیلد 
الف اّذاش  ناک  اذإ  فلاخملا  ّنأ  باوجلا  و  هب . خسنی  خـسنی و ال  عامجإلا ال  ّنإف  میلـسّتلا  ریدـقتب  و  دـقعنی ، فلاخملا ال  دوجو  عم  عامجإلا 
هَّللا یّلص  لوسّرلا  نامز  یف  نّیبم  دوجو  یلع  ّلد  عامجإلا  ّنکل  هاّیإ و  عامجإلا  خسن  مزلی  یّتح  رصحلا  مدع  یلع  ّلدی  مل  نآرقلا  هب و  أبعی 
لاقی ال  قاّفتالاب . زئاج  کلذ  هدهع و  یف  خـسان  دوجو  نع  فشکی  عامجإلاف  رـصحلا  مدـع  یلع  ّلد  نآرقلا  ّنأ  مّلـس  نئل  و  مّلـس ، هیلع و 

هذه دحأ  یلع  ّالإ  حاکّنلا  زوجی  نأ ال  ذئنیح  مزلی  لوقن : ّانأل  ۀلصافلا ، وأب  عابر ، وأ  ثالث  وأ  ینثم  لاقی  نأ  یغبنی  ناک  رصحلا  ریدقت  یلعف 
يّذلا ۀمـسقلا  عاونأ  نیب  عمجلا  زیوجت  ینعم  بهذیف  عیبرتلاب ، نیرخآل  ثالثلاب و  ناث  قیرفل  ۀـینثتلاب و  یتأی  نأ  مهـضعبل  زوجی  الف  ماسقالا 

[. واولا هیلع  ّتلد 

« مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اما  »

هَّللا هلذخ  هّیمیت  نبا  هک  دینـش  دیاب  نآ  رب  دـیزم  نکیل  تسیفاو  یفاک و  جاهنم »  » هقباس ترابع  هچ  رگا  بانج  نآ  صیقنت  ّضغ و  رد  سپ 
دارأ نإ  مهّدج ، نع  اولقن  مّهنا  م » اذک .  » یبّنلا لوقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  اوکردی  ملف  رـشع  ینثالا  رئاس  اّمأ  و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد
دارأ نإ  و  ءایبنألا ، نم  هریغ  هلاق  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلا  یحوی  ناک  امک  ةّوبن  هذـهف  مهّدـج ، لاق  اـم  مهیلإ  یحوا  هنأ  کلذـب 
ۀّیزم ّيأف  مهریغ . وأ  مشاه  ینب  نم  کلذ  ناک  ءاوس  مهنم  هوعمس  يّذلا  ریغلا  کلذ  نم  عمـسی  نأ  نکمیف  مهریغ ، نم  کلذ  اوعمـس  مّهنا 

لقّنلا یف  مهل 
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نم اهیّقلت  ملس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ثیداحأب  ۀیانع  امامتها و  مظعأ  ناک  نم  ّلک  ّنإف  مامتهالا ؟ ۀیانعلا و  لامکب  ّالإ  مهّدج  نع 
ینب ریغ  نم  رـصع  ّلک  یف  دـجوی  امک  مهرثکأ  نم  ۀنّـسلاب  ملعأ  وه  نم  مهریغ  یف  لب  ءالؤه  صئاصخ  نم  سیل  و  اهب ، ملعأ  ناک  اـّهناظم 
یبأ نم  ملعلا  لهأ  قاّفتاب  هلاوقأ  هلاوحأ و  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثیداحأب  ملعأ  يرهّزلاف  مشاه . ینب  رثکأ  نم  ۀنّـسلاب  ملعأ  مشاه 

 . هل ارصاعم  ناک  و  یلع !!! نب  دّمحم  رفعج 
ثیداحأب تسملعا  ملع  لها  قاّفتاب  يرهز  هَّللا - ذاعم  هک - تسروکذـم  تحارـصب  نیگآداحلا ، نیماضم  رگید  رب  هوالع  تراـبع  نیرد  و 

يرهز حـئاضف  حـئابق و  و  مالّـسلا ! هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  بانج  نآ  لاوقأ  لاوحأ و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
ثیدح یف  اهنم  ارطش  تعمس  دق  و  دشاب ، هدیـشوپ  عّبتتم  رظان  رب  هک  تسنانچ  هن  ثیداحأ  تیاور  لقن و  باب  رد  صوصخب  مومعلا و  یلع 

زاب دـیوگ و  ملعأ  ملّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  بانج  زا  ار  حورجم  حودـقم  نینچ  نیا  هیّنـس  مالـسالا  خیـش  هک  بجعلل ! ایف  ملعلا . ۀـنیدم 
!. دنیامن بانج  نآ  عاّبتا  تالاوم و  ياعدا  هّینس  تارضح 

ملعأ هنوک  اّمأ  و  : ] هتفگ هداهن  زاغآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  لئاضف  راکنإ  هک  یئاج  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  زین  و 
مّلس ال هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رقابلاب  هتیمـست  لقن  و  هنم ، ملعأ  ساّنلا  دنع  وه  هنارقأ و  نم  يرهّزلا  لیلد و  یلإ  جاتحی  اذهف  هنامز  لهأ 

ملعلا لهأ  دنع  تاعوضوملا  نم  وه  مالّـسلا  هل  رباج  غیلبت  ثیدح  کلذـک  و  ۀـعوضوملا ، ثیداحألا  نم  وه  لب  ملعلا ، لهأ  دـنع  هل  لصأ 
![. ثیدحلاب

ماقم ود  رد  ریدقلا » حتف   » رد مامهلا  نبا  هک  هدومن  هدافا  نآ  رد  يدنس  نیعم  دّمحم  هماّلع  هک  یتسناد  بیبّللا » تاسارد   » ترابع زا  اقباس  و 
ماما بانج  قالط  ترثکب  ّقلعتم  یمالک  لّوا  ماقم  رد  هدرک ، روکذـم  هماّلع  بلق  قارحا  هک  هدروآ  یمـالک  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  ّقح  رد 

رد و  هتخاس ، رهاظ  ّصن  تفلاخمب  يأر  بکترم  هَّللا - ذاعم  ار - مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج  مـالک  نآ  رد  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  نسح 
مهـس باب  رد  بانج  نآ  ربخ  هک  تس  نیا  نآ  لوصحم  هک  هدرک  رکذ  یمالک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  باـنج  باـب  رد  رگید  ماـقم 
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یبرقلا يوذ 
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يارب بانج  نآ  رب  تسبذـک  ای  تسنایـسن  وهـس و  ای  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بهذـمب  تسا  لهج  ای  نآ  أشنم  تسعقاو و  فالخ 
فوخ هکناـنآ  دولج  نآ  زا  دوشیم  ّرعـشقم  هک  تسیزیچ  روما  نیزا  رمأ  ره  و  باـنج ! نآ  دـالوأ  زا  همئا  بهذـم  دوخ و  بهذـم  جـیورت 

نآ يأر  تسا  هدومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هچنآ  رگا  هک  هدومن  هدافا  روکذم  هماّلع  هک  یتسناد  زین  و  دوخ . راگدرورپ  زا  دننکیم 
هدومرف و نآ  تیاور  بانج  نآ  هچنآ  ّدر  زا  دوب  نوهأ  دوب  هدـش  رهاظ  وا  يارب  هک  یلیلدـب  درکیم  ّدر  ار  نآ  مامهلا  نبا  دوبیم و  باـنج 
زا هعبرا  بهاذـم  بتک  هک  تسنآ  تّما  رب  تبیـصم  مامت  تبیـصم  هک  هتفگ  فاـصنإ  رـس  زا  فوصوم  هماـّلع  نیزا  دـعب  و  هداد . نآـب  ربخ 

! دیآیم هدرک  هضراعم  مالک  نیا  لثمب  دوشیم  هتفای  نآ  رد  نآ  زا  يزیچ  رگا  نیزا  دعب  تسیلاخ و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  بهذـم 
. ۀماقتسالا نیّدلا و  لهأل  ةربع  ۀماّلعلا  اذه  هدافأ  ام  ّلک  یف  و 

« مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  اما  »

. دیسر دیاب  بانج  نآ  قح  رد  هّینس  نایغط  ناودع و  هنکب  دینش و  دیاب  مه  بانج  نآ  هب  تبسن  تارابع  ضعب  سپ 
نکل هقفلا  دعاوق  نم  ائیـش  رفعج  نع  ذـخأ  نم  مهنم  سیل  ۀـعبرألا  ۀّـمئألا  ءالؤهف  ۀـلمجلاب ، و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا 

ةّوقلا و ال یف  ۀبـسن ال  هثیدـح  يرهّزلا و  ثیدـح  نیب  سیل  و  هثیداحأ ، فاعـضأ  هریغ  ثیداحأ  و  هریغ ، نع  اوور  امک  ثیداحألا  هنع  اوور 
هظفح نوکی  نأ  عنتمی  هل و  جرخی  ملف  مالک  هیف  ناطقلا  دیعس  نبا  ییحی  نع  هغلب  امل  هثیدح  ضعب  یف  ّيراخبلا  بارتسا  دق  و  ةرثکلا !!! یف 

![. ّيراخبلا مهب  ّجتحی  نم  نم  ظفحک  ثیدحلل 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بانج  همجرت  رد  لادتعالا » نازیم   » رد یبهذ  و 

وری مل  لاق : يدروارّدـلا ، نع  بعـصم  لاق  و  ءیـش ! هنم  یـسفن  یف  هنم ! ّیلإ  ّبحأ  دـلاجم  دیعـس : نب  ییحی  لاـق  ّيراـخبلا ، هب  جـتحی  مل  ]
. ساّبعلا ینب  رمأ  رهظ  یّتح  رفعج  نع  کلام 

دمحأ لاق  و  دحأ ! یلإ  هّمضی  یّتح  رفعج  نع  يوری  کلام ال  ناک  ساّبع : نب  بعصم  نع 
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ثیدـح نع  ینلأست  مل  مل  یل : لاقف  دّـمحم  نب  رفعج  نع  دیعـس  نب  ییحی  لأـسأ  ـال  تنک  لوقی : ییحی  تعمـس  میرم : یبأ  نب  دعـس  نبا 
[. دنسملا هیبأ  ثیدحف  ظفحی  ناک  نإ  یل : لاقف  هدیرا ! ال  تلق : رفعج ؟

ّبحأ دلاجم  لاقف : ناّطقلا  اّمأ  يدع و  نبا  نیعم و  نبا  هّقثو  دـق  ّيراخبلا و  هل  جرخی  مل  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  ینغم »  » رد یبهذ  زین  و 
 !. هنم ّیلإ 

هنم یـسفن  یف  لاـقف : دّـمحم  نب  رفعج  نع  ناـطقلا  ییحی  لئـس  ینیدـملا : نبا  لاـق  : ] هتفگ باـنج  نآ  همجرتب  بیهذـت »  » رد یبـهذ  زین  و 
![. ءیش

![. ءیش هنم  یسفن  یف  لاق : و  ناطقلا ، ۀبعش و  هنع  و  اطع ، مساقلا و  هابأ و  عمس  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  فشاک »  » رد یبهذ  زین  و 
: ّيدروارّدلا لاق  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  بیذهت »  » رد ینالقسع  رجح  نبا 

نبا لاق  و  رخآ . یلإ  هّمـضی  یّتح  هنع  يوری  کلام ال  ناک  ّيریبّزلا : بعـصم  لاـق  و  ساـّبعلا . ینب  رمأ  رهظ  یّتح  رفعج  نع  کـلام  وری  مل 
: لاقف هنع  دیعس  نب  ییحی  لئس  ینیدملا :

 !. هنم ّیلإ  ّبحأ  دلاجم  ءیش و  هنم  یسفن  یف 
: میرم یبأ  نب  دیعس  لاق  و  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  بیذهت »  » رد رجح  نبا  زین  و 
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و ال ، لاق : هتعمـس ؟ ءیـش  أ  ثیداحألا : نم  هب  ثّدحتی  اّمع  هانلأس  لاق  هتکردأ ؟ دق  رفعج و  نم  عمـست  مل  کلام  شاّیع : نب  رکب  یبأل  لیق 
[. انئابآ نع  اهانیور  ۀیاور  اهّنکل 

هثیدـح نع  دیعـس  نب  ییحی  لأسأ  تنک ال  ییحی : نع  میرم  یبأ  نب  دعـس  نب  دـمحأ  لاق  و  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  بیذـهت »  » رد زین  و 
[. ظفحی ناک  ّهنإ  یل  لاقف  هدیرا ! ال  تلق : دّمحم ؟ نب  رفعج  ثیدح  نع  ینلأست  مل ال  یل : لاقف 

ثیداحالا هذه  ةّرم : لئـس  فعـضتسی ! هب و  ّجتحی  ثیدحلا و ال  ریثک  ناک  دعـس : نبا  لاق  و  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  بیذـهت »  » رد زین  و 
امیف رکذـف  ۀـفلتخم  ثیداحأ  نع  اعقو  نالاؤسلا  نوکی  نأ  لمتحی  تلق : هبتک . یف  اهتدـجو  اّمنإ  لاقف : ةّرم  لئـس  و  معن ! لاقف : کـیبأ ؟ نم 

 . هتّبثت یلع  ّلدی  اذه  و  هدجو ، هنأ  هعمسی  مل  امیف  هعمس و  ّهنأ  هعمس 
1046 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حرش رد  ریدقلا » ضیف   » رد يوانم  و 
: لاصخ ثلث  یلع  مکدالوا  اوبّدا   » ثیدح

« نآرقلا ةءارق  هتیب و  لهأ  ّبح  مکّیبن و  ّبح 
، قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  و  ریکانم . هل  دوسألا ، یبأ  نب  حلاص  هیف  ّنأل  فیعـض  وه  ءیـشب و  هل  زمری  مل  : ] هتفگ ثیدح  نیا  حدـق  ماقم  رد 

![. ءیش هنم  سفّنلا  یف  ناطقلا : نع  فشاکلا »  » یف لاق 

« مالسلا هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  ماما  اما  »

: دینش دیاب  تارابع  ضعب  مه  بانجنآب  تبسن  سپ 
بیصن ملعلا  نم  هل  نم  بیرتسی  الف  یلع  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  اّمأ  و  : ] هتفگ جاهنم »  » رد هَّللا - هلذخ  هیمیت - نبا 

نب هَّللا  دبع  حاّرجلا و  نب  عیکو  دیعس و  نب  ییحی  یعازوألا و  دعـس و  نب  ثیّللا  ۀملـسم و  نب  داّمح  دیز و  نب  داّمح  سنأ و  نب  کلام  ّنأ 
و ءالؤه !!! نم  مّلـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثیداحأب  ملعأ  مهلاثمأ  هیوهار و  نب  قاحـسإ  لبنح و  نب  دـمحأ  ّیعفاّشلا و  كرابملا و 
نینمؤملاب و اداهج  احوتف و  رثکأ  ناک  هنع  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  ّنأب  راثآلا  دهشت  امک  عمـست ، نیاعت و  یّتلا  راثآلا  هب  دهـشت  رمأ  اذه 

نع لقنی  يذـّلا  ردـقلا  ّنأ  کلذ  نّیبی  اّمم  و  نیعمجأ .! مهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نامثع و  لـثم  هریغ  نم  نیقفاـنملا  راّـفکلا و  عمق  یلع  ردـقأ 
 . هفاعضأ وه  ام  کئلوا  نع  لقنی  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلإ  ةدنسملا  ماکحألا  نم  ءالؤه 

نیسح و لیعامسإ و  میهاربإ و  اضّرلا و  ّیلع  هونب  هنع  يور  : ] هتفگ مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  همجرتب  لادتعالا » نازیم   » رد یبهذ  و 
: لاق نامیالا ، یف  ینعی  ظوفحم ، ریغ  هثیدح  لاق : هباتک و  یف  هرکذ  ّیلیقعلا  ّنأل  هتدروأ  اّمنإ  و  دّمحم ، ّیلع و  هاوخأ 

 . هرکذت یسوم  بنذ  امف  تلّصلا  یبأ  یلع  هیف  لمحلا  ناک  اذاف  تلق : يورهلا ، تلّصلا  یبأ  یلع  هیف  لمحلا 
ۀمادـق نب  کـلملا  دـبع  راـنید و  نب  هَّللا  دـبع  هیبأ و  نع  يور  : ] هتفگ باـنج  نآ  همجرتـب  بیذـهّتلا » بیذـهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

 . یحمجلا
هئام نیرشع و  نامث و  هنس  رد  بانج  نآ  ندش  ّدلوتم  لقن  دعب  بیذهت »  » رد زین  و 

1047 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . نیرشع عبس و  ۀنس  یفوت  رانید  نب  هَّللا  دبع  ّنأل  ۀعطقنم ، رانید  نب  هَّللا  دبع  نع  هتیاورف  نامث  ۀنس  هدلوم  ّنأ  تبث  ّنإ  تلق : : ] هتفگ

: هتفگ مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بانج  همجرت  رد  تاقثلا » باتک   » رد نابح  نبا  و 
امل انتّمئأ ، نم  ضّرم  نم  هیف  لوقلا  ضّرم  اّمنإ  و  ةریثک ! ریکانم  هنع  هدلو  ثیدح  یف  ّنأل  هنع ! هدالوأ  ۀیاور  ریغ  نم  ناک  ام  هتیاورب  ّجتحی  ]

ۀنییع و نبا  ۀبعـش و  کلام و  يرّوثلا و  حیرج و  نبا  لثم  نع  تاقّثلا  ثیدح  نم  هثیدح  تربتعا  دق  و  هدالوأ ، ۀـیاور  نم  هثیدـح  یف  يور 
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نم تسیل  ءایشأ  هنع  هدلو  ۀیاور  یف  تیأر  و  تابثألا ، ثیدح  فلاخی  ءیش  اهیف  سیل  ۀمیقتـسم  ثیداحأ  تیأرف  مهیوذ  دلاخ و  نب  بهو 
 . هریغ دی  تنج  ام  هب  قزلی  نأ  لاحملا  نم  و  هّدج ، ثیدح  نم  هیبأ و ال  ثیدح  نم  هثیدح و ال 

ریغ نم  هثیدـحب  ّجـتحی  : ] هدروآ ناّبح  نبا  نع  القن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بانج  همجرت  رد  بیذـهت »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 
 . هنع هدالوأ  ۀیاور 

. تسین نایب  هب  جاتحم  دوشیم  رهاظ  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  بانج  ناشالاو  ناش  رد  تراسج  یبدأیب و  زا  هچنآ  اجنیزا  و 

« مالسلا هیلع  اضر  ماما  بانج  اما  »

. دوشیم روکذم  مه  بانجنآب  تبسن  تایآ  ّتیبصان  تارابع  ضعب  سپ 
: هتفگ هدومن  صوصخلاب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  لئاضف  راکنإ  هک  یئاج  هقباس  ترابع  رب  هوالع  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذخ  هیمیت - نبا 
، يوعّدلا هذه  هل  یعّدـی  نأ  هنکمأ  صخـش  یف  الغ  نم  ّلکف  لیلد ، الب  ةدّرجم  يوعدـف  مهملعأ » ساّنلا و  دـهزأ  [ 2  ] ناک [: » 1  ] هلوق اّمأ  ]

نب بهـشأ  لبنح و  نب  دـمحأ  هیوهار و  نب  قاحـسا  یعفاّشلاک و  هنم ! دـهزأ  هنم و  ملعأ  وه  نم  هنامز  یف  ناک  ّهنأ  نوملعی  ساّنلا  فیک و 
يور ائیـش و ال  ثیدحلاب  ملعلا  لهأ  نم  دحأ  هنع  ذخأی  مل  اذه و  ءالؤه ، لاثمأ  یخرکلا و  فورعم  یناراّدلا و  نامیلـس  یبأ  زیزعلا و  دـبع 

.12 حر .»  » یلحلا ۀمالعلا  ینعی  [ 1  ] ّيورهلا تلّصلا  وبأ  هل  يوری  اّمنإ  ۀّنّسلا و  بتک  یف  اثیدح  هل 
.12 مالسلا . هیلع  اضرلا  يأ  [ 2]

1048 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم اذـهف  اریثک » نوروهـشملا  ءاهقفلا  هنع  ذـخأ  ّهنإ   » هلوق اّمأ  و  مهنم . نیقداّصلا  هنع  هَّللا  هّزن  ام  بیذاکألا  نم  اهیف  هئابآ  نع  اخـسن  هلاثمأ  و 

روهمجلا ءاهقف  نم  فرعی  نم ال  ضعب  هنع  ذخأ  نإ  و  فورعم ، وه  ام  هنع  اوذـخأی  مل  نوروهـشملا  روهمجلا  ءاهقف  ءالؤه  بذـکلا ! رهظأ 
![. نیطّسوتملا نود  مه  نم  ملعلا و  یف  نیطسوتملا  نع  نوذخأی  دق  ءاهقفلا  ۀبلط  ّنإف  رکنی  اذهف ال 

: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  رهاط  نب  دمحم  و 
![. بئاجعلاب مهنع  یتأی  ناک  هئابآ ، نع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هاور  فیّصلا . یف  دراب  ءاتّشلا  یف  ّراح  ّهنإف  جسفنبلاب  اونهدا  ]

: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 
: ّیلع هل  لاق  سطع  اذإ  ناک  ]

![. بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  ناک  اضّرلاب ، فورعملا  یسوم  نب  ّیلع  هیف  كرکذ . هَّللا  عفر 
: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 

 . بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  ناک  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هیف  درولا . هنم  تبنف  یقرع  نم  طقس  ءامّسلا  یلإ  یب  يرسأ  اّمل  ]
: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 

 . بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  ناک  اضّرلا ، یسوم  نب  ّیلع  هیف  هبلق . هَّللا  رانأ  اهّمتی  یّتح  ۀناّمر  لکأ  نم  ]
: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 

 . بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  یسوم  نب  ّیلع  هیف  ۀباجتسم . ةوعد  هَّللا  دنع  هلف  ۀضیرف  ّيدأ  نم  ]
: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 

 . بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  اضّرلا ، یسوم  نب  ّیلع  هیف  ناکرالاب . لمع  ناسّللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  ]
: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد یسدقم  زین  و 

 . بئاجعلاب هئابآ  نع  یتأی  ناک  اضّرلا ، یسوم  نب  ّیلع  هیف  ماذجلا . نم  نامأ  ةرّونلا  دعب  ءانحلا  ]
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: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد زین  و 
ساّنلا و رئاسل  ۀعمجلا  مهتعیـشل و  سیمخلا  ساّبعلا و  ینبل  ءاعبرألا  مهتعیـشل و  ءاثالّثلا  ۀّیمأ و  ینبل  نینثالا  انتعیـشل و  دحألا  انل و  تبّـسلا  ]

![. بئاجعلاب یتأی  ناک  اضّرلا ، یسوم  نب  ّیلع  هیف  رفس . هیف  سیل 
حتف ءاّرلا و  رسکب  اضّرلا ، : ] هتفگ باسنألا »  » باتک رد  یناعمس  میرکلا  دبع  و 

1049 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یمـشاهلا بلاـط  یبأ  نب  یلع  نبا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  نـسحلا  یبأ  بـقل  اذـه  ۀـمجعملا . داّـضلا 

: ّیتسبلا ناّبح  نب  متاح  وبأ  لاق  اضّرلاب . فورعملا 
 . ئطخی مهی و  ناک  ّهنأک  هریغ ، تلّصلا و  وبأ  هنع  يور  بئاجعلا . هیبأ  نع  يوری 

یف نأّشلا  اّمنإ  تلق : بئاجعب . هیبأ  نع  یتأی  رهاط : نبا  لاـق  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  باـنج  همجرتب  لادـتعالا » نازیم   » رد یبهذ  و 
ّيورهلا تلّصلا  وبأ  هنع  يورف  قداّصلا ، رفعج  هّدج  یلع  بذکلا  اهرئاس  ۀخسن  هیلع  عضو  هیلع و  بذک  دق  لجّرلاف  ّالإ  هیلإ و  دنّسلا  توبث 
نامیلـس نب  دوادـل  و  ةریبک ، ۀخـسن  هنع  یئاطلا  نامیلـس  نب  رماـع  دـمحأ  یبـأل  ۀخـسن و  هنع  یـضاقلا  يدـهم  نب  یلعل  و  نیمهّتملا ، دـحأ 

نع يوری  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق : هباتک ، یف  ناّبح  نبا  انأ  ّینطقراّدـلا : نسحلا  وبأ  لاق  نیتئام . ثلث و  ۀنـس  تام  ۀخـسن . هنع  ینیوزقلا 
 . یطخی مهی و  بئاجع ، هیبأ 

بذـک ّهنإف  هیلإ  دانـسالا  ۀّحـص  یف  نأشلا  تلق  بئاجعب . هئابآ  نع  یتأی  رهاط : نبا  لاـق  : ] هتفگ باـنج  نآ  همجرتب  ینغم »  » رد یبهذ  زین  و 
 . هّدج یلع  هیلع و 

نب متاح  وبأ  لاق  باسنالا :»  » یف یناعمّـسلا  نب  دعـس  وبأ - لاق  و  : ] هتفگ بانج  نآ  همجرتب  بیذهّتلا » بیذـهت   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 
 . یطخی مهی و  ناک  ّهناک  بئاجعلا  هیبأ  نع  يوری  ناّبح :

« مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  یقاب  اما  «و 

. دینش دیاب  هتشذگ  قبس  ام  رد  هچنآ  رب  هوالع  هیّنس  ياملع  تایآ  تیبصان  تارابع  ضعب  مه  تارضح  نیا  نأش  رد  سپ 
لئاسملا عیمجب  نیملاع  اوناـک  مّهنأ  يرکـسعلا  نسحلا  یقّنلا و  یقّتلا و  یف  نومعزی  مّهنأ  بجعلا  و  : ] هتفگ لوقعلا » ۀـیاهن   » رد يزار  رخف 

کلذ عم  مهفیناصت و  ترثک  مولعلا و  فانـصأ  یف  ءاملعلا  ضوخ  رثک  نامز  یف  اوناک  مّهنأ  عم  اهلیـصافت  اـهلمج و  ۀـّیعورفلا  ۀـّیلوصالا و 
! نیفلاخملا عم  لئاسملا  نم  ءیش  یف  اومّلکت  و ال  الفحم ! اورـضحی  مل  و  ریثکلاب ! لیلقلاب و ال  مولعلا ال  نم  ءیـش  مهنم  دحأ  نم  رهظی  ملف 

فینصت مهنم  رهظی  مل  و 
1050 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

![. نیرّسفملا نیمّلکتملا و  ءاهقفلا و  نم  امهریغ  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  هنع و  هَّللا  یضر  یعفاّشلا  نم  رهظ  امک  هب ! عفتنم 
هلقنی امب  ذـخألا  نم  ریخ  ناسحتـسالا  سایقلا و  داهتجالا و  يأرلاب و  لوقلا  لاقی : نأ  ثلاّثلا  : ] هتفگ جاـهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  و 

یبأ نبا  کلام و  لثم  عوجر  ّنأ  لقاع  ّکشی  و ال  موصعم ، ریغ  لئاق  نع  قّدصم  ریغ  لقن  یطخی  بیصی و  نّمع  بذکلا  ةرثکب  فرعی  نم 
نسحلا نب  دّمحم  فسوی و  یبأ  ۀفینح و  یبأ  کیرـش و  یلیل و  یبأ  نبا  يرّوثلا و  یعازوألا و  دعـس و  نب  ثیّللا  نوشجاملا و  نبا  بئذ و 

یبرحلا و میهاربا  مرثألا و  یناتسجّسلا و  دواد  یبأ  لبنح و  نب  دمحأ  ینزملا و  یطیوبلا و  یعفاّشلا و  يؤلّؤللا و  دایز و  نب  نسحلا  رفز و  و 
یلإ ءـالؤه  ریغ  يزورملا و  رـصن  نب  دّـمحم  يربـطلا و  ریرج  نب  دّـمحم  ۀـمیزخ و  نب  رکب  یبأ  یمراّدـلا و  دیعـس  نب  ناـمثع  يراـخبلا و 

اهحیقنت و ماکحألا و  طاـنم  قیقحت  یف  اودـهتجی  هنع و  ۀـتباّثلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀّنـس  اوملعی  نأ  لـثم  مهراـبتعا ، مهداـهتجا و 
نم هلوسر  هَّللا و  نیدـب  ملعأل  ءـالؤه  نم  دـحاولا  ّناـف  اـمهلاثمأ ! نیّیرکـسعلا و  نع  ضفاوّرلا  لـقنب  اوکّـسمتی  نأ  نم  مهل  ریخ  اـهجیرخت ،
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هیلع بجاولا  وه  کلذ  لب  امهدـحأ ، ایتف  یلإ  هعوجر  نم  یلوأ  هداهتجا  یلإ  هعوجر  ناک  اـیتفب  امهدـحأ  هاـتفأ  ولف  امهـسفنأ ! نیّیرکـسعلا 
!!![. ءالؤه نم  دحاولا  نم  اومّلعتی  نأ  امهلاثمأ  نیّیرکسعلا و  لثم  یلع  بجاولا  و  ۀضفاّرلا ، لثم  نم  امهنع  القن  کلذ  ناک  اذإ  فیکف 

غلبم ملعلا  یف  غلبی  مل  نم  دـیلقت  نم  ریخ  وه  فیعـض  ّهنأ  ول  سایقلا و  لاـقی : نأ  یناـّثلا  : ] هتفگ جاـهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  زین  و 
یلیل و یبأ  نبا  يرّوثلا و  ۀـفینح و  یبأ  یعازوألا و  دعـس و  نب  ثیّللا  کلام و  لثم  ّنأ  ملعی  فاصنإ  ملع و  هل  نم  ّلـک  ّناـف  نیدـهتجملا ،
يّذلا ال رظتنملا  نم  ریخ  ءالؤهف  اضیأ  و  مهلاثمأ ! نیّیرکـسعلا و  نم  هقفأ  ملعأ و  روث  یبأ  دـیبع و  یبأ  قاحـسإ و  دـمحا و  یعفاّشلا و  لثم 

!!![. لوقی ام  ملعی 
ذخؤی ملف  یـسوم  دـعب  نم  اّما  و  : ] هتفگ هداهن  زاغآ  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  لئاضف  راکنإ  هک  یئاج  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  زین  و 

ننّسلا حاحّصلا و  یف  مهثیداحأ  دجوت  ۀثالّثلا  کئلوا  ّنإف  مهخیراوت  نیروهشملا و  بتک  یف  مهرابخأ  هب  رکذی  ام  ملعلا  نم  مهنع 
1051 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب یبأ  قازّرلا و  دبع  روصنم و  نب  دیعـس  كرابملا و  نبا  بتک  لثم  فلّـسلا  يواتف  یف  ۀفّنـصملا  بتکلا  یف  مهیواتف  دجوت  دناسملا و  و 
لقن یّتلا  ۀـفورعملا  بتکلا  یف  يواتف  ثیدـحلا و ال  نم  تاهّمالا  بتکلا  یف  ۀـیاور  هل  سیلف  مهدـعب  نم  اّما  و  ءالؤه ، ریغ  ۀبیـش و  یبأ  نب 

[. ۀفورعم لاوقأ  مهل  هریغ و ال  ریسفت و ال  مهل  فلّسلا و ال  يواتف  اهیف 
. ۀمطاف نسح  رکذ  یف  یناّثلا  ثیدحلا  : ] هتفگ اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  لضف  باب  رد  تاعوضوملا »  » باتک رد  يزوجلا  نبا  و 

انثّدح لاق : دمحا ، نب  نسحلا  جرفلا  وبا  انثّدح  لاق : يدتهملا ، نب  نیسحلا  وبأ  یـضاقلا  ابنأ  لاق : راّزبلا  رهاط  یبأ  نب  دّمحم  رکب  وبأ  انربخا 
: لاق رکـسعلا ، بحاص  یلع  نب  نسحلا  ینثّدح  لاق : لاّمجلا  نارهم  نب  دّمحم  نب  دمحا  انث  لاق : ناذاش ، نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع 

: لاق دّمحم ، نب  یلع  ینثّدح 
نب رفعج  یبأ  ینثّدـح  لاق : رفعج ، نب  یـسوم  یبا  ینثّدـح  لاق : اضّرلا ، یـسوم  نب  ّیلع  یبا  ینثّدـح  لاـق : یلع ، نب  دّـمحم  یبأ  ینثّدـح 
هیلع مدآ  هَّللا  قلخ  اّمل  مّلـس : هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق : هَّللا ، دـبع  نبا  رباـج  نع  یلع ، نب  دّـمحم  هیبا  نع  دّـمحم ،
اهل اهنم ، نسحا  نوؤاّرلا  ری  مل  ۀیراج  ةروصب  امه  اذإ  کلذک  امهانیبف  اّنم ! نسحا  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام  الاق : ۀـّنجلا و  یف  ارتخبت  اّوح  مالّـسلا و 

دّمحم تنب  ۀمطاف  ةروص  لاق : ۀیراجلا !؟ هذـه  ام  بر ! ای  الاقف : ناطرق . اهینذأ  یف  جات و  اهـسأر  یلع  راصبألا ، یفطی  داکی  یناعـشعش  رون 
نسحلا اهانبا  لاق  ناطرقلا : اذه  امف  لاق : بلاط . یبأ  نب  ّیلع  اهلعب  اذه  لاق : اهـسأر ؟ یلع  جاّتلا  اذه  ام  لاقف : م » ظ . كدلو .  » يدلو ةدّیس 

. ماع یفلأب  کقلخأ  نأ  لبق  یملع  ضماغ  یف  کلذ  دجو  نیسحلا ، و 
وبأ رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  وه  رکـسعلا  بحاص  یلع  نب  نسحلا  عوضوم و  ثیدـح  اذـه  فّنـصملا  لاق 

![. ءیشب سیل  هئابآ و  نع  ثیدحلا  اذه  يور  ۀمامإلا . ۀعیّشلا  هیف  دقتعی  نم  دحأ  يرکسعلا  دّمحم 
: هتفگ هعونصم » یلآل   » رد یطویس  و 

: هدئاوف یف  هّللاب  يدتهملا  نب  نیسحلا  وبا  ]
رفعج نب  نارهم  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  انث  ناذاش ، نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  انث  ینامهلا ، یلع  نب  دـمحأ  نب  نسحلا  جرفلا  وبأ  اـنأ 

، یلع نب  دّمحم  یبأ  ینثّدح  دّمحم ، نب  ّیلع  یبأ  ینثّدح  رکـسعلا ، بحاص  یلع  نبا  نسحلا  يالوم  ینثّدح  ۀـمثیخ ، یبأ  ةرـضحب  يزارلا 
ینثّدح

1052 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، هَّللا دبع  نب  رباج  نع  یلع ، نب  دّمحم  هیبأ  نع  دّمحم ، نب  رفعج  یبأ  ینثّدح  رفعج ، نب  یـسوم  یبأ  ینثّدـح  اضّرلا ، یـسوم  نب  ّیلع  یبأ 
ری مل  ۀیراج  ةروصب  امه  ذإ  کلذک  امه  انیبف  اّنم ! نسحأ  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام  الاق : ۀّنجلا و  یف  ارتخبت  اّوح  مدآ و  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّمل  اعوفرم :

: لاق ۀـیراجلا !؟ هذـه  ام  ّبر ! ای  الاقف : ناطرق ، اهینذا  یف  جات و  اهـسأر  یلع  راصبألا ، یفطی  داکی  ّیناعـشعش  رون  اـهل  اـهنم ، نسحأ  نؤاّرلا 
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لاق ناطرقلا ؟ ناذه  امف  الاق : بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  اهلعب  اذه  لاق : اهـسأر ؟ یلع  جاّتلا  اذه  ام  لاقف  كدلو ! دّیـس  دّمحم  تنب  ۀـمطاف  ةروص 
!!![. ءیشب سیل  ّيرکسعلا  نسحلا  عوضوم . ماع . یفلأب  کقلخأ  نأ  لبق  یملع  ضماغ  یف  کلذ  دجو  نیسحلا ، نسحلا و  اهانبا 

: هتفگ ۀعیرّشلا » هیزنت  رصتخم   » رد يدنسلا  هَّللا  ۀمحر  خیش  و 
ضماغ یف  کلذ  دجو  هرخآ : و  ثیدـحلا ، اّنم ، نسحأ  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام  لاق : ۀـّنجلا و  یف  ارتخبت  اّوح  مدآ و  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّمل  ثیدـح  ]

!!![. امهدحأ عضو  نم  هّلعل  نسحلا و  هَّللا و  دبع  هیف  هدئاوف ، یف  يدتهملا  نبا  ماع . ظ ) یفلأب .  ) فلأب کقلخأ  نأ  لبق  یملع 
: هتفگ نآ  لّوا  رد  هک  تاعوضوملا » نوناق   » رد ینتف  یتارجگ  رهاط  دمحم  و 

ۀّیوطلا و قدـص  ۀـّبحألا و  زیم  ةّزعألا و  ضعب  ینکّرح  ةرربلا  ءالـضفلا  تادـیقنت  نم  اهیف  ام  تاعوضوملا و  عمج  ءابعأ  نع  تحرتسا  اّمل  ]
طبض تاعوضوملا و  رابخألا  ۀفرعم  یف  اّیّلک  انوناق  نوکیل  نیرتفملا  عاّضولا و  درسأ  نیباّذکلا و  ةاوّرلا  نم  ءافعّضلا  عمجأ  نأ  ۀّبحملا  طرف 

[. ءیشب سیل  رکسعلا ، بحاص  یلع  نبا  نسحلا  : ] دیوگیم مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بانج  قح  رد  تایرتفملا ،  فاعّضلا و 
مهریغ نیکورتـم و  ءافعـض و  رکذ  يارب  ار  نآ  هک  لاـجّرلا » دـقن  یف  لاوحـألا  فشک   » رد یـسرادملا  ثوـغ  دـمحم  نب  باـهولا  دـبع  و 
ّيزاّرلا نارهم  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هنع  يور  دّمحم ، نب  ّیلع  عمس  ءیشب ، سیل  رکسعلا ، بحاص  یلع  نب  نسحلا  : ] هتفگ هدومن  فینـصت 

 . تیبلا لهأ  بقانم  یف 
ّيرکـسعلا نسحلا  هدلو  ناک  و  : » هلوق اما  و  : ] هتفگ مالّـسلا  مهیلع  راهطأ  همئا  لئاضف  راکنإ  ماقم  رد  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذخ  هیمیت - نبا  و 

لضفأ ادباع  الضاف  ادهاز  املاع 
1053 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیاوّرلاب نیفورعملا  ءاملعلا  ّنإف  ۀـتبثملا ، بیذاکألا  ةدّرجملا و  يواعّدـلا  نم  هلبق  اـم  طـلغ  نم  اذـهف  اریثک » ۀـّماعلا  هنع  تور  هناـمز و  لـها 
ۀّنّـسلا بتک  لـهأ  خویـش  و  ملعلا ، لـهأ  بتک  یف  ةروهـشم  ۀـیاور  هنع  مهل  تسیل  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  اذـه  نمز  یف  اوناـک  نیذـّلا 

عمج دـق  و  هدـعب ، هلبق و  هنم  ابیرق  نامزلا و  کلذ  یف  نیدوجوم  اوناـک  ۀـجام  نبا  ّیئاـسّنلا و  يذـمرتلا و  دواد و  یبأ  ملـسم و  يراـخبلا و 
یلع نب  نسحلا  نع  يور  نم  ۀّـمئألا  ءالؤه  یف  سیلف  ۀـمئألا ، ءـالوه  خویـش  ینعی  ّلـکلا ، خویـش  ءامـسا  رکاـسع  نب  مساـقلا  وبا  ظـفاحلا 
ناک ّهنا  : » هلوق و  تایاورلا !؟ هذه  نیا  و  اریثک ! ۀماعلا  هنع  تور  لاقی : فیکف  ثیدـحلا ، لها  نم  ۀـّفلؤم  فولا  نع  مهتیاور  عم  يرکـسعلا 

[. طمّنلا اذه  نم  وه  هنامز ،» لها  لضفا 
بجاولا ناکل  امولعم  ادوجوم  ناک  ول  اذه  و  : ] هتفگ مالّـسلا  هیلع  رـشع  یناث  ماما  بانج  رکذ  رد  جاهنم »  » رد هَّللا - هلذخ  هیمیت - نبا  زین  و 

لها نم  امهوحن  هّمأ و  ّمأ  هّمأک و  هندـب  یف  هنـضحی  نم  دـنع  اـنوضحم  نوکی  نأ  عاـمجإلا  ۀّنّـسلا و  نآرقلا و  ّصنب  تباـّثلا  هَّللا  مکح  یف 
میتی ّهنإف  ناطلسلا  يدل  بئان  اّمإ  بیرق و  اّمإ  ّیصولا  ریغ  اّمإ  یصو و  هل  ناک  نإ  هیبا  ّیـصو  اّمإ  هظفحی  نم  دنع  هلام  نوکی  نأ  ۀناضحلا و 

َو ًافارْـسِإ  اهُولُکَْأت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْـشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  َحاکِّنلا  اوُغََلب  اذِإ  یَّتَح  یماتَْیلا  اُولَْتبا  َو   » لوقی یلاعت  هَّللا  هیبا و  تومل 
« اوُرَبْکَی ْنَأ  ًاراِدب 

رجحلا ّقحتسی  نم  نوکی  فیکف  هباتک  یف  کلذ  یلاعت  هَّللا  رکذ  امک  دشّرلا  هنم  سنوی  حاکّنلا و  غلبی  یّتح  هیلإ  هلام  میلـست  زوجی  اذهف ال 
همدع وا  هدوجو  رّدق  ءاوس  مهنم  قاّفتاب  اذه  ّمث  هب . نامیالاب  ّالإ  انمؤم  دـحا  نوکی  اموصعم ال  نیملـسملا  عیمجل  امامإ  هلام  هندـب و  یف  هیلع 

نم ءیـش  هب  لصحی  ملف  ّرّـشلا  ریخلا و ال  تافـص  نم  ۀفـص  هل  فرع  ائیـش و ال  ادـحا  مّلع  اینّدـلا و ال  یف  نیّدـلا و ال  یف  هب ال  نوعفتنی  ال 
مل هب  نینمؤملا  ّنإف  الـصا ، عفن  الب  ضرألا  لها  یلع  ررـض  وهف  هدوجو  رّدـق  نإ  لب  ۀـّماعلا ، ۀّـصاخلا و ال  اـهحلاصم ال  ۀـمامإلا و  دـصاقم 

و هیف ! ریخ  ضحم ال  ّرـش  وهف  هب ، مهبیذکت  یلع  مهدنع  نوبّذعی  هب  نوبّذـکملا  و  ۀحلـصم ، فطل و ال  هب  مهل  لصح  الـصا و ال  هب  اوعفتنی 
 !. لداعلا میکحلا  لعف  نم  سیل  اذه  لثم  قلخ 

1054 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مهنید و یف  داـبعلل  هیلع  ردـقی  اـم  حلـصأ  لـعفی  نأ  هیلع  بجی  هَّللا  ّنإ  نوـلوقی  مّهنا  مث  : ] هتفگ جاـهنم »  » رد هَّللا - هلذـخ  هیمیت - نبا  زین  و 
مظعأ ّلذ  یف  نیموصعملا  ۀّمئألا  مهلعجی و  مهئادـعأ و  لاتق  نم  ۀـکوش و  اهیف  مهل  رادـب  هب  نورفکی  نیذـّلا  جراوخلا  نّکمی  وه  مهایند و 

یلع هَّللا  جـجح  مّهنأ  یعّدـی  نیذـّلا  ءالؤه  مهنید و  راهظإ  مهنکمی  ۀـّمّذلا  لهأ  ّنإف  ۀـّمّذلا ! لـهأ  نم  مهریغ  يراـصّنلا و  دوهیلا و  ّلذ  نم 
نیـسمخ ۀئامعبرأ و  نم  مهتمتاخ  باغ  دـق  مهتعباتمب  ّالإ  ةداعـس  مهتعاطب و ال  ّالإ  ةاجن  مهب و ال  ّالإ  يدـه  ّهنأ ال  هدالب و  یف  هفطل  هدابع و 

![. مهنید يراصّنلا  دوهیلا و  رهظت  امک  مهنید  راهظا  مهنکمی  مه ال  و  هایند ! هنید و  یف  دحأ  هب  عفتنی  ملف  ۀنس 
هچنانچ هدروآ ، لّصحم »  » باتک رد  يزار  رخف  هک  تسیترابع  مالّسلا  مهیلع  هّمئأ  تارضح  باب  رد  داقتعا  ءوس  رب  هلاد  تارابع  هلمج  زا  و 

ّنإ لاق : ّهنأ  يدیّزلا  ریرج  نب  نامیلـس  نع  یکحی  امب  مالکلا  اذـه  متخنل  و  : ] هتفگ هدروآ  نایمب  هّیقت  رکذ  هک  یئاج  تماما  ثحب  رخآ  رد 
: مهیلع دحأ  امهعم  رفظی  مهتعیشل ال  نیتلاقم  اوعضو  ۀضفاّرلا  ۀّمئأ 

نب ةرارز  لاق  هیف ! یلاعت  هّلل  ادـب  اولاق : هوربخأ  ام  یلع  رمألا  نوکی  ـال  ّمث  ۀـکوش  ةّوق و  مهل  نوکیـس  ّهنإ  اولاـق  اذإـف  ءادـبلاب ، لوقلا  لّوـالا 
: تایبألا هذه  هنع - هَّللا  یضر  مامإلا - روهظ  تامالع  نع  ربخی  وه  ۀعیّشلا و  ءامدق  نم  نیعأ -

بهذم  هَّللا  رّدق  اّمع  کلام  اهتقوب و  ءیجت  تارامإ  کلتف 
ّبلقتی  نمل  تعن  ادبلا  تعن  تئاف و  ریغ  هتیّمس  ادبلا  ول ال  و 
بّهلتت  اهرهد  رانک  ناک  فّرصت و  ّمث  ناک  ام  ادبلا  ول ال  و 
بغرم  عئابطلا  رکذ  نع  هّلل  ۀعیبطب و  قرشم  ءوضک  ناک  و 

[. ۀّیقت هانلق  اّمنإ  اولاق : هنالطب  رهظ  أطخ و  اذه  مهل  لیق  اذإف  هب ، نومّلکتی  ائیش  اودارأ  امّلکف  ۀّیقّتلا ، یناّثلا  و 
مهیلع هّمئأ  تارضحب  تبسن  سفن  ثبخ  هار  زا  هک  ار  يدیز  ریرج  نب  نامیلس  مایتلا  تراسج  مالک  يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

رد مامت  جاهتباب  هدومن  نآب  هّوفت  مالّسلا 
1055 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بصاّونلا ةریتو  يزاّرلا  عاّبتا  یلع  لیلد  رهظأ  کلذ  و  هدومیپ ، جاهتبا  رورس و  مادقأب  ار  نآ  لوبق  میلـست و  قیرط  هدروآ  دوخ  مالک  همتاخ 
. ماثغألا جراوخلا  ةدق  ۀئطو  مائّللا و 

، هدومن دراو  لحن » للم و   » باتک رد  مه  یعفاشلا  یناتسرهّشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  ار  ریرج  نب  نامیلس  هعینـش  هلاقم  هک  دنامن  یفخم  و 
امهب ّطق  دحأ  رهظی  مهتعیشل ال  نیتلاقم  اوعضو  دق  ۀضفاّرلا  ۀّمئأ  ّنإ  لاقف : ۀضفاّرلا  یف  نعط  ّهنا  ّمث  : ] هتفگ روکذم  نامیلس  رکذ  رد  هچنانچ 

هّلل ادـب  اولاق : هوربخأ  ام  یلع  رمألا  نوکی  ّمث ال  روهظ  ۀـکوش و  ةّوق و  مهل  نوکیـس  ّهنأ  ـالوق  اورهظأ  اذإـف  ءادـبلاب  لوقلا  امهادـحإ  مهیلع :
هانلعف ۀّیقت و  هانلق  اّمنإ  اولاق : نالطبلا  مهل  رهظ  ّقحب و  سیل  کلذ  مهل  لیق  اذإف  هب ، اومّلکت  اودارأ  ام  ّلک  ۀّیقّتلا و  ۀیناّثلا  و  کلذ ! یف  یلاعت 

[. ۀّیقت
للم و  » هروکذـم ترابع  هفحت »  » باتک نیمه  یـشاوح  ضعب  رد  وا  هک  تس  نیا  تاکرحلا  عیظف  بطاـخم  تاراـسج  بئاـجع  هلمج  زا  و 
نید و زا  هدرپ  هتخاس  دراو  هدیتع  تالمهم  تافارخ و  ماحقا  هفاضإ و  هدیدع و  تالمج  تاملک و  لیدبت  فیرحتب و  ار  یناتـسرهش  لحن »

بحاص لقن  دق  : ] هتفگ دوخ  دیاکم  باب  زا  متفه  دص و  دیک  هیشاح  رد  هچنانچ  هتخادنارب ، شیوخ  تسدب  دوخ  تنامأ  قدص و  تناید و 
، مهیلع امهب  ّطق  دـحأ  رهظی  مهتعیـشل ال  نیتلاـقم  اوعـضو  ضفّرلا  ۀّـمئأ  ّنإ  لاـق : ّهنأ  ۀـّیدیّزلا  نم  ریرج  نب  نامیلـس  نع  لـّحنلا » لـلملا و  »

یف یلاعت  هّلل  ادب  اولاق : ءادبلاب و  اهولّوأ  مهیلع  نسحلا  ءانّثلا  ۀباحّـصلا و  حدم  یلع  ّۀلاّدلا  تایآلا  مهیلع  تیلت  اذاف  ءادبلاب ، لوقلا  امهدـحأ 
: ۀیناّثلا و  کلذ . یف  هّلل  ادب  اولاق : هودعو  ام  قفو  یلع  رمالا  نوکی  ّمث ال  ةّوق  ۀـکوش و  مهل  نوکیـس  ّهنأب  مهعابتأ  اوربخأ  اذإ  اذـک  و  مهلاح !
مهب و ۀـسناؤملا  مهعم و  ۀـفلالا  ۀباحّـصلا و  ّقح  یف  نسحلا  ءانّثلا  یلع  ّلدـی  ام  ۀّـمئألا  نینمؤملا و  ریمأ  نع  مهدـنع  تیور  اـمّلکف  ۀـّیقّتلا ،

ضعب لب  ۀـّیقّتلا ! یلع  لومحم  هّلک  اذـه  اولاق : مهل  مهنع و  ثیدـحلا  ۀـیاور  ءافلخلا و  فلخ  ةولّـصلا  ۀـبراشملا و  ۀـلکاوملا و  ةرهاصملا و 
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هانلق اّمنإ  لاق : کتّمئأ  تایاور  کباحـصأ و  دعاوق  كدعاوق و  قفو  یلع  كدـنع و  لطاب  اذـه  هل : لیقف  لطاب  مالکب  مّلکت  اذإ  مهئالـضف 
نیصحلا مهنصح  یه  ۀثلاث  ۀلاقم  انهیه  لوقأ : و  رمألل . اسیبلت  ۀّیقت و 
1056 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هاجلا و ینغلا و  نمألا و  لوصحب  ةرـشبملا  ثیداحألا  اذـک  هلهأ و  ّقحلا و  ۀـبلغ  یلع  ۀـّلاّدلا  تایآلا  ّنإف  ۀـعجّرلا ، یه  و  زیرحلا ! مهزرح  و 
: اولاق مهیلع  تدروأ  اذإ  ةوّرثلا 

[. ۀعجّرلا دنع  نوکی  اهّلک  دیعاوملا  هذه 
همیظع تافاضإ  هیّلک و  تافیرحت  بکترم  تسین  هدیـشوپ  ریـصب  رظان  رظن  زا  هک  هّیئزج  تافیرحت  رب  هوالع  بحاص  هاـش  تراـبع  نیرد  و 

. دناهدیدرگ
: دناهدوزفا تراسج  رسارس  ترابع  نیا  ادب  رکذ  ماقم  رد  هکنآ  هلمج  نآ  زا 

تـسیتراسج نیا  و  مهلاح ،» یف  هّلل  ادب  اولاق : ادبلاب و  اهولّوأ  مهیلع  نسحلا  ءانّثلا  ۀباحّـصلا و  حدـم  یلع  ۀـّلاّدلا  تایآلا  مهیلع  تیلت  اذاف  »
. تسرهاب ناتهب  رهاظ و  بذک  رب  لمتشم  حیضف  ماحقا  حیرص و  فیرحت  رب  هوالع  هک 

: دناهدوزفا تراسخ  اپ  ارس  ترابع  نیا  هّیقت  رکذ  ماقم  رد  هکنآ  هلمج  نآ  زا  و 
ةرهاصملا و مهب و  ۀسناؤملا  مهعم و  ۀفلالا  ۀباحّصلا و  ّقح  یف  نسحلا  ءانّثلا  یلع  لدی  ام  ۀّمئألا  نینمؤملا و  ریمأ  نع  مهدنع  تیور  امّلکف  »

«. ۀّیقّتلا یلع  لومحم  هّلک  اذه  اولاق : مهل  مهنع و  ثیدحلا  ۀیاور  ءافلخلا و  فلخ  ةولّصلا  ۀبراشملا و  ۀلکاوملا و 
نالطبلا مهل  رهظ  ّقحب و  سیل  کلذ  مهل  لیق  اذإف  هب  اومّلکت  اودارأ  امّلک  و   » لـحن لـلم و  هّیلـصأ  تراـبع  نیا  ياـجب  هکنآ  هلمج  نآ  زا  و 

كدـنع و لطاب  اذـه  هل  لیقف  لطاب  مالکب  مّلکت  اذإ  مهئالـضف  ضعب  لب   » هدروآ هخوسمم  ترابع  نیا  ۀـّیقت » هانلعف  ۀـّیقت و  هانلق  امنإ  اولاق 
«. رمألل اسیبلت  ۀّیقت و  هانلق  اّمنإ  لاق  کتمئأ  تایاور  کباحصأ و  دعاوق  كدعاوق و  قفو  یلع 

هب رّدـصم  ار  نآ  هدوزفا و  تستعجر  رکذ  رب  لمتـشم  هک  یتراـبع  همیلم  تافّرـصت  همیظع و  تاـفیرحت  همه  نیا  دـعب  هکنآ  هلمج  نآ  زا  و 
ار نآ  دـعب  ام  دـیامن و  معز  ریرج  نب  نامیلـس  مالک  مامّتلاب  هدـش  روکذـم  لوقأ »  » زا لبق  هچنآ  رهام  ریغ  رظان  هک  دـشاب  ات  هدومن ، لوقأ » »

یف لیق  نیذـّلا  میعز  بطاخملا  ّنأ  تبثی  نورـصبملا و  نورظاّنلا  هنم  بّجعتی  اّمم  اذـه  ّلک  و  دـنک ! نامگ  لـحن » لـلم و   » بحاـص مـالک 
« َنوُرَتْفُم اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ   » مهّقح

فارحنا تبثم  راتسأ و  کتاه  رارسأ و  فشاک  هک  تایآ  ّتیبصان  تارابع  هلمج  زا  و  ! 
1057 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، دشابیم راهّنلا - لیللا و  فلتخا  ام  مهیلع  هَّللا  مالس  راهطأ - هّمئا  تارضح  زا  ّتنس  لها 

« يدضع دئاقع  حرش   » رد یناود  لالج  الم  ترابع 

داتفه رب  تّما  قارتفا  ثیدح  دئاقع  رد  يدضع  هک  یئاج  روکذم  حرـش  رد  هچنانچ  يدضع » دئاقع  حرـش   » رد تسا  یناّود  لالج  ترابع 
مه ۀیجاّنلا  ۀقرفلا  ّنأب  مکح  فیک  تلق : نإف  : ] تسروطـسم هداهن ، زاغآ  هرعاشأ  ندوب  هیجان  هقرف  ياوعد  نآ  دعب  هدرک و  رکذ  هقرف  هس  و 

کلذ و  هباحـصأ ، مالّـسلا و  هیلع  ّیبّنلا  نع  يور  امب  نودتقم  مّهنأب  رعـشم  ثیدحلا  قایـس  تلق : ۀیجاّنلا ؟ اّهنأ  معزت  ۀـقرف  ّلک  ةرعاشألا و 
مهنع ال هَّللا  یضر  هباحصأ  نع  مالّسلا و  هیلع  هنع  ۀّیورملا  ۀحیحّصلا  ثیداحألاب  مهدئاقع  یف  نوکّـسمتی  مّهنإف  ةرعاشألا  یلع  قبطنی  اّمنإ 

ۀعیّـشلاک مهریغ  نع  لقّنلا  عم  و ال  مهوذـح ، وذـحی  نم  ۀـلزتعملاک و  مهلوقع  عم  نولـسرتسی  ةرورـضب و ال  اـّلا  اـهرهاوظ  نع  نوزواـجتی 
 . یهتنا مهیف ، ۀمصعلا  مهداقتعال  مهتّمئأ  نع  يور  امب  نیثّبشتملا 

دننکیم دنراد  اهنآ  تمصع  داقتعا  هک  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هّیورم  ثیداحأ  عاّبتا  هعیـش  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تالالد  حرـصأب  مالک  نیا 
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لها عاّبتا  كرت  هکلب  دنراد ، مالک  الام  تاهابم  رخف و  ینعم  نیرب  دنرآیم و  نابز  رب  مامت  راکنإ  یشاحت و  نآ  زا  ّتنس  لها  تارـضح  و 
. دنرادنپیم دوخ  ّتیقح  لیلد  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب 

عینـش لطاب و  ارتفا  بذک و  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  ّتیظوفحم  داقتعا  هدرک  تمایق  دئاقع » حرـش  هیـشاح   » رد یلاخلخ  نیـسح  و 
مهتّمئا نع  يور  امب  ظ ) نیتثّبـشتملا .  ) نیعبتملا هلوق : : ] لاق ثیح  هتخادرپ ، دوخ  برـشم  ّقح و  لها  بهذـم  یعقاو  لاح  راهظإب  هتـشاگنا 

مهتّمئا و یف  ۀمصعلا  مهداقتعا  لجأل  مهنم  عاّبتالا  کلذ  و  هباحصأ ، مالّـسلا و  هیلع  ّیبّنلا  یلإ  ّيورملا  ظ ) مهدانـسإ .  ) مهدانتـسا ریغ  نم 
 . یهتنا مهنم ، ءارتفالا  بذکلا و  رودص  مدع 

نیزا ارتفا  بذک و  رودص  مدع  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  تمـصع  داقتعا  هک  نیرد  تسحیرـص  ماظن  ّتیبصان  مالک  ماگنهیب و  کناب  نیا  و 
، دنیامنیمن نآ  بیوصت  دنیارگیمن و  داقتعا  نیاب  هّیّنس  و  نیرکاّشلا ، دمح  کلذ  یلع  دمحلا  هّلل  و  تسّقح ، لهأ  صوصخم  تارضح 

1058 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دنرادنپیم دوخ  بهذم  ّتیقح  لیلد  ار  نآ  تفلاخم  و  دنرامشیم ، حیبق  رکنم و  ار  نآ  هکلب 

دیامن نآ  رّوصت  هک  تسین  نآ  بات  ار  یملـسم  چیه  و  درادـن ! یـسک  ناشیا  زج  نآ  داقتعا  تقایل  هک  دابکرابم  ار  هّیّنـس  بهذـم  نیا  سپ 
: هلوق دیامیپ ! نآ  قیدصت  هار  هک  فیکف 

هدرک لقن  هلاسر  نیرد  تنس  لها  قفاوم  هیهقف  عورف  ات  هتفرگ  هیهلا  دئاقع  زا  هک  ار  هعیش  تایورم  دننکن  رابتعا  ار  تنس  لها  بتک  رگا  [و 
.]؟ تسباوج هچ  دش 

: لوقأ
عورف لوصا و  ثحاـبم  رد  لـهاجت  اـی  لـهج  هار  زا  هک  هعیـش  تاـّیورمب  بحاـصهاش  هدـساک  تاـجاجتحا  هدـساف و  تالالدتـسا  باوـج 

هدودرم هفحت »  » باوبأ ضقن  يارب  هک  دوخ  تافّنـصم  رد  مارک  قح  لها  ماخف  نیقّقحم  مالعأ و  ياـملع  ماـعنملا - هَّللا  دـمحب  دـناهدروآ -
زا هدش  ّریحت  هّجل  سمغنم  رکف و  رحب  قیرغ  نآ  هظحالمب  بحاصهاش  يایلوا  هک  دناهدومن  روطـسم  موقرم و  يوحنب  دـناهدومرف  فینـصت 
زا ار  دوخ  تاجن  صالخ و  هدومن  هدـهاشم  نیعلا  يأرب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هنیفـس  زا  ار  دوخ  فّلخت  دـنرذگیم و  لاق  لـیق و  ملاـع 

«. َنیِمَع ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو   » نیملاعلا ّبر  هَّللا  لوقب  اوربتعی  نأ  مهل  ناک  دقل  و  دنرمشیم ! تالاحم 

اهنآ باوج  هنیفس و  ثیدح  باب  رد  بحاصهاش  زا  يرگید  تاملک  لقن 

هراشا

: هلوق
تـسا هتفگ  دمآ ، هدومن  ریوزت  نآ  لح  ریرقت و  نآ  رکذ  دـب  بیرفلد ال  یلیخ  دراد  يریرقت  هعیـش  ناعبطشوخ  زا  یـضعب  ماقم  نیا  رد  و 

، تسین رورـض  حالف  تاجن و  رد  ناشیا  لک  عابتا  تیبلها و  عیمج  تبحم  هک  دـیامنیم  اضتقا  هنیفـسب  ثیدـح  نیا  رد  تیب  لها  هیبشت  هک 
یهاگ یتشک و  مامت  رد  نارود  هکلب  دـش ، لصاح  تاجن  ار  وا  قرغ  زا  ههبـش  الب  تفرگ  اج  یتشک  جـنک  کی  رد  یـصخش  رگا  هک  اریز 

ناشیزا یـضعب  عابتا  دـندش و  تیبلها  ضعب  هب  کسمتم  نوچ  هعیـش  سپ  تسین ، يداع  لومعم و  رگید  جـنکب  یهاـگ  نتـسشن و  یجنکب 
دنیامنیم تیبلها  ضعب  راکنا  تباب  ناشیارب  تنس  لها  هک  ینعط  دنشاب و  یجان  ههبش  الب  دنتفرگ  شیپ 

1059 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . هَّلل دمحلا  و  دش ، عفد 

: لوقأ
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هار زا  بحاص  هاش  هک  انامه  دـشاب ، یعبط  شوخ  ماقم  رد  ول  درآیمن و  ناـبز  رب  هعیـش  زا  هک  یـسک  زگره  ار  ریمخت  تهافـس  ریرقت  نیا 
نیا هک  تسنآ  بلاغ  و  دـناهدوزفا ، دوخ  تحاقو  تقافـص و  رد  هدومن  تبـسن  هعیـش  ناعبطشوخ  زا  یـضعبب  ار  ریرقت  نیا  ریوزت  عدـخ و 
دوخ هلحن  لها  نیجاّسن  نیفاّدن و  بولق  طیـشنت  نیقی و  ّقح و  لها  نیجهت  نیهوت و  ضرغب  هک  دشابیم  بحاص  هاش  دوخ  دی  لمع  ریرقت 

ریرقت نیا  عبط  شوخ  هعیش  مادک  هک  دنیامرف  نایب  ناشیایلوا  ّالا  و  دناهتخادرپ ، نآ  باوجب  هتخاس  جسن  تیاکح  تکایح و  لاونم  رب  ار  نآ 
دـیآ و هتخاس  ماربإ  ضقن و  حدـق و  ّدر و  طانم  ار  تاریرقت  روج  نیمه  رگا  و  هدروآ !؟ نایب  ضرعمب  دوخ  ياجب  ای  ّتنـس  لها  هلباقمب  ار 

قیدـحت لّمأت و  ملاع  هدـیدرون و  قیقدـت  قیقحت و  طاسب  اـنیقی  دوش  هدرک  دوخ  زیوآتسد  ماـصخ  هّجاـحم و  مـالک و  هرظاـنم و  ماـقم  رد 
. دمآ دهاوخ  رظنب  هدیدرگ  بالقنا  يالتبم 

دنیامن و لقن  ناشرافـسأ  بتک و  زا  قح  لها  تاریرقت  زا  يریرقت  هنیفـس  ثیدحب  ّقلعتم  هک  تسین  نآ  يارای  ار  بحاص  هاش  هَّللا ! ناحبس 
اـبإ و نآ  زا  مه  ار  هقّنبه  نبا  هک  ار  تاوفه  تاـّماط و  نینچ  نیا  نکیل  دـنیامرف ، مقر  لوقعم  ریغ  اـی  دـشاب  لوقعم  جـهنب  هاوخ  نآ  باوـج 
تریح و يـالتبم  ار  نیرهاـم  نیرظاـن  هداد  دوخ  معزب  نآ  باوـج  دـنزادنایم و  هعیـش  ندرگب  هاوـخم  هاوـخ  دوـشیم  ضراـع  فاکنتـسا 

!. دنزاسیم باجعتسا 
یندأ هک  ره  و  دـشاب ، هدرک  يراج  نابز  رب  ار  ناوهلا  يداـب  ریرقت  نینچ  نیا  ناـمیا  لـهأ  زا  یـسک  هک  مینکیمن  لوبق  زگره  اـم  هلمجلاـب 
عاّبتا تیب و  لها  عیمج  ّتبحم  هک  دشاب  هتفگ  مه  نینمؤم  ّماوع  زا  یـسک  هک  درک  دهاوخن  رواب  زگره  دراد  ّقح  لها  تاداقتعا  رب  يروثع 

دندش و تیب  لها  ضعبب  کّسمتم  نوچ  هعیش   » هک دشاب  هدومن  هّوفت  هّیماما  زا  یلهاج  هکنآ  ای  تسین ، رورض  حالف  تاجن و  رد  ناشیا  ّلک 
!. نامیالا لهأ  نم  دحأ  هب  هّوفتی  ناتهب ال  بذک  ّالا  اذه  له  دنشاب ،» یجان  ههبش  الب  دنتفرگ  شیپ  ناشیزا  یضعب  عاّبتا 

1060 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، تساور ینعم  نیا  راهظا  ناشیا  دزن  تساجب و  دنرآ  نابز  رب  یهابت  كاله و  بجوم  هّوفت  یهاو و  ریرقت  نینچ  نیا  ّتنس  لهأ  رگا  يرآ ،

ّقح رد  دنراپسیم و  ناشیا  نیفلاخم  ادعأ و  ّتبحم  کلهم  کلسم  تراهط ، تمـصع و  تیب  لهأ  ّتبحم  ياعّدا  فصو  اب  ناشیا  هک  اریز 
مهیلع تیب  لها  عامجإ  و  دـنرآیم ، نابز  رب  اباحم  الب  يدینـش  نآ  زا  يرطـش  هک  تایآ  ّتیبصاـن  تاـملک  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئأ 

هار رد  نیهم  رفک  بکرم  هتسنادن  مه  تایاور  ثیداحأ و  ذخأ  قئال  هکلب  دیلقت  لباق  ار  نید  ناکرأ  نیا  هکلب  دننادیمن ، تّجح  ار  مالّـسلا 
. دنناریم نیبم  لالض 

هدر اب  تاملک  يوسب  یهّجوت  هک  تسین  یتجاح  تسراذعلا  عیلخ  بطاخم  راتسأ  کتاه  رارـسأ و  فشاک  هک  ام  مالک  نیا  دعب  دنچ  ره  و 
جـسن لـالخ  رد  هک  یللخ  مازلإ  ماـحفإ و  دـیزم  يارب  نکیل  دـیاهدرک ، هدروآ  عرتخم  ریرقت  نیا  باوج  رد  هک  بطاـخم  هدراـش  تاوفه  و 

نآ قح  رد  هچنآ  ریرغّتلا  میظع  بطاخم  ریوزت  سیبلت و  فاشکنا  زا  سپ  مرآیم و  راـهظإ  ضرعمب  دـشابیم  جـمدنم  بطاـخم  یتوبکنع 
. مراپسیم ریبخ  نعمم  ریصب و  رظانب  دیآیم  مزال - ریسخت  کلاسم  کلاس 

: هلوق
هیسوان و هیناسیک و  هیدیز و  هک  دیاب  ار  هیماما  تروص  نیرد  هکنآ  ضقن  قیرطب  لوا  دنراد . نخـس  هجو  ودب  وا  باوج  نیرد  تنـس  لها  ]
هتفرگ و عیـسو  یتشک  نیزا  یجنک  ناشیا  لاثما  هروکذم و  قرف  نیزا  یکی  ره  هک  اریز  دنراگنا ، حلفم  یجان و  دننادن و  هارمگ  ار  هیحطفأ 

 . تسیفاک قرغ  زا  تاجن  يارب  یتشک  جنک  کی  هتخاس و  دوخ  ياج  جنک  نآ  رد 
: لوقأ

مهیلع هَّللا  مالـس  نیموصعم  هّمئأ  هیـسدق  سوفن  هنیفـس  ثیدح  قادصم  هک  دـش  مولعم  هرهاب  نیهارب  هرهاق و  ّهلدأب  قبـس  ام  رد  هَّللا  دـمحب 
لیمج فـصوب  ار  تارـضح  نیا  هک  تسا  سک  ناـمه  مالّـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هنیفـس  بکار  دنـشابیم و  نیعمجأ 

دیمح ناقرف  دیجم و  نآرق  تایآ  لثم  ار  ناشلاعفأ  لاوقأ و  هلمج  دنادب و  فصّتم  تمصع 
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1061 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دنادرگ دوخ  داقتعا  وزج  ار  ناشتماما  تمصع و  هتسناد  اّربم  للز  راثع و  للخ و  اطخ و  زا 

لحارمب هیجنم  هیجان  هنیفـس  بوکر  زا  ناشیا  اذـهل  دوشیمن ، هتفای  مهلاثمأ  هیحطفا و  هّیـسوان و  هّیناـسیک و  هّیدـیز و  رد  ینعم  نیا  نوچ  و 
دشاب هدشن  بیصن  بوکر  لصا  ار  ناشیا  هاگ  ره  و  دنشابیم ! رومغم  سمغنم و  رابت  بابت و  راسخ و  كاله و  بادرگ  رد  رود و  هیـصاق 
يارب یتشک  جـنک  کی  هتخاس و  دوخ  ياج  جـنک  نآ  رد  هتفرگ و  عیـسو  یتشک  نیزا  یجنک  ناشیزا  یکی  ره  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 

.!؟ نایعلا ةدهاشملا و  هبذکی  امب  لّوقت  ناتهب و  کفا و  ّالإ  اذه  له  تسیفاک !؟ قرغ  زا  تاجن 
: هلوق

ماما ینعم  تسیفاک و  ایرد  زا  ندیشخب  تاجن  رد  یتشک  جنک  ره  هک  اریز  تشگ ، شودخم  زین  رـشع  ینثا  همئا  نیعت  تروص  نیرد  هکلب  ]
![. دش مه  رب  هیماما  هکلب  هیرشع  ینثا  بهذم  مامت  و  دشاب ، ترخآ  تاجن  بجوم  وا  عابتا  هک  تسنیمه 

: لوقأ
نیهارب هعطاق و  ّهلدأ  رگید  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  دوخ  تاداشرا  و  ۀّیّحتلا - مالّـسلا و  فالآ  هلآ  اهبحاص و  یلع  هّیوبن - صوصنب  نوچ 

نیا لاثمأب  ّقح  بلطم  نیا  هنوگچ  زاب  دنتسه ، مالّـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  نیموصعم  هّمئأ  هنیفـس  ثیدح  قادصم  هک  هدیدرگ  تباث  هعطاس 
هنیفـس بوکر  هاگ  ره  هک  تسحئال  حضاو و  دشاب  هتـشاد  يروعـش  یندأ  هک  یـسک  رب  و  دش !؟ دناوتیم  شودـخم  هیهاو  هکیکر  تاهبش 

انثا هّیماما  ریغ  يارب  هیجنم  هیجان  هنیفس  بوکر  قّقحت  دش  مالّسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئأ  تماما  تمـصع و  داقتعا  رب  فوقوم  هیجنم  هیجان 
تاجن ياج  هچ  دش  دناوتیمن  لصاح  یتشک  جنک  چیه  هنیفـس  بوکر  ریغب  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  دیدرگ . تالاحم  هلمج  زا  هّیرـشع 

َقْوَف اهُضَْعب  ٌتاُملُظ   » قادصم هّیرشع  انثا  هّیماما  ریغ  يارب  ایرد  جوم  زا  تاجن  یجنک و  لوصح  یتشک و  بوکر  رّوصت  سپ  ایرد ! جوم  زا 
« ٍضَْعب

َْوأ  » ملاع دنوادخ  لوق  وا  لآم  نارـسخ  لاح و  ءوس  راهظا  يارب  تسین  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئا  تماما  دقتعم  هک  یـسک  دـشابیم و 
، راهطالا ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاُملُظَک 

1062 ص : ج23 ،
« ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  اهارَی  ْدَکَی  َْمل  ُهَدَی  َجَرْخَأ 

. تسیفاو یفاک و 
فیرـش ثیدح  نیا  حیحـص  بلطم  هک  ره  و  تسلاحم ، لایخ  هنیفـس  ثیدح  یقیقح  يانعم  مهف  دعب  هّیرـشع  انثا  بهذم  یمهرب  هلمجلاب ،

. تسلابجلا نم  خسرأ  ّقح  بهذم  نیا  صوصرم  يانب  وا  دزن  هدیمهف 
: هلوق

[. دش دهاوخ  هتفگ  اهنآ  لباقم  رد  فرح  نیمه  دنیوگ  هیدیز  ار  هملک  نیا  رگا  [و 
: لوقأ

ردق نیا  نکیل  میرامـشیم ، هکلاه  ّهلاض  قرف  زا  ناش  هدساف  بهاذم  هلطاب و  دـئاقع  ببـسب  ار  ناشیا  میرادـن و  هّیدـیزب  يراک  ام  هچ  رگا 
عاّبتا تیب و  لهأ  عیمج  ّتبحم  هک  دیامنیم  اضتقا  هنیفـسب  ثیدح  نیرد  تیب  لهأ  هیبشت  هک  تفگ  دـنهاوخن  زگره  هّیدـیز  هک  میئوگیم 

يّدـحب نالطب  داسف و  رد  مامـضنا  تفاخـس  مالک  نیا  هک  اریز  بطاخملا ، هقاس  ام  رخآ  یلا  تسین ، رورـض  حالف  تاجن و  رد  ناشیا  ّلـک 
رد هنیفس  ثیدحب  ّقلعتم  ار  هّیدیز  تاملک  هک  ره  و  دیالآیمن ، نآب  ار  دوخ  نابز  زگره  دیامنیم و  ابإ  نآ  زا  لطبم  ّقحم و  ره  هک  هدیسر 

یـسک نکیل  دناهدیواچ  رایـسب  تاملک  هدومن  لطاب  ای  ّقح  طلخ  هچ  رگا  ناشیا  هک  دنادیم  دـشاب  هدـید  نآ  ریغ  یلیجع و  لآملا » ةریخذ  »
. هدیدرگن هّوفتم  مایتلا  تفاخس  مالک  نیا  لثمب  ناشیزا 

هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 103 

http://www.ghadirestan.com


: هلوق
[. دنراگنا باوص  دنناد و  قح  هک  دیاب  ار  بهاذم  عیمج  هکلب  تسین  تسرد  هعیش  قرف  زا  ار  هقرف  چیه  دوخ  يارب  یبهذم  نیعت  سپ 

: لوقأ
ءانب لیبق  زا  تساجیب و  رـسارس  بحاص  هاش  ماجرفان  مالک  نیا  سپ  هدشن ، بحاص  هاش  یعارتخا  ریرقتب  هّوفتم  هعیـش  قرف  زا  يدحأ  نوچ 

قح دننادب  قح  ار  بهاذم  عیمج  رگا  بحاص  هاش  اصوصخ  ّتنس  لها  تارضح  يرآ  دشابیم ، دسافلا  یلع  دسافلا 
1063 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسوا همه  هکلب  تسوزا  همه  ناشقاذمب  هک  اریز  تسناشیا 
: هلوق

عامتجاب لئاق  تایداهتجا  ریغ  رد  نتـسناد  قح  ار  ضقانت  بناج  ود  ره  و  تسعقاو ، داـضت  ضقاـنت و  اـهنیا  بهاذـم  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  ]
 . تسا هلاحتسالا  یهیدب  هک  تسندش  نیضیقن 

: لوقأ
لّمأت يردـق  رگا  نآ  دافم  رد  دـناهدروآ  نامجرت  تقافـص  نابز  رب  دوخ  ّتیلوقعم  راهظا  يارب  بحاص  هاش  هک  ریمخت  تحاـقو  ریرقت  نیا 

ره و  تسا ، سمألا  نم  نیبأ  سمّـشلا و  نم  رهظأ  ّتنـس  لها  نایاوشیپ  بهاذم  فالتخا  هک  اریز  دندشیمن ، نآب  هّوفتم  زگره  دـندرکیم 
تاقبط رد  هک  یتافالتخا  ددرگیم و  ّریحتم  عورف  لوصا و  رد  ناشبهاذـم  فـالتخا  زا  دزادـنیب  هّیّنـس  رافـسأ  بتک و  رب  يرظن  یندأ  هک 
ّتبحم هک  تس  نیا  بئاجع  هلمج  زا  و  دزادـنایم ! تریح  هجوم  راچب  ار  ریـصب  رظاـن  تسدوجوم  هتـشذگ و  ناـشیا  فـالخأ  فالـسأ و 
بهاذم دنرگنیم و  ناسحتسا  لوبق و  رظنب  هباحص  ددعب  ار  بهاذم  دّدعت  هک  هدیسر  يّدحب  بهاذم  فالتخاب  تنس  لها  تارضح  ضعب 

!. دنیامنیم نامگ  ادتها  بجوم  ادتقا و  لباق  ار  یکی  ره  هدیناسر  بهذم  رازه  هدراچ  کل و  کیب  ار  هباحص 
هنازیم یف  هحور  هَّللا  سدق  ّینارعشلا  باّهولا  دبع  فشکلا  لهأ  مامإ  ینابّرلا و  خیّـشلا  عضو  دق  و  : ] هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  همالع 

ناصغألا عورفلا و  یلإ  ةرجّشلا و  لفـسأ  یف  یّتلا  نیعلا  یلإ  یخأ  ای  رظناف  هیلع : بتک  ةرجـشلاک و  ظ ) الاثمت .  ) لاثمف بهاذملا  فالتخال 
لاوقأ لاثم  راغّـصلا  عورفلا  و  بهاذملا ، ۀّمئأ  لاوقأ  لاثم  رابکلا  عورفلا  و  ۀعیرّـشلا ، یه  ةرجّـشلا و  لصأ  نم  ۀعّرفتم  اهّلک  اهدجت  رامّثلا  و 

لئاسملا لاثم  ناصغألا  یلعأ  یف  یّتلا  رمحلا  طقّنلا  و  نیدـّلقملا ، ۀـبلطلا  لاوقأ  لاثم  عورفلا  بناوج  نم  ۀـعرفتملا  ناـصغألا  و  نیدـّلقملا ،
نم عّرفتم  وه  الإ و  ۀّمئألا  ءالؤه  لاوقأ  نم  لوق  نم  ام  و  هملع ، ةرجـش  هتعیرـش و  نیع  نم  دحا  جرخی  ملف  ءاملعلا ، لاوقأ  نم  ۀجرختـسملا 

ةرجّشلا هذه 
1064 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رئاس نم  یطـسولا  نیعلا  یلإ  عرـشت  ةریثک  اطوطخ  ّطخ  ۀعیرّـشلا و  نیعب  بهاذملا  رئاس  لاّصتال  رخآ  الاثم  عضو  ّمث  اهناصغأ ! اهعورف و  و 
ددع یلع  افلأ  رـشع  ۀعبرأ  فلأ و  ۀـئام  هریغ  اهلعج  امک  ابهذـم  رـشع  هینامث  وحن  رکذ  لب  ۀـسمخ  ۀـعبرأ و ال  یف  اهرـصحی  مل  بناوجلا و 

و ضر )  ) ۀباحصلا
متیدتها متیدتقا  مهّیأب 

باـنج زا  هک  دـنراد  هغلاـبم  يّدـحب  هفلتخم  بهاذـم  بیوـصت  رد  تارـضح  نیا  رباـکأ  زا  یـضعب  هک  تـسنآ  هـمه  نـیا  زا  رتـالاب  و  !!![. 
یس رب  نم  تعیرش  هک  هدومرف  داشرا  هَّللا - ذاعم  بانج - نآ  هک  نومضم  نیاب  دنرآیم  یثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

موجن ثیدحب  شدییأت  نآ  زا  دعب  و  دـباییم ! تاجن  هکنیا  رگم  قرط  نآ  زا  هقیرط  رد  یـسک  دوریمن  تسهدـمآ ، هقیرط  تصـش  دـص و 
. دنیازفایم ۀیاغلا  یصقأ  یلإ  مالحأ  لوقع و  باحصا  ّریحت  رد  دنیامنیم و 

: تسعقاو نآ  رخآ  رد  هک  هدومن  لقن  ینارعش  باّهولا  دبع  خیش  زا  یمالک  لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  همالع 
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ثیدـح هدـّیؤی  و  اجن ! ّالإ و  ۀـقیرط  اهنم  دـحأ  کلـس  ام  ۀـقیرط  نیّتس  ۀـئامثالث و  یلع  تءاج  یتعیرـش  ّنأ  اـعوفرم  یناربطلا  يور  دـق  [و 
 . هب هَّللا  عفن  ینارعّشلا  مالک  یهتنا  متیدتها . متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ 

: هلوق
دنکن هنخر  یتشک  نآ  زا  رگید  جنک  رد  هک  تسایرد  قرغ  زا  شخب  تاجن  یتقو  یتشک  جـنک  کی  رد  نتفرگ  اج  هکنآ  لح  قیرطب  مود  ]

رد الا  تسین  هعیش  قرف  زا  هقرف  چیه  و  دش ، دهاوخ  قرغ  ههبش  الب  داهن  زاغآ  ندرک  هنخر  رگید  جنک  رد  تسـشن و  جنک  کی  رد  نوچ  و 
[. درک ادیپ  هنخر  رگید  جنک  رد  هتسشن و  یتشک  نیا  جنک  کی 

: لوقا
هدافا ضقن  قیرطب  هچنآ  زا  دنیامرفیم  هدافا  لح  قیرطب  هچنآ  تسدسفأ و  نهوأ و  قباس  مالک  زا  بحاص  هاش  مامضنا  تهافـس  مالک  نیا 
هنیفس ثیدح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دنادیم  مهف  بحاص  ره  هک  اریز  تسا ، هداتفا  رتفیرط  دندوب  هدومن 

ثیدح لثم  ثیدح  نیرد  بانج  نآ  تیبلها  قادصم  هداد و  رارق  حون  هنیفس  لثم  ار  دوخ  تیبلها 
1065 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهیلع تیب  لها  هنیفس  بوکر  ار  وا  دشابن  يرشع  انثا  هک  یـسک  سپ  ةّرم ، دعب  ةّرم  تبث  امک  دنتـسه ، مالّـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئأ  نیلقث 
هنیفس نیزا  فّلختم  وا  هکلب  دنکیم !؟ هنخر  ار  رگید  جنک  تسا و  هتسشن  یتشک  جنک  کی  رد  هک  دوش  هتفگ  ات  هدش  بیصن  یک  مالّـسلا 

همه دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هنیفـس  بکار  هَّللا  دمحب  نوچ  سپ  هّیرـشع  انثا  اّما  دشابیم . قرغ  اهنع  فّلخت  نم  قادـصم  تسا و 
. تسا بآ  رب  شقن  ناشیاب  تبسن  یتشک  ندرک  هنخر  لطاب  رّوصت  دننادیم  دوخ  تاجن  ببس  مظعم و  مرتحم و  ار  هنیفس  يازجا 

ار مالّسلا  مهیلع  تیبلها  هنیفس  بحاص  هاش  هک  تس  نیا  دشابیم  راصبألا  یلوا  تیاهنیب  تریح  هیامرـس  هک  راگزور  بئاجع  هلمج  زا  و 
نیا هکنآ  لاح  دـیامنیم ! رّوصت  ندرک  هنخر  لباق  ار  نآ  اذـهل  هدومن و  رّوصت  دـنزاسیم  ۀعنّـصلا  صقان  ناـمدرم  هک  یبوچ  هنیفـس  لـثم 

ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  درک  دنناوتیمن  هنخر  چیه  نآ  رد  دنوش  عمتجم  سنإ  ّنج و  رگا  هک  تسزاسادخ  هنیفس 
بکار هک  یناسک  تسلاحم و  لایخ  تهج  ره  زا  ندرک  هنخر  رّوصت  ناشیاب  تبسن  دنتـسه  هنیتم  هنیفـس  نیا  بکار  هک  یناسک  هلمجلاب ، ! 

! دنیامن هنیفس  نیرد  يزادناهنخر  بوکر و  لطاب  رّوصت  هک  هتشاذگ  رما  نیا  لباق  یک  انف  رحب  كاله  قرغ و  ار  ناشیا  دندشن  هنیفـس  نیا 
غیز و قیرط  هدرکن  بآ  بارـس و  نیب  ام  هقرفت  هک  تسناشیایلوأ  بحاـص و  هاـش  راـک  هلطاـع  تاـمّهوت  هلطاـب و  تارّوصت  همه  نیا  يرآ 

: هلوق دنرمغنم ! سمغنم و  لالض  ّیغ و  رحب  رد  هدومنن  باوص  زا  اطخ  زییمت  دنرپسیم و  جاجوعا 
نآ زا  ات  دناهدرکن  هنخر  جنک  چیه  رد  تسملاس ، ناشیا  یتشک  اما  دنیامنیم  رود  ریـس و  هفلتخم  ياهجنک  رد  دـنچ  ره  تنـس  لها  يرآ  ]

[. دنک قرغ  دیآرد و  ایرد  جوم  فرط 
: لوقا

هعطاس و لئالدـب  نآ  نالطب  قبـس  ام  رد  هک  تسا  ناشیا  هدـساک  تاموهوم  هدـساف و  تاموعزم  رب  ینبم  بحاص  هاش  یناوخالاب  همه  نیا 
هک ره  هدیدرگ و  حئال  حضاو و  هعطاق  نیهارب 

1066 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّـسلا مهیلع  رـشع  انثا  هّمئا  صوصخلاب  هنیفـس  ثیدح  رد  یتیب  لهأ  قادصم  هک  دنادیم  یبوخب  هدرک  يرظن  ّقح  لها  هیفاش  تانایب  رد 

عاّبتا و عورف  لوصا و  رد  دشاب و  هدوب  ناشیا  تماما  تمـصع و  دقتعم  هک  تسـسک  نامه  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هنیفـس  بکار  دنتـسه و 
مورحم و رسکی  ّتنـس  لها  يربک  تبهوم  یمظع و  تلیـضف  نیزا  هَّللا  دمحب  و  درادن ، يراک  الـصا  نامهب  نالفب و  دنکب و  ناشیا  يافتقا 

ّودع يدعأ  ناشیا  هکنیرب  دراد  هحیرص  تلالد  مالّسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئا  صوصخ  رد  ناشتایآ  ّتیبصان  تاملک  دنتـسه و  بیـصنیب 
رب راغـص  ّتلذم و  كاخ  هدومن  راکـشآ  حـضاو و  ار  هّیـسدق  سوفن  نیا  توادـع  ضغب و  دوخ  لاوقأ  لاعفأب و  دـشابیم و  تارـضح  نیا 
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هنیفـس بکار  زگره  ّتنـس  لها  هک  دوشیم  رهاـب  رهاـظ و  روعـش  يذ  ره  رب  روطلا  قهاـش  یلع  رّونلاـک  اـجنیزا  و  دنـشاپیم ! دوخ  سوءر 
رد رود  ریس و  هن  تسنکمم و  ناشیارب  یجنک  رد  نتسشن  هن  دشن  بیصن  هنیفس  نیا  بوکر  ار  ناشیا  نوچ  دنتسین و  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها 

ناشیا یتشک  هکنآ  ياج  هچ  دنرادن  دشاب  هدوب  رادهنخر  هتسکش و  ول  یتشک و  چیه  ناشیا  هکلب  دشابیم ، ناشناکما  رد  هفلتخم  ياهجنک 
كاله يایرد  قرغ  مالّـسلا  هیلع  حون  هنیفـس  زا  فّلخت  ببـسب  هک  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  حون  موق  راّفک  لثم  ناشیا  یلب  دـشاب ! هدوب  ملاـس 

ًاراْصنَأ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاران  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتائیِطَخ  اَّمِم  یلاعت : كرابت و  هلوق  مهیلع  قدصف  دنتشگ ،
: هلوق ! 

دناهدرک و حدق  ود  ره  نیا  تحـص  رد  یلقع  لیلدـب  هک  ثیدـح  ود  نیا  راکنا  رد  ار  بصاون  داد  ناوت  مازلا  تنـس  لها  شور  رایتخاب  [و 
هدومن تیبلها  عیمجب  کسمت  رگا  هک  اریز  تسلاحم ، ۀـهادبلاب  هک  تسا  هیلقع  تاـعنتممب  فیلکت  ثیدـح  ود  ره  نیا  داـفم  هک  دـناهتفگ 

لاحم وه  و  نیـضیقنلا ، نیب  عمجب  دـشاب  فلکم  تما  هک  دـیابیم  هداد ، ور  ضقانت  فالتخا و  ناشیا  عورف  دـئاقع و  رد  ههبـش  الب  دـیآ و 
رد و  دمآ ، دهاوخ  مزال  حجرم  الب  حیجرت  لوا  قش  رد  نیعت ، ریغب  ای  دوب  دهاوخ  نیعتب  ای  دیآ  هدرک  ناشیا  ضعبب  کسمت  رگا  و  ۀهادبلاب ،

عامتجا شآ  نامه  زاب  تسعقاو  فالتخا  ار  اهنیا  زین  دوخ  بناجب  قح  نیعت  تایاور 
1067 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نید کی  رد  هتوافتم  عئارش  هفلتخم و  دئاقع  زیوجت  دیآ  مزال  دشاب  دارم  یناث  قش  رگا  و  حجرم ، الب  حیجرت  ای  دیآیم  هساک  رد  نیضیقنلا 
« ًاجاْهنِم َو  ًۀَعْرِش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل   » هکنآ لاح  عراش ، دوخ  زا  دحاو 

ایقـشا نآ  هشدـخ  نیا  باوج  هدـهع  زا  هعیـش  قرف  زا  هقرف  چـیه  و  تباث . نآ  هلاحتـسا  هینید  ترورـضب  تسزیوجت و  نیا  فلاخم  حـیرص 
[. دنک رایتخا  تنس  لها  شور  نوچ  الا  دمآ  رب  دناوتیمن 

: لوقا
لامعأ همان  هدومن  رایتخا  بصاون  یلوضف  تلاکو  دوخ  باتک  رد  اجباج  بحاص  هاش  هک  تسرینتسم  حضاو و  ریبخ  عّبتتم  ریـصب و  رظان  رب 
دننکن لوبق  ار  بلطم  نیا  بحاص  هاش  يایلوا  رگا  تستاماقم . نآ  هلمج  زا  مه  ماقم  نیا  و  دناهدرک ! هابت  ار  دوخ  راز  لاح  هایـس و  ار  دوخ 

لها شیپ  هدروآرب  ناشیا  بتک  زا  ار  بصاون  ریرقت  نیا  هک  تسا  بجاو  مزال و  ناـشیرب  دنـشاب  هتـشاد  نف  رد  یتراـهم  نت و  رد  یناـج  و 
َو اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  ددرگ ، راکـشآ  حضاو و  راصبأ  بابرأ  راظنأ و  باحـصأ  رب  بحاص  هاش  تیاکح  لقن و  یتسار  قدص و  ات  دنراذگب  ّقح 

َنیِِرفاْکِلل  ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنل 
.

تفاخـس تاملک  زا  ذوخأم  دـناهدرک  رکذ  بصاّونلا  نع  ۀـلاکو  بحاص  هاش  هک  ریمخت  تلالـض  ریرقت  نیا  هک  تسا  نیا  لاـح  تقیقح  و 
!. دناهدروآ دوخ  هطیلس  هنسلأ  رب  هدش  ّرطضم  أجلم و  هنیفس  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  باوج  رد  هک  تسا  ّتنس  لها  ياملع  ضعب  تایآ 

رد هفحت »  » باـتک نیمه  رد  بطاـخم  دوـخ  تسا و  بطاـخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هزاـجا  خـیاشم  زا  هک  يدرک  میهاربا  هک  ینادیمن  رگم 
« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ ثحبم 

ۀنیفّسلا و ربخ  اّما  و  : ] دیوگیم ساربن »  » باتک رد  هدرک ، جاجتحا  وا  تاوفه  ضعبب  هدومن و  دای  میخفت  لیجبت و  لامکب  ار  وا 
« مکیف كرات  ّینإ  »

مهریغب کّسمتملا  ّنأ  یلع  هیف  ۀلالد  امک ال  یلوأ ، مهدیلقت  ّنأ  یلع  هیف  ۀـلالد  و ال  ّلاض ، ریغ  مهریغب  کّسمتملا  ّنأ  یلع  ّالإ  هیف  ۀـلالد  ال 
هذـهب تبثت  ـال  ۀـّیولوألا  ّنا  ۀـّیولوألا ، یلع  کـلذ  یف  ۀـلالد  ـال  ّهنأ  هب  نّیبـتی  اـم  برقأ  و  يدـه ! یلع  سیل  ۀّنّـسلا  باـتکلل و  نیعباـّتلا  نم 

نوئطخی مّهنأ ال  یلع  ّتلد  اذإ  ّالإ  ثیداحألا 
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ّنأب متفرتعا  دق  ۀّیلوصالا و  لئاسملا  یف  مکلقن  مکفارتعاب و  اوفلتخا  دق  مّهنأ  ّرم  اّمل  عقاولا ، هب  دهـشی  امک  کلذ  یلع  اهیف  ۀلالد  و ال  ادـبأ ،
اعطق و ال مهیلإ  يداهتجالا  أطخلا  قّرطت  یلع  کلذ  ّلد  اضقانتم ، افالتخا  اوفلتخا  دق  مه  ادحاو و  ّقحلا  ناک  اذإ  دحاو و  لوصالا  یف  ّقحلا 

[. الصأ ثیداحألا  هذهب  ۀّیولوأ  الف  ۀّمالا ، نم  نیدهتجملا  رئاسک  اوناک  مهیلإ  قّرطت  امّلک  و  هراکنإل ، صیحم 
لهأ عیمج  اّمإ  ةرتعلاب  دارملا  ّنأ  لصاحلا  و  : ] دـناهدروآ ثحبم  نیمه  رد  دوخ  باتک  هیـشاح  رد  بحاـص  هاـش  دوخ  هک  يدینـش  اـقباس  و 

وأ مهّلکب  وأ  مهنم  ّلکب  اّمإ  هب  رومأـملا  کّـسمّتلاف  ریدـقت  ّلـک  یلع  و  یلع ، ۀـمطاف و  دـالوأ  عیمج  وأ  مشاـه  ینب  عیمج  وأ  ینکّـسلا  تیب 
امیف ةرتعلا  فالتخال  عقاولا  یف  نیـضیقّنلاب  کّسمّتلا  مزلتـسی  ّهنألف  لّوألا  اّمأ  ۀـلطاب . اهّلک  قوقّـشلا  و  نّیعملا ، ضعبلاـب  وأ  مهبملا  ضعبلاـب 

يدجی ۀـقرف ال  هنع  ّذـشی  ثیحب ال  مهّلک  هیلع  عمجأ  امب  کّسمّتلا  ّنأل  مالکلا  وغلی  یناّثلا  یلع  و  الّـصفم ، ّرم  امک  نیّدـلا  لوصا  یف  مهنیب 
ۀّیناسیکلا و ۀّیدیّزلا و  بیوصت  ۀّیمامإلا  یلع  مزلی  نیفلاختملا و  نیفرطلا  بیوصت  مزلی  ثلاثلا  یلع  و  ۀـّیفالخلا ، لئاسملا  یف  ثحبلا  ذإ  اعفن 

وه امک  هنییعت  یف  عاّزنلا  یلإ  یـضفیف  مالکلا  یف  روکذـم  ریغ  دارملا  ضعبلا  ذإ  غیلبّتلا  یف  سیبّلتلا  لیهّجتلا و  مزلی  عباّرلا  یلع  و  سکعلاب ،
دناهدرک لقن  بصاون  بناج  زا  بحاص  هاش  هک  يریرقت  هک  دیدرگ  یلجنم  روهظ  لامکب  مالحألا  یلوا  رب  تارابع  نیزا  هلمجلاب ، عقاولا ! 

قبس ام  رد  هک  ام  هنیزر  تاقیقحت  هنیتم و  تادافا  زا  تاطقس  تاوفه و  نیا  نالطب  دنچ  ره  و  دشابیم ، ّتنـس  لها  دوخ  تاوفه  زا  ذوخأم 
: هک میوگیم  اراصتخا  نیرظان  هدافا  ضرغب  زاب  اج  نیا  رد  نکیل  هدش ، حئال  حضاو و  میاهدومن  رکذ 

دئاقع و رد  زگره  دنشابیم و  مالّسلا  مهیلع  رشع  ینثا  هّمئأ  تارضح  بیر  الب  هنیفـس  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  رد  تیب  لها  قادصم  نوچ 
نابز رب  بحاص  هاش  هک  لامتشا  تلالض  لاقم  نیا  يارب  یّلحم  لاق و  لیق و  نیا  يارب  یغاسم  اذهل  تسین ، ضقانت  فالتخا و  ناشیا  عورف 

نیلقث و ثیدح  رد  مالّسلا  مهیلع  رشع  ینثا  هّمئا  ندوب  دارم  هَّللا  دمحب  و  تسین ، دناهدروآ 
1069 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعطاق و لئالد  رب  هوالع  هک  تسیرما  ناش  نایم - رد  فالتخا  نادقف  بهذـم و  رد  ناشعامتجا  قاّفتا و  للز و  اطخ و  زا  ناشندوب  موصعم 
نیعم دّـمحم  هماّلع  لثم  ّتنـس  لها  ياـملع  نیفـصنم  هرّرکم  تاـفارتعا  هرّرحم و  تاداـفا  زا  دـنیامنیم  رکذ  ّقح  لـها  هک  هعطاـس  نیهارب 

ناشقاّفتا تمصع و  دیدرگ و  مولعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نایعأ  هاگ  ره  و  هدش ، قّقحم  تباث و  ههبـش  الب  بیبّللا » تاسارد   » رد يدنس 
دناهدرک لقن  بصاون  تلاکوب  بحاـص  هاـش  هک  هکیکر  تـالمج  هلمج  هفیخـس و  تاـملک  همه  دیـسر ، دوهـش  هّصنمب  عورف  لوصا و  رد 

ناشضعبب و کّسمت  لامتحا  تیبلها و  عیمجب  کّسمت  تروص  رد  نیضیقّنلا  نیب  عمجب  تّما  ندش  فّلکم  هک  تشگ  رهاظ  دمآرب و  لطاب 
ای هساک  رد  نیـضیقنلا  عامتجا  شآ  ندمآ  نّیعت و  تایاور  فالتخا  لّوا و  ّقش  رد  حّـجرم  الب  حـیجرت  موزل  نّیعت و  ریغب  ای  نّیعتب  نآ  ندوب 

اجیب ّلحم و  یب  رـسارس  هک  تسا  ینعمیب  چوپ و  ياهفرح  همه  یناث ، ّقش  رد  هتوافتم  عیارـش  هفلتخم و  دئاقع  زیوجت  حّـجرم و  الب  حـیجرت 
هانتکا تحاس  زا  وا  دعب  تیاهن  قئاقح و  كاردا  زا  بصاون  لیکو  ّتیبنجأ  لامک  هکلب  دناسریمن  ّقح  لهأب  يررض  الـصأ  هدش و  فرص 

!. دنادرگیم حضاو  قئاقد 
اریز دـشابیم ، مالـسا  ساسأ  مداه  دوش  هتـشاذگ  نآ  يارب  یعقو  رگا  هدروآ  مائل  بصاون  زا  ۀـلاکو  بطاخم  هک  ریرقت  نیا  نیرب  هوالع  و 

: ماقملا اذه  یف  مالعألا  انئاملع  ضعب  لاق  ام  معنل  و  درک ، دنناوتیم  جسن  هَّللا  باتک  ّقح  رد  رارشأ  راّفک  نآ  لثم  هک 
باتک تایآ  دـنیوگب  هک  دـسریم  ار  راّفک  الثم  تسمالـسا ، رد  حدـق  تقیقح  رد  نآ  سپ  هدرک  لـقن  بصاون  زا  بصاـن  نیا  هچنآ  اـّمأ  ]

نییعّتلا یلع  رگا  سپ  دنیامن  تایآ  ضعبب  کّسمت  رگا  و  تسلاحم ، نیضقانتملا  نم  ّلک  یلع  لمعب  فیلکت  فلاختم و  دنـضقانتم و  یهلإ 
، دهدیم رارق  یحیجرت  هجو  دوخ  هدیقع  ربانب  یـسک  ره  دنـشابیم و  فلتخم  هصّـصخم  هوجو  اضیأ  و  دیآ ، مزال  حّجرم  الب  حیجرت  دشاب 

نیا زین  و  دیآ . مزال  هتوافتم  عئارش  زیوجت  یناث  ّقش  رب  تسمزال و  حّجرم  الب  حیجرت  ای  هساک  رد  نیـضیقّنلا  عامتجا  شآ  نامه  ندمآ  سپ 
دنتـسه نآ  هدادـلد  یلیخ  ناشیایلوا  بحاص و  هاش  هک  موجن  ثیدـح  يارب  دـناهدرک  نآ  عارتخا  بصاون  تلاکوب  هک  بحاص  هاـش  ریرقت 

اریز تسّرضم ، تیاهن 
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نیضیقّنلا و عامتجا  مزلی  لّوالا  یلع  ضعبب ، ای  تسباحـصأ  ّلکب  ادتقا  دناموجن  لثم  هک  باحـصأ  يادتقا  هک  تفگ  ناوتیم  ههبـش  الب  هک 

یلع ناشدادـترا  باحـصأب و  ادـتقا  تایاور  اضیأ  و  حّـجرم ، الب  حـیجّرتلا  مزلی  لّوـالا  یلع  نیعم ، ریغ  اـی  دـندارم  نّیعم  ضعب  یناـّثلا  یلع 
مالم دروم  ارچ  سپ  دنراد  باحـصأ  لضفأب  ادتقا  نوچ  هعیـش  زین  و  دـیآیم ، بحاص  هاش  هساک  رد  شآ  نامه  سپ  دنـضراعتم ، باقعالا 

مالّسلا راد  یف  هماقم  هَّللا  عفر  مالعألا ، ضعب  دافأ  اذکه  دیآیم .] مزال  تایفانتملا  زیوجت  یناّثلا  یلع  و  دنشاب ،
هنیفس ثیدح  نیلقث و  ثیدحب  لالدتـسا  جاجتحا و  باب  رد  قح  لهأ  کلـسم  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  وت  رب  یتسناد  همه  نیا  هاگ  ره  و 
ناینب لثم  صوصخ  نیرد  ناشتاریرقت  تسین و  لاق  لـیق و  شیاـجنگ  الـصا  نآ  رد  ار  فاـصنإ  باـبرا  هک  تسا  میقتـسم  نشور و  ناـنچ 

. دوشیمن دراو  نآ  رب  هشدخ  الصا  هک  هداتفا  مکحم  مربم و  يّدحب  تسصوصرم و 
ینز خـنز  نآ  رب  ات  دـنیامرفیم  یـشارتریرقت  هنیفـس  ثیدـح  باب  رد  هعیـش  لیهاجم  ضعب  بناج  زا  یهاگ  بحاص  هاش  هک  تساجنیزا  و 
دننک حدق  هنیفس  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  تّحـص  رد  یلقع  لیلدب  هک  دنهاوخیم  هدومن  رایتخا  بصاون  یلوضف  تلاکو  یهاگ  و  دنیامن ،

راک يور  رب  یبآ  الصأ  ناشینادرگرس  بارطـضا و  نیزا  هکنآ  لاح  دنزاس ، رهاظ  زجاع  ایقـشأ  نآ  هشدخ  باوج  زا  ار  هعیـش  قرف  مامت  و 
هاش هچنآ  هک  ددرگیم  فشکنم  یبوخب  ّربدـتم  لقاع  ره  رب  دوریم و  داب  رب  هلمج  ناشلئاط  ـال  دـهج  لـصاحیب و  یعـس  هکلب  دـیآیمن ،

ناتهبلا فیلح  بطاخم  دوخ  رـس  رب  ناوه  ّتلذـم و  كاخ  دـشابیم و  ضحم  يارتفا  دـناهدرک  لقن  هعیـش  ناعبطشوخ  ضعب  زا  بحاـص 
مخت هتـشادرب  دوخ  فاـصناان  فالـسأ  ناـبنا  زا  همه  دـناهدروآ  ناـیب  ضرعمب  ماـئل  بصاون  بناـج  زا  تلاـکو  ناوـنعب  هچنآ  و  دـشاپیم !

حـضاو و ریـصب  رظاـن  رب  دـناهدرک  یهت  ولهپ  هک  يوحنب  باوج  ماـقم  رد  و  دناهتـشاک ، دوخ  ياـیلوا  بولق  عرازم  رد  فارحنا  ّتیبصاـن و 
. تسرینتسم

هناگی مائل  بصاون  هشدـخ  زا  صالخ  يارب  ناشیا  شور  هک  دـنیامرفیم  يوعد  تلالـض  رـسارس  تلاـکو  نیا  فصو  اـب  هکنآ  رتبجع  و 
! بابّتلا رابّتلا و  یلإ  لصاو  ههبش  الب  ناشیا  عبّتم  تسبارغ و  شور  بیر  الب  ناشیا  شور  هکنآ  لاح  تسریبدت !

1071 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
افتکا دـندوب  هدرک  رکذ  دوـخ  باـتک  نتم  رد  هچنآ  رب  هنیفـس  ثیدـح  باـب  رد  بحاـص  هاـش  هک  تس  نیا  هکحـضم  بئاـجع  هلمج  زا  و 

: دنیامرفیم هچنانچ  دناهدیورگ ، نآ  ناسحتساب  هدرک  لقن  رتفیخس  يریرقت  دوخ  ياملع  ضعب  زا  نآ  هیشاح  رد  هدیزرون 
هراـشا موجنب  هباحـص  هیبشت  هنیفـسب و  تیبلها  هیبشت  ربمغیپ  ثیدـح  رد  هک  تسا  هتفگ  تستّنـس  لـهأ  ياـملع  زا  هک  یناـتلم  بوقعی  اـّلم  ]

تقیرط و لامعا  نودـب  تفرعم  تقیقح و  رد  ضوخ  هک  اریز  تیب ! لها  زا  ار  تقیرط  تفرگ و  دـیاب  هباحـص  زا  ار  تعیرـش  هک  دـنکیم 
ره یتشک  رب  ندش  راوس  طقف  و  تسلاحم ، موجنب  ادـتها  یتشک و  بوکر  نودـب  رهاظ  يایرد  رفـس  هچنانچ  تسلاحم ، تعیرـش  تظفاحم 

رثا و یب  یتشک  نودـب  موجن  تاعارم  طقف  هچنانچ  تسلاحم ، موجن  تاعارم  نودـب  دـصقمب  لوصو  اّما  تسا  قرغ  زا  شخب  تاـجن  دـنچ 
. یهتنا تسقیمع ]! رایسب  هک  درک  دیاب  لّمأت  هتکن  نیرد  لطاب ،

هوجوب تسدودرم  نوهوم و  دشابیم  ریرغت  رپ  نیرّکذم  ضعب  ریمخت  تفاخـس  ریرقت  نآ  ذخأم  و  [ 1  ] لصا هک  ریوزت  رـسارس  ریرقت  نبا  و 
لآ بح  بوجو  یلع  لدت  ۀیآلا  هذـه  نأ  لصاحلا  و  : ] تسروکذـم تدوم  هیآ  تحت  رد  ریبک » ریـسفت   » رد [ 1 : ] هدیدس نیهارب  هدـیدع و 
نیب اوعمج  نیذلا  ۀعامجلا  ۀنسلا و  لهأ  انباحصأ  لوق  یلع  الا  ملسی  بصنملا ال  اذه  و  هباحصأ ، بح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

و ۀباحصلا ، ةرتعلا و  بح 
هیلع و هَّللا  یلص  لاق  و  اجن ، اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  لاق : ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنا  لاق : نیرکذملا  ضعب  تعمس 

رحبلا بکار  و  تاوهـشلا ، تاهبـشلا و  جاومأ  انبرـضت  فیلکتلا و  رحب  یف  نآلا  نحن  و  متیدـتها ، متیدـتقا  مهیأب  موجنلاـک  یباحـصأ  ملس :
ۀنیفسلا و کلت  بکر  اذاف  ةرینلا ، ۀعلاطلا  ةرهاظلا  بکاوکلا  یناثلا » و  ، » بقثلا بویعلا و  نع  ۀیلاخلا  ۀنیفـسلا  امهدحأ » : » نیرمأ یلا  جاتحی 
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اوعـضو دمحم و  لآ  بح  ۀنیفـس  ۀنـسلا  لهأ  انباحـصأ  بکر  کلذکف  ابلاغ ، ۀمالـسلا  ءاجر  ناک  ةرهاظلا  بکاوکلا  کلت  یلع  هرظن  عقو 
[. ةرخآلا ایندلا و  یف  ةداعسلا  ۀمالسلاب و  اوزوفی  نأ  یلاعت  هَّللا  نم  اوجرف  ۀباحصلا ، موجن  یلع  مهراصبأ 

نیرکذم ضعب  زا  ار  نآ  ریبک » ریسفت   » بحاص هک  تسیریرقت  موجن  ثیدح  هنیفس و  ثیدح  رب  لمتـشم  ریرقت  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
ریرغت رپ  ریرقت  نیا  هدادلد  نانچ  هینس  ياملع  زا  یضعب  هک  تسبیرغ  بیجع و  سب  نکیل  هدیدرگ  نآ  لقان  ناسحتسا  ناونعب  هدینش 

1072 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب ریرقت  نیا  يانبم  هکنآ  لوا 

موّجنلاک یباحصأ  ثیدح 
رظنب نآ  لالتخا  رپ  لاح  و  يدینـش ، قبـس  ام  رد  ماـمت  لیـصفتب  هّینـس  مـالعأ  ياـملع  تاداـفا  بسح  نآ  حرج  حدـق و  هکنآ  لاـح  تسا ،

. تسدیدنت رییعت و  تیاهن  بجوم  دیقنت  قیقحت و  بابرأ  دزن  ینابملا  دساف  ثیدح  نیاب  یناتلم  کّسمت  سپ  يدید ، نیب  تقیقح 
تّحص ضرف  رب  هکنآ  مود 

« موّجنلاک یباحصأ   » ثیدح
- فشاک  » رد یبیط  همالع  هک  ینادیمن  رگم  دـننکیم ! تبـسن  يزار  رخفب  ار  نآ  الوهذ  اـی  ادـمعت  هک  دـناهدش  نآ  رد  یباحـصأ  زا  دارم 

: هتفگ هنیفس  ثیدح  حرش  رد  ةاکشم » حرش 
اهضعب تاملظ  باحس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل  رحبب  ۀغئازلا  ءاوهألا  عدبلا و  تالالضلا و  رفکلا و  نم  اهیف  امل  ایندلا  هبش  ]

هَّللا لوسر  تیب  لهأ  ۀـبحم  یه  ۀنیفـسلا و  کلت  الا  صانم  صالخ و  هیف  سیل  اهلک و  ضرألا  هفارطأ  هفاـنکأب و  طاـحأ  دـق  و  ضعب ، قوف 
عم همامضنا  نسحأ  ام  و  (ص )

هَّللا دمحب  ۀنسلا  لهأ  رشاعم  نحن  هریسفت : یف  يزارلا  نیدلا  رخف  مامالا  لاق  يدتها ! اهنم  ءیشب  يدتقا  نم  موجنلا  لثم  یباحـصأ  لثم  هلوق 
میحجلا و تاکرد  ۀمایقلا و  لاوهأ  نم  ةاجنلا  وجرن  و  ص )  ) یبنلا باحصأ  يده  مجنب  انیدتها  و  ص )  ) یبنلا تیب  لهأ  ۀبحم  ۀنیفس  انبکر 

 . میقملا میعنلا  نانجلا و  تاجرد  یلا  انفلزی  ام  یلا  ۀیادهلا 
تالالضلا و رفکلا و  نم  اهیف  امب  ایندلا  هبش  : ] هدروآ یبیطلا  نع  القن  هنیفس  ثیدح  حرش  رد  ةاکـشم » حرـش  ةاقرم -  » رد يراق  یلع  الم  و 
هفانکأب و طاحأ  دـق  و  ضعب ، قوف  اهـضعب  تاملظ  باحـس  هقوف  نم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل  رحبب  ۀـغئازلا  ءاوهالا  تالاهجلا و  عدـبلا و 

نـسحأ ام  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلا  تیب  لهأ  ۀبحم  یه  ۀنیفـسلا و  کلت  الا  صانم  صالخ و ال  هنم  سیل  اهلک و  ضرالا  هفارطأ 
عم همامضنا 

رـشاعم نحن  هریـسفت : یف  يزارلا  نیدلا  رخف  مامالا  لاق  ام  معن  و  يدتها ، ظ ) اهنم .  ) هنم ءیـشب  يدتقا  نم  موجنلا  لثم  یباحـصأ  لثم  هلوق 
لاوهأ نم  ةاجنلا  وجرنف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  باحـصأ  يده  مجنب  انیدتها  تیبلا و  لهأ  ۀبحم  ۀنیفـس  انبکر  هَّللا  دمحب  ۀنـسلا  لهأ 

ۀنیفـسلا لخدـی  مـل  نـم  نأ  هحیـضوت  و  یهتنا . مـیقملا ، مـیعنلا  ناـنجلا و  تاـجرد  بجوـی  اـم  یلا  ۀـیادهلا  مـیحجلا و  تاـکرد  ۀـمیقلا و 
جراخب سیل  تاملظ  یف  عقو  لض و  ضفاورلاک  ۀباحـصلا  موجنب  دـتهی  مل  اـهلخد و  نم  ۀـلهو و  لوأ  یف  نیکلاـهلا  عم  کـله  جراوخلاـک 

رب دوشیم  روکذـم  بحاصهاش  باوجب  یناتلم و  باوجب  نتم  رد  هچنآ  زا  هدراش  تاطقـس  هدراـب و  تاوفه  نیا  ناوه  نـالطب و  و  اـهنم !]
(. هر هنم . . 12  ) تسرهاب رهاظ و  بابلأ  بابرأ 

1073 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدـش روکذـم  مامت  لیـصفتب  ماحفإلا » ءاصقتـسا   » باتک رد  باتک و  نیرد  هک  ام  هقینأ  تاقیقحت  زا  بلطم  نیا  هَّللا  دـمحب  و  تسیتیب ، لها 

زا هن  درک  دیاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تعیرـش  ذـخأ  موجن  ثیدـح  ربانب  هک  دـیدرگ  راکـشآ  ادـیوه و  سپ  هدـیدرگ . قّقحم  تباث و 
. رابّتلا بابّتلا و  کلسم  كولس  نع  یقاولا  هَّللا  و  رایغأ ،
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رد ضرفلاب  رگا  هکنآ  موس 
موّجنلاک یباحصأ  ثیدح 

باحـصأ هرمز  رد  لخاد  بایترا  ههبـش و  الب  مالّـسلا  مهیلع  يوبن  رـصع  تیب  لها  نوچ  مه  زاب  دـشاب  هدوبن  یتیب  لـهأ  یباحـصأ  زا  دارم 
اذهل دندشیم ، بوسحم  ناشیا  سیئر  سأر و  نیقی  نامیا و  لها  دزن  هکلب  دندوب 

موّجنلاک یباحصأ  ثیدح 
رد ّتیباحـص  فصوب  فاّصتا  ببـسب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و  دوب ، دـهاوخ  لـماش  مه  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها 

رصق و تعیرش و  رشن  عینم  ماقم  زا  ناشدیعبت  هیحنت و  دیدرگ و  مزال  بجاو و  ناشیزا  تعیرش  ذخأ  دنتـشگ  لخاد  موجن  ثیدح  قادصم 
ٍدیَِعب ٍقاقِش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  هلوق : یف  دیجملا  دیمحلا  هَّللا  قدص  دقل  و  دیسر ، نالطب  ّدح  رس  هب  تقیرط  داشرا و  هرئاد  رد  ناشیا  رصح 

.
دندش و لخاد  نآ  قیداصم  رد  تارـضح  نیا  دمآ و  لماش  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیـسدق  سوفن  رب  موجن  ثیدـح  هاگ  ره  هکنآ  مراهچ 

نیتلیضفلا نیب  عمج  ظاحلب  تافـص  یـسدق  تارـضح  نیا  هک  دیدرگ  قّقحم  قّدصم و  تشگ  ناشیاب  ّصتخم  تعزانم  الب  هنیفـس  ثیدح 
ثیدح موجن و  ثیدح  هک  دش  نهربم  تباث و  و  تقیرط ، ذخأ  ّلحم  رد  مه  تعیرـش و  ذـخأ  ماقم  رد  مه  دنتـسه  میدـقتلاب  یلوأ  ّقحأ و 
مالعأ نیبم و  نید  ناکرأ  نیا  تماما  تماعز و  قّوفت و  مّدقت و  ناکم و  تمظع  نأش و  تلالج  حـئال  ناهرب  حـضاو و  لیلد  ود  ره  هنیفس 
شدوخ رـس  رب  ناوه  ّتلذـم و  كاـخ  هدـش  بلقنم  ریرغ  یناـتلم  ریوزت  رـسارس  ریرقت  و  دـشابیم ، نیملاـعلا  یلع  هَّللا  جـجح  نیتم و  عرش 

. دشاپیم
زا ار  تعیرـش  هک  تسین  نیا  زگره  نآ  دافم  مه  زاب  دـشاب  هتـشادن  مالّـسلا  مهیلع  تیبلهأب  یقّلعت  موجن  ثیدـح  ضرفلاب  رگا  هکنآ  مجنپ 

ثیداحأ دیجم و  نآرق  هرثاکتم  تایآ  هکنآ  لاح  درک  ناوتیم  نیرب  مادقا  القع  زا  یسک  هنوگچ  و  تفرگ ، دیابن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ 
ار تعیرش  ذخأ  دیرغت - مامحلل  مادام  دیدانّصلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دیمح - ّبر  لوسر  هرفاضتم 

1074 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّـصنمب تعیرـش  نید و  عبانم  تمکح و  ملع و  نداعم  تارـضح  نیا  ندوب  و  دـنادرگیم ، مزال  بجاو و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  هّیـسدق  سوفن  ندرک و  نامگ  تعیرـش  ذـخأ  لباق  ار  باحـصأ  موجن  ثیدـح  رباـنب  سپ  دـناسریم . دوهش 

. تسندیناجنر هوجو  حبقأب  ار  يوبن  حور  ندیرخ و  ار  قلاخ  بضغ  نتسنادن  تعیرش  ذخأ  لباق  ار  مالّسلا  مهیلع 
سوفن نیزا  تعیرـش  ذـخأ  لیلد  ار  نآ  نتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تقیرط  ذـخأب  ریـشم  فرـص  ار  هنیفـس  ثیدـح  هکنآ  مشش 

زا هعرج  تسا و  هدـید  ار  ناـشیا  تاداـفا  هک  ره  و  تسا ، هّینـس  ماـظع  نـیقّقحم  مـالعأ و  ياـملع  تاـقیقحت  فـالخ  ندـینادرگن  هّیـسدق 
و دننادیم ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تعیرش  ذخأب  مکاح  رمآ و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ناشیا  هک  دنادیم  یبوخب  هدیـشک  ناشتاضافا 

ءالؤه تارابع  نم  ارطـش  هانفلـسأ  امیف  تیأر  دـق  و  دـننادرگیم ، رهاب  رهاظ و  شیوخ  تاـملک  تاراـبع و  زا  یّتش  نیواـنعب  ار  بلطم  نیا 
. ماعنإلا ناعمإلاب و  اهیف  رظّنلا  کیلعف  مالعألا ،

هک یلباک  هَّللا  رـصن  هک  تسحئال  حضاو و  يّدحب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تعیرـش  ذخأ  بوجو  رب  هنیفـس  ثیدـح  تلالد  هکنآ  متفه 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  يوسب  ار  هباحص  ءافلخ و  عوجر  قالطالا  یلع  رداق  ءاجلإب  هدومن و  فارتعا  نآب  تسبحاص  هاش  هجاوخ 

مهئالوب و طونم  حالفلا  ّنأ  ّکش  و ال  : ] هتفگ هنیفس  ثیدح  رکذ  دعب  عقاوص »  » رد هچنانچ  هتـسناد ، بلطم  نیزا  یـشان  هلکـشم  لئاسم  رد 
. مهنع فّلختلاب  كالهلا  و  مهیده ،

يدـه مهیدـه  بجاو و  مهءالو  ّنأل  کلذ  و  لئاسملا ، نم  مهیلع  لکـشأ  امیف  مهلـضفأ  یلإ  نوعجری  ۀباحّـصلا  ءافلخلا و  ناک  ۀّـمث  نم  و 
([. معلص  ) ّیبّنلا
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متـشه تفگ !؟ ناوت  هچ  رگید  دـشاب  دوخ  يونعم  ردـپ  قوقع  زا  فشاک  هکنآ  زج  ار  یناتلم  تفارخ  بطاـخم  ندیدنـسپ  نیزا  دـعب  سپ 
حضاو و ۀحارـص  بحاص  هاش  دوخ  مالک  زا  هک  تسیرمأ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تعیرـش  ذـخأ  موزل  رب  هنیفـس  ثیدـح  تلالد  هکنآ 

مسق نیمه  و  : ] دناهدومرف دوخ  باتک  نتم  رد  تعمس  امک  بحاص  هاش  هکنیا  شنایب  تسراکشآ ،
یتیب لهأ  لثم   » ثیدح

1075 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
« قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف 

بجوم ناشیا  عاّبتا  یتسود و  زا  فّلخت  تسناشیا و  عاّبتاب  طونم  ناشیا و  یتسودب  طوبرم  تیاده  حالف و  هکنآ  رب  رگم  دـنکیمن  تلالد 
 . كاله

همه ره  زا  دـننکیمن  صاخ  ار  هفئاط  کـی  ّتنـس  لـها  هک  عاـّبتا  لاـح  تسنیمه  و  : ] دـناهدومرف دوخ  باـتک  نتم  رد  بحاـص  هاـش  زین  و 
. یهتنا تسا ،  هاوگ  نآ  رب  ناشیا  هقف  ثیدح و  ریسفت و  بتک  هچنانچ  دنیوجیم ، کّسمت  نادب  دنرآیم و  دوخ  نید  تایاور 

زا تعیرـش  ذـخأ  لیلد  ار  موجن  ثیدـح  ندرک و  رکذ  ار  یناتلم  فیخـس  مالک  نآ  هیـشاح  رد  باتک  نتم  رد  حیرـص  فارتعا  نیا  دـعب  و 
. تسندومیپ هتهابم  هضقانم و  قرط  هینالع  ندومناو  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  زا  تقیرط  ذخأ  لیلد  ار  هنیفس  ثیدح  باحصأ و 

- ود ره  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هرمز  باحصأ و  تعامج  هک  دیآیم  مزال  دشاب  هتـشاد  تحـص  زا  یظح  یناتلم  ریرقت  نیا  رگا  هکنآ  مهن 
دندومنن و باحصأ  زا  تعیرش  ذخأ  زگره  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  هک  تسرهاظ  رپ  هک  اریز  دنـشاب ، هدومن  يوبن  مکح  فالخ  هّللاب - ذایعلا 

ههبـش ـالب  هک  رثـکا  دـندوب  هار  نیا  کـلاس  هک  مینک  ضرف  ار  یـضعب  رگا  دـندومیپن و  تیب  لـها  زا  تقیرط  ذـخأ  هار  باحـصأ  نینچمه 
. دندیدرگ قیرط  نیزا  فرحنم 

يداو مادکب  ار  وا  شماجرفان  مالک  نیا  هک  دنیبب  دیامن و  هشیدنا  دوخ  ریمخت  تهافس  ریرقت  لآم  رد  يردق  هک  دیاب  ار  یناتلم  کنیا  سپ 
. اریثک کبیل  الیلق و  کحضیلف  دزاسیم ، التبم  نامردیب  يالب  هچب  دزادنایم و  کلهم 

هّیفوص تارضح  يارب  تسلاحم  تعیرـش  تظفاحم  تقیرط و  لامعا  نودب  تفرعم  تقیقح و  رحب  رد  ضوخ  هک  یناتلم  راهظإ  هکنآ  مهد 
يراک تعیرش  تظفاحم  تقیرط و  لامعأب  الصأ  هک  ار  ناردنلق  نادّیقمان و  زا  يرایسب  ناشتارـضح  هک  اریز  درآیم  رـس  رب  يربک  تمایق 
یفخی امک ال  دـننادیم ، لماک  فراع  ّقحب و  لصاو  دـندومنیم  روجف  قسفب و  نالعإ  دـندرکیم و  حـئابق  تارکنمب و  رهاجت  دنتـشادن و 

ءاصقتـسا  » انباتک یف  مهلاوحأ  نم  ارطـش  انّیب  دق  و  مالعألا ، نیفّوصتملا  بتک  نم  کلذ  ریغ  و  سنالا » تاحفن   » و راونألا » حقاول   » رظان یلع 
«. ماحفإلا

1076 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تعامج نیزا  فارحنا  داد  نداتفا و  رود  یشیدناتحلصم  زا  رـسارس  ندومن  نیجهت  ارزا و  هملک  نیاب  ار  دوخ  نید  ناگرزب  همه  نیا  سپ 

. تسنداد فارطألا  ۀعیدب 
يربخیب لیلد  هکلب  لیلدیب  يوعد  تسلاحم ، موجنب  ادـتها  یتشک و  بوکر  نودـب  رهاـظ  ياـیرد  رفـس  هک  یناـتلم  ياـعّدا  هکنآ  مهدزاـی 

هچنانچ دشاب ، ملظم  قیرط  هک  دوشیم  قحال  یتقو  رد  موجنب  ادتها  ترورـض  هک  دـنادیم  يرـصب  يذ  ره  هچ  هّیلج ، تاحـضاو  زا  تسوا 
« ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو   » دیامرفیم ملاع  دنوادخ 

یجایتحا زگره  ار  هنیفـس  بکار  هَّللا  نذإـب  هنیفـس  ناـیرج  دارم و  داـب  ندـیزو  ناـبیتشک و  ندوب  فراـع  قیرط و  نّیبت  تروص  رد  نکیل  ، 
ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ریصبلا  بکارلا  دنع  رهاظ  کلذ  و  دسریم ، دوصقم  لزنم  تاجن و  لحاسب  انیقی  شاهنیفس  دتفایمن و  موجنب 

.
موجن تاعارم  نودـب  دـصقمب  لوصو  اّما  تسا  قرغ  زا  شخبتاجن  دـنچ  ره  یتشک  رب  ندـش  راوس  طقف  هک  یناـتلم  لوق  هکنآ  مهدزاود 
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میدومن تباث  بیرقنع  ام  هک  اریز  دـنادرگیم ، حـئال  حـضاو و  ریبک  ریغـص و  ره  رب  قئاقح  كرد  زا  وا  ّتیبنجأ  هک  تسیمالک  تسلاحم ،
هدوب قرغ  زا  تاجن  یلـصا  دوصقم  هاگ  ره  میئوگیم  نیرب  هوالع  و  تسنکمم ، موجن  تاـعارم  نودـب  دـصقمب  لوصو  اـیرد  رفـس  رد  هک 

ناک نإ  راصبألا و  رئاصبلا و  یلوا  دـنع  رهاظ  وه  امک  تسین ، موجن  تاعارمب  یجاـیتحا  دـنکیم و  تیاـفک  یتشک  رد  ندـش  راوس  دـشاب 
. راظنألل نیدقافلا  بصاّونلا  نع  اّیفخ 

، هدومن يراج  وا  نابز  رب  ار  قح  رمأ  هک  تسیفارتعا  تسا  لطاب  رثایب و  یتشک  نودـب  موجن  تاعارم  طقف  هک  یناتلم  مالک  هکنآ  مهدزیس 
دافمب نکیل 

« لطاب اهب  داری  ّقح  ۀملک  »
قح رد  ار  موجن  ثیدـح  هک  دـهاوخیم  مه  مالک  نیاب  شاهقباس  تاملک  روتـسد  بسح  هک  اریز  تسدومحم ، ریغ  مالک  نیزا  وا  دوصقم 

وحنب موجن  ثیدحب  ّتنس  لها  جاجتحا  هک  هدیدرگ  حئال  حضاو و  ام  هقباس  تانایب  ظاحلب  هکنآ  لاح  درآ ، دورف  دوخ  فاصناان  فالـسأ 
. دنیزگیمن اج  فاصنإ  باحصأ  ناهذأ  رد  ناشیا  هرّرقم  لماحم  زا  یلمحم  چیه  دنیشنیمن و  تسرد  ءاحنألا  نم 

1077 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتکن نیا  هک  اریز  اجیب ، رـسارس  تسیـشیامرف  تسقیمع ! رایـسب  هک  درک  دـیاب  لّمأت  هتکن  نیرد  هک  بحاص  هاش  شیامرف  هکنآ  مهدراـهچ 

ار يرظان  چـیه  هک  تسنایامن  حـضاو و  يّدـحب  نآ  حطـس  رب  ناوه  تناهم و  مالعأ  نالطب و  داسف و  راـثآ  درادـن و  یقمع  زگره  هّیحطس 
. تسین نآ  رد  لّمأتب  جایتحا  دشاب  هدوب  ریصب  هک  یطرشب 

ظاوج يرظعج  لک  فنأ  مغری  ظاقیا » هیبنت و  »

يانعم مهف  رد  ود  ره  بحاص  هاش  یناتلم و  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  راـهّنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  راـظنأ  باـبرأ  راـصبأ و  باحـصا  رب 
. دناهدیزرو حیرص  یماعت  فیرش  ثیدح  نیا  حضاو  بلطم  زا  هدیزگ  فاستعا  روج و  قیرط  هنیفس  ثیدح 

هلآ و انیبن و  یلع  حون  هنیفسب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  هابتشا  الب  بیر و  الب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنیا  شنایب 
جاتحم زگره  مالّسلا  هیلع  حون  هنیفس  هک  تسروهظ  لامک  رد  و  دنشاب ، هتخاس  ار  نآ  رگید  مدرم  هک  هنیفسب  هن  دناهداد  هیبشت  مالّسلا  هیلع 

. هجو دنچب  دوبن  موجنب 
نیا دوب و  هدش  لزان  حون  ترضح  موق  رب  باذع  ناونعب  هک  دوب  ینافوط  رد  قرغ  زا  تاجن  هنیفس  نآ  بوکر  زا  یلصأ  دوصقم  هکنآ  لوا 

مهیلع تیب  لها  هیبشت  تقو  رد  هَّللا  دمحب  و  دوبن ، موجن  تاعارم  رب  فوقوم  زگره  دشیم و  لصاح  هروکذم  هنیفـس  بوکر  دّرجمب  ینعم 
دومرف هک  تساجنیا  زا  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رظن  شیپ  ۀلاصأ  دومحم  دوصقم  نیمه  حون  هنیفسب  مالّسلا 

« قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  »
هار رسارس  ندومناو  موجنب  جاتحم  ار  نآ  نیبکار  نتسنادن و  یفاک  ار  شبوکر  دشاب  مالّسلا  هیلع  حون  بانج  هنیفـس  هباشم  هک  هنیفـس  سپ 

. تسندومیپ لالضإ  لالض و 
ادتها و هّینیقی  بابسا  هلمج  زا  هنیفس  نیبکار  يارب  دوب  موصعم  ّیبن  مزعلا و  یلوا  ربمغیپ  هک  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  یهارمه  هکنآ  مود 

ياهفـس زا  یـسک  چـیه  هکلب  مالحأ  بابرأ  زا  يدـحأ  ینعم  نیا  كاردا  دـعب  و  دوب ، تامالع  راثآ و  یمامت  زا  يزاینیب  بجوم  تاجن و 
. دشاب هدوب  موجنب  یجایتحا  ار  یتشک  نینچ  نیا  هک  تفگ  دهاوخن  مه  ماهلإ  ءافخا 

1078 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
« اِنیْحَو َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو   » دیامرفیم دوه  هروس  رد  مالّسلا  هیلع  حون  هنیفس  باب  رد  الع  ّلج و  ّتیدحا  بانج  هکنآ  موس 

قلاخ یحو  قباطم  بابرألا و  بر  رظن  شیپ  بانج و  نآ  تسرپّقح  تسدـب  مالّـسلا  هیلع  حون  هنیفـس  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لاـمک  رد  و 
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ناـیغط لـهج و  ناودـع و  ملظ و  هار  رـسارس  ندرک  ناـمگ  موـجن  جاـتحم  ریـس  رد  ار  هنیفـس  نـینچ  زاـب  دـشاب  هدـش  بـّترم  بارت  بآ و 
. تسندرپس

« اهاسُْرم َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب   » هدومرف مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هنیفس  باب  رد  دوه  هروس  رد  الع  ّلج و  ّقح  هکنآ  مراهچ 
نع قور  وبأ  اـنث : لاـق  حون ، نب  رباـج  اـنث  لاـق : بیرک ، وبأ  انثّدـح  : ] هتفگ ماـظن  تغـالب  مـالک  نیا  ریـسفت  رد  دوخ  ریـسفت »  » رد يربط  و 

« اهاسُْرم َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اهِیف  اُوبَکْرا   » هلوق یف  كاّحّضلا 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  یسری  نأ  دارأ  اذإ  لاق :

* ِهَّللا ِمِْسب  لاق  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  و  ظ ) تسرف .  ) تسرأف
 . ترجف

: ] هتفگ لیزنّتلا » ملاعم   » ریسفت رد  يوغب  و 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  ۀنیفّسلا  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  حون  ناک  كاحّضلا : لاق 

ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  وسرت  نأ  دارأ  اذإ  ترج و 
 . تسر

ِهَّللا  ِمِْسب  يرجت  سابع : نبا  لاق  : ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يزار  نیدلا  رخف  و 
ِهَّللا  ِمِْسب  وسرت  هتردق و  و 

اهارْجَم ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  مهب  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  ناک  لیق : و  هتردق ، و 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  وسرت  نأ  دارأ  اذإ  يرجتف و 

[. وسرتف اهسرم 
: ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يروباسین  جرعا  ماظن  و 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  ناک  ّهنأ  يوری 

ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  وسرت  نأ  دارأ  اذإ  ترجف و 
 . تسرف

ِهَّللا  ِمِْسب  ینعی  : ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يدادغبلا  نزاخلا  نیدلا  ءالع  و 
اهؤارجإ

ِهَّللا  ِمِْسب  لاق : ۀنیفّسلا  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  حون  ناک  كاحّضلا : لاق 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  فقت  ینعی  وسرت  نأ  دارأ  اذإ  ناک  يرجتف و 

 . فقت يأ  وسرتف 
: هتفگ روثنم » ّرد   » ریسفت رد  یطویس  و 

ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  یسرت  نأ  دارأ  اذإ  ناک  لاق : كاّحّضلا  نع  ریرج  نبا  جرخأ  [و 
ِهَّللا  ِمِْسب  لاق  يرجت  نأ  دارأ  اذإ  و  ظ ) تسرف .  ) تسراف

 . ترجف
دوش يراج  ادخ  مانب  هک  هلمکم  هلماک  هنیفس  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 

1079 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«. م اذک .  » دناوتیمن موجنب  جاتحم  دنک  فقوت  ادخ  مانب  و 
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ٍرُـسُد َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَح  َو   » دـیامرفیم رمق  هروس  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هنیفـس  باب  رد  باـبرألا  بر  باـنج  هکنآ  مجنپ 
« َرِفُک َناک  ْنَِمل  ًءازَج  اِنُنیْعَِأب  يِرَْجت 

اِنُنیْعَِأب يِرَْجت  هلوق  و  : ] هدروآ دوخ  ریسفت »  » رد يربط  و  ، 
انث لاق : دـیمح  نبا  انثّدـح  ام  کلذ  لیوأت  یف  نایفـس  نع  رکذ  و  رظنم . اّنم و  يأرمب  اهیف  احون  انلمح  یّتلا  ۀنیفّـسلا  يرجت  هءانث  ّلج  لوقی 

اِنُنیْعَِأب يِرَْجت  هلوق  یف  نایفس  نع  نارهم 
[. انرمأب لوقی :

« اِنُنیْعَِأب يِرَْجت   » ّلج ّزع و  هلوق  : ] هدروآ دوخ  ریسفت »  » رد یبلعث  و 
. اّنم يأرمب  يأ 

: نامیلس نب  لتاقم  کیلع . هَّللا  نیع  عّدوملل : ساّنلا  لوق  هنم  و  انظفحب ، ناّیح : نب  لتاقم 
[. انرمأب نایفس : انیحول .

اِنُنیْعَِأب يِرَْجت  : ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يوغب  و 
[. انرمأب نایفس : لاق  و  کیلع ، هَّللا  نیع  عّدوملل : مهلوق  هنم  انظفحب و  ناّیح : نبا  لتاقم  لاق  و  اّنم . يأرمب  يأ 

يِرَْجت  : ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد يدادغب  نزاخ  و 
اِنُنیْعَِأب ۀنیفّسلا  ینعی 

[. انرمأب لیق  انظفحب و  لیق  و  اّنم ، يأرمب  ینعی 
اِنُنیْعَِأب يِرَْجت  هلوق : و  : ] هتفگ دوخ  ریسفت »  » رد یماش  ریثک  نبا  و 

[. انتءالک انظفح و  تحت  اّنم و  يأرمب  انرمأب  يأ 
نآ تنایـص  ظفح و  ریز  هناش و  یلاعت  وا  مکحب  ّتیدـحأ و  بانج  رظن  شیپ  مالّـسلا  هیلع  حون  هنیفـس  نایرج  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  و 
هیلع حون  هنیفس  هکنآ  مشـش  دندوب !؟ موجن  بکاوکب و  جاتحم  هنیفـس  نیا  باحـصا  هک  تفگ  ناوتیم  یلقاع  هنوگچ  زاب  دوب  لاعتم  رداق 

و درکیم ، مالک  اجباج  مالّـسلا  هیلع  حون  بانج  اب  تشگیم و  فّرـشم  ینّابر  یحوب  دوخ  اذـهل  دوب  هّیهلا  تایآ  بئاجع  زا  نوچ  مالّـسلا 
. دتفایمن موجنب  یجایتحا  فاوط  ریس و  رد  ار  هنیفس  نینچ  نیا  هک  تسروهظ  لامک  رد 

: هدروآ حون  ترضح  هّصق  رد  ءایبنألا » صصق   » رد یئاسکلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 
اوناک ال سیردإ و  ثیـش و  فحـص  ولتی  لعج  اهباوبأ و  حون  قبطأ  کلذ  دـنعف  ضرألا ، راطقأ  فوطت  نأ  ۀنیفّـسلا  یلإ  هَّللا  یحوأ  و  لاق : ]

یف راهّنلا  لیّللا و  نوفرعی 
1080 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عقصی کیّدلا  ناک  و  راهن ، ّهنأ  اوملع  اهءوض  داز  اذإ  لیل و  ّهنأ  اوملع  اهءوض  صقن  اذإ  ۀنیفسلا  یف  ۀبکرم  تناک  ءاضیب  ةزرخب  ّالإ  ۀنیفّـسلا 
. رجفلا علط  دق  ّهنأ  نوملعیف  حابّصلا  دنع 

و لاق : هَّللا ! کمحری  ةولّصلا ، حون : ای  راهّنلاب ، ءاج  لیّللا و  بهذأ  نم  ناحبس  سوّدقلا  کلملا  ناحبس  لوقی : کیّدلا  عقص  اذإ  بهو : لاق 
یّتح ۀنیفّـسلا  تراس  اعارذ و  نیعبرأ  لابجلا  یلعأ  الع  دق  ءاملا  ناک  رجـش و  رجح و ال  لبج و ال  اهیف  يری  ءاملاب و ال  تقبطأ  اهّلک  اینّدلا 

ۀعجار تّرک  ّمث  مالّـسلا ، مهیلع  كدلو  نم  ءایبنألا  هنکـسی  يذـّلا  سّدـقملا  تیبلا  اذـه  حون ! ای  تلاق : تفقو و  ّمث  سدـقملا  تیبب  تعقو 
: لوقت هیدانت و  ّالإ  عضوم  یف  فقت  تناک ال  و  ۀنیفّسلا ، یف  هعم  نم  حون و  یّبلف  ۀیبّلتلاب  تقطن  اعبس و  تفاط  ۀبعکلا و  عضوم  تراص  یّتح 

ّیبن ای  حون ! ای  تلاق : هموق و  راید  یلإ  ۀعجار  تّرک  ّمث  برغلا ، قرّـشلا و  حونب  تفاط  یّتح  اذک  اذک و  لبج  اذه  اذک و  ۀعقب  هذه  حون ! ای 
مل و  لاق : اراصنأ » هَّللا  نود  نم  مهل  اودـجی  ملف  اران  اولخداف  اوقرغا  مهتائیطخ  اّمم   » کموق قانعأ  یف  لسالّـسلا  ۀلـصلص  عمـست  ـال  أ  هَّللا !
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[. ۀّجحلا يذ  اهرخآ  بجر و  اهلّوأ  رهشأ  ۀّتس  اذک  ۀنیفّسلا  لزت 
مهیلع تراهط  تمصع و  تیبلها  هسّدقم  تاوذ  كاله  قرغ و  زا  تاجن  مالّسلا و  هیلع  حون  ترضح  هنیفس  ریس  یلصا  ببـس  هکنآ  متفه 
يوسب یجایتحا  هنوگچ  زاب  دشاب  لصاح  هیلاع  سوفن  نیا  تاکرب  مالّسلا  هیلع  حون  هنیفس  يارب  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  و  دندوب . مالّـسلا 

هّیهلا تایآ  بیاجع  زا  تسبلطم و  نیا  لیلد  هک  يربخ  الاح  تشذگ !؟ دهاوخ  نافرع  بابرأ  نامیا و  لهأ  هّلیختم  رد  نآ  يارب  امس  موجن 
تریصب مشچب  قح  روهظ  هولج  و  دینـش ، دیاب  تسراکـشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّـشلاک  نآ  زا  قح  لها  بهذم  ّتیقح  دشابیم و 

. دید دیاب  انایع 
يدادغبلا راّجنلا  نب  نساحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نبا  دومحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  ّبحم  قارعلا  دیفم  رصعلا  خّروم  عراب  ظفاح 

یبهذ و ربع »  » یبهذ و ظاّفحلا » ةرکذـت   » رظان رب  وا  ناکم  تعفر  نأش و  تلالج  تسا و  هّینـس  ماـظع  تاـبثأ  مـالعأ و  ظاّـفح  هّلجأ  زا  هک 
« تایفولاب یفاو   » یبتک و نیّدلا  حالص  تایفولا » تاوف   » یبهذ و مالسالا » لود  »

1081 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاقبط  » يونـسا و نیدـلا  لامج  هیعفاش » تاقبط   » یکبـس و نیدـلا  جات  هیعفاش » تاقبط   » یعفای و نانجلا » ةآرم   » يدفـص و نیدـلا  حالص 

، رـصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبّنلا » فاحتإ   » و لّلکم » جات   » و مولعلا » دجبأ   » یقینزا و مولعلا » ۀنیدم   » يدسا و نیدلا  یقت  هیعفاش »
نب نسح  همجرت  رد  هنع - لقن  ام  یلع  دـشابیم - وا  تافّنـصم  بتک و  ریهاشم  زا  هک  دادـغب » خـیرات  باتک  لـیذ   » رد تسرهاـب ، رهاـظ و 

: درآیم دوخ  دنسب  يدمحملا  دمحأ 

ةرهاطلا ةرتعلا  نأش  یف  سیفن  ثیدح 

اّملف جاّسلا ، حاولأ  ّقش  نأ  هیلإ  هَّللا  یحوأ  ع )  ) حون موق  کلهی  نأ  ّلج  ّزع و  هَّللا  دارأ  اّـمل  لاـق : ّهنأ  ص )  ) یبّنلا نع  کـلام  نب  سنأ  نع  ]
رمـسف رامـسم  فلأ  نورـشع  ۀعـست و  رامـسم و  فلأ  ۀئام  هیف  توبات  هعم  ۀنیفّـسلا و  ۀئیه  هارأف  ع )  ) لیئاربج طبهف  عنـص ، ام  ردـی  مل  اهّقش 
ّيرّدلا بکوکلا  ءیضی  امک  ءاضأ  هدی و  یف  قرشأف  اهنم  رامسم  یلإ  هدیب  برضف  ریماسم  ۀسمخ  تیقب  نأ  یلإ  ۀنیفّسلا  یف  اهّلک  ریماسملا 

طبهف هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  ءایبنألا  ریخ  مسا  یلع  انأ  لاقف : قلذ  قلط  ناسلب  رامسملا  کلذ  هَّللا  قطنأف  حون  کلذ  نم  ّریحتف  ءامـسلا . قفا  یف 
: لاق هلثم ؟ تیأر  ام  يّذلا  رامسملا  اذه  ام  لیئاربج ! ای  هل : لاقف  لیئاربج 

ناث رامـسم  یلع  هدیب  برـض  ّمث  نمیألا . ۀنیفّـسلا  بناج  یلع  اهلّوا  یف  هرمـسأ  ص )  ) هَّللا دبع  نب  دّمحم  نیرخآلا  نیلّوألا و  ریخ  مسب  اذه 
؟ رامسملا اذه  ام  و  ع :)  ) حون لاقف  رانأ . قرشأف و 

رهزف و ثلاث  رامـسم  یلإ  هدیب  برـض  ّمث  اهلّوا . یف  راسیلا  ۀنیفّـسلا  بناج  یلع  هرمـسأف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  هّمع  نبا  هیخأ و  رامـسم  لاق :
رهزف و عبار  رامسم  یلإ  هدیب  برض  ّمث  ص .)  ) اهیبأ رامسم  بناج  یلإ  هرمسأف  ع )  ) ۀمطاف رامسم  اذه  ع :)  ) لیئاربج هل  لاقف  رانأ  قرـشأ و 

رهظأ یکب و  رانأ و  قرشأف و  سماخ  رامسم  یلإ  هدیب  برض  ّمث  ع )  ) هیبأ رامسم  بناج  یلإ  هرمسأف  ع )  ) نسحلا رامسم  اذه  هل : لاقف  رانأ 
ّیبّنلا لاق  ّمث  هیخأ . رامسم  بناج  یلإ  هرمسأف  ءادهّشلا  دّیس  یلع  نب  نیـسحلا  رامـسم  اذه  لاقف : ةوادّنلا ؟ هذه  ام  لیئاربج ! ای  لاقف : ةوادّنلا 

ٍرُسُد َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَح  َو  یلاعت : هَّللا  لاق  (ص :)
.

[. اهلهأب ۀنیفسلا  تراس  ام  انالول  و  رسّدلا ، نحن  ۀنیفّسلا و  بشخ  حاولألا  ص :)  ) یبّنلا لاق 
1082 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدیدع هوجوب  اهنآ  زا  باوج  و  زیزعلا » حتف   » ریسفت رد  بحاصهاش  مالک  لقن 
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هراشا

، نآ یلصا  بلطم  یقیقح و  دافم  زا  هنیفس  ثیدح  فرص  دساف  ضرغب  هک  تسنآ  بحاص »  » هاش عئادخ  عئادب  عئانـش و  عئانـص  هلمج  زا  و 
هچ رگا  و  هدروآ ، بیرغ  يریوزت  بیجع و  يریرقت  یناـتلم  بوقعی  اـّلم  دـیدسان  دـیلقتب  تسزیزعلا » حـتف   » یّمـسم ب هک  دوخ  ریـسفت  رد 

، هدرپس مالّـسلا - ةولّـصلا و  فالآ  مهیلع  مارک - تیب  لها  ماظعا  لـیجبت و  يرهاـظ  کلـسم  ماـثغأ  هفارز  ریرغت  ّماوع و  بولق  عدـخ  يارب 
لباقم رد  موجن  ثیدح  رکذب  هدرب و  باّصن  جراوخ و  زا  قبّسلا  بصق  باتع  نیّقحتسم  باحـصأ  تیامح  يرادبناجب و  تقیقح  رد  نکیل 

مالک نیع  ماقم  نیرد  ام  و  هدروخ ! اپ  شیپ  هوجو  حـبقأب  هباحـص  یملع  لامک  هلطاب  ياوعد  رب  نآب  لالدتـسا  جاجتحا و  هنیفـس و  ثیدـح 
رظان ریـصبت  رد  هدومن  دساک  زا  جئار  لییزت  دـساف و  زا  حیحـص  زییمت  ماعنملا  هَّللا  نوعب  نآ  زا  دـعب  میئامنیم و  لقن  ماوعلا  عوبتم  بطاخم 

. میئازفایم ریبخ 
« ِۀَیِراْجلا ِیف  ْمُکاْنلَمَح  : ] » هتفگ هّقاح  هروس  ریسفت  رد  زیزعلا » حتف   » ریسفت رد  بحاص  هاش  هک  دنامن  یفخم  سپ 

ظوفحم ار  امش  باذع  رد  تکرش  دوجو  اب  سپ  دشیمن ، قرغ  مه  دوب و  نافوط  بآ  رد  مه  هک  هیراج  هنیفس  رد  ار  امـش  میتشادرب  ینعی 
هچنانچ دش ، يراج  یگتـسهآ  لامکب  دوب  نافوط  بآ  هک  باذـع  هّدام  رب  امـش  یتشک  دـیدوب و  نینمؤم  بالـصأ  رد  هکنآ  لیفطب  میتشاد 

هدارا امـش  يارب  رگید  یتعفنم  ار  امـش  ریبدـت  نیا  میلعت  رد  و  دـنوش ، يراج  دـشاب  منهج  تشپ  رب  هک  طارـص  لـپ  رب  تماـیق  زور  نینمؤم 
« ًةَرِکْذَت ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل   » هک میاهدومرف 

زا هدرک  عطق  ار  بآ  حطـس  هک  دـیهاوخ  دیـشاب و  هتـشاد  قرغ  فوخ  هک  اج  ره  رد  راگدای و  امـش  يارب  ار  یتشک  نآ  مینادرگب  اـت  ینعی 
یلقع لّمأتب  دـیرب و  راکب  هدرک  تسرد  هّیبشخ  هّیتابن  ماسجأ  زا  یناور  هناخ  مسق  نیمه  دـیئامن  لاقتنا  يرانکب  يراـنک  زا  یکلمب و  یکلم 

دیآ هدرک  یناسکب  لّسوت  هکنآ  نودب  دنزادنایم  هیواه  رعق  رد  دناهدننک و  قرغ  بآ  دننام  هک  ناهانگ  یعیبط  لقث  زا  تاجن  هک  دیرب  یپ 
هک عون  رهب  سپ  تسین . نکمم  تسا  هدرک  فیطل  ياوه  فرظ  ار  دوخ  هک  بوچ  دـننام  دنـشاب  هتخاس  اـفطّللا » فطلأ  فرظ   » ار دوخ  هک 

، دوش مه  ام  لاح  لماش  تسفورظ  نآ  فورظم  هک  فیطل  نآ  تکرب  هک  داد  دیاب  اج  هفیطل  فورظ  نآ  لد  رد  ار  دوخ  دوش  نکمم 
1083 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا ار  دوخ  میناسر و  مهب  فیطل  نآـب  فرظ  داـّحتا  تسفورظ  نآ  فورظم  مه  فیطل  نآ  میافورظ و  نآ  فورظم  مه  اـم  هکنآ  مکحب  و 
لدب دش و  دیاب  اهنآ  شیتفت  بلط و  رد  مرج  دنـشابیم ال  دوجولا  ردان  بایمک و  تقو  ره  رد  هفیطل  فورظ  نآ  و  میناهراو ، ناهانگ  لقث 
تیب لها  هفیطل  فورظ  نآ  هموحرم  تّما  نیا  يارب  و  مینک ، ادـیپ  اج  اهنآ  ياهلد  رد  هک  دیـشوک  دـیاب  اهنآ  ّتبحم  تعباـتم و  رد  ناـج  و 

دوش و ادـیپ  ياج  ار  سک  نیا  اهنآ  ياهلد  رد  هک  ددرگیم  نآ  بجوم  ناـشیا  تعباـتم  ناـشیا و  ّتبحم  هک  مالّـسلا  مهیلع  دنايوفطـصم 
یتبـسانم بانج  نآ  ناکم  ترواجم  فرظ و  تکراشم  ببـسب  تسّولمم  رومعم و  همـسا  ّلج  يراب  ترـضح  فیطل  رون  زا  اهلد  نآ  نوچ 

: تیب لیق ، ام  معنل  و  دراد ، قایرت  مکح  ناهانگ  یعبط  لقث  عفد  رد  هک  دیآ  ادیپ 
دیسر هاگان  دز و  رتوبک  ياپ  رد  تسد  دسر  هبعک  رد  هک  هدرک  سوه  هراچیب  روم 

هک تسدراو  فیرش  ثیدح  رد  اذهل  و 
« قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  »

سپ هک  سک  ره  تفای و  تاجن  نافوط  زا  یتشک  نآ  رد  دش  راوس  هک  ره  تسحون  ترضح  یتشک  لاثم  امش  رد  نم  تیب  لها  لاثم  ینعی 
یتـشک هک  تسنآ  تلیـضف  بتارم و  نیاـب  مالّـسلا  مهیلع  تیبـلها  تارـضح  صیـصخت  هجو  و  تـشگ . ناـفوط  قرغ  یتـشک  نآ  زا  دـنام 

بانج یلمع  لاـمک  تروص  یلاـعت  قح  زین  ار  ع )  ) تیبلها تارـضح  دوب و  باـنج  نآ  یلمع  لاـمک  تروص  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح 
رد بانج  نآ  اب  صخـش  تبـسانم  نودب  بانج  نآ  یلمع  لامک  هک  اریز  تستقیرط ، زا  ترابع  هک  دوب  هدـینادرگ  ص )  ) نیلـسرملا متاخ 
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هقالع تدالو و  نودب  تبـسانم  نیا  و  دوش ، رگهولج  یـسک  رد  هک  تسین  رّوصتم  تحامـس  تّوتف و  ظفح و  تمـصع و  رد  هّیحور  ياوق 
يراـج يرجم  نیرد  تسا  هفلتخم  تاـیالو  ندـعم  هک  نآ  بعـش  عیمج  اـب  ار  لاـمک  نیا  سپ  تسین ، لوصحلا  نکمم  ّتیعرف  ّتیلـصأ و 

هکنآ ّرـس  تسا  نیمه  تخاس و  ّیـصو  نآب  ناشیزا  ار  يرگید  رم  یکی  هک  تماما  ینعم  تسنیمه  و  دـنتخیر ، نادوان  نیمه  زا  دـندرک و 
ناراوگرزب نیاب  وا  هضافتـسا  دنـس  راچان  راچ و  دـیامنیم  هَّللا  لبحب  کّسمت  هک  ره  دـندش و  تّما  يایلوا  لسالـس  عجرم  ناراوگرزب  نیا 

بانج نآ  یملع  لامک  فالخب  دنیشنیم ، یتشک  رد  ددرگیم و  یهتنم 
1084 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا و تاّیـضرمب  نّطفت  زارد و  تّدـم  ات  داتـسا  اب  ذـیملت  تبحـص  ار  لاـمک  نآ  عاـبطنا  هک  اریز  دـنام ! رگهولج  مارک  هباحـص  رد  رتشیب  هک 
هک دناهدومرف  اذهل  و  تسرورض ، وزا  تالوهجم  جارختسا  تالکشم و  ّلح  رد  دمآ  رد  نیئآ  نتخومآ 

«، متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  »
هچنانچ داتفا ، رورض  کّسمت  حانج  ود  رهب  ار  ناملـسم  درم  تسین ، نکمم  یلمع  حانج  یملع و  حانج  نودب  تقیقح  يایرد  عطق  نوچ  و 

اذـهل و  تسین ، نکمم  دوش  لصاح  يزایتما  هّجوت  تمـس  ریغ  زا  ار  هّجوت  تمـس  ات  موجن  لاح  تاعارم  یتشک و  يراوس  نودـب  ایرد  عطق 
« اهَیِعَت َو  : » دناهدومرف

« ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ   » دش لصاح  ریبدت  نیاب  ار  نینمؤم  هک  ار  نافوط  قرغ  زا  تاجن  ّتیفیک  ار و  یتشک  نیا  هّصق  دراد  دای  ینعی و 
. تسروما مسق  نیا  هدنراددای  هک  یشوگ  ینعی 

دندومرف ار  ههجو - هَّللا  مّرک  یلع - یضترم  ترضح  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دش  لزان  تیآ  نیا  نوچ  هک  تسدراو  فیرـش  ثیدح  رد 
هک

« یلع ای  کنذا  اهلعجی  نأ  هَّللا  تلأس  »
ترضح طسوت  نودب  تیب  لها  ندوب  یتشک  ینعم  هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  تبترم  فرـش و  نیاب  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  صیـصخت  و 

تیبرت دندوب و  نّسلا  ریغص  تقو  نآ  رد  دندوب  قیرط  نیا  تماما  لباق  هک  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیب  لهأ  هک  اریز  دوبن ، رّوصتم  ریمأ 
اقلا نینمؤملا  ریمأ  ترـضحب  ار  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دـعاوق  مرج  ال  دوب ، ترـضح  نآ  لامک  نأش  یفاـنم  ندرک  هلاوح  يرگیدـب  ناـشیا 

رت ار  لامک  نآ  تّوبا  مکحب  ناشیا  هک  داتفا  رورض  ندومن  رّوصم  ناشیا  تروصب  ار  دوخ  یلمع  لامک  نتخاس و  ماما  ار  ناشیا  ندومرف و 
« نینمؤملا بوسعی   » ار نینمؤملا  ریمأ  ترضح  اذهل  و  دنام ، يراج  ناشیا  طسوتب  تمایق  مایق  ات  هلسلس  نیا  دنناسر و  اهداز  بحاصب  هزات  و 

يداماد هقالع  دـندوب و  هتفای  شرورپ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـنک  رد  هکنآ  ببـسب  ریمأ  ترـضح  باـنج  اذـهعم  و  دـناهداد ، باـطخ 
یّلک تبسانم  دنتـشاد  هک  هبیرق  تبارق  ببـسب  و  دندوب ، هتفرگ  دنزرف  مکح  هدنام  کیرـش  قیفر و  رمأ  ره  رد  یلفط  زا  دنتـشاد و  بانجنآب 

هک دـندوب  بانج  نآ  یلمع  لامک  تروص  ّلظ و  ایوگ  ریمأ  ترـضح  بانج  سپ  دوب ، لصاح  ار  ناشیا  باـنج  نآ  اـب  یناـحور  ياوق  رد 
ناشیا دادعتسا  نآ  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعدب  تستقیرط و  تیالو و  زا  ترابع 

1085 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسادیوه رهاظ و  هلسلس  ره  هقیرط و  ره  زا  هَّللا  ءایلوا  نطاب  رهاظ و  رد  نآ  راثآ  هچنانچ  دیـسر ، لامک  هبترم  تیاهنب  تفریذپ و  فعاضت 

 . هّلل دمحلا  و 
. هریسفت یف  بطاخملا  مالک  یهتنا 

بیبـل بطاـخم  بیرثـت  بینأـت و  بجوم  دـشابیم  لـطاع  یّلحتم و  رب  يوتحم  لـطاب و  قح و  رب  لمتـشم  هک  مامـضنا  عدـخ  مـالک  نیا  و 
: هدیدع هوجوب  تسبیرأ 

هیواه رعق  رد  دـناهدننک و  قرغ  بآ  دـننام  هک  ناـهانگ  یعیبط  لـقث  زا  تاـجن  هک  دـناهدش  فرتعم  مـالک  نیرد  بحاـص  هاـش  هکنآ  لوا 
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ياوه فرظ  ار  دوخ  هک  بوچ  دـننام  دنـشاب  هتخاس  افطّللا  فطلأ  فرظ  ار  دوخ  هک  دـیآ  هدرک  یناسکب  لّـسوت  هکنآ  نودـب  دـنزادنایم 
. تسین نکمم  تسا  هدرک  فیطل 

ار مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دهاوخیم  نآب  بطاخم  تسمالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  حدم  رب  روصقم  رظّنلا  يداب  رد  هچ  رگا  مالک  نیا  و 
نیزا هک  اریز  دـیامنیم ، مهارف  میظع  حرج  حدـق و  ّداوم  باحـصأ  يارب  رعـشی - ثیح ال  نم  نکیل - دـهد ، رارق  ناهانگ  زا  تاجن  هعیرذ 

لثم ناشیزا  يدـحا  دـشاب و  هتخاس  افطّللا  فطلأ  فرظ  ار  دوخ  هک  دوبن  یـسک  باحـصأ  رد  هکنیا  هب  دربیم  یپ  یبوخب  لقاع  ره  مـالک 
« ٌةَدَّنَسُم ٌبُشُخ   » هیآ ناشیزا  هلمج  يارب  ملاع  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  وگ ، تسا ! هدرک  فیطل  ياوه  فرظ  ار  دوخ  هک  دوبن  مه  بوچ 
دوش نکمم  هک  عون  رهب  هک  دـنیامرفیم  داشرا  مالک  نیرد  بحاص  هاش  هکنآ  مود  هدوشگ ! ناـشیارب  باـتع  لذـع و  باوبأ  هدومرف  لزاـن 

. دوشب مه  ام  لاح  لماش  تسفورظ  نآ  فورظم  هک  فیطل  نآ  تکرب  هک  داد  دیاب  اج  هفیطل  فورظ  نآ  لد  رد  ار  دوخ 
هک اریز  دـناسریم ، مهب  مالم  رجز و  لامک  هیامرـس  مهبازحأ  هثالث و  ياـفلخ  ینعأ  ّتنـس  لـها  نیمظعم  باحـصأ  يارب  مه  مـالک  نیا  و 

تـسا فورظ  نآ  فورظم  هک  ار  ریبخ  فیطل  نآ  تکرب  و  دـنهد ، اج  هفیطل  فورظ  نآ  لد  رد  ار  دوخ  هک  دـندشن  هجوتم  یهاگ  ناـشیا 
ّمله و  دنتسکش ، ادتعا  ملظ و  هوجو  حبقأب  ار  ناشیا  ياهلد  دندنام و  هفیطل  فورظ  نآ  رـسک  یپ  رد  هشیمه  هکلب  دنیامن ، دوخ  لاح  لماش 

ناشعایشأ عابتأ و  اّرج 
1086 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهیلع مارک  تیب  لها  مالیا  اذیا و  هبیرغ  جـهانم  هبیجع و  کلاسم  و  دـنیامنیم ، دـناهدومن و  ناشیا  يوریپ  رهد  دـعب  ارهد  نرق و  دـعب  انرق 
فورظم مه  ام  هکنآ  مکحب  هک  دناهتفگ  مالک  نیرد  بحاص  هاش  هکنآ  موس  دـنیامیپیم ! مارجا  فیح و  مادـقأب  مالّـسلا  ۀـّیّحتلا و  فالآ 
. میناهراو ناهانگ  لقث  زا  ار  دوخ  میناسرمهب و  فیطل  نآب  فرظ  داّحتا  تسا  فورظ  نآ  فورظم  مه  فیطل  نآ  میافورظ و  نآ 

ةاـصع یفرظ  داـّحتا  ياـعّدا  هک  اریز  تسین ، لوـبقم  اـفرع  نیقّقحم  دزن  نکیل  تسماوـع  بوـلق  عداـخ  دوـخ  رهاـظب  هچ  رگا  مـالک  نیا  و 
ّتبحم تکرب  هب  هک  تفگ  ناوتیم  نامجرت  بدا  نابزب  يرآ  تسین ، بدا  كرت  تراسج و  زا  یلاخ  دـشاب  ازاجم  ول  قلاخ و  اب  نیقولخم 
يرود اـم  زا  بونذ  تفاـثک  لـقث و  هک  درک  دـیاب  دـیما  تسا  هرّهطم  هفیطل  فورظ  نآ  قلاـخ  هک  فیطل  ریبـخ  فـطل  هفیطل و  فورظ  نآ 
يایاعر ّتبحم  اب  دوخ  هاشنهاش  ّتبحم  ناهاش  لد  رد  هچنانچ  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  ادـیپ  ناشیا  لد  رد  ام  ياج  هَّللا  نذاـب  دـیزگ و  دـهاوخ 

دهاوخ عاـمتجا  تروص  دوخ  نایعیـش  ّتبحم  اـب  هیهلا  ّتبحم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بولق  رد  نینچمه  دوشیم  عمتجم  دوخ  هاوـخریخ 
. ارخف اّزع و  کلذب  یفک  و  تفرگ ،

نیا و  دنـشابیم ، دوجولا  ردان  بایمک و  تقو  ره  رد  هفیطل  فورظ  نآ  هکنیا  هب  دـناهدش  فرتعم  مالک  نیرد  بحاص  هاـش  هکنآ  مراـهچ 
فورظ نیزا  بحاص  هاش  دارم  هک  اریز  هعیش ، بهذم  ّتیّقح  رب  تسرهاب  ناهرب  رهاظ و  لیلد  ینیب  رئاغ  رظنب  رگا  فاصنا  رسارس  فارتعا 

ره رد  دنتسه و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  قادصم  هک  یناسک  بیر  الب  و  دشابیم ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تارـضح  هّیـسدق  تاوذ  هفیطل 
تمـصعب لئاق  قاّفتالاب  ّقح  لها  هک  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناـمه  دنـشابیم  دوجولا  رداـن  باـیمک و  تقو 
روکشمان یعـس  سپ  دناهدش ، ناشیا  تمـصعب  فرتعم  قالطإلا  یلع  رداق  ءاجلإب  زین  قاقـش  فالخ و  لهأ  زا  يرایـسب  دنـشابیم و  ناشیا 

نامگ تیب و  لهأ  قیداصم  ریثکت  میمعت و  صوصخ  رد  تاماقم  رگید  هنیفس و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  ریهطت و  هیآ  باوجب  بحاص  هاش 
ّقح لها  هکنیا 

1087 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. جلّجللا لطابلا  راوب  و  جلبألا ، قحلا  روهظ  یلع  دمحلا  هّلل  و  دمآرب ، لطاع  لطاب و  همه  دنرادیمن  تسود  ار  تیب  لهأ  عیمج 

دیاب اهنآ  ّتبحم  تعباتم و  رد  ناج  لدب و  دش و  دیاب  اهنآ  شیتفت  بلط و  رد  مرج  هک ال  دـناهتفگ  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مجنپ 
. مینک ادیپ  اج  اهنآ  ياهلد  رد  هک  دیشوک 
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نیاب فرتعم  امـش  بانج  هاگ  ره  هک : دنیامن  ضرع  بحاص  هاش  باطخب  هکنآ  رب  دوشیم  ثعاب  مالحأ  لوقع و  بابرأ  يارب  مالک  نیا  و 
دندشن اهنآ  شیتفت  بلط و  رد  عاّبتا  نسح  دصقب  یهاگ  هک  یناسک  زا  دییامن  يرازیب  ناسل  قالطإ  بلق و  دقعب  هک  دـیاب  سپ  دـیتسه  رمأ 
تبـسن شیتفت  بلط و  هراومه  هکلب  دندرکن ، ادیپ  اج  اهنآ  ياهلد  رد  الـصأ  دندیـشوکن و  اهنآ  ّتبحم  تعباتم و  رد  ناج  لدـب و  زگره  و 

سبح و لتق و  سومان و  کـته  قارحا و  دـصق  تیب و  فشک  رهق و  ربج و  روج و  ملظ و  مرج ، باـکترا  ضرغب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلهأـب 
مادقأب لیلذت  نیهوت و  ماسقأ  داجیا  لیوزت و  نیجهت و  عاونأ  عادبإ  قرط  و  دـندروآ ، لمعب  قوقع  راهظإ  قوقح و  بصغ  تراغ و  بهن و 

توادع و ضغب و  رد  ناج  لد و  رازهب  دنـشوک  ّتبحم  تعباتم و  رد  ناج  لدب و  هکنآ  ضوعب  و  دندرپس ، ماوّدـلا  لسلـسّتلا و  یلع  مارجا 
ياجب و  دندیـشود ، فارحنا  دانع و  زا  رپ  بولق  فورظ  رد  فاستعا  فنج و  يدـیأب  فالخ  فالخأ  و  دندیـشوک ، تبناـجم  تدـیاحم و 

نایغط و یغب و  نیدایم  رد  دنتخاس و  مالیا  اذیا و  ماهـس  هاگجامآ  ار  رودص  دنتخادرپ و  بولق  هیعوأ  رـسکب  دـننک  ادـیپ  اهلد  رد  اج  هکنآ 
مهل و لیوف  دنتخاس ، ادـیپ  ران  لفـسأ  كرد  رد  دوخ  ياج  هَّللا  ءایلوا  هبراحمب  دـنتخارفا و  اباحم  یب  جورخ  بصن و  مالعأ  ناودـع  ّیغ و 

. نیّدلا موی  یلإ  اذه  انموی  نم  مهل  اقحس  اّبت و  و  نیدناعملا ، ّقحلل و  نیدحاجلا  مهعابتأل 
مهیلع دنايوفطـصم  تیب  لـها  هفیطل  فورظ  نآ  تّما  نیا  يارب  هک  دـناهدش  فرتـعم  تحارـصب  مـالک  نیا  رد  بحاـص  هاـش  هکنآ  مشش 

رون زا  اهلد  نآ  نوچ  و  دوش ، ادـیپ  یئاج  ار  سک  نیا  اهنآ  ياهلد  رد  هک  ددرگیم  نآ  بجوم  ناشیا  تعباتم  ناشیا و  ّتبحم  هک  مالّـسلا 
ناکم ترواجم  فرظ و  تکراشم  ببسب  تسّولمم  رومعم و  همسا  ّلج  يراب  ترضح  فیطل 

1088 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: تیب لیق ، ام  معنل  و  دراد ، قایرت  مکح  ناهانگ  یعبط  لقث  عفد  رد  هک  دیآ  ادیپ  یتبسانم  بانجنآب 

دیسر هاگان  دز و  رتوبک  ياپ  رد  تسد  دسر  هبعک  رد  هک  درک  سوه  هراچیب  روم 
ءاعفـش ایارب و  مرکأ  قئالخ و  لضفا  بیر  ـالب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  تسنآ  لـیلد  فاـصنإ  لـهأ  دزن  بحاـص  هاـش  فارتعا  نیا  و 
تالاقم هلطاب و  تاملک  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  یلقاع  ره  دزن  نیزا  دعب  و  دنتسه ، نیملاعلا  بر  برق  یلإ  نیلّسوتم  نیلصوم  نیبنذم و 

هَّللا مالـس  مهیلع  راهطا - تیب  لها  رب  رایغأ  حـیجرت  میدـقت و  باب  رد  ناشفاصناان  فالـسأ  رگید  هَّللا و  ّیلو  هاش  بحاص و  هاش  هلطاـع 
ار ناشیا  نامیا  نید و  هنوگ  دشابیم و  رون  رب  تاملظ  لیضفت  لیبق  زا  رورغ و  عودخ  سواسو  زا  یـشان  همه  راهّنلا - فارطأ  لیللا و  ءانآ 

ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  دشارخیم ، داحلا  رفک و  نخانب 
.

نیاب مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تارـضح  صیـصخت  هجو  هک  دـناهتفگ  هنیفـس  ثیدـحب  جاجتحا  دـعب  مالک  نیرد  بحاص  هاـش  هکنآ  متفه 
یلاعت قح  زین  ار  تیب  لهأ  تارضح  دوب و  بانج  نآ  یلمع  لامک  تروص  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  یتشک  هک  تسنآ  تلیضف  بتارم و 

. تستقیرط زا  ترابع  هک  دوب  هدینادرگ  نیلسرملا  متاخ  بانج  یلمع  لامک  تروص 
قادصم بحاص  هاش  مالک  نیا  و 
« لطاب اهب  داری  قح  ۀملک  »

هَّللا یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  یلمع  لامک  تروص  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تارـضح  یلاعت  قح  بیر  کش و  الب  هک  اریز  دشابیم ،
یلمع لامک  یملع و  لامک  هکلب  دندوب  بانج  نآ  یلمع  لامک  رهظم  اهنت  هن  هّیـسدق  سوفن  نیا  نکیل  دوب ، هدـینادرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
راهّنلا ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  ماعنملا  بّرلا  نم  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  مارک  تیب  لها  زا  مامّتلا  لامکلا و  هجو  یلع  ود  ره  باـنج  نآ 

یّلص نییبّنلا - متاخ  بانج  هیلاع  تاکلم  هلضاف و  تافص  هلمج  هّمات  یلاجم  هلماک و  رهاظم  تاکرب  اب  تاوذ  نیا  و  دوب ، راکـشآ  حضاو و 
تقیرط و ةادـه  تعیرـش و  ماّکح  تارـضح  نیا  ندوب  رد  افرع  نیقّقحم  املع و  نیقّقحم  دزن  و  دـندوب ، نیبّیطملا - نیبیطلا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
« لآملا ةریخذ   » لیبنلا و يدوهمّسلا  ۀماّلعلل  نیدقعلا » رهاوج   » عجاریلف لیـصفّتلا  دارأ  نم  و  تسین ، یمالک  الـصأ  ّتیرب  ججح  تّما و  هّمئأ 
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نم امهیفف  لیلجلا ، یلیجعلا  لضافلل 
1089 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

* ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذ  َو  ةرکذت  هیف  و  بابلا ، اذه  یف  ۀّجح  وه  ام  ۀّقحلا  تاملکلا 
.

هّیحور ياوق  رد  بانج  نآ  اب  صخش  تبسانم  نودب  بانج  نآ  یلمع  لامک  هک  دناهدومرف  حیرصت  مالک  نیرد  بحاص  هاش  هکنآ  متـشه 
ّتیلـصا و هقالع  تدـالو و  نودـب  تبـسانم  نیا  و  دوش ، رگهولج  یـسک  رد  هک  تسین  رّوصتم  تحامـس  تّوتف و  ظـفح و  تمـصع و  رد 

. تسین لوصحلا  نکمم  ّتیعرف 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلمع  لامک  هک  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و  حوضو  روهظ و  لامکب  مالحالا  یلوا  رب  مـالک  نیزا  و 
تیلصأ و هقالع  تدالو و  فرش  تحامس و  تّوتف و  ظفح و  تمـصع و  هّیحور و  ياوق  رد  بانج  نآ  اب  تبـسانم  بایطالا و  مّلـس  هلآ و 

هثالث تارضح  اصوصخ  ّتنس  لها  نیحودمم  باحصأ  يارب  و  سب ، تسا و  مالّسلا  مهیلع  مارک  تیب  لهأ  بیصن  هَّللا  دمحب  همه  تیعرف 
. دشاب هدوب  قّقحم  هکنآ  ياج  هچ  تسین  مه  نکمم  رّوصتم و  هیلاعتم  بقانم  هیلاع و  لئاضف  نیا  لوصح 

دـندوب و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلمع  لامک  ياراد  هک  هیـسدق  سوفن  هنوگ  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  رهاـظ  رپ  و 
ناشیا رب  هّیوبن  تدالو  فرش  دشاب و  قّقحم  ناشتحامس  تّوتف و  ظفح و  تمصع و  دنشاب و  هتشاد  هیحور  ياوق  رد  بانج  نآ  اب  تبـسانم 

، ددرگ تباث  تاکرب  اب  تاوذ  نیا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ناـیم  رد  ّتیعرف  تیلـصأ و  هقـالع  دوب و  لـصاح 
نالف و بانج  نآ  تفالخ  يارب  تشاد و  دـیاب  كورتم  روجهم و  تفالخ  باب  رد  ار  ناـشیا  هک  درک  ناوتیم  مکح  یلقاـع  لـقع  هنوگچ 

بوصنم دـناهدیدرگن  لالج  ّزع و  بابق  نیا  درگ  الـصأ  هدیـسرن و  بقانم  لئاضف و  نیعماج  نیا  ناوراک  درگب  زگره  هک  ار  نالف  نـالف و 
دناهدش فرتعم  مالک  نیرد  بحاص  هاش  هکنآ  مهن  تشارفا !!! دیاب  قارتفا  فاستعا و  مالعأ  قاقش و  تفالخ و  تایار  هناباجح  یب  هتخاس 
يرجم نیرد  تسا  هفلتخم  تایالو  ندعم  هک  نآ  بعش  عیمج  اب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  یلمع  لامک  هکنیا  هب 

ار يرگید  رم  یکی  هک  تماما  ینعم  تسا  نیمه  دنتخیر و  نادوان  نیمه  زا  دندرک و  يراج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  هیـسدق  سوفن  ینعی 
. تخاس یصو  ناشیزا 

1090 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دـساف داقتعا  هشیر  دـنکیم و  راکـشآ  حـضاو و  راهّنلا  ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتیلـضفأ  هچ  رگا  فارتعا  نیا  و 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  یلمع  لامک  تابثإ  نآ  زا  بحاص  هاش  دوکنم  دوصقم  نوچ  نکیل  دنکیمرب ، نب  خیب و  زا  ار  رایغأ  ناحجر 
لوقع و بابرأ  مالم  بلاج  یـصحت  ّدـعت و ال  هوجوب ال  سپ  یملعلا ، لاـمکلا  نود  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  رد  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

مهیلع هَّللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیبلهأب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یملع  لامک  لوصو  هک  اریز  تسمـالحا ،
الجنا حوضو و  تّدـش  زا  تریـصب  نامیا و  لها  دزن  هک  تسیرما  تانئاک  یمامت  تاقولخم و  هبطاـق  زا  تارـضح  نیا  ّتیملعأ  نیعمجأ و 

رگید باحـصا و  عوجر  عئاقو  هّیولع و  يایاضق  هّیوبن و  ثیداحأ  هّینآرق و  تایآ  زا  بلطم  نیا  ّهلدأ  رگا  و  هدنامن ، ناهرب  لیلدـب و  جاتحم 
نیا هعطاس  ججح  هعطاق و  ّهلدأ  زا  يرایـسب  هَّللا  دمحب  و  دنکیمن ، افو  نآ  يارب  مه  رابک  رتافد  دیآ  هدرک  نایب  بابلألا  یلوا  هرهبم  نیهارب 

دّلجم رد  مارم  بولطم و 
« اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ   » ثیدح

تابثإ رد  بحاص  هاـش  ریـصقت  سپ  تسین . یقاـب  نآ  رد  ندز  مد  ياـج  مه  ار  راـکنإ  دوحج و  باـبرأ  هک  هدـش  نهربم  نّیبم و  یجهن  هب 
و دـشخبیمن ، ناشیاب  یعفن  الـصأ  دـشاب  ناشتریـصب  صقن  تریرـس و  ءوس  زا  فشاک  هکنآ  ياوس  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  لامک 

. دشخبیمن دادس  قدص و  بابرأ  داقتعا  ياپ  نآب  زگره 
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ناشیا و تماماب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  رد  بحاص  هاش  فارتعا  هکنیا  هب  دربیم  یپ  یبوخب  دـیامن  قئاقح  رد  یلمأـت  یندا  هک  ره  و 
، دیازفایم ۀیاغلا  یـصقأ  یلا  ار  نیفـصنم  تریـصب  رـصب و  دیامنیم و  قح  لها  بهذم  دـییأت  ۀحارـص  ار  يرگید  رم  یکی  نتخاس  یـصو 

هریثک نیهارب  ّهلدأ و  زا  رظن  عطق  تسین و  تسرد  زگره  تسا  بحاص  هاش  رظن  ّدـم  هک  فّوصت  لهأ  هحلطـصم  تماما  رب  نآ  لـمح  نکیل 
نایب ضرعمب  دـّلجم  نیرد  هنیفـس  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  تلالدـب  ّقلعتم  فیحن  هچنآ  دـننکیم ، رکذ - تماما  ثحبم  رد  ّقح  لـها  هک 
مهیلع تیب  لها  تارـضح  رهاظ  تماما  تفالخ و  رب  تلالد  هدیدع  هوجوب  ثیدح  ود  ره  نیا  هک  دیامنیم  حـئال  حـضاو و  اعطق  ماهدروآ 

. دشابیم رمثیب  ضحم  تقیقح  نامتک  قح و  رتس  رد  اج  نیا  رد  بحاص  هاش - روکشمان  یعس  سپ  دراد ، مالّسلا 
1091 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّتیعبنم داشرا و  تیبطق و  رب  راهّنلا - لیّللا و  فلتخا  ام  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  راهطا - هّمئأ  تیاصو  تماـما و  رـصق  نـالطب  نیرب  هوـالع  و 
تباث هرهاق  جـجح  هرهاب و  لئالدـب  و  هدـش ، روکذـم  مامت  لیـصفتب  بحاـص  هاـش  مـالک  باوجب  هیبشت  ثیدـح  دـّلجم  رد  تیـالو ، ضیف 

، داجمالا ءاملعلا  نیب  هفورعم  تماما  داّقن و  نیمّلکتم  هحلطـصم  تفالخ  دالب و  تموکح  دابع و  تساـیر  يارب  تارـضح  نیا  هک  هدـیدرگ 
نید و روما  عیمج  رد  دوخ  تعاط  ضارتفا  يربک و  تماعز  راهظإب  قلخ  تیاده  کلسم  قح  راهظا  تاماقم  رد  دندوب و  هَّللا  نم  بوصنم 

. دندومیپیم ایند 
تّما ياـیلوا  لسالـس  عجرم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ینعی  ناراوگرزب  نیا  هک  دـناهدومرف  فارتعا  مـالک  نیرد  بحاـص  هاـش  هکنآ  مهد 
. دنیشنیم یتشک  نیرد  ددرگیم و  یهتنم  ناراوگرزب  نیاب  وا  هضافتسا  دنس  راچان  راچ و  دیامنیم  هَّللا  لبحب  کّسمت  هک  ره  دندش و 
فانآ مغرم  دـشابیم ، ناـشیا  قوقح  نیبصاـغ  بالـصأ  مصاـق  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نیملاـظ  روهظ  ضقاـن  هچ  رگا  فارتعا  نیا  و 

رد یناش  بطاـخم  يروص  دـلاو  هکلب  یناّرح  هّیمیت  نبا  هک  ینادیمن  رگم  تسه ، زین  ناـشیا  لـضف  نیدـحاج  سطاـعم  عداـج  نیرکنم و 
رهاظ کلذ  و  دناهدرپس ! تاحضاو  دوحج  تاتباث و  راکنإ  قیرط  هدروآ  نابز  رب  هعیظف  تافرخزم  هعینـش و  تافارخ  اهچ  بلطم  نیا  راکنإ 
. نیملا لهأ  بذکل  اراهظإ  هیبشّتلا  ثیدح  دّلجم  یف  اهتارابع  ضعب  انلقن  دق  و  نینیعلا ،» ةّرق   » و افخلا » ۀلازإ   » و ۀّنّسلا » جاهنم   » علاط نمل 
هداتفا ور  رب  رخآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  ّقح  رد  هرّرکم  تافارتعا  همه  نیا  دـعب  مامـضنا  ریرغت  مالک  نیرد  بحاص  هاـش  هکنآ  مهدزاـی 

مارک هباحـص  رد  رتشیب  هک  بانج  نآ  یملع  لامک  فالخب  : » لاـق ثیح  هداد ، ّتیبصاـن  داد  تارـضح  نیزا  دوخ  ینطاـب  فارحنا  راـهظاب 
ّلح رد  دمآ  رد  نیئآ  نتخومآ  وا و  تاّیـضرمب  نّطفت  زارد و  تّدم  ات  داتـسا  اب  ذیملت  تبحـص  ار  لامک  نآ  عابطنا  هک  اریز  دـنام  رگهولج 

: هک دناهدومرف  اذهل  تسا و  رورض  وزا  تالوهجم  جارختسا  تالکشم و 
« متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ 

. یهتنا
1092 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب يروثع  يرورم و  یندا  هک  ره  و  درادن ، تیعقاو  زا  یظح  فاصنا  باحصا  دزن  زگره  هدز  رب  رس  بحاص  هاش  زا  هک  لطاب  ياعدا  نیا  و 
هک یجهن  هب  بایطألا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  یملع  لامک  هک  دنادیم  نیقیب  دشاب  هتـشاد  رابک  نیقّقحم  رافـسأ  بتک و 

لامک و  هدـیدرگن ، رهاظ  بانج  نآ  باحـصأ  زا  زگره  هدیـسر  روهظب  بابرألا - ّبر  نم  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  باـنج - نآ  تیب  لـها  زا 
نینچ هنوگچ  و  تسین ، لصاح  طیحم  رحبب  هرطق  تبـسن  باتفآب و  هّرذ  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّیملع  تالامک  اب  ارباحـصأ  یملع 

نآ ملع  باوبأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هریثک  صوصن  رب  انب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تارـضح  هکنآ  لاح  دشابن 
همه هک  تساجنیا  زا  و  دنیابر . دوخ  بیـصن  ّظح و  هدـمآ  باوبأ  نیرب  نیلئاس  جـهنب  هک  دـناهدش  رومأم  باحـصأ  هلمج  دنتـسه و  بانج 

دهاوش هچ  رگا  و  هدومنن ، باحـصا  زا  یـسکب  یعوجر  هاگچیه  بانج  نآ  دندومنیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانجب  عوجر  ناشیا 
. دوشیم روکذم  تارابع  ضعب  مه  اج  نیا  رد  نکیل  دشاب  هدیسر  ترظنب  لیصفّتلاب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تادّلجم  رد  بلطم  نیا  هریثک 
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ریما ترضح  مولع  زا  هباحص  هدافتسا 

موجن ثیدح  نالطب  داسف و  نایب  رد 

امب اوّجتحا  ۀمحر و  فالتخالا  اولاقف : موق  طلغ  دق  و  : ] هتفگ
. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يور 

ّالا سیل  ّهنأل  ملـسم  هلوقی  ام ال  اذـه  و  اطخـس ! قاّفتالا  ناکل  ۀـمحر  فالتخالا  ناک  ول  ّهنأل  نوکی  لوق  دـسفأ  نم  اذـه  و  دّـمحم : وبأ  لاق 
: ۀّیرورض هوجول  قسفلا  لهأ  دیلوت  نم  بوذکم  لطابف  روکذملا  ثیدحلا  اّمأ  و  طخس . وأ  ۀمحر  ّالإ  سیل  فالتخا و  وأ  قاّفتا 

. قیرط نم  ّحصی  مل  ّهنأ  اهدحأ :
بذک و  هرّسف ، ریسفت  یف  أطخأ  دق  رکب  ابأ  نأ  ربخأ  دق  مالّسلا  هیلع  وه  هنع و  یهن  امب  رمأی  نأ  زجی  مل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأ  یناثلا : و 

ایتف یف  لبانّسلا  ابأ  أطخ  و  لتاقی ، وه  هفیـس و  هیلع  عجر  نمیف  هلّوأت  لیوأت  یف  ریـضح  نب  دیـسا  بذک  و  ةرجهلا ، یف  هلّوأت  لیوأت  یف  رمع 
. ۀیافک انرکذ  امیف  و  انهیه ، هداریإ  نع  ینغأف  ابعوتـسم  اذه  انباتک  نم  دیلقّتلا  لاطبإ  باب  یف  ینعملا  اذـه  انرکذ  دـق  و  ةّدـعلا ، یف  اهب  یتفأ 

نع هَّللا  یلاعت  ءاطخلاب ، رمأ  ذئنیح  نوکیف  أطخ ، ّهنأ  ربخأ  دق  ام  عاّبتاب  رمأی  مالّسلا  هیلع  نوکی  نأ  ۀتبلا  زوجی  يّذلا ال  عنتمملا  لاحملا  نمف 
نوکی نأ  ّالإ  ئطخی  نم  عاّبتاب  رمأی  نأ  زوجی  الف  نوئطخی  مّهنأ  ربخأ  دق  مالّـسلا  هیلع  وه  و  ۀفّـصلا ، هذه  نم  مالّـسلا  هیلع  هاشاح  و  کلذ ،

. لقاّنلا يدتها  دقف  لقن  مهّیأ  نمف  ةاقث  مهّلک  مهنع  هَّللا  یضر  [ 1  ] مّهنال حیحص  اذهف  هنع ، اوور  امل  مهلقن  دارأ  مالّسلا  هیلع 
، رهاظ بذک  دـساف و  هیبشت  موّجنلاب  نیبیـصملل  هّبـشملا  هیبشت  و  ّقحلا ، هلوق  لب  لطابلا  لوقی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأ  ثلاثلا : و 
و انیبم ، انارـسخ  رـسخ  اشحاف و  أطخ  أطخأ  ادیعب و  الالـض  ّلض  دق  لب  دتهی  مل  ناطرّـسلا  علطم  ۀهج  ّمأف  يدـجلا  علطم  ۀـهج  دارأ  نم  ّهنأل 

[. اّیرورض احوضو  هطوقس  ثیدحلا و  کلذ  بذک  حضو  روکذملا و  هیبشّتلا  لطبف  قیرط ، ّلک  یف  اهب  يدتهی  موّجنلا  ّلک  سیل 
هنالطب انیب  دق  ینزملا و  هیلإ  بهذ  يذلا  وه  اذـه  [ 1  ] هغلابم یلیخ  موجن  ثیدـح  حرج  حدـق و  رد  مزح  نبا  هک  تسا  رهاظ  تراـبع  نیزا 

(. هنم . 12 . ) نیلفاغلا نم  نکت  الف  قبس ، امیف  طوسبملا  مالکلاب 
1098 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هدرپس هدیدع  هوجوب  مثعلت  دّدرت و  الب  نآ  نیجهت  نیهوت و  قیرط  هدرب و  راکب 
. تسا لطاب  نآ  هک  هتفگ  موجن  ثیدح  نأش  رد  هکنآ : لوا 

. تسا بوذکم  هک  هتفگ  نآ  ّقح  رد  هکنآ : مود 
. دناهتخادرپ هتخاس و  ار  روز  بذک و  نیا  روجف  قسف و  لهأ  ینعی  تسا  قسف  لهأ  دیلوت  زا  موجن  ثیدح  هک  دومن  هدافا  هکنآ : موس 

. تسا هّیرورض  هوجو  بلطم  نیا  يارب  هکنیا  هب  هدومن  حیرصت  هکنآ : مراهچ 
. هدشن حیحص  قیرط  چیه  زا  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  هکنآ : مجنپ 

هدومرف یهن  نآ  زا  هک  يزیچب  دـیامن  رمأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  تسین  زئاـج  هک  هدومن  هداـفا  هکنآ : مشش 
. دشابیم مارح  هنع و  ّیهنم  رمأ  رب  لمتشم  موجن  ثیدح  هکنآ  رب  دیامنیم  تلالد  هدافا  نیا  و  تسا .

هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنیرب  ّهلاد  تاعقاو  ضعب  موجن  ثیدـح  نومـضم  نیهوت  يارب  ترابع  نیرد  مزح  نبا  هکنآ : متفه 
زین رمع  بیذکت  رکب و  وبأ  هیطخت  هعقاو  تاعقاو  نیرد  و  هدروآ ، نایب  ضرعمب  تسا  هدومرف  دوخ  باحصأ  بیذکت  هیطخت و  مّلـس  هلآ و 

. هتخادرپ یغبنی  امک  ادتقا  هبترم  زا  ناشطاطحنا  راهظإب  هتخاس  روکذم 
هک تس  نیا  تسین ، زئاج  اعطق  هک  عنتمم  لاحم  هلمج  زا  هک  هدومن  هدافا  موجن  ثیدح  دافم  ناوه  نهو و  لامک  راهظإ  يارب  هکنآ : متشه 

. اطخب دشاب  هدرک  رمأ  هک  تقو  نیا  رد  دوب  دهاوخ  سپ  دشابیم ، اطخ  هک  يزیچ  عاّبتاب  دیامن  رمأ  بانج  نآ 
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ثیدـح هک  ددرگیم  رهاظ  اجنیا  زا  و  هدومن ، يراج  ملق  نابز  رب  کلذ » نع  هَّللا  یلاعت   » هملک بلطم  نیا  تعانـش  راهظإ  يارب  هکنآ : مهن 
هلمج نآ  رکذ  دـعب  مزح  نبا  تهج  نیا  زا  دـیامنیم و  بوسنم  ار  صقن  ّتیدـحأ  بانج  يایلع  تحاسب  هک  دراد  يزیچ  رب  تلـالد  موجن 

. دیامنیم يراج  ملق  نابز  رب  کلذ » نع  هَّللا  یلاعت  »
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  ندومن  رمأ  تبـسن  هک  هدومن  رهاظ  ۀفّـصلا » هذه  نم  مالّـسلا  هیلع  هاشاح  و   » دوخ لوقب  مزح  نبا  هکنآ : مهد 

. دشابیم روجنیمه  بانجنآب  مه  موجن  ثیدح  تبسن  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  سپ  یشاحت . لباق  تسیرمأ  اطخب  مّلس  هلآ و  هیلع و 
1099 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هکنیا  هب  هدومن  فارتعا  زاـب  موجن  ثیدـح  نیهوت  ضرغب  مزح  نبا  هکنآ : مهدزاـی 
. دننکیمن اطخ  بانج  نآ  باحصأ  هکنیا  هب  تسا  هداد 

. دنکیم اطخ  هک  یسک  عاّبتاب  ار  اهام  دنک  مکح  بانج  نآ  هک  تسین  زئاج  هک  هدومن  هدافا  حیرص  حیرصتب  هکنآ : مهدزاود 
نالطب و سپ  دنتسه . تاقث »  » لقن رد  باحـصأ  ّلک  هک  هدومن  يوعد  دوخ  فالـسأ  یـضعب  دیدسان  دیلقتب  نیا  زا  دعب  مزح  نبا  هچنآ  اّمأ 

. دوشیمن ضراع  یبیر  یّکش و  نآ  رد  ار  فصنم  لقاع  زگره  هک  هدش  نایب  يوحنب  قبس  ام  رد  الّصفم  نآ  ناوه 
ثیدـحب نیّجتحم  نّیلدتـسم و  دـعب  لامک  هک  هدرک  رکذ  موجن  ثیدـح  لاـطبا  يارب  یلقع  یلیلد  تراـبع  نیرد  مزح  نبا  هکنآ : مهدزیس 

. دیازفایم ناشریوشت  لیجخت و  رد  یلیخ  و  دیامنیم ، حئال  حضاو و  تسارف  مهف و  تحاس  زا  موجن 
نآ لوق  هکلب  دیامرفیمن ، لطاب  نخس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومن  هدافا  مزح  نبا  هکنآ  بلطم  نیا  حیضوت 

هراتـس علطم  تهج  هدارا  هک  صخـش  ره  هک  اریز  تسرهاظ ، بذـک  دـساف و  هیبشت  موّجنلاب  نیبیـصم  يارب  هّبـشم  هیبشت  تسقح و  باـنج 
یطخم دیعب و  لالضب  دش  دهاوخ  هارمگ  هکلب  دش  دهاوخن  يدتهم  زگره  ار  ناطرس  هراتس  علطم  تهج  دنک  دصق  وا  دشاب و  هتشاد  يدج 

. نیبم نارسخب  دش  دهاوخ  راکنایز  شحاف و  ءاطخب  دش  دهاوخ 
وا لوق  رب  هتسناد  ادتها  ببـس  ار  یباحـص  ره  يادتقا  هک  موجن  ثیدح  ناگدادلد  تارـضح  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  اجنیا  زا  هَّللا  دمحب  و 

. نیبم نارسخب  دنتسه  راکنایز  شحاف و  ياطخب  دنتسه  یطخم  دیعب و  لالضب  دنتسه  هارمگ  هکلب  دنتسین  يدتهم  زگره  دننکیم  لمع 
لطبف قیرط ، ّلـک  یف  اـهب  يدـتهی  موّجنلا  ّلـک  سیل   » هک هتفگ  حیرـصت  دـیزمب  هدرکن  اـفتکا  هنیتم  هداـفا  نیرب  مزح  نبا  هکنآ : مهدراـهچ 
هدافا نیا  و  دش . لطاب  روکذم  هیبشت  سپ  ددرگ ، لصاح  قیرط  ره  رد  ناشیاب  ءادتها  هک  دنتـسین  نانچ  موجن  مامت  ینعی  روکذـملا » هیبشتلا 

دشارخیم ار  موجن  ثیدح  ناگتفیرف  رگج  هک  يوحنب 
1100 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسین نایبب  جاتحم 
ینعی اّیرورـض » احوضو  هطوقـس  ثیدـحلا و  کلذ  بذـک  حـضو  و  : » هتفگ مـالک  رخآ  رد  دوخ  هداـفا  نیا  دـعب  مزح  نبا  هکنآ : مهدزناـپ 

. دشابیم یهیدب  هک  یحوضوب  نآ  طوقس  ثیدح و  نیا  بذک  دیدرگ  حضاو 
كاردا زا  هک  دناهدشعقاو  تریصب  رصب و  یب  نانچ  موجن  ثیدحب  نّیلدتـسم  نیّجتحم و  تارـضح  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  اجنیا  زا  و 

ناوهلا و ّيرورـض  هک  طقاس  بوذـکم و  ثیدـح  نینچب  لالدتـسا  جاجتحاب و  و  دنـشابیم ، رـصاق  زجاـع و  تاّیهیدـب  مهف  تاـّیرورض و 
ِمْوَْقلا ُِرباد  َعِطُقَف  نیمألا : ماقملا  لـهأل  ّلـحملا  اذـه  یف  یلتی  نأ  ّقح  دـقل  و  دنـشارخیم ، ار  دوخ  ناـمیا  نید و  هنوگ  تسنـالطبلا  ّیهیدـب 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 
.

و : ] هتفگ دهتجم  ره  ندوب  بیصم  نالطب  دحاو و  لوق  ندوب  ّقح  باب  رد  ماکحألا » لوصا  یف  ماکحإلا   » باتک رد  یسلدنا  مزح  نبا  زین  و 
امب اوّجتحا 

هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 123 

http://www.ghadirestan.com


. موّجنلاک یباحصأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يور 
 . هدادرت نع  ینغأف  اذه  انباتک  نم  فالتخالا  ّمذ  باب  یف  بذک  ّهنأ  اّنّیب  ثیدحلا و  اذهل  انلاطبإ  مّدقت  دق  و  دّمحم : وبأ  لاق 

ثیدح نیا  نالطبب  فارتعا  ناشباوجب  مزح  نبا  دـناهدومن و  موجن  ثیدـحب  جاجتحا  بیوصت  بهذـمب  نیلئاق  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
فالتخا ّمذ  باب  رد  دشابیم  بذک  نآ  هک  ام  میدرک  نایب  ار و  ثیدح  نیا  ام  ندرک  لطاب  هدش  مّدقتم  هک  دیوگیم  ۀحارـص  دیامنیم و 

. نآ رارکت  زا  نایب  لاطبإ و  نآ  درک  زاینیب  سپ  ام ، باتک  نیزا 
رظاّنلا یلع  یفخی  اـمک ال  ددرگیم ، حـئال  حـضاو و  ثیدـح  نیا  بذـک  نـالطب و  هدـیدع  هوجوب  زین  مزح  نبا  هرـصتخم  تراـبع  نیزا  و 

. ریصبلا
ۀیاوّرلا اّمأ  و  : ] هتفگ دیلقت  لاطبإ  باب  رد  ماکحإلا »  » باتک رد  یسلدنا  مزح  نبا  زین  و 

« موّجنلاک یباحصأ  »
ثیدح اذه  ۀطقاس و  ۀیاورف 

: لاق ّيراصنالا  ّيورهلا  دّمحم  نب  دمحأ  نب  دبع  ّرذ  وبأ  انأ  لاق : ّيرذعلا ، سنأ  نب  رمع  نب  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  هینثّدح 
نب ثراحلا  انث  نامیلـس ، نب  ماّلـس  انث  حور ، نبا  هَّللا  دبع  انث  فلخ ، لماک  نب  دـمحأ  یـضاقلا  انث  ّینطقراّدـلا ، دـمحأ  نب  رمع  نب  ّیلع  انأ 

نع نایفس  یبأ  نع  شمعالا  نع  نیصغ 
1101 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : رباج ،
اذه ۀعوضوملا و  ثیداحالا  يوری  نامیلس  نب  ماّلس  ّیفقّثلا و  بهو  وبأ  وه  اذه  نیصغ  نب  ثراحلا  فیعـض و  نایفـس  وبأ  دّمحم : وبأ  لاق 
اذـه ّنأ  ّيرمّنلا  ّربلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبأ  ّیلإ  بتک  و  اهدانـسإ . فعـض  قیرط  نم  ۀـطقاس  ۀـیاور  هذـهف  کش ، ـالب  اـهنم 

نع يرزجلا  ةزمح  قیرط  نم  و  رمع ، نبا  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  هیبأ  نع  یمعلا  دیز  نب  میحّرلا  دـبع  قیرط  نم  اضیأ  يور  ثیدـحلا 
میهاربا نب  دّـمحم  انثّدـح  ّيرمّنلا : ّیلإ  بتک  و  لوهجم . ّيرزجلا  ةزمح  ناکورتم و  هوبأ  دـیز و  نب  میحّرلا  دـبع  و  لاق : رمع ، نبا  نع  عفان 

ام اّمأ  و  راّزبلا : انل  لاق  لاق : تومّصلا  بّویأ  نب  دّمحم  انث  لاق : مهثّدح  جرفم  نب  دبع  ابأ  ّنأ  دیعس  نبا 
« متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ   » مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يوری 

ۀبوذکم اّهنأ  ّکش  لب ال  الـصأ  تبثت  ۀیاوّرلا ال  هذه  ّنأ  رهظ  دقف  دّمحم : وبأ  لاق  مّلـس . هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ّحصی  مالکلا ال  اذـهف 
یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  ۀفص  یف  لوقی  یلاعت  هَّللا  ّنأل 

هلوقب هیف  فالتخا  الف  یلاعت  هَّللا  نم  ناک  ام  ّکش و  الب  یلاعت  هَّللا  نم  وهف  ابجاو  هّلک و  اّـقح  ۀعیرّـشلا  یف  مالّـسلا  هیلع  همـالک  ناـک  اذإـف 
« ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو   » یلاعت

« اوُعَزانَت َو ال   » هلوقب فالتخالا  قّرفّتلا و  نع  یلاعت  یهن  دق  و 
مهنم هریغ  ءیّشلا و  لّلحی  نم  مهیف  مهنع و  هَّللا  یضر  ۀباحّصلا  نم  لئاق  ّلک  عاّبتاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رمأی  نأ  لاحملا  نمف 
امارح و  ۀـحلط ! یبأب  ءادـتقا  الالح  مئاّصلل  دربلا  لکأ  ناکل  و  بدـنج ! نب  ةرمـسب  ءادـتقا  الالح  رمخلا  عیب  ناکل  کلذ  ناـک  ول  و  همّرحی !
ءادتقا امارح  بعک و  نب  ّیبا  بّویأ و  یبأ  ۀحلط و  نامثع و  و  [ 1  ] یلعب ءادتقا  ابجاو  لاسکالا  نم  لسغلا  كرت  ناکل  و  مهنم ! هریغب  ءادتقا 

ام هدر  یف  یفکی  و  ءارتفا ، بذـک و  لطاب و  وهف  ۀلئـسملا  هذـه  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  مزح  نبا  هبـسن  ام  لوقأ : [ 1 ، ] رمع نبا  ۀـشئاعب و 
. مهتارابع ضعب  اهنم  لقنن  نحن  اه  و  مهبتک ، یف  مهرابحأ  ۀنسلا و  لهأ  مالعأ  هرکذ 

مل وأ  لزنأ  لسغلا  بجو  ۀفـشحلا  تباغ  ناناتخلا و  یقتلا  اذإ  و  : ] لاق طوسبملا »  » هباتک یف  یـسخرسلا  لهـس  یبأ  نب  دـمحم  رکب  وبا  لاـق 
رمع و نیرجاهملا : لوق  وه  لزنی و 
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1102 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهانکرت ۀحیحّـصلا  دیناسألاب  اندنع  ّيورم  اذه  ّلک  و  مهنم ! هریغب  ءادـتقا  امارح  رمعب  ءادـتقا  الالح  اهیف  بیطلا  روهظ  لبق  رمثلا  عیب  ناکل  و 

يراصنالا تباث  نب  دـیز  ۀـفیذح و  دیعـس و  یبأک  راصنالا  امأف  مهنع . یلاعت  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  یلع و  انّیب  دـق  و  اهب ، لیوطّتلا  فوخ 
رهاظل هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  شمعالا  نامیلس  ذخأ  هب  و  لزنی ، مل  ام  لاسکالاب  لاستغالا  بجی  ال  اولاق : مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر 

(: ظ ۀشئاع .  ) ناذاش ثیدح  انل  و  ءاملا .» نم  ءاملا  امنا   » ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
و دوعـسم ، نبا  یلع و  رمع و  نیرجاهملا  لوق  وه  و  لزنی ، مل  وأ  لزنأ  لسغلا  بجو  ناـناتخلا  یقتلا  اذإ  لاـق : ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 

تعـشقت یتلا  يوتفلا  هذـه  ام  کسفن ! ودـع  يأ  دـیزل : لاق  یتح  داهتجالا  اذـه  راصنألل  غوسی  مل  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  رمع  نأ  حـصالا 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  کلذ  لعفن  انک  نلقف : نهلأس  رمع و  نهعمجف  کلذ ، نلقی  راصنالا  نم  یتمومع  تعمـس  لاقف : کـنع !؟

: نلقف ملس ؟ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  ملعی  ناک  وأ  رمع : لاقف  لستغن . ملس و ال  هیلع و 
لاقف انلستغاف . ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  کلذ  تلعف  تلاقف : اهلأسف  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  یلا  ثعب  و  ءیـشب ، سیل  لاقف : ال !
جورخ ماقم  ماقف  ةداع  ینملا  ءاکو  قالطتسال  ببس  لعفلا  اذه  نأ  ینعملا  و  کتیذآل ! اذه  یلا  تدع  نئل  دیزل : هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  رمع 

لـسغلا بجی  و ال  : ) لاق هجولا . اذه  نم  طایتحالا  عضوم  عضوملاف  هتلقل  جرخ  ام  هیلع  فقی  مل  امبرف  هرـصب  نع  بیغم  هنال  اطایتحا  ینملا 
و دـحلا ، مکح  هیلع  لیلدـلا  و  هسمب ، ینملا  ءاکو  قالطتـسا  یف  جرفلا  ریظن  سیل  جرفلا  نود  ام  نال  لزنی ) مل  ام  جرفلا  نود  امیف  عامجلاب 

راشأ هیلإ 
. یهتنا ءام ،]  نم  اعاص  هیف  بجوی  دحلا و ال  هیف  بجوی  لاقف : لاسکالا  یف  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع 

ءاوس داتعملا  لیبسلا  یف  جرفلا  یف  جرفلا  جالیا  یناثلا  و  : ] ۀبانجلل ۀتبثملا  رومالا  رکذ  یف  عئادـبلا »  » باتک یف  یناشاکلا  نیدـلا  ءالع  لاق  و 
و ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دعب  نیناتخلا  ءاقتلاب  لسغلا  بوجو  یف  اوفلتخا  امل  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحـصلا  نأ  يور  امل  لزنی  مل  مأ  لزنأ 

اهنع هَّللا  یضر  ۀشئاع  یلا  يرعشالا  یسوم  ابأ  اوثعب  راصنالا ال ، لسغلا و  نوبجوی  نورجاهملا  ناک 
انأ و تلعف  لزنی » مل  مأ  لزنأ  لسغلا  بجو  ۀفـشحلا  تباغ  ناناتخلا و  یقتلا  اذإ  : » لوقی ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تلاقف :

و العف . الوق و  تور  دقف  انلستغا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
. یهتنا ءام ]! نم  اعاص  بجوی  الف  دحلا أ  بجوی  لاسکالا : یف  لاق  هنأ  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  يور 

حتف  » یف مامهلا  نباب  فورعملا  یساویسلا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  لامک  لاق  و 
1103 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بیصملا و بّوصیف  کلذ  هغلبیف  مالّسلا  هیلع  هرـصع  یف  مهئارآب  نولوقی  ۀباحّـصلا  ناک  دق  و  أطخأ ، ّهنأب  رکب  ابأ  مالّـسلا  هیلع  هرابخإ  افنآ 
[. رثکأ یشفأ و  مالّسلا  هیلع  هتوم  دعب  کلذف  ئطخملا ، ئطخی 

. هدومن هدیدع  هوجوب  هدیدش  تالمح  موجن  ثیدح  رب  مه  دیلقت  لاطبإ  باب  رد  مزح  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
تیاور هک  هدومن  فارتعا  تحارصب  هکنآ : لّوا 

موّجنلاک یباحصأ 
. تسا هطقاس  تیاور 

. تسا فیعض  تسرباج  زا  ثیدح  نیا  يوار  هک  نایفس  وبأ  هک  هدومن  هدافا  نآ  زا  دعب  هدرک و  تیاور  ادنسم  ار  موجن  ثیدح  هکنآ : مود 
ناناتخلا و یقتلا  اذإ  و  طوسبملا : یف  رکذ  و  «: ] ریدـقلا هدافا  تسـشمعأ  زا  ثیدـح  نیا  يوار  هک  نیـصغ  نب  ثراـح  باـب  رد  هکنآ : موس 

نب یبأک  راصنالا  امأ  و  مهنع ، هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  یلع و  رمعک و  نیرجاهملا  لوق  وه  و  لزنی ، مل  وأ  لزنأ  لسغلا  بجو  ۀفـشحلا  تباغ 
رهاظل شمعالا  نامیلس  ذخأ  هب  و  لزنی ، مل  ام  لاسکالاب  لاستغالا  بجی  ال  اولاق : مهنع  هَّللا  یضر  تباث  نب  دیز  ۀفیذح و  بعک و 
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انل و  ءاملا ، نم  ءاملا  مالسلا : هیلع  هلوق 
راصنالل غوسی  مل  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نأ  حصالا  و  لزنی ، مل  وأ  لزنأ  لسغلا  بجو  ناناتخلا  یقتلا  اذإ  لاق : مالسلا  ةولصلا و  هیلع  یبنلا  نأ 

، کلذک نولوقی  راصنالا  نم  یتمومع  تعمـس  لاقف : کنع !؟ ترهظ  یتلا  يوتفلا  هذه  ام  هسفن ! ودـع  يأ  دـیزل : لاق  یتح  داهتجالا  اذـه 
لوسر ملعی  ناک  وأ  لاقف : لستغن ، ملس و ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  لعفن  انک  اولاقف : مهلأسف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  مهعمجف 

: تلاق اهلأسف  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  یلا  ثعب  و  ءیشب ، سیل  لاقف : ال ، اولاقف : ملس ؟ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
ثیدحلا اذه  ضراعی  و ال  کتیذآل ! اذه  یلا  تدع  نئل  دیزل : رمع  لاقف  انلستغا . ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  کلذ  تلعف 

هرصب نع  بیغم  وه  لازنالا و  هلثم  یف  بلاغلا  ذإ  لازنالا  ببس  هنال  اریدقت  ءاقتلالا  یف  دوجوم  ءاملا  نأل  ءاملا » نم  ءاملا   » مالـسلا هیلع  هلوق 
ناکف ثیدحلاب  لسغلا  بجیف  اریدقت  ادوجوم  ءاملا  نوکیف  لازنالا  ماقم  ءاقتلالا  وه  رهاظلا و  ببـسلا  میقأف  هتلقل  لازنالا  هیلع  یفخی  امبر  و 
اذـهل و  یلوأ ، لاستغالا  بوجو  قح  یف  هماقم  موقی  نالف  دـحلا  بوجو  قح  یف  لازنالا  ماقم  ماق  امل  هنال  ۀـلعلا و  بجومب  ـالوق  اـنم  اذـه 

راصنالا یلع  هنع  هَّللا  یضر  یلع  جتحا 
(. ن . 12 . ) یهتنا ءاملا ]!؟ نم  اعاص  نوبجوی  مجرلا و ال  نوبجوی  لاقف :

1104 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تـسا هدش  روکذـم  مساب  نوچ  دنـس  نیرد  يوار  نیا  هک  تسنآ  حیـضوت  نیزا  مزح  نبا  دـصقم  ابلاغ  و  تسیفقث . بهو  وبأ  وا  هک  هدومن 

ّربلا دبع  نبا  هماّلع  هک  تسنآ  بلطم  نیا  دّیؤم  و  تسحودقم . حورجم و  یفقث  بهو  وبأ  وا  هک  ددرگ  حضاو  دوشن و  هبتـشم  شلاح  اذـهل 
تـسعقاو نیـصغ  نب  ثراح  نآ  رد  هک  يدنـسب  ثیدح  نیا  رکذ  دـعب  هدومن  موجن  ثیدـح  رد  حدـق  هک  یئاج  ملعلا » باتک   » رد یبطرق 

 . لوهجم نیصغ  نب  ثراحلا  ّنأل  ۀّجح  هب  موقت  دانسإ ال  اذه  : ] هتفگ
تیاور هعوضوم  ثیداحأ  وا  هک  هدومن  هدافا  تسا  نیـصغ  نب  ثراح  زا  ثیدـح  نیا  يوار  هک  نامیلـس  نب  مالـس  باب  رد  هکنآ : مراـهچ 

. دنکیم
نآ تیاور  مالـس  هک  تستاـعوضوم  نآ  زا  ثیدـح  نیا  ینعی  ّکـش » ـالب  اـهنم  اذـه  و  : » هتفگ هدومن  موـجن  ثیدـحب  هراـشا  هکنآ : مجنپ 
یلع رداق  ءاجلإب  نکیل  اهنم » اذه   » دیوگب هک  دوب  یفاک  موجن  ثیدح  ندوب  عوضوم  راهظا  رد  مزح  نبا  يارب  هک  تسرهاظ  رپ  و  دنکیم ،

. هدومیپ نآ  عضو  هب  ّتیعطق  لامک  راهظا  قیرط  هدومن  هفاضا  مه  ار  ّکش » الب   » هملک قالطإلا 
زا تسا  هطقاس  تیاور  نیا  ینعی  اهدانسإ » فعض  قیرط  نم  ۀطقاس  ۀیاور  هذهف  . » هتفگ تحارـصب  هدومنن  افتکا  مه  ردق  نیرب  هکنآ : مشش 

. نآ دانسا  فعض  هار 
دبع قیرط  زا  ثیدـح  نیا  هک  هدومن  لـقن  يرمن  ّربـلا  دـبع - نبا  زا  موـجن  ثیدـح  ناوـه  نهو و  دـیزم  تاـبثا  يارب  مزح  نبا  هکنآ : متفه 
نبا میحّرلا  دبع  نکیل  هدش ، يورم  مه  رمع  نبا  زا  عفان  زا  يرزج  هزمح  قیرط  زا  رمع و  نبا  زا  بیسملا  نب  دیعس  زا  یمع  دیز  نب  میحّرلا 

. تسلوهجم يرزج  هزمح  دنتسه و  كورتم  ود  ره  شردپ  دیز و 
. هدومن لقن  موجن  ثیدح  حدق  راّزب  ظفاح  زا  ادنسم  ّربلا  دبع  نبا  هطساوب  مزح  نبا  هکنآ : متشه 

تبثت ۀیاوّرلا ال  هذه  ّنأ  رهظ  دـقف   » هتفگ تحارـصب  هدیـسر و  موجن  ثیدـح  حرج  حدـق و  رـس  رب  زاب  مزح  نبا  همه ، نیا  دـعب  هکنآ : مهن 
يارب تبثت » ۀیاوّرلا ال  هذه  و   » هلمج اج  نیا  رد  هک  تسحضاو  رپ  و  تسین ! تباث  الصا  تیاور  نیا  هک  دش  رهاظ  ینعی  الصأ »!

1105 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هداهن دوهش  هّصنمب  نآ  نالطب  داسف و  تیاهن  الصأ »  » هملک هفاضاب  مزح  نبا  رگم  درکیم ، تیافک  موجن  ثیدح  ناوه  نهو و  نایب 

تسین ّکش  هکلب  ینعی  ۀبوذکم »! اّهنأ  ّکش  لب ال   » هتفگ نآ  ندوب  بذک  ّتیعطق  راهظا  يارب  هدومن و  یقرت  لامک  نیزا  دعب  هکنآ : مهد 
اّهنأ ّکش  لب ال   » هلمج ۀبوذکم » یه  لب   » هلمج ياجب  هک  تسنایع  حـضاو و  تربخ  تریـصب و  لهأ  رب  و  تسا ! هبوذـکم  تیاور  نیا  هک 
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. دیامنیم رهاب  رهاظ و  نآ  ندوب  بذکب  ار  مزح  نبا  مزج  تیاهن  ندروآ  ۀبوذکم »
هَّللا یّلـص  دوخ  یبن  تفـص  رد  ملاع  دـنوادخ  هک  قیقحتب  هک  هتفگ  موجن  ثیدـح  ندوب  بوذـکم  ّتیعطق  هیجوت  ماقم  رد  هکنآ : مهدزاـی 

یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  : » دیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و 
فالتخا نآ  رد  دشاب  ادخ  زا  هچ  ره  تسادـخ و  زا  کش  الب  نآ  سپ  دـش  بجاو  قح و  مالک  تعیرـش  رد  بانج  نآ  مالک  هاگ  ره  سپ 

« ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو   » ادخ لوق  ببسب  تسین 
« اوُعَزانَت َو ال   » دوخ لوقب  تسا  هدومرف  یهن  فالتخا  قرفت و  زا  یلاعت  يادخ  هک  قیقحتب  و 

یـسک ناشیرد  هکنآ  لاح  هباحـص  زا  لئاق  ره  عاّبتاب  دـهد  مکح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسلاـحم  لـیبق  زا  سپ  ، 
هفاش لاصیتسا  هک  يوحنب  مزح  نبا  ریرقت  نیا  و  دـیامنیماو ! مارح  ار  زیچ  نامه  ناـشیزا  وا  ریغ  دـیامنیماو و  لـالح  ار  يزیچ  هک  تسه 

. تسسمألا نم  نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  دیامنیم  موجن  ثیدح 
عقاو تمرح  بوجو و  میرحت و  لیلحت و  رد  نّیب  فالتخا  نآ  رد  هک  هباحـص  هفلتخم  يواتف  زا  يذبن  نیزا  دـعب  مزح  نبا  هکنآ : مهدزاود 

ثیدح نیا  نیتبثم  ماحفإ  تاکـسا و  هار  هدومناو  حیحـص  موجن  ثیدح  رب  انب  ار  یکی  ره  عاّبتا  عینـشت  ضرغب  هدروآ و  نایب  ضرعمب  هدش 
طلغ هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنجب  تبـسن  هچنآ  لاـسکا  هلئـسم  رد  هچ  رگا  و  هدومیپ ، ماـصخ  يولگ  زیر  همرـس  مازلإ  مادـقأب 

رد نآ  نییبت  هکناـنچ  [ 1 . ] تسین راـکنإ  دوـحج و  لـباق  هدرک  رکذ  هباحـص  رگید  زا  هک  یلئاـسم  نکیل  [ 1  ] تسا تـحب  ناـتهب  ضحم و 
م. تشذگ . یقرواپ ص 1101 

1106 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ره عاّبتاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  مکح  نـالطب  راـهظإ  موجن و  ثیدـح  نیهوت  ضرغب  مزح  نبا  هکنآ : مهدزیس 

نیزا مزح  نبا  ضرغ  و  تسا ، هدرک  اـطخ  وا  هکنیا  هب  ار  رکب  وبأ  باـنج  نآ  نداد  ربـخ  اـقباس  میدرک  ناـیب  اـم  هک  هتفگ  هباحـص  زا  لـئاق 
هعیرذـب هک  تسلاحم  دـشاب  هداد  ربخ  وا  ءاـطخب  ار  رکب  وبأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هاـگ  ره  هک  تسنآ  بلطم 

. دیامرف مکح  وا  عاّبتاب  موجن  ثیدح 
دیـسریم و بانج  نآب  ناشمالک  دـندرکیم و  مالک  دوخ  ءارآب  بانج  نآ  رـصع  رد  هباحـص  هک  هدومن  راهظا  مزح  نبا  هکنآ : مهدراـهچ 

دوخ ءارآب  لّوقت  رب  هباحـص  تراسج  نوچ  هک  تسنآ  مالک  نیزا  دوصقم  و  دومرفیم ، هیطخت  ار  یطخم  بیوصت و  ار  بیـصم  بانج  نآ 
زیوجت یلقاع  هنوگچ  سپ  نّقیتم  زین  ار  ناشیا  بانج  نآ  هئطخت  بیوصت و  تسمولعم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بانج  نآ  رـصع  رد 

مهدزناپ دـشاب !؟ هدومرف  رمأ  هباحـص  زا  یطخم  بیـصم و  ره  عاّبتاب  هدروآ  كرابم  نابز  رب  ار  موجن  ثیدـح  بانج  نآ  هک  درک  دـهاوخ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هیبنت  فصو  اب  شیوخ  ءارآب  لّوقت  زا  هباحـص  هک  هدومن  رهاظ  مـالک  رخآ  رد  مزح  نبا  هکنآ :

نیزا مزح  نبا  دوصقم  و  دیدرگ ، رثکأ  یـشفأ و  ناشلّوقت  نیا  بانج  نآ  تافو  دعب  هکلب  دندوب  هریتو  نیمه  رب  هراومه  دندماین و  زاب  مّلس 
تیاده هار  زا  هک  یعدار  یعنام و  ناشیا  يارب  دیدرگ و  رثکأ  یشفأ و  يوبن  رصع  دعب  دوخ  ءارآب  هباحـص  لّوقت  هاگ  ره  هک  تسنآ  راهظإ 

اب ار  ناشیا  موجن  ثیدـح  رب  انب  و  درک ، ناوتیم  ناشهفلتخم  لاوقأ  عاـّبتا  یلقاـع  هنوگچ  زاـب  دـنامن  یقاـب  دومرفیم  ناـشیا  هیبنت  داـشرا  و 
امولم هتوادع  هبصنل و  ناک  نإ  مزح و  نبا  ّنإ  يرمعل  و  تخاس ، ناوت  دوخ  عبّتم  عاطم و  هتسناد  عاّبتا  دیلقت و  لباق  دیدش  فالتخا  فصو 

. موّجنلا ثیدحل  هداسفإ  هلاطبإ و  یف  بیحّرتلا  لهأتسی  هّنکل  موجّرلل ، اّقحتسم  اروحدم 
ثلاث هجو  رد  هدرک و  رکذ  هدیدع  هوجو  موجن  ثیدحب  نیدّلقم  ضعب  جاجتحا  باوجب  تسا  هّینس  مالعأ  ياملع  رباکأ  زا  هک  میقلا  نبا  و 

: هتفگ هچنانچ  هدومن  رکذ  نیدّلقم  زیجعت  ماقم  رد  ار  هباحص  تافالتخا  ضعب 
نم مهنم و  ةوخإلا  عم  ّدجلا  ثرو  نم  دیلقت  مکیلع  بجوی  اذه  ّنا  ثلاّثلا  ]

1107 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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، هحابأ نم  نیمیلا و  کلمب  نیتخالا  نیب  عمجلا  مّرح  نم  دیلقت  و  قالط ، وه  لاق  نم  نیمی و  مارحلا  لاق  نم  دـیلقت  و  اعم ، هب  ةوخالا  طقـسا 
دیلقت لمحلا و  عضوب  لاق  نم  نیلجألا و  یـصقأب  اهنع  یفوتملا  ّدـتعت  لاق  نم  دـیلقت  و  هنم ، عنم  نم  دربلا و  لکأ  مئاّصلل  زّوج  نم  دـیلقت  و 

نم دیلقت  و  همّرح ، نم  دیلقت  نیمهرّدـلاب و  مهرّدـلا  عیب  زّوج  نم  دـیلقت  و  هحابأ ، نم  دـیلقت  بیطلا و  ۀمادتـسا  مرحملا  یلع  مرحی  لاق  نم 
ریبکلا عاضرب  میرّحتلا  يأر  نم  دیلقت  و  مهطقـسأ ، نم  ماحرألا و  يوذ  ّثرو  نم  دیلقت  و  هطقـسأ ، نم  دیلقت  لاسکالا و  نم  لسغلا  بجوأ 
بجوأ نم  دـیلقت  و  اـثالث ، هآر  نم  ادـحاو و  ثـالّثلا  قـالطلا  يأر  نم  دـیلقت  و  هبجوأ ، نم  بنجلا و  مّمیت  عنم  نم  دـیلقت  و  هری ، مل  نم  و 

نم رکّذلا و  ّسمب  ضقّنلا  يأر  نم  دیلقت  و  اهنم ، عنم  نم  ۀّیلهألا و  رمحلا  موحل  حابأ  نم  دـیلقت  و  هنم ، عنم  نم  ةرمعلا و  یلإ  ّجـحلا  خـسف 
اّمم کـلذ  فاعـضأ  و  هفقی ، مل  نم  لـجألا و  دـنع  یلوملا  فـقو  نم  دـیلقت  و  هری ، مل  نم  اـهقالط و  ۀـمألا  عـیب  يأر  نم  دـیلقت  و  هری ، مل 
لب بهذـم ، یلع  بهذـم  لوق و  یلع  لوقل  اوّجتحت  الف  اذـه  متغّوس  ناـف  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصأ  هیف  فلتخا 

هوغّوست مل  نإ  و  مهدـحأ ، لوق  عّبتا  مکبهاذـم و  فلاخ  نم  یلع  اورکنت  مهلاوقأ و ال  نم  ءاـش  لوق  ّيأـب  ذـخالا  یف  اّریخم  لـجّرلا  اولعجا 
 . هنم مکل  كاکفنا  اّمم ال  اذه  و  هاضتقم ، ّدضب  لئاق  هل و  فلاخم  ثیدحلا و  اذهل  لطبم  لّوأ  متنأف 

رکذ دعب  جاهنم » حرش  جاهبإ -  » رد یکبس  همالع  و 
« يدعب نم  نیدشاّرلا  ءافلخلا  ۀّنس  یتّنسب و  مکیلع   » ثیدح

« رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا   » ثیدح و 
ۀضراعملاب نیربخلا  نع  هریغ  مامإلا و  باجا  و  : ] هتفگ

« متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ   » هلوقب
 . فیعض ثیدح  وه  و 

: هتفگ موجن  ثیدح  رکذ  دعب  جاهنم » حرش  جاهبا -  » رد یکبس  همالع  زین  و 
ثیدحلا اذه  ّنأ  ملعا  [و 

حور نب  هَّللا  دبع  انثّدح  یلع ، نب  نسحلا  نب  رمع  نسحلا  وبأ  انأ  هدنم ، نب  قاحـسإ  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبأ  مامالا  یبأ  انأ  هدـنم ، نبا  هاور 
: لاق امهنع ، هَّللا  یضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  نایفس ، یبأ  نع  شمعألا  نع  نیصغ  نب  ثراحلا  انثّدح  نامیلس ، نب  مالـس  انثّدح  ینئادملا ،

یتّما یف  یباحصأ  لثم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
1108 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلا  لثم 
فلتخا امیف  ّیبر  تلأس  اعوفرم : رمع  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  هیبأ  نع  یمعلا  دیز  نب  میحّرلا  دبع  نع  ّیعازخلا  دامح  نب  میعن  يور  و 

هیلع مه  اّمم  ءیشب  ذخأ  نمف  ضعب ، نم  أوضأ  اهضعب  موّجنلا  ۀلزنمب  يدنع  کباحصأ  ّنإ  دّمحم ! ای  ّیلإ : یحوأف  يدعب  نم  یباحـصأ  هیف 
! يده یلع  يدنع  مهفالتخا  یلع 

[. ائیش رمع  نم  عمسی  مل  ّبیسملا  نبا  ّناف  عطقنم ، ّهنإ  ّمث  ّحصی . ال  دمحأ : هیف  لاق  ثیدح  اذه  و 
امب اقلطم  ۀّجح  یباحّصلا  لوق  ّنأب  لاق  نم  ّجتحا  و  : ] هتفگ جاهنم » حرش  جاهبا -  » رد یکبس  زین  و 

، متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  نم  يور 
 . ثیدحلا اذه  یلع  مالکلا  عامجالا  یف  فلس  دق  بجاو و  يدهلا  بلط  يده و  مهب  ءادتقالا  ّنأ  یلع  ّلدف 

لوق یلإ  عجرت  اهّلک  ۀعیرّشلا   » هلئـسم رد  ماکحالا » لوصا  یف  تاقفاوملا   » باتک رد  [ 1  ] یبطاشلا یمّخللا  یسوم  نب  میهاربا  قاحسا  وبأ  و 
نإ یباحـص و  لوق  ّلکف  ۀّـجح ، یباحّـصلا  لوق  ّنأ  اوأر  اضیأ  ۀـفئاط  و  : ] هتفگ تعیرـش  رد  فـالتخا  نایعّدـم  لالدتـسا  ماـقم  رد  دـحاو »

ینعملا اذه  لقن  دق  کّسمتم و  امهنم  دحاو  ّلک  یف  فّلکملل  و  ۀّجح ، امهنم  دحاو  ّلک  رخآ  یباحص  لوق  هضراع 
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 . متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  لاق : ثیح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع 
لیبق نم  کلذ  ّنأ  امهدـحأ  نیرمأل  هیف  لـیلد  ـالف  یباحّـصلا  لوق  ۀلئـسم  اـّمأ  و  : ] هتفگ فـالتخا  نایعّدـم  لالدتـسا  زا  باوج  ماـقم  رد  و 

 . عطقلا ّنّظلا  ضراعی  ۀّیعطق و ال  انتلئسم  هدنس و  یف  نوعطم  ّهنأ  یلع  ثیدحلا ، ۀّحص  مّلس  نإ  تاینظلا 
قرط هل  ثیدـحلا  ّنأ  یلع  : ] هتفگ موجن  ثیدـحب  هبّوـصم  لالدتـسا  ّدر  ماـقم  رد  ریبـّحتلا » ریرقّتلا و   » باـتک رد  یبـلحلا  جاـحلا  ریما  نبا  و 

میهاربا قاحسا  یبال  [ 1  ] نم تیبلا  لهأب  دقعنی  و ال   » ۀلئسم یف  هیف  لوقلا  انعبـشأ  دق  و  اولاق ! ام  یلع  ءیـش  اهنم  ّحصی  مل  ۀفلتخم و  ظافلأب 
ۀخسنلا نم  ( 46  ) ۀحفـصلا رظناف  یتکبنتلا ، دـمحأ  سابعلا  یبال  جابیدـلا » زیرطتب  جاهتبالا  لین   » باتک یف  ۀـطوسبم  ۀـمجرت  اذـه  یبطاشلا 

(. ن . 12  ) نوحرف نبال  جابیدلا »  » باتک شماه  یلع  رصمب  ۀعوبطملا 
1109 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[[. 1  ] عامجإلا لئاسم 
ثیدـحلا نیدـّلقملا : ۀـّلدأ  نم  سماخلا  و  : ] هتفگ داهتجالا  ریـسیت  یلإ  داقّنلا  داـشرإ   » هلاـسر رد  یناعنّـصلا  ریمـألا  لیعامـسا  نب  دـمحم  و 

روهشملا
. متیدتها متیدتقا  مهّیأبف  موّجنلاک  یباحصأ 

. ءیش اهنم  ّحصی  قرط ال  نم  رمع  نع  يور  دق  ثیدحلا  ّنأ  باوجلا  و 
ام اّمأ  و  راّزبلا : لاق 

« متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ   » مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يوری 
 . مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ّحصی  مالکلا ال  اذهف 

« دیلقّتلا نم  عونمم  هداهتجا  دعب  دهتجملا   » هلئـسم رد  توبّثلا » مّلـسم  حرـش  تومحّرلا - حتاوف   » رد يراصنألا  نیّدلا  ماظن  نب  یلعلا  دـبع  و 
: ] هتفگ

. متیدتها متیدتقا  مهّیأبف  موّجنلاک  یباحصأ  مّلس : هباحصأ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  اولاق :
 . فّعضم ثیدحلا  اذه  انلق 

درم تسین ، نکمم  یلمع  یملع و  حانج  نودـب  تقیقح  يایرد  عطق  نوچ  هک  دـناهدومرف  هدافا  مالک  نیا  رد  بحاص  هاـش  هکنآ : مهدزیس 
. داتفا رورض  کّسمت  حانج  ود  رهب  ار  ناملسم 

تـسرد رظّنلا  يداب  رد  ار  رهام  ریغ  رظان  هچ  رگا  دـناهدروآ  نایب  ضرعمب  دوخ  ناـفرع  لاـمک  راـهظا  يارب  هک  بحاـص  هاـش  هداـفا  نیا  و 
دـساف معز  نآ  ساسأ  تسا و  لمع  ملع و  رهاظم  یلاجم و  قیرفت  رب  نآ  يانبم  هک  اریز  تسین ، عیملت  عیدـخت و  زا  یلاخ  نکیل  دـیامنیم 
مهیلع تیب  لـها  زا  باـنج  نآ  یلمع  لاـمک  روهظ  باحـصأ و  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  یملع  لاـمک  روهظ 

- باهولا کلملا  نم  مالّـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  بانج - نآ  تیب  لها  هَّللا  دـمحب  هک  یتسناد  قبـس  ام  رد  هکنآ  لاـح  دـشابیم . مالّـسلا 
لاـمکلا و هجو  یلع  هّیـسدق  سوفن  نیرد  همه  باـنج  نآ  هّیلمع  تـالامک  هّیملع و  تـالامک  و  دـندوب ، يوبن  لـمع  ملع و  نیرحب  عمجم 

عبشا یتلا  ۀلئسملاف  الا  ملقلا و  قبـس  نم  اذه  [ 1  ] رد ار  دوخ  تّما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  و  دوب ، رگهولج  مامّتلا 
.(. ن . 12  ) عجارملا یلع  یفخی  امک ال  نیخیشلاب ،» ۀعبرالا و  ءافلخلاب  عامجالا  داقعنا  مدع   » ۀلئسم یه  موجنلا  ثیدح  یف  اهیف  لوقلا 

1110 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد دنتسه  هّیوبن  تالامک  عیمج  ثراو  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  هک  تسا  هدومن  موکحم  رومأم و  هریهـش  فقاوم  هریثک و  تاماقم 

نآرق هرفاوتم  تایآ  هکلب  هرثاکتم  ثیداحأ  رگید  هنیفـس و  ثیدح  نیلقث و  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  و  دـنیامن ، ود  ره  لمع  ملع و 
سپ دراد ، بلطم  نیمه  رب  تلالد  همه  دـناهدرک  رکذ  دوخ  هّیمـالک  بتک  رد  مهیلع  هَّللا  ناوضر  اـم  باحـصأ  هک  دـیمح  ناـقرف  دـیجم و 
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رورض کّسمت  حانج  ود  رهب  ار  ناملسم  درم  تسین و  نکمم  یلمع  حانج  یملع و  حانج  نودب  تقیقح  يایرد  عطق  رگا  هک  دیدرگ  رهاظ 
تارضح نیزا  ضارعإ  هک  ره  تسا و  یفاو  یفاک و  انیقی  ود  ره  لمع  ملع و  يارب  ار  وا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  عاّبتا  ضحم  تسا  هداتفا 

وه لـطخلا و  ءاـطخلا و  یف  عوقولا  نع  مصاـعلا  هَّللا  و  لـمع ، هن  دراد  ملع  زا  یظح  هن  نیحاـنجلا  صوـصقم  رئاـط  لـثم  وا  تسا  هدـیزرو 
. للّزلا غیزلا و  نع  بانتجالل  قفوملا 

لاح تاعارم  یتشک و  يراوس  نودـب  ایرد  عطق  هک  دـناهدومرف  لیثمت  ماقم  رد  مالثنالا  حیرـص  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مهدراهچ 
هوجو و حضوأب  هیف  نحن  ام  رد  اعّدا  نیا  ناوه  نالطب و  و  تسین . نکمم  دوش  لصاح  يزایتما  هّجوت  تمس  ریغ  زا  ار  هّجوت  تمس  ات  موجن 
تسه و حون  هنیفس  رد  مالک  ثحب و  هک  هتشگ  قّقحم  تباث و  هدش و  نهربم  نّیبم و  الصفم  یناتلم  مالک  باوجب  قبس  ام  رد  قرط  حرصأ 

. تسویپیم روهظب  ینابر  یحو  یهلإ و  رمأب  نآ  نایرج  دوبن و  موجنب  جاتحم  زگره  دوخ  رود  ریس و  رد  ۀّصاخ  هنیفس  نآ 
لامکب قبـس  امیف  لّصف  امک  ددرگیمن ، موجنب  جاتحم  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  مه  دـنزاسیم  رگید  مدرم  هک  هّماـع  هنیفـس  نیزا ، هتـشذگ  و 

. نیتفّتلا عیدّختلل و  نیدّوعتملا  تاغزن  نع  مصاعلا  هَّللا  و  نییبّتلا ، حیضّوتلا و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باجتـسم  ياعد  بسحب  هک  دـناهدش  فرتعم  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مهدزناـپ 

ءایّضلاب و رفـسملا  حبّـصلاک  روعـش - يذ  لقاع  ره  رب  و  دیدرگ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - بانج  شوین  ّقح  شوگ  ۀیعاو  نذا  قادصم 
دمحب و  دشابیم ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هقلطم  ّتیملعأ  حیحص  ناهرب  حیرـص و  لیلد  ینعم  نیا  هک  تسحئال  حضاو و  رّونلا -

دّیشم و زین  هّینس  مالعأ  ياملع  زا  يرایسب  تادافا  هَّللا 
1111 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسدومحم دوصقم  نیا  دّکؤم 
کلـسم باتک  ثیدـح و  زا  بآمتیالو  بانج  هقلطم  تیملعأ  توبث  دوجو  اـب  بحاـص  هاـش  ناـسچ  هک  بّجعت  لاـمک  تسبّجعت و  سپ 

رد رتـشیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  یملع  لاـمک  هَّللا  ذاـعم  هک  ینعم  نـیا  ياـعّداب  دـنیامیپیم و  نآ  زا  فارحنا 
و دنیامنیم ، رایتخا  يور  جـک  فاستعا  تیاوغ و  تملظ  رد  هدومن  جـلبأ  رهاظ  قح  رب  جـلجل  لطاب  حـیجرت  دـنام ، رگ  هولج  مارک  هباحص 
دـننکیمن و نینمؤملا  ریمأ  بانج  لصف  الب  تفالخب  ناعذا  ارچ  سپ  ةّرم - ریغ  نّیب  امک  تسا - تفالخ  لـیلد  ّتیملعأ  نوچ  نیرب  هوـالع 

. دننکیم فاستعا  روج و  لواعمب  فاصنا  ساسأ  نامهب  نالف و  تفالخ  داقتعاب 
فرـش و نیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  صیـصخت  هک  دـناهدومن  اعّدا  مایتلا  عدـخ  مالک  نیا  رد  بحاص  هاـش  هکنآ  مهدزناـش 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  طسوت  نودـب  تیب  لها  ندوب  یتشک  ینعم  هک  تسهتکن  نیمه  يارب  ندـش  هیعاو  نذا  قادـصم  ینعی  تبترم 
. دوبن رّوصتم  مالّسلا 

ملاع دـنوادخ  نوچ  هک  دـنادیم  یبوخب  تسا  هدومن  ناـفرع  ملع و  قئادـح  رد  يریـس  یندأ  هک  ره  تسین و  ملـسم  اـعّدا  نیا  هکنآ  لاـح 
ُْملِع ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللاـِب  یفَک  ْلـُق   » قادـصم باـنج  نآ  هلماـک  ّتیملعأ  ببـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  باـنج 

« ِباتِْکلا
نم کلذ  ریغ  یلإ  هدیناسر ، ملعلا  ۀـنیدم  باب  هبترمب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تسا و  هدـینادرگ 

ببـس بانج  نآ  نوچ  و  ددرگ ، ۀـیعاو  نذا  هکنیا  يارب  دوب  لماک  ّقحتـسم  بانج  نآ  اذـهل  هملع ، ةرازغ  یلع  ۀـلاّدلا  ثیداحالا  تایالا و 
داشرا بسح  دوب  مالّـسلا  هیلع  حون  یتشکب  هّبـشم  زین  و  ص 1081 -]  ] ریماسملا ثیدـح  یف  ّرم  امک  دوب - مالّـسلا  هیلع  حون  یتشک  تاجن 

دعب دیجم  نآرق  رد  لیمج  فصو  نیاب  مالّسلا  هیلع  بانج  نآ  رکذ  اذهل  داعملا - موی  یلإ  مالّسلا  فالآ  هیلع  دابعلا - ریخ  ترضح  دادساب 
لهأ زا  کی  ره  يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  ندوب  یتشک  ینعم  هَّللا  دمحب  و  دیدرگ ، يرحأ  یلوأ و  مالـسلا  هیلع  حون  یتشک  لاح  نایب 

- نیعمجأ مهیلع  هَّللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هلمج  و  تسه ، دوب و  رّوصتم  الالقتـسا  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب 
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روهّظلا ّلک  رهاظ  کلذ  و  دندوب ، هدیدرگ  تّما  تاجن  هلیسو  هدیسر  حون  هنیفس  هبترمب  يوبن  دهع  رد  اراغص - مأ  ارابک  اوناک  ءاوس 
1112 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  و 
.

نیا تماما  لباق  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآم  تلاسر  بانج  تیب  لها  هک  دناهدومن  اعّدا  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مهدفه 
مرج ال  دوب ، ترـضح  نآ  لامک  نأش  یفانم  ندرک  هلاوح  يرگیدـب  ناشیا  تیبرت  دـندوب و  ّنّسلا  ریغـص  بانج  نآ  تقو  رد  دـندوب  قیرط 

تروصب ار  دوخ  یلمع  لامک  نتخاس و  ماما  ار  ناشیا  ندومرف و  اقلا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضحب  ار  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دعاوق 
طسوتب تمایق  مایق  ات  هلـسلس  نیا  دنناسر و  اههدازبحاصب  هزات  رت و  ار  لامک  نآ  تّوبا  مکحب  ناشیا  هک  داتفا  رورـض  ندومن  رّوصم  ناشیا 

. دنام يراج  ناشیا 
اریز تسین  ریصقت  طیرفت و  دئاصم  دیاکم و  زا  یلاخ  ریـصب  دقان  دزن  نکیل  دشابیم  ماوع  عداخ  دوخ  رهاظب  هچ  رگا  ریوزت  رپ  ریرقت  نیا  و 

: هک
ملظ ندرک  رـصحنم  تقیرط  تماما  رد  ار  ناشیا  تماما  نتـسنادن و  یمظع  تفالخ  يربک و  تماما  لباق  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  الوأ ،

. تسحیبق روج  حیرص و 
تماما قئال  ترورـض  بسحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  نتـسناد و  ۀلاصألاب  تقیرط  تماما  لباق  ار  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  ایناث ،
رامـضم یف  مادقالا  یقباس  اوناک  ول  و  هدشن ، رهاظ  مه  يوبن  دهع  نیقفانم  زا  نآ  لثم  هک  بیرغ  تسیقاقـش  بیجع و  تسیقافن  ندینادرگ 

. مالّسلا هیلع  نینسحلا  یبأ  ةدناعم 
بآمتلاسر بانج  یلمع  لامک  زا  یلاخ  نتسنادن و  تقیرط  تماما  قئال  ّنس  رغص  ببـسب  يوبن  دهع  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  اثلاث ،

. تسندومیپ حیضف  لهج  حیرص و  بصن  قیرط  ندومناو ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هیداع ّتیرورح  هیداب و  ّتیبصان  ندرک ، رهاظ  يراع  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دعاوق  ملع  زا  يوبن  دـهع  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیطبـس  اعبار ،

. تسه
فارتعا نیا  اب  دوب و  ترـضح  نآ  لامک  ناش  یفاـنم  ندرک  هلاوح  يرگیدـب  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسح  تیبرت  هکنیا  هب  فارتعا  اـسماخ ،
یـضتقم وه  امک  ناشیایاعر - زا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  هَّللا  ذاعم  دـندوب و  ّقح  رب  يافلخ  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هکنآـب  نتـشاد  داـقتعا 

بهذم
1113 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رظن  رون  ود  نیا  ندـنام  رایغأ  تیبرت  ریز  هاگ  ره  هک  اریز  تسراکـشآ ، رهاظ و  لالـض  ّیغ و  ۀّنّـسلا - لهأ 
رازهب مالّسلا  امهیلع  نینسح  ندنام  رایغأ  تفالخ  تموکح و  تسایر و  تراما و  ریز  تسترضح  نآ  لامک  ناش  یفانم  مّلس  هلآ و  هیلع و 

ۀعالخ و ۀثالّثلا  ۀفالخ  ةدیقع  ّنأ  ناب  و  ۀعامجلا ، ۀّنـسلا و  لهأ  بهذـم  راوع  هَّللا  دـمحب  فشکناف  دوب ، دـهاوخ  يوبن  ناشیفانم  ّتیولوا 
. ۀعالخ ۀّیأ 

نتخاس و ماما  ار  ناشیا  ندومرف و  اقلا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضحب  ار  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دـعاوق  هک  ینعم  نیا  راهظا  اسداس ،
رابخأ عّبتتم  رب  هک  اریز  دشابیم ، بحاص  هاش  يارب  عیرقت  تیاهن  بلاج  داتفا ، رورـض  ندومن  رّوصم  ناشیا  تروصب  ار  دوخ  یلمع  لامک 

بانجب ار  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دـعاوق  ضحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسحئال  حـضاو و  هّیوبن  ثیداحأ  و 
ملعلا ۀـنیدم  ثیدـح  تادـّلجم  رد  هچناـنچ  دوب ، هدرپـس  باـنجنآب  ار  دوخ  مولع  هلمج  هکلب  دوب ، هدومرفن  اـقلا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. هدش نّیبم  مامت  حیرشت  لیصفتب و 
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یمظع و تماعز  يربک و  تماما  هکلب  دوب ، هتخاـسن  داـشرا  تقیرط و  ماـما  ضحم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  باـنج  نآ  زین  و 
رخآ ات  تثعب  تاقوا  يادتبا  زا  تاّرم  تاّرکب و  و  دوب ، هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضیوفت  ار  ود  ره  هنطاب  هرهاظ و  تفالخ 

نینمؤملا ریما  بانج  تروصب  ار  دوخ  یلمع  لامک  ضحم  زین  دوب و  هدومن  تّما  رب  تّجح  مامتإ  باب  نیرد  ـالعف  ـالوق و  تلاـسر  ناـیحأ 
دوخ هّیباـستکا  هّیبـهو و  لـئاضف  یماـمت  ةآرم  هّیلمع و  هّیملع و  تـالامک  هلمج  رهظم  ار  باـنج  نآ  هکلب  دوب ، هدومنن  رّوصم  مالّـسلا  هیلع 

. دوب هدینادرگ 
ثیدح و  ْمُکَسُْفنَأ » َو  انَسُْفنَأ   » هیآ نکیل  تسرامش  رصح و  ّدع و  ّدح و  زا  نوزفا  بلطم  نیا  هحیحص  نیهارب  هحیرـص و  دهاوش  دنچ  ره  و 

« کنم انأ  یّنم و  تنأ  »
. بابّتلا رابّتلا و  نع  مصاعلا  هَّللا  و  باب ، نیرد  تسا  ّهلدأ  حرصأ  حضوأ و 

لامک ناشیا و  نتخاس  مامإ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانجب  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دعاوق  ياقلإ  ترورض  هک  ینعم  نیا  راهظإ  اعباس ،
رت و ار  لامک  نآ  تّوبا  مکحب  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ینعی   ) ناشیا هک  دوب  نیا  ندومن  رّوصم  ناشیا  تروصب  ار  دوخ  یملع 

1114 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا امومع و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  بتارم  زا  تسه  بحاص  هاش  لهج  لیلد  دنناسرب ، مالـسلا ) امهیلع  نینـسح  ینعی   ) اههدازبحاصب هزات 
هک تسحئال  حـضاو و  ریـصب  رظان  ریبخ و  عّبتتم  رب  هک  اریز  اصوصخ . مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لزاـنم 

نیرد ار  مالّسلا  امهیلع  نینسح  دندوب و  هّیوبن  هّیلمع  هّیملع و  تالامک  هلمج  ياراد  دنـشاب  ّنّسلا  ریغـص  ول  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  هّمئأ 
دییشت  » رد مالّسلا - راد  هَّللا  هّلحأ  ماّلع - دلاو  هعطاس  ّهلدأ  هعطاق و  نیهاربب  ار  بلطم  نیا  یلاعت  هَّللا  دمحب  و  دوب ، لصاح  صاخ  زایتما  باب 

هاش هک  یترورضب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  نتخاس  ماما  و  هیلإ . عجریلف  ءاش  نمف  دناهدومرف ، نهربم  نیبم و  مامت  طسبب  نعاطملا »
بانج نآ  تیلضفأ  ببـسب  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  دوجو  اب  بانج  نآ  تماما  هکلب  هتفرگن  تروص  زگره  دنراد  دوخ  هّلیختم  رد  بحاص 

: تسا هدومرف  بانج  نآ  هک  تساجنیزا  و  هدیدع ، هوجوب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  رب  تسا 
« امهنم ریخ  امهوبأ  ۀّنجلا و  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلا  نسحلا و  »

باتک بحاص  ریبخلا  ۀـجام  نبا  ّنأ  ریـصبلا  رظاّنلل  یفکی  و  موقلا ، بتک  عجار  نم  یلع  یفخی  اـمک ال  تسرایـسب ، قرط  ار  ثیدـح  نیا  و 
. ریدقلا کلملا  نم  مالّسلا  فالآ  هیلع  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لضف  یف  هرکذ  ریهّشلا  ننّسلا » »

: هدومرف راب  ود  راّجنلا  ینب  هریظح  ثیدح  رد  بانج  نآ  زین  و 
« امهنم ریخ  امهوبأ  ةرخآلا و  یف  نالضاف  اینّدلا و  یف  نالضاف  امه  »

تماما هَّللا  دمحب  و  هدومن ، لقن  ةرتعلا » ملاعم   » بحاص يذبانجلا  رضخالا  نبا  ظفاح  زا  اّجنلا » حاتفم   » رد یـشخدب  هماّلع  ار  ثیدح  نیا  و 
هدومرف راوگرزب  ود  نیا  ّقح  رد  بانج  نآ  هک  تساجنیا  زا  و  دوب ، هدـش  قّقحم  تباث و  بیر  ـالب  يوبن  دـهع  رد  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسح 

: تسا
« ادعق وأ  اماق  نامامإ  نیسحلا  نسحلا و  »

باطخب تسا  هدومرف  بانج  نآ  زین  و  هدروآ ، جاّهو » جارس   » باتک رد  یجونق  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  رـصاعم  لضاف  ار  ثیدح  نیا  و 
: هک مالّسلا  هیلع  نیسح  مامإ  بانج 

مامإ وخأ  مامإ  نبا  مامإ  تنأ 
. تسا هدرک  رکذ  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  ار  ثیدح  نیا  و  « 

مالّسلا مهیلع  رشع  انثا  هّمئأ  نأش  رد  هک  هریثک  ثیداحأ  زا  راوگرزب  ود  نیا  ندوب  ماما  زین  و 
1115 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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روهظ و لامکب  دوشیم  روطـسم  بسانم  ّلحم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  مه  هدـنیآ  هدـیدرگ و  روکذـم  قبـس  اـم  رد  نآ  زا  یفرط  هدـش و  دراو 
. نیلهاجلا نیعداخلا  دیک  نم  هّللاب  ذوعن  نیلهاّذلا و  نم  نکت  الف  تسحئال ، حضاو و  روفس  تیاهن 

لامکب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - بانج  لیمکت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوصقم  هک  ینعم  نیا  راهظإ  انماث ،
تسرد مه  هقباس  تاضورعم  زا  رصب  ّضغ  دعب  دنناسرب ، مالّـسلا  امهیلع  نینـسحب  ار  لامک  نیا  تّوبا  مکحب  بانج  نآ  هک  دوب  نیا  یلمع 

بانج ندیناسر  بحاص  هاش - ياعّدا  ضرف  دعب  هک  دنادیم  دشاب  هتشاد  تفرعم  زا  هرهب  یندأ  هک  روعـش  يذ  لقاع  ره  هک  اریز  دوشیمن ،
تبـسن هچنآ  ره  باـنج  نآ  دوب ، تّوبن  مکحب  هکلب  دوبن  تّوبا  مکحب  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسحب  ار  لاـمک  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

حیرـص و ریـصقت  تّوبا  مکحب  لامک  نیا  ندـیناسر  لیلعت  سپ  دوب ، هدروآ  لمعب  يوبن  مکحب  ار  همه  دومرفیم  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسحب 
. تسحیبق طیرفت 

لامک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  ندیناسر  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دوصقم  هک  ینعم  نیا  راهظإ  اعـسات ،
اریز تسین ، نّیب  ریصقت  زا  یلاخ  دنام ، يراج  ناشیا  طسوتب  تمایق  مایق  ات  هلـسلس  نیا  هک  دوب  نآ  مالّـسلا  امهیلع  نینـسحب  ار  يوبن  یلمع 

تمایق مایق  اـت  باـنج  نآ  یلمع  لاـمک  هلـسلس  ضحم  هک  دوبن  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دوصقم  زگره  هک 
هک دوب  نآ  بانج  نآ  دومحم  دوصقم  هکلب  دـنامب ، يراج  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  طـسوتب  اـی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  طـسوتب 

يراج تمایق  مایق  ات  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لهأ  رد  لامکلا  هجو  یلع  بانج  نآ  هّیلمع  هّیملع و  تـالامک  هلمج  هلـسلس 
یف لّمّأتلا  بابلا  اذه  یف  یفکی  و  ۀیراّسلا ، ۀیقابلا  مهتثارو  یلع  ۀلاّدلا  ۀحیحّـصلا  هثیداحأ  یف  ةریـصب  یندأ  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  دنام ،

. ۀیراجلا ۀنیفّسلا  ثیدح  نیلقّثلا و  ثیدح 
هیلع نینمؤملا  ریمأ  بانجب  ار  ناهانگ  لقث  زا  تاجن  دعاوق  ءاقلإ  ناشندوب  تیبرت  لباق  مالسلا و  امهیلع  نینسح  ّنس  رغص  رکذ  دعب  ارشاع ،

بانج نآ  تروصب  ار  یلمع  لامک  ندرک  رّوصم  و  ندروآ ، هیناث  هبترم  رد  اربانج  نآ  نتخاس  ماـمإ  و  ندرک ، رکذ  یلوأ  هبترم  رد  مالّـسلا 
- ریمأ بانج  ندیناسر  و  نتخاس ، روکذم  هثلاث  هبترم  رد 

1116 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ات ار  یلمع  لامک  هلسلس  نایرج  و  نتـشاذگ ، هعبار  هبترم  رد  تّوبا  مکحب  مالّـسلا  امهیلع  نینـسحب  ار  یلمع  لامک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

حـضاو و ّقح  زا  هتـشگ  رّـصقم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  رد  رهام  ریغ  رظان  هک  تسنآ  يارب  همه  نداهن ، هسماخ  هبترم  رد  تمایق  ماـیق 
فرـصنم دراد  تلالد  نآ  رب  حوضو  روهظ و  لامکب  هنیفـس  ثیدـح  تستارـضح و  نیا  هّماـع  تفـالخ  هقلطم و  تماـما  هک  حـیال  قدـص 

هاش دـیک  نیا  هکنآ  لاح  درآ ، دورف  بحاـص  هاـش  عیملت  عیدـخت و  بسحب  تیـالو  تفـالخ  تقیرط و  تماـما  رب  ار  نآ  ددرگ و  رطاـخلا 
ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  تسین ، ینتفرشیپ  بحاص 

.
ریمأ ترضح  اذهل  هک  دناهدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - بانج  نتخاس  ماما  لیلعت  ماقم  رد  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مهدجه 

بحاص و هاـش  بهذـم  نـالطب  يارب  ریبخ  لـقاع  دزن  حیرـص  فارتعا  نیا  و  دـناهداد . باـطخ  نینمؤملا  بوسعی  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
بوسعی باـطخب  فّرـشم  يوـبن  صنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  باـنج  هاـگ  ره  هک  اریز  تسیفاو ، یفاـک و  ّقـح  لـها  بهذـم  تّحص 

سمّـشلاک نینمؤم  هلمج  يارب  بانج  نآ  تماعز  تراما و  تماما و  تفالخ و  دیـسر و  دوخ  زکرمب  قیقح  ّقح  دیدرگ  بطاخم  نینمؤملا 
. کلذ یلع  دمحلا  هّلل  و  تشگ ، رابت  بابت و  بجوم  بانج  نآ  رب  هثالث  مّدقت  و  دمآ ، راکشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف 

یّلص ترضح  نآ  رانک  رد  هکنآ  ببسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هک  دناهدومن  فارتعا  مالک  نیا  رد  بحاص  هاش  هکنآ  مهدزون 
دنزرف مکح  هدنام  کیرـش  قیفر و  رمأ  ره  رد  یلفط  زا  دنتـشاد و  بانج  نآب  يداماد  هقالع  دـندوب و  هتفای  شرورپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

. دندوب هتفرگ 
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هوجو نسحأب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هّماع  تماما  توبث  هّماـت و  ّتیلـضفأ  روهظ  يارب  هچ  رگا  فارتعا  نیا  و 
ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  رهام  ریغ  رظان  هک  تس  نیا  نآ  تسا و  هدیشوپ  بیجع  یعیدخت  نآ  تحت  رد  نکیل  دنکیم ، تیافک 

« انَسُْفنَأ  » قادصم هلهابم  هیآ  رد  هتسناد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دنزرف  مکح  رد 
« انَءاْنبَأ  » قادصم هکلب  دنادن 

« ءانبأ  » رد ریمأ  ترـضح  هک  دـناهدرک  اـعّدا  هلهاـبم  هیآ  ماـقم  رد  ناودـع  هار  زا  هفحت »  » باـتک نیمه  رد  بحاـص  هاـش  هچنآ  و  دـنادرگ !
مالعأ ياملع  تادافا  رظان  رب  ینعم  نیا  نالطب  هکنآ  لاح  و  دوش ، نیزگاج  وا  نهذ  رد  تسلخاد 

1117 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
داسف رهظ  دق  و  دنکیمن ، ادیپ  یشیاجنگ  ریبخ  عّبتتم  ریصب و  رظان  بلق  رد  الـصأ  بحاص  هاش  ریوزت  عدخ و  و  تسحئال ، حضاو و  نیقیرف 

. باتکلا اذه  نم  لّوألا  جهنملا  یف  باذکلا  وغّللا و  نم  بطاخملا  هأدبأ  ام 
دنتـشاد هک  هبیرق  تبارق  ببـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  باـنج  هکنیا  هب  دـناهدش  فرتـعم  مـالک  نیرد  بحاـص  هاـش  هکنآ : متـسب 

هاش يارب  مالم  دص  بلاج  فارتعا  نیا  و  دوب . لصاح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  یناحور  ياوق  رد  یّلک  تبـسانم 
اب هبیرق  تبارق  ياراد  هک  ار  يراوگرزب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  هک  اریز  دشابیم ، ناشیا  فالـسأ  بحاص و 

فرـش زا  هک  ار  رکب  وبأ  تفالخ  يارب  ندرک و  كرت  دشاب  هتـشاد  بانج  نآ  اب  یناحور  ياوق  رد  یّلک  تبـسانم  دـشاب و  هدوب  بانج  نآ 
تسیفیح دیدش و  تسا  یملظ  ندرک  رایتخا  تشادن  يوبن  بانجب  یتبـسانم  چیه  هّیناحور  ياوق  رد  دوب و  دعبأ  هدیعب  خسارفب  هبیرق  تبارق 

. دیعب تسیلالض  دیدم و  تسیروج  دینع و 
راهظإ هدومن  دوخ  ریمـضلا  یف  اـم  غیز  يادـبا  هدومیپ  ریوزت  عیدـخت و  کلـسم  زاـب  مـالک  نیا  رخآ  رد  بحاـص  هاـش  هکنآ  مکی : تسب و 
دندوب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یلمع  لامک  تروص  ّلظ و  ایوگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هک  دـناهدرک 

. تستقیرط تیالو و  زا  ترابع  هک 
ّدعت نیهارب ال  ّهلدا و  ظاحلب  دراد  فاصنإ  زا  هرهب  هک  ره  و  تسیداع ، ریـصقت  يداب و  طیرفت  رب  ینبم  یتسناد  رّرکم  هچنانچ  راـهظإ  نیا  و 

دوب و بایطالا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  سفن  انیقی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - بانج  هک  دـنادیم  یـصحت  و ال 
هتـشگ بانج  نآ  هیلمع  هّیملع و  تالامک  هلمج  رهظم  ریدـقلا - کلملا  نم  مالـسلا  فالآ  هیلع  ریمأ - ّلک  ریمأ  باـنج  تافـص  ـالاو  تاذ 

نآ هک  دیدرگ  نآ  بجوم  لماک  یّلجت  نیا  و  دومنیم ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  رینم  جارس  ریذن و  ریـشب و  بانج  تروص  راوهنیئآ 
بصانم يالعأ  رب  هتشگ  ترضح  نآ  قلطم  هفیلخ  ّقح و  رب  ّیصو  لوبقلا - ّبه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر - ّصن  ادخ و  ّصنب  بانج 

نویع هنع  تیمع  نإ  راهّنلا و  ۀعبار  یف  سمّشلاک  رهاب  رهاظ  کلذ  و  دیسر ، تسادخ  قلخ  هّیویند  هّینید و  هّماع  تسایر  هک  بتارم  عفرأ  و 
. راصبالا رئاصبلل و  نیدقافلا 

1118 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دادعتـسا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ياعدـب  هک  دـناهدرک  فارتعا  مالک  رخآ  رد  بحاـص  هاـش  هکنآ : مود  تسب و 

. دیسر لامک  هبترم  تیاهنب  تفریذپ و  فعاضت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 
لامک ای  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  دادعتـسا  رـصح  رـصق و  هک  اریز  تسین ، عیملت  عیدـخت و  زا  یلاخ  زین  فارتعا  نیا  هکنآ  لاـح 

شماشمب فاصنإ  هحئار  هک  ریصب  رظان  ریبخ و  لقاع  ره  و  دشابیم ، عیرقّتلا  بلاج  عیجضت  تقیرط ، تیالو و  رد  بانج  نآ  تاذ  دوجوم 
دوجوم هّیوبن  تالامک  هلمج  دادعتسا  اهنت  هن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تافـص  الاو  تاذ  رد  هکنیا  هب  دوشیم  نّقیتم  دشاب  هدیـسر 

هیآ مینک  رظن  عـطق  نیهارب  ّهلدأ و  همه  زا  رگا  و  دـشیم ، دوهـشم  نیعلا  يأرب  لـمکالا  ّمتـالا  هجوـلا  یلع  تـالامک  نآ  یماـمت  هکلب  دوـب 
تـسا هّیّنـس  ياملع  تادافإب  دّیؤم  هک  مالعأ  ياملع  تاقیقحت  و  تسدنـسب ، یفاک و  بلطم  نیا  توبث  يارب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هلهابم و 
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. دشابیم لیلضت  لالضإ و  بابرأ  نسلأ  عطاق  لیلد  ود  نیا  صوصخ  رد 
رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تقیرط  تیالو و  لامک  راثآ  هک  دـناهدرک  فارتعا  مالک  رخآ  رد  بحاص  هاـش  هکنآ : موس  تسب و 

. تسادیوه رهاظ و  هلسلس  ره  هقیرط و  ره  زا  هَّللا  ءایلوا  نطاب  رهاظ و 
زا ار  بحاص  هاش  دجام  دلاو  تاوفه  هکلب  هّیمیت  نبا  تاماط  زا  يرایسب  دنکشیم و  ار  هّیولع  لئاضف  نیرکنم  رمک  هچ  رگا  فارتعا  نیا  و 
ایند لهأ  هَّللا  ءایلوا  نطاب  رهاظ و  رد  اهنت  هن  يولع  لامک  راثآ  هک  اریز  تسین ، طیرفت  هشوگ  زا  یلاـخ  مه  زاـب  نکیل  دـنکیمرب ، نب  خـیب و 

لسر و ءایـصوأ  نیلـسرم و  ایبنأ و  رـشاعم  نیبّرقم و  هکئالم  هرمز  يولع و  ملاع  نانکاس  زا  هّیولع  تالامک  راثآ  هکلب  تسادـیوه  رهاـظ و 
هیبشت ثیدح  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  تادّلجم  رد  مامت  لیصفتب  هَّللا  دمحب  ینعم  نیا  و  تسرهاب . رهاظ و  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیّیبن 

. اهیلإ عجریلف  ءاش  نم  هدیدرگ ، نهربم  نّیبم و  مامت  لیصفتب  رون  ثیدح  و 
هدیواج هنیفس  ثیدح  صوصخ  رد  دوخ  ریسفت »  » رد بحاص  هاش  هچنآ  هلمجلاب 

1119 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بحاـص و هاـش  دوکنم  دوصقم  هک  یتـسناد  يدیـسر و  یغبنی  اـمک  يزیرغ  ریوزت  عدـخ و  هنکب  يدـید و  تریـصب  رظنب  شتقیقح  دـندوب 

رامـشیب ثیداحأ  رایـسب و  تایآ  زا  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هقلطم  تماما  رمأ  هک  تسنآ  تاـهّوفت  هنوگ  نیزا  ناـشیایلوا 
و دـنیامیپ ، ّتیرورح  ّتیبصان و  راخ  رپ  يداو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  راهظإ  هدرپ  رد  و  دـنیامناو ، رثألا  لیلق  نزو و  مک  تستباـث 

. نورساخ نورصاق  مهعینش  رتس  مهعینص و  ءوس  یف  مهّنکل 
َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری 

ماهفالا بابلالا و  يوذل  دشرلا  يدهلا و  هیف  ماحفا » مازلا و  »

هنیفس ثیدح  هلباقمب  مامضنا  تعیدخ  مالک  نیرد  هک  بحاص  هاش  زا  تسبجع  لامک 
« موّجنلاک یباحصأ   » ثیدح

یملع لامک  يرگهولج  لطاب  ياعّدا  ماقم  رد  ار  نآ  دندروآ و  تسعوضوم  لطاب و  بذک و  ناشمالعأ  رباکأ و  تاحیرـصت  بسح  هک  ار 
یتاـفتلا زگره  و  دـندرپس ، حـیبق  روج  حیرـص و  ملظ  هار  هدومن  رکذ  مارک  هباحـص  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج 

تّما ثیداحأ  زا  يرایسب  رد  بانج  نآ  هدش و  دراو  موجنب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هیبشت  ّتنـس  لها  هریثک  ثیداحأ  رد  هکنیا  هب  دندومنن 
ریسع و یلیخ  نآ  قرط  نایب  ثیداحأ و  نیا  يافیتسا  هک  اجنآ  زا  و  هداد ، مکح  مامتها  لامکب  دوخ  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  يادتقاب  ار  دوخ 
موقرم و یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هبـسانم  تاماقم  رگید  رد  نآ  ياوسام  دوشیم و  روطـسم  روکذـم و  ماقم  نیا  رد  نآ  زا  يذـبن  اذـهل  تسراوشد 

، دش دهاوخ  روکذم 

 ...« موجنلاک یتیبلها   » ثیدح - 1 تسا - هدومرف  رما  تیبلهأب  يادتقاب  ار  تما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اهنآ  رد  هک  رایسب  ثیداحا  لقن 

هراشا

«. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یتیب  لهأ   » ثیدح تسا  هلمج  نآ  زا  سپ 
تیاور هیلاع  دیناسأب  ّتنس  لها  خویش  زا  هخسن  نیا  تسدوجوم و  یباحص » یعجشأ  طیرـش  نب  طیبن  هخـسن   » رد هَّللا  دمحب  ثیدح  نیا  و 

. یلاعت هَّللا  ءاشنا  بیرقنع  فرعتس  امک  تسا ، هدش 
ثیدح نیا  راکنإ  ّدر و  راخ  رپ  يداو  نایغط ، یغب و  ناودع و  بّصعت و  تیاهن  هجوب  هّیّنس  تارـضح  زا  یـضعب  هک  تسبجع  لامک  نکیل 

هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 135 

http://www.ghadirestan.com


لهاجت ای  لهج  هار  زا  هدومیپ  فیرش 
1120 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دناهدوتس باّذک  فصوب  ار  یباحص  طیبن 

شردپ یعجشا و  طیرش  نب  طیبن  همجرت 

: هتفگ تاعوضوملا » ةرکذت   » رد ینتف  رهاط  دمحم 
. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یتیب  لهأ  ]

![. باّذکلا طیبن  ۀخسن  نم 
: ] هتفگ هعومجم » دئاوف   » رد دنراد  نآب  ناعذا  وا  نیدقتعم  هک  عالطا  تعسو  عاب  لوط  همه  نآ  فصو  اب  یناکوش  ةاضقلا  یضاق  و 

. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یتیب  لهأ  ثیدح 
 . باّذکلا طیبن  ۀخسن  نم  وه  رصتخملا :»  » یف لاق 

یباحـص ود  ره  طیرـش  شردـپ  طیبن و  هک  اریز  دوشیمن ، میقتـسم  ّتنـس  لها  لوصا  رب  زگره  باّذـکب  طیبن  فصو  هک  تسا  رهاظ  رپ  و 
یباحـص طیبن  تبـسن  سپ  تسین ، بجحتم  یفخم و  دـنراد  هباحـص  هلمج  لیجبت  لیدـعت و  رد  هک  هغلابم  تارـضح  نیا  دنتـسه و  لـیلج 

ّقلعتم هک  ّتنـس  لـها  راـبک  تاراـبع  ضعب  اـیلاح  دـش !؟ دـهاوخ  تسرد  هنوـگچ  تسا  هغلاـبم  هغیـص  هـک  باّذـکب  وا  فـصو  بذـکب و 
. دینش دیاب  تسطیبن  طیرش و  ّتیباحصب 

ّیبّنلا عم  عادولا  ۀّـجح  دهـش  یعجـشألا . لاله  نب  کلام  نبا  سنأ  نب  طیرـش  : ] هتفگ باعیتسا »  » رد یبطرقلا  ّربلا  دـبع  نبا  برغملا  ظفاح 
[. ۀباحّصلا یف  روکذم  امهالک  طیرش و  نب  طیبن  هنبا  ذئموی  هفدر  ناک  هتبطخ و  هنم  عمس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

([. ب . ) اضیأ ۀبحص  طیبنل  و  طیبن ، نب  ۀملس  ّدج  یعجشألا ، لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نب  طیرش  : ] هتفگ ۀباحّصلا » دیرجت   » رد یبهذ  و 
لاق ۀبحص . طیبنل  هل و  طیبن . دلاو  یعجـشألا ، لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نب  هلّوأ - حتفب  طیرـش - : ] هتفگ هباصا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

عادولا ۀّجح  یف  یبأ  فیدر  ّینإ  لاق : طیرش ، نب  طیبن  قیرط  نم  دمحأ  يور  و  نیّیفوکلا ، یف  دودعم  وه  و  ۀیاور ، ۀبحص و  هل  نکّسلا : نبا 
و ثیدحلا . مارح ، مکیلع  مکلاومأ  مکءامد و  ّنإ  لوقی : هتعمسف  یبأ  قتاع  یلع  يدی  تعضوف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مّلکت  ذإ 

: نکّسلا نبا  لاق  و  سنأ ، نب  طیرش  هیبأ  نع  طیرش  نب  طیبن  نع  لاقف : رخآ ، هجو  نم  نکّسلا  نبا  ّيوغبلا و  هجرخأ 
1121 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يّدج لوقی : طیبن  نب  ۀملـس  تعمـس  عیکو : قیرط  نم  ةدنم  نبا  يور  و  ثیدحلا ، اذـه  ریغ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  وری  مل 
باحصأ نم  یّمع  يّدج و  یبأ و  ناک  لاق  ۀملس ، نع  ینامحلا  دیمحلا  دبع  قیرط  نم  و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  باحـصأ  نم 

 . یناّمحلا نع  دهّزلا  باتک  یف  دمحأ  هجرخأ  اذکه  و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا 
، یعجـشألا لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نب  طیرـش  وه  و  طیبن ، دلاو  ریبزک - طیرـش - و  : ] هتفگ سورعلا » جات   » رد يدیبزلا  یـضترم  دمحم  و 

نب ۀملـس  هنبا  هنع  يور  ۀیلاع ، دیناسأب  خویّـشلا  نع  اهانیور  ۀفیطل  ۀساّرک  یف  تعمج  دق  ثیداحأ  هل  و  اضیأ ، ۀبحـص  طیبن  هنبال  ّیباحص و 
«[. ّیئاسّنلا ننس   » یف هثیدح  طیبن و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  يأر  یعجـشالا ، لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نب  طیرـش  نب  طیبن  : ] هتفگ باـعیتسا »  » رد یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  و 
دنه یبأ  نب  میعن  یعجشالا و  کلام  وبأ  هنع  يور  ۀفوکلا ، لهأ  یف  دودعم  ذئموی  هیبأ  فیدر  ناک  عادولا و  ۀّجح  یف  هتبطخ  عمـس  مّلس و 
نب ّیلع  انثّدح  قاحـسا ، نب  لیعامـسإ  انثّدح  نامثع ، نب  دّمحم  انثّدح  دّـمحم ، نب  هَّللا  دـبع  انربخأ  ثّدـحملا . طیبن  نب  ۀملـس  دـلاو  وه  و 

[. طیبن نب  ۀملس  وبأ  وه  عادولا و  ۀّجح  یف  هتبطخ  عمس  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  يأر  دق  یعجشألا  طیرش  طیبن  لاق : ینیدملا ،
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لاله نب  کلام  نب  سنأ  نب  طیرـش  نب  طیبن  ۀملـس  وبأ  وه  طیرـش  نب  طیبن  : ] هتفگ لوصالا » عماج   » رد يرزجلا  ریثالا  نبا  نیدـلا  دـجم  و 
هثیدح ۀفوکلا و  لهأ  یف  هدادع  و  ذئموی ، هیبأ  فدر  ناک  عادولا و  ۀّجح  یف  هتبطخ  عمـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  يأر  یعجـشألا .
اهتحت ءایلا  نوکـس  ةدّـحوملا و  ءابلا  حـتف  نّونلا و  ّمضب  طیبن : دـنه . یبأ  نب  میعن  ّیعجـشألا و  کـلام  وبأ  ۀملـس و  هنبا  هنع  يور  مهدـنع ،

 . نیعلا حتف  نّونلا و  ّمضب  میعن  و  ءاّرلا . رسک  ۀمجعملا و  نیّشلا  حتفب  طیرش : و  ناتطقن .
نع يوری  یعجـشألا . لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نب  طیرـش  نبا  طیبن  ع ) د . ب . : ] ) هتفگ ۀـباغلا » دـسا   » رد يرزجلا  ریثـالا  نبا  نیدـلا  زع  و 

. ۀملس هنبا  هنع  يور  مّلس . هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
: ّیئاسّنلا نمحّرلا  دبع  یبأ  یلإ  هدانسإب  یلع  نب  شیعی  مساقلا  وبأ  انربخأ 

: لاق هیبأ  نع  طیبن ، نب  ۀملس  نع  نایفس ، نع  ییحی  انثّدح  یلع ، نب  ورمع  انربخأ 
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[. ۀثالّثلا هجّرخ  ةولّصلا ، لبق  ۀفرعب  رمحأ  لمج  یلع  بطخی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیأر 
(. ع د . ب . «. ) ّیئاسّنلا ننس   » یف ۀملس  هنبا  هنع  ثیداحأ و  هل  یعجشألا ، سنأ  نب  طیرش  نب  طیبن  : ] هتفگ ۀباحّصلا » دیرجت   » رد یبهذ  و 

[. دنه یبأ  نب  میعن  ۀملس و  هنبا  هنع  ۀبحص ، هل  ّیفوک  یعجشألا  طیرش  نب  طیبن  : ] هتفگ فشاک »  » رد یبهذ  زین  و 
طیرش ریغصّتلاب و  طیبن  بیرقّتلا »  » و لوصالا » عماج   » یف نکل  امهیف ، ریغصّتلاب  طیرش - نب  طیبن  : ] هتفگ هباصإ »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و 

هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ۀیاور  هل  و  طیرـش ، هدلاو  ثیدح  یف  هرکذ  عقو  ۀفوکلا ، لزن  یعجـشألا ، لاله  نب  کلام  نبا  سنأ  نبا  ریبکّتلاب -
یبّنلا دعب  یقب  ۀبحص و  هل  متاح : یبأ  نبا  لاق  یعجشألا . کلام  وبأ  دنه و  یبأ  نب  میعن  ۀملس و  نبا  هنع  يور  دیبع  نب  ملاس  نع  مّلـس و  و 

[. انامز مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  يور  یفوکلا ، یعجشألا  طیرـش  نب  طیبن  ق ) س . مت . د . : ] ) هتفگ بیذهت »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 

طیرـش نب  طیبن  متاح : یبأ  نبا  لاق  یعجـشالا ، کلام  وبأ  دـنه و  یبأ  نب  میعن  ۀملـس و  هنبا  هنع  کلام و  نب  سنأ  دـیبع و  نب  ملاس  نع  و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هجّوز  راّّجنلا ، نب  کلام  ینب  نم  رباج  نب  طیبن  وه  ۀبحـص و  هل  طیبن  نب  ۀملـس  دلاو  یفوکلا  یعجـشألا 
نب طیبن  نع  نیعم  نبا  تلأس  یمراّدلا : نامثع  لاق  انامز . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دعب  طیبن  یقب  ةرارز و  نب  دعـس  تنب  ۀـعیرفلا 

: لاقف طیرش 
نیب یعجشألا و  لاله  نب  سنأ  نب  طیرـش  نب  طیبن  نیب  ۀباحّـصلا  یف  ّربلا  دبع  نبا  قّرف  دق  و  متاح ، یبأ  نبا  لاق  اذک  و  ۀقث . ۀملـس  وبأ  وه 
اذـه رباج و  طیرـش  مسا  ّنا  لاقف  متاح  یبأ  نبا  لوق  لامکلا »  » بحاص دـمتعا  و  تلق : باوصلا . وه  يراّجنلا و  يراصنألا  رباـج  نب  طـیبن 

و ادحا ، دهش  نمیف  رباج  نب  طیبن  رکذف  دعـس  نبا  امهنیب  قّرف  نّمم  و  دحاو . بسن  یف  ناعمتجی  ّيراّّجنلا ال  ّیعجـشألا و  ّنأل  ءیـشب  سیل 
یف یبأ  عم  تنک  لاق : ّهنإ  هثیدـح  هل  دروأ  نأ  دـعب  طیرـش  نب  طیبن  یف  لاق  و  ثیدـح ، هل  سیل  رباج : نب  طیبن  یف  لاقف  ّيوغبلا  مساقلا  وبأ 

، یعبات ّهنأ  یلع  ینبف  ۀیؤّرلا  دّرجم  ّالإ  هدنع  سیل  ّهنأل  ۀقث  ّهنإ  هیف  نیعم  نبا  لاق  اّمنإ  و  یهتنا . اذه ، ریغ  هل  ملعأ  ال  ثیدـحلا ، عادولا ، ۀّـجح 
هَّللا و 
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 . ملعأ یلاعت 

ابأ ینکی  ریغص  ّیباحص  یفوکلا ، یعجـشألا  ۀمجعملا - حتفب  طیرـش - نبا  ریغـصّتلاب - طیبن - : ] هتفگ بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  و 
[. ۀملس

ّیباحص یعجشألا ، لاله  نب  کلام  نب  سنأ  نبا  ۀمجعملا - حتفب  طیرش - نب  طیبن  : ] هتفگ بیذهت » رـصتخم   » رد یجرزخ  نیدلا  یفـص  و 
[. دنه یبأ  نب  میعن  ۀملس و  هنبا  هنع  و  ثیدح ، هل 
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تلادع تقث و  رد  دومن و  دهاوخ  کش  طیبن  طیرـش و  ّتیباحـص  رد  تارابع  نیا  هظحالم  دعب  ّتنـس  لها  زا  يدـحأ  هک  تسین  منامگ  و 
. دومیپ دهاوخ  ناشیا  ثیدح  رد  بایترا  کلسم  هداد  هار  دوخ  رطاخب  ار  دّدرت  یباحص  ود  ره  نیا 

« ضرالا لهأل  نامأ  یتیبلهأ  ءامسلا و  لهأل  نامأ  موجنلا   » ثیدح

تسا هلمج  نآ  زا  و 
«. ضرالا لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا   » ثیدح

نیدـحاج فونا  ماـغرا  کلـسم  دوخ  هّینید  رافـسأ  بتک و  رد  نآ  رکذـب  دـناهدومن و  تیاور  هّینـس  ياـملع  زا  يرایـسب  ار  ثیدـح  نیا  و 
. دناهدومیپ

رکذی ّیمرضحلا  یلع  نب  دّمحم  انیلإ  بتک  امیف  و  : ] هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  بقانملا »  » باتک رد  ینابیش  لبنح  نب  دمحا 
لاق لاق : ضر )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  نع  هّدـج  نع  هیبأ  نع  ةرتنع  نب  نوراه  نب  کـلملا  دـبع  انثّدـح  لاـق : مهثّدـح  شیعی  نب  فسوی  ّنأ 
لهأ بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  و  اوبهذ ، موّجنلا  تبهذ  اذاف  ءامّسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  معلـص :)  ) هَّللا لوسر 

 . ضرالا
«. یلاعت هَّللا  ءاشنا   » تسناد یهاوخ  زین  املع  رگید  تارابع  زا  بقانملا »  » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  دمحأ  ندرک  تیاور  و 

: ] هتفگ یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط  نیدلا  بحم  و 
لهأ ظ ) بهذ .  ) تبهذ موّجنلا  تبهذ  اذإف  ءامّـسلا  لهأل  ناـمأ  موّجنلا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع 

 . بقانملا یف  دمحأ  هجرخأ  ضرألا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  ظ ) بهذ .  ) تبهذ اذإف  ضرألا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  و  ءامّسلا .
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«. ۀمایقلا عیفـش  ۀّمالا و  نامأ   » باطخب مهتّزع  یف  نوثالّثلا  ةولجلا  : ] هتفگ ادعـسلا » ۀـیاده   » رد يدابآتلود  نیّدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  و 
. دناوخ عیفش  نامأ و  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  هک  تسنآ  ناشیا  تّزع  زا  یکی 

. ۀمیقلا موی  عیفش  ضرالا و  لهأل  نامأ  يدالوأ  نیعبرألا :»  » یف
ْمَُهبِّذَُعِیل ُهَّللا  َناک  ام  َو  دوشن ، لزان  رهق  باذع و  دشاب  ایند  رد  هکنآ  ات  تسنامأ ، نم  دالوأ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  همجرت :

ْمِهِیف  َْتنَأ  َو 
دیامنن و يور  یللخ  تقیرط  جهن  تعیرـش و  هار  هاش  رد  زگره  دـش  مولعم  سپ  تسین . جراخ  لصأ  مکح  زا  عرف  ّلک و  فصو  زا  ءزج  . 

روشنم ینادزی و  لیزنت  ینامـسآ و  باتک  وا  تّما  نایم  رد  هکنآ  تکربب  ددرگن و  سوردـم  صوصرم  ناینب  صوصوم و  ناکرأ  دـعاوق و 
اذإ تسناشیا ، لیفطب  ملاع  ءاقب  تسناشیا و  مدـقب  نامیا  لهأ  نامأ  هک  یلازی  رهاظ ال  نادـناخ  رهاط و  نامدود  یقاـب و  يادـتقم  یناـحبس 

. نودعوی ام  ضرألا  لهأل  یتأ  اوضرقنا 
«. ةّوبّنلا فرش   » یف اذک 

یتأ یتیب  لهأ  بهذ  اذإ  و   ) نودـعوی ام  ءامّـسلا  لهأل  یتأ  موّجنلا  تبهذ  اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّـسلا و  لهأل  ناـمأ  موّجنلا 
. اّبص باذعلا  مهیلع  هَّللا  ّبص  اوضرقنا  اذإ  هریغ : یف  داز  و  ظ .) حص ، نودعوی . ام  ضرالا  لهأل 

« ْتَرَدَْکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو   » یلاعت هلوقک  دنزیرب  ناگراتس  نوچ  دننامأ ، ار  نامسآ  رم  ناگراتس  معلص :)  ) دومرف یفطصم  هلصاح :
دالوأ و  دوش ، تمایق  تخـس و  یباذع  ناینیمز  رب  دنزیرب  دنرادرب  ار  ناشیا  نوچ  ار ، ناینیمز  دننامأ  نم  دالوأ  و  ار ، ناینامـسآ  دـیآ  تمایق 

ُِحلاص َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  یلاعت : هلوقک  تسعمج  دارم  تسدرفم  دـنچ  ره  ثیدـح  رد  عیفـش  ظفل  دنـشاب . عیفـش  تمایق  رد  نم 
َنِینِمْؤُْملا 
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« ررّدلا  » یف و  مهنم . حلـص  نم  هلعفی  ال  کلوقک : سنجلا  دیری  ساّنلا ، نم  حلاص  اذه  لعفی  ال  کلوقک : عمجلا  هب  دـیرا  فاّشکلا :»  » یف . 
تفص زین  نیا  و  دشاب ، تعافش  بحاص  ناشیزا  یکی  ره  ات  دومرف  دحاو  ظفلب  عیفش  ضر . بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  حلاص  نم  دارملا 

یضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  یلاعت : هلوقک  تسا  هَّللا  لوسر  صاخ 
نینمؤملا و عیمجل  هتعافش  وه  ةدمعلا :»  » یف . 

. راّنلا یف  یتّما  نم  دحاو  یضرأ و  اذإ ال  معلص :)  ) لاق ررّدلا :»  » یف
ياپ رب  هسوب  دیآ  شیپ  یّمهم  ارک  ره  دیوگیم : نیّدلا  قحلا و  دیمح  انالوم  لئاسملا » ۀئام   » رد و 
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یلوا هبرجت  نیا  و  دـیآرب ، هک  ادـخب  رآرب ! نم  تجاح  وا  لآ  دّـمحم و  تمرحب  یهلإ  دـیوگب : دـهن و  مشچ  رب  اهروشنم  اـی  دـهد و  يولع 

هک دنایناسک  فارـشأ  نیا  یـشاب . ناشیا  تعافـش  راودـیما  يرازگ و  ناشیا  ّقح  تسناشیا ، مدـق  لیفط  زا  وت  ءاقب  ینادـب  وت  ات  تسبابلألا 
ًاِحلاص َلِمَع  ْنَم  ۀنماّثلا ، ۀـیادهلا  نم  ۀـثلاّثلا  ةولجلا  یف  هانرکذ  دـق  و  هدروآ ، دوخ  عیفـش  هدرب و  نامـسآ  رب  ار  نیـسح  ناشیا  ردـپ  لیئربج 

* اْهیَلَعَف َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف 
 . مینّزلا ضرتعملا  نم  هَّللا  انمصع  ، 

یف ةاّجنلا  مهئاقبب و  نامألا  باب   » هدومن ناونع  نیاب  نونعم  ار  نآ  هک  نآ  سداس  باب  رد  فرغلا » ءاقترا  بالجتـسا   » رد يواخـس  ظفاح  و 
: دیامرفیم مهءافتقا »

لهأ بهذ  موجنلا  بهذ  اذاف  ءامـسلا ، لهأل  نامأ  موّجنلا  هیلع : هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع ، هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع  [و 
اعم هنبا  ّیملیّدلا و  هرکذ  و  بقانملا »  » یف دـمحأ  هجرخأ  ضرالا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّـسلا و 

[. دانسإ الب 
ۀّمالل نامأ  مّهنأ  رکذ  سماخلا : رکّذلا   » هدومن ناونع  نیاب  نونعم  ار  نآ  هک  یناث  مسق  سماخ  رکذ  رد  نیدـقعلا » رهاوج   » رد يدوهمـس  و 

حون ۀنیفسک  مّهنأ  و 
قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم 

: هتفگ « 
ءامّسلا و لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذإف  ءامّسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع ، هَّللا  یـضر  یلع  نع  [و 

 . بقانملا یف  دمحأ  هجرخأ  ضرالا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرألا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ 
: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  هعباس  هیآ  تحت  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و 

 . ضرألا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذإف  دمحأل : يرخا  یف  [و 
: هتفگ مهئاقبب » نامألا   » باب رد  هدومن  يواخس  ظفاح  فینصت  تیبلا » لهأ  بقانم   » باتک صیخلت  هک  یئاج  قعاوص »  » رد رجح  نبا  زین  و 

بهذ اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  و  ءامّـسلا ، لهأ  بهذ  موّجنلا  تبهذ  اذإف  ءامّـسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  هریغ : دمحأل و  ۀـیاور  یف  [و 
 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ 

1126 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ يوبن » دقع   » رد ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  نب  هَّللا  دبع  نب  خیش  و 

ینعم یف  ّيدوهمّسلا  فیرّشلا  لاق  [و 
تایآلا نم  ضرألا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذاف  ضرألا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّـسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 

. نودعوی اوناک  ام 
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هَّللا یّلـص  ّیبّنلا  لجأ  نم  اهرـسأب  اینّدلا  قلخ  اّمل  هَّللا  ّنأ  اقلطم و  تیبلا  لهأ  ۀـّمالل  انامأ  مهنوک  ّنأ  يدـنع - رهظألا  وه  و  لمتحی - و  لاق :
[. اهطاسب يوط  اوضقنا  اذإف  هتیب ، لهأ  ماود  هماودب و  اهماود  لعج  مّلس  هیلع و 

زین نامسآ  لهأ  تفر  موجن  هک  ینامز  هک  هدش  دراو  نینچ  دمحأ  زا  تیاور  کی  رد  و  : ] هتفگ هعطاق » نیهارب   » رد یمرهج  نیدلا  لامک  و 
 . تفر دنهاوخ  زین  ضرأ  لهأ  دنتفر  نم  تیب  لها  هک  هاگ  ره  تفر و  دنهاوخ 
: هتفگ هنیفس  ثیدح  حرش  لیذ  رد  ةاکشم » حرش  ةاقرم -  » رد يراق  یلع  الم  و 

ام هدّیؤی  [و 
لهأ بهذ  موّجنلا  تبهذ  اذاف  ءامّـسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : یلع  نع  بقانملا  یف  دمحأ  هجرخأ 

 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذاف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  و  ءامّسلا ،
: ] هتفگ لآملا » ۀلیسو   » رد یّکم  لضف  نب  دمحأ  و 

نامأ یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع - هَّللا  یضر  ههجو و  هَّللا  مّرک  یلع - اندّیس  نع 
 . بقانملا یف  لبنح  نب  دمحأ  هجرخأ  ضرألا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرألا  لهأل 

: هتفگ يوّرلا » عرشملا   » باتک رد  یمرضحلا  یلّشلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  و 
تایآلا نم  ضرالا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذاف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  [و 

. نودعوی اوناک  ام 
بهذ اذاف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّـسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذاف  ءامّـسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  و 

 . ضرألا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ 
: هتفگ يوس » طارص   » رد يرداق  یناخیش  دومحم  و 

بهذ اذإف  ءامّسلا  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  [و 
1127 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . بقانملا یف  دمحأ  هجرخأ  ضرالا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا 
: هتفگ هیدن » هضور   » رد یناعنّصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  و 

لهال نامأ  یتیب  لهأ  ءامسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  معلص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  ثیدح  نم  بقانملا  یف  دمحأ  جرخأ  [و 
 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرالا 

: هتفگ نیبغاّرلا » فاعسإ   » رد يرصملا  نابصلا  یلع  نب  دمحم  و 
 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذإ  دمحأل : [ 1  ] يرخا یف  [و 

: رعش حرش  رد  لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  و 
دقت ءامّسلا  یف  موّجنلا  لثم  دعوی  اّمم  ضرالا  لهأ  نامأ 

: ] هتفگ
، نودعوی ام  تایآلا  نم  ضرالا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذاف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ۀیاور : یف  و 

 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذإ  ۀیاور : یف  و 
و : ] هتفگ ثیداـحأ  ضعب  لـقن  دـعب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  لـئاضف  هسماـخ  هیآ  تحت  رد  نینمؤملا » ةآرم   » رد يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و 

: اضیأ
نودعوی اوناک  ام  ظ ) تایالا .  ) تافآلا نم  ضرالا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذاف  ضرالا  لهال  نامأ  یتیب  لهأ  و 
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و ، 
 . ضرألا لهأ  بهذ  تیبلا  لهأ  بهذ  اذإ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذاف  يرخا : ۀیاور  یف 

: هتفگ نیبملا » حتفلا   » باتک رد  یعفاّشلا  یّکملا  نالحد  دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  و 
، ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإ  و  ظ ) ءامّسلا . لهأ  بهذ   ) ءامّسلا تبهذ  موّجنلا  تبهذ  اذإف  دمحأ : مامإلل  ۀیاور  یف  [و 

 . نودعوی اوناک  ام  تایآلا  نم  ضرالا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذإف  ۀیاور : یف  و 
مّهنأ نایب  مهیلع و  هیلع و  هَّللا  یلص  هتیب  لهأ  ماودب  اینّدلا  ماود  ّنأ  نایب  یف  ثلاثلا . بابلا  : ] هتفگ ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  نامیلس  خیـش  و 

.12 يرخا . ۀیاور  یف  يأ  [ 1  ] ۀمعّنلا رطملا و  لوزنل  ببس 
1128 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. مهلئاضف نایب  و 
تبهذ اذإف  ءامّـسلا  لهال  نامأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق : ههجو ، هَّللا  مّرک  یلع  نع  بقاـنملا  یف  دـمحأ  جرخأ 
تادایز  » یف دـمحأ  نبا  هجرخأ  اضیأ  ضرالا . لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذاف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لها  ءامّـسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا 

. ههجو هَّللا  مّرک  یلع  نع  نیطمّسلا » دئارف   » یف ّینیومحلا  و  دنسملا »
اضیأ

هَّللا لوسر  لاق  لاق : هنع  هَّللا  یضر  سنأ  نع  دمحأ  جرخا  و  مهنع . هَّللا  یضر  ّیلع  نع  هّدج  نع  هیبأ  نع  رقابلا  دّمحم  نع  مکاحلا  هجرخأ 
ام تایآلا  نم  ضرالا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرالا  لهال  ناـمأ  یتیب  لـهأ  ءامّـسلا و  لـهأل  ناـمأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلص 

هَّللا یّلـص  هترتع  هتیب و  لهأ  ماودب  اهماود  لعجف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لجأ  نم  ضرالا  قلخ  هَّللا  ّنإ  دمحا : لاق  و  نودعوی . اوناک 
 . مّلس هیلع و 

: ] هتفگ باب  نیمه  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 
نامأ موّجنلا  ّنأ  امک  ضرالا  لهال  نامأ  یتیب  لهأ  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  ّینیومحلا  جرخأ 

. ساّبع نبا  نع  ءاطع  نع  ةداتق  نع  مکاحلا  هجرخا  اضیأ  ءامّسلا . لهال 
. مهنع هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  يرعشالا و  یسوم  یبأ  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  مکاحلا  جرخأ 

لهأ بهذ  موّجنلا  تبهذ  اذإف  ضرالا  لهال  ناما  یتیب  لـهأ  ءامّـسلا و  لـهال  ناـمأ  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  اولاـق :
 . ضرالا لهأ  بهذ  یتیب  لها  بهذ  اذإ  ءامّسلا و 

: هدروآ یبقعلا » رئاخذ   » نع القن  نوسمخ  سداس و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 
لهأ بهذ  اذإف  ضرألا ، لهأل  نامأل  یتیب  لهأ  و  ءامّـسلا ، لهأ  بهذ  موّجنلا  تبهذ  اذإف  ءامّـسلا  لهأل  ناـمأ  موّجنلا  اـعوفرم : یلع  نع  [و 

. ضرألا لهأ  بهذ  یتیب 
 . بقانملا یف  دمحأ  هجرخأ 

: هدروآ قعاوّصلا »  » نع القن  هعباس  هیآ  لیذ  رد  نوسمخ  عسات و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 
، نودعوی اوناک  ام  تایآلا  نم  ضرألا  لهأ  ءاج  یتیب  لهأ  کله  اذإف  ضرألا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  و  ۀیاور : یف  [و 

یتیب لهأ  بهذ  اذإ  ءامّسلا و  لهأ  بهذ  موّجنلا  بهذ  اذإف  ضرالا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  دمحأل : يرخا  یف  و 
 . ضرألا لهأ  بهذ 

1129 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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« یتمال نامأ  یتیبلهأ  ءامسلا و  لهال  نامأ  موجنلا   » ثیدح

تسا هلمج  نآ  زا  و 
«. یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا   » ثیدح

. دناهدروآ دوخ  بتک  رد  هّیّنس  ماخف  يالمک  مالعأ و  ياملع  زا  يرایسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 
«. معلص  » دّمحم ۀّمال  نامأ  مّهنأ  رکذ  : ] هتفگ سماخ  باب  رد  یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط  نیدلا  بحم 

 . يرافغلا ورمع  وبأ  هجرخأ  یتّمال . نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  معلص : هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ ، نع  ۀملس  نب  سایإ  نع 
: هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمّسلا » دئارف   » باتک رد  یئومحلا  دّمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبأ  و 

ۀئامّتـس نیعبـس و  يدحإ و  ۀنـس  روهـش  یف  ةزاجإ  ّینـسحلا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دومحم  نب  یـضترملا  نیّدلا  بطق  رهطألا  مامإلا  انثّدح  ]
رهاظ هیلع ، یتءارقب  ّیخرکلا  نسحلا  نب  ییحی  نب  دّمحم  نسحلا  وبأ  نیدـلا  دـجم  مامإلا  انربخأ  و  ح :» «. » هر  » يدـلاو انأبنأ  لاق : نادـمهب ،

مـساقلا یبأ  نیّدلا  دجم  مامإلا  نب  نمحّرلا  دبع  دّمحم  وبأ  نیّدلا  دجم  یّمال  يّدج  انأبنأ  لاق : روقـس ، ۀـعلق  یعدـت  یّتلا  یه  دوهق و  ۀـیرق 
: لاق ینیومحلا ، هیوّمح  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبأ  نیّدلا  نیعم  ۀنّسلا  لامج  مالسإلا  خیش  انأبنأ  ردیح ، نب  هَّللا  دبع 

دّمحم نب  یلع  نب  لـضفلا  یلع  وبأ  مالـسالا  خیـش  يدـلاو  اـنأبنأ  لاـق : يدـمرافلا ، لـضفلا  نب  ّیلع  نساـحملا  وبأ  مالـسإلا  لاـمج  اـنأبنأ 
: لاق ۀعیرّشلا ، مالسإلا و  لهأ  مّدقتم  ۀقیرطلا و  یف  هیلإ  راشملا  هتقو  خیش  یلع  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبأ  مامإلا  انأبنأ  لاق : يدمرافلا ،

بوقعی نب  دّـمحم  ساّبعلا  وبأ  انّأبن  ۀـئامعبرأ : ّتس و  ۀنـس  لاّوش  نم  عباّسلا  ءاثّلثلا  موی  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  دـیز  وبأ  اـنأبنأ 
نامأ موّجنلا  لاق : ص »  » هَّللا لوسر  ّنأ  هیبأ  نع  عوکالا  نب  ۀملس  نب  سایإ  انّأبن  ةدیبع : نب  یسوم  انّأبن  زاّزقلا : نانـس  نب  دّمحم  انّأبن  ّمصألا :

 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال 
: هتفگ نیطمّسلا » ررد  مظن   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  و 

. یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  لاق : ّهنأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  درو  [و 
«. ضرالا لهال  نامأ  ۀیاور : یف  و 

: هتفگ ریغص » عماج   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 
ءامّسلا لهأل  نامأ  موّجنلا  ]

1130 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . عوکالا نب  ۀملس  نع  [«. 1  ] ع . » یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  و 

. تسنسح ثیدح  نیا  یطویس  دزن  هک  دوشیم  حضاو  تسموقرم  ثیدح  نیا  لباقم  رد  هک  ح »  » زمر زا  و 
. رشع یناّثلا  ثیدحلا  : ] هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هدراو  ثیداحأ  لصف  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و 

 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  لاق : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنأ  عوکالا  نب  ۀملس  نع  یلعی  وبأ  جرخأ 
: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 

 . عوکالا نب  ۀملس  نع  [«. 2  ] ع  » یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  ]
: هتفگ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  زین 

 . عوکالا نب  ۀملس  نع  رکاسع  نبا  و  [«. 5  ] بط [ 4  ] ع . » میکحلا دّدسم و  و  [«. 3  ] ش  » یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  ]
. مهدزاود ثیدح  : ] هتفگ هعطاق » نیهارب   » رد یمرهج  نیدلا  لامک  و 

: تفگ مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  عوکالا  نب  ۀملس  زا  یلعی  وبأ  درک  تیاور 
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«. یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  »
[. دنانم تّما  ظفاح  نامأ و  نم  تیب  لها  دننامسآ و  لهأ  ظفاح  نامأ و  اههراتس 

: هتفگ لآملا » ۀلیسو   » رد یکم  لضف  نب  دمحا  و 
وبأ هجرخأ  یتّمال . نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ ، نع  ۀملس  نب  سایإ  نع  [و 

 . یناربطلا مهدیناسم و  یف  یلعی  وبأ  ۀبیش و  یبأ  نبا  دّدسم و  يرافغلا و  ورمع 
: هتفگ ریغص » عماج  حرش  رینم - جارس   » رد يزیزع  یلع  و 

ءامسلا لهال  نامأ  موجنلا  ]
رّرقملا و ینعملاب 
یتّمال نامأ  یتیب  لهأ 

-2 - 1  ] نب ۀملس  نع  [«. 6  ] ع . » هتیب لهأ  ماودب  اهماود  لعج  هلجأل  اینّدلا  قلخ  اّمل  یلاعت  هَّللا  ّنأل  قالطإلا  لمتحی  مهءاملع و  هتیبلهأب  دارأ 
(. 12  ) یلعی وبأ  هجرخأ  يأ  [ 6 - 4

(. 12  ) ۀبیش یبأ  نبا  هجرخأ  يأ  [ 3]
(. 12  ) یناربطلا هجرخأ  يأ  [ 5]

1131 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . نسح هدانسإ  عوکالا و 

: هتفگ اّجنلا » حاتفم   » رد یشخدب  ناخ  دمتعم  دمحم  ازرم  و 
یف ّيرـصبلا  يدـسألا  دهرـسم  نب  دّدـسم  نسحلا  وـبأ  ّیفوـکلا و  یـسبعلا  ۀبیـش  یبأ  نب  دّـمحم  نـب  هَّللا  دـبع  رکب  وـبأ  ظاّـفحلا  جرخأ  [و 

هدنسم و یف  ّیلصوملا  یمیمّتلا  یلع  نب  دمحأ  یلعی  وبأ  و  لوصالا » رداون   » یف ّيذمّرتلا  میکحلا  یلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبأ  امهیدنـسم و 
لهأ ءامّـسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  لاق : ص )  ) ّیبّنلا نع  ضر )  ) هیبأ نع  عوکالا  نب  ۀملـس  نب  سایإ  نع  رکاـسع  نبا  ریبکلا و  یف  ّیناربطلا 

 . یتّمال نامأ  یتیب 
ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  یلاعت : هَّللا  لاق  ۀعباّرلا ، ۀیآلا  : ] هتفگ یلعلا » جراعم   » رد يولهد  ملاع  ردص  دمحم  و 

. مهل انامأ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  وه  ناک  امک  ضرالا  لهال  نامأ  مّهنأ  هتیب  لهأ  یف  ینعملا  کلذ  دوجو  یلإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  راشأ  . 
ام اهنم  ةریثک ، ثیداحأ  کلذ  یف  و 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ  نع  عوکالا  نبا  ۀملس  نب  سایإ  نع  رکاسع  نبا  ّیناربطلا و  یلعی و  وبأ  دّدسم و  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخأ 
 . یتّمال ناما  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  مّلس : هیلع و 

: هتفگ هّیدن » هضور   » رد یناعنّصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  و 
ناما یتیب  لهأ  ءامّـسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  لاق : لاق : ظ ) حص . هیبا . نع   ) ۀملـس نب  سایا  نع  ظ ) يرافغلا .  ) يرافطلا ورمع  وبا  جرخا  [و 

 . یتّمال
: رعش حرش  رد  لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  و 

دقت ءامّسلا  یف  موّجنلا  لثم  دعوی  اّمم  ضرالا  لها  ناما 
: اهنم ةریثک ، ثیداحا  کلذ  یف  و  : ] هتفگ

 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا 
: هتفگ ةاّجنلا » ۀلیسو   » رد يونهکل  نیبم  يولوم  و 
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 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  یلع : نع  رکاسع  نبا  نع  ریغّصلا » عماجلا  بیوبت   » نع [و 
وبأ ةّوبّنلا » فرش   » باتک زا  یثیدح  لقن  دعب  نآ  مجنپ  لصف  رد  نامیالا » لوصا   » هلاسر رد  يراخبلا  يولهّدلا  هَّللا  مالس  نب  ملاس  دمحم  و 

: هدروآ زین  و  : ] هتفگ دیعس 
1132 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، نآ رد  اههراتس  دننام  ص »  » ترضح نآ  تیب  لها  دناناصقنیب و  لامک  لضف و  باتفآ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  هک  یتسردب 
: مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  دومرف  هدش : دراو  هچنانچ 

 . یتّمال ناما  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  ناما  موّجنلا 
ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  یلاعت : هلوق  ۀسماخلا . ۀیآلا  : ] هتفگ نینمؤملا » ةآرم   » رد يونهکل  هَّللا  یلو  و 

هَّللا یّلـص  وه  ناک  امک  م ) اذک .  ) ضرأل ناما  مّهنإف  هتیب  لهأ  یف  ینعملا  کلذ  دوجو  یلإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راشأ  قعاوّصلا :»  » یف . 
. مهل اناما  مّلس  هیلع و 

 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  نامأ  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
: ] هتفگ نیبم » حتف   » رد ّیکم  نالحد  دمحأ  نب  ینیز  نب  دمحأ  و 

نامأ یتیب  لها  ءامّـسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  لاق : مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأ  هنع  هَّللا  یـضر  عوکألا  نب  ۀملـس  نع  یلعی  وبأ - جرخأ 
 . فالتخالا نم  یتّمال 

: ] هتفگ نآ  ثلاث  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  و 
 . یتّمال نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  لاق : مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  عوکالا  نب  ۀملس  نع  ّینیومحلا  جرخأ 

و : ] » هتفگ نآ  ثلاث  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  نامیلس  زین  و 
. یتّمال ناما  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : عوکالا  نب  ۀملس  نع  لوصالا » رداون  یف 

[. ۀعامج هجرخا  یتّمال . نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا  قعاوّصلا :»  » یف و 
: ] هتفگ ریغّصلا » عماجلا   » نع القن  نوسمخ  سداس و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 

 . عوکالا نب  ۀملس  نع  یلعی  یبأل  یتّمال . نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موّجنلا 

 ...« تبهذ اذاف  ءامسلا  لهال  نامأ  موجنلا   » ثیدح

: ] هدروآ یبقعلا » رئاخذ   » نع القن  نوسمخ  سداس و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 
 . يرافغلا رمع و  وبا  هجرخأ  یتّمال . نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهأل  ناما  موّجنلا  اعوفرم : هیبأ  نع  ۀملس  نب  سایإ  نع  و 

« قعاوّصلا  » نع القن  نوسمخ  عسات و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 
1133 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ۀعباسلا . ۀیآلا  : ] هتفگ

. مهل اناما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناک  امک  ضرالا  لهأل  نامأ  مّهنأ  هتیب و  لهأ  یف  ینعملا  کلذ  دوجو  یلإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راشأ  . 
اهنم ةریثک  ثیداحا  کلذ  یف  و 

[. ۀعامج هجرخأ  یتّمال .» نامأ  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  »
مهیلع هَّللا  مالـس  تیبـلها  لـئاضف  رد  هدراو  ثیداـحا  نمـض  رد  نوسمخ  عساـت و  باـب  رد  ةّدوملا » عیباـنی   » رد یخلب  نامیلـس  خیـش  زین  و 

: دیوگیم قعاوّصلا »  » نع القن  نیعمجأ 
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. رشع یناّثلا  ]
 . یتّمال نامأ  یتیب  لها  ءامسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  اعوفرم : عوکالا  نب  ۀملس  نع  یلعی  وبا  جرخا 

: هتفگ نوتس  سماخ و  باب  رد  یخلب  نامیلس  خیش  زین  و 
«: لوصالا رداون   » یف [و 

لاق لاق : هنع  هَّللا  یضر  هیبا  نع  عوکألا  نب  ۀملس  نبا  سایإ  نب  ةدیبع  نب  یسوم  نع  ریمن  نبا  انثّدح  لاق : ّینامحلا ، انثّدح  لاق : یبأ  انثّدح 
 . یتّمال ناما  یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

رباج زا  لوقنم  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
ناما یتیب  لهأ  نودـعوی و  ام  مهاتا  تبهذ  اذإف  تنک  ام  یباحـصال  نامأ  انا  نودـعوی و  ام  اـهاتأ  تبهذ  اذاـف  ءامّـسلا  لـهال  ناـما  موّجنلا  »

«. نودعوی ام  مهاتا  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  یتّمال 
: هتفگ اّجنلا » حاتفم   » رد یشخدب  دّمحم  ازرم  هچنانچ  دناهدرک ، لقن  ّتنس  لها  ياربک  مه  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 

ام اهاتأ  تبهذ  اذإـف  ءامّـسلا  لـهال  ناـما  موّجنلا  لاـق : ص )  ) ّیبّنلا ّنا  ضر )  ) هَّللا دـبع  نب  رباـج  نع  كردتـسملا »  » یف مکاـحلا  جرخا  [و 
 . نودعوی ام  مهاتا  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  یتّمال  نامأ  یتیب  لهأ  و  نودعوی ، ام  مهاتأ  تبهذ  اذإف  تنک  ام  یباحصال  ناما  انا  نودعوی و 

: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  هعبار  هیآ  تحت  رد  یلعلا » جراعم   » رد يولهد  ملاعلا  ردص  دمحم  و 
ناما انا  و  نودعوی ، ام  اهاتا  تبهذ  اذإف  ءامّـسلا  لهال  ناما  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : رباج  نع  مکاحلا  جرخا  [و 

 . نودعوی ام  مهاتا  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  و  نودعوی ، ام  مهاتا  تبهذ  اذإف  تنک  ام  یباحصال 
1134 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 ...« قرغلا نم  ضرالا  لهال  نامأ  موجنلا   » ثیدح

: ساّبع نبا  زا  لوقنم  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
«. سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا  نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال  ناما  موّجنلا  »
یف اهانرکذ  یّتلا  مهتارابع  نم  قبس  امیف  تفرع  امک  دناهدرک ، تیاور  دوخ  بتک  رد  ّتنس  لها  مالعا  ياملع  زا  يرایسب  ار  ثیدح  نیا  و 

. ءافلخلا ۀّنس  ثیدح  نع  باوجلا 
. دوشیم روکذم  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  و 

. نورشعلا عساّتلا و  ثیدحلا  : ] هتفگ هریغص » هخسن  تیملا - ءایحإ   » رد یطویس  همالع 
فالتخالا نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال  ناـما  موّجنلا  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاـق  لاـق : ساـّبع ، نبا  نع  مکاـحلا  جرخا 

 . سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذإف 
. نوثالّثلا سماخلا و  ثیدحلا  : ] هتفگ هریبک » هخسن  تیملا - ءایحإ   » رد یطویس  زین  و 

نامال ناما  یتیب  لها  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال  ناما  موّجنلا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق : ساـّبع ، نبا  نع  مکاـحلا  جرخأ 
 . سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا ، نم  یتّمال  م ) اذک . )

هک تسنآ  تسا  هدرک  حیحـص  ملـسم  يراخب و  طرـشب  ار  نآ  مکاح  هک  یتیاور  رد  و  : ] هتفگ هعطاق » نیهارب   » رد یمرهج  نیدـلا  لامک  و 
درک تیب  لها  تفلاخم  برع  زا  هلیبق  هک  هاگ  ره  سپ  فالتخا ، زا  تسنم  تّما  ناما  نم  تیب  لها  و  قرغ ، زا  تسـضرا  لـها  ناـما  موجن 

[. دنتشگ سیلبا  رکشل  هلمج  زا  دش و  عقاو  تّما  نایم  رد  فالتخا 
: هتفگ لآملا » ۀلیسو   » رد یّکملا  ریثک  اب  دّمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  و 
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ناما یتیب  لهأ  و  قرغلا ، نم  ضرالا  لهال  ناما  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ّهنا  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  [و 
[. دانسالا حیحص  لاق : مکاحلا و  هجرخا  سیلبا . بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذإف  فالتخالا ، نم  یتّمال 

: هتفگ ّيوّرلا » عرشملا   » باتک رد  یمرضحلا  یّلّشلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  و 
فالتخالا نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال  ناما  موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  [و 

1135 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذإف 

: هتفگ اّجنلا » حاتفم   » رد یشخدب  دمحم  ازرم  و 
ناما موّجنلا  مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  نیخیّـشلا  طرـش  یلع  هحّحـص  مکاحلا و  جرخا  [و 

 . سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  ۀلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا  نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال 
: هتفگ نیبغاّرلا » فاعسإ   » رد ناّبّصلا  یلع  نب  دمحم  و 

، فالتخالا نم  ضرالا  لهال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لهال  ناما  موّجنلا  نیخیشلا : طرش  یلع  مکاحلا  اهحّحص  ۀیاور  یف  [و 
ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  یلاعت : هلوق  ینعملا  اذه  یلإ  ریشی  دق  و 

 . قرطلا ضعب  یف  درو  امک  مهنم  وه  هنم و  مّهنال  نامالا  یف  هماقم  هتیب  لها  میقا  . 
: هتفگ ةاجنلا » ۀلیسو   » رد نیبم  يولوم  و 

اذإف فالتخالا  نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرـالا  لـهال  ناـما  موّجنلا  نیخیّـشلا : طرـش  یلع  مکاـحلا  اهحّحـص  ۀـیاور  یف  [و 
«[. قعاوّصلا  » یف اذه  سیلبإ . بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀلیبق  اهتفلاخ 

: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  هسماخ  هیآ  تحت  رد  نینمؤملا » ةآرم   » رد يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و 
اوراصف اوفلتخا  برعلا  نم  ۀـلیبق  اهتفلاخ  اذإف  فالتخالا  نم  یتّمال  ناما  یتیب  لهأ  قرغلا و  نم  ضرـالا  لـهال  ناـما  موّجنلا  ۀـیاور : یف  [و 

 . سیلبإ بزح 
« ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو   » هیآ لیذ  رد  مهن  هاجنپ و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  و 

: هتفگ قعاوّصلا »  » نع القن  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  تیبلها  لئاضف  رد  هدراو  تایآ  زا 
یتیب لهأ  قرغلا و  نم  ضرالا  لـهال  [ 1  ] ناما یتیب  لهأ  ءامّسلا و  لهال  ناما  موّجنلا  نیخیّشلا : طرـش  یلع  مکاحلا  اهحّحـص  ۀیاور  یف  [و 

ن) . 12  ) ملقلاب ۀقبس  هلعل  انططخ  ام  [ 1  . ] سیلبإ بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀلیبق  مهتفلاخ  اذإف  فالتخالا  نم  یتّمال  ناما 
1136 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیدقرف هرهز و  رمق و  سمش و  ثیدح 

. نیدقرف هرهز و  رمق و  سمش  ثیدح  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
« ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ دلجم  رد  ّتنس  لها  دزن  وا  ناش  تلالج  هک  یبلعّثلا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  قاحسا  وبا  ار  ثیدح  نیا  و 

: هتفگ ضرا  تنیز  نایب  رد  هچنانچ  هدروآ ، سئارعلا »  » باتک رد  هدیدرگ ، نهربم  نّیبم و  مامت  لیصفتب  ریدغ  ثیدح  دّلجم  و 
بیبحلا دّمحم  هیجولا و  یسیع  میلکلا و  یـسوم  مالّـسلا و  هیلع  لیلخلا  میهاربا  ۀعبرأب  ءایبنالا  نّیز  مالّـسلا و  مهیلع  ءایبنالاب  اضیا  اهنّیز  [و 

اهنّیز و  مّلس ، هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآب  اضیا  اهنّیز  و  مزعلا . ولوا  عئارّـشلا و  باحـصا  باتکلا و  لها  مه  و  نیعمجا ، مهیلع  هَّللا  تاولص 
و مهنع . هَّللا  یضر  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  ۀعبرأب  اضیا 

هجوب انیلع  لبقا  ةولّصلا  نم  لتفنا  اّملف  رجفلا  ةالص  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انب  یّلص  لاق : کلام  نب  سنا  نع  ّیشاقّرلا  دیزی  يور 
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ةرهّزلا دـقتفا  نـم  ةرهّزلاـب و  کسمتـسیلف  رمقلا  دـقتفا  نـم  رمقلاـب و  کسمتـسیلف  سمّـشلا  دـقتفا  نـم  نیملـسملا ! رـشاعم  لاـقف : مـیرکلا 
؟ سمّشلا ام  هَّللا ! لوسر  ای  لیقف : نیدقرفلاب . کسمتسیلف 

یف نادقرفلا  نیسحلا  نسحلا و  ةرهّزلا و  ۀمطاف  رمقلا و  یلع  سمّـشلا و  انا  لاقف : ظ ؟) نادقرفلا .  ) نیدقرفلا ام  و  ةرهّزلا ؟ ام  و  رمقلا ؟ ام  و 
 . ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  ناقرتفی  یلاعت ال  هَّللا  باتک 

رب هّیّنس  تارضح  دزن  وا  تلابن  تعفر و  تلالج و  تمظع و  هک  يزنطّنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  حتفلا  وبا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زین  و 
نب لیلخ  نیدـلا  حالـص  تایفولاب » یفاو   » يدادـغب و راّجنلا  نبا  ظفاح  فینـصت  بیطخلا » خـیرات  لیذ   » یناعمـس و باسنالا »  » باتک رظان 

صئاصخلا  » باتک رد  هچنانچ  هدومن ، تیاور  دوخ  دنـسب  ریدـغلا ، ثیدـح  دـّلجم  یف  تیرد  اـمک  تسحئـال ، حـضاو و  يدفّـصلا  کـبیا 
: هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  ۀّیربلا » رئاس  یلع  ۀّیولعلا 

انثّدـح لاق : هعامـس ، لصا  نم  هیلع  تأرق  اـمیف  يذاـباهملا  حابّـصلا  یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـماح  رهاـط  یبأ  نب  دـسحملا  حوتفلا  وبا  اـنربخا  ]
نب دمحا  نب  رمع  انثّدح  لاق : مامإلا  رفعج  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  انثّدـح  لاق : نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  نامیلـس  دوعـسم  وبا  ظفاحلا 
نب فسوی  یضاقلا  ینربخا  لاق : ۀئامثالث ، نیسمخ و  عبس و  ۀنس  ءالمإ  ةرـصبلاب  ّيدادغبلا  یـسوم  نب  ریرج  نب  یـسیع  نب  میهاربا  نب  یلع 

بوقعی
1137 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع نمحّرلا  دـبع  یبأ  نع  شمعألا  نع  جاّجحلا  نب  ۀبعـش  نع  قوزرم  نب  ورمع  انثّدـح  لاق : مهرد ، نب  دـیز  نب  داّـمح  نب  لیعامـسا  نبا 
اذإ ةرهّزلا و  اوبلطاف  رمقلا  باغ  اذإف  رمقلا  اوبلطاف  تباغ  اذإف  سمّـشلا  اوبلطا  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : کـلام  نب  سنا 

. ۀـمطاف لاق : ةرهّزلا ؟ نمف  انلق : ّیلع . لاق : رمقلا ؟ نم  و  انلق : انأ . لاق : سمّـشلا ؟ نم  و  هَّللا ! لوسر  ای  انلق : نیدـقرفلا . اوبلطاف  ةرهّزلا  تباـغ 
 . مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  لاق : نادقرفلا ظ ؟)  ) نیدقرفلا نمف  انلق :

رد نآ  موس  دلج  رد  هچنانچ  هدروآ ، افّـصلا » ۀـضور   » خـیرات رد  يورهلا  دومحم  نب  هاش  دـنواخ  نب  دّـمحم  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زین  و 
: هتفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تالاح 

هک دومرف  لوسر  ترضح  هک  درک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  رباج  ]
ای لیقف : نیدقرفلاب . اودـتهاف  ةرهّزلا  تباغ  اذإف  ةرهّزلاب ، اودـتهاف  رمقلا  باغ  اذإ  رمقلاب و  اودـتهاف  سمّـشلا  تباغ  اذاف  سمّـشلاب  اودـتها  »

نیدقرفلا ۀمطاف و  ةرهّزلا  ّیلع و  رمقلا  انأ و  سمّـشلا  لاقف : ظ ؟) نادقرفلا .  ) نیدقرفلا ام  ةرهّزلا و  ام  رمقلا و  ام  سمّـشلا و  ام  هَّللا ! لوسر 
«. نیسحلا نسحلا و  ظ ) نادقرفلا . )

بلط هرهزب  دوش  بوجحم  هام  رگا  دینک و  تیاده  بلط  هام  یئانـشورب  ددرگ  بئاغ  دیـشروخ  رگا  باتفآ و  رونب  دـیبلط  تسار  هار  ینعی 
باتفآ زا  تراـبع  هَّللا ! لوسر  اـی  هک  دندیـسرپ  دـیوش . میقتـسم  قیرط  بلاـط  نادـقرف  رونب  ددرگ  دودـسم  هرهز  رگا  دـیئامن و  تسار  هار 

[. دنانیسح نسح و  نادقرف  همطاف و  هرهز  تسا و  یلع  هام  منم و  باتفآ  هک  دومرف  دننایک ؟ نادقرف  هرهز و  تسمادک و 
رکذ رد  هچنانچ  هدومن ، رکذ  ریـسلا » بیبح   » رد ریمأ  دناوخب  ّوعدملا  ینیـسحلا  نیّدلا  مامه  نب  نیّدـلا  ثایغ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زین  و 
هَّللا لوسر  هک  تسلوقنم  هنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  و  : ] هدروآ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نأش  رد  هدراو  رابخأ  ثیداحأ و 

: هک تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. نیدقرفلاب اودتهاف  ةرهّزلا  تباغ  اذإف  ةرهّزلاب  اودتهاف  رمقلا  باغ  اذاف  رمقلاب  اودتهاف  سمّشلا  تباغ  اذإف  سمّشلاب  اودتها 

باتفآ هک  داد  باوج  دننایک ؟ نادقرف  تسیچ و  هرهز  تسیک و  هام  تسمادک و  باتفآ  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :
1138 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. دنانیسح نسح و  نیدقرف  تسارهز و  همطاف  هرهز  تسبلاط و  یبأ  نب  یلع  هام  منم و 
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« موجنلا نیب  ردبلاک  كدالوأ  نم  نیسحلا  نسحلا و  نا  یلع ! ای   » ثیدح

: تسا هلمج  نآ  زا  و 
«. موّجنلا نیب  ردبلاک  كدالوأ  نم  نیسحلا  نسحلا و  ّنإ  یلع ! ای   » ثیدح

، هدومرف لاماپ  قدص  مدقب  ار  بصاون  بولق  نآ  حیرـشتب  هدومن و  تباث  ادعّـسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  نیّدلا  باهـش  ار  ثیدـح  نیا  و 
: هتفگ هعسات  هیاده  رد  هچنانچ 

« ردب  » ار ناشیا  تّزعب ، معلص )  ) یفطـصم ینعی  ردبلا . باطخب  معلـص »  » هَّللا لوسر  مهّزعأ  امیف  نوثالثلا . و  ظ ) ۀیداحلا .  ) يداحلا ةولجلا  ]
، ددرگ زاب  وا  يور  رب  دزادـنا  هام  يوس  كاخ  هک  ره  نشور ، بیع و  یب  ّشغ و  ّلغ و  ترودـک و  یب  مهدراـهچ  بش  هاـم  ینعی  دـناوخ 

. دوشن دیلپ  گس  نهد  زا  ایرد  چیه 
. موّجنلا نیب  ردبلاک  كدالوأ  نم  نیسحلا  نسحلا و  ّنإ  یلع ! ای  نیعبرألا :»  » یف

[. دنامهدراهچ بش  هام  نوچ  وت  نادنزرف  نایم  نیسح  نسح و  یلع ! ای  معلص :»  » دومرف یفطصم  همجرت :

اهیلع هّللا  مالس  همطاف ، بانج  دالوا  ندوب  بکاوک  ثیدح 

. اهیلع هَّللا  مالس  همطاف  بانج  دالوأ  ندوب  بکاوک  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
حـضاو جاجتحا  لالدتـسا و  مادقأب  نآ  دـییات  تابثإ و  قیرط  و  هدروآ ، ادعّـسلا » ۀـیاده   » رد يدابآتلود  نیّدـلا  باهـش  ار  ثیدـح  نیا  و 

ینعی بکاوکلا . باطخب  مهتّزع  یف  نوثالّثلا . ۀیناّثلا و  ةولجلا  : ] تسروطـسم هعـسات  هیاده  رد  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدرپس ، جالبنالا 
. دناوخ بکاوک  ار  ناشیا  دومرف و  معلص »  » یفطصم هک  تسناشیا  تزع 

ام و  لیق : بکاوکلاب . اینّدلا  نّیز  و  بکاوکلا ، ۀنیزب  اینّدـلا  ءامّـسلا  نّیز  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنإ  الا  معلـص :»  » لاق ساّبع  نبا  نع  حیرـشّتلا :»  » یف
. ۀمطاف دالوأ  لاق : هَّللا ! لوسر  ای  بکاوکلا 

مامإلل فسوی » ةروس  ریـسفت   » یف و  همطاف . دالوأب  ار  ایند  تسارایب  ناگراتـس و  هب  ار  نامـسآ  تسارایب  یلاعت  دـنوادخ  دیـشاب  هاگآ  ینعی 
« ًابَکْوَک َرَشَع  َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ   » یلاعت هلوق  دنع  حر »  » یمانّسلا نیّدلا  قحلا و  ءایض 

:
بکاوکلاک اوناک  اّمل  بوقعی  دالوأ  ّنأل  یلوأ ، بکاوکلاک  انّیبن  دالوأ  ّنأ  یلع  ۀیآلا  ّتلد 

1139 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مولعم هیآ  تلالد  زا  تفگ : حر »  » نیّدلا ّقحلا و  ءایض  مامإ  هلـصاح : یلوأ . بکاوکلاک  بوقعی - نم  لضفا  وه  و  انّیبن - دالوأ  نوکی  نألف 

هک تساجنیزا  دنشاب ، بکاوک  یلوأ  قیرط  رب  تسا  رتهب  بوقعی  زا  وا  هک  ام  لوسر  نادنزرف  دنشاب  بکاوک  بوقعی  نادنزرف  هک  دوشیم 
و نیطایّشلل ، اموجر  ایند ، بکاوک  تسنم  دالوأ  ناشیا  هنایم  منم و  ناشیا  لّوا  رد  نم !؟ تّما  دوش  كاله  هنوگچ  معلص :»  » دومرف یفطصم 

و درام ، ناطیش  ّلک  نم  اظفح 
« يدعب نم  اّولضت  نل  هب  متکّسمت  ام  »

 . مینّزلا ضرتعملا  نم  هَّللا  انمصع  دوش ، رود  يو  زا  تلالض  ناطیش و  دنک  کّسمت  ناشیاب  هک  ره  ینعی  تسانعم . نیا  ّرس 

« حون ۀنیفس  لثم  يدعب  كدلو  نم  ۀمئالا  لثم  کلثم و   » ثیدح
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هراشا

: هدومرف داشرا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  بانج  نآ  نآ  رد  هک  یثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
مجن باغ  امّلک  موّجنلا  لثمک  مکلثم  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  يدعب  كدلو  نم  ۀّـمئألا  لثم  کلثم و  »

«، ۀمیقلا موی  یلا  مجن  علط 
: هتفگ اقباس - تعمس  امک  عبار - باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  میهاربإ  نب  نامیلس  هچنانچ 

ای مّلس : هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع ، هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  هدنسب  نیطمّـسلا » دئارف   » یف ّینیومحلا  ]
، کنم انا  یّنم و  ّکنال  کضغبی  ینّبحی و  ّهنا  معز  نم  بذـک  و  بابلا ، لبق  نم  ّالإ  ۀـنیدملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنأ  ملعلا و  ۀـنیدم  انأ  یلع !

نم یقش  کعاطأ و  نم  دعس  یتینالع ، نم  کتینالع  یتریرس و  نم  کتریرـس  یحور و  نم  کحور  یمد و  نم  کمد  یمحل و  کمحل 
ۀنیفـس لثم  يدعب  كدلو  نم  ۀّمئالا  لثم  کلثم و  کقراف ، نم  کله  کمزل و  نم  زاف  كاداع و  نم  رـسخ  كّالوت و  نم  حبر  كاصع و 

[. ۀمیقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  امّلک  موّجنلا  لثمک  مکلثم  و  قرغ ، اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون ،
تاـیآ زا  شاهلمج  ره  ره  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  و  هدروآ ، زین  نوـعبرا  عـبار و  باـب  رد  ظاـفلأ  نیمهب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یخلب  و 

دنادیم یبوخب  ار  نآ  ریبخ  لّمأتم  ریصب و  لقاع  ره  تسدادس  ّقح و  لها  بهذم  ّتیقح  تبثم  هک  يوحنب  تسا  هعطاق  تانّیب  هعطاس و 
1140 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حـضاو و راهّنلا  ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  موجن  لثم  هنیفـس و  لثم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تارـضح  ندوب  نآ  نوحـشم  تغـالب  نومـضم  و 
. دنادرگیم راکشآ 

مارک و هباحص  راثآ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  تارـضح  تاداشرا  زا  تسا  هدیدع  تادّیؤم  هفیرـش  ثیداحأ  نیا  يارب  هک  دنامن  یفخم  و 
. مالعأ ياملع  لاوقأ 

« مالّسلا مهیلع  تیبلها  تاداشرا  امأ  »

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  دادساب  داشرا  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ 
«. مجن علط  مجن  يوخ  اذإ  ءامّسلا  موجن  لثمک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  لثم  ّنإ  الأ ! »

: تس نیا  شظافلأ  هک  هدشعقاو  هغیلب  هبطخ  نمض  رد  دادساب  داشرا  نیا  و 
هلإ نأ ال  دهـشن  و  هقوقح . ۀیاعر  یلع  هنیعتـسن  هروما و  عیمج  یف  هدمحن  هدی ، دوجلاب  مهیف  طسابلا  هلـضف و  قلخلا  یف  رـشاّنلا  هّلل  دـمحلا  »

قرم اهمّدقت  نم  ّقحلا ، ۀیار  انیف  فلخ  ادیشر و  یضم  انیمأ و  يّدأف  اقطان ، هرکذب  اعداص و  هرمأب  هلـسرأ  هلوسر  هدبع و  ادّمحم  ّنأ  هریغ و 
هیلإ مترـشأ  مکباـقر و  هل  متنلأ  متنا  اذاـف  ماـق ، اذإ  عیرـس  ماـیقلا  ءیطب  مـالکلا  ثیکم  اـهلیلد  قحل ، اـهمزل  نم  قـهز و  اـهنع  فـّلخت  نم  و 

لبقم و ریغ  یف  اوعمطت  الف  مکرـشن ، ّمضی  مکعمجی و  نم  مکل  هَّللا  علطی  یّتح  هَّللا  ءاش  ام  هدعب  متثبلف  هب ، بهذـف  توملا  هءاج  مکعباصأب 
هَّللا یّلـص  دّمحم  لآ  لثم  ّنإ  الأ ! اعیمج ، اتبثت  یّتح  اعجرتف  يرخالا  تبثت  هیتمئاق و  يدـحإ  ّلزت  نأ  یـسع  ربدـملا  ّناف  ربدـم  نم  اوسأیت  ال 

«. نولمأت متنک  ام  مکارأ  عئانّصلا و  مکیف  هَّللا  نم  تلماکت  دق  مکنأکف  مجن ، علط  مجن  يوخ  اذإ  ءامّسلا  موجن  لثمک  هلآ  هیلع و 
نالقثلا قحلا  ۀیار  و  : ] هتفگ هغیلب  هبطخ  نیا  حرـش  رد  هغالبلا » جهن  حرـش   » رد يدادغبلا  ینئادملا  دـیدحلا  یبأ  نب  دـیمحلا  دـبع  همالع  و 

[. ةرتعلا باتکلا و  امه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  نافلخملا 
: ] هتفگ هبطخ  نیا  حرش  رد  زین  و 
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. ّقحلا قحل  اهمزال  نم  ّقحلا و  نع  جرخ  دقف  اهنع  ارّخأتم  وا  اهل  امّدقتم  مکنم  ناک  نم  مالّسلا : هیلع  لوقی 
ثیکم اهلیلد  لاق : ّمث 

1141 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
 . باتکلاب ساّنلا  ملعأ  ةرتعلا و  نم  هیلإ  راشملا  ّهنأل  مالّسلا  هیلع  هسفن  ینعی  مالکلا .

لاح نع  اهیف  ینک  هتفالخ و  نم  ۀثلاّثلا  ۀعمجلا  یف  ع »  » نینمؤملا ریمأ  اهب  بطخ  ۀبطخلا  هذـه  ّنأ  ملعا  و  : ] هتفگ هبطخ  نیا  حرـش  رد  زین  و 
[. رمألا عقو  اذکه  و  م ) ظ . هل .  ) مهل مهتعاط  هیلع و  مهعامتجا  دعب  هنودقفی  هنوقرافیس و  مّهنأ  اهیف  مهملعأ  هسفن و 

مهعمجی و نم  مهل  هَّللا  علطی  ّمث  نّیعم  تقوب  کلذ  ّدـحی  مل  هَّللا و  ءاش  ام  هدـعب  نوثبلی  مّهنأ  مهربخا  ّمث  : ] هتفگ هبطخ  نیا  حرـش  رد  زین  و 
دجویس و نآلا و  دوجوم  ریغ  انباحـصأ  دنع  نامّزلا ، رخآ  یف  رهظی  يّذلا  ع »  » ّيدهملا یلا  ةراشإ  هذه  و  ع »  » تیبلا لهأ  نم  وه  مهّمـضی و 

 . نآلا دوجوم  ۀّیمامالا  دنع 
. مجن علط  مجن  يوخ  امّلک  ءامّسلا  موجنک  مّهنأ  رکذ  ّمث  : ] هتفگ هبطخ  نیا  حرش  رد  زین  و 

دق هب و  مّکنأک  هتقو و  برق  دق  رمأ  هنولمأت  ام  ۀیؤر  مکدنع و  هَّللا  عیانص  لماکت  ّنإ  لاق : جرفلا و  برقب  مهدعو  ّمث  بیغملل . لام  يوخ :» »
دیعبلا ّنأل  اندنع  ةدیعب  تناک  نإ  اهبرقب و  تحرـص  اهّلک  ۀلزنملا  بتکلا  ّنإف  ۀعاّسلا  مایقب  ۀّیهلإلا  دیعاوملا  طمن  یلع  اذه  ّنأک و  و  رـضح ،

ًابیِرَق ُهاَرن  َو  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  هناحبس : لاق  دق  بیرق و  هَّللا  مولعم  یف 
[.

: مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ّقح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومرف  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
«. ءاضتسی مهب  موّجنلا  مه  ضرالا و  ناکرأ  مه  ةاّجنلا و  مه  ةاعّدلا و  مه  «و 

یشوکرخلا يروباسیّنلا  دّمحم  نب  کلملا  دبع  دعس  وبأ  لیلج  ظفاح  ار  نآ  هک  هدشعقاو  یمالک  نمض  رد  بانج  نآ  دادساب  داشرا  نیا  و 
نآ رکذب  اذهل  تسبسانم  ماقم  نیا  رد  ماظن  تغالب  مالک  نآ  لقن  هداعا  نوچ  و  اقباس . تعمس  امک  هدروآ  یفطـصملا » فرـش   » باتک رد 

. موشیم دعستسم  زاب 
تافو نامزب  بیرق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدروآ  هنع  لـقن  اـم  یلع  روبزم  باـتک  رد  روکذـم  ظـفاح  هک  تسناد  دـیاب  سپ 

: دومرف داشرا  نیرضاح  نیملسم  باطخب  دوخ 
مهب موـّجنلا  مه  ضرـالا و  ناـکرا  مه  ةاـّجنلا و  مه  ةاعّدـلا و  مه  اّولـضت و  نل  هب  متکّـسمت  نإ  اـم  ص »  » مکّیبـن نم  فـلخی  نم  مـکیف  [و 

ّرقتسم ریخ  نم  مرک ، نم  تیقس  مرحلا و  یف  تتبن  اهلصأ ، ظ ) كروب .  ) باط ۀنوتیز  اهعرف و  باط  ةرجش  نم  ءاضتسی 
1142 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترسح لانت ، لاوط ال  عورف  اهل  ساّنلا ، رارش  هبن  ام  حیبق  نم  ساندالا و  راذقألا و  نم  تفـص  كرابم ، یلإ  كرابم  نم  عدوتـسم  ریخ  یلإ 
نـسحأب ص »  » هَّللا لوسر  اوفلخاف  ۀـجاح ، مهیلإ  ساّنلاب  ةاّجنلا و  مهب  ةاعّدـلا و  مهف  قاـنعالا ، اـهغولب  نع  ترـصق  نسلـألا و  اهتافـص  نع 

مهنع و ال اوقّرفتت  اودشرت و ال  اودتهت و  مهومزلاف  ضوحلا . ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنأ  نالقث و  نآرقلا  مّهنأ و  مکربخأ  دقف  ۀـفالخلا 
[. اوقّزمت اوقّرفتف و  مهوکرتت 

: مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا 
«، ءامّسلا لهال  نامأ  موّجنلا  ّنأ  امک  ضرالا  لهال  نامأ  نحن  »

: هتفگ ثلاث  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  هچنانچ 
نیملسملا ۀّمئأ  نحن  لاق : مهنع  هَّللا  یضر  نیسحلا  نبا  یلع  هّدج  نع  هیبأ  نع  قداّصلا  رفعج  نع  شمعألا  نع  هدنسب  ّینیومحلا  جرخأ  [و 

ناما موّجنلا  ّنأ  امک  ضرالا  لهال  ناـمأ  نحن  نیملـسملا و  یلاوم  نیلّجحملا و  ّرغلا  ةداـق  نینمؤملا و  ةداـس  نیملاـعلا و  یلع  هَّللا  جـجح  و 
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تاکرب جرخت  ۀـمحّرلا و  رـشنی  ثیغلا و  لزنی  انب  هَّللا و  نذإـب  اـّلإ  ضرـالا  یلع  عقت  نأ  ءامّـسلا  کـسمت  اـنب  نیذـّلا  نحن  ءامّـسلا و  لـهال 
رهاظ اهیف  هّلل  ۀّـجح  نم  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هَّللا  قلخ  ذـنم  ضرالا  لخت  مل  و  لاق : ّمث  اهلهأب . تخاسل  اّنم  ضرالا  یلع  اـم  ـال  ول  و  ضرـالا ،

. هَّللا دبعی  مل  کلذ  ول ال  اهیف و  ۀّجح  نم  ۀعاّسلا  موقت  نا  یلإ  ولخت  روتسم و ال  بئاغ  وأ  روهشم 
اهرتس اذإ  سمّـشلاب  نوعفتنی  امک  لاق : روتـسملا ؟ بئاغلا  ۀّـجحلاب  ساّنلا  عفتنی  فیک  هنع : هَّللا  یـضر  قداّصلا  رفعجل  تلق  شمعـالا : لاـق 

 . باحس
: هتفگ نونامث  عسات و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  زین  و 

نب یلع  هّدـج  نع  هیبأ  نع  قداصلا  رفعج  نع  نارهم  نب  شمعـالا  نامیلـس  نع  هدنـسب  نیطمّـسلا » دـئارف   » یف ّینیومحلا  خیـشلا  جرخأ  [و 
یلاوـم نیلجحملا و  ّرغلا  ةداـق  نینمؤـملا و  تاداـس  نیملاـعلا و  یلع  هَّللا  جـجح  نیملـسملا و  ۀّـمئأ  نحن  لاـق : مهنع ، هَّللا  یـضر  نیـسحلا 

لزنی انب  هنذأب و  ّالإ  ضرالا  یلع  عقت  نأ  ءامّـسلا  کسمی  انب  و  ءامّـسلا ، لهال  نامأ  موّجنلا  ّنأ  امک  ضرالا  لهال  ناـمأ  نحن  و  نیملـسملا ،
ضرالا تاکرب  جرخت  ۀمحّرلا و  رشنت  ثیغلا و  هَّللا 

1143 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روهـشم رهاظ  اّمإ  اهیف  هّلل  ۀّجح  نم  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هَّللا  قلخ  ذـنم  ضرالا  لخت  مل  و  لاق : ّمث  اهلهأب : تخاسل  اّنم  ضرالا  یلع  ام  ول ال  و 

رفعج قداّصلل  تلقف  نامیلـس : لاق  هَّللا . دـبعی  مل  کلذ  ول ال  و  اهیف ، ۀّـجح  نم  ۀـعاّسلا  موقت  نأ  یلإ  ضرالا  ولخت  ـال  روتـسم و  بئاـغ  وأ 
 . باحس اهرتس  اذإ  سمّشلاب  نوعفتنی  امک  لاق : روتسملا ، بئاغلا  ۀّجحلاب  ساّنلا  عفتنی  فیک  هنع : هَّللا  یضر 

« مارک هباحص  راثآ  امأ  »

: مالّسلا مهیلع  تیب  لها  قح  رد  ساّنلا - ّبر  ناوضر  هیلع  ساّبع - نبا  ترضح  لوق  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ 
ةودـقلا ۀـیداهلا و  ةرتعلا  مالعألا و  موّجنلا و  ماّکحلا و  ةاضقلا و  مارکلا و  ةریخلا  ةامحلا و  ةداقلا  ةدـالولا و  ةداّـسلا  ةاعّدـلا و  ۀّـمئألا  مهف  »

«. ۀیفاّصلا ةوسالا  ۀیلاعلا و 
تحاصف و بلاق  رد  بارعأ  ضعب  باطخب  ار  نآ  سابع  نبا  ترـضح  هک  تسا  هدـش  عقاو  یلیوط  مـالک  نمـض  رد  دادـساب  داـشرا  نیا  و 

رد یمصاع  هچنانچ  تسا ، هتخیر  تغالب 

مالّسلا هیلع  ریما  فاصوا  رد  سابع  نبا  هیلاع  تانایب 

ّهناف هنع ، هَّللا  یضر  ساّبع  نب  هَّللا  دبع - اهرحب  ۀّمالا و  ربح  هّمع  نبا  اهب  هاّمس  یّتلا  ءامسالا  اّمأ  و  : ] هتفگ یتفلا » نیز  »
هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  يدی  یلع  یبارعأ  ملسأ  لاق : ۀتابن ، نب  غبصألا  نع  فیرط  نب  ظ ) دعس .  ) دیعس نع  يور 

یبارعالا و یلإ  اورظن  نأ  اّملف  جراوخلا ، نم  موق  بابلا  ةرـضحب  ارـشبتسم و  اـحرف  هدـنع  نم  ّیبارعـالا  جرخ  نیتّلح و  ع )  ) ّیلع هیلع  علخف 
نع هلزنن  اولاعت  همالـسإب !؟ یبارعالا  اذـه  حرف  نورت  ام  أ  ضعبل : مهـضعب  لاق  کـلذ و  یلع  هودـسح  ع »  » یلع يدـی  یلع  همالـسإب  هحرف 

يذـّلا ام  و  اولاق : ع .»  » نینمؤملا ریمأ  دـنع  نم  لاق : تلبقا ؟ نیأ  نم  یبارعأ ! ای  هل : اولاق  هیلع و  مهعمجأب  اولبقأـف  هتماـمإ ! نع  هّدرن  هتیـالو و 
یبارعألا کلذ  عمـس  اّملف  رفاک .!!!؟ لجر  يدی  یلع  ّالإ  هیدی  یلع  مّلـست  الجر  تبـصأ  ام  اولاق : هیدـی ، یلع  تملـسأ  لاق : هدـنع ؟ تعنص 

: اولاق ههجو و  یف  موقلا  راث  ادیدش و  ابضغ  بضغ 
اوُرَفَک َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهضعب : التف  هولتا ! لاقف : هَّللا . باتک  کنیب  اننیب و  بضغت ! ال 
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اًلِیبَس هلوق : یلإ  ، 
نمیف مکلیو ! ّیبارعالا : مهل  لاقف  . 
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عجر ّهنإ  ّمث  موقلاب . ّمه  هفیس و  ۀمئاق  یلإ  هدیب  برـض  ابـضغ و  ّیبارعالا  دادزاف  هیدی ! یلع  تملـسأ  يّذلا  کبحاص  یف  اولاق : ۀیآلا ؟ هذه 
یلع ناک  نإ  اّیلع و  تعلخ  نولوقی  امک  ناک  نإف  ربخلا ، اذـه  نع  لأـسأ  موقلا و  یلع  تلجع  ـال  هَّللا  ـال و  لاـقف : ـالقاع  ناـک  هسفن و  یلإ 
نبا ای  کیلع  مالّسلا  لاقف : ۀفوکلا  دجسم  یف  دعاق  وه  ساّبع و  نبا  یتأف  لاق : یسفن . بهذت  نأ  یلإ  فیّسلاب  مهتدلاج  نولوقی  ام  فالخ 

: ساّبع نبا  هل  لاق  ساّبع !
؟ یبارعأ ای  ینعت  ءارمألا  ّيأ  لاق : نینمؤملا ؟ ریمأ  یف  لوقت  ام  لاق : مالّسلا . کیلع  و 

: هل لاق  ّمث  ادعاق  يوتساف  ائکّتم  ساّبع  نبا  ناک  و  لاق : بلاط . یبأ  نب  ّیلع  لاق :
عماـق و  نیّیـصولا ، ریخ  و  نینمؤملا ، حـلاص  هَّللا  كاذ و  هلوسر ، هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  میظع  لـجر  نع  ّیبارعأ  اـی  تلأـس  دـقل 
ربـصأ و  نیئاّـکبلا ، سیئر  و  نیدـّبعتملا ، نیز  و  نیرجاـهملا ، روـن  و  نینمؤـملا ، بوـسعی  نیملـسملا و  نکر  و  ظ ) نیدـحلملا .  ) نـیلحلملا

و نیتملا ، لیئاکیمب  روصنملا  و  نیمالا ، لیئربجب  دـّیؤملا  سی ، لآ  نم  نیقباّسلا  لّوأ  و  نیـضاملا ، جارـس  و  نیمئاقلا ، لـضفأ  و  نیرباّـصلا ،
لبالب قدصأ  و  نیدقوملا ، نارین  ئفطم  و  نیبصاّنلا ، هئادعأ  دهاجم  و  نیملـسملا ، مرح  نع  یماحملا  و  نیعمجأ ، ءامّـسلا  دـنجب  ظوفحملا 
مـصاق و  نیقولخملا ، یلع  هنیمأ  و  نیملاعلا ، یف  هّیبن  ّیـصو  نیملاـعلا و  ّبر  لوسر  نیع  نیعمجأ ، شیرق  نم  یـشم  نم  رخفأ  و  نیقطاـّنلا ،

یف هَّللا  رمأ  ّیلو  هضرا و  یف  هَّللا  نید  رـصان  نیدـباعلا ، مکح  ناسل  و  نیقفانملا ، یلع  هَّللا  یمارم  نم  مهـس  نیقراملا و  زارج  و  نیدـتعملا ،
مامه مرق  ّيرج  لساب  ّیحطبا  رّهطم  یضر  ّیکز  ّيرهوج  حنحنس  ّیهب  لولهب  ّییح  دنس  ّیخـس  حمـس  هبتک ، فهک  و  هملع ، ۀبیع  و  هقلخ ،

. لایکم  ) ّلک یف  لاّیکلا  لاطبألل ، زرابملا  لاّهجلا ، نم  مقتنملا  بازحألا ، قّرفم  باقّرلا ، یلاع  بالصألا ، عطاق  مادقم ، بّذهم  ماّوص  رباص 
یف مهنحطی  ۀقربم ، ۀقعاص  لزاب  دسأ  ۀبیقن ، مهّدسأ  و  ۀمیکش ، مهّدشأ  و  ۀمیزع ، مهاضمأ  و  انانج ، مهتبثأ  و  انانع ، مهطبضأ  لاضفالا ، ظ )
ربزه ظ ) دیدش .  ) دیدنـص لزاب  لساب  میـشهلا ، حیرلا  ورذ  مهورذی  اهلافـسب و  یحّرلا  نحط  ۀـّنعألا ، تنرق  ۀّنـسألا و  تفلدزا  اذإ  بورحلا 

لبع ۀلیبقلا  لضاف  ةریشعلا  ّیقن  لضفلا  فیرش  لصألا  میرک  جاّجث ، لوقم  جاجحم  ظ ) عقصم .  ) فیصح بیطخ  مازع  مزاع  ماغرض 
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یفطـصملا یبّنلا  دعب  یلو  نم  بجوأ  یـشم و  نم  مرکأ  یـضم و  نم  ملعأ  ظ ،) قلذ . قلط ،  ) قفالا عیمج  یف  حودـمم  عابلا  لیوط  عارّذـلا 
نم ۀـنامالا ، بلـص  ۀنایّـصلا  عینم  ۀـناکّرلا  ظ ) نیکر .  ) یکز لاّـهجلا ، نم  مقتنملا  لاـطبالا و  مداـصم  قارعلا ، شبک  زاـجحلا و  ثیل  «ص »

لطبلا و  ظ ) مطاحلا .  ) مئاحلا بعـشألا  داسفلل  بناجملا  داشّرلا  يدـهم  ماـمالا  لوسّرلا  ماـمهلا  دّیـسلا  ماـنألا ، ّیبن  ّمع  نبا  ماـقمقلا  مشاـه 
نم اهخماوش و  لابجلا  نم  هل  ّینارون ، ّیناحور  ّیناعـشعش  ّیندـم  ّیکم  ّیفنح  ّيدـحا  ّيردـب  محازملا ، ثیّللا  و  ظ ) مجاهملا .  ) مجاـحملا

نیرعشملا و ثراو  نیمرحلا و  لّجبم  مامهلا  دجاملا  مامّتلا و  ردبلا  مادقملا و  ثیّللا  اهدّیس ، برعلا  نم  اهثیل و  یغولا  یف  اهارذ و  باضهلا 
هّرـس و مهعدوتـسا  هنیدل و  مهّـصخ  هادهب و  مهّزعأ  همرکب و  مهفّرـش  هفرـشب و  هَّللا  مهمرکأ  تیب  لها  نم  نیـسحلا  نسحلا و  نیطبّـسلا  وبأ 
مهافطصا و مهراتخا و  هملع ، یف  ظ ) ءابجن .  ) یبحن هضرأ و  داتوأ  هقلخ و  یلع  ءادهـش  هنیدل و  ادمع  حص ). مهلعج . ، ) هملع مهظفحتـسا 

ةداقلا ةالولا و  ةداّسلا  ةاعّدلا و  ۀّمئألا  مهف  طارّصلا ، یلع  ظ ) مهّالو . و   ) مهالوأ ظ ،) حص . هدالبل . ارانم  و   ) هدابعل املع  مهابتجا  مهلّـضف و 
قرام و مهنع  بغاّرلا  ۀیفاّصلا ، ةوسالا  ۀیلاعلا و  ةودـقلا  ۀـیداهلا و  ةرتعلا  مالعالا و  موجنلا و  ماّکحلا و  ةاضقلا و  مارکلا و  ةریخلا  ةامحلا و 

نمل ۀـطح  يوه ، مهنع  يأن  نم  یجن و  مهاتأ  نم  ساّنلا ، هب  یلتبملا  بابلا  ةّریختملا و  ۀّـمئالا  ۀـلوصوملا و  محّرلا  مه  قحـال ، مهب  قزاـّللا 
راـهنألا مهنع  عّدـصتی  اـهبناج ، نم  قرغی  اـهبکر و  نم  زوـفی  ةرماـغلا ، جـّجللا  یف  ۀـیراجلا  کـلفلا  مه  مهکرت ، نم  یلع  ۀّـجح  مـهلخد و 

نامأ نیبراّشلل و  ۀغئاّسلا  راحبلا  نیدتهملا و  بولقل  يده  نیبملا و  رّونلا  نیصحلا و  نصحلا  مه  ۀبذاکلا ، لیواقألا  مهنع  قلفنی  ۀبعـشتملا و 
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ثعب مهیلإ  هتکئـالم و  تطبه  مهیلع  هلـسر و  تلاوت  مهیف  نودـشری ، هتاـیآ  یلإ  نولمعی و  هرمأـب  نوعدـی و  هَّللا  یلإ  نیعمجأ . مهعبت  نمل 
نم نیملاعلا  نم  ادحأ  تؤی  مل  ام  مهاتآ  هقلخل و و  الثم  مهبرـض  مهّـصخ و  کلذل و  مهلّـضف  ۀمحر ، و  ظ ) مهبر .  ) ّهبر نم  الـضف  حوّرلا 

كرابملا هرکذ  بیّطلا  مهنم  ءایـصوألا ، ءایـصوأ  ءابقّنلا و  ۀّیقب  ءایبنالا ، ۀثرو  ۀمحّرلا و  ندعم  ۀکرابم ، لوصا  ۀبّیط و  عورف  ۀکربلا ، نمیلا و 
حضاو میدألا  حیحص  ۀکرابملا ، ةرجّشلا  نم  ّیّمالا  هلوسر  یضّرلا و  دمحأ  همسا 
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ّالإ هّبحی  ال  ۀّینّـسلا ، ةوکّزلا  ۀّیـضرلا و  ةولّـصلا  هَّللا  نم  هیلع  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  ریـسفّتلا  مکحب  لیوّأتلا و  نایبب  هدـعب  نم  غّلبملا  ناـهربلا و 

. ّیقش قفانم  ّالإ  هضغبی  ّیقت و ال  نمؤم 
دلاجا لاق : یبارعأ ؟ ای  نیأ  یلإ  لاق : هیلإ و  هدی  سابع  نبا  برضف  اردابم  ماق  هفیس و  ۀمئاق  یلإ  هدیب  برض  کلذ  ّیبارعألا  عمس  اّملف  لاق :

ّنإ و  اّبح ، ّالإ  هل  اودادزا  ام  ابرإ  ابرإ  ظ ) مهعطق .  ) مهتعطق ول  نیّبحم  یلعل  ّنإف  یبارعأ ! اـی  دـعقا  ساـبع : نبا  لاـق  یـسفن ! بهذـت  وأ  موقلا 
 . نیوارمح نیتّلح  سابع  نبا  هیلع  علخ  ّیبارعألا و  دعقف  لاق : اضغب ! ّالإ  هل  اودادزا  ام  لسعلا  مهقعلأ  ول  نیضغبم  بلاط  یبأ  نب  یلعل 

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  فصو  نآ  رد  هک  دابعلا  ّبر  نم  ۀـمحرلا  فالآ  هیلع  دادـقم  ترـضح  ماـظن  تغـالب  مـالک  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
راونا دـشابیم و  قح  لها  بهذـم  ّتیقح  هحئال  تانّیب  هحـضاو و  تایآ  هلمج  زا  تقیقح  رد  ماظن  قئاقح  مـالک  نیا  و  هدـش . دراو  موجنب 

. دشاپیم هوجو  لمکأب  نافرع  نامیا و  لها  بولق  رب  ار  هّیوبن  ترتع  لئاضف 
: ] هدروآ دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  هفیقّسلا » باتک   » رد يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  رکب  وبأ 

يرخالا و یلع  هیدی  يدحإب  قفصی  وه  اسلاج و  دجـسملا  یف  الجر  تیأرف  نامثع  عیوب  ماّیأ  ۀنیدملاب  تنک  لاق : دیوس ، نب  فورعملا  نع 
ُهَّللا ُدـیُِری  امَّنِإ  ۀـیآلا : هذـه  مهیف  هَّللا  لزنأ  نیذـلا  ! ) تیبلا اذـه  لهأ  یلع  رمألا  اذـهب  مهراثیتسا  شیرق و  نم  ابجع  او  لوقی : هلوح و  ساّنلا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 
.

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  تیأر  ام  الجرل  مهیف  ّنإ  هَّللا  و  دالبلا ، رون  ضرالا و  موجن  لضفلا و  ندعم  ظ ) حـص . ةّوبّنلا و . تیب  لهأ 
: تلق هیلإ و  تمّدقتف  دادقملا ، اذه  لیقف  هنع ، تلأسف  رکنملا . نع  یهنأ  فورعملاب و ال  رمآ  لدعلاب و ال  یـضقأ  ّقحلاب و ال  هنم  یلوأ  مّلس 
. اذک  ) ّرذ یبأ  تیقل  ّینإ  ّمث  هَّللا . ءاش  ام  تثبلف  لاق : ع .)  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  کّیبن  ّمع  نبا  لاقف : رکذت ؟ يّذلا  لجّرلا  نم  هَّللا ! کحلـصأ 

مکعنمی امف  تلق : مهموق .! کلذ  یبأ  لاق : مهیف ؟ رمألا  اولعجت  نأ  مکعنمی  امف  تلق : قدص ! لاقف : دادقملا  لاق  ام  هتثّدحف  هَّللا  همحر  م )
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. هنع ّتکسف  لاق : فالتخالا ! ۀقرفلا و  مکاّیإ و  اذه ، لقت  ال  هم ! لاق : مهونیعت ؟ نأ 
 . ناک ام  دعب  رمالا  نم  ناک  مث 

: هتفگ دوخ  نیعبرأ »  » رد يزاریش  ثّدحم  نیدلا  لامج  و 
کنأش ام  تلقف : يرخالا ، یلع  هیدی  يدحإب  قفصی  وه  الجر و  تیأرف  نامثع  عیوب  نیح  ۀنیدملاب  تنک  لاق : دیوس ، نب  فورعملا  نع  [و 

ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ۀـیآلا : هذـه  مهیف  هَّللا  لزنأ  يذـّلا  تیبلا  اذـه  لهأ  نع  رمالا  اذـهب  مهراثیتسا  شیرقل و  ابجع  لاق : اذـه ؟ اـی 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دـعب  الجر  تیأر  ام  الجر  مهیف  ّنإ  هَّللا  و  دالبلا . رون  ضرالا و  موجن  ۀلیـضفلا و  ندـعم  ةّوبّنلا و  تیب  لـهأ  ، 
. ورمع نب  دادقملا  انأ  لاق : هَّللا ! کمحری  تنأ ؟ نم  تلق : هنم . فورعملاب  رمآ  لدعلاب و ال  یضقأ  قحلاب و ال  لوقأ 

: لاق بلاط . یبأ  نب  ّیلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّمع  نبا  لاق : ترکذ ؟ يّذلا  اذه  نم  تلق :
 . یخا قدص  لاقف : دادقملا  لاق  امب  هتثّدحف  ّرذ  ابأ  تیقل  ّمث  هَّللا  ءاش  ام  تثبلف 
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راهجا نالعإ و  لامکب  قح  قاـقحا  باوبا  نآ  رد  هک  يراـفغلا  ّرذ  یبا  ترـضح  يراـب  هّصاـخ  ماـیتلا  تیادـه  مـالک  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
هچنانچ هداد ، تغالب  تحاصف و  داد  بقانم ، لئاضف و  رگید  رکذ  اـب  هیداـه  موجن  لـثم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندوب  راـهظإب  هداـشگ و 

: هدروآ دوخ  خیرات »  » رد یبوقعیلاب  فورعملا  یساّبعلا  بتاکلا  حضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  قاحسا  نب  دمحا  هماّلع 
اهّیا لاقف : دجسملا  بابب  فقو  ّهنا  هیلع و  نعطلا  هیف  امب  ثّدحی  ساّنلا و  هیلإ  عمتجی  هَّللا و  لوسر  دجسم  یف  دعقی  ّرذ  ابأ  ّنا  نامثع  غلب  [و 

لآ احون و  مدآ و  یفطـصا  هَّللا  ّنإ  ّيذـبّرلا ، ةدانج  نب  بدـنج  اـنأ  ّيراـفغلا ، ّرذ  وبأ  اـناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساـّنلا !
نم ۀلالّـسلا  میهاربإ و  نم  لـآلا  حوـن و  نم  ةوفّـصلا  مهف  میلع . عیمـس  هَّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـّیرذ  نیملاـعلا ، یلع  نارمع  لآ  میهاربا و 

وأ ةروتسملا  ۀبعکلاک  ۀعوفرملا و  ءامّسلاک  انیف  مه  موق  یف  لضفلا  اوّقحتـسا  و  مهفیرـش ، فرـش  ۀیآ  دّمحم  نم  ۀیداهلا  ةرتعلا  لیعامـسإ و 
موجنلاک وا  يراّسلا  رمقلاک  وا  ۀیحاّضلا  سمّشلاک  وأ  ۀبوصنملا  ۀلبقلاک 

1148 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ع)  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  و  نّویبّنلا ، هب  تلّـضف  ام  مدآ و  ملع  ثراو  دّمحم  و  اهدـنز ، كروب  اهتیز و  ءاضأ  ۀـنوتیّزلا ، ةرجّـشلاک  وأ  ۀـیداهلا 
ۀیالولا و متررقأ  هَّللا و  رّخأ  نم  مترّخأ  هَّللا و  مّدـق  نم  متمّدـق  ول  امأ ! اهّیبن ! دـعب  ةّریحتملا  ۀـّمالا  اهتّیأ  هملع . ثراو  و  ص )  ) دّـمحم ّیـصو 
هَّللا و ال ضئارف  نم  مهـس  شاط  هَّللا و ال  ّیلو  لاع  اـمل  مکمادـقأ و  تحت  نم  مکـسوءر و  قوف  نم  متلکـأل  مکّیبن  تیب  لـهأ  یف  ۀـثارولا 

ملعیس و  مکرمأ ، لاب  اوقوذف و  متلعف  ام  متلعف  اذإ  اّمأف  هّیبن . ۀّنس  هَّللا و  باتک  نم  مهدنع  کلذ  ملع  متدجو  ّالإ  هَّللا  مکح  یف  نانثا  فلتخا 
 . نوبلقنی بلقنم  ّيأ  اوملظ  نیّذلا 

« املع تادافا  لاوقا و  امأ  »

، تسرایـسب زا  رایـسب  سپ  کلذ ، ریغ  اـیند و  لـهأ  ناـما  قلخ و  تیادـه  رد  بکاوک  موجن و  لـثم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندوبب  ّقلعتم 
. میامنیم روکذم  ماقم  نیا  رد  نآ  زا  يرطش 

رکذ دعب  هیناث  تیاده  زا  هثلاث  هولج  ادعّـسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  نیّدلا  سمـش  نب  نیّدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هک  تسناد  دـیاب  سپ 
تجاح ناگراتس  یئانشورب  تفاتیم  تلاسر  رون  نوچ  هکنآ  زا  تفگ  نم » زا  دعب   » و : ] هتفگ ع )  ) تیب لها  هَّللا و  باتکب  کّسمت  ثیدح 

[ دنرمـش مک  هراتـس  دـنرگن  هم  نوچ  دـننکن  همب  رظن  باتفآ  دوجو  اب  دـمآ ، مزال  هّجوت  ناگراتـسب  دـش  بورغ  تلاسر  باـتفآ  نوچ  دوبن 
. یهتنا

ریخ رد  نوچ  دوب  نآ  اجنیا  هقیقد  هتکن و  : ] هتفگ رشع  ۀعبار  تیاده  زا  یلوا  هولج  رد  ادعسلا » ۀیاده   » رد يدابآتلود  نیدلا  باهـش  زین  و 
: هتشاد دوخ  بئان  رینملا  ردبلل  سمّشلاک  دوخ  لباقم  ّیلو  ّیلع  بورغ  تلاح  رد  تسنشور  نابات و  تلاسر  باتفآ  نورقلا 

. هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  يدعب ، ّیبن  یسوم و ال  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  ّکنإ  یلع ! ای 
ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  دوش : رات  بش  دننام  دیآ و  رخآ  هنامز  نوچ  دنرآ و  داقتعا  وت  رب  نامیا و  نم  رب  ملاع  ضارقنا  ات 

هک تیالو  ناگراتـسب  دنک  بورغ  ّیلو  ّیلع  تیالو  باتهام  هک  تقو  نآ  رد  و  بذـکلا ، وشفی  ّمث  نامّزلا ، داسف  ردـق  یلع  بولقلا  داسف  . 
َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  دشاب ، یقاب  هدنیاپ و  تزاجإ  نذا و  دنایلو  یلع  ءافلخ 

،
. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  و 

ناگهفیلخ باتهام و  دننام  یلع  باتفآ و  دننام  یفطصم  نوچ 
1149 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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. یهتنا دنرمشن .] ناگراتس  هام  دوجو  اب  دنرگنن و  همب  باتفآ  دوجو  اب  دناناگراتس ، لثم  ّیلو  یلع 
ۀباحّصلا ایاقب  نیّدلا  ملاعم  هنع  يور  : ] هدروآ مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  لئاضف  رکذ  رد  هّمهم » لوصف   » رد یکلام  غابـصلا  نبا  و 

نبا کلام  هلاق  ام  کلذ  نمف  راعـشالا ، هحئادـم  یف  تدـشنأ  رابخألا و  همولع  رکذـب  تراس  نیعباّتلا و  هوجو  نیعمجأ و  مهنع  هَّللا  یـضر 
: اهب هحدمی  ةدیصق  نم  ینهجلا  نیعأ 

الایع هیلع  شیرق  تناک  ارقلا ن  ملع  ساّنلا  بلط  اذإ 
الاوط اعورف  هادی  تّقلت  یبّنلا  تنب  نبا  نبا  لاق  نإ  و 
[ الابج املع  ثّروت  لابج  نیجلدملل  لّلهت  موجن 

هرـصاب زا  ناشیا  لامک  اب  لاـمج  تسبوسنم و  لـالکب  دّـمحم  لآ  تفـص  رد  ناـبز  : ] هتفگ هّیلع » هلاـسر   » رد یفـشاکلا  یلع  نب  نیـسح  و 
نیقاوخ تمـصع  میلاقأ  نیطالـس  تیالو ، موجن  جورب  دناتیاده و  جورب  موجن  هک  دنناشیا  هک  ارچ  بوجحم ، لاق  لیق و  بابرا  تریـصب 

، تمارک هرجش  تارمث  تّزع ، رصم  ناناشنناطلس  تمرح ، رصق  نانیـشندنسم  تّورم ، هصرع  ناسراف  تّوتف ، هشیب  ناریـش  تمکح ، نئادم 
، هلا هاگراب  ناّصاخ  داشرا ، قرط  ناکلاس  داشر ، قیرط  ناکلام  یناحبـس ، ضویف  نانزاخ  ینّابر ، رارـسأ  ناملاع  تماـما ، تاحـشر  تارطق 

. یهتنا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  نابئان 
مه نیذـّلا  تیبلا  لهأ  نم  دارملا  ّنأ  لمتحی  : ] هتفگ سماـخ  رکذ  تاـهیبنت  زا  لّوا  هیبنت  رد  نیدـقعلا » رهاوج   » رد يدوهمـس  نیدـلا  رون  و 

ام تایآلا  نم  ضرالا  لهأ  ءاج  مهنم  ضرألا  تلخ  اذإ  نیّذلا  مه  و  ءامـسلا ، موجنب  يدـتهی  امک  مهب  يدـتقی  نیذـّلا  مهئاملع  ۀـّمالا  نامأ 
 . هب مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربخأ  يّذلا  ّيدهملا  توم  دنع  کلذ  و  ضرالا ، لها  بهذ  نودعوی و  اوناک 

: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  هعباس  هیآ  تحت  رد  قعاوص »  » رد یکم  رجح  نبا  و 
لهأ ءاج  اودقف  اذإ  نیّذلا  موجنلاک و  مهب  يدتهی  نیّذلا  مه  ّنأل  مهؤاملع ، نامأ  مه  نیّذلا  تیبلا  لهأب  دارملا  ّنأ  لمتحی  مهـضعب : لاق  [و 

 . نودعوی ام  تایالا  نم  ضرالا 
1150 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: ] هتفگ لآلا » بقانم  ّدع  یف  لآملا  ۀلیسو   » رد یعفاّشلا  ّیکملا  ریثکاب  دّمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  خیش  و 
ةرتع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لوقی : هنع  هَّللا  یـضر  رکب  ابأ  تعمـس  لاق : هنع ، هَّللا  یـضر  راسی  نب  لقعم  نع  لئاضفلا  یف  ّینطقراّدـلا  جرخأ  و 

، مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
وبأ هّصخ  و  يدتها ، مهب  يدتقا  نم  يدهلا  موجن  مّهنإف  مهیدهب ، ذخألا  مهب و  کّسمّتلا  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّثح  نیّذلا  يأ 

[. ۀّمالا ملاع  ۀّمئالا و  مامإ  وهف  نافرعلا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نأّشلا و  اذه  یف  مامالا  ّهنأل  هنع  هَّللا  یضر  کلذب  رکب 
لاق : ] هتفگ مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  ندوب  نامأ  ثیدـح  رکذ  دـعب  ّيوس » طارـص   » رد یندـم  يرداق  یناخیـش  یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  و 

ضرالا تلخ  اذإ  نیّذلا  مه  و  ءامـسلا ، موجنب  يدتهی  امک  مهب  يدتهی  نیّذلا  مهئاملع  ۀّمالل  نامأ  مه  نیّذلا  تیبلا  لهأ  نم  دارملا  انخیش :
 . هب معلص )  ) ّیبّنلا ربخأ  يّذلا  يدهملا  توم  دنع  کلذ  و  ضرالا ، لهأ  بهذ  نودعوی و  اوناک  ام  تایآلا  نم  ضرالا  لهأ  ءاج  مهنم 

تیب لآ  یلاعت  هَّللا  مرکا  دق  و  : ] هتفگ فاحتإلا »  » باتک رد  يواربش  لضاف  و 

تیبلا لهأ  نم  ۀنس  لک  سأر  یلع  ددجملا 

، اهنید رمأ  ۀّمالا  هذهل  ۀنس  ّلک  سأر  یلع  دّدجملا  مهنم  و  ۀّینابطقلا ، مهیف  لعج  نأب  هّیبن 
: هل لاقف  اّرس !؟ ساّنلا  کعیابت  يّذلا  تنا  ۀبعکلا : دنع  سلاج  وه  مظاکلا و  یسومل  دیشّرلا  لاق  دقف 
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! موسجلا مامإ  تنا  بولقلا و  لها  ماما  انا 
: لیق ام  نسحا  ام  و 

! هباقع هرزو و  ّالإ  کلملا  نم  مهریغل  سیل  قیقّحتلا  یلع  كولم 
مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  رکذ  رد  فاحتإ »  » رد يواربش  زین  و  هباهش .  مهنم  مهنم و  همجنأ  هرودب و  مهنم  مهنم و  يدهلا  سومش 

: هیف ینهجلا  کلام  لوق  کلذ  نمف  راعشالا ، یف  هحئادم  تدشنا  رابخالا و  همولع  رکذب  تراس  : ] هتفگ
الایع شیرق  هیلع  تناک  ارقلا ن  ملع  ساّنلا  بلط  اذإ 

الاوط اعورف  هادی  تّقلت  ّیبّنلا  تنب  نبا  هیف  هاف  نإ  و 
[ الاجّرلا ّنهراونأب  يدهتف  نیجلدملل  لّلهت  موجن 

هَّللا مهدجوأ  دق  و  : ] هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحأ  و 
1151 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ءامّسلا ، لهأل  ناما  موجنلاک  باذعلا  نم  ناما  مهدوجو  و  رصم ، رصع و  ّلک  یف 
[. درو امک  هنم  مه  مهنم و  وه  و  ، 

: هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  زین  و 
درو کلذل  و  دوجولا ، ۀیلح  مهنع  هَّللا  یضر  مّهنإف  یلحلا  نع  الطاع  ّلحأ  مل  [و 

« موجنلاک یتیب  لهأ  »
 . کلذک تیبلا  لها  نآرقلا و  هب  قطن  امک  ۀیاده  ۀنیز و  یهف  اناما  اهنوک  عم  و  ضرالا ، لهال  ناما 

: هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  زین  و 
دقت ءامّسلا  یف  موجنلا  لثم  دعوی  اّمم  ضرالا  لها  نامأ  ]

ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  هَّللا : لاق 
( معلـص  ) ناک امک  باذعلا  نم  ضرالا  لها  نامأ  مّهنأ  هتیب و  لهأ  یف  ینعملا  کلذ  دوجو  یلإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راشأ  دق  و  ، 

: اهنم ةریثک  ثیداحأ  کلذ  یف  و  هتایح ، یف  مهل  انامأ 
« یتّمال نامأ  یتیب  لها  ءامّسلا و  لهال  نامأ  موجنلا  »

 . خلإ
: هتفگ لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  زین  و 

یجس  لیّللا  اذإ  بیراحملا  لهأ  یجّدلا  حیباصم  هَّللا  ۀمرح  [و 
: داّدحلا لاق  مهّصاوخ  تافص  یف  و  ضرالا ، لهال  موجنلاک  ثالّثلا و  تامرحلا  دحا  مّهنأ  کلذ  و 

عجضملا  اطولا و  نهر  مهفلت  مل  هلودس  مالظلا  یخرأ  اذإ  موق 
: تسروکذم نآ  رد  هک  هدروآ  ناولع  نبا  زا  هدیصق  لآملا » ةریخذ   » رد یلیجع  زین  و 

ءالو هیلع  ادبا  هل  نّمم  ءالمإ  اّهنإف  تیده  اهذخ  ]
[ ءافخإ اهرونل  سیلف  تعطس  ۀّیولع  ۀّیوبن  مجنأ  نم 

یّلـص ترـضحنآب  ّتیئزج  بتارم و  فرـش  لضف و  رد  هکنآ  لصاح  : ] هتفگ نامیإلا » لوصا   » هلاسر رد  يراخبلا  يولهدلا  ملاس  دـمحم  و 
مهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ءارهّزلا و  ۀـمطاف  ترـضح  ههجو و  هَّللا  مّرک  یلع  ترـضح  ینعی  سک  راـهچ  نیا  لـثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

مالّسلا ةولّصلا و 
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1152 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، دسرن سکچیه 

ملظلا  یف  ساّنلل  اهراونا  نرهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمش  ّهنإف 
. یهتنا یکیرات  رد  نامدرم  يارب  ناشیزا  راونا  هدش  رهاظ  نآ ، بکاوک  ناشیا  دنایگرزب و  باتفآ  ترضح  نآ  هک  یتسردب  ینعی 

نآ هک  یتسردـب  هدروآ : زین  و  . ] هتفگ ةّوبنلا » فرـش   » باتک زا  یثیدـح  لقن  دـعب  نامیالا » لوصا   » هلاـسر رد  يراـخب  ملاـس  دـمحم  زین  و 
. یهتنا نآ  رد  اههراتس  دننام  ص )  ) ترضح نآ  تیبلها  دناناصقنیب و  لامک  لضف و  باتفآ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح 

: هَّللا همحر  ریبج ، نب  نسحلا  یبأل  و  : ] هتفگ راصبألا » رون   » رد یجنلبش  و 
ءارهّزلا ۀمطاف  هیطبس و  اّیلع و  هّمع  نبا  یفطصملا و  ّیبّنلا  ّبحا 

ارهز امجنأ  يدهلا  قفا  مهعلطأ  مهنع و  هَّللا  بهذا  تیب  لها  مه 
يرخالل  رئاخّذلا  ینسأ  مهّبح  ملسم و  ّلک  یلع  ضرف  مهتالاوم 

یف احدم  ینبجعی  و  : ] هتفگ مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  رکذ  رد  راونألا » قراشم   » رد يوازمح  يودع  نسح  خیش  رـصاعم  لضاف  و 
خیّشلا اندلو  لماکلا  مامإلا  لضافلا  مامهلا  لوق  موجنلاک : مهب  ءادتهالا  یف  اوراص  نیّدلا و  اودّیش  نیّذلا  مومعلا  یلع  تیبلا  لآ  اهترضح و 

. خلإ ادلب ] يرایبألا  ابهذم  یعفاّشلا  ابقل  یکلاملا  دمحأ 

هماع ءاملع  زا  لقنب  یتویح »...  ییحی  نأ  هرس  نم   » يوبن ثیدح 

: تسمّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  نیا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يادتقا  بوجو  رب  ّهلاد  ثیداحا  هلمج  زا  و 
«. يدعب نم  ۀّمئالاب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  يدعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهسرغ  ندع  ۀّنج  نکسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرس  نم  »

. ثیدحلا
. دناهدرک تیاور  هّینس  ماخف  ظاّفح  مالعأ و  ياملع  رباکأ  ساّبع  نبا  تیاورب  ار  ثیدح  نیا  و 

: هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - بانج  همجرت  رد  ءایلوالا » ۀیلح   » رد یناهفصا  هَّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ 
ان میحّرلا ، دبع  نب  رفعج  نب  دّمحم  ان : رّفظملا : نب  دّمحم  انثّدح  ]

1153 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع یمشاهلا  یـسوم  نب  بوقعی  ان  نارمع ، نب  دّمحم  وخأ  یلیل  یبأ  نب  نارمع  نب  نمحرلا  دبع  ان  نامیلـس ، نب  دیزی  نب  دّمحم  نب  دمحأ 

ییحی نأ  هّرـس  نم  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق : ساـّبع ، نبا  نع  ۀـمرکع  نع  ۀـّیمأ  نب  لیعامـسإ  نع  داور  یبأ  نبا 
اوقلخ یترتع ، مّهنإف  يدعب  نم  ۀّمئالاب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  يدعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهسرغ  ندع  ۀّنج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و 

![. یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتما  نم  مهلضفل  نیبّذکملل  لیو  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط ، نم 
: هدروآ دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  نیرّهطملا » ۀبقنم   » باتک رد  یناهفصا  میعن  وبأ  زین  و 

نم اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهسرغ  ندع  ۀّنج  نکسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  معلـص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ]
یتّما نم  مهلـضفل  نیبّذـکملل  لـیو  اـملع ، اـمهف و  اوقزر  یتنیط  نم  اوقلخ  یترتـع  مّهنإـف  يدـعب  نم  ۀّـمئألاب  دـتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و 

 . یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا 
: هتفگ نیودّتلا »  » باتک رد  یعفاّشلا  یعفاّرلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  و 

ّیلجعلا یلع  نب  ۀعیبر  رـضم  وبأ  هنع  يور  دـمحأ ، نب  نامیلـس  نع  اهب  ثّدـح  نیوزق و  مدـق  رهاط . وبأ  يزاّرلا  يولعلا  ةزمح  نبا  نسحلا  ]
صفح نب  رمع  انث  دمحأ ، نب  نامیلـس  انث  ۀـئامثالث ، نیعبرأ و  عبرأ و  ۀنـس  نیوزق  انیلع  مدـق  ّيولعلا ، ةزمح  نب  نسحلا  رهاط  وبأ  انث  لاقف :
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نبا نع  ۀمرکع ، نع  ۀّیمأ ، نب  لیعامسا  نع  داور  یبأ  نبا  نع  یمشاهلا ، ةریغملا  نب  بوقعی  انث  یلهاکلا ، رشب  نب  قاحـسإ  انث  یـسودّسلا ،
يدعب و نم  اّیلع  لاویلف  ندع  ۀّنج  لخدی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرس  نم  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ،

 . یتعافش هَّللا  مهلانأ  یتّما ال  نم  نیبذکملل  لیوف  یملع ، یمهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدعب  نم  یتیبلهأب  دتقیل 
: هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمّسلا » دئارف   » رد ینیومح  و 

، روصنملا عماجب  دادغبب  هیلع  یتءارقب  ّيرـصاّنلا  تاداعّـسلا  یبأ  نب  روصنم  نب  تاداعّـسلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نیّدـلا  مجن  بیطخلا  ینربخأ  ]
دمحأ نب  یقابلا  دبع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  انأبنأ  لاق : هیلع ، اعامس  ّیناتسراملا  هَّللا  دبع  نب  بوقعی  نب  بوقعی  نب  دمحأ  مامإلا  خیّـشلا  انأبنأ 

فورعملا
1154 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، ظفاحلا هَّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ  انربخأ  لاق : یناهبـصألا  دمحأ  نب  دـمح  لضفلا  وبا  انأبنأ  لاق : اعامـس ، نکی  مل  نإ  ةزاجإ  یطبلا  نباب 
دبع انثّدـح  میلـس ، نب  دـیزی  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  انثّدـح  میحّرلا ، دـبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : رّفظملا ، نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق :
نع ۀّیمأ  نب  لیعامـسا  نع  داور  یبأ  نبا  نع  ّیمـشاهلا  یـسوم  نب  بوقعی  انثّدح  نارمع ، نب  دّمحم  وخأ  یلیل  یبأ  نب  نارمع  نب  نمحّرلا 

اهـسرغ ظ ) حص . ندع .  ) تاّنج نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ۀـمرکع 
نیبّذـکملل لیو  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدـعب  نم  ۀّـمئألاب  دـتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّیبر 

 . یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  مهلضفب 
هنوکب مالّـسلا  هیلع  یلع  صیـصخت  یف  نوسمخلا : سداسلا و  بابلا  : ] هتفگ بلاطلا » ۀیافک   » رد یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  ظفاح  و 

. ءایلوألا مامإ 
، دمحأ نب  لضفلا  وبأ  انربخأ  یقابلا ، دبع  نب  دّمحم  حـتفلا  وبا  انربخأ  دادـغبب ، هریغ  ّيرهوجلا و  دّـمحم  نب  فیطّللا  دـبع  بلاط  وبأ  انربخأ 
، میلـس نب  دیز  نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  میحّرلا ، دبع  نبا  رفعج  نب  دّمحم  انثّدح  رّفظملا ، نب  دّمحم  انثّدح  هَّللا ، دـبع  نب  دـمحأ  انثّدـح 

نب لیعامـسإ  نع  داور  یبأ  نع  ّیمـشاهلا  یـسوم  نب  بوقعی  انثّدح  نارمع ، نب  دّمحم  وخأ  یلیل  یبأ  نب  نارمع  نب  نمحّرلا  دـبع  انثّدـح 
اهـسرغ یّتلا  ندع  ۀّنج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ۀـمرکع  نع  ۀـّیمأ 

نیبّذکملل لیو  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدعب  ۀّمئألاب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  يدعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّلج  ّزع و  ّیبر 
 . یتعافش هَّللا  مهلانأ  یتلص ال  مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  مهلضفب 

: هدروآ لاّمعلا » زنک   » رد یقتم  یلع  الم  و 
دتقیل هّیلو و  لاویل  يدـعب و  نم  اـّیلع  لاویلف  ّیبر  اهـسرغ  ندـع  ۀـّنج  نکـسی  یتاـمم و  ظ ) توـمی .  ) تیمی یتاـیح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  ]

یملع یمهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدعب  نم  یتیبلهأب 
1155 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . ساّبع نبا  نع  ّیعفاّرلا  و  [( 1  ] بط . ) یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  مهلضفب  نیبّذکملل  لیوف 
: هتفگ ةراشبلا » میمعت  یلإ  ةراشإلا  قیقحت   » رد يولهد  قحلا  دبع  و 

يدعب نم  یتیبلهأب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و  اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهـسرغ  ندـع  ۀـّنج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  ]
. یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتّما و  نم  مهلضفب  نیبّذکملل  لیوف  یملع ، یمهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف 

 . ساّبع نبا  نع  ّیعفاّرلا  ّیناربطلا و  هاور 
: هتفگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لهأ  لئاضف  ثیداحأ  رکذ  رد  ةاکشم » لاجر   » رد قحلا  دبع  زین  و 

، يدعب نم  یتیبلهأب  دتقیل  يدـعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهـسرغ  ندـع  ۀـّنج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم   » هلوق [و 
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نم هَّللا  مهلاـنأ  ـال  یتلـص ، مهیف  نیعطاـقلا  یتـّما  نم  مهلـضفب  نیبّذـکملل  لـیوف  یملع ، یمهف و  اوقزر  یتـنیط و  نم  اوقلخ  یترتـع  مّهنإـف 
 . یتعافش

: هدروآ نوعبرأ  ثلاث و  باب  رد  ةّدوملا » عیبانی   » رد یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  و 
یتایح و ییحی  نأ  هّرـس  نم  مّلـس : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع  ۀمرکع  نع  ّینیومحلا  ظفاحلا و  میعن  وبأ  جرخأ  ]

یترتع مّهنإف  هدعب  نم  هدلو  نم  ۀّمئألاب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  اّیلع و  لاویلف  ّیبر  ابیـضق  اهیف  سرغ  یّتلا  ندـع  تاّنج  نکـسی  یتامم و  تومی 
 . یتعافش هَّللا  مهلانأ  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  مهلضفب  نیبّذکملل  لیو  و  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ 

: رشع یناّثلا  : ] هدروآ هغالبلا » جهن   » حرش نع  القن  ةّدوملا » عیبانی   » رد زین  و 
هّیلو و لاویل  يدعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّیبر  اهـسرغ  یّتلا  یبوط  ةرجـش  دنع  ندع  ۀـّنج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم 

مهلانأ ال  یتلـص ، مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  نیبّذـکملل  لیوف  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدـعب  نم  ۀّـمئألاب  دـتقیل 
(. 12 . ) ریبکلا همجعم  یف  یناربطلا  هجرخأ  يأ  [ 1 [. ] اضیأ ۀیلحلا »  » بحاص هرکذ  یتعافش . هَّللا 

1156 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تیاورب  ار  نآ  ّتنـس  لهأ  مالعأ  ياملع  ضعب  هک  تسیثیدح  ثیدح  نیا  تادـیؤم  دـهاوش و  هلمج  زا  و 

: هتفگ بقانملا »  » باتک رد  یمزراوخلا  دمحأ  نب  قفوم  دّیؤملا  وبأ  هچنانچ  دناهدروآ ،
یلع نبا  لیعامسإ  دّمحم  وبأ  دهاّزلا  مامإلا  انربخأ  لاق : ّیکملا ، نب  دمحأ  نب  دّمحم  جرفلا  وبأ  ۀّمئألا  سمش  یخأ  ّلجألا  مامإلا  انربخأ  [و 

نب یلع  نب  دّـمحم  رهاط  وبأ  انربخأ  لاق : هّللاب ، قفوملا  نب  ییحی  نسحلا  وبأ  هّللاب  دـشرملا  ّلجألا  دیّـسلا  مامإلا  انثّدـح  لاق : لیعامـسإ ، نب 
وبأ انربخأ  لاق : میـس ، نباب  فورعملا  داّمح  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  انربخأ  لاق : فاّلعلا ، نبا  ظعاولا  فسوی  نب  دّـمحم 
نب دّمحم  هیبأ  نع  دّـمحم  نب  رفعج  ینثّدـح  لاق : بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّـمحم  نب  دـبع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  مساقلا  دّـمحم 
نم لوقی : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يّدـج  تعمـس  لاق : دیهّـشلا ، نیـسحلا  هیبأ  نع  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  رقاـبلا  یلع 

يدـهلا و ۀّـمئأ  نیرهاطلا  هتّیرذ  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  ّلوتیلف  یبر  یندـعو  یّتلا  ۀـّنجلا  لخدـی  یتاـمم و  تومی  یتاـیح و  ییحی  نأ  ّبحأ 
[. ۀلالضلا باب  یلإ  يدهلا  باب  نم  مکوجرخی  نل  مّهنإف  هدعب  نم  یجّدلا  حیباصم 

« لیذملا لیذ   » زا لقنب  ینویح »...  ییحی  نأ  بحأ  نم   » يوبن ثیدح 

جارخا یباحـص  فرطم  نب  دایز  تیاورب  ار  نآ  هّیّنـس  ماـظع  ظاّـفح  ضعب  هک  تسیثیدـح  ثیدـح  نیا  تادـیؤم  دـهاوش و  هلمج  زا  زین  و 
: ] هتفگ لّیذملا » لیذ   » باتک رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لیلج  ظفاح  هچنانچ  دناهدرک ،

نع ّیبّضلا  قیزر  نب  راّمع  نع  ّیبراحملا  یلعی  نب  ییحی  انث  لاق : باکـشا ، نب  دمحأ  انث  لاق : ّيرـصملا ، نابأ  نب  ییحی  نب  اّیرکز  ینثّدح 
لخدی یتتیم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  ّبحأ  نم  لوقی : معلـص )  ) هَّللا لوسر  تعمـس  لاق : فرطم ، نب  دایز  نع  ینادمهلا  قاحـسإ  یبأ 

نم مهوجرخی  نل  مّهناف  هدعب  نم  هتّیّرذ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ّلوتیلف  دلخلا  ۀّنج  یف  اهـسرغ  اهنابـضق  نم  انابـضق  ّیبر  یندـعو  یّتلا  ۀـّنجلا 
[. ۀلالض باب  یف  مهولخدی  نل  يده و  باب 

1157 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها قح  رد  بانج  نآ  هریثک  ثیداحأ  رگیدب  تبـسن  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هریـسی  ثیداحا  نیا  نوچ  و 

تلابن و تعفر و  تلالج و  تمظع و  حئاولب  يدـید و  نیبتقیقح  مشچب  دـشابیم ، اضیب  زا  هعمل  ایرد و  زا  هرطق  لثم  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
ّقلعتم هنیغض  نطبم  بطاخم  مالک  داسف  نالطب و  تیاهن  يدیسراو ، دوخ  مهف  ردقب  تارـضح  نیا  تمـصع  تسایر و  تفالخ و  تماما و 

ثیداحأب بحاص  هاش  کّسمت  يانب  و  دیدرگ ، راکشآ  حضاو و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمّشلاک  وت  رب  رگید  راب  هنیفس  ثیدح  نیلقث و  ثیدحب 
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ناشلالدتسا اصوصخ  دوخ  فالسأ  هعوضوم 
« رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیّذلاب  اودتقا   » ثیدحب

ناشجاجتحا و 
« موّجنلاک یباحصأ   » ثیدحب

. دیسر بآب 
هّیّنـس مالعأ  ظاّفح  ضعب  بتک  زا  یثیدح  مالک  رخآ  رد  هک  دیامنیم  نانچ  بسانم  دـش  ماقم  نیاب  یهتنم  ام  ماظن  قئاقح  مالک  هاگ  ره  و 

نیلئاق مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  نایعیـش  هَّللا  دمحب  نیلقث  نیعبتم  هک  ینعم  نیا  يارب  دـشاب  هعطاق  لئالد  هلمج  زا  هک  میامن  لقن 
دنهاوخ دراو  رثوک  ضوح  رب  بانج  نآ  تیار  ریز  صاصتخا  اب  صاخشا  نیمه  تمایق  زور  یلاعت  هَّللا  ءاشنإ  دنتـسه و  بانج  نآ  تماماب 
یثیدح نآ  و  دیسر ، دهاوخ  روهظب  ناشیا  رب  تمارک  هلیلج  راثآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ّتیدحا  بانج  بناج  زا  و  دش ،

رد نآ  ثیدحتب  هدومرف و  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  نآ  يرافغ  ّرذ  یبأ  بانج  يراب  هّصاخ  هک  تسا 
. هدوزفا هیاغلا  یصقا  یلا  نافرع  نیقی و  لهأ  نامیا 

تّحـص شاهلمج  ره  ره  دشابیم و  داشر  باوص و  تایار  مالعأ و  دادس و  قح و  تایآ  جـجح و  هلمج  زا  هک  ار  لیلج  ثیدـح  نآ  الاح 
هل ۀـیاهن  ام ال  یلإ  ایلوا  ایفـصأ و  بولق  رب  ـالو  افـص و  ءاوضأ  هدـیناسر  روهظ  حوضوب و  روطلا  قهاـش  یلع  رّونلاـک  ار  ّقح  لـهأ  بهذـم 

. دیسر دیاب  تسترخآ  ایند و  رد  لآم  کین  نینمؤم  لاوحأ  لماش  هک  لاعتم  ّبر  لاضفا  هنکب  و  دینش ، دیاب  دشاپیم 

« بلاطلا ۀیافک   » زا لوقنم  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأشرد  تسا  قح  تایآ  ججح و  زا  هک  رگید  ثیدح 

نب یلعل  هَّللا  ۀمارک  یف  سداّسلا . بابلا  : ] هتفگ بلاطلا » ۀیافک   » باتک رد  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دّمحم  هیّنـس  لیبن  دـقان  لیلج و  ظفاح 
. هتّبحم لضف  بلاط و  یبأ 

، هَّللا دیبع  نب  دّمحم  نع  دادغبب ، هَّللا  یلع  لّکوتملا  نب  دمحأ  نب  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  انربخأ 
1158 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، عیزب نب  یلع  نب  نیـسح  انثّدح  قدزرفلا ، نب  دّمحم  نب  نیـسح  انثّدح  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  انثّدح  نامحرلا ، دبع  نب  دـیمحلا  دـبع  انثّدـح 
رخص نع  ةریصح  نب  ثرحلا  نع  کلملا ، دبع  نب  هَّللا  دبع  وه  ّيدوعـسملا و  نمحّرلا  دبع  وبأ  انثّدح  تارفلا ، نب  نسحلا  نب  ییحی  انثّدح 

( هر  ) يرافغلا ّرذ  یبأ  نع  یسوّدلا ، ةرمض  نب  کلام  نع  یّبّضلا ، لیمج  نب  عیبّرلا  نع  يدزألا ، ثرحلا  نب  ناّیح  نع  يرازفلا ، مکحلا  نب 
هباحصأ و هوجو  ههجو و  ضّیبیف  هدیب  ذخآف  موقأف  نیلّجحملا  ّرغلا  مامإ  نینمؤملا و  ریما  ۀیار  ضوحلا  یلع  درت  ص :)  ) هَّللا لوسر  لاق  لاق :
! نیّیورم ءاور  اّودر  لوقأف : هعم . انلتاق  هانرصن و  رغـصألا و  انرزاو  هانقدص و  ربکالا و  انعبت  نولوقیف : يدعب ؟ نیلقثلا  یف  ینومتفلخ  ام  لوقأ :

. ءامّسلا یف  مجن  إوضأک  وأ  ردبلا  ۀلیل  رمقلاک  مههوجو  ۀعلاطلا و  سمّشلاک  مهمامإ  هجو  اهدعب ، نوئمظی  ۀبرش ال  نوبرشیف 
رفک نملف  ةراذّنلا  اّمأ  و  هتیب . لهأ  ّبحأ  هلوسر و  ّلج و  ّزع و  هّللاب  نمآ  نملف  ةراشبلا  اّمأ  ص .)  ) ّیبّنلا نم  ةراذن  ةراشب و  ربخلا  اذـه  یف  و 
دری ّهنأ  هتیب و  لـهأ  ّبحأ  نمل  ةراـشب  وه  و  بصاّونلا ، جراوخلا و  يأر  يأر  مهب و  قـیلی  ـال  اـم  لاـق  هتیب و  لـهأ  ضغبأ  هلوـسر و  هّللاـب و 

ّزع هَّللا  باتک  امهدحأف  نالقّثلا  اّمأ  و  يوأملا . ۀّنج  لوخد  نامرح  شطعلا و  ماود  ناونع  وه  أمّظلا  و  ادبأ ، أمظی  الف  هنم  برـشی  ضوحلا و 
 . ّلج ّزع و  هَّللا  دنع  ءاعفّشلا  مرکأ  لئاسولا و  ّلجأ  امه  و  مالّسلا ، مهیلع  هتیب  لهأ  ّیبّنلا و  ةرتع  رخآلا  ّلج و  و 

لیوط ثیدح  زا  تسیوزج  هدروآ  ار  نآ  یجنک  ظفاح  هک  یقایـسب  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  ریبخ  عّبتتم  ریـصب و  رظان  رب  و 
هیلع هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  هلامک  همامتب و  ار  نآ  يرابلا  هَّللا  نم  ۀمحّرلا  فالآ  هیلع  يرافغ  ّرذ  یبأ  بانج  هک  تایار » سمخ  »

یـسک ای  یجنک  ظفاح  نکیل  نیقیلا ، باتک  نم  ۀـئاملا  دـعب  نیتسلا  عساّتلا و  بابلا  رظان  یلع  یفخی  اـمک ال  هدومرف ، تیاور  مّلـس  هلآ و  و 
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یفاـک و لـطاب  قوهز  قح و  روهظ  يارب  زین  رـصتخم  قایـس  نیا  هدوـمن و  رـصتخم  ار  نآ  هحناـس  تحلـصم  یمادـکب  وا  خـیاشم  زا  رگید 
دنامیمن یقاب  ههبش  ار  بیرا  فصنم  بیبل و  لقاع  ثیدح ، نیا  هقباس و  ثیداحا  هظحالم  دعب  و  تسیفاو .

1159 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بجاو ّقح و  رب  يافلخ  دنشابیم  بانج  نآ  ّتیّرذ  زا  هک  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  همئا  رگید  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هک  نیا  رد 
تیبلها هنیفس  نیبکار  نیلقث و  نیعبتم  هکنیا  و  تسنّقیتم ، موتحم و  ناشتمارک  تمصع و  تماما و  تفالخ و  دنتسه  عاّبتالا  مزال  ءادتقالا و 

. تسناشیاب صوصخم  همتاخ  یبوخ  تبقاع و  نسح  تسین و  رگید  یسک  دنتسه  ناشیا  تماما  تفالخب و  لئاق  هک  هّیرشع  انثا  هعیش  زجب 
موی ءاعفش  مارکلا  ةرربلا  هلآ  ماتعملا و  دمحم  مساقلا  یبأ  اندیس  یلع  هَّللا  یّلـص  ماعنالا و  لضفلا و  اذه  یلع  ماعنملا  لضفملا  هَّلل  دمحلا  و 

نیـسح ردفـص  ینغلا  هَّللا  دابع  رقفا  دـی  یلع  باطتـسملا  باتکلا  اذـه  ۀـباتک  تّمت  ماـتخلا  نسح  ۀـبقاعلا و  ریخ  ءـالفک  ماـیقلا و  رـشحلا و 
یلع هَّللا  یّلـص  و  باـبرالا . ّبر  هّلل  دـمحلا  يرجه و  هنـس 1351  ةرخآلا  يدامج  رهـش  طسوأ  یف  باسحلا  موی  ّهبر  هنع  افع  ینمیظاـکلا .

بایطألا هلآ  دّمحم و 
1160 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« ناهفصا نیتملا - لبح  هعبطم   » مود 1382 عیبر  عبط 16  نایاپ 
1161 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رشان هملک 

عبط ماجنا  رد  ار  دوخ  هفیظو  ات  دومرف  يرای  ار  ام  هک  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سایق  ّدـح و  زا  نوزفا  ساپـس  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
دنـس نیا  هتفای  يزوریپ  تبقاع  دوب  هار  رـس  رد  هک  یگرزب  تالکـشم  عناوم و  مامت  اب  و  میدـیناسر ، لامک  ّدـح  رـس  هب  فیرـش  باتک  نیا 

. میدومن شنیب  تفرعم و  بابرا  میدقت  هدیدنسپ  لماک و  یتروصب  ناریا  شناد  دهم  ناهفصا و  ملعلا  راد  رد  ار  هعیش  شناد  ناهج  راختفا 
نیاب تمدخ  فرـص  ار  دوخ  زور  بش و  لاس  راهچ  تّدم  رد  هک  تسا  ام  موادم  ياهـششوک  تادهاجم و  هدنز  دـهاش  باتک  نیا  ءازجأ 

بولطم لامکب  ندیسر  يارب  هتفرگ  زیچان  ار  یمیالمان  هورکم و  هنوگ  ره  میدراذگ و  راک  نیا  رـس  رد  ار  نامتاقوا  همه  هدومن  گرزب  رثا 
، مهیلع هَّللا  تاولـص  تلاسر  نادناخ  هبّیط  حاورا  زا  دادمتـسا  ّتیدحا و  سدقا  تاذب  لّکوت  اب  میدادن و  هار  لدب  ساره  دمآشیپ  چیه  زا 

هَّللا لّجع  مئاقلا  هَّللا  ۀّیقب  ترضح  تاهّجوت  اب  هدومن ، مالّسلا  مهیلع  تیبلها  تاجن  هنیفس  هب  لّسوت  نیمیظع و  نیلقث  تیانع  لیذب  کّسمت 
لالز ناگنـشت  هدرامگ ، مهیلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدمحم  نامدود  لئاضف  هعومجم  نیا  خسن  ریثکت  عبط و  دـیدجت  رب  تّمه  هجرف ، یلاعت 

. میدومن باریس  رهگ  ّرد و  زا  زیربل  شناد و  جاّوم  يایرد  نیا  بذع  لهنم  زا  ار  هَّللا  تاولص  مهیلع  هَّللا  لآ  لئاضف  رحب  تّدوم و 
دوخ هفیظو  تسا  هتفای  نایاپ  راونالا » تاقبع   » كرابم باـتک  دـّلجم  نیمهدزاود  ءازجأ  عبط  هدـییارگ و  تمتاـخب  تمدـخ  نیا  هک  نونکا 

باتک نیزا  ناروهرهب  ریخ  ياعد  مینک و  دای  یکینب  دنتـساخرب  ام  يرایب  میظع  نیگنـس  راک  لـیوط و  هار  نیرد  هک  یناـگرزب  زا  مینادیم 
راثآ ییحم  ناوأ ، هعقاب  نامز و  هغبان  كاپ  حور  راثن  ناوارف  دورد  راـک  ره  زا  شیپ  سک و  ره  زا  شیب  و  مییاـمن ، هّیدـه  ناـنآب  ار  سّدـقم 

هناگی فلخ ، نارود  يداه  فلس و 
1162 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیضرملا بئاّنلا  مالـسالا و  ۀّجح  قافآلا ، یف  ةرتعلا  فرـش  قالطالا ، یلع  ءاهقفلا  دّیـس  هاگیاج ، ناوضر  هاگآ ، لد  ریمـض  نشور  ياوشیپ 
نآ هک  مالـسلا ، راد  یف  مارکلا  هدادجأ  عم  یلاعت  هَّللا  هرـشح  يدرجوربلا ، یئابطابطلا  نیـسح  اقآ  جاحلا  هَّللا  ۀـیآ  مالّـسلا ، هیلع  مامالا  نع 
زا يرادقم  هک  یماگنه  و  دومرف ، لیلجت  ریدقت و  قیوشت و  یـسب  فیرـش  باتک  نیا  عبط  دیدجت  رد  ام  مادقا  زا  راک  زاغآ  رد  گرزب  درم 
هَّللا همحر  دیدرگ . مهارف  راک  همادا  بابسا  هک  دومرف  يرادیرخ  هرود  دصکی  دیسر  شکرابم  رظنب  دش و  هتسارآ  عبط  رویزب  باتک  ءازجأ 
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. ةرفغملا بیبآش  ۀسّدقملا  هتبرت  یلع  ضافأ  و  ۀعساو ، ۀمحر  یلاعت 
هنامز لهأ  عروأ  مالسالا ، ۀّجح  مالعالا و  ملع  مارکلا  نیدهتجملا  رخف  ماظعلا و  ءاملعلا  دّیس  نایشآ  یـسدق  ناور  راثن  ناوارف  دورد  سپس 
رّرقم یف  لزجأ  هّرس و  یلاعت  هَّللا  سّدق  یفجنلا ، يزاریشلا  ینیـسحلا  يداهلا  دبع  دیـسلا  مامالا  اندّیـس  ةرهابلا ، هَّللا  ۀیآ  هناوأ ، ءاهقف  هقفأ  و 
دومرف عایتبا  هرود  تصش  باتک  عبط  رما  زا  عالطا  دّرجمب  زین  تافص  یتوکلم  ياوشیپ  تاکربلا و  لیلج  ماما  نآ  هک  هّرب ، هتبوثم و  هتمحر 

. ءازجلا ریخ  هلهأ  مالسالا و  نع  یلاعت  هَّللا  هازج  هدوزفا . ریخ  ءانب  نیا  ساسا  تیوقت  رب  و 
ناهفصا مق و  فرـشا و  فجن  یملع  ياههزوح  گرزب  نارادمامز  ماظع  نیدهتجم  مالعأ و  ءاملع  رئاس  زا  هک  تسا  تّمذ  ضرف  نینچمه 
ترـضح هاگرد  زا  ار  ناشقیفوت  تّزع و  ماود  میرازگساپـس و  دـناهدومرف  يرای  هنامیمـص  هار  نیرد  هک  اهناتـسرهش  رگید  نادنمـشناد  و 

. میوش راتساوخ  هتمظع  ّتلج  تیدحا 
. همرک هّنمب و  ددرگ ، بیصن  زین  كرابم  باتک  نیا  تادّلجم  رئاس  رشن  عبط و  قیفوت  نانآ  يرای  کمک و  همادا  اب  هک  دیما 

1197 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« شخب شش  رب  لمتشم   » باتک مئامض 

هراشا

؟ تسیچ هیرشع » انثا  هفحت  - » مکی شخب 
«. هفحت  » بحاص لاح  حرش  مود - شخب 

. تسا هدش  هتشون  هفحت »  » رب هک  ییاهدر  موس - شخب 
«. راونألا تاقبع  - » مراهچ شخب 

. تاقبع بحاص  لاح  حرش  مجنپ - شخب 
. تاقبع تاظیرقت  مشش - شخب 

1198 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
« باتک مئامض  »

؟ تسیچ هیرشع » انثا  هفحت  : » مکی شخب 

هراشا

باطخ رمعب  بسن  هطـساو  کی  یـس و  هب  هک  يولهد ، هَّللا  ّیلو  هاش  نب  زیزعلا  دبع  يولوم  يرجه ، مهدزیـس  هدـس  لئاوأ  رد  یلاعت  همـسب 
هتشاگن هّیرشع » انثا  هفحت   » مانب یلّصفم  باتک  ناتـسودنه ، مدرم  زا  ّتنـس و  لها  ياملع  زا  بحاص » هاش   » هب بّقلم  دناسریم ، مود  هفیلخ 

. تخاس رشتنم  و 
. تسا هعیش  ّدر  رد  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  یسراف و  نابزب  هفحت »  » باتک

بادآ و قـالخا و  عورف و  لوصا و  رد  صوصخلاـب ، ار  هّیرـشع  اـنثا  هّیماـما  هقرف  مومع و  روـطب  ار  هعیـش  ءارآ  دـئاقع و  باـتک  نیرد  يو 
نازومآون یـسرد  بتک  هویـشب  ینعی  هرظانم ، ننـس  بادآ و  زا  نوریب  یتاملک  تکازن و  زا  جراخ  یتارابعب  ناشلامعأ ، تادقتعم و  یمامت 

همّدـقم و رد  هکنیا  اب  و  هداد ، رارق  ضارتعا  هلمح و  دروم  بلاطم - حیحـص  لـقن  مک  تسد  اـی  ناـهرب - لدـجب و  اـت  رتکیدزن  هباـطخب  هک 
هربتعم كرادم  يور  زا  زج  و  دنک ، دانتـسا  هعیـش  دوخ  تاّیمّلـسمب  اهنت  هک  هدـیدرگ  مزتلم  رهاظب  لوصف  باوبا و  یط  رد  اجباج  نینچمه 

هس تسیب و  دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 193زکرم  هحفص 162 

http://www.ghadirestan.com


هعینـش ياهتمهت  تاءارتفا و  زا  ّولمم  ار  باـتک  هکلب  هدـنام ، رادـیاپ  شیوخ  لوقب  هدرک و  لـمع  دوخ  مازتلاـب  رتمک  درواـین ، ینخـس  ناـنآ 
. تسا هتخاس 

« عقاوص  » نامه باتک  نیا  لصا  ریدغ » ثیدح  دّلجم  راونألا ، تاقبع   » باتک ّفلؤم  و  ءامسلا ج 1 ص 352 » موجن   » هدنسیون شراگنب  انب 
فیناـصت یلا  هعیرذـلا   » رد دوش . نارهط  عـبط   474 ریدـغ : ثیدـح  دـلجم  راونألا ، تاقبعب  عوجر  [ 1  ] تسا [ 1  ] یلباـک هَّللا  رـصن  هجاوخ 

ص  » دلجم نامه  رد  و  دناهداد ، حرش  ار  نتم  رد  روکذم  بلاطم  هیرـشع » ینثالا  ۀفحتلا  یلع  درلا   » ناونع لیذ  زین  « 191 - 190 ۀعیشلا 10 :
«44

1199 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مانب هدوب ، هعیـش  ناماس و  نآ  رد  نامز  يارما  زا  هک  ناـخ  فجن  باّون  سرت  زا  ءادـتبا  نکل  هدرک ، همجرت  یـسرافب  ار  نآ  زیزعلا  دـبع  هک 

. دیدرگ رشتنم  زیزعلا  دبع  يو  یلصا  مانب  دعب  ياهپاچ  رد  اّما  داد ، راشتنا  میلح » مالغ   » راعتسم
یسراف زا  ار  هفحت »  » باتک ناتسودنه  ساردم »  » رهش رد  یملسا  نیدلا  ییحم  نب  دّمحم  مالغ  مانب  یصخش  يرجه ، لاس 1227  رد  سپس 
صیخلت ۀّیهلإلا ، ۀحنملا   » هب تخادرپ و  نآ  یبرع  هخـسن  راصتخاب  دادـغب  رد  یـسولآ  يرکـش  دومحم  لاـسب 1300  و  درک ، همجرت  یبرعب 

و تشاد ، میدقت  ینامثع  ناخ  دیجملا  دبع  ناطلـس  نبا  ناخ  دیمحلا  دبع  ناطلـسب  ار  نآ  همّدقم  رد  دیمان و  هّیرـشع » ینثالا  ۀفّحتلا  ۀمجرت 
: دننام  ] دوتس هبیجع  ظافلأب  اریو 

عبط و هلیسو  یمکب  رظن  نکل  هضرف ،].. ! هتّنس و  ءایحإ  یف  مالـسلا - ةولـصلا و  هیلع  هلوسر - بئان  هضرأ و  یف  هَّللا  ۀفیلخ  باتعأل  هتمّدق  و 
يریگولج قارع  روشک  رد  نآ  راشتنا  پاچ و  زا  دوب ، رارقرب  ینامثع  تموکح  فرط  زا  تقو  نآ  رد  هک  یـسایس  ياهتّیدودحم  یخرب  زین 

عبط دشیم ، لوذبم  رایسب  یعاسم  بتک  هنوگ  نیا  رشنب  تبسن  هدوب و  بناجأ  ذوفن  تحت  هک  یئبمب  رهش  ناتسودنه و  رد  رمألا  رخآ  دش ،
زا یکی  رد  مه  اریخا  و  دومن ، رصتخم  نامه  دّدجم  عبطب  مادقا  رصم  رهزألا »  » هّلجم ریدم  لبق  لاس  هد  دودح  رد  زین  ادعب  دیدرگ ! رـشتنم  و 
اب هفحت  باتک  لاح  رهب  دـناهدیناسر ! عبطب  هک  دـش  هدـید  ودرا » نابزب  هفحت  همجرت   » مان ناتـسکاپ »  » روهـال پاـچ  هزاـت  بتک  ياهتـسرهف 

کیرحت هرخألاب  و  رگیدـمه ، هب  تبـسن  یمالـسا  قرف  طباور  نتخاس  هریت  نیملـسم و  نیب  فالتخا  داجیا  رد  دّدـعتم ، راـشتنا  تـالّوحت و 
نیملـسم يارب  یئوس  بقاوع  هچ  زین  سپ  نیزا  تسین  مولعم  هدوب و  رثؤم  رایـسب  هعیـش  هعماج  هیلع  رب  ّتنـس  لهأ  ّتیبصع  ینیبدب و  ّسح 
يولهدلا زیزعلا  دبع  یلا  ۀبوسنملا  ۀیرشع » ینثالا  ۀفحتلا   » نم رشع  یناثلا  بابلا  ضقن  یف  : ] دیامرف راقفلا » وذ   » ناونع لیذ  تشاد ! دهاوخ 

 ...[. یلباکلا هَّللا  رصن  فینصت  عقاوصلا »  » باتک نم  ۀقورسملا  و 
. تیانع نب  دمحم  ازریم  در  ناونع  لیذ  موس  شخب  هب  دوش  عوجر  زین 

1200 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاس رد  يریزو  عطقب  هحفـص  ّیط 776  هدنـسیون  ناوارف  یـشاوح  اب  قیلعتـسن  طخب  تسام ، تسد  رد  هفحت  باتک  زا  هک  ییهخـسن  يراـب 

: تستروص نیدب  باتک  ناونع  لوا و  هحفص  و  هدیسر ، عبطب  یلهد  رد  يرمق  يرجه   1271
باتک نیا  هک  ۀّنملا  هّلل و  دمحلا  مکّرش .»! یلع  هَّللا  ۀنعل  اولوقف : یباحصأ  نّوبسی  نیّذلا  متیأر  اذإ  : » مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  »
ظفاح نیمّلکتملا  ةدـبز  نیرظانملا  ةدـمع  فینـصت  هّیرـشع » انثا  هفحت   » هب موسوم  نیطایـشلا )!(  ۀحیـضف  نینمؤملا و  ۀحیـصن  بآم  فئاطل 

هنـس دش ، عوبطم  یلهد  رد  نسح  دّـمحم  خیـش  مامتهاب  ینـسح ، عبطم  رد  يولهد ، ثّدـحم  زیزعلا  دـبع  هاش  يولومب  رهتـشملا  میلح  مالغ 
نم نماثلا  خیراتلا  یف  هّیرـشع  انثا  هفحت  هب  یّمـسملا  ۀکّربتملا  ۀخـسّنلا  هذه  ریرحت  نم  غارفلا  عقو  دق  : » تسا نینچ  هخـسن  نایاپ  و  «، 1271

«. يرجه هنس 1271  مظعملا  ةدعق  يذ  رهش 

: هفحت باوبأ  تسرهف 
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فالسأ رکذ  رد  - 3 سیبلت . لالـضإ و  قرط  هعیـش و  دیاکم  رد  - 2 هفلتخم . قرفب  نآ  باعـشنا  عّیـشت و  بهذم  ثودـح  ّتیفیک  رد  - 1
. ناشیا بتک  ءاملع و  هعیش و 

. تاّوبن رد  - 6 تاّیهلا . رد  - 5 اهنآ . ةاور  رکذ  هعیش و  رابخأ  لاوحأ  رد  - 4
بهذم صاوخ  رد  - 11 هباحـص . رگید  نینمؤملا و  ّمأ  هثالث و  ءافلخ  نعاـطم  رد  - 10 هّیهقف . لـئاسم  رد  - 9 داعم . رد  تماما 8 - رد  - 7

[. 1  ] هرشع تامدقم  رب  لمتشم  اذک )  ) اّربت و  اذک )  ) ّالوت رد  - 12 تاوفه . رد  « 3  » تابّصعت رد  « 2  » ماهوأ رد  « 1  » لصف هس  رب  لمتشم  هعیش 
«. ۀیهلإلا ۀحنملا   » سرهف و  « 4 هیرشع : انثا  هفحت  [ » 1]

1201 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هفحت بحاص  لاح  حرش  مود : شخب 

: دیوگ ونهکل » 122 ط  دنه : ياملع  هرکذت   » رد بحاصیلع  نامحر  يولوم 
مالغ  » هب و  هتفای ، تدالو  يرجه  هن  هاجنپ و  دـص و  هدزای  لاس  رد  يولهد . ثّدـحم  هَّللا  ّیلو  هاش  اـنالوم  نبا  يولهد . زیزعلا  دـبع  اـنالوم  »

تالامک لیمکت  هّیلقن و  هّیلقع و  مولع  لیـصحت  زا  دوخ  دـجام  دـلاو  تمدـخب  یگلاس  هدزناپ  رمعب  و  تشگ ، موسوم  یخیراـت  مسا  میلح »
«. دیدرگ داشرا  سرد و  هکیرا  یکّتم  راوگرزب  ردپ  دعب  و  هدش ، غراف  هّیلج  هّیفخ و 

ود هرقب و  هروس  ریسفت  زیزعلا » حتف   » و هعفان » هلاجع   » و هیرشع » انثا  هفحت   » و نیثدحملا » ناتسب   » و نیتداهّشلا » ّرـس  « » هلاسر : » دیوگ هکنآ  ات 
نادواج ملاعب  ناینب  یب  ناهج  نیزا  يرجه  هن  یـس و  دـص و  هدزاود  لاس  لاّوش  متفه  دـنیو . هریهـش  فیناصت  زا  دـیجم ، نآرق  ریخأ  هراـپ 

 ...«. دومرف تلحر 
يرمعلا میحّرلا  دبع  نب  هَّللا ) ّیلو   ) دمحأ نب  زیزعلا  دبع  1239 ه ] - 1159  ] يولهدلا دنهلا  جارس  : » دیوگ « 138 مالعألا 4 :  » رد یلکرز  و 

حتف  » اهنم فیناصت ، هل  میلح ،) مالغ   ) هلوقب هدلوم  خّرأ  دنهلاب . یلهد )  ) لهأ نم  ثیدـحلاب  ملاع ، رّـسفم  دـنهلا . جارـس  بّقلملا  یقورافلا ،
«. هفلتخم تاعوضوم  یف  لئاسر  و  هّیرشع » انثالا  ۀفحتلا   » و نیثّدحملا » ناتسب   » و هّمتی ، مل  ریسفتلا ، یف  زیزعلا »

. تسا هداد  ناشن  « 182 نونکملا 1 : حاضیا   » و « 73 ینجلا : عنایلا   » ار وا  لاح  حرش  ذخآم  یقرواپ ، رد  و 
زاـغآ رد  هدروآ و  ار  وا  موظنم  روثنم و  راـثآ  زا  یخرب  « 166 حارتألا : ۀحازإل  حارفألا  ۀقیدح   » رد ینمی  یناورـش  يراصنا  دـمحأ  ازریم  و 

وه و  یناثلا ، نامزلا  عیدب  نایبلا و  ۀّمزأ  کلام  و  یناعملا ، میلقإ  ناطلـس  يولهدلا . هَّللا  ّیلو  دمحأ  نب  زیزعلا  دبع  خیـشلا  : » دـیوگ شناونع 
 ...«. همظن نمف  یصحلا . لمّرلا و  دادعت  نع  ّلجت  هتاّفلؤم  یصحت و  هتافّنصم ال  نامعّنلا . بهذم  دّیؤم 

1202 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاخیـشملا و مجاـعملا و  مـجعم  تاـبثألا و  سراـهفلا و  سرهف   » رد یـساف  یناـتک  یـسیردا  ینــسح  ّیحلا  دـبع  دیــس  رــصعلا  ظـفاح  و 

نب زیزعلا  دبع  خیـشلا  هملاع  هثّدحم و  دنهلا و  جارـس  دنـسملا  ثّدحملا  ۀماّلعلل  : » دیوگ ۀعفانلا » ۀلاجعلا   » ناونع لیذ  « 244 تالسلسملا 2 :
نم هتمجرت  یف  و  دواد » یبأ  ننـس  یلع  دوبعملا  نوـع   » یف اـم  یلع  ۀنـس 1239  تام  ۀنـس 1159 و  دلو  يدنهلا . يولهدلا  هَّللا  یلو  دـمحا 

هیبأ و نع  ذـخأ  هإ . ۀنـس 1239  لیق . ام  یلع  دّـمحم » أّـطوم  یلع  دّـجمملا  لوقلا   » یف و  هإ . ۀنـس 1249 . یفوت  ّهنأ  تربخا  ینجلا :» عناـیلا  »
، يولهدلا يریمـشکلا  نیمأ  دّمحم  خیـشلا  یتلفلا و  قشاع  دّمحم  خیـشلاک  هباحـصأ  نم  ۀـعامج  نع  هدـعب  ذـخأ  هتیانع و  هتزاجا و  هتلمش 

دّمحم خیشلا  دیعس و  یبأ  خیشلا  هدلاو  نع  ینغلا  دبع  خیـشلا  نع  هریغ  دلاولا و  خیـشلا  نع  هل  ام  ّلک  يورأ  هیبأ ، نع  هتاف  ام  مهب  كرادت 
. خلا هنع ». امهالک  يولهدلا ، قاحسا 

نیّفلؤملا 5: مجعم   » رد ار  هفحت  بحاص  تالاح  زا  یلمجم  زین  هلاّحک  اضر  رمع 
هک هدرک  دای  ۀیلاعلا » ۀّیمالـسالا  ۀمکحلا  لئاسم  ضعب  یف  تاقبعلا ،  » باتک شتاّفلؤم  هلمج  زا  هدروآ و  قوف  ذـخآم  ییهراپ  زا  لقنب  « 243
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. هدش هابتشا  راونالا » تاقبع   » باطتسم باتکب  تسا و  نملکورب  برع » تایبدا  خیرات   » زا ذوخأم  بلطم  نیا  ارهاظ 
دّلجم رد  وا  لاح  حرش  هریثک  ذخآم  و  تسا ، تعامج  ّتنـس و  لها  ناگرزب  زا  زین  هفحت  بحاص  ردپ  هک  دنامن  هتفگان  لاقم ، نیا  لیذ  رد 

: راونالا تاقبع   » نیلقث ثیدح  لّوأ 
ینسح یحلا  دبع  فیلأت  « 415 - 398 رطاوخلا 6 : ۀهزن   » رد رتطوسبم  اج  همه  زا  ابیرقت  ملعلا و  ۀـنیدم  ثیدـح  لّوأ  دـّلجم  رد  زین  و  « 750

: دوشیم تردابم  الیذ  « 252 - 250 دنه : ياملع  هرکذت   » زا يرطس  دنچ  لقنب  اج  نیا  رد  و  هدش ، دای 
زورب يولهدلا ، ثّدـحملا  يدنبـشقنلا  یفنحلا  يرمعلا  میحّرلا  دـبع  نب  هَّللا  ّیلو  شیمارگ  بقل  شیمان و  مان  يولهد ، هَّللا  یلو  هاش  انالوم  »

رارق نیدلا ) میظع   ) يو یخیرات  مسا  هدش ، دـّلوتم  يرجه  هدراهچ  دـص و  هدزای  لاس  لاّوش  مراهچ  خـیرات  باتفآ  عولط  تقو  هبنـشراهچ 
. خلإ دومن .» متخ  فیرش  نآرق  یگلاس  تفهب  هدش ، نیشنبتکم  یگلاس  جنپ  هب  دنوشیم ، هدزناپ  دص و  هدزای  شدادعأ  نکل  دناهداد ،

1203 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یلو  ۀـمجرت  یف  یفکی  و  : » هـتفگ نآ  ناـیاپ  رد  روکذــم و  زین  « 438 - 436 تاـبثألا 2 : سراـهفلا و  سرهف   » رد هَّللا  ّیلو  لاـح  حرش 

. یهتنا ۀّیبرعلا » دالبلا  یلإ  هتلحر  لبق  دنهلا  یف  هنع  ذخأ  ّهنإف  ّيدیبّزلا  ظفاحلا  هب  جّرخت  نّمم  ّنأ  روکذملا 

تسا هدش  هتشون  هفحت  رب  هک  ییاهدر  موس  شخب 

لاس 1232. عیبر  ود  زا  یکی  رد  لوتقم  يدابآربکا ، يروباشین  يرابخأ  عناّصلا  دبع  نب  یبّنلا  دبع  نب  دّمحم  دمحأ  وبأ  ّدر  لوا :
راّجفلا و ّدقل  راّتبلا ، مراصلا   » هب بّقلم  لوسّرلا » نید  یبّرخم  یلع  لولسملا ، فیـسلا   » مانب هرامش 1687 » بجحلا : فشک   » هتشونب شباتک 

دبع هلوّدـلا  جارـس  باّون  ءارزولا  سیئر  يارب  ار  باتک  نیا  يو  دـسیونیم : زین  و  دـشابیم . هفحت »  » ماـمت رب  ّدر  رد  یـسراف  رارّـشلا ،» ّطـق 
هک تسا  بیترت  نیدـب  مدـید ، ار  نآ  مّود  لّوأ و  باـبب  عجار  تمـسق  بجحلا » فشک  بحاـص   » نم درک و  فیلأـت  یـشرق  ناخنیـسحلا 

نینچ شزاغآ  هدومن و  حرـش »  » ظفلب رّدـصم  هتـشاگن  نآ  ّدر  رد  هک  ار  دوخ  مالک  سپـس  هدرک ، لقن  نتم »  » ناونع تحت  ار  هفحت  ترابع 
. یهتنا خلا .  هَّللا ، اناده  نأ  ول ال  يدتهنل  اّنک  ام  اذهل و  اناده  يّذلا  هّلل  دمحلا  : ] تسا

ریز حرـشب  هفحت  ّدر  رد  باتک  دّلجم  راهچ  يو  يافوتم 1235 . ونهکل ، لیزن  يدابآریصن  يوقن  نیعم  دّمحم  نب  یلع  رادلد  دّیـس  ّدر  مود :
: تسا هتشاگن 

دّرفت يذـّلا  هّلل  دـمحلا  : ] شزاغآ هفحت ، مجنپ  باب  رب  ّدر  رد  یـسراف ، تاّللا ،» يّزعلا و  يدـباع  تاهبـش  عطق  یف  تاـّیهلإلا ، مراوصلا  - » 1
: بجحلا فشک   » هب عوجر  تسا . هدش  پاچ  هتکلک  رد  باتک  نیا  مدعلا ،  مّدقتب  ءیش  ّلک  مسر  و  مدقلاب ،

و مالـسالا » مراص   » مانب هک  فلؤم  نیمه  زا  يرگید  باتک  اب  ار  مراوص »  » باـتک [ 1 [. ] 1  ] دوش « 61 دنه : ءاملع  هرکذـت   » و هرامش 2072 »
نآ و  هدومن ، در  یتاهبشب  تسا - زیزعلا  دبع  نادرگاش  زا  هک  ۀیرمعلا -» ۀکوشلا   » فلؤم ناخ  نیدلا  دیشر  تسا ، هفحت »  » زا یتمسق  در  رد 

ناخ یلع  رقاب  میکح  ار  تاهبش 
1204 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. میتفگ نخس  باتک  نیاب  عجار  هتشذگ  یقرواپ  رد  مالسالا ،» مراص  - » 2
ءامـسلا 1: موجن  « » هرامش 47 هعیرذ 7 : . » لاسب 1215 ناتـسودنه ، پاچ  هفحت ، مشـش  باب  ّدر  رد  مالملا ،» ماهـس  مالـسالا و  ماـسح  - » 3

«. 61 دنه : ياملع  هرکذت  « » 350
موجن « » هعیرذ . » دشابیم هفحت »  » متفه باب  زا  تماما  ثحبم  رب  ّدر  باتک  نیا  هّصاخلا ، ۀمامإلا  تابثإ  یف  تاّیهلإلا ،» مراوصلا  ۀـمتاخ  - » 4

«. ءامسلا
: زاغآ دنه . پاچ  هفحت ،»  » متشه باب  رب  ّدر  رد  یسراف ، هّنسلا ،» ءایحإ  - » 5
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«. 300 هعیرذ 1 : [. » ۀّنملا لمکأ  ۀّجحلا و  هب  ّمتأ  نم  یلع  هَّللا  یّلص  و  ۀّنسلا ، ایحأ  ۀعدبلا و  تامأ  يّذلا  هّلل  دمحلا  ]
زا مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ثحبم  رد  بحاصهاش  ياه  هتفگ  زا  خساپ  زین  و  هفحت »  » مهدزاود باب  رب  ّدر  رد  یسراف ، راقفلا ،» وذ  - » 6

«. هرامش 1138 بجحلا : فشک  « » هرامش 250 هعیرذلا 10 : . » متفه باب 
تسا و هّیرـشع » ینثالا  ۀهزن   » مانب شباتک  [. 1  ] يافوتم 1235 لماک »  » هب بّقلم  يریمـشک  ناخ  دـمحأ  تیانع  نب  دّـمحم  ازریم  ّدر  موس :

یفوتم لماک  دـمحم  ازریم  میکح  نادرگاش  زا  دـیاش  ای  نارـصاعم و  زا  هک  دـنه  دابآناهجهاش  لـیزن   » هرامـش بجحلا . فشک   » بحاـص
مادک رب  در  مالسالا » مراص   » تسین مولعم  نکل  دناهدرک . هدافتسا  ءامسلا » موجن   » زا « 189 هعیرذ 5 :  » رد هکنانچ  هداد ، خساپ  هدوب »  1235

. دشابیم هفحت »  » بلاطم زا  تمسق  هچ  باب و 
نم ۀنس 1235 . امومسم  یفوت  انفدم . انکسم و  أشنم و  ادلوم و  يولهدلا  لصالا  يریمشکلا  ناخ  دمحأ  اذک ]  ] ثایغ نب  لماکلا  دمحم  [ 1]
لک یف  يود  اهل  راص  ترهظ  امل  و  ۀیرشع » ینثالا  ۀفحتلا   » بحاص يولهدلا  زیزعلا  دبعل  ارصاعم  ناک  نیثدحملا ، ءالضف  ءاملعلا و  ءالجأ 

يذلا وه  و  ۀیرشع . ینثالا  ۀهزن  « 1 : » درلا یمس  و  اباب ، اباب  اهـضقن  اهدرل و  روکذملا  رمـشف  اعورف . الوصأ و  ۀیمامالا  در  یف  اهنأل  مهدالب ،
«3  » ءاملعلا خـیرات  باتک  « 2 : » ۀهزنلا ریغ  ةریثک  بتک  هل  و  یلباکلا . هَّللا  رـصن  هجاوخلا  اذک ]  ] قعاوص نم  ۀقورـسم  ۀـفحتلا  هذـه  نأ  تبثأ 

«. 208 ۀعیشلا 46 : نایعأ  : » کلذ ریغ  و  ۀتسلا ، حاحصلا  باختنا  « 4  » یئاهبلا ةزیجو  حرش  ۀیاردلا ، ۀیاهن 
. تسا هدش  لقن  راثالا » رثآملا و   » اصوصخ هقرفتم  بتک  زا  هک  فلؤم  لاح  حرش  تمسقب  دوش  عوجر  زاب  عقاوص »  » لاحتنا باب  رد 

1205 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دّلجم موس . باب  ضقن  رد  موس  دّلجم  هفحت . لّوا  باب  ضقن  رد  مکی  دـّلجم  تسا : هدـید  حرـش  نیدـب  ار  باتک  نیزا  دـّلجم  جـنپ  « 3258

. مراهچ باب  ضقن  رد  مراهچ 
متشه ضارتعا  خساپ  رد  نماثلا » دیکلا  باوج   » ناونعب زین  یباتک  يو  [. 1  ] مهن باب  ضقن  رد  مهن  دّلجم  مجنپ . باب  ضقن  رد  مجنپ  دّلجم 

مقار : ] تسا نینچ  نآ  لوا  دـسیون  هرامـش 805 » بجحلا : فشک   » رد هکنانچ  و  هدومرف ، فیلأت  تسا  حـسم  هلئـسم  رد  هک  هفحت  بحاص 
 ..[. هرتاوتم تئارق  ود  ضراعت  مکحب  ار  نیلساغ  نیحس و  ام  هرظانم  ثحب  بصان  لضاف  قیفّوتلا ، هّللاب  و  دیوگ :

ردپ ، ) يروباشین يوسوم  نیدباعلا  نیز  نبا  نیـسح  دـماح  دیـس  نب  نیـسح  دّـمحم  دیـس  نب  یلق  دّـمحم  دّیـس  راوگرزب  هماّلع  ّدر  مراهچ :
هک تسا  یتادّلجم  رب  لمتـشم  و  ۀّیدمحملا » ۀّیرـشع  انثالا  دانجألا   » شباتک مان  مّرحم 1260 . مهن  ياـفوتم  ّدلوتم 1188  تاقبع ،) بحاص 

: تسا هدش  پاچ  هتشاگن و  هفحت »  » هناگهدزاود باوبأ  زا  یکی  ّدر  رد  ریز  ياهمانب  نآ  دلج  دنچ  ای  کی  ره 
[. 2  ] دنه پاچ  هفحت  لّوأ  باب  ّدر  رد  يرصاّنلا » فیّسلا  - » 1

«. هرامش 1741 هعیرذ 4 : ، » دنه پاچ  هفحت ، مود  باب  ّدر  رد  دئاکملا » بیلقت  - » 2
«. هرامش 307 هعیرذ 3 : ، » دنه پاچ  متفه ، باب  ّدر  رد  ةداعسلا » ناهرب  - » 3

موجر  » مانب هتـشون  نآ  رب  يدر  هماع  زا  یکی  ار  دـلجم  نیا  [ 1 : ] دـّلجم ود  مهد ، باب  ّدر  رد  [« 3  ] نئاغضلا فشکل  نعاطملا ، دییـشت  - » 4
نیعم  » مانب تشون  نآ  رب  يدر  اددـجم  دـمآ ، دـهاوخ  نتم  رد  شمان  هک  يوسوم  ناخیلع  وبا  هب  فورعم  رفعج  دیـس  همالع  و  نیطایـشلا ،»!

باـبلا میمتت   » ناونعب ار  نآ  هرامش 1226 » هعیرذـلا 3 :  » رد زین  و  «، 3013  » هرامـش بجحلا : فشک  «: » نیطایـشلا موجر  در  یف  نیقداصلا ،
. تسا هدرک  دیق  فلؤملل » ۀهزنلا ، نم  عساتلا 

یلق دمحم  دیس  دوخ  اددجم  و  هتشون ، نآ  رب  يدر  شداتسا  زا  تیامحب  هفحت » بحاص  زیزعلا  دبع  درگاش   » دیشر لضاف  ار  باتک  نیا  [ 2]
«. هرامش 102 بجحلا : فشک  «. » ةرعاشألا در  یف  ةرخافلا ، ۀبوجألا   » مانب تسا  هتشاگن  در  نآ  رب  يدر 

«. 1455 هرامش : هعیرذ ج 1  »
هلثم یلع  دحأ  علطی  مل  باتک  وه  و  ۀشئاع ، باحصالا و  ۀثالثلا و  نعاطم  دییـشت  یف  هنا  لاق  و  مقر 586 » بجحلا ، فشک   » یف هرکذ  [ 3]
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واح هلیدعب ، نامزلا  رفظی  مل  و 
1206 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

.1283 نیرحبلا ، عمجم  هعبطم  دنه ، پاچ  هحفص ،»  442  » رد مود  و  هحفص ،»  1910  » رد نآ  ءازجأ  عومجم  ءزج و  راهچ  رب  لمتـشم  لوا 
«. هرامش 958 هعیرذ 4 : »

«. هرامش 958 هعیرذ 4 : « » هرامش 2952 بجحلا : فشک  ، » دنه پاچ  مهدزای ، باب  ّدر  رد  ماهفألا ،» عراصم  - » 5
مجنپ شخب  رد  سپ  نیزا  هک  زین  يو  لاح  حرش  رد  و  هداد ، تبسن  یلق  دّمحم  دیس  موحرمب  ار  هروکذم  بتک  « 422 ءامسلا 1 : موجن   » رد

. دوشیم دای  دمآ  دهاوخ 
زا 1260. سپ  يدنچ  يافوتم  يدنه  ناخیلع  ناحبس  قّقحم  عّبتتم  همالع  ّدر  مجنپ :

رب ّهلاد  ثیداحا  رکذـب  هاگنآ  هدرک ، ثحب  لوصا  ملع  نوماریپ  يرادـقم  تسخن  نآ  رد  هک  لوصالا » یف  هزیجولا ،  » ماـنب تسیباـتک  ار  يو 
نایب ار  هناگهس  يافلخ  تالوهجم  زین  هدـمآرب و  هفحت »  » بحاص تاملک  ّدر  ضّرعتب و  سپـس  هتخادرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماـما 

«. هرامش 3387 بجحلا : فشک  . » تسا هدرک 
: شباتک مان  یفوتم 1284 ، يونهکل  يدابآریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیس  نب  دّمحم  ّدر  مشش :

. متفه باب  ّدر  رد  یبرع ، ۀمامإلا ،» - » 1
: نآ زاغآ  دنه ، پاچ  متفه ، باب  ّدر  رد  زین  یسراف ، هقبوملا ،» قراوبلا  - » 2

هرامش هعیرذ 3 : [. » ۀمقنلا ۀـکلهلا و  ۀّـجل  نع  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ءافتقاب  دابعلا  ذاقنإ  و  ۀـمعّنلا ، مامتإ  نیدـلا و  لامکإل  هّلل  دـمحلا  ]
«. 538

لماک دّمحم  ازریم  درگاش  تاقبع و  بحاص  ردپ  اب  رصاعم  يولهد ، یسراف  يوسوم  ناخ  یلع  وبأ  هب  فورعم  رفعج  دّیس  هماّلع  ّدر  متفه :
: تسریز حرشب  باتک  دنچ  هفحت  ّدر  رد  اریو  تسین ، تسد  رد  شتافو  خیرات  هّیرشع ،» ینثالا  ۀهزن   » بحاص

«. هرامش 311 هعیرذ 3 : ، » متفه باب  ّدر  نیقداّصلا ،» ناهرب  - » 1
«. 311 هعیرذ 3 : ، » نیقداّصلا ناهرب  رصتخم  ناهربلا ،» ۀّجهم  - » 2

لمتشی مل  ام  یلع  لمتشم  ةدیدس و  تاماحقا  ةدیدش و  تامازلا  یلع  «. 1788 هعیرذ 4 : ، » مهد باب  رب  ّدر  یسراف ، نیمنصلا ،» ریسکت  - » 3
. باطخلا لصفب  ۀیفاشلا  ۀبوجالا  نم  باتک  هیلع 

1207 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀیاده  » مانب شباتک  دـماین ، تسدـب  شتوف  خـیرات  تاقبع ، بحاص  ردـپ  رـصاعم  يدـنه ، يدابآهلا  دّـمحم  نیدـلا  ریخ  يولوم  ّدر  متـشه :

. مراهچ باب  ّدر  رد  یسراف  زیزعلا »
«. هرامش 3406 بجحلا : فشک  »

ضقن رد  یـسراف  هّیرقبعلا » رهاوجلا   » مانب شباتک  ونهکل ، رد  يافوتم 1306  يرتشوش  ربکا  یلع  نب  سابع  دّـمحم  ریم  یتفم  دّیـس  ّدر  مهن :
«. هرامش 1280 هعیرذ 5 : . » دنه پاچ  تسا ، هفحت  متفه  باب  زا  تبیغ  ثحبم 

و راونألا » تاقبع   » شباتک ماـن  يافوتم 1306 ، يروباشین  يوسوم  یلق  دّـمحم  دّیـس  نب  نیـسح  دـماح  دّیـس  ریم  هماّلعلا  هَّللا  ۀـیآ  ّدر  مهد :
. تستماما رد  هعیش  كرادم  هک  یثیداحا  تایآ و  تمسق  متفه  باب  ّدر  رد  دوشیم  روکذم  رتفد  نیرد  هک  یحرشب 

ۀثفّنلا نع  ۀّیهلإلا ، ۀحنملا  فیحـصت   » مانب شباتک  یفوتم 1343 ، یمظاک  یصلاخ  نیسح  خیش  نب  يدهم  خیش  مالـسالا  ۀّجح  ّدر  مهدزای :
«. هرامش 633 هعیرذ 3 : . » طوسبم دلجم  هس  هدش ، صیخلت  یسولآ  دومحم  ملقب  هک  هفحت  همجرت  ّدر  رد  هّیناطیشلا »

دلوتم 1266 یناهفـصا ، هعیرـشلا » خیـش   » تعیرـشب فورعم  هَّللا  حـتف  ازریم  اقآ  موحرم  رادـمان  قّقحم  هیقف  راوگرزب و  هماّلع  ّدر  مهدزاود :
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. هریغ و  « 259 ۀعیشلا 42 : نایعأ  «. » ۀیهلإلا ۀحنملا   » هفحت یبرع  همجرت  ّدر  رد  دراد  یباتک  زین  يو  يافوتم 1339 ،
كدف باب  رد  حامرلا » نعط   » مانب شباتک  تاقبع ، بحاص  داتسا  ءاملعلا  ناطلس  هعمج  ماما  دّمحم  دیس  هَّللا  ۀیآ  قّقحم  هماّلع  ّدر  مهدزیس :

: بجحلا فشک   » بحاص و  هدومرف ، ثحب  عوضوم  ود  نیا  هراب  رد  هفحت »  » تاملکب عجار  باتک  نیرد  و  تسا ، ساطرق  و 
. تسا هدشن  هتشون  نآ  لثم  عوضوم  ود  نیرد  هک  تسا  یبوخ  باتک  دیوگ  هرامش 2102 »

راونالا تاقبع  مراهچ  شخب 

دیاب اّما  هدش ، هتشون  هفحت »  » رب ّدر  مالّسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا  تماما  ناونعب  راونألا » تاقبع   » فیرش باتک  رساترس  باتک .» عوضوم  - » 1
نیسح دماح  دّیس  ریم  هماّلع  موحرم  هک  روکذم  باتک  یهاو  تاهبش  قطنم و  زا  رود  بلاطم  زا  تمسق  نآ  هک  تسناد 

1208 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باب زا  یشخب  انامه  دش ، ییاهبنارگ  باتک  نینچ  ندمآ  دوجوب  لماع  تقیقح  رد  و  دومن ، راونألا  تاقبع  فیلأتب  راداو  ار  هّرـس - سّدق  - 
دئاقع هک  دـنکیم  دومناو  نینچ  هصالخ  روطب  و  هتـشاگن ، تماما  عوضوم  تفالخ و  هلئـسم  نوماریپ  زیزعلا  دـبع  هک  دوب  باـتک  نآ  متفه 

ای هدزاود  رب  ینبم  مالّـسلا  مهیلع  رگید  قح  رب  هّمئأ  رفن  هدزاـی  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لـصف  ـالب  تفـالخ  ییاوشیپ و  هراـبرد  نابهذـم  یعیش 
فیعض دنس  رظن  زا  هّیقب  اهنآ - يات  ود  یکی  زجب  ثیداحا - نیا  دیوگیم  هرخألاب  هدرک و  لقن  ار  اهنآ  کی  کی  هک  تسا  یتیاور  هدزیس 

. تسا یفاک  ریغ  اسران و  هعیش  ياعّدم  رب  ندوب  لیلد  ثیح  زا  اعمج  و  طقاس ، رابتعا  هجرد  زا  و 
. دیامنیم هئطخت  هعیش  هدیقع  رب  ار  تایآ  نآ  تلالد  سپس  لقن و  هدوب  هعیش  هدافتسا  دروم  هک  ار  ینآرق  هفیرش  تایآ  زا  ياهلمج  زین  و 

« شخب  » جـهنم دوب  ار  باتک  هّرـس - هَّللا  سّدـق  ّفلؤم - هک  تسا  لاونم  نیرب  نآ  بلاطم  ءازجأ و  بیترت  راونألا و  تاقبع  هدولاش  کـنیا ،
: هدومرف مسقنم 

فـسألا عم  جـهنم  نیزا  و  هدومن ، رکذ  هعیـش  ینآرق  لئالد  كرادـم و  ناونعب  هفحت  بحاص  هک  یتاـیآ  حیرـشت  ریـسفت و  رد  لوا : جـهنم 
. میرادن نآ  بیترت  زا  لماک  عالطا  تسا و  هدیسرن  عبطب  يزیچ 

رمأ رد  هعیـش  یتیاور  یلقن و  لئالد  ناونعب  زیزعلا  دبع  هک  تسا  یثیدح  هدزاود  هرابرد  ثحب  لماش  طوسبم ، ءزج  هدزناش  یط  مود : جهنم 
نیزا سپ  جـهنم  نیا  تادـّلجم  ّتیفیک  حرـش  تسا ، هداد  رارق  داقتنا  ثحب و  دروم  هیلع - هَّللا  تاولـص  نینمؤملا - ریمأ  لصف  الب  تفـالخ 

. دمآ دهاوخ 
، هداد رارق  ءزج  ود  اـی  کـی  رد  ار  باـتک  مود  جـهنم  زا  دـّلجم  ره  هماـقم - هَّللا  یلعأ  ّفلؤم - لالدتـسا .» کبـس  ثحب و  یگنوـگچ  - » 2

نامز زا  ّتنس  لها  هربتعم  كرادمب  دانتـسا  هّماع و  قرط  زا  اهنت  نآ ، ندوب  رودصلا  ّیعطق  رتاوت و  تابثا  ثیدح و  دنـس  رد  ثحب  تسخن 
الب نایوار  زا  کی  ره  لیدـعت  قیثوت و  نینچمه  و  نرقب ، نرق  ّفلؤم ، نامز  اـت  رودـص  رـصع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
بتک زا  ار  دـعب  تاقبط  نیعبات و  و  نیعبات ، لوق  زا  ار  ناگدـننکقیثوت  هباحـص و  زا  کـی  ره  و  هباحـص ، رگید  لوق  زا  ار  ثیدـح  هطـساو 

عماوج مجارت و  لاجر و 
1209 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسا هدومرف  نهربم  تباث و  دوخ ، نامزب  ات  اهنآ  دوخ  قوثو  دروم  رداصم  یثیدح و 
و دنکیم ، حیرـشت  هعیـش  رظن  قفو  رب  ار  ثیدح  تلالد  یگنوگچ  هدافتـسا و  هوجو  سپـس  هتخادرپ و  ثیدح  نتم  لیلحت  هیزجتب و  هاگنآ 

. دهدیم خساپ  اهنآ  همهب  لقن و  ناکی  ناکی  ار  هّماع  فرط  زا  هدراو  تاضارتعا  تاهبش و  هّیلک  نایاپ  رد 
، تسراکشآ حضاو و  یبوخب  فیرش  باتک  نیا  تادّلجم  رسارس  زا  راوگرزب  ّفلؤم  هداعلا  قوف  هطاحا  عالطا و  هعـس  یملع و  تردق  - 3

هعیـش بولطم  رب  ار  نیلقث  ثیدـح  تلـالد  اـجکی  هک  دوـمن  تقد  نیلقث » ثیدـح  ءازجأ   » تادـّلجم نیمه  رد  تسا  یفاـک  هنوـمن  باـب  زا 
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دـص و کیب  هدومن  هعیـش  بولطم  رب  ثیدـح  تلـالد  زا  يزوج  نبا  هک  ییهئطخت  رگید  ياـج  رد  و  هدومرف ، ناـیب  هجو  شـش  تصـشب و 
و تسا ، براـقأ  ینعمب  ترتـع   ] بحاـصهاش دوخ  ياعّدـم  لاـطبإ  رد  نینچمه  و  تسا ! هداد  باوـج  دـساف  یلاـت  ضقن و  جـنپ  تصش و 

. تسا هدرک  دراو  وا  رب  ضارتعا  ضقن و  کی  هاجنپ و  طقف ،] تیب  لهأ  هن  تسربمغیپ  ناکیدزن  همه  ندوب  هعاطالا  بجاو  شاهمزال 
یملق تردق  زین  اهنآ  فیلأت  رد  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ریدـغ و  ثیدـح  تادـّلجم  اصوصخ  تادـّلجم  ریاس  رد  رگید  دراوم  رد  اذـکه  و 

هّیلک دوـشیم  دراو  هک  ثحبم  بلطم و  ره  رد  همحّرلا - هیلع  راوـگرزب - فـّلؤم  رگید ، يوـس  زا  تـسا . هدیـسر  لاـمک  ياـهتنمب  فـّلؤم 
هدومرف و ادأ  هجرد  یهتنمب  ثحب  دروم  عوضومب  تبـسن  ار  عبتت  قیقحت و  قـح  هتخاـس و  رظن  ههجو  ار  نآ  ثحب  لـباق  بناوـج  تاـهج و 

زاـین یب  رگید  رداـصم  بتکب و  هعجارم  زا  هدـش  حرطم  باـتک  نیرد  هـک  یتاـعوضوم  نوـماریپ  یقیقحت  هنوـگ  ره  يارب  ار  هدـننکهعلاطم 
عقاو هدافتـسا  دروم  هک  یعـضاوم  مجارت و  بتک  یمامت  زا  اعون  ار  نانآ  لاح  حرـش  هک  ثیدح  لاجر  مجارت  دروم  رد  اصوصخ  دنکیم ،

. تسا هدومرف  لقن  ظافلأ  نیعب  دوشیم 
«. راونالا تاقبع  تادّلجم  بیترت  - » 4

بـسانم اذـل  دـناهدومرف ، قیقحت  یفوتـسم  روطب  هدیـسرن  عبطب  زونه  هک  نیع  فرح  رد  هعیرذ »  » مرتحم ّفلؤم  نوچ  باتک  بیترت  هراـبرد 
موقرم باتک  ترابع  نیع  هک  تسا 

1210 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: مییامن لقن  الیذ  ار 

كوکـشلا و عفاد  مامإلا  ۀماّلعلا  دّیـسلل  مانألا ، تاداس  ۀماما  تابثإل  ماخـض ، رابک  تادّلجم  یف  « » راهطالا ۀمئالا  بقانم  یف  راونالا  تاقبع  »
دماح نب  دّمحم  نب  بحاص  ناخیلق  دّـمحم  ۀـماّلعلا  دّیّـسلا  نبا  نیـسح  دـماح  ریملا  نیعلا ، طباضلا  ۀـقثلا  ماّلعلا ، کلملا  دـییأت  نم  ماهوألا 

ۀنس 1306. رّفظملا  رفص  یفوتملا 18  يروتنکلا ، يروباشینلا 
: نیجهنم یلع  هّبتر  ۀمامالا و  ثحبم  یف  وه  يّذلا  ۀّیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا   » نم عباّسلا  بابلا  یلع  ّدر  وه  »

مه ةوکّزلا و  نوتؤی  ةولّـصلا و  نوـمیقی  نیذـّلا  « » تلمکأ موـیلا   » و هَّللا » مکّیلو  اـّمنإ   » ۀـّینآرقلا تاـیآلا  ۀـلالد  تاـبثإ  یف  لّوـألا . جـهنملا  »
يولوملا ۀبتکم  یف  و  ونهکلب ، فّنصملا  ۀبتکم  یف  دوجوم  هّنکل  عوبطم ، ریغ  دّلجم  یف  وه  و  ۀمامإلل . اهب  لدتـسملا  کلذ ، ریغ  و  نوعکار »

نب نیسح  ادف  دیّسلا  هرکذ  یضترم ، دّیّـسلا  هدلو  دنع  فّنـصملا ، ذیمالت  نم  ناک  يّذلا  ناوارکج ، یف  نامزلا  نابحـس  ناخیلعبجر  دیّـسلا 
ۀنس 1324. دودح  دولوملا  یناتلملا  یباجنبلا  يدیزلا  ینیسحلا  یلع  دباع  دّیسلا 

رـشع ینثا  یف  اهیلع  ۀـفحتلا »  » بحاص تاضارتعا  نع  باوجلا  ۀـمامإلا و  یلع  رـشع  ینثالا  ثیداحالا  ۀـلالد  تابثإ  یف  یناثلا . جـهنملا  «و 
. دّلجم ثیدح  ّلکل  ادّلجم ،

« ۀفحتلا  » بحاص هباجأ  ام  ّدر  یف  امهنم  لّوالا  ءزجلا  نیمخـض ، نیئزج  یف  عبط  و  ریدغلا ، ثیدح  یف  یناثلا ، جهنملا  نم  لوالا ، دـلجملاف  »
. ریدغلا ثیدح  نع 

: هلّوأ ۀنـس 1294 ، عبط  ریدغلا ، ثیدح  یلع  ۀـّماعلا  رئاس  تاضارتعا  ّدر  یف  لّوالا  دـّلجملا  نم  یناّثلا  ءزجلا  1251 ص .  . 1293  ] ۀنس عبط 
نیـسمخ ۀئام و  برق  مهبتک  یف  ریدغلا  ثیدح  اوجرخأ  نیّذلا  ءاملعلا  ۀمجرت  هیف  و  ۀمعّنلا ،] انیلع  ّمتأ  نیّدلا و  انل  لمکأ  يّذلا  هّلل  دـمحلا  ]

هل و  طسبلا ، ۀیاغ  مهمجارت  یف  مالکلا  طسب  املاع و  نیعبرأ  برق  یلوألا »  » ینعمب یلوملا »  » ءیجم اورکذ  نیذـّلا  ءاملعلا  ۀـمجرت  و  املاع ،
. اضیأ طوسبم  سرهف 

 . [609 و 399 ص
1211 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، هیلع مهتاضارتعا  نع  باوجلا  هیف  و  اثیدح ، رـشع  ینثالا  نم  یناثلا  ثیدحلا  وه  و  ۀلزنملا ، ثیدح  یف  یناثلا ، جهنملا  نم  یناثلا ، دلجملا  »
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 . 977 ص  . ] یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یبّنلا  نم  ّیصولا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا   ] هلّوأ ۀنس 1295 . عبط 
یلع و نم  انأ  یّنم و  اّیلع  ّنإ   » ۀیالولا ثیدح  وه  و  ثلاثلا ، ثیدحلا  یلع  مهتاضارتعا  نع  باوجلا  یف  یناثلا ، جهنملا  نم  ثلاثلا ، دلجملا  »

 . میکحلا دیمحلا  هّلل  دمحلا  : ] هلّوأ ۀنس 1303 ، عبط  يدعب ،» نم  نمؤم  ّلک  ّیلو  وه 
ۀنـس عبط  ریطلا ، ثیدـح  وه  و  عبارلا ، ثیدـحلا  یلع  ۀـفحتلا »  » بحاـص تاـضارتعا  نع  باوجلا  یف  یناـثلا ، جـهنملا  نم  عبارلا ، دـلجملا  »

512 و 224 ونهکل ، يوضترم ، ناتسب  هعبطم   . ] يوشملا ریطلا  ۀّصق  یف  یبّنلا  یلإ  هیلإ و  ّیـصولا  ۀّیّبحأ  نابأ  يذلا  هّلل  دمحلا  : ] هلّوأ ، 1306
[. 1  ] ص

سرهف عم  عبط  هیلع ، ۀـفحتلا »  » بحاـص تاـضارتعا  باوج  یف  اـمهلّوأ  نیئزج ، یف  عـبط  وـه  و  ۀـنیدملا ، ثیدـح  یف  سماـخلا ، دـلجملا  »
، ۀّماعلا رئاس  تاضارتعا  باوج  یف  یناثلا  ءزجلا  و  اهباب .] اّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  ّیبّنلا  لعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  : ] هلّوأ ۀنس 1317 ، یف  بلاطملا 

[. ۀنیدملا لثم  ملعلل  هّیبن  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  : ] هلّوأ ۀنس 1327 ، عبط 
نع یلاعتملا  هّلل  دمحلا  : ] هلّوأ ۀنس 1301 ، عبط  یلع ،» یلإ  رظنیلف  حون  مدآ و  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم   » هیبشتلا ثیدح  یف  سداسلا ، دلجملا  »

 . 456 و 248 ص ونهکل ،  . ] هیبشتلا
. ۀیتآلا ۀثلثلاک  ضایبلا ، یلإ  جرخ  ام  نکل  رفاک ،» وهف  ۀفالخلا  اّیلع  بصان  نم   » ثیدح یف  عباسلا ، دلجملا  »

«. ارون بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انأ و  تنک   » رّونلا ثیدح  یف  نماثلا  دلجملا  »
مایـص دلجم  شماه  رد  ینابایخ  یلع  الم  جاح  موحرم  [ 1 [. ] دحاو رون  نم  ّیـصولا  ّیبّنلا و  قلخ  يّذلا  هّلل  دـمحلا  : ] هلّوأ ۀنس 1303 ، عبط 

. تسا هتشاگن  یحرش  دلج  نیاب  عجار  « 560 مایالا 558 - عیاقو  »
1212 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 . 786 ص ونهکل ، راونألا ، قرشم  هعبطم  ]
. هلوسر هَّللا و  ّبحی  نمل  اهئاطعإ  ربیخ و  موی  ۀیاّرلا  ثیدح  عساتلا ، دلجملا  »

«. راد ثیح  قحلا  عم  ّیلع   » ثیدح رشاعلا ، دلجملا  »
. ضایبلا یلإ  تجرخ  ام  هیقباس  عم  هّنکل  لیزنّتلا . لیوأتلاب و  یلع  لاتق  ثیدح  رشعیداحلا ، دلجملا  »

ۀنس عبط  تاضارتعالا ، ضعب  ّدر  هقرط و  یف  امهلّوأ  نیئزج . یف  عبط  نیلقثلا . ثیدح  وه  و  رشع ، یناثلا  ثیدحلا  یف  رـشع ، یناثلا  دلجملا  »
ۀّیقب نـع  باوـجلا  یف  اـمهیناث  و  نیلقثلاـب ،  کّـسمّتلا  یلإ  لــیمجلا  هـّنمب  اــناعد  يذــّلا  هـّلل  دــمحلا  : ] هـلّوأ 664 ص ،  وـنهکل ، ، ] 1314

. هعیرذ مالک  نایاپ  891 ص .»  ونهکل ، ، ] 1351 -[ 44  ] ۀنس یف  عبط  نآرقلاب ،  نیکّسمتملا  نم  انلعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  : ] هلّوأ تاضارتعالا ،
: هدش فیلأت  جهنم »  » شخب ود  رد  فیرش  باتک  نیا  هک  دیدرگ  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا 

ترـضح نآ  هقلطم  تماما  رب  تلالد  هدـش و  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نأـش  رد  هک  هّینآرق  همیرک  تاـیآب  عجار  مکی : شخب 
. هدیسرن عبطب  زونه  تسدّلجم  کی  رد  هک  شخب  نیا  دراد .

هک تسدـّلجم  هدزاود  رد  شخب  نیا  و  دراد ، ترـضح  نآ  تماما  تفـالخ و  رب  تلـالد  هک  ییهّیوبن  هفیرـش  ثیداـحأب  عجار  مود : شخب 
رد کی  ره  هّیقب  هدیسر و  عبطب  لقتـسم  ءزج  ود  رد  مادک  ره  نیلقث »  » مهدزاود دّلجم  و  ملعلا » ۀنیدم   » مود دّلجم  و  ریدغ »  » نآ لّوأ  دّلجم 

هدوب وا  تشذگرد  زا  سپ  هدیسر  عبطب  هچنآ  هّیقب  ّفلؤم و  تایح  رد  یلوا  هناگراهچ  تادّلجم  ءازجأ ، نیا  عومجم  زا  و  تسا ، ءزج  کی 
. تسا

و هدش ، پاچ  دیدجت  نارهط  رد  هحفص  یط 600  لبق  لاس  تسیب  دودح  ریدغ » ثیدح   » لّوأ دلجم  مکی  ءزج  اهنت  هک  دنامن  هتفگان  زین  و 
. مهدزاود  » رخآ دلجم  ءزج  ود  ره 

هدش هداد  رارق  دـلجم  شـش  رد  هزادـنا  عطق و  بسانت  تیاعر  يارب  هدـیدرگ و  عبط  دـیدجت  ناهفـصا  رد  امامت  کنیا  هک  نیلقث » ثیدـح 
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. تسا
«: راونالا تاقبعب  قلعتم  بتک  - » 5

1213 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ّفلؤم دنزرف  نیسح ، رصان  دّیس  ملقب  تاقبع . میمتت  لّوا -

[. 1  ] ّفلؤم رگید  دنزرف  نیسح ، رکاذ  دیس  ملقب  تاقبع . لییذت  مود -
هعیرذ 4: : » لاسب 1329 ّدلوتم  يونهکل ، باّون  دمحأ  دیـس  دنزرف  باّون  نسحم  دیـس  ملقب  ملعلا . ۀـنیدم  ثیدـح  لوا  دـلج  بیرعت  موس -

«. هرامش 1061
رصان دیس  نب  دیعس  دّمحم  دیس  ّفلؤم  دنمـشناد  هداون  هدوب ، صقان  هدّوسم و  متفه  دّلجم  لصأ  نوچ  تاقبع ، متفه  دلج  لیمکت  مراهچ -

. تسا هدومن  لیمکت  ار  نآ  نیسح 
باّون نسحم  دیـس  ملقب  تارمثلا »  » مانب تادلجم  نیا  یمامت  بیرعت  مکی و  زا  یـشخب  مشـش و  مجنپ و  مود و  دلجم  مامت  صیخلت  مجنپ -

«. هرامش 42 هعیرذ 5 : : » روکذم

تاقبع بحاص  لاح  حرش  مجنپ  شخب 

هراشا

زا یکی  هک  يونهکل ، يروتنک  يروباشین  يوسوم  دماح  دیس  دنزرف  دّمحم ، دیـس  دنزرف  یلق ، دّمحم  دیـس  دنزرف  نیـسح ، دماح  دیـس  ریم 
: دیوگ يو  فصو  رد  ءاملعلا » لاوحأ  یف  ءامّسلا  موجن   » ّفلؤم يریمشک  یلع  دّمحم  ازریم  شنادرگاش 

هئابآ راثآ  یفتقملا  یعرف ، یلـصا و  نونف  راردـم  باحـس  و  یلقن ، یلقع و  مولع  رانک  ادـیپان  يایرد  راودـألا ، دـیرف  راـصعألا ، دـیحو  »... 
دّیـسلا بانج  انذاتـسا ، انالوم و  نیعمجأ ، قلخلا  یلع  قحلا  ۀّـجح  نیملاعلا و  یف  هَّللا  ۀـیآ  نیمرکالا ، هدادـجأ  رامذـل  یماـحلا  و  نیبیطـالا ،

 ..«: یلایّللا ماّیألا و  ماودب  یلاعلا  هلظ  هَّللا  مادأ  نیسح . دماح 
نیسح رصان  دیـس  موحرم  زا  دوشیم  یهتنم  ن »  » زمرب نیلقث  ثیدح  ءازجأ  رد  هک  ییاهیقرواپ  [ 1 . ] 1303 ونهکل ، . 352 ءامسلا 1 : موجن 
فرط زا  دشابیم  م »  » زمر ياراد  هک  زین  يدودـعم  ياهیقرواپ  نیـسح . رکاذ  دیـس  موحرم  زا  دـباییم  همتاخ  ذ »  » زمرب هک  ییاهنآ  و  تسا ،

. تسا هدش  هتشون  دیدج  عبط  ناححصم  تئیه 
1214 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تافو تدالو و 

قافتا دناهدوب  روباشین  لهأ  یناریا و  الـصأ  هک  يوقت  ملع و  نادناخ  کی  رد  يرجه  لاسب 1246  [ 1  ] ونهکل رد  گرزب  ملاع  نآ  تدالو 
بآم نارفغ  هّینیسح  رد  تفگ و  تایح  دوردب  يرمق  رفص 1306  هام  مهدجیه  رد  شفیرش  رمع  زا  لاس  تصش  نتشذگ  زا  سپ  و  هداتفا ،

. تسهاگترایز راید و  نآ  یلاها  مارتحا  هّجوت و  دروم  شسّدقم  رازم  لاح  ات  دیدرگ و  نوفدم 
رد تفگ و  تایح  دوردب  زین  یتفم  سابع  دّمحم  دیـس  هَّللا  ۀـیآ  شراوگرزب  داتـسا  نیـسح ، دـماحریم  موحرم  تشذـگرد  زا  سپ  یکدـنا 

. امهیلع یلاعت  هَّللا  ۀمحر  دش ، نوفدم  يو  بنج 

ناداتسا
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تایآ زا  زین  وا  هک  یلق » دّمحم  دیـس   » شراوگرزب ردـپ  تبقارم  تیبرت و  دـهم  رد  یکدوک  نارود  زا  هماقم - هَّللا  یلعا  نیـسح - دـماحریم 
نارود نتـشذگ  زا  سپ  و  تفای . شرورپ  هدوب ، يدایز  تافیلأت  بحاص  یمان و  یمّلکتم  عراـب و  یهیقف  هعیـش و  مـالعأ  زا  یهلإ و  گرزب 

و هریغ ، سابع و  دّمحم  دیس  یتفم  گرزب  دنمشناد  دزن  ار  یبدا  مولع  تخادرپ ، هینید  مولع  لیـصحتب  یئادتبا  سورد  نتخومآ  یکدوک و 
، تفرگ ارف  یلق  دّمحم  دیـس  هماّلع  شردپ  دزن  ار  مالک  ملع  و  يوقن ، یلع  رادـلد  دیـس  نب  نیـسح  دیـس  هَّللا  ۀـیآ  دزن  ار  لوصا  هقف و  ملع 

دناوخ دوب  گرزب  دیتاسأ  زا  صّصختم و  هتشر  نیرد  هک  ءاملعلا  ناطلس  دّمحم  دیس  نب  یضترم  دیـس  دزن  ار  هفـسلف  لوقعم و  مولع  سپس 
. درک لیمکت  و 

تافیلأت

: هلمج زا  تسا ، یسیفن  تافیلأت  ياراد  يو  راونالا » تاقبع   » باتک ياوس 
، تسا هّیماما  هعیش  ّدر  رد  يدنه  یلع  ردیح  يولوم  فیلأت  مالکلا  یهتنم  مالکلا .» یهتنم  ّدر  یف  ماقتنالا ، ءافیتسا  ماحفإلا و  ءاصقتـسا  - » 1

یبرغ لامش  رد  هک  تسا  روشک  نآ  مهم  ياهناتسا  زا  ناتـسودنه و  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  یکی  ونهکل  [ 1  ] ّدر رد  ماحفالا » ءاصقتـسا   » و
گنهرف رظن  زا  هدوب و  نادنمـشناد  اـملع و  زکرم  یقرت و  لاـح  رد  هتـسویپ  دـسریم و  رازه  دـصتفهب  نآ  تارفن  راـمآ  هدـش و  عقاو  دـنه 

. دوریم رامشب  یمالسا  زکارم  نیرتگرزب  فیدر  رد  ناملسم  ترثک  ینید و  مولع  یمالسا و 
1215 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عبطب ونهکل  رد  نآ  دـلج  هس  ود  هک  تسا  دـّلجم  هد  رب  غلاب  ۀـعیرّذلا »  » مرتحم ّفلؤم  شیامرفب  هدـش و  هتـشون  تاقبع  فیلأت  زا  لبق  نآ و 
. دشابیم هدئاف  رپ  هناقّقحم و  تیاغب  هدیسر و 

. مالّسلا مهیلع  قارع  هّمئأ  ترایز  تارطاخ  همّظعم و  هّکمب  ّفلؤم  ترفاسم  حرش  رافسالا .» لضفأ  عیاقو  نع  راونالا ، رافسأ  - » 2
. تسا يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  نیغلا » ۀلازإ   » باتک رب  ّدر  و  دّلجم ، دنچ  رد  باتک  نیا  نیغلا .» ۀلازإ  ّدر  یف  نیملا ، ماحفإ  - » 3

. تسناشیا دوخ  زا  زین  لصا  هک  یسرافب  ۀلماکلا .» ةرشعلا  ۀمجرت  - » 4
. تسا هدرک  دای  « 117 : 1  » تاقبع ملعلا  ۀنیدم  دّلجم  رد  شیملق  راثآ  زا  یکی  ناونعب  دوخ  ّفلؤم  ار  باتک  نیا  قیقحتلا » ةّرد  - » 5

. ونهکل عبط  تاید ، رخآ  ات  تراهط  باب  لّوأ  زا  یعامجا  لئاسم  تابثإ  ثحب و  لماش  هقف  رد  ءاّرغلا .» ۀعیرّشلا  - » 6
. تسا هدیدرگ  همجرت  زین  یسرافب  هدش و  پاچ  فحاصم ، قارحا  زا  ثحب  رد  ۀلاّوجلا .» ۀلعشلا  - » 7

. مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  یثارم  رد  ّفلؤم  دوخ  یسراف  یبرع و  دئاصق  هتشر  کی  لماش  سلاجملا .» عمش  - » 8
. تسا هدش  پاچ  همجرت و  ودرا  نابزب  باتک  نیا  يونثم ، عمد .» عمش و  - » 9

. سامترا لسغ  ماکحأ  رد  ساملأ .» هحفص  - » 10
. اهاّمعم زغل و  رد  فراطلا .» - » 11

. عوبطم دوضنملا .» حلطلا  دودمملا و  ّلظلا  - » 12
. تسا هدش  پاچ  لکشم ، هلئسم  هد  ّلح  ثحب و  لماش  ۀلماکلا .» ةرشعلا  - » 13

. تسا هدومرف  دای  تاقبع  ملعلا  ۀنیدم  دّلجم  رد  نآ  زا  ّفلؤم  راّتبلا .» بضعلا  - » 14
. تسا هدش  دای  رگید  ياهاج  و  « 349 رشبلا 1 : ءابقن   » و « 373 ۀعیّشلا 18 : نایعأ   » رد امومع  روکذم  بتک 

1216 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فّلؤم نادنزرف 
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: دنام یقاب  دنمشناد  دنزرف  ود  هّرس - هَّللا  سّدق  نیسح - دماحریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  زا 
. تسراثآ تافیلأت و  ياراد  راوگرزب و  ردپ  یلات  هک  نیسح  رصان  دیس  ءاملعلا  سمش  لوا :

قباس نیسح  دماح  دیس  تاقبع  بحاص  دنزرف  ءاملعلا ، سمش  هب  بقلم  نیسح  رصان  دیـس  : » دیوگ « 145 - 144 بدالا 4 : ۀناحیر   » ّفلؤم
یفوتم 1306 ه. رکّذلا 

هّیماـما ياـملع  مظاـعأ  زا  هعلاـطملا ، مئاد  عـالطالا و  عیـسو  عبتّتلا و  ریثـک  یلاـجر  ثّدـحم ، یلوـصا ، هیقف ، رّحبتم ، تسا  یملاـع  وـشغ ،) )
لئاضف یمامت  رد  هدرک و  هیملع  بتارم  لیصحت  ساّبع  دّمحم  دّیس  دوخ و  مظعم  دلاو  زا  و  ناماس ، نآ  یلاهأ  عجرم  یتفم و  ناتسودنه و 

رعـش نیا  قادـصم  فلخلا و  معن  ار  فرـش  لـضف و  عبنم  نآ  و  قاقحتـسالاب ، ثراو  ار  دوـخ  رهگ  ـالاو  ردـپ  قاـط و  هیناـسفن  تـالامک  و 
: دشابیم

شراگدایب  یفلخ  دشاب  شراید  رد  هک  یسک  تسا  هدنز 
: دوخ ای 

ردپ شدشاب  وا  وچ  هک  رسپ  نآ  لد  مّرخ  رسپ  شدشاب  يو  وچ  هک  ردپ  نآ  خر  خّرف 
. تاهبشلا نم  هیلع  دروا  ام  عفد  و  مالّسلا » هیلع  نینمؤملا  ریمال  سمـشلا  ّدر  تابثإ  - » 1 تسا : نیسح  رصان  دیـس  یملق  راثآ  تافیلأت و  زا  و 
«. ظعاوملا - » 5 رعشلا .» ناوید  - 4 بطخلا .» ناوید  - » 3 هدش . عبط  نآ  زا  دّلجم  دنچ  لاح  ات  دوخ و  مظعم  دـلاو  راونالا » تاقبع  میمتت  - » 2

«. مالّسلا مهیلع  راهطالا  ۀّمئالا  لئاضف  یف  راهزألا  تامغن  - » 6
هّجح يذ  مجنپ  تسیب و  رد  و  هدوب ، ترجه  مراـهچ  داتـشه و  تسیود و  رازه و  هرخـآلا  يداـمج  مهدزون  رد  همجرت  بحاـص  تدـالو  و 
هارب مشچ   » و ظاّفحلا 1361 » رـصان   » هلمج دـنچ  زا  کی  ره  و  لیان ، يدزیا  تمحرب  يرمق  يرجه  مکی  تصـش و  دصیـس و  رازه و  لاـس 

و هدزقرب 1361 » شوـمخ و  مـالک   » و هتـشگرس 1361 » قطن و  یب  قـطنم   » و هط 1361 » لآ  رـصان  هبحن  یـضق   » و صاـخ 1361 » فطل 
«. دشابیم وا  تافو  خیرات  هدام  نانکهلان 1361 » ترسح  زا  لوقنم  لوقعم و  »

دیّسلا ءاملعلا  سمش  : » دیامرف « 108 - 107 ۀعیشلا 49 : نایعأ   » ّفلؤم و 
1217 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دنهلاب ونهکل  یف  ۀنس 1361  یفوت  و  ۀنس 1284 ، ۀیناثلا  يدامج  دلو 19  نیسح ...  رصان 
ّيوق عـالطالا ، ریثک  عبتّتلا ، عساو  ثیدـحلا ، لاـجرلا و  یف  ماـمإ  هتاـفو . یّتح  ماـقأ  اـهیف  و  ونهکل ، ۀـنیدم  یلإ  لـقتنا  ّمث  فجنلا  یف  سرد 

نیطاسالا و دـحأ  ناک  و  تاحفـصلا ، ددـع  یلإ  ةراشالا  عم  بتکلا  نم  ّهناظم  یلإ  هلیحی  ّالإ و  بلطم  نع  دـحأ  هلأـسی  داـکی  ـال  ۀـظفاحلا ،
، ۀـّیبرعلا بدـألاب و  فورعم  وه  و  تاداـبعلا ، یلع  ۀـبظاوم  يأّرلا و  یف  دادبتـسا  ۀـّماعلا و  بولق  یف  ۀـبیه  راـقو و  هل  و  دـنهلا ، یف  عجارملا 

. ۀفرطتسم ظافلأ  ۀلزج و  تارابع  یلع  ۀلمتشم  هبطخ  و  امهتالکشم ، یف  عجری  هیلإ  و  امهتذتاسأ ، نم  دودعم 
تاحفن - » 1 هتافّنـصم : نم  ۀعامج . هنع  يوری  و  ریخألا ، نع  يوری  سابع و  دّمحم  دیـسلا  یتفملا  یلع  هدـلاو و  یلع  أرق  دـّیج . رعـش  هل  و 

تنب ۀمطاف  دنـسم  - » 3 ربـیخ .» موی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمـال  لـئاضفلا  نم  رهظ  اـم  باـتک  - » 2 راهطألا .» ۀّـمئالا  لئاضف  یف  راـهزألا ،
«. مالّسلا هیلع  نیسحلا 

-6 لئاسملا .» قیقحتب  لئاّنلا  غابسإ  - » 5 ةروسلا . بوجو  یف  سنالا » تاحفن  - » 4
«. ءاشنالا باتک  - » 9 ظعاوملا .» باتک  - » 8 رعش .» ناوید  - » 7 بطخلا .» ناوید  »

: هل و  تادّلجم . ةّدع  هل  هفینصت  نم  زرب  دق  و  راونالا ، تاقبع  هدلاو  باتک  مامتإب  امئاد  الغتشم  ّلظ  هنوک  عم  کلذ ، ریغ  یلإ 
افانجت رهدلا  بیرل  ددعأف  اّقح  نسح  یبأ  يداهلا  ۀعیش  نم  تنک  نإ 

: دسیون « 145 بدألا 4 : ۀناحیر   » رد نیسح . رکاذ  دیس  مود  افاصنم .» ّمهلا  دنع  کت  و ال  ربصاف ، هتعیش  ّلک  بیصن  ءالبلا  ّنإ 
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یحرش و  هتشون ، دوخ  دجام  دلاو  تاقبع ...  باتک  رب  یشاوح  ام و  رصع  دنه  ياملع  زا  زین  نیسح  رـصان  ردارب  نیـسح ، رکاذ  دّیـس  اّمأ  «و 
«. دماین تسدب  رگید 

هل ءارعشلا ، اهئابدا  هترسا و  لضافأ  نم  ناک  رعاش . بیدأ  لضاف و  ملاع  : » دیامرف شبسن  مان و  زا  سپ  « 715 - 714 رشبلا : ءابقن   » بحاص و 
امک اهرابتعاب  هقیدصت  ۀنس 1361 و  یفوتملا  نیسح  رصان  دّیـسلا  ۀماّلعلا  هیخأ  ضیرقت  هیلع  دنهلا و  یف  عبط  ةروثأملا » ۀیعدألا  : » اهنم راثآ ،

ۀّیسرافلاب و رعش » ناوید   » هل و  تاقبعلا .»  » تادّلجم میمتت  یف  روکذملا  هیخأ  نیعم  ناک  و  «، 399 ۀعیرذلا 1 :  » یف هانرکذ 
1218 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

 ...«. ودرأ ۀغلب  یثارملا  حئادملا و  یف  ناوید  هل  اضیأ ، بیدأ  بیبط  نیسح  دجاس  دیسلا  هدلو  و  ۀّیبرعلا .

هناخباتک

يرایسب هداد و  تسدب  نیـسح  دماحریم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  زا  ار  عالطا  نیرتهزات  خّروم 1382  « 26 - 14 هبتکملا : ۀفیحص   » مود هرامش  رد 
: حرش نآ  کنیا  دناهدرک ، دای  ار  نآ  رد  دوجوم  یطخ  بتک  سئافن  زا 

« هیرصان هناخباتک  »

هـس تّمه  هجیتـن  دـشابیم  تاـطوطخم  رداون  تاـعوبطم و  سیاـفن  زا  باـتک  دـلج  رازهیـس  يواـح  ـالاح  هک  تمظع  اـب  هناـخباتک  نیا  »
رد  نانآ  رثآم  راثآ و  هک  تسا  یملع  گرزب  ّتیصخش 

، مّلکتم هیقف  دنمـشناد  ققحم و  درمدار  تسدـب  هکرابم  هناـخباتک  نیا  سیـسأت  هیاـپ  تسا ، هدافتـسا  دروم  زادـنانینط و  رنه  ملع و  هعماـج 
یملع راثآ  راوگرزب  دّیس  نیا  هدیدرگ ، راوتـسا  دندوب  دنه  میقم  نایناریا  زا  هک  يروباشین  يوسوم  یلق  دمحم  دیـس  لوقنم  لوقعم و  عماج 

: تسا هلمج  نآ  زا  هتشاذگ و  راگدای  دوخ  زا  دوجو  هحفص  رد  ینایاش 
. تسین هدنسیون  ره  رنه  شریظن  ندروآ  درگ  هدیاف ، رپ  رایسب  تسیباتک  هدش ، پاچ  دنه  رد  گرزب  دلج  دنچ  رد  هک  نعاطملا » دییشت  - » 1

«. نیکرشملا ۀساجن  نع  نینمؤملا  ریهطت  - » 2
«. فرصلا ملع  یف  نازیملا  لیمکت  - » 3

«. ۀّیردیحلا تاحوتفلا  - » 4
«. ماکحألا ریسفت  یف  ماهفألا  بیرقت  - » 5

«. رئابکلا یف  ۀلاسر  - » 6
. هحیرض رّون  هحور و  هَّللا  سّدق  هتسویپ ، يدزیا  تمحرب  يرجه  لاس 1260  مرحم  مراهچ  رد  راوگرزب  دیس  نیا  »

ناسل هفیاط ، دّیس  نیا  یملع  تاماقم  هتشگ . همیمض  نادب  نیـسح  دماح  دّیـس  شناد  گرزب  نامرهق  شدنزرف  هناخباتک  تایوتحم  سپـس  »
راثآ زا  مهیلع - هَّللا  تاولـص  تسادق - تمـصع و  لآ  قح  بهذم  رادمچرپ  هناگی  نیمّلکتملا  ءامکحلا و  نامجرت  نیدهتجملا ، ءاهقفلا و 

ملع ناهج  رد  شراونأ  تاقبع  تاعمل  و  ادیوه ، ياهزادنا  ات  ناشیا  یملق 
1219 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد دوشیم . هدرمش  فیلآت  سیافن  زا  هتفرگ  دوخب  پاچ  رویز  دّلجم  ود  رد  هک  شماحفإلا  ءاصقتسا  باتک  و  ناشخرد ، روانهپ و  شناد  و 
[. 1  ] دیدرگ نوفدم  يرتست  سابع  دّمحم  دیس  ریبک  یتفم  فیرش  دقرم  راوج  رد  تشذگرد و  لاس 1306  رفص   18

دّیـس نیا  و  تسا ، هدش  هدوزفا  هناخباتک  نآ  رب  دوب  هدرک  يروآدرگ  موحرم  نیـسح  دماح  دیـس  رـسپ  نیـسح  رـصان  دیـس  هچنآ  اهدعب  «و 
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هتسجرب ياهمدق  دوشیم ، هتخانش  یبهذم  یمان  ياسؤر  زا  رهد ، هغبان  ققحم  ثّدحم  یلاجر  هیقف  ماظع ، تایآ  مالسا و  ججح  زا  ناشیلاع 
ّدر ثیدـح  تابثإ   » تماما و رد  راهزألا »  » باتک ناـشیا  یملق  راـثآ  زا  هتـشاذگ . راـگدای  دوخ  زا  خـیرات  هحفـص  رد  بهذـم  تمدـخ  رد 

«. رعش ناوید  «. » سمّشلا
میمتت ار  راونألا » تاقبع   » دوخ مظعم  دلاو  میرک  باتک  زا  یتمسق  و  طبـس .» دیهـش  ماما  رتخد  همطاف  دنـسم  «. » ظعاوم بطخ و  رد  یباتک  »
ۀلملا دیعس  دّمحم  دیس  يو  ماقم  یلاع  نادنزرفب  هناخباتک  ناشیا  تشذگرد  زا  سپ  و  هدیدرگ . موسوم  ناشیا  مانب  هناخباتک  نیا  و  هدومن ،

هناخباتک نیا  رد  بایمک  شزرا و  رپ  ياههخـسن  دوشیم ، هرادا  راوگرزب  ود  نیا  رظن  تحت  رد  و  هتفای ، لاقتنا  ۀلملا  ریـصن  دّـمحم  دّیـس  و 
 ...«. دراد دوجو 

زا راصتخا  تهجب  هک  هتـشاگن  نافرعلا »  » هّلجم زا  لقنب  هراب  نیا  رد  یحرـش  هبتک » ۀـنازخ   » ناونع لیذ  زین  « 374 ۀعیشلا 18 : نایعأ   » ّفلؤم
. دش يراددوخ  نآ  لقن 

دناهتشاگن هیلع - هَّللا  ناوضر  ّفلؤم - هماّلع  لاوحأ  رد  لاجر  مجارت و  بتک  نابحاص  هچنآ  زا  يرطـش  تسا  بسانم  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
. مییامن تردابم  نآ  لقنب  هدئاف  دیزم  يارب 

رباکأ نم  ناک  نیـسح ...  دـماح  ریمالا  دیّـسلا  «: » 374 - 371 ۀعیـشلا 18 : نایعأ   » رد یماش  یلماع  نسحم  دیـس  جاـح  هَّللا  ۀـیآ  مـالک  - 1
دای رد ص 1214  [ 1  ] ارهام اریرحن  ۀماّلع  فینحلا ، نیدلا  ةزوح  ۀعیرّـشلا و  ۀـضیب  نع  نّیباّذـلا  ۀـنایّدلا و  رارـسأ  نع  نیثحابلا  نیمّلکتملا 

. تسا هتشذگرد  سابع  دمحم  دیس  موحرم  زا  لبق  يدنچ  تاقبع  بحاص  هک  میدرک 
1220 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀطاحالا مالکلا و  ۀعانـص  یف  هلثم  ری  مل  ۀـعلاطملا ، مئاد  عّبتّتلا ، ریثک  عالطالا ، عساو  راثآلا ، رابخألاب و  اـطیحم  لدـجلا ، مـالکلا و  ۀعانـصب 
دعب ۀّیمامالا  نیب  کلذ  یف  هلثم  غبنی  مل  ّهنإ  انلق  ول  و  مویلا ، یّتح  هرـصع  دعب  لیوط و  نامزب  هرـصع  لبق  لب و  هرـصع ، یف  راثآلا  رابخالاب و 

رکفلا و ۀّیّرح  نم  هدالب  یف  ام  کلذ  یلع  هدـعاس  و  تاقبعلا ، هباتک  ۀـعلاطم  نم  کلذ  ملعی  نیغلابم . نکن  مل  یـضترملا ، دـیفملا و  رـصع 
امّلکتم ملعلا ، نونف  نم  ریثکل  اعماج  ناک  و  ءاملعلا ، ءامظع  هلضفل  نعذأ  و  برغلا ، قرشلا و  یف  هتیص  راط  دق  و  رـشّنلا ، فیلّأتلا و  لوقلا و 
فونـص نم  ددعلا  ةرثک  یف  ةدیحو  ونهکل  یف  هتبتکم  و  ۀعلاطملا ، فیلأتلا و  فینـصتلا و  سرّدـلا و  یف  هرمع  یـضق  ابیدأ ، اّیلاجر  اثّدـحم 

 ...«. هبیرعت ام  ۀّیوضرلا » دئاوفلا   » یف و  ۀعیشلا . ریغ  بتک  امّیس  و ال  بتکلا ،
ناونع لیذ  دای و  ار  همجرت  بحاص  دـیتاسا  نآ  زا  سپ  لـقن و  ار  یمق  ثّدـحم  موحرم  ۀـّیوضّرلا  دـئاوف  باـتک  بلاـطم  زا  يرطـش  سپس 

: دیامرف هتاّفلؤم » »
نم ۀمامالا  باب  یلع  ّدرلا  یف  وه  و  فلخلا . فلـسلا و  یف  هباب  یف  هلثم  بتکی  مل  ۀّیـسرافلاب . راهطالا . ۀّمئألا  ۀمامإ  یف  راونالا  تاقبع  - 1»
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀمامإ  ۀتبثملا  ثیداحالا  نم  ۀلمج  رکنأ  ۀـفحتلا  بحاص  ّنإف  يولهّدـلا . زیزعلا  دـبع  هاشلل  ۀّیرـشع » ینثالا  ۀـفحتلا  »

ۀباحّصلا نم  هاور  نم  رکذی  ربخلا و  درویف  ۀّنّسلا ، لهأب  اوّمست  نم  بتک  نم  ثیداحالا  کلت  نم  دحاو  ّلک  رتاوت  مجرتملا  تبثأف  مالّـسلا ،
نورقلا و بیترت  یلع  نیثّدـحملا ، نم  هباتک  یف  هجرخأ  نم  و  نیعباـتلا ، یعباـت  نم  نیعباـتلا  نع  هاور  نم  و  نیعباـتلا ، نم  مهنع  هاور  نم  و 

بحاص يواعد  ّدری  و  دحأ ، هیلإ  هقبـسی  مل  بیجع  زرط  یف  اذـکه  و  مهّقثو ، نم  ّقثو  نم  و  هل ، نیجرخملا  نیواّرلا و  قثو  نم  و  تاقبطلا ،
یف دلجم  اهنم  تادّلجم ، ةّدع  یف  وه  و  هعالطا ، ۀعـس  هعاب و  لوط  یلع  ّلدی  باتکلا  اذه  و  ۀبیجع . ۀّیوق  نیهارب  ۀحـضاو و  تانایبب  ۀفحتلا 

 ... ریطلا ثیدح 
عابلا لوط  نم  ّفلؤملل  ام  هنم  تملع  ایماط و  ارحب  ةریزغ و  ةّدام  تدجوف  اهدحأ  نم  اذبن  تأرق  دنهلا ، دالبب  تادّلجملا  هذه  تعبط  دـق  و 

يربنی ول  اذّبح  و  عالطالا ، ۀعس  و 
1221 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نیـسح زاجعإ  دیّـسلا  هلبق  یفوتملا  هوخأ  هفیلأت  یف  هکراـش  دـق  و  [، 1  ] ةدـماخ برعلا  دـنع  ممهلا  ّنکل  و  ۀـّیبرعلاب ، اهعبط  اهبیرعتل و  دـحأ 
. هتمجرت یف  ّرم  امک  بتکلا » تاّفلؤملا و  ءامسأ  نع  بجحلا  فشک   » باتک بحاص 

تادّلجم ثالث  یف  اهضعب  عبط  تادّلجم  رشع  تحت  لخدی  ۀّیسرافلاب  وه  و  مالکلا ، یهتنم  ّدر  یف  ماقتنالا  ءافیتسا  ماحفإلا و  ءاصقتسا  - 2»
حرش يدهملا و  دوجو  تابثإ  یف  باتکلا و  فیرحتب  ةروهشملا  ۀلأسملا  یف  ثحبلا  هیف  یـصقتسا  و  ۀنس 1315 ، نیرحبلا  عمجم  ۀعبطم  یف 
اهیف فلتخملا  ۀیلمعلا  عورفلا  ۀینیّدلا و  لوصالا  ضعب  یف  مهلاجر و  نم  ریثک  یف  مّلکت  ۀّنسلا و  لهأب  اوّمست  نم  ءاملع  نم  ریثک  لاوحأ  هیف 

«. اهنم ّقحلا  وه  ام  تبثأ  نیقیرفلا و  ءاملع  نیب 
. تسا هداد  نایاپ  يو  هناخباتک  هرابرد  یحرشب  ار  همجرت  هدرک و  دای  ار  همجرت  بحاص  تاّفلؤم  رگید  سپس 

: دیامرف « 350 - 347 رشع : عبارلا  نرقلا  یف  رشبلا  ءابقن   » رد فرشأ  فجن  میقم  ینارهط  گرزب  اقآ  خیش  جاح  هَّللا  ۀیآ  - 2
یف دـلو  نرقلا . اذـه  تایلوأ  یف  نیرّحبتملا  ۀعیـشلا  ءاملع  مظاعأ  ۀـیمامالا و  یمّلکتم  رباکأ  نم  يروتنکلا ...  نیـسح  دـماح  ریمالا  دّیـسلا  »

هدلاو نع  مالکلا  ذخأ  مولعلا و  تامّدقم  أرق  ئدابملا و  مّلعت  و  ۀـبّیط ، ةأشن  ةرربلا  مارکلا  یف  روکذـملا  هیبأ  یلع  اهب  أشن  و  « 1246  » ونهکل
نب یضترم  دیسلا  نع  لوقعملا  و  يوقنلا ، یلع  رادلد  دیسلا  نب  نیسح  دیسلا  ءاملعلا  دیس  نع  لوصالا  هقفلا و  و  یلق ، دّمحم  دیـسلا  مامالا 

ثارتلا رابخألا و  راثآلاب و  ۀطاحالا  عالطالا و  عساو  عبتّتلا  ریثک  ناک  و  مهریغ . سابع و  دّـمحم  دیـسلا  یتفملا  نع  بدالا  دّـمحم و  دیـسلا 
رد [ 1  ] هرمع ینفأ  ۀقباسلا . نورقلا  مالعأ  نم  ریثک  لب و ال  هنع ، نیرّخأتملا  هیرصاعم و ال  نم  دحأ  هغلبی  مل  اغلبم  کلذ  یف  غلب  یمالسالا ،

. تسا هدومن  مادقا  باتک  همجرتب  فلؤم  راید  ءالضف  زا  یکی  هک  تشذگ  هحفص 1213 
1222 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دهاج نم  ةرّخأتملا  نورقلا  یف  دـهعأ  و ال  فینحلا ، نیدـلا  ةزوح  مالـسالا و  ۀـضیب  نع  ّبّذـلا  ۀـنایدلا و  رارـسأ  نع  ثحبلا  یف  فیرـشلا 
ةرثک هعبتت و  یف  هل  ایهاضم  راصعالا  راصمألا و  عیمج  یف  نامزلا  نیع  رت  مل  و  هدالت . هفراـط و  ۀـنهاّرلا  قئاـقحلا  لـیبس  یف  لذـب  هداـهج و 

. هطبض هظفح و  ةّدش  هئاکذ و  هتقد و  هعالطا و 
هرمع لذب  نیدهاجملا . نیرظانملا  نیطاسأ  نیدـلا و  ءاملع  مالعأ  نیمّلکتملا و  رباکأ  نم  ناک  ۀـلمکتلا :»  » یف ردـصلا  نسحلا  اندّیـس  لاق  »

ۀّیناهرب و تاجاجتحا  ۀقیـشر و  تاقیقدت  ۀقینأ و  تاقیقحتب  نیداهلا ، ۀّـمئألا  نیلـسرملا و  دیـس  هّدـج  ۀعیرـش  ۀـیامح  و  نیدـلا ، ةرـصن  یف 
، هّیدنه تارابع  هّیرعش و  تاباطخ  ۀّیرشع » ینثالا  ۀفحتلا   » نم اذک »  » بابلا داع  یّتح  ۀّیوضر ، ضوقن  ۀّیولع و  تالالدتسا  ۀّیوبن و  تامازلإ 

! بجع و ال  ۀّیربلا ، اهنم  کحضت 
ادوسا تایراضلا  دوسالا  دلت  اّمنإ  ربزهلا و  كاذ  نم  لبشلاف 

. یهتنا ةروثأم ، رثآم  ةروهشم و  تامارک  هّرس - سّدق  هل - و  هلوق : یلإ  نعاطملا ،» دییشت   » و دئاکملا » بیلقت   » ّفلؤم ۀماّلعلا  هدلاو  ّنإف 
نیب باتک  فلأ  نیثالث  تعمج  یعیـشلا ، ملاعلا  رخافم  يدحإ  یه  و  دنهلا . دالب  یف  لب  ونهکل  یف  ةدیحو  ۀـلیلج  بتک  ۀـنازخ  مجرتملل  «و 

. نیرّخأتملا نیمّدقتملا و  نم  ۀنّسلا  لهأ  فیناصت  امّیس  راثآلا و ال  لئالج  بتکلا و  سئافن  نم  عوبطم  طوطخم و 
نم ّهنأب  ذاتسالا  هباجأف  هیلإ . بتکلا  دحأ  لاسرإ  هنم  بلطی  ونهکل  نم  هیلإ  بتک  مجرتملا  ّنأ  ّيرّونلا  نیسح  ازریملا  ۀماّلعلا  انخیش  ینثّدح  »

باتکلا اذه  نم  خسن  ةّدـع  دوجو  ّيدـل  نّقیتملا  نم  ّنأب  مجرتملا  هباجأف  اهئاوتحا ! اهمظع و  یلع  باتکلا  اذـه  نم  مکتبتکم  ّولخ  بیجعلا 
باتکلا یلع  یفوقو  لبق  ینلـصی  ّیلإ  هلـسرت  يذـّلا  باتکلا  و  تقولا ، نم  عسّتم  یلإ  جاتحی  رمأ  هیلع  لوصحلا  هنع و  شیتفّتلا  ّنکل  اـهیف و 

. یهتنا اهنکسأ ! یّتلا  یتبتکم  یف  وه  يّذلا 
و کلذ ، یف  لشف  اهل و  سرهف  فیلأت  لواح  لضفلا  لهأ  دحأ  ّنأ  دنهلا  ءالـضف  ضعب  ینثّدح  و  اهعاّستا . ۀبتکملا و  مظع  رهظی  اذه  نمف  »

ءاّلجأ ضعب  یلإ  يدهأ  دق 
1223 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نم ریبکلا  مامالا  اذه  ۀبتکم  ّنإف  ۀـلمجلاب ، و  انـشهدأف ! هانرز  دـق  ریـسافتلا و  بتک  وه  عبرألا و  اهبناوج  نم  دـحاو  بناج  ةروص  ءاقدـصالا 
. قرشلا یف  بتکلا  نئازخ  ّمهأ 

یلع فقوت  و  قیقدتلا ، قیقحتلا و  هایمب  جومت  ۀعفان ، ۀلیلج  فیناصت  هل  و  اهب . نفد  و  رفص 1306 »  18  » یف ونهکل ، یف  هَّللا - همحر  یفوت - »
«. راونالا تاقبع  اهرهشأ  اهّمهأ و  هل ، لحاس  یماط ال  رحب  ّهنأب  ساّنلا  ملعت  و  ةریزغلا ، ةّداملا  نم  ربحلا  اذهل  ام 

: دیامرف نایاپ  رد  هدروآ و  همجرت  بحاص  تافیلأت  نوماریپ  یطوسبم  حرش  سپس 
هاوقت و ةرثکل  نیّیمالـسالا ، ساطرقلا  ربحلاب و  ّالإ  بتکی  وه ال  رابکلا و  تاـعوسوملا  سئاـفّنلا و  بتکلا  هذـه  ّفلأ  ّهنأ  بیجعلا  رمـالا  «و 

ینارهطلا دّـمحم  ازریملا  هل  روـفغملا  ۀّـجحلا  ّیفـصلا  ّلـخلا  ینثّدـح  و  رتاوـتم . روهـشم  نیملـسملا  ریغ  عئانـص  نـع  هزّرحت  رمأ  و  هعّروـت .
ۀیجشملا بئاصملا  عامس  قیطی  نیسح ال  دماح  دیـسلا  ّنأب  اقوبـسم  تنک  لاق : ّهنأ  يرئاحلا  بیطخلا  يدزیلا  نیـسح  دیـسلا  نع  ّيرکـسعلا 

یتءارق نیح  ونهکل  یف  ۀینیسحلا  لخد  ّهنأ  اموی  قّفتاف  هرضحم ، یف  أرقت  اذل ال  و  مالّسلا ، مهیلع  هتیب  لهأ  نیـسحلا و  هّدج  یلع  ترج  یّتلا 
دق دّیسلا  ّنأ  یل  رهظ  نیح  دعب  و  ةءارقلا ، نع  فقوتلاب  ینرمأی  ّلکلا  تعفترا و  دق  تاوصألاب  اذإ  بئاصملا و  ضعب  تأرق  هب و  رعشأ  مل  و 

. هیلع یشغ 
[1 « ] تایّلّجتلا  » یف المجم  مجرت  لصاوتملا . هداهج  یلإ  ۀفاضالاب  عرولا ، يوقتلا و  لمعلا و  ملعلا و  بتارم  یلعأ  یف  مجرتملا  ناک  اذکه  »

. یهتنا ّلقتسم ، باتک  ۀّیرمعلا  هحناوس  یف  بتکی  نأل  لهأ  ّهنأ  رکذ  و  سابع ، دّمحم  یتفملا  ذیمالت  نم  ّهنأ  ناونعب 
ةدیـصق اهرخآ  یف  تقحلأ  و  1892 م .»  » یف ةدیـصق  رـشع  ۀعبـس  یه  هیثارم و  تعبط  و  لیلقب . روکذملا  هذاتـسا  لبق  یفوت  مجرتملا  ّنکل 

رد ودرا  نابزب  تسا  یطوسبم  باتک  تسنآ ، یخیرات  مان  هک  سابع » خیرات   » ای تایلجت  [ 1  ] كانه رذتعا  یتفملا و  هذاتسا  ءاثر  یف  ةدحاو 
ازریم دنزرف  لاسب 1354  یفوتم  زیزع »  » يداه ازریم  باـتک  نیا  هدنـسیون  يافوتم 1306 . يوسوم  ساـبع  دـمحم  ریم  گرزب  یتفم  همجرت 

. هتشذگرد لاسب 1309  هدوب و  یتفم  درگاش  یلع  دمحم  ازریم  و  تسا ، ءامسلا » موجن   » باتک بحاص  یلع  دمحم 
«. ص 358 هعیرذ 3 : . » تسا هدش  پاچ  اجنامه  رد  لاسب 1344  فیلأت و  ونهکل  رد  تایلجت 

1224 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. یهتنا ونهکل .»...  یلإ  قارعلا  نم  تءاج  ام  دعب  یتفملا  یثارم  ّنأب 

زا « 34 - 30 نیرصاعم : ءاملع   » باتک رد  ار  هّرس - هَّللا  سّدق  همجرت - بحاص  لاح  حرش  يزیربت  ظعاو  ینابایخ  یلع  اّلم  جاح  موحرم  - 3
: دوشیم تردابم  نآ  زا  يرطشب  الیذ  هک  هدومرف  لقن  عضوم  دنچ 

: راثآ رثآم و  . » هنس 1306 اضیأ  یفوتملا  هر - يدنه - نیسح  دماح  ریم  - 14»
. تسا هّیرشع  ینثا  هعیش  ججح  هیهلا و  تایآ  زا  يونهکل ، نیسح  دماح  ریم  ص 168 :»

ّتنـس و لهأ  هعیـش و  بعـش  زا  لاجر  لاوحا  تفرعم  راثآ و  رابخأ و  رب  ّمات  هطاـحا  ثیدـح و  فیرـش  ملع  رد  تهاـقف ، ماـقم  زا  هتـشذگ 
هقرف ود  نیب  ام  نونکات  مالـسا  ردـص  زا  هک  تماما - ثحبم  امّیـس  مالک ال  ّنف  رد  و  اقلطم - ـالوق  تسا - هّیماـما  صخـش  نّیل  وأ  تعاـمج 

تاـقبع  » باـتک سک  ره  روهـشم . نیملـسملا  نیب  یفقوم  تسا و  دوهـشم  یماـقم  بحاـص  هدـیدرگ - نونعم  نوـمیم  ّتلم  نیا  زا  گرزب 
هدنارن نخـس  لاونم  نادب  يدحأ  نیرخآ  نیلّوأ و  زا  روطـسم  باتک  رد  روکذم  باوبأ  رد  هک  دـنادیم  دـشاب  هدـید  راوگرزب  نیا  راونالا »

هک یلباک  هَّللا  رـصن  هجاوخ  عقاوصب  تسا  وا  نتفای  رفظ  هَّللا ، دـنع  نم  يو  ندوب  دـّیؤم  تارامأ  زا  هتخادرپن ، فینـصت  طـمن  نآ  رب  تسا و 
. تسا عمج  فیلأـت و  تاـساسا  بابـسا و  بتک و  ندروآ  تسدـب  وا  ندوـب  قـفوم  راـثآ  زا  و  لاـحتنا ، ار  نآ  ماـمت  يوـلهد  بحاـص  هاـش 

دوجوم هخسن  رصعلا  یضترم  نیا  هرماع  هناخباتک  رد  ریسی  ریطخ و  ریبک و  ریغص و  نیب  ام  دّلجم  رازه  یـس  برق  مولع  عاونأ  رد  دنیوگیم 
ّلـجأ و دیـس  نیا  هچ  رگا  ملاـعلا . هَّللا  و  تشاد ، روکذـم  يربـنم  زارف  رب  نارهط  رد  هک  مدینـش  زین  گرزب  یظعاو  زا  نخـس  نیا  و  تـسا ،
زا الـصا  نوچ  یلو  دـشابیم ، ناتـسودنه  کلامم  زا  ونهکل  رد  ناشیا  ناشن  تمارک  ناـمدود  ماـقم  تسین و  ناریا  مدرم  زا  لـمکأ  ظـفاح 
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. دیمارخ دیواج  ّتنجب  هک  دیسر  ربخ  تسا  هنس 1306  هک  خیراتلا  یف  دنوش . روکذم  یتسیابیم  باب  نیرد  سپ  دنروباشین 
شرگید باتک  هیشاح ص 29  رد  ار  هریغ  راثآ و  رثآم و  ترابع  ینابایخ  ظعاو  [ 1 [. ] 1  ] ۀفیرشلا هحور  ّرس  هفیطل و  هَّللا  سّدق 

1225 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دماح دیـس  انالوم  نیثّدحملا ، دنـس  نیمّلکتملا و  ءامکحلا و  نامجرت  نیدـهتجملا و  ءاهقفلا و  ناسل  [: 1  ] ج 1 ص 104 ۀعیدولا : نسحأ  »

نید هزوح  تعیرش و  هضیب  نّیباذ  تناید و  نیثحاب  نیمّلکتم  رباکأ  زا  هر - يروتنک - يروباشین  يوسوم  یلق  دّمحم  دیـس  یتفم  نب  نیـسح 
مئاد عّبتتلا  ریثک  هطاحالا  عساو  ملع  نونف  عماج  دیدرگ . فرتعم  برع  مجع و  شلـضفب  عیاش و  برغ  قرـش و  رد  وا  تیـصو  دوب ، فینح 

تـسار تسد  اب  ردق  نآ  هک  دـناهتفگ  هدرک ، فرـص  فیلأت  فینـصت و  رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  بیرأ . بیدا  یلاجر  ثّدـحم  هعلاطملا ،
عاونأ زا  تشاد  يریظن  یب  گرزب و  هبتکم  ونهکل  هدـلب  رد  و  تشاـگنب . پچ  تسد  اـب  سپ  تشگ ، لـطاع  تسد  نآ  زجاـع و  هک  تشون 

. نیفلاخم بتک  زا  امّیس  و ال  بتک ،
. دوب اقدص  مالسالا  خیش  اّقح و  نیملسملا  دّیس  هّیدنه  راید  رد  راوگرزب  نآ  هلمجلاب ،

فرتعم دقتعم و  فلس  هقیرط  موزل  عاب و  هعس  عالطا و  ترثک  داقتعا و  نسح  تدایـس و  نید و  رد  وا  نأش  ّولع  رب  ۀبطاق  شرـصع  مدرم  و 
 ...«. دندوب

هتـشون و تاقبع  تاضیرقت  نوماریپ  ياهلمج  لقن و  هعیدولا » نسحا   » زا همجرت  بحاص  نفدم  تافو و  خیاشمب و  عجار  زین  یحرـش  سپس 
تاقبع و باتک  عوضوم  نوماریپ  زین  یحرـش  تسا ، هدرک  لقن  ار  هّرـس - سّدق  يزاریـش - يازریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ضیرقت  زا  یتمـسق  مه 

هتشاگن ّفلؤم  ردارب  دالوا و  لاح  حرش  زا  يرصتخم  و  ماحفإلا » ءاصقتسا   » باتک عوضوم  نآ و  هدش  پاچ  ءازجأ  تاّیصوصخ  زا  یلامجا 
. تسا هداد  نایاپ  ار  همجرت  و 

: دیامرف « 92 - 91 هّیوضرلا : دئاوف   » رد سابع  خیش  جاح  یمق  ثّدحم  موحرم  - 4
رّسفملا قّقحملا و  مّلکتملا  هیقفلا  ۀماّهفلا  عرولا  لضافلا  ۀماّلعلا و  ّلجالا  دّیسلا  يدنهلا . يروتنکلا  يوسوملا  یلق  دّمحم  نب  نیسح  دماح  »
تادلجم زا  یبلاطم  روکذم  باتک  زا  يددعتم  عضاوم  رد  مه  و  هدرک ، لقن  زین  مایص  دلجم  مایألا » عیاقو   » مالسالا ۀّجح  ققدملا  ثّدحملا 

. تسا هدروآ  اهنآ  تایصوصخ  رکذ  اب  تاقبع  فلتخم 
. تسا هدروآرد  یسرافب  ار  نآ  ترابع  نیرصاعم » ءاملع   » هدنسیون و  هدش ، عبط  دادغب  رد  یبرع  نابزب  هعیدولا » نسحا  [ » 1]

1226 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يّذلا رطاملا ، باحسلا  رخازلا و  رحبلا  عفادلا ، نکرلا  عطاقلا و  فیسلا  نیرهاطلا ، هئابآ  بهذم  رشان  نیملاعلا و  یف  هَّللا  ۀیآ  نیملـسملا و  و 
هظفلب هقیاقد  فاّشک  طیحملا و  هرحب  وهف  ریـسفتلا  اّمأ  يداصلا . نآمظلا و  هملع  راحب  نم  يوترا  يداـبلا و  فکاـعلا و  هلـضف  ةرثکب  دـهش 

هآر ولف  مالکلا  اّمأ  و  هیلع . هتالکـشم  ّلح  یف  لّوعملا  هیلإ و  ۀیاردلا  ۀیاورلا و  یف  ۀـلحّرلاف  ثیدـحلا  اّمأ  و  طیـسبلا . طیـسولا و  یلع  قئافلا 
بحاص و  ۀّجحب ، هدنع  موقی  ناهربلاف ال  لوصالا ، اّمأ  و  ۀّبترملا . ۀبّذهملا  هججح  هنیهاربب و  نیدلا  ریصن  ّهنأ  ملع  و  هب ، ّرق  هبّرقل و  ّيرعشألا 

، الیلغ هنم  یفش  هسردب و  سنأل  سنوی  وأ  الیلخ ، هذّختال  لیلخلا  هکردأ  ولف  وحنلا  اّمأ  و  ۀّجحم . یلإ  هعم  يدتهی  ال  جاهنملا » »
ردبلا هتعلط  نود  لب  ال ، ردبلا ، وه  رحبلا  هملع  ام  نود  لب  ال ، رحبلا ، وه 

ّرّدلا هقطنم  نود  لب  ال ، ّرّدلا ، وه  ۀبتر  مجنلا  هنود  لب  ال ، مجنلا ، وه 
رصعلا رختفا  یهّنلا  بابرأ  نیب  هب  يّذلا  رصعلا و  یف  روهشملا  ملاعلا  وه 
رکذلا رطق  ام  ّلک  یف  هب  باطف  یقّتلا  ملعلا و  یف  فاصوالا  لماکلا  وه 

رثّنلا دئاصقلا و  مظن  هفاصوأب  یهدزا  رصحلا و  نع  ّتلج  هنساحم 
ملق زا  هک  راونالا » تاقبع   » باطتـسم باـتک  سک  ره  دوب ، هّیرـشع  ینثا  هعیـش  جـجح  هّیهلا و  تاـیآ  زا  باـنج  نآ  دوجو  هلمجلاـب  و  [ » 1]
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لاونم نادب  يدحأ  نونکات  مالسا  ردص  زا  تماما  ثحبم  رد  امّیـس  مالک  نف  رد  هک  دنادیم  دنک  هعلاطم  هدمآ  نوریب  راوگرزب  نآ  رابررد 
دییأتب زج  تسین  عاب  لوط  رظن و  هعسو  عالطا  هطاحا و  نیا  هک  تسا  نایع  دهاشم و  قحلا  و  هتخادرپن ، فینصت  طمن  نآ  رب  هدنارن و  نخس 

. هادف انحور  رصع ، ناطلس  هّجوت  هلإ و  ترضح  تناعا  و 
هیلاع باتعأ  ترایزب  ناتـسودنه  زا  ناشدجام - دـلاو  یلق  دّـمحم  همجرت  رد  دـیایب  شمان  هک  شیوخ - لیلج  ملاع  ردارب  اب  هک  یلاس  رد  »

یحئادـم انیع  نآ ، زا  لبق  تارابع  فاـصوا و  نینچمه  راعـشا و  نیا  هک  دـنامن  یفخم  [ 1  ] ماظع ياملع  اب  دنتشگ  فّرـشم  مالّـسلا  مهیلع 
زا ینمـش  لاوحأ  لیذ  زین  « 92 تانجلا : تاضور   » رد و  هدروآ ، ینمـش  لضاف  شداتـساب  تبـسن  ةاعولا » ۀیغب   » رد یطویـس  ظفاح  هک  تسا 

. تسا هدش  لقن  اجنآ 
1227 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دندیدنـسپ و یبرـشم  مه  مکحب  ار  هدقرم - هَّللا  رّون  يرون - مالـسالا  ۀقث  میلع  ثّدـحم  ام  خیـش  ناشیا  نیب  زا  دـندرک و  هناربتخم  تاقالم 
دّیس بانج  ارهاظ »  » هنس 1306 رد  هکنآ  ات  دندرکیم ، دای  بوتکمب  ار  رگیدکی  دعبب  نآ  زا  دیدرگ و  حوتفم  ناشیا  نیب  ام  یتسود  باوبأ 

. هیلع هَّللا  ناوضر  تسویپ ، دوخ  نیرهاط  دادجأب  تشذگرد و  ایند  زا 
: دافمب نکل  »

شراگدایب  یفلخ  دشاب  شراید  رد  هک  یسک  تسا  هدنز 
، راّخز رحب  نآ  یناث  ردپ و  نآ  ثراو  تالامک  مولع و  زا  دش  رکذ  هچنآ  عیمج  رد  هک  راوگرزب  نآ  فلخ  نیسح ، رصان  دّیس  ریم  بانج 

امهارسأ يرس  اذإ  يرّسلا  نبا  هسفنبف و  يرس  اذإ  ّيرّسلا  ّنإ 
عبط هدومرف و  ۀّضیبم  مه  دلج  دنچ  لاحب  ات  تسا و  تاقبع  میمتت  لوغشم  شیوخ  دجام  ردپ  دننام  دور و  رده  تشاذگن  ار  ردپ  تامحز 

 ...«. هدش
ءاهقفلا و ناسل  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀّـجح  : » درآ راونـألا » تاـقبع  بحاـص   » ناونع تحت  « 433 - 432 بدالا 2 : ۀـناحیر   » بحاـص - 5

دّمحم نب  [ 1  ] یقت دّمحم  دّیـس  یتفملا  نبا  يدنه  يوسوم  نیـسح  دـماح  ریم  رـصعلا  ۀـماّلع  نیمّلکتملا  ءامکحلا و  نامجرت  نیدـهتجملا 
هّیلقع مولع  عماج  هّیرـشع و  ینثا  ياهقف  نایعأ  هوجو و  هّیماما و  ياملع  ناکرأ  تاقث و  زا  نیدباعلا . نیز  نب  نیـسح  دماح  نبا  [ 2  ] نیسح

يدنلبرـس لئاسو  زا  صوصخلاب  و  هدوب ، یمالـسا  ملاع  هکلب  هعیـش  رخافم  زا  هّقحم و  هقرف  جـجح  هّیهلا و  تاـیآ  زا  شدوجو  هکلب  هّیلقن  و 
. خلإ دشابیم »...  رگید  نورق  رب  ام  رضاح  نرق  نیا 

«100 - 99 رودصلا : ءافـش   » سیفن باتک  هیـشاح  رد  هّرـس - سّدـق  ینارهت - يرتنالک  لضفلا  وبا  ازریم  جاح  موحرم  گرزب  دنمـشناد  - 6
. یفخی امک ال  تسا ، یلق  دمحم  دیس  حیحص  [ 1  ] ۀمطاف نب  ای  کیلع  مالسلا   » هلمج لیذ 

هحفصب 1230. دوش  عوجر  [ 2]
1228 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنراد داـمتعا  ّتنـس  ءاـملع  هک  وا  حـیادمب  هّیلیـصفت  هطاـحا  رگا  و  : » دـیامرف يربـط  نیدـلا  ّبحم  همجرت  زا  یلمجم  رکذ  زا  سپ  ءارهزلا »
ةّرغ ونهکل و  ةرخفم  دنهلا و  ۀنـسح  کلفلا و  ةردان  لماع  ملاع  ثّدـحم  لیلج  دّیـس  فینـصت  راونألا ، تاقبع  باتکب  نک  عوجر  یهاوخب ،
هدنب نم  هدـیقع  هک  هّرب - فعوض  هّرـس و  سّدـق  يونهکّللا - يدـنهلا  رـصاعملا  نیـسح ، دـماح  ریمألا  يولوملا  نیمّلکتملا ، متاخ  رـصعلا ،

رب عالطا  ترثک  لقن و  قافتا  تهج  زا  هعیـش  بهذـم  رد  یباتک  رـصتخم ، نیا  فیلأت  لاح  اـت  مـالک  ملع  سیـسأت  ءادـتبا  زا  هک  تسناـنچ 
. تسا هدـشن  فینـصت  كرابم  باتک  نیا  لثم  تسا  هتـشون  هک  اجنآ  ات  لئاضف  باب  رد  اـهنآ  زا  هدراو  تاـیاورب  هطاـحا  ءادـعأ و  تاـملک 

«. حجاّنلا ریخلا  اذه  مامتإل  حلاصلا  هفلخ  قفو  و  هدلاو ، نع  دلو  ءازج  ریخ  دجامألا  هئابآ  نع  هَّللا  هازجف 
لقن عضوم  دـنچ  زا  ار  امهیلع - هَّللا  ناوضر  تاقبع - بحاص  دـجام  دـلاو  لاح  حرـش  زا  یلامجا  هک  دـیامنیم  بسانم  لاقم  نیا  لیذ  رد 
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. مینک
هب فورعم  يوسوم  نیدباعلا  نیز  نب  نیـسح  دماح  نب  نیـسح  دّمحم  نب  یلق  دّمحم  دیـس  یتفم . : » دیامرف « 55 بدألا 4 : ۀناحیر   » ّفلؤم
ّدر رد  هدوب و  ةرظانملا  نسح  یلدج  مّلکتم  لوقنم و  لوقعم و  عماج  ققدـم و  ققحم  عّبتتم و  رایـسب  هک  دـنه  هّیماما  ياملع  رباکا  زا  یتفم .

: تسا وا  تافیلأت  زا  و  هتشاد ، مامت  مامتها  بهذم  نیفلاخم 
ملع یف  نازیملا  لــیمکت  - » 4 هـّیقتلا » - » 3 ماـکحألا » تاـیآ  ریـسفت  یف  ماـهفألا  بیرقت  - » نیکرـشملا 2 ۀـساجن  نع  نینمؤـملا  ریهطت  - » 1

شداتسا لاح  حرش  و  تفای . تافو  ترجه  متصش  تسیود و  رازه و  مّرحم  مراهچ  رد  و  رئابکلا .» - » 6 هّیردیحلا » تاحوتفلا  - » 5 فرصلا »
. هتفای شراگن  تاقبع » بحاص   » ناونعب زین  نیسح  دماح  ریم  شرسپ  و  دمآ . دهاوخ  يوقن »  » ناونعب یلع  رادلد  دیس 

هعیـش ياملع  ناگرزب  زا  ریبخ و  ریـصب و  هلوادتم  مولع  یمامت  رد  رّحبتم و  تسا  یملاع  زین  يروتنک  نیـسح  زاجعا  دیـس  شرگید  رـسپ  «و 
« نایعألا مجارت  یف  نایقعلا  روذش  - » 1 تسا : وا  تافیلأت  زا  و  هتفرگ . ارف  دوخ  مظعم  دلاو  زا  ار  هعّونتم  مولع  هدوب و 

1229 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
و نونظلا » فشک   » بولساب تسا  هعیش  تافّنـصم  تسرهف  هک  رافـسألا » بتکلا و  هجو  نع  راتـسألا  بجحلا و  فشک  - » دّلجم 2 دنچ  رد 

يرمق يرجه  مشش  داتـشه و  تسیود و  رازه و  لاّوش  مهدفه  رد  وا  تافو  و  اهنیا . ریغ  و  دیدسلا » لوقلا  - » تسا 3 هدش  پاچ  هتکلک  رد 
. نایاپ دیدرگ .» عقاو 

، نیدباعلا نیز  نب  نیسح  دماح  نب  نیسح  دّمحم  دیـسلا  نبا  [ 1  ] یلق یلع  دّمحم  دّیسلا  یتفملا  : » دیوگ « 161 ۀعیشلا 46 : نایعأ   » بحاص
. يدنهلا يروتنکلا  يروباشینلا ، يوسوملا ،

: هلوقب ّيرتسّتلا  ساّبع  دّمحم  دّیسلا  یتفملا  هخّرأ  و  ۀنس 1260 ، مّرحم  یفوت 4  »
«. ءاروشاع موی  لابقإ  وه  هتومل  »

یلع ّدّرلا  یف  لغتـشا  یلع و  رادـلد  دّیـسلا  یلع  ذـملت  عّبتتلا ، عـساو  ریرّحتلا  دـّیج  ةرظاـنملا  نسح  لوـقعملا  ملع  یف  اـعراب  اـمّلکتم  ناـک  »
. مایق نسحأ  هب  ماقف  نیفلاخملا ،

تافّنصملا نم  هل 

تاقبع تاظیرقت  مشش  شخب 

ياههمان لیس  دیدرگ ، عقاو  هعیش  ءاملع  ریدقت  باجعإ و  دروم  دش و  رشتنم  هّرس - هَّللا  سّدق  نیسح - دماح  ریم  هَّللا  ۀیآ  راثآ  هک  یماگنه 
قیوشت شتاّفلؤم  رـشن  مامتإ و  همادإب و  ار  يو  نادنمـشناد  نیدهتجم و  ریزارـس و  ناتـسودنه  يوسب  فارطا  زا  ظیرقت  رّکـشت و  ریدـقت و 

. دندومن
و تسراکـشآ ، ادـیوه و  اهـضیرقت  اههمان و  نیا  یمامت  زا  دوب  هدـیمد  عّیـشت  ناهج  دـبلاک  رد  نیـسح  دـماح  ریم  هک  یباداش  هزاـت و  حور 

. دوب هدروآ  مهارف  دوخ  ياهباتک  اب  ار  رصع  ءاملع  طاسبنا  حرف و  تابجوم  گرزب  ملاع  نآ  ّدح  هچ  ات  هک  دوشیم  مولعم  یبوخب 
، دـیدرگ عمتجم  موحرم  نآ  هناخباتک  رد  دیـسر و  ناتـسودنهب  ناهج  فانکا  فارطا و  زا  رایـسب  ياـههمان  اـهظیرقت و  هک  يدـنچ  زا  سپ 

. دیمان راونألا » تاقبع  تاضیرقت  یف  راونألا  عطاوس   » هب دروآ و  درگ  يرتفد  رد  ار  اهنآ  يدنمشناد 
. راونألا عطاوس  : » دیامرف باتک  نیا  هرابرد  « 241 هعیرذ 12 :  » مرتحم ّفلؤم 

امیف اـمهلّوأ  نیئزج . یف  [. 1  ] يدنهلا يزاریشلا  دمحأ  نب  یـساّبعلا  يدنهلا  نیـسح  رغـصا  دّیـسلا  عمج  نم  راونألا .» تاقبع   » تاظیرقت یف 
لئاوأ یفوتملا  نیـسح  رـصان  ریمألا  اذک ]  ] دالوأ یلإ  هتافو  دعب  بتک  ام  امهیناث  و  یفوتملا 1306 . نیسح  دماح  ریملا  فّنـصملا  یلإ  بتک 

«. یف 1303 ءاشنإلا » ۀنیز   » عم ونهکلب  عبط  و  بجر 1361 .
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یـصوصخم هلاسر  یناوریـش  يدـنه  ساّبع  خیـش  اقآ  لیلج  ملاع  راونألا . تاـقبع  تاـضیرقت  : » دـیوگ « 31 نیرـصاعم : ءاملع   » بحاـص و 
لقن هّیمالـسا  جـجح  هّیهلا و  تایآ  زا  ضیرقت  تشه  تسیب و  ات  هدومرف و  فیلأت  راونألا  تاـقبع  تاـضیرقت  یف  راونـألا  عطاوس  هب  موسوم 

رد هک  تسادـیپ  و  تسا ، تروص  نیمهب  هعیرذ  ترابع  [ 1  ] هَّللا هنکسأ  تاقبع - بحاص  هکنیا  رب  هدش  حیرـصت  ضیرقت  جنپ  رد  هدومن و 
دمحأ نب  ساـبعلا  و  یـسابعلا »؟  » يدـنهلا نیـسح  رغـصا  دیـسلا  عمج  نم  : ] تسا هدوـب  نینچ  لـصا  رد  دوریم  ناـمگ  هدـش ، هابتـشا  عـبط 

. ملاعلا هَّللا  و  يدنهلا ،  یناورشلا 
1232 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد هنـس 1303  رد  ءاـشنالا  ۀـنیز  باـتک  نمـض  رد  هروکذـم  هلاـسر  و  دراد . تافّنـصم  تاـّفلؤم و  دـلج  تسیود  تاـّنجلا - تاـضور  یف 
ضیرقت نوچ  و  هدش . عبط  يوضترم  ناتـسب  عبطم  رد  تسا  هّیماما  ءاملع  زکرم  هعیـش و  هفیاط  تماقا  ّلحم  هک  ونهکل  هدـلب  رد  ناتـسودنه 

هّمهم بلاطم  هیماس و  دیاوف  هیلاع و  دصاقم  رب  يوتحم  طسبأ و  عمجا و  اهنآ  همه  زا  یناردنزام  نیدباعلا  نیز  خیـش  جاح  هَّللا  ۀیآ  موحرم 
«. ماهدرک لقن  یلإ 88  زا ص 48  ماّیألا » عیاقو   » باتک زا  مارحلا  مّرحم  هّمتت  یشاوح  رد  همامتب  اذل  دوب  یسراپ  ناسلب  هلماک و  ظعاوم  و 

: دیوگ هدرک و  لقن  ار  يزاریش  يازریم  دّدجم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ضیرقت  زا  دنچ  ياهلمج  سپس 
زا یکی  رد  هک  سب  ردق  نیمه  یلو  تسا ، ریرحت  هطیح  زا  نوریب  ریرقت و  ّزیح  زا  جراخ  راونألا  تاقبع  ضیرقت  ءاصقتـسا  دـیوگ : ّفلؤم  »

دادغب و زا  هچنانچ  دیامنیم ، هعیش  رـصبتسم و  هدروآ  تیاده  عراشب  تلالـض  هیت  زا  يریفغ  ّمج  ریثک و  عمج  یلاس  رد  دیوگ : تاضیرقت 
ّانإ  » لوق كرت  ناشیا  هعوبطم  بتک  دلج  دنچ  هعلاطم  هطساوب  یتعامج  هک  تسا  هدش  عومسم  ناتسودنه  دالب  دوخ  بلح و  ماش و  هّکم و 

«. دناهدیدرگ میهربإل » هتعیش  نم  ّنإ  و   » هنسح هوساب  یّسأتم  هتفگ  نودتقم » مهراثآ  یلع  ّانإ  ۀّما و  یلع  انءابآ  اندجو 
: درآ « 977 یسراف : یپاچ  ياهباتک  تسرهف   » باتک رد  راشم  ابابناخ  ياقآ  و 

1303 ق، ونهکل ، دلج ،) کی  رد  ءاشنالا  ۀنیزاب   ) يدنه یناوریـش  يراصنا  دـمحأ  نب  سابع  راونألا : تاقبع  تاظیرقت  یف  راونألا  عطاوس  »
«. یگنس

1303 ونهکل ، دلج ،) کی  رد  راونألا  عطاوس  اب  ، ) تعفر يدنه  یناوریـش  يراصنا  دمحأ  نب  سابع  ءاشنالا : ۀنیز  : » دیوگ نوتس 902  رد  و 
«. یگنس ق ،.

سابع نآ  ّفلؤم  و  هدیـسر ، عبطب  ونهکل  رد  ّفلؤم  تایح  ناـمز  يرمق  لاسب 1303  راونألا » عطاوس   » هک دیدرگ  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا 
. تسا هدیناسر  عبطب  ءاشنالا » ۀنیز   » شرگید فیلأت  همیمض  ار  عطاوس  هک  تسا  یناوریش  يراصنأ  دمحأ  نب 

1233 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀقیدـح  » بحاص یناورـش  دـمحا  ازریم  دـنزرف  هک  تسا  تعفر »  » هب صلختم  سابع  دـمحم  خیـش  نامه  ایوگ  یناوریـش  دـمحأ  نب  سابع 

«146 هحفص 142 - هرامش 4 و 5 . لاس 5 . راگدای . هّلجم   » رد ود  ره  لاـح  حرـش  هدوب و  رد ص 1201  روکذم  نمیلا » ۀـحفن   » و حارفألا »
. تسا هدش  رکذ 

اعمج هدـش و  ّبترم  تمـسق  ود  رب  هک  میداد  رایتخا  رد  کنیا  يرگید  باتک  نکل  دیـسرن ، ام  تسدـب  راونـألا  عطاوس  هخـسن  فسـألا  عم 
هک دوشیم  هدـید  يدالیم  « 1905 - 1 - 15  » خیرات نآ  نایاپ  رد  هدـش و  هتـشون  قیلعتـسن  خـسن و  طخب  يریزو  عطقب  هحفـص  ياراد 124 

: تسا هدش  هتشون  ترابع  نیا  لّوا  هحفص  رد  و  يرجه ، يرمق  هدعقلا 1322 » وذ   9  » اب تسا  قباطم 
هَّللا اهناص  ناریا - تکلمم  مارک  ياملع  تارابع  تایلاع و  تاـبتع  ماـظع  نیدـهتجم  تاریرحت  نارتقا ، تکرب  ناـمز  نیرد  هک  هّلل  دـمحلا  »
لیبن ریما  مّرکم ، لیلج  سیئر  شیاـمرف  بسح  راونـألا » تاـقبع  تاـضیرقت  یف  راونـألا ، عطاوس   » هفیرـش هلاـسر  زا  بختنم  ناثدـحلا - نع 
هدـلب رد  یلاعلا ...  مهلابقا  ماد  روپربکا ،»  » راد هقلعت  بحاص ، نیـسح  تحار  دیـس  هجار  بانج  ماقمقلا ، دنـسلا  مامهلا و  دیـسلا  مظعم ... ،

«. تفرگ عابطنا  تروص  راونألا » علطم   » عبطمب ونهکل 
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هعومجم نیا  هک  دنامن  باجتحا  افخ و  ّزیح  رد  بابلأ  بابرأ  رب  دعب  اّما  ۀـّنملا ...  هّلل و  دـمحلا  عبطلا . ۀـمتاخ  : » تسا نینچ  هخـسن  نایاپ  و 
تاریرحت مالعأ و  ياـملع  بیتاـکم  ياراد  و  راونـألا » تاـقبع  تاـضیرقت  یف  راونـألا ، عطاوس   » زا تسا  بختنم  هک  هفینم  هموملم  هفیطل و 

هفاضإب نیعلا - ریرق  لاز  ال  نیـسح - رّفظم  دّیـس  بانج ...  مامتها  نسحب  دـشابیم ، ناریا ...  کـلامم  تاـیلاع و  تاـبتع  ماـخف  نیدـهتجم 
 ...«. دیسر عبطب  دیدج » ساحن   » ونهکل عقاو  راونألا » علطم   » عبنم ضیف  عبطم  رد  مود  راب  هدیفم ، تاریبحت  هدیدج و  تاریرحت 

دعب هک  اهنآ  مود  هدیسر ، تاقبع  بحاص  تایح  رد  هک  اههمان  اهضیرقت و  تسخن  تسـشخب ، ود  رب  لمتـشم  میتفگ  هکنانچ  هعومجم  نیا 
. تسا هدش  هتشون  يو  تافو  زا 

1234 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: تسا نادنمشناد  نیا  زا  لّوا  تمسق  ياههمان  اهضیرقت و 

زا یعمجب  گرزب  دـهتجم  نامه  هک  همان  تفه  زا  یتارابع  لقن  - 2 ات 15 » زا ص 2   » یناردنزام نیدباعلا  نیز  خیـش  اقآ  هَّللا  ۀـیآ  همان  - 1
نآ راثآ  هّیقب  عبطب  قیوشت  ار  نینّکمتم  هدومن و  لـیلجت  ناـشیا  تاـفیلأت  نیـسح و  دـماح  ریم  موحرم  زا  اـهنآ  رد  هتـشاگن و  دـنه  ناـگرزب 

موحرم زا  رگید  همان  ود  - 4 ات 24 » زا ص 23   » يزاریـش نسح  دّمحم  ازریم  اقآ  هَّللا  ۀیآ  همان  - 3 ات 23 » زا ص 16   » تسا هدومرف  موـحرم 
موحرم ناونعب  هک  يدابآبّرلادبع  دبع  يدهم  دّمحم  خیـش  لضاف  ملاع  موحرم  همان  - 5 « 26 ص 24 -  » تاقبع بحاصب  يزاریـش  يازریم 

ازریم یجاح  موحرم  ضیرقت  - 7 ص 28 »  » تاقبع فصو  رد  يزاریش  يازریم  موحرم  زا  یحرـش  - 6 « 28 ص 26 -  » تسا يرون  یجاح 
هناقاتشم همان  - 9 « 36 ص 30 -  » تاقبع بحاصب  يرون  یجاح  موحرم  زا  هماـن  دـنچ  - 8 « 30 ص 28 -  » كردتسم بحاص  يرون  نیـسح 

زا سپ  هک  روکذـم  دّیـس  زا  رگید  همان  راـهچ  - 10 « 40 ص 37 -  » تاقبع بحاـصب  [ 1  ] يدزی ظعاو  یئابطابط  نیـسح  دیـس  لیلج  ملاع 
«50 ص 48 -  » یناتسرهش نیسح  دّمحم  دیس  اقآ  موحرم  ظیرقت  - 11 « 44 ص 40 -  » تسا هتشاگن  يوب  تاقبع  تادّلجم  زا  یخرب  لوصو 

ردص همان  ترابع  لقن  - 13 « 53 ص 50 -  » رودـصلا ءافـش  باتک  بحاص  ینارهط  لضفلا  وبا  ازریم  جاح  قّقحم  ملاع  موحرم  ریرحت  - 12
اّلم جاح  طخ  ترابع  لقن  - 14 « 54 ص 53 -  » تسا هتـشاگن  یئبمب  میقم  بحاص  ربکا  یلع  ازریمب  هک  یتشدهد  رقاب  دّـمحم  اّلم  لضافالا 
دبع اقآ  ریرحت  لقن  - 16 ص 54 »  » ینورزاک نسح  اقآ  طخ  لـقن  - 15 ص 54 »  » بحاص نسح  ازریم  مانب  ناـجیابرذآ  زا  ییوخ  هَّللا  دـسا 
دیـس بانج  مانب  ءاملعلا  فیرـشب  بقلم  یناسارخ  فیرـش  دّمحم  دیـس  اقآ  نیدهتجملا  سیئر  طخ  لقن  - 17 « 56 ص 55 -  » ینادـمه هَّللا 

نیـسح دّـمحم  اّلم  بانج  زا  همان  ود  - 19 ص 57 »  » يراوزبس داوج  ازریم  لضاف  ملاـع  طـخ  تراـبع  لـقن  - 18 ص 56 »  » يرئاح دّـمحم 
مولعلا رحب  لآ  ارهاظ   ] رفعج دّیس  اقآ  هیبن  هیقف  همان  - 20 « 58 ص 57 -  » بابحأ ضعب  مانب  طیحم » رحب   » فّنصم يدابآناطلـس  يدرورهس 

. دش دای  رشبلا » ءابقن   » ترابع لیذ  هحفص 1223  رد  هک  تسنامه  صخش  نیا  [ 1  ] بحاصب
1235 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

-22 « 61 ص 59 -  » موحرم نآب  طباوض »  » بحاص ردارب  ینیوزق  ریم » اقآ  یجاح   » رقاب دّـمحم  دیـس  جاح  همان  - 21 « 59 ص 58 -  » تاقبع
-24 « 65 ص 63 -  » تاقبع بحاص  ناونعب  ومه  زا  رگید  همان  - 23 « 63 ص 61 -  » نیسح رصان  دیس  موحرمب  ریم  اقآ  یجاح  زا  رگید  همان 
ص 67-  » يوب يزاریـش  ربکا  یلع  ازریم  لضاف  بیدا  همان  - 25 « 67 ص 65 -  » يوب یئابطابط  یقنیلع  ازریم  جاح  نب  رفعج  دیـس  اقآ  هماـن 
ص  » بابحأ ضعب  ناونعب  روکذم  دّـمحم  ازریم  همان  - 27 « 72 ص 68 -  » ینادمه باهولا  دـبع  نب  دّـمحم  ازریم  موحرم  ظیرقت  - 26 « 68
ص 76- « » قذاح اقآ   » دّـمحم دّیـس  اقآ  مانب  رگید  همان  - 29 « 76 ص 75 -  » تاقبع بحاـص  ناونعب  ومه  زا  رگید  ییهماـن  - 28 « 75 - 72

«. 78 ص 77 -  » بابحأ ضعب  ناونعب  یناسارخ  یلع  دّمحم  اّلم  بانج  همان  - 30 « 77
: هدش دراو  تاقبع  بحاص  تافو  زا  دعب  هک  ناریا  قارع و  ياملع  بیتاکم  ضعب  مود : شخب 

جاح موحرم  زا  هماـن  هن  - 2 « 81 - 80  » نیـسح رـصان  دیـس  موحرم  مانب  بهذملا ، دّدجم  يزاریـش  نسح  دّمحم  ازریم  اقآ  هَّللا  ۀیآ  همان  - 1
ص 94-  » موحرم نآب  ردص  لیعامـسا  دیـس  جاح  ياقآ  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  همان  تفه  - 3 « 94 ص 81 -  » موحرم نآب  يرون  نیـسح  ازریم 
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موحرم زا  هماـن  ود  - 5 « 103 ص 100 -  » موحرم نآب  یناردنزام  نیدـباعلا  نیز  خیـش  نب  نیـسح  خیـش  جاح  موحرم  زا  همان  ود  - 4 « 100
ص  » موحرم نآب  يدهـشم  یناسارخ  یلع  خیـش  اقآ  همان  - 6 « 107 ص 103 -  » موحرم نآب  یناردنزام  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  خیـش  جاح 

رقاب دّمحم  اقآ  نب  نیسحلا  دبع  اقآ  نب  یقت  دّمحم  یجاح  نبا  یناهبهب » ياقآ  هب  فورعم   » رقاب دّمحم  خیش  اقآ  زا  همان  ود  - 7 « 108 - 107
ص  » موحرم نآب  يوسوم  یفـشک  رفعج  دیـس  اقآ  نب  هَّللا  ناحیر  دیـس  اقآ  موحرم  هماـن  - 8 « 112 ص 108 -  » موحرم نآب  یناهبهب  دـیحو 
-10 « 115 ص 114 -  » تسا هتشاگن  دوخ  نیرومأم  ضعب  مانب  هک  يدابآبّرلادبع  يدهم  دّمحم  خیـش  جاح  موحرم  همان  - 9 « 113 - 112

-11 « 116 ص 115 -  » موحرم نآب  یناهفصا  هعیرشلا  خیش  هَّللا  حتف  ازریم  اقآ  موحرم  همان 
1236 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

موحرم همان  - 12 « 118 - 116  » بحاص ناخیلع  سابع  دّمحم  ازریم  مانب  یناردنزام  نیدباعلا  نیز  خیش  نب  نیسح  خیـش  جاح  موحرم  همان 
میهاربا دیس  اقآ  نبا  نیسح  دیـس  اقآ  موحرم  همان  - 13 « 120 ص 118 -  » صخـش نامهب  یئابطابط  یقنیلع  ازریم  جاح  نب  رفعج  دیـس  اقآ 
صخشب ینیوزق  يوسوم  مشاه  دیـس  اقآ  نب  میهاربا  دیـس  اقآ  موحرم  همان  - 14 « 122 ص 120 -  » صخـش نامهب  يرئاح  ینیوزق  يوسوم 

: مینکیم لقن  راونالا » عطاوس  بختنم   » زا ضیرقت  همان و  دنچ  کنیا  نایاپ  «. 124 ص 122 -  » روکذم
: هّرس سّدق  يزاریش ، دّدجم  نسح  دّمحم  دّیس  ازریم  اقآ  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ضیرقت  - 1

یلاعت و هَّللا  دـییأتب  تفقو - اّملف  دـعب ، اـّمأ  ۀـقیلخلا ... ، ةرطف  هتدارإ  قفو  یلع  هتردـقب  عدـبأ  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  »
میدـعلا ریبعتلا ، قئارلا  ریرحتلا ، قئافلا  ریرّحنلا ، لضافلا  و  ریبخلا ، ملاعلا  ریطخلا ، ردـقلا  و  ریزغلا ، لضفلا  يذ  فیناصت  یلع  هقیفوت - نسح 

ملعلا رون  نم  لهجلا  تاملظ  یف  یکذأ  و  هساـفنأ ، لـئاضفلا  رـشنب  ّبیط  نیرادـلا و  یف  هَّللا  هدـّیأ  نیـسح - دـماح  دّیـسلا  يولوملا  ریظنلا ،
و فیک ال ! و  ةربعلا ، ّلحم  ۀیفاشلا  هتاراشإ  و  ةربخلا ، لیلد  ۀیفاولا  اهتارابع  ۀیلاغلا ، یلع  اهقیقحت  حـئاور  قوفت  ۀـیلاع  بلاطم  تیأر  هساربن ،

نم بلق  یف  هَّللا  هفذقی  رون  ملعلا  ال ! الف ، ّالإ  و  اذـکه ، اذـکه ، ۀـجتنم ، صالخإلا  ۀـصالخ  نم  و  ۀـجرخم ، ۀـیفاصلا  راکفألا  نویع  نم  یه 
لهأ ۀّیقح  تابثإ  یف  ممهلا  فرـص  مدقلا و  تابث  مزحلا و  لامک  مزعلا و  ماود  نم  راختفالا و  ّلک  رختفأ  ۀـقیقحلا  یف  و  رایخألا . نم  ءاشی 

و نیدلا ، ءایحإل  کمیدی  نأ  هَّللا  لأسأ  ءاشی . نم  هیتؤی  هَّللا  لضف  کلذ  يربک . ۀبهوم  یمظع و  ۀمعن  ّهناف  راغأ . ۀلاقم  حضوأب  ۀلاسرلا  تیب 
. نیعمجأ هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولص  نیّیبّنلا ، متاخ  ۀعیرش  ظفحل  کمیقی 

فیسلا  نم  یضمأ  ملعلا  لهأ  مالقأف  انقلا  فیسلاب و  نیدلا  ةایح  سیلف 
. عطاق ماسح  فالخلا  لهأ  ۀنسلأل  عفان و  ضام  فیرشلا  هملق  ّنأ  یلع  هّلل  دمحلا  «و 

ۀـسّدقملا ال تاوذـلا  ّنأ  ّالإ  قنحلا ، نم  هاف  حـتاف  لطابلا  ّنأ  ملعأ  تنک  نإ  ّینإ و  و  هیلإ . اهقاس  ۀـبهوم  و  هیلع ، اـهب  هَّللا  ّنم  ۀـمعن  کـلت  و 
بشخلا نیأف  قحلا . ۀملک  ءالعإ  یف  نولابی 

1237 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع ّقحلا  روهظ  هَّللا  لأسأ  رهزألا !؟ بکاوکلا  نم  ۀلاهجلا  مالظ  و  رونألا !؟ ردبلا  نم  ۀلالضلا  لالظ  نیا  و  ةدّنجملا !؟ دونجلا  نم  ةدّنسملا 

نسحل ماّیألا ، يدم  ءاعدلا  هنم  ءاجرلا  و  اریخ . مالـسالا  نع  هَّللا  هازج  اروکـشم ، ارّفظم  اروصنم  اقّفوم  هلعجی  نأ  و  هیدل ، نم  هدییأت  هیدی و 
. يرجه ۀنس 1301  مارحلا  ۀّجحلا  يذ  یف  ینیـسحلا . نسح  دمحم  رقحألا  هرّرح  هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  و  ماتخلا ، ۀبقاعلا و 

«. رهم
: هیلع هَّللا  ناوضر  يزاریش ، يازریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  زا  رگید  ییهمان  - 2

ماما تاکربب  فیرـش  عرـش  دعاوس  دیدست  فینح و  نید  دعاوق  دییـشت  رد  ماودلا  یلع  هکنآ  قثاو  ءاجر  دناسریم : یلاع  ضرعب  مسب ...  »
هچنانچ مناوتب  تسا  هدش  رّـسیم  رتمک  داحتا  دّدوت و  راهظا  ماقم  رد  هچ  رگا  دیـشاب . دّدـسم  قفوم و  ءادـفلا - هل  انحاورأ  نامز - یلو  رـصع 

تافّنصم بتکب و  و  منکیم ، ار  فیرش  دوجو  تمعن  رکـش  هشیمه  تسا  هاوگ  هؤامـسأ - تّزع  سدقا - دحأ  دحاو  میآرب ، تسا  هتـسیاش 
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رد نونکات  تفگ : ناوت  فاصنا  مسانـشیم ، وکین  مالـسا  رد  ار  زیزع  دوجو  نآ  تامدـخ  تاـمحز و  قح  و  مسنأتـسم ، یلاـعبانج  هقیـشر 
مئانغ رهد و  نیا  تانسح  زا  هک  راونالا  تاقبع  باتک  اصوصخ  تسا ، هدشن  فینـصت  مامت  عفان و  هنوگ  نیا  هب  یباتک  مالک  ّنف  رد  مالـسا 

هدافتـسا دـیامن و  عوجر  كرابم  باتک  نآب  دوخ  دـسافم  حالـصا  دـئاقع  لیمکت  رد  هک  تسا  مزال  نّیدـتم  ملـسم  ره  رب  تسا . نامز  نیا 
رظن رد  هچنانچ  ات  درادن ، تشاذگ  ورف  ار  شـشوک  یعـس و  دـیاب  رقحأ  داقتعاب  اهنآ  جـیورت  رـشن و  رد  دـناوت  وحن  رهب  سک  ره  و  دـیامن ،

- ملاع دـنوادخ  تسا . رظن  رد  رتمک  هیجان  هقرف  هّقح و  هقیرطب  نیزا  رتهتـسیاش  یتمدـخ  هک  دوش  لطاب  ضاـحدا  قح و  هملک  ءـالعإ  تسا 
رد مراودیما  و  دسر ، نایاپب  یگتسیاشب  نایامن  تمدخ  نایاش و  تمحز  نیا  هک  درادب  مادتـسم  ار  قیفوت  نیرهاط  هّمئا  تکربب  هرکذ - ّلج 

دئاز هک  دـنرادب  مسونأم  رورـسم و  تالـسارم  ذافنإ  تافّنـصم و  لاسرا  هب  و  دـنیامرفن ، مشومارف  دوخ  هحلاص  تاوعد  زا  فاـقوا  فئارش 
دییأت ماود  یعاد  هکربلا و  ریخلا و  ریثک  دوعـسم  دوجو  یتمالـس  نالعا  بقرتم  هراومه  و  مفوعـشم ، قاتـشم و  اهنآب  هداـعلا  قوف  فصولا و 

مکیلع مالسلا  و  مکدجم ، یلاعت  هَّللا  مادأ  مراد . اعد  عقوت  مشابیم و  بانج  نآ 
1238 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  و 
يرون نیـسح  ازریم  یجاح  موحرمب  يرـصان » ناروشناد  همان   » فیلأت تئیه  سیئر  يدابآبّرلادـبع  يدـهم  دّـمحم  خیـش  موحرم  همان  - 3

: امهّرس سّدق  كردتسم »  » بحاص
دوسی دوسحلا  فنأ  نم  مغّرلا  یلع  يّذلا  لماکلا  ملاعلا  اذهّیأ  الا  »

. دوشیم تدارا  ضرع  تایح و  راهظا  راصتخا  لامک  رد  هک  تسدیعس  دیع  مهدزای  »
ترضح [ 1  ] نویامه عیقوت  و  دودـمملا - هّلظ  ماد  یلاع - بانج  كرابم  طختـسد  هَّللا - همّلـس  یـسوم - خیـش  اقآ  باستکا  یلاـعم  باـنج 

اجب ار  ادخ  رکـش  دـندومن ، هادـف - یحور  نیـسح - دـماح  ریم  ياقآ  مالـسلا - ةولـصلا و  هیلع  مامالا - بئان  ماظعلا  ءاملعلا  ۀـّیقب  باطتـسم 
هحیرـص تازجعم  زا  هزجعم  ۀقیقح  تستاهابم . نیرق  رختفم و  هَّللا - امهدّیأ  [- 2  ] نیسح ود  ره  دوعـسم  دوجوب  راگزور  زورما  هک  مدروآ 
تاولص تیبلا - لهأ  هسّدقم  رابخأ  تسا - مولعم  ملع  عایض  باب  رد  نآ  لاح  هک  يرصع - نانچ  رد  هک  تسقح  بهذم  هحیحص  تایآ  و 

. دنشابیم اهجّورم  اهدّدجم و  هنوگ  نیا  ار  نیعمجا - مهیلع  هَّللا 
. اریخ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نع  هَّللا  امکازج 

لباقان هّرذ  نیاب  هک  تمدـخ  نیا  عاجرا  هنارکـش  ضحم  دنـسیونب ،» مه  ار  دـنه  ياـملع  تسبوخ   » دـناهدومرف شراـگن  شیاـمرف و  هکنیا  »
لمعب نانتما  لامک  رد  یگدنب  طرـش  دنیامرف  تمحرم  ار  هّیدـنه  هّطخ  ياملع  هطوسبم  مجارت  لاوحا و  حرـش  هک  یتروص  رد  دـناهدومرف ،

. تخاس دهاوخ  دـّلخم  دـنه  میلقإ  ياملع  مجارت  نمـض  رد  دـیایب  شیپ  هک  بیرقت  رهب  ار  ناشیا  كرابم  مسا  اج  همه  رد  دـمآ و  دـهاوخ 
یطخ عیقوت »  » زا دارم  [ 1  ] تّحـص زورما  قلخ  رب  ار  ملاع  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  هک  منکیم  عیدـصت  هلابقلا - مسر  یلع  ال  ۀـقیقح -

فینـصتب هقلعتم  روما  ضعب  رکذ  نآ  رد  دـندوب و  هدومرف  ریرحت  يرونلا  نیـسح  ازریم  بانج  مانب  نیملاـعلا  یف  هَّللا  ۀـیآ  باـنج  هک  تسا 
دشابیم ناروشناد » همان   » نیفلؤم سیئر  هک  يدهم  دمحم  الم  بانجب  ار  طخ  نآ  يرون  نیسح  ازریم  بانج  دوب و  ناروشناد » همان   » باتک

«. باتک هیشاح  زا  . » دندومرف لاسرا 
«. باتک هیشاح  زا  . » امهلظ ماد  يرون  نیسح  الم  بانج  نیملاعلا و  یف  هَّللا  ۀیآ  بانج  ینعی  [ 2]

1239 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار هادف - یحور  نیسح - دماح  ریم  ياقآ  رصعلا  ظفاح  مالسالا  راهظتـسا  هعیرـشلا  ییحم  ۀعیـشلا و  راختفا  ترـضح  دوجو  فرـش  جازم و 

امیقتـسم هک  مدـیدن  لباق  ار  دوخ  یبهذـم . اذـه  ّنإف  یبهذـم  نع  لأست  نإف  مراد . مزاج  یعطق  تباـث و  يداـقتعا  بلطم  نیاـب  و  منادیم ،
هک دـنیامرف  ذافنإ  دوشب  رّـسیم  هچ  ره  هعطق  نآ  ياملع  لاوحأ  مجارت  زا  هک  دـنیامرفب  راهظا  هالع - دـیز  یلاع - راک  رـس  مسیونب ، هضیرع 
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 ...«. دش دهاوخ  ذیفنت  ناشیا  هّیلع  هدارا  سّدقم و  مکح 
: كردتسم بحاص  يرون  یجاح  موحرم  زا  ییهمان  - 4

رد ار  یلاعبانج  تمدـخ  قح  يافو  یفاش  ترابعب  هک  تسین  ّتیلباق  دادعتـسا  نآ  ار  تعاضبیب  نیا  هک  مناـسریم  یلاـع  سّدـقم  ضرعب  »
هک هدومن  تلأسم  ملاع  دنوادخ  زا  هدیچیپ و  ار  بلطم  نیا  راموط  هکنآ  رتهب  میامن ، نانتما  رّکشت و  نیملـسم  رـشعم  بناج  زا  منکب و  نید 

حدام و رایسب  هلظ - ماد  [- 1  ] مالسالا ۀّجح  باطتـسم  بانج  دوش . تعانق  هعوجرم  تاشیامرف  رکذب  دیامرف ، اطع  رفاو  يازج  همه  ضوعب 
«. دننکیم نانتما  راهظا  لفاحم  رد  دنتسه و  یلاع  بانج  يوگاعد  رکاش و 

: امهّرس سّدق  نیسح ، رصان  دّیس  ریم  موحرمب  يزاریش  دّدجم  يازریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  همان  - 5
تیانع و نیعب  و  ظوفحم ، اهالب  هّفاک  زا  هتمظع - ّتلج  یلاعت - يراب  ترـضح  تیاـمح  رد  هتـسویپ  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  دـناسریم . ضرعب  »

دییـشت رد  هراومه  هدوب ، ظوحلم  نیرهاطلا - هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هجرف و  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع - ماـما  ترـضح  هصاـخ  فاـطلأ 
تادّلجم زا  ریط  ثیدح  باتک  دّلجم  کی  همیمض  اب  هک  هفیرـش  همیقر  دیـشاب . دّدسم  دّیؤم و  نیبم  نید  راثآ  جیورت  رـشن و  نیقی و  ینابم 

دیدوب هتـشاد  لاسرا  همالعأ - دـلخلا  یف  عفر  هماقم و  هَّللا  یلعأ  دـجام - دـلاو  دـقان  هماّلع  بانج  فیلأت  راونألا » تاقبع   » باطتـسم باتک 
دوجو گرزب  تمعنب  ۀصاخ  هدومرف ، اطع  مالـسا  لهأب  هک  یئالآ  معن و  عیمجب  ار  هئالآ - مظع  هؤانث و  ّلج  ملاع - دنوادخ  دـش ، هظحالم 

. تسا يزاریش  يازریم  هَّللا  ۀیآ  موحرم  دوصقم  [ 1 ، ] نیدشار ياملع 
1240 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهتمحز هدرب و  اهجنر  نیّلـضم  دـیک  ياغلا  نید و  هملک  يالعا  هار  رد  هک  هاوثم - ۀـّنجلا  لعج  هارث و  باـط  موحرم - يولوم  باـنج  دـننام 
لوذـبم نیدـناعم  اب  ماربإ  ضقن و  نیطایـش و  تاهبـش  كوکـش و  عفر  ماقم  رد  هک  هلیمج  یعاسم  نمایمب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  ات  دناهدیـشک 

دّـضنم دّیـشم و  ار  ناـقیا  ناـمیا و  هـمکحم  یناـبم  هدوـمرف و  حاـضیا  قـح  هعیـش  يافعـض  يارب  دادـس  تیادـه و  میقتـسم  جـهنم  هتــشاد 
ار مهیلع - هَّللا  ناوضر  مالعأ - ياملع  رئاس  موحرم و  نآ  تاجرد  هک  میامنیم  تلئـسم  یناـبر  هاـگرد  زا  منکیم و  رکـش  دـناهدینادرگ ،
تّزع و رمع و  رب  دنراد  هتـشاد و  تّمه  دهج و  لذب  ّقح  نید  تیوقت  ترـصن و  ماقم  رد  هک  ار  نیرئاس  بانج و  نآ  و  دـیامرف ، فعاضم 

. بیجم بیرق  ّهنإ  دیازفیب ، هصاخ  تاقیفوت 
دّیؤم و یلاعت  هَّللا  ءاشنإ  دیراد . هتـشاد و  مامتها  دیاب  دـیاش و  هچنانچ  باطتـسم  باتک  نیا  تادـّلجم  رئاس  جارختـسا  رد  هتبلا  تسا  مولعم 

هَّللا لاطأ  مشابیم . اعد  عقوتم  هدوب و  هدجم - یلاعت  هَّللا  مادأ  بانج - نآ  دیدست  قیفوت و  دییأت و  ماود  یعاد  هتـسویپ  دوب . دیهاوخ  دّدسم 
«. يزاریشلا نسح  دّمحم  هدبع  هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و  مکدوجوب ، نیملسملا  هَّللا  عّتم  مکءاقب و 

: موحرم نآب  كردتسم  بحاص  يرون  یجاح  موحرم  همان  - 6
رئاس یلإ  افاضم  نآ - علق  عمق و  رد  تاـقوا  فرـص  هّیناـخد و  هلئـسم  هّماـع و  هّیلب  همیظع و  نتف  ثودـح  تهجب  لاـسما  درادیم . ضرعم  »

، هتـسناد دوخ  نالذـخ  ظح و  ءوس  مئالع  زا  فسأتم و  رّـسحتم و  تیاغب  مورحم و  تبتاکم  ضیف  زا  ساوحلل - ۀـقرفملا  ۀـلماشلا  ثداوحلا 
هک تنیط  بیط  ّتیوط و  يافـص  زا  ّوجرم  مدادیم . یّلـست  ار  دوخ  هدومن  ناربج  هیلاع  بابق  تحت  رد  صوصخم  مالـس  اعدـب و  هاگ  هاگ 

. دوشن صالخا  ناینب  رد  للخ  قّرطت  تلفغ و  رب  لمح 
بانج تعجارم ، زا  سپ  مدـش ، فّرـشم  فرـشا  فجن  یّلعم و  يالبرک  نابعـش  بجر و  هام  رد  هصوصخم  تارایز  كرد  تهجب  لاسما  »

دزن هدیسر  باتک  دلج  دنچ  یطخ و  یلاع  بانج  زا  هک  دنتشاد  روکذم  هّلظ  ماد  يزاریـش  يازریم  موحرم   ] مالـسالا ۀّجح  ياقآ  باطتـسم 
اهنآ رد  رون  دلج  هّمتت  دش  مولعم  بتک  ندید  فیرش و  طخ  ترایز  زا  سپ  ناشیا . بانج 

1241 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیفلاسلل احلاص  افلخ  یلاعت  هَّللا  کلعج  مدش . هدنمرش  نونمم و  رایسب  دوب ، بجحلا » فشک   » فیرـش باتک  ریط و  دلج  جنپ  نامه  دوبن ،
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و تسا ، یفاو  ریغ  صقان و  فشک »  » فیرـش باتک  هک  فیح  رازه  اّما  جهنملا . حاضیا  یف  جهملا  اولذب  نیدـلا و  اورانأ  نیذـّلا  نیحلاصلا 
. هنم تاف  ام  كاردتسال  مکدّیؤی  وأ  هلیمکتل ، ینقفوی  نأ  یلاعت  هَّللا  لأسن  دوزفا . نآ  رب  ناوتب  ار  دوجوم  لثم  هک  نونظم 

ءاشنا دش ، تمدخ  لاسرا  نآ  باوبأ  زا  یـضعب  رد  رـصع  ياملع  رکذ  ۀهجب  نارهط  عبط  اذـک »]  ] راثالا رثآم   » باتک ابیرقت  لبق  هام  ود  رد  »
هک یتقو  رد  دیـسر  رگید  طوطخ  اب  دـیدج  فیرـش  طخ  دادـغب  رد  زیرگنا » زویلاب   » نیرومأم طسوتب  هتـشذگ  هتفه  رد  هدیـسر . یلاعت  هَّللا 

فوج رد  لاح  هک  هدش  هتشون  یلاع  بانجب  هلـسارم  هّلظ  ّدم  يزاریـش  يازریم  موحرم   ] مالـسالا ۀّجح  ياقآ  باطتـسم  بانج  رمألا  بسح 
و دـشن ، باوج  نتـشون  طخ و  نیا  تءارق  لاحم  هّیمئاد  تهاقن  فعـض و  زا  هدایز  دنتـشاد  جازم  رد  یتلاسک  هضراـع  تهجب  نوچ  تسا ،
، دـش فلت  سفن  رازه  تشه  بیرق  ابیرقت  زور  لـهچ  فرظ  رد  هک  نارهط  رد  صوصخ  ناریا  بلاـغ  رد  اـبو  ّماـع  ضرم  ثودـح  تهجب 

ثبع تمحز  لاسرا ، زا  دعب  هک  درک  دیاب  یلّمأت  هلمجلا  یف  اذـهل  اساوح - اناکم و  قّرفتم - تلود  يازجأ  ّلتخم و  هلمجلا  یف  روما  هتـشر 
. دسر ماجناب  تمدخ  نیا  هک  دیامرف  تناعا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوشن .

تمدخ نینچمه  و  دیناسرب ، قئاوبلا - ّرش  یلاعت  هَّللا  هاقو  قذاح - دّمحم  دّیـس  اقآ  بابلألا  یلوا  هودق  باطتـسم  بانج  تمدخ  ّمات  مالـس  »
دبعلا هرّرح  هتیاعر . هتیامح و  فنک  یف  یلاعت  هَّللا  مکلعج  دیناسرب . مالـس  هَّللا - هدـّیأ  نیـسح - رکاذ  دّیـس  انالوم  دـجمألا  خألا  مرکأ  ّزعأ 

«. ۀنس 1310 لّوالا  عیبر  نم  رشع  عباسلا  ۀلیل  یف  يرونلا . نیسح 
: نیسح رصان  دّیس  موحرمب  یناهفصا  یلماع  ردص  لیعامسا  دّیس  جاح  ياقآ  هَّللا  ۀیآ  موحرم  زا  ییهمان  - 7

. یلاعت هَّللا  ءاشنا  كاقل ، ینقزر  كاوقتب و  كدعسأ  كالع و  مادأ  كاقب و  یلاعت  هَّللا  لاطأ  »
1242 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یلص  مانألا - ریخ  ترضح  هرّهطم  تعیرش  جّورم  همـسا - ّزع  ماّلع - کلم  ترـضح  ظفح  رد  مادم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دناسریم : ضرعب 
. دنشاب ضیفتسم  دیفتسم و  هتسویپ  یماس  بانج  هّیعر  هّیلمع و  تاماقم  هّیملع و  راثآ  زا  مانأ  هبطاق  هدوب ، مارکلا - هلآ  هیلع و 

دروآ و اجب  ار  هئامعن - ّتلج  ناّنم - دزیا  ترضح  رکـش  دمح و  هدش  زئاف  نآ  هعلاطمب  هدیدرگ  موقرم  یعاد  يروآ  دایب  هک  هفیرـش  همیقر 
- دـلاو ياقآ  ماقم  ناوضر  روربم  موحرم  باطتـسم  باتک  مامتا  مامتها  باب  رد  هدومن  تسا  ناـیوگاعد  ناـصلخم و  هویـش  هک  ریخ  ءاـعد 

موحرم نآ  هّیملع  هلیلج  راثآ  يوریپ  دیاب  یماس  بانج  قحلا  دیدومرف ، موقرم  تسراونالا  تاقبع  دوصقم  - ] هاوثم دلخلا  لعج  هارث و  باط 
یلع هّلل  دـمحلا  و  دـنیامن . مامت  تسا  نیملاع  کشر  هک  یفیرـش  باتک  یمامتان  دـنیامرف و  تسا  یـسرک  ملق و  حول و  شرع و  نازو  هک 

تشذگ دهاوخ  رونا  رظنب  فوج  رد  هدومن  تبث  دیسر  رظنب  هچنآ  رمألل  الاثتما  ار  ءاتفتسا  الیـصأ . ةرکب و  هَّللا  ناحبـس  اریثک و  اریثک  کلذ 
..

هدوب نیسح  زاین  ای  نیسحلا  مجن  دّیس  دیاش  هدومن  هیشاح  فیعـض  نیا  دندروآ و  ار  هیادهلا » ۀیادب   » ناشیا مانب  هک  يراوگرزب  دّیـس  بانج 
«. يوسوملا لیعامسا  هدبع  یلماعلا : نیدلا  ردص  نبا  یجارلا  هرّرح  هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  دشاب .

: تسا هتشاگن  دوخ  نیرومأم  ضعب  مانب  هک  يدابآبّرلادبع  يدهم  دّمحم  خیش  جاح  ءاملعلا  سمش  موحرم  همان  زا  یتمسق  - 8
ولوا تاداـس  زا  تسا  هداوناـخ  اـجنآ  ورب ، یناوتب  رگا  هن ، اـی  تفر  یناوتیم  وـنهکل »  » هب هکنآ  رگید  ّمهم  بلطم  دـمحلا ...  هل  هَّللا و  مسب  »
هماّلع موحرم  رسپ  و  نیسح ، دماح  ریم  دیـس  نیـسح و  زاجعا  دیـس  شنادنزرف  و  هماقم - هَّللا  یلعأ  ناخیلق - دّمحم  دّیـس  هماّلع  دالوا  مزعلا 

یتمدخ دنتسه . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمغیپ  دالوأ  گرزب  تاتویب  زا  هداوناخ  نیا  یلاعت . هَّللا  هدّیأ  نیسح » رصان  دیس   » نیسح دماح  ریم 
- یّلح هماّلع  و  هنع - هَّللا  یضر  يدهلا - ملع  یـضترم  دیـس  زا  دعب  تسا  هدش  يرـشع  انثا  هّقح  ّتلم  يرفعج و  بهذمب  نادناخ  نیزا  هک 

شهاوخ الّوا . تسا . هدـیدرگن  لئان  یلاع  بصنم  نیاب  ناشیا  لثم  يدـحأ  هماقم - هَّللا  یلعأ  یـسلجم - هماّلع  و  ناوضرلا - ۀـمحرلا و  هیلع 
تباین هب  منکیم 

1243 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دالوأ نم و  يارب  زا  و  ناوخب ، نآرق  هحتاف و  نم  تباین  هب  و  ینکیم ، ترایز  ار  شردارب  شردپ و  نیـسح و  دماح  ریم  هماّلع  رّونم  ربق  نم 
هَّللا همّلـس  نیـسح - رـصان  ریم  ياقآ  باطتـسم  بانج  اـب  یناوتب  رگا  اـیناث . هاوخب . تّمه  نکب و  اـعد  ناـگرزب  نآ  كاـپ  تبرت  دزن  رد  نم 

صوصخلا یلع  تاهجلا ، عیمج  نم  ّدجلا  ّمعلا و  عم  ار  تاقبعلا  بحاص  ناشدلاو  موحرم  لاوحأ  حرش  و  نکب ، ادیپ  ییانشآ  کی  یلاعت -
تایاکح و رداون  ذیمالت ، دیتاسا ، نکب . لیصحت  ابوتکم  طسب  حرشب و  ار  کی  ره  هسّدقم  تانیودت  هفیرش و  راثآ  تافیلأت و  تافینـصت و 

جردنم تسا  رظن  رد  هک  يریبک  لاجر  ای  [« 1  ] ناروشناد همان   » باتک رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  دنسیونب ، ار  مادک  ره  تشذگرـس  خیراوت و 
ۀّجح یف  ةداعـسلا  ۀّـجح   » باتک زا  نم  اـعبار . نکب . هّیدـه  نم  يارب  سیونب و  ار  هداوناـخ  نیا  هناـخباتک  تسرهف  یناوتب  رگا  اـثلاث . منکب .

نیـسح ازریم  جاح  ياقآ  یماّلع  باطتـسم  بانج  طسوتب  ناشدوخ  تاـیح  رد  نیـسح  دـماح  ریم  هماـّلع  موحرم  يارب  زا  يدـلج  ةداهـشلا »
نیا ینکب ، ار  رفـس  نیا  رگا  يراب ، ریخ ؟ ای  دیـسر  ناشیاب  موحرم  نآ  تایح  رد  هخـسن  نآ  هک  دـننادیم  ایآ  هک  دیـسرپب  مداتـسرف ، يرون 

«. يدهم دمحم  یجارلا  ياهدرک . تدوخ  نم و  يارب  گرزب  راک  يروآ  ياجب  ار  ایاصو  لامعأ و 
: نیسح رصان  ریم  موحرمب  یناهفصا » تعیرش   » هعیرشلا خیش  هَّللا  حتف  ازریم  اقآ  هَّللا  ۀیآ  موحرم  زا  ییهمان  - 9

راختفا هّقح و  هقیرط  نیدّیـشم  داشر  ءّالدأ  دالب و  مالعأ  زا  هک  باـنج  نآ  تاریخلا  ریثک  تاـکرب  اـب  تاذ  هکنآ  دـیما  دـناسریم : ضرعب  »
هتـسویپ تسا ، داسف  ّیغ و  نیبکار  دادس و  باوص و  زا  نیبکان  داحلا و  لالـض و  لهأ  رب  لوقـصم  بضع  لولـسم و  فیـس  هّقحم و  هفئاط 

عم [ 1 . ] دـشاب هدوب و  لـالجلا  يذ  ترـضح  ظـفحب  ظوـفحم  لاـمکلا ، نیع  هنتف  زا  نوـصم  لاـمآ ، راـهزأ  مسبم  لاـبقإ و  لئامـش و  ّبهم 
حیادـم زا  ییهمـش  نکل  هدیـسرن . ناشیا  تسدـب  ای  هدـشن  هتـشون  دـندوب  هتـساوخ  ءاملعلا  سمـش  موحرم  هک  یلاح  حرـش  ارهاظ  فسالا ،

. تسا هدش  هتشون  مزراوخ  بطخا  لاوحا  لیذ  دعبب  338 ط 2 » يرصان 7 : ناروشناد  همان   » رد تاقبع  بحاص 
1244 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام ریـصب  هکنآ  ّالإ  هدـشن  یمادـقا  فیعـض  نیزا  هعیرذ  راهظإ  هضیرع و  ضرع  و  اجنآ ، زا  یباتک  لاسرا  یباطخ و  ذافناب  نونکات  هچ  رگا  »
، هدوب یعاس  مئاق و  انث  هفیطلب  میدقت  رد  و  یعارم ، ار  اعد  هفیظو  مئاد  یعاد  نیا  هک  تسا  هاوگ  هاگآ و  ریمطق  ریقنب و  ریبخ  ریمـضلا و  یف 
هک تسیّدحب  هن  يرفعج  بهذم  دییـشت  رد  هفیطّللا - امهتبرت  هَّللا  سّدق  دجام - دلاو  دجمأ و  ّدج  نیروربم  نیموحرم  هلیلج  هلیمج  یعاسم 

. دهد ور  ینایسن  تلفغ و  اهنآ  زا  ار  یسک  تمایق  هنماد  ات 
یلات بانج  نآ  رمع  لوط  دادتما و  ءاعد  تسا  مولعم  دیتسه  راکرس  صخش  هقینأ  هقیرط  هّینـس و  ّتنـس  نیاب  مئاق  العف  عومـسم  رارق  زا  «و 

. تسا ضئارف 
روبح جاهتبا و  رورس و  طاشن و  تیاغ  و  دیشخب ، لوصو  فرش  هنیدم  باب  ثیدحب  ّقلعتم  هنیتم  هنیصر  ءازجأ  هک  دهدیم  تمحز  انمـض  »

: یناجلا یصاعلا  نم  ماعنإلا . لضفلا و  عاونأب  مکّصخ  و  مارکإلا ، اذه  لثمب  اّنم  دهعلا  رخآ  هَّللا  هلعج  ال  داد . يور 
«. ۀعیظفلا همئارج  نع  هَّللا  یفع  هعیرشلا ، خیشب  ّوعدملا  یناهبصالا ، يورغلا  هَّللا  حتف 

مّرحم 1321. خّروم 22 
1245 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« نیلقث ثیدح  نوماریپ   » تسا هدش  فیلأت  نیلقث  ثیدح  نوماریپ  هک  یبتک 

نیثدـحم املع و  هجوت  دروم  نامز  رید  زا  نتم  ماکحتـسا  رابتعا و  قرط و  ترثکب  رظن  نیلقث  ثیدـح  مخ ، ریدـغ  فیرـش  ثیدـح  زا  سپ 
: مینکیم دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  الیذ  هک  دناهتشاگن  لقتسم  لئاسر  بتک و  هراب  نیرد  نادنمشناد  زا  یعمج  هدش و  عقاو 

هلاسر دنچ  اب  یفوتم 413 . هرـس - سدق  دیفم - خیـش  هب  بقلم  يدادغبلا ، نامعنلا  نب  دمحم  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  خیـش  نالقثلا -» - » 1
. تسا هدش  پاچ  فرشا  فجن  رد  رگید 
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، تنـس لها  ءاملع  ناگرزب  زا  ینارـسیقلا ، نبا  هب  فورعم  یـسدقم  رهاط  نب  دـمحم  ظفاح  نیلقثلا -» مکیف  كراـت  ینا  ثیدـح  قرط  - » 2
«. 1178 تاقبع 2 : : » یفوتم 507

یفوتم هرـس - سدق  یمق - يوضر  رقاب  دمحم  نب  نیدلا  ردص  دیـس  لیلج  ملاع  امهنم -» ربکألا  نییعت  یف  ملکتلا  و  نیلقثلا ، یف  ۀلاسر  - » 3
«. 160 هعیرذلا 11 : : » دودح 1160

«. بجحلا فشک  : » زا 1260 سپ  یفوتم  يدنه  ناخیلع  ناحبس  همالع  نالقثلا -» - » 4
«. رضاح باتک   » مود جهنم  زا  مهدزاود  دلجم  راونالا -» تاقبع  - » 5

«. 228 هعیرذ 4 : : » یفوتم 1325 یناهفصا  عیفش  ازریم  نب  ییحی  ازریم  جاح  گرزب  دنمشناد  ربکألا » لقثلا  نییعت  - » 6
ینامیالا هیقفلا  فیرـشلا  یلع  نیـسح  خیـش  نب  رقاب  دـمحم  ازریم  موحرم  لیلج  ملاع  فیلأـت  ةرتعلا » نآرقلا و  نیلقثلا : نیب  ۀلـضافملا  - » 7

هدعقلا 1371. وذ  یفوتم 20  یناهفصالا ،
رد رد 1367  کچوک  عطقب  هحفـص  یط 109  هرس - سدق  یفجن - رفظم  نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم  ققحم  بیدا  همالع  نالقثلا -» - » 8

. تسا هدش  عبط  فرشا  فجن 
تسا و يرفظم  نالقثلا »  » باتک یـسراف  همجرت  مق . هیملع  هزوح  ءالـضف  زا  ینایتشآ  شناد  مساقلا  وبا  ازریم  اقآ  سیفن -» هیامرـس  ود  - » 9

. تسا هدیسر  عبطب  مق  رد 
زا هحفص . رد 30  تسا  ییهناققحم  هلاسر  مق . هیملع  هزوح  نادنمشناد  زا  يونشو  نیدلا  ماوق  دیـس  اقآ  عبتتم  لضاف  نیلقث -» ثیدح  - » 10

. ۀلماک ةرشع  کلت  و  رصم . ۀیمالسإلا  بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  تاراشتنا 
1246 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عبطلا ۀمتاخ 

نینچمه و  راونألا » تاقبع   » باطتـسم باتک  زا  هنیفـس  نیلقث و  كراـبم  ثیدـح  ءازجأ  عبط  ۀـّنملا ، هَّللا و  دـمحب  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
مزال رظنب  هک  یّمهم  بلاطم  ریاس  ناـشیا و  نادـناخ  و  هّرـس - هَّللا  سّدـق  ّفلؤم - لاـح  حرـش  نوگاـنوگ و  سراـهف  زا  نآ  هسیفن  مئاـمض 

. تفای نایاپ  دومنیم ،
هتفای ماجنا  هدـش و  زاغآ  تقیقح  قح و  ضحم  تدـیقع و  صولخ  اب  هک  گرزب  تمدـخ  نیا  نایناب  مانب  هک  دوبن  رظن  رد  راـک  يادـتبا  زا 

هدوبن و راک  رد  نیبم  نید  ءایلوا  سّدـقم  ناتـسآ  يراب و  هاگردـب  بّرقت  باتک و  رـشن  ياوس  یفدـه  اریز  دوش ، حیرـصت  ییاـج  رد  تسا 
. تسا هدوب  میمصت  نیرب  رارق  رمأ  ودب  زا  رظن و  ّدم  هشیمه  عوضوم  نیا  و  تسین ،

ریز حرـشب  ییهّمـش  راـچانب  دـندش ، اـیوج  تمدـخ  نیرد  ناگدـننکمادقا  زا  دیـسر و  فارطا  زا  هک  يرّرکم  ياـهاضاقت  بـسح  رب  نـکل 
سّدقم نییآ  نیجّورم  یگمه  لاوحا  لفاک  لاح و  لماش  هتسویپ  ار  دوخ  هنسح  تاقیفوت  هک  میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  هتشاد و  ضورعم 

. همرک هّنمب و  دنادرگ ، روصنم  رّفظم و  نیبم  نید  ماکحا  رشن  هار  رد  و  دیامرف ، مالسا 
ياهتبحص نمض  دوب و  رارقرب  ءالضف  زا  یکی  هناخ  رد  ییهسلج  يرمق  يرجه  لاس 1378  مظعملا  نابعش  هام  مجنپ  هعمج  زور  خیرات  رد 
ینوگانوگ ياههرهب  فیرش و  باتک  نیا  يایازم  زا  ییهّمش  کی  ره  دمآ ، نایمب  راونألا » تاقبع   » باطتسم باتک  زا  نخس  یملع  نیشنلد 

یف هَّللا  ۀـیآ  نآ  راوگرزب  ّفلؤم  لامتـشا  تداعـس  لاوحا  زا  یحورـش  نینچمه  و  هدرک ، نایب  دـناهدرب  نآ  هدـیدع  تادـّلجم  زا  مدامد  هک 
. دیدرگ روکذم  هّرس - هَّللا  سّدق  يوسوم - نیسح  دماح  ریم  نیملاعلا 

ار باتک  عبط  دیدجت  رد  مامتها  ناگمه  قاّفتالاب  دش و  اهنآب  یسرتسد  لاکشا  باتک و  خسن  یبایمک  زا  تبحص  تارکاذم  نیا  نمـض  رد 
رفن هس  فیعض و  نیا  زا  بّکرم  یتئیه  سلجملا  یف  و  هدومرف ، راهظا  تسا  يورخا  همیظع  تابوثم  بجوم  هک  یبهذم  گرزب  تامدخ  زا 
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باّون يدـهم  دّـمحم  ازریم  و  لـضاف ، بیطخ  یحطبا  یفطـصم  دیـس  جاـح  ناـیاقآ  ینعی  ناهفـصا ، یملع  هزوـح  نادنمـشناد  الـضف و  زا 
جاح و  دنمجرا ، دنمشناد  یناجیهال ،

1247 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عبط هیـشحت و  حیحـصت و  خسن و  لیـصحت  رد  مادقا  يارب  مالـسلا ،» هیلع  رظتنم  يدـهم   » باتک لضاف  هدنـسیون  ینامیا  هیقف  يدـهم  خـیش 

. دیدرگ لیکشت 
سئاـفن رـشن  هسـسؤم   » طـسوت رما  ناـیرج  باـختنا و  عـبط  يارب  دوـب  نیلقث  ثیدـح  ءازجا  هک  باـتک  تادـّلجم  نیرتـمهم  زا  یکی  سپس 

. دیسر نادنمشناد  مومع  عالطاب  كارتشا  ضوبق  تانالعا و  رشن  اب  ناهفصا » تاطوطخم 
هتـسویپ یماسألا  ۀلّـصفم  مظعم  نایاقآ  دییارگ و  تمتاخب  تمدخ  نیا  هک  میرازگـساپس  لاس ، راهچ  کیدزن  ندراذگ  رـس  تشپ  اب  کنیا 

مئامـض  » هک دوشیم  هراشا  زین  بلطم  نیاب  انمـض  دندمآرب ، دـهعب  ءافیا  ودـع  زاجنإ و  هدـهع  زا  هدومن ، یعاسم  کیرـشت  روما  یمامت  رد 
. تسا هدیدرگ  میظنت  بناجنیا  مامتهاب  زین  باتک  ياهتسرهف  هّیلک  و  هدش ، هّیهت  فیعض  نیا  رظن  اب  ینامیا و  هیقف  ياقآ  ملقب  باتک »

رد هشیمه  ناشیا  هک  دومن  يرازگساپس  يدابآبیبح  مّلعم  یلع  دّمحم  ازریم  ياقآ  راوگرزب  دنمـشناد  زا  هک  تسا  تّمذ  ضرف  همتاخ ، رد 
. مالسلا و  هنم . حورب  هدّیأ  یلاعت و  هَّللا  هاقبأ  دناهدومرف ، نایاش  ياهکمک  هار  نیزا  هدومن و  تکرش  باتک  هلباقم  حیحصت و 

یتاضور یلع  دّمحم  دّیس  هام 1341  رهم  ربارب 19  یلوالا 1382  يدامج  خیراتب 12 
1248 ص : ج23 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیمرحلا  سطعم  هنم  تسطع  ابیط  دنهلا  نم  تحاف  تاقبع 
نیسح  دماحل  ارکاش  اعد  هنم و  دمحلاب  نیسحلا  راشأف 

زور رد  فیرـش  باتک  نیا  عبط  ۀّنملا  هَّللا و  دـمحب  ص 49 » عطاوس . بختنم  « » یناتسرهش نیـسح  دمحم  دیـس  ازریم  جاح  مالـسالا  ۀّجح  »
ریدم نایناتسلگ  دومحم  دیس  ياقآ  باطتـسم  بانج  زا  تفای . نایاپ  ناهفـصا  نیتملا » لبح   » هعبطم رد  یلوالا 1382  يدامج  هبنشجنپ 18 

. تسا لصاح  نانتما  رکشت و  لامک  هعبطم  نادنمراک  ریاس  رهام و  نیچفورح  ینّابر  نیسح  ياقآ  هعبطم و  مرتحم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

ِمیحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
دیسر تیاهن  هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادخ اب  ناسنا  ینامسآ  قاثیم  ریدغ 

. وا ةدش  لزان  ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدغ 
َْتغََّلب اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب 
بجاو نینمؤم  یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر

. یندوشخب ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رس  دوش و  یم 
نیا رب  خسار  داقتعا  اب  ، تسا یعافتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهام  ياراد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم 

تماما و میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب گرتس  هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اـب  يدـیحوت و  رواـب 
يزور هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تایح  نامز  رد  ، هرـس سدـق  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو 

هنیزه و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اتو  هدـیدرگ  يراذـگ  هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج 
ریخ دارفا  يرایمه  تافوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماظع  عجارم  تازاجا  اب  ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياـه 

. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
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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 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 
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. 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 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 
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ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 
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