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تاقبع 34تاظیرقت 

موس 35دلج 

( دنس تمسق   ) ریدغ ثیدح  35همادا 

يزار هفیزم  تاملک  زا  فلؤم  باوج  35همادا 

تسین نآ  حداق  ار  ریدغ  ثیدح  يدقاو  تیاور  35مدع 

دناهدرک لقن  يدقاو  يربط و  ار  تیبلا  قارحا  35هیضق 

35هراشا

هدرک حرج  ار  يربط  تیبلا  قارحا  هیضق  در  رد  ناهبزور  35نبا 

هدرک رابتعا  یب  يربط  هلیسوب  ار  يدقاو  رذ  یبأ  دیعبت  در  رد  ناهبزور  36نبا 

دنکیمن انتعا  يدقاو  تیاورب  صاعلا  نب  مکح  درط  ناتساد  رد  ناهبزور  37نبا 

دادیم حیجرت  نیملسم  ریاس  رب  ار  شناشیوخ  يدقاو  تیاورب  نافع  نب  37نامثع 

تسا انتعا  یب  ار  شبراقا  نامثع  راثیا  هراب  رد  يدقاو  تایاورب  ناهب  زور  38نبا 

هدرکن انتعا  يدقاو  تایاورب  هروکذم  بلاطم  رد  زین  يزار  38رخف 

تنس لها  بتک  رد  يدقاو  39حیادم 

تنس لها  بتک  رد  يدقاو  بلاثم  40بیاعم و 

40هراشا

لادتعالا نازیم  باتک  رد  يدقاو  40همجرت 

بیذهتلا بیهذت  باتک  رد  يدقاو  42همجرت 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  يدقاو  43همجرت 

« فشاک  » رد یبهذ  راتفگب  يدقاو  43همجرت 

هدومن رکذ  ماهیا  اب  ثیدح  کی  طقف  يدقاو  زا  هجام  نبا  ءالبنلا  ریس  رد  یبهذ  44راتفگب 

« باسنا  » رد یناعمس  راتفگب  يدقاو  44همجرت 

« نایعألا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  يدقاو  45همجرت 

دناهدرمش فیعض  ار  يدقاو  ثیدح  همئا  نانجلا » ةآرم   » رد یعفای  45هتفگب 
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تسا كورتم  يدقاو  بیرقت »  » رد رجح  نبا  45راتفگب 

تسا نخس  وا  صخش  يدقاو و  مالک  رد  يراقلا » ةدمع   » رد ینیع  46راتفگب 

هدومن رکذ  ار  يدقاو  حیاضف  ظفاحلا » تاقبط   » رد زین  46یطویس 

هتسناد غورد  ار  يدقاو  بتک  یعفاش  لوق  زا  ةرشتنملا » ردلا   » رد 46یطویس 

هتسناد نیعاضو  زا  ار  يدقاو  یئاسن  لوق  زا  زین  بیردتلا »  » رد 47یطویس 

هدرک لقن  يدقاو  ندوب  عاضو  رد  ار  یئاسن  لوق  زین  ثیثحلا » فشک   » 47بحاص

هدرمش ثیدح  نیعاضو  زا  ار  يدقاو  زین  هعیرشلا » هیزنت  رصتخم   » 47بحاص

هدومن لعج  ثیدح  رازه  تسیب  يدقاو  هک  هدرک  لقن  دیناسملا » عماج   » رد 48یمزراوخ 

هتسناد كورتم  ار  يدقاو  زین  يدهلا » لبس   » 48بحاص

هدرمش نیعاضو  هلمج  زا  ار  يدقاو  زین  49يریمشک 

هدروآ ار  يدقاو  بلاثم  بقانم و  لیصفتب  رثالا » نویع   » 50بحاص

دنک رکذ  شحیاضف  نیا  اب  ار  يدقاو  مان  قح  لها  لباقم  رد  دیابن  يزار  54رخف 

قاحسا نبا  يوس  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  مدع  ای  لقن و  54یسررب 

ریدغ ر قاحسا  نبا  لقن  مدعب  يزار  لالدتسا  54باوج 

هدومن رکذ  ار  ریدغ  ثیدح  يزار  ياعدا  فالخ  رب  قاحسا  54نبا 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  ار  ریدغ  خیرات »  » رد ریثک  55نبا 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  يرزج  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  قعاوص »  » رد رجح  55نبا 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  يرزج  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  ضفاون »  » رد 55یجنزرب 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  رجح  نبا  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  ضفارم »  » رد 56يروپنراهس 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هفحت »  » رد زین  57بحاصهاش 

دننادب بذاک  ار  هدربمان  مالعا  ای  دننک و  بیذکت  شیاعدا  رد  ار  يزار  دیاب  ای  تنس  57لها 

هدومنن رکذ  ار  قاحسا  نبا  هدرک و  تنایخ  قعاوص  همجرت  رد  58یمرهج 

هدومن رکذ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  اب  ار  جح  رد  روضح  نمی و  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عوجر  قاحسا  59نبا 

هدروآ قاحسا  نبا  زا  قیرط  ودب  نمی  زا  ار  ترضح  عوجر  هریس »  » رد ماشه  60نبا 
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تسا حودقم  لاجر  نیققحم  زا  یعمج  دزن  قاحسا  60نبا 

60هراشا

« لامعالا نازیم   » رد یبهذ  راتفگب  قاحسا  نب  دمحم  60همجرت 

هداد بقل  باذک  لیمجب  ار  قاحسا  نبا  یمیت  64نامیلس 

هداد بقل  باذک  لیمجب  ار  قاحسا  نبا  هورع  نب  64ماشه 

هتخاس بقلم  لاجد  ار  قاحسا  نبا  64کلام ،

هدرک یفرعم  سیلدتلا  ریثک  ار  قاحسا  نبا  لبنح ، 65نبا 

هدرک یفرعم  باذک  ار  قاحسا  نبا  ناطق  نب  65ییحی 

هتسناد تجح  ار  قاحسا  نبا  نیعم  65نبا 

« رثالا نویع   » رد سانلا  دیس  نبا  راتفگب  قاحسا  نبا  65همجرت 

هتسناد فیعض  ار  قاحسا  نبا  متاح  یبا  68نبا 

« ینغم  » رد یبهذ  راتفگب  قاحسا  نبا  69همجرت 

هتسناد یلزتعم  يردق  ار  قاحسا  نبا  دواد  69وبا 

دنکیمن جاجتحا  قاحسا  نبا  راتفگ  هب  ینطق  69راد 

« فراعملا  » رد هبیتق  نبا  راتفگب  قاحسا  نبا  70همجرت 

هدرک لقن  ار  قاحسا  نبا  حدق  حدم  تومحرلا » حتاوف   » رد یلعلا  دبع  70يولوم 

دش رهاظ  قاحسا  نبا  يدقاو و  ملسم و  يراخب و  لقن  مدعب  يزار  کسمت  تعانش  هتشذگ  ثحابم  71زا 

دننکیم عینشت  هدرکن  رکذ  شباتک  رد  ار  رداقلا  دبع  هکنیا  تهجب  ار  يزوجلا  71نبا 

هتسناد رورغم  لهاج و  رداقلا  دبع  ندرکن  رکذ  تهجب  ار  يزوجلا  نبا  72يولهد 

تسا اهنآ  رورغ  لهج و  لیلد  زین  ریدغ  رکذ  زا  قاحسا  نبا  يدقاو و  ملسم و  يراخب و  72ضارعا 

هدرکن میظعت  قیال  دحب  ار  یعافر  ارچ  دراد  بجعت  یبهذ  زا  72یعفای 

تسا عینشت  بجعت و  بجوم  زین  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  نیضرعم  73ضارعا 

ظحاج نعاطمو  حیابق  73حیاضف ،

هدش یبصان  ظحاجب  ثبشتم  بصعت  زا  73يزار 
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هدوب ع )  ) تیبلا لها  نیدناعم  زا  73ظحاج 

74هراشا

هدرک تناها  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هینامثع » باتک   » رد ظحاج  بحاصهاش  74راتفگب 

هتسناد رفک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  تناها  هفحت »  » رد 75بحاصهاش 

دناهدومن رکذ  هیمیت » نبا   » هلمج زا  تنس  لها  رباکا  زا  یعمج  ار  ظحاج  هینامثع »  » 76باتک

76هراشا

ینارح ۀیمیت  نبا  77همجرت 

هدومن رکذ  تسا  وا  بصن  لیلد  هک  ار  ظحاج  هیناورم »  » باتک هیمیت  79نبا 

هدرک حیرصت  شتاودع  ظحاج و  باتکب  هنسلا » جاهنم   » رد هیمیت  81نبا 

هداد لیصفتب  ار  ماظن  ظحاج و  تاوفه  باوج  لوصف »  » رد یضترم  82دیس 

دینع ماظن  زا  دیفم  خیش  84باوج 

84هراشا

تسا تنس  لها  فارتعا  دروم  دیفم  خیش  85تمظع 

85هراشا

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  دیفم  خیش  85همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  دیفم  خیش  85همجرت 

« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  راتفگب  دیفم  خیش  86همجرت 

هتسناد رتدهاز  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  رکب  وبا  ظحاج  هفحت »  » بحاص 86راتفگب 

هدادن باوج  ظحاج  نایذه  زا  سواسو  ياقلا  يارب  هفحت »  » 87بحاص

هدرمش کچوک  نس  رغص  هطساوب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  88ظحاج 

هدومن راکنا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  تقبس  89ظحاج 

89هراشا

هداد باوج  ظحاج  تالوقت  زا  هینامثعلا » ضقن   » رد 90یفاکسا 

هداد لصفم  عطاق و  یباوج  شناسیلهساک  ظحاج و  تاوفه  در  رد  دیفم  92خیش 
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هدومن راکنا  لیلع  یلیلد  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  تقبس  98ظحاج 

98هراشا

ظحاج هفیخس  تاملک  زا  یفاکسا  یفاک  99باوج 

هتسناد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  زا  لضفا  ار  بابخ  دیز و  رکب و  یبأ  مالسا  100ظحاج 

هداد رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامیا  ضقن  ببس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  بلاط  وبا  تیامح  101ظحاج 

101هراشا

ظحاج تانایذه  زا  یفاکسا  یفاش  102خساپ 

هداد رارق  لضفا  نارای  لام و  ترثک  هطساوب  ار  رکب  یبأ  مالسا  104ظحاج 

104هراشا

یفاج ظحاج  تاهرت  زا  یفاکسا  یفاک  105باوج 

هدوب مالسا  هار  رد  نیبذعم  زا  رکب  وبا  ظحاج  106هدیقعب 

106هراشا

ظحاج ياوتحم  یب  ياوعد  زا  یفاکسا  107باوج 

هتسناد نارگید  زا  رتشیب  ترجه  زا  لبق  مالسا  رد  ار  رکب  وبا  تنحم  108ظحاج 

108هراشا

یفاج ظحاج  هفیزم  لاوقا  زا  یفاکسا  یفاک  108باوج 

هتسناد رترب  تیبملا  ۀلیل  ناتساد  زا  ار  راغ  ناتساد  111ظحاج 

111هراشا

یفاج ظحاج  چوپ  ياوعد  زا  یفاکسا  112باوج 

هدرک ریقحت  ار  تیبملا  ۀلیل  تلیضف  دانع  هار  زا  112ظحاج 

112هراشا

دنکیم تباث  ار  تیبملا  ۀلیل  رد  راثیا  تمظع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هلوقنم  113تایبا 

دندش مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ظفح  رومام  ناگتشرف  یلازغ  113راتفگب 

تسا ناگتشرف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نآرق و  ریقحت  تیبملا  ۀلیل  ناتساد  115ریقحت 
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تسین تیبملا  ۀلیل  تلیضف  یفانم  مالسلا  هیلع  یلع  تینوصم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  115رابخا 

تشادیم زاب  عرضت  ءاعد و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ردب  هوزغ  رد  رکب  116وبا 

116هراشا

دناهداد خساپ  هفلتخم  یهوجو  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هب  رکب  وبا  ضارتعا  زا  تنس  116لها 

116هراشا

روکذم ضارتعا  زا  قوزر  دمحا  دیس  117باوج 

تیبم تیلضف  رد  ظحاج  حدق  119باوج 

هتسناد رترب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعاط  زا  یتالئاطال  اب  ار  رکبوبا  تعاط  120ظحاج 

120هراشا

یفاج ظحاج  تالئاط  زا ال  یفاکسا  یفاک  120باوج 

هداد حیجرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هققحم  لئاضف  رب  ار  رکب  وبا  هموهوم  لئاضف  121ظحاج 

121هراشا

هتفگ خساپ  ظحاج  تالوقت  زا  یفاکسا  رفعج  121وبا 

درک انشآ  مالساب  جاجتحا  نسح  اب  ار  رفن  دنچ  ظحاج  معزب  رکب  122وبا 

122هراشا

؟ درک انشآ  مالساب  ار  دوخ  رسمه  رسپ و  ردپ و  تسناوتن  ارچ  جاجتحا  نسح  اب  رکب  122وبا 

درک دازآ  ار  نیبذعم  زا  یعمج  رکب  وبا  ظحاج  124معزب 

124هراشا

یفاج ظحاج  زا  یفاکسا  125باوج 

درک قافنا  مالسا  بئاون  رد  هریثک  لاوما  رکب  وبا  ظحاج  125معزب 

125هراشا

ظحاج تاوفه  زا  یفاکسا  رفعج  وبا  125باوج 

هدوب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دئادش  زا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  دئادش  ظحاج  126معزب 

126هراشا
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ظحاج هفیزم  تاملک  زا  یفاکسا  127باوج 

هدرک ریقحت  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هریثک  تازرابم  تادهاجم و  128ظحاج 

128هراشا

یفاج ظحاج  تاهرت  زا  یفاکسا  129باوج 

هدرک لمح  هدساف  لماحم  رب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرهاجم  هلتاقم و  یفاج  132ظحاج 

133هراشا

هتفگ باوج  ار  ظحاج  قیهن  حابن و  یفاکسا  رفعج  133وبا 

هتسناد حدم  لباق  ریغ  عبط و  قفاوم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داهج  134ظحاج 

134هراشا

یفاج ظحاج  تاوفه  زا  یفاکسا  رفعج  وبا  134باوج 

هداد رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داهج  زا  لضفا  ار  ریبز  ۀحلط و  داهج  134ظحاج 

135هراشا

یفاج ظحاج  ياهییارس  هوای  زا  یفاکسا  135باوج 

هتسناد ءانتعا  لباق  ریغ  مانمگ و  یصخش  ار  دودبع  نب  ورمع  136ظحاج 

136هراشا

تسا ورمع  تعاجش  ترهش و  زا  یکاح  راعشا  راثآ و  نارگید  یفاکسا و  136لوقب 

دودبع نب  ورمع  ترهش  تعاجش و  زا  هیکاح  راعشا  137راثآ و 

هداد رارق  يواسم  تماقتسا  رد  دحا  هوزغ  رد  ار  رکب  وبا  مالسلا و  هیلع  یلع  139ظحاج 

139هراشا

دناهدومن راکنا  دحا  رد  ار  رکب  وبا  تماقتسا  نیخروم  139رثکا 

تسین يواسم  نینمؤملا  ریما  اب  هاگ  چیه  دحا  گنج  رد  رکب  وبا  تماقتسا  توبث  ضرف  140رب 

هدرک ضرف  روهشم  یماقم  شرسپ  اب  ار  رکب  وبا  لاتق  دصق  140ظحاج 

140هراشا

یفاج ظحاج  زا  یفاکسا  140باوج 
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هداد رارق  وا  تیفرشا  لیلد  ار  رکب  وبا  دهج  لذب  141ظحاج 

141هراشا

یفاج ظحاج  لیلع  لیلد  زا  یفاکسا  141باوج 

تسا هلزتعم  نیملکتم  ریهاشم  زا  142یفاکسا 

142هراشا

« باسنا  » رد یناعمس  راتفگب  یفاکسا  142همجرت 

« نادلبلا مجعم   » رد يومح  توقای  راتفگب  یفاکسا  142همجرت 

هدرک دای  تمظعب  ار  یفاکسا  رابجلا  دبع  ةاضقلا  143یضاق 

143هراشا

هدرک لقن  یفاکسا  ار  ةاضقلا  یضاق  میظعت  ۀغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  143نبا 

سا هلزتعم  رباکا  همئا و  زا  زین  یلزتعم  رابجلا  دبع  ةاضقلا  143یضاق 

« ۀیعفاش ءاهقف  تاقبط   » رد يونسا  راتفگب  ةاضقلا  یضاق  143همجرت 

« ۀیعفاش ءاهقف  تاقبط   » رد يدسا  راتفگب  ةاضقلا  یضاق  144همجرت 

هدومن راکنا  نینمؤملا  ریماب  تبسن  ار  ظحاج  توادع  ناهب  زور  144نبا 

هدرک راکنا  نینمؤملا  ریماب  تبسن  ار  ظحاج  توادع  زین  دیشر  145لضاف 

تسین شتاودع  یفانم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضفب  ظحاج  147فارتعا 

تسا رکنم  قدنخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ۀبرض  تلیضف  مالکلا » یهتنم   » 148بحاص

درادن تافانم  شتوادع  اب  یسک  تلیضفب  151فارتعا 

دندوب نآرق  نانمشد  زا  نآرق  تئارق  دوجو  اب  152جراوخ 

هفاحق یبا  نب  رکب  یباب  هنغدلا  نبا  نداد  153هانپ 

تسین یفانم  شتاودع  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضفب  ظحاج  154فارتعا 

دندرکیم ملظ  اهنآب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فارتعا  اب  هیما  155ینب 

تسا هیما  ینب  فارتعا  دننام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضفب  ظحاج  156فارتعا 

وا باوج  هیواعم و  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  157همان 
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هدرک فارتعا  ترضحنآ  لئاضفب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  شاهمان  رد  160هیواعم 

160هراشا

هیواعم همان  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  162باوج 

دنک راکنا  یلکب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  تسناوتیمن  163هیواعم 

تسا کیرش  نامثع  لتق  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  درکیم  اعدا  163هیواعم 

دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يداعا  زا  هیواعم و  نارودزم  زا  رعاش  لیعج  164نبا 

تسا بدا  همئا  مظاعا و  رباکا و  زا  دربم  سابعلا  وبا  هدرک  لقن  لماک »  » رد دربم  سابعلا  وبا  ار  هیواعم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  166هبتاکم 

166هراشا

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  دربم  166همجرت 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  دربم  166همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  دربم  167همجرت 

« ةاعولا ۀیغب   » رد یطویس  لوقب  دربم  167همجرت 

درکیم فارتعا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لئاضفب  هاگیب  هاگ و  شتاودع  لامک  اب  168هیواعم 

تسا هیواعم  فارتعا  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضفب  زین  ظحاج  169فارتعا 

درکیم فارتعا  یهاگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  هب  شتاودع  لامک  اب  زین  169هشیاع 

نقفانم مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  170نانمشد 

نقفانم ءاملعلا  کلم  راتفگ  هب  تاداس  170نانمشد 

هدرک ریسفت  تاداس  لضف  نیرکنم  هراب  رد  ار  نیقفانم  هروس  ءاملعلا  170کلم 

تسا نیقفانم  دننام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضفب  فارتعا  رد  176ظحاج 

دنادیمن مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نآرقب و  کسمتم  ار  قح  لها  176بحاصهاش 

هدناوخ یبصان  قح  فالخ  رب  ار  قح  لها  178بحاصهاش 

تسا لطاب  ظحاج  هراب  رد  یضر  دیس  مالکب  دیشر  لضاف  179ثبشت 

درک مارح  ار  زیچ  هس  دوخ  فارتعاب  یناث  179هفیلخ 

تسا لیلع  روکذم  ربخ  رد  ینازاتفت  180لیوات 
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تسین وا  لیوات  تناتم  لیلد  ینازاتفت  یمازلا  181حدم 

تسین وا  توادع  یفان  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  رد  ظحاج  181تراهم 

تسناد لطاب  ار  ۀقدص » هانکرت  ام   » ثیدح يدادغب  شارخ  181نبا 

تسا نیدقان  نیعراب و  ظافح  زا  یطویس  راتفگب  شارخ  182نبا 

تسا وا  لوق  تناتم  لیلد  زین  شارخ  نبا  ندوب  عراب  ظفاح  سپ  دشاب  بصن  مدع  لیلد  ظحاج  تراهم  هاگ  182ره 

هدرک فیلات  ءزج  ود  رد  یباتک  نیخیش  بلاثم  رد  عراب  ظفاح  شارخ  182نبا 

182هراشا

« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  راتفگب  شارخ  نبا  183همجرت 

دناهدرک دای  تمظعب  ار  قح  لها  ءاملع  زا  يرایسب  تنس  لها  183رباکا 

183هراشا

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  یبلاعث  روصنم  وبا  183همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  یبلاعث  184همجرت 

« ةاعولا ۀیغب   » رد یطویس  و  ربع »  » رد یبهذ  راتفگب  یبلاعث  185همجرت 

« رهدلا ۀمیتی   » رد یبلاعث  راتفگب  یضر  دیس  185همجرت 

« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  یضر  دیس  186همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  یضر  دیس  187همجرت 

دوتس تمظعب  ار  یضر  دیس  تسا  موق  رباکا  زا  هک  يزرخاب  نسحلا  188وبا 

« باسنا  » رد یناعمس  لوقب  يزرخاب  189همجرت 

« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  يزرخاب  189همجرت 

« ءالبنلا ریس   » رد یبهذ  لوقب  يزرخاب  189همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  يزرخاب  189همجرت 

« هیعفاشلا تاقبط   » رد يونسا  لوقب  يزرخاب  190همجرت 

هدرک همجرت  هغیلب  تارابع  اب  ار  یضر  دیس  رصقلا » ۀیمد   » رد يزرخاب  نیسحلا  190وبا 

« دادغب خیرات  رصتخم  راتخم   » رد هلزج  نبا  راتفگب  یضر  دیس  191همجرت 
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« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  لوقب  یضر  دیس  192همجرت 

« لامکالا  » رد الوکام  نبا  راتفگب  یضر  دیس  193همجرت 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  لوقب  یضر  دیس  193همجرت 

« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  راتفگب  یضر  دیس  193همجرت 

رشبلا رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  راتفگب  یضر  دیس  194همجرت 

« یضر دیس  دلاو  حدم  رد  يرعم  ءالعلا  وبا  هدیصق  »194

دیامنیم کسمت  ظحاج  یمازلا  حدمب  نکیل  هدرکن و  ءانتعا  یضر  دیس  هلیلج  حیادمب  دیشر  201لضاف 

« یضترم یضر و  حدم  رد  يرعم  هدیصقب  جاجتحا  تحص  هوجو  »201

« تایفولا تاوف   » رد رکاش  نبا  نیدلا  حالص  هتشونب  يدرولا  نبا  202همجرت 

« ۀیعفاشلا تاقبط   » رد يدسا  هبهش  نبا  ملقب  يدرولا  نبا  202همجرت 

هدومن رکذ  رصتخملا » ۀمتت   » رد نییضر  حدم  رد  ار  يرعم  هدیصق  زا  يرطش  يدرولا  202نبا 

هدرک دای  یبوخب  يرعم  ءالعلا  وبا  رصتخملا » ۀمتت   » رد يدرولا  204نبا 

ۀنیصح یبأ  نبا  زا  يرعم  206ۀیثرم 

206هراشا

يرعم یثار  ۀنیصح  یبأ  نبا  209همجرت 

هدوتس یبوخب  ار  يرعم  زین  يربط  بیطلا  وبا  210یضاق 

يرعم حدام  يربط  بیطلا  وبا  یضاق  211همجرت 

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  هللا  دبع  نب  رهاط  بیطلا  وبا  211همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  ملقب  يرعم  بیطلا  وبا  213همجرت 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  214همجرت 

« رصتخملا ۀمتت   » رد يدرولا  نبا  لوقب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  215همجرت 

« هیعفاش ءاهقف  تاقبع   » رد يونسا  ملقب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  215همجرت 

« تاقبط  » رد يدسا  هبهش  نبا  هتشونب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  215همجرت 

یناهفصا یفلس  رهاط  وبا  216همجرت 
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« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  ملقب  یفلس  رهاط  وبا  216همجرت 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  ملقب  یفلس  رهاط  وبا  217همجرت 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  هتشونب  یفلس  رهاط  وبا  217همجرت 

« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  راتفگب  یفلس  رهاط  وبا  218همجرت 

« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  راتفگب  یفلس  رهاط  وبا  219همجرت 

« تاقبط  » رد يدسا  هبهش  نبا  هتشونب  یفلس  رهاط  وبا  220همجرت 

هدوتس هلیلج  حئادمب  ةاعولا » ۀیغب   » رد ار  يرعم  زین  220یطویس 

هدرک فیصوت  نانجلا » تآرم   » رد ار  يرعم  زین  221یعفای 

هدرک حدم  نومام  هودقب  فصو و  ار  يرعم  طقسلا » مارض   » رد زین  لضافلا  222ردص 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  222هرابرد 
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موس 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 

موس دلج 

( دنس تمسق   ) ریدغ ثیدح  همادا 

يزار هفیزم  تاملک  زا  فلؤم  باوج  همادا 

تسین نآ  حداق  ار  ریدغ  ثیدح  يدقاو  تیاور  مدع 

تعاظف و و  نیخیـش ، تیاور  مدعب  ثبـشت  زا  تسا  رتبیجع  رتبیرغ و  سپ  ار  ریدغ  ثیدح  يدقاو  تیاور  مدعب  يزار  رخف  ثبـشت  اما  »
. تسا رهاب  رهاظ و  هدومن  تارضح  نیا  تادافا  عبتت  هک  ریبخ  دقوتم  رب  کسمت  نیا  تعانش 

هک تسا  هبترم  نآب  شبـصعت  هک  يدـقاو ، نابز  رب  یلاعت  يادـخ  هک  ۀـثلث  باحـصا  نعاطم  ضعب  نایعیـش  هاگ  ره  هک  تسا  تریح  لامک 
تارـضح دـنرآیم ، وا  زا  لئاضف  تایاور  ضعب  اـی  دـننکیم ، لـقن  هدومرف  يراـج  هدرکن  تیاور  رتاوت  ترهـش و  نآـب  ار  ریدـغ  ثیدـح 

بـصنم اجنیا  رد  دنزیبیم و  وا  دوخ و  رـس  رب  يرابتعایب  كاخ  و  دنزیخیمرب ، يدقاو  حرج  حدقب و  دـنرادن ، هدـید  رد  بآ  هک  نیبصعتم 
هّللاب ذایعلا  دننادرگیم ، حراج  حداق و  ار  وا  تیاور  مدع  فرـص  و  دنریگیم ، ملـسم  يراخب و  هیاپ  مه  ار  وا  و  دنـشخبیم ، واب  تیثدـحم 

« دادللا بصعتلا و  نم 

دناهدرک لقن  يدقاو  يربط و  ار  تیبلا  قارحا  هیضق 

هراشا

نعاطم رد  قدصلا ) فشک  قحلا و  جهن   ) رد هارث  باط  یلح  همالع  »
4 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«: هتفگ رکب  یبأ 
لجال مشاه  ینب  نم  ۀـعامج  امهانبا و  ۀـمطاف و  نینمؤملا و  ریمأ  هیف  و  نینمؤملا ، ریمأ  تیب  قارحا  باطخلا  نب  رمع  وه و  بلط  هنا  اـهنم  و 

. رکب یبأ  ۀعیابم  كرت 
: لاقف یلع ، لزنم  باطخلا  نب  رمع  یتأ  لاق : هخیرات و  یف  يربطلا  هرکذ 

. ۀعیبلل نجرختل  وأ  مکیلع  نقرحال  هَّللا  و 
[1 . ] مکیلع اهنقرحنل  وأ  اوجرخا  لاقف : ملسأ ، نب  ۀملس  نیصحلا و  نب  دیسا  مهیف  ۀباصع  یف  یلع  یلا  ءاج  رمع  نا  يدقاولا : رکذ  و 

هدرک حرج  ار  يربط  تیبلا  قارحا  هیضق  در  رد  ناهبزور  نبا 
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فـشک قحلا و  جـهن   ) باوج رد  انکـسم  یناهفـصالا  ادـلوم  يزاریـشلا  ادـتحم  یجنخلا  دـمحم  نب  هَّللا  لضف  نب  ناهبزور  نب  هَّللا  لـضف  »
«: دیوگیم ترابع  نیا  باوجب  لطاعلا ) فشک  لامها  لطابلا و  جهن  لاطبا   ) باتکب هتخاس  موسوم  ار  نآ  هک  قدصلا )

ضفاورلا نم  يربطلاف  خیراتلا  یف  هرکذ  يربطلا  نا  رکذ  ام  ۀمطاف و  تیب  رمع  قارحا  وه  ربخلا و  اذـه  ضفاورلا  هارتفا  ام  جمـسا  نم  لوقأ :
الف ربخلا  اذه  لقن  نم  لک  و  هرابخا ، هتایاور و  هبتک و  اورجه  و  بصعتلا ، ضفرلا و  یف  هولغل  هورجه  دادغب  ءاملع  نا  قح  عیشتلاب ، روهشم 

بذک ربخلا  اذه  نا  هیلع  رهاظ  فلسلا  رابخاب  ریبخلا  نمؤملا  نال  باحصالا ، یلع  نعطلا  حدقلا و  ءادبا  دیری  بصعتم ، یـضفار  هنا  کشی 
[. 2  ] فلسلا راوطا  نم  دعبا  و ال  هنم ، حبقا  نوکی  نیب ال  ءارتفا  حارص و 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  بانج  رمع  دـیدهت  تیاور  هک  هارث ، باط  یلح  همالع  باوجب  ناهبزور  نبا  هک  تسا : رهاظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
رفظملا نسح  دمحم  فیلأت  قدـصلا  لئالد  [ 1  ] ترضح نآ  رب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ترـضح  تیب  قارحاب  ار  ترـضح  نآ  عابتا  مالـسلا و 

قحلا ج 3 ص 45. جهن  نع  القن 
لطابلا ج 3 ص 46. جهن  لاطبا  نع  القن  قدصلا  لئالد  [ 2]

5 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رحبت و تیاغ  هداد ، دوخ  بهذـم  حیـضفت  داد  هداهن ، زاغآ  يربط  حرج  حدـق و  الوا  هدرک ، لقن  يدـقاو  يربط و  زا  ترـضح  نآ  عاـبتا  و 

هدرک لقن  هک  یـسک  ره  هک  هدرک  هدافا  تیلک  قیرط  نآ  دعب  هداهن ، تربخ  بابرا  يور  ارف  قح  لها  ياملع  زا  دوخ  ءاملع  زییمت  رد  رهمت 
. باحصا رب  ار  نعط  حدق و  ءادبا  دنکیم  هدارا  تسا  بصعتم  یضفار  وا  هک  یتسردب  هک  دوشیمن  کش  سپ  ار  ربخ  نیا  تسا 

دشاب دامتعا  رابتعا و  زا  طقاس  حورجم و  حودقم و  هدرک  لقن  ربخ  نیا  هک  مه  يدقاو  ناهبزور  نبا  دزن  سپ 

هدرک رابتعا  یب  يربط  هلیسوب  ار  يدقاو  رذ  یبأ  دیعبت  در  رد  ناهبزور  نبا 

هذـبرب رذ  یبأ  جورخ  لامتحا  هک  ةاضقلا  یـضاق  در  ماقم  ار  رذ  وبأ  ترـضح  ناـمثع  یفن  نعط  رد  ناـمثع ، نعاـطم  رد  یلح  همـالع  زین  و 
میظع لاکشا  ران  داقیا  يدقاو  تیاور  ود  ره  نیا  هک  هتسناد  ناهبزور  نبا  نوچ  و  هدرک ، لقن  يدقاو  زا  تیاور  هدرک و  رکذ  دوخ  رایتخاب 

ناودـع و فیح و  ملظ و  روج و  لامک  هک  دـهدیم ، رـس  تارـضح  نیا  تادـقتعم  ساساب  ءانف  بالیـس  و  دـیامنیم ، هینـس  هنیـس  نوناکب 
و هتخاس ، جراخ  ربخ  تحـص  بابرا  دامتعا و  رابتعا و  هیاپ  زا  ار  يدـقاو  و  هتخادرپ ، نآ  درب  راچان  اذـهل  دـنادرگیم ، تباث  نامثع  نایغط 

ترابع نیا  هتشادنرب و  یکاب  يربط  حرج  حدق و  رد  دوخ  بیذکت  قبس و  ام  تفلاخم  زا  هتخادنا و  يزوجلا  نبا  يربط و  تیاور  رب  تسد 
«: هتشاگن

و ماشلا ، یلا  بهذ  هنا  ربخلا  ۀحـص  بابرا  نم  هریغ  يزوجلا و  نبا  يربطلا و  هرکذ  حاحـصلا و  بابرا  هرکذ  ام  یلع  رذ  یبأ  جورخ  لوقأ :
« َۀَّضِْفلا َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  : » یلاعت هلوق  نا  رذ  یبأ  بهذم  ناک 

.34 ۀبوتلا : [ 1  ] ءاملعلا ۀباحصلا و  ۀماع  بهذم  و  هتاکز ، اوجرخا  نا  مارح و  ۀضفلا  بهذلا و  زنک  و  خوسنم ، ریغ  مکحم  [ 1]
6 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. ۀیآلا یف  هبهذم  ررقی  رذ  وبا  ناکف  ةاکزلاب ، ۀخوسنم  اهنا  مهدعب 
هذه رابحالا : بعک  لاقف  ۀـیآلا ، یف  هبهذـم  ررقی  رذ  وبا  ناک  و  ۀـیواعم ، دـنع  ارـضاح  رابحالا  بعک  ناکف  ۀـیواعم  دـنع  رـضح  هنا  قفتا  و 

بتکف رذ ، ابأ  وکـشی  نامثع  یلا  ۀـیواعم  بتکف  [، 1  ] ۀحـضوم هجـشف  رابحالا  بعک  سأر  هب  برـض  ریعب و  یحل  ذخاف  ةاکزلاب ، ۀـخوسنم 
نمزک اوسیل  مویلا  سانلا  نا  و  سانلا ، عم  ةرـشعلا  نسحب  نامثع  هحـصن  ۀـنیدملا و  یلا  رذ  وبا  ءاجف  هنیدـملا  یلا  هبلطی  رذ  یبأ  یلا  ناـمثع 

نم جرخف  ضرـالا ، نم  ةـالفب  قحلا  نا  کـنم  نذأتـسا  ینا  رذ : وبأ  لاـقف  مویلا ، رجاـفلا  ربـلا و  مهیف  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
. ةذبرلاب نکس  عجر و  هکسن  یضق  املف  ارمتعم ، وأ  اجاح  ۀنیدملا 
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یضاقلا راذتعا  متف  انرکذ ، ام  یلع  خیراوتلا  نم  حاحـصلا  لهأ  قفتا  و  نامثع ، یلع  هیف  ضارتعا  و ال  ةذبرلاب ، رذ  یبأ  نوکـس  ۀیاکح  اذه 
[. 2  ] ۀماعلا هیلإ  بهذ  امیف  حدقی  لوقنلا ال  ضعب  یف  يدقاولا  ۀفلاخم  و  نیخرؤملا ، ۀماع  هرکذ  ام  یلع  يرج  هنال 

، ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  دیرط  صاعلا  یبا  نبا  مکح  نامثع  در  نعط  رد  قحلا ) جهن   ) رد هارث  باط  یلح  همالع  زین  «و 
زا تسا ، باب  نیا  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  ار  ناذیتسا  نامثع  رکذ  هک  ةاضقلا ، یضاق  راک  زا  رود  راذتعا  باوجب 

. دنکیم یهاو  رذع  نیا  لاطبا  بیذکت و  مامت  تحارصب  هچنآ  هدرک : لقن  وا  ریغ  يدقاو و 
ۀجشلا ۀحضوملا  [ 1 . ] هتـساوخ حاحـصلا  یلا  هبوسنم  هتوحنم  تیاورب  نآ  در  هدادـن ، يدـقاو  تیاورب  شوگ  ناهبزور  نبا  مه  نآ  باوجب 

. ضایبلا حضولا  و  مظعلا ، حضو  يدبت  یتلا 
لطابلا ج 3 ص 177. جهن  لاطبا  نع  القن  قدصلا  لئالد  [ 2]

7 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا ار  ناذـیتسا  نامثع  رکذـب  ثبـشت  هک  ةاضقلا  یـضاق  باوج  در  ماقم  رد  ۀمالـسلا  [ 1  ] ناـطیم هأوب  ۀـمارکلا و  راد  هَّللا  هلحا  یلح  همـالع 

«: هتفگ هدومن  مکح  در  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج 
یلا ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هجرخا  حتفلا  دعب  ۀنیدملا  یلا  مدق  امل  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  نا  هریغ : ۀفلتخم و  قرط  نم  يدـقاولا  لاق 

: لاق فئاطلا و 
ادبا دلب  یف  یننکاسی  ال 

یف ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  بیعی  ناک  هنا  یلا  رمالا  هب  غلب  یتح  هیف  ۀعیقولا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ةوادعب  رهاظت  ناک  هنال 
هَّللا یلـص  یبنلا  یلا  نامثع  ءاجف  هَّللا  لوسر  دیرط  هناب  الا  هفرعی  دحا  قبی  مل  و  هنعل ، هدـعبا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  هدرطف  هیـشم ،

هل لاق  هاربز ، لوقلا و  هیلع  اظلغاف  هیف  امهملکف  امهتیالو  نامز  یف  کلذ  یف  رمع  یلا  رکب و  یبأ  یلا  ءاج  مث  یبأـف ، هیف  هملک  هلآ و  هیلع و 
هیلع هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  ریغ  لئاق : لوق  نمآ  مل  هتلخدا  ول  هَّللا  و  هلخدا ، نا  ینرمأت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هجرخی  رمع 

. مویلا دعب  هیف  یندواعت  نا  نافع  نب  ای  كایاف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دهع  فلاخا  فیک  و  ملس ، و 
[2  ] هیلع امهباتع  نم  صلخ  هایا و  امهنیجهت  نم  ملس  رمع و  رکب و  یبأ  دنع  نامثع  هب  رذتعا  اّله  ارذع و  یضاقلا  نم  نسحی  فیکف 

دنکیمن انتعا  يدقاو  تیاورب  صاعلا  نب  مکح  درط  ناتساد  رد  ناهبزور  نبا 

«: هتفگ دوخ  لطاب  باتک  رد  هارث  باط  همالع  باوجب  ناهبزور  نبا  «و 
یف ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنذأتسا  لاق : صاعلا ؟ یبأ  نب  مکحلا  تلخدأ  مل  هل : لیق  امل  نامثع  نأ  حاحصلا  بابرأ  يور  لوقأ :

ۀباغلا [ 1  ] یف یملعب  تلمع  ایلاو  ترص  املف  یناقّدصی ، ملف  رمع  رکب و  یبال  کلذ  ترکذ  یل و  نذأف  هلاخدا 
قحلا ج 3 ص 150. جهن  نع  القن  قدصلا  لئالد  [ 2]

8 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
1  ] لطاب راکنا  ةاضقلا  یضاق  نم  لقنلا  اذه  راکنا  و  حاحصلا . یف  روکذم  اذه  ۀنیدملا ، یلا  هتداعا 

دادیم حیجرت  نیملسم  ریاس  رب  ار  شناشیوخ  يدقاو  تیاورب  نافع  نب  نامثع 

«: هتفگ قحلا ) جهن   ) رد هارث  باط  یلح  همالع  زین  «و 
فلأ ۀـئامعبرأ  هتانبب  مهجوز  شیرق  نم  سفنأ  عبرأ  یلا  عفد  نیملـسملل ، ةّدـع  یه  یتلا  ۀـمیظعلا  لاومالاب  هتیب  لهأ  رثؤی  ناـک  هنأ  اـهنم  و 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 37 

http://www.ghadirestan.com


. رانید فلأ  ۀئام  ناورم  یطعأ  و  رانید ،
ابأ نا  لاق : نامثع  نأ  يدـقاولا  يور  دـقف  کلذ ، فالخ  لوقنملا  نأب  یـضترملا  هضرتعا  هلام ، نم  ناک  امبر  هنأب  ةاضقلا  یـضاق  باـجأ  و 

. یمحر ۀلص  هیف  تلوأت  ینا  و  امهماحرأ ، يوذ  امهسفنأ و  [ 2  ] فلظ لاملا  اذه  یف  نالّوأتی  اناک  رمع  رکب و 
. دایز یکبف  فاحصلاب  هلهأ  هدلو و  نیب  نامثع  همّسقف  ةرصبلا  نم  میظع  لامب  يرعشالا  یسوم  وبأ  هیلإ  ثعب  هنأ  اضیأ  يدقاولا  يور  و 

یبأ نب  مکحلا  یلو  و  صاعلا ، یبأ  نب  مکحلا  نبا  ثرحلل  اهبهوف  نامثع  یلا  ۀقدصلا  لبا  نم  [ 3  ] لجا تمدق  لاق : اضیأ  يدقاولا  يور  و 
[4  ] یهتنا مهرد  فلأ  ۀئام  صاعلا  نب  دیعس  ءاطعا  نامثع  یلع  سانلا  رکنأ  هل و  اهبهوف  ۀئامثالث  تغلبف  ۀعاضق ، تاقدص  صاعلا 

تسا انتعا  یب  ار  شبراقا  نامثع  راثیا  هراب  رد  يدقاو  تایاورب  ناهب  زور  نبا 

و دـنکیم ، ةاضقلا  یـضاق  ياپ  رـسیب و  لامتحا  صوصرم  ریغ  ناـینب  لاـصیتسا  هک  يدـقاو ، هدـیدع  تاـیاور  نیا  باوجب  ناـهبزور  نبا  »
لطابلا ج 3 ص 151. جهن  لاطبا  نع  القن  قدصلا  لئالد  [ 1  ] تیاهن

. ۀشیعملا ةدش  ۀجاحلا و  ماللا : نوکس  ءاظلا و  رسکب  فلظلا  [ 2]
. اهریغ و  لبالا ، رقبلا و  منغلا و  نم  ۀفئاطلا  عیطقلا و  میجلا : نوکس  ةزمهلا و  رسکب  لجالا  [ 3]

قدصلا ج 3 ص 153. لئالد  طوطخم - قحلا ص 123  جهن  [ 4]
9 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تفلاخم زج  هراچ  هتخادـنا ، ساطب  هضیب  دزاسیم ، تباـث  نیملـسم  لاوما  فرـصت  رد  ناـشتراسج  لاـمک  و  ثلاـث ، هفیلخ  تناـید  عرو و 
کلم زا  لاوما  نیا  ندوب  لالتخالا  حیرـص  لامتحا  هتـشادرب ، یـضام  یـضاق  هنیراپ  همغن  نامه  هتفاین ، نآب  ءانتعا  مدـع  يدـقاو و  تاـیاور 

، هتخاس هیرخس  ءازهتسا  يدقاو  تایاور  دافمب  داقتعا  رب  و  هتشادنپ ، لاضعا  زا  یّصفت  لاکـشا و  زا  صلخت  رد  لایتحا  تیاغ  لامک  اب  ثلاث 
«: هتفگ هچنانچ 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نمز  یف  ةرسعلا  شیج  ثلث  زهج  هنا  یتح  ةریثک  لاوما  بحاص  ناک  نامثع  نا  نیملسملا  نیب  فالخ  ال  لوقأ :
اذإ امیـس  لاومالا  لیـصحتب  ملاعلا  ءرملا  نا  کش  الف  لاومالا  عستا  املف  دـعب  لاومالا  عستی  مل  ةدـشلا و  قیـضلا و  نامز  کـلذ  ناـک  ملس ،
نیب قرفی  ناک  نم  و  ةاضقلا ، یـضاق  باجا  امک  هئابرقا  یطعا  اـم  هلاوما  نم  ناـک  اـمبرف  تـالماعملا  تاراـجتلاب و  هلاوما  دـیزی  فلختـسا 

یطعا هنا  اوملعی  یتح  اهنازخ  نم  هلاوما و  باسح  نم  رهطملا  نبا  وا  یـضترملا  ناک  هدی أ  تحت  ناک  اذه  لک  نال  ءیفلا ، لاوما  هلاوما و 
انـضرف نا  و  نعط ، الف  هلام  نم  یطعا  هنا  لصالاف  باوصلا  یلع  نیدـشارلا  ءافلخلا  لامعا  لمحی  نا  لصالا  و  ءیفلا ؟ لام  نم  وأ  هلاـم  نم 

مئانغ نم  برعلا  فارـشا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یطعا  امک  وه  الا  هملعی  حـلاصمل ال  ناک  امبرف  تاقدـصلا  لام  نم  یطعا  هنا 
[1  ] یهتنا اریثک  الفن  نینح 

هدرکن انتعا  يدقاو  تایاورب  هروکذم  بلاطم  رد  زین  يزار  رخف 

مه و  صاعلا ، یبأ  نب  مکح  باـب  رد  يدـقاو  تیاورب  ناـمثع  نعاـطم  باوج  ماـقم  رد  مه  يزار  رخف  دوخ  هک  تسنآ  روما  فئارط  زا  «و 
قیدـصت رب  ار  ثلاث  تیامح  هتـشادرب  نآ  فالخ  گـنهآ  هدرکن ، ءاـنتعا  دوخ  براـقاب  نیملـسم  هریثک  لاوما  ءاـطعا  باـب  رد  وا  تاـیاور 

لطابلا ج 3 ص 153. جهن  لاطبا  نع  القن  قدصلا  لئالد  [ 1  ] قیدصت شفالسا و  يدقاو و 
10 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«: هتفگ نامثع  نعاطم  باوج  رد  لوقعلا ) ۀیاهن   ) رد هچنانچ  هتشاذگ ، رتمدقم  دوخ 
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امیف هسفنب  کلذ  نع  باجا  هنع  هَّللا  یضر  هنا  انلق : ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هریـس  دق  صاعلا و  یبأ  نب  مکحلا  در  هنا  ایناث : هلوق 
مث فئاطلا . یلا  ۀکم  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هریـس  دـق  مکحلا و  تددو  ینا  لاقف : حوتفلا ، باتک  یف  رمع  نب  فیـس  هاور 

. معن ّمهَّللا  اولاق  کلذکف ؟ أ  هدر ، هَّللا  لوسر  هریس و  هَّللا  لوسرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هدر 
هنا لیق  و 

کنا الاقف : هدر  یف  نذا  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  نمز  یف  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  يور 
، دحاو دهاش 

هیلإ مکحلا  راص  املف  نیدـهاشلا . نم  دـب  الف  هریغ ، یف  امکح  ناک  لب  دـحاولا . ۀـیاور  یفکت  یتح  عرـش  یلع  ةداهـش  نکی  مل  کلذ  نال 
. هملعب مکح 

. ۀمیظع ةورث  اذ  ناک  هنال  هلام  بلص  نم  اهیطعی  ناک  هلعل  انلق : هبراقال . ۀلیزجلا  ایاطعلا  یطعی  ناک  هنا  اثلاث : هلوق 
نعاطم باوج  ماقم  رد  و  دـیامنیم ، ار  نآ  يدـقاو  جارخا  مدـعب  کسمت  ریدـغ  ثیدـح  در  ماقم  رد  يزار  رخف  هک  تسا  بجع  تیاـهن  »
ثحابم نیا  رد  يزار  رظن  شیپ  هک  هارث  باط  يدـهلا  ملع  یفاش )  ) رد تایاور  نیا  هکنآ  لاح  دـنکیمن  یئانتعا  يدـقاو  تاـیاورب  ناـمثع 

« تسا روکذم  هدرک  رس  رد  نآ  باوج  سوه  هدرک  صیخلت  ار  نآ  ثحابم  اهاج  و  تسا ،

تنس لها  بتک  رد  يدقاو  حیادم 

دیآیم مرـش  شلیـصفت  زا  دناهدرک  دای  يدقاو  دماحم  بقانم و  زا  هیلاجر  بتک  رد  هینـس  نیققحم  رباکا  هچنآ  تسا  وس  کی  همه  نیا  «و 
نینچ هک 

11 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: ردقلا میظع  نأشلا  لیلج  گرزب 

. هتشاذگ ملسم  يراخب و  نیرق  ار  وا  و  هدومن ، کسمت  ار  ریدغ  ثیدح  وا  جارخا  مدع  ضحمب  يزار  هک 
. دنادیم ثیدح  همئأ  نیققحم  زا  ار  وا  دصاقم ) حرش   ) رد ینازاتفت  دوعسم  نیدلا  دعس  و 

ملـسم يراـخب و  نیرق  ار  وا  ود  ره  و  درامـشیم ، ثیدـح  لـهأ  نیققحم  زا  ار  وا  مه  یجـشوق  دـمحم  نـب  یلع  نیدـلا  ءـالع  نـینچمه  و 
. دنهنیم

ثیدح لهأ  رباکا  زا  و  ناقتا ، ظفح و  لها  زا  ار  وا  هک  دنکیم ، وا  شیاتس  حدم و  رد  لیذ  ریمشت  ةاکشم )  ) همجرتب مه  قحلا  دبع  خیش  و 
. دراذگیم ملسم  يراخب و  نیرق  و  درامشیم ، دناهدرک  راصما  ریس  دالب و  فاوط  ثیدح  بلط  رد  هک 

وا ندوب  و  دنادیم ، ملسم  يراخب و  ماما  لثم  ناثدحم  رباکا  ناقتا و  ظفح و  لها  زا  ار  وا  و  ضفاورلا ) ضفارم   ) رد نیدلا  ماسح  يولوم  و 
رد هک  ۀیحتلا  ةولـصلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ۀیربلا  ریخ  ترـضح  رابخا  ثیدح و  باحـصا  رباکا  و  تعامج ، تنـس و  لهأ  ياملع  مظاعا  زا 

تیاهن لامک و  هیاپ  نیرخآ  تیاغ و  یصقاب  فیرش  ملع  نیا  رد  هدومن ، راید  نادلب و  تشگ  راصما و  دالب و  ریـس  راثآ ، ثیداحأ و  بلط 
. دیامنیم او  دناهدومرف  اقترا 

. دننک لالدتسا  جاجتحا و  وا  تیاور  رب  نعاطم  باب  رد  ناشیلاع  بطاخم  و  عقاوص )  ) رد یلباک  هجاوخ  و 
ریمأـب تراـسخ  تراـسج و  تیاـغ  زا  ار  وا  يدروارد  هکنآ  اـت  دـننک ، داـی  وا  يارب  هلیمج  بقاـنم  هلیوـط و  حـئادم  مه  موـق  هـمئا  رگید  و 

. هتخاس بقلم  ثیدحلا  یف  نینمؤملا 
12 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« دش دناوت  راصبالا  یلوا  ياشامت  راکفا و  ریحت  بجوم  هک  هدوب  فصتم  بلاثم  بیاعم و  اهچب 
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تنس لها  بتک  رد  يدقاو  بلاثم  بیاعم و 

هراشا

. هتفگ هغلابم  هغیصب  باذک  ار  وا  لبنح  نب  دمحا  ماما  «و 
. دوشیمن هتشون  وا  ثیدح  هک  هتفگ : یهاگ  و  تسین ، ۀقث  وا  هک  هدومن  داشرا  نیعم  نبا  و 

. هتفر کلسم  نیمهب  مه  یئاسن  هتخاس ، بوسنم  ثیدح  عضوب  ار  وا  متاح  وبا  هکلب  دناهتفگ ، كورتم  ار  وا  متاح  وبأ  يراخب و  ترضح  و 
. هتفگ فیعض  ار  وا  ینطق  راد  و 

. هتشادنپ نآ  قلتخم  يرتفم و  ار  وا  ینعی  هتسناد ، وا  بناج  زا  شثیداحا  رد  ار  ءالب  و  هدرک ، یفن  وا  ثیداحا  زا  ار  ظفح  يدع  نبا  و 
. درکیم ثیدح  عضو  يدقاو  هکنیا  هب  هدومرف  حیرصت  ینیدملا  نبا  و 

. ار ثیدح  دنکیم  عضو  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  نم  دزن  وا  هکنیا  هب  هدومن  حیرصت  هتفر و  وا  حرج  حدق و  هارب  مه  هیوهار  نبا  و 
هن باسنا و  رد  هن  ثیدح و  رد  ار  يدقاو  منکیمن  دنـسپ  يدقاو  زا  نم  دزن  تسا  قثوا  يدع  نب  مثیه  هک  هدرک  داشرا  ینیدـملا  نبا  زین  و 

. يزیچ چیه  رد 
. ار زامن  درکیم  دب  هک  هکم  هار  رد  ار  يدقاو  نم  مدید  هک  هتفگ  عابطلا  نب  قاحسا  و 

«. هداهن خیش  ظفل  وا  مان  ياجب  لامجا  ماهباب و  هدیدرگ  سیلدتب  راچان  هتفاین ، يدقاو  رکذ  رب  تراسج  هجام  نبا  و 
13 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لادتعالا نازیم  باتک  رد  يدقاو  همجرت 

«. هدرک هدافا  وا  نهو  رب  عامجا  رارقتسا  یبهذلا  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  همالع  «و 
: لاجرلا دقن  یف  لادتعالا  نازیم  یف  لاق 

. هفعض یلع  ملعلا  ۀیعوا  دحا  فیناصتلا  بحاص  یضاقلا ، یندملا  يدقاولا  مهالوم  یملسالا  دقاو  نب  ورمع  نب  دمحم 
نبا نا  کبـسح  و  ۀعمجلا ، موی  سابللا  یف  اثیدح  رکذف  رفعج ، نب  دیمحلا  دبع  انث  انل ، خیـش  انثدح  ۀبیـش ، یبأ  نبا  انثدـح  ۀـجام : نبا  لاق 

. دادغب یضاق  يدقاولا  وه  هیمسی و  نأ  رسجی  ۀجام ال 
. اذ وحن  رمعم و  یلع  يرهزلا  یخأ  نبا  ثیدح  یقلی  ثیداحالا ، بلقی  باذک  وه  لبنح : نب  دمحا  لاق 

. هثیدح بتکی  ال  ةرم : لاق  و  ۀقثب ، سیل  نیعم : نبا  لاق  و 
: یئاسّنلا اضیأ و  متاح  وبأ  لاق  و  كورتم . متاح : وبأ  و  يراخبلا ، لاق  و 

. فیعض هیف  ینطق : رادلا  لاق  ثیدحلا و  عضی 
. هنم ءالبلا  و  ۀظوفحم ، ریغ  هثیداحا  يدع : نبا  لاق  و 

. يدقاولا دعب  ۀلمش  یبا  نبا  رکذف  يراخبلا  اما  و  مهضعب ، هسلد  ۀلمش  یبأ  نب  دمحم  وه  و  هریغ : يزوجلا و  نبا  لاق  و 
: لوقی ینیدملا  نبا  تعمس  ورمع : نب  ۀیواعم  تنب  نب  بلاغ  وبأ  لاق  و 

. ثیدحلا عضی  يدقاولا 
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و نوموصت ، موی  مکموص  اعوفرم : ۀشئاع  نع  ةرمع ، نع  لاجرلا  یبا  نع  لاجرلا  یبأ  نبا  و  کلام ، انث  يدـقاولا  انث  یـسوسرطلا ، ۀـّیمأ  وبأ 
موی مکرطف 

14 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. نورطفت

، ءاوغفلا نب  ۀمقلع  نب  هَّللا  دبع  نع  هَّللا ، دبع  نب  ضایع  نع  ملـسا  نب  دیز  نع  دعـس ، نب  ماشه  نع  يدقاولا  انث  یمرخملا  یـسوم  نب  یلع 
. تاعضر رشع  الا  اضرلا  نم  مرحی  ال  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  ۀصفح  نع  دیبع  یبا  تنب  ۀیفص  نع  رمع ، نبا  نع 

. يدقاولا نم  ظفحا  دحا  نع  تبتک  ام  یسوم : نب  دهاجم  لاق 
. کلذ ریغ  هقفلا و  سانلا و  ماما  ثداوحلا  يزاغملا و  رابخالا و  ریسلا و  یف  یهتنملا  هظفح  یلا  ناک  قدص  تلق :

و سانلا ، بذکا  نوکی  امإ  و  سانلا ، قدصا  يدقاولا  نوکی  نا  اما  لاق : هنا  ینوکذاشلا  نامیلـس  نع  ینغلب  رابالا : نب  یلع  نب  دـمحا  لاق  و 
. افرح ریغی  وه ال  اذاف  هلأسف  هب  هاتا  باتکلاب  جرخی  نا  دارأ  املف  هنع  بتک  هنا  کلذ 

. طق هلثم  تیأر  ام  کلام  نایفس و  يار  فرعی  ناک  و  لاق :
. بیرغ ثیدح  فلا  نیثالث  يوری  يدقاولا  ناک  لاق : ینیدملا  نب  یلع  نا  ینغلب  دواد : وبأ  لاق  و 

یف ثیدـحلا و ال  یف  هاضرا  ال  يدـقاولا ، نم  دـنع  قثوا  يدـع  نب  مثیهلا  لوقی  ینیدـملا ، نبا  تعمـس  یبلهملا ، دـمحم  نب  ةریغملا  لاق  و 
. ءیش یف  باسنالا و ال 

. ةولصلا ءیسی  ۀکم  قیرط  یف  يدقاولا  تیأر  عابطلا : نب  قاحسا  لاق  و 
. تیبلا یسک  نم  لوأ  وه  لاق : يریمحلا و  دعسا  بس  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یهن  ةریره : یبأ  نع  مامه ، نع  رمعم  انث  يدقاولا 
دیبع نع  ۀحلط ، نب  بیعـش  انث  يدقاولا  رمع  نبا  دـمحم  انث  ناسیر  نب  ریجب  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  انث  طسوالا  مجعملا  یف  یناربطلا 

رکب یبأ  نع  هیبأ ، نع  هدج ، نع  هیبا ، نع  یبأ ، ینثدح  قیدصلا ، رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا 
15 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. مامحلا رحک  یتما  یلع  منهج  رح  امنا  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 
هَّللا لوسر  لاق  هیبا ، نع  یعجـشالا ، ۀبیـش  نب  ریثک  نبا  رمع  نع  ۀلمـش ، هیخأ  نع  یملـسالا ، رمع  نب  دمحم  انث  يدزالا ، ییحی  نب  دـمحم 

. تانسحلا هنم  رثانتت  ذیبنلا  نم  هجولا  ردخ  ملس : هیلع و  یلص 
نم ةولصلا  یف  عبـصالا  کیرحت  لاق : ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  رمع ، نبا  نع  عفان ، نع  دیز ، نع  ریثک ، انث  يدقاولا ، انث  یناغـصلا 

. ناطیشلا ةرغ 
نب ةدیرب  نب  هَّللا  دبعل  یلوم  دقاو  هدج  ناک  و  دیزی ، نب  روث  ارمعم و  و  نالجع ، نبا  و  حیرج ، نبا  یقل  و  ۀئام ، نیثالث و  ۀنس  يدقاولا  دلو 

. بیصحلا
. فرح هل  يدنع  ام  هنع  اوتکس  يراخبلا : لاق 

. ثیدحلا عضی  نمم  يدنع  وه  هیوهار : نبا  لاق  و 
. هرهد ملاع  وه  یحمجلا : ۀمالس  نب  دمحم  لاق  و 

. ائیش اهیف  ملعی  ملف  ۀیلهاجلا  اماف  مالسالا ، رماب  سانلا  ملعا  ناک ، و  مالسالا ، یلع  سانلا  نیما  يدقاولا  یبرحلا : میهاربا  لاق  و 
. طق يدقاولا  لثم  انیأر  ام  هَّللا  و  يریبزلا : بعصملا  لاق  و 

. ثیدحلا یف  نینمؤملا  ریمأ  يدقاولا  لاق : يدرواردلا  نع  و 
. یبتک نم  رثکأ  یظفح  و  هظفح ، نم  رثکأ  هبتک  الا و  دحا  نم  ام  يدقاولا : لاق  دعس : نبا  لاق  و 
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رطمق هئامتس  هل  ناک  لیق : و  رقو ، ۀئام  نیرشع و  یلع  هبتک  لمح  هنا  لاقی : یبرغلا  بناجلا  نم  يدقاولا  لوحت  امل  ۀبیـش : نب  بوقعی  لاق  و 
. ابتک

. هنع تثدح  ام  ۀقث  يدنع  هنا  ول ال  هَّللا  و  یناعنصلا : قاحسا  نب  دمحم  لاقف  ۀعامج ، هقثو  دق  و 
. نومأم ۀقث  بعصم : لاق  و 

16 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ینم لأسی  يدقاولا ؟ نع  لأسا  هنا  لاقف : هنع  زازقلا  نعم  لئس  و 

. دیبع وبأ  ۀقث  اذک و  و  ۀقث . يدقاولا  لوقی : نوراه  نب  دیزی  تعمس  يردرک : نب  رباج  لاق  و 
. قدصی الف  يدقاولا  نم  قدصا  نع  ذخؤت  بئذ  یبأ  نبا  کلام و  لئاسم  نا  لاق : نم  یبرحلا : میهاربا  لاق  و 

، هرکذ اهبرغ  ضرالا و  قرش  قبط  نمم  وه  و  لاق : و  اهنم ، یقرـشلا  بناجلا  ءاضق  یلو  دادغب و  يدقاولا  مدق  [: 1  ] هخیرات یف  بیطخلا  لاق 
یبنلا رابخا  و  تاقبطلا ، و  ریـسلا ، يزاغملا و  نم  ملعلا  نونف  یف  هبتکب  ناـبکرلا  تراـس  و  هرما ، ساـنلا  راـبخا  فرع  دـحا  یلع  فخی  مل  و 

و لاق : نا  یلا  کلذ ، ریغ  ثیدحلا و  یف  سانلا  فالتخا  هقفلا و  بتک  و  هتافو ، دعب  هتقو و  یف  ۀنئاکلا  ثادحالا  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلص 
. ءاخسلاب اروهشم  اداوج  ناک 

. ریبکلا یخیرات  یف  کلذ  ریغ  هدوجو و  يدقاولا  رابخا  نم  ۀلمج  تقس  دق  و  تلق :
[2  ] يدقاولا نهو  یلع  عامجالا  رارقتسا  ۀجحلا ، يذ  یف  نیتئام  عبس و  ۀنس  ءاضقلا  یلع  وه  تام و  و 

بیذهتلا بیهذت  باتک  رد  يدقاو  همجرت 

دادغب ص 3 ج 3. خیرات  [ 1 «: ] هتفگ تسا  يزم  لامکلا ) بیذهت   ) رصتخم هک  بیذهتلا ) بیهذت   ) رد یبهذ  همالع  زین  «و 
. رصمب يواجبلا  دمحم  یلع  قیقحتب  یلوالا  یلا ص 666 ط  لادتعالا ج 3 ص 662  نازیم  [ 2]

17 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. قارعلا یضاق  مالعالا و  دحأ  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  یلوم  یملسالا  هَّللا  دبع  وبأ  یندملا  يدقاولا  يدقاولا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

نب رکب  یبأ  و  بئذ ، یبأ  نبا  کلام و  و  يروثلا ، و  یعازوالا ، و  یثیللا ، دـیز  نب  ۀـماسأ  حـیرج و  نبا  و  دـیزی ، نب  روث  و  نالجع ، نبا  نع 
. قئالخ و  يدنسلا ، رشعم  یبأ  و  راغلا ، نبا  ماشه  و  ةربس ، یبأ 

وبأ و  دعـس ، نب  دمحم  هبتاک  و  ینوکذاشلا ، دواد  نب  نامیلـس  و  ۀبیـش ، یبأ  نب  رکب  وبأ  و  ۀمامع ، نب  بیوذ  و  دـبع ، وبأ  و  یعفاشلا ، هنع  و 
دمحم و  ینالحرلا . نیـسحلا  نبا  دمحأ  و  ینالجربلا ، لیلخ  نب  دـمحا  و  يدامرلا ، روصنم  نب  دـمحا  و  يدایزلا ، نامثع  نب  نسحلا  ناسح 

. قلخ و  ۀماسأ ، یبأ  نب  ثرحلا  و  یناعنصلا ، قاحسا  نب  دمحم  رکب  وبأ  و  یخلبلا ، عاجش  نب 
. ۀعامج دمحا و  هکرت  كورتم ، يراخبلا : لاق 

. ءیشب سیل  نیعم : نبا  لاق  و 
. يدقاولا نم  يدنع  قثوا  يدع  نب  مثیهلا  ینیدملا  نبا  لاق  و 

: لوقی ینیدملا  نب  یلع  عمس  نم  ینربخأ  یناتسجسلا : دواد  وبأ  لاق  و 
. بیرغ ثیدح  فلا  نیثالث  يدقاولا  يور 

[. 1  ] خلا ۀقثب  سیل  یئاسّنلا : لاق  و 
ماهدرک دوخ  يارب  هخـسن  باتکتـسا  نآ  زا  هداتفا و  ریقح  تسدـب  برع  طخب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ینغم )  ) باـتک رد  یبهذ  ظـفاح  زین  «و 
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«: هتفگ
یف طوطخم  بیذهتلا ج 3 ص 54  بیهذت  [ 1 . ] هکرت یلع  عمجم  فیناصتلا  بحاص  يدقاولا ، مهالوم  یملـسالا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

. فنصملل ونهکل  ۀبتکم 
18 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هنم ءالبلا  ۀظوفحم و  ریغ  ثیداحأ  يوری  يدع : نبا  لاق  و 
. ثیدحلا عضی  ناک  یئاسّنلا : لاق  و 

ۀجام نبا  رسجی  نم ال  کبـسح  و  ۀعمجلا ، سابل  یف  اثیدح  رکذف  رفعج ، نب  دیمحلا  دبع  انث  خیـش ، انث  ۀبیـش ، یبأ  نبا  انث  ۀجام : نبا  لاق  و 
[1  ] هیمسی نا 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  يدقاو  همجرت 

«: هتفگ نیتئام  عبس و  ۀنس  عئاقو  رد  ربغ ) نم  ربخ  یف  ربع   ) رد یبهذ  زین  «و 
. ملعلا ۀیعوا  دحا  ۀمالعلا  یندملا  یملسالا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبأ  دادغب  یضاق  يدقاولا  و 

نیرـشع ۀـئام و  هبتک  تناـک  ةرم و  لوحت  دـق  و  یبتک ، نم  رثکأ  یظفح  لوقی : ناـک  و  اـمهتقبط ، و  حـیرج ، نبا  و  دـیز ، نب  روث  نع  يور 
[2  ] ۀعامجلا هفعض  المح ،

« فشاک  » رد یبهذ  راتفگب  يدقاو  همجرت 

«: هتفگ فشاک )  ) رد یبهذ  زین  «و 
. حیرج نبا  و  روث ، و  نالجع ، نبا  نع  قارعلا ، یضاق  يدقاولا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

. ۀماسأ یبا  نب  ثرحلا  و  یناغاصلا ، و  هلبق ، تام  یعفاشلا و  هنع  و 
يذ یف  تام  يدـقاولا  وهف  ۀـعمجلا ، سابل  یف  رفعج  نبا  دـیمحلا  دـبع  نع  انل ، خیـش  انث  ۀبیـش  یبأ  نبا  انث  كورتم ، هریغ : يراخبلا و  لاـق 

[. 3  ] ۀجحلا 207
«. هتفگ جاجحلا  نب  ملسم  همجرتب  ءالبنلا ) ریس   ) باتک رد  یبهذ  همالع  زین  «و 

. طوطخم یبهذلل ص 126  ینغملا  [ 1  ] ثلث یلع  ماسقأ و  ۀثلث  یلع  حیحصلا  جرخی  نأ  ملسم  دارأ  مکاحلا : لاق 
. تیوکلا ربغ ج 1 ص 353 ط  نم  ربخ  یف  ربع  [ 2]

. طوطخم فشاکلا ص 156 - [ 3]
19 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تام یلوالا و  ۀقبطلا  نم  غارفلا  الا  هل  ردقی  ملف  هتبطخ ، ردص  یف  اذه  رکذ  دق  و  ةاورلا ، نم  تاقبط 
هنع يوری  مث  رثکأف ، ناتقث  نایوار  هل  روهشم  یباحـص  هاور  ام  الا  ثیدحلا  نم  رکذی  هنا ال  لاقف : يوعد ، درجم  یه  ۀلاقم  مکاحلا  رکذ  مث 
هنع يور  دـق  یعباتلا  اذـه  وأ  یباحـصلا  اذـه  نأ  اذـهب  دارملا  ینایحلا : یلع  وبأ  لاقف  مهدـعب ، نم  کلذـک  مث  رثکأف ، ناتقث  نایوار  اـضیأ 

. ۀلاهجلا نع  امهب  جرخ  نالجر 
اذإ کنا  لوقأ : انأف  یلوالا  ۀـقبطلا  نم  الا  هضرغ  ءافیتسا  لبق  هل  ۀـینملا  مارتحا  نم  ملـسم  یلع  مکاحلا  هلوأت  يذـلا  و  ضایع : یـضاقلا  لاق 
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، ظافحلا ثیدح  لوالا  مسقلا  نأ  رکذف  رارکت ، ریغ  یلع  سانلا  نم  تاقبط  ثلث  یلع  ثیدحلا  تدجو  هباتک  یف  ملـسم  میـسقت  یف  ترظن 
یف نوروکذـم  ءالؤهف  یلوالا  ۀـقبطلاب  نوقحال  مهنأ  رکذ  و  ناقتالا ، قذـحلاب و  فصوی  مل  نم  ثیداحأب  هتعبتأ  اذـه  یـضقنا  اذإ  لاق : مث 

کلذک و  ۀعدبب ، مهتا  وأ  فعـض ، نع  مهثیدح  جرخف  نورخآ ، مهاکز  موق و  مهیف  ملکت  موق  ۀـثلاثلا  ۀـقبطلا  و  باوبالا ، ربدـت  نمل  هباتک 
. يراخبلا لعف 

. ۀعبارلا ۀقبطلا  حرط  هباتک و  یف  ثالثلا  هتاقبطب  یتأ  هنأ  يدنعف  ضایع : یضاقلا  لاق  مث 
ۀثلاثلا ۀـقبطلا  لهال  جرخ  مث  ۀـیناثلا ، ۀـقبطلا  لهال  هرکنتـسی  امم  لیلقلا  رزنلا  الا  ۀـیناثلا  ثیدـح  و  یلوالا ، ۀـقبطلا  ثیدـح  جرخ  لب  تلق :
ۀقبطلا لهأ  ثیداحأ  تبعوتسا  ول  و  ائیش ، لوصالا  یف  مهل  جرخ  نأ  لق  تاعباتملا و  تارابتعالا و  دهاوشلا و  یف  ةریثکلاب  تسیل  ثیداحأ 

، ثیل و  بئاسلا ، نب  ءاطعک  مه  و  ۀحصلا ، ۀبتر  نع  باعیتسالا  کلذب  هباتک  لزنل  و  يرخا ، ةرم  وه  ام  مجح  یف  باتکلا  ءاجل  حیحصلا  یف 
، قاحسا نب  دمحم  و  ۀعمص ، نب  نابا  و  دایز ، یبأ  نب  دیزی  و 

20 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیداحأ یفوتـسی  امنا  و  لصأ ، هل  ناک  اذإ  ثیدحلا  دـعب  ثیدـحلا  الا  مهل  جرخی  ملف  مهلاثمأ ، ۀـفئاط  و  ۀـمقلع ، نبا  و  رمع ، نب  دـمحم  و 

ۀقبطلا لهأ  مه  نیذـلا  ءافعـضلا  ثیداحأ  جارخا  یلا  اوطحنا  اذاف  مهریغ ، و  یئاسنلا ، و  دواد ، وبأ  و  هدنـسم ، یف  دـمحأ  اهنم  رثکی  ءالؤه و 
. کلذ یف  مهتاداهتجا  مهئارآ و  بسح  یلع  اهوبعوتسی  مل  اهنم و  اوراتخا  ۀعبارلا 

وبأ مهل  دروی  یئاسنلا و  دـمحأ و  مهل  جرخی  نا  ردـنیف  هطبـض  همهف و  مدـعل  هکرت  هحارطا و  یلع  عمجا  نم  ۀـسماخلا  ۀـقبطلا  لـهأ  اـمأ  و 
دروأ ناف  دواد  وبأ  اهنم  دروی  ام  لق  و  ملعأ ، هَّللا  نیبی و  ۀلیلق و ال  ثیداحأ  ۀجام  نبا  مهل  دروی  و  لیلق ، هنکل  هداهتجا  بسحب  هنیبیف  یـسیع 

تاقوالا بلاغ  یف  ۀنیب 

هدومن رکذ  ماهیا  اب  ثیدح  کی  طقف  يدقاو  زا  هجام  نبا  ءالبنلا  ریس  رد  یبهذ  راتفگب 

، حیبصلا نب  ورمعک  نیکوتهملا  نیکورتملاک  و  نیعاضولا ، نیباذکلاک و  و  ةاعدلا ، ۀیمهجلا و  ۀضفارلا و  ةالغک  ۀسداسلا  ۀقبطلا  لهأ  امأ  و 
نبا ناف  ورمع  ادع  ام  فرح  بتکلا  یف  مهل  امف  يراخبلا  ۀـفیذح  یبأ  و  يرابیوجلا ، دـمحأ  و  میرم ، یبأ  نب  حون  و  بولـصملا ، دـمحم  و 

[. 1  ] همهبأ همسا و  سلدف  ادحاو  اثیدح  يدقاولل  ینیوزقلا ) ۀجام  نبا   ) جرخ ق اذک  و  بصی ، ملف  ادحاو  اثیدح  هل  جرخ  ۀجام 
نیا تسدب  نآ  هخـسن  راگدرورپ  تیانعب  رایـسب  شالت  دعب  هک  دوخ  ریغـص ) خیرات   ) رد حیحـص  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  «و 

«: هتفگ هداتفا  راسکاخ 
ۀجحلا يذ  نم  نیـضم  ةرـشع  یتنثال  نیتئام  عبـس و  ۀنـس  هوکرت  دادغب  یـضاق  یندم  یملـسالا  هَّللا  دبع  وبأ  يدـقاولا  رمع  نب  دـمحم  تام 

دادغبب

« باسنا  » رد یناعمس  راتفگب  يدقاو  همجرت 

ۀبتکم یف  طوـطخم  ص 570  ءـالبنلا ج 7  ریـس  [ 1 «: ] هتفگ باـسنا )  ) باـتک رد  یعفاـشلا  يزورملا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  «و 
. ونهکل یف  فلؤملا 

21 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا دبع  وبأ  وه  هیلإ و  بستنملا  دجل  مسا  وه  دـقاو و  یلا  ۀبـسنلا  هذـه  ۀـلمهملا ، لادـلا  اهرخآ  یف  فاقلا و  رـسک  واولا و  حـتفب  يدـقاولا 
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و نالجع ، نب  دمحم  و  سنأ ، نب  کلام  و  دشار ، نب  رمعم  و  بئذ ، یبا  نبا  عمـس  ملـسأ ، یلوم  یندملا  يدقاولا  دقاو  نب  رمع  نب  دـمحم 
. ءالؤه يوس  ةریثک  ۀعامج  و  يروثلا ، نایفس  و  رفعج ، نب  دیمحلا  دبع  و  دیز ، نب  ۀماسأ  و  حیرج ، نبا  و  نامثع ، نب  ۀعیبر 

یبأ نب  ثرحلا  و  حصان ، نب  دـیبع  نب  دـمحأ  و  یناغـصلا ، قاحـسا  نب  دـمحم  و  يدایزلا ، ناسح  وبأ  و  دعـس ، نب  دـمحم  هبتاک  هنع  يور 
یف هبتکب  نابکرلا  تراس  و  هرمأ ، سانلا  رابخأ  فرع  دحأ  یلع  فخی  مل  و  هرکذ ، اهبرغ  ضرالا و  قرش  قبط  نمم  وه  و  مهریغ ، ۀماسأ و 
هَّللا یلـص  هتافو  دـعب  هتقو و  یف  تناک  یتلا  ثادـحالا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  رابخأ  تاقبطلا و  ریـسلا و  يزاـغملا و  نم  ملعلا  نونف 

بناجلاب ءاضقلا  یلو  و  ءاخـسلاب ، اروهـشم  امیرک  اداوج  ناک  و  کلذ ، ریغ  ثیدـحلا و  یف  ساـنلا  فـالتخا  هقفلا و  بتک  و  ملـس ، هیلع و 
. اهنم یقرشلا 

. نیتئام عبس و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  هتافو  و  ۀئام ، نیثالث و  ۀنس  دلو  هنأ  رکذ  و 
نم رطمق  ۀئامتـس  هل  ناک  لیق : و  رقو ، ۀـئام  نیرـشع و  یلع  هبتک  لمح  یبرغلا  یلا  یقرـشلا  بناـجلا  نم  دادـغب  نم  لـقتنا  اـمل  هنا  لـیق : و 

[1  ] هیف اوملکت  دق  و  هبتک ، نم  رثکأ  ناک  هظفح  نا  لیق : و  بتکلا ،

« نایعألا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  يدقاو  همجرت 

بیاعم حیاضف و  رکذ  زا  ناسل  فکب  داتعم  هکنآ  اب  یلبرالا  یکمربلا  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیدلا  سمـش  «و 
«: هتفگ نامزلا ) ءانبأ  ءابنأ  یف  نایعألا  تایفو   ) رد هچنانچ  هتفاین ، وا  رد  ملکت  يدقاو و  فیعضت  رکذ  زا  هراچ  زین  تسا  دوخ  فالسا 

روـشنم دادـغب ، یناعمـسلا ص 577 ط  باـسنا  [ 1 : ] لـیق و  مشاـه ، ینب  یلوـم  یندـملا  يدـقاولا  دـقاو  نب  رمع  نـب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وـبأ 
. ثویلجرم

22 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبنلا ةافو  دـعب  برعلا  دادـترا  هیف  رکذ  ةدرلا ، باتک  هل  و  اهریغ ، يزاغملا و  یف  فیناصتلا  هل  املاع  اـماما  ناـک  ملـسأ  نب  مهـس  ینب  یلوم 

. هیف رصق  ام  باذکلا و  ۀملیسم  یسنعلا و  دوسالا  و  يدسالا ، دلیوخ  نب  ۀحیلطل  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحصلا  ۀبراحم  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص 
. مهریغ و  يروثلا ، و  سنأ ، نب  کلام  و  دشار ، نب  رمعم  و  بئذ ، یبأ  نبا  عمس 

ءاضقلا نومأملا  هالو  و  دادغب ، یقرـشب  ءاضقلا  یلوت  نایعألا و  نم  ۀعامج  هَّللا و  ءاشنا  هبیقع  روکذـملا  دعـس  نب  دـمحم  هبتاک  هنع  يور  و 
[1  ] هیف اوملکت  ثیدحلا و  یف  هوفعض  يدهملا و  رکسعب 

دناهدرمش فیعض  ار  يدقاو  ثیدح  همئا  نانجلا » ةآرم   » رد یعفای  هتفگب 

بلقت نامزلا و  ثداوح  ۀفرعم  یف  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرمب   ) یمـسم دوخ  خـیرات  رد  ینمیلا  یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  «و 
«: هتفگ نیتئام  عبس و  ۀنس  عیاقو  رد  ناسنالا ) لاوحا 

و یبتک ، نم  رثکا  یظفح  لوقی : ناک  دادغب  یـضاق  ۀمالعلا  یندملا  یملـسالا  دقاو  نب  رمع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبأ  يدـقاولا  یفوت  اهیف  و 
[2  ] هوفعض ثیدحلا  ۀمئأ  نکل  هیف ، لقتنا  تقو  یف  المح  نیرشع  ۀئام و  هبتک  تناک 

تسا كورتم  يدقاو  بیرقت »  » رد رجح  نبا  راتفگب 
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«: هتفگ بیذهتلا ) بیرقت   ) رد هچنانچ  تسا  كورتم  يدقاو  هکنآب  هدرک  مکح  امتح  ینالقسع  رجح  نبا  «و 
هل و  نیتئام ، عبس و  ۀنس  تام  ۀعساتلا ، نم  هملع  ۀعـس  عم  كورتم  دادغب  لیزن  یـضاقلا  یندملا  يدقاولا  یملـسالا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

. سابع ناسحا  روتکدلا  قیقحتب  توریب ص 348  نایعألا ج 4 ط  تایفو  [ 1 [. ] 3  ] نوتس نامث و 
. نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  راد  نانجلا ج 2 ص 36 ط  تآرم  [ 2]

مقر 567 بیذهتلا ج 2 ص 194  بیرقت  [ 3]

تسا نخس  وا  صخش  يدقاو و  مالک  رد  يراقلا » ةدمع   » رد ینیع  راتفگب 

ْمُکِسُؤُِرب اوُحَْسما  َو  هیآ  رد  مکلجرا  ظفل  رد  رج  ةءارق  هبوجا  رد  يراقلا ) ةدمع   ) رد ینیعلا  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  ةاضقلا  یـضاق  «و 
ْمُکَلُجْرَأ  َو 
«: هتفگ [ 1]

. همدع دنع  لسغلا  یلع  بصنلا  و  فخلل ، سبللا  ۀلاح  یلع  لومحم  وه  ثلاثلا  باوجلا 
ینعنمی ام  و  لاق : اذه ؟ لعفت  أ  هل : لیقف  هیفخ ، یلع  حسم  أضوت و  مث  لاب  هنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دـبع  نب  ریرج  نأ  ثراحلا : نب  مامه  يور  و 

. ةدئاملا لوزن  دعب  ناک  همالسا  نال  ریرج  ثیدح  مهبجعی  ناک  و  هلعفی ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیأر  دق  و 
. حیحص نسح  ثیدح  يذمرتلا : لاق 

. هورکذ ام  دری  صن  اذه  و  ریرج ، ثیدح  ۀحص  یلع  سانلا  قفتا  یبرعلا : نبا  لاق  و 
. ۀفرع موی  ۀجحلا  يذ  یف  تلزن  ةدئاملا  نا  و  ناضمر ، رهش  یف  رشع  ۀنس  یف  ملسأ  اریرج  نا  يدقاولا : رمع  نب  دمحم  يور  تلق : ناف 

« ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » ۀفرع موی  لزن  امنا  و  مالک ، هیف  يدقاولا  نال  تبثی ، اذه ال  تلق :
[2]

هدومن رکذ  ار  يدقاو  حیاضف  ظفاحلا » تاقبط   » رد زین  یطویس 

و ار ، يدقاو  لبنح  نب  دمحا  بیذکت  ینعم  هدیـشوک  وا  لاثما  يزار و  لیجخت  رد  هدرک  لقن  يدقاو  حیاضف  مه  یطویـس  نیدلا  لالج  «و 
: ةدئاملا [ 1 «: ] هتفگ ظافحلا » تاقبط   » رد هچنانچ  هدومرف ، لقن  وا  زا  ار  قوثو  نیعم  وبا  یئاـسن و  یفن  و  ار ، وا  هریغ  كراـبملا و  نبا  كرت 

6
. توریب يراقلا ج 2 ص 239 ط  ةدمع  [ 2]

24 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. قلخ حیرج و  نبا  و  یعازوالا ، يروثلا و  نع  يور  دادغب ، یضاق  یندملا  مهالوم  یملسالا  يدقاولا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

. نورخآ مساقلا و  دیبع  وبأ  و  هبتاک ، دعس  نب  دمحم  یعفاشلا و  هنع  و 
. ۀقثب سیل  نیعم : نبا  یئاسنلا و  لاق  و  هریغ ، كرابملا و  نبا  هکرت  و  دمحأ ، هبذک 

[1  ] نیتئام عست و  لیق : و  عبس ، ۀنس  تام 

هتسناد غورد  ار  يدقاو  بتک  یعفاش  لوق  زا  ةرشتنملا » ردلا   » رد یطویس 
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ار يدـقاو  بتک  وا  هک  هدومرف  لقن  یعفاش  زا  ةرهتـشملا ) ثیداحالا  یف  ةرثتنم  رد   ) هلاسر رد  یطویـسلا  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  زین  «و 
«: هتفگ هروکذم  هلاسر  رد  هچنانچ  هتسناد  بذک  نیع 

بتک یلع  لوـمحم  اذـه  و  عماـجلا : یف  بیطخلا  لاـق  ریـسفتلا ، يزاـغملا و  محـالملا و  لوـصا  اـهل  سیل  بتک  ۀـثلث  دـمحأ : لاـق  ۀـمتاخ 
و ۀفـصلا ، هذهب  اهلکف  محالملا  بتک  امأف  اهیف ، صاصقلا  ةدایز  اهیلقان و  ۀلادع  مدعل  اهیلع  دمتعم  ریغ  ۀـثلثلا  یناعملا  هذـه  یف  ۀـصوصخم 

بتک و  بذک ، یعفاشلا : لاق  يدقاولا ، بتکف  يزاغملا  امأ  و  ةریسی ، ثیداحأ  ریغ  ةرظتنملا  نتفلا  ۀبقترملا و  محالملا  رکذ  یف  حصی  سیل 
2  ] ۀبقع نب  یسوم  يزاغم  نم  حصأ  سیلف  باتکلا  لهأ  نع  اهرثکأ  قاحسا  نبا 

هتسناد نیعاضو  زا  ار  يدقاو  یئاسن  لوق  زا  زین  بیردتلا »  » رد یطویس 

نیفورعم نیباذک  زا  ار  يدقاو  وا  هک  هدومرف  لقن  یئاسن  زا  يواونلا ) بیرقت  حرـش  یف  يوارلا  بیردت   ) رد یطویـس  نیدـلا  لالج  زین  و   » 3
«: هتفگ هچنانچ  هدرک  رامش  ثیدح  عضوب 

یطویسلل ص 144. ظافحلا  تاقبط  [ 1  ] ییحی یبأ  نبا  ۀعبرأ : ثیدحلا  عضوب  نوفورعملا  نوباذکلا  یئاسّنلا : لاق 
. طوطخم ةرثنملا ص 33 - ردلا  [ 2]

25 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] ماشلاب بولصملا  دیعس  نب  دمحم  و  ناسارخب ، لتاقم  و  دادغبب ، يدقاولا  و  ۀنیدملاب ،

هدرک لقن  يدقاو  ندوب  عاضو  رد  ار  یئاسن  لوق  زین  ثیثحلا » فشک   » بحاص

بقانم دـماحم و  هک  مه  یعفاشلا  دـلوملا  یبلحلا  لصالا  یـسلبارطلا  یمجعلا  نبا  طبـس  نب  افولا  یبأ  دـمحم  نب  میهاربا  نیدـلا  ناـهرب  «و 
هرابرد یئاسن  هعیدـب  هدافا  تسا  عمال  عطاـس و  يواخـس  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  فینـصت  عساـتلا ) نرقلا  لـهال  عمـال  ءوض   ) زا وا  هلیمج 

زا هک  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ثیدحلا ) عضوب  یمر  نمع  ثیثحلا  فشکلاب   ) یمـسم دوخ  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  شبارـضا  يدـقاو و 
«: هتفگ بولصم  دیعس  نب  دمحم  همجرت  رد  هداتفا  ریقح  تسدب  تسا  نیزم  وا  هزاجاب  هتشذگ و  فنصم  رظن 

لتاقم و  دادغبب ، يدقاولا  و  ۀـنیدملاب ، ییحی  یبأ  نبا  ثیدـحلا  عضوب  نوفورعملا  نوباذـکلا  و  لاق : یئاسّنلا  نع  قیقـش  نب  نسحلا  يور  و 
[. 2  ] ماشلاب دیعس  نب  دمحم  ناسارخب و  نامیلس  نب 

دنکیم جاجتحا  قح  لها  رب  ار  ریدغ  ثیدح  عضوب  فورعم  باذک  لقن  مدعب  يزار  هک  تسا  بجع  »

هدرمش ثیدح  نیعاضو  زا  ار  يدقاو  زین  هعیرشلا » هیزنت  رصتخم   » بحاص

نیعاضو و رد  ار  يدقاو  ۀعوضوملا ) ۀعینـشلا  رابخالا  نع  ۀعوفرملا  ۀعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم   ) رد يدنـسلا  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  ۀـمحر  خیـش  و 
وا هک  هدومن  لقن  یئاسن  زا  هدرک و  رکذ  رابخالا  ةاور  نم  عضولا  وأ  بذـکلاب  مهتا  نم  اهبلقی و  ثیداـحالا و  قرـسی  ناـک  نم  نیباذـک و 

يوارلا ج 1 ص 287. بیردت  [ 1 : ] لاق ثیح  درکیم  ثیدح  عضو 
. ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  میملا - فرح  ثیثحلا ص 101  فشکلا  [ 2]
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26 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] ثیدحلا عضی  یئاسّنلا : لاق  يدقاولا ، دقاو  نب  رمع  نب  دمحم 

هدومن لعج  ثیدح  رازه  تسیب  يدقاو  هک  هدرک  لقن  دیناسملا » عماج   » رد یمزراوخ 

رد لاجر  باـبرا  نعط  ثیداـحاب  وا  تفلاـخم  نعط  در  هفینح و  وبا  تیاـمح  ضرغب  یمزراوخلا  دومحم  نب  دـمحم  دـیؤملا  وبا  ظـفاح  «و 
ادخ لوسر  ترـضح  رب  يدقاو  تسا  هدرک  عضو  هک  تسا  هدومرف  نیعم  نب  ییحی  هک  هدرک  هدافا  نعط  نیا  نایب  رد  هدرک و  رکذ  يدـقاو 

هتـشون هک  هتفگ : ینیدـملا  نبا  و  ار ، ثیداـحا  دزاـسیم  بکرم  هـتفگ : لـبنح  نـب  دـمحا  و  ثیدـح ، رازه  تـسیب  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یلص 
«. تسا بذک  يدقاو  بتک  هک  هدومرف : یعفاش  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  وا  ثیدح  دوشیمن 

: لاق هنأ  طابـسأ : نب  فسوی  نع  ایکاح  هلوق  امأ  و  ۀفینح : یبأ  یلع  بیطخلا  نعاطم  عفد  یف  ۀفینح  یبأ  دـیناسم  عماج  یف  دـیؤملا  وبأ  لاق 
رثکأ ۀمیهبلا  مهس  لعجأ  ال  لاق : ۀفینح  ابأ  نأ  و  مهس ، لجارلل  نامهـس و  سرافلل  هلوق  اهنم  دع  و  رثکأ ، وأ  ثیدح  ۀئامعبرأ  ۀفینح  وبأ  در 

. امهس هل  و  هسرفل ، نیمهس  ردب  موی  دادقملل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  برض  دق  و  نمؤملا ، مهس  نم 
رمأ هب  و  یلاعت ، هَّللا  باتکل  ۀضراعم  وأ  ۀلوأم  وأ  ۀخوسنم  اهنوکل  اما  بجاو  ثیداحالا  ضعب  در  نأ  اهدـحأ  ۀـثلث : هوجو  نم  هنع  باوجلاف 

ثیح ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا 
«. ءيرب هنم  انأف  هَّللا  باتکل  افلاخم  نوکی  ام  ینم و  وهف  هَّللا  باتکل  اقفاوم  نوکی  امف  ۀفلتخم ، ثیداحأ  ینع  مکیتأیس  : » لاق

هب نولمعی  و  نوعمـسی ، امک  نولقنی  نیذلا  مولعلاب  ۀلهجلا  نود  هَّللا  لوسر  ۀنـس  هَّللا و  باتکب  نیفراعلا  نیدهتجملا  رباکأ  کلذ  لعف  دـق  و 
. افلاخم وأ  هَّللا  باتکل  اقفاوم  اخوسنم  وأ  ناک  اخسان 

لـصف یف  مـیملا  فرح  یف  ۀعیرـشلا  هـیزنت  رـصتخم  [ 1  ] دادـقملل ملـس  هـیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  برـض  هلوـق : نأ  یناـثلا  باوـجلا  و 
. نیباذکلا نیعاضولا و 

27 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  یلع  يدقاولا  عضو  نیعم : نب  ییحی  لاقف  هیف ، اونعط  دق  يزاغملا و  یف  کلذک  يدقاولا  هرکذ  دقف  نیمهـس  ردب  موی 
هَّللا لوسر  نع  هثیدح  بتکی  ال  ینیدملا : نبا  لاق  و  دیناسالا ، بکری  يدقاولا  لبنح : نب  دمحأ  لاق  و  ثیدـح ، فلا  نیرـشع  ملـس  هیلع و 

[1  ] بذک يدقاولا  بتک  یعفاشلا : لاق  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص 

هتسناد كورتم  ار  يدقاو  زین  يدهلا » لبس   » بحاص

«: هتفگ دابعلا ) ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس   ) باتک رد  رصم  هرهاق  لیزن  یحلاص  یقشمد  یماش  فسوی  نب  دمحم  «و 
ۀعامج و هقثو  نا  وه و  و  هیف ، داجأ  يزاغملا ، یف  ریبک  باتک  یلاعت  هَّللا  همحر  يدقاولا  یملسالا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبال  و 

بابلا اذه  یف  هنع  لقن  دـق  و  ناک ، امب  ظفحلا  ۀـیعوأ  نم  ملعلا و  روحب  نم  ناک  هنأ  فالخ  و ال  كورتم ، هنا  دـمتعملاف  نورخآ  هیف  ملکت 
. ءاملعلا نم  ۀمئأ 

ةریـسلا یف  هَّللا  همحر  ریثک  نبا  ظفاحلا  نیرخأتملا  نم  امهلئالد و  یف  هَّللا  امهمحر  یقهیبلا  رکب  وبأ  یناهفـصالا و  میعن  وبأ  ناظفاحلا  مهنم 
مل ام  هنع  تلقن  و  مهب ، تیدـتقاف  يربکلا ، صئاصخلا  یف  هَّللا  همحر  انخیـش  هریغ و  حـتفلا و  یف  هَّللا  همحر  ظفاحلا  و  هخیرات ، نم  ۀـیوبنلا 

و ردب ، ةوزغ  یف  هلاق  دادقملا  نأ  روهشملا  ائیش و  هنع  هَّللا  یضر  دوسالا  نب  دادقملا  نع  ۀیبیدحلا  ةوزغ  یف  رکذ  هتیأر  مث  هریغ ، دنع  هدجأ 
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. هنع لقنلا  نع  تضرعأف  ۀیبیدحلا ، ةوزغ  یف  هرکذ  اهیلع  تفقو  یتلا  يزاغملا  باحصأ  نم  ادحأ  رأ  مل 
رکذ و  هنع ، لقنلا  یف  هَّللا  ترختـساف  ریبزلا  نب  ةورع  نع  يدقاولا  قیرط  نم  فنـصملا  یف  هاور  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  ابأ  تیأر  کلذ  دعب  مث 

یمزراوخلل ج دیناسملا  عماج  [ 1  ] سیل و  هنامز ، یف  يزاغملاب  ملعلا  هیلإ  یهتنا  نمم  بیطخلا  رکب  وبأ  ظفاحلا  لاق  امک  هناف  هدـئاوف  ضعب 
( روپلئال  ) 1 ص 59 و ص 60 ط

28 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، نیبحملا بولق  اهل  حاترت  هباحصأ  ایارس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يزاغم  نع  رابخا  لب  مارحلا  لالحلاب و  قلعتی  ءیش  کلذ  یف 

[1  ] اهنم اهیلع  تفقو  نمم  لقنلا  رکذأس  یلاعت و  هَّللا  الا  اهیصحی  ابتک ال  بابلا  اذه  یف  ءاملعلا  فلأ  و 

هدرمش نیعاضو  هلمج  زا  ار  يدقاو  زین  يریمشک 

لالدتـسا درب  هدومناو  نیعاضو  هلمج  زا  هکلب  تاعوضوم  هلقن  رابک  زا  ار  يدـقاو  نینمؤملا ) ةاجن   ) باتک رد  يریمـشک  نسحم  دـمحم  «و 
ترابع نیا  نآ  در  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  لالدتـسا  نایب  رد  هچنانچ  هتخاساپرب ، ظیلغت  عینـشت و  تیاهن  وا  تایاورب 

«: هتفگ درابیم  نآ  رسارس  زجع  دانع و  بصعت و  راثآ  هک  تراسخ  رسارس 
« ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » یلاعت هلوق  رشع  ثلاثلا 

هئانبا ال یلع و  ریغ  نکی و  مل  و  هقـسف ، زاج  نیموصعملا  ریغ  حیبق و  قسافلا  ۀعاطاب  رمالا  نال  نیموصعم  الا  نونوکی  رمالا ال  یلوا  ناف  [ 2]
. رمالا ولوأ  نوموصعملا و  مهف  قافتاب ، اموصعم 

« َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  : » لج زع و  هلوقب  لالدتسالا  فییزت  یف  افنآ  ترم  یتلا  ۀسمخلا  هوجولاب  باوجلا  و 
ۀـضراعملا و  ةولـصلا ، یف  رکب  یبأ  ۀماما  نم  ةریخالا  ۀثالثلا  هوجولا  ناب  باوجلاف  یلع ، یف  اتلزن  امهنأب  نیتیآلاب  لالدتـسالا  ررقت  دق  و  [ 3]

اهلقنی مل  فیک و  و  ۀعوضوم ، ۀیاورلا  نأب  ۀعطاس  لئالد  و  لوزنلا ، لامتحال  ۀعطاق  نیخیـشلاب  ءادتقالا  ثیدح  دورو  و  اهجو ، رـشع  ۀـثالثب 
امک تاعوضوملا  ۀلقن  رابک  نم  امه  و  امهریـسفت ، یف  یبلکلا  ۀـیناثلا  و  يدـسلا ، یلوالا  رکذ  امنا  و  ءاهقفلا ، نیثدـحملا و  تاقث  نم  دـحأ 

يدهلا ج 1 ص 294. لبس  [ 1  ] نع هلقن  و  ینتفلا ، رهاط  نب  دمحم  هرکذ 
.59 ءاسنلا : [ 2]

.119 ۀبوتلا : [ 3]
29 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لئاضفب هریسفت  نحـش  هناف  يرـشخمزلا  و  يدقاولاک ، لیبقلا  اذه  نم  نیرـسفملا  نم  ۀعامج  دع  دق  و  امهریغ ، يزوجلا و  نبا  یطویـسلا و 
لکل الأ و  مولعلا  هقفلا و  ریـسفتلا و  ریغ  رخآ  نف  ثیدحلا  نف  و  نیثدـحملا ، نم  اوسیل  مهنأ  يواضیبلا و  هعبت  و  عوضوم ، اهرثکأ  و  روسلا ،

فیعـضلا و نسحلا و  حیحـصلا و  نیب  قرف  ناک  امل  نیثدـحملا  ةاورلا و  بتارم  توافتی  مل  ول  و  رخآ ، نف  یف  نف  لهال  دامتعا  و ال  لـهأ ،
. اهماکحأ هقفلا  لوصا  یف  رکذ  امل  و  ثیدحلا ، لوصا  نود  امل  و  دیناسملا ، یلع  ۀحجار  حاحصلا  ناک  امل  عوضوملا و 

ۀیاورب ههجو  هَّللا  مرک  یلع  قح  یف  ۀـئاملا  نم  ابیرق  تایالا  نم  ریثک  لوزن  نم  یلحلا  هرکذ  اـم  نـالطب  مـالکلا  اذـه  نم  رهظی  هنأ  ملعا  مث 
هرکذ مصخلا و  هب  یتأی  ام  لکل  ۀلـصأتسم  ةریخالا  ۀـثالثلا  هوجولا  نال  یعفاشلا ، [ 1  ] یبرغملا نسحلا  یبأ  يدقاولا و  یبلکلا و  و  يدـسلا ،

ةریخالا ۀثالثلا  ۀبوجالا  نم  انرکذ  امل  هفالخ  یلع  لقعلا  لد  دق  و  نیعاضولا ، ۀیاورب  مودـعملا  تابثا  الا  اذـه  له  و  بابلا ، اذـه  یف  یلحلا 
[. 2  ] مصخلا بهذم  یفنل  اهجو  رشع  ۀثالث  قیدصلا و  ۀماما  امیس 
«: هتفگ نینمؤملا ) ةاجن   ) باتک رد  يریمشک  نسحم  دمحم  زین  «و 
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: تلق اهوبأ ، لاق : لاجرلا ؟ نم  تلق : ۀشئاع : لاق : کیلإ ؟ بحأ  ءاسنلا  يأ  ملس : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  تلق  صاعلا  نب  ورمع  نع  و 
رمع لاق : نم ؟ مث 

، ۀـیحان یف  رمع  هالو  امل  صاعلا  نب  ورمع  نأ  ةرفکلا  نیعاضولا و  ۀـیاورب  قحلا  قاقحا  یف  مصخلا  لاق  اـم  بذـک  رهظی  ثیدـحلا  اذـهب  و 
- ۀیتالا ةدابعلا  ةدابعلا و  هذه  یف  یبرغملاب  یلزاغملا  يریمشکلا  فحص  [ 1  ] هب دلقی  المع  [ 3  ] حبقأ ام  لاق :

نینمؤملا ص 48. ةاجن  [ 2]
یف دقعلا  باتک  یف  هبر  دبع  نبا  يور  و  قحلا : جهن  یف  هارث  باط  ۀمالعلا  لاق  [ 3]

30 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
میظعلا أبنلا  هنا  لاق : یتح  یـضترملا  یلع  یحدام  نم  ناک  صاعلا  نب  ورمع  نا  لاق : مث  هنعاطم ، نم  هدروأ  لاذرالا و  نم  ناـک  هناـف  رمع ،

« ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی  َّمَع  : » یلاعت هلوق  یف 
رمعل هنعط  نأ  و  بیجع ، مصخلا  هنظ  ام  یلع  هل  احادم  هنوک  عم  هنع  هَّللا  یضر  یـضترملل  التاقم  ۀیواعم  عایـشأ  نم  هنوک  نأ  یفخی  و ال  ، 

لثم اهرکذ  نا  و  ةرفکلا ، ۀقسفلا و  تاعرتخم  نم  میظعلا  أبنلا  یـضترملا  نوک  نأ  و  هیعباتم ، نم  هنأ  عم  هحدم  یف  ةروکذملا  ۀیاورلل  فانم 
تاعوضوملا و ۀـلقن  راـبک  نم  یعفاـشلا  [ 1  ] یبرغملا نـسحلا  اـبأ  يدـقاولا و  یبـلکلا و  يدـسلا و  نأ  تـفرع  دـق  ذإ  هریـسفت  یف  يدـسلا 

اوسیل نیدلا و  هنم  يوری  ثیدحلا و  هنم  ذـخؤی  نم  یلا  اورظنی  مل  مهعمـس و  عرقی  ام  لکب  سیطارقلا  نودوسی  مهناف  ذاوشلا ، تارکنملا و 
[2  ] ثیدحلا نف  ةرهم  امهیلع  رکنأ  دق  يواضیبلا و  هعبت  و  روسلا ، لئاضف  یف  تاعوضوملاب  هریسفت  ألم  هناف  يرشخمزلاک  نیثدحملا  نم 

هدروآ ار  يدقاو  بلاثم  بقانم و  لیصفتب  رثالا » نویع   » بحاص

لئامـشلا و يزاغملا و  نونف  یف  رثالا  نویع   ) رد یـسلدنالا  سانلا  دیـس  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  حـتفلا  وبأ  «و 
همئا رباکا  زا  وا  حدق  حرج و  نآ  زا  دـعب  هدرک و  لقن  وا  يارب  هلیلج  بقانم  حـئادم و  الوا  هک  هدومن  مامت  طسب  يدـقاو  همجرت  رد  ریـسلا )

تناتم لامک  تبثم  هک ، تسا  ام  دیفم  مه  يدقاو  لئاضف  بقانم و  دماحم و  نوچ  هدرکرـس و  رد  يدقاو  تیامح  نآ  دـعب  و  هدروآ ، دوخ 
: صاعلا نب  ورمع  لاقف  هتیالو ، ضعب  یف  صاعلا  نب  ورمعل  باطخلا  نب  رمع  لامعتسا  ثیدح  وا  تایاورب  قح  لها  تالالدتسا 

هنبا یلع  و  بطح ، نم  ۀـمزح  هسأر  یلع  لمحی  باطخلا  فرع  ینا ال  هَّللا  و  باطخلا ، نب  رمعل  صاعلا  نب  ورمع  هیف  لمع  اـنامز  هَّللا  حـبق 
. یهتنا هتغضم  غلبت  ةرمت ال  الا  اهنمث  ام  اهلثم و 

. يرت امک  ۀکیکرلا  ظافلاب  ۀیاورلا  هذه  يریمشکلا  فحصف 
. یلزاغملا وه  حیحصلا  فحصم و  یبرغملا  نا  لبق  امیف  رم  [ 1]

نینمؤملا ص 115. ةاجن  [ 2]
31 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«. دیامنیم بسانم  مامتلاب  وا  مالک  لقن  اذهل  تسا  ماصخ  مازلا  يارب 
کلام و  دشار ، نب  رمعم  و  بئذ ، یبأ  نبا  عمـس  ینیدملا ، هَّللا  دبع  وبأ  دقاو  نب  رمع  نب  دـمحم  وهف  يدـقاولا  امأ  و  رثالا :) نویع   ) یف لاق 
دیمحلا دبع  و  دیز ، نبا  ۀماسأ  و  حیرج ، نبا  نامثع و  نب  ۀعیبر  و  نالجع ، نب  دمحم  و  يرهزلا ، یخأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  و  سنأ ، نب 

. ۀعامج رشعم و  ابأ  و  يروثلا ، و  رفعج ، نب 
نب هَّللا  دـبع  و  ینالجربلا ، لیلخلا  نب  دـمحا  و  ینافاصلا ، قاحـسا  نب  دـمحم  و  يدایزلا ، ناـسح  وبأ  و  دعـس ، نب  دـمحم  هبتاـک  هنع  يور 

. مهریغ ۀماسأ و  یبأ  نب  ثراحلا  و  یخلبلا ، عاجش  نب  دمحم  و  حصان ، نب  دیبع  نب  دمحأ  و  یمشاهلا ، نسحلا 
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تراـس و  هرمأ ، ساـنلا  راـبخا  فرع  دـحا  یلع  فخی  مل  و  هرکذ ، اـهبرغ  ضرـالا و  قرـش  قبط  نمم  وه  لاـق : و  رکب ، وـبأ  بیطخلا  هرکذ 
هتافو دـعب  هتقو و  یف  تناک  یتلا  ثادـحالا  مالـسلا و  هیلع  سانلا  رابخأ  تاقبطلا و  ریـسلا و  يزاغملا و  نم  ملعلا  نونف  یف  هبتکب  ناـبکرلا 

. ءاخسلاب اروهشم  امیرک  اداوج  ناک  و  کلذ ، ریغ  ثیدحلا و  یف  سانلا  فالتخا  هقفلا و  بتک  مالسلا و  هیلع 
نینامث ۀنس  یف  دادغب  مدق  ۀنیدملا ، لهأ  نم  ناک  یملـسالا  ةدیرب  نب  هَّللا  دبع  یلوم  هَّللا  دبع  وبأ  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم  دعـس : نبا  لاق  و 
ءاضقلا هالوف  ناسارخ  نم  نومأملا  مدـق  نأ  یلا  اهب  لزی  ملف  دادـغب  یلا  عجر  مث  ۀـقرلا ، ماشلا و  یلا  جرخف  لزی  ملف  هقحل ، نید  یف  ۀـئام  و 

رباقم یف  نفد  و  نیتئام ، عبس و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نم  تلخ  ۀلیل  رـشع  يدحال  ءاثلثلا  ۀلیل  دادغبب  تام  یتح  ایـضاق  لزی  ملف  يدهملا  رکـسعب 
يزاغملاب و املاع  ناک  و  دمحم ، نب  ناورم  ۀفالخ  رخآ  یف  ۀـئام  نیثالث و  ۀنـس  دـلو  هنأ  رکذ  و  ۀنـس ، نیعبـس  نامث و  نبا  وه  و  نارزیخلا ،

. مهثیداحا سانلا و  فالتخا 
32 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هرهد ملاع  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  لوقی : یحمجلا  مالس  نب  دمحم  تعمس  دالخ : نب  دمحم  لاق  و 
. مالسالا لهأ  یلع  سانلا  نیمأ  يدقاولا  یبرحلا : میهاربا  لاق : و 

. ائیش اهیف  لمعی  ملف  ۀیلهاجلا  امأف  مالسالا ، رمأب  سانلا  ملعأ  يدقاولا  ناک  اضیأ : یبرحلا  لاق  و 
هبتک تناک  لیق  و  رقو ، ۀئام  نیرـشع و  یلع  هبتک  لمح  هنا  لاقی : انهیه  یلا  یبرغلا  بناجلا  نم  يدقاولا  لقتنا  امل  ۀبیـش : نب  بوقعی  لاق  و 

. رطمق ۀئامتس 
. یبتک نم  رثکا  یظفح  و  هظفح ، نم  رثکا  هبتک  الا و  دحأ  نم  ام  لوقی : يدقاولا  ناک  دعس : نبا  لاق  يربطلا : ریرج  نب  دمحم  لاق  و 
كربخی کلهأ  نم  ادحأ  تعمس  له  هتلأس  الا  مهل  یلوم  ءادهـشلا و ال  ءانبأ  ۀباحـصلا و  ءانبأ  نم  الجر  تکردا  ام  لاق : هریغ  هنع  يور  و 

تیضم الا  ةازغ  تملع  ام  و  اهیلإ ، ترظنف  عیسیرملا  یلا  تیـضم  دقل  و  هنیاعاف ، عضوملا  یلا  تیـضم  ینملعأ  اذاف  لتق ، نیا  هدهـشم و  نع 
. مالکلا اذه  وحن  وأ  هنیاعا ، یتح  هیلإ 

يرأ یتح  نینح  یلا  یضمأ  دیرا  لاق : دیرت ؟ نیأ  تلقف : ةوکر  هعم  ۀکمب و  يدقاولا  تیأر  لوقی : يودعلا  نوراه  تعمس  عینم : نبا  لاق  و 
. ۀعقولا عضوملا و 

ءیـش يأ  هل : انلقف  سردی ، ۀـنیدملا و  دجـسم  یف  ۀناوطـسا  یلا  اسلاج  اموی  يداوقلا  انیأر  لوقی : یبیـسملا  تعمـس  یبرحلا : میهاربا  لاق  و 
. يزاغملا نم  ءزج  لاقف : سردت ؟

ینربخأ و  لوقی : یبرحلا  میهاربا  تعمس  لاق : بویأ ، وبأ  انأبنأ  سابعلا ، نب  دمحم  انأبنأ  يرهزالا ، انأبنأ  لاق : بیطخلا  رکب  یبأ  نع  انیور  و 
نب دمحم  انربخأ  يربکعلا ، نادمح  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  انأبنأ  یکمربلا ، رمع  نب  میهاربا 

33 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تئج و  نالف ، نالف و  انثدح  لوقت  لاجرلا  عمجت  يذـلا  اذـه  يدـقاولل : انلق  لوقی : یبیـسملا  تعمـس  یبرحلا : میهاربا  لاق  یفاعملا ، بویأ 

نیرـشع دحا  ةوزغب  اناتأ  مث  ۀعمج ، انع  باغف  لاق : انیـضر ، دق  هل : انلقف  لوطی ، لاق  هدح ؟ یلع  دحاو  لک  ثیدحب  انتثدح  ول  دـحاو ، نتمب 
. براقتم نیظفللا  ینعم  لوالا  رمالا  یلا  اندر  هل  انلقف  دلج ، ۀئام  یکمربلا  ثیدح  یف  و  ادلج ،

رکذف کلذ  هورکاذف  اذه ، یف  يدقاولا  دنع  له  اورظنا  لاقف : ةرحاسلا ، لتق  نع  لئس  اکلام  نأ  انل  رکذ  امم  و  لاق : ۀبیـش  نب  بوقعی  نع  و 
و هب ، عنق  اکلام  نأ  اورکذف  نامثع ، نبا  كاحضلا  نع  ائیش 

لهأ لأسأس  و  ملع ، اهب  يدـنع  سیل  لاقف : اهب ؟ لـعف  اـم  ربیخب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  تمـس  یتلا  ةأرملا  نع  لئـس  اـکلام  نأ  يور 
، اهلتق هنأ  اندنع  يذلا  لاقف : ربیخب ؟ هتمس  یتلا  ةأرملاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لعف  ام  هَّللا  دبع  ابأ  ای  لاقف : يدقاولا ، یقلف  لاق : ملعلا ،

: کلام لاقف 
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. اهلتق هنأ  ینوربخأف  ملعلا  لهأ  تلأس  دق 
ابأ رکذ  هبسحأ  و  ةدیبع ، وبأ  و  ۀبیـش ، یبأ  نب  رکب  وبأ  ۀمئا : ۀعبرا  هنع  ثدح  هنع ، تثدح  ام  ۀقث  يدنع  هنأ  ول ال  یناغاصلا : رکب  وبأ  لاق  و 

. رخآ الجر  ۀمیثخ و 
. ثیدحلا یف  نینمؤملا  ریما  کلذ  لاقف : يدقاولا ، يدرواردلل : تلق  لقانلا : ورمع  لاق  و 

الا ۀنیدملاب  خویـشلا  ثیداحالا و  دیفی  ناک  امف  انع  وه  لأسی  امنا  يدـقاولا  نع  لأسن  نحن  لاقف : يدـقاولا ، نع  يدـقعلا  رماع  وبأ  لئـس  و 
. يدقاولا

. دقاو نبا  حاولا  هذه  لاقی : ۀنیدملاب ، اهترهش  نم  اهب  یتوأف  عیضت  یحاولا  تناک  دقل  يدقاولا . لاق  و 
امف ۀنیدملا  مدقأ  تنک  لوقی : كرابملا  نب  هَّللا  دبع  عمـس  نم  ینثدح  و  بعـصم : لاق  لب  طق ، هلثم  انیأر  ام  هَّللا  و  يریبزلا : بعـصم  لاق  و 

. خویشلا یلع  ینلدی  یندیفی و ال 
34 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. يدقاولا الا 
. هنم ظفحأ  دحأ  نع  تبتک  ام  یسوم : نب  دهاجم  لاق  و 

. یبیسملا لاق  کلذک  و  نومأم ، ۀقث  هنا  لاقف : يریبزلا ، بعصم  هنع  لئس  و 
. ینع لئسی  وه  هنع ؟ لأسا  انأ  لاقف : یسیع ، نب  نعم  هنع  لئس  و 

. نومأم ۀقث  لاقف : يرهزلا ، ییحی  وبأ  هنع  لئس  و 
. هب ملعأ  وهف  ۀنیدملا  لها  ثیدح  امأ  و  وتسمف ، انع  هثیدح  اما  لاقف : ریمن ، نبا  هنع  لئس  و 

. ۀقث نوراه : نب  دیزی  لاق  و 
. قازرلا دبع  نم  یلا  بحأ  وه  يربنعلا : سابع  لاق  و 

. ۀقث مالس : نب  مساقلا  دیبع  وبأ  لاق  و 
. هدنع ناک  عامجالا  فالتخالا و  يدقاولا ، رمع  نب  دمحم  باتک  نمف  دیبع  یبأ  هقف  امأ  و  میهاربا : لاق  و 

: لوقی هنال  قدـصی ، الف  يدـقاولا  نم  قثوأ  وه  نمع  ذـخؤت  بئذ  یبأ  نبا  سنأ و  نب  کـلام  لـئاسم  نا  لاـق : نم  یبرحلا : میهاربا  لاـق  و 
. بئذ یبأ  نبا  تلأس  و  اکلام ، تلاس 

رظنی ناک  هل : تلق  رطامق ، ۀـثالث  دـمحم  فسوی و  یبأ  نع  یبأ  بتک  لاق : لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  ینثدـح  رباج : نب  میهاربا  لاـق  و 
. يدقاولا بتک  یف  هرظن  رثکأ  ناک  و  اهیف ، رظن  امبر  ناک  لاق : اهیف ؟

سیل و  میهاربا : لاق  دـحاو ، نتملاب  هئیجم  دـیناسالا و  هعمج  هیلع  رکنأ  امم  لاقف : يدـقاولا ، یلع  دـمحا  رکنأ  امع  یبرحلا  میهاربا  لئـس  و 
. قاحسا نبا  يرهزلا و  اذه  لعف  دق  ابیع  اذه 

قاحسا نب  لبنحب  ۀعمج  لک  یف  هجوی  لبنح  نب  دمحا  لزی  مل  میهاربا : لاق 
35 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بیلقتل هبـسنی  لبنح  نب  دمحا  ناک  و  امهریغ ، ذخأی  امهدری و  مث  امهیف ، رظنیف  يدقاولا ، ثیدح  نم  نیئزج  هل  ذخأیف  دعـس  نب  دمحم  یلا 
. رمعمل يرهزلا  یخأ  نبال  ام  و  يرهزلا ، یخا  نبال  رمعمل  ام  لعجی  هنأک  رابخالا 

: ثیدحلا عضو  یلا  بسن  فعض و  دق  ادج  ریثکف  هیف  مالکلا  امأ  و 
. باذک وه  دمحا : لاق 

. ۀقثب سیل  ییحی : لاق  و 
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. ثیدحلا كورتم  یئاسنلا : و  يزارلا ، و  يراخبلا ، لاق  و 
. اذه نم  دشأ  مالک  هیف  یئاسنلل  و 

. فیعض ینطق : رادلا  لاق  و 
. هنم ءالبلا  و  ۀظوفحم ، ریغ  هثیداحأ  يدع : نبا  لاق  و 

. هبئارغ کلذب  ترثکف  ملعلا  ۀعس  نع  عوفدم  ریغ  يدقاولا  ۀمهتلل و  ۀنظم  بارغالا  ةرثک  و  بارغالا ، ةرثکل  ۀنظم  ملعلا  ۀعس  تلق :
. اهب عمسن  مل  ثیدح  فلأ  نورشع  يدقاولل  لاق : هنأ  ینیدملا  نب  یلع  نع  انیور  دق  و 

. ثیدح فلا  نیرشع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  يدقاولا  برغأ  نیعم : نب  ییحی  نع  و 
ةاورب و ادارفنا  یضتقی  ام  مهفلس  لاوحا  نع  مهیلاوم  ءادهشلا و  ۀباحـصلا و  ءانبأ  نم  هلاؤس  عیاقولا و  عضاوم  راثآ  هعبتت  نم  هنع  انیور  دق  و 

هریغل هل و  رهظی  مث  هنم ، اهبرغتسا  هیلع و  ۀیاورلا  کلت  رکنأ  نم  هل  تعقو  ۀیاورب  يوارلا  یف  نعطی  ام  اریثک  رصحلا و  تحت  لخدت  رابخا ال 
. ةدهعلا نم  کلذب  صلختیف  نعطلا  یضتقم  نم  هتئارب  بابسالا  نم  ببس  وأ  عباتم  ۀعباتمب 

رما عفادن  انلزام  لاق : هنا  هنع  یضر  هَّللا و  همحر  دمحا  مامالا  نع  انیور  دق  و 
36 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءیشب ءاجف  امتنا  ناوایمعف  أ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  ۀملـس ، مأ  نع  ناهبن ، نع  يرهزلا ، نع  رمعم  نع  يور  یتح  يدقاولا 
، هیف ۀلیح  ال 

. هریغ هوری  مل  سنوی  ثیدح  ثیدحلا  و 
عم فوطا  تنک  و  انیلع ، ضاق  ذئمؤی  يدقاولا  نیتئام و  عبـس و  ۀنـس  دادغب  ینیدملا  نب  یلع  مدـق  يدامرلا : روصنم  نب  دـمحأ  نع  انیور  و 

بتکف هنم  عمسا  نا  تدرا  دقل  لاقف : کلذ ، دعب  هل  تلق  مث  يدقاولا ، نم  عمـست  نا  دیرت  أ  تلقف : مهنم ، عمـسی  نیذلا  خویـشلا  یلع  یلع 
. هب درفت  سنوی  ثیدح  اذه  و  ۀملس ، مأ  بتاکم  ناهبن  ثیدح  رمعم  نع  يور  لجر  نع  ۀیاورلا  لحتست  فیک  لبنح : نب  دمحأ  یلا 

باهـش نبا  نع  لیقع ، نع  دیزی : نب  عفان  نع  هب ، انثدحی  میرم  یبا  نبا  ناکف  کلذ  دعب  رـصم  یلا  تدعف  يدامرلا : روصنم  نب  دـمحأ  لاق 
غرف املف  يدامرلا : لاق  يدامرلا ، ۀیاورک  دیزی  نب  عفان  نع  ممرم ، یبا  ییحی  نب  دیعـس  نع  نایفـس ، نب  بوقعی  اضیا  هاور  دـق  و  ناهبن ، نع 

نا میرم : یبا  نبا  یل  لاقف  دـمحأ ، هیلإ  بتک  و  یلع ، لاق  اـمب  هتربخاـف  کحـضت ؟ مم  لاـقف : تکحـض ، ثیدـحلا  اذـه  نم  میرم  یبا  نبا 
: لوقی يدامرلا  ناک  و  يرهزلا ، ثیدحب  ۀیانع  مهل  نییرصملا  انخویش 

مل ول  یتح  و  رمعم ، هعباتی  نا  نم  عنام  الف  لیقع  هعبات  دق  ذإ  و  هب ، درفتی  مل  سنوی  نا  ربخلا  اذـه  هیف  رهظ  دـقف  يدـقاولا  هیف  ملظ  امم  اذـه 
يدقاولا یف  سانلا  مالک  نم  انتبثا  دق  و  وحنلا ، اذه  وحنی  ام  رابخالا  بیلقت  نم  هب  یمر  اهیف  نوکی  دـق  و  المتحم ، کلذ  ناکل  لیقع  هعباتی 

[1 . ] هلاوحا هب  فرعت  ام 
رث ج 1 ص 17 نویع 1/ [ 1 .« ] هتخاون باذک  بقلب  ار  يدقاو  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  حضاو  ترابع  نیا  زا  »

37 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. تسین ۀقث  وا  هک  هدرک  داشرا  ییحی  و 

. تسا كورتم  هک  دناهتفگ : یئاسن  و  يزار ، و  يراخب ، و 
. نیا زا  تسا  رتدیدش  هک  تسا  یمالک  یئاسن  يارب  و 

. تسا فیعض  وا  هک  هتفگ : ینطق  راد  و 
تسوا زا  الب  و  تسا ، ظوفحم  ریغ  وا  ثیداحا  هک  هتفگ : يدع  نبا  و 
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دنک رکذ  شحیاضف  نیا  اب  ار  يدقاو  مان  قح  لها  لباقم  رد  دیابن  يزار  رخف 

هلباقمب هک  دبیزیم  ار  شنیدلقم  يزار و  ماما  ایآ  هک  دنیامرف : داشرا  هّلل  هک  تسا  یبلط  فاصنا  نیقی  اب  نیفصنم  نید و  بابرا  زا  ۀلمجلاب 
دزن يدقاو  هکنآ  لاح  دنیامن  ار  ریدغ  ثیدـح  وا  تیاور  مدـعب  لالدتـسا  جاجتحا و  هک  اج  هچ  دـندروآ  نابز  رب  مه  يدـقاو  مان  قح  لها 

ترضح رب  بیذاکا  ءارتفا  و  ثیداحا ، عضو  نآ  هدمع  هک  دشاب  فورعم  نعاطم  بلاثم و  نیاب  فوصوم و  حیابق  حئاضف و  نیاب  هینس  همئا 
یکابیب و رد  نیکمهنم  قاسف و  راّجف و  و  تسین ، مالـسا  لها  ذإ  يدـحا  راک  نآ  هک  تسا  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  هلآ  هیلع و  ماـنالا  ریخ 

باـنج رب  ثیدـح  رازه  تسیب  هـک  تـسا  هـبترم  نیاـب  مـه  بذـک  ءارتـفا و  و  دـنزرلیم ، دوـخ  رب  دـنراد و  ءایحتـسا  نآ  زا  مـه  تعـالخ 
. هتفاب رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 

ار ریدغ  ثیدح  وا  جارخا  مدعب  ثبشت  کسمت و  مه  زاب  دوبیم  ربتعم  هقث و  هیلع و  دمتعم  ّقثوم و  تنس  لها  عامجاب  يدقاو  رگا  هلمجلاب 
. يدینش هک  تسا  نیا  يدقاو  لاح  هک  اج  هچ  تشادن  زاوج  زا  یتمس 

و هدرکن ، حدق  وا  هک  اج  هچ  قح ، لها  هلباقمب  اصوصخ  دوبن ، رکذ  لباق  شمالک  درکیم  ریدغ  ثیدح  رد  حیرص  حدق  يدقاو  رگا  زین  و 
. دنکیمن نآ  رتاوت  توبث و  رد  حدق  ۀلالجلا  ۀیاغ  یف  ناک  ول  دشاب و  هک  یسک  ره  زا  یثیدح  جارخا  كرت  ضحم 

38 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. تسا شودخم  نوهوم و  هجو  دنچب  ار  ریدغ  ثیدح  يدقاو  جارخا  مدعب  شنیدلقم  يزار و  جاجتحا  سپ 

. دوش هدرک  شیپ  قح  لها  هلباقمب  هک  تسین  نآ  لباق  کی  چیه  وا  ضارعا  كرت و  لوق و  لعف و  تسا ، فالخ  لها  زا  يدقاو  هکنآ  لوا 
. تسا نوعطم  بیاعم  نعاطم و  حیابق  حیاضفب و  يدقاو  هکنآ  مود 

. تسین تافتلا  لباق  دشاب  هک  یسک  ره  زا  یثیدح  جارخا  كرت  هکنآ  موس 
. دنکیم ار  ریدغ  ثیدح  كرتب  ثبشت  قح  لها  هلباقمب  ور  مادکب  سپ  تسا ، هدرک  يدقاو  تایاور  تفلاخم  يزار  دوخ  هکنآ  مراهچ 

نآ ّدرب  دوخ  يولگ  صیلخت  و  تسا ، هدـیزگرب  يدـقاو  تاـیاور  تفلاـخم  قـح  لـها  هلباـقمب  زین  ناـهبزور  نبا  يزار  ياوـس  هکنآ  مجنپ 
. تسا نداد  يدنمشناد  داد  دنهن  ینزو  ار  ریدغ  ثیدح  وا  كرت  يارب  هک  نتشاد  نآ  عقوت  قح  لها  زا  سپ  هتساوخ 

تایاور ضعبب  قح  لها  تالالدتـسا  ضعب  ّدر  يارب  هدـیناسر  يوصق  تیاغب  ار  تراسج  تحاـقو و  يریمـشک  نسحم  دـمحم  هکنآ  مشش 
ثیدح رکذ  زا  وا  ضارعاب  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومناو  نیباذـک  زا  وا  هک  هدـیناسر  يوصق  تیاغب  ار  وا  حـیبقت  يدـقاو و  حیـضفت  يدـقاو 

درک ناوت  تافتلا  ریدغ 

قاحسا نبا  يوس  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  مدع  ای  لقن و  یسررب 

ریدغ ر قاحسا  نبا  لقن  مدعب  يزار  لالدتسا  باوج 

هدومن رکذ  ار  ریدغ  ثیدح  يزار  ياعدا  فالخ  رب  قاحسا  نبا 

رهاظ تارـضح  نیا  زا  یعمج  تادافا  زا  هکنیا  هب  الوا  تسا  شودـخم  سپ  ار  ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  لـقن  مدـعب  يزار  کـسمت  اـما 
حیـضف ناتهب  حیرـص و  بذک  وا  لقن  مدع  ياعدا  سپ  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  داشرا  ببـس  ار و  ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  هک  دوشیم 

بقانم نامتک  ّبح  زج  یئاشنا  هک  دشاب 
39 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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«. دش دناوتن  روصتم  ترضح  نآ  لئاضف  لاطبا  ياوه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 
[1  ] ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  ار  ریدغ  خیرات »  » رد ریثک  نبا 

نیثدـحم و رباکا  زا  هک  هیمیت  نبا  يزم و  ذـیملت  یقـشمدلا  يرـصبلا  یـشرقلا  عرد  نب  ریثک  نب  وض  نب  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  همالع  »
«: هتفگ دوخ  خیرات )  ) رد تسا  موق  نیدقنم  هلجا 

نماثلا مویلا  یف  ۀبطخ  کل  انه  سانلا  بطخ  مخ ، ریدغ  هل : لاقی  ناکم  ۀنیدملا  ۀکم و  نیب  ناکف  عادولا  ۀجح  نم  مالـسلا  هیلع  عجر  امل  و 
. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هتبطخ : یف  لاقف  ۀجحلا  يذ  نم  رشع 

، هلذخ نم  لذخا  و  هرصن . نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  تایاورلا : ضعب  یف  و 
. لوالا ظوفحملا  و 

نمیلا یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هثعب  ایلع  نا  نم  قاحـسا  نبا  هرکذ  ام  یلع  لضف  یلع  هیبنتلا  ۀبطخلا و  هذه  ببـس  ناک  امنا  و 
نم ضعب  هیف  ملکت  و  ۀلاقلا ، هیف  ترثک  دق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عم  عادولا  ۀـجح  یفاوف  یلع ، عجرف  دـیلولا  نب  دـلاخ  یلع  اریما 
هَّللا لوسر  غرف  املف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ریـسلا  لجعت  امل  مهیلع  هبئان  اهعلخ  ناک  اعلخ  مهنم  هعاجرتسا  ببـسب  هعم  ناک 

[2  ] هیف لوقلا  نم  هیلإ  بسن  امم  هتحاس  ئربی  نا  بحا  عادولا  ۀجح  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  يرزج  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  قعاوص »  » رد رجح  نبا 

باوجب هقرحم » قعاوص   » باتک رد  يراصنالا  يدعـسلا  یمثیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا  باهـش  ظـفاح  «و 
8 فصلا : ةروس  [ 1  ] ثیدح

ۀیاهنلا ج 5 ص 214. ۀیدبلا و  [ 2]
40 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«: هتفگ ریدغ 
امک کلذ  ببسف  اضیا  و 

هجح ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یضق  املف  نمیلا ، یف  هعم  ناک  نم  ضعب  هیف  ملکت  ایلع  نا  قاحسا  نبا  نع  يرزجلا  نیدلا  سمش  ظفاحلا  هلقن 
، هردق یلع  اهیبنت  اهبطخ 

هنم يارف  نمیلا  یلا  هعم  جرخ  هنا  یبهذـلا  هححـص  ام  کلذ  ببـس  و  هضغبی ، ناـک  هنا  يراـخبلا  یف  اـمل  ةدـیربک  هیف  ملکت  نم  یلع  ادرو 
لوسر ای  یلب  لاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  ةدـیرب أ  اـی  لوقی : ههجو و  ریغتی  لـعجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  هصقنف  ةوفج 

[1  ] هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هَّللا ،

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  يرزج  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  ضفاون »  » رد یجنزرب 

«: هتفگ ریدغ  ثیدح  باوجب  ضفاورلا » ضفاون   » دوخ باتک  رد  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  «و 
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ایلع نا  يزاغملا »  » بحاص قاحـسا  نبا  نع  يرزجلا  نبا  نیدـلا  سمـش  ظفاحلا  هاور  امک  ۀیـصولا  هذـه  یف  ببـسلا  نا  وه  یناثلا و  هجولا 
ۀبطخلا هذـه  بطخ  هجح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یـضق  املف  نمیلا ، یف  هعم  ناـک  نم  ضعب  هیف  ملکت  نمیلا  نم  عجر  اـمل  هنع  هَّللا  یـضر 

و نمیلا ، نم  هعم  عجر  نیح  ایلع  ضغبی  ناک  هنا  يراخبلا »  » یف امک  هنع  هَّللا  یـضر  ةدـیربک  هیف  ملکت  نم  یلع  ادرو  هردـق  ولع  یلع  اهیبنت 
امک هببس 

ریغتی و ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ههجو  لعجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  هصقنف  ةوفج  هنم  يأرف  نمیلا  نم  هعم  جرخ  هنا  یبهذـلا  هححص 
[2  ] هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هَّللا ، لوسر  ای  یلب  تلق : مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل  ةدیرب أ  ای  لوقی :

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  رجح  نبا  هلیسوب  ار  ریدغ  ثیدح  ضفارم »  » رد يروپنراهس 

دمحم دـهع  رد  هک  ضفاورلا » ضفارم   » باتک رد  يروپنراهـس  نیدـلا  عیدـب  خیـش  نب  دـیزی  اب  دـمحم  خیـش  نب  نیدـلا  ماـسح  يولوم  «و 
. رصم ۀقرحملا ص 25 ط  قعاوصلا  [ 1  ] گنروا

. یلوالا ةوفحلا  ضفاورلا ص 4  ضفاون  [ 2]
41 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نییزت شتافارخ  ضعب  لاحتناب  هتفای  یلاخ  ار  یلباک  نابنا  هک  ییاج  نآ  ریغ  نعاطم و  باـب  رد  بطاـخم  هدرک و  فینـصت  ریگملاـع  بیز 
: هتفگ ریدغ  ثیدح  باوجب  هدومرف  دوخ  ةاجزم  تعاضب 

رد قحلا  دبع  خیـش  هچنانچ  دوب ، هدرک  يرولا  دیـس  تمدخ  رد  یـضترم  یلع  زا  هک  تسا  یملـسا  هدـیرب  تیاکـش  هبطخ  نیا  ببـس  زین  و 
دیلو نب  دلاخ  هک  مئانغ  سمخ  ات  تفر  نمیب  ءایبنا  رورس  رماب  ادخ  ریش  نآ  هک  هدرک  لقن  تیاکش  هجو  هدومن و  حیرـصت  نآ  رب  جرادم » »

، تشگ ادیپ  راکنا  ترودک و  راک  نیا  زا  ار  هدیرب  دش ، فرـصتم  یکزینک  رب  سمخ  هلمج  زا  یـضترم  یلع  دنک ، ادـج  دوب  هدروآ  مهارف 
نمـشد ار  یلع  رگم  هدیرب  يأ  دندومرف : بانج  نآ  دومن ، رهاظ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دزن  ار  همدـقم  نیا  تعجارم  زا  دـعب 

زا نم  نم و  زا  وا  ربم و  دب  نامگ  یلع  قح  رد  دندومرف : تخورفارب  ترـضح  نآ  كرابم  يور  گنر  باوج  نیا  زا  يرآ ، تفگ : يراد ؟
. ثیدحلا وا . يالوم  نم  مشاب  هک  ره  تسا و  امش  يالوم  وا  و  میوا ،

زا یضعب  هک  تسا  نآ  هبطخ  نیا  ببس  هک  هدرک  تیاور  قاحسا  نبا  زا  يرزج  نیدلا  سمش  ظفاح  هک  هدروآ  قعاوص  رد  رجح  نبا  خیش 
جح زا  غارف  زا  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دندومن ، ملکت  ادخ  ریـش  نآ  قح  رد  دندوب  نمی  رد  یـضترم  یلع  اب  هک  تعامج 

«. هدیرب دننام  دوب  هدرک  نخس  يو  رد  هک  یسک  رب  در  تهج  زا  یلع و  ردق  رب  هیبنت  تهج  زا  دندناوخ  هبطخ 
امک

، هضغبی ناک  هنا  يراخبلا  حیحص  یف  ءاج 
ام کلذ  ببس  و 

تسل ةدیرب أ  ای  لوقی : ههجو و  ریغتی  لعجف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  هصقنف  ةوفج ، هنم  يأرف  نمیلا  یلا  هعم  جرخ  هنا  یبهذلا  هححص 
ای یلب  لاق : مهسفنأ ؟ نم  نینمؤملاب  یلوأ 

42 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. 1  ] هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هَّللا ، لوسر 

هتـساوخ نآ  حدق  ار  ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  لقن  مدـع  ياعد  اب  هک  يزار  رخف  بیذـکت  روهظ  لامک  هب  ینیبیم  هچنانچ  تارابع  نیا 
هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  داشرا  ببـس  هک  هدرک  تیاور  قاحـسا  نبا  هک  تسا  حضاو  تحارـص  تیاهنب  نآ  زا  هچ  دیامنیم 
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. تسا اپ  رسیب و  بذک  ار  ریدغ  ثیدح  قاحسا  نبا  لقن  مدع  ياعدا  سپ  دوب ، هباحص  یضعب  تیاکش  ار  ریدغ  ثیدح  ملس  هیلع و 
دیلقتب مه  ناشبانج  هک  تسا ، جالع  هچ  ار  بحاص  هاش  بانج  دوخ  حیرصت  رخآ  دهدن  شوگ  یبصعتم  تارضح  نیا  تاحیرـصتب  رگا  و 

: دنیامرفیم ریدغ  ثیدح  زا  باوج  همتاخ  رد  ناشبانج  هک  ینیبیمن  رگم  دناهدروآ ، سدقا  نابز  رب  فرح  نیمه  تارضح  نیا 
ریما ترضح  یتسود  تبحم و  هدافا  روظنم  هک  دنکیم  تلالد  حیرص  دناهدروآ  ریـس  لها  نیخروم و  هچنانچ  هبطخ  نیا  ندومرف  ببـس  و 
رگید دـیلولا و  نب  دـلاخ  یملـسا و  هدـیرب  لثم  دـندوب  هدـش  نیعتم  بانج  نآ  اب  نمی  کلم  مهم  رد  هک  هباحـص  زا  تعامج  هک  اریز  دوب ،
بانج نوچ  دندومن ، ضرع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  روضحب  ریما  ترضح  زا  اجیب  ياهتیاکـش  رفـس  نآ  زا  تعجارم  ماگنه  نارادمان 

عنم اهتیاکش  نیا  زا  ار  سک  ودکی  نم  رگا  تسا و  هدیسر  نابز  رب  ار  مدرم  اهفرح  مسق  نیا  زا  هک  دید  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هانپتلاسر 
ماع هبطخ  اذـهل  دـش  دـنهاوخن  عنتمم  و  تشاد ، دـنهاوخ  دوب  وا  بانج  اب  ار  ریما  ترـضح  هک  یکزان  هقالع  ساپ  رب  لومحم  دومن  مهاوخ 

. ثلاث باب  زا  موس  لضف  زا  مود  لیلد  ضفاورلا - ضفارم  [ 1  ] صوصنم هک  هملک  هب  تخاس  ردصم  ار  تحیصن  نیا  و  دومرف ،
43 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  تسل  أ  نآرق : رد  تسا 

رظن رد  نم  اـب  ار  یـسک  هقـالع  دـنیامنن و  یـسک  يرادـساپ  رب  لومحم  میوگیم ، یهاوـخریخ  تقفـش و  هار  زا  میوـگیم  هچ  ره  ینعی   ؟
[1  ] یهتنا دناهدروآ  ار  هصق  نیا  لیصفتب  ریس  لهأ  رگید  قاحسا و  نب  دمحم  دنراد ،

هدرک لقن  قاحسا  نبا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هفحت »  » رد زین  بحاصهاش 

نشور و حضاو و  مه  رابتالاو  بحاص  هاش  بانج  هدافاب  راهنلا  ءوض  حبـصلا و  قلفک  يزار  يزاس  هفیقـس  بذک و  هک  ۀنملا  دمحلا و  هَّللف 
قاحسا نباب  هباحص  یضعب  تیاکش  ببسب  ار  ریدغ  ثیدح  داشرا  هصق  لیـصفتب  ندرک  تیاور  تبـسن  ناشبانج  هک  تشگ  نهربم  نیبم و 

ریدـغ ثیدـح  تبوث  رد  حدـق  مهوت  نیاب  و  دراد ، ار  ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  لقن  مدـع  ياعدا  يزاتواگ  دـیزمب  يزار  و  دـنیامنیم ،
دهاوخیم

دننادب بذاک  ار  هدربمان  مالعا  ای  دننک و  بیذکت  شیاعدا  رد  ار  يزار  دیاب  ای  تنس  لها 

و ضفاون ،»  » فصنم و  قعاوص »  » بحاص و  بحاص ، هاـش  باـنج  بیذـکتب  هاوخ  هک  تسا  راـیتخا  ار  تنـس  لـها  تارـضح  تـالاح  سپ 
ریمأ بانج  تماما  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  لاطبا  رب  قاحـسا  نبا  تیاورب  ناشلالدتـسا  درب  هجوت  ار  قح  لها  و  دـنزادرپ ، ضفارم »  » فلؤم

یهاوخ دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هک  نآ  در  هوجو  رگید  و  تسا ، اطبر  یب - کـیکر و  تیاـهن  لالدتـسا  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
يأر تفاخس  لقع و  تفخ  تیاهن  و  دنیامرف ، تباث  ار  وا  تهب  بذک و  و  دنزاس ، رایتخا  يزار  بیذکت  هاوخ  و  دنزاس ، لابلا  غراف  تفنش 
لقن ار  ریدغ  ثیدح  قاحـسا  نبا  هک  هدروآ  نابز  رب  ًاناتهب  ًابذـک و  قح  لهأ  لالدتـسا  لاطبا  لایخب  هک  دـنیامن  حـضاو  ناقیا  بابرا  رب  وا 
رگید بحاص و  هاش  بیذکت  تبسن  هب  ار  يزار  بیذکت  حیبقت و  حیضفت و  و  داد ، دنهاوخ  یناث  قشب  نت  راچان  هک  تسا  بلاغ  و  هدرکن ،

ونهکل 1302 هیرشع ص 332 ط  انثا  هفحت  [ 1 . ] تشادنپ دنهاوخ  رتلهس  فالسا 
44 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدعب ثبـشت  نآ و  حدق  رکذ  ریدغ و  ثیدح  رتاوت  عنم  رد  يزار  دـیلقت  هدالق  هکنآ  اب  دـصاقم » حرـش   » رد ینازاتفت  هک  تسا  اج  نیا  زا  و 
ار ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  لقن  مدـع  ياعدا  نمـضتم  يزار  بذـک  هداعا  زا  نکل  هتخادـنا ، ندرگ  رد  يدـقاو  ملـسم و  يراخب و  لقن 
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. یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  ملعتس  امک  هتخاس  ایحتسا 
نبا لقن  مدع  ياعدا  و  هدومن ، ار  ریدغ  ثیدح  يدقاو  ملـسم و  يراخب و  لقن  مدع  رکذ  رب  افتکا  دیرجت » حرـش   » رد یجـشوق  نینچ  مه  و 

. هدیدن رکذ  لباق  ار  نآ  قاحسا 
هدوشگ بل  ریدغ  ثیدح  تیاورب  يدقاو  ملسم و  يراخب و  تیاور  مدع  رکذ  فصو  اب  ةاکـشم » همجرت   » رد قحلا  دبع  خیـش  نینچ  مه  و 
تملع امک  ۀحارـص  نآ  لاطباب  هکلب  هدومن  ار  ریدـغ  ثیدـح  قاحـسا  نبا  لقن  مدـع  ياعدا  ینعی  يزار  تراسخ  رـسارس  تراسج  ضفر 

. هدوبر يزار  حیضفت  رد  تقباسم  بصق 
ثیدح قاحـسا  نبا  رکذ  تبثم  هک  ۀقرحم » قعاوص   » ترابع همجرتب  یمرهج  نیدلا  رخف  نب  نیدـلا  لامک  هک  تسا  نیا  روما  فئارط  زا  و 
بجع هچ  هتخاس و  نیدلا  سمش  ظفاحب  نآ  تبسن  ضحم  رب  افتکا  هتخادنا  نایم  زا  ار  قاحـسا  نبا  رکذ  دشابیم  ار  نآ  ببـس  ار و  ریدغ 

نیعست و عبرأ و  هنـس  رد  هک  هقرحم » قعاوص   » همجرت هعطاق » نیهارب   » رد هچنانچ  دشاب  هتـشاد  رظن  حمطم  شبذک  نامتک  يزار و  تیامح 
: هتفگ هدرک  فیلأت  هاشلداع  میهاربا  دهع  رد  ۀئامعست 

سمـش ظفاح  هک  تسنآ  تسا  ترـضح  نآ  توادـع  ضغب و  زا  باـنتجا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  تـالاومب  رما  زا  دارم  هکنیا  رب  لـیلد  زین  و 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  ندناوخ  هبطخ  ثعاب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا  ۀمحر  يرزج  نیدلا 

45 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تبـسن ینخـس  دندوب  هتفر  نمی  بناجب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  تبحـص  رد  باحـصا  زا  یـضعب  هک  دوب  نآ  ثیدح  نیا  رکذ  ملـس و  هیلع و 

دنک هیبنت  هک  هدومرف  نآ  هدارا  دـش  غراف  جـح  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دـندوب و  هتفگ  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ترـضحب 
[1  ] خلا هدیرب  ینعی  دوب  هتفگ  نخس  يو  باب  رد  هک  یسک  نآ  رب  دنک  درو  هنع  هَّللا  یضر  یلع  هبترم  ردق و  رب  ار  نامدرم 

هدومنن رکذ  ار  قاحسا  نبا  هدرک و  تنایخ  قعاوص  همجرت  رد  یمرهج 

لوسر ندـناوخ  هبطخ  ثعاب  و  دوخ : لوق  رد  نوچ  نکل  هدومن : قاحـسا  نبا  رکذ  نامتکب  تناید  كرت  تنایخب و  رهج  یمرهج  دـنچ  ره 
حرـصم نیبم و  تسا  روکذم  قعاوص  ترابع  رد  هک  کلذ  ظفلب  هیلإ  راشم  خـلا  دوب  نآ  ثیدـح  نیا  رکذ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 

تسا حیرص  مه  قعاوص  ترابع  دنچ  ره  نآ و  عفن  زا  تسا  رثکا  قعاوص  ترابع  لصا  ظاحل  دعب  يزار  عاتبا  يارب  نآ  ررـض  اذهل  هدومن 
مارم نیا  دییـشت  رتداـیز  گرزب  نیا  همجرت  زا  نکل  دـباتیمن  رب  ار  رگید  لاـمتحا  تسا و  ریدـغ  ثیدـح  نآ  رد  کـلذ  زا  دارم  هـکنآ  رد 

ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  و  دوشیم ، لصاح 
.

مالک زا  ار  ریدغ  ثیدح  ملسم  يراخب و  لقن  مدعب  يزار  کسمت  تعافش  حبق و  هچنانچ  هک  تسا  نیا  قح  ولع  تاریثأت  بئارغ  زا  ًایناث  و 
رـصتخم تاملک  نیمه  رد  وا  هدافا  زا  کسمت  نیا  تعانـش  زین  و  هدرک ، ناشیورم  ثیدـح  لاطبا  در و  هک  هدـش  رهاـظ  ریـسفت  رد  شدوخ 

هداهن زاغآ  تسا  رهاظ  نیحیحـص  زا  عادولا  ۀـجح  رد  نمی  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  عوجر  توبث  تفلاخم  مالک  نیمه  رد  هک  هدـش  رهاـظ 
. هقرحم قعاوص  همجرت  هعطاق  نیهارب  [ 1  ] ترضح نآ  ندوب  ياعداب  هک 

46 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رهاظ و مالک  نیمه  زا  ار  ریدغ  ثیدح  قاحسا  نبا  رکذ  مدعب  وا  کسمت  تعانـش  نانچ  مه  هتـساوخ ، فیرـش  ثیدح  نیا  لاطبا  نمی  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  جح  رد  تکرـش  نمی و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عوجر  هک  اریز  تسا  رهاب 
ریما بانج  عوجر  نمضتم  قاحـسا  نبا  تیاورب  دوخ  يزار  هک  تسا  بجع  لامک  سپ  تسا ، هدرک  تیاور  دوخ  تریـس  رد  قاحـسا  نبا 
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نیققحم ۀمئا  رگید  تایاور  قفاوم  شتیاور  نیا  هک  بآم  تلاسر  بانج  تمدخب  عادولا  ۀجح  رد  روضح  نمی و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ثیدـح قاحـسا  نبا  رکذ  مدـعب  وا  کسمت  لوبق  عقوت  قح  لها  زا  و  دـهدیمن ، شوگ  تسا  ناشیا  حاحـص  بابرا  نیدـقنم و  نیطاـسا  و 

. دراد تسا  رهاظ  تارضح  رگید  تاحیرصت  زا  نآ  فالخ  هک  ار  ریدغ 
«. نونج تسا و  لاحم  تسا و  لایخ  نیا  »

هک دنکیم  ملاع  هیرخـس  هکحـض و  ار  دوخ  دنکیم و  ار  دوخ  تلالج  لضف و  يانب  تافارخ  تاوفه و  نینچب  يزار  هک  تسا  نیا  قح  و 
ماما نأشلا و  لیلج  ملاع  نینچ  اج  هچ  تسا ، برغتسم  دعبتسم و  هتشاد  زیمت  كدنا  هک  یلـصحم  یندا  زا  تاوفه  تافارخ و  نینچ  رودص 

هک تسا  يدرم  قلخ  کلهم و  ضرم  لاـضع و  ءاد  بجع  لـطاب  تفلاـخم  قح و  تفلاـخم  هک  تسنآ  قح  نکل  و  هینـس ، ناـیعألا  ةدـمع 
تابـصعت و بئاجع  ردـصم  دزاسیم و  اوسر  حـئاضف  حـبقا  بیاعم و  شحف  اـب  مه  اـیند  رد  ترخآ  لاـکن  باذـع و  زا  رظن  عطق  ار  یمدآ 
رحبت و داد  و  دنکیمن ، مالعا  يامکح  هلباقمب  هک  اهیفاکش  وم  اهچ  هک  نأشلا  لیلج  مالع  نینچ  هَّللا  ناحبس  دنادرگیم ، تاضقانت  بئارغ 

رصتخم رطس  نیدنچ  هک  دروخیم  اهاپ  نینچ  قح  لها  هلباقمب  دهدیم  رهمت 
47 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا هداد  ریبحت  فطل  ریرقت و  نسح  داد  هداهن  تعیدو  تاتفاهت  تاوفه و  بئارغ  نیدنچ 

هدومن رکذ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  اب  ار  جح  رد  روضح  نمی و  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عوجر  قاحسا  نبا 

دبع [ 1  ] دمحم وبا  همالع  سپ  جح ، رد  ترضح  نآ  روضح  نمی و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عوجر  قاحـسا  نبا  تیاور  امأ  و 
: هتفگ قاحسا » نبا  تریس  بیذهت   » رد يرصبلا  يریمحلا  ماشه  نب  کلملا 

جحلا یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نمیلا و  نم  [ 2  ] هلوفق یف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ةافاوم 
هیقلف نارجن  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  ًایلع  ثعب  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  حیجن  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  ینثدـح  و  قاحـسا : نبا  لاق 

؟ هَّللا لوسر  تنب  ای  کل  ام  لاقف  تأیهت ، ّتلح و  دق  اهدجوف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  یلع  لخدف  مرحأ  دق  ۀکمب و 
نع ربخلا  نم  غرف  املف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یتأ  مث  لاق : انللحف ، ةرمعب  لحن  نأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انرمأ  تلاق :
امک [ 3  ] تللهأ ینا  هَّللا  لوسر  ای  لاق : کباحـصأ  لح  اـمک  لـح  تیبلاـب و  فطف  قلطنا  ملـس : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاـق  هرفس 

: هتفگ قاحسا  نب  دمحم  يزاغم  رکذ  دعب  يدهلا  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  [ 1 ، ] تللهأ
حتفب یئاکبلا  يرماـعلا  لـیفطلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  داـیز  دـمحم  یبأ  ۀـیاور  یلع  هَّللا  همحر  ماـشه  نب  کـلملا  دـبع  دـمحم  وبا  دـمتعا  دـق  و 
اهحقن امهبذه و  هنع و  ماشه  نبا  اهاورف  نیل  قاحسا  نبا  ریمن  نع  هثیدح  یف  يزاغملا و  یف  تبث  قودص  وه  فاکلا و  دیدشت  ةدحوملا و 
. ءاملعلا نم  ۀمئأ  ماشه  نبا  باتکب  ینتعا  دق  و  هیلإ ، ةریسلا  تبسن  ثیحب  اهنم  ریثک  هل  ملس  ءایشا  ضرتعا  ةریثک و  تادایز  اهیف  داز  و 

: دنجلا ریمالا  الوفق  لفقی  لفق  لاقی : ۀصاخ ، رفسلا  نم  عوجرلا  لوفقلا : [ 2]
. مهعجرا

. ۀیبلتلاب هتوص  عفر  ةرمعلا : جحلاب و  مرحملا  لها  ۀیبلتلاب - هتوص  عفر  یبلملا : لها  [ 3]
48 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلوسر كدبع و  کیبن و  هب  لهأ  امب  لها  ینا  ّمهَّللا  تمرحأ  نیح  تلق  ینا  هَّللا  لوسر  ای  لاق : کباحـصأ ، لح  امک  للحأف  عجرا  لاقف :
هَّللا لوسر  عم  همارحا  یلع  تبث  هیدـه و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکرـشأف  ال ، لاق : 1 ؟]  ] يده نم  کعم  لهف  لاق : دـمحم ،

. امهنع يدهلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  رحن  جحلا و  نم  اغرف  یتح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
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یلع لبقأ  امل  لاق : ۀناکر ، نب  دیزی  نب  ۀحلط  نب  دـیزی  نع  ةرمع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  ینثدـح  و  قاحـسا : نبا  لاق 
هدنج یلع  فلختسا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  لجعت  ۀکمب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یقلیل  نمیلا  نم  هنع  هَّللا  یضر 

یند املف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  عم  ناک  يذلا  زبلا  نم  ۀـلح  موقلا  نم  لجر  لک  یـسکف  لجرلا  کلذ  دـمعف  هباحـصأ  نم  الجر  هعم  يذـلا 
نأ لبق  عزنا  کلیو  لاق : سانلا ، یف  اومدق  اذإ  هب  اولمجتیل  موقلا  توسک  لاق : اذـه ؟ ام  کلیو  لاق : للحلا ، مهیلع  ًاذاف  مهاقلیل  جرخ  هشیج 
[2  ] مهب عنص  امل  هاوکش  شیجلا  رهظأ  و  لاق : زبلا  یف  اهدرف  سانلا  نم  للحلا  عزتناف  لاق : ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  هب  هیهنت 

هدروآ قاحسا  نبا  زا  قیرط  ودب  نمی  زا  ار  ترضح  عوجر  هریس »  » رد ماشه  نبا 

سپ تسا ، هدرک  تیاور  قیرط  ودب  قاحسا  نبا  نمی  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  عوجر  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا 
مدع معزب  هک  دزادنایم  تسد  عوج  نم  نمسی  ینغی و ال  بصعتب ال  درآیمن و  عوجر  قاحسا  نبا  عوجر  تیاورب  يزار  هک  تسا  بجع 

. منغلا لبالا و  نم  مرحلا  یلا  يدها  ام  يدهلا : [ 1 . ] دزیوآیم ار  ریدغ  ثیدح  قاحسا  نبا  تیاور 
. یبلش ظیفحلا  دبع  يرایبالا و  میهاربا  اقسلا و  یفطصم  قیقحتب  رصم  ماشه ج 4 ص 602 ط  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  [ 2]

49 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا حودقم  لاجر  نیققحم  زا  یعمج  دزن  قاحسا  نبا 

هراشا

مان تقیقح  رد  تسا  باسح  هچ  رد  دنشاب  هدرب  راکب  وا  حیضفت  حیبقت و  حرج و  حدق و  رد  مامت  مامتها  یعمج  هک  یسک  نینچ  لقن  مدع 
ندروآ هبترلا  ّیمـس  يادـتقم  نأشلا و  لیلج  ماما  نینچ  حـیابق  حـیاضف و  رکذ  رب  ار  ناشیا  ندروآ  نابز  رب  قح  له  هلباـقم  هب  قاحـسا  نبا 

تسا

« لامعالا نازیم   » رد یبهذ  راتفگب  قاحسا  نب  دمحم  همجرت 

. هتفگ لاجرلا » دقن  یف  لادتعالا  نازیم   » رد یبهذ  نیدلا  سمش  همالع  هک  تسناد  دیاب  سپ 
نب سیق  یلاوم  نم  رمتلا  نیع  یبسم  نم  راسی  و  مـالعالا ، ۀـمئالا  دـحأ  یندـملا  مهـالوم  یمرخملا  رکب  وبأ  راـسی  نب  قاحـسا  نبا  دـمحم 

و يربقملا ، و  دنه ، یبأ  نبا  خ ل ) دیعـس -  ) دعـس نع  يور  و  بیـسملا ، نبا  و  اسنأ ، دمحم  يأر  فانم ، دبع  نبا  بلطملا  دبع  نب  ۀـمرخم 
. قلخ و  نوراه ، نب  دیزی  و  شربالا ، ۀملس  و  یئاکبلا ، دایز  و  دعس ، نب  میهاربا  و  نادامحلا ، هنع  و  مهتقبط ، عفان و  جرعالا و  و  اطع ،

ام الا  بنذ  يدنع  هل  ام  ثیدحلا  حلاص  وه  و  نورخآ ، هاّهو  و  دحاو ، ریغ  هّقثو  نمحرلا ، دبع  نب  ۀملـس  یبأ  نم  عمـس  دق  نیعم : نبا  لاق  و 
. ۀبوذکملا راعشالا  ۀعطقنملا و  ةرکنملا  ءایشالا  نم  ةریسلا  یف  اشح  دق 

ًابذک بتکت  لاق : ةریـسلا ، بتکأ  ریرج  نب  بهو  یلا  لاق : بهذت  نیأ  یلا  يریراوقلا  هَّللا  دـیبعل  لوقی  ناطقلا  ییحی  تعمـس  سالفلا : لاق 
. ًاریثک

. ثیدحلا نسح  وه  لبنح : نب  دمحأ  لاق  و 
50 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. ۀجحب سیل  ۀقث و  نیعم : نبا  لاق  و 
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. حیحص يدنع  هثیدح  ینیدملا : نب  یلع  لاق  و 
. يوقلاب سیل  هریغ : یئاسنلا و  لاق  و 

. هب جتحی  ال  ینطق : رادلا  لاق  و 
. ثیدحلا یف  نینمؤملا  ریمأ  قاحسا  نبا  لوقی : ۀبعش  انعمس  هریغ : ریثک و  نب  ییحی  لاق  و 

. قودص وه  ًاضیأ : ۀبعش  لاق  و 
. هنم سانلا  دعبأ  ناک  و  ردقلاب ، یمر  ریمن : نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  و 

. نیرکنم نیثیدح  يوس  هل  دجأ  مل  ینیدملا : نبا  لاق  و 
. یلزتعم يردق  دواد : وبأ  لاق  و 
. باذک یمیتلا : نامیلس  لاق  و 

. همهتاف قاحسا ، نبا  نع  ًاکلام  تلأس  بیهو : لاق  و 
. قاحسا نبا  ناحّرجی  کلام  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  ناک  يدهم : نب  نمحرلا  دبع  لاق  و 

لاقف هراطیب ، یناف  کلام  ملع  یلع  اوضرعأ  لوقی : قاحـسا  نبا  نا  هل : لیقف  کلام  دـنع  تنک  لاق : سیردا  نبا  اـنث  مدآ : نب  ییحی  لاـق  و 
. ۀلجاجدلا نم  لاجد  یلا  اورظنا  کلام :

. ردقلاب هومهتا  دحأ  هعم  یناری  نأ  تییحتساف  فیخلا  دجسم  یف  قاحسا  نبا  تیأر  ۀنییع : نبا  لاق  و 
. رارطضالاب الا  قاحسا  نبا  نع  تیور  ام  لاق : ۀملس  نب  دامح  نع  دواد  وبأ  يور  و 

ثیدح فیک  قاحسا : نبال  لجر  لاق  لوقی : ییحی  تعمس  سالفلا : لاق  و 
51 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. لیبحرش نع  بغری  باتکلا و  لهأ  نع  ثدحی  قاحسا  نبا  نم  بجعلا  ییحی : لاق  هنع ، ثدحی  دحاو  لاقف : دعس ؟ نب  لیبحرش 
. لخدی ناک  [ 1  ] وه ةورع : نب  ماشه  لاق  ییحی ، انث  لبنح : نب  دمحأ  لاق  و 

وأ دجـسملا ، یف  اهنم  عمـس  هلعلف  ةورع  نب  ماشه  يردی  ام  و  تلق : رذـنملا ، تنب  ۀـمطاف  هتأرما  و  قاحـسا ، نب  دـمحم  ینعی  یتأرما ؟ یلع 
. تنسأ تربک و  دق  ةأرما  تناک  دق  و  اذه ؟ یف  ءیش  يأف  باجح ، ءارو  نم  هتثدحف  اهیلع  لخد  وأ  یبص ، وه  اهنم و  عمس 

یف هکرت  شمعالا و  انیلع  جرخ  مث  سولج ، نحن  هیف و  هوملکف  شمعالا  یلع  قاحسا  نبا  لخد  لوقی : ناطقلا  ییحی  تعمـس  یلع : لاق  و 
یثیدـح راص  هل : تلق  ۀـنیدملا ، یلا  کثیدـح  نم  یندوز  لاقف : لاق : لئاو ، وبأ  لق  لاق : قیفـش ، هل : تلق  شمعالا : لاق  بهذ ، املف  تیبلا ،

. اماعط
. ردقلا یف  هلوق  یف  الا  قاحسا  نبا  یف  ملکتی  ًادحأ  تعمس  ام  لوقی : ۀنییع  نبا  تعمس  یلع : لاق  و 

. ۀمهت ووذ  راوس  نبا  ثعشأ  و  قاحسا ، نبا  ةاطرأ و  نب  جاجح  لوقی : ییحی  تعمس  یلع : لاق  و 
عم باتکلا  لهأ  نع  تایلیئارسالا  ۀیاور  نم  عناملا  ام  تلق : باتکلا  لهأ  نم  لجر  نع  بتکی  قاحسا  نبا  تیأر  کیدف : یبأ  نبا  لاق  و 

، جرح لیئارسا و ال  ینب  نع  اوثدح  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
مهوبذکت مهوقدصت و ال  الف  باتکلا  لهأ  مکثدح  اذإ  لاق : و 

ۀجحلا امنا  کلذ ، نم  ءیش  یف  ۀجح  و ال  بطلا ، نم  هنولقنی  ام  مهنم  عمـسن  امک  ۀلمجلا  یف  هنورثأی  ام  عامـس  زاوج  یف  يوبن  نذا  اذهف  ، 
. راکنا وهف  وه  يأ أ  [ 1 . ] ۀنسلا باتکلا و  یف 

52 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هنع يورأ  هل : لیقف  فلاخی ، ینربخأ و  لوقی : وه  لاق : ۀقث ؟ وهف  ینثدح  ینربخأ و  لاق : اذاف  هل : لیق  ًادج ، سیلدتلا  ریثک  وه  دمحأ : لاق  و 
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ال. لاق : دیعس ؟ نب  ییحی 
. ینارصنلا دبعلا  نع  یکزی  لاق : رمع  نبا  نع  عفان  نع  هریکانم  نم  و 

. كویدلاب بعلی  قاحسا  نبا  ناک  يدع : نبا  لاق  و 
. هل ءافعضلا  باتک  یف  يراخبلا  هَّللا  دبع  وبأ  قاحسا  نبا  رکذی  مل  تلق :

: ناطقلا ییحی  لاق  لاق : دواد  نب  نامیلس  دواد  وبأ  ینثدح  یشاقرلا : ۀبالق  وبأ 
نب کلام  یل  لاق  لاق : کیردـی ؟ ام  و  بیهول ، تلقف  بیهو ، یل  لاق  لاـق : کیردـی ؟ اـم  و  تلق : باذـک ، قاحـسا  نب  دـمحم  نأ  دهـشأ 

؟ کیردی ام  و  ةورع : نب  ماشهل  تلق  ةورع ، نبا  ماشه  یل  لاق  لاق : کیردی ؟ ام  و  کلامل : تلقف  سنأ ،
. یلاعت هَّللا  تیقل  یتح  لجر  اهآر  ام  و  عست ، تنب  یه  ّیلع و  تلخدا  و  رذنملا ، تنب  یتأرما  نع  ثدح  لاق :

اهنع يور  دق  مث  دودرم ، اذه  ملعلا ؟ لهأ  نم  لجر  بیذکت  یلع  دمتعی  اذه  لثمبف  أ  اهآر ، هنا  لاق : امف  لجرلا ، اذه و  نع  انبجأ  دق  تلق :
نم عقو  نمم  يردأ  ام  نیب  طلغ  عست  تنب  یه  هیلع و  تلخدا  اهنا  نم  لیق  ام  مث  ءامسأ ، اهتدجو  ۀملس  مأ  نع  ۀیاور  اهل  ۀقوس و  نب  دمحم 

قاحسا و نبا  اهنع  ذخأ  و  ۀنس ، نیرشع  ًاعضب و  تبراق  دق  الا و  هیلإ و  تفز  ام  اهلعل  ۀنس و  رـشع  ثلثب  ماشه  نم  ربکأ  اهناف  ۀیاکحلا ، ةاور 
نبا امهنع  و  دیز ، نب  رفعج  نب  دمحم  و  یبالودلا ، رـشب  وبأ  ۀبالق  یبأ  نع  اهاور  دقف  ۀـیاکحلا  و  رثکأ ، وأ  ۀنـس  نیـسمخ  عضب و  تنب  یه 

. هریغ يدع و 
ثیداـحالا ءارعـشلا  یطعی  قاحـسا  نب  دـمحم  تیأر  لوقی  یبأ ، تعمـس  ینابیـشلا ، ورمع  یبأ  نبا  اـنث  یبأ  انثدـح  دواد ، یبأ  نب  رکب  وـبأ 

رعشلا اهیلع  نولوقی 
53 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهقحلیل راعـشالا  اهیف  اولوقی : نأ  مهلأسی  و  يزاغملا ، رابخأ  هتقو  ءارعـش  یلا  عفدی  ناک  قاحـسا  نبا  نا  يور  [: 1  ] بیطخلا رکب  وبأ  لاـق  و 
. اهب

. يدوهیلا بوقعی  لاق : نم ؟ هل : لیقف  ۀقثلا ، ینثدح  لوقی : قاحسا  نبا  تعمس  لاق : انباحصأ ، ضعب  ینثدح  یسلایطلا : دواد  وبأ  لاق  و 
. قاحسا نب  دمحم  نم  بیبح  یبأ  نب  دیزی  یف  تبثا  دعس  نب  ثیللا  لاق : نیعم  نبا  نع  سابع  يور  و 

: لیق سنأ ، نع  رانید ، نب  هَّللا  دبع  نع  قاحسا  نبا  نع  ریکب  نب  سنوی 
. ۀماعلا رمأ  یف  ملکتی  قسافلا  لاق : 2 ؟]  ] ۀضبیورلا ام  هَّللا  لوسر  ای 

دبع نب  دیعس  و  یعازوالا ، ورمع  نب  هَّللا  دیبع  ۀجحلا  قودص ، وه  لاق : ۀجح ؟ وه  قاحسا  نبا  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  ۀعرز : وبأ  لاق  و 
. زیزعلا

. نفلا کلذ  یف  سلجملا  بهذ  ملعلا  نم  نف  یف  ذخأ  اذاف  قاحسا  نبا  یلا  سلجن  انک  لاق : دئاف ، نب  هَّللا  دبع  ینثدح  یلیفنلا ، رفعج  وبأ 
: يرهزلا لاق  لوقی : یعفاشلا ، تعمس  مکحلا ، دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  و 

. قاحسا نب  دمحم  دیری  لوحالا ، كاذ  اهب  مادام  ملع  ةرحلا  هذهب  لازی  ال 
. اهب مادام  ملع  ۀنیدملاب  لازی  ال   » هظفل و  يرهزلا ، نع  نایفس ، نع  هریغ ، ۀمادق و  نبا  اهوحن  يور  و 

ناک ال ، لاق : ءیـش ، ۀـقدص  نم  کسفن  یفف  تلق : كاذـب ، سیل  لاق : قاحـسا ؟ نبا  فیک  نیعم  نب  ییحی  تلأس  ۀبیـش : نب  بوقعی  لاق  و 
. ًاقودص

دادغب ص خیرات  نم  لوالا  ءزجلا  یف  ۀلـصفم  هتمجرت  [ 1  ] قاحـسا نبا  سلجم  یف  انک  لاق : يدرواردلا ، ینثدح  يریبزلا ، دواد  نب  دـیعس 
.214

. ۀغلابملل ءاتلا  ةدایز  اهبلط و  نع  ۀعقو  رومالا  یلاعم  نع  ضبر  يذلا  زجاعلا  وه  ۀضبارلا  ریغصت  ۀضبیورلا  [ 2]
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54 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لخد نأ  انثبل  امف  هجرخأف ، رامح  قنع  یف  هعضوف  لبح  هعم  دجسملا و  لخد  ًاناسنا  ناک  ۀعاسلا  تیأر  ینا  لاقف : ةءافغا ، [ 1  ] یفغأف ملعتن ،

. ردقلا لجأ  نم  دیعس : لاق  دلجف . ناطلسلا  هب  بهذف  هجرخأف  قاحسا  نبا  قنع  یف  هعضوف  لبح  هعم  لجر  دجسملا 
. ریمالا ماشه  نب  میهاربا  هدّلج  ردقلا  یف  ًادولجم  قاحسا  نبا  يأر  ّهنأ  بیبح : نب  دیمح  نع  يور  و 

. نیثدحملا یلع  قاحسا  نبا  ترّمال  ناطلس  یل  ناک  ول  لوقی : ۀبعش  تعمس  نوراه : نب  دیزی  لاق 
، يرهزلا نع  قاحسا  نب  دمحم  نع  ۀبعش ، نع  ردنغ ، انث  مرکم ، نب  ۀبقع 

. ًاعبرأ ربکف  یشاجنلا  یلع  یلص  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا  ةریره ، یبأ  نع  دیعس  نع 
. ءاسنلل قیفصتلا  و  لاجرلل ، حیبستلا  ًاعوفرم : ةریره  یبأ  نع  جرعالا ، نع  قاحسا  نب  دمحم  نع  ۀبعش ، انث  يربنعلا  ریثک  نب  ییحی 

یلص هَّللا  لوسر  تعیاب  رمع : نبا  نع  رانید ، نب  هَّللا  دبع  نع  ۀبعش  ینثدح  قاحـسا : نبا  لاق  لاق : عیزب ، نب  دیعـس  انث  یـسلایطلا ، دواد  وبأ 
، تعطتسا ام  یننقلف  ملس  هیلع و  هَّللا 

. ۀفورعم اهنوتم  جاجحلا و  نب  ۀبعش  نع  قاحسا  نبال  ثیداحأ  ةدع  يدع  نبا  قاس  مث 
نم رابخالاب  کیتأی  یبن و  ۀملکل  اهنا  لاق : سابع ، نبا  نع  سواط  نع  ثیل ، نع  يروثلا  نایفس  ینثدح  قاحسا ، نبا  نع  دعـس  نب  میهاربا 

. دوزت مل 
ةورع نع  يرهزلا ، ینثدح  قاحسا ، نبا  نع  یبأ ، انث  میهاربا ، نب  بوقعی 

. ۀفیفخ ۀمون  مان  سعن ، یفغا : [ 1  ] نم لوقی : ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ینهجلا ، دلاخ  نب  دیز  نع 
55 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. أضوتیلف هجرف  سم 
. دیز لدب  ةرسب  نع  هباوص  و  طلغ ، اذه  لاقی :

هلأسی سابع  نبا  یلا  ثعب  هنا  رمع  نبا  نع  ۀملـس ، یبأ  نبا  هَّللا  دـبع  نع  ثرحلا ، نب  نمحرلا  دـبع  نع  قاحـسا ، نبا  نع  ریکب ، نب  سنوی 
ةروص یف  کلم  ۀـکئلملا : نم  ۀـعبرأ  هلمحی  بهذ  نم  یـسرک  یلع  هآر  معن  نأ  هیلإ  ثعبف  هبر ؟ ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  يأر  لـه 

. بهذ نم  شارف  نم  هنود  ءارضخ  ۀضور  یف  رسن  ةروص  یف  کلم  و  روث ، ةروص  یف  کلم  و  دسأ ، ةروص  یف  کلم  و  لجر ،
نب ذفنم  يدج  ناک  لاق : نابح  نب  ییحی  نب  دمحم  انث  قاحسا ، نبا  انث  یلعالا ، دبع  نب  دیلولا  نب  سابع  لاق  و  لاق : هخیرات »  » یف يراخبلا 

، ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلل  کلذ  رکذف  نبغی  لازی  الف  ةراجتلا  عدی  ناک ال  و  هلقع ، تعزن  هناسل و  ترسکف  هسأر ، یف  ۀفآ  هتباصأ  ورمع 
نم عاتبی  نامثع  نمز  یف  ناک  ۀنـس و  نیثالث  ۀئام و  شاع  و  لایل . ثلث  رایخلاب  اهتعتبا  ۀعلـس  لک  یف  تنأ  و  ۀـبالخ ، لقف ال  تعب  اذإ  لاقف :

باحصأ نم  لجرلا  رمی  یتح  اثلث ، رایخلاب  ینلعج  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  لوقی : هدریف و  هنومولیف  هلهأ  یلا  ریـصیف  نبغیف  قوسلا ،
. قدص لوقیف  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا 

. هیبأ دج  نیب  نابح و  نبا  نیب  عاطقنا  هیف  و  بیرغ ، اذه 
، ةدش يذملا  نم  یقلأ  تنک  لاق : فینح ، نب  لهس  نع  هیبأ ، نع  قایسلا  نب  دیبع  نب  دیعس  انث  قاحسا ، نبا  نع  كرابملا ، نبا  و  ۀیلع ، نبا 

: تلق ءوضولا ، هنم  لاقف : ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  کلذ  نع  تلأسف  هنم  لاستغالا  رثکا  و 
. هباصأ هنا  يرت  ثیح  کبوث  نم  هب  حضنتف  ءام  نم  ًافک  ذخأت  نأ  کیفکی  لاق : هنم ؟ یبوث  بیصی  امب  فیکف 

. دمحم هب  درفت  مکح  اذهف 
. قاحسا نبا  ثیدح  نم  الا  هفرعن  حیحص ال  ثیدح  اذه  يذمرتلا : لاق 

هثیداحأ یف  دجأ  ملف  ریثکلا  قاحسا  نبا  ثیداحأ  تشتف  دق  يدع : نبا  لاق 
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56 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هب سأب  وه ال  و  ۀمئالا ، تاقثلا و  هنع  ۀیاورلا  یف  فلختی  مل  و  هریغ ، ئطخی  امک  مه  وأ و  أطخأ ، امبر  و  فعضلاب ، هیلع  عطقی  نأ  أیهتی  ام 
ملف اهنم  ترفنف  ۀفـصلا ، یف  ثیداحأ  رکذـف  داوسلاب ، بضخی  ناک  و  قاحـسا ، نبا  یلا  تسلج  لاق : میهاربا ، نب  یکم  انث  يربنعلا : لاـق  و 

. هیلإ دعأ 
. یبلق اهلمتحی  ملف  هَّللا  ۀفص  یف  ثیداحأ  يوری  وه  اذاف  لاق : و  یکم ، نع  لضفلا ، نب  دمصلا  دبع  اهاور 

درفتی ثیدح  فلأ  هل  نوکی  نأ  یغبنی  قاحـسا  نب  دمحم  لوقی : لیعامـسا ، نب  دمحم  تعمـس  ظفاحلا : يراخبلا  دمحأ  نب  قاحـسا  لاق  و 
. دحأ اهیف  هکراشی  اهب ال 

هسلاجی مل  کلام  لاق : هیف ؟ کلام  مالکف  تلق : حیحص ، يدنع  هثیدح  لاق : قاحسا ، نبا  نع  ینیدملا ، نبا  تلأس  ۀبیـش : نب  بوقعی  لاق  و 
هتأرما و یلع  لخد  هلعل  ۀجحب ، سیل  ماشه  لاق  يذلا  لاق : هیف ، ملکت  دـق  ةورع  نب  ماشهف  تلق : ۀـنیدملاب ، ثدـح  ءیـش  يأ  هفرعی و  مل  و 

نب نسحلا  ینثدـح  لوقی : دانزلا و  وبأ  رکذ  ةرم  و  دانزلا ، وبأ  ینثدـح  ةرم  يوری  قدـصلا ، اـهیف  نیبتی  هثیدـح  نا  و  اـهنم ، عمـسف  مـالغ  وه 
. بیعش نب  ورمع  نع  سانلا  يورأ  نم  وه  عیب و  فلس و  یف  بیعش  نب  ورمع  نع  بویأ ، نع  رانید ،

. ۀنسب اهدعب  لیق : و  ۀئام ، نیسمخ و  يدحا و  ۀنس  قاحسا  نبا  تام  ۀقث ، قاحسا  نبا  یلجعلا : نب  دمحأ  لاق  و 
ۀمئأ هب  جتحا  دق  و  ًائیش ، هظفح  یف  ناف  ةراکن ، هیفف  هب  درفنا  ام  و  قودص ، لاحلا ، حلاص  ثیدحلا ، نسح  قاحـسا  نبا  نأ  یل  رهظی  يذلاف 

یلا ص 475 لادتعالا ج 3 ص 468  نازیم  [ 1 [. ] 1  ] هحیحص یف  اهرکذ  قاحسا  نبال  ثیداحأ  ۀسمخب  ملـسم  دهـشتسا  دق  و  ملعأ ، هّللاف 
. رصمب ۀیبرعلا  بتکلا  ءایحا  راد  يواجبلا  دمحم  یلع  قیقحتب  یلوالا  ط 

57 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هعطقنم و هرکنم  يایـشا  زا  ار  دوخ  تریـس  وا  ندرکرپب  قاحـسا  نب  دـمحم  تیامح  همه  نآ  اـب  مه  یبهذ  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  زا 

. هدرک فارتعا  هبوذکم  راعشا 
. هدرک ریبعت  ریثک  بذک  تباتکب  وا  تریس  باتک  زا  ناطق  ییحی  و 

. هتسنادن تجح  ار  وا  نکل  هتفگ ، هقث  ار  وا  وگ  نیعم  نبا  و 
. تسین يوق  وا  هک  دناهتفگ : وا  ریغ  یئاسن و  و 

. واب دوشیمن  هدرک  جاجتحا  هک  هدرک : داشرا  ینطق  راد  و 
تسا یلزتعم  يردق  وا  هک  هدومرف : دواد  وبا  و 

هداد بقل  باذک  لیمجب  ار  قاحسا  نبا  یمیت  نامیلس 

تسا باذک  وا  هکنآب  هدومرف : حیرصت  یمیت  نامیلس  و 

هداد بقل  باذک  لیمجب  ار  قاحسا  نبا  هورع  نب  ماشه 

. هتخاس بقلم  باذک  لیمج  بقلب  ار  وا  مه  هورع  نب  ماشه  و 
. ار وا  تخاس  مهتم  سپ  قاحسا ، نب  دمحم  زا  ار  کلام  مدرک  لاوئس  هک  هتفگ : بیهو  و 

ار قاحسا  نبا  دندرکیم  حرج  کلام  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  هک  هتفگ : يدهم  نب  نمحرلا  دبع  و 

هتخاس بقلم  لاجد  ار  قاحسا  نبا  کلام ،
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. هدرک داشرا  ۀلجاجدلا  نم  لاجد  هغیلب  هملک  وا  قح  رد  کلام  زین  و 
ار وا  دناهدرک  مهتم  یـسک ، وا  اب  ارم  دـنیبب  هک  مدرک  مرـش  سپ  فیخ  دجـسم  رد  ار  قاحـسا  نبا  نم  مدـید  هک  هدرک : داشرا  ۀـنییع  نبا  و 

. ردقب
دناتمهت بابرا  داوس  نب  ثعشا  قاحسا و  نبا  ةاطرا و  نب  جاجح  هک  هتفگ : ییحی  و 

هدرک یفرعم  سیلدتلا  ریثک  ار  قاحسا  نبا  لبنح ، نبا 

هتسنادن رابتعا  قئال  مه  ار  ینثدح  ینربخا و  وا  لوق  و  تسا ، سیلدتلا  ریثک  وا  هک  هتفگ : لبنح  نب  دمحا  و 

هدرک یفرعم  باذک  ار  قاحسا  نبا  ناطق  نب  ییحی 

مهدیم تداهش  هتفگ : وا  هک  هدرک  لقن  ناطقلا  ییحی  زا  دواد  نب  نامیلس  58 و 
58 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا باذک  قاحسا  نب  دمحم  هک 

هتسناد تجح  ار  قاحسا  نبا  نیعم  نبا 

. كاذب سیل  متفگ : قاحسا ؟ نبا  تسا  هنوگچ  هک  ار  نیعم  نب  ییحی  مدرک  لاوئس  هک  هتفگ : هبیش  نب  بوقعی  و 
، دونغب قاحسا  نبا  سپ  میتخومآیم ، قاحسا و  نبا  سلجم  رد  میدوب  هک  تسا  نیا  شلصاح  هک  هدروآ  فیطل  یتیاکح  [ 1  ] يدروآرد و 

ندرگ رد  ارنآ  تخادنا  سپ  تسا ، ینسر  وا  اب  دش و  دجسم  لخاد  يدرم  ایوگ  تعاس  نیا  مدید  نم  هک  یتسردب  قاحسا  نبا  تفگ  سپ 
سپ دوب ، ینـسر  وا  اـب  هک  يدرم  دجـسم  رد  دـش  لـخاد  هک  میدرکن  گـنرد  سپ  هک  دـیوگیم : يدروآرد  ار ، وا  درک  نورب  سپ  يرخ 

: تفگ دیعـس  قاحـسا ، نبا  دش  هدز  هنایزات  سپ  ناطلـس  دزن  ار  وا  دربب  سپ  ار ، وا  درک  نورب  سپ  قاحـسا ، نبا  ندرگ  رد  ار  نآ  تخادنا 
. دندز هنایزات  تشاد  هیردق  بهذم  هکنآ  ببسب  ار  قاحسا  نبا  ینعی  ردق ، ببسب  هک 

. ریمالا ماشه  نب  میهاربا  ار  وا  دوب  هدرک  دلج  ردق  رد  دوب  هدش  دولجم  هک  ار  قاحسا  نبا  هدید  وا  هک  هدرک : تیاور  بیبح  نب  دیمح  و 
رت

« رثالا نویع   » رد سانلا  دیس  نبا  راتفگب  قاحسا  نبا  همجرت 

: هتفگ ریسلا » لئامشلا و  يزاغملا و  نونف  یف  رثالا  نویع   » لئاوا رد  یسلدنالا  سانلا  دیس  نب  حتفلا  یباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  و 
قاحسا نبا  رکذ  ریمن و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  تعمس  لاق : ۀبیـش ، نب  بوقعی  نع  انیور  هیلع : نعطلا  قاحـسا و  نب  دمحم  یف  مالکلا  رکذ 

[1 . ] ۀلطاب ثیداحا  نیلوهجملا  نع  ثدحی  هنا  نم  یتا  امنا  و  قودص ، ثیدحلا  نسح  وهف  نیفورعملا  نم  هنم  عمـس  نمع  ثدح  اذإ  لاقف :
هدلوم و  ناسارخ ، نم  هیرق  واولا  لادلا و  حتفب  دوارد  نم  هلـصا  نیثدحملا  نم  ناک  یندملا ، دیبع  نب  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  يدرواردـلا :

ۀنس 186. اهب  یفوت  ۀنیدملاب و 
59 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. طق ًائیش  قاحسا  نبا  نع  ثدحی  ناطقلا  ییحی  تعمس  ام  ینثملا : نب  دمحم  یسوم  وبا  لاق  و 
هذـه نسحا  ام  هَّللا  دـبع  ابا  ای  تلقف : قاحـسا ، نبا  دـمحم  نع  هنـسحتسا  ثیدـحب  لـبنح  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  انثدـح  ینومیملا : لاـق  و 

. ًابجعتم یلا  مسبتف  قاحسا ، نبا  دمحم  اهب  ءیجی  یتلا  صصقلا 
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. هنع ثدحی  قاحسا و ال  نب  دمحم  یضری  ناک ال  هنا  ناطقلا  ییحی  نع  نیعم  نبا  يور  و 
یف هجرخی  لوزنلا و  ولعلاب و  ًاریثک  هبتکی  هثیدـح و  عبتتی  یبأ  ناک  لاقف : قاحـسا ، نب  دـمحم  نع  لجر  هلأس  دـمحا و  نب  هَّللا  دـبع  لاـق  و 

. ننسلا یف  هب  جتحی  نکی  مل  لاق : هب ؟ جتحی  لیق : طق ، هثیدح  یقتا  هتیأر  ام  و  دنسملا ،
اذ مالک  لصفی  و ال  دحاولا ، ثیدحلاب  ۀعامج  نع  ثدحی  هتیأر  ینا  هّللا  ال و  لاق : هلبقت ؟ ثیدـحب  درفت  اذإ  هَّللا  دـبع  ابا  ای  دـمحال : لیق  و 

. اذ مالک  نم 
. طسو حلاص  وه  ةرم : ینیدملا  نبا  لاق  و 

. فیعض نیعم : نبا  نع  ینومیملا  يور 
. کلذب سیل  هریغ : هنع  يور  و 

. ۀجحب سیل  هنکل  ۀقث و  هنع : يرودلا  يور  و 
امنا ۀـقث  ناک  لاقف : مهنم ؟ قاحـسا  نب  دـمحم  تلقف : ۀـجحلا  هل  ترکذ  نیعم و  نب  ییحیل  تلق  ورمع : نب  نمحرلا  دـبع  ۀـعرز  وبا  لاـق  و 

. نیرخآ ًاموق  رکذ  سنا و  نبا  کلام  ورمع  نب  هَّللا  دیبع  ۀجحلا 
. فیعض کلذب ، سیل  لاقف : ةرم ، هنع  ییحی  نب  لئس  ریهز : نب  دمحا  لاق  و 

. يوقلاب سیل  میقس  يدنع  وه  لوقی : يرخا  ةرم  هتعمس  و  لاق :
. يوقلاب سیل  یئاسّنلا : لاق  و 

60 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. امهب ربتعی  امنا  و  امهب ، جتحی  ًاعیمج ال  لاقف : هیبا ، نع  راسی و  نب  قاحسا  نب  دمحم  نع  ینطق  رادلا  تلأس  یناقربلا : لاق  و 

: لاق اهب ؟ تنا  ۀفوکلاب و  قاحسا  نبا  ناک  دیعس : نب  ییحیل  تلق  یلع : لاق  و 
. طق ًاثیدح  هنع  بتکا  مل  و  معن ، لاق : ًادمعتم ؟ هتکرت  تلق : معن ،

. قاحسا نب  دمحم  نع  تثدح  ام  رارطضالا  ول ال  لاق : ۀملس ، نب  دامح  نع  دواد ، وبأ  يور  و 
. ۀلجاجدلا نم  لاجد  لاقف : هرکذ  کلام و  لاق  دمحأ : لاق  و 

نبا نا  هل : لیق  ةورع و  نب  ماشه  عمـس  نم  ینثدـح  ۀـسلایطلا  بحاص  دواد  وبأ  ان  میهاربا ، نب  دـمحا  اـن  يرودـلا ، فلخ  نب  مثیهلا  يور  و 
. ثیبخلا بذک  لاقف : ۀمطاف ، نع  اذک  اذکب و  ثدحی  قاحسا 

. اهآر نیا  نم  یتأرما  نع  يوری  باذکلا  هّلل  ودعلا  لاقف : هرکذ ، هنا  ماشه  نع  ناطقلا ، نبا  يور  و 
. ملعی مل  و  لاق : هبسحا  هل ، تنذاف  اهیلع  نذأتساف  ءاج  هلعل  رکنی ، ام  و  لاقف : کلذب ، یبأ  تثدحف  دمحأ : نب  هَّللا  دبع  لاق  و 

. باذک کلام : لاق  و 
: قاحسا نبا  لاق  هل : تلقف  يزاغملا  رکذ  کلامل و  تلق  سیردا : نبا  لاق  و 

. ۀنیدملا نع  هانیفن  نحن  لاقف : اهراطیب ، انا 
و هیلا ، دـعا  ملف  اهنم  ترفنف  ۀفـصلا ، یف  ثیداحا  رکذـف  داوسلاب ، بضخی  ناک  قاحـسا و  نب  دـمحم  یلا  تسلج  میهاربا : نب  یکم  لاق  و 

. ًاسلجم نیرشع  يرلاب  هنم  تعمس  دق  هثیدح و  تکرت  ةرم : لاق 
یتح هنم ، نوعمـسی  ۀنیدملا  لها  نم  سان  هدنع  عیقبلاب و  ثدحی  وه  نوراه و  نب  دیزی  ترـضح  ناسغ : نب  لضفملا  نع  یجاسلا  يور  و 

قاحسا نب  دمحم  نع  مهثدح 
61 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لبنح نب  دمحا  تعمـس  دواد : وبا  لاق  و  دیزی . کسمأف  اولبقی ، ملف  مهلواحی  دیزی  بهذـف  هب ، ملعا  نحن  هنع  انثدـحت  ال  اولاق : و  اوکـسماف ،
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. هبتک یف  اهعضیف  سانلا  بتک  ذخأیف  ثیدحلا  یهتشی  ناک  الجر  ناک  لاقف : هرکذ ،
. قاحسا نب  دمحم  ال  لاق : قاحسا ؟ نب  دمحم  وأ  يدبزلا  ةدیبع  نب  یسوم  کیلإ  بحأ  امیأ  هَّللا : دبع  وبأ  لئس  و 

: لاق ًاعامس  ناک  اذإ  دعس  نب  میهاربا  باتک  نأ  الا  سلدی  ناک  دمحأ : لاق  و 
. لاق لاق : نکی  مل  اذإ  ینثدح و 

. ۀجحب سیل  لاق : و  هریغ ، یبلکلا و  نع  یکحی  نمع  یلابی  ناکف ال  دادغب  یلا  قاحسا  نب  دمحم  مدق  هَّللا : دبع  وبأ  لاق  و 
أرقن ینعی  ریرج  نب  بهو  دنع  انک  انلق : متنک ؟ نیأ  لاقف : ناطقلا  ییحیب  انررمف  هدنع  نم  انفرـصناف  ریرج  نب  بهو  دنع  انک  سالفلا : لاق  و 

. ریثک بذکب  هدنع  نم  نوفرصنت  لاقف : قاحسا ، نبا  نع  هیبأ ، نع  يزاغملا  باتک  هیلع 
لالحلا و یف  اّمأ  و  هنع ، بتکیف  ههابـشأ  يزاغملا و  یف  امأ  لاقف : قاحـسا ، نبا  رکذ  لبنح و  نب  دمحأ  تعمـس  [: 1  ] يرودلا سابع  لاق  و 

ینربخأ لاق : ام  يدنع  هثیدح  نسحأ  ًادج ، سیلدتلا  ریثک  دمحأ : نع  مرثالا  يور  هعباصأ و  مض  هدی و  دم  اذـه و  لثم  یلا  جاتحیف  مارحلا 
. ضئارفلا یف  هب  جتحأ  نأ  بحأ  ام  نیعم : نبا  نع  و  تعمس ، و 

. هثیدح بتکی  دیعس  نب  حلفأ  نم  یلا  بحأ  وه  و  ثیدحلا ، فیعض  يوقلاب ، سیل  متاح : یبأ  نبا  لاق  و 
ۀنس 271. یفوت  ثیدحلا ، ظافح  نم  يدادغبلا ، مهالوم  یمشاهلا ، دمحم  نب  سابع  يرودلا : [ 1 . ] باذک یمیتلا : نامیلس  لاق  و 

62 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. باذک هنأ  دهشأ  هّلل ، الا  هثیدح  تکرت  ام  ناطقلا : ییحی  لاق  و 

: بیهول تلق  باذک ، هنا  دلاخ : نب  بیهو  یل  لاق  دیعس : نب  ییحی  لاق  و 
: لاق کیردی ؟ ام  کلامل : تلق  باذک ، هنأ  دهشأ  کلام : یل  لاق  لاق : کیردی ؟ ام 

. ثیدحلا ۀمطاف  یتأرما  نع  ثدح  لاق : کیردی ؟ ام  ماشهل : تلق  باذک ، هنا  ةورع : نب  ماشه  یل  لاق 
خلا نورخآ . اهنع  فدص  و  ملعلا ، لهأ  نم  موق  ماکحالا  یف  هتیاورب  جتحا  دـق  بیطخلا : رکب  وبأ  لاق  دـق  و  ًادـج ، ریثک  هیف  مالکلا  و  تلق :

[. 1]
. هدرک تباث  ار  هلطاب  ثیداحا  نیلوهجم  زا  وا  ثیدحت  ببسب  قاحسا  نبا  رب  الب  نایتا  ریمن  نبا  هک  تسا  حضاو  ترابع  نیا  زا 

. هتخاس رهاظ  بجعت  هدرک و  مسبت  ار  قاحسا  نبا  هیورم  صصق  ینومیم  ناسحتسا  ببسب  لبنح  نب  دمحا  و 
. وا زا  درکیمن  ثیدحت  ار و  قاحسا  نب  دمحم  درکیمن  دنسپ  وا  هک  ناطق  ییحی  زا  هدرک  تیاور  نیعم  نبا  و 

. هتسنادن لوبق  قئال  دشاب  درفتم  نآب  قاحسا  نبا  هک  ار  یثیدح  لبنح  نب  دمحا  و 
. هتفگ فیعض  ار  قاحسا  نبا  وا  هک  هدرک  تیاور  نیعم  نبا  زا  ینومیم  و 

. هتفگ كاذب  سیل  قاحسا  نبا  قح  رد  وا  هک  هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  ینومیم  ریغ  و 
. فیعض كاذب  سیل  هک  ییحی  هتفگ  سپ  قاحسا ، نبا  زا  ییحی  راب  کی  دش  هدرک  لاؤس  هک  هتفگ : ریهز  نب  دمحا  و 

توریب لیجلا - راد  ط  - 13 رثالا ج 1 ص 10 - نویع  [ 1  ] نبا هک  تفگیم  رگد  راب  ار  ییحی  مدینش  هک  هتفگ : ریهز  نب  دمحا  زین  و 
63 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسین يوق  تسا و  میقس  نم  دزن  قاحسا 
. تسین يوق  وا  هک  هدومرف  یئاسن  و 

هدرک جاـجتحا  ود  ره  هک  ینطق  راد  دومرف  سپ  شردـپ  زا  قاحـسا و  نب  دـمحم  زا  ار  ینطق  راد  نم  مدرک  لاؤس  هک  هتفگ : [ 1  ] یناقرب و 
. ناشیاب دوشیم  هدرک  رابتعا  هک  تسین  نیا  زج  ناشیاب و  دوشیمن 

ار وا  يدرک  كرت  ایآ  متفگ  يرآ ، تفگ  يدوب ؟ اجنآ  رد  وت  هفوک و  رد  قاحسا  نبا  دوب  ایآ  هک  دیعس  نب  ییحیب  متفگ  هک  هتفگ : یلع  و 
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. ار یثیدح  وا  زا  متشونن  یلب و  تفگ  ًادمعتم ؟
. هلجاجد زا  تسا  یلاجد  وا  هک  تفگ : سپ  ار ، قاحسا  نبا  درک  رکذ  کلام  هک  هدرک  لقن  دمحا  و 

. هدومن رهاظ  وا  بذک  هتخاس و  بقلم  ثیبخب  ار  قاحسا  نبا  یسلایط  دواد و  وبا  تیاورب  انب  هورع  نب  ماشه  و 
. هتفگ باذک  ادخ و  ودع  ار  وا  ماشه  هک  هدرک : هدافا  ناطقلا  نبا  و 

. هدومن وا  رب  باذک  قالطا  مه  کلام  و 
: ار يزاغم  دوب  هدرک  رکذ  وا  کلام و  يارب  متفگ  هک  هتفگ : سیردا  نبا  و 

. هنیدم زا  ار  وا  میدرک  یفن  ام  هک  کلام : تفگ  سپ  میزاغم ، راطیب  نم  هک  قاحسا  نبا  تسا  هتفگ  هک 
. دزاسیم رهاظ  ار  تفص  ثیداحا  وا  تیاور  ببسب  قاحسا  نبا  زا  دوخ  ترفن  میهاربا  نب  یکم  و 

یمزراوخلا دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یناقربلا : [ 1  ] مدینـش هکنآ  لاـح  ار و  وا  ثیدـح  نـم  مدرک  كرت  هـک  تـسا : هـتفگ  یکم  زین  و 
ۀنس 425 یفوت  نیثدحملا  نم  يدادغبلا ،

64 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ار سلجم  تسیب  ير  رد  وا  زا 

هک هنیدـم  لها  زا  دـندوب  نامدرم  وا  دزن  عیقبب و  درکیم  ثیدـحت  وا  نوراه و  نب  دـیزی  دزن  مدـش  رـضاح  هک  هتفگ : ناـسغ  نب  لـضفم  و 
زا ار  ام  نکم  ثیدحت  هک  دنتفگ  دندنام و  زاب  سپ  قاحسا  نب  دمحم  زا  ار  ناشیا  نوراه  نب  دیزی  درک  ثیدحت  هکنآ  ات  وا  زا  دندینـشیم 

. دیزی دنامزاب  سپ  دندرکن ، لوبق  سپ  درکیم ، ناشیا  هلواحم  دیزی  سپ  واب ، میرتاناد  ام  وا 
تـساوخیم هک  يدرم  وا  دوـب  هک  تفگ : سپ  ار ، قاحـسا  نب  دـمحم  درکیم  رکذ  هک  ار  لـبنح  نب  دـمحا  مدینـش  هک  هتفگ : دواد  وـبا  و 

. دوخ بتک  رد  ار  نآ  داهنیم  ار و  مدرم  بتک  تفرگیم  سپ  ار  ثیدح 
ریغ یبلک و  زا  درکیم  تیاکح  سک  مادک  زا  هک  درکیمن  تالابم  سپ  دادغب ، يوسب  قاحـسا  نب  دمحم  دـمآ  هک  هتفگ : هَّللا  دـیبع  وبا  و 

. وا
. تسین تجح  وا  هک  هتفگ : زین  و 

؟ دـیدوب اـجک  هک  ییحی : تفگ  سپ  ناـطق ، ییحیب  میتشذـگ  سپ  وا  دزن  زا  میتشگرب  سپ  ریرج ، نب  بهو  دزن  میدوب  هک  هتفگ : سـالف  و 
زاب هک  ناطق  ییحی  تفگ  سپ  قاحـسا ، نبا  زا  بهو  ردـپ  زا  يزاـغم  باـتک  وا  رب  میدـناوخیم  ریرج  نبا  بهو  دزن  اـم  میدوب  هک  میتفگ 

ریثک بذکب  بهو  دزن  زا  دیدرگیم 

هتسناد فیعض  ار  قاحسا  نبا  متاح  یبا  نبا 

. تسا ثیدحلا  فیعض  تسین ، يوق  وا  هک  هتفگ : متاح  یبأ  نبا  و 
. تسا باذک  هک  هتفگ : میت  نامیلس  و 

. تسا باذک  وا  هک  یتسردب  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، يارب  رگم  ار  وا  ثیدح  مدرکن  كرت  هک  هتفگ : ناطق  ییحی  و 
وا هک  یتسردب  دلاخ  نب  بیهو  نم  يارب  تفگ  هک  هتفگ : دیعس  نب  ییحی  و 

65 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهدیم یهاوـگ  هک  کـلام : نم  يارب  تفگ  هک  بیهو  تفگ  ارت ؟ درک  اـناد  زیچ  هـچ  بیهوـب  مـتفگ  تـسا ، باذـک  قاحـسا  نـبا  ینعی 

وا هک  یتسردـب  ةورع : نب  ماشه  نم  يارب  تفگ  هک  کـلام : تفگ  ارت ؟ درک  اـناد  زیچ  هچ  کـلامب : متفگ  تسا ، باذـک  وا  هک  یتسردـب 
. ثیدحلا نم  نز  زا  وا  درک  ثیدحت  هک  ماشه : تفگ  ارت ؟ درک  اناد  زیچ  هچ  ماشهب ، متفگ  تسا ، باذک 
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. تسا رایسب  قاحسا  نبا  رد  مالک  هکنآب  هدرک  حیرصت  حتفلا  وبا  زین  و 
نآ زا  دـناهدرک  ضارعا  ملع و  لها  زا  یموق  ماـکحا  رد  قاحـسا  نبا  تیاورب  دـناهدرک  جاـجتحا  هک  هتفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  بیطخ  زا  و 

. نارگید
: لاق ثیح  هتـشون : نآ  رثکا  باوج  قاحـسا  نب  دـمحم  بلاثم  نعاطم و  همه  نیا  لقن  دـعب  رثالا » نویع   » رد حـتفلا  وبا  هک  دـنامن  یفخم  و 

[. 1  ] خلا هب  یمر  امع  ۀبوجالا  رکذ 
، تسا حورجم  حودقم و  قاحسا  نب  دمحم  هینـس  عامجاب  هک  تسا  نیا  هن  ضرغ  اریز  دناسریمن ، یترـضم  ار  ام  میلـست  دعب  هبوجا  نیا  و 

. تسا ققحتم  تباث و  رکذ  ام  زا  نآ  و  تسا ، حورجم  نوعطم و  قاحسا  نبا  هیّنس  همئا  زا  یعمج  دزن  هک  تسا  نیمه  فرص  ضرغ  هکلب 
. دشابن تافتلا  ءاغصا و  قئال  قاحسا  نبا  حرج  حدق و  رد  تاجرد  یلاع  همئا  تاصیصنت  تاحیرصت و  همه  نیا  هاگ  ره  زین  و 

رد نیبصعتم  ضعب  حرج  حدـق و  نینچ  مه  و  تسا ، تاـفتلا  قئـال  یک  ملـس  ناریدـغ  ثیدـح  لـقن  زا  وا  ریغ  قاحـسا و  نبا  ضارعا  سپ 
. تسا ءانتعا  لباق  یک  ریدغ  ثیدح 

. توریب لیجلا - راد  رثالا ج 13 ط  نویع  [ 1  ] مهرافسا بتک و  رگید  زا  قاحسا  نبا  رد  هینس  همئا  زا  یعمج  حرج  حدق و  و 
66 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا راکشآ  ادیوه و 

« ینغم  » رد یبهذ  راتفگب  قاحسا  نبا  همجرت 

«. هتفگ  » ینغم  » رد یبهذ 
و ةورع ، نب  ماشه  و  یمیتلا ، نامیلس  هبذک  دق  و  ریسلا ، یف  امیس  ال  ماما ، ثیدحلا ، يوق  قودص ، مالعالا ، دحا  راسی  نب  قاحسا  نب  دمحم 

. بیهو و  ناطقلا ، ییحی  و  کلام ،
. دحاو ریغ  یئاسّنلا و  لاق  اذک  و  ۀجحب ، سیل  ۀقث ، لاقف : نیعم  نبا  اما  و 

. قودص ۀبعش : لاق  و 
. ۀجحب سیل  ثیدحلا و  نسح  لبنح : نب  دمحا  لاق  و 

. هنم سانلا  دعبا  ناک  و  ردقلاب ، یمر  ریمن : نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لاق  و 
نیرکنم نیثیدح  الا  هل  دجا  مل  حیحص ، يدنع  هثیدح  ینیدملا : نب  یلع  لاق  و 

هتسناد یلزتعم  يردق  ار  قاحسا  نبا  دواد  وبا 

یلزتعم يردق  دواد : وبا  لاق  و 

دنکیمن جاجتحا  قاحسا  نبا  راتفگ  هب  ینطق  راد 

. هب جتحی  ال  ینطق : رادلا  لاق  و 
[. 1  ] ثیدحلا یف  نینمؤملا  ریمأ  هیف : نالوقی  اناکف  نایفس  ۀبعش و  اماف  قاحسا ، نبا  یف  ۀعبرا  ملکت  يدهم : نب  نمحرلا  دبع  لاق  و 

وگغورد بذاـک و  ار  قاحـسا  نبا  بیهو  ناـطقلا و  ییحی  و  کـلام ، و  ةورع ، نب  ماـشه  یمیت و  نامیلـس  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  زا 
. دننادیم

دنکیم وا  زا  جاجتحا  یفن  ینطق  راد  و  دهنیم ، مان  یلزتعم  يردق  ار  وا  دواد  وبا  و 
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« فراعملا  » رد هبیتق  نبا  راتفگب  قاحسا  نبا  همجرت 

: هتفگ فراعم »  » باتک رد  ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  و 
نم ناک  ًاراسی  نأ  نورکذی  و  فانم ، دبع  نب  بلطملا  دبع  نب  ۀـمرخم  نب  سیق  یلوم  راسی  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  وه  قاحـسا  نب  دـمحم 

ثیدحلا ص لاجر  یف  ینغملا  [ 1 : ] امهنع يوری  ناوخأ  هل  ناک  و  ۀنیدملاب ، رکب  یبأ  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  مهب  ثعب  نیذلا  رمتلا  ینع  یبس 
. ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم   112

67 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. راسی نب  یسوم 

نب رذنملا  تنب  ۀمطاف  نع  يوری  ناک  و  ببـسلا ، کلذب  ۀـفوکلا  لهأ  هنم  عمـسف  يزاغملا  هل  بتکف  ةریحلاب ، رفعج  ابأ  یتأ  دـمحم  ناک  و 
نع متاـح  وبأ  ینثدـح  و  یتأرما ، یلع  لخدـی  ناـک  وه  أ  لاـق : و  کـلذ ، رکنأـف  ًاـماشه  کـلذ  غـلبف  ةورع ، نبا  ماـشه  ةأرما  یه  و  ریبزلا ،
[. 2  ] هَّللا دبع  ابأ  ینکی  قاحسا  نب  دمحم  ناک  و  باذک ، هناف  ًائیش  قاحسا  نبا  نم  نذخأت  ال  یبأ : یل  لاق  لاق  [، 1  ] رمتعم نع  یعمصالا ،

داشرا حیرصتب  قاحـسا و  نبا  زا  دنک  ذخا  هکنآ  زا  هدرک  عنم  دیکأتب  ار  رمتعم  دوخ  دنبلد  دنزرف  رمتعم  ردپ  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 
تسا باذک  وا  هک  هدرک 

هدرک لقن  ار  قاحسا  نبا  حدق  حدم  تومحرلا » حتاوف   » رد یلعلا  دبع  يولوم 

ملع يرولا ، ۀمالع  سوفنلا ، بیبط  سومشلا  سمـشب  ار  وا  هیرقبع » همجرت   » رد دمحم  مالغ  ظفاح  هک  نیدلا  ماظن  نب  یلعلا  دبع  يولوم  و 
حتاوف  » باتک رد  هدرک  فصو  فراوعلا  ربلا و  حور  فراعملا ، ملعلا و  ةایح  مانالا ، ۀجهب  مالسالا  ۀجح  ۀمئالا ، ناهرب  ۀمالا ، جارس  يدهلا 

: هتفگ توبثلا » ملسم  حرش  تومحرلا 
یف فیعـض  قیثوت  یلع  نأشلا  اذـه  ءاملع  نم  نانثا  عمتجی  مل  لاجرلا : لاح  لـقن  یف  ماـتلا  ءارقتـسالا  لـهأ  نم  وه  یبهذـلا و  لاـق  ةدـئاف :
یف قودص  ۀبعش : لاق  يزاغملا ، بحاص  قاحسا  نب  دمحم  ناف  ًامات  سیل  ءارقتـسالا  اذه  لعل  و  عقاولا ، یف  ۀقث  فیعـضت  یلع  و ال  عقاولا ،

: رذنملا نبال  ۀنییع  نبا  لاق  ثیدحلا ،
يرصبلا دمحم  وبا  یمیتلا  نامیلس  نب  رمتعم  وه  [ 1  ] ۀعرز وبأ  لئس  کلذ ، لبقی  ال  لاق : باذک . هنا  نولوقی : لاق : هیف ؟ کباحصأ  لوقی  ام 

- ینالقسع بیرقت  هرس - سدق  هنم  ۀعساتلا  رابک  نم  ۀقث  لیفطلاب ، بقلی 
رصمب فراعملا  راد  ۀبیتق ص 492 ط  نبال  فراعملا  [ 2]

68 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. قاحسا نب  دمحم  شاع  ام  ملع  سانلا  یف  لازی  ال  ةداتق : لاق  قودص ، وه  قاحسا  نبا  دمحم  یف  ملکت  نم  لاقف : هنع 

. يوقلاب سیل  یئاسنلا : لاق  فیعض ، نیعم : نبا  نع  ینومیملا  يور  و  قاحسا ، نب  دمحم  مهتی  ًادحأ  تعمس  ام  نایفس : لاق 
. هیبأب هب و  جتحی  ال  ینطق : رادلا  لاق 

. هثیدح بتکا  مل  ًادمعتم و  هتکرت  دیعس : نب  ییحی  لاق 
. ثیدحلا فیعض  متاح : یبأ  نبا  لاق 

. باذک یمیتلا : نامیلس  لاق 
نینثا نم  رثکأ  عمتجا  دقف  ۀـقث  وه  ناک  ناف  رظناف  باذـک  هنا  ماشه : یل  لاق  لاق  کیردـی ؟ ام  بیهو : لاق  باذـک ، هنا  دهـشأ  کلام : لاق 

[. 1  ] مهفاف هقیثوت  یلع  نینثا  نم  رثکأ  عمتجا  دقف  ًافیعض  ناک  نا  و  هفیعضت ، یلع 
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يوق هک  هتفگ : یئاـسن  و  هتفگ : فیعـض  ار  قاحـسا  نب  دـمحم  وا  هک  هدرک  تیاور  نیعم  نبا  زا  ینومیم  هک  تسا  حـضاو  تراـبع  نیا  زا 
. وا ردپب  واب و  دوشیمن  هدرک  جاجتحا  هک  هتفگ : ینطق  راد  و  تسین ،

. تسا ثیدحلا  فیعض  هک  هتفگ : متاح  یبأ  نبا  ار و  وا  ثیدح  متشونن  ًادمعتم و  ار  وا  مدرک  كرت  هک  هتفگ : دیعس  نب  ییحی  و 
. تسا باذک  هک  هتفگ : یمیت  نامیلس  و 

تفگ ارت ؟ هدرک  اـناد  زیچ  هچ  هک  هتفگ : کـلامب  بیهو  هاـگ  ره  و  تسا ، باذـک  وا  هک  یتسردـب  مهدیم  تداهـش  هک  هـتفگ : کـلام  و 
: ماشه نم  يارب  تفگ  هک  کلام 

تسا باذک  وا  هک  یتسردب  مهدیم  یهاوگ  هک 

دش رهاظ  قاحسا  نبا  يدقاو و  ملسم و  يراخب و  لقن  مدعب  يزار  کسمت  تعانش  هتشذگ  ثحابم  زا 

توبثلا ج 1 ص 191 ملسم  حرش  یف  تومحرلا  حتاوف  [ 1  ] تعانش لامک  رد  دش  روکذم  هک  ثحابم  همه  نیا  كاردا  دعب  هلمجلاب 
69 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و ناعما ، ربدـت و  بابرا  و  دـنامن ، یبیر  قاحـسا  نبا  يدـقاو و  ملـسم و  يراـخب و  لـقن  مدـعب  يزار  رخف  کـسمت  تجامـس  تعاـظف و  و 
یثیدح لقن  زا  حـسک  یط  ضارعا و  مه  هبـسانتم  ریغ  هعبرا  نیا  لثم  سک  دـص  رگا  هک  دـننادیم  ناقیالا  عطقلاب و  ناقتا  اکذ و  باحـصا 
طورش هلمج  زا  و  تسنآ ، طورش  عامجتـسا  رب  تحـص  رتاوت و  رادم  هچ  درک ، دناوتیمن  نآ  تحـص  ای  رتاوت  رد  حدق  ضارعا  نیا  دنیامن 
ندرگ نآ  ياـعداب  یبصعتم  رگا  و  دـناهدرکن ، رکذ  ار  ناـشلاثما  اـی  سک  راـهچ  نیا  ضارعا  مدـع  لوصا  تیارد و  لـها  تحـص  رتاوت و 

* َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  باطخب  دش  دهاوخ  بطاخم  دزارفا 
دانع بصعت و  لامک  لیلد  ریدغ  ثیدـح  رکذ  زا  ناشیا  لاثما  ملـسم و  يراخب و  ضارعا  نامیا  ناقیا و  لها  دزن  هک  تسنآ  قح  يرآ  [ 1]

کـسمتم يزار  هک  دیـسر  اجنیاب  تبون  هکنآ  ات  دندرک ، ضارعا  روهـشم  رتاوتم و  ربخ  نینچ  رکذ  زا  هک  تسا  ناشدادل  دـقح و  تیاهن  و 
تعدب لها  زا  کسمت  نینچ  رودص  فوخب  ملـسم  رب  ظیلغ  عینـشت  هک  وا  قداص  فشک  تحـص  هعرز و  وبا  تمارک  و  دـش ، ناشـضارعاب 

دیدرگ رهاظ  هدرک 

دننکیم عینشت  هدرکن  رکذ  شباتک  رد  ار  رداقلا  دبع  هکنیا  تهجب  ار  يزوجلا  نبا 

هدرک فینـصت  دوخ  نامز  داهز  رکذ  رد  هک  یباتک  رد  رداقلا  دبع  خیـش  رکذ  مدع  ببـسب  يزوجلا  نبا  هراچیب  رب  هک  تسنآ  بئاجع  زا  و 
. دننزیم غیلب  عینشت 

ملاع ءاـجرا  رب  شنونف  [ 2  ] ننف و  هتـشذگ ، رد  نامـسآ  وج  زا  شمولع  ملع  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  حیرـصتب  هک  يولهد  قحلا  دبع  خیش 
64 لمنلا : - 116 ةرقبلا : [ 1  ] ّتنس لها  ياملع  دزن  توبثلا  مّلسم  هینید  مولع  رد  شفیناصت  و  هتشگ ، زادناهیاس 

نانفالا هعمج  میقتسملا ، نصغلا  نونلا : ءافلا و  حتفب  ننفلا  [ 2]
70 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا همجرت  رد  ةاکـشم » لاـجر   » رد تسا  تعارب  تناـید و  باحـصا  دنتـسم  فاـصنا  تدوجب و  فاـصتا  تهجب  شمـالک  و  تعاـمج ، و 
: هتفگ يزوجلا 

داقتعالا مهتبحم و  موقلا و  ۀقیرط  نع  ًادیعب  هَّللا  هافاع  انـشخ ، ًافـشقتم  هباتک  هلـضفب و  هبابـش  یف  رغ  دق  الـضاف ، ًاملاع  يزوجلا  نبا  ناک  و 
هتبحم تاکرب  نم  ًامورحم  ناک  و  ینالیجلا ، رداقلا  دبع  نیدلا  ییحم  خیـشلا  يدیـس  نمز  یف  دادغبب  ناک  هنأ  هلک  کلذ  نم  دشأ  و  مهیف ،

هنامز داهز  رکذ  یف  ًاـباتک  فنـص  هنأ  [ 1  ] داک یتح  راکنتـسالا  بانتجالا و  ۀـقیرط  هنع  هَّللا  یـضر  هعم  کلـسی  ناـک  و  هتدـیقع ، نسح  و 
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[2  ] لئاضفلا مولعلا و  رهاظب  ًارورغ  الهج و  هنم  اذه  ناک  و  هنع ، هَّللا  یضر  هرکذ  لیمجب  هلمکی  مل  دالبلا و  نم  هریغ  دادغبب و 

هتسناد رورغم  لهاج و  رداقلا  دبع  ندرکن  رکذ  تهجب  ار  يزوجلا  نبا  يولهد 

نامز داهز  رکذ  رد  هک  یباتک  رد  يار  ینالیج  رداقلا  دبع  يزوجلا  نبا  رکذ  مدع  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 
لهج و ضحم  داهز  باتک  رد  ینالیج  رداـقلا  دـبع  خیـش  رکذ  زا  ضارعا  هاـگ  ره  سپ  هتـسناد ، رورغ  لـهج و  نیع  هدرک  فینـصت  دوخ 

لاثما ملسم و  يراخب و  رکذ  مدع  هنوگچ  هک  متریحب  دشاب  دادس  لضف و  عرو و  یفانم  و  داشر ، باوص و  حالـص و  فالخ  داسف و  رورغ 
. دشابن رورشلا  وبا  سیبلت  عابتا  ضحم  رورغ و  لهج و  نیع  يار  ریدغ  ثیدح  ناشیا 

عینـشت نعط و  قشم  ریز  داهز  باتک  رد  ینالیج  رداقلا  دبع  رکذ  مدع  ببـسب  يار  يزوجلا  نبا  هک  قحلا  دبع  دوخ  هک  تسنآ  رتفیطل  و 
وهـس نم  ةدایز  داک  ۀظفل  نا  رهاظلا  [ 1  ] مدعب کسمتم  ةاکـشم  همجرت  رد  هدـیناجنگ  رورغ  لها  الهج و  هرمزب  يار  وا  هراچیب  هدـینادرگ 

ملقلا
ةاکشم ص 386 لاجر  [ 2]

71 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هثلث همئا  دادل  دانع و  روهظ  زا  هتساوخ و  لولعم  تلع  نیاب  نآ  رتاوت  رد  حدق  و  هدیدرگ ، يار  ریدغ  ثیدح  يداقو  ملسم و  يراخب و  لقن 

ینمیلا یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هّللاب و  الا  ةوق  لوح و ال  الف  هدرکن ، یکاـب  يزوجلا  نبا  هراـبرد  شدوخ  هداـفا  بسح  دوخ 
: هتفگ ینالیج  حلاص  یبأ  نبا  رداقلا  دبع  همجرت  رد  نانجلا » ةآرم   » باتک رد  یعفایلا 

نیکلاسلا لزانم  لئاوأ  نم  یه  یتلا  دـهزلا  ۀفـصب  هحدـمف  دـهازلا ، حـلاص  یبأ  نب  رداـقلا  دـبع  خیـشلا  و  هلوق : یف  یبهذـلا  همجرت  اـمأ  و 
نم هل  امیف  حدم  حدق ال  و  یلاعلا ، هبـصنم  نم  ضغف  رطاوخلا  یلع  مالکلا  ظعولا و  یف  مدقتلا  هیلإ  یهتنا  هلوق : نیدیرملا و  نم  نیئدـتبملا 

. یلاعملا ةرخافملا و 
يدتبم  فاصوأب  تاماقم  یماس  ۀیاهن و  لها  تاداسلا  حدم  نمف 

ینالیج یبهذ  ندرک  فصو  رب  یعفای  هک  تسا  رهاظ  تراـبع  نیا  زا  [ 1 . ] يدتهم معزت  امیف  دمتعم  مک  مهحدم و  نظ  هب  امیف  مهّمذ  دـقف 
نیع تسا  تامارک  تابثا  نیع  هک  رطاوخ  رب  مالک  ظعو و  رد  مدقت  وا  يوسب  دش  یهتنم  هکنیا  هب  ار  وا  حدم  و  دوشیمن ، یضار  دهازب  ار 

ادـتعا فاستعا و  افج و  روج و  نیع  طیرفت و  ریـصقت و  ضحم  ار  نآ  دراگنایم و  ینالیج  تمرح  کته  ءارزا و  ضغ و  حدـق و  حرج و 
هدرکن ینالیج  يانث  حدم و  رد  همیظع  هغلابم  قارغا و  یبهذ  هکنآ  ببسب  دراگنایم 

تسا اهنآ  رورغ  لهج و  لیلد  زین  ریدغ  رکذ  زا  قاحسا  نبا  يدقاو و  ملسم و  يراخب و  ضارعا 

ۀیماـظنلا فراـعملا  ةرئاد  ص 339 ط  ناــنجلا ج 3  ةآرم  [ 1  ] ریدـغ ثیدـح  رکذ  زا  يدـقاو  ملـسم و  يراـخب و  ضارعا  نـیا  رباـنب  سپ 
نکدلا دابآردیحب 

72 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حدم رد  ار  هغلابم  دیزم  قارغا و  یبهذ  كرت  هک  درک  ناوت  رواب  یلقاع  هنوگچ  و  دشاب ، ناشیا  يادتعا  فاستعا و  دادـل و  دانع و  لیلد  زین 

لئاضف رگید  نامتک  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  ملـسم  يراخب و  ضارعا  و  دشاب ، ادتعا  فاستعا و  ضحم  افج و  روج و  نیع  ینالیج  يانث  و 
دوب ناقتا  طبض و  دیزم  زا  یشان  دیقنت و  قیقحت و  نیع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّیلج 

هدرکن میظعت  قیال  دحب  ار  یعافر  ارچ  دراد  بجعت  یبهذ  زا  یعفای 
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: هتفگ ۀئامسمخ  نیعبس و  نامث و  هنس  رد  نانجلا » ةآرم   » رد یعفای  زین  و 
جوزتف ةدیبع ، مأ  ۀیرقب  قارعلاب  حـئاطبلاب  لزن  دـق  هوبا  ناک  دـمحا ، نب  یلع  نب  سابعلا  وبا  ةودـقلا  دـهازلا  یعافرلا  نب  دـمحا  یفوت  اهیف  و 

یف یهتنملا  هیلإ  ناک  یعفاشلا و  بهذـم  یلع  ـالیلق  هقفت  و  ۀئامـسمخ ، ۀنـس  یف  دـمحا  خیـشلا  هل  تدـلوف  دـهازلا ، روصنم  خیـشلا  تخاـب 
رثک دق  و  يدرلا ، دیجلا و  مهیف  هباحـصا  نکل  و  نطابلا ، ۀمالـس  هسفن و  یلع  ءارزالا  راسکنالا و  لذلا و  ۀملکلا و  نیل  ۀعانقلا و  عضاوتلا و 

خیـشلا و ال فرع  ام  اذـه  و  تاـیحلاب ، بعللا  عابـسلا و  یلع  لوخدـلا  نارینلا و  لوخد  نم  ۀیناطیـش  لاوحا  مهل  تددـجت  و  مهیف ، لغدـلا 
نم اذه  و  اذه ، یلع  دزی  مل  ربعلاب و  موسوملا  هباتک  یف  هیلع  یبهذلا  ۀمجرت  هذـه  تلق : میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هّللاب  ذوعنف  هباحـصا  ءاحلص 

راونالا يذ  نیفرعملا  ماما  نیفراعلا و  جات  براغملا ، قراشملا و  هترهش  تألم  يذلا  خویشلا  خیـش  رکذ  یف  اذه  یلع  هداصتقا  یف  بئاجعلا 
یبا نب  دمحا  ۀماعلا  ۀصاخلا و  نیب  ةریهـشلا  لئاضفلا  ۀماعلا و  تاکربلا  ۀینـسلا و  لاوحالا  و  ۀیلعلا ، تاماقملا  ةرهابلا و  تامارکلا  ةرهازلا و 

[. 1  ] خلا یعافرلا  نسحلا 
هغلابم هدرک و  افتکا  وا  حئادم  ضعب  رکذ  رب  یعفارلا  یلع  نب  دمحا  همجرت  رد  هکنآ  ببـسب  یبهذ  زا  یعفای  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 

فراعملا ةرئاد  ص 104 ط  ناـنجلا ج 3  تآرم  [ 1  ] لاقم طـسب  زا  ار  وا  ضارعا  هداـهن و  زاـغآ  بجعت  هدرکن  وا  ياـنث  ارطا و  رد  رایـسب 
دابآردیحب ۀیماظنلا 

73 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتسناد ضارتعا  قئال  یعافر  عفر  لالجا و  میظعت و  رد 

تسا عینشت  بجعت و  بجوم  زین  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  نیضرعم  ضارعا 

ددرگ عینشت  ثعاب  بجع و  بجوم  یلوالاب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  نیضرعم  ضارعا  سپ 

ظحاج نعاطمو  حیابق  حیاضف ،

هدش یبصان  ظحاجب  ثبشتم  بصعت  زا  يزار 

دادـل ضغب و  رد  خوسر  تیاـهن  داـنع و  بصعت و  داوم  ناـیلغ  لاـمک  ببـسب  يزار  هک  تسنآ  بارغتـسا  لاـمک  هیاـم  باـجع و  بجع  و 
تقیقح رد  هک  یقرت  یلعت و  يوسب  هتفاین  دنسب  یفاک و  قاحسا  نباب  نآ  تبسن  يداقو و  ملـسم و  يراخب و  ضارعاب  ار  ثبـشت  کّسمت و 

لوسر یـصو  لیلج  لضف  رون  ءافطا  دـصقب  راهجا  نالعا و  هتفاتـش ، تسا  فاسفـس  لزه و  ضحم  راـثیا  فاـستعا و  ضیـضحب  لزنت  نیع 
تفارخ و بصعت و  الب  هچ  نیا  هتخادنا و  تسد  ریدغ  ثیدح  رد  نیحودـقم  نیحداق  حدـقب  هتـساوخ  رابجلا  کلملا  مالـس  امهیلع  راتخم 

. دهاوخیم ندودنا  لگب  ار  نشور  باتفآ  هک  تسا  سفن  ياوه  رد  قارغا  لطاب و  رد  كامهنا  ربدت و  لمأت و  زا  دعب 
مان درکیم و  افتکا  ماهبا  لامجا و  ضحم  رب  شاک  و  هدیشخب ، يرکذ  میدقت  فرـش  ار  ظحاج  نیحداق  رکذ  رد  هک  تسا  نآ  بئارغ  زا  و 

. تخاسیمن اوسر  عالطا  قیقحت و  بابرا  دزن  ار  دوخ  و  دروآیمن ، نابز  رب  وا  لثم  ظحاج و 
ار و ظحاج  مان  یهاگ  دروآیم ، لدب  یـساره  كدنا  قیقحت  لها  عینـشت  نعط و  زا  و  تشادیم ، ایح  فاصنا و  زا  هرهب  یندا  يزار  رگا  و 

تسا فورعم  روهشم و  وا  يزاخم  و  نعاطم ، و  بیاعم ، و  بلاثم ، حیابق و  حیاضف و  هک  دروآیمن  قح  لها  هلباقمب  مه  نآ 

هدوب ع )  ) تیبلا لها  نیدناعم  زا  ظحاج 
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هراشا

نعاطم و هیجوت  رد  لیذ  ریمـشت  و  راهطا ، تیب  لها  تاوانم  تاداعم و  هدوب ، دقاح  ودع  دناعم و  بصان  وا  هک  تسنآ  بیاعم  نیا  هدمع  و 
هیجوت رد  هک  وا  باتک  هچنانچ  تسا . راکبان  نآ  راک  راـهنلا  لـیللا و  فلتخا  اـم  هَّللا  مالـسلا  هیلع  راـیخا  همئا  ماـما  باـنج  يوسب  صئاـقن 

. روکذم مالعا  تاقث  بتک  رد  وا  تیبصان  روهشم و  هتشون  هیناورم  هقرف  تاماحم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  نعاطم 
صئاقن نآ  رد  هک  ار  یباتک  وا  فینـصت  ظحاج و  تیبصانب  حیرـصت  یهلا  تیاـنعب  مه  بحاـصهاش  باـنج  دوخ  تفر  دـیاب  ارچ  رترود  و 

: روهشم رعش  بحاصهاش  نیدقتعم  دزن  نوچ  دناهدومرف و  هدرک  دصق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضحب  نآ  هیجوت  هک  هدرک  جرد 
ماذح  تلاق  ام  لوقلا  ناف  اهوقدصف  ماذح  تلاق  اذإ 

درک دنناوت  ناشهدافا  زا  لوکن  ضارعا و  لودع و  فارحنا و  هک  تسین  نکمم  اذهل  تسا ، قباطم  ناشلاحب  قداص و  بحاصهاش  قح  رد 

هدرک تناها  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هینامثع » باتک   » رد ظحاج  بحاصهاش  راتفگب 

باتک نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  هیلقع  لئالد  زا  مشـش  لیلد  باوج  هیـشاح  رد  ناشبانج  هک  تسناد  دـیاب  سپ 
تیاور رتشیب  و  هدومن ، جرد  ریما  ترضح  صئاقن  باتک  نآ  رد  هک  دراد  یباتک  تسا  یبصان  زین  یلزتعم  ظحاج  دنیامرفیم : هفحت »  » ینعی

. دناهدرک لایخ  میهاربا  ریغ  ار  ماظن  بحاص  هاش  تسا و  میهاربا  بقل  ماظن  [ 1 [. ] 2  ] یهتنا تسا  [ 1  ] میهاربا ماظن و  زا  وا 
رواشیپ بحاص ص 229 ط  هاش  هفحت  [ 2]

75 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تباث مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  وا  توادع  لامک  تسا و  رهاظ  ظحاج  تیبصان  رب  حیرـص  صن  ترابع  نیا  زا  هک  دـمحلا  هّلل  و 

هَّللا درب  الف  هتخاس  کیرات  هریت و  ار  نآ  دوخ  لامعا  همان  لثم  هدرک و  هایـس  دوخ  يور  بانج  نآـب  نعاـطم  هیجوت  رد  یباـتک  دـیوستب  هک 
. میئللا نیعللا  سیلبا  نیرق  هلعج  میحجلا و  نم  كرد  لفسا  یف  هنکسا  لب  هتبرت ، بیط  هعجضم و ال 

قـشع لطاب و  بح  رد  كامهنا  زا  و  دروآ ، دیاب  لد  رد  یفوخ  دیقنت  قیقحت و  بابرا  هذخاؤم  زا  و  درک ، دـیاب  ربدـت  ناعما و  كدـنا  سپ 
صاخ یباتک  هک  دساح  بصعتم  دناعم و  ودع  دقاح و  یبصان  نینچ  حدقب  يزار  ثبـشت  تعانـش  دیزم  ات  تشذگ  دیاب  تیبصع  تعدب و 

فینـصت دـجاملا  دـحالا  دـحاولا  مالـس  هیلع  دـماحملا  بقانملا و  عیمجب  صوصخملا  براغملا  قراشملا و  ماما  بانجب  نعاطم  هیجوت  رد 
رد تخودنایم ، يدبا  تداعس  هریخذ  هدرک  فرص  بانج  نآ  حئادم  لئاضف و  رـشن  رد  ار  نآ  هک  تسیابیم  هک  ار  زیزع  تاقوا  و  هدرک ،

هتخاس عیاض  دـنزیم  فت  نآ  بکترم  شیر  رب  ملـسم  نمؤم  ره  و  دزیخیم ، راـیخا  نینیدـتم  نت  رب  وم  نآ  عامـسب  هک  راـجنهان  راـک  نیا 
. ددرگ رهاظ 

رئاح همیسارس و  نآ  همش  حرـش  رد  لقع  و  رـصاق ، زجاع و  نآ  راهظا  زا  نایب  نابز  هک  دراد  اهتعانـش  نادنچ  ثبـشت  نیا  هک  تسنآ  قح  و 
زاغآ ار  ریدغ  ثیدح  حرج  حدق و  رد  ضیغب  یبصان  يوریپ  عابتا و  تشادرب  تسد  یگرابکی  نیدـت  ءایح و  زا  يزار  هک  هابجع  او  تسا ،
يامع تریرس و  داسف  دیزمب  و  هدیدنسپ ، اضر  نیعب  و  هدینش ، اغصا  عمسب  لالضالا  ریثک  بصعتم  نینچ  لالتخالا  حیرـص  فرح  و  هدرک ،

نینچ حدقب  مانا  ماما  نیا  کسمت  دعب  رخآ  هک  مالسا  نامیا و  لها  عینشت  نعط و  زا  و  هداهن ، مشچ  رس و  رب  ار  نآ  تریصب 
76 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تعاطا روهظب  ماوع  صاوخ و  رد  دوخ  حاـضتفا  زا  و  هدرکن ، یتـالابم  تفگ  دـنهاوخ  اـهچ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـناعم  ضیغب  بصاـن 
تیبصان تجامس  تعانش و  دیزم  دنچ  ره  و  هتشاد ، حیبقت  حیـضقت و  زا  دوخ  تنایـص  رب  مدقم  قح  لها  هلاقم  در  انامه  هدیـسرتن ، یبصان 

تسا و حـضاو  رهاظ و  دوخ  هدرک  تراسج  نآ  رب  ظحاج  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  رب  نعاـطم  داریا  حـبق  تعاـضف و  لاـمک 
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درادن نایب  تجاح 

هتسناد رفک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  تناها  هفحت »  » رد بحاصهاش 

رد و  دناهتـسناد ، رفک  نیع  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نعاطم  رکذ  تماما  باب  نیمه  رد  بحاص  هاش  دوخ  هک  دـمحلا  هّلل  نکل 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  هیلقع  هلدا  رکذ  رد  دعب  ام  رد  هچنانچ  دشابن ، رفک  رفک  لقن  هک  هدرک  داشرا  نآ  لقن  زا  راذتعا 

: هتفگ
تیاور دنـشاب  حدـق  نعط و  بجوم  هک  يزیچ  قفاوم  فلاخم و  زا  کی  چـیه  هنع  هَّللا  یـضر  ریما  ترـضح  رد  دـنیوگ  هکنآ  مشـش  لیلد 

سپ دـننک  اهنآ  تماما  قاقحتـسا  بلـس  هک  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  رد  رایـسب  حداوق  قفاوم  فلاخم و  هک  هثـالث  ءاـفلخ  فـالخب  هدرکن ،
اریز تسا ، یعقاو  یطبخ  هفرط  لـیلد  نیا  رد  تماـما ، يارب  دـشاب  نیعتم  تسا  تماـما  حداوـق  زا  ملاـس  هک  هـنع  هَّللا  یـضر  ریما  ترـضح 

يدانع ضغب و  ببسب  هعیـش  يرآ  دناهدرکن ، تیاور  ناشیا  حداوق  زگره  هلزتعم  تنـس و  لها  ینعی  دنلئاق  هثالث  ءافلخ  تماماب  هک  یناسک 
هَّللا ءاشنا  دیایب  نعاطم  باب  رد  هچنانچ  دنتسین ، نعاطم  اهزیچ  نآ  تقیقح  رد  و  دناهداد ، رارق  نعاطم  ار  اهزیچ  دنراد  هثالث  یئافلخ  اب  هک 

زا دنک  هعلاطم  کین  یسک  ار  هعیش  بتک  رگا  هکلب  دوب ، دنهاوخ  نعاطم  زین  همئا  ءایبنا و  رد  دنشاب  نعاطم  لیبق  زا  اهزیچ  نآ  رگا  یلاعت و 
. تشذگ رد  هقباس  باوبا  رد  نآ  زا  یفاک  ردق  هکنانچ  دبای  نوحشم  ولمم و  همئا  ءایبنا و  نعاطم 

77 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رگا اریز  تسا ، رگید  یبطخ  هدرکن  تیاور  یحدق  قفاوم  فلاخم و  زا  کی  چـیه  هنع  هَّللا  یـضر  ریما  ترـضح  رد  هک  دـناهتفگ : هچنآ  و 

و دننک ، تیاور  حداوق  ارچ  دنبانج  نآ  تماما  تحص  نیدقتعم  تنس  لها  هک  اریز  تسا  حیرص  بذک  سپ  دناتنس  لها  فلاخم  زا  دارم 
داریا و  دناهدرک ، هایس  باب  نیا  رد  دوخ  یناملظ  ياههرهچ  لثم  هریثک  ریماوط  هلیوط و  رتافد  دوخ  ناشیا  سپ  دنبصاون  جراوخ و  دارم  رگا 

لقن هنومن  قیرطب  ناشیا  بتک  زا  يزیچ  هتـسنادن  رفک  ار  رفک  لقن  ترورـض  ربانب  اما  تسا  بدا  ءوس  دـنچ  ره  هلاسر  نیا  رد  تافارخ  نآ 
. دنکیم

بـصاون هک  تسنآ  یتمـسق  دوشیم : هتفای  مسق  ود  یبصان  یلزتعم  دـیمحلا  دـبع  باتک  رد  یـضر  ریما  ترـضح  نعاطم  هک  تسناد  دـیاب 
اهنآ ناتهب  ءارتفا و  هک  اریز  تسین  رابتعا  ار  مسق  نیا  و  دننکیم ، نآ  راکنا  دنبانجنآ  نیبحم  هک  هعیش  تنـس و  لها  نآ و  تیاورب  دندرفتم 
ْمُْهنِم ُهَْربِک  یَّلََوت  يِذَّلا  َو  لوزن  و  ضر ،)  ) هشئاع فذق  رد  تکرـش  و  ضر ،)  ) نامثع لتق  رد  تکرـش  لثم  دوشیمن ، دئاع  نآب  مازلا  تسا 

ٌمیِظَع  ٌباذَع  َُهل 
[. 1]

لها هعیـش و  هچنانچ  تسا ، بلط  باوج  هتبلا  مسق  نیا  تسا و  تباـث  هحیحـص  قیرطب  تنـس  لـها  هعیـش و  بتک  رد  هک  تسنآ  مود  مسق 
. دناهدش نآ  باوج  يدصتم  ود  ره  تنس 

نعاطم نآ  زا  ار  يرایسب  تنس  لها  ياملع  زا  لصیفلا »  » باتک رد  مزح  نبا  و  هعیش ، ءاملع  زا  ۀمئالا » ءایبنالا و  هیزنت   » رد یـضترم  فیرش 
.11 رونلا - [ 1 [. ] 2  ] خلا دناهدومن  عفد 

. رواشیپ دنه  هیرشع ص 226 ط  انثا  هفحت  [ 2]
78 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حیبـق عینـش و  تیاـهن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تبـسن  هب  ار  حداوـق  رکذ  بحاـصهاش  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا 
داریا و  دننیبیم ، ترـضح  نآ  تماما  تحـص  داقتعا  فلاخم  ارنآ  و  دننکیم ، هدافا  ددـشت  دـیکأتب و  نآ  زا  تنـس  لها  هئربت  و  دـننادیم ،
ندرک هایسب  ار  نعاطم  حداوق و  نیا  جراوخ  بصاون و  داریا  زا  و  دننادیم ، رارشا  جراوخ  بصاون و  راک  ار  ترضح  نآ  نعاطم  حداوق و 
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نع القن  ناک  ول  ار و  نآ  داریا  و  دـنهنیم ، ماـن  تاـفارخ  ار  حداوق  نآ  و  دـنزاسیم ، ریبعت  دوخ  یناـملظ  ياـههرهچ  لـثم  ریماوط  رتاـفد و 
، دندادیم رفک  نیع  ار  نعاطم  حداوق و  نیا  هکلب  دنزاسیم و  نآ  لقن  زیوجت  ترورض  ربانب  نکل  دننادیم ، بدا  ءوس  نیع  ناجملا  ءالؤه 

بـسح ظحاج  نوچ  و  دننکیم ، رکذ  نآ  لاطبا  در و  يارب  ود  ره  تنـس  لها  هعیـش و  يدصت  و  دنیامرفیم ، ربعم  رفک  لقنب  ار  نآ  لقن  و 
اذهل هتخاس  جرد  دوخ  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تبـسنب  ار  صئاقن  ترابع  نیا  هیـشاح  رد  بحاصهاش  دوخ  فارتعا 
حدـق قح  لها  هلباقمب  يزار  هک  تسا  بجع  لامک  سپ  ددرگ ، تباث  ناشبانج  حیرـصتب  وا  رفک  دـشاب و  قداص  وا  رب  تاعینـشت  همه  نیا 

نیاب دنکیم و  رکذ  ًاراشبتسا  ًاجاهتبا و  رصاق  یبغ  و  رداخ ، یقـش  رئاب و  دیلب  رئاج و  دینع  رـساخ و  ضغبم  رئاح و  بصعتم  رفاک و  یبصان 
. ءاود نوجملا  اذهل  له  ءافش و  نونجلا  اذهل  لهف  دهاوخیم  قح  لها  ماحفا  تاکسا و  وا  حدق 

: هتفگ بصاون  زا  نآ  لقن  نعاطم و  زا  يذبن  رکذ  دعب  بحاصهاش  زین  و 
عم دشکیم و  بانطاب  ۀبوجالا  عم  تاهبش  نآ  داریا  هرصتخم  هلاسر  نیا  رد  هک  دراد  یلوط  سپ  تماما  لاطبا  رد  ءایقشا  نآ  تاهبش  اما  و 

تنس لها  هطوسبم  بتک  رد  یلاعت  هَّللا  لضفب  و  تسا ، جراخ  هلاسر  نیا  عوضوم  زا  اذه 
79 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] یهتنا تسا  دوجوم  تافارخ  نآ  لاصیتسا  عابشا  لیصفتب و 
نیع مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  لاـطبا  رد  ناـشیا  تـالاقم  و  دناءایقـشا ، هلمج  زا  بصاوـن  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  زا 

يایقشا هلمج  زا  زین  هدرک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  نعاطم  صئاقن و  تبسن  يارب  صاخ  یفینصت  هک  ظحاج  سپ  تسا ، تافارخ 
. دنشاب راجنهان  تعامج  نیا  سیئر  هکلب  رارشا 

دوخ يادـتقم  ار  راکبان  ظحاج  رارـشالا  ءایقـشالا  سیئر  تسایر  تماما و  تمظع و  تلابن و  تلالج و  همه  نیا  اـب  يزار  رخف  هک  بجع 
. دشارخیم ناقیا  لها  بولق  و  دشاپیم ، نامیا  لها  تاحارج  رب  کمن  وا  لالضلا  حیرص  لاقم  لقنب  هتخاس 

ناطیش ار  هعیـش  بصاون و  هقرف  ود  ره  هلمجلاب  دناهتفگ : بصاون  نعاطم  باوج  متخ  دعب  مشـش  لیلد  نیمه  باوج  رد  بحاصهاش  زین  و 
. دریگیم ناشیا  تسد  زا  ار  دوخ  راک  هدیناود  تسا  نیعل  نآ  يوزرآ  نیمه  هک  ادخ  ناتسود  یئوجبیع  یپ  رد  هدز و  هار 

نیعل و ناطیش  عابتا  بصاون  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  هّللاب  ذایعلا  و  [. 2  ] درب ناکاپ  هنعط  ردنا  شلیم  درد  هدرپ  ادخ  دهاوخ  ار  هک  ره 
نآ يوزرآ  نیع  هک  ادخ  ناتسود  یئوجبیع  یپ  رد  و  دریگیم ، ناشیا  تسد  زا  ار  دوخ  راک  هک  دننیهم  لضم  نآ  ناگدزهار  نیعودخم و 

. هدیناود ار  ناشیا  تسا  نوعلم 
. رواشیپ هیرشع ص 229 ط  انثا  هفحت  [ 1  ] عیطم ناطیش و  عبات  هدرک  رایتخا  یبصان  ظحاج  عابتا  هک  يزار  رخف  سپ 

. رواشیپ هیرشع ص 231 ط  انثا  هفحت  [ 2]
80 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماجنارـس دوخ  تسدـب  بصاون  راـک  يزار  و  دریگیم ، بصاون  تسد  زا  دوـخ  راـک  ناطیـش  تسا ، ناـمیایب  بصاوـن  سیئر  هطـساوب  وا 
ياضرا نامحر و  طاخسا  نآ  تعاذا  قیفنت و  تعاشا و  جیورتب و  و  دراذگیم ، مشچ  رس و  رب  ار  بصاونلا  ماما  هفیخـس  هوفه  و  دهدیم ،

دیامنیم نارینلا  تاکرد  یف  نیرقتسم  بصاون  حاورا  جیورت  و  ناطیش ،

دناهدومن رکذ  هیمیت » نبا   » هلمج زا  تنس  لها  رباکا  زا  یعمج  ار  ظحاج  هینامثع »  » باتک

هراشا

هلآ هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  لوسر  ترـضح  سفنب  صئاـقن  نعاـطم و  هیجوت  نآ  رد  هک  ظـحاج  باـتک  رکذ  هک  دـنامن  بجتحم  و 
دناهدرک مه  هینس  همئا  رگید  هدومن  لوبقلا  بهام 
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ینارح ۀیمیت  نبا  همجرت 

نب يداهلا  دبع  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هک  ینارحلا  ۀـیمیت  نباب  فورعملا  میلحلا  دـبع  نب  دـمحا  ناینـس  مالـسالا  خیـش  هچنانچ 
رکاش نب  دمحم  نیدلا  حالـصل  تایفولا » تاوف   » یف هنع  لقن  ام  یلع  ظافحلا » ةرکذت   » رد یلبنحلا  یـسدقملا  ۀمادق  نب  دمحم  نب  فسوی 

: هتفگ وا  شیاتس  حدمب و  يدی  نیب  ةرضاحلا  ۀخسنلا  یف  ام  یلع  نزاخلا  دمحا  نب 
نیدلا یقت  یناّرحلا  ۀیمیت  نبا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نبا  رـضخلا  نب  دمحم  نب  رـضخلا  نب  هَّللا  دبع  نب  مالـسلا  دـبع  نب  میلحلا  دـبع  نب  دـمحأ 

خیـش رهدـلا ، عیرق  و  رـصعلا ، دـیرف  ظافلالا ، یناعملا و  سراف  ظافحلا ، دیـس  مولعلا  رحب  ۀـمالا و  یتفم  ۀـمئالا و  ماما  ینابرلا  مامالا  انخیش 
و قشمد ، لیزن  نیدـهتجملا ، رخآ  نیعدـتبملا و  عماق  داّبعلا ، دـحوأ  داهزلا و  ملع  نآرقلا ، نامجرت  نامزلا و  ۀـمالع  مانالا ، ةودـق  مالـسالا 

: لاق نأ  یلا  اهلثم  یلا  قبسی  مل  یتلا  فیناصتلا  بحاص 
یلع ۀیبرعلا  یف  ًامایأ  أرق  و  هقفلا ، یلع  لبقأ  نآرقلا و  ظفح  مولعلاب و  لغتشا 

81 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بـصق هیف  زاح  یتح  ایلک  الابقا  ریـسفتلا  یلع  لبقأف  وحنلا  یف  عرب  و  همهف ، یتح  هیوبیـس  باتک  لمأتی  ذـخأ  و  اـهمهف ، مث  يوقلا ، دـبع  نبا 

ةوق هنهذ و  نالیـس  و  هئاکذ ، طرف  نم  ءالـضفلا  رهبأف  ۀنـس  ةرـشع  عضب  نبا  دعب  وه  هلک و  اذـه  کلذ ، ریغ  هقفلا و  لوصأ  مکحأ  قبـسلا و 
ارب ایفلـس  احلاص  افلخ  کلذ  یلع  لزی  مل  و  لکأملا ، سبلملا و  یف  داصتقا  ّهلأت و  فافع و  مات و  نّوصت  یف  أشن  هکاردا ، ۀعرـس  هتظفاـح و 

لاوحالا و رئاس  یف  یلاعت  هَّللا  یلا  اعاّجر  لاح  لـک  یلع  رمأ و  لـک  یف  یلاـعت  هّلل  ارکاذ  اـماّوق  اـماوص  اکـسان  ادـباع  اـعرو  اـیقت  هیدـلاوب 
نم يورت  ملعلا و ال  نم  عبـشت  هسفن  داکت  ال  رکنملا ، نع  ایهان  فورعملاـب  ارمآ  هیهاون  هرماوأ و  یلاـعت و  هَّللا  دودـح  دـنع  اـفاّقو  اـیاضقلا ،

کلذ نم  هل  حـتفی  الا و  هباوبأ  نم  باب  یف  مولعلا  نم  ملع  یف  لخدـی  نأ  لق  و  ثحبلا ، نم  لکت  ـال  لاغتـشالا و  نم  لـمت  ـال  ۀـعلاطملا و 
محفی رظانی و  ملکتیف و  هرغص  یف  لفاحملا  سرادملا و  رضحی  ناک  و  هلهأ ، قاّذح  یلع  ملعلا  کلذ  یف  ءایـشأ  كردتـسی  باوبأ و  بابلا 

. تقولا کلذ  نم  فیلأتلا  عمجلا و  یف  عرش  و  ۀنس ، ةرشع  عبس  وحن  هل  یتفأ و  ملعلا ، یف  دلبلا  نایعا  ّریحی  امب  یتأی  رابکلا و 
و ملاعلا ، یف  هتیص  دعب  هرمأ و  رهتشاف  ۀنـس ، نورـشع  يدحا و  هل  و  هفئاظوب ، هدعب  سردف  مهتمئأ  ۀلبانحلا و  رابک  نم  ناک  هدلاو و  تام  و 

سردلا دروی  ناک  اذک  مثعلت و  فقوت و ال  ریغ  نم  هلوقی  ام  دروی  ناکف  هظفح  نم  یسرک  یلع  عمجلا  مایأ  زیزعلا  باتکلا  ریسفت  یف  ذخأ 
. حیصف يروهج  توص  ةدءوتب و 

مرکلا و ۀعاجشلا و  عرولا و  دهزلا و  لمعلا و  ملعلا و  یف  ۀمامالا  هیلإ  تهتنا  دق  عجر و  و  ۀنس ، نوثالث  هل  و  نیعـست ، يدحا و  ۀنـس  جح  و 
نـسح ۀنایـصلا و  ۀـفعلا و  ۀـنامالا و  قدـصلا و  عم  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  ۀـباهملا و  ۀـلالجلا و  ةاـنالا و  ملحلا و  عضاوتلا و 

قالخالا نسح  یلاعت و  هَّللا  یلا  ءاعدلا  رثالاب و  کسمتلا  هل و  ۀبقارملا  ماود  هنم و  فوخلا  ةدش  هَّللا و  یلا  لاهتبالا  صالخالا و  دـصقلا و 
عفن و 

82 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. مهیلإ ناسحالا  قلخلا و 

نیدلا ةرصن  قحلا و  نایبب  امئاق  اماما  و  نیعدتبملا ، ءاوهالا و  لهأ  قولح  یف  اجش  نیفلاخملا و  یلع  الولسم  افیـس  یلاعت  هَّللا  همحر  ناک  و 
. راصعالا هلثمب  تنض  و  راصمالا ، هرکذب  ّتنط 

. هنم امهل  عبتأ  هلوسر و  ۀنس  هَّللا و  باتکب  ملعأ  ادحأ  تیأر  ام  هسفن و  لثم  وه  يأر  هلثم و ال  تیأر  ام  جاجحلا : وبأ  ظفاحلا  انخیش  لاق 
نأ مکح  نفلا و  کلذ  ریغ  فرعی  هنأ ال  عماسلا  یئارلا و  نظ  نونفلا  نم  نف  نع  لئـس  اذإ  ناک  یناکلمزلا  نب  نیدـلا  لامک  ۀـمالعلا  لاق  و 

و ال کلذ ، لبق  هوفرع  اونوکی  مل  اـم  هنم  مهبهاذـم  یف  اودافتـسا  هعم  اوسلج  اذإ  فئاوطلا  رئاـس  نم  ءاـهقفلا  ناـک  و  هلثم ، هفرعی  ـال  ادـحأ 
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. هیلإ بوسنملا  و  هلهأ ، هیف  قاف  ّالا  اهریغ  وأ  عرشلا  مولع  نم  ناک  ءاوس  مولعلا  نم  ملع  یف  ملکت  هعم و ال  عطقناف  ادحأ  رظان  هنأ  فرعی 
اهیف يرج  ۀمـسق  یف  ۀیعرف  ۀلئـسم  تعقو  و  نییبتلا ، میـسقتلا و  و  بیترتلا ، و  ةدابعلا ، ةدوج  فینـصتلا و  نسح  یف  یلوطلا  دیلا  هل  تناک  و 

ةریبک و ةدلجم  اضیأ  اهیف  بتکف  دودحلا  نم  دح  یف  ۀلئـسم  تعقو  کلذک  و  ةریبک ، ةدـلجم  اهیف  بتکف  رـصعلا  یف  نیتفملا  نیب  فالتخا 
مل امب  دحاو  لک  یف  یتأ  و  ءیـش ، نم  جورخلا  ءیـش و  یف  لوخدـلا  مالکلا و  طیلختب  لّوط  و ال  ۀلئـسملا ، نم  ةدـحاو  لک  یف  جرخی  مل 

. اههجو یلع  داهتجالا  طورش  هیف  تعمتجا  و  رطاوخلا ، ماهوالا و  یف  نکی 
دحوالا ۀمالعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  فیلأت  انخیـشل  مالعالا :» ۀمئالا  نع  مالملا  عفد   » باتک یلع  اضیأ  نیدـلا  لامک  خیـشلا  طخب  تأرق  و 

ۀکرب نیدلا  ءاملع  دحوأ  نیدهتجملا ، رخآ  ءایبنالا ، ثرا  و  ءاملعلا ، ۀماّلع  ۀمالا ، ةودق  ۀمئالا ، ماما  ةودقلا  دباعلا  دـهازلا  دـهتجملا  ظفاحلا 
هئادعأ یلع  هب  تماق  ۀنملا و  انیلع  هّلل  هب  تمظع  نم  و  ۀنسلا ، ییحم  نیعدتبملا ، عماق  نیملکتملا ، ناهرب  مالعالا ، ۀجح  مالسالا ،

83 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یلعأ  یناّرحلا  ۀّیمیت  نب  مالـسلا  دبع  نب  میلحلا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  یبأ  نیدـلا  یقت  ۀـجحملا ، هادـه  و  هتکربب ، تنابتـسا  و  ۀـجحلا ،

. هناکرأ نیدلا  نم  هب  دّیش  و  هرانم ،
رصحلا نع  ّتلج  هتافص  هل و  نوفصاولا  لوقی  اذ  ام 

رهدلا ۀبوجعأ  اننیب  وه  ةرهاق  هّلل  ۀّجح  وه 
رجفلا یلع  تبرأ  اهراونأ  ةرهاظ  قلخلا  یف  ۀیار  وه 

. ۀنس نیثالثلا  وحن  هرمع  ناک  هیلع و  ءانثلا  اذه  و 
نبا و  يرازفلا ، نیدلا  جات  خیـشلا  ورمع  یبأ  نب  نیدـلا  سمـش  خیـشلاک  هرـصع  ءاملع  رابک  نم  هخویـش و  نم  ریثک  قلخ  هیلع  ینثأ  دـق  و 

. مهریغ و  ساحنلا ، نبا  و  دیعلا ، قیقد  نبا  و  ینوجلا ، یضاقلا  و  يوقلا ، دبع  نبا  و  اجنم ،
: هرکذ دق  نیفراعلا و  ءاملعلا  نم  ناک  و  یطساولا ، نیدلا  دامع  خیشلا  لاق  و 

لوصالاب اهلـصوم  قئاقحلا و  نع  قتافلا  قرفلا ، یتفم  ثیدحلا ، رـصان  ۀـعدبلا ، عماق  و  ۀنـسلا ، ییحم  مامهلا ، ۀـمالا  ماما  دیـسلا  انخیـش  وه 
ۀمئالا و  نیدشارلا ، ءافلخلا  جذومنأ  نطاق ، یلعلا  یف  هبلق  و  ارهاظ ، قحلاب  یضقی  وهف  نطابلا  رهاظلا و  نیب  عماجلا  قئارلا ، بلاطلل  ۀیعرـشلا 
ءایلعلا جرادم  یلا  عفر  و  هتکرب ، هَّللا  داعأ  ۀیمیت  نب  مالـسلا  دبع  نب  میظعلا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  نیدـلا  یقت  مامالا  خیـشلا  نییدـهملا 

. هتجرد
قح یف  املح  امرک و  اعابتا و  اقلخ و  الامج و  المع و  املع و  هلثم  ءامـسلا  میدأ  تحت  رأ  مل  هَّللا  مث و  هَّللا  هَّللا و  و  همالک : ءانثأ  یف  لاق  مث 

. هیلع ءانثلا  یف  لاطأ  مث  هتامرح  كاهتنا  دنع  هَّللا  قح  یف  امایق  هسفن و 
یناّرحلا ۀیمیت  نب  دمحم  نب  مساقلا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نبا  مالسلا  دبع  نب  میلحلا  دبع  نب  دمحأ  هخویـش  مجعم  یف  نیدلا  ملع  خیـشلا  لاق  و 

، لوصالا ۀیبرعلا و  یف  عرب  و  هقفلا ، أرق  هنید ، هلبن و  هتلیضف و  یلع  عمجملا  مامالا  سابعلا  وبأ  نیدلا  یقت  خیشلا 
84 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و نیدهتجملا ، طورـش  هیف  تعمتجا  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  و  ءیـش ، لک  یف  هرابغ  قحلی  اماما ال  ناک  و  ثیدـحلا ، ریـسفتلا و  ملع  یف  رهم  و 
لاطبالا و و  فیعضتلا ، حیجرتلا و  نم  هقحتسی  ام  لوق  لک  هئاطعا  هداریا و  نسح  و  هظوفحم ، ةرثک  نم  سانلا  تهب  ریـسفتلا ، رکذ  اذإ  ناک 

نم دّرجتلا  یلاعت و  هّللاب  لاغتـشالا  ةداـبعلا و  دـهزلا و  یلا  هعاـطقنا  عم  اذـه  بجعلا ، هنم  نوضقی  نورـضاحلا  ناـک  ملع ، لـک  یف  هضوخ 
ۀکرب هسلجمب و  عفتناف  میظعلا  نآرقلا  رـسفی  سانلا  یلع  ۀعمج  لک  ۀحیبص  یف  سلجی  ناک  یلاعت و  هَّللا  یلا  قلخلا  ءاعد  ایندـلا و  بابـسأ 

نم ةدحاو  قیرط  یلع  يرج  ریثک و  قلخ  هَّللا  یلا  هبایا  هلمعل و  هلوق  ۀقفاوم  هنطاب و  هرهاظ و  ءافص  هتین و  قدص  و  هسافنأ ، ةراهط  و  هئاعد ،
. هیلع هب  حتفی  ام  ّدر  و  ایندلا ، نم  للقتلا  رقفلا و  رایتخا 
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سمـش خیـشلا  هتحت  بتک  دق  نیدلا و  یقت  خیـشلا  طخ  یلـصوملا  يدرورهـسلا  نبال  ةزاجإ  یف  تیأر  رخآ : عضوم  یف  نیدلا  ملع  لاق  و 
: یبهذلا نیدلا 

. نیدلا یقت  مولعلا ، رحب  نامزلا ، درف  مالسالا  خیش  مامالا  انخیش  طخ  اذه 
، ریسفتلا و  ملعلا ، یف  عرب  و  غولبلا ، نود  وه  لدتسا و  رظان و  هقفلا و  نآرقلا و  أرق  و  هئامتس ، نیتس و  يدحا و  ۀنس  لوالا  عیبر  رشاع  هدلوم 

. نیرشعلا وحن  هل  سرد و  یتفا و  و 
یف هفیناصت  لعل  و  نابکرلا ، اهب  تراس  یتلا  رابکلا  تافنـصملا  نم  هل  و  هخویـش ، ةایح  یف  ءاملعلا  رباکا  نم  راـص  و  فیناـصتلا ، فنـص  و 

هتاعامـس و  ءاکذ ، دقوتی  ناک  عمجلا و  مایا  هردص  نم  نینـس  ةدم  یلاعت  هَّللا  باتک  رـسف  و  رثکا ، سارک و  فالآ  ۀعبرا  نوکت  تقولا  اذـه 
امف همقـس  هتحـص و  هلاجر و  ثیدـحلل و  هظفح  و  یهتنملا ، اهیلإ  ریـسفتلاب  هتفرعم  خیـش و  یتئاـم  نم  رثکا  هخویـش  و  ةریثک ، ثیدـحلا  نم 

. هیف قصلی 
. ریظن هیف  سیلف  ۀعبرالا  بهاذم  نع  الضف  نیعباتلا  ۀباحصلا و  بهاذمل  هقفلل و  هلقن  اما  و 

85 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ادج ۀیوق  هتیبرع  و  ۀغللا ، نم  ۀحلاص  ۀلمج  يردی  و  اریظن ، هیف  ملعا  الف  مالکلا  لوصالا و  لحنلا و  للملاب و  هتفرعم  اما  و 

. بیجع بجعف  خیراتلاب  هتفرعم  اما  و 
. تعنلا قوفی  فصولا و  زواجتی  هرمأف  همادقا  هداهج و  هتعاجش و  اما  و 

. سبلملا لکأملا و  یف  ریسیلاب  ۀعانق  دهز و  هیف  و  لثملا ، مهب  برضی  نیذلا  ءایخسألا  داوجالا  دحا  وه  و 
و تایلقنلا ، یف  ارحب  فالتخالا ، ۀنسلا و  باتکلا و  ۀفرعم  یف  اسأر  كاردالا ، ۀعرس  ءاکذلا و  یف  ۀیآ  ناک  رخآ : عضوم  یف  یبهذلا  لاق  و 

رکذ ناف  لاق : نا  یلا  فیناصت ، ةرثک  و  رکنملا ، نع  ایهن  فورعملاب و  ارمأ  ءاخـس و  ۀعاجـش و  ادـهز و  املع و  هرـصع  دـیرف  هنامز  یف  وه 
، اوسلفا ینغتسا و  و  اوسلبا ، درس و  اوسرخ و  قطن و  ظافحلا  رضح  نا  و  قلطملا ، مهدهتجم  وهف  ءاهقفلا  دع  نا  و  هئاول ، لماح  وهف  ریـسفتلا 

فـشک و  مهراتـسا ، کته  مهـسخب و  مهنـسلف و  ۀفـسالفلا  مدـقت  انیـس  نبا  حال  نا  و  مهعجرم ، هیلإ  مهدرف و  وهف  نوملکتملا  یمـس  نا  و 
همولع و هتریـس و  ناف  هواش  یلع  هبنی  وا  یملک ، هفـصت  نا  نم  مظعا  وه  و  ۀغللا ، فرـصلا و  ۀـیبرعلا و  ۀـفرعم  یف  یلوط  دـی  هل  و  مهراوع ،

. نیتدلجم یف  عضوت  نا  لمتحت  هتالقنت  هنحم و  هفراعم و 
حیحـصلاب و لزانلا و  یلاعلاب و  ثیدحلا و  نوتمب  ۀفرعم  مهتاقبط و  مهلیدعت و  مهحرج و  لاجرلاب و  ۀمات  ةربخ  هل  و  رخآ : ناکم  یف  لاق  و 
هنم و ججحلا  هجارختسا  هراضحتسا و  یف  بیجع  وه  هبراقی و  هتبتر و ال  رـصعلا  یف  دحا  غلبی  الف  هب ، درفنا  يذلا  هنوتمل  هظفح  عم  میقـسلا 

[1  ] خلا ثیدحب  سیلف  ۀیمیت  نبا  فرعی  ثیدح ال  لک  لاقی : نا  هیلع  قدصی  ثیحب  دنسملا  ۀتسلا و  بتکلا  یلا  هوزع  یف  یهتنملا  هیلإ 

هدومن رکذ  تسا  وا  بصن  لیلد  هک  ار  ظحاج  هیناورم »  » باتک هیمیت  نبا 

.45 تایفولا ج 1 ص 35 - تاوف  [ 1 « ] ۀمارکلا جاهنم   » باتک باوج  ار  نآ  هک  ۀیوبنلا » ۀنسلا  جاهنم   » باتک رد  »
86 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مه ۀنسلا و  باتکلا و  هیلع  لد  امک  ۀنسلا  لها  دنع  ۀباحصلا  بتارم  هذه  تناک  اذاف  هتفگ »: لیضفت  رد  هباحـص  بتارم  رکذ  دعب  هداد  رارق 
یلع ۀیبیدحلا و  لها  نیلوالا  نیقباسلا  نع  ءالؤه  رخأت  اوملع  ۀیبیدحلا و  دعب  ملسا  نع  حتفلا  ۀملسم  نم  هلاثما  ۀیواعم و  رخأت  یلع  نوقفتم 

هتیوست ۀنـسلا  لها  یلا  بسنی  فیکف  ۀثلثلا  ریغ  دحا  هیلع  مدقی  مل  ءالؤه  ریهامج  نم  لضفا  ایلع  نا  نییردبلا و  ریغ  نم  لضفا  نییردبلا  نا 
ناک هنا  نولوقی  مهدعب ، مهعابتا  هعم و  اولتاق  نیذلاک  مهریغ  ۀیناورملا و  نم  ةریثک  ۀفئاط  ۀیواعم  عم  معن  هیلع ، ۀـیواعم  میدـقت  وا  ۀـیواعمب 
لثم تافنـصم  کلذ  یف  مهل  فنـص  دـق  و  نیئطخم ، نیدـهتجم  وا  نیملاظ  اوناک  هعم  نم  ایلع و  نا  ابیـصم و  ادـهتجم  قحلا  یلع  هلاتق  یف 
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[. 1  ] ظحاجلا هفنص  يذلا  ۀیناورملا  باتک 
وا داهتجا  رد  ار  هیواـعم  دنتنـس و  لـها  فلاـخم  هک  هیناورم  يارب  هدرک  فینـصت  ۀـیناورم  باـتک  ظـحاج  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  زا  »

نیئطاخ نیدـهتجم  ای  دـننکیم  ملظب  تبـسن  هّللاب  ذاـیعلا  ار  ترـضح  نآ  عاـبتا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باـنج  و  دـننادیم ، بیـصم 
. دنراگنایم

تیامح ۀـیناورم و  يایقـشا  بیوصت  دـییأت و  يارب  هک  تسا ، تافنـصم  نیا  هدـمع  ظحاج  باتک  هک  تفاـی  ناوتیم  تراـبع  نیا  زا  زین  و 
لامجا رکذب و  نآ  صیصخت  دوبن  تافنصم  رگید  زا  رتالاب  ظحاج  باتک  نیا  رگا  هک  اریز  هدش ، فینـصت  ناشدساف  يأر  لطاب و  بهذم 

. تشادن یهجو  تافّنصم  رگید 
ترـضح نآ  يادـعا  بیوصت  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  نعاطم  هیجوت  رب  ار  دوخ  قئـالان  تمه  ظـحاج  هک  دـش  مولعم  سپ 

. رصم قالوب  ۀنسلا ج 2 ص 207 ط  جاهنم  [ 1  ] ۀیاغلا یصقاب 
87 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هدرک لصاح  یلعت  قوفت و  هیناورم  عابتا  رگید  رب  هک  هتشامگ 
«: هارث باط  یلح  همالع  لوق  باوجب  ۀیمیت  نبا  زین  و 

ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت : هلوق  نوثالثلا  ثلاثلا و  ناهربلا  »
[1]

تنأ یتأت  کتعیش  تنأ و  یلع  ای  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  سابع  نبا  یلا  هدانـساب  میعن  وبأ  ظفاحلا  يور 
«. مامالا وه  نوکی  نأ  بجو  ۀیربلا  ریخ  ناک  اذإ  نیحمقم و  اباضغ  كؤامصخ  یتأی  نییضرم و  نیضار  ۀمایقلا  موی  کتعیش  و 

«: هتفگ »
* ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  لوقی : نمب  ضراعم  اذه  لاقی : نأ  ثلاثلا 

یلع نوجتحی  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  یف  لخدی  الف  دترم  رفاک  وهف  هالوت  نم  نا  نولوقی : مهریغ و  جراوخلاک و  بصاونلا  مه 
َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  یلاعت : هلوقب  کلذ 

ْمُْکنِم ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  هلوقل : رفاک  رفاکلا  یلوت  نم  و  ارفاک ، نوکیف  هَّللا  لزنأ  اـم  ریغب  مکح  دـقف  هَّللا  نید  یف  لاـجرلا  مّکح  نم  و  اولاـق : [ 2]
ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف 

نودترم امهالوت  نم  نامثع و  وه و  هنا  اولاق : و  [ 3]
کنا ال لاقیف : یباحصأ ، یباحـصأ  بر  يأ  لوقأف : لاضلا  ریعبلا  دازی  امک  یـضوح  نع  لاجر  نداذیل  ملـس : هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لوقل 

. مهتقراف ذنم  مهباقعأ  یلع  نیدترم  اولازی  مل  مهنا  كدعب ، اوثدحأ  ام  يردت 
اوجتحا هَّللا و  لزنأ  ام  ریغب  مهلاومأ  نیملسملا و  ءامد  یف  اومکح  نیذلا  مه  ءالؤه  و  اولاق :

ۀنیبلا 7 [ 1 «. ] ضعب باقر  مکضعب  برضی  ارافک  يدعب  اوعجرت  ال  : » هلوقب
ةدئاملا 44 [ 2]
ةدئاملا 51 [ 3]

88 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ارافک هدعب  اوعجر  ضعب  باقر  مهضعب  برض  نیذلاف  اولاق :

نم قحلل  عبتأ  قدصأ و  لقعأ و  جراوخلا  هنم و  لطبأ  ۀضفارلا  جـجحف  بیر  الب  الطاب  ناک  نا  وه و  جراوخلا و  جـجح  نم  هلاثمأ  هذـهف و 
نم مهـسلا  قرمی  امک  مالـسالا  نم  اوقرم  نوقرام  نولهاج  نولاض  مهنکل  ارهاظ  انطاب و  نید  لهأ  نوبذـکی  ـال  نوقداـص  مهناـف  ۀـضفارلا ،
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. ۀیمرلا
ال ملعلا و ، یف  ضرغ ال  مهل  سیل  ةدـحالم ، ۀـقدانز  مهتماع  مهتمئا و  نم  ریثک  مهیلع و  بلاغ  بذـکلا  يوهلا و  لهجلاف و  ۀـضفارلا  اّمأ  و 

يدُْهلا  ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  ام  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  نیدلا  یف 
[. 1]

. ۀضفارلا ءالؤه  ۀجح  نم  يوقأ  مهتجحف  هنورّفکی  اوناک ال  نا  ایلع و  اولتاق  نیذلا  ۀیناورملا  و 
عد هضقن  ۀـیدیزلا  حـص  نکمی - لب ال  هضقن  ۀـضفارلا  نکمی  ام ال  مهل  یتلا  جـجحلا  نم  هیف  رکذ  ۀـیناورملل  اـباتک  ظـحاجلا  فّنـص  دـق  و 

. ۀضفارلا
لهأ نکل  قحلا و  نم  یلع  قح  یف  هنولوقی  امیف  مهب  رـصتنت  ۀعیـشلا  تراص  نیطّـسوتم  نیلدـتعم  اوناک  اّمل  ۀـعامجلا  ۀنـسلا و  لهأ  نکل  و 

، حدقلاب هریغ  حدملاب و  ایلع  صخت  ۀجح  مهریغ  ۀنـسلا و ال  لهأ  عم  سیل  ۀباحـصلا  نم  ۀـعبرالا  لضف  امهب  تبثی  ۀـّلدأب  کلذ  اولاق  ۀنـسلا 
[. 2  ] لادجلا رظنلا و  نادیم  یف  لوبقملا  قحلاب  لاحملا ال  بذکلاب  الا  لاقی  عنتمم ال  اذه  ناف 

تراسخ مالکب  تسا  میعن  وبا  تیاورب  نآ  ءانب  هک  هارث  باط  یلح  همالع  لالدتـسا  هضراعم  الوا  ۀـیمیت  نبا  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »
23 مجنلا - [ 1  ] قدصا لقعا و  ار  جراوخ  زین  و  هداد ، فاستعا  تحاقو و  داد  هدومن  جراوخ  ماظن 

ۀنسلا ج 4 ص 70 جاهنم  [ 2]
89 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لها فوخب  وگ  ارهاظ  انطاب و  دـننید  لـها  دـنیوگیمن و  غورد  دـنقداص و  ناـشیا  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  هدومناو و  هضفار  زا  قحلل  عبتا  و 
، هتفاتش ۀیناورم  شیاتس  حدم و  يوسب  ضفاور  مذ  شورخ و  شوج و  نیا  دعب  و  هدرک ، ناشیا  هب  مه  قورم  لهج و  لالض و  تبسن  مالسا 

هدرک رکذ  هک  هیناورم  يارب  یباتک  ظحاج  تسا  هدرک  فینـصت  هک  یتسردب  و  هضفار ، نیا  تجح  زا  تسا  يوقا  ناشیا  ججح  هک  هتفگ  و 
. ار هضفار  راذگب  نآ ، ضقن  ار  هّیدیز  تسین  نکمم  هک  ار  يزیچ  تسا  هّیناورم  يارب  هک  یججح  زا  نآ  رد  تسا 

بانج نیـضغبم  نیدناعم و  هک  ۀیناورم  يارب  لئالد  ججح و  داریا  رد  سفن  باعتا  تیاهن  نیعل  ظحاج  هک  دش  حـضاو  ترابع  نیا  زا  سپ 
ضقن ۀیمیت  نبا  دزن  هب  هک  هدرک  دییـشت  نادنچ  ار  هدیقعلا  ثیبخ  نامدود  هریت  نیا  ججح  لئالد و  و  هدومن ، دنامالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ضفاور اج  هچ  تسین  نکمم  مه  هیدیز  زا  نآ 

هدرک حیرصت  شتاودع  ظحاج و  باتکب  هنسلا » جاهنم   » رد هیمیت  نبا 

تواقـش و ثبخ و  دیزم  نوعلم و  نآ  توادع  تدش  ظحاج و  تیبصان  لامک  رب  دراد  تلالد  قباس  لثم  ۀیمیت  نبا  ترابع  نیا  لاح  ره  هب 
جاهتباب راب  راب  ار  نآ  هیمیت  نبا  هک  هدرک  فینصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیدناعم  نیـضغبم و  يارب  یباتک  نانچ  هک  وا  تلالض 
لیـصفتب نآ  هظحالم  زا  هدرک  رکذ  ۀیناورم  باتک  نیا  رد  ظحاج  هک  ینعاطم  و  دیامنیم ، رکذـب  نآ  صیـصخت  دـنکیم و  رکذ  راختفا  و 

حـضاو وا  تقامح  تعاقر و  تهافـس و  لامک  تراسخ و  تواقـش و  تلالـض و  دـیزم  ظحاج و  تیبصان  داـنع و  ضغب و  لاـح  رتهداـیز 
و هدومن ، رکذ  مه  ایتفلا »  » باتک رد  ار  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  نعاطم  وا  هک  هدیـسر  يدحب  ظحاج  تیبصان  ددرگیم و 

ار نعاطم  نیا 
90 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قرط نسحا  هوجو و  غلباب  نآ  باوج  هدرک ، دراو  ۀینـسلا  هتبرت  یلع  ۀـمحرلا  بیبآش  ضافأ  ۀـیکزلا و  هسفن  هَّللا  سّدـق  دـیفم  خیـش  باـنج 
القن هیلقع  لئالد  زا  مشش  لیلد  باوجب  ةریسی  ةدایز  عم  ار  نآ  بحاصهاش  بانج  هک  تسا  نعاطم  نامه  نعاطم  نیا  رثکا  و  تسا ، هتشون 
باط دـیفم  خیـش  بانج  ترابع  لیلد  نیا  زا  بحاصهاش  باوج  باوجب  هَّللا  ءاشنا  هتـسناد و  رفک  ار  نآ  دـناهدومرف و  دراو  بصاونلا  نع 
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ثبخ تیاهن  ات  منکیم  رکذ  دـنکیم  لقن  ماظن  میهاربا  زا  هک  باتک  نیا  رد  ظحاج  تاوفه  ضعب  مه  اج  نیا  رد  نکل  دینـش  یهاوخ  هارث 
ددرگ حضاو  عوبتم  عبات و  تریصب  يامع  تیاغ  تدیقع و 

هداد لیصفتب  ار  ماظن  ظحاج و  تاوفه  باوج  لوصف »  » رد یضترم  دیس 

دیفم و خیش  بانج  سلاجملا »  » باتک زا  ار  نآ  هک  لوصف »  » باتک رد  هاضرا  هنع و  هَّللا  یضر  یـضترم  دیـس  بانج  هک  تسناد  دیاب  سپ 
ظحاج هک  ماّظن  میهاربا  نعاطم  زا  يرایـسب  يأرب  دـیفم  خیـش  تاباوج  رکذ  دـعب  هدرک  صیخلت  بانج  نآ  نساحملا » نویعلا و   » باـتک زا 

«: هتفگ هدرک  دراو  ار  نآ 
یف ّسلدی  ضیراعملاب و  ثّدـحی  ناک  هنأ  معزف  رخآ  هجو  نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  میهاربا  نعط  دـق  و  هَّللا : هدـیأ  خیـشلا  لاق 

: لاقف ثیدحلا ،
نب یلع  لس  لاق : ۀـفوکلا و  یلا  هل  خأ  نبا  ثعب  هنأ  يریمحلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  نع  يدزالا  هَّللا  دـبع  نب  دواد  نع  ۀـناوع  وبأ  يور 
یلع نب  نسحلا  یتأ  ۀـفوکلا و  یتأف  لاق : اهنع ، انلّوحت  اقح  ناک  ناـف  ةرـصبلا  یف  هنع  ۀـفوکلا  لـهأ  هاور  يذـلا  ثیدـحلا  نع  بلاـط  یبأ 
یلـص هَّللا  لوسر  نع  مکتثّدـح  اذإ  هابأ : ینعی  نینمؤملا  ریمأ  لاق  هل  لق  مالـسلا و  هأرقاف  کمع  یلا  عجرا  نسحلا : هل  لاقف  ربخلاـب  هربخأـف 

براحم لجر  انأ  امناف  ییأرب  مکتثّدح  اذإ  هلوسر و  یلع  هَّللا و ال  یلع  بذکأ  مل  یناف  ملس  هیلع و  هَّللا 
91 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  مکتثّدح  اذإ  لوقی : ایلع  تعمس  لاق : ۀلفغ ، نب  دیوس  نع  ۀمثیخ  نع  شمعالا  نع  دواد  يور  و  لاق :
ثّدحأ ینومتعمس  اذإ  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  بذکأ  نأ  نم  ّیلا  بحأ  ءامـسلا  نم  ّرخأ  نال  هَّللا  وف  مکتثّدح  امک  وهف 

. ۀعدخ برحلا  براحم و  لجر  انأ  امناف  مکنیب  ینیب و  امیف 
یلع مهدنع  کلذ  نأ  اذـک  اذـکب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینرمأ  سانلل  لاق  اذإ  هنأ  ملع  دـق  نمل  زوجی  فیک  و  میهاربا : لاق 

. زیاج ثیدحلا  یف  سیلدتلاف  ازئاج  هوحن  اذه و  ناک  ناف  ۀهفاشملا ، عامسلا و 
[. 2  ] کلذ نم  رذتعا  امل  [ 1  ] ضیراعملاب ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  مهثدحی  مل  ول  ایلع  نأ  ۀلمجلا  یف  و  میهاربا : لاق 

نآ لالـضا  دایقنا  سیلبا و  سواس  عابتا و  سیبلت و  طیلخت و  لامک  ببـسب  ماظنلا  لتخم  ماـظن  هک  تسا  حـضاو  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
ناودـع و تفزاجم و  تیاهن  ییارـسهزره و  یئاخژاژ و  داد  هدومن  لوسر  سفن  سیفن  سفن  رب  سیلدـت  باکترا  تابثا  سیـسخ  ثیبخ و 
نایذـه و نیا  تسا  بئاخ  ضغبم  بذاک و  دـناعم  هک  بصان  ظحاج  و  تسا ، هداد  نامیا  لها  دزن  دوخ  تلالـض  تعاقر و  لاـمک  راـهظا 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رب  نعط  تاـبثا  يارب  دوخ  باـتک  رد  هداـهن  مشچ  رـس و  رب  ار  نوـعلم  ماـظن  نوـنج  تفارخ و  نوـجم و 
لاثما نآ و  درو  ترابع  نیا  لقن  دعب  دیفم  خیـش  بانج  حیرـصت  زا  ار  نآ  ریغ  ترابع و  نیا  ظحاج  لقن  و  هدرک ، لقن  جاهتبا  راشبتـساب و 

. رخآ ءیش  نع  ءیشلاب  ۀیروتلا  ضارعم : عمج  ضیراعملا  [ 1 . ] یلاعت هَّللا  ءاشنا  بتک  نع  رکذیس  امک  تسا  حضاو  نآ 
لوصفلا ص 86. [ 2]

92 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«: هتفگ هارث  باط  دیفم  خیش  زا  ماظن  ترابع  نیا  در  لقن  دعب  لوصف  باتک  رد  یضترم  دیس  بانج  زین  و 

ینعی هلوق  نأ  يرنف  صقوالا : مشاه  دیبع و  نب  ورمع  لاق : میهاربا : لاق  مث  لصف :
« نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقا  نأ  ترما  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

و ۀعدخلل ، هیأرب  لوقی  يذلا  لوقلا  کلذ  نم 
« تبذک تبذک و ال  ام  : » ۀیدثلا يذ  یف  هلوق 
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هلوسر هَّللا و  نال  هب  ینرمأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  لوقی : نأ  زاجتـسا  اقح  هدنع  ناک  اذإ  ءیـشلا  لعل  و  لاق : اضیأ ، کلذ  نم 
[. 1  ] قح لکب  ارما  دق 

امهفیـسارش ءزج  امهفانآ و  مّشه  امهقانعأ و  هَّللا  صق  صقوا و  مشاه  دـیبع و  نب  ورمع  زا  ماظن  میهاربا  هک  دوشیم  رهاظ  تراـبع  نیا  زا  »
نینمؤملا ریمأ  بانج  لوق  هک  دناهدرک  نامگ  نانچ  ناشیا  هک  هدرک  لقن 

« نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقا  نأ  ترما  »
ناودع لها  نالطبلا  داسفلا و  حیرـص  موعزم  ربانب  ار  لوق  نیا  ترـضح  نآ  ادخب  هانپ  هکلب  درادـن ، تیعقاو  تحـص و  زا  یتمـس  هَّللا  ذاعم 
تیاهن توادع و  تیاغ  دیدش و  تیبصان  نیا  تسا و  ترـضح  نآ  رب  حیرـص  بذـک  تابثا  نیا  سپ  هدرک ، داشرا  بیرف  عیدـخت و  يارب 

.« دندید اضر  مشچب  دندیدنسپ و  ار  نآ  ظحاج  ماظن و  هک  تسا  ضغب 
صقوالا و مشاه  دـیبع و  نب  ورمع  لهج  نم  اذـه  میهاربـال  لاـقیف  دـیمحلا : کـلملا  ناوضر  هیلع  دـیفملا  دیعـسلا  خیـشلا  لاـق  اـم  معنل  و 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  یلع  مکتعامج  مکنعط و  امهنم و  لوقلا  اذـه  یلع  كدامتعا  یف  میهاربا  اـی  اـضیأ  تنأ  کـلقع  فعـض  و  اـمهتلالض ،
. هب مالسلا 
نأ کلذ  و 

«. نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترمأ  : » مالسلا هیلع  هلوق 
لوصفلا ص 87. [ 1  ] دنع ةرصبلا  یلا  هجوتم  وه  نیروکذملا و  ءالؤه  نم  لاتقلا  نوک  لبق  هلاق  اّمنا 

93 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهیأر كرت  یف  دمتعاف  امهنع ، فکلاب  اوراشأ  اموق  نال  امهیلإ  ریـصملا  امهدصق و  یف  ۀجح  لوقلا  اذه  لعجف  هتعیب  ریبزلا  ۀـحلط و  ثکن 

اهنم اعیمج ، ریسلا  لهأ  اهلقن  هیلإ  اهمض  لاوقا  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یلا  هفاضأف  لوقلا  اذه  یلع  کلذ  یف 
باحـصأ نأ  اهولئـسأف  رکب  یبأ  تنب  ۀشئاع  هذه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  باحـصأ  ملع  دـقل  هَّللا  امأ و  : » مالـسلا هیلع  هلوق 

، اهولئساف هذه  اه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یمالا  یبنلا  ناسل  یلع  نونوعلم  هیلإ  جرخملا  لمجلا و 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  یلع  لزنا  امب  رفکلا  وأ  مهلاتق  الا  دجأ  ال  مالسلا : هیلع  لاق  و 

. هنوک لبق  ۀیدثلا  يذ  ربخ  یلع  اهدهـشتسی  اهباحـصأ و  ۀنعلب  ۀشئاع  هجاوی  هل و  سانلا  يدعأب  دهـشتسی  وه  هیأر و  نم  اذـه  نوکی  فیکف 
ام لاحلا  یف  مهنم  رهظ  نکی  مل  نیقراملا و  نیطـساقلا و  لاجم  ملع  نیا  نم  هیأرب  هیف  لاق  ةرـصبلا و  لهأ  لاتق  رکذ  مالـسلا  هیلع  هنأ  بهو 

موقلا و سأر  هلعج  لالـضلاب و  هیلع  عطق  لاقملاب و  ۀیدثلا  اذ  نّیع  فیک  لاقملا و  اذه  دنع  هباحـصأ  ۀصاخ  اوناک  نوقراملا  لب  هب  لدتـسی 
یف مهلاعفأ  نم  هباحـصأ  مالـسلا  هیلع  حیـسملا  هب  ّربخ  ام  نوکی  نأ  رکنی  مل  باصأ  کلذب و  مجر  ناک  ناف  هئایلوأ  ۀلمج  نم  كاذ  ذإ  وه 

. امیجرت ناک  رخدملا  بورشملا و  لوکأملا و 
یف نعط  اذه  و  اهتاربخم ، لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  رابخأ  و  هنوک ، لبق  مالـسلا  مهیلع  ءایبنالا  هب  تّربخ  ام  عیمج  کلذـک  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نع  هب  ربخأ  ام  ناک  نا  ماظنلا و  بهذمب  قیلی  هنأ  يرمعل  و  ۀفاک ، للملا  لهأ  لوق  نم  جورخ  نیدـلا و 

[. 1  ] خلا نالجرلا  هلاق  ام  لطب  دقف  میجرت  نظ و  سدح و  نیکزت و ال  نع  نکی  مل  هنأ  یلع  لدی  هنوک  لبق  هب  ارابخا  ناک 
لوصفلا ص 87 [ 1 «: ] تسا روکذم  لوصف  باتک  رد  زین  «و 

94 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مث

یلا ةرم و  ءامـسلا  یلا  رظنی  مث  تبذک » تبذک و ال  ام  : » لوقی ناک  ۀـیدثلا  اذ  سمتلا  موی  ایلع  نأ  ول ال  دـیبع : نب  ورمع  لاق  میهاربا و  لاق 
، الوق کلذ  یف  هل  لاق  مالسلا  هیلع  یبنلا  نأ  تککش  امل  يرخا  ةرم  ضرالا 
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[. 1  ] یلع یلع  دیدش  نعط  رمع و  نم  لوقلا  اذه  و  میهاربا : لاق 
سامتلا تقو  يرخا  نیمز  يوسب  ةرم  نامسآ  يوسب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رظن  دیبع  نب  رمع  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »

يذ باب  رد  ترـضح  نآ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدینادرگ  نآ  رب  عطاق  لیلد  وا  صحفت  ۀـیدثلا و  يذ 
دیمحلا کلملا  تاولص  امهیلع  دیجم  لوسر  سفن  بیذکت  دییـشت  دیهمت  ریرقت و  نیا  زا  دینع  دیبع  نبا  ضرغ  هدرکن ، داشرا  یلوق  هیدثلا 

دیلب یکذ و  ره  رب  دیـشر  ریغ  ورمع  ّتیبصان  دیزم  هدـیمان ، دـیدش  نعط  ار  دـیدس  ریغ  ریوزت  نیا  دـیرم  ماظن  هک  تسا  اج  نیا  زا  و  تسا ،
ار دـیدش  نعط  نیا  هک  مه  ظحاج  داحلا  قافن و  رفک و  تیاغ  دانع و  توادـع و  تیبصان و  دـیزم  رد  نینچ  مه  سپ  هتخاس ، رهاب  رهاظ و 

« تسین یقاب  یبیر  دهاوخیم  نآب  ۀّینامثع  تیامح  دنکیم و  لقن 

دینع ماظن  زا  دیفم  خیش  باوج 

هراشا

هیلع نینمؤملا  ریمال  هتوادع  ورمع و  بصن  یف  کشن  انسل  میهاربال : لاقیف  لاق : ثیح  دینعلا  ماظنلا  باوج  یف  دیفملا  خیشلا  دافا  ام  معنل  و 
ام یلع  لدـی  هنع  تیکح  يذـلا  هقافن و  نیدـلا و  یف  هنعط  هلقع و  فعـض  هلهج و  یف  کـشن  انـسلف  کـلذ  یف  کـشن  ـال  اـمک  مالـسلا و 

یلا هتبغر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  هاور  ام  ۀحص  یلع  لدی  مل  نا  ءامسلا  یلا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رظن  نال  هانفـصو ،
لوصفلا ص 88 [ 1  ] تاهبشلا سانلا  بولق  نع  لوزتل  جدخملا  راهظا  بیرقتل  قیفوتلا  یف  لج  زع و  هَّللا 

95 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
له و  سیلدتلا ، نیب  ضرالا و  یلا  رظنلا  نیب  بذکلا و  نیب  ءامـسلا و  یلا  رظنلا  نیب  ۀبـسن  يأ  و  کلذ ، یف  هدنع  صن  هنا ال  یلع  لدـی  مل 

لامعالا بورض  نم  هانددع  ام  ریغل  الا  کلذ  له  و  ءارو ، وا  اماما  وا  اراسی  وا  انیمی  وا  هسفن  یلا  وا  رکسعلا  یلا  رظنلاک  الا  کلذ  یلا  رظنلا 
سیل هناف  هنم  بجعتلا  نم  رثکا  هیف  بجی  سیل  دیبع  نب  ورمع  نع  ماظنلا  هاکح  يذلا  اذه  هتانکس و  هتاکرح و  یف  ناسنالا  نم  فرصتلا  و 

هنال هداریا  يارلا  ناک  امل  هیف  ۀهبشل  کلذ  نا  ناظ  نظی  الئل  هلافغا  تهرک  یننا  ول  و  اهیف ، رظنلا  بجی  ۀهبش  اهل و ال  میلـستلا  بجی  ۀجحب 
ریما یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسرلا  نـم  دـهعب  ناـک  هرما  نا  فرع  جدـخملا  ۀـصق  لـمأتم  لـمأت  اذإ  هـنا  یلع  نایذـهلا  ضحم 
اوملع اروهشم و ال  ملـس و ال  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  دنع  افورعم  نکی  مل  جدخملا  اذه  نا  کلذ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

لیلدلا هلآم و  هلاتقب و  مهربخ  ۀعقولا و  لبق  هتفصب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مهأبنأف  اربخ  هل  اوعمـس  لتق و ال  اجنف و  جراوخلا  یف  ناک  هنا 
یلع هنع  ربخلاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لالدتـسال  ناک  امل  مهل  افورعم  هلتق  ناک  موقلا و  دـنع  اـفورعم  لـجرلا  ناـک  ول  هنا  کـلذ  یلع 

کـش دـجوی  ملف  یلتقلا  یف  هبلطب  رما  برحلا  فشکنا  املف  هباوص  یلع  هل  اناهرب  ازجعم و  هربخ  لعج  اـمنا  و  لـقعی ، ینعم  هقح  مهلطاـب و 
رظنی قلخلا و  نع  ۀمغلا  ۀلازا  رمالا و  نایب  یف  هناحبـس  هبر  یجانی  ةرات  ءامـسلا  یلا  رظنی  لعج  کلذل و  مالـسلا  هیلع  قلقف  هربخ  یف  سانلا 

هنع فشکلل  یلاعت  هَّللا  قفوف  هدوجو  مهئاطبتسا  دنع  لالضلا  مهیلع  افئاخ  هباحصا  یف  ارکفم  يرخا  ضرالا  یلا 
ضعب نع  مهضعب  اوفشکا  لاقف : یلتقلا ، نم  اعمج  یتا  یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀلغب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بکرف 

هیلع ربکف  هدی  تدر  تلـسرا  اذإ  هدـی و  تبذـج  تدـم  اذإ  تارعـش  امهیلع  ةأرملا  يدـثک  يدـث  هل  ایداب  دوسا  الجر  اودـجوف  مهوفـشکف 
هباحصا نع  بیرلا  لاز  کلذ و  دنع  مالسلا 

، امیجرت اسدح و  هانفصو  امع  ربخلا  نوکی  فیکف  : 
96 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماظنلا و دیبع و  نب  ورمع  بلق  یمعا  دق  هناحبـس  هَّللا  نا  ول ال  ۀلیذر ، ۀمیظعلا  ۀلیـضفلا  هذه  و  ۀبلثم ، ۀلیلجلا  ۀـبقنملا  هذـه  نوکی  فیک  لب 
[. 1  ] قیفوتلا لئسن  هَّللا  و  امهلضفل ، نیدقتعملا  اهباحصا 
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خیش بانج  ترابع  زا  سپ  هدومن  لقن  ماظن  زا  تسا  رهاظ  نآ  تعانـش  دیزم  هک  ار  تافارخ  رگید  تاوفه و  نیا  دحاج  ظحاج  هکنیا  اما  »
«. تسا حضاو  هارث  باط  دیفم 

ام نوعفدی  ۀـلزتعملا  نم  ۀـعامج  ترج  هَّللا و  هدـیا  خیـشلا  لاق  ۀـقباسلا : ةرابعلا  دـعب  لوصفلا »  » یف هسفن  هَّللا  سدـق  یـضترملا  دیـسلا  لاق 
کلذ و نم  مولعملا  راکنا  یلع  لاجرلل  ۀیبصعلا  لازتعالل و  ۀیمحلا  مهلمحت  ابهذم و  هل  نوکی  نا  هنع  ظحاجلا  ۀیاکحب  ماظنلا  نع  تیکح 

اومعز ناب  هانرکذ  امیف  ماظنلل  رذعلا  جیرخت  یلا  رمالا  مهب  لآ  یتح  هردقل  طقـسملا  هبحاصب  يرزملا  تهبلا  یلع  مهـسفنا  اولمحی  نا  یلع 
لاق امنا  اولاق و  ءاهقفلا  نم  هموصخ  ۀـصقانم  راـبخالا و  ۀـلمحل  جاـجحلا  جرخم  جرخ  اـمنا  هنع  لوصفلا  نم  هانحرـش  هانفـصو و  يذـلا  نا 
رهاظ یلع  يدامتعاب  کلذ  نم  صلختا  یناف  انا  اماف  تایاورلا  هذه  مهنع  مکتیاور  یلع  مکمزلت  ۀباحـصلا  یلع  تاعانـشلا  هذـه  نا  لجرلا 

. ناسحاب نیعباتلا  ۀباحصلا و  نم  ۀمئالا  یتلاقم  یلع  کلذب  ملسی  رابخالا و  نم  ردغلل  عطاقلا  ربخلا  و  نآرقلا ،
و دانعلا ، هنم و  ۀیبصعلا  ضحم  یلع  وا  هدمتعم  لقع  فعـض  یلع  لدی  دساف  لادتعا  لاهجلا و  ءالؤه  نم  نمث  اذه  و  هَّللا : هدیا  خیـشلا  لاق 

فالخ یلع  جراوخلا  بهذـم  لمح  نم  نیب  قرف  و ال  داغوالا ، ءالؤه  هاعدا  ام  فالخ  هنطاـب  هرهاـظ و  مظاـنلا و  مـالک  حیرـص  نا  کـلذ 
[1  ] رئاس یف  کلذ  عنم  و  جراوخلا ، بهذم  یضتقم  یلع  ۀعیشلا  بهذم  لمح  نم  نیب  و  ۀعیشلا ، بهذم  ینعم  هیف  یعدا  لب  هنم  فورعملا 

لوصفلا ص 88
97 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[1  ] خلا تالاقملا  بهاذملا و 

تسا تنس  لها  فارتعا  دروم  دیفم  خیش  تمظع 

هراشا

فورعم حضاو و  رهاظ و  تیاهن  دیفم  خیش  بانج  سدقت  و  دهز ، و  عرو ، و  لامک ، و  تعارب ، و  رخف ، ومـس  و  ردق ، ولع  نأش و  تلالج  و 
دنناوتیمن ۀیلک  قح  يافخا  دنیامنیم و  رکذ  هَّللا  دمحب  بانج  نآ  رثأم  رخافم و  بقانم و  حیادم و  زین  هینس  ۀمئا  رباکا  و  تسا . روهشم  و 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  دیفم  خیش  همجرت 

: هتفگ هتأمعبرا  ةرشع و  ثلث  هنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخب  ربعلا  باتک  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  همالع 
بحاص و  ۀـضفارلا ، ماما  ۀعیـشلا و  ملاع  ملعملا ، نباب  اضیا  فرعی  یخرکلا و  يدادـغبلا  نامعنلا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  دـیفملا  خیـشلا  و 

و لدجلا ، هقفلا و  مالکلا و  سیئر  و  ۀـیمامالا ، ناسل  ۀـفئاطلا و  خـیاشم  خیـش  وه  ۀـیمامالا : خـیرات  یف  یط  یبا  نبا  لاق  ةریثکلا ، فیناصتلا 
موصلا ةولـصلا و  ریثک  عوشخلا  میظع  تاقدصلا ، ریثک  ناک  و  لاق : ۀـیهیوبلا ، ۀـلودلا  یف  ۀـمیظعلا  ۀـلالجلا  عم  ةدـیقع  لک  لها  رظانی  ناک 

. سابللا نشخ 
یتئام نم  رثکأ  هل  و  ۀنـس ، نیعبـس  اتـس و  شاع  رمـسا ، افیحن  ۀـعبر  اخیـش  ناک  دـیفملا و  خیـشلا  راز  امبر  ۀـلودلا  دـضع  ناک  هریغ : لاق  و 

[2  ] ناضمر یف  هتوم  ناک  و  هنم ، هَّللا  حارا  و  ۀعیشلا ، ۀضفارلا و  نم  افلا  نونامث  هعیش  ةدوهشم و  هتزانج  تناک  فنصم ،

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  دیفم  خیش  همجرت 

[1 : ] هتفگ هتأمعبرا  ةرـشع و  ثلث  ۀنـس  عیاقو  رد  ناظقیلا » ةربع  نانجلا و  ةآرم   » باتک رد  یعفایلا  یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  و 
لوصفلا ص 88

ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  ربغ ص 297  نم  ربخ  یف  ربعلا  [ 2]
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98 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالکلا و یف  عرابلا  اضیأ ، ملعملا  نباب  دیفملاب و  فورعملا  مهخیـش  ةریثکلا ، فیناصتلا  بحاص  ۀضفارلا ، ماما  ۀعیـشلا و  ملاع  یفوت  اهیف  و 
، عوشخلا میظع  تاقدصلا ، ریثک  ناک  و  یط : یبا  نبا  لاق  ۀیهیوبلا ، ۀلودلا  یف  ۀمظعلا  ۀلالجلا و  عم  ةدیقع ، لک  لها  رظانی  هقفلا ، لدجلا و 

: هریغ لاق  و  سابللا ، نشخ  موصلا ، ةولصلا و  ریثک 
تناک و  فنصم ، یتئام  نم  رثکا  هل  و  ۀنس ، نیعبس  اتس و  شاع  رمسا ، افیحن  ۀعبر  اخیـش  ناک  و  دیفملا ، خیـشلا  راز  امبر  ۀلودلا  دضع  ناک 

[1  ] ناضمر یف  هتوم  ناک  و  هنم ، هَّللا  حارا  و  ۀعیشلا ، ۀضفارلا و  نم  افلا  نونامث  هعیش  ةدوهشم و  هتزانج 

« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  راتفگب  دیفم  خیش  همجرت 

«: هتفگ نازیملا » ناسل   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نب  نیدلا  باهش  همالع  «و 
اهیف نعط  فینصت  ۀئام  یه  ۀیعدبلا و  فیناصتلا  بحاص  ملعملا ، نب  هَّللا  دبع  وبا  ۀضفارلا ، ملاع  دیفملا  خیـشلا  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم 

. یهتنا ۀنس 313  تام  یضفار  فلا  نونامث  هعیش  ۀلودلا ، دضع  ببسب  ۀمیظع  ۀلوص  هل  فلسلا ، یلع 
اهب کله  نیدـهتجملا و  ۀـمئا  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  یلع  نعطلا  و  مهداقتعا ، نع  بذـلا  مهلالـض و  یف  ةریثک  ابتک  فنـص  بیطخلا : لاق 
یف عرب  ۀـعامج و  هب  جرخت  ملعلا ، یلع  باـبکالا  عشختلا و  فـشقتلا و  ریثـک  ناـک  و  تلق : ناـضمر ، رهـش  یف  هنم  هَّللا  حارا  نا  یلا  قـلخ 

دـضع نا  لاقی : و  اربکعب ، لیق : و  اهب ، دـیفملا  دـلو  و  طساوب ، امیقم  هوبا  ناک  و  ۀـنم ، یماما  لک  یلع  هل  لاقی : ناک  یتح  ۀـیمامالا  ۀـلاقملا 
لیللا نم  مانی  دیفملا  ناک  ام  دیفملا : تنب  جوزت  ناک  يرفعجلا و  یلعی  وبا  فیرـشلا  لاق  و  ضرم . اذإ  هدوعی  هراد و  یف  هروزی  ناک  ۀلودلا 

نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 28 ط  تآرم  [ 1  ] سردی وا  علاطی  وا  یلصی  لوقی  مث  ۀعجه ، الإ 
99 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] نآرقلا ولتی  وا 
متخ دـعب  نیدـهازلا  دـهزا  ترـضح  دـهز  رد  تیبصع  دراوم  ناجیه  ناروث و  تیبصان و  دـقح و  ضغب و  يـالیتسا  ببـسب  ظـحاج  زین  «و 

هتخاس رهاظ  نشور و  ملاع  مامت  رب  دوخ  داحلا  دانع و  لالض و  قافن و  رفک و  هداهن  زاغآ  حدق  امهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  نیلسرملا 

هتسناد رتدهاز  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  رکب  وبا  ظحاج  هفحت »  » بحاص راتفگب 

تماـما باـب  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  رب  هلیقع  لـئالد  زا  مشیـش  لـیلد  هیـشاح  رد  بحاـصهاش  دوـخ  هچناـنچ 
: هتفگ ظحاج  دناهدومرف 

هن داد و  ینز  رهم  هن  وا  و  دوب ، ار  وا  مئاـنغ  حوتف و  يرایـسب  و  تشاذـگ ، یمـالغ  يرتـش و  تفر ، اـیند  زا  دوب  یلع  زا  رتدـهاز  رکب  وبا  هک 
نازیملا ج 5 ص 369. ناسل  [ 1 ، ] يزینک ياهب 

: هتفگ دیفم  خیش  همجرت  رد  تایفولاب  یفاو  رد  يدفصلا  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص 
تالالضلا و یف  ابتک  مهل  فنص  ۀضفارلا  سأر  ناک  دیفملا  خیشلاب  فورعملا  ملعملا  نبا  نامعنلا  دمحم  نب  دمحم  یعیـشلا  دیفملا  خیـشلا 
امهریغ و یضرلا و  هوخأ  یضترملا و  أرق  هیلع  ۀئامعبرأ و  ةرشع و  ثلث  ۀنس  یفوت  هنونف  یف  هرـصع  دحوأ  ناک  هنا  الا  فلـسلا  یلع  نعطلا 

یضرلا  فیرشلا  هاثر  تام  امل  شیرق و  رباقم  یلا  لقن  مث  هرادب ، نفد  خرکلاب  هتافو  تناک 
اماتخ هنع  تضضف  ناعم  ابنج و  هنم  تجرخأ  لضفل  نم 

اماهبإلا حتفی  ادومه و  نک  ام  دعب  نم  لوقعلا  ریثی  نم 
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اماسح ناک  بوطخلا  یف  هلس  ام  اذإ  ایأر  قیدصلا  ریعی  نم 
تام فیرشلا  نال  يدفـصلا  نم  طلغ  یـضرلا ) یلا  لوقلا  ۀبـسن  يأ   ) اذه يدفـصلا : نع  ۀمجرتلا  ۀیاکح  دعب  يوسوملا  نیـسح  رکاذ  لاق 

نبا و  رصتخملا ، یف  ءادفلا  وبأ  هرکذ  امک  یضترملا  دیسلا  وه  دیفملل  یئارلا  ةدیدع و  نینسب  دیفملا  خیشلا  توم  لبق  ۀئامعبرأ  تس و  ۀنس 
. رصتخملا ۀمتت  یف  يدرولا 

100 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دنام اههیرس  نانز و  ناتسلخن و  عرازم و  وا  زا  تفر و  ملاع  زا  یلع  و 

نب نایفـس  و  تشاذگ ، نز  هن  تلحر  ماگنهب  هک  ناج  سنا و  دیـسب  تسا  ضیرعت  نانز  يرایـسب  داریا  هک  دناهتفگ : باوج  رد  تنـس  لها 
ار وا  دوبن و  یلع  زا  رتدهاز  شدوخ  تقو  رد  هباحـص  زا  يدـحا  چـیه  قیقحتب  هچ  تسین  ایند  زا  نتـشاد  رایـسب  نز  هک  تسا : هتفگ  ۀـنییع 

. یهتنا [ 1  ] هنم حاتفم  دوب  نز  راهچ  هیرس و  هدفه 
نانز و ناتسلخن و  عرازم و  نتشاذگب  هدرک  حدق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دهز  رد  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا 

ظحاج ضیرعت  ار  ناـنز  يرایـسب  داریا  تنـس  لـها  هک  تسا  حـضاو  دـناهدرک  لـقن  تنـس  لـها  زا  بحاـصهاش  هک  یباوج  زا  اـههیرس و 
هن لاوزلا  عیرس  يایند  زا  لاحترا  تقو  ترضح  نآ  هک  دناهتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  ناجلا  سنالا و  دیـس  ترـضحب 

. هتشاذگ نز 
راوب و كاله و  قافن و  رفک و  بابرا  لالض و  تعدب و  لها  هرمزب  تسا و  جراخ  تنـس  لها  زا  ظحاج  هک  دش  رهاظ  ترابع  نیا  زا  سپ 
رد حرج  حدـق و  نیع  نآ  هک  هدرک  يرماب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دـهز  حرج  حدـق و  رد  ثیبخ  سفن  باعتا  هک  جـلا  راـمد و 

. تسا نیعمجا  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  نیلسرملا  لضفا  نییبنلا و  متاخ  بانج  دهز 
هچ و  هدش ، دئاح  رساخ  دشار و  ریغ  دحلم  دساح و  يوانم  دناعم و  ضغبم  دقاح و  بصان  نینچ  تافارخ  داریاب  یـضار  يزار  هک  ابجع  او 

ۀیرشع ص 471. انثا  ۀفحت  [ 1  ] هدیرخ ناج  دقنب  ریدغ  ثیدح  رد  ظحاج  حرج  حدق و  هاگ  ره  هک  يزار  زا  تسا  بجع 
101 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوبق مالـسا  لها  زا  جورخ  رهاظب  رهاـظ  دـیامن و  اغـصا  لوبق  عمـسب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناـج  سنا و  رورـسب  ار  وا  ضیرعت 
داـحلا حیرـص و  رفک  لـین  هکنآیب  داد  دـهاوخ  تسد  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدـیرخ  نارگ  سب  ار  بصن  ربـج و  بهذـم  نوچ  يرآ  دـیامن ،

دراذگن دوخ  نیبم  نیبج  رب  حیضف 

هدادن باوج  ظحاج  نایذه  زا  سواسو  ياقلا  يارب  هفحت »  » بحاص

رد ار  نآ  طاسب  هکلب  دناهتشونن  یباوج  ناتسلخن  عرازم و  نتشاذگب  ظحاج  نعط  زا  هیـشاح  رد  بحاصهاش  بانج  هک  تسنآ  بئارغ  زا  و 
هک تسا  يوق  نعط  نانچ  نعط  نیا  هک  دنرادنپ  ات  دـشاب  عاعر  جـمه  بولق  رد  سواس  ياقلا و  مه  ناشینطاب  ضرغ  هک  بجع  هچ  هتـشون 

دنهاوخ زجاع  همیـسارس و  هَّللا  ذاعم  یلوالاب  ضفاور  سپ  دـنزجاع  شباوج  زا  تنـس  لها  هاگ  ره  و  دـنزجاع ، نآ  باوج  زا  هینـس  ياملع 
هلیمج ریغ  هلیـسو  هلیذر و  هلیح  نیاب  سپ  هحابن ، هقیهن و  هحایـص و  ۀـیمیت و  نبا  قیعن  نم  رهظی  اـمک  ۀـلطابلا  مهتاـموعزم  بسح  یلع  دوب 

بـصاون تاوفه  تالاقم و  داریا و  رب  افتکا  زین  رگید  یـشاوح  ضعب  رد  هچناـنچ  دنـشاب ، هتـساوخ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  نعط  تاـبثا 
دییـشت رد  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  نآ  لاثما  نعاـطم و  نیا  باوج  لیـصفت  دـنچ  ره  و  هدومرف ، حـشک  یط  نآ  باوج  رکذ  زا  هدرک و 

یبأ نبا  ترابع  داریا  رب  اجنیا  رد  نکل  تفای  رد  یهاوخ  دناهدومرف  دراو  بحاصهاش  ریما  بانج  تماما  رب  هک  هیلقع  لئالد  زا  مشـش  لیلد 
. دوریم افتکا  تسا  یفاو  یفاک و  ناشیا  مازلا  بصاون و  تفارخ  نیا  باوج  يارب  هک  دیدحلا 
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یلع هَّللا  دبع  هب  رمأ  ام  اذه  نیفص  نم  هفرصنم  دعب  اهبتک  هلاوما  یف  لمعی  امب  مالـسلا  هیلع  هل  ۀیـصو  حرـش  یف  ۀغالبلا  جهن  حرـش  یف  لاق 
: ۀینمالا هب  هیطعی  ۀنجلا و  هب  هجلویل  هَّللا  هجو  ءاغتبا  هلام  یف  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبأ  نب 

ارانید فلخی  مل  تام و  رکب  ابا  نا  تلاق : مالسلا و  هیلع  هیلع  ۀینامثعلا  تباع  دق 
102 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. الخن نونعی  اریثک ، اراقع  فلخ  تام و  ایلع  نا  امهرد و  و ال 
نع اهجرخا  مث  اریثک ، اتاوم  اهب  ایحأ  و  ۀقیوس ، عبنی و  ۀنیدملاب و  هدی  دکب  انویع  جرختسا  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  دحا  لک  ملع  دق  مهل ، لاقیف 

ریسلا بتک  هنمضتت  ام  يرت  الا  هکلم ، یف  اهنم  ءیش  تمی و  مل  نیملسملا و  یلع  اهب  قدصت  هکلم و 
الا اریثک  لاملا و ال  نم  الیلق  هنیب  یلع  ثروی  مل  مالـسلا و  هیلع  ّیلع  تاقدص  یف  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یلع و  نب  دیز  ۀعزانم  نم  رابخالا  و 

ریناند ۀعبرا  ۀـئاملا  بسح  یلع  ارانید  نورـشع  ۀـینامث و  اهتمیق  هلهال  امداخ  اهب  يرتشیل  اهکرت  هئاطع  نم  مهرد  ۀئامعبـس  هءاما و  هدـیبع و 
رمع نأ  يرت  أ ال  كرتل ، شاع  ولف  شاـع  اـم  هنـال  اریثک  ـال  ـالیلق و  رکب  وبأ  كرتی  مل  اـمنا  و  كاذ ، ذإ  مهاردـلاب  ۀـلماعملا  تناـک  اذـکه 

نم مهنم  ةراجتلا و  فالخا  هیلع  ترد  نم  مهنمف  مهرامعا ، تلاط  ءالؤه  نال  کلذ  و  هیلإ ، اهعفد  مهرد و  فلأ  نیعبرأ  موثلک  مأ  قدـصأ 
، هدـیب لمعی  ناک  هناـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلـضف  ءیفلا و  نم  هقزر  نم  لضفتـسا  نم  مهنم  و  اـهعرزی ، ضرـالا و  رمعتـسی  ناـک 

ناک امنا  و  اریثک . الیلق و ال  هبقعل  هتقول و ال  هنم  قبتـسی  مل  هسفنب و  هرـشابی  کلذ  لـک  لـخنلا ، سرغی  و  ءاـملا ، یقتـسی  ضرـالا و  ثرحی 
ۀلخن يداو  هل  ناک  و  ریضنلا ، ینب  و  كدف ، ربیخب و  ادج  ۀلیلج  ةریثک  عایض  هل  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تام  دق  ۀقدص و 

، هلخن هعایـضب و  ابیعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  ناف  رکب  وبأ  هاور  يذـلا  ربخلاب  ۀـقدص ، هتوم  دـعب  تراصف  فئاـطلاب ، ةریثک  يرخا  عایـض  و 
ۀقدص کلذ  كرت  امنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  نا  و  رفک ، اذه  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  کلذکف 
تبثا دق  هتایح  یف  ناک  مالسلا  هیلع  یلع  نیملـسملا و  نم  دحاو  الا  کلذ  یف  ربخلا  هنع  يور  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرف 

راد دیدحلا ج 15 ص 146  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جـهن  حرـش  [ 1 [. ] 1  ] دعبا بابلا  اذه  یف  ۀمهتلاف  ۀـقدص  اهنا  ۀـنیدملاب  نیملـسملا  عیمج  هنع 
رصمب ۀیبرعلا  بتکلا  ءایحالا 

هدرمش کچوک  نس  رغص  هطساوب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  ظحاج 

راثیا لیلـضت  لاغدا و  يواهم  ماحتقا  و  لیطابا ، تارمغ  رد  ضوخ  نانچ  يوغم  ناطیـش  يالیتسا  و  يدرم ، ياوه  ذاوحتـساب  ظـحاج  زین  «و 
راکبان تعامج  نآ  عابتا  رارشا و  رافک  دیلقتب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالـسا  بیع  بلث و  ءارزا و  صیقنت و  نیجهت و  هک  هدرک 

بولق هدیناسر ، يوصق  تیاغب  ار  یمشچ  نهپ  و  يرس ، هریخ  و  يزوس ، غامد  هداد ، یئارد  هوای  ییارسهزره و  یئاخژاژ و  داد  هداهن ، زاغآ 
هغئاز تالوقت  هشحوم و  هشحاف  تابـصعت  هقوزم و  هبنطم  تافارخ  ۀـقفلم و  هلیوط  تاملک  و  هدـیناجنر ، مامت  هبترمب  مالـسا  ناـمیا و  لـهأ 

تاملک نیا  یلزتعملا  دیدحلا  یبا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  ریرحن  همالع  و  هدروآ ، نامجرت  تفارخ  نابز  رب  هلطاب 
نب لضف  لثم  هینـس  ءاملع  دانتـسا  دـیدحلا و  یبأ  نبا  نأش  تلالج  هدرک و  دراو  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  دـحاج  ظحاج  تاـیآ  تیبصع 

. تفایرد یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  وا  لقنب  نینمؤملا » ةاجن   » رد يریمشک  نسحم  الم  و  دوخ ، لطاب  باتک  رد  ناهبزور 
و هدومن : بانج  نآ  نس  رغصب  رابجلا  کلملا  مالسلا  هیلع  رارک  ردیح  مالسا  راغـصتسا  راقحتـسا و  رکذ  الوأ  ظحاج  هک  تسناد  دیاب  سپ 

«: هدومرف هعصاق  هبطخ  رد  نآ  رکذ  دوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  رارشا  رافک  هبش  نیع  نیا 
ثیح

اذه لثم  الا  کقدـصی  له  هیف و  فیفخ  رحـسلا  بیجع  باذـک  رحاس  لب  مهلک  موقلا  لاقف  ةرجـشلا : ثیدـح  رکذ  دـعب  مالـسلا  هیلع  لاق 
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[1  ] یننونعی

هدومن راکنا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  تقبس  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ راکبان  ظحاج  راقحتسا  راغصتسا و  نیا  دعب  «و 
ۀغالبلا جهن  نم  ۀبطخلا 192  [ 1  ] هئاکذ هتنطف و  نم  غلب  دق  نینس  نامث  وأ  نینس  عبس  نبا  وه  هلعلف  اولاق : ناف 

104 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام عیمج  هب  فرعی  ام  موصخلا  عزان  لاجرلا و ال  حتاف  رومالا و ال  برج  نکی  مل  نا  هل و  بقاوعلا  فاشکنا  هسدح و  قدص  هبل و  ۀحـص  و 

عبس نبا  مکح  اندجو  اناف  لافطالا  عیابط  هیلع  اندهاش  ام  و  لاوحالا ، رهاوظ  یلع  ملکتن  امنا  مهل : لیق  هب . رارقالا  هتفرعم و  غلابلا  یلع  بجی 
لعلب و هسنج  ءانبا  لاح  نم  فرعی  يذـلا  و  همکح ، رهاظ  لیزن  نا  انل  سیل  لافطالا و  مکح  هعبط  ۀـصاخ  هرما و  نطاب  ملعی  مل  ام  نامث  وأ 

دق بیغملا  یف  یلع  نوکی  نا  زیوجت  یلع  اذه  اهیف ، صقن  اذ  ناک  دق  هلعلف  ۀنطفلا  یف  ۀلیضف  اذ  ناک  دق  هلعل  يردن  انک ال  نإ  انأل و  یـسع 
مالسا ناک  ذإ  هنـس  لثم  یف  مه  اوملـسا و  نیذلا  هلاکـشا  هلاثمأ و  يرجم  یلع  مکحلا  نا  ریغ  غلابلا ، مالـسا  نامث  وأ  عبـس  نبا  وه  ملـسا و 

وأ عبـس  نبا  وه  ملـسا و  ناک  ول  هنال  کلذ  لثمل  زیوجت  هناف ال  قیقحتلا  دنع  اماف  سئاسلا  ۀضایر  میقلا و  نیقلت  نضاحلا و  ۀیبرت  نع  ءالؤه 
بیرالا و دیک  فرع  یتح  مجنملا  یبنلا و  ربخ  نیب  ام  قرف  و  ةرحسلا ، لسرلا و  نیب  ام  قرف  و  ۀنهکلا ، ءایبنالا و  نیب  ام  لصف  فرع  نامث و 

ثدحی ام  و  عنتمملا ، نم  عبطلا  یف  نکمملا  فرع  و  ءامهدلا ، لوقع  لامتـست  ءالقعلا و  یلع  سبلی  فیک  و  زییمتلا ، دقن  و  ۀجحلا ، عضوم 
قلاخلا الا  هثدـحی  نأ  لمتحی  ام ال  و  ۀـعیدخلا ، ۀـیومتلا و  یهتنم  و  ۀـلیحلا ، ۀـیاغ  يوقلا و  ردـق  فرع  و  بابـسالاب ، ثدـحی  امم  قافتالاب 

لاحلا هذـه  یلع  هنوک  ناکل  عادـخلا ، نم  سارتحالا  يوهلا و  نم  ظفحتلا  فیک  و  زوجی ، امم ال  هتمکح  یف  هَّللا  یلع  زوجی  ام  و  هناحبس ،
دحأ لصی  سیل  و  ۀقلخلا ، هذه  بیکرت  هیلع  امم  فورعملا  نم  ةداعلا و  نم  اجورخ  ۀسرامملا  براجتلا و  ۀلق  ۀثادحلا و  یبصلا و  طرف  عم 

هذه یلع  یلع  ناک  ول  و  اهانلصف ، اهانفصو و  یتلا  بابسالا  اهانرکذ و  یتلا  فراعملا  هذه  هیف  عمتجی  یتح  یبنتم  بذک  یبن و  ۀفرعم  یلا 
وه الا و  ۀبوجعالا  هذه  لثمب  هصخیل  لج  زع و  هَّللا  نکی  مل  ةوبنلا و  یلع  لدت  ۀیآ  ۀماعلا و  یلع  ۀـجح  ناکل  ۀـصاخلا  هذـه  هعم  ۀفـصلا و 

نا ول ال  و  بئاغلا ، یلع  ۀجح  دهاشلا و  رذعل  ۀعطاق  اهلعجی  اهب و  جتحی  نأ  دیری 
105 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عیمج هیلع  ام  لسرلا و  رئاسک  الا  مکحلا  یف  اناک  اـم  دـهملا  یف  یـسیع  قطنأ  هنأ  و  اـیبص ، مکحلا  هاـتأ  هنأ  اـیرکز  نب  ییحی  نع  ربخأ  هَّللا 
هعابط نأ  مکحلا  یف  اندنع  مولعملاف  ۀمئاقلا ، ةدهاشملا  ۀعطاقلا و  ۀـجحلا  ءیجم  هب  ربخلا  ءاج  نآرق و ال  کلذـب  یلعل  قطنی  مل  ذإف  رـشبلا 
اناسنا نا  ول  و  هطهر ، ةداس  هموق و  لاجر  لیقع و  رفعج و  عابطک  وأ  هنم  ریخلا  عاـمج  ندـعمب  سمأ  اـمه  ساـبعلا و  ةزمح و  هیمع  عاـبطک 

[. 1  ] هیف اندنع  ام  لثم  الا  هرمأ  یف  اندنع  ناک  ام  سابعلا  ةزمح و  هیمعل  وأ  رفعج  هیخال  کلذ  لثم  یعدا 
ءارزا راکنا و  بصعت و  رب  رارصا  دادبتسا و  لامک  راقحتـسا و  تیبصان و  تیاهن  راعـش ، تراسج  تراشا  راثآ و  تاراسخ  ترابع  نیا  زا  »

یبأ رافکلا  ءامهد  ریبملا  راجفلا  ۀفارز  دیبملا  راتبلا  مراصلا  راقفلا  وذ  بحاص  رارک و  ردـیح  مالـسا  نیجهت  نیوهت و  نیهوت و  صیقنت و  و 
نید ءایحا  یف  دهتجملا  بئادلا  رارشالا  روج  یلع  رابطـصالا  میظع  راخفلا  لیلجلا  راجنلا  میرکلا  رایخالا  سیئر  راربالا  ماما  راهطالا  ۀمئالا 
هَّللا تاولص  راتخملا  لوسرلا  یصو  راوغالا  داجنالا و  یف  هلئاضف  تیص  رئاسلا  راحسالا ، لاصآلا و  یف  هننـس  هَّللا و  ضئارفل  میقملا  رابجلا ،

: هک تسا  راکشآ  ادیوه و  راهنلا  لیللا و  فلتخا  ام  امهیلع  همالس  و 
. هدرک مالسا  لاح  رد  ترضح  نآ  رب  انس  الع و  رون  ءافطنا  تصیقن و  لوصح  ءاکذ و  تنطف و  رد  ترضح  نآ  تلیضف  یفن  زیوجت  الوأ 
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لمأت ناقیا و  رکف و  قیقحت و  هبترم  زا  ینعی  هداد  رارق  سئاس  تضایر  میق و  نیقلت  نضاح و  تیبرت  زا  یشان  ار  ترـضح  نآ  مالـسا  زین  و 
دیدحلا ج 13 ص 237 و ص 238. یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 1 . ] هتخاس طباه  زییمت  و 

106 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بئاجع و  رذه ، نایذه و  نیا  رب  راصتقا  افتکا و  هداد ، دانع  بذـک و  داد  داقحا  نحا و  ران  لاعتـشا  دادـل و  توادـع و  دـیزم  ببـسب  زاب  و 

همالس هَّللا و  تاولص  لاعتم  بر  لوسر  یصو  تلیـضف  لامتحا  لاصیتسا  یـضتقم  ار  قیدحت  ناعما و  قیقدت و  قیقحت و  هدرکن  رقب  رقش و 
هبـشب و  هدرک ، ترـضح  نآ  زا  اکذ  تنطف و  تلیـضف  لاصیتسا  درو و  لاطبا  یفن و  امزج  امتح و  هتـشاگنا  لایللا  رهنلا و  فلتخا  ام  امهیلع 

. هدیدرگ کسمتم  دنباییم  رد  نآ  داسف  نالطب و  مه  راغص  لافطا  هک  هکیکر 
بارغتسا و نیا  تعانش  لامک  وا  رب  هتفایرد  سان  داحآ  لافطا  ءایکذا  لاوحا  و  هدرک . [ 1  ] لاجر تیارد و  بتک  صحفت  یندا  هک  یسک  و 

. دوب دهاوخن  یفخم  دانعلا  ریثک  ظحاج  داعبتسا 
ضقن  » باتک رد  وا  تافارخ  رگید  ظحاج و  تفارخ  نیا  لاطبا  در و  رد  نوچ  یلزتعملا  یفاکـسالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  خیـش  و 

زا وا  مالک  لقن  اذهل  هدومن ، یغبنی  امک  لیذ  ریمشت  لطاب  قاهزا  قح و  قاقحا  رد  و  هدرک ، غیلب  یعس  لازتعا  رد  داحتا  فصو  اب  ۀینامثعلا »
بصعت و تیاهن  ات  میامنیم  تسا  روکذم  ود  ره  یفاکـسا  رفعج  وبا  ظحاج و  ترابع  نآ  رد  هک  دـیدحلا  یبأ  نبا  ۀـغالبلا » جـهن  حرـش  »

« ددرگ حضاو  رتهدایز  شتفارخ  تعانش  لامک  ظحاج و  تیبصان  دانع و 

هداد باوج  ظحاج  تالوقت  زا  هینامثعلا » ضقن   » رد یفاکسا 

عبرأ نبا  وا  ةرشع ، سمخ  نبا  اغلاب  ملسأ  هنا  انیب  دق  نحن  نامث و  وا  عبـس  نبا  وه  ملـسا و  هنا  یلع  ینبم  هلک  اذه  یفاکـسالا : رفعج  وبا  لاق 
هقف فیرـش و  نآرق  هیمیت  نبا  هک  تسا  رهاـظ  دـش  لوـقنم  نتم  رد  نیا  زا  لـبق  هک  هیمیت  نبا  هـمجرت  زا  ـالثم  [ 1  ] ول انا  یلع  ۀنـس ، ةرـشع 

. هرس سدق  هنم   12 غولب - زا  لبق  هدومن  لالدتسا  هدرک و  هرظانم  هدناوخ و 
107 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دق رشع  نبا  نال  ظحاجلا ، هلاق  ام  مزلی  مل  رشع  نبا  وه  ملـسأ و  هنا  وه  ةاورلا و  نم  رثکالا  رهـشالا و  وه  ام  انلق  موصخلا و  مکح  یلع  انلزن 
تایلقعلاب افلکم  ناک  ازیمم  القاع  یبصلا  ناک  یتم  و  ۀلوقعملا . رومالا  نم  اریثک  هب  جرختسی  ام  فراعملا  يدابم  نم  ملعی  هلقع و  عمجتسی 

همزلف ةزجعملا  لقع  دـق  رـشع  نبا  وه  یلع و  نوکی  نا  رکنمب  سیلف  يرخا ، ۀـیاغ  رخآ و  دـح  یلع  افوقوم  تایعرـشلاب  هفیلکت  ناـک  نا  و 
. عبات دلقم  مالسا  فراع ال  ملاع  مالسا  ملسا  ةوبنلاب و  رارقالا 

، زوجی امم ال  ۀمکحلا  یف  زوجی  ام  ۀفرعم  و  ةوبنلا ، نیب  امهنیب و  لصفلا  موجنلا و  رحـسلا و  ۀفرعم  نم  هددع  ظحاجلا و  هقـسن  ام  ناک  نا  و 
یف اطرـش  هرکامملا  سیبلتلا و  ۀعیدخلا و  هیومتلا و  ۀفرعم  و  ةردقلاب ، نورداقلا  هیلع  ردقی  ام  نیب  هنیب و  قرفلا  و  قلاخلا ، الا  هثدحی  ام ال  و 

اهقئاقدب و فراعملا ال  يدابم  لمجلاب و  ءالؤهل  فیلکتلا  امنا  و  برعلا ، نم  امهریغ  رمع و ال  رکب و ال  یبأ  مالسا  حص  امل  مالـسالا  ۀحص 
ۀحـص یلا  رقتفی  امنا  و  موصخلا ، عزان  رومـالا و  برج  لاـجرلا و  حـتاف  دـق  ملـسملا  نوکی  نا  یلا  مالـسالا  رقتفی  سیل  و  اـهنم ، ضماـغلا 

مث موصخلا  عزان  لاجرلا و ال  حـتاف  اهب و ال  سانلا  رـشاعی  مل  راد  یف  أشن  ول  الفط  نا  يرت  ـال  أ  ةرطفلا ، ۀمالـس  و  لـقعلا ، لاـمک  ةزیرغلا و 
. تایلقعلاب افلکم  ناکل  هدنع  ۀیهیدبلا  مولعلا  تلصح  هلقع و  لمک 

هنضاح ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادمحم  نا  يرمعلف  سئاسلا  ۀضایر  میقلا و  نیقلت  و  نضاحلا ، ۀیبرت  نع  ملـسأ  ایلع  نا  همهوت  اماف 
ام هتیب و  لهأ  هتمومع و  نع  و ال  رفعج ، لیقع و  بلاـط و  هتوخا  نع  ـال  و  بلاـط ، یبأ  هیبأ  نع  اـعطقنم  نکی  مل  نکل  و  هسئاـس ، همیق و  و 

هتوخا و هتطلاخمل  مانـصالا  ةدابع  كرـشلا و  یلا  لمی  مل  هلاب  امف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحمل  هتمدخ  عم  مهب  اجزتمم  مهل  اطلاخم  لاز 
مهیف ةرثک و  ووذ  لهأ  هل  ناک  اذإ  یبصلا  نا  ملعت  تنا  و  دـحاو ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  و  ریثک ، مه  لهأ و  هتمومع و  هابأ و 
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هریغ هیلع  هقفاوی  درفم ال  يأر  یلا  بهذی  دحاو 
108 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دعبا درفنملا  ذاشلا  يأرلا  يذ  نع  و  لیما ، ةرثکلا  يوذ  یلا  هناف  مهنم 
هنیعب نیاع  مانصالا و  دهاش  و  نیکرـشملا ، نیب  یبر  و  كرـشلا ، راد  یف  دلو  امنا  و  مالـسالا ، راد  یف  دلوی  مل  مالـسلا  هیلع  ایلع  نأ  یلع  و 
عامس نع  رئظلا و  نیقلت  نع  همالساف  نیملـسملا  نیب  دلو  هنا  لیقل : لاجم و  لوقلل  ناکل  مالـسالا  راد  یف  ناک  ولف  اهنودبعی ، هطهر  هلهأ و 

فراعلا زیمملا  مالسا  همالسإ  نا  تبث  کلذک  دلو  نکی  مل  املف  هاوس  هلابب  رطخ  هریغ و ال  عمسی  مل  هنال  هراعش ، ةدهاشم  مالـسالا و  ۀملک 
. هیلع لخد  امب 

. کلذب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هحدم  امل  کلذک  هنأ  ول ال  و 
هجیوزت نم  تدجو  امل  ۀمطاف  هتنبا  یضرا  و ال 

کلذ یلا  نرق  املس و ال  مهمدقا  کتجوز  اهل : هلوقب 
، لقعلا ملحلا  و  املح ، مهمظعا  املع و  مهرثکأ  و  هلوق :

فیک و  امهب ، هفـصو  نیذـلا  ملحلا  ملعلا و  یلا  همالـسا  مض  امل  زیمم  ملاع  فراع  مالـسا  ملـسأ  هنا  ولف ال  لضفلا ، ۀـیاغ  نارمالا  ناذـه  و 
. هکرت ول  ابقاعم  هیلع و ال  اباثم  نکی  مل  رماب  هحدمی  نا  زوجی 

براحم و ودـع  نیب  وه  ربنملا و  یلع  بطخ  داهـشالا و ال  سؤر  یلع  هب . مالـسلا  هیلع  وه  رختفا  امل  ۀـیبرت  نیقلت و  نع  همالـسا  ناک  ول  و 
، قفانم لذاخ 

و رکب ، یبا  مالسا  لبق  تملسأ  نینـس و  عبـس  سانلا  لبق  تیلـص  مظعالا  قورافلا  و  ربکالا ، قیدصلا  انأ  و  هلوسر ، وخا  هَّللا و  دبع  انا  لاقف :
، هریغل هاعدا  وأ  هباع ، وا  کلذ  رکنا  رصعلا  اذه  لهأ  نم  ادحا  نأ  مکغلب  لهف  هنامیا ، لبق  تنمآ 

وا
ذنم ۀیکرتلا  ۀیسرافلا و  لفطلا  ملعی  امک  كایا  هنیقلت  کل و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ۀیبرت  یلع  تملـسا  الف  تنک  امنا  هل : لاق 

ءادـعالا و هتروتعا  دـق  ناورهنلا و  ماشلا و  ةرـصبلا و  لهأ  هیف  براح  دـق  رـصع  یف  اصوصخ  کلذ و  ملعت  یف  هل  رخف  ـالف  اعیـضر ، نوکی 
ءارعشلا هتجه 

: رشب نب  نامعنلا  هیف  لاقف 
109 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  بارت  وبا  لالضلا  یف  عراس  دیعب و  نم  ۀفالخلا  بلط  دقل 

بارسلا  عطقنمب  حتو  یلع  اهنم  تنا  مامالا و  ۀیواعم 
: جراوخلا ضعب  هیف  لاق  و 

اهباتک اسفن  ءاج  ام  اذإ  ءازج  مجلم  نبا  مالظلا  تحت  هل  انسسد 
اهباوث توم  دعب  میرک  فکب  ۀبرض  سأرلا  یلع  اهذخ  نسح  ابأ 

هلتاق  حدمی  ناطح  نب  نارمع  لاق  و 
اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا  اهب  دارأ  ام  بینم  نم  ۀبرض  ای 

انازیم هَّللا  دنع  ۀیربلا  یف  وا  هبسحاف  انیح  هرکذ  ینا ال 
. هل ینعم  ام ال  اوکرت  و  کلذب ، اوءدبل  همالسا  مدقت  نم  هب  رخفی  ناک  امیف  هتجح  ضحد  یلا  الیبس  ءالؤه  دجو  ولف 

دقل و  هبرح ، لهأ  نم  دحا  رعاش و  قبسلاب  هوحدم  نیذلا  ءالؤه  یلع  دری  مل  فیکف  مالسالا  یلا  هقبس  نم  هب  ءارعشلا  هحدم  ام  اندروا  دق  و 
و مهدنع ، هیف  رخف  امم ال  هب  رختفی  ناک  امب  هوبیعی  نأ  اوکرت  فیکف  هوباع ، کلذب و  هورکذـف  رمع  هیف  فلاخ  الوق  دالوالا  تاهما  یف  لاق 
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. دالوالا تاهما  یف  هلوقب  هوباع 
ام اهزیمی  ناک  له  دحأ  موی  هزجی  مل  قدنخلا و  موی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  هزاجا  دق  رمع و  نب  هَّللا  دبع  نع  انربخ  هل : لاقی  مث 

؟ تلصف تددع و  امم  ةزجعملا  رحسلا و  نیب  لصفی  یبنتملا و  یبنلا و  نیب  ام  قرف  ملعی  ناک  له  و  هترکذ ؟
ینا و  ءالقعلا ، نیب  فالخ  الب  نطفا  یکذا و  هنال  رمع  نبا  نم  یلوأ  کلذـب  مالـسلا  هیلع  یلعف  هل : لیق  کلذ  یلع  رـساجت  معن و  لاق : ناف 
یغلا ماما  دـشرلا و  ماما  نیب  زیمی  مل  و  براجتلا ، ةرثک  نسلا و  لوط  دـعب  دوعلا  نازیملا و  نیب  زیمی  مل  هنأ  مهتیور  دـق  کلذ و  یف  کـشی 

هنال معز  ماما  الب  ۀلیللا  کلت  تیبی  یک ال  کلملا  دبعل  عیابیل  الیل  هباب  جاجحلا  یلع  قرط  مالسلا و  هیلع  یلع  ۀعیب  نم  عنتما  هناف 
، ۀیلهاج ۀتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  لاق : هنأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  يور 

یتح و 
110 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه و  دوعلا ، نازیملا و  نیب  هزییمت  کلذف  اهیلع ، كدیب  قفصا  لاقف : شارفلا  نم  هلجر  جرخأ  نأ  هلاح  هلاذرتسا  جاجحلا و  راقتحا  نم  غلب 
. ۀمئالا یف  هرایتخا 

: هنع لاقی  ورمع  نبا  مالسا  حصی  نأ  زاج  اذاف  ةروهشم ، ۀمولعم  هثیدح  قدص  و  هسح ، دقوت  و  هتنطف ، هئاکذ و  یف  مالسلا  هیلع  یلع  لاح  و 
. یلوأ همالسا  ۀحصب  قحا و  کلذ  ۀفرعمب  یلعف  اهیف  هقداشت  هتحاصف و  رهظا  اهقسن و  ظحاجلا و  اهدرس  یتلا  رومالا  کلت  فرع  هنأ 
ۀحـصب مکح  ثیح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یف  نعط  همالـسا و  لـطبا  کـلذ  فرعی  ملعی و  رمع  نبا  نکی  مل  لاـق : نا  و 

، قدنخلا موی  هزاجا  همالسا و 
، لقاعلا غلابلا  الا  زیجا  ال  لاق : ناک  مالسلا  هیلع  هنال 

. دحا موی  هزجی  مل  کلذل  و 
نم بجعاب  سیل  نینس  رشع  نبا  وه  بجی و  لب  یلقعلا  فیلکتلا  هیف  نسحی  يذلا  دحلا  مالسلا  هیلع  یلع  غولب  یف  هلوقن  ام  نا  هل : لاقی  مث 

ةداعلا و براجتلا و  فراعتلا و  نم  اجراخ  ناک  نا  باـتکلا و  نم  هوطبنتـسا  ملعلا و  لـهأ  کـلذ  ححـص  دـق  و  رهـشا ، ۀتـسل  دـلولا  ءیجم 
مجر نع  رمع  یهن  امل  اذاعم  نأ  يوری  و  ءاهقفلا ، سانلا و  هححـص  دق  و  ةداعلا ، فراعتلا و  نع  اضیأ  جراخ  نیتنـسل  دلولا  ءیجم  کلذک 

ةداعلا اندـجو  دـق  ءاهقفلا و  اهب  لمعی  ۀنـس  کلذ  تبثف  ۀـبعکلا ، بر  ینبا و  هوبا  لاقف  هاتینث ، تتبن  دـق  امالغ  تدـلو  یتح  اهکرت  لـماحلا 
رکذ دق  و  عستل ، رشعل و  نضحی  ءاسن  لقالا  یف  نوکی  دق  و  ةأرملا ، هیف  ضیحت  نس  لقا  هنا  و  ۀنس ، رشع  یتنثال  ضیحت  ۀیراجلا  ناب  یضقت 
غلبی مل  نم  نال  هل ، ادلو  نکی  مل  نینـس  رـشع  نود  هل  یبص  اهجوز  لمحب و  ةأرملا  تءاج  ول  ناعللا : یف  یعفاشلا  لاق  دق  و  ءاهقفلا ، کلذ 

: اضیا ءاهقفلا  لاق  و  هب ، رقی  مل  اذإ  ناعل  امهنیب  ناک  و  هل ، دلولا  نوکی  نا  زاج  نینس  رشع  هل  ناک  نا  و  هل ، دلوی  نایبصلا ال  نم  نینس  رـشع 
نینس عستل  نضحی  ۀماهت  ءاسن  نا 

111 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] نهدالبب رحلا  ةدشل 

هداد لصفم  عطاق و  یباوج  شناسیلهساک  ظحاج و  تاوفه  در  رد  دیفم  خیش 

ریثک طوسبم  یمالک  هتساوخ  نآب  قعان  لک  عابتا  عاعر  جمه  لالضا  ظحاج  هک  ههبش  نیا  باوج  رد  هارث  باط  دیفم  خیش  بانج  نوچ  «و 
تعانش و رتهدایز  نآ  هظحالمب  هک  دیامنیم  بسانم  مه  نآ  لقن  اذهل  هدومرف  هدافا  قیقدت  قیقحت و  لامک  رب  لمتشم  عفانملا  مج  دئاوفلا ،

«. دیدرگ دهاوخ  حضاو  شحاف  بصعت  حیبق و  دانع  نبا  تعاضف 
راثالا ةریثکلا و  رابخالاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀیقبـسا  تابثا  دـیفملا  خیـشلا  نع  لقن  نأ  دـعب  لوصفلا »  » یف هارث  باط  یـضترملا  دیـسلا  لاـق 
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: ةریهشلا
دـیلقتلا و هجو  یلع  ناک  امنا  ۀـفرعملا و  هجو  یلع  عقی  مل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نامیا  نا  : » ۀبـصانلا لوق  امأف  هَّللا : هدـیأ  خیـشلا  لاـق 

ناک مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  مهؤاعدا  باوثلا و  هب  هل  بجی  مل  و  ۀحدملا ، هبحاص  قحتـسی  مل  ۀلزنملا  هذهب  ناک  ام  نیقلتلا و  ظفحت 
«. افلکم لقعلا و ال  لماک  نکی  مل  هّنس  هذه  ناک  نم  و  نینس ، عبس  نبا  لاحلا  کلت  یف 

، هیلع ناهرب  الوق ال  متلق  و  نینس ، عبس  نبا  مالـسلا  هلآ  یلع  هیلع و  یبنلا  ثعبم  تقو  یف  ناک  هنأ  مکئاعدا  یف  متلهج  مکنا  مهل : لاقی  هناف 
یف ءاج  و  ۀنـس ، نوتـس  سمخ و  هل  ضبق و  مالـسلا  هیلع  هنأب  تءاج  تایاورلا  روهمج  نأ  کـلذ  فورعملا و  داـضی  روهـشملا و  فلاـخی 
نم دحأ  هلبقی  لقنلا و ال  حیحص  یف  فرعی  ال  حرطم ، ّذاشف  نیتیاورلا  نیتاه  يوس  ام  امأف  ۀنس ، نیتس  اثلث و  هتافو  دنع  ناک  ۀّنس  نأ  اهـضعب 

. لقعلا ۀیاورلا و  لهأ 
ةرجهلا و لبق  ةرشع  ثلث  اهنم  ۀنس  نیرشع  اثلث و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  بحص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  انملع  دق  و 

یلا 243. ۀغالبلا ج 13 ص 238  جهن  حرش  [ 1  ] شاع و  اهدعب ، ةرشع 
112 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّنـس تناک  رابخالا  هب  ترتاوت  امب  نیتس  سمخ و  یلع  هّنـس  یف  انمکح  اذاف  ةرجهلا ، نم  نیعبرأ  ۀنـس  یف  هتافو  تناک  و  ۀنـس ، نیثلث  هدـعب 
رشع مالسلا  هیلع  هّنس  تناک  نیتس  ثلث و  یلع  انمکح  نا  و  ۀنـس ، ةرـشع  ینثا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ثعبم  دنع  مالـسلا  هیلع 

ۀنس نیتس  هتافو  دنع  تناک  هّنس  نا  لئاق  لوقی  نا  الا  ّمهَّللا  نینس ، عبـس  ثعبملا  دنع  هّنـس  نوکی  نأ  باسحلا  اذه  نم  جرخی  فیکف  نینس ،
کلذ یلا  راص  نم  تایاورلا و  نم  ذاشلا  یلع  ادمتعم  راثالا  نم  روهـشملل  ارکنم  رابخالا  نم  رتاوتملل  اعفاد  نوکی  هنأ  الا  کلذ ، هل  حـصیف 

و لاقملا ، یف  ۀـفزاجملا  نود  اهنم  حیحـصلا  نم  دـسافلا  فرط  یلع  فیقوتلا  رابخالا و  یف  مالکلا  هجو  نع  هل  نایبلا  هرظانمب  یلوالا  ناک 
هیلع هلوق  عم  ۀنس  نوتس  هل  یفوت و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  یعدی  نأ  راثالا  نم  ءیـش  یف  رظن  وأ  رابخالا  عمـس  القاع  نکمی  فیک 
یبأ نبا  نا  نولوقی : اموق  نأ  ینغلب  يأرلا : ریبادتلا و  یف  هب  هئادـعأ  فاجرا  نم  هغلب  ام  دـنع  ماعلا  صاخلا و  یف  هنع  عیاذـلا  عئاشلا  مالـسلا 

تفرذ دق  اذ  انأ  اه  نیرشعلا و  تغلب  ام  اهیف و  تمق  دقل  ینم ، اهب  رصبأ  دحأ  مهنم  له  مهوبأ ، هّلل  برحلاب  هل  ةریصب  نکل ال  عاجـش  بلاط 
. عاطی نمل ال  يأر  نکل ال  و  نیتسلا ، یلع 

هنأ معز  نم  لوق  بذـکی  اذـه  و  نیفـص ، مایا  یف  کلذ  و  الیوط ، ارهد  هدـعب  شاع  تقو  یف  نیتسلا  یلع  فّین  دـق  مالـسلا  هیلع  هنأب  ربخف 
ۀنس و نیتس  اعضب و  هتافو  دنع  ناک  مالسلا  هیلع  هّنس  نأب  ةرهاظ  ۀضیفتسم  تءاج  دق  تایاورلا  نأ  عم  ۀنـس ، نوتـس  هل  یفوت و  مالـسلا  هیلع 

. کلذ رکنأ  نم  لاقم  نالطب  یلع  لیلد  راشتنالا  یلع  کلذب  اهئیجم  یف 
نب دمحم  تعمـس  لاق : لیقع ، نب  دـمحم  تعمـس  لاق : لیقع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع  ةرـسیم  یبأ  نب  ورمع  نب  یلع  کلذ  يور  نمف 

ۀنس یف  لوقی  ۀیفنحلا 
113 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: لاق لتق ؟ موی  هّنـس  تناک  مک  و  تلق : یبأ ، نس  تزواج  دق  ۀنـس ، نوتـس  سمخ و  یل  هذه  نینامث : يدحا و  ۀنـس  تلخد  نیح  فاحجلا 
. ۀنس نوتس  ثلث و 

. ۀنس نوتس  ثلث و  نبا  وه  مالسلا و  هیلع  یلع  یفوت  لاق : قاحسا ، یبأ  نع  کیرش ، انثدح  لاق : میعن  وبأ  مهنم  و 
، ضبق موی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّنس  نع  لئـس  دق  لوقی و  يردخلا  دیعـس  ابأ  تعمـس  لاق : ۀملـسم ، نع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  مهنم  و 

. نیتسلا نم  فّین  ناک  لاق :
رشع نبا  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لوقی : هتعمـس  لاق  ایرکز  نب  دمح  قیرط  نم  ۀشئاع  نبا  مهنم  و 

. ۀنس نیتس  ثلث و  نبا  وه  مالسلا و  هیلع  یلع  لتق  نینس و 
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: لاق یجشاوکلا  هَّللا  دبع  یبأ  قیرط  نم  یمدحقلا ، ماشه  نب  دیلولا  مهنم  و 
نبا وه  نیعبرأ و  ۀنس  ناضمر  رهـش  نم  تلخ  ۀلیل  رـشع  عستل  ۀعمجلا  موی  ۀفوکلاب  لتق  مالـسلا  هیلع  ایلع  نأ  ۀفلتخم ، دیناسأب  دیلولا  انربخأ 

. ۀنس نیّتس  سمخ و 
: دحاو ریغف  نینس  رشع  نم  رثکأ  ۀثعبلا  دنع  تناک  مالسلا  هیلع  هّنس  نأ  يور  نم  امأف 

: لاق هنع  بهو  نع  ةریغملا ، نب  نامثع  قیرط  نم  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  مهنم  و 
هیلإ و انیهتناف  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  یلا  انودشرأف  ۀکم  تمدق  ینأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  روما  نم  هتملع  ءیش  لوا  نا 

دق ةأرما  هتعبت  ملتحم  وأ  قهارم  مالغ  هنیمی  یلع  ناضیبأ  نابوث  هیلع  افـصلا  باب  نم  لجر  لبقأ  ذإ  سولج  نحن  انیبف  مزمز ، یلا  سلاج  وه 
لبقتـسا مث  نافوطی ، هعم  ةأرملا  مالغلا و  و  اعبـس ، تیبلاب  فاط  مث  هعم ، ةأرملا  مالغلا و  هملتـساف و  رجحلا ، اودـصق  یتح  اهنـساحم  ترتس 

مالغلا عکرف  عکر ، مث  تونقلا ، لاطأف  ّربکف ، هیدی  عفرف  ماق  و  ۀبعکلا ،
114 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ای انلقف : سابعلا  یلع  انلبقأ  ۀکمب ، فرعی  هرکنن ال  ائیش  انیأر  اّملف  عنصی ، ام  ناعنصی  دجس و  مث  تونقلا ، لاطأف  هسأر  عفر  مث  هعم ، ةأرملا  و 
یلع اذه  و  هَّللا ، دبع  نب  دمحم  یخأ  نبا  اذه  لاق : هفرعن ، ام  انلق : اذه ، نوفرعت  ام  هَّللا  و  لجأ ، لاق : هفرعن ، انک  ام  نیدلا  اذـه  نا  لضفلا  ابأ 

. ۀثلثلا ءالؤه  الا  نیدلا  اذهب  هَّللا  دبعی  دحأ  ضرالا  هجو  یلع  ام  هَّللا  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  ةأرملا  هذه  و  بلاط ، یبأ  نب 
. ۀنس ةرشع  سمخ  نبا  وه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نمآ  نم  لوأ  لاق : هریغ  نسحلا و  نع  ةداتق  يور  و 

هتیأر دقل  و  ۀنـس ، ةرـشع  سمخ  نبا  وه  ملـسأ و  لاقف : مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا  نع  ترالا  نب  بابخ  تلأس  لاق : سوا  نب  دادـش  يور  و 
. غولبلا مکحتسم  غلاب  ذئموی  وه  یبنلا و  عم  یلصی 

. باتکلا یلا  فلتخی  ۀباوذ  هل  ناک  و  ۀنس ، ةرشع  عبرأ  نبا  وه  یلع و  ملسأ  لاق : ةرضن ، یبأ  نع  دیز  نب  یلع  يور  و 
. ۀنس ةرشع  يدحا  نبا  وه  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نمآ  نم  لوأ  لاق : یلع ، نب  دمحم  نع  دایز ، نب  هَّللا  دبع  يور  و 

. ۀنس ةرشع  سمخ  نبا  وه  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسأ  نم  لوأ  لاق : دیزی ، نب  نسحلا  يور  و 
: بلطملا دبع  نب  نایفس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  لاق  دق  و 

لماوک  نینس  نم  رشع  سمخل و  هتالصب  اصلخم  یلع  یلص  و 
هیلع یلع  ملسأ  لاق : ینرعلا ، نیوج  نب  ۀّبح  نع  هیبأ ، نع  لیهک ، نب  ۀملس  يور  لماع و  عنص  هب  لضفأ  لمع  هل  هنوعبتی  هدعب  اسانأ  یلخ  و 

. باتکلا یلا  فلتخی  ۀباوذ  هل  ناک  مالسلا و 
ثعبملا دنع  هل  ناک  مالسلا  هیلع  هنأ  نم  هوعدا  ام  انموصخل  انملس  ول  انأ  یلع 

115 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یفانی نسلا ال  رغـص  نأ  کلذ  و  نیقیلا ، ۀـفرعملا و  نود  نیقلت  هجو  یلع  ناک  هنامیا  نأ  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  ۀحـص  یلع  لدـی  مل  نینـس  عبس 

: ایرکز نب  ییحی  ۀـصق  یف  هناحبـس  لاق  دـق  و  ۀـیلقعلا ، نود  ۀیعرـشلا  ماکحالا  یف  الا  ملحلا  غولبب  فیلکتلا  بوجو  سیل  و  لقعلا ، لاـمک 
اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ 

: مالسلا هیلع  یسیع  ۀصق  یف  لاق  و  [ 1]
َو ُْتنُک  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  اِیبَن  ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاـق  اِیبَص  ِدـْهَْملا  ِیف  َناـک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاـق  ِْهَیلِإ  ْتَراـشَأَف 

ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ 
[. 2]

یف هتلاحال  کلذ  لیحت  لوقعلا  تناک  ول  و  هَّللا ، امهاتآ  یتلا  ۀـمکحلا  امهلقع و  لامک  مالـسلا  اـمهیلع  نییبنلا  نیذـه  نس  رغـص  فنی  ملف 
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ٍُلُبق ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  َو  یلاعت : هلوق  یف  مهنم  ذش  نم  الا  ریـسفتلا  لهأ  عمجأ  دق  لاح و  لک  یلع  دـحأ و  لک 
َنِیقِداَّصلا  َنِم  َوُه  َو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  َنِیبِذاْکلا ، َنِم  َوُه  َو  ْتَقَدَصَف 

. ۀمهتلا هنع  لازأ  ءاشحفلا و  نم  فسوی  أرب  یتح  لج  زع و  هَّللا  هقطنأ  دهملا  یف  اریغص  الفط  ناک  هنأ  [.: 3]
مهیلع هَّللا  ءایبنأ  نم  یبنل  ۀلالد  و  ةداعلا ، هقرخل  ازجعم  ناک  هومتددع  نمم  هومترکذ  يذلا  نا  تلاق : جاجتحالا  اذه  تعمس  اذإ  ۀبـصانلا  و 

ملس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلل  وأ  مالسلا  هیلع  هل  ازجعم  ناکل  ةداعلا  قرخ  یف  هومتفصو  نمل  اکراشم  نینمؤملا  ریمأ  ناک  ولف  مالسلا ،
[1  ] هلعجل و  هتانیب ، ۀلمج  یف  هب  جتحا  هتازجعم و  یف  هلعجل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  ناک  ول  هل و  زجعملا  نوکی  نأ  زوجی  سیل 

12 میرم :
.31 - 30 - 29 میرم : [ 2]

.27 - 26 فسوی : [ 3]
116 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل هنأ  انملع  هتازجعم  یف  نوملسملا  هدع  و ال  املع ، هسفنل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هلعجی  مل  املف  هتایآ ، یف  نوکـسمتملا 
. هومترکذ ام  یلع  هیف  رمالا  رجی 

نم فرع  و ال  ماعلا ، یف  هملع  عاش  و ال  ازجعم ، نوکی  نأ  مزل  ـال  و  اـملع ، نوکی  نأ  بجو  ةداـعلا  هب  هَّللا  قرخ  اـم  لـک  سیل  مهل : لاـقیف 
یه لب  هلاقم  یف  هل  قیدصتلا  يرجم  هتئارب  يرجی  فوذقم  ةءارب  وأ  عاد  ةوعد  دنع  ةداعلا  قرخ  وه  ملعلا و  زجعملا  امنا  و  رارطـضالا ، ۀهج 
یِّنِإ هلوق : یف  هل  هقیدصتل  ازجعم  ناک  امنا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مالک  و  لوقلا ، ظفللا و  سفنب  اقیدـصت  کی  مل  نا  و  ینعملا ، یف  قیدـصت 

اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع 
هرغـص لاح  یف  ییحی  ۀـمکح  تناک  و  ةراهطلا ، نم  هتعدا  امیف  اهقیدـصت  ۀـشحافلا و  نم  هما  ةءاربل  ادـهاش  و  ةداـعلل ، اـقرخ  هنوک  عم  [ 1]
ةءارب یف  لفطلا  مالک  و  ازجعم ، الیلد و  ةداعلل  اقرخ  اهنوک  عم  تراصف  مالـسلا ، هیلع  ایرکز  هیبأ  ةوعدل  لاحلا و  یف  هتوعد  یف  هل  اقیدـصت 

یبن مالـسلا  هیلع  فسوی  هتحاس و  ةءارب  یف  قدـصلاب  مالـسلا  هیلع  فسویل  هتداهـشب  ةداـعلا  قرخل  ازجعم  ناـک  اـمنا  مالـسلا  هیلع  فسوی 
. هانرکذ ام  یلع  رمالا  نأ  تبثف  لسرم 

ةداعلل اقرخ  هنوک  عم  نوکیف  هب  مالسلا  هیلع  وه  دهشتسا  هیلإ و ال  یعد  ءیـش  یف  ادهاش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لقع  لامک  کی  مل  و 
نوکی امب  هیبال  ییحی  مالک  هّمال و  هل و  یسیع  مالک  و  فسویل ، لفطلا  هب  دهش  ام  دح  یلع  دهـش  وأ  مالـسلا  هیلع  هب  دهـشتسا  ول  ازجعم و 

لقع لامک  نأ  یلع  هاّنیب  ام  یلع  هل  هجو  نکل ال  و  تازجعملا ، یف  کلذ  رکذـب  ۀـبلاطملا  یف  هجو  انموصخل  ناکل  لاحلا  لبقتـسملا و  یف 
مالک ییحی و  ۀمکح  مالسلا و  هیلع  حیسملا  مالک  يرجم  يرجیف  رارطضاب  امولعم  ساوحلل و ال  ارهاظ  نکی  مل  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

لالدتسالا وأ  مالسلا  هلآ  هیلع و  لوسرلا  لوق  هب  ملعلا  قیرط  ناک  امنا  و  تازجعملا ، یف  هیلع  دامتعالا  نکمیف  مالسلا  مهیلع  فسوی  دهاش 
.29 میرم : [ 1  ] مالسلا هیلع  هلاحل  ریسلا  بقاثلا و  رظنلاب  قاشلا 

117 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم صاخل  الإ  کلذ  لـصحی  ـال  مث  هتنطف ، هتفرعم و  یلا  يدؤی  اـمیف  رظنلا  و  هتالالدتـسال ، لـمأتلا  و  همـالک ، عامـسب  تاـقوالا  رورم  یلع 
هیلع انیبنل  ناک  ام  و  تازجعملا ، نم  ءایبنالل  فلـس  ام  مکح  همکح  قراف  يرجملا  اذه  يرج  ام  تاطابنتـسالا و  هوجو  فرع  نم  و  سانلا ،
قرخ نع  ۀنیبملا  اهنم  ةرهاظلا  لاحلا  ملع  یف  عیمجلا  كرتشی  نیقیلا و  بابـسأ  بولقلا  یف  حدـقت  اهرهاوظب  کلت  ذإ  مالعالا ، نم  مالـسلا 
لوق سفن  یلا  هیف  عوجرلا  وأ  تاقوالا  رورم  یلع  لاوحالل  ءاربتسالا  لیوطلا و  ثحبلا  نم  هانرکذ  ام  یلع  اروصقم  نوکی  نأ  نود  تاداعلا 

لوسرلا نوکی  نأ  رکنی  و ال  تانیبلا ، نم  هاوس  ام  یلع  دامتعالا  هریغ و  زجعم  یف  رظنلا  یلا  هب  ملعلا  یف  جاتحی  يذـلا  مالـسلا  هیلع  لوسرلا 
. هانفصو امل  هتایآ  ۀلمج  یف  هب  هجاجتحا  کلذ و  رکذ  نع  لدع  امنا  مالسلا  هیلع 
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کلذـب و جاجتحالا  نع  مالـسلا  هیلع  لوسرلا  نع  فکلا  هقلخ  ۀحلـصم  نم  ملع  لج  ّزع و  هَّللا  نوکی  نأ  رکنی  ـال  هنأ  وه  رخآ و  ءیـش  و 
. نیدلا ۀحلصم  یف  یلوأ  ةداعلا  قرخ  رهاظ  یلع  هدامتعا  نأ  و  هیف ، رظنلا  یلا  ءاعدلا 

یلع هب  جاجتحالا  ماقم  موقی  اـم  لـعف  دـقف  نییعتلا  لیـصفتلا و  یلع  هب  جـتحی  مل  نا  مالـسلا و  هلآ  هیلع و  لوسرلا  نأ  وه  و  رخآ ، ءیـش  و 
یف هیلع  دـمتعا  هتلاسر و  ءادا  هتوعدـب  حـتتفا  غولبلا و  هرهاظ  نمم  مهلک  روکذـلا  لبق  ةوعدـلاب  مالـسلا  هیلع  ایلع  أدـتباف  نیقیلا  ةریـصبلا و 

غولب نا  هل و  زجعمل  هنا  مالسلا  هیلع  هلوق  ماقم  موقی  ام  یلع  کلذب  هصاصتخاب  لدف  هنع  هروهظ  نم  افئاخ  ناک  ام  هعدوأ  هرـس و  هعادیتسا 
یف هب  هل  جـتحا  هباحـصأ و  نیب  هرهـشأ  هرکذـب و  هّون  هلئاضف و  میظع  هبقانم و  لیلج  هرخافم و  نم  کلذ  لـعج  مث  هقدـص ، یلع  ملع  هلقع 
یلع هب  رخف  هئادعأ و  هئایلوأ و  نیب  هب  حّدمت  هموصخ و  یلع  هب  جتحاف  هل  هئاعدا  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لعف  کلذک  هصاصتخا و 

ۀجحلا وه  لب  هل ، زجعملاب  ةداهشلاب  قطنلا  ینعم  وه  کلذ  هنامز و  لهأ  عیمج 
118 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هودمتعا ام  طقسی  اذه  و  هناهرب ، هَّللا و  لیلد  هملعب و  جاجتحالا  سفن  هنم و  یلاعت  هَّللا  هصخ  امب  موقلا  یف  [ 1  ] ایئان هنوک  یف 
، لالدتسالا ۀفرعملاب و  ناک  هنامیا  نأ  افلکم و  اغلاب  مالـسلا  هلآ  هیلع و  یبنلا  ۀثعب  دنع  ناک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  یلع  لدی  امم  و 
هلئاضف و نم  هلعج  هحدم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نأ  باوثلا  میظع  قاقحتسا  یف  اهدکآ  هوجولا و  لضفأ  یلع  عقو  هنأ  و 

هیلع قحتـسی  ام ال  یلع  حدمی  و  اهتلمج ، یف  لخدی  ام ال  بقانملا  یف  لعجی  لضفب و  سیل  امب  لّضفی  يذـلاب  کی  مل  و  هبقانم ، یف  هرکذ 
. باوثلا

نم افنآ  هانرکذ  امیف  نامیالا  مدقتب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالسلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  لوسر  حدم  املف 
. املس مهمدقأ  کتجوز  نأ  نیضرت  ام  أ  مالسلا : اهیلع  ۀمطافل  هلوق 

. بلاط یبأ  نب  یلع  امالسا  اهلوأ  ضوحلا  اهیبن  یلع  ادورو  ۀمالا  هذه  لّوأ  هنع : هَّللا  یضر  ناملس  ۀیاور  یف  هلوق  و 
يریغ و یلصی  دحأ  لاجرلا  نم  نکی  مل  هنأ  کلذ  نینس و  عبس  یلع  یلع  ّیلع و  ۀکئلملا  تلص  دقل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق  و 

. هریغ
لوسر هامـس  دق  امیـس و  نیقلتلا ال  دیلقتلا و  نود  نیقیلا  ۀفرعملاب و  عقو  مالـسلا  هیلع  هنامیا  نأ  تبث  دقف  هانفـصو  ام  یلع  رمالا  ناک  اذإ  و 

. امالسا انامیا و  ینیدلا  قالطالا  یلع  یمسی  نیقلتلا ال  ۀهج  یلع  نایبصلا  نم  عقی  ام  و  امالسا ، انامیا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
نم ماقم  ریغ  یف  هررک  هئادعا و  یلع  هب  جتحا  هرخافم و  نم  هلعج  هب و  حدمت  دق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  اضیأ  کلذ  یلع  کلدی  و 

. القثم هب  ضهن  اذإ  لمحلاب  ءان  لاقی : ۀقشم ، دهجب و  ضهن  اءون : ءونی  ءان  [ 1 . ] هتاماقم
119 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیح
. یلبق كدبع  ۀمالا  هذه  نم  کل  ادبع  فرعأ  ینا ال  ّمهَّللا  لوقی :

. ملسی نأ  لبق  تملسأ  رکب و  وبأ  نمؤی  نأ  لبق  تنمآ  ربکالا  قیدصلا  انأ  مالسلا : هیلع  هلوق  و 
. امهدعب هتدبع  امهلبق و  هَّللا  تدبع  امهنم ، کنم و  ریخ  انأ  نامثعل : مالسلا  هیلع  هلوق  و 

. یلصف هبر  مسا  رکذ  نم  لوأ  انأ  هلوق : و 
. هدبع هب و  نمآ  نم  لوأ  انأف  هَّللا  یلعأ  بذکأ ؟ نم  یلع  مالسلا : هیلع  هلوق  و 

حدـمتی نأ  مالـسلا  هیلع  هنم  زاج  امل  دـیحوتلاب  ملع  ۀـفرعم و ال  هل  نکی  مل  نیقلتلا و  ۀـهج  نم  ۀبـصانلا  هیلإ  بهذ  ام  یلع  هنامیا  ناـک  ولف 
زوجی ام ال  کلذ  نم  لعف  هنأ  ول  و  رمع ، رکب و  یبأ  یلع  هل  الیـضفت  هلعجی  موقلا و ال  یلع  هب  رخفی  نأ  ةدابع و ال  هیمـسی  نأ  کلذـب و ال 

هل ۀعامجلا  میلـست  کلذ و  یف  هیلع  ضارتعالا  نع  موقلا  لودـع  یف  هومـصاخم و  هیف  هجاح  و  هوداضم ، هیف  هضرتعا  هوفلاخم و  هیلع  هدرل 
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رابخالا نم  بابلا  اذـه  یف  هانیور  ام  عفدـی  نأ  نکمی  سیل  و  هانیکح ، يذـلا  ۀبـصانلا  لوق  داسف  یلع  ناهرب  هانرکذ و  ام  یلع  لیلد  کـلذ 
یف عقو  ربخ  حیحـصت  یلع  دامتعالا  هنکمی  مل  هانحرـش  ام  عم  اهیف  نعطلل  ضرعت  نم  ۀعیـشلا و  ۀبـصانلا و  نم  نیقیرفلا  عامجا  اهترهـشل و 

مدقی ملعلا  ۀلمح  طلاخ  ثیدـحلا و ال  فرعی  نم ال  نأ  به  و  راثالا ، ۀـماع  داسفا  و  رابخالا ، روهمج  لاطبا  کلذ  یف  و  فالتخالا ، هلیوأت 
. ملعلا لهأ  یف  اصاخ  هنوکب  ۀصرفلا  منتغی  نیفراعلا و  ضعب  هیف  دناعی  وأ  هانیور  ام  ضعب  راکنا  یلع 

اروکذم راص  یتح  رشتنا  فالخلا و  هیف  عفتری  دح  یلع  هترهش  نم  عاش  دق  و  کلذ ، یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  رعش  عفد  نکمی  فیک 
یف صاوخلا  نع  الضف  ۀماعلا  نم  اعومسم 

: مالسلا هیلع  هلوق 
یمع  ءادهشلا  دیس  ةزمح  يرهص و  یخأ و  یبنلا  دمحم 

120 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یما  نبا  ۀکئالملا  عم  ریطی  یسمی  یحضی و  يذلا  رفعج  و 

یمحل  یمدب و  اهمحل  طاشم  یسرع  ینکس و  دمحم  تنب  و 
یمهسک  مهس  هل  مکنم  نمف  اهنم  يادلو  دمحأ  اطبس  و 

یملح  نا  وأ  تغلب  ام  امالغ  ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس 
مخ  ریدغ  حود  موی  یلیلخ  مکیلع  هتیالو  یل  بجوأ  و 

لوسرلا دعب  مامالا  ناک  هنا  هیف  و  نایبلا ، ۀجحلاب و  ۀفرعملا  عم  عقو  هنأ  و  مالـسلا ، هیلع  هنامیا  مدقت  نع  نایبلا  یف  ۀـیافک  رعـشلا  اذـه  یف  و 
. فالختسالا هل  بجوملا  ریدغلا  موی  یف  رهاظلا  لاقملا  لیلدب  مالسلا  هلآ  هیلع و 

ام هانرکذ  ام  دیؤی  امم  و 
یلص ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نأ  هدج  نع  هیبأ  نع  عفار  یبأ  نبا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  يرکبلا ، دوسالا  نب  هَّللا  دبع  هاور 
یبنلا لاقف  بلاط ، ابأ  یقلأ  یتح  ینرظنأ  هل : لاقف  ءاثلثلا ، موی  هعم  ةولصلا  یلا  مالـسلا  هیلع  ایلع  یعد  و  هعم ، ۀجیدخ  تلـص  نینثالا و  موی 

: مالسلا هلآ  هیلع و 
. ثعبملا موی  یناث  وه  هعم و  یلص  کل و  تملسأ  دقف  ۀنامأ  تناک  ناف  مالسلا : هیلع  لاقف  ۀنامأ ، اهنا 

لاقف بلاط  ابأ  رواشا  هیف و  رظنأ  یتح  یبأ  نید  فلاخی  نید  اذه  نا  هثیدح : یف  لاق  و  هلثم ، سابع  نبا  نع  حلاص  یبأ  نع  یبلکلا  يور  و 
. هعم یلص  هقدصف و  کب  قدصا  کتبجأ و  لب  لاق : مث  ۀئینه ، ثکم  لاقف : متکا ، رظنا و  مالسلا : هلآ  هیلع و  یبنلا  هل 

نم ةریثک  ۀـعامج  ینعملا  یف  قافتا  ظفللا و  یف  فالتخا  یلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  لاـقملا  اذـهب  هنیعب  ینعملا  اذـه  يور  دـق  و 
نیب هیبأ و  ةروشم  نیب  زیمی  هلالقتـسا و  هفقوتب و  لاحلا  کلت  یف  افراع  ناک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  یلع  لدـی  وه  و  راـثالا ، ۀـلمح 

مالسلا هلآ  هیلع و  لوسرلل  ۀعاطلا  لوبقلا و  یلع  مادقالا 
121 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا کـلذ  نع  لدـعف  قحلا ، نع  دـص  دـق  نوکیف  قح  هنأ  عم  هنم  هعنمی  نأ  هیبأ  یلع  کـلذ  یقلأ  نا  هفوـخ  مث  لـمأت ، ـال  ةرکف و  ریغ  نم 
هَّللا هارأ  هیلع و  لدی  يذلا  نآرقلا  نم  هعمس  ام  هلاقم و  یف  هقدص  نم  هفرعی  ناک  ام  هتنامأ و  عم  مالسلا  هلآ  هیلع و  یبنلا  نم  ملع  لوبقلا و 
یلص هَّللا  لوسر  رس  یشفی  نأ  هرک  اهقح و  فرع  اهریغ و  ۀنامالا و  نیب  زیم  نأ  دعب  اذه  هقدص ، هب و  نمآف  قحم  هَّللا  لوسر  هنأ  هناهرب  نم 

. هل زییمت  نمم ال  لصحی  هل و ال  لقع  یبص ال  نم  قافتاب  عقی  اذه ال  و  هیلع ، هنمتئا  دق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ملعی مل  ولف  نیفلکملا  یلا  لج  زع و  هَّللا  هلسرأ  امنا  و  مهلک ، روکذلا  لبق  ةوعدلا  یف  هب  أدب  مالـسلا  هلآ  هیلع و  یبنلا  نأ  هانرکذ  ام  دیؤی  و 
هتعدا ام  یلع  رمالا  ناک  ول  هنال  هیلع  ثعب  نم  عیمج  یلع  ةوعدـلا  یف  همدـق  هتلاسر و  ءادأ  هب  حـتتفا  امل  فلکم  لقاع  مالـسلا  هیلع  ایلع  نأ 
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هَّللا لوسر  و  هعضوم ، ریغ  یف  هلعف  عضو  هفلک و  ام  ءادأ  نع  هفلکی  مل  امب  لغاشت  یلوالا و  نع  لدع  دق  مالـسلا  هلآ  هیلع و  ناکل  ۀبـصانلا 
. کلذ نع  لجی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

الف هودـع ، نم  عاش  نأ  افئاخ  هرمال ، امتاک  هنیدـب  اهیف  ارـستسم  ناک  ۀـلاح  یف  مالـسلا  هیلع  ایلع  یعد  مالـسلا  هیلع  هنأ  وه  رخآ و  ءیـش  و 
نکی مل  وأ  هلمح ، ام  نم  هلمح  هرمأ و  لاثتما  و  هتیصو ، ظفح  هرس و  متکب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  اقثاو  ناک  دق  نوکی  نأ  اما  ولخی 

ۀمـصعلا و ةریرـسلا و  حالـص  ۀنامالا و  ۀـیاغ  یلع  لقعلا و  لامک  ۀـیاهن  یف  وه  الا و  مالـسلا  هیلع  هب  قثی  ملف  اقثاو  ناک  ناف  کلذـب ، اقثاو 
هیلع هنم  قثاو  ریغ  ناک  نا  و  اهفـصو ، انمدق  یتلا  لاحلا  یلع  هانحرـش  ام  عیمج  یلع  لیلد  هانفـصو  امب  ۀقثلا  نال  ریبدـتلا  نسح  ۀـمکحلا و 
اشاح ریبدتلا و  ۀمکحلا و  مزحلا و  دض  و  طیرفتلا ، لهجلا و  مظعأ  نم  هدنع  هعضوف  هرمأ  ۀعاذا  هعییضت  نم  نمآ  ریغ  هرس و  ظفحب  مالسلا 

صقن ۀفص  لک  نم  کلذ و  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل 
122 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هیف کلذ  یعدأ  نم  لاقم  بذکأ  هتبتر و  یلاعت  هَّللا  یلعأ  دق  و 
مالسلا و هلآ  هیلع و  لوسرلا  بیع  الا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نامیا  یف  نعطلاب  تدصق  ۀبـصانلا  يرت  امف  هانیب  ام  یلع  رمالا  ناک  اذإ  و 

اذه یقلأ  نم  موقلا و  خـیاشم  دارأ  ام  هتاریبدـت و  یف  هیلع  ءارزالا  هعـضوم و  ریغ  ءیـشلا  عضو  طیرفتلا و  ثبعلاب و  هفـصو  هلاعفال و  مذـلا 
َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  هانرکذ  ام  الا  مهیلإ  بهذملا 

[1]

هدومن راکنا  لیلع  یلیلد  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  تقبس  ظحاج 

هراشا

جاجتحالا هسفنل و  کلذ  رکذ  یلع  كرتب  الا  يوهلا  نم  ظفحت  يوقتلا و  رثآ  نم  يوعدلا  هذه  لطاب  فرعی  مل  ول  و  هتفگ »: ظحاج  زین  «و 
هذـه یلعل  حـصت  مل  یتم  و  ایفاک ، ناکل  هیلع  یلو  یلو و  يروشلا و  لـهأ  عماـج  ءاـفکالا و  يواـن  لاـجرلا و  عزاـن  دـق  همـصخ و  یلع  هب 

فقوم یف  کلذب  جتحا  ایلع  نأ  لقان  انیلإ  لقنی  مل  و  فعـضأ ، مهنم  زجعأ و  هدلو  نع  یهف  هرـصع  لهال  اهرکذی  مل  همایأ و  یف  يوعدلا 
هلعج املعم و  اعزفم و  مکدـنع  هیلع  هَّللا  یلـص  لوسرلا  هیـضر  دـق  امیـس و  اقثاو ال  هب  یلدأ  و ال  ابیطخ ، هب  ماق  سلجم و ال  یف  هرکذ  ـال  و 
هیلع هَّللا  یلـص  یبنلا  نأ  هتماما  یلع  لیلدلا  دحاو : ناسنا  لوقی  یتح  هسفنل  هعدی  مل  امک  هرـصع  یف  کلذ  دحأ  هل  یعدا  اماما و ال  سانلل 
ۀحلط یلع  دشأ  ناک  اذهف  هدعب ، نم  هدلول  هل و  ۀجح  هرصع و  یف  سانلل  ۀیآ  کلذ  نوکیل  هغولب  لبق  قیدصتلا  هفلک  وأ  مالسالا  یلا  هاعد 

[. 2  ] هتبارق رکذ  هقباوس و  هلئاضف و  نم  هاعدا  ام  لک  نم  ۀشئاع  ریبزلا و  و 
مالس هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  راکنا  رد  ولغ  تیاهن  شحاف و  بصعت  لامک  ببـسب  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  »

یلا ص 72. نم ص 64  ةراتخملا  لوصفلا  [ 1  ] بر
ۀغالبلا ج 13 ص 243. جهن  حرش  [ 2]

123 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نالطب تفرعم  بجوم  ار  يوه  ظفحت  يوقت و  راثیا  هتشاذگ و  مان  لطاب  يوعد  نس  رغص  لاح  رد  ار  ترضح  نآ  مالـسا  ياوعد  نیملاعلا 

هدوـمرفن و رکذ  ار  ینعم  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هـک  هدرک  اـعدا  ۀـتهابم  ةرباـکم و  اـتهب و  اروز و  ابذـک و  هتـشاگنا و  نآ 
تسین یفخم  راثآ  رابخا و  بتکب  یسرامم  یندا  رب  یهاو  بذک  نیا  نالطب  هکنآ  لاح  هدومرفن ، موصخ  رب  نآب  جاجتحا 
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ظحاج هفیخس  تاملک  زا  یفاکسا  یفاک  باوج 

هعینش تیبصع  نیجهت  حیبقت و  حیضفت و  وا  رب  عینشت  نعط و  رد  مه  ظحاج  ماظن  تیبصع  مالک  نیا  باوج  رد  یفاکسا  رفعج  وبا  خیـش  و 
ام لوقی  هنکل  اهداسف و  يوعدـلا و  هذـه  بذـک  هیلع  یفخی  هملع ال  هلـضف و  عم  ظحاجلا  لـثم  نا  هتفگ »: هچناـنچ  تسا  هدومن  هغلاـبم  وا 

نینثالا موی  ئبنتسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نأ  و  مالسالا ، یلا  قبسلاب  مالـسلا  هیلع  یلع  راختفا  يور  دق  و  ادانع ، ابـصعت و  هلوقی 
و ءاثلثلا ، موی  یلع  ملسأ  و 

، نینس عبس  سانلا  لبق  تیلص  لوقی : ناک  هنأ 
، ملسأ نم  لوأ  انأ  لوقی : لاز  ام  هنأ  و 

هنم انم  دق  دق  ریهـش و  لک  نم  رهـشأ  کلذ  یف  رمالا  و  هتافو ، دـعب  هرـصع و  یف  هتعیـش  هوحدام و  و  هئایلوأ ، هل  رختفی  و  کلذـب : رختفی  و 
لفط ریرغ و  ثدح  مالسا  ملسأ  هنأ  معز  و ال  هب ، نواهت  مالسلا و ال  هیلع  یلع  مالساب  فختسا  الخ  امیف  سانلا  نم  ادحأ  انملع  ام  و  افرط ،

، ۀـبهر ۀـبغر و ال  ریغب  هنبا  یلع  هفلاخی  مث  هیأر  نع  اردـصیل  هلعف  بلاط و  ابأ  نارظتنی  ةزمح  سابعلا و  لثم  نوکی  نأ  بجعلا  نم  و  ریغص ،
. ۀبقاعلاب ۀفرعم  ملع و ال  ریغ  نم  ةزعلا ، یلع  لذلا  و  ةرثکلا ، یلع  ۀّلقلا  رثؤی 

ربخلا یف  درو  دـق  قیدـصتلا و  هفلک  مالـسالا و  یلا  هاـعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ۀـینامثعلا  ظـحاجلا و  رکنی  فیک  و 
أدبم یف  هفلک  هنأ  حیحصلا 

124 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوجرخف هل  مهاعد  ماعطلا و  هل  عنصف  بلطملا  دبع  ینب  هل  وعدی  نأ  اماعط و  هل  عنصی  نأ  ۀکمب  اهراشتنا  مالسالا و  ۀملک  روهظ  لبق  ةوعدلا 

نأ ماعطلا و  کلذ  لثم  عنـصی  نأ  یناثلا  مویلا  هفلکف  بهل ، وبأ  همع  اهلاق  ۀـملکل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مهرذـنی  مل  مویلا و  کـلذ 
، بلطملا دبع  ینب  نم  هنال  مهعم  هاعد  نیدلا و  یلا  مهاعدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مهملک  مث  اولکأف  مهاعد  هعنـصف و  ۀیناث  مهوعدی 

هباجأ مهلک و  اوکسمأف  هدعب  نم  هتفیلخ  و  هتوم ، دعب  هیـصو  و  نیدلا ، یف  هاخأ  هلعجی  نأ  هلوق  یلع  هرـصنی  مهنم و  هرزاوی  نمل  نمـض  مث 
هدحو و وه 

، کعیابا كرزاوا و  هب و  تئج  ام  یلع  كرصنأ  انأ  لاق 
: ۀباجالا هنم  ءابالا و  مهنم  نیاع  و  ۀعاطلا ، هنم  ۀیصعملا و  مهنم  دهاش  رصنلا و  هنم  نالذخلا و  مهنم  يأر  امل  مهل  لاقف 

، يدعب نم  یتفیلخ  ییصو و  یخأ و  اذه 
: بلاط یبال  نولوقی  نوکحضی و  نورخسی و  اوماقف 

. کیلع هرّمأ  دقف  کنبا  عطأ 
عبـس نبا  وأ  نینـس  سمخ  نبا  لفط  ةوبنلا  رـس  یلع  نمتؤی  له  و  لـقاع ؟ ریغ  ّزیمم و  ریغ  ریغـص  موقلا  ءاـعد  ماـعطلا و  لـمع  فّلکی  لـهف 

هیطعی هدی و  یف  هدی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عضی  له  و  بیبل ؟ لقاع  الا  لوهکلا  خویـشلا و  ۀلمج  یف  یعدی  له  و  نینس ؟
؟ هئادعأ ةوادع  یلاعت و  هَّللا  ۀیالول  لمتحم  فیلکتلا ، دح  غلاب  کلذل  لها  وه  الا و  ۀفالخلا  ۀیصولا و  ةوخالاب و  هنیمی  ۀقفص 

مهضعبک هتقبط  یف  مهدحأک  وه  همالسا و  دعب  مهبعالم  یف  نایبصلا  عم  ری  مل  هلاکشأب و  قصلی  مل  هنارقأب و  سنأی  مل  لفطلا  اذه  لاب  ام  و 
یلع ۀثادحلا  ةرغلا و  هتلمح  ایندلا و  رطاوخ  نم  رطاخ  یبصلا و  صقن  هاعد  لاقیف : هتاعاس ، نم  ۀعاس  یف  مهیلإ  عزنی  مل  فیک  هتفرعم و  یف 

هفافعب و همالسا  قّدص  دق  هلعفب ، هلوقل  اققحم  هرمأ ، یف  اممصم  همالسا ، یلع  ایضام  الا  هانیأر  ام  لب  مهلاح ، یف  لوخدلا  مهوهل و  روضح 
نم عیمج  نیب  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  قصل  هدهز و 

125 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀـبقاعلا و زوف  نم  وجری  امل  هسفن  کلذ  یلع  ارباـص  هرطاوخ ، بذاـج  و  هتوهـش ، رهق  دـق  هترخآ ، هاـیند و  یف  هفیلأ  هنیمأ و  وهف  هترـضحب ،
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. ةرخآلا باوث 
ثیح هرمأ  حاتتفا  هلاح و  ءدب  هبطخ و  همالک و  یف  مالسلا  هیلع  وه  رکذ  دق  و 

هیلع یلع  لاقف  رحسلا ، فیفخ  رحاس  شیرق : تلاقف  ضرالا  دخت  تلبقأف  ةرجشلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یعد  امل  ملـسأ 
هَّللا رمأب  تلعف  ام  تلعف  ةرجـشلا  نأ  دهـشأ  انأ  هب  تئج  امیف  کتقدـص  و  هلوسر ، هّللاب و  تنمآ  کب  نمؤم  لوأ  اـنأ  هَّللا  لوسر  اـی  مالـسلا :

. کتوعد ۀحص  یلع  اناهرب  کتوبنل و  اقیدصت 
؟ ةرم مکحا  وا  ةدقع  قثوا  نامیالا و  اذه  نم  حصا  طق  نامیا  نوکی  لهف 

. هیف ۀلیح  امم ال  هفارحنا  ظحاجلا و  ۀیبصع  مهظیغ و  ۀینامثعلا و  قنخ  نکل  و 
ول ال هناف  هیلع  ملسا  يذلا  عضولا  یلع  ملسا  ثیح  مالـسالاب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلع  هَّللا  ۀمعن  ملعیل  ابناج  يوهلا  عدیل  فصنملا و  رظنیل  مث 
هل اجزامم  ناک  دـقف  هلها ، ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  براقا  ضعبک  الا  ناک  اـمل  اـهحنم  یتلا  ۀـیادهلا  و  اـهب ، صخ  یتلا  فاـطلالا 
ناف الصا ، هل  بحتـسی  مل  نم  مهنم  نیح و  دعب  الا  هل  دحا  مهنم  بجتـسی  مل  و  هطهر ، هلها و  نم  ریثک  هتطلاخمک  هل  اطلاخم  هتجزاممک و 

هیلع و ادیدش  ناک  لب  هقدـصی ، مل  هتنبا و  جوز  هرهـص و  همع و  نبا  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  ناک  و  ذـئنیح ، ملـسی  مل  هب و  اقـصتلم  ناک  ارفعج 
هرـصان و هلفاک و  ۀقیقحلا و  یف  هابا  بلاط  وبا  ناک  و  ةدحاو ، راد  یف  هعم  هبئابر و  مه  ذئنیح و  اوملـسی  مل  هریغ و  نم  نونب  ۀـجیدخل  ناک 

ونـص همع و  سابعلا  ناک  تایاورلا و  رثکا  یف  [ 1  ] ملـسی مل  کلذ  عم  و  ۀـمئاق ، هل  مقی  مل  یلاعت  هَّللا  همحر  دـعب  هالول  نم  هنع و  یماحملا 
ملـسی و مل  همحل و  همدک و  همع و  بهل  وبا  ناک  لیوط و  نیح  دعب  الا  هل  بجتـسی  مل  و  ۀـیبرتلا ، أشنملا و  ةدالولا و  یف  هل  نیرقلاک  هیبأ و 

قحلا لهأ  دنع  امأ  ۀینسلا و  دنع  اذه  [ 1  ] ۀمحللا ۀبارقلا و  ۀیبرتلا و  فلالا و  یلا  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسا  بسنی  فیکف  هیلع ، ادیدش  ناک 
. اعطق تباث  بلاط  یبأ  مالساف 

126 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. ةولخلا سنالا و  ةرشعلا و  لوط  ۀعماجلا و  رادلا  ۀناضحلا و  نیقلتلا و  و 

و هرفک ، یلع  تام  رفک و  دـحج و  نم  نیب  اوناک  لب  كاذ  وا  مهنم  دـحا  دـتهی  مل  و  مهنم ، ریثکل  وا  ءالؤهل  الـصاح  کلذ  لک  ناک  دـق  و 
هنا یلع  الا  فاصنالا  عم  مالسلا  هیلع  یلع  لاح  لمأت  لدی  له  و  هریغ ، ۀلزنملاب  زاف  دق  و  [ 1  ] اتیکس ءاج  مالسالاب و  قبس  رخأت و  أطبا و  نم 

حیحـص ال رظن  ملع و  ۀفرعمب و  هبلق  یف  نیقیلا  تبث  و  ۀـلاسرلا ، رون  يار  ةوبنلا و  حـیر  مش  و  تازجعملا ، يار  مالعالا و  دـهاش  هنال  ملـسا 
[2  ] ةرخآلا روماب  قلعتی  امیف  الا  ۀبهر  ۀبغر و ال  ۀیمح و ال  دیلقتب و ال 

هتسناد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  زا  لضفا  ار  بابخ  دیز و  رکب و  یبأ  مالسا  ظحاج 

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
[3  ] بضتقملا مالسا  نال  همالـسا  نم  لضفأ  ترالا  نبا  بابخ  ۀثراح و  نب  دیز  رکب و  یبا  مالـسا  ناکل  ملـسا  ثیح  اغلاب  ناک  ایلع  نا  ولف 

غلبی ۀیبرتلا  بحاص  نال  کلذ  هیلإ و  ببح  أشن و  هیف و  یبر  يذلا  یـشانلا  مالـسا  نم  لضفا  هیلع  نرمی  مل  هدوعی و  مل  هب و  دتعی  مل  يذـلا 
، ۀفلک نم  نوناعی  رکب  وبا  بابخ و  دیز و  و  سفنلا ، بارطضا  بلقلا و  جالع  هافک  رطاخلا و  ۀیؤرلا و  ۀنؤم  هنع  هفلا  طقسا  دق  غلبی و  ثیح 

هریغک ابـضتقم  اغلاب  ملـسأ  ثیح  یلع  ناک  ول  و  فاخ - ریغ  وه  ام  هل  مهفلا  لاط  دق  يذلا  نیدلا  نم  لاقتنالا  ۀقـشم  لمأتلا و  ۀنؤم  و  رظنلا ،
دبع ینب  یف  اعضوم  مشاه و  ینبک  اءدر  بلاط و  یبأک  ارهظ  هل  نأ  ملعی  وه  ملسأ و  نم  نال  همالسا ، نم  لضفأ  مهمالسا  ناک  انددع  نمم 

. ۀقباسملا یف  ۀبلحلا  رخآ  يذلا  سرفلا  ریغصتلاب : تیکسلا  [ 1  ] لاجرلاک و  [ 4  ] فیسعلا عباتلا و  یلوملا و  فیلحلاک و  سیل  بلطملا 
ۀغالبلا ج 13 ص 246. جهن  حرش  [ 2]
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. ءیشلل دعتسملا  ریغ  بضتقملا : [ 3]
. ریجالا فیسعلا : [ 4]

127 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبأ ناک  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  يذأ  یلع  اوردقی  مل  اماع  ۀکم  لهأ  ۀصاخ و  اشیرق  نأ  ملعت  تسل  وأ  شیرق ، [ 1  ] ضرع نم 

. ایح بلاط 
مالعالا دهاشی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  ةرضحب  ناک  یلع  و  رطاوخلا ، ۀقشم  فلالا  قارف  عم  مهیلع  عمتجا  کئلوأ  ناف  اضیأ  و 
لضفلا مظعی  ۀقشملا  ۀفلکلا و  ردق  یلع  اجالتعا و  لقأ  هبلق  یلع  رطاوخلا  افاشکنا و  دشأ  هل  نیهاربلاف  یحولا  لزنم  رضحی  تقو و  لک  یف 

[. 2  ] رجالا رثکی  و 
هثراح و نب  دیز  مالـسا  هکلب  رکب  یبأ  مالـسا  ارتفا  بذک و  دیزمب  ایح  نامیا و  زا  ظح  یب  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  ۀظحالم  زا  »

نیا و  دنادیم ، مالسا  تقو  رد  مه  ترـضح  نآ  غولب  ریدقت  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالـسا  زا  لضفا  مه  ار  ترالا  نب  بابخ 
مالـسا هتفرگ و  مالـسا  رد  امن  وشن و  هتفای و  مالـسا  رد  تیبرت  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآـب  دـنادرگیم  لـلعم  ار  تیحوجرم  تیلوضفم و 

هلیمج تبقنم  هلیلج و  تلیضف  هک  تسا  تراسخ  تراسج و  تیاهن  توادع و  ضغب و  لامک  نیا  سپ  هدوب ، بوبحم  ترـضح  نآ  يوسب 
طاطحنا بلث و  بیع و  تیحوجرم و  صقن و  ببس  تسا  ناقیا  ءاذغب  ندوب  يذغم  نامیا و  رجح  رد  تیبرت  مالـسا و  رد  امن  وشن و  هک  ار 

. ابیجع مهتفاش  لصأتسا  هَّللا و  مهاعر  مهتاملک ال  لک  ناک  نا  و  دشاب ، هدروخن  يدحا  شوگب  مالک  نیا  زا  رتبجع  دنادرگیم .
ندنام ظوفحم  نوصم و  و  ددرگ ، وا  لیـضفت  ببـس  نتـشاذگ  مانـصا  دوجـسب  رـس  كرـش و  رد  وا  لاثما  رکب و  یبأ  كامهنا  هَّللا  ناحبس 

. سانلا نم  ۀماعلا  ضرعلا : [ 1  ] مالسا فرش  تزایحب  ترضح  نآ  فاصتا  مانصا و  تدابع  كرش و  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 
ۀغالبلا ج 13 ص 247. جهن  حرش  [ 2]

128 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بابلالا یلوأ  ای  اوربتعاف  باجع  ءیشل  اذه  نا  ددرگ ، تیحوجرم  ءارزا و  بیع و  صقن و  بجوم  كاردا  نامز  يادتبا  روعش و  ودب  زا 

هداد رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامیا  ضقن  ببس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  بلاط  وبا  تیامح  ظحاج 

هراشا

امهیلع همالـس  هَّللا و  تاولـص  سانلا  ریخ  ترـضح  یـصو  ضغب  رد  ساوح  شوه و  نتخاب  تیبصان و  دانع و  دـیزم  ببـسب  ظحاج  زین  «و 
هبجوم تلع  مات و  ببـسب  مه  ار  مشاه  ینب  فرـش  ترـضح و  نآ  تلالج  دـجم و  زع و  تلابن و  تّوق و  بلاـط و  یبأ  ترـضح  تلیـضف 

. دنادرگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فرش  ناصقن 
ۀصاخ و شیرق  هک  ینادیمن  ایآ  هک  دیوگیم : دوخ  هَّللا  ناحبس  درادن ، ینایاپ  تلالـض  تهافـس و  تعالج و  تقافـص و  تحاقو و  نیا 

. دوب هدنز  بلاط  وبا  هک  یتقو  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تیذا  رب  دندشن  رداق  هماع  هکم  لها 
شیرق زا  یسک  هک  لضاف  عصان و  ۀبترملا  یصقاب  تسا  يزع  و  لماک ، عراب و  تیاغب  تسا  یفرش  لیلج و  تیاهن  تسا  یتلیـضف  نیا  سپ 
تردـق مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  بانج  مالیا  ءاذـیا و  رب  بلاط  وبا  ترـضح  تایح  ات  امومع  هکم  لـها  اـصوصخ و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  مالسا  صقن  ببـس  میئل  ظحاج  ار  میـسج  تبقنم  میمـص و  لضف  میخف و  حدم  میظع و  فرـش  نیا  سپ  دنتفاین ،
باـنج تنایــص  رد  ار  بلاـط  یبأ  ترــضح  ماـمتها  دـیزم  روـطچ  هـک  دروآیمن  فاـصنا  ناـمیا و  لـها  زا  اـیح  و  دـنادرگیم ، مالــسلا 

نینمؤملا ریما  بانج  تبترم  طاطحنا  تلیضف و  صقن  ببس  ترضح  نآ  ءادعا  رافک و  ياذیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
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ثعاب ای  تسا  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  میظع  لضف  تبثم  میظع  فرـش  نیا  فرع  لقن و  لـقع و  مکح  رد  اـیآ  هدـینادرگ ، مالـسلا  هیلع 
طاطحنا صقن و 

129 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«. ترضح نآ  مالسا 

. كالهالا لالضالا و  یفایف  یف  عضوملا  سانخلا  رش  نم  هّللاب  ذوعنف  كاردالا ، لقعلا و  هیلإ  یهتنی  دح  نم  طبخلا  نونجلا و  اذهل  له 
نیکرـشم و هک  اریز  هدشن ، عومـسم  مه  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  رایخا  رورـس  نیدـناعم  رافک و  نیکرـشم و  زا  میمذ  بصعت  نیا  «و 
صقن و ببس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تیامح  تءالک و  تنایـص و  رد  ار  بلاط  یبأ  ترـضح  مامتها  مه  رافک 

. هدینادرگن مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  طاطحنا 
. تسا نداهن  رتارف  ار  اپ  نیکرشم  رافک و  زا  ندینادرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  صقن  ببس  ار  لیلج  فرش  نیا  سپ 

متـس ءانبالل  فرـش  ءابالا  فرـش  هلوادتم  هّیـضق  رب  هّمئا  رباکا  تادافا  رب  عالطا  رـصب و  قیدحت  رظن و  قیقدت  دـیزم  ببـسب  دیـشر  لضاف  و 
هک دید  دیاب  ارجام  هفرط  نیا  حاضیالا ، نم  حضاو  وه  امک  تشادنپیم ، بارغتسا  باجعتسا و  ببس  هیرخس و  ار  نآ  و  دومرفیم ، یفیرظ 

« دنادرگیم انبا  صقن  بجوم  ار  ءابآ  فرش  ظحاج 

ظحاج تانایذه  زا  یفاکسا  یفاش  خساپ 

لصفلا و اذه  یف  فاصنالا  لهأ  رظنی  نا  یغبنی  هراوع : فشک  هراتسا و  کته  ظحاجلا و  ۀفارخ  در  یف  یفاکسالا  رفعج  وبأ  خیـشلا  لاق  و 
ةرم اهانعم و  نالطبی  ةرمف  اهنیجهت  لجرلا و  اذه  لئاضف  یلا  دصقلا  یف  امهداهتجا  ۀینامثعلا و  ةرصن  یف  مصالا  ظحاجلا و  لوق  یلع  اوفقی 

سیل أ  امهعجـس ، امهـصصق و  یف  امهلایتحا  یف  اعنـص  ام  امهتلیح و  تغلب  نیا  هیف  اضرتعا  باب  لک  یف  رظنیل  اهردق و  طح  یلا  نالـصوتی 
نمل ئناشلا  دیک  ینغی  دساحلا و  ۀـلیح  غلبت  نا  یـسع  امف  الا  و  ءالب ؟ یجـش و  امهیلع  اهنا  ینعم و  الب  ۀـقفلم  ظافلا  اهنأ  تملع  اهتلمأت  اذإ 

تءاضا صقنلا و  نع  هردق  لج  دق 
130 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هغلب نمم  لهاجلا  ملاعلا و  ریبکلا و  ریغـصلا و  ملع  دـق  و  ءایبنالا ، نیهارب  ءامـسلا و  لئالد  نم  ظحاجلا  لوق  نیا  و  سمـشلا ، هئاضا  هلئاضف 
رجح یف  يذـغ  مالـسالا و ال  راد  یف  دـلوی  مل  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  ایلع  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ثعبم  ملع  و  یلع ، رکذ 
نینس عبس  هعم  ثکمف  نینس ، ینامث  ذئمؤی  هرمع  و  طحقلا ، ۀنس  هسفن  یلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هفاضتسا  امنا  و  نامیالا ،

نا و  ةرکفلا ، رظنلا و  لامعا  دعب  ةزجعملا و  ةدـهاشم  دـعب  ملـساف  مالـسالا ، یلا  لقعلا  لماک  غلاب  وه  هاعدـف و  ۀـلاسرلاب ، لیئربج  هاتا  یتح 
ةوعد و ال ذـئنیح  نکی  مل  و  رـشع ، سمخلا  ینامثلا و  نیب  ام  ینعی  امناف  مهلک ، سانلا  لبق  نینـس  عبـس  یلـص  هنا  همالک  یف  درو  دـق  ناک 
سانلا و بناجی  و  [ 1  ] ثنحتی ۀیفیحلا و  نید  میهاربا و  ۀلم  یلع  دبعتی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  امنا  و  ةوبن ، ءاعدا  ۀلاسر و ال 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  تءاج  ملحلا و  غلب  املف  ذیملتلا ، عباتلاک و  هعم  [ 2  ] یلع ناکف  ءارح  لبج  یف  عطقنی  ةولخلا و  بلطی  لزتعی و 

نا و  ابضتقم ؟ نکی  مل  همالسا  نا  ظحاجلا : لوقی  فیکف  ةزجعملا ، مالعالاب  ۀفرعم  رظن و  نع  هباجاف  هاعد ، ۀلاسرلاب  هترشب  ۀکئالملا و  ملس 
. نانب تدابع  زا  تفرگ  هشوگ  دنچ و  ياهبش  درک  تدابع  ثنحت : [ 1  ] ناک

راونا ندـعم  رارـسا و  نزخم  تامارک  لاعفا و  لامعا و  لئاضف و  لئامـش و  رد  لوا  باب  هتفگ : ةاجنلا ) ۀلیـسو   ) باـتک رد  نیبم  يولوم  [ 2]
. تانیب تایآ  بحاص  نآ  تافو  ات  ةداعسلا  روفوم  تدالو  لاح  زا  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  یضترم  یلع  ترضح  ادخ ، بوبحم  تیالو ،

حیال حضاو و  تداهش  ملاع  روهظ  زا  لبق  تیالو  رهظم  نآ  زا  تمارک  رودص  تداعس و  راثآ  هما  نطب  یف  دعس  دعس  نم  بجومب  هکنادب 
برش كرش و  ثول  زا  دشاب و  تداعس  اب  هک  یسک  رخآ  لوا و  و  تسا ، روهـشم  يو  زا  تامارک  دوب  هک  ردام  مکـش  رد  هچنانچ  تشگ ،
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مان رب  اذهل  دوبن  یسک  هباحـص  زا  یـضترم  یلع  ياوس  دشاب  هتـشذگن  اهتنا  ات  ادتبا  زا  تراهط  زجب  و  دشاب ، كاپ  تساجن  طلخ  تواقش و 
. هنم  12 دنیوگیم . ههجو  هَّللا  مرک  ترضح  نآ  ینعی  يو  یمان 

131 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ننوکتل ةوعدلا  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  دبعتلا  نم  هیلع  نرمی  ناک  امل  ۀلیضفلا ، یف  هریغ  مالسا  نع  صقنی  همالـسا 

فطل لدعلا  لها  دنع  ۀمـصعلا  نال  نیموصعملا ، نم  هلاثمأ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀعاط  نم  لضفأ  نیفلکملا  نم  ریثک  ۀعاط 
باوث نم  صقنا  هباوث  نوکی  نأ  بجوف  لهـسا ، هیلع  ۀـعاطلا  تناک  فطللا  کلذـب  صتخا  نمف  حـیبقلا ، باکترا  نم  هب  صتخا  نم  عنمی 

. فاطلالا کلت  ریغ  نم  عاطا  نم 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ئبنتسا  ءاثلثلا و  موی  ملسا  هنا  ربخلا  یف  ءاج  دق  و  هریغ ؟ مالسا  نع  صقان  همالـسا  نا  ظحاجلا : لوقی  فیک  و 

فختل هیلع  تقولا  لواطت  هتدهاشم و ال  یلع  مالعالا  ترتاوت  و ال  هعمـس ، یلع  ۀـلاسرلا  جـجح  رثکت  مل  هلاح  هذـه  نمف  نینثالا  موی  ملس 
دعب کلذ  رخؤی  مل  هعبط و  عزاون  یناع  و  هغولب ، لاح  یف  ملس  اذإ  هسفنل  هرایتخا  نسح  رهظ  هلضف و  ناب  لب  هفیلکت ، لقث  طقـسی  هتنحم و 

. هعامس
راعشالا و نودشنیف  ۀکم  لهأ  نم  ریثک  هیلإ  عمتجی  افورعم  اسیئر  اروکذم و  همالسا  لبق  ناک  رکب  ابأ  نا  اذه  هباتک  یف  ظحاجلا ، معز  دق  و 

فرع و  رابخالا ، هیلإ  تلـصو  نادلبلا و  یلا  رفاس  و  لسرلا ، جـجح  ةوبنلا و  لئالد  عمـس  ناک  دـق  و  رمخلا ، نوبرـشی  رابخالا و  نورکاذـتی 
، اجالتعا لقا  هبلق  یلع  رطاوخلا  لهسا و  هیلع  مالـسالا  رهظا و  هل  رومالا  فاشکنا  ناک  کلذک  ناک  نم  و  ةرحـسلا ، لیح  ۀنهکلا و  يوعد 

امل کلذل  و  هلیبس ، هیلإ  لهسم  مالسالا و  یلع  رکب  یبال  نوع  کلذ  لک  و 
سدقملا تیب  تیتا  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق 

یلع رکب  یبأ  مالـسا  اذإ  جرخف  تیبلاب ، هتفرعم  نم  مدقت  امل  هتنؤم  تفخ  هرما و  هل  ناب  هقدـصف و  هعـضاوم ، دجـسملا و  نع  رکب  وبأ  هلأس 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هنع  مهتیور  کلذ  یف  و  بضتقملا ، ینعم  نم  ظحاجلا  لوق 

ددرت هل  ناک  الا و  مالسالا  یلا  ادحا  توعد  ام  لاق : هنا 
132 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. مالسالا ۀفرعملا و  یلا  نیقیلا  هب  مجه  یتح  [ 1  ] مثعلتی مل  هناف  رکب ، یبأ  نم  ناک  ام  الا 
بلاغلا و  هیف ، لخد  ام  دض  یف  هتأشن  و  هبلق ، یلع  رطاوخلا  جالتعا  و  هنس ، رغص  عم  هرظن  یلا  ئجلأ  و  هلقع ، یّلخ و  نم  مالـسا  اذه و  نیأف 

هتوهش و رهقف  ۀیصعملاب  ریصقتلا  همزلیف  همالسا  رخأتی  مل  و  ةوعدلا ، لئالد  نم  هل  رهظ  ام  یلا  أجلف  وهللا ، بعللا و  بح  هنارقأ  هلاثمأ و  یلع 
فرـش هلـضف و  حجر  و  هطابنتـسا ، مظعف  همهف ، ضماغ  هرکف و  ۀفاطل  هرظن و  ۀحـصل  هب  يّذغ  ناک  ام  هتداع و  نم  جرخ  و  هرطاوخ ، بلاغ 

، يوقتلاب هتثادح  [ 2  ] ةّرش رسک  و  يوهلا ، نع  هسفن  یمح  اریبک ، اثدح و ال  میعنب  اهیف  ّمعنت  و ال  بیصنب ، ایندلا  نم  ذخأی  مل  همالسا و  ردق 
. هتبغر هیلإ  هّجو  هبلق و  ةرخآلا  مهل  رعشأ  ایندلا و  میعن  نع  نیدلا  ّمهب  لغتشا  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نم  هتلزنم  نأ  ملعیل  ءایبنالا ، لیبسک  الا  کلذ  یف  هلیبس  ام  و  هریغ ، دحأ  هیلع  ملسی  مل  يذلا  لیبسلا  وه  همالساف 
. اعبتم مهجاهنمل  و  اکلاس ، ءایبنالا  لیبس  یف  ناک  دقف  ایبن  نکی  مل  نا  هنا و  و  یسوم ، نم  نوراه  ۀلزنمک  ملس  و 

أشن املف  دحأ ، هیلع  علطی  مل  [ 3  ] برس یف  هما  هتلعج  اریغص  ناک  امل  هنأ  اورکذ  ملعلا  لهأ  ناف  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  لاحک  هلاح  تناک  و 
: همال لاق  لقع  جرد و  و 

. لمأت مثعلت : [ 1 : ] لاقف ابکوک ، يأرف  برسلا  قش  نم  علطا  نأ  یلا  هترهن  هتربزف و  یبأ ؟ بر  نمف  لاق : كوبأ ، تلاق : یبر ؟ نم 
. صرحلا شیطلا - بضغلا - طاشنلا - ۀحوتفملا : ءارلا  دیدشت  نیشلا و  رسکب  ةرشلا  [ 2]

. ضرالا تحت  ریقحلا  شحولا - رحج  ءارلا : نیسلا و  حتفب  برسلا  [ 3]
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133 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، َنیِّلاَّضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنِیِلفْآلا ، ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر ، اذـه 

ِتاوامَّسلا َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  َنوُکِرُْـشت ، اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اذه  یِّبَر  اذه  َلاق  ًۀَـغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف 
[1  ] َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو 

[2  ] َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  هئانث : ّلج  هَّللا  لوقی  کلذ  یف  و  ، 
.

ام یلع  هقیرطب  ایدـتقم  ناک  نکل  و  ۀلیـضفلا ، یف  هل  ایواسم  ناک  هنا  لوقن : [ 3  ] انسل مالـسلا ، هیلع  ربکالا  قیدصلا  مالـسا  ناک  اذه  یلع  و 
هل نأب  ظحاجلا  لالتعا  اـمأف  [. 4  ] َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  یلاـعت : هَّللا  لاـق 
هَّللا لوسرل  امم  مظعأ  امهمالسا  لضف  امهباوث و  لالب و  رکب و  یبأ  ۀنحم  نوکی  نأ  هیلع  بجوی  هناف  مشاه  ینبک  ءدر  بلاط و  یبأک  ارهظ 
نم هطحب  الا  یلع  ردـق  طح  عطتـسی  مل  دـناعم  نم  الهج  کبـسح  و  هؤدر ، مشاه  ینب  هرهظ و  بلاط  ابأ  نال  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

مهنم یندالا  هتابارق  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  دشأ  دحأ  نکی  مل  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ردـق 
یبأ نب  ۀـبقع  نم  ناک  ام  مث  فانم ، دـبع  دالوأ  يدـحاو  ۀـّیمأ  نب  برح  تنب  لیمج  مأ  یه  بهل و  یبأ  ةأرما  همع و  بهل  یبأک  یندـالاف 

لوطی نمم  ءالؤه  ریغ  و  اضیأ ، همع  نبا  وه  یـصق و  نب  رادـلا  دـبع  ینب  نم  وه  ثراحلا و  نب  رظنلا  نم  ناـک  اـم  و  همع ، نبا  وه  طـیعم و 
ماعنالا [ 1  ] نوذؤی اوناک  و  هیلع ، ثرفلا  شرکلا و  یمری  ةراجحلاب و  هیمری  و  هرابخأ ، لقنی  هقیرط و  یف  يذالا  حرطی  ناک  مهلک  و  هددعت ،

.79 - 78 - 77 مقر 76 -
مقر 75. ماعنالا  [ 2]

. مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  نم  لضفأ  مالسلا  هیلع  یلعف  قحلا  لهأ  دنع  امأ  و  هبهذم ، یلع  ءانب  اذه  [ 3]
نارمع 68. لآ  [ 4]

134 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. یلع ۀبارقک  هیذؤت  ۀبارق  رکب  یبال  ناک  ام  و  هب ، نوءزهتسی  همغ و  یف  نودهتجی  هاذأک و  ایلع 

هَّللا لوسر  يذأ  نع  ۀنیدملاب  نوقفانملا  [ 1  ] مجحأ قافتالا  فلالا و  و  داحتالا ، نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نیب  یلع و  نیب  ناک  امل  و 
هوقتاف و هنم  مهئامد  یلع  اوفاخف  ذـفان ، هلوق  عاطم و  هرمأ  شیجلا و  رادـلا و  بحاـص  هنأ  و  هفیـس ، نم  اـفوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

، هنآنش یلع و  ضغب  اورهظأ  هضغب و  راهظا  نع  اوکسمأ 
الا کضغبی  نمؤم و ال  ـالا  کـبحی  ـال  حاحـصلا  عیمج  یف  يور  يذـلا  ربخلا  یف  هقح  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف 

. قفانم
: نیثدحملا نیب  روهشملا  ربخلا  یف  يور  امک  ۀباحصلا  مالعأ  نم  ریثک  لاق  و 

رجاه یتح  هنطو  نع  يذالا  هجعزأ  دـق  و  رفعج ، نع  بلاط  یبأ  رهظ  ناک  نیأ  و  بلاط ، یبأ  نب  یلع  ضغبب  الا  نیقفاـنملا  فرعن  اـنک  اـم 
[2  ] ارفعج لذخ  ایلع و  رصن  بلاط  ابأ  نأ  ظحاجلا  مهوتی  أ  رحبلا ، بکر  ۀشبحلا و  دالب  یلا 

هداد رارق  لضفا  نارای  لام و  ترثک  هطساوب  ار  رکب  یبأ  مالسا  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
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جرخف هیأر ، نم  دافتـسی  و  هلامل ، مظعی  ینغ ، راسی و  اذ  هاجلا  ضیرع  قیدصلا ، ریثک  همالـسا  لبق  ناک  هنأ  همالـسا  یف  ۀلیـضف  رکب  یبال  و 
دـشأ نم  نال  عوبتم ، ریغ  عبات  هل ، زع  هب و ال  كارح  نم ال  مالـسا  ریغ  اذه  و  ةدحولا ، زجع  ۀقافلا و  لذ  یلا  قیدصلا  ةرثک  ینغلا و  زع  نم 

هیلع و هَّللا  یلص  لوسرلا  ةاعد  نم  ۀیعاد  رکب  وبأ  ناک  مث  رسیلا ، دعب  رـسعلا  و  ۀبیهلا ، دعب  برـضلا  و  ۀیحتلا ، دعب  بسلا  هب  میرکلا  یلتبی  ام 
نم ییحتسی  و ال  هتبلاطم ، نسحت  نمم  ناک  و  عرـسأ ، هوحن  هورکملا  دشأ و  هیلإ  فوخلا  ناکف  هلاوحأ  عیمج  یف  هولتی  ناک  و  ملـس ، هلآ و 

. افوخ يذالا  نع  هسفن  فک  يذالا : نع  مجحأ  [ 1  ] هتهابنل هدنع ، راثلا  كاردا 
یلا ص 251. جهنلا ج 13 ص 247  حرش  [ 2]

135 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. 1  ] هرکذ لومخ  هنس و  رغصل  رقتحی  يردزی و  ریغصلا  ثدحلا  و  هرکذ ، دعب  و 

ءاقدـصا و ترثک  تراهظاب  رکب و  یبأ  شیاتـس  حدـم و  رد  قارغا  هغلابم و  الوا  لهاج  ظـحاج  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
بیع و ءارزا و  رد  مامت  كامهنا  نآ  زا  دعب  و  هدومن ، شمالسا  لبق  وا  يأر  زا  هدافتسا  لوصح  وا و  لام  مظع  انغ و  راسی و  هاج و  يزارد 

نم هفیخس  هملکب  ترضح  نآ  زا  ریبعت  تواقش  تراسخ و  لامکب  هکنآ  ات  هدیزرو ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لضف  صقن  بلث و 
. هدرکن افتکا  يارس  هزره  ياخژاژ و  همه  نیا  رب  و  هدرک ، ترضح  نآ  زا  زع  سنج  یفن  هل  زع  هعینش ال  هملکب  و  هدرک ، هب  كارح  ال 

رارک ردیح  راقتحا  راغصتسا و  رکذ  هداد ، رارق  رکذلا  لماخ  ریقح و  يردزم و  ریغص و  ثدح  ار  ترضح  نآ  ماظن  تیبصان  مالک  رخآ  رد 
. هدرک رکذ  راشبتسا  رورس و  تیاهن  راختفا و  جاهتبا و  لامکب  تسا ، رارشا  رافک  راک  هک 

بـصان ضیغب و  دـناعم  نینچ  مالکب  ثبـشت  رب  درک  دـهاوخ  تراسج  دـشاب ، هتـشاد  ایح  مالـسا و  زا  هرهب  یندا  هک  یلقاع  چـیه  اـیآ  سپ 
« هدیسرتن مالسا  لها  مالم  نعط و  هذخاؤم و  زا  وا و  حدقب  ثبشت  رب  هدومن  مادقا  نانچ  يزار  هک  بجع  ثیبخ ،

یفاج ظحاج  تاهرت  زا  یفاکسا  یفاک  باوج 

: یفاجلا ظحاجلا  مالک  ضقن  یف  لاق  ثیح  یفاکسالا  رفعج  یبأ  خیشلا  رد  هّلل  و 
ةریـس نم  نأ  ملع  دق  هنال  کلذ  و  هل ، هیلع ال  هلکف  نسلا  ربک  تیـصلا و  دـعب  رکذـلا و  ۀضافتـسا  قیدـصلا و  لاملا و  ةرثک  نم  رکذ  ام  امأ 

دنـس و دیدش و  رهظ  اذه  لک  یف  و  ۀیلاعلا ، نسلا  يذ  مارتحا  ةورثلا و  يوذل  ّبیهتلا  و  مامذـلاب ، ءافولا  قیدـصلا و  ظفح  اهقالخأ  برعلا و 
جهنلا ج 13 ص 251. حرش  [ 1  ] ءرملا ناک  کلذل  و  نحملا ، دنع  اهیلع  دمتعی  ۀقث 

136 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هنع وفعلا  هتاجنل و  اببس  کلذ  بلط  هنم و  ییحتسا  و  هیلع ، یقبأ  هقیدص  نم  نکمت  اذإ  مهنم 

ءاقلب هرکذ  ضفتسی  مل  نا  و  مشاه ، ینب  نم  هعـضوم  هبـسن و  هرهـش  دقف  هّنـس  هرهـش  نکی  مل  نا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نأ  یلع 
یلع و  بلاط ، یبأک  ۀـفاحق  وبأ  مشاهک و ال  تیـصلا  دـعب  یف  میت  سیل  هنأ  نوملعت  متنأف  بلاط ، یبأـب  ضافتـسا  رافـسالا  ةرثک  لاـجرلا و 

ذإ لقثأ  نیکرـشملا  قانعأ  یلع  ایلع  نأ  اضیأ  مولعم  و  خیـشلا ، یلع  ثدـحلا  تیـص  دـعبیف  نسلا ، يذ  یلع  یتفلا  رکذ  ولعی  کـلذ  بسح 
باـب برعلا  یلع  حـتف  يذـلا  وه  یلع  هتزوحل و  عناـملا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یماـح  هوـبأ  ناـک  ذإ  ایمـشاه و  ناـک 

هل دـهع  لبق و ال  نم  فرعی  مل  امیف  هّمع  نبا  عاطأ  هتریـشع ، هطهر و  فلاخ  و  ةولـصلا ، مالـسالا و  نم  رهظأ  امب  مهب  ناهتـسا  و  فالخلا ،
َنُوِلفاغ  ْمُهَف  ْمُهُؤابآ  َرِْذنُأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  یلاعت  لاق  امک  ریظن ،

[. 1]
لک و  اهلک ، همایأ  یف  هفیلأ  و  هسیلج ، هتولخ و  یف  هسینأ  هنزح و  یکتشم  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  دعب  ناک  مث 

. هل برعلا  ةاداعم  هیلع و  ضیرحتلا  بجوی  اذه 
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، ۀلیلج لاح  ۀفیرش و  ۀبترم  متلقف  راغلا  هعم  هلوخد  برثی و  یلا  ۀکم  نم  لوسرلا  ۀبحـصب  ۀلیـضف  رکب  یبال  نوتبثت  ۀینامثعلا  رـشاعم  متنأ  مث 
هماقم مایأ  هراهن  هلیل و  هریغ  اسینأ  دجی  ثیح ال  هتولخ  یف  هل  یلع  ۀبحص  نم  هذه  نیأف  ۀشحولا ، یف  هسینأ  و  ةرجهلا ، یف  هکیرـش  ناک  ذإ 

فطعی هدلاو و  ربی  دلولاک  هطوحی  هیلع و  قفـشی  و  یلوم ، مدخی  دبعلاک  همدخی  و  ارهج ، ۀجاحلا  هل  فّلکتی  ارـس و  یلاعت  هَّللا  دبعی  ۀـکمب 
و هیلع ،

سی 6 هروس  [ 1  ] هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  سانلا  بحأ  ناک  نم  ۀشئاع  تلئس  امل 
137 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[1  ] ۀمطافف ءاسنلا  امأ  و  یلعف ، لاجرلا  نم  امأ  تلاق : ملس  هلآ و  و 

هدوب مالسا  هار  رد  نیبذعم  زا  رکب  وبا  ظحاج  هدیقعب 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
عم هدش  هامدأ و  یتح  نیترم  ۀیودعلا  نباب  فورعملا  دـلیوخ  نب  لفون  هبرـضف  ةرجهلا ، لبق  ۀـکمب  نیبذـعملا  نینوتفملا  نم  رکب  وبأ  ناک  و 

نایعدـی اـناک  کلذـل  و  ةرم ، نب  میت  نب  دعـس  نب  بعک  نب  ةرم  نب  ناـمثع  نب  ریمع  ةرجاـهلا  یف  اـهلعج  و  نرق ، یف  هَّللا  دـیبع  نبا  ۀـحلط 
بلاط یبأ  نب  یلع  و  امیظع ، ناکل  ادـحاو  اموی  ناک  ول  ادـیدش و  هتلزنم  غولب  اریـسع و  هقاحل  ناـکل  کـلذ  ریغ  هل  نکی  مل  ول  و  نینیرقلا ،

دق نکی  مل  هنکل  ۀعاجـشلا  یف  ۀلاسبلا  هتزیرغ  یف  و  ةدجنلا ، ۀماهـشلا و  هعبط  یف  نکی  مل  هنا  سیل  و  بلاط ، بولطمب و ال  سیل  عداو  هفار 
قحلی نأ  یلا  ةرارغلا  یبـصلا و  يذـب  نوردزی  ۀـثادحلا و  اذ  نوصمغی  راـثلا  باحـصأ  بلطلا و  لاـجر  هتلآ و  تلمکتـسا  ـال  هتادأ و  تمت 

[. 2  ] لافطالا عبط  نم  جرخی  لاجرلاب و 
دز و و  ترجه ، لبق  هکم  رد  وا  تیبذـعم  تینوتفم و  راهظاب  لیـصفلا  وبا  لـیجبت  میظعت و  ـالوا  ظـحاج  هک  تسا  حـضاو  تراـبع  نیا  زا  »
رد ۀحلط  اب  ار  وا  نامثع  نب  رمع  ندینادرگ  نسر و  کی  رد  هَّللا  دیبع  نب  ۀـحلط  اب  وا  نتـسب  راب و  ود  ار  وا  دـلیوخ  نب  لفون  ءامدا  بوک و 

تناها و ددص  رد  يزاس  نخس  نیا  دعب  و  هدومناو ، دیدش  ار  تلزنم  نیا  غولب  و  ریسع ، ار  بوک  دز و  نیا  لضف  قاحل  و  هتـساوخ ، هرجاه 
: هتفگ هدمآ و  رب  ریبعلا ، کسملا و  حفن  ام  ریدقلا  کلملا  مالس  هیلع  ریما ، لک  ریما  ریقحت  بیع و  ءارزا و  رییعت و 

هتـسناد هدـش و  هّبنتم  شحاف  بصعت  نیا  تعانـش  لامک  رب  نوچ  و  بلاط ، هن  دوب و  بولطم  هن  دوب و  عداو  هفار و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک 
ۀغالبلا ج 13 ص 252. جهن  حرش  [ 1  ] ره هک 

جهنلا ج 13 ص 253 حرش  [ 2]
138 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تدجن و تماهش و  یفن  یفنب  هتساوخ ، دوخ  زا  بصعت  تمهت  عفد  دوخ  لطاب  معزب  اذهل  درک ، دهاوخ  نآ  ببـسب  قیمحت  هیفـست و  لقاع 
مات هَّللا  ذاعم  ترضح  نآ  هک  هدرک  اعدا  توادع ، ران  لاعتشا  دانع و  ناودع و  داوم  ناروث  ببسب  زاب  نکل  ترضح  نآ  تعاجش  تلاسب و 

ات ترارغ  ابـص و  بحاصب  دننکیم  اردزا  ار و  تثادـح  بحاص  دـننکیم  ریقحت  راث  باحـصا  بلط و  لاجر  هدوبن و  ۀـلآلا  لماک  ةادالا و 
. لافطا عبط  زا  دوش  جراخ  لاجرب و  دوش  قحلم  هکنآ 

ۀـیحتلا و فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  زا  ماقتنا  ناهاوخ  راث و  باحـصا  هک  ماـئل  راـفک  هک  تسنآ  مـالک  نیا  زا  بصاـن  ظـحاج  ضرغ  و 
و دـندرکیم ، ترـضح  نآ  ریقحت  هدوبن  ۀـلآلا  لماک  ةادالا و  مات  هَّللا  ذاعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآ  ببـسب  دـندوب  مالـسلا 

. دندومنیم ترضحنآب  ءاردزا  ترارغ  تثادح و  ببسب 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 106 

http://www.ghadirestan.com


راختفا لامکب  راب  راب  ار  راهطالا  ۀمئالا  ماما  بانج  رارـشا  راّفک  راقحتـسا  هک  دید ، دیاب  ناعما  رظنب  ار  ینیدیب  یمرزآیب و  لامک  نیا  سپ 
« دزاسیم قح  لها  هلباقمب  نآب  ثبشت  تعاقر  تحاقو و  دیزمب  دنکیم و  رکذ 

ظحاج ياوتحم  یب  ياوعد  زا  یفاکسا  باوج 

. یفایفلا یف  لهجلا  نم  مئاهلا  ظحاجلا  باوج  یف  لاق  ثیح  یفاکسالا  رفعج  وبأ  خیشلا  داجأ  دقل  و 
ریغ لطابلا  يوعد  نم  وه  و  بیقر ، هلقع  هنید و  نم  هناسل  یلع  سیل  هناف  ظحاجلا ، لـثم  یلع  امیـس  ۀلهـس ، يوعدـلا  نکممف و  لوقلا  اـمأ 

هـسفن نم  هل  سیل  هدـض ، لوقلا و  نسحی  و  هفـالخ ، ءیـشلا و  لوقی  وهل ، بعل و  همـالک  و  عجـس ، هبلطم  و  وغل ، هلوـق  رزن و  هاـنعمف  دـیعب ،
. مئاق دح  هاوعدل  و ال  ظعاو ،

، ابلاط ابولطم و ال  نکی  مل  ذئنیح  ایلع  نأب  لوقلا  یلع  رساجت  فیکف  الا  و 
139 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع الیقث  شیرق ، یکرـشمل  هبلق  هناسلب و  اذبانم  الماک  اغلاب  ملـسأ  موی  ناک  هنأ  دنـسملا  عوفرملا  ثیدحلا  ۀحیحـصلا و  رابخالاب  انیب  دق  و 
کلت یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  تاولخلا  بحاـص  و  بعـشلا ، یف  راـصحلاب  رکب  یبأ  نود  صوصخملا  وـه  و  مهبوـلق ،
ضهن دق  يذا ، لک  یف  هیبنل  کیرشلا  و  هورکم ، لکل  یلطصملا  امهریغ و  لهج و  یبأ  بهل و  یبأ  نم  رارملا  صصغل  عرجتملا  تاملظلا ،

. لیلجلا رمالاب  ناب  و  لیقثلا ، لمحلاب 
ءاربک نم  بلاط  وبأ  هیلإ  هثعبی  نم  یلا  یتأی  یتح  هصخش  لئاضی  هسفن و  یفخی  قراسلا  ۀئیه  یلع  بعشلا  نم  الیل  جرخی  ناک  يذلا  نم  و 

لهج و یبأک  مهئادعأ  نم  فوخ  دشأ  یلع  وه  حمقلا و  قیقدلا و  لادعأ  هرهظ  یلع  مشاه  ینبل  لمحیف  هریغ ؟ يدع و  نب  معطمک  شیرق 
هل ۀـبطخ  یف  لاقف  ذـئموی  هلاح  وه  رکذ  دـق  رکب و  وبأ  مأ  بعـشلا  یف  راصحلا  مایأ  کلذ  لعفی  ناک  یلع  أ  همد ، اوقارال  هب  اورفظ  ول  هریغ 

: ةروهشم
نع یماحی  انرفاک  باوثلا و  وجری  اننمؤم  رعو ، لیج  یلا  انورطـضا  اهنارین و  انیلع  برحلا  تدقوأ  و  انوحکانی ، انولماعی و ال  نأ ال  اودقاعتف 

نوری ءاسم ال  احابـص و  اعوج  توملا  نوعقوتی  اوناکف  ةریملا ، ةداملا و  مهنع  اوعطق  مهیلع و  تعمتجا  اهلک  لئابقلا  تناـک  دـقل  و  لـصالا ،
. مهؤاجر عطقنا  مهمزع و  لحمضا  دق  اجرف ، اهجو و ال 

فصاولا و لوقی  نأ  یـسع  ام  و  هدـحو ،؟ یلع  الا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  دـعب  نحملا  کـلت  هورکم  هیلإ  صلخ  يذـلا  نمف 
یتح نینـس  ثالث  مهیلع  ۀنحملا  هذه  تماد  و  اهدنع ، رباصلا  ۀلیـضف  اههنک و  ۀـیاغ  غولب  اهیناعم و  یّـصقت  نم  ۀلیـضفلا  هذـه  یف  بنطملا 

. ةروهشم ۀصقلا  و  ۀفیحصلا ، ۀصقب  مهنع  تجرفنا 
اعداو ناک  ةرجهلا  لبق  هنأ  یلع  یف  لوقی  نأ  هسفنل  ظحاجلا  نسحتسی  فیک  و 

140 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لمتحا و  هتجهمب ، هاقو  هسفنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ادف  يذـلا  شارفلا  بحاص  وه  و  ابلاط ، ابولطم و ال  نکی  مل  اهفار 

ۀلیـضفلا و هذـه  رادـقم  نع  ۀـنابالا  یلا  بهـسأ  نا  حداملا و  بنطأ و  نا  فصاولا و  یهتنی  له  و  هنود ، ةراـجحلا  خـضر  فویـسلا و  عقو 
. ۀصیصخلا هذه  ۀّیزمل  حاضیالا 

نیب رکب  یبأ  یف  متنأف  هعنمت ، هل  ةریـشع  نمل ال  وأ  فیـسع  وأ  دبعب  الا  اعقاو  ناک  باذعلا  نأ  ملعن  اناف ال  ۀکمب  بذع  رکب  ابأ  نا  هلوق : امأف 
نیلوقلا دحأ  یلع  اودمتعاف  اعاطم ، اریبک  اعبّتم و  اسیئر  هنولعجت  ةرات  و  الیلذ ، افعضتسم  الذر ، انیجه  و  اطقاس ، الیخد  هنولعجت  ةرات  نیرمأ :

لـضفأ ۀکمب  بذعم  لک  و  لالب ، بابخ و  رامع و  ناکل  باذـعلا  ۀـنتفلا و  یف  لضفلا  ناک  ول  و  مکـسفنال ، هنوراتخت  ام  بسحب  مکملکنل 
ِهَّللا ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  یلاعت : هلوقک  هیف  لزنی  مل  ام  نآرقلا  نم  مهیف  لزن  هیف و  ناک  امم  رثکأ  یف  باذـعلا  نم  اوناک  مهنال  رکب ، یبأ  نم 
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اوُِملُظ ام  ِدَْعب  ْنِم 
[. 1]

ِنامیِْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ  هلوق : رامع  یف  لزن ، و  لالب ، بابخ و  یف  تلزن  اولاق :
[. 2]

مهءاـفلح اوناـک  مهنـال  موزخم ، ونب  مهبذـعی  نوبذـعی  مه  هیبأ و  هّمأ و  راـمع و  یلع  رمی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـک  و 
نم ءیـش  یف  رکب  یبال  انعمـس  ام  و  دحأ ، دحأ  لوقی : وه  ءاضمرلا و  یلع  ّبلقی  لالب  ناک  و  ۀنجلا ، مکدـعوم  ناف  رـسای  لآ  اربص  لوقیف :

برـض ردب ، موی  نامثع  نب  ریمع  و  دلیوخ ، نب  لفون  لتق  هنال  هبیذعت  یف  هومتیور  ام  حص  نا  ءارغ  دی  هدنع  یلعل  ناک  دـقل  و  ارکذ ، کلذ 
لحنلا 41 هروس  [ 1 . ] دمحمل اعبات  ناک  نم  الا  ارهص  محر و  لک  هَّللا  عطق  دق  لاقف : محرلا ، هَّللا و  كرکذا  لاقف : هقاس  عطقف  الفون 

لحنلا 106 هروس  [ 2]
141 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیـشارش یلع  هبرـضف  کلـسملا ، هیلع  جترا  دق  برهلا و  موری  هدـجوف  یمیتلا  نامثع  نب  ریمعل  دمـص  و  هسفن ، تضافف  يرخا  هبرـض  مث 
نابف یلع ، لعف  لعفی  نأ  یلع  ردقی  مل  هنکل  دهتجی و  امهنم و  هراثب  بلطی  مل  رکب  ابأ  نا  سیل  و  هیلجر ، نیب  یلع  الا  هفـصن  راصف  هردص ،

[1  ] هنود هلعفب  یلع 

هتسناد نارگید  زا  رتشیب  ترجه  زا  لبق  مالسا  رد  ار  رکب  وبا  تنحم  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
نحتما و و  هتیـص ، رـشتنا  هلـضف و  رهظ  امنا  ایلع  نا  سانلا  ملع  دقف  ةرجهلا ، لبق  کلذ  هریغ و  یلع و ال  اهیف  هکرـشی  بتارم ال  رکب  یبال  و 

مهنیب برحلا  نوکی  نأ  یف  اوعمط  و  كرشلا ، لهأ  مالسالا و  لهأ  هیف  يوتـسا  يذلا  نامزلا  یف  لتاق  امنا  هنا  و  ردب ، موی  ذنم  قاشملا  یقل 
هلهأ مالسالاب و  سیل  يذلا  نامزلا  یف  ادرشم  ادورطم  ابذعم و  ةرجهلا  لبق  ناک  رکب  وبأ  و  نیقتملل ، ۀبقاعلا  نأ  یلاعت  هَّللا  مهملعأ  و  الاجس ،

[. 2  ] هفعض یف  لوقی : مالسالا  ةأفأف  یف  تام  نمل  یبوط  هتفالخ : یف  رکب  وبأ  لاق  کلذل  و  ۀکرح ، ضوهن و ال 
یفن الم  رب  هک  تسا ، رهاظ  حاضتفاب  تـالابم  مدـع  هیرف و  بذـک و  لـطاب و  رد  وا  كاـمهنا  ظـحاج و  بصعت  لاـمک  مه  تراـبع  نیا  زا 

دنکیم ردب  موی  لبق  قاشم  ءاقل  ناحتما و  ترضحنا و  تیص  راشتنا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  روهظ 

یفاج ظحاج  هفیزم  لاوقا  زا  یفاکسا  یفاک  باوج 

رفعج وبا  خیـشلا  هدافا  ام  هلطخ  عیظفل  اعداق  و  هللاز ، شحافل  اعدار  هلاب و  طالتخا  هلاقم و  لالتخال  ارهظم  ظحاجلا و  نایذـهل  اعفاد  یفک  و 
: لاق ثیح  یفاکسالا 

لبق ایلع  نا  معزف  لاق ، ام  لاق  یتح  فرع  ملع و  امف  ةریحلا ، یلا  هراصا  نالذـخلا  و  هدـعقا ، ءاطخلا  نامثع و  ابا  ناخ  لـطابلا  نا  کـشا  ـال 
یلا ص 255. جهنلا ج 13 ص 253  حرش  [ 1  ] نحتمی مل  ةرجهلا 

جهنلا ج 13 ص 256 حرش  [ 2]
142 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب وبا  و  هنم ، ینم  ام  بعـشلا و  یف  راصحلا  یـسن  و  ردب ، موی  ذـنم  ءالتبالا  وحن  فیلکتلا و  قاشم  یـساق  امنا  هنا  و  قاشملا ، دـباکی  مل  و 
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عوجی و لاوهالا و  دباکی  و  تارمغلا ، یـساقی  یلع  هبلق و  انکاس  هسفن ، ۀبیط  هب  رـس  یلخم  بحی  نم  عم  سلجی  دیری و  ام  لکأی  هفار  عداو 
قمر هب  میقیل  ارس  اهئالقع  شیرق و  خویش  نم  دیهز  توق  راضحا  یف  لاتحملا  لصوتملا  وه  ناک  هنال  ءاسم ، احابـص و  لتقلا  عقوتی  أمظی و 
لهج یباک  لتقلاب ، هل  هَّللا  لوسر  ءادعا  ةاجافم  تقو  لک  یف  نمأی  و ال  راصحلا ، یف  مشاه  ینب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

هسفن و عیجی  ناک  دقل  و  اهتربابج ، شیرق و  ۀـنعارف  نم  مهریغ  ۀـعیبر و  نب  ۀـبتع  و  ةریغملا ، نب  دـیلولا  و  طیعم ، یبأ  نب  ۀـبقع  ماشه و  نبا 
اذإ هل  سنوـملا  ضرم و  اذإ  هل  لـلعملا  ناـک  وـه  هءاـم و  هیقـسی  هـسفن و  ئمظی  و  هداز ، ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  مـعطی 

مهلاوحا مهرابخا و  نم  ءیشب  ملعی  و ال  ۀقـشم ، مهقحلی  امم  هقحلی  و ال  ملا ، مهـسمی  امم  هسمی  کلذ ال  نع  ةوجب  رکب  وبا  و  شحوتـسا ،
جورخلا نم  نیعونمم  نیروصحم  نیسوبحم  مهتسلاجم  مهتحکانم و  مهتلماعم و  ۀمرحم  نینـس  ثلث  لیـصفتلا  نود  لامجالا  لیبس  یلع  الا 

. مهسفنا یف  فرصتلا  و 
؟ اهل ریظن  ۀصیصخلا و ال  هذه  یسن  و  ۀلیضفلا ، هذه  ظحاجلا  لمها  فیکف 

. ءاطخلا نم  هیلع  عجر  ینعملا و  نم  عیض  ام  هتباطخ  هل  قستت  هظفل و  هل  غوسی  نا  دعب  یلابی  ظحاجلا ال  نکل  و 
ناک لوسرلا  نال  داهجلا ، یف  یلعل  ۀلیـضف  نا ال  ینعی  ظحاجلا  هدـصق  ضماغ  ینعم  یلا  ةراشا  هیفف  نیقتملل  ۀـبقاعلا  نا  اوملعا  و  هلوق : اماف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نال  هلاق ، ام  قحب  سیل  هتازمل و  هتازمه و  ظحاجلا و  سئاسد  نم  اذه  هل و  ۀـبقاعلا  نا  روصنم و  هنا  هملعا 
لتقی هنا ال  هملعا  ناک  هنا  حص  نا  و  هریغ ، اّیلع و ال  لتقی ال  هنا ال  هنیعب  مهنم  ادحاو  ملعی  مل  مهل و  ۀبقاعلا  نا  ۀلمج  هباحصا  ملعا  ملس  و 

143 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دیدشلا برضلا  هلانی  هنا ال  هملعی  مل  هدسج و  یف  حارجلا  ملا  هسمی  هنا ال  هملعی  مل  و  هئاضعا ، نم  وضع  عطقب  هنا ال  هملعی  ملف 

دعب هباحـصا  ملعا  امک  مهل  ۀـبقاعلا  نا  ۀـکمب  ذـئموی  وه  ردـب و  لبق  هباحـصا  ملعا  دـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  یلع  و 
یف هریغ  رکب و  یبال  ۀلیـضف  الف  کلذـب ، مهایا  همـالعال  ةرجهلا  دـعب  داـهجلا  یف  ۀلیـضف  نیدـهاجملا  یلعل و  نکی  مل  ناـف  کـلذ  ةرجهلا 

ءالؤه یلا  تلسرا  هل : لاق  هنا  رـصنلاب و  ةرجهلا  لبق  رکب  ابا  دعو  هنا  ربخلا  یف  ءاج  دقف  کلذب ، مهایا  همالعال  ةرجهلا  لبق  قاشملا  لامتحا 
. قفتم واستم و  نیعضوملا  یف  لوقلاف  مهراید ، انکلمی  مهلاوما و  انمنغیس  یلاعت  هَّللا  نا  حبذلاب و 

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
برثی لهأ  مهعم  و  شیرق ، یکرشم  ۀکم و  لهال  نینرقم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصأ  هیف  راص  يذلا  رهدلا  یف  ۀنحملا  نیب  نا  و 

هیف اوناک  يذلا  رهدـلا  نیب  لزجلا و  لعفلا  رثدـلا و  ددـعلا  ةاباهملا و  راثیالا و  ةاساوملا و  ربصلا و  ۀعاجـشلا و  ماطآلا و  لیخنلا و  باحـصا 
مهدنع لام  ءارقف ال  مهل و  زع  ءالذا ال  مهب و  كارح  نیروهقم ال  نوشطعی  نوعوجی و  نودرشی و  نوبرـضی و  نومتـشی و  نونتفی و  ۀکمب 

ْمُِکب ِیل  َّنَأ  َْول  لاق : نا  یلا  یبن  وه  مالسلا و  هیلع  اطول  تجوحأ  لاح  یف  اوناک  دقل  و  احضاو ، اقرفل  مهتوعد  راهظا  مهنکمی  نیفختـسم ال 
ٍدیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق 

[. 1]
ٍدیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  لاق : فیک  طول  یخأ  نم  بجعأ  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق  و 

، نینسلا دعب  نینسلا  نکل  نیماع و  اماع و ال  نیرهش و ال  ارهش و ال  نیموی و ال  اموی و ال  کلذ  نکی  مل  مث  یلاعت  هَّللا  یلا  يوأی  وه  و  [، 2]
جهنلا ج 13 ص 256 و ص 257 حرش  [ 1  ] مهدشا موقلا و  ظلغا  ناک  و 

دوه 80. هروس  [ 2]
144 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طسوأ وه  ۀنس و  ةرشع  ثلث  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ماقأ  ام  ۀکمب  ماقا  هنال  رکب ، وبأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  ۀنحم 
[. 1  ] ملس هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ماقم  یف  اولاق  ام 
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«: هتفگ لزهلا  حیرص  لصف  نیا  باوج  رد  یفاکسا  رفعج  وبأ  خیش  «و 
و اهب ، ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقم  ةدم  ۀکمب  ماقا  هنال  هلوقب  الا  ۀنحم  مهدشا  مهظلغا و  رکب  یبأ  نوکل  جتحا  ظحاجلا  يرن  ام 

دق و  مهریغ ، بابخ و  لالب و  و  نمحرلا ، دبع  و  دیز ، و  ۀحلط ، کلذک  ةدملا و  هذه  هعم  ماقا  ایلع  ال  هدحو ، رکب  ابأ  صخت  ۀجحلا ال  هذه 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  ۀنحم  مهدشا  ۀعامجلا و  ظلغا  ناک  هنا  یلع  لدت  ۀجحب  هدـحو  رکب  ابأ  صخی  نأ  هیلع  بجاولا  ناک 

. دساف هسفن  یف  جاجتحالاف  ملس . و 
ۀفیرشلا ۀلیضفلا  ۀمیظعلا و  ۀنحملا  اهناف  هتیسانت ، مأ  هتیـسن  له  ةرجهلا  ۀلیل  ۀکمب  شارفلا  یلع  یلع  تیبم  رما  تلمها  کلاب  ام  هل : لاقی  مث 

. ةرئاغتم بقانم  ۀقرفتم و  لئاضف  اهتحت  يأر  اهیف  هرکف  لاجا  رظانلا و  اهنحتما  یتم  یتلا 
یلا ةرجهلا  مهنیب و  نم  جورخلا  یلع  عمجم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نأ  نیکرـشملا  دـنع  ربـخلا  رقتـسا  اـمل  هنأ  کـلذ  و 
اهنم فیس  شیرق  نم  ۀلیبق  بحاص  لک  دیب  ةریثک  فایـسأب  هوبرـضی  نأ  و  هشارف ، یف  هوتیبی  نأ  یلع  اودقاعت  هتلجاعم و  یلا  اودصق  مهریغ 

، ۀلیللا کلت  یلع  اوفلاحت  شیرق و  نوطب  نم  اهنیعب  ةدحاو  ۀلیبق  همدب  مشاه  ونب  بلطی  و ال  لئابقلا ، نیب  قرفتی  بوعشلا و  نیب  همد  عیـضیل 
. اهیلع اوعمتجا  و 

هَّللا تاذ  یف  مهلذـبأ  و  هسفن ، یف  مهلثمأ  هدـنع و  ساـنلا  قثوأ  اـعد  مهرمأ  نم  کـلذ  ملـس  هلآ و  هیلع و ، هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ملع  اـملف 
جهنلا ج 13 ص 257. حرش  [ 1  ] یلا ۀباجا  مهعرسأ  و  هتجهمل ،

145 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، هتعاط

مل ینأ  اوریل  یمرـضحلا  يدرب  یف  فتلا  یعجـضم و  یف  من  یـشارف و  یلا  ضماف  ۀلیللا  هذه  ینتیبت  نأ  یلع  تفلاحت  دق  اشیرق  نا  هل : لاقف 
. هَّللا ءاشنا  جراخ  ینا  جرخأ و 

و مهـسوفنل ، سانلا  اهب  طاتحی  یتلا  تاهجلا  دـئاکملا و  عاونأ  نم  عونب  هسفنل  راهظتـسالا  نع  هدـص  و  ۀـلیحلا ، لاـمعأ  زرحتلا و  نم  هعنمف 
. ۀظیغملا قنحلا و  بابرأ  يدیأ  نم  ةذیحشلا  فویسلا  تابظل  هسفن  ضرعی  نأ  یلا  هأجلا 

سفنلا لذـب  قوف  ملعن  و ال  لتقلا ، رظتنی  هتجهمب  هل  ایقاو  ابـستحم  ارباص  هشارف  یلع  مان  هسفن و  اهب  ۀـبیط  اعیطم  اـعماس  کـلذ  یلا  باـجأف 
. دوجلا ۀیاغ  یصقأ  سفنلاب  دوجلا  و  بلاط ، اهغلبی  رباص و ال  اهسمتلی  ۀجرد 

یف وأ  هتعاجـش  یف  وأ  هربص  یف  صقن  هدنع  ناک  ول  و  هلهأ ، امل  کلذـل  لهأ  هنأ  ملع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ول ال  و 
لوقی نأ  زوجی  هرایتخا و ال  یف  ارصقم  هیأر ، یف  اضوقنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هراتخا  نم  ناکل  کلذل  ریتخا  همع و  نبال  هتحصانم 

. رایتخالا یف  نسحأ  باوصلا و  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  نأ  یلع  نوعمجم  مهلکف  مالسالا ، لهأ  نم  دحأ  اذه 
: لضفلا نم  هوجو  لمأتملا  هلمأت  اذإ  کلذ  یف  مث 

نم هاقلی  نم  یلا  ۀـلیللا  کلت  هئاشفاب  ریبدـتلا  دـسفیف  رـسلا  طبـضی  نأ ال  هیلع  نومأم  ریغ  هنأف  ۀـقثلا ، عضوم  یف  هدـنع  ناـک  نا  هنأ و  اـهنم 
. ءادعالا

شارفلا نم  رفیف  لاوهالا  ةرـشابم  هورکملا و  ةأجافم  دـنع  نبجلا  هیلع  نومأم  ریغف  هراتخا  نم  دـنع  ۀـقث  رـسلل و  اطباض  ناک  نا  هنا و  اهنم  و 
. هب رفظیف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  بلطی  ۀلیحلا و  عضومل  نطفیف 

دق ناک  ذإ  ۀعاجشلا ، نع  جراخ  رمأ  اذه  نال  شارفلا ، یلع  تیبملل  لمتحم  ریغ  هلعلف  ادجن ، اعاجـش  رـسلل  اطباض  ۀقث  ناک  نا  هنأ و  اهنم  و 
فوتکملا ماقم  هماقأ 

146 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیبسلا دجی  اذه  و  برهلا ، یلا  هل  لیبس  هنأ ال  هسفن  نم  ملعی  عونمملا  فوتکملا  نال  عونمملا ، فوتکملا  نم  ۀقـشم  دشأ  وه  لب  عونمملا ،
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. عفادی برهی و ال  هسفن و ال  نع  عفدلا  یلا  برهلا و  یلا 
ۀعقاولا و ۀبوقعلا  دنع  هربص  بهذـی  نأ  نومأم  ریغ  هناف  شارفلا  یلع  تیبملل  المتحم  اعاجـش  رـسلل  اطباض  هدـنع  ۀـقث  ناک  نا  هنأ و  اهنم  و 

. ذخؤیف بلطیف  اذک  قیرط  ذخأ  هنأ  هملعی  امب  رارقالا  یلا  ریصی  هدنع و  امب  حوبی  یتح  هتحاسب  لزانلا  باذعلا 
همالـستسا دنع  میهاربا  قاحـسا و  نم  ناک  ام  الا  اهلثم  لان  رـشبلا  نم  ادحأ  ملعن  ۀلیللا ال  کلت  یلع  ۀلیـضف  نا  نیملـسملا : ءاملع  لاق  اذهلف 

یکب عجطـضی و  نأ  هرمأ  امل  کلت  قاحـسا  نا  يور  دق  هنال  مظعأ  یلع  ۀـنحم  نا  انلقل  مهریغ  مهلـضفی  ال  [ 1  ] ءایبنالا نا  ول ال  و  حـبذلل ،
يَرت  اذ  ام  ْرُْظناَف  هل : لاق  کلذل  ۀفقو و  کلذ  یف  هدنع  نا  ملعی  هوبأ  ناک  دق  و  هسفن ، یلع 

هیلع و هَّللا  یلص  یبنلا  باحـصأ  ناک  دقل  و  هؤاضعأ ، تبرطـضا  هنول و ال  ریغت  عتعتت و ال  کلت و ال  ام  هنأ  کلذ  فالخب  یلع  لاح  و  [ 2]
هتعناصم یف  قدـنخلا  موی  يرج  امک  هب ، اوراشأ  اـمب  لـمعی  هکرتیف و  هیف  مدـقت  و  هب ، رمأ  ناـک  اـمل  فلاـخملا  يأرلاـب  هیلع  نوریـشی  ملس 

. مهنیب هتداع  مهعم و  هتدعاق  تناک  هذه  و  هکرتف ، کلذ  كرتب  هیلع  اوراشأ  مهناف  ۀنیدملا  رمت  ثلثب  بازحالل 
فقی و نأ  و  ۀلعب ، لتعی  نأ  یلعل  ناک  دق  و 

نم ادـبع  لعجن  یلثم و  نع  کجورخ  یف  اینغتـسم ، تسلف  کنع ، یفیـسب  بذأ  ودـعلا و  نم  کـیمحأ  کـعم  نوکأ  هَّللا  لوسر  اـی  لوقی 
، كزکرم قرافت  مل  جرخت و  مل  کنأ  كدرب  یف  امئان  هتیؤرب  موقلا  مهوتی  کماقم ، امئاق  کشارف ، یف  اندیبع 

مالـسلا هیلع  یلع  ۀیلـضفأف  قحلا  لهأ  دنع  الا  هبهذم و  یلع  اذه  [ 1  ] ملعل کلذ  و  مثعلت ، و ال  فقوت ، و ال  سبحت ، ـال  و  کـلذ ، لـقی  ملف 
. قیقحتلا قحلا و  نیع  ءایبنالا  ریاس  یلع  ءایبنالا  متاخ  ۀیلضفأ  لثم 

تافاصلا 102. ةروس  [ 2]
147 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ربصلاب  یلاعت  هَّللا  هصخ  نم  الا  ۀـکلهلا  هذـه  طروتی  ۀـنحملا و ال  هذـه  لقث  یلع  ربصی  ادـحأ ال  نأ  مالـسلا  امهیلع  امهنم  دـحاو  لک 
. اهتلیضفب زوفلا  اهتقشم و 

مویک ةریثک  لاعفأ  کلذ  سنج  نم  هل  و 
زربأ انأ  لاقف : یلع  ماقف  ءادنلا  ررک  مث  هتدش ، هسأب و  نم  اوملع  امل  هنع ، مهلک  سانلا  مجحأف  ةزرابملا  یلا  نیملسملا  دودبع  نب  ورمع  اعد 

هیلع و هَّللا  یلـص  لاق  جرخ  املف  هیلإ  جورخلاب  هرمأف  یلع ، انأ  معن و  لاق : ورمع  هنا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاـقف  هیلإ ،
: ملس هلآ و 

. هلک كرشلا  یلا  هلک  نامیالا  زرب 
ای لیئربج : لاق  یتح  هنود ، مهلتقف  هلتق  نودصقی  مه  شیرق و  لاطبأ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یمح  ثیح  دحا  مویک  و 

. ةاساوملل هذه  نا  دمحم 
[1  ] انبهسأ انلطال و  یلاعت  هّلل  هسفن  اهیف  يرش  یتلا  هتاماقم  همایأ و  انددع  ول  و  امکنم ، انأ  و  لیئربج : لاقف  هنم ، انأ  ینم و  هنا  لاقف :

هتسناد رترب  تیبملا  ۀلیل  ناتساد  زا  ار  راغ  ناتساد  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
و هلآ ) و   ) هیلع هَّللا  یلص  یبنلا  رکب  یبأ  ۀبحـص  راغلا و  نال  حضاو  قرف  شارفلا  راغلا و  نیبف  شارفلا ، یلع  تیبملاب  یلعل  جتحم  جتحا  ناف 
، احیحـص اتباث  ناک  نا  و  شارفلا ، یلع  همون  یلع و  رمأ  باتکلا و  هب  قطن  امم  امهریغ  ةاکزلا و  ةالـصلاک و  راصف  نآرقلا  هب  قطن  دـق  ملس 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 111 

http://www.ghadirestan.com


[2  ] هلیاکی اذه و ال  نزاوی  اذه ال  ریسلا و  تایاورلا و  ءیجم  ءاج  امنا  نآرقلا و  یف  رکذی  مل  هنأ  الا 

یفاج ظحاج  چوپ  ياوعد  زا  یفاکسا  باوج 

«: هتفگ نآ  باوجب  رفعج  وبأ  خیش  «و 
ریغ وأ  نونجم  الا  هدـحجی ، و ال  باتکلا ، صن  یف  رکذ  ام  نیب  هنیب و  قرف  الف  شارفلا  ثیدـح  رتاوتلاـب  تبث  دـق  هنـال  رثؤم ، ریغ  قرف  اذـه 

یلا ص 261. جهنلا ج 13 ص 258  حرش  [ 1  ] تیأر أ  ۀلملا ، لهال  طلاخم 
جهنلا ج 13 ص 261. حرش  [ 2]

148 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، همکح رتاوتلاب  مولعم  وه  امم  کلذ  لاثمأ  ةراهطلل و  اضقان  حیرلا  جورخ  نوک  و  رشعلا ، عبر  بهذلا  ةاکز  نوک  و  اسمخ ، تاولـصلا  نوک 

. لقاع دیشر و ال  هلوقی  امم ال  اذه  ماکحالا ؟ نم  هیلع  باتکلا  یف  صن  امل  فلاخم  وه  له 
ِِهبِحاِصل  ُلوُقَی  ْذِإ  لاق : امنا  باتکلا و  یف  رکب  یبأ  مسا  رکذی  مل  یلاعت  هَّللا  نا  یلع 

. ةریسلا یف  درو  ام  ربخلاب و  رکب  وبأ  هنا  انملع  امنا  و  [ 1]
َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو  یلاعت : هلوق  نا  ریسفتلا : لهأ  لاق  دق  و 

ُهَّللا ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكُوُلتْقَی  َْوأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  ۀیآلا : لوا  و  مهب ، رکم  هنال  یلع  نع  ۀـیانک  [ 2]
َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو 

الف شارفلا ، یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  مانم  وه  یلاعت  هَّللا  رکم  و  شیرق ، نوطب  یلع  فویـسلا  عیزوت  ناـک  مهرکم  و  ةرجهلا ، ۀـلیل  یف  تلزنأ 
. احیرصت ۀیانک ال  ناروکذم  امهنا  یف  نیعضوملا  نیب  قرف 

ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  یلاعت : هَّللا  لوق  نا  مهلک  نورسفملا  يور  دق  و 
« ِِهبِحاِصل ُلوُقَی  ْذِإ  : » یلاعت هلوق  لثم  هذهف  شارفلا ، یلع  تیبملا  ۀلیل  مالسلا  هیلع  یلع  یف  تلزنأ  [ 3]

[4 . ] امهنیب قرف  ال 

هدرک ریقحت  ار  تیبملا  ۀلیل  تلیضف  دانع  هار  زا  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
نیلقانلا نال  ۀعاط ، ریبک  کلذ  یف  هل  نکی  مل  راغلا ، یف  رکب  یبأ  نوک  ءیجم  ءاج  شارفلا ، یلع  یلع  تیبم  ناک  ول  هنأ  وه  و  رخآ ، قرف  و 

اولقن
، ههرکت ءیش  کیلإ  صلخی  نلف  من  هل : لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنأ 

ۀبوتلا 40 ةروس  [ 1  ] یف رکب  یبال  لاق  هنأ  لقان  لقنی  مل  و 
لافنالا 30 ةروس  [ 2]
ةرقبلا 207 ةروس  [ 3]

جهنلا ج 13 ص 262 حرش  [ 4]
149 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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[. 1 . ] هورکم کیلإ  لصی  نل  رقتفت و  نل  کناف  قتعا ، قفنا و  هل : لاق  و ال  کلذ ، لثم  راغلا  یف  هعم  هنوک  هایا و  هتبحص 
، دیامنیم نآ  ریقحت  نیهوت و  و  دنادیمن ، ریبک  تعاط  بجوم  ار  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبم  دـینع  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »

تسا میظع  فیح  شحاف و  بصعت  نیا  سپ  يدینش ، یفاکسا  رفعج  وبا  مالک  رد  تلیضف  نیا  تلالج  تمظع و  رب  هلاد  هوجو  هکنآ  لاح 
رفعج وبا  هچنآ  رب  هوالع  و  تسا ، راصبا  بابرا  دزن  عینشت  تیاغ  ثعاب  راکفا و  ریحت  بجوم  دسریماو و  نآ  تعانـش  حبقب و  لقاع  ره  هک 
تباث ماعنم  دزیا  یحو  هکلب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  مالک  زا  تلیضف  نیا  ولع  تیاغ  تلالج و  تیاهن  هدرک  ریرقت  یفاکـسا 

. تسا ققحتم  و 
«: هتفگ اجنلا ) حاتفم   ) باتک رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم 

و ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  عم  ۀلـضافلا  دهاشملا  دوهـش  و  ةرجهلا ، قبـس  و  نامیالا ، قبـس  ۀعبرأ : ۀباحـصلا  یف  ۀلیـضفلا  هوجو  نا  ملعا 
. فیسلاب هیدی  نیب  لاتقلا 

نم ءاملعلا  رثکا  لوق  یف  ۀـمالا  هذـه  لاجر  نم  نمآ  نم  لوأ  وه  ایلع  نأ  بابلا  اذـه  یف  یناثلا  لـصفلا  یف  قبـس  دـقف  ناـمیالا ، قبـس  اـمأ 
[2 . ] مهدعب نم  نیعباتلا و  ۀباحصلا و 

یبنلا عم  قبی  مل  و  ءایوقالا ، لاجرلا  نم  هلوسر  هّللاب و  نمآ  نم  لک  رجاه  ۀـنیدملا ، یلا  ةرجهلاب  نیملـسملا  هَّللا  رما  امل  هناف  ةرجهلا ، اـمأ  و 
، یلع رکب و  وبأ  الا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

جهنلا ج 13 ص 262 حرش  [ 1  ] یلص یبنلا  رمأ  ةرجهلاب ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  هَّللا  رمأ  املف 
ونهکل رد  عقاو  فلؤم  هناخباتک  رد  طوطخم  اجنلا ص 19  حاتفم  [ 2]

150 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. امایأ ۀکم  هدعب  میقی  نأ  ایلع  رمأ  و  رفسلا ، یف  هبحاصی  نأ  رکب  ابأ  ملس  هیلع و  هَّللا 

و هجورخب ، ایلع  ربخأ  ینغلب  امیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  یندملا : یبلطملا  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  دیـسلا  لهأ  ماما  لاق 
یـشخی ءیـش  هدنع  دحأ  ۀکمب  سیل  و  هدنع ، یتلا  عئادولا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  يدؤی  یتح  ۀکمب  هدعب  فلختی  نأ  هرمأ 

هَّللا لوسر  جرخ  و  ۀـلیللا ، کلت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  شارف  یلع  یلع  تابف  هتنامأ ، هقدـص و  نم  ملعی  امل  هدـنع ، هعـضو  ـالا  هیلع 
راغلا یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 

دنکیم تباث  ار  تیبملا  ۀلیل  رد  راثیا  تمظع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هلوقنم  تایبا 

: تایبالا هذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  تیب  یف  هتتوتیب  یف  أشنا  ایلع  نأ  [ 1  ] يور و 
رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  اصحلا و  ئطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

رکملا نم  میرکلا  لوطلا  وذ  هاجنف  هب  اورکم  ذإ  قلخلا  هلآ  لوسر 
رسالا لتقلا و  یلع  یسفن  تنطو  دق  یننورشنی و  یتم  مهیعارا  تب  و 
رتس یف  هلالا و  ظفح  یف  یقوم و  انمآ  راغلا  یف  هَّللا  لوسر  تاب  و 

يرفت  امنیأ  یصحلا  يرفت  دق  صئالق  صئالق  تمز  مث  ماقأ 
[1  ] يربق یف  دسوأ  یتح  هترمضأ  التبت و  هلالا  رصن  هب  تدرأ 

151 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  انثدح  یفریصلا ، دمحم  نب  رکب  انثدح  ةرجهلا  باتک  یف  مکاحلا  كردتسم  یف 

دندش مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ظفح  رومام  ناگتشرف  یلازغ  راتفگب 
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شارف یلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تاب  ۀلیل  نا  ءایحالا :)  ) یف هر )  ) یـسوطلا یلازغلا  دمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبأ  مالـسالا  ۀـجح  مامالا  لاق  و 
رمع نم  لوطا  امکدـحا  رمع  تلعج  و  اـمکنیب ، تیخآ  ینا  لـیئاکیم : لـیئربج و  یلا  یلاـعت  هَّللا  یحوأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

تیخآ بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  لثم  امتنک  الف  امهیلإ أ  یلاعت  هَّللا  یحوأف  اهابحأ  و  ةایحلا ، امهالک  راتخاف  هتایحب ؟ هبحاص  رثؤی  امکیاف  رخآلا ،
ناکف هودـع ، نم  هاظفحا  ضرالا و  یلا  اـطبها  ةاـیحلاب ، هرثؤی  هسفنب و  هیدـفی  هشارف  یلع  تاـبف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  نیب  هنیب و 

هَّللا لزناف  ۀکئلملا  کب  یهابی  یلاعت  هَّللا  و  بلاط ، یبأ  نب  ای  کلثم  نم  خب  خب  يدانی  لیئربج  و  هیلجر ، دنع  لیئاکیم  هسأر و  دنع  لیئربج 
[: 1  ] یلاعت

ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
[. 2]

هک تسا  راکشآ  ادیوه و  راهنلا  لیللا و  فلتخا  ام  هیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  رارک  ردیح  ترـضح  دوخ  راعـش  زاجعا  راعـشا  هظحالم  زا  »
دبع نب  ییحی  انثدـح  رازبلا ، لفنق  نب  دـیبع  سفنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  ۀـیاقو  تیبم  هکرعم  رد  ترـضح  نآ 
یلع هَّللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـش  نم  لوا  لاق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  ریبج ، نب  میکح  انثدح  عیبرلا ، نب  سیق  انثدـح  ینامحلا ، دـیمحلا 

ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  شارف  یلع  هتیبم  دنع  یلع  لاق  و  بلاط ، یبأ  نب 
رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  اصحلا و  ئطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

رکملا نم  هل  الا  لوطلا  وذ  هاجنف  هب  اورکمی  نا  فاخ  هلآ  لوسر 
رتس یف  هلالا و  ظفح  یف  یقوم و  انمآ  راغلا  یف  هَّللا  لوسر  تاب  و 
رسالا لتقلا و  یلع  یسفن  تنطو  دق  یننومهتی و  مل  مهیعارا و  تب  و 

مولعلا ج 3 ص 238 ءایحا  [ 1 . ] توریب نیحیحصلا ج 3 ص 4 ط  یلع  كردتسملا 
207 ةرقبلا : [ 2]

152 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هدومرف رسا  لتق و  رب  دوخ  فیرش  سفن  نیطوت  ترضح  نآ  زین  هدومن و  دوخ  كرابم 

زا و  دیدرگ ، اوه  رد  اپ  لطاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  حیرـصتب  وا  دانع  ظحاج و  تفارخ  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  سپ 
يادف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالع  کلم  یحو  بسح  هک  تسا  رهاظ  هدرک  دراو  مولعلا  ءایحا  رد  مالسالا  ۀجح  ماما  هک  یتیاور 

نآ راـثیا  ادـف و  نیا  و  هدومن ، دوخ  تاـیحب  ترـضح  نآ  راـثیا  و  هدومرف ، دوخ  سفنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
دنتـسناوتن نآ  كاردا  تبترم  تلالج  صاصتخا و  برق و  همه  نآ  اب  مه  لیئاکیم  لـیئربج و  هک  دوب ، میظع  لـیلج و  سب  يرما  ترـضح 

نآ تیلضفا  راهظا  زا  دعب  هدومرف و  رهاظ  باب  نیا  رد  لیئاکیم  لیئربج و  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  یلاعت  قح  و  درک ،
نینمؤملا ریما  ظفح  بانج  تداعـس  كاردا  نیمز و  يوس  ندـمآب  هدومرف  مکح  ار  ناشیا  برقم ، کلم  ود  ره  نیا  تیلوضفم  ترـضح و 

ياهاپ دزن  لـیئاکیم  دوب و  ترـضح  نآ  كراـبم  رـس  دزن  لـیئربج  دـندمآ ، نیمز  رب  کـلم  ود  ره  نیا  سپ  نیکرـشم  رـش  زا  مالـسلا  هیلع 
اب وتب  ادخ  دنکیم  [ 1  ] تاهابم بلاط ؟ یبأ  نبا  يأ  وت  لثم  تسیک  هک  تفگیم : و  درکیم ، خب  خـب  يادـف  لیئربج  و  بانج ، نآ  كرابم 

( ُهَسْفَن يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) همیرک هیآ  یلاعت  قح  و  هکئالم ،
ریما باـنج  تداـبع  رکذ  هارث  باـط  یلح  همـالع  هک  یئاـج  قحلا ) جـهن   ) باوـج رد  ناـهبزور  نبا  [ 1  ] هدومرف لزاـن  باـب  نیا  رد  ۀـیآلا 

و اهئابعا ، لمحت  نع  نوزجاع  ۀکئالملا  نودهازلا ، هینادی  و ال  نودباعلا ، هبراقی  نینمؤملا ال  ریما  ةدابع  هتفگ : هدرک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
لاصو یلا  سوفنلا  قشعا  و  توکلملا ، لامج  سدقلا و  لالجب  سانلا  فرعا  نم  وه  فیک ال و  اهئافـص و  راحب  نم  نوفرتعم  سدقلا  لها 

. توربجلا ملاع 
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153 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسه هکئالم  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیضف  اب  حیرصت  تیاغ  و  هینس ، تلیضف  نیا  لالجا  ماظعا و  تیاهن  همه  نیا  سپ 

تسا ناگتشرف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نآرق و  ریقحت  تیبملا  ۀلیل  ناتساد  ریقحت 

رفک نم  هب  کیهان  و  تسا ، لـیئاکیم  لـیئربج و  ترـضح  لـیلج و  بر  رب  حیرـص  در  ار  هلیلج  تلیـضف  نیا  ظـحاج  نیهوت  ریقحت و  سپ 
. حاوب لالض  حارص و 

حبق و تیاهن  مثآ  تاضورعم  عامس  و  تلیضف ، نیا  تمظع  تلالج و  تابثا  نمـضتم  یفاکـسا ، رفعج  وبا  ماظنلا  نیتم  مالک  عامـس  دعب  و 
رهاظ دوخ  ههرکت » ءیـش  کیلإ  صلخی  نلف   » هرقفب هلیلج  تلیـضف  نیا  ریقحت  نیهوت و  رد  ظـحاج ، ثبـشت  تکاـکر  نهو و  تجاـمس و 

: حئال هدیدع  هوجوب  نآ  عافدنا  و  تسا ، هورکم  بصعت  صلاخ و  دانع  نیا  هک  حضاو  و  تسا ،
دنک تباث  ناشیاب  ظحاج  [ 1  ] باطخ يور  هک  قح  لها  ثیداحا  زا  هرقف  نیا  تیاور  هک  دوشیم  مامت  یتقو  نآب  کسمت  هکنآ  لوا 

تسین تیبملا  ۀلیل  تلیضف  یفانم  مالسلا  هیلع  یلع  تینوصم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رابخا 

، تسا ضحم  نونج  نآب  تلیضف  لصا  لاطبا  سپ  تسین ، تیبم  هصق  لصا  لثم  توبث  تحص و  رد  هرقف  نیا  هک  تسا  رهاظ  رپ  هکنآ  مود 
ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هیآ  هکنآ  لاح  فیرش  نآرق  رد  نآ  رکذ  مدع  معزب  ار  تیبم  تلیضف  هصق  هک  بجع 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  هیآ  ۀیآلا و 
[1  ] بصعت تیاهن  ببسب  دوخ  و  دنابنج ، بل  نآ  لیضفتب  هک  اج  هچ  دنادن ، هیراغ  تقافر  لیاکم  نیزاوم و  تسا ، لزان  باب  نیا  رد  ۀیآلا 

لقان انیلإ  لقنی  مل  و  اذه : وه  دش و  دهاوخ  روکذم  اقباس  هک  وا  لوق  تسا  قح  لهأ  اب  ظحاج  باطخ  هکنآ  رب  دـنکیم  هحیرـص  تلالد  و 
هیلع و هَّللا  یلـص  لوسرلا  هیـضر  دق  امیـس و  اقثاو و ال  هب  يدا  ابیطخ و ال  ماق  سلجم و ال  یف  هرکذ  فقوم و ال  یف  کلذب  جـتحا  ایلع  نا 

. اماما سانلل  هلعج  املعم و  اعزفم و  مکدنع  ملس 
154 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دزاس نآ  ردق  ضفخ  نهو و  بجوم  هدینادرگ  تیبم  تلیضف  لصا  نزاوم  ضراعم و  ار  هرقف  نیا 
هورکم نینمؤملا  ریما  بانج  دزن  لتق  هک  مینکیمن  میلـست  ام  هک  اریز  لتق  زا  تنایـص  نما و  زا  رابخا  رب  درادـن  تلالد  هرقف  نیا  هکنآ  موس 

ثیح دوخ » مأ  يدثب  لفط  زا  تومب  دوب  رت  [ 1  ] سونأم بانجنآ  ترضح  نآ  دوخ  حیرصت  بسح  هکلب  دوب ،
تاهیه توملا ، نم  عزج  اولوقی  تکسا  نا  و  کلملا ، یلع  صرح  اولوقی  لقا  ناف  : » ۀغالبلا جهن  یف  روکذم  هل  مالک  یف  مالـسلا  هیلع  لاق 

[. 2 « ] هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبأ  نبال  هَّللا  و  یتلا ، ایتللا و  دعب 
ناسچ دشاب  راوخریـش  لفط  يوسب  ردام  يدـث  زا  رتبوبحم  راوگشوخ و  فولأم و  توم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دزن  هاگ  ره  »

زا نانیمطا  نما و  دـیآ  مزـال  ترـضحنآب  هورکم  لوصو  مدـع  راـبخا  زا  اـت  هدوب ، هورکم  ضوغبم و  باـنج  نآ  دزن  توم  هک  تفگ : ناوت 
. ناعتسملا وه  قفوملا و  هَّللا  و  ناودع .» لها  فالتا  كالها و 

یلع بانج  همجرت  رد  ۀباغلا  دسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نبا  [ 1  ] كالها لتق و  هرقف  نیا  رد  هورکم  زا  دارم  هک  مینک  میلـست  رگا  هکنآ  مراهچ 
هدرک لقن  یثیدح  سابع  نبا  زا  ادنسم  بلاط  یبأ  نب 

نا دهشتسا : نم  دهشتسا  و  ةداهشلا ، نع  ترخا  نیح  دحأ  موی  یل  تلق  کنا  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبّنلل  ینعی  مالسلا  هیلع  یلع  لاق  لاق :
تبثت نا  اما  هَّللا  لوسر  ای  یلع : لاق  هسأر ؟ ۀیحللا و  یلا  هدیب  يوها  و  مدب ، هذه  نم  هذه  تبضخ  اذإ  كربص  فیک  کئارو ، نم  ةداهـشلا 

ۀمارکلا يرشبلا و  نطاوم  نم  نکل  و  ربصلا ، نطاوم  نم  کلذ  سیلف  تبثا  ام  یل 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 115 

http://www.ghadirestan.com


. ۀغالبلا جهن  نم  ۀسماخلا  ۀبطخلا  [ 2]
155 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلزنم نیا  ریقحت  نیهوت و  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ءادف  سفن و  ءارش  تلیـضف  یفن  نآ  زا  مه  زاب  دوب ، كارـشا  لها 
روکذم ریغ  طورش  ضعبب  دشاب  طورشم  رابخا  نیا  هک  تسا  زئاج  هک  اریز  دیآیمن ، مزال  هیماس 

تشادیم زاب  عرضت  ءاعد و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ردب  هوزغ  رد  رکب  وبا 

هراشا

: هتفگ ردب  هوزغ  رد  ةوبنلا ) جرادم   ) باتک رد  تسا  هینس  نیرخأتم  نیثدحم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  زا  هک  يولهد  قحلا  دبع  خیش 
، دید ار  دوخ  باحصا  بلق  رافک و  ترثک  و  درک ، هدهاشم  برح  رد  مدرم  فحازت  نوچ  هیلع  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  يورم  و 

وبا زج  شیرع  رد  يو  اب  دوبن  و  راگدرورپ ، تاجانم  لاؤسب و  دش  لوغـشم  و  تشادرب ، اعدب  تسد  دروآ و  هلبقب  يور  دـمآ و  رد  شیرعب 
: تفگ و  دوب ، هدرک  هدعو  هک  يرصن  حتف و  قح  زا  دیبلط  و  هنع ، هَّللا  یضر  قیدص  رکب 

يوشیمن هدرک  تدابع  ار  مالسا  لها  هورگ  نیا  ینکیم  كاله  رگا  ایادخ  تفگ  و  نمب ، يدرک  هک  ار  هدعو  رب  رسب  نک و  افو  ادنوادخ 
تشادرب و اریو  رهطا  يادر  رکب  وبا  و  داتفیب ، يو  كرابم  شود  زا  ءادر  هک  اعد  رد  دومن  حاـحلا  درک و  هغلاـبم  نادـنچ  و  نیمز ، يورب  وت 

بیرق شیوخ ، راگدرورپ  زا  يدرک  بلط  هک  تسا ، سب  ار و  حاحلا  لاؤس و  راذگب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : و  تخادنا ، رورـس  نآ  شود  رب 
. دنادرگ تسار  وت  اب  ار  دوخ  هدعو  هک  تسا 

ورف ادنوادخ  تفگ : و  درک ، اعد  زامن  رد  مه  وا  نیمی  بناج  رد  رکب  وبأ  و  دراذـگ ، زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  و 
. ار دوخ  هدعو  رب  رسب  ارم و  راذگم 

راب ره  ردب و  زور  مدرکیم  لاتق  تفگ : هک  هدمآ  هنع  هَّللا  یضر  یلع  زا  و 
156 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هدجس رد  دومرفیم  هک  ار  وا  مدیدیم  و  شیرع ، رد  ترضح  نآ  رب  مدمآیم 
. ثیغتسأ کتمحرب  مویق  ای  یح  ای 

ابا ای  دومرف : مسبتم و  دش  رادیب  سپ  کبس  باوخ  ار  ترـضح  نآ  تفرگ  هاگان  قیّدص ، اب  شیرع  رد  ترـضح  نآ  دوب  هک  تسا  هدمآ  و 
زا دمآ  نوریب  و  هتسشن ، رابغ  يو  شیپ  ياهنادند  رب  و  هتفرگ ، ار  دوخ  بسا  نانع  مالسلا  هیلع  لیئربج  دمآ  کنیا  ادخ ، ترصن  دیسر  رکب 

تاذ ياقب  هک  ادخ  نادب  و  دـشاب ، ار  وا  رم  رفاک  نآ  بلـس  ار  يرفاک  دـشکب  هک  ره  دومرف : و  گنج ، رب  ار  مدرم  هدـننک  ضیرحت  شیرع 
ار وا  دشاب  هکنآ  رگم  دوش  هتـشک  سپ  قح  ياضر  باوث و  بلطب  يدرم  چیه  ناشیا  اب  دنکن  گنج  هک  تسا  وا  تردـق  تسد  رد  دـمحم 

. نادواج تشهب 
هطـساو تشهب  ندـمآ  رد  نم و  نایم  شوخ  شوخ  تفگ : دروخیم و  تشاد و  تسد  رد  دـنچ  ییامرخ  هنع  هَّللا  یـضر  ماـمحلا  نب  ریمع 

. ناشیا تسد  رب  موش  هتشک  هکنآ  رگم  دنامن 
دش دیهش  درک و  گنج  رافک  اب  تفرگ و  ار  دوخ  ریشمش  تخادنا و  تسد  زا  اهامرخ  سپ 

دناهداد خساپ  هفلتخم  یهوجو  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هب  رکب  وبا  ضارتعا  زا  تنس  لها 

هراشا
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رد و  هدرک ، رکذ  رادقم  نیمه  اعد  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  حاحلا  لاؤس و  تدشانم و  ثیدح  زا  بابحالا ) ۀضور   ) رد هیبنت 
ار ترـضح  نآ  ندرک  رما  رب  رکب  وبا  دـنک  مادـقا  هک  دـشاب  اور  هنوگچ  هک  دـناهدروآ  لاکـشا  هک  ار  حارـش  رم  لـیوط  تسا  یمـالک  يو 

یلص هَّللا  لوسر  ماقم  هکنآ  لاح  و  ار ، وا  نیقی  دیامن  تیبثت  و  ار ، وا  ياجر  دنک  تیوقت  و  لاؤس ، اعد و  رد  حاحلا  داهتجا و  زا  نتشادزابب 
تسا همه  نیقی  قوف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  يو  نیقی  و  تسا ، یلعا  لجا و  عفرأ و  دمحا و  ملس  هیلع و  هَّللا 

157 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هوجوب دناهداد  باوج  و 

هکنآ دوهش ، فوخ و  ماقم  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دوب و  ءاجر  ماقم  رد  تعاس  نآ  رد  هنع  هَّللا  یـضر  قیدص  هک  هتفگ : یلیهس 
و دـش ، تدابع  يو  فوخ  نآ  سپ  یلاعت  قح  دوشن  هدرک  تدابع  هک  دیـسرت  و  دـهاوخیم ، هچ  ره  دـنکیم  سدـقت  یلاعت و  راـگدرورپ 

. صقن هن  دوب  لامک 
رد ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  سدقت  یلاعت و  راگدرورپ  هب  دوب  قثوا  رکب  ابا  هک  یکی  چیه  دـنکن  مهوت  هک  هتفگ : یباطخ  و 

. دوب ناشیا  بولق  تیوقت  باحصا و  رب  تقفش  نآ  رب  ار  ترضح  نآ  رم  ثعاب  لماح و  هکلب  تلاح ، نآ 
دنتسنادیم هک  اریز  ناشیا ، بولق  دریذپ  تّوق  توبث و  و  دریگ ، مارآ  ددرگ و  نکاس  ات  لاهتبا  حاحلا و  اعد و  هجوت و  رد  درک  هغلابم  سپ 

هک تسناد  و  ترـضح ، نآ  دـمآ  زاـب  تفگ  هچنآ  رکب  وـبا  ار  وا  رم  تـفگ  نوـچ  سپ  تـسا ، لوـبقم  باجتـسم و  يو  لاؤـس  اـعد و  هـک 
ُمَزُْهیَـس دوخ : لوقب  ار  نآ  درک  بقعت  اذـهل  تنینأـمط ، توق و  زا  دوـخ  سفن  رد  رکب  وـبا  تفاـی  هچنآ  تهج  زا  وا  ياـعد  دـش  باجتـسم 

َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا 
، زور نآ  رد  رصن  دوشن  عقاو  هک  ترضح  نآ  شیپ  دوب  زئاج  و  تسا ، ةالـص  تالاح  لمکا  نآ  فوخ و  ماقم  رد  ترـضح  نآ  دوب  و  [، 1]

. دوب لمجم  وا  هدعو  هکلب  زور  نآ  رد  هعقاو و  نآ  رد  نیعم  دوبن  رصنب  وا  هدعو  هک  اریز 
ترـضح نآ  تسناد  هک  اریز  زورما ، زا  وت  يوشیمن  هدرک  تداـبع  هک  دوـمرف  هک  نیا  و  ددرگیم ، رهاـظ  هچنآ  تسا  نیا  یباـطخ  تفگ 

رمقلا 45 [ 1  ] يو اب  هک  ره  يو و  ددرگ  كاله  رگا  سپ  تسا ، نییبنلا  متاخ  يو  هک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
158 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  داهتجا  تدش  تدابع و  نامیاب و  دنک  توعد  یکی  چـیه  ددرگیمن  ثوعبم  ماگنه  نیا  رد  تسا ،
دوخ زا  هک  تساوخ  لاتق ، رد  دناهداتـسیا  هکئالم  توم و  تارمغ  رد  دننکیم  ضوخ  ناناملـسم  دید  هکنآ  تهج  زا  اعد  رد  يو  تقـشم 
دنج يارو  ماما  دشاب  هک  تسنآ  تنس  و  اعدب ، تسا  يداهج  و  فیسب ، تسا  يداهج  تسا : عون  ود  رب  داهج  و  داهج ، رد  دنک  داهتجا  زین 

. داهتجا ود  نیا  زا  تحار  رد  هک  ترضح  نآ  تساوخن  و  دندوب ، داهتجا  دج و  رد  همه  سپ  ناشیا ، هارمه  دنک  لاتق  و 
لمأتف هیندل ) بهاوم   ) بحاص ار  همه  نیا  تسا  هدرک  لقن 

روکذم ضارتعا  زا  قوزر  دمحا  دیس  باوج 

هدرک رکذ  تسا  برغم  خیاشم  ریهاشم  زا  هیفوص و  ياملع  نیققحم  زا  هک  قوزر  دمحا  يدیس  هک  ماقم ، بسانم  تسا  یمالک  اجنیا  رد  و 
تـسین بجاو  هکنآ  داقتعا  تسا  بجاو  یلاعت  هناحبـس و  هدعو  قدصب  قوثو  دوجو  اب  هک  تسنآ  تیبوبر  ماقم  بدا  تیاعر  زا  یکی  هک 

. تسا نامیا  هقیرط  بجاو  ضراعت  دزن  اهنآ  نایم  قیبطت  هدعاق و  ود  لصا و  ود  نیا  رابتعا  و  یلاعت ، يورب  قح  چیه 
تقو نآ  رد  دوعوم  نآ  تباجا  و  دشاب ، هدش  زین  نیعم  تقو  رد  ضرفلاب  رگا  و  لاکـشا ، الف  تسین  نیعم  تقو  رد  تباجا  هدعو  رگا  سپ 
قلطم ياناد  هک  دشاب ، یطورـش  بابـساب و  قلعم  هدعو  عوقو  هک  دناوت  هک  نآ  زا  دتفین  دیدرت  کش و  رد  هدعو  قدص  رد  زین  دـباین  عوقو 

َءاش اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َو ال  هدادن ، عالطا  نآ  رب  ار  هدنب  و  دشاب ، صوصخم  رثأتسم و  نآ  ملعب  هنأش  زع 
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ةرقبلا [ 1  ] اسب دشخب ، عالطا  نآ  رب  ار  هدنب  و  دـیامرف ، نایب  طورـش  دویق و  زا  تسا  وا  ملع  رد  هچ  ره  هک  تسین  بجاو  یلاعت  يورب  و  [ 1]
.255

159 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هکنانچ يو ، رب  تیدوبع  ماکحا  يافیتسا  و  هدنب ، رظن  رد  تیبوبر  توطس  ياقبا  تهجب  دنک ، نامتک  رتس و  ياضتقا  يو  هغلاب  تمکح  هک 

« ِِهب َنوُکِرُْشت  ام  ُفاخَأ  َو ال  : » تفگ موقب  لوا  هک  لیلجلا ، کلملا  تاولص  هیلع  انیبن و  یلع  لیلخ  میهاربا  درک  بدأت 
َءاشَی ْنَأ  اَّلِإ  : » دومرف درک و  ءانثتـسا  نآ  زا  سپ  نید ، يادعا  رب  ناشیا  ترـصن  بوجو  لسر و  فوخ  مدعب  قح  هدعوب  عطق  مزج و  تهجب 

« ًاْئیَش یِّبَر 
ًاْملِع ٍءْیَش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  تفگ : رتسپ  قح  ملعب  يو  هطاحا  هدنب و  عالطا  مدع  و  یلاعت ، يراب  ملع  عاستاب  عوجر  ببسب 

مدرک تهج  نآ  زا  هن  مدرک  هک  ءانثتـسا  هکنیا  ینعی  یلاعت  يو  ملع  عاستاب  رظن  قیقحت  قداص و  هدعوب  قوثو  مدع  مهوت  عفد  يارب  زا  [ 1]
رد بدا  قح  ماـیق  قـح و  ملع  عاـستاب  رظن  تهجب  هکلب  مرادـن ، نیقی  قوـثو و  درک  لـسر  رب  ادـعا  طلـست  هبلغ و  مدـعب  هک  هدـعو  رد  هک 

میارک هدعوب  قوثو  مدع  تهجب  هن  تسا ، یلابا  مکح ال  فوخ  تهجب  نارـشبم  ءایبنا  فوخ  هک  دـناهتفگ  هک  تسا  اجنیا  زا  شترـضح و 
. مهفاف یلاعت  يو 

« اهِیف َدوُعَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو  : » تفگ شموق  اب  مالسلا  هیلع  بیعش  نینچ  مه  و 
ًاْملِع ٍءْیَش  َّلُک  انُّبَر  َعِسَو  انُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  دومرف : زاب  مییآرد ، تسا  رفک  هک  امش  تلم  رد  ام  هک  دزسن  دوبن و  زگره  و 

ردـب زور  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لسر  دیـس  هک  دوب  یلاعت  يراـب  ملع  عاـستاب  عوجر  رظن و  تهج  زا  مه  و  تفاـی ، ریرقت  هکناـنچ  [ 2]
: تفگ

، ضرالا هجو  یلع  دبعت  نل  ۀباصعلا  هذه  تکلهأ  نا  ّمهَّللا 
ماعنالا 80. [ 1  ] زجنم هَّللا  ناف  کبر ، کتدشانم  هَّللا  لوسر  ای  لخ  تفگ : هدمآ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  يو  رس  رب  قیدص  رکب  وبا  اجنیا  رد 

فارعالا 89. [ 2]
160 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. كدعو ام  کل 
ینکن و مهوت  ینعی  تسا ، لمکا  متا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاح  ینعی  لوا  دیامرفیم : هیلع  هَّللا  ۀمحر  یلازغ  دماح  وبا  ماما 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  دوب  ادخ  لوسر  زا  رتشیب  قح  هدـعو  قدـصب  قیدـص  رکب  وبا  نیقی  قوثو و  رگم  هک  تسا  مهوت  نآ  شیاجنگ  هچ 
. اشاح

رد تسا  متأ  عفرا و  یلعا و  ماقم  نیا  دوب و  هنأش  لج  تیلاباال  فوخ  تزع و  ترضح  ملع  عاستاب  رظن  بدأت و  ماقم  رد  ترضح  نآ  رظن 
هدعو نینچ  مه  و  تسا ، عقاو  قح  هدـعو  قدـص  رد  هک  دوب  تعیرـش  مکح  رهاظ  رکب  وبا  رظن  و  تقیقح ، هظحالم  قح و  تافـص  تفرعم 

ایبنا لاوحا  رد  ینعم  نیا  لثم  دورو  و  ار ، نآ  طورـش  تشاد  ناهنپ  و  هکم ، لوخد  نینح و  بازحا و  دـحا و  زور  رد  یلع  لج و  قح  درک 
هکنانچ هلمجلاب  و  دـش ، هتفگ  هک  تسا  نامه  رـس  و  تسا ، عقاو  ادـعاب  داهج  الب و  لوزن  تلاـح  رد  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولص 

رگید رب ، مکحب  لوا  تسا ، وا  دزن  زا  همه  و  مزال ، زین  شمیکح  لعف  رد  نینچ  مه  تسا ، بجاو  شمیرک  دعو  رد  هناحبس  قح  ماهتا  مدع 
ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْسی  ال   » هک تسا  نیا  تزع  هاگراب  نابرقم  لاح  تفرعم و  ماقم  و  رب ، مه  و  تسا ، رهق  مه  ود  ره  رد  و  رهق ، مکحب 

ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  لوقی ، ام  یلع  ضرتعی  و ال  ، 
ُدیُِری ام  ُمُکْحَی  و 

1 . ] یهتنا « 
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تیبم تیلضف  رد  ظحاج  حدق  باوج 

دزیا بناج  زا  نیعم  تقو  رد  تباجا  هدـعو  هک  دـش  دـناوتیم  هک  تسا  رهاظ  هدرک  لقن  قوزر  دـمحا  زا  قحلا  دـبع  خیـش  هک  یمـالک  زا 
یبابساب دشاب  طورـشم  قلعم و  هدعو  عوقو  هک  تسا  نکمم  هک  اریز  دوشن ، عقاو  تقو  نآ  رد  دوعوم  نآ  تباجا  و  دشاب ، هدش  عقاو  ماعنم 

ةوبنلا ج 2 ص 12. جرادم  [ 1  ] قح هک  یطورش  و 
161 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مزال و یلاعت  قح  رب  هچ  هدومرفن ، علطم  نآ  رب  ار  هدنب  و  دشاب ، وا  سدقا  تاذب  صوصخم  نآ  عالطا  و  دشاب ، نآ  ملعب  رثأتسم  هنأش  یلاعت 
تمکح هک  اسب  دزاس ، هاـگآ  نآـب  ار  هدـنب  و  دـیامرف ، ناـیب  دوعوم  نیا  عوقو  طورـش  دویق و  زا  تسا  وا  ملع  رد  هچ  ره  هک  تسین  بجاو 
توطس هک  ات  دشاب  مولعم  ریغ  لوهجم و  ار  هدنب  و  موتکم ، روتسم و  طورـش  دویق و  نیا  هک  دنک  اضتقا  مویق  یح  هلماک  تحلـصم  و  هغلاب ،

نلف  » هرقف رد  هورکم  زا  لتق  هدارا  ریدـقت  رب  هک  دـش  دـناوتیم  سپ  ددرگ ، یفوتـسم  تیدوبع  ماـکحا  دـنام و  یقاـب  هدـنب  رظن  رد  تیبوبر 
، تفای هار  قیلعت  طارتشا و  لامتحا  هاگ  ره  و  طورشب ، دشاب  طورشم  دویقب و  دشاب  قلعم  هورکم  لوصو  مدع  ههرکی » ءیـش  کیلإ  صلخی 

. دیدرگ اوه  رد  اپ  ظحاج  سجهت  لییخت و 
: ردب زور  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  نتفگ  هک  تسا  رهاظ  هدرک  لقن  یلازغ  دماح  وبا  زا  هک  یمالک  زا  زین  و 

« ضرالا هجو  یلع  دبعت  نل  ۀباصعلا  هذه  تکلها  نا  ّمهَّللا  »
نسح اب  بدات  رب  دوب  ینبم  هنأش ، یلاعت  وا  بناج  زا  رصن  هدعو  ققحت  فصو  اب  هیلإ ، هاگراب  رد  ترضح  نآ  حاحلا  تدشانم و  لاؤس و  و 

یلاـعت و قـح  تافـص  تفرعم  رد  تسا  یهبا  ینـسا و  لـمکا و  یلعا و  متا و  عـفرا و  ماـقم  نیا  باـبرالا و  بر  ملع  عاـستاب  رظن  بادآ و 
. تقیقح هظحالم 

ملع عاستاب  رظن  بدا و  ماقم  رد  ههرکت » ءیـش  کیلإ  صلخی  نلف   » هدـعو فصو  اب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نینچ  مه  سپ 
. دیاین مزال  نانیمطا  نما و  لوصح  ببسب  تیبم  تلیضف  یفن  سپ  هدوب ، تقیقح  كاردا  یلاعت و  وا  تافص  تفرعم  یهلا و 

نعط هیجوت  تقیقح  رد  ریرش  ظحاج  ریوزت  ریرقت و  نیا  هکنآ  مجنپ 
162 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رفک هقدنز و  داحلا و  نیع  نیا  و  تسا ، مالسلا  هلآ  هیلع و  نییبنلا  متاخ  ترضح  امیس  مالسلا و ال  مهیلع  ءایبنا  تارضح  رب  میظع  عینـشت  و 
قح هک  تسنادیم  هکنآ  فصو  اب  میهاربا  ترـضح  هک  تسا : حـضاو  قوزر  دـمحا  دیـس  هداـفا  زا  هچ  تسه ، مه  بصاون  دزن  ینیدـیب  و 

« ِِهب َنوُکِرُْشت  ام  ُفاخَأ  َو ال   » دوخ مالک  رد  زاب  هدرک  ناشیا  ترصن  بوجو  و  لسر ، فوخ  مدعب  هدعو  یلاعت 
ًاْئیَش یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  تفگ : درک و  انثتسا 

. یلاعت قح  ملعب  يو  هطاحا  مدع  و  دبع ، عالطا  مدع  و  یلاعت ، يراب  ملع  عاستاب  دوب  عوجر  ءانثتسا  نیا  هجو  و  [ 1]
ملع ار  ناشیا  هک  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  هک  دـیآیم  مزـال  موش  ظـحاج  مولم  موعزم  رباـنب  سپ 

هلباقمب قاشم  لامتحا  تادهاجم و  عاونا  عیمج  رد  هدوب  لصاح  نید  يادـعا  رب  ناشیا  ترـصن  بوجو  لسر و  فوخ  مدـعب  یهلا  هدـعوب 
. دندوب رطاخلا  نئمطم  لابلا و  نمآ  یهلا  هدعو  ببسب  دوخ  ناشیا  هک  دشابن ، لیلج  يرجا  ریبک و  یتعاط  مائل  رافک 

: تفگ ردب  زور  رد  هک  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ءایبنا  رورس  بانج  رب  میظع  نعط  دیآیم ، مزال  میئل  ظحاج  موعزم  ربانب  زین  و 
، ضرالا هجو  یلع  دبعت  نل  ۀباصعلا  هذه  تکلها  نا  ّمهَّللا 

نآ زا  فشاک  كدـعو ، ام  کل  زجنم  هَّللا  ناف  هوور  ام  یلع  رکب  یبأ  لوق  هچنانچ  دوب  ققحتم  ترـضح  نآ  يارب  رـصن  هدـعو  هکنآ  لاح 
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. تسا
ربانب دیآ  مزال  دوب ، ققحتم  ترضح  نآ  يارب  رصن  هدعو  هاگ  ره  و  دراد ، نآ  رب  هحیرص  تلالد  هدیدع  هوجوب  جرادم  ترابع  ردص  زین  و 

ماعنالا 80 [ 1  ] موعزم
163 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دشابن ریزغ  یلضف  ریبک و  یتعاط  هّللاب  ذایعلا  رافک  داهج  رد  ترضح  نآ  يارب  هک  ظحاج 

هتسناد رترب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعاط  زا  یتالئاطال  اب  ار  رکبوبا  تعاط  ظحاج 

هراشا

لاملا و قافنا  نیبذـعملا و  قتع  نم  ۀـکم  مایا  رکب  یبأ  لئاضف  نم  یه  نیاف  ۀلیـضف  شارفلا  یلع  تیبملا  ناـک  نا  و  هتفگ »: ظـحاج  زین  «و 
میکحلا ۀعاطک  تسیل  هزع  هبحاص  زع  یف  يذلا  ریغـصلا  ثدـحلا  ریرغلا و  باشلا  ۀـعاط  نال  نیتعاطلا ، نیب  ام  قرف  عم  نیبیجتـسملا ، ةرثک 

[. 1  ] هتریشع هطهر و  یلا  هبحاص  دیوست  عجری  يذلا ال  ریبکلا 
ار ریبعلا ، کسملا و  حفن  ام  ریدقلا  کلملا  مالس  هیلع  ریما ، لک  ریما  بانج  ریبک  دانع  ببسب  ریرـش  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »

بآمتلاسر بانج  يارب  ار  ترـضح  نآ  تعاطا  دـهدیم و  ریقحت  ءاررا و  تناها و  داد  هداد ، رارق  ریغـص  ثدـح  ریرغ و  باش  هَّللا  ذاـعم 
میکح ار  رکب  وبا  تحاقو  دیزمب  و  دنادرگیم ، طقاس  تافتلا  ءانتعا و  هبترم  زا  هدـینادرگ ، زع  لوصح  ضرغب  للعم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 

. درکیمن رکب  وبا  هریشع  طهرب و  عوجر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  تدایس  هک  دربیم  نامگ  و  دهدیم ، رارق  ریبک 
نع الـضف  ماوعلا ، اهنم  فنأت  یتلا  ۀجمـسلا ، ۀـیبصعلا  حوضو  دانعلا و  لامک  و  ناودـعلا ، یف  كاـمهنالا  ۀـیاغ  یلع  ۀـلالد  کلذـب  یفک  و 

. داجمالا مالعالا 
: هلثم رکب و  یبا  قافنا  نع  باوجلا  دعب  یفاکسالا  رفعج  وبا  خیشلا  لاق  ام  معنل  و 

اذهف رکب  یبأ  ۀـعاط  فالخب  هطهر ، زع  هزع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  زع  یف  نال  تناک  اهنا  معز  ظحاجلا  نوک  یلع و  ۀـعاط  اما  و 
توریب دیدحلا ج 13 ص 265 ط  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 1  ] داهج نوکی  نا  هیلع  حتفی 

164 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  شیرق  نم  نیرجاهملا  ةاماحم  لعل  لب  ۀشبحلا ، یلا  رفعج  ةرجه  و  ثراحلا ، نب  ةدیبع ، داهج  و  کلذک ، ةزمح 

یـضفی ۀقدنزلا و  باب  حتفی  و  داحلالا ، یلا  رجی  اذه  مهل و  کلم  دادجتـسا  هترـصن  یف  مهتلود و  هتلود  یف  نال  تناک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 1  ] ةوبنلا مالسالا و  یف  نعطلا  یلا 

[2  ] ضراعم نع  کلذ  ریغ  رکب  یبا  لئاضف  تصلخ  و  راغلاک ، شارفلا  انلعج  هنودیری  ام  یلا  انلزن  اذإ  انا  یلع  هتفگ » ظحاج  زین  «و 

یفاج ظحاج  تالئاط  زا ال  یفاکسا  یفاک  باوج 

«: هتفگ نآ  باوجب  یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  «و 
: لوقنف مدقت  امیف  هرکذن  مل  امب  ادیکأت  انهیه  دیزن  و  فصنا ، نمل  حضاو  وه  امب  راغلا  یف  ۀبحصلا  یلع  شارفلا  یلع  تیبملا  ۀلیضف  انیب  دق 

. نیهجول راغلا  یف  ۀبحصلا  یلع  شارفلا  یلع  تیبملا  ۀلیضف  نا 
املف دیدش ، فلا  میظع و  سنا  امیدق  هتبحاصمب  هل  لصح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلاب  سنا  ناک  دق  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  امهدحا 
یلع باوثلا  نال  هباوث  ةدایز  ابجوم  ۀقرفلا  ملا  ۀشحولا و  نم  مالسلا  هیلع  یلع  هدجی  ام  ناکف  رکب ، وبا  هب  لصح  سنالا و  کلذ  مدع  هقراف 
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. ۀقشملا ردق 
هَّللا یلـص  هَّللا  لوسر  عم  جرخ  املف  ماقملل ، هتیهارک  دادزاف  درف  لبق  نم  جرخ  ناک  دق  و  ۀـکم ، نم  جورخلا  رثؤی  ناک  رکب  ابا  نا  امهیناث  و 

ضرع و  ۀمیظعلا ، ۀقشملا  لمتحا  نم  ۀلیضف  يزاوی  ام  ۀلیـضفلا  نم  هل  نکی  ملف  هسفن ، بوبحم  هبلق و  يوه  کلذ  قفاو  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یبا نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 2 - 1 [. ] 3  ] باوثلا ناصقن  نوکی  ةدابعلا  ۀلوهـس  ردق  یلع  نال  ةراجحلا  خـضرل  هسأر  فویـسلا و  عقول  هسفن 

دیدحلا ج 13 ص 266
دیدحلا ج 13 ص 26 یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 3]

هداد حیجرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هققحم  لئاضف  رب  ار  رکب  وبا  هموهوم  لئاضف  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
ناک و  مالسالا ، یلا  سانلا  وعدی  هیف و  یلصی  ادجـسم  ینب  ناک  دقف  حمج ، ینب  یف  هباب  یلع  هانب  يذلا  هدجـسم  یف  رکب  وبا  یقل  يذلا  مث 
نم عنم  هَّللا و  یف  يذوا  املف  دـیبعلا  نایبصلا و  ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  ةراملا  هیلع  فقیف  یکب  أرقا  اذإ  ناـک  و  قیتع ، هجو  قیقر و  توص  هل 

لاقف و اراوج  هل  دقعف  [ 1  ] ینانکلا هاقلتف  ۀنیدملا ، دیری  لبقاف  هل  نذاف  ةرجهلا ، یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نذاتسا  دجسملا  کلذ 
عد هل : لاقف  هیلع ، اوبلجا  ینانکلا و  هراج  یلا  شیرق  تشمف  دجـسملا  یف  هعینـصل  داـع  اـهیلإ و  عجرف  ۀـکم  نم  جرخی  کـلثم  عدا  ـال  هَّللا 

[2  ] کل ادب  ام  عنصا  کتیب و  لخدا  دجسملا و 

هتفگ خساپ  ظحاج  تالوقت  زا  یفاکسا  رفعج  وبا 

«: هتفگ نآ  باوجب  رفعج  وبا  خیش  «و 
، مترکذ ام  هیف  لعفی  ادجسم  ینبی  رکب  ابأ  كرتت  و  ردق ، ۀطـس و  وذ  مهیف  وه  و  هبرـضت ، نوعظم و  نب  نامثع  يذؤت  حمج  ونب  تناک  فیک 

لبق ناک  دجسملا  ءانب  نم  هنورکذت  يذلا  و  باطخلا ، نب  رمع  ملسأ  یتح  نیرهاظ  انیلـص  ام  لاق : هنأ  دوعـسم  نبا  نع  متیور  نیذلا  متنأ  و 
. اذه فیکف  رمع  مالسا 

فیفخ برعلا  نم  الجر  تأر  ۀشئاع  نأ  هریغ  يدـقاولا و  يور  دـق  و  کلذ ، نوکی  فیکف  ههجو  ۀـقاتع  هتوص و  ۀـقر  نم  مترکذ  ام  امأ  و 
نم ءیش  یلع  تلد  اهارت  الف  اذه  نم  رکب  یبأب  هبشأ  تیأر  ام  تلاقف : هرازا ، کسمی  ال  [ 3  ] انجأ نینیعلا  رئاغ  نیدخلا  قورعم  نیضراعلا ،

ةانم دبع  نب  رکب  نب  ثراحلا  ینب  دحا  ۀنغدلا  نب  کلام  وه  ینانکلا  [ 1 [. ] 4  ] هتفص یف  لامجلا 
دیدحلا ج 13 ص 267. یبأ  نبال  جهنلا  حرش  [ 2]

رهظلا لیم  وه  أنجلا و  نم  ءانجالا : [ 3]
جهنلا ج 3 ص 268 حرش  [ 4]

166 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«: هتفگ ظحاج  زین  «و 

اذـه و  مکغلب ، ام  برـضلا  فافختـسالا و  لذـلا و  يذالا و  نم  یقل  هَّللا ، يوس  اراـج  دـیرا  ـال  لاـق : یناـنکلا و  راوج  رکب  وبأ  در  ثیح  و 
هَّللا یلـص  ّیبّنلل  تلعج  امک  ریعب  ۀئام  هیف  تلعج  شیرق و  هتبلط  دق  راغلا و  رمأ  یف  هلهأ  وه و  یقل  ام  رخآ  ناک  ریـسلا و  عیمج  یف  دوجوم 

[. 1  ] اهنذأ یف  ناک  اطرق  تمر  یتح  اهمطلف  هتمتکف  اهلأسف ، رکب  یبأ  تنب  ءامسأ  لهج  وبأ  یقلف  هیلع ،
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«: هتفگ نآ  در  رد  یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  «و 
هیلع و هَّللا  یلـص  یبنلا  يذأ  یلع  ردقت  مل  اشیرق  نأ  کلذ  و  ینعملا ، بارطـضا  جرخملا و  براقت  یف  ءاوس  نارکـسلا  رجه  مالکلا و  اذه 

نکی مل  و  نابیش ، ینب  یلا  ةرات  و  فیقث ، یلا  ةرات  و  رماع ، ینب  یلا  ةرات  جرخف  هلتقتل ، هتبلط  تام  املف  هعنمی ، یح  بلاط  وبأ  و  ملس ، هلآ و 
، اهتاف نیح  هیلع  اهقنح  ةدشل  ریعب  ۀئام  هیف  تلذبف  ۀنیدملا ، یلا  جرخ  مث  يدع ، نب  معطم  هراجأ  یتح  ارتتسم  الا  ۀکمب  ماقملا  یلع  رساجتی 

نوعنـصی هدنع ، عفاد  هل و ال  رـصان  ادرف ال  مهنیب  یقب  راوجلا و  در  ناک  دق  و  يرخا ، ریعب  ۀئام  رکب  یبأ  یف  تلذب  اهلاب  امف  هیلع ، ردقت  ملف 
ةریس یف  رکذی  مل  امم  اذه  و  اهجو ، هحقوأ  ضرالا و  یف  لیج  بذکأ  ۀینامثعلا  نوکی  وأ  اهلک ، ۀیربلا  لهجأ  اونوکی  نأ  اما  نودیری ، ام  هب 

[2  ] دحأ هب  ظحاجلا  قبس  و ال  رشب ، هب  عمس  و ال  رثأ ، یف  يور  و ال 

درک انشآ  مالساب  جاجتحا  نسح  اب  ار  رفن  دنچ  ظحاج  معزب  رکب  وبا 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
ۀعاس هنال  نمحرلا  دبع  نامثع و  دعـس و  ریبزلا و  ۀحلط و  هیدـی  یلع  ملـسأ  یتح  هجاجتحا  نسح  مالـسالا و  یلا  هئاعد  نم  ناک  يذـلا  مث 

جهنلا ج 13 ص 268. حرش  [ 1  ] یلا هَّللا و  یلا  اعد  ملسأ 
جهنلا ج 13 ص 268 حرش  [ 2]

167 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] مالسلا هیلع  هلوسر 

؟ درک انشآ  مالساب  ار  دوخ  رسمه  رسپ و  ردپ و  تسناوتن  ارچ  جاجتحا  نسح  اب  رکب  وبا 

«. هتفگ نآ  باوجب  رفعج  وبا  خیش  «و 
امف نمحرلا ، دبع  هنبا  هلزنم  یف  هعم  ملـسأ و  دق  و  جاجتحالا ، نسح  ءاعدلا و  یف  قفرلا  رکب  یبال  ۀینامثعلا  یعدت  ذإ  لوقلا ، اذه  بجعا  ام 
دنع رکب  یبال  ناک  و ال  هیلع ، هورکملا  لاخدا  هنع و  ۀـقفنلا  عطقب  اهرک  و ال  هجاجتحا ، فطل  هقفرب و  اـعوط  مالـسالا  یف  هلخدـی  نأ  ردـق 

امک هیلإ ، هوعدی  هب و  هرمأی  امیف  هعیطی  ام  ردقلا  نم  نمحرلا  دبع  هنبا 
نابلطی رفعج  هنبا  هعم  جرخف و  هولاتغی  نأ  شیرق  نم  هیلع  فاخی  ناک  و  اموی ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دـقف  بلاط  ابأ  نأ  يور 

: رفعجل لاق  بلاط  وبأ  امهآر  املف  هنیمی ، نع  مالسلا  هیلع  یلع  و  یلـصی ، ۀکم  باعـش  یف  امئاق  هدجوف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  مدقت  ۀثالث  اوراص  املف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  راسی  نع  رفعج  ماقف  کمع ، نبا  حانج  لصف  مدقت 

: لاق محرلا و  ۀقر  هلخد  بلاط و  وبأ  یکبف  ناوخالا ، رخأت  ملس و  هلآ و  و 
بونلا  بوطخلا و  مّلم  دنع  یتقث  ارفعج  ایلع و  نا 

یبأ  مهنیب و  نم  یمال  یخأ  امکمع  نبا  ارصنا  الذخت و  ال 
بسح  وذ  ّینب  نم  هلذخی  یبنلا و ال  لذخأ  هَّللا ال  و 

یف نمحرلا  دبع  هنبا  لاخدا  یلع  ردقی  مل  رکب  وبأ  و  هرمأ ، عاطأف  کلذب ، هرمأ  هابأ  نال  مویلا ، کلذ  ذـنم  ملـسأ  ارفعج  نأ  ۀـیاورلا  رکذـتف 
نم له  قیتع  نب  نمحرلا  دبع  انأ  يدانی  نیکرـشملا  رکـسع  یف  دحا  موی  جرخ  ۀنـس و  ةرـشع  ثالث  هرفک  یلع  ۀـکمب  ماقأ  یتح  مالـسالا ،

دحأ دجی  مل  اهرک ، اعوط و  مالسالا  یف  شیرق  هیف  تلخد  يذلا  مویلا  وه  حتفلا و  ماع  ملسأ  یتح  هرفک ، یلع  کلذ  دعب  ثکم  مث  زرابم ،
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جهنلا ج 13 ص 269 حرش  [ 1 . ] الیبس کلذ  كرت  یلا  امهنم 
168 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دق و  ملـسأف ، مالـسالا  یلا  هاعد  هب و  قفر  اله  ةدـحاو ، راد  یف  اـمه  و  ۀـفاحق ، یبأ  هیبأ  دـنع  هجاـجتحا  نسح  رکب و  یبأ  قفر  ناـک  نیا  و 
رفنف [ 1  ] ۀماغثلاک هسأر  ریبک  خیـش  وه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دـنع  هنبا  هرـضحأف  حـتفلا  موی  یلا  رفکلا  یلع  یقب  هنأ  متملع 

هنم و ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
، هوبضخف اذه  اوّریغ  لاق :

مالسالا یلا  هتلامتسا  هنکمی  ملف  لاملا ، ضئاف  ایرثم  مکدنع  رکب  وبأ  و  لاحلا ، ئیـس  [ 2  ] اعقدم اریقف  ۀفاحق  وبأ  ناک  ملـسأف و  هب  اوءاج  مث 
ملـست و مل  ۀیرماعلا  دودبع  نب  دعـسأ  نب  يزعلا  دبع  تنب  ۀلمن  اهمـسا  و  هنبا ، هَّللا  دـبع  مأ  رکب  یبأ  ةأرما  تناک  دـق  و  ناسحالا ، ۀـقفنلاب و 

. ةرفاک یه  رکب و  وبأ  رجاه  و  ۀکمب ، اهکرش  یلع  تماقأ 
ِِرفاوَْکلا ِمَصِِعب  اوُکِسُْمت  َو ال  یلاعت : هلوق  لزن  املف 

و جاجتحا ، قفرب و  هتأرما ال  هنبا و  هوبأ و  هنم  لـبقی  مل  نم  و  زجعأ ، مهریغ  نم  وهف  هتأرما  هیبأ و  هنبا و  نع  زجع  نمف  رکب ، وبأ  اـهقلط  [ 3]
[. 4  ] هیلع افالخ  رثکأ  هنم و  الوبق  لقأ  مهریغف  مهیلع  هورکملا  لاخدا  و  مهنع ، ۀقفنلا  عطق  نم  افوخ  ال 

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
انملسأ یتح  انمود  امف  مالسالا  یلا  اناعدف  ملسأ ، موی  انیلإ  عجر  دقل  و  نیدلاب ، نیدی  وه  الا و  یبأ  تفرع  ام  رکب : یبأ  تنب  ءامـسأ  تلاق  و 
ةرثکلا اونع  لب  ددعلا ، یلا  کلذ  یف  اوبهذی  مل  و  فیسلاب ، ملسأ  نمم  رثکأ  رکب  یبأ  ءاعدب  ملسأ  نم  اولاق  کلذل  و  هئاسلج ، رثکا  ملسأ  و 

[1  ] ءالؤهف ۀمامالا ، ۀسایرلا و  هوعزانم  یلع و  ءافکا  مه  و  ۀفالخلل ، حلصی  مهلک  يروشلا ، لهأ  نم  ۀسمخ  هیدی  یلع  ملـسأ  هنال  ردقلا  یف 
. لبجلا یف  تبنی  رهزلا  ضیبا  رجش  ءاثلا : حتفب  ۀماغثلا 

لیلذلا ریقفلا  فاقلا : حتف  لادلا و  نوکس  میملا و  مضب  عقدملا  [ 2]
10 ۀنحتمملا - [ 3]

جهنلا ج 13 ص 270 حرش  [ 4]
169 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] سانلا عیمج  نم  رثکأ 
«: هتفگ نآ  باوج  رد  رفعج  وبا  خیش  «و 

ۀفاحق وبأ  هوبأ  و  ملسی ، مل  نمحرلا  دبع  هنبا  و  ملست ، مل  هتأرما  تناک  ذإ  رکب ؟ یبأ  تیب  لهأ  نم  مویلا  کلذ  ملسأ  يذلا  اذه  نم  انوربخأ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ثعبم  دعب  تدلو  اهنال  تقولا  کلذ  یف  تدلو  نکت  مل  ۀشئاع  و  ملـست ، مل  ةورف  مأ  هتخا  و  ملـسی ، مل 
ۀجح یف  دلو  هنال  ۀنـس ، نیرـشع  ثالثب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعبم  دعب  دـلو  رکب  یبأ  نب  دـمحم  و  نینـس ، سمخب 
عبرأ تنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  موی  تناک  اهنع  ربخلا  اذـه  ظحاجلا  يور  دـق  یتلا  رکب  یبأ  تنب  ءامـسأ  عادولا و 

. نیتنس تنب  لوقی : نم  ةاورلا  یف  نینس و 
و رکب ؟ یبأ  ءاعدب  نمحرلا  دبع  ریبزلا و  دعس و  ملسأ  فیک  و  ةرباکملا ، لهجلا و  نم  هّللاب  ذوعن  ملسأ ؟ موی  هتیب  لهأ  نم  ملسأ  يذلا  نمف 

. دیک سنا و  ۀمدقتم و ال  ۀقادص  کلذ  لبق  مهنیب  تناک  و ال  هئاسلج ، نم  هبارتأ و ال  نم  و ال  هطهر ، نم  اوسیل 
ناسلجی اناک  امهنا  مهتمعز  دق  و  هئاعد ؟ نسح  هقفرب و  مالـسالا  یف  امهلخدی  مل  ۀعیبر  نب  ۀبیـش  ۀـعیبر و  نب  ۀـبتع  رکب  وبأ  كرت  فیک  و 

. هثیدح فیرط  هملعل و  هیلإ 
. اهرثأم شیرق و  باسناب  ملعلا  ریبج  ذخأ  هنم  هجرخ و  هبدأ و  هنا  مترکذ  دق  و  مالسالا ؟ یف  معطم  نب  ریبج  لخدی  مل  هلاب  ام  و 
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.؟ نایع ۀفرعم  الا  ۀفرعم  سنأ و ال  هنیب  هنیب و  نکی  مل  نم  اعد  و  انفصو ، یتلا  لاحلاب  مه  مهانددع و  نیذلا  ءالؤه  نع  زجع  فیکف 
يدیدحلا ج 13 ص 270 جهنلا  حرش  [ 1  ] هب اهبش  سانلا  برقا  هلکش و  ناک  دق  و  باطخلا ؟ نب  رمع  هنم  لبقی  مل  فیک  و 

170 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هقالخأ بلغأ  یف 

. اوملسأ هیدی  یلع  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  ءاعدب  الا  مهمالسا  نکی  مل  ءالؤه  نأ  نملعتل  فاصنالا  یلا  متعجر  نئل  و 
ابأ نأ  متیور  مکنال  رکب ، یبال  هومترکذ  ام  فاعـضا  هکرـش  یلع  کلذ  یف  بلاط  یبال  نحـصیل  ءاعدـلا  یف  ینأتلا  نسح  یف  مترکف  ول  و 

هلعج و ال  هلوقب ، ملـسأف  کمع  نبا  حانج  لص  رفعجل : لاق  و  ریخ ، یلا  الا  كوعدـی  نل  هناـف  همزلا  ینب  اـی  مالـسلا : هیلع  یلعل  لاـق  بلاـط 
ونب ربص  هلجال  و  حمج ، ینب  و  مهس ، ینب  موزخم و  ینب  نم  ۀکمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ةرصن  یلع  فانم  دبع  ونب  قفصأ 
وهف دسأ ، تنب  ۀـمطاف  هتأرما  تملـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  یلع  [ 1  ] هلابـشا هئاعدـب و  و  بعـشلا ، یف  راصحلا  یلع  مشاه 

[. 2  ] ۀفنالا ملسی ، مل  هنأ  تبث  نا  مالسالا ، نع  هعنم  امنا  و  هریغ ، رکب و  یبأ  نم  ۀبیقن  نمیا  ۀقفر و  نسحأ 
هلعجی نأ  مالـسالا  هنم  لبقی  مل  ذإ  هنکما  و ال  مالـسالا ، یف  هلخدی  نأ  هنکمی  ملف  نمحرلا ، دـبع  وه  دـحاو و  نبا  الا  هل  نکی  مل  رکب  وبأ  و 

ْنَأ ِیِننادـِعَت  َأ  امَُکل  ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  َلاـق  يِذَّلا  َو  : » لزنأ هیف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلل  يذـالا  ۀـلق  یف  شیرق  یکرـشم  ضعبک 
« َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ام  ُلوُقَیَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهَّللا  ِناثیِغَتْسَی  امُه  َو  ِیْلبَق  ْنِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَق  َو  َجَرْخُأ 

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناف  برقالاف ، برقالا  وعدـی  مث  هلهأ ، هینب و  رمأ  الوأ  حلـصی  نأب  هینأت  لجرلا و  قفر  نسح  فرعی  اـمنا  و  [ 3]
ادحأ متیأر  لهف  هتمداخ ، نمیا  مأ  مث  ادیز ، هالوم  مث  ایلع ، همع  نبا  هلوفکم و  مث  ۀـجیدخ ، هتجوز  اعد  نم  لوأ  ناک  ثعب  امل  ملـس  هلآ و 

ۀناعالا فطعلا و  لابشالا : [ 1  ] يوأی ناک  نمم 
ةزعلا ءافلا : نونلا و  ةزمهلا و  حتفب  ۀفنالا  [ 2]

17 قاقحالا : [ 3]
171 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، ءاعدـلا یف  قفرلا  ینأتلا و  نسح  نوکی  اذـکهف  ءالؤه  نم  دـحأ  هیلع  ثاتلا  له  و  عراسی . مل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا 
هنبا و کلذک  ارتقم و  هوبأ  ناک  و  ارـسؤم ، ناک  مکدنع  رکب  وبأ  و  یلاعت ، هَّللا  هثعب  نیح  ۀجیدخ  لایع  ۀلمج  وه  و  لقم ، هَّللا  لوسر  اذـه و 

ریمع نب  بعـصم  هعنـص  ام  اعدلا  یف  قفرلا  ینأتلا و  نسح  امنا  و  رتقملا ، نم  عبتی  نأ  یلوأ  لوقعلا  ةرطف  یف  رـسوملا  و  هَّللا ، دـبع  مأ  هتأرما 
: اولاق مهاعد  امل  ملسأب  بیـصحلا  نب  ةدیرب  عنـص  ام  و  مهاعد ، امل  لهـشالا  دبع  ینبب  ذاعم  نبا  دعـس  عنـص  ام  و  هاعد ، امل  ذاعم  نب  دعـسب 
هوبأ و ال هتأرما و ال  هنبا و ال  ملسی  مل  نم  امأ  و  دحاو ، موی  یف  دعـس  ءاعدب  لهـشالا  دبع  ونب  ملـسأ  و  هموق ، نم  اتیب  نونامث  هئاعدب  ملـسأ 

[1  ] ةانالا ینأتلا و  نسح  ءاعدلا و  یف  قفرلاب  رکذی  فصوی و  نأ  تاههیف  هئاعدب ، هتخأ 

درک دازآ  ار  نیبذعم  زا  یعمج  رکب  وبا  ظحاج  معزب 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
رم و  اهتنبا ، و  ۀـیدهنلا ، ةرینز  و  ةریهف ، نب  رماع  لالب و  مهنم  باقر  تس  مه  هَّللا و  یف  نیبذـعملا  نم  ۀـعامج  کلذ  دـعب  رکب  وبأ  قتعأ  مث 

ُهُرِّسَُینَسَف ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  هیف : هَّللا  لزنأف  یـسیع  ابا  قتعا  و  اهقتعا ، هنم و  اهعاتباف  باطخلا ، نب  رمع  اهبذعی  ۀیراجب 
يرُْسْیِلل 
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3 . ] ةروسلا رخآ  یلا  [ 2]

یفاج ظحاج  زا  یفاکسا  باوج 

«: هتفگ نآ  باوجب  یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  «و 
. امهریغ قاحسا و  نبا  و  يدقاولا ، کلذ  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  امهقتعا  امناف  ةریهف  نب  رماع  و  لالب ، امأ 

دیدحلا ج 13 ص 271 یبأ  نبال  جهنلا  حرش  [ 1  ] مهنمث غلبی  مل  مکاوعد  یف  مکانحماس  ناف  عبرالا  باقرلا  یقاب  امأ  و 
7 لیللا : [ 2]

جهنلا ج 13 ص 272 حرش  [ 3]
172 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. اذه یف  رخف  يأف  اهوحن ، وأ  مهرد  ۀئام  الا  مهل  مهیلاوم  ضغب  ةدشل  لاحلا  کلت  یف 
يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَسَف  هلام  ةاکز  یطعأ  نم  امأف  اهریسفت : یف  لاق  سابع  نبا  ناف  ۀیآلا  امأ  و 

1 . ] ریمع نب  بعصم  یف  تلزن  هریغ  لاق  و  دوعی ، نال  يأ  ، 

درک قافنا  مالسا  بئاون  رد  هریثک  لاوما  رکب  وبا  ظحاج  معزب 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
لیلق رهظلا  فیفخ  نکی  مل  و  هقوقح ، مالـسالا و  بئاون  یف  هقفنأف  مهرد  فلا  نیعبرأ  هلام  ناک  و  هلام ، یف  رکب  وبأ  عنـص  ام  متملع  دـق  و 
یبنلا نکی  مل  و  ادلو ، ام  هیدلاو و  لوعی  مشح و  مدخ و  ۀـجوز و  تانب و  و  نینب ، اذ  ناک  لب  نیراسیلا ، عیمج  دـقاف  نوکیف  لسنلا  لایعلا و 

لـضفلا ۀیاغ  یف  دجن  يذـلا ال  هجولا  یلع  هقافنا  ناکف  هتاساوم ، كرت  یف  راعلا  فاخیف  اروهـشم  هدـنع  کلذ  لبق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هلثم

2 . ] رکب یبأ  لام  ینعفن  امک  لام  ینعفن  ام  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق  دقلو 

ظحاج تاوفه  زا  یفاکسا  رفعج  وبا  باوج 

«: هتفگ نآ  در  رد  رفعج  وبا  خیش  «و 
هظفح و توفی  یتح  سردی  کلذ و  یفخی  نأ  زئاجب  سیل  هناف  هعـضو ؟ هجو  يأ  یف  لاملا و  اذـه  قفنا  مالـسالا  بئاون  يأ  یلع  انوربخأ 

یعدی فیک  مهرد و  ۀئام  رصعلا  کلذ  یف  اهنمث  غلبی  اهلعل ال  باقر  تس  مکمعزب  هقتع  نم  رثکا  ءیش  یلع  اوقفت  ملف  متنأ  هرکذ و  یسنی 
کلت لثم  یف  نمثلا  هنم  ذـخأ  برثی و  یلا  هجورخ  دـنع  نیریعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  عاب  دـق  لیلجلا و  قاـفنالا  هل 

. نیثدحملا عیمج  کلذ  يور  لاحلا 
مهرد و فالآ  ةرـشع  هدنع  رکب و  وبأ  رجاه  تلاق : اهنأ  ۀـشئاع  نع  متیور  و  ارـسوم ، اینغ  ۀـنیدملاب  ناک  ثیح  ناک  هنأ  اضیأ  متیور  دـق  و 

جهنلا ج 13 ص 273 حرش  [ 1 : ] هیف لزنأ  یلاعت  هَّللا  نا  متلق 
جهنلا ج 13 ص 273 حرش  [ 2]

173 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یبْرُْقلا  ِیلوُأ  اُوتُْؤی  ْنَأ  ِۀَعَّسلا  َو  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  اُولوُأ  ِلَتْأَی  َو ال 
؟ ةءابعلاب للخت  یتح  قفنأ  هنأ  متمعز  يذلا  رقفلا  ینأف  هثاثأ ، نب  حطسم  رکب و  یبأ  یف  وه  متلق  [ 1]

ةءابعلاب و اوللخت  دق  ۀکئالم  هئامس  یف  یلاعت  هّلل  نأ  متیور  و 
کقیدص ۀفاحق  یبأ  نب  رکب  یباب  اوسأت  ۀکئالم  ءالؤه  لاقف : مهنع  لیئربج  لئسف  ءارسالا ، ۀلیل  مهآر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا 

. هقنع یف  ءابع  للخی  یتح  هلام  کیلع  قفنیس  هناف  ضرالا ، یف 
ًۀَقَدَـص ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لاقف : يوجنلا  ۀـیآ  لزنا  اـمل  یلاـعت  هَّللا  نأ  متیور  اـضیأ  متنا  و 

ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ 
کسمأ ۀعـسلا  نم  انرکذ  یتلا  لاحلا  یف  رکب  وبأ  هدی و  تاذ  ۀلق  هرقفب و  مکرارقا  عم  هدحو ، بلاط  یبأ  نب  یلع  الا  اهب  لمعی  مل  ۀیآلا  [ 2]
ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  لاقف : کلذ  یف  نینمؤملا  هَّللا  بتاعف  هتاجانم ، نع 
ةاجانم نع  کسمأ  افلا و  نیعبرأ  قافناب  هسفن  تخس  فیکف  ۀقدصلا ، میدقت  نع  مهکاسما  وه  و  هنم ، مهیلع  بوتی  ابنذ  هناحبس  هلعجف  [ 3]

؟. نیمهرد جارخ  یلا  اهیف  جاتحی  ناک  امنا  و  لوسرلا ،
هنأ اورکذ  ریسلا  بابرأ  نأ  عم  ۀبجاو  هلایع  یلع  هتقفن  نال  هلیـضفت ، یلع  لیلد  کلذ  یف  سیلف  مهیلع  هتقفن  هلایع و  ةرثک  نم  رکذ  ام  امأ  و 

رونلا 22 [ 1 [ ] 4 . ] نابذلا اهنع  درطی  هتدئام  یلع  ناعدج  نبال  اریجأ  ناک  هنأ  و  ائیش ، هیبأ  یلع  قفنی  نکی  مل 
ۀلداجملا 12 [ 2]
ۀلداجملا 13 [ 3]

جهنلا ج 13 ص 27 حرش  [ 4]

هدوب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دئادش  زا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  دئادش  ظحاج  معزب 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
نیح ةزمح  عینصک  مهنم ، ریثک  عینص  نسح  و  نیکرشملا ، نم  ۀکم  نطبب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  باحـصأ  یقلی  ناک  ام  نوملعت  دق  و 

و هفیـس ، لس  ریبزلا  نأ  متفرع  دق  و  ۀـکم ، لهأ  عنما  رفکلا و  سأر  ءاحطبلا و  دیـس  ذـئموی  لهج  وبأ  و  هتماه ، قلفف  هسوقب  لهج  ابأ  برض 
نأ و  مویلا ، دعب  ارس  هَّللا  دبعی  ال  ملسأ : نیح  لاق  باطخلا  نب  رمع  نأ  لتق و  دق  مالسلا  هیلع  ادمحم  نأ  فجرأ  امل  نیکرـشملا  هب  لبقتـسا 
هَّللا لاق  دق  لمج و  ۀقان و ال  اهیف  بلاط  یبأ  نب  یلعل  نکی  مل  لئاضفلا  هذه  لکف  همد ، قارأف  لمج  یحلب  نیکرـشملا  ضعب  برـض  ادعس 

اُوَلتاق َو  ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  ال  یلاعت :
نم و  ةرجهلا ، لبق  نم  قفنا  نمب  مکنظ  امف  حتفلا  دعب  قفنا  نم  یلع  حتفلا  دعب  ةرجه  هنال ال  حتفلا  لبق  قفنا  نم  لضف  دق  هَّللا  ناک  اذاف  [ 1]

[2 . ] ةرجهلا دعب  یلا  ةرجهلا و  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ثعبم  ندل 
رارـشا رافک  زا  بعاصم  قاشم و  تاناعم  و  بئاون ، دئادش و  تاقالم  باحـصا  رگید  يارب  ظحاج  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  »

بصعت و ناروث  دیزمب  و  دنکیم ، تباث  رابجلا  کلملا  مالس  راهطالا  هلآ  هیلع و  راتخم  رورس  تیامح  رد  ناشعینص  نسح  هکم و  نطب  رد 
بانج زا  لئاضف  نبا  یفن  نایذـه  رجه و  فغـش  لامک  نآنـش و  ضغب و  ءالیتسا  تیاغ  و  ناودـع ، فیح و  رد  كامهنا  تیاهن  و  ناـیغط ،

تاداعم رامـضم  رد  طبخ  اوشع  هقان  دننام  و  هدیدرگ ، راکنا  تیبصان و  راخ  رپ  يداو  رپس  یپ  راهم ، یب  رتش  لثم  و  دنکیم ، نینمؤملا  ریما 
دیدحلا 20 [ 1  ] ملکتم یمرزآ  یب  تحاقو و  تیاهنب  هدیزرو  راقحتسا  و 
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دیدحلا ج 13 ص 275 یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 2]
175 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

«: هفیخس هملکب  هدیدرگ 
. لمج ۀقان و ال  اهیف  بلاط  یبأ  نب  یلعل  نکی  مل  لئاضفلا  هذه  لکف 

يدبملا ءازهتـسالا  رکنا  و  لجولا ، يزخلا و  میظعل  ثروملا  ءاذبلا  عظفا  و  لطخلا ، ۀـفزاجملا و  شحفا  و  للزلا ، شحفلا و  ربکا  نم  اذـه  و 
و لجالا ، یسن  نمم  هناف  لمج ، ۀقان و ال  لیمجلا  قدصلا  عابتا  یف  لبهلا  همال  هل  سیل  يرمعل  و  لمعلا ، ءوس  ۀیوطلا و  ثبخ  نع  فشاکلا 
باوصلا و نع  راج  و  لفغ ، قحلا و  نع  داح  و  للجلا ، ءاطخلا  شحاـف  رثآـف  لـبخلا ، نیرلا و  هیلع  ذوحتـسا  و  لـلخلا ، نیملا و  نتم  بکر 

یف ناطیـشلا  جرد  بد و  و  لغنلا ، ثحبلا و  یفایف  یف  بخ  و  لغدـلا ، لالـضالا و  هماهم ، یف  عضوا  و  لهذ ، نیدـلا و  نع  صکن  و  لهو ،
طاشنلا و اذه  دـعب  هکردـی  و  لجخلا ، ضـضم  ۀـمادنلا و  زلع  هرماخی  فوس  و  لزه ، نم  حـقوا  يذـه و  نم  قفـصا  وهف  لهم ، الب  هردـص 

بلاخم یف  کبتراف  لمج  الس  یف  وه  عقو  و  لمجلا ، قونتسا  اذإ  للملا ، تارتف  قرشلا و  صصغ  هب  طیحی  و  لذملا ، مدسلا و  ملوم  حرملا 
لدب ءادف و  نم  حیقلا  و  دیدصلا ، ۀعاشب  لئاهلا و  باقعلا  نم  یقلی  الف  لصح ، لیبولا  باذعلا  یلع  لاکنلا و 

ظحاج هفیزم  تاملک  زا  یفاکسا  باوج 

بهذم ینس  نوچ  نکل  هدرک ، هغلابم  هعینش  هوفه  هفیخس و  هملک  نیا  ببسب  ظحاج  رب  ظیلغت  عینشت و  نیجهت و  رد  زین  رفعج  وبا  خیـش  «و 
«. هدرک هیماما  رب  نعط  ناشقباوس و  هباحص و  لضف  راکنا  راکناب  مالک  يادتبا  تسا 

رکنن اننکل  و  ۀـمولعملا ، رومالا  دـحج  یلع  يوهلا  مهلمحی  نیذـلا  ۀـیمامالاک  انـسل  و  مهقباوس ، و  ۀباحـصلا ، لضف  رکنن  اننا ال  لاـق : ثیح 
یلا هدـصق  ۀـینامثعلل و  ظحاجلا  بصعت  رکنن  و  کلذ ، ریغ  رکنن  انـسل  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلع  ۀباحـصلا  نم  دـحأ  لیـضفت 

. لاطبالا درلاب و  هبقانم  لجرل و  اذه  لئاضف 
176 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  اودهـشتسا  نیذـلا  ءادهـشلا  دیـس  وه  و  لیلج ، ماقم  و  میظع ، لضف  وذ  اندـنع  وهف  ةزمح  امأف 
. ملس

هذه لک  و  : ) هلوق الا  مهریغل  وا  مهل  الوضفم  یلع  نوک  یضتقی  ام  رکذ  امیف  سیل  و  دعس ، و  ریبزلا ، کلذک  و  رکنم ، ریغف  رمع  لضف  اما  و 
. شحافلا فیحلا  درابلا و  بصعتلا  نم  اذه  ناف  لمج ) ۀقان و ال  اهیف  یلعل  نکی  مل  لئاضفلا 

ام عیمج  نم  فرشا  مظعا و  لضفا و  وه  ام  صئاصخلا  بقانملا و  نم  كاذ  ذإ  هل ، ام  ةرجهلا و  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع  راثآ  نم  انمدق  دق  و 
. ءالؤهل رکذ 

یبنلا یلع  بعشلا  یف  راصحلا  بلج  يذلا  وه  ریبزلا  هلس  يذلا  فیسلا  نا  و  دعـس ، اهجـش  یتلا  ۀجـشلا  نا  نولوقی : ةریـسلا  بابرا  نا  یلع 
هیف نوملسملا  رمؤی  مل  يذلا  تقولا  یف  فیسلا  لس  ۀشبحلا و  یلا  هباحـصا  ارفعج و  ریـس  يذلا  وه  و  مشاه ، ینب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 

. زئاج ریغ  فیسلا  لسب 
َساَّنلا َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  یلاعت : لاق 

[. 1]
. بجی هیف و  حلصی  تقو  اهنم  و  فیسلا ، لس  هیف  حلصی  تقو ال  اهنمف  تاقوا  هل  فیلکتلا  نا  نیبتف 

ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  ال  یلاعت : هلوق  اماف 
مل و  لاتقلا ، هب  نرق  امنا  و  ادرفم ، لاملا  قافنا  رکذی  مل  یلاعت  هَّللا  ناف  اضیا  و  لاملا ، قافنا  رکب  یبال  مهاوعد  یف  اندنع  ام  انرکذ  دـقف  [ 2]
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. ۀیآلا هلمشت  الف  حتفلا  لبق  قافنا  لاتق و  بحاص  هَّللا  همحر  رکب  وبأ  نکی 
77 ءاسنلا : [ 1  ] مولعمف هلاتق  اما  حتفلا  لبق  قافنا  لاتق و  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  ناک  و 

.10 دیدحلا : [ 2]
177 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هیف و  تلزنأ  و  اریـسا ، امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  معطا  يذـلا  وه  هرقف و  هلاح و  بسح  یلع  ناک  دـقف  هقافنا  اما  و  ةرورـضلاب ،
یف اهنم  جرخا  مث  الیل ، ۀـینالع  امهرد  ارـس و  امهرد  اهنم  جرخاف  مهارد  ۀـعبرأ  کـلم  يذـلا  وه  نآرقلا و  نم  ۀـلماک  ةروس  هینبا  هتجوز و 

. هیف لزناف  ۀینالع ، امهرد  ارس و  امهرد  راهنلا 
ًۀَِینالَع َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  یلاعت : هلوق 

َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیف : هَّللا  لزناف  عکار  وه  همتاخب و  قدصت  يذلا  وه  و  ۀفاک ، نیملـسملا  نود  ۀقدص  هاوجن  يدی  نیب  مدق  يذـلا  وه  و  [ 1]
َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر 

[3 [ ] 2]

هدرک ریقحت  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هریثک  تازرابم  تادهاجم و  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
فیسلاب یشملا  لتقلا و  ةرثک  نال  ۀلیـضف ، ریبک  کلذ  یف  هل  سیل  و  برحلا ، هضوخ  نارقالا و  هلتق  یلع  لیـضفتب  نیلئاقلل  میظعلا  ۀجحلا  و 

دمحم و  ۀناجد ، یبأ  ریبزلل و  نوکی  نأ  بجول  مدقتلا ، ۀسایرلا و  یلع  الیلد  ناک  و  لئاضفلا ، مظعا  نحملا و  دشأ  نم  ناک  ول  نارقالا  یلا 
مل و  ادحاو ، الجر  الا  هدیب  لتقی  مل  هنال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  سیل  ام  لضفلا  نم  کلام  نب  ءاربلا  ءارفع و  نبا  و  ۀملـسم ، نب 

لتقی دق  عاجـشلا  لجرلا  يرت  تنا  و  رکب ، وبأ  هعم  سیرعلا و  یف  مهنع  الزتعم  ناک  امنا  و  فوفـصلا ، طلاخ  ردـب و ال  موی  برحلا  رـضحی 
نم ءاسؤرلل  نال  برحلا  یف  ریـشتسملا  يأرلا و  وذ  وأ  سیئرلا  وه  و  ردابی ، لتقی و ال  نم ال  رکـسعلا  یف  هقوف  لاـطبالا و  لدـجی  نارقـالا و 

هب و  رومالا ، رادم  هیلع  ۀـبلاطملاب و  صوصخملا  وه  سیئرلا  نال  و  مهریغل ، سیل  ام  دـقفتلا  ۀـیانعلا و  لابلا و  لغـش  مامتهالا و  ثارتکالا و 
.274 ةرقبلا : [ 1  ] رصنتسی لتاقملا و  رصبتسی 

.55 ةدئاملا : [ 2]
جهنلا ج 13 ص 276. حرش  [ 3]

178 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
موقلا عیـض  ول  و  هیلع ، ةربدـلا  تناک  هلک و  شیجلا  توبث  نغی  مل  وه ، رف  تبث و  ول  شیجلا  نا  الا  هل  نکی  مل  ول  و  ودـعلا ، مزهنی  همـساب  و 
لوسر عم  شیرعلا  یف  هماقمب  رکب  یبأ  لضفف  هیلإ ، الا  ۀمیزهلا  رـصنلا و  فاضی  اذهل ال  و  هل ، ۀـلودلا  تناک  و  رـصتنال ، وه  ظفح  اعیمج و 

[. 1  ] شیرق لاطبا  هلتق  مویلا و  کلذ  یلع  داهج  نم  مظعا  ردب  موی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
نادنچ شحاف ، دانع  رکـس و  و  هحیـضف ، تیبصع  ءاولغ  ءالیتسا  ببـسب  ظحاج  هک  تسا  حضاو  تراسخ  رـسارس  ترابع  نیا  هظحالم  زا  »
بانج يارب  هک  دیارـسیم : سانـش  قح  ءالقع  عینـشت  نعط و  زا  ساره  فوخ و  ریغب  هک  هدیدرگ  روحـسم  رورغم و  توهبم و  شوهدم و 
يداو رد  و  هدرک ، شقیفوت  بلـس  یلاـعت  قح  نوچ  و  تسین ، گرزب  یتلیـضف  برح  ضوخ  نارقا و  لـتق  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ 

و لاطبا ، لتق  ببسب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تیلضفا  هک  هدید ، دوخیب  همیسارس و  نانچ  تواقش ، نایذه و  ههاریب  و  تلالض ،
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یلص بآمتلاسر  بانج  رب  کلام  نب  ءارب  ءارفع و  نبا  ملـسم و  نب  دمحم  و  هناجد ، یبا  ریبز و  لیـضفت  مزلتـسم  لالـض  لهأ  سؤر  عمق 
، هدیسرتن مه  نانملا  کلملا  مالس  فالآ  هلآ  هیلع و  ناج  سنا و  رورس  نأش  ضمغ  صقن و  ءارزا و  زا  هدینادرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

لاح لثامم  ناودع ، تیاهن  ببسب  ار  ترضح  نآ  لاح  و  هدرک ، ترضح  نآ  زا  فوفص  عماجم و  هطلاخم  فوخم و  برح  روضح  یفن  و 
«. هتخاس نابج  قیتع 

هسارما مذج  هساسا و  مرخ  هناینب و  مده  هناکرا و  مشه  و  هنانسا ، رسک  و  هاوثم ، رانلا  لعج  و  هاف ، هَّللا  ضفف 

یفاج ظحاج  تاهرت  زا  یفاکسا  باوج 

: هدر یف  یفاکسالا  رفعج  وبأ  خیشلا  لاق  و 
جهنلا ج 13 ص 277. حرش  [ 1  ] ملودج داقتعا و  یلع  اذه  لوقی  ناک  نا  الوقعم ، مرح  الوقم و  نامثع  وبأ  یطعا 

179 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع ةوقلا  رطاخلا و  ةدحو  ناسللا  ۀقالذ  ۀطالـسلا و  ةوقلا و  راهظا  قداشتلا و  حصافتلا و  قیرط  یلع  وأ  لزهلا  بعللا و  بهذـم  هب  بهذـی 
یتلا فقاوملا  یف  تبث  بورحلا و  ضاخ  هنا  و  رشبلا ؟ عجشا  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  نامثع  وبأ  ملعی  ملا  موصخلا  لادج 

اهنمف رجانحلا  بولقلا  تغلب  بابلالا و  اهیف  تشاط 
یتح لبنلاب  یمر  لتاقف و  ۀـناجد ، وبأ  ۀـحلط و  ریبزلا و  یلع و  ۀـعبرا : الا  هعم  قبی  مل  مهعمجأب و  نوملـسملا  رف  نأ  دـعب  هفوقو  دـحا و  موی 
لاق غلب ، ام  رتوأ  لاقف : رتولا  غلبی  هَّللا ال  لوسر  ای  لاقف : اهرتؤی ، نأ  نصحم  نب  ۀشاکع  رماف  هرتو ، عطقنا  هسوق و  ۀیس  ترسکنا  هلبن و  تینف 

. سوقلا ۀیس  یلع  اربش  هنم  تیوط  یتح  ترتوأ  دقل  قحلاب  هثعب  يذلاوف  ۀشاکع :
، یبأف انضعب ، هیلع  فطع  تئش  نا  هباحصا : هل  لاقف  فلخ ، نب  یبأ  زراب  تمطحت و  دق  هسوق  یلا  ترظن  یتح  مهیمری ، لاز  امف  اهذخأ  مث 

لعجف ۀبرحلاب  هنعطف  [ 1  ] ریراعشلا رئاطت  هنع  انریاطتف  اولاق : ریعبلا ، ضفتنی  امک  هباحصاب ، ضفتنا  مث  ۀمص ، نب  ثراحلا  نم  ۀبرحلا  لوانت  و 
ُلوُسَّرلا َو  ٍدَحَأ  یلَع  َنوُْوَلت  َو ال  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ  یلاعت : هلوق  الا  هوکرت  هباحـصا و  مزهنا  نیح  هتابث  یلع  لدی  مل  ول  و  روثلا ، روخی  امک  روخی 

ْمُکارْخُأ  ِیف  ْمُکوُعْدَی 
ۀعست یف  نینح  موی  تبث  و  رفی ، مل  تبث و  هنا  یلع  لیلد  نیبراه  نوولی  نودعصی و ال  مه  مهارخأ و  یف  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع  هنوکف  [ 2]

: هب نوقدحم  ۀعستلا  رفنلا  مهلک و  نوملسملا  رف  دق  نیندالا و  هطهر  هلهأ و  نم 
دق و  ةرسی ، ۀنمی و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀلغب  لوح  نوقابلا  و  هفیس ، تلصم  هیدی  نیب  یلع  و  هتلغب ، ۀمکحب  ذخآ  سابعلا 

. راصنالا نورجاهملا و  مزهنا 
بـصح ءاحطبلا و  نم  افک  ذـخأ  مث  هردـص ، هرحنب و  لابنلا  فویـسلا و  یقلی  امدقتـسم ، ممـص  هیلع و  هَّللا  تاولـص  وه  مدـقا  اورف  املک  و 

. اهنع تریاطت  تجیه  اذاف  نابذلا ، نم  ریعبلا  ةربد  یلع  عمتجی  ام  ریاعشلا : [ 1  ] تهاش لاق : و  نیکرشملا ،
نارمع 153. لآ  [ 2]

180 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، هوجولا

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  انیقتا  [ 1  ] سیطولا یمح  و  سأبلا ، دتشا  اذإ  انک  رشبلا : عجـشا  وه  مالـسلا و  هیلع  یلع  نع  روهـشملا  ربخلا  و 
. هب انذل  ملس و  هلآ و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  بسن  نم  ۀیرف  نم  مظعأ  ۀیرف  يأ  و  فوفـصلا ، طلاخ  و ال  برحلا ، ضاخ  ام  هنا  ظحاجلا : لوقی  فیکف 
.! برحلا لازتعا  ماجحالا و  یلا  ملس 
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یلص هَّللا  لوسر  و  هیلإ ، هبسنی  هب و  ظحاجلا  هسیقیل  ینعملا ؟ اذه  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  رکب و  یبأ  نیب  ۀبسانم  يأ  مث 
ءامیالا و هیلإ  و  ةدایسلاب ، هئادعأ  هباحـصأ و  نیب  ظوحلملا  و  ۀلملا ، مالـسالا و  سیئر  و  ةوعدلا ، شیجلا و  بحاص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دعب امیف  مهرتو  مث  مهفالـسأ ، لیلـضت  مهنید و  بیع  مهتهلآ و  نم  ۀـئاربلاب  مهدابکأ  يرو  و  برعلا ، اشیرق و  قنحأ  يذـلا  وه  و  ةراـشالا ،
ناک اذإ  ءاسؤرلا  كولملا و  نأش  کلذ  نال  لزتعی ، یحنتی و  نأ  اـهلزتعا  برعلا و  نع  یحنت  اذإ  هلثمل  قح  و  مهرباـکأ ، مهئاـسؤر و  لـتقب 

دجتـسی هناف  هشیج  بطع  نا  هکلم و  هیلع  یقبی  نأ  نکمأ  کلملا  ملـس  یتم  و  کله ، کلملا  کله  یتمف  مهئاـقبب ، مهب و  اـطونم  شیجلا 
. رخآ اشیج 

ۀمکحلا و ۀبناجم  یلا  هوبسن  و  دنهلا ، کلم  ارـسوق  زراب  امل  ردنکـسالا  اوئّطخ  و  هسفنب ، برحلا  کلملا  رـشابی  نأ  ءامکحلا  یهن  کلذل  و 
؟ لتقلاب هدصقیل  مالـسالا  ءادعأ  نم  هفرعی  يذلا  نم  و  ینعملا ؟ اذه  یف  رکب  یبال  لخدم  يأ  ظحاجلا : انل  لقیلف  مزحلا  باوصلا و  ۀـقرافم 

هنم هبنأ  نامثع  ناک  لب  امهریغ ، نافع و  نب  نامثع  و  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  مکح  همکح  نیرجاـهملا ؟ ضرع  نم  دـحاو  ـالا  وه  لـه  و 
- ههبـشا ام  رونتلا و  واولا : حـتفب  سیطولا  [ 1  ] لـتق ول  و  بلکأ ، قنحأ و  هیلإ  ودـعلا  و  عـمطأ ، هیلإ  نوـیعلا  و  [ 2  ] ابّکرم هنم  فرـشأ  اتیص و 

. برحلا تدتشا  يأ  سیطولا  یمح  لاقی : ۀکرعملا ،
. لصالا تبنملا و  ةددشملا : فاکلا  ءارلا و  حتف  میملا و  مضب  بکرملا  [ 2]

181 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلت یف  رکب  وبأ  لتق  ول  ۀلملا  یلع  فاخی  وأ  انهو  هیف  ثدحی  وأ  افعض  مالسالا  یف  هلتق  رثؤی  ناک  له  كراعملا  کلت  ضعب  یف  رکب  وبأ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مکح  همکح  ناک  رکب  ابأ  نا  ظـحاجلا : لوقیل  اـهرانم ؟ سمطت  اـهراثآ و  یفعت  سردـنت و  نأ  برحلا 
، ۀسرامم رابخالا  راثآلاب و  ۀفرعم و  ریـسلاب  هل  نمم  مهلک  ءالقعلا  ملع  دـق  و  نالذـخلا ! نم  هّللاب  ذوعن  اهلازتعا ، بورحلا و  ۀـبناجم  یف  ملس 

ثیح هبرح  فقو و  ثیح  هفوقو  ناک و  فیک  اهیف  مالسلا  هیلع  هلاح  و  تناک ، فیک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بورح  لاح 
فرعتی دنـس  رهظ و  فوقو  ریبدـت و  ۀـسایر و  فوقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هفوقو  نا  و  سلج ، موی  شیرعلا  یف  هسولج  و  براح ،

. مهلئاوأ یف  مدقتلا  نع  هفلخت  و  مهئارو ، نم  هفوقوب  مهریبک  مهریغص و  سرحی  هباحصأ و  روما 
ۀئف مهل  نوکی  و ال  مهودـع ، نع  هب  ماـمتهالاب  اولغتـشیف  مهـسوفن  هرمأـب  قلعتی  مل  و  مهبولق ، تنأـمطا  مهارخا  یف  هنأ  اوملع  یتم  مهنـال  و 

ۀـیامحلا و یف  هناکم  ناسنإ  لک  يوآ  مهفقاوم و  ملع  مهروما و  دـقفت  مهفلخ  ناک  یتم  هنأ  نوملعی  و  هیلإ ، نوعجری  رهظ  اـهیلإ و  نوئجلی 
نم بولطملا  هنال  و  مهتـضیبل ، سرحأ  یمحأ و  و  مهرمال ، حلـصأ  فقو  ثیح  هفوقو  ناـکف  ۀـلمحلا ، رکلا و  یف  ۀـلزانملا  دـنع  ۀـیاکنلا و 
نأ و  هفوقو ، یف  برحلا  حالـص  نأ  و  فیرـش ، فقوم  ءاوللا  بحاص  فقوم  نأ  نورت  ـال  أ  مهتعاـمج ، یلاو  مهرمأ و  ربدـم  وه  ذإ  مهنیب ،

: تالاح سیئرللف  هتالاح ، رثکأ  یف  مدقتلا  كرت  یف  هتلیضف 
. للخلا عضاوم  فرعی  و  برحلا ، ریبدت  یلوتیل  و  ةدع ، اءدر و  ةوق و  ادنس و  نوکیل  ارخآ  فقی  فلختی و  ۀلاحف 

عجری نا  دارأ  يذلا  فئاخلا  صکانلا : [ 1 [. ] 1  ] صکانلا عجشی  و  فیعضلا ، يوقیل  فصلا  طسو  یف  اهیف  مدقتی  ۀلاح  و 
182 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

برحلا ةرـشابم  نم  وأ  حلـصتسی ، ثیح  فوقولا  نم  لاحلا  هیـضتقی  ام  دمتعا  نافیـسلا  حفاکت  و  ناقلیفلا ، مدطـصا  اذإ  یه  ۀثلاث و  ۀـلاح  و 
. هومملا نابجلا  ۀلاشف  و  دجنلا ، عاجشلا  ۀعاجش  رهظت  اهیف  و  لزانملا ، رخآ  اهناف  هسفنب 

و نیتلاحلا ! نیب  بسانی  و  نیتلزنملا ، نیب  يوسیل  رکب  یبأ  ۀلزنم  نیأ  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  یمظعلا  ۀسایرلا  ماقم  نیأف 
شیرق و تناک  و  ةوبنلا ، ۀلیـضفب  یلاعت  هَّللا  نم  احونمم  و  ۀـلاسرلا ، یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  اکیرـش  رکب  وبأ  ناـک  ول 

هربدی ام  ءادـعالا  لتق  ایارـسلا و  زیهجت  رکاسعلا و  بیرـست  مالـسالا و  رما  نم  ربدـی  ناک  و  مالـسلا ، هیلع  ادـمحم  بلطت  امک  هبلطت  برعلا 
. کلذ لوقی  نأ  ظحاجلل  ناکل  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم 
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دحأ وه  امد و  قارأ  و ال  افیـس ، لس  و ال  مهـسب ، طق  مری  مل  ةرت ، برعلا  دـنع  مهلقأ  و  انانج ، نیملـسملا  فعـضأ  وه  و  هلاح ، هلاح  اـمأف و 
. بولطم بلاط و ال  فورعم و ال  روهشم و ال  ریغ  عابتالا 

نیکرشملا عم  نمحرلا  دبع  هنبا  جرخ  دقل  و  هتلزنم ! ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقم  هتلزنم  هماقم و  لعجی  نأ  زوجی  فیکف 
، هیلإ زوربلا  موری  عبصإ ، رادقم  فیسلا  نم  لسف  هیلع  اظیغم  ماقف  رکب ، وبأ  هأرف  دحا  موی 

، کسفنب انعتما  کفیس و  [ 1  ] مش رکب  ابأ  ای  هَّللا  لوسر  هل  لاقف 
. لتقل زراب  ول  هنا  لاجرلا و  ةاقالم  برحلل و  الهأ  سیل  هنأب  هملعل  الا  کسفنب ) انعتما  و   ) هل لقی  مل  و 

و کلذ ؟ یلع  الا  مالـسالا  ةدمعأ  تماق  له  و  كرـشلا ، لاطبأ  لتق  و  نارقالا ، ءاقل  و  برحلا ، ةرـشابمل  ۀلیـضف  ال  ظحاجلا : لوقی  فیک  و 
و دادضالا ، نم  وه  هلتسا و  و  هدمغا ، فیسلا : میـشی  ماش  نم  رما  لعف  میملا  نوکـس  نیـشلا و  رـسکب  مش  [ 1  ] الا رقتـسا  نیدلا و  تبث  له 

لوالا ینعملا  انه  دارملا 
183 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : هَّللا  لوق  عمسی  مل  هارت  أ  کلذب ؟
وه لضفالا  ینعم  هَّللا و  یلا  بحا  ناک  الاتق  مظعأ  فصلا و  اذـه  یف  اـتوبث  دـشأ  ناـک  نم  لـکف  باوثلا  ةدارإ  یه  هَّللا  نم  ۀـبحملا  و  [ 1]

و ال ۀـمالا ، عامجاب  طق  رفی  مل  صوصرملا ، فصلا  یف  امدـق  مهتبثأ  هنال  هَّللا ، یلا  نیملـسملا  بحأ  وه  اذإ  مالـسلا  هیلع  یلعف  اباوث ، رثکالا 
ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  یلاعت : هَّللا  لوق  عمسی  مل  هارت  و أ  هلتق ، الا  نرق  هزراب 

: هلوق و  [ 2]
َو ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنوـُلَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاوـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ 

ِنآْرُْقلا  َو  ِلیِْجنِْإلا 
ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ءارشلا  و  عیبلا : اذهل  ادکؤم  هناحبس  لاق  مث  [ 3]

ٍّوُدَع ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌۀَـصَمْخَم  َو ال  ٌبَصَن  َو ال  ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِـصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  یلاعت : لاق  و  [، 4]
ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ  اًْلیَن 

[. 5]
ناک ۀنـسالا  فویـسلا و  لبقتـسا  نارقالا و  یلا  فلد  نمف  ضعب ، نم  لضفأ  کلذ  یف  مهـضعب  لاوحا و  یلع  داـهجلا  یف  ساـنلا  فقاومف 

مل ناعا و  و  ۀکرعملا ، یف  فقو  نم  کلذک  و  مدقی : مل  ناعا و  ۀـکرعملا و  یف  فقو  نمم  مهیف  هتیاکن  ةدـشل  ءادـعالا  فاتکا  یلع  لقثأ 
ناقحتـسی نابجلا  فیعـضلا و  ناک  ول  و  کلذ ، هلانی  ثیح ال  فقو  نمم  لضفا  و  اءاـنع ، مظعا  لـبنلا  ماهـسلا و  هلاـنت  ثیحب  هنا  ـالا  مدـقی 

4 فصلا : [ 1  ] ۀلقل ۀسایرلا 
59 ءاسنلا : [ 2]

111 ۀبوتلا : [ 3]
111 ۀبوتلا : [ 4]
120 ۀبوتلا : [ 5]

184 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهل مهدشا  و  ۀسایرلا ، یف  اظح  سانلا  رفوا  ناکل  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لعف  لکاشی  کلذ  نا  و  برحلا ، كرت  فکلا و  طسب 
معز امک  الاتق ، مهلقا  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نال  داهجلاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  لضف  لطب  نا  و  تباث ، نب  ناسح  اقاقحتـسا 

. الام مهلقا  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نال  قافنالا ، یف  رکب  یبا  لضف  سایقلا  اذه  یلع  نلطبیل  ظحاجلا 
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ملـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـمحم  بلطت  تناک  اـهنا  تفرع  راـبخالا  تأرق  ریـسلا و  ترظن  و  شیرق ، برعلا و  رما  تلمأـت  اذإ  تنا  و 
هنع مهدشا  ابرق و  هنم  مهبرقا  الاح و  لوسرلاب  مههبـشا  ناک  هنال  هلتق ، تدارأ  ایلع و  تبلط  اهتافف  اهزجعا  ناف  هلتق ، مورت  هدـصق و  دـصقت 

ةوقلا و سأبلا و  یف  هرـصنی  نم  یلع  ناـک  ذإ  هتکوش ، اورـسک  و  مالـسلا ، هیلع  دـمحم  رما  اوفعـضا  هولتقف  اـیلع  اودـصق  یتم  مهنا  و  اـعفد ،
. ۀلاسبلا مادقالا و  ةدجنلا و  ۀعاجشلا و 

راـصنالا نم  ارفن  لوسرلا  مهیلإ  جرخاـف  ۀـبتع ، نب  دـیلولا  هنبا  ۀبیـش و  هوخأ  وه و  جرخ  دـق  و  ردـب ، موی  ۀـعیبر  نب  ۀـبتع  لوق  یلا  يرت  ـالا 
، انموق نم  ءافکالا  انیلإ  جرخا  دمحم  ای  اودان  مث  مکموق ، یلا  اوعجرا  اولاقف  مهل ، اوبستناف  مهوبسنتساف 

مق یلع  ای  مق  ءالؤه  لطاب  یلع  هَّللا  مکاتا  يذلا  مکقح  اورصناف  مشاه  ینب  ای  اوموق  نیندالا : هلهال  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
. ةدیبع ای  مق  ةزمح  ای 

: اهلها یثرت  دنه  لوق  عمست  ملا  ردب ، موی  اهیبا  لتق  یف  ةزمح  وه و  كرتشا  هنال  دحا  موی  هلتق  نمل  ۀبتع  تنب  دنه  تلعج  ام  يرت  الا 
يردص  قیقش  یمع و  یبا و  ربص  نم  ۀبتع  نع  یل  ناک  ام 
يرهظ  یلع  ای  ترسک  مهب  ردبلا  ءوضک  ناک  يذلا  یخا 

. هلتقب درفت  ةزمح  ناف  ۀبیش  اهمع  اما  و  ۀبتع ، اهیبا  لتق  یف  كرش  و  ۀبتع ، نب  دیلولا  اهاخا  لتق  هنال  کلذ  و 
185 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اما لاقف  رح ، تناف  ةزمح  تلتق  نا  و  رح ، تناف  ایلع  تلتق  نا  و  رح ، تناف  ادمحم  تلتق  نا  دـحا : موی  هالوم  یـشحول  معطم  نب  ریبج  لاق  و 
. هلتقف ۀبرحلاب  هقرز  هل و  دعقف  ةزمح  لتقأس  ینکل  و  برحلا ، یف  تافتلالا  ریثک  رذح  لجرف  یلع  اما  و  هباحصا ، هعنمیسف  دمحم 

ریـسلا و یف  هاندجو  ام  و  اهایا ، اهتبـسانم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاحل  بابلا  اذـه  یف  یلع  لاح  ۀـبراقم  نم  هانلق  امل  و 
، ۀمالسلا ظفحلاب و  هل  هئاعد  هیلع و  هرذح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  قافشا  نم  رابخالا 

ینم تذـخا  کنا  ّمهَّللا  هباحـصا : نم  رـضحمب  ءامـسلا  یلا  هیدـی  عفر  ورمع و  یلا  یلع  زرب  دـق  قدـنخلا و  موی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق 
َنِیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ایلع  مویلا  ظفحاف  ردب  موی  ةدیبع  دحا و  موی  ةزمح 

[. 1]
زاربلا یف  هل  نذالا  لأـسیف  یلع ، مدـقی  نومجحی و  اـهلک  یف  ارارم ، هسفن  یلا  ساـنلا  ورمع  اـعد  نیح  ورمع  ةزراـبم  نع  هب  نض  کلذـل  و 

یتح
، هلاحل قلقلا  هل  عدوملاـک  تاوطخ  هعم  جرخ  هتماـمعب و  همّمع  هّلبق و  هاـنداف و  یلع ، اـنا  و  لاـقف : ورمع ، هنا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  هل  لاـق 

یلع امنأک  هلوح  تومص  نوملسملا  و  ههجوب ، اهل  البقتسم  ءامسلا ، یلا  هیدی  اعفار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لزی  مل  مث  هنم  نوکی  امل  رظتنملا 
ملس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربکف  اورمع ، لتق  ایلع  نا  اوملعف  اهتحت ، نم  ریبکتلا  اوعمـس  ةربغلا و  تراث  یتح  ریطلا ، مهـسوءر 

. نیکرشملا رکاسع  نم  قدنخلا  ءارو  نم  اهعمس  ةریبکت  نوملسملا  ربک 
یف سابع  نبا  لاق  و  مهتعـسول ، مهعمجاب  نیملـسملا  نیب  قدنخلا  موی  ورمع  لتقب  یلع  ۀلیـضف  تمـسق  ول  نامیلا : نب  ۀفیذح  لاق  کلذل  و 

ءایبنالا 89 [ 1 : ] یلاعت هلوق 
186 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو 
[2  ] بلاط یبأ  نب  یلعب  لاق  [ 1]

هدرک لمح  هدساف  لماحم  رب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرهاجم  هلتاقم و  یفاج  ظحاج 
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هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
اروما فیسلاب  نارقالا  یلا  هیشم  لاح  یف  هعم  نال  رمالا  نطاب  ملعی  نم ال  همهوتی  ام  یلع  سیل  نارقالا ، یلا  فیسلاب  عاجشلا  یشم  نأ  یلع 

ةرارغلا ناک  امبر  و  [، 3  ] جوهلا کلذ  ببس  ناک  امبرف  هتعاجش ، همادقا و  نم  نوری  ام  رهاظ  یلع  نوضقی  امنا  و  سانلا ، اهرـصبی  يرخا ال 
میحرلا و یـساقلا و  عابطک  اعابط  ناـک  اـمبر  و  ۀـثودحالا ، و  [ 4  ] جـفنلا ۀـبحمل  ناک  امبر  و  ۀـیمحلا ، جارحالا و  ناک  اـمبر  و  ۀـثادحلا ، و 

[. 5  ] لیخبلا یخسلا و 
ضوخ نارقا و  لتق  زا  ریبک  لضف  یفن  رب  تسا  لمتـشم  هک  هقباـس  تفارخ  دـعب  یفاـج  ظـحاج  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هک  ار  نارقا  هلتاقم  هلباقم و  هک  هدرب  ورف  رس  قاقش  رفک و  و  دانع ، لالض و  بادرگ  رد  نادنچ  برح ،

عرـست و جوه  زا  دارم  و  دوب ، جوه  ببـسب  ای  هلتاقم  نیا  هَّللا  ذاعم  ینعی  دـهاوخیم ، ندرک  هدـساف  لماحم  زا  یکی  رب  لومحم  هدـش ، عقاو 
يرما هلتاقم  نیا  ای  هثودـحا و  ربک و  رخف و  تبحم  ببـسب  ای  و  تیمح ، جارحا و  ببـسب  ای  و  تثادـح ، ترارغ و  ببـسب  ای  و  تسا ، قمح 
لامک تاداعم و  ضغب و  تیاهن  نیا  و  دوبن ، كاپ  دزیا  برقت  دـصقب  هَّللا  ذاعم  ینعی  لیخب  یخـس و  میحر و  یـساق و  عبط  لثم  دوب  یعبط 

بازحالا 25. [ 1  ] ریماوط نآ  تعانش  تیاغ  نایب  يارب  هک  تسا ، تاوانم  تیبصان و 
یلا ص 284 نم ص 277  جهنلا ج 13  حرش  [ 2]

. عرستلا و  شیطلا ، و  قمحلا ، یف  الیوط  ناک  ملعک : جوه  ردصم  واولا : ءاهلا و  حتفب  جوهلا  [ 3]
. ناسنالا یف  سیل  امب  رخفلا  و  نارونلا ، ودعلا و  جفنلا : [ 4]

راصتخا فرصت و  عم  ۀینامثعلا ص 47  ۀلاسر  نع  القن  جهنلا ج 13 ص 284  حرش  [ 5]
187 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسین یفاو  یفاک و  مه  هضیرع  هلیوط 

هتفگ باوج  ار  ظحاج  قیهن  حابن و  یفاکسا  رفعج  وبا 

«: هتفگ ظحاج  قیهش  قیهن و  حابن و  هکلب  قیفلت  قیوزت و  قیقشت و  نیا  باوجب  یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  و 
هلوسرل یلاعت و  هّلل  کتوادع  تناب  کلذ  نم  تلق  امیأف  فیـسلاب ؟ نارقالا  یلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  یـشم  ناک  اهیأ  یلعف  ظحاجلل : لاقیف :

زازعا هَّللا و  لیبس  یف  داهجلا  ةرخآلا و  باوث  یلا  ۀقباسملا  یلا  دـصقلا  ةرـصنلا و  هجو  یلع  هبـشم  ناک  نا  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هیلع یلع  یلع  مهوتلا  اذه  لثم  قرطت  نا  و  انعاط ، نیملـسملا  ماما  یف  و  اجراخ ، فاصنالا  لیبس  نع  و  ادناعم ، تلق  ام  عیمجب  تنک  نیدلا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اورـصن  نیذـلا  لاتقلا  داـهجلا و  باـبرأ  راـصنالا  نیرجاـهملا و  ناـیعأ  یلع  هلثم  نقرطتیل  مالـسلا 

. نیدلا یف  نعطلا  کلذ  یف  ةروکذملا و  للعلا  نم  ۀلعل  نأک  کلذ  لعلف  مهئانبأب ، هودف  مهتجهمب و  هوقو  و  مهسفنأب ،
امل هریغ ، یف  مالسلا و  هیلع  یلع  یف  اذه  مهوتی  نأ  زاج  ول  و  نیملسملا ، ۀعامج  یف  و 

: ردب لهال  یلاعت  هَّللا  نع  ۀیاکح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
ُْمْتئِش  ام  اُولَمْعا 

مکل ترفغ  دقف 
و ال ، 

، هلک كرشلا  یلا  هلک  نامیالا  زرب  مالسلا : هیلع  یلعل  لاق 
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لجال اینید ، امیظعت  مالسلا  هیلع  یلعل  همیظعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  نید  نم  ةرورـض  انملع  دق  ۀحلط و  [ 1  ] بجوا لاق  و ال 
لب هَّللا ، هجول  هداهج ال  نوکی  نأ  نکمی  دق  هنأ  معز  ذإ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یف  نعاط  هیف  نعاطلاف  هترـصن  هداهج و 

هضغب نع  یهن  و  هتبحمب ، هَّللا  رمأ  نم  ةوادع  یف  طارفالا  هدیک و  ناطیشلا و  ءاوغا  اهب  هوفتلا  یلع  هثعب  و  اهددع ، یتلا  رومالا  نم  رخآ  رمال 
هلخدی المع  لمع  يأ  ۀحلط  بجوأ  [ 1  ] ظحاجلل حال  ام  یلع  رمأ  نم  هیلع  یفخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يرت  هتوادع أ  و 

. ۀنجلا
188 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[1  ] حدملل قحتسم  ریغ  وه  هحدمف و  ۀینامثعلا ، و 

هتسناد حدم  لباق  ریغ  عبط و  قفاوم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داهج  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
مل اذاف  هیتفک ، هناسل و  ۀماقتـسا  یف  نازیملاک  ۀـلدتعم ، هسفن  نال  ۀیـصعم ، هرارف  و  ۀـعاط ، هلاتق  نوکی  ۀـلدتعملا  ةراتخملا  سفنلا  بحاـصف 

[. 2  ] اعابط هرارف  و  اعابط ، همادقا  ناک  کلذک  نکی 
لوا و رخافم  نیا  رب  انب  هک  اریز  تسا ، رتشیب  وا  عابتا  بصان و  ظحاج  يارب  شررـض  و  تسا ، بیرغ  هوفه  بیجع و  تفارخ  مالک  نیا  «و 

بانج لئاضف  رد  نعط  ادـخب  هانپ  نیا  ربانب  هکلب  دـش ، دـهاوخ  اروثنم  ءابه  دـننکیم ، نآ  لالجا  تابثا و  رد  سفن  باعتا  تیاهن  هک  یناـث 
ارانش اراع و  کلذب  یفک  و  دمآ ، دهاوخ  مزال  مهرابک  باحصا  رگید  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 

یفاج ظحاج  تاوفه  زا  یفاکسا  رفعج  وبا  باوج 

«: هتفگ ظحاج  باوجب  رفعج  وبا  خیش  و 
یلع اعوبطم  نوکی  هنال  ۀـلدتعم ، ریغ  نوکت  امبر  هسفن  نال  هل ، باوث  مهرد ال  فلأ  نیعبرأ  معزت  ام  یلع  رکب  یبأ  قاـفنا  لـعلف  هل : لاـقیف 

ۀجیهم و هل  تناک  هبابسأ  نال  هیف ، هل  باوث  راغلا ال  یلا  ةرجهلا  موی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  عم  هجورخ  لعل  و  ءاخـسلا ، دوجلا و 
. ماقملا هضغب  جورخلا و  هبحب  ۀبلاغ ، هیعاود 

ۀمالا رمأ  هریبدت  و  لیللا ، فوج  یف  سمخلا  تاولصلا  یلع  هبابکا  مالسالا و  یلا  هئاعد  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لعل  و 
نم بجعن  انک  دـقل  و  اهب ، ذاذـتلالا  ةدابعلا و  اـهبح و  ۀـسایرلا و  هعاـبط  یف  نوکی  لـب  ۀـلدتعم ، ریغ  هسفن  نوکت  دـق  هنـال  هیف ، هل  باوث  ـال 

جهنلا ج 13 ص 285. حرش  [ 1  ] اعابط عقت  اهنأ  ةرورض و  فراعملا  نأ  نامثع  یبأ  بهذم 
جهنلا ج 13 ص 286. حرش  [ 2]

189 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلتق مالـسلا و  هیلع  یلع  داـهج  نوکی  اـمبر  هنأ  معزف  هنم ، بجعأ  وه  اـم  هلوق  نم  اـنیأر  یتح  عبطلاـب ! رجحلا  ۀـکرح  دـلوتلاب و  هلوق  یف  و 

[1  ] دلوتلا یف  ۀفرعملا و  یف  هلوق  نم  فرطأ  اذه  اعبط و  هلعف  هنال  هیف ، هل  باوث  نیکرشملا ال 

هداد رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داهج  زا  لضفا  ار  ریبز  ۀحلط و  داهج  ظحاج 
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هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
هنأل ۀعاط ، میظع  ۀلیضف و ال  ریبک  نارقالا  لتقب  هل  ناک  ام  هتعیش ، معزی  امک  ناک  ول  ایلع  نأ  رخآ  هجو  و 

« نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  يدعب  لتاقتس  : » لاق هنأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نع  يور  دق 
ریبزلا ۀحلط و  داهج  نوکی  اذـه  یلعف  مهلتاق ، مهیلع و  روصنم  هنأ  ملع  نارقالا و  نم  ۀمالـسلاب  قثو  دـقف  هدـعب  ءاقبلاب  هدـعو  دـق  ناک  اذاف 

[. 2  ] هنم ۀعاط  مظعأ 
مدـعب راعـشا  الوا  تسا  يواسم  عماج  حـناج  عماج  هک  یفاج ، لهاج  رئاج  دـحاج  ظحاج  هک  تسا ، رهاظ  تلالـض  اپارـس  ترابع  نیا  زا  »

نآ دعب  و  هداد ، رارق  تامهوتم  تاموعزم و  زا  ار  نآ  و  هدرک ، رارـشا  رافک  اب  ترـضح  نآ  هلتاقم  رارک و  ردـیح  بانج  تعاجـش  تحص 
توادـع و  هحیرـص ، تیبصان  نیا  و  تسین ، همیظع  تعاط  هریبک و  تلیـضف  نارقا  لتق  رد  ترـضح  نآ  يارب  هَّللا  ذاـعم  هک  هدرک  حیرـصت 

و هدومن ، ترضح  نآ  داهج  رب  ریبز  هحلط و  داهج  لیضفت  مالـسا  لها  عامجا  فالخ  رب  تراسخ  تراسج و  لامکب  زین  و  تسا ، هحیـضف 
ۀغالبلا ج 13 ص 286. جهن  حرش  [ 1  ] موش بولطم  مومذم و  موعزم  نیا  رب  هک  [ 3  ] یلیلد

جهنلا ج 13 ص 286. حرش  [ 2]
هحلط و داهج  تیلضفا  رب  خلا  نیثکانلا  يدعب  لتاقتس  ثیدحب  لالدتسا  رد  تلالـض  تراسج و  لامکب  ظحاج  هک  تسا  بجع  لامک  [ 3]
ریبز و هحلط و  نآ  زا  دارم  هک  نیثکان  كـاله  لالـض و  رب  نآ  هحیرـص  تلـالد  زا  دـشوکیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داـهج  زا  ریبز 

دشوپیم مشچ  دنناشعابتا 
190 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسا تاهرت  شحفا  تافارخ و  عنشا  زا  هدرک  دراو 
، شلطاب مهوت  میلـست  ریدقت  رب  هک  تسا  رهاظ  و  هدرکن ، تباث  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  يدعب  لتاقتـس  ثیدح  رودص  خیرات  هچ 

رافک اب  رارک  ردـیح  تالتاقم  تادـهاجم و  عیمج  زا  لبق  رابخا  نیا  رودـص  مدـقت  هک  دـیآ  مزال  یتقو  داـشرا  نیا  زا  داـهج  تلیـضف  یفن 
یفن ظحاج  رهاظ  بسح  وگ  هک  تسا ، حیبق  لالض  و  حیرص ، رفک  ریبک و  هقدنز  و  میظع ، داحلا  لالدتـسا  نیا  انامه  و  دنک ، تباث  رارـشا 
رورـس تمرکم  لاطبا  صوصخلا  یلع  ءایبنا  عیمج  تلیـضف  یفن  تقیقح  رد  نکل  هدرک ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  داهج  تلیـضف 

هک تسا ، رهاظ  دـش  روکذـم  اقباس  هک  ةوبنلا » جرادـم   » ترابع زا  هک  اریز  هدومن ، ءابجنلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  ءاـیبنا  متاـخ  ءایفـصا و 
رد ءاـیبنا  عیمج  يارب  هک  دـیآ  مزـال  سپ  تسا ، ققحتم  نید  يادـعا  رب  ناـشیا  ترـصن  بوجو  و  لـسر ، فوخ  مدـعب  یلاـعت  قح  هدـعو 

. دوب لصاح  ترصن  ققحت  تمالسب و  قوثو  ار  ناشیا  هک  اریز  دشابن ، میظع  یتعاط  یلضف و  رافک  هدهاجم 
دیآ مزال  سپ  دوب ، لصاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  يارب  ترـصن  هدعو  هک  تسا  رهاظ  جرادم »  » ترابع زا  زین  و 

يارب ترـصن  هدـعو  قـقحت  نینچ  مه  دـشابن و  میظع  یتعاـط  ریبـک و  یلـضف  باـنج  نآ  تادـهاجم  رد  ترـضح  نآ  يارب  هَّللا  ذاـعم  هک 
تادهاجم و رد  مه  ترضح  نآ  يارب  سپ  تسا ، رهاظ  جرادم »  » ترابع زا  میحرلا ، برلا  مالـس  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  ترـضح 

دشابن میظع  یتعاط  ریبک و  یلضف  هَّللا  ذاعم  قاشم  لمحت 

یفاج ظحاج  ياهییارس  هوای  زا  یفاکسا  باوج 

«: هتفگ ظحاج  باوجب  یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  و 
191 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  هل : لاق  یلاعت  هَّللا  نال  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یف  ظحاجلا  یلع  عجار  اذه 
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سانلا نم  ریثک  و  ۀعاط ، ریبک  هداهج  یف  نکی  ملف  [ 1]
« رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  : » ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هنع  يوری 

و امهداهج ، لطبی  نأ  بجوف 
« هل ملاظ  تنأ  ایلع و  لتاقتس  : » ریبزلل لاق  دق 

. ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  تومی  هنأ ال  کلذب  هرعشأف 
ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  ۀحلطل : زیزعلا  باتکلا  یف  لاق  و 

ربخلا نم  اندنع  حص  يذلا  و  داهجلا ، یف  باوث  ریبک  امهل  نوکی  نأ ال  بجوف  هدعب ، یقبی  هنأ  کلذـب  هملعأف  ۀـحلط ، یف  تلزنا  اولاق : [ 2]
وه و 

« نیثکانلا يدعب  لتاقتس  : » هلوق
[3  ] ۀبطاق برعلا  تناد  و  ۀیزجلا ، تعضو  و  اجاوفأ ، هَّللا  نید  یف  سانلا  لخد  اهرازوأ و  برحلا  تعضو  امل  هل  لاق  هنأ 

هتسناد ءانتعا  لباق  ریغ  مانمگ و  یصخش  ار  دودبع  نب  ورمع  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
دودـبع نب  ورمع  مهنمف  كانه ! اوسیل  و  مهیف ، اولغ  مهورطأف و  مهلتق  نیذـلا  نارقـالا  یلا  هلیـضفتب  نولئاـقلا  و  یلعل ، نورـصانلا  دـصق  مث 

شیرق و نیب  ناک  ام  راجفلا و  بورح  ثیداحأب  انعمـس  دـق  و  سیق ، نب  ماطـسب  برحلا و  نب  ۀـبتع  لـیفطلا و  نب  رماـع  نم  عجـشأ  هوکرت 
[4  ] کلذ یف  ارکذ  دودبع  نب  رمعل  انعمس  امف  لوضفلا  فلح  سود و 

تسا ورمع  تعاجش  ترهش و  زا  یکاح  راعشا  راثآ و  نارگید  یفاکسا و  لوقب 

«: هتفگ نآ  باوجب  رفعج  وبا  خیش  «و 
ةدئاملا 67. [ 1  ] يزاغملا بتک  حمتلیلف  هل ، جتحی  نأ  نم  رثکأ  رهشأ و  دودبع  نب  ورمع  رمأ 

بازحالا 53. [ 2]
جهنلا ج 13 ص 287. حرش  [ 3]
جهنلا ج 13 ص 287. حرش  [ 4]

192 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب فانم  دبع  نب  عفاسم  لاق  و  لاق : هیزاغم ، یف  قاحسا  نب  دمحم  هرکذ  ام  کلذ  نمف  لتق ، امل  شیرق  ءارعـش  هب  هتثر  ام  رظنیل  و  ریـسلا ، و 

: قدنخلا عطق  يأ  داذملا  عزج  امل  ةزرابم  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلتق  نیح  دودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  ورمع  یکبی  حمج  نب  ۀفاذح  نب  ةرهز 
لیلی  سراف  ناک  داذملا و  عزج  سراف  لوأ  ناک  دبع  نب  ورمع 

لکنی  مل  [ 2  ] ۀّکسب لاقتلا  یغبی  [ 1  ] ةّرم وذ  دجام  قئالخلا  حمس 
لجعی  مل  مهنم  دبع  نبا  ّنا  مکنع  اّولو  نیح  متملع  دقل  و 

[3  ] لتومب سیل  هل و  لاتقلا  یغبی  مهّلک  ةامکلا و  هفّنکت  یتح 
[5  ] لیمأ [ 4  ] سکن ریغ  علس  بونجب  اسراف  سراوفلا  تفّنکت  دقلف 
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لزنی  مل  هتیل  [ 6  ] علس بونجب  بلاغ  سراف  كانه  لازنلا  لأس 
[7  ] لضعملا لثم  تیقال  ول  ارخف و  اهلثمب  ترفظ  ام  یلع  بهذاف 

[8  ] لحلحتی مل  توملا  مامح  یقال  بلاغ  نم  سرافل  ءادفلا  یسفن 
[9  ] لمزب بورحلا  يدل  سیل  الشف و  نکی  مل  داذملا و  عزج  يذلا  ینعأ 

دودبع نب  ورمع  ترهش  تعاجش و  زا  هیکاح  راعشا  راثآ و 

. ةوقلا ةرملا : [ 1 : ] هیکبی قدنخلا و  موی  اورمع  هکرت  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نع  هرارف  نم  رذتعی  یموزخملا  بهو  یبأ  نب  ةریبه  لاق  و 
. حالسلا ۀکسلا : [ 2]

. رصقملا لتوملا : [ 3]
. ءیندلا سکنلا : [ 4]

. هل حمر  يذلا ال  لیمالا : [ 5]
. ۀنیدملاب لبج  علسلا : [ 6]

. دیدشلا رمالا  لضعملا : [ 7]
. حربی مل  لحلحتی : مل  [ 8]

. نابجلا لمزلا : [ 9]
193 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لتقلا  ۀفیخ  انبج و ال  هباحصأ  ادمحم و  يرهظ  تّیلو  ام  كرمعل 
یلبن  تفقو و ال  نا  اءانغ  یفیسل  دجأ  ملف  يرمأ  تبّلق  ینّنکل  و 

[3  ] لبش یلا  [ 2  ] ربزه [ 1  ] ماغرضک تردص  امدقم  یل  دجأ  مل  املف  تفقو 
یلعف  نم  يأرلا  مزحلا و  ناک  الاجم و  دجی  مل  نیح  هنرق  نم  هفطع  ینث 

لصنلا  فهرم  يدعلا  برح  یف  تنک  دقف  اکلاه  ایح و  ورمع  ای  ندعبت  الف 
لعفلا  دجام  انثلا  دومحم  تمدقف  اکلاه  ایح و  ورمع  ای  ندعبت  و ال 

[5  ] لزبلا [ 4  ] ةرقرق دنع  اموی  لذبلل  انقلاب و  عرقی  لیخلا و  درطی  نمف 
لغو  ام  ریغ  یتف  مهنع  اهجرفل  اهرازل  ورمع  نبا  ناک  ول  کلانه 

لحفلاک  مدقملا  ولش  یلع  تفقو  فقوم  لثم  يرت  نل  یلع  كافک 
لعنلا  ّۀلز  نم  تشع  ام  اهب  تنمأ  اهلثمب  اموی  كاّفک  ترفظ  امف 

: هیکبی اورمع و  یثری  اضیأ  بهو  یبأ  نب  ةریبه  لاق  و 
بئان  بان  اذإ  ورمع  اهسرافل  بلاغ  نب  يول  املع  تملع  دقل 

بلاط  کش  توملا ال  نا  یلع و  هقوسی  ام  اذإ  ورمع  اهسراف  و 
بئاتکلا  هنع  [ 6  ] ماخ ذإ  اهسرافل  هنا  یلع و  هوعدی  ۀیشع 

بئاصملا  كانه  تلاز  برثیب ال  نئاکل  اورمع  نا  یسفن  فهل  ایف 
بلاج  ۀلاحم  اموی ال  رخفلل  هلتقب و  یلع  ءایلعلا  زرحا  دقل 

. دسالا ماغرضلا : [ 1 : ] اورمع رکذی  يراصنالا  تباث  نب  ناسح  لاق  و 
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. دیدشلا ربزهلا : [ 2]
. دسالا نبا  لبشلا : [ 3]

. لبالا لوحف  تاوصأ  ةرقرقلا : [ 4]
. هتوق لامتکا  نامز  کلذ  هب و  انرهظ  يذلا  ریعبلا  وه  لزاب و  عمج  لزبلا : [ 5]

افوخ عجر  نبج و  ماخ : [ 6]
194 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رظنی مل  هتیل  روبعلا و  فیک  ارظان  دبع  نب  ورمع  یتفلا  یسما 
رصقت مل  اندایج  تدجو  دقل  ةروهشم و  انفویس  تدجو  دقل  و 
رسحلا برض  ریغ  ابرض  كوبرض  ۀبصع  ردب  ةادغ  تیقل  دقل  و 

[1  ] رکنم رما  میسجل  وا  ورمع  ای  ۀمیظع  مویل  یعدت  تحبصا ال 
: اضیا ناسح  لاق  و 

لیقت  ام  میت  موزخم و  ورمع و  نب  حمج  ونب  تیقش  دقل 
لیقص  فیص  هنیبج  ناک  شیرق  یتف  ماسحلاک  ورمع  و 

لوصنلا  ۀنسألا و  هلواطت  یحیرا  رماع  لسن  نم  یتف 
لویخلا  و  [ 2  ] بئاقملا تفشکت  امل  مادقملا  سرافلا  هاعد 

لوکن  لفا و ال  ال  [ 3  ] ازارج اماسح  هعنقف  نسح  وبا 
بتک یف  ةدوجومف  رابخالا  راثالا و  اما  و  هیف ، لیق  ام  ضعب  لب  هیف ، راعـشالا  هذـهف  لیتقلا  دـعب  الا  [ 5  ] ارفع یلع  [ 4  ] اّبحلسم اّبکم  هرداغف 

هل لاق  امنا  و  اهعاجـش ، شیرق و  سراف  ناک  لاق : الا  اورمع  رکذـی  ملعلا  اذـه  بابرا  نم  دـحا  سیل  و  مهعئاـقو ، ناـسرفلا و  ماـیا  ریـسلا و 
يذلا وه  و  ۀکمب ، قحلف  رف  نم  عمرف  مث  نیملـسملا  نم  اموق  لتق  اردب و  نیکرـشملا  عم  دهـش  هنال  ۀبـصغ » ردب  ةادغ  تیقل  دـقل  و  : » ناسح
مایالا بتک  اهب  قطنت  ةروهشم  راجفلا  مایا  یف  هراثآ  و  هباجا ، الا  ثالث  نم  ةدحاو  یلا  دحا  هوعدی  نا ال  ۀبعکلا  دنع  هَّللا  دهاع  و  لاق : ناک 

ماشه ج 3 نبا  ةریس  ناسحل ، اهرکنی  رعشلاب  ملعلا  الها  ضعب  و  ماشه : نبا  لاق  [ 1]
موجهلل ةدعملا  سراوقلا  بئاقملا : [ 2]

عطاقلا فیسلا  زارجلا : [ 3]
محللا عیطقتل  بلاطلا  بحلسملا : [ 4]

. ءاضیبلا ضرالا  ءارفعلا : [ 5]
195 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لها شیرق  و  ۀیداب ، لها  بهن و  تاراغ و  باحصا  اوناک  مهنال  رماع ، ماطـسب و  ۀبتع و  مه  ۀثلثلا و  ناسرفلا  عم  رکذی  مل  هنکل  عیاقولا و  و 
، مهمرح ۀـیامح  مهتدـلبب و  ماقملا  یلع  نورـصتقم  مه  برعلا و  نم  مهریغ  نوبهنی  تاراغلا و ال  نوری  ـال  رجح  ردـم و  اونکاـس  ۀـنیدم و 

ناسرف ۀتس  یف  قدنخلا  [ 1  ] عزج امل  هلاب  امف  كانه  سیل  رکذت  امک  ورمع  ناک  اذإ  هل : لاقی  ءالوه و  راهتـشاک  همـسا  رهتـشی  مل  کلذلف 
بدتنی مل  ارارم  زاربلا  یلا  مهاعد  فالآ و  ۀثلث  مه  ةدحاو و  ضرا  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  عم  راصف  مهدـحا  وه 

لتق نم  رانلا و  یلاف  انم  لتق  نم  هنا  نومعزت  متـسل  أ  مهادان : مهعرق و  مهخبو و  یتح  هسفنب  دحا  مهنم  حمـس  هیلإ و ال  جورخلل  مهنم  دحا 
لهولا بعرلا و  مهکلم  اولکن و  مهلک و  اونبجف  رانلا  یلا  ودع  مدقی  وا  ۀنجلا  یلا  بهذی  نا  یلا  مکدـحا  قاتـشی  الف  أ  ۀـنجلا ؟ یلاف  مکنم 

مهلک سانلا  يور  دـق  و  مهلـشفا ، مهلذا و  برعلا و  نبجا  مهلک  نوملـسملا  نوکی  وا  هنع ، لیق  دـق  امک  سانلا  عجـشا  اذـه  نوکی  نا  اـماف 
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: لاقف موقلا  هاجت  فقو  مث  ةرسی  بهذ  مث  ۀنمی  بهذ  رادتسا و  هسرفب و  لاج  هنا  هنع و  موقلا  لکن  امل  هدشنا  يذلا  رعشلا 
زرابم نم  له  مهعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقل  و 

زجانملا نرقلا  فقوم  عیشملا  نبج  ذإ  تفقو  و 
زهازهلا وحن  اعرستم  لزا  مل  ینا  كاذک  و 

: هباجا ع »  » یلع هیلإ  زرب  املف  زئارغلا  ریخ  نم  دوجلا  یتفلا و  یف  ۀعاجشلا  نا 
زجاع ریغ  کتوص  بیجم  كاتا  دقف  نلجعت  ال 

زئاف ةاجن  ةادغلا  وجری  ةریصب  ۀین و  وذ 
اهربع قدنخلا : عزج  [ 1  ] زئانجلا ۀحئان  کیلع  میقا  نا  وجرال  ینا 

196 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زهازهلا  دنع  اهرکذ  یقبی  ینفت و  ۀبرض  نم 

راصنالا لاّهج  ضعب  هلاق  امب  ظحاجلا  قبس  دقل  يرمعل  و 
یبنلا هل  لاقف  [ 1  ] اعلص زئاجع  الا  انلتق  نا  اردب : هعم  دهـش  راصنالا  نم  یتف  لاق  ردب  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عجر  اّمل 

[. 2  ] الملا کئلوا  خا  نب  ای  کلذ  لقت  ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
«: هتفگ ظحاج  زین  «و 

. اهیف رکذ  اهلبق و ال  طق  ابرح  رضح  دیلولا  انملع  ام  و  ردب ، موی  هلیتق  ۀعیبر  نب  هبتع  نب  دیلولا  یف  اورثکا  دق  و 
«: هتفگ رفعج  وبا  خیش  «و 

هنال سیل  و  مهعرصیف ، نایتفلا  عراصی  ادّیأ  هتعاجش  عم  ناک  ۀلاسبلا و  ۀعاجشلاب و  دیلولا  فصو  اهلاجر  راثآ  شیرق و  رابخا  نود  نم  لک 
[. 3  ] اهیف هراثآ  سانلا  يأر  دق  ابرح و  ردب  لبق  دهشی  مل  ایلع  ناف  اعاجش ، الطب  نوکی  نا ال  بجی  ام  اهلبق  ابرح  دهشی  مل 

هداد رارق  يواسم  تماقتسا  رد  دحا  هوزغ  رد  ار  رکب  وبا  مالسلا و  هیلع  یلع  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
[4  ] مویلا کلذ  یف  هبحاص  یلع  امهدحال  رخف  الف  یلع  تبث  امک  دحا  موی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  عم  رکب  وبا  تبث  دق  و 

دناهدومن راکنا  دحا  رد  ار  رکب  وبا  تماقتسا  نیخروم  رثکا 

«: هتفگ یفاکسا  رفعج  وبا  خیش  «و 
یف رعـش  يذلا ال  وه  علـصالا و  عمج  داصلا  مضب  علـصلا  [ 1  ] مهروهمج هنورکنی و  ةریـسلا  بابرا  نیخروملا و  رثکاف  دـحا  موی  هتاـبث  اـما 

هسأر مدقم  یف  رعش  وا ال  هسأر ،
یلا 292 دیدحلا ج 13 ص 288  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 2]

ۀغالبلا ج 13 ص 292 جهن  حرش  [ 3]
ۀغالبلا ج 13 ص 293 جهن  حرش  [ 4]

197 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مهل و  لاق : هنا  سابع  نبا  نع  يور  دـق  و  ۀـناجد ، وبا  ریبزلا و  ۀـحلط و  یلع و  ـالا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  عم  قبی  مل  هنا  يوری 
مک یبال : تلق  لاق  لیهک  نب  ۀملس  نب  ییحی  يور  و  ورمع ، نب  دادقملا  وه  اسداس و  تبثأ  نم  مهنم  و  دوعسم ، نبا  هَّللا  دبع  وه  سماخ و 

: لاقف دحا ؟ موی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  تبث 
. ۀناجد وبا  یلع و  لاق : امه ؟ نم  تلق : نانثا ،

ملعی وه  و  رخآلا ، یلع  امهدـحال  رخف  الف  یلع  تبث  امک  تبث  لوقی  نا  هل  زوجی  أ  ظحاجلا ، هیعدـی  اـمک  دـحا  موی  تبث  رکب  اـبا  نا  بهو 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يأر  يذلا  ۀحلط  یبأ  نب  ۀحلط  مهنم  رادلا ، دبع  ینب  نم  ۀیولالا  باحـصا  لتق  هنا  مویلا و  کلذ  یلع  راثآ 

مویلا کلذ  نیکرـشملا  نم  لتق  لیتق  لوا  وه  ةزرابم و  یلع  هلتق  املف  هلتقن ، ۀـیبتکلا  شبک  لاق : هلواف و  اـشبک  فدرم  هنا  هماـنم  یف  ملـس  و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  ةاماحملا  نم  هنم  ناک  ام  و  ۀبیتکلا ، شبک  اذه  لاق : ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربک 

عمـس یتح  اهدیمع  لتقی  اهمزهیف و  اهیلع  لمحیف  هذـه  ینفکا  یلع  ای  لوقیف : شیرق  نم  ۀـبیتک  هل  دمـصتف  هوملـسا  سانلا و  ّرف  دـق  ملس و 
نع ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاق  یتح  و  یلع ، الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیس  ال  ءامسلا : لبق  نم  اتوص  نوکرشملا  نوملـسملا و 
ریخ تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  هبحاص ، یلع  امهدحال  رخف  ال  ظحاجلا : لوقی  مث  هلاعفا ، هراثآ و  هذه  نوکت  لاق أ  ام  لیئربج 

[1  ] یفاکسالا لاق  ام  یهتنا  نیحتافلا 

تسین يواسم  نینمؤملا  ریما  اب  هاگ  چیه  دحا  گنج  رد  رکب  وبا  تماقتسا  توبث  ضرف  رب 

: یبنتملا لاق  امک  الا  رکب  یبأ  لضف  تابثا  هتلواحم  و  مالسلا ، هیلع  یلع  لضف  هلاطبا  یف  ظحاجلا  لاح  ام  انا  لوقا  و 
بیرضب  اهل  یتأی  نأ  دهجی  اهرون و  سمشلا  دسحی  نم  بعت  یف  و 

ۀغالبلا ج 13 ص 29 جهن  حرش  [ 1]

هدرک ضرف  روهشم  یماقم  شرسپ  اب  ار  رکب  وبا  لاتق  دصق  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
نب نمحرلا  دبع  انا  لوقی  ةزرابملا و  لأسی  دیدحلا ، یف  [ 1  ] ارفکم اسراف  نمحرلا  دبع  هنبا  جرخ  روهـشم  ماقم  مویلا  کلذ  یف  رکب  یبال  و 

، هفیسب یعسی  رکب  وبأ  هیلإ  ضهنف  قیتع ،
[2  ] کسفنب انعتم  کناکم و  یلا  عجرا  کفیس و  مش  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف 

یفاج ظحاج  زا  یفاکسا  باوج 

«: هتفگ نآ  باوجب  رفعج  وبا  خیش  «و 
نال بلاثملا ، نم  اهدنع  ام  یلا  هتفاضال  ۀیمامالا  هعمست  ول  هناف  رکب  یبال  روهشملا  ماقملا  اذه  رکذ  نع  نامثع  ابا  ای  كانغا  ناک  ام 

عجرا هل  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لوق 
هنع هفک  هیلع و  هقافشا  هل و  هلیجبت  بالا و  یلع  نبالا  ونح  ملعت  تنا  هنبا و  ةزرابم  لمتحی  مل  اذإ  هنال  دحا ، ةزرابم  لمحی  هنا ال  یلع  لیلد 

و یبنجالا ، بیرغلا  ةزرابم  لمتحی  مل 
« کسفنب انعتم  و  : » هل هلوق 
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لاح نم  لجرلا  اذـه  لاح  نیاف  ظحاجلا ، نم  هب  فرعا  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  و  جرخ ، ول  لتقی  ناک  هناب  هل  ناذـیا 
[3  ] ۀلاجرلا ناسرفلا و  ةداقلا و  ةداسلا و  لتقف  فیسلاب ، فیسلا  یلا  یشم  برحلاب و  یلص  يذلا  لجرلا 

هداد رارق  وا  تیفرشا  لیلد  ار  رکب  وبا  دهج  لذب  ظحاج 

هراشا

«: هتفگ ظحاج  زین  «و 
الف دوهجملا  لذب  اذإ  و  هتوق ، هغلبت  هعیطتـسی و  ام  لعف  دهجلا و  کلذـب  دـقف  هریغ ، راثآک  برحلا  یف  هراثآ  نکی  مل  نا  رکب و  ابأ  نأ  یلع 

[. 4  ] هلاح نم  فرشأ  لاح 
. ارتتسم ارفکم : [ 1  ] ریغ لاح  لیضفت  یفن  هک  تسا  شحاف  بذک  رهاظ و  بصعت  نیا  «و 

ۀغالبلا ج 13 ص 294 جهن  حرش  [ 2]
جهنلا ج 13 ص 294 حرش  [ 3]
جهنلا ج 13 ص 294 حرش  [ 4]

199 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنکیم وا  ریغ  راثآ  اب  برح  رد  رکب  یبأ  راثآ  تاواسم  مدع  ریدقت  رب  رکب  یبأ 

یفاج ظحاج  لیلع  لیلد  زا  یفاکسا  باوج 

«: هتفگ وا  باوجب  رفعج  وبا  خیش  و 
. قدص دقف  دهجلا  لذب  هنا  هلوق : امأ 

نم لاح  نم  فرـشأ  نیکرـشملا  لتق  یف  اهلمعأف  هتوق  فاعـضأ  هتوق  تغلب  نم  لاح  نال  ءاـطخف ، لاـح  نم  فرـشأ  لاـح  ـال  هلوق : اـمأ  و 
یبصلا لاح  نم  فرـشأ  ۀـیآلا  غلابلا  لاح  و  داهجلا ، یف  ةأرملا  لاـح  نم  فرـشأ  لـجرلا  لاـح  نأ  يرت  ـال  ۀـیاغلا أ  غولب  نع  هتوق  تصقن 

. یفاکسالا مالک  یهتنا  [. 1  ] فیعضلا
و هتلالـض ، شحاف  نع  باقنلا  اضن  و  هتلاهج ، میظع  نع  يدـبأ  دـق  ظحاجلا  نأ  حاب ، حرـصنا و  حـال و  و  ثحاـبملا ، هذـه  نم  رهظ  دـق  و 

یف جـلف  هدادـل ، یف  هّمعتلا  و  هداـنع ، یف  هّتعتلا  و  هتواقـشب ، کـسمتلا  و  هتیاـمع ، یف  روـهتلا  و  هتیاوـغ ، یف  كاـمهنالا  نـع  رتـسلا  فـشک 
ةوه یف  راـهنا  و  يدرلا ، برـس  یف  عکـست  و  هترکـس ، یف  يدرت  هترمغ و  یف  همع  و  ناودـعلاب ، حـجبت  و  نارفکلا ، یف  عضوأ  و  ناـیغطلا ،

و هاوه ، یلا  دلخأ  هئاوشع و  یف  طبخ  و  هئاولغ ، یف  بخ  و  هیغبب ، علوأ  و  ۀـّیغب ، جـهل  و  هراکنا ، یلع  رـصأ  و  هرارتغا ، یف  يدامت  و  يوهلا ،
و هدونک ، هقافن و  مهیدل  يدب  و  هدونع ، هقاقش و  نامیالا  لهأ  دنع  حضوف  نایصعلا  قسفلاب و  هرش  و  ناودعلا ، یف  نرم  و  هامع ، یف  كوهت 

. هقورم هدوحج و  هقوسف و  هداحلا و  نّیبت 
ةویحلا یف  غلاب  و  طارفالا ، ولغلا و  یف  اضیرع  بهذ  و  طارـصلا ، ءاوس  نع  داح  و  یقثولا ، ةورعلا  مصف  و  یلثملا ، ۀقیرطلا  نع  غاز  دق  هنأ  و 
لـضفأ نع  ةرعـشلا  جورخ  جرخ  و  ناقیالا ، نع  دـیلا  ضفن  و  نامیالا ، ۀـقبر  هقنع  نع  علخ  و  ناوهلا ، ۀلالـضلا و  ننـس  بکر  طاـسقالا ، و 

جهنلا ج 13 ص 295 حرش  [ 1  ] امیظع حرتجا  و  ناطیشلا ، لئابحب  قلعت  و  نایدالا ،
200 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، قئاقحلا عّیض  و  قئاثولا ، حرطا  و  قئالعلا ، نیدلا  نم  مرص  و  قثاوبلا ، هسفن  یلع  رج  و  امیخف ، مرتجا  و  امیـسج ، بنذأ  انیبم و  امثا  فراق  و 
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رکنأ یف  اهماقأ  و  بطاعملا ، دشأ  یف  اهمحقأ  و  فلاتملا ، يواهملا و  عطقأ  یف  اهب  یمر  و  فواخملا ، کلاهملا و  حـضفأ  یلع  هسفن  لمح 
ةرمغ ضاخ  و  راـبتلا ، ۀـّیطم  بکر  و  راـسخلا ، حرـسم  یف  راـس  و  راوبلا ، عرـشم  درو  و  رطخ ، یلع  یفـشأ  و  ررغ ، یلع  فقوف  بجاـشملا 

رصابلا حمللاب  عفتنی  مل  راغـصلا و  ةءامقلا و  جرادم  یف  برـس  و  رادصالا ، نم  تیعأ  دراوم  درو  و  رانلا ، نم  ةرفح  افـش  یلع  ماقف  رامدلا ،
قیوزت یف  مهلهانم  درو  و  لیطابالا ، قیفلتب  نیطایـشلا  جرادـم  کلـس  روزلا ، عدـخلا و  نیملا و  بذـکلا و  یف  کمهنا  و  رومالا ، نایع  نم 

. لیلاضالا
قحم یف  حدک  ةوشعلا ، سامید  یف  اطباخ  ةریحلا ، ساهد  یف  اضئاخ  حبصأف  اهتملظ ، هرصب  تشعأ  و  اهبیبالج ، هیلع  ۀیبصعلا  تفدغا  دق  و 

بذکلا و یلع  لاثنا  و  داسفلا ، نحالا و  مارـض  دـقوأ  و  دانعلا ، ۀـنتفلا و  ران  لعـشأ  افلـص ، قدـصلا  ءایـض  ءافطا  یف  دـک  و  افنآ ، قحلا  رون 
برلا فوخ  یلع  لابقالا ، قحلا و  محتقا  و  لالضلا ، ۀساوملا و  لاغدالا و  يوأم  محتقا  الالسنا  یقتلا  عرولا و  نع  لسنا  و  الایثنا ، ۀهیـضعلا 

عاذقالاب راتهتـسالا  نع  هعزو  و ال  ءامـسلا ، ضرالا و  کیلم  بقاری  مل  و  ءارآلا ، ثبخأ  ءاولغب  حمج  و  ءاوهالا ، يدرأ  یلا  حـنجف  لاعتملا ،
برل ۀـبقارملا  ةورع  مرــص  و  ةورملا ، عرف  مرخ  و  نیدـلا ، سا  مدـه  و  عروـلا ، لـبح  مزج  و  نیتـملا ، فاـصنالا  نـصح  مـلث  ءاـیحلا ، عزاو 

هتلاتحا و  ۀـیدرملا ، سواسولا  هتلاتغا  دادـسلا ، نع  راجف  يوهلا ، هفختـسا  داشرلا و  نع  لـب  داـیقلا ، هعزاـن  اـمف  ناطیـشلا  هاـهدزا  نیملاـعلا ،
، راصبتـسالا باوصلا و  مقن  نع  ةدیاحملاب  رانلا  راعلا و  هسفنل  بلج  ۀنایخلا ، ۀفلاخم  رثکأ  ۀـهاتملا و  قیرط  فستعا  و  ۀـیوغملا ، سجاوهلا 

، هیأر ءوسب  اهاضمأ  و  هلالضب ، اهقّمن  یتلا  ةّربحملا ، تالبعزخلا  و  ۀلّصوملا ، تافارخلاب  یتأ 
201 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاخم هب  تبـشن  راکنالا ، دوحجلا و  ةدـهو  یف  محقت  و  رابتعالا ، نیقیلا و  نع  سعاقت  اطباخ ، لض  اطغال و  رجهف  هعبتأـف ، لالـضلا  هداـق 
مئاللا نیملا  بح  هلقع  ةوارط  تبلس  و  مئادلا ، نیحلا 

تسا هلزتعم  نیملکتم  ریهاشم  زا  یفاکسا 

هراشا

رهاظ وا  ضغب  توادـع و  تیبصاـن و  شحاـف و  بصعت  اـجباج  و  هدرک ، ظـحاج  رب  غیلب  در  هک  یفاکـسا  رفعج  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  «و 
تسا هلزتعم  نیملکتم  ریهاشم  زا  هتخاون ، ار  وا  میظع  حیبقت  عینشتب و  و  هدومن ،

« باسنا  » رد یناعمس  راتفگب  یفاکسا  همجرت 

«: هتفگ باسنا  باتک  رد  یناعمس  میرکلا  دبع  دیعس  وبا 
یـسیبارکلا یلع  نب  نیـسحلا  ناک  و  ۀفورعم ، فیناصت  هل  نییدادغبلا  ۀلزتعم  نم  نیملکتملا  دحأ  یفاکـسالا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  رفعج  وبأ 

[. 1  ] نیتئام نیعبرأ و  ۀنس  یف  تام  هنأ  ینغلب  هرظانی و  هعم و  ملکتی 
نب نیسح  و  تسا ، ۀفورعم  فیناصت  وا  يارب  تسا و  نییدادغب  هلزتعم  نیملکتم  زا  یکی  یفاکـسا  رفعج  وبا  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »

دومنیم وا  هرظانم  وا و  اب  درکیم  ملکت  یسیبارک  یلع 

« نادلبلا مجعم   » رد يومح  توقای  راتفگب  یفاکسا  همجرت 

«: هتفگ تسا  رضاح  نایصعلا  ریثک  نبا  شیپ  نآ  ۀقیتع  هخسن  هک  نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای  و 
یلع نب  نیـسحلا  رظانی  ناک  و  فیناصت ، هل  ۀلزتعملا ، نم  نیملکتملا  دحأ  دادغب  لهأ  یف  هدادع  یفاکـسالا  رفعج  وبأ  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم 
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یلع نب  نیـسحلا  رظانی  ناک  و  فیناصت ، هل  ۀلزتعملا ، نم  نیملکتملا  دحأ  دادغب  لهأ  یف  هدادع  یفاکـسالا  رفعج  وبأ  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم 
[2  ] نیتئام عبرأ و  ۀنس  یف  تام  هعم  ملکتی  یسیبارکلا و 

هدرک دای  تمظعب  ار  یفاکسا  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق 

هراشا

نغورب هملاکم  غارچ  نیا  و  دناهتخومآ ، وا  زا  هرظانم  قیرط  وا  دعب  ام  هینس  ءاملع  هک  ینغم »  » بحاص یلزتعم  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق  «و 
ثویلجرم س - قرشتسملا د . روشنم  دادغب ، باسنالا ص 35 ط  [ 1  ] وا

توریب نادلبلا ج 1 ص 181 ط  مجعم  [ 2]
202 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدرک دای  میخفت  لالجا  لیجبت و  میظعت و  دیزمب  ار  یفاکسا  رفعج  وبا  هتخورفا ،

هدرک لقن  یفاکسا  ار  ةاضقلا  یضاق  میظعت  ۀغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 

یعازخلا و نیصحلا  نب  نارمع  عم  ریبزلا  ۀحلط و  یلا  مالسلا  هیلع  هبتک  باتک  نم  لوق و  حرـش  رد  ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبأ  نبا 
«: هتفگ تاماقملا »  » باتک یف  یفاکسالا  رفعج  وبا  باتکلا  اذه  رکذ 

نب دابع  عم  ۀلزتعملا  تاقبط  نم  ۀعباسلا  ۀقبطلا  یف  ةاضقلا  یضاق  هدع  یفاکسالا ، هَّللا  دبع  نب  دمحم  انخیش  وهف  یفاکسالا  رفعج  وبا  اما  و 
مث ظحاجلا ، نامثع  ابا  مث  نعم ، ابا  سرشا  نب  ۀمامث  تاقبطلا  لوا  لعج  و  یفوصلا ، مثیهلا  نب  یـسیع  عم  ناقرز و  عم  يرمیـصلا و  نامیلس 
دبع مث  يرکـسعلا ، لیعامـسا  نب  دـمحم  مث  بیبش ، نب  دـمحم  مث  نارمع ، نب  سنوی  نارمع  اـبا  مث  دارملا ، حـیبص  نب  یـسیع  یـسوم  اـبأ 
نب رفعج  نا  رفعجلا  مث  ۀبق ، حـلاص  مث  حـلاصلا ، نیـسحلا  ابا  مث  ماحـشلا ، هَّللا  دـبع  نب  فسوی  بوقعی  ابا  مث  يرکـسعلا ، حور  نب  میرکلا 

یفاکـسالا رفعج  ابا  مث  نامیلـس ، نب  دابع  مث  يدعـسالا ، دیعـس  نب  دمحا  دیعـس  ابا  مث  شاقنلا ، نب  نارمع  ابا  مث  رـسیم ، نب  رفعج  ریرج و 
. اذه

یف ظحاجلا  نامثع  یبأ  یلع  ۀینامثعلا  باتک  ضقن  يذلا  وه  و  مالکلا ، ملع  یف  اباتک  نیعبس  فّنـص  املاع و  الـضاف  رفعج  وبا  ناک  لاق : و 
یفتخاف سلاج  رفعج  وبا  و  یباتک ، ضقنل  ضرعت  هنا  ینغلب  يذلا  يداوسلا  مالغلا  اذـه  نم  لاقف : دادـغبب  نیقراولا  ظحاجلا  لخد  و  هتایح ،

لیلق افـصنم  اققحم  يأرلا  يولع  ناک  و  کلذ ، یف  غلابی  دادغبب و  ۀلزتعملا  ةدـعاق  یلع  لیـضفتلاب  لوقی  رفعج  وبا  ناک  و  هری ، مل  یتح  هنم 
[. 1  ] ۀیبصعلا

. توریب دیدحلا ج 17 ص 132 ط  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  [ 1  ] رفعج وبا  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 
203 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و دوب ، ملاـع  لـضاف  وا  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  و  هدومن ، وا  شیاتـس  حدـم و  و  هدرک ، رکذ  هعباـس  هقبط  رد  تاـقبط  باـتک  رد  ار  یفاکـسا 
ققحم و وا  هکنآب  هدرک  حیرـصت  زین  ظحاج و  نامثع  وبا  رب  ار  هینامثع »  » باتک هدرک  ضقن  و  مالک ، ملع  رد  دـلجم  داـتفه  هدرک  فینـصت 

دوب فصنم 

سا هلزتعم  رباکا  همئا و  زا  زین  یلزتعم  رابجلا  دبع  ةاضقلا  یضاق 

« ۀیعفاش ءاهقف  تاقبط   » رد يونسا  راتفگب  ةاضقلا  یضاق  همجرت 

يونـسالا یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دـبع  نیدـلا  لامج  تسا » راکـشآ  ادـیوه و  دوخ  رابجلا  دـبع  یـضاق  تلاـبن  تمظع و  تلـالج و  و 
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«: هتفگ هیعفاش ) ءاهقف  تاقبط   ) رد یعفاشلا 
يأر یلع  و  عورفلا ، یف  یعفاشلل  ادـلقم  ناـک  ۀـلزتعملا ، ماـما  يداـبآرتسألا ، راـبجلا  دـبع  نب  دـمحأ  نب  راـبجلا  دـبع  نسحلا  وبا  یـضاقلا 

. نیریثک ۀعامج  نع  اهب  ثدح  و  اجاح ، دادغب  درو  يرلاب ، ةاضقلا  ءاضق  یلوت  ةروهشملا ، فیناصتلا  کلذ  یف  هل  و  لوصالا ، یف  ۀلزتعملا 
[1  ] حالصلا نبا  هرکذ  ۀئامعبرأ ، ةرشع و  سمخ  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  یفوت 

« ۀیعفاش ءاهقف  تاقبط   » رد يدسا  راتفگب  ةاضقلا  یضاق  همجرت 

نب رابجلا  دبع  هتفگ :» ۀیعفاش  ءاهقف  تاقبط  رد  یعفاشلا  يدسالا  یقشمدلا  رمع  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  ریرحن  هیقف  «و 
کلذ عم  وه  بهذملا و  یعفاش  ناک  و  اهلامعا ، يرلا و  یـضاق  ینادمهلا  نسحلا  وبأ  یـضاقلا  لیلخلا  نب  دمحأ  نب  رابجلا  دبع  نب  دـمحأ 
باتک اهمظعا  و  هتافنـصم ، لجا  نم  و  هتاقبط : یف  ریثک  نبا  لاق  هقفلا ، لوصا  یف  مهتقیرط و  یف  ةریثکلا  تافنـصملا  هل  و  لازتعـالا ، خـیش 

يذ یف  تام  هب  اودافتـسا  راطقالا و  نم  هیلإ  سانلا  لحر  و  هرمع ، لاط  دق  ةدیمح و  ةریـصب  ملع و  نع  هیف  نابا  نیدلجم  یف  ةوبنلا » لئالد  »
يونسا ج 1 ص 354 تاقبط  [ 1 [. ] 2  ] ۀئامعبرا ةرشع و  سمخ  ۀنس  ةدعقلا 

ۀنماثلا ۀعبطلا  يدسالل ص 25  ۀیعفاشلا  ءاهقف  تاقبط  [ 2]

هدومن راکنا  نینمؤملا  ریماب  تبسن  ار  ظحاج  توادع  ناهب  زور  نبا 

ناهبزور نب  لضف  لضاف  هک  تسنآ  دـنزیم ، تریح  هجوم  راچب  ار  نیدـتم  رظان  و  دـنکیم ، خـیب  زا  فاـصنا  ياـنب  هک  روما  بئارغ  زا  «و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  تبسن  عامسب  نایعا  نیققحم  تادافا  عبتت  مدع  عالطا و  تلق  و  ناودع ، تفزاجم و  دیزم  ببـسب 

قحلا و جهن   » باتک رد  هارث  باط  یلح  همالع  هک  یئاج  هچنانچ  هتفگ  راکنا  دوحج و  نمضتم  تامص  تبارغ  تاملک  هتفشآرب و  ظحاجب 
«: هدومرف قدصلا » فشک 

: مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمال  ةوادع  سانلا  مظعا  نم  وه  ظحاجلا و  لاق 
مالسلا هیلع  یلع  قدص 

« دحا انب  ساقی  تیب ال  لها  نحن  : » هلوق یف 
هَّللا دسا  نادیهشلا  و  نیـسحلا ، نسحلا و  ناطبـسلا  و  ۀمطاف ، یلع و  نابیطالا  و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مهنم  موقب  ساقی  فیک 

راصنالا و  مهیف ، ریخلا  ةدـجنلا و  ءاحطبلا و  میلح  و  ساـبع ، جـیجحلا  یقاـس  و  بلطملا ، دـبع  يداولا  دیـس  رفعج و  نیحاـنجلا  وذ  ةزمح و 
وذ و  مهیراوح ، يراوحلا  و  مهیف ، لطابلا  قحلا و  نیب  قراف  نم  قورافلا  و  مهقدص ، نم  قیدـصلا  و  مهیلإ ، رجاه  نم  رجاهملا  و  مهراصنا ،

هتیب لها  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نابا  و  مهعم ، مهنم و  مهل و  مهیف و  الا  ریخ  و ال  مهل ، دهش  هنال  نیتداهشلا 
اقرتفی مل  امهنا  ریبخلا  فیطللا  ینّأبن  یتیب  لها  یترتع  ضرالا و  یلا  ءامسلا  نم  دودمم  لبح  هَّللا  باتک  نیتفیلخلا  مکیف  كرات  ینا  : » هلوقب

« ضوحلا ّیلع  ادری  یتح 
امل مهریغک  اوناک  ول  و 

یببـس و الا  ۀـمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببـس و  لک  لوقی : ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ینا  یلع  ةرهاصم  بلط  امل  رمع  لاق 
. یبسن

و میرک ، أشنملا  و  حیحـص ، قرعلا  لاوطلا ، ریماوطلا  کلذ  یف  انینفال  ۀینـسلا  هبقانم  ۀمیرکلا و  هتاماقم  ۀفیرـشلا و  هتایآل  اندرفا  ولف  یلع  اماف 
هقارعا قفو  هقالخا  و  بیحر ، ردصلا  و  بیطخ ، ناسللا  و  بیجع ، نایبلا  و  ریثک ، ملعلا  میسج و  لمعلا  و  میظع ، نأشلا 
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205 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. یهتنا [ 1  ] هودع لوق  اذه  همیدقل . دهشی  هثیدح  و 

«: هتفگ نآ  باوجب  ناهبزور  نبا  »
تقرغال اهـضعبل  تیدـصت  ینأ  ول  و  یـصحت ، نا  نم  رثکا  نینمؤملا  ریما  لئاضف  و  هیف ، کش  حیحـص ال  ظحاجلا  مالک  نم  رکذ  اـم  لوقا :

. ریماوطلا اهیف 
، ایهتشم ارمأ  ۀبحملا  هذه  سیل  و  مهلئاضف ، رکذ  نم  الا  مهفی  فلـسلا ال  ۀبحم  نال  بذک ، اذهف  هئادعأ  نم  ناک  ظحاجلا  نأ  رکذ  ام  امأ  و 

نینمؤملا ریما  ظحاجلا  رکذ  دـق  و  هایا ، هتبحم  روفو  یلع  رکذـلا  کلذ  نم  لدتـسن  نحنف  فلـسلا  نم  دـحأ  لئاضف  رکذ  نم  لـک  و  عبطلل ،
يأر یلع  حصی  اذه  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمال  ودع  هنأب  مکحی  فیکف  هلئاسر ، نم  اذه  ریغ  یف  هرکذ  اذـک  و  بقانملاب ، مالـسلا  هیلع 

نکمی ینعملا  اذهب  و  ۀباحـصلا ، ضغبم  ناک  نم  یلع  ّبحم  مهدنعف  ریغلا ، بلاثم  رکذب  الا  ۀـبحملاب  نومکحی  ضفاورلا ال  ناف  ضفاورلا ،
[. 2  ] یهتنا اودع ، ظحاجلا  نوکی  نأ 

اقباس هک  بحاصهاش  هدافا  هظحالم  ۀمارکلا » راد  هَّللا  هلحا  یلح ، همالعب   » بذک تبـسن  رد  ناهبزور  نبا  بیذـکت  يارب  هک  دـمحلا  هّلل  «و 
هک ظحاج ، تاوفه  تافارخ و  همه  نیا  هک  اج  هچ  تسا ، یفاو  یفاک و  دـندومرف  ظـحاج  ندوب  یبصاـنب  حیرـصت  نآ  رد  هک  دـش  لوقنم 

تیاهن نآ  رب  روثع  دعب  هک  دوش ، هظحالم  یفاکـسا  رفعج  وبا  خیـش  زا  نآ  غیلب  ّدر  تسا و  تابـصعت  بئارغ  تاهرت و  بئاجع  رب  لمتـشم 
. ددرگیم نشور  ملع  یلع  رانلاک  هارث  باط  یّلح  همالع  قدص  و  دوشیم ، رهاظ  بیذکت  نیا  تعانش 

قدصلا ص 107 فشک  قحلا و  جهن  [ 1  ] ءافخا رد  رارصا ، هغلابم و  راکنا  و  بیذکت ، نیا  رودص  ناهبزور  نبا  زا  و 
لطابلا لاطبا  نع  القن  رفظملا ج 2 ص 364  نسح  دمحم  خیشلل  قدصلا  لئالد  [ 2]

206 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسا سواسوب  لوقت  سجاوهب و  ملکت  وا  هیضرم  هقیرط  هک  دوبن ، برغتسم  بجعتسم و  نادنچ  راهنلا  قلفک  حضاو  قح  رتس  و 

هدرک راکنا  نینمؤملا  ریماب  تبسن  ار  ظحاج  توادع  زین  دیشر  لضاف 

شبانج نیدـقتعم  هک  قیقدـت ، قیقحت و  تهابن و  تمظع و  نأش و  تلالج  نآ  اب  دیـشر ، لضاف  هک  تسا  نیا  بیرغ  بیجع و  یلیخ  نکل 
، تسا هدرپس  راگن  عیادب  هماخب  نیگنر  تادافا  هدروخ  لوگ  ناهبزور  نبا  راک  زا  رود  راکنا  و  بیعم ، بیذکت  نیا  رب  دننکیم ، نآ  تابثا 

بحاصهاش بانج  ینعا  ناشداتسا  هدافا  زا  شبانج  نامزالم  قدص  روهظب  و  هتـشادنرب ، یکاب  تحارـص  تدناعم  تهادب و  تفلاخم  زا  و 
: هتفگ لاقملا » ۀفاطل  حاضیا   » باتک رد  هچنانچ  هتخاسن ، انتعا  مه 

نینمؤملا ریما  ترـضح  هیجراخ  لئاضف  رد  هک  ثلث  بلاطم  زا  لوا  بلطم  لئاوا  باوجب  لطابلا » لاـطبا   » رد يزاریـش  ناـهبزور  نب  لـضف 
«: هتفگ یلح  همالع  هک  یئاج  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع 

امک بسنلا  فرش  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دحأ  قحلی  مل  هبسن ، یف  لوالا  بلطملا 
« دحأ انب  ساقی  تیب ال  لهأ  نحن  : » لاق

یف یلع  قدص  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمال  ةوادع  سانلا  مظعأ  نم  وه  ظحاجلا و  لاق 
خلا دحأ  انب  ساقی  تیب ال  لهأ  نحن  هلوق :

: دیامرفیم
. لاق ام  رخآ  یلا  هیف  کش  حیحصف ال  ظحاجلا  مالک  نم  رکذ  ام  لوقأ :
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نآ لئاضف  دعب  نم  هداد ، رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يادعا  مظاعا  زا  الوا  ار  یلزتعم  ظحاج  نامثع  وبا  یلح  همالع  هچنآ  «و 
يایازم هحیحـص و  لئاضف  رب  لمتـشم  هحیـصف  تارابعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  بقاـنم  رد  هک  وا  ءارغ » هلاـسر   » زا ار  باـنج 

تشگنا هک  دزسیم  ار  رهام  رظان  نآ  هعلاطمب  هدومن ، لقن  تسا  هدرک  فیلأت  بانج  نآ  هحیرص 
207 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هکنیا هب  تسا  ردصم  هک  هبطخ  رکذ  دعب  ۀغالبلا » جهن   » رد یضر  فیرش  هکنآ  اب  دزگ ، نادندب  تریح 
[1  ] خلا اوتع » هیف  ملاظلا  دادزی  و  ائیسم ، نسحملا  هیف  دعی  دونک ، نمز  دونع و  رهد  یف  انحبصأ  انا  سانلا  اهیا  »

«: هدومرف
[، 2  ] ماغرلا نم  بهذلا  نیأ  هیف و  کشی  يذلا ال  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  یه  ۀیواعم و  یلا  هل  ملع  نم ال  اهبسن  امبر  یضرلا : لاق 

باتک یف  ۀبطخلا  هذه  رکذ  هناف  ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  ریصبلا ، دقانلا  هدقف  و  تیرخلا ، لیلدلا  کلذ  یلع  لد  دق  و  جاجالا ، نم  بذعلا  و 
[. 4 [- ] 3  ] خلا اهانعم  یف  مالکب  اهدعب  نم  ملکت  مث  ۀیواعم  یلا  اهبسن  نم  رکذ  و  نییبتلا » نایبلا و  »

هک یتح  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مالکب  ظحاج  نبا  ورمع  ندوب  ذفان  رهام و  لیلد  رد  تسا  صن  یـضر  فیرـش  مالک  نیأ  «و 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یلا  ابوسنم  نییبت » نایب و   » باتک رد  ار  هروکذـم  هبطخ  ظـحاج  نب  ورمع  رکذ  ببـسب  ۀـغالبلا » جـهن   » بحاـص

. هدومن ریما  ترضح  مالک  زا  نآ  ندوبب  مکح 
ریما بانج  يادـعا  مظعا  زا  دـشاب ، وا  لـیلد  لـب  یـضر  یـضرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مـالک  دـقن  رد  هک  ار  یـصخش  سپ 

ۀبطخلا 32. ۀغالبلا : جهن  [ 1  ] نینمؤملا
. لمرلاب طلتخملا  بارتلا  بارتلا - ءارلا : حتفب  ماغرلا  [ 2]

اهلیذ یف  ۀبطخلا 32 - ۀغالبلا : جهن  [ 3]
ۀیقتلا نم  لالذالا و  رهقلا و  نم  هیلع  مه  امع  رابخالاب  سانلا و  فینصت  یف  هبهذمب  و  هبشا ، مالسلا  هیلع  یلع  مالکب  یه  ظحاجلا : لاق  [ 4]

نییبتلا ج 2 ص 71 نایبلا و  دابعلا . داهزلا و  کلـسم  همالک  یف  کلـسی  لاوحالا  نم  لاح  یف  ۀیواعم  اندـجو  یتم  و  لاق : قیبلا ، فوخلا  و 
توریب ط 

208 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لکـشب روصم  ار  تلدعم  عبرم  عبر  و  دـناسریم ، بآب  ار  فاصنا  يانب  هک  تسا ، ناودـع  رـصانع  هدـساف  هدام  ندرک ، ضرف  مالـسلا  هیلع 

. دزیریم تلذم  كاخ  رب  یتسار  قدص و  يور  بآ  و  دزیوآیم ، انف  داب  نمادب  ار  تقاط  ربص و  عاتم  و  دنادرگیم ، ران  يربونص 
لمحم رب  نآ  لمح  و  ءاـیلوالا ، دیـس  بقاـنم  رد  وا  ءارغ » هلاـسر   » زا ضاـمغا  لاـمعا  دوجو  اـب  يرتشوش ، هَّللا  رون  یـضاق  باـنج  هچنآ  و 

نآ لوصو  و  تماما ، رد  ثاریم  ءارجاب  وا  لوق  زا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اـب  شتوادـع  تاـبثا  ءاـیبغا ، ءاـیکذا و  دزن  برغتـسم 
یلح همالع  ياعدا  زا  رتبیجع  یلج  رظن  رد  هدومن ، یـسابع  نومأمب  بّرقت  ندرک  لصاح  ربانب  مالـسلا ، هیلع  یلع  نود  ساـبع  ترـضحب 
ریما توادـع  مزلتـسم  هن  تسا ، وا  رظن  ياطخ  یلزتعم  نآ  زا  معز  نیا  دوجو  میلـست  ریدـقت  رب  تماـما ، رد  ثاریم  ناـیرج  معز  هچ  تسا ،

و دربیم ، ار  نآ  بوبحم  ریغ  و  دوشیم ، مورحم  ثاریم  زا  بابحا  بحا  تاقوا  رثکا  معز ، نیا  رباـنب  هک  اریز  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا 
، یـضاق حیرـصت  بجومب  ظحاج  زا  لوق  نیا  هاگ  ره  و  بوجحم ، مع  دوجو  اب  معلا  نبا  تماما ، رد  ثاریم  نایرج  معز  رب  هک  تسا  رهاظ 
ار مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توادع  نآ  زا  دشاب ، هفیلخ  ءاضرا  نآب  ظفلت  زا  وا  ضرغ  دشاب ، هدش  هدزرـس  یـسابع  نومأمب  برقت  تهجب 

. تسا ندیناسر  لتقب  ار  فاصنا  صخش  ندینارذگ  رطاخب  تسا  هیبلق  روما  زا  هک 
تیب لها  نیلتاق  هیـسابع  رگید  نومأم و  عیـشت  هب  مکح  نینمؤملا » سلاجم   » رد یـضاق  بانج  هکنآ  ماقم  نیا  رد  رگید  بئاـجعلا  بجعا  و 

. هلقن یتأیس  امک  هدومن  راهطا 
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209 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریما بحب  وا  ندوب  رهاجم  دوجو  اب  هراچیب  یلزتعم  ظحاج  و  دنـشاب ، هعیـش  زا  تیب  لها  نیلتاق  رگید  نومأـم و  هک  تسا  تریح  ماـقم  سپ 

ءاضرا ربانب  یضاقلا  هب  حرـص  ام  یلع  مه  معز  نآب  هک  تفالخ ، رد  ثرا  نایرج  معزب  ضحم  ءارغ » هلاسر   » فیلأتب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ٌباجُع  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  بابلالا ، یلوا  ای  اوربتعاف  دشاب  نینمؤملا  ریما  ترضح  يداعا  زا  دشاب ، هدش  هدولآ  شنابز  هعیش  كولم  زا  یضعب 

.
رد مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مالکب  تبـسن  وا  تمدخ  و  یلزتعم ، ظحاج  تدوم  لاح  رکذب  ماقم  نیا  رد  مالک  طسب  هجو  هچ  رگا  و 

ریما ترضح  لئاضف  رد  ءارغ » هلاسر   » هک ار  ظحاج  لثم  هکنآ  شحرش  يوطم ، نآ  نمـض  رد  هدمع  سب  هدئاف  نکیل  یلج ، ریغ  یلج  رظن 
زا دیوگیم ، نیمث  رهوج  نیا  دقان  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  تخانش  رد  دوخ  لیلد  ار  وا  یضر  فیرش  لثم  و  دراد ، مالسلا  هیلع 

و دنمان ، هزافم  ار  کلهم  يارحـص  تغل  لها  هکنآ  لثم  تسا ، ۀیماما  عیدب  حالطـصا  ندرک ، ضرف  بآم  تیالو  بانج  نآ  يادـعا  مظعا 
[. 1  ] یهتنا دنناوخ  ریصب  ار  یمعا  ماع  فرع  لها 

بانج اب  وا  توادـع  ظحاج و  تیبصان  هک  اریز  دزگ ، نادـندب  تریح  تشگنا  هک  دزـسیم  ار  رهام  رظان  ماظنلا  عیدـب  مالک  نیا  هعلاـطمب  و 
بانج هکنآ  ات  راهتـشا ، روهظ و  تیاغ  رد  تسا  يرما  لوسر ، سفنب  نعاـطم  هیجوت  رد  یباـتک  وا  فینـصت  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما 

لاقملا ص 28 ۀفاطل  حاضیا  [ 1  ] اجباج شبانج ، لیجبت  میظعت و  رد  دیشر  ترضح  و  دندیشر ، لضاف  داتسا  هک  بحاصهاش 
210 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، تاـنئاک قلاـخ  تاـیآ  زا  دوب  یتیآ  وا  هکنآـب  هدرک : حیرـصت  [ 1 « ] حاـضیا  » باـتک نـیمه  رد  هـکنآ  اـت  دربیم ، راـکب  ار  هغلاـبم  قارغا و 
باوج هدرک ، لقن  وا  زا  نعاطم  ضعب  زین  و  هدومن ، قافن  هضغب  نم  نعاطم  رد  یباتک  وا  فینـصت  رکذ  و  هدرک ، فارتعا  ظحاج  تیبصاـنب 

. هدروآ تنس  لها  زا  نآ 
يالوم داتسا و  حیبقت  حیضفت و  همغن  یلح ، همالع  رب  عینشت  نعط و  هدرپ  رد  تداعس ، تداشر و  دیزمب  دیشر  لضاف  هک  تسا  تریح  سپ 

دانع و و  ناتهب ، بذک و  ءارتفا و  رد  کمهنم  و  ناودع ، رصانع  هدساف  هدام  دوجوم  و  نز ، غورد  بذاک و  ار  وا  بانج  و  دیارـسیم ، دوخ 
ار تیبصان  بحاصهاش  بانج  تبـسن  هّللاب  ذایعلا  هک  دـیآیم : مزال  ۀحارـص  خـلا  هدـساف  هداـم  وا : لوق  زا  هچ  دـنادرگیم  ناـیغط  دادـل و 

روصم تلدعم  عبر  دندیناسر و  باب  ار  فاصنا  يانب  بحاصهاش  هک  دیآیم  مزال  نآ  زا  زین  و  تسا ، ناودع  رـصانع  هدـساف  هدام  ظحاجب 
انف دابب  ار  ءالـضفلا  نم  هلاثما  دیـشر و  لضاف  امیـس  ال  ءاکذ ، دیقنت و  بابرا  دلجت  تقاط  ربص و  عاتم  و  دـندینادرگ ، ران  يربونـص  لکـشب 

هقواشتب هدرس  امم  کلذ  ریغ  یلا  دنتخیر  تلذم  كاخ  رب  ار  یتسار  قدص و  يوربآ  و  دنتخیوآ ،

تسین شتاودع  یفانم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضفب  ظحاج  فارتعا 

نآ قیفلت  جسن و  رد  دوخ  فیرش  سفن  باعتا  تیاهن  هک  تاداریا ، تاضارتعا و  تاءازهتسا و  تاعینـشت و  همه  نیا  دیـشر  لضاف  ۀلمجلاب 
ریرحت دیشر  لضاف  دوخ  رب  هکلب  تسین ، رورـض  نآ  باوجب  هجوت  ار  قح  لها  دناهدومرف ، دراو  بحاصهاش  بانج  رب  تقیقح  رد  هدومرف 

لاقملا ص 191. ۀفاطل  حاضیا  [ 1  ] دیشر لضاف  معز  هک  دوشیم : هتفگ  اعربت  نکل  داتفا ، مزال  هذاتسال  ۀیامح  نآ  باوج 
211 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دماحم لئاضف و  لقن  اب  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يادعا  مظاعا  زا  ظحاج  هکنیا  هب  هارث ، باط  یلح  همالع  مکح  تافانم 
. تسا بیرغ  مهوت  بیجع و  معز  ظحاج ، هلاسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  حیادم  بقانم و  و 

سان داحآ  رب  هدش ، ثبشتم  فیخس  مهوب  هتفایردن ، مه  ار  رهاظ  رما  رظن  ناعما  نأش و  تلالج  نیا  اب  دیشر  لضاف  هک  تسا  تریح  لامک 
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فـصو اب  ءادعا ، تاقوا  ضعب  رد  هچ  دـیآیمن ، مزال  توادـع  ءافتنا  لئاضف  نایب  درجمب  هک  تسا ، رهاظ  مهرباکا  مهطاسوا و  نع  الـضف 
توادـع و یفن  لیلد  زگره  ناشفارتعا  نیا  و  دـننکیم ، دـنراد  توادـع  واب  هک  یـسک  بقانم  لئاضفب و  فارتعا  ضغب ، توادـع و  لامک 

نیاب و  دـشابیم ، نآ  تمظع  تلالج و  تیاهن  و  لـئاضف ، نآ  ققحت  توبث و  لاـمک  لـیلد  ادـعا  فارتعا  نیا  هکلب  دـش ، دـناوتیمن  ضغب 
. تسا فورعم  روهشم و  تیاهن  ءادعالا  هب  تدهش  ام  لضفلا  و  ددرگیم ، رهاظ  ناشتوادع  تعانش  تیاغ  ناشفارتعا 

تداشر و داد  و  دنداهن ، زاغآ  بیرغ  بیجع و  مکح  نآ  فالخ  رب  و  دندومرفن ، مه  روهشم  عارصم  نیاب  يانتعا  دیـشر  لضاف  هک  بجع 
. دنداد دوخ  داتسا  سومان  کته  قیقحت و 

هدرک لقن  وا  تاعیملت  ضعب  حاضیا »  » باتک نیمه  رد  مه  دیـشر  لضاف  هلاـسر  نیا  زا  هک  یعفاـش » بقاـنم  هلاـسر   » رد يزار  نیدـلا  رخف 
«: هتفگ

املف ییحی ، یلع  أطبأ  هعبت و  هیلإ و  دـمحأ  ماقف  ۀـلغب ، یلع  یعفاشلا  رمف  لبنح ، نب  دـمحأ  یلا  اموی  بهذ  هنأ  يورف  نیعم  نب  ییحی  اـمأ  و 
: ییحی هل  لاق  هیلإ  عجر 

. ۀلغبلا بنذ  مزلا  اذه و  کنع  عد  دمحأ : لاقف  اذه ؟ مل  هَّللا  دبع  ابأ  ای 
نیعم نب  ییحی  نع  هدانـسأب  يور  مث  هیف ، لوقلا  نسحی  اذه  عم  و  یعفاشلل ، دـسحلا  ضعب  هیف  نیعم  نب  ییحی  ناک  و  یقهیبلا : ظفاحلا  لاق 

یعفاشلا لاق : هنأ 
212 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هب سأب  قودص ال 
. بذکی نأ  نع  هتئورم  هتعنمل  اقلطم  بذکلا  ناک  ول  لاقف : یعفاشلا  نع  ینعم  نب  ییحی  تلأس  لاق : هنأ  ینارفعزلا  نع  یقهیبلا  يور  و 

قدصب ییحی  دهش  املف  ءادعالا ، هب  تدهش  ام  لضفلا  و  هل ، هدسح  نم  رهتـشا  دق  ناک  امل  هنع  ییحی  نولأسی  اوناک  امنا  و  یقهیبلا : لاق  مث 
. يوصقلا ۀیاغلا  یف  ناک  یعفاشلا  نأ  یلع  کلذ  لد  هیف  نعطلا  هنکمأ  نم  لک  یف  هنعط  ةرثک  و  هل ، هدسح  ةدش  عم  یعفاشلا  ۀجهل 

؟ لجرلا اذه  ۀلغب  عم  یـشمت  فیک  لاق : هیلإ و  ییحی  ثعبف  هتلغب  عم  یـشمی  ناک  و  لبنح ، نب  دمحأ  همزل  دادـغب  یعفاشلا  مدـق  امل  و  لاق :
[. 1  ] یهتنا کل  عفنأ  ناک  رخآلا  بناجلا  نم  تنک  ول  و  هل : لاقف 

رد نعط  ار  وا  هک  یـسک  ره  رد  وا  نعط  ترثک  و  یعفاش ، دسح  تدـش  فصو  اب  نیعم ، نب  ییحی  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  »
سپ تسا ، ءادعالا  هب  تدهـش  ام  لضفلا  قادصم و  نیعم  نبا  ییحی  فارتعا  نیا  و  درکیم ، یعفاش  هجهل  قدـصب  فارتعا  دوب ، نکمم  وا 

ام الضفلا  قادصم و  ترضح ، نآ  توادع  تدش  فصو  اب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  لئاضفب و  ظحاج  فارتعا  نینچ  مه 
دش دناوت  ظحاجب  ترضح  نآ  توادع  تبسن  بذک  لیلد  فارتعا  نیا  هکنآ  هن  تسا ، ءادعالا  هب  تدهش 

تسا رکنم  قدنخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ۀبرض  تلیضف  مالکلا » یهتنم   » بحاص

یهتنم  » رد هچنانچ  هدرک ، دراو  ار  روهـشم  عارـصم  نیا  زین  دراذـگیم ، كرت  ارف  ار  اپ  مه  مائل  بصاون  زا  هک  مـالکلا » یهتنم   » بحاـص و 
. ثیدحلا ملعب  یعفاشلا  ۀطاحا  حرش  یف  عبارلا  بابلا  يزارلا ص 64 - رخفلل  یعفاشلا  بقانم  [ 1 « ] مالکلا

213 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
: هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاجش  حدق  ماقم  رد 

قح لها  يارب  نخـس  ياج  مهنم ، دـحاو  ریغ  کلذ  یلع  صن  امک  دـنرآ ، لیلد  يوضترم  تعاجـش  يارب  ار  دو  دـبع  نب  ورمع  لتق  رگا  و 
ةرم ول  صخـش و  رارف  هک  ینیب  هن  ددرگیم ، گنت  سب  دنـشابیم ، تنـس  لها  مازلا  یپ  رد  هک  فالخ ، لها  يارب  هرظانم  نادیم  و  عیـسو ،
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نآ دننام  و  سلاجم »  » و بئاصم »  » و قاقحا »  » و نیقیلا » قح  و  « » قحلا فشک   » زا هچنانچ  تسا ، يدرمان  نبج و  لیلد  ۀیمامالا  دنع  ةدـحاو 
لتق سپ  دوب ، هتخیرگ  مالـسا  لـها  هلباـقم  زا  خـیراوت  بتک  تداهـشب  هدروـخ ، یمخز  ردـب  گـنج  زور  روکذـم  ورمع  و  تسا ، حـضاو 

، لقن لقع و  فالخ  رب  هکنآ  ياج  هچ  دـشابن ، نأش  تعفر  بجوم  بولقلا » ةاـیح   » و راـحبلا »  » یف اـمک  لـیح  فئاـطلب  مه  نآ  يدرماـن و 
رب نآ  زا  و  نیلقثلا » ةدابع  نم  لـضفأ  قدـنخلا  موی  یلع  ۀبرـضل   » دـنیامن تیاور  نیلـسرملا  دیـس  باـنج  زا  تسا ، عضو  تمـالع  هچناـنچ 

هکلب هتفای ، عوقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  روضحب  تالتاقم  همه  نیا  نوچ  اذـه  عم  دـنیامرف ، جاجتحا  قالطالا  یلع  تیلـضفا 
، دوب دهاوخ  ثحب  هرئاد  زا  [ 1  ] جراخ هدرک ، رب  رد  روهظ  هیاریپ  بانج  نآ  ياعد  تکربب  دئاقعلا » دیرجت   » حرـش رد  مظعا  ماما  تداهـشب 

. ةراشالا هیلإ  تقبس  امک 
ام رد  قح  لها  يارب  هدومن ، وا  مخفا  دشرم  مظعا و  ماما  هک  دودبع  ورمع  تیاکح  رکذ  ءادعالا » هب  تدهش  ام  لضفلا   » ياضتقمب ع يرآ 

هیلع و هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  روضحب  ار  تالتاقم  نیا  رودص  هک  درک  دیاب  هظحالم  دازن  الا  قلذـحتم و  نیا  دانع  لامک  [ 1  ] نحن
. دنادرگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  تعاجش  یفن  بجوم  ترضح  نآ  ياعد  تکربب  نآ  لوصح  ملس و  هلآ و 

214 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
گنن ارم  تفگ : دـید  تمواـقمب  دوـخ  ربارب  ار  ریما  ترـضح  [ 1  ] یقـش نآ  نوـچ  هک  تسا  يورم  نیقیرف  بتک  رد  هچ  تـسا ، دـیفم  هـیف 

هب سپ  مدیچیپیمن ، وا  هلباقم  زا  رس  يدرک  دصق  تزرابمب  رمع  رگا  و  مدیشکیم ، غیت  يدمآ  رکب  وبا  رگا  منز ، ریشمش  وت  رب  هک  دیآیم 
[. 2  ] خلا تسرفب  نم  هلباقمب  ناشیا  زا  ار  یسک  وش و  قحلم  دوخ  رگشل 

نیدلا لامکب  فورعملا  یلع  نب  یـسیع  نب  یـسوم  نب  دـمحم  [ 1  ] رـسارس نآ  زا  توادـع  بصن و  راثآ  هک  ماـظن ، تیبصع  مـالک  نیا  زا 
: هتفگ هردیح  تغل  رد  ناویحلا » ةایح   » رد يریمدلا  یعفاشلا 

عنقم وه  و  هنع ، هَّللا  یـضر  یلع  هل  ماقف  زرابی ، نم  يدانی  جرخ  هنال  دودـبع ، نب  ورمع  قدـنخلا  موی  زراب  و  هنع : هَّللا  یـضر  یعفاشلا  لاـق 
نم نا  نومعزت  یتلا  مکتنج  نیأ  لوقی : مهبنؤی و  مث  زرابی ؟ نم  الأ  ورمع : يدانف  سلجا ، ورمع  هنا  لاقف : هَّللا ، یبن  ای  هل  انأ  لاقف : دیدحلاب 

يدانف سلجا ، ورمع  هنا  هل : لاقف  هَّللا ، لوسر  ای  هل  انأ  لاق : هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  مواقف  مکنم ؟ لجر  یلا  زربی  ـالف  أ  اهلخدـی ، مکنم  لـتق 
، ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  نذأف  اورمع ، ناک  نا  و  لاق : ورمع ، هنا  لاق : هَّللا ، لوسر  ای  هل  انأ  لاق : یلع و  ماقف  ارعش ، رکذ  ۀثلاثلا و 

نـسأ وه  نم  کمامعأ  نم  دـیرا  یخأ ، نب  ای  كریغ  لاق : بلاط ، یبأ  نبا  یلع  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  ورمع : هل  لاـقف  هاـتأ ، یتح  هیلإ  یـشمف 
لـس و  هسرف ، نع  لزن  و  بضغف ، کمد ، قیرها  نأ  هرکأ  هّللا ال  ینکل و  هنع : هَّللا  یـضر  یلع  لاـقف  کـمد ، قیرها  نأ  هرکأ  یناـف  کـنم ،

، فیسلا اهیف  تبثأ  و  اهدقف ، ۀقردلا  یف  ورمع  هبرضف  هتقردب  یلع  هلبقتساف  ابضغم ، هنع  هَّللا  یضر  یلع  وحن  لبقأ  مث  ران ، ۀلعـش  هناک  هفیس 
هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  عمس  و  جاجعلا ، راث  و  الیتق ، طقسف  هقتاع ، لبح  یلع  هنع  هَّللا  یضر  یلع  هبرض  و  هجشف ، یلع  سأر  باصأ  و 

لاق اورمع ، زراب  امل  هنع  هَّللا  یـضر  ایلع  نا  تایاورلا  ضعب  یف  ءاج  و  یهتنا . هلتق  دـق  اـیلع  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  فرعف  ریبکتلا ، ملس 
نارهط 1285- ناویحلا ص 197 ط  ةایح  هلک - كرشلل  هلک  نامیالا  زرب  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

. یلهد لوا ص 372 ط  کلسم  مالکلا  یهتنم  [ 2]
215 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیرـش ثیدـح  بیذـکت  رد  وا  بیذـکت  يارب  مه  تسا و  یفاک  هتـشذگ  اقباس  هک  یفاکـسا  رفعج  وبا  مـالک  شلاـطبا  يارب  و  دراـبیم ،
نیدـلا ناهرب  نب  یلع  نیدـلا  رون  [ 1  ] لـضاف هک  تسا  رهاـظ  یفاو ، نآ  لـثم  یبلح و  نویعلا » [ 1  ] ناسنا  » مکاح و كردتـسم »  » هظحـالم

دودبع نب  ورمع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لتق  رکذ  دعب  قدنخ  هوزغ  رد  نومأملا » نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا   » رد یعفاش  یبلح 
: هتفگ ار 

سابعلا وبأ  مامالا  لاق  نیلقثلا . ةدابع  نم  لضفأ  دو  دبع  نب  ورمع  یلع  لتق  لاق : کلذ  دنع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نأ  مهـضعب  رکذ  و 
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رفاک لتق  نوکی  فیک  فیعـض ، دنـسب  اهیلع و ال  دمتعی  یتلا  بتکلا  نم  ءیـش  یف  درت  مل  یتلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  نم  اذه  و  ۀیمیت : نب 
نویعلا ناسنا   ) ةوزغلا هذـه  یف  الا  رکذ  هل  فرعی  مل  اذـه  دودـبع  نب  ورمع  نا  لب  ءایبنالا ، مهیف  نجلا و  سنالا و  نیلقثلا  ةدابع  نم  لـضفأ 

(. نومأملا ج 2 ص 341 نیمالا  ةریس  یف 
یتح ردب  موی  لتاق  دودبع  نب  ورمع  ناک  و  لصالا : لوق  ةوزغلا » هذـه  یف  الا  رکذ  فرعی  مل  اذـه  دودـبع  نب  ورمع  نا  : » هلوق دری  و  لوقأ :

. هناکم يریل  اهب  فرعی  ۀمالع  هل  لعج  يأ  املعم ، جرخ  قدنخلا  موی  ناک  املف  دحا ، موی  دهشی  ملف  ۀحارجلا ، هتنخثأ 
. ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ادمحم  لتقی  یتح  انهد  هسأر  سمی  نأ ال  رذن  هنا  نم  مدقت  ام  اضیأ  هدری  و 

. نیرفاکلل نالذخ  نیدلا و  ةرصن  هیف  ناک  اورمع  هلتق  نال  رظن  هیف  خلا » نوکی  فیک  و  : » هلوقب هلالدتسا  و 
: لاق یلع ؟ ای  هعم  کسفن  تدجو  فیک  دودبع : نب  رمع  هلتق  دعب  ههجو  هَّللا  مرک  یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنأ  رخفلا  ریـسفت  یف  و 
رد مکاح  كردتـسم  رد  و  نویعلا ج 2 ص 341 . ناسنا  مهیلع - تردـقل  بناج  یف  انأ  بناج و  یف  مهلک  ۀـنیدملا  لهأ  ناـک  ول  هتدـجو 

: تسا روطسم  بازحا  هوزغ  رکذ 
ص: ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  نب  سنوی  انثدح  رابجلا ، دبع  نب  دـمحأ  انثدـح  بوقعی ، نب  دـمحم  سابعلا  وبأ  انثدـح 

216
تکرب اب  تمدخب  هک  تسا  بجع  دنکیم ، دراو  قح  لها  قح  رد  ارنآ  و  تشاددای ، ءادعالا » هب  تدهـش  ام  لضفلا  و   » عارـصم ار  رـصاعم 
تبـسن لاطبا  و  بارغتـسا ، داعبتـسا و  نیا  زا  ار  وا  و  درکن ، ضرع  ار  عارـصم  نیا  دزانیم ، شتمدـخ  تداعـس  لوصحب  هک  دیـشر  لـضاف 

. تشادن زاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  ضحمب  ظحاجب  توادع 
نیا مه  دیـشر  لضاف  نامزالم  دوخ  هک  تشگ ، حضاو  يدیـشر  حاضیا »  » باتک نیمه  صحفت  كدنا  دعب  هک  تسنآ  فئارط  فرطا  زا  و 

، دنزاسیم دراو  هاوثم » ۀنجلا  لعج  هاضرأ و  هنع و  هَّللا  یضر   » یضترم دیـس  بانج  قح  رد  ار  نآ  تداشر  دیزمب  و  دنراد ، دای  ار  عارـصم 
نم لـجر  لـتق  لاـق  اـمهنع ، هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  مسقم ، نع  مکح ، نـع  نـمحرلا ، دـبع  نـب  دـمحم  نـع  ریکب ، ۀـفاطل  حاـضیا   » رد

ورمع يؤل  نب  رماع  ینب  نم  لتق  و  ۀیدلا ، هوطعأ  یتح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبأف  هوراوی ، نأ  اوبلطف  قدنخلا ، موی  نیکرـشملا 
. بجع دهاش  هل  و  هاجرخی ، مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه  ةزرابم . بلاط  یبأ  نب  یلع  هلتق  دودبع  نب 

انثدح قشمدب ، يرـصملا  باهولا  دبع  نب  میهاربا  نبا  دمحأ  بیطلا  وبأ  انثدح  دادغبب ، ۀفیلخلا  رـصق  یف  يدتقملا  هَّللا  دبع  نب  ؤلؤل  انثدـح 
نب زهب  نع  يروثلا ، نایفـس  انثدـح  ۀملـس ، یبأ  اـهانعجار : ۀخـسن  یف  و  ملـسم ، یبأ  نب  ورمع  انثدـح  سینتب ، باـشخلا  یـسیع  نب  دـمحأ 
نم لضفأ  قدـنخلا  موی  دو  نب  ورمعل  بلاط  یبأ  نبا  یلع  ةزرابمل  ملـس : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هدـج  نع  هیبأ ، نع  میکح ،

انثدح یمارخلا  رذنملا  نب  میهاربا  انثدح  يدج ، انثدح  ینارعـشلا ، لضفلا  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  انثدـح  و  ۀـمایقلا ، موی  یلا  یتما  لامعأ 
بلاط یبأ  نب  یلع  هلتق  و  دودبع ، نب  ورمع  قدنخلا  موی  نیکرـشملا  نم  لتق  لاق  باهـش ، نبا  نع  ۀبقع ، نب  یـسوم  نع  حیلف ، نب  دـمحم 

. هنع هَّللا  یضر 
.( يزاغملا باتک  كردتسملا ج 3 ص 32  نیخیشلا *(  طرش  یلع  حیحص  يزاغملا  هذه  دانسا 

217 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
طیارشب ماوقا  تساپرب و  فرعا  ملظ  لهج و  همه  نیا  اب  مظعا  نآرق  بحاص  هک  تسا : روکذم  ءاتفتسا  حرش  باوج  رد  هک  یئاج  لاقملا »

. یهتنا دوب 
و هدرک ، لمح  ثلاث  هفیلخ  رب  ار  نآ  و  هداد ، رارق  فاق  مضب  نآرق  ار  فاـق  رـسکب  نآرق  تسا ، رومیت  ریما  مظعا  نآرق  بحاـص  زا  دارم  و 

. هداهن زاغآ  رایسب  یگتفشآ  یگتفر و  دوخ  زا 
مهرقحا دناهتـشذگرد ، هدرک و  ضحم  ياعدا  هنم  هّللاب  ذوعن  نامثع  ترـضح  لهج  ملظ و  همدقمب  ناشیا  نوچ  هلمجلاب  هتفگ : نآ  دـعب  و 
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تاقیلعت رد  يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق  هک  درادیم : ضرع  ردـق  نیا  راظنلا  رطاوخل  اطیـشنت  نکیل  دـنکیم ، افتکا  درجم  عنم  رب  نآ  عفد  رد 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نیعی  ناک  هنأ  نم  هرکذ  ام  نالف  رـشع  ثلاـثلا  اـمأ  و  دوخ : لوقب  ار  نآ  تسا  هدرک  قلعتم  هک  قحلا » قاـقحا  »

لئاـضف رد  هک  ثلاـث  بلطم  زا  عبار  بلطم  رخاوا  رد  لوق  نیا  هک  [ 1  ] خلا رشع  یناثلا  یف  انرکذ  امب  لوخدمف  هبابـسأ  هلامب و  ملـس  هلآ و 
: دیوگیم تسا  عقاو  ربکا  قیدص  نعاطم  زا  لبق  قرو  راهچ  جنپ  هب  ههجو  هَّللا  مرک  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیجراخ 

یف ۀفورعم  نامثع  ۀقفن  تناک  امک  ۀفورعم ، ههوجو  نوکی  نأ  بجول  احیحص ، رکب  یبأ  قافنا  ناک  ول  یفاشلا : یف  یضترملا  فیرشلا  لاق 
رد ءادعالا » هب  تدهش  ام  لضفلا  و  [ » 2  ] یهتنا باترم  اهتاهج  یف  باتری  و ال  رکنم ، اهراکنا  یلع  ردـقی  ال  هریغ ، ةرـسعلا و  شیج  زیهجت 

قحلا ص 211. قاقحا  [ 1 [. ] 4 [- ] 3  ] یهتنا لئاق  بصعت  لامک  رب  رعشم  لئاذرب  لوقت  وا  قح 
یفاشلا ج 3 ص 234- [ 2]

لاقملا ص 120. ۀفاطل  حاضیا  [ 3]
دیهشلا ص 212 هفلؤمل  قحلا  قاقحا  تاقیلعت  [ 4]

درادن تافانم  شتوادع  اب  یسک  تلیضفب  فارتعا 

زا ار  دوخ  و  دناوخیم ، ءادعالا » هب  تدهش  ام  لضفلا  و   » عارصم هنع  هَّللا  یضر  یضترم  دیس  قح  رد  دیشر  لضاف  هک  تسا  تریح  لامک 
لئاضفب ظحاج  فارتعا  لمح  رب  عینـشت  نعط و  تیاهن  و  درادیمن ، زاـب  دـحاج  ظـحاج  قح  رد  عارـصم  نیا  رکذـتب  تـالبعزخ  نیا  داریا 

. دیامنیم لمحم  نیا  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
«: هتفگ دابعلا » ریخ  يده  یف  داعملا  داز   » رد میقلا  نبا  همالع  و 

نودهشی اوناک  هئادعأ  و  ةورذ ، یلعأ  فرشلا  نم  هبسنف  قالطالا  یلع  ابسن  ضرالا  لهأ  ریخ  وه  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هبـسن  یف  لصف 
ذاخفالا فرشأ  و  هتلیبق ، لئابقلا  فرشأ  و  هموق ، موقلا  فرشأف  مورلا ، کلم  يدی  نیب  نایفس  وبأ  كاذ  ذإ  هودع  هب  دهش  اذهل  و  کلذب ، هل 

[. 1  ] هذخف
رد ترـضح  نآ  بسن  هکنآب  دندادیم : تداهـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يادـعا  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  »
نآ نمـشد  هک  نایفـس ، وبا  ترـضح » نآ  بسن  فرـش  لامک  ینعی   » ینعم یناـب  داد  تداهـش  ببـس  نیمهب  و  تسا ، فرـش  هورذ  يـالعا 

. مور هاشداپ  يورب  ور  دوب ، تقو  نآ  رد  ترضح 
هیلع و  » داجما رورـس  نآ  دانع  ضغب و  توادع و  لامک  فصو  اب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يادـعا  هچنانچ  سپ 

توادـع تیاهن  فصو  اب  مه ، ظحاج  نانچ  مه  دـندادیم  ترـضح  نآ  بسن  فرـش  لامکب  تداهـش  داـنتلا » موی  یلا  ۀـیحتلا  فـالآ  هلآ 
نآ توادع  تبـسن  بیذـکت  لیلد  زگره  فارتعا  نیا  و  هدرک ، ترـضح  نآ  بقانم  لئاضفب و  فارتعا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

داعملا ج 1 ص 9. داز  [ 1  ] الا و  دش ، دناوتیمن  واب  ترضح 
219 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نایفس وبا  ناشهلمج  زا  و  دندرکیم ، ترـضح  نآ  بسن  فرـش  لامکب  تداهـش  هک  رافک ، هب  ترـضح  نآ  توادع  تبـسن  هک  دیآ  مزال 
. کلذ نم  هّللاب  ذوعن  دیآ ، مزال  نیدمتعم  همئا  نیثدحم و  همئا  رگید  و  میقلا ، نبا  همالع  بیذکت  و  دوشن ، تسرد  تسا ،

هباحـص هکنیا  رب  تسا  لمتـشم  هک  هباحـص ، نعاطم  زا  مجنپ  نعط  باوجب  هفحت »  » ینعا باتک  نیمه  نعاطم  باب  رد  بحاصهاش  باـنج 
: دناهدومرف دندیزرویم ، نواهت  ترضح  نآ  رماوا  لاثتما  رد  و  دندرکیم ، يراگنالهس  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  لوق 

یلا نوردتبی  اوناک  تسا : روهشم  روکذم و  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  اب  هباحـص  تبحـص  تیفیک  رد  ریـس  بتک  ملـسم و  يراخب و  رد 
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. ههجو اهب  کلذف  مهنم ، لجر  فک  یف  عقو  مخنت  اذإ  و  هئوضو ، یلع  نولتتقی  اوداک  و  هرمأ ،
يارب هک  يرـسرس ، تبحـص  کی  رد  دوب ، یبرح  دـناعم  رفاک  تقو  نآ  رد  هک  یفقث ، دوعـسم  نب  ةورع  هک  تسا  یتیاکح  هفرط  اـجنیا  رد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هباحـص  هلماعم  نیا  دوب ، هدمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  بانج  رد  رافک  فرط  زا  حلـص  باوج  لاؤس و 
نم تفگ  و  داد ، یناوخ  انث  داد  و  داشگ ، ربمغیپ  باحصا  شیاتس  رد  نابز  رافک  دزن  دیـسر ، هکمب  تشگرب و  هیبیدح  زا  نوچ  هدید ، ملس 

بحم ار  صخش  نیا  نارای  هک  یمسق  نکیل  و  هدیسر ، راید  ره  ناسیئر  تبحص  رد  و  ماهدید ، ار  مجع  برع و  ناهاشداپ  رگید  يرـسک و 
رد دناهدرک ، تمهت  يوگ  هملکب  ار  دوخ  هقرف  نیا  و  ماهدیدن ، هاشداپ  چیه  هتـشپ  تفه  نارکون  زا  ار  سک  چیه  زگره  ماهدید ، وا  عیطم  و 

دیامنیم ياخژاژ  مسق  نیا  صاخشا  نآ  قح 
220 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] یهتنا
بانج باحـصا  شیاتـس  تیاهن  هکم  راـفک  دزن  دوب ، یبرح  دـناعم  رفاـک  هک  یتقو  یفقث ، دوعـسم  نب  ةورع  هک  تسا  رهاـظ  ةراـبع  نیا  زا 

داتسا و بیذکت  تیاهن  تداشر  دیزمب  دیشر  لضاف  ابلاغ  سپ  هداد ، یناوخ  انث  داد  هداهن ، زاغآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
. دزاس هجوتم  وا  بانجب  تایرخس  تاءازهتسا و  تاعینشت و  همه  نیا  و  دیامرف ، دوخ  ياقآ 

یبرح رفاک  دانع  زا  دئاز  ناشدانع  و  دنارتدب ، مه  یبرح  دناعم  رفاک  زا  قح  لها  هَّللا  ذاعم  هک  تسا  رهاظ  بحاصهاش  هعیدـب  هدافا  زا  زین  و 
. دناهتخاس مهتم  يوگ  هملکب  ار  دوخ  هکلب  دنتسین ، وگهملک  تقیقح  رد  ناشیا  تسا و  دناعم 

نینمؤملا ریمأ  بانج  تیبصان  توادع و  رد  كامهنا  و  تلالـض ، تواقـش و  همه  نیا  اب  بصان ، ظحاج  دیـشر  لضاف  دزن  هک  بجع  سب 
لیجبت میظعت و  و  نآ ، هملک  ءالعا  و  مالـسا ، دـییأت  رد  مامتها  همه  نیا  اـب  قح ، لـها  و  دـشاب ، ترـضح  نآ  بحم  یلاوم و  مالـسلا ، هیلع 

رد ترـضح ، نآ  تیب  لـهأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ءاـنث  حدـم و  رد  هزیزع  راـمعا  فرـص  و  ناـمیا ، رئاـعش 
شحافلا بصعتلا  اذه  نم  هّللاب  ذایعلا  دنشاب ، رتدب  مه  یبرح  دناعم  رفاک  زا  هکلب  دشابن ، مه  وگ  هملک  تقیقح ،

دندوب نآرق  نانمشد  زا  نآرق  تئارق  دوجو  اب  جراوخ 

حاتفم  » باتک رد  تسا  تنـس  لها  يامظع  زا  حاضیا »  » باتک نیمه  رد  دیـشر  لضاف  دوخ  فارتعاـب  هک  ناـخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  و 
راختفاب و ار  نآ  و  دـیامنیم ، نآب  جاجتحا  دانتـسا و  و  دـنکیم ، باـتک  نیا  رد  لـقن  دیـشر  لـضاف  نآ  زا  هک  اـبعلا » لآ  بقاـنم  یف  اـجنلا 

يرشع ص 542. انثا  هفحت  [ 1  ] يالو تابثا  ماقم  رد  تاهابم 
221 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هدومرف دنکیم  رکذ  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  اب  هینس 
وأ لدعا  مل  اذإ  کیلع  لدعی  نم  کحی و  و  ةرصیوخلا : وذ  هل  لاق  ام  دعب  لاق ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نارمع  نبا  نع  مکاحلا  جرخأ 

ۀقلحم لج ، زع و  هَّللا  باتک  نوءرقی  و  هئادـعأ ، مه  هَّللا و  باتک  نولأسی  اذـه  لثم  موق  یتأـی  نأ  کـشوی  يدـعب  لدـعلا  سمتلت  نم  دـنع 
. مهباقر اوبرضاف  اوجرخ  اذاف  مهسوءر ،

. ثیدحلا رخآ  یلا  يدعب ، لدعلا  سمتلت  نم  دنع  لدعا و  مل  اذإ  لدعی  مل  نم  کلیو و  اعوفرم : هنع  ریبکلا  یف  یناربطلا  دنع  هظفل  و 
نمل یبوطف  مهولتقاف ، اوجرخ  اذاف  مالـسالا ، لهأ  نولتقی  مهرجانح  زواجی  نآرقلا ال  نوءرقی  موق  یتما  نم  جرخی  اـعوفرم : دـمحأ  دـنع  و 

[. 1  ] لج زع و  هَّللا  هعطق  نرق  مهنم  علط  املک  هولتق  نمل  یبوط  و  مهلتق ،
جراوخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا  رهاظ  هدرک ، لقن  اجنلا » حاتفم   » بحاص هک  مکاح  تیاور  هظحالم  زا  »
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دیزم ناشیا  راهظا  زین  و  تسا ، رهاظ  نآ  ندـناوخ  ار و  ادـخ  باتک  اـهنیا  لاؤس  تیاور  نیمه  زا  هکنآ  لاـح  هتفگ ، ادـخ  باـتک  ءادـعا  ار 
رد دیـشر  لضاف  هک  تسا  تریح  سپ  تسا ، رهاظ  رپ  نآ  تعاطا  تیاغ  ياعدا  و  نآب ، دوخ  تبحم  تیاهن  ادـخ و  باتک  لیجبت  میظعت و 
هک دیآیم  مزال  شاهبیرغ ، تامهوت  ربانب  هَّللا  ذاعم  هک  دـنار ، دـهاوخ  ناشفرهگ  نابز  رب  فرح  هچ  جراوخب  ادـخ  باتک  توادـع  تبـسن 

ددرگ هیرخس  ءازهتسا و  عینشت و  نعط و  بجوم  هکلب  دشاب  هتشادن  تحص  زا  یهجو  جراوخب  ادخ  باتک  توادع  تبسن 

هفاحق یبا  نب  رکب  یباب  هنغدلا  نبا  نداد  هانپ 

یف ثلاثلا  بابلا  نم  رـشع  عساتلا  لصفلا  اجنلا ص 79  حاتفم  [ 1  ] لئاضف هک  یعفاشلا  یبلحلا  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  نیدـلا  رون  همـالع  و 
. مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  رکذ 

222 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةریـس یف  نویعلا  ناسنا   » باتک رد  تسا ، رهاظ  نآ  ریغ  و  رـشع » يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀـصالخ   » باتک زا  وا  هرهاب  بقانم  هرهاز و 

«: هتفگ نومأملا » نیمالا 
نیکرشملا يذاب  نوملسملا  یلتبا  امل  تلاق  اهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ۀشئاع  نع  يور  ام  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  قیدصلا  رکب  وبأ  هب  يذوا  امم  و 

ةرجهلا یه  و  ۀشبحلا ، یلا  ةرجهلا  یف  هباحصال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  نذأ  و  بلاط ، یبأ  بعـش  یف  بلطملا  مشاه و  ینب  اورـصح  يأ و 
و رجه ، یـصاقاب  عضوم  ۀمجعملا  نیغلاب  دامغلا  كرب  غلب  اذإ  یتح  ۀشبحلا  ضرا  وحن  ارجاهم  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب  وبأ  جرخ  ۀـیناثلا ،
ۀـمجعملا و نیغلا  رـسک  لادـلا و  حـتفب   ) ۀـنغدلا نبا  هیقل  نیموی  وأ  اموی  راس  اذإ  یتح  ۀـیاور  یف  و  لایمأ ، ۀـسمخب  ۀـکم  ءارو  عضوم  لـیق 

مهل لیق  مث  نم  و  یمرلا ، ةوق  یف  لثملا  مهب  برضی  ناک  ةروهـشم  ۀلیبق  ةراقلا  ثراحلا ، همـسا  وه  يأ و  ةراقلا  دیـس  وه  و  نونلا ) فیفخت 
: رکب وبأ  لاق  رکب ؟ ابأ  ای  دیرت  نیأ  هل  لاق  اهب ، اومسف  اهدنع  اولزن  ءادوس  ۀمکا  ةراقلا  ۀنغذلا  نبا  امیس  ال  قدحلا ، ةامر 

لصت و  مودعملا ، بسکت  کنا  جرخی ، رکب ال  ابأ  ای  کلثم  ناف  ۀنغدلا : نبا  لاقف  یبر ، دبعاف  ضرالا  یف  حیـسأ  نأ  دیراف  یموق  ینجرخأ 
، ۀـنغدلا نبا  عم  عجرف  كدـلبب ، کبر  دـبعاف  عجراف  راج ، کل  انأ  و  قحلا ، بئاون  یلع  نیعت  و  فیـضلا ، يرقت  لـکلا و  لـمحت  و  محرلا ،

: مهل لاق  شیرق و  فارشأ  یف  ۀنغدلا  نبا  فاطف 
قحلا بئاون  یلع  نیعی  و  فیـضلا ، يرقی  و  لکلا ، لمحی  و  محرلا ، لصی  و  مودـعملا ، بسکی  الجر  نوجرخت  أ  هلثم ، جرخی  رکب ال  ابأ  نا 

: ۀنغدلا نبال  اولاق  و  هراوج ، درت  مل  يأ  ۀنغدلا  نبا  راوجب  شیرق  بذکت  ملف  يراوج ، یف  وه  و 
لاقف انؤانبأ ، انؤاسن و  نتفی  نأ  یشخن  اناف  هب ، نلعتـسی  کلذب و ال  انذؤی  و ال  ءاش ، ام  أرقیل  اهیف و  لصیل  و  هراد ، یف  هبر  دبعیلف  رکب  ابأ  رم 

رکب یبال  کلذ  ۀنغدلا : نبا 
223 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

أرقی هیف و  یلـصی  ناکف  هراد ، ءانفب  ادجـسم  ینتبا  مث  هراد ، ریغ  یف  أرقی  ـال  و  هتالـصب ، نلعتـسی  ـال  و  هراد ، یف  هبر  دـبعی  رکب  وبأ  ثکمف 
يأ شیرق  فارـشأ  نم  اریثک  کلذ  عزفأف  هیلع ، نمحدزی  شیرق  ءاسن  تناکف  نآرقلا ، أرق  اذإ  هینیع  کلمی  ءاکب ال  ـالجر  ناـک  و  نآرقلا ،

، کلذ زواج  دـقف  هراد  یف  هبر  دـبعی  نأ  یلع  كراوجب  رکب  ابأ  انرجآ  انا  اولاـقف : مهیلع ، مدـقف  ۀـنغدلا  نبا  یلا  اولـسرأف  ینکرـشملا ، نم 
هبر دبعی  نأ  یلع  رـصتقی  نأ  بحأ  ناف  اذهب ، انؤانبأ  انؤاسن و  نتفی  نأ  انیـشخ  دق  انا  ةءارقلا و  ةالـصلاب و  نلعأف  هراد ، ءانفب  ادجـسم  ینتباف 

كراوج ضقنن  يأ  کترافخ  لیزن  يأ  كرفخن  نأ  انهرک  دق  اناف  کتمذ ، کیلإ  دری  نأ  هلأساف  کلذب  نلعی  نأ  يری  نا  و  لعف ، هراد  یف 
عجرت نأ  امأ  و  کلذ ، یلع  رـصتقت  نأ  امأف  هیلع ، کل  تدقاع  دق  يذلا  تملع  دق  لاقف : رکب  یبأ  یلا  ۀـنغدلا  نبا  یتأف  كدـهع ، لطبن  و 
کیلع درأ  یناـف  رکب : وـبأ  هل  لاـقف  هل ، تدـقع  لـجر  یف  یتراـفخ  تـلزأ  يأ  ترفخأ  ینأ  برعلا  عمـست  نأ  بـحأ  ـال  یناـف  یتـمذ  یلا 
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هسأر یلع  یـشحف  ۀبعکلا ، یلا  رباع  وه  و  شیرق ، ءاهفـس  ضعب  هیقل  ۀنغدلا  نبا  راوج  در  امل  و  لاق : یلاعت ، هَّللا  راوجب  یـضرأ  كراوج و 
وبأ راصف  کسفنب ، تلعف  تنأ  هل  لاقف  هیفسلا ؟ اذه  عنص  ام  يرت  أ ال  رکب : وبأ  هل  لاقف  نیکرـشملا ، نم  شیرق  ءاربک  ضعب  هیلع  رمف  ابارت ،

. یهتنا اثالث . کلذ  لاق  کملحأ  ام  ام  بر  لوقی ، رکب 
ۀجیدخ هب  تفـصو  امل  ۀـیواسملا  ۀـلیلجلا  فاصوالا  کلتب  شیرق  فارـشأ  نیب  رکب  ابأ  ۀـنغدلا  نبا  هب  فصو  امیف  لمأتت  نأ  کل  یغبنی  و 

يأ فارتعا  مهنم  اذه  ناف  همالـسا ، ببـسب  هتاداعم  هضغب و  میظع  نم  هب  نوسبلتم  مه  ام  عم  اهیف  اونعطی  مل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
الا و  اهنم ، ائیش  دحجی  نأ  اهیف و ال  عزانی  نأ  ادحأ  نکمی  ثیحب ال  ۀمات ، ةرهـش  فاصوالا  کلتب  مهنیب  اروهـشم  ناک  رکب  ابأ  نأب  فارتعا 

ناک ام  ببسب  هل  ةوادعلا  حیبق  نم  هب  اّولحت  امل  مهنکمأ  قیرط  لکب  اهدحج  یلا  اوردابل 
224 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] هل هتبحم  مظع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرل  هتالاوم  قدص  نم  هنم  نوری 
نآ تاواسم  يوعد  هک  هلیلج  فاصواب  ار  رکب  وبأ  هنغدـلا  نبا  ندرک  فصو  رب  ار  رافک  توکـس  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  »
دوب روهشم  فاصوا  نیاب  ناشیا  رد  رکب  وبا  هک  دننادیم ، نآب  فارتعا  دنراد ، ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  فاصوا  اب 

هن رو  ار ، نآ  دنک  راکنا  هک  ار  یسک  دوب  نکمم  هن  و  فاصوا ، نیا  رد  دنک  تعزانم  هک  ار  يدحا  دوبن  نکمم  هک  یتیثیحب  همات ، ترهشب 
. رکب یبأ  يارب  هحیبق  توادعب  دندوب  فصتم  هکنآ  ببسب  ار ، ناشیا  دوب  نکمم  هک  یقیرط  رهب  نآ  راکنا  يوسب  دندرکیم  تردابم 
تیاهن غیلب  مامتهاب  هکلب  دـننادرگن ، وا  اب  ناشتوادـع  تدـش  زا  عنام  هلیلج  فاـصواب  رکب  یبأ  ترهـشب  ار  راـفک  فارتعا  هک  تسا  بجع 

بذک رب  عطاق  لیلد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  لئاضفب  ار  ظحاج  فارتعا  دیـشر  لضاف  و  دنزاس . تباث  رکب  یبأ  اب  رافک  توادـع 
. درادن رب  یکاب  ناشیا  حیضفت  دوخ و  فالسا  بیذکت  زا  و  درب ، نامگ  ظحاجب  ترضح  نآ  توادع  تبسن 

زا وا  هک  هدرک  هدافا  حاضیا »  » باتک نیمه  رد  دیـشر  لضاف  و  دـناهتخاس ، بطاخم  ءاملعلا  کلمب  ار  وا  هک  يدابآتلود  نیدـلا  باهـش  و 
: دیوگیم روتسد  رد  هتفگ  ءادعسلا » ۀیاده   » باتک رد  دنکیم  کسمت  اجباج  وا  تادافاب  تسا و  تنس  لها  يامظع 

نـساحم يوم  دینـش  یـسک  هیما  ینب  زا  هک  دـنرآیم  و  دـنیوگیم ، یفطـصم  رب  دورد  هلبق و  لـها  نایدـیزی  هک  دندیـسرپ  ار  یبعـش  ماـما 
. ةرهاقلا نومأملا ج 1 ص 328 ط  نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  [ 1  ] هیلع هَّللا  یلص  یفطصم 

225 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد هداهن  دوخ  رس  رب  دوب  كرابم  رعش  نآ  رد  هک  قودنص  نآ  هتفر  هدایپ  هنهرباپ  هورگ  دنچ  اب  یناورم  نآ  درآیم ، یصخش  ملـس  هلآ و  و 

: تفگ تسیچ ؟ ناشیا  نامیا  مکح  دومن ، يداش  دز و  لبط  زور  تفه  دمآ ، رد  رهش 
و ددنب ، ندرگ  رد  هدرک  رهاوج  رز و  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  رخ  مس  و  هتخاس ، فحصم  زا  شفک  هتفرگ و  رـس  رب  یفطـصم  شفک  يدرم 

ملس هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  شیپ  تسا ، [ 1  ] یناورم نآ  مکح  نامه  تسا  درم  نیا  مکح  هچ  ره  دـنک ، تبـسن  اـنزب  ار  یـسیع  رداـم 
ًۀَیِدْصَت َو  ًءاکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو  تسین ، زامن  زامن  نینچ  نیا  دنتشادیم ، لغب  رد  ناتب  دندمآیم و  زامنب  نامدرم 

[3  ] یهتنا [، 2]

تسین یفانم  شتاودع  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضفب  ظحاج  فارتعا 

میظعت و تیاهن  هیما  ینب  ضعب  و  دنیوگیم ، بآمتلاسر  بانج  رب  دورد  دناهلبق و  لها  هکنآ  اب  نایدـیزی  هک  تسا  حـضاو  ترابع  نیا  زا 
زا هحفـص 74  رد  مالکلا » یهتنم   » بحاـص [ 1  ] ترـضح نآ  نساحم  يوم  یـصخش  هک  دینـشب  هاگ  ره  هک  درکیم  ترـضح  نآ  لـالجا 

دعب شود  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیشاغ  یناث  هفیلخ  نداهن  هصق  هباحص  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  ضغب  یفن  هلدا  هلمج  رد  لوا  کلـسم 
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رکذ دندرکیم  اهطاشن  دنسب و  اهنیئآ  هنیدم  رد  زور  هس  ات  هکنآب  نداد  مکح  حاکن و  نیا  ببسب  وا  جاهتبا  رورس و  رد  ترـضح  نآ  حاکن 
عامتـساب هک  دراد  یناورم  يوما  نیمه  هصق  اب  تلثامم  تیاهن  یناش  یناـث  هصق  نیا  هک  هتـسنادن  و  تسا ، هدـیلاب  دوخ  رب  تیاـغب  و  هدرک ،

دمآ و رد  رهش  رد  هداهن  دوخ  رس  رب  دوب  كرابم  رعـش  نآ  رد  هک  ار  قودنـص  نآ  هتفر  هدایپ  هنهرب  اپ  یفطـصم  نساحم  يوم  ندروآ  ربخ 
ذایعلا ار  یسیع  ردام  هتخاس و  فحصم  زا  شفک  هک  تسا  یسک  مکح  یناورم  نآ  مکح  همه  نیا  اب  دومن و  يداش  دز و  لبط  زور  تفه 

. اریثک اوکبیل  الیلق و  اوکحضیلف  هداد ، تبسن  انز  رودصب  هّللاب 
لافنالا 35. [ 2]

ءادعسلا ص 289. ۀیاده  [ 3]
226 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تفه و  دمآرد ، رهـش  رد  و  داهن ، دوخ  رـس  رب  دوب  كرابم  رعـش  نآ  رد  هک  ار  قودنـص  نآ  و  تفر ، هدایپ  هنهرب  اپ  هورگ  دـنچ  اب  درآیم ،
تبسن انزب  ار  یسیع  ردام  و  دزاس ، فحصم  زا  شفک  هک  دنادیم  یسک  لثم  ار  ناشیا  یبعش  ماما  همه  نیا  اب  دومن  يداش  و  دز ، لبط  زور 

دهد

دندرکیم ملظ  اهنآب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فارتعا  اب  هیما  ینب 

ار ناشیا  و  داتفین ، عفان  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ماظعا  مارکا و  لیجبت و  میظعت و  همه  نیا  ار  هیما  ینب  هاگ  ره  سپ 
هک ضغب ، توادـع و  نآ  فصو  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضفب  فارتعا  ار  ظحاج  نینچ  مه  درواینرب ، ضغب  توادـع و  زا 

دهاوخن واب  یعفن  هداد  یئاـخژاژ  داد  ترـضح  نآ  تعاجـش  مالـسا و  حدـق  رد  و  هدرک ، فینـصت  یباـتک  ترـضحنآب  نعاـطم  هیجوت  رد 
. دیناسر

: دیوگیم یلالج » هنازخ   » رد تسا  روطسم  ءادعسلا » ۀیاده   » رد زین  و 
زا هک  یبعش  ماما  زا  دوب ، نایناورم  فرـش  گرزب و  ناهاشداپ  زا  هک  ناورم  کلملا  دبع  ریزو  يزور  یبلعث  ماما  ریـسلا » ررغ   » زا تسا  لقن 

دـیزی و هچنانچ  هیما  ینب  ءافلخ  هک  دـنکیمن ، لح  ارچ  هدـش  لکـشم  تما  نایم  هک  هلئـسم  نیا  امـش  هک  دیـسرپ  دوب ، نیعبات  ءاملع  ءالجا 
و دننکیم ، تناها  ار  ناگـشوگرگج  نادنزرف و  ملـس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  تشاد ، میظعت  عرـش و  ماکحا  نایتا  دوجو  اب  نارگید ،

هکنانچ هداتفا  یناج  توادع  تسین ، فالخ  ار  یـسک  یفطـصم  اب  ناشیا  ّتیـضعب  تیئزج و  رد  هک  لوسر  تیب  لها  اب  دنناسریم و  ءاذیا 
ار ناشیا  ناهاوخاوه  ناتسود و  و  دننکیم ، ریزعت  هدینادرگ  ریسا  ار  یـضعب  و  هدیناشک ، غیت  هب  ار  یـضعب  و  هداد ، رهز  ناشیا  زا  ار  یـضعب 
ای دننامیم  ناملـسم  دننکیم ، تیب  لها  رب  نعل  ربانم  رب  و  دنزادنایم ، رب  دربیم  یتسودـب  ناشیا  مان  هک  ره  و  دـنناشکیم ، دـنناجنریم و 

زا یضعب  ین ؟
227 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

؟ دننکیمن لح  ارچ  هلئسم  نیا  دنتایح  ردص  رد  زورما  هک  معلص  یفطصم  نارای 
ینب ءافلخ  هک  مینادیمن  و  میریحتم ، ناریح و  نیعبات  ریهامج  نم و  هک  تفگ : عمجم  نآ  رد  درک و  کلملا  دبع  ریزو  هب  يور  یبعش  ماما 

دایعا و ناشیا  هچنادب  و  دننکیم ، ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربماغیپ  تشاد  مظعم  هک  اهزیچ  نیدب  دنناشیا ، زا  کلملا  دبع  هیواعم و  هک  ار  هیما 
مینادن و ناملسم  ار  ناشیا  و  میریگیم ، نمشد  ار  هیما  ینب  ءافلخ  تهج  نیدب  دنراذگیم ، زامن  رهاظ  و  دنرادیم ، ياپ  رب  جح  تاعمج و 

. دنرادیم ياپب  عرش  ماکحا  تلود ، حالص  و  تکلمم ، ندش  ناور  تحلصم  يارب  ناشیا  میتسرف ، تنعل  ناشیا  رب  و  میرامش ، ناقفانم  زا 
اب البرک  رد  هک  خـیرات  نآ  زا  و  دـناهدنام ، رومعم  ریپ  رفن  دـنچ  هدـمآرب ، لاس  هاجنپ  معلـص  یفطـصم  لقن  زا  هک  تفگ : یبعـش  ماـما  سپ 
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ار ناشیا  دندوب  هدنام  هدنز  تیب  لها  زا  هکنانآ  و  دنتـشک ، راز  راز  دندرک و  هثداح  نانچ  نآ  نایدیزی  شنادنزرف  رگید  یلع و  نب  نیـسح 
نآ زا  دندینش  هعقاو  نیا  نوچ  دندوب ، هدنز  هک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نارای  مالسلا  هیلع  دندروآ  قشمد  رد  نایدنب  ناریـسا و  قیرط 

یضعب و  دنتـشگ ، يوزنم  هناخ  نورد  یـضعب  و  دندرک ، دایعا  تعامج و  هعمج و  كرت  و  دندومنن ، یناملـسم  چیهب  دوخ  يور  زاب  خیرات 
نتفگ نخس  هطلاخم و  كرت  و  دندش ، لوغشم  تیب  لها  تبیصم  رد  و  دنتفر ، تسد  رود  ياههوک  رد  هدرک  نادنزرف  نز و  هناخ و  كرت 

؟ دیدرک رایتخا  یلکب  اوزنا  و  دیداد ، كرت  ارچ  جح  دایعا و  هعمج و  امـش  هک  مدیـسرپ  ناشیا  یـضعب  زا  مایبعـش  هک  نم  دنداد ، نادرم  اب 
هطساوب و  دنتشکب ، ار  لوسر  ناگشوگرگج  و  دنرازگ ، زامن  دنیوگ و  هملک  رهاظ  هک  تما  نینچ  نیا  يور  ام  دنتفگ : ناشیا 

228 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیـشیپ ناتما  رگا  هدماین ، یتما  چیه  زا  دمآ  تما  نیا  زا  هچنآ  اذه  انموی  یلا  مدآ  هاگ  زا  دید ، مناوتن  دنراد ، روتـسم  دوخ  قافن  رفک و  ایند 

رب لمع  هملک و  رهاظب  دنناوخ ، ناملـسم  ار  دوخ  هک  یموق  درادن ، دای  ناهج  رد  یـسک  اما  دـندنامن ، رقم  ناشیا  نید  رب  اما  دنتـشک  ار  ایبنا 
رب هدیرب و  ار  نآ  هدش  هدرورپ  هدوب و  یفطصم  رانک  رد  هک  اهرس  و  دنشکب ، راز  راز  ار  ربمغیپ  ناگـشوگرگج  و  دننک ، ناشیادج  تعیرش 
زا یکی  چیه  هثداح  نیا  زا  يدوبن ، نیملاعلل  ۀـمحر  هَّللا  لوسر  دـمحم  رگا  دـندرب ، نایدـنب  قیرط  ار  ناشیا  لافطا  نارتخد و  و  هتـسب ، هزین 

. يدنامن هدنز  نوکسم  عبر  رد  هدنبنج  چیه  هک  يدش  لزنم  رهق  نانچ  و  يدندش ، خسن  خسم و  هلمج  و  يدنامن ، هدنز  تما 
تایح ردص  رد  ار  یفطـصم  میلوسر و  نارای  ام  مینیبب ، تما  نیا  يور  ام  هک  دـشاب  هنوگچ  روکذـم  يارجام  زا  دـعب  دـنتفگ  هباحـص  سپ 
ناـنز همه  دـنک  اـنز  رگا  نز  کـی  ناـنز  زا  و  ددرگ ، هدنمرـش  موق  همه  دـشاب  یـصاع  رفن  کـی  یموق  زا  رگا  نم  زیزع  میاهدرک  تمدـخ 

. دننک مکح  ناحتما  گید  مامت  رب  تسا  ماخ  هتخپ و  کمن  یب  کمن و  اب  گید  هناد  کی  رگا  هچ  اریز  دندرگ ، هدنمرش 
دوجو اب  ار  هیما  ینب  نابلغتم  هک  دنتفایرد  دندرک ، هشیدـنا  دندینـش ، یبعـش  ماما  زا  هصق  نیا  نوچ  رگید  ناربتعم  کلملا و  دـبع  ریزو  سپ 
هارمگ وا  ددنویپ  ناشیا  اب  و  دراد ، تسود  ار  ناشیا  هک  ره  و  تسا ، قافن  نامیا  ياوعد  یفطصم  تیب  لها  مد  کفـس  لتق و  افج و  اذیا و 
تباـنا هبوتب و  و  تشادـب ، ترازو  زا  تسد  ریز  و  دـندش ، ناملـسم  دـنتفگب و  هملک  رـس  زا  سلجم ، نارـضاح  ریزو و  سپ  دـشاب ، ضحم 

. دیئارگ
هداز داتـسا  رب  درگاش  و  هداز ، ریپ  رب  دیرم  و  هداز ، راک  دناوخ  رب  مالغ  تفر  نیـسح  هاش  رب  هک  هثداح  نینچ  رگا  نک  سایق  یکی  نم  زیزع 

يوعد دوجو  اب  دنک ،
229 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] یهتنا فصنا  نم  هَّللا  محر  ین  ای  دشاب  قافن  ار  وا  يوعد  نیا  يدیرم  يدرگاش و 
هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  میظعت  ار  هیما  ینب  ءافلخ  تسا ، نیعبات  ءاملع  هلجا  زا  هک  یبعـش  هدافا  بسح  هک  تسا  حضاو  ترابع  نیا  زا 
هکلب دشن ، ناشیا  مالـساب  مکح  بجوم  روما  همه  نیا  و  دیدرگن ، عفان  ندراذگزامن  جح و  تاعمج و  دایعا و  تماقا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

اپ رب  ار  عرش  ماکحا  ایند  تلود  حالـص  و  تکلمم ، ندش  ناور  تحلـصم  يارب  اهنیا  و  دندرکیم ، نعل  ناشیا  رب  نیعبات  و  دناقفانم ، ناشیا 
دنتشادیم

تسا هیما  ینب  فارتعا  دننام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضفب  ظحاج  فارتعا 

هکلب دـش ، دـناوتیمن  ترـضح  نآ  اب  وا  تدومب  مکح  بجوم  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضفب  ظحاج  فارتعا  نینچ  مه  سپ 
. تسا بصان  ودع  وا  هتخاس ، باب  نیا  رد  یفینصت  و  تسا ، هتشاذگ  هَّللا  ذاعم  ترضح  نآ  رب  نعاطم  تمهت  وا  نوچ 

كرت دندوب ، هدنام  یقاب  البرک  هعقاو  دعب  هک  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هباحص  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا  زین  و 
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ضحم تفارخ  یهاو و  بصعت  رـسارس  هعمج  كرت  ببـسب  قح ، لها  رب  هینـس  عینـشت  نعط و  سپ  دندوب ، هدرک  دایعا  تعامج و  هعمج و 
. تسا

رفک و ایند  هطـساوب  و  دـندراذگیم ، زامن  و  دـنتفگیم ، هملک  رهاظب  ناشنامز  تّما  هباحـص  نیا  هداـفا  بسح  هک  تسا  رهاـظ  نآ  زا  زین  و 
. دنتخاسیم روتسم  دوخ  قافن 

تنـس لها  تاجاجتحا  سپ  هدـمان ، عوقوب  تّما  چـیه  زا  هتـشگ  رداص  تّما  نیا  زا  عیانـش  هک  یمـسق  هک  تسا ، رهاظ  ترابع  نیا  زا  زین  و 
ةرشع ۀیناثلا  ۀیادهلا  نم  ۀعباسلا  ةولجلا  ءادعسلا ص 290  ۀیاده  [ 1  ] تاقالطاب

230 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نامز تما  هک  دیآ  مزال  دشاب ، حیحص  مومعلا  یلع  تّما  نیا  حدم  رگا  هک  اریز  دش ، مه  رب  مهرد و  دوخ  هباحـص  لضف  رب  تّما  نیا  حدم 
نامز تّما  هاگ  ره  و  دندوب ، مما  عیمج  نیرتدب  ناشیا  نامز  تّما  هباحص  نیا  حیرـصت  بسح  هکنآ  لاح  دنـشاب ، حودمم  مه  هباحـص  نیا 

لئاضفب فارتعا  فصو  اب  مه  ظحاج  نینچ  مه  دنـشاب ، مالـسا  دـناعم  قفانم و  رفاـک و  نآ  میظعت  مالـسا و  راـهظا  فصو  اـب  هباحـص  نیا 
بحم نمؤم و  ملسم  هن  دوب ، دهاوخ  دقاح  ودع  دناعم و  ضغبم  هدرک ، ترضحنآب  نعاطم  هیجوت  نوچ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

. نقوم
توادـع و همه  نآ  اب  وا  هک  دـندومرفن ، نآ  رد  یلمأت  دـندرواین و  رطاخب  ماقم  نیا  رد  ار  هیواـعم  لاـح  دیـشر  لـضاف  هک  تسنآ  بجع  و 

درکیم ترضح  نآ  لئاضفب  فارتعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ضغب 

وا باوج  هیواعم و  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  همان 

نآ [ 2  ] هبطخ رد  هک  ةرهاقلا » رـصم و  نساحم  یف  هرهاب  [ 1  ] لئاضف  » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  ذیملت  ریهظ  نبا  مالـسالا  خیش 
دمحلا تسا : نیا  هرهاب  لئاضف  لوا  [ 1  ] تسا فاستعا  بصعت و  زا  ولخ  و  فاـصنا ، لدـعب و  هدرک  رکذ  نآ  رد  هچنآ  هک  هدرک : حیرـصت 

. اهتاوخا نود  اهب  هصتخم  ایازم  اهنم  لکل  لعج  اهتافص و  اهلضف و  یف  دالبلا  نیب  تواف  يذلا  هّلل 
و فارطأ ، و  ةدیزم ، بئارغ  ةدیدع و  دئاوف  یلع  لمتـشت  ةدـیفم  هصخلم  لوصف  عیمج  یف  تعرـشف  ةرهابلا  لئاضفلا  یف  ریهظ  نبا  لاق  [ 2]
ام و  هبئارغ ، هنـساحم و  هبئاجع و  هلئاضف و  و  أدتبم ، نم  رـصم  میلقا  هیلع  لمتـشا  ام  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اهیف  رکذا  فحت ، و  نویع ، و  فرط ،

ضعب صوصنلاب و  اهریغ  یلع  اهحیجرت  صوصخلاب و  ةرهاقلا  رصم و  نساحم  ةرماعلا و  هَّللا  دالب  رئاس  نع  کلذ  نم  هلهأ  وه و  هب  صتخا 
بصعتلا نم  ولخلا  فاصنالا و  قدصلاب و  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  کلذ  لک  و  هتنسحتسا ، هیلع و  تفقو  امم  موظنم  روثنم و  نم  کلذ  یف  لیق  ام 

. فاستعالا و 
231 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هتفگ مدرک  لصاح  باتکتساب  غیلب  صحفت  دعب  هیلإ  تیانعب  نآ  هخسن  ریقح  و 
. رخص ۀیواعم  یلا  رکب  یبأ  نبا  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ۀیواعم : یلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  بتک  و 

نم هل  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  ربکأ  هنأ  تملع  دق  و  قیلط ، نب  قیلط  تنأ  و  هقح ، یلع  تبثو  و  ایلع ، نینمؤملا  ریمأ  تعزان  کناف  دعب  امأ 
تمق و  هقح ، تبصتغا  و  هیلع ، تبثوف  كابأ ، مالـسالا  یلع  رـسق  و  كاخأ ، اهیف  لتق  تاکرابم ، قباوس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

. همدب بلاط  انأ  نامثع و  ینال  تلق و  و  هنود ، رمالا  اذهب 
و کباتک ، تأرق  دقف  دعب  امأ  هیبأب ، قاعلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  یلا  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ۀـیواعم : هیلإ  بتکف 

لوأ ناک  یتح  اسوءرم ، اسأر  لاز  اـم  و  ترکذ ، اـمک  تاـکرابم  قباوس  وذ  یلع  و  یلع ، کـل  بجی  اـم  بسح  یلع  كریقوت  نم  لزأ  مل 
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قح یف  لعفا  کنودف  هببـس ، كوبأف  ءاطخ  نکی  نا  و  هلوأ ، كوبأف  اباوص  هیف  نحن  ام  نکی  ناف  كوبأ ، هقح  هرـستقا  و  هیلع ، بثو  ۀـفیلخ 
[. 1  ] مالسلا عدوا و  تئش  ام  کیبأ 

، تسا تاکرابم  قباوس  بحاـص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  وا  هک  تسا  رهاـظ  هیواـعم  باـتک  هظحـالم  زا  »
. رکب یبأ  نب  دمحم  هدرک  رکذ  هچنانچ 

باتک رد  رکب  یبأ  نب  دمحم  و  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  رکب  یبأ  نب  دمحم  قیدصتب  تسا  حیرصت  ترابع  نیا  رد  سپ 
نآ يارب  و  تسا ، راصنا  نیرجاـهم و  ربکا  نینمؤملا  ریما  هک  قیقحتب  وت  یتسناد  هک  یتسردـب  هکنآـب  هدرک  حیرـصت  ۀـیوعمل  اـبطاخم  دوخ 

. ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  ةرهابلا ص 22  لئاضفلا  [ 1  ] یلص ادخ  لوسر  ترضح  زا  بانج 
232 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. ار تردپ  مالسا  رب  درک  رسق  و  ارت ، ردارب  قباوس  نآ  رد  ترضح  نآ  هدرک  لتق  هک  تسا ، تاکرابم  قباوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
فارتعا ترکذ » امک   » هملکب تسا ، تاـکرابم  قباوس  بحاـص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآـب  حیرـصت  فصو  اـب  هیواـعم  سپ 

. هدرک قیدصت  ار  وا  يواعد  و  هدومن ، مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  رکب  یبأ  نب  دمحم  ءانث  حدمب و 
ات دوب ، سوءرم  سأر و  هشیمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآب  هدرک  حیرـصت  خـلا  اـسوءرم  اـسأر  لاز  اـم  هملکب و  هیواـعم  زین  و 

ترـضح نآ  زا  رـسق  ربجب و  ار  ترـضح  نآ  قح  ینعی  ار  ترـضح  نآ  قح  درک  راستقا  و  درک ، ترـضح  نآ  رب  بوث  لوا و  هفیلخ  هکنآ 
، دوب ترضح  نآ  تافو  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  نامز  زا  سوءرم  سأر و  هکنآ  دعب  ار ، ترـضح  نآ  و  تفرگ ،

یبأ زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  فرـش و  تلالج و  لامک  راهظا  فارتعا ، رارقا و  نیا  رد  و  دینادرگ ، موکحم  هَّللا  ذاعم 
. تسا باحصا  رئاس  رکب و 

لئاضفب فارتعا  ناودع ، رد  يدامت  و  لطاب ، رد  كامهنا  و  بلـصت ، بصعت و  و  دانع ، ضغب و  توادـع و  همه  نآ  اب  هیواعم  هاگ  ره  سپ 
نآ قاقحتـسا  و  ترـضح ، نآ  تیـسوءرم  تسایرب و  هدرک  فارتعا  راچان  هک  دـشاب ، هدومن  هبترم  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج 

لامکب مه  تفالخ  ذخا  رد  رکب  یبأ  ندوب  رساق  بصاغ و  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  تفالخ ، يارب  ترضح 
. هدرک رهاظ  تحارص 

. تسا بارغتسا  داعبتسا و  ياج  هچ  ترضح ، نآ  توادع  تیبصان و  فصو  اب  ظحاج ، زا  ترضح  نآ  لئاضفب  فارتعا  رودص  سپ 
233 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیواعم باطخب  وا  هک  تسا ، نشور  حئال و  رکب  یبأ  نب  دمحم  باتک  زا  و  تسا . حضاو  رهاظ و  تیاهن  ترـضح  نآ  اب  هیواعم  توادع  و 
وت هکنآ  لاح  ترـضح ، نآ  قح  رب  یتسجرب  و  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  يدرک  تعزانم  وت  هک  یتسردب  هکنآب  هدرک ، حیرـصت 

. خلا تسا  راصنا  نیرجاهم و  ربکا  ترضح  نآ  قیقحتب  هک  وت  یتسناد  هک  یتسردب  و  یتسه ، قیلط  نب  قیلط 
نینمؤملا ریما  ترـضح  رب  ار  هیواعم  بوث  خلا و  هقح  تبـصتغا  هیلع و  تبثوف  دوخ : مالکب  اررکم  دیکأت  دـیزمب  رکب  یبأ  نب  دـمحم  زین  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قح  هیواعم  باـصتغاب  حیرـص  حیرـصت  زین  و  هدرک ، تباـث  تسا  وا  توادـع  رب  حیرـص  لـیلد  هک  مالـسلا ، هیلع 
. هدومن ار  مالسلا 

لایتحا لالـض و  رد  وا  كامهنا  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  هیواعم  توادع  دـیزم  خـلا  رمالا  اذـهب  تمق  و  وا : لوق  زا  زین  و 
. تسا رهاظ 

قح ملظ  ملاظ  لوا  ۀنـسل  اعابتا  ار  ترـضح  نآ  قح  وا  ذخا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  هیواعم  توادـع  همه  نیا  رب  هوالع  و 
. تسا رهاظ  تحارص  لامکب  هیواعم  دوخ  مالک  زا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  لآ 

رب هیواعم  طلـست  ببـس  وا  ترـضح  هک  تسا ، مزال  قیتع  تفالخ  نالطب  ار  هیواعم  تسایر  نالطب  هک  تسا  رهاـظ  هیواـعم  مـالک  زا  زین  و 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ناـشن  تمارک  ناـمز  رد  اـصوصخ  هیواـعم ، تساـیر  نـالطب  رد  نوچ  و  هدـیدرگ ، دـالب  رد  شئـالیتسا  و  داـبع ،
، هدیدرگ مولظ  دناعم  موشغ و  رئاج  نینچ  طلـست  ببـس  ثعاب و  هک  قیتع ، تفالخ  نالطب  رد  سپ  دنکیمن ، بیر  ینیدـتم  چـیه  مالـسلا ،

، دنزاسیم نآب  فارتعا  راچان  مه  نیبصعتم  رباکا  هک  تسا ، رهاظ  يدحب  هیواعم  تفالخ  نالطب  و  تسا ، یقاب  هرظتنم  تلاح  مادک 
234 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دننزیم وا  تفالخ  تحص  داقتعا  زا  یشاحت  و  دننکیم ، نآ  تابثا  رد  غیلب  مامتها  هکلب 
، دشاب روظنم  قح  لها  بتک  زا  ماش  ریما  تفالخ  لاح  تفایرد  ار  یـسک  رگا  و  هتفگ : نیغلا » ۀـلازا   » رد یلع  ردـیح  يولوم  رـصاعم  لضاف 

یلعا یف  هتجرد  هَّللا  عفر  نیملسملا  دشرم  نیملکتملا و  دیـشر  انالوم  هفلؤم  هلاسر  زا  هک  نیلاضلا » ۀلذ  نیدشارلا و  ةزع   » هلاسر ترابع  رد 
نال لداعلا ، نم  زوجی  امک  رئاـجلا  ناطلـسلا  نم  دـلقتلا  زوجی  مث  هدومرف ، هیادـه »  » بحاـص هک  تسا  نیا  نآ  و  دـیامرف ، رظن  تسا  نییلع 

[. 1  ] هتبون یف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  دیب  ناک  قحلا  ۀیواعم و  نم  اودلقت  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحصلا 
[. 2  ] ءارما اکولم و  لب  ءافلخ  نونوکی  هدعب ال  نم  ۀیواعمف و  هدومرف : دئاقع » حرش   » رد ینازاتفت  نیدلا  دعس  همالع  و 

«: هدومرف مالکلا » بیذهت   » رد «و 
کلملا یلا  نیثلث  دعب  ۀمامالا  بلقناف  ۀنتفلل ، انیکست  ۀیواعمل  رمالا  ملس  هتعیب  نم  رهشا  ۀتـس  دعب  هنع و  هَّللا  یـضر  نسحلا  یلا  رمالا  لآ  مث 

. ۀنطلسلا و 
«: هدومرف لطابلا » لاطبا   » رد ناهبزور  [ 3  ] لضف «و 

نیغلا ص 302. ۀلازا  [ 1  ] مل هناف  هنع  بذلاب  الصأ  انل  مامتها  الف  ۀیواعم  نعاطم  نم  هرکذ  یف  ةدئاف  و ال 
. لوبناتسا ۀیفسنلا ص 232 ط  دئاقعلا  حرش  [ 2]

ۀیهاولا ۀیلادلا  نم  رهظی  امک  دربیم  نامگ  یفوص  ناهبزور  نوچ  ار  قحلا  جهن  باوج  فنصم  ناهبزور  نب  لضف  نیغلا  ۀلازا  بحاص  [ 3]
هدرک فذـح  ار  نبا  ظفل  هداد  حالـصا  مهدیـشر  ترابع  رد  دـساف  معز  نیمهب  و  دـنکیم ، ریبعت  اجباج  ناهبزور  لضفب  ار  وا  احیرـص  هل 

هتشون 12. ناهبزور  لضف  ناهبزور  نب  لضف  ياجب 
235 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

[. 1  ] خلا نیدشارلا  ءافلخلا  نم  نکی 
بـصاغ رئاج و  ملاظ و  و  رکب ، یبأ  تفالخ  نالطب  هکنآ  دعب  جاجوعا  دانع و  تیاهن  و  جاجل ، لوفغ و  دیزمب  هیواعم  هک  تسنآ  بجع  «و 

هرستقا هیلع و  بثو  ۀفیلخ  لوا  ناک  یتح  : » دوخ لوقب  راد » امثیح  هعم  قحلا  رودی  ناک  نم   » قح مضه  و  تفالخ ، ذخا  رد  شندوب  رساق  و 
لامتحا نیا  قورع  هک  هتـسنادن  هدروآ و  نابز  رب  لوا  هفیلخ  تفالخ  و  دوخ ، تسایر  ندوب  باوص  لامتحا  زاب  هدرک ، رهاـظ  كوبأ » هقح 

. هتشاذگن نآ  يارب  لاجم  غاسم و  هدرک ، لاصیتسا  علق و  یغبنی  امک  تسا ، لامتحا  نیا  زا  هلصاف  یب  هک  شلوا ، حیرصت  ار  لالتخالا  ریثک 
لطابلا ج 3 ص 21. لاطبا  در  یف  قدصلا  لئالد  [ 1  ] لماک صحفت  دعب  هک  [ 2 « ] لماک  » باتک رد  دربملا  دیزی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  و 
ةالص نیملاعلا  بر  لوسر  نییبنلا و  متاخ  دمحم  اندیس  یلع  هَّللا  یلص  هاضر و  غلبی  اریثک  ادمح  هّلل  دمحلا  تسا : نیا  دربم  لماک  لوا  [ 2]

، ۀغلاب ۀظعوم  و  رئاس ، لثم  و  فوصوم ، رعـش  روثنم و  مالک  نیب  ام  بادآلا  نم  ابورـض  عمجی  هانفلا  باتک  اذه  دربملا  سابعلا  وبأ  لاق  ۀمات ،
نا قلغتسم و  ینعم  وا  بیرغ  برعلا  مالک  نم  باتکلا  اذه  یف  عقو  ام  لک  رسفی  نا  هیف  تیحتنا  ۀغیلب و  ۀلاسر  ۀیفرـش و  ۀبطخ  نم  رایتخا  و 

هّللاب اینغتسم و  هریـسفت  یف  دحا  یلا  عجری  نا  نع  ایفتکم و  هسفنب  باتکلا  اذه  نوکی  یتح  ایفاش  احرـش  بارعالا  نم  هیف  ضرعی  ام  حرـشن 
لوق هاضرب و  دقع  هتعاطب و  لمع  نم  انروما  حالـص  هیف  امل  قیفوتلا  نوعلا و  ۀـبلط و  لک  كرد  یف  انعزفم  هیلإ  ةوقلا و  لوحلا و  قیفوتلا و 

. ریدق ءیش  لک  یلع  هناف  حلاص  لمع  هعفرب  قداص 
ۀجحلا يذ  رهش  ةرغ  ءاعبرالا  موی  هخسن  نم  عازنلا  ناک  باهولا و  کلملا  نوعب  باتکلا  مت  تسا : موقرم  لماک  هرـضاح  هخـسن  رخآ  رد  و 
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دمحلا مارکلا و  هباحصا  هلآ و  یلع  هیلع و  مالـسلا  ةولـصلا و  لضفا  اهبحاص  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلالا  دعب  نیتس  ۀعـست و  ماع  مارحلا 
. نیملاعلا بر  هّلل 

236 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«: هتفگ هداتفا  لماخ  دبع  نیا  تسدب  برع  طخب  نآ  هقیتع  هخسن 

باحـصا نم  يرت  نم  یلوح  نا  هل : لاقف  ۀـعیبلاب ، هذـخأی  ۀـیواعم  یلا  یلجبلا  هَّللا  دـبع  نب  ریرج  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هجو 
کترتخا ینکل  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

نم كرخذا  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  هَّللا  و  ریرج : لاقف  ۀعیبلاب ، هذخف  ۀیواعم  تیا  نمی ، يذ  ریخ  ریرج  ملس : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوقل 
اهمیقا ۀجح  يدصق  امنا  هنع : هَّللا  یضر  یلع  لاقف  ۀیواعم ، یف  کل  عمطأ  ام  و  ائیش ، یترصن 

ۀعیبلا نم  دجت  یتح ال  عیابت  کبسحا  و ال  ادب ، ةالصلا  نم  دجی  یتح ال  یلصی  قفانملا ال  نا  ریرج : هل  لاقف  ۀیواعم ، هعفاد  ریرج ، هاتأ  املف 
هیلع حـلا  امهنیب و  ةرظانملا  تلاطف  اورمع  رظانف  یقیر ، ینعلباف  هدـعب  ام  هل  رما  هنا  نبللا ، نع  یبصلا  ۀـعدخب  تسیل  اهنا  ۀـیواعم : لاقف  ادـب 

: ۀیواعم هل  لاقف  ریرج ،
بتکا مالغ  ای  ورمع : لاقف  ۀعاط ، طرش  ضقنی  هیلع و ال  بتک  ۀمعط و  رـصمب  ورمعل  بتک  مث  هَّللا ، ءاشنا  سلجم  لوأ  یف  لصفلاب  كاقلا 

: اریرج عمسیل  دشنی  هتریقع  عفد  هرمأ  هل  عمتجا  املف  اطرش ، ۀعاط  ضقنت  و ال 
سباسبلا  تاهرتلاب  یتا  تآل  یسواسو  ینترتعا  یلیل و  لواطت 

سطاعملا  عادتجا  اهیف  یتلا  کلتب  ۀمج  ثداوحلا  ریرج و  یناتا 
سبالب  یخدلا  باوثأل  تسل  هنیب و  ینیب و  فیسلا  هدباکا و 
سلاجملا  یف  اهخایشأ  اهفصاوت  ۀینمی  ۀعاط  تطعأ  ماشلا  ذإ 
سبای  بطر و  لک  هیلع  ثعت  ۀهبجب  ایلع  مدصأ  اولعفی  ناف 

سئایب  قارعلا  کلم  نم  انأ  ام  لئان و  انأ  ام  ریخ  وجرال  ینا  و 

هدرک فارتعا  ترضحنآ  لئاضفب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  شاهمان  رد  هیواعم 

هراشا

موقلا کعیاب  ول  يرمعلف  دعب  امأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رخـص  نب  ۀـیواعم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هنع : هَّللا  یـضر  یلع  یلا  بتک  و 
تنا كوعیاب و  نیذلا 

237 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
كءاطاف راصنالا ، هنع  تلذـخأ  ثادـحالا و  نیرجاهملا و  نامثعب  تیرغأ  نکل  و  نامثع ، رمع و  رکب و  یباـک  تنک  ناـمثع  مد  نم  ءيرب 

نیب يروش  تناک  تلعف  ناف  نامثع ، ۀـلتق  مهیلإ  عفدـت  یتح  کلاتق  الا  ماشلا  لـهأ  یبأ  دـق  فیعـضلا و  كولعـصلا  کـل  يوق  لـهاجلا و 
لها یلع  کتجحک  ماشلا  لها  یلع  کتجح  ام  و  كاعیاب ، امهنال  ریبزلا ، ۀـحلط و  یلع  کتجحک  یلع  کتجح  اـم  يرمعل  و  نیملـسملا ،

شیرق نم  کعضوم  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نم  کتبارق  و  مالسالا ، یف  کفرش  امأ  و  ماشلا ، لهأ  کعطی  مل  كوعاطا و  ةرـصبلا ،
: وه لیعج و  نب  ورمع  رعشب  باتکلا  رخآ  یف  هیلإ  بتک  مث  هعفدأ ، تسلف 

انیهراک مهل  قارعلا  لهأ  قارعلا و  کلم  هرکت  ماشلا  يرأ 
انید كاذ  نم  ناک  ام  لک  يری  اضغبم  هبحاصل  الک  و 
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انوضرقی ام  لثم  مهّاند  مهانیمر و  انومر  ام  اذإ 
انیضر دنه  نب  انیضر  انلقف  انل  ماما  یلع  اولاق  و 

انیدن نا  يرن  الا ال  انلقف  هل  اونیدت  نا  يرن  اولاق  و 
انویعلا رقی  برض  نعط و  داتقلا و  طرخ  کلذ  نود  نم  و 

. انوؤشلا ضفی  يوری : و 
. هنع انکسمأ  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  مذ  رعشلا  اذه  رخآ  یف  و  دربملا : سابعلا  وبأ  لاق 

یلع بلکلا  تدسآ  و  هیلع ، هتدـسآ  و  هب ، هتیرغأ  لاقی : هیلع ، ضیـضحتلا  وه  ءارغالا و  نم  وهف  نیرجاهملا  نامثعب  تیرغأ  نکل  و  هلوق : و 
. هتیرغأ هتدسآ : و  یلا ، هتوعد  هتیلشأ  امنا  أطخأ ، دقف  تیرغا  ینعم  یف  بلکلا  تیلشا  لاق : نم  و  اداسیا ، هدسوأ  دیصلا 

. يرأ یلع  لومحم  انیهراک » هل  قارعلا  لهأ  و  : » لیعج نبا  لوق  و 
یلع هلمحی  مل  و  واولاب ، ۀـلمج  یلع  ۀـلمج  فطع  مث  ءادـتبا  عطق و  امهدـحأ  نیهجو : نم  عفرلاف  اـنوهراک » هل  قارعلا  لـهأ  و  : » لاـق نم  و 

: کلوقک نکل  و  يرأ ،
238 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیأر لوقت : اهانعم  نوکیف  الاح  اهدعب  ام  واولا و  نوکت  نأ  رخآلا  هجولا  و  ربخ ، دـعب  ربخب  تربخ  ۀـعاسلا ، قلطنم  رمع  اقطنم و  دـیز  ناک 
. قلطنم ورمع  ذإ  دیرت  قلطنم  رمع  امئاق و  ادیز 

ْمُهُسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌۀَِفئاط  َو  ْمُْکنِم  ًۀَِفئاط  یشْغَی  لج : زع و  هَّللا  لوق  وه  ینعملا و  اذه  یلع  لمحی  ۀیآلا  هذه  و 
. لاحلا هذه  یف  مهسفنا  مهتمها  دق  ۀفئاط  ذإ  ملعأ  هَّللا  ینعملا و  و  [، 1]

ٍرُْحبَأ ُۀَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍةَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  أرق : نم  ةءارق  کلذک  و 
. ۀلیقثلا نأ  یلعف  رحبلا  أرق و  نم  و  هلاح ، هذه  رحبلا  يأ و  [ 2]

« ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  : » لج زع و  هَّللا  لوق  یف  نورسفملا  لاق  مهانیزج و  لوقی : انوضرقی » ام  لثم  مهاند  و  : » هلوق و 
: برعلا لاثمأ  نم  باسحلا و  ءازجلا و  موی  : 

: ةدیبع وبأ  دشنأ  و  نادت ، نیدت  امک 
نادت  نیدت  ام  کناب  ملعا  لئاز و  ککلم  نا  نقیا  ملعا و  و 

ۀکم تناک  لاقی : و  هتعاط ، یف  يأ  نالف  نید  یف  نالف  لاقی : کلذ ، نم  مالـسالا  نید  و  ۀعاطلا ، اهنم  و  انرکذ ، ام  اهنمف  عضاوم : نیدـلل  و 
: ریهز لاق  دحأ ، نید  یف  نکت  مل  يأ  احاقل  ادلب 

كدف  اننیب  تلاح  ورمع و  نید  یف  دسأ  ینب  یف  یفوجب  تللح  نئل 
لآ [ 1 : ] يدبعلا بقثملا  لاق  [، 3  ] يایرجا یتداع و  یبأد و  ینید و  اذه  لاز  ام  لاقی : ةداعلا ، نیدلا  و  دنه ، نب  ورمع  ۀعاط  یف  دیری  اذـهف 

نارمع 154.
نامقل 27. [ 2]

. ۀعیبطلا قلخلا و  ۀنکاس : میج  امهنیب  ءارلا  ةزمهلا و  رسکب  ای  رجالا  [ 3]
239 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینید  ادبأ و  هنید  اذه  أ  [ 2  ] ینیضو اهل  [ 1  ] تأرد اذإ  لوقت 
ینیقی  ام  یلع و  یقبی  ام  لاحترا أ  لح و  رهدلا  لک  أ 

: دیز نب  تیمکلا  لاق  و 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 161 

http://www.ghadirestan.com


اوبلجأ ّیلع و  ارط  اوعمجأ  نا  یتبیرض و  یه  يایرجا و  كاذ  یلع 
. فانم دبع  نب  سمش  دبع  نب  ۀعیبر  یبأ  نبا  ۀبتع  تنب  دنه  هما  و  نایفس ، یبأ  نب  ۀیواعم  ینعی  دنه » نبا  انیضر  : » هلوق و 

«. هتعاط یف  يأ  هنید  یف  اولخدت  اوعیطت و  يأ  اونیدت  نأ  : » هلوق و 
یف الثم  هطرخ  برـضی  کلذلف  كوشلا ، ۀظیلغ  ۀـکاش  ةرجـش  داتقلا  و  برعلا ، لاثمأ  نم  لثم  اذـهف  داتقلا » طرخ  کلذ  نود  نم  : » هلوق و 

. لاملا مهیلع  تضضف  لوقت : قرفی ، ضفیف  نوئشلا ، ضفی  اذه  نم  و  دهجلا ، ۀیاغ  هنال  دیدشلا  رمالا 
اهبعش و عضومف  ضعب ، یلا  اهـضعب  بوعـشم  عطق  يأ  لئابق  عبرأ  سأرلا  نأ  کلذ  و  سأرلا ، لئابق  لصاوم  یه  نأش و  اهدحاو  نوئـشلا  و 

نب سوا  لوق  دشنأ  و  هنوئش ، تلهتسا  لاقی : کلذلف  اهنم  عومدلا  يراجم  نا  لاقی  یعمصالا : لاق  نأشلا ، اهدحاو  نوئشلا  اهل  لاقی  اهمایتلا 
: رجح

ینوئش  قارفلا  نم  لهتسی  ینناف ال  قارفلاب  ینینزحت  ال 
. نالوق هیفف  انویعلا » رقت  : » لاق نم  و 

تنخـس مهلوق : فالخ  وه  و  رقلا ، نم  تدرب  وه  لاق  و  هَّللا ، اهرقأ  هنیع و  ترق  لاقی : هریغ ، زوجی  ـال  لوقی : ناـک  و  یعمـصالل ، امهدـحأ 
. هَّللا اهنخسا  هنیع و 

. تطسب تأرد : [ 1 . ] فرظأ برغأ و  لوالا  و  لیمج ، نسح  لوق  اذه  و  هَّللا ، اهأدهأ  يأ  هَّللا  اهرقأ  تأده و  يأ  ترق  لوقی : هریغ  و 
رعش نم  جوسنملا  ضیرعلا  ناطبلا  نیضولا : [ 2]

هیواعم همان  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج 

، رخص نب  ۀیواعم  یلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  ۀلاسرلا : هذه  باوج  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هیلإ  بتکف 
کیلع دسفأ  امنا  تمعز  هعبتاف  هداق  و  هباجأف ، يوهلا  هاعد  هدشری ، دـئاق  و ال  هیدـهی ، رـصب  هل  سیل  ئرما  باتک  کنم  یناتأ  هناف  دـعب  امأ 

هَّللا ناک  ام  و  اوردصأ ، امک  تردـصأ  و  اودروأ ، امک  تدروأ  نیرجاهملا ، نم  الجر  الا  تنک  ام  يرمعل  و  نامثع ، لتق  یف  یتئیطخ  یتعیب 
نا و  همد ، ۀبلاطمب  یلوأ  نامثع  ونب  و  ۀّیمأ ، ینب  نم  لجر  تنأ  امنا  نامثع  تنأ و  امف  دعب  و  یمعلاب ، مهبرضیل  و ال  لالـض ، یلع  مهعمجیل 
نیب ریبزلا و  ۀـحلط و  نیب  کنیب و  كزییمت  امأ  یلا و  موقلا  مکاح  مث  نوملـسملا ، هیف  لخد  امیف  لـخدأف  کـلذ ، یلع  يوقأ  کـنا  تمعز 

امأ و  رطسأ ، اهیف  فنأتـسی  و ال  رایخلا ، اهیف  ینثتـسی  ۀلماش ال  ۀعیب  اهنال  ءاوسالا ، کل  انه  امیف  رمالا  ام  يرمعلف  ةرـصبلا ، لهأ  ماشلا و  لهأ 
دحأ یشاجنلا  اعد  مث  هتعفدل ، هعفد  تعطتـسا  ول  يرمعلف  شیرق  نم  یعـضوم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نم  یتبارق  مالـسالا و  یفرش 

: هلوق ینعمـسأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق : لجرلا  بجأف  قارعلا ، لهأ  رعاش  تنأ  و  ماشلا ، لهأ  رعاش  لـیعج  نبا  لاـقف : بعک  نب  ثراـحلا  ینب 
: هبیجی یشاجنلا  لاقف  رعاش  رعش  کعمسأ  اذإ  لاق 

انورذحت ام  هَّللا  ققح  دقف  انوکی  نل  ام  يواعم  ای  عد 
انوعنصت امف  زاجحلا  لهأ  قارعلا و  لهأب  یلع  مکاتا 

[. 1  ] هنع کسمی  ام  اذه  دعب  و 
ریما بانج  فرـش  وا  هکنآب  هدرک  حیرـصت  دادـل  جاجل و  دانع و  ضغب و  همه  نآ  اب  وا  هک  تسا  رهاظ  هتـشون  هیواعم  هک  یباتک  هعلاطم  زا 

ۀبتکم یف  طوطخم  دربم ص 77  لماک  [ 1  ] هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ترـضح  نآ  تبارق  مالـسا و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
. ونهکلب فلؤملا 

241 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنکیمن عفد  ملس  هلآ و  هیلع و 
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دنک راکنا  یلکب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  تسناوتیمن  هیواعم 

فرش درکیم  عفد  دشیم ، رداق  رگا  هیواعم  هک  تسا  رهاظ  ترـضح  نآ  فیرـش  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  داشرا  زا  و 
، شیرق زا  ار  ترضح  نآ  عضوم  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ترضح  نآ  تبارق  و  مالسا ، رد  ار  ترضح  نآ 

ترـضح اب  هیواعم  توادع  و  تخاسیم ، نآب  فارتعا  رارطـضا  هارب  راچان  تشادـن ، ترـضح  نآ  لضف  عفد  رب  تردـق  هیواعم  نوچ  نکل 
: تسا رهاظ  هدیدع  هوجوب  لماک  ترابع  زا  مه ، وا  داقتعا  ثبخ  تیاهن  و  دانع ، ضغب و  لامک  و  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما 

تایآ و رب  هوـالع  وا ، هصاـخ  حـیادم  لـئاضف و  و  بقاـنم ، دـماحم و  هک  یلجب ، هَّللا  دـبع  نب  ریرج  ماـظن  تغـالب  مـالک  زا  هکنآ  هلمج  زا 
، هدرک لقن  مه  دربم  وا  حدم  و  حـضاو ، نآ  ریغ  و  هباصا »  » و هباغلا » دـسا   » زا دـننکیم ، نآب  ثبـشت  هینـس  هک  هباحـص ، لضف  هماع  تایاور 

تـسد و  دـنرآیمن ، راگدرورپ  تدابعب  ور  رارطـضا  ءاجلا و  ریغب  هک  دوب ، راجف  نیلغدـم  و  رارـشا ، نیقفانم  لـثم  هیواـعم  هک  تسا  رهاـظ 
. دنراذگیمن قح  تعاطا  نمادب 

هچ تسا ، راکشآ  ادیوه و  روهظ  حوضو و  لامکب  وا ، راعش  تهافس  راعش  زا  هیواغ  هیواعم  تیاوغ  تواقش و  و  تلالض ، توادع و  زین  و 
رد و  هدرک ، ریبعت  سباسبلا » تاهرتلاب  یتأ  تآ   » هب ار  یلجب  هَّللا  دـبع  نب  ریرج  ساوسو ، سانخ ، تعاطا  رد  كاـمهنا  دـیزمب  سانـسن  نآ 
ام یلع  وا  حدـم ، صوصخلاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسا ، لیلج  یباحـص  نینچ  تناها  تیاهن  ترابع  نیا 

تسین ینایاپ  دوخ  دننکیم  نآ  ریرقت  زور  بش و  تنس  لها  هک  ار  هباحص  هماع  بقانم  حئادم و  و  درک ، دربملا  لقن 
242 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تسا رفک  قافن و  لالض و  نیع  هینس  همئا  تاحیرصت  بسح  هباحص  تناها  و 
فرـش هیامرـس  هک  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  عابتا  تعاطا و  نیهوت  عینـشت و  نعط و  تیاهن  ماظن  تراسخ  مالک  نیا  رد  زین  و 

دارم هچ  دشابیم ، تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ناج  سنا و  رورس  بانج  صوصن  بسح  ناقیا ، نید و  ناکرا  هدمع  زا  نامیا و  لها 
بانج تعاطا  رایتخاب  رما  و  هیواعم ، زا  تعیب  بلط  رب  دوب  لمتشم  هک  تسا ، هَّللا  دبع  نب  ریرج  تاملک  سباسب  تاهرت  زا  نهد  هدیرد  نآ 

. ترضح نآ  تفلاخم  كرت  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاط  نیمـشاغلا  سیئر  نآ  هک  تسا ، رهاـظ  سطاـعملا » عادـتجا  اـهیف  یتلا  کـلتب   » وا لوق  زا  زین  و 
و داتفایم ، وا  بیـصن  رد  ایح  زا  هراپ  رگا  هکنآ  لاح  و  تشاد ، نآ  زا  مامت  فاکنتـسا  ءاـبا و  و  تسنادیم ، اـهدوخ  فاـنآ  عدـج  بجوم 
نیعلاب و و  تسنادیم ، تمظع  فرش و  دیزم  دجوم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  دیسریم ، وا  ماشمب  مالـسا  میمـش  هحئار 

. تخاسیم لوبق  ار  نآ  سأرلا 
رهاظ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دوخ  دانع  توادع و  تیاهن  وا  هک  تسا  رهاظ  خـلا  ایلع » مدـصأ  اولعفی  مل  ناف  : » وا لوق  زا  زین  و 
رکذ درجم  رب  و  هدرک ، رکذ  اراختفا  ار  ماعطلا  سیئر  نآ  ماجنا  تلالـض  ماش  لها  تعاطا  ریدقت  رب  ار  ترـضح  نآ  نداد  همدص  هک  هدرک 

نآ رب  دـنک  دـساف  هک  هبجب  ار  ترـضح  نآ  دـیناسر  دـهاوخ  همدـص  هکنآب  هدومن  حیرـصت  هکلب  هدرکن ، افتکا  ترـضح  نآ  نداد  همدـص 
راهظا نیا  و  دنادرگ ، لحنم  ار  بانج  نآ  ماظن  هیلک  و  دزاس ، لتخم  ترضح  نآ  روما  عیمج  هَّللا  ذاعم  ینعی  ار  سبای  بطر و  ره  ترضح 

تیاهن زاربا  و  تلالض ، تواقش و  تیاغ 
243 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا نآنش  نایغط و  ناودع و  نارسخ و  حضفا  و  قاقش ، شاقن و  و  لالض ، رفک و  لامک  ءادبا  و  توادع ، ثبخ و 

تسا کیرش  نامثع  لتق  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  درکیم  اعدا  هیواعم 
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نآ هکنآب  درکیم  حیرـصت  و  تسنادیمن ، نامثع  مد  زا  يرب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  وا  هک  تسا  رهاظ  هیواعم  باتک  زا  زین  و 
مه هیواعم و  دزن  هک  تسا  رهاظ  و  هدومن ، ناـمثع  زا  راـصنا  لاذـخا  و  هدرک ، ناـمثع  رب  ءارغا  ار  ثادـحا  راـصنا و  نیرجاـهم و  ترـضح 

سپ هدوب ، يزاخم  شحفا  یـصاعم و  ربکا  زا  وا ، ترـصن  زا  مدرم  لیذخت  و  وا ، لتق  رب  سان  ءارغا  و  نامثع ، نوخ  رد  تکرـش  شنابهذم ،
زا ار  نآ  و  تشاگنایم ، تعاضف  حـبق و  تعانـش و  لامک  رد  هک  ار  يرما  هک  دـنام ، یقاب  بیر  هچ  هیواعم  تیبصان  توادـع و  لامک  رد 

تفالخ و رد  حداـق  و  مارکلا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ماـنا  لوسر  و  ماـعنم ، بر  اـب  هحیرـص  تدـناعم  تفلاـخم و  ماـثآ و  و  یـصاعم ، ربکا 
. تخاسیم بوسنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضحب  تشادنپیم ، تلادع 

مومعلا و یلع  هباحص  يانث  حدم و  و  تمظع ، تلالج و  تابثا  رد  هینس ، تاریوزت  تاریرقت و  و  هباحص ، تلادع  هیواعم  هدافا  نیا  زا  زین  و 
رب ءارغا  ار  راصنا  نیرجاـهم و  نینمؤملا  ریما  باـنج  وا  حیرـصت  بسح  هاـگ  ره  هچ  دروخیم ، مهرب  قـالطالا  باـعیتسالا و  قارغتـسالا و 

قاسف و نیرتدـب  زا  راصنا  نیرجاهم و  نیا  دناهینـس ، تارـضح  هک  شعابتا  هیواعم و  دزن  سپ  دومن ، نامثع  راصنا  لاذـخا  و  درک ، ناـمثع 
وا لتقب  و  دندرک ، نائنشلا  لها  موعزم  وه  امک  نایاپیب ، حئادم  لئاضفب و  حودمم  ۀعاطالا ، بجاو  هفیلخ  ترـصن  كرت  هک  دنـشاب ، راجف 

. دندش یضار 
كولعصلا کب  يوق  لهاجلا و  کعاطأف  : » دوخ لوقب  هیواعم  زین  و 

244 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ تعاطا  هکنآ  لاح  ترضح ، نآ  تعاطا  مذ  نیجهتب و  نابز  هک  هداد ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  راهظا  داد  فیعـضلا »

لوق نیاب  مه  و  هداشگ ، تسا  تداعـس  فرـش و  نیع  داـنتلا ، موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داـجما  ياـیبنا  رورـس  داـشرا  بسح  ترـضح 
راثآ تلالـض  راعـشا  زا  و  هداشگ ، دوخ  رب  مالـسا  لها  مالم  مول و  لاـمک  باوبا  هدومن ، راـصنا  نیرجاـهم و  بیع  مذ و  نیجهت و  تیاـهن 

هک ار  قارع  کلم  دنتـشاد  تهارک  ماش  لها  هک  تسا ، راکـشآ  ادـیوه و  رارـشالا » ءازج  رـش  هازج  رانلا و  یف  هَّللا  هلعج   » لـیعج نب  ورمع 
نیا کی  ره  تسا و  دوخ  بحاص  ضغبم  کی  ره  و  دـندوب ، ماش  لها  هراـک  قارع  لـها  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  کـلم 
سپ دننادیم  دوخ  نید  ار  ماش  لها  ضغب  قارع  لها  و  دنراگنایم ، دوخ  نید  ار  قارع  لها  ضغب  ماش  لها  ینعی  دـنادیم ، نید  ار  ضغب 

نعط و ینابز و  زارد  همه  نآ  دـنناشعابتا ، هیواـعم و  ناـشهلمج  زا  هک  ار  هباحـص  زا  یعمج  قح  لـها  ضغب  رب  هینـس  تارـضح  هک  بجع 
لها ماش و  لها  نایم  رد  ضغابت  عوقو  زا  و  دنناوخیم ، دنلب  زاوآب  ناشلیجخت  ماحفا و  دصقب  ار  تایاور  تایآ و  و  دـنهنیم ، زاغآ  عینـشت 

. دنوشیمن هبنتم  دوخ  تاعینشت  تعانش  لامک  رب  و  دنرادیمنرب ، يربخ  دندوب ، هباحص  بناج  ود  ره  هکنآ  لاح  قارع ،
ریبز هحلط و  رب  نینمؤملا  ریما  بانج  تجح  هک  تسا  رهاظ  خـلا  ۀـحلط » یلع  کتجحک  یلع  کتجح  ام  يرمعل  و  : » هیواـعم لوق  زا  زین  و 

ناشیا تعیب  و  هدرک ، نآب  فارتعا  هدومن و  نآ  تابثا  مه  هیواعم  هک  دوب ، رهاظ  هباثمب  نآ  تحـص  تنازر و  تناتم و  و  دوب ، مامت  يدـحب 
مه هیواعم  فارتعاب  ریبز ، هحلط و  رکم  و  لالض ، ردغ و  ثکن و  سپ  هدرک . رارقا  ترضح  نآ  يارب 

245 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشاب تباث  هَّللا  دمحب 

دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يداعا  زا  هیواعم و  نارودزم  زا  رعاش  لیعج  نبا 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  قارع  لها  فالخ  رب  ماش  لها  زا  شلاثما  وا و  هک  تسا  رهاظ  لیعج  نبا  حیرصت  زا  زین  و 
. دندوب لئاق  وا  تفالخ  یضار و  هیواعم  تماماب  دنتسنادیم  قلطم  هفیلخ  قح و  رب  ماما  ار  مالسلا 
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: لیعج نبا  لوق  زا  زین  و 
« انیدن نا  يرن  الا ال  انلقف  هل  اونیدت  نأ  يرن  اولاق  «و 

جاجل و دیزمب  و  دنتشاد ، فاکنتسا  ءابا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  زا  مامت  تحارـصب  ماش  لها  رگید  وا و  هک  تسا  رهاظ 
نیا و  دنتـسنادیم ، اهدوخ  نویع  هرق  بجوم  ار  ترـضح  نآ  برـض  نعط و  و  دـندرکیم ، تباث  داتق  طرخ  ترـضح  نآ  تعاطا  رد  دانع 

. تسا یفاک  شعابتا  هیواعم و  تیبصان  توادع و  تابثا  يارب  مه 
ریما بانج  مذ  تاـفارخ  نیا  رد  لـیعج  نبا  هک  تسا  رهاـظ  هنع » انکـسما  هنع  هَّللا  یـضر  یلعل  مذ  رعـشلا  اذـه  رخآ  یف  و  : » دّربم لوق  زا  و 

، ترـضح نآ  تماما  یفن  زین  هتخاس  رکذ  هک  يردق  رد  دنچ  ره  و  هدرک ، نآ  لقن  زا  كاسما  دّربم  هک  هتخاس  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هک دش  رهاظ  دّربم  لوق  زا  نکل  دوشیم  رهاظ  بانج  نآ  دوخ  بانج و  نآ  عابتا  توادع  ضغب و  تهارک و  بانج و  نآ  تعاطا  زا  ءابا  و 

رفک و سپ  هدرکن ، نآ  رکذ  هتـسناد  قبـس  ام  زا  رتدب  ار  ّمذ  نیا  و  هدرک ، رکذ  ار  قبـس  ام  دربم  هک  دوب ، قبـس  ام  زا  عنـشا  شحفا و  مذ  نیا 
. دش تباث  روهظ  حوضو و  لامکب  هدرک  دوخ  همامش  قافن  همان  رد  وا  تواقش  رسارس  تفارخ  داریا  هک  هیواعم  لیعج و  نبا  قافن 

فرشب فارتعا  مه  دحاو  باتک  رد  هیواعم  هک  دش  تباث  اج  نیا  زا  زین  و 
246 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترضح نآ  عضوم  مارکلا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  بانج  زا  ترضح  نآ  تبارق  و  مالـسا ، رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
. هدومن ترضح  نآ  مذ  باتک  نیا  رد  مه  و  هدومن ، شیرق  زا 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  دوخ  تیبصان  توادع و  لامک  راهظا  ظحاج  هچ  تسا ، رتدـب  مه  ظحاج  تراسج  زا  عینـش  عنـص  نیا  سپ 
نیرمالا نیب  عمج  هیواعم  و  رگید ، باتک  رد  ترضح  نآ  لئاضفب  فارتعا  و  هدومن ، رگید  باتک  رد  ترضح  نآ  رب  نعاطم  داریاب  مالسلا 

. هدومن دحاو  باتک  رد 
دیـشر لاطبا  و  تسا ، بارغتـسا  داعبتـسا و  لامک  بجوم  ظحاجب  توادـع  تیبصاـن و  تبـسن  زا  دیـشر  لـضاف  بارغتـسا  داعبتـسا و  سپ 
راهظا هیواعم  هاگ  ره  هک  تسا ، نالطب  لامک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  لئاضفب  ظحاج  فارتعا  لیلدـب  ار  ظحاج  تیبصاـن 
راهظا دـشاب ، هدومن  هدرک  باتک  نآ  رد  ترـضح  نآ  لـئاضفب  فارتعا  هک  باـتک  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  توادـع 

. تسا باجعتسا  ياج  هچ  رگید  باتک  رد  ترضح  نآ  لئاضفب  فارتعا  و  رگید ، باتک  رد  ار  ترضح  نآ  توادع  ظحاج 
وا تیادـه  هک  يرـصب  وا  يارب  دوبن  هک  دوب  يدرم  هیواعم  هک  تسا  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رخفلا  رهاب  باتک  ردـص  زا  و 
نآ عابتا  سپ  يوه  ار  وا  دیشک  ار ، يوه  وا  هدرک  تباجا  سپ  يوه  ار  وا  هدرک  توعد  دیامن ، وا  داشرا  هک  دوب  يدئاق  وا  يارب  هن  و  دنک ،

. هدومن
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  دادساب  داشرا  بسح  هک  رعاش  یـشاجن  هک  تسا  رهاظ  هنع » کسمی  ام  اذه  دـعب  و  : » دربم لوق  زا  زین  و 

رب عینشت  نعط و  هیواعم و  حیـضفت  حیبقت و  نیجهت و  نیهوت و  نانچ  هدرک ، لقن  دربم  هک  رعـش  ود  ره  دعب  هتفگ ، لیعج  نبا  راعـشا  باوج 
دربم هک  هدومن ، وا 

247 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َّقَْحلا اوُِسْبَلت  َو ال  هیآ : تفلاخم  لـین  قح  ناـمتکب  و  هدومن ، نآ  زا  كاـسما  ناطیـش  نآ  ضرع  تنایـص  نایفـس و  وبا  روپ  تیاـمح  ضرغب 

َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب 
. هداهن دوخ  نیبم  نیبج  رب  [ 1]

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  ۀـیواعم  ّمذ  نعط و  نآ  زا  دوب  رتهداـیز  ۀـیواعم  مذ  نعط و  نیا  هک  دـش  رهاـظ  دربم  لوق  نیا  زا  زین  و 
هدرک داشرا 
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تسا بدا  همئا  مظاعا و  رباکا و  زا  دربم  سابعلا  وبا  هدرک  لقن  لماک »  » رد دربم  سابعلا  وبا  ار  هیواعم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبتاکم 

هراشا

تسا تاقث  نیدمتعم  مظاعا  تاجرد و  یلاع  ۀمئا  رباکا  زا  لماک »  » بحاص [ 2  ] دربم سابعلا  وبا  هک  دنامن  بجتحم  و 

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  دربم  همجرت 

: هتفگ نایعألا » تایفو   » رد یعفاشلا  یلبرالا  یکمربلا  ناکلخ  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیدلا  سمش  ةاضقلا  یضاق 
نب هَّللا  دبع  نب  رماع  نب  ثراحلا  نب  کلام  نب  دیز  نبا  هَّللا  دبع  نب  دعس  نب  نامیلس  نب  ناسح  نب  رمع  نب  ربکالا  دبع  نب  دیزی  نب  دمحم 

. ثوغلا نب  دسالا  نب  رضنلا  نب  کلام  نب  هَّللا  دبع  نب  بعک  نب  ثرحلا  نب  بعک  نب  نجعأ  نب  ۀلامث  وه  و  ملسأ ، نب  فوع  نب  لالب 
ةرقبلا 42. [ 1  ] يدزالا یلامثلا  دزالا  وه  دسالا  ۀلامث و  وه  ملسأ  نب  فوع  یبلکلا : نبا  لاق  و 

دادغبب ۀیبرعلا  ماما  دربملا  سابعلا  وبا  يرـصبلا  يدزالا  ربکالا  دبع  نب  دیزی  نب  دمحم  هتفگ : تایفولاب  یفاو  رد  يدفـص  نیدلا  حالـص  [ 2]
دمحم و  هیوطفن ، نب  میهاربا  و  ةدم ، همزل  رافـصلا و  لیعامـسا  هنع  يور  امهریغ و  یناتـسجسلا و  متاح  یبأ  ینزاملا و  نع  ذخا  هنامز . یف 

، هابص یف  امیس  امیس ال  الیمج و  ناک  و  ۀفارظ ، رداون و  بحاص  ۀمالع  ایرابخا  ۀقث  اهوفم  اغیلب  احیـصف  ناک  ۀعامج و  یلوصلا و  ییحی  نب 
طوطخم ج 5 تایفولاب  یفاولا   12 دئاوف . هنم  دادزا  ةرم  لک  ةرم و  نیعبس  هتعلاط  یضاقلا : لاق  لماکلا ، هباتک  اهنم  ةروهشم ، فیناصت  هل  و 

ص 126
248 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. يوحنلا دربملاب  فورعملا  يرصبلا 
. بدالا یف  ۀعفانلا  فیلأتلا  هل  و  ۀغللا ، وحنلا و  یف  اماما  ناک  و  دادغب ، لزن 

. کلذ ریغ  و  بضتقملا »  » و ۀضورلا »  » اهنم و  لماکلا »  » باتک اهنم 
. امهرکذ مّدقت  دق  یناتسجسلا و  متاح  یبأ  ینزاملا و  نامثع  یبأ  نع  بدالا  ذخأ 

. ۀمئالا نم  هریغ  هرکذ و  مدقت  دق  هیوطفن و  هنع  ذخأ  و 
خیرات امهب  متخ  دق  نیرـصاعتم  نیملاع  حیـصفلا »  » باتک بحاص  بلعثب  بقلملا  ییحی  نب  دـمحا  سابعلا  وبأ  و  روکذـملا ، دربملا  ناک  و 

: رهزالا یبأ  نب  رکب  وبأ  وه  تایبأ و  ۀلمج  نم  امهرصع  لهأ  ضعب  لوقی  امهیف  ءابدالا و 
. بلعث وأ  دربملاب  ذع  نلهجت و  ملعلا ال  بلاط  ایأ 

برجالا  لمجلاک  کت  الف  يرولا  ملع  نیذه  دنع  دجت 
برغملا  قرشلا و  یف  نیذهب  ۀنورقم  قئالخلا  مولع 

. هنم عنتمی  کلذ و  هرکی  بلعث  ناک  و  هنم ، راثکتسالا  بلعثب و  ةرظانملا  یف  عامتجالا  بحی  دربملا  ناک  و 
مل بلعث : نتخ  يرونیدـلا  هَّللا  دـبع  یبال  تلق  لاق : امهقیدـص  ناک  و  یلـصوملا ، هیقفلا  نادـمح  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  یکح  و 

؟ دربملاب عامتجالا  بلعث  یبأی 
مکح لفحم  یف  اعمتجا  اذاف  نیملعملا ، بهذـم  هبهذـم  بلعث  و  نایبلا ، رهاظ  ناسللا  حیـصف  ةراـشالا  ولح  ةراـبعلا  نسح  دربملا  نـال  لاـقف 

1  ] خلا رداونلا  نسح  یلامالا ، ریثک  دربملا  ناک  و  نطابلا ، فرعی  نأ  یلا  رهاظلا  یلع  دربملل 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  دربم  همجرت 
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«: هتفگ نیتئام  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  رد  ربغ » نم  ربخ  یف  ربعلا   » باتک رد  یبهذلا  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدـلا  سمـش  ظفاح  «و 
627 نایعألا ج 1 ص 626 - تایفو  [ 1]

249 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینزاملا و نامثع  یبأ  نع  ذخأ  فیناصتلا ، بحاص  و  هنامز ، یف  وحنلا  لهأ  ماما  يرصبلا  يدزالا  دیزی  نب  دمحم  دربملا  سابعلا  وبأ  اهیف  و 
[1  ] ۀنسلا رخآ  یف  یفوت  ۀقث ، ۀمالع  ایرابخأ  اهوفم  احیصف ، ةروصلا  حیلم  امیس  ناک و  و  دادغبب ، لاغتشالل  ردصت  یناتسجسلا و  متاح  یبأ 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  دربم  همجرت 

«: دیامرفیم نیتئام  نینامث و  سمخ و  ۀنس  رد  نانجلا » ةآرم   » باتک رد  یعفایلا  ینمیلا  یلع  نب  دعسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبأ  «و 
، يرـصبلا يدزالا  دیزی  نب  دـمحم  دربملا  سابعلا  وبأ  تاعفانلا  تافنـصملا  بحاص  هنامز ، یف  وحنلا  لهأ  ماما  یفوت  ةروکذـملا  ۀنـسلا  یف 
، ایرابخأ اهوفم ، احیصف  ةروصلا ، حیلم  امیـس  ناک و  و  دادغبب ، لاغتـشالل  ردصت  و  یناتـسجسلا ، متاح  یبأ  ینزاملا و  نامثع  یبأ  نع  ذخأ 
و کلذ ، ریغ  و  بضتقملا »  » و ۀـضورلا »  » اهنم و  لماکلا »  » باتک اهنم  بدالا  یف  ۀـعفانلا  فیلأتلا  هل  و  ۀـغللا ، وحنلا و  یف  اماما  ۀـقث  ۀـمالع ،

نیلـضاف نیملاـع  حیـصفلا »  » باـتک بحاـص  بلعثب  بقلملا  ساـبعلا  وبأ  روکذـملا و  دربملا  ناـک  و  ۀـمئالا ، نم  هریغ  هیوطفن و  هنع  ذـخأ 
. اهتلمج نم  اتایبأ  رهزالا  یبأ  نب  رکب  وبأ  وه  امهرصع و  لهأ  ضعب  لوقی  امهیف  ءابدالا و  خیرات  امهب  متخ  دق  نیرصاعتم 

بلعث  وأ  دربملاب  ذع  نلهجت و  ملعلا ال  بلاط  ایأ 
برج  الا  لمجلاک  کت  الف  يرولا  ملع  نیذه  دنع  دجت 

برغملا  قرشلا و  یف  نیذهب  ۀنورقم  قئالخلا  مولع 
. هنم عنتمی  کلذ و  هرکی  بلعث  ناک  و  کلذ ، نم  راثکتسالا  ةرظانملل و  بلعثب  عامتجالا  بحی  دربملا  ناک  اولاق و 

ۀبتکم یف  طوطخم  ربغ ص 113  نم  ربخ  یف  ربـعلا  [ 1  ] یبال تلق  لاق  یلـصوملا ، هیقفلا  نادمح  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  یکح  و 
فلؤملا

250 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بهذـم هبهذـم  بلعث  و  ناسللا ، حیـصف  ةراشالا  ولح  دربملا  نال  لاقف : دربملاب ؟ عامتجالا  بلعث  یبأـی  مل  بلعث : نتخ  يرونیدـلا  هَّللا  دـبع 
[1  ] خلا رداونلا  نسح  یلامالا  ریثک  دربملا  ناک  و  نطابلا ، فرعی  نأ  یلا  رهاظلا  یلع  دربملل  مکح  لفحم  یف  اعمتجا  اذاف  نیملعملا ،

« ةاعولا ۀیغب   » رد یطویس  لوقب  دربم  همجرت 

«: هتفگ ةاحنلا » نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀیغب   » باتک رد  یطویسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  «و 
، یناتسجسلا متاح  یبأ  ینزاملا و  نع  ذخأ  هنامز ، یف  دادغبب  ۀیبرعلا  ماما  دربملا ، سابعلا  وبأ  يرـصبلا  يدزالا  هَّللا  دبع  نب  دیزی  نب  دمحم 
الیمج ال ناک  و  ۀفارظ ، رداون و  بحاص  ۀمالع ، ایرابخأ  ۀقث  اهوفم  اغیلب  احیصف  ناک  و  یلوصلا ، هیوطفن و  رافصلا و  لیعامسا  هنع  يور  و 

. هابص یف  امیس 
: لدعملا نب  دمصلا  دبع  لوقی  هیف  و  دزالا ، نم  ۀلیبق  ۀلامث  نم  وه  و  نییرصبلا : ةاحنلا  تاقبط  یف  یفاریسلا  لاق 

ۀلامث نم  نولئاقلا و  لاقف  یح  لک  ۀلامث  نع  انلأس 
ۀلاهج مهب  انتدز  اولاقف  مهنم  دیزی  نب  دمحم  تلقف 

و هقیقد ، نع  دربملا  لأس  ماللا » فلالا و   » باتک ینزاـملا  فّنـص  اـمل  و  هسفن ، لـثم  دربملا  يأر  اـم  نولوقی : ةرـصبلاب  ساـنلا  ناـک  لاـق و 
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ام هیوطفن : لاق  ءارلا و  اوحتف  نویفوکلا و  هریغف  قحلل ، تبثملا  يأ  ءارلا  رـسکب  دربملا  تنأف  مق  هل : لاـق  باوج و  نسحأـب  باـجأف  هصیوع ،
و دودـمملا » روـصقملا و  « » ۀـضورلا « » بضتقملا « » لـماکلا « » نآرقلا یناـعم   » فیناـصتلا نم  هل  هنم و  دـیناسأ  ریغب  راـبخالل  ظـفحأ  تیأر 
ام « » ضورعلا رعشلا و  ةرورض  « » باتکلا دهاوش  حرش  « » هیوبیس یلع  درلا  « » ناطحق ناندع و  بسن  « » نآرقلا بارعا  « » یفاوقلا « » قاقتـشالا »

نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 2 ص 212 ط  تآرم  [ 1 « ] هانعم فلتخا  هظفل و  قفتا 
251 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. کلذ ریغ  و  نییرصبلا » نییوحنلا  تاقبط  »
[1  ] هنولضفی لیضفتلا  لهأ  رثکأ  و  هیف ، ءافخ  ام ال  ةرفانملا  نم  بلعث  نیب  هنیب و  ناک  و  یفاریسلا : لاق 

درکیم فارتعا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لئاضفب  هاگیب  هاگ و  شتاودع  لامک  اب  هیواعم 

« ءادعـسلا ۀـیاده   » باتک رد  هچنآ  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لضفب  هیواعم  فارتعا  دـهاوش  زا  هکنادـب  سپ  یتسناد  ار  نیا  هاگ  ره  «و 
«: تسا روکذم 

دمحم أ ابأ  ای  لاق : مث  هیلجر ، دنع  هدعقأ  هیلع و  ملسف  هریرس ، یلع  عجطـضم  وه  و  اموی ، ۀیواعم  یلع  ضر )  ) یلع نب  نسحلا  لخد  لیق  و 
یـسولج اذ  نم  بجعأ  و  لاق : بجعلا ، لک  لاق : تلاق ؟ ام  بجعأ  لاق : الهأ ، ۀفالخلل  تسل  ینأ  معزت  ۀشئاع  نینمؤملا  مأ  رمأ  کبجعأ  ال 

. اسلاج يوتسا  ۀیواعم و  ییحتساف  مئان ، تنأ  کیلجر و  دنع 
: لاق نیدلا ؟ نم  کیلع  مک  ینتربخأ  امل  دمحم  ابأ  ای  کیلع  تمسقأ  لاق : مث 

فلأ ۀئام  و  هیلاوم ، یلع  اهقرفی  فلأ  ۀئام  و  هنید ، اهب  یـضقی  فلأ  ۀئام  رانید ، فلأ  ۀئامثالث  نسحلل  طعا  مالغ  ای  لاقف : رانید ، فلأ  ۀـئام 
تبأ ای  دیزی : هنبا  هل  لاقف  اهذـخأ  نسحلا و  ماقف  هذـه ، کتعاس  نم  اهذـخ  دـمحم  ابأ  ای  کیلع  تمـسقأ  لاق : مث  هبئاون  یلع  اهب  نیعتـسی 

هَّللا قحلا و  نا  ینب  ای  هل : لاقف  هنید ، اهب  یـضقی  مهرد  فلأ  ۀئام  هتیاغ ، نیدـلا  و  ءاطعلا ، اذـه  لثم  هیطعت  تنأ  هورکملا و  لکب  کلبقتـسا 
[. 2  ] هیلع مهانبلغ  نکل  مهقح و 

نـسح درک  هراشا  دوب ، هدـیطلغ  تخت  رب  هیواعم  دـمآ ، رد  هیواعم  رب  ضر )  ) نسح يزور  تسا  يورم  هتفگ : تیاور  نیا  همجرت  ماـقمب  و 
توریب ةاعولا ص 116 ط  ۀیغب  [ 1 ( ] ضر )

رشع ۀثلاثلا  ۀیادهلا  نم  ۀسماخلا  ةولجلا  ءادعسلا ص 313  ۀیاده  [ 2]
252 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ارم وا  هک  هشئاع  نانمؤم  ردام  راک  ارت  دـیآیمن  بجع  رد  دـمحم  وبا  يأ  تفگ  هیواعم  سپ  دنیـشنب ، وا  ياهاپ  بناـج  تخت  رب  مه  هک  ار 
تفالخب ارم  وا  هک  دوبن  تفالخ  طرـش  هچ  نم  رد  درک ، عوجر  نم  تفالخ  ياوتف  زا  و  دیدن ، تفالخ  ياوتی  زا  و  دـیدن ، تفالخ  هتـسیاش 

؟ تفگن نایاش 
هدیطلغ و وت  تسنآ  بجع  تفگ  نسح  هاش  تسا ، بجع  همه  نیا  اقح  تفگ  هیواعم  دـیآیم ؟ بجع  هشیاع  راک  زا  ارت  تفگ  نسح  هاش 

وگب ارت  مهدیم  دنگوس  دمحم  وبا  يأ  تفگ  تسـشنب  بدا  اب  تساوخرب و  دش و  هدنامرـش  هیواعم  سپ  هدناشن ، دوخ  ياهیاپ  کیدزن  ارم 
. رانید رازه  دصکی  تفگ  تسا  دنچ  نامدرم  نید  وت  رب 

ار دوخ  نامالغ  رازه  دـصکی  و  هدـب ، دوخ  نید  زا  رازه  دـصکی  تفگ  رانید ، رازه  دـص  هس  نسح  رظن  شیپ  رایب  تفگ  ار  نزاـخ  هیواـعم 
ریما ار ، لام  نیا  رم  ریگب  مهدیم  دنگوس  دمحم  وبا  يأ  تفگ  هدب ، دوخ  نانکراک  نارفن و  رب  رازه  دصکی  و  نک ، تمسق  هفولع  هفیظو و 

نـسح ارت  ردـپ  يأ  تفگ  ار  هیواعم  دوب  دـیزی  شمان  هک  وا  رـسپ  تفرب ، تساوخرب و  درک و  لوبق  ار  لام  نآ  ضر )  ) نسح [ 1  ] نینمؤملا
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و تسا ، ناشیا  قح  قح  هک  هَّللا  دیزی و  يأ  تفگ  هیواعم  يدادیم ، وا  نید  رادقم  يداد ، ارچ  لام  رادقم  نیا  وت  هدمآ  تاقالمب  یشوخانب 
. میاهتفرگ لام  توق  روزب و  ام  نکل  و  تسا ، ناشیا  زا  تراما  تفالخ و 

لها دزن  [ 1 . ] یهتنا [ 2  ] مبلغتم نم  هک  هدرک  رارقا  زین  دوخ  بلغت  رب  هیواعم  و  دوب ، قح  رب  ماما  نسح  و  دوب ، بلغتم  هیواـعم  هک  ینادـب  اـت 
تسا 12. مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  هصاخ  باقلا  زا  نینمؤملا  ریما  قح 

. رشع ۀثلاثلا  ۀیادهلا  نم  ۀسماخلا  ةولجلا  ءادعسلا ص 313  ۀیاده  [ 2]
253 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع نسح  ماما  تقیقحب  هدرک  فارتعا  ادخ  مانب  مسق  ندرک  دای  حیـضوت و  دـیکأتب و  دـیزی  باطخب  هیواعم  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 
ملاظ و رئاـج و  ینعی  بلغتم  هیواـعم  دوخ  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تارـضح  قح  تراـما  تفـالخ و  هک  هدرک  رهاـظ  و  مالـسلا ،

تسا بصاغ 

تسا هیواعم  فارتعا  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضفب  زین  ظحاج  فارتعا 

فصو اب  ظحاج  زا  قحب  فارتعا  رودص  دشاب ، هدرک  قحب  فارتعا  ملظ  روج و  بلغت و  توادع و  همه  نآ  فصو  اب  هیواعم  هاگ  ره  سپ 
. تسا بارغتسا  ماقم  مادک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  رد  كامهنا 

: دیوگ يرهبع  هلاسر  رد  تسا  روطسم  ءادعسلا » ۀیاده   » باتک رد  زین  و 
لابقتـسا كرابم  هضور  ات  نیـسح  نسح و  دمآیم ، ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  ترایزب  لاس  ره  هیواعم  ضر )  ) یلو یلع  لقن  دـعب 

هناخ ات  هدش  هدایپ  ناشیا  بسا  شیپ  یتفرگ ، شود  رب  ۀشیاع  و  يدرک ، راوس  يرتت  نابـسا  رب  ار  ناشیا  هیواعم  ترایز ، زا  دعب  دـندرکیم ،
رارق کلم  ات  دـیامنیم  میظعت  نینچ  مه  رخآ  و  درک ، برح  یلو  یلع  ناشیا  ردـپ  اب  تسیفوسلیف ، همه  نیا  یتفگ  هنیدـم  قلخ  يدـیناسر ،

[. 1  ] یهتنا دریگ 
نابـسا رب  ار  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هیواعم  هک  تسا  رهاظ  نآ  زا  هچ  تسا ، یفاو  یفاک و  دیـشر  لـضاف  مهوت  عفد  يارب  مه  تراـبع  نیا 

میظعت و نیا  هنیدـم  مدرم  نکل  تفریم ، هدایپ  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  نابـسا  شیپ  و  تفرگیم ، شود  رب  هیـشاغ  و  درکیم ، راوس  يرتت 
ریما بانج  اب  هک  دنتـسنادیم ، هیواـعم  یفوسلیف  ار  نآ  هکلب  دـندرکیمن ، هیواـعم  دادـس  صولخ و  داـقتعا و  قدـص  رب  لومحم  ار  میرکت 

[1 . ] دـیامنیم کلم  ندـنام  رارقرب  ضرغب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  میظعت  يراچانب  رخآ  و  درک ، هلتاـقم  هبراـحم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ءادعسلا ص 313 ۀیاده 

254 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. دش دناوتیمن  وا  داقتعا  قدص  لیلد  ترضح  نآ  میرکت  میظعت و  نینمؤملا و  ریما  بانج  لئاضفب  ظحاج  فارتعا  نینچ  مه  سپ 

بسا هیشاغ  رمع  نتشادرب  هصقب  [ 1  ] لوا کلـسم  رد  هک  مالکلا » یهتنم   » بحاص مهوت  ساسا  يرهبع » هلاسر   » ترابع نیا  هظحـالم  زا  و 
توادع ضغب و  زا  رمع  تئارب  رب  عطاق  لیلد  ار  نآ  و  هدرک ، کسمت  ترـضح  نآ  حاکن  دعب  هنیدـم  رازاب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

اب هتخاس ، رورس  راهظا  هتشادرب ، شود  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا  هیـشاغ  هک  بآمتفالخ  عینـص  نیا  هچ  دسریم ، بآب  هداد ، رارق 
، هیواعم یفوسلیف  لثم  دوب ، حیرـص  یفوسلیف  هدومن ، بصغ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  ترـضح  نآ  راوگرزب  دلاو  قح  هکنآ 
« ۀقبط نش  قفاو  لعنلاب ، لعنلا  وذح   » تسنآ قفاوم  و  تسا ، بآمتفالخ  یفوسلیف  زا  ذوخأم  ثوروم و  تقیقح  رد  هیواعم  یفوسلیف  هکلب 

درکیم فارتعا  یهاگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  هب  شتاودع  لامک  اب  زین  هشیاع 
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. درکیم ترضح  نآ  لضفب  فارتعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  ضغب و  همه  نآ  اب  هشئاع  زین  و 
حاتفم  » باتک رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  حاضیا »  » باتک نیمه  رد  دیـشر  لضاف  فارتعاب  هک  یـشخدب  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم 

: هتفگ دیامرفیم  کسمت  حاضیا  رد  اجباج  نآب  هک  اجنلا ،»
: تلاقف ضر )  ) ۀشئاع نینمؤملا  مأ  یلع  تلخد  لاق : هیبا  نع  يراصنالا  نسحلا  یبأ  نع  هیودرم  نبا  جرخا 

هَّللا لوسر  تعمـس  قحلا ، لوقأ  نأ  یلع  یلع  یـسفن  یف  يذـلا  ینعنمی  ام  تلاق : بلاط ، یبأ  نب  یلع  مهلتق  تلق  لاـق : جراوخلا ؟ لـتق  نم 
ونهکل مالکلا ج 1 ص 74 ط  یهتنم  [ 1  ] مهلتقی لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

255 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. 1  ] یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  لوقی  هتعمس  يدعب و  نم  یتمأ  ریخ 

، ار قح  میوگب  هکنیا  زا  یلع  رب  تسا  نم  سفن  رد  هچنآ  ارم  دنک  یمن  عنم  هک  دومرف  داشرا  هشئاع  ترضح  هک  تسا  رهاظ  تیاور  نیا  زا 
و نم ، دعب  نم  تما  نیرتهب  ار  جراوخ  ینعی  ار  ناشیا  درک  دهاوخ  لتق  هک  تفگیم : ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـینش 

. تسا یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  هک  تفگیم  ار  ترضح  نآ  مدینش 
حضاو و راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  ترـضح  نآ  اب  وا  هبراحم  زا  هچ  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  هشئاع  ضغب  توادـع و  و 
زا نکل  رارقلا ،» راد  هَّللا  هلحا  ۀمالعلا  دجاملا  دلاولل  نعاطملا  دییشت  نم  رهظی  امک   » رایسب نآ  رب  هحضاو  لئالد  رگید  زین  و  تسا ، راکـشآ 

دوب نماک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  ّرضم  يزیچ  هشئاع  سفن  رد  هک  تسا  رهاظ  تیاور  نیمه  سفن 

نقفانم مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نانمشد 

نقفانم ءاملعلا  کلم  راتفگ  هب  تاداس  نانمشد 

هدرک ریسفت  تاداس  لضف  نیرکنم  هراب  رد  ار  نیقفانم  هروس  ءاملعلا  کلم 

وا ترـضح  هک  تسنآ  بجع  تیاغ  رگم  تسا ، دنـسب  یفاک و  دیـشر  لضاف  ههبـش  عفد  يارب  لئالد  دـهاوش و  همه  نیا  دـنچ  ره  هلمجلاب 
نیا كارداب  و  هدـنام ، رـصاق  هینید  بتک  عبتت  زا  هیمهو  ثحابمب  تاقوا  قییـضت  عییـضت و  هیمـسر و  مولعب  لاغتـشا  تیاهن  ببـسب  هچناـنچ 

هک ار  تایآ  رگید  ناعما  عبتت و  هچ  هدومن ، دیدش  تلفغ  مه  دیجم  مالک  فیرـش و  نآرق  زا  نانچ  مه  دیدرگن ، دیفتـسم  دـهاوش  لئالد و 
تبـسنب نآ  رد  رظن  هک  ار  نیقفانم  هروس  رگا  تسا ، دیـشر  لـضاف  دـیعب  داعبتـسا  نیا  عفار  تسا  روکذـم  فیرـش  نآرق  هقرفتم  عضاوم  رد 

- ثلاثلا بابلا  نم  نورـشعلا  لـصفلا  اـجنلا ص 57  حاـتفم  [ 1  ] صوصخلاـب نآ  تئارق  و  ناـسآ ، لهـس و  تیاـهن  هـقرفتم  تاـیآ  صحفت 
ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم 

256 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، دیسریماو نآ  یناعمب  و  دیدیم ، تریـصب  رظنب  دیـشر  لضاف  نایعألا  رباکالا  نع  الـضف  نامیا ، مالـسا و  لها  داحآ  لومعم  هعمج  موی  رد 

تلاـسرب فارتعا  درجمب  هک  تسا  رهاـظ  حوضو  لاـمکب  نیقفاـنم  هروس  زا  هچ  دـیدرگیمن ، تراـسج  یخوش و  همه  نیا  بکترم  زگره 
. درک ناوتن  ترضح  نآ  ضغب  دانع و  بذک و  زا  نأش  تئارب  و  نیقفانم ، نامیاب  مکح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج 

، دراینرب ترـضح  نآ  دانع  ضغب و  زا  نیعمجا  ملـس  هلآ و  هَّللا و  یلـص  نیلـسرملا  متخ  بانج  تلاـسرب  فارتعا  ار  نیقفاـنم  هاـگ  ره  سپ 
. دناسر عفن  هچ  نعاطم  باتک  فینصتب  دوخ  هجو  دیوست  فصو  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضفب  وا  فارتعا  ضحم  ار  ظحاج 
رب ار  نیقفانم  هروس  تسا  دیشر  بانج  دنتسم  حودمم و  هک  يدابآتلود  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  همالع  هک  تسنآ  ماقم  فئاطل  زا  و 
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تاداس و لضف  داقتعا  راهظا  رد  ناشقافنب  ار  نآ  تایآ  و  تسا ، هدروآ  دورف  لـالجا  اـب  تاداـس  میظعت  رد  نیرـصقم  لآـم  تعانـش  لاـح 
و ددرگ ، عفدنم  حوضو  لامکب  ظحاج  باب  رد  دیشر  هبـش  ات  دیامنیم ، بسانم  شاهغیلب  ترابع  داریا  اذهل  تخاس ، قباطم  عقاو  رد  راکنا 

دیاب سپ  هدروآ ، دورف  ناشیا  رب  ار  نیقفاـنم  هروس  تاـیآ  ءاـملعلا  کـلم  هک  مدرم  نیا  لاـح  اـب  تسا  قفاوم  ظـحاج  لاـح  هک  دوش  رهاـظ 
يأ ءاج  امیف  ۀنماثلا  ةولجلا  هتفگ : تسا  رضاح  رقفا  شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ءادعـسلا » ۀیاده   » باتک رد  ءاملعلا  کلم  همالع  هک  تسناد 

. درادن هانپ  دنکن  ایبنا  نیرتهب  هناخ  تیاعر  نامیا  يوعد  دوجو  اب  ینعی  دشاب ، نادناخ  نمشد  ابلاغ  یقش  قفانم  هکنادب  مهضغبأ ، موق 
« یقش قفانم  الا  يدالوأ  ضغبی  ال  «: » نیعبرالا نع  نیعبرالا  یف  »

دومرف یفطصم  همجرت 
257 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. دشابن قفاوم  راتفر  اب  وا  راتفگ  لاح و  اب  وا  لاق  نطاب و  اب  وا  رهاظ  هک  یسک  رگم  ارم  دالوا  درادن  نمشد  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
قفانم الا  تیبلا  لها  انضغبی  ال  ةوبنلا :» فرش   » یف

«: حیرشتلا  » یف يدر 
« َنوُِقفانُْملا َكَءاج  اذِإ  »

اولوقی نا  مهعفنی  مل  مهرئامـض  کلذ  قدـصی  مل  املف  نودـقتعی ، ـال  مه  مهقیدـصت و  مهداـقتعا و  نع  کـلذ  مهلوق  نا  یف  نوبذاـک  يأ 
كردـلا یف  نیرفاکلاب  اوقحل  و  مهعم ، نکی  مل  اذإ  همکح  ةرخآلا  یف  نکی  مل  و  نامیالا ، مسا  نع  اوجرخف  مهبولق ، یف  سیل  ام  مهتنـسلأب 
مهماکحا نیذلا  نیملسملا  ماکح  ۀمئالاب و  ۀقلعتملا  ایندلا  ماکحا  یف  ناسللا  ةداهش  راهظاب  مالسالا  مکح  مهیلع  یقب  و  رانلا ، نم  لفـسالا 

. رئارسلا یلا  لیبس  رشبلل  لعجی  مل  ذإ  مالسالا ، تامالع  نم  هورهظا  امب  رهاوظلا ، یلع 
رد هک  یتفـص  نکل  میـسانشیمن ، ار  لد  قافن  ام  زورما  تخانـشیم  یحوب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دـندوب  ناقفانم  زور  نآ  رگا 
نآ نیعب  تسین ، قباطم  راتفر  اب  راتفگ  لاح و  اب  لاق  هک  قافن  تفـص  نامه  هدـناوخ ، قفانم  ار  ناشیا  نادـب  هک  یتداع  زا  و  هدوب ، ناـقفانم 

. هدشن ناشیا  راتفر  ملاسم  راتفگ  لاح و  عبات  لاق  هچ  اریز  هدمآ ، قباطم  رهاظ و  هنامز  نیا  راید و  نیا  نامدرم  یضعب  رد  تفص 
يوذ مالحا  و ال  ۀیلهاجلا ، قالخا  و ال  مالـسالا ، بادآ  اهیف  سیل  نامزب  انیلتبا  : » تسا هتفگ  ضر  یطـساولا  یلع  وبا  قیاقحلا  کلم  اذهل  و 

لبق لهج ، نیا  زا  رگا  ناـشیا ، تداـع  هن  و  نـالهاج ، قلخ  هن  و  تسا ، یناملـسم  بدا  هن  نآ  رد  هک  هناـمزب  اـم  میدـش  ـالتبم  ینعی  ةورم ،»
روضحب مالـسا  زا  دعب  و  هدیناسرن ، ءاذیا  نامیا  يوعد  اب  ار  يربماغیپ  دنزرف  سک  چیه  ثعب  زا  شیپ  هک  دـشاب  نآ  ینعم  يراددارم  ثعبلا 

ار لوسر  دنزرف  یسک  چیه  یفطصم 
258 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تـسین یمدرم  مدرم و  زا  مسر  دشابن  ربمغیپ  رب  نامیا  هچ  رگا  ینعی  تسین ، تورم  ملح و  هنامز  نیا  رد  و  هدـیناسرن ، اذـیا  نامیا  يوعد  اب 
هن یمدنگ و  نان  هن  تورم ، قلخ و  رد  هن  و  زئاج ، نامیا  يوعد  اب  ناشیا  لتق  مالـسا  رد  هن  ینعی  دنتـشک ، لوسر  دنزرف  نامیا  يوعد  اب  هک 

. تحار هن  تشاشب و  هن  ینیریش ، نابز 
قوقح  نامز  قوقع ال  نامز  هناف  نامزلا  سأر  یلع  بارت 

قیدص  ریغ  هیف  قیدص  لک  قفاوم و  ریغ  هیف  قیفر  لکف 
یلع  نب  نیسح  امولظم  لتقلاب  یلتبا  امل  ءافولا  ایندلل  ناک  ول 

یلو  وا  یبن  ایندلا  یف  ناک  نم  هدیک  نامزلا و  رکم  نم  جنی  مل 
« ْمِِهبُوُلق ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  ، » دنیوگیم دیس  ار  وا  نادنزرف  زین  موق  نیا  دندناوخ ، لوسر  نابزب  ناشیا  رگا  ار  یفطصم 

دهاش ناشیا  لاح  دـننک ، ار  ناشیا  تراقح  تناـها و  نوچ  تسا  میظعت  يارب  ظـفل  نیا  عوضوم  هکنآ  زا  تسلزه ، ناـشیا  نتفگ  دیـس  نیا 
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« ُُهلوُسََرل َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو   » تسا لاق  قافن 
« َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو   » هدناوخ بابش  يدیس  ادخ  ار  ناشیا  و 

. دننایوگ غورد  ناقفانم  هنیآ  ره  تسین  قفاوم  نطاب  اب  رهاظ  ارک  ره  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ  و 
يامن  ناملسم  ناربگ  همه  نیز  ياو  راب  دصب  راب  کی  هن  ياو 

«* ًۀَّنُج ْمُهَناْمیَأ  اوُذَخَّتا  »
«* ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف   » دننک رود  دوخ  زا  يرفاک  رفک و  تمهت  ات  دناهتخاس ، رپس  نتفگ  هدازخ  دیس  ، 

«* َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  « » يدعب نم  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا   » تسار هار  زا  دنداتسیا  زاب  سپ 
« اوُرَفَک َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ   » دنناسریم ناشیاب  اذیا  تناها و  نتفگ  هدازخ  نامیا و  يوعد  اب  هک  دننکیم  راک  دب  ناشیا  هک  یتسردب  ، 

هدازخ
259 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

« َنوُهَقْفَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف   » دندرگیم رفاک  ندرک  تناها  اذیاب و  و  دنناحلاص ، نانمؤم  تریسب  نتفگ  دیس  و 
ْمُهَْتیَأَر اذِإ  َو   » تسا راک  نایز  ماجنارس  تسا  راغص  عوبطم  ینیریـش  دنچ  ره  هک  دننکیمن  یقرف  چیه  و  دننکیمن ، عبط  قفاوم  ار  لد  ینعی 

« ْمِِهلْوَِقل ْعَمْسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت 
« ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ   » گناب و  هدرک ، نیتسآ  رد  باتک  گرزب و  اهراتسد  یضعب  ناشیا  تروص  ینیب  هب  رگا 

ار وت  دـیآ  شوخ  ناـشیا و  تبحـص  دـیآ  شوخ  ارت  سپ  هدرک  ربـب  فوص  هدیـشوپ و  هقرخ  نفک و  عارد و  یـضعب  و  هداد ، رد  دوخ  ماـنب 
لاوقاک مهلاوقا   » ضر بلاط  یبأ  نب  یلع  امـش  ردـپ  رب  تدارا  و  امـش ، دـج  رب  ام  نامیا  و  دـیاهدازخ ، امـش  دـنیوگب  ناشیا  راتفگ  ندـینش 

. اهراتفگ نیاب  ناطیشلا » لاعفاک  مهلاعفا  ءایبنالا و 
ٌةَدَّنَسُم ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک 

یتسود خاش  اما  لامالام ، ناشیا  رب  كولـس  تارطق  ملع و  ناراـب  هچ  رگا  دـناکشخ ، تخرد  دـننام  ناـشیا  رم  اـهرادرک  میظعت و  رد  [ 1]
. هدییورن لد  رد  نادناخ  بح  هویم  لوسر و  دالوا 

« هما نطب  یف  یقش  نم  یقشلا  و  هما ، نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا   » یناد هچ  ار  ناراب  ردق  یکشخ  وت  ناراب  ردق  دناد  زبس  تخرد 
اهب ار  توقای  دناد  هچ  رگ  هزوک  دوخ  ربخ  ار  دیشروخ  دسانش  ینهدیدان 

ُّوُدَْعلا ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَص  َّلُک  َنُوبَسْحَی 
دب زا  دناوتیمن ، نتشگرب  نامیا  زا  دراد ، نادناخ  اب  هنیـس  رد  هنیک  هچنانچ  دناوتیمن ، نداهن  لد  تسا ، هدنـسرت  لدزب و  هشیمه  قفانم  [ 2]

4 نوقفانملا : ةروس  [ 1 . ] دوش علطم  ام  قافن  رب  یسک  رگم  دنسرت  دنراد ، نمشد  دیارب  هک  يزاوآ  ره  دوخ  یلد 
4 نوقفانملا : ةروس  [ 2]

260 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ْمُهْرَذْحاَف 

[. 1]
هک نادـناخ ، ياذـیا  زا  نک  زارتحا  يریگ ، رجا  تشهب  رد  ار  تعاط  تداـبع و  و  يرب ، تمالـسب  ناـمیا  هک  یهاوخیم  رگا  نم  ردارب  يأ 

. دنک نادناخ  ياذیا  هک  ار  یسک  تسا  هدرک  تنعل  یلاعت  دنوادخ 
ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. تسا لدع  دهاش  [، 2]
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ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
یلـص یفطـصم  ادرف  ات  دینک  یتشآ  و  دـیهاوخ ، رذـع  دـیاهدرک ، یبدا  یب  تاداس  اب  هچ  ره  هک  ار  نامدرم  نیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و  [، 3]

ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  دنک  تعافش  ار  امش  ملس  هیلع و  هَّللا 
. لوسر دالوا  رب  رخسمتب  دنتفات  ندرگ  [ 4]

َنوُِربْکَتْسُم  ْمُه  َو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو 
. دنرآیمن رظن  رد  ار  تاداس  ارقف و  ناگدننک ، ربک  و  دندرگیم ، رورغم  ایند  تاهابم  رب  و  دننادرگیم ، يور  [ 5]

ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس 
و تفرگ ، هجنپ  تسد  ار  رپـس  رازه  هچ  رگا  درادـن ، هاـگن  وا  نادـنزرف  تمرح  رد  هَّللا  لوـسر  تمارک  تمرح و  هک  یـسک  تسا  ربارب  [ 6]

ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  هتساوخن  هتساوخ و  شزرمآ 
4 نوقفانملا : [ 1 . ] وا نادنزرف  تناها  رد  دنک  هَّللا  لوسر  فافختسا  تناها و  هک  ار  یسک  یلاعت  دنوادخ  دزوماین  زگره  [ 7]

.57 بازحالا : [ 2]
.5 نوقفانملا : [ 3]
.5 نوقفانملا : [ 4]
5 نوقفانملا : [ 5]

.6 نوقفانملا : [ 6]

.6 نوقفانملا : [ 7]
261 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنیِقِساْفلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. دهدن تسار  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دنک  هَّللا  لوسر  تناها  هک  ره  [ 1]

اوُّضَْفنَی یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  َنُولوُقَی ال  َنیِذَّلا  ُمُه 
هرخـسم و مالغ و  دنهدن ، يزیچ  زین  يرکاچ  مسرب  هکلب  دننیب ، ناشیا  تشذگ  هدرک  فوقوم  ناشیا  قاقحتـسا  رئاس  مئانغ و  صـصح  [ 2]

همیلو توعد و  ماعط و  رگا  و  دندرک ، راوخ  دننک و  یئادگ  ردب  رد  لوسر  نادنزرف  و  دنیامرف ، نییعت  اههرهاشم  دنهد و  نابـسا  ار  برطم 
ات ناشیا  قح  ار  لوسر  نادـنزرف  میهدـن  دـنیوگیم : لد  رد  دـننادیم  دـنراد ، نوریب  تاداـس  اـما  دـنناوخ ، نورد  هرخـسم  برطم و  دـننک 

. دنوش هدنکارپ 
َنوُهَقْفَی  َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُِنئازَخ  ِهَِّلل  َو 

، هدادن نآ  ببس  تسین ، قح  هتشاد  تسود  ایند  نکل  و  يداد ، ناشیدب  یتساوخ  رگا  تسا ، نیمز  نامسآ و  ياههنیزخ  اریادخ  رم  [ 3]
« بالک اهبلاط  ۀفیج و  ایندلا  »

. دننادیمن نیا  ناقفانم 
َلَذَْألا  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی 

نازیزع رب  مینک  یگرزب  هنیآره  مییآرد ، انغ  هنیدـم  يوس  رفـس  زا  ام  رگا  دـنیوگیم : لد  رد  هک  دـننانچ ، راید  نیا  نیطالـس  ناریما و  [ 4]
، میشاب زیزع  دوخ  و  مینک ، راوخ  ار  ناشیا  ام  و  راید ،

«. لضافالا کله  لذارالا  کلم  اذإ  راربالا ، ۀنحم  رارشالا  ۀعفر  »
َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو 
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7 نوقفانملا : [ 1  ] تزع تسا و  تزع  اریادخ  [، 5]
7 نوقفانملا : [ 2]
7 نوقفانملا : [ 3]
8 نوقفانملا : [ 4]
8 نوقفانملا : [ 5]

262 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َنوُمَْلعَی  َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َو  ار ، نادناخ  نادقتعم  رم  تسا  تزع  و  لوسر ، تزعب  ار  لوسر  نادنزرف 

. دسانشن ار  ناشیا  داز  مک  مدرم  داز و  ردام  روک  [ 1]
ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

مـسا رکذلا  ، » دینکم دامتعا  يریما  یهاشداپ و  لام و  ایند و  یتسه  رب  هَّللا ، لوسر  تزع  ادخ و  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يأ  [ 2]
بنج یف  هنودأ  ءیـش و  نوهأ  هنأ  لاومالا  دالوالا و  ۀعفنم  ردق  متفرع  دـق  و  ، » تسا تعاط  لوسر  دالوا  یتسود  و  تاعاطلا » عاونال  عماج 

ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یلاعت : هَّللا  لاق  ام 
. تسا ناراکنایز  زا  وا  دراد ، زاب  تاداس  ءاطعا  قافنا و  زا  تسد  و  دوش ، رورغم  دنزرف  لامب و  هک  ره  [ 3]

َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
. هدنبای ناسحا  يازج  هدنرذگ و  ایند  هکنآ  زا  [ 4]

ٍقاب  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ُدَْفنَی  ْمُکَْدنِع  ام 
؟ یناتسن هدنیاپ  هدنرذگرد  هب  ارچ  [ 5]

ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  ام  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو 
. دیایب توم  بابسا  هکنآ  ات  هقفن ، لام  زا  ار  لوسر  نادنزرف  دیهدب  [ 6]

َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ْنُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف 
8 نوقفانملا : [ 1 [ ] 7]

9 نوقفانملا : [ 2]
23 يروشلا : [ 3]
9 نوقفانملا : [ 4]

96 لحنلا : [ 5]
10 نوقفانملا : [ 6]
10 نوقفانملا : [ 7]

263 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا و  مینک ، ناسحا  تاداس  قح  رد  ات  توم ، کـیدزن  ارم  هد  تلهم  نم  راـگدرورپ  يأ  يوگب  ادرف  يدادـن  فیرـشت  ار  تاداـس  زورما  رگا 

. مشاب نادرمکین  هلمج 
َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  اُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو 

راتفرگ دیـشاب  دـب  رگا  دـیبای و  یکین  دیـشاب  کین  رگا  امـش ، هدـننک  ربخ  لج  زع و  دـنوادخ  دـننکن ، ریخأت  لجا  رد  دـنهدن و  ناـمرف  [ 1]
. دیدرگ
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، تسا نادناخ  نانمشد  هلمج  زا  انزلا  دلو  ابلاغ  رگید 
« انزلا دلو  الا  يدالوأ  ضغبی  ال  «: » نیعبرالا نع  نیعبرالا  یف  »

. هداز مارح  رگم  ارم  دالوا  درادن  نمشد  ملس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دومرف  یفطصم  همجرت -
. میدومنزاب هعباس  هیاده  زا  رشع  هنماث  هولج  رد  نایب  مامت  نیا  و 

. دشاب هداز  كزینک  ای  لهاج و  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  نادناخ  اب  بدایب  ابلاغ  رگید 
. میدومن زاب  هثلاث  هیاده  زا  هعسات  هولج  رد  ناشیا  تفص  هچنانچ  دنشاب ، دنه  نامدرم  تاداس  اب  دقتعم  ریغ  بدا و  یب  ابلاغ  رگید 

، ۀمایقلا تامالع  نم  هنال  دنرادن ، نامدرم  میظعت  ار  ناشیا  نامزلا  رخآ  رد  ابلاغ  رگید 
«. مهمهارد مهنید  مهلاومأ ، مهفرش  مهئاسن ، مهتلبق  مهنوطب ، مهتمه  مهاوه ، مههلا  یتما ، یلع  نامز  یتأیس  «: » رردلا  » یف

« هایند هنید و  اهب  میقی  ریناندلا  مهاردلا و  نم  اهیف  سانلل  دب  نامزلا ال  رخآ  ناک  اذإ  : » رابتعالا ۀیاغ  یف  باتک  وه  و  رامثلا » رابخا   » یف
تمه بحاص  ار  وا  دروخ  یـسک  بوخ  ماعط  و  دـننک ، دـیامرف  اوه  هچ  ره  ینعی  دـشاب ، ناشیا  ياوه  ناشیا  يادـخ  هک  هنامز  دـیایب  ینعی 

11 نوقفانملا : [ 1  ] يور زور  بش و  و  دنیوگ ،
264 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنوگچ هنامز  نآ  رد  لام  ریغب  ار  تاداس  دنناوخ ، راومه  راد  ایند  خیش و  ملاع و  فیرش و  لیـصا و  دشاب  لام  ارک  ره  و  دنرآ ، نانز  يورب 
. دنوش دقتعم 

« ایندلا نم  ضرعب  هنید  عیبی  ارفاک ، یسمی  انمؤم و  لجرلا  حبصیف  ملظملا ، لیللا  عطقک  لامعالاب  اورداب  «: » قراشملا یف  »
، دنوش رفاک  بش  رد  و  دنزیخ ، ناملسم  ار  زور  هنیآ  ره  دنسانش ، اجک  کیرات  بش  رد  ار  تاداس  کیرات ، بش  نوچ  هنامز  دیایب  هلصاح :

. مدومن زاب  هیناث  هیاده  زا  هثلاث  هولج  رد  هچنانچ  تسا ، نادناخ  بح  رد  نید  و  دنشورف ، ار  نید  خویش  ءاملع و  ایند  ضرع  يارب  و 
« اّولضأ اّولضف و  ملع  ریغب  اوتفأف  الاهج ، ءاسؤر  سانلا  ذختا  یتح  ءاملعلا  كرتی  مل  نکل  و  ملعلا ، عفری  مل  هَّللا  نا  «: » قراشملا یف  «و 

: هلصاح
و تاداس ، تناها  و  يدـعت ، ملظ و  رد  دـنهد  يوتف  ار و  نالهاج  دـنزاس  نارتهم  ناریپ و  نامدرم  هکنآ  اـت  دـننامن  ءاـملع  هک  هناـمز  دـیایب 

هارمگ زین  ار  ناشیا  دناشناد  مک  هک  نارگید  نیطالـس و  كولم و  و  دنوش ، هارمگ  زین  دوخ  هنتف ، کفـس و  یغب و  و  جاب ، هوشر و  نداتس 
. هدنامن یناملسم  رب  هداز  ناملسم  زور  نآ  دنیوگ ، كولم  نیطالس و  جازمب  نخس  و  دننک ،

،« انمؤم نمؤملا  دلی  نامز ال  یتأیس  «: » رردلا یف  »
دنزرف تقو  نیا  رد  رگا  سپ  درادـن ، هاگن  لوسر  دـنزرف  تیاعر  چـیه  ینعی  دوشن ، ملـسم  ملـسم  دـنزرف  هک  هنامز  ناـمدرم  رب  دـیایب  ینعی 

. دشاب زئاج  دییازن 
،« زئاج وهف  نامزلا  اذه  داسفل  ءوسلا  دلو  نم  افوخ  لجرلا  لزع  اذإ  «: » ۀیناخلا  » یف

. نادناخ تناها  اذیا و  رد  لاح  و  نامیا ، يوعد  رد  لاق  رهاظ 
دجاسملا یف  نولصی ، و  نآرقلا ، نم  نوءرقی  نامز  یتأیس  «: » كرادملا  » یف

265 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
« نامیا مهیف  سیل  نومئاص و  مه  و 

لاق هَّللا ، لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  اولاق : اذإ  نمؤم و  مهیف  ام  دـجاسملا و  یف  نولـصی  نامز  سانلا  یلع  یتأیـس  «: » نامیالا قیقحت   » یف و 
« نیقداصب متسل  اهیف  متبذک   » یلاعت هَّللا 

دنرادن هاگن  لوسر  تمرح  قح و  تیاعر  نوچ  و  دنراد ، هزور  و  دنرازگ ، زامن  نامدرم و  دـنناوخ  نآرق  هک  هنامز  دـیایب  هنیآ  ره  هلـصاح :
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َْسَیل ام  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی  دنیوگیم ، غورد  دیامرف : یلاعت  دنوادخ  هَّللا ، لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  دنیوگب ال  نوچ  دـشابن ، ناشیا  رد  نامیا 
ْمِِهبُوُلق  ِیف 

َنِینِمْؤُِمب  ْمُه  ام  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  [، 1]
تـسین یلاـخ  راربا  وکین و  نادرم  زا  اـیند  اـما  ینک ، عقوت  عمط و  هچ  لوسر  تمرح  قـح و  تیاـعر  رخآ ، رود  راـید و  نینچ  نیا  رد  [، 2]
[3  ] یهتنا مینزلا  ضرتعملا  نم  هَّللا  انمصع  دنردان ، تلق و  لیبس  رب  اّما  دنناتخبکین  دنرادیم و  هاگن  هَّللا  لوسر  تمرح  قح و  ناشیا 

تسا نیقفانم  دننام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضفب  فارتعا  رد  ظحاج 

فینـصتب دوخ  يور  مه  و  هدرک ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضفب  فارتعا  هک  ظـحاج ، لاـح  هک  تفاـیرد  ناوت  تراـبع  نیا  زا 
ءاملعلا کلم  ناشیا  لاح  هک  تسا ، ناقفانم  نیمه  لاح  لثم  هتخاس ، هایـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  نعاطم  داریا  رد  یباـتک 

. هدرک نایب  لیصفتب 
هیفـسلاک اـمهعبت  نم  و  یناورملا ، یلماـکلا  ینعا  یناـحورلا  هخیـشل  اـعاّبتا  بطاـخملا  ینعا  دیـشر  لـضاف  داتـسا  هک  تسنآ  فـئارط  زا  و 

11 حتفلا : [ 1  ] تبسن قح  لهأب  ینابملا  کیکرلا  ۀلازالا  یهتنملا و  بحاص  ئناشلا  رصاعملا  جوجللا  و  یناتلملا ،
8 ةرقبلا : [ 2]

ءادعسلا ص 191 ۀیاده  [ 3]
266 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زاب تراسج  نیا  زا  ار  دوخ  تدالج ، تداشر و  دیزمب  مه ، دیشر  لضاف  دوخ  هکلب  دنیامنیم ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  توادع  تیبصان و 
مادـقا اطخ  رـسارس  تعالخ  اپ و  رـس و  یب  تراـسج  نیا  رب  هنوگچ  ءاـیحلا ، ریثک  تارـضح  نیا  هک  تسا  تریح  تیاـهن  سپ  دراد ، یمن 

. دندرک
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادـع  تبـسن  رد  هارث ، باط  یلح  همالع  بیذـکت  دـصق  هّللاب  ذایعلا  رّوهت  دـیزمب  دیـشر  لضاف  زاـب  و 

و هدرک ، کـسمت  هدومرف  رکذ  یلح  همـالع  دوخ  هک  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  لـئاضفب  ظـحاج  فارتعاـب  و  هدومن ، ظـحاجب 
توادع تیبصان و  تبـسن  رد  ناشفیرـش ، سفن  بیذکت  هکلب  فالـسا ، رگید  یلباک و  هجاوخ  وا و  داتـسا  بیذـکت  نیا  ربانب  هک  هتـسنادن 

هدرک رکذ  ظحاج  هک  یلئاضف  هفعاضم  فاعـضا  قح  لها  بیر  الب  هچ  دـش ، دـهاوخ  تباث  مات  تیلواب  هوجو و  غلباب  قح ، لهاب  تیب  لها 
لها غیلب  در  و  تسا ، راورخ  زا  یتشم  و  راحب ، زا  هرطق  نآ  تبـسنب  ظحاج  تاـملک  نیا  هک  دـننکیم ، تباـث  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب 

هک هینس  تارضح  زا  یعمج  رب  عینشت  نعط و  تیاهن  و  حاضیا ، لیصفت و  لامکب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نیرکنم  رب  قح 
رب عینشت ، نعط و  تیاهن  رد  قح  لها  مامتها  زین  و  تسا ، قبس  ام  رب  هوالع  باب  نیا  رد  همیخض  بتک  فینـصت  و  دننکیم ، لئاضف  نیا  در 

هوجولا نم  کلذ  ریغ  یلا  تسا ، هوالع  رب  هوـالع  نینعاـط  نعاـطم  باوج  و  دـنک ، تبـسن  تیب  لـها  تارـضحب  یتصقنم  یندا  هک  یـسک 
ةرهاطلا

دنادیمن مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نآرقب و  کسمتم  ار  قح  لها  بحاصهاش 

ربمغیپ هک  تسا  تباث  ثیدـح  نیا  ینـس  هعیـش و  قافتاب  هک  تسناد  دـیاب  دـناهدومرف : باتک  نیا  مراهچ  باب  همتت  رد  بحاصهاش  بانج 
: دومرف ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
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نل امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »
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«. یتیب لها  یترتع  هَّللا و  باتک  رخآلا  نم  مظعا  امهدحا  يدعب  اولضت 
هک یبهذـم  سپ  تسا ، هدومرف  ردـقلا  میظع  زیچ  ود  نیاـب  هلاوح  ربـمغیپ  ار  اـم  یعرـش  ماـکحا  ینید و  تامدـقم  رد  هک  دـش  مولعم  سپ 

. نید زا  جراخ  هارمگ و  دیامن ، گرزب  ود  نیا  راکنا  هک  ره  و  تسا ، ربتعم  ان  لطاب و  المع  ةدیقع و  هیعرش  روما  رد  دشاب  ود  نیا  فلاخم 
فافختسا کی  مادک  و  تسا ، نیتم  لبح  ود  نیاب  کسمتم  کی  مادک  ینس ، هعیـش و  ینعی  هقرف ، ود  نیا  زا  هک  داتفا  دیاب  قیقحت  رد  الاح 

نیا ادـخ  يارب  دریگیم ، شیپ  ود  ره  رد  نعط  و  دراگنایم ، طقاس  رابتعا  هجرد  زا  و  دـیامنیم ، تناـها  و  دـنکیم ، ردـقیلاع  زیچ  ود  نیا 
[1 . ] خلا تسا  یئارجام  بجع  يراکهفرط و  هک  دید ، دیاب  فاصنا  لمأت و  رظنب  ار  ثحب 

ره نیا  و  دـننکیمن ، مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نآرقب و  کسمت  هَّللا  ذاعم  قح  لها  بحاصهاش ، بانج  معزب  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نیا  زا 
هجرد زا  و  دـننکیم ، تناها  و  دـنیامنیم ، فافختـسا  باترملا  دونعلا  [ 2  ] ۀهیـضع باذـکلا و  بذـک  نم  هّللاب  اذایع  ار  ردـقیلاع  زیچ  ود 

. دنریگیم شیپ  ود  ره  رد  نعط  و  دنراگنایم ، طقاس  رابتعا 
لیلد باوج  رد  شدوخ  هدافا  باوبا ، رگید  باب و  نیا  رد  وا  تاوفه  تافارخ و  رگید  لـثم  هعیدـب ، تمهت  نیا  بیذـکت  يارب  دـنچ  ره  و 

دهاوخ دوخ  ماقم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  و  هدـش ، لوقنم  اقباس  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  هیلقع  تلالد  زا  مشش 
هیرشع انثا  هفحت  [ 1  ] عفد رد  مامتها  و  دنامالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  نیبحم  هعیـش  هک  تسا  رهاظ  مامت  تحارـصب  نآ  زا  هک  دمآ ،

ص 201.
حیبقلا مالکلا  داضلا : رسک  نیعلا و  حتفب  ۀهیضعلا  [ 2]

268 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راگن عیادب  هماخب  دحاج  ظحاج  تیامح  ضرغب  هک  دیـشر ، لضاف  تادافا  همه  نیا  نکل  تسا ، یفاو  یفاک و  دناهدرک  بصاون  تانایذه 

و هدومرف ، رکذ  تیبصان  زا  ظـحاج  تنایـص  يارب  هک  یهوجو  هچ  تسا ، ناـشیا  لـیبن  داتـسا  لـیهجت  بیذـکت و  رب  لـیلد  لدا  زین  هدرپس ،
هیزنت هئربت و  يارب  تسا ، ققحتم  نآ  رد  تیولوا  تیاهن  هک  هوجو ، نآ  هفعاضم  فاعـضا  و  هدومن ، نآ  قیفلت  رئاخذ ، قیاقح  رطاخ  تقدـب 
بیر الب  دیـشر  ریرقت  نیمه  لقا  و ال  تسا ، ققحتم  دناهدرک  تراسج  نآ  رب  بحاص  هاش  هک  تیبصان ، تمهت  اپارـس  تبـسن  زا  قح ، لها 

. يراج ناشیا  قح  رد 
ار دوخ  مه  دوهی  يراصن و  تیامح  زا  و  تسا ، لاوقالا  نولتم  قیدـنز و  دـحلم و  هینـس  همئا  هدافالا  بسح  هک  یفاج  ظحاج  هک  هابجع  او 

يور هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  تیبصان و  رد  كامهنا  همه  نآ  اب  [ 1 « ] نازیملا ناسل   » نم رهظی  امک  دراد  یمن  روذعم 
قح ءاجلاب  نوچ  دـناهدرک ، حیرـصت  بحاصهاش  بانج  وا  تیبصانب  و  هدرک ، هایـس  ترـضحنآب  نعاـطم  هیجوت  رد  یباـتک  فینـصتب  دوخ 

بذک نیع  دیشر  لضاف  دزن  واب  تیبصان  تبسن  و  دشاب ، هزنم  أربم و  تیبصان  زا  هدرک ، فارتعا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضفب 
ذاعم ّقح  لها  بحاص ، هاش  بانج  دزن  و  دشاب ، ناوارف  تاءازهتـسا  نایاپیب و  تاعینـشت  بجوم  و  ناودـع ، تفزاجم و  ضحم  و  ناتهب ، و 
امیف هب  حرص  امک  دنـشاب ، رتدب  مه  بصاون  زا  هکلب  دنـشاب ، مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نینیهم  نیفختـسم و  نیرکنم و  بصاون و  هلمج  زا  هَّللا 

. دعب
« هفحت  » باـتک نیمه  زا  نآ  هنومن  هک  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  ثب  رـشن و  رد  ناـشمامتها  همه  نیا  اـب  قـح  لـها  زین  و 

نازیملا ج 4 ص 356 ناسل  [ 1  ] تماما باب  اصوصخ 
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دیلقتب بحاصهاش  حدق  و  میلوغـشم ، نآ  باوجب  هک  ریدغ ، ثیدح  رد  يزار  حدـق  حرج و  زا  هچنانچ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
لج رد  هیمیت  نبا  حدـق  و  ترـضح ، نآ  لئاضف  زا  يرایـسب  رد  ناهبزور  نبا  حدـق  و  ترـضح ، نآ  هددـعتم  بقاـنم  لـئاضف و  رد  یلباـک 

، تخاس دیاب  هظحالم  ار  تنس  لها  عیدب  حالطصا  نیا  دنشاب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیبحم  تسا  حضاو  ترـضح  نآ  لئاضف 
تشادرب دیاب  اهتریح  و 

هدناوخ یبصان  قح  فالخ  رب  ار  قح  لها  بحاصهاش 

ياههراپرگج هک  ار  ناگرزب  ردق  هچ  هک  درک ، دیاب  اشامت  ار  هقرف  نیا  تیبصان  الاح  دـناهدومرف : مراهچ  باب  رد  بحاصهاش  بانج  زین  و 
ضعب و  رشع ، انثا  همئا  هک  تیب  لها  زا  دودعم  سک  دنچ  قح  رد  و  دنیامنیم ، فافختـسا  تناها و  هبترم  هچب  دندوب ، همئا  ناردارب  همئا و 

جراوخ و زا  رتالاب  دنیامن ، دح  زا  دئاز  تناها  فافختـسا و  و  دـننک ، تبـسن  حـیابق  بویع و  نارازه  تبحم  هدرپ  رد  دنـشاب ، ناشیا  براقا 
. بصاون

. تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشد  يرآ ،
زا يدنچ  اجنیا  رد  نکیل  ددرگیم ، ادـیوه  راهنلا  فصن  یف  سمـشلاک  بویع  حـیابق و  نآ  لیـصفت  ناشیا  تایاور  بتک و  عبتت  زا  دـعب  و 

[1 . ] یهتنا دتفایم  تبث  يراورخ  زا  هنومن  قیرطب  ناشیا  تایرفک 
قح لها  ندرک  تبـسن  ياعدا  و  دناهدرک ، قح  لهاب  تیبصان  تبـسن  مه  مولم ، ریرقت  و  موش ، ریوزت  نیا  رد  مورقلا ، مودـخم  بحاصهاش 
ونهکل 1302 بحاصهاش ص 203 ط  هفحت  [ 1  ] يوعد هکلب  هدومن ، مالسلا  مهیلع  رشع  انثا  همئأب  ار  حیابق  بویع و  نارازه  هّللاب » ذایعلا  »
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. بصاون جراوخ و  زا  رتالاب  دنیامنیم  دح  زا  دئاز  تناها  فافختسا و  قح  لها  هَّللا  ذاعم  هک  هدرک 

نآ بیذـکت  يارب  دیـشر  لضاف  ریرقت  نانچمه  تسا : یفاک  ناشدوخ  هدافا  هچنانچ  ماگنهیب  کـناب  نیا  بیذـکت  يارب  هک  دـمحلا  هّلل  و 
. یفاو

مدع رب  هرعشم  هوجو  زا  يدنچ  ماقم  تبسانمب  و  تسا : هتفگ  حاضیا »  » رد دیشر  لضاف  دوخ  هک  تسنآ  روهد  بئاجع  روما و  بئارغ  زا  و 
و دینش ، دیاب  تایحتلا  تاولصلا و  لضفا  مهیلع  هیلع و  تانئاک  رورس  تانب  جاوزا و  تیب و  لهاب  تبسن  تارـضح  نیا  يانتعا  تلق  ءالو و 

دوخ باتک  رد  نآ  زا  يردق  هفحت »  » بحاص تسا و  لیذلا  لیوط  سب  باب  نیا  نوچ  و  دیسر ، دیاب  ناگرزب  نیا  یئاعدا  يالو  لاح  هنکب 
: دوریم افتکا  هنومن  قیرطب  نآ  زا  هجو  جنپ  رکذ  رب  ماقم  نیا  رد  اذهل  هدومن ، نایب 

یغب نم  لاتق  یلا  همایق  نیلوالا و  نم  هیلع  رمأت  نم  لاـتق  نع  [ 1  ] هدوعق نم  مالـسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  رد  جاجتحا »  » باتک رد  هکنآ  لوا 
: تسا روکذم  یسوم  نب  قاحسا  زا  هلوقنم  تیاور  رد  نیطساقلا ، نیثکانلا و  نم  هیلع 

یترصن یلا  مهتوعد  و  یقح ، مهتدشنأف  ۀقباسلا ، لها  و  ردب ، لها  یلع  ترد  مث  نیسحلا  نسحلا و  ینبا  ۀمطاف و  دیب  تذخا  مث 
. هلقن اندرا  ام  یهتنا 

هجاجتحا تسا : نینچ  ناونع  نیا  رکذ  رد  جاجتحا  ترابع  لـصأ  [ 1  ] زا یتیاور  مه  هفحت »  » بحاص تیاور  نیا  نومـضم  نیمهب  بیرق  و 
ظفل سپ  نیقراملا ، نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نم  یغب  نم  لاتق  یلا  همایق  نیلوالا و  نم  هیلع  رمأـت  نم  لاـتق  نع  هدوعق  نم  راذـتعالا  یف  (ع )
ظفل زین  و  یفخی ، ام ال  داسفلا  نم  هیف  و  هتخاس ، جاجتحا  قلعتم  ار  نم  ظفل  یمهف  شوخ  لامکب  هتخاس و  طـقاس  دیـشر  لـضاف  ار  راذـتعا 

. هدرک فذح  ار  نیقرام 
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قح رد  هچنآ  تیاور  نیا  زا  و  هدرک ، لقن  مهدزای  باـب  موس  لـصف  رد  سیق  نب  ثعـشا  تاـجاجتحا  زا  یلـالهلا » سیق  نب  میلـس   » باـتک
[1  ] خلا منار  نابز  رب  نآ  حرش  هک  مناوتیمن  دوشیم ، دافتسم  انثلا  ۀیحتلا و  مهیلع  ابع  باحصا  زا  هبسانتم  هعبرا 

تسا لطاب  ظحاج  هراب  رد  یضر  دیس  مالکب  دیشر  لضاف  ثبشت 

یفن و ال رد  مه  دوخ  هفحت ،»  » بحاص هبیرغ  تافارخب  ناعذا  قیدصت و  زا  رظن  عطق  دیـشر ، لضاف  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا 
تیامح و تیاعر و  باب  رد  ار  هقباس  تادافا  ماقم  نیا  رد  هک  بجع  دـشوپیم ، بصعت  لگب  ار  نشور  باتفآ  و  دـشوکیم ، قح  لـها  زا 

نیا رد  ناشنامزالم  قیدصت  يارب  هک  دنتـسنادن  و  دـندومرف ، ایـسنم  ایـسن  دـناهدرک ، نآ  قیفلت  سفن  باعتا  لامکب  هک  ظحاج ، میرح  بذ 
. تسین نآ  رد  مالک  فانیتساب  جایتحا  و  تسا ، یفاک  ظحاج  تیامح  رد  ناشدوخ  تادافا  بیرغ  يوعد 

دنچب تسا  دودرم  و  تسا ، بابلا  ریحم  باجع و  بجعا  باصنلا  ةدمع  ظحاج  باب  رد  هنع  هَّللا  یضر  دیس  مالکب  دیشر  لضاف  ثبـشت  و 
: هجو

یلع زییمت  دـقن و  باب  رد  وا  حدـم  و  هدومن ، ظحاج  لوقب  کسمت  ماـئل ، نیرکنم  ماـحفا  مازلا و  يارب  هارث ، باـط  یـضر  دیـس  هکنیا  لوا 
ریما بانج  توادع  تبـسن  هک  هارث  باط  یلح  همالع  رب  در  نآ  زا  و  ندومن ، تیلک  قیقحت و  رب  لومحم  ار  نیا  هدرک ، هنودقتعی  ام  بسح 

ياملع لاوقاـب  ثبـشت  مازلا و  ماـقم  رد  هک  نیرظاـنم ، هعئاـش  هقیرط  رگم  تسارجاـم ، هفرط  ندرک ، هدومن  ظـحاجب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دیشر ص 161. لضاف  حاضیا  [ 1  ] ءاملع نآ  میظعت  لیجبت و  روط  هچ  فلاخم ، بناج 
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رگم هدوبن ؟ دیـشر  لضاف  رظن  شیپ  دننکیمن ، دراو  ناشیا  قح  رد  هک  بقانم  حیادم و  اهچ  و  دنزاسیم ، دنیامنیم  ناشلاوقاب  کسمت  هک 

؟ دیامنیم قیدصت  قیقحت و  رب  لومحم  دیشر  لضاف  ار  بقانم  حئادم و  همه  نیا 
لایخ نیمه  هک  تسین  بجع  ناشتداشر  زا  و  دزاسیم ؟ لدتـسم  دزن  هدـساف  بهاذـم  زا  ناـشتئارب  ءاـملع و  نآ  تقیقح  طابنتـسا  نآ  زا  و 

. دشاب هدیچیپ  ناشغامد  رد  بیرغ 
و نهذ ، تدحو  هحیرق ، تدوج  لامک  رب  دنکیم  تلالد  توادع ، بصن و  زا  ظحاج  يربت  رب  یضر  دیـس  یمازلا  مالکب  جاجتحا  هلمجلاب 
زا مازلا  زییمت  رامغ  رد  ضوخ  تیاهن  و  هرظاـنم ، نف  رد  قذـح  تیاـغ  و  ۀـقداص ، تیعذول  و  هماـت ، ۀـیعملا  و  رظن ، بوقث  و  رطاـخ ، ءاـکذ 

«. ترسک ةروراق  لوأب  اذه  سیل  و  ، » قیدصت زا  ماحفا  قیرفت  و  قیقحت ،
لیوأت لاطبا  نالطب  رب  هدرک ، جاجتحا  هیبدا ، ياملع  زا  وا  دـیدعت  و  ینازاتفت ، مالکب  دانتـسا  ببـسب  هیرمع » تکوش   » رد دیـشر  لضاف  هچ 

« امهمرحأ انأ   » هملک

درک مارح  ار  زیچ  هس  دوخ  فارتعاب  یناث  هفیلخ 

و یناهبـصا ، حراش  هک  تسا  یتیاور  موس  هجو  تسا : روکذـم  هعتم  تحاـبا  رب  هلاد  هوجو  رد  هثلاـث  هدـئاف  رد  هیمغیـض » هقراـب   » باـتک رد 
: هتشون نعاطم  باب  رد  دصاقم » حرش   » رد ینازاتفت  همالع  و  دیرجت » حرش   » رد یجشوق  همالع 

: نهیلع بقاعا  و  نهمرحا ، و  نهنع ، یهنأ  و  ملس ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  نک  ثلث  سانلا  اهیأ  لاق : ربنملا و  دعـص  رمع  نا 
. لمعلا ریخ  یلع  یحو  جحلا ، ۀعتم  و  ءاسنلا ، ۀعتم 

نامه ماکحا  نیا  خسان  هکنیا  رد  تسا  رهاظ  ینیبیم  هچنانچ  مالک  نیا  و 
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دوب یناث  هفیلخ 

تسا لیلع  روکذم  ربخ  رد  ینازاتفت  لیوات 

ای دارفا ، رـصق  تهجب  تسا  صیـصخت  يارب  ای  هیلإ  دنـسم  میدقت  هکنیا  هب  دـناهدومرف  صیـصنت  هیبدا ، ياملع  زا  وا  ریغ  و  ینازاتفت ، همالع 
رب و  تسا ، بلق  ای  دارفا  رصق  يارب  قابس ، و  قایس ، هنیرقب  نهنع » یهنا  انا  و   » رمع مالک  رد  انا »  » میدقت و  مکح . يوقت  يارب  ای  بلق ، رـصق 

تیوقت نآ  يّوقت  رد  تسا ، تباث  شدوخب  میرحت  دانـسا  مکح و  ضحم  زا  ام  بولطم  نوچ  دشاب ، مه  مکح  يوقت  يارب  رگا  لّزنت  ریدقت 
[1 . ] یفخی امک ال  تسا  ام  بولطم 

مولع ياملع  زا  وا  ریغ  ینازاتفت و  همـالع  و  هلوق : هتفگ : هداد  رارق  هیمغیـض » هقراـب   » باوج ار  نآ  هک  هیرمع » تکوش   » رد دیـشر  لـضاف  و 
. خلا تسا  صیصخت  يارب  ای  هیلإ  دنسم  میدقت  هکنیا  هب  دناهدومرف  صیصنت  هیبدا 

امهمرحا انا  ینعم  نایب  رد  روکذم  همالع  هچنآ  هک  دناد  ادخ  سپ  هتفگ ، هیبدا  مولع  ءاملع  زا  ماقم  نیا  رد  ار  ینازاتفت  همالع  نوچ  مییوگ :
ونهکل رد  لاس 1284  رد  هک  رادلد  دیس  نبا  ءاملعلا  ناطلس  هب  بقلم  دمحم  دیس  فیلأت  نیتعتملا  تابثا  یف  ۀیمغیضلا  ۀقرابلا  [ 1  ] هتفگ [ 2]

.1240 ج 1 - خیراتب 9 - خروم  ونهکل  رد  فلؤم  هبتکم  رد  طوطخم  درک - تافو 
دوخ و  خـلا ، لیلدـلا  مایقل  کـلذ  دـقتعا  نهتمرحب و  مکحا  نهمرحا  ینعم  و  هتفگ : دـصاقم » حرـش   » رد ینازاـتفت  هک  دـنامن  بجتحم  [ 2]

هک ینازاتفت  همالع  یناث  هیوبیـس  و  لاق : ثیح  هدرک  لقن  هثلاث  هدئاف  زا  لوا  هجو  باوجب  ینازاتفت  زا  روط  نیمهب  ترابع  نیا  دیـشر  لضاف 
نعاـطم باوج  رد  دـصاقم » حرـش   » رد هتفگ : هیبدا  ياـملع  زا  ار  وا  هدـئاف  نیمه  موـس  هجو  رد  مه  هلاـسر  بحاـص  تسا و  هیبرع  همئا  زا 

. خلا لیلدلا  مایقل  کلذ  دقتعا  نهتمرحب و  مکحا  نهمرحا  ینعم  دیامرفیم : رمع  ترضح 
هدرک عوجر  دصاقم  موس  هجو  باوج  ینعی  اج  نیا  رد  ارچ  هک  تسا  بجع  لامک  سپ 
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و لیلدیب ، کیکر و  تیاغب  هیجوت  و  لیلع ، لیوأت  ةدئاف ، نیا  لوا  هجو  رد  ار  نآ  لاثما  ارچ  کلذ ، دقتعا  نهتمرحب و  مکحا  انا  هک  تسا :

همئا لیوأت  هک  هتـشاذگن ، شفیرـش  لایخب  ردـق  نیا  و  هداد ، رارق  رعاش  نطب  یف  ینعملا  لیبق  زا  و  برع ، مـالک  نیـسنأتسم  دزن  موهفم  ریغ 
، ضحم بدا  ءوس  ياهفرح  وچمه  دندوب ، لیلد  نیناوق  بذهم  لب  فراع  و  لیوأت ، طورـشب  مالع  هک  هیعرـش ، مولع  نیطاسا  و  هیبدا ، نونف 

رگا هک  دنیامرف  فاصنا  دوخ  و  دنـشاب ، هدـیقعلا  دـساف  لئاق  معزب  صاخـشا  نآ  هک  بسانمان ، ندروآ  نابز  رب  بهذـم ، بصعت  ياضتقمب 
شهیجوت هک  دیوگب : دوب  ّنف  نیا  همئا  زا  هک  یـسوط ، ققحم  هیمکح  هیجوت  مادک  قح  رد  بصعت ، ياضتقمب  تنـس ، لها  ماوع  زا  يدحا 

هتفگ امهمرحا  انأ  ینعم  نایب  رد  ینازاتفت  ینعی  روکذـم  همالع  هک  دـیامرفیم  هلوقنم  تراـبعب  هن  یب و  کـیکر و  تیاـغب  و  لـیلع ، لـیوأت 
و دـشاب ، هدیـشوپ  دیـشر  لضاف  رب  وگ  تسین ، هدیـشوپ  لافطا  رب  تسا  نهمرحا  امهمرحا و  ظفل  رد  هک  یقرف  نهتمرحب و  مکحأ  انأ  تسا :

ریمـض نآ  رد  هک  امهمرحا ، انأ  ریـسفت  هک  دندرواین  لایخب  مه  ردق  نیا  دوخ ، لقن  زا  تلفغ  و  دـصاقم ، حرـش  لصا  تعجارم  زا  رظن  عطق 
دوخ یناوخ  ـالاب  رد  حیـضف  حرج  و  ینازاـتفت ، تیبدا  رد  حیرـص  حدـق  تسا ، عمج  ریمـض  نآ  رد  هک  نهتمرحب ، مکحا  اـناب  تسا ، هیبـنت 

. تسا
رد ارچ  سپ  هدرک ، لقن  نینچ  مه  لوا  هجو  باوج  رد  مه  دیـشر  لضاف  و  تسا ، روکذم  نهتمرحب  مکحا  دـصاقم » حرـش   » لصا رد  زین  و 

. هدومن دایز  دصاقم  حرش  ترابع  تیاکح  رد  انا  ظفل  موس  هجو  باوج 
مه ینداب و  تکوش »  » رد زاب  و  دهدیم ، هار  ار  فالتخا  نینچ  دـصاقم » حرـشب   » هلاوح رد  دوخ  دیـشر  لضاف  هک  تسا  بجع  لامک  سپ 
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. ابیرق هیف  عقو  ابیلق  هیخال  رفح  نم  یلب  دیامنیم ، داریا  ضارتعا و  هیمغیض » هقراب   » هلاسر فنصم  بانج  رب  کیکر 
275 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. تفگ دنهاوخ  هچ  صخش  نیا  قح  رد  ءالقع  تسا ، هیمکح  نیناوق  نیابم  و  لیلد ،
، دش مولعم  تسا  هدرک  داهـشتسا  ماقم  نیا  رد  وا  مالکب  هلاسر  بحاص  هک  ینازاتفت ، همالع  نیمه  نایب  زا  نهمّرحا  انا  ینعم  نوچ  هلمجلاب 

هتنا [ 1 ، ] درادن یتحابق  دندوب ، تکاس  هعتم  تمرح  نایب  زا  هک  هباحص ، یضعبب  تبسن  بلق ، رصق  ای  دارفا  رصق  سپ 

تسین وا  لیوات  تناتم  لیلد  ینازاتفت  یمازلا  حدم 

هدرک لالدتسا  ینازاتفت ، مالکب  جاجتحا  و  هیبدا ، مولع  ءاملع  زا  ینازاتفت  نتفگ  هدافتسا  ببسب  دیشر  لضاف  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  زا 
و هدرک ، نامگ  عینشت  نعط و  دیزم  ببـس  نیاب  ار  کیکر  لیوأت  نیا  درو  لاطبا  و  ار ، امهمرحا  انا  ظفل  ینازاتفت  لیوأت  تنازر  تناتم و  رب 
رباکا و زا  هک  ینازاتفت ، مالکب  دانتـسا  جاـجتحا و  هک  اریز  تسا ، تاـمهوت  بئاـجع  زا  مهوت  نیا  و  تالالدتـسا ، بئارغ  زا  لالدتـسا  نیا 

. مازلا رب  لومحم  وا  حدم  نینچ  مه  و  تسا ، ماصخ  ماحفا  يارب  تسا ، یناث  فرط  ءاملع  هلجا 
رـسارس هک  ینازاتفت ، لیوأت  تناتم  تنازر و  رب  نآب  هدرک ، قیقحت  رب  لومحم  ار  یمازلا  حدـم  و  یماحفا ، دانتـسا  هک  درک  دـیاب  لـمأت  سپ 

دیشر لضاف  هک  بجع  و  تسا ، دیـشر  لضاف  فاصنا  لامک  و  مهف ، تناتم  لیلد  ردق  هچ  ندرک  لالدتـسا  تسا ، لدتـسم  بهذم  فلاخم 
عیمج تاقیقحت  تادافاب و  زین  قح  لها  نیا  رب  انب  هک  اریز  نآ ، عفن  زا  تسا  ربکا  تیاهن  ناشیا  عیدب  عینص  نیا  ررـض  هک  هتـسنادن  مه  نیا 

هتـشون هیمغیـض  هقراب  در  رد  باتک  نیا  بحاصهاش ، ذیملت  يولوم  نیدـلا  دیـشر  فیلات  هیرمع  تکوش  [ 1  ] ناشتاملکب هک  دوخ ، ءاـملع 
. هتشون هیرفظلا  ۀلعشلا  مانب  هیرمع  تکوش  رب  يدر  تاقبع  بحاص  دلاو  یلق  دمحم  دیس  موحرم  هدش و 

276 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
و درک ، دـنهاوخ  لالدتـسا  جاجتحا و  تنـس  لها  رب  دـننکیم ، جاجتحا  بحاصهاش  ناشدـیلقتب  و  عقاوص »  » فنـصم و  ضقاون ،»  » بحاص

نیا تاملک  هینـس  لاطبا  و  درک ، دـنهاوخ  بارغتـسا  باجعتـسا و  ار  تارـضح  نیا  تاقیقحت  تنـس  لها  تفلاخم  زا  و  داد ، دـنهاوخ  مازلا 
یسوط ققحم  تاهیجوت  زا  یهیجوت  قح  رد  بصعت  ياضتقمب  تنس  لها  ماوع  ضعب  نعطب  تخاس ، دنهاوخ  هباشم  ار  تارضح 

تسین وا  توادع  یفان  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  رد  ظحاج  تراهم 

مالک نیا  و  هتفگ ، دیشر  لضاف  دوخ  هچنانچ  تسا ، رهاظ  ظحاج  رحب  نب  ورمع  ندوب  دقان  رهام و  لیلد و  یضر  دیـس  مالک  زا  هکنآ  مود 
دقان رهام  لیلد و  درجم  زا  نکل  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مالکب  ظحاج  ندوب  دقان  رهام و  لیلد  رد  تسا  صن  یـضر  فیرش 

هک یفـصو  اب  هک  دوشیم ، رهاظ  وا  حیـضفت  تیاهن  و  وا ، بصعت  تعانـش  دیزم  نیا  رب  انب  هکلب  دیآیمن ، مزال  زگره  توادع  یفن  ندوب ،
هّللاب ذایعلا   » ترضحنآب نعاطم  هیجوت  رد  تافارخ  بئارغ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفلاخمب  زاب  هتـشاد ، دقن  زییمت و  رد  تراهم 
اقبـس مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هفیرـش  تاملک  زا  يذـبناب  وا  تاوفه  تفلاخم  و  هتخاس ، هایـس  دوخ  يور  هدرک ، دراو  کلذ » نم 

یتفایرد

تسناد لطاب  ار  ۀقدص » هانکرت  ام   » ثیدح يدادغب  شارخ  نبا 
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تسا نیدقان  نیعراب و  ظافح  زا  یطویس  راتفگب  شارخ  نبا 

: هتفگ هدرک  رصتخم  یبهذ  ظفاحلا » تاقبط   » زا ار  نآ  هک  ظفاحلا » تاقبط   » باتک رد  یطویس  همالع  هکنآ  موس 
. يدادغبلا مث  يزورملا  شارخ  نبا  دیعس  نب  فسوی  نب  نمحرلا  دبع  دمحم  وبأ  دقانلا  عرابلا  ظفاحلا  شارخ  نبا 

یفلأب هزاجأف  رادـنب  یلا  امهادـهأ  و  نیئزج ، یف  نیخیـشلا  بلاثم  جرخ  ایـضفار ، ناک  ۀـعرز : وبأ  لاق  هنم و  ظفحأ  تیأر  ام  میعن : وبأ  لاـق 
. اهنم غرف  ذإ  تامف  ةرجح  اهب  هل  ینب  مهرد ،

277 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[. 1  ] ۀنس 283 تام  اهعفر  فیقاوم  لیسارم و  يور  دق  و  لاق : لطاب ، لاق  ۀقدص »، انکرت  ام   » ثیدح هل  تلق  نادبع  لاق 

مدـیدن هتفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  میعن  وـبا  زا  و  هتفگ ، دـقان  عراـب  ظـفاح  ار  شارخ  نبا  یطویـس  هک  تسا  رهاـظ  تراـبع  نـیا  هظحـالم  زا  »
و ءزج ، ود  رد  ار  نیخیـش  بلاثم  درک  جـیرخت  و  دوب ، یـضفار  وا  هک  هتفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  هعرز  وبا  زا  همه  نیا  اـب  و  وا ، زا  يرتظفاـح 

. رادنب يوسب  ار  نآ  درک  ءادها 
ناشتاحارج رب  کمن  هدیـشارخ ، هّینـس  تارـضح  بولق  ۀـقدص  انکرت  ام  ثیدـح  لاطباب  شارخ  نبا  هک  تسا  رهاـظ  نادـبع  هداـفا  زا  زین  و 

تسا هدیشاپ 

تسا وا  لوق  تناتم  لیلد  زین  شارخ  نبا  ندوب  عراب  ظفاح  سپ  دشاب  بصن  مدع  لیلد  ظحاج  تراهم  هاگ  ره 

و ینازاتفت ، مالکب  دانتـسا  و  دـشاب ، ظحاجب  تیبصان  تبـسن  نالطب  لیلد  دـقان ، رهام و  لیلد  ار  ظـحاج  یـضر  دیـس  فصو  هاـگ  ره  سپ 
شارخ نبا  فصو  ددرگ ، عینش  رکنم و  لیوأت  نیا  لاطبا  درو و  دشاب ، نهمرحا  يارب  وا  لیوأت  تناتم  لیلد  هیبدا ، مولع  ءاملع  زا  وا  دیدعت 
تمایق و  دوب ، دـهاوخ  ۀـقدص  انکرت  ام  ثیدـح  نالطب  رد  وا  مکح  تناتم  لیلد  زین  ار  وا  هعرز  وبا  میظع  حدـم  و  دـقان ، عراـب و  ظـفاحب و 
دهاوخ رهاظ  نیخیش  بلاثم  جیرخت  رب  هینس  تاعینـشت  تعاضف  تعانـش و  لامک  زین  و  دیدرگ ، دهاوخ  مئاق  هّینـس  تارـضح  رـس  رب  يربک 

دش

هدرک فیلات  ءزج  ود  رد  یباتک  نیخیش  بلاثم  رد  عراب  ظفاح  شارخ  نبا 

هراشا

«: هتفگ لادتعالا » نازیم   » باتک رد  یبهذ  همالع  و 
نب دمحم  ۀعرز : وبأ  لاق  و  عّیـشتی ، ناک  يدع : نبا  لاق  و  لیـسارملا ، لّصوی  ناک  نادـبع  لاق  ظفاحلا  شارخ  نب  فسوی  نب  نمحرلا  دـبع 

. ایضفار ناک  نیخیشلا و  بلاثم  جرخ  ناک  ظفاحلا  فسوی 
ظافحلا ص 297. تاقبط  [ 1 ، ] لطاب لاق : ۀقدص  انکرت  ام  ثرون  ثیدح ال  شارخ  نبال  تلق  نادبع  لاق  و 

278 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، هخیرات یف  ناثدـحلا  نب  سوا  نب  کلام  رکذ  هتیأر  یناف  باش ، وه  هنم و  ادـب  اذـه  لـعل  تلق : سوا ، نب  کـلام  لاـق : هب ؟ مهتت  نم  تلق :

. ۀقث لاقف :
خیـشلا وه  اذه  هَّللا  و  تلق : مهرد ، یفلأب  هزاجأف  نیخیـشلا ، بلاثم  یف  امهفنـص  نیئزج ، اندـنع  رادـنب  یلا  شارخ  نبا  لمح  و  نادـبع : لاق 

بتع الف  هملعب ، عفتنا  امف  اذه  دعب  و  ۀـطاحإلا ، و  ریثکلا ، عالطالا  و  ۀعـساولا ، ۀـلحرلا  هل  و  هنامز ، ظفاح  ناک  هناف  هیعـس  لض  يذـلا  رتغملا 
. رغشم نیزج و  رثاوح  و  ۀضفارلا ، ریمح  یلع 
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، ناسارخب هباب  یلهذلا و  نم  و  ۀنیدملاب ، هتقبط  و  يدباعلا ، نارمع  نب  هَّللا  دبع  نم  و  قارعلاب ، هنارقأ  سالفلا و  نم  شارخ  نبا  عمـس  دـق  و 
. رصمب هنارقأ  و  یلعالا ، دبع  نب  سنوی  نم  و  ماشلاب ، ینزیلا  یقتلا  یبأ  نم  و 

. ناطقلا لهس  وبأ  ةدقع و  نبا  هنع  و 
. تارم سمخ  نأشلا  اذه  یف  یلوب  تبرش  لوقی : شارخ  نبا  تعمس  يزورملا : نادمح  نب  رکب  وبأ  لاق  و 

باوبالا خویـشلا و  نم  ءیـش  هل  رکذی  ال  شارخ ، نبا  نم  ظفحأ  تیأر  ام  لوقی : دمحم  نب  کلملا  دبع  میعن  ابأ  تعمـس  يدع : نبا  لاق  و 
[1  ] نیتئام نینامث و  ثالث و  ۀنس  تام  هیف ، رمالا 

« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  راتفگب  شارخ  نبا  همجرت 

بلاثم وا  جـیرخت  ببـسب  یبهذ  همالع  هک  دوب ، هبترملا  میظع  نأشلا و  لیلج  يدـحب  شارخ  نبا  هک  تسا ، رهاظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
: دیامنیم حیرصت  و  دیاسیم ، مه  رب  فسأت  تسد  ار  ضفر  هقیرط  وا  رایتخا  و  ار ، نیخیش 

تمظع نأش و  تلـالج  نیا  اـب  شارخ  نبا  نوچ  و  هطاـحا ، دوب و  ریثک  عـالطا  و  هعـساو ، تلحر  وا  يارب  و  دوب ، دوخ  ناـمز  ظـفاح  وا  هک 
توریب لادتعالا ج 2 ص 600 ط  نازیم  [ 1  ] یبهذ ترضح  درب ، راکب  نیخیش  بلاثم  جیرخت  رد  لیمج  یعس  و  درک ، رایتخا  ضفر  هلزنم 

279 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، هدرک ناشیا  رب  ریمح  قالطا  قلق ، جاعزنا و  لامک  يالیتسا  و  بضغ ، ظیغ و  دیزمب  هک  ضفاور ، هراچیب  رـس  زا  باتع  راب  فاصنا ، دیزمب 

دوخ باتع  بضغ و  يالب  زا  ار  ناشیا  هک  دـنکن ، شومارف  یهاگ  ار  یبهذ  همالع  لیمج  ناـسحا  نیا  هک  دـیابیم  ار  قح  لـها  درادـیمرب ،
. هتخاس شوغآ  مه  لیمج  فطل  تیانع و  اب  و  شودکبس ،

لها زا  باتع  عفر  هچ  تسین ، تیاکن  تیاکـش و  ياج  دنار ، نامجرت  قئاقح  نابز  رب  مه  متـش  بس و  رگا  لیمج ، ناسحا  نیا  زا  دعب  سپ 
سا رامشیب  هکلب  رایسب  دئاوف  يواح  ءارفلا ، فوج  یف  دیصلا  لک  دافمب  قح 

دناهدرک دای  تمظعب  ار  قح  لها  ءاملع  زا  يرایسب  تنس  لها  رباکا 

هراشا

هک بجع  سب  دناهدوتس ، هلیلج  بقانم  همیظع و  حیادمب  قیقحت ، ماقم  رد  ار ، قح  لها  ياملع  زا  یعمج  هّینـس ، همئا  رباکا  نیا  رب  هوالع  و 
تبـسن زا  هکنآ  ات  دننادرگن ، هدـساف  بهاذـم  زا  ناشهئربت  بجوم  و  قح ، لها  تادافا  لاطبا  در و  زا  عنام  ار  هقیقحت  بقانم  حـیادم و  نیا 

زا ظحاج  تئارب  عطاق  لیلد  ارنآ  و  دـنزادنا ، تسد  ار  ظحاج  هارث  باط  یـضر  دیـس  بانج  یمازلا  حدـم  رب  و  دـنزاسن ، عنام  مه  تیبصاـن 
بقانم و مه  و  يدینـش ، یعفای » خیرات   » و ربع »  » و نازیملا » ناسل   » زا اقباس  هارث  باط  دیفم  خیـش  بانج  دـماحم  حـیادم و  دـنرادنپ ، بصن 

هَّللا ءاشنا  دعب  ام  رد  ناشیا  ضعب  نساحم  و  دینش ، دیاب  اجنیا  قح  لها  ضعب  لئاضف  و  یتفایرد ، موق  همئا  بتک  زا  بوشآرهش ، نبا  لئاضف 
. دش دهاوخ  روکذم  یلاعت 

لضاف ار  ظحاج  وا ، بانج  یمازلا  حدمب  هک  ار  یـضر  دیـس  بانج  دوخ  ناشیا ، نیققحم  مظاعا  و  هّینـس ، همئا  رباکا  هک  تسناد  دیاب  سپ 
دناهدوتس هرخاف  لئاضف  و  هرهاب ، لئالج  همیخف و  نساحم  و  همیظع ، دماحم  هب  دنکیم ، کسمت  دیشر 

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  یبلاعث  روصنم  وبا  همجرت 

«: هتفگ وا  همجرتب  نایعألا » تایفو   » رد ناکلخ  نبا  نیدلا  سمش  همالع  هک  یبلاعثلا ، دمحم  نب  کلملا  دبع  روصنم  وبا  هچنانچ 
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. ّيروباسینلا یبلاعثلا  لیعامسا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  روصنم  وبأ 
و هنامز ، یف  نیفلؤملا  سأر  رثنلا ، مظنلا و  تاتشأ  عماج  ملعلا و  [ 1  ] تاعلت یعار  هتقو  یف  ناک  هقح : یف  ةریخذلا »  » بحاص ماسب  نبا  لاق 

یف مجنلا  عولط  براغملا  قراشملا و  یف  هنیواود  تعلط  و  لبالا ، طابآ  هیلإ  تبرـض  لثملا ، ریـس  هرکذ  راس  هنارقأ ، مکحب  نیفنـصملا  ماما 
. فصر وأ  مظن  اهقوقح  یفوی  وأ  فصو ، وأ  دح  اهیفوتسی  نأ  نم  عماج ، اهل و  وار  رثکأ  و  علاطم ، رهبأ  و  عضاوم ، رهشأ  هفیلآت  بهایغلا ،

 : لماکلا نم   ] یلاکیملا لضفلا  یبأ  ریمالا  یلا  هبتک  ام  کلذ  نمف  همظن ، نم  ائیش  دروأ  و  رثنلا ، نم  افرط  هل  رکذ  و 
عمجت  مل  يرولا  یف  كریغل  ادبأ  ۀّمج  تازجعم  رخافملا  یف  کل 

یعمصالا  ظفل  نسح  دیلولا و  رعش  هباش  ۀغالبلا  یف  رحب  نارحب 
عفرالا  لحملا  وذ  ۀلقم  نبا  طخ  هّولع  نیزی  یباصلا  لّسرت  و 

عقدم  رقف  دیعب  میرکلا  یفاو  ینغلاک  کل  ةرقف  نم  مکف  ارکش 
عّرصم  عّصرم و  نیب  نسحلاف  ارضان  كرعش  رون  ّقتفت  اذإ  و 

عدبم  دجمأ  تنأ  عیدبلا و  سار  فأ  تضر  مالکلا و  ناسرف  تلجرأ 
عرمملا  عیبرلا  راثآب  يرزت  اعیادب  نامزلا  صف  یف  تشقن  و 

[: طیسبلا نم   ] هرعش نم  و 
اهبّهلت  یف  یقوش  ران  تنعمأ  یتعلاطم و  بجوت  ملف  تثعب  اّمل 

. دادضالا نم  یهف  اهنم  لفس  ام  ضرالا و  نم  الع  ام  ماللا : نوکس  ءاتلا و  حتفب  ۀعلتلا  عمج  تاعلتلا  [ 1]
281 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهب كأرذا  یلوسر  ینیع  تّلبق  یقمر  یلع  یقبت  ۀلیح  دجأ  مل  و 
نب هَّللا  رـصن  جرفلا  وبأ  لوقی  اـهیف  اـهعمجأ و  و  اهنـسحأ ، و  هبتک ، ربکأ  وه  و  رـصعلا » لـهأ  نساـحم  یف  رهدـلا  ۀـمیتی  : » فیلآـتلا نم  هل  و 

: یلاعت هَّللا  ءاشنا  هرکذ  یتأیس  و  روهشملا ، يردنکسالا  رعاشلا  سقالق 
ۀمیدق راکفأ  راکبأ  ۀمیتیلا  راعشأ  تایبأ 

ۀمیتیلا تیّمس  كاذلف  مهدعب  تشاع  اوتام و 
اهیف عمج  ریثک ، ءیـش  و  دـیحولا » سنوم   » و برطملا ،» هنع  باغ  نم  و   » و ۀـعاربلا » رـس  ۀـغالبلا و  رحـس   » و ۀـغللا » هقف   » باتک اضیأ : هل  و 

. ةریثک راعشأ  هل  و  هعالطا ، ةرثک  یلع  ۀلالد  اهیف  و  مهلاوحأ ، و  مهرابخأ ، و  مهلئاسر ، و  سانلا ، راعشأ 
. هَّللا همحر  ۀئامعبرأ  نیرشع و  عست و  ۀنس 429  یفوت  و  ۀئامثالث ، نیسمخ و  ۀنس 350  هتدالو  تناک  و 

، اهلمع بلاعثلا و  دولج  ۀطایخ  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ةدحوم ، اهدعب  ةروسکم و  مال  فلالا  دعب  ۀلمهملا و  نیعلا  ۀـثلثملا و  ءاثلا  حـتفب  یبلاعثلا  و 
[1  ] ءارف ناک  هنال  کلذ  هل  لیق 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  یبلاعث  همجرت 

«: هتفگ ۀئامعبرا  نیثالث و  ۀنس  ۀنس  عئاقو  رد  نانجلا » ةآرم   » رد یعفای  «و 
یعار ایندلا ، یف  ةرئاسلا  ۀیبدالا  فیناصتلا  بحاص  رعاشلا ، بیبللا ، بیدالا ، ّيروباسینلا ، دـمحم  نب  کلملا  دـبع  یبلاعثلا  روصنم  وبأ  اهیف 
عولط براغملا  قراشملا و  یف  هنیواود  تعلط  و  لبالا ، طابآ  هیلإ  تبرـض  و  لثملا ، ریـس  هرکذ  راـس  مظنلا ، تاتـشا  عماـج  ملعلا و  تاـعلت 

نایعألا ج 2 ص 350 تایفو  [ 1 : ] همظن نم  و  بهایغلا ، یف  مجنلا 
282 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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عمجت  مل  يرولا  یف  كریغل  ادبأ  ۀمج  تازجعم  رخافملا  یف  کل 
یعمصالا  یظفل  نسح  دیلولا و  رعش  هباش  ۀغالبلا  یف  رحب  نارحب 

عّسوم  هیلع  درب  یف  یشولاک  وأ  ردبلاک  وأ  رحسلاک  وأ  رونلاک 
عرصم  عّصرم و  نیب  نسحلاف  ارضان  كرعش  رون  ّقتفت  اذإ  و 

عرمملا  عیبرلا  راثآب  يرزت  اعئادب  نامزلا  صف  یف  تشقن  و 
: فیلأتلا نم  هل  و  یلاکیملا ، لضفلا  یبأ  ریمالا  یلا  اهبتک  يرخا ، تایبأ  عم 

: يردنکسالا جرفلا  وبأ  لوقی  هیف  و  اهنسحأ ، و  هبتک ، ربکأ  وه  و  رصعلا » لهأ  نساحم  یف  رهدلا  ۀمیتی   » باتک
ۀمیدق راکفأ  راکبأ  ۀمیتیلا  راعشأ  تایبأ 

ۀمیتیلا تیمس  كاذلف  مهدعب  تشاع  اوتام و 
« دیحولا سنوم   » و ۀعاربلا » رس  ۀغالبلا و  رحس   » و ۀغللا » هقف   » باتک هل  و  ءاّرف ، ناک  هنال  اهلمع ، بلاعثلا و  دولج  ۀطایخ  یلا  ۀبسن  یبلاعثلا  و 

[1  ] مهلاوحأ و  مهرابخأ ، و  مهلئاسر ، و  سانلا ، راعشأ  اهیف  عمج  دیجم ، هل  وه  ریثک  ءیش  و 

« ةاعولا ۀیغب   » رد یطویس  و  ربع »  » رد یبهذ  راتفگب  یبلاعث  همجرت 

«: هتفگ ۀئامعبرأ  نیثلث و  ۀنس  رد  ربعلا »  » باتک رد  یبهذ  «و 
شاع ایندلا ، یف  ةرئاسلا  ۀیبدالا  فیناصتلا  بحاص  رعاشلا ، بیدالا ، ّيروباسینلا ، لیعامـسا  نب  دمحم  نبا  کلملا  دبع  یبلاعثلا  روصنم  وبأ 

[. 2  ] ۀنس نینامث 
«: هتفگ ةاعولا » ۀیغب   » رد یطویس  «و 

«. کلاسملا  » یف ةاحنلا  یف  هَّللا  لضف  نبا  هرکذ  ۀمیتیلا ،»  » بحاص روصنم  وبأ  یبلاعثلا  لیعامسا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع 
، ادـج ةریثک  هبتک  و  دـئالقلا ،»  » و دـئارفلا ،»  » باتک و  ۀـغللا ،» هقف   » باتک اهنم  ۀـیبدالا ، فیناصتلا  بحاص  رعاشلا ، بیدالا  یبهذـلا : لاق  و 

. نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 53 ط  ةآرم  [ 2 - 1  ] تراس
283 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا و  ۀئامعبرأ ، نیثلث و  ۀنس  تام  و  ۀئامثالث ، نیسمخ و  ۀنس  یف  دلو  هنأ  و  اظحاج ، بّقلی  ناک  و  لبالا ، طابآ  هیلإ  تبرـض  و  نابکرلا ، اهب 
ملعأ

« رهدلا ۀمیتی   » رد یبلاعث  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

«: هتفگ هداتفا  ریقح  تسدب  نآ  قیتع  هخسن  هک  رصعلا » لهأ  نساحم  یف  رهدلا  ۀمیتی   » باتک رد  »
. هرعش نم  ررغ  و  بیقنلا ، يوسوملا  نسحلا  یبأ  فیرشلا ، رکذ  یف  رشاعلا  بابلا 

یبأ نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نبا  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  وه 
وه و  لیلقب ، نینسلا  رشعلا  زواج  نأ  دعب  رعـشلا  لوقی  أدتبا  و  ۀئامثالث ، نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  دادغبب  هدلوم  مههوجو و  هَّللا ، مرک  بلاط ،

عیمج نم  ظح  و  رهاـب ، لـضف  و  رهاـظ ، بدأـب  فینملا ، هرخفم  فیرـشلا ، هدـتحم  عم  یّلحتی  قارعلا ، ةداـس  بجنأ  و  ناـمزلا ، ءاـشنإ  عربأ 
، رصانلا نبا  و  ابطابط ، نبا  و  ینامحلاک ، نیقلفملا ، مهئارعش  ةرثک  یلع  ربغ ، نم  و  مهنم ، یضم  نم  نییبلاطلا ، رعـشأ  وه  مث  رفاو ، نساحملا 

عنتمملا حدقلا ، یلاعلا  هرعـش ، نم  لدع  دهاش  هرکذ  نم  هیرجأ  امب  دهـشیس  و  قدصلا ، نع  دعبأ  مل  شیرق  رعـشأ  هنا  تلق : ول  و  مهریغ ، و 
[. 1  ] اهادم دعبی  و  اهانج ، برقی  ناعم  یلع  لمتشی  ۀناصر و  ۀلوهسلا  یلا  و  ۀناتم ، ۀسالسلا  یلا  عمجی  يذلا  حدقلا ، نع 
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باط یـضر  دیـس  بانج  ءارطا  و  لالجا ، و  میرکت ، و  میظعت ، لیجبت و  رد  هبترم  تیاغب  یبلاعث  هک  تسا ، رهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا  »
رب هوالع  و  دوب ، قارع  تاداس  بجنا  و  نامز ، لها  عربا  یبلاـعث ، ناـمز  رد  یـضر  دیـس  هک  تسا ، رهاـظ  وا  تراـبع  زا  هچ  هدیـشوک ، هارث 

رهدلا ج 2 ص 297. ۀمیتی  [ 1  ] رخفم و  فیرش ، لصأ 
284 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باـنج نآ  يارب  نساـحم ، عیمج  زارفا  ظـح و  هاـگ  ره  نساـحم و  عیمج  زارفا  ظـح و  و  رهاـب ، لـضف  و  رهاـظ ، بداـب  دوب  یلحتم  فـینم ،
، ءارفلا فوج  یف  دیـصلا  لک  دافمب  و  دش ، حضاو  تمظع  تلالج و  حدم و  لامک  دـش ، تباث  تسا  بانج  نآ  ودـع  هک  یبلاعث  فارتعاب 

دیدرگ ققحتم  هرصتخم  هرقف  نیاب  لئاضف ، دماحم و  لک  و  بقانم ، حئادم و  عیمج 

« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

لقن یبلاعث  باتک  زا  یـضر  دیـس  بقانم  لئاضف و  نیا  مه  ناکلخ ، نباب  فورعملا  دـمحم ، نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا  سمـش  همالع  و 
«: هتفگ نامزلا ) ءانبأ  ءابنأ  یف  نایعألا  تایفو   ) رد هچنانچ  هدوزفا ، مه  نآ  رب  دماحم  حئادم و  ضعب  و  هدرک ،

یسوم نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  یـسوم  نبا  نیـسحلا  دمحأ  یبأ  بقانملا ، يذ  رهاطلا ، نب  دمحم  نسحلا  وبأ  یـضرلا  فیرـشلا 
فورعملا مهنع ، هَّللا  یـضر  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نـب  نیدـباعلا  نـیز  یلع  نیرقاـبلا  دـمحم  نـبا  قداـصلا  رفعج  نـب  مظاـکلا 

«. رعشلا ناوید   » بحاص يوسوملاب ،
: هتمجرت یف  لاقف  ۀمیتیلا ،»  » باتک یف  یبلاعثلا  هرکذ 

و فیرـشلا ، هدتحم  عم  یلحتی  قارعلا ، ةداس  بجنأ  و  نامزلا ، ءانبأ  عدـبأ  مویلا  وه  و  لیلقب ، نینـس  رـشع  زواج  نأ  دـعب  رعـشلا  لوقی  أدـتبا 
مهئارعـش ةرثک  یلع  ربغ ، نم  و  مهنم ، یـضم  نم  نییبلاطلا ، رعـشأ  وه  مث  رفاو ، نساحملا  عیمج  نم  ظـح  و  رهاـظ ، بدأـب  فینملا ، هرخفم 

نع عنتمملا  حدـقلا ، یلاعلا  هرعـش ، نم  لدـع  دـهاش  هتربخأ  اـمب  دهـشیس  و  قدـصلا ، نع  دـعبأ  مل  شیرق  رعـشأ  هنأ  تلق : ول  و  نیقلفملا ،
امیدق یلوتی  هوبأ  ناک  و  اهادم ، دعبی  و  اهانج ، برقی  ناعم  یلع  لمتشی  و  ۀناصر ، ۀلوهسلا  یلا  و  ۀناتم ، ۀسالـسلا  یلا  عمجی  يذلا  حدقلا ،

تدر مث  سانلاب ، جحلا  و  ملاظملا ، یف  رظنلا  و  نیعمجأ ، مهیف  مکحی  و  نییبلاطلا ، ۀباقن 
285 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. یح هوبأ  و  ۀئامثالث ، نینامث و  نامث و  ۀنس  یف  روکذملا ، یضرلا  هدلو  یلا  اهلک  لامعالا  هذه 
: هلوق ةدیصق  ۀلمج  نم  ردتقملا  نب  دمحأ  سابعلا  یبأ  هّللاب ، رداقلا  مامالا  یلا  هبتک  ام  هرعش  ررغ  نم  و 

قرفتن  ءایلعلا ال  ۀحود  یف  انناف  نینمؤملا  ریمأ  افطع 
قرعم  یلاعملا  یف  انالک  ادبأ  توافت  راخفلا  موی  اننیب  ام 
قوطم  تنأ  اهنم و  لطاع  انأ  ینناف  کتزیم  ۀفالخلا  الا 

: هلوق دیج  نم  و 
قوشعم  اقشاع  عنامی  ادبأ  لزی  مل  نعنتماف و  یلاعملا  تمر 

قیلطتلا  كرافن  ءاود  ارجض  لقأ  مل  نهتلن و  یتح  تربص  و 
. هرکذ نم  راثکالا  یلا  ۀجاح  الف  دوجولا ، ریثک  وه  و  تادلجم ، عبرأ  یف  لخدی  ریبک ، هرعش  ناوید  و 

: تایبأ ۀلمج  نم  هل  و 
رابخأب دجن  نع  یناثدح  ارطو و  ایضقا  یل و  افق  یبحاص  ای 

راغلا نابلا و  تاذ  حلطلا  ۀلیمخ  ترطم  مأ  ءاسعولا  ۀعاق  تضور  له 
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يرامس  یحلا  كاذ  رامس  يراد و  ۀمظاک  نود  راد  تیبأ و  له  مأ 
رادلاب دهعلا  برقل  مودقلا  دنع  مهبایث  نم  دجن  حاورأ  عوضت 

لفط وه  و  يوحنلا ، یفاریسلا  نبا  یلا  رضحا  روکذملا  فیرشلا  ناک  هعیماجم : ضعب  یف  هرکذ  مدقملا  يوحنلا ، ینج  نب  حتفلا  وبأ  رکذ  و 
رمع تیأر  انلق  اذإ  هل : لاقف  میلعتلا ، ةداع  یلع  بارعالا  نم  ءیشب  هرکاذف  ۀقلحلا ، یف  اموی  هعم  دعق  و  وحنلا ، هنقلف  ۀنس ، رشع  غلبی  مل  ادج 

. هرطاخ ةدح  نم  نورضاحلا  یفاریسلا و  بجعف  یلع ، ضغب  یضرلا : هل  لاقف  رمع ؟ یف  بصنلا  ۀمالع  امف 
286 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هباب یف  اردان  ءاجف  نآرقلا » تازاجم   » یف اباتک  فنص  و  ةریسی ، ةدم  یف  هظفحف  نسلا : یف  لخد  نأ  دعب  نآرقلا ، یقلت  هنأ  رکذ  و 
. يریخلا میکح  وبأ  هعمج  يذلا  عمج ، ام  دوجأ  ۀعامج ، روکذملا  یضرلا  ناوید  عمجب  ینع  دق  و 

، اهفرعی وه ال  و  يأرنمّرسب ، روکذملا ، یضرلا  فیرـشلا  رادب  زاتجا  ءابدالا  ضعب  نأ  عومجم : یف  يأر  هنأ  ءالـضفلا  ضعب  ینربخأ  دقل  و 
، ابجعتم اهیلع  فقوف  ةداشلا ، نسح  و  ةراضنلاب ، اهل  دهـشت  اهموسر ، ایاقب  و  اهتجابید ، قلخأ  و  اـهتجهب ، تبهذ  و  ناـمزلا ، هیلع  ینخأ  دـق  و 

: وه روکذملا و  یضرلا  فیرشلا  لوقب  لثمت  و  ناثدحلا ، قراوط  و  نامزالا ، فورص  نم 
بهن  یلبلا  دیب  اهلولط  مهعوبر و  یلع  تفقو  دقل  و 

بکرلا  یلذعب  جلو  يوضن  بغل  نم  جض  یتح  تیکبف 
بلقلا  تفلت  لولطلا  ینع  تیفخ  ذمف  ینیع  تتفلت  و 

، تایبالا هذه  بحاصل  رادلا  هذه  لاقف : ال ، لاقف : یه ؟ نمل  رادلا  هذه  فرعت  له  هل : لاقف  تایبالا ، هذـه  دـشنی  هعمـس  و  صخـش ، هب  رمف 
[. 1  ] قافتالا نسح  نم  ابجعتف  یضرلا  فیرشلا 

«: هتفگ هریسی  هلصاف  دعب  «و 
ءاسؤرلا دحأ  ناک  و  ظوفحم ، نب  نیـسحلا  یبأ  ةرـضحب  بتاکلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  ابأ  تعمـس  دادـغب : خـیرات  یف  بیطخلا  لاق 

دیجی نم  شیرق  یف  ناک  دق  حیحص و  اذه  ظوفحم : نبا  لاقف  شیرق ، رعشا  یضرلا  نولوقی : بدالاب  ملعلا  لهأ  نم  ۀعامج  تعمس  لوقی :
نایعألا ج 4 ص 44 تایفو  [ 1 . ] یضرلا الا  سیلف  رثکم  دیجم  اماف  لیلق ، هرعش  نأ  الا  لوقلا ،

287 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئامعبرأ تس و  ۀنـس  رفـص  لیق : و  مرحملا ، سداـس  دـحالا  موی  ةرکب  یفوت  و  دادـغبب ، ۀـئامثالث  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  هتدـالو  تناـک  و 

دهشم یلا  یلع  مساقلا  وبأ  یضترملا  هوخا  یـضم  و  ربقلا ، رثد  رادلا و  تجرخ  و  خرکلاب ، نییرابنالا  دجـسم  طخب  هراد  یف  نفد  و  دادغبب ،
هَّللا همحر  ةریثک  ۀـعامج  عم  رادـلا  یف  کـلملا  جرخف  ریزولا  هیلع  یلـص  و  هنفد ، هتوباـت و  یلا  رظنی  نا  عطتـسی  مل  هنـال  رفعج ، نب  یـسوم 

. یلاعت
: لیق و  ۀئامعبرأ ، ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  یفوت  و  ۀـئامثالث ، عبـس و  ۀنـس  نیـسحلا ، دـمحأ  یبا  بقانملا  يذ  رهاطلا  هدـلاو  ةدالو  تناک  و 

يرعملا ءـالعلا  وبأ  اـضیأ  هاـثرو  یـضرلا ، هدـلو  هاـثرو  نبتلا ، باـب  دهـشمب  شیرق ، رباـقم  یف  نفد  و  دادـغبب ، ۀـئامعبرأ  ثلث و  ۀنـس  یفوت 
: اهل وأ  یتلا  هتدیصقب 

فاتسملا  ربنع  فیسملا و  لام  فافک  تاثداحلا  تیلف  يدوأ ،
[1  ] یلع مساقلا  یبأ  یضترملا  فیرشلا  هیخا  رکذ  مدقت  دق  و  ةداجالا ، لک  اهیف  داجأ  ۀلیوط  یه  و 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

ینالقسع و [ 2 « ] هنماک ررد   » رب رظان  رب  وا  هلیمج  بقانم  لئاضف و  هک  یعفاـشلا ، ینمیلا  یعفاـیلا  دعـسأ  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبأ  همـالع  «و 
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ینعی هتشگ ، زودنافرش  هارث  باط  یضر  دیـس  ءارطا ، لیجبت و  و  انث ، حدمب و  زین  تسین ، یفخم  نآ  لاثما  و  [ 3 « ] يدسا رکب  وبا  تاقبط  »
« همیتی  » زا وا  هرخاف  بقانم  هرهاز و  حئادم  مه  و  تسا ، فاصوا  نساحم  بقانم و  بحاص  و  فارشا ، بیقن  وا  بانج  هکنآب  هدرک  حیرـصت 

نایعألا ج 4 ص 47. تایفو  [ 1  ] ظافلا ضعب  حرش  و  هدرک ، لقن  یبلاعث 
.249 ۀنماکلا ج 2 ص 247 - رردلا  [ 2]

. ونهکلب فلؤملا  بتکم  یف  طوطخم  يدسا ص 135  ۀیعفاشلا  تاقبط  [ 3]
288 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لثم مه  ار  بانج  نآ  فینـصت  نآرقلا » یناعم   » باتک و  هتخاس ، رهاظ  بانج  نآ  تلالج  لضف و  دیزم  هدومن ، بانج  نآ  حدم  رد  یبلاعث 
«: هتفگ ۀئامعبرأ  تس و  هنس  رد  ناظقیلا » ةربع  نانجلا و  ةآرم   » باتک رد  هچنانچ  هدرک ، دای  غیلب  حدمب  ناکلخ  نبا 

بیقن یعیـشلا ، يدادغبلا  يوسوملا  ینیـسحلا  یـسوم  نبا  نیـسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  یـضرلا  فیرـشلا  یفوت  ةروکذـملا  ۀنـسلا  یف  و 
. رعشلا ناوید  بحاص  فاصوالا ، نساحم  بقانملا و  وذ  فارشالا 

بجنأ و  ءاشنا ، نامزلا  لهأ  عدبأ  مویلا  وه  و  لیلقب ، نینـس  رـشع  زواج  نأ  دعب  رعـشلا ، لوقی  أدـتبا  لاق : ۀـمیتیلا و  هباتک  یف  یبلاعثلا  هرکذ 
عیمج نـم  ظـح  و  رهاـب ، لـضف  رهاـظ و  بدأـب  فـینملا ، هرخفم  و  فیرـشلا ، هدـتحم  عـم  یلحتی  قاذـحلا ، ةذـباهجلا  ینعی  قارعلا ، ةداـس 

. نیقلفملا مهئارعش  ةرثک  یلع  نیبلاطلا  رعشأ  وه  مث  رفاو ، نساحملا 
. بیجعلا رمالاب  نیتآلا  ةاهدلا  فاقلا  ماللا و  رسک  ءافلا و  نوکس  میملا و  مضب  نیقلفملاب  ینعی 

نع هفـصو  یف  عنتمملا  حدقلا ، یلاعلا  هرعـش  نم  لدع  دهاش  هتربخأ  امب  دهـشیس  و  قدصلا ، نع  دـعبأ  مل  شیرق  رعـشأ  هنا  تلق  ول  و  لاق :
. اهادم دعبی  و  اهانج ، برقی  ناعم  یلع  لمشی  و  ۀناصر ، ۀلوهسلا  یلا  و  ۀئاتم ، ۀمالسلا  یلا  عمجی  يذلا  حدقلا ،

: ةدیصق ۀلمج  نم  ردتقملا  نب  دمحأ  سابعلا  یبأ  هّللاب  رداقلا  مامالا  یلا  هبتک  ام  هرعش  ررغ  نم  و 
قرفتن  ءایلعلا ال  ۀحود  نم  اننأف  نینمؤملا  ریمأ  افطع 

قرعم  یلاعملا  یف  انالک  ادبا  توافت  راخفلا  موی  اننیب  ام 
289 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  قّوطم  تنأ  اهنم و  لطاع  انا  ینناف  کتزیم  ۀفالخلا  الا 

. ماللا مضب  موللا  یف  اضیأ  لاقی  و  سرفلا ، کلذک  و  مرکلا ، یف  قرع  هل  ناک  اذإ  لجرلا  قرعأ  لاقی :
: اضیأ هلوق  هرعش  دیج  نم  و 

قوشعم  اقشاع  عنامی  ادبأ  لزی  ملف  نعنتماف  یلاعملا  تمر 
قیلطتلا  كرافن  ءاود  ارجض  لقأ  مل  نهتلن و  یتح  تربص  و 

. هرکذ نم  راثکالا  یلا  ۀجاح  الف  دوجولا ، ریثک  وه  و  تادلجم ، عبرأ  یف  لخدی  ریبک ، هرعش  ناوید  و 
هنقلف نینـس ، رـشع  هرمع  غلبی  مل  لفط  وه  و  يوحنلا ، یفاریـسلا  نبا  یلا  رـضحا  روکذملا  فیرـشلا  نا  يوحنلا : ینج  نبا  حتفلا  وبأ  رکذ  و 

: هل لاقف  میلعتلا ، ةداع  یلع  بارعالا  نم  ءیشب  هرکاذف  ۀقلحلا ، یف  اموی  هعم  دعق  و  وحنلا ،
. هرطاخ ةدح  نم  نورضاحلا  یفاریسلا و  بجعف  یلع ، ضغب  یضرلا : هل  لاقف  بصنلا ؟ ۀمالع  امف  رمع  تیأر  انلق  اذإ 

هَّللا دـبع  ابأ  تعمـس  بیطخلا : لاق  و  هباب ، یف  ارداـن  ءاـجف  نآرقلا » یناـعم   » یف اـباتک  فنـص  و  ةریـسی ، ةدـم  یف  نآرقلا  ظـفح  هنا  رکذ  و 
: ظوفحم نبا  لاقف  شیرق ، رعشا  یضرلا  نولوقی : بدالاب  ملعلا  لهأ  نم  ۀعامج  تعمس  لوقی : ظوفحم ، نب  نیسحلا  یبأ  ةرضحب  بتاکلا ،

[1  ] خلا یضرلا  الا  سیلف  رثکم  دیجم  امأف  لیلق ، هرعش  نأ  الا  لوقلا  دیجی  نم  شیرق  نم  ناک  دق  و  حیحص ، اذه 

دوتس تمظعب  ار  یضر  دیس  تسا  موق  رباکا  زا  هک  يزرخاب  نسحلا  وبا 
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« باسنا  » رد یناعمس  لوقب  يزرخاب  همجرت 

: رهاظ موق  همئا  بتک  زا  وا  هلیمج  دماحم  و  تسا ، هینس  ریهاشم  رباکا  و  ریراحن ، مظاعا  زا  هک  يزرخابلا ، نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبأ  «و 
ةرئاد نانجلا ج 3 ص 18 ط  ةآرم  [ 1 «: ] هتفگ باسنا )  ) باتک رد  یناعمـسلا  یعفاشلا  يزورملا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبأ  هچنانچ 

. نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا 
290 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یحاون نم  ۀـیحان  یه  و  زرخاب ، یلا  ۀبـسنلا  هذـه  يازلا  اهرخآ  یف  ءارلا  نوکـس  ۀـمجعملا و  ءاخلا  حـتف  ةدـحوملا و  ءابلا  حـتفب  يزرخابلا 
ۀمئأ ءالـضفلا و  نم  ةریثک  ۀـعامج  اهنم  جرخ  ةارهلا ، یلی  امم  راثآ ، و  عایـض ، اهب  رهاـطلا  ریمـالل  و  عرازم ، يرق و  یلع  ۀلمتـشم  روباـسین ،

هنهذ و یف  هنامز  رحاس  و  هرهد ، ۀـمالع  و  هرـصع ، دـحاو  يزرخابلا ، بیطلا  یبأ  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ءابدالا  نمف  نیدـلا ،
یف عرـش  و  کلذ ، كرت  مث  هباحـصأ  کلـس  یف  طرخنا  یتح  همزـال  ینیوجلا و  دـمحم  یبأ  ماـمالا  یلا  ددرتی  هبابـش  یف  ناـک  و  هتحیرق ،

رـصن یبأب  لصتا  و  یناسارخلا ، دیبع  عم  قارعلا  لخد  و  اعفر ، اضفخ و  ریغتت  هلاوحأ  ناک  رفاس و  و  لئاسرلا ، ناوید  یلا  فلتخا  و  ۀـباتکلا ،
ارده همد  لط  و  ۀیماظنلا ، ۀلودلا  ءانثا  یف  كارتالا ، نم  دحاو  يدی  یلع  سنالا ، سلاجم  ضعب  یف  لتق  و  ناسارخ ، یلا  داع  مث  يدـنکلا ،

ۀئامعبرأ نیتس و  عبـس و  ۀنـس  ةدقعلا  يذ  یف  هلتق  ناک  و  قافآلا ، یف  روهـشم  رئاس ، هرعـش  ناوید  و  رـصقلا ،» ۀـیمد   » اهنم فیناصتلا : فنص 
1  ] زرخابب

« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  يزرخاب  همجرت 

«. هتفگ نایعألا ) تایفو   ) رد ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  سمش  همالع  «و 
ةزایح یلا  قباسلا ، و  هنهذ ، هلضف و  یف  هرصع  دحوا  ناک  روهشملا ، رعاشلا  يزرخابلا ، بیطلا  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

یبأ خیـشلا  سرد  ۀمزالمب  صتخا  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  مامالا  بهذـم  یلع  هقفلاب  القتـسم  هبابـش  یف  ناک  هرثن ، همظن و  یف  بصقلا 
يأر و  تضفخنا ، لاوحالا و  هب  تعفترا  و  لئاسرلا ، ناوید  یلا  فلتخا  و  ۀـباتکلا ، نف  یف  عرـش  مث  نیمرحلا ، ماما  دـلاو  ینیوجلا ، دـمحم 

رصقلا ۀیمد   » باتک فنص  و  ثیدحلا ، عمس  رعشلا و  لمع  و  بدالاب ، رهتشاف  ههقف ، یلع  هبدا  بلاغ  و  ارضح ، ارفـس و  بئاجعلا  رهدلا  نم 
. ثویلجرم س  قرشتسملا د . روشنم  یناعمسلا ص 57  باسنا  [ 1  ] ةرصع و 

291 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یقهیبلا دیز  نب  یلع  نسحلا  وبا  باتکلا  اذه  یلع  عضو  دق  و  اریثک ، اقلخ  اهیف  عمج  و  یبلاعثلل ، یتلا  رهدلا » ۀمیتی   » لیذ وه  و  رصعلا » لها 

[1  ] لیذلا یف  یناعمسلا  هامس  اذکه  هل ، لیذلاک  وه  و  ۀیمدلا » حاشو   » هامس اباتک 

« ءالبنلا ریس   » رد یبهذ  لوقب  يزرخاب  همجرت 

«: هتفگ ءالبنلا ) ریس   ) رد یبهذ  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  «و 
، یعفاشلا هیقفلا  رعاشلا  يزرخابلا ، بیطلا  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  رـصقلا » ۀـیمد   » بحاص بیدالا  ۀـمالعلا  يزرخاـبلا 

دق و  یبلاعثلل ، رهدلا  ۀـمیتیل  لیذ  وه  هباتک  و  ثیدـحلا ، عمـس  و  ریثکلا ، رفاس  و  بدالا ، یف  ءاشنالا  یف  عرب  مث  ینیوجلا  دـمحم  یباب  هقفت 
روباسین و لامعا  نم  زرخابب  لتق  قئار ، همظن  و  ریبک ، ناوید  يزرخابلل  و  ۀـیمدلا ،» حاشو   » باتکب هیلع  بیدالا  یقهیبلا  دـیز  نب  یلع  لـیذ 

[2  ] ناکلخ نبا  هرکذ  ءاشنالا ، باّتک  رابک  نم  ناک  و  ۀئامعبرا ، نینس و  عبس و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  همد  لط 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  راتفگب  يزرخاب  همجرت 
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«: هتفگ ۀئامعبرا  نیتس و  عبس و  هنس  رد  نانجلا ) ةآرم   ) رد یعفای  دعسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  «و 
باتک فلؤم  نسحلا ، نب  یلع  بیدالا  سیئرلا  ءاز ، مث  ءار  اهدعب  فلالا و  دـعب  ۀـمجعملا  ءاخلا  ةدـحوملاب و  يزرخابلا  نسحلا  وبا  اهیف  و 

همظن و یف  قبسلا  تابصق  ةزایح  یلا  اقباس  هنهذ ، هلضف و  یف  هرـصع  دحاو  و  رعـشلا ، و  ءاشنالا ، و  ۀباتکلا ، یف  اسأر  ناک  و  رـصقلا » ۀیمد  »
تعفترا و  ۀباتکلا ، نف  یف  عرش  مث  ینیوجلا ، دمحم  یبأ  سرد  امزالم  یعفاشلا ، مامالا  بهذم  یلع  هقفلاب  الغتـشم  هبابـش  یف  ناک  و  هرثن ،

نایعألا ج 3 ص 66 تایفو  [ 1  ] بلغ و  بئاجعلا ، رهدلا  نم  يأر  و  تضفخنا ، لاوحالا و  هب 
طوطخم ج 11 ص 229 ءالبنلا  ریس  [ 2]

292 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عمج یبلاعثلل ، یتلا  رهدلا » ۀمیتی   » لیذ وه  و  رصعلا » لها  ةرصع  رصقلا و  ۀیمد   » باتک فنـص  و  ثیدحلا ، و  رعـشلا ، لمع  ههقف ، یلع  هبدا 

[1  ] خلا ریبک  دلجم  یف  رعش  ناوید  هل  و  اریثک ، اقلخ  اهیف 

« هیعفاشلا تاقبط   » رد يونسا  لوقب  يزرخاب  همجرت 

«: هتفگ ۀیعفاش ) تاقبط   ) رد یعفاشلا  يونسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  «و 
. روباسین لمع  نم  یه  و  ۀمجعم ، ءاخ  ةدحوم و  ءابب  زرخاب  یلا  ۀبسن  يزرخابلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

لها ةرـصع  رـصقلا و  ۀیمد   » باتک فّنـص  و  مظنلا ، ءاشنالا و  بدالا و  هیلع  بلغ  مث  ینیوجلا ، دمحم  یبأ  خیـشلاب  هقفت  ابیدا ، اهیقف ، ناک 
: اضیا هل  ناوید و  هل  و  ءارعشلا ، رکذ  یف  یبلاعثلل ، رهدلا ) ۀمیتی   ) یلع لیذلاک  وه  و  رصعلا »

انکس هغادصا  نم  لیللا  لعاج  هترغ و  ءالأل  نم  حبصلا  قلاف  ای 
انجش یل  تجه  امیدق  ینتنتف و  اهب  ینتدبعتسا و  نثولا  ةروصب 

انثولا دبعی  نم  یلع  قح  رانلاف  يدبک  يوهلا  ران  تقرحا  نا  ورغ  ال 
. همد رده  و  ۀئامعبرأ ، نیتس و  عبس و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  سنالا ، سلجم  یف  الیتق  هدلبب  روکذملا  تام 

[. 3  ] امولظم لتق  هلوقب : یبهذلا  ةربع  و  [، 2  ] ناکلخ نبا  هرکذ 
[. 4  ] ۀنسح ةروص  لکل  ازاجم  لمعتسی  مث  هوحن ، جاعلا و  نم  ةروصلا  وه  تحت ، نم  ةانثملا  ءایلا  و  ۀمومضم ، ۀلمهم  لادب  ۀیمدلا  نأ  ملعا  و 

نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 95 ط  تآرم  [ 1]
تایفو ج 3 ص 66 [ 2]

ربغ ج 3 ص 265 نم  ربخ  یف  ربع  [ 3]
ادغب يونسا ج 1 ص 234 ط  ۀیعفاش  تاقبط  [ 4]

هدرک همجرت  هغیلب  تارابع  اب  ار  یضر  دیس  رصقلا » ۀیمد   » رد يزرخاب  نیسحلا  وبا 

«: هتفگ رصعلا » لهأ  ةرصع  رصقلا و  ۀیمد   » باتک رد  »
ام ءاکذـلل : لاق  نمک  تنک  هتحدـم  اذإ  انأ  و  ةداسلا ، ۀـمئالا و  نیب  ةداسولا  ردـص  هل  هاـضرأ ، هنع و  هَّللا  یـضر  يوسوملا ، یـضرلا  دیـسلا 
نم ۀـقرلا  یلا  بسن  اذإ  هیـصاون و  مجنلاب  دـقع  و  هیـصاقأ ، دـجملا  نم  كردأ  هب ، رختفا  اذإ  رعـش  هل  و  كرزغأ ، اـم  ةراـضخلل : كرونأ و 

همالکف فصو  اذإ  و  تاهزعلا ، نم  هل  تلاـقل  [ 1  ] تاهزعلا يدی  نیب  هتایلزغ  يوارلا  دشنأ  ول  یتح  هبیصن ، نم  یلعملا  حدقلاب  اذاف  هبیـسن ،
قبـس نیتبلحلا ، یف  نینهارتملا  نیب  هل  حودـمم ، حدام و  نیب  ماـهوالا ، هیف  ریحت  حدـم  نا  و  فاـصولا ، فئاـصولا  نم  نسحأ  فاـصوأ  یف 

دق دادـغب  نا  يرمعل  و  ضفرت ، نزملا  نم  تارطق  و  ضفنت ، دـقعلا  نم  تازرخ  کلانه  تیأر  و  رثالا ، هنم  تدـمح  رثن  نا  و  حورم ، قباـس 
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داک یتح  اهیف  سمغنا  و  قرش ، یتح  اهنم  برشف  اهتلجد ، هرعش  درو  و  اهلامش ، هتقـشنأ  و  اهلالز ، هتعـضرأ  و  اهلالط ، اهتاونق و  هب  تسجبنا 
دقع نمف  اهمیـسن ، حوارمب  ریجهلا  سافنأ  نم  تفتـشا  اهمیعن و  ةرـضن  یف  دادـغب  تهزنت  همالک ، نساحم  تدـشنأ  املکف  قرغ ، لاـقی  نأ 

: هل ةدیصق  علطم  یف  هلوق  هرد ، دوقع  هرحس و 
مضهلا  صمخلا و  نیب  نیعلا  فقوتست  هلطاع  سنالا  ءابظ  نم  ۀیبظ  و 

[. 2  ] راعشالا نم  رکذ  ام  رخآ  یلا 
باط یضر  دیس  بانج  تلزنم  ومس  و  تبترم ، ولع  و  انث ، حدم و  و  تمظع ، تلالج و  تیاغ  مه  هقیـشر ، تلاقم  و  هغیلب ، ترابع  نیا  زا  »

زوجعلا ۀنسملا  ةأرملا  تاهزعلا . [ 1  ] هنع هَّللا  یضر   » هملک بانج  نآ  قح  رد  يزرخاب  الوا  هک  تسا ، حضاو  هارث 
ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  قارعلا  ءالضف  یف  ثلاثلا  مسقلا  رصقلا ص 98  هیمد  [ 2]

294 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ردـص بانج  نآ  يارب  هک  هدرک : حیرـصت  نآ  زا  دـعب  و  هتخاس ، تباث  نید  رد  بانج  نآ  هبترم  تلالج  لامک  هدروآ ، نابز  رب  هاـضرأ » و 

ایردـب ای  یتسه  نشور  ردـقچ  هک  دـیوگ : باتفآب  هک  هتـسناد ، نیا  لثم  ار  بانج  نآ  دوخ  حدـم  زین  و  هداس ، همئا و  نایم  رد  تسا  هداسو 
نآ لـضف  ترثک  و  ملع ، ترازغ  و  رهاز ، سمـش  قارـشا  لـثم  باـنج ، نآ  لـئاضف  و  ءایـض ، رون و  ینعی  یتسه ! ریثک  ردـقچ  هک  دـیوگ :

و قینالا ، بجعملا  همالک  نم  رهظی  امم  کلذ  ریغ  یلا  نایبب  جاتحم  ریغ  نایع  و  روهظ ، حوضو و  تیاـهنب  رخاز  رحب  ترازغ  لـثم  باـنج ،
. قیفوتلا داشرالا و  یلو  هَّللا  قیقح و  يرح و  حودمملاب  وه  امم  قیشرلا  غیلبلا  هحدم  نم  دافتسی 

هلجا و  هینس ، همئا  رباکا  هک  یفصو  اب  هک ، تسنآ  بابلا  بابرا  بارطضا ، ریحت و  تیاهن  ماقم  و  باجعتـسا ، یگمیـسارس و  لامک  ياج  و 
دماحم هلیمج و  لئاضف  نیاب  ار ، هنع  هَّللا  یـضر  یـضر  دیـس  بانج  یعفای  و  ناکلخ ، نبا  و  يزرخاب ، و  یبلاـعث ، ینعا ، ناـشنید ، نیطاـسا 

ربک و رد  كامهنا  لامک  ببـسب  مالکلا ،» یهتنم   » بحاص دـنزودنایم ، تداعـس  فرـش و  باـنج  نآ  ءاـنث  حدـمب و  و  دنیاتـسیم ، هلیلج 
دوخ تاجرد  و  دیامنیم ، دای  متش  بسب و  ار  وا  بانج  مالـسلا » ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ، » مانالا ریخ  ترـضح  تیرذ  توادع  و  الیخ ،
لامک قحتـسم  شدوخ  ماخف ، نیطاسا  و  مالعا ، همئا  تادافا  بسح  تراسخ ، تراسج و  نیاـب  هک  دـنادیمن  و  دـیازفایم ، تاـکرد  رد  ار 

. هدیدرگ حیبقت  و  حیضفت ، و  نیهوت ، و  نیجهت ،
نیا تریح  تیاغ  نکل  تسین ، بجع  نادـنچ  ریقحت ، ءارزا و  عینـشت و  رییعت و  و  متـش ، بس و  نیا  رودـص  مـالکلا » یهتنم   » بحاـص زا  و 

، رقف و  قالخا ، بیذهت  و  ملع ، ملح و  همه  نآ  اب  مه ، بحاص  هاش  بانج  هک  تسا 
295 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باط یضر  دیـس  بانج  رب  عینـشت ، نعط و  زا  ار  دوخ  تاداس ، میظعت  ءالو و  يوعد  و  تسایر ، هداسو  رب  سولج  ردصت و  و  یـشیورد ، و 
نیحدام تدافا  بسح  ار  دوخ  هدروآ ، ناـبز  رب  تماـما  باـب  نیمه  ردـص  رد  باـنج ، نآ  قحب  تاـیآ  تفارخ  تاـملک  هتـشادن ، زاـب  هارث 

ناهرب رهاب و  لیلد  دوخ  رباکا ، نینچ  حودـمم  تناها  هک  دـناهتخاس ، اوسر  يوصق  تیاغب  دناهینـس ، مظاعا  هلجا و  هک  یـضر  دیـس  بانج 
و ناکلخ ، نبا  و  يزرخاب ، و  یبلاعث ، رد  یـضر  دیـس  بانج  نیحدام  هک  ۀـنملا  دـمحلا و  هّلل  و  تسا ، تراسخ  تراسج و  لامک  رب  رهاز ،

دننکیم دای  لیجبت  لالجا و  میظعتب و  ار  بانج  نآ  زین ، نف  همئا  رگید  هکلب  دنتسین ، رصحنم  یعفای ،

« دادغب خیرات  رصتخم  راتخم   » رد هلزج  نبا  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

«: هتفگ بیطخ  دادغب » خیرات  رصتخم  راتخم   » رد بیبطلا  ۀلزج  نب  یلع  نب  یسیع  نب  ییحی  یلع  وبب 
، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  دمحم 

نآرقلا یقلت  و  هلثم ، دوجو  رذعتی  نآرقلا » یناعم   » یف اباتک  فنـص  نیبسحلا ، يذ  یـضرلاب  بقلی  ناک  دادغبب ، نییبلاطلا  بیقن  نسحلا  وبأ 
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، دـحالا موی  یف  اهب  هتافو  و  ۀـئامثالث ، نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  یف  دادـغبب  هدـلوم  ةریـسی ، ةدـم  یف  هظفح  عمجف  نسلا ، یف  لـخد  نأ  دـعب 
یتح هیف ، هزیربت  و  روهـشم ، فورعم  هرعـش  ناوید  و  نییرابنالا ، دجـسمب  هراد  یف  نفد  و  ۀـئامعبرأ ، تس و  ۀنـس  نم  مرحملا ، نم  سداسلا 

برعلا طخب  ۀقیتع  ۀخسن  نع  القن  یهتنا  شیرق  رعشأ  هنأ  لیق 

« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  لوقب  یضر  دیس  همجرت 

«: هتفگ تایفولاب » یفاو   » رد یعفاشلا  يدفصلا  کیبا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  «و 
یلع نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نبا  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  دمحم 

یضر بلاط  یبأ  نب 
296 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀحئانلا  » ءابدالا ۀیمـست  روهـشملا ، ناویدـلا  بحاص  نیـسحلا  دـمحأ  یبأ  بقانملا  يذ  رهاـطلا  نب  یـضرلا  فیرـشلاب  فورعملا  مهنع ، هَّللا 
یشرقل سیل  هنا  هانعم  تلق : شیرق  رعـشأ  لاقی : و  نیبلاطلا ، رعـشأ  وه  و  لیلقب ، نینـس  رـشع  زواج  نأ  دعب  رـشعلا  لاق  هرعـش ، ۀقرل  یلکثلا »

. ةدیج ةرثک 
ۀیئاـفلا هتیدـصقب  يرعملا  ءـالعلا  وبأ  هاـثر  هوبا  یفوت  اـملف  ساـنلاب ، جـحلا  ملاـظملا و  یف  رظن  و  نیبلاـطلا ، ۀـباقن  یلوتی  امیدـق  هوـبأ  ناـک 

: اهلوأ یتلا  ةروهشملا 
. فافک تاثداحلا  تیلف  يدوأ 

: بارغلا رکذی  اهنم 
فافخک  وأ  يدسالا  میحسک  [ 1  ] محسا نم  فافخ  نم  کیعس  باخ  ال 

فاقلا  يور  یلع  فیرشلا  یثری  ةدیصق  لاق  نیبلل  رعاش  نم 
فاصنالا  ۀلقب  ریدجلا  وه  هلاعفأ و  اطخاس  كرهد  تقراف 

فالتالاب  ماوقالا  هلان  ام  يدهلا  کل  درتساف  کبر  تیقل  و 
فاخب  سیل  ءاملظلا  حبصلا و  یف  امهانس  نیبکوک  انیف  تیقبأ 

فادسالا  یف  نیرمق  لب  بادجا  لا  یف  نیرطم  لب  ءادرالا  یف  نیردق 
فاصوالا  ءامسالا و  نم  باب  تفتکا  بنعلا  ۀنبا  لیق  نا  حارلا  و 

فاحز  یفخ  هکردأ  مهولاب  امنا  عیفرلا و  مکتیب  غاز  ام 
ینب دبع  وه  میحس  و  دوسالا ، باحسلا  و  دوسالا ، محـسا : و  [ 1  ] فیرشلا یثری  امیف  هلوق  و  تیبلا ، اذه  لثمب  فلـس  بهاذب  يزع  ام  تلق :
یعن ثیح  بارغلل  ءاعد  اهئارعش  برعلا و  نابرغ  دحا  یملسلا  ۀبدن  نب  فافخ  و  ایدسا ، هلعج  کلذل  دسا و  ینبلا  یلوم  وه  ساحـسحلا و 

نیرعاشل نیمـسا  محـسالا  فافخلا و  هیفـص  نم  قتـشا  مث  هداوسل ، محـسا  و  ناریطلا ، یف  هتفخل  اـفافخ  هلعج  هیلع و  هیعنب  بدـن  یثرملا و 
- طقسلا ءوض  ریونت  ایعان -، بعنلا  یف  هبارغال  امهب  بارغلا  هبش  و  ۀبدن ، نب  فافخ  و  يدسالا ، محس  نیفرعم ،

297 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. لیخت نسحأ  نم  وه  و  اهررک ، املک  قاغ  بارغلا : لوق  دیری  فاقلا  يور  یلع 

. هتایح یف  هیلإ  هیبا  دیب  تناک  یتلا  لامعالا  تدر  و 
، ۀقلحلا یف  دعاق  وه  ةدیدم و  ناک  املف  وحنلا ، هنقلف  یفاریسلا ، نبا  یلا  نینسلا  رشعلا  غلبی  مل  ریغـص  وه  فیرـشلا و  رـضحأ  ینج : نبا  لاق 

بجعف یلع ، ضغب  یـضرلا : لاقف  رمع ؟ یف  بصنلا  ۀـمالع  ام  رمع  تیأر  انلق  اذإ  هل : لاـقف  میلعتلا ، ةداـع  یلع  بارعـالا  نم  ءیـشب  هرکذ 
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. هنهذ ةدح  نم  نورضاحلا  یفاریسلا و 
: ۀیاغلا یلا  حیلم  وه  حتف و  همسا  نمیف  يریظحلا  قارولا  لوق  انهیه  ترکذ  تلق :

بذکلا  ۀسخلا و  موللاب و  يرولا  لک  رهشا  ای  حتف  ای 
راثالا تازاجم  نآرقلا ، یناعم  یف  باـتک  و  رداـن ، نآرقلا » زاـجم   » یف باـتک  هل  و  بصنلا . نع  ئبنی  کمـسا  اـبعلا  لآ  ۀعیـش  یعدـت  مک 

دادـغب و ةاضق  رابخأ  «، » جاجحلا نبا  رعـش  « » رهاطلا هدـلاو  ةریـس  « » نآرقلا تازاـجم  نع  ناـیبلا  صیخلت  ، » ثیداـحا یلع  لمتـشم  ۀـیوبنلا ،
[1  ] خلا تادلجم  ثالث  هرعش » ناوید  ، » تادلجم ثالث  هلئاسم »

« لامکالا  » رد الوکام  نبا  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

: هتفگ لامکالا »  » باتک رد  رفعج ، نب  یلع  نب  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  رصن  وبا  کلملا  دعس  ریمالا  وه  و  الوکام ، نبا  همالع  «و 
، امهنع هَّللا  یـضر  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  نع  يوری  لیقع ، یبأ  نب  یـضر  وهف  ءایلا  دـیدشت  داضلا و  رـسک  ءارلا و  حـتفب  یـضر  امأ  و 

نبا یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  دمحأ  یبأ  نب  دـمحم  نسحلا  وبأ  یـضرلا  و  ۀـفوکلا ، لهأ  نع  يور 
تایفولاب ج یفاو  [ 1 . ] رعشلا حیلم  ارعاش  املکتم  الضاف  ناک  و  یـضترملا ، مساقلا  یبأ  ربکالا  هیخأ  لبق  دادغبب  نییبلاطلا  ۀباقن  یلو  رفعج ،

379 2 ص 374 -

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  لوقب  یضر  دیس  همجرت 

«: هتفگ ۀئامعبرأ  تس و  ۀنس  عیاقو  رد  ربغ » نم  ربخب  ربع   » باتک رد  یبهذ  دمحأ  نب  دمحم  نیدلا  سمش  «و 
رعشأ هنا  لاقی : رعاشلا  یعیشلا  يدادغبلا  يوسوملا  دمحم  نبا  یسوم  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  نییولعلا  بیقن  یضرلا  فیرـشلا  و 

. تادلجم عبرأ  یف  رعش  ناوید  هل  ءاکذلا  طرفم  ناک  و  نینس ، رشع  هل  رعشلا و  مظنب  أدتبا  و  ۀئامثالث ، نیسمخ و  عست و  ۀنس  دلو  شیرق ،
؟ رمع یف  بصنلا  ۀمالع  ام  هلأسف  یفاریسلا ، دیعس  یبأ  سلجم  رضح  هنا  لیق : و 

یضترملا فیرشلا  هوخأ  امأ  نیعستلا و  یلع  فّین  دق  و  اهدعب ، وأ  ۀئامعبرأ  ۀنـس  یف  هوبأ  تام  و  هنهذ ، ةدح  نم  اوبجعف  یلع ، ضغب  لاقف :
[1  ] رخأتف

« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

«: هتفگ نازیملا » ناسل   » رد یعفاشلا  ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  همالع  «و 
ناک و  یـسوم ، نب  نیـسحلا  نب  یلع  هیخأ  رکذ  مدقت  یهتنا . دلج  یـضفار  دادغب ، رعاش  نسحلا  وبأ  یـضرلا  فیرـشلا  نیـسحلا  نب  دمحم 

و ضفرلاب ، اروهـشم  ناک  و  هنم ، رعـشأ  نییبلاـطلل  نکی  مل  هنا  لاـقی : و  دوجأ ، دـمحم  رعـش  و  دـمحم ، هیخأ  رعـش  نم  رثکأ  هرعـش  اـملاع و 
دق و  هنهذ ، ةدحل  اوبجعف  یلع ، ضغب  لاحلا : یف  لاقف  رمع ؟ یف  بصنلا  ۀمالع  ام  رمع  دیز  برض  مهلوق : نع  هرغـص  یف  لئـس  هنأ  یکحی 

. هریغ یفاریسلا و  دیعس  یبأ  نع  ذخأ 
: نولوقی اوناک  مهنم  ۀعامج  نأ  بدالاب  ملعلا  لهأ  ضعب  نع  بیطخلا  رکذ  و 

نینامث و نامث و  ۀنس  یف  نییبلاطلا  ۀباقن  یلو  دق  لاق : هیلع ، نهرب  و  کلذ ، ررقف  ظوفحم ، نبا  کلذ  عمـسف  لاق  شیرق ، رعـشأ  یـضرلا  نا 
ربغ ص 193 نم  ربخ  یف  ربع  [ 1  ] هتوم لبق  هیبأ  نع  اضوع  ۀئامثالث 

299 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] ۀئامعبرأ تس و  ۀنس  یلا  شاع  و 
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رشبلا رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  راتفگب  یضر  دیس  همجرت 

تس و ۀنـس  عیاقو  رد  رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا  ۀمتت   » باتک رد  یعفاشلا  يدرولا  سراوفلا  یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  «و 
«: هتفگ ۀئامعبرأ 

نیز یلع  نب  رقاـبلا  دـمحم  نب  قداـصلا  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نـب  دـمحم  یـضرلا  فیرـشلا  یفوـت  اـهیف  و 
تیأر لاقف : یبص  وه  اموی و  یفاریـسلا  هخیـش  هرکاذ  يوسوملاب ، فورعملا  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدباعلا 

و هنهذ ، نم  نورـضاحلا  بجعف  یلعل ، هضغب  صاـعلا و  نب  ورمع  یلا  راـشأ  یلع ، ضغب  یـضرلا : لاـقف  رمع ؟ یف  بصنلا  ۀـمالع  اـم  رمع ،
. دادغبب ۀئامثالث  نیسمخ و  عست و  ۀنس  هدلوم 

: هلوق هّلل  و  نیقلفملا ، مهئارعش  ةرثک  یلع  نییبلاطلا  رعشا  وه  و  عدبا ، ناکل  یلع  ضفخ  یلع : ضغب  هلوق : لدب  لاق  ول  و  تلق :
رابخأب دجن  نع  ینا  ربخ  يرط و  ایضقا و  یل و  افق  یبحاص  ای 

راغلا خیشلا و  تاذ  حلطلا  ۀلیمخ  ترطم  مأ  ءاسعولا  ۀعاق  تضور  له 
يرامس  یحلا  کلذ  رامس  يراد و  ۀمظاک  نود  راد  تیبا و  له  مأ 

رادلاب دهعلا  برقل  مودقلا  دنع  مهبایث  نم  دجن  حاورا  عوضت 
نآ رکذ  ناکلخ  نبا  هک  یـضر ، دیـس  دجام  دـلاو  رهاطلا ، نیـسحلا  دـمحا  یبأ  فیرـش  هیثرم  رد  يرعم ، ءالعلا  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  «و 
مه امهارث  باط  یضترم  دیس  بانج  وا  ردارب  و  یـضر ، دیـس  بانج  میرکت  لیجبت و  حدم و  رد  هدومن ، يوصق  تیاغب  نآ  حدم  و  هدومن ،

ط ص 141  نازیملا ج 5  ناـسل  [ 1  ] نیا نوـچ  و  دـیامنیم ، بساـنم  نآ  راعـشا  زا  هلمج  لـقن  اذـهل  تسا ، هتفـس  ناـیب  بقثمب  درد  ررغ 
نکدلا دابآردیح 

300 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
و میامنیم ، لقن  طقـسلا » ءوض  ریونتب   » تسا موسوم  هک  ءـالعلا  وبا  ناوید  حرـش  زا  مه  نآ  راعـشا  حرـش  اذـهل  تسا ، تاـقلغم  زا  هدیـصق 

لقن زین  طقـسلا » مارـضب   » تسا موسوم  هک  یمزراوخلا  نیـسحلا  نب  مساق  لضافالا  ردص  حرـش  زا  راعـشا  ضعب  حرـش  ماقم  ءاضتقا  بسح 
« درک مهاوخ 

« یضر دیس  دلاو  حدم  رد  يرعم  ءالعلا  وبا  هدیصق  »

و رهاطلاب ، بقلملا  يوسوملا  دـمحأ  ابأ  فیرـشلا  یثری  دادـغبب  رتاوتملا  نم  ۀـیفاقلا  یناثلا و  لماکلا  یف  اـضیا  لاـق  و  [: 1  ] ریونتلا یف  لاـق 
: مساقلا ابأ  یضترملا  نسحلا و  ابأ  یضرلا  هیدل : يزعی و 

فاتسملا  ربنع  فیسملا و  لام  فافک  تاثداحلا  تیلف  يدوأ 
و اهرشب ، اهریخ  موقی  و  اضعب ، اهضعب  فکی  تاثداحلا  تیل  يأ  يذالا ، فکل  امسا  هلعج  ماطق  لثم  رسکلا  یلع  ینبم  لودعم  مسا  فافک 
، لاملاب هیـساوی  و  فیـسملا ، یطعی  ناک  يأ  هلام ، بهذ  نم  لام  ناک  یثرملا  نأ  ینعملا  و  مشلا ، فایتسالا  و  هلام ، بهذ  لـجرلا : فاـسأ 

عافن حافن  هنأ  يأ  فاتـسملا ، ربنع  اضیأ  یثرملا  لعج  و  فیـسملا ، لام  يدوأ  دـق  هناک  ناک  کله  املف  هلاـم ، ۀـلزنمب  فیـسملل  وه  ناـکف 
وه دنزلا و  طقس  نونظلا : فشک  یف  لاق  [ 1  ] یف يذلا  یناسفنلا  حورلا  يوقی  و  هرهوج ، رطعی  و  غامدلا ، بطری  هتعیبطب  هنأف  ربنعلا ، ۀلزنمب 
هل ۀـئامعبرأ و  نیعبرأ و  عست و  ۀنـس 449  یفوتملا  يرعملا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  ءالعلا  یبال  تیب  فالآ  هثالث  یلع  هتایبا  دـیزت  رعـش  ناوید 

یلع لاد  دوصقملاب و ال  فاو  ریغ  وه  ءالعلا و  یبأ  نع  يزیربتلا  یلع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هلقن  يذلا  طقسلا » ءوضب   » یمسملا حرـشلا  هیلع 
ضرالا تاومسلا و  تماق  يذلا  راهقلا  یلعلا  رابجلا  زیزعلا  هّلل  دمحلا  هلوا : دنزلا » طقس  ریونت   » هامس مهضعب و  هحلـصاف  بولطملا  ضرغلا 
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خلا رادتقالا  لامک  ۀیبوبرلاب و  هدرفت  یلع  دهاوش  تایآ و  راثالا  ربعلا و  تارین  نم  اهیف  ام  و 
301 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه و  فافک ، تاثداحلا  تیلف  فاتسملا  ربنع  فیسملا و  لام  يدوا  ریدقتلا  و  فاتـسملا ، ربنع  فیـسملا و  لام  ۀلزنم  یثرملا  لزن  غامدلا ،
رعشلا و یف  رثکی  اذه  لثم  و  فیسملا ، لام  وه  يذلا  هلعاف  نیب  و  يدوا ، وه  يذلا  لعفلا  نیب  لخد  دق  هنأف  جنیزولل ، اوشح  یمـسی  سنجلا 

. مالکلا
لثم ناک  نم  کله  لوقی : رعشلا  اذه  حرش  یف  طقسلا » مارـضب   » یمـسملا هحرـش  یف  یمزراوخلا  نیـسحلا  نب  مساق  لضافالا  ردص  لاق : و 

. سأرب اسأر  اذه  دعب  انکرتی  و  هکالهب ، يزتجت  ثداوحلا  تیلف  متشا ، نمل  احافن  رطعلا  لثم  و  هلام ، کله  نمل  اعافن  لاملا 
فالآلا  بارالا و  باوث و  الا  ءانبالا و  ءابالا و  رهاطلا 

، ۀـجاحلا یه  برالا و  عمج  بارالاب  دارأ  و  اهلئاذرب ، اوسندـتی  مل  مهنا  و  قالخالا ، ۀـهازن  سوفنلا و  ءاکزب  هئانبا  هئابآ و  یثرملا و  فصو 
دارأ و  مثالا ، ببـس  وه  ام  یلع  وطنم  ریغ  ةورم ، اـنید و  انـسحتسم  ناـک  اـم  ـالا  یناـمالا ، تاـجاحلا و  نم  هسفن  یف  رطخی  ـال  ناـک  هنأ  يأ 

. ةراهطلا ةاکزلاب و  مهیلع  ایضاق  عابتالا ، باحصالا و  نم  هفلأی  نم  فالالاب 
اهبحاص مزلت  ۀجاحلا  نال  ةدقعلا ، یه  ۀبرالا و  نم  هقاقتـشا  و  ۀجاحلا ، یه  برا و  عمج  بارالا  طقـسلا : مارـض  یف  لضافالا  ردـص  لاق  و 

هنأ هتاجاح  ةراهط  ینعم  و  هاقلی ، ام  لکب  تبثی  كوشلا  نال  كوشلا ، ینعمب  جاحلا  نم  یه  ذإ  ۀجاح ، اهتیمـست  هل  دهـشی  و  دـقعت ، اهناکف 
. تانسحتسملا الا  جئاوحلا  نم  بلطی  ال 

فانم  دبع  لآ  نم  يوه  لبج  بجاو  ةده  کلت  دوعرلا و  تغر 
ءاغر نأ  یعدا  اهبیـصی ، هورکم  دنع  وغرت  امنا  یه  و  لبالا ، توص  ءاعرلا  یف  لصالا  و  اهیف ، دـعرت  ءامـسلا  تناک  ۀـلیل  یثرملا  اذـه  یفوت 

: بجاولا و  بالک ، نب  یصق  نب  فانم  دبع  ینب  نم  دهنا  لبج  سیسح  وه  امنا  ادعر و  نکی  مل  دوعرلا 
302 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذالم أجلم و  هنوک  هنأش و  مظع  یف  یثرملا  هبش  بجاو ، نم  لدب  وهف  هتضفخ ، اذإ  و  فوذحم ، أدتبم  ربخ  وهف  هتعفر ، اذإ  لبج  و  کلاهلا ،
. كاکدنالا کلذ  توص  دوعرلا  ءاغر  و  لبجلا ، یف  اکاکدنا  هکاله  لعج  و  لبجلاب ،

فارذلا  هعمدب  مامغلا  حمس  هدقف  ۀلیل  ناک  املف  تلخب 
و هیلع ، تکب  یثرملا  یفوت  املف  راطمالاب ، ۀلیخب  تناک  بحـسلا  نأ  يأ  دالبلا ، تطحق  یتح  ۀنـسلا ، کلت  یف  تلق  دـق  راطمالا  تناک  يأ 

. هیلع افسأ  هدقفل  ۀبصنملا  ۀفراذلا  باحسلا  عومد  یهف  راطمالاب ، تداج 
فاجرلا  ۀجل  افیس  دوعتس  اهنا  ضاغ و  رحبلا  نا  لاقی  و 

: هلوق و  فاجرلا ، یف  سمـشلا  بیغت  یتح  يرعبزلا : نبا  لاق  رحبلا ، توعن  نم  فاجرلا  و  رحبلا ، ءام  مظعم  ۀجللا : و  رحبلا ، یطاش  فیـسلا :
نأشلا رمالا و  نا  و   » ریدـقت یلع  ازئاج  ناک  هنأ » و  : » لاق ول  و  هطخلا ، ةدارإ  ریمـضلا  ّثنأ  امنا  و  نأشلا ، رمالا و  ریمـض  هیف  ریمـضلا  اهنا » «و 

یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  : » یلاعت هَّللا  لاق 
. رحبلا ئطاشک  اسبی  دوعیس  رحبلا  ءام  مظعم  نا  و  رحبلا ، ضاغ  دق  هنأ  سانلا  رعشتسا  هثداحلا  هذه  مظعل  يأ  راصبالا » [ 1]

فادصالا  یف  ردلا  هلب  نیسرح  لا  ّریغت  نیسحلا  ءزر  یف  قحی  و 
اذإ و  ردلا ، عد  ریدقت  یلع  لعفلل ، امسا  ناک  هدعب  ام  بصتنا  اذإ  فک ، عد و  ینعمب  هلب  و  رهدلا ، اضیأ  سرحلا  و  راهنلا ، لیللا و  ناسرحلا :

اذکه و  هتومب ، راهنلا  لیللا و  ریغت  یتح  نامزلا ، یف  رثأ  دق  یثرملا  باصم  نا  يأ  لوعفملا ، یلا  فیـضأ  ردصم  ۀلزنمب  ناک  هدعب  ام  رـسک 
دق رحبلا  نأ  یعدا  دـق  و  رحبلا ، هندـعم  نال  رکذـلاب  ردـلا  صخ  امنا  و  هباصمب ، فادـصالا  یف  ردـلا  رثأت  نم  بجعت  الف  نوکی ، نأ  یغبنی 

46 جحلا : ةروس  [ 1 . ] ۀلاحم ریغتیف ال  هنع ، ردلا  ةدام  تعطقنا  رحبلا ، ضاغ  اذإ  و  هتومب ، ضاغ 
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هتیزر لوقی : رهدلا ، نم  سرح  هیلع  یـضم  کلوق : نم  اذـه  و  راهنلا ، لیللا و  نیـسرحلاب  ینع  طقـسلا :» مارـض   » یف لضافالا  ردـص  لاق  و 

. عیجست نیسرحلا  عم  نیسحلا  و  شحاف ، ریغ  ریسی  ریغت  كاذف  فادصالا ، یف  رردلا  ریغت  عدف  فارطالا ، عیمجب  ملاعلا  ریغتی  نأ  یضتقت 
فارطالا  ۀلیلک  نوتملا  شعر  هدعب  لباوذلا  تدغ  يذلا  بهذ 

یف رثؤت  ملف  اهفارطأ ، ّتلک  و  هیلع ، اـعزج  حاـمرلا  طاـسوأ  یف  بارطـضالا  شاـعترالا و  رهظ  یـضم  اـملف  بورح ، بحاـص  ناـک  هنأ  يأ 
. هب يوقت  ناک  امنا  اذإ  لمعلا ، نع  هفعضأ  حالسلا و  یف  رثأ  هیلع  نزحلا  نا  يأ  نوعطملا ،

فاعرلا  مذهللا  دنع  جزلاف  یسالا  نم  لالصلا  بعل  تفطعت  و 
، تبعل اذإ  يولتت  تایحلا و  فطعنت  امک  نزحلا ، نم  حامرلا  تفّطعت  يأ  یـضاملا ، نانـسلا  مذـهللا : و  ۀـیحلا ، یه  لـصلا و  عمج  لالـصلا 
و ردـصملا ، یلع  بعل  بصتنا  اهجاجز و  اهتنـسأ و  عمجت  یتح  نزحلا ، نم  دوأـتت  حاـمرلا  تراـص  يأ  اـهبانذأ ، یلا  اهـسوءر  عمجت  یتح 

. تبعل اذإ  لالصلا  فطعت  حامرلا  تفطعت  يأ  لالصلا ، بعل  مزال  فطعتلا  نأ  کلذ 
نولماحلا لاطبالا  تنقیأ  انزح ، حامرلا  تجوعت  امل  يأ  حامرلا ، هب  موقت  دوع  فاقثلا  تاقث . زمغب  اهمّوقت  نأ ال  تأر  اّمم  اـهلاطبأ  تنقیت  و 

. فاقثلاب زمغلاب  اهمیوقت  یف  عمطم  ثیحب ال  افسأ  تدوأت  اهنا  يأ  فیقثتلا ، ۀجلاعمب  اهمیوقت  نع  سأیلا  اهل 
فاجرتلا  ۀّمج  مئاوقلا  تحت  اهفویس  اهّثب و  سراوفلا  لغش 

فجرت دـعرت و  فویـسلا  تراص  ۀـلاح  یف  مهحامر ، فیقثت  نع  مهنزح  مهثب و  مهلغـش  سراوفلا  نا  يأ  ةدـعرلا ، ناـفجرلا : فاـجرتلا و 
، حامرلا دوأ  نع  مهلغش  ام  نزحلا  نم  سراوفلاب  لزن  يأ  یلوملا ، ءزر  نم  اهلاه  امل  اهمئاوق ، تحت 
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. لاحلل اهفویس  یف و  واولا  و 

فایسالا  للفت  یبظلا و  دمک  مهلاهل  دومغلا  اوبکن  مهنأ  ول 
فیـسلا دح  یه  و  ۀبظلا ، عمج  ءابلا  حتف  ءاظلا و  مضب  یبظلا  و  نزحلا ، نم  نوللا  ریغت  دمکلا  و  هیف ، ام  جرخیل  هبلق  اذإ  هریغ ، دمغلا و  بکن 

نزحلا و نم  یبظلا ، ناولأ  ریغت  مهعزفال  اهیلإ  اورظن  و  مهفویس ، دومغ  سراوفلا  بلق  ول  يأ  اهبراضم ، رّـسکت  فویـسلا  للفت  و  نانـسلا ، وا 
. اهبراضم رّسکت 

فانم  قفاومل و  هنبدنف  ایعاون  داف  موی  بعاونلا  راط 
تکب و  اهیعنب ، نابرغلا  هتعن  یثرملا  تام  امل  يأ  تام ، اذإ  دوفی  دـیفی و  داف  و  حاص ، اذإ  ابعن  بعنی  بارغلا  بعن  لاـقی : ناـبرغلا ، بعاونلا :

نا مهنال و  مهرفاک ، مهملـسم و  ۀـفاک  سانلل  ۀـبرغالا  هتعن  ینعی  هنید ، یف  هفلاخی  يأ  هیفانی  فانم  و  هنید ، یف  هل  قفاوم  لکل  هتبدـن  هیلع و 
. هلضف یلع  نوعمجم  للملا  یف  اوفلتخا 

: لوقی تام ، اذإ  دیفی  دوفی و  داف  طقسلا :» مارض   » یف لضافالا  ردص  لاق  و 
. سینجت یعاونلا  عم  بعاونلا  و  ءایلعلا ، نم  هلام  یلع  نیقفتم  اناک  ودعلا  قیدصلا و  نأ  دیری  ءادعالا ، ءاقدصالل و  هتعن  دق  ۀبرغالا  نا 

: راعشأ ةدع  دعب  ءالعلا  وبأ  لاق  و 
فایضالا  مرکم  جلبأ  نافکأ  یلبلا  یف  مهاسک  یتوملا  هراز  نا 

ةزیرغ هلیازت  ـال  مرکلا ، دوجلا و  یلع  لوـبجم  هنا  يأ  مرکلا ، ناوـنع  وـه  و  ارـشب ، ههجو  رینتـسی  يذـلا  میرکلا  هب  داری  و  حـضاولا ، جـلبالا :
. هعبط مرکب  اءافو  هنافکاب ، مهرثآ  یلبلا  دعب  هربق  یف  یتوملا  هراز  ولف  دوجلا ،

نأ هناحبـس  هَّللا  ةردق  یفف  هربق ، یف  یتوملا  هراز  ناف  میرک ، تیملا  نأ  هانعم  و  حضاولا ، جـلبالا : طقـسلا :» مارـض   » یف لضافالا  ردـص  لاق 
. هنفک مهیلع  علخی  نأ  زاج  کلذ ، نکی  مل  ناف  ۀیلابلا ، نافکالا  نم  اضوع  اددج  انافکأ  مهوسکی  نأ  هل  یضقی 
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فاعضأ  اهلثمب  هیلإ  ثعبی  ۀلح  مهیلع  علخی  نا  هَّللا  و 

. هردق هیضتقی  امب  هابح  و  هب ، مهمرکأ  ام  فاعضأب  مهنیب  نم  هصصخ  ۀمارکب ، یتوملا  یلاعت  هَّللا  مرکأ  اذإ  يأ و 
فاحتالل  هیدی  نیب  ناوضر  امنا  نانجلا و  حیتافم  تذبن 

. ۀنجلا فرط  نم  دیری  امب  هفحتی  هیدی ، نیب  عیطملاک  ناوضر  ۀنجلا  نزاخ  و  اهنئازخ ، یف  امکحم  نانجلا ، حیتافم  هیلإ  تیقلأ  يأ 
و نانجلا ، هل  حتفیل  نانجلا  حیتافم  تذبن  دیری  كدی ، نم  هتیقلأ  اذإ  هذبنأ ، ءیـشلا  تذبن  لاقی : طقـسلا :» مارـض   » یف لضافالا  ردص  لاق  و 

. دیری امب  ۀنجلا  فئارط  نم  ۀفحتب  عیطملاک  هیدی  نیب  ناوضر  نأ  ریخالا  عارصملا  ینعم 
فالخالا  نع  ۀفداص  جهللا  مهدازل و  نومجآ  كرثا  بکرلا 

اوعنتما و  ماعطلا ، اوهرک  بکرلا  نا  يأ  هیلع ، صرحی  عاضرلاب و  جهلی  يذـلا  لیـصفلا  وه  و  جـهال ، عمج  جـهّللا  و  ههرک ، اذإ  ماعطلا  مجأ 
اذهب ارثأت  عاضرلا  تکرت  و  اهتاهمأ ، فالخأ  نع  تضرعا  دق  جهللا ، لاصفلا  کلذـک  و  ۀـیزرلا ، هذـه  یف  نزحلا  نم  مهلان  امل  هلکأ ، نع 

. ناویحلا ناسنالا و  یف  هباصم  رثأ  ّمع  ینعی  لیلجلا ، ءزرلا 
فاح  ۀیشمب  اعزج  عنتقی  مل  هلجر  صمخأ  دجملا  یقلأ  نالا  و 

اعزج و صمخأ  الب  یـشم  و  همدـق ، لفـسأ  يأ  هصمخأ  یقلأ  لب  لعن ، الب  ایفاح  یـشمی  نأـب  دـجملا  ضری  مل  باـصملا  اذـه  ۀـلالجل  يأ 
. اعاظفتسا

یتح هیلعن ، علخب  دجملا  عنقی  مل  ۀبیصملا  هذه  یف  لوقیف : ۀبیصملا ، یف  لاعنلا  علخب  ۀیراج  ةداعلا  طقسلا :» مارض   » یف لضافالا  ردص  لاق  و 
. هیلجر صمخأ  یقلأ 

306 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  فاوط  ةرمعب و  ناتبوسحم  یتفلل  كربق  لایح  ناتریبکت 
. مارحلا تیبلاب  فاوطلا  ةرمعلل و  ام  ۀلیضفلا  نم  هربق  ةرایزل  نأ  و  نیدلا ، یف  مدقتلا  ۀلیضفلاب و  هفصی 

فارعالا  یلع  اهیدیأب  تحنأ  اهتلیاذ  یتلا  لیخلا  ردقت  ول 
اراهظا فارعالا  عضوم  یلع  اهیدیأ  عضت  نأ  اهتقراف  یتلا  کلیخ  تردـق  ول  يأ  امهب ، هبرـضی  سأرلا و  یلع  هیدـی  عضی  نأ  باصملا  ةداع 

: لوقی وهف  هفرع ، ّزج  و  هسرف ، بنذ  رعش  عطق  کله  اذإ  سرافلا  نأ  هب  داری  نأ  زوجی  و  تلعفل ، عزجلل 
. اعزج اهلیزتل  فارعالا  یلع  اهیدیأب  تحن  اهیدیأب ال  اهفارعأ  زجت  نأ  کلیخ  نکمأ  ول 

فاصنالا  ۀلقب  ریدجلا  وه  هلاعفأ و  اطخاس  كرهد  تقراف 
. لدعلا وه  فاصنالا  و  ۀیضقلا ، یف  لدعی  نأ ال  و  فاصنالا ، ۀلق  رهدلا  ۀمیش  و  هتقرافف ، هتطخس  و  رهدلا ، لاعفأ  ضرت  مل  يأ 

فالقالاب  مایالا  تلان  ام  يدهلا  کل  درتساف  کبر  تیقل  و 
کتایح و نم  مایالا  تلان  امل  ینعی  هتفلتا ، کنم و  مایالا  هتذخا  ام  حلاصلا  کیدـه  عجرتساف  ایندـلا ، تقراف  نا  دـعب  یلاعت  هَّللا  تیقل  يأ 

یلع هَّللا  دـعو  دـق  و  ۀـبیط ، ةایح  یلاعت  هَّللا  راوج  یف  كایحا  و  ۀـینافلا ، ةایحلا  نم  یلعا  یه  ةایح  ةرخآلا  یف  کتمـس  نسح  در  کـبابش ،
« ًۀَبِّیَط ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  : » یلاعت لاق  یبقعلا  یف  ةایحلا  بیط  يدهلا 

.
. هبابش هتایح و  هیلع  در  یلاعت  هَّللا  یقل  امل  ّهناک  کتبیبش  كاقتب  تعجرتسا  طقسلا :» مارض   » یف لضافالا  ردص  لاق  و 

فاوفالا  کبابش  خرش  كاسک  ادلخم و  ةایحلا  هاومأ  كاقس  و 
فاوفا درب  لاقی : و  ثادحالا ، رافظا  یف  نوکی  يذـلا  ضایبلا  وه  و  فوفلا ، نم  ذوخأم  وه  و  ضیب ، طوطخ  هیف  ناک  اذإ  فوفم  درب  لاقی :

. فوف عمج  وه  و  ۀفاضالاب ،
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امل يأ  بابشلا ، ةءارط  یلع  لدت  رافظالا  یلع  فاوفالا  ذإ  يرطلا ، ضغلا  کبابش  يأ  فاوفالا ، يذ  دارأ  فاوفالا ، کبابـش  خرـش  هلوق : و 
« َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  : » یلاعت هَّللا  لاق  عطقنت ، ةایح ال  يأ  ادلخم  هراوج ، یف  ةایحلا  ءام  كاقس  کبر  تیقل 

. عمسلا هب  ءاج  امک  کبابش  خرش  یلا  كداعا  يأ  فاوفا ، تاذ  ۀلح  هناعیر  نم  كاسک  و  کبابش ، ناوفنع  یلا  كدر  و 
فاخب  سیل  ءاملظلا  حبصلا و  یف  امهانس  نیبکوک  انیف  تیقبا 

ۀملظ یف  نائیـضم  امهنا  لب  لاحب ، امهئوض  یفخی  نیبکوک ال  لثم  ةرهـشلا  ناـکملا و  ۀـعفر  یف  اـمهنا  يأ  یفوتملا ، ینبا  نیبکوکلاـب  دارأ 
. امهیفختف رهدلا  ثداوح  امهیلإ  یقترت  ال  حبصلا ، ضایب  لیللا و 

وه و  يوسوملا ، یضترملا  هاخا  و  حیصف ، رعش  هل  بدالا  لها  نم  وه  و  یضرلا ، نیبکوکلاب  ینع  طقسلا :» مارض   » یف لضافالا  ردص  لاق  و 
وه و  يولعلا ، نیـسحلا  دـمحا  یبأ  نیتبقنملا  يذ  رهاطلا  فیرـشلا  انبا  امه  و  رعـش ، اضیا  هل  و  لوصالا ، یف  مـالکلاب  فراـع  ۀعیـشلا ، ماـما 

. امساقت یضترملا و  یضرلا  يواس  ۀیئافلا : هذه  یف  هلوق  یضترملا  یضرلا و  امهب  دارملا  نا  یلع  لیلدلا  و  ۀیئافلا ، هذهب  یثرملا 
فافع  ددؤسب و  نیقلأتم  اعترا  مراکملا  یف  نیقنأتم و 

و اهنانـسحتسی ، مراکملا  ضایر  یف  ناقنأتم  امهنا  يأ  بجعم ، نسح  يأ  قینأ  ءیـش  و  اهب ، اـبجعم  اـهیف  عقو  اذإ  ضاـیرلا  یف  لـجرلا  قنأـت 
فرط اهئانثأ  احرـس  و  اهیف ، امهـسفنأ  اعترأ  يأ  هدیری ، وه  و  اعترأ ، لوعفم  فذـح  اهـضایر ، یف  امهـسفنأ  اعترأ  دـق  اهرظنم  قینأب  نابجعی 

نیئیـضم يأ  نیقلأتم  ۀقنوملا ، اهـضایر  یف  نیهزنتم  اقنأتف  مراکملا ، یف  اعترأ  امنا  يأ و  ءادتبالا ، وا  و  مراکملا » یف  و   » یف واولا  و  امهفرط ،
. هتئاضا قربلا و  راهتشا  نیتلصخلا ، نیتاهب  ارهتشا  يأ  فافع ، ددؤسب و  قربلا  ةءاضا 
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فادسالا  یف  نیرمق  لب  ءادجا  لا  یف  نیرطم  لب  ءادرالا  یف  نیردق 

، مالظالا وه  و  فادسالا ، یف  رمقلاک  نسحلا ، یف  و  رطملاک ، ءاطعلا ، يودـجلا و  یف  و  متحلا ، ءاضقلاک  ءادـعالل ، كالهالا  یف  امهنا  يأ 
. لیللا ۀملظ  یف  نسحی  امنا  تاّرینلا  قارشا  و  ملظأ ، اذإ  لیللا  فدسأ  لاقی :

فاید  لهأ  لثم  ۀحاصفلا  اقطن  املک  دجن  لهأف  ءالعلا  اقزر 
: قدزرفلا لاق  مهل ، ۀحاصف  طبن ال  هیف  عضوم  فاید 

هبراقأ  طیلسلا  نرصعی  نازوحی  هما  هوبأ و  یفاید  نکل  و 
. طبنلا لثم  قطنم  ۀکاکر  ایع و  مهدنع  دجن  لهأ  ناک  اقطن  یتم  امهنأ  یتح  قطنملا ، یف  ۀحاصفلاب  اصخ  يأ 

فاصت  فصانتب و  ءالعلا  ططخ  امساقت  یضترملا و  یضرلا  يواس 
يأ اهریغ ، وأ  اراد  اهینبیل  اهراتخا  دق  هنا  ملعیل  طخلاب ، ۀمالع  اهیلع  ملعی  نأ  وه  و  هسفنل ، لجرلا  اهطتخی  ضرالا  یه  و  ۀـطخ ، عمج  ططخ 

امهدحأ افـصنم  لدـعلا  ءاوسلا و  یلع  اهامـساقت  اططخ  اهل  راعتـسا  مراکملا ، امهنیب  امـستقا  و  لضفلا ، یف  ایواست  یـضترملا  یـضرلا و  نا 
. یلعلا ططخ  نم  هزاح  ام  هبحاص  قاقحتسا  یف  هتدیقع  ایفصم  و  هبحاص ،

فالحأ  ۀثالثل  ایف  یضرم  لا  رهطالا  یلص  اقبس و  يدن  افلح 
اقبـس دق  و  يدنلا ، افلاخی  نأ ال  دهعلا  وه  فلحلا و  هعم  ادقع  دوجلا و  ادهاع  امهنا  يأ  دـهاعملا ، فلاحملا  وه  و  فیلحلا ، ینعمب  فلحلا 

ۀبلح یف  قباسلل  ایلات  ءیجی  يذلا  وه  و  قباسلل ، یلصملا  ۀلزنمب  راص  يأ  یضترملل ، نبا  وه  رهطالا و  یلـص  و  دوجلا ، مراکملا و  ۀبلح  یف 
ۀثالث نم  بجعلا  اوضقا  موق  ای  يأ  ۀـثالثل ، ایف  لاقف : ۀـثالثلا  ءـالؤه  زیربت  نم  بجعت  مث  لـضفلا ، یف  هیبـال  لاـت  رهطـالا  نا  يأ  ۀـقباسملا ،

. هاضتقمب نیفاو  هودهاع  دوجلا ، يدنلا و  فالحأ 
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فارشالا  ءاربکلا و  یلع  داب  مکلوطف  ریصقلا  بسنلا  ووذ  متنأ 
، ةریثک ءابآ  رکذی  نأ  یلا  رقتفا  افیرش  نکی  مل  اذإ  و  هبسن ، رصق  هب  فرع  هابأ و  رکذ  اذاف  هیبأ ، مساب  یفتکا  افیرش  ناک  اذإ  لجرلا  نأ  هانعم 

ترصق لفغد : لاقف  جاجعلا ، نبا  لاق : تنأ ؟ نم  هل : لاقف  ۀباسنلا ، لفغد  یلع  جاجعلا  نب  ۀبؤر  لخد  لاقی : و  فیرش ، بأ  یلا  لصی  یتح 
. مکفرش فرع  مکیبأ  یلا  متیمتنا  یتم  ریصق ، مکبسن  نا  يأ  تفرع ، و 

فاصوالا  ءامسالا و  نع  باب  تفتکا  بنعلا  ۀنبا  لیق  نا  حارلا  و 
. اهتافص اهئامسأ و  رکذ  نع  هب  تنغتسا  بنعلا  ۀنبا  اهنا  لیق  اذإ  حارلا  نأ  وه  و  ریصقلا ، بسنلل  لیثمت  اذه 

فاحز  یفخ  هکردأ  دجولاب  امنا  عیفرلا و  مکتیب  غاز  ام 
ۀیزرلا هذه  رمأ  نّوهی  نکاس ، وأ  كرحتم  هنم  بهذ  یفخ ، فاحز  هیف  رعش  تیبک  وه  امنا  و  دیسلا ، اذه  تومب  لام  ام  فیرشلا  مکتیب  يأ 

. باصم ۀیزر و  هفرش  نم  صقنی  نأ  نم  فرشأ  عفرأ و  مکتیب  يأ  مهیلع ،
فاطخالا  ۀعیرس  یهف  وکشلاب  لنت  نا  ءاقبلا و  ۀمئاد  سمشلا  و 

. اعیرس هلیاز  نهولا  ضعب  هلان  نا  مئاد و  هناف  سمشلا ، فرشب  مهتیب  فرش  هبش  هضرم ، نم  اجن  اذإ  ضیرملا  فطخأ 
لاوزلا ال عیرـس  هناف  نامزلا ، بوطخ  نم  ءیـش  هقحل  نا  تیبلا  اذـه  نا  ینعملا  يزیربتلا : لاق  طقـسلا :» مارـض   » یف لـضافالا  ردـص  لاـق  و 

. مودی هنأ ال  فسک و  اهقحل  نا  سمشلاک  بیع  هب  هقحلی 
. فطخلا نم  وه  هل و  عجطضی  ملف  هیلع  ّفخ  ضرملا  هفطخأ  ۀغالبلا : ساسأ  یف 

310 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  فارعالا  ةروس  بحاص  سفنلا  یف  هلالجل  مکدج  یسوم  لاخی  و 
مهنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  یسوم  مهدج  یـسومب  دیری 

مالـسلا هیلع  یبـنلا  یـسوم  لـثم  هسفن ، لـئاضف  هتاذ و  فرـشل  یـسوم  مکدـج  لاـخی  يأ  هنع ، هَّللا  یـضر  اـضرلا  یلع  وبأ  وه  و  نیعمجأ ،
: یلاعت هلوق  یف  فارعالا  ةروس  یف  روکذملا 

« ًۀَْلَیل َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو  »
. اهیف تایالا  ریاس  یلا  [ 1]

یلع نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نبا  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  وه  طقسلا : مارـض  یف  لضافالا  ردص  لاق  و 
. مهیلع هَّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب 

کلذک لزی  ملف  هاعد ، و  هدّجم ، و  هَّللا ، دمح  ۀمتعلا  یلـص  اذإ  ناک  و  رانید ، فلأ  اهیف  ةّرـصب  هیلإ  ثعبیف  هیذؤی ، هنأ  لجرلا  نع  هغلبی  ناک 
مث یحـضلا ، عافترا  یلا  دـعقی  مث  سمـشلا ، علطت  یتح  الیلق  رکذـی  مث  حبـصلا ، یلـصی  یتح  یلـصی  ماق  لیللا  لاز  اذاف  لـیللا ، لوزی  یتح 

نینامث و ثلث و  ۀنـس  بجر ، نم  نیقب  سمخل  سبحلا ، یف  تام  و  ۀئام ، نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  دلو  دقری ، مث  لکأی ، كاتـسی و  أوضتی و 
. ۀئام

. مالسلا هیلع  یبنلا  یسوم  هب  دارملا  نال  ةراشالا ، سینجت  فارعالا  ةروس  بحاص  عم  یسوم  و  رانلا ، ۀنجلا و  نیب  روس  فارعالا 
فاعشالا  ماضهالاب و  راحسأ  لا  لاصآلا و  يرقلا  ران  يدقوملا 

رانلا داقیاب  رختفت  برعلا  لبج ، سأر  یه  ۀفعش و  عمج  وه  فعـش و  عمج  فاعـشالا  و  ضرالا ، نم  نئمطملا  وه  و  مضه ، عمج  ماضهالا 
لوأ فایـضالا ، يرقل  رانلا ، نودقوی  مهنا  يأ  يرقلا ، اهدنع  اوبیـصیف  اهودصقی ، نوراسلا و  اهب  لدتـسیل  ۀعفترملا ، نکامالا  ۀیدوالا و  یف 

142 فارعالا : [ 1  ] ۀضفخنملا نکامالا  یف  هرخآ ، راهنلا و 
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. ۀعفترملا و 
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فارطک  ةرارش  لکب  یمرت  یجدلا  یف  بئاوذلا  ۀعطاس  ءارمح 
، ملظلا یف  اهبهل  ریطتسی  ءارمح ، ران  اهنا  يأ  مالعالا ، بذعک  بئاوذ  اهبهل  راعتسا  و  اهبهل ، عوطـس  رانلا و  مظع  فصی  مدأ  نم  ۀبق  فارطلا 

. امظع ءارمح  مدأ  نم  ۀبقک  ةرارش  لک  ررشب ، یمرت 
فالسالا  نع  ثرا  اهثیرأت  ۀیمرک  ۀیمرض  مهل  ران 

یـضتقا ۀّیمرک  اهنا  الا  مرـضلاب ، ةدقوم  ۀیمرـض  تناک  نا  رانلا و  هذه  يأ  اهدقوأ ، اثیرأت  رانلا  ثرأ  و  رانلا ، هب  دـقوی  يذـلا  دوقولا  مرـضلا :
. مارکلا فالسالا  نع  اهثیرأت  اوثراوت  دق  و  هیلإ ، تبستناف  اهداقیا  مرکلا 

فالسب  تثلثل  هلالا  یهن  تدع  ول  بیرضلا و  يرالا  کیقست و 
. نبللا بیرضلا :

ۀیفاصلا و ةرمخلا  یه  و  فالسلاب ، تثّلثل  یلاعت  هَّللا  یهن  تزواج  ول  فوطعملا و  مدقف  يرالا ، بیرـضلا و  کیقـست  يأ  لسعلا ، يرالا  و 
. اعسوت رانلا  یلا  هفاضأف  اهدنع  يرقلا  اذه  فداص  رانلا  هذه  یتأ  نم  يأ  ترصع ، اذإ  اهنم  لیسی  ام  لوأ  یه 

فارشب  رئاط  وأ  يرشلا  دسأ  ّهنأک  اهمامأ و  دیرطلا  یسمی 
هنأک راص  و  ماربالا ، زیزع  اعینم  راص  رانلا ، هذه  یلا  يوأ  اذإ  فئاخلا  دیرطلا  نا  يأ  ۀفورعم ، ةدسأم  يرشلا  و  عینم ، لبج  ماطق  لثم  فارش 

. فسخلا ۀطخ  ماسی  نأ  اعنتمم  رانلا  هذهب  ذئاللا  ریصی  يأ  ۀعانم ، لبجلا  اذهب  رئاط  وأ  ةزع  يرشلا  دسأ 
فاطلالا  عم  اهل  دیبهلا  لمح  اهئایض  ماعنلا  تفّیضت  اذإ  و 

ماعنلا تتأ  اذإ  يأ  لکؤیف ، هترارم  بهذت  یتح  جلاعی  لظنحلا ، بح  دیبهلا 
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. اهل ۀمرکت  هب  فحتأ  ام  ۀلمج  یف  هلکأ  ماعنلا  داتعی  يذلا  دیبهلا  اهیلإ  لمحی  و  فحتلا ، فاطلالاب و  تمرکا  افیض ، رانلا  هذه  ءوض 
فاطصملا  یف  یتشملا و  یف  کینغت  اهرورح  اهلظ و  یف  ۀنتفم 

و رورحلا ، یف  لظلا ، درب  وه  و  لیعافالا ، نم  نونف  عاونأب و  ۀیتآ  يأ  ۀـنتفم  رانلا  هذـه  يأ  نینافالاب ، ءاج  اذإ  هثیدـح ، یف  لجرلا  نتفا  لاقی :
فاطصملا یتشملا و  و  فیصلا ، رح  یف  دربلا  بیطب  کحورت  و  ءاتشلا ، یف  كأفدت  فیـصلا ، ءاتـشلا و  یف  کینغت  یهف  دربلا ، یف  ةءافدلا 

. ناکم نامز و  یمسا  و  نیردصم ، انوکی  نأ  زوجی 
فاطعالا  ةزه  الا  رقت  اهرمج و  فصاوعلا  یف  ملحی  ءارهز 

بناوج نم  زتهی  ام  الا  اهرارق ، ةرقتسم  ۀمیلح  یهف  بوبهلا ، ةدیدشلا  حایرلا  اهفختست  ال  ثیحب ، مظعلا  یف  اهرمج  نأ  و  رانلا ، مظع  فصی 
. اهبهل

فاطب  سیل  قحلا  رون  لحز و  اهل  ءافطا  عیطسی  امف  تعطس 
صخ و  اهئافطا ، یلع  لحز  ردقی  ملف  تعفترا ، رانلا و  هذه  تمظع  يأ  عفترا ، اذإ  اعوطـس  عطـسی  رابغلا ، ۀحئارلا و  حبـصلا و  عطـس  لاقی :

فاطب سیل  هلوق : و  ئفطنی ، اعوطـس ال  دادزی  لازی  قحلا ال  رون  و  اهداقیا ، اوقحتـسا  دـق  و  ۀـمرکم ، ران  اهنا  لاق : مث  سبای ، دراب  هنال  لحز 
. ئفاط وهف  ئفط  لاقی : ءیفاطب ، دارأ 

فاّرغلا  لباولا  بوص  میلاب  يرج  ول  دومخ و  دوقولا و ال  لصت 
دمخت داّقتالا ال  ۀمئاد  رانلا  هذه  يأ  هحسیف ، ءاملا  نم  باحسلا ، یف  ام  فرغی  هنأک  دیلاب ، ءاملا  فرغ  نم  هلصأ  و  رطملا ، ۀفص  نم  فاّرغلا 

. رحبلا لثمب  رطملا  لبا  اهیلع و  يرج  نا  و 
فاسا  لئان و  لزانم  یشغی  اهرون  قارعلا و  ۀیلاعب  ّتبش 

ۀیلاعب رانلا  هذه  تدقوا  يأ  مالسالا ، لبق  ۀبعکلا  یف  اناک  نامنص  فاسا  لئان و 
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، نامنـصلا ناذه  هب  ناک  ثیح  زاجحلا ، یلا  اهرون  لصو  دق  و  دـجن ، ۀـیلاع  قارعلا و  ۀـیلاع  ناتیلاع  امه  و  اهب ، ۀـعفترم  دالب  یه  و  قارعلا ،

. دالبلا یحاونلا و  هذه  یلا  مهمراکم  راثآ  لوصو  و  رانلا ، هذه  يدقوم  تیص  دعب  فصی 
فایفالا  ۀبیحرک  مهنافج  دکاور و  باضهلا  لثم  مهرودق  و 

عمج یه  و  باضهلا ، لثم  رابک  فایـضالا  يرقل  ۀبوصنملا  مهرودـق  يأ  ۀعـساولا ، ۀـیربلا  یه  ءافیفلا و  یف  ۀـغل  وه  و  فیف ، عمج  فایفالا 
. تباوث يأ  دکاور  ضرالا ، یلع  طسبنملا  لبجلا  یه  و  ۀبضه ،

نافیضلا نورقی  یتلا  مهنافج  و  رودقلا ، نم  لاحلا  یلع  بصن  دکاور  و  ادبأ ، ۀتباث  یهف  اهعضاوم  نم  كّرحت  لقنت و ال  ماظع ال  اهنأ  ینعی 
. ۀعس يراربلاب  مهنافج  و  لابجلاب ، مظعلا  یف  مهرودق  هّبش  يرابلا ، لثم  ۀعساو  اضیأ  رابک  اهیف 

: يدوالا [ 1  ] هوفالا لاق 
ۀعرتم یباوجلاک  نافج  ةدکار و  یبرلاک  رودق  و 

فاحص  دفارم و  ریخ  ریملاب  ۀئیفم  یشعلا  ۀشئاج  لک  نم 
و عجر ، ءافو : يرقی ، هیف و  بلحی  ءانا  دـفرملا  و  هریغ ، یلا  ناکم  نم  بلجی  ماـعطلا  یه  و  ةریملا ، مهل  لـمح  اذإ  مهریمی  هلهأ  راـم  لاـقی :

. هداعأ هعّجر و  هءافأ :
ماعطلاب ئیفت  یشعلا  دنع  يرقلاب  شیجت  ردق  لک  نم  يأ 

دیامنیم کسمت  ظحاج  یمازلا  حدمب  نکیل  هدرکن و  ءانتعا  یضر  دیس  هلیلج  حیادمب  دیشر  لضاف 

یمازلا حدمب  نینچ  مه  و  دیامنیم ، کسمت  تسا ، عقاو  مازلا  ماقم  رد  هک  ار ، ظحاج  یـضر  دیـس  حدمب  دیـشر ، لضاف  هک  تسا  بجع  »
فاعـضا و  مازلا ، ماـقم  رد  هن  تسا  قیقحت  ماـقم  رد  هک  ار ، یـضر  دیـس  هلیلج  بقاـنم  همیظع و  حـیادم  نیا  و  دـنکیم ، ثبـشت  ینازاـتفت 

. درآیمن رظنب  تسا ، ینازاتفت  حدم  ظحاج و  حدم  هفعاضم 
رپ نیتنعتم  نیبصعتم و  بولق  نآ  هظحالمب  و  تسا ، رهاظ  هغیلب  هیثرم  نیا  زا  هک  هارث ، باط  یضر  دیـس  دجام  دلاو  بقانم  دماحمب و  زین  و 

در و زا  عنام  ینازاتفت  حدـم  و  ددرگ ، واب  تیبصان  تبـسن  لطبم  ظحاج  حدـم  دیـشر ، لـضاف  دزن  هاـگ  ره  و  دـنکیمن ، اـنتعا  تسا ، نوخ 
زا تسا  رتالاب  تسا ، راوشد  نآ  ياصحا  هک  رایـسب ، بتارمب  هک  یـضر ، دیـس  هرخاف  بقانم  حئادم و  همه  نیا  دشاب ، شلیلع  لیوأت  لاطبا 

، یضر دیس  بانج  رب  عینـشت  نعط و  هیجوت  زا  عنام  تیولوا  دصب  قیقحتلا ، مازلالا و  امهنیب  قرافلا  نوک  عم  ینازاتفت ، حدم  ظحاج و  حدم 
. دش دهاوخ  قح  بهذم  دییأت  رد  بانج ، نآ  تادافا  لاطبا  در و  زا  عنام  مه  و  دش ، دهاوخ  بانجنآب  بهذم  داسف  تبسن  و 

نآ تادافا  هینـس  همئأ  لاطبا  سپ  تسا ، تباث  مه  هارث  باط  یـضترم  دیـس  بانج  ءانث  حدـم و  لامک  راعـش ، تغـالب  راعـشا  نیا  زا  زین  و 
. ینازاتفت باب  رد  دیشر  هدافا  بسح  دوب ، دهاوخ  مولم  تیلهاج  و  مومذم ، بصعت  ضحم  قح  لهأ  بهذم  دییأت  رد  ار  بانج 

صم ط  طقسلا ج 2 ص 55 ...  ءوض  ریونت  [ 1  ] نیمیرک نییضر  ءالعلا ، وبأ  ءانث  حدمب و  جاجتحا  هک  دیوگب  یسک  رگا  و 

« یضترم یضر و  حدم  رد  يرعم  هدیصقب  جاجتحا  تحص  هوجو  »

اصوصخ دشاب ، ناکلخ  نبا  حدم  ببسب  جاجتحا  تقیقح  رد  سپ  دشاب ، هدرک  حدم  ناکلخ  نبا  ار  ءالعلا  وبأ  حدم  نیا  هاگ  ره  هکنآ  لوا 
. ار نیمیرک  نییضر  ناکلخ  نبا  حیرص  حدمب  حدم  نیا  دّیأت  رظنب 

رب يراکنا  يدر و  دناهدرک ، حدم  نیا  حرـش  هک  طقـسلا » ءوض  ریونت   » بحاص و  نسحلا : نب  مساق  لضافالا  ردـص  هک  یتسناد  هکنآ  مود 
بحاصهاش هدافا  مه  و  نیخیشلا ،» قافن  هلاسر   » باوجب شاهدافا  بسح  دیشر ، لضاف  دزن  نآ ، رب  توکـس  یمالک و  لقن  دناهدرکن و  نآ 
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تسا لقان  رب  نآ  تیجح  بجوم  نآ و  میلست  لیلد  هفحت ،»  » باتک نیمه  مهدزای  باب  مراهچ و  باب  رد 

« تایفولا تاوف   » رد رکاش  نبا  نیدلا  حالص  هتشونب  يدرولا  نبا  همجرت 

دمحا نب  رکاش  نب  دمحم  نیدلا  حالـص  هک  يدرولا  نباب  فورعملا  سراوفلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  همالع  هکنآ  موس 
«: هتفگ وا  همجرتب  [ 1 « ] تایفولا تاوف   » باتک رد  نزاخلا 

يرـصملا يدروـلا  نب  نیدـلا  نیز  رعاـشلا  بیدـالا  هیقفلا ، ماـمالا  لـجالا ، یـضاقلا  سراوـفلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  رمع  نـب  رفظم  نـب  رمع 
. یعفاشلا

. ۀیاهنلا غلب  هلضف  و  ۀیاغلا ، یلا  دیج  همظن  موظنملا ، روثنملا و  یف  داجأ  و  مولعلا ، یف  ننفت  هئارعش  هئابدأ و  و  هئاهقف ، رصعلا و  ءالـضف  دحأ 
ۀئامعبس 12. نیتس و  عبرأ و  ۀنس  یفوتملا  یبتکلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحمل  تایفولا  تاوف  نونظلا : فشک  یف  لاق  [ 1]

317 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
«، کلام نبا  ۀیفلا  حرـش  «، » ۀموظنم ۀیهقف  دئاوف  « » يواحلا مظن  یف  ۀیدرولا  ۀجهبلا   » هتافنـصم نم  و  هراعـشأ : نم  ذبن  رکذ  دـعب  لاق  نأ  یلا 

امظن بیرغلا  ةرکذت  «، » امظن بارعالا  ۀحلم  راصتخا  «، » اهحرش  » و بارعالا » ملع  یف  بابللا  ةدیـصق  «، » یطعملا نبا  ۀیفلا  یلع  ةردلا  ءوض  »
ةزوجرا «، » تامانملا ریبعت  یف  ةزوجرا  «، » ةامح بحاص  خیرات  ۀمتت  «، » راکفالا راکبأ   » ۀـبقلملا لئاسملا » یف  ۀـبهذملا  لئاسملا  « » اهحرـش و 

. امظن ریطلا » قطنم  «، » رهاوجلا راجحالا و  صاوخ  یف 
[1  ] یلاعت هَّللا  همحر  نیعبسلا  رشع  یف  وه  و  ۀئامعبس ، نیعبرأ و  عست و  ۀنس  نوعاطلا ، یف  هتافو  انغلب  و 

« ۀیعفاشلا تاقبط   » رد يدسا  هبهش  نبا  ملقب  يدرولا  نبا  همجرت 

«: هتفگ ۀیعفاش » تاقبط   » رد یعفاشلا  يدسالا  یقشمدلا  ۀبهش  یضاق  نب  دمحأ  نب  رکب  وبأ  نیدلا  یقت  «و 
ریهشلا یبلحلا ، يرعملا  صفح  وبأ  نیدلا  نیز  خرؤملا ، بیدالا  ۀمالعلا  مامالا  یلع  نب  سراوفلا  یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع 

. يدرولا نباب 
مظن «، » ۀـجهبلا  » و کسانملا ،» : » ارثن امظن و  ۀـلیلج  تافنـصم  هل  يزرابلا ، نیدـلا  فرـش  خیـشلا  یلع  هقفت  اهبیدأ ، اهخروم و  بلح و  هیقف 
ریبعت یف  ةزوجرا   » و دیفم ، نسح  خیرات »  » هل و  اهحرش ،»  » و ۀحفنلا ،»  » اهامس ۀحلملا »  » اهیف رصتخا  وحنلا ،» یف  ۀمدقم   » و ریغـصلا ،» يواحلا 

. ۀفرظتسم تاماقم »  » و فیطل ، رعش » ناوید   » و تامانملا ،»
ناک و  هآر ، مانمل  ءاضقلا ، یلی  ـالأ  فلح  و  هسفن ، لزع  مث  بیقنلا ، نب  نیدـلا  سمـش  خیـشلا  نع  ۀـبیبش  یف  بلح  یف  مکحلا  یف  باـن  و 

. همسا لضفلاب  رهتشا  و  هرکذ ، عاش  فینصتلا  لاغتشالل و  امزالم 
تایفولا ج 2 ص 116 تاوف  [ 1  ] ءالضف دحأ  لاق : و  ۀلیوط ، ۀمجرت  هخیرات  یف  يدفصلا  حالصلا  هل  رکذ 

318 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تانجولا نم  یهبأ  و  دـیفلا ، نویع  نم  رحـسأ  هرعـش  هموظنم ، هروثنم و  یف  داـجأ  و  مولع ، یف  ننفت  هئارعـش ، هئاـبدأ و  و  هئاـهقف ، رـصعلا و 

. دیروتلا تاوذ 
عست و ۀنس  رخآ  یف  ادیهش  بلحب  یفوت  رهوجلا ، نم  ۀمیق  یلعأ  و  ررکملا ، رکسلا  نم  یلعأ  هرعش  و  يربکلا : تاقبطلا  یف  یکبـسلا  لاق  و 

[1  ] ۀئامعبس نیعبرأ و 

هدومن رکذ  رصتخملا » ۀمتت   » رد نییضر  حدم  رد  ار  يرعم  هدیصق  زا  يرطش  يدرولا  نبا 
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دلاو و  نیفیرـش ، نییـضر  نأش  تلالج  هدرک ، دراو  ءالعلا  وبا  هغیلب  راعـشا  نیا  زا  يذـبن  مه  رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا  ۀـمتت   » باتک رد  »
«: هتفگ هئامعبرا  هنس  عیاقو  رد  هچنانچ  هدرک ، رهاظ  ناشدجام 

خیشلا هاثرو  تلق : هرمع ، رخآ  یف  رضأ  و  ۀئامثالث ، عبرأ و  ۀنـس  هدلوم  و  یـضر ، فیرـشلا  دلاو  يوسوملا ، دمحأ  وبأ  بیقنلا  یفوت  اهیف  و 
: اهلوأ یتلا  ۀیئافلا  هتدیصقب  يرعملا  ءالعلا  وبأ 

فاتشملا  ربنع  فیسملا و  لام  فافک  تاثداحلا  تیلف  يدوأ 
فالآلا  و  باوثالا ، بارالا و  ءانبالا و  ءابالا و  رهاطلا 

فانم  دبع  لآ  نم  يوث  لبج  بجاو  ةده  کلت  دوعرلا و  تغر 
فارذلا  هعمدب  مامغلا  حمس  هدقف  ۀلیل  ناک  املف  تلخب 

: اهنم و 
فادصالا  یف  ردلا  هلب  نیس  رحلا  ریغت  نیسحلا  ءزر  یف  قحی  و 

فاو  لیلخ  هل  كاذف  هعم  هربق  یف  هفیس  متنفد  اله 
فایضالا  مرکم  جلبأ  نافکأ  ءالبلا  یف  مهاسک  یتوملا  هراز  نا 

فاعضأ  اهلثمب  هیلإ  ثعبی  ۀلح  مهیلع  علخی  نا  هَّللا  و 
فاحتالل  هیدی  نیب  ناوضر  امنا  نانجلا و  حیتافم  تذبن 
فاوط  ةرمعب و  ناتبوسحم  یتفلل  كربق  لایح  ناتریبکت 

. ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  يدسالل ص 92  ۀیعفاشلا  تاقبط  [ 1]
319 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فارعالا  یلع  اهیدیأب  تحنأ  اهتلیاز  یتلا  لیخلا  ردقت  ول 
فاخب  سیل  ءاملظلا  حبصلا و  یف  امهانس  نیبکوک  انیف  تیقبأ 

فادسالا  یف  نیرمق  لب  ءادجالا  یف  نیرطم  لب  ءادرالا  یف  نیردق 
فاصت  فصانتب و  ءالعلا  ططخ  امساقت  یضترملا و  یضرلا  يواس 

فارشالا  ءاربکلا و  یلع  داب  مکلوطف  ریصقلا  بسنلا  ووذ  متنأ 
[1  ] فاحز یفخ  هکردأ  دجولاب  امنا  عیفرلا و  مکتیب  غاز  ام 

رکذ هارث  باط  یـضر  دیـس  همجرتب  هغیلب  هدیـصق  نیا  راعـشا  ضعب  تایفولاب » یفاو   » رد مه  يدفـص  نیدـلا  حالـص  هک  یتسناد  اـقباس  «و 
. هدومرف

نیا دشاب ، هدرک  ناشدجام  دلاو  و  نیمیرک ، نییـضر  حدم  دانع ، دادل و  دیزم  و  داحلا ، هقدنز و  فصو  اب  ءالعلا ، وبا  هاگ  ره  هکنآ  مراهچ 
نیا زا  هک  تسا ، تارضح  نیا  تلابن  ءالتعا و  تیاهن  تلالج و  لضف و  لامک  رب  نیب  لیلد  هینس ، همئا  رگید  حدم  اب  نآ  مامضنا  دعب  حدم 

. درک تسناوتن  نآ  راکنا  مه  قیدنز  دحلم و  هک  تسیاهبترمب ، ناشیا  نأش  تمظع  هک  دش ، دهاوخ  رهاظ  حدم 
: دنیارسیم دناهدرک  دراو  مهدزای ، باب  زا  مود  لصف  رد  هک  دوخ  هشحاف  تابصعت  زا  لوا  بصعت  رد  بحاصهاش ، دوخ  هکنآ  مجنپ 

و دـنراگنا ، حیرـص  صن و  دـنکیمن ، تلـالد  ناـشیا  ياعدـم  رب  تیبرع ، لوصا و  دـعاوق  قفاوم  زگره  هک  ار ، ۀـلالدلا  هیفخ  تاـیآ  زین  و 
ناشیا ءاملع  اب  اهراب  ناحتما  قیرط  هکنآ  لاح  دننک ، داقتعا  هباشتم  دـنراد ، حـضاو  تلالد  تنـس  لها  بهذـم  رب  هک  ار  هحیرـص  صوصن 

رـصتخملا ج 1 ص ۀمتت  [ 1  ] دنرادن نآ  لهاب  هقالع  بهذم و  چـیهب  یـضرغ  هک  ار ، یمذ  نارفاک  یـضعب  هک  عضو  نیاب  هدـش ، كولـسم 
.321
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320 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب یهاوگ  دیدیمهف ، هچ  مالک  نیا  زا  امـش  هک  هدش ، عقاو  راسفتـسا  هدیناونـش ، تایآ  نآ  ظفللا  تحت  همجرت  اب  برع ، تغل  میلعت  زا  دـعب 

. یهتنا [، 1  ] هدیمهفن تیآ  زا  و  هدرکن ، رواب  زگره  ار  هعیش  ياعدم  و  دناهداد ، تنس  لها  ياعدم 
مهف نیاب  و  دـنزانیم ، تنـس  لها  مهف  اب  همذ  لها  راـفک  مهف  تداهـش  تقفاوم و  ياـعد  اـب  بحاـصهاش  هک  تسا ، رهاـظ  تراـبع  نیا  زا 

تمصع و تیب  لها  عابتا  تاریـسفت  نالطب  و  تنـس ، لها  تاموعزم  تیقح  رب  دنیامنیم  لالدتـسا  جاجتحا و  هموعزم  تداهـش  یئاعدا و 
. تراهط

ار ناشتداهـش  و  دـنرادنپ ، ۀـما  سوجم  لواطت  لواصت و  ببـس  هکلب  همذ ، تئارب  بجوم  ار  همذ  لها  رافک  مهف  بحاصهاش  هاـگ  ره  سپ 
دلاو و  نیمیرک ، نییـضر  بانج  ءالعلا  وبا  حدـم  دـننادرگ ، رهاز  ناـهرب  تجح و  ار  نآ  قح  لـها  هلباـقمب  و  دـنهد ، رارق  هلوبقم  تداـهش 

ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  لیلد ، دشاب و  تجح  یلوالاب  دشاب ، دحلم  قیدنز و  ءالعلا  وبا  وگ  ار ، ناشیا  دجام 
.

هک نیدـناعم ، نیبصعتم و  زا  ناشیا  لاثما  و  مالکلا » یهتنم   » بحاص بحاـصهاش و  باـنج  هک  دـش ، دـهاوخ  رهاـظ  نیا  رباـنب  هکنآ  مشش 
رتدب مه  قیدنز  دحلم و  نیا  زا  دنیالآیم ، امهارث  باط  یـضترم  دیـس  یـضر و  دیـس  بانج  نیجهت  مذ و  و  نیهوت ، مولب و  ار  دوخ  هنـسلا 
يوعد فصو  اب  تارـضح  نیا  و  دیامنیم ، بانج  ود  ره  نیا  حدـم  هبترم  تیاهنب  درادـن ، مالـسا  داقتعا  هک  قیدـنز  دـحلم و  هک  دـندوب ،

. دنرادیمنزاب مارک  هلجا  نینچ  مالم  تناها و  زا  ار  دوخ  مانا ، تسایر  لاحتنا  هکلب  مالسا ،
ونهکل 1302 هیرشع ص 561 ط  انثا  هفحت  [ 1  ] وا داحلا  هقدنز و  فصو  اب  ءالعلا ، وبا  زا  حدم  نیا  توبث  هکنآ  متفه 

321 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تبسن نالطب  رب  هدرک  کسمت  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ظحاج  رکذب  هک  تسا ، ظحاج  باب  رد  دیشر  لضاف  هبـش  عفاد 
بقانم و  همیخف ، حـئادم  نیاب  ار  نیفیرـش  نییـضر  مالـسا  لصا  توادـع  داحلا و  هقدـنز و  فصو  اب  ءالعلا ، وبا  هاگ  ره  هچ  واـب ، تیبصاـن 

ریما بانج  لئاضف  ظحاج  رکذ  دـنک ، مظن  هفیطل  نیماضم  هغیلب و  راعـشا  نینچ  باـنج ، نآ  دـلاو  میظعت  لـیجبت و  رد  و  دـنک ، داـی  همیظع 
. تسا بجع  هچ  ترضح ، نآ  توادع  فصو  اب  ار ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

هک هینـس ، ماخف  نیققحم  و  مالعا ، هلجا  زا  یعمج  بهذم  ربانب  ءالعلا ، وبا  حدمب  دانتـسا  جاجتحا و  هقباس ، هوجو  زا  رظن  عطق  هکنآ  متـشه 
سا نیتم  نیزر و  تیاهن  دننکیم ، تباث  وا  يارب  هرهاب ، لئاضف  هرخاف و  حیادم  و  دننکیم ، ءالعلا  وبا  میرح  بذ 

هدرک دای  یبوخب  يرعم  ءالعلا  وبا  رصتخملا » ۀمتت   » رد يدرولا  نبا 

«: هتفگ هتأمعبرا  نیعبرا و  عست و  هنس  رد  رشبلا » رابخاب  رصتخملا  ۀمتت   » رد يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع 
نب ۀعیبر  نب  دایز  نب  رهطملا  نب  دواد  نب  دمحأ  نب  نامیلـس  نبا  دـمحم  نب  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  ءالعلا  وبا  خیـشلا  یفوت  اهیف  و 
ةربو نب  دسأ  نب  هَّللا  میت  نب  ۀمیزخ  نب  حیرب  نب  ورمع  نب  نافطغ  نب  يدع  نب  نامعنلا  نب  مقرا  نب  محـسا  نبا  رونا  نب  ۀـعیبر  نب  ثراحلا 

. یخونتلا يرعملا  ۀعاضق  نب  فاحلا  نب  نارمع  نب  ناولح  نب  بلعث  نب 
يوحنلا دعس  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  یلع  و  ةرعملاب ، هیبأ  یلع  ۀغللا  وحنلا و  أرق  هَّللا ، همحر  هرصع  ۀمالع  ناک  هخیرات : یف  ناکلخ  نبا  لاق 

هسفنب هحرش  و  دنزلا ،» طقس  و  ، » تادلجم سمخ  مزلی » ام ال  موزل   » مظنلا نم  هل  و  ةروثأملا ، لئاسرلا  و  ةروهـشملا ، فیناصتلا  هل  و  بلحب ،
هامس اباتک  هل  نأ  انغلب  و  طقسلا ،» ءوض   » هامس و 

322 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. بدالا یف  ءزج  ۀئام  براقی  فدرلا ،» ةزمهلاب و   » فورعملا وه  و  نوصغلا » کیالا و  »
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، اذه دعب  هزوعی  ناک  ام  ملعأ  ال  لاق : و  فدرلا ،» ةزمهلا و   » باتک نم  ۀئاملا  دعب  لوالا  دلجملا  یلع  فقو  نم  هل  یکح  و  ناکلخ : نبا  لاق 
و امهریغ ، و  يزیربتلا ، ییحی  ایرکز  وبأ  بیطخلا  و  یخونتلا ، نسحملا  نب  یلع  مساـقلا  وبا  هنع  ذـخأ  و  بدـالا ، نونف  نم  اعلـضتم  ناـک  و 

يردجلا نم  یمع  و  ةرعملاب ، ۀئامثالث  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  لوالا ، عیبر  نم  نیقب  ثالثل  سمـشلا ، بیغم  دـنع  ۀـعمجلا ، موی  هتدالو  تناک 
. ۀلمج يرسیلا  تبهذ  و  ضایب ، هینیع  ینمی  یشغ  نیتس ، عبس و  ۀنس 

رظن امناک  ءالعلا : وبا  لاقف  هفـصو ، یف  ۀعامجلا  اذخأ  هیلع ، ءرق  یبنتملا و  رعـش  حرـش  یف  يزیزعلا » عماللا   » باتک فینـصت  نم  غرف  امل  و 
: لوقی ثیح  بیغلا ، ظحلب  یلا  یبنتملا 

و بیبح ،» يرکذ   » هامس هحرـش و  و  بیبح ، مامت  یبأ  ناوید  رـصتخا  و  ممـص . هب  نم  یتاملک  تعمـسأ  یبدأ و  یلا  یمعالا  رظن  يذلا  انأ 
نم مهذخأم  اهیناعم و  مهراعـشأ و  بیرغ  یلع  ملکت  و  دـمحأ ،» زجعم   » هامـس یبنتملا و  ناوید  و  دـیلولا ،» ثیغ   » هامـس يرتحبلا و  ناوید 

. مهئاطخل نکامأ  یف  هیجوتلا  و  مهیلع ، عضاوملا  ضعب  یف  دقنلا  و  مهل ، راصتنالا  یلوت  و  مهیلع ، ذخأ  ام  و  مهریغ ،
. رهشأ ۀعبس  ۀنس و  اهب  ماقأ  و  نیعست ، عست و  ۀنس  ایناث  اهلخد  و  ۀئامثالث ، نیعست و  نامث و  ۀنس  دادغب  لخد  و 

و سانلا ، هنع  ذخأ  و  مولعلا ، نم  نونف  یف  ةربحم ، ةرـشع  عضب  یلع  یلمی  ناک  و  فینـصتلا ، یف  عرـش  و  ۀلزنم ، مزل  و  ةرعملا ، یلا  عجر  مث 
ثکم و  هینیع ، باهذل  هلزنم و  هموزلل  نیـسبحلا  نهر  هسفن  یّمـس  و  رادقالا ، لهأ  ءارزولا و  ءاملعلا و  بتاک  و  قافآلا ، نم  ۀبلطلا  هیلإ  راس 

انیدت محللا  لکأی  ۀنس ال  ۀنس  نیعبرأ  اسمخ و 
323 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: موزللا یف  هرعش  نم  و  ۀنس ، ةرشع  يدحا  نبا  وه  رعشلا و  لمع  و 
لزغم  ظح  ریغب  غیلبلا  ملق  ۀبتر  کل  ۀلآب  نبلطت  ال 

[1  ] لزعأ اذه  حمر و  هل  اذه  امهالک  ءامسلا  ناکامسلا  نکس 
: هربق یلع  بتکی  نأ  یصوأ  اهنم و  ةرشع  ثلاث  لیق : و  لوالا ، عیبر  یناث  لیق : و  ثلاث ، ۀعمجلا  ۀلیل  یفوت  و 

دحأ یلع  تینج  ام  یلع و  یبأ  هانج  اذه 
: هلوقب مامه  نب  یلع  نسحلا  وبأ  هذیملت  هاثر  نمم  و  ۀیثرم ، نوعبس  هربق  یلع  ئرق  و 

امد ینفج  نم  مویلا  تقرأ  دقلف  ةداهز  ءامدلا  قرت  مل  تنک  نا 
امف وأ  خّمضی  هعماسف  [ 2  ] کسم هنأک  دالبلا  یف  كرکذ  تّریس 

امرحأ نم  ۀیدف  جرخأ  كارکذ  ۀلیل  اودارأ  اذإ  جیجحلا  يرأ  و 
. هخیرات یف  ناکّلخ  نب  نیدلا  سمش  یضاقلا  هلاق  ام  ۀصالخ  هذه 

نال حمارلا  كامسلا  امهدحال  لاقی  نارین  نابکوک  ناکامـسلا : [ 1  ] مل هنا  لاق : نم  لوق  عفدی  ةداهز » ءامدـلا  قرت  مل   » هذـیملت لوق  و  تلق :
. ءیش هماما  سیل  نال  لزعألا  كامسلا  رخالل  و  هحمر ، كامسلا و  ۀیار  هل : لاقی  اریغص  ابکوک  هماما 

: ءالعلا یبأ  ۀمجرت  یف  رعشلا  اذه  حرش  یف  نانجلا  ةآرم  یف  یعفایلا  لاق  [ 2]
ملکتملا مومع  نع  نزولا  ةدعاسم  یف  ماقملا  قیضل  مفلا  یلع  رـصتقا  و  هیلع ، ینثملا  هب  ملکتملا  وأ  هعماس ، رطعی  هئانث  بیط  نأ  ینعی  تلق :

هنم ءیجی و  دق  کلذ  لثم  بسحف و  واولا  ینعمب  انه  وأ  نوکت  و  ملکتملا ، عماسلا و  میمعت  ریطعتلاب  دارأ  هنأ  لمتحی  و  هیف ، صیصخت  نود 
« َنوُدیِزَی َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو  : » یلاعت هلوق 

عقوم وأ  عوقو  وه  و  هب ، جاجتحالا  حـصی  امب  الا  جـتحا  ام  کلذـب  لئاقلا  ناـف  هیلع  اـعمجم  نکی  مل  نا  هناـف و  نیرـسفملا  ضعب  يأر  یلع 
. نکدلا دابآردیح  نانجلا ج 3 ص 69 ط  ةآرم   12 هددع . رثکی  ام  هنم  حیصفلا  مالکلا  یف  دجو  کلذ  عبتت  اذإ  و  واولا ،

324 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نم وه  و  محللا ، كرت  نم  یلع  اذ  ام  و  بیغلاب ، همجری  بیرغ  وه  نمم  هب  فرعأ  هذیملت  و  ءامکحلا ، يأر  یلا  هبسن  و  ۀفسلف ، ءامدلا  قری 
و نسحأ ، هیف  دهزلا  و  نسح ، ایندلا  لالح  ۀحابا  بولقلا :» توق   » یف یکملا  لاق  دق  و  ةداهز ، ۀنس  نیعبرأ  اسمخ و  تاوهشلا ، مظعأ 

ینکل همّرحأ و  تسل  ینا  اما  لاق : و  هدی ، نم  حدقلا  عضو  لسعب ، ۀبوشم  نبل  نم  ۀبرشب  ءابق  لهأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یتأ  امل 
و اهباسح ، ینع  اولزعا  لاقف : فئاص ، موی  یف  لسع  دراب و  ءام  نم  ۀبرشب  هنع  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  یتا  و  یلاعت ، هّلل  اعـضاوت  هکرتأ 

، معنتلا نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  یهن  دق 
یقابلا میعنلا  یف  ۀبغر  ۀینافلا  ّذالملا  تاوهشلل و  حلاصلا  فلسلا  كرتب  ۀنوحشم  اهریغ  قیاقرلا و  بتک  و 

ۀنیصح یبأ  نبا  زا  يرعم  ۀیثرم 

هراشا

: اهنم ۀلیوط  ةدیصقب  يّرعملا  ۀنیصح  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  حتفلا  وبأ  ریمالا  اضیأ  هاثرو 
عقلب  بناوجلا  ۀیلاخ  ضرالا  عّیضم و  ءالعلا  یبأ  دعب  ملعلا 

عّلطلا  موجنلا  يرست  امک  يرست  ابئارغ  دالبلا  الم  دق  يدوأ و 
عدوت  بکاوکلا  هیف  يرثلا  نأ  يرثلا  یف  عدوی  وه  ملعأ و  تنک  ام 

عزعزت  تایسارلا  لابجلا  نا  هنکر  عزعزت  دق  تننظ و  لبج 
عسوالا  هنع  ضرالا  نطب  قیضی  هربق و  ةّرعملا  عست  نأ  تبجع  و 
عمدالا  فیکف  هیف  ترثکتسا  ام  هتافو  موی  تاجهملا  تضاف  ول 

عمست  هلثمب ال  تنأ  مما و  هدعب  یتأی  ایندلا و  مرصتت 
عمجت  ءیش  لک  كرت  لبق  نم  هب  دجو  دیتعلا  لاملا  عمجت  ال 

325 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  عدخی  رغی و  نم  ۀعیدخ  نمأت  دمحأ  ةریسب  رسف  تعطتسا  نا  و 
عوطتی  ام  ّربأب  اعوطتم  هتامم  لبق  تام  ةایحلا و  ضفر 

عشخی  نمیهملل  بلق  ادبأ و  یقتلل  فافعلل و  دّهست  نیع 
عّصرم  ءانثلاب  نکل  جات و  هدجمل  نهف  هلّمجت  میش 

علقن  ۀنزم ال  کیدی و  يدنک  ۀمامغ  ءالعلا  ابأ  كارث  تداج 
عّیضت  كاوس  یلع  عومدلا  نا  هعومد  کیلع  یکابلا  عّیض  ام 
عرقی  کباب  دعب  اباب  ملعلل  يرأ  مولعلا و ال  بالط  کتدصق 

عمجأ  مراکملا  بدأتلا و  یضق  هبابسأ و  تلّطعت  یهنلا و  تام 
. بناجالا نم  هب  ملعأ  اضیأ  وه  و  هعوطت ، توملا و  لبق  هتوم  و  ةایحلل ، هضفر  هاقت و  نم  هب  هفصو  و  لجرلا ، اذه  اضیأ  هاثر  ام  یلا  رظناف 

ملظلا و عفد  یف  يرحتلا » لدعلا و  باتک   » هامـس اباتک  هبقانم  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  میدعلا  نب  نیدـلا  لامک  بحاصلا  فلأ  دـقف  ۀـلمجلاب  و 
هیقل نم  دجو  و  هبحـص ، هری و ال  مل  همذ  نم  لک  دجوف  هحدم ، نم  ءالعلا و  ابأ  مذ  نم  ربتعا  هنا  هیف : لاق  يرعملا و  ءالعلا  یبأ  نع  يرجتلا 

. هتلق امل  لیلد  اذه  و  هل ، حداملا  وه 
ۀباجا و  هئاـکذ ، رداون  نم  لوصف  نیباـتکلا  نیذـه  یف  و  ةرعملا » خیـش  نع  ةرعملا  عفد   » هامـس اـباتک و  هبقاـنم  یف  مـالعالا  ضعب  فنـص  و 

. هئادعأ نعط  نع  راذتعالا  و  هئاعد ،
یف هل  ترظن  و  ةرفن ، هنع  تددزا  و  هتـضغبأف ، يرفغتـسا » رفغتـسا و   » باـتک یلع  هل  تفقو  مث  ةرعملا ، نم  هنوـکل  هل  بصعتأ  تـنک  اـنأ  و 
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امهیف رقی  ارقان ، ابذبذم  ارئاح و  املاع  امهمظن  امل  ناک  هنا  یلع  نالدـی  نیباتکلا  نیذـه  ناف  مزحأ ، هنم  يربتلا  تیأرف  مزلی » ام  موزل   » باتک
: هیبأ ۀیثرم  یف  لاق  امک  هیدی ، اتلکب  هذخأف  نیقیلاب  رفظ  ول  دوی  و  هیلع ، یفخ  دق  قحلا  نأ 

326 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  نظ  يوس  نیهج  ای  ینیربخت  مل  مهنع و  ۀنیهج  نم  انیقی  تبلط 
ینغتساف  حیحصلا  طعا  مل  یناف  الئاسم  لازأ  ینیدهعت ال  ناف 

نأ یلا  خیشلا  مزال  يذلا  یناهبصالا ، هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  خیشلا  یلع  هالمأ  يذلا  طقسلا »  » باتک یلع  هل  تفقو  مث 
باتک هناف  هداقتعا ، ۀحـص  قحلا و  یلا  هعوجرل  احـضوم  هداسفل ، احلـصم  يدنع  باتکلا  اذه  ناکف  هبتک ، هنع  يوری  بلحب  ماقأ  مث  تام ،

یلوُْألا  َنِم  ََکل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآَلل  َو   » ۀمدقتملا هبتک  دعب  هیلع  فقو  نمل  ولتی  و  الوأ ، همالسا  ۀحصب  مکحی 
.

هَّللا لوسر  میظعت  نم  مدقلا ، تبثی  و  دیلا ، قلطی  و  بلقلا ، رـسی  و  نیعلا ، رقی  و  عمـسلا ، ذلی  و  ردـصلا ، جـلثی  ام  باتکلا  اذـه  نمـض  دـقلف 
دنع بدالا  و  مهنع ، اضرلا  ۀباحـصلا و  لـیجبت  و  هتیرذ ، نم  فارـشالا  حـیادمب  هَّللا  یلا  برقتلا  و  هتیرب ، ریخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
یف بیغرتلا  و  داعملا ، رکنأ  نم  لیلضت  و  ریسعلا ، مویلا  نم  قافـشالا  ثعبلاب و  رارقإلا  و  ریـسفتلا ، نم  نساحم  داریا  و  مهنم ، یّقلتی  ام  رکذ 

. اهمیتاوخب لامعالا  هبتک و  ۀمتاخ  وه  و  اهمیظعت ، ۀیدمحملا و  ۀعیرشلل  عوضخلا  و  داروالا ، هَّللا و  راکذأ 
حالـص یلع  علّطا  هناف  هّبـس ، مرح  و  هبحأ ، نم  رذعی  و  هرعـش ، طسوأ  و  هرمأ ، ئدابم  یلع  لوع  هناف  همتـش ، لحتـسا  و  هّمذ ، نم  رذعی  دق  و 

بوذـکم خیـش  انأ  هَّللا : همحر  لوقی  ناک  و  اهلبق ، ام  بجت  یتلا  ۀـبوتلا  و  اهلهأ ، ناک  یتلا  ۀـبانالا  نم  هرمع ، رخآ  یف  هیلإ  راص  اـم  و  هرس ،
. هیلع

هیلإ همع  ونب  عمتجاف  ةرعملاب ، هل  سلجم  یف  ءالعلا  وبأ  مهلزنأف  هلتقیل ، اسراف  نیـسمخ  هراضحال  زهجف  بلح ، ریزو  هداّسح  هب  ترغأ  دقل  و 
یلع سلجملا  عقوف  ریزولا ، ریزولا  فویـضلا ، فویـضلا  لاق : و  مهفی ، مل  ام  هنم  امالک  لاق  مث  ینعنمی  اـبر  یل  نا  لاـقف  کلذـل ، اوملأـت  و 

مهنم و  هدجهت ، هئاعدب و  مهلتق  هنأ  معز  نم  سانلا  نمف  تامف ، بلحب  ریزولا  یلع  ماّمحلا  عقو  و  اوتامف ، اسراف  نیسمخلا 
327 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هدصر هرحسب و  مهلتق  هنأ  معز  نم 
یبأ یلا  تبتک  هَّللا : همحر  يربطلا  بیطلا  یبأ  یضاقلا  نع  ادنـسم  هیف  لاق  ءالعلا و  یبأ  رابخأ  یف  اباتک  یفلـسلا  ظفاحلا  رهاط  وبأ  عضو  و 

: بلاغ ۀقیوس  یف  لزن  ناک  دق  و  دادغب ، یفاو  نیح  يرعملا  ءالعلا 
لّلحم  اهنم  محللا  هلوانت و  بلاحل  لحی  رد ال  تاذ  ام  و 

للضم  وهف  ردلا  برش  مار  نم  اتیم و  ایح و  نیلاحلا  یف  ءاش  نمل 
لّقعم  عیمجلا  دنع  هلکآ  بیط و  محللاف  نسلا  یف  تنعط  اذإ 

لکأم  نهیف  يأرلا  فیصحل  امف  ةزازک  اهیف  لکالل  اهنافرخ  و 
لّصحم  بولقلا  رارسأب  میلع  زّربم  الا  هانعم  ینتجی  ام  و 

: لاحلا یف  لوسرلا  یلع  یلمأ  ینباجأف و 
لّلضم  نیلئاقلا  ضعب  باوص و  امهالک  لاؤسلا  اذه  نع  ناباوج 

لهجی  سیلف  الخن  هّنظ  نم  بذاکب و  سیلف  امرک  هّنظ  نمف 
لسلسملا  قیحرلا  ردلا  لحلا و  وه  يذلا  بطرلا  بانعالا و  امهموحل 

لکویف  ینجی  مرکلا  ضغ  رمت و  ۀبیطر  یه  لحنلا و  رامث  نکل  و 
لوطأ  زعأ و  لب  اردق  مجنلا  یه  الئاسم  لیلجلا  یضاقلا  ینفّلکی 
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لبقم  كدوی  نم  نکل  اریدج و  اهلهجب  تنکل  اهنع  بجأ  مل  ول  و 
: تلق هنع و  هتبجأف  بیطلا  وبأ  یضاقلا  لاق 

لمکم  لضفلا  قباس  ارط  سانلا  نم  هریظن  زعی  نم  يریمض  راثأ 
لعشم  رانلا  ةدح  یف  هرطاخ  اهرسأب و  مولعلا  بتک  هبلق  نم  و 

لّصفم  هیدل  داب  اهلضعم  اهرهج و  یناعملا و  رس  هل  يواست 
لّبکی  نایبلا  عاونأب  اریسأ  هعینم  داق  أبخلا  راثأ  اّمل  و 

328 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  لّفغملا  هآر  یتح  هحاضیا  هفشکب و  مهف  لک  نم  هبرق  و 
لّهمتی  ام  ریغ  نم  الجترم  اعرسم و  ردلا  همظن  هنم  بجعأ  و 

لزنت  بکاوکلا  ثیح  یلا  الالج  ۀناکم  ومسی  رحب و  نم  جرخیف 
لّوطم  اهیف  رمعلا  هنساحم و  هلضفب  میرکلا  هَّللا  هاّنهف 

: الجترم لوسرلا  یلع  ءالعلا  وبأ  یلمأف 
لسلست  فالخلا  لهأ  یلع  فویس  هئاهدب  يذلا  یضاقلا  اهیأ  الأ 

لبقم  لئاسملا  لک  یف  كدجو  لهآ  ملعلا  نم  رومعم  كداؤف 
لّومم  نوصملا  مهفلا  نم  تنأف  لّومم  ریغ  سانلا  نیب  تنک  ناف 

لدجأ  مئامحلا  لثم  مه  تنأف و  اللجم  موصخلا  تبطاخ  تنأ  اذإ 
لّهمتت  امف  یلمت  هبلق  نم  بطاخم و  یعفاشلا  یف  نم  کنأک 

لفکتم  يدهلا  حاضیاب  تنأ  اسراد و  سیردا  نبا  ملع  يری  فیک  و 
لمجأ  کباوج  نع  یفک  تلعف و  ام  رکشب  یعرذ  قاض  یتح  تلضفت 

لفسأ  کناکم  یغبی  نم  یلعأ و  ۀحاصف و  ایرثلا  هنک  یف  کنال 
لهذی  وهسی و  ناسنالا  کلضفب و  اقثاو  کتبجأ  ینأ  یف  يرذعف 

لوأ  اریخأ و  اهنم  یل  دجملا  یه  یتلا  کتعقر  ذافنا  یف  تأطخأ  و 
لضفتملا  لضافلا  وه  کلوسر و  اهظافتحا  مورأ  نأ  [ 1  ] ینادع نکل  و 

لعجت  عضاوملا  یلعأ  یف  یه  اهل و  ارماغ  کسملا  حبصی  نأ  اهقح  نم  و 
لثمأ  رعشلا  ملعلا و  یف  ؤرما  تنأف  الّثمتم  هراعشأ  یف  ناک  نمف 

لّمجتی  هب  نم  اقح  کلثم  اهقوف و  کنأب  ایندلا  تلّمجت 
یتأی وه ال  و  ثیدحلا ، نآرقلا و  هیلع  لد  دق  ءاملعلاب  اصوصخ  نظلا و  نسح  و  ریغلا ، ةداهـش  یلع  ۀمدقم  خیـشلا  یف  ّبیطلا  یبأ  ةداهـشف 

هلغش هفرص و  رمالا : نم  هادع  [ 1 : ] هیفکی هحدم  هل و  يربطلا  فارتعاف  هیف  ةدیقعلا  نسح  یسیع  انخیش  ناک  و  ریخب ، الا 
329 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رذف وأ  تئش  ام  لقف  ءالعلا  ابأ  ۀیفاک  ربحلا  يربطلا  ةداهش 

ربطلاب هانلباق  فیسلا  یفن  نم  ۀعد و  یف  ناک  هنع  فیسلا  دمغأ  نم 
: هلوق هتدشنأف  ثعبلا  داقتعا  یف  ءالعلا  وبأ  ناک  فیک  مهفلا : يوذ  ءارمالا  نم  باحصالا ، ضعب  اموی  یل  لاق  و 

لابلا  کنکاسل  معنیلف  رهدلا  نم  قباس  کنم  ینتاف  نا  ینطو  ایف 
لاغشأ  ۀمایقلا  موی  یل  تاهیه  ارئاز و  کیتآ  رشحلا  یف  عطتسأ  نا  و 
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: ءالعلا یبأ  لوقب  دودرم  اذهف  ةوبنلا ، رکنی  ناک  ءالعلا  ابأ  نأ  معز  مهضعب  نأ  ینغلب  و 
لایذأ  تلبرست  امم  تلضخ  ام  و  [ 2  ] ۀلفر [ 1  ] ةارصلا تزج  دق  تبجع و 

[3  ] لاسکم ةوبنلا  یطعی  له  تلقف و  میرم  نبا  لاعف  مأ  انیلإ  تمع  أ 
: فیرش یف  هلوق  و 

لیزنتلا  لزن  مانالا و  يده  هنایب  هناسلب و  يذلا  نب  ای 
لیجنالا  ۀیروتلا و  همودقب  ترشب  باتکلا و  قطن  هلضف  نع 

: يدرویبالا لاق  دادغبب ، رهن  ةارصلا  [ 1 : ] يوسوملا يولعلا  میهاربا  یبأ  فیرشلا  یف  هلوق  و 
اهتارص  یل  تفرشتسال  املظ  یلع  یبئاکر  نأ  دادغب  تملع  ول  و 

یف هب  اهماملا  فصی  اهـسبالم  لایذأ  لبت  مل  ۀلفر و  یه  رهنلا و  اذه  تزواج  فیک  ۀبیجلا  ۀلایخل  تبجع  يأ  لیذلا ، ۀـلیوط  يأ  ۀـلفر : [ 2]
. طقسلا ءوض  ریونت  ءاملا -

مه و  رحبلا ، یف  مهب  تملا  ۀـلایخلا  نا  رکذ  امل  الالد ، نهنم  کلذ  دـمحی  و  لسکلاب ، ءاسنلا  فصوت  و  لسکلا ، داتعی  يذـلا  لاسکملا  [ 3]
ذإ مالسلا ، امهیلع  میرم  نب  یـسیع  لعفک  ءاملا ، یلع  تشم  مأ  رحبلا ؟ یف  مهیلإ  تحبـس  يأ  تماع  أ  اهارـسم ، نع  مهفتـسا  نفـسلا ، یلع 

ءایبنالا یشم  ءاملا  یلع  یشمت  یتح  لاسکم  ةأرما  ةوبنلا  یطعی  له  و  لاقف : ابجعتم  كردتـسا  مث  ةزجعملل ، اراهظا  ءاملا  یلع  یـشمی  ناک 
. طقسلا ءوض  ریونت  مالسلا ؟ ةولصلا و  مهیلع 

330 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نافطغ  نم  عومجلا  دیبم  ردبب و  فوفصلا  ضرعتسم  نب  ای 

یناعملا  قطنم و  لک  نم  ضار  عالا  مه  نیذلا  ۀسمخلا  دحأ 
نازیملا  خیرملا و  قلخ  لبق  اءایض  نقلخ  يذلا  صوخشلا  و 

نارودلاب  نهکالفا  رمؤت  وا  تاومسلا  قلخت  نأ  لبق 
ناینعملا  قفاوت  امل  هَّللا  لوسر  مسا  دمحأ  مسا  قفاو 

نآرقلاب  تفصو  امل  رع  شلا  کنع  رصق  میهاربا  ابأ  ای 
نایدالا  رئاس  یف  ضرف  وهف  اعبط  کبح  نوملاعلا  برشا 

: هلوق و 
رابتعا کتهیدب  یف  کیف و  موق و  لسرلا  تازجعم  عفدی  أ 

[2  ] ملعأ هَّللا  کلذ و  یلع  هنبا  نأ  تببحأف  خیشلا  نم  ضغ  هَّللا  هحماس  [ 1  ] فلؤملا تیأر  یناف  ۀمجرتلا  هذه  تلاط  دق  و 

يرعم یثار  ۀنیصح  یبأ  نبا  همجرت 

و هرخاف ، بقانم  و  هینـس ، دـماحم  و  هیلع ، حـیادمب  ار  ءـالعلا  وبا  هک  ۀنیـصح ، یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  نسح  حـتفلا  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  «و 
. تسا نیمدقتم  رباکا  و  نیروهشم ، هلجا  زا  هدوتس ، هرهاب  لئاضف 

«: هتفگ ۀئامعبرأ  نیسمخ و  يدحا و  هنس  رد  رشبلا » رابخأ  یف  رصتخملا  ۀمتت   » رد يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  نیدلا  نیز  خیش 
لجسلا رصم ، بحاص  يولعلا ، رصنتسملا  ۀفیلخلا  يدی  نیب  نم  يرعملا ، ۀنیـصح  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  حتفلا  وبأ  ریمالا  ملـست  اهیف  و 

. ةامح بحاصب  فورعملا  یبویالا  یلع  نب  لیعامسا  دیؤملا  کلملا  وه  رشبلا و  لاوحأ  یف  رصتخملا  فلؤم  ینعی  [ 1  ] کلذ و  هریمأتب ،
رصتخملا ج 1 ص 357. ۀمتت  [ 2]
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331 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلودلا جات  ریمالا  لبق  نم  الوسر ، رصنتسملا  ةرـضح  یلا  دفو  هنأ  همدقت ، هترهـش و  ببـس  ناک  و  هنأش ، مظع  و  هردق ، العف  رخآلا ، عیبر  یف 

: هلوقب رصنتسملا  حدم  و  ۀئامعبرا ، نیثالث و  عبس و  ۀنس  سادرم ، نب 
ماما  ۀفیلخ و  لوسرلا  نبا  مالسالا و  لمجت  يدهلا و  رهظ 

مارم  هنع  ضاتعی  بلط و ال  هتوفی  سیل  هللااب  رصنتسم 
ماین  دالبلا  ناکس  نویع  هنیع و  رهسی  تاب  دابعلا و  طاح 

ماقم  اهل و  نکر  هنیمی  ۀبعک و  میمت  یبأ  مامالا  رصق 
ماوقالا  يدهلا  عبت  انیف و ال  یقتلا  فرع  ام  ءارهزلا  ونب  الول 

مادقالا  مکادعب  تلزلزت  مکمادقأ و  تتبث  دمحأ  لآ  ای 
ماسجأ  مه  حاورأ و  نیدلل  متنأ  ءاوس  مکریغ  متسل و 

اوحال ةاشولا و  لذع  نا  ضرف و  مکئالو  مکبح و  هط  لآ  ای 
: اهنم ةدیصق  هیف  لاقف  ریمأتلاب  هدعو  هل  زجنأ  مث  ۀئامعبرأ ، نیسمخ و  ۀنس  هحدم  و  ۀلیوط ، یه  و 

هلآ  مامالا و  یلع  هلالا  یلص  هلاقمب  یفو  دقف  مامالا  امأ 
هلامب  هوفعب و  هلذبب و  هلضفب و  ّمعف  هبناجب  انذل 

هلاعف  هلوق و  یف  ةدومحم  ۀمیش  دعم  نم  مرکأ  قلخ  ال 
هلالضب  للظم  تنأ  اسؤب و  يرت  امف  نینمؤملا  ریمأ  دصقاف 

هلامج  هنسحب و  رودبلا  یلع  هلضفب و  روحبلا  یلع  مامالا  داز 
هلابب  تاشحافلا  رمت  نم ال  يدهلا  لآ  نم  کلملا  ریرس  یلع  و 

هلاثم  هریظن و  ههبش و  نع  هنامز  قاض  هّللاب  رصنتسم 
بتاکلا اذهف  نب  لیعامـسا  نب  ۀـقدص  یلع  وبأ  لجالا  خیـشلا  وه  هیف ، ضهن  و  هحلاصم ، یف  یعـس  و  ریمأتلا ، لجـس  هل  بتک  يذـلا  ناک  و 

رکشف رصنتسملا ، ةرضحب 
332 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: هلوق اهنم  ةدیصق  یف  هیعس  حتفلا  وبأ  ریمالا 
الیعامسا نبا  یلا  تدنتسا  یتح  یلعلا  بلط  یف  یلع  يربص  ناک  دق 

الیلج ناعتسا  نم  لیلجلا  يوحی  لزی  مل  لیلجلا و  رطخلاب  ترفظف 
الیبس یلعلا  فرشلا  یلا  ادبأ  دجأ  مل  یلع  وبأ  ریزولا  الول 

الیمج حیبقلا  راص  دقف  يدنع  یضم  ام  حبق  رهدلا  بیر  ناک  نا 
الیجبتلا زعلا و  نیبغارلل  مهتالص  لاجرلا  لعج  ام  لجأ  و 

الیلعت هبالط  ناک  سمالا  بلاط و  انأ  يذلا  تکردأ  مویلا 
، کبـسلا نسح  ظافلالا ، بذـع  دایقلا ، سلـس  عنتمملا  لهـسلا  هناف  اریثک ، روکذـملا  حـتفلا  یبأ  ریمالا  رعـش  نم  ترکذـل  لیوطتلا  ول ال  و 

. هببسب روفاک  یلا  لحر  و  هترسحب ، یبنتملا  تام  يذلا  ریمأتلا  هَّللا  همحر  لان  وشحلا ، نع  يرع  دصاقملا ، فیطل 
[1  ] ملعأ هَّللا  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  عبس و  ۀنس  نابعش  فصتنم  جورسب  حتفلا  وبأ  ریمالا  یفوت  و 

هدوتس یبوخب  ار  يرعم  زین  يربط  بیطلا  وبا  یضاق 
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« تسا نیننستم  مالعا  هلجا  و  ماخف ، رباکا  و  ماظع ، نیطاسا  زا  هداد ، ءالعلا  وبا  ءانث  ءارطا و  داد  هک  يربط ، بیطلا  وبا  یضاق  «و 

يرعم حدام  يربط  بیطلا  وبا  یضاق  همجرت 

«: هتفگ باسنا )  ) رد یعفاشلا  يزورملا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  »
و یتفأ ، ملعلا و  اهب  سرد  و  دادـغب ، نطوتـسا  ناتـسربط ، لهأ  نم  یعفاشلا ، هیقفلا  يربطلا  رمع  نب  رهاط  نب  هَّللا  دـبع  نب  رهاـط  بیطلا  وبأ 

رصتخملا ج 1 ص 365. ۀمتت  [ 1  ] ناک و  هتافو ، نیح  یلا  ایضاق  لزی  مل  و  يرمیصلا ، هَّللا  دبع  یبأ  توم  دعب  خرکلا  عبرب  ءاضقلا  یلو 
333 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

، ناسللا حیصف  بهذملا ، حیحـص  قلخلا ، نسح  ردصلا ، میلـس  هملع ، یف  اققحم  هعورف ، هقفلا و  لوصاب  افراع  اعرو ، اظقیتم ، ایکذ ، ارمعم ،
[1  ] خلا لوصالا  هقفلا و  یف  فیناصت  هل  و  ءاهقفلا ، ۀقیرط  یلع  رعشلا  لوقی 

« تایفو  » رد ناکلخ  نبا  راتفگب  هللا  دبع  نب  رهاط  بیطلا  وبا  همجرت 

: هتفگ نامزلا » ءانبا  ءابنا  نایعألا و  تایفو   » رد یعفاشلا  ناکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  «و 
، هعورف هقفلا و  لوصاب  افراع  ابیدأ ، اـقداص ، ۀـقث ، ناـک  یعفاـشلا  هیقفلا  یـضاقلا  يربطلا  رمع  نب  رهاـط  نب  هَّللا  دـبع  نب  رهاـط  ّبیطلا  وبأ 

رهاط وبأ  ظفاحلا  هل  هدروأ  ام  هرعش  نم  و  ءاهقفلا ، ۀقیرط  یلع  رعشلا  لوقی  بهذملا ، حیحص  قلخلا ، نسح  ردصلا ، میلس  هملع ، یف  اققحم 
بیدالا يرعملا  ءالعلا  یبأ  یلا  تبتک  هنع : ادنـسم  لاقف  يرعملا ، ءالعلا  یبأ  رابخأ  یف  هعـضو  يذلا  ءزجلا  یف  یفلـسلا ، دمحم  نب  دـمحأ 

: بلاغ ۀقیوس  یف  لزن  دق  ناک  دادغب و  یفاو  نیح 
للحم  اهنم  محللا  هلوانت و  بلاحل  لحی  رد ال  تاذ  ام  و 

للظم  وهف  ردلا  برش  مار  نم  اتیم و  ایح و  نیلاحلا  یف  ءاش  نمل 
لقعم  عیمجلا  دنع  هلکآ  بیط و  محللاف  نسلا  یف  تنعط  اذإ 

لکأم  نهیف  يأرلا  فیصحل  امف  ةزازک  اهیف  لکالل  اهنافرخ  و 
لصحم  بولقلا  رارسأب  میلع  زربم  الا  هانعم  ینتجی  ام  و 

: لاحلا یف  لوسرلا  یلع  یلمأ  ینباجأف و 
للضم  نیلئاقلا  ضعب  باوص و  امهالک  لاؤسلا  اذه  نع  ناباوج 

لهجی  سیلف  الخن  هنظ  نم  بذاکب و  سیلف  امرک  هنظ  نمف 
لسلسملا  قیحرلا  ردلا  لحلا و  وه  يذلا  بطرلا  بانعالا و  امهموحل 
لکؤی  ینجی و  مرکلا  ضغ  رمت و  ۀضیضغ  یه  لخنلا و  رامث  نکل  و 

ثویلجرم . روشنم  یناعمسلا ص 367  باسنأ  [ 1]
334 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوطا  زعأ و  لب  اردق  مجنلا  یه  الئاسم  لیلجلا  یضاقلا  ینفلکی 
لبقم  كدوی  نم  نکل  اریدج و  اهلهجب  تنکل  اهنع  بجأ  مل  ول  و 

: تلق هتبجأف و 
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لمکم  لضفلا  غباس  ارط  سانلا  نم  هریظن  زعی  نم  يریمض  راثأ 
لعشم  رانلا  ةدح  یف  هرطاخ  اهرسأب و  مولعلا  بتک  هبلق  نم  و 

لصفم  هیدل  داب  اهلضعم  اهرهج و  یناعملا و  رس  هل  يواست 
لبکم  نایبلا  عاونأب  اریسأ  هعینم  داق  أبخلا  راثأ  امل  و 

لفغملا  هآر  یتح  هحاضیا  هفشکب و  مهف  لک  نم  هبرق  و 
لهمتی  ام  ریغ  نم  الجترم  اعرسم و  ردلا  همظن  هنم  بجعأ  و 

لزنت  بکاوکلا  ثیح  یلا  الالج  هناکم  ومسی  رحب و  نم  جرخیف 
لوطم  اهیف  رمعلا  هنساحم و  هلضفب  میرکلا  هَّللا  هأنهف 

: لوسرلا یلع  یلمأ  الجترم و  باجأف 
للست  فالخلا  لهأ  یلع  فویس  هئاهدب  يذلا  یضاقلا  اهیأ  الا 
لبقم  لئاسملا  لک  یف  كدجو  لهآ  ملعلا  نم  رومعم  كداؤف 
لومم  نوصملا  مهفلا  نم  تنأف  لومم  ریغ  سانلا  نیب  تنک  ناف 

لدجأ  مئامحلا  لثم  مه  تنأف و  الداجم  موصخلا  تبطاخ  تنأ  اذإ 
لهمتت  امف  یلمت  هبلق  نم  بطاخم و  یعفاشلا  یف  نم  کناک 

لفکتم  يدهلا  حاضیاب  تنأ  اسراد و  سیردا  نبا  ملع  يری  فیک  و 
لمجأ  کباوج  نع  یفک  تلعف و  ام  رکشب  یعرذ  قاض  یتح  تلضفت 

لهذی  وهسی و  ناسنالاف  کلضفب  اقثاو  کتبجأ  ینا  یف  كرذعف 
لوأ  ریخأ و  اهنم  یل  دجملا  یه  یتلا  کتعقر  ذافنا  یف  تأطخأ  و 

335 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  لضفتملا  لضافلا  وه  کلوسر و  اهظافتحا  مورأ  نأ  ینادع  نکل  و 
لعجت  عضاوملا  یلعأ  یف  یه  اهب و  ارطاع  کسملا  حبصی  نأ  اهقح  نم  و 

لثمأ  رعشلا  ملعلا و  یف  ؤرما  تنأف  الثمتم  هراعشأ  یف  ناک  نمف 
لمجتت  هب  نم  اقح  کلثم  اهقوف و  کناب  ایندلا  تلمجت 

هل ناک  هنأ  يدزیلا  هیومح  نب  نیـسحلا  نب  دمحأ  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نب  یلع  قاحـسا  یبأ  ۀـمجرت  یف  لیذـلا »  » یف یناعمـسلا  رکذ  و 
. دعقی نأ  كاذ  جاجتحا  اذه  جرخ  اذإ  و  تیبلا ، یف  اذه  دعق  كاذ  جرخ  اذإ  هیخأ  نیب  هنیب و  صیمق  ۀمامع و 

، رزئمب ارزأتم  انایرع  هاندـجوف  هراد  املـسم  ظعاولا  يونزغلا  نیـسحلا  نب  یلع  عم  هیلع  تلخد  دـق  اـموی و  لوقی  هتعمـس  و  یناعمـسلا : لاـق 
: يربطلا بیطلا  وبا  یضاقلا  لاق  امک  نوکن  انبایث  انلسغ  اذإ  نحن  لاق : يرعلا و  نم  رذتعاف 

لساغلا  غارف  یلا  تویبلا  اوسبل  مهلامج  بایث  اولسغ  اذإ  موق 
رـضحی و  دادـغبب ، یـضقی  و  ءاطخلا ، ءاهقفلا  یلع  كردتـسی  یتفی و  همهف ، ریغت  هلقع و ال  لتخی  مل  نیتنـس ، ۀنـس و  ۀـئام  يربطلا  شاـع  و 

. تام نا  یلا  ۀفالخلا  راد  یف  بکاوملا 
یلا لحترا  مث  ناجرجب ، جک  نب  مساقلا  یبأ  و  یلیعامسالا ، دعس  یبأ  یلع  أرق  و  صاقلا ، نبا  بحاص  یجاجزلا  یلع  یبأ  یلع  لمآب  هقفت 
دماح یبأ  خیـشلا  سلجم  رـضح  و  دادـغب ، یلا  لحترا  مث  هیلع ، هقفت  نینـس و  عبرأ  هبحـصف  یـسجرساملا ، نسحلا  ابأ  كردأ  و  روباـسین ،

هنم ارظن  دوجأ  و  اقیقحت ، دشأ  و  اداهتجا ، لمکا  تیأر  نمیف  رأ  مل  هقح : یف  لاق  يزاریشلا و  قاحسا  وبأ  خیشلا  لغتشا  هیلع  و  ینیارفسالا ،
. ةریثک ابتک  لدجلا  فالخلا و  بهذملا و  لوصالا و  یف  فنص  و  يرصملا ، دادحلا  نب  رکب  یبأ  عورف  و  ینزملا ، رصتخم  حرش  و 
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، دادغب نطوتسا  و  هتقلح ، یف  ینبتر  و  هنذأب ، نینس  هدجسم  یف  هباحصأ  تسرد  و  ۀنس ، ةرشع  عضب  هسلجم  تمزل  قاحسا : وبأ  خیشلا  لاق  و 
. هتافو نیح  یلا  ءاضقلا  یلع  لزی  مل  و  يرمیصلا ، هَّللا  دبع  یبأ  توم  دعب  خرکلا  عبرب  ءاضقلا  یلو  و 

336 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
همحر ۀئامعبرأ  نیسمخ و  ۀنس  هنم  نیقب  رشعل  تبسلا  موی  لوالا  عیبر  رهش  یف  یفوت  و  ۀئامثالث ، نیعبرأ و  نامث و  ۀنـس  لمآب  هدلوم  ناک  و 

. روصنملا عماج  یف  هیلع  یلص  و  برح ، باب  ةربقم  یف  دغلا  نم  نفد  و  دادغبب ، یلاعت  هَّللا 
[1  ] ناتسربط ۀبصق  یه  ۀمیظع و  ۀنیدم  مال  اهدعب  میملا و  مض  ةزمهلا و  دمب  لمآ  و  ناتسربط ، یلا  بوسنم  هنأب  مالکلا  مدقت  يربطلا  و 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  ملقب  يرعم  بیطلا  وبا  همجرت 

: هتفگ نانجلا » ةآرم   » رد یعفاشلا  یعفایلا  یلع  نب  دعسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  «و 
، اعرو انّید ، ناک  یعفاشلا ، يربطلا  رهاط  نب  هَّللا  دبع  نب  رهاط  ّبیطلا  وبأ  ریهـشلا  مامالا  ریبکلا  هیقفلا  یفوت  اهیف  ۀئامعبرأ ، نیـسمخ و  ۀـنس 

یلا ازغل  هب  لسرأ  ام  هرعش  نم  و  رعـشلا ، لوقی  بهذملا ، حیحـص  قلخلا ، نسح  ردصلا ، میلـس  ملعلا ، یف  اققحم  عورفلا ، لوصالاب و  افراع 
: دادغب یتأ  نیح  يّرعملا  ءالعلا  یبأ 

لّلحم  اهنم  محللا  هلوانت و  بلاحل  لحی  رد ال  تاذ  ام  و 
للضم  وهف  ردلا  برش  مار  نم  اتیم و  ایح و  نیلاحلا  یف  ءاش  نمل 

لّقعم  عیمجلا  دنع  هلکآ  بیط و  محللاف  نسلا  یف  تنعط  اذإ 
لکأم  نهیف  يأرلا  فیصحل  امف  ةزازک  اهیف  لکالل  اهنافرخ  و 

لّصحم  بولقلا  رارسأب  میلع  زّربم  ّالا  هانعم  ینتجی  ام  و 
: الاجترا لاحلا  یف  لوسرلا  یلع  ایلمم  يّرعملا  باجأف 

لّلضم  نیلئاقلا  ضعب  باوص و  امهالک  لاؤسلا  اذه  نع  ناباوج 
لّهجی  سیلف  الخن  هنظ  نم  بذاکب و  سیلف  امرک  هّنظ  نمف 

لسلسملا  قیحرلا  ردلا  لحلا و  وه  يذلا  بطرلا  بانعالا و  امهموحل 
لکؤی  ینجی و  مرکلا  ضغ  رمت و  ۀضیضغ  یه  لخنلا و  رامث  نکل  و 

مقر 284. نایعألا ج 2 ص 195  تایفو  [ 1]
337 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوطأ  زعأ و  لب  اردق  مجنلا  یه  الئاسم  لیلجلا  یضاقلا  ینفلکی 
: ّبیطلا وبأ  هباجأف 

لمکم  لضفلا  غباس  ارط  سانلا  نم  هریطت  زعی  نم  يریمض  راثأ 
لعشم  رانلا  ةدح  یف  هرطاخ  اهرسأب و  مولعلا  بتک  هبلق  نم  و 

لّصفم  هیدل  داب  اهلضعم  اهرهج و  یناعملا و  رس  هل  يواست 
لّبکم  نایبلا  عاونأب  اریسأ  هعینم  داق  أبخلا  راثأ  املف 

لّفغملا  هآر  یتح  هحاضیا  هفشکب و  مهف  لک  نم  هبّرق  و 
لّهمتی  ام  ریغ  نم  الجترم  اعرسم و  ردلا  همظن  هنم  بجعأ  و 

لزنت  بکاوکلا  ثیح  یلا  الالج  هناکم  ومسی  رحب و  نم  جرخیف 
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لّوطم  اهیف  رمعلا  هنساحم و  هلضفب  میرکلا  هَّللا  هأنهف 
: لوسرلا یلع  ایلمم  الجترم  يّرعملا  هباجأف 

للست  فالخلا  لهأ  یلع  فویس  هئاهدب  يذلا  یضاقلا  اهیأ  الأ 
لبقم  لئاسملا  لک  یف  كّدج  لهآ و  ملعلا  نم  رومعم  كداؤف 
لّومم  نوصملا  مهفلا  نم  تنأف  لّومم  ریغ  سانلا  نیب  تنک  ناف 

لدجأ  مئامحلا  لثم  مه  تنأف و  الداجم  موصخلا  تبطاخ  تنأ  اذإ 
لّهمتت  امف  یلمت  هبلق  نم  بطاخم و  یعفاشلا  یف  نم  کنال 

لفکتم  يدهلا  حاضیاب  تنأ  اسراد و  سیردا  نبا  ملع  يری  فیک  و 
لمجأ  کباوج  نع  یّفک  تلعف و  ام  رکشب  یعرذ  قاض  یتح  تلضفت 

لفسأ  کناکم  یغبی  نم  یلعأ و  ۀحاصف و  اّیرثلا  هنک  یف  کنال 
: اهرخآ اراصتخا و  اهتفذح  يرخا  تایبأ  عم 

لمجتی  هب  نم  اقح  کلثم  اهقوف و  کنأب  ایندلا  تلمجت 
نم تعمس  امبر  و  تلق : نیتنس ، ۀئام و  هَّللا  همحر  ّبیطلا  وبأ  یضاقلا  شاع 

338 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. همظع نهی  مل  ۀنس و  نیرشع  انخویش و 

لاق امک  وأ  اهربک  یف  اهاّوقف  اهرغـص  یف  هَّللا  اهظفح  ءاضعأ  لاـق : مث  هرفطف ، ةریبک ، ةرفط  یلا  جاـتحی  ناـکم  وأ  رهن ، یلع  یتأ  هنأ  یکح 
یف بکاوملا  رضحی  و  دادغبب ، یـضقی  و  أطخلا ، ءاهقفلا  یلع  كردتـسی  یتفی و  همهف ، ریغت  هلقع و ال  ّلتخی  مل  کلذک  هنع و  هَّللا  یـضر 

. تام نأ  یلا  ۀفالخلا  راد 
مث ناجرجب ، جـک  نب  مساـقلا  یبأ  و  یلیعامـسالا ، دیعـس  یبأ  یلع  و  ناتـسربط ، یف  صاـقلا  نبا  بحاـص  یجاـجزلا ، یلع  یبأ  یلع  هقفت 

خیشلا سلجم  رضح  و  دادغب ، یلا  لحترا  مث  هیلع ، هقفت  و  نینس ، عبرأ  هبحـصف  یـسجرساملا ، نیـسحلا  ابا  كردأ  و  روباسینلا ، یلا  لحترا 
و اقیقحت ، دشأ  و  اداهتجا ، لمکأ  تیأر  نمیف  رأ  مل  هقح : یف  لاق  و  يزاریشلا ، قاحـسا  وبأ  خیـشلا  لغتـشا  هیلع  و  ینیارفـسالا ، دماح  یبأ 

. ةریثک ابتک  لدجلا  فالخلا و  بهذملا و  لوصالا و  یف  فنص  و  يرصملا ، دادحلا  نبا  عورف  و  ینزملا ، رصتخم  حرش  و  هنم ، ارظن  دوجأ 
و هتقلح ، یف  ینبانتسا  لاق  وأ  ینبتر  و  هنذاب ، نینس  هدجسم  یف  هباحصأ  تسرد  و  ۀنس ، رشع  عضب  هسلجم  تمزال  قاحسا  وبأ  خیشلا  لاق  و 

1  ] هَّللا همحر  هتافو  نیح  یلا  ءاضقلا  یلع  لزی  مل  و  يرمیصلا ، هَّللا  دبع  توم  دعب  خرکلا  عبرب  ءاضقلا  یلو  و  دادغب ، نطوتسا 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  راتفگب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  همجرت 

: هتفگ ۀئامعبرأ  نیسمخ و  ۀنس  رد  ربغ » نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذلا  دمحأ  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبأ  نیدلا  سمش  و 
هقفت ۀـعامج و  یفیرطغلا و  دـمحأ  یبأ  نع  يور  مالعالا ، ۀـمئالا  دـحأ  یعفاشلا ، یـضاقلا  رهاط  نب  هَّللا  دـبع  نب  رهاط  يربطلا  ّبیطلا  وبأ 

ۀیماظنلا فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 70 ط  ةآرم  [ 1 . ] نیتنس ۀئام و  رّمع  و  دادغب ، نکـس  و  یـسجرساملا ، نسحلا  یبأ  یلع  روباسینب 
. نکدلا دابآردیحب 

339 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. بهذملا حیحص  اققحم  عورفلا ، لوصالاب و  افراع  ناک  بیطخلا : لاق 

[1  ] نهذ هل  ربغتی  مل  لوالا و  عیبر  یف  تام  و  ریبکلا ،» خیراتلا   » یف هرابخأ  انقبس  تلق :
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« رصتخملا ۀمتت   » رد يدرولا  نبا  لوقب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  همجرت 

نیسمخ و هنس  رد  رشبلا » رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت   » رد يدرولا  نباب  يرعملا  یعفاشلا  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  نیدلا  نیز  خیش  «و 
«: هتفگ ۀئامعبرأ 

، ءاضعالا ساوحلا و  حیحص  ناک  و  ناتنس ، ۀئام و  هل  و  داقتعالا ، حیحـصلا  ۀقثلا  یعفاشلا ، هیقفلا  يربطلا ، ّبیطلا  وبأ  یـضاقلا  یفوت  اهیف  و 
[2  ] دمحأ مامالا  دنع  نفد  و  كردتسی ، و  یتفی ، رظانی و 

« هیعفاش ءاهقف  تاقبع   » رد يونسا  ملقب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  همجرت 

«: هتفگ هیعفاش ) ءاهقف  تاقبط   ) رد یعفاشلا  يونسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  «و 
. يربطلا رهاطلا  نب  هَّللا  دبع  نب  رهاط  بیطلا  وبأ  یضاقلا 

. هنم ارظن  دوجأ  اقیقحت و  دشأ  اداهتجا و  لمکأ  تیأر  نمیف  رأ  مل  انذاتسا  و  انخیش ، وه  قاحسا : وبأ  خیشلا  لاق 
یف تلعفف  سیردتلل ، هسلجم  یف  سلجأ  نأ  ینلأس  و  ۀنس ، رشع  ۀعضب  هسلجم  تمزال  و  مولعلا ، نم  عاونأ  یف  ةروهشملا  فیناصتلا  فنص 

یهتنا تام ، نأ  یلا  بکاوملا ، رضحی  و  یضقی ، و  یتفی ، همهف ، ریغت  و ال  هلقع ، لتخی  مل  نیتنـس ، ۀئام و  نع  یفوت  ۀئامعبرأ و  نیثلث و  ۀنس 
. خیشلا مالک 

ربخ یف  ربع  [ 1 . ] دادغبب یفوت  و  ۀئامثالث ، نیعبرأ و  نامث و  ۀنـس  ناتـسربط  لمآب  دلو  قلخلا ، نسح  اعرو  ناک  هخیرات : یف  بیطخلا  لاق  و 
ربغ ج 3 ص 222. نم 

رصتخملا ج 1 ص 365. ۀمتت  [ 2]
340 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ دنع  برح  بابب  نفد  و  ۀئامعبرأ ، نیسمخ و  لوالا  عیبر  نم  تلخ  رشعل  دحالا ، موی  نفد  و  تبسلا ، موی  رـصع  تام  حالـصلا  نبا  لاق 
ةروهشم فیناصت  هل  امهریغ و  دماح و  یبأ  خیشلا  یلع  دادغبب  و  یـسجرساملا ، یلع  هدلبب  هقفت  ادوهـشم ، اموی  ناک  و  يواضیبلا ، هَّللا  دبع 

[1]

« تاقبط  » رد يدسا  هبهش  نبا  هتشونب  يرعم  حدام  بیطلا  وبا  همجرت 

«: هتفگ هیعفاش » تاقبط   » رد يدسالا  یقشمدلا  دمحم  نب  دمحأ  نب  رکب  وبأ  نیدلا  یقت  «و 
دلو رابکلا ، ریهاشملا  هخویـش  بهذملا و  ۀمئأ  دمحأ  ناتـسربط  لمآ  نم  يربطلا ، بیطلا  وبأ  ۀمالعلا  یـضاقلا  رهاط  نب  هَّللا  دـبع  نب  رهاط 

. مهریغ و  ۀفرع ، نبا  ینطق و  رادلا  نسحلا  یبأ  و  یفیرطغلا ، دمحأ  یبأ  نم  عمس  ۀئامثالث ، نیعبرأ و  نامث و  ۀنس  ناتسربط  لمآب 
، همهف ریغت  هلقع و ال  لتخی  مل  نیتنـس  ۀـئام و  نع  یفوت  يربطلا  بیطلا  وبأ  انذاتـسا  انخیـش و  مهنم  و  تاقبطلا : یف  قاحـسا  وبأ  خیـشلا  لاق 

. تام نأ  یلا  بکاوملا  رضحی  دهشی و  یضقی و  و  ءاطخلا ، مهیلع  كردتسی  و  ءاهقفلا ، عم  یتفی 
لحترا مث  ناجرجب ، جـک  نب  مساقلا  یبأ  و  یلیعامـسالا ، دعـس  یبأ  یلع  أرق  و  صاقلا ، نبا  بحاص  یجاجزلا ، یلع  یبأ  یلع  لـمآب  هقفت 
بحاـص یقاـبلا  دـمحم  یبأ  یلع  ّقلع  و  دادـغب ، یلا  لـحترا  مث  نینـس ، عبرأ  هبحـص  و  یـسجرساملا ، نسحلا  اـبأ  كردأ  و  روباـسین ، یلا 

یف فّنـص  و  ینزملا ، حرـش  هنم ، ارظن  دوجأ  و  اقیقحت ، دشأ  و  اداهتجا ، لمکأ  تیأر  نمیف  رأ  مل  و  دماح ، یبأ  سلجم  رـضح  و  یکرادلا ،
هلحم یف  هباحـصأ  تسرد  و  ۀنـس : ةرـشع  ۀعـضب  هسلجم  تمزال  و  اهلثم ، دحال  سیل  ةریثک  ابتک  لدجلا  لوصالا و  بهذـملا و  فالخلا و 
ۀیعفاش تاقبط  [ 1  ] نسحأ ۀـئامعبرأ  نیثـلث و  ۀنـس  یف  تلعفف  سیردـتلا ، سلجم  یف  سلجأ  نأ  ینلأـس  هتقلح و  یف  ینبتر  و  هنذاـب ، نینس 
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دادغب يونسا ج 2 ص 157 ط 
341 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. هنع یضر  هئازج و  هَّللا 
و هیلإ ، تفلتخا  بهذـملا ، حیحـص  قلخلا ، نسح  اققحم  عورفلا  لوصالاب و  افراع  اعرو  بیطلا  وبأ  ناک  يدادـغبلا : رکب  وبأ  ظفاحلا  لاق  و 

. نینس هقفلا  هنع  تقلع 
. ینیارفسالا دماح  یبأ  نم  هقفأ  بیطلا  وبأ  لوقی  یفابلا  دمحم  ابأ  تعمس  بدؤملا ، دمحأ  نب  دمحم  رکب  ابأ  تعمس  لاق  و 

. یفابلا دمحم  یبأ  نم  هقفأ  بیطلا  وبأ  لوقی : دماح  ابأ  تعمس  و 
هَّللا تیـصع  ام  مل ال و  لاقف : خیـشلا ، اهیأ  کحراوجب  تعتم  دـقل  رّمع : دـق  بیطلا و  یبأ  یـضاقلل  تلق  یماشلا : رکب  وبأ  یـضاقلا  لاـق  و 
رشع وحن  قیلعتلا »  » هفیناصت نم  برح و  بابب  نفد  و  ۀئامعبرأ ، نیسمخ و  ۀنـس  لوالا  عیبر  یف  دادغبب  یفوت  لاق : امک  وأ  طق ، اهنم  ةدحاوب 

[1 « ] عورفلا حرش   » و درجملا »  » و لیلج ، باتک  وه  تادلجم و 

یناهفصا یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

رباکا زا  هدومن ، فینصت  ءالعلا  وبا  رابخا  رد  یباتک  و  هدرک ، لقن  يربط  بیطلا  وبا  یضاق  زا  ءالعلا  وبا  حدم  هک  یفلس ، رهاط  وبا  ظفاح  «و 
. تسا هینس  نیربتعم  نایادتقم  هلجا  و  نیدمتعم ، فالسا 

«: هتفگ باسنا »  » باتک رد  یناعمسلا  يزورملا  روصنم  یبأ  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا 
، ناهبصا لهأ  نم  یناهبصالا ، ۀفلس  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحأ  رهاط  وبأ  وه  ءافلا  اهرخآ  یف  ماللا و  حتف  ۀلمهملا و  نیسلا  رسکب  یفلسلا 

ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  ةرشاعلا - ۀقبطلا  يدسالل ص 33  ۀیعفاشلا  تاقبط  [ 1 ، ] الضاف ناک 
342 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اعم ناعمسی  اناک  و  دادغبب ، ةدم  هَّللا  همحر  يدلاو  بحص  نیروهشملا ، ظافحلا  نم  راص  و  هعامـس ، ثیدحلا و  عمجب  ینع  الاحر ، ارثکم ،
هَّللا دبع  ابأ  و  رطبلا ، نب  دمحأ  نب  رصن  باطخلا  ابأ  دادغبب  و  هیودرم ، نب  رکب  یبأ  باحصأ  ناهبصاب  وه  عمـس  و  زاجحلا ، ۀفوکلاب و  اهب و 

ۀیردنکسالا و نکس  و  رصم ، راید  یلا  جرخ  ماشلا ، لابجلا و  قارعلاب و  ریثکلا  بتک  امل  و  امهریغ ، و  یلاغبلا ، ۀحلط  نب  دمحأ  نب  نیسحلا 
نب یلع  نسحلا  وبأ  هب  انربخأ  ام  نسحلا  حیلملا  هرعـش  نم  و  یفلـسلا ، ظفاحلاب  فرعی  وه  ۀفلـس و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  و  اهب ، نیمیقملا  نم  وه 

کلملا دـبع  نب  دـحاولا  دـبع  رـصن  وبأ  و  قشمدـب ، يدزالا  مامت  نب  نودعـس  نب  ییحی  رکب  وبأ  و  ۀـکمب ، يراـصنالا  سودره  نب  میهاربا 
. روباسینب یفوصلا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  زعلا  وبأ  و  طساوب ، يدلبلا 

: هسفنل یفلسلا  دمحأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  رهاط  وبأ  اندشنأ  اولاق 
هراثآ  ینتقی  ملع  لجأ  رابخأ و  هعرش  لوسرلا و  نید 

[1  ] هراثآ تفع  ۀیربلا ال  نیب  اهرشنب  اهب و  الغتشم  ناک  نم 

« نایعالا تایفو   » رد ناکلخ  نبا  ملقب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

«: هتفگ نایعألا » تایفو   » رد ناکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  نب  دمحا  «و 
و ثیدحلا ، بلط  یف  لحر  نیرثکملا ، ظافحلا  دحأ  نیدلا ، ردص  بقلملا  یناهبصالا  ۀفلـس  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحأ  رهاط  وبأ  ظفاحلا 

بیطخلا یلع  و  هقفلا ، یف  یـسارهلا  یلع  نسحلا  یبأ  ایکلا  یلع  اهب  لغتـشا  و  دادغب ، درو  بهذـملا ، یعفاش  ناک  و  خـیاشملا ، نایعأ  یقل 
. ۀغللاب يوغللا  يزیربتلا  یلع  نب  ییحی  ایرکز  یبأ 
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س قرـشتسملا د . روشنم  یناعمـسلا ص 302  باسنا  [ 1  ] باج و  لـثامألا ، ۀـمئالا  نم  هریغ  و  جارـسلا ، نب  رفعج  دـمحم  یبأ  نع  يور  و 
ثویلجرم

343 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
، روص ۀنیدم  نم  رحبلا  یف  هیلإ  همودق  ناک  و  ةدعق ، يذ  یف  ۀئامسمخ  ةرشع و  يدحا  ۀنس  هیردنکسالا  رغث  لخد  و  قافآلا ، فاط  و  دالبلا ،

وبأ لداعلا  هل  ینب  و  هلثم ، هرـصع  یف  هرمع  رخآ  یف  نکی  مل  و  هب ، اوعفتنا  و  هیلع ، اوعمـس  و  ةدیعبلا ، نکامالا  نم  سانلا  هدـصق  هب و  ماقأ  و 
، هیلإ اهضوف  و  روکذملا ، رغثلاب  ۀسردم  ۀئامسمخ ، نیعبرأ و  تس و  ۀنس  یف  رـصم ، بحاص  يدیبعلا  رفاظلا  ریزو  رالـسلا ، نب  یلع  نسحلا 

. نالا هب  ۀفورعم  یه  و 
دئاوف هّطخ  نم  تلقن  و  ریثکلا ، بتک  دق  ناک  و  ینوزاجأ ، مهیلع و  تعمـس  و  ۀیرـصملا ، رایدـلا  ماشلاب و  هباحـصأ  نم  ۀـعامج  تکردأ  و 

 : لماکلا نم   ] ةدیصق نم  یسلدنالا  رابجلا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبال  هّطخ  نم  تلقن  ام  ۀلمج  نم  و  ۀّمج ،
یلزغت  لازغلا  كاذ  یف  تلطال  هحدم  ریمالاب و  یلاغتشا  ول ال 

لزعمب  لامجلا  فاصوأ  تکرتف  یل  نبذع  لالجلا  فاصوأ  نکل 
 : لیوطلا نم   ] هیثرت لیمج  ۀبحاص  ۀنیثبل  اضیأ  هطخ  نم  تلقن  و 
اهنیح ناح  تءاج و ال  ام  رهدلا  نم  ۀعاسل  لیمج  نع  يولس  نا  و 

اهنیل ةایحلا و  ءاسأب  تبغ  اذإ  رمعم  نب  لیمج  ای  انیلع  ءاوس 
 : عیرسلا نم   ] دشنی ام  اریثک  ناک  و 

سوفنلا  سوفن  يدنع  متنأ  اهناکس و  رادلا  سوفن  اولاق 
. یلوأ رصتخملاب  راصتخالا  و  ةریثک ، هقیلاعت  هیلامأ و  و 

عیبر رهـش  ۀـسماخ  ۀـعمجلا  ۀـلیل  لیق : و  ۀـعمجلا ، راهن  ةوحـض  یفوت  و  ناهبـصاب ، ابیرقت  ۀـئامعبرأ  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  هتدالو  تناک  و 
دنع روسلا  لخاد  ةربقم  یه  و  ۀلع ، یف و  نفد  و  ۀیردنکسالا ، رغثب  ۀئامسمخ ، نیعبس و  تس و  ۀنس  ةرخآلا ،

344 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
[1  ] هریغ یشوطرطلاک و  نیحلاصلا  نم  ۀعامج  اهیف  رضخالا ، بابلا 

« ربغ نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذ  ملقب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

«: هتفگ ۀئامسمخ  نیعبس و  تس و  هنس  رد  ربغ » نم  ربخ  یف  ربع   » رد یبهذلا  دمحأ  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  «و 
میهاربا نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  ظاّفحلا ، رمعم  و  ایندـلا ، دنـسم  ریبکلا ، ۀـمالعلا  ظفاحلا  یفلـسلا ، رهاط  وبأ  یفوت  اهیف  و 

. ۀفشلا ظیلغ  هانعم  و  دمحأ ، هدج  بقل  ۀفلس  و  ناهبصاب ، ۀّلحم  ناورج  و  یناورجلا ، یناهبصالا 
ثدح و  مجعم ، یف  مهنع  جرخ  ناهبـصاب ، ریثک  قلخ  و  رالـسلا ، یکم  و  هتـشأ ، نب  رافغلا  دبع  نب  دمحأ  و  یفقثلا ، هَّللا  دبع  یبأ  نم  عمس 
رطبلا نب  باطخلا  ابأ  كردأ  و  ثالث ، ۀنـس  لحر  و  لقأ ، وأ  رثکأ  ۀنـس  ةرـشع  عبـس  نبا  تنک  و  لاـق : نیعـست ، نیتنثا و  ۀنـس  یف  ناهبـصاب 

و رونیدلا ، و  يرلا ، و  ناجیبرذآ ، و  نادمه ، و  ةرـصبلا ، و  نیمرحلا ، و  ۀـفوکلاب ، عمـس  و  جـح ، مث  دادـغب ، خویـشل  امجعم  لمع  و  دادـغبب ،
نطوتـسا و  تایاورب ، نآرقلا  دوجو  بدالا ، یف  عرب  و  یعفاشلا ، بهذـم  نقتأف  هقفت ، لاطأ و  رثکأف و  رـصم ، و  ماشلا ، و  ناجنز ، و  نیوزق ،

ۀئاملا زواج  و  ءزج ، یف  هرابخأ  تدرفأ  دق  و  بتکلا ، لیصحت  خسنلا و  ۀعلاطملا و  لاغتشالا و  یلع  ابکم  ۀنس ، نیّتس  اعـضب و  ۀیردنکـسالا 
[2  ] هَّللا همحر  رخآلا  عیبر  سماخ  ةرکب  ۀعمجلا  موی  تام  و  ةدایزلا ، رادقم  یف  عازنلا  امنا  و  بیر ، الب 

« نانجلا تآرم   » رد یعفای  هتشونب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 
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«: هتفگ ۀئامسمخ  نیعبس و  تس و  ۀنس  رد  نانجلا » ةآرم   » رد یعفایلا  یلع  نب  دعسأ  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  «و 
نایعألا ج 1 ص 87 تایفو  [ 1  ] رمعم و  ایندلا ، دنسم  ریبکلا ، ۀمالعلا  ظفاحلا  یفلسلا ، رهاط  وبأ  یفوت  اهیف  و 

ربغ ج 4 ص 227 نم  ربخ  یف  ربع  [ 2]
345 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و ریثک ، قلخ  و  رالـسلا ، یکم  و  رافغلا ، دبع  نب  دمحأ  و  یفقثلا ، نم  عمـس  یناهفـصالا ، دمحم  نب  دـمحأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  ظفاحلا ،
رطبلا نب  باطخلا  ابأ  كردأف  ۀنسلا  کلت  لحر  و  لقأ ، وأ  رثکأ  وأ  ةرشع  عبس  نبا  تنک  و  لاق : ناهبـصاب ، ثدح  و  مجعم ، یف  مهنع  جرخ 

، نیوزق و  رونیدلا ، و  يرلا ، و  ناجنزلا ، و  نادمه ، و  ةرصبلا ، و  ۀفوکلا ، و  نیمرحلاب ، عمس  و  جح ، مث  دادغب ، خویشل  امجعم  لمع  و  دادغبب ،
هلاغتـشا ناک  و  تایاورب ، نآرقلا  دوجو  بدالا ، یف  عرب  و  یعفاشلا ، بهذـم  نقتأف  هقفت ، لاطأ و  رثکأف و  رـصم ، و  ماشلا ، و  ناجیابرذآ ، و 

اوعمـس و  ةدـیعبلا ، نکامالا  نم  سانلا  هدـصق  و  يوغللا ، يزیربتلا  یلع  نب  ییحی  بیطخلا  یلع  ۀـغللا  یف  و  ایکلا ، نسحلا  یبأ  یلع  هقفلاـب 
بحاص يدـیبعلا ، رفاظلا  ریزو  رالـسلا ، نب  یلع  نسحلا  وبأ  لداعلا  هل  ینب  و  هلثم ، هرـصع  یف  هرمع  رخآ  یف  نکی  مل  و  هب ، اوعفتنا  و  هیلع ،

. هیلإ اهضوف  و  ۀیردنکسالا ، یف  ۀسردم  رصم ،
: یسلدنالا رابجلا  دبع  نب  دمحمل  ةدیصق  نم  هطخب  دجو  امم  و 

یلزغت  لازنلا  كاذ  یف  تلطأل  هحدم  ریمالاب و  یلاغتشا  الول 
یلزعمب  لامجلا  فاصوأ  تکرتف  یل  نبذع  لالجلا  فاصوأ  نکل 

امنا و  بیر ، الب  ۀئاملا  زواج  و  بتکلا ، لیـصحت  خسنلا و  ۀعلاطملا و  لاغتـشالا و  یلع  اّبکم  ۀنـس ، نیتس  اعـضب و  ۀیردنکـسالا  نطوتـسا  و 
[1  ] هَّللا همحر  رخآلا  عیبر  سماخ  ةرکب  ۀعمجلا  موی  تام  ةدایزلا و  رادقم  یف  عازنلا 

« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  راتفگب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

«: هتفگ تایفولاب » یفاو   » رد کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  «و 
ثلث هانعم  ءابلاب ، هبل  هس  هلـصأ  و  ءافلا ، ماللا و  حتف  ۀلمهملا و  نیـسلا  رـسکب  ۀفلـس ، نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ 

نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 403 ط  تآرم  [ 1 . ] ۀقوقشم تناک  هتفش  نال  هافش ،
346 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع و  یخرکلا ، نالع  نب  روصنم  نب  یکم  و  یفقثلا ، دمحأ  نب  مساقلا  ةدـلبب  عمـس  یناهبـصالا ، یفلـسلا  رهاط  وبأ  نیدـلا  ردـص  ظفاحلا 
و يرـسبلا ، یلع  نب  نیـسحلا  و  رطبلا ، نب  باطخلا  ابأ  عمـس  و  هبابـش ، یف  دادغبلا  یلا  رفاس  و  اریثک ، اقلخ  و  يرـصبلا ، دـمحم  نب  نمحرلا 
و ۀنیدملا ، و  ۀکمب ، عمس  و  زاجحلا ، یلا  رفاس  و  نییناهبـصالا ، مجعم  و  دادغب ، خویـشل  امجعم  لمع  اریثک و  اقلخ  و  لاقبلا ، رادنب  نب  تباث 

لـصو نأ  یلا  فاط  و  ناجیبرذآ ، دالب  لخد  و  ناجنز ، و  سدق ، و  يرلا ، و  ةواس ، و  نادمه ، و  دنواهن ، و  ناتـسزوخ ، و  طساو ، و  ۀفوکلا ،
اهب ماقأ  و  قشمد ، و  ۀبحرلا ، و  نیبیصن ، و  طالخب ، عمس  ذخأ و  دعب  نم  ةریزجلا  یلا  داع  و  اهخویـش ، نع  دالبلا  هذهب  بتک  و  ۀبیردلا ، یلا 
یلا ةدحاو  ةرم  الا  اهنم  جرخی  مل  و  توملا ، یلا  اهنطوتسا  و  ۀیردنکسالا ، یلا  رـضخالا  مجنلا  یف  اهنم  بکر  و  روص ، یلا  لحر  و  نیماع ،

. رصم
یف دانـسالا  ولع  هیلإ  اتبث ، ۀـجح ، هلقنی ، امیف  ۀـقث  اققحم ، ایوغل ، ارهام ، اّیوحن ، اننفم ، اهیقف ، ادـهتجم ، اظفاح ، ائرقم ، ادوجم ، اـماما ، ناـک  و 

. دادغب ناهبصا و  يوس  اهب ، عمس  یتلا  نادلبلا  یف  اثلاث  امجعم  عمج  و  دالبلا ،
. ۀقاطلا نم  الا  ةرانملا  تیأر  ام  ۀنس  نیتس  یل  نا  لوقی : یفلسلا  تعمس  یمدالا : یلع  وبأ  دهازلا  لاق 
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. اءزج نوثالث  نوسمخ و  ۀیدادغبلا  هتخیشم  و  ناهبصاب ، سفن  ۀئامتس  یلع  دیزت  یفلسلا  انخیش  خویش  ةدع  همجعم : یف  لضفملا  نبا  لاق  و 
، ۀیبرعلا هقفلا و  یلع  لبقأ  دادغب  لخد  امل  و  ةریثک ، فیناصت  هل  و  خیش ، یفلأ  یلع  لمتشی  یفلسلا  مجعم  بجاحلا : نب  رمع  ظفاحلا  لاق  و 

عبـس نبا  باش  وه  دادغبب و  ثدح  و  يزیربتلا ، ایرکز  یبأ  بیطخلا  یلع  و  یـسارهلا ، ایکلا  یلع  یعفاشلا  بهذم  نقتأ  و  امهیف ، عرب  یتح 
ةرعش ههجو  یف  سیل  و  لقأ ، وأ  ۀنس  ةرشع 

347 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. نینامث نامث و  ۀنس  هعامس  لوأ  و  يراخبلاک ،

و ةرهاـقلا ، و  رـصم ، و  سلباـن ، و  سدـقلا ، و  ةاـمح ، بلح و  و  قـشمد ، و  ۀـکم ، و  دادـغبب ، هـنع  یل  يور  راـجنلا : نـب  نیدـلا  بـحم  لاـق 
: هرعش نم  هل  دروأ  خیش و  ۀئام  نم  رثکأ  ۀیردنکسالا ،

عابتالل  عادتبالا  اوکرت  لاجر  ملع  ثیدحلا  ملع  نا 
عامسلل  اودغ  اوحبصأ  اذإ  مهنج و  لیللا  اذاف 

ءازجأ یه  و  اهنم ، لک  رخآ  یف  لوقی  ةریثک ، ءازجأ  هل  و  فورعم ، طخ  هل  و  طبـضلا ، دیج  ناک  و  هراعـشأ ، نم  ۀلمج  رکذ  دعب  لاق  نأ  یلا 
. مانأ رجفلا و  لبق  یلا  بتکا  لاق : و  ۀینالفلا ، ۀلیللا  یف  ءزجلا  اذه  عیمج  تبتک  رابک :

یتح بتک  و  هعیشی ، جرخ  اذإ  و  همظعی ، و  هاقلتی ، و  هل ، موقی  هخیش  یئافکالا  نبا  ناک  و  ثیدحلا ، لیصحت  یف  ران  ۀلعـش  هناک  هلک  ناک  و 
هاجلا مسـالا و  رـصم ، كولم  دـنع  هل  راـص  یتح  ۀیردنکـسالا ، یف  هرمأ  لزی  مل  و  هتاـفو ، ۀـلیل  یلا  عمـسی  لزی  مل  هنع و  بتک  نمع  بتک 
هـسفن بدأ  مهتـسلاجم و  نسح  هنید و  هلقعل و  نیدلا ، رمأ  یف  مهب  هتالابم  ۀلق  و  بهذملا ، یف  مهل  هتفلاخم  عم  ةذفانلا ، ۀملکلا  و  ضیرعلا ،

[1  ] خلا قوقحلاب  هفارتعا  سانلل و  هفلأت  و 

« تایفولاب یفاو   » رد يدفص  نیدلا  حالص  راتفگب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

«: هتفگ تایفولاب » یفاو   » رد کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  «و 
ثلث هانعم  ءابلاب ، هبل  هس  هلـصأ  و  ءافلا ، ماللا و  حتف  ۀلمهملا و  نیـسلا  رـسکب  ۀفلـس ، نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ 

نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا  ةرئاد  نانجلا ج 3 ص 403 ط  تآرم  [ 1 . ] ۀقوقشم تناک  هتفش  نال  هافش ،
346 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع و  یخرکلا ، نالع  نب  روصنم  نب  یکم  و  یفقثلا ، دمحأ  نب  مساقلا  ةدـلبب  عمـس  یناهبـصالا ، یفلـسلا  رهاط  وبأ  نیدـلا  ردـص  ظفاحلا 
و يرـسبلا ، یلع  نب  نیـسحلا  و  رطبلا ، نب  باطخلا  ابأ  عمـس  و  هبابـش ، یف  دادغبلا  یلا  رفاس  و  اریثک ، اقلخ  و  يرـصبلا ، دـمحم  نب  نمحرلا 
و ۀنیدملا ، و  ۀکمب ، عمس  و  زاجحلا ، یلا  رفاس  و  نییناهبـصالا ، مجعم  و  دادغب ، خویـشل  امجعم  لمع  اریثک و  اقلخ  و  لاقبلا ، رادنب  نب  تباث 

لـصو نأ  یلا  فاط  و  ناجیبرذآ ، دالب  لخد  و  ناجنز ، و  سدق ، و  يرلا ، و  ةواس ، و  نادمه ، و  دنواهن ، و  ناتـسزوخ ، و  طساو ، و  ۀفوکلا ،
اهب ماقأ  و  قشمد ، و  ۀبحرلا ، و  نیبیصن ، و  طالخب ، عمس  ذخأ و  دعب  نم  ةریزجلا  یلا  داع  و  اهخویـش ، نع  دالبلا  هذهب  بتک  و  ۀبیردلا ، یلا 
یلا ةدحاو  ةرم  الا  اهنم  جرخی  مل  و  توملا ، یلا  اهنطوتسا  و  ۀیردنکسالا ، یلا  رـضخالا  مجنلا  یف  اهنم  بکر  و  روص ، یلا  لحر  و  نیماع ،

. رصم
یف دانـسالا  ولع  هیلإ  اتبث ، ۀـجح ، هلقنی ، امیف  ۀـقث  اققحم ، ایوغل ، ارهام ، اّیوحن ، اننفم ، اهیقف ، ادـهتجم ، اظفاح ، ائرقم ، ادوجم ، اـماما ، ناـک  و 

. دادغب ناهبصا و  يوس  اهب ، عمس  یتلا  نادلبلا  یف  اثلاث  امجعم  عمج  و  دالبلا ،
. ۀقاطلا نم  الا  ةرانملا  تیأر  ام  ۀنس  نیتس  یل  نا  لوقی : یفلسلا  تعمس  یمدالا : یلع  وبأ  دهازلا  لاق 

. اءزج نوثالث  نوسمخ و  ۀیدادغبلا  هتخیشم  و  ناهبصاب ، سفن  ۀئامتس  یلع  دیزت  یفلسلا  انخیش  خویش  ةدع  همجعم : یف  لضفملا  نبا  لاق  و 
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، ۀیبرعلا هقفلا و  یلع  لبقأ  دادغب  لخد  امل  و  ةریثک ، فیناصت  هل  و  خیش ، یفلأ  یلع  لمتشی  یفلسلا  مجعم  بجاحلا : نب  رمع  ظفاحلا  لاق  و 
عبـس نبا  باش  وه  دادغبب و  ثدح  و  يزیربتلا ، ایرکز  یبأ  بیطخلا  یلع  و  یـسارهلا ، ایکلا  یلع  یعفاشلا  بهذم  نقتأ  و  امهیف ، عرب  یتح 

ةرعش ههجو  یف  سیل  و  لقأ ، وأ  ۀنس  ةرشع 
347 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

. نینامث نامث و  ۀنس  هعامس  لوأ  و  يراخبلاک ،
و ةرهاـقلا ، و  رـصم ، و  سلباـن ، و  سدـقلا ، و  ةاـمح ، بلح و  و  قـشمد ، و  ۀـکم ، و  دادـغبب ، هـنع  یل  يور  راـجنلا : نـب  نیدـلا  بـحم  لاـق 

: هرعش نم  هل  دروأ  خیش و  ۀئام  نم  رثکأ  ۀیردنکسالا ،
عابتالل  عادتبالا  اوکرت  لاجر  ملع  ثیدحلا  ملع  نا 

عامسلل  اودغ  اوحبصأ  اذإ  مهنج و  لیللا  اذاف 
ءازجأ یه  و  اهنم ، لک  رخآ  یف  لوقی  ةریثک ، ءازجأ  هل  و  فورعم ، طخ  هل  و  طبـضلا ، دیج  ناک  و  هراعـشأ ، نم  ۀلمج  رکذ  دعب  لاق  نأ  یلا 

. مانأ رجفلا و  لبق  یلا  بتکا  لاق : و  ۀینالفلا ، ۀلیللا  یف  ءزجلا  اذه  عیمج  تبتک  رابک :
یتح بتک  و  هعیشی ، جرخ  اذإ  و  همظعی ، و  هاقلتی ، و  هل ، موقی  هخیش  یئافکالا  نبا  ناک  و  ثیدحلا ، لیصحت  یف  ران  ۀلعـش  هناک  هلک  ناک  و 

هاجلا مسـالا و  رـصم ، كولم  دـنع  هل  راـص  یتح  ۀیردنکـسالا ، یف  هرمأ  لزی  مل  و  هتاـفو ، ۀـلیل  یلا  عمـسی  لزی  مل  هنع و  بتک  نمع  بتک 
هـسفن بدأ  مهتـسلاجم و  نسح  هنید و  هلقعل و  نیدلا ، رمأ  یف  مهب  هتالابم  ۀلق  و  بهذملا ، یف  مهل  هتفلاخم  عم  ةذفانلا ، ۀملکلا  و  ضیرعلا ،

[1  ] خلا قوقحلاب  هفارتعا  سانلل و  هفلأت  و 

« تاقبط  » رد يدسا  هبهش  نبا  هتشونب  یفلس  رهاط  وبا  همجرت 

«: هتفگ هیعفاش » تاقبط   » رد یقشمدلا  ۀبهش  یضاق  نب  دمحأ  نب  رکب  وبأ  نیدلا  یقت  «و 
هدجل بقل  ۀفلـس  و  یفلـسلا ، یناهفـصالا  ۀفلـس  نب  دمحأ  یبأ  نب  رهاط  وبأ  ریهـشلا  ریبکلا  ظفاحلا  میهاربا  نب  دمحأ  نب  دمحم  نب  دـمحأ 

و دالبلا ، فاط  و  امهریغ ، یشاشلا و  رکب  یبأ  و  یـسارهلا ، ءایکلا  نع  دادغبب  ذخأ  ۀئامعبرأ ، نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  ابیرقت  هدلوم  دمحأ ،
يونسا ج 2 ص 58. ۀیعفاش  تاقبط  [ 1  ] ناک و  اهنطوتسا ، ۀیردنکسالا و  لخد  و  قافآلا ، باج 

349 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
. هیلع عمسی  ۀنس  نینامث  افین و  ثکم  دانسالا ، ولع  هیلإ  یهتنا  و  یتش ، مولع  یف  اماما 

تاذ ةأرما  جوزت  و  ۀیردنکسالا ، نطوتسا  و  یصحی ، نمم ال  یفلـسلا  عمـس  رکاسع : نبا  لاق  و  اذه ، یف  هلثم  ادحأ  ملعأ  و ال  یبهذلا : لاق 
رـصم ریمأ  رالـسلا  نب  قاحـسا  نب  یلع  لداعلا  هل  ینب  و  ۀهاجو ، ۀیردنکـسالاب  هل  تراص  و  فوصت ، رقف و  دـعب  ةورث  هل  تلـصح  و  راسی ،

[1  ] ۀئامسمخ نیعبس و  تس و  ۀنس  رخآلا  عیبر  یف  یفوت  دحاو ، ریغ  هیلع  ینثأ  دق  و  ۀیردنکسالاب ، ۀسردم 

هدوتس هلیلج  حئادمب  ةاعولا » ۀیغب   » رد ار  يرعم  زین  یطویس 

ةاعولا هیغب   » رد هچنانچ  هدرک  فصو  هلیلج  بقانم  هلیمج و  حـئادمب  ار  ءالعلا  وبا  مه  یطویـس  نیدـلا  لالج  همالع  هک  دـنامن  بجتحم  «و 
«: هتفگ ةاحنلا » نییوغللا و  تاقبط  یف 

وبأ مامالا  یخونتلا  ثرحلا  نب  ۀـعیبر  نب  داـیز  نبا  رهطملا  نب  دواد  نب  دـمحأ  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحأ 
دیج وحنلاب ، اقذاح  ۀـغللاب ، املاع  مهفلا ، یف  ۀـیاغ  ملعلا ، رفاو  رکذـلا ، عئاش  لضفلا ، ریزغ  ناک  ماشلا  نم  نامعنلا  ةرعم  نم  يرعملا ، ءـالعلا 

. هتفص نع  ینغت  هترهش  مالکلا ، لزج  رعشلا ،
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لهأ نم  ادـحأ  رأ  مل  و  نینـس ، هدـنع  تمقأ  تنک  و  لاق : هتافنـصم ، نم  ائیـش  هیلع  أرقی  هیدـی  نیب  ناک  هنأ  يزیربتلا  یکحف  هتظفاح  اـمأ  و 
؟ کباصأ شیا  ءالعلا  وبأ  یل  لاقف  حرفلا ، نم  تریغتف  هتفرعف ، انناریج ، ضعب  دجسملا  لخدف  يدلب ،

: یل لاقف  نینس ، يدلب  لهأ  نم  ادحأ  قلأ  مل  نأ  دعب  یل  اراج  تیأر  ینا  لاق :
اذـه تلق : اذـه ؟ ناسل  يأ  یل  لاقف  تدـع ، مث  تدرأ ، ام  لک  نع  تلأس  نأ  یلا  اریثک ، ائیـش  ناجیبرذآ  ناـسلب  هتملکف  تمقف  هملکف ، مق 

. ونهکلب فلؤملا  ۀبتکم  یف  طوطخم  رشع - ۀسداسلا  ۀقبطلا  يدسالل ص 46  ۀیعفاشلا  تاقبط  [ 1  ] لاقف ناجیبرذآ ، ناسل 
350 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل ام  هظفح  نم  تبجعف  دیزی ، وأ  صقنی  نأ  ریغ  نم  هنیعب ، ظفللا  ّیلع  داعأ  مث  امتلق ، ام  تظفح  ینأ  ریغ  هتمهف ، ناسللا و ال  تفرع  ام  یل :
. همهفی

و هنم ، یمعف  هرمع  نم  ۀثلاثلا  ۀنـسلا  یف  ردج  و  ۀئامثالث ، نیتس و  ثالث و  ۀنـس  لوالا  عیبر  نم  نیقب  ثالثل  بورغلا  دنع  ۀعمجلا  موی  دـلو 
. کلذ ریغ  لقعأ  ال  ارفصعم ، اغوبصم  ابوث  يردجلا  یف  تسبلا  ینال  تیأر  رمحالا ، الا  ناولالا  نم  فرعأ  ال  لوقی : ناک 

نع ثدح  و  بلحب ، يوحنلا  دیعس  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  و  هیبأ ، نع  ۀغللا  وحنلا و  ذخأ  و  ۀنس ، رشع  یتنث  وأ  يدحا  نبا  وه  رعشا و  لاق  و 
و هجروف ، نبا  و  يزیربتلا ، اهب  هیلع  أرق  يرصبلا و  نیسحلا  نب  مالسلا  دبع  نم  عمسف  دادغب ، یلا  لحر  و  ۀسایر ، ملع و  تیب  نم  وه  و  هیبأ ،

: یفلسلا لاق  و  هتقدنزب ، مکحف  یبهذلا  امأ  هنأش  یف  ءاملعلا  فلتخا  دق  و  لاق : نأ  یلا  [، 1  ] قلخ و  یسخرسلا ، مساقلا  وبأ 
. بانأ بات و  هنظأ 

و راعـشالا ، هناـسل  یلع  نولمعی  و  لـیطعتلاب ، دـسحلا  لـهأ  هیمری  ناـک  يرعملا :» ءـالعلا  یبأ  نع  يرجتلا  عفر   » هباـتک یف  میدـعلا  نبا  لاـق 
: هلوقک بذک  هیلإ  بستنی  ام  نأ  و  هتدیقع ، ۀحص  نمضتت  راعشأ  هنم  لقن  دق  و  هکالهل ، ادصق  ةدحلملا ، لیواقأ  اهنونمضی 

[. 2  ] یقح قوف  کلذ  نأ  ملعا  توقلا  ضعب  طعا  نا  یقزر  ّیلع  ضیفی  یلوملا  قازرالا و  بلطأ  ال 

هدرک فیصوت  نانجلا » تآرم   » رد ار  يرعم  زین  یعفای 

. توریب ةاعولا ص 136 ط  ۀیغب  [ 1 «: ] هتفگ نانجلا » تآرم   » رد یعفایلا  یلع  نب  دعسأ  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  «و 
. توریب ةاعولا ص 136 ط  ۀیغب  [ 2]

351 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فیناصتلا بحاص  روهـشملا ، رعاشلا  يوغللا  يرمعملا  یخونتلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحأ  ءالعلا  وبأ  یفوت  اـهیف  ۀـئامعبرأ  نیعبرأ و  عست و  ۀـنس 

هیبأ یلع  ۀـغللا  وحنلا و  أرق  بدـالا ، نونف  نم  اعلـضتم  ناـک  طرفملا ، ءاکذـلا  دـهزلا و  و  ةروثنملا ، ۀـغیلبلا  لـئاسرلا  و  ةروهـشملا ، ةریثـکلا 
ام وأ  ءازجأ  ۀـسمخ  یف  عقی  ریبـک  وـه  و  مزلی » ـال  اـم  موزل   » مظنلا نم  هل  بلحب و  يوـحنلا  دیعـس  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  یلع  و  ةرعملاـب ،
یف ءزج  ۀئاملا  براقی  فدرلا » ةزمهلاب و   » فورعملا باتکلا  هل  و  طقسلا » ءوض   » هامس هسفنب و  هحرـش  اضیأ و  دنزلا » طقـس   » هل و  اهبراقی ،
ناک و  اذه ، دعب  هزوعی  ناک  ام  ملعأ  ال  لاق : فدرلا ،» ةزمهلا و   » باتک نم  ۀئاملا  دعب  لوالا  دـلجملا  یلع  فقو  نم  یکح  و  اضیأ ، بدالا 

: هلوق همظن  فیطل  نم  امهریغ و  و  يزیربتلا ، ایرکز  وبأ  بیطخلا  یخونتلا و  مساقلا  وبأ  هنع  ذخأ  و  هنونف ، یف  هرصع  ۀمالع 
رصخلا یف  طارفالل  رجهی  بذعلا  مکترز و  ناسحالا  نم  مترصتخا  ول 

. دربلا ءارلاب  نیتحوتفم و  ۀلمهملا  داصلا  ۀمجعملا و  ءاخلاب  رصخلا 
: هلضف یلا  هب  ریشملا  همظن  نم  و 

لئاوالا  هعطتسی  مل  امب  تآل  هنامز  ریخالا  تنک  نا  ینا و  و 
[1  ] خلا ةروکذملا  ۀنسلا  نم  لوالا  عیبر  رشع  یناث  لیق : و  ثلاث ، ۀعمجلا  ۀلیل  هتافو  تناک  و 

موس دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 225زکرم  هحفص 221 

http://www.ghadirestan.com


هدرک حدم  نومام  هودقب  فصو و  ار  يرعم  طقسلا » مارض   » رد زین  لضافلا  ردص 

«: هتفگ وا  همجرتب  ةاعولا » ۀیغب   » رد یطویس  نیدلا  لالج  هک  نیسحلا  نب  مساق  لضافالا  ردص  «و 
ظحلا وذ  اقدص ، ۀیبرعلا  ملع  یف  رهدـلا  دـحوأ  اقح و  لضافالا  ردـص  توقای : لاق  یمزراوخلا ، دـمحم  وبأ  دـمحم  نب  نیـسحلا  نب  مساقلا 

ةرئاد ص 66 ط  ناـنجلا ج 3  ةآرم  [ 1 ، ] ناـمزلا نیع  وهف  بطخی  ناـک  و  رعـشلا ، مظن  یف  قاـفوالا و  ملع  یف  عرب  داـقنلا ، عبطلا  و  رفاولا ،
. نکدلا دابآردیحب  ۀیماظنلا  فراعملا 

352 ص : ج3 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رشب و  هیضر ، قالخا  ۀینس و  ۀجهب  اذ  اینس  افینح  ناک  و  ۀئامسمخ ، نیسمخ و  سمخ و  ۀنـس  [ 1  ] لاوش عسات  دلو  ناوالا ، اذه  ۀهبج  ةرغ  و 

[. 2  ] خلا قلذ  ناسل  و  قلط ،
: رعش حرش  رد  ءالعلا  وبا  ناوید  حرش  طقسلا » مارض   » رد »

فانیم  ۀضور  نسح  انسح ال  ةراهب  لقأ  يدهأ  يذلا  انأ  و 
«: هتفگ

 ... نومأم ةودق  ءالعلا  وبأ  و  انهیه ، الا  ینعملا  اذهب  هعمسأ  مل  و  افنأ ، ۀضور  فانیم  ۀضورب  ینع 
. نابعش عسات  توریب : عبط  یف  [ 1 . ] قفوملا هَّللا  ءاشنا  عبارلا  ءزجلا  هیلی  انتئزجتب و  ریدغلا  دنس  ءازجأ  نم  راونالا  تاقبع  نم  ثلاثلا  ءزجلا  مت 

توریب ةاعولا ص 376 ط  ۀیغب  [ 2]

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

ِمیحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
دیسر تیاهن  هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادخ اب  ناسنا  ینامسآ  قاثیم  ریدغ 

. وا ةدش  لزان  ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدغ 
َْتغََّلب اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب 
بجاو نینمؤم  یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر

. یندوشخب ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رس  دوش و  یم 
نیا رب  خسار  داقتعا  اب  ، تسا یعافتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهام  ياراد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم 

تماما و میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب گرتس  هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اـب  يدـیحوت و  رواـب 
يزور هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تایح  نامز  رد  ، هرـس سدـق  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو 

هنیزه و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اتو  هدـیدرگ  يراذـگ  هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج 
ریخ دارفا  يرایمه  تافوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماظع  عجارم  تازاجا  اب  ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياـه 

. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
یبهذم تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و  زا  بکرم  یمیت  اب  زکرم  نیا 

دیناوت یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  ات  هدومن  یعس  رازاب  هبسک  و 
رظتنم دیشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش  دوخ  ۀبناج  همه  تکراشم  اب 

میتسه امش  ياهسامت 
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یلص یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دبع  نابایخ  ناهفـصا - زکرم : سردآ 

8147865894 یتسپ : دک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 
327564722005 ابیس : یلم  باسح  هرامش 

6037991146890243 یلم : کناب  تراک  هرامش 
: تسا هدش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتسد  زا  هچنآ  و 

 : کیسالک لاتیجید و  تروص  هب  ریدغ  یصصخت  هناخباتک  سیسأت 
تروص هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  رد  ریدـغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار 

. دشاب یم  مهارف  هدافتسا  ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیسالک 
: یصصخت یملع  ياهتسشنو  اهشیامه 

ياه نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فده  اب  ریدغ  زا  لبق  هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه 
دـیدرگ و رازگرب  یهوکـشاب  تروص  هب  یگنهرف  روما  ناسانـشراک  روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راـشقا  لابقتـسا  اـب  ریدـغ  ههد ي 
اب ریدغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسررب  قیقحت و  فدـه  اب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياه  تسـشن  نینچمه 

هناخ ریبد  هب  ار  دوخ  تـالاقم  ناگدنـسیون ،  نیققحم و  نآ  رد  هک  دـیدرگ ، رازگرب  تیودـهم  هیمطاـف و  هلمج  زا  یبهذـم  ياـه  تبـسانم 
. دیدرگ پاچ  هئارا و  تسشن  رد  هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن 

: ریدغ هباطخ  يایحا 
، نآ ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باتک  عیزوت  اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب 

 . ریدغ هباطخ ي  جیورت  رشن و  فده  اب 
: یسانش ریدغ  ياه  هرود 

زکرم هیلاع ي  فادها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذج و  فده  اب  اه  هرود  نیا 
. ددرگ یم  رازگرب   ، یسانش ریدغ  ثحابم  اب  ، نادنم هقالع  نایوجشناد و  بالط ،  رتشیب  ییانشآ  نینچمه  و 

: ریدغ ههد  يایحا 
جیورت و ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج  يرازگرب  رییغت 

 . ددرگ یم  ریدغ  ياه  نشج  شرتسگ 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 

. دومن
 : زکرم تادیلوت 

ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 
 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 
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نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 
: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 

ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 
يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 

هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 
ياه رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن 

. تسا هدش  ، هعماج رد  هرشتنم  تاهبش  زا  ماهبا  عفر  ِتلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا  مولع 
: ریدغ كدوک  دهم 

ییافوکـش فده  اب  ریدـغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ هژیو ي  ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب 
زا یگنهرف ،  ياه  هتسب  يادها  ریدغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یشاقن  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  نانآ  ینورد  تبحم 

. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج 
 : نینمؤملا ریما  ناسحا  هرفس 

يواح ياهروشورب  میدقت  اب  هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنـسح  تنـس  جیورت  فدـه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفس 
رازگرب  ، هدرتسگ تروص  هب  ریدـغ  غیلبت  جـیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراـعم 

راهطا همئا ي  یهلا و  يایبنا  هنسح ي  تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دمح  هب  . دیدرگ
. دشاب یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکشاب  هچره  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هصاخ  ، مالسلا مهیلع 

 : ریدغ نیمداخ  زا  لیلجت 
ره هب  هک  يدارفا  زا  لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب 
 ، زکارم یبهذم ،  مرتحم  ياه  تئیه  زا  لیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن 

. زکارم نیا  نیلوئسم  هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتس  اهنامزاس ، 
 : زکارم یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 

ریدغ ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار  هئارا  اهنآ و  اب  يراکمه  زکارم و  یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 
دمحم لآ  رورس  مایا  رد  ریدغ  گرزب  ياهنشج  ندش  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  فده  اب  اهنآ  هب  تیالو ، و 

 : زکرم هدنیآ  ياهتیلاعف 
تنرتنیا هکبش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار 

یجراخ یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياه  هزومآ  دیلوت  شخپ و  عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت 

نینس حوطس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 
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